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อิสรภาพแห่งความคิด

โชว์ 10 เดือนเบิกจ่ายกระฉูด

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9406 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  แรม 3 ค่ำา เดือน 9 ปีขาล
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ประชาชนมานั่งฟังคณะหลอมรวมประชาชน ที่มีนายจตุพร พรหมพันธุ์  ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และนายนิติธร ล้ำาเหลือ หรือทนาย

นกเขา เป็นแกนนำา จัดเวทีปราศรัย “8 ปีประยุทธ์ต้องไป คนไทยลูกขึ้นสู้” ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

‘จุรินทร์’นํ้าตาคลอ

อ้อน‘คนใต้’อุ้มชูต่อ

โว21ส.ค.ราชดำาเนินพรึ่บไล่ตู่

คนไม่โกงอยู่ยาว

5หน้า...

‘รัชดี’ นักเขียนถูกแทงอาการดีขึ้น

เร่งช่วยปชช.ภัยมู่หลาน

บิ๊กป๊อกบินลง‘เชียงราย’

สังเวยโควิดแรง

ชาวบ้านรับผวา

โรคฝีดาษวานร!

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจํา

สำานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสุโข   

ทัย เปิด “โครงการส่งเสริมอาชีพการ

เลี้ยงโค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต’’ ภาย

ใต้การดำาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง พื้นที่ต้นแบบ จังหวัด

สุโขทัย ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นแนวทาง

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก เตรียมขยายผลทุก

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข                                             

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, ดร.พรรณ              

สิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จ.สุโขทัย เขต 1, นายชูศักดิ์ 

คีรีมาศทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จ.สุโขทัย เขต 2, นายเบญจพล นาค

ประเสริฐ ผู้อำานวยการสำานักงานกอง 

ทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เครือข่ายหมู่บ้าน ร่วมด้วย

นําร่อง1,000ครัวเรือน‘เลี้ยงโคแก้จน’

หน้าฉากกำาชับร่วมถกกม.ลูก/‘พท.’ยันด่าจบเดินออกนอกห้อง!

เมื่อวันอาทิตย์ ศูนย์สำารวจความคิด                                                                       

เห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร    

ศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำารวจของประชา 

ชนเรื่อง “ข้อตกลงทางการเมืองพรรคพลัง

ประชารัฐและพรรคเพื่อไทย?” สำารวจระหว่าง

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 จากประชาชน

ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค 

จำานวน 1,312 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อ

ถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข้อตกลง

ทางการเมืองระหว่างพรรคพลังประชารัฐ

กับพรรคเพื่อไทย ในการเปลี่ยนสูตรการ

คำานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จากหาร 

500 เป็นหาร 100 พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 

40.32 ระบุว่าไม่เชื่อเลย รองลงมา ร้อยละ 

21.80 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อ, ร้อยละ 17.91 

ระบุว่าค่อนข้างเชื่อ, ร้อยละ 9.38 ระบุว่า                                                           

เชื่อมาก และร้อยละ 10.59 ระบุว่าไม่ทราบ/ 

ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชน

ต่อข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคพลัง                                                    

ประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย ในการสนับสนุน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนายกรัฐมน 

ตรี ต่อจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พบ

ว่า ตัวอย่างร้อยละ 59.76 ระบุว่าไม่เชื่อเลย 

รองลงมา ร้อยละ 17.45 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อ, 

ไทยโพสต์ • “บิ๊กตู่” สั่งทุกองคาพยพ

ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจาก     

พายุมู่หลานให้เร็วที่สุด “บิ๊กป๊อก” เตรียม

ลงเชียงรายมอบของช่วยเหลือ “ปภ.” แจง

สังเวยชีวิต 1 ราย 2 จังหวัดยังจมบาดาล 

“เชียงราย-น่าน” กรมชลประทานเผย 4 

เขื่อนหลักเจ้าพระยายังรับน้ำาได้ 13,215 

ล้าน ลบ.ม.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามผลกระทบ

จากพายุมู่หลาน ทำาให้เกิดน้ำาท่วมในหลาย

พื้นที่รวม 11 จังหวัด 30 อำาเภอ 77 ตำาบล 

410 หมู่บ้าน และยังคงมีน้ำาท่วมในพื้นที่ 

6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ พะเยา น่าน และพิษณุโลก รวม 

25 อำาเภอ 70 ตำาบล 391 หมู่บ้าน บ้านเรือน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,885 ครัวเรือน 

แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดย

นายกฯ สั่งการกระทรวงมหาดไทย (มท.)                                                     

ประสานจังหวัดท่ีประสบภัย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยทหาร และส่วน

ราชการท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ให้การช่วยเหลือ                                      

บรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อ

ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ที่ยากต่อการสัญจรเข้าถึงและผู้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้เร่งช่วยเหลือ

ออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด 

“นายกฯ ยังขอให้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่

บริเวณริมน้ำาโขง จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อำานาจเจริญ และอุบล                                                            

ราชธานี ติดตามสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้

ชิด หลังมีรายงานจากกองอำานวยการน้ำาแห่ง 

ชาติ (กอนช.) ว่าผู้ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีบริเวณดัง

กล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

กรุงเทพฯ • เพื่อไทยตีปี๊บ ยัน “ประยุทธ์” 

หลุดเก้าอี้นายกฯ ก่อน 24 ส.ค.แน่ “น้อง

แรมโบ้-ธนกร” จวกชี้ให้ฟังคำาตัดสินศาลรัฐ                                       

ธรรมนูญอย่าชี้นำา วงสัมมนาสับเละลุงตู่       

หวั่นปัญหาบริหารชาติหากดื้อแพ่งอยู่ต่อ 

ยกทหารรุ่นพี่เป็นตัวอย่างให้เจริญรอยตาม 

แนะฝ่ายการเมืองรีบหาทางออกก่อน 23 

ส.ค. คณะหลอมรวมประชาชนคึก โว 21 

ส.ค.เต็มราชดำาเนินไล่บิ๊กตู่ ซูเปอร์ โพลเผย

จุดแข็ง-จุดอ่อน 6 แคนดิเดตนายกฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม น.ส.ธีรรัตน์ 

สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. ในฐานะโฆษก

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงความคืบหน้า

ในการยื่นตีความวาระการดำารงตำาแหน่ง 8 

ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา                                                 

โหม ในวันที่ 17 ส.ค. ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน                                         

อยู่ระหว่างตรวจสอบคำาฟ้องมีความชัดเจน

ครบถ้วนทุกประเด็นหรือไม่ ซึ่งในทางกฎ 

หมายชัดเจนอยู่แล้วว่าเจตนารมณ์ของรัฐ                                           

ธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ไม่สามารถดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ยืดออกไปจาก 8 ปีนี้ ได้ 

แต่การดิ้นของ พล.อ.ประยุทธ์ มีความ

กรุงเทพฯ • ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 1,773 

ราย เสียชีวิตยังสูง 30 คน “บิ๊กตู่”  แนะ

มนุษย์เงินเดือนตรวจ ATK ก่อนเข้าทำางาน

หลังหยุดยาว โพลเผยประชาชนกว่า 54% 

วิตกฝีดาษลิง อึ้ง! ชาวบ้านเชื่อโซเชียลเรื่อง

โรคมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศ

ว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,773 ราย เป็นผู้ป่วย

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,771 

ราย และจากเรือนจำา/ที่ต้องขัง 2 ราย 

ทำาให้มีผู้ป่วยสะสม 2,396,990 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,576 

ราย และหายป่วยสะสม 2,399,145 ราย 

โดยมีผู้ป่วยกำาลังรักษา 20,958 ราย มี

จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรง

พยาบาล 927 ราย และเสียชีวิต 30 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

ไทยโพสต์ • ปชป.ฮึด! เปิดตัว 30 เลือดใหม่

ทวงคืนปักษ์ใต้ “จุรินทร์” น้ำาตาคลอขอคน

ใต้อุ้มชูต่อ มั่นใจชนะ 40 เขต เมิน ภท.เจาะ

พังงา “เฉลิมชัย” เดิมพันเที่ยวหน้าได้ 

ส.ส.ต่ำากว่า 52 คน เลิกเล่นการเมืองตลอด

ชีวิต “อารี ไกรนรา” แจงร่วมทัพภูมิใจ                                                              

ไทยเหตุไร้ขัดแย้งนำาชาติสู่ความสามัคคีได้ 

พท.จ่อลุยภาคใต้ไม่สน 2 พรรคร่วม รบ.ซัดกันนัว 

ที่ศูนย์ประสานงานสำานักงาน ส.ส. 

เดชอิศม์ ขาวทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นาย  

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 

ไทยโพสต์ • “นิด้าโพล” เผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อ พปชร.กับ พท.มีข้อตกลงเปลี่ยนสูตร

หาร 500 เป็น 100 และไม่เชื่อมีดีลหนุน “บิ๊กป้อม” เสียบนายกฯ แทน “บิ๊กตู่” ประธาน  

วิปรัฐบาลยันถก กม.ลูก 15 ส.ค.นี้ สภาไม่มีล่มอีก อ้างหัวหน้า พปชร.สั่งสมาชิกเข้า

ประชุม แต่ข่าวสะพัด! พปชร.สั่ง ส.ส.ให้ โดดร่มอีก หวั่นสูตรหาร 100 จะไม่ผ่าน ปชป.

วอนเข้าประชุมตามปกติจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์สภา “เพื่อไทย” ย้ําไม่ร่วมสังฆกรรมยก

สุดท้าย ลั่นไม่อยากมีส่วนตรากฎหมายขัด รธน. “ส.ว.วันชัย” ไม่สังฆกรรมด้วย ยันหาร 

500 ขัด รธน. เตือนเดินหน้าต่อไปหัวฟาดพื้นแน่

อ่านต่อหน้า 15

อ่านต่อหน้า 16

อ่านต่อหน้า 16

อ่านต่อหน้า 15

อ่านต่อหน้า 16
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2 ในประเทศ

ประชาชน..อยู่ตรงไหน?!?

ฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ท่ีบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2560 มี

สาระสำาคัญรับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย 

จนได้ช่ือว่าเป็นแม่บทของกฎหมายท่ีเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ

กำาหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ท่ีจะมีผลกระทบต่อตัวเองท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมมากท่ีสุดฉบับหน่ึง แต่ในภาคทฤษฎี

ตามลายลักษณ์อักษรกับภาคปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนจริง ดูเหมือนว่า 

ยังคงเว้นระยะห่างจนกระท่ังมองไม่เห็นว่า ประชาชนจะ

เป็นเจ้าของประเทศผู้กำาหนดอนาคตอย่างท่ีอวดอ้าง เขียน

ไว้แบบสวยหรูเมื่อไหร่และอย่างไร 

กรณีการนัดประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเป็นนัดพิเศษในวันจันทร์ท่ี 15 

ส.ค.2565 เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนว่า ไม่มีใครเห็นผลประโยชน์

ของประชาชนเป็นบรรทัดฐาน หรือคิดท่ีจะทำาหน้าท่ีด้วยจิต                     

สำานึกท่ีมีประชาชนเป็นท่ีต้ัง เพราะพรรคการเมืองใหญ่แถลง

อย่างเป็นทางการแล้วว่า จะใช้กระบวนการตามครรลองของประ                                                                              

ชาธิปไตยทำาให้ “สภาล่ม” เหมือน 2 คร้ังท่ีผ่านมา ในวาระ 

2 และ 3 ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ 

ธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ไม่ว่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ส.ส.พรรครัฐบาล หรือ

จะเป็น ส.ส.พรรคฝ่ายค้านนำาโดยพรรคเพื่อไทย รวมถึง 

ส.ว.บางส่วน มีธงท่ีต้ังไว้แล้วว่า ต้องการให้กฎหมายเลือกต้ัง 

ท่ีมีสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 พิจารณาไม่ทัน

ตามกำาหนด 180 วัน เพื่อต้องการให้กลับไปใช้ร่างกฎหมาย

เลือกต้ังฉบับท่ีเขียนโดย กกต. ซ่ึงใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อหาร 100 ฉะนั้นการประชุมที่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นวัน

สุดท้ายตามกำาหนด 180 วัน จึงเป็นแค่พิธีกรรมหรือปาหี่

การเมืองหวังผลสร้างภาพเคารพหลักการประชาธิปไตยแบบ

ขอไปทีเท่านั้น

ตัวแทนของประชาชน อ้างกระบวนการประชาธิปไตย

ตามอำาเภอใจ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถามหาความรับ

ผิดชอบจากประชาชนคร้ังแล้วคร้ังเล่า ในการใช้ทฤษฎีสมคบ

คิดเล่นเกมการเมืองเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง แต่จนแล้ว

จนรอด ดูเหมือนว่าสภาสูงและสภาล่างก็มิได้แยแสใส่ใจ ท้ังๆ 

ท่ีพฤติกรรมทำาสภาล่ม เอาอำานาจอธิปไตยจากประชาชนเป็น

เครื่องมือในการต่อรองผลประโยชน์น้ี เป็นการบ่ันทอนและ

ทำาลายความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างน่าอดสูเป็นท่ีสุด

อีกความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองต่อไป ในการอ้าง

ประชาธิปไตยตามใจชอบเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพวกพ้อง

ของตนเอง คงไม่พ้นขบวนการตั้งคำาถามกับตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่มีความพยายาม

จุดประเด็นว่า 23 ส.ค.ศกนี้ อายุงานของ พล.อ.ประยุทธ์น่า

จะเข้าเงื่อนไข 8 ปีต้องห้ามของรัฐธรรมนูญ เห็นได้จาก

ข่าวปล่อย ข่าวปลอม มากมายที่กระจัดกระจายในโลกโซ

เชียลมีเดีย ทั้งๆ ที่ความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างนั้น 

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “คนกลาง” เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

และรอเวลาในการตัดสิน 

ฝ่ายท่ีไม่ชอบนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ยังคงอ้างประ  

ชาชนเป็นเครื่องมือ สร้างสถานการณ์ให้ความชอบด้วยกฎ                                                           

หมายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนถึงข้ันระบุว่าเป็นเผด็จการ ท้ังๆ ท่ี

มุมของประชาธิปไตยน้ัน ต้องเคารพในความเห็นต่าง ไม่ควร

จะนำาเอาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเป็นเครื่องตัดสิน โดย

สร้างสถานการณ์ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซ่ึงสุดท้ายประ 

ชาชนผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ก็จะต้องได้รับผลกระทบกับความ

ชอบไม่ชอบของนักการเมือง 

สถานการณ์เฉกเช่นนี้ในโลกการเมืองของไทย โดย

มองไม่เห็นหัวของประชาชน จะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย

กินได้ สัมผัสได้ และสามารถมองเห็นอนาคตที่สดใสใน

กาลข้างหน้า หรือว่าเป็นประชาธิปไตยแบบเก่าแก่ดั้งเดิม 

เน่าฟอนเฟะ แค่เปลี่ยนคนเล่นเท่านั้น คงเป็นหน้าที่ของผู้

มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ต้องบันทึกจดจำาไว้ในสมอง เพื่อไม่

ตกเป็น “เหยื่อ” ประชาธิปไตยจอมปลอมอีกต่อไป.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 

รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์

“ไม่ว่าใครหรือบางพรรคการเมืองใดต้องการให้

กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ออกมาทำาให้ได้เปรียบจากการเลือกตั้ง

มากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่ควรทำาให้สภาล่ม แต่ควรทำาให้

สภาเดินหน้าประชุมไปได้ตามกระบวนการปกติ น่าจะเกิด

ผลดีต่อภาพลักษณ์สภา และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

มากกว่า”.

สัญญาณเร่งรีบแบบเร่งรัด ที่ดูมีนัยไม่ปกติเกิดขึ้น ในการ

จัดทัพทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายระดับ บิ๊กตำารวจ ยศนายพล 

วาระประจำาปี 2565

เพราะตามไทม์ไลน์ปกติของการแต่งตั้งทำาโผ นายพลสีกาก ี

หลายปีที่ผ่านมา จะอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคม แต่ปีนี้ผ่าน

เดือนสิงหาคมมาไม่ถึง 10 วัน 

ปรากฏว่าเมื่อ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา “ผบ.ปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี้ ได้เรียกประชุม

บอร์ดกลั่นกรอง โดยเรียกผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ เข้ามาให้ข้อมูล

ประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งตำารวจระดับผู้บังคับการขึ้นไป วาระ

ประจำาปี 2565 ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ หรือ 

ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สอดคล้องกับ โผทหาร ที่มีข้อมูลออกมาว่า “ผบ.เหล่าทัพ” 

นัดส่งรายชื่อแต่งตั้งนายพลทหารวาระประจำาปีให้กระทรวงกลาโหม 

ช่วง 16 สิงหาคม เพื่อรอพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมน 

ตรี ในฐานะ รมว.กลาโหม นัดวันประชุมบอร์ดกระทรวงกลาโหม 

พิจารณาให้ความเป็นชอบ คาดว่าน่าจะไม่เกิน 23 ส.ค.นี้

ทั้ง โผตำารวจ-โผทหาร ที่ปีนี้จัดทัพกันรวดเร็วกว่าปกติ ดูจะ

ไปสอดรับกับสถานการณ์การเมือง ที่กำาลังเขม็งเกลียว ในเรื่องวาระ 

8 ปี พลเอกประยุทธ์ ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงกันถึงการดำารงตำาแหน่ง 

“นายกรัฐมนตรี” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะครบในวันที่ 23 ส.ค.2565 

หรือไม่ ทุกอย่างดูเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปได้หมด

ยิ่ง โผตำารวจ สัญญาณพิเศษ ที่จะมีผลต่อการทำาบัญชีรายชื่อ 

ซึ่งบิ๊กตำารวจหลายคนรอฟัง เกิดสะดุด ทำาให้การแต่งตั้งบิ๊กสีกากี

ระดับ  “นายพล” พร้อมเกิดขึ้นทันที

ทั้งนี้ สำาหรับการจัดทำาโผแต่งตั้งตำารวจระดับ “นายพล” 

วาระประจำาปี 2565 ปีนี้ พบว่ามีตำาแหน่งว่าง 137 ตำาแหน่ง

แยกเป็น ผบ.ตร. ว่าง 1 ตำาแหน่ง แทน “ผบ.ปั๊ด” ที่เกษียณ

อายุ

ส่วน รอง ผบ.ตร. ว่าง 4 ตำาแหน่ง เพราะ 3 รอง ผบ.ตร. 

เกษียณอายุราชการ คือ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์, พล.ต.อ.ปิยะ อุ

ทาโย, พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง และต้องตั้งอีกหนึ่งคนเพื่อมาแทน

เร่งจัดทัพสีกากี 

‘บิ๊กโจ๊ก’ลุ้นเข้าไลน์พล.ต.อ. 

รอง ผบ.ตร.ปัจจุบัน ที่จะขึ้นเป็น ผบ.ตร. 

“ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ว่าง 6 ตำาแหน่ง 

“ผู้บัญชาการ” 13 ตำาแหน่ง 

“รองผู้บัญชาการ” ว่าง 36 ตำาแหน่ง และ “ผู้บังคับการ” 

77 ตำาแหน่ง

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

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ที่จะเกษียณปี 2566 สปีดหนีคู่แข่ง 2 

คนที่เคยไล่กวดกันมาแบบหายใจรดต้นคอ ในการชิง ผบ.ตร.คนใหม่ 

ทั้ง “บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ ที่

เกษียณปี 2566 และ “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ที่เกษียณ

ปี 2567

ถึงตอนนี้ เต็งหนึ่งว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ข่าวหลายกระแส

บอก พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ ฉีกตัวทิ้งห่างคู่แข่งออกไปเรื่อยๆ

ส่วนการตั้งผู้ช่วย ผบ.ตร.ขึ้นมาเป็น พล.ต.อ.-รอง ผบ.ตร. 

พบว่าชื่อส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้ เช่น 

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผช.ผบ.ตร. บุตรชาย พล.ต.อ.เภา สารสิน 

อดีตอธิบดีกรมตำารวจคนดัง มีชื่อแน่นอน ในฐานะอาวุโสอันดับหนึ่ง

ในระดับ ผช.ผบ.ตร. 

ส่วนชื่ออื่น ตัวเต็งก็มี พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. อาวุโสอันดับ 8 เกษียณปี 2569 ที่ได้แรงหนุนจาก ผบ.ตร. 

เพราะเคยเป็นหัวหน้าสำานักงานบิ๊กปั๊ดมาก่อน รวมถึงบิ๊กต่อ 

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผช.ผบ.ตร.คนดัง ที่ ส.ส.พรรคก้าวไกลชอบ

เอ่ยชื่อถึงในสภา ที่มีอาวุโสอันดับสุดท้าย หากโผไม่พลิกน่าจะเข้าวิน 

แต่ที่ต้องลุ้นหนักก็คือตำารวจคนดัง บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 4 จะเข้าวินตามที่มีกระแสข่าว

ก่อนหน้านี้หรือไม่ หรือจะเป็น พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข อาวุโส

อันดับ 7 พลิกเบียดเข้าแทน งานนี้บิ๊กโจ๊กต้องลุ้นให้บิ๊กป้อม พลเอก

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ช่วยดันให้สุดแรง 

ขณะที่ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. การแต่งตั้งปีนี้ น่าจะเป็นอีก

หนึ่งไฮไลต์ หลังสัญญาณเงียบ บรรดาบิ๊กสีกากี “ดาวรุ่ง” พุ่ง

แรง บางคนจากเดิม

ที่ถูกคาดหมาย เช่น 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริ

เดช ผู้บัญชาการ

ตำารวจสอบสวนกลาง 

ที่อาวุโสน้อยที่สุดใน

ระดับผู้บัญชาการเวลา

นี้ จะพาสชั้นขึ้นมา

เป็น ผช.ผบ.ตร. แบบ

ก้าวกระโดดในปีนี้ หลัง

เป็นผู้บัญชาการตำารวจ

สอบสวนกลางแค่ปี

เดียว เพื่อชิงหลบหลัก

เกณฑ์การแต่งตั้งตาม 

พ.ร.บ.ตำารวจฉบับใหม่ 

ที่รอประกาศใช้ 

แต่ข่าวว่า 

อาจไม่เป็นไปตามที่

คาดหมาย  เพราะ

วัฒนธรรมรุ่นพี่รุ่นน้อง

ตามสไตล์ทหาร  อาจ

ถูกนำามาใช้ ถูกนำามาประกอบกับการแต่งตั้งสีกากีรอบนี้ ที่อาจ

ทำาให้ พล.ต.ท.จิรภพวืดในช่วงโค้งสุดท้าย ที่หากเป็นแบบนี้ ก็จะส่ง

ผลเป็นลูกระนาด จนอาจส่งผลไปถึงหลายเก้าอี้ระดับ ผู้บัญชาการ-

พล.ต.ท. ที่ถูกวางไว้เดิม ได้รับผล โผพลิกตามไปด้วย

สรุปได้ว่า เมื่อทุกอย่างพร้อม อีกทั้งสถานการณ์การเมืองเร่ง

ให้ต้องจัดทัพบิ๊กสีกากีเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาทางเทคนิค หากภายใน

สัปดาห์นี้ “โผตำารวจ” จะจบ หรืออย่างช้าก็ไม่น่าเกิน 26 ส.ค. ก็มี

ความเป็นอาจไปได้.

มื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ยกเลิก

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด เช่น พ.ร.บ.ยาเสพ

ติดให้ โทษ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

หลายคนสับสนว่า แล้วการตรวจค้นตัว การค้นบ้าน การค้นยาน

พาหนะหายาเสพติด และการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ มี

การแก้ไขมั้ย

ผู้เขียนเลยจะมาเล่าให้ฟังแบบสรุป ดังนี้

1.จพง.ปปส.เป็นบุคคลธรรมดา และรวมถึง จพง.ตำารวจที่

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น จพง.ปปส.ด้วย 

 โดยทั่วไป จพง.ปปส.จะต้องแสดงบัตรประจำาตัวในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่

2.เรื่องที่จะกล่าวต่อไป มี 4 หัวข้อ ได้แก่ 

2.1 การตรวจค้นยาเสพติด เพื่อนำาตัวไปบำาบัดรักษา 

2.2 การตรวจค้นยาเสพติดเพื่อจับกุมดำาเนินคดี 

2.3 การตรวจค้นหาสารเสพติดในปัสสาวะ

2.4 การค้นข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ

3.ที่จะกล่าวต่อไป มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ ได้แก่

3.1 ประมวลกฎหมายยาเสพติด

3.2 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด

3.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3.4 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4.ตรวจค้นหายาเสพติด เพื่อการบำาบัดรักษาตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด มาตรา 115 (1) และ (3)

การค้นเพื่อส่งไปบำาบัดรักษา เป็นอำานาจของ จพง.ปปส./

จพง.ฝ่ายปกครอง และ จพง.ตำารวจธรรมดาที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็น จพง.ปปส.ด้วย (เจ้าหน้าที่) เนื่องจากประมวลกฎหมายยา

เสพติดที่ใช้ใหม่ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

จึงยกเลิกแนวคิดเรื่องการจับผู้เสพยาเสพติด ส่งไปให้ศาลสั่งส่งผู้

ติดยาเสพติดไปยังคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ เพื่อตรวจพิสูจน์ 

มีการใช้แนวคิดใหม่คือ ถ้าเจ้าหน้าที่พบผู้เสพยาเสพติด 

ให้ส่งเขาไปบำาบัดยังสถานพยาบาลตามความสมัครใจของเขาได้

โดยตรง ไม่ต้องส่งตัวไปศาล และในชั้นศาล ถ้าจำาเลยเป็นผู้เสพ

ยาเสพติด ศาลอาจส่งไปบำาบัดรักษาตามความสมัครใจของจำาเลย

ได้ โดยตรง ไม่ต้องพิพากษาลงโทษก็ได้ เพื่อให้นำาผู้ติดยาเสพติด

เข้าระบบการบำาบัดรักษา กฎหมายจึงให้เจ้าหน้าที่ค้นตัว และสั่ง

ตรวจปัสสาวะได้ ดังนี้

4.1 ค้นตัว : เพื่อการบำาบัดรักษา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย

ว่า บุคคลใดเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่มีอำานาจ ตรวจค้นตัวเขา

ได้ และ

4.2 ตรวจปัสสาวะ : เพื่อการบำาบัดรักษา เมื่อมีเหตุจำาเป็น 

และมีเหตุอันควรเชื่อว่า บุคคลใดเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่มี

อำานาจสั่งตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดได้ ไม่ว่าผู้เสพจะอยู่ในที่

สาธารณะ ในบ้าน หรือในยานพาหนะ 

5.ตรวจค้นหายาเสพติด เพื่อจับกุมดำาเนินคดีตาม พ.ร.บ.วิธี

พิจารณาคดียาเสพติด มาตรา 11/1 เป็นอำานาจของ จพง.ปปส. 

(รวมทั้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น จพง.ปปส.เท่านั้น) จพง.ตำารวจ

ธรรมดาไม่มีอำานาจ

5.1 ค้นบ้าน : เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มียาเสพติดซ่อนใน

บ้าน มีเหตุจำาเป็นต้องค้น และมีเหตุอันควรเชื่อว่า ต้องรีบเข้าค้น 

การขอหมายค้นจะเนิ่นช้าไป ไม่ทันการณ์ ให้อำานาจ จพง.ปปส.ค้น

บ้านได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ถ้าไม่มีเหตุจำาเป็น หรือไม่มีเหตุควร

เชื่อว่า ต้องรีบเข้าค้น มีเพียงเหตุอันควรเชื่อว่า มียาเสพติดซ่อนอยู่

ในบ้าน จพง.ปปส.ต้องไปขอศาลออกหมายค้นก่อนตาม ป.วิ อาญา 

ถ้าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า ในบ้านมียาเสพติด จะเข้าค้นไม่ได้เลย 

และศาลจะไม่ออกหมายค้นให้

5.2 ค้นตัวค้นรถ : เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มียาเสพติด

ซุกซ่อนอยู่ในตัว หรือในยานพาหนะ เป็นอำานาจของ จพง.ปปส. 

(รวมทั้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น จพง.ปปส.เท่านั้น) จพง.ตำารวจ

ธรรมดาไม่มีอำานาจ

จพง.ปปส.มีอำานาจค้นตัวบุคคล หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยว่า มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ได้ ถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัย แม้เขาจะ

หยุดพูดคุย หรือหยุดรถเมื่อเรียกให้หยุดในด่านตรวจ จพง.ปปส. หรือ 

จพง.จราจรก็ไม่มีอำานาจค้นตัวผู้ขับข่ี หรือคนท่ีน่ังมาในรถ

6.ตรวจค้นหายาเสพติด #เพื่อจับกุมดำาเนินคดีตาม ป.วิ อาญา 

มาตรา 92 และ 93…เป็นอำานาจของ จพง.ปปส./จพง.ฝ่ายปกครอง 

และ จพง.ตำารวจทั่วไป (เจ้าหน้าที่)

ค้นบ้าน : เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่า มียาเสพติดซุกซ่อนในบ้าน 

และต้องมีหมายค้นจากศาล เจ้าหน้าที่ไปขอหมายค้นจากศาลแล้ว มี

อำานาจค้นบ้านได้ โดยไม่ต้องมีเหตุจำาเป็น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า 

มียาเสพติดซุก

ซ่อนในบ้าน และยังมีเหตุควรเชื่อด้วยว่า ถ้าเนิ่นช้าไป เขา

จะรีบทำาลาย หรือเอายาเสพติดหลบหนีไป หรือจะไม่ทันการณ์ เจ้า

หน้าที่มีอำานาจเข้าค้นบ้านได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น

ค้นตัวในที่สาธารณะ เช่น บนทางเดิน ในยานพาหนะ ในร้าน

อาหาร : เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า เขามียาเสพติดซ่อนอยู่ในตัว เจ้า

หน้าที่มีอำานาจค้นตัวบุคคลนั้นได้ ถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัย เจ้าหน้าที่

ก็ไม่มีอำานาจขอตรวจค้น

7.ตรวจสารยาเสพติด เพื่อจับกุมดำาเนินคดีข้อหาเสพยาเสพ

ติดตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด มาตรา 11/2 เป็นอำานาจ

ของ จพง.ปปส. (รวมทั้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น จพง.ปปส.เท่านั้น) 

จพง.ตำารวจธรรมดาไม่มีอำานาจ

ตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือด : ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 

เมื่อมีเหตุจำาเป็น และมีเหตุอันควรเชื่อว่า เขาเสพยาเสพติดในบ้าน 

ในยานพาหนะ หรือในสถานที่ใด เช่น ในที่สาธารณะ ในร้านอาหาร 

ในสถานบริการ แหล่งบันเทิง จพง.ปปส.มีอำานาจสั่งตรวจปัสสาวะ

ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสถานที่นั้นเพื่อหาสารเสพติดได้

8.การค้นข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี

ยาเสพติด มาตรา 10 และ 11/4

ค้นข้อมูลในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ : เมื่อมีเหตุ

จำาเป็น และมีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการใช้เครื่องมือสื่อสารในการ 

กระทำาผิดเกี่ยวกับยา จพง.ปปส.เมื่อได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ 

ป.ป.ส.แล้ว ต้องไปยื่นคำาขอให้ศาลอาญามีคำาสั่งอนุญาตเข้า

ถึงข้อมูลและได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่อื่น (จพง. 

ตำารวจ หรือ จพง.ฝ่ายปกครอง) ถ้าต้องการเข้าถึงข้อมูล ต้อง

ประสานงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยื่น

คำาร้องขอเข้าถึงข้อมูลต่อศาลแทน จพง.ปปส. หรือเจ้าหน้าที่

จะยื่นคำาร้องขอหมายค้นจากศาลตาม ป.วิ อาญา เพื่อเข้าถึง

ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ หรือใช้อำานาจในฐานะพนักงานสอบสวน

ส่งเครื่องไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเอาข้อมูล

คอมพิวเตอร์เองไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ขอ

อนุญาตศาล ข้อมูลที่ได้มาถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิ

ชอบ ศาลอาจไม่รับฟัง

9.เหตุอันควรสงสัย และเหตุอันควรเชื่อ และเหตุจำาเป็น 

คืออะไร มีหลักเกณฑ์อย่างไร มีขอบเขตตีความแค่ไหน 

ลองหาอ่านบทความที่ผู้เขียนเคยโพสต์มาหลายครั้งแล้ว

นะครับ เหตุเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่กฎหมายกำาหนดขึ้นเพื่อ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกละเมิดโดยไม่มีเหตุผล 

เหตุเหล่านี้จะต้องมีอยู่จริง ไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆ หรือเป็นแค่

ความคิดความเชื่อส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เอง และเจ้าหน้าที่ต้อง

สามารถพิสูจน์ถึงเหตุเหล่านั้นในชั้นศาลได้ ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีเหตุ

เหล่านี้อยู่จริง การใช้อำานาจตรวจค้น หรือสั่งตรวจหาสารเสพติด 

จะเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจมีความผิด

ทางวินัย และถ้าเป็นการกระทำาโดยมิชอบ เพื่อกลั่นแกล้ง หรือ

โดยมีเจตนาทุจริต ก็อาจได้รับโทษทางอาญา

สรุปว่า ถ้าจะค้นบ้าน โดยหลักต้องมีหมายค้น เว้นแต่มี

เหตุอันควรสงสัยว่า มียาเสพติดในบ้าน และเป็นกรณีเร่งด่วน ไป

ขอหมายค้นไม่ทัน 

ถ้าจะค้นตัว เพื่อส่งเขาไปบำาบัดยาเสพติด ต้องมีเหตุให้

สงสัยว่า เขาเสพยาเสพติด และเขาสมัครใจไปบำาบัด ถ้าจะค้นตัว 

หรือค้นรถยนต์ ต้องมีเหตุให้สงสัยว่า มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่

ถ้าจะสั่งตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกกรณี ต้องมีเหตุ

จำาเป็นและมีเหตุให้เชื่อว่า เขาเสพยาเสพติด

ถ้าจะค้นโทรศัพท์มือถือ เพื่อหาและยึดข้อมูลที่มองด้วย

ตาเปล่าไม่เห็น หรือที่ต้องใช้เครื่องมือนิติวิทย์ในการเข้าถึงและ

ตรวจสอบ ต้องขออนุญาตศาลก่อน กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 

เหตุจำาเป็น หรือเหตุอันควรเชื่อ

เจ้าหน้าที่ควรชี้แจงแสดงเหตุให้เขาเห็น เพื่อให้เขาเข้าใจ

และยอมรับ โดยเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันต่อศาลว่า เจ้าหน้าที่

ใช้อำานาจโดยชอบ

ประชาชนก็ควรรับฟังและให้ความร่วมมือ แต่หากเห็นว่าไม่มี

เหตุดังกล่าว ก็ควรช้ีแจงให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใจ และเก็บหลักฐานไว้เพื่อ

ใช้ต่อสู้คดีในช้ันศาล หรือเพื่อดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ีต่อไป การท่ีเจ้า

หน้าท่ีและประชาชนมีความรู้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ย่อมทำาให้

เจ้าหน้าท่ีใช้อำานาจโดยชอบ และปลอดภัยจากการถูกร้องเรียน ฟ้อง

ร้องว่าปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ย่อมทำาให้ประชาชนยอมรับการถูก

ละเมิดสิทธิตามข้ันตอนของกฎหมาย และสามารถรักษาสิทธิเสรีภาพ

ของตนท่ีกฎหมายมุ่งจะคุ้มครองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ความรู้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนี้ ทำาให้ทุกฝ่ายยอมรับ

ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างทำาหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง หากทั้ง 2 

ฝ่ายเป็นพลเมืองที่ดี การลดความขัดแย้ง เพราะความไม่รู้ ย่อม

ทำาให้สังคมสงบสุขมากขึ้นนะครับ.

การตรวจค้นยาเสพติดตามกฎหมายใหม่
ดร.ธีร์รัฐ บุนนาค

www.facebook.com/dolby.surround.3เ
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3บทความ-ในประเทศ

นายกฯ หนุนงาน SETA 2022

ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยินดีให้การ

สนับสนุนงาน SETA 2022 หรือมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.65  ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค 

(BITEC) บางนา  Hall 100-104 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและนานาชาติใน

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนา

‘ผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ’

จักเกม “รัสเซียน รูเล็ต” กันใช่มั้ย?

ที่เทลูกปืนออกจากลูกโม่ทั้ง ๖ นัด ยัดกลับเข้าไป 

“นัดเดียว”

แล้วหมุนลูกโม่ แกร๊กกกก....

คาดเดาไม่ได้ว่า “นัดเดียว” นั้น ไปอยูู่รังผึ้งไหน?

จากนั้น ผู้เล่นเกม “เดิมพันชีวิต” นั่งเผชิญหน้ากัน 

แล้วหมุนปืนกระบอกนั้นกับพื้น

ปืนไปหยุด โดยปลายกระบอกปืนชี้ตรงใคร

คนนั้น ต้องหยิบปืนขึ้นมา “จ่อขมับ” ตัวเอง

แล้ว “ลั่นไก”!

ถ้า...โป้ง ก็ จบ ถ้า...แชะ ก็ถึงตาเพื่อน ต้องจ่อขมับ 

แล้วลั่นไกบ้าง

เวียนกันไป จนกว่า “โป้ง....” ที่ใคร คนนั้นก็ “โชค

ดี...ที่ตายก่อน”!

ก็วันนี้แหละ “๑๕ สิงหา” ที่ฝ่าย “กลับกลอกธิปไตย” 

กับฝ่าย “โจราธิปไตย” จะดวลเกม “รัสเซียน รูเล็ต” กัน

ที่รัฐสภา

ตลกสัสตรงที่ว่า....

รัสเซียน รูเล็ต “ของแท้” เขาใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิม

พัน 

แต่รัสเซียน รูเล็ต “อสัตย์ผู้ทรงเกียรติ” เดิมพันเป็น

เกียรติ+ศักดิ์ศรี “รัฐสภา” 

คู่ดวล “ฝ่ายกลับกลอกประชาธิปไตย” กับฝ่าย “โจ

ราธิปไตย” ถึงโป้งตรงใคร ก็ไม่ตาย

ที่ตายคือ “ความเชื่อถือเกียรติ-ศักดิ์ศรีรัฐสภา” 

ขณะเดียวกัน “ฝ่ายค้าน-รัฐบาลสมคบ” WIN... WIN 

หาร ๑๐๐ ด้วยกัน!

จะต้องไปสนใจเกียรติศักดิ์ศรีที่กินไม่ได้และสายตา

ตำาหนิของชาวบ้านทำาไม? 

ในเมื่อ เลือกตั้ง ก็ “เงินมา-กาไป”

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ที่ไหนก็แบบนี้ 

มันคือปาหี่ “ลวงโลก-ลวงประชาชน” ให้หลงทึกทัก

กับคำาว่า “ประชาธิปไตย” มีจริง

ซึ่งเนื้อแท้มัน “ไม่มีอยู่จริง” ในโลกใบนี้ หรือใบ

ไหน!? 

ประชาธิปไตยก็แค่ “กระดูกพลาสติก” เสรีภาพ-

เสมอภาค-ภราดรภาพ ที่ “ฝ่ายอำานาจลวงโลก” แต่งกลิ่น 

แล้วโยนให้หมาหน้าโง่แทะ

หมาก็แย่งกันแทะไป กัดกันไป....

ที่ได้ ก็คือ “อร่อยน้ำาลาย” ตัวเอง! 

เคยมีเนื้อหนังประชาธิปไตยซักชิ้นมั้ย ที่ตกถึงปาก-

เป็นรัฐธรรมนูญสูตร “ข้าวผัดอเมริกัน” ซะส่วนใหญ่  

คนไทยก็ไม่นิยมกิน ก็ต้องฝืนกิน

อเมริกันเองยังงง...“อิหยังวะ บ้านกูไม่เห็นมี ไหงเมือง

ไทยมีสูตรข้าวผัดอเมริกัน?”

ไม่เพียงรัฐธรรมนูญ “กฎหมายแม่”...

ว่าไปแล้ว ประเทศไทยมีสารพัดกฎหมายซ้ำาซ้อนมาก

ที่สุดในโลก เป็นประเทศเดียวในโลก มีกฎหมายแล้วใช้บังคับ

ไม่ได้บ้าง คนไม่ปฏิบัติตามบ้าง มากที่สุดในโลก

เห็น “คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ตั้งพรรครวมไทย

สร้างชาติ ท่านเป็นทั้งนักกฎหมาย ทั้งนักปฏิบัติ เคยได้ยิน

ท่านบ่นเรื่องนี้

มี โอกาสเข้ามาบริหารประเทศเมื่อไหร่ละก็ ช่วยเป็น

ตัวตั้ง-ตัวตี “สังคายนารัฐธรรมนูญไทย” โดยออกแบบให้

ถูกปาก-ถูกคอรสนิยมไทยซักทีเถอะ

เหมือนอดีตนายกฯ บรรหาร ศิลปอาชา ท่านมีความ

มุ่งมั่น ตั้ง ส.ส.ร.ทำาหน้าที่สังคายนา “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” 

ออกมาเป็น ฉบับปี ๒๕๔๐ ประมาณนั้น

ประเทศไทยเรา......

“รากเหง้า-รากฐาน” คือ “ชาติ-ศาสนา-สถาบันพระ

มหากษัตริย์” ที่ธำารงอยู่ได้ตราบถึงวันนี้

และก็ด้วย “รากเหง้า-รากฐาน” ชาติ-ศาสนา-สถาบัน

พระมหากษัตริย์ นี่แหละ ทำาให้ประเทศไทย เติบโต-ยิ่งใหญ่

ขึ้นไปเรื่อยๆ สู่อนันตกาลแห่งอนาคต

เมื่อคณะราษฎรก่อการ ๒๔๗๕ ยึดอำานาจพระมหา

กษัตริย์ ไปใช้กันเอง ให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

แล้วใช้คำาสวยๆ ห่อหุ้มการ “ปล้นพระราชอำานาจ” นั้น

ว่า “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

แล้วบ้านเมือง ที่ชาติกำาเนิดประเทศผูกพันโดยตรงกับ

พระมหากษัตริย์เป็นไง?

ประชาธิปไตยระบอบคณะราษฎร “ลอกกากฝรั่งเศส” 

ทำาอะไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อย เจริญขึ้น 

และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้างมั้ย?

เห็นมีแต่กัดกัน แย่งอำานาจกัน แย่งสมบัติที่ปล้นจาก

พระมหากษัตริย์กันไปเรื่อยมา 

จากวันนั้น ถึงวันนี้ ด้วยรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย 

“ปล้นอำานาจ” สถาบันพระมหากษัตริย์ ไป 

นอกจากคำากลวงๆ ว่า “ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แล้ว

ในทางปฏิบัติเป็นจริง คำาว่า “ทรงเป็นประมุข” ไปพลิก

ดูซิ ในรัฐธรรมนูญนั้่น พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์-มีอำานาจ

อะไรที่เป็นเนื้อ-เป็นหนังบ้าง?

พูดตามภาษาชาวบ้าน ฝ่ายอำานาจ ใช้สถาบันพระ

มหากษัตริย์เป็นเพียง “พิธีกรรม” ให้ฝ่ายการเมืองเสีย

มากกว่า

แม้ขนาดนั้นแล้ว.......

ทุกวันนี้ ก็ยังมีขบวนการบ่อนเซาะ หวัง “ล้มล้าง-

ทำาลาย” สถาบันพระมหากษัตริย์ให้สิ้นไปจากแผ่นดิน

สถาบันบริหาร สถาบันนิติบัญญัติ ในความเป็น ๒ ใน 

๓ สถาบันอำานาจสูงสุดของประเทศ 

ขอถามว่า ในเมื่อประเทศซึ่งเป็นประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แล้วพวกคุณ ปกป้อง-พิทักษ์รักษา “พระผู้ทรงเป็น

ประมุข” จริงจังกันได้ขนาดไหน อย่างไร?

ในเมื่อ ขบวนการกัดเซาะชาติ ล้มล้างสถาบัน ส่วน

หนึ่งก็ “คนในสถาบันนิติบัญญัติ” พูดชัดๆ สมาชิกรัฐสภา

บางพวกนั่นแหละ

ร่วมขบวนการ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” ด้วย!

มันเป็น “ความจริงประจักษ์” อยู่ ไม่ต้องถาม “ใบ

เสร็จอยู่ไหน” หรอก 

เหล่านี้แหละ 

รวมถึงการรวมหัวกัน “ล่มรัฐสภา” เพื่อได้กฎหมาย

ตามที่ต้องการ โดยมี “พระปรมาภิไธย” รับรองความถูก

ต้องให้ “ตามพิธีกรรม” ทางรัฐธรรมนูญลอกกากตะวันตก

ผมจึงเห็นว่า ถึงเวลา “ปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญ” ให้

สมกับคำาว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” จริงๆ จังๆ เสียที

เพราะนี่แหละคือ “รัฐธรรมนูญที่ประชาชนไทย” 

ต้องการ

เพื่อ “ชาติ, พระศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์” 

จะได้เปล่งประกาย นำาไทยสู่รากเหง้าความเป็นไทย 

ดำารงความเป็น “ชาติไทย” บนรากฐาน ๓ สถาบัน

สูงสุด มั่นคงและอยู่ยั้งยืนยงตลอดไป

วันนี้ ประชุมรัฐสภา “เฮือกสุดท้าย” ภายใต้กรอบ  

๑๘๐ วัน ร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งที่ผ่านรัฐสภาวาระแรกมา

แล้ว ต้องผ่าน

ฉะนั้น วันนี้ โปรดจับตา....

จะมี “โจราประชาธิปไตย” ร่วมกัน “ถ่วงให้กฎหมาย

ตกไป” ด้วยการทำาให้ “องค์ประชุมไม่ครบ” อีกหรือไม่?

แบบนั้น ก็จะได้รู้กันไป ว่า........

ในขณะที่พระมหากษัตริย์ “ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ” 

แต่สมาชิกรัฐสภา “มากกว่ากึ่งหนึ่ง” สามารถทำาได้

ทุกอย่างตามที่ต้องการ

เพราะ พวกเขา “อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ”!

 

 

 

ถึงท้องประชาชน?

