
สตรีไทยรําลึกแมของแผนดิน

ทล.ลอมคอกสะพานถลม 

วุนอีกดานมอเตอรเวยพัง

เม� อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.07 น.  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปดงาน วันสตรี ไทย ประจํา

ป 2565 ในช� องาน “พระบารมีสองหลา ตอยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล ชั้น 7 ศูนยการคาไอคอนสยาม 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

หนา...2หนา...2

ประยุทธ-รอฝาดานนายกฯ 8 ป
ศาลอาจไมสั่งหยุดปฏิบัติหนาที่!
ประยุทธ-รอฝาดานนายกฯ 8 ป
ศาลอาจไมสั่งหยุดปฏิบัติหนาที่!

             
|

ไทยโพสต • คานสะพานกลับรถถนนพระ 

ราม 2 ถลม สังเวย 2 ศพ “บิ๊กตู” ฮึ่ม! สั่ง

ใชมาตรการปลอดภัยคุมเขมพื้นที่กอสราง

คมนาคมทั่วประเทศ “กรมทางหลวง” อา

แขนรับผิดชอบ-เยียวยาครอบครัว เผยไร                                                       

เอกชนเกี่ยวของ ตั้ง กก.ทีมวิศวกรผูเชี่ยว 

ชาญหาความจริงภายใน 14 วัน ชี้เปนบท                                                         

เรียนครั้งใหญพรอมลอมคอกอีก 200 โครง 

การ “กาวไกล” สับเละไรมาตรฐานกระทบ

ชีวิตคน โยนเขา กมธ.คมนาคมสัปดาหนี้ 

“ศักดิ์สยาม” วุนอีกรอบ ฝนตกหนักหลังคา

ดานเก็บเงินมอเตอรเวยบางปะกงพัง 

เม� อวันจันทร จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ชิ้นสวนคานสะพานกลับรถพังลงมาทับรถ 

ยนต เหตุเกิดบริเวณสะพานกลับรถ ถนน

พระรามที่ 2 กม.34 หนาโรงพยาบาลวิภา

ราม สมุทรสาคร ต.บางกระเจา อ.เมืองสมุทร 

สาคร จ.สมุทรสาคร เม� อชวงกลางดึกของ

คืนวันที่ 31 ก.ค.ที่ผานมา ทําใหมีผูเสียชีวิต

รวม 2 ราย บาดเจ็บรวม 2 คน นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี  เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวง

กลาโหม ไดกําชับใหกระทรวงคมนาคมและ 

หน�วยงานที่เกี่ยวของเรงตรวจสอบรายละ                                                     

เอียดขอเท็จจริง  วิเคราะหหาสาเหตุเกี่ยว                                                            

กับเหตุการณที่เกิดขึ้น

กรุงเทพฯ • “พระราชินี” ทรงเปดงาน

วันสตรีไทย พระราชทานพระราชดํารัส 

“สมเด็จพระพันปหลวง” ทรงเปนแบบอยาง

อันประเสริฐและแรงบันดาลใจยิ่งใหญให

สตรีไทย ตระหนักถึงศักยภาพของตนและ

พัฒนาชาติบานเมือง ทรงชวนรําลึกพระ

มหากรุณาธิคุณ “แมของแผนดิน” 

เม� อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 

16.07 น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปดงานวันสตรีไทย 

ประจําป 2565 ในช� องาน “พระบารมีสอง

หลา ตอยอดการพัฒนาสตรีไทย” จัดโดย

สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ 

รวมกับกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

องคกรสมาชิก และภาคีเครือขาย โดยมี 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันสตรี

ไทย ประจําป 2565, นางสาวสุกัญญา ประ 

จวบเหมาะ  ประธานสภาสตรีแหงชาติฯ, 

นางพาสินี ลิ่มอติบูลย ประธานกรรมการ

บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด, นางนราพร  

จันทร โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี, นายจุติ 

ไกรฤกษ รมว.การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย, นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 

รมว.ศึกษาธิการ, นายสุทธิพงษ จุลเจริญ 

กรุงเทพฯ • “วิษณุ” ทาใครสงสัยเร� อง

วาระ 8 ป พล.อ.ประยุทธย� นใหศาลตีความ

ไดเลย รัฐบาลขอแคตั้งรับ เด็ก  พปชร.ซัด

กวน 99 พลเมืองคนหนาเดิมที่ไมชอบลุง

ตูกลับมาเดินเกมหลังใชเด็กไมเวิรก “พีระ

พันธุ” ดอดเขาทําเนียบฯ หารือนายกฯ 20                                                     

นาที รทสช.สุดคึกอดีตนักการเมืองแหตบ 

เทาเขาสังกัด “บิ๊กนอย” เทกโอเวอรพรรค

รวมแผนดิน หวังกวาด ส.ส. 25 เกาอี้ ลั่น

ไมซ้ํารอยเศรษฐกิจไทยแน� “ครอบครัวเพ� อ

ไทย” นัดลุยเชียงราย

เม� อวันจันทรที่ 1 สิงหาคม ยังคงมี                                            

ความตอเน� องในเร� องการดํารงตําแหน�งนายก

รัฐมนตรีครบ 8 ปของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ โดยนาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน

วาใครสงสัยสามารถย� นศาลไดเลย เห็นฝาย

คานบอกวาจะสงวันที่ 7 ส.ค. แตรัฐบาลไม

เปนฝายสงเพราะไมไดสงสัย รัฐบาลเปน

ฝายตั้งรับเทานั้น 

สอบถามวากังวลหรือไม นายวิษณุ

กลาววา ไมเคยมีใครพูดวากังวล และไมใช

เปนเร� องเช� อมั่นอะไร ก็เฉยๆ ถามันไมถูก 

เพราะนับตั้งแตป 2557 ก็ใหเปนไปตามนั้น

เม� อถามวา ถาฝายคานย� นศาลแลว 

ศาลสามารถเรียกนายกฯ ไปชี้แจงไดใชหรือ

ไม นายวิษณุกลาววา ศาลจะไมเรียก แต

จะใชวิธีสงหนังสือมาที่รัฐบาล และรัฐบาล

ก็ตอบเปนหนังสือกลับไปวาเห็นอยางไร อัน

นี้หมายถึงกรณีศาลถาม  แตถาศาลไมถาม

รัฐบาลก็ไมตองตอบอะไร เพราะเร� องนี้อาจ

เปนปญหาขอกฎหมาย ซึ่งถาเปนปญหาทาง

ขอกฎหมาย ศาลสามารถพิจารณาเองได ไม

ตองมีใครมาสอนศาล

ผูส� อขาวถามย้ําวา รัฐบาลไดเตรียม

ตอบดักทางศาลบางหรือยัง นายวิษณุกลาว

วา ไมมี ไมไดเตรียมเลย เพราะถาถึงเวลา

ตองตอบก็ตองมีเวลาพอที่จะตอบ เขาคงไม

ถามมาวันนี้และใหตอบพรุงนี้ มะรืนตัดสิน 

คงไมใช และยังไมแน�ใจวาศาลจะถามให

รัฐบาลตอบหรือไม 

เม� อถามวา สวนตัวมั่นใจหรือไมวา                                                            

นายกฯ จะไมมีปญหาเร� องน้ี นายวิษณุกลาว

วา ไมมี ไมเคยตอบวาม่ันใจหรือไมม่ันใจ และ                                                                

นายกฯ ก็ไมเคยหารือเร� องน้ี ยืนยันวานายกฯ 

ไมเคยตั้งทีมศึกษาเร� องนี้ แตที่สภามี 

ถามอีกวา หากศาลรับคํารองนายกฯ 

ตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีหรือไม นายวิษณุกลาว

วา การจะหยุดหรือไมอยูที่ศาลจะสั่งวาให

หยุดหรือไมใหหยุดปฏิบัติหนาที่ 

ไทยโพสต • “วิษณุ” ยัน ครม.ไมเคยถก

กลับไปใชบัตรเลือกตั้งใบเดียว ย้ําไมควรทํา 

“นิโรธ” โต “พท.” อยามาขู  ถามเปนศาล 

รธน.หรือหลังเตรียมรอง ป.ป.ช.สอบ ส.ส.-

ส.ว.โหวตสูตร 500 ขณะที่แกนนํา พท.คุย

โวสูตรหาปารต้ีลิสตหารอะไร พท.ก็ไดเปรียบ 

“วิป 3 ฝาย” เห็นพองปลอยตามวาระไม

เล� อน “กฎหมายลูก” รัฐสภานัดถก 9-10 

ส.ค.นี้ เช� อทัน 180 วันแน� “ศรีสุวรรณ” ย� น 

กกต.สอบ 4 พรรคเล็กรับแจกกลวย โทษจํา

คุกตัดสิทธิ์เลือกตั้งถึงยุบพรรค 

เม� อวันจันทร นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี  ใหสัมภาษณกรณีมีกระ                                                     

แสขาวจะกลับไปใชบัตรเลือกตั้งใบเดียว

สามารถทําไดหรือไมวา ตนไมทราบวาใคร                                                           

อยากกลับไปใชบัตรใบเดียว ไมเคยรูเร� อง                                                             

และไดยิน เพียงแตเห็นขาวจากหนังสือพิมพ 

ไมรูเขาจะกลับไปไดอยางไร เดิมทีใชบัตรใบ

เดียวแลวแกรัฐธรรมนูญเปนบัตร 2 ใบ ถา

จะแกเปนบัตรใบเดียวก็ตองแกรัฐธรรมนูญ

อีกหากจะทํา ซึ่งไมรูจะทําไปทําไม

ผูส� อขาวถามวา ในการประชุม ครม.

มีการคุยเร� องนี้หรือไม นายวิษณุกลาววา                                             

ไมเคยมีการถามท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ และไมเคยมาพูดกับตนในเร� องนี้   

เม� อถามย้ําวา หากเปนเชนนั้นไมควรแก

รัฐธรรมนูญกลับไปใชบัตรใบเดียวใชหรือไม 

นายวิษณุกลาววา “ใช” 

เม� อถามวา สูตรการคํานวณ ส.ส.ที่

จะใชสูตร 100 หรือ 500 ที่ยังมีการถกเถียง                                                   

กันอยูจะจบอยางไร นายวิษณุกลาววา ตน

ไมทราบ เขาเถียงกันนานหลายเดือนแลว

ระหวางหาร 100 หรือ 500 ทั้งนี้หากรัฐ 

สภายังพิจารณาไมเสร็จเทากับไมทันกรอบ 

180 วัน ก็ตองกลับไปใชรางของ กกต.ที่

เสนอมาทุกมาตรา รัฐบาลไมเคยมีใครกังวล 

และวิปก็ไมเคยรายงาน และไมมีแผนอะไร                                                          

สํารอง ถาไมเสร็จจริงๆ ก็เปนความบกพรอง

ของรัฐสภา แลวกลับไปใชรางเดิมในทุก

มาตรา ไมใชแคมาตราหาร 100 แตรวมไป

ถึงมาตราอ� นๆ ที่เขาอุตสาหแกมาเสียดิบดี

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประ 

ธานคณะกรรมการประสานงานพรรครวม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) ใหสัมภาษณถึงกรณี

พรรคเพื่อไทยเตรียมให้ยื่นคําร้องส่งไปยัง

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ� อใหพิจารณา

กรณีสมาชิกรัฐสภาที่สนับสนุนและลงมติ                                                      

โหวตใหใชสูตรหาร 500 วา มันเปนเอก 

สิทธิ์  ตอนนี้มาถึงจุดนี้แลว พรรคเพ� อไทย

มีชุดความคิดแบบนี้ ไดอยางไร ถึงกับขมขู

สมาชิกรัฐสภา 

ทําเนียบรัฐบาล • “สธ.” ชี้ผูปวยโควิดเพิ่ม

ขึ้น  แตอาการหนัก-เสียชีวิตลดลง  ระบบ

สาธารณสุขรองรับไดคอนขางดี “อนุทิน” 

ตอกนักวิชาเกิน ยืนยันยาโมลนูพิราเวียรยัง

เปนยาควบคุมพิเศษ ใชในภาวะฉุกเฉิน สั่ง

จายโดยแพทย   

เม� อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปดเผยขอมูลศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                        

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

วามียอดผูปวยรายใหม  (รักษาตัวใน รพ.)

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 2 อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9393

อิสรภาพแหงความคิด

ปวยโควิดเพิ่ม

เสียชีวิตลดลง

สธ.รองรับไดดี

14

15

6หนา...

หนา...

หนา...

ชาวบุรีรัมยคาน

ขุดสํารวจหาแร

‘แนนซี เพโลซี’ 

คิกออฟเยือนเอเชีย

ปดไมรู 

3 ส.ค.เซ็นทอน้ําอีอีซี

อานตอหนา 2อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

วิษณุเบรกแกรธน.

ชงฟน4พรรคเล็ก

รัฐบาลแคต้ังรับ/พปชร.เฉง99พลเมือง-‘บ๊ิกนอย’ยึด‘รวมแผนดิน’

ทาย� นศาลช้ีวาระ8ป
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

มาตรฐานแห่งความสะเพร่า 

ล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำาชับหน่วยงาน 

กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยว

กับเหตุการณ์คานสะพานลอยกลับรถ กม.34 ทางหลวง

หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ใกล้กับโรงพยาบาลวิภาราม 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หล่นทับรถยนต์จนทำาให้มีผู้

เสียชีวิต 2 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รถได้รับความเสีย

หายจำานวน 3 คัน  

โดยนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำาให้ ใช้มาตรการความ

ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุด และให้มีการตรวจ

สอบความปลอดภัยทุกพื้นที่ของโครงการปรับปรุงสะพาน 

หรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่างๆ ทั่ว

ประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ดังกล่าว 

ที่ส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ ใช้ทางและ

ถนนนำามาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม มีเรื่องน่าพิจารณาว่า ถนนพระราม 2 

เส้นนี้ ได้เกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างสะพานพระราม 2 ถึง 

2 ครั้งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยครั้งแรกในช่วงต้น

เดือน โดยเกิดเหตุท่อนเหล็กตอม่อสร้างสะพานทางด่วนร่วงใส่

รถ ซึ่งนับว่าโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต มีเพียงทรัพย์สินเสียหาย แต่

สุดท้ายก็เกิดเหตุซ้ำารอยในช่วงสิ้นเดือนเดือนเดียวกัน ซึ่งรอบ

นี้คานสะพานลอยร่วงตกลงมานำามาซึ่งโศกนาฏกรรมอย่างไม่

ควรเกิดขึ้นกับชีวิตประชาชน และหน่วยงานที่รับผิดชอบเหตุ

ใดถึงไม่มีการตรวจตรา เฝ้าระวังให้เข้มข้นขึ้น ภายหลังเกิด

เหตุการณ์รอบแรก 

สำาหรับสะพานกลับรถแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อปี 2536 ใช้งาน

มาเป็นระยะเวลานานเกือบ 30 ปี ต้องบูรณะซ่อมแซมสะพาน 

เริ่มเข้าซ่อมแซมสะพาน ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา กำาหนด

แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.นี้ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบ

และดำาเนินการ โดยวิธีการซ่อมแซมใช้วิธีทุบรื้อพื้นสะพาน

และเปลี่ยนพื้นใหม่ จำานวน 2 ช่วง

โดยเหตุการณ์อุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้ กรมทางหลวงจะ

ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเร่งทราบผลภายใน 14 วัน 

และสั่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนหลังเกิดเหตุ แน่นอน

ว่า ประชาชนต้องช่วยกันจับตาผลของการสอบข้อเท็จจริงใน

เหตุการณ์ครั้งนี้ อย่าให้ลอยหายไปกับสายลม ให้กระบวนการ

เปิดเผยผลข้อเท็จจริงไม่มีน้ำาหนักในสังคม เหมือนกับปรากฏ

การณ์อื่นๆ ที่เป็นกระแสขึ้นมาชั่วคราวแล้วเงียบหายเข้าไป

เป็นกลีบเมฆ 

ขณะเดียวกันต้องช่วยกันเรียกร้องความรับผิดชอบ 

และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ช่วยกันยก

ระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ไม่ให้มีพฤติกรรม

สะเพร่า ขาดความรับผิดชอบ ที่ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องในการ

ก่อสร้างเกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่ว

ประเทศ ที่ประชาชนสามารถพบเห็นโดยทั่วไป เฉกเช่นการ

ก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่ชาวบ้าน ผู้ใช้เส้นทางต่างยืนยันไป

ในทิศทางเดียวกันว่า นอกจากไม่ปิดถนนแล้ว การซ่อมแซม

สะพานยังไม่มีป้ายแจ้งเตือน มีเพียงป้ายเตือนห้ามใช้สะพาน

เท่านั้น 

คนไทยต้องมาช่วยกันส่งเสียง เพื่อปกป้องตัวเอง 

สร้างหลักประกันความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับตนเอง 

ครอบครัว และญาติมิตร ว่าให้หยุดมาตรฐานแห่งความ

สะเพร่า ที่ ไม่เคยยกระดับ พัฒนา รับผิดชอบต่อชีวิตคน

อื่นๆ อีกเลย มักง่ายเอาสะดวก โดยไม่คำานึงมาตรการ

ความปลอดภัย รวมไปถึงส่งเสียงไปยังผู้มีอำานาจ ผู้รับ

ผิดชอบ ที่จะต้องหันมาเอาใจใส่ดูแล มีกฎหมายที่คุมเข้ม 

จัดการ บทลงโทษที่หนัก หากละเลย เลินเล่อ ประมาท ใน

กระบวนการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของ

ประชาชน อย่าได้ทนกับการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แลกกับ

ชีวิตประชาชนต้องสังเวยรายวันกับพฤติกรรมเหล่านี้อีกเลย. 

พ

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 

“วาระการดำารงตำาแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรี ตอน

นี้ใครสงสัยสามารถยื่นศาลได้เลย เห็นฝ่ายค้านบอกว่า จะ

ส่งวันที่ 7 สิงหาคม แต่ในส่วนของรัฐบาล ไม่ได้เป็นฝ่ายส่ง 

เพราะไม่ได้สงสัย รัฐบาลเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น”.

ที่เชื่อในสูตรนี้จึงเห็นว่า พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกฯ เกินวันที่ 23 

สิงหาคมนี้ ไม่ได้ 

แนวทางที่สอง คือต้องนับช่วงการเป็นนายกฯ ของพลเอก

ประยุทธ์ นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อ 6 

เมษายน 2560 เพราะรัฐธรรมนูญต้องนับตั้งแต่เริ่มประกาศใช้ และ

โดยหลักทั่วไป กฎหมายก็ไม่มีผลย้อนหลังอยู่แล้ว เพราะหากจะให้

ย้อนหลัง จะต้องมีการเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล เมื่อไม่ได้เขียนไว้ 

เท่ากับช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ก่อน 6 เมษายน 2560 จะ

นำามานับรวมไม่ได้ ต้องนับตั้งแต่ 6 เมษายน 2560 ซึ่งสูตรที่สอง 

เท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ มา 5 ปี ยังเป็นได้อีก 3 ปี

แนวทางที่สาม คือนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

หลังเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ที่หากนับตามนี้ ปัจจุบันนี้ปี 2565 จึงเท่ากับ

พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ มาแล้ว 3 ปี ยังสามารถเป็นได้อีก 5 ปี 

แต่สุดท้ายแล้วข้อถกเถียงทั้งหมด ฝ่ายที่จะชี้ขาดได้ดีที่สุดก็

คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่พบว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสกดดันพลเอกประยุทธ์

และรัฐบาลทยอยออกมาแล้ว เช่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ร่วมลงชื่อ 99 คน ที่ประกอบด้วยบุคคลจากหลาย

สาขาอาชีพร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจาก

ตำาแหน่งนายกฯ โดยอ้างเหตุว่า ไม่สามารถอยู่เป็นนายกฯ ได้เกิน 23 

สิงหาคม เพราะจะเกิน 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 

และหลังจากนี้คาดว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลจะเคลื่อนไหว

ประเด็นนี้ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อกดดันพลเอกประยุทธ์ รวมถึงเพื่อ

สร้างแรงกดดันไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เร่งตีความเรื่องนี้ให้จบ

ก่อน 23 สิงหาคม

อีกทั้งอาจมีการสร้างกระแสกดดันให้ศาลรัฐธรรมนูญ หลัง

รับคำาร้องแล้ว ต้องมีคำาสั่งให้พลเอกประยุทธ์ “หยุดปฏิบัติหน้าที่การ

เป็นนายกรัฐมนตร”ี ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยออกมา โดย

อ้างเหตุว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมา เช่นหากพลเอก

ประยุทธ์เป็นประธานการประชุม ครม. แล้วมีมติ ครม.ใดๆ ออก

มา และต่อมาภายหลังหากเกิดกรณีว่าศาลมีมติออกมาว่า พลเอก

ประยุทธ์ไม่สามารถเป็นนายกฯ ได้ต่อไปอีกหลัง 23 สิงหาคม ก็จะเกิด

ปัญหาตามมา 

เรื่องนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญ

ว่าจะสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักการปฏิบัติ

หน้าที่หรือไม่?

แต่หากไปดูหลายคำาร้องก่อนหน้านี้ 

โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับรัฐมนตรีโดนยื่นคำาร้อง

แล้วศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้อง ก็พบว่า ศาล

รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่

อย่างใด ซึ่งกรณีของรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ ก็มีหลายคนที่เคยมีคำาร้องไปที่ศาล

รัฐธรรมนูญแล้วศาลไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

เช่น “คดีนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย” 

ที่ตอนนี้มีคดีอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณี 

ส.ส.ฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยกรณีความเป็น

รัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ หลังกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

นายกฯ อบจ.สงขลา ซึ่งศาลรับไว้พิจารณา แต่

ไม่ได้สั่งให้นิพนธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

หรือกรณี “ธรรมนัส พรหมเผ่า” สมัย

เป็น รมช.เกษตรฯ ที่ถูกฝ่ายค้านยื่นคำาร้อง

ให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.ต้องสิ้นสุดลงหรือไม่ 

เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามเพราะเคยจำาคุกที่ออสเตรเลีย ที่ตอนศาล

รับคำาร้องก็ไม่ได้สั่งให้ธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด 

ที่สำ�คัญ ตัวของพลเอกประยุทธ์เคยตกเป็นผู้ถูกร้องที่ศ�ล

รัฐธรรมนูญม�แล้ว 3 คดี เช่น เรื่อง “พักบ้�นทห�ร” ซึ่งศ�ลก็

รับคำ�ร้อง แต่ไม่สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้�ที่แต่อย่�งใด 

แต่ก็ไม่แน่ กับคดี 8 ปีนายกฯ ศาลรัฐธรรมนูญอาจมองว่า พล

เอกประยุทธ์เป็นผู้นำาสูงสุดของประเทศ และเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ เพื่อ

ป้องกันสิ่งที่จะตามมา หากผลคำาตัดสินออกมาไม่เป็นคุณกับพลเอก

ประยุทธ์ ก็อาจสั่งให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน แล้วก็เร่งพิจารณา

คดีให้เสร็จ ซึ่งคำาร้องคดีแบบนี้ ที่เป็นเรื่องข้อกฎหมายล้วนๆ วินิจฉัย

ได้ไม่ยาก ไม่ต้องเปิดห้องพิจารณาคดี ศาลใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนก็

จบ ศาลก็อาจสั่งพลเอกประยุทธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนก็ได้เช่น

กัน 

เส้นท�งก�รเมืองบนเก้�อี้น�ยกฯ ของพลเอกประยุทธ์หลัง

จ�กนี้จึงอยู่ในกำ�มือของศ�ลรัฐธรรมนูญอย่�งแท้จริง ซึ่งถ้�พลเอก

ประยุทธ์ฝ่�ด่�นนี้ ไปได้ ก็ตีตั๋วย�ว มี โอก�สอยู่ครบเทอมไปเลย.   

ประยุทธ์-รอฝ่าด่านนายกฯ 8 ปี 

ศาลอาจไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่!
ข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม ปมร้อนการเมืองที่ร้อนแรงนับจากนี้                

คงไม่พ้นเรื่อง “วาระ 8 ปี การเป็นนายกรัฐมนตรี ของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา” ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาข้อถกเถียงจาก

ฝ่ายต่างๆ มากมาย ที่ต่างก็ตีความไปกันคนละมุม 

เรื่องวาระ 8 ปีบนเก้าอี้นายกฯ นับจากนี้จะเป็นเดิมพันที่สูง 

ของ พลเอกประยุทธ์ เพราะหลังผ่านศึกซักฟอก-อภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ก็เหลือแค่ด่านนี้อีกเพียงด่านเดียว ที่หากฝ่าไปได้ พลเอกประยุทธ์

หมดห่วงทางการเมือง และมีโอกาสสูงที่จะอยู่

ครบเทอม 4 ปี ไปจนถึงมีนาคมปีหน้า  

ต้องดูกันว่า ส.ส.ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อยื่น

คำาร้องส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัย

เรื่องดังกล่าวช่วงใด หรือจะเป็นฝ่ายอื่นที่จะ

ยื่นคำาร้อง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หรือ กกต.ที่กฎหมายเปิดช่องให้ยื่นคำาร้องได้ 

หลังล่าสุดมือกฎหมายรัฐบาล “วิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี“ ออกมายืนยัน

ว่า รัฐบาลจะไม่ส่งคำาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการ

ยื่นคำาร้อง 

หลังที่ผ่านมา ฝ่ายค้านโหมโรงประเด็นนี้

มานานหลายเดือน บนความเชื่อทางการเมือง

ที่ว่า พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกฯ ต่อหลัง 

23 สิงหาคมไม่ได้ เพราะการนับวาระนายกฯ 

8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรค 4 ที่

บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่ง

รวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่”  

ฝ่ายค้านจึงชี้ว่า พลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกฯ ครั้งแรกเมื่อ 

24 สิงหาคม 2557 จะอยู่เป็นนายกฯ เกินเที่ยงคืน 23 สิงหาคมไม่ได้ 

เพราะหากอยู่เกิน เท่ากับจะเกิน 8 ปี เท่ากับฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  

เมื่อตอนนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคม หลายฝ่ายจึงเห็นว่า ฝ่ายค้าน

ควรเร่งทำาความชัดเจนเรื่องนี้ให้ปรากฏ ด้วยการเร่งส่งคำาร้องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นกระแสความก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2565 

เพื่อจะได้ให้เวลาศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยตีความ เพราะศาล

รัฐธรรมนูญต้องศึกษาข้อกฎหมาย โดยเฉพาะเจตจำานงในการยกร่าง

รัฐธรรมนูญมาตรา 158 ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ 

กรธ. ซึ่ง มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน กรธ. เพื่อดูว่า กรธ.เขียนมาตรา

นี้มีเจตนาให้นับวาระนายกฯ 8 ปี มีผลย้อนไปถึง 2557 หรือไม่ 

ทั้งนี้ ปมปัญหาข้อกฎหมายเรื่องนี้มีข้อถกเถียงแบ่งออกเป็น 3 

แนวทาง 

แนวทางแรก ต้องนับตั้งแต่ปี 2557 ที่พลเอกประยุทธ์เป็น   

นายกฯ รอบแรกเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 เพราะในบทเฉพาะกาลของ

รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้มีการเขียนข้อยกเว้นเรื่องการไม่ให้นับอายุ

การเป็นนายกฯ ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 เอาไว้ ฝ่าย

เ

สตรีไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางพัชรี 

อาระยะกุล ปลัด พม. เฝ้าฯ  รับเสด็จ ณ                                                           

ทรู ไอคอน ฮอล ชั้น 7 ศูนย์การค้า

ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ครั้นเสด็จฯ ถึง สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี  ประทับพระ

ราชอาสน์บนเวที ทรงรับทูลเกล้าฯ 

ถวายสูจิบัตรฯ และหนังสือวันสตรี

ไทย ประจำาปี 2563-2564  และ 

2565 แล้วทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายของ

ที่ระลึก จากนั้น  ดร.วันดี กุญชรยา

คง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการ

อำานวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำา

ปี 2565 กราบบังคมทูลรายงานความ

เป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน

วันสตรีไทย พลตรีหญิง คุณหญิงอัส

นีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการ

ตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบ

บังคมทูลเบิกผู้ทำาคุณประโยชน์และ

สตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 2563-2565 

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร 

341 ราย และนางสาวตรีนุช เทียนทอง                                                   

รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิก

เยาวสตรี ไทยดีเด่น เข้าเฝ้าฯ รับ

พระราชทานเกียรติบัตร 24 ราย

ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชนวนจาก

โคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือ

ถวาย ทรงจุดเทียนที่เชิญมาเปิดงานวัน

สตรีไทย ประจำาปี  2565 แล้วประทับ

พระราชอาสน์ จากนั้น ดร.วันดี กุญชร

ยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการ

อำานวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำา

ปี 2565 กล่าวนำาถวายสัตย์ปฏิญาณ

ของสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี พระราชทานพระราชดำารัส 

ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง

ที่ ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย 

ประจำาปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 90 พรรษา ขอแสดง

ความชื่นชมกับสตรี ไทยดี เด่นและ

เยาวชนสตรีไทยดีเด่นทุกท่าน ที่ ได้รับ

เกียรติและการยกย่องในครั้งนี้

ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำาความได้ ก็ได้

เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจต่างๆ เคียงข้าง พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร เพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้แก่

ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ ให้

มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ใน

บรรดาพระราชกรณียกิจนานัปการ

นี้ ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระ

อย่างสำาคัญนั่นคือ  การส่งเสริมให้สตรี

ไทยในท้องถิ่นต่างๆ สร้างสรรค์งาน

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม 

ควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรม 

ทรงเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนมี                                                            

ศิลปะอยู่ในสายเลือด และจิตวิญญาณ

ของการเป็นช่างฝีมือ ดังที่ ได้พระราช 

ทานพระราชดำารัสไว้คร้ังหน่ึงว่า ‘ทรงภูมิ                                                                

ใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของ

ช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ 

ชาวนา  หรืออาชีพใด อยู่แห่งหนตำาบล

ใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและ

ฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียง

แต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความ

สามารถออกมาให้เห็นเด่นชัด’  จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สืบสาน 

รักษา และสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม

พื้นบ้าน ทำาให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมา

ช่วยฝึกอบรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียน

รู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านใน

ท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  จน

กลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่ม

ให้แก่ทุกครัวเรือน

นับเป็นต้นกำาเนิดของโครงการ

ศิลปาชีพพิเศษ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปา

ชีพในปัจจุบัน พระราชกรณียกิจที่ทรง

ปฏิบัติบำาเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอัน

ยาวนานนั้น ล้วนมีส่วนสำาคัญในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็น

อยู่  ตลอดจนบทบาทและสถานภาพ

ของสตรีไทยให้สูงขึ้น ทรงเป็นทั้งแบบ

อย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจ

อันยิ่งใหญ่ ให้สตรี ไทยตระหนักถึง

ศักยภาพของตน และสามารถพัฒนา

ศักยภาพที่มีอยู่นำาไปใช้สร้างสรรค์ ให้

แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และ

แก่ประเทศชาติได้ 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 90 พรรษานี้ ข้าพเจ้าจึง

ขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวชน

สตรี ไทยทุกคน ตระหนักถึงคุณค่า

ของตนเอง และตั้งใจพยายามพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ เพราะเราทุกคนต่าง

ก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์

สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมือง

ด้วยกันทั้งสิ้น และจะเป็นการรำาลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุด 

สมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ ดั่งพระราช

สมัญญา ‘แม่ของแผ่นดิน’ มาโดย

ตลอด และจะทรงเป็นแม่ของคนไทย

ตราบชั่วนิรันดร์กาล” 

จากนั้นเสด็จลงจากเวที พระ 

ราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น

ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

จำานวน 1 ราย แล้วเสด็จเข้าห้อง

ประทับรับรอง ก่อนทรงพระดำาเนิน

ไปยังบริเวณที่จัดนิทรรศการด้านหน้า

สุราลัย ฮอล ทอดพระเนตรนิทรรศการ

เฉลิ มพระ เกี ย รติ  ประกอบด้ วย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า              

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช                                                                

ชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ

ของสภาสตรีแห่งชาติฯ และหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน. 

ป่วยโควิด

 

จำานวน 2,108 ราย จำาแนกเป็นผู้ป่วย

ในประเทศ 2,107 ราย ผู้ป่วยมาจาก

ต่างประเทศ 1 ราย  ผู้ป่วยสะสม 

2,368,849 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม  

2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,540 ราย 

หายป่วยสะสม  2,369,676 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 

22,710 ราย โดยมีจำานวนผู้ป่วยปอด

อักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 879 

ราย และเสียชีวิต 19  ราย ซึ่งภาพ

รวมกราฟผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยปอด

อักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสีย

ชีวิตยังทรงตัว โดยกรุงเทพมหานครยัง

เป็นพื้นที่ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดจำานวน 

1,566  ราย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค  แถลงรายงาน

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

ว่า รายงานสถานการณ์วันที่ 1 ส.ค.

65 ประเทศไทยมีผู้ป่วยอาการปอด

อักเสบ 879 รายที่รักษาในโรงพยาบาล  

และผู้ ใส่ท่อช่วยหายใจ 457 ราย ซึ่ง

เป็นตัวเลขที่ลดลงจาก 2 วันที่แล้ว 

ส่วนผู้เสียชีวิต 19 รายก็ลดลงต่อเนื่อง 

จากที่เคยพบวันละ 30 รายติดต่อกัน  

สอดคล้องกับภาพรวมโควิด-19 ทั่วโลก

ที่สัปดาห์นี้เริ่มคงที่ แต่ด้วยระบบการ

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ บางประเทศ

ไม่ได้ตรวจผู้ติดเชื้อทุกคนแล้ว 

ดังนั้น การติดตามข้อมูลตัวเลข

รายใหม่ต้องแปลผลด้วยความระวัง 

แต่ตัวเลขที่ติดตามสถานการณ์ได้ดีคือ

ผู้เสียชีวิต ซึ่งแนวโน้มของไทยค่อนข้าง

คงที่และมีแนวโน้มลดลง  ทั้งนี้ผู้ป่วย

ที่รักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ยังค่อน

ข้างมาก  สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงาน

จากระบบของสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 201,554 

ราย อย่างไรก็ตามผู้เสียชีวิต 19 ราย

ใหม่ ยังเป็นกลุ่ม 608 ทั้งหมด โดยเป็น

ผู้ที่ ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แม้แต่เข็ม

แรกมีถึง 9 ราย  คิดเป็นร้อยละ 47 ไม่

ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 6 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 32 และรับเข็มกระตุ้น (บูสเตอร์                                                          

โดส) แต่นานมากกว่า 3 เดือนอีก 4 

ราย คิดเป็นร้อยละ 21

“ด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์

ย่อยโอมิครอน BA.4 และ  BA.5 เป็น

สายพันธุ์หลักของการระบาดในรอบ

นี้ ส่วนใหญ่ดื้อต่อวัคซีน ฉะนั้นการฉีด

เข็มกระตุ้นเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยลด

การป่วยหนักและเสียชีวิต ซึ่งต่อไปนี้

การฉีดเข็ม 3, 4  หรือ 5 เราจะเรียก

ว่าเข็มกระตุ้น หากฉีดเข็มสุดท้ายนาน

เกิน  3 หรือ 4 เดือน ก็สามารถติดต่อ

ขอรับเข็มกระตุ้นได้” 

นพ.โอภาส กล่าวถึงฉากทัศน์การ

ระบาดโควิด-19 ว่า  ตามที่คาดการณ์

ผู้ป่วยใหม่รายวัน ขณะนี้ค่อนข้างอยู่

ในเกณฑ์เส้นสีเขียว แปลว่าระบบ

สาธารณสุขรองรับได้ค่อนข้างดี หลาย

หน่วยงานให้ข้อมูลตรงกันว่า เตียง

รองรับผู้ป่วยอาการหนักได้ เนื่องจาก

จำานวนไม่ได้เป็นตามจำานวนติดเชื้อ

ใหม่ เพราะการฉีดวัคซีนค่อนข้างมาก

แล้ว จึงคาดว่าสถานการณ์จะคงที่และ

ค่อยๆ ลดลง ฉะนั้นสถานการณ์ตอน

นี้เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ คือผู้ติดเชื้อ

ใหม่จะเพิ่มขึ้นและเริ่มคงตัว สำาหรับ

ผู้ที่อาการหนักและเสียชีวิตก็จะมีแนว

โน้มคงตัวและลดลงใน 2-3 สัปดาห์

ข้างหน้า

“ในช่วงวันหยุดยาวมีพี่น้องที่

เดินทางไปต่างจังหวัดเยอะ จึงต้อง

ติดตามสถานการณ์ ในต่างจังหวัดว่า

จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ฉะนั้น

ขอให้ประชาชนดำาเนินตามมาตรการ 

2U คือ Universal Prevention and 

Universal Vaccination  คือป้องกันตัว

เองสูงสุดและการฉีดวัคซีน”

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่ม                                                         

เติม ว่า สำาหรับแนวทางการใช้ภูมิคุ้ม 

กันโควิด-19 สำาเร็จรูป (LAAB) บาง

คนอยากเรียกว่ายามากกว่าวัคซีน ข้อดี

คือฉีดเข้าร่างกายเพื่อสร้างภูมิต่อเชื้อ

โรคโดยตรง อยู่ได้นานถึง 6 เดือน 

ฉะนั้นประโยชน์ของ LAAB เหมาะ

กับผู้ที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไม่ดี โดย 

1 กล่องจะมียา 2 ขวด ฉีดพร้อมกัน

ทีเดียวบริเวณสะโพก ข้อบ่งใช้เพื่อ

ป้องกันติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ภูมิคุ้มกันไม่

ดี และเปิดกว้างไว้สำาหรับแพทย์ ใช้

ดุลยพินิจในการให้ยาแก่ผู้ป่วยบาง

กรณี เบื้องต้นใช้ในผู้อายุมากกว่า 12 

ปีขึ้นไป น้ำาหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม

ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายใน 1.กลุ่มผู้                   

ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือด 2.ผู้

ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ ได้รับยากดภูมิ                       

อย่างไรก็ตามการให้ยาดังกล่าวให้

ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งยาจะถึงพื้นที่อย่างช้าในสัปดาห์นี้  

7,000 โดส โดยตามกำาหนดผู้ผลิตจะ

ส่งมอบยา 2.5 แสนโดสภายใน 2 เดือน 

ส่วนกลางก็จะกระจายตามระยะ ทั้งนี้

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สามารถติดต่อแพทย์

ที่ดูแลการป่วยเพื่อรับยาได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี 

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์

ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพยาโมลนูพิรา

เวียร์ โดยอ้างว่าต้องพึ่งพาตัวเองเรื่อง

ยา ทำาให้มีคนสอบถามถึงที่มาของยา

ว่า ยาทุกชนิดต้องมีการนำาเข้าและได้

รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.  โดยยา

โมลนูพิราเวียร์ยังเป็นยาควบคุมพิเศษ 

และใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการ

จ่ายยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 

ซึ่งการจ่ายยาจะทำาตามข้อบ่งชี้ การ

ซื้อหายาเองจากอินเทอร์เน็ตจะมั่นใจ

ได้อย่างไร ว่ายาที่ ได้มานั้นไม่ได้ โดน

หลอกลวงและถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือมีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่

อ่�นต่อหน้� 16
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3บทความ-ในประเทศ

เพื่อไทย ‘ตายต่อ’?

ะโค่นหรือจะฆ่านายกฯ ให้ตกเก้าอี้ ก็รีบทำา

ซะนะ

“เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน” นั่นน่ะ

 เพราะปฏิบัติการ “วิสามัญฆาตกรรม” ทางการ

เมือง มันเหลือเวลาให้ลงมือแค่เดือนสิงหาจนถึง  

๑๘ กันยาเท่านั้น สภาก็จะปิดสมัยประชุมแล้ว!

 เห็นโชว์บัญชีแค้นกันมาเป็นปี ว่า ๒๔ สิงหา ๖๕ ที่

จะถึงนี้ พลเอกประยุทธ์ต้องลงจากเก้าอี้นายกฯ 

 เป็นต่อไม่ได้แล้ว

 เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ 

บอกว่า..........

 “นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 

๘ ปีมิได้”

 ดังนั้น เมื่อเป็นมาแล้ว ๘ ปี นับแต่ครั้งเป็น “นายกฯ 

นอกรัฐธรรมนูญ” ปี ๕๗ โน่น รวมกับ “นายกฯ ใน

รัฐธรรมนูญ” นี่อีก ๔ ปี มันก็ ๘ ปีแล้วนี่

 ฉะนั้น ลง...ลง มึงต้องลง (พวกกูจะได้ขึ้นบ้าง อด

โซจะตายห่ะอยู่แล้ว)!

 เมื่อไม่ยอมลง ก็จะฉุดกระชากให้ลง พวกกูจะยื่น

ศาลรัฐธรรมนูญตีความ มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่กัน วัน-สอง

วันนี้ แหละ

 ผมฟังแล้วก็ขำากลิ้ง ยิ่งกว่าคลิป “ลิงกับหมา”!

 นายกฯ นั้น ถึงไม่ใช่นักกฎหมาย แต่ก็ใช่จะ “อ่าน

กฎหมายไม่รู้-ดูกฎหมายไม่เป็น”

 ผมส่งแนวที่ ๕ คอยสอดแนมตลอด เขารายงานมา

ว่า ไม่เห็นนายกฯ วิตก-ทุกข์ร้อนอะไรเลย

  แถมวันหยุดอยู่บ้าน นุ่งผ้าขะม้านอนไขว่ห้าง

ผิวปากตามเพลง The Young One ของคลิฟฟ์ ริชาร์ด 

ดูสบายอก-สบายใจซะด้วยซ้ำา 

 อืมมมม...

 ความจริง ก็เห็นใจคนพรรคเพื่อไทยในกรง “ครอบ 

ครัวใหญ่” เขานะ เคยเป็นแต่รัฐบาล เมื่อต้องเป็น “ฝ่าย

ค้าน” ก็ไม่นึกว่าจะต้อง “จำาใจเป็น” นานถึงขนาดนี้

 ที่ โฉ่งฉ่างกระถางน้ำาข้าวแตกดีใจกับกลิ่นปลาร้า 

“แลนด์สไลด์” ทาจมูกเมื่อ ๒-๓ เดือนก่อน ทำาไป-ทำามา 

ถึงตอนนี้ ที่ว่า “แลนด์สไลด์”

 จะกลายเป็นนายใหญ่ “ตดให้หมาดม” ไปแล้ว!

 เห็นไล่ล้ม-ไล่งับนายกฯ ประยุทธ์มาตั้งแต่ปีแรก 

จนจะครบ ๘ ปี พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลครบเทอมใน

เดือนมีนา  ๖๖ อยู่รอมร่อ

 แล้วเป็นไงล่ะ?

ฝ่ายตุลาการด้วยซ้่ำา

 พูดชัดๆ การเป็น “นายกฯ นอกรัฐธรรมนูญ” ของ 

พลเอกประยุทธ์ เท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ “นอกสมรส”

 ประเทศมีกฎหมายสมรสภายหลัง....

 คือเมื่อปี ๒๕๖๐ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” 

ฉบับปัจจุบันนี่ นั่นเอง

 และพลเอกประยุทธ์เข้าพิธีมงคลสมรสตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ตอนเดือนมีนาคม ๖๒ คือสมัครเป็นนา

ยกฯ ในบัญชีเลือกตั้่งของพรรคพลังประชารัฐ

 แต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามี-

ภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย

 จนวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั่นแหละ พลเอกประยุทธ์ 

จึงเป็น “นายกฯ ในสมรส” ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ภายใต้การรับรองของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ “โหวต

ให้เป็นนายกฯ” โดยเสียงชนะขาด ทิ้งคู่แข่งคือ “นายธนาธร” 

ชนิดไม่เห็นฝุ่น! 

 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒............

