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ราคา 15 บาท

5บิก๊ บะหมีข่ อขึน้ 8บาท/FTเพิม่ แน�68.66สต.
ไทยโพสต • ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 5
รายใหญ “มามา-ซ�อสัตย-ไวไว-ยํายํา-นิชชิน”
สุดอัน้ ! รวมพลังย�นกรมการคาภายในขอขึน้
ราคาจาก 6 บาทเปน 8 บาท ยันตนทุน
วัตถุดิบทั้งน้ํามันปาลม-แปงสาลีพุงกระฉูด

รับตองหันสงออกเพ�อตอลมหายใจ “คาไฟ”
ไมรอประกาศขึ้นเอฟทีรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค.
65 เพิ่มอีก 68.66 สตางคตอหน�วย สงผล
คาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 4.72 บาทตอหน�วย สวน
ดีเซลรัฐยังตรึงลิตรละ 34.94 บาท

เม�อวันที่ 15 สิงหาคม ผูประกอบการ
ผลิตบะหมีก่ ง่ึ สําเร็จรูปรายใหญในไทย 5 ราย
ไดทําหนังสือเพ�อใหกรมการคาภายใน กระ
ทรวงพาณิชย (พณ.) เรงรัดพิจารณาและ
อนุมติใหมีการปรับราคาจําหน�ายบะหมี่ก่ึง

สําเร็จรูปโดยเร็ว หลังจากที่แตละรายได
ทยอยย�นขอปรับราคากันเองตั้งแตตนป แต
ยังไมไดรบั การอนุมตั ใิ หปรับราคา ทําใหตอ ง
รวมตัวกัน ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่ผูประกอบ
การรวมกันดําเนินการ

ทั้งนี้ ผูประกอบการขางตนประกอบ
ดวย บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด
(มหาชน) แบรนดมามา, บริษัท โชคชัย
พิบูล จํากัด แบรนดซ�อสัตย, บริษัท โรงงาน
ผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด แบรนด ไวไว,

บริษัท วันไทย อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
แบรนดยํายํา และบริษัท นิชชิน ฟูดส (ไทย
แลนด) จํากัด แบรนดนิชชิน โดยทุกรายย�น
ขอปรับราคาอีก 2 บาท
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จบ!เด็ดปกหาร500

สภาลม‘พปชร.-พท.’หาย
‘พรรคเล็ก’ดิน้ ย�นตีความ
เกียกกาย • สภาลมอีกตามคาด ปดฉาก
สูตรหาร 500 ฟนคืนชีพหาร 100 ยึดกฎ
หมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ ครม. “พปชร.พท.” ยกกวนไมแสดงตน ดาน ภท.-ปชป.
แข็งขันนั่งรวมองคประชุม ขณะที่ ส.ว.หาย
พรึ่บ ส.ส.พท.ปดตีรวนแตดําเนินการแบบ
ไมปดบัง “หมอระวี” ลั่นดาบหอกจะทิ่มไปที่

“บิ๊กปอม” มากกวา พท. ยันชวงนายกฯ รอ
ทูลเกลาฯ ถวาย พรรคเล็กรวบรวมรายช�อ
รองศาล รธน.แน� “บิ๊กปอม” ตรวจราชการ
สระบุรีตีมึน ไมรูๆ สภาลมหรือ
ที่รัฐสภา วันที่ 15 สิงหาคม ในการ
ประชุมรวมรัฐสภา

‘เงิน’ กับ ‘อํานาจ’

สัง่ ฟองชัยวัฒน
จงใจอุม ฆาบิลลี่
พวงฟนผิด157!

5

หนา...
ปลื้ม GDP ไตรมาส 2
โต 2.5%
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กรุงเทพฯ • “สิงหชัย” อัยการสูงสุดชี้ขาด
สั่งฟอง “ชัยวัฒน” อุมฆาโดยไตรตรอง “บิล
ลี่” เตรียมสงอัยการคดีพิเศษ 1 นัดตัวสง
ฟองศาล พรอมฟนซ้ํามาตรา 157 ตอศาล
อาญาคดีทุจริตฯ
เม�อวันที่ 15 สิงหาคม นายสิงหชัย
ทนินซอน อัยการสูงสุด (อสส.) ยอมรับวา
สมาชิกรัฐสภาบางตาในการรวมประชุมรัฐสภาเพ�อพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) ฉบับที.่ .. พ.ศ. ...
ไดมีคําสั่งชี้ขาดความเห็นแยงใหฟอง

อานตอหนา 15 จนทําใหองคประชุมไมครบ และตองปดประชุมหลังเปดได ไมถึงครึ่งชั่วโมง

6 บีส้ ธ.เฝาระวังลองโควิด วิษณุชศ้ี าลเมินบันทึกกรธ.

หนา...
สําหรับจีนและอเมริกา:
‘ชิป’ จากไตหวัน
จะ ‘หาย’ ไมได!

14

หนา...

ผูห ญิงติดฝดาษลิงราย5!
ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบผูติดเชื้อใหม
1,663 ราย สังเวยอีก 30 ชีวิต “บิ๊กตู”
หวงผูหายปวยอาจพบภาวะลองโควิด สั่ง
สธ.เรงใหความรูประชาชน “หมอโอภาส”
รับความรูเร�อง Long Covid ยังมีไมมาก
หมอยงชี้แคภาวะจิตใจ ผงะ! พบหญิงไทย
กลับจากยูเออีติดฝดาษวานรรายที่ 5
เม�อวันที่ 15 สิงหาคม ศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.รายงานสถาน
การณการแพรระบาดของโควิด-19 ประจํา
วันวา พบผูติดเชื้อโควิด-19 ผูปวยรายใหม
1,663 ราย โดยเปนผูป ว ยในประเทศทัง้ หมด
ทําใหมียอดผูปวยสะสม 2,398,653 ราย
(ตั้งแต 1 ม.ค.65) หายปวยกลับบาน 2,335
ราย ทําใหมผี หู ายปวยสะสม 2,401,480 ราย
ผูปวยกําลังรักษา 20,256 ราย
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ปชป.พาเหรดเชือด‘ภท.’นิม่ ๆ
ไทยโพสต • “จุรินทร” ลั่นภาคใตสงครบ
58 เขต กรีดนิ่มๆ พรรคมีวุฒิภาวะ แยกแยะ
ได อะไรคือเร�องการแขงขันทางการเมือง
และอะไรเปนการทํางานในฐานะพรรครวม
รัฐบาล “ราเมศ” ขุดผลงานขม พรรคอะไร
เอยเคยอยูกับทักษิณแลวเลือกปฏิบัติ
สนามเลือกตั้ง 14 จังหวัดภาคใตรอน
ระอุ สืบเน�องมาจากพรรครวมรัฐบาล 2
พรรค คือพรรคประชาธิปตยกับพรรคภูมิใจ
ไทยกลายมาเปนคูแ ขงกันโดยตรง ลาสุดเกิด
วิวาทะทางการเมืองระหวาง 2 พรรคอยู
บอยครั้ง โดยเฉพาะการไปเปดตัวผูสมัคร
ส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดกระบี่และพังงา
จนนําไปสูการวิพากษวิจารณวา
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หนา...

2

นายกฯ ครบ 8 ป กระทบ กม.ลูก
ระวังสูตร 100 หาร คืนชีพทิพย

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” เผนแน�บ หนีส�อ
โยนคําถามวาระ 8 ปรายวัน ขณะที่ “วิษณุ”
ชี้ชัดบันทึก กรธ.มีน้ําหนักนอย ไมเปนมติที่
ประชุม เช�อศาลเขี่ยทิ้ง ไมใชประกอบการ
พิจารณา มุงตีความตามหลักการ ขณะที่
“เสรี-สุพจน” กางรัฐธรรมนูญ 60 ฟาดกัน
เม�อวันจันทร ผูส�อขาวรายงานความ
เคล�อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทาง
เขาปฏิบัติภารกิจที่ทําเนียบรัฐบาลในเวลา
09.00 น. โดยมีกําหนดการเวลา 09.30 น.
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโย
บายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 1/2565
ที่ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล แตได
แจงเจาหนาทีเ่ ปลีย่ นสถานทีก่ ารประชุมไปยัง
หองสีเขียว ตึกไทยคูฟ า แทน รวมถึงกําหนด

การประชุมในเวลา 13.30 น. ที่นายกรัฐมน
ตรีเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
ครัง้ ที่ 4/2565 ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ
ที่ตึกภักดีบดินทร ก็ไดมีการแจงยายสถาน
ที่ประชุมไปที่หองสีเขียว ตึกไทยคูฟาเชน
เดียวกัน
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2ป.ลุยแกนา้ํ ทวม
ยันประยุทธหวง
คนไทยไมทิ้งกัน
สระบุรี/เชียงราย • “บิ๊กปอม-บิ๊กปอก”
พาเหรดเดินสายลุยแกปญหาน้ําทวม “ประ
วิตร” ลงสระบุรีกําชับแผนรับมือ 13 มาตร
การ “อนุพงษ” ขึ้นเชียงราย บอก “ป.ประ
ยุทธ” หวงใยคนไทยไมทอดทิ้งกัน “ชัชชาติ”
เตือนฝงตะวันออกเตรียมรับน้ําเออลน
เม�อวันที่ 15 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร
วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.)
และผู อํ า นวยการกองอํ า นวยการน้ํ า แห ง
ชาติ (กอนช.) พรอมคณะ ลงพื้นที่จังหวัด
สระบุรเี พ�อติดตามสถานการณนาํ้ การเตรียม
การรับมือ และใหความชวยเหลือประชาชน
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เม�อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูอํานวยการกองอํานวยการน้ําแหงชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณน้ําที่ จ.สระบุรี พรอมใหทุกหน�วยเดินหนาแผนรับมือ และแจง
เตือนประชาชนเฝาระวังอยางใกลชิด หลังคาดการณปริมาณฝนตกเพิ่มทั้ง
ภาคเหนือและภาคกลางในสัปดาหหนา โดยเตรียมเคร�องมือระบายมวลน้ํา
เสริมความแข็งแรงของคันดิน ปองกันน้าํ ทวมบานเรือนประชาชนอยางเรงดวน

0

2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

นายกฯ ครบ 8 ปี กระทบ กม.ลูก
ระวังสูตร 100 หาร คืนชีพทิพย์

เจรจาสันติสุข-ความรุนแรง
โลกคู่ขนานปัญหาชายแดนใต้

ช่

วงเช้าวันที่ 15 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์
เศร้าสลดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผู้รับ
ชะตากรรมคือชาวบ้าน ประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่
โดยคนร้ายก่อเหตุความไม่สงบ จุดชนวนระเบิด 2 ลูก
ซ้อนในสวนยางพารา ท้องที่หมู่ 2 บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ทำ�ให้ นางประทุม นักทอง อายุ
55 ปี เจ้าของสวนยางได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยสถานการณ์
ดังกล่าวเกิดเหตุขึ้นในเวลาประมาณ 06.30 น. ขณะนาง
ประทุ ม กำ � ลั ง กรี ด ยางในสวนของตนเอง ห่ า งจากบ้ า น
ประมาณ 500 เมตร
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นใน
พื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำ�รวจ และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ตชด.
447 นำ�กำ�ลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิด ปรากฏว่า
คนร้ายซึ่งแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบใกล้จุดเกิดเหตุจุดแรก ได้จุด
ชนวนระเบิดลูกที่ 2 เมื่อเวลาประมาณ 07.40 น. ระหว่าง
เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้าที่เกิดเหตุ ห่างจุดเกิด
เหตุประมาณ 200 เมตร
แรงระเบิดทำ � ให้มีเจ้าหน้าที่ ได้รับบาดเจ็บและเสีย
ชีวิต โดยผู้เสียชีวิตคือ จ.ส.อ.สมชาย แดงเงิน สังกัดกองร้อย
ทหารพรานที่ 4814 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48
ส่วนผู้ ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วย พ.ต.ท.วสันต์ พันธ์ โภค
รองผู้กำ�กับการ สภ.สุไหงปาดี, จ.ส.ต.ภานุวัตน์ ชมภูนุช และ
ส.ต.อ.วีนัส ประดิษฐ์ธรรม นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ชุดอี โอ
ดี ตชด.447 ได้รับบาดเจ็บอีก 2 นาย คือ ด.ต.อมรเทพ ทอง
เหลือง กับ ด.ต.ประพันธ์ พุมนวล
สำ�หรับพื้นที่บ้านโคกโก ม.2 พื้นที่เกิดเหตุนั้น กล่าว
ได้ว่าเป็นพื้นที่ชุมชนชาวไทยพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่เคย
ปรากฏความขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งการทำ � มาหากิ น ระหว่ า งไทย
พุทธและไทยมุสลิม อย่างไรก็ตาม น่าพิจารณาว่า หากย้อน
กลับไปในช่วงต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา การประชุมการพูดคุย
เพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับบีอาร์เอ็นเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2565
โดยฝ่ายบีอาร์เอ็นมีการแถลงข่าว ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทั้งนี้ โดยสรุปใจความสำ�คัญ การพูดคุยเพื่อสันติสุข
ชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ คณะพูดคุยฝ่ายไทยและบี
อาร์เอ็นเห็นพ้องร่วมกันต่อยอดลดความรุนแรงในพื้นที่ หลัง
ปฏิบัติการรอมฎอนสันติประสบความสำ�เร็จ พร้อมนับหนึ่ง
พิ จ ารณาร่ า งแนวคิ ด การยุ ติ ค วามรุ น แรงและการจั ด เวที
ปรึกษาหารือกับประชาชน เร่งตั้งกลไกที่เป็นกลางติดตาม
เหตุรุนแรง โดยคณะพูดคุยฝ่ายไทยและบีอาร์เอ็นยังคงมุ่ง
มั่นที่จะเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แน่นอนว่า หากมองกลับไป เวทีการพูดคุยสันติสุขที่
ดำ�เนินมาครั้งที่ 5 ซึ่งถือเป็นครั้งล่าสุดบนโต๊ะเจรจาพูดคุย
ที่ต่างฝ่ายมองว่า จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการค่อยๆ สาง
ปัญหายืดเยื้อในพื้นที่ และหวังจะตีกรอบความรุนแรงให้
ตีวงแคบลง แต่ในทางหนึ่งที่จะต้องตระหนัก นั่นคือช่างสวน
ทางกับเหตุการณ์ ในพื้นที่ ที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติการยังต้องสังเวยชีวิต เลือดเนื้อรายวัน
เสมือนเป็นเหตุการณ์คู่ขนาน ระหว่างบนโต๊ะเจรจา
กับสถานการณ์ความจริงของความรุนแรงที่ยังคงมุ่งหน้า
ไปอย่างเชื่องช้า เหยียบย่ำ�ไปบนศพ กองเลือด ของผู้สูญ
เสียชีวิต ครอบครัวต้องพลัดพรากจากกัน ท่ามกลางงบ
ประมาณจำ�นวนมหาศาลที่อาจถมลงไปที่ ไหนสักแห่ง หรือ
กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในพื้นที่เลี้ยงไข้เรื้อรังปัญหาไฟใต้
กันไปอย่างมั่นคงจนย่างก้าวสู่ปีที่ 20 แล้ว!.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
“เรื่องกัญชาไม่ ได้กังวลเรื่องการสร้างเหตุเดือดร้อน
รำ�คาญ แต่กังวลเรื่องของการเข้าถึงหาซื้อง่ายกว่าการซื้อ
บุหรี่ ทำ�ให้เด็กนักเรียนสามารถจะเข้าถึงกัญชาได้ง่าย แม้ว่า
จะมีการห้ามจำ�หน่ายให้กับผู้มีอายุต่ำ�กว่า 20 ปี แต่จะมีคน
บางกลุ่มลักลอบขายกัญชาให้กับเด็กนักเรียน”.
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ารพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จบลงที่มี ส.ส.และ
ส.ว.บางฝ่ายทำ�แท้งร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ โดยใช้วิธีการล่ม
สภา เพื่อให้ลงมติไม่ทันกรอบระยะเวลา 180 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา 132 กำ�หนด
ผลของการประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 ส.ค.คือ ตอกฝา
โลงการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยสูตร 500 หารเรียบร้อย ส่วน
สูตร 100 หารจะฟื้นคืนชีพหรือไม่ อย่าเพิ่งฟันธง ขอให้รอฟังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเสียก่อนก็ดี   
ส่วนเหตุการณ์สภาล่ม สังคมจะถือเป็นโทษ คาดโทษ หรือยก
โทษให้ผู้แทนตัวเองก็ตามแต่อัธยาศัย
อย่างไรก็ตาม จากนี้ ให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ซึ่งร่าง
ดังกล่าว ครม.ทำ�ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แนะนำ�
ตามกฎหมายกำ�หนดให้ เมื่อรัฐสภาเห็นชอบแล้ว ให้รัฐสภา
ส่งถึง กกต. เพื่อให้ความเห็นภายใน 15 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป และถ้า กกต.ไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ ได้
รับร่าง ให้รัฐสภาดำ�เนินการต่อไป
แต่ถ้า กกต.เห็นว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ทำ�ให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอ
ความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบ ซึ่ง
รัฐสภาจะเห็นสมควรแก้ ไขหรือไม่แก้ ไขก็ได้
จากนั้นให้รัฐสภาส่งถึงนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯ จะต้องรอ
ไว้ 5 วันก่อนนำ�ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยระหว่างระยะเวลาที่รอนั้น
ส.ส. ส.ว. สามารถเข้าชื่อกัน 1 ใน 10 ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา เพื่อยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้
วินิจฉัยต่อไป
ซึ่งคำ�ตอบจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ยังไม่มีใครทราบ ขึ้นชื่อ
ว่าการเมืองไทยพลิกได้ทุกนาที การฉลองชัยล่วงหน้าจะได้ ใช้สูตร

จบ! เด็ดปีก
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส. ฉบับที.่ .. พ.ศ. ... รัฐสภา ปรากฏว่าไม่
ครบองค์ประชุมตามทีค่ าด
ทั้ง นี้ ก่ อ นการประชุ ม นพ.ระวี
มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงการประเมิน
ท่ า ที ข อง พล.อ.ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ
รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) อย่างไร ว่า ตนไม่มี
โอกาสได้พบกับ พล.อ.ประวิตรเป็นการ
ส่วนตัว แต่จากการติดตามข่าวจากสื่อก็
ทราบว่า พล.อ.ประวิตรสั่งให้ ส.ส.พรรค
พปชร.เข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยยั ง เชื่ อ ว่ า
พล.อ.ประวิตรจะไม่หักน้องเล็ก ก็คงต้อง
พิสูจน์กัน แต่ถ้าวันนี้เกิดสภาล่มเหมือน
เดิม หอกดาบก็จะทิม่ ไปที่ พล.อ.ประวิตร
มากกว่าพรรคเพื่อไทยแน่นอน ตนรูส้ กึ ห่วง
ท่าน หาก ส.ส.พปชร.เข้าร่วม ตนก็ขอยินดี
ต้อนรับองคุลมิ าลกลับเข้าสูส่ ภา
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัว
หน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำ�ฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนว
โน้มการยุบสภาว่า ยุบสภาในช่วงนี้ก็ไม่
มีประโยชน์ ยกเว้นเขายุบสภาแล้วเขา
ได้ ป ระโยชน์ จ ากการเลื อ กตั้ ง หรื อ ได้
ประโยชน์จากอย่างอื่น เช่นอยู่ยาวหรือ
รักษาการได้ เขาก็จะยุบ
สำ�หรับการนัดประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา โดยตามหนังสือขอเชิญสมาชิก
ประชุมในเวลา 09.00 น. แต่เมื่อถึงเวลา
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำ�
หน้าทีป่ ระธานการประชุม แจ้งว่าขณะนีม้ ี
สมาชิกมาลงชื่อ 111 คน แต่องค์ประชุม
คือ 364 คน ฉะนัน้ ยังขาดอีก 200 กว่า
คน ถ้าองค์ประชุมครบเมื่อใดตนจะกลับ
มาทำ�หน้าทีต่ อ่
กระทัง่ เวลาผ่านไป 50 นาที สมาชิก
ก็ยังมาลงชื่อไม่ครบองค์ประชุม จึงยังไม่
สามารถเปิดประชุมได้ จนนายพิเชษฐ์ เชือ้
เมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย
ถามหานายชวนให้มาทำ�หน้าที่ประธาน
การประชุม ต่อมาเวลา 10.00 น. นาย
ชวนกดออดเรียกสมาชิกอีกครัง้ โดยกล่าว
ว่าสมาชิกอาจไม่ได้ติดตาม โดยเมื่อเวลา
09.00 น. ตนได้ข้ึนมาทำ�หน้าที่แล้วครั้ง
หนึ่ง โดยประกาศว่าเมื่อสมาชิกมาลงชื่อ
เป็นองค์ประชุมใกล้เคียงก็จะกลับมา แต่
เรียนว่าขณะนีอ้ งค์ประชุมก็ยงั ไม่ครบ แต่
จะให้ โอกาส จะรออีก 10 นาที ถ้าไม่ครบ
ก็คอื ไม่ครบ
ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.
เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า เมื่อครัง้ ประชุม
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100 หาร ก็ระวังจะหงายเงิบไว้บ้างก็ดี
ประเมินแล้วกติกาเลือกตั้งอย่างไรก็คงเสร็จไม่ทันสิ้นเดือน
ส.ค.นี้แน่ ประกอบกับ 23-24 ส.ค.นี้ มีประเด็นสำ�คัญอย่างการดำ�รง
ตำ�แหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีครบ 8
ปี ตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดหรือไม่
เมื่อไล่ไทม์ ไลน์ดูดีๆ ช่างบีบหัวใจคอการเมืองให้ลุ้นกันตัวโก่ง
ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้เปรี้ยง พล.อ.ประยุทธ์ต้องพ้นจาก
ตำ�แหน่งเพราะครบ 8 ปีแล้วล่ะก็ ขั้นตอนก็ต้องตั้งนายกฯ รักษา
การ เพื่อจัดให้มีการเลือกนายกฯ คนใหม่ ให้อยู่จนครบ มี.ค.66
และถ้ า เป็ น แบบนี้ จ ริ ง ๆ ต้ อ งจั บ ตานายกฯ คนใหม่ ด้ ว ยว่ า จะมี
แนวคิด นโยบายอย่างไร เพราะจะถือเป็นตัวหลักในการเปลี่ยนเกม
ปรับปรุงกติกาการเลือกตั้งที่ยังค้างคาอยู่
เพราะอย่าลืมว่า “หมอระวี มาศฉมาดล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคพลังธรรมใหม่ ตัวแทนฝ่าย 500 หาร เคยย้ำ�หลายครั้งว่า สูตร

กับตัวแทนวิป 3 ฝ่าย นายชวนเคยให้คำ�
มั่นว่าถ้าองค์ประชุมไม่ครบภายในเวลา
10.00 น.จะปิดการประชุม
นายชวนชี้แจงกลับว่า จำ�ได้วันที่
ประชุมกันคือวันที่ 9 ส.ค. ตนพูดไว้เช่น
นั้น จริ ง แต่ วัน นี้ยัง ไม่ ไ ด้ มีก ารตกลงกั น
เรื่องเวลา ก็ขออย่าได้วิจารณ์สมาชิกที่
ไม่มาประชุมในวันนี้ เพราะไม่ใช่เรื่องผิด
กฎหมาย และขอทำ�หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ให้ครบถ้วน ขอเวลาให้พวกเขาอีก 6 นาที
ทัง้ นีเ้ รื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องขีเ้ กียจ แต่เป็นความ
เห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ก็ขออย่า
วิจารณ์
จากนัน้ เวลา 10.08 น. ปรากฏว่า
มีสมาชิกมาลงชื่อเปิดประชุมครบ โดย
ส.ว.มาลงชื่อ 165 คน ส่วนส.ส.มี 200
คน โดยนายชวนแจ้งว่า การประชุมครั้ง
นี้ จ ะเป็ น การพิ จ ารณาต่ อ เนื่ อ งของร่ า ง
พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการ
เลือกตัง้ ส.ส. ในมาตรา 24/1 ที่ ไม่สามารถ
ลงมติได้

พปชร.-พท.ไม่แสดงตนอือ้

ต่อมาเวลา 10.12 น. นายชวนกด
ออดเช็กองค์ประชุมก่อนลงมติ ซึง่ ระหว่าง
นั้น ส.ส.ฝ่ายค้านหลายคนลุกขึ้นเร่งรัดให้
ปิดการประชุม เพราะองค์ประชุมไม่ครบ
แน่นอน ขณะทีฝ่ า่ ย ส.ว. เช่น นายสมชาย
แสวงการ ขอให้ประธานรอ โดยระบุว่า
มีเวลาเหลือเฟือ วันนีร้ อได้จนถึงเทีย่ งคืน
จากนั้นเวลา 10.27 น. นายชวน
ประกาศว่ า ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา
132 และข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 101
กำ�หนดให้ตอ้ งประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา
ร่างกฎหมายลูกฉบับดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระธาน
บรรจุวาระการประชุม โดยวันนี้ท่ปี ระชุม
พิ จ ารณามาตรา 24/1 เป็ น ช่ ว งตรวจ
สอบองค์ประชุมก่อนลงมติ โดยขณะนี้ขอ
อนุญาตที่ประชุม หากพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายใน 180 วัน ก็ถือว่ารัฐสภาให้
ความเห็นชอบร่างกฎหมายลูกที่เสนอตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 โดยข้อที่ 101
กำ�หนดให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ที่ใช้เป็น
หลัก ตามมติคอื ฉบับทีค่ ณะรัฐมนตรี (ครม.)
เสนอ ขณะนีม้ สี มาชิกลงชื่อเป็นองค์ประชุม
ทัง้ หมด 353 คน ไม่ครบองค์ประชุม จึงขอ
ปิดการประชุมเวลา 10.28 น.
สำ�หรับรายชื่อผู้ ไม่มาแสดงตนเป็น
องค์ประชุม ในการโหวตมาตรา 24/4 จน
เป็นเหตุให้เกิดสภาล่ม พบว่าในส่วนพรรค
พท.ไม่มาแสดงตน 120 คน จาก 132 คน
โดยผูม้ าแสดงตน 12 คนของ พท. ส่วนใหญ่
เป็น ส.ส.งูเห่าทีจ่ ะย้ายไปอยูพ่ รรคภูมใิ จไทย
(ภท.) ในสมัยหน้า รวมถึง ส.ส.ทีม่ แี นวโน้ม
จะไปอยูก่ บั พรรคไทยสร้างไทย (ทสท) ของ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อาทิ นาย
การุณ โหสกุล, น.อ.อนุดษิ ฐ์ นาครทรรพ

ส.ส.กทม. ตลอดจนมี ส.ส.พท.บางคนก็รว่ ม
แสดงตนเป็นองค์ประชุมคือ นายยุทธพงศ์
จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม, น.ส.ชนก จัน
ทาทอง ส.ส.หนองคาย
ขณะที่ ส.ส.พรรค พปชร.มีผู้ไม่มา
แสดงตน 88 คน จากทัง้ หมด 97 คน มา
แสดงตนแค่ 9 คน ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.กทม.
อาทิ นายจักรพันธุ์ พรนิมติ , นายกษิดเ์ิ ดช
ชุติมันต์, น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์,
น.ส.พัชรินทร์ ซำ�ศิริพงษ์, นายประสิทธิ์
มะหะหมัด รวมถึงนายนิโรธ สุนทรเลขา
ส.ส.นครสวรรค์ , น.ส.วทั น ยา บุ น นาค
ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ส่วนพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) มี
ส.ส.ไม่มาแสดงตน 13 คน จาก ส.ส. 16
คน มีมาแสดงตนแค่ 3 คือ กลุม่ งูเห่าทีจ่ ะ
ไปอยูพ่ รรค ภท. ได้แก่ นายณัฏฐพล จรัสร
พีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โคว
สุรตั น์ ส.ส.อุบลราชธานี, นายธนัสถ์ ทวีเกือ้
กูลกิจ จ.ตาก ขณะทีพ่ รรคชาติไทยพัฒนา
(ชทพ.) ไม่มาแสดงตน 5 คน จาก 12 คน
โดยผู้ไม่มาแสดงตน อาทิ นายวราวุธ ศิลป
อาชา หัวหน้าพรรค, นายประภัตร โพธ
สุธน ส.ส.สุพรรณบุรี และเลขาธิการพรรค,
นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ขณะที่พรรค ภท.มาแสดงตนกัน
อย่างพร้อมเพรียง 59 คน จาก ส.ส.
62 คน โดย 3 คนที่ ไม่มาแสดงตนคือ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ที่
ติดภารกิจประชุมป้องกันและควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ นายชาดา ไทยเศรษฐ์
ส.ส.อุทัยธานี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
ส.ส. ราชบุรี ด้านพรรคประชาธิปัตย์มา
แสดงตน 42 คน จาก 52 คน ไม่แสดง
ตน 10 คน อาทิ นายเดชอิศม์ ขาวทอง
ส.ส.สงขลา นายกนก วงษ์ ต ระหง่ า น
ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.พิมพ์รพี พันธุว์ ชิ าติ
กุล ส.ส.กระบี่ พรรคก้าวไกลมาแสดงตน 43
คน จาก ส.ส. 54 คน ไม่มาแสดงตน 11 คน
สำ � หรั บ ส.ว.มาแสดงตน 150
คน ไม่แสดงตน 99 คน ผู้ ไม่มาแสดง
ตน อาทิ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ,
พล.อ.สิงห์ศกึ สิงห์ ไพร, พล.อ.วรพงษ์ สง่า
เนตร, นายวันชัย สอนศิร,ิ พล.อ.บุญสร้าง
เนียมประดิษฐ์, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง,
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, พล.อ.เลิศรัตน์
รัตนวานิช, นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส่วน
ทีม่ าแสดงตน อาทิ พล.อ.ปรีชา จันทร์ โอชา,
พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม, พล.อ.อกนิษฐ์
หมื่นสวัสดิ,์ นายสมชาย แสวงการ

พรรคเล็กจ่อร้องศาลตีความ

ภายหลังปิดประชุม นายสาธิต ปิตุ
เตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการ
เลือกตั้ง ส.ส. กล่าวว่า ต้องขอบคุณนาย
ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ดำ�เนิน
การประชุมจนถึงทีส่ ดุ และขอบคุณ กมธ.

100 หารขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 93, 94 เกี่ยวกับ ส.ส.พึงมี     
ขืนศาลวินิจฉัยสูตร 100 หาร ขัดมาตราข้างต้นจะเกิดอะไร
ขึ้น
ในเวลาที่เหลืออยู่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าแก้ก็เกิดคำ�
ถามว่าจะแก้ถึงขั้นไหน แก้แบบกลับไปใช้บัตรใบเดียว หรือยกเลิก
มาตรา 93, 94 เพื่อให้สอดรับกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งแต่ละ
พรรคการเมืองก็ขานรับและเห็นด้วย เพราะเป็นการให้เสรีภาพ
ประชาชนได้เลือกคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ
หรือบางทีอาจไกลไปถึงจะออกเป็นพระราชกำ�หนด (พ.ร.ก.)
หรือไม่ ซึ่งถ้าออกช่องทางนี้ รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารจะเขียน
กติกาอย่างไรก็ได้           
สรุปสั้นๆ การเมืองต้องอยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ ได้ รอดูผู้
กุมบังเหียนของรัฐบาลจะใช้กลยุทธ์อะไรแก้สถานการณ์เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ตัวเองตกที่นั่งลำ�บากทางการเมือง.

ทุกคนที่ทำ�หน้าที่อย่างเต็มที่ สำ�หรับการ
ประชุมวันนีก้ เ็ ป็นทีย่ ตุ ิ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารมีผล
ทำ�ให้รา่ งกฎหมายฉบับเดิมของรัฐบาลหรือ
ร่างที่ กกต.เสนอคือ ยืนหลักบัตรสองใบหาร
ด้วย 100 ฉะนัน้ หลักการในร่างฉบับเดิม
เป็นไปตามการแก้ ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
ซึง่ ถูกต้องตามหลักการ
นายสาธิตกล่าวว่า การดำ�เนินการ
ขัน้ ต่อไปนายชวน ได้แจ้งในทีป่ ระชุมแล้ว
ว่า จะถูกส่งกลับไปที่ กกต.ภายใน 10 วัน
หรือหากมีเหตุจะใช้เวลาอีก 3 วัน หลัง
จากนัน้ ก็จะส่งไปให้นายกรัฐมนตรี ซึง่ จะใช้
เวลาประมาณ 5 วัน ซึง่ ประธานรัฐสภาได้
แจ้งว่าจะมีการส่งให้ กกต.ภายในวันที่ 16
ส.ค.
นายนิกร จำ�นง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรค ชทพ.กล่าวว่า ประเด็นองค์ประชุม
ไม่ครบเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดย
กลไกของรัฐสภา โดยหวังให้กลับไปใช้ร่าง
เดิมที่หารด้วย 100 ดังนั้นฝ่ายที่ใช้วิธีการ
วอล์กเอาต์ก็เป็นกรณีที่ทำ�ได้ เพราะไม่
เห็นชอบด้วยเนื่องจากเห็นว่าอาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
นายสมคิด เชือ้ คง ส.ส.อุบลราชธานี
พรรคเพื่อไทย แถลงว่า หลังจากทีป่ ระชุม
ร่วมรัฐสภาองค์ประชุมไม่ครบ ไม่ได้เป็น
เรื่องชัยชนะของพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ขเ้ี กียจ
และไม่ได้ตรี วน เนื่องจาก พท.ดำ�เนินการ
เรื่องนีแ้ บบไม่เคยปิดบัง แต่เป็นเรื่องทีค่ วร
ปฏิบัติอย่างยิ่ง ส่วนที่ นพ.ระวี มาศฉมา
ดล ระบุวา่ พรรค พท.เปิดดีลใหญ่กบั พรรค
พปชร. ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะทัง้ พท.และ
พปชร.เอาหาร 100 ตัง้ แต่แรก ไม่มดี ลี
อะไรทัง้ นัน้ เพียงแค่ความประสงค์ตรงกัน
และ ส.ว.บางส่วนเห็นว่าขัดหลักกฎหมาย
การที่ นพ.ระวีพูดแบบนี้เพื่อประโยชน์
ตนเองเพราะเป็นพรรคเล็ก
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี
รายชื่อ และรองหั ว หน้ า พรรคก้ า วไกล
(ก.ก.) กล่าวว่า นาทีนก้ี ฎหมายลูกเดินทาง
มาจบแล้ว และต้องกลับไปใช้กฎหมายลูก
ของ กกต.ทีผ่ า่ น ครม.มา คือหารด้วย 100
โดยพรรค ก.ก. พร้อมเดินหน้ากับทุกกติกา
แต่ขอให้เป็นกติกาทีช่ อบธรรม เพราะเป็น
ห่วงว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอาจ
จะเป็นอันตรายต่อประเทศมากกว่า
ด้าน นพ.ระวี มาศฉมาดล แถลง
ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
จนครบองค์ประชุม แม้สภาจะล่มในช่วง
การลงมติกต็ าม แต่ในช่วงทีน่ ายกรัฐมนตรี
รอนำ�ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน กลุม่ พรรคเล็ก
จะมีความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
โดยในวันที่ 16 ส.ค.จะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ�ร่าง และส่งให้ผ้เู ชี่ยวชาญพิจารณา
ปรับปรุงร่างให้สมบูรณ์ คาดว่าในวันศุกร์
ร่างที่จะยื่นจะแล้วเสร็จ แต่หากยื่นแล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าสูตรหารด้วย
100 ไม่ขดั รัฐธรรมนูญ ก็ถอื ว่าจบ
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นพ.ระวีกล่าวว่า เท่าทีร่ วบรวมเสียง
จากที่ ส.ส.และ ส.ว.เห็นชอบกับสูตร 500
มีกว่า 300 คน แต่ต้องดูสถานการณ์อีก
ครัง้ ว่าจะมีการเข้าชื่อมากน้อยแค่ไหน ส่วน
แนวทางของพรรคเล็ก หากต้องใช้สูตร
คำ�นวณหารด้วย 100 บางคนอาจจะยุบ
พรรคไปรวมกับพรรคใหญ่ บางคนจะยังสู้
ต่อและลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
บางพรรคอาจจะควบรวมพรรคทั้งในสภา
และนอกสภา ทั้งนี้ ส.ส.พรรคเล็กจะไม่
ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ในการเลือกตัง้ ครัง้ หน้า ประชาชนอาจจะ
เปลี่ยนใจมาเลือกพรรคขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ทำ�ให้การเลือกตัง้ ครัง้ หน้า พปชร.
จะอยู่ยาก และหาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้
ไปต่อก็จะถึงเวลานับถอยหลังของ พปชร.
ด้านความเคลื่อนไหวของ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรค พปชร. ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการเพื่อติดตามสถานการณ์นำ้� และ
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรอง
หัวหน้า พปชร.
การลงพืน้ ทีค่ รัง้ นีย้ งั มี ส.ส.พรรคเล็ก
ไปให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตรด้วย ได้แก่
นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชี
รายชื่อ หั ว หน้ า พรรคไทรั ก ธรรม นาย
สุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า
พรรคประชาธิ ป ไตยใหม่ นายดำ � รงค์
พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรครักษ์
ผืนป่าประเทศไทย ซึง่ ทัง้ หมดไม่ได้เดินทาง
ไปประชุมร่วมรัฐสภาในช่วงเช้าทีผ่ า่ นมา
จากนั้ น เวลา 09.26 น. พล.อ.
ประวิตรได้เรียกกลุ่มพรรคเล็กที่มาร่วม
ลงพืน้ ทีป่ ดิ ห้องคุยเป็นเวลา 5 นาที โดย
นายพีระวิทย์เปิดเผยว่า พรรคเล็กกลุ่ม
บิ๊กป้อมได้ยื่นใบลากิจประชุมร่วมรัฐสภา
ต่อมาเวลา 10.33 น. พล.อ.ประวิตรให้
สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่ม
ว่า “ผมไม่รเู้ รื่อง”
เมื่อถามถึงการที่จะต้องกลับไปใช้
สูตรหาร 100 พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่
รูๆ้ ” ก่อนทีจ่ ะย้อนถามสื่อมวลชนว่า “สภา
ล่มแล้วหรือ”
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ
กล่ า วถึ ง กรณี ถ้ า ศาลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ขั ด รั ฐ
ธรรมนูญแล้วต้องร่างใหม่ โดยใช้เวลานาน
อาจไม่ทันวาระ 4 ปีของรัฐบาลในเดือน
มี.ค.66 ว่า อย่าไปสมมุตวิ า่ จะไม่ทนั หาก
กฎหมายตกไปต้ อ งร่ า งใหม่ ก็จ ะนำ� ฉบั บ
เดิมมาทำ� ไม่ได้ยากอะไร อีก 3 วันก็เสร็จ
แล้ว ส่วนทีม่ กี ารตัง้ ข้อสังเกต หากไม่มกี ฎ
หมายเลือกตัง้ อาจทำ�ให้รฐั บาลรักษาการได้
ยาวนานนัน้ ไม่เกีย่ วเป็นคนละเรื่อง.
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ไม่ผิดหรอกครับ......
ที่การประชุม “รัฐสภา” เมื่อวาน (๑๕ ส.ค.๖๕)
ถูก ส.ส.-ส.ว.ส่วนใหญ่ “ทำ�ให้ล่ม” โดยเจตนา

อีกครั้ง
และประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” มีวจีสุนทรต่อ
สมาชิกที่เหลืออยู่ ซึ่ง “ไม่ครบองค์ประชุม” ว่า
“ขออย่า ได้วิจารณ์สมาชิกที่ ไม่มาประชุมในวัน
นี้ เพราะไม่ ใช่เรื่องผิดกฎหมาย และขอทำ�หน้าที่ฝ่าย
นิติบัญญัติให้ครบถ้วน ......
เรื่องนี้ ไม่ ใช่เรื่องขี้เกียจ แต่เป็นความเห็นทาง
กฎหมายที่แตกต่างกัน ก็ขออย่าวิจารณ์”
ใช่ครับ....
จงใจทำ�สภาล่มซ้ำ�ซาก ด้วยหวังผลทางเลือกตั้ง
ของนักเลือกตั้ง มันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย
แต่การใช้กฎหมายโดยขาด “มโนธรรมสำ�นึก” มัน
ก็ไม่ต่างลูกเนรคุณ “ฆ่าพ่อแม่” หวังสมบัติ แล้วอ้างว่า
เป็น “การุณยฆาต” ซักเท่าไหร่หรอก!
จะหยิบ “ปลายเหตุ” มาสรุปว่า ที่ล่มเพราะ “ความ
เห็นทางกฎหมายที่ต่างกัน” นั้น ผมว่ารวบรัดมากไป
ต้องสาวหา “ต้นเหตุ” ของสภาล่มครั้่งนี้ให้ถ่องแท้
ก่อนว่า เหตุของความเสื่อมรัฐสภาครั้งนี้ เหตุมาจากไหน?
ประชาชนไม่ได้ติดใจตรงประเด็น หาร ๑๐๐ หรือ
หาร ๕๐๐ หรอก
จะหารเท่าไหร่ เรื่องของพวกมึง ก็ว่ากันไปตาม
ครรลองระบบรัฐสภา
แต่ติดใจตรง “ความกลับกลอก” พรรคพลังประชา
รัฐ กับ ส.ว.ส่วนหนึ่ง ที่เคยรวมเป็น “เสียงข้างมาก”
โหวตเอา ๕๐๐ ตอนนั้น กะมือ
แล้วไหงมาคว่ำ�ตอนนี้ กะเท้า ตะหาก!?
ส่วนฝ่ายค้าน-เพื่อไทย ผมไม่ตำ�หนิเขา เพราะเขา
ยืนยันแต่ต้นแล้วว่า “ต้องหาร ๑๐๐”
ฉะนั้น อะไรที่ ไม่ใช่หาร ๑๐๐ เขาต้องต้านตามกลไก
รัฐสภา เป็นธรรมดาของฝ่ายค้านอยู่แล้ว
แต่รัฐบาล ฝ่ายควบคุมกลไกสภาในฐานะเสียงข้าง
มาก ต้องสำ�รวจตัวเองแล้วล่ะว่า “อยู่กับร่อง-กับรอย”
ให้เป็นแบบอย่างที่เชื่อถือได้ขนาดไหน?
ตรงนี้แหละคือประเด็น!
ก็ย้อนไปดูการประชุมรัฐสภา “นัดปฐมเหตุ” เมื่อ
๖ กรกฎา พิจารณาร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งเรียงมาตรา
พอถึ ง มาตรา ๒๓ เกี่ ย วกั บ การคำ � นวณสู ต ร
“ส.ส.บัญชีรายชื่อ”

‘ไม่รู้....ของประวิตร’
ยื้อยุดกันมาก ระหว่าง จะหาร ๑๐๐ ตามกรรมาธิการฯ
หรือจะหาร ๕๐๐ ตามพรรคเล็ก
อภิปรายกันครึ่งค่อนวัน ถึงตอนลงมติ ปรากฏว่า
ที่ประชุมร่วมรัฐสภา เสียงข้างมาก ๓๙๒ ต่อ ๑๖๐ เสียง
มีมติ “คว่ำ�สูตรหาร ๑๐๐”
ให้ ไปใช้สูตร “หาร ๕๐๐!”
ถามว่า เสียงข้างมาก ๓๙๒ เอาหาร ๕๐๐ มาจากไหน?
คำ�ตอบคือ มาจาก “พลังประชารัฐ” พรรคแกนนำ�
รัฐบาลซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตี ส่วน ส.ว.ที่ร่วมโหวตนั้น นอกจาก
พลเอกประวิตรแล้ว
“ใครล่ะ...จะไปสั่งได้?”
ในเมื่อรัฐบาลผู้คุม “เสียงข้างมาก” ในสภาเอา
หาร ๕๐๐ ทั้งเทวโลก มนุษย์ โลก ยมโลก ก็ต้องเชื่อ ว่า
“น้ำ�เป็นของปลา รัฐสภาเป็นของป้อม” ไม่มีพลิก!
แต่แล้วจู่ๆ พอร่างฯ ปรับปรุงให้สอดคล้องสูตร ๕๐๐
จะเข้าพิจารณาในรัฐสภา ก็มีรัฐมนตรีพลังประชารัฐปล่อย
ข่าวชิมลางว่า “จะกลับไปหาร ๑๐๐”
แรกๆ ไม่มีใครเชื่อ....
แต่หลังๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐทำ�เป็น “ป้อมไม่รู้” ผิดกับตอนจะเอา หาร ๕๐๐
ที่ “ป้อมรู้...ป้อมจะเอา” จนเห็นชัด
ใครจะไปเชื่อว่าพรรคแกนนำ�รัฐบาล เรื่องแค่นี้ ยัง
โลเล กลับไป-กลอกมา
แล้วยังจะเหลืออะไรที่รัฐบาลพูดแล้ว จะเชื่อได้ว่า
เรื่องนี้ พรุ่งนี้จะไม่กลายเป็นอีกอย่าง?
ที่หัว “เข็มขัดลูกเสือ” มีคำ�ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”
แล้วนี่ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นถึงพลเอก เป็น
ถึงรองนายกฯ
วันนั้น ๕๐๐
แล้ววันนี้ กลับไปหาร ๑๐๐ !?!?

