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ราคา 15 บาท

บิก๊ ตูค ดิ สมัครพปชร.
ไมเครียดวาระ8ป‘ปอม’รับ‘รวมแผนดิน’พรรคพันธมิตร

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” เปดปากครั้งแรก
กําลังคิดสมัครเปนสมาชิกพรรคพลังประชา
รัฐ ย้ําตอนนี้ยังอยู พปชร. “บิ๊กปอม” บอก
พรรคบิ๊กนอยเปนพันธมิตร ปูดนายกฯ ขํา
ไมเครียดเร�อง 8 ป “ชัยวุฒิ” ลั่นยังอยูพรรค
เดิมไมเปลี่ยน สวน “สมศักดิ์” เผยอยาเพิ่ง

ถามเพราะเร็วไป! เอนกยันตอนนี้ยังไมมี
แผนยุบพรรครวมพลัง เช�ออนาคตรวมงาน
รทสช.ได เพราะมาจากรากเดียวกัน
เม�อวันอังคารที่ 2 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ
จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา
การกระทรวงกลาโหม ใหสมั ภาษณภายหลัง

เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ถึงกรณีนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึก
ษานายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการ
อํานวยความเปนธรรมและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการ เขาพบวันที่ 1 ส.ค.วา จะพบกับ
ใครไมไดเลยหรือ นายพีระพันธุมารายงาน

ตามที่ ไดมอบหมายใหรับผิดชอบที่ตั้งใหเปน
คณะทํางานติดตามการแก ไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน ก็ไดมารายงานวา
มีผลที่ ไหนอยางไรในจังหวัดตางๆ ที่ลงพื้น
ที่ ไปแลว สวนการเมืองก็ไมไดคุยอะไรกัน
มากนัก เพราะทานก็เปนพรรคการเมืองของ

ทาน และไมจาํ เปนตองมาปรึกษาอะไร แตละ
พรรคก็มีนโยบายของตัวเองอยูแลว
เม�อถามวา มีกระแสขาววาพรรคดัง
กลาวจะเสนอช�อให พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ
ตอ พล.อ.ประยุทธกลาววา “อาว ทุกพรรค
การเมืองก็เปนเร�องของนโยบายแตละพรรค

ของเขาเอง ผมจะไปเกี่ยวของอะไรกับเขา
ใชหรือไม วันนีก้ ถ็ อื เปนพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหมเทานั้นเอง ในสวนของ
ผมก็ ค าดหวั ง ว า ทุ ก พรรคจะช ว ยกั น ทํ า ให
บานเมืองเราสงบเรียบรอย
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รัฐบาลปดกลับลํา
ฟน‘บัตรใบเดียว’
ศก.ฟน
ดันยอดใชน้ํามันพุง 12%
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ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปดไมยุงสูตรคํานวณ
ปารตี้ลิสต ใหวากันไป “วิษณุ” รับหากพิจาร
ณา กม.ลูก ส.ส.ไมทัน 15 ส.ค. ตองเซต
ซี โรกลับไปใชบัตร 2 ใบ-หาร 100 “สาธิต”
เผยอยากใหกติกาออกมาเปนที่ยอมรับทุก
ฝาย “ไพบูลย” แถลงชัด พปชร. ไมหนุน
บัตรเลือกตั้งใบเดียว อาง “บิ๊กปอม” เห็น
ชอบ แตจะย�นศาลตีความสูตรหาร 500
“สมศักดิ์” คอนเฟรมไมกลับไปบัตรใบเดียว
ย้ําสูตร 500 ยอนแยงสูตรคณิตศาสตร “สม
ชัย” ลั่นหากพิจารณา กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส.
ไมทนั เปนความบกพรองของรัฐสภา มี ส.ส.ส.ว.รองศาล รธน.แน�
ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 2 สิงหาคม มี
รายงานขาวจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) แจงวา ในที่ประชุม ครม. นายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดอธิบายเกีย่ ว
กับราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้ง ส.ส. วาจะตองใหเสร็จใน 180
วัน หากไมเสร็จใหเอารางฉบับแรกที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
อานตอหนา 15 เน�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ดวยรักแหงแผนดิน : With Love for the Nation” ณ นิทรรศนรัตนโกสินทร กรุงเทพฯ

เทงบ1.4หม�นลานคาเสี่ยงภัยโควิด

ไทยโพสต • ครม.ไฟเขียว 2,021 ลานบาท
จายคารักษาพยาบาล-ฉีดวัคซีนคนตางดาว
และผู ไรสัญชาติ พรอมอนุมัติ 14,510 ลาน
บาท คาตอบแทนเสีย่ งภัยบุคลากรการแพทย
และสาธารณสุข 6 โครงการ “บิ๊กตู” หวงผู
สูงอายุติดโควิดสถานดูแลฯ กําชับ จนท.เขม
มาตรการดูแล “สธ.” เผย 2 คนไทยอายุเกิน
60 ป มีภาวะรีบาวดปวยโควิดซ้ํา

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 2 ส.ค. นาย
ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.มีมติเห็นชอบโครง
การคาใชจา ยในการบรรเทาแกไขปญหาและ
เยียวยาผูที่ ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 คารักษาพยาบาลแกกลุม
ผู ไรสิทธิการรักษาพยาบาลโควิด-19 วงเงิน
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เปดโฉม ‘รวมไทยสรางชาติ’
เวอรชั่นแมทัพ ‘พีระพันธุ’

1,923.1426 ลานบาท และเห็นชอบโครง
การคาฉีดวัคซีนกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ รวมทั้งผูที่ ไมใชประชาชนไทย วง
เงิน 98.3266 ลานบาท ที่เกิดขึ้นจริงและได
ดําเนินการไปแลวในชวงเดือน ต.ค.2564มิ.ย.2565
โครงการคาใชจายในการบรรเทาแก
ไขป ญ หาและเยี ย วยาผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 คารักษา
พยาบาลแกกลุมผู ไรสิทธิการรักษาพยาบาล
โรคโควิด-19 กรอบวงเงิน 1,923.1426 ลาน
บาท เปนคาใชจายใหกับหน�วยบริการ ใน
การดําเนินการ การตรวจรักษาพยาบาลกลุม
คนไรสิทธิการรักษาซึ่งอาศัยอยู ในประเทศ
ไทย ปองกันและลดการแพรกระจาย
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ไขไกขึ้นราคา10สตางค
เติมเงินโรงตึ๊งรัฐ500ล.
ไทยโพสต • รัฐบาลไมนิ่งนอนใจปญหาคา
ครองชีพ อนุมัติงบกลาง 1,249 ลานบาท
พัฒนาอาชีพเสริมชุมชนดีทั่วประเทศ คาด
เกิดมูลคา ศก.กวา 12,490 ลานบาท ยัง
เคาะเสริมสภาพคลองโรงรับจํานํารัฐ 500
ลานบาท ไขไกปรับขึ้น 10 สตางค ขยับฟอง
ละ 3.50 บาท พาณิชยอางขึ้นตามกลไก
ตลาด
เม�อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ทําเนียบรัฐ
บาล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ
มนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลัง
เปนประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
วา ครม.รับทราบภาวะและแนวโนมเศรษฐ
กิจไทยประจําไตรมาสที่ 2 ป 2565 และได

ขอสรุปวาเปนไปในทิศทางทีด่ ี คาดขยายตัว
อยางตอเน�องรอยละ 3.3 ในปนี้ และจะเพิ่ม
เปนรอย 4.2 ในปหนา จากการฟนตัวของ
การบริโภคภาคเอกชน และการซื้อของกลุม
ผูมีรายไดสูงในประเทศในครึ่งปหลัง รวม
ทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวตาง
ชาติ ที่ประมาณการอยูที่ 6 ลานคน จาก
เดิมที่ประเมินไว 5.6 ลานคน โดยเฉพาะ
เดือนนี้เพิ่มขึ้นถึง 2 ลานคน ถือเปนการ
เพิ่มขึ้นจํานวนมากพอสมควรจากมาตรการ
เปดประเทศของไทยและตางประเทศที่เร็ว
กวาที่คาดการณ ไว ฉะนั้นในป 2566 คาด
วาจะอยูที่ 19 ลานคน
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ชวนแตงผาไทย
เฉลิมพระเกียรติ
พระพันปหลวง
ทําเนียบฯ • นายกฯ เปนประธานพิธีเปด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง” เน�องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.65 “ดวยรัก
แหงแผนดิน : With Love for the Nation”
พรอมชวน ครม.-ขรก. แตงผาไทยในโอกาส
วันมหามงคล
เม�อวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 08.30 น.
ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล กอนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระ
ทรวงวัฒนธรรม นําคณะผูบริหารกระทรวง
วัฒนธรรม เขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เพ�อประชาสัมพันธการ
จัดงาน “ภูษาศิลป จากทองถิ่นสูสากล”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง เน�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยนายกรัฐมนตรีชมผาโบราณและ
ผาไทยลายอัตลักษณ 4 ภาค ผลิตภัณฑ
วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่ผลิตจากผา ผล
งานนวัตกรรมผาไทย หนังสือ “ภูษาศิลป จาก
ทองถิ่นสูสากล” รวมถึงการแสดงแบบผา
ไทยดวยความสนใจ พรอมช�นชมผูผลิต
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2 ในประเทศ

ป้องกันน้ำ�ท่วมเมืองกรุง
บทพิสูจน์ ‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’

ก

ารออกมาเตรี ย มความพร้ อ มรั บ สั ญ ญาณเตื อ น
จากกองอำ�นวยการน้ำ�แห่งชาติ หรือ กอนช. ที่ ได้
ประเมินสถานการณ์น้ำ�ในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคม
2565 ที่พบว่าจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณ์น้ำ�ในลำ�น้ำ�และแหล่งน้ำ�ธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝน
ตกหนักอยู่ ในเกณฑ์น้ำ�มาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำ�หลากและน้ำ�
ท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงของรัฐบาล ภายใต้การนำ�ของพล
เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ที่มีการกำ�ชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
สภาพอากาศและสภาพน้ำ�อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ถือเป็นแนวทางการป้องกันน้ำ�ท่วมที่น่าชื่นชม เพราะหากไม่มี
การเตรียมพร้อม ไม่มีการระวัง ไม่มีการป้องกันที่ดี โอกาส
ที่จะเกิดอุทกภัยหนัก ซึ่งจะสร้างความเสียหาย สร้างความ
เดือดร้อนต่อทรัพย์สินและประชาชนเหมือนช่วงน้ำ�ท่วมใหญ่
ในหลายปีที่ผ่านมา
กองอำ � นวยการน้ำ � แห่งชาติ ได้ อ อกประกาศเตื อ นการ
คาดการณ์ ส ภาพอากาศของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ในช่ ว งวั น
ที่ 2-10 สิงหาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอั น ดามั น ประเทศไทย และอ่ า วไทยมี กำ � ลั ง แรงขึ้ น
ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาค
เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
และประเทศลาวตอนบน เข้ า สู่ ห ย่ อ มความกดอากาศต่ำ � ที่
ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำ�ให้
ประเทศไทยมี ฝ นตกต่ อ เนื่ อ งและมี ฝ นตกหนั ก ถึ ง หนั ก มาก
บางแห่ง ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์น้ำ�จากฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ� (องค์การ
มหาชน) พบจะมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณ์น้ำ�ในลำ�น้ำ�และแหล่งน้ำ�ธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝน
ตกหนักอยู่ ในเกณฑ์น้ำ�มาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำ�หลากและน้ำ�
ท่วมฉับพลันพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ
ข้อสั่งการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำ�ชับคณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำ�
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90
มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่
เคยเกิดน้ำ�ท่วมขังอยู่เป็นประจำ� เช่น กรุงเทพมหานคร พร้อม
กับตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของ
อ่างเก็บน้ำ� อาคารบังคับน้ำ� สถานีสูบน้ำ� และติดตาม ตรวจ
สอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ�และกำ�จัดสิ่งกีดขวาง
ทางน้ำ� รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำ�ให้เหมาะสมกับ
ปริมาตรน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ� และระดับน้ำ�ในลำ�น้ำ� เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับน้ำ�หลากป้องกันน้ำ�ท่วม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบูรณาการความพร้อมทั้งบุคลากร
เครื่องจักรเครื่องมือ ระบบสื่อสารสำ�รอง สำ�หรับการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทันที โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ�
และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
เพื่อพร้อมในการอพยพหากเกิดสถานการณ์ ได้ทันที ช่วยลด
ความเสียหาย ถือเป็นนโยบายการป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม
เราเชื่อมั่นมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาเพื่อรองรับ
ป้องกันปัญหาน้ำ�ท่วมที่จะเกิดขึ้นจากปริมาณฝนตกสะสมต่อ
เนื่อง ตามคำ�เตือนของกองอำ�นวยการน้ำ�แห่งชาติ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อระดับนโยบายได้สั่งการเพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมในพื้นที่
ต่างๆ แล้ว ระดับปฏิบัติก็ต้องตื่นตัวต้องดำ�เนินการอย่างเร่ง
ด่วน โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมืองหลวงเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญของประเทศ มีประชาชนอยู่อาศัยเป็น
จำ � นวนมาก การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ สถานการณ์ น้ำ �
ท่วม การระบายน้ำ�ท่วมขังก็จะต้องรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์
ฝน สถานการณ์น้ำ� ในช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำ�คัญ
ตามนโยบายเร่งด่วนของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ประกาศนโยบายการแก้ปัญหาน้ำ�ท่วม
ตั้งแต่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้ดำ�เนิน
การอะไรในนโยบายนี้ ไปแล้วบ้าง อย่างน้อยๆ ก็จะได้ลบข้อ
ครหาขยันวิ่ง ขยันไลฟ์สดเท่านั้น.

พลเอกนภาเดช ธูปะเตมีย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
“ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องยาก และโอกาสที่เราจะได้นั้น
ก็ยาก แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มี โอกาส เรายังมี โอกาส แต่สิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุด คือเราได้รับการสนับสนุน เห็นพ้องต้องกันเป็นหนึ่งเดียว
เพราะโครงการนี้มีประโยชน์ ไม่มีสิ่งที่เป็นโทษ ไม่มีการทุจริต
และไม่ ได้ซื้อของไม่ดี และเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
และประชาชน ผมก็เชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ความสำ�เร็จจะมีสูงอย่าง
มาก”.
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วมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พรรคทีก่ �ำ ลังถูกจับตาเป็นอย่างมาก
ในขณะนี้ และถูกมองตั้งแต่ก่อร่างสร้างขึ้น ว่าจะมาเป็นพรรค
ทางเลือกหรือพรรคสำ�รองของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพราะมีขุนพลข้างกายในตอนนั้น อย่าง “แรมโบ้” เสกสกล อัตถาวงศ์
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�นายกรัฐมนตรี เป็นตัวตั้งตัวตีก่อตั้งพรรค
ขึ้น ก่อนแรมโบ้จะทิ้งลา ส่งไม้ต่อตัวจริงคุมพรรค อย่าง นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ว่าที่หัวหน้าพรรค
ก่อนหน้านี้รวมไทยสร้างชาติประชุมนัดแรกไปเมื่อเดือนมีนาคม
2565 พร้อมประกาศจะเปิดตัวบิ๊กเซอร์ ไพรส์ หลังผ่านศึกอภิปรายไม่
ไว้วางใจ และได้มีการทยอยเปิดรายชื่อบุคคลสำ�คัญๆ ที่จ่อเข้าร่วม
งานกับพรรคอย่างต่อเนื่อง และมีกำ�หนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้ง
ที่ 1/2565 ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
โดยมี ห นั ง สื อ เชิ ญ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค (ชุ ด รั ก ษา
การแทน) หั ว หน้าสาขาพรรค ตั ว แทนพรรคประจำ � จั ง หวั ด และ
สมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ มีวาระพิจารณาการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ รวมถึงคำ�
บรรยายและความหมายของตราสัญลักษณ์
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาติ
ที่จะย้ายจากซอยเพชรเกษม 18 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ มาอาคารเลขที่ 35 อารีย์ ซอย 5 พหลโยธิน 7 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
และวาระที่ต้องจับตาคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรครวมไทยสร้ า งชาติ ชุ ด ใหม่ และการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ที่ปัจจุบันมี นายธนดี หงษ์รัตนอุทัย
เลขาธิการพรรค ทำ�หน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรค มีนายปองพล
อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายปรพล อดิเรกสาร อดีต
ส.ส.สระบุรี ที่ขณะนี้รักษาการกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน
สำ�หรับทีมผู้บริหารพรรคชุดใหม่ของ “รวมไทยสร้างชาติ” ซึ่ง
ขณะนี้มีการวางรายชื่อไว้พอเป็นรูปเป็นร่างแล้ว รอเพียงมติที่ประชุม
โดยมีนายพีระพันธุ์เป็นหัวหน้าพรรค นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต
ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ถูกคาดหมายว่าจะเป็นเลขาธิการพรรค
นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อดีตเลขาธิการพรรครวมพลัง
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ารฟ้องเพิกถอนคำ�สั่งพักงานอธิการบดี จะถือเป็นคดี
พิพาทประเภทใด...ในระหว่างคำ�สั่งทางปกครองกับสัญญา
ทางปกครอง และ จะมีผลต่อการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองหรือไม่ อย่างไร?
คำ�ตอบก็คือ...มีผลอย่างแน่นอนครับ! เพราะการฟ้องขอให้เพิก
ถอนคำ�สั่งทางปกครองนั้น ก่อนที่ผู้รับคำ�สั่งจะนำ�คดีมายื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ จะต้องดำ�เนินการอุทธรณ์คำ�สั่ง โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ทำ�คำ�สั่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำ�สั่งตามที่กำ�หนดไว้
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็น
กฎหมายกลางที่เป็นหลักในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่
โดยผู้รับคำ�สั่งไม่อาจนำ�คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองทันที โดยที่ยังไม่ได้
อุทธรณ์คำ�สั่งก่อนได้ (เว้นแต่เป็นคำ�สั่งที่ออกโดยรัฐมนตรี เนื่องจาก
ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าที่จะพิจารณาอุทธรณ์ ได้ หรือเป็นคำ �สั่ง
ของคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ ใช้อำ�นาจทางปกครองโดย
เฉพาะและไม่อยู่ในระบบสายการบังคับบัญชา จึงเป็นที่สุดไม่มีองค์กร
ใดที่สูงกว่า ผู้รับคำ�สั่งกรณีดังกล่าวจึงสามารถนำ�คดีมาฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ โดยที่ ไม่ต้องอุทธรณ์คำ�สั่งก่อนแต่อย่างใด)
สำ�หรับในกรณีมีกฎหมายเฉพาะกำ �หนดขั้นตอนการอุทธรณ์
เอาไว้ ผู้รับคำ�สั่งก็จะต้องดำ�เนินการอุทธรณ์คำ�สั่งตามที่กฎหมาย
เฉพาะนัน้ ๆ ได้ก�ำ หนดไว้ เช่น กฎหมายควบคุมอาคารทีม่ กี ารกำ�หนดขัน้
ตอนและระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำ�สั่งไว้เป็นการเฉพาะ ผู้รับคำ�สั่งก็จะ
ต้องยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายควบคุมอาคาร
กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ ได้อุทธรณ์คำ�สั่งแล้ว เมื่อผู้มีอำ�นาจพิจารณา
อุทธรณ์ ได้มีการสั่งการ หรือไม่ได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร
หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำ�หนด ถือว่าผู้รับคำ�สั่งได้ดำ�เนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายนั้นๆ ได้กำ�หนดไว้แล้ว จึงจะ
มีสิทธินำ�คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำ�สั่งที่พิพาท
ได้ แต่หากเป็นการฟ้องคดีในข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คู่
สัญญาสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ โดยไม่มีขั้นตอนการอุทธรณ์ดังกล่าว
ส่วนสัญญาทางปกครองใดที่คู่สัญญามีข้อตกลงกันว่า ในกรณี
ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาให้เสนอข้อโต้แย้งต่ออนุญาโตตุลาการ
เพื่ อ พิ จ ารณาชี้ ข าด ข้ อ ตกลงเช่ น ว่ า นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นจากการตกลงของคู่สัญญา ไม่ ได้เกิดจาก
การที่มีกฎหมายกำ�หนด จึงไม่ใช่เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอน
หรือวิธีการสำ�หรับการแก้ ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่สัญญาจึงสามารถ
นำ�คดีมาฟ้องต่อศาลได้เลย แต่หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งโต้แย้งว่ามีข้อ
ตกลงให้ ใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการชี้ขาดก่อน ก็จะต้องดำ�เนินการ
ตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้น
ในวันนี้ ... เราจะมาหาคำ�ตอบกันว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับคำ�สั่ง
พักงานอธิการบดี จะถือเป็นคดีพิพาทประเภทคำ�สั่งทางปกครองหรือ
สัญญาทางปกครองกันแน่ เพราะคดีที่นำ�มาเป็นอุทาหรณ์นี้ก่อนนำ�
คดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำ�สั่งพักงานนั้น ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้
ยื่นอุทธรณ์คำ�สั่งแต่อย่างใด จึงน่าสนใจว่า “คำ�สั่งพักงานอธิการบดี”
ซึ่งชื่อก็ดูเป็นคำ�สั่ง แต่แท้จริงแล้วจะมีลักษณะเป็นคำ�สั่งทางปกครอง
หรือไม่? ไปติดตามกันเลยครับ ...
ข้อเท็จจริงของคดีมีอยู่ว่า ... มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งได้
ทำ�สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ใน
ตำ�แหน่งอธิการบดี ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้น
จากตำ�แหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน และได้มีประกาศให้ผู้
ฟ้องคดีพ้นจากตำ�แหน่ง ผู้ฟ้องคดีได้นำ�คดีไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้น
ต้น โดยศาลมีคำ�สั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติและประกาศของสภา
มหาวิทยาลัยไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งเป็นอย่าง
อื่น สภามหาวิทยาลัยจึงประชุมและมีมติให้เป็นไปตามคำ�สั่งศาลดัง
กล่าว
เรื่องยังไม่ยุติ ... เพราะต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากมีกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำ�ผิดวินัย
๗ เรื่อง รวมทั้งมีคำ�สั่งให้ผู้ฟ้องคดี พักงานการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
ในระหว่างการสอบสวน เป็นเวลา ๙๐ วัน
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำ�สั่งให้พักงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
คำ�สั่งสภามหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่ าง
ร้ายแรงผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้มีคำ�สั่งพักงานตามมานั้น ไม่อยู่ ใน
อำ�นาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะกระทำ�ได้ เนื่องจากเป็นอำ�นาจของ

เปิดโฉม ‘รวมไทยสร้างชาติ’
เวอร์ชั่นแม่ทัพ ‘พีระพันธุ์’

ประชาชาติไทย เจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คาดว่าจะเป็นรอง
หัวหน้าพรรค
โดยล่าสุดทั้งนายเอกนัฏและนายดวงฤทธิ์ ได้สมัครเป็นสมาชิก
พรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่
ผ่านมา ขณะที่สมาชิกพรรคปัจจุบันอย่าง นายปองพล อดิเรกสาร จะ
มาเป็นที่ปรึกษาพรรค
นอกจากนี้ยังมีรายชื่ออดีต ส.ส.ที่จะมาร่วมงาน อาทิ นาย
วิทยา แก้วภราดัย อดีต รมว.สาธารณสุข อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช
และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสามารถ มะลูลีม อดีต
ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ รวมถึง นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้
ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงการคลัง บุตรชาย นายชัชวาลล์ คงอุดม
หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรค
พลังประชารัฐมาแล้ว 1 เดือน จะเปิดตัวร่วมงานกับพรรครวมไทย
สร้างชาติ ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ด้วย และยังมีรายงานข่าวด้วยว่า นาย
เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ อดีต ส.ว.ราชบุรี จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วย
โดยในการประชุมดังกล่าวภายหลังประกาศผลเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริ ห ารพรรคชุ ด ใหม่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว หั ว หน้า พรรคจะขึ้ น

กล่าววิสัยทัศน์ต่อสมาชิกพรรคทันที ส่วนแนว
นโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาตินั้น จะ
มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความเท่าเทียม ปลด
ล็อกแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ� สร้างโอกาส
ในการทำ�มาหากิน แก้ ไขปัญหาความเดือ ด
ร้ อ นของประชาชน ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การ
ดูแลที่เหมาะสมและเป็นธรรม และต้องก้าว
ข้ามความขัดแย้ง โดยพรรคได้ปล่อยทีเซอร์
และขึ้นป้ายบิลบอร์ดโปรโมตทั่วกรุงเทพฯ ไป
บ้างแล้ว
และก่อนเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการ
ยังมีความเคลื่อนไหวในฟากตึกไทยคู่ฟ้า ที่นาย
พีระพันธุ์ดอดเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์เป็นการ
ส่วนตัว ซึ่ง “บิ๊กตู่” ปฏิเสธไม่มีความเกี่ยวข้อง
ใดๆ กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ท่ามกลาง
กระแสข่ า วรวมไทยสร้ า งชาติ จ ะสนั บ สนุ น
พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่สมัยที่ “แรมโบ้” เสก
สกล ขุนพลข้างกายยังอยู่ ก็ประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ
เรื่อยมา
อย่างไรก็ตาม การก่อตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาตินี้ ยังถูก
มองว่าเป็นการรวมตัวกันของก๊วนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่ต้องลุ้นเซอร์ ไพรส์ว่า
จะมีสมาชิกคนใดตบเท้าเข้าร่วมเพิ่มอีกหรือไม่ แต่ในส่วนของพรรค
รวมพลัง ของ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ที่มีกระแสข่าวว่าจะไปรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ
นั้น ได้รับคำ�ยืนยันจากหัวหน้าพรรค ณ เวลานี้ขอเดินหน้าทำ�กิจกรรม
ทางการเมืองต่อไป ยังไม่ไปรวมกับใครทั้งสิ้น ส่วนเรื่องในอนาคตยัง
อีกนาน
ทั้งนี้ คงต้องจับตาการเปิดตัว “รวมไทยสร้างชาติ” ในวันที่ 3
สิงหาคมนี้ ที่จะมี “พีระพันธุ์” เป็นแม่ทัพอย่างเป็นทางการ จะยังมีบิ๊ก
เซอร์ ไพรส์อีกหรือไม่.

ฟ้องเพิกถอนคำ�สั่งพักงานอธิการบดี
เป็นคดีประเภทคำ�สั่งหรือสัญญา?

นายปกครอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
อธิการบดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำ�คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอน
คำ�สั่งพักงานที่พิพาท
ก่อนจะไปถึงประเด็นหลักที่ว่า ... คำ�สั่งพักงานผู้ฟ้องคดีชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่? มีประเด็นที่ต้องพิจ ารณาก่อนว่า การฟ้อง
ให้เพิกถอนคำ�สั่งพักงานดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับคำ�สั่งทาง
ปกครองหรือสัญญาทางปกครอง? เพราะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับ
โดยประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดท่านได้พิจารณาว่า ตาม
กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) บัญญัติ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า วเป็ น นิ ติ บุ ค คลและเป็ น ส่ ว นราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีฐานะเป็นกรม จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมหาวิทยาลัยทำ�สัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยในตำ�แหน่งอธิการบดี สัญญาจ้างดังกล่าว จึง
เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
และมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำ�งานตามอำ�นาจหน้าที่ที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด อันเป็นการให้ผู้ฟ้องคดี เข้าร่วมในการจัดทำ�
บริการสาธารณะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กับมหาวิทยาลัย
โดยตรง จึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระ
ราชบัญญัติดังกล่าว
การที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย (ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๒) โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำ�สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักงาน จึงเป็นการ
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคู่สัญญา
กับผู้ฟ้องคดีได้ ใช้สิทธิตามข้อสัญญาที่กำ�หนดว่า “ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในระเบียบการทำ�งานที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้ โดยเคร่งครัด”
ประกอบกั บ มี ข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตำ�แหน่งประเภทผู้บริหาร ซึ่งกำ�หนดให้พนักงานที่ ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้ จะต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
ตามที่กำ�หนดไว้ ฉะนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยอาศัยอำ�นาจตามข้อ
บังคับดังกล่าว สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักงานการปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญา
จ้างเป็นการชั่วคราว เนื่องจากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง จึง เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง อันเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ที่อยู่ ในอำ�นาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง ซึ่งไม่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอนหรือวิธีการสำ�หรับการ
แก้ ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะต้องดำ�เนินการก่อนฟ้องคดีใน
ประเภทสัญญาทางปกครองไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำ�คดีมาฟ้องต่อ
ศาลโดยไม่ต้องอุทธรณ์คำ�สั่งพักงานก่อน แต่อย่างใด
สำ�หรับประเด็นหลักของคดีที่ว่า คำ�สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักงานจะ
ชอบด้วยสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่? จำ�ต้องพิจารณา
ก่อนว่าคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง อัน

เป็นเหตุให้มีคำ�สั่งพักงานนั้น ชอบด้วยสัญญาจ้างหรือไม่?
ศาลท่ า นพิ จ ารณาว่ า ขณะที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และมีมติให้
ผู้ฟ้องคดีพักงานการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีนั้น ยังไม่มีการประกาศ
ใช้ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการดำ � เนิ น การทางวิ นั ย ต่ อ ผู้ ดำ � รง
ตำ�แหน่งผู้บริหาร (ฉบับใหม่) ที่กำ�หนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอธิการบดีที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยผู้ฟ้องคดี จึงยังต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทผู้ บ ริ ห าร และข้ อ
บังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
เมื่ อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นเวลาดั ง กล่ า ว กำ � หนดให้ เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้มีอำ�นาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่าง
ร้ า ยแรง สภามหาวิ ท ยาลั ย ย่ อ มไม่ มี อำ � นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี การออกคำ�สั่งดังกล่าวจึงถือ
เป็นการกระทำ�โดยไม่มีอำ�นาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำ�สั่ง
พักงานผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
ดังนั้น คำ�สั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ให้ผู้ฟ้องคดีพักงานการปฏิบัติ
หน้าที่อธิการบดีจึงไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟัง
ขึ้น ซึ่งคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนี้ ศาลปกครองมีอำ�นาจ
กำ�หนดคำ�บังคับให้ ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำ�การ
หรืองดเว้นกระทำ�การได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการกำ�หนดให้สภามหาวิทยาลัย
กระทำ�การตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้าง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำ�สั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ให้ผู้
ฟ้องคดีพักงาน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำ�สั่ง (คำ�พิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๗๒/๒๕๖๔)
สรุปได้ว่า … สัญญาจ้างอธิการบดีมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็น
สัญญาทางปกครอง เนื่องจากเป็นสัญญาที่ตกลงให้อธิการบดีเข้าร่วม
จัดทำ�บริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่ง
ข้อพิพาทหลังจากที่มีการทำ�สัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว เช่น การออกคำ�
สั่งให้อธิการบดีพักงานจากเหตุถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง ถือเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างที่กำ�หนดให้พนักงาน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่ออธิการบดี
โต้แย้งว่าคำ�สั่งพักงานไม่ชอบกฎหมาย เพราะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมิใช่ผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายที่ ใช้บังคับใน
ขณะนั้น จึงถือได้ว่าคู่สัญญามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาจ้าง (มิใช่ข้อ
พิพาทเกี่ยวกับคำ�สั่งทางปกครอง) ซึ่งการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองไม่มีกฎหมายกำ�หนดขั้นตอนหรือวิธีการสำ�หรับการแก้ ไข
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำ�เนินการก่อนฟ้องคดี ผู้
ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์คำ�
สั่งพักงานก่อนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังมีข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับ
การใช้อำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการกระ
ทำ�ใดๆ ที่เป็นการใช้อำ�นาจตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับก็ดี ซึ่ง
จะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายที่ ให้อำ�นาจอย่างรอบคอบว่าเป็นอำ�นาจ
หน้าที่ของผู้ ใดและใช้บังคับตามกฎหมายฉบับใดในขณะที่ออกคำ�สั่ง
มิเช่นนั้นอาจทำ�ให้การดำ�เนินการในเรื่องนั้นๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องเพราะกระทำ�ไปโดยไม่มีอำ�นาจ อันส่งผลให้การดำ�เนินการใดๆ
ต่อไปที่อาศัยเหตุดังกล่าว ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย ...
(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และ
สืบค้นเรื่องอื่นๆ ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อย
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง).
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บทความ-ในประเทศ 3

บ้

านเมือง....
หลัง “พลเอกประยุทธ์” เข้าควบคุมอำ�นาจประเทศ เมื่อ
ปี ๒๕๕๗ เรื่อยมา ๕-๖ ปี มี “คำ�ถาม” ที่มี “คำ�ตอบ” อยู่
ในตัว อยู่คำ�ถามหนึ่ง
ที่พูดกันว่า......
“ถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ แล้วจะเอาใคร
เป็น?”
ทุกคนเงียบ
แต่ถ้ามีเครื่องดักจับ “ภาษาหัวใจ” แต่ละคน ทั้งคนเห็น
ด้วยและที่ ไม่เห็นด้วย สามารถถอดรหัส “ภาษาหัวใจ” ออกมา
ได้ตรงกัน ว่า
“เออ...จริงว่ะ”!
ถึงวันนี้ เมื่อนายกฯ ประยุทธ์ บริหารประเทศด้วยอำ�นาจ
ทั้ง “เหนือรัฐธรรมนูญ” และ “ในรัฐธรรมนูญ” รวมกันใกล้จะ ๘ ปี
ช่วง ๔ ปีหลังนี้ มีตัวละครการเมืองโชว์บทบาทการแสดง
ให้เห็นฝีมือและศักยภาพทางบริหารจากหลายต่อหลายพรรค ทั้ง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ถ้านำ�คำ�ถามเดิมมาถามใหม่อีกครั้งว่า........
“ตอนนี้ มีใครโดดเด่นเข้าตา ‘เป็นตัวเลือก’ ในตำ�แหน่งนา
ยกฯ ได้บ้างมั้ย นอกเหนือจากพลเอกประยุทธ์?”
ในสายตาผม ขอตอบว่า...มี!
และมีหลายคนด้วยที่ ชื่อ-ชั้น-คุณสมบัติ-ประวัติ-ผลงาน
และวุฒิภาวะ ถึงระดับเป็นผู้นำ� “บริหารประเทศ” ได้
ก็มี เช่น..........
-คุณอนุทิน ชาญวีรกูล
-คุณเอนก เหล่าธรรมทัศน์
ล่าสุด เห็นข่าวว่าจะประชุมตั้งพรรควันนี้ (๓ สิงหา ๖๕)
และจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค คือ
“คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ในนามพรรค “รวมไทย
สร้างชาติ”
ที่พูดนี่ ผมไม่ได้หมายถึง พรรคคุณอนุทิน คุณเอนก และ
คุณพีระพันธุ์ ในการเลือกตั้ง พรรคจะมีผู้สมัครได้รับเลือกเป็น
ส.ส.มากที่สุด จนได้เป็นนายกฯ นะ
ผมหมายถึง แต่ละท่านที่กล่าว
จากการทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่งงาน บ่งบอกว่ามี “ภาวะผู้นำ�”
ในตัวสูงถึงระดับเท่านั้น
สูงทั้งการเมือง-การบริหาร ทั้งวิสัยทัศน์ ทั้งการตัดสิน
ใจ ทั้งความกล้าที่จะเผชิญและพร้อมชน ไม่แพ้พลเอกประยุทธ์
อันประชาชนอุ่นใจได้ว่า....
เมื่อ “คนใด-คนหนึ่ง” เหล่านี้ ขึ้นเป็นนายกฯ นำ�ประเทศ

‘ตัวเลือกนายกฯ’
จะเหมือนมีบั้นท้ายเท้ายัดปากพวกที่ชอบพูดว่า “ผู้นำ�โง่จะพา
พวกเราไปตายกันหมด” ให้เงียบเสียง ด้วยพูดไม่ออก
ก็ถือเป็นนิมิตที่ดีของประเทศนะ
ที่การเมืองระบบเลือกตั้ง “มีตัวเลือก” ให้ประชาชนได้เลือก
มากขึ้น ผิดกับก่อนๆ มักจะตายอยู่กับคำ�พูดที่ว่า
“ไม่เห็นใครซักคน” เหมาะที่จะเป็นนายกฯ?
คุยมาถึงตอนนี้ อาจมีคนถามแย้ง...........
“แล้ ว อุ๊ ง อิ๊ ง ‘หั ว หน้ า ครอบครั ว ใหญ่ ’ ไม่ มี แ ววนา
ยกฯ ขึ้ น ที่ ว งหาง-วงหั ว บ้ า งเชี ย วหรื อ อคติ ม ากไปมั้ ง เขา
แลนด์สไลด์ขึ้นมา เปลวจะกลายเป็น ‘หมานอกคอก’ เอานะ”!
ผมไม่เป็นหรอก...หมา
ตอนเป็นเด็กวัด นอนซุกกะหมาบนศาลาวัดจนจำ�กลิ่นกันได้
ถึงทุกวันนี้
อีกอย่างหมารุ่นผมมันตายไปหมดแล้ว เหลือผมคนเดียวที่เป็น
คน ครั้นจะให้เป็นหมาอีก แล้วผมจะไปหาเพื่อนหมาๆ ได้ที่ ไหนล่ะ?
เห็นมีอยู่หมาเดียวคือคุณ “หมาแก่” แต่เขาโด่งดัง ได้ยินแต่
ชื่อเสียง ผมก็เป็นแฟนรายการเขาชนิดติดหนึบ ขืนไปเป็นหมา ก็จะ
ว่าผมไป “เลียหมาดัง”
เป็น “เปลว” อย่างนี้ดีแล้ว ทางใต้เขาเรียก “ป่าช้า”
ป่าช้า “เผาหมด” ทั้งคนดี-ผีเลว
ตัวเองก็เผา แต่ในความเป็น “เปลว-ป่าช้า” มันเลยเผาตัวเอง
ไม่ไหม้ เท่านั้นเอง!
ก็ไม่ได้ดูหยาม-ดูแคลนอุ๊งอิ๊ง ตัวแทนทักษิณผู้พ่อของเขาหรอก
แต่ผมเห็นว่า ยังเป็นเด็ก-เป็นเล็กอยู่
การส่งมาให้คนเลือกเป็นนายกฯ มันเหมือนพรรคเพื่อไทย และ
ครอบครัวทักษิณ ดูถูก-ดูแคลนประชาชนมากไป

นึกจะส่งหมู หมา หรือใครก็ได้มาให้เลือกเป็นนายกฯ
ประชาชนก็จะเลือกหมด!
นี่มัน พ.ศ.๒๕๖๕ รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มี ๑๒ สายแล้วนะ
คนเฒ่า-คนแก่ คนพิการ คนด้อยโอกาส
นายกฯ ประยุทธ์มีบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ” โอนเงินให้ทุกเดือน
โดยไม่มี “หัวคะแนน” คอยชักหัวคิว
ไม่เหมือนไอติมยุคทักษิณ กว่าจะถึงปากชาวบ้าน เหลือแต่
ไม้เสียบให้เลีย
ยุคลุงตู่ ชนชาว “พรุ่งนี้รวย” ไม่ต้องถูกโก่งราคาหวยใบละ
๑๒๐ สามารถซื้อลอตเตอรี่ใบละ ๘๐ ผ่านแอปเป๋าตังได้แล้วด้วย
เรียกว่า ยุค “พลเอกประยุทธ์” บริหาร ประชาชน “ตาสว่าง”
กันส่วนมากแล้ว
ไปเหนือ-ไปใต้-ไปอีสาน เดี๋ยวนี้งงเต้ก ถนนทั้งบนดิน-ลอยฟ้า
ก่ายกัน จนจำ�ทางกลับบ้านไม่ถูก
รถไฟ สายที่คนเหนือ “ฝันไม่เคยเป็นจริง” มาร่วมร้อยปี ว่า
จะมีได้ “ยุคลุงตู่” ลงมือทำ�ให้แล้วนะ
รถไฟจากเด่นชัย-ลำ�ปาง แยกไปแพร่ ไปพะเยา ไปเชียงราย
ไปเชียงของ...โอ้ ธัมโม สังโฆ
ทักษิณโม้ ได้ แต่ลุงตู่ “ทำ�ได้” และลงมือทำ�แล้ว!
ดังนั้น ผมจึงเมตตาอุ๊งอิ๊ง ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อการเมือง
“สังเวยพ่อ”
ถ้าเป็นนายกฯ จริงๆ ก็แค่เจว็ด รอวันถูกรื้อโยนทิ้ง ทำ�ได้ก็
อย่างเดียว เดินตามหลังพระ “พาพ่อกลับบ้าน”
ดังนั้น เชื่อผมเถอะ ถ้าฟ้าส่งมาเกิดเป็นนายกฯ หญิงของ
ตระกูลชินวัตรจริงละก็ ก็ยังไม่ใช่เวลานี้
ตอนนี้ ถอยหลังกลับไปเป็น “หัวหน้าครอบครัว” ที่บ้านจริงๆ
ดีกว่า ทำ�หน้าที่ภรรยาปรนนิบัติสามี
ทำ�หน้าที่แม่ เลี้ยงลูกอ่อน อบรม-สั่งสอนลูก ให้ โตขึ้นมารู้คุณ
แผ่นดิน รู้คุณสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่าโกงบ้าน-กินเมืองเหมือนคุณตาและคุณอาหญิงสัมภเวสี
ทำ�แบบนี้ก่อนนะอุ๊งอิ๊ง
เมื่อถึงเวลาฟ้ากำ�หนด ทุกอย่างต้องหลีกให้เข้าสู่เส้นทาง “ฟ้า
กำ�หนด” เองแหละ ตอนนี้ อย่ารีบ “ชิงสุกก่อนห่าม” จะถูกหามลง
เหวซะก่อน
การเมืองน่ะ มันไม่ง่ายและสวยงามอย่างที่เขาตะลุ่งตุ้งแช่ให้
เห็น และเชิดให้เป็นหรอก อุ๊งอิ๊งเอ้ย
ของจริง “มันโหดร้าย”
ถึงเวลาเผชิญ จะอ้างหญิง-อ้างชาย หรืออ้างหนูไม่รู้..เขาหลอก
ให้หนูมา มันไม่ได้และใช้เป็นแต้มต่อก็ไม่ได้ เชื่อชราชนคนนี้เหอะ
อย่าเข้าใจผิด คิดว่ามีหมาเลี้ยงไว้เป็นคอก-เป็นฝูงจะช่วยได้

ถ้าช่วยได้ ก็ดูพ่อกับอาเป็นอุทาหรณ์ ทั้งเพาเวอร์แบงก์ ทั้งแบงก์
จากข้าวจำ�นำ� มากมายขนาดไหน
แล้วมีหมาตัวไหนช่วยได้มั้ยล่ะ?
โอลิมปิกแข่งไป ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง พ่อก็ยังกลับบ้านไม่ได้ ส่วน
อาปู ที่ช่วยหนีออกทาง “ช่องหมาลอด” นั่นหมาก็จริง
แต่เป็น “หมาต๋า”
ตอนนี้ กลับเข้ามาจ่อตำ�แหน่ง “นายพล” อยู่รอมร่อ ตำ�รวจ
หนอ...ตำ�รวจ!
เห็นนักข่าวไปไล่ต้อนถามนายกฯ ประยุทธ์เมื่อวาน คุณพี
ระพันธุ์ คนของท่านไปตั้งพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” แบบนี้ ตกลง
ท่านจะเป็นนายกฯ “บัญชีเลือกตั้ง” พรรคไหน?
“พลังประชารัฐ” เหมือนเดิม หรือจะเป็นให้พรรค “รวมไทย
สร้างชาติ” ของคุณพีระพันธุ์?
ถามก็เหมือนไม่ (ต้อง) ถาม พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ
พลังประชารัฐอยู่ แล้วจะให้ท่านตอบว่า จะไปเป็นนายกฯ ให้
พรรครวมไทยสร้างชาติงั้นหรือ?
ความจริง ถ้าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย
จากเลือกตั้งปี ๖๖ ไม่จำ�เป็นต้องโดดไปมีชื่อในบัญชีเลือกตั้งพรรค
นั้น-พรรคนี้หรอก
เป็นอยู่ในบัญชี “พลังประชารัฐ” นี่แหละ ขืนโดดไปพรรค
อื่นก็ “เสียคน” เท่านั้น
มันสำ�คัญตอนผลเลือกตั้งออกมา ว่าฝ่ายไหนจะมี ส.ส.รวม
กันเป็น “เสียงข้างมาก” ได้ก่อน ไปอยู่ในฐานะฝ่ายมีสิทธิ์จัดตั้ง
รัฐบาล นั่นตะหาก
แล้วแต่ละพรรคที่รวมเป็นเสียงข้างมาก ก็ตกลงกันซี จะยก
ใครเสนอเป็นนายกฯ ให้สมาชิกรัฐสภาโหวต
สมมุติ พรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ รวมพลัง ชาติไทย
พัฒนา พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ รวมเสียงได้เกินครึ่ง
แม้พลังประชารัฐมี ส.ส.น้อยกว่า.....
แต่พรรคที่รวมกัน พอใจที่จะให้ “พลเอกประยุทธ์” ทำ�
หน้าที่นายกฯ ต่อ ก็พร้อมใจกันเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ต่อรัฐสภา
มันก็ได้เหมือนกัน
ไม่จำ�เป็นต้องพลังประชารัฐได้เสียงมากกว่าในการเลือกตั้่ง
เสมอไป เรื่องนี้ มันอยู่ที่ “ใจ” ยอมรับกันตะหาก
ฉะนั้น แฟนานุแฟน ไม่ต้องไปสนใจว่านายกฯ จะสังกัด
พรรคไหน
เลือกให้ฝ่าย “เผด็จการปราบโจร” เข้ามาให้มากกว่าฝ่าย
“โจรประชาธิปไตย” เท่านั้น เป็นใช้ ได้
และลืมอะไรก็ลืมได้.....
แต่ห้ามลืม ๑ เก้าอี้ “ลุงป้อม” ของผมละกัน!