คิดสิ...ช่วยกันคิด

ฝรั่งตะวันตก เขามีปัญหาทางการปกครองในบ้านเมือง

เขาในยุคนั้นๆ 

นักคิด-นักปรัชญา ก็ประดิษฐ์กระดูกหมาประชาธิปไตย

ให้คนในบ้านเมืองเขาแทะเพื่อผลทางการปกครอง ในหลาก

หลายรูปแบบ

แต่งสี-แต่งกลิ่น-แต่งรส ให้ต้องตามรสนิยมคนของเขา 

ทดลองไปเรื่อยๆ

ไอ้ประชาธิปไตย “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” 

กลิ่นชีส ไม่ต่างขี้เต่า จากนมเนย กลิ่นแอนโชวี ปลาร้าฝรั่ง 

ทั้งตุ ทั้งเค็มปี๋ นี่แหละ ดูจะต้องตามรสนิยมพวกเขามากที่สุด

แต่คนไทยเรา ถูกปาก-ถูกคอซะที่ไหนล่ะ ยิ่งเจ้าแอนโช

วีด้วยแล้ว คำาเดียวก็อ้วกแตก

ไทยเราต้องกลิ่นกะปิ กลิ่นบูดู กลิ่นปลาร้า กลิ่นถั่วเน่า 

กลิ่นพริก หอม-กระเทียม มะนาว รสชาติถึงจะ แซ่บ นัว, 

หรือหรอยจังฮู้, ลำาแต๊แต๊

ผมว่า มันต้องสังคายนา “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” ของ

ไทยกันซักที

ร่างกันด้วย “วัตถุดิบส่วนผสมสูตรของไทยและปรุงด้วย

รสชาติ ให้มันถูกปาก-ถูกคอ ต้องตามรสนิยมของคนไทย”

ไม่งั้น โตมาแต่ละรุ่น ก็หลงแทะกระดูกประชาธิปไตย

แต่งกลิ่น แล้วปากก็ฟูมน้ำาลายว่าอร่อย..อร่อย ไปแบบนี้่ 

กลายเป็นหมาสายพันธุ์ฝรั่ง เป็นมนุษย์วัตถุ ถามกระ

ทั้งว่า

“ต้องกราบแม่ทำาไม?”

รัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่ ๒๔๗๕ จนถึงฉบับปัจจุบัน ก็

เอามาจากฝรั่งเศสนิด เยอรมันหน่อย วัตถุดิบ-ส่วนผสมที่ต้อง 

ตามรสนิยมไทย แทบไม่มี 

อนรับเดือนแห่งความอบอุ่น 12 สิงหาคม วันแม่                                                                    

แห่งชาติ ของทุกปี และยังเป็นวันดีๆ ที่ พรรค

รวมไทยสร้างชาติ ได้ทำาบุญเอาฤกษ์เอาชัย 

เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

ของพรรค แถมยังมีสัญญาณดีๆ เมื่อเกิด

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นระหว่างทำาพิธี ซึ่งเชื่อ

กันว่าจะเป็นแสงแห่งชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรือง แสงสว่าง

นำาทางไปสู่การคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้สำาเร็จ

และปีนี้ยังเป็นวันแม่ปีแรกของพรรครวมไทยสร้างชาติ 

ที่ ได้ลุยงานอย่างเต็มที่ หลังเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยวันแม่ปีนี้รวมไทยสร้าง

ชาติได้ปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อเชิดชูพระคุณแม่ที่ซึ้งกินใจ

ต้อนรับเทศกาลวันแม่ จนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลว่าเป็น

คลิปประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ 

ถึงแม้จะมีการเผยแพร่เพียง

ไม่กี่นาที แต่ก็ทำาให้กลายเป็น

ที่จดจำาของหลายๆ คนได้เป็น

อย่างดี

โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าว 

เสนอภาพการใช้ชีวิตประจำาวัน

ของหญิงคนหนึ่งที่ต้องออกไป

ทำางานหารายได้ด้วยการรับจ้าง

ดายหญ้า ได้เงินเพียงเล็กน้อย 

แต่ต้องอดทนเพื่อเลี้ยงลูกสาว

พิการ 2 คนเพียงลำาพัง โดยคน

โตพิการทางสมอง และคนเล็ก

ป่วยเป็นออทิสติก โดยแม่หัวใจ

แกร่งระบุว่า 

“ถึงแม้ลูกจะเป็นอย่างไร ก็ยอมรับได้และพยายามทำา

ทุกอย่าง อย่างดีที่สุดเพื่อลูก” กลายเป็นประโยคประทับใจ

แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งของแม่ที่ต่อสู้เพื่อลูกๆ ได้ทุก

เมื่อ

ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวสร้างจากเรื่องจริงของหญิงชาว

จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายพีระพันธุ์  สาลี

รัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ลงพื้นที่ด้วยตัว

เองไปพบและให้ความช่วยเหลือคุณแม่ยอดนักสู้รายดังกล่าว 

พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วน จนปัจจุบันคุณแม่สามารถทำาอาชีพเสริมจากการ

เลี้ยงปลา และยังมีเวลาดูแลลูกพิการทั้งสองได้มากขึ้นอีกด้วย 

นับว่าเป็นการปล่อยคลิปที่เข้ากับเทศกาลแห่งความรัก

ของแม่ได้ซึ้งกินใจสุดๆ อีกหนึ่งคลิป หลังจากก่อนหน้านี้รวม

ไทยสร้างชาติก็ได้เคยปล่อยคลิปเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ

ไปแล้ว และในคลิปวันแม่ปีนี้ก็ไม่ผิดหวัง ได้รับกระแสตอบ

รับที่ดีอีกเช่นเคย จน หัวหน้าพรรค ถึงกับยิ้มแก้มปริกันเลย

ทีเดียว. 

บรรจง.

เชิดชูแม่ใจแกร่ง

ต้

นายพีระพันธุ์ 

สาลีรัฐวิภาค

รู้

ทอ.‘ไทย-จีน’

จัดฝึกบินผสม

ชูสัมพันธ์แน่น

ถกงบ66วาระ2-3เริ่ม17ส.ค.

เตรียมเที่ยว‘สกายวอล์กกาญจน์’เร็วๆนี้ 

รัฐสภา • สภาถกงบปี 66 ต่อวาระ 2-3 วันท่ี 17-19 ส.ค. พบ กมธ.

ปรับลด 7,644 ล. ห่ัน กห.มากสุด ฮือฮาพบรายการเพ่ิมกรมการข้าวได้

คืนสูงสุด 2,277 ล. และไม่มีแปรญัตติใส่งบกลาง 

ไทยโพสต์ • พลอากาศตรีประ 

ภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพ

อากาศ เปิดเผยว่า กองทัพ

อากาศร่วมกับกองทัพอากาศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการ

ฝึกผสมภายใต้รหัสการฝึก  Falcon 

Strike 2022 เพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถในการปฏิบัติการทาง

อากาศยุทธวิธี และการปฏิบัติ

การทางอากาศผสม ตลอดจน

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

กองทัพอากาศทั้งสองประเทศ 

ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของความ

ร่วมมือในการรักษาสันติภาพ

และความมั่นคงในภูมิภาค อีก

ทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

และความสามัคคีให้แก่กำาลังพล

ในทุกระดับให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง

ขึ้น โดยกำาหนดให้มีการฝึกภาค

สนาม (Field  Training Exercise: 

FTX) ณ กองบิน 23  จังหวัด

อุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-25 

สิงหาคม 2565

สำาหรับการฝึกผสม Falcon                                                    

Strike จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.

2015 และได้ดำาเนินการฝึกมา

อย่างต่อเนื่องตามวงรอบ โดยใน

ครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 5 ทั้งนี้ 

กองทัพอากาศจัดอากาศยาน

แบบ Gripen 39 C/D,  Alpha Jet 

และ Saab 340 เข้าร่วมการฝึก 

ส่วนกองทัพอากาศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจัดเครื่องบินแบบ                                               

J-10C/S, JH-7 A/AII และ KJ-500 

เข้าร่วมการฝึก ซึ่งนอกจากฝึก

ด้านการบินแล้ว กองทัพอากาศ

ทั้งสองประเทศยังวางแผนที่จะ

จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดย

รอบพื้นที่การฝึกด้วย ทั้งนี้ การ

ฝึกดังกล่าวเพื่อพัฒนาขีดความ

สามารถในการปฏิบัติการทาง

อากาศ และกระชับความสัมพันธ์

ทางทหารระหว่างกัน. 

พลังงานทดแทนของภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้งานดังกล่าวมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำาทุก

ปีนับตั้งแต่ปี 2559 และเป็นเวทีสำาคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 20,000 คน ผู้ร่วมแสดงนิทรรศการกว่า 

350 บริษัท จากกว่า 70  ประเทศทั่วโลก ภายใต้พื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร

‘บิ๊กป้อม’ ดันปาล์มน้ำามันสู่พืช ศก. 

ไทยโพสต์ • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ในฐานะ

ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำามันแห่งชาติ (กนป.) ได้กำาชับหน่วยงาน กนป.

ประกอบด้วย  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ฝ่ายเลขานุการ กนป. กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ ดูแลราคาปาล์มน้ำามันให้มี

เสถียรภาพ ไม่ให้ผันผวน จากการส่งออกน้ำามันปาล์มดิบมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ระยะนี้ โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  ดำาเนินมาตรการ กนป.ทั้งการส่งออก

สต๊อกส่วนเกิน และเร่งรัดมาตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม 8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อทดแทนไบโอ

ดีเซลที่ใช้ลดลงเหลือ B5 ในช่วงวิกฤตพลังงาน และมอบหมายประธานอนุกรรมการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้วิเคราะห์จัดทำาข้อเสนอมาตรการเร่งด่วน ขับ

เคลื่อนปาล์มน้ำามันสู่พืชเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มแห่งอนาคตของไทยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้

แทนราษฎร ได้นัดประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรในวันท่ี  17-19 

ส.ค.น้ีเพ่ือพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณราย

จ่ายประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.

2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท 

วาระ 2-3  ตามท่ีคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญฯ ท่ีมีนายอาคม  

เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลังเป็น

ประธาน ได้พิจารณาแล้วเสร็จ

ในรายงานของ กมธ.มี

สาระสำา คัญคือ งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 3.185 ล้านล้านบาท มี

รายการปรับลดและรายการเพ่ิม

ในรายการท่ีเท่ากันคือ 7,644 ล้าน

บาท  โดยเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ปี 66 น้ี ไม่มีรายการปรับลดท่ีนำา

ไปแปรเพ่ิมให้ในส่วนของงบกลาง 

ทำาให้ปี 2566 มียอดงบกลางท่ี

จัดสรรรวม 5.9 แสนล้านบาท

สำาหรับรายการของกระ 

ทรวงท่ีถูกปรับและเพ่ิมข้ึนท่ีน่า

สนใจ อาทิ กระทรวงกลาโหม 

ถูกปรับลดสูงสุดถึง  2,778 ล้าน                                                           

บาท ส่วนกระทรวงในกลุ่มของ

พรรคร่วมรัฐบาลถูกปรับลดเช่น

กัน เช่นกลุ่มของพรรคภูมิใจ

ไทย คือ กระทรวงสาธารณสุข 

ปรับลด 42 ล้านบาท กระทรวง

คมนาคม ปรับลด 89 ล้านบาท 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา                                        

ปรับลด 32 ล้านบาท กลุ่ม

พรรคชาติไทยพัฒนา กระทรวง

ท รัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิง

แวดล้อม ปรับลด 182 ล้าน

บาท กลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ คือ 

กระทรวงพาณิชย์ ปรับลด 44 

ล้านบาท กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ปรับลด 9 ล้านบาท

ท้ังน้ี มีความน่าสนใจใน

การปรับลดและแปรเพ่ิมของงบ

ประมาณในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ท่ีพบว่ามติ กมธ.ปรับลด

จำานวน 205 ล้านบาท แต่กลับถูก

การแปรงบเพ่ิมเติมคืนให้สูงสุดถึง 

2,277 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กรม

การข้าวเพียงหน่วยงานเดียว ซ่ึง

ระบุในโครงการท่ีได้งบเพ่ิมเก่ียว

กับโครงการส่งเสริมการเปล่ียน

เมล็ดพันธ์ุข้าว และปรับปรุงระบบ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุช้ันพันธ์ุคัด-พันธ์ุ

หลัก ซ่ึงเป็นการติดต้ังเครื่องจักร

และอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ด

พันธ์ุ

ส่วนกระทรวงมหาดไทย 

ถูกลดงบประมาณ 336 ล้าน

บาท แต่พบว่าได้รับงบกลับคืน

กระทรวงมหาดไทย  24 ล้าน

บาท ให้กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน เป็นเงินอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ขณะ

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ถูกปรับ

ลดงบประมาณลง 737  ล้าน

บาท แต่ในรายการปรับเพ่ิมพบ

ว่าได้รับงบคืนถึง  2,219 ล้าน

บาท ให้สำานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา สำา นักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และสำานักปลัดในยุทธศาสตร์

ความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป็นต้น สำาหรับการสงวนความ

เห็นและคำาแปรญัตติ พบว่ามี 

กมธ.สงวนความเห็น 30 คน และ 

ส.ส.สงวนคำาแปรญัตติ จำานวน 

175 คน.

ไทยโพสต์ • นางสาวรัชดา ธนา

ดิเรก เปิดเผยว่า ภายหลังท่ีนายก

รัฐมนตรีได้ลงพ้ืนท่ีเ ย่ียมเยียน

ประชาชนและตรวจราชการท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 4 ส.ค.

65 อีกท้ังได้ไปชมความงดงามของ

จุดท่องเท่ียวแห่งใหม่ “สกายวอล์ก

เมืองกาญจน์” ซ่ึงทางเดินทำาด้วย

กระจกใสระยะทาง 150 เมตร 

บนความสูง 12 เมตร ทอดขนาน

ไปตามริมแม่น้ำาแควใหญ่ ต้ังอยู่

ในอำาเภอเมืองใกล้ศาลหลักเมือง 

ขณะน้ีมีประชาชนจำานวนมากให้

ความสนใจและเฝ้ารอการเปิดให้

บริการ

ท้ังน้ี จังหวัดกาญจนบุรี ได้

แจ้งเปิดทดสอบความพร้อม การ

ให้บริการประชาชนเข้าชม “สกาย                    

วอล์กกาญจนบุรี” เฟสแรก  ใน

วันท่ี 18-26 ส.ค.65 ก่อนเปิดเต็ม

รูปแบบในช่วงต้นเดือนกันยายน

น้ี โดยให้บริการประชาชนเข้าชม

ช่วงทดสอบท้ังวอล์กอินและจอง

คิวออนไลน์ล่วงหน้าท่ี https://

shorturl.asia/s4drw หรือสแกน 

QR  Code ตามภาพ ซ่ึงมีเงื่อนไข

จำานวนผู้เข้าชมดังน้ี วันจันทร์ - ศุกร์  

ลงทะเบียน ออนไลน์  100  ท่าน  

วอล์กอิน  50  ท่าน  เข้าชมต้ังแต่

เวลา  15.30  น. วันเสาร์ -อาทิตย์  

ลงทะเบียน ออนไลน์  200  ท่าน  

วอล์กอิน 200  ท่าน  เข้าชมต้ังแต่

เวลา  14.00  น.

“แต่ละจังหวัดและภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริม

การท่องเที่ยว เร่งบูรณาการ

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาจุดท่อง

เที่ยวทั้งของเดิมและใหม่ เน้น

การชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นและการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดรับการ

ฟื้นตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลังจากที่ ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี

เน้นย้ำาว่าภาคการท่องเที่ยวเป็น

หัวใจสำาคัญของการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และนำาพาการกระจาย

รายได้สู่ท้องถิ่นและครัวเรือน” 

นางสาวรัชดากล่าว

ขณะท่ีนายทรงศักด์ิ ทอง

ศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเกาะลันตา

ใหญ่ ระยะท่ี 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ 

อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี งบประมาณ

กว่า 100 ล้านบาท และได้เล็งเห็น

โอกาสในการพัฒนาเกาะลันตาให้

เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ เป็นแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการ

และผังเมืองออกแบบก่อสร้าง

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเกาะ 

ลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ี

และรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

เข้ามาเกาะลันตา.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหง

ความคิด” กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย 

สามารถติดตามขอมูลขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก 

Line ID:@thaipost, Youtube : https://www.youtube.

com/c/ThaipostTV, Facebook : https://www.facebook.

com/thaipost, Twitter : https://twitter.com/thaipost, 

Instagram : https://www.instagram.com/thaipost_ig/ 

เร่ิมตนบันทึกคุณรูแลวหรือยัง?!? วา องคการอนามัยโลก

หรือ WHO ออกแถลงการณประกาศช� อใหมของเช้ือไวรัส 

“ฝดาษลิง” monkeypox ซ่ึงกําลังแพรระบาดในปจจุบันเปน 

Clade เพ� อหลีกเล่ียงการดูหม่ิน

ทางวัฒนธรรมหรือสังคม โดย

ใหเติมเลขโรมันเขาไปตามสาย

พันธุ อาทิ สายพันธุลุมนํ้าคองโก 

ก็คือ Clade I สายพันธุแอฟริกา

ตะวันตก Clade II ...ทราบแลว

เปล่ียน!!! ...• ทามกลางเสียง

ฟารองผลพวงจากพายุมูหลาน 

บันทึกไปรําคาญไปกับขาวความ

เคล่ือนไหว พิธีกรรมประชุม

รัฐสภา 15 ส.ค.2565 เพ่ือ

พิจารณากฎหมายลูกเลือกต้ังสูตร

หาร 100 และหาร 500 เพราะกระบวนการน้ีก็แคด้ินรน

สรางภาพลดทอนเสียงกนดาของประชาชนเทาน้ัน ...• ชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภาออกตัวในคร้ังน้ี สุดทายผลลัพธคงไม

ไดแตกตางจากเดิมน่ันคือ ..สภาลม!! เวลาโหวต ...• ความ

ปนปวนวุนวายกลเกมการเมืองลับ-ลวง-พรางน้ี ทําใหนึกถึง

คําบอกเลาเกาสิบของผูนําชาติสิงคโปรวา “โลกใบน้ีจะไม

สงบอีกแลว” ...• อยามองวา ลี เซียนลุง เตือนประชาชน

ของตัวเองใหเตรียมพรอมรับ

สถานการณฮ่ึมๆ ระหวางจีนกับ

ไตหวัน ท่ีมีสหรัฐอเมริกาเปน 

“พ่ีบาง” ตัวใหญเทาน้ัน แตพ่ี

นองชาวไทยอยางเราก็ตองระ

แวดระวังไมนอยหนาไปกวากัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงชวง 18-19 

พ.ย.ศกน้ี ท่ีเราตองเปนเจาภาพ

ประชุมสุดยอดผูนําเอเปก หาก

แทงหวยพลาดวางแผนรับมือ

พล้ัง!! ก็มีโอกาสจะเปนปมปญหา

กระทบความสัมพันธระหวาง

ประเทศ แบบกลืนไมเขาคลายไมออกได ...• ท่ีสําคัญเม� อ

สแกนมาท่ีบานเรา “ความไมสงบ” ก็คงพอๆ กับโลกท้ังใบ

น่ันแหละ เพราะกระแส 8 ป “นายกฯ ลุงตู” จะถูกโหม

กระหนํ่าท้ังไล ท้ังแชง และเรียกรองอางความชอบธรรม โดย

ไมใสใจความชอบของกฎหมาย ..ขอบันทึกแทงโตดและเต็งไว

บรรทัดน้ีเลยวา จะมี “ม็อบจัดต้ัง” ออกมาชูสามน้ิวกันบน

ถนนแน�นอน หาก 23 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ยังคง

ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ครม.

ตามปกติสุข ...• ก็ถึงขนาดนําเอา

บันทึกประชุม กรธ. เม� อป 2561 

ท่ีอางความเห็น มีชัย ฤชุพันธุ                                            

อดีตประธาน กรธ. และ สุพจน 

ไขมุกด อดีตประธาน กรธ. คนท่ี

หน่ึง ออกมากระพือโยนหินกอน

ใหญสรางแรงกระเพ� อมในสังคม

การเมือง กระท่ัง สุพจน ไขมุกด                                                 

ท่ีเปนอดีตตุลาการศาล รธน.

เดือดรอนตองออกมาแกไขขาว

เลือกตีความตามใจชอบไมชอบ 

“ลุงตู” ช้ีแจงวา ..เอกสารท่ีนํามาปลอยเปนแคความเห็น

ระหวางการประชุมของคน 2 คน “หาใช” มติ กรธ.ท่ีมีถึง 30 

คน .. น่ีแหละสัญญาณบงช้ี “ไทยไมสงบ” แน�!! เม� อมีคนพาล

จองผลาญท่ีจะเลนเกมการเมือง โดยไมใสใจตอบรรทัดฐานท่ี

พึงปฏิบัติ ...• รอนไฟลุก!! กันเลยทีเดียว กับพ้ืนท่ีภาคใตเม� อ 

2 พรรครวมรัฐบาล ภูมิใจไทย Vs ประชาธิปตย ไมมีใคร

รักษาเฟซของใคร ปะ-ฉะ-ดา กันแบบไมเกรงใจ แตท่ีน�าลุน

คือ ไฟน้ีจะเผาตัวเองหรือเปลา?? หนอ เม� อ เฉลิมชัย ศรีออน 

เลขาธิการ ปชป. ประกาศในงานเปดตัวผูสมัคร ส.ส.ภาคใตวา 

การเลือกต้ังคร้ังน้ีถา ปชป.ได ส.ส.ท่ัวประเทศนอยกวา 52 ท่ี

น่ัง จะเลิกเลนการเมืองตลอดชีวิต ...• บันทึกบรรทัดนานๆ 

คร้ังท่ี สนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต รมว.พลังงานจะแสดงความ

เห็นในฐานะนักการเมืองไดแบบโดนใจ ..ประชาธิปไตยไมใช

รูปแบบการปกครองสําเร็จรูป ท่ีเม� อมีเลือกต้ัง มีรัฐสภาและ

รัฐบาลแลวจะบอกวาดีกวา ชอบธรรมกวาการปกครองอ� นๆ 

ในทันที เราไมไดยกยองประชาธิปไตยกันดวยเหตุผลน้ันครับ 

แตเรายึดถือประชาธิปไตยกันท่ัวโลกก็เพราะระบอบน้ีเรียก

รองใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางตอเน� อง ผูกมัดให

นักการเมืองจากการเลือกต้ังตองรับผิดชอบตอประชาชน

และผลประโยชนของชาติ ...• ท้ังน้ีท้ังน้ันนัยสําคัญเพ� อ

สะกิดเตือนมหกรรมปาห่ีการเมืองในวันท่ี 15 ส.ค.น่ันเอง ...•

ปยสาร

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ 

สุพจน ไขมุกด 

w

เฉลิมชัย ศรีออน 

นตอนท่ี 1 และ 2 ไดกลาวถึงแนวคิดการอธิบายเร� องภาวะผูตาม

กับการเคล� อนไหวทางสังคมของภาคประชาสังคมไทย และการ

อธิบายพลวัตภาวะการตามแบบไทย โดยลักษณะอธิบายตามโมเดล

ผูตาม 4 มิติ (4-D Model) ซ่ึงพัฒนามาจากการศึกษาความสัมพันธ

ของผูตามในรูปแบบตารางของ Kelly โดยจะใชจําแนกหรือเกณฑวัดจาก

ความพอใจความเต็มใจเปนหลัก

ในตอนน้ีจะกลาวถึงตัวแปรท่ีสําคัญในการศึกษาภาวะผูตาม ประกอบ

ดวย

1) ลักษณะผูตาม (Followership Characteristics) ประกอบ

ดวย พลังของผูตาม และแรงจูงใจ ซ่ึงพลังของผูตามก็คือ ทักษะการส� อสาร

และเปาหมายการสนับสนุนผูนํา แรงจูงใจก็คือ การทําหนาท่ีอยางเต็ม

ประสิทธิภาพหนาท่ี อยางมีสติและการวางแผนการเร่ิมตนท่ีดีและทําใหแกน

นําสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) ลักษณะผูนํา (Leader Characteristics) ประกอบดวย พลัง

ผูนําและการรับรูของผูนํา พลังของผูนําน้ันข้ึนอยูกับตัวผูนําท่ีจะแสดงความ

สามารถในการนําออกมาและการเพ่ิมขีดความสามารถจากศักยภาพของตัวผู

นําเอง

3) พฤติกรรมผูตาม (Followership Behaviors) ประกอบดวย 

พฤติกรรมผูตามทํางานเชิงรุก คือ การริเร่ิมสรางสรรค การเช� อฟงคําส่ัง ให

เหตุผลเห็นดวย/ไมเห็นดวย การใหคําแนะนํา การสนับสนุนขอมูล และการ

รับรูของผูตาม คือ ศิลปะการเปนผูตาม เอกลักษณผูตาม คําติชม การปรึกษา

หารือ การพัฒนาตนเองในการทํางานและการสนับสนุนผูนํา

4) ผลลัพธผูตาม (Followership Outcomes) ประกอบดวย ความมี

ศักยภาพสูง สนับสนุนผูนําทํางานไดดีย่ิงข้ึน องคกรกาวหนา การวางใจจาก

ผูนํา มีแรงจูงใจทํางาน จรรยาบรรณ/จริยธรรมท่ีสูงข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลง

ในองคกร และภารกิจบรรลุผล

แนวคิดน้ีอธิบายไดท้ังในแงองคกรในหน�วยงานใดหน�วยงานหน่ึงและ

ในแงแบบเวทีการชุมนุมท่ีประกอบดวยมวลชนจํานวนมาก ท้ังน้ี การสอด

ประสานกันน้ีผูตามจะทําตามก็ตอเม� อเปาหมายหรือวัตถุประสงคตรงกันและ

เห็นไปในทางเดียวกัน ยกตัวอยางเชน การนิรโทษกรรม ท่ีประชาชนสวน

ใหญไมเห็นดวยกับการกระทําของรัฐบาลในขณะน้ัน ประเด็นนิรโทษกรรมจึง

เปนจุดประสงครวมทําใหมวลชนออกมาบนทองถนนจํานวนมากและเกิดการ

ประทวงขนาดใหญข้ึน ท้ังน้ี กุญแจสูความเปนแกนนําท่ีมีประสิทธิภาพก็คือ

การมีประสิทธิภาพของผูตาม หรือเรียกไดวา “การสนับสนุนอยางแรง” หรือ

การยืนหยัดเพ� อตอสูรวมกับแกนนําและเดินไปดวยกัน

ท้ังน้ี ภาวะผูตามกับการเคล� อนไหวทางสังคมน้ัน ในการเคล� อนไหว

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงประกอบไปดวยบุคคลหลากหลาย หลากหนาท่ี 

หลากบทบาท เปนการกระทํารวมของผูคน โดยท่ีการกระทํารวมน้ันตองการ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม ท้ังน้ีปจเจกบุคคลเหลาน้ีแตละคนมีมันสมอง มี

ความสามารถ มีศักยภาพ มีความรู มีแรงงาน มีความเสียสละ ข้ึนอยูกับวา

ปจเจกบุคคลเหลาน้ันจะดึงคุณสมบัติของตนเองหรือเรียกไดวาเปนทุนเดิมของ

ตนเองท่ีอยูในตัวของตนเอง หรือท่ีตนมีออกมาใชเม� อไหรและอยางไร ท้ังน้ี 

การกระทําของปจเจกบุคคลน้ันอาจจะมาจากจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 

หรือชุดประสบการณของแตละบุคคลท่ีผานโลก ผานการทํางาน ผานสังคม 

ผานประสบการณมาอยางโชกโชน ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีอาจจะมาจากนักกิจกรรม

หรือบุคคลท่ัวไปก็ไดท่ีลวนมีรากฐานมาจากแนวความคิด อุดมการณในการ

เปนการเมืองภาคประชาชน การรวมตัวกันเรียกรองหรือตอตานอํานาจรัฐ

บนพ้ืนฐานผลประโยชนรวมของประชาชนและประเทศชาติเปนหลัก แมบาง

กลุมหรือบางชวงเวลาจะมีขอเรียกรองท่ีแตกตางกันไปตามสถานการณใน

ขณะน้ัน 

การชุมนุมหรือการรวมตัวกันของทุกกลุมจึงตองมีฐานมวลชนท่ี

ต� นรู การลุกข้ึนสู มวลชนจึงเปนฐานสําคัญในทุกการชุมนุมและการเรียก

รองตลอดมา โดยมวลชนมีพฤติกรรมการรวมหมูแบบลักษณะจิตใจแบบ

รวมหมู ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับ “มวลชน” ท่ีมาจากพฤติกรรมรวมหมู และ

มวลชนน้ีมาจากความคิดท่ีถูกลิดรอนความเปนธรรมหรือความเดือดรอน

ของผูคน มวลชนท่ีเขารวมการตอสูจึงเปนการปลดปลอยทางการรับรู 

เปนการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึก เปนการปลดปลอยความรูสึกอัดอั้น ไม

เปนธรรม และสงผลไปจนถึงการเขาใจปญหาสังคม จนเกิดการรวม

ตัวเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งดานการปฏิบัติไปจนถึงระดับ

นโยบาย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด จากลักษณะของ

ผูตาม 6 ประการ คือ 1) ความกลาหาญที่จะรับผิดชอบ 2) ความกลา

หาญในการรับใช 3) ความกลาที่จะทาทาย 4) ความกลาที่จะมีสวนรวม

ในการเปลี่ยนแปลง 5) ความกลาที่จะยึดมั่นในคุณธรรม 6) ความกลา

หาญที่จะกาวขามลําดับชั้น 

ปจจุบันรูปแบบการชุมนุมจึงเปล่ียนไปมิใชการเดินขบวนลงบน

ถนนเหมือนเชนท่ีผานมา หากแตเปนการส� อสารกันผานชองทาง Social 

Media เชน Line, Facebook, Instragram ชองทางการส� อสารเหลาน้ีมีท้ัง

กลุมปดเฉพาะและกลุมสาธารณะ ท่ีมวลชนดังกลาวยังมีการส� อสารและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันเสมอ ลักษณะดังกลาวจึงเปนการตาม

แบบไทยท่ีพิจารณาไดจากการโตตอบและการกระทํา คือ ประการแรก ผู

ตามอาจมีบทบาทและทําหนาท่ีเปนอิสระจากแกนนํา ประการท่ีสอง ผู

ตามทําหนาท่ีหนุนเสริมและสนับสนุนแกนนํา ประการสุดทาย ผูตาม

สามารถใชมุมมองตางๆ ของตนท่ีนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงไดจากการเขา

รวมชุมนุมและพลังของการรวมกลุม ท่ีสามารถกอรูปเปนรูปเปนรางข้ึน

มาไดดีกวาการคิดหรือทําอยูเพียงคนเดียว ในบางสถานการณก็ตองอาศัย

พลังการผลักดันของแกนนําท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการได

อน่ึง กุญแจสูความเปนแกนนําท่ีมีประสิทธิภาพก็คือการมี

ประสิทธิภาพสูงของผูตาม หรือเรียกไดวา “การสนับสนุนอยางแรง” 

หรือการยืนหยัดเพ� อตอสูรวมกับแกนนําและเดินไปดวยกัน กลาวโดย

สรุป จากตัวแปรในการพิจารณาภาวะผูตามไปจนถึง ผลลัพธของผู

ตาม (Followership Outcomes) ท่ีทํางานสอดประสานกันจนทําใหเกิด

ความมีศักยภาพสูง สนับสนุนผูนําทํางานไดดีย่ิงข้ึน องคกรกาวหนา การ

วางใจจากผูนํา มีแรงจูงใจทํางาน จรรยาบรรณ/จริยธรรมท่ีสูงข้ึน เกิด

การเปล่ียนแปลงในองคกร และภารกิจบรรลุผลดังกลาว เปนการอธิบาย

ประเภทผูตามตามแบบ 4-D Model น้ัน เนนความพึงพอใจของผูเขารวม

ชุมนุมเปนหลัก ดังน้ัน ผูตามจะกระทําหรือทําตามเง� อนไขขอเสนอตางๆ 

ท่ีแกนนําไดนําเสนอบนเวทีหรือสนับสนุนแกนนําทุกวิธีทางในท่ีสุด

กลาวโดยสรุป จากตัวแปรในการพิจารณาภาวะผูตามไปจนถึง

ผลลัพธของผูตาม (Followership Outcomes) ท่ีทํางานสอดประสานกัน

จนทําใหเกิดความมีศักยภาพสูง สนับสนุนผูนําทํางานไดดีย่ิงข้ึน องคกร

กาวหนา การวางใจจากผูนํา มีแรงจูงใจทํางาน จรรยาบรรณ/จริยธรรม

ท่ีสูงข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงในองคกร และภารกิจบรรลุผลดังกลาว 

เปนการอธิบายประเภทผูตามตามแบบ 4-D Model น้ัน เนนความพึง

พอใจของผูเขารวมชุมนุมเปนหลัก ดังน้ัน ผูตามจะกระทําหรือทําตาม

เง� อนไขขอเสนอตางๆ ท่ีแกนนําไดนําเสนอบนเวทีหรือสนับสนุนแกนนํา

ทุกวิธีทาง เชน การรวมเดินขบวนตลอดเสนทาง เปนตน บทบาทของ

ผูตามน้ีสามารถพิจารณาไดจากการโตตอบและการกระทํา สามารถ

วิเคราะหได 3 ประการคือ

ประการแรก ผูตามอาจมีบทบาทและทําหนาท่ีเปนอิสระจากแกน

นํา คือ มิไดเช� อแกนนําทุกอยาง แตผูตามมีความรูเดิมท่ีสามารถนํามา

พิจารณาและความพึงพอใจและทําตามมติในท่ีชุมนุมในท่ีสุดเพ� อบรรลุ

เปาหมายในการเปล่ียนแปลงประเทศ 

ประการท่ีสอง ผูตามทําหนาท่ีหนุนเสริมและสนับสนุนแกนนํา ท้ัง

ท่ีมีความจําเปนเพียงเล็กนอยสําหรับการทําตามหรือเดินไปดวยกันกับ

แกนนํา ท้ังน้ีเพ� อบรรลุเปาหมายท่ีตองการในการปกปองผลประโยชนของ

ประเทศและการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ประการสุดทาย ผูตามสามารถใชมุมมองตางๆ ของตนท่ีนํามาซ่ึง

การเปล่ียนแปลงไดจากการเขารวมชุมนุมและพลังของการรวมกลุม ท่ี

สามารถกอรูปเปนรูปเปนรางข้ึนมาไดดีกวาการคิดหรือทําอยูเพียงคนเดียว 

ในบางสถานการณก็ตองอาศัยพลังการผลักดันของแกนนําท่ีจะชวยให

บรรลุเปาหมายท่ีตองการได

อน่ึง จากการวิเคราะหลักษณะผูตามหรือมวลชนในการเคล� อนไหว

ทางสังคมดังกลาว หากนํามาพิจารณาลักษณะและจิตใจท่ีเดนชัดของผู

ตาม พบวามีอํานาจนําของผูตามในการกระตุนความคิดการทํางานแก

แกนนําหรือสังคมท่ัวไปโดยมีลักษณะผูตามท่ีปรากฏคือ

1) ความกลาหาญท่ีจะรับผิดชอบ คือ การกลาหาญท่ีจะผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม กลาวคือ 

2) ความกลาหาญในการรับใช คือ การรับใชตอบานเมืองและ

ตอบแทนคุณแผนดิน

3) ความกลาท่ีจะทาทาย คือ การตองการการเปล่ียนแปลงโดย

การทาทายตนเองในการออกมาตอสูรวมกับคนอ� น ทาทายตอแกนนําท่ีจะ

ตองทําตามขอเรียกรองหรือแนวทางท่ีเปนมติของคนสวนใหญ ทาทายตอ

รัฐบาลท่ีตองบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทาทายตอสังคมและคนใน

สังคมอ� นๆ ท่ีจะออกมาตอสูเพ� อเปล่ียนแปลงบานเมือง

4) ความกลาท่ีจะมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลง คือ การมีสวนรวม

ในทุกระดับต้ังแตระดับการปฏิบัติงานไปจนถึงในระดับนโยบาย รวมไป

จนถึงการตรวจสอบในการดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐ

5) ความกลาท่ีจะยึดม่ันในคุณธรรม หรือการนําคุณธรรมนําหนา

มาใชในการทํางาน หรือแมกระท่ังการชูสังคมธรรมาธิปไตยเพ� อใหสังคม

ไทยเต็มไปดวยความดีงาม

6) ความกลาหาญท่ีจะกาวขามลําดับช้ัน คือการท่ีผูตามพรอมท่ีจะ

เปนแกนนําและแกนนําก็พรอมท่ีจะเปนผูตาม เปนการทํางานแบบสอด

ประสานกัน ข้ึนอยูกับความพรอม จังหวะ และสถานการณท่ีไมมีการยึด

ติดแกนนํา ทุกคนสามารถมาเปนแกนนําหากมีความพรอมหรือสามารถ

ทําได ดังน้ัน ลําดับช้ันของขบวนการเคล� อนไหวภาคประชาสังคมจึงไมมี

การแบงแยกแกนนําหรือมวลชนหรือผูตาม แตทุกคนสามารถข้ึนมาทํา

หนาท่ีแทนกันไดเพราะทุกอยางทํางานสอดประสานกันเปนการนําแบบ

รวมหมูน่ันเอง.

หตุการณ ไฟไหม ผับเถ� อนขนาดใหญ ในอําเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ท่ีเรียกกันวา “เมานเทนบี” ทําใหมีคนเสียชีวิตถึง 18 คน 

บาดเจ็บสาหัสอีกกวาคร่ึงรอย 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ตํารวจภูธรภาค 2 ซ่ึงมี สํานักงาน

เปนอาคารสรางใหมท่ีใหญโตโออา ต้ังอยูไมไกล ประชาชนแทบไมไดยิน

ความเคล� อนไหวของ ผูบัญชาการตํารวจภาคหรือรองผูบัญชาการยศพล

ตํารวจโทและตรีซ่ึงมีอยูมากมายถึงเจ็ดแปดคน

ไมไดเห็นใครไปเดินตรวจท่ีเกิดเหตุสืบสอบอยางขะมักเขมนวา ผับ

เถ� อนใหญขนาดน้ีมันต้ังอยูในจังหวัดชลบุรีพ้ืนท่ีรับผิดชอบการรักษาความ

สงบเรียบรอยของตัวเองมานานกวาสองเดือนไดอยางไร? 

ต้ังคําถามวา ตํารวจระดับใดบกพรองไมทําหนาท่ีตรวจตรา หรือ

วาหัวหนาสถานีและหัวหนาตํารวจจังหวัดมีพฤติกรรมทุจริต “รับสวย

สินบน” สงตอตามลําดับช้ันใหใครกันบางหรือไม?

สวนตํารวจผูนอยดวยกันรวมท้ังประชาชนน้ัน เขาลวนไมสงสัยวา 

เปนเพราะอะไร!

ขณะน้ีผูมีหนาท่ีไดแตโยนกันไปมาวา เปนงานรับผิดชอบของหน�วย

งานน้ันหน�วยงานน้ี  

และท่ีแสนพิลึกก็คือ ตํารวจหัวหนาสถานีบอกไมรูเปน ผับเถ� อน 

เขาใจวามีปญหาเร� องถูกรองเรียนสงเสียงดังเดือดรอนรําคาญอยางเดียว!

คําส่ัง เดง ของตํารวจระดับบังคับบัญชาก็ไมตางจากทุกกรณีท่ีผาน

มา พรอมกับต้ังกรรมตรวจสอบขอเท็จจริงวามีใคร รับสวยสินบน อะไร

บางหรือไม เดือนละเทาใด?

ผลท่ีไดก็คงเหมือนทุกเร� องคือ ไมพบหลักฐานวามีใครทุจริตหรือ

กระทําความผิดทางวินัยท่ีช่ัวรายอะไร ควรใหอยูรับราชการเปนตํารวจผู

รักษากฎหมายบานเมืองตอไป ลงโทษแคยายหรือทางวินัยก็นิดๆ หน�อยๆ 

เทาน้ัน

ประเทศไทยแตไหนแตไรหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้ึนใน พ.ศ.2477  

ถือเปน กฎหมายแมบทของการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม

ไทยเชนเดียวกับในอารยประเทศท่ัวโลก

กําหนดใหท้ังพนักงานฝายปกครองและตํารวจมีหนาท่ีแสวงหาขอ

เท็จจริงและหลักฐานเพ� อใหทราบรายละเอียดแหงความผิด หรือท่ีเรียก

วา การสืบสวน เพ� อปองกันอาชญากรรมหรือการกระทําผิดกฎหมายในทุก

เร� อง

และเม� อปองกันไมได ท้ังสองหน�วยตางก็มีหนาท่ี สอบสวน คือ

รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพ� อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความ

ผิดและเพ� อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาสงใหอัยการฟองลงโทษ

ในสวนภูมิภาคท้ังฝายปกครองและตํารวจลวนมีอํานาจสอบสวน

ตามมาตรา 18 สวนในจังหวัดพระนครและธนบุรี กําหนดใหเปนหนาท่ีของ

ตํารวจฝายเดียว

การสอบสวนในตางจังหวัดไดมีการผลัดเปล่ียนมือกันไปมาระหวาง

ฝายปกครองกับตํารวจข้ึนอยูกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมท้ังชวงท่ี

เปนหัวหนาคณะปฏิวัติแตละยุคสมัย  

เม� อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูรักษาการณตาม ป.วิ 

อาญา ไดออก ขอบังคับ ใหหน�วยใดรับผิดชอบการสอบสวนเจาพนักงาน

ทุกฝายและทุกหน�วยก็ปฏิบัติไปตามน้ัน

อาจกลาวไดวา ในอดีตประชาชนไมไดรับความเดือดรอนจากปญหา

ตํารวจใชอํานาจโดยทุจริตหรือมิชอบ รวมท้ังการ ไมยอมสอบสวนรับคํา

รองทุกขจากผูเสียหาย มากมายเทาปจจุบัน

เน� องจากกรมตํารวจอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนาสถานีท่ี

เรียกกันวา สารวัตรใหญยศแคพันตํารวจโท หรือแมกระท่ังหัวหนาตํารวจ

จังหวัดท่ีเรียกวาผูกํากับยศแคพันตํารวจเอก ทุกคนตางก็เกรงใจนายอําเภอ

และผูวาราชการจังหวัดรวมท้ังปลัดกระทรวงมหาดไทยดวยกันท้ังส้ิน

รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงส่ังราชการอะไรไปถึงผูวาฯ ก็สามารถ 

ส่ังตอ ไปใหหัวหนาตํารวจจังหวัดและนายอําเภอไปจนถึงหัวหนาสถานีถือ

ปฏิบัติไดทุกเร� อง

แมแตเจามือหวยใตดินยังตองแอบซอนแอบลักลอบเลนกัน สวน

บอนพนันขนาดใหญและสถานบันเทิงฝาฝนกฎหมายไมตองพูดถึง เกิดข้ึน

ไดยากมาก

หากหัวหนาสถานีตํารวจคนใดรูเห็นเปนใจใหมีการเปดบอนหรือแม

กระท่ังปลอยปละละเลยใหมีสถานบันเทิงเถ� อนข้ึน  นายอําเภอ ผูวาฯ รูเขา

ก็สามารถส่ังใหหัวหนาหน�วยตํารวจไปตรวจสอบและจับกุมรายงานผลให

ทราบได

ใครขัดขืนหรือด้ือดึง นายอําเภอก็รายงานตามลําดับช้ันตอผูวาฯ ไป

จนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยใหส่ังอธิบดีกรมตํารวจจัดการหรือดําเนินคดี

วินัย หรือแมกระท่ังยายใหพนไปจากจังหวัดได

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1-4 เปนหน�วยงานท่ีไมไดมีบทบาท

อะไรในการรักษาความสงบเรียบรอยของจังหวัดแตอยางใด  

แตในป 2539 ไดมีคนคิดพิเรนทรตองการใหตํารวจเปนองคกรท่ี

ย่ิงใหญไดขยายและจัดต้ังกองบัญชาการตํารวจเปน 9 ภาคข้ึน แทนกอง

บังคับการตํารวจภูธรเขต 1-9 ซ่ึงดูเล็กไป  ใหมีหัวหนาตํารวจภาคเรียกวา

ผูบัญชาการยศพลตํารวจโท  

ใหญโตกวา “แมทัพภาค” ของกองทัพบก ซ่ึงมีแค 4 ภาค

เทาน้ัน แต ทําหนาท่ี ผอ.กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค

และผูวาฯ ทําหนาท่ี ผอ.กอ.รมน.จังหวัด 

ซํ้าในป 2541 ไดมีการแยกกรมตํารวจออกจากกระทรวง

มหาดไทยใหไปเปนหน�วยงาน ข้ึนตรงตอตัวบุคคลคือนายกรัฐมนตรี ไม

ตองมีกระทรวงมหาดไทยหรือหน�วยงานใดตรวจสอบประเมินผลและ

ควบคุมอีกตอไป

สงผลทําใหพฤติกรรมและความเกรงใจตอนายอําเภอและผูวา

ราชการจังหวัดของหัวหนาสถานีและหัวหนาตํารวจจังหวัดเปล่ียนไป

ทันที

ไดมีการยกระดับช้ันยศตํารวจหัวหนาสถานีแมวาจะมีผูใตบังคับ

บัญชา ไมถึงส่ีสิบคน ก็ยศพันตํารวจเอก หัวหนาตํารวจจังหวัดยกระดับ

ข้ึนมีพลตํารวจตรี พูดเองเออเองวา เปนยศเทียบเทาขาราชพลเรือน

ระดับอธิบดีซี 10

ดาวหรือท่ีเรียกกันแตเดิมวา ดอกจัน บนบาใหญโตโออา บาง

คนไมสามารถน่ังรวมประชุมกับผูวาฯ และหัวหนาสวนราชการจังหวัด

ประจําเดือนท่ีคิดวาเขาดอยกวาได

เพราะรองผูวาฯ และหัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมซักถาม

งานเก่ียวกับตํารวจเร� องน้ันเร� องน้ี อยางดีก็แคซี 9 เทาน้ัน

ปจจุบันสวนใหญอาจกลาวไดวากวารอยละ 90 ผูบังคับการตํารวจ

ไมเคยไปรวมประชุมประจําเดือนหัวหนาสวนราชการจังหวัดท่ีผูวาฯ เปน

ประธานลามไปถึงการประชุมอําเภอก็เชนกัน หัวหนาสถานีตํารวจสวน

ใหญไมเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอประจําเดือนเลยก็มี

ไมรับรูปญหาอะไรและตอบขอสงสัยของหัวหนาสวนราชการคน

ใดในจังหวัดดวยตัวเองท้ังส้ิน

หัวใจการปฏิรูปตํารวจ ใหทุกหน�วยและทุกคนทําหนาท่ีรักษา

กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแทจริงก็คือ    

ตอง ใหตํารวจข้ึนการบังคับบัญชาตอผูวาราชการจังหวัด 

มีอํานาจส่ังเล� อนตําแหน�งแตงต้ังโยกยายและเล� อนเงินเดือน

ตํารวจทุกคนไดดวยความเห็นชอบคณะกรรมการตํารวจจังหวัด ท่ีมี

หัวหนาสวนราชการดานรักษาความสงบเรียบรอยและกระบวนการ

ยุติธรรม รวมท้ังตัวแทนองคกรภาคประชาชนรวมเปนกรรมการ

สวนกองบัญชาการตํารวจภาคน้ันถือเปน สวนเกิน ในระบบ

ตํารวจ 

รัฐบาลสามารถยุบลงไดโดยท่ีตํารวจผูนอยสวนใหญไมได

อาวรณหรือไดรับผลกระทบอะไรท้ังส้ิน 

เพราะนอกจากตํารวจภาคจะไมไดชวยแกปญหาอะไรในเร� อง

การรักษาความสงบเรียบรอยของจังหวัดอยางแทจริงแลว

ยังสรางปญหาและภาระใหสถานีตํารวจใหตองคอย ดูแลและสง

สวย ต้ังแตในรูปของการชวยสรางบาน สงอาหารอรอยมือกลางวัน จัด

งานวันเกิด ซ้ือบัตรกอลฟ บัตรโบวล่ิง ประกวดพระอกุศล ชวยคาใช

จายรายเดือนสํานักงาน คานํ้าชากาแฟหนาหองนายพลตํารวจคนน้ัน

คนน้ี

ใครไมทําถือวา ใจไมถึง พ่ึงไมได เปน ตํารวจไรนํ้าใจ นอกจาก

จะไมมีโอกาสไดเล� อนตําแหน�งหรือยายไปอยูในสถานีท่ีตองการหรือมี

ความเจริญแลว ยังจะถูกยายลดช้ันลงไปเร� อยๆ อีกดวย

และน่ีเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหหัวหนาสถานีตํารวจไมสามารถ

ส่ังใหผูใตบังคับบัญชาออกตรวจตรารักษากฎหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของตนดวยความสุจริตอยางเครงครัดและจริงจังได.