 “นายสรศักดิ์ เพียรเวช” เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มายัง

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล ก่อนอ่านพระบรมราชโองการ  

ความว่า

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา

วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้ลงมติเมื่อวันที่  

5 มิถุนายน 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า

กึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภา 

 จึงแต่งตั้งให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 

ในรัชกาลปัจจุบัน

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 นายชวน หลีกภัย

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 ก็นี่ไง....

 ชัดโต้งๆ ว่า พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ภายใต้กรอบ

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๘ โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

 “เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง ด้วยคะแนนเสียง 

‘มากกว่ากึ่งหนึ่ง’ ของสมาชิกที่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งสองสภา” 

 พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ ภายใต้ระบบรัฐสภา

รับรองถูกต้อง-ครบถ้วน เป็น “เทอมแรก” ของนายกฯ 

๘ ปี ตามมาตรา ๑๕๘ ตอนนี้เอง

 ไม่ใช่ “ซื่อตาใส” ย้อนไปเอาอายุ “นายกฯ นอก

กฎหมาย” มานับรวมกับอายุ “นายกฯ ในกฎหมาย”

 แล้วโมเมว่า “๘ ปีแล้ว” ต้องออกไป!

 กฎหมายน่ะ มีที่ไหนในโลก ที่จะยกเฉพาะวรรค เฉพาะ

ตอน เฉพาะคำา ที่เห็นว่าตนจะได้ประโยชน์ มาอ้างใช้

 มาตรา ๑๕๘ มีตั้ง ๔ วรรค ดันยกวรรคสี่ ที่เห็นว่า

ตนจะได้ประโยชน์มาอ้างวรรคเดียว กิ๊ว..กิ๊ว...หน้าไม่อาย

 จะยกมาให้ดูทั้งมาตรานะ....

 มาตรา ๑๕๘

 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบกันเป็นคณะ

รัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความ

รับผิดชอบร่วมกัน

 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทน

ราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙

 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

 นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน

แปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน

หรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง

 ก็ดันทะลึ่งดูแต่วรรคสี่วรรคเดียว อีกตั้ง ๓ วรรค 

อันเป็นองค์ประกอบของวรรคสี่ ถึงที่มาของนายกฯ ตาม

นัย “รวมกันแล้วเกิน ๘ ปีมิได้” ด้วยล่ะ?

 แล้วไล่ดูแต่ละวรรคซิ การเป็นนายกฯ รัฏฐาธิปัตย์

ของพลเอกประยุทธ์ นับเป็นนายกฯ ตามมาตรา ๑๕๘ ได้มั้ย?

 ก็ไม่ได้และไม่ใช่....

 เพราะใน ๔ ปีแรกของพลเอกประยุทธ์ ขาด

คุณสมบัติการเป็นนายกฯ เพราะไม่ได้มาจากบุคคล “ซึ่ง

สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙”

 นั่นก็คือ พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน 

ในปี  ๒๕๖๒ นี่เอง

 สรุป.....

 ประยุทธ์ไปต่ออีก ๔ ปี เพื่อไทย “ตายต่อ” อีก ๔ ปี

 ฟันธง!

 -เปลว สีเงิน

 ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 “นายกฯ โง่จะพาพวกเราไปตายกันหมด” ... “นายกฯ 

ไม่มีผลงานทำาประเทศล่มจม” ที่ตะโกนกันปาวๆ นั่นน่ะ

 กลายเป็นว่า “ที่โง่” กลายเป็นพวก “ดีแต่เห่า” ซะงั้น 

 และที่ “ล่มจม” ไม่ใช่ประเทศ........

 ทำาท่าจะเป็น “ครอบครัวใหญ่” ของใครก็ไม่รู้ ที่มีแต่ 

“ถุงน้ำาเลว” ถ้าทนไหว ทั้งพรรคก็จะอยู่ในสภาพ “ผีอดโซ

เครื่องเซ่น” ต่อไปอีก ๔ ปี

 ไหวมะ..ไหว ถ้าไม่ไหว ก็ถีบหัวนายใหญ่ “เผ่นเอาตัว

รอด” ก่อนเถอะ!

 สิงหานี้ นอกจากตีความ “นายกฯ ๘ ปี” แล้ว มีอะไร

อีกล่ะที่จะเป็น “วิบากรัฐบาล”

 ก็เห็นมีเรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

๒๕๖๖  วาระ ๒ และ ๓ ช่วงปลายสิงหาเท่านั้น เป็นโอกาส

สุดท้าย ฆ่ารัฐบาลได้ก็รีบฆ่าซะ

 ถ้าฆ่าไม่ได้ ก็เตรียมตัว “ตายเอง” ในสนามเลือกตั้ง

ใหญ่ช่วงเมษา-พฤษภา ๖๖ ก็แล้วกัน

 นี่ไม่ได้ขู่นะ.........

 “ผีน้องสาว” ที่เลียบด่วน บอกผม!

 ว่ากันซื่อๆ ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่แบบ “ตะแบงซื่อ” 

พรรคเพื่อไทย มีมือกฎหมายตั้งแต่อดีตบิ๊กศาล บิ๊กอัยการ 

และบิ๊กอธิการมหา’ลัย

 ยังไม่รวม อดีตบิ๊กทนาย “ถุงขนม”

 อ่านกฎหมายแตก แหกกฎหมายดู รู้กฎหมายทะลุ กัน

ทั้งนั้น แล้วจะหยิบประเด็น “นายกฯ ๘ ปี” ตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ไปตีความเพื่ออะไร?

 เพื่อให้ย้อนกลับมา “ฉีกหน้า-ตีกระบาล” ตัวเองงั้นรึ?

 ไอ้ ๔ ปีแรกจากการเข้าควบคุมอำานาจปกครอง

ประเทศ  ๒๒ พฤษภา ๕๗ นั่นน่ะ

  พลเอกประยุทธ์เขาเป็น “องค์รัฏฐาธิปัตย์” มีอำานาจ

เหนือ ๓ องค์กรแกนนำาทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และ

ายหน้าไปนานในเวทีการเมืองสำาหรับ “เสี่ย

อ๊อด” ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรี

และ ส.ส.หลายสมัย พ่วงดีกรีแม่บ้าน

พรรคการเมืองใหญ่ พร้อมประสบการณ์ต่างๆ ที่มีมา

อย่างโชกโชน  

ในวัย 67 ปีนี้ ขอโอกาสปักหลักกับพรรคภูมิใจ

ไทย ดังคำาพูดที่ว่า “ภูมิใจมา มาภูมิใจไทย” และขอให้การ

สนับสนุนคนรุ่นต่อไปทำางาน  

หลังจากพรรคภูมิใจไทยเปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร  

ส.ส.พิจิตร ประกอบด้วย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ 

(หลาน) ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 1, นายวินัย ภัทร

ประสิทธิ์ (น้อง) ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 2 และ (ลูกยอด) หรือ

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 3 เมื่อ

วันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่เมือง

พิจิตร      

โดยเฉพาะการสนับ 

สนุน “ลูกยอด” หรือ “ศิริ 

วัฒน์ ขจรประศาสน์” บุตร

ชายของ พล.ต.สนั่น ขจร

ประศาสตร์ ที่ เปลี่ยนจาก

ระบบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาลง

เขตในการเลือกตั้งครั้งหน้า

“เสี่ยอ๊อด” บอกว่า ผม

กับ พล.ต.สนั่นมีความเคารพ

เหมือนพ่อลูกกัน ซึ่งในเขต 3 

ที่นายศิริวัฒน์จะมาลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นโอกาสที่ผม

จะได้ตอบแทนบุญคุณ พล.ต.สนั่น ซึ่งพร้อมช่วยสนับสนุน

นายศิริวัฒน์มาเป็น ส.ส. จ.พิจิตร อีกครั้ง โดยเราจะทำางาน

เต็มที่ และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

ผมทำางานการเมืองมากว่า 20 ปี ครั้งนี้ขอช่วยเหลือ

น้องกับหลาน และตอบแทนบุญคุณ พล.ต.สนั่น ส่วน

ตำาแหน่งทางการเมืองหลังจากนี้ 

“ผมพอแล้ว อายุเกือบจะ 70 แล้ว ผ่านมาหมด

แล้ว และรู้รสชาติของการเมืองทั้งบวกและลบมาหมด  

จึงขอช่วยหลานช่วยน้องเท่านั้นเพื่อเข้าไปทำางาน” 

นอกจากนี้อีกด้านหนึ่ง “เสี่ยอ๊อด” ขอทำาหน้าที่

สำาคัญคือ ไวยาวัจกร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหาร ที่รับแต่งตั้งเมื่อปี 2564 จากสมเด็จพระ

สังฆราช อีกด้วย 

ตกผลึกมาทุกอย่างแล้ว เลือกตั้งครั้งหน้าจึงขอทำา

หน้าที่ “โค้ช” ผลักดันคนทำางานเข้าไปรับใช้ประชาชน. 

ช่างสงสัย 

ผมพอแล้ว

ห

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 

จ

รับข้อห่วงใย

เร่งออกกฎ

ควบคุมกัญชา

เตือนห้ามเผยแพร่ความลับทหาร

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) กับกรรมการบริหารพรรครวม

แผ่นดิน ภายหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.

เปิดช่องประเมินตำารวจมีผลโยกย้าย
สนามบินน้ำา • สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ ง

ชาติ (ป.ป.ช.) จัดแถลงข่าว

การประกาศผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำาเนินงานของหน่วย 

งานภาครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment: ITA) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของหน่วยงานภาครัฐ จำานวน 

8,303 แห่งทั่วประเทศ โดยมี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ 

ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

และนายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ร่วมกันแถลงข่าว

นายวิษณุกล่าวในหัวข้อ

ความสำาคัญของการเสริมสร้าง

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วย

งานภาครัฐ และบทบาทของ

รัฐบาลในการสนับสนุนการ

ประเมินไอทีเอ 2565 ตอนหนึ่ง

ว่า การส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในหน่วยงานภาค

รัฐ คุณธรรมและความโปร่งใส

เป็นสาระสำาคัญใน 6 ประการ

ของคำาว่าธรรมาภิบาล หรือ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ถือเป็นกุญแจสำาคัญในการไข

ไปสู่ความสำาเร็จในการทำางาน 

รัฐธรรมนูญไทยกำาหนดว่า หลัก

การบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

และรัฐบาลจะต้องปฏิบัติ รัฐ

จะต้องส่ ง เสริมการพัฒนา

คุณธรรมและความโปร่งใส

ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐ

ทุกประเภท เพื่อให้ประชาชน

ได้รับบริการจากรัฐ ทำาให้เกิด

ความเท่าเทียม มีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ประชาชนได้ประโยชน์ จึงถือ

เป็นหัวใจสำาคัญ

นายวิษณุกล่าวว่า รัฐบาล

สนับสนุนการทำาไอทีเอ โดยมีมติ 

ครม.เมื่อเดือน ม.ค.65 มีการเข้ม

งวดกวดขันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับคุณธรรม กฎหมายระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน กฎหมาย 

ป.ป.ช. กฎหมายที่เกี่ยวกับความ

โปร่งใส กฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ นอกจาก

นี้อาศัยประชาชนในการให้

ความร่วมมือตรวจสอบ จับผิด 

รายงานความไม่ชอบมาพากล

ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ซึ่ง

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติฉบับ

ใหม่มีหลักการใหม่เกิดขึ้น ซึ่งจะ

ประกาศใช้ในไม่ช้า โดยกำาหนด

ให้ประชาชนมีบทบาทในการ

ประเมินสถานีตำารวจ และเจ้า

หน้าที่ตำารวจที่อยู่ ในสถานีนั้น

ไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อนำามา

ประกอบการพิจารณาโยกย้าย

แต่งตั้งได้ด้วย.

กทม. • “กองทัพบก” ระบุกำาหนดชั้นความลับเอกสารแจง กมธ.

งบประมาณ เป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

รักษาความลับของทางราชการ เตือนไม่ได้รับอนุญาตห้ามเผยแพร่ 

“เพื่อไทย” โวย ถึงตัดงบได้ แต่คงไปเพิ่มงบกลางเกินแสนล้าน หวั่น 

“ประยุทธ์” ซื้ออาวุธประเคนกองทัพ

รัฐสภา • นายปานเทพ พัวพงษ์

พันธ์  โฆษกคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง 

แถลงความคืบหน้าการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า หลายท่าน

แสดงความเป็นห่วง ยืนยันว่าทุก

อย่างจะเป็นไปตามฉันทานุมัติของ

แพทย์ นักวิชาการ หลักการร่าง

ฉบับนี้มีหลายองค์ประกอบผสม

ผสาน กัญชามีการสูบคล้ายบุหรี่ 

ออกฤทธิ์มึนเมา ขณะเดียวกันใช้

เป็นยาสมุนไพร ทำาให้กฎหมายฉบับ

นี้มีการบูรณาการทั้งกฎหมายยาสูบ 

สุรา กระท่อม มาเป็นฉบับเดียว  

นายปานเทพกล่าวว่า เรา

จะแยกกิจกรรมระหว่างกัญชา 

กัญชง ออกจากกัน โดยแบ่ง

แยกสารเดลตา THC หรือสาร

มึนเมา โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์

ที่ต้องการปลูกกัญชง ที่จะมีการ

อำานวยความสะดวกในการเพาะ

ปลูกและอุตสาหกรรมในครัว

เรือน โดยมีการผ่อนปรนมากกว่า

กัญชา ทั้งนี้ ในส่วนของช่อดอก

กัญชาจะไม่สามารถนำาไปโฆษณา

ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับสุรา

และบุหรี่ นอกจากนี้คณะ กมธ.ฯ 

พยายามเร่งรัดพิจารณาร่างกฎ 

หมายฉบับนี้ให้เสร็จโดยเร็ว 

“ส่วนที่หลายท่านห่วง

เรื่องสุญญากาศ ขอย้ำาว่าปัจจุบัน

ไม่ได้เกิดภาวะสุญญากาศ เรามี

คณะกรรมการบูรณาการกำาหนด

นโยบายพืชกัญชา กัญชง ที่มี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

เป็นประธาน เพื่อออกมาตรการ

ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม 

เพื่อคุ้มครองประชาชน และมี

หลายมาตรการที่ออกไปแล้ว

นอกเหนือจากมาตรการของ

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น

กลไกที่สามารถควบคุมดูแลได้

อยู่แล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้การนำา

ไปให้เด็กและเยาวชนจะมีโทษ

ทางกฎหมายในคดีอาญา จึงขอ

ให้ประชาชน ครอบครัว และ

สถานศึกษา ช่วยกันดูแลไม่ให้

เยาวชนเข้าถึงกัญชา” นายปาน

เทพกล่าว.

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง 

รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า 

ตามที่กองทัพบกได้เข้าชี้แจงต่อ

คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิ จ า รณา ร่ า ง ง บป ร ะม าณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 ตามกระบวนการจัด

ทำางบประมาณของรัฐบาล ต่อ

มามีการแสดงความคิดเห็นผ่าน

สื่อมวลชนถึงเอกสารที่หน่วย

งานนำามาเสนอประกอบการ

ประชุมว่าไม่ควรปฏิบัติแบบ

เป็นเอกสารลับนั้น ขอเรียนว่า 

ในกระบวนการนำาเสนอข้อมูล

ให้กับคณะกรรมาธิการฯ มีทั้ง

การนำาเสนอด้วยเอกสารและ

การเข้าชี้แจงโดยผู้ที่รับผิดชอบ

ด้านงบประมาณของกองทัพ

บกและผู้บั งคับบัญชาระดับ

สูง เอกสารที่ ใช้ประกอบการ

ชี้แจงงบประมาณ กองทัพ

บกได้ดำาเนินการตามระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

รักษาความลับของทางราชการ 

พุทธศักราช 2544 ข้อ 17 ที่

ระบุว่า 

การกำาหนดชั้นความลับ

ของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความ

ลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้

กำาหนดชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่

ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น กองทัพ

บกได้กำาหนดชั้นความลับของ

เอกสารที่นำาเสนอโดยพิจารณา

จากภาพรวมของเอกสารทั้งหมด

อย่างรอบคอบตามระเบียบ เนื่อง 

จากเป็นชุดเอกสารเดียวกันที่

ข้อมูลมีชั้นความลับหลายชั้น 

ประกอบด้วยเรื่องยุทโธปกรณ์

สำาคัญทางทหาร จนถึงการจัด 

หาครุภัณฑ์ปกติ โดยเฉพาะ

ข้อมูลคุณลักษณะและขีดความ

สามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ถือว่าเป็นชั้นความลับทางทหาร

ที่มีความสำาคัญยิ่งในงานด้าน

ความมั่นคง โดยเฉพาะการ

ป้องกันประเทศ จึงจำาเป็นต้อง

ปฏิบัติต่อชุดข้อมูลที่มีหลายชั้น

ความลับดังกล่าว โดยยึดตาม

ข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงสุด เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มี

ชั้นความลับรั่วไหลหรือถูกนำาไป

เผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม อัน

จะส่งผลกระทบต่อการบริหาร

งานของหน่วยงาน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์กล่าว

ว่า การนำาเอกสารที่มีชั้นความ

ลับไปแสดงต่อที่ประชุม เพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ เมื่อพิจารณา

เสร็จและหน่วยงานขอคืนเอกสาร 

แสดงว่าไม่ประสงค์ ให้มีการ 

นำาไปเปิดเผยต่อ การเปิดเผย

เอกสารลับของทางราชการต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากหน่วย

งานเจ้าของเอกสารก่อน การ

ชี้แจงกองทัพบกได้นำาเสนอ

ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน สิ่งที่

ทุกส่วนต้องตระหนักคือ การที่

ผู้ ใดส่วนใดที่ ได้รับสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารลับของ

ทางราชการ จำาเป็นต้องให้ความ

สำาคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

รักษาความลับของทางราชการ 

พ.ศ.2544 ระมัดระวังในการนำา

ข้อมูลที่ตนเองเข้าถึงไปเผยแพร่

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอัน

อาจนำามาซึ่งการก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อทางราชการ หรือ

ความเสียหายต่อผลประโยชน์

แห่งรัฐ รวมทั้งความเข้าใจอันดี

ของสังคมโดยรวม

นายนพพล เหลืองทอง

นารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อ

ไทย ในฐานะคณะกรรมาธิการ

พิจารณางบประมาณ พ.ศ.2566 

เปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมมี

ปัญหาในการชี้แจงการใช้จ่ายงบ

ประมาณ การจัดทำางบประมาณ

เกินความจำาเป็น งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกว่า 

200,000 ล้านบาท แม้คณะ 

กรรมาธิการฯ จะตัดมากแค่ไหน 

แต่งบในส่วนที่ตัดไปก็จะไปเพิ่ม

ให้กับงบประมาณบริหารกลาง

ของ พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะทำาให้

งบกลางเพิ่มมากกว่าแสนล้าน จะ

นำาไปใช้ทำาอะไรก็ได้ ไม่ต้องชี้แจง 

แม้กรรมาธิการฯ จะตัด แต่รัฐบาล

ก็จะนำางบประมาณไปแอบซื้อ

อาวุธ เงินงบประมาณเป็นเงิน

ของประชาชน มี ไว้ เพื่อดูแล

ประชาชน ไม่ใช่มีไว้เพื่อซื้ออาวุธ

ประเคนกองทัพ พล.อ.ประยุทธ์

ต้องคิดถึงประชาชนมากกว่านี้.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง

ความคิด รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ยัง

นิ่งนอนใจไมไดการแพรระบาดไวรัสโควิด แม

ความรุนแรงของเชื้อไมรุนแรงเหมือนสายพันธุ                             

เดลตา ดูจากตัวเลขผูติดเชื้อยังคงพุงสูง เม� อวันที่ 1 ส.ค. 

มีผูปวยรายใหมรักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวน 2,108 

ราย เสียชีวิต 19 ราย ขณะที่โรคฝดาษลิงใน กทม.มีการ                                                              

สอบสวนโรคต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ที่สัมผัสและมีความเสี่ยง 

17 ราย แมจะยังอยูในภาวะควบคุม                                                             

ได  แตก็ประมาทไมได โควิดกลับ

มาระบาดหนัก พล.อ.ประยุทธฝาก                                                        

โฆษกรัฐบาลวา‘กระทรวงสาธารณ 

สุขเตรียมพรอมระบบรองรับผูปวย

อาการหนักตองเพียงพอ ขอทุกคน

เขารับการฉีดวัคซีนปองกันโควิดเพ� อ

เสริมสรางภูมิคุมกัน ชวยลดความ

รุนแรงของโรค แมเคยเปนผูติดเชื้อ                                                  

โควิดมากอนก็ตาม เน� องจากวัคซีน

ยังมีความสําคัญชวยลดความรุนแรง

ของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตได’

โควิด ฝดาษลิงน�าหวง ภาวะการเมืองรุมเรามีผลตอ                     

เน� องไปถึงชะตากรรมรัฐบาล ยังตองตามลุนกันตอไป อภิ 

ปรายไมไววางใจรัฐบาลเอาตัวรอดมาได ม็อบนอกสภายัง

รอจังหวะรุกไล แตเหตุการณที่หลายฝายใหความสนใจ จับ 

ตา วาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป บางฝาย

มองวาวันที่ 24 ส.ค. ถือวาครบวาระแลว เร� องนี้จะมีผล

สรุปออกมาอยางไร ไมมีใครรู ผลทางบวก-ทางลบออกมาได

ทั้งนั้น ไมวาจะออกมาทางไหน ลวน

มีทั้งคนพอใจ-ไมพอใจ มีผลตอเน� อง

ทั้งนั้น ‘นายวิษณุ เครืองาม’ รอง

นายกรัฐมนตรีบอกวา ‘ตอนนี้ใคร

สงสัยสามารถย� นศาลรัฐธรรมนูญได

เลย เห็นฝายคานบอกวาจะสงวันที่ 

7 สิงหาคม แตในสวนของรัฐบาล

ไมไดเปนฝายสง เพราะไมไดสงสัย 

รัฐบาลเปนฝายตั้งรับเทานั้น’ ตอนนี้

คนชอบก็ลุนใหรอด คนไมชอบก็แชง

ชัก สวนคนชี้ขาดอยูที่ศาลรัฐธรรมนูญ ออกมาทางไหน คอย

ไปลุนพรอมกัน

ยังคงหาทุกเหลี่ยมมุมเลนงานรัฐบาล พรรคเพ� อไทย 

ส.ส.บางคนขู หากกฎหมายลูกวาดวยการเลือกตั้งผานวาระ 

3 โดยที่สูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อหารดวย 500 ผาน จะ

ย� นให ป.ป.ช.เอาผิด ส.ส.ที่เห็นดวย 

เน� องจากทําผิดรัฐธรรมนูญ ควบคู

ไปกับการเตรียมย� น ป.ป.ช.เอาผิดรัฐ                                                     

มนตรีท่ีถูกอภิปรายไมไววางใจ ขยาย

ผลเปดแผลตอเน� อง สวนความเคล� อน 

ไหวดานนอก จัดกิจกรรมเดินสาย

พบปะประชาชน ในนามครอบครัว

เพ� อไทย นําโดย ‘น.ส.แพทองธาร 

ชินวัตร’ ‘นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ’ สอง                                                  

แกนหลักครอบครัวเพ� อไทย เตรียม

ขนพลพรรคเพ� อไทยทั้งแกนนําพรรค ส.ส.พรรค ไป จ.เชียง 

ราย 7 ส.ค. จัดปราศรัย พรอมกับลงพื้นที่พบปะชาวบาน 

ตุนคะแนนเสียง เตรียมความพรอมสําหรับการเลือกตั้งครั้ง

หนา วางเปาหมาย ทวงคืนอํานาจ เพ� อไทยแลนดสไลด โดย

งานอีเวนตลงพื้นที่ลักษณะนี้ จะตระเวนจัดอยางตอเน� อง

อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

ตลาดการเมืองกลับมาคึกคัก เม� อวันที่ 1 ส.ค. พรรค

รวมแผนดินจัดประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม 

พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

เปนหัวหนาพรรค ตั้งเปากวาด 25                       

ส.ส. ขณะที่ 3 ส.ค. จะมีการประชุม

ใหญวิสามัญพรรครวมไทยสรางชาติ                                                        

ท่ีสโมสรราชพฤกษ เพ� อเลือกหัวหนา

พรรคและกรรมการบริหารพรรคชุด

ใหม หากไมมีอะไรพลิกล็อก ‘นาย

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค’ มีช� อที่

จะไดรับเลือกใหเปนหัวหนาพรรค 

‘นายเอกนัฏ พรอมพันธุ’ จะมาเปน

เลขาธิการพรรค พรอมกับกระแส

ขาวที่อาจไดเห็น ‘ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ’‘ พุทธิพงษ ปุณณ

กันต’ มารวมงานดวย เปนเหมือน กปปส.รียูเนียน เปนอีก 2 

พรรคทางเลือกเสนอตัวรับใชประชาชน ในจังหวะยางกาว

ทางการเมืองผานระบบตัวแทนจากปกผูมีอํานาจปจจุบัน ที่

ตองไปตอกรกับอีกฝง เพ� อชวงชิงอํานาจทางการเมืองใน

สนามเลือกตั้งครั้งหนา.

W

2 สิงหาคม พ.ศ.2533 จุดเริ่มตนสงครามอาว 

เปอรเซีย ซัดดัม ฮุสเซน ประธานาธิบดีอิรัก ในขณะนั้น สั่งให

กองกําลังทหารประมาณ 122,000 นาย บุกยึดประเทศคูเวต เน� อง                                                                                

จากตองการแหลงน้ํามันและอางวาคูเวตเปนสวนหนึ่งของอิรัก 

จากนั้นคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติมีมติเปน

เอกฉันท ประณามและประกาศคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจแกอิรัก 

ในเวลาตอมากองกําลังพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐอเมริกา รวมมือ

โจมตีอิรักภายใตช� อยุทธการ “พายุทะเลทราย” (Desert Storm).

สงครามอาวเปอรเซีย

วิษณุ เครืองาม 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

พีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

45 ป 6 ตุลาฯ : แนวโนมการครองอํานาจยาวนานของผูนําทางการ

เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระหวางและหลังสงครามเย็น 

ลี กวนยู นายกรัฐมนตรีสิงคโปร (ตอนจบ)
มาไม

อนที่แลวไดเลาถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญของลี กวน

ยู ในการเปนนายกรัฐมนตรีสิงคโปรตอเน� องเปนเวลา

ถึง 31 ป (พ.ศ.2502-2533) และไมไดอยูยาวแบบคน

สิงคโปรไมไดอะไร แตนายลีสามารถทําใหสิงคโปรผงาดข้ึนเปน                                                                           

ประเทศท่ีคนท่ัวโลกรูจัก แมวาสิงคโปรจะเปนประเทศท่ีมีขนาด

เล็กกวากรุงเทพฯ ของเราเสียอีก ขอดีคือคนสิงคโปรอยูดีกินดี 

แตขอเสียคือไมคอยจะสนใจเร� องเสรีภาพกับเร� องการเมืองมาก

เหมือนคนในบานเรา   

มาตอนนี้จะกลาวถึงระบอบการปกครองของสิงคโปร

ที่นายลีเปนนายกรัฐมนตรีตอเน� อง 31 ป กอนอ� นตองกลาว

ขึ้นตนไววาสิงคโปรเปนสาธารณรัฐ นั่นหมายความวา ในการ

ปกครองของเขา ไมมีสถาบันพระมหากษัตริย ทีนี้การปกครอง

ที่ไมมีสถาบันพระมหากษัตริยแบงออกไดเปนสองแบบ แบบ

แรกคือ แบบสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประธานาธิบดีเปนประมุขของ

รัฐ (เทียบเทาพระมหากษัตริยของอังกฤษ) และนอกจากจะ

เปนประมุขของรัฐแลว ยังเปนหัวหนาฝายบริหารดวย (เทียบ

เทากับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ) ดังนั้น การปกครองของ

สหรัฐอเมริกาจึงไมมีนายกรัฐมนตรี เพราะทั้งประมุขของรัฐ  

(พระมหากษัตริย) และหัวหนาฝายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) 

รวมอยูในตําแหน�งเดียวโดยคนคนเดียว ทานผูอานลองคิดดู

เอาเองวา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะมีอํานาจมากขนาด

ไหน! เรียกไดวาเปนทูอินวันเลย ดังนั้น ผูออกแบบระบอบการ

ปกครองของสหรัฐฯ ที่ใหประธานาธิบดีมีอํานาจมาก จึงตองคิด

หาทางออกแบบการแบงแยกการใชอํานาจและการตรวจสอบ

ถวงดุลใหดี มิฉะนั้นแลว ประธานาธิบดีจะแปลงรางกลายเปน 

ทรราชไดงายๆ   

อยางไรก็ตาม ตองยกยองคณะผูออกแบบการปกครอง

ของสหรัฐฯ อยางยิ่ง เพราะถาเปรียบเปนบานแลว ก็ถือวาคณะ

ผูรางหรือออกแบบการปกครองและเขียนไวเปนพิมพเขียวที่

เรียกวารัฐธรรมนูญนั้น เปนคณะสถาปนิกที่สุดยอด ที่สามารถ

ออกแบบ “บาน” ใหมที่ดูเหมือนไมเคยเกิดขึ้นมากอน แตจริง

แลวมีสวนผสมของเกาและของที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอยูไมนอย 

ที่วามีสวนผสมของเกาก็คือ ชาวโรมันโบราณก็เคยปกครองใน

แบบสาธารณรัฐมากอน และคําวา republic นี้ก็มีรากศัพทมา

จากภาษาละตินที่แปลวา “เปนของทุกคน”  ดังนั้น ผูออกแบบ 

“บาน” อเมริกันนี้ ก็ไดไปศึกษาตัวแบบการปกครองโบราณของ

โรมันดวย  

สวนของที่เกิดขึ้นอยูขณะนั้นก็คือ สาธารณรัฐดัตช ที่เกิด                                                              

ข้ึนต้ังแต ค.ศ.1588 และยังคงดํารงอยูในชวงท่ีสหรัฐฯ ประกาศ                 

ใชรัฐธรรมนูญในป ค.ศ.1787 และท่ีคนไมคอยพูดถึงก็คือ สาธารณ 

รัฐดัตชมีอิทธิพลตอคณะผูรางหรือออกแบบการปกครองหรือ

รัฐธรรมนูญอเมริกันอยางยิ่ง

สาธารณรัฐดัตช (Dutch Republic) เกิดขึ้นในป ค.ศ.

1588 ประกอบไปดวยรัฐเล็กๆ 7 รัฐที่รวมตัวกันตอสูกับสเปน

ที่เขามาปกครองเหนือดินแดนเหลานี้ หลังจากเปนอิสระจาก

สเปนแลว รัฐทั้ง 7 นี้ก็ไดรวมกันเปนสาธารณรัฐดัตช และมี

ตําแหน�งผูปกครองที่มาจากการเสนอช� อใครก็ได ไมจําเปนตอง

เปนเจาหรือผูมีเชื้อพระวงศ แตในทางปฏิบัติสาธารณรัฐก็ยัง

แตงตั้งเจาขึ้นมาดํารงตําแหน�งนี้อยูดี และไปๆ มาๆ ตําแหน�ง

นี้กลับสืบทอดทางสายโลหิตอีก กลับไปเหมือนสถาบันพระมหา                                                                        

กษัตริย ไมตางจากสาธารณรัฐโรมันโบราณท่ีตําแหน�งผูปกครอง

มีการสืบทอดทางสายโลหิตเกิดขึ้น และบางทีก็กลับไปไมสืบ                                                                               

สายโลหิต เอาแน�เอานอนไมได ขณะเดียวกัน ผูดํารงตําแหน�ง

ดังกลาวนี้ของสาธารณรัฐดัตชก็ตองการใหตําแหน�งนี้มีอํา                                                                        

นาจมาก ซ่ึงถามากๆ เขาก็จะกลายพันธุกลับไปเปนกษัตริยหรือ                                                                                   

จักรพรรดิอีก สวนฝายที่ไมเห็นดวย ก็ไมอยากใหตําแหน�งมี                                                                                    

อํานาจมาก แตอยากใหอํานาจสูงสุดอยูที่สภาเสียมากกวา

ดังนั้น ถึงแมวาสาธารณรัฐดัตชจะยังไมเปนสาธารณรัฐ

เต็มตัว เพราะดันกลับไปมีการสืบทอดตําแหน�งทางสายโลหิต 

แตปญหาการคัดงางกันระหวางตําแหน�งผูปกครองกับฝายสภา

ก็ยังดูคลายระบอบการปกครองของอังกฤษกอน ค.ศ.1688 ที่

พระมหากษัตริยคัดงางกับฝายรัฐสภา และในที่สุดดัตชก็กลับ

มาปกครองโดยสถาบันพระมหากษัตริยอีก และในป ค.ศ.1814 

ดัตช ไดเขาสูระบอบพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญเปน

ครั้งแรกและดํารงอยูเร� อยมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนการ

ปกครองเปนระบอบพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญของ

ดัตชน้ันเกิดข้ึนในชวงเดียวกับนอรเวย และหลังจากสวีเดนเพียง 

5 ป และกอนเดนมารก 35 ปและกอนไทย 118 ป 

และในป ค.ศ.1814 นี้เองที่นอกจากดัตชจะเขาสูการปก  

ครองท่ีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญแลว ฝร่ังเศสเอง                                                     

ก็เขาสูการปกครองพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญเชนกัน                                                                    

แตไมใชเปนคร้ังแรก เพราะฝร่ังเศสเขาสูระบอบพระมหากษัตริย

ภายใตรัฐธรรมนูญคร้ังแรกภายใตรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1791 และ                                                                                

ตอมาสถาบันพระมหากษัตริย ไดถูกลมไปในป ค.ศ.1792 หมาย                                                                                  

ความวา หลังจากสิ้นสุดสถาบันพระมหากษัตริย ไปแลว และ

ฝรั่งเศสไดกลายเปนสาธารณรัฐแลว ตอมาอีกเพียง 22 ป 

ฝรั่งเศสก็ตองฟนฟูสถาบันพระมหากษัตริยกลับขึ้นมาอีก เหตุ 

ผลสําคัญก็คือ ฝรั่งเศสแพสงคราม และอังกฤษเขามาฟนฟูสถา 

บันพระมหากษัตริยฝรั่งเศสขึ้น แตใหมีพระราชอํานาจจํากัด

เหมือนของอังกฤษ   

อยางไรก็ตาม คณะผูออกแบบการปกครองของอเมริกัน

ไดบทเรียนมาจากทั้งสาธารณรัฐโรมันโบราณและสาธารณรัฐ

ดัตชที่ดํารงอยูในขณะนั้น ที่ตําแหน�งผูปกครองอยูในลักษณะ

ลักปดลักเปด สืบสายโลหิตบาง ไมสืบบาง คณะผูออกแบบชาว

อเมริกันตองการไมใหมีสถาบันพระมหากษัตริยอยางเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดในการปกครองที่กําลังออกแบบขึ้นใหม และในที่สุด

พวกเขาก็ทําสําเร็จ คือไมมีพระมหากษัตริย แตมีประธานาธิบดี 

แมวาตอนแรกจะมีปญหาวาจะเรียกตําแหน�งนี้วาอยางไร 

เพราะตําแหน�งสูงสุดแบบนี้เคยแตใชคําวา King เรียกกัน

โดยสวนใหญ ซึ่งคณะผูออกแบบไมมีทางยอมใชแน�นอน แต

ในที่สุดหลังจากถกเถียงกันแลว ก็มาลงตัวกันที่คําวา ทาน

ประธาน หรือ President หรือประธานาธิบดี 

ความสําเร็จในการออกแบบการปกครองใหมนี้ ทําให

คณะผูออกแบบรัฐธรรมนูญไดรับการยกยองเทิดทูนเรียกเปน 

“พอ” เลย โดยชาวอเมริกันใชคําวา “the Founding Fathers” 

ไดรับการยกยองเพราะพวกเขาตองคิดระบอบการปกครองใหม

ขึ้น ที่ไมใหมีพระมหากษัตริย ในขณะที่ในชวงเวลานั้นประเทศ

ในยุโรปทั้งหมดยกเวนเนเธอรแลนดหรือดัตชซึ่งปกครองโดย

ไมมีพระมหากษัตริย ดังนั้น จึงเปนเร� องยากสําหรับคณะผู

ออกแบบรัฐธรรมนูญชาวอเมริกันที่จะตองคิดออกแบบในสิ่งที่

ไมเคยมีมากอน ที่สําคัญคือ จะตองใหมันใชไดดีดวย

ที่น�าสนใจคือ หลังจากไมตองเปนอาณานิคมของอังกฤษ

แลว คนอเมริกันก็คิดรูปแบบการปกครองของตัวเองข้ึนมา โดย                                                                              

ออกแบบท่ีเหมาะสมสําหรับตัวเอง ไมตองการเส้ือผาท่ีออกแบบ

โดยคนชาติอ� น แตเม� อเวลาผานไป รัฐบาลสหรัฐฯ กลับพยา 

ยามสงออกรูปแบบการปกครองของตนไปทั่วโลก และพยายาม

บอกวาเปนเสื้อผาที่ออกแบบเปนสากลที่คนทุกชาติทุกภาษา

ตองใสตามพวกเขา!? 

กลับมาที่สิงคโปร ถึงแมวาสิงคโปรจะเปนสาธารณรัฐ 

แตก็ไมไดตามแบบอเมริกัน แตตามแบบฝรั่งเศส ซึ่งกวารูป

แบบการปกครองของฝรั่งเศสจะลงตัวก็ใชเวลานานพอสมควร! 

ที่มีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี และหลังป ค.ศ.1958 

ฝรั่งเศสไดกําหนดใหตําแหน�งประธานาธิบดีมีอํานาจมากกวา

นายกรัฐมนตรี อยางที่ผูเขียนไดเขียนในบทความกอนหนานี้ ไป

แลว      

การปกครองตามแบบฝรั่งเศสที่มีทั้งตําแหน�งประธานา  

ธิบดีและนายกรัฐมนตรีนี้ ไดถูกประเทศตางๆ นําไปใช และ

บางประเทศก็ไดปรับเปลี่ยนใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากกวา

ประธานาธิบดี และหนึ่งในนั้นก็คือ สิงคโปร ดังนั้น ในการ

ปกครองของสิงคโปรตลอด 31 ป ลี กวนยู ผูดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรีจึงมีอํานาจมาก สวนผูดํารงตําแหน�งประธานา 

ธิบดีสิงคโปรนั้น ไมคอยจะมีใครรูจักช� อ แมวาประธานาธิบดี

สิงคโปรจะเปนประมุขของรัฐสิงคโปรก็ตาม แตในชวงที่นาย

ลีเปนนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีกลับเปนลูกนองนายลีดวย 

เพราะหลายครั้งที่ประธานาธิบดีเผลอลืมไปวาตัวเองเปนประ 

มุขของรัฐ กลับเรียกและปฏิบัติตอนายลีดังนายลีเปนเจานายเขา

แตพอนายลีจะวางมือจากการเมือง ในป พ.ศ.2536  เขา

กลับเสนอแกรัฐธรรมนูญเพิ่มอํานาจประธานาธิบดีมากขึ้น 

โดยเขาใหเหตุผลวา กอนหนานี้ประธานาธิบดีไมจําเปนตองมี

อํานาจมาก เพราะตัวนายลีในฐานะนายกรัฐมนตรีเปนคนท่ีอุทิศ

ตัวเพ� อสิงคโปร ไมโกงไมกิน (พูดงายๆ ก็คือเปนคนเกง คนดี

นั่นแหละ) แตเขาไมแน�ใจวา คนที่จะมาเปนนายกรัฐมนตรีตอ

จากเขาจะดีและเกงเหมือนเขาไหม ดังนั้น จึงจําเปนตองให

อํานาจประธานาธิบดีมากขึ้นเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํา 

นาจของนายกรัฐมนตรี และอีกทางหนึ่งในการทําใหสถาบัน

ประธานาธิบดีมีอํานาจมากก็คือ ใหประธานาธิบดีมาจากการ

เลือกตั้ง โดยกอนหนานี้มาจากการเลือกโดยรัฐสภาสิงคโปร อัน

หมายความวา เสียงขางมากในสภา (ซึ่งเปนของนายลี) เปน

เสียงที่กําหนดตัวคนเปนประธานาธิบดี ซึ่งก็คือ เลือกคนที่วา                                                                              

นอนสอนงายไมขัดนายลีน่ันเอง เออนะ! ดีท่ีนายลีพัฒนาสิงคโปร

ไดอยางสุดยอด แตใหสุดยอดแคไหน ลองมาทําแบบนี้ในเมือง

ไทย ดูสิวาจะเกิดอะไรขึ้น?!. 

ต

(แหลงอางอิง: Managing political change in Singapore: 

The Elected presidency, edited by Kevin Tan and 

Lam Peng Er)

สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองและนายลี กวนยู 

คณะบิดาผูสรางชาติอเมริกัน (the American Founding Fathers)

เทวัน นายัร (Devan Nair) ประธานาธิบดีสิงคโปรในอดีต



เหมือน “ตำ�รวจโลก” อย่�งสหรัฐอเมริก�นี่ช่�งจุ้นจ้�น 

ไปซะทุกเรื่องเสียจริงๆ ปัญหาสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ที่

ยังคุกรุ่นไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ก็ยังคาราคาซังอยู่ แต่

ดูเหมือน “อินทรีผยอง” คงกลัวโลกไม่ร้อนพอก็เลยเติม

เชื้อเพลิงเชื้อไฟเข้าไปอีก โดยครานี้เป็นฝีมือของ  “ตำ�รวจโลกหญิง” 

อย่าง “แนนซี เพโลซี” ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คนที่ 54 ซ่ึง

ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำาระดับสูงของมะกันทีเดียว เพราะตำาแหน่งของเธอ

นั้นถือเป็นลำาดับ 2 ในการสืบทอดเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

หากคุณปู่ “โจ ไบเดน” ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 รอบสองอยู่มีอัน

เป็นไป โดยผู้ที่เป็นตัวสำารองเบอร์หนึ่งนั้นคือรองประธานาธิบดีอย่าง 

“กมล� แฮร์ริส”

ท่ีบอกว่าเติมเช้ือไฟน้ัน เพราะ “เพโลซี” พร้อมคณะจะเดินทาง

มาเยือนเอเชีย ซึ่งมีข่าวแพลมมาตั้งแต่ก่อนการเดินทางว่า “เพโลซี” 

อาจมีการไปเยือน “ไต้หวัน” ซึ่งงานนี้ก็ทำาให้พี่ใหญ่อย่างมังกรจีนถึง

กับควันออกหู กระทั่งประธานาธิบดี “สี จิ้นผิง” ถึงกับต้องต่อสาย                                                   

ตรงเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาเตือน 

“ไบเดน” อย่างแข็งกร้าวว่า 

“ถ้าคุณเล่นกับไฟ คุณจะถูก

เผา หวังว่าสหรัฐฯ จะมอง

เห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจน” 

ที่สำาคัญ “มังกรจีน” 

ไม่ได้แค่โทร.ขู่เท่านั้น แต่ได้                             

แสดงศักยภาพในการ “ปก 

ป้องอำ�น�จอธิปไตยของบูรณ                                        

ภ�พแห่งดินแดนของประ 

เทศ” ด้วย โดยหลังจาก  “สี” 

ต่อสายคุยกับ “ไบเดน” แล้ว 

ในวันรุ่งขึ้นจีนก็ได้เปิดฉาก

การซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริง!!!                                                       

แถวๆ หมู่เกาะผิงถันในช่อง 

แคบไต้หวัน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวชายฝั่งไต้หวันจริงๆ  ราว 120 กิโลเมตร

สำาทับด้วยถ้อยแถลงของ “หัว ชุนอ๋ิง” โฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศหญิงของจีนท่ีบอกว่า “การเดินทางเยือนไต้หวันของเพโลซี จะ

เป็นการท้าทายเส้นตายของจีน และความท้าทายใดๆ ท่ีมีต่อเส้นตาย

ของเรา  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องเจอกับมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาด”

งานนี้ล่าสุดเลยทำาให้มีการเปิดแผนการเยือนเอเชีย-แปซิฟิก

ของ “เพโลซี” ที่มีญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดย

ประเดิมที่แรกที่เมืองลอดช่องในวันที่ 1 ส.ค. ซึ่งใช้เวลา 2 วัน โดยมี

การเข้าพบ “ฮ�ลิม� ย�ขอบ”  ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และ “ลี เซียน

ลุง” นายกรัฐมนตรี  ตลอดจนรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ด้วย 

โดย “เพโลซี” ก็ทวีตข้อความตอกย้ำาด้วยว่า “การเยือนของ

คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ 6 คน จะเป็นความพยายามยืนยันความ

มุ่งมั่นที่ ไม่สั่นคลอนของอเมริกาต่อพันธมิตรและเพื่อนในภูมิภาคดัง

กล่าว” ซึ่งดูเหมือน “จีน” เองก็ยังไม่วางใจและยังต้องจับตาดูอยู่

อย่างใกล้ชิดจนกว่าเธอจะกลับสู่บ้านเกิดนั่นแล

ทั้งนี้ หาก “เพโลซี” กลับลำาแวะไต้หวัน เธอจะถือเป็นประ 

ธานสภาผู้แทนสหรัฐฯ คนที่ 2 ที่เดินทางเยือนต่อจาก  “นิวต์ กิงริช” 

เมื่อ 25 ปีก่อนทีเดียว 

“เพโลซี” นั้นชื่อเต็มๆ ว่า “แนนซี แพทริเซีย ดิอ�เลซ�น

โดร เพโลซี” เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2483 ที่เมืองบัลติมอร์ รัฐ

แมริแลนด์ โดยปัจจุบันครองตำาแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น                                                                                          

สมัยที่ 4 แล้ว โดยเมื่อครั้งที่เธอครองเก้าอี้คราแรกก็สร้างประวัติ 

ศาสตร์ในการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกที่เป็นสตรี รวม

ทั้งเป็นชาวแคลิฟอร์เนียคนแรกและชาวอิตาเลียน-อเมริกันคนแรก

ที่ได้รับตำาแหน่ง และยังเป็นสตรีที่มีตำาแหน่งสูงสุดในประวัติศาสตร์

การปกครองของสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นสุภาพสตรีคนแรกในประ 

วัติศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ ที่สามารถกลับมาเป็นประธานสภาผู้แทน

ราษฎรอีกครั้งได้ ที่สำาคัญแม้เธอจะเข้าสู่วัยคุณย่าคุณยายแล้ว แต่

ความแสบทางการเมืองของเธอก็ไม่ใช่เล่นๆ ไม่เชื่อลองไปถาม “โดนัลด์ 

ทรัมป์” อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ถูกเธอชงถอดถอนในช่วงการ

ดำารงตำาแหน่งถึง 2 ครั้ง 2 คราดูได้.