‘ศักดิ์สยาม’ขีดเส้น14วันสรุปคานถล่ม

ทำ�เนียบรัฐบาล • “ศักดิ์สยาม” ขีดเส้น 14 วัน สรุปผลสอบคาน
สะพานพระราม 2 ร่วงทับคน ยันเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตาม
หลักเกณฑ์ นายก วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบพบการซ่อมแซมผิดหลัก
วิศวกรรม สกัดรื้อพื้นออกก่อนทั้งที่ควรเป็นคาน ทำ�ให้น้ำ�หนักไม่มี
ความสมดุลจากการยึดโยงและพังถล่มลงมา
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ทีท่ �ำ เนียบ ไม่มกี ารกัน้ แนวในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
รัฐบาล นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย รมว.
รมว.คมนาคม กล่ า วถึ ง กรณี คมนาคมกล่าวว่า กรณีดงั กล่าว
อุบัติเหตุคานปูนสะพานกลับรถ ได้ต้งั คณะกรรมการขึ้นมาสอบ
ถนนพระรามที่ 2 หน้า รพ.วิภาราม สวนแล้ว โดยให้รายงานกลับ
จ.สมุทรสาครว่า กรมทางหลวงจะ มาภายใน 14 วัน และจาก
ดำ�เนินการดูแลเต็มที่และมอบ การประชุมร่วมกับอธิบดีกรม
นโยบายไปแล้ว ส่วนหลักเกณฑ์ ทางหลวงเกี่ยวกับการบริหาร
จ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสีย การเดินทางของประชาชน ได้
ชีวติ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะเป็น สัง่ การเด็ดขาดให้งดการก่อสร้าง
ผูพ้ จิ ารณาเนื่องจากมีหลักเกณฑ์ท่ี ในช่วงทีป่ ระชาชนเดินทาง ส่วน
ดำ�เนินการอยู่
รายละเอียดอื่นๆ ต้องรอผลการ
ผูส้ อื่ ข่าวถามว่า เหตุใดจึง สอบสวนของคณะกรรมการที่

ตั้งขึ้นและให้ว่าไปตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ได้ก�ำ ชับทุกหน่วย
งานให้เข้มงวดและดำ�เนินการให้
รอบคอบ เนื่องจากเหตุการณ์
ที่เ กิ ด ขึ้น ไม่ ใ ช่ ค รั้ง แรก ทั้ง นี้
ต้องขออภัยประชาชนทุกคนต่อ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
เมื่อถามย้ำ�ว่าจะให้ความ
มั่ น ใจกั บ ประชาชนอย่ า งไร
เนื่องจากถนนพระรามที่ 2 มี
การก่อสร้างค่อนข้างมาก รมว.
คมนาคมกล่ า วว่ า ที่ จ ริ ง มี
มาตรการอยูแ่ ล้วแต่เรื่องนีอ้ าจยัง
ไม่อยู่ในกระบวนการ โดยหน่วย
งานดำ�เนินการเป็นศูนย์กอ่ สร้าง
สะพานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่
กรณีดงั กล่าวอาจจะมาจากมนุษย์
ย้�ำ ว่าให้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็นคนตรวจ

วอนกมธ.ผ่านงบฯเครื่องบินF-35
เชียงใหม่ • ที่กองบิน 41 กองทัพ
อากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเต
มีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการจัดซื้อ
จัดหาโครงการเครื่องบิน F-35
หลังถูกคณะอนุกรรมาธิการคุรุ
ภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และ
ทุนหมุนเวียน สภาผู้แทนราษฎร
ตัดออกจากงบประมาณประจำ�ปี
2566 และได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ซึ่ง
จะเข้าคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปี 2566 ในวันนี้ว่า
ประชาชนมุ่งหวังเห็นสิ่ง
สำ�คัญ 3 ประการ คือ 1.กองทัพ
ซื้อของดีมีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้นาน คุ้มค่า คุ้มราคากับภาษี
ของประชาชน 2.การซื้อต้อง
ไม่มีการคอร์รัปชัน หมายถึงผู้
บังคับบัญชาระดับสูง ผู้นำ�เหล่า
ทัพไม่มีผลประโยชน์ รวมถึงคน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเงินทุกบาททุก
สตางค์จะต้องใช้อย่างคุ้มค่ากับ
โครงการเท่านั้น และ 3.การ
จัดซื้อจะต้องสร้างประโยชน์ ให้

แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ทั้ง
ทางตรง ก่อให้เกิดความมั่นคง
ของชาติ จัดซื้อโดยแบบวิธีความ
ช่วยเหลือทางการทหาร (FMS)
ซึ่งเป็นการจัดซื้อเจรจาระหว่าง
รัฐบาลกับรัฐบาล จึงมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณราย
จ่ายประจำ�ปี 2566 จะสนับสนุน
โครงการสำ�คัญนี้ของกองทัพ
อากาศ.

สอบข้อเท็จจริงดีกว่า ยังไม่พดู ไป
ก่อนเพราะไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญและ
ต้องสรุปให้ทนั ตามเวลา
ด้าน ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุหลังประชุม
ร่วมกับกรมทางหลวงสมุทรสาคร
พร้อมเปิดเผยข้อสรุปเบือ้ งต้นว่า
วันนี้กรมทางหลวงจะรื้อคานที่
เหลือ 4 คานออกทัง้ หมด และ
ส่วนด้านบนของสะพานที่เสีย
หาย เพื่อให้ประชาชนมีความ
มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุซำ้�หรือมี
อะไรร่วงลงมาอีก ก่อนจะเปิดใช้
งานถนนในบริเวณที่เกิดเหตุได้
คาดรือ้ เสร็จไม่เกินพรุง่ นี้ ส่วนการ
ซ่อมแซมสะพานให้กลับมาใช้ ได้

ดังเดิมต้องหารืออีกครัง้ ว่าจะซ่อม
สร้างใหม่เฉพาะจุดทีเ่ กิดเหตุ หรือ
สร้างสะพานกลับรถใหม่ทง้ั หมด
โดยจะยึดเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ใช้ทางเป็นอันดับแรก
นายกวิศวกรรมสถานฯ
เปิดเผยอีกว่า จากการตรวจ
สอบโครงสร้ า งสะพานพบ
สาเหตุท่นี ่าจะเป็นไปได้เบื้องต้น
ของเหตุการณ์น้ีคือ เจ้าหน้าที่
ได้ปรับปรุงพื้นสะพานโดยสกัด
พื้นเดิมออก โดยตามหลักทาง
วิศวกรรมพื้นคอนกรีตวางบน
คานหลัก 5 คาน และมีคาน
เสริมความแข็งแรงช่วงกลาง
คาน หรือ Diaphragm ซึง่ ตาม
หลักการซ่อมแซมต้องรื้อคาน
ก่อน แต่จากเหตุการณ์น้พี บว่า

มีการสกัดรือ้ พืน้ ออกก่อน ทำ�ให้
น้�ำ หนักโดยรวมไม่มคี วามสมดุล
จากการยึดโยงระหว่างคานหลัก,
ไดอะแฟม และตัวแบริเออร์ จน
ร่วงลงมา เพราะการซ่อมแซม
ผิวทางบนสะพาน คานที่ขนาน
กันจะมีตวั ยึดเพื่อทำ�ให้ไม่ลม้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ คานตัวริม แต่หาก
ในกรณีท่ีร้ือพื้นแล้วอาจมีการ
กระทบกับตัวคานยึด ผลก็จะ
ทำ�ให้เกิดการไร้เสถียรภาพแล้วก็
ตกลงมา ส่วนเรื่องอายุการใช้งาน
ที่สร้างใช้มานานกว่า 30 ปีน้นั
จริงๆ แล้วตามอายุโครงสร้างพืน้
ฐานต่างๆ ยังถือว่ายังใช้งานได้
อย่างแข็งแรง ซึง่ ตามหลักการจะ
มีการซ่อมบำ�รุงรักษาตามรอบ”
ดร.ธเนศกล่าว.

ป่วนใต้ลอบวางบึ้มอส.
ตรวจเส้นทางครูเจ็บ2

ปัตตานี • เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65
ร.ต.อ.ชำ�นาญ เรืองมี รอง สว.สส.
สภ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ได้รับแจ้ง
มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นบริเวณริม
ถนนสายชนบท บ้านกระจูด ม.4
ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จึงนำ�กำ�ลัง
ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจ
สอบ พบรถ จักรยานยนต์ของ
เจ้าหน้าที่จำ�นวน 3 คันล้มอยู่
ข้างทาง ผู้ ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้า
หน้าที่ อส.จำ�นวน 2 นาย ถูก
นำ�ส่ง รพ.ไม้แก่น ทราบชื่อคือ
นายจำ�เริญ เหล็กเพชร อายุ 58
ปี ถูกสะเก็ดระเบิดตามลำ�ตัว
แขนและขาซ้ายหัก อาการสาหัส
และนายอัสรอฟ มะอิง อายุ 30
ปี ถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำ�ตัว ทั้ง
สองเป็น อส.อ.ไม้แก่น ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดกว้าง
40 ซม. ลึก 30 ซม. และมีชิ้น
ส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่ ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่ อส.ชุดคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด อส.ชุดคุ้มครองตำ�บล อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ขณะขี่ ตำ�บล อ.ไม้แก่น จำ�นวน 6 นาย
รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนที่จะเดินทางไปโรงเรียน ใช้รถจักรยานยนต์จำ�นวน 3 คัน
บ้านกระจูด มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
เป็นพาหนะในการลาดตระเวน

เส้ น ทาง เพื่ อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยครูและนักเรียนที่จะ
เดินทางไปโรงเรียนบ้านกระจูด
ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 2
กิโลเมตร ปรากฏว่าเมื่อขับมา
ถึงที่เกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบ
จำ�นวนที่ซุ่มอยู่ในป่าข้างทางได้
กดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง น้ำ�
หนักประมาณ 10 กิโลกรัมที่ซุก
ไว้ข้างทาง จนเกิดระเบิดเสียงดัง
สนั่น เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ได้รับ
บาดเจ็บทันที 2 นาย หลังเกิด
เหตุได้วิทยุแจ้งไปยังต้นสังกัด
เพื่อขอกำ�ลังเสริมและเข้าช่วย
เหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บ
หลั ง เกิ ด เหตุ พล.ต.ต.
นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.
ปัตตานี ได้ประสานหน่วยกำ�ลัง
ในพื้นที่ทั้งตำ�รวจ ทหาร และฝ่าย
ปกครอง สนธิกำ�ลังไล่ล่ากลุ่ม
คนร้ายพร้อมปิดล้อมตรวจค้น
ในรัศมี 500 เมตร และให้ตรวจ
สอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุก
ตัว เนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มคนร้าย
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อ
เหตุในพื้นที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
และเชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม ของ

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีเป้า
หมายสร้างสถานการณ์ด้วยการ
ทำ�ร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งลอบ
โจมตีฐาน ลอบวางระเบิดชุด
รปภ.ครู รวมไปถึงการก่อกวน
ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การก่อ
เหตุครั้งนี้กลุ่มก่อความไม่สงบ
มีความพยายามแสดงศักยภาพ
ในการก่อเหตุและตอบโต้เจ้า
หน้าที่ หลังที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ได้วิสามัญคนร้ายไปหลายราย
ส่ ว น ก ร ณี เ จ้ า ห น้ า ที่
วิสามัญคนร้าย 2 ราย ในพื้นที่
ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา
คื อ นายนิ แ ม ซา และนาย
มะยา กาแสง ทั้ง 2 คนเป็น
สมาชิกแนวร่วม RKK มีหมาย
ป.วิ.อาญา ตรวจยึดอาวุธปืน
4 กระบอก จากการพิสูจน์ทาง
นิติวิทยาศาสตร์ สพฐ.10 อาวุธ
ปืน 2 กระบอกคือปืนเล็กกล M4
ขนาด 5.56 มม. และปืนพกออ
โตเมติก Beretta ขนาด 9 มม.
ใช้ก่อเหตุมาแล้ว 12 คดี มีชาว
บ้านผู้บริสุทธิ์ทั้งไทยพุทธ-ไทย
มุสลิม เสียชีวิต 12 คน และ
บาดเจ็บอีก 10 คน.
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ไหลเข้า ไหลออก

งไม่ทันถึง 3 ส.ค.ที่จะมีประชุมใหญ่ “พรรครวมไทย
สร้างชาติ” ก็มีข่าวลืออื้ออึงว่า “เสี่ยตุ๋ย” พีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค จะมาเป็นหัวหน้าพรรค และมี “เดอะ
ขิง” เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มา
เป็นเลขาธิการพรรค
เกิดคำ�ถามว่า “กปปส.” ที่เคยเป่านกหวีดเคียงบ่าเคียง
ไหล่ จะมีใครย้ายสังกัดไป “รวมไทยสร้างชาติ” หรือไม่ โดย
เฉพาะภายในพรรคประชาธิปัตย์
แต่ถ้ามองให้ลึกลงไป นอกจากแนวคิดทางการเมือง
แล้ว ปัจจัยที่จะทำ�ให้เลือดไหลออกอีกคงไม่ใช่แค่ประเด็นนั้น
ประเด็นเดียว คำ�ถามสำ�คัญคือยังจะไปด้วยกันต่อได้ ไหม เข้า
สำ�นวนประมาณว่า “คับที่อยู่ได้
คับใจอยู่ยาก”
เพราะเวลานี้ “กปปส.”
ที่ เ ข้ า กั บ ประชาธิ ปั ต ย์ ยุ ค ที่ มี
จุ ริ น ทร์ ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ เป็ น
หัวหน้า ก็มี ขณะเดียวกันก็มี
กลุ่มที่พูดกันเฉพาะเรื่องงาน ไม่
สนิทสุงสิงด้วย
ฉะนั้น ขึ้นอยู่กับดีลว่า
ผู้บริหารพรรคจะมอบหมาย
หน้าที่ มีพื้นที่ ให้เขาได้ทำ�งาน
ชัยชนะ เดชเดโช
ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในคราว
หน้าหรือไม่ หากไม่ ก็เป็นธรรมดาที่ต้องเดินไปหาพรรคใหม่ๆ
แบบทุกฝ่ายวิน-วิน พรรคได้คนลง คนได้ลงในพื้นที่ที่ต้องการ
งานนี้ “ชัยชนะ เดชเดโช” ส.ส.นครศรีธรรมราช ใน
ฐานะรองโฆษกประชาธิปัตย์ ออกโรงสยบข่าวลือว่าเป็นเพียง
ข่าว แต่ข้อเท็จจริงทุกคนยังอยู่ครบ ตนก็เป็นอดีต กปปส.เก่า
และยังยืนยันที่จะทำ�งานอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้ง
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง ซึ่งเป็นอดีต กปปส.ด้วย
ไม่มีใครยื่นใบลาออก ทุกคนยังยืนยันอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์
แถมยังแย้มด้วยว่า “เดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ ไพรส์ ปีใหม่นี้
แหละจะมีบิ๊กเซอร์ ไพรส์พอสมควร แต่ยังไม่บอกว่ามาเป็นหมู่
คณะหรือมาอย่างไร แต่มีแน่นอน”
ขณะที่ “เดอะตาล” สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง
เปิดเผยว่า ก่อนจะมีการเลือกตั้งจะมีการไหลเข้าไหลออกของ
พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนตัวมองว่ายังมีอีก และจะเป็นเหมือน
กันทุกพรรค เพราะการเมืองเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
และด้วยกติกาของการเลือกตั้งที่เปลี่ยนด้วย ก็ทำ�ให้หลายคน
คิดว่าพรรคนี้ ไม่ปลอดภัย อยากจะย้ายพรรค เป็นต้น พรรค
ประชาธิปัตย์ก็มี ต้องยอมรับว่ายังมี แต่เท่าที่มีการพูดคุยอย่าง
ในภาคใต้ก็คงจะมี แต่น้อยมากๆ ซึ่งส่วนใหญ่ยึดมั่นที่จะอยู่
กับพรรค อย่างตนเองก็ชัดเจนว่ายังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์.
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4 บทความ

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ ๔)
แซมซาย

ไ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด ช่วงนี้มีการเปิดตัวพรรค
การเมื อ งใหม่ กั น คึ ก คั ก ภายหลั ง บิ๊ ก น้ อ ย-พล.อ.วิ ช ญ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย
(ศท.) เปิดตัวนั่งหัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค ทีป่ รึกษานายกฯ ก็จะเปิดตัวนัง่ หัวหน้าพรรครวมไทย
สร้างชาติ (รทสช.) ในวันที่ 3 ส.ค.นี้ และเป็นที่จับตาว่าเป็นพรรค
พันธมิตรของ 3 ป. โดย บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยอมรับ
ว่า “คำ�ว่า ‘รวมไทยสร้างชาติ’ ผมพูดใน
ฐานะนายกรัฐมนตรี เขาก็มาเอาไปตั้ง
เป็นชื่อพรรคการเมือง ผมไม่ได้ ไปสั่งให้
เขาตั้งชื่อพรรคนี้เสียเมื่อไหร่ และก็ไม่
ได้เป็นหัวหน้าพรรคนี้” เมื่อถามว่าแล้ว
ตัดสินใจทางการเมืองหรือยังว่าจะไปอยู่
กับพรรคการเมืองใด บิก๊ ตู่ ตอบว่า “จะให้
ตัดสินใจอะไรล่ะ ก็วันนี้ผมก็อยู่กับพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) ไม่ใช่หรือ แล้วจะ
พล.อ.ประยุทธ์
ไปที่ ไหน” สรุปตอนนี้ยังอยู่ที่เดิม รอศาล
จันทร์ โอชา
ชีข้ าดวาระ 8 ปีการดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ
ก่อนจะเป็นจุดเปลี่ยนว่า ลุงตู่ จะไปอยู่พรรคไหน?...•
ส่ ว นข้ อ ถกเถี ย งว่ า วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง นายกฯ ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด แต่ถ้าถามชาวบ้านก็ตอบ
ตรงกันว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ตั้งแต่ปี 2557 จะครบ 8 ปี
แล้ว แต่หากตีความตามลายลักษณ์อักษรก็ต้องยึดตาม รธน.ฉบับ
ล่าสุดปี 2560 หรือเป็นนายกฯ หลังการเลือกตั้งปี 2562 แต่หากยึด
ตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนอำ�นาจ ไม่
ต้องการให้มกี ารผูกขาดอำ�นาจอยูท่ บี่ คุ คลเดียวนานเกินความจำ�เป็น
เกรงจะสร้างอิทธิพลบิดเบือนการใช้อำ�นาจ เอื้อประโยชน์ตนเอง
และพวกพ้องก็ถือว่าครบ 8 ปีแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ
จะวินิจฉัยอย่างไร แต่ต้องสามารถอธิบายชี้แจงให้สังคมเกิดความ
เข้าใจได้ อย่าให้มีข้อกังขาจนกลายเป็น คำ�วินิจฉัยสีเทา เพราะจะ
กลายเป็นการ จุดไฟการเมือง ให้ลุกโชนขึ้นมาอีก...•
โดยเฉพาะกลุ่ม “ประเทศไทยต้องมาก่อน คณะหลอมรวม
ประชาชน” นำ�โดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ กับ นายนิติธร ล้ำ�
เหลือ ทีช่ ปู ระเด็นการขับเคลื่อนเรื่องการ
แทรกแซงของต่างชาติ ทวงคืนพลังงาน
ให้ประชาชน ล่าสุดตั้งเวที “ล้างบาง
โคตรโกง บ้าอำ�นาจ เป็นทาส ปล้นชาติ
ขายแผ่นดิน” ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
16 และขู่ว่าหลังเที่ยงคืนวันที่ 23 ส.ค.
นี้ หาก พล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ในตำ�แหน่ง
นายกฯ ถือว่าเป็นนายกฯ เถื่อน ประชา
ชนสามารถแจ้ ง ความดำ � เนิ น คดี ไ ด้ ทั่ ว
จตุพร พรหมพันธุ์ ประเทศ และในวันที่ 3 ส.ค. เวลา 11.00 น.
จะบุ ก ทำ � เนี ย บรั ฐ บาลยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง
นายกฯ คัดค้านประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ ไขสถาน
การณ์ฉกุ เฉินในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง เรื่องห้ามการชุมนุม การ
ทำ�กิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 15) ก็อย่าปรามาสว่าจะจุด
ม็อบไม่ได้ ตอนม็อบไล่ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ กองเชียร์รัฐบาลก็หยาม
ว่าจุดไม่ติด สุดท้ายต้องแจ้นออกช่องทางธรรมชาติ...•
กระแสข่าวว่า บิ๊กรัฐบาล หนุนให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบ
เดียวดันทุรังไปต่อไม่ได้แล้ว หลัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ
ออกมาเบรกว่าไม่ควรทำ� นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
รองหัวหน้าพรรค พปชร.ยืนยันว่า “พรรค พปชร.มีนโยบายชัดเจน
คือ ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ ไขรัฐธรรมนูญให้กลับไปใช้บัตรเลือก
ตั้งใบเดียวทั้งสิ้น โดยมีเหตุผลคือเราเคยแก้ ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว
เพื่อเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ในการหารือร่วมกันของคณะกรรมการ
บริหารพรรค โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคก็สนับสนุนเรื่องบัตรเลือกตัง้ 2 ใบด้วย” นายสมศักดิ์
เทพสุทิน รองหัวหน้าพรรค ก็ยืนยันเช่นกันว่า “เราพูดคุยกันจบ
แล้ว เมื่อเราแก้เป็น 2 ใบแล้ว เราจะไม่กลับไปอีก” แต่สตู รคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังต้องลุ้นว่าจะพิจารณาทันกรอบ 180 วันในวัน
ที่ 15 ส.ค.นี้หรือไม่ หากไม่ทันคงไม่ใช่อุบัติเหตุ อาจมีใบสั่งจาก บิ๊ก
รัฐบาล อีกแน่นอน...•
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ กรณีสะพานกลับรถถนนพระราม
2 พังถล่มลงมาทับรถยนต์ประชาชนจน
มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
หรือ วสท. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบว่า “สะพานที่เห็นปกติจะ
มีพื้นวางอยู่บนคานหลัก และมีคานเล็ก
รูปตัวไอยึดไว้ โดยการก่อสร้างต้องเริ่ม
จากส่วนล่างขึ้นข้างบน ฉะนั้นการรื้อก็
ต้องเริ่มจากบนลงล่างเช่นกัน แต่จาก
การตรวจสอบคาดว่ า อาจมี ก ารรื้ อ พื้ น ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ก่อน ทำ�ให้พาราเฟตซึง่ ติดตัง้ อยูข่ ้างนอก
สุดรับน้ำ�หนักแทนคานไม่ไหวจนร่วงลงมา” นายศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ รมว.คมนาคม ยอมรับว่า “จุดก่อสร้างที่เกิดเหตุดังกล่าวไม่
อยู่ในกระบวนการ และมาจากความผิดพลาดของคน หรือ Human
Error เพราะเดิมดูจากสภาพคานแล้วจะถูกล็อกด้วยพื้น แต่ไปสกัด
ออก” ก็ชัดเจนว่าเป็นความประมาท ทำ�ให้บุคคลอื่นถึงแก่ความ
ตาย กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ต้องไล่บี้เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย อย่าเพียงแต่วัวหายล้อมคอก ต้องวางมาตรการป้องกันไม่
ให้เกิดเหตุซ้ำ�รอยอีก...•

ถ้ำ�เมืองแก๊ด

สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมกรรมฐานปิดวาจาของ ครูบาบุญชุม่
ในระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562
ซึ่งถ้ำ�ดังกล่าวอยู่ใน อ.เมืองสาต จ.เมืองสาต ประเทศเมียนมา
ทางทิศตะวันตกของจังหวัดท่าขี้เหล็ก ตรงข้ามกับ อ.ฝาง และ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตัวถ้ำ�อยู่ห่างจากตัวอำ�เภอเมืองสาตไป
ประมาณ 5 กิโลเมตร.

น

อกจากฟรานซิส บี. แซร์ (พระยากัลยาณไมตรี) ที่ปรึกษา
ด้านการต่างประเทศ จะตอบคำ�ถามและถวายคำ�แนะนำ�
ต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อกรณีเกณฑ์
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ สื บ ราชสั น ตติ ว งศ์ และรวมถึ ง การให้ ค ณะ
องคมนตรี (the Privy Council) มีส่วนร่วมในการตัดสินคัดเลือกด้วยนั้น
จากการที่แซร์เป็นนักกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษาที่สุขุมรอบคอบอย่าง
ยิ่ง เขายังคิดล่วงหน้าถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และควรต้ อ งตระเตรี ย มวางกฎเกณฑ์
กติกาไว้ล่วงหน้า เช่น ถ้าผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สืบราชสันตติ
วงศ์ ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วเกิดเสด็จสวรรคตก่อนที่
จะมีการคัดเลือกผู้สืบราชสันตติวงศ์พระองค์ต่อไป ควรจะทำ�อย่างไร?
แซร์ ได้ แ นะนำ � ว่ า ควรจะยึ ด ถื อ หลั ก การต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
อั น ได้ แ ก่ ให้ ค ณะองคมนตรี ป ระชุ ม และลงมติ คั ด เลื อ กผู้
เหมาะสมให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ และแซร์ย้ำ �ว่า
การคัดเลือกจะต้องไม่ถูกจำ�กัดโดยพระชันษาและ
ลำ�ดับชั้นพระอิสริยยศ เพียงแต่ ไม่นับพระองค์
ที่ประสูติแต่นางสนม เพื่อสรรหาบุคคลที่คณะ
องคมนตรี พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ปฏิ บั ติ พ ระราชภารกิ จ ของพระมหากษั ต ริ ย์
ได้ ทั้ ง นี้ แซร์ ห มายถึ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ใ น
ระบอบราชาธิปไตย ที่พระมหากษัตริย์ยังต้อง
เป็นผู้ที่ ใช้พระราชอำ�นาจบริหารราชการแผ่นดิน
โดยตรง ไม่ ได้หมายถึงพระมหากษัตริย์ ในระบอบ
ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ มี พ ระราชอำ � นาจอั น จำ � กั ด ภายใต้
รัฐธรรมนูญ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขณะเดียวกัน แซร์ ไม่เห็นด้วยกับการตั้งผู้สำ�เร็จราชการแทน
พระองค์ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตก่อนที่จะมีการวางตัว
ผู้สืบราชสันตติวงศ์ นั่นหมายความว่า ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ที่
เสด็จสวรรคตยังไม่ ได้แต่งตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์ แต่อาจมีพระโอรส
หรื อ พระอนุ ช า ซึ่ ง อาจจะมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะขึ้ น เป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ต าม
สถานะของการเป็นพระโอรสที่ยังทรงพระเยาว์หรือไม่ก็ตาม หรือพระ
อนุชา เพราะแซร์เห็นว่า ตัวเลือกไม่ควรจะจำ�กัดอยู่แค่พระโอรสหรือ
พระอนุชาเท่านั้น แซร์เห็นว่า การมีผู้สำ�เร็จราชการแทนพระองค์ ใน
ระบอบราชาธิ ป ไตยที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ยั ง มี พ ระราชอำ� นาจอั น กว้ า ง
ขวางนั้นจะสุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายต่อประเทศ https://nisitofficial.com/
blog/Yardthip-Rajpal/?utm_source=taboola&utm_medium=ref
erral&tblci=GiAOULCSEdkurgZltqlthPSFl_02VGq3sLM8ejCGWV
3kIyCqplIopaKJ562ki9Zu
เพราะอะไร? ท่านผู้อ่านลองช่วยกันตอบนะครับ ตอบมาทาง
facebook chaiyan chaiyaporn จากคำ�อธิบายและเหตุผลต่างๆ (ผู้
สนใจโปรดดู ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตอน
ที่ ๑-๓) ที่แซร์ ได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่าน
หนังสือที่ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2469 แซร์ ได้สรุปว่า ในการแต่ง
ตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์นั้น
พระมหากษัตริย์ควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกพระบรมวงศานุวงศ์ (เพศ
ชาย) พระองค์ ใดก็ได้ ให้เป็นองค์รัชทายาท แต่จะต้องได้รับคำ�แนะนำ�
และความเห็นชอบจากคณะองคมนตรี ซึ่งจะทำ�ให้การได้มาซึ่งพระ
มหากษัตริย์เข้าข่ายของ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการเลือก” โดย
แซร์ ใช้คำ�ว่า “an elected King” ตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวทรงใช้คำ�เดียวกันนี้อธิบายหลักการในการสืบราชสันตติวงศ์ของ
ไทยที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะ
ตั้งตำ�แหน่งสยามมกุฎราชกุมาร (Crown Prince) ขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการ
ยกเลิกการให้มีการเลือกผู้สืบราชสันตติวงศ์และยกเลิกตำ�แหน่งวังหน้า
แต่ให้เป็นไปตามหลักการสืบทางสายโลหิตของพระโอรสพระองค์ ใหญ่
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ถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม การกระจายรายได้ และการเข้าถึงความเป็นธรรมของ
บริการภาครัฐมาโดยตลอด จนแทบจะเรียกได้ว่า ในปัจจุบัน
อาจไม่จำ�เป็นต้องคุยกันอีกแล้วว่า ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยมี
ความสำ�คัญมากเพียงใด
ในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 ได้ส่ งผลกระทบและก่ อ ให้เ กิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลกพร้อมๆ
กัน ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนำ�มาสู่ความยุ่งเหยิงและยุ่งยากใน
การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของภาครัฐอย่างมาก
ความน่า สนใจหนึ่งที่สังคมไทยได้เ รียนรู้จ ากสถานการณ์ นี้ก็
คือ จากเดิมสังคมไทยมีการศึกษาและวิพากษ์ปัญหาธรรมาภิบาลที่
ด้อยคุณภาพในสังคมไทย โดยการศึกษาในระดับประเทศมักใช้การ
สำ�รวจเป็นเครื่องมือในการศึกษา ในขณะที่หากเป็นการใช้ข้อมูลเชิง
ลึก มักจะเป็นการศึกษาในระดับของกรณีศึกษาเท่านั้น การหาข้อมูล
เชิงลึกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) ที่ชัดเจนใน
การแสดงถึงความไม่มีธรรมาภิบาลของสังคมไทยในภาพกว้างนั้นทำ�
ได้ยากมาก แต่ ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กลาย
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นสำ�คัญที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมาภิบาล
ที่ด้อยคุณภาพในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะพิจารณาในมิติใด
ของธรรมาภิบาลก็ตาม อันได้แก่ 1.หลักคุณธรรม 2.หลักนิติธรรม
3.หลั ก ความโปร่ ง ใส 4.หลั ก ความมี ส่ ว นร่ ว ม 5.หลั ก ความรั บ ผิ ด
ชอบ 6.หลักความคุ้มค่า ก็แทบไม่จำ�เป็นต้องขยายความว่า หลักการ
ธรรมาภิบาลแต่ละมิตมิ คี วามด้อยคุณภาพทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการ
โควิด-19 อย่างไรบ้าง
แน่นอนว่า การจัดการของภาครัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้หลักธรรมาภิบาลที่
ด้อยคุณภาพของประเทศ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรภาครัฐ การสร้างความร่วมมือของเจ้า
หน้าที่ภาครัฐด้วยกันเอง และความไว้วางใจจากประชาชน
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเครื่อง
ชี้ให้คนทัง้ สังคมเห็นร่วมกันถึงความด้อยคุณภาพของระบบธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมองเห็นร่วมกันถึงความด้อย
คุณภาพดังกล่าวจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลใน
อนาคต เพราะขึ้นอยู่กับจังหวะและก้าวสำ�คัญในปัจจุบันว่า ภาครัฐ
จะสามารถใช้ โอกาสจากการมองเห็นร่วมกันถึงความด้อยคุณภาพมา
สร้างความทุ่มเท และการปฏิบัติร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อ
ยกระดับธรรมาภิบาลให้ดีขึ้นในอนาคตได้ดีเพียงใด หรือหากภาครัฐไม่
สามารถทำ�ได้สำ�เร็จ ก็ย่อมทำ�ให้การสร้างความร่วมมือของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐด้วยกันเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น และอาจไม่สามารถได้รับความ
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ซึ่ ง ในกรณี ข องธรรมเนี ย มประเพณี ก ารปกครองของไทย ผู้
เขียนเห็นว่า “an elected King” คือ หลักการที่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้จารึกใน
พระสุพรรณบัฏในพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์
นั่นคือ หลักการที่เรามักจะได้ยินและคุ้นเคยกัน
ดี นั่นคือ “อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” หรือจะ
ใช้ว่า “มหาชนนิกรสโมสรสมมติ” ก็ไม่ต่างกัน
ผู้เขียนได้เคยอธิบายกำ�เนิดหลัก “อเนก
ชนนิ ก รสโมสรสมมติ ” ไว้ แ ล้ ว ในข้ อ เขี ย น
ต่ า งๆ ก่ อ นหน้ า นี้ โดยเฉพาะในหน่ ว ยที่ 2
“พัฒนาการของรัฐ พระมหากษัตริย์ และรัฐ
แบบจารีต” ในประมวลสาระชุดวิชา การเมือง
การปกครองไทย หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
พ.ศ.2564) แต่ผู้เขียนขออธิบายที่มาของหลักการดังกล่าว
นี้ ไว้พอสังเขปสำ�หรับผู้ที่ยังไม่ทราบความเป็นมา
หลั ก การ “อเนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ ” ตามธรรมเนี ย มการ
ปกครองไทยเริ่มขึ้นในทางปฏิบัติ โดยยังไม่มีการใช้คำ�ดังกล่าวนี้ในช่วง
ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สาม เสด็จขึ้นครอง
ราชย์ ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่สอง จะ
เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ทรงมีพระอิสริยยศเป็น
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงมีพระ
อิสริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎ ทั้งสองพระองค์เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ถ้าว่ากันตามสถานะแล้ว เจ้าฟ้ามงกุฎอยู่
ในสถานะของผู้สืบราชสันตติวงศ์มากกว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ อีก
ทั้งขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎก็ไม่ได้ทรงพระเยาว์ แต่มีพระชนมายุได้ 20
พรรษาแล้วด้วย
ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยก็มิได้มี
พระพินัยกรรมกำ�หนดให้พระองค์ ใดเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ จึงเกิดการ
ประชุมขึ้น โดยที่ประชุมประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง
เสนาบดี และพระมหาเถระ และในที่ประชุมนั้นซึ่งมีขุนนางตระกูล
บุนนาคที่เริ่มมีอำ�นาจอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์ ได้เห็นพ้องต้องกันให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นเสวย
ราชย์ เพราะมีคุณสมบัติความสามารถโดดเด่นในการคลังการค้าหา
รายได้เข้าประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย และบรรดาขุนนางเสนาบดี อีกทั้งก็ยังมีความสามารถใน
ทางการทหารด้วย ดังนั้น การสืบราชสันตติวงศ์ของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าฯ จึงเกิดขึ้นภายใต้หลักการที่ ให้ที่ประชุมมาพิจารณาและ
แสดงความเห็นพ้องต้องกันในการเลือกบุคคลที่เหมาะสมขึ้นเป็นพระ
มหากษัตริย์ ไม่ต่างจากที่แซร์ ได้แนะนำ� และเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ
ก็เกิดขึ้นจากการเห็นพ้องกันของที่ประชุมเช่นกัน พระองค์จึงทรงให้
จารึกในพระสุพรรณบัฏโดยมีข้อความ “มหาชนนิกรสโมสรสมมติ” ซึ่ง
เท่ากับเป็นการวางหลักการหรือทฤษฎีการปกครองของไทยว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ผ่านการเลือกตั้งของคณะบุคคลอันได้แก่ พระบรม
วงศานุวงศ์ ขุนนางเสนาบดี และพระมหาเถระ

คำ � หรื อ ข้ อ ความ “มหาชน/อเนกชนนิ ก รสโมสรสมมติ ” นี้ มี
ที่มาจากพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกที่ชื่อ “อัคคัญญสูตร” ซึ่งว่าด้วย
กำ�เนิดผู้ปกครองหรือราชา โดยในพระสูตรได้อธิบายว่า แต่ก่อนมนุษย์
อยู่กันเองโดยไม่มีผู้ปกครองหรือการปกครอง แต่ต่อมาเกิดความขัด
แย้งในการแย่งชิงกักตุนทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความเดือดร้อน
ทะเลาะวิวาทกัน มีคนที่กักตุนสะสมจนทำ�ให้คนอื่นไม่พอกิน จนผู้คน
ทั้ ง หลายต่ า งพากั น ยกหรื อ สมมติ ใ ห้ ค นคนหนึ่ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค วาม
สามารถขึ้น มาดู แ ลให้เ กิ ดความเป็น ธรรมขึ้ น และเรี ยกเขาผู้ นั้ น ว่า
ราชา ซึ่งแปลว่า “บุคคลผู้ที่ทำ�หน้าที่สร้างความพอใจให้แก่ประชาชน
โดยธรรม” อันเป็นที่มาของสมมติราชาด้วย และการที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าฯ ทรงใช้คำ�ดังกล่าวนีม้ าอธิบายหลักการการสืบราชสันตติ
วงศ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่สามจนถึงสมัยของพระองค์ ก็ด้วยพระ
ปรีชาสามารถในความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาและพระสูตรต่างๆ
จนสามารถเชื่อมโยงหลักการดังกล่าวกับคติทางการเมืองการปกครอง
ในพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็ น รากฐานสำ � คั ญ ของสั ง คมไทย ขณะเดี ย วกั น
“อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ” หรือถ้าจะใช้คำ�ฝรั่ง “an elected King”
ก็ไม่ ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยเท่านั้น หากศึกษาย้อนกลับไปใน
ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะ
เดนมาร์กและสวีเดน ก็จะพบหลักการ “elected หรือ elective King”
เช่นเดียวกัน เพราะประเพณีการปกครองของสวีเดนตั้งแต่สมัยไวกิ้ง
ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ ได้จะต้องผ่านการเลือกและยอมรับ
จากที่ประชุมสภาชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆ หรือที่เรียกว่า ting ซึ่งต่อ
มาพวกขุนนางอภิชนได้ดึงอำ �นาจการเลือกของชาวบ้านมาไว้ที่สภา
อภิชนของพวกตนในการเลือกผู้สืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์
สวีเดนก็พยายามจะให้การสืบราชสันตติวงศ์ ไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของ
พวกขุนนางอภิชน แต่ต่อสู้เพื่อให้การสืบฯ เป็นไปตามหลักสายโลหิต
ของพระโอรสพระองค์ ใหญ่ (ต่อมาก็รวมถึงพระธิดาด้วย)
ที่เดนมาร์กก็เช่นเดียวกันกับสวีเดน พระมหากษัตริย์พยายาม
ที่ จ ะให้ ก ารสื บ ฯ ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ อำ� นาจการเลื อ กของที่ ป ระชุ ม ขุ น นาง
อภิชน เพราะเวลาเปลี่ยนรัชกาลครั้งใด พระองค์ ใดจะขึ้นครองราชย์
ก็จะถูกต่อรองในเรื่องอำ�นาจและอภิสิทธิ์ต่างๆ จากพวกอภิชน จน
กระทั่งในราวปี ค.ศ.1665 พระมหากษัตริย์เดนมาร์กสามารถดึงอำ�นาจ
มาไว้ที่พระองค์ ได้สำ�เร็จ นำ�ไปสู่การเกิดระบอบการปกครองที่พระ
มหากษัตริย์มีพระราชอำ�นาจอันกว้างขวาง หรือที่พยายามเรียกกันว่า
“absolute monarchy” (สมบูรณาญาสิทธิราชย์)
หลักการการสืบราชสันตติวงศ์ ในแบบ “elected/elective King”
ของเดนมาร์กก่อนหน้า ค.ศ.1665 เป็นที่รู้จักรับรู้กันดี ในยุโรปสมัย
นั้น ดังจะเห็นได้จากบทละครเรื่อง “Hamlet” ของเชคสเปียร์ มหากวี
อังกฤษและของโลก (ค.ศ.1564-1616) ที่ฉากของเรื่องเกิดขึ้นในราช
สำ�นักเดนมาร์ก และตัวละครเอกคือ แฮมเลท เจ้าชายแห่งเดนมาร์ก
และมีข้อความที่กล่าวถึงประเพณีการปกครองในการเลือกผู้สืบราช
สันตติวงศ์ ในเดนมาร์กโดยพวกอภิชน.