ตรงนี้แหละ ประชาชนรับไม่ได้ ในความกลับกลอก ที่
ชาวบ้านเรียกว่า “ตระบัดสัตย์”
คนไม่อยู่กับร่อง-กับรอย “คบไม่ได้” มันไม่ต่างเด็ก
เลี้ยงแกะ!
เมื่อวาน ๑๕ สิงหา “คว่ำ�หาร ๕๐๐” ในนัดเดดไลน์
กลับไปเลียน้ำ�ลาย “หาร ๑๐๐” ที่ถ่มทิ้ง สนองเจตนาเพื่อ
ไทย-ฝ่ายค้าน
นี่คือความ “กลับกลอก” ที่เป็น “ผล”
ผลที่มาจาก “เหตุ” เมื่อ ๖ กรกฎา พลังประชารัฐเอง
มิใช่หรือ นำ�โหวตเอาหาร ๕๐๐
แล้วไฉน “ไม่อยู่กับร่อง-กับรอยล่ะ”?
จะให้งดวิจารณ์ตามที่ประธานชวนบอก “มันเป็น
ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกัน”
ผมว่า มันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ!
“ทำ�ไมเพิ่งมาเห็นแตกต่างเอาวันนี้”? ขอคำ�อธิบายที่
เป็นเหตุเป็นผลหน่อยซิ
มันเป็นผลมาจากการ “ต่อรองทางการเมือง” หรือ
ทาง “ผลประโยชน์ต่างตอบแทน” มากกว่า ที่นำ�กลับไปสู่
หาร ๑๐๐ ด้วยเจตนาจิ้งจอก ชัดแจ้งทางพฤติกรรม
มั น ไม่ ใ ช่ “ความเห็ น ทางกฎหมายที่ แ ตกต่ า งกั น ”
หรอกครับ
“อสัตย์” มันเขย่ารัฐสภา จนชาวบ้านผู้ โง่เซอะอย่าง
ผม ยังสามารถรับรู้ ได้ ด้วยสำ�นึกทาง “กฎหมายประกอบ
คุณธรรม”
แล้วคนอื่นๆ เหล่าวิญญูชนทางกฎหมาย ทางเล่ห์ ทาง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางศีลธรรมจรรยา และทางมายา
จริตทั้งหลาย
เขาจะเชื่อหรือว่า...
ผลของ “สภาล่ม” นำ�สู่ล้มร่างกฎหมายเมื่อวาน เหตุ
มาจาก “ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกัน?”
ผมจะนำ�ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มายืนยันความเห็น
ต่างตรงนี้ ดังนี้
จำ�นวนเต็มสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีขณะนี้ ๗๒๗ คน จะ
ครบองค์ประชุมก็ต้อง “เกินกึ่งหนึ่ง” คือ ๓๖๔ คนขึ้นไป
เมื่อวานที่ “องค์ประชุมไม่ครบ” เพราะมี ส.ส.-ส.ว.กด
บัตรและขานชื่อเพียง ๓๕๕ คน แยกได้ดังนี้
-เพื่อไทย แสดงตน ๑๒ ไม่แสดงตน ๑๒๐
-พลังประชารัฐ แสดงตน ๙ ไม่แสดงตน ๘๘
-ภูมิใจไทย แสดงตน ๕๙ ไม่แสดงตน ๓
-ประชาธิปัตย์ แสดงตน ๔๒ ไม่แสดงตน ๑๐
-ก้าวไกล แสดงตน ๔๓ ไม่แสดงตน ๑๑

โวยึดหลักถูกต้องไม่ห่วงคะแนน

ดินแดง • ปัญหาจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวยัง
ไม่จบ รองผู้ว่าฯ กทม.เคาะ 2 สูตรเก็บค่าโดยสาร “ชัชชาติ” ติงค่าจ้าง
เดินรถมากกว่างบดูแลสาธารณสุข ชี้ ไม่เป็นธรรม คนไม่ได้ ใช้ กทม.ต้อง
เอาเงินไปชดเชย ลั่นยึดความถูกต้อง ไม่ห่วงคะแนนนิยม
ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลา สาธารณสุขของ กทม.ปีละประมาณ
ว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 6 พันล้านบาท ดังนั้นหากไม่เก็บค่า
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ โดยสารเลยก็จะไม่เป็นธรรมกับคน
กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความ อื่นที่ ไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
คืบหน้าการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า
นายชั ช ชาติ ก ล่ า วว่ า แม้
สายสีเขียว (ส่วนต่อขยายที่ 2) ว่า จะเริ่มเก็บค่าโดยสารแล้ว รายได้
จำ�เป็นต้องเก็บ เพราะรถไฟฟ้าสาย ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 1.6 พัน
สีเขียวส่วนนี้ (หมอชิต-คูคต และ ล้านบาท เทียบกับค่าจ้างเดินรถ
แบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ) ไม่ ได้ 5.9 พันล้านบาท ถือว่ายังคงไม่
เก็บค่าโดยสารมาตั้งแต่ปี 2563 ที่ เพียงพอ ตอนนี้จึงจำ�เป็นจะต้อง
มีการเปิดให้ ใช้บริการ โดยส่วนตัว มีการแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
เข้าใจว่าเป็นนโยบายของผู้บริหาร มหานคร (ส.ก.) 3 คน เข้ามาร่วม
กทม.ในตอนนั้ น และทาง กทม. ให้ความเห็น หากเก็บไม่พอจะต้อง
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเดินรถ มีการตั้งงบประมาณรายปีเพื่อมา
ปีละ 5.9 พันล้านบาท ซึ่งถือว่า จ่ายชดเชยส่วนต่างให้ เหมือนกับ
เยอะมากเมื่อเทียบกับงบประมาณ ที่ กทม.จ่ายชดเชยให้ส่วนต่อขยาย

ที่ 1 ทุกปี (สะพานตากสิน-บางหว้า
และอ่อนนุช-แบริ่ง) โดยมีการเก็บ
ค่าแรกเข้าอยู่ที่ 15 บาท
นายวิษณุ ทรัพย์สมพล รอง
ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า สูตร
เก็ บ ค่ า โดยสารที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มี อ ยู่
ด้วยกัน 2 สูตร โดยให้รายละเอียด
ดังนี้ สูตรที่ 1 ค่าแรกเข้าระหว่าง
ส่ ว นต่ อ ขยายที่ 1 และ 2 เส้ น
ทางสายสีเขียวใต้ (อ่อนนุช-เคหะ
สมุทรปราการ) คงอยู่ที่ 15 บาท
เท่าเดิม หมายความว่า แม้นั่งรถ
จากสถานีส่วนต่อขยายที่ 2 เข้ามา
ส่วนต่อขยายที่ 1 เช่น จากเคหะ
สมุทรปราการมาอ่อนนุช ค่าแรก
เข้ายังเท่าเดิม ขณะเดียวกันสำ�หรับ
เส้นทางสายสีเขียวเหนือ (หมอชิตคูคต) ที่ยังไม่เคยเก็บค่าโดยสาร ก็
จะเก็บค่าแรกเข้า 15 บาทเช่นกัน
โดยเมื่อเข้าสู่ส่วนที่เป็นไข่แดงที่มี

การเก็บค่าโดยสารตามปกติตั้งแต่
16-44 บาท จะทำ�ให้ค่าโดยสาร
สู ง สุ ด ที่ ผู้ โดยสารต้ อ งจ่ า ยอยู่ ที่
59 บาทเหมือนเดิม และสูตรที่ 2
ค่าโดยสาร 14+2x ที่จะมีการเก็บ
ค่าแรกเข้า 14 บาท ร่วมกับค่าโดยสาร
เฉลี่ยสถานีละ 2 บาท ซึ่งตรงนี้จะ
มีการปรับใช้สำ�หรับส่วนต่อขยาย
ที่ 1 และ 2 รวมกันในอนาคต
นายวิษณุกล่าวว่า ทั้ง 2 สูตร
นั้นจะทำ�ให้ กทม.มีรายได้จากการ
เก็บค่าโดยสารใกล้เคียงกัน สูตร
ที่ 2 ราว 1.67 พันล้านบาท สูตร
ที่ 1 ราว 1.65 พันล้านบาท ต่างกัน
ราว 20-30 ล้านบาท สำ�หรับการ
ดำ�เนินการหลังจากนี้ หากมีการ
บรรจุ เ ป็ น วาระการประชุ ม หารื อ
กั บ ทาง ส.ก.เพื่ อ ตั้ ง งบประมาณ
อุดหนุน เมื่อแล้วเสร็จ กทม.จะทำ�
เรื่องแจ้งผู้เดินรถ คาดว่าคงใช้เวลา

3-4 สัปดาห์ ในการปรับระบบการ
เก็บค่าโดยสารหลังบ้าน
น า ย ชั ช ช า ติ ก ล่ า ว อี ก ว่ า
แนวคิดตอนนี้คือต้องหารายได้ส่วน
อื่นที่ ไม่ ใช่ค่าโดยสารเพิ่ม เช่น ค่า
โฆษณาบนตั ว ขบวนรถไฟฟ้ า หรื อ
ตามร้านขายของในส่วนต่อขยายที่ 2
จากนี้ถ้าเก็บค่าโดยสารเพิ่มคิดว่าได้
คะแนนนิยมเพิ่ม เพราะคนส่วนใหญ่
ไม่ได้นั่งรถส่วนต่อขยาย ตอนนี้ กทม.
เอาเงินของคนทั้งกรุงเทพฯ ประมาณ
5 ล้านคนไปจ่ายชดเชยให้กับคนนั่งรถ
ส่วนต่อขยายราว 1.6 แสนคน เงินที่
จะเอาไปช่วยค่าอาหารกลางวันเด็ก ผู้
สูงอายุ หรือระบบสาธารณสุข สุดท้าย
ก็ต้องไปชดเชยค่ารถไฟฟ้า ถ้าทำ�จริงๆ
ก็จะเหลือเงินไว้ช่วยประชาชนในส่วน
อื่น ไม่ต้องไปกังวลเรื่องคะแนนเสียง
เป็นเรื่องความยุติธรรมและความถูก
ต้องมากกว่า.

บึ้มป่วนนราธิวาสสั่งไล่ล่าตัวคนก่อเหตุ
กลาโหม • จากเหตุความไม่สงบ
ช่วงเช้าวันที่ 15 ส.ค. เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ สภ.สุไหงปาดี ได้รับแจ้งจาก
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านโคกโก ต.โต๊ะ
เด็ง จ.นราธิวาส ว่าเกิดเหตุระเบิด
ในสวนยางพารา ม.2 บ้านโคกโก
ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี ของชาวบ้าน
รายหนึ่งขณะกำ�ลังเข้าไปกรีดยาง
ห่างจากบ้านประมาณ 500 เมตร
จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เบื้องต้นคน
เจ็บถูกนำ�ส่ง รพ.สุไหงปาดี หลังจาก
นั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิด
เหตุ และเกิดระเบิดจุดที่ 2 ห่างจาก

จุดแรกประมาณ 1 ชั่วโมง ในขณะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นเส้นทางเพื่อ
เข้าที่เกิดเหตุ ห่างจุดแรกประมาณ
200 เมตร ทำ�ให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ
7 นาย และเสียชีวิต 1 นาย
พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์
โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่ า ว
ว่ า พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
กล่าวแสดงความเสียใจกับผู้ ได้รับ
บาดเจ็ บ และครอบครั ว ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
จากเหตุ ก ารณ์ ค นร้ า ยลอบวาง
ระเบิดซ้ำ� 2 ลูกในพื้นที่ ต.โต๊ะเด็ง

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นเหตุ
ให้ ช าวบ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่ ท หาร
ตำ�รวจ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
รวม 9 คน พล.อ.ประยุ ท ธ์ ไ ด้ สั่ ง
การ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) เข้า
ควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัย
ในพื้นที่ และนำ�ผู้ ได้รับบาดเจ็บทุก
คนเข้ า รั บ การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล
โดยเร็ว พร้อมกับให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง โดย
เฉพาะครอบครัวหญิงชาวสวนยาง
และเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิต
พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ

มั่ น คงเร่ ง ติ ด ตามผู้ ก่ อ เหตุ รุ น แรง
มาดำ�เนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
โดยเฉพาะให้เพิ่มความถี่งานด้าน
การข่าวรองรับมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
พร้อมกำ�ชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวังและไม่ประมาท
พล.อ.คงชีพยังได้ประณาม
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ยัง
ใช้ วิ ธี ก ารเดิ ม ๆ ก่ อ เหตุ รุ น แรง
สร้างความหวาดกลัว ลอบสังหาร
ทำ�ร้ายชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
สร้ า งความแตกแยกระหว่ า งพี่

น้ อ งชาวไทยพุ ท ธและมุ ส ลิ ม ใน
พื้นที่ พยายามต่อรองและขัดขวาง
การพูดคุยสันติสุข ไม่ต้องการให้
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัฒนาพื้นที่ ยก
ระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม โดยหลัง
การเจรจาสันติสุข ต้นเดือนสิงหา
คม 65 มีการใช้ความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยลอบยิงและวางระเบิด ชาว
บ้านเสียชีวิตแล้ว 5 คน บาดเจ็บ
7 คน มีการลอบยิงรถไฟขัดขวาง
การสัญจร สร้างความหวาดกลัวให้
กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง.

เฉพาะเส้นทางการเงิน รวมถึงหลักฐานพยานบุคคล ทำ�ให้ศาลเชื่อว่าเสี่ยยศมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจผับ MOUNTAIN B จึงนำ�ไปสู่การออกหมายจับ

รอดนอนคุกศาลให้ประกัน ‘เมธี’
เจ้าของผับเมาน์เทนบี โดนหมายจับ

พัทยา • มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับ
เลขที่ 375/2565 ทำ�การจับกุมตัวนายสมยศ ปั้นประสงค์ หรือเสี่ยยศ อายุ 55 ปี
ในความผิด 2 ข้อหา ฐานกระทำ�โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและ
อันตรายสาหัส และร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอออกหมายจับ
โดย พ.ต.ท.เดชนะ อำ�นาจมั่นคง รองผู้กำ�กับการสอบสวน สภ.พลูตาหลวง ทางเจ้า
หน้าที่ตำ�รวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีได้สืบทราบมีข้อมูลความเชื่อมโยงว่า นายสมยศ
เป็นเจ้าของผับ MOUNTAIN B ตัวจริง แต่ใช้ชื่อนายพงษ์ศิริ ปั้นประสงค์ หรือเสี่ยบี
อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นบุตรชาย ในการดำ�เนินกิจการแทน ซึ่งจากข้อมูลหลักฐานโดย

รัชดาภิเษก • ที่ห้องพิจารณา 908 ศาลอาญานัดฟังคำ�พิพากษาคดีครอบครอง
อาวุธปืน หมายเลขดำ� อ.1395/63 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์
ฟ้องนายเมธี อมรวุฒิกุล หรือนายณชิต อำ�นาจเดชานนท์ อายุ 51 ปี อดีต นปช.
จำ�เลยในความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จากเหตุชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี 2553
ศาลพิพากษาว่า จำ�เลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ.2490
มาตรา 78 จำ�คุก 3 ปี ทางนำ�สืบของจำ�เลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำ�คุกจำ�เลย 2 ปี และให้ริบกระสุนปืนของ
กลาง ภายหลังฟังคำ�พิพากษา ทนายความยื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวระหว่าง
อุทธรณ์ โดยศาลอาญาพิจารณาปล่อยชั่วคราวจำ�เลยระหว่างอุทธรณ์ ตีราคา
ประกัน 100,000 บาท พร้อมกำ�หนดเงื่อนไขห้ามจำ�เลยเดินทางออกนอกราช
อาณาจักร โดยให้แจ้งสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ทราบด้วย.

-ชาติไทยพัฒนา แสดงตน ๗ ไม่แสดงตน ๕
-เศรษฐกิจไทย แสดงตน ๓ ไม่แสดงตน ๑๓
-เสรีรวมไทย แสดงตน ๙ ไม่แสดงตน ๒
-เพื่อชาติ แสดงตน ๔ คน ไม่แสดงตน ๒
-เศรษฐกิจใหม่ แสดงตน ๓ คน ไม่แสดงตน ๓
-พลังท้องถิ่นไท แสดงตน ๓ คน ไม่แสดงตน ๒
-รวมพลัง แสดงตนครบ ๕ คน
-ชาติพัฒนา แสดงตน ๓ ไม่แสดงตน ๑
-รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่แสดงตนทั้ง ๒ คน
-กลุ่มพรรคเล็ก มีเพียง ๕ พรรคมาแสดงตน
ส่วน ส.ว.ในจำ�นวน ๒๔๙ คน......
แสดงตนรวม ๑๕๐ ไม่แสดงตน ๙๙!
เนี่ย....
ตัวเลขมันฟ้องชัดแจ้ง พลังประชารัฐ “หัวโจก” ที่
นำ�โหวตเอาหาร ๕๐๐ เมื่อ ๖ กรกฎา แต่เมื่อวาน หายหัว
ไป ๘๘ คน เรียกว่าแทบยกพรรค
เห็นต่างทางกฎหมายหรือ..ก็เปล่าเลย!
จงใจคว่ำ�ร่าง ๕๐๐ ที่ตัวเองต้องการทีแรกตะหากล่ะ
เพื่อกลับมาเอาหาร ๑๐๐ ด้วยวิธีทำ�ให้ “องค์ประชุมไม่ครบ”
กฎหมายจะได้ตกไป.......
แล้วย้อนไปเอาร่างหาร ๑๐๐ กลับมา!
รัฐสภามาประชุมแล้ว ๓๕๕ คน พลังประชารัฐซึ่ง
มี ส.ส.๙๗ คน มาประชุมซัก ๒๐ ก็จะครบองค์ประชุม
แต่นี่ พรรคตัวตั้ง-ตัวตี มาแค่ ๙ คน
ย้อนไปดูตัวเลข “รัฐสภานัด ๖ กรกฎา” ที่พลัง
ประชารัฐ ร่วม ส.ว.โหวตหาร ๕๐๐ มาเทียบกันดูซิ
ฝ่ายรัฐบาล+ส.ว.รวม ๓๙๒ เสียง เอาหาร ๕๐๐
แล้วมาเมื่อวาน ๓๙๒ เสียง ที่เอาหาร ๕๐๐ หายหัว
ไปไหน ในเมื่อร่างฯ ที่ตัวเองต้องการเข้ารัฐสภา แทนที่
จะมาโหวตให้ผ่าน
กลับ “หายหัว” ทำ�หาร ๕๐๐ ที่ตัวเอง “ทับ” ให้
“แท้ง” ซะงั้น!?
ก็ให้พลังประชารัฐของพลเอกประวิตรจำ�ใส่กะโหลก
ไว้ ที่คนโกรธ ไม่ใช่เรื่อง ๑๐๐ หรือ ๕๐๐
แต่เป็นเรื่องที่พลังประชารัฐ “กลับกลอก” ไม่ให้เกียรติ
ประชาชน โดยเฉพาะคนเคยเลือกพรรคนี้มา นั่นตะหาก
พลเอกประวิตรทำ�ให้ประชาชนระแวง-สงสัย ต่อ
พลังประชารัฐแล้วว่า .....
จะ “เชื่อถือ-ไว้วางใจ” ได้แค่ไหน.........
ที่พลังประชารัฐกับจันทร์ส่องหล้า “จะไม่วิวาห์
กัน”?
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มาม่าขึ้นราคา
ซัดหมดปัญญา
แก้เศรษฐกิจ
ไทยโพสต์ • นายชนิ น ทร์ รุ่ ง
ธนเกี ย รติ รองโฆษกพรรคเพื่ อ
ไทย กล่ า วถึ ง กรณี บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
บะหมี่ กึ่ ง สำ � เร็ จ รู ป หลายยี่ ห้ อ
ของไทยพร้ อ มใจกั น เตรี ย มปรั บ
ขึ้ น ราคาจาก 6 บาทไปเป็ น
8 บาท หรือปรับขึ้นทีเดียวมาก
ถึง 33% ว่าเป็นอีกสถานการณ์ที่
สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพใน
การบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา ไม่
สามารถเป็นที่พึ่งที่หวัง ปล่อยให้
เกิ ด การปรั บ ขึ้ น ราคาสิ น ค้ า และ
ค่าครองชีพทุกรายการ ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าไฟฟ้า
หรือค่าเดินทาง จนประชาชนแบก
รับไม่ไหว เพราะยังมีรายได้ตกต่ำ�
ไม่มีการปรับขึ้น ซ้ำ�ร้ายกว่านั้นยัง
ถดถอยลงในหลายๆ ธุรกิจด้วยซ้ำ�
นายชนิ น ทร์ ก ล่ า วว่ า การ
ป รั บ ขึ้ น ร า ค า ข อ ง บ ะ ห มี่ กึ่ ง
สำ�เร็จรูป เป็นดัชนีที่ชี้ ให้เห็นว่า
รั ฐ บาลหมดปั ญ ญาในการแก้ ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนแล้ว ในทุกรัฐบาลที่ผ่าน
มาแม้จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจมาก
ขนาดไหน สินค้าประเภทบะหมี่
กึ่งสำ�เร็จรูปจะเป็นสินค้าที่ ไม่ปรับ
ราคา หรือปรับราคาน้อยที่สุด โดย
เฉพาะมาม่า ไวไว ที่เป็นสินค้านำ�
ตลาด พล.อ.ประยุทธ์ต้องเลิกใช้
สถานการณ์การระบาดของโควิด
และความขัดแย้งของต่างประเทศ
เป็ น ข้ อ อ้ า งของความเดื อ ดร้ อ น
ของพี่น้องประชาชน เศรษฐกิจ
ไทยไตรมาส 2 ของปี 2565 เติบโต
เพียง 2.5% ซึ่งต่ำ�ที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน เงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ
14 ปี
นายชนิ น ทร์ ก ล่ า วอี ก ว่ า
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ราย
ได้ประชาชนโตตามไม่ทัน จนเกิด
ช่องว่างระหว่างรายได้กับรายจ่าย
ที่ห่างขึ้นเรื่อยๆ พล.อ.ประยุทธ์เก่ง
แต่กับประชาชน แต่สงบเสงี่ยม
เจียมตัวกับนายทุนใหญ่ ปล่อยให้
ขึ้นราคาสินค้าทุกอย่าง สวนทาง
กับค่าแรงประชาชน ยิ่งอยู่นานขึ้น
คนไทยยิ่งจนลง หากบริหารมั่วๆ
ซั่วๆ แบบนี้ต่อไป เศรษฐกิจไทยจะ
พังทั้งระบบ จนบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป
ห่อเดียว ชาวบ้านทั่วไปก็ซื้อทาน
ไม่ไหว.
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รี ย กว่ า แจกไม่ อั้ น สำ � หรั บ “เสี่ ย หนู ” นาย
อนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย (ภท.) ที่เดินสายเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในหลายภูมิภาค
เตรียมพร้อมเลือกตั้งสมัยหน้า ตั้งเป้าให้ ได้ ส.ส.มากที่สุด
เพื่อเป็นรัฐบาลต่อยอดงานเก่าให้ดียิ่งขึ้น
ล่ า สุ ด พรรคภู มิ ใ จไทยลงพื้ น ที่ จ.กระบี่ และ
จ.พังงา เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าชนะ
แลนด์สไลด์ ในฝั่งอันดามัน
กวาด ส.ส.11 เก้าอี้ จากทั้งหมดประมาณ 15 เก้าอี้
ในส่วนจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต หรือ 3 จังหวัด
กลุ่มอันดามัน ตั้งเป้าได้ 5 เก้าอี้จากทั้งหมดจำ�นวน
8 เก้าอี้
ทันทีที่ทำ�ได้ “อนุทิน”
จะมอบตำ � แหน่ ง รั ฐ มนตรี
ให้ เพราะประกาศตั้ ง เป้ า
ไว้ 10 กระทรวง ก่อนหน้า
นี้ก็สัญญาไว้ที่ จ.ศรีสะเกษ
จ.พิจิตร จ.ลพบุรี จะมอบ
รางวั ล ให้ เ ช่ น กั น หากยก
จังหวัด
อย่างไรก็ตาม ประเมิน
อนุทิน ชาญวีรกูล
กันว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรค
เลือดน้ำ�เงินหวังได้ ส.ส.ระหว่าง 60-80 ที่นั่ง จากเดิม
51 ที่นั่ง เมื่อครั้งเลือกตั้งปี 62
โดยคิดสัดส่วนโควตา ส.ส. 3 ต่อ 1 รัฐมนตรี เช่น
จ.ปราจีนบุรี ได้ 3 ส.ส. ที่ ได้นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รมช.ศึกษาธิการ, จ.อุทัยธานี 2 ส.ส. และ จ.นครสวรรค์
1 ส.ส. ได้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ และ จ.นครราชสีมา ทำ�ได้ 3 ส.ส. ก็ได้นายวีร
ศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม
แต่ ม าคราวนี้ หุ้ น ทางการเมื อ งพรรคโตขึ้ น
มี ร ายงานว่ า ได้ ป รั บ ราคาขึ้ น เป็ น ส.ส. 4 คนต่ อ
1 รัฐมนตรี ซึ่งก็มีนักการเมืองมาเสนอตัวกับ “นาย
อนุทิน” จำ�นวนมาก และก็รับคำ�ท้าไปเรียบร้อย
“พรรคภู มิ ใ จไทยไม่ มี โ ควตารั ฐ มนตรี ค นนอก
ผู้สมัครต้องชนะและได้ ส.ส.ตามเป้าหมายเพื่อมาแลก
ตำ�แหน่งรัฐมนตรี” แหล่งข่าวระบุ
เข้าทำ�นองอยากได้ต้องทำ�เอง เพราะพรรคนี้เก้าอี้
รัฐมนตรีไม่มีขาย.
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4 บทความ

เวนวรรครัฐประหาร (ตอนที่ 2)

มาไม

W

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ
คิด ไมผิดคาด ในที่สุดวาระการประชุมเพ�อ
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม
นูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่ นายชวน
หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดประชุมรวมสภาครั้งสุดทาย เพ�อ
ใหทันเสนตายกอนเที่ยงคืน 15 สิงหาคม ตามกรอบ 180 วัน
ตองพิจารณาใหแลวเสร็จ ไปไมรอด ไปไมถึงฝน องคประชุม
ที่เขารวมประชุมแมจะครบถวน แตพอถึงขั้นลงมติในมาตรา
24/1 องคประชุมไมครบ ทําใหตอง
ปดประชุมไปตามระเบียบ สูตรคิดคํา
นวณ ส.ส.บัญชีรายช�อดวยการหาร
100 ฟนคืนชีพ ตามเปาประสงคของ
ใครบางคนที่เคยมองบางพรรคจะได
เปรียบ but slow but แตชาแต ศึก
ชิงอํานาจยังไมจบ วันเลือกตั้ง ผล
เลือกตั้งยังไมออกมา อยาเพิ่งชะลา
ใจ อาจไดเห็นกลเกมซอนเกมอีกชั้น
ชวน หลีกภัย
ใครบางคนฝนแลนดสไลด อาจไถล
ออกนอกรันเวยก็เปนไปได แตของจริงยังมาไมถึง เปดไตออก
ไปเร็วจะถูกจับได เอาไวรอเขาโหมดเลือกตั้งกอนก็ยังไมสาย
วาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ปของ พล.อ.
ประยุทธ จันทร โอชา อยูในความสนใจของสังคม แบงเปน
2 ฝายความคิดอยางชัดเจน พวกหนึ่งอางกฎเกณฑ กฎหมาย
ใหเริ่มนับตั้งแต 2562 กับอีกฝาย ก็อางทั้งกฎหมาย ขนบ
ธรรมเนียม กติกาตางๆ ใหเริ่มนับตั้งแต 2557 ซึ่งจะไป
สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม ขอสรุปสุดทายจึงตกไปอยูที่ศาล
รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย ใหความกระจางหรือไม ยังคงตองไป
ติดตาม นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เม�อถูกถามถึงบันทึก
การประชุ ม คณะกรรมการร า งรั ฐ
ธรรมนูญ ทีเ่ คยได ใหความเห็นเร�อง
นีจ้ ะมีนาํ้ หนักหรือไม โดยมือกฎหมาย
รัฐบาลบอกวา “มีบาง แตไมใชทั้ง
หมด แตไมใชมติ แมตอมามีการ
ทําเปนหนังสือ ซึ่งเปนการทําหลัง
เหตุการณ แตถาทําระหวางประชุม วิษณุ เครืองาม
มันจะมีน้ําหนัก เพราะนี่คือเจตนา
รมณ”
ไมรวู า กลัวนอยหนาพรรคอ�นหรือเปลา สุดสัปดาหคณะ
พรรคประชาธิปตยยกพลไป จ.สงขลา เปดตัวผูสมัครในเขต
ที่มีความพรอม 30 เขต จาก 58 เขต เฉลิมชัย ศรีออน
เลขาธิการพรรคย้ําคําเดิม เลิกเลนการเมืองหากได ส.ส.ต่ํา
กวา 52 คน พรรคภูมิใจไทยก็ไป
กระบี่ พรอมกับประกาศกราวโซน
อันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต ขอ
แลนดสไลด พรรคเพ�อไทย ภายใต
การนํา อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชิน
วัตร หัวหนาครอบครัวเพ�อไทย นพ.
ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ�อ
ไทย แววเสียงเตรียมลงพื้นที่ภาคใต
แพทองธาร ชินวัตร เหมือนกัน แตวัน ว. เวลา น. ยัง
ไมชัด แตที่แน�ๆ ขอปกหมุดในพื้นที่
ที่เปนฐานเสียงมาอยางยาวนาน 16 ส.ค. แถลงเปดตัววาที่
ผูสมัคร ส.ส.ภาคอีสาน “มวนซ�นโฮแซว เพ�อไทยตุมโฮม” ที่
งานนี้จะไดเห็นทั้งอดีตเจาของพื้นที่เดิมและผูสมัครหนาใหม
อีกหลายคนเขามาเสียบกลุมผูสมัครเดิมที่เตรียมชิ่งหนีเพ�อ
ไทย แนะนําตัวขอคะแนนชาวบานกันตั้งแตเนิ่นๆ
กัญชาเสรียังมองกันตางมุมมอง พรรคภูมิใจไทยหวัง
สงเสริมการปลูก ใหชาวบานสรางรายได ขยายผลตอยอด
ใช ในทางการแพทย พรรคการเมืองอ�นสะทอนการปลูกเพ�อ
ให ไดคุณภาพจริงลงทุนสูง สะทอน
ทางลบออกมา
เปนการหวังผล
คะแนนเสี ยงทางการเมืองมากกวา
ดานสังคม ผูปกครองหวาดหวั่น
ทุกวันนี้ปญหายาบา ยาไอซระบาด
หนัก ราคาถูก หาไดงายอยูแลว ยิ่ง
มีกัญชาเสรีมาอีก กลัวผลกระทบตก
มาที่ลูกหลาน นําไปใช ในทางที่ผิดๆ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ ชัชชาติ สิทธิพันธุ
กรุงเทพมหานคร แสดงความกังวล
‘การเขาถึงหาซือ้ งายกวาการซือ้ บุหรี่ ทําใหเด็กนักเรียนสามารถ
จะเขาถึงกัญชาไดงาย แมวาจะมีการหามจําหน�ายใหกับผูมี
อายุต่ํากวา 20 ป แตจะมีคนบางกลุมลักลอบขายใหกับเด็ก
นักเรียน เม�อกฎหมายใหขายได กทม.คงไมสามารถกาวกาย
ได แตจะดูการจําหน�ายกัญชาบนหาบเรแผงลอยตามพื้นที่
ตางๆ’

วันสันติภาพไทย
16 สิงหาคม พ.ศ.2488 นายปรีดี พนมยงค ผูส าํ เร็จ
ราชการแทนพระองค ในรัชกาลที่ 8 ออกประกาศสันติภาพ
ให ก ารประกาศสงครามตอ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเปน
โมฆะ ไมผูกพันกับประชาชนชาวไทย เน�องจากการประกาศ
สงครามครั้งนั้นเปนการกระทําอันผิดจากเจตจํานงของประ
ชาชนชาวไทย ขัดตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
บานเมือง ประเทศไทยไดตัดสินใจใหกลับคืนมาซึ่งสัมพันธ
ไมตรีอันเคยมีมากับสหประชาชาติ.
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ากมองในภาพรวมแลว จะพบแนวโนมที่รัฐประหารไทย
จะลดนอยลงดังที่ ไดแสดงใหเห็นไปตอนที่แลว และเม�อ
พิจารณาชวงระยะเวลาที่ปลอดรัฐประหารในการเมืองไทย
เราจะพบวามีสามชวง อันไดแก ชวงระหวาง พ.ศ.2501-2514, ชวง
ระหวาง พ.ศ.2520-2534 และชวงระหวาง พ.ศ.2535-2549 ซึ่งใน
แตละชวงเวลาทัง้ สามนีม้ ีในระยะเวลาใกลเคียงกัน นัน่ คือ 13-14 ป
ปจจัยที่ทําใหชวงเวลาทั้งสามนี้ปลอดรัฐประหารมีดังตอไปนี้
คือ
หนึ่ง “ระหวาง พ.ศ.2501-2514”
ในชวงระหวาง พ.ศ.2501-2506 เปนชวงที่อยูภายใตการ
ปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไมมีการเลือกตั้ง และไมมี
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร แตอยูภ ายใตธรรมนูญการปกครองราชอาณา
จักร พุทธศักราช 2502 และอยูในชวงระหวางรางรัฐธรรมนูญ
หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ถึงแกอสัญกรรมในป พ.ศ.2506 จอมพล
ถนอม กิตติขจร ขึ้นดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีจากมติสภารางรัฐ
ธรรมนูญ จนกระทั่งเม�อรางรัฐธรรมนูญเสร็จ มีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 จอมพล
ถนอมและนายทหาร-ตํารวจและอดีตขาราชการระดับสูงไดรวม
กันตั้งพรรคการเมืองช�อ “พรรคสหประชาไทย” และลงสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยรองหัวหนาพรรคไดแก จอมพลประภาส จารุเสถียร
ยังดํารงตําแหน�งผูบัญชาการทหารบกในเวลาเดียวกันดวย รวมทั้ง
รองหัวหนาพรรคอีกคนหนึ่งคือ พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ ก็
ยังดํารงตําแหน�งอธิบดีกรมตํารวจ (ตําแหน�งผูบัญชาการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในปจจุบัน) ในเวลาเดียวกันดวย การควบรวมทั้ง
อํานาจฝายการเมืองและอํานาจฝายราชการโดยเฉพาะทหารและ
ตํารวจสงผลใหรัฐบาลในชวงเวลานั้นมีเอกภาพความเขมแข็ง แต
กระนั้น เม�อเกิดปญหาความขัดแยงในสภาผูแทนราษฎร จอมพล
ถนอมในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ยังตองใชการแกปญหาดวยวิธีการ
ทํารัฐประหารตัวเองในป พ.ศ.2514 สรุปไดวา สภาวะปลอดรัฐ
ประหารในชวงนีเ้ กิดขึน้ เพราะฝายทีม่ ศี กั ยภาพในการทํารัฐประหาร
เปนผูครองอํานาจเอง ทําใหรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 ตองสิ้นสุดลง
และมีการประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515
สอง “ระหวาง พ.ศ.2520-2534”
คณะรัฐประหารที่นําโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู ไดทํารัฐประ
หารอีกครั้ง หลังจากครั้งแรกวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2519 จากสาเหตุ
ไมพอใจรัฐบาลของนายธานินทร กรัยวิเชียร ที่มีแนวนโยบายรัฐ
ที่ขวาจัด หลังรัฐประหาร พ.ศ.2520 หัวหนาคณะรัฐประหารดํารง
ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีเอง นั่นคือพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
จนเม�อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช 2521 และมีการเลือกตั้งในป พ.ศ.2522 หลังการเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาไดลงคะแนนเสียงสนับสนุนใหพลเอกเกรียงศักดิ์
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เปนนายกรัฐมนตรี ดวยรัฐธรรมนูญเปดโอกาสให อันเปนที่มาของ
การเมืองไทยในแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” แตตอมาในป พ.ศ.
2523 พลเอกเกรียงศักดิ์ไดลาออกจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรี อัน
มีสาเหตุเน�องมาจากการที่รัฐบาลตัดสินใจเพิ่มราคาคาน้ํามันตาม
ราคาตลาดโลก ซึ่งทําใหหลายฝายไดรับความเดือดรอนและโจมตี
รัฐบาล และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดลงคะแนนเสียงสนับสนุน
ให พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรีคนตอไปในวันที่
3 มีนาคม พ.ศ.2523 โดยขณะนั้น พลเอกเปรมยังดํารงตําแหน�งผู
บัญชาการทหารบกอีกตําแหน�งหนึ่งดวยในเวลาเดียวกัน และยัง
ดํารงตําแหน�งผูบัญชาการทหารบกไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
2524 แตอยางไรก็ตาม แมวา ในขณะทีพ่ ลเอกเปรมควบรวมตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีและผูบัญชาการทหารบกอยูนั้นก็ตาม ไดมีการพยา
ยามทํารัฐประหารเกิดขึ้นในระหวางวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ.2524
แตในที่สุดก็ตองลมเหลว ดวยทางฝายรัฐบาล พลเอกเปรมไดกราบ
บังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศเสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่กองทัพภาคที่ 2 คายสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา และตั้งกองบัญชาการตอบโต และใชอํานาจ
ปลดผูกอการออกจากตําแหน�งทางทหาร โดยไดกําลังสนับสนุนจาก
พลตรีอาทิตย กําลังเอก รองแมทัพภาคที่ 2 สงผลใหการกบฏยุติลง
อยางรวดเร็วในเวลาเชาตรูของวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2524
กลาวไดวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหพลเอกเปรมสามารถตาน
ทานกระแสความพยายามทํารัฐประหารไดสําเร็จคือ
ก.ปจจัยสถาบันพระมหากษัตริย
ข.ปจจัยความไมเปนเอกภาพภายในกองทัพ
ค.ปจจัยภาพลักษณของพลเอกเปรมที่ ไดรับการยอมรับจาก
สังคมวาเปนผูนําที่ซอสั
� ตย มีประวัติใสสะอาด ขณะเดียวกัน หนึ่ง
ในเหตุผลสําคัญนอกเหนือไปจากเหตุผลสามขอที่ทําใหความพยา
ยามทํารัฐประหารของพลเอกสัณห จิตรปฏิมา ลมเหลวก็คือ การ
ที่ พ ลเอกสั ณ ห เ คยมี ข า วพั ว พั น ในกรณี สั ง หารประชาชนจํ า นวน
ราว 1,000-3,000 คนในจังหวัดพัทลุงในชวงป พ.ศ.2515 ที่เปนที่
รูจักกันในช�อปฏิบัติการ “ถีบลงเขาเผาถังแดง” ขอมูลดังกลาวนี้ ได
ถูกเปดเผยโดยทางการสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุการณ ไดผานไป
แลวกวาสี่สิบป ขอมูลดังกลาวนี้น�าจะเปนที่รูกันภายในทหารระดับ
สูงของไทย (ดู Matthew Zipple, “Thailand’s Red Drum Murders
Through an Analysis of Declassified Documents,” Southeast
Review of Asian Studies 36, 2014)
ปจจัยทั้งสามนี้ก็สงผลใหการเมืองไทยปลอดรัฐประหารไป

จนถึงพลเอกเปรมพนจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2531
และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีคน
ตอไปหลังจากที่ ไดรับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และตอมาถูกทํารัฐประหารในป พ.ศ.2534
สาม “ระหวาง พ.ศ.2535-2549”
หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 สถานะช�อเสียงและ
ความไววางใจตอกองทัพในสังคมไทยไดตกต่ําลงไปอยางมาก อีก
ทั้ง เหตุการณพฤษภาทมิฬไดสะทอนใหเห็นถึงความต�นตัวทางการ
เมืองอยางแข็งขันของประชาชนชนชั้นกลางที่ปฏิเสธการสืบทอด
อํานาจ แมวาจะยอมรับการทํารัฐประหารเพ�อลมรัฐบาลที่ทุจริต
คอรรัปชันอยางรุนแรง แมวารัฐบาลนั้นจะมาจากการเลือกตั้งก็
ตาม กลาวไดวา ความต�นตัวและเติบโตของพลังประชาชนชัน้ กลาง
ในทางการเมืองในเหตุการณดังกลาวนี้เปนผลพวงจากความตอ
เน�องและเสถียรภาพทางการเมืองที่มีผลตอพัฒนาการทางเศรษฐ
กิจและการเมืองในยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ภายใต “ประ
ชาธิปไตยครึ่งใบ” และในชวงระหวาง พ.ศ.2535-2549 นี้ มีการ
เลือกตัง้ อยางตอเน�อง และพรรคการเมืองผลัดเปลีย่ นขึน้ มาเปนรัฐ
บาลตามครรลองประชาธิปไตย โดยนายกรัฐมนตรีคือหัวหนาพรรค
การเมืองและไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อีกทั้ง
บริบทการเมืองระหวางประเทศไดกาวเขาสูยุคหลังสงครามเย็นที่
เนนการคาเสรีและการคาผานการติดตอดวยเทคโนโลยีส�อสารสมัย
ใหม เศรษฐกิจไทยไดถูกผนวกเขากับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น นํา
ไปสูความเสี่ยงมากขึ้นในแงของทั้งโอกาสและวิกฤตในเวลาเดียว
กัน
และชวงเวลา 14 ปแหงความตอเน�องและเสถียรภาพทาง
การเมืองทีเ่ ปนประชาธิปไตยมากขึน้ กวาชวง “ประชาธิปไตยครึง่ ใบ”
ก็สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายฐานกวางมากขึ้นของประ
ชาชนสวนใหญดวย อีกทั้ง หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬยังไดเกิด
ปรากฏการณทางการเมืองที่สําคัญ ดังที่จะไดกลาวในตอนตอไป.
(แหลงอางอิง: Suchit Bunbongkarn, “The Armed
Forces and Democratic Development in Thailand,”
in Military Engagement: Influencing Armed Forces
Worldwide to Support Democratic Transition Volume
II, ed. Dennis C. Blair (Washington, DC: Brookings
Institution Press, 2013).