ดร.ดารินทร กําแพงเพชร 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยรังสิต

“ไมมีตํารวจภาค” 
ไมมีบอนใหญและผับบารเถ� อนทั่วไทย

ใ

วันแหงปลาดิบมีท่ีมาจากเม� อวันท่ี 15 สิงหาคม 

พ.ศ.1991 ไดมีการคนพบคําวา “ซาซิมิ” เปนคร้ังแรก

ในรูปแบบลายลักษณอักษรทางเอกสาร ขอมูล www.

marumura.com

วันแหงปลาดิบ
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ารเลือกต้ังยังไม่รู้ว่าจะเกิดก่อนครบวาระมีนาคม

ปีหน้าหรือไม่ แต่หากสภาอยู่ครบเทอมก็เหลือ

เวลาอีกแค่ 7 เดือน ที่ต้องมีการจัดเลือกตั้งแล้ว 

ทำาให้หลายพรรคการเมืองเลยขยับลงพื้นที่ เปิด

ตัวหาเสียงกันอย่างคึกคัก 

อย่างเมื่อ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ 

นำาโดยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค นิพนธ์ บุญญา

มณี รองหัวหน้าพรรค ในฐานะกำากับดูแลภาคใต้ พร้อม

ด้วยเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา และรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ภาคใต้ ได้ร่วมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในนาม

พรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้สโลแกน 

รวมพลัง 30  เลือดใหม่ทวงปักษ์ใต้คืน ณ ศูนย์ประสาน

งานสำานักงาน  ส.ส.เดช

อิศม์ ขาวทอง

สำาหรับคนที่พรรค

เปิดตัวจะลงเลือกต้ังภาค

ใต้ ที่บอกว่าเป็นเลือด

ใหม่ มีอาทิ ราชิต สุดพุ่ม                                    

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด                                    

ปัตตานี เขต 1 จ.นคร 

ศรีธรรมราช, พิทักษ์เดช                              

เดชเดโช ที่ปรึกษารัฐ                           

มนตรีช่วยว่าการกระ 

ทรวงพาณิชย์ เขต 2 

จ.นครศรีธรรมราช, สรร 

เพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำาเนินงานประธานรัฐสภา เขต 

1 จ.สงขลา, สมยศ พลายด้วง นักธุรกิจ  เขต 3 จ.สงขลา, 

ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ผู้ช่วย ส.ส.เดชอิศม์  ขาวทอง เขต 9 

จ.สงขลา, นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ สมาชิก

สภาเทศบาลตำาบลวิชิต จ.ภูเก็ต เขต 3, ธนวัช  ภูเก้าล้วน 

คณะทำางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เขต 

2 จ.กระบี่ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็มีเช่น จ.นราธิวาส นายเมธี 

อรุณ ศิลปินชื่อดังระดับประเทศ นักร้องนำาวงลาบานูน, 

มีศักดิ์ ภักดีคง อดีตอธิบดีกรมประมง เขต 3  จ.ชุมพร, 

สนิท นาแว อดีตกำานัน ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง เขต 1 

จ.ปัตตานี (ลงแทน นายอันวาร์ สาและ)  

โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศรัยตอน

หนึ่งว่า ประชาธิปัตย์มีความผูกพันกับชาวใต้มาจนถึงทุก

วันนี้ เพราะชาวปักษ์ใต้อุ้มชู โดยที่ผ่านมาประชาธิปัตย์

ได้สร้างผลงานให้กับประชาชนมายาวนาน แม้ ในยาม

ที่พรรคตกต่ำาไปเป็นฝ่ายค้านก็ทำาหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่ 

และในบางยุคบางสมัยพี่น้องชาวใต้อาจจะลงโทษพรรค

ประชาธิปัตย์บ้าง แต่พรรคก็ไม่เคยท้อถอยหรือคิดทิ้ง

ประชาชน เพราะท้ายที่สุดที่พึ่งของประชาธิปัตย์ก็คือ

ประชาชน

ก็ต้องดูว่า ประชาธิปัตย์ยุคจุรินทร์ จะสามารถ

นำาพาประชาธิปัตย์กลับมาทวงคืนพื้นที่ภาคใต้ ในการ

เลือกตั้งรอบหน้าได้หรือไม่ ที่ถือเป็นเดิมพันสูงของ                    

จุรินทร์และพรรคประชาธิปัตย์เลยทีเดียวที่ต้องทำาให้ได้. 

อาศัยอยู่ร่วมบ้านโทนี่ วุ่นซ่ำา ไม่ต้องรับผิดชอบความเสีย

หายใดๆ ที่กระทำา ปล่อยให้สมุนบริวารเน่าคาคุก

สำาหรับเสียงเรียกร้องของประชาชนนับสิบล้านคน

ที่ต้องการให้มีการปฏิรูป สตช. แต่สามลุงก็ประกาศว่าให้

เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลหน้า สงสัยจะเลียนแบบศรี

ธนญชัย ที่ยืมเงินแล้วบอกว่าอีกสองเดือนจะชดใช้ เจ้าหนี้

ทวงหนี้ทีไรก็บอกว่ายังไม่ถึงสองเดือน พร้อมกับชี้ ไปที่ดวง

จันทร์ สงสัยต้องรอให้มวลมหาประชาชนออกมาชักชวน

สามลุงให้ไปดูพระจันทร์ที่หนองน้ำามั้ง

สตช.วันนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นองค์กรเจ้าปัญหา สร้าง

ความเสียหายให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ทำาให้

กฎหมายเป็นกฎหมัน ทำาให้ความยุติธรรมเป็นความ        

อยุติธรรม ทำาให้อิทธิพลเหนือกฎหมายมีอำานาจมากกว่า

กฎหมาย ทำาให้มาเฟียเริงร่า ประชาราษฎร์หัวหด สตช. 

สร้างความเสียหายครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะไม่รักษา

กฎหมาย รักษาแต่ผู้รักษากฎหมาย (ตัวเอง) บ่อนก็เงียบ  

บอสก็สุขสบาย ผับก็ร่าเริง ประชาชนติดไวรัสจากบ่อนจาก

ผับ จากร้านอาหารขาใหญ่ผู้มีอิทธิพล สตช.ก็ไม่เดือดร้อน

กรณีกู้เงินแลกใบประทวนชาวนาแล้วประกาศว่า  

“แจ๋วหลบ” และให้เป็นภาระของรัฐบาลหน้าในการปฏิรูป 

สตช. แสดงให้เห็นว่าสามลุงไม่ได้กระทำารัฐประหารเพื่อ

ประชาชน แต่ทำาเพื่อใครก็ต้องคิดกันเอง วันนี้ทุจริต

คอร์รัปชันเบิกบาน จริยธรรมหดหาย ธรรมาภิบาลทรุด

โทรม ประเทศไทยไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน ๒๒ พ.ค. 

๕๗ แถมยังเลวร้ายกว่าเดิม เพราะโทนี่ วุ่นซ่ำาจับมือกับ

สามสัสประกาศล้มสถาบันกษัตริย์อย่างโจ๋งครึ่ม ประเทศ

ชาติมีแต่ความอลวน คนไม่กี่คนออกมาก่อความวุ่นวายบน

ถนน กระทำาการต่างๆ ตามความพอใจ ไม่เคารพกฎหมาย  

ไม่เคารพความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ใช้เฟก 

นิวส์หลอกลวงคนทั้งประเทศ ทุกวันนี้ โลกโซเชียลก็มีแต่

เรื่องโกหก ข่าวปลอม เรื่องลามกจกเปรต

แต่ที่แน่ๆ สามลุงไม่ได้เข้า “ฮอลออฟเฟม” อย่าง

แน่นอน อุตส่าห์เดินตามรอยป๋ามา ๘ ปี หวังแซงหน้า

5บทความ

สิงหาคม พรรคฝ่ายค้านจะยื่นตีความประเด็น  

“นายกฯ ๘ ปี” 

พูดถึงความคาดหวัง 

ฝ่ายค้านคาดหวังไว้สูงว่า นี่คือจุดจบของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา บนเส้นทางอำานาจ ในฐานะนายกรัฐมนตรี

คาดหวังไว้มากกว่าเมื่อครั้งยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เสียอีก

ผลจะออกมาเช่นไร อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ย้ำากันอีกที การวินิจฉัยกรณี นายกฯ ๘ ปี มีอยู่ ๓  

แนวทาง

๑.นับจากวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือปีที่ทำารัฐประหาร 

กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน ๘ ปี 

จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒.นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ วันที่  ๖ 

เมษายน ๒๕๖๐ 

หากเริ่มนับในวันดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นวาระดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน ๘ ปี จะสิ้นสุดวันที่ ๕  เมษายน 

๒๕๖๘ 

เมื่อนับจากวันทำารัฐประหาร ๒๕๕๗ พล.อ.ประยุทธ์ มี

โอกาสเป็นนายกฯ รวมทั้งสิ้น ๑๑ ปี

และ ๓.นับจากหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม ปี  ๒๕๖๒ 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภา วันที่ ๙  

มิถุนายน ๒๕๖๒ 

แนวทางนี้ ระยะเวลารวมกันไม่เกิน ๘ ปี ในตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี จะสิ้นสุดวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๗๐ หรือในทาง

ปฏิบัติ 

และหากนับตั้งแต่การทำารัฐประหารปี ๒๕๕๗ ในทาง

ทฤษฎี พล.อ.ประยุทธ์มีโอกาสเป็นนายกฯ รวม ๑๓ ปี

นั่นคือ ๒ แนวทางหลักที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ 

ส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามแนวทางไหน ก็ต้อง

เป็นไปตามนั้น 

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรคท้าย ที่บัญญัติ

ว่า...

คนไม่โกงอยู่ยาว

“...คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ...”

ใครจะด่า โจมตี ให้ร้าย หรือวิจารณ์อย่างไร ไม่มีการเปลี่ยน 

แปลงคำาวินิจฉัย  

เช่นเดียวกับคำาพิพากษาในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ 

อาทิ กรณีศาลภาษีอากรกลางตัดสินให้เพิกถอนประเมินเก็บ

ภาษีขายหุ้นชินคอร์ปตามที่ ทักษิณ ชินวัตร  ยื่นฟ้อง เหตุดำาเนิน

การไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เพราะไปออกหมายเรียก “โอ๊ค-เอม” แทน

ก็ต้องเป็นไปตามคำาพิพากษา 

“ทักษิณ” ชนะคดี

กลับมาที่กรณี นายกฯ ๘ ปี กติกาก็ง่ายๆ หลังวันที่  ๒๓ 

สิงหาคม หากศาลสั่งก่อนมีคำาวินิจฉัยว่า ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย  

ก็ต้องมีรองนายกรัฐมนตรี ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ซึ่งเขาคนนั้นคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หากศาลไม่มีคำาสั่งใดๆ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย 

เมื่อไปถึงวันที่ศาลวินิจฉัย หากคำาวินิจฉัยออกมาว่า การดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ พล.อ.ประยุทธ์ยังคงเป็นนายกรักษาการ ไปจนกว่า

จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทน 

เป็นไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินต่อเนื่อง  เพื่อไม่

ให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง 

และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า วาระการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ๘ ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ไปสิ้นสุดในปี ๒๕๖๘ หรือ 

๒๕๗๐ แล้วแต่กรณี พล.อ.ประยุทธ์ ก็เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจน

หมดวาระของสภาผู้แทนราษฎร เดือนมีนาคมปีหน้า 

จากนั้นทำาหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงปลาย

เดือนเมษายน ต้นเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๖  และตั้งรัฐบาลใหม่ 

หากรัฐบาลใหม่เปลี่ยนขั้วการเมือง เส้นทางการเมืองในตำา 

แหน่งนายกรัฐมนตรี ก็หยุดลงชั่วคราว

และหากรัฐบาลใหม่อายุสั้น ต้องมีการเลือกตั้งอีกครั้งก่อนปี 

๒๕๖๘ หรือ ๒๕๗๐ แล้วแต่กรณี พล.อ.ประยุทธ์ ยังกลับมาเป็นแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองได้อีกครั้ง 

หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก็เป็นได้ถึงปี ๒๕๖๘  หรือ 

๒๕๗๐ แล้วแต่กรณี

เส้นทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็มีอยู่แค่นั้น ไม่ได้

พิสดารอะไร  

เอาเข้าจริง แม้จะผ่านกรณี นายกฯ ๘ ปี ไปได้ การกลับมา

เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะ

มี ส.ว. ๒๕๐ เสียงรองรับอยู่ก็ตาม 

เพราะการเมืองไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ 

ยังมีตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะกำาหนดว่า การเมืองควร

เดินไปในทิศทางไหน 

มันก็เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนที่ผ่านมา ล้วนมีโอกาส

อยู่ในตำาแหน่งยาวนานทั้งสิ้น หากมีปัจจัยเอื้อให้เป็นเช่นนั้น 

ปัจจัยแต่ละยุคสมัยก็แตกต่างกันออกไป 

เมื่อวันเสาร์ “ณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ” ผู้มีตำาแหน่งแปลกๆ ผอ.ครอบ 

ครัวเพื่อไทย ถามไปยัง พล.อ.ประยุทธ์

“...ถามตรง ถึงประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีจากการ

เลือกตั้งดำารงตำาแหน่งได้ถึง ๘ ปี และมีเพียงพรรคการเมืองเดียว

ที่ชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาล แล้วก็ชนะอีกในครั้งถัดมา เป็นรัฐบาล

ต่อเนื่อง บางสมัยได้ที่นั่งเกินครึ่ง ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ คือพรรค

ไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทย ถ้าไม่มีรัฐประหาร ๒๕๔๙ ทักษิณ ชิน

วัตร จะเป็นนายกฯ เลือกตั้งคนแรกที่อยู่ครบ ๘ ปี และอาจอยู่ต่อ

ได้มากกว่านั้น หรือถ้าไม่มีรัฐประหาร ๒๕๕๗ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ก็อาจเป็นนายกฯ ๘ ปีได้เช่นกัน 

การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ห้ามนายกฯ ดำารงตำาแหน่ง

เกิน ๘ ปี แล้วมีนักกฎหมายบางส่วนอ้างว่า ช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์

เป็นนายกฯ จากการรัฐประหาร คือคนละเรื่องกับนายกฯ ตาม

รัฐธรรมนูญ ๖๐ เอามานับรวมไม่ได้ ก็ชัดเจนว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่ 

‘กฎหมาย’ แต่เป็นการ ‘กดหัว’ ที่เขียนไว้ใช้กับบางฝ่ายเท่านั้น 

สมมติว่าคราวหน้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์  

แล้วส่งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเคยเป็นนายกฯ ไม่ถึง ๓ เดือน 

ขึ้นดำารงตำาแหน่ง วิญญูชนทั้งหลายคิดว่าหากมีการนับวาระจะ

รวมเวลา ๓ เดือนนั้นในระยะเวลา ๘ ปีหรือไม่

หรือสมมติให้หนักขึ้น ถ้า ดร.ทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์  กลับ

มาเป็นนายกฯ ได้ คิดว่าการนับวาระจะเป็นอย่างไร ผมฟันธง

ว่าที่เป็นมาแล้วจะถูกนับรวม และอยู่ได้ไม่เกิน ๘  ปี 

ความกลับกลอก ตะแบงช่วย พล.อ.ประยุทธ์ โดยไม่สนใจ

ความรู้สึกของประชาชน บางคนไม่สนแม้กระทั่งคำาพูดในอดีต

ของตัวเอง เป็นเพราะตอนเขียนคงไม่นึกว่าจะอยู่นานขนาดนี้ 

หรือถ้าอยู่ต่อจริง ยังมีศาลรัฐธรรมนูญคอยวินิจฉัยอีกที 

ถ้าเจตนารมณ์คือการป้องกันการสืบทอดอำานาจ ซึ่งอาจ

นำาไปสู่วิกฤต กรณีนี้ต้องใช้กับ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างเคร่งครัด

ที่สุด เพราะรัฐบาลปัจจุบันคือการสืบทอดอำานาจเผด็จการ และ

บ้านเมืองกำาลังวิกฤตทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม 

ผมเคยพูดไว้ว่ากลุ่มคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญให้เผด็จการ

ไม่ใช่นักกฎหมาย แต่คือผู้รับเหมาทำางานตามสั่ง จะเกิดวิกฤต

สูญเสียอะไรข้างหน้าไม่สนใจ ไม่รับผิดชอบ จึงไม่ขอตั้งคำาถาม

ต่อคนกลุ่มนี้ แต่ขอถามตรงๆ ถึงผู้กำาลังดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา คิดว่าตัวเองเป็นนายกฯ มา

แล้วกี่ปีครับ...” 

รัฐประหารไม่ถูกหรอกครับ แต่ถ้าไม่ โกงอยู่นาน ๘ ปี

สบายๆ ไม่มีใครทำาอะไรได้ 

ดู “ลุงตู่” เป็นตัวอย่าง ๒๓ สิงหาคม จะครบ ๘ ปีแล้ว.

บ้านเล็กป่าใหญ่

ลุ๙๐พระชนมพรรษามหากุศล

ล้ำาเลิศล้น บ้านเล็ก ในป่าใหญ่

โครงการเก่าก่อนสอนจิตใจ

ผู้สร้างบ้านเล็กได้ป่าใหญ่งาม

ด้วยบ้านเล็กคือสวรรค์ผู้สันโดษ

ยังประโยชน์แยบยลแม้คนหยาม

มีบ้านเล็กกะทัดรัดมิลุกลาม

ตัดป่าตาม ใจใคร บ้านใหญ่โต

หาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

สภาล่มโดยสมาชิกสภาตั้งใจทำาให้ล่ม ผมมองแล้ว

การเล่นเกมแบบนี้จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานด้านเลว

ต่อไปในอนาคต กฎหมายจะผ่านสภาหรือไม่ผ่านควรใช้ที่

ประชุมสภาเป็นเครื่องชี้ขาด ควรพูดจากันในสภาถึงข้อดี

ข้อเสียของกฎหมาย คุยกันให้ตกผลึกและให้ประชาชน

เข้าใจตามไปด้วย แต่การเจตนาทำาสภาล่มเพื่อให้กฎหมาย

ตกไป โดยไม่มีการชี้แจงประชาชนถึงสาเหตุ ผมคิดว่า

เป็นการดูถูกประชาชนมากเกินไป 

สำาหรับผมจะหาร ๑๐๐ หรือหาร ๕๐๐ ไม่มีความ

หมายเลย เพราะผมยังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยสติ ไม่ใช่

อามิส แต่สภาทำางานกันแบบไร้สติ ผมคิดว่าหากปล่อย

ไว้แบบนี้การเมืองประเทศไทยจะถึงกาลหายนะในไม่ช้า 

สภาจะสิ้นศรัทธา กระเทือนต่อระบอบการปกครอง ระบบ

รัฐสภาอาจต้องล่มสลายเพราะน้ำามือสมาชิกรัฐสภาเอง.

นับถือ 

เลือดสุพรรณ

 

มีการพูดถึงการทำาหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภากันเยอะ

ครับ โดยเฉพาะ ส.ส. เป็นการจับมือกันระหว่างนักการ

เมืองต่างขั้ว เพื่อไทย กับ พลังประชารัฐ มีผลประโยชน์

ร่วมกันเพราะเป็นพรรคการเมืองใหญ่ อยากได้สูตรหาร 

๑๐๐  มากกว่าหาร ๕๐๐ ก็จับตามองกันต่อไปครับว่า นี่จะ

เป็นการผสมพันธุ์การเมืองชั่วคราวหรือถาวร หากถาวร 

ระวังระบอบทักษิณให้ดี เพราะคนของลุงป้อมจะไปอยู่ฝั่ง

นั้นครับ.

ไม่ปฏิรูป สตช.คือความผิดร้ายแรง

ที่สุดของสามลุง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อ ๘ ปีที่แล้วก่อน ๒๒ พ.ค.๕๗ เสียงร้องไล่รัฐบาล

ยิ่งลักษณ์และเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูป สตช.ดังกระหึ่ม

ทั่วประเทศ แต่เมื่อสามลุงได้รับอำานาจจากมวลมหา

ประชาชน สามารถพาประเทศไทยออกจากสุญญากาศ

การเมืองได้ เรื่องแรกที่กระทำาก็คือกู้เงินจ่ายใบประทวนให้

ชาวนา พร้อมกับประกาศ “แจ๋วหลบ” ซึ่งทำาให้นางดอกไม้

สามารถบอร์นฟรีหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ ไป

ทวงปักษ์ใต้คืน

ป๋า ป๋าจากไปพร้อมกับเสียงสรรเสริญ แต่สามลุงลงจาก

หลังเสือเมื่อใดก็จะมีแต่เสียงสาปแช่ง “เมื่อน้ำาลดตอก็ผุด” 

สงสัยจะตามรอยจอมพลผ้าขาวม้าแดงมากกว่า.

คีย์บอร์ดชรา

 

น่าเสียดายครับ คงจะไม่มีการปฏิรูปตำารวจเกิดขึ้นใน

รัฐบาลสามลุงแน่นอนแล้ว ที่จริง ๘ ปีสามารถปฏิรูปอะไร

ให้เห็นผลได้เยอะครับ แต่ข้อเรียกร้องหลักๆ คือ ปฏิรูป

การเมือง ปฏิรูปตำารวจ แต่ ๒ ข้อเรียกร้องนี้ ไม่ได้รับการ

ตอบสนอง ช่างน่าเสียดายเวลาจริงๆ ครับ.

‘ภูเก็ต’...กับ ‘แหล่งบันเทิงครบวงจร’

* พบ “สุทา ประทีป ณ ถลาง”

ส.ส. ผู้ใจกว้างเกาะภูเก็ต

พรรค “พลังประชารัฐ” ชัดทุกเม็ด

ในการคุยไม่เท็จทุกเรื่องไป

* คุยกันที่ “สภา” คราวันก่อน

ท่านบอกตอนนี้มีแผนที่จะให้

“เกาะภูเก็ต” เป็นที่ตั้ง “เอนเตอร์เทนเมนต์คอม 

เพล็กซ์ใหญ่”

บนเนื้อที่ ๓,๐๐๐ ไร่ใน “โหลนไอส์แลนด์” 

* เป็น “สถานบันเทิงครบวงจร”

มีหลากหลายแหล่งพักผ่อนที่อัดแน่น

ไปด้วยสิ่งเริงใจให้แฟนแฟน

ทั้งไทย-เทศทุกเขตแดนที่มาเยือน

* เช่น...โรงแรม-ห้างสรรพสินค้า-“กาสิโน”

สวนสนุกใหญ่โตโชว์กลาดเกลื่อน

หอประชุม-สนามกีฬาน่ายลเยือน

ทุกทุกเดือนจัด “กิจกรรม” ได้ดังหมายปอง

* เมืองเหนือเสนอ “ตาก” และ “เชียงราย”

ตะวันออก “สระแก้ว” หมายเป็นเจ้าของ

ได้ “เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์” ไปครอบครอง

ภาคใต้ต้องได้ “ภูเก็ต” จะเด็ดครัน

* ขอสนับสนุน “ส.ส.สุทา ประทีป ณ ถลาง”

ที่จะสร้าง “เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์”-ให้ได้

ดังหมายฝัน

วิงวอน “รัฐบาล” ท่านช่วยกัน

หนุน “เกาะภูเก็ต” นั้นให้เห็นเป็นไรมี.

สมโชค พลรักษ์

๑๗

ก

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 



แปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตประมง เพาะเลี้ยง เพื่อเป็นศูนย์

เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ พร้อมทั้งขยาย

ผลการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

เผยแพร่การใช้เทคโนโลยี Smart Farm แก่เกษตรกร รวมถึงการ

จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนด้านเทคโนโลยีให้แก่

เกษตรกร และการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาด 

4.คลัสเตอร์พืชสำาหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เป้า

หมายคือ มันสำาปะหลัง ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา เน้นยกระดับผลผลิต

มันสำาปะหลังให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

ของตลาด ส่งเสริมการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุน

และเพ่ิมมูลค่าสินค้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดและการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน ซ่ึงเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรม New S-Curve อาทิ 

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในพ้ืนท่ีอีอีซี ท่ีมีโรงงานผลิตเอทานอล และการ

ต่อยอดการผลิตไปสู่ไบโอพลาสติก (Bioplastic) ด้วยการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเก่ียว การรักษาคุณภาพ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิง

แวดล้อม รวมถึงการพัฒนาพันธ์ุท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

และ 5.คลัสเตอร์เกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์เป้าหมายคือ (1) 

เนื้อโคพรีเมียมคุณภาพสูงแบบครบวงจร เน้นการส่งเสริมการเลี้ยงโค

เนื้อคุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับสากลให้เพียงพอแก่ความต้องการ

ภายในประเทศ และสนับสนุนการตั้งศูนย์ชำาแหละ ตัดแต่ง และการ

แปรรูปที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก รวมทั้งสนับสนุนและจัดทำาการ

ตลาดทั้งโคเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูป ส่งเสริมให้มีการบริโภคเนื้อโค

มากขึ้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงชำาแหละและตัดแต่ง

ชิ้นเนื้อให้ได้มาตรฐานสากล ในการแปรรูปเนื้อโคคุณภาพเพื่อยก

ระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในพื้นที่ EEC และพื้นที่

ใกล้เคียง พร้อมทั้งลดการนำาเข้าเนื้อโคแปรรูปจากต่างประเทศ 

และ (2) ไข่ไก่อินทรีย์ เน้นการปรับระบบการเลี้ยงไก่ไข่เข้า

สู่มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free Eggs) และไก่ไข่

อินทรีย์ (Organic) การสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าไข่ไก่ และ

การขยายตลาดไข่ไก่คุณภาพสูงในพื้นที่ EEC (EEC Premium Eggs) 

สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

สำาหรับการขับเคลื่อนร่างแผนปฏิบัติการจะดำาเนินการภายใต้ 

ารเดินหน้าพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มี

หลายมุมมองที่ถูกขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน การลงทุนพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ การพัฒนา

แรงงาน ชุมชน ระบบสาธารณูปโภค และในด้านการ

ศึกษา ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาการลงทุนในด้านต่างๆ นั้นสามารถผลัก

ดันพื้นที่อีอีซีให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่อยู่ในแผน

เท่านั้น ทั้งนี้อีกด้านหนึ่งที่จำาเป็นจะต้องพัฒนาไม่แพ้ด้านอื่นๆ ก็คือ

ด้านการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากเดิมพื้นที่ 3 จังหวัดของอีอีซีมีการทำา

อุตสาหกรรมเกษตรอยู่แล้วอย่างแพร่หลาย และการจะเข้าไปพัฒนา

พื้นที่ก็จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาด้านการเกษตรด้วย

ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาแผนพัฒนาการเกษตร

ในเขตอีอีซี ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกับสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

จัดทำา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก และนำาเสนอต่อ กพอ. 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 และวัน

ที่ 18 ธ.ค.2563  

และล่าสุดความชัดเจนเรื่องนี้ก็เริ่มเกิดขึ้น หลังจากที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2565 ไฟเขียวร่างแผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.

2566-2570 ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้มีระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี                                                                             

ประกอบด้วย 101 โครงการ กรอบวงเงินรวม 2,845.55 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นงบประมาณจากภาครัฐ 1,535.55 ล้านบาท และภาคเอกชน 

1,310 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายพัฒนาการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท 

คือ 1.เป้าหมายรวม เช่น ยกระดับรายได้เกษตรกรภายใน

ปี 2580 และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

2.เป้าหมายระดับจังหวัด เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งเพาะ

เลี้ยงสัตว์น้ำาเชิงอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งพืชพลังงาน 

และจังหวัดระยอง เป็นแหล่งรวบรวมผลไม้และอาหารทะเลสด และ 

3.เป้าหมายคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพและดำาเนินการได้ทันที ประกอบ

ด้วย 5 คลัสเตอร์ ซึ่งมีทิศทางการขับเคลื่อนแต่ละคลัสเตอร์ประกอบ

ด้วย สถานการณ์แนวโน้มความต้องการและความสามารถในการผลิต

รวมทั้งความต้องการของภาคเอกชน ประกอบด้วย การวาง

แนวทางการขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรให้มีความชัดเจนในเป้าหมาย 

ชนิดของผลผลิตเกษตร พื้นที่และเกษตรกรที่จะส่งเสริม โดยทั้ง 5 

คลัสเตอร์แยกได้ดังนี้ 1.คลัสเตอร์ผลไม้ ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ

สินค้าสู่ตลาดสินค้ามูลค่าสูง โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์

ให้มีมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูปจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการตลาด การขนส่งและการจำาหน่าย 

ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ขนุน และมะพร้าว

อ่อน ในพ้ืนท่ีระยองและฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง 

2.คลัสเตอร์พืชสมุนไพร เน้นการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบ

วงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) เชื่อมโยง

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และเชื่อมโยงกับความต้องการวัตถุดิบสำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการและมูลค่าสูง เช่น อาหารเพื่อ

สุขภาพ อุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และเวชสำาอาง  

ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยการยกระดับผลิตภาพการผลิตพืชสมุนไพร

โดยใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชสมุนไพรให้มีมูลค่า

เพิ่มด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตลาด

และการจำาหน่ายสินค้าเกษตร (E-commerce) ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน กระชาย บัวบก ไพล กัญชงและกัญชา 

โดยระยะแรกเน้นส่งเสริมในพื้นที่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ด้วยเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant Factory หรือ Green House) 

3.คลัสเตอร์ประมงเพาะเลี้ยง ผลผลิตเป้าหมายคือ สัตว์น้ำา

ทดแทนการนำาเข้าเพื่อเลี้ยงในระบบปิด เช่น กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม 

ปลานิล ปลาสลิด จระเข้ ปูทะเล พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 

และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง เน้นการเพิ่มมูลค่า

ในห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

โดยการยกระดับผลผลิตสินค้าประมงเพาะเลี้ยงให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามความต้องการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสร้างหรือพัฒนาตลาดกลางและระบบโลจิสติกส์ซึ่ง

ดำาเนินการภายใต้การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการประมง

เพาะเลี้ยงแบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) 

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาในระบบปิดด้วยการจัดทำา

3 ยุทธศาสตร์สำาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลิตภาพการผลิต

โดยเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ จำานวน 34 โครงการ 

วงเงิน 596.21 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี

มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและการตลาด จำานวน 24 โครงการ วงเงิน 

845.54 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาค

เกษตรและสร้างบรรยากาศเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ จำานวน 43 

โครงการ วงเงิน 1,403.8 ล้านบาท 

โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก (พ.ศ.

2566-2567) เน้นเตรียมการปรับโครงสร้างการพัฒนาการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีการเกษตรและดำาเนินการพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าเกษตร

ที่มีศักยภาพ ระยะกลาง (พ.ศ.2568-2570) เน้นการขับเคลื่อนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่ากับภาคเกษตร พร้อมทั้งต่อยอด

คลัสเตอร์การเกษตร เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายสมัยใหม่ 

และระยะถัดไป (พ.ศ.2571 เป็นต้นไป) มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมทั้ง

ในการผลิตและการพัฒนาสินค้า ซึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการ

ที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดสินค้าเกษตรและตอบสนองต่อความ

ต้องการอาหารรูปแบบใหม่ๆ

โครงการต้นแบบและโครงการสำาคัญที่กำาลังจะเกิดขึ้น อาทิ 

โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC), โครงการการพัฒนา

สมุนไพรอย่างครบวงจรในพื้นที่ นำาร่อง ฟ้าทะลายโจร กัญชง/กัญชา, 

โครงการสนับสนุน พัฒนายาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่ง

เสริมการปลูกในพื้นที่เขตอีอีซี, โครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน

แปรรูปสมุนไพรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร), โครงการเพิ่มผลิต

ภาพการเกษตร บนฐานทรัพยากรดิน และการขยายผลการยกระดับ

ประสิทธิภาพการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปสินค้า

เกษตรกลุ่มทุเรียน มังคุด มะม่วง ด้วยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถึงแม้เราจะมีการพัฒนาอีอีซี เราไม่ได้

คำานึงถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเท่านั้น เราจำาเป็นต้อง

ยกระดับภาคเกษตรกรรมของเราด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัย

ใหม่คู่ขนานกันไปด้วย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 

คนไทยเราเก่ง มีการทำาเกษตรกรรมอยู่ในสายเลือด เราต้องพัฒนา

ต่อยอดให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้ เพื่อเพิ่มมูลค่า ราคา และได้

รับการยอมรับจากต่างประเทศ ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาค

การเกษตร เราต้องเน้นการสร้างบรรยากาศเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรสมัย

ใหม่ 

“จุดแข็งของการปรับโครงสร้างการเกษตรในพื้นที่อีอีซี เราต้อง

สามารถสร้างการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ และภาคโลจิสติกส์

ที่มีความพร้อมสูง ทั้งทางบก ราง ทะเล และทางอากาศ เพื่อเป็นต้น

แบบการพัฒนาเกษตรในภูมิภาคอื่นๆ ของไทย ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิดที่

จะส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 แห่งในอนาคตแล้วด้วย”.

มื่อพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงาน                                                           

ที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติ 

เหตุ โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก                                                    

ได้ดำาเนินโครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในทุกมิติที่เกี่ยวข้องมาอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ เพื่อต้องการ

สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา แต่ก็ยังพบ

ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกเวลา ท้ายที่สุดนำามาซึ่งการสูญ

เสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

แน่นอนว่า การปลูกฝังสร้างจิตสำานึกให้ผู้ขับข่ีบนท้องถนน

รักษากฎ กติกา มารยาท ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง แต่ที่สุดแล้ว

ก็ยังพบว่าไม่สามารถยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่เพื่อเป็นการ

บรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อให้หน่วยงานได้ติดตามเข้า

ถึงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นกรมขนส่งทางบกที่มีบทบาทสำาคัญใน

การจัดระบบจัดระเบียบการขนส่งทางถนน เพื่อให้ระบบการ

ขนส่งทางถนนมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ทั่วถึง และเพียงพอ 

เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

ล่าสุดได้นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

มายกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

โดยเร่ิมดำาเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปี 2565 แล้ว                                                                                        

เสร็จ ซึ่งถือเป็นก้าวสำาคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโน 

โลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยการใช้เทคโนโลยี GPS ในการกำากับ ดูแลความเร็วและชั่ว

โมงการทำางานของผู้ขับรถสาธารณะให้ปลอดภัย 

ภารกิจของ “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทาง

ถนน” คือ การควบคุม กำากับดูแลการเดินรถ ความเร็ว ช่ัวโมงการ

ทำางาน และบริหารข้อมูลการเดินรถให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท้ัง

ด้านการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สิน และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ

การขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

GPS ซ่ึงเป็นนวัตกรรมดิจิทัลท่ีสำาคัญด้านหน่ึง เพื่อกำากับ ควบคุม 

ดูแลการขนส่งรถสาธารณะทุกประเภท ท้ังรถบรรทุก 10 ล้อข้ึน

ไป รถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถลากจูง รถโดยสารสาธารณะ 

เช่น รถตู้ รถโดยสารประจำาทาง รถโดยสารไม่ประจำาทาง (ยกเว้น

รถสองแถว) จำานวนกว่า 5 แสนคัน

โดยทางด้านของนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดังกล่าว และให้ข้อมูลว่า ภายใต้

การทำางานของศูนย์นวัตกรรมฯ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ช่ัวโมง 

(ชม.) เช่น ภารกิจการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของ

รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ซ่ึงจะสามารถส่งข้อมูลแจ้ง

ตำาแหน่งของรถเพื่อประสานส่ังการสำานักงานขนส่ง ท้ังในพ้ืนท่ีกรุง 

เทพมหานคร และสำานักงานขนส่งจังหวัด 76 แห่งท่ัวประเทศ  

ขณะเดียวกันยังสามารถดำาเนินการควบคุมกำากับพฤติ 

กรรมการขับรถท่ีอาจเป็นอันตรายอย่างทันท่วงที ถือเป็นการยก

ระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ

ขนส่งและพนักงานขับรถสาธารณะให้มีความรับผิดชอบและเป็น

มืออาชีพมากย่ิงข้ึน  

นอกจากนี้แล้วในอนาคตได้มอบนโยบายให้ ขบ. ศึกษา

เรื่องการนำาระบบ GPS มาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อควบ 

คุมการขับข่ีได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับประเทศท่ีมีการพัฒนาแล้ว                                                                               

รวมทั้งให้ลองไปศึกษาการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาห 

กรรมที่จะกำาหนดเรื่องมาตรฐานรถใหม่ที่จะเข้ามา จะต้องติด                                                                                    

ตั้งอุปกรณ์ GPS มาในตัวรถให้เรียบร้อย อย่างประเทศสิงคโปร์ 

ที่เมื่อจำาหน่ายรถจะมีการติดตั้งระบบ GPS มาพร้อม ไม่ใช่มา

ซื้อติดตั้งทีหลัง 

ขณะเดียวกัน ขบ.เตรียมเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านท่ีว่ิง

ระหว่างประเทศไทยเก่ียวกับเรื่องระบบ GPS เพื่อเกิดการดำาเนิน

งานกำากับดูแล ควบคุม ไม่ให้มีการใช้รถผิดไปจากท่ีกฎหมาย

กำาหนดด้วย และขอให้ตรวจสอบเรื่องรถบรรทุกน้ำาหนักเกิน โดย

มอบหมายให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทล., 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และตำารวจทางหลวง (ตร.ทล.) 

แน่นอนว่า นำาระบบ GPS มาใช้แล้วก็ยังมีการนำาเทคโนโลยี

การระบุตัวตนด้วยคลื่นความถ่ี (RFID) มาใช้ด้วย ซ่ึงจะช่วยตรวจ

คลื่นความถ่ีได้ สามารถดู ทะเบียนรถ สีรถ เช็กความถูกต้อง และ

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ รวมท้ังนำามาตรวจสอบรถท่ีใช้

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้ก้ัน 

หรือ M-Flow ของกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประ                                                                                

เทศไทย (กทพ.) ก็ได้แต่หวังว่าหากนำาระบบเหล่าน้ีมาใช้ได้ไวเพื่อท่ี

จะช่วยควบคุมความเร็วท่ีใช้บนถนนให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด 

รวมถึงป้องกันการเกิดข้อโต้แย้งกับผู้ใช้ทาง รวมทั้งป้องกันปัญหา

อาชญากรรมและอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนให้บรรเทาเบาบางลงได้บ้าง. 

วงนี้ “อธิรัฐ รัตนเศรษฐ” รมช.คมนาคม ดูเหมือนชื่อ

เสียงเรียงนามไม่ค่อยปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆ มากนัก 

จะทราบข่าวคราวได้ก็ในพื้นที่ส่วนตัว อย่างเฟซบุ๊กคอย 

อัปเดตข่าวสาร ภารกิจส่วนตัว ให้ผู้ที่ติดตามได้รับทราบความ

เคลื่อนไหว และในฐานะคนโคราช ล่าสุดก็ได้แจ้งข่าวดีว่า “ยิน                                                                  

ดีกับพี่น้อง อ.โนนไทย ที่ได้ขยายถนนหน้าที่ว่าการอำาเภอโนน 

ไทย จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร 

แล้วเสร็จ ยกระดับมาตรฐานงาน

ทาง เพิ่มความปลอดภัยในการเดิน

ทางและการขนส่ง” พร้อมทั้งบอกว่า 

ยินดีที่มีส่วนร่วมในการผลักดันโครง       

การฯ จนนำามาสู่การพัฒนา และ

ทิ้งท้ายว่า ด้วยรักและห่วงใยจากใจ                                                

ครอบครัวรัตนเศรษฐ หยอดคำาหวาน

แบบนี้เลือกตั้งครั้งหน้าคงได้สมหวัง

แน่ๆ. 
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เปิดศูนย์นวัตกรรมช่วยคุมอุบัติเหตุ

หายไปจากหน้าสื่อ

เศรษฐกิจ

ช่

เ

กัลยา ยืนยง

อธิรัฐ 

รัตนเศรษฐ

ก

วีระพล จิรประดิษฐกุล

นสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวนทั่วโลกจากหลาย

เหตุปัจจัย ไม่แปลกที่ไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดย

รัฐบาลไทยก็พยายามทำาทุกวิถีทางในการบริหารจัดการ

ราคาพลังงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

มากที่สุด แต่ก็คงเป็นได้เพียงมาตรการในช่วงระยะเวลา

สั้นๆ ตามสถานการณ์ ความมั่นคงทางพลังงานเป็นเรื่องที่ต้อง

คิดทบทวนระดับนโยบาย เพื่อให้ประเทศมีแหล่งพลังงานเพิ่มให้

ได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นเกราะที่ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่าง

ประเทศให้น้อยลง และลดผลกระทบจากราคาพลังงานผันผวนที่

เกิดขึ้นจากสถานการณ์รอบโลก 

เรื่องนโยบายการจัดหาพลังงานในประเทศที่ดูเอาจริง

เอาจังในช่วงนี้ คงเป็นตอนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาแถลงและ

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หลังนั่งหัวโต๊ะประธานการประชุม

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มาราธอนกว่า 3 ชั่วโมง ว่า ที่

ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการจัดหาพลังงานเพิ่มเติมทั้งจาก

ในประเทศและการหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะในอนาคต

การนำาเข้าพลังงานจากพื้นที่ห่างไกลอาจทำาได้ยากจากความขัด

แย้งที่มีอยู่ รวมทั้งได้สั่งการให้จัดหาแหล่งพลังงานเพิ่มในพื้นที่

อ่าวไทย รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ทั้งทางบกและทะเล และให้หารือกับ

ต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศ ส่วนเรื่อง

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีแนวทางที่เคยพัฒนา

พื้นที่ร่วมกันในรูปแบบ JDA ก็อาจหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่ม

เติม ส่วนการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา เรื่องนี้

พื้นที่เศรษฐกิจทางทะเล...ทางออกพลังงานไทย
ไม่เกี่ยวกับเขตแดน แต่เป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกัน 

โดยอาจจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเล ซึ่งจะได้

ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางพลังงานและทางเศรษฐกิจ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลที่นายกฯ กล่าวถึง น่าจะเป็น

อนาคตของเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา เนื้อที่ 26,000 

ตารางกิโลเมตร ซึ่งเคยมีผู้เชี่ยวชาญและธนาคารโลกเคยประมาณการ

ปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวไว้ว่ามีทั้งน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติมหาศาล 

คาดว่ามีน้ำามันดิบอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ

ประมาณ 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ส่วนว่าตัวเลขจริงมากน้อยแค่ไหน 

จะรู้ก็ต่อเมื่อการเปิดพื้นที่ให้เข้าไปขุดเจาะสำารวจได้เกิดขึ้นจริง แต่การ

ประมาณการข้างต้นก็ดูมีความเป็นไปได้สูงเพราะคาดการณ์จากแหล่ง

ก๊าซส่วนใหญ่ของไทย ณ ปัจจุบันที่มีโครงสร้างธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกัน

ในอ่าวไทย 

ไทยและกัมพูชา

มีความพยายามแบบ

เป็นทางการในการจะ

ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดัง

กล่าว โดยได้มีการทำา

บันทึกข้อตกลง (MOU) 

ระหว่างรัฐบาลไทย

และกัมพูชาว่าด้วย

พื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชา

อ้างสิทธิในไหล่ทวีป

ทับซ้อน (Overlapping 

Claims Area-OCA) 

เมื่อปี 2544 (MOU 

2544) ซึ่งประกอบด้วย การเจรจาจัดทำาข้อตกลงแบ่งเขตทางทะเลใน

พื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกันเหนือเส้นละติจูด 11 องศาเหนือ และการ

เจรจาจัดทำาข้อตกลงสำาหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียม ซึ่งอยู่

ในพื้นที่ทับซ้อนกันใต้เส้นละติจูด 11 องศาเหนือ ขณะที่เมื่อปี 2564 ได้

มีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่าย

ไทย) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความ

มั่นคง เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาร่างกรอบการเจรจากับฝ่ายกัมพูชา 

ในการพัฒนาพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน 

(Overlapping Claims Area-OCA) พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะ

ทำางานไทย-กัมพูชาว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเล (ฝ่ายไทย) และคณะ

ทำางานไทย-กัมพูชา เกี่ยวกับระบอบพัฒนาร่วม (ฝ่ายไทย) ด้วย 

การที่รัฐบาลโดยการนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี จะ

จริงจังกับการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลร่วมกับ

กัมพูชา โดยการดำาเนินการเจรจาที่มีกลไกภายใต้การกำากับดูแลของ

คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย-กัมพูชา (JTC) ตามที่ตกลงกับฝ่าย

กัมพูชาไว้แล้ว หลักการสำาคัญในการดำาเนินการเจรจาคือ การเจรจา

ของไทยให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวม

ทั้งอาจพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด

กับประเทศไทยทุกด้าน และการดำาเนินการเจรจาต้องเป็นไปอย่าง

โปร่งใส รักษาสิทธิของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้ง

เรื่องการแบ่งเขตทางทะเล

และการพัฒนาร่วมฯ โดย

บรรลุการจัดทำาความตกลง

ตามที่ได้กำาหนดไว้ใน MOU 

2544 

หากไทยและกัมพูชา

สามารถเจรจาเพื่อบรรลุข้อ

ตกลงความร่วมมือร่วมกัน

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษทางทะเลได้สำาเร็จ 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ทั้งสอง

ประเทศจะได้รับโดยตรงจาก

อุตสาหกรรมสำารวจและผลิต

ปิโตรเลียมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมี

เอกชนรายใหญ่เคยระบุไว้ว่า ปิโตรเลียมบริเวณดังกล่าวมีมูลค่าไม่ต่ำา

กว่า 5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 3.5 ล้านล้านบาท 

และน้ำามัน มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท

และสำาคัญไปกว่านั้นคือ ทั้งไทยและกัมพูชาจะมีแหล่ง

ปิโตรเลียมที่ค้ำาชูความมั่นคงทางพลังงาน และมีการเติบโตจาก

เศรษฐกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างแน่นอน

แต่ที่สำาคัญ ณ วันนี้คือ รัฐบาลจะเริ่มต้นกระบวนการสานต่อ

การเจรจากับกัมพูชา ... เมื่อไหร่!!!.