ไม่ได้ทั้งๆ ที่มีอายุร่วม ๙๐ ปีแล้ว ก็เพราะพรรคการเมือง

เป็นของใครคนหน่ึง มิใช่พรรคการเมืองของประชาชน ดังน้ัน

อำานาจที่ ได้จากการเลือกตั้งผ่านผู้สมัครของพรรคการเมือง

จึงไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็นอำานาจของเจ้าของพรรคการเมือง 

นี่ถ้าไม่มีคำาสารภาพของอดีตสมาชิกพรรคเผาไทย ก็

จะไม่มีหลักฐานยืนยันความคิดที่ว่า พรรคการเมืองเป็นของ

นายทุนพรรค ไม่ใช่พรรคการเมืองของประชาชน แต่เมื่อคำา

สารภาพออกจากปากของว่าที่เจ้าของพรรคการเมืองแล้ว ก็

ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงมิใช่ “มโน”

แต่ก็สงสัยในไอคิวและอีคิวของอดีตสมาชิกพรรคเผา

ไทยคนนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเปิดเผยทั้งๆ ที่

เป็นเรื่องจริง แต่เป็นความจริงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่

สมควรเปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะอาจจะใช้เป็นหลักฐาน

สอยพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่ตั้งได้ 

เหมือนคำาพูดของหลงจู๊ที่ว่า “ใครก็ตามที่ไม่สามารถ

ตกแต่งบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้อยู่ในกรอบของกฎ                                                         

หมายได้ก็ไม่สมควรเป็น ส.ส.” เพราะเป็นความจริงที่ ส.ส. 

เกือบทั้งหมดแจ้งความเท็จตั้งแต่เรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง ส.ส.ทุกคนทราบดีแต่ปิดปากเงียบ เพราะถ้าใช้เป็น

ดาบฆ่าเพื่อน ดาบนั้นก็จะคืนสนอง

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาผมก็ใช้สิทธิ์ไม่เลือกพรรค                                                                                 

และไม่เลือกผู้สมัครคนใด เพราะทุกพรรคและทุกคนก็ทำาเพื่อ

เจ้าของพรรคมิใช่ทำาเพื่อประชาชน ดังนั้นผมจึงไม่ต้องการ

พายเรือให้ โจรนั่ง แต่ผมก็ยอมรับกติกาประชาธิปไตย ซึ่งผม

ก็ต้องยอมรับด้วย ทั้งๆ ที่เพื่อนร่วมชาติกาบัตรเพราะมีเงิน

มาจึงกาเป็น 

เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ผมก็ไม่ยอมรับ แต่ผม

ก็ไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองและกูรูทั้งหลายที่ต้องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ โดยไม่สนใจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งถ้ามี

ประชามติถามความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งว่าต้องการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าประชาชนตอบ “โน” แล้วยังจะ

ดันทุรังแก้ไข โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่ไม่

ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนหรือไม่

5บทความ

ปิดตัวกันคึกคัก

การบ้านการเมืองช่วงนี้ต้องจับตากันดีๆ เพราะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้ 

จากปม นายกฯ ๘ ปี มาสู่การเตรียมความพร้อมทาง 

การเมืองของหลายๆ พรรคการเมือง ที่พากันเคลื่อนไหวถี่ยิบ 

บ่งบอกถึงอะไร? 

ฮอตสุดช่วงนี้หนีไม่พ้นพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 

พรรคการเมืองนี้ จะประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ ๓  สิง 

หาคม เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค

ชุดใหม่ 

ตามข่าวยืนยันค่อนข้างชัดเจน 

“พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” เป็นหัวหน้าพรรค

“เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” เป็นเลขาธิการพรรค 

นับนิ้วกันแทบไม่ถูกแล้วว่า คนของพรรคประชาธิปัตย์

แยกตัวออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วกี่พรรค 

แน่นอนครับกระทบต่อการเติบโตของพรรคประชาธิ 

ปัตย์ในอนาคตโดยตรง 

ไม่มีใครรู้ได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาย่ิงใหญ่เหมือน

ในอดีตได้หรือไม่ รู้แค่ว่าขณะนี้การย้ายออกไปตั้งพรรคใหม่

ของคนในพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ใช่การแตกแบงก์พันรองรับ

การเลือกตั้งระบบใหม่

แต่แตกเพราะต่างอุดมการณ์ 

พรรครวมไทยสร้างชาติ เช่นกัน แยกตัวมาเพราะคิด

ต่าง 

วานนี้ (๑ สิงหาคม) “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ยัง

นั่งในเก้าอี้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ที่ทำาเนียบรัฐบาลเป็นการส่วนตัว ใช้เวลาพูดคุย

ประมาณ ๒๐ นาที 

ทุกสายตาจับจ้องไปที่ “ลุงตู่” ว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสิน

ใจอนาคตทางการเมืองอย่างไร 

อยู่พลังประชารัฐต่อ

หรือจะไปรวมไทยสร้างชาติ 

หากประเมินในแง่ความสำาเร็จทางการเมือง หลังการ                                                                            

รัฐประหาร ถือว่าพรรคพลังประชารัฐไปได้สวยกว่าพรรคการ 

จ�ก ‘จอมพล ป.’ ถึง ‘ป.ประยุทธ์’

เมืองที่ตั้งขึ้นมารองรับคณะรัฐประหารพรรคอื่นๆ ในอดีต 

ย้อนกลับไปปี ๒๔๙๘ พรรคเสรีมนังคศิลาก่อกำาเนิดข้ึน หลัง

การรัฐประหาร ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ นำาโดยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ที่ยึดอำานาจรัฐบาลตนเอง

จอมพล ป. รับบทเป็นหัวหน้าพรรค พลตำารวจเอกเผ่า ศรี

ยานนท์ เป็นเลขาธิการพรรค 

ส่วนกรรมการบริหารเบอร์ใหญ่ทั้งนั้น สฤษดิ์ ธนะรัชต์, 

ประภาส จารุเสถียร

ในการเลือกตั้ง ๒๖ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๐๐ พรรคเสรีมนังค

ศิลาชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ ได้ ส.ส. ๘๖ ที่นั่ง จาก

จำานวน ส.ส.ในสภา ๑๖๐ คน 

เกินกึ่งหนึ่งของสภา 

แต่เป็นการชนะเลือกตั้งบนพื้นฐานของการโกงมากที่สุด

เช่นกัน 

มีทั้งอุบายไพ่ไฟ ใช้อันธพาลก่อกวน

มี ส.ส.อยู่ในมือมากมิได้หมายความว่า รัฐบาลจะอยู่ยาว 

เลือกตั้งต้นปี ท้ายปีถูกรัฐประหาร 

๑๖ กันยายน ปี ๒๕๐๐ จอมพลสฤษดิ์ ยึดอำานาจรัฐบาล

จอมพล ป. 

พรรคเสรีมนังคศิลาล้มเหลวบนเส้นทางการเมืองอย่างสิ้น

เชิง  

พรรคสามัคคีธรรม ก่อตั้งหลังการทำารัฐประหาร ๒๓ กุมภา 

พันธ์ ๒๕๓๔ นำาโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำานาจรัฐบาล 

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

มี “ณรงค์ วงศ์วรรณ” เป็นหัวหน้าพรรค “ฐิติ นาคร      

ทรรพ” เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคสามัคคีธรรมมีที่มาคล้ายคลึงกับพรรคเสรีมนังคศิลา 

คือตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานทางการเมืองให้คณะรัฐประหาร

เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ พรรคสามัคคีธรรม ชนะการ

เลือกตั้ง ได้ ส.ส. ๗๙ คน จากจำานวน ส.ส.ในสภา ๓๖๐ คน 

แม้พรรคสามัคคีธรรมจะเป็นพรรคอันดับ ๑ ได้เป็นแกนนำา

จัดตั้งรัฐบาล แต่อายุรัฐบาลกลับสั้นอย่างเหลือเชื่อ 

การที่พรรคสามัคคีธรรมสนับสนุน พล.อ.สุจินดา คราประ 

ยูร ทำาให้เกิดการลุกฮือของประชาชน และนำาไปสู่เหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ 

พล.อ.สุจินดา เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียง ๔๗ วันเท่านั้น 

พรรคมาตุภูมิ ก่อตั้งหลังการรัฐประหารปี ๒๕๔๙ โดย พล

เอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้นำายึดอำานาจรัฐบาล 

ทักษิณ ชินวัตร 

พรรคมาตุภูมิ เป็นการเปลี่ยนชื่อมาจากพรรคราษฎร  เป็น 

การรวมตัวของสมาชิก ส.ส.กลุ่มวาดะห์ และกลุ่มปากน้ำาของ 

“วัฒนา อัศวเหม” 

ได้เชิญ พลเอกสนธิ เป็นหัวหน้าพรรค และ ดร.มั่น พัธ

โนทัย เป็นเลขาธิการพรรค

แต่พรรคมาตุภูมิกลับเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นรองรับคณะรัฐประ 

หารที่ไม่ประสบความสำาเร็จทางการเมืองเลย กลายเป็นพรรค 

ต่ำาสิบ 

สุดท้ายต้องยุบรวมกับพรรคชาติไทยพัฒนา

ที่น่าสนใจคือ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย 

ในเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๑ ที่ประชุมสภาผู้แทนฯ เสนอชื่อบุคคล

ที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกลงมติเลือก ๒ คน 

คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์ 

พลตำารวจเอกประชา พรหมนอก จากพรรคเพื่อแผ่นดิน   

โดยการสนับสนุนของพรรคระบอบทักษิณ 

ในครั้งนั้น ส.ส.พรรคมาตุภูมิ ที่มีอยู่ ๓ คน ลงมติสนับสนุน 

พลตำารวจเอกประชา พรหมนอก เป็นนายกรัฐมนตรี

พรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนายพลที่ทำาการรัฐประ 

หาร ยกมือสนับสนุน กลุ่มการเมืองที่ถูกทำารัฐประหาร 

มาถึงพรรคพลังประชารัฐ 

หลังรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะนาย

ทหารใน คสช.วางแผนตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อรองรับการ

ทำางานการเมือง ซึ่งเป็นสูตรเดียวกับ การตั้งพรรคเสรีมนังค

ศิลา พรรคสามัคคีธรรม และพรรคมาตุภูมิ 

แต่ยุคสมัยเปลี่ยนทำาให้การวางหมากเปลี่ยนไปด้วย 

พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่รวมเอาคนเก่า

ของระบอบทักษิณ กับแกนนำามวลชน และนักการเมืองที่ต่อ

ต้านระบอบทักษิณมารวมไว้ด้วยกัน 

การเลือกตั้งวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แม้พรรคพลัง

ประชารัฐไม่ใช่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้ ส.ส.เป็นลำาดับ

ที่ ๑ แต่กลับเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุด 

๘,๔๔๑,๒๗๔ เสียง 

ขณะที่คู่แข่งสำาคัญคือพรรคเพื่อไทยได้ ๗,๘๘๑,๐๐๖  

เสียง 

พรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้ว

ร่วมๆ ๓ ปีครึ่ง 

ถือเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับคณะรัฐประ 

หารที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดพรรคการเมืองหนึ่ง 

และยังเป็นรัฐบาลยาวนานกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง

หลายๆ รัฐบาลอีกด้วย 

แต่วันนี้สถานการณ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้

ชัด 

เกิดพรรคการเมืองใหม่ๆ หลายพรรคในสถานการณ์ที่

สุ่มเสี่ยงจากกรณี “นายกฯ ๘ ปี” 

พรรครวมไทยสร้างชาติ คือหนึ่งในพรรคการเมืองที่คาด

หมายว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรี อีกสมัยในการเลือกตั้งครั้งหน้า หากสามารถผ่าน

วิกฤต “นายกฯ ๘ ปี” ไปได้ 

ปี่กลองเชิดแล้ว 

อุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้เสมอ.

เปลี่ยนให้เป็น

เปลี่ยนเงินเป็นง�นช�ญฉล�ด

เงินทุกบ�ทเป็นบุญหนุนเนื่อง

เก็บเงินหงอยเหง�เปล่�เปลือง

จงใช้เงินเดินเรื่องโลกรื่นรมย์

เปลี่ยนที่เป็นธรรมเลิศล้ำ�ค่�

เป็นที่ดิน ปลูกป่� สง่�สม

ปล่อยที่ดินว่�งเปล่�โง่เง่�งม

ใช้ที่ดินถิ่นอุดมทำ�คว�มดี

ฝันอย�กมีพรรคก�รแมวของตัวเอง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สองตายายที่อยู่แต่ในบ้านกับแมว ๒ ตัวในบ้าน ขาว

ตัวดำาตัว แต่ก็เป็นขาวปลอมและดำาปลอม เพราะตัวดำาน้ันเกิด

มาด้วยสีศุภลักษณ์ (พื้นน้ำาตาลมีแต้มน้ำาตาลเข้ม ๙ แต้ม) 

ต่อมาเปลี่ยนสีเป็นสีดำาทั้งตัวหลังหายไปจากบ้านหนึ่งปีเจ็ด

เดือน 

ส่วนตัวขาวนั้นก็ไม่ใช่ขาวมณี ซึ่งเป็นแมวไทยพันธุ์แท้

มีตาข้างละสี ตากับยายร่วมกันเลี้ยงแมวมา ๓๗ ปีเท่ากับ

ชีวิตแต่งงาน เก็บแมวตัวแรกมาเลี้ยงเพราะเป็นลูกแมวเดิน

โซเซเที่ยวขออาหารคนไข้หน้าโรงพยาบาล มีความปรารถนา

อยากได้แมวขาวมณี แต่แมวเป็นร้อยๆ ตัวที่เคยเลี้ยงก็ไม่

เคยมีสีขาวเลย จนเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วพบลูกแมวสีขาวกินน้ำา

จากท่อในตลาดก็เลยเก็บมาเลี้ยง แต่ก็เป็นเพียงแมวขาวที่มี

หางลายและมีลายที่หน้าผาก

อารัมภบทที่นำาเสนอนั้นก็มาจากความปรารถนาของ

นักการเมืองสตรีชื่อดัง ที่ประกาศลาออกจากพรรคเผาไทย                                                                      

ประกาศตั้งพรรคการเมือง โดยให้เหตุผลว่า “อยากมีพรรค 

การเมืองของตัวเองมาช้านาน” ทำาให้ผมนึกอยากจะประชด

ประชัน ประกอบกับความปรารถนาชอบแมวขาวมณีนั้นเป็น

เรื่องจริง 

แต่ปรัชญาการเลี้ยงแมวและหมาของสองตายายก็เพื่อ

ช่วยชีวิต มิใช่บำารุงบำาเรอความปรารถนาของตน เพราะ

สามารถซ้ือแมวขาวมณีมาเล้ียงได้ แต่ก็ไม่ทำาเพราะเมื่อเจตนา

ที่แท้จริงมิใช่บำารุงบำาเรอกิเลสของตน แม้ว่าจะมีความสุข มี

ความรักกับการเลี้ยงแมวก็ตาม แต่ก็ต้องยืมคำาคมของเติ้ง 

เสี่ยวผิงมาใช้ เพราะแมวดำาแมวขาวก็ทำาให้มีความสุขได้

พรรคการเมืองในความคิดของนักการเมือง ก็ไม่แตก

ต่างอะไรกับสมบัติชิ้นหนึ่ง ทั้งๆ ที่พรรคการเมืองนั้นมิใช่เป็น

ของใครคนใดคนหน่ึง เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษายุบ         

พรรคอนาคตใหม่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า ไม่                                                                    

ต้องการให้มีใครให้ผลประโยชน์แก่พรรคการเมือง เพื่อป้องกัน

มิให้พรรคการเมืองเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง 

แต่การประกาศของอดีตสมาชิกพรรคเผาไทยที่เพิ่ง

ประกาศลาออกว่า “ปรารถนาอยากจะมีพรรคการเมืองของ

ตนเองมานานแล้ว” สวนทางกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งก็เชื่อว่าในโลกแห่งความเป็นจริง “พรรคการเมืองอาจจะ

เป็นของใครก็ได้ แต่ไม่ใช่ของสมาชิกหรือประชาชน”

เรื่องนี้บ่งบอกว่า เหตุผลที่ประชาธิปไตยไทยยังตั้งไข่

หญิงผู้เขย่�เอเชีย-แปซิฟิก

การเมืองไทยถึงทางตันก็เพราะประชาชน เลือกตั้งกี่                                                                

ครั้งก็ได้แต่ ส.ส.ลูกจ้างเจ้าของพรรคการเมือง เพราะทั้ง

ประชาชนและผู้อาสามาให้เลือกต่างก็ไร้ความรับผิดชอบต่อ

สังคมเหมือนกัน.

แจ๋วหลบ

 

มีคนในพรรคเพื่อไทยบอกว่าเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตย 

ผมนี่ขำากลิ้งเลยครับ เพราะ ส.ส.พรรคยังถูก นายทักษิณจูง

จมูกอยู่ทุกวัน ครั้งก่อนส่งน้องสาวมาคุม วันนี้ส่งลูกสาวมา

คุม ยิ่งกว่าบริหารบริษัทเสียอีก เพราะ ส.ส.ไม่ต่างจากลูกจ้าง

ที่ต้องทำาตามนายจ้าง ห้ามใครหือ 

มีที่ไหนล่ะครับ จู่ๆ จะเปลี่ยนโครงสร้างพรรค ก็ตั้ง

หัวหน้าครอบครัวขึ้นมาเหยียบหัวหัวหน้าพรรค ในโลกนี้ ไม่                                             

มีท่ีไหนทำากันครับ มีแต่ท่ีพรรคเพื่อไทยท่ีบอกว่าเป็นฝ่ายประ 

ชาธิปไตยนี้แหละครับ 

ส่วนคนที่ออกจากพรรคเพื่อไทย อ้างว่าอยากมีพรรค

ของตัวเอง มันก็ชัดเจนในตัว เพราะพรรคเก่าที่อยู่มีเจ้าของ  

ก็ต้องมาตั้งพรรคเองเป็นเจ้าของเอง สรุปแล้วการเมืองเป็น

เรื่องของนักการเมือง เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองครับ 

ไม่ใช่ประชาชน.

ภคว�

* ก่อนนอนกราบไหว้    ภควา

ตรองตริพระพุทธา    ตื่นรู้

เผื่อดับขณะนิทรา    สู่สุคติ

เผื่อตื่นเช้ากอบกู้    สติแก้วสู่ขวัญฯ

* พรุ่งนี้เราไม่รู้    เป็นอย่างไร

เมื่อได้เดินก็เดินไป    สุดสู้

ปัจจุบันขณะผ่องใส    ทุกขณะ

ทุกข์กลายเป็นตบะกู้    จิตแก้วนิโรโธฯ

* เอาละนะก่อนเข้า    นิทรา

บริกรรมคำาพุทธา    ไป่ยั้ง

ฤๅพุทโธภาวนา    บ่หยุด

วิมุตติจิตต่อตั้ง    มตะแก้วคาพุทโธฯ

* ตายทุกหลับแล้    ลาตาย

สงบไป่วุ่นวาย    พรุ่งนี้

ตื่นฟื้นเรื่องหลากหลาย   อุบัติ

แจ่มชัดเรื่องลับลี้    บัดนี้ต้องตายฯ

วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี

เ

ดู

แนนซี เพโลซี
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องยอมรับว่า ธุรกิจอาหารจะต้องอาศัยเทรนด์ความ 

ต้องการของผู้บริโภคและคนในสังคมเพื่อที่จะสามารถ

ตอบสนองกับตลาดได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายชนิดของ

ธุรกิจอาหารที่เกิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ช่วง

หนึ่ง และความนิยมก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆ อย่างเช่น ร้านหมู

กระทะ ร้านชานมไข่มุก ร้านบุฟเฟต์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดมักจะ

เกิดขึ้นมาตามเทรนด์ความต้องการนั้นๆ

แต่ร้านประเภทนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากความนิยมใน

ประเทศเท่านั้น หากก็มีบางกลุ่มธุรกิจที่เกิดขึ้นและสามารถ

จับตลาดต่างประเทศได้ จนต่อยอดและขยายธุรกิจโดยไม่

พึ่งพาเทรนด์ของความนิยม หลังจากหมดความนิยมไปก็ยัง

สามารถผลักดันให้ตัวเองอยู่รอดมาได้ ซึ่งในช่วงนี้เทรนด์

ธุรกิจอาหารที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นสินค้าที่ผลิตมาจาก

โปรตีนจากพืช หรือที่เราเคยได้ยินกันในชื่อ “แพลนต์เบส”

เทรนด์ของคนรักสุขภาพนั้นมีมานานและต่อเนื่อง แต่

เมื่อได้มาผนวกกับการต้องการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วด้วย

นั้น แพลนต์เบสจึงเป็นตัวเลือกหลักๆ ที่ทำาให้ผู้ที่สนใจอาหาร

ด้านนี้เกิดความนิยมมากขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วแพลนต์เบสถือว่า

เป็นอาหารที่มีมานานมากแล้วในสังคม แต่ในอดีตด้วยเทค 

โนโลยีที่มีอยู่ก็ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับ

คนบางกลุ่มได้

แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีวิธีการเลียนแบบโปรตีน

จากพืชให้มีคุณสมบัติคล้ายกับของเนื้อสัตว์ ได้อย่างใกล้

เคียงมากๆ จึงสามารถพัฒนาวงการอาหารแพลนต์เบสขึ้น

ไปได้อีกระดับ และยังสามารถดึงกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้นนอก

เหนือจากคนรักสุขภาพอีกด้วย ซึ่งทำาให้ในปัจจุบันตลาดของ

อาหารจากโปรตีนนั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่

ในประเทศไทย แต่ยังเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจ

เช่นกัน

ซึ่งจากการสำารวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้า

ไทยในประเทศต่างๆ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.วิชาดา 

ภาบรรเจิดกิจ ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่าง

ประเทศ ณ กรุงมาดริด ถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าโปรตีน

จากพืชของไทยเพื่อเจาะตลาดสเปน รองรับความต้องการ

บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ (DITP) จึงออกมาแนะนำาผู้ประกอบการดังกล่าวถึง

โอกาสที่จะผลิตสินค้าอาหารที่มุ่งใช้วัตถุดิบโปรตีนจากพืช 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการ

สร้างความยั่งยืนในการเข้าสู่ตลาดในระยะยาว

โดยโอกาสในการทำาตลาดสินค้าดังกล่าว ทูตพาณิชย์

ได้รายงานข้อมูลยืนยันว่า มีผลการศึกษาเรื่อง Route to the 

food transition โดย Louis Bonduelle Foundation ที่ระบุ

ถึงผลการสำารวจว่า ราว 64% ของชาวสเปนยืนยันที่จะเพิ่ม

การบริโภคโปรตีนจากพืชในปีนี้ ด้วยเหตุผลหลักด้านสุขภาพ 

78% และความยั่งยืน 48% เหตุผลรองลงมา ได้แก่ ราคา 

26% และรสนิยม 21% โดยประชากรวัยหนุ่มสาวในยุค Gen 

Z ที่มีอายุระหว่าง 18-28 ปี ยืนยันการบริโภคโปรตีนจากพืช

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

ซึ่งเห็นได้ว่า โปรตีนจากพืชมีบทบาทสำาคัญต่ออาหาร

ของสเปนและสร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการ และ 7                                                       

ใน 10 คนยืนยันว่าจะเพิ่มการบริโภคโปรตีนจากพืชในปีนี้                                                            

อีกทั้งจะบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า นอก                                                                

จากน้ีผลการศึกษาอีกหลายสถาบันระบุว่า มีจำานวนผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมอาหารเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่รับผิดชอบดำาเนินการ

เรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก โดย

เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ 

และยังระบุว่า หากลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลงครึ่ง

หนึ่ง และเพิ่มการบริโภคพืช ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจะ                                                                            

ลดลงถึง 40% สำาหรับตัวชี้วัดบางตัวในส่วนของการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ

แน่นอนว่า จากทัศนคติของชาวสเปนที่ได้จากผลการ

สำารวจ แสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีสำาคัญของผู้ประกอบการไทย                                                                           

ท่ีจะเกาะเทรนด์อาหารคร้ังใหม่น้ี และพัฒนาข้ึนไปให้สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศ 

ไทยหรือสเปน แต่อาจจะยังสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ 

อื่นๆ ที่กำาลังให้ความสนใจกับกลุ่มอาหารแพลนต์เบสอยู่อีก

ด้วย.

แพลนต์เบสกำาลังบูม

เศรษฐกิจ

ต้

มจ.อินเตอร์ ไฮด์ (IHL) เตรียมยกทัพผลิตภัณฑ์ใหม่                                       

โซฟา ภายใต้แบรนด์ “ALEX” ผลิตจากหนังวัวเกรด                                                               

พรีเมียม ร่วมออกบูธในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 

2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-                                 

14 สิงหาคมนี้ ที่บูธ D43-44                                          

ฮอลล์ 98-104 ศูนย์นิทรรศ 

การและการประชุมไบเทค 

บางนา งานน้ีผู้บริหารหนุ่มไฟ

แรง วศิน ดำารงสกุลวงษ์ ฝาก

บอกว่า ผลงานช้ินน้ีเป็นการ

ต่อยอดมาจากธุรกิจผลิตหนัง

เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึง IHL มีวัตถุดิบ

อยู่แล้ว ผนึกกับความเช่ียวชาญ

ในการผลิตทำาให้ได้สินค้าท่ีออก

มาเจ๋งสุดๆ คุณภาพยอดเย่ียม...

แน่นอนคร้าาา!.

บ

คุณภาพเยี่ยม

วศิน 

ดำ�รงสกุลวงษ์

ก.ล.ต.ชี้Zipmexส่อผิด3กระทง

ปรับเกณฑ์ • นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย หรือ AAT พร้อมด้วยนายภารุจ ดาว

ราย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย หรือ DAAT และนายธราภุช จารุวัฒนะ นายกสมาคม

มีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT แถลงข่าวรวมพลังประกาศปรับกฎเกณฑ์ค่า

ธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ทั้งด้านเนื้อหา วิธีการ 

ขอบเขตการนำาเสนอแต่ละประเภท ตลอดจนการเรียกเก็บ การจ่ายค่าธรรมเนียม ให้มีความชัดเจนและ

ร่วมสมัยมากขึ้น. 

แม้ว่าผู้ประกอบการจะยังคงมีปัจจัยลบที่ต้องให้ต่อสู้                                                                               

กับการดำาเนินธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หยุดเดินหน้ากิจกรรม

และโปรโมชั่นดีๆ เริ่มต้นกันที่ โลตัส มอบรถควบคุมอุณหภูมิ

จำานวน 12 คันให้เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจ 9 กลุ่มท่ัว

ประเทศ เพื่อนำาไปใช้ในการขนส่งผลผลิตจากแหล่งเพาะปลูก 

ใน “โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตรงจากเกษตรกร” 

ของโลตัส เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ด้วย

การลดการสูญเสียจากการขนส่งในอุณหภูมิที่ ไม่เหมาะสม                                                                   

ทำาให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ และลูกค้าได้ผักผลไม้สด                                                                    

ใหม่คุณภาพสูง โดยรถควบคุมอุณหภูมิจะถูกนำาไปใช้เพื่อประ 

โยชน์ในกิจการของกลุ่มนั้นๆ ด้านการขนส่งและกระจาย

ผลผลิตทั้งผักและผลไม้ ...•

ต่อกันที่ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ร่วม

มือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อช่วย

เหลือและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ร่วม                                                                               

แรงร่วมใจช่วยกันทาสีเครื่องเล่นและส่วนต่างๆ ของโรงเรียน

บ้านห้วยกวางจริง รวมถึงสร้างแปลงเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อ

คุณครูและเด็กๆ กว่า 176 ชีวิต กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการ FedEx Cares ของบริษัทแล้ว ยังเป็น

ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี การดำาเนิน

ธุรกิจของเฟดเอ็กซ์ในประเทศไทยอีกด้วย ...•

ส่วนทางด้าน บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE                                                                       

และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำากัด มอบอุปกรณ์กีฬา 

อาทิ ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตซอล ลูกเปตอง และตาข่าย

วอลเลย์บอล ทดแทนของเดิมที่ชำารุดเสียหาย เพื่อใช้ในการ

ฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง                                                                          

สมบูรณ์ และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรง                                                                     

เรียนในอำาเภอนครหลวง โดยมีคณะครูและตัวแทนนักกีฬา 

โรงเรียนวัดปรีดารามเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัด                                                                            

ปรีดาราม ตำาบลแม่ลา อำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา ...•

ปิดท้ายกันที่ อากะ (AKA) ร้านอาหารในเครือ บมจ.

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 15 ปี เปิดตัว 15 

เมนูใหม่ เตรียมเสิร์ฟเมนูคุณภาพ จัดเต็มความอร่อยไม่อั้น 

สะท้อนความเชื่อ Passion for Grill เอาใจคนรักบุฟเฟต์ปิ้ง

ย่าง ตั้งแต่เนื้อสันคอออสเตรเลียทรัฟเฟิล, ชีสทรัฟเฟิล, คานิ

มิโสะ, หมึกเจาะหม่าล่า และอีกหลายเมนูให้ได้ลิ้มลองแบบ

ไม่มีเบื่อ พร้อมมอบคูปองส่วนลด 15% ในทุกมื้อให้มาใช้

บริการในครั้งถัดไป โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 

กันยายน 2565 ...•

ปัดไม่รู้3ส.ค.เซ็นท่อน้ำ�อีอีซี
อาคมโยนธนารักษ์แจง/เข็นPGS10อุ้มรายย่อย

ปทุมวัน • ‘อาคม’ ระบุยังไม่รู้ธนารักษ์ดีเดย์ 3 ส.ค. เซ็นสัญญา 

‘วงษ์สยามก่อสร้าง’ เดินหน้าโครงการท่อน้ำาอีอีซี การันตีเตรียมส่ง

โครงการ PGS10 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท-Micro 5 วงเงิน 3.5 

หมื่นล้านบาท ลงสนามช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน

นายอาคม เติมพิทยาไพ  

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวถึงกรณี

ที่แกนนำาฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย

เตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดผู้ที่

เกี่ ยวข้องในโครงการบริหาร

และดำาเนินกิจการท่อส่งน้ำาสาย

หลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า 

คณะกรรมการที่ราชพัสดุต้องไป

พิจารณาในรายละเอียด ซึ่งก่อน

หน้านี้ในฐานะ รมว.การคลัง ได้                         

สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จ                           

จริงแล้ว และได้มีการส่งผลตรวจ 

สอบกลับ ไปให้ กรมธนารั กษ์

พิจารณาว่าผลการตรวจสอบมี

ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง

กันอย่างไร ส่วนการตัดสินใจว่า

จะดำาเนินการอย่างไรต่อไปนั้น

อยู่ที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุ

ส่วนกรณีที่กรมธนารักษ์

จะมีการลงนามกับบริษัท วงษ์

สยามก่อสร้าง จำากัด ในวันที่ 3 

ส.ค.นี้ ต้องไปถามกรมธนารักษ์

เอง ส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้ ใน

ฐานะ รมว.การคลัง ก็ทราบเรื่อง

นี้จากทางสื่อว่าจะมีการลงนาม

ในวันดังกล่าว

“เรื่องการลงนามกับวงศ์

สยามก่อสร้าง วันที่ 3 ส.ค.นั้น 

ต้องถามทางกรมธนารักษ์ ผมยัง

ไม่ได้รับรายงานอะไร ทราบจาก

สื่อเหมือนกัน แต่หากจะมีการ

ลงนามจริงก็เชื่อว่ากรมธนารักษ์

ได้พิจารณาแล้ว” นายอาคมระบุ

ทั้งนี้ นายอาคมได้กล่าวใน

การเป็นประธานเปิดงาน ‘บสย.                                                

BEYOND BORDERS : ก้าว

ข้ามทุกข้อจำากัด’ ว่า ขณะนี้อยู่                                         

ระหว่างการพิจารณารายละเอียด 

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ PGS 

10 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท 

และโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ 

Micro Entrepreneur 5 วงเงิน 

3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ

เห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้ โดย

มองว่า บสย.มีบทบาทชัดเจนต่อ

ภาคธุรกิจภายใต้ยุคที่การดำาเนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็ม 

อีเปลี่ยนแปลงไป

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร 

กรรมการและผู้จัดการท่ัวไป บสย.                                        

กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของ

โควิด-19 ในปี 2564 บสย.ได้ช่วย

ค้ำาประกันสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี

กว่า 2.2 แสนราย ในจำานวนนี้

เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะ

บาง 73% และปัจจุบัน บสย.มี

ยอดค้ำาประกันสะสม 1.3 ล้าน

ล้านบาท สามารถช่วยเอสเอ็มอี                                                 

เข้าถึงสินเชื่อในระบบ 7.4 แสนราย 

ช่วยรักษาการจ้างงาน 11 ล้านคน                                                      

สร้างผลประโยชน์ตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ 5.7 ล้านล้านบาท.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ปักธงย้ายสายไฟลงดินเสร็จปี70

ไทยโพสต์ • กลุ่มผู้เสียหาย Zipmex 

บุก ก.ล.ต. ยื่นหลักฐานเอาผิด ผู้                                               

บริหารยันไม่กดดันหลังมีชื่อตระกูล 

ใหญ่โผล่ ด้าน ‘อาคม’ บี้บริษัท

ต้องรับผิดชอบลูกค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวัน

ที่ 1 ส.ค.2565 กลุ่มผู้เสียหายกรณี 

Zipmex Thailand ได้ยื่นข้อมูล และ

เข้าหารือกับผู้บริหารของคณะ                                        

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด     

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนางสาว

รื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 

ก.ล.ต. ได้ออกมารับข้อมูลหลักฐาน

ต่างๆ พร้อมระบุว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ 

และได้เรียก Zipmex มาชี้แจงต่อ

เนื่อง ขณะนี้ต้องมาดูข้อมูลเพื่อ

รวบรวมประสานงานข้อมูลอื่น ซึ่ง                                               

ข้อมูลจากฝั่ งผู้ เสียหายจะเป็น

ประโยชน์ทำาให้ ก.ล.ต.ได้นำาไป

พิจารณาให้ครอบคลุมครบถ้วน

โดย ก.ล.ต.ได้ตั้งข้อสังเกต                                                 

ว่า Zipmex อาจเข้าข่ายความผิด                                                     

3 ประการ ได้แก่ 1. Trading Rules                                                                

คือ ระงับการซื้อขายในบัญชีซื้อ

ขายโดยไม่มีเหตุอันควร ปิดระบบ

ซื้อขาย 2.เข้าข่ายประกอบธุรกิจอื่น 

เนื่องจากใบอนุญาตของ ก.ล.ต. 

โดยเฉพาะ Zipup+ ที่เป็นการโอน

เงินไปที่บริษัทแม่ที่สิงคโปร์ และ 

3.อาจมีความผิดตามกฎหมาย อื่นๆ                                                      

ซึ่ง ก.ล.ต.ได้ประสานงาน และ

บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

พิจารณาว่ามีความผิดที่เข้าข่าย

ข้อกฎหมายอื่นนอกเหนือจาก 

พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่

ส่วนกรณีมีตระกูลใหญ่ซึ่ง

เป็นที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้น Zipmex 

ด้วยน้ัน นางสาวรื่นฤดีระบุว่า ไม่ได้                                              

กังวลหรือลำาบากใจในการทำางาน

แต่อย่างใด โดย ก.ล.ต.ต้องทำางาน                                         

ตามอำานาจหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.สิน 

ทรัพย์ดิจิทัล และมีการทำางานตลอด 

24 ชั่วโมง 7 วัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวว่า เรื่องนี้ 

ก.ล.ต.ได้ประสานกับกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (DSI) และกองปราบปราม 

รวมทั้งได้ประสานไปยังทางการ

ของสิงคโปร์ ซึ่งยืนยันว่าหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามดูแล

เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยต้องเป็น

ไปตามหลักการของกฎหมาย รวม

ถึงต้องดูแลผลประโยชน์ของประ                           

ชาชน นักลงทุน และบริษัทจะ

ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ

ดูแลนักลงทุนอย่างเคร่งครัด ตาม                              

พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนประเด็น

ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ทาง 

Zipmex ต้องรับผิดชอบเพราะเป็น

ลูกค้าของบริษัท.

ณัฐวัฒน์ ห�ญกล้�

ตลาดหุ้นไทยเริ่มขยับปรับเพิ่มตามตลาดโลก แต่เนื่อง 

จากเพิ่งเริ่มขยับทำาให้ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินหน้าต่อไปอีก

นาน แน่นอนว่าหนทางนี้ ไม่ได้ โรยด้วยดอกไม้ แต่เป็นถนนที่

ยังขรุขระ ทำาให้การเดินจะต้องค่อยเดินค่อยไป จุดดีคือการที่

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวน้อย จนแทบจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทำาให้มี

ข้อดีกับการลงทุนได้มาก เพราะย่ิงราคาหุ้นขยับข้ึนน้อยแต่ธุรกิจ

ในตลาดกลับมีผลประกอบการท่ีดีกว่าเดิม เท่ากับเพ่ิมความคุ้ม

ค่าในการลงทุนมากย่ิงข้ึน จากจุดด้อยท่ีมีการปรับตัวช้ามากๆ 

กลับกลายเป็นจุดดีจุดเด่นท่ีจะทำาให้นักลงทุนมองความคุ้มค่า

ในการลงทุนได้ชัดเจนมากข้ึน หลายๆ ตลาดกำาลังดีดตัวกลับ

ไปอยู่ระดับสูงสุด แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ต่ำากว่าจุดสูงสุดเดิม

มาก เท่ากับมีระยะเวลาในการเดินหน้าได้อีกมากและอีกนาน 

จึงไม่น่าแปลกใจท่ีนักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยกลับมาซ้ือหุ้นเข้า

พอร์ตมากข้ึน จนถึงวานน้ี (1 ส.ค.65) กลุ่มนักลงทุนต่างชาติได้ซ้ือ

หุ้นเข้าพอร์ตมากกว่า 1.19 แสนล้านบาทไปแล้ว โดยวานน้ีซ้ือเพ่ิม

ไปอีก 1,853.53 ล้านบาท เป็นการซ้ือแบบค่อนข้างมากในแต่ละวัน 

หากไม่มีความม่ันใจมากพอคงไม่กล้าท่ีจะโหมซ้ือต่อเนื่องเกือบทุกวัน

ขณะเดียวกัน นักลงทุนไทยโดยเฉพาะนักลงทุนทั่วไปก็ถือ

โอกาสขายทำากำาไรได้สะดวกมากขึ้น วานนี้ ได้ขายออกมากถึง 

2,246.48 ล้านบาท แต่ตลาดกลับไม่ลง มีแต่จะถีบตัวสูงขึ้น โดย

ดัชนีตลาดบวกมากถึง 16.83 จุด มาปิดที่ 1,593.24 จุด โดยมีวอลุ่ม

เพิ่มหนาตาถึงระดับ 82,256.81 ล้านบาทแล้ว มองว่าตลาด

กลับมาคึกคักมาก และด้วยการลงทุนที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยน

มือกันมาตลอด ทำาให้ตลาดยังคงมีสภาพคล่องดีมาก ก็ต้องบอก

ว่าทิศทางตลาดยังอยู่ในทางบวกต่อไป เนื่องจากพื้นฐานตลาด

แข็งแกร่งมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่างๆ กลับมามีกำาไรสูงขึ้นจะมีผล

ให้มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงตามมาในระยะต่อไป การทยอยเลือก

ลงทุนในปัจจุบันจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดี และจะได้ความคุ้มค่ามาก

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่งบอกได้เลยว่าธุรกิจยัง

เติบโตดี จึงน่ามองท่ี JWD, WICE 

และ TTA กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำามัน

ยังคงผันผวนในระดับสูง ธุรกิจจะยังมี

กำาไรดี จึงน่ามองท่ี BGRIM, GPSC 

และ EA กลุ่มไฟแนนซ์ การท่ีตลาด

คึกคักมากธุรกิจจะมีผลดีมาก น่ามอง

ท่ี BYD, CHAYO และ HENG กลุ่ม

อาหาร ธุรกิจท่ีมีแต่จะโตต่อเนื่อง ย่ิง

เงินเฟ้อสูงธุรกิจจะมีรายได้สูง น่ามอง

ท่ี ASIAN, CFRESH และ RBF หุ้น

รายตัวท่ีน่ามองมี ILM, BBL และ 

FORTH เป็นต้น 

ตลาดยังเพ่ิงขยับตัว ยังต้องปรับ

ตัวได้อีกนาน ทำาให้ความผันผวนมอง

เป็นจังหวะในการลงทุนได้ดีมากข้ึน.

ผันผวนในทางบวก

82,256.81

1/8/65

1,593.24
+16.83

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 9,426.19 8,846.99 +579.20
 6,432.75 6,619.00 -186.25
 39,892.98 38,039.44 +1,853.53
 26,504.89 28,751.38 -2,246.48

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.54 36.27
ยูโร 36.27 37.38
ปอนดสเตอรลิง 43.17 44.77
เยน (100 เยน) 26.67 27.81
หยวนจีน 5.01 5.41
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

อุตอัดฉีดเงิน

สินเชื่อ3พันล.