ความท้าทายต่อการแก้ปัญหา
คอร์รัปชันในโลกยุคหลังโควิด-19
ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำ�คัญของ
ภาครัฐในการพลิกวิกฤตของ
ธรรมาภิบาลที่ด้อยคุณภาพและ
ปัญหาคอร์รัปชันที่มีมายาวนาน ให้
เป็นโอกาสในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการยกระดับ
ธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น และสร้างการ
ต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรม
จริง และนี่คือความท้าทายที่สำ�คัญ
มากของสังคมไทยในปัจจุบัน
ไว้วางใจจากประชาชนไปอีกนาน
สำ�หรับความท้าทายต่อการสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับ
ธรรมาภิบาลของสังคมให้ดขี นึ้ ภายใต้สถานการณ์หลังโควิด-19 ทีอ่ าศัย
ความรู้สึกตระหนักร่วมกันของสังคมต่อปัญหาคอร์รัปชัน จำ�เป็นต้อง
ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใน 3 เรื่อง
สำ�คัญ ได้แก่
1) ความท้าทายของการพัฒนาเทคโนโลยี
ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่ า งก้ า วกระโดด ทำ � ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร มี ค วามรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
แม่นยำ�  และสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ�ลงอย่างที่ ไม่เคยเป็นมา
ก่อน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่จะนำ�เทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการ
พัฒนาเครื่องมือหรือสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของสังคมในการสร้าง
ธรรมาภิบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะนำ�ไปสูก่ ารต่อต้านคอร์รปั ชันที่ ได้ผลจริง
นอกจากนี้ การพัฒนาทีส่ งู ขึน้ ไม่ได้เกิดเพียงแค่ตวั เทคโนโลยีเท่านัน้ แต่
ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมก็ถูกยกระดับความรู้ทางด้านดิจิทัลและการ
ใช้เทคโนโลยี ให้สูงขึ้นด้วย เท่ากับว่าทั้งเครื่องมือและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงทัศนคติที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและต่อต้านการคอร์รัปชันสูงขึ้นทั้งหมด จึงเป็นโอกาส
ในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับการต่อต้านการคอร์รัปชันของ

สังคมได้เป็นอย่างดี
2) การเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
การพัฒนาของเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสาร ทำ�ให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้มี โอกาสเห็นประชาชนในภาคส่วนอื่นๆ ทัง้ ในประเทศตนเองและ
ต่างประเทศมากขึน้ ส่งผลให้ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมทีม่ อี ยูม่ าเป็น
เวลานานได้ถูกมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความตระหนักต่อ
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอย่างที่ ไม่เคยเป็นมาก่อน แน่นอน
ว่าธรรมาภิบาลทีด่ อ้ ยคุณภาพและปัญหาคอร์รปั ชันเป็นส่วนหนึง่ ทีค่ อย
ปกปักรักษาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมให้ดำ�รงอยู่ และยังเป็นปัจจัย
ซ้�ำ เติมให้ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเลวร้ายลงเรื่อย ๆ ปัจจุบนั ความ
ตระหนักร่วมกันนี้ เป็นโอกาสสำ�คัญในการสร้างความเต็มใจต่อการร่วม
มือของประชาชนทุกภาคส่วนในการสร้างธรรมาภิบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
ต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันที่มีมาอย่างยาวนาน ให้ประสบความสำ�เร็จใน
อนาคตอันใกล้
3) แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของประชาธิปไตย
เมื่อความตระหนักต่อความไม่เท่าเทียมกันในสังคมสูงขึ้น ก็
ย่อมนำ�มาสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา แนวทางหนึ่งที่
เป็นที่ยอมรับของพลเมืองโลก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ก็คือ การสร้าง
โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งนั่นหมายถึง การให้คุณค่าของระบอบ
ประชาธิปไตย แนวทางของประชาธิปไตย คือ การให้สิทธิที่เท่าเทียม
กัน อันจะนำ�มาสูร่ ะบบการจัดสรรทรัพยากร ไม่วา่ จะเป็นการออกแบบ
นโยบาย กฎหมาย หรือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่อยู่ภายใต้ข้อ
ตกลงร่วมกันของคนส่วนใหญ่ในสังคมแนวทางนี้สอดคล้องกับการยก
ระดับธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันในอนาคต เพราะการทับ
ซ้อนของผลประโยชน์ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จะสูง
ขึ้นอันเนื่องจากความซับซ้อน ผันผวน และรวดเร็วของโลกยุคใหม่
นโยบาย กฎหมาย หรือโครงสร้างพื้นฐานจึงจำ�เป็นต้องถูกยอมรับ
จากคนส่วนใหญ่ในสังคมและต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงเสมอได้เมื่อคน
เหล่านั้นต้องการ นั่นคือ การสนับสนุนแนวทางของประชาธิปไตยจะ
สนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันไปในตัว
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้วา่ ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำ�คัญ
ของภาครัฐในการพลิกวิกฤตของธรรมาภิบาลทีด่ อ้ ยคุณภาพและปัญหา
คอร์รัปชันที่มีมายาวนาน ให้เป็นโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการยกระดับธรรมาภิบาลให้สงู ขึน้ และสร้างการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรมจริง และนี่คือความท้าทายที่สำ�คัญมากของ
สังคมไทยในปัจจุบัน.

ดร.ธานี ชัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ�คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่ม
นโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
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บทความ 5

ก็

จริง...

ตราบเท่าที่ยังไม่มีการยุบสภา ลาออก หรือ
สภาอยู่ครบวาระ จะให้ “ลุงตู่” บอกว่าจะย้ายไป
อยู่พรรคการเมืองอื่นนอกจากพรรคพลังประชารัฐ

คงไม่ได้
อย่างน้อยๆ เรื่องมารยาททางการเมืองมันต้องมี
“จะให้ตดั สินใจอะไรล่ะ ก็วนั นีผ้ มก็อยูก่ บั พรรคพลังประ
ชารัฐ ไม่ใช่หรือ แล้วจะไปที่ ไหน เขาเป็นผู้สนับสนุนให้ผม
เป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือเปล่า”
“ก็ตอนนี้ก็ยังยืนยันเช่นนี้มาตลอด มีปัญหาอะไรหรือ”
เป็นคำ�พูดที่ “ลุงตู่” ตอบนักข่าววานนี้ (๒ สิงหาคม)
การเมืองว่ากันเป็นเทอม
แต่ละเทอมอายุอาจไม่เท่ากัน
และเทอมนี้ของ “ลุงตู่” ตีความกันไปคนละทิศละทาง
แล้วแต่จะเอื้อประโยชน์ ให้ ใคร
สถานการณ์ทางการเมืองวันนี้เข้าด้ายเข้าเข็มจริงๆ
เพราะจะมีเหตุการณ์สำ�คัญๆ มาประจวบเหมาะให้ต้องลุ้น
กันว่า การเมืองไทยจะพลิกโฉมก่อนสิ้นปีนี้หรือไม่
วันก่อนพูดเรื่อง วาระ ๘ ปีของนายกรัฐมนตรีไปแล้ว
ยังมีเงื่อนปมอื่นๆ เป็นปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่ออนาคตการ
เมืองไทยเช่นกัน
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ถ้าเป็นหญิงสาว คงจะอยู่ในสภาพถูก
รุมโทรม
เป็นร่างกฎหมายที่ถูกรุมทึ้งมากที่สุดฉบับหนึ่ง เพราะ
นักการเมืองแต่ละฝ่ายต้องการประโยชน์จากร่างกฎหมาย
ฉบับนี้
อยากเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเลือกตั้งกันทั้งนั้น
ไทม์ ไลน์ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำ�หนดต้องแล้วเสร็จภาย
ใน ๑๘๐ วัน คือวันที่ ๑๕ สิงหาคมนี้
แต่ยังมีกฎหมายค้างอยู่ อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับ
เป็นพินัย พ.ศ. ..., ร่าง พ.ร.บ.กำ�หนดระยะเวลาในการ

การเมืองในทางทฤษฎี
ดำ�เนินการกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …
ว่ากันตามจริงมีบางพรรคอยากให้ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตกไป
เพราะพิจารณาไม่ทัน
เพื่อที่จะกลับไปใช้สูตรหาร ๑๐๐ ตามร่างเดิม คือร่างเก่า
ของ กกต.
ก็ต้องรอดู วันประชุมสภาที่เหลืออยู่ไม่กี่วันนี้ จะมีฝ่าย
ไหนสามารถใช้กำ�ลังภายในพลิกสถานการณ์ เพื่อให้ตัวเองได้
ประโยชน์สูงสุดหรือไม่
หาร ๑๐๐ แน่นอนครับว่า พรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยต้อง
การมากทีส่ ดุ เป็นหนทางนำ�ไปสูก่ ารเลือกตัง้ แบบแลนด์สไลด์ ได้
หาร ๕๐๐ พรรคเกิดใหม่กับพรรคเล็กต้องการมากที่สุด
เช่นกัน เพราะอย่างน้อยๆ มี โอกาสได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ติดไม้
ติดมือกลับมาบ้าง
แต่อย่าลืมประเด็นลับลวงพรางทีท่ บั ซ้อนกันอยู่ พรรคการ
เมืองใหญ่บางพรรคอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการ
ตัดสินใจในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.นี้
ยกตัวอย่างกรณีของ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” วันนี้เป็นรัฐมน
ตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม สังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่อนาคต

ยังไม่รู้
“สมศักดิ”์ ให้ทศั นะต่อร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรม
นูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า
“...ส่วนตัวยังยืนยันว่าสูตรหาร ๕๐๐ นั้นมีข้อเท็จจริงตาม
ที่ยืนยันแล้วว่ามันย้อนแย้งกัน และถ้าตามสูตรคณิตศาสตร์ตัว
เลขที่ออกมาก็เห็นได้ชัดไม่ต้องมาถกเถียงกัน เพราะจะเห็นว่า
ตัวเลขที่ออกมานั้นจะมีผลกระทบมากมาย...”
และอีกคำ�ถามที่น่าสนใจ คือจะย้ายพรรคไปไหนหรือไม่?
คำ�ตอบคือ....
“อย่าเพิ่งถามอย่างนี้มันเร็วไปมาก เอาว่าวันนี้ให้เดินไป
ด้วยความเรียบร้อยและทุกคนจะตัดสินใจว่าในส่วนพรรคเล็กๆ
ที่เกิดขึ้นมานั้น ใครเหมาะกับตรงนั้นหรือไม่เหมาะกับตรงนั้น
ถ้ารัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เขาทำ�พรรคการเมืองที่เหมาะสมได้
คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก...”
ก็ไม่ทราบครับว่า “สมศักดิ์” คิดอะไรอยู่ แต่ตามปกติแล้ว
นักการเมืองที่ยืนยันสังกัดพรรคเดิมต่อไปจะพูดอีกแบบ
ไม่ใช่..อย่าเพิ่งถามอย่างนี้มันเร็วไป
ฉะนั้นไม่เฉพาะ “สมศักดิ์” แต่กลุ่มสามมิตร คนเก่าคน
แก่ของทักษิณ อาจตัดสินใจในอนาคตทางการเมืองของตนเอง
โดยมี ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นปัจจัยสำ�คัญ
หากพลิกกลับไปหาร ๑๐๐ โอกาสทีร่ ฐั บาลหน้าจะเป็นพรรค
เพื่อไทยสูงมาก
นักการเมืองสายพันธุ์ที่คิดแต่เรื่องจะเป็นรัฐบาล เขาหา
ทางหนีทีไล่ไว้แล้วครับ
คำ�พูดยืนยันสถานะระหว่าง “ลุงตู่” กับ “สมศักดิ์” แม้จะ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า เลือกตั้ง
ครั้งหน้าฝุ่นตลบเป็นประวัติการณ์
แต่ละพรรคการเมืองจึงไม่อาจยืนยันอะไรได้ทง้ั นัน้ จนกว่า
จะถึงวันที่ กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส.
ว่ากันตามเกม การที่พรรคพลังประชารัฐเปลี่ยนใจไปเอา
หาร ๕๐๐ ก็เพราะความไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะพรรคเพื่อไทยใน
การเลือกตั้งได้นั่นเอง

และสูตรนี้ทำ�ให้พรรคเพื่อไทยสะดุด ไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้
ลิสต์เลยแม้แต่คนเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ส่วนสูตรหาร ๑๐๐ มีหลักให้จำ�ง่ายๆ คือ พรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ท่ีได้จ�ำ นวน ส.ส.เขตมาก ก็จะยิง่ ได้ทน่ี ง่ั ในสภาเพิม่
อีกจาก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงมีความสำ�คัญต่อทุกพรรคการเมือง
อย่างยิ่งยวด
ออกมาหาร ๕๐๐ การเมืองจะเป็นโฉมหนึ่ง
แต่หากออกมาหาร ๑๐๐ การเมืองจะพลิกเป็นอีกโฉม
เช่นกัน
คงเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์กระมัง ทีร่ ะบบการเลือก
ตั้งจะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินอนาคตของนักการเมือง
นำ�ไปสู่การย้ายพรรคกันขนานใหญ่ ก่อนจะมีการเลือก
ตั้ง
ฉะนั้นพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นในวันนี้บางพรรค อาจโตพรวด
เป็นพรรคขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ได้เช่นกัน หากผูน้ �ำ พรรค
มีกระแสตอบรับจากประชาชนมากพอ
และอาจทำ�ให้พรรคใหญ่บางพรรคกลายเป็นพรรคเล็ก
ในพริบตาเดียว
กรณีพรรคพลังประชารัฐ กับพรรครวมไทยสร้างชาติ
จึงน่าจับตามองเป็นพิเศษ
วันนี้ “ลุงตู่” ยืนยันยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ
แต่วันข้างหน้า “ลุงตู่” ยังไม่พูดถึง เพราะยังไม่ถึงเวลา
สถานการณ์ทางการเมืองปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
หาก “ลุงตู่” ผ่านกรณี นายกฯ ๘ ปีไปได้ และมีคำ�
อธิบายที่ชัดเจน แน่นอนครับ “ลุงตู่” จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ของไทยที่ทำ�หน้าที่เป็นประธานประชุมสุดยอดผู้นำ�เอเปก
และหาก “ลุงตู่” ใช้เวทีนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศได้
สูงสุด ทั่วโลกพากันยกย่องในความสำ�เร็จของไทยในฐานะ
เจ้าของเวทีระดับโลก
“ลุงตู่” ยังขายได้ ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป
มี โอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถงึ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๗๐.

กิเลสจะกำ�เริบ
กัญชาเสรี ไม่ดีหรอก
มันจะผลิดอกออกผล
เมามัวชั่วช้าประชาชน
เมามายมืดมนพลเมือง

แม่บ้าน ‘รวมแผ่นดิน’

แ

กัญชาเสรี ไม่ดีหรอก
ขังคนในคอกครบเครื่อง
ล่ามโซ่ โง่เขลาเปล่าเปลือง
สติเฟื่อง เพ้อฝัน กัญชา

โปรดระวังแอลกอฮอล์และอาหารอาบยาพิษ

อาวรณ์อยู่ อ่านข้อคิดของคุณแมวขาวแล้วนำ�ไปคิดกันเยอะๆ
นะครับ.

ทำ�ให้ตายก่อนวัยอันสมควร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
ครอบครัวผมมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเพราะพิษ
ของสุราและบุหรี่หลายคน พ่อผมก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
เพราะสูบบุหรี่จัด ดื่มสุราเป็นอาจิณ ผมเห็นอาการฝ่ามือ
แดงของพ่อตั้งแต่อายุประมาณ ๔๐ ปี ซึ่งเป็นอินดิเกเตอร์
แสดงให้รู้ว่า “ตับมีปัญหา”
เมื่ออายุมากขึ้นก็มีอาการถุงลมโป่งพอง ทำ�ให้มีอายุ
แค่ ๖๕ ปี เช่นเดียวกับน้องของภรรยาที่เสียชีวิตเมื่ออายุ
๖๐ ปี เพราะดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดเหมือนพ่อผม เมื่อครั้ง
ผมยังนอนรอการผ่าตัดลิ้นหัวใจและเส้นเลือดตีบ มีเพื่อน
ข้างเตียงมานอนโรงพยาบาลเพราะต้องดูดน้ำ�ในช่องท้อง
(สูบออกได้กว่า ๖ ลิตร) เราก็ได้คุยกัน เพื่อนร่วมวอร์ดคนนี้
อายุน้อยกว่าปีหนึ่ง มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยที่เรียกกัน
ตามภาษาชาวบ้านว่า “หมอขุดส้วม”
แกรับสารภาพกับผมว่าสาเหตุทเ่ี ป็นทัง้ โรคไต โรคหัวใจ
และถุงลมโป่งพอง ก็เพราะใช้ชีวิตอย่างประมาท สมัยเมื่อ
ยังหนุม่ แน่นไปช่วยชาวบ้านขุดส้วมให้วดั ก็เลยติดเหล้า ติด
บุหรี่ ทำ�ให้บั้นปลายชีวิตมีแต่ โรครุมเร้า
ค่านิยมของการดื่มเหล้านั้นดูเหมือนจะเป็นประเพณี
ด้วยซ้�ำ เรียนวิศวะก็จะต้องกินเหล้า เข้าสังคมก็ตอ้ งกินเหล้า
จนติดเหล้า วันนีอ้ นุญาตให้กนิ เหล้าได้อย่างเสรีแล้ว ดังนัน้ ไม่
ว่าจะเป็นม้าหินหน้าร้านค้าในหมู่บ้าน หรือโรงเบียร์ หรือ
ผับก็มีแต่คนดื่มสุรา ภาพขยะบนชายหาดบางแสนหลังเปิด
ให้มีกิจกรรมปกติ ก็พบว่ามีแต่ขวดเหล้าขวดเบียร์ ภาษีสุรา
ภาษีบุหรี่นั้นเป็นภาษีบาป สุขวันนี้ทุกข์วันหน้า
ข้อคิดเรื่องนี้ก็เพียงเพื่อเตือนสติคนที่รักสุขภาพ ดื่ม
สุราสูบบุหรี่แล้วกินอาหารเสริมนั้น มิได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น
อย่างแน่นอน ผมคงไม่รอดชีวิตจากการผ่าตัดอย่างแน่นอน
เพราะนอกจากโรคหัวใจแล้วยังมี โรคหืดหอบ ซึ่งถ้าสูบบุหรี่
กินเหล้าก็อาจจะมีชีวิตสั้นกว่าการพยากรณ์ โรคของหมอที่
ว่า ถ้าไม่ทำ�อะไรเลยก็อาจจะมีชีวิตได้อีกปีกว่าๆ
ผ่านพิษภัยของแอลกอฮอล์ ไปแล้วจะขอกล่าวถึงพิษ
ภัยของ “อาหารอาบยาพิษ” ที่ทุกวันนี้คนไทยบริโภคกันโดย
ไม่รู้ตัว ข่าวล่ามาเร็วฤดูลิ้นจี่ปีนี้ดูเหมือนลิ้นจี่ลูกโตๆ จะมี
ราคาถูก ดังนั้นคนไทยจึงนิยมซื้อไปบริโภค ข่าวที่ ได้รับตาม

เอาจริงเสียที

ลมตามแล้งตามไลน์ก็คือ ลิ้นจี่ที่ขายอยู่ในประเทศไทยนั้น
นำ�เข้าจาก “แผ่นดินแหนมเนือง” ซึ่งไม่มีข้อห้ามในการใช้
สารเคมี ดังนั้นลิ้นจี่ที่นำ�เข้ามาจึงมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
สูงมาก และโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะไม่มีการล้างลิ้นจี่เพราะ
เปลือกบาง ล้างแล้วก็เสียง่าย นอกจากลิน้ จีแ่ ล้วพืชผักต่างๆ
ทีน่ �ำ เข้าจาก “แผ่นดินหมวย” ก็มยี าพิษปนเปือ้ นทัง้ สิน้ เพราะ
หมวยไม่ห้ามใช้สารเคมีฆ่าศัตรูพืช
สุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำ�เข้าจาก “แผ่นดิน
มะกัน” ที่ ไม่ห้ามใช้ ไกลโฟเซต ทำ�ให้อาหารสัตว์ปนเปื้อน
ไกลโฟเซต และเนื้อสัตว์ที่ ได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์
ที่ปนเปื้อนไกลโฟเซตก็จะมีไกลโฟเซตตกค้าง เช่นเดียวกับ
น้ำ�มันถั่วเหลือง เต้าหู้ โปรตีนเกษตร ก็มีไกลโฟเซตตกค้าง
สารเคมีที่ตกค้างและปนเปื้อนในอาหารทุกชนิดเป็นสารก่อ
มะเร็งทั้งสิ้น ซึ่งถ้ายังเชื่อว่าอาหารเสริมสุขภาพต่างๆ ช่วย
ทำ�ให้สุภาพดีขึ้น เพราะเชื่อดาราที่รีวิวสินค้า ก็หมายความ
ว่านอกจากสุขภาพไม่ดขี น้ึ ยังจะเสียเงินฟรีๆ ด้วย ยกตัวอย่าง
เช่นอาหารเสริมสุขภาพทีอ่ า้ งว่าสกัดจากโสมมะกัน ก็ในเมื่อ
ดินมะกันมีสารก่อมะเร็งตกค้างทั่วประเทศ ดังนั้นโสมที่เป็น
รากที่อยู่ใต้ดินมีหรือที่จะไม่ดูดเอาสารเคมีก่อมะเร็งเข้าไป
สรุปก็คือ หลีกเลี่ยงพืช ผัก ผลไม้ที่สวยงาม โดย
เฉพาะที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ อย่าหลงไปกับความสวย
งาม เพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นคือ “ยาพิษ” การไม่ให้
ความสำ�คัญกับอาหารอาบยาพิษนั้นเป็นบาปของนักการ
เมืองที่สนใจแต่คะแนนนิยมของประชาชน วันนี้ต้องเลือก
อาหารพื้นบ้าน ล้างให้สะอาด และอย่าให้ความสำ�คัญกับ
ความอร่อย เพราะถ้าเกิดโรคภัยที่ทำ�ให้ต้องเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรก็จะนึกเสียใจภายหลัง.
แมวขาว
แน่นอนครับ เหล้ายาปลาปิง้ ทีก่ ระหน่�ำ กินกันตอนหนุม่ ๆ
มันก็สนุกเพลิดเพลินดี พอแก่ตวั เข้าเหล้ายาตามเอาคืนครับ
สุดท้ายต้องถึงมือหมอ สำ�หรับใครที่ยังเลิกไม่ได้ ยังอาลัย

* ท่าน “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช”
เฝ้าตามติดปัญหาแก้ “แชร์ลูกโซ่”
ที่วันนี้นับวันนั้นได้ โผล่
จนเติบโตไปทั่วทุกหัวระแหง
* นับตั้งแต่ “แชร์ยูฟัน” อันสามานย์
ทำ�ชาวบ้านเดือดร้อนไปในทุกแห่ง
“แชร์ตะเกียงน้ำ�มัน” นั้นรุนแรง
“แชร์ประสิทธิ์ เจียวก๊ก”...แม่ง...โกงแหลกลาญ
* แค่เดือนมิถุนายนที่พ้นผ่าน
“อาม่า” ถูกโกงอานพานสงสาร
“๑๑ ล้าน” บาทไทยให้อันตรธาน
ถูก “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” มารหลอกท่านเอาไป
* “ดารุมะ ซูชิ” มิสะท้าน
ขาย “วอชเชอร์” หลอกมานานสักแค่ไหน
ลูกค้าไม่ระแคะระคายใด
ได้เงินไปนับร้อยล้านสำ�ราญอุรา
* แชร์พวกนี้มิได้มีตัวไหนต่าง
กับ “แชร์ โชกุน” สักอย่างนั้นเลยหนา
“แชร์กุ้งน้ำ�แดง” ก็โกงโจ้งโจ้งวา
“แชร์หม่อนไหม” พาโกงกันสนั่นเมือง
* ล่าสุด แชร์ของ “ไฮโซฟองน้ำ�”
“๖๐๐ ล้าน” งาบงามงามตามท้องเรื่อง
หนีออกนอกประเทศไปให้น่าเคือง
“เจ้าหน้าที่” บ้านเมืองอยู่อย่างไร
* ในฐานะ “ประธานสมาพันธ์
ต่อต้านแชร์ลูกโซ่” นั้นวิงวอนให้
ท่าน “ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” มาใส่ใจ
กับภัย “คอลเซ็นเตอร์” ที่เกร่อครัน
* เป็น ๑ ในนโยบาย ๑๒ ข้อ
ที่เร่งรีบจำ�ขอขจัดนั่น
เมื่อครั้งเข้ารับตำ�แหน่ง “นายกฯ” พลัน
บัดนี้ท่านลืมกันแล้วหรือไร.
สมโชค พลรักษ์

ม้ “บิ๊กน้อย” พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน จะยืนยันว่าไม่ใช่พรรค
อะไหล่ของใครในทางการเมือง แต่ในฐานะหนึ่งใน
น้องรักของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า “พรรครวมแผ่นดิน” ถูกมองว่าเป็นองคาพยพของ
“บิ๊กป้อม”
ที่ผ่านมา “บิ๊กน้อย” ทำ�งานอยู่ข้าง “บิ๊กป้อม” ใน
เบื้องหลังมาโดยตลอด กระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประ
ธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ทีถ่ อื เป็นการออกมาเบือ้ ง
หน้าครั้งแรก
แต่ ด้ ว ยความขั ด แย้ ง ภายในพรรคพลั ง ประชารั ฐ ที่
รุนแรง ระหว่างมุ้งของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.
พะเยา กับมุ้งอื่นๆ ทำ�ให้
“บิก๊ น้อย” ต้องถูกขยับไป
เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐ
กิจไทย เพื่อดูแล ส.ส.ที่
แยกตัวออกมาจากพรรค
พลังประชารัฐ
แต่ดว้ ยสไตล์การทำ�
งานแบบทหาร ทำ�ให้ “บิก๊
น้อย” กับร้อยเอกธรรม
นัส และพวกมีปญ
ั หาเรื่อง
แนวทางการทำ�งาน ก่อน
จะหักกันในที่สุด และ
เป็น “บิ๊กน้อย” ที่ต้องเดิน
จำ�ลอง ครุฑขุนทด
ออกมา
เหตุนี้ทำ�ให้ “บิ๊กน้อย” ค่อนข้างแค้นร้อยเอกธรรมนัส
พร้อมกับมีแนวคิดที่จะทำ�งานการเมืองของตัวเอง จึงไปเทก
โอเวอร์พรรคพลังชาติไทยที่พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีต
ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตนายทหารของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ผู้ล่วงลับก่อตั้งไว้
บุคลากรในยุคแรกเริ่มของ “บิ๊กน้อย” ส่วนใหญ่เป็น
นายทหารใกล้ชิดของ “บิ๊กป้อม” และ “บิ๊กน้อย” ขณะที่
นักการเมืองบางคนเป็นอดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรี ที่คุ้นเคยกัน
หนึ่งในนักการเมืองที่มาช่วย “บิ๊กน้อย” ในฐานะเลขา
ธิการพรรครวมแผ่นดินคือ นายจำ�ลอง ครุฑขุนทด อดีต
ส.ส.นครราชสีมา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึก
ษาธิการ
ก่อนหน้านี้ นายจำ�ลองเคยอยู่กับพรรคพลังประชา
รัฐ โดยเข้าไปอยู่พร้อมกับกลุ่มสามมิตรของนายสุริยะ จึง
รุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในปี 2562 นายจำ�ลองลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นคร
ราชสีมา เขต 13 แต่สอบตก ได้อันดับ 3 และได้มาเพียง
10,697 คะแนน ขณะที่อันดับ 1 ได้แก่ผู้สมัครจากพรรค
ภูมิใจไทย สายของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ ได้ถึง 39,161 คะแนน อัน
ดับ 2 เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 33,938 คะแนน
นายจำ�ลองถือเป็นนักการเมืองอาวุโส เล่นการเมือง
มาตั้งแต่ปี 2523 เป็น ส.ส.สมัยแรกในสังกัดพรรคชาติไทย
ก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปอยู่พรรคปวงชนชาวไทย พรรคชาติ
พัฒนา และพรรคไทยรักไทย โดยเคยขึ้นเป็นรองหัวหน้า
พรรคไทยรักไทยมาแล้ว.
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6 เศรษฐกิจ

ศก.ฟื้นดันยอดใช้น้ำ�มันพุ่ง12%
SAM ขนทัพอสังหาฯ มือสองเจาะตลาดภูเก็ต

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า
SAM วางแผนและเดินหน้ารุกตลาดภูเก็ต เตรียมลงพื้นที่เปิด
บูธกิจกรรมนัดพิเศษตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้25 ตุลาคม 2565 ณ ห้างโลตัส (สามกอง) อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต
โดยนำ�อสังหาฯ มือสองทำ�เลดี ทั้งทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จำ�นวน
รวมทั้งสิ้น 125 รายการ มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท ออก
จำ�หน่ายแก่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจลงทุน พร้อมให้บริการครบวงจร
แบบ One Stop Service ตั้งแต่การให้ข้อมูลและคำ�ปรึกษา
การซื้อทรัพย์ การอำ�นวยความสะดวกและพาลูกค้าชมทรัพย์
รวมทั้งบริการด้านสินเชื่อและการเงินจากธนาคารพันธมิตร
เป็นต้น

เมกาโฮมกางแผนครึ่งปีหลังลุยเปิด 5 สาขา

นางเสาวณีย์ สิราริยกุล ผู้บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท
เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำ�กัด เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังนี้เมกาโฮม
เดินหน้าเปิดอีก 5 สาขา โดยปักหมุดที่สาขาพัทยาเป็นสาขา
ที่ 15 บนทำ�เลศักยภาพ ตอบรับตลาดอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจท่องเที่ยว ลงทุนกว่า 550 ล้านบาท รองรับลูกค้ากลุ่ม
ผู้รับเหมาและขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นกลุ่มลูกค้าเจ้าของ
โครงการ เจ้าของโรงงาน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ปัจจุบันเมกาโฮมมีสาขาแล้ว 14 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ

บอร์ดออริจิ้นส่ง PRI เข้าตลาดหุ้น

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนการออกและเสนอขายหุ้ น
สามัญที่ออกใหม่ของ บมจ.พรี โม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการดำ�เนินธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ ขยาย
โอกาสในการลงทุนขยายกิจการ และเดินหน้าลงทุนและพัฒนา
ในเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยด้านบริการ ตอบโจทย์ทุก
ความสะดวกสบายของชีวิต

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนำ � เข้ า แห่ ง ประเทศไทย
หรือ EXIM BANK แจ้งว่า ธนาคารได้แต่งตั้งนางสาวนารี
มาลย์ เจียงประดิษฐ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมงานบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการทำ�งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและดูแลสถาปัตยกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมต่อระบบภายในและภาย
นอกองค์กร การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ของ
องค์กร รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้
เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารโครงการระบบงานสารสนเทศและนวัตกรรม
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เงินติดล้อเดินหน้าขยายสาขา

นางสาวฉวีมาศ แย้มยิ้ม ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนา
และบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ บมจ.
เงินติดล้อ หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า ในปี 2565 นี้วางแผนขยาย
สาขาเพิ่มไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ส่งผลให้ ในปี 65 จะมีจำ�นวน
สาขารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,586 สาขา อย่างไรก็ตามนอกจาก
การขยายสาขาต่อเนื่องแล้ว ยังมุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำ�แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อเชื่อมโยง ผสมผสาน และสร้างประสบการณ์ ให้
ลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารและบริการที่หลากหลาย (Omnichannel) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจและการให้
บริการ

ทย.ส่งทีมช่วยเคลื่อนย้ายเครื่องนกแอร์

รายงายข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย.ได้
มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ ทะคง ผู้อำ�นวยการท่าอากาศยาน
พิษณุโลก เป็นผู้แทน พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย และอุปกรณ์ร่วม
ทีมปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอากาศยานของสายการบินนกแอร์ ที่
ลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง (รันเวย์) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย เพื่อแก้ ไขและปรับปรุงรันเวย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย ก่อนกลับมาเปิดให้บริการโดยเร็ว.

ต่างชาติยังซื้อ ตลาดมีลุ้น

ยังคงเป็นพฤติกรรมปกติของการเก็งกำ�ไรในตลาดหุ้น
เมื่อตลาดมีการปรับขึ้นมากในวันก่อน วันต่อมาก็มักจะมีการ
อ่อนตัวหรือปรับฐาน ซึ่งในแง่ของการเก็งกำ�ไรจะมองในทาง
ลบ โดยคิดว่าไม่มีแรงซื้อยันที่มากพอ แสดงว่าแรงซื้ออ่อนลง
ทำ�ให้ตลาดจะปรับตัวลง คงจะต้องกลับไปพิจารณาให้ถ้วนถี่
เสียก่อนว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร จากสภาพตลาดหุ้นไทย
วานนี้ที่มีแรงขายออกค่อนข้างมาก พบว่าเป็นการขายจากทาง
กองทุนนั่นเอง ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ทางกองทุนทำ�
บ่อยครั้ง เพราะในแง่ของการเก็งกำ�ไรยังคงเชื่อกันมากว่า เมื่อ
ตลาดมีการปรับขึ้นมามากก็จะต้องมีการอ่อนตัวลง ดังนั้นใน
แง่ของการเก็งกำ�ไรก็คิดว่าต้องรีบขายออกก่อนที่ตลาดจะปรับ
ตัวลงอย่างต่อเนื่อง เป็นการคิดว่าขายออกก่อนย่อมได้เปรียบ
แต่คงจะต้องมาพิจารณากันให้ละเอียด จึงจะสรุปได้ชัดเจนว่า

พลังงานผุดแผนรับมือท่อก๊าซซอติก้ารั่วเร่งซ่อม2สัปดาห์

ไทยโพสต์ • ธพ.เผยเศรษฐกิจฟื้นดันยอดใช้น้ำ�มัน 6 เดือนเพิ่มขึ้น
12.4% จากปีก่อน พลังงานเร่งผุดแผนดูแลปริมาณก๊าซ หลังแหล่ง
ซอติก้าเมียนมาเกิดภาวะฉุกเฉิน ด้าน กกพ.สั่งปรับลดค่าบริการใช้
ท่อก๊าซฯ ปตท.ใหม่ระยะ 5 ปี
นางสาวนันธิกา ทังสุพา 7.44 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจาก
นิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ช่วงเดียวกันของปีก่อน 62.4%
(ธพ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ
ใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงเฉลี่ยช่วง 6 การบิน และการเดินทางเข้าออก
เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) 2565 อยู่ที่ ประเทศโดยไม่ ต้ อ งลงทะเบี ย น
152.14 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อ ผ่านระบบ Thailand Pass และ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย
12.4% โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่ม ได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัวและ
ขึ้น 15.8% น้ำ�มันอากาศยาน ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่ต้อง
เชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้น แสดงหลั ก ฐานการได้ รั บ วั ค ซี น
62.4% น้ำ�มันเตาเพิ่มขึ้น 20.1% หรือ ATK ที่ออกภายใน 72
LPG เพิ่มขึ้น 8.6% และการใช้ ชั่วโมงก่อนเดินทาง
NGV เพิ่มขึ้น 3.2% ขณะที่การ
ด้าน นายสมภพ พัฒนอริ
ใช้กลุ่มเบนซินลดลง 0.1% และ ยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน
น้ำ�มันก๊าดลดลง 0.2% ซึ่งความ เปิดเผยว่า จากที่มีรายงานข่าว
ต้องการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เพิ่ม ว่ า เกิ ด ปั ญ หาการส่ ง ก๊ า ซธรรม
ขึ้นเป็นผลจากกิจกรรมการทาง ชาติ แ หล่ ง ซอติ ก้ า จากเมี ย นมา
เศรษฐกิจที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะ ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ 1
ปกติมากขึ้น
ใน 3 แหล่งที่ส่งเข้าทางภาค
ขณะที่
การใช้น้ำ�มัน ตะวันตกของไทย จากปัญหา
อากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) รอยรั่ ว ของท่ อ ส่ ง ก๊ า ซบนบก
เดือน ม.ค.-มิ.ย.2565 เฉลี่ยอยู่ที่ โดยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดัง

ลุ้นส่งออกโตถึง10%
ครึ่งปีหลังสัญญาณดี!
อ้อนธปท.คงดอกเบี้ย
ไทยโพสต์ • สรท.ปักธงส่งออก
ไทยปี 2565 มีลุ้นโตถึง 10%
หลั ง สั ญ ญาณครึ่ ง ปี ห ลั ง ดี ต่ อ
เนื่อง จับตาปัจจัยเสี่ยงเงินเฟ้อราคาพลังงานสูง อ้อน ธปท.คง
ดอกเบี้ ย หวั ง ช่ ว ยประคองภาค
ธุรกิจ ขอแบงก์อัดโปรโมชั่นเติม
สภาพคล่อง
นายชัยชาญ เจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ
สภาผู้ส่งออก กล่าวว่า สรท.ได้
ปรับประมาณการตัวเลขการส่ง
ออกของไทยในปี 2565 ใหม่
คาดว่าจะขยายตัว 6-8% จาก
เดิม 5% หลังสัญญาณการส่ง
ออกช่วงครึ่งปีหลังมีทิศทางดีขึ้น
สำ�หรับภาพรวมการส่งออก
ของไทยในช่วงครึ่งปีแรก มีมูลค่า
149,184.8 ล้านดอลลาร์ ขยาย
ตัว 12.7% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ขณะที่การนำ�เข้ามีมูลค่า
155,440.7 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว
21% และคาดว่าการส่งออกใน
ช่วงครึ่งปีหลังยังสามารถเติบโต
ได้ 7% ภายใต้สมมุติฐานเงิน
บาท 34-36 บาท/ดอลลาร์ ราคา
น้ำ�มัน 100-115 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
คลี่คลายภายในไตรมาส 4
“ยั ง มั่ น ใจว่ า ส่ ง ออกปี นี้
ขั้นต่ำ�ได้ 6-8% แน่นอน และ
พยายามจะสู้ ให้ ได้ถึง 10% ซึ่ง
ต้องดูความชัดเจนในช่วงครึ่งปี

หลัง แต่เป้าหมายการเติบโต 2
หลักมีลุ้น โดยหากการส่งออกปี
นี้ โตถึง 10% ปีหน้ามีลุ้นยอดส่ง
ออกแตะ 3 แสนล้านดอลลาร์”
นายชัยชาญกล่าว
นายชั ย ชาญกล่ า วอี ก ว่ า
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ต้ อ งติ ด ตามได้ แ ก่
1.สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อโลก
ที่ ยั ง คงทรงตั ว อยู่ ใ นระดั บ สู ง
2.ราคาพลังงานทรงตัวในระดับ
สูง 3.สถานการณ์ค่าระวางขนส่ง
สินค้าทางทะเลยังทรงตัวในระดับ
สูง และ 4.ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบ
ขาดแคลนและราคาผันผวน
อย่างไรก็ดี สรท.มีข้อ
เสนอแนะที่สำ�คัญ ได้แก่ 1.ขอให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%
เพื่ อ ประคองให้ ก ารฟื้ น ตั ว ภาค
ธุรกิจยังคงดำ�เนินการได้ และ
ไม่เป็นการซ้ำ�เติมรายจ่ายของผู้
บริโภคและต้นทุนของผู้ประกอบ
การมากเกินไป และให้ธนาคาร
พาณิชย์เร่งออกแคมเปญเพื่อช่วย
เติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบ
การส่ ง ออกตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ ก าร
ผลิต 2.เร่งสร้างโอกาสทางการ
ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านที่สำ�
คัญ เช่น CLMV รวมถึงตลาดที่
มีกำ�ลังซื้อสูง เช่น กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ซาอุดีอาระเบีย
อิรัก เป็นต้น และ 3.รักษาเสถียร
ภาพราคาน้ำ�มันในประเทศให้อยู่
ระดับที่เหมาะสม.

กล่าวถูกส่งเป็นเชื้อเพลิงและใช้
สำ�หรับการผลิตไฟฟ้าให้กับโรง
ไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
ซึ่งขณะนี้ทาง บมจ.ปตท.สำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.
ได้เร่งซ่อ มแซมเพื่อ ให้สามารถ
ใช้การได้เร็วที่สุด คาดว่าน่า
จะใช้ระยะเวลาในการซ่อมประ
มาณ 2 สัปดาห์
รายงานข่ า วจากสำ � นั ก
งานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.
ได้เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่า
บริการก๊าซธรรมชาติสำ�หรับผู้รับ
ใบอนุ ญ าตขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
ทางท่ อ ผ่ า นระบบขนส่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนคงที่
(Td) ของบริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน)” ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.10 ส.ค.2565 โดย ปตท.ได้เสนอ
อัตราค่าบริการผ่านท่อก๊าซฯ ที่
จะใช้ ในระยะ 5 ปี ระหว่างปี
2565-2569 ทั้งแบบแยก 5 พื้นที่
และแบบรวมพื้นที่ 2-4 แต่เมื่อ
กกพ.ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ

โควิดคลี่คลายหนุนท่องเที่ยว

2

3

‘เวียตเจ็ท’โชว์รายได้ทะลัก
สมภพ พัฒนอริยางกูล
ให้ปรับลดอัตราที่ ปตท.เสนอลง
ทั้งหมด
“การนำ�มาเปิดรับฟังความ
เห็นผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เนื่องจาก
กกพ.ได้เห็นควรให้ปรับปรุงด้าน
เงินทุนหมุนเวียนสำ�หรับกิจการ
ปี 2565-2569 ที่ ปตท.เสนอ
ลง รวมทั้งการคำ�นวณส่วนอื่นๆ
ประกอบ ทำ�ให้สามารถปรับลด
ค่าบริการผ่านท่อก๊าซฯ ระยะ 5
ปี ระหว่างปี 2565-2569 ได้”
รายงานข่าวระบุ.

เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็เริ่มขยับ เริ่ม
จาก บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี หรือ PSTC มีเรื่องดีๆ มาบอก
ต่อ… กับโปรเจ็กต์งานก่อสร้างโครงการระบบท่อขนส่งน้ำ�มันเส้นทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีคลังเก็บน้ำ�มันที่สระบุรีถึงสถานี
คลังเก็บน้ำ�มันที่ขอนแก่น รวมระยะทาง 342 กิโลเมตร ซึ่งดำ�เนินการ
โดยบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด เสร็จสมบูรณ์แล้ว...แว่วมา
ว่าโปรเจ็กต์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดอุบัติเหตุ และ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอน/ปี ...•
ด้าน บมจ.อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ หรือ ALPHAX และวอแรนต์
ALPHAX-W4 ที่เพิ่งลงสนามเทรดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา...งานนี้ ได้ ใจ
ผู้ถือหุ้นไปเต็มๆ การันตีด้วย CEO หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ธีร ชุติวรา
ภรณ์ ใส่เกียร์เตรียมลุยธุรกิจทุกรูปแบบเต็มเหนี่ยวไปเลยจ้า บอกเลย
ว่าปีนี้ ได้เห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนจ้า ...•
ร่วมยินดีกับ บมจ.ผลิตไฟฟ้า หรือเอ็กโก กรุ๊ป ที่คว้ารางวัล
Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ต่อเนื่องปีที่ 2 สาขา
Green Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชน

ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์
สต็อค (VJC) ประเทศเวียดนาม
รายงานผลประกอบการเป็นบวก
ในไตรมาส 2 และครึ่งแรกของ
ปี 2565 ในไตรมาส 2 ของปีนี้
รายได้ ร วมของการขนส่ ง ทางอา
กาศของเวียตเจ็ท (เวียดนาม) อยู่
ที่ 17,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
ในปี
2562 โดยมีกำ�ไรหลังหักภาษี 55
ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งราย
ได้ภายในประเทศในไตรมาสที่ 2
เพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ด้วยบริการ
ภายในประเทศ 53 รายการ
ทั้งนี้ รายรับรวมของเวียต
เจ็ทอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท และ
กำ � ไรหลั ง จากหั ก ภาษี ร วมในไตร
มาส 2 อยู่ที่ 281 ล้านบาท ใน

ช่วง 6 เดือนแรก รายได้ค่าขนส่ง
ทางอากาศของสายการบิ น และ
รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 1,886
ล้านบาท และ 2,500 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนเกิด
การแพร่ ร ะบาดของโรคไวรั ส โค
วิด-19 ในปี 2562
อย่างไรก็ดี ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมาเวียตเจ็ทได้เพิ่มความถี่ใน
การให้บริการบนเส้นทางบิน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการเดิน
ทางที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้
บริการเที่ยวบินทั้งหมด 52,500
เที่ยว มีผู้ โดยสารเดินทางด้วย
อากาศยานกว่า 9 ล้านคน เพิ่ม
ขึ้น 54% และ 92% ต่อปี และ
มีจำ�นวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 8%
เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งก่ อ นเกิ ด การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ปี 2562.