ใ

อัดเงินอีอีซี 2.8 พันล้าน 
ลุยแผนพัฒนาเกษตร 5 ปี 101 โครงการ



การที่ดัชนีตลาดขึ้นมาทดสอบ 1,600 จุด ทำาให้นักเก็งกำาไร

หวาดหวั่นค่อนข้างมาก เพราะส่วนใหญ่จะคิดเหมือนกันว่าดัชนี

ตลาดไม่น่าจะขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดได้ จึงมีการมองว่าดัชนีอาจ

ลดลงต่ำากว่า 1,550 จุดอีก แต่คงไม่ได้สังเกตว่ารอบนี้ดัชนีตลาด

ขึ้นมาได้ด้วยแรงดันจากใคร หากกลับไปพิจารณาจะพบว่า นี่ไม่ใช่

การเข้ามาเล่นเก็งกำาไรกันเองในหมู่นักลงทุนคนไทยด้วยกัน แต่

เป็นการกลับเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง เพราะ

เมื่อมาดูการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปี 2565 นี้มาถึง

ปัจจุบัน จะพบว่าต่างชาติได้ทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปแล้วมาก

กว่า 135,900 ล้านบาท เพียงแค่ 7 เดือนเศษก็ซื้อมากขนาด

นี้ แสดงออกชัดเจนมากว่ารอบนี้ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามา

ลงทุน ไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าซื้อมากขนาดนี้

แต่นักลงทุนไทยซึ่งส่วนใหญ่จะคิดเล่นเก็งกำาไรมากกว่าการ

ลงทุน ก็จะคิดว่าการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นมากอย่างนี้ดู

จะเป็นการไม่ฉลาด เพราะเท่ากับทำาให้นักลงทุนไทยสามารถขาย

ทำากำาไรได้ดีตลอดเวลา ที่ค่อนข้างชัดเจนคงเป็นทางกองทุนที่ได้

ขายหุ้นออกมากกว่า 106,580 ล้านบาทไปแล้ว ซึ่งคงจะคิดว่าจาก

การขายที่มากอย่างนี้และยังมีผู้ขายร่วมจากกลุ่มนักลงทุนทั่วไป

ด้วย ตลาดก็คงจะไปไม่ได้และเมื่อไหร่ที่นักลงทุนต่างชาติหมดแรง

หมดเงิน ตลาดก็จะต้องดิ่งลงแรง คงเป็นการประเมินนักลงทุน

ต่างชาติในระดับต่ำาเกินไป เพราะผลที่เกิดกลับพบว่าดัชนีตลาด

ค่อยๆ ขยับสูงขึ้น โดยดัชนีแกว่งตัวผันผวนขึ้นๆ ลงๆ มาตลอด 

แต่โดยรวมแล้วขึ้นมากกว่าลง ทำาให้

ดัชนีค่อยๆ ขยับสูงขึ้น จนปัจจุบันขึ้น

มายืนเหนือ 1,600 จุดได้ ก็บอกได้เลย

ว่ายังคงมีเงินทุนจากต่างประเทศไหล

เข้า ทำาให้นักลงทุนต่างชาติยังสามารถ

ซื้อหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง หากเป็นการ

ประเมินที่ผิดเท่ากับนักลงทุนได้ขายหุ้น

ในราคาต่ำาให้กับต่างชาติ และใครที่คิด

ว่านักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นในราคาแพง

หรือสูง คงต้องกลับไปทบทวนความ

คิดกันใหม่ เนื่องจากราคาหุ้นปัจจุบัน

ยังอยู่ระดับต่ำา ในขณะที่ธุรกิจในตลาด

มีแนวโน้มที่จะทำากำาไรได้มากขึ้น นั่น

หมายความว่าธุรกิจในตลาดจะมีการจ่าย

เงินปันผลในปี 2565 นี้มากกว่าปีก่อน 

จากผลประกอบการในครึ่งปีแรกที่ออก
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7เศรษฐกิจ

ไทยพาณิชย์ให้สินเชื่อประมูลรถผ่านแอป

นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการ รองผู้

จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and  

Business Banking บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือ

กับบริษัท โอมาคาเสะ คาร์ จำากัด ผู้ให้บริการซ้ือ-ขายรถมือสองกลุ่ม

ตรีเพชร เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ท่ีประมูลรถยนต์ในบริการรูปแบบ

ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION พร้อมนำาเสนอ

เงื่อนไขดอกเบ้ียพิเศษและระยะเวลาผ่อนชำาระนานสูงสุด 72 เดือน

แก่ผู้สนใจประมูลรถยนต์มือสองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว

CPANEL โชว์ Q2 กำาไรนิวไฮต่อเนื่อง

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีแพน

เนล หรือ CPANEL ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีต

สำาเร็จรูป ที่ใช้สำาหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิด

เผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 

104.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 

70.92 ล้านบาท จำานวน 33.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.02% 

และสามารถทำากำาไรนิวไฮเป็นไตรมาสที่ 4 มีกำาไรสุทธิ 13.00 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิ 5.37 ล้าน

บาท จำานวน 7.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 142.09%

SHR ฟุ้งผลประกอบการครึ่งปีแรกเแกร่ง

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หรือ SHR ในเครือ บมจ.

สิงห์ เอสเตท หรือ S เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรกเติบโต

ต่อเนื่อง สะท้อนการฟื้นตัวของผลการดำาเนินงานทั้ง 4 พอร์ตโฟ

ลิโอ โดยรายได้จากการขายและการให้บริการในครึ่งปีแรก รวม

อยู่ที่ 3,761 ล้านบาท เติบโตเกือบ 3 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อน มั่นใจผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่น

กว่าครึ่งปีแรก ดันให้รายได้ทั้งปี 2565 เกินเป้าที่ 8,500 พันล้าน

บาท และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมที่

ทำารายได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

DMT ปักธงรายได้ปีนี้ โต 50% แตะ 1.9 พันล้าน

นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT เปิดเผยผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2565 กำาไรสุทธิ 186.23 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนมากถึง 195% 

จากช่วงเดียวกันในปีก่อน มีรายได้ค่าผ่านทาง 423.04 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 68% จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณจราจรบนทางยกระดับ

โตและไม่มีภาระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ีย ต้นทุนทางการเงินลด พร้อมกันน้ี

บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น ข้ึน

เครื่องหมาย XD วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 อย่างไรก็ตามม่ันใจราย

ได้ค่าผ่านทางในปีน้ีเข้าเป้าอยู่ท่ี 1.9 พันล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนกว่า 

50% หลังปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึนจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ 

ในการเดินทางเข้าประเทศ

ทย.แจงเหตุกระเป๋าหล่นหายที่สนามบินกระบี่ 

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ท่าอากาศ 

ยานกระบี่ ได้รับรายงานจากหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ว่า ผู้ โดยสารทำากระเป๋าสตางค์ตกหล่นบริเวณหน้าอาคารที่พักผู้

โดยสาร ท่าอากาศยานกระบ่ี ซ่ึงจากการตรวจสอบข้อมูลจากกล้อง

วงจรปิดมุมสูงในบริเวณน้ัน พบว่าบุคคลท่ีเก็บกระเป๋าสตางค์ของ

ผู้ โดยสารได้ขับรถทะเบียนป้ายแดง โดยทางท่าอากาศยานกระบี่

ได้มอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อเป็นหลัก

ฐานแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานกับผู้เสียหาย และสถานีตำารวจ

ภูธร อ.เหนือคลอง ให้เร่งดำาเนินการตรวจสอบ และประสานงาน

ขอข้อมูลเจ้าของรถกับบริษัทตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ป้ายแดงคัน

ดังกล่าว. 

โชว์10เดือนเบิกจ่ายกระฉูด
‘บัญชีกลาง’ส่งทีมประกบ/คาดส้ินปียอดพุ่ง93%หนุนจีดีพีโต

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท                                                    

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย                                                       

ว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายในช่วง 

10 เดือนของปีงบประมาณ 

2565 (1 ต.ค.2564-31 ก.ค.

2565) อยู่ท่ี 2,670,217 ล้านบาท 

คิดเป็น 86.14% ของวงเงินงบ

ประมาณรายจ่ายที่ 3,100,000 

ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน

ใช้จ่ายแล้ว 459,180 ล้านบาท 

คิดเป็น 76.08% ของวงเงิน

งบประมาณ 603,510 ล้าน

บาท รายจ่ายประจำาใช้จ่ายแล้ว 

2,211,037 ล้านบาท คิดเป็น 

88.57% ของวงเงินงบประมาณ 

2,496,490 ล้านบาท สำาหรับเงิน

งบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ใช้จ่ายแล้ว 235,526 ล้านบาท 

คิดเป็น 98.74% ของวงเงินงบ

ประมาณ 238,532 ล้านบาท

“คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 

2565 หน่วยงานภาครัฐจะ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้                               

93% โดยแบ่งเป็นงบรายจ่าย

ประจำา 98% และงบลงทุนราว                                               

75% ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุน

ให้จีดีพีปีนี้โตได้ 3.5% โดยกรม

ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของส่วนราชการ

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการส่ง

คณะทำางานเฉพาะกิจในการ

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ทั้ง

ส่วนกลางและคลังจังหวัดทั้ง 

76 จังหวัด ให้ดำาเนินการเบิก

จ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่ยังเบิก

จ่ายต่ำากว่าเป้าหมายให้เร่งรัดการ

ดำาเนินงาน การก่อหน้ีและเบิก

จ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 

2565” นางสาวกุลยากล่าว

นางสาวกุลยากล่าวอีกว่า                                        

กรมบัญชีกลางได้ดูแลผู้ป่วย           

โควิด-19 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์                                                  

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบ    

ครัวติดเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง                                 

และยังคงดำาเนินการขยายสิทธิ

การเข้าถึงยาราคาสูง โดยเพ่ิม

สิทธิประโยชน์ให้ผู้มีสิทธิสามารถ

เบิกจ่ายค่ายาท่ีมีราคาแพงสำาหรับ

กลุ่มโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง

โดยขณะน้ีมีจำานวนผู้มี                                         

สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิ                                            

การรักษาพยาบาลข้าราชการ 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค.2565) 

4,738,115 คน แบ่งเป็นเจ้าของ

สิทธิ 2,221,434 คน และบุคคล

ในครอบครัว 2,516,681 คน และ

มีผลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการท่ีเบิก

จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐแล้ว 

74,267 ล้านบาท แบ่งเป็นค่า                                                   

รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคท่ัวไป 

64,896.20 ล้านบาท และค่า

ขสมก.ลุยหารถEV3.2พันคัน

ฟุ้งล็อตแรกส.ค.น้ี54เส้นทาง

มาค่อนข้างชัดเจนมากว่ามีกำาไรสูงขึ้น และเมื่อดูต่อไปในครึ่งปีหลัง 

ซึ่งบรรยากาศในประเทศมีแต่จะดีขึ้น โดยเฉพาะผลจากการเปิด

ประเทศ ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมาก ทำาให้ธุรกิจกลับ

มามีกำาไรสูงแน่นอน จึงมองว่าการทยอยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้น

ฐานดี นับเป็นกลุยทธ์ที่ดีกับการลงทุนในตลาด.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

 

LANNA เมื่อพูดถึงธุรกิจพลังงาน หลายคนอาจหวั่นวิตกกับ

ความผันผวนของราคาน้ำามันค่อนข้างมาก เพราะที่ผ่านมาราคา

น้ำามันมีการขยับสูงขึ้นกว่า 110 ดอลลาร์ จนทำาให้เกิดความกลัวกัน

ว่าราคาน้ำามันจะพุ่งขึ้นสูงกว่า 150 ดอลลาร์ได้อีก แต่มาปัจจุบัน

ราคาน้ำามันเริ่มมีการอ่อนตัวลงจนต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ และยัง

เคยอ่อนตัวลงต่ำากว่า 90 ดอลลาร์อีกด้วย ทำาให้เกิดความวิตกใน

หมู่นักเก็งกำาไรที่คิดว่าราคาน้ำามันจะลงต่ำาเหมือนในอดีตอีก สิ่งที่

เกิดกับการผันผวนของราคาน้ำามันคือ ทำาให้ผลประกอบการของ

ธุรกิจพลังงานพลอยผันผวนมากไปด้วย จากที่ธุรกิจมีกำาไรสูงก็จะ

ลดลงจนมีกำาไรต่ำาได้ จึงมีความกังวลกันมาก

แต่เมื่อมาดูผลประกอบการของธุรกิจพลังงาน กลับพบว่า

ส่วนมากยังมีกำาไรดีมาก ดูอย่าง LANNA ในปี 2563 ที่ผ่านมา 

ธุรกิจมีกำาไรต่ำาแค่ 292.62 ล้านบาท นั่นเป็นปีที่ราคาน้ำามันดิ่ง

ลงต่ำามาก มีผลให้ราคาถ่านหินพลอยต่ำาลงไปด้วย แต่มาปี 2564 

ราคาน้ำามันกลับขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ LANNA กลับมา

มีกำาไรเพิ่มสูงมาก โดยทำากำาไรได้สูงถึงระดับ 1,575.24 ล้านบาท 

กำาไรเพ่ิมจากปี 2563 มากถึง 438.32% หรือกว่า 4 เท่าตัว นับเป็น

กำาไรที่ดีมาก จนอาจจะคิดว่าปี 2565 นี้คงจะทำากำาไรสูงอย่างนั้น

ไม่ได้อีก แต่ผลออกมาตรงกันข้าม เพราะปี 2565 ราคาน้ำามันยัง

คงขยับสูงขึ้น ทำาให้ LANNA ไตรมาสแรกสามารถทำากำาไรได้สูง

ที่ 615.14 ล้านบาท กำาไรยังคงเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนมากถึง 153.54% เป็นการบอกให้รู้ว่าปี 2565 จะยัง

มีกำาไรดี และจะมีกำาไรสูงกว่าปี 2564 จึงคาดว่าตลอดปี 

2565 LANNA น่าจะทำากำาไรได้สูงกว่า 2,000 ล้านบาท ก็

จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 3.809 บาท เมื่อมาประเมินราคาด้วยค่า

พีอี 10 เท่า จะได้ราคาที่ 38.09 บาท แต่พบว่าราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 21.30 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 

78% และเพียงจ่ายเงินปันผล 50% ของกำาไร ก็จะได้ผล

ตอบแทนที่สูงในระดับ 8.92% แล้ว จึงน่าลงทุน 

TTA ได้บอกมาแล้วว่าธุรกิจการขนส่งทางเรือมี

การเติบโตที่สูงมาก เห็นได้ชัดจากปีก่อน (2564) ที่หลาย

บริษัทในธุรกิจนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นการ

เติบโตสวนกระแสตลาดอย่างมาก คงจะเป็นเพราะการ

เกิดโรคระบาดหนักในช่วง 2 ปีก่อน ทำาให้ทุกประเทศต้อง

ใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และผลจากการใช้

มาตรการล็อกดาวน์มีผลให้การขนส่งทางด้านอื่นๆ ได้รับ

ความนิยมน้อยลง กลับ

มานิยมการขนส่งทางเรือ

มากขึ้น ทำาให้ธุรกิจขนส่ง

ทางเรือเติบโตอย่างก้าว

กระโดด ดูอย่าง TTA ใน

ปี 2563 บริษัทยังตกต่ำา มี

ผลการดำาเนินงานขาดทุน

สูงถึง 1,944.60 ล้านบาท 

แต่มาปีกลาย (2564) 

กลับพลิกมามีกำาไรสูงถึง 

3,858.65 ล้านบาท มาปี 

2565 น้ียังคงพบว่าธุรกิจ

มีการเติบโตของกำาไรสูง 

เพราะไตรมาสแรกของปี 2565 น้ี  TTA ก็ทำากำาไรได้มากถึง 979.84 

ล้านบาทแล้ว กำาไรเพ่ิมจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 418.1% 

หากประเมินกำาไรตลอดปี 2565 ด้วยกำาไรในระดับน้ี ก็จะมีกำาไรรวม

กว่า 3,900 ล้านบาท ในท่ีน้ีแค่ประเมินกำาไรปี 2565 ของ TTA แค่ 

3,500 ล้านบาท ต่ำากว่าปีก่อน ยังมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 1.92 บาท เมื่อใช้พี

อี 10 เท่าคำานวณยังได้ราคาท่ี 19.20 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่

แค่ 8.85 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 116.95% หากมีการจ่าย

เงินปันผลในระดับ 21% ของกำาไร ก็จะได้ผลตอบแทน 4.52% ก็ยัง

คุ้มค่าการลงทุน และ TTA ยังมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงท่ี 12.14 บาท 

แสดงว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินจริง จึงยังน่าลงทุน 

KBANK ในขณะที่นักลงทุนมองข้ามธุรกิจธนาคารเพราะ

กังวลกับการเติบโตของเศรษฐกิจว่าจะโตได้น้อยกว่าคาด แต่เมื่อ

มีการขยับเพิ่มดอกเบี้ยไปทั่วโลก ทำาให้มีผลบวกกับธุรกิจธนาคาร

มากขึ้น ทำาให้มองธนาคารจะกลับมามีกำาไรสูงกว่าเดิม ในขณะ

ที่ราคาหุ้นของธนาคารยังเพิ่มน้อย ทำาให้ราคาหุ้นส่วนมากต่ำา

กว่าความเป็นจริง ดูอย่าง KBANK แม้งวดครึ่งปีแรกจะทำากำาไร

ได้ 22,004.71 ล้านบาท กำาไรยังเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

12.72% มองว่าครึ่งปีหลังที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นและเศรษฐกิจฟื้นตัว

มากขึ้น ทำาให้สามารถคาดหวังได้ว่า ธนาคารจะมีกำาไรสูงกว่าครึ่ง

ปีแรก แต่ในที่นี้แค่ประเมินให้มีกำาไรในระดับครึ่งปีแรก นับรวม

แล้วปี 2565  KBANK ก็จะมีกำาไรในระดับ 44,000 ล้านบาท จะมี

กำาไรต่อหุ้นที่ 18.20 บาท เมื่อค่าใช้พีอี 10 เท่าคำานวณ จะได้ราคา

ที่ 182 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 149 บาท จึงยังมี up side 

ได้อีก 22.15% ก็นับว่าน่าลุ้นแล้ว แต่ที่ควรมองต่อคือ KBANK 

ปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงถึง 206.05 บาท แสดงออกชัดเจน

มากว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก ทำาให้การลุ้นส่วน

ต่ำาราคาหุ้นทำาได้ดีมาก และเงินปันผลตอบแทน ธนาคารก็จะได้

ประมาณ 3.36% ก็ยังคุ้มค่า จึงยังลงทุนได้ดี.

ไทยโพสต์ • “บัญชีกลาง” โชว์ผลเบิกจ่าย 10 เดือนปีงบ 65 

ทะยาน 2.67 ล้านล้านบาท คาดสิ้นปีงบประมาณเบิกจ่ายฉลุย 93%                                                                                        

ฟุ้งส่งทีมเฉพาะกิจประกบหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่าย พร้อมแจงเบิก

จ่ายรักษาโควิด-19 พุ่งแล้ว 9.3 พันล้านบาท

เงินไหลเข้า ต่างชาติดันตลาด

ถกบอร์ดอีอีซี

ส่ังดูแลสังคม

ยกระดับชีวิต

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

รับรางวัล • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. รับ 4 รางวัล จากโครงการเหมืองแร่

ลิกไนต์แม่เมาะ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง และ

โครงการระบบขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงทางท่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ในเวที EIA Monitoring 

Awards 2021 หรือโครงการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจำา

ปี 2564 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ภารกิจผลิตไฟฟ้า.

รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 

จำานวน 9,370.80 ล้านบาท.

ไทยโพสต์ • น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก                                             

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ใน                                                    

วันที่ 15 ส.ค.2565 พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะ

เป็นประธานการประชุมคณะ                               

กรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อ 

ติดตามความคืบหน้าโครงการ

ลงทุนและมาตรการเชิงสังคม

ที่สำาคัญ ซึ่งรัฐบาลให้ความ

สำาคัญและกำาชับทุกหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการขับ

เคลื่อนอีอีซีควบคู่ ไปกับการรับ

ฟังข้อเสนอแนะหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม 

และการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่

“อีอีซี เป็นพื้นที่พัฒนา

เชิงยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจที่

รัฐบาลให้ความสำาคัญ โดย

จัดมาตรการส่งเสริมและจูงใจ

ให้เกิดการลงทุนควบคู่ไปกับการ

ดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อม การสร้าง

โอกาสให้กับคนในพ้ืนท่ีให้ได้รับ                                               

ประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ                                              

ซึ่งในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรี

จะเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการอีอีซีที่ทำาเนียบ

รัฐบาล จะมีการติดตามความ

คืบหน้าทั้งโครงการลงทุนและ

มาตรการเชิงสังคมที่สำาคัญ” 

น.ส.ไตรศุลีกล่าว

ท้ังน้ี รัฐบาลได้รับรายงาน

ผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ                                                         

แก้ไขปัญหาความยากจนและ

ความเหลื่อมล้ำา วุฒิสภา เรื่อง

แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกัน                                                       

ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวด 

ล้อมและสุขภาพในระดับท้อง                                                

ถ่ินกรณีอีอีซี และได้ให้สำานัก 

งานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(สกพอ.) รับเรื่องไปพิจารณากับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ข้อ

เสนอแนะได้ไปสู่การปฏิบัติ.

จตุจักร • ขสมก.เร่งทบทวนแผน

ฟ้ืนฟูฯ ลุยปรับแผนจัดหารถเมล์

ไฟฟ้า 3.2 พันคัน เล็งชงบอร์ด

พิจารณาภายใน 2 เดือน ก่อน

เสนอคมนาคม-ครม. เผยเอกชน

เตรียมว่ิงรถเมล์ไฟฟ้าเฟสแรก 

54 เส้นทาง 150 คัน ส.ค.น้ี  

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิด

เผยว่า ขณะน้ีกระทรวงคมนาคม

อยู่ระหว่างการพิจารณาแผน

จัดหารถโดยสารไฟฟ้า (อีวี) จำานวน 

3,200 คัน ขององค์การขนส่งมวลชน                                                

กรุงเทพ (ขสมก.) โดยให้เป็นไป

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ท่ีให้ 

ขสมก.มาทบทวนแผนฟ้ืนฟูกิจ

การฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่) อีกคร้ัง  

ท้ังน้ีเน่ืองจากแผนเดิมท่ี

จัดทำาไว้ต้ังแต่ปี 2563 มีแผนการ

จัดหารถจำานวนประมาณ 2,800 

คัน เพื่อทดแทนรถโดยสาร ขสมก.                      

ท่ีว่ิงให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำานวน 

2,800 คัน ใน 109 เส้นทาง 

และว่ิงให้บริการช่วยในเส้นทาง                                               

เอกชน 19 เส้นทาง แต่ด้วยขณะ

น้ี รถมีสภาพทรุดโทรม และ                                      

มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน จึง                                                 

ได้เสนอขอปรับแผนฯ เพื่อให้                                         

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มากท่ีสุด รวมถึงสอดรับกับการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยี 

“คาดว่า ขสมก.จะสรุป

แผนดังกล่าวเสนอให้คณะกรรม                                              

การบริหารกิจการองค์การ (บอร์ด)                                       

ขสมก.พิจารณาได้ภายใน 2 เดือน 

น้ี ก่อนจะเสนอไปยังกระทรวง

คมนาคม, คณะกรรมการควบ 

คุมการขนส่งทางบกกลาง, คนร. 

และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ

ให้ความเห็นชอบต่อไป โดยใน

ระหว่างรอแผนดังกล่าวแล้ว

เสร็จ ขสมก.จึงมีแผนระยะส้ันใน

การจ้างเหมาบริการเดินรถเมล์

ไฟฟ้าจำานวน 224 คัน วงเงิน 

953 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะส่ง

มอบรถได้ในช่วงต้นปี 2566” 

นายสรพงศ์กล่าว 

สำาหรับการจัดหารถเมล์

ไฟฟ้าจำานวน 3,200 คันนั้น ตาม

แผน จะต้องดำาเนินการครบภายใน 

3 ปี โดยทยอยนำารถเมล์ไฟฟ้า

มาให้บริการผู้โดยสารปีละ 1,000 

คัน ซ่ึงในเดือน ส.ค.2565 พบว่า

มีผู้ประกอบการเดินรถเอกชนท่ีได้

รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถ

จาก ขบ. คร้ังท่ี 1 จำานวน 54 เส้น

ทาง จะนำารถเมล์ไฟฟ้ามาบรรจุ

ในเส้นทางต่างๆ ในพ้ืนท่ี กทม. 

และปริมณฑลจำานวน 150 คัน.  

กุลยา ตันติเตมิท
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



ในปี 2566 ที่จะถึงนี้ คณะผู้จัดการแข่งขันบุรีรัมย์ มาราธอน 

ประจำาปี 2566 ได้กำาหนดจัดในรูปแบบไนท์รัน หรือการวิ่งใน

ช่วงเวลากลางคืน ภายใต้มาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับ

เหรียญทอง (Gold Label) วันที่ 21 มกราคม 2566 รายละเอียด 

“บุรีรัมย์ มาราธอน 2023 พรีเซ็นเต็ด บาย เครื่องดื่มตรา

ช้าง” เจ้าภาพนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 

13.30-14.30 น. ที่ห้องบอลรูมชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮาส์ 

สโมสรราชพฤกษ์คลับ นอร์ทปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

สื่อมวลชนลงทะเบียน 13.30 น. เริ่ม 14.00 น สามารถนำาผล

ตรวจ ATK ใน 24 ช.ม. เข้าร่วมงานได้ หรือรับชุดตรวจก่อน

เข้าร่วมงาน..••..วันสุดท้ายแล้วนะครับ...สื่อมวลชนที่ประสงค์

จะเข้าร่วมทำาข่าวการแข่งขันโมโตจีพี รายการ OR Thailand 

Grand Prix 2022 ซึ่งมีกำาหนดแข่งขันวันที่ 30 กันยายน-2 

ตุลาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

จ.บุรีรัมย์ ส่งเอกสารสมัครลงทะเบียนเพื่อทำาบัตรมีเดียผ่านทาง

อีเมล ทีมงานประชาสัมพันธ์ด่วนเลย ปิดลงทะเบียน 15 ส.ค.65 

โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานทุกท่านต้องผ่านระบบลงทะเบียน

กลางเท่านั้น ไม่ลงทะเบียนอดเข้าร่วมทำาข่าวนะครับ.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com
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9กีฬา

ไทยส่งโค้ชว่ายน้ำาติวกัมพูชาลุยซีเกมส์ 2023

กรุงเทพฯ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำา

เเห่งประเทศไทย เผยเเผนความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา ในการ

พัฒนาวงการว่ายน้ำาของประเทศกัมพูชา ชาติเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้ง

ต่อไปในปี 2023 ว่า “ขณะนี้ทางมิสเตอร์คีรี เขม เลขาธิการสหพันธ์

กีฬาว่ายน้ำากัมพูชา เเละสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำาเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ได้ประสานขอความร่วมมือจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำาของไทยให้ส่ง

ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำาไปช่วยพัฒนาบรรดานักกีฬาว่ายน้ำาของกัมพูชา 

ในการเตรียมตัวเข้าร่วมการเเข่งขันซีเกมส์ โดยจะเดินทางมาพูดคุย

เรื่องดังกล่าวที่ประเทศไทย ในวันที่ 18 ส.ค.นี้ ประการสำาคัญคือ การ 

เตรียมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในปี 2023 ของกัมพูชา ซึ่งตอนนี้โครงการ

สร้างศูนย์กีฬาทางน้ำา “อะควาติกเซ็นเตอร์” ของกัมพูชานั้นเสร็จเรียบ                                                                                    

ร้อยแล้ว เหลือเพียงการพัฒนาศักยภาพในตัวนักกีฬาเท่านั้น จึงได้ขอ

ความร่วมมือจากไทยในการสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำา, กระโดด

น้ำาและโปโลน้ำา ไปช่วยฝึกสอนให้กับนักกีฬากัมพูชา เพื่อให้เเข่งขันใน

กีฬาซีเกมส์ ที่กรุงพนมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นนโยบาย

สำาคัญของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมฯ ที่อยู่ในกรอบ

การสนับสนุนของสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำาระหว่างประเทศ หรือฟีน่า นอก                                                                            

จากการสนับสนุนเรื่องผู้ฝึกสอนให้กัมพูชาเเล้ว ความร่วมมืออีกประ                                                           

การหนึ่ง คือการนำานักกีฬาว่ายน้ำาทีมชาติไทยไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประ                                                                          

เทศกัมพูชาก่อนการแข่งขันซีเกมส์ 1 เดือน ซึ่งเป็นแผนงานที่สมาคม

กำาหนดไว้ รวมถึงการส่งผู้ฝึกสอนกีฬาระบำาใต้น้ำาและว่ายน้ำามาราธอน 

ให้ทางกัมพูชาเพื่อเตรียมทีมในซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง

ทางนายกสมาคมได้ยืนยันแล้วว่า อะควาติกเซ็นเตอร์ของไทยจะสร้าง

เสร็จเเน่นอนในอีก 2 ปี เพื่อจัดเเข่งขันว่ายน้ำา, โปโลน้ำา, กระโดดน้ำา 

ระบำาใต้น้ำาและว่ายน้ำามาราธอน รวม 5 ชนิดกีฬาสากล ในซีเกมส์ 

ครั้งที่ 33 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ”

ทอยแก่นจูเนียร์เอเชียไทยส่ง 6 คนดวล 13 ชาติ

กรุงเทพฯ • การแข่งขันโบว์ลิ่งรายการ “การประปานครหลวง เอเชียน                                                                                          

จูเนียร์ เทนพิน โบว์ลิ่ง แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2022 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (21st MWA Asian Junior Tenpin Bowling 

Championships) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ที่สนามบลูโอ ริธึม แอนด์ 

โบว์ล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยมี นายประชุม บุญเทียม รอง

ผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นตัวแทน ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขัน ร่วมด้วย นายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่ง

แห่งประเทศไทย และนางวิเวียน ลัน ตัวแทน Sheik Talal (ชีค ทาลัล) 

ประธานสหพันธ์ โบว์ลิ่งเอเชีย การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับ

เอเชียในระดับเยาวชน ซึ่งประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัด วันที่ 14-

20 สิงหาคม 2565 ท่ีสนามบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

รัชโยธิน โดยมี 13 ประเทศ ประกอบด้วย กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิ

เรตส์, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย, คูเวต, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, ไช

นิส ไทเป, เวียดนาม, ปากีสถาน และประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้มี

การชิงชัยทั้งหมด 10 เหรียญทอง แบ่งเป็น ชาย 5 ทอง ประกอบด้วย 

ชายเดี่ยว, ชายคู่, ทีมชาย, ออลอีเวนต์ชาย และมาสเตอร์ชาย หญิง 5 

ทอง ประกอบด้วย หญิงเดี่ยว, หญิงคู่, ทีมหญิง, ออลอีเวนต์ชาย และ

มาสเตอร์หญิง โดยนักกีฬาเยาวชนไทยซึ่งจะเป็นตัวแทนร่วมการแข่งขัน

ในครั้งนี้ ทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 4 คน ได้แก่ ภคพล 

กุลกรินีธรรม, ณัฐวัฒน์ รสิเสฏฐ์กุล, ศศิธ์ธา แก้วกลม, วิลินกร เกล็ด

แก้ว และนักกีฬาหญิง 2 คน ได้แก่ ฐิติชญา คงยิ้ม และรมิตา สารทอง

‘นึกวัดสน’ คว้าแชมป์สนุกเกอร์ 6 แดงลีโอฟีโน่

กรุงเทพฯ • การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง สะสมคะแนน รายการ 

“LEO Snooker Ranking by Fino, Season 5“ สนามที่ 1 ชิงเงิน

รางวัลรวม 300,000 บาท จัดโดย บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำากัด 

และเครื่องดื่ม LEO ได้จับมือกับ Fino Snooker Club จัดแข่งขันต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนายก

ระดับความสามารถของนักสนุกเกอร์ในเมืองไทยให้ได้แข่งขัน และ

ถ่ายทอดสดทางออนไลน์อย่างมีมาตรฐาน โดยผู้ร่วมเข้าแข่งขันจะ

ต้องไม่ติดอยู่ในท็อป 64 คนของแรงกิงประเทศไทย สำาหรับการ

แข่งขันในนัดชิงชนะเลิศ โดย นายปิติสันต์ ตั้งสังวรธรรมะ ผู้บริหาร

เขตขายช่องทางสนุกเกอร์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด และนาย

อำานาจ รำาเพยพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีโน่ มาร์เก็ทติ้ง จำากัด 

ร่วมให้เกียรติเป็นประธานและร่วมมอบรางวัล ปรากฏว่า “นึก วัด

สน” สมนึก ญาณีฑีรฆะ คว้าแชมป์มาครองได้สำาเร็จด้วยการเอาชนะ 

“บอล มหาชัย” อนิรุตต์ โตลิด ลงได้อย่างสุดมันส์ 4-3 เฟรม สกอร์ 

7-52, 17-45, 43-14, 40-20, 42-14, 30-33 และ 38-0 “นึก วัด

สน” แชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

สำาหรับรายการต่อไป จะแข่งขันในวันที่ 17 ตุลาคมนี้.

พ.ศ.นี้วงการฟุตบอลไทยเหมือนจะโดนเวียดนาม คู่แข่ง

สำาคัญในย่านอาเซียนบดบังรัศมีจนมิด ไล่มาจากชุดใหญ่เลย จน

ล่าสุดลงมาถึงรุ่นไม่เกิน 16 และ 19 ปี ที่ทีมช้างศึกพ่ายแพ้ให้

เวียดนามในรอบรองชนะเลิศ ในศึกชิงแชมป์อาเซียน จนแฟน

บอลไทยเริ่มข้องใจกับการก้าวเดินไปข้างหน้าของวงการฟุตบอล

ไทยแล้ว อยากฟังคำาแก้ตัว หรือคำาชี้แจงจากนายกสมาคมกีฬาฟุต 

บอลฯ “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง บ้าง ไม่ใช่เก็บ

ตัวเงียบจนแฟนบอลสงสัยว่ายังนั่งตำาแหน่งนายกสมาคมอยู่หรือ

เปล่า..••..ดูการเล่นของนักเตะเยาวชนแต่ละชุดแล้ว นึกถึง

ฟุตบอลโลก 2026 ที่เม็กซิโก, สหรัฐอเมริกาและแคนาดาร่วม

กันเป็นเจ้าภาพ ที่มีทั้งหมด 48 ทีมในรอบสุดท้าย และที่สำาคัญ 

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ได้ โควตาให้กับทีมใน

ทวีปเอเชียถึง 8 ทีมครึ่ง..••..ดีใจกับ 8 ทีมครึ่งของทวีปเอเชีย 

แต่เมื่อมานั่งไล่เรียงดูแล้ว 8 ทีมครึ่ง ก็ไม่น่าจะมีไทยแลนด์ติด

ไปด้วย เพราะแค่ระดับทีมอายุ 19 หรือ 21 ไปถึง 23 ปี ทีม

ชาติไทยยังไม่สามารถติด 1 ใน 10 เอเชียได้เลย ระวังจะไม่รู้

เอาหน้าไปไว้ไหน หากว่าเวียดนามเข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ได้ก่อนประเทศไทย..••..พูดถึงฟุตบอลโลกแล้วนึกถึงคำาพูด

ของ “เดอะตุ๊ก” ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ที่ออกมาประกาศฝากถึง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลว่า ในปี 2026 เอเชียได้ โควตา 8 ทีม

ครึ่งนั้น ตนเองขอนั่งเป็นประธานเทคนิค แล้วเลือกโค้ชคุมทัพ

ไทยเอง ตัวเลือกแรกคือโค้ชเกาหลี หรือหากไม่ได้เป็นโค้ชไทยก็

ต้อง “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือไม่ก็ “โค้ชเตี้ย” สะสม 

พบประเสริฐ มีเวลาทำาทีมตามกำาหนดที่ขอไว้เลย รับรองว่า

สามารถพาทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย

ได้ ถ้าไม่ได้พร้อมลาออกทันที ข้อเสนอไม่ทราบว่า “บิ๊กอ๊อด” 

สนใจหรือไม่ หรือได้ข่าวความหวังดีของ “เดอะตุ๊ก” บ้างหรือ

เปล่า..••..บุรีรัมย์ มาราธอน รายการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่

ประสบความสำาเร็จอย่างมากตลอดระยะ 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้

รับการยอมรับจากนักวิ่งให้เป็นงานวิ่งอันดับ 1 ของประเทศไทย 

และยังได้รับการรับรองจาก สหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ 

(World Athletics) ให้เป็นการแข่งขันที่ได้มาตรฐานในระดับ

เหรียญเงิน (Silver Label) รายการแรกของประเทศไทย และ

อังกฤษ • เอริก เทน ฮาก กุนซือชาวดัตช์ของ

ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงขอโทษแฟน

บอล “ปีศาจแดง” ที่ต้องทำาให้ผิดหวัง หลังพ่าย

แพ้แบบเละเทะให้กับเบรนต์ฟอร์ด 0-4 โดย

ย้ำาว่าทีมต้องมีการเสริมผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้า           

มาให้ได้

แมนฯ ยูไนเต็ด ฟอร์มออกทะเลแบบสุดๆ 

เมื่อบุกไปพ่ายให้กับเบรนต์ฟอร์ด 0-4 พ่ายแพ้

เปิดสนาม 2 นัด

ติดต่อกันในรอบ 

30 ปี และยัง

เป็นความพ่ายแพ้

ต่อเบรนต์ฟอร์ด                    

ในรอบ 84 ปีอีก

ด้วย โดยนาย

ใหญ่ปีศาจแดง

ให้สัมภาษณ์หลัง

เกมดังกล่าวว่า 

“สำาหรับผมเกมนี้

มันรับได้ยาก และ

เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ทั้งทีมต้องร่วมกันรับผิด

ชอบ และผมก็ต้องขอโทษแฟนบอลที่ทำาให้พวก

เขาผิดหวัง”

“ใช่ ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบเป็นคน

แรก และผมก็รับผิด แต่เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 

เราจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ ผมมีหน้าที่ทำาให้

พวกเขา (นักเตะ) เชื่อมั่น และพวกเขาก็ต้องคว้า

มันมาให้ได้ด้วยตัวเอง”

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวของทีมนักหวดสาวทีมชาติไทย หลังจาก

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส

ชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บี

เอ็นพี พาริบาส์” หรือ “บีเจเคคัพ” ปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย 

กลุ่ม 2 อีเวนต์เอ ที่เนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับตีตั๋วเลื่อนชั้นสู่กลุ่ม 1 โซนเอเชีย/โอเชีย

เนีย ได้สำาเร็จ ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2565 ได้เดินทางออกจากกรุง

กัวลาลัมเปอร์ ด้วยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 416 มาถึง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขอต้อนรับทุกคนกลับ

บ้าน ขอชื่นชมอีกครั้ง และขอบคุณในความพยายามของนักเทนนิสหญิง

ทีมชาติไทยทุกคน รวมทั้งคณะผู้จัดการทีม กัปตันทีมและทีมงานทุกคน

ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนสามารถนำาความสำาเร็จกลับมายังประเทศไทยด้วย

การคว้าแชมป์และได้ โควตาเลื่อนขึ้นกลุ่ม 1 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย ตาม

เป้าหมายที่วางเอาไว้

“นักกีฬาชุดนี้เป็นการผสมผสานของนักกีฬามากประสบการณ์กับ

นักกีฬาดาวรุ่งเป็นสายเลือดใหม่ ถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ทำาให้เป็นทีม

ที่แข็งแกร่ง และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วจากการคว้าแชมป์รายการนี้ ด้วย

ฟอร์มการเล่น ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความมีวินัยของนักกีฬาชุดนี้ เชื่อ

ว่าจะเป็นกำาลังสำาคัญให้กับเทนนิสทีมชาติไทยต่อไปได้แน่นอนครับ” นาย

สุชัยกล่าวทิ้งท้าย

คณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล 

อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม, 

นายพชรพล คำาสมาน กัปตันทีม, นายวีรภัทร สิริจริยาพร นักวิทยาศาสตร์

การกีฬา, น.ส.แพรวพรรณ แซ่ลี้ นักกายภาพ และนักกีฬา “แน็ต” 

พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพ

ชาญเดช, “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี และ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต.

สเปน • คาร์ โล อันเชล็อตติ กุนซือใหญ่ของทีมรีล มาดริด ออกมา

เปรยว่าเขาอาจพิจารณาวางมือจากการคุมทีมหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับ

ทัพ “ราชันชุดขาว” หลังพาทีมประสบความสำาเร็จอย่างมากมายใน

ช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา

เฮดโค้ชจอมแท็กติกชาวอิตาลีผ่านการคุมสโมสรระดับชั้นนำา

ของทวีปยุโรปมาตลอดระยะ 26 ปี ประสบความสำาเร็จอย่างโชกโชน

กับทั้งยูเวนตุส, เอซี มิลาน, เชลซี, ปารีส แซงต์ แชร์กแมง, บาเยิร์น 

มิวนิก และรีล มาดริด

โดยล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ผ่าน “เมสซัคเกโร” 

หนังสือพิมพ์ชื่อดังในอิตาลีว่า “ผมอาจจะรีไทร์หลังเสร็จสิ้นงานที่ รีล 

มาดริด ที่นี่คือทีมระดับท็อปของโลก”

“มันสมเหตุสมผลที่ผมจะตัดสินใจให้สโมสรแห่งนี้เป็นที่ปิดฉาก

การทำางานในอาชีพโค้ชของผม กาลเวลามันเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของ

ผมไปเรื่อยๆ เมื่อไม่กี่ปีก่อนผมให้ความสำาคัญกับด้านเทคนิคและ

แผนการเล่นมากๆ”

“แต่เวลานี้ผมเปลี่ยนไปให้ความสำาคัญระหว่างการควบคุม

ลูกน้อง ความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชและนักเตะ โดยการพบปะและ

ทำาความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่” 

นายใหญ่ชาวอิตาเลียนทิ้งท้าย

สำาหรับ คาร์ โล อันเชล็อตติ ถือเป็นหนึ่งในเฮดโค้ชระดับ

ปรมาจารย์ที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก เขาเริ่มต้น

การคุมทีมเรจจินา ในลีกอิตาลี ต่อด้วยปาร์มา และมารับงานใหญ่กับ

ยูเวนตุส ในช่วงปี 1999 พาทีมคว้าแชมป์อินเตอร์ โตโตคัพ

ก่อนจะโยกมาคุมเอซี มิลาน ตั้งแต่ปี 2001-2009 พาทีมได้

แชมป์กัลโช เซเรียอา อิตาลี 1 สมัย, โคปปา อิตาเลีย 1 สมัย, ซู

เปอร์ โคปปา อิตาเลียนา 1 สมัย, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2 สมัย, ยูฟ่า 

ซูเปอร์คัพ 2 สมัย และสโมสรโลก 1 สมัย

และมาประสบความสำาเร็จในการคุมทั้งเชลซี, ปารีส แซงต์ 

แชร์กแมง และบาเยิร์น มิวนิก ด้วยการพา 3 สโมสร คว้าแชมป์ลีก

ในประเทศมาครอบครอง ต่อด้วยการพารีล มาดริด ยักษ์ใหญ่แห่ง

แดนกระทิงดุคว้าแชมป์มากมาย ทั้งลาลีกา สเปน 1 สมัย, โคปา เดล 

เรย์ 1 สมัย, ซูเปอร์ โคปา เดอ เอสปันญา 1 สมัย, ยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก 1 สมัย, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ 1 สมัย และสโมสรโลก 1 สมัย.