‘ขอโตแยงความเห็น ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม กับการตีความ
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 158 วรรค 4 : วาระดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี’
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มฟงความคิดเห็น กรธ. ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
ใหความเห็นการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา
158 รัฐธรรมนูญ 2560 ในรายการอินไซด ไทยแลนด
เม�อเชาวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยที่ทานใหความเห็นอยู 2
ประเด็น
ประเด็นที่ 1 ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม กลาววา อยา
ตีความมาตรา 158 เพียงวรรคเดียว คือ มาตรา 158 วรรค 4
เพราะมาตรา 158 มีอยูดวยกัน 4 วรรค ดังนี้
วรรค 1 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอ�นอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบกันเปนคณะรัฐมน
ตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวม
กัน
วรรค 2 นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแทน
ราษฎรใหความเห็นชอบตามมาตรา 159
วรรค 3 ใหประธานสภาผูแ ทนราษฎรเปนผูล งนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
วรรค 4 นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกิน
แปดปมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือไม
แตมิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปหลัง
พนจากตําแหน�ง
การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีตองเปนไปตามมาตรา
159 ที่ระบุไว ในมาตรา 158 วรรค 2 กลาวคือ
1.ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่ง
สมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 160 และเปนผูมีช�ออยูใน
บัญชีรายช�อที่พรรคการเมืองแจงไวตามมาตรา 88 เฉพาะจาก
บัญชีรายช�อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้ง
หมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
2.การเสนอช�อตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 1 ใน 10
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มติ
ของสภาผู แ ทนราษฎรที่ เ ห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง บุ ค คลใดให เ ป น
นายกรัฐมนตรี ตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย และ
มีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น การนับเวลาดํารงตําแหน�ง คือ
ตองนับตั้งแตใชรัฐธรรมนูญ 2560 โดยนับตั้งแตวันโปรดเกลาฯ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรี รวมกัน 8 ป ตามมาตรา 158
ผมมีการตั้งขอสังเกต โตแยง อยู 2 เร�อง ดังนี้
เร�องที่ 1 การที่จะใหตีความกฎหมาย มาตรา 158
วรรค 4 ใหตีความตามวรรคตางๆ ในมาตรา 158 กอนวามี
วัตถุประสงคตองการอะไร ตามที่ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
กลาวไว แตเม�อดูจุดมุงหมายตามมาตรา 158 แลว ตองการมิให
ดํารงตําแหน�งรวมกันเกิน 8 ป ไมอดีตหรืออนาคต ก็ตองดํารง

ตําแหน�งรวมกันเกิน 8 ปมไิ ด เพราะจะกอใหเกิดปญหาทางการเมือง
เร�องที่ 2 เอกสารรายงานการประชุมที่เปนความเห็นเริ่มแรก
ถูกเลือกใชมาเพียง 2 คนจากกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คือ กรธ.
ที่เขารวมทั้งหมด 19 คน ตามที่บันทึก กรธ. ครั้งที่ 500 วันที่ 7
กันยายน 2561 ระบุไว
อ.มีชัย ฤชุพันธุ ประธาน กรธ.ระบุวา ผูที่เปนนายกรัฐมนตรี
อยูกอนวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใชบังคับสามารถนับรวม
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีดังกลาว เขากับวาระการ
ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม
นายสุพจน ไขมุกด กรธ. ระบุวา หากนายกรัฐมนตรีที่ดํารง
ตําแหน�งอยูกอนวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใชบังคับ เม�อ
ประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยท รงเปนประมุข ก็ควรนับระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหน�งดังกลาว
รวมเขากับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรม
นูญ 2560 ดวย
เม�อดูไทม ไลนของการบันทึกประชุม ที่ลงไววา 7 กันยายน
2561 คลอยหลังจากทีร่ ฐั ธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกาศใชมาแลวกวา
1 ป (รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกาศใชเม�อ 6 เมษายน 2560)
ดังนั้น ความเห็นของกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทั้ง 2
ทานนั้น ไมเกี่ยวของกับ “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ” นั้นถือวาไมสม
เหตุสมผลสักเทาไหร เพราะรัฐธรรมนูญประกาศใชแลว เนื้อหาจึง
ถือวาเสร็จสิ้นสมบูรณแลว แตในชวงที่อางอิงถึง เปนชวงที่ “กรธ.”
พิจารณาและจัดทํา “ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบราย
มาตรา ของรัฐธรรมนูญ 2560” ตั้งแต 6 ธันวาคม 2560 ถึง 11
กันยายน 2561
เม�อพิจารณาในชวงวันที่ 7 กันยายน 2561 “เอกสารบันทึก
การประชุม กรธ. วันที่ 7 กันยายน 2561 จึงเปนชวงทายๆ ของการ
จัดทํา และพิจารณาทําความมุงหมายของรัฐธรรมนูญ หรือที่เรียก
วาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล มาตรา 264
ซึง่ เปนการยกประเด็นหารือวา เจตนารมณดงั กลาวจะเกิดอะไรขึน้
และ ครม.มีผลอยางไร สวนเหตุที่ กรธ.ตองอยูตอหลังจากที่รัฐธรรม
นูญประกาศใช เพราะตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหทาํ หนาทีต่ อ จนกวา
รางกฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับจะประกาศใช ดังนั้นเม�อทํากฎหมายลูก
เสร็จ มีระยะเวลาที่ตองรอ กรธ.จึงใชเวลาทําหนังสือความมุงหมาย
ของรัฐธรรมนูญ”
โดยบทบัญญัติมาตรา 264 กําหนดให “ครม.” ที่บริหาร
ราชการแผนดินอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2560 ใหเปน
“ครม.” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ จนกวา “ครม.” ที่ตั้ง
ขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก จะเขารับหนาที่ พรอม
กํ า หนดบทยกเว น ว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของ
“รัฐมนตรี” ซึ่งอางถึงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
ความมุงหมายที่ “กรธ.” จัดพิมพ ในเอกสาร ระบุวา “กําหนด
ให ครม.ปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะมี ครม.ชุดใหม เพ�อความตอ

เน�องในการบริหารราชการแผนดิน โดยตองมีคณ
ุ สมบติและลักษณะ
ตองหามตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ ยกเวนลักษณะตองหาม
บางประการที่ใชบังคับกับ ครม. ที่มาตามรัฐธรรมนูญนี้เปนการ
เฉพาะ”
แสดงใหเห็นวาไมตองการใหดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี
เกิน 8 ป ไมวา กอนหนาและหลังการประกาศใชรฐั ธรรมนูญ 2560
ประเด็นที่ 2 ทานกลาววา การบัญญัติกฎหมายยอนหลัง
กับบุคคลทีเ่ ปนโทษกับบุคคลกระทําไมได ดังนัน้ ตองเปนคุณเทานัน้
ผมมีขอโตแยงประเด็นนี้ 2 เร�อง
เร�องที่ 1 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 เคย
วินิจฉัยยุบพรรคไทย กลาวคือ การยุบสภาเม�อวันที่ 24 กุมภา
พันธ 2549 นั้น มีสาเหตุมาจากเร�องสวนตัวของหัวหนาพรรค
ไทยรักไทย มิไดเกิดจากความขัดแยงระหวางฝายบริหารและฝาย
นิติบัญญัติ และการกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549
ก็เปนการกําหนดขึ้นเพ�อชวงชิงความไดเปรียบทางการเมืองเน�อง
จากมีระยะเวลาจากวันยุบสภาที่สั้น ทําใหพรรคฝายคานทั้งสาม
พรรคนํามาเปนขออางไมสง ผูส มัครลงรับเลือกตัง้ เม�อขอเท็จจริง
ฟงไดวาพรรคไทยรักไทยสนับสนุนใหมีการแก ไขฐานขอมูลสมา
ชิกพรรคพัฒนาชาติไทยและใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติ
ไทยและพรรคแผนดินไทยเพ�อเปนคาใชจายในการลงแขงขันกับ
พรรคไทยรักไทย การกระทําดังกลาวยอมเปนการกระทําเพ�อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง
แหงรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรใหยุบพรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนา
ชาติไทย และพรรคแผนดินไทย แม “ประกาศของคณะปฏิรูป
การปกครองฯ ฉบับที่ 27 ที่กําหนดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
กรรมการบริหารพรรคทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ใหยบุ นัน้ จะเปน
การใชกฎหมายยอนหลังก็ตาม แตการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดัง
กลาวมิใช โทษในทางอาญา จึงสามารถใชบังคับได จึงใหเพิกถอน
สิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคดวย”
ดังนั้น แสดงใหเห็นวาการตัดสินหรือการออกกฎหมาย
ยอนหลังไดถาไมใช โทษทางอาญาและภาษีอากร
เร�องที่ 2 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดก็มอี าํ นาจกําหนด
หลักเกณฑตางๆ ไมวาจะเปนอะไร เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎ
หมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เพราะในรัฐธรรมนูญ 2560
ไดบัญญัติสิทธิอันเปนโทษทางอาญา โทษทางการเมืองยอนหลัง
ได เชน ในกรณีการกระทําผิดกอนรัฐธรรมนูญ 2560 ใชบังคับ
ก็สามารถดําเนินการยอนหลังไดหลายกรณี เชนกรณีของนาย
สิระ เจนจาคะ ไดกระทําผิดมาเกือบ 30 ปแลว ยังยอนหลังไป
ลงโทษเขาได เปนตน.
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บทความ 5

ต

ามคาด...
วานนี้ (๑๕ สิงหาคม) สภาล่มเป็นปกติ
เพราะสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าประชุมเพียง ๑๑๑
คนเท่านั้น
ก็เป็นอันว่า ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้่ง ส.ส. ตกไป ทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ
การที่องค์ประชุมขาดไปกว่า ๒๐๐ คน คือเจตนาที่
ชัดเจน สมาชิกรัฐสภาไม่ต้องการให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่าน
สมาชิกรัฐสภาคือ ส.ส.บวกกับ ส.ว. มีสมาชิกรวมกัน
๗๒๘ คน
๓๖๔ เสียงคือองค์ประชุม ครบเมื่อไหร่ประชุมได้ทันที
แต่เริ่มแรก เรียกประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. ลงชื่อแค่ ๑๑๑ คน
อีก ๖๑๗ คน หายไปไหน
แม้ช่วงท้าย จะมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อ ๓๕๓ คน แต่มัน
ผ่านเวลานัดประชุมไปแล้วร่วมชั่วโมงครึ่ง
ประการแรกไม่ครบองค์ประชุมอยู่ดี
ประการที่สอง สมาชิกรัฐสภาไทย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มี
ความเป็นมืออาชีพ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่อย่างสิ้นเชิง
จะสอนลูกหลานกันอย่างไรครับ?
ไร้สปิริตยังไม่พอ ยังไร้วินัยอีกต่างหาก
มีคนบอกว่าให้ก้าวข้ามสูตรเลือกตั้งหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐
ไป เพราะหนทางข้างหน้าการเมืองไทยยังคงวนอยู่ในอ่าง
สุดท้ายมันก็ต้องข้ามไปครับ เพราะกฎหมายเลือกตั้ง
ฉบับใหม่ หนีไม่พ้นหาร ๑๐๐ เพียงแต่เกมที่เล่นกันเหมือนเล่น
ขี้มูก คงจะปล่อยผ่านยาก เพราะมันคือภาพสะท้อนอนาคต
การเมืองไทย
ใครสั่งให้ทำ�สภาล่ม?
ข้อสงสัยนี้ ไม่ยากในการหาคำ�ตอบเลย
พรรคเล็กอยากได้หาร ๕๐๐
ส่วนพรรคใหญ่อยากได้หาร ๑๐๐
ก็พรรคใหญ่นั้นแหละครับ เป็นคนสั่ง
คนที่สั่ง ส.ส.พรรคใหญ่ได้เป็นใคร?
คงไม่ต้องตอบ เพราะรู้กันดีอยู่แล้ว
จบงานนี้ ได้บทพิสูจน์ “บิ๊กป้อม” ยังมีบารมีในพรรค

‘เงิน’ กับ ‘อำ�นาจ’
พลังประชารัฐสูงมาก
และมีประเด็นที่ซ้อนเข้ามา
แต่....ไม่ใช่พรรคเล็กทุกพรรคที่อยากได้หาร ๕๐๐ 		
เพราะวานนี้ประจักษ์ด้วยสายตาว่า มี ส.ส.พรรคเล็ก ไม่เข้าร่วม
ประชุม
บอกแค่ว่าไม่เข้าร่วมประชุม ดูจะธรรมดาไป
สาเหตุที่ ไปประชุมที่สภาไม่ได้ ช่างเป็นประเด็นที่น่าจะตัด
เงินเดือน ส.ส.พวกนี้จริง
เพราะมันครบองค์ประกอบสภาล่ม
มี ส.ส.พรรคเล็ก โดดประชุม ไปรับ “ลุงป้อม” ที่จังหวัด
สระบุรี ตามข่าวบอกว่า ไปลงพืน้ ทีต่ รวจราชการเพื่อติดตามสถาน
การณ์น้ำ� และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
ในพื้นที่ภาคกลาง
ส.ส.ที่ ไปรอรับไม่ใช่ ส.ส.ภาคกลาง แต่เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์
ทั้งหมด
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า
พรรคไทรักธรรม
นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประ
ชาธิปไตยใหม่
นายดำ�รงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรครักษ์ผืน
ป่าประเทศไทย

วันก่อน “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” หัวหน้าพรรครวมไทย
สร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กให้เดาว่าถ้าสภาล่มจะเป็นฝีมือใคร
“...ประชาชนเคยให้ความหวังกับการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ สุด
ท้ายทั้งพรรคหลักพรรครองแปรสภาพเป็นนักกีฬามาเล่นเกม
หัวหน้าทีมก็มีความสุขกับการสร้างความยิ่งใหญ่ ให้กับตัว
เองและการยกยอปอปั้นจากบรรดาคนรอบข้าง คิดว่าการเมืองมี
เพียงแค่ ‘เงิน’ กับ ‘อำ�นาจ’
แต่ทเ่ี ลวร้ายทีส่ ดุ คือการใช้บา้ นเมืองเป็นสนามเล่นเกม โดย
มีประชาชนเป็นผู้รับเคราะห์
เรื่องเหล่านี้กำ�ลังกินลึกเข้าไปในหัวใจของประชาชน
ผมเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะร่วมกันให้บทเรียน
สั่งสอนครั้งใหญ่ครับ....”
ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ “พีระพันธุ์” บอกว่า ไม่ใช่ “ลุง
ป้อม” เพราะ “ลุงป้อม” บอกว่า ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่เกี่ยว ไม่เคยไปสั่ง
การใดๆ
มองการเมืองบนสูตรเลือกตั้งหาร ๑๐๐ อาจมองเป็นพรรค
ไม่ได้แล้ว
ต้องมองเป็นกลุ่ม เป็นขั้วการเมือง
ไม่รู้ “ลุงป้อม” กำ�ลังทำ�อะไรอยู่ แต่ที่แน่ๆ เลือกตั้งครั้ง
หน้า พรรคพลังประชารัฐอาจน่ากลัวกว่าทีค่ ดิ เพราะเมื่อเลือกสูตร
หาร ๑๐๐ แล้ว ก็ต้องเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากสูตรนี้ตั้งแต่วันนี้
สังเกตกันหรือไม่ว่า ส.ส.พรรคเล็กมีท่าทีแปลกๆ
ตั้งแต่พรรคเศรษฐกิจไทย ของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” มี
ส่วนร่วมทำ�ให้สภาล่ม
มาถึงพรรคเล็กล่มสภาไปรอรับ “ลุงป้อม” ที่สระบุรี
นี่คือกลุ่มการเมืองใหญ่กลุ่มหนึ่งทีเดียว
หลังจากนี้การย้ายขั้วสลับข้าง รวมถึงการควบรวมพรรค
การเมือง เพื่อใช้ประโยชน์จากสูตรหาร ๑๐๐ สำ�หรับพรรคการ
เมืองใหญ่ จะสู้กันดุเดือดแน่นอน
แล้วประชาชนได้อะไร?
อย่าไปคาดหวังว่า เมื่อเลือกตั้งโดยใช้สูตร ๑๐๐ แล้ว สภา
ผู้แทนราษฎรไทย จะยกระดับเป็นสภาที่มีคุณภาพขึ้นเด็ดขาด
ยังเหมือนเดิม
หรืออาจแย่กว่าเดิม

แต่ไม่มีทางดีขึ้นอย่างแน่นอน
แม้สภาผู้แทนราษฎรจะมาจากการเลือกตั้งของประชา
ชน แต่ประชาชนยังไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ชี้ขาดว่าประเทศจะ
พัฒนาไปในทิศทางไหนเหมือนเดิม
คนชี้ขาดก็คือคนที่อยู่ในขบวนการไม่เอา ๕๐๐ นั่นแหละ
ครับ
เพราะคิดว่าการเมืองคือเรื่อง “เงิน” กับ “อำ�นาจ”
ครับ...หันมาดูประชาชนหน่อยวันนี้ มี เงิน กับ อำ�นาจ
หลงเหลืออยู่ในมือหรือไม่
ความทนทุกข์จากการระบาดของโควิด-๑๙ เข้าสู่ปีที่ ๓
แล้ว แม้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่สงครามรัสเซีย-ยูเครน มา
ฉุดแข้งฉุดขา ไม่ยอมให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น
อเมริกา เล่นบทนักเลงโตเสี้ยม ไต้หวัน ทะเลาะ จีน ผล
คือผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังจากนี้ แม้ ไม่มากเท่าสงคราม
แต่ก็เดินไปข้างหน้าไม่สะดวกนัก
บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ๕ รายใหญ่ “มาม่า-ซื่อสัตย์-ไวไวยำ�ยำ�-นิชชิน” นั่งดีดลูกคิดแล้ว ทุบโต๊ะ “อั๊ว” แบกรับต้นทุน
ไม่ไหวอีกต่อไป ขอขึ้นราคา
เพิ่มอีก ๒ บาท จาก ๖ เป็น ๘ บาท
บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป เป็นมากกว่า อาหารเส้น เพราะมัน
เป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ
เงินเฟ้อ รายได้หด ของแพง ต้องลดค่าใช้จ่าย
ฉะนั้น บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป จึงถูกนำ�มาเปรียบเทียบใน
เชิงสัญลักษณ์ กับเศรษฐกิจของประเทศช่วงที่มีปัญหา
เพราะหาซื้อง่าย ทำ�กินง่าย ราคาถูก โดนน้ำ�ยิ่งอืดยิ่งอิ่ม
แต่วันนี้เพิ่มอีก ๒ บาท ในแง่จิตวิทยาถือว่าเป็นมุมลบที่
เกิดกับรัฐบาลผู้บริหารประเทศ
ในการเลือกตั้ง หาร ๑๐๐ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง
เท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่จะตัดสินว่าพรรคไหนจะชนะ
และได้ตั้งรัฐบาล
หนึ่งในนั้นคือประชาชนนึกถึงใคร ยามที่เงินในกระเป๋า
ไม่มี
ความจริงทางการเมืองมันโหดร้ายครับ
เพราะการเมืองวันนีเ้ ป็นเรื่อง “เงิน” กับ “อำ�นาจ” จริงๆ.

น้ำ�กับป่า
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ช่วยแก้ ไข อุปสรรค อยู่อักโข
สันโดษเป็นทรัพย์สินภิญโญ
พระพุทโธ ทรงสอน แต่กอ่ นมา

เ

องค์ ร.๙ ทรงแกร่ง สร้างแหล่งน้�ำ

แม่น้อมนำ� บำ�เพ็ญ เพื่อเป็นป่า
ให้เอิบอาบซาบซ่านในไพรพนา
เป็นแนวหน้าสนับสนุนต้นทุนน้�ำ
หลังเสืออย่างแน่นอน.

จะทำ�อย่างไรถ้า รายรับ ไม่พอรายจ่าย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
หลักการพื้นฐานของการแก้ ไขปัญหานี้ก็คือ เพิ่มราย
รับ ลดรายจ่าย ถ้าไม่สามารถทำ�ได้ทั้งสองอย่าง ก็ต้อง
พยายามลดรายจ่ายให้มากที่สุดก่อน สำ�หรับครอบครัวก็
คงจะต้องทำ�ตามหลักการนี้ เพิ่มรายรับ ก็ต้องหางานทำ�
มากขึ้น สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องร่วมใจกันเพื่อให้
ครอบครัวผ่านจุดวิกฤตให้ได้ ถ้าไม่สามารถเพิม่ รายรับก็ตอ้ ง
ลดรายจ่ายให้มากที่สุด ค่าอาหารเป็นสิ่งจำ�เป็นที่สุด หลัง
จากลดรายจ่ายอื่นๆ ที่ ไม่จำ�เป็นแล้วยังไม่เพียงพอ ก็ต้อง
ใช้จ่ายสำ�หรับค่าอาหารให้คุ้มค่า พอเพียงสำ�หรับการดำ�รง
ชีวิตให้ ได้
ผมเคยจนขนาดไม่มีเงินซื้อแชมพูสระผม ทุกคนใน
ครอบครัวต้องใช้แฟ้บสระผม แต่ก็สามารถผ่านวิกฤตมาได้
ด้วยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัว พระคุณของพ่อ
แม่ที่เลี้ยงดูมานั้นคงไม่สามารถตอบแทนได้หมด นอกจาก
บุญกุศลที่อุทิศให้ท่านทุกเช้าเย็น
สำ�หรับบริษัทห้างร้าน ถ้าไม่สามารถเพิ่มรายรับและ
ลดรายจ่ายได้ ก็ต้องเลิกกิจการอย่างเดียว ถ้าเป็นบริษัทใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวก็ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด
แต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนก็คงจะล้มละลาย พนักงานเดือด
ร้อน แต่ถ้าเป็นประเทศชาติ จะแก้ ไขปัญหานี้อย่างไร
รัฐบาลสั่งคลังศึกษาขึ้นภาษีเพราะรัฐบาลสามารถจัด
เก็บภาษีได้เพียง ๒.๓๓ ล้านล้านบาท แต่มีรายจ่าย ๓.๓
ล้านล้านบาท (รายรับน้อยกว่ารายจ่ายเกือบหนึ่งล้านล้าน
บาท) คณะรัฐมนตรีประชุมกัน แล้วก็สั่งให้กระทรวงการ
คลังหารายได้เพิ่มขึ้น แต่วิธีการแก้ ไขปัญหาของรัฐบาลนั้น
ประกาศว่าต้องขึ้นภาษี ไม่ใช่ลดรายจ่ายหรือประหยัดงบ
ประมาณที่รัฐบาลใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายไปกับประ
ชานิยม ทำ�ไมรัฐบาลไม่คิดที่จะรัดเข็มขัด เริ่มตั้งแต่ลดเงิน
เดือนนักการเมือง โดยเฉพาะบรรดารัฐมนตรีหรือ ส.ส., ส.ว.
ที่ ได้รับบำ�นาญจากการรับราชการ สมควรที่จะมีจิตสำ�นึก
รับใช้ชาติด้วยการประกาศไม่ให้รับเงินเดือนซ้ำ�ซ้อน
นอกจากนัน้ สมควรทีจ่ ะลดจำ�นวนนักการเมืองทัง้ ส.ส.,
ส.ว., ที่ปรึกษา, ผู้ช่วยต่างๆ ที่ ไม่ได้อาสามาช่วยชาติ แต่
เป็นการมาเพื่อตนเองจะได้ลาภยศสรรเสริญมากขึ้น นอก
จากนั้นนโยบายประชานิยมต่างๆ ที่ฟุ่มเฟือยมาก เรียกได้
ว่าจ่ายเท่าใดก็ไม่เพียงพอ
วันนีม้ แี ต่คนร้องขอสวัสดิการ โดยเฉพาะกองทุนบำ�เหน็จ

บำ�นาญของชาติ ที่ ไม่ว่าจะเป็นโจร ๕๐๐, คนโกง, คน
ทุจริต, มหาเศรษฐี ขอให้มีอายุถึง ๖๐ ปีต่างก็พากันแบมือ
รับ “โดว์” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ ไม่สมควรปฏิบัติ เหมือนประชา
นิยมทุกประเภทที่นำ�มาผลาญเพราะหวังผลจะได้ความนิยม
ทางการเมืองเท่านัน้ เพราะทำ�ดีท�ำ ชัว่ ก็ได้ผลเหมือนกัน แล้ว
จะทำ�ดีไปทำ�ไม แล้วรัฐบาลจะไปหาเงินมาจากไหน ทุกวันนี้
ก็กู้จนจะเต็มเพดานอยู่แล้ว เมื่อหมดหนทางก็ใช้วิธีถอนขน
ห่าน “ขึ้นภาษี” เพราะทำ�อะไรไม่เป็น
เรื่องนีบ้ ง่ บอกว่ารัฐบาลทรีองั เคิลก๊อปปีน้ โยบายทรราช
มาใช้ “เพิ่มทั้งรายได้และรายรับ” ไม่ทำ�ตามนโยบายเศรษฐ
กิจพอเพียงที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ (ปากอย่างหนึ่ง ใจ
อย่างหนึ่ง ยากแท้หยั่งถึงได้) อย่างไรก็ตามผมยังเสนอให้
ใช้วิธีรัดเข็มขัดก่อนถอนขนห่าน โดยเฉพาะการเพิ่มภาษี
มูลค่าเพิม่ ทีจ่ ะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน เพราะดัชนี
ค่าครองชีพจะสูงมากขึ้นจนรายได้ตามไม่ทัน และอย่าอ้าง
ว่าเป็นเรื่องการเมือง ที่จำ�เป็นต้องช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ถ้าจำ�เป็นและ
ไม่มีวิธีอื่นแก้ ไขปัญหาขาดดุลงบประมาณ จนต้องเพิ่มภาษี
มูลค่าเพิ่ม
ผมเสนอให้เพิ่มในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่ ไม่จำ�เป็น เช่น
เครื่องสำ�อาง, สุรา-บุหรี่, สถานเริงรมย์ต่างๆ ให้เพิ่มถึง
เพดาน ๑๐% แต่สำ�หรับสินค้าที่เป็นปัจจัยสี่ ตั้งแต่ข้าวสาร,
น้ำ�ตาล, พลังงาน ให้คงเดิมที่ ๗% ไม่ใช่เพิ่มแบบยกเข่ง
๑๐% รวดทุกรายการ
ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอของประชาชนที่ ไม่สมัครเข้า
ร่วมโครงการประชานิยมทุกอย่าง พยายามมีชวี ติ อย่างสมถะ
ที่สุด ถ้ารัฐบาลเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มทุกประเภท ดัชนีค่าครอง
ชีพจะเพิ่มมากขึ้น ข้าวสารถุงก็จะต้องเพิ่มเป็นถุงละมาก
กว่า ๓๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดก็ต้องเปลี่ยนไปกิน
ข้าวขาวหรือปลายข้าวที่ ใช้เลี้ยงหมาแมวแทนที่จะได้กิน
ข้าวหอมมะลิ แล้วเงินที่รัฐบาลได้เพิ่มมากขึ้น เอาไปทำ�ไม
เอาไปจ้างคนให้เที่ยว เอาไปจ่ายร้านค้าครึ่งจาน เอาไป
ให้นักการเมืองผลาญ คิดให้ดีนะครับ เพราะแนวคิดของ
นักการเมืองเรื่องเพิ่มภาษีนี้เป็นความคิดที่จะพาสามลุงตก

แมวขาว

นีค่ อื ปัญหาใหญ่ทน่ี กั การเมืองต้องแก้ไขให้ประชาชนให้
ได้ ไม่ใช่หาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ ที่เล่นเกมกันจนเละเทะไปหมด
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คืองานที่ยากที่สุดงานหนึ่งที่
รัฐบาลทั่วโลกล้วนต้องประสบพบเจอทั้งสิ้น เพราะ ณ เวลา
นี้ ไม่มีประเทศไหนรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่สืบเนื่อง
มาจากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และสงครามรัสเซียยูเครน ยังทำ�ให้ราคาพลังงานแพงเป็นประวัติการณ์
ประเทศไหนที่รัฐบาลมีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา
ก็จะมีความก้าวหน้าตามลำ�ดับ ประเทศไหนทีร่ ฐั บาลไร้ประ
สิทธิภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศมีปัญหา ประชา
ชนก็รบั กรรม เพราะประเทศแทบจะล่มสลาย เช่นทีศ่ รีลงั กา
เป็นอยู่ในขณะนี้
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจมีหลายระดับ ตั้่งแต่ครัวเรือน
ยันรัฐบาล ทุกระดับต้องแก้ปัญหาสอดคล้องกัน ประชาชน
ใช้จ่ายอย่างประหยัด รัฐบาลไม่กู้จนเกินตัว แน่นอนครับทุก
ฝ่ายต้องอดทนเพราะมันเกี่ยวข้องกับทุกคน ไม่มีใครคนใด
คนหนึ่งแก้ปัญหาได้ ที่สำ�คัญการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องใช้
เวลาเป็นปีๆ จึงจะเห็นผล.
		

วอลเลย์บอลหญิงไทย (๒)

* วอลเลย์บอลหญิงไทยใจแกร่ง
แข็งแรงสู้ ไม่ท้อถอยหนี
รุ่นเก่ารุ่นใหม่หลอมชีวี
สามัคคีเป็นหนึ่งสู้ถึงใจ
* ส่งต่อชั้นเชิงรุ่นต่อรุ่น
เนืองหนุนลีลาลื่นไหล
ทั้งเชิงรุกเชิงรับฉับไว
เกรียงไกรสมหญิงไทยนักรบ
* ผู้สอนการเล่นก็เก่ง
กะเก็งแผนการให้นักตบ
รู้เสิร์ฟรู้รับรู้ตบครบ
รู้รบเอาชัยได้กลับคืน
* กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
แก้กองกิเลสทำ�คนให้รู้ตื่น
นักกีฬาช่วยฝึกฟื้น
ครึกครื้นพลเมืองดีไทยฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ราชสีห์ กับ หมา

มื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา กระบีล่ ะ่ ล่ะเละตุม้ เป๊ะ
สองพรรคร่วมรัฐบาล ระหว่าง “ภูมิใจไทย” กับ “ประ
ชาธิปัตย์” ยืนซด ประกาศศึกชิงความเป็นหนึ่งในใจพี่
น้องประชาชน
จู่ๆ ก่อนพรรคภูมิใจไทยจะลงพื้นที่ ก็มีข่าวว่าได้เกณฑ์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อไปต้อนรับ
และนั่งฟังนโยบาย ร้อนถึงพรรคต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็น
ความจริง
เช่นเดียวกับ สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรค
ภูมิใจไทย ก็ยืนยันไม่มี้ ไม่มีแน่นอน และในการตอบคำ�ถาม
ครั้งนั้นดันมีวรรคทองพาดถึงพรรคประชาธิปัตย์           
“พรรคตรงข้ามเล่นการเมืองแรง เล่นการเมืองแบบ
เดิมๆ เป็นเรื่องของบุคคลที่ ไม่หวังดีทำ�ให้เข้าใจผิด ให้พรรค
ภูมิใจไทยมีความด่างพร้อย ซึ่งเป็นพรรคดั้งเดิมก็ชัดเจนอยู่
แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ก็สังกัด
พรรคประชาธิปัตย์ แต่
จากการหารื อ กั บ ผู้ ใ หญ่
ของพรรคว่าจะดำ�เนินคดี
หรือไม่ พรรคมองว่าเป็น
เด็ ก ปลายแถวอย่ า ไปติ ด
ใจ เชื่อว่าชาวบ้านเข้าใจ
ราชสีห์จะเดินป่าเจอสุนัข
ข้างทางเห่า ก็อย่าตอแย
ก็ให้ผ่านไป”
อีกทั้งยังต่อว่า ประ
ชาธิปัตย์ ไม่มีผลงาน ส่วน
สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์”
หัวหน้าพรรค ก็ไม่มีความ
รับผิดชอบในการจัดการปัญหาเขตเลือกตั้งที่จังหวัดพังงา
“ราเมศ รัตนะเชวง” ในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
เดือดปุดๆ ออกมาสวนกลับ “ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์
มีหลักการชัด คือจะไม่ไปก้าวก่ายใคร จะไม่ไปยุ่งเรื่องของ
พรรคอื่น ก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมดูว่าไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของ
คนอื่น มีความหมายว่าอะไร พรรคไหนจะอ้างว่าตนเป็นราช
สีห์ เป็นสัตว์ประเภทใดก็ว่ากันไป แต่ที่น่าแปลกใจคือความ
จริงแล้วราชสีห์ ไม่น่าจะเห่าเป็นเท่านั้นเอง”
สฤษฏ์พงษ์ หรือ โกสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2503 ซึ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีอายุครบ 62 ปี สำ�หรับ
การศึกษา เขาจบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถา
บันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสาร
การเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ
จัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และปรัชญาดุษฎีบัณ
ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ก่อนก้าวเข้าสู่การเมืองระดับชาติ เคยเป็นรองนายก
อบจ.กระบี่ จากนั้นลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทย แต่
พ่ายให้แก่ “อาคม เอ่งฉ้วน” กระทั่งเมื่อการเลือกตั้งปี 62
ย้ายมาซบอกภูมิใจไทยและได้รับชัยชนะในที่สุด ถือเป็น ส.ส.
ของพรรคภูมิใจไทยเพียงไม่กี่คนในภาคใต้
อย่างไรก็ตาม สนามเลือกตั้งกระบี่ครั้งที่จะถึงถือเป็น
บิ๊กแมตช์ โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 3 “พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติ
กุล” หรือ “น้ำ�ผึ้ง” ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของ “พิเชษฐ พันธุ์
วิชาติกุล” สวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์ ชน “โกสุทธิ์” สฤษฏ์
พงษ์ ค่ายภูมิใจไทย.
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6 เศรษฐกิจ

‘บินไทย’อ่วมหนักQ2ขาดทุนยับ
ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

เหล็กโลกผันผวน เอกชนปวดหัว

เศรษฐกิจโลก
ท่ ามกลางความโกลาหลของสถานการณ์
หลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง และ
กระทบมายังผู้บริโภคเกือบทุกกลุ่ม ที่เห็นได้ชัดที่สุดน่าจะ

เป็นราคาพลังงาน ที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเองก็อ่วมเอาการ
องค์กรระดับประเทศอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน) ต้องแบกรับภาระราคา
พลังงานเพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด แต่แม้ว่า
จะมีการเยียวยาหรือช่วยเหลือแล้วในหลายส่วน ประชาชนก็
ยังต้องมารับภาระจากผลกระทบของโลกอยู่ดี
ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมอื่นๆ ทีอ่ าจจะไม่ได้รบั ผลกระทบทางตรง
แต่ผลกระทบทางอ้อมก็ตามไปหลอกหลอนอยูด่ ี อย่างพวกราคา
ของต้นทุน-วัตถุดบิ การผลิตเพิม่ ขึน้ ราคาค่าขนส่งและคมนาคม
เพิม่ ขึน้ รวมถึงการขาดแคลนคนงาน หรือแม้แต่ไม่มตี ลาดในการ
ขายสินค้า ล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบที่ทุกคนต้องแบกรับไว้อย่าง
น่าเห็นใจ ขณะทีล่ า่ สุด! อุตสาหกรรมเหล็กเริม่ สะท้อนความต้อง
การหลังจากทีผ่ า่ นมาเริม่ ได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน
โดยกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) ได้ออกมาชี้แจงว่า จากสถานการณ์เหล็กโลกที่
ราคาได้ขน้ึ ไปสูงในช่วงต้นปี 2565 เนื่องจากผลกระทบสงคราม
รัสเซีย-ยูเครนต่อวัตถุดบิ และการผลิตเหล็ก ตลอดจนความกังวล
ว่าสินค้าเหล็กอาจขาดแคลนนั้น ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2565 เป็นต้น
มา ราคาเหล็กโลกได้อ่อนตัวและตลาดมีแนวโน้มผันผวนลดลง
เนื่องจากตลาดเหล็กโลกได้ปรับตัวในเชิงห่วงโซ่อุปทาน และ
เน้นการค้าในระดับภูมิภาคเป็นหลัก เตือนภัยสัญญาณเหล็กทุ่ม
ตลาดชัดเจน
กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท.มองว่า ทัว่ โลกกำ�ลังพาเหรด
ใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ ตลาดสินค้าเหล็ก โดยนายนาวา จันทน
สุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กล่าวถึงราคาตลาด
เหล็กโลกว่า ได้ปรับลดลง โดยราคาสินค้าเหล็กสำ�เร็จรูปในภูมิ
ภาคเอเชีย ปรับลดลง 3.2-4.9% ในเดือน มิ.ย.2565 และลดลง
อีก 5.2-16.3% ในเดือน ก.ค.
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่ประเทศจีนมีการล็อกดาวน์
เมืองต่างๆ ทีม่ กี ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
ความต้องการใช้เหล็กในประเทศจีนชะลอตัว โดยครึง่ แรกของปี
2565 ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนลดลง 6.9% เหลือ
501 ล้านตัน และมีการส่งออกสินค้าเหล็กรวม 34.25 ล้าน
ตัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในราคาต่�ำ มาก เพราะกำ�ลังซือ้
ภายในประเทศจีนลดลง นอกจากนีย้ งั มีกรณีทป่ี ระเทศรัสเซียมี
การส่งออกสินค้าเหล็กสำ�เร็จรูปราคาต่ำ�เข้ามายังภูมิภาคเอเชีย
เนื่องจากถูกคว่�ำ บาตรไม่สามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้
สำ�หรับ ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยช่วง
ครึ่งแรกของปี 2565 มีปริมาณความต้องการใช้สินค้าเหล็ก
สำ�เร็จรูปทั้งหมด 8.78 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2564 ประมาณ 13% จากภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ก่อสร้างในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้การใช้กำ�ลังการผลิต
จริงของอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยอยู่ที่เพียง 33.3%
เท่านั้น ซึ่งถือเป็นอัตราการใช้กำ�ลังการผลิตที่ต่ำ�มากๆ
ในขณะที่ผ้ผู ลิตเหล็กในประเทศไทยต้องเผชิญกับต้นทุนที่
ปรับเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ จาก 1.ราคาพลังงานทีป่ รับเพิม่ ขึน้ 39.97% และ
2.ราคาวัตถุดบิ ทีผ่ ผู้ ลิตได้สง่ั ซือ้ ไปเมื่อช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.2565 แต่
ก็ได้ปรับราคาขายสินค้าเหล็กให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด
เหล็กโลกซึง่ อ่อนตัวลงแล้ว ดังนัน้ ประเทศต่างๆ ทีร่ ทู้ นั สถานการณ์
ได้ออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจากการค้าที่
ไม่เป็นธรรม โดยการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ อาทิ การตอบโต้
การทุม่ ตลาด ซึง่ ยังคงดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ในปัจจุบนั ราคาสินค้าเหล็กได้ปรับลดลงแล้ว และปรากฏ
ว่ามีการทุ่มตลาดที่ ไม่เป็นธรรมจริง ดังนั้นประเทศไทยควรเร่ง
ไต่สวนกรณีทย่ี งั ค้างอยู่ และเร่งทบทวนเก็บอากรทุม่ ตลาดอย่าง
จริงจัง เพื่อป้องกันผลกระทบจากสินค้าเหล็กทุ่มตลาดที่ทะลัก
เข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยอยู่ไม่ไกล
จากประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กใหญ่สุด
อันดับ 1 และ 2 ของโลก โดยสองประเทศนี้ผลิตเหล็กออกมา
เกือบ 1,200 ล้านตันต่อปี
อาจจะยังคงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวต่อไป แต่ก็เชื่อว่า
หากมีการพิจารณาไตร่ตรองและเตรียมตัวให้ทันในกลุ่มผู้ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเหล็ก เชื่อว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาที่จะ
ตามมาได้แน่นอน.
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สัมมนา • นายวิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาง
พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน, นายคณิสร์ แสงโชติ อาจารย์ประจำ�ภาค
วิชาการธนาคารและการเงิน พร้อมทีมคณาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าว 7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ #รู้แล้วรอด
ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ดำ�เนินงานไม่รวมรายการที่เกิด
ขึ้นครั้งเดียวอยู่ในระดับ 22,825
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 126.3% จาก
ปี 2564 ซึง่ ส่วนใหญ่เพิม่ ขึน้ จาก
น้�ำ มันเชือ้ เพลิงอากาศยานทีร่ าคา
เพิม่ สูงขึน้ จากปีกอ่ น 104.1% ทำ�
ให้รายจ่ายน้ำ�มันขึ้นมาสู่ระดับ
8,946 ล้านบาท คิดเป็น 39.2%
ของรายจ่ายดำ�เนินงานทั้งหมด
เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
ก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวม
รายการทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว 1,299
ล้านบาท ซึ่งลดลงมาจากปีก่อน
ที่ขาดทุน 4,449 ล้านบาท
และผลการดำ � เนิ น งาน
ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี

และค่าเสื่อม (EBITDA) หลังหัก
ค่าเช่าเครื่องบิน มีกำ�ไรจำ�นวน
168 ล้านบาทในไตรมาส 2 ของ
ปี 2565 เทียบกับการขาดทุน
9,212 ล้านบาทในปี 2564 นับ
เป็ น ไตรมาสแรกหลั ง เข้ า แผน
ฟื้นฟูที่ EBITDA หลังหักค่าเช่า
เป็นบวก ดังนัน้ เมื่อรวมกำ�ไรจาก
การขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุน
สุทธิจำ�นวน 3,213 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามแนวโน้มปริมาณ
การเดินทางและขนส่งที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในเดือน ก.ค.65
อัตราการบรรทุกผู้ โดยสารเฉลี่ย
อยู่ที่ระดับ 77.7%.

ปลื
ม
้
GDPไตรมาส2โต2.5%
อานิสงส์ปลดล็อกโควิด-ท่องเที่ยว-ส่งออก
EGCOลุยกดปุ่ม
ซี โอดี‘น้ำ�เทิน1’

ราชโกยทะลัก

ไทยโพสต์ • นายเทพรัตน์
เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า หรือเอ็ก
โก กรุ๊ป เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้า
พลังน้ำ�น้ำ�เทิน 1 ซึ่งเอ็กโกถือ
หุ้น 25% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ให้กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่
ผ่านมา ซึ่งจะสามารถรับรู้ราย
ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี
2565 เป็นต้นไป ในขณะเดียว
กั น โรงไฟฟ้ า พลั ง น้ำ � แห่ ง นี้ จ ะ
ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คิด
เป็น 1.49 ล้านตันคาร์บอนได
ออกไซด์ต่อปี หรือคิดเป็น 40.34
ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์
ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
27 ปี
นางสาวชูศรี เกียรติขจร
กุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.
ราชกรุ๊ป หรือ RATCH กล่าว
ว่า ผลการดำ�เนินงานช่วง 6
เดือนแรกของปี 2565 โดยรับ
รู้รายได้ เพิ่มขึ้น 91% รวมเป็น
เงินจำ�นวน 36,699.36 ล้านบาท
อันเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าราช
บุรี กลุ่มโรงไฟฟ้าในออสเตรเลีย
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ�อาซาฮาน
ในอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้าสห
โคเจนชลบุรี รวมทัง้ โรงไฟฟ้าที่
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อกี 2 แห่ง
ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมเรียวในอินโดนีเซีย ทีผ่ ลิต
และจำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟ
ฟ้าอินโดนีเซียเมื่อเดือน ก.พ.65
อย่างไรก็ตามบริษัทยังเดินหน้า
ขยายการลงทุ น เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า
หมายเพิ่มกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าอีก
700 เมกะวัตต์ภายในปีนี้.