ชั้นนำ�ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการยอมรับในระดับภูมิภาค
ต่อการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�ของเอ็กโก กรุ๊ป ...•
ด้านบอสใหญ่ บมจ.บีบีจีไอ หรือ BBGI “กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณ
โรจน์” ลุยพลิกโฉมภาพลักษณ์จากผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพของประ
เทศ สู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ซึ่งใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
เป็นตัวชูโรง เดินหน้าเปลี่ยนชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือ
ให้มีความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสร้างการ
จดจำ�ที่ง่ายยิ่งขึ้น เริ่มจาก บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น เปลี่ยน
ชื่อเป็น บมจ.บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล, บริษัท บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด, บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำ�กัด และ บริษัท บีบีจี ไอ ยูทิลิตี้ แอนด์
เพาเวอร์ จำ�กัด เช่นกันที่เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ...•
และ บมจ.บ้านปู จับมือคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนหัวใจสีเขียวที่กำ�ลังศึกษาอยู่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั่ว
ประเทศ สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power
Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must
Change - เริ่มเพื่อโลก” เรียนรู้ทุกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ทั้งภาคทฤษฎีแบบจัดเต็ม และการลงพื้นที่จริงในถ้ำ� อุทยาน
และชายฝั่งทะเล ก่อนตกผลึกไอเดียพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อมสุดเจ๋งชิงทุนการศึกษา สมัครได้ถึง 30 ก.ย.นี้ ...•

‘คีรี’ท้าเปิดสัญญาสายสีเขียวจี้คืนหนี้
ปากเกร็ด • “คีรี” เปิดกว้าง กทม.
เผยสั ญ ญาจ้ า งเดิ น รถไฟฟ้ า สาย
สีเขียว พร้อมทวงจ่ายหนี้กว่า 4
หมื่นล้านบาท สั่งจับตาเปิดประ
มูลสีส้มรอบ 2 ปักหมุดพร้อมให้
บริการสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้า
เมืองทองในปี 67
นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ BTS เปิดเผย
ถึงกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)
และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด
เตรียมเปิดรายละเอียดในสัญญา
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วนั้ น

1

บีทีเอสยืนยันว่าไม่เคยขัดข้องต่อ
การเปิดเผยสัญญา และไม่เคยมี
ข้อเสนอในการต่อรองขอสัมปทาน
รถไฟฟ้าเพื่อแลกกับหนี้สินที่มีอยู่
ส่วนหนี้สินที่กรุงเทพธนาคมมีต่อ
บีทีเอส ปัจจุบันมูลหนี้เกินกว่า 4
หมื่นล้านบาท ไม่อยากให้ประชา
ชนเข้าใจบีทีเอสผิด เราไม่ ใช่
จำ�เลย เราเป็นเจ้าหนี้
สำ � หรั บ เรื่ อ งรถไฟฟ้ า สาย
สีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรีนั้น
การยกเลิ ก ที โ ออาร์ ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย แต่คณะกรรมการ ม.36
ยังให้เดินหน้าโครงการต่อ ซึ่งการ

ตลาดจะต้องปรับตัวลงจริงหรือไม่
ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารยังคงน่ามองที่
ดูจากพฤติกรรมการลงทุนในตลาดแล้ว พบว่าวานนี้ (2 BBL, KTB และ KK กลุ่มขนส่ง การส่งออกยังสดใสมาก ดี
ส.ค.65) เปิดตลาดก็เล่นกันในแดนลบแล้ว จากนั้นก่อนเที่ยงวัน กับธุรกิจโดยตรง น่ามองที่ BIOTEC, PSL และ JWD กลุ่ม
มีการลองไล่ราคา ทำ�ให้ดัชนีขึ้นมาเป็นบวกได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ พลังงาน แม้ราคาน้ำ�มันผันผวนแต่ยังอยู่ระดับสูง ทำ�ให้ธุรกิจยัง
มาภาคบ่ายกองทุนยังคงขายต่อเนื่องจนปิดตลาด มีผลให้ทาง มีกำ�ไรดี น่ามองที่ AGE, BPP และ LANNA กลุ่มพาณิชย์ ได้
ด้านผู้ซื้อไม่ยันราคา ดัชนีตลาดจึงอ่อนตัวลงตามแรงขาย พบ รับแรงกระตุ้นจากรัฐ ธุรกิจยังเติบโตสูง น่ามองที่ DOHOME,
ว่าดัชนีลงต่ำ�สุดติดลบไป 7.53 จุด แต่ก็ขยับขึ้นมาปิดตลาดด้วย SABUY และ SVT หุ้นรายตัวที่น่ามองมี FORTH, JDF และ
การติดลบแค่ 4.08 จุด ดัชนีมาปิดที่ 1,589.16 จุด ก็ไม่ได้ลบ ECL เป็นต้น
มากอย่างที่บวกขึ้นมาในวันก่อนหน้า แต่วอลุ่มบางลงเหลือแค่
แค่ชะลอการซื้อตามเกม แรงซื้อยังมี ตลาดยังมีทิศทาง
59,464.45 ล้านบาท ดูแล้วกองทุนขายไปถึง 2,510.45 ล้านบาท เป็นบวก ยังควรทยอยเลือกลงทุน.
ส่วนผู้ซื้อจริงก็คือนักลงทุนต่างชาติที่รับ
ซื้อไป 2,682.53 ล้านบาท ก็เรียกว่าเก็บ
2/8/65
เอาหุ้นทั้งที่กองทุนขายและของนักลงทุน
ทั่วไปเล็กน้อย งานนี้จึงเป็นการซื้อและ
1,589.16
ขายของกองทุนกับนักลงทุนต่างชาติโดย
ซื้อ
ขาย
เฉพาะ คงต้องดูว่ากองทุนจะคิดอย่างไร ดอลลารสหรัฐ
35.61
36.34
59,464.45
36.38
37.49
ในเมื่อนักลงทุนต่างชาติไม่คิดถอย ก็ซื้อ ยูโร
ปอนด
ส
เตอร
ล
ง
ิ
43.32
44.93
มามากกว่า 1.21 แสนล้านบาทแล้วจะ เยน (100 เยน)
27.06
28.22
ให้ถอยได้อย่างไร ตรงข้ามกับทางกองทุน หยวนจีน
5.01
5.40
ที่ขายออกมาถึงแสนล้านบาท ก็น่าคิดว่า ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย สุทธิ
จะมีหุ้นเหลือขายแค่ไหน ดูแล้วตลาดยัง
4,678.74 7,189.18 -2,510.45
นักลงทุนสถาบัน
มีสัญญาณดีเพราะฝ่ายหนึ่งถอยไม่ได้ อีก
5,241.37 5,048.12 +193.25
บั
ญ
ชี
บ
ริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย
ซื้อ
ขาย
นักลงทุนตางประเทศ 29,840.81 27,158.28 +2,682.53
ฝ่ายขายมากเกินไป ตลาดคงจะคึกได้ต่อ ทองแทง
30,250 30,350
นักลงทุนรายยอย 19,703.53 20,068.86 -365.33
29,698 30,850
ไป จึงควรไตร่ตรองให้ดีๆ จะได้ ไม่พลาด ทองรูปพรรณ
ที
ม
่
า
:
สมาคมค
า
ทองคำ
จังหวะการลงทุน

-4.08

ไม่เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้เพราะ
เห็นว่าไม่ถูกต้อง และไม่มี โอกาส
เข้าได้เพราะต้องมีผู้รับเหมา แต่
บริ ษั ท ที่ เ คยเป็ น พั น ธมิ ต รได้ ยื่ น
ประมูลไปแล้ว ทำ�ให้ ไม่สามารถ
หาพันธมิตรได้ทัน ขณะนี้ซองการ
ประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
รอบแรกยังอยู่ที่ รฟม. และยืนยัน
สั ก วั น หนึ่ ง อาจจะมี ก ารเปิ ด เผย
ให้สื่อมวลชนรับทราบ หากมีการ
ประกาศราคากลางออกมาแล้ ว
แปลกประหลาดก็ขอให้สื่อมวลชน
ร่วมกันตรวจสอบ
นอกจากนี้ ได้ลงนามเซ็น

สัญญากับบริษัท นอร์ทเทิร์น บาง
กอกโมโนเรล จำ�กัด (NBM) ดำ�เนิน
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู ส่ ว น
ต่อขยายเข้าเมืองทองธานี งบประ
มาณ 4 พันล้านบาท ก่อสร้าง 2
สถานี ได้แก่ สถานีอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี และสถานีทะเลสาบ เมือง
ทองธานี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
เปิดให้บริการในปี 2567 ซึ่งแล้ว
เสร็จเร็วกว่าสัญญากำ�หนดไว้ เนื่อง
จากเป็ น เป้ า หมายของบริ ษั ท ที่ จ ะ
เปิดให้บริการใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า
สายสีชมพูหลัก ช่วงแคราย-มีนบุรี
ที่จะเปิดให้บริการในปี 66.

ปตท.โละทิ้งธุรกิจถ่านหิน
ไทยโพสต์ • ปตท.เทขายหุ้น
ธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น ในอิ น โดนี เ ซี ย ให้
PT Astrindo ด้วยมูลค่า 471
ล้านเหรียญสหรัฐ คาดแล้วเสร็จ
ใน Q4/65 ชี้เป็นไปตามแผนเดิน
หน้ากลยุทธ์มุ่งสู่พลังงานสะอาด
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.
ปตท. หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการ ปตท.ได้
มีมติอนุมัติให้บริษัท PTT International Holdings Limited หรือ
PTTIH บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือ
หุ้นทั้งหมด ดำ�เนินการขายหุ้น
ในบริษัท PTT Mining Limited
หรือ PTTML ซึ่ง PTTIH ถือหุ้น
ในสัดส่วน 100% ให้กับบริษัท
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk หรือบริษัทในเครือ
ของ Astrindo ซึ่งเป็นบริษัทที่
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานแบบบูรณาการ ได้แก่

สินทรัพย์ ในรูปแบบของท่าเทียบ
เรือบรรทุกขนถ่ายถ่านหิน เครื่อง
บดถ่านหิน และสายพานลำ�เลียง
บนบกของอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ การลงนามสัญญา
ดังกล่าวด้วยมูลค่าประมาณ 471
ล้านเหรียญสหรัฐ โดย PTTIH
และ Astrindo ได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุ้น เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่าน
มา และคาดว่าจะดำ�เนินการ
ซื้ อ ขายแล้ ว เสร็ จ ในไตรมาสที่
4 ปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นไปตาม
กลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อนำ�องค์กร
ไปสู่ความยั่งยืนและมุ่งเน้นด้าน
พลังงานสะอาด ตลอดจนเป็นการ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการ
มุ่ ง สู่ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) พร้อม
เดิ น หน้ า สู่ พ ลั ง งานแห่ ง อนาคต
และธุรกิจใหม่ที่ ไกลกว่าพลังงาน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รตามวิ สั ย
ทัศน์ “Powering Life with Future
Energy and Beyond”.
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รวยแบบ..ง่ายๆ

ห็นความเดือดร้อนของบรรดานัก
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เรียก
ขานว่า “คริปโตเคอร์เรนซี” แล้ว
ก็ให้กังวลใจแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่เจน
Y ที่มีค่านิยมต้องการประสบความสำ�เร็จ
แบบรวดเร็วทันใจ หรือสรุปง่ายๆ คือ รวย
ให้ ไว!!
แตกต่างจากคนรุ่นอนาล็อกแบบรุ่น
ปู่ย่าตายายโดยสิ้นเชิง ที่จะมีค่านิยมว่า
ขยัน หมั่นเพียร อดทน แล้วอนาคตจะต้อง
ดีไม่มีจน
ก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครดี เพราะความ
ฉิบหายที่บังเกิดจากการลงทุนแบบไม่สนใจ
คำ�เตือนของผู้ ใหญ่ว่า “บิตคอยน์” อะไร
ทั้งหลายแหล่ที่เทรดในแอปมือถือต่างๆ
นั้น จับต้องได้ ไหม ฝากไว้ที่ใคร ดูเหมือน
ว่า “มีความโลภอยากได้ ใคร่มี ร่ำ�รวยแบบ
รวดเร็ว” เป็นเหตุผลส่งเสริมสนับสนุนที่
แข็งแรงที่สุดจนหูบอดตามัวไปตามๆ กัน
พิจารณาแล้ว กรณีนี้ก็คงเหมือนกับ
“แชร์ลูกโซ่” ทั้งหลายในยุคเจน B หรือ ยุค
เบบี้บูม ที่บรรดาปู่ยาตายายสิ้นเนื้อประดา
ตัวเพราะคำ�เล่าปากต่อปากให้ ไปลงทุน
“แชร์ชม้อย” เมื่อปี 2520 ที่ผ่านมา แล้ว
ความแตกว่า ไม่ได้นำ�เงินไปลงทุนที่ ไหน
เลย แต่แค่หมุนไปหมุนมาจนเงินไม่ทันแล้ว
โป๊ะแตกเมื่อปี 2528 นั่นแหละ
ได้แต่หวังนะคะว่า สิ่งที่เกิดขึ้น
และปรากฏให้เห็นในโลกโซเชียลเกี่ยวกับ
ความอยากรวยแบบรวดเร็ว โดยไม่สนใจ
รากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนนั้น จะเป็น
บทเรียน เจ็บแล้วต้องรู้จักจำ�ให้ขึ้นใจว่า
ความพยายามอยู่ที่ ไหน ความสำ�เร็จจึงจะ
อยู่ที่นั่น..ไม่มีอะไรจะได้มาง่ายๆ หรอกนะ
แต่ที่หวังมากไปกว่านั้นคือ บรรดาผู้
คุมกฎกติกามารยาททั้งหลาย เกี่ยวกับภาค
การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ท่านได้คิดหา
วิธีป้องกันมิให้กรณี “แชร์ลูกโซ่ยุคดิจิทัล”
นี้มาทำ�ร้ายทำ�ลายความสุขที่มีอยู่น้อยนิด
ของชาวบ้านบ้างแล้วหรือยัง เพราะคำ�ตอบ
ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง” นั้น..ฟังแล้ว
ปัดสวะชัดๆ.

“ป้าเอง”

จจุบัน ประชากร 1 ใน 5 ของโลกมีปัญหา
ด้านการได้ยินและมีแนวโน้มที่จะเป็นสูงขึ้น
ถึง 1 ใน 4 โดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งไม่ทราบว่า
ตนเองมีปัญหาการได้ยินที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะสมอง
เสื่อมตามมา เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจใน
ปัญหานี้ ทุนวิจัยรัฐบาลอังกฤษ British Council และ
PMU-B รวมทั้งมหาวิทยาลัย University College
London จากประเทศอังกฤษ จึงได้จัดให้มีนิทรรศการ
สื่อผสมผสาน “บ้านนก” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความ
สามารถในการได้ยินของตนเองจากประเทศอังกฤษขึ้น
ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร แพทย์เฉพาะ
ทาง หน่วยโสตประสาทวิทยา ฝ่ายโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนัก
วิจัยอาวุโสระดับ senior fellow หนึ่งในทีมวิจัย
University College London นำ�นิทรรศการสื่อผสม
ผสาน “บ้านนก” มาแสดงครั้งแรกในไทย พร้อมกับ
เสวนาให้ความรู้เรื่อง “ปัญหาหูตึง ภัยเงียบที่กำ�ลัง
คร่าสมองคุณ” ร่วมกับ ดร.นพ.ชัยภัทร ชุนหรัศมิ์
แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยเริ่มที่สวางคนิเวส
โครงการต้นแบบที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ ในกำ�กับ
ของสภากาชาดไทย พร้อมเผยว่า “ปัจจุบันจำ�นวนผู้
มีปัญหาการได้ยิน โดยเฉพาะในผู้มีอายุเกินกว่า 60

ปี มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ซึ่งในขณะนี้สามารถ
พบผู้มีปัญหาการได้ยินถึง 1 ใน 3 คน ทั้งนี้ ปัญหา
การได้ยิน นำ�มาซึ่งภาวะไม่พึงประสงค์หลายประการ
เช่น ภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศร้า ปัญหา
การทรงตัวพลัดตกหกล้ม สับสน มีอารมณ์ฉุนเฉียว
ทะเลาะกับครอบครัว กลายเป็นไม่พูดคุยกัน ซึ่งภาวะ
เหล่านี้นั้นนอกจากทำ�ให้คุณภาพชีวิตลดลงแล้ว ยัง

Rado นาฬิกาเพื่อคนรักนาฬิกาในทุกยุค
สมัย นำ�เสนอ Captain Cook Chronograph รุ่น
ใหม่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับรุ่นที่ผ่านมา และเต็ม
เปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะพิเศษมากมาย ได้รับแรง
บันดาลใจจากนาฬิกาที่เป็นดั่งสมบัติที่มีค่าของนัก
สำ�รวจและนักเดินเรือในสมัยโบราณ ซึ่งออกแบบ
ขึ้นเพื่อให้มีความทนทาน ทั้งยังมีสายนาฬิกาสอง
เส้นเพื่อสำ�รองในการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ โดยที่
สามารถจัดเก็บสายนาฬิกาสำ�รอง พร้อมกับเรือน

หูตึง..ภัยเงียบเสี่ยงสมองเสื่อม
‘บ้านนก’ตัวช่วยคัดกรองป้องกัน
ล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำ�ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม
ตามมาด้วยทั้งสิ้น”
“ปัญหาการได้ยิน นับเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุด
ของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่คนทั่วไปนึกไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่
มีปัญหาการได้ยิน จะมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกันที่
ไม่มีปัญหาทางการได้ยิน อย่างไรก็ดี นับเป็นข่าวดีที่
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาการได้ยินนี้เป็นสิ่งที่
สามารถป้องกันได้ เพราะทีมวิจัยพบว่าความเสี่ยงใน
การเกิดภาวะสมองเสื่อมนี้จะหายไปถ้าผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลและรักษาด้านการได้ยินจนหายดีแล้ว ส่วน
สาเหตุที่ทำ�ให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเกิดความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะสมองเสื่อมนั้น เกิดจากเมื่อมีเสียง คำ�
พูด การสนทนาเข้าไปกระตุ้นสมองน้อยลง สมองก็
จะเสื่อมถอยและประมวลผลได้น้อยลง ช้าลงเรื่อยๆ
เมื่อนานวันเข้านั้นจากงานวิจัยสแกนสมองพบว่าเนื้อ
สมองฝ่อลงไปได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะเนื้อสมองส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการแปลผลภาษา ซึ่งเมื่อถึงภาวะนี้
แล้วนั้น การกระตุ้นให้สมองกลับมาทำ�งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพดังเดิมอาจต้องใช้เวลามาก”
นาฬิกา Rado ที่คุณชื่นชอบได้อย่างปลอดภัย
ด้วยกล่องไม้ (FSC) ที่มีการป้องกันบริเวณด้าน
นอกด้วยไนลอนสีดำ�ที่แข็งแรง และโลหะทนทาน
รอบล้อมด้วยลายตกแต่งสีงาช้างอ่อน ทั้งหมดนี้
ได้รับการสรรค์สร้างขึ้นด้วยรสนิยมที่เหนือกาล
เวลา พร้อมกับความแม่นยำ�ไม่มีพลาด.

ในนิทรรศการสื่อผสม “เสียงนั้น เธอได้ยินบ้าง
ไหม” ถูกทำ�ขึ้นมาในรูปแบบบ้านนกสีเหลืองสดใส ซึ่ง
เป็นที่อยู่ของนก 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ นกกระเต็น
นกเดินดง นกเดินดงสีดำ� นกคัคคู และนกเขาแขก
ซึ่งเมื่อกดปุ่ม นกในบ้านแต่ละหลังจะส่งเสียงร้องออก
มา เพื่อให้ผู้เข้าชมประเมินตนเองว่าสามารถได้ยิน
เสียงนกร้องหรือไม่
อ.ดร.พญ.นัตวรรณ กล่าวเสริมว่า “เนื่องจาก
นกแต่ละตัวที่ทีมวิจัยเลือกมา จะมีเสียงร้องที่มีระดับ
ความถี่หรือที่เราเรียกว่า เฮิรตซ์ ต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไป
ผู้ที่สูญเสียการได้ยินจะเริ่มจากเสียงที่มีระดับความถี่

สูง ดังนั้นการจัดนิทรรศการบ้านนกนี้ จะเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เข้าชมสามารถประเมินตนเองได้ ในเบื้อง
ต้น เพราะเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีภาวะสูญเสีย
การได้ยินเล็กน้อย จะยังได้ยินเสียงที่มีระดับความถี่
ต่ำ� ทำ�ให้คิดว่าตนเองไม่มีปัญหาอะไรและละเลย
การตรวจคัดกรอง รวมถึงการดูแลตนเองที่สามารถ
ป้องกันได้ ซึ่งนิทรรศการ “เสียงนั้น เธอได้ยินบ้าง
ไหม” ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้
เข้าชมเป็นอย่างดี ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงจะจัดให้ความ
รู้กับผู้สูงอายุในสถานที่พักผู้สูงอายุอื่นๆ ต่อไป”
“ในปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลกเพิ่งแถลงคำ�
แนะนำ�ว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการ
ตรวจคัดกรองการได้ยินทุกคน เพื่อทำ�การวินิจฉัย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง
ตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่ โต และ
เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะสมองเสื่อม
เป็นต้น ดังนั้นเพื่อที่จะทำ�ให้เกิดความตื่นตัวสำ�หรับ
ปัญหาการได้ยินนี้ ทางทีมวิจัยได้ร่วมมือกับทุนวิจัย
รัฐบาลอังกฤษ British Council และ PMU-B รวม
ทั้งมหาวิทยาลัย University College London จาก
ประเทศอังกฤษ จะนำ�นิทรรศการบ้านนกนี้นำ�ไป
จัดแสดงที่สถานที่พักผู้สูงอายุต่างๆ ทั่วประเทศต่อ
ไปตลอดทั้งปี สำ�หรับท่านใดหรือองค์กรใดที่มีความ
ประสงค์ ในการนำ�นิทรรศการบ้านนกไปจัดแสดงเพื่อ
ให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การได้ยิน
การสื่อสารและการทรงตัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย” อ.ดร.พญ.นัตวรรณกล่าว
สำ�หรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ
การได้ยิน สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ https://
www.facebook.com/ChulaHearingBalance.
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ลิปบาล์ม..ธรรมชาติ
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ว่

านหางจระเข้มีสรรพคุณในการกักเก็บความ
ชุ่มชื้น ต้านอาการอักเสบ มีสารต้านอนุมูล
อิสระที่จะซึมเข้าสู่ผิวและช่วยบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณผิวริมฝีปาก ในขั้นแรกให้นำ�
ส่วนใบของว่านหางจระเข้มาปอกเปลือก คว้านส่วน
ที่เป็นเนื้อวุ้นออกมาล้างให้สะอาด จากนั้นนำ�มาทา
บริเวณริมฝีปาก โดยให้ทาวันละ 2-3 ครั้ง เนื่องจาก

10
ในว่านหางจระเข้มีเอนไซม์อ่อนๆ ที่ช่วยในการผลัดเซลล์
แต่หากไม่สะดวกในการใช้ว่านหางจระเข้แบบสด ก็ยัง
มีผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ ในรูปแบบเจลที่สามารถ
ใช้ทาบริเวณปากได้เช่นกัน ซึ่งก่อนการใช้ควรอ่านคำ�
แนะนำ�บนฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย.
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marrygun55@gmail.com
บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022

ปั้นตลาดแรงงานสายอาชีพ

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำ�นวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ ทีบอร์
พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนมูลนิธิซิตี้
จัดงานประกาศผลสำ�เร็จโครงการอบรมเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล Citi-Kenan
Micro and SME Academy for Digital Youth จากการเปิดเวทีการแข่งขันนำ�เสนอแผน
ธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกสายอาชีพและทุกกลุ่มที่มีความสนใจในการเป็นผู้
ประกอบการ ซึ่งสามารถประยุกต์ความรู้สายอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการได้อย่าง
ชัดเจน และตอบโจทย์ตลาดออนไลน์ เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งยังเสริมสร้าง
ทักษะที่จำ�เป็นเพื่อเข้าถึงทักษะอาชีพ ตลาดแรงงาน และแหล่งเงินทุน โดยมี มณฑล ภาค
สุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี

งานแฟร์สร้างสรรค์ทุกช่วงกลางปี ที่ครบเครื่องครบครันทั้งสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
บ้าน การตกแต่ง การก่อสร้าง และการออกแบบจัดสวน พร้อมพรรณไม้นานาชนิด มาใน
คอนเซ็ปต์ “Garden Exploration” ซึ่งมาจากการ
ที่คนเกิดความสนใจเรื่องต้นไม้และเข้าไปเรียนรู้
เทคโนโลยีเชิงลึกในเรื่องการปลูก การขยายพันธุ์
การดูแลรักษา ไปจนถึงการออกแบบจัดสวนใน
บ้านได้ด้วยตัวเอง มีมุม Garden Village หมู่
บ้านเล็กๆ รวมไอเดียสำ�หรับคนรักต้นไม้ รวมผู้
เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ พืชพรรณ และการเกษตร
สมัยใหม่หลากหลายแขนง อาทิ การปรุงดิน
การทำ�น้ำ�หมัก การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ รับรองว่าได้ทั้งไอเดียดี ความรู้
แน่นๆ และต้นไม้ติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอน
มี “PETS PLAYGROUND” ให้ “เจ้าของ” และ
“สัตว์เลี้ยง” ได้ ใช้ชีวิตใกล้กันมากขึ้น มีคอน
เทนต์ต่างๆ ที่จะมอบความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่
สำ�คัญมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น Workshop ทำ�ปลอกคอให้น้องหมาน้องแมว, วาดภาพ
สัตว์เลี้ยง 5-14 สิงหาคมนี้ โซน Garden of Ideas ไบเทค บางนา ฮอลล์ 99
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เปิดตัวรี ไซเคิลเซ็นเตอร์

พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมด้วย ชนัมภ์
ชวนิชย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำ�กัด และ สุพิชฌาย์ เกวโบรียส์ รองผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการสายธุรกิจ อิเกีย บางนา ร่วมเปิดตัว “รีไซเคิลเซ็นเตอร์ บาย รีไซเคิลเดย์” ศูนย์
จัดการขยะรีไซเคิลแห่งใหม่ ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่มี
ความตระหนักถึงความสำ�คัญของการรีไซเคิลขยะ สามารถเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นมูลค่า เพื่อ
รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา
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คอนเสิร์ต ‘เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์’ @หัวหิน

มอบบ้านให้ชาวคลองเตยล็อตสุดท้าย

พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 และ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธาน
กรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) หรือ
ซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ จำ�นวน 7 หลังสุดท้าย รวมทั้งสิ้น 87 หลัง
จาก 2 ระยะ แก่ชาวชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง ภายใต้ “โครงการสร้างและ
ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ณ ลานกีฬาล็อก 4-5-6 ชุมชนคลองเตย

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน
รีสอร์ท ร่วมกับ เทโร เอนเตอร์เทนเมนน์ จำ�กัด
(มหาชน) นำ�เสนอค่ำ�คืนแห่งความอภิรมย์ กับ
คอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ริมชายหาดหัวหิน
กับสุดยอดนักร้องเพลงป๊อประดับตำ�นานของ
โลก “เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์ (Engelbert
Humperdinck)” เจ้าของบทเพลงคลาสสิกอย่าง
Release Me (And Let Me Love Again) มา
เปิดการแสดงสดครั้งยิ่งใหญ่ที่หัวหินเป็นครั้ง
แรก พร้อมเพลงฮิตมากมายกับน้ำ�เสียงอันเป็น
เอกลักษณ์ที่แฟนเพลงไม่ควรพลาดในคอนเสิร์ต
“The Legendary Engelbert Humperdinck
in Hua Hin” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอน
ติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท บัตรราคา 16,000
บาท พร้อมดินเนอร์คอร์ส 3 คอร์ส เริ่มจำ�หน่าย
บัตรวันที่ 3 สิงหาคมนี้ที่ www.thaiticketmajor.com และผ่านทางโรงแรมอินเตอร์คอน
ติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท Tel: +66 (0) 32 616 999, Email: events.ichh@ihg.com
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19
ส่งเสริมอาชีพผู้พิการอย่างยั่งยืน

ชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย วิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการ
บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำ�กัด มอบเงินร่วมสมทบทุนการดำ�เนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
มหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพผู้พิการอย่างยั่งยืนสำ�หรับน้องๆ ผู้
พิการ ซึ่งเป็นนักเรียนประจำ�และเจ้าหน้าที่ผู้พิการ โดยมี สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำ�นวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ฯ หนองคาย เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ นี้
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อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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กีฬา 9

‘กรวิทย์’อดีตกองหลังช้างศึกแขวนสตั๊ด
กรุงเทพฯ • “เจ้าตุ้ย” กรวิทย์ นามวิเศษ อดีต
ปราการหลังดีกรีทีมชาติไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ส่ ว นตั ว ประกาศแขวนสตั๊ ด เลิ ก เล่ น อย่ า งเป็ น
ทางการ ปิดฉากช่วงเวลา 15 ปี ในฐานะนักฟุตบอล
อาชีพในวัย 36 ปี
อดีตแนวรับของทัพ “ช้างศึก” ผ่านการค้า
แข้งกับหลายสโมสรดัง ไล่ตั้งแต่สมุทรสงคราม
เอฟซี, แบงค็อก ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, พีทีที
ระยอง, ชลบุรี เอฟซี, เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด ก่อน
ทีมจะย้ายมาร่วมทัพ โปลิศ เทโร เอฟซี ในฤดูกาล
ที่ผ่านมาเป็นทีมสุดท้าย
โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าตัว
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอยุติเส้นทางนักฟุตบอล
อาชีพอย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกับวันครบรอบวัน
เกิดของตัวเอง
“มันมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมมาก ไม่
ว่าจะสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ หรือแม้แต่ร้องไห้ ผมก็
มีฟุตบอลนี่แหละที่เข้าไปปลอบ ผมขอขอบคุณทุกๆ
สโมสรที่ ไม่ว่าจะเป็น ปตท.ระยอง, สมุทรสงคราม,
แบงค็อก ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และอีกหลาย
สโมสรหลายที่ผมไม่ได้เอ่ย” กรวิทย์เริ่มกล่าว
ยูไนเต็ด ที่ทำ�ให้ผู้ชายคนนี้ ได้สัมผัสกับคำ�ว่าช้าง ให้ ได้สัมผัสเหมือนรุ่นพี่ๆ ที่เขาทำ�กัน ได้ทำ�ในสิ่ง
“แต่ที่ลืมไม่ ได้ และไม่เคยลืมคือ บุรีรัมย์ ศึกจากเด็กหนุ่มคนนี้ ที่ ได้แต่ฝันว่าต้องทำ�ยังไง ที่ตัวเองรัก ได้ตอบแทนแผ่นดินที่ ให้ผมได้เกิดมา

และอาศัยอยู่ ผมได้แต่นั่งดูผ่านหน้าจอทีวี และ
คิดเสมอว่าตัวเองต้องทำ�ได้ และมันก็เป็นจริง มัน
เป็นช่วงเวลาที่เด็กหนุ่มคนนี้พูดไม่ออก และไม่รู้
จะอธิบายยังไง ขอบคุณแฟนบอล และคนที่มีส่วน
ร่วมในการมอบกำ�ลังใจที่ดีเสมอมา”
“วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะบอกลากับอาชีพ
ที่ผมเดินมาเป็นเวลา 15 ปี ถึงแม้ว่าผมจะไม่อยาก
เอ่ยคำ�นี้ก็ตาม แต่มันก็ถึงเวลาแล้วจริงๆ ผมขอยุติ
บทบาทในสนามไว้เพียงเท่านี้ ต่อไปนี้ผมคงทำ�งาน
อีกบทบาทหนึ่งที่ ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลแล้ว แต่ผมก็
ยังคงติดตามผ่านหน้าจอเหมือนเดิม งานเลี้ยงย่อม
มีวันเลิกรา” อดีตปราการหลังทีมชาติไทยทิ้งท้าย
สำ�หรับ กรวิทย์ นามวิเศษ ประสบความ
สำ � เร็ จ ในอาชี พ นั ก ฟุ ต บอลสู ง สุ ด ในช่ ว งที่ รั บ ใช้
“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์มาก
ถึง 7 รายการ ได้แก่ ไทยลีก 2 สมัย, เอฟเอคัพ 1
สมัย, ลีกคัพ 1 สมัย, แม่ โขงคัพ 2 สมัย และแชมป์
ฟุตบอลชิงถ้วยประราชทาน ประเภท ก. 1 สมัย
นอกจากนี้ กรวิทย์เคยก้าวไปติดทีมชาติไทย
ชุดใหญ่ ทั้งหมด 20 นัด ลงเล่นทั้งฟุตบอลโลก รอบ
คัดเลือก โซนเอเชีย, ฟุตบอลกระชับมิตร รวมไปถึง
ฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ อีกด้วย.

ภาครัฐ-เอกชนพร้อมจัด‘โมโตจีพี’2022
กรุงเทพฯ • นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพ
และกีฬามวย เป็นประธานการประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์
โลกโมโตจีพี ประจำ�ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “โออาร์ ไทย
แลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR THAILAND GRAND
PRIX 2022) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่
30 กันยายน - 2 ตุลาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีตัวแทนภาค
รั ฐ และเอกชน คณะทำ � งานจากการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้
สนับสนุนหลัก และผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วม
ประชุมกว่า 150 คน ที่ห้องประชุมการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่า กกท. กล่าว
ว่า จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ โลก “โมโตจีพี” เป็นปีที่ 3
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา เป็นผู้ดำ�เนินการ ประกอบไปด้วย
คณะทำ�งานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำ�งานร่วมกัน
อย่างหนัก รวมทั้งความร่วมมือจากภายในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ขณะนี้ทุกฝ่าย
เร่งเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้งาน

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และนายตนัยศิริ ชาญวิทยา
รมณ์ กก.ผอ.สนามช้างฯ
กีฬาระดับ World Event สร้างความสุขความประทับ
ใจให้กับคนทั่วโลกอีกครั้ง และด้วยฝีมือคนไทยเชื่อ
ว่างานในปีนี้จะยิ่งใหญ่ ยังคงได้รับการยอมรับว่า
เป็นโมโตจีพีที่ดีที่สุด สามารถครองใจผู้ชมสูงสุด
และรักษาแชมป์สนามที่มีผู้ชมมากที่สุดได้อีกครั้ง

“ในนามของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
ผมขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือในการจัด
กรังด์ปรีซ์อันดับ 1 ของโลกบนผืนแผ่นดินไทย ภาย
ใต้ชื่อ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์” วันที่ 30
กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ที่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์

ถือเป็นอีเวนต์กีฬาระดับโลกงานแรกของไทย หลัง
จาก 2 ปีที่ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องโค
วิด-19 จะเป็นหนึ่งในกลไกสำ�คัญที่จะช่วยกระตุ้น
ให้เศรษฐกิจประเทศไทยกลับมาฟื้นตัว ทั้งยังสร้าง
ประวัติศาสตร์งานระดับโลกฝีมือคนไทย สร้างภาพ
จดจำ�ให้กับชาวโลกอีกด้วย”
“จากการจัดการแข่งขันในปี 2018 และ
2019 สร้างรายได้เข้าประเทศจำ�นวนมหาศาล
ต้องยอมรับว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขัน 2 ครั้ง
ที่ผ่านมา ประเทศไทยเราทำ�ได้อย่างไร้ที่ติ ดังนั้น
การจะยกระดับให้ ได้ดีกว่าครั้งก่อนๆ จึงเป็นโจทย์
ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้
ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก” นายทนุเกียรติกล่าว
ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนจัดเตรียมความพร้อมเอาไว้ ในทุกๆ มิติ
นอกจากการแข่งขันที่สนุก เข้มข้น เร้าใจแล้ว ยัง
มีสีสันความบันเทิงในงาน อย่างเช่น มวยไทยวิถี
อีสานใต้ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อ
ดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำ�หน่าย
สินค้าที่ระลึกในงาน โดยการนำ�สินค้าของดีบุรีรัมย์
ในแต่ละท้องถิ่นมาออกร้าน นอกจากนี้ยังมี โซน
กิจกรรม “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ เอ็กซ์ โป”
จัดเต็มตลอดสุดสัปดาห์.

‘สิงห์’เปิดศึก‘เรือ’แย่ง‘คูคูเรยา’
พร้อมทุ่มคว้า3แข้ง‘อินเตอร์’
โจน ลาปอร์ตา ประธานสโมสรบาร์เซโลนา

บาร์ซาขายหุ้นแลกเงิน100ล้าน
เปิดทางลงทะเบียนนักเตะใหม่
สเปน • บาร์เซโลนายักษ์ ใหญ่แห่งลีกสูงสุดแดนกระทิงดุ ภายใต้
การบริหารของ โจน ลาปอร์ตา ประธานสโมสร ประกาศขายหุ้น
ของ “บาร์ซา สตูดิโอส์” จำ�นวน 24.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นมูลค่ากว่า
100 ล้านยูโร เพื่อเปิดทางในการลงทะเบียนนักเตะเพื่อสู้ศึกลาลีกา
สเปนฤดูกาลใหม่
ยอดทีมแห่งแคว้นกาตาลันเพิ่งเปิดตัวนักเตะคนใหม่อย่าง
ชูลส์ คุนเด ปราการหลังชาวฝรั่งเศสป้ายแดงมาร่วมทัพ โดยจะ
เข้ามาคุมแนวรับของทีมในฤดูกาล 2022/23 หลังปิดดีลกับเซบีญา
สโมสรเพื่อนร่วมลีกได้สำ�เร็จ
อย่างไรก็ตาม ในงานแถลงข่าวเปิดตัวแนวรับคนใหม่ โจน
ลาปอร์ตา ประธานสโมสร ออกมาเปิดเผยว่าทีมกำ�ลังจะขายหุ้นของ
บาร์ซา สตูดิโอส์ ให้กับ Socios.com บริษัทที่ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงิน
ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจบล็อกเชนในวงการกีฬา และวงการ
สื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ จากนั้นไม่นานก็มีประกาศอย่างเป็นทางการ
ออกมาจากสโมสรผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าข้อตกลงการซื้อขายหุ้นดัง
กล่าวลุล่วงไปด้วยดี และปิดการเจรจากันเป็นที่เรียบร้อย
จากการขายหุ้นในส่วนของบาร์ซา สตูดิโอส์ จะทำ�ให้บาร์เซ
โลนาได้เม็ดเงินราว 100 ล้านยูโร เพื่อนำ�มาตกแต่งให้ตัวเลขในบัญชี
ของพวกเขาเพียงพอต่อการลงทะเบียนนักเตะคนใหม่ทุกคนที่เพิ่งซื้อ
ตัวเข้ามาสำ�หรับสู้ศึกลาลีกา สเปน ฤดูกาลที่กำ�ลังจะเปิดฉากในช่วง
กลางเดือนสิงหาคมนี้
หากรวมการขายหุ้นในครั้งนี้จะทำ�ให้อดีตแชมป์ลีกสูงสุดแดน
กระทิงดุ 26 สมัย ขายทรัพย์สินออกไปแล้ว 3 ครั้ง สามารถทำ�เงิน
ก้อนโตเข้าสโมสรได้มากกว่า 750 ล้านยูโร หรือประมาณ 2.77 หมื่น
ล้านบาท และยังทำ�ให้พวกเขาสามารถลงทะเบียนนักเตะที่ซื้อเข้ามา
ใหม่ได้ทันเวลาเดดไลน์พอดิบพอดีอีกด้วย
ทั้งนี้ พวกเขาเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะใหม่ไปแล้ว 5 คน ใน
ช่วงซัมเมอร์นี้ ได้แก่ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี, ราฟินญา, ฟรองค์ เกส
ซิเย, อันเดรส คริสเตนเซน และชูลส์ คุนเด รวมไปถึงการต่อสัญญา
ฉบับใหม่กับ อุสมาน เดมเบเล ปีกตัวจี๊ดอีก 1 ราย
สำ�หรับบาร์เซโลนาเหลือเกมอุ่นเครื่องอีก 1 นัด พบ พูมาส ยู
นัม ทีมจากลีกเม็กซิโก ในฟุตบอลแมตช์พิเศษ “โจน แกมเปร์ โทร
ฟี” คืนวันที่ 7 ต.ค.นี้ ก่อนจะลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลในศึกลาลีกา สเปน
พบ ราโย บาเยกาโน คืนวันที่ 13 สิงหาคม 2565.

อังกฤษ • “สิงห์บลูส์” เชลซี ยอดทีมแห่งศึก
พรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมปฏิบัติการปาดหน้าคู่
แข่งร่วมลีกอย่าง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิ
ตี ในการคว้าตัว มาร์ก คูคูเรยา แบ็กซ้ายฟอร์ม
แรงของทีม “นกนางนวล” ไบรท์ตัน แอนด์ โฮล์ฟ
อัลเบียน มาร่วมทัพ
โดยไบรท์ ตั น ตั้ ง ค่ า หั ว ของดาวเตะชาว
สแปนิ ช รายนี้ เ อาไว้ ที่ 50 ล้ า นปอนด์ หรื อ
ประมาณ 2,200 ล้านบาท แต่ทาง แมนเชสเตอร์
ซิตี ยอมจ่ายในตัวเลขที่ ไม่เกิน 40 ล้านปอนด์ ทำ�ให้
ต้นสังกัดของนักเตะไม่ยอมปล่อยตัวออกจากทีม
เพราะไม่ได้มูลค่าตามที่กำ�หนดไว้
ล่ า สุ ด เดลี เ มล สื่ อ ชั้ น นำ � ของประเทศ
อังกฤษรายงานว่า เชลซีภายใต้การบริหารงาน
ของประธานสโมสรคนใหม่ชาวอเมริกันอย่าง
ท็ อ ดด์ โบห์ ลี ยิ น ยอมที่ จ ะควั ก เงิ น จำ � นวน
50 ล้านปอนด์ตามที่ทีม “นกนางนวล” ต้องการ
เพื่อคว้าตัวดาวเตะรายนี้มาเสริมทัพ และพร้อม

โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับ ไบรท์ตัน แอนด์
โฮล์ฟ อัลเบียน ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่
ผ่านมา หลังย้ายมาจากเกตาเฟในลาลีกา สเปน
ด้วยค่าตัว 15 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 650
ล้านบาท เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว ทำ�ให้เจ้าตัว
ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรที่อยากได้ ไปร่วมทัพ
นอกจากนี้กัลโชแมร์กาโต สื่อในประเทศ
อิตาลียังตีข่าวว่า เชลซีกำ�ลังให้ความสนใจที่จะคว้า
3 นักเตะของทีม “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน ยักษ์ ใหญ่
แห่งศึกกัลโช เซเรียอา อย่างมิลาน สคริเนียร์ กอง
หลัง, เดนเซล ดุมฟรีส์ แบ็กขวา และเชซาเร คา
ซาเด มิดฟิลด์ดาวรุ่ง ซึ่งมีค่าตัวรวมกัน 3 คน สูง
ถึง 130 ล้านยูโร หรือประมาณ 4.8 พันล้านบาท
มาร์ก คูคูเรยา แบ็กซ้ายชาวสแปนิชที่กำ�ลัง
ทั้งนี้ เชลซีคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมชุด
เนื้อหอม
ใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ ไปแล้ว 2 คน ได้แก่ ราฮีม
ปล่อยตัว มาร์กอส อลอนโซ ฟูลแบ็กชาวสแป สเตอร์ลิง ปีกดีกรีทีมชาติอังกฤษจากแมนเชส
นิชไปร่วมทีมบาร์เซโลนา
เตอร์ ซิตี เพื่อร่วมลีก และคาลิดู คูลิบาลี ปราการ
สำ�หรับ มาร์ก คูคูเรยา ฟูลแบ็กวัย 24 ปี หลังพันธุ์แกร่งจากทีมนาโปลีในลีกอิตาลี.