‘อันเช’เตรียมวางมือหลังคุมทัพ‘ราชันชุดชาว’

‘เทน ฮาก’ขอโทษแฟนบอล

ชี้ทีมต้องเสริมแข้งคุณภาพ
“การเสีย 2 ประตูแรกมาจากความผิด

พลาดส่วนบุคคล มันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอล 

แต่คุณก็ต้องก้าวต่อไป คุณต้องตอบโต้มันให้ได้ 

ความผิดพลาดแบบนี้คุณไม่ควรร้องขอความเห็นใจ

กับฟุตบอลระดับนี้ มันน่าผิดหวังจริงๆ แต่ยังเหลือ

เวลาอีกมากมายในฤดูกาลนี้”

“เรากำาลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา และมัน

มีอุปสรรคมากมาย พวกคุณต้องการการออกสตาร์ทที่ดี

กว่านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

ในซีซั่นก่อนมันยังลากยาว

ต่อมาในซีซั่นนี้ เราต้อง

เร่งเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว

ที่สุด”

“การออก

สตาร์ทแบบนี้มันไม่ได้

ทำาให้อะไรง่ายขึ้นมา 

แต่ผมต้องมีความเชื่อ 

และต้องได้เห็นอะไร

ดีๆ มันเป็น 2 เกม

ที่น่าผิดหวังสำาหรับ

เรา ตอนนี้เราต้องการนักเตะใหม่มาเสริม นักเตะ

ที่มีคุณภาพ และผมก็จะพยายามทำาให้พวกเขามา

ร่วมทีมของเราให้ได้” เอริก เทน ฮาก ทิ้งท้าย

ทั้งนี้ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

มีโปรแกรมลงเล่นในศึกแดงเดือด พบ “หงส์

แดง” ลิเวอร์พูล ในคืนวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 

หรือช่วงเช้าตรู่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 

02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย.

แชมป์ 6 แดง • “นึก วัดสน” สมนึก ญาณีฑีรฆะ คว้าแชมป์

การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง สะสมคะแนน “LEO Snooker 

Ranking by Fino, Season 5“ สนามที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 

300,000 บาท จัดโดยบริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำากัด และ

เครื่องดื่ม LEO ได้จับมือกับ Fino Snooker Club จัดแข่งขันต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 5

‘สุชัย’ยกเป็นทีมเทนนิสแห่งอนาคต

สาวไทยซิวแชมป์‘บีเจเค’กลับบ้าน

ชลบุรี • สโมสร “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี เตรียมถ่ายทอดสดการ

แข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบคัดเลือก

โซนตะวันออก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะทำาการแข่งขันกัน

ที่ จ.ชลบุรี ณ สนามชลบุรี สเตเดี้ยม ระหว่างวันที่ 15-21 ส.ค.นี้ ให้

แฟนบอลได้ร่วมเชียร์สโมสร บัณฑิตเอเชีย ตัวแทนจากประเทศไทย 

ได้รับชมฟรีตลอดทัวร์นาเมนต์ทั้ง 3 นัด

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์

เอเชีย 2022 รอบคัดเลือกโซนตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี มีดังนี้

คู่แรกเป็นเกมระหว่างสโมสรไอเอสพีอี ดับบลิว เอฟซี (เมียนมา)  

พบกับสโมสรไท่จง บลูเวลล์ (ไต้หวัน) ที่มี 3 แข้งสาวไทย ได้แก่              

“หมิว” ศิลาวรรณ อินต๊ะมี, “ปุ๋ย” พิสมัย สอนไสย์ และ “สิงโต” ณัฐ

รุจา มุทนาเวช ร่วมทัพอยู่ด้วย ในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค. เวลา 18.00 น. 

ณ สนามชลบุรีสเตเดี้ยม

ต่อด้วยคู่ที่ 2 สโมสรบัณฑิตเอเชีย (ไทย) แชมป์ฟุตบอลลีก

หญิงไทย ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน 

พบ สโมสรไอเอสพีอี ดับบลิว เอฟซี (เมียนมา) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 

ส.ค. เวลา 18.00 น. ณ สนามชลบุรีสเตเดี้ยม

และคู่ที่ 3 ปิดท้าย สโมสรไท่จง บลูเวลล์ (ไต้หวัน) พบ สโมสร

บัณฑิตเอเชีย (ไทย) ในวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. เวลา 18.00 น. ณ 

สนามชลบุรีสเตเดี้ยม

โดยทุกนัดแฟนบอลที่สนใจ สามารถเดินทางมาร่วมชมการ

แข่งขันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่สนามชลบุรีสเตเดี้ยม รับ

บัตรได้ที่จุดจำาหน่ายตั๋วหน้าสนามในวันแข่งขัน

และติดตามการถ่ายทอดสดทางยูทูบชาแนล Chonburi FC 

Official : https://www.youtube.com/user/ChannelSharks.

‘ฉลามชล’ยิงสดสโมสรหญิงเอเชีย

คัดเลือกโซนตะวันออกผ่าน‘ยูทูบ’

“โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน กุนซือสโมสรบัณฑิต

เอเชีย (ไทย) แชมป์ฟุตบอลลีกหญิงไทย



สพฐ.ลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกชุมชน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขา                                                   

ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามนโยบายของ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่มุ่งมั่นยก

ระดับคุณภาพการเรียนและลดความเหลื่อม

ล้ำาทางการศึกษา ซึ่งได้ดำาเนินโครงการโรง 

เรียนคุณภาพชุมชนเกิดขึ้น โดยนำาร่องปัก

หมุดที่จังหวัดสระแก้ว ในรูปแบบสระแก้ว

โมเดล ที่ถือเป็นต้นแบบความสำาเร็จของ

การจัดการศึกษาในทุกมิติ โดยมีโรงเรียน

เครือข่ายที่เข้าร่วมการบริหารรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน และใช้ทรัพยากร

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ

ดำาเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ตามนโยบายของ รมว.ศธ. สำานักงานคณะ

ศึกษาธิการ • สพฐ.ลุยปูพรมโรงเรียนคุณภาพครบทุกตำาบล หวังเป็นแม่เหล็กดึงดูดโรงเรียน

ขนาดเล็กให้เป็นเครือข่าย ชง ครม.ของบค่าพาหนะการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มีประมาณครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชน

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จะ

เดินหน้าปูพรมโรงเรียนคุณภาพชุมชนให้เกิด

ขึ้นครบทุกตำาบล เพราะเราเชื่อว่าในอนาคต

คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียม

ทุกโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้จะมีครู

ครบชั้น มีสื่อการสอนที่ทันสมัย และมีอาคาร

เรียน สิ่งอำานวยความสะดวกด้านอื่นๆ  

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า สำาหรับ

โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนเป็นโจทย์

ที่ น.ส.ตรีนุช ต้องการให้เกิดการนำาร่อง 1 

โรง ใน 1 สำานักงานเขตพื้นการศึกษาประถม

ชงครม.ของบค่าเดินทางนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมเป็นเครือข่าย

‘อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย’เวทีใหญ่พัฒนาศิลปะ

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการ 

“อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2565 ภายใต้

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 31 แห่ง ปีนี้สามสถาบันราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อขับ

เคลื่อนการพัฒนางานทัศนศิลป์และกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

ภายในงานมีกิจกรรมสำาคัญ คือ นิทรรศการใหญ่ “อัต

ลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” เปิดเวทีให้ศิลปินอาจารย์ในเครือข่ายจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 128 คนจาก 31 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ แสดงฝีมือผ่านผลงานสร้างสรรค์หลากหลาย

แขนง ตลอดจนเชื้อเชิญศิลปินแห่งชาติ ศ.เดชา วราชุน และ

ศิลปินชั้นเยี่ยมที่มีชื่อเสียง รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ร่วมจัด

แสดงผลงาน ทำาให้มีผลงานมากกว่า 131 ชิ้นให้ผู้รักงานศิลป์ได้

ชื่นชม ณ หอศิลป์ทองทวาปี มรภ.สกลนคร พิธีเปิดนิทรรศการที่

ผ่านมา ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธาน บรรยากาศคึกคักด้วย

ศิลปิน คนในแวดวงศิลปะถิ่นอีสาน 

กล่าวได้ว่า แต่ละผลงานศิลปินสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจ มี

รูปแบบที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่ซ้ำากัน โดยเฉพาะศิลปกรรมสมัย

ใหม่บนแผ่นดินอีสาน นับเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจของคนที่รักงาน

ทัศนศิลป์อย่างมาก และเป็นงานแสดงของเหล่าคณาจารย์ มรภ.

ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาศิลปะรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาตัวเอง

และสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนวงการศิลปะให้

ก้าวต่อไป

การจัดโครงการครั้งนี้เป็นความสำาเร็จในการรวบรวมเครือ

ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เปิดสอนในหลักสูตรเกี่ยว

กับงานศิลปกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ ที่

สำาคัญ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นอกจากโชว์ผลงานศิลปะแล้ว มีการจัดบรรยายทาง

วิชาการหัวข้อ “คติ ความเชื่อและตำานาน สู่พลังของเรื่องเล่า

และจินตนาการ” โดย อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วิชายะ อาจารย์

ประจำาคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และบรรยายหัวข้อ “ศิลปะเอเชีย: มหาอำานาจใหม่

แห่งวงการศิลปะร่วมสมัย” โดย นายศุภวัตร ทองละมุล ศิลปิน

อิสระ ช่วงเสวนามีอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังเรื่อง

ความก้าวหน้าในวงการศิลปะ รวมไปถึงศักยภาพของศิลปินเอเชีย

รวมถึงศิลปินไทย ในการรังสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับ

นานาชาติ

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดี มรภ.เลย กล่าวว่า 

ศิลปะเกิดจากการถ่ายทอดจินตนาการของศิลปินบนพื้นฐานอัต

กรุงเทพฯ • รองปลัด อว.เผยการเก็บข้อมูล

ขนาดใหญ่เป็นรายตำาบล หรือ TCD ได้เกือบ 

2 ล้านชิ้นแล้ว คาดหลัง ก.ย.นี้ ประเทศจะ

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบในพื้นที่ 7,435 

ตำาบลทั่วประเทศ เตรียมนำาผลิตภัณฑ์ตำาบล

จากฝีมือทีม U2T for BCG ไปต่อยอดออกสู่

ตลาด มุ่งเน้นการตลาดสมัยใหม่ ที่สามารถ

เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ได้

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระ                                                        

ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่โครง 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

เพื่อเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่

วังเทพทาโร ต.เขากอบ จ.ตรัง ในความรับผิด

ชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ว่า สำาหรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เป็นราย

ตำาบล หรือ TCD ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก 

ปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลได้เกือบ 2 ล้านชิ้น

แล้ว หน้าที่ของ อว.หลังจากนี้คือจะทำาอย่างไร

ให้ข้อมูลที่ ได้มามีความถูกต้องและเอาไปใช้

ประโยชน์ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นฐาน

ข้อมูลชุมชนที่สำาคัญและเชื่อมโยงกับข้อมูลของ

หน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยขณะนี้ อว.ได้ทำาความ

ร่วมมือกับ 16 หน่วยงาน เพื่อนำาข้อมูลที่จัดเก็บ

ได้เหล่านี้มาเชื่อมโยงกัน และคาดว่าภายใน 3 

เดือนนี้ ประเทศจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

ครบในพื้นที่ 7,435 ตำาบลทั่วประเทศแน่นอน

สำาหรับโครงการ U2T for BCG เป็น

โครงการต่อเนื่องจากปี 2564 เป็นการต่อยอด

และทำาครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่เดิม

ของระยะที่ 1 ประมาณ 3,000 ตำาบล ในพื้นที่

ใหม่อีก 4,435 ตำาบล ทั้งนี้ U2T for BCG จะ

มีการต่อยอด U2T ระยะที่ 1 โดยมุ่งเน้นที่การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สามารถออกสู่

ตลาดได้อย่างยั่งยืนและต้องเกี่ยวข้องกับ BCG 

เน้นการใช้วัตถุดิบความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่

รองปลัด อว.กล่าวต่อว่า แม้ว่าระยะ

เวลาดำาเนินการของโครงการ U2T for BCG จะ

มีเพียง 3 เดือน แต่เป็น 3 เดือนที่คิดว่าสามารถ

ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีบท

เรียนในการเรียนรู้มาตั้งแต่ U2T ในระยะแรก

แล้ว และน้องๆ ที่มาทำางานกับทีม อว.ล้วนได้

รับการฝึกทักษะที่จะต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์และ

บริการ อย่างตำาบลเขากอบ เป็นตำาบลในพื้นที่

ใหม่และเราได้คัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำา

ไปสู่การพัฒนาการต่อยอดออกสู่ตลาด โดยมุ่ง

เน้นเป็นการตลาดสมัยใหม่ ไม่ใช่การตลาดแบบ

เดิมๆ และยังสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ต่างๆ ได้ เพื่อจะทำาให้ประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์และบริการมีความยั่งยืน

“โครงการ U2T for BCG ในช่วง 1 

เดือนเศษที่ผ่านมา อว.ได้มีการทำางานร่วม

กับมหาวิทยาลัยอย่างหนัก ทั้งการคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะต้องเป็น BCG และ

ต้องเป็นการต่อยอดหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการ หรือทีม 

อว.จะต้องลงไปสำารวจในชุมชน เพื่อคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์และบริการและจัดทำาแผนธุรกิจเพื่อ

นำาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยเราจะมีกรอบ

ของแผนให้ ซึ่งขณะนี้ทุกพื้นที่ได้ส่งแผนมา

แล้วและเริ่มดำาเนินการตามแผน ตอนนี้ถือว่า

โครงการดำาเนินไปได้ตามเป้า โดยเฉพาะการ

ติดอาวุธให้ทีม อว.ในพื้นที่ ทั้งการให้ความรู้

ในเรื่องของ BCG เสริมทักษะออนไลน์ คาด

ว่าภายใน 3 เดือนของโครงการ น้องๆ ในทีม 

อว.จะได้ความรู้และทักษะในด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับ BCG ได้อย่าง

เต็มที่” ศ.ดร.ศุภชัยกล่าว.

อว.ไล่เก็บข้อมูลตำาบลคาดหลังเดือนก.ย.ครบทั่วประเทศ

ลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นิทรรศการครั้งนี้มีเนื้อหา

สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางสังคม ธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีของความเป็นไทยจากทุกภูมิภาค ถ่ายทอดออกมาได้อย่าง

เด่นชัด ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคณาจารย์ทางศิลปะทั้ง 31 

สถาบัน นำามาจัดแสดงเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อ

ชุมชน ต่อผู้คน ทั้งในด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ ด้านอารมณ์

ความรู้สึก ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนสอนใน

อนาคตต่อไป

ด้าน ผศ.วิชิต กัมมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มรภ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า งานศิลปกรรมเป็นการถ่ายทอดงานศิลปะที่

มีคุณค่า คณาจารย์ 31 แห่ง สร้างงานศิลปะโดดเด่นผ่านจิตรกรรม 

ประติมากรรม ที่จัดแสดงสะท้อนให้เห็นแนวความคิด ทัศนคติ 

และประสบการณ์ซึ่งแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล 

ที่สร้างผลงานออกมาได้อย่างประณีตสวยงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

นับว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ

ผู้สนใจซึมซับคุณค่าสุนทรียภาพผลงานศิลปะในนิทรรศการ 

“อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” แวะเวียนมาได้ที่ มรภ.สกลนคร จนถึงสิ้น

เดือนสิงหาคมนี้.

โ

สมาร์ทฟาร์มเมอร์ • บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด โดยนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงาน

ขาย การตลาดและบริการ เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่อตอน “Fun Time Farm 

Tech” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำาเกษตร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรและ

นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนดึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงสร้าง Influencer หน้าใหม่ 

พร้อมเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต ณ คูโบต้า ฟาร์ม จ.ชลบุรี.

ศึกษา (สพป.) ซึ่งได้ทดลองนำาร่องไปแล้ว 

183 แห่ง โดยการเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน

นั้นเราสร้างโรงเรียนแม่เหล็กนำาร่องนี้ เพื่อให้

เกิดเครือข่ายการเรียนร่วมของโรงเรียนขนาด

เล็กใกล้เคียงในพื้นที่ด้วยการเติมคุณภาพการ

ศึกษา อาคารเรียน สื่อการสอน และครูภาษา

ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการดึงโรงเรียนขนาด

เล็กรอบๆ พื้นที่มาเรียนร่วม มาใช้ทรัพยากร

ร่วมกันกับโรงเรียนแม่เหล็กที่เป็นโรงเรียน

คุณภาพชุมชน

“ขณะเดียวกันเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการ

เสนอของบประมาณค่าพาหนะการเดินทาง

ของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ไปแล้วด้วย เนื่องจาก สพฐ.มีโรงเรียนใน

สังกัดกว่าสามหมื่นแห่ง และในจำานวนนี้ครึ่ง

หนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้น เราจึงไม่

ต้องการให้เกิดความเหลื่อมล้ำา ซึ่งโรงเรียน

ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง 

เล็ก จะต้องมีคุณภาพเท่ากัน” รองเลขาฯ 

กพฐ.กล่าว.

185 ศิลปินทัศนศิลป์โชว์ศิลปกรรมร่วมสมัย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับ

สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัด

นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 15 ของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์

นานาชาติฯ ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน รวบรวม

ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบของศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน

อาวุโส ศิลปินรุ่น

ใหม่ และศิลปินต่าง

ประเทศ 185 คน มี

ภาพประวัติศาสตร์

สำาคัญ อาทิ พระ

เมรุมาศ พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกา                        

ธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม เรื่องราว

ทางพระพุทธศาสนา ธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไทย 

และชาวต่างชาติ รวมถึงภาพนามธรรมตามจินตนาการของ

ศิลปิน ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีคุณค่าของประเทศสู่การเพิ่มมูลค่าทาง

สังคมและเศรษฐกิจ เปิดให้ชมตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค.นี้ 

เวลา 10.00-19.00 น. ยกเว้นวันจันทร์

ศมส.จัดบรรยาย ‘ปฏิบัติการความเป็นแม่ผ่านเทค

โนและวัตถุสภาพ’

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัด

บรรยายออนไลน์ Posthuman anthropologyseries ครั้งที่ 11 

หัวข้อ “ปฏิบัติการความเป็นแม่ผ่านเทคโนและวัตถุสภาพ” 

กล่าวถึงความเป็นแม่ในปัจจุบันอาศัยและพึ่งพาเทคโนโลยีการ

แพทย์และความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 

ทำาให้ผู้หญิงที่ตั้ง

ครรภ์และเตรียมตัว

เพื่อทำาหน้าที่ดูแล

ลูกในครรภ์ที่กำาลัง

จะคลอด ต้องใช้

นวัตกรรมสุขภาพ

อนามัยช่วยเตรียม

ตัวการเป็นแม่ 

ความสัมพันธ์ทาง

ร่างกายของผู้หญิง วัตถุสิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ และความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสำาคัญทำาให้ผู้หญิงกลายเป็นแม่ตาม

บทบาทที่สังคมคาดหวัง ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.ปาณิภา 

สุขสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 

ส.ค.2565 เวลา 13.00-15.00 น. รับชมถ่ายทอดสดทางเพจ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC.

ประติมากรรมถัก ดัดเส้นใยโลหะ ทองเหลือง มรภ.

อุบลราชธานี

ภาพพิมพ์เทคนิค จาก มรภ.สงขลา

บรรยากาศนิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย” 

หนึ่งงานศิลป์ร่วมสมัยจัดแสดง

นิทรรศการ

จิตรกรรม “วิถีกะเหรี่ยง” มรภ.เพชรบุรี
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11บันเทิง

ช้านี้-15 สิงหา. “ฤาษีเลี้ยงลิง” จะทำาหน้าที่ ได้ตลอด

รอดฝั่งหรือไม่ คอยตามดู!

หรือถ้าใครรำาคาญจะไม่ดูก็ไม่เป็นไร เพราะไม่ว่าจะ

ประชุมพร้อมเพรียงหรือไม่อย่างไร “ปาฏิหาริย์” ที่จะได้หาร 

500 กลับมาให้พรรคเล็กได้เฮ-ได้ชื่นใจ คงไม่เกิดขึ้นแน่!

นอกเสียจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะใช้ “ลูก

บ้าเที่ยวสุดท้าย” ประกาศ “ยุบสภา” เสียก่อนวันที่ 23 สิง 

หาคมนั่นแหละ

บางที อาจได้เห็น-ได้กลับไปใช้การเลือกต้ังบัตรใบเดียว 

หาร 500 อีกก็เป็นได้!

ส่วนประเด็น “8 ปีพี่ขอลาก่อน” นั้น ก็คอยตามดู-

ตามฟังที่บรรดากูรู-กูรู้ทางกฎหมายเขาวินิจฉัย-ถกเถียงกัน

ไปด้วยความเพลิดเพลินก็พอ เพราะที่สุด..สุดท้าย..

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรเดียวเท่าน้ันท่ีจะเป็นผู้ตัดสิน-

ชี้ขาด และหากนายกฯ ลุงตู่ไปต่อไม่ได้ ก็ยังมีคนดี-คนเก่ง

อีกอย่างน้อยก็ 2-3 ท่านที่จะเข้ามาสวมตำาแหน่ง “นายกรัฐ 

มนตรี” ทำาหน้าที่ต่อไป

แต่หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า นายกฯ ลุงตู่ยังสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ฝ่ายค้าน-ฝ่ายแค้น หรือฝ่ายที่ต่อต้านก็ควร

ต้องจบด้วย “เคารพ” ในคำาตัดสิน!

เพราะในเมื่อฝ่ายที่ถูกร้อง พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ยืนยันจะ เคารพการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่

ว่าผลจะออกมาบวก-ลบ..

ฝ่ายที่ ไปร้อง-ไปยื่นให้ตีความก็ต้องยึดหลักการและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นเดียวกัน!

ไม่ใช่พอไม่ได้ดังใจ-ไม่ได้ประโยชน์กับฝั่งตัวเอง ก็กระ 

ทืบเท้าปึงปังไม่ยอมรับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็น “ขี้แพ้

ชวนทะเลาะ” ประเทศก็จะเกิดความวุ่นวายไม่จบสิ้น!

ครับ..วานซืนเห็นมีคำาถามจากเด็กต่างดาวว่า.. “ทำาไม

เราต้องบอกรักแม่ตัวเองในวันเกิดของคนอื่นด้วยอ่า”?

ซึ่งก็มีผู้ที่พยายามอธิบายอยู่หลายท่าน แต่ไม่รู้ว่าเด็ก-

เยาวชนเหล่านั้นจะพอเปิดใจรับฟังและเข้าใจบ้างหรือไม่? 

ส่วนผมเห็นจะหมดปัญญาท่ีจะพูด-อธิบายใดๆ กับเด็ก

ต่างดาวได้ เหลือก็เพียงให้รู้สึกซาบซ้ึงกับข้อความบนเฟซบุ๊ก

ของคุณวิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนซีไรต์ ที่โพสต์..

‘เรื่องหนักกบาล 3 กีบ’ ..ตั้งแต่ออกจากครรภ์มาก็มี

ชีวิตอยู่มาได้ 20 ปี 30 ปี หรือมากกว่านัั้น ก็ไม่ได้มีปัญหา

ใดๆ หนักกบาลตนเลย แต่พอไปรับความคิด-ความเชื่อขยะ

มาเท่านั้น

อะไรต่อมิอะไรในประเทศน้ีก็หนักกบาลไปหมด ท้ังกฎ                                                                             

หมาย จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี และคุณธรรมศีลธรรม...

ที่บรรพชนสืบต่อกันมาเพื่อให้สังคมเป็นปึกแผ่นมั่นคง

แค่วันพ่อ วันแม่ ความกตัญญู การสวดมนต์ข้ามปี 

การวิ่งหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับบริจาคไปทำาประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม ฯลฯ

ก็หนักกบาล 3 กีบอย่างสาหัส แต่วิ่งและเต้นอย่างไร้

สาระไปวันๆ กลับชื่นชมยกย่อง!

ถ้า 3 กีบคิดว่าการแซะ การก่นด่า การดูถูกเหยียด

หยามส่ิงเหล่าน้ี จะสามารถทำาให้สังคมน้ีล่มสลายเหมือนแซะ

ต้นไม้ แล้วสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นได้ 

ก็ขอบอกว่าเสียเวลาในชีวิตเปล่า อาจจะเสียอนาคต 

หากฮึกเหิมกันมากขึ้นก็อาจจะต้องไปสงบอารมณ์ในคุก

แต่ที่เสียไปแล้วแน่ๆ ก็คือ จิตใจที่โปร่งโล่ง เปิดกว้าง 

มีเสรี หรือไม่ถูกกดขี่ กดทับ ปิดกั้น (คำาของ 3 กีบเอง) เพราะ

ความคิด-ความเชื่อขยะที่ตนรับเข้ามาไว้ในกะโหลกนั่นเอง

ชีวิตนั้นเปิดกว้างมากกว่า 360 องศา เห็นได้หลาก

หลายมิติมากกว่ามิติของควอนตัมฟิสิกส์อีก แต่เมื่อมองอะ 

ไรต่อมิอะไรก็มีปัญหาหนักกบาลตนไปหมด ก็ไม่มีใครช่วย

ได้แล้ว

เพราะไม่มีใครกดขี่ ปิดกั้น กดทับสติปัญญา เสรีภาพ 

หรือ ‘คุณภาพชีวิต’ ของตนหรอก นอกจากตนที่โง่งั่งเอง.”

ปรบมือให้สิครับ..รอไร?.

กดทับสติปัญญา เสรีภาพ?

เ

มาคมสภาสังคม 

สงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธี

มอบรางวัลให้แก่ลูกที่มีความ

กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่ง

ชาติ ปี 2565 โดยสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระ 

เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ                                

ยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ในการ

พระราชทานรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย 

เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  

โดยในปีนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและคนใน

วงการบันเทิงเข้ารับรางวัลหลายท่าน พร้อมด้วย

ศิลปินแกรมมี่ มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, เอิ้นขวัญ-

วรัญญา มหาวงศ์, เบลล์-นิภาดา ขันเงิน, เน็ค-

นฤพล ใยอิ้ม นอกจากนี้ยังมี นนน-กรภัทร์ เกิด

พันธุ์ และลำาเพลิน-วงศกรณ์ โยวะราช ซึ่งผู้ที่

ได้รับรางวัลล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน

ในเรื่องของความกตัญญูต่อครอบครัว โดยพิจาร 

ณาจากการเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่แม่อย่างดี 

สม่ำาเสมอ, เชิดชูวงค์ตระกูล รวมทั้งบำาเพ็ญตน

เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

เอิ้นขวัญ วรัญญา เปิดเผยว่า 

“สำาหรับรางวัลที่ได้รับในวันนี้ถือเป็น

ความภูมิใจของครอบครัวเลยค่ะ ใน

ช่วงที่มีเวลาว่างก็จะกลับบ้าน ไป

เติมพลังให้แม่ พาแม่ไปเที่ยว ไป

ทานข้าว อะไรที่ทำาให้แม่มีความสุข

ได้ก็จะทำาให้เต็มที่ แค่เห็นแม่มีความ

สุขเราก็มีความสุขแล้วค่ะ

มุก วรนิษฐ์ เปิดเผยว่า “รู้สึก

เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้รับคัดเลือกรางวัล

ลูกกตัญญู ขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการ

ทุกท่านที่พิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับมุก ขอ

ส

ebe Rexha (เบเบ เร็กซา) หนึ่ง

ในศิลปินหญิงมาแรง สร้างปรากฏ 

การณ์มากมายให้เกิดขึ้นในวงการ

เพลงยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น สร้างยอดขายใน

ระดับ Diamond, เข้าชิงรางวัลแกรมมี ขณะที่

เพลง “Break My Heart Myself” ซึ่งเธอร่วม

งานกับ Travis Barker (เทรวิส บาร์เกอร์) ก็

กลายเป็นเพลงดังไปทั่วโลก

จนสองสาวแห่งวงการเพลง (ITZY) 

– เยจี (YEJI) กับรยูจิน (RYUJIN) ถึงกับ

สร้างสรรค์คลิปเต้นรำาของพวกเธอกับเพลง

นี้ และกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล มียอด

วิวบนยูทูบกว่า 27 ล้านวิว โดยยังมีผู้คลิก

ชมอย่างต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ ทำาให้กลาย

เป็นงานติดชาร์ตทั้งของชาแซม และยูทูบใน

เกาหลี 

เมื่อ Bebe Rexha ได้เห็นคลิปของสอง

สาว ITZY ก็ปลื้มสุดๆ ถึงกับโพสต์บน TikTok 

ว่า “ทึ่งมากกับการ

เต้นระดับมาสเตอร์

พีซของ ITZY” 

พร้อมบอกด้วยว่า 

“ใครก็ด้าย มาช่วย

สอนฉันเต้นหน่อย” 

ซึ่งกลายเป็นที่มา

ของการกลับมาด้วย

ความแตกต่าง และ

ความสดใสใหม่ๆ 

ของ “Break My 

Heart Myself”

เพราะ Bebe 

Rexha ไม่ได้ใครมา

สอนเต้นตามคำาขอ 

แต่ได้สองซูเปอร์   

สตาร์ในโลก K-Pop ITZY มาร่วมแจมในเพลง

ดังของเธอฉบับ “Break My Heart Myself 

(Feat. ITZY)” 

“‘Break My Heart Myself’ เป็นหนึ่งใน

B

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เพลงโปรดจากอัลบั้มล่าสุดของฉัน แล้วฉัน

ก็สุขสุดๆ ที่ได้เห็นเยจีกับรยูจิน วง ITZY ใช้

เพลงนี้ทำาคลิปบนยูทูบ และกลายเป็นแรง

บันดาลใจให้พวกเราได้ทำาเพลงนี้ในแบบของ

เราด้วยกัน” งานนี้เยจีกับรยูจินนำาเอาความ

สดใหม่และพลังที่มีในตัวมาสร้างความแตก

ต่างให้กับเพลงเต็มๆ โดยเฉพาะในท่อนฮุก

ของเพลงที่ทำาให้ใครๆ ที่ได้ฟังก็ต้องอึ้ง เพราะ

ช่วยให้ “Break My Heart Myself” มีอารมณ์

บางอย่างที่ไม่เหมือนเดิม และกลมกลืนเข้ากับ

เพลงได้อย่างลงตัว

ไปสัมผัสกับ “Break My Heart 

Myself” ที่เปลี่ยนไปของ Break My Heart 

Myself (Feat. ITZY)” ที่ฟังสนุก กระตุก

ใจ และสดใสไปอีกแบบได้จาก บริการทุก

สตรีมมิงทั่วไทย https://wmth.lnk.to/

bmhmsxitzypresaveEC หรือคลิกชมมิวสิก 

วิดีโอแบบมีเนื้อให้ร้องตามกันได้ด้วยที่ยูทูบ 

Bebe Rexha ซึ่งหลังปล่อยให้ชมไม่กี่วันก็ทำา

ยอดวิวใกล้แตะ 2 ล้านแล้ว

สำาหรับ “Break My Heart Myself” 

ต้นฉบับเป็นเพลงจากอัลบั้ม ‘Better 

Mistakes’ ของเบเบ เร็กซา ที่ออกมาใน

ปี 2021 ที่ฟังได้จากบริการทุกสตรีมมิงเช่น

กัน โดยวอร์เนอร์ มิวสิค YouTube: https://

www.youtube.com/watch?v=yMw53FT-ugI

ขอบคุณคุณแม่ที่ให้ความรักและคอย

สนับสนุนมาโดยตลอด ทำาให้มุกเป็น

แบบทุกวันนี้ ได้ก็เป็นเพราะความ

รัก ความห่วงใยที่ได้รับจากแม่ 

เพราะฉะนั้นอะไรที่ตอบแทน

ท่าน ทำาให้ท่านมีความสุขได้มุก

จะทำาอย่างเต็มที่ค่ะ”

เบลล์ นิภาดา เปิดเผยว่า 

“รู้สึกดีใจ และภูมิใจมากๆ ค่ะ เบลล์เชื่อว่า

ลูกๆ ทุกคนมีความรัก ความกตัญญูให้กับพ่อ

แม่ อยากทำาให้ทุกๆ วัน ให้ท่านมีความสุข 

และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ ขอเชิญ

ชวนลูกๆ ทุกคนให้ใช้ โอกาสนี้แสดงความรัก

ต่อแม่ ไม่ใช่แค่วันแม่เท่านั้น อยากให้แสดง

ความรักและดูแลเอาใจใส่ท่านในทุกๆ วัน 

ให้เหมือนกับที่ท่านรัก และทำาทุกอย่างเพื่อ

เราค่ะ”

เน็ค  นฤพล เปิดเผยว่า “ภูมิใจมาก

ครับที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในปีนี้ ถือว่า

เป็นรางวัลที่เป็นเกียรติแก่ครอบครัว

ของผมมากๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา          

ผมรักและดูแลใส่ใจแม่มาตลอด บอก                                           

รัก แสดงความห่วงใยต่อกันทุกวัน 

อยากชวนลูกทุกคนแสดงความกตัญญู

ต่อพ่อแม่ ตอบแทนพระคุณของท่าน 

ด้วยความรัก ความห่วงใย ไม่มีรัก 

ไหนจะยิ่งใหญ่เท่ารักจากแม่อีกแล้ว

ครับ”.

แอนน์ เฮช นักแสดงดังยุค 90 ได้

รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อวันศุกร์ 

ด้วยวัย 53 หลังสมองตายจากอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์ที่รุนแรงเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

หน้านั้น

หลังข่าวการเสียชีวิตของเธอ

ออกมา ก็มีการนำาบทสัมภาษณ์สั้นๆ 

เมื่อปี 2017 ที่เธอได้ให้สัมภาษณ์กับ 

Access Hollywood ในรอบปฐมทัศน์

ของภาพยนตร์เรื่อง The Last Word นำา

มาเผยแพร่ซ้ำาอีกครั้ง ซึ่งเธอเคยได้ให้

สัมภาษณ์ด้วยว่า เธอหวังว่าจะยังเป็นที่

จดจำาหลังจากเสียชีวิต

ซึ่งการเสียชีวิตของเธอก็เกิดขึ้นจริง

ในอีก 5 ปีต่อมา เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

ในคลิป นักแสดงสาวรุ่นใหญ่ชาว

อเมริกันบอกว่า เธอหวังว่าจะเป็นที่จดจำา

สำาหรับการมอบชีวิตที่ดีให้กับลูกๆ ซึ่ง

ได้แก่ โฮเมอร์ ลาฟฟูน อายุ 20 และแอท 

ชื่อเรื่องคือ The Last Word และเรื่องราวก็ตาม

ชื่อที่หมายถึงคำาสุดท้ายก่อนตาย คุณหวังว่าผู้คน

จะพูดถึงคุณอย่างไร”

คำาถามนี้เล่นเอาเฮชผงะ และพูด

ไม่ออกไปพักหนึ่งขณะที่ประมวลความ

คิด

“โอ้... โอ้ พระเจ้า โอ้ พระเจ้า” 

เธอพึมพำา “หวังว่าฉันได้ทำาให้ลูกๆ มี

ความสุข” และเธอเสริมว่า เธอหวังว่า

เธอจะเป็นที่จดจำาสำาหรับการมอบชีวิต

ที่ลูกๆ รัก”

เฮชประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

ครั้งร้ายแรงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ใน

ลาส เฮช ทัปเปอร์ อายุ 13

ผู้สัมภาษณ์ถามเธอ “เนื่องจากาภาพยนตร์

ย่านมาร์ วิสตา ของลอสแองเจลิส หลัง

จากที่เธอขับรถมินิคูเปอร์ของเธอไปจนกับ

โรงรถอพาร์ตเมนต์ เธอออกตัวอีกก่อนที่

จะเกิดการชนอีกครั้ง ครั้งนี้เข้าที่ด้านข้าง

ของบ้านหลังหนึ่ง

อุบัติเหตุครั้งนี้ทำาให้เกิดไฟไหม้ครั้ง

ใหญ่ท่วมบ้านและรถของเธอขณะที่เธอติด

อยู่ภายใน

เฮชรับการรักษาพยาบาลที่กรอสส์

แมน เบิร์น เซ็นเตอร์ ในลอสแองเจลิส 

โดยเธอมีแผลไหม้รุนแรงสาหัส จำาเป็น

ต้องเข้ารับการผ่าตัด

เธออยู่ในอาการโคม่ามาตลอด

นับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ จนมีการประกาศ

ยืนยันว่าเธอสมองตายเมื่อศุกร์ท่ีผ่านมา แม้

ตามกฎหมายเธอเสียชีวิตแล้ว แต่ร่างของ

เธอยังได้การเก็บรักษา รอผู้ขอรับบริจาค

อวัยวะ ตามความปรารถนาของเธอ.

Interthaipost69@gmail.com

ฉายซ้ำาคำาสั่งเสีย Anne Heche

รอบพรีเมียร์ The Last Word

‘เอิ้นขวัญ’นำ�ทีมรับร�งวัลลูกกตัญญู

เนื่องในโอก�สวันแม่แห่งช�ติปี2565

สดใส-แตกต่�ง กับเวอร์ชั่นใหม่

ของ‘Break My Heart Myself’
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 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส ลาดพราว ๑๐๑ เลขท่ี

บัญชี ๙๘๖-๔-๕๕๙๖๙-๙ ช� อบัญชี นางสาวศิริวรรณ เตยหอม

- นางสาวศิริวรรณ 

เตยหอม

๒๐๐,๒๖๒.๒๗ บาท (ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยลาดพราว ๑๐๑ 

(วัดบึงทองหลาง) เลขท่ีบัญชี ๒๓๓-๒-๒๘๓๔๔-๙ ช� อบัญชี นางสาวศิริวรรณ เตยหอม

- นางสาวศิริวรรณ 

เตยหอม

๖๐๗,๕๖๑.๘๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะ คริสตัล พารค เลขท่ีบัญชี 

๐๓๑-๘-๙๒๓๗๔-๔ ช� อบัญชี นางสาวศิริวรรณ เตยหอม

- นางสาวศิริวรรณ 

เตยหอม

๑,๔๖๐,๙๙๑.๖๑ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบางกะป เลขท่ีบัญชี 

๗๖๒-๐-๔๘๖๖๗-๔ ช� อบัญชี นายสงคราม ประเสริฐดี

- นายสงคราม 

ประเสริฐดี

๓๙๐,๖๕๐.๓๐ บาท (ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล เลขท่ี

บัญชี ๐๑๔-๘-๗๗๙๘๐-๕ ช� อบัญชี นายสงคราม ประเสริฐดี 

- นายสงคราม 

ประเสริฐดี

๕๐๓,๙๑๐.๗๓ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขท่ีบัญชี 

๐๑๖-๑-๔๙๓๖๐-๐ ช� อบัญชี นางสาวรุงนภา แสงงาม  

- นางสาวรุงนภา 

แสงงาม  

๕๒๖,๔๕๑.๕๑ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาฟวเจอรพารค รังสิต ๒ เลขท่ี

บัญชี ๓๘๙-๒-๓๐๘๑๙-๑ช� อบัญชี นางสาวสายพาน ออมสิน

- นางสาวสายพาน 

ออมสิน

๔๓๗,๙๖๑.๖๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดไทเลขท่ีบัญชี ๓๘๕-๒-

๓๒๘๑๓-๑ช� อบัญชี นายสวรรค สงางาม

- นายสวรรค 

สงางาม

๕๙๑,๖๘๑.๙๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร เลขท่ี

บัญชี ๔๐๗-๔-๕๔๕๐๔-๔ช� อบัญชี นายพงศธร ทรัพยเมือง

- นายพงศธร 

ทรัพยเมือง

๔๗๘,๒๙๓.๔๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขท่ีบัญชี 

๒๓๒-๒-๓๗๗๑๙-๓ ช� อบัญชี นางสาวอรประภา เต้ือสกุล

- นางสาวอรประภา 

เตื้อสกุล

๕๐๙,๐๗๘.๑๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขาตลาดไท ๒ เลขท่ีบัญชี ๔๐๗-

๘-๒๓๔๔๖-๗ ช� อบัญชี นางปราณี โพชัยราช 

- นางปราณี 

โพชัยราช

๓๑๗,๘๒๙.๗๙ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเชิดวุฒากาศ (ดอนเมือง) 

เลขท่ีบัญชี ๑๐๕-๒-๗๗๕๔๙-๕ช� อบัญชี นายสุบิน บุญชวย

- นายสุบิน 

บุญชวย

๑๖,๙๐๘.๒๑ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราวเลข

ท่ีบัญชี ๒๐๖-๒-๗๐๗๒๙-๒ช� อบัญชี นายธนาวุธ ฟองเอม

- นายธนาวุธ 

ฟองเอม

๓๐๓,๓๑๘.๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล เลข

ท่ีบัญชี ๔๐๘-๐-๔๘๑๙๗-๙ ช� อบัญชี นายธนชัย แจมสุวรรณ

- นายธนชัย 

แจมสุวรรณ

๑๖,๕๐๘.๕๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขาเดอะคริสตัล พารค (ถนน

ประดิษฐมนูธรรม) เลขท่ีบัญชี ๔๐๘-๕-๗๔๒๑๘-๔ ช� อบัญชี นายภัคพล ถ่ินโพธ์ิ 

- นายภัคพล 

ถิ่นโพธิ์

๔๖๐,๙๔๕.๘๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน เลขท่ี

บัญชี ๓๗๘-๒-๐๗๙๗๕-๕ช� อบัญชี นายสาโรจน จิตภักดีบุญรอด 

- นายสาโรจน 

จิตภักดีบุญรอด

๔๔๙,๙๙๙.๗๑ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขท่ีบัญชี 

๒๑๘-๒-๔๗๔๙๒-๓ ช� อบัญชี นางสาวถวิล พัดเจริญ

- นางสาวถวิล 

พัดเจริญ

๑๙,๓๙๔.๖๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา เลขท่ีบัญชี ๑๑๐-๒-

๓๑๔๕๒-๑ ช� อบัญชี นายอนุสรณ รัศมี

- นายอนุสรณ 

รัศมี

๒๑๒,๔๐๗.๕๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขายูเน่ียน มอลล ลาดพราว เลขท่ี

บัญชี ๐๓๓-๑-๗๔๑๔๒-๖ ช� อบัญชี นายธนาวุธ ฟองเอม

- นายธนาวุธ 

ฟองเอม

๑,๐๐๗.๗๑ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขานวนคร เลขท่ีบัญชี ๐๒๔-๘-

๔๗๕๔๔-๗ ช� อบัญชี นางปราณี โพชัยราช 

- นางปราณี 

โพชัยราช

๖๔๐,๑๐๒.๒๑ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขท่ีบัญชี ๐๔๓-

๘-๖๒๔๕๕-๔ ช� อบัญชี นางสาวอรประภา เต้ือสกุล  

- นางสาวอรประภา 

เตื้อสกุล  

๖๗๙,๙๔๐.๑๙ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา-ดอนเมือง เลขท่ีบัญชี 

๐๓๔-๑-๙๙๔๔๐-๓ ช� อบัญชี นายสุบิน บุญชวย

- นายสุบิน 

บุญชวย

๒๘๐,๒๙๑.๑๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร เลขท่ี

บัญชี ๐๒๗-๘-๖๖๔๓๒-๕ ช� อบัญชี นายธนชัย แจมสุวรรณ

- นายธนชัย 

แจมสุวรรณ

๘๘๒,๗๓๕.๙๔ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พระรามท่ี ๒ เลขท่ีบัญชี 

๐๑๘-๑-๕๘๘๕๔-๓ ช� อบัญชี นายพงศธร ทรัพยเมือง

- นายพงศธร 

ทรัพยเมือง

๔๔๙,๑๖๘.๐๖ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะป เลขท่ีบัญชี ๐๓๓-

๑-๓๒๘๔๖-๔ ช� อบัญชี นายภานุรุจ ชวยสถิตย

- นายภานุรุจ 

ชวยสถิตย

๒๐๓,๒๔๒.๗๖ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขท่ีบัญชี 

๗๓๘-๒-๑๒๘๘๔-๙ ช� อบัญชี นางสาวถวิล พัดเจริญ

- นางสาวถวิล 

พัดเจริญ

๓๗๒,๓๐๘.๗๗ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕

-

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล เลขท่ี

บัญชี ๐๓๑-๑-๘๓๘๗๒-๕ ช� อบัญชี นางสาวรัตนา  เมืองจันทร 

- นางสาวรัตนา 

เมืองจันทร

๑๒๗,๘๗๓.๒๘ บาท (ณ วันท่ี 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม ดอนเมือง เลขที่

บัญชี ๐๒๕-๘-๔๐๖๕๓-๒ ช� อบัญชี นายอนุสรณ รัศมี  

- นายอนุสรณ 

รัศมี  

๔๔๐,๘๒๕.๓๗ บาท (ณ วันที่ 

๘ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต เลขที่บัญชี ๑๒๐-๐-

๙๕๓๖๐-๖ ช� อบัญชี นางสาวสายพาน ออมสิน

- นางสาวสายพาน 

ออมสิน

๕๓๖,๕๙๘.๙๔ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๑๘๓-

๐-๓๔๘๔๔๒ ช� อบัญชี นางสาวอรประภา เตื้อสกุล

- นางสาวอรประภา 

เตื้อสกุล

๒๔,๘๒๐.๖๗ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดไท เลขที่บัญชี ๑๕๒-๐-

๔๕๐๑๗-๖ ช� อบัญชี นางปราณี โพชัยราช

- นางปราณี 

โพชัยราช

๑๐,๔๑๖.๗๓ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่บัญชี ๙๘๖-๖-

๑๖๐๗๓-๔ ช� อบัญชี นายสุบิน บุญชวย

- นายสุบิน 

บุญชวย

๑๐,๘๘๐.๑๗ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลลเลขที่

บัญชี ๙๘๖-๑-๒๕๑๓๘-๓ ช� อบัญชี นายธนชัย แจมสุวรรณ

- นายธนชัย 

แจมสุวรรณ

๑๕,๐๓๘.๗๘ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลลเลขที่

บัญชี ๙๘๖-๖-๐๙๕๗๓-๘ ช� อบัญชี นายภัคพล ถิ่นโพธิ์

- นายภัคพล 

ถิ่นโพธิ์

๕๙๙,๒๐๘.๔๘ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน เพชรบุรี เลขที่บัญชี 