ช่วยเอสเอ็มอี
พระราม 6 • นายสุริยะ จึงรุ่ง                                      

เรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวง

อุตสาหกรรม โดยสำานักงานกอง                             

ทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประ 

ชารัฐ ได้ขยายกรอบวงเงินสิน

เชื่อเพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินกู้

สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย ระยะ

เวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำาระ

เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน                                        

เพื่อให้บริการผู้ประกอบการใน

กลุ่มธุรกิจ BCG และอีก 10 กลุ่ม                                              

ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ อาทิ กลุ่มอุตสาห                                                        

กรรมท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน                                   

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ก                                               

ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อ 

สร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรม    

โลจิสติกส์

“ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2565 กองทุนฯ ได้ให้บริการสิน

เชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมสภาพ

คล่อง และช่วยฟื้นฟูธุรกิจไปแล้ว

รวมวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท 

ซึ่งคาดว่าการขยายวงเงินสินเชื่อ

นี้จะสามารถช่วยต่อทุนที่ ใช้ ใน

การทำาธุรกิจ (Runway) ให้ธุรกิจ

เอสเอ็มอีสามารถอยู่รอดได้ ใน

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คาด

ว่าจะปล่อยสินเชื่อได้กว่า 1,000 

ราย เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า                         

10,000 อัตรา โดยคาดว่าจะ

เปิดรับคำาขอสินเชื่อผ่านช่อง

ทางออนไลน์ประมาณช่วงเดือน 

ส.ค.2565 ผู้ประกอบการที่สนใจ

สามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี www. 

thaismefund.com” นายสุริยะ

กล่าว.

คลองเตย • กฟน.ปักธงย้ายสาย

ไฟฟ้าลงดิน 236 กม.ให้เสร็จ

ภายในปี 70 ลุยจัดระเบียบสาย

สื่อสาร 1,500 กม.เสร็จภายใน 

3 ปี เดินหน้าส่งเสริมรถไฟฟ้า

พร้อมติดตั้งหัวชาร์จอีวีเพิ่ม เป้า

หมาย 500 จุดใน 5 ปี

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่า                                       

การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 64 ปี 

วันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้า

นครหลวง ว่า กฟน.ได้เร่งดำาเนิน

การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอา 

กาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งยังคง

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี

โครงการรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 

236 กิโลเมตร (กม.) มีกำาหนด

แล้วเสร็จภายในปี 2570 ปัจจุบัน

ดำาเนินการแล้วเสร็จรวม 62 

กม. ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยกิโลเมตรละ 

300-400 ล้านบาท โดยจะใช้เงิน

จากงบบริหารจัดการของ กฟน.

เอง จะไม่มีการผลักภาระไปยัง

ค่าไฟของประชาชนแต่อย่างใด

นอกจากน้ียังมีโครงการ

การจัดสายสื่อสารท่ีนำาสายเข้าไป

ในสล็อตแบ่งเป็นกลุ่ม แยกเป็น

บริษัท โดยมีเป้าหมายในการดำา 

เนินการ 1,500 กม.ภายในระยะ

เวลาต้ังแต่ปี 65-67 ซ่ึงจะดำาเนิน

การปีละ 500 กม. ขณะน้ีได้ทำา

ร่วมกับ กสทช. ขณะเดียวกันการ

ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี)                                               

เป็นอีกนโยบายสำาคัญ โดยได้

ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบสถานีอัด

ประจุไฟฟ้า พร้อมจัดทำา MEA EV 

Application สำาหรับการชาร์จและ

การเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน และ

ติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ้าภาย

โครงการ “มหานครสดใส ชาร์จไฟ

กับ กฟน.” ไปแล้ว 100 หัวชาร์จ 

และมีแผนท่ีจะติดต้ังเพ่ิมข้ึนปีละ 

100 หัวชาร์จ รวมภายใน 5 ปีมี

เป้าหมายเพ่ิมหัวชาร์จประจุไฟฟ้า

เป็น 500 หัวชาร์จ.
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ปตท.สผ.ปลื้มกำ�ไรทะลัก 
6เดือนโกยกว่า3หมื่นล้าน

อานิสงส์ขาย‘ปิโตรฯ’เพิ่ม

CKP ปลื้มกรีนบอนด์ยอดการจองเกินคาด

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเค 

พาวเวอร์ หรือ CKP ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  ใน

ฐานะกรรมการบริหาร บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำากัด หรือ XPCL 

เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.ท่ีผ่านมา XPCL ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของ 

CKP ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หรือกรีน 

บอนด์ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำานวนมาก ทำาให้มียอดขาย

รวมถึง 8,395 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดเสนอขาย 5,000 ล้าน

บาท และยอดเสนอขายเพิ่มเติมอีกถึง 3,395 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตาม บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้น

ของบริษัทที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่ XPCL มีอันดับ

เครดิตองค์กรที่ “A-” แนวโน้ม “คงที่” 

ASW ลุยผุดคอนโดฯ ใกล้สถานศึกษา 

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.                                                                                   

แอสเซทไวส์ หรือ ASW เปิดเผยว่า เทรนด์การลงทุนคอนโดมิเนียม

ปล่อยเช่ายังให้ผลตอบแทนท่ีดี โดยเฉพาะการเช่าคอนโดมิเนียม

ใกล้บริเวณสถานศึกษา มีดีมานด์เติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่

เริ่มเปิดภาคเรียน ดังนั้น บริษัทได้ทยอยเปิดตัวคอนโดมิเนียม

ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีก 2 โครงการในครึ่งปีหลังของปีนี้ ได้แก่ 

โครงการเคฟ ทาวน์ โคโลนี มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท 

จำานวน 1,083 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท ล่าสุดมียอด

ขายเปิดโครงการ 80% และโครงการเคฟ ซี้ด เกษตร มูลค่า

โครงการ 1,350 ล้านบาท จำานวน 600 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.89 

ล้านบาท ซึ่งเตรียมเปิดให้ชมห้องตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจจองเป็น

ครั้งแรก ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

EA ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ BYD

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการของบริษัท มีมติให้บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำากัด 

หรือ EMH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนใน บล.บียอนด์ 

หรือ BYD, บริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำากัด หรือ ACE และ

บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำากัด หรือ TSB โดยการเข้าซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำากัด ออกโดย BYD ในสัดส่วน 

23.63% ของทุนชำาระแล้วของ BYD ภายหลังการเพิ่มทุน

กบข.ลุยเปิดแผนลงทุนใหม่

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้เพ่ิมแผนการ

ลงทุนให้แก่สมาชิก ด้วยการเปิดแผนใหม่ ชื่อ “แผนมุ่งคุ้มครอง

เงินต้น 1” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกการลงทุนให้แก่สมาชิกในช่วง                                                            

ท่ีการลงทุนท่ัวโลกมีความผันผวน และผลตอบแทนของสินทรัพย์ 

การลงทุนต่างๆ ลดลง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความกังวลให้กับ                                                                             

กลุ่มสมาชิกท่ีรับความผันผวนได้น้อย โดยแผนน้ีมีนโยบายลงทุน

ที่มุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกให้อยู่ครบ และผลตอบแทนไม่

ผันผวนตามภาวะตลาดลงทุน

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ผลการ 

ดำาเนินงานรอบ 6 เดือนแรก

ของปี 2565 ปตท.สผ.มีรายได้

รวม 4,543 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เทียบเท่า 153,528 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนประมาณ 28% ที่มีรายได้

รวม 3,546 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เทียบเท่า 109,658 ล้านบาท 

มีกำาไรสุทธิ 918 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เทียบเท่า 31,119 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 54% จากที่มีกำาไร

สุทธิ 598 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เทียบเท่า 18,673 ล้านบาท มี

ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) 27.72 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบ

เท่าน้ำามันดิบ และมีอัตรากำาไร

ก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม

ราคาที่ 76% 

โ ดย มี ปั จ จั ยห ลัก จ าก

ปริมาณขายปิโตรเลียมเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึน 8% มาอยู่ท่ี 446,519 

บาร์เรลเทียบเท่าน้ำามันดิบต่อวัน 

จาก 413,168 บาร์เรลเทียบเท่า

น้ำามันดิบต่อวันในช่วงคร่ึงแรก

ของปี 2564 เป็นผลมาจากการ

รับรู้ปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนของ

โครงการโอมาน แปลง 61 และ

ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ

และน้ำามันดิบท่ี ปตท.สผ.เข้าเป็น            

ผู้ดำาเนินการโครงการจี 1/61 

(แหล่งเอราวัณ ปลาทอง สตูล 

และฟูนาน) ประกอบกับราคา

ขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียท่ีปรับตัวสูง

ข้ึนตามราคาน้ำามันดิบในตลาด

โลกท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ.นำา

ส่งรายได้จากการดำาเนินธุรกิจ

ให้กับรัฐช่วงคร่ึงปีแรกในรูปภาษี

เงินได้ ค่าภาคหลวง โบนัสการ

ผลิต และส่วนแบ่งผลประโยชน์

ต่างๆ ประมาณ 50,000 ล้าน

บาท เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศใน

ด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนา

ชุมชน การศึกษา และการวิจัย

และพัฒนา เป็นต้น และคณะ

กรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 29 ก.ค.                                    

2565 มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงิน 

ปันผลระหว่างกาล สำาหรับผล

การดำาเนินงานงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2565 ท่ี 4.25 บาทต่อหุ้น 

โดยกำาหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เพ่ือรับสิทธิในการรับเงินปันผล

วันท่ี 16 ส.ค.2565 และจะจ่าย

ไทยโพสต์ • ปตท.สผ.โชว์คร่ึงปีแรกกำาไร 3.1 หมื่น ล. รับอานิสงส์

จากยอดขายปิโตรเลียมเพ่ิมข้ึน 8% และรับรู้ปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนของ

โครงการโอมาน แปลง 61 พร้อมอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล 4.25 

บาทต่อหุ้น ปตท.สผ.พบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เงินปันผลในวันท่ี 26 ส.ค.2565 

นายมนตรีกล่าวว่า อีเอ็นไอ                                                    

อาบูดาบี ซ่ึงเป็นผู้ดำาเนินการ และ

บริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำากัด บริษัท

ย่อยของ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ร่วม

ทุน ได้ดำาเนินการเจาะหลุมสำารวจ 

XF-002 ซ่ึงเป็นหลุมสำารวจหลุม

แรกในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 

2 โดยได้มีการค้นพบแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติในช้ันหินกักเก็บระดับ

ลึกในปริมาณมาก ถือเป็นความ

สำาเร็จและความก้าวหน้าท่ีสำาคัญ

ท่ีจะช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

ให้กับบริษัทในอนาคต.

CEAปั้นเมืองสร้างสรรค์   

เร่งนำาร่องพัฒนา30แห่ง

พระรามเก้า • รายงานข่าวจาก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประ 

เทศไทย (รฟม.) คณะกรรมการคัด

เลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราช

บัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน พ.ศ.2562 โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-

มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และเอกชนผู้

ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์

ตามข้อตกลงคุณธรรม ได้เข้าร่วม

ในการเปิดซองข้อเสนอการร่วมลง 

ทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง

บางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 

ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติแล้ว

โดยมีเอกชนท่ียื่นข้อเสนอการ

ร่วมลงทุนฯ เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.65 มี

จำานวน 2 ราย ได้แก่  1.บมจ.ทางด่วน                                                                        

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM โดย                                                            

ยื่นข้อเสนอในนาม BEM มีผู้รับเหมา                                                      

งานโยธาคือ บมจ.ช.การช่าง และ 

2.ITD Group โดย บมจ.อิตาเลียนไทย                                                

ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD ยื่นข้อเสนอ                                                      

ร่วมกับบริษัทขนส่งอินชอน (Incheon 

Transit Corpora tion) ผู้ให้บริการ

รถไฟใต้ดินประเทศเกาหลีใต้ คาดจะ

สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฯ 

สายสีส้ม ได้ภายในปลายปี 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด บมจ.

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือบีทีเอส                                                                            

ได้มีการยื่นคำาฟ้องและคำาร้องขอทุเลา                                                 

การบังคับฯ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อ                                          

ขอให้พิจารณาและยกเลิก TOR และ                                            

RFP ของการประมูลโครงการรถไฟฟ้า                                                     

สายสีส้มรอบใหม่น้ี รวมถึงขอให้ห้าม

ไม่ให้นำามาใช้ในการประมูลอีก และขอ

ให้กลับไปใช้ TOR และ RFP ของการ

ประมูลโครงการคร้ังเดิมเมื่อเดือน ก.ค.

63 อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

คาดการเปิดข้อเสนอซองท่ี 2 ด้าน

เทคนิคน้ัน รฟม.และคณะกรรมการคัด

เลือกฯ อาจจะต้องรอการพิจารณาใน

ประเด็นการขอทุเลาจากศาลปกครอง

กลางด้วยว่าจะมีคำาส่ังอย่างไร.

หญิงก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งบริหารมากขึ้น ทั้งภาครัฐบาลและ

เอกชน พบว่าเส้นทางของพวกเธอย่อมไม่ธรรมดา หมายถึงต้อง

ทำางานหนักหน่วงมากกว่าปกติ แต่ผลลัพธ์มักจะงดงามเสมอ...  

คุณสุรีพรรณ์ ณ สงขลา หรือรองเจี๊ยบ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งหญิงแกร่งแห่งกระทรวงมหาดไทย ที่ก้าว

ขึ้นมาได้ถึงระดับแถวสองของจังหวัด  

เล่าสนุก เสียงดัง ฟังได้ยินชัดๆ ตามสไตล์ของมหาดไทย

สายบุ๋น

ผู้

ที่เคยมีชายเป็นใหญ่ เพราะก่อนหน้าไม่ปรากฏว่ามี

ธรรมเนียมปฏิบัติจะมอบหน้าที่ให้หญิงเข้ามาทำางาน 

แม้กระทั่งโรงเรียนนายอำาเภอยังไม่เปิดรับหญิงเข้า

เรียนเลยนะ..... 

บรรดาพี่น้อง 6 คน รับราชการ 3 และทำางาน

เอกชน 3 จึงเข้าใจเส้นทางการทำางานของราชการได้

เป็นอย่างดี เธอบรรจุครั้งแรกก็ที่สงขลานี่แหละ งาน

สายบริหารจัดการ จึงไม่ได้ออกไปตามอำาเภอ ทำางาน 

“บู๊” แบบข้าราชการมหาดไทยชาย 

เป็นงานที่ต้องดูแลความเรียบร้อยของ

สำานักงานจังหวัด สายงานธุรการ ที่ถูกจริตกับผู้หญิง 

ด้วยความละเอียดอ่อน 

ทำางานดูแลร่วมงานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

มาแล้วราว 20 ท่าน โอโห...มากประสบการณ์จริงๆ 

ด้วย มีไอดอลไหม ...มีซิ อยากพูดถึงท่านจัง...ท่าน 

อื่นๆ อย่าได้น้อยใจไปเลยนะ รักทุกท่านแหละ แต่

ประสบการณ์หลายเรื่องทำาให้จำาแม่น     

ไอดอลของเธอ คือ “สมพร ใช้บาง

ยาง” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มีลูกล่อ 

ลูกชน บริหารจัดการแบบดุดัน แต่ลูกน้อง

รัก ปัจจุบันท่านรับตำาแหน่งนายกสมาคม

วอลเลย์บอลฯ มาอย่างยาวนาน นัยว่าน่าจะ

เป็นวัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องมาของมหาดไทย 

ซ่ึงท่านก็เล่นวอลเลย์ฯ ไม่เป็นดอกนะ ......

เข้าใจงาน เข้าใจคน และใช้มิติ

ของคำาว่า “ผู้ใต้บังคับบัญชา” และ “ลูก

น้อง” ได้เฉียบคม ตามประสบการณ์ที่

ต้องบริหารคนอย่างเข้าใจและมีผลลัพธ์

เป็นตัวตั้ง   

ตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ รับงานมาแล้ว

เมื่อสามปีก่อน ดูแลสายงานสังคม สงขลา

เป็นจังหวัดที่มี 2 มิติ คือ การเป็นตัว

• กลายเป็นหนังหน้าไฟโดนผู้ลงทุนถล่มอย่างหนัก รื่นวดี 

สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กับปัญหา zipmex ที่มี เอกลาภ   

ยิ้มวิไล เป็นซีอีโอ ถึงขั้นจะโดนฟ้องในมาตรา 157 ละเลยปฏิบัติ

หน้าที่ งานนี้คงต้องถามหาที่ปรึกษาใหญ่สักคนในทำาเนียบรัฐบาล..ช่วย

หาทางออกไหมคะ?!? ...• 

• วันแม่ปีนี้ ห้างโรบินสันไม่ทำาให้คุณแม่คุณลูกสายช็อป

ทั่วประเทศผิดหวังแน่นอน!...เพราะ 2 บอสใหญ่ สเตฟาน จูเบิร์ท 

และ นพดล พลายระหาญ จัดเต็มกับแคมเปญใหญ่ ‘ROBINSON 

MOTHER’S DAY’ ที่มาในคอนเซ็ปต์น่ารักๆ “จะโตแค่ไหน ก็ยัง

เป็น..#เบบี๋ของแม่” งานนี้มาเต็มจริงๆ ทั้งกิจกรรมสุดคิวต์ ไอเทมเด็ด

โดนใจ และโปรโมชั่นสุดปัง ตั้งแต่วันนี้–14 ส.ค.65 ที่ห้างโรบินสัน 

ทุกสาขา ...• 

• พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้อำานวยการ และ มาดาม

จอย-ขวัญฤทัย ดำารงค์วัฒนโภคิน กรรมการผู้จัดการ แห่งรมย์รวินท์ 

คลินิก (Romrawin Clinic) ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานสุดเอ็กซ์คลู

ซีฟ My BEST VERSION จากบริษัท Allergan Aesthetics Thailand 

แบรนด์เวชศาสตร์ความงามระดับพรีเมียมจากสหฐัอเมริกา ซึ่งรมย์

รวินท์เป็นหนึ่งใน 12 คลินิกจากทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมผ่านการเป็น 

Top Spender  งานนี้แว่วว่าทั้งคู่ถึงกับยิ้มแก้มปริ!!! ...• 

• ยืนหนึ่งเรื่องเอาใจสายฟู้ดเลิฟเวอร์ บรม พิจารณ์จิตร ผุด

โปรเจ็กต์ใหม่ เนรมิตฟู้ดคอมมูนิตี้สุดฮิป “PUBLIC MARKET” ที่

บริเวณทางเชื่อมระหว่างห้างเซ็นทรัลชิดลมและศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี ด้วยการรังสรรค์พื้นที่ให้กลายเป็นถนนสายหลักสุดเก๋ที่

พลุกพล่านไปด้วยผู้คน และ 10 ร้านยอดฮิตสุดชิกแห่งยุค เอาใจเหล่า 

Foodies กับโปรโมชั่นเปิดตัว สเปเชียลเมนูลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันนี้ 

ถึง 4 ส.ค.65 งานนี้สายกินห้ามพลาด! เตรียมนัดแก๊งแต่งตัวเก๋ๆ แล้ว

มาเช็กอินกันได้เลย ... @

	 	 	 	 ณัฐ		วรา	

ามผลการวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Hypertension     

ซึ่งเป็นวารสาร American Heart Association ระบุว่า การ

งีบหลับบ่อยๆ เป็นประจำาเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

สำาหรับความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง โดยการงีบหลับ

ระหว่างวันบ่อยครั้งหรือตามปกติในผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับความ

เสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงขึ้น 12% และมีความเสี่ยงสูงที่จะ

เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 24% เมื่อเทียบกับการไม่เคยงีบหลับ ผู้

เชี่ยวชาญกล่าวว่า การงีบหลับแม้จะไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ก็อาจเป็น

สัญญาณบ่งบอกถึงคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี

นักวิจัยในจีน E Wang, Ph.D., M.D., ศาสตราจารย์และ

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยาที่โรงพยาบาลเซียงยา Central South 

University ตรวจสอบพบว่าการงีบหลับบ่อยๆ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง

ที่อาจเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคหลอดเลือด

สมองหรือไม่ นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกที่ใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิง

สังเกตของผู้เข้าร่วมในระยะเวลาอันยาวนานและการสุ่มตัวอย่าง 

Mendelian การตรวจสอบความเสี่ยงทางพันธุกรรมเพื่อตรวจสอบ

ว่าการงีบหลับบ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงและโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรือไม่

มีการใช้ข้อมูลจาก UK Biobank ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลชีวการ

แพทย์ขนาดใหญ่และแหล่งข้อมูลการวิจัยท่ีมีข้อมูลทางพันธุกรรม 

ไลฟ์สไตล์ และสุขภาพท่ี ไม่เปิดเผยชื่อจากผู้เข้าร่วมกว่าคร่ึงล้าน

คนในสหราชอาณาจักร UK Biobank คัดเลือกผู้เข้าร่วมกว่า 500,000 

คน ท่ีมีอายุระหว่าง 40 ถึง 69 ปี ซ่ึงอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

ระหว่างปี 2549 ถึง 2553 พวกเขาให้ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ และ

น้ำาลายอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับวิถีชีวิต

ของพวกเขา การสำารวจความถ่ีการงีบหลับในเวลากลางวันเกิดข้ึน 4 

จังหวัด-สงขลา และเมืองการค้า-หาดใหญ่ ทั้ง 16 อำาเภอ จึงอาจมี

บุคลิกที่ต่างกัน รองผู้ว่าฯ ทั้ง 4 ท่าน ถูกมอบหมายกำากับดูแลคนละ 

4 อำาเภอ

งานสายสังคมที่ดูแล จึงมักเป็นความละมุนของผู้หญิง อย่าง

วัดวา ผู้หญิง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส งานพิธีการรับเสด็จ ซึ่งต้อง

เนี้ยบ.... ทุกงาน

ลูกน้องจะรู้ใจรองท่านน้ีเป็นอย่างดีว่า หากข้ึนต้นคุยด้วยคำาว่า 

“คุณ” เมื่อไหร่ เป็นต้องหนาวๆ ล่ะ แต่พวกเขาก็ม่ันใจว่ารองเจ๊ียบใจดี 

ตรงไปตรงมา หากทำาผิดพลาดรีบมาสารภาพเลย จบเรื่องได้เร็วทันที

อีกราว 2 เดือน-30 กันยายน 2565 นี้ กำาลังจะเกษียณอายุ

ราชการ สารภาพว่าคงไม่ทำาธุรกิจใดๆ เพราะตลอดชีวิตที่รับราชการ

มา ไม่เคยคำานวณกำาไร-ขาดทุน คงไม่ถนัด จึงจะยังขอทำางานแนวๆ 

สังคม โดยมีประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง  

ตีความแบบนี้ ลงการเมืองละซิ.. ปฏิเสธเสียงดังว่า คงไม่ใช่

จริตอีกเช่นกัน...อย่ามาชวนให้เกิดลูกเกรงใจกันเลยนะ....อิอิอิ.

ดาวเต็มฟ้า

คร้ังต้ังแต่ปี 2006-2019 ในสัดส่วนท่ีน้อยของผู้เข้าร่วม UK Biobank

 “ผลลัพธ์เหล่านี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้คนนับล้านอาจ

ชอบงีบหลับเป็นประจำาหรือแม้แต่งีบทุกวัน” ศ.หวังระบุ โดยผลการ

ศึกษาพบว่า เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าของคนงีบหลับปกติคือผู้ชาย มีระดับ

การศึกษาและรายได้ต่ำากว่า และรายงานการสูบบุหรี่ ดื่มทุกวัน นอนไม่

หลับ กรน และเป็นคนตอนเย็น เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยหรืองีบหลับใน

บางครั้ง เมื่อเทียบกับผู้ที่รายงานว่าไม่เคยงีบหลับ คนที่มักจะงีบหลับมี

โอกาสเกิดความดันโลหิตสูงขึ้น 12% และมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือด

สมองสูงขึ้น 24%

ผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ซึ่งมักจะงีบหลับมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น 20% เมื่อเทียบกับคนอายุเท่ากันที่ไม่เคยงีบ

หลับ หลังจากอายุ 60 ปี การงีบหลับตามปกติมีความสัมพันธ์กับความ

เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงขึ้น 10% เมื่อเทียบกับผู้ที่รายงานว่าไม่เคยงีบ

หลับ

ผลการสุ่มของ Mendelian พบว่า หากความถี่ในการงีบหลับเพิ่ม

ขึ้นหนึ่งประเภท (จากไม่เคยเป็นบางครั้งหรือบางครั้งเป็นปกติ) ความ

เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น 40% ความถี่ในการงีบหลับที่สูงขึ้นมี

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มทางพันธุกรรมต่อความเสี่ยงความดันโลหิตสูง

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจำากัดที่สำาคัญหลายประการที่ต้อง

พิจารณา นักวิจัยได้รวบรวมเฉพาะความถี่ในการงีบหลับในเวลากลาง

วัน ไม่ใช่ระยะเวลา ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลว่าความยาวของการงีบส่งผลต่อ

ความดันโลหิตหรือความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองอย่างไร นอกจาก

นี้ ความถี่ในการงีบหลับถูกรายงานด้วยตนเองโดยไม่มีการวัดผลใดๆ 

ทำาให้การประมาณการไม่สามารถวัดได้ ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่เป็น

วัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวยุโรป ดังนั้นผลลัพธ์จึง

อาจไม่สามารถสรุปได้ ในที่สุดนักวิจัยยังไม่ได้ค้นพบกลไกทางชีววิทยา

สำาหรับผลของการงีบหลับในเวลากลางวันต่อการควบคุมความดันโลหิต

หรือโรคหลอดเลือดสมอง.

ต

ลุ้นรฟม.เปิดซอง

ข้อเสนอรถสีส้ม

BTSลุยร้องศาล

ไทยโพสต์ • CEA ขับเคลื่อน “เมือง

สร้างสรรค์” พร้อมพัฒนา Soft 

Power สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและ

บริการใหม่ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจท้อง 

ถิ่น ดันบรรลุเป้าหมาย 30 แห่ง

ตามโรดแมป

นายชาคริต พิชญางกูร                                           

ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA                                                  

เปิดเผยว่า ขณะน้ีได้เดินหน้าแผน                                       

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ

พัฒนาเมืองและย่านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ผ่านเครือข่ายย่าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความ

สนใจและตื่นตัวของชุมชน พร้อม

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

พื้นที่ พร้อมก้าวสู่เป็นเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่ง 

CEA มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมือง

สร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

ภายในปี 2565 พร้อมกับมุ่งความ

สำาคัญกับการสร้าง Soft Power 

เพื่อสร้างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลัง

การฟื้นตัวจากโควิด-19 ให้มาก

ขึ้น

ท้ังน้ี CEA มุ่งพัฒนาบุคลากร 

สร้างสรรค์ การเพ่ิมขีดความสามารถ                                                       

ให้แก่ธุรกิจสร้างสรรค์ และการ                                                  

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ไทยเป็น

ผู้นำาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ในบริบทโลก ซึ่งต้องใช้กระบวน 

การ Soft Power และการส่ง

ออกคอนเทนต์ผ่านสื่อต่างๆ ไป

ยังตลาดโลกมากขึ้นในระยะต่อไป 

เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้พัฒนา

สินค้าและบริการใหม่ๆ และมี

การจดทะเบียนที่ได้รับการรับรอง

ที่เป็นสากล

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการ

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของ CEA แบ่งเป็นระดับเมืองที่

เป็นเครือข่าย TCDN ที่ได้ทยอย

ดำาเนินการตามแผนระยะ 3 ปี (ปี 

2563-2565) มาอย่างต่อเนื่อง และ

จะได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ครบถึง 

30 พ้ืนท่ี (30 จังหวัด) ในปี 2565 

จากเดิมกำาหนดพ้ืนท่ีไว้ 22 จังหวัด 

ได้เพ่ิมเป้าหมายอีก 8 จังหวัดใหม่ 

ได้แก่ ลำาปาง พิษณุโลก ชลบุรี 

(พัทยา) จันทบุรี อุดรธานี ตรัง 

พัทลุง และเพชรบุรี.

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ชี้งีบหลับบ่อยครั้ง..ส่งสัญญาณเสี่ยง

โรคหลอดเลือดและคุณภาพการนอน
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘นริส’ ดันชักเย่อเข้าสู่กีฬาซีเกมส์ปี 66

กรุงเทพฯ • นายนริส สิงห์วังชา นายกสมาคมชักเย่อไทย ปรึกษา 

มร.เมียร์ สาริน ประธานชักเย่อกัมพูชา ช่วยผลักดันชักเย่อเข้าสู่

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 5-17 

พฤษภาคม 2566 ความคืบหน้าการผลักดันกีฬาชักเย่อสู่มหกรรม

กีฬาในระดับสากล โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 

นายนริส สิงห์วังชา นายกสมาคมกีฬาชักเย่อแห่งประเทศไทย 

พร้อมด้วย นายสุชาติ แจสุรภาพ อุปนายกสมาคม ให้การต้อนรับ 

มร.เมียร์ สาริน (Mr.Meas Sarin) ประธานกีฬาชักเย่อประเทศ

กัมพูชา ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีการปรึกษาหารือ

ขอให้ช่วยผลักดันกีฬาชักเย่อเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 ที่

ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 

ด้าน มร.เมียร์ สาริน กล่าวว่า “ขณะนี้รัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้

สนับสนุนกีฬาชักเย่ออย่างเป็นทางการ กัมพูชายังไม่มีทีมระดับ

ชาติ มีแต่ทีมระดับสโมสรเท่านั้น ดังนั้นการจะบรรจุเข้าเป็นกีฬา

สาธิตน่าจะง่ายกว่า ส่วนค่าใช้จ่ายในการสาธิต ทางเราจะต้องรับ

ผิดชอบทั้งหมด ซึ่งทางเราก็รับปากว่ายินดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน

การสาธิต” นอกจากนี้ มร.เมียร์ วาริน ยังกล่าวอีกว่า เมื่อเขากลับ

ถึงกัมพูชาจะเสนอเข้าที่ประชุมต่อไป

ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต ปี 8

กรุงเทพฯ • นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงาน

ภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่ม

ตราช้าง, คุณกิตติ อดิเรก ประธานกรรมการ บริษัท อุดมพานิช 

คอร์ปอร์เรชั่น จำากัด, โปรเชน สหรัฐ มานิตยกุล Co-Founder 

& Owner บริษัท เลบอร์น กอล์ฟ จำากัด, คุณบุญโชค วงศ์ดีเลิศ 

Business Director BC Interholding Co., Ltd. เจ้าของผลิตภัณฑ์

เข็มขัด MIN BELT และคุณอาณกร หมั่นไชย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

การตลาด บริษัท กอล์ฟเมท (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ผลิตและ

จำาหน่ายถุงมือกอล์ฟ STAN เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน

กอล์ฟเยาวชน “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต ปี 8” โดย

นายสุรพล อุทินทุ กล่าวว่า กอล์ฟเยาวชน “ช้าง ไทยแลนด์ จู

เนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต” ในปีนี้ ได้กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้ง หลัง

จากสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 8 

เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนอายุระหว่าง 8-22 ปีเข้า

แข่งขัน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง ได้แก่ รุ่น Junior 

Boy-Girl อายุ 8-12 ปี, รุ่น Super Junior Boy-Girl อายุ 13-18 ปี 

และรุ่น Special Class Boy-Girl อายุ 19-22 ปี ในรอบคัดเลือก 

แข่งขันแบบ Stroke Play ในระบบสะสมคะแนนแบบภูมิภาค แบ่ง

การแข่งขันเป็น 4 ภาค ภาคละ 2 สนาม รวม 8 สนามทั่วประเทศ 

แข่งสนามละ 2 วัน เพื่อให้น้องๆ ได้ทำาการแข่งขันกันได้อย่างเต็ม

ที่ และเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี รวม 144 คน เข้าแข่งขันใน

รอบชิงชนะเลิศ ในระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2565 ที่สนาม

เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี เพื่อชิงทุน

การศึกษา และสิทธิ์ในการเข้าแคมป์พัฒนาทักษะกอล์ฟจากโค้ช 

PGA Tour Academy พร้อมต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพต่อไป”

‘ราซกัตลิโอกลู’ คว้าแชมป์ทะลุ 100 เวิลด์ SBK

สาธารณรัฐเช็ก • ยามาฮ่า เรซซิ่ง เฉลิมฉลองแชมป์ที่ 100 และ 

101 บนเวทีเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ หลัง โทปรัค ราซกัตลิโอกลู #1 แชมป์

โลกสังกัดพาต้า ยามาฮ่า วิธ บริกซ์ เวิลด์เอสบีเค ผงาดคว้าดับเบิล

วินเนอร์ โพเดี้ยม จากการชิงชัยในสนามที่ 6 ศึกเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ 

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ศึกซูเปอร์ไบค์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2022 

สนามที่ 6 ของฤดูกาล ดวลความเร็วระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา ณ ออโตโดรม โมสต์ สาธารณรัฐเช็ก ระยะทางต่อรอบ 

4.212 กิโลเมตร ชิงชัยทั้งสิ้น 3 เรซ ในรายการโปรเซคโก ดีโอซี 

เช็ก ราวด์ โดย โทปรัค ราซกัตลิโอกลู (หมายเลข 1) แชมป์โลกคน

ปัจจุบัน สังกัดพาต้า ยามาฮ่า วิธ บริกซ์ เวิลด์เอสบีเค ทำาผลงานได้

อย่างยอดเยี่ยม บิดคว้าโพเดี้ยมอันดับ 2 จากการชิงชัยในเรซแรก 

ก่อนที่จะรีดฟอร์มเก่งเหมาแชมป์ในเกมซูเปอร์ โพลเรซ และเกม

ในเรซที่ 2 ซึ่งเป็นการคว้าชัยครั้งที่ 100 และ 101 ของค่ายยามา

ฮ่า บนเวทีเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ รวมถึง อันเดรีย โลคาเทลลี  #55 ดาว

บิดอิตาเลียนเพื่อนร่วมสังกัด ที่สามารถขยับผลงานได้อย่างต่อเนื่อง 

เดินหน้าคว้าแต้มให้กับตนเองและต้นสังกัด หลังบิดจบการแข่งขัน

ด้วยอันดับ 6 จากการชิงชัยทั้ง 3 เรซ ที่ออโตโดรม โมสต์ เก็บแต้ม

รั้งอันดับ 3 และ 4 บนตารางแชมเปียนชิพประเภทนักบิด มี 260 

และ 148 คะแนน ตามลำาดับ ศึกซูเปอร์ไบค์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 

2022 จะพักเบรกยาวราว 6 สัปดาห์ ก่อนจะคัมแบ็กดวลสนามที่ 

7 วันที่ 9-11 กันยายน ณ เซอร์กิต เดอ แนแวร์ส แม็กนีย์-คูส์ 

ประเทศฝรั่งเศส ในรายการพิเรลลี่ เฟรนช์ ราวด์.

กรุงเทพฯ • สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ส่งจดหมาย

ยืนยันทวีปเอเชียจะได้สิทธิ์ส่งชาติเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

โลก 2026 รอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดาและเม็กซิโกเป็น

เจ้าภาพร่วมกัน ทั้งหมด 8 ชาติ และสิทธิ์การเล่นรอบคัดเลือก 

Intercontinenal อีก 1 ชาติ โดยได้รับการรับรองโดยสภากรรมการ

บริหารเอเอฟซี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

โดยการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย จะ

แบ่งเป็นทั้งหมด 4 รอบดังนี้

รอบแรก นำา 22 ชาติที่อยู่อันดับ 26-47 ของทวีป จับสลาก

แข่งขันแบบ 2 นัดเหย้า-เยือน ในวันที่ 12 และ 17 ตุลาคม 2566 

หาทีมชนะ จำานวน 11 ทีมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ 2

รอบ 2 นำา 25 ชาติแรกของทวีป บวกกับ 11 ชาติจากรอบคัดเลือก

รอบแรก รวมเป็น 36 ชาติ แล้วนำามาแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม และแข่งแบบ

พบกันหมด เหย้า-เยือน จำานวน 6 นัด และนำาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์

กลุ่ม (รวม 18 ชาติ) ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบ 3 โดยโปรแกรมมีดังนี้

แมตช์เดย์ 1-2 : 16-21 พฤศจิกายน 2566

แมตช์เดย์ 3-4 : 21-26 มีนาคม 2567

แมตช์เดย์ 5-6 : 6-11 มิถุนายน 2567

รอบสาม : นำา 18 ชาติที่ผ่านเข้ารอบ 3 มาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 6 ทีม และแข่งขันแบบพบกันหมด เหย้าเยือน

แมตช์เดย์ 1-2 : 5-10 กันยายน 2567

แมตช์เดย์ 3-4 : 10-15 ตุลาคม 2567

แมตช์เดย์ 5-6 : 14-19 พฤศจิกายน 2567

แมตช์เดย์ 7-10 : ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2568

โดยแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มจากรอบนี้ จำานวน 6 ทีม จะได้

สิทธิ์ไปเล่นรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลก 2026 ทันที

ไทยมีลุ้นบอลโลก2026เอเชียได้8ทีมครึ่ง

ขณะที่ทีมอันดับ 3-4 ของทั้ง 3 กลุ่มทั้งหมด 6 ทีม จะ

มาแข่งขันรอบเพลย์ออฟ โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม 

และแข่งแบบพบกันหมดแบบนัดเดียวจบ ในช่วงเดือนกันยายน-

พฤศจิกายน 2568

โดยทีมที่ได้แชมป์กลุ่มจะเป็นทีมลำาดับที่ 7 และ 8 ที่ได้เข้าร่วม

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย

อินโดนีเซีย • การแข่งขันกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 

ที่เมืองสุราการ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 

สิงหาคม 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการไทย และเจ้าหน้าที่

รวมทั้งสิ้น 479 คนร่วมชิงชัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา   

T Sports 7 ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทางช่อง T 

Sports 7 และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ T Sports 7   

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) พร้อมคณะผู้บริหาร กกท.

ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้

กำาลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ

งานในศูนย์อำานวยการคณะ

นักกีฬาไทย ที่โรงแรม เดอะ 

สุนัน โฮเต็ล โซโล ประเทศ

อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

พร้อมทั้งหารือร่วมกับทีมผู้บริหาร

ศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทย 

ร่วมด้วย นายพิทักษ์ พลขันธ์ 

หัวหน้าคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการติดตามผลการแข่งขัน

นักกีฬาไทย และวางมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 

“การบริการด้านต่างๆ ของศูนย์อำานวยการในครั้งนี้เป็นครั้ง

ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดครั้งหนึ่ง เรามีการประชุมกันทุกวัน เพื่อสรุป

เรื่องปัญหาต่างๆ โดยได้ร่วมมือกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งหัวหน้านักกีฬาจะมีการประชุมกับเจ้าภาพฝ่ายจัดในทุกๆ 

วัน และนำาเอาปัญหาต่างๆ มาคุยกับศูนย์อำานวยการแห่งนี้เพื่อแก้ไข”

ดร.ก้องศักดได้มอบอุปกรณ์ปกป้องการแพร่ระบาดของโควิด-

19 และยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย พร้อม

เปิดเผยว่า อาเซียน พาราเกมส์ครั้งนี้ น่าเป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อโค

วิด-19 ซึ่งจากที่ได้รับรายงานเริ่มมีผู้ติดเชื้อประมาณ 18 คน แบ่งเป็น

นักกีฬา 8 คน และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬา ทำาให้ กกท.ต้องวางมาตรการ

และหาแนวทางป้องกันอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ ได้ดำาเนินการแยกนักกีฬา

ที่ติดเชื้อออกมา และคัดแยกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกีฬา

ประเภททีมที่ต้องกำาชับให้ระมัดระวัง

อย่างมาก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

การแข่งขัน 

“นักกีฬาที่ติดเชื้อโควิด-19 ยัง

อยู่ในขั้นที่บริหารจัดการได้ แต่ก็จะ

ประมาทไม่ได้เลย เพื่อไม่ให้ตัวเลข

จำานวนผู้ติดเชื้อสูงไปมากกว่านี้ เราจะ

ดูแลนักกีฬาให้ดีที่สุด ซึ่งนักกีฬาส่วน

ใหญ่ไม่มีอาการรุนแรง เพียงแต่จะไม่

สามารถลงแข่งขันได้ และต้องเข้ารับ

การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่

กระจายออกไป”

“เราแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าอยากให้เจ้าภาพอินโดนีเซียขอความ

ร่วมมือกับทีมกีฬาจากทุกประเทศให้ความสำาคัญกับการป้องกันโควิด-19 

มากยิ่งขึ้น เช่น การกำาชับให้ใส่หน้ากากอนามัยในทุกกีฬา”

ดร.ก้องศักดกล่าวในตอนท้ายว่า  “ปัญหาเรื่องโควิด-19 อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันพอสมควร แต่ในภาพรวมแล้วนักกีฬาทุกคน

จะพยายามทำาให้ดีที่สุด ซึ่งจากการที่ได้หารือกับสมาคมกีฬาคนพิการ

และคณะกรรมการพาราลิมปิกไทย เชื่อว่าจะยังทำาได้ตามเป้าหมายที่

กำาหนดไว้”.

ศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เสร็จสิ้นโปรแกรมอุ่นเครื่อง

ปรีซีซั่นทั้งสิ้น 6 เกม ล่าสุดเปิดรังโอลด์แทรฟ           

ฟอร์ดเสมอกับ ราโย บาเยกาโน สโมสรจากศึก          

ลาลีกา สเปน ไปด้วยสกอร์ 1-1 

เกมดังกล่าวยอดทีมจากเมืองผู้ดีภายใต้การคุมของ เอริก 

เทน ฮาก กุนซือชาวดัตช์ ได้ประตูขึ้นนำาไปก่อน 1-0 จาก

การยิงของ อาหมัด ดิยัลโล ก่อนจะโดนทีมเยือนไล่

ตามตีเสมอ 1-1 ก่อนจะมาโดน อัลบาโร การ์

เซีย ยิงประตูไล่ตามตีเสมอ 1-1 

จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำาให้ลูก

ทีมของ เอริก เทน ฮาก สิ้นสุดการลง

เล่นอุ่นเครื่องปรีซีซั่นด้วยผลงานชนะ 3 

นัด เสมอ 2 นัด แพ้ 1 นัด ก่อนมีคิว

ประเดิมศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ด้วยการ

เปิดบ้านพบไบรท์ตัน วันที่ 7 สิงหาคมนี้ 

เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม หลังจบเกมดังกล่าว

มีประเด็นดรามาที่ถูกหยิบยกมาพูดถึง เมื่อ                

คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีม 

“ปีศาจแดง” ที่ในเกมนี้ถูกส่งลงเล่นเป็น 11 คน

แรกในตำาแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้า และลงเล่นไปเพียง 

45 นาที 

โดยเจ้าตัวถูกจับภาพได้ว่าเดินออกจากสนาม                     

โอลด์แทรฟฟอร์ดก่อนที่จะจบเกมดังกล่าว ซึ่งตามรายงานจาก “เดอะ 

ซัน” สื่อชั้นนำาของอังกฤษระบุว่า เขาเดินสะพายกระเป๋าออกจากห้อง

แต่งตัวก่อนเกมจบลงประมาณ 10 นาที 

 ก่อนหน้านี้เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ 5 สมัย 

หายหน้าหายตาไม่มาเข้าแคมป์ปรีซีซั่นที่ประเทศไทย, 

ออสเตรเลีย และนอร์เวย์ กับต้นสังกัด ท่ามกลาง

ข่าวลือที่ว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายออกจากทีม 

“ปีศาจแดง” เพื่อหาสโมสรที่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่า                       

แชมเปียนส์ลีก ในซีซั่นใหม่ 

การกระทำาดังกล่าวได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์

อย่างหนักจากแฟนฟุตบอล เพราะมองว่าการเดิน

ออกจากสนามก่อนเกมจะจบนั้นดูเป็นการ

ไม่ให้เกียรติสโมสรและแฟนบอล 

รวมไปถึงตัวเฮดโค้ชอย่าง              

เอริก เทน ฮาก  

ทั้งนี้ อนาคต

ของ คริสเตีย

โน โรนัลโด 

หัวหอก

ชาวโปร

ตุกีส กับ

ทีมแมน

เชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ยังเต็มไป

ด้วยความคลุมเครือ 

เพราะเจ้าตัวยังไม่ออกมา

ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะอยู่กับ

ทีมต่อหรือไม่ โดยเจ้าตัวมีสัญญา

เหลืออยู่กับ “ปีศาจแดง” อีก 1 ปี.