1

2

‘ก้องศักด’ย้ำ�รักษามาตรฐานสู้พาราลิมปิก

อินโดนีเซีย • กีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11
ที่เมืองสุราการ์ตา (โซโล) อินโดนีเซีย วันที่ 30 กรกฎาคม 6 สิงหาคม 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทัพนักกีฬาคน
พิการไทย และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 479 คนร่วมชิงชัย สถานี
โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T Sports 7 ถ่ายทอดสด
ตลอดการแข่งขันทุกแพลตฟอร์ม ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้
ว่าการ กกท. กล่าวว่า ศึกอาเซียน พาราเกมส์ครั้งที่ 11 นี้
ต้องยอมรับว่าเจ้าภาพมีความได้เปรียบเหนือทุกชาติ ตั้งแต่การ
เตรียมความพร้อมทุกด้าน มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเลือกชนิดและประเภทกีฬาที่มีการชิงชัย นักกีฬาของ
อินโดนีเซียมีตัวเลือกค่อนข้างมาก ซึ่งกีฬาเป็นสิ่งที่มีความ
สำ�คัญต่อสังคมของอินโดนีเซียสูงมากด้วย และมีความต้องการ
จะเป็นเจ้าเหรียญทอง ดังนั้นทัพนักกีฬาไทยควรจะต้องรักษา
ระดับมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ ในการชิงชัยเพื่อตำ�แหน่งเจ้า
เหรียญทองเช่นกัน “ผมไม่อยากให้เราตั้งเป้าว่าเราจะต้องชนะ
เป็นอันดับที่ 1 ครองเจ้าเหรียญทองเท่านั้น แต่นักกีฬาไทยจะ
ต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ และต่อยอดไปสู่ความสำ�เร็จที่เรา
เคยอยู่ในระดับโลก และเป็นแชมป์พาราลิมปิกเกมส์ ในหลาย
ชนิดกีฬาไทยนั้นเหนือกว่าอินโดนีเซีย แต่ยังมีอีกหลายชนิด
กีฬาที่ยังเป็นรอง แต่ก็สู้กับอินโดนีเซียได้อย่างสูสี แม้ว่าเจ้า
ภาพจะมีความได้เปรียบอยู่มาก”

‘เชียงใหม่FC’เปิดทีมสู้2022-23วันที่8สิงหา

เชียงใหม่ • “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี เตรียมจัดงาน
แถลงข่าวความพร้อม “เชียงใหม่ เอฟซี ซีซั่น โอเพนนิ่ง 202223” และเปิดตัวผู้เล่นลุยศึกในฤดูกาล 2022-23 รวมถึงเผยโฉม
ชุดแข่งขันใหม่ วันจันทร์ที่ 8 ส.ค.65 เริ่มกิจกรรมหน้างานตั้งแต่
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตของ “หน้ากากอีกาดำ�” เอ๊ะ จิรากร
สมพิทักษ์ นักร้องชื่อดัง โดยมี “บับเบิ้ล” ยิ่งรัก รักษ์สุวรรณ
กูรูลูกหนังเมืองไทย สายเลือดเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกรตลอด
รายการสำ�หรับงาน “เชียงใหม่ เอฟซี ซีซั่น โอเพนนิ่ง 202223” นอกจากจะเป็นการเปิดตัวทีมงาน, ผู้เล่น และผู้สนับสนุน
สู้ศึกฤดูกาล 2022-23 แล้ว ยังมีการเผยโฉมชุดแข่งขันใหม่ที่
ได้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาโวลต์เข้ามาเป็นผู้สนับสนุน และเปิด
ให้แฟนบอลเป็นเจ้าของตั๋วปี และต่ออายุ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรม, อาหาร/เครื่อง
ดื่ม ให้แฟนบอลแล้ว ยังมีบูธจำ�หน่ายสินค้าเชียงใหม่ เอฟซี
ลิขสิทธิ์แท้, มินิคอนเสิร์ตของ “หน้ากากอีกาดำ�” เอ๊ะ จิรากร
สมพิทักษ์ และพิเศษเหนือใคร สมาชิกตั๋วปีทั้งเก่าและใหม่มี
สิทธิ์ลุ้นเป็นผู้ โชคดีรับของรางวัลจากการจับสลาก และของ
รางวัลพิเศษภายในงานอีกด้วย

มวยรอบไชโยนักชกจาก4ชาติบู๊เดือดชิงตั๋ว

กรุงเทพฯ • ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถ
นัดที่ 8 ขยับเข้าใกล้ตำ�แหน่งแชมเปียนที่มีรางวัลเงินสดเและ
ทองคำ� รวมถึงเข็มขัดเกียรติยศ มูลค่ารวมกว่าล้านบาท อาทิตย์
นี้พบกับยอดมวยจาก 4 ประเทศ ชัยชนะ ส.จ.เปี๊ยกอุทัย”
ไอ้หมัดพลังช้าง” มวยกำ�ปั้นดุจากสุรินทร์ ที่เคยชนะนักมวย
ต่างชาติมาเพียบ, ตรวง เกา มินห์ พัท มวยจอมแกร่งแข้ง
ปืนกล แชมป์มวยไทยลุ่มน้ำ�โขง ประสบการณ์ระดับทีมชาติ
ของประเทศเวียดนาม, โอมาร์ ดริสซี นักสู้เลือดเดือด แชมป์
WBC มวยไทยเมดิเตอร์เรเนียนจากอิตาลี และโอมาร์ ฮาลาบี
เครื่องจักรสังหาร คนเหล็กสายบู๊ จอมทรหดจากเลบานอน
โดยหลังจากที่ ได้แชมป์ครบทั้ง 8 สนาม ในรอบต่อไปซึ่งเป็น
รอบรองชนะเลิศจะแบ่งนักชกทั้ง 8 คน ออกเป็น 2 สาย และ
จะชกกันภายใต้กติกา 4MAN ทัวร์นาเมนต์ แบบแพ้คัดออก
อีกครั้ง เพื่อคัดให้เหลือสายละ 1 คน ที่จะเดินหน้าเข้าสู่ศึก
สุดท้าย รอบ The Final ในรายการ ช่อง 8 มวยไทยซุปเปอร์
แชมป์ พร้อมคู่ประกอบรายการ ร่วมลุ้นระทึกว่าใครจะคว้า
ตั๋วใบสุดท้ายมาครอง ใน ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำ�นำ�
ทะเบียนรถ พิกัด 60 กก. พร้อมคว้าสิทธิ์ในการเดินทางสู่
แชมเปียนตัวจริง และชมศึกมวยไทยปะทะต่างชาติ เรตติงอัน
ดับ 1 ของประเทศ ในรายการ ช่อง 8 มวยไทยซุปเปอร์แชมป์
วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. ทาง
ช่อง 8 กดหมายเลข 27 The King of Fighting Sport จาก
สังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ และรับชมสดผ่านระบบสตรีม
มิ่งทาง Youtube:มวยช่อง 8

สาวไทยฟิตเต็มร้อยสู้‘บิลลี จีน คิง’ตั้งเป้าขึ้นกรุ๊ป1
เมืองทอง • ความเคลื่อนไหวของทีมนักเทนนิส
หญิงทีมชาติไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส
ชิงแชมป์ โลก ประเภททีมหญิง รายการ “บิลลี
จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” (ชื่อเดิมคือ
เฟดคัพ) ประจำ�ปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย
กลุ่ม 2 อีเวนต์เอ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย วันที่ 8-13 ส.ค.2565 ล่าสุด เมื่อวัน
ที่ 2 ส.ค.2565 ได้ลงสนามฝึกซ้อมเพื่อเตรียม
ความพร้อม ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภายใต้การดูแลของ
ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ผู้จัดการทีม, “โค้ชเอ็กซ์” นาย
พชรพล คำ�สมาน กัปตันทีม และนายวีรภัทร สิริ
จริยาพร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทีมนักเทนนิสสาวทีมชาติไทย ประกอบ
ด้วย “แน็ต” พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ, “อีฟ” พัช
รินทร์ ชีพชาญเดช, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ,
“รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี และ “พราว” ชมภู่
ทิพย์ จันดาเขต ที่เข้ามาเสริมทีมแทน “ลักส์”
ลักษิกา คำ�ขำ� ที่ถอนตัวเนื่องจากสภาพร่างกาย

0

โฉมหน้า 5 นักหวดหญิงทีมชาติไทย (จากซ้าย) ลัลนา ธาราฤดี, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, พัณณิน
โควาพิทักษ์เทศ, ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต และอัญชิสา ฉันทะ ก่อนสู้ศึก “บิลลี่ จีน คิง คัพ บาย บีเอ็น
พี พาริบาส์” ปี 2022 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ยังไม่พร้อมสำ�หรับการแข่งขัน หลังจากติด
ดร.ทวี ศั ก ดิ์ ศิ ล กุ ล อุ ป นายกสมาคม
โควิด-19
กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า ตอน
นี้ทีมไทยมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว
สำ�หรับการแข่งขันครั้งนี้ ในส่วนนักกีฬานั้นได้
มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจาก ลักษิกา คำ�ขำ� มือ
อันดับ 415 ของโลก ซึ่งเป็นนักกีฬามือดีที่สุดมี
สภาพร่างกายที่ ไม่พร้อม เนื่องจากป่วยเป็นโค
วิด-19 ทำ�ให้ต้องถอนตัว เป็นเรื่องน่าเสียดาย
ในส่วนคู่แข่งขันที่น่าจับตาคือ ไต้หวันและ
ฮ่องกง ที่มีอันดับโลกเหนือกว่าเราไม่มากนัก แต่
ไต้หวันไม่มี เซียะ ซูเหว่ย นักเทนนิสจอมเก๋า มือ
อันดับ 29 ของโลก ทีมไทยก็เบาใจได้ระดับหนึ่ง
แต่ก็ต้องรอดูผลการจัดสายแบ่งกลุ่มการแข่งขัน
ด้วยว่า ในรอบพบกันหมดจะเจอกับทีมใดบ้าง
เมื่อดูรายชื่อและอันดับโลกของนักกีฬาที่มีนั้น
อันดับไม่ได้ห่างกันมาก น่าจะสู้กันได้สนุก
“ที ม ไทยชุ ด นี้ เ ป็ น การผสมกั น ระหว่ า ง
รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ กับรุ่นน้องที่เข้ามาเสริม
ความสด แต่ก็มีประสบการณ์ ไม่น้อย ถือเป็น
ทีมที่ลงตัว.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สกศ.โต้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวไม่ ใช่การเมือง
กว่าจะมีวันนี้วางแผนล่วงหน้า2ปีสำ�นักงบฯตัดสินใจพิจารณารอบด้าน
ศึกษาธิการ • สกศ.โต้กลับเพิ่มงบฯ อุดหนุนราย
หัวแบบขั้นบันได 4 ปีไม่ใช่การหาเสียง วางแผน
ล่วงหน้า 2 ปี ก่อนตรีนุชดำ�รงตำ�แหน่ง อีกทั้ง
ถ้าจัดงบฯ ให้ซื้อหนังสือยังเข้าเค้าทำ�เพื่อผล
ประโยชน์การเมือง ย้ำ�สำ�คัญที่สุด สำ�นักงบฯ
ตัดสินใจไม่ใช่ ศธ.ฝ่ายเดียว
นายอรรถพล สั ง ขวาสี เลขาธิ ก าร

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวถึงกรณี
การวิ จ ารณ์ เ รื่ อ งการเพิ่ ม งบประมาณเงิ น
อุดหนุนรายหัวนักเรียนเป็นแค่การหาเสียง
ก่อนรัฐบาลหมดวาระ ว่า เรื่องนี้ตนมองว่า
เป็นการมองคนละมุมมอง โดย สกศ.เราได้มี
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในเรื่องนี้มาเป็น
ระยะเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งดำ�เนินการมาก่อน

ที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จะเข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งด้วย อีกทั้งการที่จะขับเคลื่อนในเรื่อง
ดังกล่าวจำ�เป็นที่จะต้องประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักงบประมาณ
เป็นต้น ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็น
ผู้ขับเคลื่อนเพียงผู้เดียว และการดำ�เนินการ

ต่างๆ จะต้องดูภาพรวมอย่างรอบด้าน เพื่อที่
จะไม่ให้การดำ�เนินการในครั้งนี้ส่งผลและเป็น
ภาระให้แก่งบประมาณของประเทศ และ ศธ.ก็
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะหาแนวทางเพื่อ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและสถาน
ศึกษา เช่น ค่าเสื้อผ้าที่ ได้เต็มชุด และสถาน
ศึกษาก็สามารถนำ�งบฯ ในส่วนของกิจกรรม

พั ฒ นาผู้ เ รี ย นมาใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่นักเรียนด้วย ทั้งนี้
เรายังมุ่งเป้าไปยังกลุ่มยากจน โดยจัดสรรงบ
ประมาณชุดนักเรียนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มที่ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก 1 ชุด โดยใช้ฐาน
ข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
“ผมมองว่ า หากเป็ น เรื่ อ งของการหา

เสี ย งจะต้ อ งเพิ่ ม งบฯ ในส่ ว นของค่ า หนั ง สื อ
ด้วย แต่ สกศ.มองว่าปัจจุบันเราสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ ได้ อีก
ทั้งถ้าเป็นการหาเสียงจะต้องเพิ่มให้มากกว่าที่
ดำ�เนินการอยู่ ในปัจจุบัน แต่เรามองรอบด้าน
ดูแลตามขั้นพื้นฐาน และดูแลกลุ่มยากจนพุ่ง
เป้า” เลขาฯ สกศ.กล่าว.

‘กสพท’เลื่อนปฏิทินสอบTPAT1หวังลดเครียดเด็ก ช่วยคนทำ�ประกันโควิด
กรุงเทพฯ • กสพท ประกาศหลักเกณฑ์การคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เลื่อนวันสอบ TPAT 1 วิชา
เฉพาะ เป็น 17 ธ.ค. จากเดิมเดือน มี.ค. หวังลด
ภาระผูเ้ ข้าสอบไม่ให้ประดังมากเกินไป
ทีห่ อ้ งประชุมศาสตราจารย์วจิ ติ ร ศรีสอ้าน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท),
พญ.นันทนา ศิรทิ รัพย์ เลขาฯ กสพท, นายชาลี เจริญ
ลาภนพรัตน์ ผูจ้ ดั การระบบสอบ TCAS 65 ทีป่ ระชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และผูเ้ กีย่ วข้อง
ร่วมกันแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่าน
ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท
โดย นพ.สรนิตกล่าวว่า กสพท จะมีการ
ประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
เลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท และประกาศ
กสพท ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและ
สอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ของกลุม่ กสพท
ปีการศึกษา 2566 โดยในประกาศฉบับแรกจะมีการ
กำ�หนดคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของผูส้ มัครเข้ารับการคัด
เลือกฯ เช่น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรับผิด
ชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ชื่อสัตย์สจุ ริต ที่
สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้ันตอน
การสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ และเป็นผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับ

มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายตามหลั ก สู ต รหรื อ กำ � ลั ง
ศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2566 สำ�หรับผู้ท่ีสมัครหลักสูตรทันตแพทย
ศาสตรบัณฑิต ต้องสำ�เร็จการศึกษาหรือกำ�ลังศึกษา
ในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าเท่านัน้ เป็นต้น
ทัง้ นีย้ งั ได้มกี ารกำ�หนดขัน้ ตอนการคัดเลือก
บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท คือ เริม่ รับ
สมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ในวันที่
1-20 กันยายน 2565 ซึง่ ผูส้ มัครจะต้องชำ�ระเงินค่า
สมัครภายในวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยจะมีการ
สอบวันที่ 17 ธันวาคม สอบครึง่ วัน และจะประกาศ
ผลในช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ทัง้ นีเ้ กณฑ์
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ผูส้ มัครต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่ กสพท กำ�หนด และเข้าสอบวิชาสามัญทีจ่ ดั
สอบโดย ทปอ. และวิชาเฉพาะทีจ่ ดั สอบโดย กสพท
ได้แก่ A-Level (9 วิชาสามัญ) ร้อยละ 70 คะแนน
และ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ร้อยละ 30
ด้าน นายชาลีกล่าวว่า สำ�หรับการเลื่อน
สอบ กสพท ปีน้ีท่ีมีการขยับการสอบให้เร็วขึ้น
จากเดิมทีม่ กี ารจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม หลัง
จากจบภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่ง ทปอ.มองว่าการจัดการ
สอบหลายวิชาในช่วงเวลาสัน้ ๆ จะเป็นการทำ�ให้
ผู้เข้าสอบรับภาระมากเกินไป จึงเลื่อนการสอบ
TPAT 1 ซึง่ เป็นการสอบในรูปแบบความถนัดเชิง
วิชาชีพ กลุม่ นีถ้ อื เป็นทักษะของผูส้ มัครทีพ่ ฒ
ั นา
มาแล้วตัง้ แต่ระดับ ม.4 และ 5 รวมถึงไม่ได้เชื่อม

ก

โยงโดยตรงกับหลักสูตรในระดับ ม.6 และทีผ่ า่ น
มาการจัดสอบในช่วงเดือนมีนาคมมีการจัดสอบ
ทุกวิชา ทำ�ให้เป็นภาระอย่างมากกับผู้เข้าสอบ
ดังนั้นเราจะเลื่อนการสอบเพื่อเป็นการลดภาระ
ให้แก่ผเู้ ข้าสอบไม่ตอ้ งเครียดมากเกินไป
ในการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทย
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับ
ตรง ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท มีสถาบัน/สาขา
วิชาเข้าร่วม ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (มข.) 20 คน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176 คน, จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพ
อากาศ 30 คน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
28 คน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 65 คน,
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 30 คน, โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) 94 คน, ศิรริ าช
พยาบาล มม. 192 คน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถ)ี 40 คน,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรง
พยาบาลเลิดสิน) 13 คน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
13 คน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
145 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
40 คน, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช (นมร.) 50 คน, วชิรพยาบาล-โรงพยาบาล
ตากสิน สำ�นักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 20 คน,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศชาย
60 คน, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพศ
หญิง 40 คน, สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี (มทส.) 12 คน, มหาวิทยาลัยบูรพา

(มบ.) 32 คน, สำ�นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) 16 คน, มหาวิทยาลัยสยาม
15 คน, มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 10 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 60 คน, มม.
80 คน, มช. 15 คน, ม.อ. 10 คน, มศว 40 คน, มข.
15 คน, มธ. 30 คน, มน. 40 คน, มทส. 10 คน,
ม.เนชัน่ 15 คน, ม.เวสเทิรน์ 15 คน, ม.รังสิต 60 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 105 คน,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 35 คน, มข.
12 คน, มช. 20 คน, มม. 35 คน, มม.-วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยา
ลัยจุฬาภรณ์ 10 คน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 10 คน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มมส) 10 คน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.) ตะวันออก 20 คน, มทร.ศรีวชิ ยั 10 คน,
ม.อ. 10 คน, ม.เวสเทิรน์ 10 คน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม) 75 คน, จุฬาฯ (สาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ) 85 คน, มม. 90 คน, มช.
75 คน, มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
20 คน, มศว (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
20 คน, มธ. 30 คน, มมส. (สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม) 10 คน, มบ. 10 คน, มหาวิทยาลัย
สยาม (สาขาวิ ช าการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม)
20 คน, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15 คน, มหาวิทยาลัยพายัพ (สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม) 10 คน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน, ม.อ.
(สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม) 10 คน, ม.อ.
(สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน รวมรับ
ทัง้ สิน้ 2,308 คน

เจอแจกจบรับเบี้ยเร็วขึ้น
สาธารณสุข • กรมวิทย์ จับมือกองทุนประกัน
วินาศภัย ทำ�เอ็มโอยู ความร่วมมือเชื่อมโยง
ข้อมูลผลตรวจ RT-PCR ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เจอ
จ่าย จบ ย่นเวลาการตรวจสอบหลักฐาน ช่วย
ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วขึ้น
นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ
ด้านกำ�กับ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(คปภ.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่า
ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR กรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่าง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กับกองทุนประกันวินาศภัย โดยมี
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้
จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ลงนาม
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
นพ.ศุภกิจกล่าวว่า กรมวิทย์ ได้พัฒนา
ระบบการรายงานผลการตรวจวิ เ คราะห์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรณี โ รคโควิ ด -19 ผ่ า น
ระบบ Co-Lab 2 ซึ่ ง เป็ น แอปพลิ เ คชั น ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศกำ�หนด
เพื่ อ ให้ ก ารรายงานผลการตรวจวิ เ คราะห์
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของห้องปฏิบัติการเครือ
ข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีรูปแบบและ

ารแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบ
ของผู้คนมากว่า 10 ปี ความงดงามของศิลปะการ
แสดงโขนที่สร้างสรรค์ขึ้น หลอมรวมศาสตร์และศิลป์
หลากหลายแขนง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ทำ�ให้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้
ยาก กลายเป็นการแสดงที่ประสบผลสำ�เร็จ สร้างพลัง
ความร่วมมือร่วมใจของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ ศิลปิน
โขน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในฐานะนักแสดงและผู้
ชม สืบทอดโขนจากรุ่นสู่รุ่นอย่างน่าภาคภูมิใจ สมดั่ง
พระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง
ความอลังการของศิลปะการแสดงโขนและความ
วิจิตรงดงามของงานประณีตศิลป์ ผ่านการจัดทำ�ศิรา
ภรณ์ หัวโขน เครื่องประดับ และพัสตราภรณ์ฝีมือช่าง ดื่มด่ำ�ความวิจิตรงดงามเครื่องแต่งกายโขน

7 ศิลปิน 7 สาขา รางวัลศิลปาธร ปี 65

เฟ้นหาอย่างเข้มข้น สำ�หรับโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำ�ปี 2565 โดย
สำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ ได้ทุ่มเทพลัง
ความคิด สติปัญญา และจิตใจมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานทรง
คุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และผลงานได้
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปินร่วมสมัย
ดีเด่นผู้มีความเหมาะสมให้ ได้รับรางวัลศิลปาธร 7 สาขา รวม
7 คน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ สาขา
วรรณศิ ล ป์ ได้ แ ก่
นายสถาพร จรดิฐ
หรื อ เจ้ า ของนาม
ปากกา จเด็จ กำ�จร
เดช สาขาดนตรี
ได้ แ ก่ นายชั ย ภั ค
ภั ท รจิ น ดา สาขา
ศิ ล ปะการแสดง
ได้แก่ น.ส.ศรวณีย์
ธนะธนิต สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายนครินทร์ ยาโน
และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายลี ชาตะเมธีกุล
7 ศิ ล ปิ น ศิ ล ปาธรจะได้ รั บ เข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเงิ น รางวั ล
100,000 บาท สศร.เตรียมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ และ
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปาธร เพื่อให้เป็นต้น
แบบของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่า
ซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนวัฒนธรรม
นำ�มาต่อยอดการสร้างผลงานให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มใน
ระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ประกาศรางวัลศิลปาธร ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน มีศิลปินที่ ได้รับรางวัล 94 ราย รวมถึงสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการ
ยกย่องเป็นศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่อง
ประดับ) ปี 2561 ด้วยพระปรีชาสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดด
เด่นทั้งในและต่างประเทศ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิลปิน
วงการแฟชั่นไทย.

มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการเชื่อม
โยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงกับสำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาล
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำ�ข้อมูลไป
วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคในประชากร
กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง จากกลุ่มเป้าหมายที่ ได้
รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการนำ�
ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาของผู้บริหารใน
การกำ�กับติดตามสถานการณ์ วางมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค และตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการต่างๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
การติดตามข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของค่า
บริ ก ารสาธารณสุ ข หรื อ ค่ า บริ ก ารทางการ
แพทย์ กรณี โรคโควิด-19
สำ�หรับ ความร่วมมือกับกองทุนประกัน
วินาศภัยครั้งนี้ กรมวิทย์จะเชื่อมโยงข้อมูล
ผลการตรวจ RT-PCR ให้กับกองทุนประกัน
วิ น าศภั ย สามารถตรวจสอบยื น ยั น ว่ า ผู้ ป่ ว ย
ติดเชื้อโควิด-19 จริง คาดว่าจะช่วยลดระยะ
เวลาในการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่
และช่ ว ยให้ ป ระชาชนผู้ ติ ด เชื้ อ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น
เยียวยารวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ในการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่นำ�ออกจากระบบ CO-Lab 2 ทาง
กรมฯ และกองทุนประกันวินาศภัยได้ดำ�เนิน
การภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562.

รวบรวมศิลปกรรมการแสดงโขนน่าตื่นตาตื่นใจ

สืบสาน‘โขน’เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ถ่ายทอดในนิทรรศการ “โขน
ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ ในแผ่นดิน ด้วยพระ
บารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม พ.ศ.2565 จัดโดยสำ�นักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการจัดการ
แสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำ�เนิน
ถนนราชดำ�เนินกลาง โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด
นิทรรศการโขนครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีของคนไทย
ที่จะได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมโขน นาฏกรรมชั้นสูงให้อยู่
คู่แผ่นดินไทย พระราชดำ�รัสเกี่ยวกับการสืบทอดการ
แสดงโขน โปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตั้งแต่ ชมศิลปะการแสดงโขนในนิทรรศการ

สาธิตปักชุดโขนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ประชาชนสนใจการแสดงหัวโขนงานประณีตศิลป์

ปี 2550 และให้จัดแสดงต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ การแสดง
ชุด พรหมาศ, นางลอย, ศึกมัยราพณ์, จองถนน, โมกข
ศักดิ์, ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ, ศึกอินทรชิต ตอน
พรหมาศ, พิเภกสวามิภักดิ์ และสืบมรรคา การแสดง
แต่ละชุดตื่นเต้น เร้าใจ สอดแทรกแง่คิดดีๆ ความรักชาติ
ความสามัคคี ความมีสติ ความกตัญญูรู้คุณอย่างแยบคาย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว ทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดาและ
พระราชมารดาให้ทรงรับการศึกษาโขนมาตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ ทรงสนับสนุนการแสดงโขนอย่างต่อเนื่อง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดการแสดงโขน
ในงาน BIKE FOR DAD และงานอุ่นไอรัก
ห้องนิทรรศการรวบรวมศิลปกรรมการแสดง
โขน บทการแสดงโขน ชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
ฉากสนามรบพร้อมจอวีดิทัศน์ทันสมัย เครื่องโขนฝ่าย
พลับพลา ฝ่ายลงกา ผลงานศิลปกรรมชั้นครู และองค์
ประกอบฉากตระการตาที่อยู่ ในความประทับใจของ
คนไทยให้ชมแบบใกล้ชิด
ตลอดนิทรรศการมีกิจกรรมการสาธิตศาสตร์และ
ศิลป์ต่างๆ เช่น การแสดงโขนและบันทึกการแสดงสด
ตอน จองถนน, ศึกมัยราพณ์, พรหมาศ, พิเภกสวามิภักดิ์
และสืบมรรคา พร้อมด้วยการสาธิตปักชุดโขน ส่วนจัด
แสดงเรื่องราวผ้ายกเนินธัมมัง ซึ่งนำ�มาใช้เป็นเครื่องแต่ง
กายโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และการทำ�หัวโขนตาม
จารีต ชมพลับพลาพระรามที่สร้างขึ้นด้วยความวิจิตร
บรรจง สัมผัสงานประณีตศิลป์มากมาย นิทรรศการนี้
ถือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมอันล้ำ�ค่าของคนไทยและของโลก
เป็นอีกนิทรรศการที่ ไม่ควรพลาด จัดแสดงตั้งแต่
วันนี้-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ห้อง
นิทรรศการชั้น 2 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 ชมบันทึก
การแสดงโขนตอนต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไป หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดำ�เนิน กรุงเทพฯ สำ�หรับวันที่ 12 สิงหาคม วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
ช่วงบ่ายถึงเย็นจัดการแสดงรำ�ฝรั่งคู่ การแสดงโขน ตอน
ฉุยฉายทศกัณฑ์แปลง ต่อด้วยการแสดงโขน ตอน หนุมาน
รบนางอังกาศตไล ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 สิงหาคม
ช่วงบ่ายถึงเย็น แสดงโขน ตอน ขับพิเภก และตอน ยกรบ.
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บันเทิง 11

‘แกรมมี่ฯ’แจงเรื่องลิขสิทธิ์

ปฏิเสธขายขาดเพลง‘ตั๊กแตน’
ต

ามทีม่ ขี า่ วกรณีคา่ ยแกรมมีข่ ายลิขสิทธิเ์ พลง ตามกฎหมาย เป็นทรัพย์สินทาง
ที่มี ตั๊กแตน ชลดา เป็นผู้ขับร้อง ให้กับ
ปัญญาที่คุ้มครองการสร้างสรรค์
เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร จึงเกิดคำ�ถามว่างานนี้
งานที่ถ่ายทอดออกมา โดยราย
เป็นการซื้อขายขาดหรือแค่เช่าลิขสิทธิ์ โดยล่าสุดทาง
ได้ที่จัดเก็บจะนำ�ไปจัดสรรให้กับ
สินอนันต์ รัตนตระกูลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท จี
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็น
เอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้ ครูเพลง นักแต่งเพลง ฯลฯ อย่าง
มาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่ง
“มีการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์เพลงของคุณ
ได้รับการยอมรับจาก
ตั๊กแตน ชลดา โดยเป็นการเช่าลิขสิทธิ์เผย
เจ้าของสิทธิ์ ผู้ ใช้งาน และ
แพร่งานดนตรีกรรม (คำ�ร้องและทำ�นอง
สาธารณชนโดยรวมครับ”
เพลง) นำ�เพลงไปขับร้องและแสดงสด
ด้าน เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร ซึ่งได้มี
รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
การเปิดเผยถึงเรื่องการเช่าลิขสิทธิ์เพลง
ระยะเวลาปีต่อปี มิใช่เป็นการขายขาด
ของตั๊กแตน ชลดา ในงาน Clash de
แต่อย่างใด เป็นการซื้อขายปกติตามหลัก
Cartier Party โดยกล่าวว่า “พี่เอเคย
สิ
น
อนั
น
ต์
สากล เนื่องจากการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง
จ้างตั๊กแตนไปร้องเพลงให้คุณพ่อฟังใน
รัตนตระกูลชัย
นั้น คืองานลิขสิทธิ์ที่ ได้รับความคุ้มครอง
งานวันเกิด แต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถ
• ทศวรรษที่ 2 ของรายการ
คนค้นฅน ซึง่ ผลิตโดยบริษทั ทีวบี รู พาฯ
ยังคงเดินทางเพื่อตามหาคุณค่า ตาม
หาความหมายของชีวิต พร้อมส่งต่อ
แรงบันดาลใจให้ผู้ชมผ่าน คนต้น
เรื่อง วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ เวลา
13.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 พบ
กับตอน ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป เรื่องราวของ
ลุงสองคนที่อยู่คนละบทบาทหน้าที่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่
เหมือนกัน คือ ไม่เคยท้อถอยกับกองขยะ
• (ต่อ) โดยเป็นเรื่องของ ลุงซาเล้ง หรือ
เปรม พฤกษ์ทยานนท์ ชายผู้มีหมวก 3 ใบ หน้าที่
หลักของเขาคอยดูแลโรงงานรับซื้อขยะ ทำ�คอน
เทนต์การแยกขยะลงเพจเพื่อสิ่งแวดล้อม และการ
มีสตาร์ทอัปของตัวเองชื่อว่า Green2Get ในขณะที่
ลุงเตี้ย หรือ สนอง รอดม่วง ผู้ทำ�หน้าที่เก็บขยะจาก
ซอยแคบๆ หลายสิบซอยในชุมชนวัดพระยาไกร 3
ย่านเจริญกรุง ลุงเตี้ยในวัยใกล้เกษียณกับครึ่งชีวิตที่
ทำ�หน้าที่อย่างซื่อสัตย์และตั้งใจ เพื่อให้ขยะในชุมชน
หายไป

• เมื่อ นับดาว (ใหม่ ดาวิ
กา) รู้ใจตัวเอง จึงสารภาพความ
ในใจทัง้ หมดทีม่ ตี อ่ คิมหันต์ (ไบร์ท
วชิรวิชญ์) พร้อมบอกเหตุผลว่า
ไม่มีใครรักคิมหันต์เท่ากับนับดาว
หรอก ทำ�เอาคิมหันต์ถงึ กับอึง้ งาน
นีม้ าตามลุน้ ไปพร้อมกันว่าความรักครัง้ นีข้ องคิมหันต์
และนับดาวจะจบลงเช่นไร ห้ามพลาด ติดตามชมซี
รีสค์ นื นับดาว ตอนจบ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคมนี้ เวลา
20.30 น. ทางช่อง GMM25
• หลังปรากฏกายเป็นหนึ่งในผู้สมัคร Mrs.
Thailand World 2022 ป๊อบ-ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน์
สาวมาดเท่ที่จบศึกษาจากสหรัฐอเมริกา สายตรง
ธุรกิจ (MBA) Master of Business Administration
ก็ก้าวเข้าสู่รอบ 30 คนอย่างไม่ยากเย็น และมีแวว
ลอยลำ�เข้าสู่รอบ 15 คนสุดท้ายอย่างไม่ต้องสงสัย
ร่วมลุ้นได้บนเวที Mrs.Thailand World 2022 ในปีนี้
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ หัวหิน ในวัน
ที่ 20 สิงหาคมที่จะถึงนี้

รักชิด

ร้องเพลงของตัวเองได้แล้ว เพราะเขาไม่ได้ทำ�งานกับ
บริษัทเดิม หลังจากนั้นพี่เอก็ได้มี โอกาสเห็นคลิปที่เขาแชร์
กันในติ๊กต๊อก ซึ่งเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเขาร้องได้แค่ 7
คำ�
ก็เลยรู้สึกว่าพี่เอรู้จักเขามา 4 ปีแล้ว เราสองคน
โทร.หากัน พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง แต่ทำ�ไมเวลาที่เขามี
ความทุกข์พี่เอกลับอยู่เฉย ทำ�ไมไม่ไปช่วย นี่คือสิ่งที่พี่เอ
คิดอยู่ในใจ กระทั่งล่าสุดพี่เอได้เข้าไปพูดคุยกับทางแกรม
มี่ ซึ่งทางแกรมมี่ก็น่ารักมาก เขาได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับพี่
เอด้วยดี จนทำ�ให้มีวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบกัน
พี่เอซื้อทุกเพลงเลยค่ะ ทุกเพลงทั้งชีวิตของ
การเป็นนักร้อง ต่อไปนี้ตั๊กแตนจะร้องเพลงได้
หมดทุกเพลงของแกรมมี่ ภายในระยะเวลา 1
ปี และแกรมมี่ก็น่ารักนะคะ แถมเดือนให้
ด้วย ส่วนราคาพี่เอขอไม่พูดเรื่องตัวเลขดี
กว่า พี่เอได้บอกตั๊กแตนไปแล้วว่าพี่รักหนู
พี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่ซื้อให้หนู จะมีคน
แก่ เด็กๆ วัยรุ่น รวมถึงแฟนๆ ที่เขา
รอฟังเพลงหนูอยู่ ทุกคนเขาจะได้ฟัง
เพลงของตั๊กแตน ต่อไปนี้ ไม่ต้องกลัว
แล้วนะคะ พี่เอซื้อให้ตั๊กแตนได้ร้องแล้ว”
โดยการเซอร์ ไพรส์ครั้งนี้ที่เอ ศุภชัย
ยอมทุ่มเงินจำ�นวนมหาศาลเพื่อเช่าลิขสิทธิ์
เพลงทุกเพลงของตั๊กแตน ชลดา ทำ�ให้
อีกฝ่ายสามารถนำ�เพลงของตัวเองที่เคย
ทำ�กับไว้ค่ายแกรมมี่ฯ ออกมาร้องได้แล้ว
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ โพสต์ข้อความผ่านอินสตา
แกรมว่า “แม่เอซื้อลิขสิทธิ์ให้แตนแล้ว
นะคะ ต่อไปนี้ ไม่ต้องร้อง 7 คำ�แล้วนะ
คะ!”

จิตอาสา • พลโทธราพงษ์ มะละคำ� แม่ทพั น้อยที่ 1 ร่วมด้วย สิรนิ ทร์นาถ เซเรน่า เดนนิส, โย
โกะ ทาคาโน่, ปาณิศา ศุภมณีภัทร พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทน.1, จิต
อาสา ทน.1 และคณะจิตอาสาสโมสรไลออนส์ตลิ่งชัน มอบสิ่งของจำ�เป็นและจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันแก่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พร้อมบริจาคเงินสมทบอีก 20,000 บาท โดยมีชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เป็นผู้รับมอบ.

ไมเคิล คีตัน แบทแมนรุ่นเก๋า
รับดูหนังซูเปอร์ฮี โร่ ไม่เคยจบ

ไ

มเคิล คีตัน อาจได้มีผลงานทั้งฝั่ง MCU
และ DCEU แต่รู้หรือไม่ว่าเขาไม่เคยดู
หนังแนวซูเปอร์ฮี โร่ไม่ว่าจะค่ายไหนจบ
สักเรื่อง นับตั้งแต่ที่เขาได้เล่นเป็น บรูซ เวย์น
ใน Batman Returns ที่ออกฉายเมื่อ
ปี 1992
ไมเคิล คีตัน ถือได้ว่าเป็นนัก
แสดงแบทแมนที่ถ่ายทอดและมีผล
งานเป็นที่จดจำ�และชื่นชอบมากสุดคน
หนึ่ง เป็นคนที่ทำ�ให้อัศวินรัตติกาล
คืนชีพกลับมาสู่จอยักษ์ เขาเป็นที่
ชื่นชอบของแฟนภาพยนตร์แนว
ซูเปอร์ฮี โร่ และหลังจากได้แสดง
ในภาพยนตร์ Batman ภาคออริจินอลที่สร้าง
โดย ทิม เบอร์ตัน เขายังได้รับบทภายใต้หน้ากาก
และผ้าคลุมสีดำ�ต่ออีกใน Batman Returns
เมื่อเร็วๆ นี้เขาได้ปรากฏตัวในจักรวาล

หนังมาร์เวล หรือ Marvel Cinematic Universe
ในบท วัลเจอร์ ใน Spider Man: Homecoming
ซึ่งเป็นตัวละครที่ ได้ โผล่มาอีกใน Morbius
คีตันกลับมารับบทแบทแมนอีกครั้งสำ�หรับ

ภาพยนตร์หลายเรื่องที่กำ�ลังจะเข้าฉาย โดยเขา
จะเป็นตัวละครหลักใน The Flash และด้วย
มัลติเวิร์สทำ�ให้เขาไปร่วมสมทบกับแบทแมนที่
แสดงโดย เบน แอฟเฟล็ก ใน DCUE ได้ แบท

แมนของคีตันยังยืนยันสำ�หรับการมาของแบท
เกิร์ล ซึ่งอยู่ในช่วงการสร้างสำ�หรับ HBO Max
ในการให้สัมภาษณ์คร้้งใหม่กับ Variety คีตัน
กล่าวถึงสิ่งดึงดูดใจให้เขากลับมารับบทแบท

แมนอีกครั้งหลังผ่านมาแล้ว
หลายปี
การได้มีส่วนร่วมใน
หนังแนวซูเปอร์ฮี โร่อาจสนุก
สำ�หรับคีตัน แตนั่นไม่ได้
หมายความว่าเขาเป็นแฟน
ตัวยงของการชมภาพยนตร์
แนวนี้ นักแสดงวัย 70
ยอมรับว่าเขาไม่เคยได้ดูหนัง
เรื่องไหนของ MCU หรือ
DCEU ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
เลยสักเรื่องเดียว เขาอธิบาย
ว่ามันไม่ใช่เพราะดูถูกพวก
เขา แต่เป็นเพราะเขางานยุ่ง
มากจนไม่มีเวลาที่จะดูหนัง
โดยเฉพาะเรื่องยาวๆ อย่าง
หนังแนวซูเปอร์ฮี โร่ที่มักเป็น
ในช่วงหลังๆ
“ผมรู้ว่าไม่มีใครเชื่อ
ว่าผมไม่เคยดูหนังทั้งเรื่องจบ
ไม่ว่าเรื่องไหน ไม่ว่าจะ มาร์เวล หรือเรื่องอื่นๆ
และผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ดูเพราะผมหัวสูง เชื่อ
ผม มันไม่ใช่อย่างนั้นเลย แค่บางทีผมมีอย่างอื่น
ต้องทำ�.

‘Maximillian’เซอร์ ไพรส์เยาวราชแทบแตก!!