๙๘๖-๑-๘๐๘๙๗-๓ ช� อบัญชี นายสาโรจน จิตภักดีบุญรอด

- นายสาโรจน 

จิตภักดีบุญรอด

๑๖๕,๗๓๑.๖๘ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส หลักสี่ เลขที่บัญชี 

๙๘๕-๙-๓๘๗๗๒-๙ ช� อบัญชี นายอนุสรณ รัศมี

- นายอนุสรณ 

รัศมี

๑๔๙,๙๘๕.๓๐ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕

-

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด 

เลขที่บัญชี ๖๙๑-๐-๑๘๘๑๗-๙ ช� อบัญชี นางสาวถวิล พัดเจริญ 

- นางสาวถวิล 

พัดเจริญ

๑๑๐,๙๑๗.๕๔ บาท (ณ วันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๓๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๓,๒๐๕,๒๕๐.๒๑ บาท (สิบสามลานสองแสนหาพันสองรอยหาสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) 

พรอมดอกผล 

หมายเหตุ ลําดับรายการทรัพยสินดังกลาวขางตนตรงกับลําดับรายการทรัพยสินตามคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสมร จันทรฉุน กับพวก เครือขายเว็บไซต www.gclub.fan

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักนักงานเจาหนาที่

(นางสาวดวงทิพย ศรีเพ็ญ)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกิติบดี จุมปูโล)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายชนรรค ผสมทรัพย)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวดวงทิพย ศรีเพ็ญ)

ลําดับรายการทรัพยสินดังกลาวขางตนตรงกับลําดับรายการทรัพยสินตามคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

(นายกิติบดี จุมปูโล)

ลําดับรายการทรัพยสินดังกลาวขางตนตรงกับลําดับรายการทรัพยสินตามคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

ลําดับรายการทรัพยสินดังกลาวขางตนตรงกับลําดับรายการทรัพยสินตามคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

(นายชนรรค ผสมทรัพย)

TIPH ปดดีลซื้อเอราวัณประกันภัย เตรียมจับมือพันธมิตร Tech Company ลุยธุรกิจ

ประกันภัยดิจิทัลครบวงจรแหงแรกของไทย     ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท ทิพย กรุป โฮลด้ิงส รวมลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน บริษัท เอราวัณประกันภัย 

ระหวางผูถือหุนของบริษัท เอราวัณประกันภัย และบริษัท ทิพย ไอบี หรือ TIP IB ซึ่งเปน

บริษัทยอยของบริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส หรือ TIPH  โดยหลังการเขาลงทุนดังกลาวจะสง

ผลให TIP IB เขาถือหุนสามัญของบริษัท เอราวัณประกันภัย ในสัดสวนรอยละ 80 ของหุน

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และจะทําให บริษัท เอราวัณประกันภัย มีสถานะเปนบริษัทยอย

ของ TIPH สําหรับการเขาลงทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ� อปรับเปลี่ยนเปนบริษัทประกันภัย

ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Pure Digital Insurance Company) แหงแรกของประเทศไทย โดยที่บริษัท

ประกันภัยดิจิทัลแหงใหม จะใชช� อวา “InsurVerse” พรอมเริ่มดําเนินการเต็มรูปแบบภายในป 

2565 นี้ โดยตั้งเปาที่จะทํากําไรใหไดทันทีหลังจากเริ่มดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะเดินหนาผลักดัน

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯตอไป

หมวดวิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนองๆ นักเรียนมัธยม

ปลาย นักศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษา

เก่ียวกับโครงสรางของรางกายมนุษย เขารวมกิจกรรม RSU Anatomy 

Camp III กายวิจักษรังสิต ครั้งที่ 3 ในวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2565 

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย 

(อาคาร 4/2) ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปดรับจํานวนจํากัดเพียง 40 คน เทานั้น 

(สามารถลงทะเบียนไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 **ขอ

สงวนสิทธิในการปดรับสมัคร หากมีผูสมัครครบตามจํานวนแลว) 

คาลงทะเบียน 2,500 บาท โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงเทพ 

สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 เลขท่ี 875 7 30806 2 ช� อบัญชี กายวิจักษรังสิต 

สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับโครงสราง

รางกายมนุษยจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ศึกษาโครงสรางตางๆ ของ

รางกายมนุษยผานช้ินสวนอวัยวะ รางอาจารยใหญ โมเดล หุนจําลอง 

โครงกระดูก ฯลฯ พรอมเอกสารประกอบการเรียนรูครบทุกระบบ 

ไดรับใบประกาศนียบัตรการเขารวมกิจกรรมฯ อาหารกลางวัน และ 

อาหารวางระหวางการทํากิจกรรม พรอมทั้งรวมเลนเกมลุนรับของ

รางวัลมากมาย

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนไดที่ www.facebook.com/Anato-

myRangsitUniversity หรือ ติดตอ อ.ดร.ณัฏฐปวิตร แกวหนูนวล 

โทร. 0-2791-6000 ตอ 1415 email: nattpawit.k@rsu.ac.th

ไทยออยลรวมกับโรงเรียนรอบโรงกล่ันจัดทําโครงการ “ไทยออยล สรางเยาวชนรักษโลก”

ภูมิจิตร ทัศนประเสริฐ ผูจัดการฝายบริหารคุณภาพองคกร บริษัท ไทยออยล รวมกับโรงเรียน

รอบกลุมไทยออยล เปดโครงการตนแบบการจัดการของเสีย ภายใตช� อโครงการ “ไทยออยล 

สรางเยาวชนรักษ โลก” (Thaioil CE School Model) เพ� อใหเยาวชนเรียนรูกระบวนการบริหาร

จัดการของเสีย ไดแก การจัดการขยะ กระบวนการหมักปุย แนวทางการรีไซเคิลนํ้ามันท่ีใชแลว 

รวมถึงการทําบัญชีเบ้ืองตน และมีพนักงานจิตอาสากลุมไทยออยลมารวมถายทอดองคความรูให

กับเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง  2 โรงเรียนนํารอง ไดแก โรงเรียนบานชากยายจีน โดยมี คุณ

กรุณวดี โคตรเคร� อง ผูอํานวยการโรงเรียนบานชากยายจีน และโรงเรียนวัดบานนา(ฟนวิทยาคม) 

โดย นาถลดา ใจเย็น ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานนา (ฟนวิทยาคม) พรอมดวยประธานคณะ

กรรมการชุมชน เขารวมกิจกรรม

คณะวิทยฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU Anatomy Camp III กายวิจักษรังสิต ครั้งที่ 3

เปดโครงการประมูลกลองถายภาพชุดพิเศษ Leica รุน M 10-P Limited Edition

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช ขรรค ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิชวยคนตาบอดแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ  ศาสตราจารย (เช่ียวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน 

รวมดวย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการจัดงาน และอดีตนายก

สมาคมถายภาพแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ปญญชลี เพ็ญชาติ นายแพทยมรุต 

จิรเศรษฐสิริ และวราภรณ ศิริบุญมา รวมงาน โครงการประมูลกลองถายภาพชุดพิเศษ Leica 

รุน M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเน� องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ 

(เพ� อ ๒๒ องคกรการกุศล)  ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 

มูลนิธิรณรงคหยุดพนัน, มูลนิธิส� อเพ� อสุข

ภาวะ(มสส.) และ โครงการเครือขายเยาวชนลด

ปจจัยเสี่ยงทางสังคม จัดประชุมเสวนาระดมความ

คิดเห็นจากส� อมวลชนและผูที่เกี่ยวของเร� อง “เจาะ

รายงานเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ 60 กมธ. 

..คุม คาจริงหรือ ?” เม� อวันจันทรท่ี 8 สิงหาคม  2565  

ณ โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ รัชดา โดยมี 

นายวิเชษฐ พิชัยรัตน ส� อมวลชนอาวุโส เปนผู

ดําเนินรายการ 

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิ

รณรงคหยุดพนัน  กลาววา จากการศึกษารายงาน

ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปด

สถานบันเทิงแบบครบวงจร(Entertainment Complex) 

การจัดเก็บรายไดและภาษีจากธุรกิจคาสิโนถูก

กฎหมายและมาตรการในการปองกันและแกไข

ปญหาบอนการพนันผิดกฎหมาย การแพรระบาด

ของตูเกมไฟฟาและการพนันออนไลน สภาผูแทน

ราษฎร ที่มีกรรมาธิการจํานวนมากถึง 60 คน โดย

มีขอสังเกต 4 ประเด็นคือ หน่ึงเหมือนมีการต้ังธงที่

จะเปดกาสิโนเพราะช� อของคณะกรรมาธิการศึกษา

การเปดสถานบันเทิงครบวงจร ก็ชัดเจนในเจตนา

อยูแลวไมใชเอ็นเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ ดูไดจาก

รายงานกวา 90 เปอรเซนตเปนการศึกษาเกี่ยวกับ

การเปดกาสิโน มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่พูดถึง

เอ็นเตอเทนเมนตคอมเพล็กซ สอง เปนเร� องอันตราย 

เพราะไดเสนอชัดเจนใหรัฐบาลหารายไดจากการ

ทําใหพนันออนไลนถูกกฎหมาย จริงอยูวาส� อออนไลน

มีสวนในชีวิตของผูคนสมัยนี้มาก แตการเสนอให

พนันออนไลนถูกกฎหมายมีอันตรายมาก ประเทศ

สวนใหญที่ใหการพนันถูกกฎหมาย จะไมอนุญาต

พนันออนไลน ในยานอาเซียนมีเพียงฟลิปปนส

ประเทศเดียวเทานั้นซึ่งถูกประเทศจีนกดดันให

รัฐบาลฟลิปปนสปดเว็บพนันออนไลน  

นายธนากรกลาววาประเด็นที่สาม เปนการ

ปลดล็อค เพราะขอเสนอของกรรมาธิการมีขอ

น�าสงสัยวาจะนําไปสูการปลดล็อคใหสามารถตั้ง

กาสิโนไดเสรี ใชหรือไม มีบางขอที่กลาวถึงการ

ลงทุนกาสิโนขนาดกลางและขนาดเล็กที่ใชเงินไม

มากเทาขนาดใหญใหต้ังไดในทองถ่ินตางๆ ท่ัวประเทศ 

และสี่คือดูเบาในเร� องผลกระทบ ซึ่งถือเปนจุดออน

ในการทํางานมาตั้งแตตนที่ตั้งอนุกรรมาธิการแค 

4 คณะ ไมมีคณะที่ศึกษาผลกระทบทางสังคม แต

นําเร� องนี้ ไปรวมการศึกษาเร� องพื้นที่เปนไปไดและ

หลักเกณฑเง� อนไขการเปด  โดยภาพรวมรายงานนี้

เปนการศึกษาเพียงดานเดียวจะเปดใหไดตามธงที่

ตั้งไว ขาดความรอบดานถึงผลดีผลเสียทําการบาน

ไดไมครบยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจวาสังคม

ไทยควรมีกาสิโนถูกกฎหมายไดแลว    

ดานศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ 

คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  อดีต

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ (ป.ป.ช.) และ อดีตประธานแผนกคดีเยาวชน

และครอบครัวในศาลฎีกากลาววาการคิดจะให

มี Entertainment Complex และการเปดเสรีการ

พนันจําเปนตองหารือกันอีกมากจะตองถวงดุลให

ดีระหวางเศรษฐกิจกับผลกระทบตอสังคม ปญหา

อาชญากรรม ปญหาครอบครัว ถามีการเลนการ

เวทีรวมหลายฝายแฉรายงานกมธ.วิสามัญศึกษาเอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ                  

สภาผูแทนฯ ขาดความรอบดาน ไมมีผลกระทบดานสังคมต้ังธงจะเปดคาสิโน ดานวิชา มหาคุณ ช้ีจะเปนแหลงฟอกเงินทุจริต กฎหมายก็ยังไมพรอม 

สวนเกียรติ  สิทธีอมร ตั้งคําถามตั้งแลวคนบางกลุมจะมั่งคั่งมากขึ้น หลายประเทศอาชญากรรมเพิ่มขึ้น ซ้ําการพนันใตดินก็ยังคงอยู

พนันถือวาศีลไมเสมอกันนําไปสูการหยาราง ถา

ม่ัวสุมอบายมุขท้ังคูลูกหลานจะเปนอยางไร สวนการ

บริหารจัดการก็จะเปนปญหาเพราะการพนัน

เกี่ยวของกับอาชญากรรม การฟอกเงิน เน� องจาก

พวกทุจริตติดสินบนสวนใหญจะแปลงเงินเขาไปให

รับรองวาไดมาจากการพนัน เร� องนี้สมัยที่เปนกร

รมการป.ป.ช.เคยเห็นมาแลวผูดํารงตําแหน�งระดับ

สูงคนหนึ่งมีเร� องถูกกลาวหาทุจริตรับสินบนเม� อดู

เสนทางการเงินพบวาที่ปรึกษาเปนคนทําบัญชีตอสู

ขอหาร่ํารวยผิดปกติวาไดเงินมาจากการเลนการ

พนันที่บอนในประเทศออสเตรเลียจึงตองคิดกันใหดี 

เร� องนี้ตองดําริชอบกอน ถาไมชอบจะนําไปสูความ

พินาศ

นายวิชาไดกลาวถึงปญหาขอกฎหมายดวย

วาหากคิดจะเรงรีบผลักดันแตขาดกฎหมายควบคุม

ดูแลหรือยังไมไดปรับปรุงแกไขกฎหมายสําคัญเชน 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 รวมถึงธนาคารแหง

ประเทศไทยจะสรางระบบตรวจสอบดานการเงิน

อยางไรเพราะมันจะมีการฟอกเงิน การโยกยาย

ถายโอนเงิน การทุจริต การฉอโกงซ่ึงเปนเร� องยากมาก

ในการสืบสวนสอบสวนหาขอมูล ยิ่งหากใหมีการ

พนันออนไลนถูกกฎหมายแลวมีการนําระบบ 

Crypto Currency เขามาใชก็จะยุงกันใหญ  ความ

จริงประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวที่ ได

เปรียบอยูแลวควรอนุรักษสิ่งแวดลอมมีธรรมชาติที่

สวยงามทั้งภูเขา ทะเล นักทองเที่ยวที่มีรายไดสูง

ก็ชอบมาเที่ยวกระบี่ ภูเก็ต เราควรจะดูแลสถานที่

ทองเที่ยวเหลานี้ใหสวยงามดีกวาไมตองไปพึ่งพา 

คาสิโนและEntertainment Complex หรอก

สวนนายเกียรติ   สิทธีอมร  ส.ส.แบบบัญชี

รายช� อ พรรคประชาธิปตย อดีตประธานผูแทน

การคาไทย แสดงความเห็นวาเปนโอกาส ที่ดีที่มี

การศึกษาเร� องนี้เพราะจะชวยใหประเทศไทยเขาใจ

ถึงผลดี ผลเสีย และความพรอมที่จะจัดตั้งวา 

เหมาะสมหรือไมจากทุกภาคสวน  มีหลายฝายที่

เห็นวาจะทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น จัดเก็บภาษีไดมากขึ้น 

ภาษีท่ีจัดเก็บไดรัฐสามารถนําไปชวยคนชรา ไปสนับสนุน

ดานสาธารณสุข ก็ถือเปนหลักการที่ดี แตมีคําถาม

ที่สําคัญคือความมั่งคั่งดังกลาวจะไปถึงประชาชน

ไดจริงหรือไมและที่บอกวาจะทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น

นั้นแทจริงแลวดีขึ้นสําหรับใครหรือดีเฉพาะคนบาง

กลุมเทานั้นนี่คือคําถามที่ตองตอบใหได เพราะมี

ผลการศึกษาชัดเจนจากหลายประเทศวาจัดเก็บ

ภาษีได แค 0.4-0.5 เปอรเซ็นตเทาน้ัน สวนรายได

จากการจางงานก็จะตกเปนของแรงงานตางดาว 

เชน ฟลิปปนส และเมียนมาร ที่พูดภาษาอังกฤษ

ไดดีกวาคนไทย

ส.ส.ปชป.ยังกลาวดวยวาจากการศึกษา

ขอมูลในหลายประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร 

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ช้ีไปในทางเดียวกันวาการ

นําการพนันใตดินมาอยูบนดินนั้น ไมทําใหการพนัน

ใตดินหมดไป เพราะการพนันใตดินก็ยังอยูแตอาจ

ลดลงบางและกลายเปนวาการพนันบนดินจะเปน

คนกลุมใหมที่มาเลน นอกจากนี้มีขอมูลชัดเจนวา

ทุกเมืองที่มีการตั้งคาสิโนจะมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น

และตองใชเจาหนาที่ของรัฐเพิ่มขึ้นในการกํากับ

ดูแลเพราะจะมีปญหาสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น

การตั้งเอ็นเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซมีทั้งผลดีและ

ผลกระทบอยางมากและมาสรางปญหาเพิ่มขึ้น จึง

อยากใหตั้งโจทยใหชัดเจน ดังนั้นเม� อรายงานฉบับ

นี้เขาสภา ผมจะอภิปรายคัดคานอยางแน�นอน

“ทางดานส� อมวลชนไดรวมแสดงความคิด

เห็น เชน นายศักด์ิชัย พฤฒิภัค อดีตรองผูอํานวยการ 

สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส บอกวารายงานของ

คณะกรรมาธิการไม่มีการศึกษาเรื่องผลคอบ

แทนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนและยังไมมีการศึกษา

เร� องผลตอบแทนทางสังคม(SROI) วามีอะไรบาง  

นอกจากนี้หากมีการผลักดันใหการพนันออนไลน

ถูกกฏหมายก็จะสรางปญหามากขึ้น ปจจุบันนี้มี

การใหเชาเคร� องคอมพิวเตอรเปนหม� นๆ เคร� องที่ 

แมสอด ชายแดนเมียนมาร เพ� อสนับสนุนธุรกิจ

พนันออนไลนและคาสิโนโดยใชอินเตอรเน็ตจากผู

ใหบริการประเทศไทย ดังนั้นหากควบคุมไมไดก็จะ

เปนปญหาสูญญากาศเหมือนเร� องกัญชาเสรี   

นางสาวรัชนีวรรณ ดวงแกว หัวหนา

ผูควบคุมรายการ คมชัดลึก เนชั่นทีวี กลาววา 

สส.หลายคน พยายามเสนอใหประชาชนเห็นวาถาเปด

คาสิโนแลวจะเหมือนลาสเวกัส สรางเม็ดเงินมหาศาล 

ซึ่งไมรูวาจริงหรือเปลา แตที่เปนหวงคือเยาวชน

รุนใหมอยูในโลกออนไลน ถูกหลอกไปทํางานใน

บอนออนไลนท่ีกัมพูชา เพราะคานิยมงานสบายเงินดี 

ดานนายชูชาติ สวางสาลี ผูอํานวยการ สํานักขาว

เนตรทิพยออนไลน เปนหวงเร� องการกํากับดูแล

และการบังคับใชกฎหมาย เชนกรณีไฟไหมที่ผับ

เมานเทน บี สัตหีบ ชลบุรี ยังคุมไมไดเลย ถาหาก

ตั้งคาสิโนถูกกฎหมายหรือเอ็นเตอรเทนเมนต 

คอมเพล็กซ จะไมแยไปกวานี้หรือ  สวนนายศักดา 

แซเอียว การตูนนีสต เซียไทยรัฐ บอกวา ประเทศไทย

เราไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเต็มที่ มีทั้ง

ปญหาการฟอกเงิน  การควบคุมสถานบันเทิงตางๆ 

ไมวาจะมีการศึกษาเร� องนี้ยาวนานแคไหนเช� อวา

จะเกิดขึ้นไมไดเพราะยังมีคนที่ ไดผลประโยชนจาก

ธุรกิจใตดินแตถาหากมีการตกลงกันไดลงตัว เช� อวา

เกิดขึ้นแน�นอนซึ่งเปนสิ่งที่น�ากลัว”
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เปดศูนยราชการ (เทศบางตําบลเสม็ด)     เบ็ญจวรรณ สุวานิชย  พรอม รุจิเรศ นีรปทมะ 

และ กรชนก บุณณะ  เปดศูนยบริการภาครัฐ จังหวัด ชลบุรี (เทศบางตําบลเสม็ด) “Chonburi 

Government Service Center” เพ� ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชชีวิตไดอยาง

ครบจบในที่เดียว โดยมี อัฏฐพร ศรีสนอง, กรจิรัฏฐ  พงจันทรศธร, วัชรี อาจวารินทร และ 

ไชยรัตน พันธุสิน รวมงาน บริเวณ ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล ชลบุรี 

สยามพารากอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง    ธณพร 

ตันติยานนท ผูบริหารศูนยการคาสยามพารากอน รวมกับ ม.ล.รดีเทพ เทวกุล ผูบริหาร ไทย

เบฟเวอเรจ และ ดร.พลรัตน เอกโยคยะ ผูบริหาร ทิพยประกันภัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคมน้ี โดยไดรับเกียรติจาก ดร.อนุชา ทีระคานนท  

กรรมการโขนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ และ ดีไซเนอร เพลินจันทร วิญญรัตน และ ดร.กรกต 

อารมยดี มารวมงานดวย  ณ สยามพารากอน 

วิ่งเพ� อแม     ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดงาน “วิ่ง

เพ� อแม” (Run For Mom) เน� องในโอกาสวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสงเสริม

สถาบันครอบครัว และสงเสริมการออกกําลังกายเพ� อสุขภาพของประชาชนโดยมี ศุภลักษณ 

อัมพุช, คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม,  กอบกาญจน วัฒนวรางกูร, บุญชัย โชควัฒนา, สมชัย 

เลิศสุทธิวงค และ สาวิตรี รมยะรูป  รวมงาน ณ อุทยานเบญจสิริ  ถนนสุขุมวิท 

ราน "ขนม" เปดใหบริการแลว ที่ คิง เพาเวอร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ      สุปราณี คงสม

ปรี ผูอํานวยการสวนงานการตลาด บริษัท คิง เพาเวอร สุวรรณภูมิ รวมแสดงความยินดีกับ 

ศนิษฐา อัศวจินดา กรรมการบริหาร บริษัท ขนมคาเฟ ในโอกาสเปดราน ขนม (kanom) ราน

ขนมและเบเกอรี่ยอดนิยมจากเมนู ทารตไข  สูตรตนตํารับจากรานดังของมาเกา อยาง Lord 

Stow’s Bakery มาประยุกตรสชาติใหเขากับความอรอยที่คนไทยคุนเคย คงไวซ่ึงคุณภาพและ

วัตถุดิบชั้นดีที่ผานมาแลวกวา 20 ป เปนเคร� องพิสูจนวา ทารตไขสูตรพิเศษของราน kanom 

เปนที่ติดใจของคนไทยทุกเพศทุกวัย มีสินคา Puff Pastries และเบเกอรี่ที่เปนที่นิยมแพรหลาย

รวมถึงปาทองโกยักษที่ไดรับความนิยมและมีช� อเสียงมายาวนานกวา 10 ป, 4 Angel Pies , 

พายกรอบอัลมอนด  และอาหารไทยอีกหลากหลายเมนูจาก เชฟเนตร-เนตรอําไพ สาระโกเศศ 

ผูสั่งสมประสบการณจากสถาบัน Le Cordon Bleu และคอมเมนทเทเทอรรายการอาหาร

ช� อดัง   ซึ่งเปดใหบริการนักเดินทางแลว ตั้งแตวันนี้ ณ อาคารผู โดยสาร  ชั้น 3 ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

แกมโบล (GAMBOL) ควารางวัล Marketeer No.1Brand Thailand 2021- 2022  ตอกย้ํา

ความสําเร็จ แบรนดยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดหมูรองเทาลําลอง    บริษัท บิ๊กสตาร 

ผูผลิตและจัดจําหน�ายรองเทาแบรนด “แกมโบล” (GAMBOL)   โดย นิติ กิจกําจาย กรรมการ

บริหาร เปนตัวแทนรับรางวัลอันทรงเกียรติ “Marketeer No.1 Brand Thailand 2021- 2022” 

แบรนดอันดับ 1 ของผูบริโภค ที่ไดรับคัดเลือกเปนแบรนดยอดนิยมในหมวดหมูรองเทาลําลอง 

และเปนที่ 1 ในใจของผูบริโภคทั้งดานคุณภาพ และการตลาด ถือเปนครั้งแรกที่ทางมารเก็ต

เธียร กรุป ที่ ไดมีการมอบรางวัลในหมวดหมูนี้ โดยงานดังกลาวจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม

เคมปนสกี้ กรุงเทพ  

EZVIZ (อีซี่วิซ) แบรนดผูนํานวัตกรรม

สมารทโฮมโซลูชั่นดานความปลอดภัยภายใน

บานระดับโลก ตอยอดความสําเร็จพรอมตอกยํ้า

ภาพแบรนดผูนําเทคโนโลยี AI ในกลองวงจรปด

ไรสาย เช� อมตอ Wi-fi อัจฉริยะ เดินหนาเปดตัว

กลองวงจรปดมีแบตเตอรี่ในตัว ไรสาย 100% 

(Battery Camera Series) 4 รุนใหม เพ� อ

ตอบสนองความตองการดานความปลอดภัย

ไดอยางรอบดานทั้งภายในและภายนอกบาน 

และเพ� อใหสอดรับกับกลุมผูบริโภคยุคใหมท่ีนิยม

ใชเทคโนโลยีมาทําใหบานมีความฉลาดมากย่ิงข้ึน 

และยังชวยปกปองความปลอดภัย ชวยประหยัด

พลังงาน ชวยเซฟคาใชจายไดอีกดวย 

โดยในชวงคร่ึงหลังของป 2565 น้ี อีซ่ีวิซ 

เดินหนาสงตอนวัตกรรมเทคโนโลยีกลอง

วงจรปดสูตลาดอยางตอเน� อง เปดตัวผลิตภัณฑ

กลองวงจรปดสมารท Wi-Fi ไรสาย ซีรีส Battery 

Camera 4 รุนใหมลาสุด โดดเดนดวยนวัตกรรม

กลองวงจรปด AI อัจฉริยะ ที่มีครบทุกฟงกชั่น

การใชงาน มาพรอมขนาดแบตเตอรี่ในตัวที่มี

ความจุและประสิทธิภาพการใชงานท่ีแตกตางกัน 

เพ� อใหผูบริโภคไดเลือกโมเดลที่ตอบโจทยการ

ใชงานไดสอดคลองกับไลฟสไตลมากที่สุด 

ไดแก 

EZVIZ HB8 กลองแบตฯ ไรสาย ไรจุดบอด 

หมุนแพน-เอียงได 360°

กลองสมารท Wi-Fi แบบหมุนแพนและ

เอียงได ครอบคลุมมุมมองพาโนรามา 360° มา

พรอมแบตเตอร่ีในตัวขนาดความจุ 10,400 mAh 

ใหการปกปองดูแลบานคุณยาวนานสูงสุดกวา 

210 วัน** มีพื้นที่จัดเก็บเมมโมรีขนาด 32GB 

ในตัว และท่ีโดดเดนเหนือใครๆ เพราะมีฟงกช่ัน

การใชงานแบบครบเคร� อง ทั้งใหภาพความคม

ชัดเปนพิเศษระดับ 2K+ ดวยความละเอียด 5 

ลานพิกเซล มีระบบตรวจจับความเคล� อนไหว

ของมนุษยดวย AI อัจฉริยะ พรอมระบบติดตาม

อัตโนมัติ มีฟเจอรพูดคุยส� อสารไดสองทิศทาง 

รองรับการสั่งงานดวยเสียง ผาน Google 

Assistant และ Amazon Alexa ชวยปกปอง

บานของคุณใหปลอดภัยมากกวาเดิมดวยการ

ปองกันเชิงรุก 2 ชั้น ดวยเสียงไซเรนและไฟ

แฟรชสปอรตไลท 2 ดวง ชวยใหคุณมองเห็น

ภาพสีตอนกลางคืน และยังใหคุณกําหนดการ

แจงเตือนดวยเสียงที่กําหนดเองไดอีกดวย 

EZVIZ CB8 ไมพลาดทุกการมองเห็น 

ภาพคมชัดระดับ FullHD (3MP) หมุนได 360°

อีซี่วิซ เดินหนาเปดตัวกลองสมารท Wi-Fi ไรสาย มีแบตเตอรี่ในตัว 4 รุนโฉมใหม

ตอบรับเทรนดบานประหยัดพลังงาน พรอมยกระดับไลฟสไตลใหสมารทไลฟมากขึ้นกวาเดิม

โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง ใหการตอนรับ เอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจําประเทศไทย

     กิตติเดช คุมมวง ผูจัดการ โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง มอบของที่ระลึกและใหการ

ตอนรับ มิลลิเซนต ครุช-ปาเรเดส เอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจําประเทศไทย ในโอกาสเขา

รวมประชุมสัมมนาและใหเกียรติเขาพัก ณ โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง

เปนกลองสมารท Wi-Fi แบบหมุน

แพนและเอียงไดอีกหนึ่งรุนที่มีขนาดความจุ

แบตเตอรี่ อายุการใชงานของแบตเตอรี่ และ

มีฟงกชั่นที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับกลอง 

EZVIZ HB8 แตมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน คือ 

ความคมชัดของภาพและวิดี โอของกลองรุน 

CB8 ใหมาในระดับ 2K ดวยความละเอียด 3 

ลานพิกเซล และคุณยังสามารถเพิ่มพื้นที่การ

จัดเก็บที่มีขนาดใหญกวา โดยจะรองรับการด 

MicroSD ขนาดสูงสุด 256 GB ชวยใหคุณมี

พ้ืนท่ีจัดเก็บโมเมนตความประทับใจไดมากกวาเดิม

EZVIZ EB3 กลองแบตฯ ติดตั้งนอกอาคาร 

คมชัดทุกมุม ทนตอทุกสภาพอากาศ 

เปนกลองสมารท Wi-Fi ไรสาย 100% 

มาพรอมชุดฐานแมเหล็กจึงสะดวกตอการติด

ตั้งภายนอกอาคารไดทุกที่ ไมตอง

เดินสายไฟใหยุงยาก มาพรอม

แบตเตอรี่ความจุขนาด 5,200 mAh 

มีอายุการใชงานติดตอกันสูงสุด 

120 วัน** มีพื้นที่จัดเก็บเมมโมรี

ขนาด 256GB ในตัว ใหภาพความ

คมชัดระดับ 2K ดวยความละเอียด 

3 ลานพิกเซล ขับเคล� อนการทํางาน

ดวย AI อัจฉริยะ ตรวจจับไว ไมพลาด

ทุกความเคล� อนไหวพรอมการแจงเตือน

แบบเรียลไทม กลางคืนมองเห็นภาพ

สีคมชัดทุกมุมดวยไฟอินฟราเรดในตัว 

พรอมการปองกันผูบุกรุกสูงสุด แจงเตือนทันที

ดวยไฟกระพริบและเสียงไซเรน สนทนาโตตอบ

ได 2 ทิศทาง รองรับการสั่งงานดวยเสียง และ

คุณยังสามารถกําหนดขอความแจงเตือนไดเอง

อีกดวย  

EZVIZ BC2 กลองจิ๋วสุดคิ้วท พกพาไปไดทุก

ที่ แบตฯ อึดยาวนานสูงสุด 50 วัน

กลองสมารท Wi-Fi ไรสาย 100% มาพรอม

แบตเตอรี่ในตัวขนาด 2,000 mAh มีอายุการ

ใชงานที่ยาวนานกวา 50 วัน** มาพรอมความ

สามารถในตการตรวจจับมนุษยออกจากวัตถุที่

เคล� อนไหวไดอยางชาญฉลาด ดวยการทํางาน

ของ AI อัจฉริยะ และเซ็นเซอรอินฟราเรด

แบบพาสซีฟ (PIR) ใหภาพความคมชัดระดับ 

Full HD ดวยความละเอียด 2 ลานพิกเซล มี

โหมด IR Night Vision ชวยใหมองเห็นภาพ

ในเวลากลางคืนไดชัดและไกลกวา 5 เมตร 

เสริมดวยไมโครโฟนและลําโพงในตัว ชวยให

คุณสามารถพูดคุยโตตอบไดแบบ 2 ทิศทาง 

รองรับการสั่งงานดวยเสียง และยังโดดเดน

ดวยรูปลักษณ โฉมใหม ขนาดเล็กกะทัดรัดเทา

ฝามือ เนียนสวยเหมือนเปนเฟอรนิเจอรหนึ่ง

ชิ้นภายในบาน สะดวกตอการพกพาติดตัว

ไปไดทุกที่ ใหทุกการปกปองทําไดงายและ

สนุกสนานมากกวาที่เคย

นอกจากนี้ อีซี่วิซ ยังมีผลิตภัณฑกลอง

วงจรปด สมารท Wi-Fi ในซีรีส Batter Camera 

ที่วางจําหน�ายอยูแลวในปจจุบัน

อีก 2 รุน คือ “EZVIZ BC1 

แบตฯ อึดขั้นสุด ชารจ 1 ครั้ง

ปกปองยาวนานไดทั้งป” กลอง 

Wi-Fi ไรสาย 100% มาพรอม

แบตเตอรีความจุขนาด 12,900 

mAh มีประสิทธิภาพการทํางาน

ที่เสถียรนานถึง 365 วัน** ตอ

การชารจแบตเตอรีหนึ่งครั้ง 

คุณภาพวิดี โอที่คมชัดระดับ 

1080p การแสดงภาพสีเวลากลางคืน 

มีฟเจอรการส� อสารแบบสองทาง พรอมระบบ

การปองกันแบบเชิงรุกดวยไฟสปอรตไลท 2 ดวง

และเสียงไซเรน และ “EZVIZ BC1C กลองแบตฯ 

ไรสาย 100% ติดตั้งงายดวยฐานแมเหล็ก” 

กลองสมารทโฮมที่โดดเดนจากแบตเตอรี่ขนาด 

7,800 mAh สามารถใชงานไดยาวนานสูงสุด

ถึง 210 วัน** ความคมชัดของภาพและวิดีโอที่

ใหความละเอียดแบบ Full HD 1080p และยัง

อุนใจยิ่งขึ้นกับสปอตไลทในตัว 2 ดวง รองรับ

กับโหมดการมองเห็นกลางคืนอัจฉริยะ ใหคุณ

ปรับเลือกโหมดการแสดงภาพได 3 รูปแบบ มี

ฟงกชั่นการปองกันเชิงรุก  แจงเตือนทันทีเม� อ

ตรวจพบความเคลื่อนไหวของไฟสปอร์ตไลท์

และเสียงไซเรน สามารถพูดคุยโตตอบได 2 

ทิศทาง และสามารถกําหนดเสียงแจงเตือนได

เอง 3 รูปแบบ

โดยกลองในซีรีส Battery Camera ของ 

EZVIZ ทุกรุน ถูกออกแบบใหมีความสามารถ

ส� อสารขาวสุขภาพในยุคดิจิทัล    นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหเกียรติมอบประกาศนียบัตรแกผูเขาอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ

การ “การส� อสารขาวสุขภาพในยุคดิจิทัล”  ประจําปงบประมาณ 2565 จัดโดย มูลนิธิพัฒนา

ส� อมวลชนแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ณ หอง

พระอินทร 1-2 โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี  ประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผูอํานวย

การบริหาร สถาบันอิศรา, อมรรัตน มหิทธิรุกข ผูดําเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซดไทย

แลนด, ดร.มนตรี จุยมวงศรี บรรณาธิการขาวสืบสวน สํานักขาวอิศรา และแขกผูมีเกียรติเขา

รวมการอบรม

ใหกันน้ํากันฝุน และทนแดดทนฝน ทนทาน

ตอสภาพอากาศในเมืองไทยในมาตรฐานสูงสุด 

และยังมีการอัพเกรดเทคโนโลยีการบีบอัด

วิดีโอเปน H.265 รุนลาสุด เพ� อชวยประหยัด

พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล  พรอมใหคุณควบคุม

ทุกการใชงานไดงายๆ ผาน EZVIZ App และ

ยังถูกออกแบบมาใหรับพลังงานได โดยตรงจาก

การเช� อมตอแผงโซลารเซลล EZVIZ เพ� อความ

ตอเน� องในการเปดใชงานกลองและชวยใหคุณ

ไมตองกังวลวาตองชารจแบตฯ อีกตอไป

สําหรับผูที่สนใจและกําลังมองหาผูชวย

ดูแลบานท่ีไมตองเดินสายใหยุงยาก และสะดวก

ตอการใชงาน ติดตั้งไดงายๆ สามารถหาซื้อได

แลววันนี้ที ่ตัวแทนจําหน�ายทั่วประเทศ รวม

สัมผัสประสบการณการใชงาน ไดท่ี Facebook: 

www.facebook.com/ezvizthailandofficial

DMT อบรมพนง. เพิ่มทักษะดานรถยนต ไฟฟา    ชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา ผูอํานวยการฝาย

อํานวยความสะดวกและจัดการจราจร นําพนักงานฝายอํานวยความสะดวกและจัดการจราจร 

รวมทั้งหน�วยงานที่เกี่ยวของ เขารับการอบรมความรูพื้นฐานของระบบการทํางานแบตเตอรี่ 

ความปลอดภัย ขอควรระวังตางๆ ของรถยนตไฟฟาและเพ� อเตรียมความพรอมในการกาวสู

ยุคยานยนตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมีผูเช่ียวชาญจากสถาบันยานยนต ใหเกียรติ

เปนวิทยากร ณ หองประชุมของบริษัท

สถาบันอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค

พารค ขอเชิญผูสนใจรวมฟงเสวนาในงาน 

“Young ยังอาน” เจาะลึกพฤติกรรมการอาน

ของกลุม Gen Z ในหัวขอ “ใครวาวัย Young 

ไมอาน” ทําความเขาใจถึงรูปแบบการอาน

จากหนังสือสูแอปพลิเคชัน TK Read และ

จากนวนิยายวาย สูการสรางซีรียที่ตัวละคร

มีชีวิต โดย กิตติรัตน ปติพานิช ผูอํานวยการ

สถาบันอุทยานการเรียนรู ชัยรัตน พิพิธ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พัฒนาปราปต เจาของนามปากกา “ปราปต” 

พรอมดวย จิมมี่ - นพ.จิตรพล โพธิวิหค และ 

ซี-ทวินันท อนุกูลประเสิรฐ คูจิ ้นจากซีรีส 

Vice Versa รักสลับโลก ในวันที่ 18 สิงหาคม 

เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู 

TK Park ชั้น 8 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

หรือติดตาม Live ทางwww.facebook.com/

tkparkclub

นายศรีศักดิ์ ธานี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดินให

เกียรติเปนพยานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU)ซื้อ-ขายปุยอินทรีย

คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน ลดการใชปุยเคมีราคาแพงฯ ระหวางวิสาหกิจ

ชุมชนการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงจ.ตรังและการยางแหงประเทศไทย(กยท.)

จังหวัดตรัง ณ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เม� อเร็วๆนี้  

เอ็มโอยูซื้อ-ขาย
ปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรพด.
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โจมตีรถบัสที่เยรูซาเลมบาดเจ็บ 8 ราย

เยรูซาเลม • ตำ�รวจอิสร�เอลเผยเมื่อวันอ�ทิตย์ว่� ได้จับกุม

ผู้ต้องสงสัยในเหตุกร�ดยิงรถบัสในย่�นเมืองเก่�ของนครเยรู

ซ�เลม ซึ่งทำ�ให้มีผู้บ�ดเจ็บ 8 ร�ย ในจำ�นวนนี้อยู่ในอ�ก�ร

วิกฤต 2 ร�ย หนึ่งในนั้นมีสตรีมีครรภ์รวมอยู่ด้วย 1 คน เอเอฟ

พีร�ยง�นว่� ค�น เอลี เลวี โฆษกตำ�รวจอิสร�เอลกล่�วผ่�น

สถ�นีวิทยุส�ธ�รณะว่� “ผู้ก่อก�รร้�ยอยู่ในเงื้อมือของเร�” 

หลังจ�กก�รโจมตีที่เกิดขึ้นไม่ไกลจ�กเวสเทิร์นวอลล์ สถ�นที่

สวดภ�วน�ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำ�หรับช�วยิว มือปืนเริ่มส�ดกระสุน

ใส่รถบัสโดยส�ร รวมไปถึงผู้คนที่อยู่นอกตัวรถ ในช่วงก่อนรุ่น

ส�งวันอ�ทิตย์ที่ป้�ยรถเมล์ทูมบ์ ออฟ ด�วิด ต�มคำ�บอกเล่�

ของแดเนียล ค�เนียฟสกี คนขับรถบัส เผยว่� ผมขับรถม�จ�ก

เวสเทิร์นวอลล์ รถบัสมีผู้ โดยส�รเต็มคันรถ ผมจอดรถที่สถ�นี

ทูมบ์ ออฟ ด�วิด และตอนนี้เองที่ก�รยิงเริ่มขึ้น ผมเห็นคน

ข้�งนอก 2 คนโดนยิงล้มลง 2 คนข้�งในมีเลือดไหล ทุกคนตื่น

ตระหนกตกใจกันม�ก ม�เกน ด�วิด อ�ดอม (เอ็มดีเอ) หน่วย

บริก�รแพทย์ฉุกเฉินอิสร�เอลแถลง เหตุที่เกิดขึ้นเป็นก�ร

โจมตีของผู้ก่อก�รร้�ยที่ย่�นเมืองเก่�ของนครเยรูซ�เลม เมื่อ

เจ้�หน้�ที่ของหน่วยเดินท�งม�ถึงถนนม�อ�เลฮ�ช�โลม เร�

เห็นรถบัสโดยส�รคันหนึ่งจอดอยู่กล�งถนน ประช�ชนที่อยู่ใน

เหตุก�รณ์บอกให้เร�ช่วยปฐมพย�บ�ลช�ย 2 คนอ�ยุร�ว 30 

ปี ผู้ โดยส�รของรถบัสที่ได้รับบ�ดเจ็บจ�กบ�ดแผลโดนยิง

คุมตัวชายยิงในสนามบินแคนเบอร์รา

ซิดนีย์ • เอเอฟพีร�ยง�นว่� มือปืนร�ยหนึ่งส�ดกระสุนยิง

ภ�ยในสน�มบินหลักของกรุงแคนเบอร์ร� ออสเตรเลีย เมื่อวัน

อ�ทิตย์ ทำ�ให้ผู้ โดยส�รวิ่งหนีกันจ้�ละหวั่น แต่ไม่ได้ทำ�ให้ใคร

ได้รับบ�ดเจ็บ ก่อนถูกตำ�รวจออสเตรเลียเข้�ควบคุมตัวทันควัน 

หลังเหตุก�รณ์มีหล�ยคนโพสต์ภ�พท�งโซเชียลมีเดีย แสดงให้

เห็นขณะเจ้�หน้�ที่กำ�ลังควบคุมตัวช�ยคนหนึ่งตรึงไว้กับพื้น

ภ�ยในอ�ค�รผู้ โดยส�รของสน�มบิน ระหว่�งที่สัญญ�ณเตือน

ภัยฉุกเฉินดังขึ้นในสน�มบินหลักของเมืองหลวงออสเตรเลีย 

ด้�นนอกอ�ค�รส�ม�รถมองเห็นผลจ�กกระสุนหล�ยนัดที่ด้�น

หน้�กระจกของสน�มบิน ต�มภ�พที่มีก�รเผยแพร่โดยสถ�นี

โทรทัศน์เอบีซี ของออสเตรเลีย ตำ�รวจของออสเตรเลียนแค

พิทอลเทร์ริทอรี หรือเขตเมืองหลวงของออสเตรเลีย แถลงว่� 

เจ้�หน้�ที่ได้รับแจ้งให้รุดไปยังที่สน�มบินแคนเบอร์ร� หลัง

เกิดเหตุยิงปืนในอ�ค�รผู้ โดยส�รหลัก ไม่น�นหลังจ�กนั้น เร�

ควบคุมตัวช�ยหนึ่งคน และพบอ�วุธที่ใช้พร้อมกับกล่�วเพิ่ม

เติมว่�ไม่มีร�ยง�นผู้บ�ดเจ็บ

โสมแดงวิจารณ์ยูเอ็นร้องปลดนิวเคลียร์

โซล • เอเอฟพีร�ยง�นเมื่อวันอ�ทิตย์ว่� เก�หลีเหนือวิพ�กษ์

วิจ�รณ์ อันโตนิโอ กูเตร์เรส เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ สำ�หรับคำ�

พูดที่อันตร�ยหลังจ�กเข�ที่เรียกร้องให้เก�หลีเหนือปลดอ�วุธ

นิวเคลียร์อย่�งสมบูรณ์ และตรวจสอบได้ระหว่�งก�รเยือนเก�หลี 

ใต้ 2 วัน ด้�นคิม ซอน กยอง รัฐมนตรีช่วยต่�งประเทศเก�หลี 

เหนือ ประณ�มกูเตร์เรสกล่�วห�ว่�เข�แสดงคว�มเห็นอก

เห็นใจต่อนโยบ�ยที่ไม่เป็นมิตรของสหรัฐ.