ทำ�เนียบรัฐบาล • “นายกฯ” ยิ้มออก จีดีพี ไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง
2.5% อานิสงส์ปลดล็อกโควิด-ท่องเทีย่ ว-ส่งออกช่วยหนุน ด้าน “สภา
พัฒน์” สัง่ จับตาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนกระทบเศรษฐกิจ
โลกชะลอ
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล กลไกการตลาดและราคาสินค้า
รองโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐ และการดูแลประชาชนโดยเน้น
มนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ การพุ่งเป้าที่กลุ่มเปราะบาง การ
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ ดูแลปัญหาหนี้สินครัวเรือนและ
รมว.กลาโหม ได้รับทราบจาก เอสเอ็มอี ในช่วงดอกเบี้ยที่กำ�ลัง
รายงานของสำ�นักงานสภาพัฒนา ปรับขึ้น รวมถึงส่วนที่ต้องเร่ง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ใน
(สศช.) ถึงภาวะเศรษฐกิจไตร ระยะต่อไป” น.ส.ไตรศุลีกล่าว
มาสที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. ปี 2565 ที่
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขา
ขยายตัวได้ 2.5% ต่อเนื่องจาก ธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ไตรมาสที่ 1 ที่ 2.3% ทำ�ให้ครึ่ง สังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าว
แรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทย ว่า จีดีพีไตรมาสที่ 2/2565 ของ
ขยายตัวเฉลี่ย 2.4%
ปีนี้ขยายตัวได้ 2.5% ซึ่งได้รับ
“นายกฯ พอใจที่เศรษฐกิจ อานิสงส์จากการขยายตัวของสิน
ไทยขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ งเริ่ ม ตั้ ง ค้าและบริการที่มาจากการท่อง
แต่ไตรมาสที่ 4/64 เป็นต้นมา เที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยขยายตัว
ซึ่งเป็นการฟื้นตัวภายหลังสถาน ได้มากถึง 54.3% การอุปโภค
การณ์ โควิด-19 ในทิศทางเดียว และบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น
กั บ ต่ า งประเทศที่ ก ลั บ มามี กิ จ 6.9% และการอุปโภคภาครัฐบาล
กรรมทางเศรษฐกิจได้ ใกล้เคียง ที่เพิ่มขึ้น 2.4% โดยในปีนี้ สศช.
กับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ ได้ปรับคาดการณ์รายได้จากการ
ได้ เ น้ น ย้ำ � ผลั ก ดั น การเติ บ โตให้ ท่องเที่ยวไปอยู่ที่ 6.6 แสนล้าน
ได้ ต ามเป้ า หมายด้ ว ยแผนการ บาท มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า
จัดการเศรษฐกิจที่วางไว้ ดูแล ไทยประมาณ 9 ล้านคน จากเดิม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
คาดการณ์รายได้ 5.7 แสนล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อ
มั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมในไตรมาสนี้ล ดลงมาอยู่
ทีร่ ะดับ 34.9 จากระดับ 37.3 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ตามความกังวล
เกี่ย วกั บ การเพิ่ม ขึ้น ของภาระค่ า
ครองชีพท่ามกลางความยืดเยือ้ ของ
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ส่วนการใช้จา่ ย
เพื่ อ การอุ ป โภคของรั ฐ บาลขยาย
ตัว 2.4% ชะลอลงจากการขยายตัว
7.2% ในไตรมาสก่อนหน้า.

กสิกรตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกหนี้

ไทยโพสต์ • “กสิกร” ประกาศ
ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้า หลัง
พบส่วนใหญ่ยังไม่ส่างพิษโควิด19 ฟุ้งสภาพคล่องแน่นปึ้กไม่
กั ง วลเงิ น ไหลออกหากดอกเบี้ ย
ฝากนิ่ง
นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรม
การผู้ จั ด การธนาคารกสิ ก รไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ KBANK
กล่าวว่า ธนาคารยังตรึงอัตราดอก
เบี้ยเงินกู้ ไว้ ในระดับเดิมเช่นเดียว
กับธนาคารพาณิชย์รายอื่น แม้
ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็
ตาม เพื่อเป็นการช่วยลูกค้า เพราะ
ปัจจุบันยังมีลูกค้าจำ�นวนมากที่ยัง

ยกทัพออกบูธ

ว่วข่าวดีมาอีกแล้วจ้า แถมงานนี้พลาดไม่ได้!! สำ�หรับ
ชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงด้วย ที่
พร้อมปลดล็อกทุกขีดจำ�กัดที่ทำ�ให้การเงินและการลงทุน
เป็นเรื่องง่าย และสร้างผลตอบแทนได้จริงกับไอร่า กรุ๊ป
เพราะล่าสุดบอสสายลุยอย่าง นลินี งามเศรษฐมาศ
นักการเงินมือฉมัง ยกทัพ 4 บริษัทในเครือ บริษัท ไอร่า แฟค
ตอริ่ง จำ�กัด (มหาชน), บริษัท
ไอร่า ลีสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน),
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท ไอร่า
แอนด์ ไอฟุล จำ�กัด (มหาชน)
นำ � เสนอข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น
และการลงทุน ในงานมหกรรม
การเงิน โคราช ครั้งที่ 16
พร้ อ มพบกั บ บู ธ ไอร่ า
กรุ๊ป ผู้นำ�ธุรกิจการเงินในรูป
แบบ Non-Bank ครบวงจร
ในวันที่ 5-7 ส.ค.นี้ ที่ MCC
นลินี
Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ นคร
งามเศรษฐมาศ
ราชสีมา (บูธ D1).

วิภาวดีรังสิต • “การบินไทย”
เปิดผลประกอบการไตรมาส 2/65
ขาดทุน 3,213 ล้าน มีรายได้
21,526 ล้าน เพิ่มขึ้น 282%
เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ ก.ค.65
อัตราบรรทุกผู้ โดยสาร 77.7%
รายงานข่ า วจากบริ ษั ท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) แจ้ง
ว่า ผลการดำ�เนินงานไตรมาส
2/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายได้ ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้น
ครัง้ เดียวรวม 21,526 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 282% จากระดับ 5,635
ล้านบาทในปี 2564 โดยรายได้
จากการขนส่งเพิ่มขึ้น 619.3%
สู่ระดับ 19,803 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลจากปริมาณการผลิตและ
การขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง

ถอยรับได้ แต่ถอยหนี ไม่ได้

ตลาดหุ้นไทยขณะนี้ดูจะเป็นการเล่นเอาชนะกันมากกว่า
จะใช้เหตุผล อย่างวานนี้ (15 ส.ค.65) มีภาพค่อนข้างชัดเจนว่า
นักลงทุนไทยพร้อมใจกันเทขายหุ้นออก เหมือนเจตนาจะถล่มนัก
ลงทุนต่างชาติทย่ี งั ยืนหยัดจะซือ้ หุน้ ต่อไป เป็นการต้องการเอาชนะ
กันด้วยอารมณ์ความคิดที่ว่าใครแน่กว่ากัน คงจะตัดสินกันในวัน
เดียวไม่ได้ แม้ว่าวานนี้นักลงทุนไทยทั้งหมดเทขายหุ้นให้ต่างชาติ
รับไปเต็มๆ ก็ตาม เพราะแม้จะขายออกมามาก โดยนักลงทุน
ทั่วไปขายออกมากถึง 3,266.57 ล้านบาท ตามมาด้วยการขาย
ของทางกองทุนอีก 1,455.33 ล้านบาท และทางโบรกเกอร์ขาย
ด้วยอีก 1,052.73 ล้านบาท ทำ�ให้นักลงทุนต่างชาติต้องรับไปเต็มๆ
ทั้งหมดเพียงผู้เดียวถึง 5,774.63 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ 4
วันนักลงทุนต่างชาติก็ได้ซื้อหุ้นไปกว่า 14,431 ล้านบาทแล้ว แต่
วานนี้ยังคงซื้อเพิ่มอีกเกือบ 5,800 ล้านบาท แค่ 5 วันทำ�การก็ซื้อ

เผชิญปัญหาในการฟื้นตัว ถึงแม้
โควิด-19 จะคลี่คลายลงไป และ
กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศได้
“ธนาคารจำ�เป็นต้องออก
มาส่งสัญญาณการตรึงดอกเบี้ย
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ เนื่องจาก
หากระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ไม่สามารถไปได้ระบบธนาคารก็
ไม่สามารถอยู่ได้ ทำ�ให้ธนาคาร
ยั ง จำ � เป็ น ต้ อ งพยายามหาแนว
ทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือ
ลู ก ค้ า ให้ ก ลั บ มาฟื้ น ตั ว อย่ า งมั่ น
คง โดยตอนนี้ทั้งระบบต้องช่วย
เหลือกัน แต่จะตรึงดอกเบี้ยต่อ
ไปตลอดทั้ ง ปี ห รื อ ไม่ นั้ น คงแล้ ว
แต่ภาพรวมตลาด ก็เชื่อว่าระยะ

ข้างหน้าดอกเบีย้ คงมีการ Balance
มากขึ้ น แล้ ว แต่ ก ารพิ จ ารณา
ของแต่ละธนาคาร” นายพิพิธ
กล่าว
สำ � หรั บ การปรั บ ดอกเบี้ ย
เงินฝากนั้น
มองว่าเป็นสิ่งที่
สามารถทำ�ได้แล้ว ซึ่งต้องคำ�นึง
ถึงสภาพคล่องของแต่ละธนาคาร
แต่สำ�หรับธนาคารในวันนี้สภาพ
คล่องในระบบอยู่ ในระดับสูงอยู่
แล้ว ดังนั้นไม่ได้กังวลเรื่องเงิน
ไหลออก เนื่องจากหากดูบัญชีลูก
ค้าที่ ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
K Plus พบว่ามีสูงถึง 19 ล้านคน
ทำ � ให้ ด้ า นสภาพคล่ อ งของธนา
คารไม่มีปัญหา.

ไปมากกว่า 20,000 ล้านบาทแล้ว ในทางนักลงทุนไทยคงคิดว่าต่าง
ชาติจะยังมีเงินมากพอที่จะซื้ออีกหรือ แต่ผลวานนี้ที่ออกมากลับพบ
ว่าดัชนีตลาดหุ้นไม่ได้ลดลงหรือดิ่งลง กลับยังสามารถปิดในแดนบวก
ได้ แม้จะบวกไม่มาก บวกแค่ 2.99 จุดก็ตาม ดูจะเป็นการแสดงให้รู้
ว่ามีปัญญาขายก็ขายออกมา เขาก็ยังมีปัญญาซื้อได้อีก เกมลักษณะนี้
ดูจะเป็นการวัดใจว่าใครจะหมดก่อนกัน คือ คนขายหุ้นหมด หรือคน
ซื้อหมดเงินก่อน แต่ดูมาถึงวานนี้ยังไม่มีผลการตัดสินเพราะตลาดยังดู
ดี ยังเดินหน้าได้ จึงต้องดูกันต่อไปว่าจะจบลงในรูปแบบใด
มองในด้านนักลงทุนต่างชาติ มาถึงตอนนี้แทบจะพูดได้ว่า ถอย

ดอลลารสหรัฐ
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน (100 เยน)
หยวนจีน

ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

ทองแทง
ทองรูปพรรณ

ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ซื้อ
35.01
35.55
41.93
26.06
4.93
ซื้อ
29,900
29,364

ขาย
35.74
36.66
43.51
27.19
5.32
ขาย
30,000
30,500

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันหุ้นน้องใหม่ป้ายแดง บมจ.ท่า
ฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก 19 ส.ค.65 แว่ว..แว่วว่า
กระแสตอบรับดีเยี่ยม ด้วยจุดเด่นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2
ประเภท คือโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน แถมยัง
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่คาดว่าจะเริ่ม COD ได้ภายในปี 67 รอ
ทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอีกเพียบ ราคาไอพี โอหุ้นละ 2 บาท ยืน
เหนือจองได้แบบสบายๆๆ ...•
มาที่ โรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ พร้อมเดินหน้าขยาย
สาขา ล่าสุด บิ๊กบอส สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ เอาใจชาวภูเก็ต กับ
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
ที่เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 25 ส.ค.2565 จัดเต็มทั้งระบบ
ภาพและเสียงให้คนรักหนังได้สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม
นอกจากนี้ยังมี โปรโมชั่นและกิจกรรมที่จัดมาเพื่อฉลองสาขา
ใหม่อีกมากมาย บอกเลยงานนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาด ...•
เช่นเดียวกับ กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งเน้นให้ความ
สำ�คัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในอาชีพและสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ด้วย
การเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงในระยะยาวให้กับตัวแทน
และที่ปรึกษาทางการเงิน ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ สำ�นักงาน
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เพ็ญสินี อุทัย
ได้จัดให้มีพิธีเปิดสำ�นักงานฯ อย่างเป็นทางการ ณ อาคาร
สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 2 บนถนนสุรวงศ์ ใจกลาง
เมืองกรุงเทพฯ ...•
มาทีส่ ายข่าวมาเล่าว่า ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ บอสใหญ่
แห่ง บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย หรือ PLANET ผู้
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร กำ�ลังมีแนวคิดขยาย
ธุรกิจ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy
ของรัฐบาล ด้วยการนำ�นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และระบบ
IT มาออกแบบสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำ�เกษตรแผนใหม่ให้มีความทันสมัย คงต้องรอลุ้น
กันเสียแล้ว ...•
ปิดท้ายด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยองพัทยา ร่วมกับ เอไอเอส นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนา Smart
Terminal เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งด้วย
นวัตกรรมใหม่ต่อเนื่อง ช่วยเสริมการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชิงพาณิชย์ทท่ี นั สมัย ในช่วงก่อนการสร้างและ
เปิดใช้อาคาร 3 ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ลำ�ดับที่ 3 ใน
อนาคต ทีจ่ ะเชื่อมโยงการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้ากับสนาม
บินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตามแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอซี ี หนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์
สำ�คัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ...•

รับหุ้นได้ แต่คงจะถอยหนีไม่ได้ เพราะรับหุ้นเข้าพอร์ตมาถึงวานนี้
มากถึง 141,681.62 ล้านบาทไปแล้ว ขืนถอดใจก็เจ๊งอย่างเดียว ดู
แล้วคงต้องสู้กันต่อไป แต่เมื่อมาพิจารณาด้วยเหตุผลทางพื้นฐาน
แล้ว ทุกอย่างในประเทศกำ�ลังดีขึ้น ไม่ได้แย่ลงหรือจะเกิดการ
ถดถอยเหมือนสหรัฐ ทำ�ให้มองว่านักลงทุนต่างชาติคงคิดดีแล้วว่า
แม้จะต้องถือหุ้นก็ไม่มีอะไรเสีย มีแต่จะได้มากในระยะต่อไป ใน
ระยะสั้นๆ นี้ก็รับเงินปันผลไปก่อน ส่วนราคาเป็นเรื่องในระยะยาว
จึงมองตลาดยังมีแนวโน้มในทางบวก หากใครที่ยังสามารถลุ้นและ
ลงทุนได้ก็ควรลงทุน
ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพา
15/8/65 ณิชย์เมื่อเศรษฐกิจดี เงินเฟ้อดีและรัฐ
กระตุ้น ธุรกิจก็จะดี จึงน่ามองที่ ILM,
1,625.25 RS และ COM7 กลุ่มขนส่งผลประกอบ
การออกมาดี จึงน่ามองที่ PSL, KEX
JWD กลุ่มธนาคารเศรษฐกิจโตต่อ
72,517.63 และ
เนื่องดีกับธุรกิจ น่ามองที่ BBL, KKP
และ KTB กลุ่มพลังงานยังมีการเติบโตดี
น่ามองที่ LANNA, PTTEP และ IRPC
หุ้นรายตัวที่เตะตามี SAT, SENA และ
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
RBF เป็นต้น
4,702.77 6,158.10 -1,455.33
นักลงทุนสถาบัน
ดัชนีตลาดยังยืนเหนือ 1,600 จุด
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 6,112.03 7,164.75 -1,052.73
นักลงทุนตางประเทศ 38,482.04 32,707.41 +5,774.63
และตลาดยังมีวอลุ่มหนา มีบรรยากาศ
23,220.79 26,487.36 -3,266.57
นักลงทุนรายยอย
คึกคักทุกวัน แสดงว่ายังมีสัญญาณที่ดี ทำ�
ให้ยังสามารถเลือกลุ้นลงทุนได้ต่อไป.
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ร้านค้าแห่ลง‘คนละครึ่ง5’
คลังฟุ้งยอดพุ่ง7.3หมื่นราย
ประชาชนยืนยันสิทธิ์19ส.ค.

ไทยโพสต์ • เริ่มแล้ว!! “คลัง” เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครง
การคนละครึ่ง เฟส 5 ฟุ้งยอดพุ่งแล้ว 7.3 หมื่นราย พร้อมนัดวัน
ที่ 19 ส.ค.2565 ประชาชนยืนยันสิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 800
บาท
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้ ข้อมูลสะสม ณ เวลา 11.00 น. มี
อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียน
การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก เข้าร่วมแล้ว จำ�นวน 73,963
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครง ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการ
การคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ได้เปิด ร้านค้ารายเดิมจำ�นวน 71,340
ให้รา้ นค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครง ร้านค้า และผู้ประกอบการร้าน
การวันแรก (15 ส.ค.65) โดยจาก ค้ารายใหม่จำ�นวน 2,623 ร้านค้า

วันนี้เป็นต้นไป เวลา 06.00–
22.00 น. จนกว่าจะปิดรับสมัคร
โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ
คนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถกด
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่าน
แอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันที ส่วน
ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอื่น
ของรัฐ หรือผู้ประกอบการราย
ใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยเข้ า ร่ ว มโครงการ
อื่นของรัฐ สามารถลงทะเบียน
ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือ
ติดต่อลงทะเบียนที่สาขา/จุดรับ
พรชัย ฐีระเวช
ลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย
สำ�หรับผู้ประกอบการร้าน
ทั้งนี้ ร้านค้าที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเงื่อนไข สามารถลง อาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์
ทะเบี ย นร่ ว มโครงการได้ ตั้ ง แต่ จะขายอาหารและเครื่อ งดื่ม ผ่ า น

BEAUTYลุ้น

ของทุกวัน โดยประชาชนผู้ที่เคย
ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะ
ที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้า
ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง ส่วนประชาชนทั่วไปที่ ไม่
เคยใช้สทิ ธิโครงการคนละครึง่ ระยะ
ที่ 4 สามารถลงทะเบียนผ่านแอป
พลิเคชันเป๋าตัง หรือผ่าน www.
คนละครึ่ง.com โดยจะได้รับการ
สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา
ทำ�ผม ทำ�เล็บ และบริการขนส่ง
สาธารณะ จากภาครัฐในอัตรา
50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อ
วัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน
ตั้งแต่ 1 ก.ย. ถึง 31 ต.ค.2565.

ชี้4ปีปักธงอีอีซี1.8ล้านล.
กนอ.ชูแผนผุดท่าเรือบก

6เดือนหลัง!
พลิ
ก
ทำ
�
กำ
�
ไร
ไทยโพสต์ • นายพีระพงษ์ กิติ

เวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บมจ.บิวตี้ คอม
มูนิตี้ หรือ BEAUTY เปิดเผยว่า
ภาพรวมผลการดำ�เนินงานครึ่ง
ปีแรก 65 ยังคงมีผลขาดทุน แต่
มีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่
ดีขน้ึ โดยผลประกอบการทยอย
ขาดทุนลดลง จากกลยุทธ์ปรับ
โครงสร้างบริหารจัดการ และ
การปรับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ
ใหม่ทง้ั หมด และการลดต้นทุน
ควบคุมค่าใช้จา่ ยในการขายและ
บริหาร คาดว่าผลประกอบการ
ของบริษัทจะพลิกกลับมามีกำ�ไร
อีกครัง้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง 2565
สำ � หรั บ ผลประกอบการ
ครึง่ ปีแรก 65 บริษทั มีรายได้รวม
193.3 ล้านบาท ลดลง 11.6%
จากช่วงเดียวกันปีกอ่ นทีม่ รี ายได้
รวมอยูท่ ่ี 219.2 ล้านบาท และ
มีขาดทุนสุทธิ 28.7 ล้านบาท

ผู้ ให้บริการฟูด้ เดลิเวอรีแ่ พลตฟอร์ม
สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน
ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.
2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00–
23.00 น. โดยสามารถเลือกเชื่อม
ต่ อ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารฟู้ ด เดลิ เ วอรี่
แพลตฟอร์ ม ได้ เ พี ย งรายเดี ย ว
ซึ่ ง ขณะนี้ มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารฟู้ ด เดลิ
เวอรี่ แ พลตฟอร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 4 ราย
ได้แก่ ShopeeFood, LINE MAN,
GrabFood และ foodpanda
ส่วนประชาชนที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการคนละครึง่ ระยะที่ 5
จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 19
ส.ค.2565 เวลา 06.00–22.00 น.

สมทบทุน • นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จำ�นวน 50,000 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) โดยมีนายสุรพงษ์ กิจชิต ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านสาขา เป็น
ผู้แทนบริษัทมอบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี ณ อาคาร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ.
ลดลง 42.9% จากช่วงเดียวกัน
ปีกอ่ น ทีข่ าดทุนสุทธิ 50.3 ล้าน
บาท ขณะที่ผลประกอบการ
ไตรมาส 2/65 บริษทั มีรายได้
รวม 81.0 ล้านบาท ลดลง 0.9%
จากช่วงเดียวกันปีกอ่ นทีม่ รี ายได้
รวม 81.7 ล้านบาท และขาดทุน

สุทธิ 25.8 ล้านบาท ลดลง
26.6% จากช่วงเดียวกันปีกอ่ นที่
มีขาดทุนสุทธิ 35.2 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การปรับรูปแบบผลิต
ภัณฑ์และร้าน BEAUTY BUFFET
รูปแบบใหม่ มีกระแสตอบรับดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอด

ขายทุกช่องทางในประเทศมีทิศ
ทางดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง รวม
ถึงได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ คือ
ขายลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ลเซนส์ ร้ า นค้ า ให้
กั บ ตั ว แทนจำ � หน่ า ยที่ มี ค วาม
สนใจเปิดร้าน BEAUTY BUFFET
ในประเทศอีกด้วย.

ทำ�เนียบฯ • บอร์ดอีอีซีรับทราบ
ความก้าวหน้าใน 4 ปีแรกของ
การพัฒนาพื้นที่ เกิดการอนุมัติ
งบลงทุน 1.8 ล้านล้านบาท กนอ.
เปิดแผนแม่บทปี 66 ปั้นท่าเรือบก
หนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ในภูมิภาค
นายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรม
การนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผย
ผลการประชุ ม คณะกรรมการ
นโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2565
วันจันทร์ที่ 15 ส.ค.2565 ที่มี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประ
ชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผล
การดำ�เนินงานของอีอีซี ในช่วง
4 ปีแรก (2561–2565) โดยเกิด
ความสำ�เร็จและเกิดการเติบโต
ที่ดีครบทุกมิติ ผลประโยชน์ตรง
ถึงประชาชน ซึ่งเกิดการอนุมัติ
งบลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท

เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท
ใน 5 ปีที่เป็นแผนแรกของอีอีซี
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า
การการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า
กนอ.ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการขยาย
ท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
เฟส 3 เพื่อรองรับการขนส่งก๊าซ
NGV และสินค้าเหลว ตลอดจน
การประกอบกิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย ว
เนื่อง รวมทั้งการพัฒนา “ท่าเรือ
บก (Dry Port)” เพื่อสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ใน
ภูมิภาค โดยจะนำ�สิ่งที่ ได้เรียน
รู้จากท่าเรือบาเลนเซีย มาประ
กอบการพิจารณาจัดทำ�แผนแม่
บทการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม
อั จ ฉริ ย ะที่ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น กลาง
ทางคาร์บอน ตามเป้ายุทธศาสตร์
ปี 2566 ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค (IEAT4.0) และ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย
นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาประยุกต์
ใช้.
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บี โอไอเตรียมจัด ‘ซับคอน อีอีซี 2022’

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บี โอไอ) เปิดเผยว่า บี โอไอร่วมกับสมาคมส่ง
เสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จะจัด
งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่เจรจาธุรกิจในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้ชื่องาน “ซับคอน อีอี
ซี 2022” (Subcon EEC 2022) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นการจัดงานซับ
คอนครั้งแรกในภาคตะวันออกที่ต่อยอดความสำ�เร็จจากงาน
ซับคอนซึ่งจัดเป็นประจำ�ทุกปีที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อีอีซีให้มากยิ่งขึ้น หวังกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุน

• ถ้ามีรายการมอบรางวัลคุณแม่สดุ ยอดละเอียด คุณหญิง
วรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี น่าจะได้รบั การเสนอชื่อเป็นลำ�ดับต้นๆ เพราะ
ทุกบาททุกสตางค์ทค่ี วักออกจากกระเป๋า ไม่วา่ งานหลวงงานราษฎร์
ทุกคนที่ได้รบั ไป ต้องมีรายการบัญชีรบั -จ่าย แจกแจงอย่างมีเหตุมผี ล
..ขอบอกว่ากฎกติกานี้ ไม่มขี อ้ ยกเว้นแม้แต่..ลูกๆ ทัง้ หลาย ...•
• เครื่องติดแล้วต้องเร่ง ตวงรัตน์ ลิขิตพฤกษ์ ตอกย้ำ�
ประสบการณ์ ไร้ขีดจำ�กัด The Unlimited Experience หลังกระแส
ตอบรับดีจากกิจกรรมพาลูกค้าบินลัดฟ้าไปสัมผัสสมรรถนะรถยนต์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ถึงสนามแข่งระดับโลกที่บุรีรัมย์ ทุ่มทุน
ควักกระเป๋าเอาใจลูกค้าอีกครั้ง จัดทริปรับวันแม่กับกิจกรรม
#momcation “พาแม่เดินทาง ให้ระยะทางใกล้กัน” สำ�หรับลูกค้า..
ใจป้ำ�ขนาดนี้ต้องบอกว่า ลูกค้าเบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป น่าอิจฉาที่สุด ...•
• ดร.ศักดา พรรณไวย เอ็มดีคนใหม่แห่งดอนเมือง
โทลล์เวย์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าเพื่อความยั่งยืนขององค์กรใน
ด้านสิ่งแวดล้อม และเดินหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัท ที่จะลด
การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ..ล่าสุดเปิดโอกาสให้ พนง.เสนอไอ
เดียเจ๋งๆ อย่างการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคารถปฏิบัติการ
เพื่อนำ�พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุต
ปรินต์สู่สิ่งแวดล้อม และยังช่วยบริษัทลดค่าใช้จ่ายปีละหลายหมื่น
บาท ..อย่างนี้ ปรบมือรัวๆ ให้เลย ...•
• พรุ่งนี้ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำ�นักงานใหญ่ (รัช
โยธิน) ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้ โครงการ “ไทย
พาณิชย์รวมใจไทยให้ โลหิต” เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียง
พอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ บรรเทาวิกฤตขาดแคลน
โลหิตจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ...•

ง

ณัฐ วรา

เป็นชาวเมืองกล้วยไข่ก�ำ แพงเพชรโดยกำ�เนิด
เกิดและโตทีน่ .่ี ...เป็นกำ�นันตัง้ แต่วยั 29 เมื่อปี 2529
ครองเก้าอีแ้ บบครองใจชาวบ้านยาวนาน 20 ปี
ทำ�งานแบบถึงลูก ถึงใจชาวบ้าน พูดแล้วทำ�
ช่วยได้เป็นช่วย แต่บางเรื่องก็เกินมือ แต่เข้าใจกัน
คนรักกำ�นันตูเ้ พราะรูว้ า่ แกคนจริง คำ�ไหนเป็นคำ�นัน้
กวาดรางวัล “กำ�นันดีเด่น” หรือ “กำ�นัน
แหนบทองคำ�” ที่เขาเรียกกัน เพราะรางวัลเป็น
แหนบที่ทำ�ด้วยทองคำ�แท้ๆ ติดแล้วเท่จริงๆ
ารเมืองร้อนๆ มาแล้วจ้า...มี โอกาสจับเข่าคุยกับอดีต
วางแผนงาน ที่พูดกันหล่อๆ ว่าไปทำ�งาน
กำ�นันแหนบทองคำ�แห่งเมืองกำ�แพงเพชร ทั้งสนุก ทั้งทึ่ง ระดับชาติ จึงส่งเสริมให้เมียมาต่อมือลงสมัคร
และทั้งตัวชาๆ กับบ้านเมือง เมื่อมองไปเบื้องหน้า....
เป็น “กำ�นันหญิง” ต่อมาเมื่อเธอเกษียณ จึงส่ง
กำ�นันตู้-สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อันดับ
“ลูกชาย” ลงสมัครเป็นกำ�นันเมื่อวัย 25 อันเป็น
14 ของพรรค “ลุงป้อม” แห่งพลังประชารัฐ เล่าเรื่องราวของ
กำ�นันอายุน้อยที่สุดของประเทศ เป็นการสร้าง
ตัวเองไว้อย่างน่าฟัง .....
ประวัติหน้าใหม่ให้ลูกชายทันที

ก

กำ�นันตู้

ชีวิตได้ช้าและในลักษณะที่ทำ�ให้หมดอำ�นาจ เพิ่ม
ความเจ็บปวดจากการเสียชีวิตให้กับครอบครัวและ
เพื่อนๆ ของผู้ป่วยสูงสุด และซึมซับการพยาบาล
และการรักษาพยาบาลอันมีค่าจำ�นวนมหาศาลซึ่ง
ไม่สามารถนำ�ไปใช้ ในที่อื่นได้ ดังนั้นสิ่งที่อาจเป็น
ข่าวดีคือ หากมีคนพัฒนาวัคซีนสำ�หรับโรคเริม
จริงๆ ก็จะช่วยต่อสู้กับโรคอัลไซเมอร์ ได้เช่นกัน
การศึกษาโรคงูสวัดและโรคเริมเพิ่มหลัก
ฐานที่เพิ่มขึ้นว่าโรคอัลไซเมอร์อาจเกิดขึ้นหรือถูก
กระตุ้นโดยการติดเชื้อตามปกติ นี่เป็นพื้นที่ที่น่า
สนใจสำ�หรับนักวิจัย นักวิจัยรายงานว่าการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดช่วยลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคอัลไซเมอร์ การวิจัยยังแนะนำ�ว่าควรฉีด
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ คอตีบ บาดทะยัก และ
โรคอื่นๆ
งูสวัดเป็นโรคผิวหนัง
ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ที่เรียกว่า Varicella Zoster
Virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตัว
เดียวกับที่ก่อให้เกิดโรค
อีสุกอีใส และเป็นไวรัส
ตระกูลเดียวกับเริมแต่เป็น
คนละสายพันธุ์กัน งูสวัด
ไม่ใช่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนไวรัส
เริม โดยจะพบในผู้ที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน
ซึ่งหลังจากการติดเชื้ออีสุกอีใสแล้ว เชื้อไวรัส
นี้จะทำ�การซุกซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทสัน
หลัง เมื่อใดที่ร่างกายอ่อนแอลง เจ้าวายร้าย
ก็จะขยายเผ่าพันธุ์เพิ่มจำ�นวนมากขึ้นไปตาม
แนวของเส้นประสาทที่มันไปซ่อนตัวอยู่ จึง

ปี 2549 ลงสมัคร ส.ว. ยุคสภา
ฉายา สภา “ผัว-เมีย” หมายถึง ผัวลุก
ขึน้ ไปสมัคร ส.ว. แล้วเปิดทางเมียสมัคร
ส.ส. กินรวบทัง้ “สภาล่าง-สภาบน”
เป็น ส.ว.แบบเลือกตั้ง เพียง 5
เดือน ก็มีปฏิวัติ โดย “บิ๊กบัง” ในยุคนั้น
จึงผันตัวเองไปลง ส.ส.สังกัด “เพื่อไทย”
เป็นเลขานุการรัฐมนตรีอย่างกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ จึงล่วง
รู้เส้นทางของการบริหารบ้านเมืองใน
ระดับที่เข้าใจได้
สนามเลือกตัง้ ครัง้ ล่าสุดปี 2562 ลุก
ขึน้ อีกครัง้ ขึน้ ชัน้ ส.ส.ปาร์ตล้ี สิ ต์ของ “พลัง
ประชารัฐ” พร้อม ส.ส.เขตของกำ�แพงเพชร
แบบยกจังหวัด ทัง้ 4 เก้าอี้ แฮปปีก้ นั ในยุคต้นๆ แต่ปลายแผ่วซะแล้ว....
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‘บีอีเอ็ม’ ปลื้ม Q2 โกยรายได้ 3.6 พันล้าน

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM ผู้ ให้บริการทางพิเศษและ
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำ�เงินและสายสีม่วง เปิดเผยว่า ผลการ
ดำ�เนินงานไตรมาสที่ 2/2565 มีรายได้รวม 3,645 ล้านบาท
และมีกำ�ไรสุทธิ 634 ล้านบาท โดยกำ�ไรเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน 433 ล้านบาท หรือ 215% จากปริมาณรถที่
ใช้ทางด่วน และผู้ โดยสารรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงการกลับมาทำ�งานของภาคธุรกิจ และการกลับมาเรียนออน
ไซต์ของสถาบันการศึกษา
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LINE MAN พร้อมร่วมคนละครึ่งเฟส 5

นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE
MAN Wongnai เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งในเฟส 3-4 ที่
ผ่านมา LINE MAN มีรา้ นอาหารทีเ่ ข้าร่วมขายคนละครึง่ เดลิเวอรี่
จำ�นวนกว่า 70,000 ร้าน คิดเป็น 75% ของร้านอาหารทั้งหมด
ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเดลิเวอรี่จากทุกแพลตฟอร์ม โดย
LINE MAN ได้ทุ่มกำ�ลังพัฒนาการเชื่อมระบบกับแอปเป๋าตังให้
ร้านอาหาร-ลูกค้าใช้งานง่ายที่สุด และทุ่มงบการตลาดเพื่อช่วย
ผลักดันยอดขายร้านอาหาร การันตีจากรายงานยอดขายร้าน
อาหารในช่วงคนละครึ่งเฟสที่ผ่านมาด้วยยอดออเดอร์รวมกว่า
31 ล้านออเดอร์ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่มากขึ้นถึง 140%
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หนุนใช้ AI ช่วยวิเคราะห์อัญมณี

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ
GIT เปิดเผยว่า GIT ได้สร้างนวัตกรรมด้านการตรวจสอบอัญมณี
โดยพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการตรวจสอบ
และการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นการยกระดับ
งานวิจัยให้เหนือกว่า และสามารถสร้างประโยชน์ ให้กับวงการ
อัญมณี โลก โดยการใช้ระบบ AI (Artificial Intelligence) มาช่วย
ในการตัดสินว่าอัญมณีที่ทำ�การตรวจสอบนั้น มาจากประเทศใด
แหล่งใด อันเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับผู้ครอบครองอัญมณี
และเพิ่มมูลค่าให้กับวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีความ
นิยมการเลือกซื้อ เลือกใช้อัญมณีเฉพาะแหล่ง.

โรคเริมและงูสวัดอาจเชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์

านวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยทัฟส์และออกซ์ฟอร์ดได้
หลักฐานที่เพิ่มขึ้นว่าไวรัสอย่างโรคเริมและงูสวัด มีนัย
สำ�คัญต่อการเพิ่มขึ้นของโรคสมองเสื่อม ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวอาจจะต่อยอดในการวิจัยศึกษาวัคซีนที่สามารถป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ ได้ ในอนาคต
การศึกษาในการเพาะเลี้ยงเซลล์พบว่า การเพิ่มไวรัส
งูสวัด Varicella zoster หรือ VZV ลงในเซลล์ที่มีเริม 1 หรือ
HSV-1 “ทำ�ให้เกิดการเปิดใช้งาน HSV-1 อีกครั้ง และการ
เปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อม ทำ�ให้
นักวิจัยสรุปว่าโรคงูสวัดด้วยตัวมันเอง ซึ่งก่อนหน้านี้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์ ไม่น่าจะทำ�ให้เกิดโรคนี้ แต่
สามารถทำ�ได้ถ้าคนมีเริมอยู่แล้ว
ชาวอเมริกันประมาณ 6.5 ล้านคนมี โรคอัลไซเมอร์ และ
จำ�นวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อจำ�นวน “คนชรา” เพิ่มขึ้น โรคอัล
ไซเมอร์เป็นโรคที่ ไม่เพียงแต่ทำ�ให้เสียชีวิตได้เท่านั้น แต่ยังเสีย
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เป็นเหตุให้อาการของโรคจะเกิดเฉพาะในแนวเส้นประสาท แสดงออก
ทางผิวหนัง ทำ�ให้ดูคล้ายงูรัดหรืองูเลื้อย
ทั้งสองโรคมีอาการและลักษณะคล้ายๆ กัน แต่มีวิธีการสังเกต
ง่ายๆ คือ งูสวัดมีลักษณะผื่นที่เป็นปื้นกระจายตัวตามเส้นประสาท ถ้า
เป็นเริมตุ่มน้ำ�ใสจะขึ้นทีละน้อยมากันเป็นกลุ่มๆ งูสวัดจะปวดแสบ
ปวดร้อนมากกว่า ในเริมอาจแค่แสบๆ คันๆ งูสวัดส่วนใหญ่เป็นแค่
ครั้งเดียว แต่เริมเป็นซ้ำ�ได้บ่อยๆ.

ลอบถอนหายใจเฮือกใหญ่ ...กับบ้านเมืองยามนี้ หาก
นักการเมืองวางประโยชน์ของบ้านเมือง และนำ� “ความจริง”
มาพูดกัน มาลงมือทำ�งานกัน รับรองว่าประเทศชาติไปโลด
ทำ�งานในพื้นที่มานาน ถึงพอมองทะลุกับ “ข้าราชการ” ที่
เป็นกำ�ลังสำ�คัญของแผ่นดิน ว่าคนไหนทำ�งาน คนไหนย้ายมา
รับตำ�แหน่ง แป๊บๆ ก็ย้ายปรับตำ�แหน่งที่ใหญ่ขึ้นแหละ......
สารภาพว่าไม่มีนักการเมืองคนใดที่เป็นไอดอลของผมเลย
เชื่อว่าเป็นชะตาฟ้าลิขิตมาทำ�การเมือง จึงไม่เคยวางแผนว่าจะ
หยุดทำ�งานการเมืองวันใด ปีใด....
พูดถึงการซื้อเสียงไว้อย่างน่าคิดว่า น่าจะล็อกที่ “นักการ
เมือง” น่าจะได้ผล ดีกว่าไปป้องปากบอกชาวบ้านว่า “อย่าขาย
เสียง” หากไม่มีการซื้อ การขายย่อมไม่เกิด...
ไว้ลายกำ�นันแหนบทองคำ�จริงๆ พูดมากกว่านี้มีหวังถูก
เรียกพบแหงๆ จบนะ... 		

ดาวเต็มฟ้า
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กีฬา 9
อังกฤษ • เชลซีเปิดบ้านเสมอกับ ท็อตแนม
ฮอตสเปอร์ ไปแบบสุดมัน 2-2 ในเกม
ลอนดอน ดาร์บีแมตช์ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 14
สิงหาคมที่ผ่านมา แบ่งแต้มกันไปสุดดรามา
เกมดังกล่าว เจ้าถิ่น “สิงห์บลูส์” ได้
ประตูออกนำ�ไปก่อน 1-0 จากลูกวอลเลย์สุด
สวยของ คาลิดู คูลิบาลี ก่อนที่สเปอร์สจะมา
ไล่ตามตีเสมอ 1-1 จากการยิงนอกกรอบของ
ปิแอร์ เอมิล ฮอยจ์แบร์ก
โดยเชลซีมาได้ประตูขยับนำ�อีกครั้ง
จากจังหวะที่ ราฮีม สเตอร์ลิง จ่ายให้ รีซ
เจมส์ ยิงจ่อๆ เข้าไป แต่สุดท้ายกลายเป็น
แฮร์รี เคน หัวหอกทีมชาติอังกฤษ สวมบท
โธมัส ทูเคิล กุนซือเชลซี ปะทะเดือดกับ อันโตนิโอ คอนเต เฮดโค้ชของ
ฮี โร่ โหม่งประตูสำ�คัญช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์
“ไก่เดือยทอง” ตามตีเสมอ 2-2 บุกแบ่งแต้ม
จาก “สิงห์บลูส์” ไปได้
ของทีมเชลซี ปะทะคารมอย่างดุเดือดกับ อัน จบเกม โดยกุนซือของทีม “สิงห์บลูส์” ไป
อย่างไรก็ตาม เกิดเหตุการณ์ที่ถูกพูด
โตนิโอ คอนเต นายใหญ่ของสเปอร์ส หลัง
จับมือเฮดโค้ชไก่เดือยทองแบบไม่ยอมปล่อย
ถึงเป็นอย่างมาก เมื่อโธมัส ทูเคิล นายใหญ่
จนเกือบจะบานปลาย สุดท้ายทั้ง 2 คน
โดน แอนโธนี เทย์เลอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้
แจกใบแดง ซึ่งจะทำ�ให้ทั้งคู่พลาดคุมทีมข้าง
สนามในเกมหน้าเป็นที่แน่นอน
ล่าสุด โธมัส ทูเคิล ออกมาตอบคำ�ถาม
ถึงเรื่องดังกล่าว ระบุว่า ตนแค่สงสัยว่าทำ�ไม
เฮดโค้ชคู่แข่งถึงเดินมาจับมือแบบไม่ยอม
สบตา เพราะแสดงถึงความไม่จริงใจ ก่อน
กรุงเทพฯ •
สโมสร “กิเลน
จะปิดท้ายว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียง
ผยอง” เมืองทอง
อารมณ์ร่วมในเกมเท่านั้น
ยูไนเต็ด ร่วมกับ
สโมสร “แข้ง
เทพ” ทรู แบงค็อก
ยูไนเต็ด 2 ทีมดัง
ในไทยลีก 1 ร่วม
มอบรายได้ ให้กับ
สมาคม Special
Olympics Thailand
อย่างเป็นทางการ
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายธชตวัน ศรีปาน ประธานฝ่ายเทคนิค
หลังจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, นายสุรเดช
มิตร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดย
อนันทพงศ์ ผู้จัดการทีม ได้ร่วมกันมอบราย
มียอดบริจาคของทั้ง 2 สโมสรจำ�นวนกว่า ได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,924,238.73 บาท
1,924,238.73 บาท
จากการระดมทุนในรายการแข่งขันฟุตบอล
ตามที่สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
กระชับมิตรการกุศลให้กับ ดร.นริศ ชัย
และสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้มี
สูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก
การจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดย
การกุศล Charity Football Match เมื่อวัน บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ สนามธันเดอร์
สำ�หรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้
โดม เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มีการจำ�หน่ายตั๋วให้แฟนฟุตบอลเข้าชมการ
ระดมทุนสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
แข่งขัน และได้มีการบริจาคที่ ไม่เป็นตัวเงิน
ของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกทีมชาติไทย
อันประกอบด้วย สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
ที่จะแข่งขันใน Special Olympics World
ไม่คิดค่าสนามธันเดอร์ โดมสเตเดี้ยม และ
Summer Games 2023 Berlin โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่สนาม,
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมของสโมสรทั้ง 2 สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด สนับสนุนการ
ที่ ได้นำ�กีฬาฟุตบอลมาสร้างผลกระทบเชิง
ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่องทรูโดยไม่คิด
บวกต่อสังคม และช่วยกันขับเคลื่อนการอยู่ ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ มินิคอนเสิร์ตก่อนเริ่ม
ร่วมกันทางสังคมของผู้พิการทางสติปัญญา แข่งขัน ได้รบั การสนับสนุนนักร้องจาก GMM
ไทย โดยทั้ง 2 ทีมส่งผู้เล่นสตาร์ดังทั้งทีม
TV ทูตศิลปินเอด้า และอุ้ม รวมทั้งการยก
ชาติไทยและต่างชาติอย่างคับคั่ง โดยแฟน เว้นค่าลิขสิทธิ์เพลงจากทาง GMM Grammy
ฟุตบอลมาร่วมชมแมตช์กันอย่างหนาแน่น
พร้อมกับการสนับสนุนจากแฟนบอล
และล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 15
สปอนเซอร์ และผู้มีจิตศรัทธาในการจัด
สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรม The Athenee
งานการกุศลครั้งนี้ ได้ช่วยสร้างแรงบันดาล
Hotel ถนนวิทยุ นายวิลักษณ์ โหลทอง
ใจให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยที่จะ
ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด, นายรณ พัฒนาสู่การแข่งขันระดับโลก เพื่อสร้างชื่อ
ฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสรเมืองทองฯ และ
เสียงให้กับประเทศไทยในอนาคต.