ศิลปินหนุ่มหล่อสุด
แซ่บ “Maximillian” บิน
ตรงจากประเทศเดนมาร์ก
เดินทางมาถ่ายโปรโมตผล
งานใหม่ในประเทศไทย
ในรอบกว่า 3 ปี พร้อม
เซอร์ ไพรส์แฟนเพลง นั่ง
รถตุ๊กๆ ตะลุยทัวร์ ท่อง
เที่ยวย่านเยาวราช ก่อน

โดดแจมมินิคอนเสิร์ตเล็กๆ ร่วมกับ “ติวเตอร์
เยาวราช” ศิลปินหนุ่มมาแรงที่เพิ่งเซ็นสัญญา
กับค่าย “marr”
โดยหนุ่ม “Maximillian” ทั้งร้องสดๆ เล่น
สดๆ ท่ามกลางสายฝน แฟนเพลงก็ฟินจนต้อง
หยิบกล้องขึ้นมาแชะ และบันทึกภาพเก็บไว้
งานนี้ยังมีบิ๊กเซอร์ ไพรส์ ให้หนุ่ม
“Maximillian” จาก 2 ศิลปินเพื่อนซี้อย่าง “วิ
โอเลต วอเทียร์” และ “ส้ม มารี” ที่ฝ่าสายฝน

มาต้อนรับให้กำ�ลังใจ “Maximillian” ถึงใจกลาง
เยาวราชกันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ “Maximillian” และ “ส้ม มารี”
ยังถือโอกาสบอกแฟนเพลงถึงโปรเจ็กต์ที่กำ�ลัง
จะทำ�ร่วมกัน ในเพลง “Make Your Mind Up”
ที่ทั้ง 2 คนแอบกระซิบมาว่าจะปล่อยออกมาให้
แฟนเพลงได้ฟังพร้อมกันปลายสิงหาคมนี้.

interthaipost69@gmail.com
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พี่มีแต่ ให้

วใจเธอสวยมาก!
ถ้าจะพูดคำ�นี้กับคุณศุภชัย ศรีวิจิตร หรือที่ดาราศิลปินในวงการเรียกขานกันว่า “แม่เอ” ก็เห็นจะ
พูดได้เต็มปากเต็มคำ�
เพราะที่เธอยอมเสียเงิน-เสียเวลาไปเจรจากับผู้บริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงมอบให้
นักร้องลูกทุ่งสาว “ตั๊กแตน ชลดา” ได้ร้องหน้าเวที โดยไม่
เป็นการละเมิดนั้น
ในวงการนี้ (แทบ) ไม่มีใครเคยทำ� ที่สำ�คัญต่อให้มีเงิน
(ซื้อลิขสิทธิ์) แต่ต้นสังกัดอาจจะปฏิเสธได้ หากคนติดต่อเจรจาไม่มีบารมีมากพอ!
“ขอทำ�เพื่อลูก ต่อจากนี้ ไปลูกไม่ต้องร้องเพลง 7 คำ�
ให้แฟนคลับได้ฟังแล้ว ร้อง 1000 คำ�ไปได้เลย เราจะได้มา
เปิดผ้าม่านกั้นด้วยกัน” ..คุณเอได้กอดและบอกกับหนูตั๊กแตน
อย่างนี้
ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ภายในระยะเวลา 1 ปี..
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จะไม่ไปตอแย หรือฟ้องร้องนักร้อง
ลูกทุ่งสาวคนนี้ หนูตั๊กแตนสามารถจะร้องเพลงที่ตัวเองได้บัน
ทึกเสียงได้ทุกคำ�-ทุกเพลง แฟนเพลงก็จะได้ ไม่ต้องอึดอัดใจ
ก็..ต้องขอบคุณคุณศุภชัยและจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่ ได้
ช่วยเหลือ เปิดทาง-เปิดโอกาสให้นักร้องได้ก้าวเดิน-ทำ�มา
หากินต่อไปได้บนถนนสายนี้
ผมน่ะไม่อยากพูดว่าใครถูก-ใครผิดระหว่างค่ายเพลง
กับนักร้อง เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผล และน่าเห็นใจทั้ง
สองฝ่าย ซึ่งการที่มีปัญหาต้องแหกสัญญิง-สัญญา..
ทางต้นสังกัดก็จำ�เป็นต้องรักษาผลประโยชน์ จะปล่อย
ให้ศิลปินนำ�เพลงที่ใช้เงินลงทุนเชียร์ (นับสิบล้าน) กว่าจะดัง
ไปร้องเก็บเกี่ยวประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวก็คงจะทำ�ใจลำ�บาก!
บางค่ายจึงเลยประกาศห้ามนักร้องที่มีปัญหา-ออกจาก
บริษัทไปแล้ว นำ�เพลงที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท แม้จะ
เป็นเพลงทีน่ กั ร้องผูน้ น้ั บันทึกเสียงไว้ ไปร้องหน้าเวทีเด็ดขาด..
ไม่งั้นจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์!
ฟากศิลปินก็มีสิทธิ์จะคิด ในฐานะคนร้อง คนสร้าง
สรรค์ ก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในเพลงนั้นๆ ไม่ว่าจะอยู่หรือออกจาก
บริษัทไป ก็สามารถจะร้องเพลงเพื่อประโยชน์ตัวเองได้
นี.่ .ผมไม่แน่ใจ ระหว่างจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กับหนูตก๊ั แตน
จะใช่ปัญหานี้หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเรื่องอันใด หนูตั๊กแตนก็ต้อง
เชื่อฟังที่แม่เอว่า ต้องรักและไม่ โกรธแกรมมี่นะจ๊ะ!
ครับ..เห็นความช่วยเหลือของคุณเอ ศุภชัย ในเรื่องนี้
แล้วก็ให้รู้สึกชื่นชม และเท่าที่เฝ้าติดตามดูแต่ไหนแต่ไรมา
พูดได้เลยว่า นักปั้นมือทองคนนี้..
ทำ�ตัวเป็น “พี่มีแต่ให้” กับน้องๆ ตลอดมา และไม่
เคยมีปัญหากับคนในวงการบันเทิงเลยสักครั้ง ก็ขอให้ยึดมั่น
ประพฤติ-ปฏิบัติตนได้อย่างนี้ต่อไปนะนุ้ยนะ!
พูดถึงปัญหาคนในวงการ..หลังคุณบอล เชิญยิ้ม ตลก
คนดังประกาศบอกเจ้าภาพไม่รับงานคู่ “โชค มงคล” อีกต่อ
ไป แต่งานที่รับไว้จะขึ้นโชว์ตามคิวที่รับไว้ ให้สมบูรณ์ครบ
ล่าสุด ฝ่ายคุณโชคได้อัดคลิปผ่านเฟซบุ๊ก.. “...ผมขอยุติ
บทบาทงานคู่ทั้งหมด ที่รับงานกับพี่บอล เชิญยิ้ม 50 กว่าคิว
เนื่องจากผมได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการ
แสดงบนเวที จึงทำ�ให้ผมไม่ที่จะสามารถแสดงต่อได้จริงๆ...
ผมต้องกราบขอโทษเจ้าภาพ ผูจ้ ดั งาน และเจ้าของร้าน
ทุกๆ ท่าน ที่ ไม่สามารถทำ�การแสดงต่อได้ ส่วนงานเดี่ยวที่ผม
รับไว้ผมจะทำ�ให้เต็มที่และดีที่สุด..”
และไม่ทันข้ามวัน ผู้จัดการของคุณบอลก็โพสต์.. “คุณ
แค่อัดคลิปออกมา ขอยุติบทบาทงานคู่ทั้งหมด เพราะทนกระ
แสดรามากดดันของสังคมไม่ได้ แต่กลับยืนยันว่างานเดี่ยวยัง
คงจะไปแสดง
คุณคิดได้แค่นี้จริงๆ เหรอครับ? แล้วความเสียหาย
การเสียชื่อเสียง การเสียเครดิตของเจ้าภาพ ผู้จัดงาน เจ้าของ
ร้านเอเจนซี่จัดหา ออกาไนเซอร์จัดงานคอนเสิร์ต ที่จับจอง
คิวงานคู่ไว้ล่ะ?
คุณไม่รับผิดชอบเหรอ?”
อย่างงี้เรียกว่า “เท” แบบ(กู)ไม่แคร์ ใคร?.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
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12 ขาวประชาสัมพันธ

สยามพิวรรธน ชวนลูกคารักษ โลก คัดแยกขยะเพ�อแลกเปน VIZ coins
รูหรือไม ปริมาณขยะในไทยไมเคย
ลดลง...โดยป 2564 กรมควบคุมมลพิษเผยวา
ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ 24.98 ลานตัน
และมีเพียง 9.28 ลานตัน หรือประมาณ
37% เทานั้น ที่ ไดรับการกําจัดอยางถูกตอง
สวนที่นํากลับมาใชประโยชนมีเพียง 7.89
ลานตัน หรือ 32% เทานั้น ซึ่งเปนตัวเลขที่
น�าตกใจมากที่จนถึงตอนนี้อัตราการจัดการ
ขยะใหดี ใชประโยชน ได ใหม ยังต่ํามากเม�อ
เทียบกับขยะที่เพิ่มขึ้นในทุกวัน
ยิ่งในชวงโควิด-19 ที่ผานมา ขยะ
บรรจุภณ
ั ฑเพิม่ ปริมาณมากขึน้ หลายหน�วยงาน
จึงพุง ความสนใจกับการบริหารจัดการนโยบาย
องคกรใหสอดคลองกับความรับผิดชอบดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการกับขยะ
อยางชัดเจน อยางตูแ ลกขยะอัตโนมัติ ดูเผินๆ
เหมือนตูหยอดเหรียญซื้อสินคา เอาไวรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก PET แลก
รับเปนเงินสดจากตู หรือไมก็จะทํากันงายๆ
ตั้งจุดรับขยะรีไซเคิลกันในชุมชนและสถานที่
ตางๆ ในลักษณะจิตอาสา
ดวยแรงบันดาลใจทีต่ อ งการจะชวยลด
ปริมาณขยะ โดยนําขยะที่สามารถแปรรูป

แลวนํากลับมาใช ใหมได ทําใหสยาม
พิวรรธน ผูบริหารกิจการศูนยการคาช�อดัง
อยางสยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่
สยามพารากอน ไอคอนสยาม และสยาม
พรีเมียม เอาทเล็ต ตองการตอกย้ําแนวทาง
ของสยามพิวรรธน ที่มองเห็นถึงความสําคัญ
ของกระบวนการคั ด แยกขยะที่ เ ป น ระบบ
และครบวงจรทั้งหวงโซ และตองการทํา
นโยบายนี้ ใ ห เ ป น รู ป ธรรมผ า นจุ ด รั บ วั ส ดุ
บรรจุภัณฑสะอาดที่ ไมใชแลว แบบไดรฟทรู

ประกาศศาลแพง
เร�อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๑/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู สํานักงาน
อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน
ของ วาที่รอยตรีภูผาภูมิ โมรีย กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ไปคืนหรือชดใชคนื ใหแกผเู สียหายแทนการสัง่ ใหทรัพยสนิ ดังกลาวตกเปนของแผนดิน หากเหลือหรือคืนไม
ได ใหทรัพยสนิ ดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง
กลาว ประสงคจะคัดคานใหย�นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ
เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

(Drive-Thru) แหงแรก
ในประเทศไทย (Recycle
Collection Center) ซึ่ง
ผู ที่ ส น ใ จ เ ข า ร ว ม
โครงการสามารถนํ า
ขยะที่ ไดคัดแยกประเภท
และทํ า ความสะอาด
เรี ย บร อ ยแล ว มาส ง ที่
บริ เ วณลานจอดรถทั ว ร
(ด า นหลั ง ศู น ย ก ารค า
สยามพารากอน) ไดทกุ วัน
ตั้งแตเวลา 09.30 –
17.00 น.
“ตัง้ แตเปดใหบริการ Recycle Collection
Center เราไดรบั ความสนใจจากกลุม คนรักษ โลก
จํานวนมาก ถือเปนเร�องราวดีๆ ที่ทุกคน
สามารถเขามารวมเปนสวนหนึง่ ของโครงการ
ดานสิ่งแวดลอมเพ�อสรางสิ่งดีๆ ใหกับสังคม
และโลกใบนี”้ นราทิพย รัตตประดิษฐ ประธาน
บริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating
Officer) บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด เผยถึง
ความภาคภูมิใจนี้ และบอกแนวทางสานตอ
กิจกรรมนี้ภายใต โครงการ “Siam Piwat

๒๑

สรอยคอทองคําถักสี่เสา น้ําหนัก
ประมาณ ๑๕๑.๙๒ กรัม

๒๒

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๘๑
เลขที่ดิน ๕๔ หนาสํารวจ ๖๑๑
ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ ๙๔ ตาราง
วา พรอมสิ่งปลูกสราง
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๙๗๖๕
เลขที่ดิน ๑๖๘๔ หนาสํารวจ ๓๙๘๐๑
ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ ๕๘ เศษ ๕
สวน ๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูก
สราง
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาหนองเรือ
เลขที่บัญชี ๔๒๘-๐-๐๓๑๖๒-๒
ช�อบัญชี นายภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล
นครราชสีมา เลขที่บัญชี
๓๙๘-๐-๒๕๖๕๓-๗ ช�อบัญชี
นายภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประตู
เมือง เลขที่บัญชี ๔๒๕-๐-๑๑๒๒๓-๓
ช�อบัญชี รานโมรีย คอมพิวเตอร
เซอรวิส โดยวาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก
โลตัส หนองเรือ เลขที่บัญชี
๗๙๓-๒-๐๑๕๑๒-๓ ช�อบัญชี
วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ถนนหนาเมือง ขอนแกน เลขที่บัญชี
๐๖๔-๓-๙๖๕๒๖-๗ ช�อบัญชี
วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี
ขอนแกน เลขที่บัญชี
๘๐๘-๒-๐๔๖๔๔-๔ ช�อบัญชี
วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย
สลากออมสิน ธนาคารออมสิน
สาขาภูเวียงเลขที่ ๔๐๐๐๖๐๔๑๔๓๔๑
ช�อบัญชี นายภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
สาขาภูเวียง เลขที่บัญชี
๐๒๐-๒๙-๔๘๓๓๑๗-๑ ช�อบัญชี
วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ�อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาหนองสองหอง เลขที่บัญชี
๐๒๐-๐๔-๒๔๔๕๘๔-๘ ช�อบัญชี
วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล
ขอนแกน เลขที่บัญชี
๙๘๐-๙-๗๙๐๗๘-๓ ช�อบัญชี
น.ส.สุฑามาศ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขายางตลาด
เลขที่บัญชี ๖๗๘-๗-๐๕๒๓๖-๗
ช�อบัญชี น.ส.สุฑามาศ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส
ขอนแกน เลขที่บัญชี
๖๗๔-๒-๑๘๐๐๙-๑ ช�อบัญชี
น.ส.สุฑามาศ โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ�อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาดอนโมง เลขที่บัญชี
๐๑๙-๐๖-๒๗๘๖๑๗-๑ ช�อบัญชี
นางชวง โมรีย
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน เลขที่บัญชี
๐๓๙-๓-๙๗๕๗๗-๖ ช�อบัญชี
น.ส.เตือนใจ สุริยะ

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน
๒๗

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาลเพ�อใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดิน รายวาที่รอยตรี ภูผาภูมิ โมรีย กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
ที่
๑ เงินสด ธนบัตรไทย
๒
๓
๔
๕
๖

๗

๘
๙

๑๐

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
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๑๘
๑๙
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360° Waste Journey to Zero Waste”
จะทําใหเราทุกคนไดรบั ความคุม คามากกวา ปริมาณขยะไมใหลนโลกอีกดวย
แผนใหมลา สุด คือการใหสทิ ธิประโยชน ทีเ่ คย แถมยังเปนการทําใหหวั ใจเราพองโตขึน้
สอดคลองกับที่ผูบริหารสยามพิวรรธน
กับลูกคาที่นําขยะมาฝากไวกับสยามพิวรรธน ที่ ไดทําสิ่งเล็กๆ แตวายิ่งใหญดวยการชวยลด ทีก่ ลาวย้าํ วา “เรามุง หวังวาทุกคนจะมีสว นรวม
แลกเปลี่ยนเปน VIZ coins ผาน ONESIAM
คือการลดปริมาณขยะ
Application ซึ่งเปนการได VIZ coins ที่คุม
และการคัดแยกขยะ
สุดๆ กวาครั้งไหน ๆ
นําขยะมารี ไซเคิล
เพราะวิธีการคิด VIZ Coins จะคิด
ตอเพ�อใหเกิดประโยชน
ตามตามประเภทและมูลคาน้ําหนักจริงของ
สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้
ขยะ คิดเปนกิโลกรัม เชน กลองนม น้าํ ผลไม
จะนําไปสูการปรับ
ขวดแชมพู ขวดสบูเหลว ถุงขนมขบเคี้ยว ถุง
เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
พลาสติกที่สามารถยืดได ขวดแกว เริ่มตนที่
การใชทรัพยากรอยาง
1 VIZ Coin และจะเพิ่มมูลคาเปน 3 Coins
รูคุณคา เห็นคุณคา
สําหรับกระดาษ แผนพับ สวนขวดพลาสติก
ของขยะ และสราง
น้ําใสได 5 Coins เลยทีเดียว และคะแนน
คานิยมใหกับสังคม
สูงสุดอยูที่อลูมิเนียม พวกกระปองเคร�องด�ม
ไทยในการคัดแยก
ฝาอลูมิเนียมรับ 30 Coins ไปเลย
ขยะกอนทิ้งกันมาก
เทียบกับการสะสม VIZ Coins ปกติ
ขึ้นกวาเดิม”
แลว 1 VIZ Coin จะตองใชจาย 200 บาท
ขึ้นไป (รานคาประเภท Non Luxury) โดย
1 VIZ Coin จะมีคา 1 บาท นําไปใชเปน
สวนลดไดที่รานคาที่รวมรายการ ถึงบอกวา
การมาทิ้งขยะทําความสะอาด และคัดแยก
แลวจากบานที่ Recycle Collection Center

๑ เสน นายพล สุริยะ
-

๒๘๙,๐๐๒.๐๐
บาท (ณ วันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๕)
วาที่ ร.ต.
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๑๔
และ น.ส.สุฑา มิถุนายน ๒๕๕๖)
มาศ โมรีย

ทรัพยสินรายการ
ที่ ๒๓ ตามคําสั่ง
ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ทรัพยสินรายการ
ที่ ๒๔ ตามคําสั่ง
ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

-

วาที่ ร.ต.
๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ทรัพยสินรายการ
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๑๗ ที่ ๒๕ ตามคําสั่ง
และ น.ส.สุฑา กุมภาพันธ ๒๕๖๐) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
มาศ โมรีย

-

วาที่ ร.ต.
๗๑๙,๔๗๘.๖๖ ทรัพยสินรายการ
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๙ ที่ ๒๖ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

-

วาที่ ร.ต.
๒๔,๔๕๘.๖๘ ทรัพยสินรายการ
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๙ ที่ ๒๗ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

-

วาที่ ร.ต.
๔๐,๑๖๑.๗๒ ทรัพยสินรายการ
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๙ ที่ ๒๘ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

-

วาที่ ร.ต.
๒๓,๑๘๖.๒๘ ทรัพยสินรายการ
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๘ ที่ ๒๙ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์ ราคาประเมิน
หมายเหตุ
๒๘
วาที่ ร.ต. ๗,๒๖๗.๖๕ บาท ทรัพยสินรายการ
ผูค รอบครอง
ภูผาภูมิ โมรีย (ณ วันที่ ๘ ที่ ๓๐ ตามคําสั่ง
วาที่ ร.ต.
๒,๙๔๔,๐๐๐.๐๐ ทรัพยสนิ รายการ
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑ ตามคําสัง่ ที่
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
เงินสด ธนบัตรไทย
- นายพล สุรยิ ะ ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท ทรัพยสนิ รายการ
๒๙
วาที่ ร.ต.
๕๐๐,๗๖๗.๕๐ ทรัพยสินรายการ
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๒ ตามคําสัง่ ที่
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๘ ที่ ๓๓ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
กําไลขอมือทองคําชุบขาวน้าํ หนัก
๑ วง น.ส.สุฑามาศ ๑๔๔,๓๘๗.๐๐ ทรัพยสนิ รายการ
ประมาณ ๗๕.๙๐ กรัม
โมรีย
บาท (ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๓ ตามคําสัง่ ที่
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
๓๐
วาที่ ร.ต.
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ทรัพยสินรายการ
กําไลขอมือทองคําชุบขาวรูปตัวซีนาํ้
๑ วง น.ส.สุฑามาศ ๒๘,๘๗๗.๐๐ ทรัพยสนิ รายการ
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๘ ที่ ๓๔ ตามคําสั่ง
หนักประมาณ ๑๕.๑๘ กรัม
โมรีย
บาท (ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๔ ตามคําสัง่ ที่
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
๓๑
วาที่ ร.ต. ๖,๗๗๐.๒๐ บาท ทรัพยสินรายการ
สรอยขอมือทองคําจีถ้ ว ยจีนน้าํ หนัก ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๒๘,๘๙๖.๐๐ บาท ทรัพยสนิ รายการ
ภูผาภูมิ โมรีย (ณ วันที่ ๘ ที่ ๓๕ ตามคําสั่ง
ประมาณ ๑๕.๑๙ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๕ ตามคําสัง่ ที่
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
สรอยคอทองคํา พรอมจีห้ ลวงปูท วด ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๔๓,๗๕๓.๐๐ บาท ทรัพยสนิ รายการ
๓๒
วาที่ ร.ต.
๕๔,๔๐๓.๖๐ ทรัพยสินรายการ
น้าํ หนักประมาณ ๒๓.๒๐ กรัม (หักน้าํ
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๖ ตามคําสัง่ ที่
ภูผาภูมิ โมรีย บาท (ณ วันที่ ๘ ที่ ๓๖ ตามคําสั่ง
หนักพลาสติก ๐.๒๐ กรัม เหลือทอง
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ประมาณ ๒๓ กรัม)
กําไลขอมือทองคํารูปโคมไฟน้าํ หนัก ๑ วง น.ส.สุฑามาศ ๑๔๔,๑๙๖.๐๐ ทรัพยสนิ รายการ
ประมาณ ๗๕.๙๑ กรัม(หักน้าํ หนักสิง่
โมรีย
บาท (ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๗ ตามคําสัง่ ที่
๓๓
- น.ส.สุฑามาศ ๓๔๙,๐๖๗.๙๒ ทรัพยสินรายการ
เจือปน ๐.๑๑ กรัม เหลือทองประมาณ
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
โมรีย
บาท (ณ วันที่ ๙ ที่ ๓๗ ตามคําสั่ง
๗๕.๘๐ กรัม)
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
สรอยคอทองคําชุบขาวพรอมจี้ น้ํา ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๓๖,๑๔๔.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
หนักประมาณ ๑๙ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๘ ตามคําสั่ง ที่
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
๓๔
- น.ส.สุฑามาศ ๔๘,๙๒๔.๖๖ ทรัพยสินรายการ
โมรีย
บาท (ณ วันที่ ๙ ที่ ๓๘ ตามคําสั่ง
กําไลขอมือทองคําลายดอกไมชุบขาว ๑ วง น.ส.สุฑามาศ ๒๘,๕๓๕.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
เกาะพลอยน้ําหนักประมาณ ๑๕.๑๙
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๙ ตามคําสั่ง ที่
กรัม(หักน้ําหนักพลอย ๐.๑๙ กรัม
มีนาคม ๒๕๖๕) ย.๖๑/๒๕๖๕
เหลือทองประมาณ ๑๕ กรัม)
๓๕
- น.ส.สุฑามาศ ๓๔,๖๙๓.๙๗ ทรัพยสินรายการ
โมรีย
บาท (ณ วันที่ ๙ ที่ ๓๙ ตามคําสั่ง
ตะกรุดทองเจือ (ทอง ๘๐ %)น้ํา
๑ อัน น.ส.สุฑามาศ ๖,๔๘๓.๐๐ บาท (ณ ทรัพยสินรายการ
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
หนักประมาณ ๔.๔๖ กรัม(หักน้ํา
โมรีย
วันที่ ๒๔ มีนาคม ที่ ๑๒ ตามคําสั่ง
หนักตะกรุด ๐.๒๐ กรัมเหลือทอง
๒๕๖๕)
ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ประมาณ ๔.๒๖ กรัม)
๓๖
- นางชวง โมรีย ๘๙๗,๒๐๖.๖๔ ทรัพยสินรายการ
สรอยคอทองคําเค ๗๕ %พรอมจี้ ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๓,๙๒๓.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
บาท (ณ วันที่ ๘ ที่ ๔๐ ตามคําสั่ง
ไมกางเขนน้ําหนักประมาณ ๒.๗๕
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
กรัม และสรอยคอชุบขาว (ขาด) (ไม
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ตีราคา)
ทองคําแทง น้ําหนักแทงละประมาณ ๓ แทง น.ส.สุฑามาศ ๔๓,๓๙๒.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
๓๗
น.ส.เตือนใจ ๑๔๔,๑๕๓.๒๙ ทรัพยสินรายการ
๗.๖๐ กรัม(น้ําหนักรวมประมาณ
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง
สุริยะ
บาท (ณ วันที่ ๘ ที่ ๔๑ ตามคําสั่ง
๒๒.๘๑ กรัม)
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ตางหูไขมุก น้ําหนักประมาณ ๗.๒๑ ๑ คู น.ส.สุฑามาศ ๗,๐๓๘.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
กรัม (ทองประมาณ ๓.๗๐ กรัม)
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
สรอยคอทองคําน้ําหนักประมาณ ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๓๐,๖๔๖.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๓๗ รายการรวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๑๒,๖๙๒,๓๓๓.๗๗ บาท
๑๕.๑๕ กรัมพรอมจี้หลวงปูทวดทอง
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๖ ตามคําสั่ง
เจือน้ําหนักประมาณ ๔.๔๓ กรัมรวม
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕ (สิบสองลานหกแสนเกาหม�นสองพันสามรอยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล
น้ําหนักรวมประมาณ ๑๙.๕๘ กรัม
สรอยขอมือทองคําหอไอเฟล น้ํา ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๘๖,๕๓๗.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
หนักประมาณ ๔๕.๔๙ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
สรอยคอทองคําชุบขาวพรอมจี้น้ํา ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๖๔,๙๘๓.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
หนักประมาณ ๓๔.๑๖ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
สรอยขอมือทองคําตัวซีลงยาน้ําหนัก ๑ เสน น.ส.สุฑามาศ ๒๘,๙๓๔.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
ประมาณ ๑๕.๒๑ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๑๙ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
ตางหูทองคํา LV น้ําหนักรวม
๒ คู น.ส.สุฑามาศ ๑๔,๔๗๖.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
ประมาณ ๗.๖๑ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๒๐ ตามคําสั่ง
(นายวิศิษฏ ศรีประเสริฐ)
(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
ผูอํานวยการกองคดี ๑
ตางหูทองคําลงยารูปตะปู ดอกไม ๔ คู น.ส.สุฑามาศ ๒๘,๕๑๕.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
พนั
ก
งานเจ
า
หน
า
ที
่
หั
ว
หนาพนักงานเจาหนาที่
CC และ Hน้ําหนักรวมประมาณ
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๒๑ ตามคําสั่ง
๑๔.๙๙ กรัม
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
แหวนทองคํา น้ําหนักประมาณ
๑ วง น.ส.สุฑามาศ ๗,๐๗๖.๐๐ บาท ทรัพยสินรายการ
๓.๗๒ กรัม
โมรีย
(ณ วันที่ ๒๔ ที่ ๒๒ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

ทีมแพทยแถวหนาวงการสุขภาพและความงาม เปดตัว “เชวาลา เวลเนส หัวหิน” รับเทรนด
“เวลเนส ทัวริซึ่ม” ทั่วโลก สุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รวมงานเปดตัวและ
แสดงความยินดีกบั “CHEVALA Wellness Hua Hin (เชวาลา เวลเนส หัวหิน)” เมดิคลั ฮับเพ�อการ
ฟนฟูสุขภาพและความงามแบบองครวมระดับ 6 ดาว นําโดยแพทยหญิงรัตนกวิน จิตต
วัฒนรัตน แพทยผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรมะเร็งและศาสตรชะลอวัย และแพทยหญิงสุรียพร
ศรีตั้งรัตนกุล แพทยผูชํานาญผิวพรรณและความงาม และเวชศาสตรปองกัน เพ�อเนรมิต
ศูนยสุขภาพและความงามระดับไฮเอนด เติมเต็มประสบการณการพักผอนที่ครบจบทุกมิติ
ณ เชวาลา เวลเนส หัวหิน

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
ดร.ใหม ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา
ผูกอตั้ง KIDMAI DEATH AWARENESS
CAFÉ นิทรรศการระดับโลกที่ ไดรับความ
สนใจจากส�อตางประเทศกวา 50 ส�อจาก
หลายสิบประเทศทั่วโลก จะจัดแถลงขาว
เปดตัวนวัตกรรมการศึกษาพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน The Last Prison Escape Room
and Mystery Outdoor Game เคร�องมือ
ทรงพลังทีเ่ ปนทีน่ ยิ มไปทัว่ โลก เวอรชน่ั คนไทย
ที่ ไมเหมือนที่ ใดในโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 4
สิงหาคม เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ KIDMAI
DEATH AWARENESS CAFÉ ถนนพหลโยธิน
ลงสถานี รถไฟฟาอารีย
หองอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร ขอเชิญ
คุ ณ มาบอกรั ก คุ ณ แม ใ ห อ่ิ ม เอมกั บ บุ ฟ เฟ ต
อาหารจีนเลิศรส มื้อกลางวัน ในวันที่ 12
สิงหาคม 2565 ราคาผูใหญทา นละ 1,199 บาท

สุทธิ ราคาเด็กทานละ 599 บาท พรอมพบ
กับเมนูพิเศษ เชน ซุปหูฉลามน้ําแดง และ
กุงแมน้ําเผา เตรียมอรอยไมอั้นกับเมนูขึ้นช�อ
อ�น ๆ อีกมากมาย ตบทายความพิเศษดวย
คุณแมรบั ฟรี! ซุปรักแม (1 สิทธิ / 1 ครอบครัว)
ทั้งบุฟเฟตมื้อกลางวัน และอาลาคารทมื้อค่ํา
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร ไซด มื้อกลางวัน
11:30 – 14:30 น. มื้อค่ํา 18:00 – 22:00 น.
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสํารองที่นั่ง โทร.
0-2292-2999 ตอ 3214
ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท
เปดสนามแขงขันจักรยานขาไถ “BALANCE
BIKE RACING CUP #1” รับสมัครเหลา
นักซิ่งฟนน้ํานมทั้งชายและหญิง อายุระหวาง
18 เดือน - 5 ป ไดมาใชเวลาวางมาฝกซอม
จักรยานขาไถ ออกกําลังกายเสริมพัฒนาการ

ตั้งแตวันศุกรที่ 5 – วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม
เวลา 10.00 น.- 20.00 น. พรอมรวมลง
แขงขันชิงเหรียญ Finisher และถวยรางวัล
ในวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป บริเวณ ลานไนน สแควร
(เซ็นเตอร โซน) ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร
ติวานนท
คาเฟ แคนทารี ทุกสาขา รวมฉลอง
วันแม เชิญชวนทุกทานพาคุณแมมาอรอย
สุดฟนกับโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะวันที่ 12
สิงหาคม 2565 ซือ้ เคร�องด�ม 1 แกว แถม 1 แกว
ฟรีทนั ที!! (ในราคาทีเ่ ทากันหรือนอยกวาแกวแรก
ทีซ่ อ้ื ไมรวมเคร�องด�ม
แอลกอฮอล) ณ
คาเฟ แคนทารี สาขา
ปราจีนบุรี บางแสน
เชียงใหม เกาะยาว
นอย โคราช ภูเก็ต
ศรีราชา ระยอง
ระยองบายเดอะซี
(หาดแสงจันทร)
อยุธยา และ คาเฟ
แคนทารี คอนเนอร สาขาคลาสสิค คามิโอ
อยุธยา สอบถามขอมูลเพิม่ เติมที่ Call Centre: 1627
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.cafekantary.com
อรอยกับบุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน
อาทิ ซูชิ สปาเกตตี เปดยาง ติ่มซํา ขนมจีน
น้ํายา ขาวหมูแดง ยําหมูยอ สลัดบาร เคก
และ ขนมหวาน ที่ล็อบบี้ เลานจ โรงแรม

อัศวิน แกรนด คอนเวนชัน่ ทานละ 450 บาท
(ปกติ 750 บาท) สอบถามเพิ่มเติมและ
สํารองที่ โทร.0-2159-5888

ขาวประชาสัมพันธ 13

อพท. ชวนเปดประสบการณ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค เพ�อสรางแรงบันดาลใจครั้งใหม
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ�อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท.
เชิญชวนรวมกิจกรรมเปดตัวการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค
(CT Thailand by DASTA) พรอมรับชมและรับฟงเปด
ตัวแบรนด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น
. ประกอบดวย
1. การเสวนา ในหัวขอ “เปดประสบการณ
ทองเที่ยวใหม แรงบันดาลใจ แรงบันดาลไทย” จาก
วิทยากรประสบการณตรงคนทองเทีย่ ว โดย ดร. ชูวทิ ย
มิตรชอบ รองผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพ�อการทองเทีย่ วอยางยัง่ ยืน (องคการมหาชน)
คุณปรมา ทิพยธนทรัพย ผูอํานวยการศูนยวิจัยเทรนด
และคอนเซปตแหงอนาคต บารามีซี่ แล็บ คุณชุติมา
ณ น�าน ประธานชมรมสงเสริมการทองเทีย่ วโดยชุมชน
ตําบลในเวียง-หนองเตา จังหวัดน�าน คุณบุญสมิทธิ์
พุกกะณะสุต หรือ เชฟบุค พิธีกรรายการ Food Work
และนักเดินทางทองเที่ยว
2. การเปดประสบการณการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค

พบกับเร�องราวของการพัฒนาการทองเทีย่ วโดยชุมชน
มาสูรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค โดยตัวแทน
ชุมชนทองเทีย่ วเชิงสรางสรรค 3 พืน้ ที่ ไดแก กิจกรรม
พิมพพระสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมตอกลาย
หนังใหญ จังหวัดเพชรบุรี และ กิจกรรมเขียงตั๋วเมือง
จังหวัดน�าน
3. กิจกรรมลุนชิงรางวัลของที่ระลึกจากชุมชน
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ผูเขารวมกิจกรรมจะไดรวม
ลุนรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ ผาคลุมลายปาจาก
ชุมชนบางกระเจา Local Sanook Box หนากากผา
ทอชุมชน และกระดิ่งดินเผาจากสุโขทัย
ผูสนใจสามารถเขารวมรับชมเสวนาออนไลน
เปดตัวแบรนด CT Thailand by DASTA ได ในวันที่
8 สิงหาคม ทางชองทางเฟซบุกแฟนเพจ DASTA
Thailand ตั้งแตเวลา 10:00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เฟซบุกแฟนเพจ DASTA Thailand และ เพจ เที่ยว
ชุมชนไปกับคน อพท. สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-23573580-7 ตอ 309

เทศกาลหนังใหญวัดขนอน รณภพ เหลืองไพโรจน ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี พระครู
พิทักษศิลปาคม เจาอาวาสวัดขนอน ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ปยพัชร
วงศ โดยหวัง ผอ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานราชบุรี และสุธีร เลาสุบินประเสริฐ
นายอําเภอโพธาราม รวมแถลงขาวจัด “งานเทศกาลหนังใหญ วัดขนอน ครั้งที่ ๑๕
(วาระพิเศษ)” ภายใตแนวคิด “มรดกศิลปแผนดินไทย เทิดไทองคพระพันปหลวง” เพ�อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เน�องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดขนอน
ต.สรอยฟา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วี ฟตเนส โซไซตี้ สงเสริมคนไทยออกกําลังกายเพิ่มภูมิคุมกันสูโรคภัย
ดีเดยปรับโครงสรางราคาครั้งใหญ 1 สิงหาคมนี้ กับแพ็กเกจ “WE WOW PACKAGE”
ในภาวะทีม่ กี ารแพรระบาดของโรคตาง ๆ การออก
กําลังกายเปนประจํา จะชวยเพิม่ การทํางานของระบบภูมคิ มุ กัน
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญทําใหรางกายแข็งแรงสามารถตอสู
กับโรคภัยไดอยางดี วี ฟตเนส โซไซตี้ ฟตเนสชัน้ นําที่ครบ
ครันดวยอุปกรณออกกําลังกายระดับพรีเมียม พรอม
ตอบโจทย ใหกับสังคมคนรักสุขภาพที่ตองการสถานที่
ออกกําลังกายที่ไดมาตรฐาน สะดวกสบายในการเดินทาง
เพียงแคคุณคิดจะออกกําลังกาย ไมวาจะอยู ที่บาน หรือ
ทีท่ าํ งาน ก็สามารถเลือกสถานทีอ่ อกกําลังที่ใกลตวั ไดทนั ที
และคุมคาตอการออกกําลังกายเพ�อสุขภาพที่ดีของลูกคา
สมาชิกเปนสําคัญ
วี ฟตเนส โซไซตี้ ยกระดับการเปนสมาชิกและ
เพ�อสิทธิประโยชนทเ่ี หนือกวา ใหลกู คาสมาชิกไดรบั ผลลัพธ
ดานสุขภาพสูงสุด คุมคาและมีความสุขมากที่สุด โดยได
ปรับโครงสรางราคาสมาชิกครั้งใหญ กับแพ็กเกจ “WE
WOW PACKAGE” เลนฟตเนสได ไมอั้น มันส ไดทุกคลับ
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม เปนตนไป สมัครสมาชิก “WE
WOW PACKAGE” สามารถเลนฟตเนส ไดทั้ง 7 คลับ
ไดแก วี ฟตเนส โซไซตี้ สาขา เมเจอร ซีนเี พล็กซ รัชโยธิน,
สุขมุ วิท-เอกมัย, ปน เกลา, เอสพลานาด รัชดา, เอสพลานาด
งามวงศวาน-แคราย, เจ อเวนิว ทองหลอ และ โรงแรม
วี ราชเทวี จากปกติ...เลนฟตเนสทุกคลับ ตองสมัครสมาชิก

ประเภทสัญญารายป ราคาสมาชิกเดือนละ 3,250 บาท
พบ 3 แพ็กเกจหลัก ของ “WE WOW PACKAGE”
เลนไดทุกคลับ ดังนี้ WE Fitness Only แพ็กเกจเริ่มต
นสําหรับคนรักสุขภาพที่ตองการเสริมสรางความแข็งแ
รงโดยสามารถออกกําลังกายเฉพาะเคร�องเลนฟตเนส
พรอมรับคําแนะนําจากเทรนเนอรฟรี 3 ครั้ง พรอมรับ
เพิ่มอายุสมาชิก 30 วัน แพ็กเกจสัญญาสมาชิก 12 เดือน
สามารถเลนฟตเนสไดทั้ง 7 คลับ ราคาสมาชิกเพียง
เดือนละ 1,299 บาท เฉพาะลูกคาสมาชิกที่สมัครใน
เดือนสิงหาคมนี้เทานั้น
WE Fitness & Class แพ็กเกจสําหรับคนรักสุขภ
าพที่ช�นชอบการออกกําลังกายทั้งฟตเนสและเขาคลาส
สมาชิกสัญญา 12 เดือน สามารถเลนไดทั้ง 7 คลับ
ราคาสมาชิกเพียงเดือนละ 1,990 บาท
WE Student แพ็กเกจเพ�อสงเสริมสุขภาพทีด่ สี าํ หรับ
นักเรียน นักศึกษา สามารถออกกําลังกายทั้งเคร�องเลน
ฟตเนสและเขาคลาส แพ็กเกจสัญญาสมาชิก 6 เดือน
สามารถเลนฟตเนสไดทั้ง 7 คลับ ราคาสมาชิกเพียง
เดือนละ 999 บาท
พิเศษ! สมาชิกปจจุบนั ...รับสิทธิแ์ พ็กเกจ “WE WOW
PACKAGE” เลนไดทกุ คลับ และเพิม่ อายุสมาชิกอัตโนมัติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ไลน @WECOOL

สมาคมการตลาด จัดประกวด
“Marketing Award of Thailand”

“อัลไลแอนซ ลอนดรี้” มอบรางวัลการประกวดออกแบบรานสะดวกซัก

เฟนหาสุดยอดแคมเปญการตลาดแหงป รับสมัครถึง 20 ก.ย.นี้

สมาคมการตลาดแห ง ประเทศไทย
ขอเชิญนักการตลาดหรือองคกรที่สนใจรวม
สง "แคมเปญการตลาด"เขาประกวด เพ�อรับ
รางวัลอันทรงเกียรติ ชิงสุดยอดแคมเปญการ
ตลาดแหงป "Marketing Award of Thailand
2022" เพ�อสนับสนุนและยกยองผลงานซึ่ง
เปนฝมือของนักการตลาดในประเทศไทย ที่
โดดเดนไมซ้ําใครในดานความคิดสรางสรรค
มี ก ารนํ า นวั ต กรรมการตลาดหรื อ แนวคิ ด
ดานการตลาดตางๆ มาเปนเคร�องมือในการ
ตอบโจทย แ ละแก ป ญ หาให กั บ องค ก รได
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม สามารถวัดไดเปน
เคร�องยืนยันความสําเร็จ พรอมสรางผลลัพธ
เชิงบวกอยางยั่งยืน ผูชนะรางวัลนี้จึงนับเปน
เกียรติภูมิขององคกรและของประเทศ อีกทั้ง
ยังเปนแบบอยางและกรณีศึกษาในการยก
ระดับการตลาดของประเทศไทย
คุณสมบัตขิ องผลงานทีส่ ง เปนรูปแบบ
ของ Marketing Campaign หรือ Brand
Building ที่ประสบความสําเร็จ เปนผลงาน
ทีเ่ ริม่ ในระหวาง เดือนมีนาคม 2564-มีนาคม 2565
และสามารถวัดผลลัพธ ไดตามวัตถุประสงค
เปนผลงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปน
ผลงานที่ ไมไดคัดลอก หรือลอกเลียนแบบมา
จากที่อน�
องคประกอบและขัน้ ตอนการสงผลงาน
สรุปสาระสําคัญของแคมเปญ (Campaign
Proposal) ทีเ่ ขียนสรุปสาระสําคัญของผลงาน
ที่ประสบความสําเร็จ ความยาวไมเกิน 3
หนากระดาษ A4 จัดทํา Poster Artwork
ไฟล ขนาดชิน้ งาน 1.00*0.80 เมตร (แนวตัง้ )
จัดทํา VDO Clip หรือ Power Point
Presentation
กําหนดสงผลงาน: ภายในวันอังคาร
ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. โดย
เขาไปโหลดสงผลงานไดที่ https://www.
marketingthai.or.th/marketing-award-ofthailand2022/

เปนฝงเปนฝา มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผูอํานวยการ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ
กรุงเทพฯ รวมแสดงความยินดีเน�องในงานฉลองมงคลสมรสระหวาง คงณัฐ วรทรัพท ไพศาล
กับ ศุทรา เตชะพงศวรชัย บุตรีของ ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย -กันยาลักษณ เตชะพงศวรชัย
โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปตนิรัติศัยกุล และ นพ.สมชาย คุปตนิรัติศัยกุล มารวมแสดงความ
ยินดีดวย ณ หองราชมณเฑียร แกรนด บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

ติ ด ตามรายละเอี ย ดและ
ขาวสารการประกวดไดทาง https:
//www.marketingthai.or.th/
marketing-award-of-thailand
2022/ Facebook: MAT Society
Line: @matsociety (มี@นําหนา)
ติดตอสอบถาม สมาคมการตลาดฯ
โทร.0-2679-7360-3 หรือ 099242-5244 (จิราภรณ)

สุกรี กีไร ผูจัดการฝายขายอาวุโสประจํา
ภูมิภาคอินโดไชน�า บริษัท อัลไลแอนซ ลอนดรี้
ซิสเต็มส แอลแอลซี (Alliance Laundry Systems
LLC) ผูน าํ ดานการผลิตและจําหน�ายเคร�องซักผา
อบผาอุตสาหกรรมที่ใหญทส่ี ดุ ในโลก มอบรางวัล
ใหกบั ผูช นะการประกวดออกแบบรานสะดวกซัก
(Alliance Laundromat Design Contest 2021)
รวมเงินรางวัลมูลคา 120,000 บาท โดย
ผูชนะเลิศไดแก เชาวนิตย พรหมราษฎร กับผล
งาน “Laundromall” ซึ่งไดผสมผสานระหวางคํา
วา Laundro กับ Mall ดวยแนวคิดในการสราง
ศูนยซักอบแบบครบวงจรที่คนทุกเจเนอเรชั่น
สามารถเขามาใชบริการได พรอมมีพื้นที่สําหรับ
การพักผอน และรานคาสําหรับจําหน�าย
ผลิตภัณฑออรแกนิก พรอมใหความ
สํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการ
ออกแบบให มี ร ะบบจั ด การน้ํ า ที่
สามารถนําน้าํ กลับมาใชใหมในกิจกรรม
อ�นๆ ได โดยการมอบรางวัลจัดขึ้นใน
งาน Wealth Investment 2022:
Sustainable & Trustworthy Business
เม�อเร็วๆ นี้
สําหรับ Alliance Laundromat
Design Contest 2021 เกิดขึ้นจาก

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

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

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

อัลไลแอนซ ลอนดรี้ เล็งเห็นการเติบโตอยาง
กาวกระโดดของธุรกิจรานสะดวกซัก จึงจัดการ
ประกวดออกแบบรานสะดวกซักภายใตแนวคิด
“เปลี่ยนการซักอบผ้าของคุณให้กลายเป็นเรื่อง
สะดวกสบาย” เพ�อใหคนรุน ใหมไดมปี ระสบการณ
กับการออกแบบรานสะดวกซัก ซึ่งเปนธุรกิจ
ที่อยู ในเทรนดปจจุบัน โดยมีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในคณะที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบจาก 35 มหาวิทยาลัยเขารวม
โครงการ และมีผลงานเขารวมประกวดกวา
100 ชิ้น ซึ่งผลงานการออกแบบจะเปนตัวอยาง
ใหกับนักลงทุนสําหรับนําไปตอยอดและพัฒนา
รานสะดวกซักตอไป

พีพีทีวี ตอนรับคณะมิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2022 พรชัย พูนล้ําเลิศ รักษาการกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ สถานี โทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 36 พรอม พลากร สมสุวรรณ กรรมการ
รองกรรมการผูอ าํ นวยการใหญสายรายการและการตลาด และสุมาลี ใชเทียนทอง รองกรรมการ
ผูอํานวยการใหญสายธุรกิจ ใหการตอนรับ ปยาภรณ แสนโกศิก กรรมการผูจัดการ บริษัท
ทีพีเอ็น โกลบอล จํากัด (TPN Global) พรอมคณะมิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2022 นําโดย แอนนา
เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2022 พรอม พิชาภา ลิมศนุกาญจน รองชนะเลิศอันดับ
1, กัญญาลักษณ หนูแกว รองชนะเลิศอันดับที่ 2, สุชาตา ชวงศรี รองชนะเลิศอันดับที่ 3
และ เรนิตา เวโรนิกา ปากาโน รองชนะเลิศอันดับที่ 4 มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2022 เขาพบ
ผูบริหารพีพีทีวีเพ�อขอบคุณ ในฐานะเปนสถานี โทรทัศนที่ถายทอดสดการประกวดฯ ณ สถานี
โทรทัศนพีพีทีวี ชอง 36 ถ.วิภาวดีรังสิตฯ
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อนแรงกว่าทีค่ ดิ ...ประเด็นประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐฯ แนนซี เพโลซี หยั่งเชิงปักกิ่งด้วยการบอกว่า
จะเยือนไต้หวัน
พอจีนขู่ว่าถ้าเพโลซีมาไต้หวันจริงก็จะได้เจอดีกัน
เพราะกองทัพจีนได้รับไฟเขียวให้ “สอย” เครื่องบิน
ของเธอหรือเครื่องบินทหารอากาศของสหรัฐฯ ที่อาจจะบินมา
คุ้มครองเธอเหนือน่านฟ้าไต้หวัน
จีนยืนยันว่า น่านฟ้าเหนือไต้หวันก็คือน่านฟ้าจีน เพราะ
รัฐบาลจีนและสหรัฐฯ ต่างก็ยืนยันว่าเคารพใน “นโยบายจีน
เดียว”
เมื่อวันจันทร์ทผ่ี า่ นมา เพโลซีเริม่ ออกเดินทางเยือนเอเชีย
4 ประเทศ คือ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดย
ไม่เอ่ยถึงไต้หวัน
แปลว่า เธอถอย...หรือกำ�ลังสับขาหลอก?
ล่าสุด ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้ (เช้าวันอังคาร) มีข่าวทั้งจาก
สื่ออเมริกันและไต้หวันว่าเธออาจจะ “แวะ” มาไต้หวันเพื่อไม่
ให้เสียฟอร์มของสหรัฐฯ
นักวิเคราะห์บางคนบอกว่า เธออาจจะปรับแผนใหม่...
เยือน 4 ประเทศเอเชีย “อย่างเป็นทางการ”
และอาจแวะมาไต้หวัน “อย่างไม่เป็นทางการ”
ขณะที่เขียนอยู่ก็มีข่าวว่ามีการจองโรงแรมห้าดาวที่
ไทเปสำ�หรับคณะของเพโลซี...เท่ากับบอกว่าเธออาจจะ “แวะ”
มาอย่างไม่เป็นทางการหรือเปล่า
แต่นั่นก็จะเสี่ยงเกินไปสำ�หรับคณะ ส.ส. จากรัฐสภา
สหรัฐฯ เพราะครั้งนี้จีนอาจจะไม่ใช่แค่ขู่
คราวนี้จีนไม่อาจจะยอมให้เพโลซีและคณะ ส.ส.สหรัฐฯ
ที่มีตำ�แหน่งแห่งหนค่อนข้างอาวุโสมาเหยียบแผ่นดินไต้หวัน
โดยไม่ทำ�อะไรที่จะทำ�ให้ประชาชนคนจีนเห็นว่าประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง มี “น้ำ�ยา” จริง
เพราะปีนี้มีความสำ�คัญต่ออนาคตการเมืองของสี จิ้นผิง
เป็นอย่างยิ่ง
ปลายปีนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะประชุมใหญ่เพื่อต่อ
อายุตำ�แหน่งเลขาธิการพรรคฯ ไปอีกอย่างน้อยหนึ่งสมัย
นั่นแปลว่า เขาจะเป็นผู้นำ�ที่มีอำ�นาจเกือบเบ็ดเสร็จที่
ควบทั้งพรรค, รัฐบาล, นิติบัญญัติและกองทัพ
อะไรที่ทำ�ให้ดูประหนึ่งว่าโลกตะวันตกสามารถ “เหยียบ
จมูก” ของสี จิ้นผิง ได้ย่อมจะเป็นภัยต่อสถานภาพทางการ
เมืองของเขาอย่างแน่นอน
สำ�หรับเพโลซี การจะถอยกรูดก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี
สำ�หรับเธอ

แคลิฟอร์เนียประกาศฉุกเฉินฝีดาษลิง

ลอสแองเจลิส • รอยเตอร์รายงานว่า เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการ
รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินกรณีของโรคฝีดาษลิง
แล้วเมื่อวันจันทร์ เป็นความเคลื่อนไหวที่มุ่งเป้าไปที่เร่งให้มี
การฉีดวัคซีน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของการระบาดที่
มีชาวอเมริกันติดเชื้อแล้วกว่า 5,800 ราย แคลิฟอร์เนียซึ่ง
เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ยืนยันมีผู้ติดเชื้อ
ฝีดาษลิงแล้ว 827 ราย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มากเป็นอัน
ดับ 2 รองจากรัฐนิวยอร์กที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 1,390 ราย
ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหัฐ โดยผู้
ติดเชื้อฝีดาษลิงเคสแรกของสหรัฐพบที่รัฐแมสซาชูเซตต์เมื่อ
20 พฤษภาคม ขณะที่รายแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียพบในคน
ที่เพิ่งเดินทางจากต่างประเทศยืนยันว่าติดเชื้อ 5 วันถัดมา

วล็อกเกอร์จีนโดนสอบกินฉลามขาว

ปักกิ่ง • อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนรายหนึ่งถูกตำ�รวจสอบสวน
หลังคลิปย่างและกินฉลามขาวยักษ์ของเธอกำ�ลังเป็นไวรัลใน
ขณะนี้ วิดีโอสัน้ ของวล็อกเกอร์รายดังกล่าวทีร่ จู้ กั ในนามแฝง
ออนไลน์ชื่อ Tizi เผยแพร่คลิปแสดงการกินปลานักล่าตัวดัง
กล่าว เอเอฟพีรายงานว่าตำ�รวจในเมืองหนานจงยืนยันเมื่อ
วันอาทิตย์ว่า มันคือฉลามขาวยักษ์ ในวิดี โอซึ่งล่าสุดได้ลบ
ออกไปแล้ว เธอกำ�ลังแกะปลาซึ่งมีความยาว 2 เมตร และ
นอนข้างๆ ให้เห็นว่ามันมีความยาวมากกว่าความสูงของเธอ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติจดั ให้ฉลาม
ขาวยักษ์เป็นสายพันธุ์ที่เปราะบางที่อีกขั้นเดียวจะถูกจัดประ
เภทว่าใกล้สญ
ู พันธุ์ ในจีนมีกฎหมายระบุวา่ ฉลามขาวยักษ์เป็น
สัตว์คุ้มครอง การครอบครองมีความผิดทางกฎหมาย อาจ
นำ�ไปสู่ โทษจำ�คุก 5-10 ปี

เต่ายักษ์ทำ�รถไฟอังกฤษดีเลย์ชั่วโมงครึ่ง

ลอนดอน • บริษัทรถไฟเกรทเตอร์แองเกลียของอังกฤษทวีต
ทางโซเชียลมีเดียว่า รถไฟขบวนระหว่างเมืองนอริชกับสนาม
บินลอนดอนสแตนสเต็ดจำ�ต้องหยุดให้บริการนานกว่า 1
ชั่วโมง เนื่องจากพบว่ามีเต่าตัวใหญ่อยู่บนรางรถไฟ เอเอฟพี
รายงานว่า บริษัทรถไฟประกาศไปในตอนแรกในช่วงเช้าวัน
จันทร์ว่า เส้นทางถูกบล็อกเนื่องจากมีสัตว์อยู่บนรางรถไฟ
ไดแอน เอเคอร์ส ผู้ โดยสารคนหนึง่ บนรถไฟทีจ่ ะไปเมืองนอริช
โพสต์ภาพของเต่าทีค่ ร่อมอยูบ่ นรางรถไฟตอนหลังเทีย่ ง และ
รายงานไปยังบริษัทรถไฟว่ามันยังมีชีวิตแต่บาดเจ็บ โดยกระ
ดองเต่ามีรอยแตกขนาดใหญ่อยู่ด้านบน ที่ปรึกษาลูกค้าของ
เกรทเตอร์แองเกลียชื่อจอร์จีระบุในภายหลังว่า เต่าตัวดัง
กล่าวบาดเจ็บและถูกนำ�ตัวส่งไปให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษา
แล้ว ลีเดีย เจน ไวท์ ผู้ โดยสารอีกคนทวีต รถไฟดีเลย์เพราะ
เต่ายักษ์ตัวหนักมากเกินจะยกขึ้น มันติดอยู่บนรางรถไฟหลัง
จากหนีมาจากศูนย์สัตว์ป่าในท้องถิ่น เส้นทางรถไฟดังกล่าว
เปิดให้บริการอีกครั้งราว 1 ชั่วโมงครึ่งถัดมา.