มุดปกขาว” ว่าด้วยเรื่องไต้หวันที่ปักกิ่งเผย

แพร่เมื่อสัปด�ห์ที่ผ่�นม�ทำ�ให้เห็นชัดเจนว่� 

สี จิ้นผิง ปรับยุทธศ�สตร์ประเด็นนี้ครั้งสำ�คัญ

นอกจ�กจะมีน้ำ�เสียง “กร้�ว” กว่�เอกส�รเดิมๆ ว่�

ด้วย “ก�รรวมช�ติอย่�งสันติ” แล้วก็ยังขีด “เส้นแดง” ที่จะ

ห้�มใครข้�มอีกด้วย

มิหนำ�ซ้ำ� ยังเห็นได้ชัดว่�นี่คือกติก�สำ�หรับ “ยุคใหม่”

นั่นแปลว่�จีนวันนี้ ไม่ใช่จีนเมื่อว�น ดังนั้นอำ�น�จต่อ

รองและเสียงขึงขังดังขึ้นกว่�เดิมนั้นคือ “ของจริง”

ที่เคยรับป�กว่�จะไม่ส่งทห�รขึ้นไปบริห�รเก�ะไต้หวัน 

ห�กจำ�เป็นต้องใช้กำ�ลังเพื่อก�รรวมช�ตินั้นก็หลุดออกจ�ก

เอกส�รใหม่

นักวิเคร�ะห์บ�งสำ�นักตีคว�มว่� จีนปักกิ่งกำ�ลังจะ

บอกว่�ที่เคยพร้อมจะยอมรับ “หนึ่งประเทศ, สองระบบ” 

สำ�หรับไต้หวันนั้นอ�จจะต้องตีคว�มกันใหม่

จังหวะของก�รเผยแพร่เอกส�รนี้มีนัยสำ�คัญเป็นพิเศษ

เพร�ะเกิดขึ้นทันทีที่จบสิ้นก�รซ้อมรบด้วยกระสุนจริง

รอบๆ เก�ะไต้หวันเป็นเวล� 1 สัปด�ห์

ที่เป็นผลจ�กก�รม�เยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี, 

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรของสหรัฐฯ, ที่สร้�งคว�มไม่พอใจ

ให้กับจีนอย่�งม�ก

ประโยคเด็ดของสมุดปกข�วเล่มนี้เห็นจะเป็นก�ร

ตอกย้ำ�ว่�จีนจะเดินหน้�รวมช�ติไต้หวันอย่�งสันติ

ซึ่งเป็นกระบวนก�รที่ไม่ว่�ใครก็จะ “หยุดยั้งไม่ได้” อีก

ต่อไป

อีกทั้งยังใช้ภ�ษ�ดุดันแจ้งว่�จีนมี “คว�มจริงใจอันยิ่ง

ใหญ่ที่สุด” ในอันที่จะเดินหน้�รวมช�ติกับไต้หวันอย่�งสันติ

โดยไม่สนใจว่�ผู้นำ�ท�งก�รเมืองไต้หวันหรือสหรัฐฯ จะแสดง

ท่�ทีอย่�งใด

และย้ำ�เตือนว่� “จะไม่อดทนต่อกิจกรรมใดๆ ที่ต้อง 

ก�รจะแยกประเทศ”

“สมุดปกข�ว” ที่ว่�นี้ออกโดยสำ�นักง�นกิจก�รไต้หวัน 

และสำ�นักง�นข่�วส�ร ซึ่งอยู่ภ�ยใต้คณะรัฐมนตรี 

ใช้หัวข้ออย่�งเป็นท�งก�รว่� “ประเด็นไต้หวัน และ

ก�รรวมช�ติของจีนในยุคใหม่” (The Taiwan Issue and 

China’s Reunification in the New Era) 

ย้ำ�เตือนว่�ไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีน 

และประณ�มทุกคว�มพย�ย�มที่จะทำ�ให้ “ไต้หวันเป็น

อิสระ” 

ใครอ่�นเอกส�รนี้อย่�งตั้งใจจะเห็นว่�มี 5 เส�หลักของ

นโยบ�ยนี้ ซึ่งพอจะสรุปใจคว�มหลักๆ ได้ว่�

1.ไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนโดยปร�ศจ�กข้อถกเถียงหรือ

โต้แย้งใดๆ 

2.พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคว�มมุ่งมั่นอย่�งเต็มพิกัดในก�ร

บรรลุเป้�หม�ย “ก�รรวมช�ติอย่�งสมบูรณ์”

3.“ก�รรวมช�ติอย่�งสมบูรณ์” ของจีน เป็นกระบวนก�รที่

ไม่มีใครม�ยับยั้งได้อีกต่อไป

4.ก�รรวมช�ติที่ว่�นี้เป็นแนวท�งของ “ยุคใหม่” 

5.หลังก�รรวมช�ติอย่�งสันติแล้ว อน�คตของไต้หวันก็จะ

สดใสและเฟื่องฟูอย่�งยิ่ง

ที่คงจะเป็นหัวใจของสมุดปกข�วที่ว่�นี้ก็คือคำ�ประก�ศที่

ว่�จีนขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้กำ�ลังเพื่อบรรลุเป้�หม�ยของก�รรวม

ช�ติ

จะเริ่มคว�มพย�ย�มในแนวท�งสันติก่อน

ถ้�ไม่สำ�เร็จก็จะส่งกองกำ�ลังบุกยึด...ว่�งั้นเถอะ

และเน้นด้วยว่�ปักกิ่งขอสงวนสิทธิ์ในก�รใช้ “ม�ตรก�รที่

จำ�เป็นทั้งหมด”

เพื่อป้องกันก�รแทรกแซงจ�กภ�ยนอก และกิจกรรมแบ่ง

แยกทุกประเภท 

แต่จะคงไว้ซึ่งก�รสื่อส�รกับคนจีนบนเก�ะไต้หวัน

นั่นคือก�รแยกมิตรแยก

ศัตรูให้เห็นเด่นชัด

ตอนหนึ่งของเอกส�รนี้

บอกว่�

“เร�ถูกกดดันให้ต้องใช้

คว�มรุนแรงเพื่อตอบโต้ต่อก�ร

ยั่วยุของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 

หรือกำ�ลังจ�กภ�ยนอก...”

และย้ำ�อีกว่� กลุ่มต่�งๆ 

ดังว่�จะต้องไม่ “ก้�วข้�มเส้น

แดงที่เร�ขีดแบ่งไว้” 

สมุดปกข�วระบุชัดๆ ว่�ผู้

ยุแหย่หลักคืออเมริก�

จีนกล่�วว่�สหรัฐฯ ใช้ 

“อำ�น�จบ�งประก�ร” ในคว�ม

พย�ย�มที่จะใช้ไต้หวันเป็น

เครื่องมือต่อต้�นจีน 

นั่นแปลว่�ในส�ยต�ของปักกิ่งนั้น จีนใช้ไต้หวันเป็นเครื่อง

มือในก�รสกัดกั้นก�รเติบใหญ่ของจีน

และกลุ่มก�รเมืองในไต้หวันบ�งกลุ่มก็ยอมที่จะถูกใช้

ที่น่�สนใจเป็นพิเศษคือ ก�รที่จีนนำ�เสนอภ�พข้�มช็อตให้

คนไต้หวันได้อุ่นใจว่�

แม้จะมีก�ร “รวม

ช�ติ” แล้วก็ไม่ได้แปลว่�

ไต้หวันจะเป็นเพียงจังหวัด

หนึ่งของจีนที่ไร้คว�มสำ�คัญ

ตรงกันข้�ม อ่�นจ�ก

เอกส�รนี้จะเห็นว่�หลังก�ร

รวมช�ติแล้ว ปักกิ่งพร้อม

จะเชิญชวนประเทศต่�งๆ 

พัฒน�คว�มสัมพันธ์ในด้�น

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับ

ไต้หวันต่อไป 

ระบุถึงขั้นที่บอกว่� 

ประเทศเหล่�นั้นควรตั้ง 

“สถ�นกงสุล” หรือ “หน่วย

ง�นกึ่งท�งก�ร” ในไต้หวัน 

และองค์กรระหว่�ง

ประเทศก็ส�ม�รถจัดตั้งสำ�นักง�นบนเก�ะไต้หวัน 

แต่เงื่อนไขสำ�คัญคือ ทั้งสิ้นทิ้งปวงนี้ต้องได้รับก�รเห็น

ชอบจ�กรัฐบ�ลจีนก่อน 

คำ�ปลอบประโลมสำ�หรับคนไต้หวันจ�กเอกส�รนี้คือ

คำ�มั่นสัญญ�จ�กปักกิ่งว่�ภ�ยหลังก�รรวมช�ติ ไต้หวันจะมี

เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูเรืองรอง มีคว�มมั่นคงและมีสถ�นภ�พที่มี

ศักดิ์ศรีม�กขึ้นกว่�เดิม

จังหวะเวล�ของก�รเผยแพร่สมุดปกข�วนี้มีเป้�หม�ย

ของก�รส่งสัญญ�ณชัดๆ ไปทั่วโลกว่�

จีนเอ�จริงแล้วนะ!

เพร�ะต้องถือว่�เป็นก�รออก ‘สมุดปกข�ว’ ครั้งแรก

นับตั้งแต่ปี 2000 

และเกิดขึ้นในบรรย�ก�ศของคว�มตึงเครียดอย่�งยิ่ง

ในช่องแคบไต้หวัน

จะเรียกว่�แย่ที่สุดตั้งแต่ ไช่ อิงเหวิน ขึ้นเป็น

ประธ�น�ธิบดีไต้หวัน ในปี 2016 และประก�ศว่�ไม่ต้องก�ร

ให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนก็ว่�ได้

เป็นไปได้ไหมว่�ไต้หวันอ�จจะออก “สมุดปกข�ว” 

ว่�ด้วย “ก�รรวมช�ติกับแผ่นดินใหญ่อย่�งสันติ” เป็นก�ร

ตอบโต้ได้เหมือนกัน?

แค่คิดก็อ�จทำ�ให้ปักกิ่งตะโกนลั่นว่� “อย่�ยั่วยุ!”.

“ส

‘รัชดี’นักเขียนถูกแทงอาการดีขึ้น
อีรี/ลอนดอน • ชายวัย 24 ปีที่ก่อเหตุแทงซัลมาน รัชดี นักเขียน

นวนิยายชื่อดังถึง 10 แผลเมื่อวันศุกร์ ถูกนำาตัวมาข้ึนศาลในรัฐนิวยอร์ก 

โดยเขาให้การปฏิเสธ ขณะที่นักเขียนผู้นี้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล

อาการเร่ิมดีข้ึนโดยเร่ิมพูดได้แล้ว ด้านตำารวจสกอตแลนด์เผยว่ากำาลัง

สอบสวนหลัง เจ.เค.โรว์ลิง โดนทวีตข่มขู่จากโพสต์ให้กำาลังใจรัชดี

เอเอฟพีร�ยง�นเมื่อวันอ� 

ทิตย์ที่ 14 สิงห�คม 2565 ว่� เจ้�                 

หน้�ท่ีนำ�ฮ�ดี ม�ต�ร์ วัย 24 ปี ท่ี

ก่อเหตุแทงซัลม�น รัชดี นักเขียน

นวนิย�ยชื่อดังวัย 75 ปี เมื่อวัน

ศุกร์ ม�ข้ึนศ�ลในรัฐนิวยอร์กเมื่อ

วันเส�ร์ต�มเวล�ในสหรัฐ อัยก�ร

ระบุว่� รัชดีโดนช�ยผู้น้ีแทงประ 

ม�ณ 10 แผล เป็นก�รลงมือท่ีมี                                      

ก�รว�งแผนและไตร่ตรองไว้ล่วง

หน้� 

หลังจ�กรัชดีโดนแทงบน

เวทีขณะท่ีเข�ม�บรรย�ยในง�น

ด้�นวรรณกรรมท่ีสถ�บันเชอทอ

คว�เทศมณฑลเชอทอคว� รัฐนิว                                       

ยอร์ก เจ้�หน้�ท่ีนำ�ตัวรัชดีข้ึนเฮลิ                                                

คอปเตอร์ส่งรักษ�ตัวท่ีโรงพย�บ�ล 

และเข�เข้�รับก�รผ่�ตัดหล�ย

ช่ัวโมง

ก่อนหน้�นี้ แอนดรูว์ ว�ย

ลี ตัวแทนของรัชดี เผยว่� นัก

เขียนผู้น้ีต้องใส่เครื่องช่วยห�ยใจ 

และอ�จต้องเสียดวงต�ข้�งหน่ึง                                       

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ร�ยง�น 

ก�รเผยล่�สุดของว�ยลีเม่ือวัน

เส�ร์ว่� รัชดีเร่ิมพูดได้แล้ว บ่งช้ี

ว่�อ�ก�รของเข�ดีข้ึนแล้ว 

รัชดีเป็นผู้เขียนนิย�ยเรื่อง 

“The Satanic Verses” และ 

“Midnight’s Children” โดยเฉพ�ะ

เรื่องแรกท่ีถูกกล่�วห�ว่�มีเน้ือห�

ดูหม่ินศ�สน�อิสล�มและศ�สด�

มูฮัมหมัด เข�ต้องอยู่อย่�งหลบ

ซ่อนตัวอยู่หล�ยปี หลังอย�โต 

เล�ะห์ รูฮอลเล�ะห์ ไคไมนี ผู้นำ�

สูงสุดของอิหร่�นในขณะน้ัน มีคำ�                                           

ส่ังเมื่อปี 2532 ให้ช�วมุสลิมสังห�ร

เข� 

ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน                                              

แถลงเมื่อวันเส�ร์ถึงเหตุทำ�ร้�ยนัก

เขียนผู้น้ีว่� เป็นก�รกระทำ�ท่ีช่ัวร้�ย                                                   

และภ�วน�ขอให้รัชดีห�ยดีจ�ก

ท่ีถูกทำ�ร้�ย ระบุในถ้อยแถลงว่�

นิย�ยของรัชดีสะท้อนถึงคว�ม

เข้�ใจอย่�งลึกซ้ึงต่อมนุษยช�ติ เข�

เป็นนักเล่�เรื่องท่ีห�ผู้เปรียบไม่ได้ 

เข�ไม่ยอมรับก�รข่มขู่และไม่น่ิง

เงียบ ยืนหยัดในอุดมคติท่ีเป็นแก่น

แท้และส�กล, มีคว�มจริง คว�ม

กล้�ห�ญและมีพลังที่เข้มแข็ง 

ด้�นม�ต�ร์มือมีดท่ีก่อเหตุ

แทงรัชดี ถูกควบคุมตัวโดยไม่ได้

รับก�รประกันตัว และโดนต้ังข้อ                                      

ห�พย�ย�มฆ่�ผู้อ่ืนโดยไม่ได้ว�ง 

แผนล่วงหน้�และทำ�ร้�ยผู้อื่นโดย

ใช้อ�วุธ 

เจ้�หน้�ท่ีเลบ�นอนเผยว่� 

ครอบครัวของม�ต�ร์มีพื้นเพม�                                   

จ�กหมู่บ้�นย�รูนท�งใต้ของเล 

บ�นอน แต่ตัวของช�ยคนนี้เกิด

ที่สหรัฐอเมริก� 

ผู้สื่อข่�วเอเอฟพีท่ีเดินท�ง

ไปท่ีหมู่บ้�นแห่งน้ีในเลบ�นอนเผย

ว่�พ่อแม่ของม�ต�ร์หย่�กัน โดย

พ่อของเข�เป็นคนเล้ียงแกะและ

ยังอ�ศัยอยู่ที่หมู่บ้�นแห่งนี้ 

ด้�นโฆษกหญิงของสำ�นัก 

ง�นตำ�รวจสกอตแลนด์แถลงเมื่อ

วันอ�ทิตย์ว่� ได้รับร�ยง�นเรื่องก�ร

ข่มขู่ท�งออนไลน์ต่อ เจ.เค.โรว์ลิง 

นักเขียนนิย�ยแฮร์รี พอตเตอร์ 

ตำ�รวจกำ�ลังสืบสวนเรื่องน้ีอยู่ 

โรว์ลิงทวีตเมื่อวันศุกร์หลัง

ทร�บข่�วว่�รัชดีโดนแทงได้รับ

บ�ดเจ็บส�หัสท่ีรัฐนิวยอร์กว่� เธอ

รู้สึกแย่ม�กขณะนี้ 

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ร�ยหน่ึงทวีต

ตอบกลับว่� “ไม่ต้องกังวลไป แก

เป็นร�ยต่อไป” 

จ�กน้ันโรว์ลิงแชร์สกีนช็อต

ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่ีข่มขู่เธอ และ

เรียกร้องให้ผู้ดูแลทวิตเตอร์จัดก�ร

ในเรื่องนี้ และทวีตที่ข่มขู่นี้โดน

ลบออกไปเมื่อวันอ�ทิตย์ 

บัญชีทวิตเตอร์ที่ โพสต์ข่ม

ขู่ โรว์ลิงเชื่อว่�ม�จ�กป�กีสถ�น 

ซึ่งโพสต์ข้อคว�มชื่นชมมือมีดที่

ทำ�ร้�ยรัชดีด้วย. 

ไฟไหม้โบสถ์คริสต์กรุงไคโรเสียชีวิต41ราย

ไคโร • เกิดเหตุไฟไหม้ระหว่�ง

พิธีมิสซ�วันอ�ทิตย์ที่โบสถ์คริสต์

นิก�ยคอปติกย่�นช�นกรุงไคโร เจ้�                                                  

หน้�ท่ีโบสถ์เผยว่�มีผู้เสียชีวิต 41 

ร�ย และบ�ดเจ็บ 14 คน 

เกิดเหตุไฟไหม้ โบสถ์อ�บู

ไซไฟน์ โบสถ์ศ�สน�คริสต์นิก�ย

คอปติก ท่ีต้ังอยู่ท่ีเขตอิมบ�บ� ย่�น

ผู้ใช้แรงง�นท�งตะวันตกเฉียงใต้ 

ช�นกรุงไคโร ไฟไหม้เกิดข้ึนขณะ

กำ�ลังมีพิธีมิสซ�ในวันอ�ทิตย์ ต�ม                                               

ร�ยง�นของเอเอฟพีในวันเดียว 

กัน เมื่อวันท่ี 14 สิงห�คม 2565 

ประธ�น�ธิบดีฟัตต�ห์ อัล                                                

ซีซี ของอียิปต์ประก�ศท�งเฟซบุ๊ก

ของเข� สั่งให้หน่วยง�นร�ชก�ร

ที่เกี่ยวข้องมีม�ตรก�รอย่�งเต็ม

ที่เพื่อช่วยในก�รดับไฟไหม้ โบสถ์

ครั้งนี้ 

เจ้�หน้�ที่ดับเพลิงอียิปต์

แถลงในเวล�ต่อม�ว่� ส�ม�รถ

ควบคุมเพลิงไหม้โบสถ์แห่งน้ีไว้ได้

แล้ว 

โบสถ์คริสต์นิก�ยคอปติก

ในกรุงไคโรแห่งน้ีแถลงท�งหน้�

เพจเฟซบุ๊กว่� อ้�งข้อมูลจ�กกระ 

ทรวงส�ธ�รณสุขอียิปต์ว่� เหตุไฟ                                                    

ไหม้โบสถ์แห่งน้ีทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 

41 ร�ย และบ�ดเจ็บ 14 คน 

สำ�นักอัยก�รอียิปต์แถลง

เร่ิมก�รสอบสวนเหตุไฟไหม้โบสถ์

ท่ีเกิดข้ึน และส่งเจ้�หน้�ท่ีไปตรวจ

สอบท่ีโบสถ์แห่งน้ีเพื่อห�ส�เหตุ

ของเพลิงไหม้

ศ�สน�คริสต์นิก�ยคอปติก

เป็นชุมชนคริสตชนใหญ่ที่สุดใน

ภูมิภ�คตะวันออกกล�ง ส่วนใน

อียิปต์ที่มีประช�กร 103 ล้�นคน 

มีผู้นับถือศ�สน�คริสต์นิก�ยคอป 

ติกอย่�งน้อย 10 ล้�นคน

ช�วคริสต์ท่ีเป็นชนส่วน

น้อยในอียิปต์ร้องเรียนว่�พวกตน                                                  

ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจ�กประช� 

กรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ

ศ�สน�อิสล�ม 

อียิปต์เกิดเหตุเพลิงไหม้ท่ี

มีผู้เสียชีวิตจำ�นวนม�กม�แล้ว

หล�ยคร้ังก่อนหน้�น้ี เนื่องจ�ก

ข�ดระบบรักษ�คว�มปลอดภัยท่ี

ดีพอ 

เมื่อเดือนมีน�คม 2564 เกิด

เหตุไฟไหม้ โรงง�นสิ่งทอช�นกรุง

ไคโรท�งตะวันออก มีผู้เสียชีวิตใน

กองเพลิงอย่�งน้อย 20 ร�ย 

ในปี 2563 ช่วงที่มีก�ร

ระบ�ดหนักของเช้ือไวรัสโคโรน� 

เกิดเหตุไฟไหม้โรงพย�บ�ล 2 แห่ง                                                      

ในอียิปต์ ทำ�ให้ผู้ป่วยจ�กก�รติด

เชื้อโควิด-19 เสียชีวิตรวมกัน 14 

ร�ย. 

ยิงรถบัส • ชายชาวยิวสายอนุรักษนิยมยืนมองกระจกรถบัสโดยสารที่ถูกคนร้ายยิงเข้าใส่ ที่ถนนย่านเมืองเก่านครเยรูซาเลม เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม ทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย

ความหมายใหม่ใน ‘สมุดปกขาว’

ปักกิ่งว่าด้วย ‘การรวมชาติ’ ไต้หวัน
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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12

จับอดีตนายก อบต.หลอกขายโรงน้ำาแข็ง

สมุทรสาคร • วันท่ี 14 ส.ค.65 พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ุม่วง 

ผบก.ปพ.ส่ังการ พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์ข่าว

และเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ., พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ ทองจำารูญ 

สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก ปพ.จับกุมนายธีรเดช อายุ 63 

ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ท่ี จ.220/2560 

ลงวันท่ี 11 ก.ค.60 ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ได้ภายใน

วัดแห่งหน่ึง อ.เมืองสมุทรสาคร โดยเมื่อต้นปี 60 นายธีร

เดชกับพวกได้ร่วมกันหลอกขายกิจการโรงงานน้ำาแข็งเก่า 

ท้ังอาคารและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ท้ังหมดให้ผู้เสียหาย โดยทำา

สัญญาซ้ือขายโรงงานกันในราคา 800,000 บาท ผู้เสียหาย

หลงเชื่อยอมโอนเงินให้ไปท้ังหมด แต่มาทราบภายหลังว่า

โรงงานดังกล่าวผู้ต้องหาเอาไปจำานอง และถูกธนาคารยึด

ไว้ไม่มีสิทธ์ินำามาขายได้ ต่อมาผู้เสียหายได้ขอเงินคืน แต่ผู้

ต้องหาไม่ยอมคืนให้ จึงแจ้งความไว้ท่ี สภ.เมืองสมุทรสาคร 

กระท่ังตามจับตัวได้ สอบสวนให้การว่าเคยเป็นนายก อบต.

ท่าทราย จ.สมุทรสาคร ต้ังแต่ปี 50 ส่วนคดีท่ีเกิดข้ึนยอมรับ

ว่าทำาจริง เงินท่ีได้มาก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวจนหมดแล้ว จึง

นำาตัวส่ง สภ.เมืองสมุทรสาครดำาเนินคดีต่อไป

ฝ่ายตัดต่อข่าว TV ตกงานโดดเจ้าพระยา

นครสวรรค์ • วันท่ี 14 ส.ค.65 ร.ต.ต.วรัท วงศ์กระจ่าง  

ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ รับแจ้งจากชาว

บ้านคนหาปลาว่ามีผู้กระโดดลงมาจากกลางสะพานเดชา

ติวงศ์  (สะพานเก่า) อ.เมืองนครสวรรค์ ตกลงไปในแม่น้ำา

เจ้าพระยาลอยหายไม่รู้ชะตากรรมต้ังแต่ช่วงสายท่ีผ่านมา 

บนสะพานจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น PCX สี

ขาว ทะเบียน 5 กย 5763 กทม. จอดอยู่บนฟุตปาธมีกุญแจ

เสียบคาไว้ ใต้เบาะรถพบใบขับข่ีและบัตรประชาชนระบุชื่อ 

นายปริวรรษ พุ่มเงิน อายุ 30 ปี ชาว อ.เมืองนครสวรรค์ 

จึงติดต่อญาติซ่ึงไม่นานนางไพรวรรณ มารดาของนายปริ

วรรษเดินทางมาถึง ยืนยันรถดังกล่าวเป็นของลูกชายซ่ึง

เป็นโรคซึมเศร้า แต่ไม่คิดว่าจะก่อเหตุเพราะเมื่อวานยัง

พูดคุยกันดีอยู่ ลูกย้ิมแย้มแจ่มใส ในอดีตลูกชายเคยเป็น

พนักงานตัดต่อฝ่ายข่าว TV แต่เนื่องจากภายในองค์กรมี

การปรับเปล่ียนขนานใหญ่ ทำาให้ลูกชายตกงานและว่างงาน

มาประมาณ 3 ปี ซ่ึงในช่วงท่ีว่างงานลูกมีอาการคิดมากจน

กลายเป็นซึมเศร้า อยู่ระหว่างการรักษาต้องทานยาตลอด 

ท้ังตนและเพื่อนๆ เขาก็คอยช่วยเอาใจใส่ชวนไปทำางาน

ท่ีน่ันท่ีน่ีเพื่อรับจ๊อบเล็กๆ น้อยๆ แต่สุดท้ายก็ยังรับความ

เศร้าท่ีถาโถมไม่ได้.

จุรินทร์

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ

พรรค และนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.

มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยคณะ “จุรินทร์  

ออนทัวร์” ร่วมงาน “รวมพลัง 30 เลือดใหม่ 

ทวงปักษ์ใต้คืน” โดยประชาชนชาวสงขลา

เกือบ 10,000 คน เข้าร่วมฟังการปราศรัย

นายเฉลิมชัยกล่าวบนเวทีถึงแนวทาง

และอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์

ว่า ขอยืนยันพ่ีน้องภาคใต้ได้รับทราบว่า 

ประชาธิปัตย์ยังยึดม่ันในหลักการและ

อุดมการณ์เหมือนเดิม แต่วิธีทำางานเรา

ต้องเปล่ียน หมดยุคเสาไฟฟ้าลงก็ได้แล้ว 

คนประชาธิปัตย์ท่ีจะเป็นตัวแทนพรรคทุก

คนท่ีจะลงรับสมัครเลือกต้ัง ต้องเดินเข้าหา

พ่ีน้องประชาชน ต้องเอาประชาชนเป็น

หลัก หลายคนคงได้ยินข่าวเรื่องเลือดไหล 

หัวหน้าบอกแล้วบางทีไม่ใช่เลือด บางทีก็

เป็นหนอง ประชาธิปัตย์เป็นบ้านหลังหน่ึง 

แต่วันหน่ึงเมื่อเขาคิดว่าเขาสบายใจ เมื่อ

เขาคิดว่ามีบ้านอื่นท่ีดีกว่า หรูหรากว่า เขา

ก็เดินออกจากบ้าน ถามทุกท่านนิดนึง บ้าน

น้ีผิดตรงไหน อย่างน้อยท่ีสุดต้องไปถาม

คนท่ีเดินออกไปว่า คร้ังหน่ึงบ้านหลังน้ีเคย

ให้ท่ีซุกหัวนอน ได้สำานึกในบุญคุณกันบ้าง 

ม้ัย ทุกคร้ังท่ีสมาชิกพรรคออกจากพรรค 

ตนเป็นแม่บ้านพรรค เสียใจมากทุกคร้ัง 

เพราะความผูกพันมากกว่าผลประโยชน์

หรือการเมือง 

“การเมืองกำาลังจะก้าวเข้าสู่สนาม

การเลือกตั้ง คือสนามรบกันย่อยๆ เพียง

แต่เป็นการรบเพื่อเอาชนะใจพี่น้อง

ประชาชน ตนยังมีความรู้สึกอยู่ตลอด

เวลาว่า 14 จังหวัดภาคใต้ บวก 1 

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดบ้านของตน คือ

บ้านของประชาธิปัตย์ 58 คน ใน 14 

จังหวัดภาคใต้ 3 คนในจังหวัดประจวบฯ 

รวมทั้งหมด 61 เขต 61 คน ขอกราบฝาก

ไปถึงพี่น้องภาคใต้ทุกกลุ่ม 61 เขต ผม 

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ในฐานะเลขาธิการ

พรรค สู้ทุกเขต ไม่บอกว่าจะได้กี่เขต แต่

วันที่พรรคมีวิกฤต ประกาศไว้ชัดเจน

แล้ว รอบนี้ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ต่ำา

กว่า 52 ที่ ผมเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิต 

เลิกเล่นนะ ไม่ใช่หยุดเล่น เลิกคือหัน

หลังเดินออกไปเลย แต่ผมยังมั่นใจว่านี่

คือสถาบันการเมือง ในท่ามกลางวิกฤต

ทุกอย่างวุ่นวาย พรรคประชาธิปัตย์ยัง

ยืนเป็นหลักให้ประเทศได้ เพราะฉะนั้น

จำานวน ส.ส.อาจจะมีผล ถ้าผมประกาศ

ว่าสู้แล้ว คู่ต่อสู้ ขี้แตกแน่นอน แล้วจะสู้

ตั้งแต่เกียร์แรกจนเกียร์สุดท้าย ตั้งแต่วันนี้

ยันวันลงบัตรคะแนน ขอให้ทุกท่านพี่น้อง

ทุกคนให้ โอกาสพรรคประชาธิปัตย์” นาย

เฉลิมชัยระบุ

ทั้งนี้ เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำาให้

กับพี่น้องประชาชน ทำาเงินเข้ากระเป๋าพี่

น้องประชาชนมาตลอด แต่มีมารยาทพอที่

จะไม่เอาผลงานนั้นมาหาเสียงในระหว่าง

เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล อย่างน้อยที่สุด

ประชาธิปัตย์ก็ยังมีคุณสมบัติผู้ดีอยู่บ้าง 

ไม่ถึงขนาดอะไรก็คือผลประโยชน์ทั้งหมด

หลังจากนั้น นายจุรินทร์ ได้ขึ้น

เวที ท่ามกลางเสียงตะโกน “หัวหน้าสู้ๆ” 

ดังกระหึ่มตลอดเวลา โดยนายจุรินทร์

กล่าวว่า เสียงดังเหมือนฟ้าร้องเลย วัน

นี้ถือเป็นวันพิเศษสำาหรับประวัติศาสตร์

ประชาธิปัตย์ คือวันที่ประชาธิปัตย์ยก

ทัพใหญ่มาประกาศทวงพื้นที่ปักษ์ใต้คืน 

ประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคมาแล้ว 8 คน 

เป็นคนปักษ์ใต้ 3 คน คือนายชวน หลีกภัย,  

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และตน ซึ่งเป็น

ผู้แทนพังงา 6 สมัย ได้รับการสนับสนุน

จากคนพังงาเสมอมา มาเป็น ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 5 สมัย ถึงวันนี้คนปักษ์ใต้อุ้มชูตน

เป็นผู้แทนฯ มาแล้ว 11 สมัย ประชาธิปัตย์

ผูกพันกับคนปักษ์ใต้บ้านเรา และมีวันนี้

อยู่มาได้ 76 ปี และจะอยู่ต่อไปตราบชั่ว

ฟ้าดินสลาย เพราะคนปักษ์ใต้บ้านเราอุ้มชู 

ประชาธิปัตย์มีนายกฯ มาแล้ว 4 คน เป็น

รัฐบาลมาหลายครั้ง และฝ่ายค้านมาหลาย

รอบ มีทั้งรุ่งเรือง มีทั้งตกต่ำา พี่น้องอาจ

จะลงโทษประชาธิปัตย์บ้าง บางยุคบาง

สมัย แต่ไม่เคยท้อแท้ ไม่เคยท้อถอย ไม่

เคยคิดทอดทิ้งพี่น้องประชาชน ยังคิดอยู่

เสมอว่า สุดท้ายที่พึ่งของประชาธิปัตย์คือ

พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะ

คนปักษ์ใต้บ้านเรา

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า 

วันนี้พวกตนกลับบ้าน กลับมาพบพี่น้อง 

กลับมาหาพ่อ มาหาแม่ กลับมาหาปู่ มา

หาย่า ซึ่งเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ นายจุรินทร์ 

เงียบไปครู่ใหญ่ ทำาให้ชาวบ้านตบมือดัง

กึกก้องเพื่อเป็นกำาลังใจ ก่อนที่นายจุรินทร์ 

ซึ่งน้ำาตาคลอได้กล่าวต่อด้วยเสียงสั่นเครือ

ว่า มาครั้งนี้มาหาพี่ มาหาน้อง มาหาเพื่อน 

มาหาปักษ์ ใต้ทุกคนที่เป็นหัวใจของเรา 

ประชาธิปัตย์ เราเคยตกต่ำา ปี 22 เราได้ผู้

แทนฯ 15 คน แต่หลังจากนั้น ปี 54 เราได้

ภูมิใจไทย กรณีเตรียมการเลือกตั้งที่

ภาคใต้ว่า เป็นแนวทางทางการเมืองที่

แต่ละพรรคต้องการที่จะช่วงชิงมวลชน 

อาจมีการปะทะคารมกันบ้าง เป็นสิ่งที่

ประชาชนจะได้เห็นบทบาทของแต่ละ

พรรคการเมือง ไม่ขอไปก้าวล่วงในเรื่อง

นี้ แต่พรรคเพื่อไทยมีการวางแผนที่จะลง

ไปในพื้นที่ภาคใต้ มีพี่น้องประชาชนเรียก

ร้องอยากให้พรรคเพื่อไทยลงไป เราจะไม่

ได้ดูว่าต้องชนะทั้งจังหวัดหรือทุกเขต แล้ว

จะให้เก้าอี้รัฐมนตรี แต่เราจะทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุด ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎร 

เป็นวาทกรรมที่ใช้ในการหาเสียงของบาง

พรรคเท่านั้น เราต้องมองในสภาพความ

เป็นจริงด้วยว่าเป็นจริงได้หรือไม่ คงจะ

ไม่พูดอะไรที่พูดแล้วทำาไม่ได้ 

ที่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ เขต

คลองสามวา พรรคไทยสร้างไทย โดย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน

พรรค และคณะทำางานด้านชาติพันธุ์

พรรค ร่วมงานผูกข้อมือเรียกขวัญเดือน

เก้า (ลาขุ) ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นประจำา

ปีทุกปี เพื่อเสริมสิริมงคลประจำาเผ่าของ

ชาวกะเหรี่ยง ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ตั้งแต่โบราณทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 

9 ของทุกปี โดยคุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่า 

พร้อมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้น

เมืองฯ เพื่อสร้างความเท่าเทียมของทุก

กลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม 

ที่บริเวณ Art Gallery and Exhibition 

ริมคูเมือง สวนภูมิรักษ์ 1 เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายรังสิมันต์                                                         

โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อม

คณะ ได้จัดกิจกรรม “ก้าวไกล Next 

อีสาน” โดยนายรังสิมันต์กล่าวว่า ก่อน

หน้านี้ ได้ไปจัดกิจกรรม “ก้าวไกลแน็กซ์” 

มาแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่และ

ขอนแก่น วันนี้มาที่โคราช และสัปดาห์

หน้าจะไปภูเก็ต รวมทั้งจะไปจังหวัดอื่นๆ 

ต่อไป ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งหน้าเห็นความ

เป็นไปได้ว่าจะชนะการเลือกตั้งแบบถล่ม

ทลายใน จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะเขต 

1 และมีแนวโน้มว่าจะได้หลายเขตด้วย.

เร่งช่วย

ของระดับน้ำาในแม่น้ำาโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับ

พลัน ในช่วงวันที่ 14-18 ส.ค.2565” นาย

ธนกรกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวอีก

ว่า ในส่วนสถานการณ์น้ำาท่วมขังในพื้นที่ 

จ.เชียงรายและน่าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย ได้สั่งกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัด

ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว และยัง

ได้กำาชับ ปภ.ประสานจังหวัดและหน่วย

ราชการที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนภัย 

การเผชิญเหตุ การอพยพ และให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ

ภาวะฝนตกหนักอย่างเต็มกำาลัง โดยเน้น

ดูแลด้านการดำารงชีพและความปลอดภัย

ของประชาชน

มีรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์เตรียม

เดินทางลงพ้ืนท่ีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี อ.แม่จัน และ 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันท่ี 15 ส.ค.น้ี 

ด้านกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย รายงานผลกระทบจากพายุ

มู่หลาน  ว่าทำาให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 

11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำาปาง แพร่ 

พิษณุโลก นครพนม เลย และปราจีนบุรี 

34 อำาเภอ 109 ตำาบล 609 หมู่บ้าน บ้าน

เรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5,477 

ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เชียงราย) 

ปัจจุบันยังคงมีน้ำาท่วมในพื้นที่ 2 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงรายและน่าน รวม 5 อำาเภอ 18 

ตำาบล 98 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้

รับผลกระทบ 1,074 ครัวเรือน สถานการณ์

ภาพรวมระดับน้ำาลดลงทุกพื้นที่ สำานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าสำารวจความเสียหาย

และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

ปภ.ยังได้รายงานถึงสถานการณ์

น้ำาท่ียังท่วมใน 2 จังหวัดว่า จ.เชียงราย

มีสถานการณ์ในพ้ืนท่ี 2 อำาเภอ ได้แก่ 

อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย รวม 5 ตำาบล บ้าน

เรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 666 ครัว

เรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันระดับน้ำาลด

ลง จ.น่าน มีสถานการณ์ในพ้ืนท่ี 3 อำาเภอ 

ได้แก่ อ.ท่าวังผา, อ.ภูเพียง และ อ.เวียง

สา รวม 13 ตำาบล บ้านเรือนประชาชนได้

รับ 408 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำาลดลง 

แต่ยังคงเฝ้าระวังในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอเมืองฯ

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กศูนย์ปฏิบัติการ

น้ำาอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงาน

สถานการณ์น้ำาลุ่มเจ้าพระยา ที่สถานี 

C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

ว่ามีปริมาณน้ำาไหลผ่าน 1,348 ลูกบาศก์

เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ระดับน้ำาต่ำากว่า

ตลิ่ง 4.94 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น การ

ควบคุมการระบายน้ำาผ่านเขื่อนเจ้าพระยา

ที่สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ใน

อัตราประมาณ 1,200 ลบ.ม./วินาที จะ

ส่งผลให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนมีระดับน้ำา

ทยอยเพิ่มสูงขึ้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำานอก

คันกั้นน้ำา บริเวณคลองโผงเผง จ.อ่างทอง, 

คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ 

ต.หัวเวียง อ.เสนาต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง 

อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำาน้อย)

สำาหรับปริมาณน้ำาใน 4 เขื่อนหลัก

ลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ณ วันที่ 14 ส.ค. (เขื่อน

ภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนแควน้อยบำารุง

แดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณ

น้ำารวมกัน 11,656 ล้าน ลบ.ม. หรือ 47% 

ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำาไหลลงอ่าง

รวมกันประมาณ 223.38 ล้าน ลบ.ม. รับ

น้ำาได้อีกกว่า 13,215 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่นายสุดชาย พรหมมลมาศ 

ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 

1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำาปิง 

ณ ประตูระบายน้ำาท่าวังตาล ต.ป่าแดด 

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีการเปิด

ประตูระบายน้ำาทั้งหมด 6 บาน เพื่อระบาย

น้ำาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ และไม่ให้

เกิดผลกระทบน้ำาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่

เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งระดับน้ำาลด

ลงและเริ่มทรงตัว เนื่องจากไม่มีปริมาณ

ฝนตกในพื้นที่ แต่ยังคงมีการเฝ้าระวัง

สถานการณ์น้ำาอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่มณฑลทหารบกที่ 37 และ

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 

17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี จัดรถครัวสนาม พร้อม

ด้วยจิตอาสาพระราชทาน ออกทำาการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดย

การประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่าย

มอบให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ

จากน้ำาไหลหลาก น้ำาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม

บ้านเรือนที่พักอาศัยในพื้นที่ อ.แม่สาย 

นอกจากนี้ยังร่วมกับฝ่ายปกครองและ

หน่วยงานต่างๆ วางกำาลังช่วยเหลือชาว

บ้านตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการ

แจกจ่ายอาหารและน้ำาดื่ม และช่วยเหลือ

ชาวบ้านในบางจุดที่ยังมีน้ำาท่วมขังอยู่ 

รวมทั้งเตรียมร่วมกันทำาความสะอาด

ตามชุมชนและตลาดทุกแห่งครั้งใหญ่ต่อ

ไป ส่วนพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย พบว่า

แม่น้ำากกที่เข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งในเขต

เทศบาลนครเชียงราย และแม่น้ำาจันที่

ท่วม ต.แม่จัน และ ต.ป่าตึง ได้ลดระดับ

ลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน แต่ยัง

คงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากสภาพอากาศยัง

ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่.

ยะลา • เมื่อวันที่ 14 ส.ค.65 นายเอก 

ยังอภัย ณ สงขลา  นายอำาเภอเบตง 

เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อ

แม่  ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มา

เลย์” โดยมีประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ

และนักปั่นจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน 

นายอำาเภอเบตงกล่าวว่า เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ใน

ปี 2565 เพื่อเป็นการรวมพลังประชาชน

แสดงความจงรักภักดี และสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาว

ไทย ทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย  

ทั้งนี้ อำาเภอเบตงได้ร่วมกับชมรม

จักรยาน อ.เบตงและหน่วยงานในกิ่ง 

อ.เปิงกาลันฮูลู รัฐเประ มาเลเซีย จัด

กิจกรรม “เบตงปั่นเพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์

รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มาเลย์” นี้ขึ้น เพื่อ

ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรม

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง 

เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

ที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพร

ชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง 

โดยกิจกรรมเร่ิมปล่อยตัวบริเวณ                                                

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ  (ฝ่ังรูปป้ันไก่)                                                        

เทศบาลเมืองเบตง ไปยังป้าย OK 

BETONG-ด่านพรมแดนเบตง-ด่านพรม 

แดนมาเลเซีย-สวนสาธารณะก่ิง อ.เปิง

กาลันฮูลู รัฐเประ มาเลเซีย จากน้ันเดิน

ทางกลับสู่ประเทศไทยบริเวณอุโมงค์เบตง

มงคลฤทธ์ิ  รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้อง

จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ “เบตงปั่น

เพื่อแม่ ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน ไทย-มา

เลย์” ที่ประชาชนร่วมแสดงความจงรัก

ภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ไทยและมาเลเซียด้วย.

เบตงปั่นเพื่อแม่สัมพันธ์รักไทย-มาเลย์

รวบ2พ่ีน้องโหดยิงหัวชิงทรัพย์

หนองคาย • กองอำานวยการน้ำาแห่ง

ชาติ ได้มีประกาศฉบับที่  27/2565 

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 เฝ้าระวังผล 

กระทบจากระดับน้ำาเปลี่ยนแปลงใน

แม่น้ำาโขงและให้ติดตามสถานการณ์

แม่น้ำาโขง พบว่าในช่วงวันที่ 11-12 

ส.ค.65 มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณ

เหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง  สปป.

ลาว ทำาให้มีปริมาณน้ำาไหลผ่านเขื่อน

ไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ใน

ช่วง 13-14 ส.ค.65 จะมีปริมาณ

น้ำาไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีในอัตรา

ประมาณ 9,000-10,000 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ด้าน

ท้ายเขื่อนระดับน้ำาเพิ่มขึ้น จึงขอให้

เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง บริเวณริมแม่น้ำา

โขงตั้งแต่ จ.เลย, หนองคาย, บึงกาฬ,  

นครพนม, มุกดาหาร, อำานาจเจริญ 

และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผล 

กระทบจากระดับน้ำาแม่น้ำาโขงเพิ่มขึ้น

ประมาณ 1-2  เมตรอย่างฉับพลันใน

ช่วง 14-18 ส.ค.นี้ ประชาชนที่สัญจร

ทางน้ำาควรเพิ่มความระมัดระวัง

ทั้งนี้ วันนี้ (14 ส.ค.) แม่น้ำา

โขงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย วัดที่ส่วน

อุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากร

น้ำา วัดได้ 7.55 เมตร เพิ่มขึ้นจาก

เมื่อวานตอนเช้า 1.33  เมตร ต่ำา

กว่าตลิ่ง 4.65 เมตร ส่วนน้ำาโขงช่วง 

อ.เชียงคาน  จ.เลย อยู่ที่ 11.24 เมตร 

เพิ่มขึ้น 98 เซนติเมตร ต่ำากว่าตลิ่ง 

4.76 เมตร โดยน้ำาโขงจากเชียงคานจะ

ไหลมาถึงหนองคายใช้เวลาประมาณ 

7-10 ชั่วโมง จะส่งผลให้ระดับน้ำาใน

แม่น้ำาโขงที่หนองคายเพิ่มปริมาณสูง

ขึ้นอีก ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมี

ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นหลายแห่ง โดย

เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเตือนประชาชนให้

ติดตามสถานการณ์น้ำาโขง แม้ว่าจะ

ยังอยู่ต่ำากว่าตลิ่งมากแต่ก็อาจส่งผลก

ระทบด้านการเกษตรได้เช่นกัน.

เตือน7จว.ริมโขง

ท้ายเขื่อนไซยะบุรี

เฝ้าระวังน้ำาเพิ่มขึ้น
ไทยโพสต์ • ตำารวจ บก.สส.ภ.2 ร่วมมือ 

ภ.จว.ชลบุรี และ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตะครุบ

ตัว 2 พ่ีน้องโหดรวมหัวชิงทรัพย์ยิงผู้เสีย

หายดับ พบประวัติเคยก่อเหตุเพียบ

วันท่ี 14 ส.ค.65 ตำารวจ บก.สส.ภ.

2, ภ.จว.ชลบุรี และ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

ร่วมกันจับกุมนายนราธิป  หรือกอล์ฟ คุ้ม

ภัย อายุ 30 ปี ท่ีอยู่ 16 ม.11 ต.แม่จัน  

อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามหมายจับศาล

จังหวัดพัทยา ท่ี  จ.373/2565 ลง 13 ส.ค.