‘เมืองทอง-บียู’มอบเงินเกือบ2ล.
ให้ส.กีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทย

‘ไนท์รัน’บุรีรัมย์มาราธอนปีที่7
‘Gold Label’รายแรกของไทย
กรุงเทพฯ • “บุรีรัมย์ มาราธอน 2023 พรี
เซนเต็ดบาย เครื่องดื่มตราช้าง” สวรรค์ของนัก
วิ่ง ที่สุดของงานวิ่งมาตรฐานโลกฝีมือคนไทย
รับรองโดยสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ
World Athletics Road Race จัดขึ้นเป็นปีที่ 7
ติดต่อกัน ชิงเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า
4 ล้านบาท โดยจะชิงชัยในวันที่ 21 มกราคม
2566 ในรูปแบบ Night Run ณ สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ล่าสุดได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันขึ้น
อย่างยิ่งใหญ่ ที่สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ
โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม
ด้วย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์, นายเนวิน ชิดชอบ ประธาน
สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต, พล
ตำ�รวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬา
กรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมผู้สนับสนุนภาคเอกชน นายสุรพล อุทิน
ทุ ผู้บริหารสำ�นักประสานงานภายนอก บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม
ตราช้าง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว
ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดัน
การสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขัน
วิ่งรายการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
บุรีรัมย์มาราธอนจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 กระทรวง
สนับสนุนให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานเหรียญทอง
ของโลก หรือ Gold Label เป็นรายการแรกของ
ประเทศไทย เพื่อให้เราได้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทิน
งานวิ่งระดับ World Majors ทัดเทียมกับรายการ
อื่นๆ ของโลก

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า สำ�หรับ
บุรีรัมย์มาราธอนในปีนี้เป็นงานวิ่งบนมาตรฐาน
โลกระดับเหรียญทอง (Gold Label) โดยตั้งเป้า
หมายว่า จะเป็นมาราธอนที่ดีที่สุดของโลกใน
หลายด้าน ครบทั้ง 4 มิติ ไนท์รันที่มีทั้งแสง,
สี, เสียง, รสสัมผัส การรวมของอาหารของดี
บุรีรัมย์ที่พร้อมเสิร์ฟให้ผู้ร่วมงานได้ชิม ครบจบ
ที่เดียว โดยมุ่งหวังให้เป็นงานวิ่งที่นักวิ่งมีความ
สุขที่สุด มีกองเชียร์มากที่สุดในโลกในอนาคต
เป็นมาราธอนที่ ไม่ใช่เพียงแค่ “สวรรค์ของนัก
วิ่ง” แต่สามารถดึงดูด “นักท่องเที่ยว” ให้ ไป
ร่วมเทศกาลวิ่ง ก้าวข้ามเป้าหมายการวิ่งเพื่อ
สุขภาพ แต่เป็นการสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ สร้างความสุขให้กับทุกคนที่ ไป
ร่วมงาน
ไฮไลต์ที่สำ�คัญของบุรีรัมย์มาราธอนอีก
อย่างคือ เส้นทางวิ่งที่สวยงาม แปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถระดับ
โลก ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีจุด Finish
เข้าเส้นชัยที่ สนามฟุตบอลช้าง อารีนา โอกาส
เดียวที่จะได้วิ่งชมบรรยากาศในสนามแข่งรถ
ระดับโลก พร้อมชมสีสันกองเชียร์จากทุกภาค
ความบันเทิงตลอดเส้นทาง, สัมผัสธรรมชาติ,
อ่างเก็บน้ำ�ห้วยจระเข้มาก, ผ่านจุดแลนด์
มาร์กที่สวยงามต่างๆ พระบรมราชานุสาว
รีย์ รัชกาลที่ 1, ศาลหลักเมือง, ชมบรรยากาศ
เมืองบุรีรัมย์ท่ามกลางแสงสีเสียงตระการตา
กองเชียร์ที่คอยให้กำ�ลังใจตลอดสองข้างทาง
อาหารของดีบุรีรัมย์ รวมเมนูอร่อยจากร้านดัง
กว่า 160 ร้าน
ทั้งนี้ “บุรีรัมย์มาราธอน 2023” จัด
แข่งขันในรูปแบบไนท์รัน ในวันที่ 21 มกราคม
2566 แบ่งเป็น 4 ระยะวิ่งได้แก่ มาราธอน
ระยะทาง 42.195 กม., ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะ
21.1 กม., มินิมาราธอน ระยะ 10 กม. และฟัน
รัน ระยะ 4.554 กม. นอกจากนี้ยังมีการงาน
จัดงานเอ็กซ์ โป เวลา 10.00-20.00 น. เอาใจ
นักวิ่งสายช็อปจากทั่วโลกด้วยสินค้ากีฬาและ
สุขภาพ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.
burirammarathon.com และ www.facebook.
com/bru.marathon.

‘ทูเคิล’ปะทะ‘คอนเต’ดุเดือด
‘เชลซี’เจ๊า‘สเปอร์ส’สุดดรามา

“ผมคิดว่าเมื่อเราจับมือกัน เราต้อง
มองตากัน มันเหมือนจะไม่จำ�เป็น ใช่อะไร
หลายๆ อย่างเหมือนไม่จำ�เป็น มันเเค่เป็น
อารมณ์ฟุตบอล ถ้าเราเจอกันข้างนอกก็ไม่มี
อะไร หรือถ้าจะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ เเต่เอาเถอะ มัน
เป็นเรื่องระหว่าง 2 ทีม ไม่มีอะไรเลวร้าย”
นายใหญ่สิงห์บลูส์กล่าว
ขณะที่ อันโตนิโอ คอนเต เฮดโค้ช
ของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ พูดถึงเหตุการณ์
ดังกล่าวเหมือนกัน โดยระบุว่า “ผมคิดว่า
มันจะดีกว่าถ้าเราจะพูดถึงแค่เรื่องเกมการ
แข่งขัน ผมขอไม่พูดถึงเรื่องดรามาต่างๆ ก็
แล้วกัน”
“มันเป็นเกมที่ยากลำ�บากของทั้ง 2
ทีม เราพยายามกันอย่างมากในเกมเพื่อให้ผล
การแข่งขันออกมาดีที่สุด เชลซีทำ�ให้เห็นว่า
พวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆ เมื่อเทียบกับฤดูกาล

ฟอร์ดบริดจ์) แต่ใน
ขณะเดียวกันผมคิด
ว่าเกมนี้เราสามารถ
สร้างสรรค์ โอกาส
ในการกลับสู่เกมได้
ตลอด ถึงแม้จะโดน
นำ�ถึง 2 ครั้งก็ตาม”
นายใหญ่ของทีมไก่
เดือยทองทิ้งท้าย
สำ�หรับ
โปรแกรมต่อไป เชล
จังหวะโหม่งตีเสมอ 2-2 ของแฮร์รี เคน
ซีจะยกพลไปเยือน
ลีดส์ ยูไนเต็ด วันที่
ที่แล้ว พวกเราทำ�ได้ดีขึ้น แต่เราควรจะทำ�ได้ 21 สิงหาคม เวลา 21.00 น. ส่วนสเปอร์ส
จะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือน
ดีกว่านี้”
ของวูล์ฟแฮมป์ตัน ในวันที่ 20 สิงหาคม
“ถือเป็นเรื่องปกติที่เรามักจะบุกมา
2565 เวลา 18.30 น.
เจอกับอุปสรรคเมื่อมาเยือนที่นี่ (สแตม
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘วิษณุ’ห่วงแก้ ไขคำ�สั่งคสช.คืนอำ�นาจแต่งตั้งครู

วนกลับสู่ปัญหาเดิมเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ได้แนะเปิดรับฟังความเห็นรอบด้าน
ศึกษาธิการ • “วิษณุ” ห่วง ศธ.เรื่องแก้
ไขคําสั่ง คสช.ที่ 19 การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาค คืนอำ�นาจการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครู วนกลับไปสู่ปัญหาเดิม ไม่
สามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ แนะ
ต้ อ งเปิ ด รั บ ฟั ง ความเห็ น รอบด้ า น เร่ ง
กมธ.ดัน พ.ร.บ.การศึกษาชาติบังคับใช้
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำ�
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้กำ�ลังเร่งดำ�เนิน
การอยู่ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับนาย
ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ
(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การ
ศึกษาแห่งชาติ ว่าขอให้รีบดำ�เนินการจัดทำ�
ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ซึ่งหลังจากนั้นหากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ
ทำ�เสร็จแล้วจะดีหรือไม่ดีเราค่อยมาปรับ
แก้ ไ ขภายหลั ง ในรู ป แบบกฎหมายลู ก ได้

ดังนั้นจะต้องมีการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.การ
ศึ ก ษาฯ ฉบั บ นี้ อ อกมาให้ ไ ด้ ก่ อ น ขณะ
เดียวกันระหว่างรอ พ.ร.บ.การศึกษาฯ ให้
มีผลบังคับใช้ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ใช้ ไปก่อน
เช่น กฎหมายการศึกษาด้านเด็กปฐมวัย
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

บุรีรัมย์ • “ตรีนุช” กำ�ชับผู้บริหาร รร.เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ผ่านระบบสภา เตรียมพร้อมสัมมนาผู้นำ�
สภานักเรียนทั่วประเทศ ที่จะนำ�เสนอ
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อท่านนายก
รัฐมนตรี
ที่ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็น
ประธานเปิ ด การประชุ ม การขั บ เคลื่ อ น
คุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมมอบโล่
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษาที่ประสบความสำ�เร็จในการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุ ณ ภาพแห่ ง สำ � นั ก งานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic
Education Commission Quality Award :
OBECQA) พร้อมกับกล่าวว่า ทุกๆ ท่าน
คงจะทราบข่าวดีกันแล้ว หลังจากที่เรารอ
คอยกันมากว่า 13 ปี ขณะนี้คณะรัฐมนตรี
(ครม.) ได้มีมติอนุมติเพิ่มเงินอุดหนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการเพิ่มเงิน
อุดหนุนในครั้งนี้ จะทำ�ให้สถานศึกษาเพิ่ม
คุณภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะ
สม ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า อีกกิจ
กรรมหนึ่งที่ตนต้องการจะให้ทุกโรงเรียน
ดำ�เนินการให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง

วิษณุ เครืองาม

เป็นต้น ซึ่งยังสามารถช่วยขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาบริหารจัดการได้
นายวิ ษ ณุ ก ล่ า วต่ อ ว่ า ส่ ว นการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติม
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
หลักการสำ�คัญคือ ให้อํานาจหน้าที่เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของคณะ
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และการบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 53
(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อํานวยการสํา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวย
การสถานศึกษา แล้วแต่กรณี โดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น ซึ่ง
ในประเด็นนี้ตนได้รับรายงานจากนางสาว
ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แล้วว่าจะเตรียม
รับกฎหมายดังกล่าวอย่างไรบ้าง โดยตน
ได้ ให้ข้อเสนอแนะไป ว่าจะต้องมีการเปิด
รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและไม่เป็น
ปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
“เพราะการที่เรามัวแต่วนไปวนมา
เราก็จะไม่ ได้ ไปไหนสักที เหมือนกับเรา
พูดถึงเรื่องการปกครองที่เดินหน้าถอยหลัง
เลยทำ�ให้ ไม่ ได้ ไป เพราะฉะนั้นถ้ามันจะ
ต้องถอยหลังมันก็ต้องมีอะไรที่เดินหน้าให้

‘ตรีนุช’กำ�ชับรร.เปิดโอกาสนร.แสดงความเห็นส่งนายกฯ
ความคิดเห็น ผ่านระบบสภานักเรียน ซึ่ง
เร็วๆ นี้จะมีการจัดการสัมมนาผู้นำ�สภา
นักเรียนทั่วประเทศ เพื่อนำ�เสนอความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนมัธยมของเรามีขนาดที่แตกต่าง
กันมาก ตั้งแต่ โรงเรียนขนาดเล็กจนถึง
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แต่ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียนในโรงเรียนขนาดใด ก็อยากให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้คิด
วิเคราะห์ตามแนวทาง Active Learning
และต้องการให้ สพฐ. ได้วางแผนบูรณา
การการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการจัดสรร
โอกาสเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 การยก
ระดับคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นการทำ�งาน

แบบบูรณาการข้ามสถานศึกษาและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ครูเก่ง สนามกีฬา
ตลอดจนห้องปฏิบัติการต่างๆ
“ฝากถึ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก
ท่าน ในการกลับมามองในบริบทพื้นที่
ของท่านที่มีความแตกต่าง เพื่อปรับ
เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอด
รับกับโลกในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะ
ให้เด็กๆ เข้าถึงการศึกษา ไม่เพียงแต่ใน
ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการใช้ชีวิต ฯลฯ โดย
เฉพาะสิ่งที่ โดดเด่นคือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ ให้กับ
นักเรียนของเรา”.

เห็นไปพร้อมกันด้วยในเรื่องอื่นๆ เพื่อที่จะ
เป็นการชดเชยกัน อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เอาใจใส่ใน
เรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะในบรรดาเรื่องการ

ปฏิรูปประเทศทั้งหมด นายกฯ เอาใจใส่กับ
การปฏิรูปการศึกษามากที่สุด และติดตาม
เรื่ อ งการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด ”
นายวิษณุกล่าว.

‘สุภัทร’เตรียมชงเกณฑ์

สรรหาเลขาฯคุรุสภา
ให้‘รมว.ศธ.’เห็นชอบ
ศึกษาธิการ • “ปลัด ศธ.” เตรียม
ชงเกณฑ์สรรหาเลขาฯ คุรุสภา ให้
“รมว.ศธ.” พิจารณา เดินหน้ายกร่าง
เกณฑ์สรรหา ผอ.องค์การค้าต่อ ตั้ง
คณะกรรมการร่างเกณฑ์
นายสุ ภั ท ร จำ � ปาทอง ปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าว
ว่ า ขณะนี้ ได้ จั ด ทำ � หลั ก เกณฑ์ ก าร
สรรหาเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง
เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.)
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเสนอให้
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณา
ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค.
ต่อไป สำ�หรับเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ
สกสค.ยังยึดหลักเกณฑ์เดิมอยู่ ซึ่งคณะ
อนุกรรมการจัดทำ�หลักเกณฑ์การสรร
หาฯ นั้นได้มีการปรับแก้ ไขถ้อยคำ�ราย
ละเอียดในส่วนของคุณสมบัติผู้เข้ารับ
การสรรหา เช่น คำ�ว่าหรือ และการ
กำ�หนดคุณสมบัติด้านความสามารถที่
ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ อ ย่ า งหลากหลาย

เป็นต้น รวมถึงคุณสมบัติเรื่องวุฒิการ
ศึกษา ได้กำ�หนดใหม่ว่าจะต้องมีวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
นายสุภัทรกล่าวต่อว่า สำ�หรับ
การยกร่างหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้
อำ�นวยการองค์การค้าของ สกสค.นั้น
ซึ่งนางสาวตรีนุชได้มอบหมายมาให้
ตนดำ�เนินการและขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดทำ� โดยจะยึดหลักเกณฑ์คล้าย
กับการสรรหาเลขาฯ สกสค. และอาจ
ปรับรายละเอียดเล็กน้อย จากนั้นจะ
เสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาตั้งคณะ
กรรมการสรรหา ผอ.องค์ ก ารค้ า ฯ
เอง ซึ่ ง การดำ � เนิ น การในส่ ว นของ
การสรรหา ผอ.องค์การค้านั้นจะแตก
ต่างกับการสรรหาเลขาธิการ สกสค.
และเลขาธิการคุรุสภา ที่จะต้องตั้ง
คณะกรรมการจั ด ทำ � เกณฑ์ ส รรหา
แต่นางสาวตรีนุชได้มอบให้ตนจัดทำ�
ร่างเกณฑ์สรรหา ผอ.องค์การค้าไว้
คร่าวๆ จากนั้น รมว.ศธ.จะไปตั้งคณะ
กรรมการสรรหา ผอ.องค์การค้าของ
สกสค.เองต่อไป.

7 ศิลปินร่วมสมัยรางวัลศิลปาธร 2565
แรงบันดาลใจขับเคลื่อนวงการศิลปะไทย
ร

างวั ล ศิ ล ปาธร เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ แ ก่ ศิ ล ปิ น ร่ ว มสมั ย
สัญชาติไทยผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จัดโดย
สำ � นั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย (สศร.) กระทรวง
วัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 7 สาขา คือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์
สาขาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการ
ออกแบบ โดยในปี 2565 ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่อง
เชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้
อย่างมั่นคง และมีกำ�ลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ
อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า
ทรัพยากรบุคคลคือสิ่งที่มีคุณค่า ไม่สามารถเปรียบมูลค่าได้ ดังนั้นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่บุคคลนั้นได้กระทำ�อันเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย
แต่การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะศิลปินจะเป็นต้น
แบบ แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละ
แขนงออกมาในอนาคต ปัจจุบันมีศิลปินที่ ได้รับรางวัลศิลปาธรทั้งสิ้น
1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช
กัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ
(แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก 94 ศิลปิน ซึ่งรางวัลศิลปาธรปีนี้ทั้ง
7 สาขา ศิลปินมีการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ทำ�คุณประ
โยชน์ต่อสังคม และยังอุทิศเวลาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ไปสู่ผู้ที่สนใจ และจะเป็นแบบอย่างให้ศิลปินรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไป
สำ�หรับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรทั้ง 7 สาขา ประจำ�
ปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, สาขาสถาปัตยกรรม
ได้แก่ หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ, สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ สถาพร
จรดิฐ หรือเจ้าของนามปากกา จเด็จ กำ�จรเดช, สาขาดนตรี ได้แก่
ชัยภัค ภัทรจินดา, สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ศรวณีย์ ธนะธนิต, สาขา
ศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นครินทร์ ยาโน และสาขาภาพยนตร์และสื่อ
เคลื่อนไหว ได้แก่ ลี ชาตะเมธีกุล
ย้อนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงาน ศรวณีย์ ธนะธนิต ศิลปิน
สาขาศิลปะการแสดง กล่าวว่า กว่าจะมาถึงจุดที่ประสบความสำ�เร็จ สิ่ง
ที่สำ�คัญคือการได้ทำ�ในสิ่งที่รัก มีวินัยในการฝึกซ้อม และการท้าทายสิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ผลงานที่ผ่านมา เป็นสมาชิกคนไทยคนแรกในคณะบัล
เลต์ American Ballet Theatre และเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวในฐานะ
นักแสดงนํา คณะแกรนด์บัลเลต์ เด เจนีฟ์ คณะเต้นรําร่วมสมัยจากประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้ออกแบบท่าเต้นให้กับเด็กชุมชนโครงการ
มูลนิธิเด็ก ในการแสดงนิทานเพลงจินตลีลา เรื่อง ฉันจะปลูกต้นไม้ ใน
โอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็ก ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ ได้สั่งสม
ประสบการณ์ ในการโชว์ ทำ�ให้อยากจะถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจ
ในประเทศไทย จึงได้เปิดอาร์ตเซ็นเตอร์สอนให้กับเยาวชนที่สนใจใน
การเต้นคอนเทมโพรารีแดนซ์ หรือบัลเลต์ ในมาตรฐานที่เทียบเท่ากับ
ต่างประเทศ พร้อมกับเป็นพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทำ�การแสดงอีกด้วย
นักลำ�ดับภาพมืออาชีพ ลี ชาตะเมธีกุล ศิลปินสาขาภาพยนตร์
และสื่อเคลื่อนไหว กล่าวว่า นับเป็นเกียรติที่ ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตนเท่านั้น แต่ยังทำ�ให้เห็นถึงคุณค่าและพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ทุกหน้าที่ล้วนมีความสำ�คัญ อย่างตนที่เป็นนัก
ลำ�ดับภาพ เหมือนเป็นหน้าที่สุดท้ายที่ต้องเชื่อมระหว่างบทและผู้กำ�กับ
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราวสู่ผู้ชม ดังนั้นการจะประสบ

ศรวณีย์ ธนะธนิต ศิลปินสาขาศิลปะการแสดง บรรยากาศภายในงานมอบรางวัลศิลปาธร

ลี ชาตะเมธีกุล ศิลปินสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ ศิลปินสาขาสถา นคริ น ทร์ ยาโน ศิ ล ปิ น สาขาศิ ล ปะการออกแบบ ชัยภัค ภัทรจินดา ศิลปินสาขาดนตรี
สถาพร จรดิฐ หรือเจ้าของนามปากกา จเด็จ
ปัตยกรรม
เจ้าของแบรนด์ Yano
กำ�จรเดช ศิลปินสาขาวรรณศิลป์
แบบท้องถิ่นในเงื่อนไขของโลกยุคปัจจุบัน
แม่นยํา ผลงานโดดเด่น อาทิ A Shadow of Giving จัดแสดงในงาน
นั ก เขี ย นร่ ว มสมั ย ที่ มี อุ ด มทั ศ น์ ใ นการสร้ า งงานวรรณกรรม Bangkok Art Biennale (BAB) 2018 ได้รับเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานใน
สถาพร จรดิฐ หรือเจ้าของนามปากกา จเด็จ กำ�จรเดช ศิลปินสาขา The 21st Biennale of Sydney และการจัดนิทรรศการเดี่ยว Existence
วรรณศิลป์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ เพื่อนําเสนอปัญหา of Void” ณ หอศิลป์วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครินทร์ ยาโน ศิลปินสาขาศิลปะการออกแบบ เจ้าของแบรนด์
ความสำ�เร็จในสายอาชีพนี้หรือในอาชีพอื่นๆ ความใส่ใจ ความรับผิด ของมนุษยชาติ และมีฉันทะในการเรียนรู้กลวิธีการเขียนที่จะนําพา
ชอบถือเป็นหัวใจสำ�คัญ ดังนั้นคนที่สนใจในด้านนี้ การหาประสบการณ์ ผู้อ่านเข้าสู่ โลกแห่งความรู้สึกนึกคิดอันซับซ้อน ได้รับรางวัลวรรณกรรม Yano ดีไซเนอร์ผู้นำ�งานผ้าทอมือฝีมือของท้องถิ่นที่มีคุณค่า ให้ความ
ทุกครั้งเมื่อมี โอกาสก็ต้องไขว่คว้าเอาไว้ เพื่อฝึกฝีมือให้พัฒนาไปเรื่อยๆ สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ของประเทศไทย) จากรวมเรื่องสั้น สำ�คัญกับประเด็นปัญหาชายขอบของสังคม จุดประกายให้เห็นศักยภาพ
ด้าน หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ ศิลปินสาขาสถาปัตยกรรม ชุด แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ ในปี 2554 และรวมเรื่องสั้น ของท้องถิ่นที่มากมายด้วยทุนทางวัฒนธรรม และรอคอยการต่อยอด
สร้างงานให้กับฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างให้เกิดการเรียนรู้และสานต่อ ส่ง
กล่าวว่า ภูมิใจที่ ได้รับรางวัลซึ่งไม่ได้มาจากการประกวด แต่เพราะมี ชุด คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ ในปี 2563
ส่วน ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ต่อความภาคภูมิใจ สร้างงานอาชีพให้ขยายตัวไปสู่หมู่บ้านต่างๆ
คนที่มองเห็นการทำ�งานของเรา ซึ่งไม่ใช่การทำ�งานเพียงคนเดียว แต่
ศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนในทุกด้าน ชัยภัค ภัทรจินดา
ยังมีทีมงานต่างๆ ที่เป็นแรงสนับสนุน โดยการออกแบบของตนไม่มี ผลงานที่มีความโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
เอกลักษณ์ที่ตายตัว แต่มีความร่วมสมัย และวิวัฒน์เทคนิคการก่อสร้าง ในวงการ ศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินสาขาดนตรี เป็นทั้งนักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และ
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้แบบท้องถิ่น รวมถึงมีความเชื่อม ประติมากรรมมักนําเสนอภายใต้รูปทรงสลับซับซ้อน หรือรูปจําลอง นักดนตรีที่มีความสามารถทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล สร้างสรรค์ผล
โยงเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ประกอบกับการนําเทคนิคและ สามมิติ รับรู้ด้วยการสัมผัส ผสมผสานศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเห็น งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ผลงานดนตรีที่สร้างสรรค์
เทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้กับองค์ประกอบท้องถิ่น และขยายผลความรู้ ความสําเร็จของชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการคิดและวิธีการคํานวณอย่าง ขึ้นเองหรือมีส่วนในการสร้างสรรค์มีจํานวนถึง 884 เพลง.
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บันเทิง 11

‘โอม ค็อกเทล’ขอโทษแฟนคลับ
หลังปฏิเสธการกอดจนอีกฝ่ายโกรธ
‘อู๋ ธนากร’ไม่หวั่นโจทย์ยาก
นั่งแท่นผู้กำ�กับซีรีส์‘สัตย์เสือ’

มี

แฟนคลับสาวมาขอถ่ายรูปพร้อม
ขอให้กอด ที่มาราธอนคอนเสิร์ต
เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน แต่
นักร้องหนุ่ม โอม-ปัณฑพล ประสาร
ราชกิจ จาก วงค็อกเทล ก็ปฏิเสธ
ไป ทำ�ให้แฟนคลับคนดังกล่าวไม่
พอใจ ล่าสุดศิลปินหนุ่มได้ โพสต์
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าตนไม่ได้มี
เจตนาทำ�ตัวยากหรือไม่เป็นกันเอง
หากแต่กลัวจะดูเป็นการฉวยโอกาส
และไม่ให้เกียรติต่อตัวแฟนคลับ
โดยหนุ่มโอมโพสต์ผ่านแฟน
เพจ OHM Cocktail ว่า “วันนี้
ที่มาราธอนคอนเสิร์ตเฟส ผมมี
โอกาสได้ถ่ายภาพกับพี่ๆ เพื่อนๆ
บางคนที่เดินเจอกันในงานบ้าง แต่จะขอพูดถึง
น้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ขอให้ผมกอดเขาในขณะถ่าย
รูปหลังจากถ่ายภาพแรกไปแล้ว ด้วยจังหวะที่ผม
ปฏิเสธการกอดและขอให้คนอื่นที่รออยู่เข้ามาถ่าย
ต่อ ทำ�ให้น้องเขาไม่พอใจและเดินออกไปทันที
โดยที่ผมไม่ได้มี โอกาสอธิบาย
ต้องขอโทษด้วยจริงๆ ครับ ด้วยบริบท ณ
ขณะนั้นที่น้องดื่มมาพอสมควร การถูกเนื้อต้อง

ตัวจะดูเป็นการฉวยโอกาสและไม่ให้เกียรติต่อตัว
น้อง ไม่ได้มเี จตนาจะทำ�ตัวยากหรือไม่เป็นกันเอง
อย่างใดครับ ปกติผมระมัดระวังมากเรื่องการถูกเนือ้
ต้องตัวคนไม่วา่ เพศใดก็ตาม เนื่องจากคนแต่ละคนมี
ความสบายใจในการสัมผัสเนือ้ ตัวแตกต่างกันไป โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาของโรคระบาดด้วย ถ้า
ทำ�ให้เข้าใจผิดไปต้องขอโทษอีกครัง้ ครับ พรุง่ นี้ใคร
เจอกันถ่ายรูปด้วยกันได้ตลอดนะครับ ขอบคุณครับ”

ยีนส์เพื่อผู้หญิงไทย • “Bearbeary” ยีนส์แบรนด์ ไทยที่ออกแบบเพื่อผู้หญิงไทย จัดงานเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการ โดยมี นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี มาร่วมพูดคุยสไตล์การแต่งตัวและการ
เลือกใส่ยีนส์ และสาวอิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 มาร้องเพลง พร้อมกองทัพ
นางแบบชั้นนำ�มาร่วมเดินแบบ ร่วมด้วยดีเจ Kassy และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อวัน
เสาร์ที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 13.30-15.30 น. ณ ชั้น 4 ทางเชื่อมดีพาร์ตเมนต์สโตร์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เป็นครั้งแรกของนัก
แสดงมากฝีมือที่มีประสบ
การณ์ทางการแสดงมานับสิบ
ปีอย่าง อู๋-ธนากร โปษยานนท์
ที่วันนี้มาขึ้นแท่นผู้กำ�กับครั้ง
แรกในซีรีส์ “สัตย์เสือ” แถม
งานนี้หนุ่มอู๋ยังเป็นผู้คิดพล็อต
เรื่องเองกับมืออีกด้วย
“สำ�หรับ สัตย์เสือ เป็น
เรื่องที่ผมพล็อตเอาไว้นาน
แล้ว จังหวะที่พี่แดง (ธัญญา วชิรบรรจง) เข้า
มาทำ�งานที่ โมโน ผมจึงเสนอเรื่องนี้ให้กับพี่
แดงและพี่อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ ได้อ่าน ทางผู้ ใหญ่
ได้อ่านพล็อตเรื่องนี้ก็ชอบและให้การตอบรับ
เป็นอย่างดี ด้วยซีรีส์แนวบู๊แอ็กชัน เรื่องราว
ผจญภัยน่าสนใจ เกี่ยวกับเสือที่มีคุณธรรมใน
อดีต ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าในสมัยหนึ่งเหล่าเสือ
จะเหมือนโรบินฮูด คือเป็นโจรที่มีคุณธรรม ไป
ปล้นคนรวยหรือคนไม่ดีเพื่อมาช่วยคนจน และ
เป็นโจรที่มีสัจจะ มีน้ำ�ใจ ซึ่งเสือสมัยนั้นที่เห็น
เยอะๆ เลย คือการมีคาถาอาคม โดยเป็นสิ่งที่
อยู่คู่คนไทยมานานและเข้าถึงง่าย ในเนื้อเรื่อง
ที่มีความละเอียดซับซ้อน การทำ�พล็อตเรื่อง
รวมไปถึงการเตรียมงานในด้านโปรดักชั่นที่                                     

• สายฟู้ดดี้และคาเฟ่ฮอป
ปิ้งต้องร้องว้าว! เมื่อห้างเซ็นทรัล
ชิดลมผุดแลนด์มาร์คสุดฮิปเอาใจ
คนชื่นชอบการกินอย่าง PUBLIC
MARKET (พับลิค มาร์เก็ต) เนรมิต
พื้นที่ชั้น 2 บริเวณทางเชื่อมระหว่าง
ห้างเซ็นทรัลชิดลม-ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ให้กลายเป็นฟู้ดคอมมูนิตี้กลางกรุงแห่งใหม่ พร้อม
รวม 10 ร้านทอล์กออฟเดอะทาวน์แห่งยุค โดยมี
นักแสดงหนุ่มแฟชั่นนิสต้าของวงการบันเทิง เจมมี่
เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ ร่วมเปิดงาน
• กลับมาให้แฟนๆ ได้กรีด๊ กันอีกครัง้ กับอนิเมะ
ขวัญใจชาวไทยตลอดกาลอย่าง ONE PIECE กับภาพ
ยนตร์อนิเมะฟอร์มยักษ์ ใน ONE PIECE FILM RED
ผมแดงผูน้ �ำ มาซึง่ บทสรุป การันตีความสนุกจากการ
ทุบสถิตภิ าพยนตร์ท�ำ รายได้สงู สุดในญีป่ นุ่ ในวันแรกที่
เข้าฉายกวาดรายได้ไปกว่า 1.06 พันล้านเยน และแรง
ต่อเนื่องโดยทำ�รายได้เพิม่ อีก 2,250 ล้านเยน! หลังเข้า
รอบฉายได้เพียง 3 วัน ซึง่ นับเป็นการฉลองการเข้าสูป่ ี
ที่ 25 ของ One Piece อย่างยอดเยีย่ ม
• และสำ�หรับแฟนๆ ชาวไทยก็ไม่นอ้ ยหน้า

ใหญ่ ตัวละครในเรื่องที่มี
จำ�นวนมาก กว่าจะคัดเลือก
และรวบรวมได้จึงใช้เวลาศึกษา
ค่อนข้างนานพอสมควร และ
กลายมาเป็นซีรีส์สัตย์เสือและ
เปิดกล้องถ่ายทำ�ได้ ในที่สุด
ครับ
ส่วนการเป็นผู้กำ�กับ
ยอมรับว่าเหนื่อยมากครับ แต่
เหนื่อยบนความสนุกเช่นกัน
เพราะถ้าเราเป็นนักแสดง เราก็จะเอนจอย
สนุกกับตัวบทที่เราได้รับเล่น แต่พอมาเป็นผู้
กำ�กับเราจะได้ลงไปเล่นทุกตัวละคร จึงทำ�ให้
เหนื่อยกว่าการเป็นนักแสดงร้อยเท่าพันเท่า
เพราะเราต้องเตรียมงาน เตรียมทุกอย่าง ต้อง
เห็นภาพมาก่อน เพื่อไปอธิบายให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
ในหน้างาน เราได้ดาราแม่เหล็กที่ฝีมือเฉียบมา
รับบทนำ�มากมาย ทั้งชาคริต, เต๋า สมชาย, ภีม
ธนบดี, มุก พิชานา, เอ็กซ์ ธิตินันท์ และซิดนีย์
สุพิชชา ตอนนี้ก็เร่งถ่ายทำ�กันสุดชีวิตครับ ผม
ในฐานะผู้กำ�กับและคิดพล็อตเรื่องนี้ รวมถึงได้
เห็นความทุ่มเทของทีมงานและนักแสดง ขอ
ฝากผลงานซีรีส์สัตย์เสือให้ทุกคนได้รอติดตาม
ชมกันด้วยนะครับ”

เพราะทาง DEX [Dream Express]
ผูบ้ ริหารลิขสิทธิค์ าแรกเตอร์ ONE
PIECE ในประเทศไทย และ Japan
Anime Movie Thailand (JAM)
พร้อมเหล่าพันธมิตรชัน้ นำ�ของวงการ
อย่าง UNIQLO ร่วมผนึกกำ�ลังนำ�
ความสนุกนีม้ าเสิรฟ์ ความพิเศษให้แฟนๆ ได้รบั ชมก่อน
ใครในวันที่ 16-21 สิงหาคม 2565 ก่อนวันเข้าฉายจริง
25 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทว่ั ประเทศอย่างจัดเต็ม
ครบทุกแบบ ทัง้ ระบบปกติ, ระบบ IMAX, ระบบ 4DX
• รายการเด็ด ช่อง MONO29 ประจำ�วัน
อังคารที่ 16 สิงหาคมนี้ พบกับโปรแกรม “ฮิต มูฟ
วี (Hit Movies)” ภาพยนตร์เรื่อง เวน่อม (Venom)
เวลา 11.30 น., โปรแกรม “พรีเมียม บล็อกบัสเตอร์
(Premium Blockbuster)” ภาพยนตร์เรื่อง สไปเดอร์แมน ฟาร์ ฟรอม โฮม (Spider-Man: Far From
Home) เวลา 20.05 น. และโปรแกรม “พรีเมียม
ซีรีส์ (Premium Series)” ซีรีส์ หน่วยสืบสวนแห่ง
นาวิกโยธิน ปี 12 ตอนจบ (NCIS: Los Angeles
Season 12 EP.18) เวลา 23.40 น.

มักเกิ้ล

ลือสนั่นอุตสาหกรรมหนังผู้ ใหญ่
พร้อมปิดหนี้ ให้‘แอมเบอร์ เฮิร์ด’

เ

ป็นเวลาสองเดือนแล้วที่ แอมเบอร์ เฮิร์ด
แพ้คดีในศาลต่ออดีตสามีของเธอ จอห์น
นี เดปป์ และในขณะที่เรายังไม่รู้ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำ�หรับดาราสาวผู้อื้อฉาว
ในภาพยนตร์เรื่อง Aquaman and the Lost
Kingdom ซึ่งเป็นภาคใหม่รอฉาย หลายคนเชื่อว่า
เส้นทางอาชีพของเธอในฮอลลีวูดกำ�ลังมุดลงท่อ
และหายไปจากสารบบ ปัญหาของเธอคือถังแตก
แค่ที่ต้องชดใช้หลังแพ้ดคียังไม่ยอมเคลียร์ง่ายๆ จะ
เหนียวไว้หรือไม่มีจริงก็รอดูกันไป
ยังไงซะด้วยความสะสวยของเธอ ดูเหมือน
ว่าจะยังมีสตูดิโออื่นที่พร้อมอ้าแขนรับไปโลดแล่น
ทางหน้าจอต่อ แต่ห่างไกลจากสิ่งที่เธอคุ้นเคยใน
ทินเซลทาวน์ ตามรายงานล่าสุดจาก Poptopic

ของออสเตรเลีย บอกว่า คนในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์สำ�หรับผู้ ใหญ่กำ�ลังลุ้น ราชินีเมรา
อยู่ ในขณะที่ตัวเธอก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ปรากฏใน
Aquaman 2 ที่จะเป็นการปิดฉากตัวเธอกับ DC
ก่อนไปตามยถากรรม
มีรายงานว่า Zen Models เอเยนซีนาง
แบบสายวาบหวิว ยินดีที่จะปิดหนี้ของนักแสดง
สาวที่ต้องจ่ายให้กับเดปป์ และอีกส่วน หากเธอ
ตกลงที่จะโดดเข้าร่วมวงในภาพยนตร์เรตเอ็กซ์
กล่าวกันว่า ดีลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ที่ถูกเสนอมานี้กำ�ลังได้รับความสนใจจากทีมงาน
ของแอมเบอร์ หลังจากที่เอเลน เบรเดฮอฟต์
ทนายความของเธอได้รับอีเมลจากหน่วยงานดัง
กล่าว

แต่ข่าวลือ
นี้จริงหรือเปล่ายัง
ไม่ได้มีการพิสูจน์
ทว่ามี โอกาส
มากอยู่แล้วที่
อุตสาหกรรมหนัง
ผู้ ใหญ่ต้องอยาก
ได้ตัวแอมเบอร์
เฮิร์ด ไปร่วมงานแน่ ถ้าไม่เพราะเธอกำ�ลังเข้าตา
จนคงไม่มีทางเด็ดขาด ตอนนี้เธอไม่ได้มีสถานะ
ทางการเงินที่ดีแล้วหลังแพ้คดีหมิ่นประมาท
เธอหมดอนาคตกับวงการฮอลลีวูดจนต้อง
ผุดโปรเจ็กต์เขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวในมุม
ของเธอขาย เป็นธรรมดาที่หลายคนคาดว่าเธอต้อง

ปล่อยอารมณ์เดือดดาล
แรปสุดเสียงกับ‘TALK SH!T’

ESKIIMO (เอสกิโม) หรือ ธฤต พิชัยรัตน์
ศิลปินฮิปฮอปลูกครึ่งไทย-เซเนกัลอีกคนจากบ้าน
“HYPE TRAIN”
จุดเริม่ ต้นการทำ�เพลงของเขาเริม่ มาจากการ
ชอบฟังเพลงฮิปฮอประหว่างเล่นกีฬาบาสเกตบอล
พอฟังซึมซับไปได้ 2-3 ปีเริ่มรู้สึกอยากมีเพลงเป็น
ของตัวเอง
เพราะเกิดความรู้สึกท้าทาย ตอน

นั้น ESKIIMO จึงตัดสินใจลาออกจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่กำ�ลังศึกษาอยู่เพื่อออกมาทำ�
ตามความฝัน
หลังจากนั้นเส้นทางของ ESKIIMO เริ่ม
จากการแวะร้านเกม ลองผิดลองถูกจากการโหลด
โปรแกรมมามิกซ์เพลงด้วยตนเอง
จนกระทั่งมี โอกาสได้มาเจอ NINO และ
ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน HYPE TRAIN ก่อนจะปล่อย
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เลิกเสพแหล่งข่าวลวง?

ย

ง-ธีระ..
คุณหมอสองท่านนี้ คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะไม่ลองเชิญมานั่งดื่ม
กาแฟคุยกันบ้างหน่อยหรือ?
เพราะวานนี้ หลัง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์
ข้อความ..
“ขอให้รายละเอียด ที่มีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับ ลอง
โควิด (Long Covid) และไม่ควรตระหนกจนเกินเหตุ
ลองโควิด หมายถึง อาการที่หลงเหลืออยู่หลังติดเชื้อ
โควิด ไม่ตา่ งกับโรคอื่น ทีเ่ มื่อเจ็บป่วยแล้วอาจจะมีอาการหลง
เหลืออยู่
ส่วนใหญ่เป็นอาการจากคำ�บอกเล่า (symptoms) มาก
กว่าที่ตรวจพบ (signs) อาการหลักคือ รู้สึกเหนื่อยง่าย
อ่อนเพลีย สมองล้า หัวตื้อ (brain fog) หายใจติดขัด
อาจจะมีอาการอื่นประกอบ เช่น เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ
ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ซึมเศร้า เครียด กังวล
นอนไม่หลับ
ส่วนใหญ่จะเป็นอาการทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย
ผู้ที่ป่วยหนักจะพบได้มากกว่า อายุมาก ยิ่งสูงอายุพบมากกว่า
อายุน้อย หรือน้อยมากๆ ในเด็ก พบในหญิงมากกว่าเล็กน้อย
ผู้ที่มี โรคประจำ�ตัวร่วมด้วย ผู้ที่ ได้รับวัคซีนจะพบน้อย
กว่า ทั้งหมดจะโยงไปถึงความรุนแรงของโรคขณะที่เป็น อา
การลองโควิดจะค่อยๆ ดีขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป
ทั่ ว โลกรวมทั้ ง ประเทศไทยมี ก ารติ ด เชื้ อ เป็ น จำ � นวน
มาก ทั้งที่นับและไม่นับ น่าจะเป็นพันล้านคน จึงไม่อยากให้
ตระหนก หวาดกลัวเกินเหตุ..”
แล้ว..นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ โพสต์.. “ย้ำ�อีกครั้งว่า Long COVID
เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการ มีอาการน้อย หรืออา
การรุนแรง
เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ผู้ ใหญ่เสี่ยงกว่าเด็ก หญิงเสี่ยง
กว่าชาย รุนแรงเสี่ยงกว่าอาการน้อยหรือไม่มีอาการ แต่ทุก
กลุ่มมี โอกาสเป็นได้
ข่าวลวงที่อ้างว่า ไม่ต้องไปกังวล Long COVID เพราะ
เกิดในคนที่ป่วยอาการหนักอยู่ในห้องไอซียู ใส่ท่อช่วยหายใจ
และคนที่นอน รพ.เป็นเดือน หรือคนที่มี โรคร่วมหลายโรค ไม่
ถูกต้อง
นอกจากนี้ อาการ Long COVID ยังมีการศึกษาทั่วโลก
ที่ชี้ให้เห็นว่าเกิดเรื้อรังยาวนานได้เป็นปี ข่าวลวงที่อ้างว่าเป็น
ไม่นานอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นนั้นจึงไม่เป็นความจริง ผู้ป่วย
จำ�นวนไม่น้อยที่เรื้อรังยาวนาน
ยุคข่าวลวง...จำ�เป็นต้องรู้เท่าทัน เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
ทำ�ในสิ่งที่ควรทำ�  ใช้ชีวิตในสถานการณ์ระบาดต่อเนื่อง จำ� 
เป็นต้องป้องกันตัว และเลิกเสพแหล่งข่าวลวง..”
ครับ..อ่านบรรทัดต่อบรรทัด เห็นชัดว่าคุณหมอสอง
ท่านให้ข้อมูลเรื่อง “Long COVID” ไปคนละทาง เปรียบดัง..
“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคน
ตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย” ประมาณนี้!
แล้วอย่างงี้ จะให้ผมหรือท่านผูอ้ า่ นเชื่อใครดีละ่ ? เพราะ
ถ้าเชื่อหมอยงก็กลายเป็นว่าผมกำ�ลังเสพข่าวลวง ซึ่งถ้าเป็น
อย่างนั้นจริงเท่ากับว่าผมและคนไทยทั้งประเทศ..
โดนหมอยงหลอกมาตลอด 2-3 ปีกระนั้นหรือ?
เหตุ นี้ ผ มจึ ง ใคร่ ข อให้ คุ ณ อนุ ทิ น ช่ ว ยกรุ ณ าประสาน
ให้หมอยง-หมอธีระได้พบปะเจอหน้าเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูล-ความรู้กันต่อหน้ารัฐมนตรีหน่อยได้ ไหม?
พูด-ตกลงกันอย่างไรก็ได้ ทีจ่ ะไม่ให้สงั คมเกิดความสับ
สนและรู้สึก-เข้าใจไปว่า ปัญหาโควิด-19 ก็ยังจะมีหมอฝ่าย
รัฐบาลกับหมอฝ่ายค้านให้ โต้เถียงกันไม่ตา่ งจาก ส.ส.500 ในสภา!
ความจริงก็เห็นมาตลอดว่าคุณหมอธีระมีทัศนะ-มุม
มองที่ไม่คอ่ ยจะตรงกับคุณหมอยงสักเท่าไร แต่หนนีพ้ ดู อย่าง
ภาษาวัยรุน่ ดูจะ “แรง” ไปนิด จึงเห็นควรได้เวลาแล้วกระมัง..
อย่าปล่อยให้คุณหมอทั้งสองต้องผิดใจ-ปะทะคารม
กันเพราะ Long COVID เลยนะ!.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th

ยินดีทำ�ทุกอย่างเพื่อหนีปัญหาทางการเงิน
สำ�หรับ Aquaman and the Lost Kingdom
เลื่อนกำ�หนดฉายไปเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2023
ขณะที่จอห์นนี เดปป์ จะกลับมาสู่วงการฮอลลีวูด
เรื่องต่อไป ยืนยันแล้วว่าเขาจะเล่นเป็นพระเจ้า
หลุยส์ที่ 15 ใน Jeanne du Barry.
ซิงเกิลออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังจนถึงวันนี้
ล่าสุด ESKIIMO ปล่อยเพลง “TALK
SH!T” เพลงทีส่ อื่ สารถึงความรูส้ กึ ลึกๆ ภายในจิตใจ
ของคนทีเ่ คยถูกพ่นคำ�ดูถกู ใส่รา้ ยด้วยคำ�พูดแย่ๆ
ปลดปล่อยห้วงอารมณ์เดือดดาลผ่าน
การร้องแรปแบบตะโกนสุดเสียง เพื่อสะท้อน
สังคม Toxic ในปัจจุบัน
โดยเพลงนี้ ESKIIMO ยังได้ทำ�งาน
ร่วมกับพี่น้องในค่าย HYPE TRAIN อย่าง
GUYGEEGEE ที่เพิ่งปล่อยเพลงก่อนหน้า
อย่าง “กูก็ไม่รู้”
และ OG BOBBY ที่เพิ่งมีเพลงล่าสุด
ร่วมกับ 1MILL ในเพลง “RIDE”.