จีนขู่จะ ‘สอย’ เครื่องบิน
เพโลซีสับขาหลอกเยือนไต้หวัน
เพราะเธอก็ไม่อาจจะถูกมองว่าเมื่อปักกิ่งขู่ เธอก็วิ่งหนีทันที
ทั้งๆ ที่เธอได้แสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันและต่อต้านปักกิ่งใน
ประเด็นเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมาตลอด
สำ�หรับเพโลซี การไม่เอ่ยถึงไต้หวันในกำ�หนดการเยือนเอเชีย
รอบนีจ้ งึ อาจจะเป็นการ “ถอยเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมือง” ก็ได้
จึงยังต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวทั้งฝั่งวอชิงตันและปักกิ่ง
อย่างใกล้ชิด
แถลงการณ์จากสำ�นักงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ แจ้งว่า
“ประธานสภาฯ Nancy Pelosi เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
รัฐสภาไปเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น”
สี จิ้นผิง เตือนโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อสัปดาห์
ก่อนตอนที่พูดคุยกันผ่านวิดี โอว่าวอชิงตันควรปฏิบัติตามหลักการ
จีนเดียว และ
“ใครเล่นกับไฟก็จะถูกเผาผลาญพินาศ”
ไบเดนบอกผู้นำ�จีนว่า นโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่อไต้หวันไม่
ได้เปลี่ยนแปลง (คือเคารพในนโยบายจีนเดียว แต่ก็มีพันธกรณี
ตามกฎหมายที่จะต้องช่วยไต้หวันป้องกันตัวเองจากการรุกราน
จากภายนอก)
ไบเดนย้ำ�กับสี จิ้นผิง ว่าวอชิงตันยืนหยัดคัดค้านความ
พยายามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็น
อยู่ (status quo) หรือบ่อนทำ�ลายสันติภาพและเสถียรภาพทั่ว

ใช้ โซเชียลมีเดียในการแสดงจุดยืนเพื่อส่ง
สัญญาณเตือนไปยังอเมริกา
โดยขึ้นข้อความใน Weibo สื่อสังคม
ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของจีน
ที่คล้ายกับ Twitter เมื่อวันศุกร์ว่า : “เตรียม
พร้อมสำ�หรับการทำ�สงคราม!”
นักวิจารณ์ชาวจีนผู้มีชื่อเสียง Hu Xijin
(อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
กระบอกเสียงของรัฐบาล The Global Times)
กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า เขาลบทวีตเตือนการ
ตอบโต้ทางทหารหากเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐ
คุ้มกันเพโลซีในการเยือนไต้หวันหลังจากที่
Twitter บล็อกบัญชีของเขา
หู ซีจิ้น เป็นมือตอบโต้คนสำ�คัญของ
ฝ่ายจีนในโซเชียลมีเดียกับสหรัฐฯ และโลก
ช่องแคบไต้หวัน
ตะวันตกอย่างแข็งขันมาตลอด
ความหมายก็คือสหรัฐฯ เตือนจีนว่าอย่าได้คิดจะยกพลขึ้น
พอเพโลซีไม่เอ่ยถึงไต้หวันในตารางการเยือนเอเชีย เขา
บกเพื่อยึดไต้หวัน
ก็ขึ้นข้อความในทวิตเตอร์ว่า
เพราะนั่นเท่ากับเป็นการ “เปลี่ยนแปลงสถานภาพด้วย
“เพโลซีหายไปไหน หรือแอบนั่งเรือดำ�น้ำ�มาโผล่ที่
กำ�ลังโดยพลการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”
ไต้หวัน...หรือเธออาจปลอมตัวเป็นคนอื่นเพื่อมาเยือนไต้หวัน”
จีนโต้กลับว่า เรื่องไต้หวันเป็น “กิจการภายใน” ของ
เป็นการแซะแบบเจ็บแสบที่เราไม่ค่อยได้เห็นได้ยินใน
ประเทศจีน ไม่ใช่กงการอะไรของประเทศข้างนอกอย่างสหรัฐฯ
แวดวงสื่อทางการจีนมาก่อนหน้านี้
ที่จะมาแทรกแซงหรือบงการว่าจีนจะมีแนวทางการแก้ปัญหา
จอห์น เคอร์บี โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของ
ระหว่างปักกิ่งกับไทเปอย่างไร
ทำ�เนียบขาว กล่าวบอกว่าสหรัฐฯ ไม่พบหลักฐานว่าปฏิบัติการ
จึงเห็นได้ชัดว่าผลการพูดคุยครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 5 ตั้งแต่ไบ ทางทหารของจีนต่อไต้หวัน
เดนขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ)
แปลว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่าจีนจะบุกไต้หวันในช่วงนี้
โฆษกกองทัพอากาศจีน เซิน จินเค่อ อ้างคำ�พูดของสื่อ
แต่บรรดานักวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์ทางทหารของ
ของรัฐเมื่อวันอาทิตย์ว่าปักกิ่งจะ “ปกป้องอธิปไตยของชาติและ
สหรัฐฯ ล้วนเห็นพ้องกันว่าจีนซ้อมรบบ่อยและคึกคักขึ้นในช่วง
บูรณภาพแห่งดินแดนอย่างเด็ดเดี่ยว”
หลังโดยมุ่งเน้นไปยังปฏิบัติการเพื่อยกพลขึ้นบกไต้หวันในกรณี
เซินบอกว่ากองทัพอากาศมีเครื่องบินขับไล่หลายประเภทที่ ที่จำ�เป็นต้องตัดสินใจเช่นนั้น
สามารถโคจรรอบ “เกาะอันมีค่าของมาตุภูมิของเรา”
ระดับความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันยังไม่อยู่ในระดับ
ไม่ต้องถามเพิ่มเติมก็รู้ว่าเขาหมายถึงไต้หวัน
สูง...ตราบที่ยังมีคนเชื่อว่า
เขาย้ำ�ว่า “กองทัพอากาศจีนมีเจตจำ�นงที่มั่นคง มีความ
ถ้ารัสเซียบุกยูเครนได้ ทำ�ไมปักกิ่งจะยกพลขึ้นบก
มั่นใจเต็มที่ และมีความสามารถเพียงพอที่จะปกป้องอธิปไตยของ ไต้หวันไม่ได้!
ชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน”
แม้จะมีความแตกต่างระหว่างสองกรณีนี้อย่างชัดเจนใน
พูดแบบชาวบ้านก็คือ “ใครอย่ามาแหยมเป็นอันขาด ได้เจอ หลายประเด็น แต่คนที่พยายามจะเปรียบเทียบปูตินกับสี จิ้น
ดีกันแน่”
ผิง ในแง่มุมของความเด็ดเดี่ยวและหนักหน่วงก็ยืนยันว่า
ไม่เพียงแต่เท่านั้น หน่วยกองทัพปลดแอกประชาชนยัง
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในโลกแห่งความผันผวนวันนี้!

มะกันสังหารผู้นำ�‘อัลกออิดะห์’

วอชิงตัน • ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐแถลงว่า ทหาร
สหรัฐใช้ โดรนสังหารอัยมัน อัซเซาะวาฮิรี ผูน้ �ำ กลุม่ อัลกออิดะห์
ขณะหลบซ่อนอยู่ในเซฟเฮาส์กลางกรุงคาบูล ระบุความยุตธิ รรมส่ง
ถึงครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ จากเหตุวนิ าศกรรม 11 กันยายน 2544
หรือ 9/11 หัวหน้ากลุม่ ก่อการร้ายผูน้ เ้ี ป็นผูน้ �ำ สืบต่อจากอุซามะห์
บิน ลาดิน เชื่อว่าเป็นผูบ้ งการเหตุกอ่ การร้ายหลายครัง้ รวมถึงเหตุ 9/11
สำ�นักข่าวเอเอฟพีและรอย สังหารในที่สุด
เตอร์รายงานเมื่อวันอังคารที่ 2
การสังหารผูน้ �ำ กลุม่ อัลกอ
สิงหาคม 2565 ว่าประธานาธิบ อิดะห์ของสหรัฐครั้งนี้ เป็นครั้ง
ดี โจ ไบเดน ของสหรัฐแถลงทาง แรกที่สหรัฐโจมตีในแผ่นดินอัฟ
โทรทัศน์จากทำ�เนียบขาวเมื่อวัน กานิสถาน หลังจากทหารสหรัฐ
จันทร์ตามเวลาในสหรัฐว่า เขา ถอนกำ�ลังออกจากประเทศนีเ้ มื่อ
ได้อนุมัติการโจมตีอย่างแม่นยำ� วันที่ 31 สิงหา คม 2564
เพื่อสังหารอัยมัน อัซเซาะวาฮิ
ซาบิฮลุ ลาห์ มูจาฮิด โฆษก
รี ผูน้ �ำ กลุม่ อัลกออิดะห์ ในย่าน ตอลิ บั น ยื น ยั น ก่ อ นการแถลง
ใจกลางกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน ของไบเดนว่า มีการโจมตีเกิด
เมื่อสุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา ปฏิบตั ิ ขึ้ น ที่ ก รุ ง คาบู ล เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์
การครัง้ นี้ ไม่มพี ลเรือนเสียชีวติ
ประณามว่าเป็นการละเมิดกฎ
ไบเดนระบุระหว่างแถลง หมายระหว่างประเทศ
ว่ า ความยุ ติ ธ รรมส่ ง ถึ ง ครอบ
แอนโทนี บลิงเคน รัฐ
ครั ว ของผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากเหตุ วิ มนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าว
นาศกรรม 11 กันยายน 2544 เมื่อเย็นวันจันทร์ว่า การที่ตอลิ
หรือเหตุการณ์ 9/11 ทีม่ ผี เู้ สีย บันเป็นเจ้าบ้านและให้ที่พักพิง
ชีวติ เกือบ 3,000 ราย ไม่มผี นู้ �ำ กับเซาะวาฮิรี เป็นการละเมิด
กลุม่ ก่อการร้ายผูน้ อ้ี กี แล้ว “ไม่ อย่างร้ายแรงต่อข้อตกลงโดฮา
ว่าจะใช้เวลายาวนานเท่าไร ไม่ ที่ลงนามไว้ ในปี 2563 ซึ่งนำ�มา
ว่าคุณจะหลบซ่อนอยูท่ ่ี ไหน ถ้า สู่ การถอนทหารสหรั ฐ จากอั ฟ
คุ ณ คุ ก คามประชาชนของเรา กานิสถาน
สหรัฐอเมริกาจะค้นหาคุณและ
เซาะวาฮิรวี ยั 71 ปี เป็น
จัดการคุณ”
ศัลยแพทย์ชาวอียิปต์ท่ีมาจาก
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ครอบครัวที่มีฐานะในกรุงไคโร
บาลสหรัฐเผยว่า ปฏิบัติการ แต่ตอ่ มาหันเข้าสูล่ ทั ธิหวั รุนแรง
ครัง้ นี้ใช้ โดรนยิงมิสไซล์เฮลไฟร์ เขาหลบหนี ก ารจั บ กุ ม ตั ว ของ
2 ลูกโจมตีเซาะวาฮิรี ขณะที่ สหรัฐมาแล้วถึง 20 ปี ตัง้ แต่
เขาอยู่บนระเบียงบ้านหลังหนึ่ง เหตุวนิ าศกรรม 9/11 เขาเป็น
ในกรุงคาบูล เมื่อเวลา 1 ชัว่ โมง หัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะห์ต่อจาก
หลังดวงอาทิตย์ขน้ึ ในวันอาทิตย์ อุซามะห์ บิน ลาดิน ที่ถูกหน่วย
ที่ 31 กรกฎาคม โดยไม่ได้สง่ รบพิเศษของสหรัฐสังหารในปา
ทหารสหรัฐเข้าไปในแผ่นดินอัฟ กีสถานเมื่อปี 2554 สหรัฐตั้ง
กานิสถาน
ค่าหัวเซาะวาฮิรี 25 ล้านดอล
เจ้าหน้าที่ระดับสูงเผยว่า ลาร์สหรัฐ
จากการประมวลข่าวกรองสืบ
เชื่ อ ว่ า เซาะวาฮิ รี เ ป็ น ผู้
ทราบว่า เซาะวาฮิรีไม่เคยออก วางยุทธศาสตร์หลักของกลุม่ อัล
จากเซฟเฮาส์ที่เขาซ่อนตัวอยู่ กออิดะห์ และเป็นผู้บงการตัว
ในกรุงคาบูล และเราระบุตัว จริงในการก่อวินาศกรรม 9/11
เขาได้ ห ลายครั้ ง ขณะอยู่ ที่ ร ะ และเป็น แพทย์ ประจำ� ตั วของ
เบียงบ้าน จนนำ�มาสูก่ ารใช้ โดรน บิน ลาเดน.
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สังหาร • ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐ แถลงถึงปฏิบัติการสังหารอัยมัน อัซเซาะวาฮิรี ผู้นำ�กลุ่มอัลกออิดะห์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่าน
มา จากระเบียงบลูรูมทำ�เนียบขาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม

ระเบิด-ยิงกันเมืองเมียนมาติดจีนดับ2เจ็บ9

ย่างกุง้ • เกิดเหตุระเบิด 1 ครัง้
และโจมตีสถานีต�ำ รวจในเมืองมู
เซของเมียนมาติดกับชายแดน
จีน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และ
บาดเจ็บอย่างน้อย 9 คน
เอเอฟพีรายงานการเผย
ของเจ้าหน้าทีเ่ อ็นจีโอท้องถิน่ ของ
เมียนมาเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหา
คม 2565 ว่าเกิดเหตุระเบิด 1
ครัง้ และยิงกันหลายครัง้ ในเมือง
มูเซของเมียนมาติดกับชายแดน
จีน ซึง่ เป็นด่านหลักของเมียนมา
ทีจ่ ะเข้าจีน เมืองนีม้ ที หารอาสา
สมัครหลายกลุม่ ทีห่ าผลประโยชน์
จากการเข้าดูแลกาสิโนที่ทำ�กำ�
ไรงามและการค้ายาเสพติด

เจ้าหน้าที่เอ็นจี โอท้องถิ่น
ของเมียนมาที่ ไม่เปิดเผยชื่อระ
บุว่า เกิดเหตุระเบิดที่ป้อมตำ�
รวจจราจรในเมืองมูเซเมื่อวัน
จันทร์ ทำ�ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสีย
ชีวิต และมีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 5
ราย และในคืนวันเดียวกัน เกิด
เหตุโจมตีสถานีต�ำ รวจแห่งหนึ่ง
โดนคนร้ายทีม่ ที ง้ั อาวุธหนักและ
อาวุธขนาดเล็ก ทำ�ให้มีผู้เสีย
ชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 4 คน
เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครกูภ้ ยั
ทีช่ ว่ ยนำ�ผู้ได้รบั บาดเจ็บส่งโรงพยา
บาลยืนยันว่า เหตุรนุ แรงทีเ่ กิด
ขึน้ มีผเู้ สียชีวติ 2 ราย แต่ระบุ
ว่าจากเหตุระเบิดที่ป้อมตำ�รวจ

จราจรมีผู้ได้รบั บาดเจ็บ 6 ราย
ในจำ�นวนนี้ 5 คนเป็นสมาชิก
ของทหารอาสาสมัคร ส่วนเหตุ
โจมตีทส่ี ถานีต�ำ รวจ มีผ้ไู ด้รบั บาด
เจ็บ 5 คน
เจ้าหน้าทีเ่ อ็นจี โอและเจ้า
หน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเผยตรง
กันว่า ล่าสุดเมื่อเช้าวันอังคาร
เกิดเหตุมือปืนที่ขับรถยิงทหาร
อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ 2 คน
เมื อ งมู เ ซแห่ ง นี้ มี ท หาร
อาสาสมัครหลายกลุ่มที่อยู่ ใน
การควบคุมของทหารเมียนมา
ซึง่ มีขอ้ ตกลงกับทางการจีนว่าจะ
ไม่น�ำ ทหารจีนมาประจำ�การตาม
บริเวณชายแดนเมียนมา-จีน

ทหารเมียนมาใช้ทหารอา
สาสมัครเป็นตัวแทนของตนใน
การคานอำ�นาจกับกลุม่ กบฏกลุม่
ชาติพันธุ์ท่มี ีความขัดแย้งกันมา
อย่างยาวนาน เช่น กองทัพเอก
ราชกะชีน (เคแอลเอ) และกอง
กำ�ลังปลดปล่อยแห่งชาติดาระ
อั้ง (ทีเอ็นแอลเอ)
เมืองมูเซอยู่ในเส้นทางที่
มีขอ้ เสนอจะสร้างรถไฟความเร็ว
สูงมูลค่า 8,900 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เชื่อมต่อมณฑลยูนนาน
ของจีนกับชายฝั่งตะวันตกของ
เมียนมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการริเริม่ หนึง่ แถบหนึง่ ถนน
ของจีน.
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รองสว.ยิงเมียดับ
ป่วยโรคซึมเศร้า
ก่อนปลิดชีพตาม
พิษณุโลก • เมื่อเวลา 21.00 น.
วันที่ 1 ส.ค.65 พ.ต.ท.ศุภฤกษ์
จันทร์มี พนักงานสอบสวน สภ.ไทร
ย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
รั บ แจ้ ง เหตุ ยิ ง กั น และมี ผู้ เ สี ย
ชี วิ ต 2 ราย ที่ บ ริ เ วณบ้ า นพั ก
เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ สภ.ไทรย้ อ ย
จึ ง รุ ด ไปตรวจสอบพร้ อ มด้ ว ย
แพทย์เวร เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลัก
ฐานนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกิดเหตุ
เป็ น บ้ า นพั ก เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ
เลขที่ 145/9 ม.13 ต.ไทรย้อย
อ.เนินมะปราง พบศพ ร.ต.ท.สม
ศักดิ์ ตากลม อายุ 57 ปี รอง
สารวัตรป้องกันและปราบปราม
สภ.ไทรย้ อ ย และนางนงลั ก ษ์
ตากลม ภรรยา อายุ 49 ปี โดย
สภาพศพของ ร.ต.ท.สมศักดิ์ถูก
ยิงที่ขมับขวา ส่วนภรรยาถูกยิงที่
ใบหน้า หน้าอก และแขน บริเวณ
ที่เกิดเหตุพบอาวุธปืน ยี่ห้อซิกซาว
เออร์ P320 ขนาด 9 มม. ซึ่งเป็น
ของ ร.ต.ท.สมศั ก ดิ์ ต กอยู่ ใ นที่
เกิดเหตุ
จากการสอบถามเพื่ อ น
ตำ � รวจของ ร.ต.ท.สมศั ก ดิ์ ผู้
เสี ย ชี วิ ต ทราบว่ า ก่ อ นเกิ ด เหตุ
ร.ต.ท.สมศักดิ์ยังปฏิบัติงานอยู่ที่
โรงพักอยู่เลย และช่วง 2 ทุ่มจะ
มีเวร เป็นชุดตรวจ 20 ซึ่งในที่
ทำ�งานไม่มีปัญหาอะไร ที่ผ่านมา
ร.ต.ท.สมศักดิ์จะอยู่คนเดียวที่บ้าน
พัก ส่วนภรรยาและลูกไปช่วยพี่
สาวขายของในตัวเมืองพิษณุโลก
และในวั น นี้ เ ห็ น ภรรยา ของ
ร.ต.ท.สมศักดิ์กลับบ้านพัก แต่ไม่
ทราบว่ามีปัญหาอะไร จนกระทั่ง
มีผู้พบศพทั้ง 2 คนในห้องพักแล้ว
ขณะที่ญาติของนางนงลักษ์
ได้ ให้การว่า ร.ต.ท.สมศักดิ์ป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าและเคยคิดจะฆ่า
ตัวตายหลายครั้ง แต่ภรรยาได้ห้าม
ปรามไว้ ก่อนเกิดเหตุนางนงลักษ์
เดินทางกลับมาที่บ้านพักเพื่อห้าม
ปรามมิให้คิดฆ่าตัวตาย แต่กลับ
ถูก ร.ต.ท.สมศักดิ์ยิงจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ได้ยิงตัวตายตาม.

‘บอส วรยุทธ’หลุดคดีเสพโคเคนหมดอายุ
กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65
นายประยุ ท ธ เพชรคุ ณ รอง
อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ
ในฐานะรองโฆษกสำ � นั ก งาน
อัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ผลจาก
การใช้ประมวลกฎหมายยาเสพ
ติดฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.64
ที่ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้
โทษ ปี 2522 เป็นผลทำ�ให้คดี
ของนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ
บอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำ�ลังชื่อ
ดัง ในข้อหาเสพโคเคนขาดอายุ

ความตามกฎหมาย
เนื่องจากพนักงานอัยการ
ได้ ตั้ ง ที ม รื้ อ คดี อ าญาขึ้ น ใหม่
โดยที่ มี น ายอิ ท ธิ พ ร แก้ ว ทิ พ ย์
อธิ บ ดี อั ย การ สำ � นั ก งานคดี
อาญา เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน
และมีตนเป็นเลขาฯ คณะทำ�งาน
ได้แจ้งดำ�เนินคดีเพิ่มข้อหาเสพ
โคเคน ต่อมาหลังจากมีการแจ้ง
ดำ � เนิ น คดี น ายวรยุ ท ธได้ ห ลบ
หนี ไ ป จนศาลมี ห มายจั บ ซึ่ ง มี
กำ�หนดอายุความ 10 ปี เป็น

ไปตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ
ปี 2522 มาตรา 58 ที่ระบุว่าห้าม
ไม่ ให้ผู้ ใดเสพยาเสพติดโคเคน
(ยาเสพติดประเภท 2) หากผู้
ใดฝ่ า ฝื น จะมี บ ทลงโทษตาม
มาตรา 91 คือจำ�คุก 6 เดือนถึง
3 ปี จึงทำ�ให้คดีดังกล่าวมีอายุ
ความ 10 ปี ทั้งนี้คดีดังกล่าวได้
เกิดเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2555 อายุ
ความก็จะขาดในวันที่ 3 ก.ย.
2565 ที่จะถึงนี้
แต่ปรากฏว่า ต่อมาได้มี

ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับ
ใหม่ออกมาบังคับใช้ โดยยกเลิก
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษปี 2522
ทั้งหมด แล้วเขียนหมวดว่าด้วย
เสพยาเสพติดประเภท 5 ใหม่ไว้
ในมาตรา 104 ของกฎหมายดัง
กล่าว ระบุว่า ห้ามไม่ให้ผู้ ใดเสพ
ยาเสพติดประเภท 2 (โคเคน)
หากผู้ ฝ่ า ฝื น จะถู ก ลงโทษตาม
มาตรา 162 คือมีอัตราโทษจำ�
คุกไม่เกิน 1 ปี ผลคือทำ�ให้อายุ
ความคดีจาก 10 ปี ลดเหลือ

5 ปี ทำ�ให้คดีของนายวรยุทธใน
ข้อหาเสพโคเคนหมดอายุความ
โดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ในปัจจุบันคดีของ
นายวรยุ ท ธจึ ง เหลื อ อยู่ เ พี ย ง
ข้ อ หาเดี ย วคื อ การขั บ รถโดย
ประมาททำ�ให้ผู้อื่นถึงแก่ความ
ตาย เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 มี
อัตราโทษจำ�คุกไม่เกิน 10 ปี จึง
มีอายุความ 15 ปี และจะขาด
อายุความในวันที่ 3 ก.ย.2570.

เหยื่อลงทุนฟาร์มเห็ดแจ้งจับเจ้าของ
ไทยโพสต์ • “กัน จอมพลัง” นำ�
ผู้เสียหายกว่า 60 คนเข้าแจ้ง
ความตำ�รวจไซเบอร์ หลังถูก
เจ้าของฟาร์มเห็ดหลอกลงทุน
จนหมดตัวแทบฆ่าตัวตาย
วั น ที่ 2 ส.ค.65 นาย
กั ณ ฐั ศ ว์ พงศ์ ไพบู ล ย์ เ วชย์
หรือ กัน จอมพลัง พากลุ่มผู้เสีย
หายกว่า 60 คนเข้าแจ้งความ
หลังถูกบริษัทห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
สถานี ห ลั ก สี่ ห ลอกลงทุ น ทำ �
ฟาร์มเกษตร ในชื่อโครงการ
“Turtle farm” ซึ่งลักษณะเป็น
ฟาร์ ม เกษตรให้ เ ลื อ กลงทุ น
หลายประเภท เช่น ฟาร์มเห็ด,
ฟาร์ ม เลี้ ย งผึ้ ง , ฟาร์ ม กั ญ ชา
และฟาร์ ม กระท่ อ ม เป็ น ต้ น
โดยแต่ละประเภทจะกำ�หนด
วงเงินลงทุนไว้ มีตั้งแต่ขั้นต่ำ�
หลั ก หมื่ น ไปจนถึ ง หลั ก แสน
บาท ซึ่งมีระยะเวลาปันผลและ
เงินปันผลแตกต่างกัน
นายกัณฐัศว์กล่าวว่า ผู้
เสียหายบางรายเป็นแม่เลี้ยง
เดี่ยวหาเงินมาลงทุน แต่กลับ
ถูกโกงหมดตัวไม่มีเงินเลี้ยงดู
ลูกจนคิดจะฆ่าตัวตาย นอกจาก
นี้ ห นึ่ ง ในคณะกรรมการของ
ฟาร์มได้กล่าวอ้างว่า ตำ�รวจ

เทงบ
ของโรคโควิด-19 สู่คนไทยจากการเปิด
ประเทศ และเตรี ย มการสู่ โรคประจำ� ถิ่ น
รวมทั้งเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลโรคโควิด-19 กรณีผู้ป่วยที่ ไร้สิทธิ
การรักษาพยาบาลให้กับหน่วยบริการ กลุ่ม
เป้าหมาย ประกอบด้วยคนต่างด้าวไร้สิทธิ
เบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล หรื อ ผู้ ไ ร้ สั ญ ชาติ
หรื อ ผู้ มี ป ระกั น สุ ข ภาพคนต่ า งด้ า ว หรื อ
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากสิทธิประโยชน์ ไม่
ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 รวมถึงการ
รักษาพยาบาลของกลุ่มเป้าหมายที่มีอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน
ส่วนโครงการค่าฉีดวัคซีนกลุ่มบุคคล
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ ไม่ใช่
ประชาชนไทย กรอบวงเงิน 98.3266 ล้านบาท
เพื่อจ่ายค่าบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
รวมทั้งผู้ที่ ไม่ ใช่ประชาชนไทยให้กับหน่วย
บริการ
นอกจากนี้ ครม.เห็ น ชอบในหลั ก
การโครงการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย
ค่ า ตอบแทนแก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข จำ � นวน 6 โครงการ
ได้ แ ก่ 1.โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ
อุ บั ติ ใ หม่ ก รณี โ รคโควิ ด 2.โครงการค่ า
ตอบแทนบุ ค ลากรนอกเหนื อ ภารกิ จ ปกติ
3.โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดโรคโควิด 4.โครงการจ่ายค่าตอบ
แทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการ
รองรับผู้ป่วยโควิด 5.โครงการจ่ายค่าตอบ
แทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการ
รองรับผู้ป่วยโควิด และ 6.โครงการสนับสนุน
การจัดบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข
รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด กรอบ
วงเงินทั้งสิ้น 14,510.3059 ล้านบาท ให้เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือน มิ.ย.2565
นายธนกรกล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์
จั น ทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี แ ละ รมว.
กลาโหม ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุที่พำ�นักอยู่
ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ หลังกรม
อนามัยรายงานพบผู้ติดเชื้อในสถานดูแลผู้
สูงอายุ จำ�นวน 23 ราย โดยขอให้เจ้าหน้าที่
คั ด กรองสุ ข ภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู้ ม าติ ด ต่ อ
และญาติ หมั่นทำ�ความสะอาดจุดเสี่ยงใน
พื้นที่ และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมตั ว ของผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ความปลอดภั ย
และเป็ น การลดความเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ
เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี โรคประจำ�ตัว
อาจทำ�ให้มีอาการรุนแรงและเสี่ยงต่อการ

และสื่อมวลชนเป็นพวกตน วัน
นี้ตนจึงพากันมาแจ้งความเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครเข้าข้าง
ตามที่กล่าวอ้าง หากใครกลัว
ว่าจะไม่สามารถดำ�เนินคดี ได้
ขอให้มาดำ�เนินคดี ตำ�รวจจะ
ให้ความเป็นธรรมแน่นอน
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า
บริษัทเคยมีการหลอกให้ลงทุน
มาก่อนหน้านี้ บริษัทจึงมีอาชีพ
เป็นมิจฉาชีพที่คอยหลอกลวง
ผู้คน หากยังไม่สามารถจับกุม

เสียชีวิตมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น
สำ�หรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิ ด -19 รายใหม่ พบผู้ ติ ด เชื้ อ โค
วิด-19 รายใหม่ 1,843 ราย ติดเชื้อในประเทศ
1,843 ราย เสียชีวิต 27 ราย กำ�ลังรักษาตัว
22,012 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,514 ราย
ยอดผู้ป่วยสะสม 2,370,692 ราย หายป่วย
สะสม 2,372,190 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำ�นวน 916 ราย
ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี
กรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อ 2 สัปดาห์ที่
ผ่านมาพบปัญหาภาวะรีบาวด์เกิดขึ้นแล้วกับ
ผู้ป่วยไทย 2 คน จากเดิมที่มีการรายงานพบ
ในคนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างโจ ไบ
เดน ผู้นำ�สหรัฐ ที่ป่วยโควิดรับยาแพกซ์ โล
วิดจนยาหมดแล้วกลับมาป่วยซ้ำ� เป็นอาการ
ของภาวะรีบาวด์ บอกระยะเวลาที่แน่ชัดไม่
ได้ บางรายอาจเจอหลังจากหายดี 5-7 วัน
หรือ 10-14 วัน
นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผู้ป่วยในไทยที่
พบเป็นผู้ป่วย 60 ปีขึ้นไป คนแรกอายุ 60 ปี
มี โรคประจำ�ตัวเบาหวาน ความดัน ได้รับ
ยาโมลนูพิราเวียร์จนหาย แต่เมื่อวันที่ 1314 กลับมาตรวจ ATK พบผลบวก ผู้ป่วยมี
อาการไอเล็กน้อย จึงให้คำ�แนะนำ� ให้ติดตาม
อาการเท่านั้น จากนั้นไม่นานผลตรวจก็เป็น
ลบ ส่วนอีกคนเป็นผู้ป่วยอายุ 70 ปี ไปต่าง
ประเทศ รับยาจากต่างประเทศ หลัง 14 วัน
พบตรวจ ATK เป็นบวก จึงไม่สามารถสรุปได้
อย่างชัดเจนว่ารีบาวด์เกิดได้จากอะไร
ทั้งนี้ ภาวะการรีบาวด์อาจเกิดจาก
ซากเชื้อ หรือผลบวกลวงของ ATK หรือมา
จากอะไร แต่หากอยู่ในความดูแลของแพทย์
การจ่ายยาก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ จึงมี
กรณีบางคนอาจจำ�เป็นต้องตรวจหาเชื้อด้วย
วิธีอาร์ทีพีซีอาร์อีกครั้ง เพื่อดูไซเคิลไทม์ว่า
ต่ำ�กว่า 28-30 หรือไม่ แต่หากมีอาการปกติก็
ให้สังเกตอาการต่อ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องการ
ให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
“เกณฑ์ ก ารยาจ่ า ยต้ า นไวรั ส รั ก ษา
โควิดมีการปรับตามสถานการณ์ตอนนี้มาถึง
ฉบับที่ 24 อาจมีการปรับเปลี่ยน เพราะขณะ
นี้ต้องยอมรับยังไม่มีใครรู้จักโควิดดีพอ และ
เชื้ออาจมีการกลายพันธุ์ ได้อีกหรือไม่” อธิบดี
กรมการแพทย์กล่าว
ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ
สำ � นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) กล่าวถึงผลการจัดระบบเฉพาะกิจ
เป็นระบบเสริมเพื่อช่วยโรงพยาบาลในพื้นที่
กทม.และปริมณฑล ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่วันที่
23 ก.ค.ที่ผ่านมา เปิดให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้
รับการดูแลโทร.เข้าสายด่วน 1330 เพื่อแจ้ง
อาการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำ�การประเมินอาการ

ได้ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมซ้ำ �
ซาก ที่ผ่านมาอาจมีผู้เสียหาย
ที่ ต้ อ งจบชี วิ ต ไปโดยที่ ต นไม่
ทราบ ซึ่งนอกจากตำ�รวจแล้ว
บริ ษั ท ยั ง กล่ า วอ้ า งถึ ง ผู้ ห ลั ก
ผู้ ใหญ่ในสังคม เป็นถึงนายพล
และที่ปรึกษารัฐมนตรีซึ่งมีชื่อ
เสียงหลายคนรู้จัก แต่ตนเชื่อ
ว่าน่าจะถูกหลอกเช่นเดียวกัน
ด้ า นนางสาวบี ผู้ เ สี ย
หาย อายุ 27 ปี กล่าวว่า ก่อน
หน้ า นี้ ต นเคยเห็ น เพจฟาร์ ม

ในเบื้องต้น หากเข้าข่ายที่จะได้รับยาฟาวิพิรา
เวียร์ก็จะดำ�เนินการจัดส่งยาให้ถึงบ้าน โดย
ผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.ที่
ผ่านมา สปสช.ได้จัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์แก่
ผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องได้รับยาแล้วทั้งสิ้น 1,941
เคส เตรียมนำ�จ่าย 361 เคส และอยู่ระหว่าง
การจัดส่งอีก 93 เคส ขณะที่เคสที่จัดส่งไม่
สำ�เร็จมีจำ�นวน 25 เคส ส่วนมากจัดส่งไม่
สำ�เร็จเพราะผู้ป่วยปิดบ้าน บริษัทหยุด ติดต่อ
ผู้รับไม่ได้ และผู้รับปฏิเสธการรับ
“สธ.ได้สนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ ให้
กับ สปสช. ซึ่งรอบแรกได้รับ 40,000 เม็ด
และครั้งที่ 2 ได้รับอีก 100,000 เม็ดจากโรง
พยาบาลราชวิถี และวันที่ 1 ส.ค.ได้เพิ่มอีก
150,000 เม็ด” เลขาฯ สปสช.กล่าว.

รัฐบาล
เสนอมาบังคับใช้แทน โดยร่างของ กกต.คือ
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คำ�นวณ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อด้วยการหาร 100 ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ค้างอยู่
ในสภามาหลายสั ป ดาห์ แ ล้ ว และจะครบ
กำ�หนด 180 วัน ในวันที่ 15 ส.ค. รัฐสภาอาจ
จะพิจารณาทันหรือไม่ทันถือเป็นเรื่องของสภา
ตนไม่ทราบ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นคิวที่สามต่อจาก
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย และร่าง
พ.ร.บ.กำ�หนดระยะเวลาในการดำ�เนินการกระ
บวนการยุติธรรม ทราบว่าสภาได้หารือกันว่า
ให้เอาเรื่องนี้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน แต่ไม่
สำ�เร็จ ฉะนั้นทันหรือไม่ทันแล้วแต่สภา
ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบุสั้นๆ
ถึงเรื่องนี้ว่า “ก็ว่ากันไป ผมไม่เข้าไปยุ่ง”
ภายหลังการประชุม ครม. นายวิษณุ
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ในที่ประชุม ครม.ได้มี
การหารือสูตรการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
หรือไม่ว่า ไม่มีการหารือกัน มีแต่นายอนุชา
นาคาศัย รมต.ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาล ได้รายงาน
ผลการประชุมวิปฯ และได้ ให้ตนชี้แจงต่อ
ที่ ป ระชุ ม ครม. ว่ า จะต้ อ งพิ จ ารณาร่ า ง
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จ
เพราะมีกำ�หนด 180 วัน ซึ่งจะครบในวันที่
15 ส.ค.นี้ การพิจารณากฎหมายเลือกตั้งอาจ
จะทันได้ ถ้าทันมันก็ทันไปเลย แปลว่ายังหาร
500 แต่หากไม่ทันจริงๆ ทุกอย่างต้องกลับไป
เซตซี โร คือบัตร 2 ใบหารด้วย 100 แต่จะ
น่าเสียดายคือมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
คำ�นวณสูตรบัญชีรายชื่อที่กรรมาธิการและ
สภาได้แก้กันมา มันจะใช้ ไม่ได้ทั้งหมด ต้อง
กลับไปใช้ร่างเก่าของ กกต. อย่างไรก็ตาม

ของดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ ปี 62 มี
การโฆษณาผ่ า นทางโซเชี ย ล
และดูน่าเชื่อถือ รวมถึงมีกลุ่ม
คนมี ชื่ อ เสี ย งหลายคนเคยไป
เยี่ยมชมที่ฟาร์ม แต่ในตอนนั้น
สามี ข องตนไม่ ย อมให้ เ งิ น ไป
ลงทุน กระทั่งเดือนกันยายน
ปี 64 สามีเสียชีวิต ตนกลาย
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องอยู่กับลูก
น้อยวัย 2 เดือน จึงทำ�ให้เมื่อ
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตัดสิน
ใจนำ�เงินลงทุนเพาะเลี้ยงเห็ด

กับฟาร์มเห็ด ก้อนแรกเป็นเงิน
110,000 บาท เพื่อหวังจะได้
รับเงินปันผล จากนั้นก็มีการ
ลงทุนอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆ ซึ่งตน
จะต้องได้รับเงินปันผลจากการ
ลงทุนเพาะเลี้ยงเห็ดครั้งแรกใน
วันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่กลับ
ไม่ ไ ด้ รั บ ตามที่ ฟ าร์ ม โฆษณา
ไว้ บวกกับเริ่มมีผู้เสียหายราย
อื่นๆ ที่ ไม่ ได้รับเงินปันผลมา
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ตนเริ่มเอะใจ
ว่าน่าจะถูกโกงจึงสอบถามไป
ว่าจะได้รับเงินปันผลจริงหรือ
ไม่ เพราะตนเดือดร้อนมากไม่มี
เงินเลี้ยงลูก ทางฟาร์มก็ยืนยัน
ว่าได้รับแน่นอนและบอกให้รอ
แต่ ว่ า จนถึ ง วั น นี้ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
เงินจึงมั่นใจว่าถูกโกงแน่นอน
ด้าน พ.ต.อ.สถาพร รอด
โพธิ์ทอง รอง ผบก.สอท.3 เผย
ว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้เดินทางออก
นอกประเทศไปตั้งแต่เมื่อวันที่
30 พ.ย.64 แล้ว อยู่ระหว่าง
เร่งออกหมายจับ เบื้องต้นพบ
ว่ามีคนร่วมทำ�ผิด 3 ราย อาจ
เข้าข่ายความผิดข้อหาฉ้อโกง,
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.การ
กู้ยืมเงิน จะดำ�เนินการตามขั้น
ตอนกฎหมายต่อไป.