65 และนายชยณัฐ หรือ นัท คุ้มภัย อายุ 

23 ปี ท่ีอยู่ 158 ม.1 ต.โคกหม้อ อ.เมือง

ราชบุรี จ.ราชบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัด

พัทยา ท่ี  จ.374/2565 ลง 13 ส.ค.65 

พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกส้ันออ

โตเมติก แบบไทยประดิษฐ์ ขนาด .380 

บรรจุกระสุน 1 นัด รถเก๋งนิสสัน มาร์ช 

สีฟ้า ทะเบียน งธ 8501 ชลบุรี รถเก๋ง

โตโยต้า แคมร่ี สีเทา ทะเบียน งฉ 1891 

นครราชสีมา และทรัพย์สินของกลางท่ีได้

มาจากการชิงทรัพย์หลายรายการ  

โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันชิงทรัพย์ผู้

อื่นเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย ในเวลา

กลางคืน โดยมีอาวุธ โดยร่วมกันกระทำา

ความผิดต้ังแต่สองคนข้ึนไป โดยใช้ยาน

พาหนะเพื่อการกระทำาความผิดหรือพา

ทรัพย์น้ันไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม 

ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้

ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง

สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และยิง

ปืนซ่ึงใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง 

หมู่บ้าน หรือท่ีชุมนุมชน” โดยจับกุมได้ท่ี

บริเวณหน้าหอพัก สตูดิโอ 77  ต.โคกแย้ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี และผู้ต้องหาท้ังสอง

ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันชิงทรัพย์ผู้

เสียหายท้ังสองคดีจริง 

สืบเนื่องจากวันท่ี 10 ส.ค.ท่ีผ่านมา 

เวลาประมาณ  03.00 น. คนร้ายเป็นชาย 

2 คน ใช้รถเก๋งนิสสัน มาร์ช สีฟ้า ก่อเหตุ

ชิงทรัพย์นายสหรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) 

อายุ 35 ปี ขณะจอดรถเก๋งโตโยต้า แคม

ร่ี สีเทา ทะเบียน งฉ 1891 นครราชสีมา 

รอลูกค้าอยู่บริเวณถนนสาย 3  ต.หนอง

ปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยใช้ปืนจ้ี

บังคับผู้เสียหายให้ข้ึนรถของผู้เสียหายเอง 

แล้วขับพาไปท่ีเปล่ียวบังคับให้ลงจากรถ

เข้าไปนอนในกระโปรงหลังรถ แล้วขับพา

ไปปล่อยท้ิงไว้ในพ้ืนท่ี อ.เมืองฉะเชิงเทรา 

โดยบอกให้ผู้เสียหายว่ิงหนีไปให้เร็วท่ีสุด

ไม่เช่นน้ันจะใช้ปืนยิง ผู้เสียหายว่ิงหลบ

หนีและได้ยินเสียงปืนยิงตามหลังมา 1 นัด  

จากน้ันคนร้ายได้นำารถยนต์และทรัพย์สิน

ในรถมี โทรศัพท์มือถือย่ีห้อไอโฟน รุ่น XR 

จำานวน 1 เครื่อง และเงินสด  1,000 บาท

ของผู้เสียหายหลบหนีไป

ต่อมาวันท่ี 12 ส.ค.65 เวลา

ประมาณ 00.30 น. ขณะนายปิยวัฒน์ 

อายุ 27 ปี และ น.ส.ธัญญารัตน์ อายุ 24 

ปี แฟนสาว ขับรถมาจอดบริเวณลานจอด

รถใกล้ท่ีพัก ได้มีคนร้ายเป็นชาย 2 คน

เดินเข้ามาหา และใช้อาวุธปืนจ้ีท้ังสอง

คนบังคับให้ส่งกระเป๋าสะพายให้ นายปิย

วัฒน์ขัดขืนและมีการย้ือแย่งกัน หน่ึงใน

คนร้ายได้ใช้ปืนยิงเข้าท่ีศีรษะของนายปิย

วัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากน้ันได้แย่ง

กระเป๋าสะพายซ่ึงภายในมีโทรศัพท์มือถือ 

ย่ีห้อไอโฟน 12 จำานวน 1 เครื่อง หูฟังไอ

พอดและเงินสดไม่ทราบจำานวน แล้วขับ

รถเก๋งโตโยต้า แคมร่ี สีเทา (รถผู้เสียหาย

คดีแรก) หลบหนีไป ซ่ึงต่อมานายปิยวัฒน์

ได้ไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 

ในช้ันจับกุมผู้ต้องหาท้ังสองให้การ

รับสารภาพว่าได้ร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสีย

หายท้ังสองคดีจริง และจากการตรวจสอบ

ประวัติพบว่า ท้ังสองคนเคยถูกจับกุมใน

ความผิดลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ และเสพ

ยาเสพติดมาแล้วหลายคดี.

มาเป็น 50 คน เที่ยวที่แล้ว ประชาธิปัตย์

ลงมาเหลือ 22 คน แต่ไม่ได้หมายความว่า

เลือกตั้งปีหน้าประชาธิปัตย์จะกลับมา 35-

40 ไม่ได้ใช่มั้ย วันนี้เราถึงมารวมพลังกัน 

ผนึก 30 รุ่นใหม่ เลือดใหม่ ประชาธิปัตย์

ทวงปักษ์ใต้คืน และมั่นใจว่าพี่น้องไม่ทิ้ง

เรา เลือกตั้งซ่อม 3 ครั้งที่ผ่านมาล่าสุด 2 

ครั้งซ่อมที่ปักษ์ใต้บ้านเรา เราชนะรวดทั้ง 

2 ครั้ง และเลยไปถึงราชบุรีด้วย เที่ยวหน้า

ผู้แทนปักษ์ใต้มี 58 เขต เป็น ส.ส. ปัจจุบัน

อยู่แล้ว 21 คน เป็นอดีต ส.ส.ที่ยืนหยัดอยู่

กับพรรคอีก 7 คน และขอเปิดตัวเลือดใหม่

อีก 30 คนที่พร้อมรวมพลัง ร่วมอุดมการณ์

กับประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุก

คนที่สละเวลามาร่วมงาน และขอให้ช่วย

กันสนับสนุนพรรคการเมืองของพี่น้องเอง

ที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์ ต่อไป

นายจุรินทร์ให้สัมภาษณ์กรณีการ

ลงพื้นที่จังหวัดพังงาของพรรคภูมิใจไทย

ว่า ไม่มีอะไรจะชี้แจง และไม่อยากไป

ยุ่งกับเรื่องนั้น ประชาธิปัตย์เน้นทำางาน

การเมืองสร้างสรรค์ การที่จะไปเที่ยว

แขวะคนนั้นคนนี้ ไปทะเลาะคนนั้นคนนี้

ไม่ใช่แนวทางที่เราจะเดิน ส่วนใครจะไป

พื้นที่ ไหนไม่ไปเกี่ยง ทุกพรรคมีสิทธิ์ที่จะ

ไปหาเสียง ซึ่งมั่นใจว่าคนพังงายังให้การ

สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะ

ครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรกที่

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนพังงา

ทางด้านนายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคเพื่อชาติ ซึ่งร่วมงานเปิดตัว 

ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ จ.พังงา 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา และนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจ

ไทย ได้กล่าวปราศรัยเปิดตัวนายอารี ต่อ

หน้าประชาชนด้วยนั้นว่า การสมัครเป็น

สมาชิกพรรคภูมิใจไทย คงหลังจากนี้ หรือ

รอให้ยุบสภาก่อน ส่วนสาเหตุที่จะมาร่วม

พรรคภูมิใจไทย เพราะในฐานะคนใต้เห็น

ว่าเป็นพรรคที่ไร้ความขัดแย้ง ทำางานร่วม

กับทุกพรรคการเมือง เพื่อพาประเทศไป

สู่ความสามัคคี นอกจากนี้ในแง่ของการ

ทำางาน ยังมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนา

พื้นที่ภาคใต้อย่างจัง โดยมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ ในรอบ 3 ปีกว่าที่เป็นรัฐบาล 

และนโยบายอะไรที่สัญญาไว้ได้ทำาให้พี่

น้องประชาชนได้สำาเร็จ และจะเป็นพรรค

ความหวังของชาวใต้อย่างแน่นอน

วันเดียวกัน น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จ

วาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวถึงปัญหาพรรคร่วมรัฐบาล

ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรค
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สังเวยโควิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นเตือน

ประชาชนว่า จากรายงานยอดผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือน 

ส.ค.ที่ยังทรงตัวค่อนข้างสูง ขอให้ทุกคน

ยังต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตนตามมาตรการ

ป้องกันตนเองอย่างรอบด้าน (Universal 

Prevention) สวมหน้ากากอนามัยตลอด

เวลา รวมทั้งให้สังเกตอาการตนเอง หลัง

เดินทางกลับจากการไปท่องเที่ยวหรือกลับ

บ้านเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงหยุดยาววัน

แม่แห่งชาติ หากมีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง 

ให้ตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำางานในวันที่ 

15 ส.ค.เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโค

วิด-19 ในสถานที่ทำางาน ป้องกันการแพร่

ระบาดในวงกว้างได้

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำารวจความคิด

เห็นของประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์

จำานวน 1,095 คน ในหัวข้อคนไทยคิด

อย่างไร? กับโรคฝีดาษลิง โดยเมื่อถาม

ถึงข่าวโรคฝีดาษลิงที่สื่อนำาเสนอ ณ วันนี้ 

ประชาชนวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด พบ

ว่า 54.34% ค่อนข้างวิตกกังวล, 27.21% 

ไม่ค่อยวิตกกังวล, 14.16% วิตกกังวลมาก 

และ 4.29% ไม่วิตกกังวล และเมื่อถามว่า

ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรค

ฝีดาษลิงมากน้อยเพียงใด พบว่า 66.76% 

พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง, 24.29% ไม่ค่อยรู้

และไม่ค่อยเข้าใจ, 5.30% รู้และเข้าใจเป็น

อย่างดี และ 3.65% ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย 

เมื่อถามถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับโรคฝีดาษลิงที่ประชาชนเชื่อถือมาก

ที่สุด พบว่า 37.17% กระทรวงสาธารณสุข,  

16.44% กรมการแพทย์, 14.25% สื่อโซเชียล                                                            

เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม, 

13.33% กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  และ 

9.22% สื่อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 

หนังสือพิมพ์

ถามถึงระหว่างโรคโควิด-19 กับโรค

ฝีดาษลิง ประชาชนกังวลโรคใดมากกว่า

กัน พบว่า 41.19% กังวลทั้ง 2 โรคพอๆ

กัน, 29.32% กังวลโรคฝีดาษลิงมากกว่า,  

24.38% กังวลโรคโควิด-19 มากกว่า และ 

5.11% ไม่กังวลทั้ง 2 โรค และเมื่อถามว่า

ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะรับมือโรคฝีดาษลิง

ได้หรือไม่  46.58% น่าจะรับมือได้, 29.22% 

ไม่น่าจะรับมือได้ และ 24.20% ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้

รัฐบาลดำาเนินการเรื่องโรคฝีดาษลิงอย่างไร 

พบว่า อันดับ 181.55% ประกาศ แจ้ง

เตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง, 

60.82% แนะนำาวิธีการป้องกันดูแลตนเอง

ให้กับประชาชน, 59.36% ภาครัฐต้องเปิด

เผยข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่ปิดบัง,  58.45% มี

กระบวนการคัดกรองและกักตัวกลุ่มเสี่ยง

ที่มาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด และ 

56.16% มีวัคซีนป้องกันโรค.

พรรคป้อม

ร้อยละ 13.87 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ, ร้อยละ 

7.47 ระบุว่าเชื่อมาก และร้อยละ 1.45 ระบุ

ว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการ

ประชุมรัฐสภา วันที่ 15 สิงหาคม ที่จะมี

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.                                                                         

ได้สั่งการให้ลูกพรรคเข้าร่วมประชุมรัฐสภา 

ในวันที่ 15 สิงหาคม โดยได้สั่งการไว้ตั้งแต่

เมื่อวันเกิดของ พล.อ.ประวิตร วันที่ 11                                                               

สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ ส.ส.ของพรรค พปชร.                                                                

เข้าไปร่วมอวยพรวันเกิด ซึ่งจนถึงขณะนี้

ยังไม่ได้มีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าการ

ประชุมรัฐสภาครั้งนี้จะไม่มีเหตุการณ์ ส.ส. 

โดดสภา หรือยุทธการล่มสภาอย่างแน่นอน 

เพราะหัวหน้าพรรคสั่งให้เข้าร่วมประชุม

เมื่อถามว่า จะมีการนัดประชุมพรรค

นอกรอบถึงทิศทางการลงมติหรือไม่ นาย

นิโรธกล่าวว่า ไม่มี เพราะมติวิปพรรคร่วม

รัฐบาลก็ให้เดินไปตามระเบียบวาระตาม

ครรลอง ส่วนจะมีเกมการเมือง รวมถึงการ

ยื้อการพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.หรือไม่ ตนไม่แน่ใจ พรรคเราไม่มี

อะไร และคิดว่าจะพิจารณาทันตามกรอบ 

เพราะเหลือเพียงไม่กี่มาตรา ส่วนกระแส

ข่าวที่ดีลลับกับพรรคเพื่อไทยหนุนสูตรหาร 

100 ก็ไม่มี เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่าย

ค้าน เราเป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล จะไปดีล

อะไรไม่ได้

เมื่อถามว่า จนถึงขณะนี้ ได้ตกผลึก

สูตรว่าจะหนุนสูตรหาร 100 หรือ 500 

อย่างไร นายนิโรธกล่าวว่า แล้วแต่ ส.ส. บาง

คนก็ชอบ 100 บางคนก็ชอบ 500 แล้วแต่

เจตจำานงของแต่ละคน เพราะก็ไม่เคยตรง

กันทุกพรรค ก็แล้วแต่ พรรค พปชร.ไม่ซีเรียส

ว่าจะ 100 หรือ 500

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค พปชร.ว่า 

สำาหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 15 ส.ค. ซึ่งถือเป็นวัน

สุดท้ายตามกรอบระยะเวลาก่อนครบ 180 

วัน ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำาวันที่ 14 ส.ค. พรรคได้

มีการส่งสัญญาณโดยโทร.แจ้งไป ส.ส.พรรค

ทุกคนไม่ ให้เดินทางเข้าร่วมประชุมร่วม

รัฐสภาในวันที่ 15 ส.ค. เนื่องจากกังวล

ว่าหากลงชื่อเข้าประชุมสถานการณ์จะยืด

เยื้อ เพราะทางฝั่ง ส.ว.บางส่วนยังแสดง

เจตจำานงเป็นองค์ประชุม จนอาจกระทบ

กับสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบหาร 

100 ตามที่พรรค พปชร.ต้องการ อย่างไร

ก็ตามยังมี ส.ส.บางส่วนมีแนวโน้มที่จะเข้า

ร่วมเป็นองค์ประชุม แต่จะไม่ทำาการโหวต

รายมาตรา เนื่องจากยังมีความกังวลว่าจะ

ทำาผิดกฎหมาย

วอนเข้าประชุมรักษาภาพลักษณ์สภา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า

พรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทาง

ลบเมื่อเกิดเหตุการณ์สภาล่มว่า แน่นอน

ที่สุดว่าเมื่อสภาล่ม ประชาชนย่อมรู้สึกไม่

พอใจการทำาหน้าที่ของ ส.ส.และ ส.ว. และ

องค์กรรัฐสภาโดยรวมที่ประชาชนเลือกตั้ง

ให้มาทำาหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในสภา 

แต่ไม่ทำาหน้าที่สมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส.และ 

ส.ว. ควรต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขไม่ให้สภา

ล่มเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะกระทบต่อภาพ

ลักษณ์ของสมาชิกรัฐสภา ผู้ที่ ไม่อยู่เป็นองค์

ประชุมในสภาจนทำาให้สภาล่มจึงต้องตอบ

คำาถามสังคมให้ได้ว่า ไม่อยู่เป็นองค์ประชุม

สภาเพราะอะไร อย่างไร

ส่วนที่มีการกล่าวว่า สภาล่มเพราะ

สองเผด็จการ คือเผด็จการรัฐสภาและ

เผด็จการทหารจับมือกัน ทำาให้กฎหมาย

ลูกออกมาเป็นประโยชน์กับพรรคการเมือง

บางพรรคให้ได้เปรียบจากการเลือกตั้ง และ

นำาไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในอนาคต 

นายองอาจกล่าวว่า ก็เป็นข้อมูลที่ต้องรับ

ฟัง คงต้องติดตามต่อไปว่าการเคลื่อนไหว

ของ ส.ว.และ ส.ส.บางพรรคจะแสดงออก

ให้ เห็นถึ งความเป็นไปได้อย่ างที่ มีการ

วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ สำาหรับที่มีการฟัน

ธงว่าประชุมสภาวันที่ 15 ส.ค.นี้สภาล่ม

นั้น ก็มีความเป็นไปได้ แต่ไม่ว่าใครหรือบาง

พรรคการเมืองใดต้องการให้กฎหมายเลือก

ตั้ง ส.ส.ออกมาทำาให้ได้เปรียบจากการเลือก

ตั้งมากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็ไม่ควรทำาให้สภา

ล่ม แต่ควรทำาให้สภาเดินหน้าประชุมไปได้

ตามกระบวนการปกติ น่าจะเกิดผลดีต่อภาพ

ลักษณ์สภา และเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดย

รวมมากกว่า

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า หลัง

จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีคำา

สั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวัน

จันทร์ที่ 15 สิงหาคม พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อเป็นการคัดค้านและยับยั้ งการกระ                                                   

ทำาที่ขัดหลักการ และขัดต่อบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มาตรา 91 

ส.ส.พรรคเพื่อไทยมีข้อสรุปร่วมกันว่า 1.จะ 

ไม่เป็นองค์ประชุมในการประชุมร่วมรัฐสภา

ในวันที่ 15 ส.ค. 2.หากเกิดกรณีเปิดประชุม 

ร่วมรัฐสภาได้ ตัวแทน ส.ส.จะเข้าร่วมประ 

ชุม โดยจะอภิปรายคัดค้านสูตรหาร 500 

ให้ถึงที่สุด หากจบการอภิปรายแล้ว พรรค

เพื่อไทยจะไม่เป็นองค์ประชุมและจะไม่ร่วม

ลงมติต่อ เราสามารถทำาให้กฎหมายเป็น

กฎหมายที่ตอบสนองประชาชนและสังคม

ไทยได้ด้วยการหยุดยั้งกระบวนการการต่อ

รองรูปแบบเดิมๆ เพื่อประโยชน์ของตน 

พท.ยืนกรานไม่สังฆกรรม

“ยืนยันไม่ร่วมสังฆกรรมในการตรา

กฎหมาย ที่สุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระทำา

ได้ตามรัฐธรรมนูญ การยับยั้งไม่ให้กฎหมาย

ที่บิดเบี้ยวผ่านสภาคือหน้าที่ของตัวแทน

ประชาชนที่เราได้รับมอบหมายมา เราไม่ได้

โดดงาน ส.ส.ทำางานทุกวัน วันประชุมร่วม

รัฐสภายังจับตา ติดตามว่า ส.ส. ส.ว.จะทำา

อะไร และอยากให้ประชาชนช่วยกันจับตา

การทำางานของสมาชิกรัฐสภาในวันพรุ่งนี้

ด้วย” นส.ธีรรัตน์กล่าว 

นายนพดล ปัทมะ รองประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าว

ว่า สูตรหาร 500 มันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 

91 ที่รัฐสภาพึงแก้ไขไปไม่นานอย่างชัดเจน 

แจ่มแจ้งดังแสงตะวัน ไม่ต้องสงสัย ไม่มีช่อง

ให้ตีความ เอาประเด็นนี้ประเด็นเดียว พรรค

เพื่อไทยก็สนับสนุนสูตรหาร 500 ไม่ได้แล้ว 

โดยไม่ต้องพิจารณาประเด็นว่าระบบเลือก

ตั้งสูตรไหน ใครได้ใครเสีย เพื่อไทยชัดเจน 

ไม่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งสูตร 

500 เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญ ประสาน

งากับหลักนิติรัฐ และบั่นทอนเสถียรภาพ

ทางการเมือง เมื่อถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำาคัญ 

พรรคเพื่อไทยขอเดินไปทิศที่ถูกต้อง

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ในฐานะ

เลขานุการรัฐบาล และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรค พปชร. เปิดเผยว่า กรณีที่นายสม

ชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับ

เคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย พาดพิง

ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหน้าพรรค พปชร.ว่า การประชุมร่วม

วันที่ 10 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคทุกคนรู้ว่ามี

ประชุมร่วม เพราะฉะนั้น ก็ต้องมาทำาหน้าที่

แน่นอน โดยนายสมชัยอย่าพยายามดึงชื่อ

ของ พล.อ.ประวิตรมาเกี่ยวข้อง และไม่ควร

มายุ่งเกี่ยวกับพรรค พปชร.ควรไปทำาหน้าที่

สมาชิกของตัวเองมากกว่าที่จะมาใช้สิทธิ์

พาดพิงเกี่ยวกับการทำางานของพรรค เพราะ 

พปชร.ให้เอกสิทธิ์ ส.ส.ทุกคนในการทำาหน้าที่

ของตนเอง ไม่ควรจะนำาเรื่องดังกล่าวมาเล่น

เกมทางการเมือง เพราะการเข้าร่วมประชุม

หรือไม่ เป็นเรื่องส่วนบุคคลของ ส.ส.แต่ละ

ท่าน หากใครมีภารกิจหรือป่วย ก็สามารถลา

การประชุมได้ตามข้อบังคับ

“การพิจารณากฎหมายลูกในตอนนี้                                                          

ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.แต่ละคน พล.อ. 

ประวิตรไม่เคยมีการสั่งการใดๆ ข่าวลือต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากกลุ่มการเมืองที่ ไม่หวัง

ดี ต้องการนำาชื่อของท่านมาพาดพิงและ

ดิสเครดิตทางการเมือง รวมไปถึงมีความ

พยายามที่จะทำาลายภาพลักษณ์ที่ดีของ 

พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี” นายอรรถกร กล่าว

เตือนหาร 500 หัวล้มฟาดพื้น

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) โพสต์ข้อความเรื่อง “แล้วจะรู้สึก 

เมื่อเกิดสุญญากาศทางกฎหมายเลือกตั้ง” 

ว่า  การคำานวณ ส.ส.โดยเอา 500 หาร

นั้นมันผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญจะแจ้ง

ซึ่งหน้ากลางวันแสกๆ เดินไปก็ล้มหัวฟาด

พื้นแน่นอน ผมจึงไม่เดินไปด้วย มันฝืน

กฎหมายฝืนจริยธรรมที่เรารู้ทั้งรู้ยังขืนทำา

ไปได้ สมัยผมเรียนกฎหมายมีคำาพิพากษา

ฎีกาว่า คนที่เข้าร่วมประชุมในการวางแผน

ปล้นทรัพย์ แม้ ไม่ ได้ ไปร่วมในการปล้น

ด้วยก็ถือว่ามีความผิดเป็นตัวการร่วม เรื่อง

โหวตร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่

กำาลังพิจารณากันอยู่มันก็น่าจะมีนัยแบบ

เดียวกัน ผมจึงเห็นว่าเป็นจริยธรรมทาง

ความรู้สึกและทางกฎหมายที่ต้องปฏิเสธ

ต่อการกระทำาสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง ผมยึดหลัก

นี้ในการตัดสินใจ จึงไม่เข้าร่วมสังฆกรรม 

ไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งไม่เป็นพวก

ของพรรคการเมืองใด มาจากความรู้สึก

แท้ๆ ตั้งแต่ต้นว่าถูกคือถูก ผิดคือผิด เดินไป

ตามแนวทางที่เราตัดสินใจไปให้สุด เคารพ

ตนเอง เคารพกฎหมาย นั่นคือจริยธรรมใน

การทำาหน้าที่ ผมจึงยืนอยู่ที่พวก 100 มา

ตั้งแต่ต้นจนจบ

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ฐานะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  โพสต์เพจ

เฟซบุ๊กว่า ...สภามีไว้ทำาไม อย่าหักด้ามพร้า

ด้วยเข่า 2 แนวทาง 1 ข้อคิดเห็น และข้อ

เสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาการล่มสภา เสนอ

ต่อประชาชนและสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน 

ประกอบการพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้แล้ว

เสร็จในวาระ 3 (15 ส.ค.65) ดังนี้ แนวทางที่ 

1 พิจารณาผ่านวาระ 3 ตามที่สมาชิกรัฐสภา

ลงมติส่วนใหญ่เห็นชอบเสนอแก้ไขไปแล้ว 

(สูตร 500) ให้ลุล่วง ตามแนวทางที่ 1 จะ

แล้วเสร็จทันก่อนครบวาระ 4 ปี ของสภาผู้

แทนราษฎร และย่อมทันก่อนการเลือกตั้ง

ครั้งหน้าแน่นอน, แนวทางที่ 2 โหวตวาระ 3 

ด้วยเสียงโหวตเห็นชอบไม่พอถึงกึ่งหนึ่งของ

สมาชิกรัฐสภา หาก พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ตก

ไป เพราะเสียงเห็นชอบไม่มากพอ ก็สามารถ

เร่งแก้ไขได้ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 

ที่ ไม่เห็นด้วยกับสูตรหาร 100 ควรเสนอ

แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 93 มาตรา 94 ที่

ยังคงค้างอยู่ในเรื่องการคำานวณ ส.ส.พึงมีไว้

ให้เสร็จสิ้นกระแสความไปในคราวเดียวกัน

สรุปได้ว่า รวมเวลาทั้ งหมดตาม

แนวทางที่ 2 ย่อมแล้วเสร็จทันก่อนครบ

วาระ 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎร และทัน

ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าเช่นกัน หากมีการ

ยุบสภาและไม่มี พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ถ้ามี

การยุบสภาและไม่มี พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.  

เมื่อไม่มีกฎหมายเลือกตั้งและจำาเป็นต้องมี

การเลือกตั้งขึ้น จึงถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี

ความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึง

ต้องตราพระราชกำาหนดขึ้น และที่ผ่านมามี

กรณีตัวอย่างที่ตรวจสอบพบว่า เคยปฏิบัติ

ตามประเพณีกฎหมาย ออกพระราชกำาหนด

เลือกตั้งอย่างน้อยรวม 3 ครั้ง 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ

พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 

สำานึกเป็นเรื่องสำาคัญของผู้แทนประชาชน

คือเรื่องที่ขอฝากไปถึงผู้แทนของประชาชน

ในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 15 สิงหา. 

65 เพื่อพิจารณากฎหมายลูกระบบการเลือก

ตั้ง ประชาธิปไตยจะเรียกว่าชอบธรรมได้ 

เราต้องดูกันที่ “คุณภาพของกระบวนการ” 

ว่าเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแค่ไหน ผู้แทนรับ

ผิดชอบต่อประชาชนเพียงใด และรัฐบาลฟัง

เสียงสะท้อนและตอบสนองต่อปัญหาของ

ประชาชนอย่างไร นั่นคือเหตุผลที่เราเป็น

ประชาธิปไตย

“การเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกทีครับ 

ท่านอยากให้ประชาชนมีภาพจำาท่านแบบ

ไหน ท่านก็พึงทำาแบบนั้น กลับกัน ท่านไม่

อยากให้ประชาชนหมดศรัทธากับตัวท่าน

แบบไหน ก็พึงหลีกเลี่ยงกระทำาสิ่งนั้น”.

โว 21 ส.ค.

พยายามให้ตนเองอยู่ในตำาแหน่งต่อ ซึ่งเรา

มั่นใจว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตีความตาม

บทกฎหมาย พล.อ.ประยุทธ์จะหลุดจาก

ตำาแหน่งนายกฯ ก่อนวันที่ 24 ส.ค.แน่นอน 

หากผลออกมาเป็นอย่างไร พี่น้องประชาชน

จับตามอง ไม่แน่อาจจะเห็นความพิลึกพิลั่น 

หรืออาจได้ดีใจว่าประเทศไทยยังมีความ

ยุติธรรมอยู่ 

“พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ที่สร้างความขัด                                     

แย้งให้กับสังคมไทย มาด้วยวิธีที่ ไม่ชอบ

ธรรมตั้งแต่ต้น กำาลังทำาตนอยู่เหนือกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่พวก

เขาและองคาพยพเขียนขึ้นมา ทั้งที่เขียนเอา

ไว้เป็นหอกทิ่มแทงพรรคการเมืองฝ่ายตรง

ข้ามหรือกลุ่มคนที่อยู่คนละฝั่ง วันนี้กฎหมาย

กำาลังกลับมาใช้กับตัวเขาเองแล้วก็ไม่ยอมที่

จะปฏิบัติตามอีก ประเทศไทยเสียโอกาสมาก

แล้ว 8 ปีที่ผ่านมา ประเทศถอยหลังมาโดย

ตลอด สิ่งที่พวกเราอดทนมาได้ตลอด ถามว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ควรจะออกไปได้ตั้งแต่ตอน

นี้เลยหรือไม่ ถ้าประชาชนเลือกได้ก็บอกว่า

อยากให้ออกไปตั้งแต่วันนี้เลย” น.ส.ธีรรัตน์

กล่าว 

เมื่อถามถึงกรณีเสนอชื่อ พล.อ.ประ 

วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นนายกรัฐ                                                           

มนตรีสำารอง น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า หาก พล.อ. 

ประยุทธ์ออกจากตำาแหน่ง รัฐธรรมนูญ

กำาหนดไว้ชัดเจนว่า แคนดิเดตนายกฯ หรือ

ผู้ที่มีรายชื่อเป็นนายกฯ จากพรรคการเมือง

คือใครบ้าง ซึ่ง พล.อ.ประวิตรไม่ได้เป็นหนึ่ง

ในนั้น 

ด้านนายชนะศักดิ์  อัตถาวงศ์ ที่

ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ ตอบโต้ 

น.ส.ธีรรัตน์ ว่าไม่ควรออกมาตีความเอา

เองว่านายกฯ จะหลุดหรือไม่หลุดจาก

เก้าอี้ เพราะสุดท้ายต้องรอศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณา น.ส.ธีรรัตน์ ไม่ต้องออกมาพูด

ลักษณะชี้นำา สร้างความสับสนให้ประชาชน 

ทั้งนี้ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นใด นายกฯ 

ก็ยืนยันแล้วว่าพร้อมรับคำาตัดสิน ไม่ได้ทำาตัว

อยู่เหนือกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตาม

“น.ส.ธีรรัตน์ออกมาบอกว่านายกฯ 

ประยุทธ์เป็นผู้สร้างความขัดแย้งให้สังคม

ไทย มาด้วยวิธีที่ ไม่ชอบธรรมตั้งแต่ต้น ขอ

ย้ำาว่าความขัดแย้งของประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่

การบริหารงานของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร เป็นนายกฯ แล้ว และการที่นายกฯ 

ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศเพราะเข้า

มาแก้ไขปัญหา และยืนยันว่าตั้งแต่นายกฯ 

ประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศ ประเทศไทย

ไม่ ได้ เสียโอกาสเลยแม้แต่น้อย ในทาง

กลับกัน หากยังเป็นคนของพรรคเพื่อไทย

บริหาร ประเทศไทยจะเสียโอกาส และพัง

มากกว่านี้ เพราะไม่เคยนึกถึงประเทศชาติ

ประชาชนเลยแม้แต่น้อย ซึ่ง น.ส.ธีรรัตน์

เป็น ส.ส.พรรคเพื่อไทยมานาน น่าจะรู้นิสัย

ของนายใหญ่และนายหญิงเป็นอย่างดี” 

ธนกรดีดปากทั่นเต้น

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ก็ตอบโต้นายณัฐ

วุฒิ  ใสยเกื้อ ผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อ

ไทย ในเรื่องนายกฯ 8 ปีว่า ที่ผ่านมานายกฯ 

ไม่เคยตอบโต้ทางการเมืองใดๆ มุ่งทำางาน

เพื่อช่วยประชาชนจากความเดือดร้อนลูก

เดียว ส่วนที่บอกว่าถ้าไม่มีรัฐประหาร 2557 

น.ส.ยิ่งลักษณ์อาจเป็นนายกฯ 8 ปีได้นั้น 

คิดว่าไม่น่าจะใช่ ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์อยู่ครบ 

8 ปีไม่ได้ เพราะเชื่อใครคนหนึ่ง ผลักดัน

กฎหมายสุดซอยจนคนทั้งประเทศรับไม่ได้

ต่างหาก ถ้าจะโทษใครสักคน ก็ควรโทษตัว

เองน่าจะเหมาะสมที่สุด ส่วนเรื่องวาระการ

ดำารงตำาแหน่งควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และหากศาลตัดสิน

อย่างไร ก็ขอให้เคารพคำาตัดสินด้วย ไม่ใช่ว่า

ตัดสินไม่ตรงกับที่ตัวเองคาดหวังไว้ก็ตีโพยตี

พาย กล่าวโทษศาลรัฐธรรมนูญอีก

วันเดียวกัน ที่สมาคมนักข่าวนักหนัง 

สือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ญาติวีรชนพฤษภา 2535 และสภาที่ 3 ร่วม

จัดเสวนา วาระ 8 ปี การดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ โดยมีนาย

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การ

คลัง, นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้

ว่าการสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, นาย

วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต, นายเจษฎ์ โทณะวณิก 

นักวิชาการด้านกฎหมาย และนายนิติธร ล้ำา

เหลือ แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทย ร่วม

เสวนา 

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชน พฤษภา 2535 

กล่าวเปิดเสวนาว่า สิ่งที่น่ากังวลมากคือ

ความเป็นผู้นำาในการบริหารประเทศไม่

ชัดเจน ซึ่งหากดูจากรัฐธรรมนูญแล้วเข้าใจ

ว่าชาวบ้านทั่วไปก็เข้าใจดีว่า การดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์สิ้นสุด

แล้ว เว้นแต่จะแถไปเป็นอย่างอื่น และเมื่อ

เดือนที่ผ่านมา มีข่าวลือว่ามีนายทุนใหญ่

พยายามให้สวนกล้วยเพื่อให้การพิจารณา

เรื่องดังกล่าวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งหลายครั้งการพิจารณา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดกับความ

รู้สึกประชาชน และมีข่าวลือว่าจะแอบอ้าง

สถาบัน จึงขอเตือนว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์

รักสถาบันจริง ต้องไม่นำาสถาบันมาเกี่ยวข้อง 

นายธีระชัยกล่าวว่า เชื่อว่าตุลาการ

จะสร้างระบบการเมือง ขจัดความขัดแย้ง 

โดยนึกถึงประโยชน์ประเทศชาติ ความ

ผาสุกของประชาชน ไม่ได้ตัดสินตามตัว

อักษรอย่างเดียว หากเป็นในต่างประเทศ

เขาดูเจตนารมณ์ จุดมุ่งหมายทางการเมือง

เป็นหลักด้วย แต่ท่านต้องการตั๋ว 12 ปี ท่าน

ต้องการจะเป็นจักรพรรดิใช่หรือไม่ การ

กำาหนดเวลา 8 ปี เพื่อไม่ให้ผูกขาด อัน

เป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมือง  

นายวันวิชิตกล่าวว่า ในประเทศ

พัฒนา จะจำากัดอำานาจของผู้บริหารประเทศ 

หรือรู้จักพอ ประเทศเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ให้

ประธานาธิบดีเป็นสมัยเดียว ซึ่งหากอยาก

เป็นวีรบุรุษ รัฐบุรุษ ต้องมีบรรทัดฐานที่ดี 

ไปดูนายทหารรุ่นพี่หลายๆ คน ยังมีระยะ

เวลา มีสปิริต ยางอาย มีความรับผิดชอบ

ทางการเมืองอย่างสูง ในยุค พล.อ.สุรยุทธ์ 

จุลานนท์ ประกาศจะอยู่ 15 เดือน ทั้งที่

ด้วยอำานาจประกาศว่าจะไปต่อก็ได้ ในปี 

2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ก็อยู่ในเวลา

จำากัด เพราะไม่อยากให้มีวิกฤตการเมือง 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ท่านก็รู้จักพอ

นายพิศิษฐ์กล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญ

มาตรา 158 หรือ 264 กำาหนดโดยชัดเจน 

การนับวาระตั้งแต่มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ซึ่งหลังพ้นวันที่ 24 ส.ค.2565 

พล.อ.ประยุทธ์ยังทำาหน้าที่ต่อจะมีปัญหา

มาก ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินแผ่นดิน ไม่

สามารถเบิกจ่ายเงินเดือน ผลประโยชน์ที่รัฐ

ให้ในตำาแหน่ง นายกฯ ควรคิดได้ ไม่ใช่มา

หาเหตุ ตีความขยายเวลาเพื่อจะอยู่ต่อ หาก

มีความพยายามยื้อกันต่อไป ไม่รู้ว่าท่านเสีย

สละจริงหรือไม่ หรือยังยึดติดในอำานาจ อย่า

ถลำาไป จนรับผิดชอบไม่ได้ ความเสียหายจะ

เกิดกับประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินแผ่นดิน   

หาทางออกก่อน 23 ส.ค.

นายนิติธรกล่าวว่า เมื่อมีการยื่นเรื่อง

เข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ศาลต้องไป

คิดว่าจะทำาอย่างไรให้เร็วที่สุด และควรให้

ทันก่อนวันที่ 24 ส.ค. หรือหากไม่ทันก็ควร

สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ หรือ 

พล.อ.ประยุทธ์จะขอพักการปฏิบัติหน้าที่

ก่อน หรือลาออกแล้วเป็นนายกฯ รักษา

การ แต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ครบวาระ 8 ปีแล้ว ก็อาจจะ

ไม่สามารถเป็นนายกฯ รักษาการได้ อาจจะ

ต้องใช้กลไกปลัดกระทรวงรักษาการแทน 

ดังนั้นฝ่ายการเมืองอาจจะต้องคิดแก้ปัญหา

เรื่องนี้ก่อนวันที่ 23 ส.ค. 

นายเจษฎ์กล่าวเช่นกันว่า หากศาล

รัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วดำาเนินการไม่แล้ว

เสร็จภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 

ส.ค. แม้วันที่ 24 ส.ค. จะยังสามารถดำารง

ตำาแหน่งได้ตามนิตินัย แต่ในทางพฤตินัย

แล้วจะทำาได้หรือไม่ เพราะในวันที่ 26 ส.ค.ที่

จะมีการประชุมกำาหนดผู้บัญชาการเหล่า

ทัพ หากท่านไปนั่งเป็นประธานการประชุม

แล้วแต่งตั้งตำาแหน่งสำาคัญจะทำาได้หรือไม่ 

เพราะเปรียบเหมือนการสมรสกัน หากตาม

กฎหมายให้การสมรสเป็นโมฆะ แม้จะย้อน

ไปได้ทางนิตินัยว่าเป็นโมฆะ แต่พฤตินัย

สามารถย้อนไปได้หรือไม่ เพราะสมรสกัน

ไปแล้ว อยู่กินกันไปแล้ว หรือมีลูกกันไปแล้ว 

ทั้งนี้ หาก พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่

และคืนเงินเดือนในช่วงหลังจากวันที่ 24 

ส.ค. จะเป็นการลดความขัดแย้งในบ้านเมือง

ได้ จะเป็นการช่วยให้ พล.อ.ประยุทธ์เองใน

การป้องกันปัญหา และช่วยลดแรงกดดัน

ต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย แต่เชื่อว่าศาลรัฐ 

ธรรมนูญคงจะไม่ยื้อเวลาการพิจารณาออก

ไปนานอย่างแน่นอน 

ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว 

คณะหลอมรวมประชาชน นำาโดยนายจตุพร 

พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย

ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และนายนิติธร 

จัดเวทีปราศรัย “8 ปี ประยุทธ์ ต้องไป คน

ไทยลูกขึ้นสู้” โดยนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ

เจ๋ง ดอกจิก แนวร่วม นปช. ปราศรัยว่า 

การมารวมกันไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง 

มาเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน 

พล.อ.ประยุทธ์ต้องออก 23 ส.ค.นี้ ไม่มี

เหตุผลอื่น  ทางออก พล.อ.ประยุทธ์เหลือไม่

กี่ทาง 1.ออกก่อนให้คนอื่นมาเป็น และ 2.ให้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

“ฝากไปยังไอโอที่แฝงตัวอยู่ ที่จะ

ไปรายงานนายให้ตรงว่าคนที่มาร่วมฟัง

ปราศรัยครั้งนี้ 3,000 คน 21 ส.ค.จะมาเพิ่ม

มากกว่าน้ี 3-4 เท่า แล้ว พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่

ได้อย่างไร จะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ ขณะนี้คือ

คณะหลอมรวมประชาชนไล่ประยุทธ์ที่กำาลัง

ทำาผิดรัฐธรรมนูญ ขอให้วันที่ 21 ส.ค.นี้มา

รวมตัวกันให้มากๆ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ปราศรัยได้

นัดแนะกับผู้ที่มาร่วมรับฟังการปราศรัยให้

เตรียมนำาขวดน้ำาบรรจุใส่เม็ดถั่วเขียว เป็น

เครื่องมือส่งเสียงในการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 

โดยการเขย่าหรือเคาะกับพื้นให้เกิดเสียงดัง 

ถ้ามีการชุมนุมวันไหน ให้นำาติดตัวมาด้วย 

เช่นเดียวกันกับวันที่ 23 ส.ค. เวลา 00.01 น.                                              

พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ออกจากเก้าอี้นายกฯ จะ

ใช้ขวดน้ำาเคาะกับพื้นถนนราชดำาเนินให้พื้น

ทรุดไปเลย

ต่อมา นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ อดีต

โฆษก นชป. กล่าวว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์

อยู่เกิน 24 ส.ค.นี้ ก็เป็นนายกฯ เถื่อน การ

อยู่ต่อของ พล.อ.ประยุทธ์ทำาไมต้องไปถาม

ศาลรัฐธรรมนูญ ทำาไมไม่มาถามประชาชน 

ถ้าไม่ออกไปก่อน 24 ส.ค.นี้ประชาชนจะ

กระทืบเอง ทุกคนต้องออกมา ถ้าประชาชน

ไม่เต็มถนนราชดำาเนิน พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่

ออก เราต้องมากันเยอะๆ และขอเสนอให้

พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ชาติ

ไทยพัฒนาลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแค่

นี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ก็อยู่ ไม่ได้แล้ว 

สัปดาห์หน้าต้องมาสร้างพลังร่วมกันไล่ 

พล.อ.ประยุทธ์ออกไปให้มาก ไม่ให้มีที่ยืน

เปิดจุดแข็งจุดอ่อนว่าที่นายกฯ 

วันเดียวกัน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา 

ผู้อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เสนอ

ผลสำารวจเรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน คนจะ

เป็นนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษาประชาชน

ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำานวน 2,025 

ตัวอย่าง โดยที่น่าพิจารณาคือ 3 อันดับจุด

แข็ง จุดอ่อน คนจะเป็นนายกฯ ในการเลือก

ตั้งครั้งต่อไป พบว่า พล.อ.ประยุทธ์มีจุด

แข็ง 45.1% จงรักภักดี, 34.8% อดทนแบก

ภาระวิกฤตประเทศ และ 34% มีผลงาน

เปิดประเทศ ฟื้นสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบีย 

เป็นต้น ในขณะที่จุดอ่อน 55% มองว่าไม่คุม

อารมณ์ โมโหง่าย, 51.5% อยู่นานมา 8 ปี 

และ 48.4% ไม่เก่งเรื่องแก้ปัญหาปากท้อง 

เมื่อเทียบกับ น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร แกนนำาพรรคเพื่อไทย มีจุดแข็ง 20.1% 

จงรักภักดี, 43.7% คนรุ่นใหม่ และ 46.3% 

บุตรสาวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 

ในขณะที่จุดอ่อน 42.8% ขาดประสบการณ์

การเมือง, 40% ยังไม่มีผลงาน และ 32% น่า

ห่วงเรื่องการตัดสินใจในภาวะกดดันทางการ

เมือง 

ที่น่าสนใจคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ มีจุดแข็ง 29.3% จงรัก

ภักดี, 39.2% มีเครือข่ายกว้างขวางทุกวงการ

จัดการอิทธิพลได้ และ 30.9% มีผลงานแก้

ค้ามนุษย์ แจกที่ทำากิน จัดการน้ำา แก้ภัยแล้ง 

เป็นต้น ในขณะที่จุดอ่อน คือ 62.7% อายุ

มาก, 36% ไม่มีเวลาลงพื้นที่ และ 34.9% 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับนาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล 

พบจุดแข็งดังนี้ 16.1% จงรักภักดี, 41.4% 

คนรุ่นใหม่ และ 36.1% พูดจาเก่ง ส่วนจุด

อ่อน คือ 35.9% ยังไม่มีผลงาน, 36.4% ขาด

บารมีทางการเมือง และ 35.8% ยังมีช่อง

ว่างเข้าไม่ถึงชาวบ้าน 

ส่วนจุดแข็งของนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข จุด

แข็ง 41.3% จงรักภักดี, 45.9% แก้วิกฤต

โควิดต่างชาติยกย่อง ดูแลผู้ป่วยดีขึ้น และ 

40.7% มีความสามารถทำาธุรกิจสำาเร็จมั่นคง 

ในขณะที่จุดอ่อนคือ 49.8% ยังขาดคนช่วย

งานที่เข้าถึงพื้นที่, 437.2% ไม่โปรโมตตัว

เอง และ 30.8% พูดไม่เก่ง  ส่วนนายจุรินทร์  

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ 

จุดแข็งพบว่า 34.7% จงรักภักดี,  43.9% มี

ประสบการณ์การเมือง และ 41.4% นาย

ชวน หลีกภัย สนับสนุน ในขณะที่จุดอ่อน 

56.8% แก้ขัดแย้งในพรรคไม่ได้ คนเก่งลา

ออก, 35.4% ไม่โดดเด่น และ 30.9% ไม่

เห็นผลงาน 

ท่ีน่าพิจารณาคือ เปรียบเทียบผลสำา 

รวจคร้ังท่ี 1 กับคร้ังท่ี 2 เรื่องพรรคการเมือง

ท่ีประชาชนต้ังใจจะเลือกถ้าวันน้ีเป็นวันเลือก

ต้ัง พบการเปล่ียนแปลง 5 อันดับแรกของ

พรรคการเมืองในใจประชาชนคือ อันดับแรก 

พรรคเพ่ือไทยคร้ังแรกได้ 26.9% แต่คร้ังท่ี

สองลดลงเล็กน้อยมาอยู่ท่ี 25.1% อันดับท่ีสอง

พรรคภูมิใจไทยเพ่ิมข้ึนจาก 14.2% คร้ังแรก 

มาอยู่ท่ี 20% พรรคพลังประชารัฐได้ 22.3% 

คร้ังแรก แต่ตกลงมาอยู่ท่ี 15% คร้ังท่ีสอง 

พรรคประชาธิปัตย์ได้ 6.8% ในคร้ังแรกมา

อยู่ท่ี 10.8% ในคร้ังท่ีสอง และพรรคก้าวไกล

ได้ 6.9% ในคร้ังแรก และเพ่ิมข้ึนเป็น 8.8% 

ในคร้ังท่ีสอง.