Interthaipost69@gmail.com
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U2T for BCG สรางรอยยิ้มที่เมืองตรัง คนไดงาน ชาวบานไดตอยอดอาชีพ
รอยยิม้ เบงบานทีเ่ มืองตรัง U2T for BCG
ชวยนักศึกษาและประชาชนมีงานทํา ชวยชาวบาน
ตอยอดอาชีพ เสียงสนับสนุนกระหน่าํ ขอ “อาจารย
เอนก” ทําตอเน�อง ดาน อว. เผยเตรียมคัดเลือก
ตัวแทนโชว ในงานเอเปค พ.ย.นี้ แถมจัดตั้ง
ธนาคารหน�วยกิตแหงชาติรองรับการเรียนรูทุก
ชวงวัยแลว
เม�อวันที่ 11 ส.ค. 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก
เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
พรอมดวย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว.

เสวนาออนไลน นิวตั ไิ ชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) รวมดวย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน
(ประเทศไทย) ร�นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) บรรยง พงษพานิช ประธานกรรมการบริหารกลุมธุรกิจการเงิน
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และสุมาลี ใชเทียนทอง รองกรรมการผูอํานวยการใหญสายธุรกิจ
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง ใหเกียรติรวมงานเสวนาออนไลน ในหัวขอ
“ปราบคอรรัปชัน ทางออกลงทุนไทย” Ending Corruption : Key to Boosting Investment
in Thailand ดําเนินรายการโดย ดร.วิทย สิทธิเวคิน เพ�อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากตัวแทนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการหาแนวทางปรับปรุงแก ไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเพ�อยกระดับคา CPI ของไทยใหดีขึ้น ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ
ศูนยการคาสยามพารากอน

และคณะ ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยม “โครงการ
ขับเคล�อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and
Regional Development)” หรือ "มหาวิทยาลัยสู
ตําบล U2T for BCG" ทีว่ งั เทพทาโร ม.5 ต.เขากอบ
อ.หวยยอด จ.ตรัง ซึ่งอยู ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย
บรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก มีบัณฑิตจบใหม

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๕/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นางสมร จันทรฉนุ กับพวก เครือขายเว็บไซต www.gclub.fan กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาลเพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสมร จันทรฉุน กับพวก เครือขายเว็บไซต www.gclub.fan
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/
ราคาประเมิน (บาท)
หมาย
ที่
ผูครอบครอง
เหตุ
๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส ลาดพราว ๑๐๑ เลขที่
- นางสาวศิริวรรณ ๒๐๐,๒๖๒.๒๗ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๙๘๖-๔-๕๕๙๖๙-๙ ช�อบัญชี นางสาวศิรวิ รรณ เตยหอม
เตยหอม
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซอยลาดพราว ๑๐๑
- นางสาวศิริวรรณ ๖๐๗,๕๖๑.๘๗ บาท (ณ วันที่ (วัดบึงทองหลาง) เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๒๓๓-๒-๒๘๓๔๔-๙ ช�อบัญชี นางสาวศิรวิ รรณ เตยหอม
เตยหอม
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะ คริสตัล พารค เลขทีบ่ ญ
ั ชี
- นางสาวศิริวรรณ ๑,๔๖๐,๙๙๑.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๐๓๑-๘-๙๒๓๗๔-๔ ช�อบัญชี นางสาวศิรวิ รรณ เตยหอม
เตยหอม
๘ เมษายน ๒๕๖๕
๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบางกะป เลขทีบ่ ญ
ั ชี
นายสงคราม
๓๙๐,๖๕๐.๓๐ บาท (ณ วันที่
๗๖๒-๐-๔๘๖๖๗-๔ ช�อบัญชี นายสงคราม ประเสริฐดี
ประเสริฐดี
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตวลิ ล เลขที่ นายสงคราม ๕๐๓,๙๑๐.๗๓ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๐๑๔-๘-๗๗๙๘๐-๕ ช�อบัญชี นายสงคราม ประเสริฐดี
ประเสริฐดี
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขทีบ่ ญ
ั ชี
นางสาวรุงนภา ๕๒๖,๔๕๑.๕๑ บาท (ณ วันที่
๐๑๖-๑-๔๙๓๖๐-๐ ช�อบัญชี นางสาวรุง นภา แสงงาม
แสงงาม
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาฟวเจอรพารค รังสิต ๒ เลขที่
- นางสาวสายพาน ๔๓๗,๙๖๑.๖๒ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๓๘๙-๒-๓๐๘๑๙-๑ช�อบัญชี นางสาวสายพาน ออมสิน
ออมสิน
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดไทเลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๘๕-๒นายสวรรค
๕๙๑,๖๘๑.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๓๒๘๑๓-๑ช�อบัญชี นายสวรรค สงางาม
สงางาม
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร เลขที่ นายพงศธร
๔๗๘,๒๙๓.๔๔ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๔๐๗-๔-๕๔๕๐๔-๔ช�อบัญชี นายพงศธร ทรัพยเมือง
ทรัพยเมือง
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขทีบ่ ญ
ั ชี
- นางสาวอรประภา ๕๐๙,๐๗๘.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓๒-๒-๓๗๗๑๙-๓ ช�อบัญชี นางสาวอรประภา เตือ้ สกุล
เตื้อสกุล
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดไท ๒ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๔๐๗- นางปราณี
๓๑๗,๘๒๙.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๘-๒๓๔๔๖-๗ ช�อบัญชี นางปราณี โพชัยราช
โพชัยราช
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเชิดวุฒากาศ (ดอนเมือง)
นายสุบิน
๑๖,๙๐๘.๒๑ บาท (ณ วันที่
เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๑๐๕-๒-๗๗๕๔๙-๕ช�อบัญชี นายสุบนิ บุญชวย
บุญชวย
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราวเลข นายธนาวุธ
๓๐๓,๓๑๘.๘๕ บาท (ณ วันที่ ทีบ่ ญ
ั ชี ๒๐๖-๒-๗๐๗๒๙-๒ช�อบัญชี นายธนาวุธ ฟองเอม
ฟองเอม
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตวลิ ล เลข นายธนชัย
๑๖,๕๐๘.๕๔ บาท (ณ วันที่
ทีบ่ ญ
ั ชี ๔๐๘-๐-๔๘๑๙๗-๙ ช�อบัญชี นายธนชัย แจมสุวรรณ
แจมสุวรรณ
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล พารค (ถนน
นายภัคพล
๔๖๐,๙๔๕.๘๒ บาท (ณ วันที่ ประดิษฐมนูธรรม) เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๔๐๘-๕-๗๔๒๑๘-๔ ช�อบัญชี นายภัคพล ถิน่ โพธิ์
ถิ่นโพธิ์
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล งามวงศวาน เลขที่ นายสาโรจน ๔๔๙,๙๙๙.๗๑ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๓๗๘-๒-๐๗๙๗๕-๕ช�อบัญชี นายสาโรจน จิตภักดีบญ
ุ รอด
จิตภักดีบุญรอด
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขทีบ่ ญ
ั ชี
นางสาวถวิล
๑๙,๓๙๔.๖๒ บาท (ณ วันที่
๒๑๘-๒-๔๗๔๙๒-๓ ช�อบัญชี นางสาวถวิล พัดเจริญ
พัดเจริญ
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาลําลูกกา เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๑๑๐-๒นายอนุสรณ ๒๑๒,๔๐๗.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑๔๕๒-๑ ช�อบัญชี นายอนุสรณ รัศมี
รัศมี
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขายูเนีย่ น มอลล ลาดพราว เลขที่
นายธนาวุธ
๑,๐๐๗.๗๑ บาท (ณ วันที่
บัญชี ๐๓๓-๑-๗๔๑๔๒-๖ ช�อบัญชี นายธนาวุธ ฟองเอม
ฟองเอม
๘ เมษายน ๒๕๖๕
๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขานวนคร เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๒๔-๘นางปราณี
๖๔๐,๑๐๒.๒๑ บาท (ณ วันที่
๔๗๕๔๔-๗ ช�อบัญชี นางปราณี โพชัยราช
โพชัยราช
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๔๓- นางสาวอรประภา ๖๗๙,๙๔๐.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๘-๖๒๔๕๕-๔ ช�อบัญชี นางสาวอรประภา เตือ้ สกุล
เตื้อสกุล
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา-ดอนเมือง เลขทีบ่ ญ
ั ชี นายสุบิน
๒๘๐,๒๙๑.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๐๓๔-๑-๙๙๔๔๐-๓ ช�อบัญชี นายสุบนิ บุญชวย
บุญชวย
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร เลขที่
นายธนชัย
๘๘๒,๗๓๕.๙๔ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๐๒๗-๘-๖๖๔๓๒-๕ ช�อบัญชี นายธนชัย แจมสุวรรณ
แจมสุวรรณ
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พระรามที่ ๒ เลขทีบ่ ญ
ั ชี นายพงศธร
๔๔๙,๑๖๘.๐๖ บาท (ณ วันที่
๐๑๘-๑-๕๘๘๕๔-๓ ช�อบัญชี นายพงศธร ทรัพยเมือง
ทรัพยเมือง
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส บางกะป เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๓๓- นายภานุรุจ
๒๐๓,๒๔๒.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๑-๓๒๘๔๖-๔ ช�อบัญชี นายภานุรจุ ชวยสถิตย
ชวยสถิตย
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขทีบ่ ญ
ั ชี
นางสาวถวิล ๓๗๒,๓๐๘.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๗๓๘-๒-๑๒๘๘๔-๙ ช�อบัญชี นางสาวถวิล พัดเจริญ
พัดเจริญ
๘ เมษายน ๒๕๖๕
๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตวลิ ล เลขที่ นางสาวรัตนา ๑๒๗,๘๗๓.๒๘ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๐๓๑-๑-๘๓๘๗๒-๕ ช�อบัญชี นางสาวรัตนา เมืองจันทร
เมืองจันทร
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม ดอนเมือง เลขที่
นายอนุสรณ ๔๔๐,๘๒๕.๓๗ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๐๒๕-๘-๔๐๖๕๓-๒ ช�อบัญชี นายอนุสรณ รัศมี
รัศมี
๘ เมษายน ๒๕๖๕)
๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต เลขที่บัญชี ๑๒๐-๐- นางสาวสายพาน ๕๓๖,๕๙๘.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๙๕๓๖๐-๖ ช�อบัญชี นางสาวสายพาน ออมสิน
ออมสิน
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๑๘๓- - นางสาวอรประภา ๒๔,๘๒๐.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๐-๓๔๘๔๔๒ ช�อบัญชี นางสาวอรประภา เตื้อสกุล
เตื้อสกุล
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดไท เลขที่บัญชี ๑๕๒-๐นางปราณี
๑๐,๔๑๖.๗๓ บาท (ณ วันที่
๔๕๐๑๗-๖ ช�อบัญชี นางปราณี โพชัยราช
โพชัยราช
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสรงประภา เลขที่บัญชี ๙๘๖-๖- นายสุบิน
๑๐,๘๘๐.๑๗ บาท (ณ วันที่
๑๖๐๗๓-๔ ช�อบัญชี นายสุบิน บุญชวย
บุญชวย
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลลเลขที่ นายธนชัย
๑๕,๐๓๘.๗๘ บาท (ณ วันที่
บัญชี ๙๘๖-๑-๒๕๑๓๘-๓ ช�อบัญชี นายธนชัย แจมสุวรรณ
แจมสุวรรณ
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลลเลขที่ นายภัคพล
๕๙๙,๒๐๘.๔๘ บาท (ณ วันที่ บัญชี ๙๘๖-๖-๐๙๕๗๓-๘ ช�อบัญชี นายภัคพล ถิ่นโพธิ์
ถิ่นโพธิ์
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน เพชรบุรี เลขที่บัญชี
นายสาโรจน ๑๖๕,๗๓๑.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๙๘๖-๑-๘๐๘๙๗-๓ ช�อบัญชี นายสาโรจน จิตภักดีบุญรอด
จิตภักดีบุญรอด
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส หลักสี่ เลขที่บัญชี
นายอนุสรณ ๑๔๙,๙๘๕.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๙๘๕-๙-๓๘๗๗๒-๙ ช�อบัญชี นายอนุสรณ รัศมี
รัศมี
๕ เมษายน ๒๕๖๕
๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด
นางสาวถวิล ๑๑๐,๙๑๗.๕๔ บาท (ณ วันที่ เลขที่บัญชี ๖๙๑-๐-๑๘๘๑๗-๙ ช�อบัญชี นางสาวถวิล พัดเจริญ
พัดเจริญ
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
(นางสาวดวงทิพย ศรีเพ็ญ)
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นายกิติบดี จุมปูโล)
(นายชนรรค ผสมทรัพย)
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่
พนักงานเจาหนาที่
(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)
ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองคดี ๑
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
หัวหนาพนักนักงานเจาหนาที่
รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

และประชาชนที่เขารวมโครงการ
จาก 4 ตําบล ใน 2 อําภอ คือ
อ.หวยยอด และ อ.รัษฏา ไดนํา
ผลงานความสํ า เร็ จ จากการลง
ทํางานรวมกับชุมชนมาจัดแสดง
กวา 10 บูธ นอกจากนี้ ยังมีการ
นําเสนอขอมูลรายตําบลขนาดใหญ
หรือ Thailand Community Data
(TCD) เร�องของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทีร่ ายตําบลมาจัดแสดงดวย ซึง่ ได
รับความสนใจจากผูเขารวมงานจํานวนมาก
ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รมว.อว.
กลาวระหวางการตรวจเยีย่ มตอนหนึง่ วา โครงการ
U2T for BCG เกิดขึ้นจากความพยายามผลักดัน
ของทุกฝาย ดวยการระดมกําลังมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยนําองคความรู ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หน�วยงานตางๆ ภายใต อว. ไปขับเคล�อนทั้งใน
ภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพ�อใหเกิด
การฟนตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มและรักษา
ระดับการจางงานในการนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรี ได ใหการสนับสนุนเปนอยางมาก
และที่ตองการใหเกิดขึ้นในระยะเวลาเดือนตั้งแต
ก.ค.-ก.ย. 2565 กอนการประชุมเอเปค ทีป่ ระเทศไทย
เปนเจาภาพในเดือนพ.ย.นี้ โดย อว .จะคัดเลือก
พืน้ ที่ในโครงการ U2T for BCG มาจัดแสดงใหกบั

ผูเ ขารวมประชุมเอเปค เพ�อแสดงใหเห็นถึงความ
ทุม เทมุง มัน่ ของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจดวย BCG
ดาน นายสมโชค สุขาพันธ ประชาชน
ผูร บั จางงาน กลาววา จากสถานการณแพรระบาด
ของโควิด - 19 ไดสง ผลกระทบตอตนเองโดยตรง
โดยต อ งถู ก เลิ ก จ า งงานจากการเป น พนั ก งาน
ของโรงแรมแหงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากที่
ไดเดินทางกลับมาสูบานเกิดไดระยะหนึ่ง ไดรับ
ทราบขาวจากทางไลนกลุมหมูบานวา โครงการ
U2T for BCG เปดรับสมัครประชาชนที่วางงาน
เขารวมโครงการฯ จึงเกิดความสนใจจึงย�นสมัคร
และไดรับคัดเลือกใหเขาทํางานในตําแหน�งนัก
จัดการทางสังคม ตําบลเขากรอบ
“ตองขอขอบคุณทางกระทรวง อว. ที่
มอบโอกาส ใหกับตัวผม ไดมีงานทํา มีรายได
สรางโอกาสใหไดเรียนรูในสิง่ ใหม ๆ เกีย่ วกับการพัฒนา
อาชีพ ซึง่ ตนเองไดทมุ เทใหกบั การทํางานอยางเต็มที่

กับการทํางานรวมกับประชาชนในตําบลเขากอบ
โดยงานหลักที่ดําเนินการคือ การสงเสริมและ
พัฒนาดานอาชีพ และการเกษตร โดยมีการเขาไป
สํารวจความตองการ และจัดตั้งเปนกลุมอาชีพ
เชน กลุม ทําผามัดยอม กลุม ทําขนม กลุม การเกษตร
เปนตน ซึง่ ไดมกี ารตอยอดพัฒนาสรางผลิตภัณฑ
ทีต่ รงกับความตองการของตลาด เชน การพัฒนา
การผลิตผามัดยอมดวยการใชสจี ากวัสดุธรรมชาติ
ทดแทนการใชสรเคมี ซึง่ เปนการเพิม่ มูลคา ภายใต
เศรษฐกิจสีเขียว ที่นํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มมากขึ้น
จึงอยากใหทาง อว. ไดทาํ โครงการนีอ้ ยางตอเน�อง
ตลอดไป” นายสมโชค กลาว
น.ส.พัชรพร สุนทรภัย บัณฑิตจบใหม
ผูรับจางงานโครงการ U2T เฟส2 กลาวเพิ่มเติม
วา การที่ อว. ไดจดั ทําโครงการ นีข้ น้ึ มา ถือเปนการ
สร า งโอกาสให กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นจบมาแล ว
ยังไมมีงานทํา และตองวางงานเปนเวลานาน
ซึง่ หลังจากทีร่ บั ทราบถึงโครงการฯ ไดรบี ย�นใบสมัคร
และดี ใ จมากที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ข า ทํ า งานใน
ตําแหน�ง นักจัดการทางสังคม ตําบลเขากอบ และ
ไดทมุ เทกับการทํางานมาอยางเต็มที่ ไดนาํ แนวทาง
กาดรําเนินงานของโครงการฯไปสูชุมชน ชวยให
เกิดการพัฒนาตอยอดดานอาชีพของคนในชุมชน
ไดเปนอยางดีมาก โดยเฉพาะ การสรางชองทาง
การตลาดใหกบั ผลิตภัณฑของชุมชน เชน น้าํ พริก
ถ้ําเล ซึ่งวันนี้ ไดเขาไปชวยสนับสนุนจน นํามาสู
การจําหน�ายผานชองทางออนไลนดวย

สหกรณการเกษตรโสกแมว จก.
อีกความสําเร็จดานอาชีพในโครงการคทช.
“ต อ งปรั บ แนวคิ ด ของเกษตรกร
ใหรวมกลุมกันเพ�อจะไดเขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได และไมตองรอรับความชวยเหลือ
จากรัฐเพียงอยางเดียว ปนี้ดีหน�อย ขาว
ขาวโพด ปาลมน้ํามันราคาดี ไมตองชวย
ชดเชยทําใหรัฐบาลลดรายจายตรงนี้ แต
ถาเราสรางความมัน่ คงเร�องอาชีพใหกบั ชาวบาน
โดยที่ เ ขาทํ า ตามความต อ งการของตลาด
ไม ผ ลิ ต อย า งใดอย า งหนึ่ ง มากจนเกิ น ไป
ตรงนี้ก็จะชวยพี่นองเกษตรกรมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้นได”
นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ กลาวภายหลังนําคณะ
สื่ อ มวลชนลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มและติ ด ตาม
ความหนาของการสงเสริมอาชีพและสนับสนุน
ดานการตลาดใหกับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ
การเกษตรโสกแมว จํากัด ในต.อุมเหมา
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งพื้นที่สวนใหญ
อยู ในเขตปาสงวนแหงชาติภายใต โครงการ
จัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(คทช.) ที่ตองการใหประชาชนผูยากไร มี
ที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย เปนการสรางงาน
สรางอาชีพ เพิ่มผลผลิต กอใหเกิดรายไดแก
ประชาชน นํามาซึ่งการลดความเหล�อมล้ํา
ทางสังคม
โดยมี เ กษตรกรสมาชิ ก ได รั บ จั ด สรร
ทีด่ นิ จํานวนทัง้ 198 ราย จํานวน 210 แปลง
มีเนื้อที่รวม 1,408 ไร 3 งาน 44 ตารางวา
ซึ่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
นครพนม ไดดาํ เนินการมาตัง้ แตปง บประมาณ
2557 ในการจัดที่ดินทํากินในพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ บริเวณปาดงหมูใหกับเกษตรกร
ผูย ากไร พรอมจัดทําสมุดประจําตัวทีด่ นิ ทํากิน
จากนั้นวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได
มี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง สหกรณ ก ารเกษตร
โสกแมว จํากัดขึ้น โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครพนมเพ�อดูแล
ในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม อาชี พ และการตลาด
ปจจุบันสหกรณการเกษตรโสกแมว จํากัด
มีสมาชิกจํานวน 136 ราย ดําเนินธุรกิจ 3 ดาน
ไดแก ธุรกิจสินเช�อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน�าย
และธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดสนับสนุน
กอสรางอาคารเอนกประสงค ใหกับสหกรณ
เพ�อใช ในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมประชุม
กลุม สมาชิก พรอมทัง้ จัดสรรเงินกูจ ากกองทุน
พัฒนาสหกรณ ดอกเบี้ยต่ํา จํานวน 3.1 ลาน
บาท เพ�อใหสหกรณ ไปปลอยกูแกสมาชิกได
นําไปเปนทุนในการประกอบอาชีพอีกดวย
นายช�น คํามุงคุณ แกนนําเกษตรกรที่
รวมจัดตั้งสหกรณฯ มาตั้งแตเริ่มตน ปจจุบัน
รั้งตําแหน�งประธานกรรมการสหกรณกลาว
ขอบคุ ณ กรมส ง เสริ ม สหกรณ แ ละสหกรณ
จังหวัดนครพนมที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ
สหกรณฯมาตลอดทัง้ สนับสนุนเงินกูด อกเบีย้ ต่าํ
การฝกอบรมอาชีพ ตลอดจนการพาสมาชิก
ไปศึกษาดูงานในทีต่ า ง ๆ แลวนําความรูม าปรับใช
ในพื้นที่ของตัวเอง ทําใหวันนี้เกษตรกรมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
“เคยกูเงินสหกรณมา 2 หม�นเพ�อเปน
ค า ใช จ า ยในการปรั บ พื้ น ที่ ทํ า แปลงเกษตร
ผสมผสาน ปจจุบันไดสงชําระหนี้คืนไปหมด
แลว” ประธานกรรมการสหกรณยอ นอดีตใหฟง
ปจจุบันเขามีพื้นที่ทํากินทั้งหมด 18 ไรเศษ
อยูในพื้นที่คทช.จํานวน 4 ไร สวนอีก 14 ไร
อยูในพื้นที่สปก. แบงเปนทํานา 16 ไร เกษตร
ผสมผสาน 2 ไร มีวัว 5 ตัว กระบือ(ตัวเมีย)
1 ตัวเพิ่งซื้อมาไมนาน มีรายไดเฉลี่ย 6,0008,000 บาทตอเดือนจากการจําหน�ายผลผลิต
พืชผักสมุนไพร โดยมีพอคามารับซื้อถึงแปลง
ส ว นที่ ดิ น ทํ า กิ น ที่ รั ฐ จั ด สรรให ม าใน
โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) นายช�นยืนยันวาจะไมจําหน�าย

ตอใหกับคนอ�นเชนเดียวกับสมาชิกสหกรณ
รายอ�น ๆ โดยเขาใหเหตุผลวาเงินไดมาไมกี่
วันก็หมด แตที่ดินจะอยูกับเราตลอดไป
“ แ ต ก อ น พ ว ก เ ร า อ ยู ด ว ย ค ว า ม
หวาดระแวง จะโคนตนไมเพ�อนํามาทําบาน
สักตนก็ไมได เดี๋ยวปาไมเขามา เดี๋ยวก็ตํารวจ
เขามาจับกุม ชาวบานเคยโดนมาแลวหลายราย
แตวันนี้ ไมมีแลว ชาวบานอยูกันยอางมี
ความสุข มีหน�วยงานรัฐเขามาดูแลชวยเหลือ
ตลอด”ประธานกรรมการสหกรณคนเดิมเผย
ความรูสึก
ขณะที่ นายวิภพ คํามุงคุณ
เกษตรสมาชิกสหกรณการเกษตร
โสกแมว จํากัด อาศัยอยู ในพื้นที่
คทช.ธาตุ พ นมเล า ว า ตนมี ที่ ดิ น
ทํากิน 15 ไร ยึดอาชีพหลักทํา
สวนยางพารา และมีอาชีพเสริม
เลี้ยงโค-กระบือ เลี้ยงไกพื้นเมือง
และทํานาปลูกขาวเพ�อเก็บผลผลิต
ไวบริโภค โดยสํานักงานสหกรณ
จั ง หวั ด นครพนมได ป ระสาน
เจ า หนาที่เกษตรจังหวัดและปศุสัตวจังหวัด
เขามาใหคําแนะนําเร�องการประกอบอาชีพ
โดยกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ผาน
สหกรณการเกษตรโสกแมว จํากัด เม�อป 2560
จํานวน 40,000 บาท เพ�อเปนทุนและ
จัดหาปจจัยการผลิต ในการประกอบอาชีพ
ปจจุบันมีรายไดจากการจําหน�ายผลผลิตปละ
ประมาณ 340,000 บาท

ดาน นางจันทรชนก ระเวงวรรณ
เกษตรกรสมาชิกสหกรณการเกษตรโสกแมว
จํากัดอีกรายอาศัยอยู ในพื้นที่คทช.ธาตุพนม
ยึดอาชีพทําเกษตรผสมผสาน โดยไดรับ
จัดสรรที่ดินทํากินจํานวน 14 ไร แบงพื้นที่
สวนหนึ่งทํานา และขุดบอเลี้ยงปลานิล
5,000 ตัว จํานวน 2 บอ เม�อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว
ก็ ไ ด ป รั บ เปลี่ ย นที่ น ามาปลู ก ดาวกระจาย
เพ�อจําหน�ายเมล็ดพันธุ ใหกับสมาชิก และ
ยั ง เจี ย ดพื้ น ที่ ส ว นหนึ่ ง ได ป ลู ก ผั ก สวนครั ว

เลี้ยงกระบือและเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยได
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปน
แนวทางในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และประกอบ
อาชีพ สามารถสรางรายไดปละไมนอยกวา
170,000 บาท
สหกรณการเกษตรโสกแมว จํากัด
นั บ เป น อี ก ตั ว อย า งความสํ า เร็ จ ด า นอาชี พ
ภายใต โครงการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ให ชุ ม ชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่ตองการให
ประชาชนผูยากไร มีที่ดินทํากินและที่อยู
อาศัย ทําใหมีการสรางงาน สรางอาชีพกอ
ใหเกิดรายได นํามาซึ่งการลดความเหล�อมล้ํา
ทางสังคม ทั้งยังลดการบุกรุก ชวยปกปอง
ผืนปา รักษาพื้นที่ปาใหอยูตอไปจนชั่วลูก
ชั่วหลาน
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บิ๊กซีออนไลน ขยายพื้นที่จัดสงทั่วไทย
พรอมโคดสวนลดจัดสง 65 บาท วันนี้ - 17 ส.ค. 65

วันแมปนี้ คึกคัก บรรยากาศอบอุน กับกิจกรรม “Mom Moments” ที่ศูนยการเซ็นทรัลทั่วประเทศ

สุดอบอุน คูแม-ลูก พรอมครอบครัวจูงมือฉลองวันหยุดเทศกาล กระตุนจับจายทั่วไทย
โดยปนี้เซ็นทรัล อัดแน�นกิจกรรม
เที่ยวชม ชิม ชอป ตอเน�อง ใหเปนของ
ขวัญเทศกาลวันแมคนไทย ทั้งความบันเทิง
จากคอนเสิรต, งานคราฟต, มหกรรมงาน
โครงการหลวง 53 รวมผลิตภัณฑ สินคาเพ�อ
สุขภาพ และงานดอกไมตระการตาพรอมจุด
ถายรูปแลนดมารค สรางชวงเวลาแหงความ
สุขสุดพิเศษรวมกันเพ�อครอบครัวโดยเฉพาะ
มาที่เดียวไดครบทุกความสุขใหคุณแมและ
ลูกไดมีรอยยิ้มกลับไป
1.งานโครงการหลวง 53” (Royal
Project 53) ภายใตแนวความคิด “The
Infinite Blooms” คัดสรรผลิตภัณฑคุณภาพ
พรีเมียมสู ใจกลางเมือง อาทิ ไอศกรีม
อะโวคาโด, ไอศกรีมณภาฯ, ผลิตภัณฑแปรรูป
จากกัญชง, เมลอนไตหวัน 101 เปนตน เริ่ม
4-14 ส.ค.65 นี้ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
2. SACIT เพลินคราฟต งานที่รวม
สินคางานคราฟต หลากหลายสไตล และ

บิ๊กซีออนไลน สั่งงาย สงไว สงฟรี
เพิม่ ความสะดวกใหกบั เหลานักชอป ขยายพืน้ ที่
บริการจัดสงไดแลวทั่วไทย ไมวาจะเปนภาค
เหนือ ใต ออก ตก หรือพื้นที่ ไหนๆ ก็สามารถ
สั่งซื้อบิ๊กซีออนไลน ใหจัดสงถึงหนาบานคุณ
ไดเลย โดยการเลือกจัดสงพัสดุทว่ั ไทย พิเศษสุด
รับโคดสวนลดคาสง "PACL65" มูลคา 65 บาท
เม�อชอปครบ 999 บาทขึน้ ไป / ใบเสร็จ วันนี้ 17 สิงหาคม 2565

นอกจากนี้ นักชอปยังจะไดรับสวนลด
เพิ่มสูงสุดถึง 7%* ทันทีทุกยอดการใชจาย
เม�อชําระผานบัตรเครดิตบิก๊ ซี เวิลด มาสเตอร
การด โดยลูกคาสามารถชอปสินคาไดที่
www.bigc.co.th ,แอปพลิเคชั่น Big Cรายล
ะเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบไดที่ www.
bigc.co.th หรือ ติดตอ Call Center โทร.
1756 กด 1 * เง�อนไขเปนไปตามที่บริษัท
กําหนด

ผลงานหัตถศิลปฝมือครูศิลปของแผนดิน ครู
ชางศิลปหัตถกรรม ทายาทชางศิลปหัตถกรรม
และสมาชิก SACIT จากทั่วประเทศไทย
กวา 40 รานคา ใหเลือกซื้อเปนของขวัญใน
เทศกาลวันแม อาทิ งานผา เคร�องจักสาน
เคร�องประดับ เคร�องปนดินเผา เคร�องหนัง
เคร�องใชของตกแตงบาน
เริ่ม 9-15 ส.ค. 65 นี้ที่
เซ็นทรัล บางนา
3. งาน Hydrangea
Festival 2022 ตระการ
ตากั บ สวนดอกไฮเดรน
เยี ย แห ง แรกใจกลาง
เซ็นทรัล ลาดพราว
พรอมจิบน้ําชายามบาย
ในบรรยากาศ Glass
House Cafe Workshop
พรอมเวิรคชอปจัดสวน

บางจากฯ รวมกับกระทรวงพาณิชย บรรเทาปญหาผลผลิตลนตลาด รับซื้อลําไยอบแหงมาสมนาคุณลูกคา
บางจากฯ รวมกับ กรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย ชวยเกษตรกรชาวสวน
ลําไยในภาคเหนือ เพ�อรองรับผลผลิตที่กําลัง
ออกสูตลาดในปริมาณมากพรอมกัน โดยรับ
ซื้ อ ลํ า ไยอบแห ง มาสมนาคุ ณ ให กั บ สมาชิ ก
บางจาก ที่เติมน้ํามันทุกชนิดตั้งแต 200 บาท
ขึน้ ไป รับฟรีลาํ ไยอบแหง 1 ถุง มูลคา 10 บาท
ตั้งแตวันที่ 11 – 14 สิงหาคม ณ สถานี
บริ ก ารน้ํ า มั น บางจากในเขตกรุ ง เทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ที่รวม
รายการ ตรวจสอบสาขารวมรายการและ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.bangchakmarketplace.com

สไตลมาลีบู เม�อใชจา ยในศูนยครบ 1,500 บาท
(10 สิทธิ์ตอวัน) เริ่ม 11-17 ส.ค.65
4. ควงคุณแมฟง เพลงจากศิลปนระดับโลก
‘Engelbert Humperdinck’ - King Of
Romance ตํานานแหงวงการอุตสาหกรรม
ดนตรีสากล และพาแมรวมกิจกรรม 'Bird of
Paradise' ชมนกน�ารัก ที่พามาอวดโฉม
11-14 ส.ค.65 ที่เซ็นทรัล สมุย
5. ชวนแมสนุกทั้งเดือน กับคอนเสิรต
The Palace มนตกระซิบเม�อวันวาน รวม
เพลงดังยุค 80 กับศิลปนช�อดัง อาทิ ปุ
อัญชลี, จิ๊บ วสุ, ตน แมคอินทอช, เตย อินคา,
สัญ พีรสันติ, สายชล ดิอินโนเซนท, จืด ฟอร
เอฟเวอร ฯลฯ รําลึกความสนุกวัยหนุม-สาว
6 ส.ค.65 และ 14 ส.ค.65 ชมมินิคอนเสิรต
ของ นองภูมิ แกวฟาเจริญ รองแชมป The
Golden Song SS4 สนุก ฟนที่เซ็นทรัล
หาดใหญ

6. กิจกรรมเวิรคชอป DIY ของขวัญให
แม กับกิจกรรมทําผีเสื้อจากรังไหม และเวิรค
ชอป Chocolate Heart for Mom วันที่ 1214 ส.ค.65 ที่เซ็นทรัล เชียงใหม
7. เที่ยวงานอัศจรรยผาไทย พรอม
แฟชั่นโชวคูแมลูก, Workshop เข็มกลัดและ
ที่คาดผมจากผาไทย วันที่ 11-17 ส.ค.65 ณ
เซ็นทรัล อยุธยา

SCA เปดสอบตรงและสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรมัธยมปลายหลักสูตรศิลปดนตรี

ทั้งนี้ การนําผลผลิตทางการเกษตรมา
สมนาคุณผู ใชน้ํามัน นอกจากไดชวยเหลือ
เกษตรกรแลว ยังชวยลดคาครองชีพใหผบู ริโภค
ไดทางหนึ่งดวย โดยแนวคิด Greenovative
Destination ของสถานีบริการน้ํามันบางจาก
ไม เ พี ย งมี เ ป า หมายให ผู บ ริ โ ภคได รั บ
นวัตกรรมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และตอบสนองความสะดวกสบายในชี วิ ต
ประจําวันเทานัน้ แตยงั มุง หวังใหสถานีบริการ
น้ํามันบางจากเปนจุดหมายของการแบงปน
และสรางสรรคสังคมไทยที่น�าอยูอยางยั่งยืน
ไปพรอมกัน

เทศกาลขนมไหวพระจันทรปนี้

เรามอบสิ่งดีๆ เสริมสิริมงคลในชีวิตแดผูรับ
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เปดสอบตรง
และสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรแผนการเรียนศิลปดนตรี (เอกขับรอง/เอกเคร�องดนตรี) ,
ศิลปนิเทศ และศิลปการแสดงเตน โดยหลักสูตรนี้เปนการตอยอดสําหรับนักเรียนที่มีความ
สนใจในระดับอุดมศึกษาทางดานดนตรี ,การแสดง ,ดุริยางคศิลป,คณะศิลปกรรมศาสตร และ
นิเทศศาสตรทุกแขนง สามารถเขามาสมัครออดิชั่นสอบชิงทุนไดตั้งแตวันนี้-31 สิงหาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.scacollege.ac.th หรือ โทร.09-1954-1555 ID LINE
: @superstarcollege

ซิงกเบเกอรี่ ชั้น G โรงแรมเซ็นทารา
แกรนดฯ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด รวมสืบทอดและเฉลิมฉลอง
ประเพณีอันงดงาม “วันไหวพระจันทร” ในป
2565 นี้ ใหคุณไดสงมอบความรัก และความ
ปรารถนาดี ดวยของขวัญสุดพิเศษขนมไหว
พระจันทร เพ�อนําไปมอบเปนของฝากแด
คนที่คุณรัก เพ�อเสริมสิริมงคลในชีวิตในปนี้
เราได คั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ชั้ น ดี อ ย า งพิ ถี พิ ถั น
นํามาปรุงเปนขนมไหวพระจันทรสูตรดั้งเดิม
รสชาติอันเปนเอกลักษณ เนื้อนุม ไสเนียน
เต็มคํา เพ�อเปนตัวแทนของขวัญใหคุณเปน
ผูมอบ อาทิ ทุเรียนหมอนทองไขเค็ม, เม็ดบัว
ไขเค็ม, พุทราจีนไขเค็ม, โหงวยิ้งไขเค็ม,
ถั่วดําและชาเชียว,มันมวงไขเค็ม
ในป นี้ ก ารออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ข นม
ไหวพระจันทร ในกลองสีแดงสดใสโกหรู
(Luxurious Red Moon) ที่ใสขนมไหวพระจันทร
แสนอรอยไดถึง 4 ชิ้น ในราคาเซตละ 1,188
บาทถวน หรือ จะเลือกเปนกลอง 1 ชิ้น
(Little Gold Moon Box) 1 ในราคาชิ้นละ
128 ถวน สามารถสั่งซื้อขนมไหวพระจันทร
ลวงหนาไดตั้งแตวันนี้ที่หองอาหารไดนาสตี้
หรือซิงก เบเกอรีชั้น G โรงแรมเซ็นทารา
แกรนดฯและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด และเริ่มวางจําหน�ายตั้งแต
วันที่ 10 สิงหาคม จนถึง 10 กันยายน 2565
นอกจากยังมีวางจําหน�ายที่ ท็อปส
ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด, เซ็นทรัลชิดลม และ
เซ็นทรัลบางนา ตั้งแต 17 สิงหาคม - 10
กันยายน เปดบริการทุกวัน 07.00 น. 19.00 น.

“เนรมิตรหนัง ฟลม ” สานฝนนอง มอบทุนการศึกษา รร.บานหวยตลุง จังหวัดกาญจนบุรี
กนกวรรณ วัชระ กรรมการผูจัดการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟลม และ แทนไท ณรงคกูล
(เฉพาะสั่งจองลวงหนา และซื้อกลับบาน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปตอล กรุป โฮลดิ้งส จํากัด มอบทุนการศึกษา
เทานั้น) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จํานวน 156 ทุน ให โรงเรียนบานหวยตลุง ในโครงการ "เนรมิตรหนัง สานฝนนอง" จํานวน
หรือสั่งจองลวงหนาไดที่ โทร.0-2100-6255 เงิน 78,000 บาท โดยมี นางพนอรัตน ชุนหวานิช ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยตลุง ใหการ
หรือ diningcgcw@chr.co.th
ตอนรับ ณ โรงเรียนบานหวยตลุง จ.กาญจนบุรี

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

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

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

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

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

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สั

ปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน
ลงนามในกฎหมาย CHIPS and Science Act
ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งมิติของการแข่งขันแย่งชิง
อิทธิพลระหว่างมหาอำ�นาจ
เพราะกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นศักยภาพ
ทางการแข่งขันของสหรัฐฯ ต่อประเทศจีน
ด้วยการจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์
เพื่อสนับสนุนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์และการวิจัยด้าน
เทคโนโลยี
ไบเดนตอกย้ำ�ว่า “ด้วยกฎหมายฉบับนี้ สหรัฐฯ ต้อง
เป็นผู้นำ�โลกในด้านการผลิตชิปคอมพิวเตอร์สมัยใหม่”
ลุงโจเน้นว่านี่คือการลงทุนครั้งสำ�คัญที่สุดของสหรัฐฯ
ในยุคนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจและปกป้อง
ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
ไบเดนหาเรื่องจีนอีกครั้งด้วยการบอกนักข่าวว่า
รัฐบาลจีนได้พยายามล็อบบี้ภาคธุรกิจในอเมริกาให้ต่อต้าน
กฎหมายฉบับนี้
ความหมายคือ ไบเดนต้องการจะบอกว่าจีนกลัว
สหรัฐฯ จะพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้เร็วกว่าจีน
เป็นเพราะความเชื่ออย่างนี้ในรัฐสภาอเมริกาหรือ
เปล่าที่ร่างกฎหมาย CHIPS and Science Act มูลค่า
280,000 ล้านดอลลาร์ สามารถผ่านการลงมติของสภาผู้
แทนราษฎรสหรัฐฯ ด้วยคะแนน 243-187 และผ่านวุฒิสภา
ด้วยคะแนน 64-33 เสียง
ตัวเลขที่น่าสนใจคือ กฎหมาย CHIPS Act จัดให้มีงบ
ลงทุน 52,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลิต
ชิปคอมพิวเตอร์ ในสหรัฐฯ
แน่นอนว่าเป้าหมายคือการช่วยเพิ่มความสามารถของ
การแข่งขันของสหรัฐฯ กับประเทศที่ปัจจุบันเป็นผู้เล่นราย
ใหญ่อยู่ คือ จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้
ถือได้ว่าสหรัฐฯ เองเพิ่งจะตระหนักถึงความล้าหลัง
ของตนในเรื่องนี้ด้วยซ้ำ�ไป
เอกชนอเมริกาขานรับทันที
บริษัท Micron ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของ
สหรัฐฯ ประกาศแผนลงทุน 40,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อขยาย
การผลิตทันที
บริษัท Qualcomm และ GlobalFoundries ก็ประกาศ
เตรียมขยายการลงทุนด้วยการสร้างโรงงานผลิตชิปฯ ในรัฐ
นิวยอร์ก มูลค่า 4,200 ล้านดอลลาร์

สำ�หรับจีนและอเมริกา :
‘ชิป’ จากไต้หวันจะ ‘หาย’ ไม่ ได้!