‘ดร.ก้องศักด’หวั่นโควิด-19กระทบผลแข่งขัน
‘ผีแดง’เจ๊าส่งท้ายปรีซีซั่น

ดรามา‘โรนัลโด’ไม่จบสิ้น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท.เข้าเยี่ยมให้กำาลังใจคณะเจ้า

หน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์อำานวยการคณะนักกีฬาไทย พร้อมทั้งได้

มอบอุปกรณ์ปกป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยาฟาวิพิรา

เวียร์ให้คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

“ปี

และทีมอันดับ 2 ของทั้ง 2 กลุ่ม จะมาเพลย์ออฟกันแบบเหย้า

เยือน ในวันที่ 5-10 กันยายน 2568 เพื่อหาทีมชนะไปแข่งขันกับ

ตัวแทนจากทวีปอื่นต่อไป 

ทั้งนี้ ทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบที่ 2 

เป็นต้นไป เนื่องจากเป็น 1 ใน 24 ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของ

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC Asain Cup 2023.

กรุงเทพฯ • เปิดตัวสโมสร “มังกรไฟ” ดราก้อนปทุมวัน 

กาญจนบุรี เอฟซี พร้อมลุยในไทยลีก 3 เป้าหมายไม่ใช่ทำาแต่บอล 

แต่ยังทำาเรื่องโอกาสเยาวชนไทยสานฝัน พร้อมปั้นนักเตะสู่สากล 

เพิ่มโอกาสและยกระดับวงการฟุตบอลในไทย พร้อมมอบอาชีพให้

นักเตะด้วย 

ความเคลื่อนไหวของ “มังกรไฟ” ดราก้อนปทุมวัน

กาญจนบุรี เอฟซี ล่าสุดได้มีการเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการ 

ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี

เปิดตัวได้ให้ โอวาทแก่ ทีมบริหารสโมสรฟุตบอล ดราก้อนปทุมวัน

กาญจนบุรี นอกจากนั้นยังมีดาราศิลปินชื่อดัง “ก้อง” สหรัถ สังค

ปรีชา ร่วมแสดงความยินดีและให้กำาลังใจทีมฟุตบอลพลังงาน

สะอาดอีก

โดยมีนายพลกฤต กล่ำาเครือ ประธานกรรมการบริษัท ดรา

ก้อนเอ็นเนอร์จีเทคโนโลยีแอนด์ออแกไนท์เซอร์ จำากัด หรือ ภาย

ใต้ Dragon Solar ผู้นำาเรื่องระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ เป็นประธานสโมสร ผนึกกำาลังผู้ประกอบการอย่าง             

Mr.Tom Zhang ฝ่ายการตลาดหัวเหว่ยไทยแลนด์ ผู้นำาเทคโนโลยี

พลังงานสะอาด นอกจากนี้ยังประสานกับสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน ซึ่งเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษา และขยาย

โอกาสให้กับเด็กขาดโอกาส เด็กชายแดน ให้ได้มีโอกาสทางการ

เรียน และการเข้าถึงโอกาสการเป็นนักกีฬามืออาชีพ นักฟุตบอล 

โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน เป็นประธานสโมสรฝ่ายวิชาการ  

สำาหรับการเปิดตัวสโมสร “มังกรไฟ” ดราก้อนปทุมวัน 

กาญจนบุรี เอฟซี ทางสโมสรยังได้เชิญ “เดอะตุ๊ก” ปิยะพงษ์ ผิว

อ่อน อดีตดาวซัลโวทีมชาติไทย มาเป็นประธานฝ่ายยุทธศาสตร์ 

เพื่อวางโครงสร้างการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีทักษาและความ

สามารถเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆ สโมสรในประเทศไทย 

หวังยกระดับวงการฟุตบอลตั้งแต่เยาวชน ประชาชน จนถึง

ลีกอาชีพ โดยมี “ออตโต้” พันธ์นารายณ์ พันธุ์ศิริ เป็นหัวหน้า

ผู้ฝึกสอน พร้อมทีมงานสตาฟฟ์ โดยจะส่งแข่งขันในฤดูกาล             

2022-23 นี้ 

นายพลกฤต กล่ำาเครือ ในฐานะประธานสโมสร กล่าว

ว่า “ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ได้มีการขยายสถาน

ศึกษา จัดตั้งวิทยาเขตที่ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้ร่วมมือ

กับสโมสรจัดตั้งเป็นศูนย์กีฬา เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการ

กีฬา ภายใต้นโยบาย “ส่งเสริมโอกาส ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมการ

ศึกษา ส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนได้

เรียนฟรี ได้เล่นฟุตบอลเป็น การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และใน

บั้นปลายชีวิตนักฟุตบอล หรือพลาดพลั้งเจ็บจนไม่สามารถเล่น

ฟุตบอลได้ ทาง DRAGON SOLAR ก็จะรับบรรจุเข้าทำางานเป็น

นักฟุตบอลอาชีพ ขยายงานสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างความ

ยั่งยืนต่อไป ฝากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันเชียร์ให้กำาลังใจกับทีมดรา

ก้อนปทุมวันกาญจนบุรี เอฟซี ในลีก 3 โดยมุ่งมั่นพาทีมเลื่อนชั้นสู่

ลีกสูงสุดไทยลีกให้ได้ภายใน 3 ปี”.

ลล์ รัสเซลล์ ตำานานผู้เล่นในตำาแหน่งเซ็นเตอร์ของทีมบอสตัน 

เซลติกส์ ยุครุ่งโรจน์ ซึ่งจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บาสเกต

บอลเอ็นบีเอ (NBA) 8 สมัยติดต่อกัน รวมทั้งสิ้น 11 สมัยตลอด

อาชีพ เสียชีวิตด้วยวัย 88 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ตามเวลา

ท้องถิ่น สหรัฐอเมริกา 

ตามแถลงการณ์ระบุว่า บิลล์ รัสเซลล์ เสียชีวิตอย่างสงบ โดยมี 

จีแอนนี ภรรยา อยู่เคียงข้าง และกำาหนดจัดพิธีไว้อาลัยจะแจ้งให้ทราบ

เร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิต 

ทว่าตำานานนักยัดห่วงรายนี้ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล สหรัฐ 

มีสุขภาพอ่อนแอเกินกว่าจะมาทำาหน้าที่มอบรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า 

(MVP) รอบชิงชนะเลิศ ที่โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส คว้าแชมป์ไปครอง 

ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากอาการป่วยที่ติดตัวมานาน

สำาหรับรัสเซลล์ โด่งดังถึงขีดสุดตั้งแต่สมัยที่เขาเล่นให้กับ

มหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก มีชื่อติดทีมออล-อเมริกัน ถึง 2 สมัย, คว้า

แชมป์ระดับมหาวิทยาลัย หรือแชมป์เอ็นซีเอเอ (NCAA) 2 สมัย, พาทีม

ชนะ 55 เกมรวด พร้อมกับยังเคยคว้าเหรียญทอง โอลิมปิก 1956 มาแล้ว  

ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่บอสตัน เซลติกส์ รัสเซลล์ แบกทีมเข้า

รอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลเอ็นบีเอหลายครั้ง คว้าแชมป์ไปครองได้ถึง 

11 สมัย โดย 2 สมัยสุดท้าย เขาทำาได้ในฐานะผู้เล่น และโค้ชผิวสีคน

แรกของลีก

เจ้าของรางวัล MVP 5 สมัย และติดออล-สตาร์ 12 สมัย มีสถิติ

ที่น่าทึ่งมากที่สุดคนหนึ่งของลีก เขาเลิกเล่นด้วยผลงาน 21,620 รีบาวด์ 

เฉลี่ย 22.5 รีบาวด์ต่อเกม 

นอกจากนี้เจ้าตัวยังครองบัลลังก์รีบาวด์สูงสุด 4 สมัย และเคยทำา

สถิติสูงสุด 51 รีบาวด์ใน 1 เกม นอกจากนี้เขายังทำาสถิติรีบาวด์อย่าง

น้อย 1,000 ครั้ง เป็นจำานวน 12 ซีซั่นติดต่อกัน ทำาสกอร์ไป 14,522 

แต้ม กับอีก 4,100 แอสซิสต์. 

‘รัสเซลล์’ตำานานยัดห่วงNBA 

เสียชีวิตอย่างสงบในวัย88ปี

บิ

สโมสร‘ดราก้อนปทุมวัน กาญจนบุรี’

ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาสร้างอาชีพ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิด

ตัวสโมสร “มังกรไฟ” ดราก้อนปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี โดยมี 

นายพลกฤต กล่ำาเครือ ประธานกรรมการบริษัท ดราก้อนเอ็นเนอ

ร์จีเทคโนโลยีแอนด์ออแกไนท์เซอร์ จำากัด (Dragon Solar) เป็น

ประธานสโมสร, รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานฝ่ายวิชาการ และ “เดอะตุ๊ก” 

ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตดาวซัลโว ทีมชาติไทยร่วมบริหารทีมด้วย.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

าพริก” เป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน ถือเป็น

มรดกแห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่สำาคัญ

ของไทย ซึ่งในแต่ละภาคก็จะมีน้ำาพริกที่เป็นเอกลักษณ์

ประจำาถิ่นของตัวเอง อย่างภาคกลาง มีน้ำาพริกลงเรือ น้ำาพริกกะปิ 

น้ำาพริกปลาทู น้ำาพริกไข่เค็ม น้ำาพริกตาแดง และน้ำาพริกแมงดา ภาค

ใต้ซึ่งเรียกน้ำาพริกว่า น้ำาชุบ มีน้ำาพริกชุบไข่ปูย่าง น้ำาพริกกั้ง น้ำาพริก

เกลือกุ้งแห้ง น้ำาพริกอานานัส ภาคเหนือ มีน้ำาพริกหนุ่ม น้ำาพริกปลา 

น้ำาพริกอ่อง น้ำาพริกคั่วทราย ภาคอีสานที่มีชื่อเรียกน้ำาพริกหลายแบบ 

อาทิ ป่น แจ่ว ซุบ เช่น แจ่วบอง น้ำาพริกปลาร้าคั่ว และอีกมากมาย

และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคอาหารหลากหลายสไตล์ 

หลากหลายสัญชาติ ได้รู้จักและยอมรับน้ำาพริกไทยดีขึ้น กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้จัดทำาโครงการ The journey of น้ำาพริกจาก

บ้านนาสู่มหานคร คัดเลือก 20 น้ำาพริกสูตรเด็ดของชุมชนทั่วทุก

ภาคของประเทศไทย ที่มาในรูปโฉมใหม่ภายใต้การรังสรรค์ของ 20 

เชฟจากร้านดังในกรุงเทพฯ จนกลายเป็นน้ำาพริกเมนูพิเศษ สู่ความ

เป็นอาหารไทยฟิวชั่นในสไตล์ญี่ปุ่น เวียดนาม อิตาเลียน ซึ่งจะเป็น

แรงบันดาลใจในการนำาน้ำาพริกไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย

เมนูในวันต่อๆ ไป

20 เมนูที่เชฟดังสร้างสรรค์ขึ้นนี้มาจากน้ำาพริกทั้ง 20 ประเภท 

ประกอบด้วย 1.ไข่ม้วนล่องใต้ ร้านอรรถรส-น้ำาพริกชุบไข่ปูย่าง 

ชุมชนคลองกำา จ.กระบี่ 2.เปาะเปี๊ยะน้ำาพริก ร้านท่าอรุณ-น้ำาพริก

ปลาร้าคั่ว ท่องเที่ยววิถีชุมชน

ปะโค จ.หนองคาย 3.น้ำาพริกหลน ร้าน 

ณ บวร-น้ำาพริกกุ้งจ่อมสมุนไพร จาก

บ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

4.น้ำาพริกกุ้งอ่อง ผักลวก ร้าน กำา

กิ๋นสุก-น้ำาพริกกุ้ง ชุมชนบ้าน

น้ำาเชี่ยว จ.ตราด 5.น้ำาพริก 

ไข่เค็มกุ้งสด ร้าน The Local 

by Oam Thong Thai Cuisine-

น้ำาพริกสะดุ้ง ชุมชนบ้านเขา

พระ จ.สุพรรณบุรี 6.น้ำาพริกหัว 

กระทือคั่วปลาแซลมอนทรง

เครื่อง ร้านยามเย็น-น้ำาพริกหัว

ทือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา 

จ.นครศรีธรรมราช

7.พล่าเนื้อน่องลายน้ำาพริกไป

นา ร้านไทยนิยม-น้ำาพริกไปนา

จากบ้านแหลมสุพรรณ จ.สุพรรณ 

บุรี 8. Sandwich Sushi ร้าน 

Honmono Sushi-น้ำาพริกปลาป่นไทท่าวัด ชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ 

จ.สกลนคร 9.บั๋นหมี่ทอดมันปลาน้ำาพริกมันปู ร้าน Masion Saigon-

น้ำาพริกมันปูม้าจากอ่าวทองคำา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลม

โฮมสเตย์ จ.นครศรีธรรมราช 10.ฮกเกี้ยนลงเรือ ร้านอบอวล- 

น้ำาพริกลงเรือ ชุมชนบ้านท่ามะปรางค์-คลองเพล จ.นครราชสีมา  

11. Seafood Tagliatelle By น้ำาพริกคั่วทราย ป้าแหลง ร้าน Le 

Khwam Luck Café-น้ำาพริกคั่วทราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้น

บ้านชนเผ่าอำาเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน 12.สปาเก็ตตี้ตาแดงมาทุ่ง โดย

ร้านสปาเก็ตตี้เฮ้าส์ ประชาชื่น-น้ำาพริกตาแดงมาทุ่ง ชุมชนบ้านทุ่งศรี 

จ.แพร่ 13.กระท้อนทรงเครื่อง ร้านแสนสำาราญที่แสนแสบ-น้ำาพริก

ชุบอานานัส ชุมชนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต 14.ข้าวผัดน้ำาพริกมะม่วง 

ปลาทอดซอสมะขาม ร้านคนชงคนปรุง-น้ำาพริกมะม่วงเบา ชุมชน

โต๊ะลางา จ.ปัตตานี 15.ข้าวผัดน้ำาพริกกุ้งกั้ง ร้านส่งเสริมโภชนา-น้ำา

พริกกั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลไม้รูด จ.ตราด

16.ข้าวแมวเหมียวคลุกพริกเกลือกุ้งทะเล ร้าน Charm 

Garden-น้ำาพริกเกลือกุ้งแห้ง วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำาบล

จาก‘น้ำ�พริก’ในถ้วยสู่20เมนูฟิวชั่น  

คลองใหญ่ จ.ตราด 17.ข้าวเหนียวผัดไข่คั่วแจ่วบองคอหมูย่าง ร้านบ้านหญิง-แจ่วบอง 

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านท่าเรือ จ.นครพนม 18.ข้าวผัดน้ำาพริกคั่วหมูตะลุยเพลิง ร้าน

เตี๋ยวเหอะ-น้ำาพริกคั่วหมูแม่ย้ง ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีนครชุม จ.กำาแพงเพชร 19.สำารับ 

Set menu ร้านขมิ้น-น้ำาพริกนรกปลาลูกเบร่ ชุมชนบ้านชายคลองปากประ จ.พัทลุง และ 

20.ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด ร้านอาหารใต้บ้านฉลอง-น้ำาพริกปลาฉิ้งฉ้าง ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน

บางเทา จ.ภูเก็ต

ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า น้ำาพริกเป็นภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมที่ตกทอดตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา จุดเด่นคือรสชาติ ปรุงง่าย และนำาพืชพรรณ

ธัญญาหารในท้องถิ่นมาปรุงร่วมด้วยไม่จำากัดหลากหลาย ในแต่ละ

ภาคของไทย แต่ละชุมชนจึงมีสูตรน้ำาพริกเฉพาะของตัวเองสืบทอด

ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและ

อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการขึ้นทะเบียนน้ำาพริกและปลาร้าเป็นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่ปี 2555 จึงเป็นวาระครบ 

10 ปี สำาหรับเมนูจากน้ำาพริกทั้ง 20 ชุมชน เป็นการนำาเสนอมิติ

การกินน้ำาพริก เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เกิด

เป็นคุณค่าใหม่ที่ร่วมสมัยเข้ากันในทุกเจเนอเรชั่น และคงอยู่กับ

ชุมชนตลอดไป

ด้าน เชฟบุญธรรม-บุญธรรม ภาคโพธิ์ จากร้าน Honmono  

Sushi ที่ได้คิดค้นทำาเมนู Sandwich Sushi เล่าถึงแรงบันดาลใจใน

การน้ำาพริกปลาป่นไทท่าวัด ว่า ใช้วัตถุดิบปลาแห้ง หอมแดง ข่า 

ตะไคร้ ใบมะกรูด พอได้ชิมรสชาติมีความเผ็ดอ่อนๆ และมีกลิ่นเครื่อง

เทศไม่แรง คิดว่าสามารถนำามาเป็นวัตถุดิบในอาหารญี่ปุ่นได้ จึงได้

ทำาเมนูแซนด์วิชซูชิแบบฟิวชั่น ชื่อไทยคือ ฮอกไกโดแซนด์วิชน้ำาพริก

ปลาป่นไทท่าวัด โดยแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตามซอยต่างๆ ก็จะมีการขายแซนด์วิชญี่ปุ่นทั้งแบบ

ดั้งเดิมและฟิวชั่น รสชาติน้ำาพริกแซนด์วิชที่มีความสไปซี่มากขึ้น ได้

ความหอมของเครื่องน้ำาพริก และยังคงรสชาติแบบญี่ปุ่นที่มีมายอง

เนสและแซลมอน ทำาให้กลมกล่อมทานได้ง่าย

เชฟเต้ง-พงศ์สิทธิ์ คำามะณีจันทร์ จากร้านไทยนิยม ที่นำาน้ำา

พริกไปนา ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ มาเป็นวัตถุดิบในเมนูพล่าเนื้อ

น่องลาย ที่ ได้แนวคิดมาจากรสชาติของน้ำาพริกที่ ไม่หวาน มีส่วน

ผสมกะปิกุ้งนาบางปลาม้า คลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพร จึงคิดว่าหาก

ทำาพล่าเนื้อน่าจะสามารถชูรสชาติของน้ำาพริกผสมกับสูตรน้ำายำาของ

ร้านได้ และยังคงรสแซ่บของเครื่องพล่าให้รสชาติที่ลงตัว

สุทธิพันธ์ บุษปนิกรกุล เจ้าของร้านแสนสำาราญที่แสนแสบ 

รังสรรค์เมนูกระท้อนทรงเครื่อง บอกว่า น้ำาพริกชุบอานานัส ชุมชน

บ้านบางโรง ที่มีส่วนผสมหอมหวานของสับปะรดและความเปรี้ยว

จากส้มควาย รสชาติที่ได้ชิมนึกถึงน้ำาเมี่ยงกับน้ำาปลาหวานมะม่วง จึง

ทำาเป็นเมนูของว่างทานเล่น อย่าง กระท้อนทรงเครื่อง ซึ่งสามารถ

ทำาได้ง่ายที่บ้าน เพียงมีน้ำาพริกและเติมน้ำาปลา น้ำาตาล นอกจากนี้ยัง

ทานคู่กับผลไม้อื่นๆ ได้ด้วย

ผู้ที่อยากลิ้มรสชาติ 20 เมนูจากน้ำาพริกสูตรเด็ดของชุมชนใน

ไทย สามารถไปเลือกรับประทานที่ร้านอาหาร หรือจะสั่งผ่าน Food 

Delivery ของแต่ละร้านก็ได้ นอกจากนี้หากต้องการลิ้มรสชาติน้ำาพริก

ต้นตำารับ สามารถสั่งได้ที่ Find Food Marketplace-วัตถุดิบต้นทาง 

ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาต์ @findfood19 ได้ตั้งแต่วันนี้- 

31 สิงหาคม 2565.

“นํ้

กระท้อนทรงเครื่อง

สุทธิพันธ์ บุษปนิกรกุล ร้าน

แสนสำาราญที่แสนแสบ

เชฟเต้ง-พงศ์สิทธิ์ คำามะณี

จันทร์ ร้านไทยนิยม

เชฟบุญธรรม-บุญธรรม ภาค

โพธิ์ ร้าน Honmono Sushi

บรรยากาศเปิดตัวทั้ง 20 เมนูจากน้ำาพริกชุมชน

ฮอกไกโดแซนด์วิชน้ำาพริกปลาป่นไทท่าวัด

พล่าเนื้อน่องลายน้ำาพริกไปนา

ไข่ม้วนล่องใต้ จากน้ำาพริกชุบไข่ปูย่าง อร่อย

ลงตัว ผสมผสานระหว่างไข่ทอดชะอม

ใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสด ทานคู่กับน้ำาพริกปลา

ฉิ้งฉ้าง ปลาพื้นถิ่นของชุมชนบางเทา

เปาะเปี๊ยะน้ำาพริก แผ่นแป้งกรอบห่อด้วยน้ำาปลาร้าคั่ว 

เพิ่มความหวานด้วยกุนเชียง เป็นเมนูคาวหวานก็เข้าท่า

ข้าวผัดน้ำาพริกมะม่วงเบาปลาทอดซอสมะขาม ชูรส

ชาติน้ำาพริกมะม่วงเบาจัดจ้าน

บั๋นหมี่ทอดมันปลา น้ำาพริกมันปู แซนด์วิชแบบเวียดนาม

ที่ใส่รสชาติความเป็นไทยด้วยน้ำาพริกมันปูหวานมัน

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลั่น ส.ค.นี้ ชงตั้ง

ซี 11 ศธ. ทันแน่ ยันยังพอมีเวลา เสนอชื่อ

ทันภายในเดือนสิงหาคม แต่จะหมุนสลับผู้

บริหาร หรือปรับทัพล็อตใหญ่ด้วยหรือไม่ 

ยังไม่ทราบ อย่าเพิ่งคิดกันไปไกล ขึ้นกับ

ความเหมาะสม  

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ

สูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อ

ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ในเดือน

กันยายนนี้ ว่า สำาหรับกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) มีผู้บริหารระดับ 11 ศธ. เกษียณอายุ

ราชการ 1 ตำาแหน่ง คือ นายสุภัทร จำาปาทอง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) โดย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยตนยัง

ไม่มีใครในใจ คิดว่ายังพอมีเวลา ซึ่งคาด

ว่าจะนำาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม

นี้อย่างแน่นอน ส่วนจะมีการหมุนสลับ

ระหว่างผู้บริหารระดับ 11 ด้วยกันหรือไม่ 

ตนยังไม่ทราบ อย่าเพิ่งคิดกันไปไกล ทั้งนี้

ในส่วนของ ศธ.จะเป็นการปรับทัพผู้บริหาร 

ระดับ 11 ล็อตใหญ่เลยหรือไม่ เรื่องนี้ก็ต้อง

ดูความเหมาะสม แต่คิดว่าเมื่อเสนอรายชื่อ

ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการแล้วก็น่า

จะทำาไปพร้อมกันได้เลย

“ดิฉันยืนยันว่า การเสนอรายชื่อไม่ช้า

แน่นอน เพราะยังมีเวลาอีก แต่คาดว่าจะ

เสนอรายชื่อให้ ครม.พิจารณาภายในเดือน

สิงหาคมนี้ และจะพยายามเคลียร์ให้จบ” 

นางสาวตรีนุชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับอัตรา

เกษียณอายุราชการผู้บริหารระดับ 10 และ 

11 สังกัด ศธ. ในเดือนกันยายนนี้ มีทั้งหมด

จำานวน 4 อัตรา ประกอบด้วย ตำาแหน่งปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตำาแหน่ง ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตำาแหน่ง 

ศึกษาธิการภาค 8 จ.ชลบุรี 1 ตำาแหน่ง และ

ศึกษาธิการภาค 17 จ.พิษณุโลก 1 ตำาแหน่ง 

นอกจากนี้ยังเหลือตำาแหน่งรองเลขาธิการ

สภาการศึกษา (สกศ.) ว่างอยู่อีก 1 ตำาแหน่ง 

ที่รอการแต่งตั้งจากการโยกย้ายผู้บริหาร 

ศธ.เมื่อปีที่ผ่านมา.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” กำาชับ ผอ.วิทยาลัย

อาชีวะรัฐ-เอกชน สอนเด็กทำาอาชีพได้จริง 

ย้ำาเป็นหัวใจสำาคัญของภาคธุรกิจ ห่วงเด็ก

อาชีวะสาขาภาคเกษตรลดลง แนะต้องเน้น

ความเป็นเกษตรเทคโนโลยีสมัยใหม่จูงใจเด็ก

เข้าเรียน

ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี - นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งรัฐและเอกชน ว่า การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำาให้เราเห็นว่าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาชีพใหม่ๆ 

เกิดขึ้น ความรู้และภาษาไร้พรมแดน ดังนั้น ผู้

บริหารทุกท่านจะต้องมีการปรับตัว และปรับรูป

แบบวิธีการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปรับหลักสูตร อาชีพ 

ระบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและ

เศรษฐกิจ ซึ่งวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดคือ

การจัดการศึกษระบบทวิภาคี ที่สถานศึกษาร่วม

กับสถานประกอบการ ในการให้เด็กและครูได้ฝึก

ปฏิบัติในสถานประกอบการซึ่งมีเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่พร้อม และทันสมัยกว่าสถานศึกษา 

และเราต้องยอมรับว่า ธุรกิจ AI Robotics EV 

เข้ามาและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นเรา

ต้องทำาให้การเรียนการสอนสอดรับกับยุคสมัย 

อีกทั้งต้องพัฒนาครูให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ ใน

สถานประกอบการ และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนเรื่องการ

เรียนแบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นได้

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ผู้บริหารจะ

ต้องเน้นเรื่องระบบทวิภาคีให้มากขึ้น จากที่มี

การดำาเนินการอยู่แล้ว จับจุดตามบริบทพื้นที่ว่า

ตอบโจทย์อย่างไร เสริมจุดไหน เพราะการเชื่อม

โยงภาคธุรกิจเป็นหัวใจสำาคัญของอาชีวะ และ

ต้องมีเครือข่ายการทำางานร่วมกับภาคเอกชน 

และตามที่ ศธ.มีโครงการตามน้องกลับมาเรียน 

โดยในส่วนของ สอศ.ก็มี โครงการอาชีวะอยู่

ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 

ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีเด็กเข้าโครงการ 5,000 คน 

ทราบว่าขณะนี้มีเด็กกลับมาเรียนกว่า 4,000 คน

แล้ว ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ช่วยเหลือกัน 

และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

“รัฐบาลภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาการอาชีวศึกษา เพราะเป็น

กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิฉัน

จึงขอให้ สอศ.เน้นการพัฒนาให้เด็กสามารถ

ประกอบอาชีพได้จริง และตอบโจทย์ภาคธุรกิจ

ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

โลกในศตวรรษที่ 21 แต่จากการลงพื้นที่ ดิฉัน

ก็รู้สึกเป็นห่วง เนื่องจากจำานวนผู้เรียนให้หลาย

วิทยาลัยลดลง โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ใน

หลายพื้นที่น้อยลง จึงได้หารือกับผู้บริหารส่วน

กลาง ว่าในภาคการเกษตรขอให้เน้นเรื่อง Smart 

Farming มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เด็ก

เห็นว่าการเกษตรสมัยใหม่ไม่ได้ ไปตรากตรำา

เหมือนในอดีต ให้ผลผลิตมาก ใช้เงินน้อย ต้นทุน

ต่ำา และยังได้สร้างเครือข่ายวิทยาลัยเกษตรฯ อื่น 

ที่มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำามาใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ทำาให้เข้มแข็ง เด็กสนใจเรียนมากขึ้น”  

รมว.ศธ.กล่าว.

สาธารณสุข • อย.พร้อมเข้าสู่องค์กร

ดิจิทัล พัฒนารูปแบบการทำางานผ่านระบบ

ออนไลน์ 3 e ประกอบด้วย 1.e-Submission 

2.e-Payment และ 3.e-License ภายใต้

แนวคิด อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน มุ่ง

เน้นลดขั้นตอนการทำางาน ลดระยะเวลาให้

บริการ อำานวยความสะดวก เพื่อเข้าสู่ระบบ

สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน 

FDA Smart Life “อย. ของ่าย ปลอดภัย 

ได้ที่บ้าน” โดยรัฐบาลได้กำาหนดนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้

บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงบูรณาการ รวม

ทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการ

ประชาชนของหน่วยงานรัฐ ดังนั้น สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ขับ

เคลื่อนนโยบายการพัฒนา อย. สู่องค์กรดิจิทัล 

(FDA Digital Transformation) ด้วยการปรับ

รูปแบบการทำางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ครบวงจร โดยเฉพาะการให้บริการขออนุญาต

‘ตรีนุช’ใจเย็นตั้งซี11ศธ.ยันยังมีเวลา

‘ครูเหน่ง’กําชับผอ.อาชีวะ

ทั้งของรัฐและเอกชน

สอนเด็กทําอาชีพได้จริง

ย้ำาเสนอชื่อ-เคลียร์ทุกอย่างทันภายในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน

อย.ประกาศเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบบริการผ่าน3e

ต่างๆ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกแก่

ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพทุกระดับ อย.จึงมุ่งมั่นพัฒนานำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการพัฒนาระบบ

งานต่างๆ สำาหรับให้บริการประชาชนและ

ผู้ประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์แบบครบ

วงจร เพื่อรองรับนโยบายการเป็น Smart อย. 

“รวดเร็ว ปลอดภัย นำาไทยสู่สากล”

โดยขณะนี้ อย.ได้พัฒนาระบบการให้

บริการอนุญาตผ่านระบบสารสนเทศ (FDA 

Smart Licensing) ที่ผู้ประกอบการสามารถ

ดำาเนินการโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ อย. ภาย

ใต้แนวคิด “อย. ของ่าย ปลอดภัย ได้ที่บ้าน” 

ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การ

ยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การ

ยื่นแจ้งรายละเอียดอาหารเสี่ยงต่ำา เช่น น้ำา

บริโภค อาหารขบเคี้ยว ขนมอบ เป็นต้น  

2) ผลิตภัณฑ์ยา ได้แก่ จดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์ 

เช่น เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิต

ยา เป็นต้น 3) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง ได้แก่ 

การยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำาอาง การต่ออายุ

ใบรับจดแจ้งเครื่องสำาอาง เช่น สบู่ แชมพู 

ครีมนวดผม ลิปสติก แป้งทาหน้า เป็นต้น 

4) ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ การ

ยื่นขอจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ในระดับความ

เสี่ยงประเภทที่ 1 เช่น Examination gloves, 

Disposable Syringe, Thermometer เป็นต้น  

5) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ได้แก่ การขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ขออนุญาต

สถานที่วัตถุอันตราย การต่ออายุเกี่ยวกับวัตถุ

อันตรายทุกประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ทำาความ

สะอาดและฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์กำาจัดแมลง 

เป็นต้น 6) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ การ

ขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภทยา

จากสมุนไพร ทั้งยาสมุนไพรเดี่ยว และยา

ตำารับ ซึ่งอ้างอิงจากที่ประกาศกำาหนดให้เป็น  

positive list เช่น ยาประสะไพล ยาหอมเทพ

จิตรยาขมิ้นชัน ยาฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

7) งานด่านอาหารและยา ได้แก่ 

การขอนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพในกรณีเกิด

ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (ยา เครื่องมือ

แพทย์) การขอนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ

เป็นตัวอย่างหรือเพื่อจัดนิทรรศการ (อาหาร 

เครื่องสำาอาง เครื่องมือแพทย์) สามารถยื่น

คำาขอและเอกสารออนไลน์ (e-Submission) 

ยื่นชำาระค่าคำาขอและค่าบริการ (e-Payment) 

และการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม

ลง FDA Digital Signature (e-License) เพื่อ

ยกระดับการให้บริการประชาชน และร่วม

กันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบสังคมและ

เศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป.

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
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11บันเทิง

ตะหมูไม่เท่าไร แต่เตะหมานี่สิ ระวังหน่อย!

ผมหมายถึงคุณจตุพร พรหมพันธุ์น่ะ เห็นวันก่อนไป

พูดที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ก่อนขึ้นเวทีเสวนา “ล้าง

บาง โคตรโกง หยุด! บ้าอำานาจ เป็นทาส ปล้นชาติ ขาย

แผ่นดิน” ว่า..

“สถานการณ์กำาลังถึงจุดใกล้จบเต็มทีแล้ว โดยวันที่                                                                     

23 สิงหาคม เวลา 00.01 น.เป็นต้นไป เป็นวันที่ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะต้องพ้นจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

โดยอัตโนมัติ

ครั้งนี้ภาคประชาชนและคณะหลอมรวมประชาชนมี

ความตั้งใจที่จะดำาเนินการให้อำานาจได้ตกถึงประชาชน

ฉะนั้นเราพร้อมที่จะเตะทั้งหมู เตะทั้งหมา เพื่อให้อำา 

นาจนั้นตกไปถึงมือประชาชนสักครั้ง”

ก็..ไม่รู้จะเตะให้หมู-หมาเจ็บตัวไปทำาไม ในเมื่อม่ันอก-

มั่นใจ พลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยอัต 

โนมัติวันที่ 23 สิงหา.นี้แล้ว ก็น่าจะรอด้วยใจร่มๆ ไม่ดีกว่า

หรือ?

จะลงถนนให้รถติด-วุ่นวายไปเพื่ออะไร และมั่นใจรึ

ว่า “คณะหลอมรวมประชาชน” ที่อุปโลกน์กันขึ้นมานั้น จะมี

มวลชนเคียงข้างออกมาไล่ประยุทธ์กันเต็มท้องถนนน่ะ..หือ?

ไหนบอก..ศรัทธาระบบสภา-ประชาธิปไตย แล้วนี่ก็เพิ่ง

ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านในศึก “ยุทธ 

การเด็ดหัว สอยนั่งร้าน” ไปหมาดๆ

พอไม่ได้ดังใจ ก็กะจะเล่นนอกสภาต่อด้วยยุทธการ “ล้าง

บาง โคตรโกง หยุด! บ้าอำานาจ เป็นทาส ปล้นชาติ ขาย

แผ่นดิน” อย่างนั้นสินะ?

วันๆ จะไม่คิดหาความสงบ-สันติให้กับประเทศ-สังคม

กันบ้างเลยเหรอ..ดูผู้ว่าฯ คุณชัชชาตินู่น แค่กางจอฉายหนัง

กลางแปลง ก็เหมือนได้ไม้กายสิทธิ์จากแฮร์รี พอตเตอร์..

เสก “ม็อบดินแดง” หายวับไปในพริบตามาจะร่วม

เดือน! 

เออ..พูดถึงหนังกลางแปลงผู้ว่าฯ จำาได้ว่าหลังการฉาย

หนังเรื่อง “รักแห่งสยาม” คุณมะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระ

กุล ผู้กำากับ ได้ โพสต์ข้อความ..

“ก่อนจะจัดเสวนาคุยกันว่าควรชวนกันมาทั้งหมดไหม 

เอาจริงๆ ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการปรากฏตัวของสิน

จัย ซึ่งเธอมีสิทธิ์จะได้รับเกียรติมาร่วมระลึกถึงผลงานที่เธอ

ทุ่มเทชิ้นนี้

และเมื่อพี่นกแสดงความจำานงว่าจะมาร่วมงาน เรา

ยินดีจะโอบกอดไมตรีจิตในครั้งนี้ มันเป็นงานที่ประหลาดมาก 

ด้านซ้ายเราคือน้องๆ กลุ่มไปม็อบ บางคนมาด้วยกำาไล EM ที่

ข้อเท้า

ขวามือเราคือนักแสดงหญิงผู้ยึดมั่นในความเชื่อของ

ตน และไม่รู้ว่าเธอต้องรวบรวมความกล้าแค่ไหนที่จะเดินเข้า

มาในวงของผู้เห็นต่าง ที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตลอดเวลา”

และท้ายข้อความคุณมะเดี่ยวว่า.. “ก่อนกลับบีบมือพี่

นกแน่นอย่างที่ไม่เคยมาก่อน เรามองตากันอยู่เนิ่นนาน โดย

ไม่พูดอะไร เรารู้ว่าพี่นกเห็นว่าเราเคยผ่านอะไรมา

เช่นเดียวกับเราที่เข้าใจว่าแกต้องเจอกับอะไรอยู่ตอน

นี้ เราไม่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนแกได้ เพราะแกก็เหมือนผู้

หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพหลายคน ที่เราคิดจะอยู่ร่วมกันให้ได้

มากกว่าจะทำาลายล้างกัน”

ครับ..ก็เป็นการสำาทับ-ยืนยันจากคุณมะเด่ียว ว่าเทศกาล

หนังกลางแปลงกรุงเทพฯ ของผู้ว่าฯ ชัชชาตินั้น ด้านหนึ่ง

เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มน้องๆ ไปม็อบได้ร่วมชุมนุมกัน!

ส่วนคุณนก สินจัย ไม่ว่าจะแสดงเจตจำานงไปร่วม

เอง หรือได้รับเชิญ ผมก็เห็นจะต้องชื่นชมในสปิริตและความ

มั่นใจ-ภูมิใจในสิ่งที่คิด-ที่ทำา

ผมว่าคุณมะเดี่ยวไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะเปลี่ยนพี่นก 

หรือพี่นกจะเปลี่ยนไปจากเดิม ยิ่งเฉพาะเรื่องของความรัก

ชาติ รักสถาบัน เห็นจะยึดมั่นในความเชื่อของตนตลอดไป..

เชื่ออย่างนั้น!

ว่าแต่..คุณมะเดี่ยวเถอะ จะถึงจุดเปลี่ยนเมื่อไหร่ล่ะ?.

จุดเปลี่ยนที่รอเห็น

เ

• “Main Style” รายการ

แนวสปอร์ตแฟชั่น โดย “บริษัท เมน

สแตนด์ ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จำากัด” ผู้ผลิตด้านสื่อกีฬาออนไลน์ 

และ Content Creator ดำาเนินรายการ

โดยหนุ่มสุดฮอต มีน-พีรวิชญ์ อรรถ

ชิตสถาพร ท่ีมาข้ึนแท่นพิธีกรเป็นคร้ัง

แรก งานน้ีได้แขกรับเชิญเป็นซูเปอร์สตาร์วงการมวย 

กันต์ ตะวันฉาย เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ยอดมวย

ดาวรุ่งแห่งยุคท่ีมาแรงสุดๆ ในตอนน้ี งานน้ีแขกรับ

เชิญจะออกมาหล่อแค่ไหน ติดตามได้ในรายการ Main 

Style ทางช่องยูทูบ Mainstand Thailand

• มาสร้างความตื่นเต้นให้ได้ลุ้นกันแน่นอน 

เมื่อ ทรูวิชั่นส์ พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปกับ The 

Masked Singer UK Season 3 รายการที่แขกรับ

เชิญจะมาสร้างความสับสนในความคิดของคุณไปกับ

เสียงร้องของพวกเขาที่คุณอาจจะคุ้นเคย แต่คาดเดา

ไม่ได้ เพราะตัวจริงของเหล่านั้นอยู่ภายใต้หน้ากาก

ที่คุณอาจจะไม่รู้และนึกไม่ถึง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 

สิงหาคมนี้ เวลา 19.50 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง Rock 

Entertainment (146, 337)

• ดำาเนินรายการอยู่คู่คน

ไทยมาจนครบ 9 ปีแล้ว สำาหรับ คุย

ข่าวเช้า ช่อง 8 และเพื่อเป็นการ

ตอบแทนแฟนข่าวท่ีติดตามรับชม

กันมาโดยตลอด ช่อง 8 จัดกิจกรรม

แจก “องค์พระพิฆเนศ ปาง

ประทานพรให้สำาเร็จ รุ่นมหาเทพ

ไอยรา” จำานวน 10 รางวัล ให้กับแฟนข่าวตัวจริง โดย

เข้ามาตอบคำาถามง่ายๆ เพียงบอกว่า “ทำาไมชอบดู

ข่าว คุยข่าวเช้า ช่อง 8 และส่งความเห็นมาได้ท่ี SMS 

4747888 ในวันท่ี 5-7 สิงหาคม ประกาศผู้ได้รับรางวัล

ในวันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม ในรายการ “คุยข่าวเช้า”

• เปิดเกมล่าผ่ามิติความมันครั้งแรกของฟรี

ทีวีไทย กับภาพยนตร์เรื่อง มอนสเตอร์ ฮันเตอร์ 

(Monster Hunter) จากแฟรนไชส์เกมดัง Action-

RPG ระดับมาสเตอร์พีซ ในโปรแกมพรีเมียม บล็อก

บัสเตอร์ ไทยแลนด์ พรีเมียร์ (Premium Blockbuster 

Thailand Premiere) วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ เวลา 

18.00 น. ทางช่อง MONO29 หรือแอปพลิเคชัน 

MONO29 เท่านั้น!.

มักเกิ้ล

ลังจากมีข่าวท่ีน่าตกใจบนท้องถนน เมื่อคานปูนสะพานกลับ

รถ กม.34 ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ใกล้

กับโรงพยาบาลวิภาราม อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

ที่ปิดซ่อม หล่นมาทับรถยนต์ทำาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ด้าน ดีเจพ่อ

หนวด หรือ ป๊อป-กิตติพงศ์ ธรรมสรณะโชติ ได้แชร์ข่าวดังกล่าวของ

ทางเพจ JS100 Radio พร้อมโพสต์ว่าตนก็ขับรถผ่านจุดดังกล่าวในวัน

เดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมลั่น “มาตรฐานคืออะไร”

 “เมื่อวานเพิ่งวิ่งผ่าน รอดมาได้คงเพราะดวงยังไม่ถึงคาดกัน

สินะ... น่ากลัวสัสเลย มาตรฐานคืออะไรหว่า? แบบนี้มันไม่ควรเป็น

เรื่องของอุบัติเหตุแล้ว...แต่มันควรกลับมาทบทวนเรื่องมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการก่อสร้าง เดี๋ยวเหล็กหล่นบ้าง ปูนหล่นบ้าง แบบนี้ต่อไป

ทางยกระดับสร้างเสร็จ มันจะวิ่งลอยฟ้าได้อย่างสบายใจจริงเหรอ? นี่

มันถนนนะโว้ยไม่ใช่บนเตียง! มึงจะให้เสียวทั้งคนข้างบน เสียวทั้งคน

ข้างล่างไม่ได้นะเห้ย! #ถนนพระราม2”.

ซีรีส์ดรามา • Viu (วิว) ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิงแบบ OTT (Over-the-top) ระดับภูมิภาค

จากกลุ่มบริษัท PCCW Media ประกาศเปิดตัวซีรีส์เกาหลี Viu Original (วิว ออริจินอล) 

เรื่องล่าสุดที่ทั่วโลกต่างรอคอย! “If You Wish Upon Me” โดยในวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่าน

มา Viu (วิว) ได้จัดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Virtual Cast Meet’ เพื่อให้ผู้ชมของ Viu (วิว) 

จำานวน 1,000 คน ได้ใกล้ชิดกับนักแสดงนำาของเรื่องอย่าง “จี ชางอุก” และ “ชเว ซูยอง” 

ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย.