โตเกียว • เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจญีป่ นุ่ รายหนึง่ เมาสุราหลับริมถนน
ทำ�เอกสารการสอบสวนที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลราว 400
คน ซึ่งรวมถึงผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาสูญหาย เจ้าหน้าที่คน
ดังกล่าวอายุ 49 ปี รับผิดชอบอยู่ในเขตเฮียวโงะตะวันตก ทำ�
กระเป๋าเอกสารสูญหาย ซึ่งในนั้นบรรจุเอกสารสำ�คัญ เหตุ
เกิดระหว่าง 23.00 น. ของวันศุกร์ ถึง 05.00 น. ของวันเสาร์ท่ี
ผ่านมา เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจรายหนึง่ เปิดเผยกับเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์
โดยเอกสารดังกล่าวมีชื่อและที่อยู่ สื่อรายใหญ่ของญี่ปุ่นอ้าง
คำ�บอกเล่าของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจคนอื่นๆ ว่า เจ้าหน้าที่คนดัง
กล่าวออกไปดื่มกับเพื่อนร่วมงานและผล็อยหลับไปขณะเดิน
กลับบ้านพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสาร เมื่อเขาตื่นขึ้นมาบริเวณ
ใกล้สถานีรถไฟ เขาก็หากระเป๋าเอกสารไม่พบแล้ว

ระเบิดตลาดอาร์เมเนียยอดเสียชีวิต 6 ราย

เยเรวาน • ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในตลาดที่จอแจใน
กรุงเยเรวาน เมืองหลวงของอาร์เมเนียเพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย
เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังคงดำ�เนินต่อสำ�หรับ
ผู้ที่อาจติดอยู่ในซากปรักหักพัง เอเอฟพีรายงานว่า อาร์เมน
แพมบุคเชียน รัฐมนตรีกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของอาร์
เมเนีย เปิดเผยว่า มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 61 คน และสูญหาย 15
คน ภายหลังเหตุระเบิดที่ตลาดในกรุงเยเรวานเมื่อวันอาทิตย์
ทำ�ให้อาคารแห่งหนึ่งที่ตลาดค้าส่งซูร์มาลูพังถล่ม ปฏิบัติการ
กู้ภัยดำ�เนินไปอย่างระมัดระวังมาก โดยเชื่อว่ายังมีอีกหลาย
คนที่ยังติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง แพมบุคเชียนกล่าวกับผู้
สื่อข่าวว่า ภาพวิดี โอของเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่าไม่น่าจะ
เกี่ยวกับการก่อการร้าย เพราะเห็นไฟไหม้เริ่มขึ้นก่อนการระ
เบิด เขากล่าวว่าไฟลามไปยังวัสดุติดไฟง่าย ขณะที่สื่อท้องถิ่น
กล่าวก่อนหน้านี้ว่า การระเบิดเกิดขึ้นที่สถานที่เก็บดอกไม้ ไฟ
ในตลาดแห่งนี้

ผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งบนหมู่เกาะมาร์แชลล์

มาจูโร • สาธารณรัฐหมูเ่ กาะมาร์แชลล์ประกาศภัยพิบตั ดิ า้ น
สุขภาพแล้ว หลังจากไวรัสโอมิครอนสายพันธุห์ นึง่ ของโควิด-19
ที่แพร่ระบาดได้ ไว เกิดการระบาดจนมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1
ใน 10 ของผู้อยู่อาศัยในกรุงมาจูโรภายในระยะเวลาเพียงสัป
ดาห์เดียว นับตั้งแต่มีการยืนยันผู้ป่วยในชุมชนจำ�นวนหนึ่งที่
มีผลตรวจออกมาเป็นบวกเมื่อ 8 สิงหาคม เอเอฟพีรายงาน
ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเป็น 2,800 คนแล้วในกรุงมาจูโร
ที่มีประชากรเพียง 22,500 คน แจ็ก นีเดนธาล รัฐมนตรี
สาธารณสุขหมู่เกาะมาร์แชลล์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เรา
กำ�ลังเตรียมพร้อมสำ�หรับส่วนที่ยากที่สุดของการระบาดใน
กรุงมาจูโร จากมาตรการการกักตัวที่เข้มงวดทำ�ให้หมู่เกาะ
มาร์แชลล์เป็นหนึ่งในประเทศท้ายๆ ที่ยังปลอดโควิดได้จน
กระทั่งพบผู้ติดเชื้อเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดี
เดวิด คาบูอา ของหมูเ่ กาะมาร์แชลล์ลงสนามประกาศภัยพิบตั ิ
ด้านสุขภาพแล้ว ขณะนี้ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก 3,000 ราย
จากประชากรราว 42,000 คนทั่วทุกเกาะ.
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อาการ “ถดถอย” ของสหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมด้านนี้เห็น
ได้ชัดจากตัวเลขส่วนแบ่งตลาด
ตลาดชิปคอมพิวเตอร์ โลกของสหรัฐฯ ลดลงจาก 37%
เมื่อปี ค.ศ.1990 เหลือเพียง 12% วันนี้
นั่นก็เป็นเพราะรัฐบาลอื่นๆ ได้เสนอผลประโยชน์จูงใจให้
กับบรรดาผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ ในประเทศนั้น
สถิติล่าสุดบอกว่าจีนครองส่วนแบ่งในตลาดชิป
คอมพิวเตอร์ โลกที่ 24% รองลงมาคือ ไต้หวัน (21%) เกาหลีใต้
(19%) และญี่ปุ่น (13%
สังเกตเห็นได้ว่าตอนที่ แนนซี เพโลซี ไปเยือนไต้หวัน
เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้น เธอขอเจอนายมาร์ก หลิว ประธาน
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. หรือ
TSMC
เธอเล่าให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทนี้ว่า อเมริกา
กำ�ลังจะผ่านกฎหมาย CHIPS and Science Act
และชักชวนให้ ไปตั้งและขยายกำ�ลังการผลิตของโรงงาน
ที่อเมริกา
TSMC กำ�ลังสร้างโรงงานชิปมูลค่า 1.2 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ ในรัฐแอริโซนา ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตขั้นสูงแห่งแรกที่
ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
สะท้อนถึงความกังวลของอเมริกาต่อความสามารถของ
ตนในการสร้างความมั่นคงด้านนี้
พูดง่ายๆ คือ อเมริกากลัวว่าหากเกิดเรื่องตึงเครียดใน

ช่องแคบไต้หวัน ก็จะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์
ทั่วโลก
เพโลซีไม่ได้คุยกับ TSMC ของไต้หวันเท่านั้น พอเธอแวะ
เกาหลีใต้ก็นัดหมายพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่
กรุงโซลด้วยเช่นกัน
เห็นได้วา่ “ชิป” มีความสำ�คัญสำ�หรับอเมริกาและประเทศ
อื่นๆ อย่างไร
เพราะเซมิคอนดักเตอร์เป็นเสมือน “สมอง” ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน เซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูล หรือซู
เปอร์คอมพิวเตอร์ และยังเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญของการ
สร้างอาวุธ รวมถึงยุทโธปกรณ์ เช่น เครื่องบินรบ F-35 ของ
อเมริกาอีกด้วย
ลึกๆ แล้วสหรัฐฯ กลัวว่าถ้าจีนบุกไต้หวัน หนึ่งในเป้า
หมายก็อาจจะเป็นการยึด TSMC เพื่อควบคุมการผลิตเซมิ
คอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก
แต่ประธาน TSMC ก็ออกมายืนยันว่า “ไม่มีใครสามารถ
ใช้กำ�ลังมาควบคุม TSMC ถ้าคุณใช้กำ�ลังทหารหรือบุกมายึดเรา
ก็เท่ากับว่าคุณจะทำ�ให้ โรงงาน TSMC ไม่สามารถเดินหน้าได้...”
พร้อมกับสำ�ทับว่า กระบวนการผลิตชิปนั้น “มีความซับ
ซ้อน” ไม่น้อย
ไต้หวันเป็นผู้รับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก เพราะมี
ส่วนแบ่งถึง 64% ของรายได้จากการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่ว

โลก TSMC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดของไต้หวัน และ
เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีผ่ ลิตชิปล้ำ�สมัยทีส่ ดุ ให้แก่บริษทั เทคโนโลยี
ยักษ์ ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างเช่น Apple, Qualcomm และ
Nvidia ขณะที่เกาหลีใต้คือผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 รองจาก
ไต้หวัน
ช่วงหลังนี้ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์พุ่งสูงขึ้น
การส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์จึงครองสัดส่วนเกือบ 40%
ของการส่งออกทั้งหมดของไต้หวัน และครองสัดส่วน 15%
ของ GDP ไต้หวัน
จึงเข้าใจได้ว่าทำ�ไมมาตรการลงโทษทางการค้าต่างๆ
ที่จีนกระทำ�ต่อไต้หวันในช่วงความตึงเครียดนี้จึงไม่มี “ชิป”
อยู่ด้วย
เพราะจีนมีความต้องการใช้เซมิคอนดักเตอร์อย่างมาก
แม้จีนจะมีบริษัทผลิตชิปเองคือ SMIV แต่บริษัทนี้ก็มี
ส่วนแบ่งตลาดเพียง 10% เท่านั้น
แปลว่าจีนต้องพึ่งพาการผลิตชิปจากต่างประเทศ หรือ
บริษัทต่างชาติที่ตั้งโรงงานในจีนอีกมาก
จึงไม่ต้องแปลกใจที่ สี จิ้นผิง ได้ประกาศให้ความ
สำ�คัญกับการสร้างอุตสาหกรรมด้านนี้ของจีนเองอย่างคึกคัก
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ในการบริหารยุทธศาสตร์ว่าด้วยความขัดแย้งของจีน
กับไต้หวันและสหรัฐฯ นั้น “ชิป” จึง “หาย” ไปจากสมการ
ไม่ได้เป็นอันขาด!.

ตัดสินจำ�คุก‘ซูจี’6ปีคดีคอร์รัปชัน

ตร.ญี่ปุ่นเมาทำ�เอกสารผู้ต้องหาหาย
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ย่างกุง้ • ศาลเมียนมาภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารตัด
สินจำ�คุก 6 ปี อองซาน ซูจี อดีตผู้นำ�พลเรือนที่ โดนรัฐประหาร
ในความผิดคดีคอร์รัปชัน 4 คดีเมื่อวันจันทร์ จากการเปิดเผย
ของแหล่งข่าวที่ทราบถึงขั้นตอนการดำ�เนินคดี
รอยเตอร์ แ ละเอเอฟพี รับฟังคำ�ตัดสินของศาลดูมีสุข
รายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 15 สิงหา ภาพที่ดีและไม่ ได้แถลงแสดง
คม 2565 ว่า อองซาน ซูจี วัย ความคิดเห็นใดๆ หลังศาลตัด
77 ปี อดีตผูน้ �ำ รัฐบาลพลเรือน สิ น ความผิ ด ในคดี ล่ า สุ ด ของ
ของเมียนมา ทีร่ ฐั บาลของเธอ เธอ
โดนรัฐประหารโค่นอำ�นาจไป
การตัดสินคดีของซูจี ไม่
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปที แ่ี ล้ว อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าฟังคำ �
หลังจากนั้นซูจี โดนกักบริเวณ ตัดสินที่ศาล และไม่อนุญาต
และล่าสุดถูกขังเดี่ยวอยู่ท่เี รือน ให้ทีมทนายความของซูจีให้สัม
จำ�ในกรุงเนปยีดอ และโดนดำ� ภาษณ์กับสื่อมวลชน
เนินคดีอย่างน้อย 18 คดี ไล่
ตั้ ง แต่ ห ลั ง รั ฐ ประหาร
เรียงตัง้ แต่ขอ้ หารับสินบน, ฝ่า เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ปที แ่ี ล้ว เมียน
ฝืนกฎหมายเลือกตัง้ และอีก มาตกอยู่ในความสับสนอลหม่าน
หลายข้อกล่าวหา ถ้าโดนตัดสิน และมีการปราบปรามผู้ต่อต้าน
ว่ากระทำ�ความผิดจริงในทุกคดี รัฐประหารอย่างรุนแรง โดย
ซูจจี ะต้องได้รบั โทษจำ�คุกสูงสุด มีทั้งผู้เสียชีวิตและโดนจับเข้า
เกือบ 190 ปี
คุกหลายพันคน
ซูจีเคยกล่าวถึงข้อกล่าว
ประชาคมโลกต่ า งคว่ำ�
หาในคดีความทั้งหมดของเธอ บาตรรัฐบาลทหารเมียนมา และ
ว่า ล้วนไร้สาระและปฏิเสธข้อ เห็นว่าการตัดสินคดีของซูจีที่
กล่าวหาทั้งหมด
กระทำ�แบบลับๆ เป็นเรื่องน่า
แหล่งข่าวที่ทราบถึงขั้น หัวเราะ
ตอนการดำ�เนินคดีเผยว่า ศาล
ฟิล โรเบิร์ตสัน ผู้ช่วยผู้
เมียนมาตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่า อำ� นวยการฮิวแมนไรต์วอตช์
ซูจีกระทำ�ผิดจริงในคดีคอร์รัป ภูมิภาคเอเชีย ให้ความเห็นต่อ
ชัน 4 คดี ซึง่ เกีย่ วข้องกับการนำ� การตัดสินจำ�คุกซูจีในคดีล่าสุด
เงินกองทุนของมูลนิธดิ อว์ ขิน่ จี นี้ว่า เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อ
(Daw Khin Kyi) ไปใช้ ในทางที่ สิทธิของเธอ และเป็นส่วนหนึง่
ผิด มูลนิธนิ ซ้ี จู เี ป็นผูก้ อ่ ตัง้ เพื่อ ของแผนการที่ จ ะฝั ง เธอและ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและ พรรคเอ็นแอลดีไปตลอดกาล
การศึกษาในเมียนมา ข้อกล่าว
โรเบิรต์ สันกล่าวถึงพรรค
หาระบุวา่ มีการนำ�กองทุนของ สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชา
มูลนิธไิ ปสร้างบ้านหลังหนึง่ , เช่า ธิปไตย (เอ็นแอลดี) อดีตพรรค
ที่ดินของรัฐบาลในราคาถูก
รั ฐ บาลของเมี ย นมาที่ ซู จี เ ป็ น
ก่อนหน้านี้ซูจีถูกตัดสิน ผู้นำ�พรรค
จำ�คุกในคดีอื่นรวมกันมี โทษจำ�
ซอว์ มิน ตุน โฆษกรัฐ
คุก 11 ปี ในความผิดฐานรับสิน บาลทหารเมี ย นมากล่ า วก่ อ น
บน, ยุยงให้ประชาชนต่อต้าน หน้านีว้ า่ กระบวนการพิจารณา
ทหาร, ฝ่าฝืนกฎควบคุมการแพร่ คดี ข องซู จีก ระทำ � โดยศาลที่มี
ระบาดของโควิด-19 และฝ่าฝืน อิสระ และปฏิเสธข้อวิจารณ์
กฎหมายโทรคมนาคม
จากต่างชาติท่กี ล่าวหาว่ามีการ
แหล่งข่าวเผยว่าซูจที ่ี มา แทรกแซงกระบวนการยุตธิ รรม.
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เยือนไต้หวัน • เอ็ด มาร์กี วุฒิสมาชิกสหรัฐ แนะนำ�ตัวสมาชิกสภาคองเกรสที่เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน ที่
ทำ�เนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเป เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ถ่ายภาพและเผยแพร่ โดยสำ�นักประธานาธิบดีไต้หวัน

‘ปูติน’จ่อขยายสัมพันธ์ทวิภาคีเกาหลีเหนือ

โซล • ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์
ปูตนิ ของรัสเซีย ส่งสารถึง คิม
จองอึน ผูน้ �ำ สูงสุดของเกาหลีเหนือ
ว่า ทัง้ 2 ชาติจะขยายความสัม
พันธ์ทวิภาคีทค่ี รอบคลุมและสร้าง
สรรค์ดว้ ยความพยายามร่วมกัน
รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน
จันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565 อ้าง
รายงานของสำ�นักข่าวเคซีเอ็นเอ
ของทางการเกาหลีเหนือในวัน
เดียวกันว่า ประธานาธิบดีวลา
ดิเมียร์ ปูตนิ ของรัสเซีย ส่งสาร
ถึงคิม จองอึน ผูน้ �ำ สูงสุดเกาหลี
เหนือในโอกาสฉลองวันประกาศ
อิสรภาพเกาหลี ซึง่ ฉลองชัยชนะ
เหนือญี่ปุ่นหลังสิ้น สุ ด สงคราม

โลกครั้งที่ 2 ที่ตรงกับวันที่ 15
สิงหาคมของทุกปี ระบุว่าความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้ง 2 ชาติ และ
จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของ
คาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านคิมส่งสารถึงปูตินระ
บุวา่ มิตรภาพระหว่างรัสเซียกับ
เกาหลีเหนือก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มัน่ คง หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ทีม่ ชี ยั ชนะเหนือญีป่ นุ่ ซึง่ ยึดครอง
คาบสมุทรเกาหลี
คิมกล่าวในสารถึงปูตินว่า
ความร่ ว มมื อ ทางยุ ท ธศาสตร์

และยุทธวิธี, การสนับสนุนและ
ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน
ระหว่าง 2 ชาติ บรรลุถึงระดับ
ใหม่ด้วยความพยายามร่วมกัน
ในการกำ�จัดการคุกคามและยั่ว
ยุจากกองกำ�ลังทหารฝ่ายศัตรู
สำ�นักข่าวเคซีเอ็นเอไม่ได้
ระบุวา่ กองกำ�ลังฝ่ายศัตรูคอื ชาติ
ใด แต่ส่วนใหญ่คิมใช้คำ�นี้เพื่อ
กล่าวถึงทหารของสหรัฐอเมริกา
และชาติพันธมิตร
คิมคาดการณ์ดว้ ยว่าความ
ร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลี
เหนือจะเพิม่ ขึน้ ตามข้อตกลงทีค่ มิ
ลงนามกับปูตนิ ขณะพบหารือกัน
เมื่อปี 2562

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน
มา เกาหลีเหนือประกาศรับรองสา
ธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์และ
สาธารณรั ฐ ประชาชนลู ฮัน สก์
ซึ่ง เป็ น กลุ่ม แบ่ ง แยกดิ น แดนที่
รัสเซียให้การสนับสนุนทางภาค
ตะวันออกของยูเครน ในฐานะ
เป็นรัฐเอกราชและทางการเกาหลี
เหนือมีแผนจะส่งแรงงานเกาหลี
เหนือไปยังพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพื่อช่วย
ในการก่อสร้างและใช้แรงงาน
ด้านอื่น
หลังเกาหลีเหนือรับรองสา
ธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์-ลู
ฮันสก์ ทำ�ให้ยูเครนประกาศตัด
ความสัมพันธ์เกาหลีเหนือในทันที.
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

คุณตาวัย68ปี
โดนหลอกกู้เงิน
สูญกว่า1.6แสน

ขาว

เตือนหลอกโอนเงินผ่านแอปติ๊กต๊อก

ทำ�เนียบฯ • วันที่ 15 ส.ค. ที่ทำ�เนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ
โฆษกประจำ � สำ� นักนายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า พล.อ.ประยุ ท ธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ห่วงใยประชาชน ซึ่งขณะนี้ปรากฏกรณีมิจฉาชีพส่งข้อความ SMS
เข้ามาหลอกลวงชวนทำ�งานผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก (TikTok)
รวมถึงการเข้ามาพูดคุย ชักชวนให้ โอนเงินไปลงทุน หรือกู้เงิน
ออนไลน์ หรืออ้างให้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่มีผลตอบแทนสูงเกินจริง
โดยนายกรัฐมนตรีฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าได้ ไปหลง
เชื่อทันที เพราะผู้ที่มาหลอกลวงส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ ไม่รู้จัก ขอ
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องว่าบุคคลนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือ
ไม่ หากมีการกล่าวอ้างถึงหน่วยงานหรือองค์กรก็ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นด้วย หากไม่มีการตรวจสอบและ
รู้ ไม่เท่าทัน สุดท้ายประชาชนจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพผ่านโซเชียล
มีเดีย ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนำ�เงินและทรัพย์สินของประชาชน
ไปได้ ซึ่งโอกาสที่จะได้เงินคืนก็น้อยมาก จึงขอเน้นย้ำ�ควรตรวจ
สอบให้ถูกต้อง ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนกรอกข้อมูลต่างๆ หรือ
โอนเงินร่วมลงทุน เพื่อป้องกันไม่ ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
และผู้ ไม่หวังดี เนื่องจากปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เข้ามามี
อิทธิพลและมีบทบาทสำ�คัญกับการใช้ชีวิตประจำ�วันของประชาชน
อย่างมาก ทั้งนี้ หากบุคคลใดมีปัญหาการถูกหลอกลวงผ่านแอปพลิ
เคชั น TikTok หรื อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย อื่ น ๆ สามารถร้ อ งเรี ย นได้ ที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านสายด่วน 1212

สาวผวาโรคจิตย่องฉก กกน.กลางวัน

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานขอ
ความช่วยเหลือจาก น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี พนักงาน
บริษัทแห่งหนึ่ง ว่าได้ถูกคนร้ายเข้ามาลักขโมยกางเกงในที่ตากไว้
บริเวณหน้าบ้าน ภายในซอยภูติอนันต์ 24 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ก่อนคนร้ายจะหลบหนีลอยนวล พร้อมมอบหลักฐานกล้อง
วงจรปิดขณะคนร้ายลงมือก่อเหตุ เพื่อใช้ ในการเผยแพร่ติดตาม
จับกุมคนร้ายมาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นได้แจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อ พ.ต.ท.เอกชัย มูลลี สารวัตรสอบสวน สภ.พลูตาหลวง จาก
กล้องวงจรปิดพบว่า วันเกิดเหตุช่วงเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ส.ค.65
คนร้ายเป็นชาย อายุประมาณ 40 ปี ผมรองทรงสูง สวมเสื้อยืดสีขาว
กางเกงขายาวสีดำ� คล้องกระเป๋าสะพายข้างสีดำ� ใช้รถจักรยาน
ยนต์ฮอนด้า เวฟ สีแดง-ดำ� ทะเบียนป้ายแดง (ไม่ทราบหมายเลข)
ขี่วนผ่านหน้าบ้าน ก่อนจะจอดรถข้างบ้าน ย่องเข้ามาฉกกางเกงใน
สีดำ� 2 ตัว สีเนื้อ 1 ตัว ที่ตากไว้บนราวตากผ้าหน้าบ้าน แล้วหลบ
หนีมุ่งหน้าไปทางถนนสาย 331 ด้าน น.ส.เอเผยว่า มาทราบว่าถูก
ฉกกางเกงในก็เมื่อตอนมาเก็บผ้าช่วงเย็น ปรากฏว่ากางเกงในที่ตาก
ไว้ 5 ตัว ได้หายไป 3 ตัว ทีแรกคิดว่าถูกสุนัขคาบไป จึงได้ ไปเปิด
กล้องวงจรปิดดูให้แน่ชัด ถึงได้รู้ว่ากางในที่หายไปถูกโจรโรคจิตเข้า
มาขโมย จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และให้สื่อ
ช่วยตีแผ่ติดตามจับกุมคนร้าย เพราะเหตุดังกล่าวถือเป็นภัยสังคม
โดยเฉพาะการเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตหญิงสาวที่ต้องใช้ชีวิต
อยู่บ้านเพียงลำ�พัง.

ปชป.
อาจกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาล
เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2565 นาย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ปะทะด้วย เราทำ�การเมือง
สร้ า งสรรค์ ไม่ ไ ปทะเลาะกั บ ใคร เราก็ ห า
เสียงของเรา และเราก็มั่นใจในเสียงตอบรับที่
ประชาชนให้แก่พรรค อย่างเมื่อวันที่ 14 ส.ค.
มีการเปิดตัว 30 ส.ส.รุ่นใหม่และ ส.ส.เลือด
ใหม่ สำ � หรั บ เป็ น ว่ า ที่ ผู้ ส มั ค ร ส.ส.ใหม่ ซึ่ ง
เกินครึ่งของเขตภาคใต้ทั้งหมด ยังไม่นับรวม
ส.ส.ปัจจุบันอีก 21 คนและอดีต ส.ส.ที่ยังยืน
หยัดอยู่กับพรรค ปชป. รวม 58 คน ครบทุก
เขต หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขต
“ฉะนั้ น เราก็ จ ะทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ที่ และยังมั่นใจว่าเรายังได้เสียงตอบรับเป็น
อย่างดีจากพี่น้องประชาชน และส่วนของการ
ทำ�งานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นอีกกรณี
หนึ่ง ไม่มีปัญหาอะไร พรรคมีวุฒิภาวะ ไม่
ต้องห่วงแยกแยะได้ อะไรคือเรื่องการแข่งขัน
ทางการเมือง และอะไรเป็นหน้าที่ของการ
ทำ�งานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล” หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์กล่าว
ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเปิดตัวผู้สมัครของ
พรรคการเมืองทุกพรรคเป็นเรื่องปกติ แต่การ
เปิดตัวที่เริ่มต้นด้วยการโจมตีพรรคการเมือง
อื่นต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ควรเกิดขึ้น การเมือง
ยุคใหม่ต้องยึดการนำ�เสนอนโยบาย นำ�เสนอ
ผลงานที่เคยทำ�มา ประชาชนชาวปักษ์ ใต้ทราบ
ดีว่าแต่ละพรรคมีวิถีทางการเมืองเช่นไร การ
กล่าวของสมาชิกพรรคภูมิใจไทย นายสฤษฏ์
พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ คือจุดเริ่มต้นของ
ความขัดแย้งในเรื่องแนวคิด การมากล่าวหาว่า
ประชาชนให้ โอกาสพรรคเก่ามา 30 ปี ไม่มีผล
งาน จุดเริ่มต้นคำ�พูดมันทำ�ให้เห็นว่าเป็นการ
เมืองที่ย้อนยุคไปมาก และถ้าไม่มาพาดพิง
พรรคก่อนก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ ให้เสียเวลา
และไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชน แต่
เมื่อมาพาดพิงพรรคก็จำ�เป็นต้องชี้แจง
นายราเมศกล่ า วต่ อ ว่ า ในส่ ว นของ
พรรคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พี่น้องชาว
ปักษ์ ใต้ทราบดีว่าได้ทำ�อะไรให้ประชาชนบ้าง
การวางโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม รถไฟ
ทางคู่ ถนนสี่ช่องจราจร พัฒนารายจังหวัดให้มี
ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ราคายาง ราคา
ปาล์ม ประชาชนยังจดจำ�ผลงานต่างๆ ที่ทำ�สิ่ง
ดีๆ ให้ประชาชนมากมาย ลูกหลานไปโรงเรียน
ได้ดื่มนม มีอาหารกลางวัน ได้กู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
“อยากถามว่าเมื่อครั้งที่รัฐบาลทักษิณ

อ่างทอง • เมื่อเวลา 12.30 น.
วั น ที่ 15 ส.ค.65 ที่ สภ.ป่ า โมก
อำ � เภอป่ า โมก จั ง หวั ด อ่ า งทอง
นายวั ช ริ น ทร์ คล้ า ยแตร อายุ
68 ปี อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.
อำ � นาจ มี ท องคำ � รองสารวั ต ร
สอบสวน สภ.ป่าโมก ว่าถูกมิจฉาชีพ
ใช้กลอุบายหลอกลวงว่าจะให้กู้เงิน
325,000 บาท และคิดดอกเบี้ยต่ำ�
มาก โดยทั ก มาทางไลน์ ส่ ว นตั ว
ของตนเอง ซึ่งตนเองหลงเชื่อ จึง
ทำ�เอกสารและข้อมูลให้กับผู้ที่อ้าง
เป็นเจ้าหน้าที่ทางธนาคารแห่งหนึ่ง
โดยตนเองทำ�การตรวจสอบ
แล้วว่ามีธนาคารนั้นอยู่จริง รวมทั้ง
เห็นสำ�เนาบัตรประชาชนมิจฉาชีพ
ที่ส่งมาให้ตรวจดู ทำ�ให้มั่นใจ จึงมี
การตกลงทำ�สัญญาให้กู้ และอนุมัติ
ไวมาก ตนเองดีใจเตรียมรับเงินที่
ทำ�เรื่องกู้ ไป และได้เห็นยอดเงิน
ส่งมาให้ดูทางไลน์ สุดท้ายก็โดน
กลลวงของมิจฉาชีพในเรื่องต่างๆ
นานา เช่น ต้องแก้ ไขเอกสารใหม่
ต้ อ งใช้ เ งิ น 10,000 ขึ้ น ไป ต้ อ ง
ทำ�ประกันสัญญาเนื่องจากสูงอายุ
ต้องเสียเงิน สัญญาไม่สมบูรณ์ต้อง
แก้ ไข
สรุปแล้วโดนหลอกให้ โอน
เงินไปหลายครั้ง ซึ่งในการทำ�การ
แก้ ไ ขแต่ ล ะครั้ ง นั้ น ต้ อ งโอนเงิ น
ครั้งละ 10,000 บาท บางครั้งก็ต่อ
รองเหลือ 9,000 บาท เป็นจำ�นวน
หลายครั้ ง ทำ � ให้ สู ญ เงิ น กว่ า
160,000 บาท โดยได้ ไปหาเงินกู้หนี้
ยืมสินเขามาอีกที และล่าสุดตนเอง
ยังได้ โอนเงินแก้ ไขเอกสารให้มิจฉา
ชีพไปอีก 9,000 บาท สุดท้ายเมื่อ
รู้ ตั ว ว่ า ถู ก หลอกจึ ง ได้ ร วบรวม
เอกสารที่ ติ ด ต่ อ กั บ ทางมิ จ ฉาชี พ
ทั้งหมด เช่น การพูดคุยทางไลน์ ชื่อ
มิจฉาชีพที่ตนเองได้ โอนเงินไปให้
เข้าทำ�การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ สภ.ป่าโมก เพื่อติดตามตัว
มิจฉาชีพมาดำ�เนินคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมาย พร้ อ มเตื อ นภั ย ให้
ประชาชนได้ทราบถึงกลอุบายใน
การหลอกลวงของมิจฉาชีพต่อไป.

รัฐบาลยิ่งลักษณ์เลือกปฏิบัติ จนภาคใต้ ไม่ ได้
รับความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ
พรรคไหนที่ต่อสู้ก็พรรคประชาธิปัตย์อีกที่ต่อสู้
เรื่องการไม่สร้างศูนย์ประชุมที่ภูเก็ต เรื่อง
ถนนหนทางไปภาคใต้ ที่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณที่เป็นธรรม ตอนนั้นคนที่กล่าวหาพรรค
ประชาธิปัตย์ ไปอยู่ที่ ไหน ฉะนั้นที่บอกว่า 30 ปี
ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนั้น ให้กลับไปถามประชาชน
ในปักษ์ ใต้ดูก็จะได้ความจริง” นายราเมศกล่าว
นายราเมศกล่าวอีกว่า เรื่องเบี้ยผู้สูง
อายุขณะนี้มีหลายพรรคการเมืองนำ�ไปแอบ
อ้างว่าเป็นคนทำ� แต่ความจริงเบี้ยผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นรัฐบาล
จาก 200 บาทเป็น 300 บาท และขึ้นอีกครั้ง
สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เพิ่มเป็น
500 บาทต่อเดือน ส่วนสมัยที่นายทักษิณ ชินวัตร
เป็นรัฐบาล 5 ปี ไม่ได้เพิ่มให้แต่อย่างใด
ขณะที่ น ายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นรายการ
โทรทัศน์ชื่อดังเชิญนายธนพร ศรียากูล นายก
สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไปวิพากษ์วิจารณ์การสำ�รวจของซูเปอร์ โพล
“จุดแข็ง-จุดอ่อน” 6 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ไทย โดยมีการระบุผลการสำ�รวจค่อนข้างชี้นำ�
เชียร์หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่า คนจะชี้นำ�ให้
ตนเป็นอะไรคือประชาชน แล้วจะชี้นำ�เร็วที่สุด
จากวันนี้ก็คือวันเลือกตั้ง วันนี้เราต้องทำ�หน้าที่
ในรัฐบาลให้ดีที่สุด ตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้ยังคง
อยู่ ตนและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็ต้องให้การ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายก
รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ต่อไป การเลือกตั้งเป็น
อีกเรื่องที่ผลเลือกตั้งจะเป็นตัวกำ�หนด ตัวชี้นำ�
ว่าการเมืองของไทยจะเป็นไปในทิศทางใด ใคร
จะมาบริหารและตรวจสอบ หรือใครจะอยู่ใน
บทบาทใด ก็ต้องให้ผลการเลือกตั้งเป็นตัวชี้วัด
เมื่อถามต่อว่า มีการกล่าวถึงผลสำ�รวจ
ดูเป็นการจงใจทำ�ให้ภาพลักษณ์ดูหล่อมากกว่า
พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนว่าไปเก็บข้อมูลมาจาก
แถวที่ทำ�การ ภท.หรือ สธ. นายอนุทินกล่าว
พร้อมหัวเราะว่า มีแบบนี้ด้วยหรือ เขาพูดใน
รายการหรือ แต่ก็ดูหล่อไม่แพ้เขาใน 5-6 คน
นั้น แต่อย่าไปสนใจ เรื่องฝนตกขี้หมูไหล
วันเดียวกันนี้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์
ว่าที่หัวหน้าพรรคเทิดไท ได้ยื่นหนังสือลาออก
จากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐต่อ
นายทะเบียนพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อเตรียมตัวไป
เป็นหัวหน้าพรรคเทิดไทอย่างเต็มตัว อย่างไร
ก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2565
นายเสกสกลได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปแล้วครั้งหนึ่ง
เพื่อไปทำ�งานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่ง
เป็นพรรคที่นายเสกสกลมอบหมายให้คนใน
ทีมงานไปจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564

นร.ม.6รร.ดังโคราชโดดตึกดับ
นครราชสีมา • เกิดเหตุสลด
นักเรียน ม.6 โรงเรียนดังประจำ�
เมื อ งโคราชคิ ด สั้ น กระโดด
อาคารเรียนชั้น 6 เสียชีวิต คาด
สาเหตุอาจมีปัญหาติดเกมและ
ภาวะซึมเศร้า
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.พงศธร
มะโนสา สารวัตร (สอบสวน)
สภ.โพธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
สภ.โพธิ์ ก ลาง อำ � เภอเมื อ งฯ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ รั บ
แจ้ ง เหตุ เ ด็ ก นั ก เรี ย นตกจาก
อาคารเรียนชั้น 6 ร่างกระแทก
พื้ น เสี ย ชี วิ ต เหตุ เ กิ ด ภายใน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็ น โรงเรี ย นประจำ � จั ง หวั ด
นครราชสีมา และเป็นโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้
ภัยฮุก 31 ดำ�เนินการตรวจสอบ
ในที่ เ กิ ด เหตุ เ ป็ น อาคาร
เรียนวิทยาศาสตร์ ขนาดความ
สูง 7 ชั้น บริเวณพื้นดินด้าน
ข้างอาคารชั้นล่างพบร่างผู้เสีย
ชีวิตเป็นเด็กนักเรียนชาย ชั้น ม.
6/4 อายุ 17 ปี สภาพศพอยู่ใน
ชุดนักเรียน กางเกงขาสั้นสีกากี
เสื้อขาว และสวมเสื้อคลุมแขน

ยาวสีเทาทับ นอนฟุบอยู่บนพื้น
ปูนชั้นล่าง มีเลือดออกที่บริเวณ
ศี ร ษะ ตรวจสอบที่ บ ริ เ วณบน
ระเบียงบันไดชั้น 6 ของอาคาร
มีกระเป๋านักเรียนวางอยู่ และ
มีร่องรอยเปิดหน้าต่างออก คาด
ว่าเป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตใช้ปีนช่อง
หน้าต่างกระโดดลงมาด้านล่าง
จนร่ า งกระแทกพื้ น เสี ย ชี วิ ต
ท่ า มกลางความเศร้ า สลดของ
คณะครูและเพื่อนๆ ที่ทราบข่าว

จากการสอบถามนาง
ปทิตตา จันทาคำ� อายุ 52 ปี
แม่ บ้ า นประจำ � โรงเรี ย นผู้ เ ห็ น
เหตุการณ์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิด
เหตุ ไ ด้ ยิ น เสี ย งเหมื อ นท่ อ นไม้
หล่นลงบนพื้น ตนจึงเดินมาดู
และพบร่ า งของน้ อ งนอนฟุ บ
กับพื้น มีกิ่งไม้หักหล่นลงมาทับ
ร่ า ง ตนจึ ง รี บ แจ้ ง รปภ.และ
ครูให้มาช่วยเหลือ ซึ่งตอนแรก
น้องยังมีลมหายใจอยู่ แต่สักพัก

ก็หมดสติ ไม่มีชีพจร โดยคาดว่า
น้ อ งมาโรงเรี ย นตั้ ง แต่ เ ช้ า ตรู่
และได้ ขึ้ น ไปบนอาคารชั้ น 6
ก่อนเปิดหน้าต่างกระโดดลงมา
ด้านล่าง
นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง
ผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา เปิด
เผยว่า จากการได้รับรายงาน
เบื้ อ งต้ น ยั ง ไม่ ท ราบสาเหตุ ที่
แน่ ชั ด ของการเกิ ด เหตุ ค รั้ ง นี้

แต่ทราบว่านักเรียนผู้เสียชีวิต
เป็นเด็กเรียนดี ไม่มีปัญหากับ
ทางครอบครัว ครู และเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน แต่ระยะหลัง
เด็ ก มั ก เก็ บ ตั ว อยู่ ค นเดี ย ว มี
พฤติกรรมเล่นเกมมากผิดปกติ
และอาจมีภาวะซึมเศร้า
ส่ ว นสาเหตุ อื่ น ๆ กำ � ลั ง
อยู่ร ะหว่ า งการสอบสวน โดย
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมที่ ผ่ า นมาก็ เ คยเกิ ด
เหตุเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาชื่ อ ดั ง ของ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า คิ ด สั้ น
กระโดดอาคารเรียนฆ่าตัวตาย
มาแล้ ว ซึ่ ง หลั ง จากนั้ น ทาง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมาร่วมกับนักจิตวิทยา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้
จัดกิจกรรมอบรมป้องกันภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในเด็ ก นั ก เรี ย นของ
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ซึ่ ง
โรงเรี ย นที่ เ กิ ด เหตุ ใ นครั้ ง นี้ ก็
เพิ่งจัดการอบรมไปเมื่อไม่นาน
มานี้ โดยยืนยันว่าทางโรงเรียน
ได้มีมาตรการดูแลและป้องกัน
การเกิ ด เหตุ ที่ ดี และเชื่ อ ว่ า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุด
วิสัยจริงๆ.

คนร้ายฆ่าชายหมกป่ามอบตัวไม่ ใช่เด็กวัด
สงขลา • วันที่ 15 ส.ค.65 ผู้สื่อ
ข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์
ฆ่ากันตายภายในวัดศรีสว่างวงศ์
หรือวัดเกาะเสือ ใน อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่าน
มา โดยผู้เสียชีวิตคือ นายธรรม
ฤทธิ์ งามโฉม อายุ 47 ปี ถูกตี
ด้วยไม้หน้าสามเข้าที่ศีรษะและ
รัดคอด้วยผ้าขาวม้า แล้วลากศพ
ไปทิ้งไว้บริเวณสวนป่าด้านหลัง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนผู้
ก่อเหตุคือ นายภิญโญ สุวรรณโณ
อายุ 48 ปี ได้ เ ข้ า มอบตั ว กั บ

แต่หลังจากเจอเหตุการณ์คลิปเสียงจึงได้ลา
ออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อม
กับลาออกจากตำ�แหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�
นายกรั ฐ มนตรี ก่ อ นที่ ต่ อ มาจะสมั ค รเป็ น
สมาชิกพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง
ส่ ว นสาเหตุ ที่ ล าออกจากพรรคพลั ง
ประชารัฐในครั้งนี้ นายเสกสกลระบุว่า ที่ผ่าน
มาพรรคพลังประชารัฐไม่เคยให้บทบาทในการ
ทำ�งาน ทั้งนี้แม้ตนจะไปอยู่พรรคการเมืองใหม่
แต่ ยั ง มี จุ ด ยื น เดิ ม ที่ จ ะปกป้ อ งสถาบั น และ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกสมัย
ที่ พ รรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา นายอนุ ช า
สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
เปิดเผยว่า ตนและนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา จะนำ�นาย
ศุภโชค ศรีสุขจร หรือ ส.จ.ฟิล์ม มาสมัครเป็น
สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา และเป็นว่าที่ผู้สมัคร
ส.ส.นครปฐม ในวันอังคารที่ 16 ส.ค.นี้ เวลา
13.00 น. ผู้สื่อข่าวถามว่า การจะเปิดตัวว่าที่ผู้
สมัคร ส.ส.นครปฐม เป็นการย้ำ�ให้เห็นว่าตระกูล
สะสมทรัพย์ยังอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาใช่หรือ
ไม่ นายอนุชาตอบว่า “ครับ ใช่ครับ ผมก็บอกกับ
นายศุภโชคว่า ผมอยู่พรรคชาติไทยพัฒนา ผมรัก
พรรค ผมอยากให้พรรคเป็นพรรคภาคกลางเล็กๆ
อย่างที่บอก ก็อยากให้ช่วยดูแลชาวบ้าน”.

สั่งฟ้องชัยวัฒน์
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน กับพวก รวม 4 คน ฐาน
ร่วมกันฆ่านายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่
แกนนำ�กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก บางกลอย อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี โดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ขณะที่ น ายประยุ ท ธ เพชรคุ ณ รอง
โฆษกสำ�นักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า อสส.
มี คำ � สั่ ง ฟ้ อ งคดี จ ริ ง โดยขั้ น ตอนหลั ง จากนี้
สำ�นวนได้ถูกส่งมายังนายพรชัย ชลวาณิชกุล
อธิบดีอัยการสำ�นักงานคดีพิเศษ โดยอธิบดีจะ
จ่ายสำ�นวนไปให้อัยการสำ�นักงานคดีพิเศษ 1
เพื่อออกหมายนัดตัวนายชัยวัฒน์กับพวก ผู้
ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาลต่อไป
สำ�หรับคำ�สั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายชัยวัฒน์ ผู้
ต้องหาที่ 1, นายบุญแทน บุษราคำ� ผู้ต้องหาที่ 2,
นายธนเสฏฐ์ หรือไพฑูรย์ แช่มเทศ ผู้ต้องหาที่ 3
และนายกฤษณพงษ์ จิตต์เทศ ผู้ต้องหาที่ 4 ฐาน
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะ
เอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่
ตนได้กระทำ�ความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่น
ของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความ
ผิดอื่นที่ตนได้กระทำ�ไว้, ร่วมกันโดยมีอาวุธ
ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำ�การใด ไม่กระทำ�การใด
หรือจำ�ยอมต่อสิ่งใด โดยทำ�ให้กลัวว่าจะเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือ
ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง, ร่วมกันหน่วง

ตำ�รวจในวันเดียวกัน โดยอ้าง
ว่ า ที่ ทำ � ไปเพราะได้ ยิ น ผู้ ต าย
โทรศัพท์คุยกับเพื่อนว่าจะบุกมา
ปล้นวัด และให้พรรคพวกเข้า
มาได้เลย เพราะเจ้าอาวาสและ
พระหลับหมดแล้ว ทันทีที่ ได้ยิน
ว่าจะปล้นวัด ตนก็ใช้ ไม้หน้าสาม
ฟาดเข้าไปที่ศีรษะ 3 ครั้ง และใช้
ผ้าขาวม้ารัดคอ แล้วลากไปทิ้ง
บริเวณสวนป่าด้านหลังโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ที่ทำ�ไปเพราะ
ได้ยินผู้ตายพูดคำ�ว่าจะมาปล้น
วัดคำ�เดียว ซึ่งตนทำ�หน้าที่เป็นผู้

ดูแลความเรียบร้อยของวัด
ล่ า สุ ด ทางพระครู ป ลั ด
ภูวนัย สุเมธโส เจ้าอาวาสวัดศรี
สว่างวงศ์ หรือวัดเกาะเสือ ได้
ออกประกาศชี้แจงเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องหาระบุ
ว่าตนเองเป็นเด็กวัดและผู้ดูแล
ความเรียบร้อยของวัดศรีสว่าง
วงศ์ ว่า ตามที่มีสื่อหลายสำ�นึก
ได้ออกข่าวในลักษณะที่ว่าผู้ก่อ
เหตุเป็นเด็กวัด, เป็นผู้ทำ�หน้าที่
ดูแลความเรียบร้อ ยภายในวัด
นั้นไม่เป็นความจริง และทำ�ให้

เหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำ�ด้วยประการ
ใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย เป็นเหตุ
ให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย, ร่วมกัน
โดยทุจริตหรืออำ�พรางคดีกระทำ�การใดๆ แก่ศพ
หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ก่อนการ
ชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำ�ให้
การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลง
ไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91,
249 (4) (7), 309 และ 310, พระราชบัญญัติ
แก้ ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4, พ.ร.บ.แก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560
มาตรา 4, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 150 ทวิ พ.ร.บ.แก้ ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ 21) พ.ศ.2542 มาตรา 5
ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วง ม.ค.63 อัยการ
สำ�นักงานคดีพิเศษ 1 มีคำ�สั่งไม่ฟ้องหลายข้อหา
ในคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่ง
สำ�นวนคดีอาญาให้สำ�นักงานคดีพิเศษ สำ�นักงาน
อัยการสูงสุด พิจารณาคดีระหว่าง น.ส.พิณนภา
พฤกษาพรรณ กับพวกรวม 2 คน ผู้กล่าวหา
นายชัยวัฒน์และพวกทั้ง 4 ราย โดยขณะนั้น
นายฐาปนา ใจกลม อธิบดีอัยการสำ�นักงานคดี
พิเศษ ได้จ่ายสำ�นวนให้สำ�นักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดีพิเศษ 1 พิจารณาตั้งคณะทำ�งาน ซึ่งคณะ
ทำ�งานพิจารณาสำ�นวนแล้วเห็นว่า ข้อหาเจ้า
พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบ คณะทำ�งานเห็นว่าพยานหลักฐานพอฟ้อง
ผู้ต้องหาทั้ง 4 จึงเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1-3
และสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 4 ฐานเป็นผู้สนับสนุน
ส่วนข้อกล่าวหาอื่น คณะทำ�งานเห็นว่าคดี ไม่มี
ประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมใดๆ เพียงพอ
เชื่อมโยง จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง และข้อหาร่วม
กันฆ่าบิลลี่ คณะทำ�งานเห็นว่าในชั้นนี้พยานหลัก
ฐานไม่พอฟ้อง จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง
สี่เช่นกัน ซึ่งต่อมาอธิบดีดีเอสไอมีความเห็นแย้ง
คำ�สั่งของอัยการสำ�นักงานคดีพิเศษ 1 ตามขั้น
ตอนจึงต้องส่งให้ อสส.ชี้ขาดในครั้งนี้
นายประยุ ท ธกล่ า วอี ก ว่ า ก่ อ นหน้ า
นี้อัยการคดีพิเศษเคยมีความเห็นสั่งฟ้องคดี
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา 157 และฐาน
สนับสนุนกับผู้ต้องหาที่ 4 ไปเเล้ว ส่วนข้อหา
อื่นที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง อธิบดีดีเอสไอแย้ง ต่อ
มานายสิงห์ชัยก็ชี้ขาดเห็นแย้งให้ฟ้อง 4 ข้อหา
ตามที่ ได้กล่าวไปข้างต้น และสั่งไม่ฟ้องข้อหา
ร่วมกันปล้นทรัพย์ มาตรา 340 ประกอบ 83
ไม่ฟ้องร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์
ตามมาตรา 147 ประกอบ 83 เจ้ า พนั ก
พนักงานปล้นทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานร่วมกัน
ใช้อำ�นาจในตำ�เเหน่งหน้าที่ โดยมิชอบ 148
(83) ส่วนผู้ต้องหาที่ 4 ก็ไม่ผิดตามมาตรา 148
ฐานสนั บ สนุ น ไม่ ฟ้ อ งกรรโชกทรั พ ย์ ตาม
มาตรา 337 โดยในคำ�ชี้ขาดของ อสส.ระบุ

เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ชื่ อ เสี ย ง
ของวัดศรีสว่างวงศ์
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ผู้ก่อ
เหตุ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เด็ ก วั ด และไม่
ได้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลความ
เรี ย บร้ อ ยภายในวั ด แต่ อ ย่ า ง
ใด แต่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมชอบ
ดื่มสุราอยู่เป็นประจำ� เวลา
เมาชอบเข้ า มาก่ อ กวนภายใน
วัดจนพระภิกษุ สามเณร และ
ญาติโยมของวัดเอือมระอา และ
มั ก จะแอบมานอนตามสถาน
ที่ต่างๆ ภายในวัดโดยไม่ ได้รับ

ชัดเจนให้ดำ�เนินการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดี
ทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งหลังจากนี้
หากอัยการสำ�นักงานคดีพิเศษร่างฟ้องเสร็จ
ก็จะนำ�ตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปยื่นฟ้องต่อศาล
อาญาคดีทุจริตฯ ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
และข้อหาที่ อสส.ชี้ขาดฟ้องคดีต่อไป.

วิษณุ
โดยทั้ง 2 วงการประชุมงดช่างภาพ
เข้าบันทึกภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้ ให้เข้าไปรอใน
ห้ อ งประชุ ม แล้ ว ท่ า มกลางการจั บ ตาของ
สื่อมวลชนที่รอสอบถามประเด็นร้อน การ
ประชุมสภาล่มและปมการดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปี
ซึ่งปกติหากประชุมที่ตึกภักดีบดินทร์จะมีการ
ตั้งจุดให้สัมภาษณ์สื่อด้วย
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า ตนไม่มีความเห็น ให้ท่านผู้รู้ทั้งหลาย
ได้พูดไป ถ้าตนพูดไปแล้ว ถ้าเกิดถูกขึ้นมาจะ
กลายเป็นการชี้นำ� เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้หลุดพูด
ออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์สามารถอยู่ต่อได้อีก
2 ปี นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ได้หลุดออกมาหรอก
สามารถพูดกันได้ทุกวัน ถ้าหลุดออกมาอาจพูด
ว่าอยู่ต่อได้ 6 ปี หรือ 4 ปี ซึ่งมันมีอยู่ 3 สูตร
ถ้าเริ่มนับปี 2557 ก็จะหมดวาระปีนี้ ถ้าเริ่ม
ปี 2560 ก็ ห มดวาระปี 2568 และถ้ า นั บ
ปี 2562 ก็หมดวาระปี 2570 ก็รู้กันอยู่แค่นี้
แหละแล้วจะตอบอย่างไร ทุกคนก็ไม่รู้
เมื่อถามว่า บันทึกการประชุมของคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 มีน้ำ�หนัก
บ้างหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า มีบ้างแต่ไม่ใช่
ทั้งหมด เนื่องจากบันทึกของกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญนั้นปกติจะเป็นบันทึกขณะ กำ�ลัง
ร่ า งสดๆ ร้ อ นๆ แต่ ก รณี นี้ เ ราต้ อ งไปดู ก าร
ประชุมครั้งที่ 500 นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งเกิด
ขึ้นเมื่อปี 2561 หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้
ไปแล้วปี 2560 แล้วค่อยมานั่งประชุมกัน เพื่อ
ทำ�ตำ�ราขึ้นมา 1 เล่ม นั่นคือบันทึกการประชุม
ฉะนั้นน้ำ�หนักจึงมีบ้างแต่ก็น้อย เพราะผู้ที่พูด
เป็นผู้ที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่มี
จุดอ่อนที่คนอื่นๆ 10-20 คนไม่ได้พูดอะไร และ
ก็ไม่ได้เป็นมติ และต่อมามีการทำ�เป็นหนังสือ
ซึ่งเป็นการทำ�หลังเหตุการณ์ แต่ถ้าทำ�ระหว่าง
ประชุมมันจะมีน้ำ�หนัก เพราะนี่คือเจตนารมณ์
“นี่ผ่านไปแล้ว 1 ปี ประกาศใช้เรียบ
ร้อยแล้ว แล้วค่อยมาทำ� และไอ้ที่พูดๆ กัน
ในประชุมครั้งที่ 500 เขาทำ�รูปเล่มออกมา
1 เล่ม เรียงมาตรา และแต่ละมาตราก็จะ
บอกเจตนารมณ์ มันไม่มีข้อความที่พูดอยู่ใน
มาตรา 158 เลย ก็แปลว่ามีการพูดกัน แต่
พอเขียนไม่ได้เขียน ส่วนที่ผู้เอาความเห็นไป
อ้างอิง ผมไม่รู้ตอบไม่ได้” นายวิษณุกล่าว
เมื่อถามว่า ศาลรัฐธรรมนูญสามารถ
ตี ค วามตามบั น ทึ ก การประชุ ม ของคณะ

อนุญาต ทางวัดจึงขอประกาศ
ชี้แจงทำ�ความเข้าใจข้อเท็จจริง
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ส่ ว นความคื บ หน้ า ทาง
คดี ข ณะนี้ นายภิ ญ โญยั ง คง
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขัง สภ.
หาดใหญ่ เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และจะนำ�
ตั ว ฝากขั ง ศาลจั ง หวั ด สงขลา
ส่วนข้อหาอื่นๆ เช่นการชิง
ทรัพย์นั้น รอให้ญาติตรวจสอบ
ทรัพย์สินว่ามีอะไรสูญหายหรือ
ไม่.

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ได้หรือไม่
นายวิษณุกล่าวว่า ก็ปล่อยให้ศาลเป็นคนตี
แต่เขาไม่ตีตามหนังสืออยู่แล้ว เขาใช้ตามหลัก
ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำ�ฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรื่องการยื่นพิจารณา
นายกรัฐมนตรีจะอยู่เกิน 8 ปีไม่ได้ แม้ว่าจะดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกันหรือไม่ ซึ่งคำ�ว่าติดต่อกันมี
ความหมายมาก โดยจะต้องตอบ 8 ปีย้อนหลัง
ด้วย เพราะไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใดมา
ยกเว้นว่าไม่ ให้นับย้อนหลัง หากไม่ ให้นับย้อน
หลังจะต้องมีบทเฉพาะกาลเขียนไว้ ให้ชัด
“ฉะนั้ น สิ่ ง ที่ เ ราพิ จ ารณาอยู่ ใ นขณะ
นี้คือ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมลงชื่อกัน
ผ่ า นนายชวน ประธานสภา ส่ ง ไปให้ ศ าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยการพ้นจากตำ�แหน่งนายก
รัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรค 4
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค 2
และขอให้ศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในวัน
ที่ 17 ส.ค.นี้” นพ.ชลน่าน ระบุ
วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับ
วัน นพ.ชลน่านก็ยิ่งให้สัมภาษณ์เหมือนหมอดู
เหมื อ นนั ก คาดเดามากกว่ า การเป็ น นั ก การ
เมืองเข้าไปทุกที อย่างไรก็ตาม การยื่นให้ศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ตี ค วามนั้ น เป็ น สิ ท ธิ ที่ ฝ่ า ยค้ า น
สามารถดำ�เนินการได้ แต่การวินิจฉัยเป็นอำ�นาจ
ของศาล การจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น
ไม่ใช่อำ�นาจของฝ่ายค้านที่จะมาตัดสิน และหาก
ศาลตัดสินอย่างไรก็ขอให้เคารพคำ�ตัดสินด้วย
นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. กล่าว
ว่า ต้องนับตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา
170 วรรค 2 ไม่ใช่นับเวลาตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวหรือฉบับอื่นๆ ส่วนบทเฉพาะกาล
รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 264 นั้น เป็นเรื่อง
การให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ปี 2557 ทำ�หน้าที่ต่อไปเป็น ครม.
ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่เกี่ยวกับการนับ
เวลาดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ ส่วนความเห็น กรธ.
บางคนที่เสนอความเห็นไว้อย่างไร จะขัดกับ
รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 170 วรรค 2 และ
มาตรา 158 วรรค 4 ไม่ได้ ดังนั้นระยะเวลา
ดำ�รงตำ�แหน่งต้องนับ 8 ปี นับแต่วันประกาศ
แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 158
วรรค 4 คือวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชา
ชาติ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 158
วรรคสี่ กำ�หนดไว้ว่าห้ามดำ�รงตำ�แหน่งเกิน
8 ปี ซึ่งเจตนารมณ์ของการห้ามมิให้บุคคลผู้
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ นั่งอยู่ในตำ�แหน่งรวม
กันแล้วเกิน 8 ปี ไม่ว่าจะอยู่ในตำ�แหน่งติดต่อ
กันหรือไม่ สาระสำ�คัญเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผูกขาดการใช้อำ�นาจ ซึ่งเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์
รู้ถึงกฎเกณฑ์ กติกา การห้ามดำ�รงตำ�แหน่งเกิน
8 ปีมาตั้งแต่ชั้นยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ถอดรหัสกุญแจแหงความสําเร็จ

สรางคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน
จากงานเวที “สานพลัง สรางนวัตกรรม
สูสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” เม�อเร็วๆ นี้ จัดโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพ�อสานพลังเครือขายรวมสราง
ชุมชนทองถิ่นน�าอยู และภาคีสรางเสริมสุขภาพ
ดวยทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนทองถิ่น
แลกเปลีย่ นเรียนรูวธิ ีปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน
สูเ ปาหมายเชิงยุทธศาสตรของกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ อันเปนเคร�องมือสําคัญ
ในการสรางความยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งแม ใน
ภาวะวิกฤตตางๆ นั้น
ปรากฏมีหัวขอเสวนาที่น�าสนใจ ถือเปน
การถอดรหัสมุง เนนการสรางคุณภาพเด็กปฐมวัย
ในชุมชน โดยเปนการรวมพล “คนรักษเด็ก”
.. สานพลัง สรางคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน ดวยแนวคิดที่วา www.thai-ecd.org ทีท่ กุ คนเขาไปเรียนรูไดดว ยตัวเอง สะดวกเมือ่ ไหร
“การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยคมุ คาทีส่ ดุ อยูในชวงเด็กปฐมวัย ก็เขาไปเรียนรู บทเรียนเปนคลิปวิดี โอบทความสั้นๆ ใหอานและ
ทุกๆ บาทของการลงทุนสําหรับเด็กปฐมวัย มีผลตอบแทนทาง ดาวน โหลดได แบบทดสอบติดตามประเมินผล เปรียบเทียบ
เศรษฐกิจ 7-14 เทา”
ไดกับบะหมี่สําเร็จรูปปรุงไดเอง ขณะนี้มีศูนยเด็กเล็ก
นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผูอํานวยการสํานัก
เขารวมเรียนรูกับโครงการแลวกวา 80 แหง
สนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โอกาสนี้ “คนรักษเด็ก” ทีร่ ว มพลังหาสูตร
(สํานัก 4 สสส.) กลาววา ผลการศึกษานี้เปน
สําเร็จทีด่ แี ละเคร�องมือทีเ่ หมาะสมในการพัฒนา
ขอสรุปแลวทั่วโลก ชวงปฐมวัยเปนชวงสําคัญ
สุขภาวะเด็กปฐมวัย อาทิ นายสืบศักดิ์ สุภมิ าส
สมองไดรับการพัฒนาถึง 80% วัยนี้หาก
นายกเทศมนตรี ต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง
เด็กไดรับเร�องสะเทือนอารมณ มีแผลในใจ
จ.ลําพูน ได ใชเวทีนี้แสดงความคิดเห็นในการ
เกิ ด ความเครี ย ด เห็ น พ อ แม ท ะเลาะกั น
พัฒนาเด็กวา พื้นที่ทั้งอําเภอเวียงหนองลอง
ใชความรุนแรงเปนปๆ เปนเร�องยากมากที่เด็ก
ไมมีภูเขา ไมมีสถานที่ทองเที่ยว มีพื้นที่เกษตร
ณัฐยา บุญภักดี
จะมีความสุขได ดังนั้นชวงปฐมวัยเปนชวงสําคัญ
เพียงอยางเดียว เด็ก 3,000 คนอยู ในวัยเรียน
ที่สุด ถาทําดีจะเปนฐานที่ดี ถาทําไมดีก็ยากที่จะแก ไข
อยูใน 3 ตําบล แตเดิมมี 6 โรงเรียน แตถูกยุบไป
ได จึงมีคาํ กลาวทีว่ า 1 ขวบปแรกสําคัญ มหัศจรรยพนั วันแรก
3 โรงเรียน พื้นที่ตําบลอยูใกล โรงเรียนเอกชนซึ่งเจริญกวา
สมองเจริญเติบโตพัฒนามากที่สุดเปนฐานสําคัญสูวัยตอไป
ตองเขาไปเรียนและจับจายใชสอยอยูในเมือง
“สสส.ใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ขณะนี้
“เราตองรูเร�องการศึกษา เน�องจากผมเปนครูเกา เขาใจ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระจายนับหม�นแหง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปญหา การที่เด็กจํานวน 3,000 คนเขาไปเรียนในเมือง เฉลี่ยใชจาย
ตนแบบเพ�อเผยแพรความรู 23 แหง” นางสาวณัฐยากลาว และ คนละ 100 บาท เปนเงินปละหลายลานบาท พอแมทําการเกษตร
เปดเผยดวยวา ประเทศไทยมีหน�วยงานราชการ 4 กระทรวงหลัก และสงลูกเขาไปเรียนในเมือง” สิ่งที่ อบต.ดําเนินการคือ การจัด
ดูแลประชากรกลุมปฐมวัย นั่นคือ กระทรวงสาธารณสุข กทม. บริการรถตูรับ-สงนักเรียนเพ�อความปลอดภัย พนักงานขับรถตู
สํานักอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี มีความรู ถาเปนครู อสม.จะชวยคัดกรองและชวยพัฒนาการเด็ก
มาตรฐานเดียวกับระดับชาติ เพราะเด็กทุกคนมีสทิ ธิไดรบั การเรียนรู ปญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจในชวง 3 ปถดถอย ลําพูนมีสถิติ
บนมาตรฐานเดียวกัน
การฆาตัวตายสูงอันดับตนๆ ของประเทศ เม�อมีการสํารวจหนี้สิน
สําหรับในสวนของ สสส.นั้น มีเครื่องมือพัฒนาเด็กเล็ก ครัวเรือนกับ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ 2 แสนบาท มี โครงการจัดตั้ง

บี้ สธ.
โดยมีผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ 937 ราย
และเสียชีวิต 30 ราย ทำ�ให้มียอดผู้เสียชีวิต
สะสม 10,160 ราย
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์
จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้หายป่วย
แล้วอาจพบภาวะลองโควิด (Long Covid)
ซึ่งเป็นภาวะที่พบในผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษา
จนหายแล้ ว โดยมอบหมายให้ ก ระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
แก่ประชาชน เพื่อสามารถดูแลตนเองได้หาก
เกิดภาวะดังกล่าว เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
สมองล้า หัวตื้อ หายใจติดขัด และอาจมีอาการ
อื่นๆ ประกอบ ซึ่งอาการดังกล่าวจะค่อยๆ ดี
ขึ้นตามระยะเวลา
“ผู้สงสัยว่ามีอาการลองโควิดใน กทม.
สามารถสอบถามและเข้ารับบริการปรึกษา
ผ่ า นคลิ นิ ก หรื อ ติ ด ตามอาการแบบ One
Stop Service ผ่านศูนย์ BFC ทั้ง 9 แห่ง
หรือบริการผ่านแอปหมอ กทม. โดยเบิกจ่าย
ค่ารักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยได้” นายธนกร
กล่าว
ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี
กรมควบคุ ม โรคกล่ า วถึ ง ภาวะลองโควิ ด ว่ า
องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ ได้เขียน
นิยามชัดเจนถึงภาวะลองโควิด แต่เรากำ�ลัง
จั บ ตาใกล้ ชิ ด ซึ่ ง เท่ า ที่ ดู ค นที่ ฉี ด วั ค ซี น แล้ ว
อาการไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีอาการ
แทรกซ้อนอะไร หลายคนพยายามออกข่าว
ว่าน่ากลัว แต่ความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่ต้อง
ระวั ง แต่ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น ว่ า ทุ ก คนต้ อ งเป็ น โดย
เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนครบ ร่างกายแข็งแรง
พอหายจากโควิดจะไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาจ
มีอาการไอบ้าง เหนื่อยบ้าง นอนไม่หลับช่วง
ระยะหนึ่ง จากนั้นจะดีขึ้น
“รายที่เป็นผู้สูงอายุและอาการรุนแรง
เราต้องระมัดระวัง เพราะคนเหล่านี้ร่างกาย
ไม่แข็งแรงอยู่เดิม และเมื่อเกิดภาวะแทรก
ซ้อนก็อาจทำ�ให้อาการรุนแรงขึ้นได้ การรักษา
ยังไม่มียารักษาลองโควิดเฉพาะเจาะจง จะใช้
รั ก ษาตามอาการ แต่ ภ าวะนี้ ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก ก็ต้องติดตาม
ข้ อ มู ล ต่ อ เนื่ อ งและนำ � มาปรั บ ปรุ ง ระบบต่ อ
ไป” นพ.โอภาสกล่าว
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยว
ชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาค

วิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โพสต์ เ ฟซบุ๊ ก ถึ ง
เรื่องนี้ว่า มีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับลองโค
วิด ซึ่งไม่ควรตระหนกจนเกินเหตุ โดยลองโค
วิดหมายถึง อาการที่หลงเหลืออยู่หลังติดเชื้อ
โควิด ไม่ต่างกับโรคอื่นที่เมื่อเจ็บป่วยแล้วอาจ
มีอาการหลงเหลืออยู่ ส่วนใหญ่เป็นอาการ
จากคำ� บอกเล่ า มากกว่ า ที่ ต รวจพบ อาการ
หลักคือรู้สึกเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย สมอง
ล้า หัวตื้อ หายใจติดขัด อาจจะมีอาการอื่น
ประกอบ เช่น เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ ท้อง
เสี ย จมู ก ไม่ ไ ด้ ก ลิ่ น ลิ้ น ไม่ ไ ด้ ร ส ซึ ม เศร้ า
เครียด กังวล และนอนไม่หลับ ส่วนใหญ่จะ
เป็นอาการทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย ผู้
ที่ป่วยหนักจะพบได้มากกว่า อายุมาก ยิ่งสูง
อายุยิ่งพบมากกว่าอายุน้อย หรือน้อยมากๆ
ในเด็ก พบในหญิงมากกว่าเล็กน้อย ผู้ที่มี โรค
ประจำ�ตัวร่วมด้วย ผู้ที่ ได้รับวัคซีนจะพบน้อย
กว่า ทั้งหมดจะโยงไปถึงความรุนแรงของโรค
ขณะที่เป็น
วันเดียวกัน นพ.โอภาสกล่าวว่า พบ
ผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานรรายที่ 5 เป็นหญิง
ไทยอายุ 25 ปี มี ป ระวั ติ เ ดิ น ทางมาจาก
นครดู ไ บ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เข้ า ไทย
เมื่ อ วั น ที่ 14 ส.ค. โดยมี ก ารคั ด กรองเฝ้ า
ระวังที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ประกอบกับมีอาการป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทาง
จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่
สังเกตพบตุ่มขึ้นที่ร่างกาย ผลการตรวจติด
เชื้อฝีดาษวานร นำ�ตัวเข้ารับการรักษาที่ โรง
พยาบาลแล้ว และจากการสอบสวนโรคไม่พบ
มีผู้สัมผัสใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ จึงทำ�ให้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเพียง
คนที่นั่งใกล้ขณะโดยสารเครื่องบินแค่ 2 คน
เป็นชาวต่างประเทศ จึงให้ดำ�เนินการติดตาม
และเฝ้าระวังต่อไป.

2 ป.ลุย
โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้สั่งการสำ�นักงาน
ทรั พ ยากรน้ำ � แห่ ง ชาติ (สทนช.) ร่ ว มกั บ
กรมชลประทาน รวมทั้ ง กรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และฝ่ายปกครอง
ระดับจังหวัด ให้ความสำ�คัญทำ�งานร่วมกับ
ศูนย์อำ�นวยการส่วนหน้า สทนช.ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนรับมือฤดู
ฝน 13 มาตรการ โดยให้ปรับปรุงกลไกการ
บริ ห ารจั ด การให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะพื้ น ที่

เนื่ อ งจากมี ฝ นตกหนั ก สะสมต่ อ เนื่ อ งจาก
มรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลพื้นที่
หลายจังหวัดมีน้ำ�ท่วมขังสูง โดยเฉพาะพื้นที่
ริ ม ลำ � น้ำ � สายหลั ก ยั ง คงต้ อ งเฝ้ า ระวั ง และ
ติดตามสภาพอากาศแจ้งเตือนประชาชนให้
ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้การช่วยเหลือ
ประชาชนทันที โดยเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น
พล.อ.ประวิ ต รยั ง ได้ กำ � ชั บ ให้ ก รมชล
ประทาน ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และแม่น้ำ�ป่าสัก รวมทั้ง
การบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก เพื่อรองรับการระบายมวลน้ำ�
ทางตอนเหนือลงพื้นที่ท้ายน้ำ� ไม่ ให้กระทบ
ชุมชนท้ายน้ำ�ริมเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่
กทม.และปริมณฑล พร้อมให้เร่งรัดซ่อมคัน
ดิน 23 วา คลองชัยนาท-ป่าสัก ที่เสียหายจาก
พายุเตี้ยนหมู่ในปี 2564 ให้เสร็จทัน ส.ค.นี้
เพื่อ ควบคุมระดับน้ำ � ไม่ ให้กระทบพื้นที่ที่ ได้
รับความเสียหายเดิมกว่า 16,500 ไร่ และ
ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งวางแผนจั ด
ทำ�เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ�ป่าสักในพื้นที่
จ.สระบุรีต่อเนื่องกันไป
ขณะเดียวกัน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุล
เจริญ ปลัด มท.ลงลงพื้นที่ อ.แม่จัน และ
ตลาดสายลมจอย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อ
ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากพายุมู่หลาน
รวมถึ ง ตรวจการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้ง
ให้กำ�ลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน โดยได้มอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพให้ประชาชน
ที่ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมอบเงิน 59,400
บาทแก่มารดาของนายสมศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากเหตุ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ อ.เมื อ ง
เชียงรายด้วย
พล.อ.อนุพงษ์กล่าวกับผู้ประสบภัยด้วย
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ
รมว.กลาโหม ฝากกำ�ลังใจและความห่วงใย
มาให้ทุกคน ทุกคนเป็นคนไทย ไม่ต้องตกใจ
เราไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งนี้ ได้กำ�ชับ ผวจ.เชียงราย
สำ�รวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อเตรียมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วย และ
ได้น้อมนำ�พระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการทำ�ให้พี่น้องประชาชน
กลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขโดยเร็ววัน
ด้าน ปภ.ในฐานะกองอำ�นวยการป้อง
กันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงานสถานการณ์ พ ายุ โ ซนร้ อ นมู่ ห ลาน
ว่ า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11-15 ส.ค.ได้ เ กิ ด อุ ท กภั ย
ในพื้นที่รวม 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,

มากที่สุด รัฐมีเงินดูแลโครงสรางพื้นฐาน เราตองหาเงินมาชดเชย
เราตองดูแลโรงเรียนอ�นๆ ดวย อบต.ดูแลวัดในพื้นที่ ผมกําหนด
นโยบาย ภารกิจนี้ประชาชนเลือกผมเขามาทํางาน การสราง
คุณภาพชีวิตเราตองสรางเอง การทอดผาปาโรงเรียนไดเงินมากกวา
วัด เราตองระดมทรัพยากรในพื้นที่ เราจะยอมใหเด็กไรคุณภาพ
ไมได หรือโงไมได เราตองจางครูมาสอนพิเศษ สรางโอกาสใหกับลูก
คนอ�น การทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอานิสงสสูงสุด เด็กจะ
พนจากความยากจนขามรุนไดดวยการศึกษาที่ดี การลงทุนทางดาน
การศึกษาจะชวยลดความเหล�อมล้ําในสังคม เราตองหาพันธมิตร
ระดมความรวมมือมาชวยกันทํางาน” นายกิตติพงศ ใหขอคิด
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คณะกรรมการคุณภาพชีวิตคัดกรองกลุมเสี่ยง การกออาชญากรรม
การฆาตัวตาย ผูปกครองเด็กปฐมวัย เด็กเล็กมีกลุมเสี่ยง ปญหา
การกูหนี้ยืมเงิน หนี้พนันออนไลน ปญหาผูเสพผูคายา ตองใหครู
ตรวจคัดกรองและแทรกซึมใหขอ มูลตอคณะกรรมการฯ มีนายก อบต.
เปนประธาน เพ�อเปนการปองกันการฆาตัวตาย
“เทาที่สังเกต เด็กที่นี่พูดเปนภาษาการตูน เพราะเด็กอยูกับ
ปูยาตายาย เด็กเล็กถูกปลอยใหอยูกับโทรศัพทมือถือ ‘หวงคนเฒา
เฝาดูละออน’ เน�องจากพอแมเขาไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน ครูก็ตองมาฝกการพูดของเด็ก ขณะเดียวกันก็ตองแนะนํา
คนเฒาคนแกในชุมชนสอนเปด YouTube เพ�อเปดใหเด็กดูชดุ ความรู
ที่ครูเปนนักแสดง” นายก อบต.วังผางกลาว
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ขณะที่ นายกิตติพงศ สีเหลือง นายกองคการบริหารสวนตําบล
เสม็ดใต อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา กลาววา ทีผ่ า นมา 4 ศูนยเด็กเล็ก
กระจายอยูในทองถิ่น ตองใชหลักพัฒนาคน เริ่มตนจากความเปน
มนุษย ครูในศูนยเด็กเล็กตองฝากกันดูแล เน�องจากนักเรียน 20 คน
มีครูเพียง 1 คน บางแหงมีเด็ก 70-80 คน การพัฒนาเด็กแรกเกิด
จนถึง 6 ขวบ เด็กที่อยูในพื้นที่จนถึง 2 ขวบทํางานรวมกันดวย
รพ.สต.ทําโครงการสงเสริมใหกลุมเปาหมาย อสม.แนะนําการ
บํารุงครรภ การใหนมแมจนถึง 6 เดือน เด็ก 2 ขวบสงเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก กองทุนวันละบาท ชมรมผูสูงอายุทํากิจกรรมภายใน
ศูนย สรางเปาหมายรวมกันเพ�อใหเกิดความปลอดภัย
“ครูและผูบริหารตองมีความมุงมั่นตั้งใจ ไมตองเดินตาม
กรอบของระบบราชการ กําหนด 6 กองงาน กองการศึกษาใชเงิน
แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, พะเยา, น่าน, ลำ�ปาง,
แพร่ , พิ ษ ณุ โ ลก, นครพนม, เลย และ
ปราจีนบุรี 35 อำ�เภอ 117 ตำ�บล 623
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,965
ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันยังคง
มีอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,
น่าน และปราจีนบุรี รวม 20 อำ�เภอ 83
ตำ�บล 465 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระ
ทบ 5,088 ครัวเรือน
ขณะที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ
กทม. กล่ า วภายหลั ง การประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
กทม.ว่ า สำ � นั ก การระบายน้ำ � (สนน.) ได้
รายงานแผนการบริหารจัดการฝน น้ำ�เหนือ
และน้ำ�หนุน ปี 2565 โดยระบุว่าด้านตะวัน
ออกของ กทม.คาดว่าจะมีจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้า
ระวั ง โดยน้ำ � ส่ ว นใหญ่ ม าจากเขื่ อ นป่ า สั ก
ชลสิทธิ์ ขณะนี้ระดับน้ำ�ในเขื่อนอยู่ที่ 46%
ของความจุ อ่ า ง อั ต ราการระบายน้ำ� กรม
ชลฯ ได้ปล่อยน้ำ�อยู่ที่ 161 ลบ.ม./วินาที
สำ � หรั บ การเตรี ย มแผนรั บ มื อ ต้ อ งประเมิ น
ปริ ม าณน้ำ � ในเขื่ อ นจากทางภาคเหนื อ ที่ จ ะ
ปล่อยผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้มีปริมาณ
สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 10% แต่ยังไม่ถึง
วิกฤต เนื่องจากวิกฤตน้ำ�ท่วมเมื่อปี 2554 ที่มี
ปริมาณน้ำ�ในเขื่อนสูงกว่า 75%
ด้ า นนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมี ศ รี ที่
ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เฝ้า
ระวังพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เป็น
พิเศษ โดยได้ประสานงานกับกรมชลประทาน
ซึ่งมีสถานีสูบน้ำ�ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว
จำ�นวน 2 สถานี เพื่อเร่งระบายน้ำ�ออกจาก
พื้นที่ ขณะเดียวกันด้านตะวันออกจะเข้ามา
เติมในคลองแสนแสบ จะทำ�ให้ระดับน้ำ�ใน
คลองแสนแสบนอกประตูระบายน้ำ�มีนบุรีมี
ระดับที่สูง จึงได้ออกประกาศเตือนประชาชน
ที่ อ ยู่ ริ ม คลองเขตหนองจอก ลาดกระบั ง
เตรียมยกของขึ้นที่สูงเพราะอาจมีน้ำ�เอ่อล้น
บางส่วน.

5 บิ๊กบะหมี่
จากเดิ ม ตั ว หลั ก คื อ บะหมี่ กึ่ ง สำ � เร็ จ รู ป แบบ
ซองราคา 6 บาทเพิ่มเป็น 8 บาท โดยให้
เหตุผลมาจากต้นทุนการผลิตหลัก 2 อย่าง
คือ น้ำ�มันปาล์มและแป้งสาลีที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก และภาวะ
สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการสำ�นัก
ผู้อำ�นวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ฯ
กล่าวว่า เมื่อปี 2563 น้ำ�มันปาล์มราคาอยู่ที่

นายนูรือมา ลายามุง อ.กองสวัสดิการสังคม องคการบริหาร
สวนตําบลบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา กลาววา เด็กวัยแรกเกิด-5 ขวบ
มีจํานวน 635 คน สวนใหญเปนมุสลิมมีลูก 4 คน สวนไทยพุทธ
มีลูก 2 คน การฉีดวัคซีนปองกันโควิดใน 3 จังหวัดภาคใตเฉลี่ย
70% ยะลาในชวงป 61 ฉีดได 61% เด็กที่บาละไมไดฉีดวัคซีน
สงผลใหเสียชีวิตเพราะเปนไขสมองอักเสบ เม�อเจาะลึกถึงความคิด
เห็นของชาวมุสลิมในการฉีดวัคซีนวาวัคซีนไมไดผานการฮาลาลจึง
ไมบริสุทธิ์ เปนความเช�อ จึงไมควรฉีดเขาสูรางกาย ดังนั้นตองใช
องคกรศาสนาเปนตัวตั้งตัวตีในลําดับแรก เด็กปฐมวัย 2 ขวบครึ่ง
เรียนวันเสาร-อาทิตย ผูปกครองจะมากันเปนกลุม ก็ใหความรูกับ
ผูปกครอง เร�องวัคซีนนั้นเม�อฉีดแลวเปนการปองกันตัวเอง และ
ยังปองกันคนอ�นไดดวย ทําใหยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเปน 90%
เราอยากใหฉีดวัคซีนได 95% มีการประชุมกันใหม อบต.
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เม�อกลับไปก็ใหชุมชนรับรอง กํานัน
ผู ใหญบาน อสม. ขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขเซ็นรับรอง พรอม
เง�อนไขในการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท จะตองไดรับสิทธิ
มีการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ จะตองระดมทุกภาคสวนสรางความเขาใจที่ถูก
ตองในการรับวัคซีน ขอมูลแตละสวนตองจับมือกับ สสส.การสราง
เครือขายทํางานเปนทีมดวยเปาหมายเดียวกัน เพ�อเด็กจะไดมี
สุขภาวะที่ดี ไมเกิดความเหล�อมล้ํา ดวยการเช�อมโยงซึ่งกันและกัน.

กว่า 20 บาทต่อลิตร แต่มาปีที่แล้วราคาขยับ
ไปเป็น 64-65 บาทต่อลิตรแล้ว ส่วนแป้งสาลี
ที่ต้องนำ�เข้ามาเมื่ออดีตอยู่ที่ 250 บาทต่อ
ถุงขนาด 22 กิโลกรัมครึ่ง แต่ล่าสุดขยับมา
เป็นกว่า 500 บาทแล้ว นอกจากนี้ยังมีผล
กระทบจากราคาสินค้าเกษตรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
หอม กระเทียม พริก เป็นต้น ที่ราคาขยับ
ตั้งแต่ 8%-35% แล้วแต่ประเภท และต้นทุน
แพ็กเกจจิงก็ขึ้นอีกเฉลี่ยซองละ 1 บาทแล้ว
ยังไม่นับรวมถึงอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ�ที่กำ�ลัง
จะปรับขึ้นมาอีกก็เป็นต้นทุนที่สำ�คัญ
“เดิมบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปขายกันที่ 4.50
บาทต่อซอง แล้วขยับมาเป็น 5 บาทเมื่อปี
2540 แต่เมื่อปี 2542 ที่บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป
เป็นสินค้าควบคุมราคาแบบเข้มงวด ก็มีการ
ปรับราคาเพียงแค่ครั้งเดียวจาก 5 บาท เป็น
6 บาท เมื่อปี 2551 หรือเกือบ 14 ปีแล้วที่ ไม่
ได้ปรับราคาขึ้นอีกเลย ตอนนี้มาม่าต้องขยาย
ตลาดส่งออกมากขึ้น เพราะราคาขายได้ตาม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีสัดส่วนรายได้ 30%
แล้ว ส่วนรายได้ ในไทยสัดส่วน 70%” นาย
พันธ์กล่าวและว่า หลังจากยื่นเรื่องแล้วจะ
ให้เวลากรมการค้าภายในพิจารณาประมาณ
1 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการอนุมัติก็ต้องกลับ
มาพู ด คุ ย กั น อี ก ครั้ ง ในกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ว่ า จะทำ �
อย่างไรต่อไป
นายปริ ญ ญา สิ ท ธิ ดำ � รง กรรมการ
บริษัท โชคชัยพิบูลฯ กล่าวว่า การผลิตตอน
นี้ขาดทุนจริงๆ และไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ครั้งนี้สาหัสมาก แม้เป็นแบรนด์ ใหญ่ยังเอา
ไม่อยู่ นับประสาอะไรกับแบรนด์เล็กๆ ของ
บริษัท ตอนนี้ก็ลดการทำ�โปรโมชันด้านราคา
แล้ว บริษัทส่งออก 50% และขายในไทย
50% โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากขนาด 6
บาทมากถึง 70%
นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการ
ผู้ ช่ ว ยกรรมการจั ด การ บริ ษั ท โรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารไทยฯ ยอมรับว่า ธุรกิจ
นี้มีมาร์จินน้อยอยู่แล้ว ยังต้องมาเผชิญกับ
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นอีก อนาคตยังไม่รู้ว่าจะ
เจอต้นทุนอะไรเพิ่มขึ้นอีก สินค้าบางรายการ
บริ ษั ท ก็ ข าดทุ น อาจลดการผลิ ต รายการที่
ขายได้ น้ อ ย ลดการทำ� โอที บางเดื อ นก็ ตั ว
แดง ตอนนี้ก็หันไปส่งออกมากขึ้น เพราะปรับ
ราคาได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยไวไวตอน
นี้ขายในไทย 70% และส่งออกขยับมาเป็น
30% แล้ว
นายกิติพศ ชาญภาวรกิจ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท วันไทย อุตสาหกรรมอา
หารฯ กล่าวว่า ปีนี้วัตถุดิบขึ้นราคาหนักมาก

สุด ตอนนี้เข้าเนื้อทุกวัน ต้องขยายตลาดส่ง
ออกมากขึ้ น ทดแทนในช่ ว งนี้ เพราะราคา
ปรั บ ขึ้ น ได้ ต ามต้ น ทุ น โดยสั ด ส่ ว นการขาย
ในประเทศตอนนี้อยู่ที่ 75% และตลาดต่าง
ประเทศ 25%
นายฮิจิริ ฟูกุโอกะ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นิชชินฟูดส์ฯ ระบุว่า นิชชินทำ�ธุรกิจใน
หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน อเมริกา
อินเดีย บราซิล และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศ
พวกนี้สามารถขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งนิชชินมีการปรับราคาจำ�หน่ายในต่าง
ประเทศไปแล้ว 5%-12% แต่ในไทยต้นทุนสูง
ขึ้นไม่สามารถปรับราคาได้ตามต้นทุน
วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้
ชี้ แ จงถึ ง การปรั บ ค่ า ไฟฟ้ า ผั น แปรอั ต โนมั ติ
(เอฟที) ในรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 65 ว่าจะเพิ่ม
อีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็นค่าเอฟที
ทั้งสิ้น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตรา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย โดย
ตามความเป็น จริงแล้ วการคิดค่า เอฟทีช่วง
เดือน ก.ย.-ธ.ค.65 จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97
สตางค์ต่อหน่วย ไม่รวมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระต้นทุนแทน
ผู้ ใช้ ไฟฟ้าประมาณ 83,010 ล้านบาท ซึ่ง
กกพ.ได้บรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดย
กกพ.ปรับเพิ่มค่าเอฟทีเพียง 68.66 สตางค์
ต่อหน่วย ซึ่งการขึ้นค่าเอฟทีในช่วงปี 25652566 นี้มีสาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้
ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลวในตลาดจรที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
เพื่ อ ทดแทนก๊ า ซธรรมชาติ ใ นอ่ า วไทยและ
เมียนมาที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ รวม
ทั้งความผันผวนของก๊าซธรรมชาติเหลวใน
ตลาดโลก
นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง เผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำ�มัน
เชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่มีนาย
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.กระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้
พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำ�มันดีเซล
ประจำ�สัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาน้ำ�ดีเซล
ไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท แม้สถานการณ์ ใน
ช่ ว งสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ราคาน้ำ � มั น ดี เ ซลยั ง
คงมีความผันผวนปรับขึ้นลงระหว่างสัปดาห์
โดยราคาเมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 อยู่ที่ 124.34
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่าน
มาวันที่ 12 ส.ค.65 ปรับเพิ่มขึ้น 6.62 ดอล
ลาร์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 130.96 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล.
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