ห

กร้องผิวสีชาวอเมริกัน เวลานี้คงพูด

อะไรมากไม่ได้ ว่าไปก็เข้าตัว โดย

กล่าวว่า เรื่องส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่จะเอา

มาพูดหรือชำาแหละกันให้คนทั่วไปรับรู้ หลังจาก

ที่ คริสตัล รีเนย์ ภรรยาของเขา กล่าวหาว่าเขา

นอกใจเธอด้วยการแถลงยาวแชร์ไปอินสตาแกรม 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คริสตัล รีเนย์ ภรรยาของเน-โย กล่าวหา

ว่านักร้องสายฮิปฮอปและอาร์แอนด์บี สามีของ

เธอ นอกใจเธอหลายครั้งตลอดชีวิตการแต่งงาน

ของพวกเขา โดยลงเรื่องนี้ทางโซเชียลมีเดียตลอด

ช่วงสุดสัปดาห์

นางแบบวัย 36 บอกกับผู้ติดตามของ

เธอทางอินสตาแกรมว่า เธอจะไม่โกหกต่อ

สาธารณชนอีกต่อไป ขณะที่เธออ้างว่านักร้อง

วัย 42 เคยนอกใจเธอไปมีอะไรกับผู้หญิงหลายๆ           

คนที่ขายเรือนร่างให้เขา ในแบบที่ไม่ป้องกันอีก

ด้วย

เน-โยปฏิเสธที่จะตอบโต้ข้อกล่าวหานั้น ที่

ถูกแชร์ไม่นานหลังการโพสต์ของภรรยา โดยอ้าง

ว่าเขาจะจัดการกับความท้าทายนี้เป็นการส่วนตัว

การโพสต์เป็นสาธารณะครั้งนี้ของคริสตัล

เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งคลอดลูกคนที่ 3 ของทั้งคู่มาได้

แค่ปีกว่าเมื่อมิถุนายน 2021

คริสตัลซึ่งมีอาชีพเป็นนางแบบ กับเน-

โย เจ้าของเสียงร้องเพลง Miss Independent 

แต่งงานกันในปี 2016 แต่ประกาศแยกทางใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2020 แต่ก็กลับมาคืนดีกันไม่

นานภายในปีเดียวกันนั้น และกลับมาแต่งงานกัน

ใหม่ มีพิธีที่ลาสเวกัสเมื่อต้นปีนี้

“8 ปี 8 ปีของการโกหกและหลอกลวง 8 ปี

ของการใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่รู้ กับสามีที่มีผู้หญิง

มากมายหลายคนที่ขายร่างกายให้กับเขาโดยไม่มี

การป้องกัน”

คริสตัลยังสาธยายอีกยาว และดูเหมือน

ว่าการที่เรื่องแดงข้ึนมาเป็นเพราะผู้หวังดีหลายๆ 

คนส่งภาพ ส่งข้อมูลให้เธอ จนเธอถึงขั้นขอร้อง 

ให้หยุดส่งวิดีโอหรือข้อมูลการนอกใจของเขามา 

ให้อีก เพราะเธอไม่สนใจแล้ว เธอเลือกที่จะมี

ความสุขและสุขภาพ ที่สำาคัญคือเธอมีลูกๆ ที่น่า

รัก 3 คน และจะไม่เสียเวลาปวดหัวกับสิ่งเหล่า

นี้อีก

นั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

หลายคนฟังแล้วมีแนวโน้มว่าจะหย่ากันอีก

รอบ แต่เน-โยยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือตอบ

โต้ใดๆ และขอเคลียร์เรื่องนี้เป็นการส่วนตัว.

‘ดีเจป๊อป’โวยมาตรฐานคืออะไร!

หลังมีข่าวสะพานหล่นทับรถยนต์

‘เน-โย’ปฏิเสธพูดเรื่องหย่า

ภรรยารับไม่ได้จ่อตัดขาด

นอกใจ8ปีและไร้ป้องกัน

‘วิโอเลต วอเทียร์’ กับ...

‘จินตนาการ’ถ้าวันนี้ ไม่มีเธอ?

หลายคนคงเคยสัมผัส และได้ฟังเพลงอิน

เลิฟสไตล์ วิโอเลต วอเทียร์ กันมาแล้ว ตั้งแต่

เจ้าตัวเริ่มปล่อยเพลง กักตัว เพลงสนุกสนาน 

มู้ดสดใสของสาวอินเลิฟ ที่มีอาการคลั่งรักอยาก

จะ กักตัว กับแฟนหนุ่มในช่วง Quarantine ซึ่ง

เพลงนี้ ได้พระเอกชื่อดังอย่าง เจมส์-จิรายุ ตั้ง

ศรีสุข มาเป็นพระเอก MV ก็ยิ่งส่งผลให้เพลงนี้

ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ

ตามมาติดๆ กับเพลงรักฟีลกู๊ดที่ทำาให้ใคร

กับซิงเกิลใหม่ล่าสุด 

จินตนาการ เพลงที่

เธอถ่ายทอดมุมเปราะ

บางของหญิงสาวที่

เวลารักใครสักคน

มากๆ

เกิดอาการกลัว

ที่จะสูญเสียความ

รักๆ ดีไป จนเกิดเป็นคำาถามในใจว่า แค่ลอง 

จินตนาการ ดู “ถ้าวันนี้ฉันไม่มีเธออยู่เคียงข้าง

กันแบบนี้มันจะเป็นอย่างไร” 

นอกจากเนื้อหาของบทเพลงจะเต็มไป

ด้วยอารมณ์ละเมียดละไมแล้ว มิวสิกวิดีโอของ

เพลงนี้ยังถ่ายทอดเรื่องราวได้สวยงาม และโร

หลายคนใจฟู กับ

การพูดถึงความ

รักครั้งใหม่ที่ทำาให้

เธอมีความสุข จนต้องบอกให้ โลกรู้ว่า “ตั้งแต่มี

เธอฉันมีความสุข” 

และพอปล่อยซิงเกิลนี้ออกไป แฟน

เพลงต่างคาดเดากันว่าเธอแต่งเพลงนี้มาจาก

ประสบการณ์ความรักส่วนตัว… หรือเปล่า? 

ครั้งนี้ วิโอเลต วอเทียร์ กลับมาอีกครั้ง

แมนติก เสมือนพาทุกคนหลุดเข้าไปในห้วงแห่ง 

จินตนาการ ที่ทุกคนจะสัมผัสได้ถึงเรื่องราวของ

ผู้หญิงคิดมาก ขี้กลัว จนเผลอแสดงอาการไม่น่า

รักกับคนที่รักออกไป 

โดยในใจเธอมีเพียงเหตุผลเดียวคือ “อย่า

หยุดรักเธอก็พอ” ซึ่งแฟนเพลงจะได้ฟังและ

ชม MV เพลง จินตนาการ ได้แล้วตอนนี้ทาง 

YouTube ช่อง “Violette Wautier”

นอกจากนี้เพลง จินตนาการ คือหนึ่งใน

ซิงเกิลที่จะอยู่ในอัลบั้มเต็มของ วิโอเลต วอ

เทียร์ ซึ่งจะปล่อยออกมาให้แฟนได้ฟังกันแบบ

จุใจภายในปีนี้อย่างแน่นอน.

Interthaipost69@gmail.com

หายหน้าหายตาจากวงการไปนาน สำาหรับ 

พล ตัณฑเสถียร อดีตพระเอกดังที่หันหลังให้กับ

งานแสดง มุ่งมั่นไปทำารายการอาหารจริงจัง

นานถึง 13 ปี ล่าสุดทนความคิดถึงงานการ

แสดงไม่ไหว กลับมารับงานละครอีกครั้ง 

กับ “สามีเงินผ่อน” ทางช่องอมรินทร์ทีวี 

เอชดี ช่อง 34 ที่เจ้าตัวเคยเป็นออริจินอล

พระเอกต้นตำารับ ซึ่งการกลับมาครั้งนี้

ไม่ใช่พระเอกเหมือนเคย แต่ท้าทายพลิก

คาแรกเตอร์มารับบทพ่อแทน งานนี้เจ้า

ตัวเปิดใจถึงธรรมชาติของชีวิตที่ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองในวัย 50 ปี

“ตัดสินใจกลับมารับงานละครอย่าง

นึงก็คือเคยเจอกับพี่ฉอดและคุณเอสนานแล้ว 

และพี่ฉอดก็ชวนมาเล่นละคร สิ่งสำาคัญเลยก็คือ

ผู้จัดนั่นแหละ เพราะในฐานะคนทำางานเราก็อยากร่วมงาน

กับทีมงานที่ยังไม่เคยทำางานด้วย และอาจจะเป็นด้วยความที่

เราเคยอยู่ในบทประพันธ์เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นเดิม อาการที่เรา

จะได้กลับมาอยู่ในเรื่องน้ีกับอีกบทบาทหน่ึงก็เหมือนเป็นบุพ

เพฯ เหมือนกัน ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีหลายปัจจัยเหมือนกัน

ท่ีทำาให้เราอยากกลับมาเล่นละคร ปกติก็ทำาแต่รายการอาหาร ก็

อยากเปล่ียนบรรยากาศบ้างให้กับตัวเอง และเป็นเพราะว่าเรา

เคยเล่นเรื่องน้ีไว้ และในเวอร์ช่ันท่ีพ่ีพลเล่นไว้ก็ไม่ได้เด็กเท่าน้ี 

ยังจำาภาพเดิมไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำากับบทท่ีเราเล่น ดังน้ันก็บทบาท

ไม่ใช่ส่ิงสำาคัญ แต่เป็นเพราะว่าเรามีความผูกพันกับ

ละครเรื่องน้ีและอยากจะร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆ

จริงๆ ไม่ได้หายไปไหน แต่ที่ที่เราไปอยู่

อาจจะนิ่งๆ ไม่ได้หวือหวา เพราะทำารายการ

อาหารมาปีนี้เข้าปีที่ 13 แล้ว แต่ว่ารายการ

ของเราไม่ได้อยู่ในช่วงไพรม์ไทม์ เป็น

รายการเช้า ก็คือกลุ่มคนดูก็จะเป็นคนที่เคย

ดูเราจากละครในวันที่เป็นวัยรุ่นอยู่ เพราะ

ฉะนั้นเหมือนเราอยู่ในวงการบันเทิงนั่น

แหละ แต่เราอาจจะอยู่ในมุมที่แตกต่าง ไม่

ได้อยู่ในมุมที่มีแสงเยอะๆ เรียกว่านิ่งๆ แต่

ก็ยังอยู่ตรงนี้ เอาจริงๆ ถ้าบทละครหวือหวา

มากเราก็ไม่กล้าเล่น ถ้าไปต่างจังหวัดทั้งเรื่อง

เราก็ไม่รับ มันก็มีหลายปัจจัยด้วย ดังนั้นเราก็

ต้องมาเคาะสนิม ถ้ามีบทไหนที่มันยากเกินไป เรา

ก็กลัวว่าจะไปทำาทีมงานเขาเดือด

ร้อนถ้าเราเล่นไม่ได้ เพราะฉะนั้น

จะเลือกรับบทที่มันเป็นความแตก

ต่างที่เรารู้สึกว่าต้องทำาการบ้าน

หลายคนอาจจะตามเรา

ในบทบาทท่ีเรียบร้อยหรือเป็น

พระเอกเท่าน้ัน แต่ในแง่ของเรื่อง

น้ีเราก็ยังเป็นบทผู้บริหารท่ีอายุโตข้ึน มันก็ง่าย มันก็คือเรา ก็คือ

ในมุมมองของอารมณ์ท่ีมีอารมณ์มากข้ึนในเรื่องของความขัด

แย้งท่ีมีกับลูก เรียกว่ามันเป็นความแตกต่างท่ีมีความท้าทายเรา 

แต่ไม่ได้ท้าทายจนเรามีความรู้สึกว่าต้องทำาการบ้านหนัก จาก 

“พระเอก” สู่บทบาทความเป็น “พ่อ” มันเป็นธรรมดามากมาย 

มันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต ปีน้ีเราก็อายุเข้า 50 แล้ว เป็น

เรื่องธรรมดา มันไม่มีอะไร ต่อให้เป็นรายการอาหารท่ีทำาอยู่ก็

ต้องมีวันนึงท่ีเราจับกระทะไม่ไหว เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิต

คนอยู่แล้ว อย่ายึดติดกับส่ิงท่ีเคยเป็นมาเท่าน้ันเอง”.

จากพระเอกเบอร์ต้นสู่บทพ่อ

‘พล ตัณฑเสถียร’หวนคืนวงการ



ยางเนย ที่เสิรฟเปนจานหลักในชุดเมนูชวน

รับประทานนี้ คูกับเฟรนชฟรายสที่ใหบริการ

ไมจํากัดตลอดมื้อเคียงสลัดผักสดใหมและ

ขนมปงอบรอนในแบบสเตกฟริทส (Steak-Frites) 

อยางแทจริง   

เพ่ิมเติมความอรอยแบบฝร่ังเศสเต็มข้ัน 

ดวยอีกหลายรายการอาหารจานเดน อาทิ 

ฟวกราส โอ ทอรชง จากแบรนดฌอง ลารโนดี

(‘Jean Larnaudie’ foie gras au torchon) 

เมนูรวมชีสขึ้นช� อหลากชนิดจากแบรนดเลส 

แฟรส มารชองด (‘Les Frères Marchand’ 

AOC cheese platter) ซุปปูทะเลบุยยาเบส

สไตลฝรั่งเศสสูตรพิเศษ (Bouillabaisse with 

sea crab) รวมถึงหอยนางรมสดใหมหลาก

12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายศรัญู โวหาร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ รถยนตกระบะ ย่ีหอ TOYOTA แบบ 

HILUX VIGO Double Cab 4x4 3.0G 

M/T รุนป ค.ศ. ๒๐๑๐ เลขทะเบียน 

กจ ๑๔๔๗ มุกดาหาร เลขตัวรถ MR-

0FZ29G801601762

๑ คัน บริษัทโตโยตา

มุกดาหาร ยูสคาร 

จํากัด/นางบุญมา 

สีสุนนท

๓๗๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ศาลจังหวัด

อุบลราชธานี ได

มีคําพิพากษาให

ใชราคารถยนต

คันดังกลาว 

๒๖๘,๐๐๐ บาท

๒ รถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA ไม

ติดแผนปายทะเบียน เลขเคร� องยนต 

LS110NE-0012928

๑ คัน นายสุเมธ 

ศิริณัฐพงศ 

หรือ ฮมปา

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

สภาพถูก

ดัดแปลง

๓ โทรศัพทเคล� อนที่ ยี่หอ OPPO สีแดง รุน 

A5s (CPH๑๙๐๙) หมายเลขโทรศัพท (ซิม

ที่ ๑) ๐๙๐ ๒๖๘ ๘๐๑๐ และหมายเลข

โทรศัพท (ซิมที่ ๒) ๐๘๒ ๕๐๔ ๗๐๗๒

๑ 

เคร� อง

นายศรัญู 

โวหาร

๒,๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการรวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓๘๒,๔๐๐ บาท(สามแสน

แปดหม� นสองพันส่ีรอยบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายศรัญู โวหาร กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายศิริชาญ อติวรรณาพัฒน)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายอินทรศิลป ตนทนากร อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญเลขท่ีบัญชี 

๔๓๕๐๗๐๒๘๒๗ช� อบัญชี นายทศพล นวลศรี

- นายทศพล

นวลศรี

๙๙,๕๖๖.๔๑ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ 

เลขที่บัญชี ๐๕๔๓๙๕๐๐๙๒ ช� อบัญชี นาย

ทศพล นวลศรี

- นายทศพล

นวลศรี

๒,๓๐๙.๔๓ 

บาท(ณ วันที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๐๑,๘๗๕.๘๔ บาท (หน่ึง

แสนหน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทแปดสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายอินทรศิลป ตนทนากร กับพวก 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

(นายวัฒนชัย ปอมสุข)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

(นายสุชิต แสนลาภ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

  รอยเอก

(ณัฐเศรษฐ คชเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

แสนหน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทแปดสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล กรมน้ําบาดาลเรงเดินหนา “เติมน้ําใตดิน” 

หวังแกปญหาน้ําแลง น้ําทวมพื้นที่ลุมน้ําก่ํา สกลนคร และนครพนม

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พรอมดวย นายชานน 

วาสิกศิริ รองผูวาราชการจังหวัดสกลนคร เปนประธานเปดโครงการทดลองเติมน้ําลง

สูชั้นน้ําใตดินผานระบบสระเติมน้ําพื้นที่ลุมน้ําก่ํา ณ สระเติมน้ําบานดงขวาง ตําบลดง

มะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เม� อวันที่ 29  ก.ค.65

วันชาติสาธารณรัฐเบลารุส     กิตติกร โลหสุนทร ประธานกลุมมิตรภาพรัฐสภาไทย - เบลารุส 

ไดใหเกียรติ รวมงานวันชาติสาธารณรัฐเบลารุส โดยมีนางสาวกรนันท สุคนฤธิกร กงสุล

กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจําประเทศไทย และนายโรมัน บารานอฟ ตัวแทนจาก

สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเบลารุสประจํากรุงฮานอย ใหใหการตอนรับ ณ แปซิฟค ซิต้ี คลับ 

กรุงเทพฯ

สรางศาลเจาไตฮงกง (สาทร)   ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย ประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง รับมอบ

เงินสนับสนุนจํานวน 20 ลานบาท จากฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพ� อ

สมทบทุนทรัพยการกอสรางศาลเจาไตฮงกง (สาทร) โดยมี สุทัศน เตชะวิบูลย สัก กอแสงเรือง 

วิชิต ชินวงศวรกุล รวมดวย ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เขตพลับเพลาไชย 

ยูแอนด ไอ เดินหนาขยายสาขาที่ 14 เอาใจวัยรุน สยามเซ็นเตอร ชั้น 2   ยุพิน ชัยวิกรัย 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ยูแอนดไอ กรุป เปนประธานเปดสาขาใหม ยูแอนดไอ (You & I)  

สุกี้พรีเมี่ยมบุพเฟต สาขาที่ 14 หวังใหวัยรุนใจกลางเมืองไดรับประสบการณใหมจากอาหาร

มื้อพิเศษและไดลิ้มรสชาติความอรอยจากวัตถุดิบชั้นดี น้ําซุปที่เปนเอกลักษณของทางแบรนด 

มาพรอมหมอสวนตัวที่เหมาะกับสถานการณ โควิดในยุคปจจุบัน โดยมีนฤชิต โรจนยางกูร, 

ชวินดา หาญรัตนกูล, พลอยจันทร วิฑูรชาติ, พัชรพิมล ยังประภากร,  ชโรบล เรียงสุวรรณ, 

ภัทรเดช สงวนความดี, ทัพพเทพ จีระอดิศวงศ  ผูถือหุน ผูบริหาร พรอมทั้งแขกผูมีเกียรติรวม

อวยพร ณ ราน ยูแอนดไอ (You & I) สยามเซ็นเตอร ชั้น 2 

พรอมตอนรับทุกทานอีกครั้งในสไตล 

เฟรนช-บิสโทร (French Bistro) เคลากลิ่น

อายฝรั่งเศสตนตํารับ ‘สปาสโซ บิสโทร’ ณ 

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

นําเสนอรายการอาหารเมนูใหมที่พรอมให

บริการเพิ่มเติมจากเมนูอะ ลา คารท แต

ยังคงมนตขลังความนิยมตามแบบฉบับ

หนุมสาวปารีส ใหคุณไดเพลิดเพลินกับมื้อ

อาหารในบรรยากาศราวกับจําลองยานแซ็ง-

แฌรแม็ง (Saint-Germain) มาไว ใจกลาง

กรุงเทพมหานคร

พบกับรสชาติและรสสัมผัสแบบ

ฝรั่งเศสแทๆ ในรายการอาหารเพิ่มเติมจาก 

‘สปาสโซ บิสโทร’ เริ่มตนดวยรายการเรียก

น้ํายอยแบบตนตํารับ อาทิ โวล-โอ-วองต 

แสนโปรดกับแปงพัฟฟบางกรอบกับครีมซอสไก

เน้ือนุมรสเขมขน ฟวกราสและไขโคคอตตกับ

ซอสน้ํามันทรัฟเฟลหอมกรุน และค็อกเทล

กุงเสิรฟเคลาความสดใหมของอะโวคาโด

เนื้อเนียน กอนลิ้มลองเมนูจานเดนแบบฉบับ

ชาวฝรั่งเศส ไมวาจะเปน สเตกทารทารปรุง

รสตนตํารับ กงฟตน�องเปดหนังกรอบเนื้อนุม 

สตูวเนื้อแกมวัวตุนไวนแดงรสเขมกลมกลอม 

และไกอบเนยสมุนไพรสไตลฝรั่งเศส หรือ

จะเปนเมนูจากวัตถุดิบชายฝงยอดนิยมอยาง 

หอยแมลงภู ที่นําเสนอ 4 รูปแบบ 4 รสชาติ 

‘สปาสโซ บิสโทร’ เพิ่มเติมรายการอาหารเมนูใหมเคลากลิ่นอายฝรั่งเศส

การันตีมื้อค่ําแบบฉบับหนุมสาวปารีส ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

และพลาดไมไดกับชุดเมนูแนะนําของ ‘สปาสโซ 

บิสโทร’ อยาง ‘ลา ฟอรมูล’ (La Formule) 

ที่เพิ่มตัวเลือกของ กริลลเลมอนโซล สเตก

ปลาชิ้นหนานุม ใหทุกทานไดเพลินเพลินเต็ม

ที่เพิ่มเติมจาก สเตกเนื้อริบอาย สเตกซี่โครง

แกะแลมปช็อปและบัทเทอรกริลลกุงลายเสือ

สายพันธุสงตรงจากฝรั่งเศส รายการของ

หวานที่ รับประกันความอรอยไมตางจาก

เมืองปารีสเลย

สปาสโซ บิสโทร ณ โรงแรมแกรนด 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ใหบริการสําหรับ

มื้อค่ําตลอดทุกวัน และมื้อกลางวันในวัน

หยุดสุดสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษ เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 23 กรกฏาคม 2565 เปนตนไป 

มื้อกลางวัน: ใหบริการตั้งแต 12:00 ถึง 

14:30 น. มื้อค่ํา: ใหบริการตั้งแต 17:30 

ถึง 22:30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมหรือการ

ส่ังซ้ือ โทร.0-2254-1234 และอีเมล bangkok.

grand@hyatt.com หรือรับชมขอมูลผาน

เว็บไซตไดท่ี www.grandhyatterawanbangkok.com. 

‘ตราเพชร’ แนะนํา Diamond Cafe ตอบโจทยผูเริ่มตนธุรกิจรานกาแฟ      ดร.พิชญานันท 

ลอวรลักษณ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑตรา

เพชร หรือ DRT นําเสนอผลิตภัณฑ DIAMOND Cafe ในงาน Thailand Coffee Fest 2022: 

The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย ที่เมืองทองธานี ดวยวัสดุกอสรางที่หลากหลายภาย

ใตแบรนด ‘ตราเพชร’ ใหแกผูประกอบการที่เริ่มตนทําธุรกิจรานกาแฟที่ตองการควบคุมงบ

ประมาณและระยะเวลากอสราง ในราคาพิเศษเริ่มตนเพียง 3.99 แสนบาท สําหรับขนาด 12 

ตารางเมตร ใชเวลากอสรางเพียง 30 วัน   

ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ 

ดิ เอ็มควอเทียร รวมกับ มูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพ  ในสมเด็จ  พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ,  กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม , ธนาคารออมสิน 

พรอมพันธมิตรการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

และเมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “สืบสานใจ 

หัตถศิลปไทยสูสากล” (Emporium EmQuartier 

Sense of Thai) ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม  

– 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนยการคา ดิ 

เอ็มควอเทียร เพ� อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง  เน� องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 พรอมชวนทุกคนรวมสง

เสริม สืบสาน และอนุรักษผาไทย และงาน

หัตถศิลปไทยยกระดับ สูสากล ภายในงาน

พบกับ

นิทรรศการวิดีทัศนเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาส

มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 

90 พรรษา ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการ

สนับสนุน สงเสริมให ทุกคนเห็นคุณคาของ

ผาไทย ซึ่งเปนเอกลักษณประจําชาติ เพ� อ

ใหเกิดการอนุรักษ สืบสาน รักษา และตอย

อดมรดกภูมิปญญาใหคงอยูคูผืนแผนดินไทย 

และกาวไกลไปสูระดับสากล ณ ควอเทียร 

แกลอรี่ ชั้น M ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

THAI TEXTILES TREND EXHIBITION 

ชมการจัดแสดงการออกแบบชุด “SENSE 

ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร 
รวมสงเสริมการใสผาไทย ในงาน “สืบสานใจ หัตถศิลปไทย สูสากล”

OF THAI” ที่รังสรรคจากผาไทย โดยมูลนิธิ

สงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ พรอมใชแนวทางการ

ออกแบบจาก Thai Textiles Trend Book 

Autumn/Winter 2022-2023 จาก 6 ดีไซเนอร

ชั้นนําของไทย ไดแก THEATRE, ASAVA, 

ISSUE, HOOK’S BY PRAPAKAS, WISHARAWISH 

และ TANDT ณ ควอเทียร แกลอรี่ ชั้น M 

ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

THAI CRAFT FAIR เพลิดเพลินไปกับ

ผลิตภัณฑผาไทย และสินคาหัตถกรรมชุมชน 

อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, เครื ่องจักรสาน, 

ยานลิเภา, ไมแกะสลัก รวมถึงงานเซรามิค

ตางๆ จากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ที่

คัดสรรผลิตภัณฑที่เอ็กซคลูซีฟ มีจําหน�าย

เฉพาะศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ 

เอ็มควอเทียร ณ ควอเทียร แกลอรี่ ชั้น M 

ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

SENSE OF THAI JEWELRY EXHIBITION 

ชมนิทรรศการภาพถาย JEWELRY COLLECTION 

ที่ ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายผาไทย 

ออกแบบโดย 6 รานจิวเวลร่ีช้ันนําของเมืองไทย 

จากโซน Salon de Jewel ไดแก Gems 

Pavillion, Gems Peace by Chuchai, 

Jasmin, Karat, Rajdamri Gems และ 

Sincere Jewelry

รวมสงเสริม สืบสาน และอนุรักษผาไทย 

และงานหัตถศิลป ไทยใหกาวไกลสูระดับ

สากลในงาน “สืบสานใจ หัตถศิลปไทย สูสากล” 

ในระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 

2565 ณ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) หรือ 

NUSA  ผูนําดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

และการทองเท่ียว-การแพทยทางเลือก จับมือ

รวมทุนกับ บริษัท มอรรีเทิรน จํากัด (มหาชน)  

หรือ MORE ประกาศจัดตั้ง บริษัท มอร แดน 

ณุศา เอ็นเตอรเทน จํากัด ตอยอดขยายธุรกิจ

เอ็นเตอรเทนเมนท จากโครงสรางพื้นฐาน

ของบริษัท มอร แดน เอ็นเตอนเทน จํากัด 

บริษัทยอยของ มอรรีเทิรน      

โดยจะลุยธุรกิจเปนโปรโมเตอรจัด

คอนเสิรตนําเขาศิลปนตางชาติชั้นนํา รวมถึง

เอกสิทธิ์ในการจัดมหกรรมดนตรีระดับโลก

ท่ีแรกในเอเชีย กับงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ 

(International Music Festival) พรอมกับ

การกาวเขาสูโลกของคอนเทนตที่เปนยุคของ 

Shapeshifting ที่นํานวัตกรรม Technology

Platform เขามาเพ่ิมกิจกรรมในโลกของคอนเสิรต 

ใหผูเขารวมงานได  รับความสนุกและสัมผัส

กับประสบการณที่แปลกใหม

โดยการรวมทุนของทั้งสองบริษัทใน

ครั้งนี้ มีเปาหมายที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

ดานการทองเท่ียวของประเทศไทยแบบย่ังยืน 

โดยจะใชการจัดงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ 

รวมถึงโมเดลมิวสิคและคอนเทนต อีเวนท 

เปน Key Success ของการทํารายไดเขาสู

ประเทศไทย และทําใหประเทศไทยเปน

จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวดานดนตรี

ชั้นนําระดับโลก โดยใชเมืองพัทยาที่มีความ

พรอมในเร� องของโครงสรางพื้นฐาน ระบบ

ขนสงสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน

ที่สวยงามมีความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มาเปนพื้นที่นํารองของการตอนรับ

นักทองเที่ยว

โดยจะทําใหเมืองพัทยา กลายเปน

จุดหมายเมืองทองเที่ยวที่พรั่งพรอมไปดวย

กิจกรรมมากมาย และเทศกาลดนตรีที่สราง

แรงบันดาลใจ พรอมรับสิทธิพิเศษระดับ VIP 

โดยเฉพาะอย างยิ่ งการทอง เที่ ยวผ าน

สถาบันเอ็มเพาเวอรริ ่ง เซอรวิส 

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร หรือ ESTC Training 

Center นําโดยผูบริหารคนรุนใหมวิสัยทัศนไกล 

“ดร.นุชนารถ ชลคงคา” พรอมดวยวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

อาทิ “ใหญ-โอภาส ถิรปญญาเลิศ” นักลงทุน

ผูอิ ่มสุข และ “เสกสันน ทรัพยสืบสกุล” 

หรือหมอบี ทูตส� อวิญญาณ ไดรับเกียรติจาก 

MSME Business School - Assumption 

University เชิญใหเขารวมพูดคุยในรูปแบบ

เน้ือหาสาระสนุกๆ 26 ช่ัวโมง กับ 9 เน้ือหาวิชา 

กับหลักสูตรอบรมรวมสมัย เพ� อคนวัย 60+ 

“SMART MOVE 60+” เปลี่ยนคุณใหเปน

คนทันตอการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความ

พรอมสําหรับการเกษียณอยางมีสุขแบบ 60 

young โดยมีระยะเวลาในการอบรมระหวาง

วันที่ 17 กันยายน-8 ตุลาคม ผูสนใจไดแลว

ตั้งแตวันนี้-18 สิงหาคม หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2300-4545-62 

ตอ 1125

เชิญรวมสัมผัสประสบการณอาหาร

ชวนน้ําลายสอในเทศกาลเปาฮื้อ ที่รังสรรค

โดยเชฟมากฝมือประจําหองอาหารจีนหยก 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เลือกสั่งเมนูไดตาม

ชอบ อาทิ เปาฮื้อเจี๋ยนน้ํามันหอย เปาฮื้อ

เจี๋ยนน้ําแดง เปาฮื้ออบบะหมี่น้ําแดง หรือ 

ขาวอบเปาฮื้อหมอดิน เปนตน ราคาเริ่มตนที่ 

590 บาทถวน (จากปกติ 790 บาท) ตั้งแตวัน

นี้เปนตนไป สวน “บุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน” 

ยังคงมีบริการตามปกติ เพียงทานละ 859 

บาทถวน (จาก 1,300 บาทถวน) หองอาหาร

จีนหยก เปดบริการทุกวัน มื้อกลางวันเวลา 

11.30-14.30 และมื้อเย็น 18.00-22.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร . 

0-2276-4567 ตอ 8429-30 หรือ www.fa-

cebook.com/yoktheemerald

คริสป ครีม ประเทศไทย โดนัทสูตร

ลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก สง

ความลิมิเต็ดใหแฟนคลับไดเพิ่มเลเวลของ 

คริสป ครีม เลิฟเวอรแบบเต็มข้ัน ดวยแกวมัค 

“Share the Joy with Krispy Kreme Col-

lection” ท่ีมาพรอมลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ 4 

สไตล ใหไดจับจองเปนเจาของกันงายๆ ทั้ง

สายสะสม หรือซื้อเปนของขวัญ ในราคาใบ

ละ 280 บาท ที่รานคริสป ครีม ทุกสาขา

ใกลบานคุณ หรือสั่งผานแอปพลิเคชันฟูด

เดลิเวอรี่ ตั้งแตวันนี้เปนตนไปหรือจนกวา

สินคาจะหมด (ราคาดังกลาว ยกเวน  สาขา

สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง) 

ติดตามความเคล� อนไหวของคริสป ครีม 

โดนัทสุดโปรดของคุณไดท่ี www.krispykreme.

co.th หรือ www.facebook.com/krispykreme

thailandfanpageหรือ #Krispykremethailand

“สยามพิวรรธน” ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย

และคาปลีกชั้นนํา เจาของและผูบริหาร

โครงการที่มีช� อเสียงระดับโลก ไดแก สยาม

พารากอน สยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่ 

และเปนหนึ่งในพันธมิตรเจาของไอคอน

สยาม และสยาม พรีเม่ียม เอาทเล็ต กรุงเทพ 

เปดโอกาสครั้งแรกใหนักลงทุนไดมีสวนรวม

ในความสําเร็จที่มีมาอยางยาวนานตลอด

ระยะเวลา 63 ป เตรียมเสนอขาย Perpetual 

bond อัตราดอกเบี้ย 5 ปแรกอยูในชวง 

5.25%-5.50% ตอป จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

เสนอขายใหผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุน

รายใหญ จองซื้อขั้นต่ํา 1 ลานบาท และ

ทวีคูณของ 1 ลานบาท ไดรับเครดิตเรทติ้ง

ระดับ Investment Grade สะทอนศักยภาพ

การเติบโตที่แข็งแกรงของกลุมบริษัทฯ คาด

วาจะเสนอขายในชวงตนเดือนสิงหาคมนี้ 

โดยการระดมทุนครั้งนี้ มีแผนปรับปรุง

ศูนยการคาทั้งหมดเสริมความแข็งแกรงให

ธุรกิจหลักตอบสนองการใชชีวิตวิถี ใหมสู

อนาคต รวมทั้งขยายธุรกิจสู New Economy 

ในหลายประเภท ตลอดจนการสรางดิจิทัล

แพลตฟอรมเช� อมธุรกิจหลักกับการทําธุรกิจ

ใหม ๆ รวมกับพันธมิตรใน Ecosystem และ

บริษัทยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจดานการ

บริหารอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมในอีก 1-3 ป

ขางหนา โอกาสในการรวมเปนสวนหนึ่งใน

ธุรกิจของสยามพิวรรธนที่เติบโตอยางมั่นคง

และยั่งยืนมาถึงแลว ผูลงทุนสามารถศึกษา

รายละเอียดไดจากแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวนไดที่ https://market.

sec.or.th/public/idisc/th/Product/Filing/

PL-0000007288/XX-XX-X-00000000-

00000000-X

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัททิปโก เอฟแอนดบี มอบผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ทิปโก ซุปเปอรคิด น้ําผลไมแท 

100% กวา 6,000 กลอง ภายใตแคมเปญ แบค ทู สคูล (Back to School) โดยมีน้ําผลไมให

เลือกทานถึง 4 รสชาติ ไดแก น้ําแอปเปลผสมน้ําองุนรวม น้ําองุนแดง น้ําผักผลไมรวม และ

น้ําสมโชกุน ซึ่งไดคัดสรรคุณประโยชนท่ีดีที่สุดของผักและผลไม เพ� อใหเด็กๆไดรับสารอาหาร

ครบถวนในแตละวัน และเติบโตอยางมีสุขภาพดี พรอมกับเสริมสรางภูมิคุมกันเพ� อปองกัน

ไมใหปวยงายหางไกลโควิด 19 โดยมอบใหกับสถานศึกษาทั้งหมด 9 แหง อาทิ โรงเรียน

เพชรรัชต ในพระอุปถัมภฯ โรงเรียนสารสาสนวิเทศมีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ   

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ เปนตน 

ทิปโก จัดบูธกิจกรรมมอบน้ําผลไมสําหรับเด็ก ทิปโก ซุปเปอรคิด

ใหกับสถานศึกษา 9 แหง ภายใตแคมเปญ แบค ทู สคูล (Back to School)

ณุศาศิริ จับมือ มอรรีเทิรน ผนึกกําลัง ตั้งบริษัทรวมทุน 

บุกธุรกิจ แพลตฟอรมเทคโนโลยีเพ� อความบันเทิง ดันไทยสูจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวดานดนตรีชั้นนําของโลก

เทคโนโลยีดิจิทัล จะชวยทําใหชองทางการ

จองหองพัก ตั๋วเคร� องบิน ตั๋วเขาชมเทศกาล

งานตางๆ และการจับจายใชสอยสะดวกมาก

ย่ิงข้ึน กับ Ecosystem ท่ีสนุกสนาน ตอบโจทย

นักทองเที่ยวแนวใหม รองรับไลฟสไตลเที่ยว

สนุก สะดวกสบาย บริการครบวงจร

นางศิริญา เทพเจริญ รองประธาน

เจาหนาท่ีบริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ 

จํากัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท 

ณุศา ซีเอสอาร จํากัด ประกาศขยายธุรกิจใหม 

เดินหนาลุยโปรเจกตใหญเต็มสูบ โดยใชพื้นที่ 

เลเจนด สยาม พัทยา ที่ทุมทุนไวกวา 4,500 

ลานบาท เนรมิตใหเปนเมืองทองเที่ยวสุด

มหัศจรรย “SIAM CANNABIS LAND” ดิน

แดนแหงพืชมหัศจรรย กัญชง กัญชา เปน

หัวหอกในการทองเที่ยววิถีใหมที่มีศักยภาพ

และความพรอมในการเปน Cannabis Des-

tination ทั้งทางดานการทองเที่ยว การแพทย

ทางเลือก เปนแลนดมารกแหงใหมที่ยิ่งใหญ

ที่สุดในภาคตะวันออก เปนพิกัดนําธุรกิจใหม

อยางเต็มพลัง

ดร.อมฤทธิ์ กลอมจิตเจริญ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท มอร รีเทิรน จํากัด 

(มหาชน) หรือ MORE เล็งสานตอจุดแข็งของ

การเปนเจาพอธุรกิจสายเอ็นเตอรเทนเมนท 

พรอมกับดีกรีปริญญาเอกดานการบริหาร

จัดการการทองเที่ยว ที่มาคอนเฟรมศักยภาพ

ของผูบริหาร เรียกความเช� อม่ันจากพารทเนอร 

นักลงทุน และสาธารณะชน ในการสยายปก

ของ MORE รุกเขาสูธุรกิจการทองเที่ยว และ

เอ็นเตอรเทนเมนทในครั้งนี้ ดวยการกอตั้ง 

บริษัท มอร แดน เอ็นเตอรเทน จํากัด  โดย

ไดกลาวเพิ่มเติมวา “ผมเช� อมั่นวาการขยาย

ธุรกิจสูตลาดเอ็นเตอรเทนเมนท และความ

รวมมือกับพารทเนอร ที่เขมแข็งในครั้งนี้ จะ

สามารถชวยปลุกกระแสผลักดันประเทศไทย

สูการเปน จุดหมายปลายทางการทองเที่ยว

ดานดนตรีชั้นนําของโลกที่นักทองเที่ยวตอง

นึกถึง ชวยดึงดูดนักทองเที่ยวใหหลั่งไหลเขา

สูประเทศไทยไดเปนจํานวนมาก อีกทั้งเพ� อ

รองรับการเปดประเทศหลังจากสถานการณ

โควิด ที่ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวซบเซามา

เปนระยะเวลานานเกือบสามป โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศไทยเองก็เปนหนึ่งใน Hub 

ของการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนอยูแลว

ดังนั้น การตั้งบริษัทรวมทุน จึงเปน

การนําความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 ฝาย มา

ตอยอดเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลคาของการ

ทองเที่ยว โดยชวยกันรวมสรางปรากฏการณ

เทศกาลดนตรีระดับโลก ที่จะกลายเปน Key 

Content ในการรวมสรางรายได รวมถึง

เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาแพลตฟอรม

เทคโนโลยีดานการทองเที่ยวเพ� อตอบสนอง

ทุกความตองการ และไลฟสไตลของผูบริโภค

ที่ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึง

ผลักดันเมืองพัทยาใหกลายเปนศูนยกลาง

ของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวดาน

ดนตรีชั้นนําของโลก

ซึ่งการจับมือครั้งยิ่งใหญของ ณุศาศิริ

และ มอรรีเทิรน ที่ประกาศจัดตั้ง บริษัท 

มอร แดน ณุศา เอ็นเตอรเทน จํากัด ธุรกิจ

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงใน

ครั้งนี้ จะเปนการสรางปรากฏการณเทศกาล

ดนตรีนานาชาติ ที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก โดย

ประเทศไทยจะเปนที่แรกของเอเชีย รวมถึง

สรางคอนเสิรตรวมกับศิลปนระดับโลก 

เพ� อสรางความแตกตางของโลกเอ็นเตอร

เทนเมนท โดยมีเทคโนโลยีมาเปนตัวเช� อมตอ 

เพ� อผลักดันใหประเทศไทยกลายเปน จุดหมาย

ปลายทางการทองเที่ยวดานดนตรีชั้นนํา

ของโลก สรางมูลคาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน

เทศกาลขนมไหวพระจันทร ์

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

ขนมหวานตามเทศกาลของจีนอยาง

ขนมไหวพระจันทรนี้ เกิดขึ้นเม� อหลายพันป

ก่อนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลกลางฤดูใบไม้

รวงของจีน ซึ่งเปนหนึ่งในเทศกาลที่ชาวจีน

เฉลิมฉลองกันมากที่สุด ขนมไหวพระจันทร

จะใชมอบเปนของขวัญเพ� ออวยพรใหผูรับมี

ความสุขและความเจริญรุงเรือง เน� องใน

โอกาสนี้ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ รวม

สืบสานประเพณีที่มีมานานหลายศตวรรษ

และไดทําการคัดสรรขนมไหวพระจันทรที่

มีรูปแบบเฉพาะตัวและหลากหลายรสชาติ 

บรรจุไวกลองที่สวยงามที่ออกแบบเปนพิเศษ

ในโอกาสที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ฉลอง

ครบ 25 ป เหมาะแกการมอบเปนของขวัญ

แกมิตรสหาย ครอบครัว หรือคูคาทางธุรกิจ 

โดยมีหลากหลายไสใหทานไดเลือก ไมวาจะ

เปนไสที่เปนที่นิยมมากที่สุดอยางไสทุเรียน 

หมดปญหาในการนั่งทํางาน หรือ

สนุกกับทุกกิจกรรมหนาจอกับทาเดิมๆ เปน

เวลานานๆ โฮมโปร ขอแนะนํา “โตะปรับ

ระดับ KIOSK รุน AL-160” สะดวกยิ่งกวา

ดวยระบบการควบคุมการทํางานแบบไฟฟา 

Ergonomic มาพรอมปุมกดแบบ Touch 

Screen ที่ปรับ และบันทึกความสูงไดถึง 3 

ระดับ ชวยใหเหมาะกับสรีระ และการใชงาน

ของคุณท่ีจะชวยใหคุณทํางานไดอยางคลองตัว 

ไส โหงวยิ้ง ไสเม็ดบัว และ 2 ไสใหมที่เชฟได

รังสรรคขึ้นมาเปนพิเศษ คือ ไสมอคคาคารา

เมล และ ไสมะมวงน้ําปลาหวาน

วางจําหน�ายตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 

–  10 กันยายน ณ หองอาหารรมไทร และ 

หองอาหารไบยุน โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 

ในราคาชิ้นละ 228 บาท สําหรับ ไสทุเรียน 

ไส โหงวยิ้ง ไสเม็ดบัว ไสมอคคาคาราเมล ไส

มะมวงน้ําปลาหวาน แบบกลอง 2 ชิ้น ราคา

กลองละ 688 บาท แบบกลอง 4 ชิ้น ราคา

กลองละ 1,088 บาท

แบบกลอง 8 ชิ้นเล็ก ไสคัสตารด  

ราคากลองละ 988 บาท แบบกลองลักซชัวรี่ 

8 ชิ้น ราคากลองละ 2,888 บาท ติดตอ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสํารองที่นั่งไดที่ 

0-2679-1200

บอกลา ออฟฟศซินโดรม ดวยสองไอเทมเด็ดจากโฮมโปร

โตะปรับระดับ KIOSK และ เกาอี้เกมมิ่ง FURDINI รุน THANE

รับประกันระบบไฟฟา และโครงสราง 3 ป 

และ 6 ป ตามลําดับ มาพรอมกับ “เกาอ้ีเกมม่ิง

FURDINI รุน THANE” นั่งยาวไมมีเม� อย ไม

ปวดหลัง ตัวเกาอ้ีแข็งแรง รองรับนํ้าหนักไดดี 

น่ังสบายเบาะหนานุม และพนักพิงปรับเอนได 

และที่วางแขนปรับขึ้นลงได แถมมีหมอนรอง

ศรีษะ เอว และหลัง รองรับสรีระทุกสวน 

นั่งสบาย เลมเกมไดยาวๆ หมดกังวลกับทุก

ปญหาการนั่ง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เมียนมาต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ย่างกุ้ง • รัฐบาลทหารเมียนมาขยายเวลาสถานการณ์ฉุก 

เฉินออกไปอีก 6 เดือน เอเอฟพีรายงานการเปิดเผยโดย                     

สื่อของรัฐเมื่อวันจันทร์ พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำา

รัฐบาลทหารเมียนมากล่าวว่า การเลือกต้ังจะเกิดข้ึนได้ต่อ

เมื่อประเทศท่ีแตกแยกจากความขัดแย้ง กลับมามีเสถียร 

ภาพและสงบสุขแล้วเท่านั้น เขาขอให้รัฐบาลทหารยินยอม

ให้เขาเป็นผู้นำารัฐบาลต่ออีก 6 เดือน ตามรายงานของ

หนังสือพิมพ์ โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา โดยสมาชิกของ

สภาความม่ันคงและป้องกันแห่งชาติของรัฐบาลทหาร มีมติ

เป็นเอกฉันท์สนับสนุนข้อเสนอนี้ 

ธุรกิจอุทยานโคโมโดสไตรก์ 1 เดือน

กูปัง • ธุรกิจท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติโคโมโดของอินโด 

นีเซียเริ่มหยุดงานประท้วง 1 เดือนเมื่อวันจันทร์ หลังรัฐ 

บาลประกาศขึ้นราคาบัตรเข้าอุทยานครั้งใหญ่ เพื่อจำากัด

จำานวนผู้เข้าชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องมังกรโคโม

โด กิ้งก่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 

จากการสัมผัสใกล้ชิดมนุษย์มากเกินไป เอเอฟพีรายงาน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีผลบังคับเมื่อวันจันทร์ การเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมหมู่เกาะโคโมโดและปาดาร์ ในพื้นที่

ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก

จาก 200,000 รูเปียห์ (469 บาท) เป็น 3.75 ล้านรูเปียห์ 

(9,109 บาท) จุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจอย่างแรงกับ

คนในพ้ืนท่ีซ่ึงพ่ึงพาการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเดิมย่ำาแย่อยู่แล้วนับ

จากการระบาดของโควิด-19 ทำาให้รวมตัวประท้วงในวัน

จันทร์ มีคนงานอย่างน้อย 700 คนเข้าร่วมหยุดงานประ 

ท้วงจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 

เกาหลีใต้ประท้วงแผนให้ 5 ขวบเข้าเรียน

โซล • รอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มผู้ปกครองและครูในเกา 

หลีใต้ประท้วงเมื่อวันจันทร์ ไม่เห็นด้วยกับแผนที่จะลดอายุ

เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนลงอีก 1 ปีเป็น 5 ขวบ โดยกล่าว

ว่าเด็กที่อายุน้อยขนาดนั้นยังไม่พร้อม รัฐมนตรีศึกษาธิการ

เกาหลีใต้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ทางกระทรวงจะลด

อายุในแต่ละขั้นเริ่มต้นเร็วสุดคือปี 2568 หากได้รับการ

สนับสนุนจากสาธารณชน แผนดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การ

ขยายกำาลังแรงงาน โดยหวังให้ประชาชนสำาเร็จการศึกษา

เร็วขึ้น ประชากรที่อยู่ในวัยทำางานกำาลังลดลง เพราะอัตรา

การเจริญพันธุ์ของเกาหลีใต้ต่ำามาก กลุ่มพันธมิตรครูและผู้

ปกครอง 36 กลุ่มจัดชุมนุมหน้าทำาเนียบประธานาธิบดีเมื่อ

วันจันทร์ เรียกร้องให้ยกเลิกแผนดังกล่าว ผู้ปกครองหลาย

คนคัดค้าน เพราะมีความยากลำาบากในการหาคนดูแลลูกๆ 

หลังโรงเรียนเลิกในช่วงบ่าย.

ระเด็นเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย 

หรือ recession หรือไม่ยังต้องทำาความเข้าใจกับ

มุมมองที่แตกต่างกัน

เพราะการตีความว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กำาลังจะ

เจอปัญหาหนักถึงขั้นวิกฤตหรือไม่นั้นย่อมมีผลกระทบต่อ

ไทยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตัวเลขอัตราโตทางเศรษฐกิจไตรมาสสองของสหรัฐฯ 

อยู่ที่ -0.9% หลังจากไตรมาสหนึ่งติดลบมาแล้ว 1.6%

อะไรคือตัวที่ทำาให้ติดลบ?

การติดลบของการลงทุน 

สินค้าคงคลังลดลง 

การชะลอตัวของการใช้จ่ายภาครัฐเพราะมีการถอน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

แม้ว่าการบริโภคและการส่งออกยังโตในอัตราใช้ได้ 

แต่มีสัญญาณว่ากำาลังชะลอตัวลง

นักวิเคราะห์ที่อ้างว่ายังไม่อาจจะบอกว่าเศรษฐกิจเข้า

สู่ recession เพราะยังมีปัญหาด้านบวกอยู่เหมือนกัน เช่น

ตลาดแรงงานยังดูดี อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.6% ซึ่ง

ต่ำากว่าที่เคยผ่านมาด้วยซ้ำา  

ทางการสหรัฐฯ อ้างว่าตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และค่าจ้างก็ยังเพิ่มขึ้น

ถ้าเชื่อว่านี่คือ recession ในขณะที่คนมีงานทำามาก

ขึ้นก็ต้องนิยามคำาว่า “เศรษฐกิจถดถอย” ใหม่

เกิดคำาล้อเลียนว่าแต่ก่อนเรียกว่า jobless recovery 

เมื่อหลายปีก่อน

คือการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจท้ังๆ ท่ีคนยังตกงานกันเยอะ

ครั้งนี้จะเรียกว่าเป็น “jobful recession” ได้หรือเปล่า

หรือนี่คือ new normal ความปกติแบบใหม่ที่มีผลจาก

ภาวะ “โลกรวน”

โลกรวนทั้งเรื่องภูมิอากาศ ธรรมชาติและนิเวศแห่ง

เศรษฐกิจ

เพราะเอาตำาราเก่าๆ มาใช้ไม่ได้อีกต่อไป

เมื่อวานผมเขียนถึง NBER ที่เป็นสถาบันวิเคราะห์

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ยืนยันว่าสหรัฐฯ ยังไม่เข้าข่าย recession

หน่วยงานนี้ชื่อ Business Cycle Dating Committee 

ของ National Bureau of Economic Research หรือ 

NBER 

ซึ่งระบุคำานิยามของ “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย” ว่า

หมายถึง 

“ภาวะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอย่างมี

นัยสำาคัญ ส่งผลต่อหลายภาคส่วนในเศรษฐกิจ และกินเวลา

มากกว่าสองสามเดือน...”

นั่นแปลว่า การจะประกาศว่าเป็น “ภาวะถดถอย” นั้นจะ

มีดัชนีวัดเพียงแค่ตัวเลขติดลบในภาพรวมเท่านั้นไม่ได้

ต้องพิจารณามิติทั้งกว้างและลึก และต้องมีกรอบเวลาที่

ยาวพอสมควร

ถ้าเป็นคนไข้ หมอก็ต้องดูทั้งความดัน, ไขมัน, น้ำาตาล...

และอาการอื่นๆ ในร่างกายที่วินิจฉัยรวมแล้วเข้าข่ายป่วย...และ

ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเพียงใด

เขาดูตัวเลขอื่นประกอบด้วยเช่น รายได้ครัวเรือน การ

จ้างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภค และยอดขาย

สินค้า

ย้อนกลับไปในอดีต NBER เคยประกาศว่าประเทศเข้าสู่ 

recession ทั้งสองกรณี

คือในภาวะที่จีพีดีติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน

และในภาวะที่จีดีพีไม่ติดลบ แต่ปัจจัยอื่นมีภาวะเสื่อม

ทรุดจนเข้าข่าย “ถดถอย”

แต่ในภาวะวันนี้ของสหรัฐฯ ไม่ใช่ว่าไม่น่าเป็นห่วง

เพราะถ้า Fed เอาเงินเฟ้อไม่อยู่ทั้งๆ ที่ขึ้นดอกเบี้ยอย่าง

แรงต่อเนื่อง ก็แปลว่า “ดื้อยา”

หมอที่เห็นคนไข้ดื้อยาจะต้องคิดหนัก เพราะได้ให้ยาที่

ปกติจะแก้อาการโรคได้ แต่ครั้งนี้กลับไม่ได้ผล ทำาให้ต้องคิดว่า

จะต้องทำาอะไรหนักกว่าที่ทำาอยู่หรือไม่

เช่น ผ่าตัดและเตรียมห้องไอซียูไว้ให้พร้อม

นักวิเคราะห์จึงเตือนให้จับตาสิ้นปีนี้และต้นปีหน้า

น่าสังเกตว่าในการแถลงข่าวของประธานธนาคารกลาง 

Jerome Powell ของสหรัฐฯ วันท่ีประกาศข้ึนดอกเบ้ียคร้ังล่าสุด

น้ัน เขาบอกว่า spending and production has softened 

การใช้จ่ายและการผลิตเริ่มอ่อนตัวลง

Growth in consumer spending has slowed 

significantly.

การเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอลงอย่างมีนัย

สำาคัญ

Activities in housing sector have weakened

ความคึกคักของภาคอสังหาฯ เริ่มอ่อนตัวลง

Business fixed investment also looks to have 

declined in Q2

การลงทุนของภาคธุรกิจในไตรมาสสองก็ดูเหมือนหดตัวลง

คำาว่าอ่อนลง, ชะลอตัว และลดลง เหล่านี้สะท้อนว่า 

Fed ธนาคารกลางเชื่อว่า “ยาเริ่มออกฤทธิ์” เพื่อให้กิจกรรม

เศรษฐกิจชะลอตัวลง

แต่จะมองแค่สหรัฐฯ อย่างเดียวก็ไม่ได้ ต้องหันมา

มองรอบๆ โดยเศรษฐกิจใหญ่ๆ ที่มีคนกระทบไปทั่ว

ไม่ว่าจะเป็นของยุโรปตะวันตก, จีน, ญี่ปุ่น หรือแม้แต่

ของรัสเซียและอาเซียนเอง

จึงต้องหันไปพิเคราะห์เศรษฐกิจที่กำาลังมีปัญหาอย่าง

ของยุโรปตะวันตก เพราะกำาลังเผชิญปัญหาก๊าซธรรมชาติ

จากรัสเซีย  

ต้องมองไปที่ญี่ปุ่นที่ก็กำาลังร้อนๆ หนาวๆ เพราะต้อง

เจอกับพิษโควิดหนักกว่าที่คิด

ทุกวันนี้ยังมีการติดโควิดที่ญี่ปุ่นวันละกว่า 2 แสนคน

และอย่าลืมว่าจีนก็กำาลังปวดหัวกับภาวะเศรษฐกิจที่

ส่งสัญญาณไปในทางน่ากังวล

สาเหตุหนึ่งมาจากนโยบาย “โควิดต้องเป็นศูนย์” 

กับปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นข่าวออกมาเป็น 

ระยะๆ ในช่วงนี้

จนรัฐบาลจีนประกาศว่าปีนี้จะไม่มีการประกาศเป้า

หมายอัตราโตทางเศรษฐกิจเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้ว

ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น

นั่นแปลว่า ไม่ว่าสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจแบบ 

recession แล้วหรือยัง ปัญหาระดับโลกที่โยงกับปากท้อง

ของประชาชนก็ยังหนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่ง.

ป

‘แนนซีเพโลซี’คิกออฟเยือนเอเชีย
สิงคโปร์ • แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

เริ่มภารกิจเยือนเอเชียเมื่อวันจันทร์ โดยเข้าพบหารือกับนายก

รัฐมนตรีลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ในการเยือนเอเชียเป็นประเทศ

แรก ท่ามกลางการจับตาของจีนว่าเพโลซีจะเดินทางเยือนไต้หวัน

หรือไม่ จีนเตือนว่าถ้ามีการเยือนไต้หวันจริง กองทัพจีนจะไม่ 

นิ่งเฉย

สำานักข่าวเอเอฟพีและ

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์

ที่ 1 สิงหาคม แนนซี เพโลซี 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสห 

รัฐอเมริกา เร่ิมภารกิจนำาคณะ

ผู้แทนสหรัฐในภารกิจเยือนภูมิ 

ภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพโลซีเดิน

ทางถึงสิงคโปร์เป็นประเทศแรก

เมื่อเช้าวันจันทร์ และเข้าพบ

หารือกับนายกรัฐมนตรีลี เซียน

ลุง ของสิงคโปร์

กระทรวงการต่างประ 

เทศสิงคโปร์แถลงว่า ทั้งคู่มีการ                                                             

หารือกันในหลายเรื่อง เช่น 

ความสัมพันธ์ของจีนและไต้  

หวัน, สงครามในยูเครนและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา     

กาศ นายกรัฐมนตรีลีเน้นย้ำา

เรื่องความสำาคัญของความสัม 

พันธ์ที่มั่นคงระหว่างสหรัฐกับ

จีนเพื่อสันติภาพและความมั่น 

คงในภูมิภาค

กำาหนดการเยือนเอเชีย

คร้ังน้ีของเพโลซี รวมถึงการเดิน

ทางเยือนมาเลเซีย, เกาหลีใต้

และญี่ปุ่น แต่ที่ถูกจับตาเป็น

พิเศษว่าเพโลซีจะเยือนไต้หวัน

ตามรายงานที่ออกมาก่อนหน้า

นี้หรือไม่ แม้จะยังไม่มีการ

ยืนยันเรื่องนี้จากเพโลซี แต่

ซีเอ็นเอ็นและสถานี โทรทัศน์

ทีวีบีเอสของไต้หวันรายงาน

อ้างแหล่งข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า 

เพโลซีมีแผนที่จะเยือนไต้หวัน

ด้วย

รายงานเรื่องแผนจะเยือน  

ไต้หวันของประธานสภาผู้แทน                                                 

ราษฎรสหรัฐ ทำาให้จีนเดือด 

ดาล แม้ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน เองก็พยายามลดอุณหภูมิ

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ

กับจีน 

โกลบอลไทม์ หนังสือ 

พิมพ์แทบลอยด์กระบอกเสียง

ของทางการจีนให้ความเห็น

ว่า เพโลซีอาจใช้ข้ออ้างฉุกเฉิน

เพื่อให้เครื่องบินลงจอดท่ีสนาม

บินไต้หวัน เช่น เนื่องจากการ

ขัดข้องของเคร่ืองบินหรือเพ่ือ

แวะเติมน้ำามัน

กระทรวงการต่างประ                                         

เทศจีนแถลงเตือนเมื่ อวัน

จันทร์ว่า ถ้าเพโลซีเดินทาง

เยือนไต้หวัน จะเป็นการคุก 

คามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพ

และเสถียรภาพของช่องแคบ

ไต้หวัน 

จ้าว หลี่เจียน โฆษกกระ                                                             

ทรวงการต่างประเทศจีน กล่าว

ว่า ถ้าแนนซี เพโลซี ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือน

ไต้หวัน จะเป็นการแทรกแซง

ครั้งใหญ่ต่อกิจการภายในของ

จีน จีนจะมีมาตรการตอบโต้

อย่างเด็ดขาดและแข็งกร้าว

เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณ 

ภาพแห่งดินแดนและกองทัพ

ปลดปล่อยประชาชนจีนจะไม่

นั่งอย่างเกียจคร้านในเรื่องนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่ากองทัพ

จีนจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไร

ถ้าเพโลซีเยือนไต้หวัน จ้าวตอบ

ว่าถ้าเธอกล้าไปเยือนจริง โปรด 

รอคอยและรับชม 

ประธานสภาผู้แทนราษฎ ร                                                      

สหรัฐที่เดินทางเยือนไต้หวัน

คนล่าสุดคือ นิวต์ กิงริช สังกัด

พรรครีพับริกัน ในปี 2540.

นิวซีแลนด์เริ่มเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

เวลลิงตัน • นิวซีแลนด์เร่ิมเปิด                                       

พรมแดนเต็มรูปแบบเพ่ือรับนัก

เดินทางจากท่ัวโลกต้ังแต่วัน

จันทร์น้ี หลังจากปิดประเทศเพื่อ                                            

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

โควิด-19 ตั้งแต่มีนาคม 2563

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

จันทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2565 ว่า

นิวซีแลนด์กลับมาเปิดพรมแดน

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 

หลังจากปิดไปเพ่ือป้องกันการ

แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ตั้ง                                                 

แต่มีนาคม 2563 โดยในช่วงแรก

อนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์

เข้าประเทศได้ จากนั้นเริ่มผ่อน

คลายมาตรการควบคุมเป็นระยะ 

กระบวนการกลับมาเปิด

พรมแดนของนิวซีแลนด์เสร็จส้ิน                                                     

เมื่อหลังเท่ียงคืนวันอาทิตย์ท่ีผ่าน

มา โดยนักเดินทางท่ีมีวีซ่าและผู้

ท่ีมีวีซ่านักศึกษา ได้รับอนุญาต

ให้เดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้แล้ว 

นอกจากน้ีทางการนิวซีแลนด์ให้                                                

เรือสำาราญและเรือยอชต์ท่อง

เท่ียวจากต่างชาติมาจอดท่ีท่า 

เรือได้

มาตรการท่ีทางการนิวซี  

แลนด์กำาหนดสำาหรับผู้ที่ เดิน

ทางเข้าประเทศคือต้องฉีดวัค 

ซีนป้องกันโควิดและตรวจโควิด 

2 ครั้ง หลังจากเดินทางถึงโดย

ไม่ต้องกักตัว

นายกรัฐมนตรีจาซินดา 

อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ ระบุระ                                                

หว่างกล่าวสุนทรพจน์ในงานประ                                                 

ชุม “ไชน่า บิซซิเนส ซัมมิต” ท่ี

นครโอ๊กแลนด์เม่ือวันจันทร์ว่า                           

ข้ันตอนสุดท้ายในการเปิดพรม                                

แดนเต็มรูปแบบของนิวซีแลนด์

เป็นช่วงเวลาท่ีสำาคัญมาก นิวซี                                       

แลนด์ดำาเนินการเป็นข้ันตอน                                        

และระมัดระวังมาต้ังแต่เร่ิม

เปิดประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ท่ี                                          

ผ่านมา เราและทุกชาติท่ัวโลก

จะต้องมีการจัดการเพ่ือใช้ชีวิต

อยู่กับการระบาดของโควิด-19 

ขณะเดียวกันก็ต้องทำาให้ประชา 

ชนปลอดภัยด้วย 

นักศึกษาจากต่างประเทศ

เป็นส่วนสำาคัญอย่างย่ิงต่อเศรษฐ 

กิจของนิวซีแลนด์ ผู้ดำาเนินกิจ 

การด้านการศึกษาหวังว่าการกลับ                                                    

มาเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบจะ                                              

ช่วยทำาให้ โรงเรียนและมหาวิท 

ยาลัยท่ัวประเทศกลับมาคึกคัก

สจ๊วต แนช รัฐมนตรีท่อง                                               

เท่ียวของนิวซีแลนด์ เผยว่าการ

กลับมาของเรือสำาราญจะช่วยส่ง                                                    

เสริมอุตสาหกรรมท้องถ่ินเรือ                                                

สำาราญส่วนใหญ่มาเท่ียวนิวซี 

แลนด์ในช่วงเดือนท่ีอากาศอบ 

อุ่นระหว่างตุลาคมถึงเมษายน ฤดู

ร้อนของนิวซีแลนด์เป็นฤดูท่อง

เที่ยวที่มีผู้มาเยือนจำานวนมาก.

เยือนสิงคโปร ์• นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ จับมือกับแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ระหว่างหารือกันที่

ทำาเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ถ่ายภาพและเผยแพร่โดยกระทรวงสื่อสารและข้อมูลของสิงคโปร์

‘ถดถอยเศรษฐกิจทางเทคนิค’

ไม่สำาคัญเท่าปากท้องชาวบ้าน



วิษณ ุ

ตนว่าเอาเวลาไปทำาอย่างอื่นดีกว่า

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในกรณีที่ฝ่ายค้าน

จะยื่นเรื่องร้องต่อ ป.ป.ช. มีกฎหมายคุ้มครอง 

ส.ส.และ ส.ว.หรือไม่ เนื่องจากพรรคเพื่อ

ไทยระบุจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมีพฤติกรรม

ที่ฝ่ายบริหารแทรกแซงการทำางาน นาย

นิโรธกล่าวว่า ถามว่าคนที่แถลงข่าวเป็น

ศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่า เรื่องทั้งหมด

ต้องจบจากสภาก่อน ฝ่ายค้านไม่ได้เป็นศาล

รัฐธรรมนูญอย่าข่มขู่ ตนว่าอย่าทำาตัวเป็น

ศาลรัฐธรรมนูญ ผิดกฎหมายที่มาเที่ยวข่มขู่

เมื่อถามว่า หากคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.)  เห็นด้วยกับสูตร 100 รัฐสภา

จะเดินหน้าอย่างไรต่อ นายนิโรธกล่าวว่า 

กลับมาให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งก็ไม่

จำาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสูตร 100

เมื่อถามถึงเรื่องกลับไปแก้รัฐธรรม 

นูญเป็นบัตรใบเดียว พปชร.คุยกันว่าอย่างไร 

นายนิโรธกล่าวว่า แค่เป็นการพูดคุยกัน แต่

ทุกคนที่เป็น ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันไป ใครชอบแบบ

ไหน แต่ไม่ได้มีการหยิบยกเป็นเรื่องเป็นราว 

ตอนนี้ ไกลเกินกว่าที่จะแก้กลับไปใช้บัตร

เลือกตั้งแบบใบเดียว เพราะต้องกลับไปแก้

รัฐธรรมนูญ บางคนพูดและมาอ้างพรรค  

พปชร. นี่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี

ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน

วิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่าย

ค้านจะยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ภายหลังจบการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งมีการตรวจและการ

เรียงลำาดับว่า ในส่วนพรรค พท. นายยุทธ

พงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รอง

หัวหน้าพรรค พท. จะยื่นเรื่องการประมูล

โครงการบริหารระบบท่อส่งน้ำาสายหลักตะวัน

ออก (อีอีซี) ส่วนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค พท. จะยื่น

เรื่องการทุจริตเส้นทางการเงินการซื้อถุงมือ

ยาง ที่มีการโอนยักย้ายถ่ายเท ส่วนเรื่องอื่นๆ  

กำาลังดำาเนินการ อาทิเรื่องการประปาส่วน

ภูมิภาค และขณะนี้กำาลังจะยื่นเพิ่มอีก 4-5 

รัฐมนตรี ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ 

ก็เป็นสิทธิของแต่ละพรรคตามข้อมูลที่มีอยู่

หลังผ่านวาระ 3 ยื่น ป.ป.ช.แน่

“เชื่อว่าในรัฐสภาไม่มีเหตุผลที่จะดึง

ให้เกิน 180 วัน  เพราะรัฐสภาจะต้องรับผิด

ชอบร่วมกัน เมื่อลงมติผ่านวาระ 3 ไปแล้ว 

ไม่เกิน 1 สัปดาห์จะไปยื่นต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้

ตรวจสอบกรณีที่สมาชิกรัฐสภาลงมติจงใจ

ที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ฝ่าย

กฎหมายกำาลังรวบรวมอยู่ และจะยื่นต่อศาล

รัฐธรรมนูญด้วย แต่ต้องดูก่อนว่ารัฐสภาจะ

ยื่นหรือไม่” นายสมคิดกล่าว  

เมื่อถามว่า การยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

อาจทำาให้เกิดกระบวนการยุบสภา กังวลว่า

จะมีผลต่อการบังคับใช้หรือไม่ นายสมคิด

กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน สมมติว่าเกิดการยุบ

สภาและกฎหมายลูกยังไม่ออก คิดว่า

รัฐบาลสามารถดำาเนินการโดยออกราชกิจ

จานุเบกษา หรือพระราชกฤษฎีกา หรือออก

ข้อกำาหนดโดย กกต. ซึ่งตนได้เตือนไปว่าไม่

สมควรทำาอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายเลือก

ตั้งควรจะผ่านตัวแทนของประชาชน

“ใช่ว่าเราอยู่ในยุค คสช.ที่ไหนล่ะ ไม่มี

เหตุผลที่จะต้องทำาอย่างนั้นเลย เพราะจะต้อง

ให้กฎหมายลูกผ่าน ส่วนจะหารอะไรเป็นเรื่อง

ของเสียงส่วนมาก แต่ยืนยันว่าพรรค พท. 

อะไรที่เกี่ยวข้องกับหาร 500 เราจะงดออก

เสียง  เพราะเรายืนยันกับหาร 100 มาตลอด 

เราไม่สามารถกลับไปหารอย่างอื่นได้ ส่วนแพ้

ชนะเป็นเรื่องรัฐสภา ขอเรียนตรงๆ ว่าไม่ว่า

หารอะไรพรรคใหญ่ได้เปรียบหมด ตัวอย่าง

เช่นพรรค พท.มี ส.ส.เขตมากและมีพื้นที่การ

ทำางานมาก ก็จะได้มากเป็นปกติ ไม่ได้มาก

เพราะกฎหมายกำาหนด” นายสมคิดกล่าว

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ทั้งนี้หาก กกต.

ทักท้วงก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภา แต่ตนไม่

ได้คาดหวังว่า กกต.จะทักท้วง เพราะว่า

ประเทศนี้คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ รอสเตป

หนึ่งก่อน ถ้าถึงเวลาค่อยว่ากันอีกที ตนไม่

อยากหาร่มก่อนฝนตก ต้องรอให้ฝนตกก่อน 

แต่ให้เตรียมไว้ก่อนก็ได้ 

ขณะเดียวกัน ที่รัฐสภามีการประชุม

คณะกรรมการ (วิป) 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล 

ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา โดยมีนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม  

โดยตัวแทนทั้ง 3 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่าง

พร้อมเพรียง อาทิ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะประธานวิปรัฐบาล นายชินวรณ์ บุณย

เกียรติ  ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล นายสุ

ทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

(พท.) ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นายสมชาย 

แสวงการ ส.ว. ในฐานะเลขาธิการวุฒิสภา ร่วม

กันหารือถึงการเลื่อนวาระร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. … 

มาพิจารณาก่อนกฎหมายที่อยู่ก่อนหน้า โดย

การประชุมใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

จากนั้นนายสุทิน คลังแสง ให้สัมภาษณ์

ว่า นายชวน อยากหารือเรื่องการประชุม

รัฐสภาในสัปดาห์นี้ ให้เรียบร้อยและเป็น

ประโยชน์ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะ 

มีวาระอยู่ โดยพิจารณาต่อเนื่องตาม

วาระคือ ร่าง พ.ร.บ.ปรับเป็นพินัย และ

ร่าง พ.ร.บ.กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานใน

กระบวนการยุติธรรม จากนั้นจะเป็นร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. พ.ศ. … ดังนั้นจะทำาอย่างไรให้ราบรื่น

เรียบร้อยโดยมี 2 ทาง คือ 1.เป็นไปตามวาระ 

และ 2.แต่ถ้าเป็นไปตามวาระ อาจจะมีสมาชิก

หรือสังคมบางส่วนคิดว่า กฎหมายลูกที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคมจะเสร็จทันหรือไม่ ทำาไม

ไม่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมหารือ

กันแล้วเห็นว่าควรจะเป็นไปตามวาระ แต่ก็

ขอให้สมาชิกกระชับเวลาในการอภิปราย

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้นำากฎหมายลูกขึ้น

มาพิจารณาได้เร็ว ทั้งนี้นายชวนได้กำาหนดให้

ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 9-10 ส.ค. ดังนั้นถ้า

กฎหมายลูกไม่เสร็จก็สามารถพิจารณาต่อได้ 

ยื่น กกต.ฟัน ส.ส.กินกล้วย

“ยืนยันว่ากฎหมายลูก ส.ส. แม้จะเพิ่ม

เข้ามาใหม่ 2  มาตราก็สามารถเสร็จทันสมัย

ประชุมนี้ ส่วนที่ กมธ.เสียงข้างน้อยสงวน

ความเห็นนั้น ก็ต้องติดตามการอภิปรายใน

ที่ประชุม ซึ่งเห็นว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวล” 

นายสุทินกล่าว

ด้านนายนิโรธกล่าวว่า ฝ่ายรัฐบาล 

ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา เห็นพ้องกันว่าให้

พิจารณาไปตามวาระการประชุม  โดยมั่นใจ

ว่าร่างกฎหมายลูกจะพิจารณาเสร็จทันสมัย

ประชุมนี้อย่างแน่นอน

ขณะที่นายชินวรณ์เปิดเผยว่า หาก

เลื่อนกฎหมายลูกขึ้นมาพิจารณาก่อนอาจถูก

กล่าวหาจากประชาชน ว่านำาเรื่องการเมือง

มาพูดกันมากเกินไป หากยังมีฝ่ายที่ยังติดใจ

ว่าควรจะเลื่อนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. พิจารณาก่อน ก็สามารถขอที่ประชุม

รัฐสภาเลื่อนเพื่อของดใช้ข้อบังคับ แต่ก็ขึ้น

อยู่กับว่าที่ประชุมจะเห็นด้วยหรือไม่ 

ที่สำานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มา

ยื่นคำาร้องต่อ กกต.กรณีที่มีกระแสข่าวพรรค

เล็กรับเงินก่อนที่จะมีการลงมติอภิปรายไม่ไว้

วางใจ โดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่า วันนี้เตรียม

หลักฐานทั้งหมด 8 หน้า ประกอบด้วยหลัก

ฐานการโอนเงินไปยังหัวหน้าพรรคการเมือง

พรรคเล็กจำานวน 4 พรรค รวม 5 คน รวมถึง

สลิปการโอนเงินไปยังบุคคลปลายทางตั้งแต่

เดือน มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นชื่อของ

หัวหน้าพรรคการเมืองเล็กๆ รวมทั้งหัวหน้า

กลุ่มการเมืองด้วย โดยจ่ายกันเป็นรายเดือน 

เดือนละ 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ ได้มา

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า ตนยังนำา

บทสัมภาษณ์ของ ส.ส.บางคนที่ยอมรับว่า

รับเงิน นำาไปใช้เพื่อลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน

ในเขตเลือกตั้ง จะถือเป็นรายได้หรือรายรับ

ของพรรคการเมืองตาม ม.62(5) และ/ 

หรือ (7) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 

หรือไม่ และ/หรือมีการจัดทำาและลงรายการ

ทางบัญชีรายรับ-รายจ่ายของพรรคการเมือง

ตาม ม.59 หรือไม่ ฯลฯ แต่หากไม่ใช่ก็อาจถือ

ได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทันที ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.72 

ประกอบ ม.126 ของกฎหมายพรรคการเมือง 

ซึ่งมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 

60,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้เพิก

ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่

กับศาลกำาหนด 

นอกจากนี้ การกระทำาดังกล่าวอาจ

เข้าข่ายฝ่าฝืน ม.28 ประกอบ ม.92(3) ของ 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ซึ่งมีโทษ

ถึงขั้นยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ถ้ารวบรวมหลักฐานครบก็จะเชิญบุคคล

ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มเติม คาดว่าระยะเวลา

ในการตรวจสอบไม่ควรจะเกิน 3 เดือน เพราะ

เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ อย่างไร

ก็ตามก่อนหน้านี้ตนได้เคยไปยื่นต่อ ป.ป.ช.ใน

เรื่องจริยธรรมของ ส.ส. กรณีที่มีการรับ

ทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท ซึ่งศาลฎีกามีโทษ

สามารถตัดสิทธิทางการเมืองอย่างน้อย 10 ปี.

ทล.ล้อมคอก

และย้ำ าให้ ใช้มาตรการความปลอดภัย

ระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุด

“และให้มีการตรวจสอบความปลอด 

ภัยทุกพื้นที่ของโครงการปรับปรุงสะพาน 

หรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเส้นทาง

คมนาคมต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ส่ง

ผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชน

ผู้ ใช้ทางและถนน อันนำามาซึ่งความสูญ

เสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

อีก ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจ

กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ที่ ได้รับบาด

เจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ พร้อมสั่งการให้

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุตามระเบียบ

กฎหมายที่มีอยู่” นายธนกรกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในช่วง

เช้า ที่บริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนพระรามที่ 2 

กม.34 ด้วยว่า เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้นำา

เชือกแดงมากั้นล้อมเอาไว้ เป็นเขตอันตราย

ห้ามผู้ใดเข้าไปบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้การ

จราจรบนถนนพระรามที่ 2 เช้านี้ยังคงปิดช่อง

ทางด่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ทำาให้การจราจร

ติดขัดเป็นอย่างมากในช่วงทางเบี่ยงออกคู่

ขนานก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ 1  กิโลเมตร  

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี

กรมทางหลวง ระบุว่า สะพานกลับรถดัง

กล่าวก่อสร้างเมื่อปี 2536 ซึ่งได้ใช้งานมา

เป็นระยะเวลานานเกือบ 30 ปี จึงมีความ

จำาเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมสะพาน โดยเริ่ม

เข้าซ่อมแซมสะพานตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.ที่

ผ่านมา กำาหนดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.65 

ประกอบด้วยการทุบรื้อพื้นสะพานและ

เปลี่ยนพื้นใหม่จำานวน 2 ช่วง งานสกัด

โครงสร้างสะพานที่เสียหาย ส่วนที่อยู่บน

คานคอนกรีตอัดแรง รวมทั้งบริเวณพื้นที่

ส่วนของทางขึ้นทางลง ครั้งนี้นับเป็นบท

เรียนครั้งใหญ่ที่กรมทางหลวงจะต้องทบทวน

และพิจารณามาตรการเสริมความปลอดภัย

ด้านต่างๆ เพิ่มเติมมากขึ้นในทุกมิติ 

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า ขอแสดง

ความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้

ที่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดย

จะตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จ

จริง วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้

เชี่ยวชาญ ให้รายงานผลภายใน 14 วัน และให้

ระงับการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานกลับรถ

นี้ รวมทั้งปิดการจราจรช่องทางหลักขาเข้าไว้

ก่อน จนกว่าจะมีความมั่นใจในความปลอดภัย 

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวด้วยว่า ได้

สั่งการให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำางาน วัสดุ

ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักร 

และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อม 

หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่พร้อม ไม่

ปลอดภัย ให้หยุดงานก่อสร้างทันที โดยเน้น

ย้ำาให้ ใช้มาตรการความปลอดภัยระหว่าง

การก่อสร้างอย่างสูงสุด ซึ่งมีกว่า 200 

โครงการทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและไม่

ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือผลกระทบด้านความ

ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ ใช้ทางขึ้นอีก ทั้งนี้

กรมทางหลวงพร้อมรับผิดชอบเยียวยา

ผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่  และขออภัย

ประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้

“ยืนยันว่าเป็นโครงการที่ดำาเนินงานโดย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ไม่

ได้เป็นงานก่อสร้างที่ดำาเนินการโดยเอกชน ดัง

นั้นบริษัทเอกชนไม่มีความเกี่ยวข้อง เป็นความ

รับผิดชอบเต็มๆ ของกรมทางหลวง ตอนนี้อยู่

ระหว่างการตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการ ถ้า

พบความบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ กรม

ทางหลวงก็จะลงโทษอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีบท

ลงโทษทางวินัย และมีความผิดทางละเมิดต้อง

มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และหากพบว่ามี

ผู้รับเหมาในโครงการใดละเมิด มีเครื่องจักร

หรือเจ้าหน้าที่ ไม่พร้อมปฏิบัติการ กรมฯ จะ

ให้หยุดพักงานก่อสร้างทันที”  นายสราวุธระบ ุ 

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราช 

การจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า ขอให้กรม

ทางหลวงเร่งวิเคราะห์สภาพสะพานโดย

ด่วนว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน สามารถ

เปิดถนนได้ปกติหรือไม่ หากพบชำารุดมาก

เสี่ยงอันตรายเปิดไม่ได้ ก็ขอให้เปิดช่องทาง

พิเศษให้รถวิ่งสวน หากต้องเปิดขอให้เปิด

โดยด่วนเพื่อบรรเทาการจราจรที่ติดขัด และ

ให้ทำาป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการจราจร

ให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

ขณะที่นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

ส.ส.พรรคก้าวไกล เขตบางขุนเทียน ระบุ

ว่า การก่อสร้างและซ่อมแซมตลอดเส้นถนน

พระรามที่ 2 นั้น มีหลายสัญญาโครงการที่

ดำาเนินการพร้อมกัน ทำาให้ประชาชนที่สัญจร

ไปมาได้รับความยากลำาบากมาหลายปี  ซึ่ง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อน

หน้านี้เพียงไม่กี่สัปดาห์ก็มีเหล็กหล่นลงมา  

นี่คือความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนที่สัญจร

ผ่านไปมา ขณะที่คนทำางานซ่อมสร้างทาง

ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย อันตรายมาก 

นี่เป็นตัวอย่างว่าการไม่มีมาตรฐานความ

ปลอดภัยจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกคน 

ด้านนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และรอง

ประธาน กมธ.คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

ระบุว่า การซ่อมแซมเป็นเรื่องระเบียบวิธีทาง

วิศวกรรม กระบวนการขั้นตอน การควบคุม

ปัญหาความปลอดภัย แต่ในประเทศเราก็

ละเลย ทำาให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง

เยอะ แต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ให้เกิดขึ้น

ได้ ถ้าเราปฏิบัติตามหลักวิชาการ จะติดตาม

เรื่องนี้ต่อโดยการเสนอเรื่องนี้เข้าไปใน กมธ.

คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ภายในสัปดาห์นี้ 

วันเดียวกัน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า กองทาง 

หลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง 

(ทล.) ได้รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษ 

หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 

ส.ค.65  เมื่อเวลา 10.34 น.ที่ผ่านมาได้เกิดฝน

ตกหนัก เป็นเหตุให้หลังคาช่องเก็บค่าผ่านทาง 

ตู้เก็บเงินที่ 1 และ 2 บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 

7 เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา,  ช่องเก็บค่า

ผ่านทางด่านบางปะกง 2 ได้พังลงมา

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีรถคันใดได้รับความ

เสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มี

เพียงทรัพย์สินของทางราชการได้รับความ

เสียหาย เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อ

เท็จจริงอย่างละเอียด โดยนายสราวุธได้สั่ง

การให้ผู้บริหาร ทล.ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อ

แก้ไขปัญหาและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว.
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เด็กไร้แขนปั่นเพื่อแม่วาดภาพถุงผ้าขาย

พิษณุโลก • วันที่ 1 ส.ค.2565 นายวรรธนะ คำาอินทร์ อายุ 18 ปี หนุ่ม1 ส.ค.2565 นายวรรธนะ คำาอินทร์ อายุ 18 ปี หนุ่ม

น้อยไร้แขนสองข้างตั้งแต่เกิด หรือที่เรารู้จักในชื่อน้องทาม เด็กที่ได้

รับพระราชทานรถจักรยาน หลังพบว่าเป็นเด็กไม่มีแขน แต่มุ่งมั่นจะ

ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่เมื่อเดือนกันยายน 2558 ปัจจุบันกำาลังศึกษา

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ต.หนอง

กุลา อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก เป็นหนูน้อยยอดกตัญญูที่ช่วยหาเงิน

ให้แม่ด้วยการวาดภาพขายตามหน้าเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นทุนการศึกษา

และช่วยเหลือภายในครอบครัว ปัจจุบันน้องทามนอกจากตั้งใจเรียน

แล้วยังใช้เวลาว่างวาดภาพระบายสีบนผืนผ้าใบด้วยเท้า นำาผลงาน

ขายในเฟซบุ๊กเพื่อหาเงินมาช่วยแม่และหาทุนศึกษาต่อ นางดอกรัก 

มารดาน้องทาม บอกว่า น้องทามเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายมาตั้งแต่เด็กๆ 

ตอนนี้สามารถช่วยเหลืองานในบ้านได้หลายอย่าง แต่ขณะนี้ยังคง

มีความกังวลถึงอนาคตของน้องทามและลูกชายอีกหนึ่งคนหลังแยก

ทางกับสามี และกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว ด้านน้องทามบอก

ว่าอนาคตอยากเป็นจิตรกร นักวาดเหมือนอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิต

พิพัฒน์ เพื่อนำารูปภาพที่ตนวาดมาขายช่วยเหลือครอบครัวและเป็น

ทุนการศึกษา โดยในช่วงนี้มีผู้ที่สนใจสั่งให้น้องทามวาดภาพการ์ตูน

ลงถุงผ้ากันอย่างต่อเนื่อง โดยคิดในราคาถุงเล็ก 59 บาท ถุงใหญ่ 

100 บาท สำาหรับผู้ที่สนใจผลงานการวาดภาพด้วยเท้าของน้องทาม 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางดอกรัก หมายเลข 08-2164-5911 

หรือชมภาพวาดได้ที่เฟซบุ๊กแม่น้องเท่ห์กะน้องทาม คำาอินทร์

การ์ดผับดังเมืองภูเก็ตยิงนักเที่ยวดับ

ภูเก็ต • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 05.10 น. วันที่ 1 ส.ค.65 

พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย ฉุ้นย่อง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้ง

ว่าเกิดเหตุยิงกันบริเวณลานจอดรถหน้าผับชื่อดังแห่งหนึ่ง ถ.ภูเก็ต 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองฯ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย หลังได้รับแจ้ง

จึงรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถหน้าผับดังกล่าว พบ

ผู้บาดเจ็บนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นข้างรถยนต์กระบะยี่ห้อ 

โตโยต้าตอนครึ่ง สีขาว ป้ายแดง ตรวจสอบพบถูกยิงเข้าที่บริเวณ

หน้าอก 1 นัด แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นายก๊อต (นาม

สมมติ) อายุ 27 ปี นอกจากนั้นยังมีได้รับผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย 

ถูกฟันเข้าที่นิ้ว และอีก 1 รายถูกแทงเข้าบริเวณก้น ทั้ง 2 ถูกนำา

ตัวส่ง รพ.วชิระภูเก็ตไปก่อนหน้านี้แล้ว สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า 

ก่อนเกิดเหตุนายก๊อตพร้อมด้วยนายเอ็มได้มาเที่ยวผับดังกล่าวจน

กระทั่งร้านปิด นายก๊อตและนายเอ็มได้เดินออกจากผับพร้อมกับ

หญิงสาวอีก 3-4 คน ระหว่างนั้นนายเอ็มมีปากเสียงกับหญิงสาว

ที่มาด้วยกันและทำาร้ายหญิงสาวในกลุ่ม ทำาให้การ์ดของผับที่เห็น

เหตุการณ์ได้เข้าไปห้ามปรามจนเกิดการชุลมุน และนายก๊อตเปิด

ประตูรถนำามีดดาบออกมาขู่การ์ดที่เข้ามาและเกิดการต่อสู้กันขึ้น 

ทำาให้การ์ดถูกฟันเข้าที่นิ้วได้รับบาดเจ็บ จากนั้นมีการ์ดอีกคนทราบ

ชื่อคือ นายอ๊อด (นามสมมติ) อายุ 36 ปี ได้เข้ามาช่วยห้ามปราม 

แต่ไม่เป็นผล นายก๊อตจะใช้มีดดาบฟัน นายอ๊อดจึงได้ชักอาวุธปืน

ขนาด 9 มม. ซึ่งพกอยู่ที่เอวออกมายิงสวนออกไปถูกบริเวณหน้าอก

นายก๊อต 1 นัดล้มคว่ำาลงข้างรถยนต์กระบะ และเสียชีวิตในเวลา

ต่อมา ส่วนนายอ๊อดยืนรอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่.

อ่างทอง • เมื่อเวลา 06.30 น. 

วันที่ 1 ส.ค. ร.ต.อ.บรรณ์ลัง เคน

ทอง รอง สว.สส.สภ.บางจัก ได้

รับแจ้งเหตุบ้านทรงไทยริมแม่น้ำา

น้อย เลขที่ 38 หมู่ 10 ต.บางจัก 

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ได้พังถล่ม

ลงมาทับเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ในที่

เกิดเหตุ จึงพร้อมด้วยแพทย์พยาบาล

โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และเจ้า

หน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊งรุดไปที่เกิดเหตุ

พบบ้านทรงไทยอายุกว่า

ร้อยปีพังถล่มลงมากับพื้น และมีเสา

บ้านที่เป็นไม้ทับอยู่ที่บริเวณหัวนาง

ลิ้นจี่ โพธิ์ทอง อายุ 88 ปี นอนคว่ำา

หน้าเสียชีวิตอยู่คาที่นอน โดยมีข้าว

ของกระจัดกระจายไปทั่วพื้นบ้าน

สอบถามนางสาวเอมอร 

ปิ่นวิเศษ ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 10 เล่า

ให้ฟังว่า มีพระออกมาบิณฑบาต

และพบเห็นความผิดปกติของบ้าน

ยายลิ้นจี่ จึงได้ประสานไปยังผู้นำา

ท้องถิ่นให้เข้ามาตรวจสอบ จึงพบ

ว่าบ้านพังเสียหายและพบศพยาย

ลิ้นจี่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ คาด

ว่าผลพวงจากพายุฝนกระหน่ำาเมื่อ

คืนที่ผ่านมาทำาให้ได้รับความเสีย

หายและเกิดหลังคาพังถล่มลงมา

ด้านนางสาวภนิดา พลาย

ตานี อายุ 25 ปี หลานสะใภ้ เล่าให้

ฟังว่า ยายลิ้นจี่พิการหูไม่ได้ยิน แต่

ร่างกายแข็งแรง หุงข้าวปลาอาหาร

ได้ อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุเพียง

ลำาพังคนเดียว และเมื่อเช้ามีชาว

บ้านบอกว่าบ้านพังจึงเข้ามาดู พบ

ว่าเสาบ้านทับยายเสียชีวิตแล้ว

นายกลม พวงลำาเจียก อายุ 

85 ปี น้องชาย เล่าให้ฟังว่า นาง

ลิ้นจี่พี่สาวอยู่บ้านหลังดังกล่าวเพียง

คนเดียว ซึ่งบ้านนั้นมีอายุเก่าแก่

กว่าร้อยปี ตั้งแต่รุ่นแม่ รุ่นก๋งของ

ตนเอง และตนเองจะมาหาพี่สาว

แทบทุกวัน นำาข้าวปลาอาหารมาให้

รับประทานและพูดคุย พี่สาวเป็น

คนแข็งแรงดี แต่หูไม่ได้ยิน สาเหตุ

ที่บ้านพังถล่มลงมาคงเกิดจากความ

เก่าแก่ของบ้านที่ผุพังตามกาลเวลา 

และมีหลังคาเป็นกระเบื้องที่หนัก 

อีกทั้งมีฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนัก 

อาจเป็นสาเหตุให้บ้านพังเสียหาย.

พายุฝนกระหน่ำา

บ้านอายุ100ปีพัง

ถล่มทับยายดับ

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65 

ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่า ได้ เกิด

อุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวชาว

ไทยชนกับรถพ่วง 18 ล้อ เสียชีวิต 

5 ราย บาดเจ็บสาหัส 7 ราย บาด

เจ็บเล็กน้อย 12 ราย ที่บ้านเหลียน

ไซ เมืองอาดสระพังทอง แขวงสะ

หวันนะเขต สปป.ลาว (วันที่ 31 

ก.ค.65 เวลาประมาณ 19.00 น.) 

หลังจากเดินทางกลับจากไปท่อง

เที่ยวประเทศเวียดนาม ห่างจาก

ตัวเมืองสะหวันนะเขต ประมาณ 

80 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 24 คน 

ผู้เสียชีวิต 5 ราย ประกอบด้วย 

พนักงานขับรถ 1 (คนลาว) ไกด์ 

(คนลาว) ไกด์ (คนเวียดนาม) และ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 2 คน ทราบ

ชื่อคือ นายมงคล นาสมปอง และ

นางพนิดา เฮ้าประสงค์ เป็นชาว

จังหวัดขอนแก่น บาดเจ็บสาหัส 

 7 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 12 คน

ล่าสุด กงสุลใหญ่ ณ แขวง

สะหวันนะเขต ได้ประสานนาย

บุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดมุกดาหาร, พ.ต.อ.นพดล 

รักชาติ ผกก.ตรวจคนเข้าเมือง

มุกดาหาร, พ.ต.ท.อุดร ชาว

แขก สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร 

พร้อมด้วยกู้ภัยธงแดง กู้ภัยร่วม 

ใจ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร รับ

ผู้บาดเจ็บและผู้ เสียชีวิตกลับ

มายังฝั่งประเทศไทย โดยผู้บาด

เจ็บทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรง

พยาบาลมุกดาหาร

จากการสอบถามนาย 

สุเทพ ไชยขันธุ์ เจ้าของบริษัท 

789 เอเชีย ทราเวล เปิดเผยว่า 

ทั้งหมดเดินทางไปเที่ยวเวียดนาม

ด้วยกัน 3 คัน รถปรับอากาศ 

ตนเองนั่งมาอีกคัน ส่วนคันที่เกิด

อุบัติเหตุมาคันสุดท้าย เมื่อมาถึง

ดงเห็น ใกล้ โรงงานน้ำาตาลมิตร

ผลลาว มีรถพ่วง 18 ล้อวิ่งสวน

มาด้วยความเร็ว และเจอแรง

กระแทกของหลุม ทำาให้ส่วนที่

เป็นพ่วงหลุดกระเด็นลอยมา

ขวางถนน รถทัวร์จึงชนอย่างจัง

เพราะหลบไม่ทัน เป็นเหตุสุดวิสัย 

คณะทัวร์มี 3 คณะ คณะที่เกิด

อุบัติเหตุมาจากจังหวัดขอนแก่น

และกาฬสินธุ์  โดยออกจาก

ชายแดนประมาณ 4 โมง มาถึงที่

เกิดเหตุประมาณ 19.00 น. 

สำ า ห รั บนั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว

มาจากจังหวัดขอนแก่นและ

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อไปท่อง

เที่ยวประเทศเวียดนามด้วยรถ

ปรับอากาศจำานวน 3 คัน เดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.-31 ก.ค.65  

รวม 3 คืน 4 วัน ผ่านด่าน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง

ที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 

ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 ของ 

สปป.ลาว ไปประเทศเวียดนาม.

รถบัสนทท.ไทยชนพ่วง18ล้อในลาวตาย5

บุรีรัมย์ • ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน 

อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รวมตัว

ถือป้ายประท้วงคัดค้าน 2 บริษัท

เอกชนไม่ให้เข้าไปสำารวจขุด

เจาะหาแร่ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติเขาคอก หวั่นสร้างความ

เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทบโบราณสถานและวิถีชีวิต

ของชาวบ้าน

วันที่ 1 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า มีชาวบ้านหมู่ 1 และ

หมู่ 15 ต.เขาคอก อ.ประโคน

ชัย จ.บุรีรัมย์ ได้รวมตัวกันออก

มาแสดงพลังถือป้ายประท้วง

คัดค้านไม่ให้ 2 บริษัทเอกชน

เข้าไปสำารวจขุดเจาะหาแร่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาคอก 

ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย ซึ่งเป็น

แหล่งภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของ

จังหวัด หลังทราบว่า 2 บริษัท

เอกชนดังกล่าวได้ทำาเรื่องขอ

อนุญาตทางเทศบาลตำาบลเขา

คอก เพื่อจะนำาเครื่องจักรเข้าไป

ดำาเนินการขุดเจาะสำารวจหาแร่

ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเขาคอก 

ดังกล่าวเมื่อต้นเดือน ก.ค.2565 

ที่ผ่านมา

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้าน

ไม่มี ใครรู้มาก่อนว่าจะมีการ

ชาวบุรีรัมย์ค้านขุดสำารวจหาแร่

สำารวจแร่ในพื้นที่ ต่อมาเมื่อวัน

ที่ 27 ก.ค.65 ทางอุตสาหกรรม

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ เข้า

มาชี้แจงทำาความเข้าใจกับชาว

บ้าน กรณีที่ 2 บริษัทซึ่งเป็น

ผู้รับอนุญาตอาชญาบัตรผูกขาด

สำารวจแร่ ที่ 18/2564 และ 

21/2564 ขอเข้าสำารวจพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติเขาคอก โดย

มี ผอ.ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ ปลัด

อำาเภอประโคนชัย กำานันตำาบล

เขาคอก และผู้แทนบริษัททั้ง  

2 บริษัทเข้าร่วมด้วย  

ซึ่งในการประชุมชี้แจง 

ชาวบ้านไม่เห็นด้วยและคัดค้าน

ไม่ให้มีการสำารวจแร่ เพราะเกรง

ว่าหากปล่อยให้มีการขุดเจาะ

สำารวจหาแร่ในพื้นที่ป่าสงวน

เขาคอกจะสร้างความเสียหาย

แก่ทรัพยากรธรรมชาติ กระทบ

แหล่งโบราณสถาน และวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึง

อยากให้ยุติโครงการสำารวจหา

แร่ดังกล่าว

นางอำาไพ อินยุง สมาชิก

สภาเทศบาลตำาบลเขาคอก บอก

ว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่

ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าจะมีการ

เข้ามาสำารวจหาแร่ ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติเขาคอก กระทั่ง

ทางบริษัทได้ทำาเรื่องขออนุญาต

เทศบาล เพื่อจะนำาเครื่องจักร

เข้ามาดำาเนินการขุดเจาะสำารวจ 

จึงมีการนำาเรื่องเข้าที่ประชุม

สภาเทศบาลตำาบลเขาคอก เมื่อ

วันที่ 11 ก.ค.65 แต่มติเสียง

ส่ วนใหญ่ ในสภาก็ ไม่ ได้ เห็น

ชอบอนุญาตให้ขุดเจาะสำารวจ 

เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบ

กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง

ภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด

ที่มอดดับสนิทมาแล้วนับแสนปี 

และปัจจุบันยังคงมีร่องรอยของ

ปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงสมบูรณ์

อยู่  ทั้ งยังเป็นแหล่งโบราณ

สถาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่

ชาวบ้านเคารพนับถือ และมีทั้ง

แหล่งอาหาร พืชสมุนไพร จึงไม่

ต้องการให้มีการขุดเจาะสำารวจ 

แต่หากบริษัทยังจะเดินหน้าหา

ทางสำารวจ ชาวบ้านก็ยืนยันว่า

จะเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด

เช่นกัน

ด้านนายประสิทธิ์ ประ 

เมินชัย ตัวแทนชาวบ้าน บอก

ว่า หากมีการสำารวจขุดเจาะ

หาแร่ ในป่ าสงวนแห่ งชาติ

เขาคอก จะส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำา

ที่สะอาดก็จะไม่มี และกระทบ

ต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่าง

แน่นอน ชาวบ้านในพื้นที่ต่าง

อยากให้ คงสภาพป่ าที่ อุ ดม

สมบูรณ์ ไว้เหมือนเดิม ซึ่งป่า

เขาคอกเป็นแหล่งอาหารที่ชาว

บ้านเข้าไปหากินได้ทั้ งปีโดย

ไม่ต้องทำาลายป่า อยากฝากให้

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เล็ง

เห็นความสำาคัญของป่าเขา ไม่

อนุญาตให้มีการเจาะสำารวจ.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

พปชร.ก่อนมาตั้งพรรคหรือไม่  พล.อ.วิชญ์

กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรไม่เกี่ยวที่ทำาตรงนี้ ทำา

เพื่อสมาชิกพรรคเก่าที่เขาเดินตามมา เมื่อถึง

เวลาจะทิ้งเขาไม่ได้ มันดูไม่ดีจึงต้องกลับมา

ดูแลเขาต่อ และคงไม่ซ้ำารอยเดิมที่พรรค ศท. 

เพราะการที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันไป

คนละทางเท่านั้นเอง แต่ส่วนที่มาใหม่วันนี้ 

ทกุคนเขา้ใจกนัหมด และยนืยนัวา่จะไมม่อีะไร

เกิดขึ้นในลักษณะนั้นอีกแล้ว

ตั้งเป้ากวาด 25 เก้าอี้

ตอ่มาพรรคพลงัชาตไิทยไดป้ระชมุใหญ่

วิสามัญ โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรครวม

แผน่ดนิ และมกีารเลอืก กก.บห.ชดุใหม ่14 คน 

โดย พล.อ.วิชญ์เป็นหัวหน้าพรรค นางบุญญา

พร, พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์ อดีต ผอ.ททบ. 

และอดีต ผบ.หน่วยข่าวกรองทหาร และ 

พล.ต.พิชิต บุตรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค 

ขณะที่นายจำาลอง ครุฑขุนทด เป็นเลขาธิการ

พรรค ทัง้นีย้งัมบีคุคลในแวดวงทหารทีเ่กษยีณ

อายุราชการไปแล้วมาสังเกตการณ์ด้วย 

พล.อ.วิชญ์แถลงหลังประชุมว่า เป้า

หมายของพรรคมีอย่างเดียวคือ เป็นพรรค

ขนาดกลางที่สามารถเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาล 

โดยเราหวัง ส.ส.กว่า 25 ที่นั่ง ในพื้นที่ภาค

กลาง  ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคเหนือ 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยังเป็น

แคนดิเดตนายกฯ  ใช่หรือไม่ พล.อ.วิชญ์กล่าว

ว่า ตนเองและ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรุ่นพี่ที่เคย

ทำางานร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งการเมืองเป็น

อีกเรื่องหนึ่ง ต่อไปในอนาคตอาจมีคนที่ดีกว่า

ท่าน เราสนับสนุนคนที่ดีเพื่อให้ประเทศอยู่

รอดและไปได้ ซึ่งยังไม่ได้ทาบทามใครทั้งสิ้น 

เป็นเพียงเริ่มต้นพรรค ซึ่งตอนที่จะตั้งพรรคก็

ไปบอก พล.อ.ประวิตร ซึ่ง พล.อ.ประวิตรบอก

ว่าก็เอาสิ ลองไปทำาดู ซึ่งส่วนตัวถ้ามีอะไรจะ

ไปปรึกษา พล.อ.ประวิตร เคารพเหมือนพ่อ 

ดแูลกนัมาตัง้แตเ่ปน็ทหารอยูท่ีจ่งัหวดัสระแกว้

“ไม่คิดดึง ส.ส.จากพรรค ศท. และไม่

เคยทำา ถ้าคนจะมาอยู่ร่วมกันไม่จำาเป็นต้องไป

ดึง หรือไปทำาอะไรให้เขามาเอง ส่วนการส่ง

ผู้สมัครจะส่งเพียงบางเขตที่คิดว่ามีสิทธิ์ โดย

เน้นในพื้นที่ภาคกลาง” พล.อ.วิชญ์กล่าวและ

ย้ำาว่า ไม่เคยเป็นนั่งร้านให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

และ พล.อ.ประวิตรไม่เคยสร้างนั่งร้านที่บ้าน

ตนเองด้วย ไม่เคยมี ทุกคนเข้าใจว่าอยู่ใกล้ชิด 

พล.อ.ประวิตร เพราะทำางานมาตั้งแต่สมัยเป็น

ทหารด้วยกัน 

สำาหรับพรรครวมแผ่นดิน ที่ชื่อเดิม                                                              

คือพรรคพลังชาติไทย เป็นพรรคของ พล.ต. 

ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคที่เสียชีวิตลง จึงได้เลื่อนนาง                 

บุญญาพร รองหัวหน้าพรรคขึ้นมาเป็น ส.ส. 

แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นอกจากนี้

ภายในงาน นพ.ระวี  มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ นำา

แจกนัดอกไม้มารว่มแสดงความยนิดดีว้ย ทัง้นี ้

นพ.ระวียืนยันจะไม่มีการยุบพรรคมาอยู่ร่วม

กับพรรครวมแผ่นดินแน่นอน เพราะเราเป็น

คนละน้ำากัน

ส่วนที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายณัฐ

วุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อไทย 

กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ส.ค.เป็นต้นไปจะมีเวที

ครอบครัวเพื่อไทยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

และเวทีย่อยร่วมกับคนเสื้อแดงและรุ่นใหม่

ควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งวันที่ 7 ส.ค.ตั้งเวทีพบปะ

พีน่อ้งชาว จ.เชยีงราย และจงัหวดัใกลเ้คยีงใน

ภาคเหนือ ตั้งแต่เวลา 09.30  ที่ศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย 

นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย  น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย รวมทั้งแกน

นำาพรรคชุดใหญ่ ทั้ง ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง

แบง่เขตและบญัชรีายชื่อของ จ.เชยีงราย และ

จังหวัดใกล้เคียงร่วมคณะ  

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล กล่าวถึงผลสำารวจเรื่อง

พรรคการเมืองไหน ยอดนิยมของนักการเมือง

ใหญ่ และพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคที่เผย

แพร่เมื่อวันอาทิตย์ในรายละเอียดอีกครั้งว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ ใจจากแฟนคลับพรรคพลัง

ประชารัฐ 85.4% ไม่ใช่เต็ม 100% แต่ได้ใจ

จากแฟนคลับพรรคอื่นๆ คือ 31.2% ของแฟน

คลับ ปชป. 22.2% ของแฟนคลับพรรคสร้าง

อนาคตไทย 13.6% ของพรรคไทยสร้างไทย 

และได้ 5.6% ของพรรคเพื่อไทย ส่วน น.ส.แพ

ทองธารได้ใจจากแฟนคลับพรรค พท. 62.4% 

และได้ใจจากแฟนคลับพรรคอื่นๆ คือ 18.2% 

ของพรรคไทยสร้างไทย 5.6% ของพรรคสร้าง

อนาคตไทย และได้เพียง 1.2%  ของ พปชร.

ป่วยโควิด

 

นายอนุทินกล่าวว่า การจ่ายยาโมลนู

พริาเวยีรร์ฐับาลเปน็ผูร้บัผดิชอบดแูลคา่ใชจ้า่ย

ทัง้หมด และการจดัซือ้ยาทกุอยา่งตอ้งผา่นการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และ

ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ตามเรื่องการซื้อยาในลักษณะนี้ผิด

กฎหมายอยู ่จงึไดม้อบหมายใหส้ำานกังานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรวจสอบ 

ยนืยนัไม่ไดป้ดิกัน้การเขา้ถงึยาและจำากดัแคร่ฐั  

แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

ทีศ่าลาวา่การกรงุเทพมหานคร ดนิแดง 

น.ส.ทวดิา  กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรงุเทพ 

มหานคร แถลงว่า ยาที่มีอยู่ในศูนย์พยาบาล

และกระทรวงสาธารณสุขยังมีเพียงพอและ

รับมือได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการ

วิเคราะห์จำานวนการใช้ยาล่วงหน้า 3-5 วันอยู่

แล้ว โดยตอนนี้ศูนย์กระทรวงสาธารณสุขได้

เปิดให้บริการในวันเสาร์ด้วย ทั้งเรื่องการรับ

วัคซีนหรือยา โรงพยาบาลได้เพิ่มวิธีการส่งผล

ตรวจออนไลน์เพื่อรับยา และลดการเดินทาง

มาที่ โรงพยาบาล เราต้องกำาชับให้กระทรวง

สาธารณสุขติดตามผู้ป่วย 608 ที่มีอาการน้อย 

และเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน

น.ส.ทวิดายังกล่าวถึงสถานการณ์การ

รับมือกับโรคฝีดาษลิงของ กทม.ว่า กทม.มี

ประเด็นหลักอยู่ 3 ข้อ คือ 1.สอบสวนโรคต่อ

เนื่องจากกลุ่มผู้ท่ีสัมผัสและมีความเส่ียงท้ัง  17 

ราย ที่มีความเสี่ยงอยู่ในแวดล้อมผู้ป่วย รวม

ถึงชาวต่างชาติ 1 ราย โดยมีการตรวจสอบ

โรคแล้วผลเป็นลบ ซึ่งยืนยันผลว่าไม่มีการติด

เชื้อ โดยศูนย์บริการสาธารณสุขและสำานัก

อนามัยได้เข้าทำาความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านพัก

และบริเวณโดยรอบแล้ว พร้อมทำาความเข้าใจ

และประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ว่า

ตอ้งจะปฏบิตัติวัอยา่งไร สรา้งความเขา้ใจทีถ่กู

ต้องอย่างไร ส่วนชาวต่างชาติอีก 1 รายกำาลัง

ตามตัวอยู่ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่.

ท้ายื่นศาล

ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายล้วนๆ ไม่

ได้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ไม่ได้มีเรื่องต้องสืบ

พยาน ดังนั้นก็ไม่น่าจะนาน แต่ตอบไม่ได้ว่า

เมื่อไหร่ เรื่องนี้ศาลรู้เอง

ขณะที่นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงกรณี “กลุ่ม 99  พลเมือง” เรียกร้อง

ให ้พล.อ.ประยทุธล์าออกเนื่องจากครบกำาหนด 

8 ปีตามรัฐธรรมนูญ ว่าคนกลุ่มนี้เคลื่อนไหว

เพราะต้องการดิสเครดิตรัฐบาลและนายกฯ 

เพราะเขาไม่เอานายกฯ มาตั้งแต่ต้น ในการ

อภิปรายไม่วางใจก็ไม่สามารถทำาอะไรนายกฯ 

ได้ จึงออกมาเรียกร้องภายนอก เคลื่อนไหว

แบบเดิม แต่ครั้งนี้เปลี่ยนหน้าจากกลุ่มเด็กมา

เป็นผู้ ใหญ่หน้าเดิม จึงอยากถามกลับคนกลุ่ม

นี้ว่าหากนายกฯ ดำารงตำาแหน่งต่อจะเป็นจะ

ตายหรืออย่างไร 

“การดำารงตำาแหน่งของนายกฯ คน

ตีความคือศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่กลุ่ม 99 

พลเรือน ขอให้ใจเย็นๆ รอฟัง  เพราะเรื่อง

นี้ฝ่ายค้านเตรียมจะไปยื่นแล้ว ที่เคลื่อนไหว 

เพราะกลัวจะเงียบ จึงต้องสร้างชื่อออกมา

เคลื่อนไหวเพราะกลัวคนจะลืมหรือไม่” นาย

สายัณห์กล่าว

ดา้นนายสมคดิ เชือ้คง ส.ส.อบุลราชธาน ี

พรรคเพื่อไทย  (พท.) ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครว่มฝา่ยคา้น 

(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวเรื่องนี้ว่า พรรคร่วมฝ่าย

ค้านยังไม่ได้พูดคุยกัน เรื่องนี้ต้องถามหัวหน้า

พรรคฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรค

วันเดียวกัน ยังคงมีความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองในหลายส่วน โดยที่บ้านทรงไทย 

อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  ของนายประ

ภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใน

ฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ชทพ. 

พร้อมแกนนำาพรรคได้เข้าอวยพรวันคล้ายวัน

เกิดนายประภัตรที่อายุครบ 73 ปี โดยช่วง

หนึ่งขณะ น.ส.กัญจนาอวยพรนายประภัต

รบนเวที ได้ผายมือไปที่นายมณเฑียร สงฆ์

ประชา ส.ส.ชัยนาท และนางนันทนา สงฆ์

ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ชัยนาท) พรรคประ

ชาภิวัฒน์ พร้อมกับกล่าวว่า “เป็นทั้งอดีตและ

อนาคตของพรรค”  

อดีตนักการเมืองแห่เข้า รทสช.

ขณะที่ ในช่วงบ่ายที่ทำาเนียบรัฐบาล 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ 

เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์เป็นการส่วนตัว โดย

ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งการเข้าพบ                 

นายกฯ คร้ังน้ีอยู่ในช่วงท่ีพรรครวมไทยสร้างชาติ 

(รทสช.)  จะเปดิตวัอยา่งเปน็ทางการในวนัที ่3 

ส.ค.นี้ ที่สโมสรราชพฤกษ์ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้า

พรรคและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุด

ใหม ่ซึง่นายพรีะพนัธุม์ชีื่อจะเปน็หวัหนา้พรรค 

โดยไดส้มคัรเปน็สมาชกิพรรคแลว้เมื่อวนัที ่28 

ก.ค.  ขณะทีช่ว่งเชา้ทีท่ำาการพรรค รทสช. ซอย

อารีย์ฯ 5  นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และนาย

ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เดินทางมา

สมคัรเปน็สมาชกิพรรคแบบตลอดชพี โดยจา่ย

ค่าสมัครรายละ 2,000 บาท 

รายงานข่าวจาก รทสช.แจ้งว่า ใน

การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคในวันที่ 3 ส.ค. 

นอกเหนือจากการเปิดตัวนายพีระพันธุ์เป็น

หัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการ

เลือกตั้ง กก.บห.ใหม่ โดยนายเอกนัฏจะเป็น

เลขาธิการพรรค  และเปิดตัวนักการเมืองที่จะ

มาร่วมงาน อาทิ นายวิทยา แก้วภราดัย อดีต 

รมว.สาธารณสุข อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช  

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.), นายสามารถ มะลู

ลีม อดีต ส.ส.กทม.พรรค ปชป. และนายชื่น

ชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

กระทรวงการคลัง บุตรชายนายชัชวาลล์ คง

อดุม หวัหนา้พรรคพลงัทอ้งถิน่ไท, นายปองพล 

อดิเรกสาร  อดีตรองนายกฯ เเละอดีต รมว.

การต่างประเทศ และนายปรพล อดิเรกสาร 

อดีต ส.ส.สระบุรีที่ลาออกจากสมาชิกพรรค 

พปชร.ก่อนหน้านี้แล้ว โดยนายปองพลจะมา

เป็นที่ปรึกษาพรรค

นายชื่นชอบกล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือลา

ออกจากสมาชิกพรรค พปชร.มาแล้ว 1 เดือน 

และจะไปเปิดตัวร่วมงานกับพรรค รทสช.ใน

วันที่ 3 ส.ค.และพร้อมทำาทุกหน้าที่ที่ผู้ ใหญ่ใน

พรรคมอบหมายให้ 

ส่วนที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พล.อ. 

วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

วิสามัญพรรคพลังชาติไทย ครั้งที่ 1/2565  ว่า 

ทำาการเมอืงไดม้าระยะหนึง่แลว้ และยงัมคีนที่

เราพาเขา้มาในการเมอืง ตอนนีเ้ขาไมม่ทีีพ่ึง่จงึ

ต้องกลับมาหาบ้านให้เขาอยู่ให้เรียบร้อย ส่วน

คนที่จะมาร่วมงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก

พรรคเดิมที่ตามมาด้วย จึงมาอยู่ร่วมกันใน

พรรคนี้  และต้องการหาพรรคการเมืองใหม่ที่

ให้ตนเองเป็นผู้นำา จึงขอกลับมาอีกครั้ง เพราะ

เราไม่ได้ทำาอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อถามว่าจะมี ส.ส.พรรค ศท.และ

พรรคเล็ก โดยเฉพาะกลุ่ม 16 เข้ามาร่วมงาน

ด้วยหรือไม่ พล.อ.วิชญ์กล่าวว่า ไม่เคยคุยกับ

ใครทั้งสิ้น โดยพรรคพลังชาติไทยมี ส.ส.คน

เดียว คือ นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ก็ได้

คุยกันอยู่แค่นั้น  ยืนยันว่าไม่มีการดีลกับพรรค

เล็กตามข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ยืนยันว่า

พรรคนี้ ไม่ได้เป็นอะไหล่หรือพรรคแตกแบงก์

พัน  เพราะทำาทุกอย่างเพื่อสมาชิกพรรคเดิมที่

มีอุดมการณ์เดียวกัน และสุดท้ายเขาไม่มีที่ไป 

และเมื่อไม่มีที่ ไปก็ต้องหาบ้านให้เขาอยู่ และ

ไหนๆ มาแล้วก็จะต้องทำาเพื่อบ้านเมืองและ

ประชาชนต่อ

ถามวา่ ไดพ้ดูคยุกบั พล.อ.ประวติร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค  

เครือขายครูเพ� อโรงเรียนปลอดบุหร่ี มูลนิธิ

รณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี โดยการสนับสนุนของ    

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) จัดงานเวทีเชิดชูเกียรติ 10 โรงเรียนตนแบบ

ปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอล พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ณ หอง

ราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เม� อเร็วๆ น้ี โดยมีสาระท่ี

น�าสนใจ และสมควรแกการปรบมือ เพราะหลังจาก 

ขับเคล� อนงานโรงเรียนปลอดบุหร่ีตอเน� องต้ังแต               

ป 2548 น้ัน ตัวเลขของเด็กและเยาวชน ตลอดจน                                                                

ผูปกครอง ท่ีตระหนักถึงโทษภัยของบุหร่ีและ

แอลกอฮอลน้ัน มีนัยสําคัญลดลงตามเปาประสงค 

นอกจากน้ันยังมีการสงตอ “โมเดล” โรงเรียนปลอด

บุหร่ีดวยการเผยแพรแนวทางตางๆ อยางกวางขวาง

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค

เพ� อการไมสูบบุหร่ี กลาววา หากเปรียบเทียบขอมูลอัตราการสูบบุหร่ี                                                                         

ในกลุมเยาวชนอายุ 15-19 ป จากสํานักงานสถิติแหงชาติในป                       

พ.ศ.2564 อัตราการสูบบุหร่ีเปนรอยละ 6.2 ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ.2560 

ท่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีเปนรอยละ 9.7 ขณะท่ีจํานวนนักสูบหนาใหม                                                               

เม� อป พ.ศ.2560 เทากับ 447,084 คน 

ในป พ.ศ.2564 จํานวนนักสูบหนาใหมลดลงเหลือเทากับ 

155,813 คน ซ่ึงคุณครูทุกทานมีสวนท่ีทําใหภาพรวมอัตราการสูบบุหร่ี                                                                                

ของเยาวชนเราลดลงไป และหากทุกโรงเรียนท่ัวประเทศกําหนด

นโยบายการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแนวทาง 

7 มาตรการเพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหร่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล                                      

ในการปองกันนักสูบหนาใหมในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา                    

รวมกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร เก่ียวกับความรูเร� องโทษ พิษภัยของบุหร่ีและ

บุหร่ีไฟฟา รวมถึงเคร� องด� มแอลกอฮอลอยางตอเน� อง หากโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและเผยแพรขอมูลท่ีถูกตองใหแก

สังคมเก่ียวกับ 9 เหตุผลท่ีประเทศไทยตองคงมาตรการหามนําเขา

และจําหน�ายบุหร่ีไฟฟา ตลอดท้ังสรางการรับรูท่ีถูกตองใหแกผูบริหาร

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความเขาใจ

ท่ีถูกตองเก่ียวกับโทษ พิษภัย อันตรายและผลกระทบของการสูบบุหร่ี

และบุหร่ีไฟฟา รวมกับการรูเทาทันกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ

ยาสูบ ก็จะทําใหอัตราการสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชนลดลงได

ขอควรรูเก่ียวกับบุหร่ี มีสารเคมี 7,000 ชนิด มีสารกอมะเร็ง                 

70 ชนิด เปนสาเหตุใหเกิดโรครายแรง เปนภัยรายสําหรับเยาวชนท่ีเปน

นักสูบหนาใหม โรงเรียนเปนบานหลังท่ี 2 ของเยาวชนชวยกันสราง

สังคมปลอดบุหร่ี จุดเร่ิมตนของมูลนิธิรณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี รวมมือ                                                                                        

กับโรงเรียน สรางโรงเรียนปลอดบุหร่ีในป 2548 ป 2563 ขยายพ้ืนท่ี

โรงเรียนปลอดบุหร่ีใน 9 จังหวัดท่ัวประเทศ สถิติคนไทย 70% เลิกบุหร่ี                                                                                       

ไมไดตลอดชีวิต คนไทย 30% เลิกสูบบุหร่ีไดแตตองใชเวลาถึง 21 ป                                                                                   

เด็กอายุ 20 ปข้ึนไปไมไดสูบบุหร่ี โอกาสสูบบุหร่ีนอยลง ดังน้ันโรงเรียน

ตองจัดกิจกรรมเพ� อใหเด็กมีสวนรวมกับกิจกรรม เพ� อจะไมสนใจ

ทดลองสูบบุหร่ีกลายเปนสิงหอมควันหนาใหม โรงเรียนตองมีกิจกรรม

เช� อมโยงผูปกครองมีสวนรวมรับผิดชอบเพ� อไมใหเด็กติดบุหร่ี 

สอดคลองกับขอมูลของ รศ.ดร.จักรพันธ เพ็ชรภูมิ อาจารย

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีเผยผลการสํารวจ

จากการวิจัยเร� อง ผลการสํารวจโอกาสเส่ียงในการสูบบุหร่ีของ

นักเรียนในภูมิภาคของประเทศไทย (Susceptibility to smoking and 

determinants among never-smoking high school students :                                                                                              

A representative nationwide study in Thailand) ท่ีทํารวมกับคณะ 

สนับสนุนโดยศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ� อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

เปดเผยวา การสํารวจนักเรียนระดับช้ัน ม.2 จาก 12 จังหวัดทุกภูมิภาค

ของไทย จํานวน 3,156 คน พบวามีนักเรียน 72.4% ระบุวาเรียนอยู

ในโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหร่ีแบบเปนประจํา ในขณะท่ี                                                                              

เหลืออีก 27.6% ระบุวาเรียนอยูในโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมรณรงค                 

ไมสูบบุหร่ีแบบนานๆ คร้ัง โดยโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมรณรงคไมสูบ

บุหร่ีแบบเปนประจํามีนักเรียนท่ีอยากทดลองสูบบุหร่ี 13.6% ในขณะท่ี                                                                                    

โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหร่ีแบบนานๆ คร้ังมีนักเรียนท่ี

อยากทดลองสูบบุหร่ี 23.9% สรุปไดวา โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมรณรงค

ไมสูบบุหร่ีแบบเปนประจํามีนักเรียนท่ีอยากทดลองสูบบุหร่ีนอยกวา

โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมแบบนานๆ คร้ังเกือบ 2 เทา เชนเดียวกับ                

การไดรับขอความรณรงคไมสูบบุหร่ีทางโทรทัศน หรืออินเทอรเน็ต 

ท่ีพบวานักเรียนในกลุมท่ีพบเห็นขอความรณรงคไมสูบบุหร่ีแบบเปน

ประจํามีสัดสวนของคนท่ีอยากทดลองสูบบุหร่ีนอยกวานักเรียนใน

กลุมท่ีพบเห็นขอความรณรงคไมสูบบุหร่ีแบบนานๆ คร้ังเกือบ 2 เทา 

 สําหรับโรงเรียนตนแบบปลอดบุหร่ี

และเคร� องด� มแอลกอฮอล 10 แหงสังกัด

กรุงเทพมหานคร

 ไดแก 1.โรงเรียนวัดปากบอ สํานักงาน

เขตสวนหลวง มีผลงานเดนคือ มีนวัตกรรม

เร� องบุหร่ีท่ีเกิดจากการสอดแทรกในการเรียน

การสอนและมีการทดลองใชกับผูสูบบุหร่ี 

ไดแก นวัตกรรมชาโปรงฟาบอกลาบุหร่ี และ

คุกก้ี anti-smoking 2.โรงเรียนวัดพระเชตุพน 

สํานักงานเขตพระนคร มีผลงานเดนคือฤๅษี

ดัดตน ชวยแกอาการอยากสูบบุหร่ี สมุนไพร

ชวยเลิกบุหร่ี ซ่ึงไดสอนใหแกนักเรียนและ                                                                                                

ไดไปถายทอดใหกับผูปกครองท่ีสูบบุหร่ี และมีการสอนนวดกดจุด                                                                                                 

เลิกบุหร่ี โดยใหนักเรียนไปนวดใหผูปกครองท่ีสูบบุหร่ี 3.โรงเรียน                 

วัดสุวรรณคีรี สํานักงานเขตบางกอกนอย มีผลงานเดนคือ มีการสอน                                                                                      

หลักสูตรเกราะปองกันชีวิต ใชสอนใหนักเรียนรูจักการปฏิเสธหรือ

หนาท่ีของคําวา “ไม” เปนวิธีสําคัญท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะชวยปองกัน

นักเรียนจากภัยรูปแบบตางๆ ซ่ึงบุหร่ีเปนภัยใกลตัวท่ีนักเรียนพบเจอ

ท้ังในบานและชุมชน 4.โรงเรียนวัดอัมพวา สํานักงานเขตบางกอกนอย 

มีผลงานเดนคือ บรรยากาศปลอดบุหร่ี ณ โรงเรียนวัดอัมพวา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 1 ไดแก 1.โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม มีผลงานเดน

คือ สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมรณรงคอยางตอเน� อง 2.โรงเรียน                                                                                          

ทวีธาภิเศก มีผลงานเดนคือ โครงการตาสับปะรด แจงเบาะแส                   

เฝาระวังพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดวยการนํา QR แจงเบาะแสไปติดใน                                                                                       

ชุมชน เพ� อใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดูแลและเฝาระวัง

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 3.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล มีผลงานเดนคือ นักเรียนแกนนํากลุม 

We care ถายทอดการทํางานรณรงค ไมสูบบุหร่ีสงตอรุนสูรุน 

4.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม มีผลงานเดนคือ นักเรียนแกนนํา

ท่ีสามารถจัดกิจกรรมสรางกระแสรณรงคในโลกออนไลน แมอยู

ภายใตสถานการณ โควิดและสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรู

เร� องบุหร่ีแกนองนักเรียนใหม 5.โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ                                             

มีผลงานเดนคือ การดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเลิกบุหร่ี แบบ Case 

Conference : ใหคําปรึกษาแกนักเรียนท่ีตองการเลิกสูบบุหร่ีทาง

ระบบออนไลน (ภายใตสถานการณโควิดท่ีเด็กเรียนออนไลน 100%) 

6.โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน มีผลงานเดนคือ นักเรียนแตงเพลงรณรงค

ไมสูบบุหร่ีและยาเสพติด โดยมีครูเปนพ่ีเล้ียง

สําหรับโรงเรียนท่ีตองการขอมูลเก่ียวกับการเคล� อนการทํางาน

โรงเรียนปลอดบุหร่ี โดยใช 7 มาตรการเพ� อโรงเรียนปลอดบุหร่ี

โรงเรียน!! ตนแบบปลอดเหลา-บุหรี่

เดก็ขบัเคล� อนผูปกครองรวมใจลงมอื

ด.ช.กวิน ชางคํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รร.วัดปากบอย 

ยานสวนหลวง ร.9 หัวหนาทีม

ในฐานะผูนํานักเรียนรวมกับเพ� อนๆผูหญิงที่เปนแกน

นํานักเรียน ชักชวนเพ� อนๆ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไม

ใหสูบบุหรี่ ลดจํานวนนักสูบหนาใหม มิฉะนั้นจะกลายเปน                                                                             

สิงหอมควันในอนาคต เร่ิมตนดวยการรณรงคใหออกกําลังกาย                                        

เลนกีฬา ใหขอมูลกับชุมชนไดรูถึงพิษภัยของบุหรี่ ทั้งยัง                                                                               

จัดเปนซุมเพ� อใหชิมชาโปรงฟา คุกกี้ พรอมอธิบายวา                      

ชาโปรงฟามีสารคาบาโซนชวยลดบุหรี่ ได อีกทั้งยังชวย

ตานมะเร็ง ลดน้ําตาลในกระแสเลือด ขณะนี้ที่ รร.                                                                      

ทําแปลงเกษตรปลูกตนชาโปรงฟา ขณะน้ีทําเพ� อการทดลอง

เปนเวลา 3 เดือนมาแลว ไดผลเปนที่น�าพอใจ ยังไมได

จําหน�ายแตอยางใด ในคุกกี้มีสารสกัดหญาดอกขาวทําให

ไมอยากบุหรี่.

 ด.ญ.สะลินดา แกวประเสิด นักเรียนชั้นประถมปที่ 3                  

รร.วัดพระเชตุพน

ตอยอดความรู                                        

จาก รร.สอนนวด                   

เขตวัน เพ่ือสาธิต                 

การแสดงท าฤๅ ษี

ดัดตนจํานวน 4 ทา 

ทาข้ี (เกียจ) แกวิงเวียน

ศีรษะ แกลมในแขน 

แกเขาขัด นักเรียน

จดจําไดแลวนําไปสอน

พอแมท่ีบาน ถือวา

เปนบูรณาการนอก

หลักสูตร 

สามารถเขาไปดูรายละเอียดไดท่ี http://www.smokefreeschool.net/ 

หรือติดตามความเคล� อนไหว และกิจกรรมตางๆ ไดท่ีเพจ https://

www.facebook.com/smokefreeschool และหากตองการขอส� อ

รณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี เพ� อใชจัดกิจกรรมในโรงเรียนสามารถ

ขอรับส� อฟรีไดท่ี www.smokefreezone.or.th หรือติดตอท่ีโทรศัพท

หมายเลข 0-2278-1828.

กรุงเทพฯ • ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

ว่าฯ กทม. ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) โดยมี 

พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้

ว่าฯ กทม. และคณะผู้บริหาร กทม. พร้อม

ด้วย พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. และทีม

งานเข้าร่วมการประชุม

โดยนายชัชชาติกล่าวว่า ที่ประชุม

ได้มีการหารือในเรื่องต่างๆ 8 เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องที่  1.ด้านการจราจร หารือในเรื่อง

การลดอุบัติเหตุ การเพิ่มความสะดวกใน

การเดินทาง การบรรเทาปัญหาต่างๆ ให้

แก่พี่น้องประชาชน 2.ด้านมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และ

ร่างกายของประชาชน หารือในเรื่องการ

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่

ประชาชน 3.ด้านยาเสพติด  หารือในเรื่อง

การลดการแพร่กระจายของยาเสพติดอื่นๆ 

ในพื้นที่ การป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก

การยกเว้นให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้ โทษ 

4.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หารือในเรื่อง

การพัฒนา software การใช้ Ai เพื่อให้การใช้

กล้อง CCTV มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.ด้านการชุมนุมเรียกร้องและความ

มั่นคง หารือในเรื่องการจัดสถานที่ชุมนุม

ให้มีความเหมาะสม และการควบคุมการ

ชุมนุมให้สามารถแสดงออกตามสิทธิและ

เสรีภาพภายใต้กรอบที่กฎหมายกำาหนด 

6.ด้านเศรษฐกิจ หารือในเรื่องการอำานวย

ความสะดวกสถานบริการ ธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ 

ตลอดจนเรื่องพื้นที่ zoning ในเขตกรุงเทพฯ 

7.ด้านการประชุม APEC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 

14-19 พ.ย. 65 กทม.เป็นเจ้าภาพร่วมกับอีก

หลายหน่วยงาน ตำารวจจึงมีการเตรียมความ

พร้อมและเสนอแนะให้มีการตั้งอาสาสมัคร

พิทักษ์เมือง และเรื่องที่ 8.ด้านการใช้ Traffy  

Fondue สำาหรับแจ้งเหตุต่างๆ ตำารวจจะเข้า

มาร่วมด้วยเพื่อให้การแก้ปัญหาต่างๆ ไร้รอย

ต่อ ซึ่งใน กทม.มี  สน.จำานวน 88 แห่ง

นายชัชชาติกล่าวว่า ทั้งหมดนี้ก็เป็น                                                       

เรื่องที่ดีมากๆ  ต้องขอขอบคุณท่าน ผบช.น. 

ที่กรุณายกทีมมาหารือกันและเอาประโยชน์

ประชาชนเป็นที่ตั้ง สิ่งที่ทำาไม่ได้ ใช้งบประ                                                              

มาณเพิ่มเติมเพราะเป็นเรื่องที่ทำาอยู่แล้ว แต่

การร่วมมือกันจะทำาให้การไหลของข้อมูล

สะดวกข้ึน กทม.จะสนับสนุนในส่วนท่ีสามารถ

ทำาได้และขยายผลให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ.

‘กทม.’จับมือ‘บช.น.’ร่วมมือ8เรื่องสำาคัญ