ครม.ไม่ ไ ด้ ฝ ากอะไรไปยั ง วิ ป รั ฐ บาล โดย
นายกฯ ระบุว่าให้เป็นเรื่องของวิปฯ และสภา
ไปตกลงกันเอง
นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณ
สุข และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิ ก าร (กมธ.)
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก
ตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ..... ให้สัมภาษณ์ถึง
เรื่องการพิจารณาร่างแก้ ไขร่าง พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.วาระ 2-3 ว่า จะ
พิจารณาทันก่อนครบ 180 วัน คือวันที่ 15 ส.ค.
นี้หรือไม่ ตนตอบไม่ได้ว่าทันหรือไม่ แต่ขึ้น
อยู่กับสมาชิกว่าถ้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการปรับพินัยได้เร็ว และถ้ามีใครเสนอ
ให้เลื่อนขึ้นมาได้น่าจะทัน ถ้าไม่ทันภายใน
สัปดาห์นี้น่าจะทันในสัปดาห์หน้าก่อน 15 ส.ค.
ฉะนั้น ถือว่า กมธ.ทำ�หน้าที่ของเรา แต่การ
จะเลื่อนขึ้นมาหรือไม่ เป็นเรื่องของสมาชิก
รัฐสภา เราไม่สามารถบังคับใครได้ ในส่วน
ของ กมธ. พร้อมที่จะแก้ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ที่ประชุมใหญ่ได้เปลี่ยนจากหาร 100 มาเป็น
หาร 500 แต่ กมธ.เสียงข้างน้อยยังยืนยันว่า
ถ้าจะให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมันต้องเป็น
หาร 100
นายสาธิตกล่าวว่า ถ้าพิจารณาไม่ทัน
180 วัน คือภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ต้องกลับ
ไปใช้ร่างแรกที่เสนอโดย ครม. ซึ่งคือร่าง
ของ กกต. ร่างนี้เป็นเหมือนแม่น้ำ�สองสายคือ
หาร 100 และ ส.ส.แบบแบ่งเขตมี 400 คน
กังวลว่าถ้าเป็นร่างนี้ตนเสียดายสิ่งที่ กมธ.ทำ�
มา เพราะมีการแก้ ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่
บังเอิญมันแก้ ไม่ผ่าน และไปใช้ตัวร่างเดิม
ซึ่งมันไม่ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันของทุก
ฝ่าย ฉะนั้นน่าเสียดาย ขอให้เป็นไปตาม
กลไกที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าทำ�ทันก่อน 180 วัน
คือหาร 500 ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เขาเห็นว่ามันปฏิบัติไม่ได้ต้องส่งไปที่รัฐสภา
ซึ่งรัฐสภาต้องมาแก้ ไขเนื้อหาให้กลับไปเป็น
เหมือนที่ กมธ.ร่างปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
แล้วตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ กมธ.มีความสุขที่สุด
เพราะทำ�ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด แต่
ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภา
เมื่อถามว่า ถ้าผ่านไปแล้ว กกต.เห็น
ด้วยกับสูตรหาร 500 และมีการร้องกันทีหลัง
จะทำ�ให้เกิดความวุ่นวายไปใหญ่หรือไม่ นาย
สาธิตกล่าวว่า มันอาจทำ�ให้เสียเวลาในแง่
ที่จะต้องเดินไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
รัฐธรรมนูญต้องไปวินิจฉัยว่าจำ�นวน 500
มันไม่ชอบ ก็ต้องกลับมาที่รัฐสภาเหมือนเดิม
จะทันกับการเลือกตั้งหรือไม่ ต้องดูไทม์ ไลน์
ว่าเป็นอย่างไร แต่ก็ภาวนาให้มันทันเพราะ
เหลือเวลาอยู่ 3-4 เดือน
“อยากให้แต่ละช่องทางนั้นเป็นช่อง

ขาว

รวบโจรขาเป๋ชิงทองกลางเมืองโคราช

นครราชสีมา • จากเหตุการณ์คนร้ายเดินขาเป๋บุกเดี่ยว
จี้ชิงทองในห้างทองแสงมณี เขตเทศบาลนครราชสีมา
โดยใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงานให้หยิบสร้อยคอทองคำ�ใส่
ถุงดำ� ได้ ไป 5 เส้น น้ำ�หนักเส้นละ 1 บาท มูลค่ากว่า
150,000 บาท ก่อนวิ่งออกจากร้านขี่รถจักรยานยนต์หลบ
หนีไป เหตุเกิดเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ส.ค. พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก รอง ผบก.ภ.จว.
นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบคดีได้แกะรอยจนสามารถจับกุม
ตัวคนร้ายได้ที่หอพักแห่งหนึ่ง ทราบชื่อคือ นายพรเทพ
อินพาเพียร อายุ 24 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยชื่อ
ดังของนครราชสีมา เจ้าตัวรับสารภาพว่า เป็นคนก่อเหตุ
จริง ต้องการนำ�เงินมาใช้เป็นทุนในการปลูกกัญชาขาย
โดยแกล้งเดินขาเป๋เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ก่อนนำ�สร้อยคอที่
จี้มาได้ ไปฝังดินไว้ที่ป่ามันสำ�ปะหลังใกล้กับมหาวิทยาลัยที่
เรียนอยู่ ส่วนปืนเป็นปืนปลอม จากนั้นตำ�รวจได้พาไปค้น
ของกลางจนได้คืนครบทั้ง 5 เส้น
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ลูกจ้างแสบหลอกยายสูญเงินเฉียดล้าน

บุรีรัมย์ • วันที่ 2 ส.ค.65 นางเพียง หลวงพิมาย อายุ
76 ปี เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งใน ต.หนองกระทิง
อ.ลำ�ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้ตำ�รวจเร่งติดตาม
ตัว นางพิมพ์พิกา หรือพิมพ์ อายุประมาณ 45 ปี อดีต
ลูกจ้างที่มารับจ้างเลี้ยงหมูที่ฟาร์มกับครอบครัว หลัง
จากมีพฤติกรรมหลอกยืมเงินครั้งละหลักพันบาทถึงหลัก
หมื่นบาทอ้างว่าเดือดร้อน รวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000
บาท ทั้งยังรวมหัวกับพวกหลอกให้ซื้อที่ดินสูญเงินอีก
กว่า 500,000 บาท พอถามหาโฉนดที่ดินกลับอ้างโน่น
อ้างนี่ทั้งยังแสดงอาการไม่พอใจใส่ จึงได้แจ้งความไว้ที่
สภ.ลำ�ปลายมาศ แต่ผ่านมากว่า 1 ปีคดียังไม่คืบหน้า
อดีตลูกจ้างแสบยังคงลอยนวล โดยเมื่อปี 2563 นาง
พิมพ์กับสามี และพ่อแม่รวม 4 คน ได้มารับจ้างเลี้ยง
หมูที่ฟาร์ม ซึ่งตนก็ดูแลอย่างดีทั้งให้ที่พักอาศัย ให้ค่า
จ้างเป็นรุ่น รุ่นละ 50,000 บาทต่อคน รุ่นหนึ่งก็จะเลี้ยง
อยู่ราว 5 เดือน เฉลี่ยแต่ละคนก็จะได้ค่าจ้างเดือนละ
ประมาณ 10,000 บาท เมื่อคุ้นเคยกันก็เริ่มขอยืมเงิน
ครั้งละหลักพันถึงหลักหมื่นบาทอ้างเดือดร้อน รวมกว่า
200,000 บาท และมาหลอกขายที่ ให้อีก 13 ไร่ เป็น
เงินกว่า 500,000 บาท จึงอยากให้ตำ�รวจเร่งตามตัวมา
ดำ�เนินคดี หรือมาไกล่เกลี่ยนำ�เงินมาคืนเพราะเป็นเงินที่
ตนเก็บสะสมจากการเลี้ยงหมูขาย.

ทางที่เกิดความมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะ
เมื่อไปสู่สนามเลือกตั้งแล้วมันเป็นการ
แข่งขัน ในการแข่งขันถ้าจะให้ดีที่สุดกติกา
ต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เพราะไม่
เช่นนั้นหลังการเลือกตั้งจะมีปัญหาเกิดขึ้น
อีก แต่ถ้ากติกาที่ออกมาทุกฝ่ายยอมรับ ใคร
ก็จะมาอ้างอะไรไม่ได้แล้ว เพราะเสียงของ
ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน” นายสาธิตกล่าว
ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.
บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) แถลงว่า พรรค พปชร.มีนโย
บายชั ด เจนคื อ ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารแก้ ไ ข
รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ก ลั บ ไปใช้ บั ต รเลื อ กตั้ ง ใบ
เดียวทั้งสิ้น โดยมีเหตุผลคือเราเคยแก้ ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ มาแล้ ว เพื่ อ เป็ น บั ต รเลื อ กตั้ ง
2 ใบ ขอยืนยันว่าจุดยืนของพรรค พปชร.
ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันของคณะกรรมการ
บริหารพรรค (กก.บห.) โดย พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรค พปชร. ก็สนับสนุนเรื่องบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบด้วย
เมื่อถามว่า เรื่องสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อหาร 500 พร้อมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
ใช่หรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า ถูกต้อง ตน
ไม่สามารถเห็นชอบกับร่างที่หาร 500 ได้
เพราะเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญ โดยจะยื่นเรื่อง
ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะอดีตประธาน
กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่…) แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 83
และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ซึ่งเป็น
หน้าที่ โดยตรง การแก้ ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 91
นั้น เพื่อให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และต้อง
หารด้วย 100 เท่านั้น แต่การที่ ไปบิดเบือน
เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยเอาบัตรเลือกตั้งใบ
ที่ 2 เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเมื่อลงคะแนน
เสร็จแล้วนำ�มาหารด้วยจำ�นวนส.ส.บัญชีราย
ชื่อ 100 คน บวกกับ ส.ส.เขต 400 คน รวม
เป็น 500 คน เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแก้ ไข
เพิ่มเติมมาตรา 91 อย่างสิ้นเชิง และจะยื่น
แยกกับของฝ่ายค้าน แต่ก็ต้องการเข้าชื่อ
1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร.
กล่าวถึงกรณีสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ด้วยการหาร 500 ว่า ขึ้นอยู่กับรัฐสภาที่ต้อง
ประชุมกันให้จบวาระ 3 ไปเสียก่อน จาก
นั้นเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายทำ�หน้าที่ ให้ครบ
สมบูรณ์ส่งไปถึง กกต.และศาลรัฐธรรมนูญ
ส่วนตัวยังยืนยันว่าสูตรหาร 500 มีข้อเท็จ
จริงตามที่ยืนยันแล้วว่ามันย้อนแย้งกัน ถ้า
ตามสูตรคณิตศาสตร์ตัวเลขที่ออกมาก็เห็น
ได้ชัด ไม่ต้องมาถกเถียงกัน เพราะจะเห็นว่า
ตัวเลขที่ออกมานั้นจะมีผลกระทบมากมาย

ในส่วนพรรคพปชร. เรื่องบัตรใบเดียวไม่มี
แน่นอน ซึ่งได้พูดกันหลายฝ่ายหลายคนใน
พรรคว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แล้วเรื่องบัตรใบ
เดียวในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นไม่มีเหตุผล
อะไร เพราะเราพูดคุยกันจบแล้ว เมื่อเราแก้
เป็น 2 ใบแล้วเราจะไม่กลับไปอีก เหตุผลได้
พูดคุยในสภากันมากมาย
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม กล่ า วถึ ง กรณี น ายสมคิ ด เชื้ อ คง
ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทยระบุว่า ไม่
ว่าจะหาร 100 หรือ 500 พรรคเพื่อไทยก็ชนะ
การเลือกตั้งว่า กติกาจะหาร 100 หรือ 500
ก็ไม่มีผลกับจำ�นวน ส.ส.มากนักเป็นเพียงวิธี
การคำ�นวน ส.ส. แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับคะแนน
นิยม ที่ฝ่ายค้านเขาพูดมาเช่นนี้ตนไม่ได้กังวล
อะไร รู้สึกเฉยๆ เพราะทุกกติกาทุกคนก็ได้
เปรียบเสียเปรียบเหมือนกัน เมื่อถามถึงความ
พร้อมในการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ
นายชัยวุฒิตอบว่า พร้อมทุกจังหวัด
นายสมชั ย ศรี สุ ท ธิ ย ากร ประธาน
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรี
รวมไทย กล่าวถึงกรณีที่มีความกังวลว่าที่
ประชุ ม ร่ ว มรั ฐ สภาอาจจะพิ จ ารณาร่ า ง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก
ตั้ง ส.ส. ไม่ทันกรอบเวลา 180 วัน หรือภายใน
วันที่ 15 ส.ค.นี้ว่า กรณีนี้ต้องดูรัฐธรรมนูญ
มาตรา 132 ที่บัญญัติว่า ถ้าพิจารณาไม่เสร็จ
ภายใน 180 วัน ก็ให้รัฐสภาใช้ร่างกฎหมาย
ที่เสนอมาตามมาตรา 131 เป็นร่างที่ผ่าน
รัฐสภาได้เลย ไม่จำ�เป็นต้องนำ�เข้าสู่ที่ประชุม
รัฐสภาอีก หากย้อนกลับไปดูจะพบว่ามีร่าง
ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาจำ�นวน 4 ร่าง
โดยเนื้อหาทั้ง 4 ร่างนั้นไม่แตกต่างกันมาก
นัก คือการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการ
หาร 100 แต่ร่างหลักคือร่างของคณะรัฐมนตรี
ดังนั้นจึงต้องใช้ร่างกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้
การที่กฎหมายถูกเสนอเข้ารัฐสภาแล้ว แต่
รัฐสภาพิจารณาไม่ทันกรอบเวลาถือว่ารัฐสภา
ทำ�งานไม่เสร็จ เป็นความบกพร่องและเป็น
ความเสียหาย คุณได้งานไปทำ�แล้ว แต่ทำ�ไม่
เสร็จ เสียเบี้ยเลี้ยงการประชุมเปล่าๆ
“หากร่างกฎหมายส่งไปนายกรัฐมน
ตรีแล้วตามขั้นตอนต้องพัก 5 วันก่อนนำ�
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งเชื่อว่าระหว่างนี้จะ
มีส.ส.หรือ ส.ว. 75 คน หรือเสียง 1 ใน 10
ของสองสภายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรรมนูญ
แน่นอน”
เมื่อถามอีกว่า ถ้าปล่อยให้ร่างตกไป
ไม่หยิบร่างของ ครม.มาพิจารณาสามารถ
ทำ � ได้ ห รื อ ไม่ นายสมชั ย กล่ า วว่ า ไม่ ไ ด้
เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บิ๊กตู่
และมีความเจริญก้าวหน้าก็แล้วกัน ผมเองก็
ให้กำ�ลังใจกับทุกพรรคนั่นแหละ”
ผู้สื่อข่าวถามย้ำ�ว่า แต่ดูเหมือนพรรค
ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ได้เริ่มมาตั้งแต่การ
ตั้งชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แล้ว
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คำ�ว่ารวมไทยสร้าง
ชาติพูดในเรื่องของวาระอื่นเท่านั้นที่จำ�ได้ว่า
เราต้องรวมพลังกันในการสร้างชาติของเรา
ให้เดินไปข้างหน้าต่างๆ ซึง่ พูดในฐานะนายกฯ
เขาก็มาเอาไปตั้งเป็นชื่อพรรคการเมือง ไม่ได้

ไปสั่งให้เขาตั้งชื่อพรรคนี้เสียเมื่อไหร่ และก็
ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนี้
ถามอี ก ว่ า แล้ ว ได้ ตั ด สิ น ใจทางการ
เมื อ งหรื อ ยั ง ว่ า จะไปอยู่ กั บ พรรคการเมื อ ง
ใด พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “จะให้ตัดสินใจ
อะไรล่ะ ก็วันนี้ผมก็อยู่กับพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) ไม่ใช่หรือ แล้วจะไปที่ ไหน เขา
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ ผ มเป็ น นายกฯ ใช่ ห รื อ
เปล่า” เมื่อถามย้ำ�ว่า แสดงว่าการเลือกตั้ง
สมัยหน้าก็จะยังอยู่กับพรรค พปชร.ใช่หรือ
ไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ก็ตอนนี้ก็ยังยืนยัน
เช่นนี้มาตลอด มีปัญหาอะไรหรือ”
เมื่อถามว่า ยังมีความเป็นไปได้ที่จะ

นายกฯ กำ�ชับทุกหน่วยรับมือสถานการณ์น้ำ�

กรุงเทพฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์
ถึงสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องว่า ฝนตกก็คือฝนตก มันหน้าฝน ก็จะมีปริมาณน้ำ�
ฝน ซึ่งเราก็ต้องมีการประเมิน และคิดด้วยว่าเราหยุดฝนไม่ได้ และวันนี้สภาพอากาศ
ก็เปลี่ยนแปลงเยอะ หลายประเทศในโลกเจอทั้งภัยร้อน และบางประเทศร้อนผิด
ปกติ บางประเทศหนาวผิดปกติ บางประเทศฝนตกน้อยกว่าปกติ แต่บางประเทศก็ตก
มากกว่าปกติ ทั้งนี้จากสถิติที่ผ่านมาปริมาณฝนจะชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่ง
ตนได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วให้เตรียมการระบบดูแลระบายน้ำ�
การพร่องน้ำ�ต่างๆ ให้มีความพร้อม ในเมื่อเราห้ามอะไรไม่ได้ เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ ได้
และรัฐบาลมีหน้าที่ทำ�อย่างไรให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุด สั้นที่สุด การฟื้นฟูช่วย
เหลือเยียวยาต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่บัดนี้

‘เหมืองทองอัครา’ สัญญาณดี

ทำ�เนียบฯ • รายงานข่าวจากประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ในที่ประชุม ครม.
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า
การแก้ ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด
ลิมิเต็ด ว่าทั้งสองฝ่ายได้ขอเลื่อนการออกคำ�ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไปจนถึงวันที่ 31
ธ.ค.65 ซึ่งอนุญาโตตุลาการรับทราบแล้ว นอกจากนี้ยังชี้แจงกรณีที่อนุญาโตตุลาการ
แจ้งว่าคู่กรณีสามารถเจรจากันได้ และฝ่ายไทยได้ชี้แจงกับบริษัท คิงส์เกตฯ ว่าก่อน
หน้าที่บริษัทไม่สามารถขนแร่ออกมาได้ เพราะกฎหมายเก่าไม่อนุญาต แต่ขณะนี้
กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ทางบริษัท คิงส์เกตฯ จึงสามารถเข้าไปนำ�แร่ค้างเก่า
ที่ขุดไว้ก่อนหน้านี้ออกมาได้ ถ้าเราสามารถเจรจาตกลงกันกับคู่กรณี ได้ก็จบ ไม่จำ�เป็น
ต้องต้องรอคำ�ตัดสิน และเราได้อธิบายให้อนุญาโตตุลาการว่าเราได้คุยกับบริษัท คิงส์
เกตฯ ถึงการดำ�เนินการที่ผ่านมา ซึ่งเขาเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อม และตอนนี้กลับเข้า
มาประกอบการแล้ว

‘วิษณุ’ ตรวจสอบแต่งตั้ง ขรก.ระดับสูง

กรุงเทพฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์
ถึงการให้นโยบายกระทรวงต่างๆ ในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในช่วงปลายปีว่า
เป็นสิ่งที่ต้องทำ�อยู่แล้ว การตรวจสอบจะมีคณะกรรมการคัดสรร โดยนายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตรวจสอบก่อนในระดับหนึ่งก่อนที่จะมาถึงตน ซึ่งต้อง
ตรวจสอบในหลายๆ เรื่อง ทั้งทางด้านกฎหมายและความเหมาะสม รวมถึงผลงาน
ความประพฤติ และความอาวุโส เมื่อถามว่า อย่างกระทรวงมหาดไทยและกลาโหมได้
เริ่มการคัดสรรแล้วหรือยัง นายกฯ กล่าวว่า ยัง ตามระยะเวลาก็เดือนสิงหาคมนี้ โดยจะ
พิจารณาให้ทันในเดือนกันยายน และมีผลในเดือนตุลาคม ขอให้ ใจเย็นๆ

คุก ‘ป้าเป้า’ กับพวกชุมนุมแพร่เชื้อโควิด

ไทยโพสต์ • ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำ�พิพากษาคดีม็อบ 11 สิงหา ไล่
ล่าทรราช หมายเลขดำ� อ.2693/2564 ที่พนักงานอัยการ สำ�นักงานคดีอาญา 3 เป็น
โจทก์ ฟ้องนางวรวรรณ หรือป้าเป้า แซ่อั้ง อายุ 67 ปี กับพวกรวม 8 คน ร่วมกันเป็น
จำ�เลยความผิดฐานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชุมนุมเพื่อกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีลาออก ที่บริเวณ ถ.ราชวิถี วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันที่ 11 ส.ค.
64 ศาลพิเคราะห์การชุมนุมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 มีความผิดตาม
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงโทษจำ�คุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท แต่ไม่ปรากฏ
ว่ า จำ � เลยเคยต้ อ งโทษจำ � คุ ก มาก่ อ นอี ก ทั้ ง ประกอบอาชี พ และมี ภ าระต้ อ งเลี้ ย งดู แ ล
ครอบครัว บางคนกำ�ลังศึกษาอยู่ จึงอยากให้เอาเป็นบทเรียนและทบทวนตัวเอง โทษจำ�
คุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติ 2 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงาน
คุมประพฤติจำ�นวน 8 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด และทำ�งานบริการสังคมเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง

ไร้ ‘บิ๊กเนม’ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 12 ส.ค.นี้

ทำ�เนียบฯ • รายงานข่าวจากประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้รายงานเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้
ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.
65 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่ ครม.เคยมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยนาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายให้กับ ครม.ฟังเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้ยังไม่มีผู้ที่
มีชื่อเสียงเข้าเกณฑ์ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพราะต้องรับโทษ 1 ใน 3 หรือ 8 ปีก่อน
ตามเกณฑ์ ใหม่ คนที่ ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้มี โทษแค่ 3 ปี หรือ 5 ปี

กกต.รับทราบคะแนนประเมินหน่วยงานลด

กรุงเทพฯ • สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว กรณีที่
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภาครัฐ จำ�นวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ
ซึ่งสำ�นักงาน กกต.ได้คะแนน 71.35 คะแนน ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 16.64 คะแนน
นั้น สำ�นักงาน กกต.ชี้แจงว่า ได้รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
และความรู้สึกของประชาชนดังกล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 หมวด EIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) จากที่เคยได้
ประมาณ 80 คะแนน ลดลงเป็นประมาณ 33 คะแนน โดยทาง กกต.ปรับปรุงระบบการ
ทำ�งานเพื่อเพิ่มคุณภาพการดำ�เนินงานต่อไป

ทบ.ยก พ.ร.ก.ฉุกเฉินชะลอ ‘ม็อบม้า’ บุก บก.ทบ.

ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งจากพื้นที่
กรุงเทพฯ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จำ�นวน 800 ราย เตรียมเดินทางมายื่นหนังสือ
ถึง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เพื่อทวงถามถึงความ
คืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์ ใช้สนามกีฬาทหารของกองทัพภาคที่ 2 หรือสนามม้า
โคราช เป็นพื้นที่จัดกีฬาม้าแข่งมาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำ�ตอบวันที่ 3 ส.ค.นี้
ล่าสุดทางกองทัพบกได้ประสานไปทาง พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ไปพูดคุย
กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งที่จะเดินทางมากรุงเทพฯ ขอให้ชะลอไปก่อน เพื่อหารือ
ทางออกร่วมกัน โดยเตรียมนัดหมายพูดคุย เนื่องจากกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่บังคับใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน และเป็นพื้นที่แพร่ระบาดโควิด-ฝีดาษลิง หากยังไม่
ได้รับการแก้ ไขปัญหา ก็จะเดินเข้ามาพูดคุยที่กรุงเทพฯ ต่อไป

สมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร.อยู่ ใช่หรือไม่
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ก็ยังคิดอยู่” ถามอีก
ว่าแล้วจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรค พปชร.หรือ
ไม่ในอนาคต พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ยังไม่
พูด ทำ�ไมต้องไปนั่น ไปนี่ ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าสื่อ
ถามแบบนี้ฉันยังไม่ตอบ อยู่ที่ ไหนฉันก็ทำ�ได้”
และถามถึ ง ความชั ด เจนในการปรั บ
ครม. นายกฯ ตอบว่า ยังไม่คิด ไม่มีอะไรทั้ง
นั้น อย่าไปเขียนอะไรเรื่อยเปื่อย คิดเองเขียน
เองก็เป็นอย่างนั้น
มีรายงานข่าวจากทำ�เนียบรัฐบาลแจ้ง
ว่า ในช่วงท้ายการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้
กล่าวกับ ครม.ว่า ขอบคุณที่ทำ�ทุกอย่างด้วย
ความเรียบร้อย แต่ขอให้ระวังทุกอย่าง เราถูก
จับตามอง สังคมยังมองอยู่ ฉะนั้นต้องทำ�ทุก
อย่างให้เรียบร้อย ใช้งบประมาณให้ถูกต้อง
ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าว
ถึงการเปิดพรรครวมแผ่นดินของ พล.อ.วิชญ์
เทพหัสดินณ อยุธยาว่าก็ตั้งพรรคแล้วจ ะทำ�
อะไรได้ พล.อ.วิชญ์อยากทำ�งานการเมืองเพื่อ
ประเทศชาติซึ่งไม่ได้มีคำ�แนะนำ�อะไร
เมื่อถามว่า พรรครวมแผ่นดินคาดหวัง
ว่าจะได้ ส.ส. 25 เก้าอี้ จะซ้ำ�ซ้อนกับพรรค
พปชร.หรือไม่พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าไม่รู้เขา
จะเอามาจากไหนบ้าง ที่บอกว่าจะเอาเก้าอี้
พื้นที่ภาคกลาง ไม่รู้ และไม่ทราบ แต่ยืนยัน
ว่าพรรครวมแผ่นดินเป็นพรรคพันธมิตรกัน
เพราะรู้จักกัน
ถามต่อว่า พรรครวมแผ่นดินจะสนับ
สนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ หรือไม่ พล.อ.
ประวิตรกล่าวว่าไปถามทางพรรคนัน้ เอง
เมื่อถามว่าขณะนี้มีพรรคเกิดขึ้นใหม่ๆ
มากมาย พรรค พปชร.ยังมั่นใจการเลือกตั้ง
ครั้งหน้าอยู่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรระบุว่า ก็
ต้องมั่นใจ เพราะหากไม่มั่นใจก็คงไม่มาอยู่
พรรค พปชร. และพรรคได้ตั้งขึ้นมา 3-4 ปี
แล้ว ส่วนการลงพื้นที่ จ.หนองคายในวันที่ 6
ส.ค.นี้จริงๆ แล้วไม่ได้ลงแค่หนองคายเท่านั้น
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ก็ลงพื้นที่ จ.สกลนคร และ
ไปทั่วประเทศ มีกำ�หนดการลงพื้นที่ภาคใต้
จ.ตรังและพังงาในสัปดาห์หน้า
ถามว่า กระแสตอบรับดีหรือไม่ พล.อ.
ประวิตรย้อนว่า“ไม่ได้ดูภาพเหรอประชาชน
มากันเต็มพื้นที่เลย”

บิ๊กตู่หัวเราะเรื่อง 8 ปี

เมื่อถามว่า กังวลกรณีการดำ�รงตำ�แหน่ง
8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ พล.อ.ประวิตร
กล่าวว่า ไม่กังวล และไม่เตรียมอะไร ซึ่ง
พล.อ.ประยุทธ์หัวเราะตลอด ไม่เครียดหรอก
นายกฯ เจอสื่อแล้วคงเครียดมั้ง
เมื่ อ ถามว่ า  พี่ น้ อ ง 3 ป.รั ก กั น กลม
เกลียวใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “โห
ถาม” เมื่อสื่อถามว่าพร้อมเป็นนายกฯ รักษา
การหรือไม่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำ�ถามดัง
กล่าวก่อนเดินทางออกจากทำ�เนียบฯ ทันที
ขณะที่ น ายสุ ช าติ ชมกลิ่ น รมว.
แรงงาน ในฐานะผู้อำ�นวยการพรรค พปชร.
กล่ า วในประเด็ น การดำ � รงตำ � แหน่ ง นายกฯ
8 ปีว่า เป็นเรื่องของศาล และเป็นเรื่องของ
ผู้ ใ หญ่ ตนเป็ น เพี ย งระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารไม่ ใ ช่
ส่วนที่คิดวางแผน ไม่กังวล ส่วนตัวนั้นเมื่อเรา
อยู่ในรัฐบาลก็ต้องคิดแต่สิ่งที่ดี
“มีนักวิชาการและนักกฎหมายหลาย
ท่านที่ต่างมองคนละมุม เราก็ต้องไปชั่งน้ำ�
หนักว่าอันไหนที่มีความเป็นไปได้สูงสุด แต่
ความจริ ง แล้ ว ต้ อ งอยู่ ที่ ศ าล ไม่ ใ ช่ อ ยู่ ที่ ค น
วิเคราะห์” นายสุชาติกล่าว
เมื่ อ ถามว่ า พรรค พปชร.มี ชื่ อ
พล.อ.ประยุทธ์ ในบัญชีรายชื่อนายกฯ เพียง
คนเดียวใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า อย่า
เพิ่งคิดไปไกลถึงขนาดนั้น
นายสุ ช าติ ยั ง กล่ า วถึ ง การลงพื้ น ที่
จ.หนองคายในวันที่ 6 ส.ค.ว่า หนองคายถือ
เป็นพื้นที่ที่พรรคมี โอกาสสูง ซึ่งมี ส.ส. 4 คน
แต่คงไม่ถึงขนาดยกจังหวัด เราได้แบ่งมาบ้าง
ก็โอเคแล้ว ซึ่งเรื่องนี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้ดูแลในพื้นที่อีสาน
ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรอง
หัวหน้าพรรค พปชร. ตอบคำ�ถามกรณียังยึด
มั่นอยู่ในพรรค พปชร.ว่า จะย้ายไปไหน เป็น
รองหัวหน้าพรรค ต้องทำ�พรรคนี้ต่อ ไม่ใช่ผู้
อยู่อาศัย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
ส่ ว นนายสมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น รมว.
ยุติธรรม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค
พปชร. ประเมินว่า หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า
ขนาดของพรรค พปชร.คงไม่แตกต่างจากเดิม
มากหนัก เพราะผู้บริหารพรรคและกรรมการ
บริ ห ารพรรคมี ค วามตั้ ง ใจอย่ า งมาก และ
คนในพรรคเห็นอกเห็นใจกัน
เมื่อถามว่า นายสมศักดิ์และกลุ่มจะ
ย้ายพรรคไปไหนหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าว
ว่า อย่าเพิ่งถามอย่างนี้ มันเร็วไปมาก เอา
ว่าวันนี้ให้เดินไปด้วยความเรียบร้อย และทุก
คนจะตัดสินใจว่าในส่วนพรรคเล็กๆ ที่เกิด
ขึ้นมานั้นใครเหมาะกับตรงนั้นหรือไม่เหมาะ
กับตรงนั้น ถ้ารัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เขา
ทำ�พรรคการเมืองที่เหมาะสมได้คงไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงมาก
นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกฯ
และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค
ภู มิ ใ จไทย (ภท.) กล่ า วถึ ง กรณี ก ารเปิ ด ตั ว

พรรคการเมื อ งหลายพรรคในช่ ว งนี้ ว่ า ถื อ
เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย เพราะ
ประชาชนยิ่ ง มี ท างเลื อ กเท่ า ไหร่ ก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์ ม ากเท่ า นั้ น พรรคการเมื อ งทุ ก
พรรคจะได้ ข ยั น สร้ า งนโยบายดี ๆ มาให้
ประชาชนพิจารณา ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี

เอนกชี้ตอนนี้ยังไม่ยุบรวม

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) ในฐานะหัวหน้าพรรครวมพลัง กล่าวถึง
กระแสข่าวว่าไปรวมกับพรรค รทสช.ว่า ตอน
นี้ พ รรครวมพลั ง กำ � ลั ง เดิ น หน้ า ทำ � กิ จ กรรม
ทางการเมืองต่อไป และยังไม่ไปรวมกับใคร
ส่วนจะรวมหรือไม่นั้น เป็นเรื่องในอนาคต
ซึ่งอีกนาน ตามประสาพรรคการเมืองเราก็
ต้องคิดว่า เราจะอยู่อย่างไร ตอนนี้เราถือว่า
เราจะอยู่ อ ย่ า งพรรคเล็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ และ
ประสานทำ�งานในกระทรวง อว.ได้อย่างมี
คุณภาพ ซึ่งเราขออยู่อย่างนี้ ไปก่อน ส่วน
อย่ า งอื่ น คงต้ อ งพิ จ ารณาตามสถานการณ์
การเมือง ซึ่งคำ�ว่าสถานการณ์การเมืองนั้น
นักการเมืองพรรคการเมืองย่อมรู้ว่ามีความ
สำ�คัญ
ผู้สื่อข่าวถามถึงสถานะของนายสุเทพ
เทื อ กสุ บ รรณ ที่ ป รึ ก ษาพรรครวมพลั ง ใน
ปัจจุบัน นายเอนกกล่าวว่า นายสุเทพยืนยัน
ว่ า อยู่ กั บ พรรครวมพลั ง ส่ ว นนายเอกนั ฏ
พร้อมพันธุ์ ที่กำ�ลังจะไปเป็นเลขาธิการพรรค
รทสช.นั้น เขาก็คิดอะไรบางอย่างที่เหมือน
กัน บางอย่างที่ ไม่เหมือนกัน พ่อลูกบางครั้ง
ก็ คิ ด อะไรไม่ เ หมื อ นกั น ต่ า งฝ่ า ยต่ า งก็ เ ดิ น
คิดว่าการตัดสินใจของนายเอกนัฏก็มีเหตุผล
หรือตัดสินใจแบบนายสุเทพที่จะทำ�พรรคต่อ
ไปก็มีเหตุผล และเวลาจะเป็นเครื่องบอกว่า
ใครคิดเหมาะสมกับสถานการณ์
ถามอีกว่า ปัจจัยหลักของพรรครวม
พลังในการตัดสินใจอยู่หรือรวมพรรคคืออะไร
นายเอนกกล่าวว่า ต้องดูหลายอย่าง แต่ที่เห็น
ชัดๆ ในช่วงนี้คือจะหาร 100 หรือหาร 500
เพราะถ้าใช้ 100 หารก็จะเกิดความลำ�บาก
มากขึ้น ถ้าใช้ 500 หารก็ค่อยยังชั่ว แต่เราก็
ต้องค่อยๆ ดูไปไม่วูบวาบ
เมื่ อ ถามว่ า จะถื อ โอกาสจั บ มื อ เป็ น
พันธมิตรกับพรรค รทสช.เลยหรือไม่ นายเอนก
กล่าวว่า คงมีมิตรภาพกันอยู่แล้ว เพราะคน
ส่วนหนึง่ มีพน้ื ฐานมาจากการร่วมกันทำ�งาน ไม่
ว่าจะพรรคประชาธิปตั ย์ หรือนายพีระพันธุก์ บั
นายสุเทพก็เคยอยูพ่ รรคประชาธิปตั ย์ เป็นต้น
ดังนัน้ ก็ถอื ว่าเป็นมิตรกัน
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกระแส
ข่ า วที่ มี ชื่ อ จะย้ า ยไปอยู่ พ รรครวมไทยสร้ า ง
ชาติว่า ไม่มี ใครปล่อยข่าวมาจากไหน ไม่มี
ยังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันไม่ไปไหน
วั น เดี ย วกั น ที่ โ รงแรมวั ฒ นาปาร์ ค
อำ � เภอเมื อ งฯ จ.ตรั ง นายสายั ณ ห์ อิ น ทร
ภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริ ห าร จั ด ประชุ ม ใหญ่ เ ปิ ด ตั ว ผู้
สมัคร ส.ส. 58 เขตของ 14 จังหวัดภาคใต้
โดยมีผู้สมัคร ส.ส.พรรคคลองไทย 14 จังหวัด
ภาคใต้ ทั้ ง 58 เขต มาปรากฏตั ว พร้ อ มผู้
บริหารพรรคจากทั่วประเทศ
นายสายั ณ ห์ ก ล่ า วว่ า พรรคคลอง
ไทยเป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายหารายได้เข้า
ประเทศอย่างมหาศาลจากโครงการคลองไทย
หรือคอคอดกระเดิม โดยโครงการคลองไทย
จะสร้างรายได้ ให้กับประเทศปีละ 5.5 ล้าน
ล้านบาทถึง 20 ล้านล้านบาท สามารถนำ�
มาใช้หนี้ ให้ประเทศไทยและดำ�เนินงานตาม
นโยบายของพรรค เช่น การเพิ่มงบประมาณ
ให้กระทรวง กรม ต่างๆ การพัฒนาแหล่ง
น้ำ�ทั่วประเทศให้สามารถระบายน้ำ�ได้ ในช่วง
หน้าฝนและกักเก็บน้ำ�ไว้ ใช้ ในช่วงหน้าแล้ง
การเรียนฟรี การยกเลิกหนี้ กยศ. การรักษา
ฟรี การลดราคาน้ำ�มัน การให้บำ�นาญคนไทย
โดยการสร้ า งโครงการคลองไทยเพี ย งครั้ ง
เดี ย วจะทำ � ให้ ป ระเทศไทยมี ร ายได้ ที่ มั่ น คง
มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป
“พรรคคลองไทยจะเป็ น พรรคการ
เมืองใหญ่ และจะส่งผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 400
เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน” นาย
สายัณห์ระบุ.

ชวนแต่งผ้าไทย
ผู้ประกอบการ และนักออกแบบที่นำ�ความรู้
มาสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบ
ผสมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมจน
มีความสวยงามและประณีต เช่น กระเป๋า
เครื่องแต่งกายเครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น
อี ก ทั้ ง ยั ง คงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะ
ท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งน่ า ภาคภู มิ ใ จ โดยขอให้ มี
การศึ ก ษา พั ฒ นา และเผยแพร่ ก ารดู แ ล
รักษาผ้าไทยที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น รวม
ทั้งพิจารณาเรื่องราคาให้ถูกลง เพื่อเป็นส่วน
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การใช้ ผ้ า ไทยให้ แ พร่ ห ลายใน
ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ซึ่ ง จะเป็ น การสื บ สาน
รั ก ษา และส่ ง เสริ ม ผ้ า ไทยให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น สู่ ส ากลได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย
สำ�หรับงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล”
เฉลิมพระเกียรติฯ มีกำ�หนดจัดระหว่างวันที่
11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน
ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

จากนั้ น นางเพ็ ญ พั ก ตร์ สี ท อง ที่
ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประธานฝ่ายผลิตและจำ�หน่ายดอก
มะลิ และคณะ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด อก
มะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจําปี
2565 โดยนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงการ
ดำ�เนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ และการจำ�หน่ายดอกมะลิ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงาน “วันแม่แห่งชาติ”
และได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปี 2565 ด้วย
ทางด้ า นนายธนกร วั ง บุ ญ คงชนะ
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี แถลงภาย
หลั ง การประชุ ม ครม.ว่ า นายกรั ฐ มนตรี
ได้ เ ชิ ญ ชวน ครม.และข้ า ราชการ ร่ ว มกั น
แต่งกายผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 ส.ค.2565
ต่อมาเวลา 17.00 น. ณ นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายก
รัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์ โอชา
ภริ ย า เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด นิ ท รรศการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for
the Nation”
โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นำ�
เสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition โดย
ใช้สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 5 ห้อง ได้แก่
ห้องที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วนา จัดฉายภาพและ
เทคนิคเพื่อนำ�เสนอแนวคิด ดิน น้ำ� ป่า และ
จุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่ง
พระราชเสาวนีย์, ห้องที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่น
หล้า นำ�เสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับ
การแสดงประกอบมัลติมีเดีย “จำ�ฉันไม่ได้ แต่
ฉันจำ�ได้”, ห้องที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา
“หยาดพระเสโทจากฟากฟ้ า ที่ ท รงห่ ว งใย
เรา” นำ�เสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, ห้องที่ 4 ราษฎร์
ร่วมใจพัฒนา นำ�เสนอความสำ�เร็จของทุกคน
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นที่ ได้น้อมนำ�แนวทาง
พระราชดำ � ริ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง จนเกิดโครงการต่างๆ มากมายทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน และห้องที่ 5 สืบสาน
รักษา พระราชปณิธาน จัดแสดงนิทรรศการ
อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นที่จะ
สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีร่วมปลูก
ต้ น กุ ห ลาบควี น สิ ริ กิ ติ์ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล ซึ่ ง
เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำ�นึกให้ทุก
คนมีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
สำ�หรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ดัง
กล่าว จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. 2565 ณ
นิทรรศน์รตั นโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตง้ั แต่เวลา 09.00-20.00 น.
โดยผูส้ นใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว สามารถ
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ท่ี https://
bizconnect.tceb.or.th/.../with-love-for-thenation.

ไข่ ไก่ขึ้นราคา
“รั ฐ บาลไม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจต่ อ ปั ญ หา
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะค่ า ครองชี พ ของประ
ชาชน ซึ่ ง เราต้ อ งแยกพิ จ ารณา ส่ ว นนี้ คื อ
เศรษฐกิจระดับจุลภาค ประชาชนยังมีรายได้
น้อยอยู่ เราให้ความสำ�คัญในเรื่องค่าครอง
ชีพ และธุรกิจบางกลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญอย่าง
เร่งด่วนเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมดูแลช่วย
เหลือต่อไป” นายกฯ ระบุ
ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.
เห็ น ชอบในหลั ก การโครงการพั ฒ นาอาชี พ
เสริม เพิ่มรายได้ ให้ชุมชนดีพร้อม และอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี ง บประมาณ
2565 งบกลางรายการสำ�รองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ จำ � เป็ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดำ�เนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ ให้ชุมชนดีพร้อม ภายในกรอบวงเงิน
1,249 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการดำ � เนิ น โครงการ
คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า
12,490 ล้านบาท ระยะเวลาดำ�เนินการ 3
เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2565
สำ�หรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
การส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์
ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จำ � เป็ น ในการประกอบ

อาชีพ และพัฒนาและเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ กลุ่ ม เป้ า หมายแยก
เป็นกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยตรง จะเป็นคนใน
ชุมชนที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่
ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับ
คืนถิ่น ตลอดจนประชาชนที่สนใจเพิ่มทักษะ
องค์ความรู้ ให้ตนเองกว่า 700,000 คน และ
ผู้รับประโยชน์ โดยอ้อม จะมีชุมชนอย่างน้อย
400 พื้นที่ทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนท้อง
ถิ่นให้มีความเข้มแข็งภายหลังโควิด-19
น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า โครงการนี้จะจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพืน้ ฐานและทักษะ
อาชี พ ที่จำ� เป็ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ แบ่ ง
เป็น 4 หลักสูตร ดำ�เนินการผ่านศูนย์สง่ เสริม
อุตสาหกรรมภาค 12 แห่ง และส่วนกลางคือ
ทีก่ รุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1
พัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต เช่น
กลุม่ อาชีพการทำ�ของใช้ ในครัวเรือน ไม้กวาด
ทางมะพร้าว น้�ำ ยาล้างจาน เป็นต้น จำ�นวน
350,000 คน วงเงิน 529.9 ล้านบาท
หลักสูตรที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพพื้น
ฐานด้ า นการบริ ก าร เช่ น กลุ่ ม อาชี พ ช่ า ง
ซ่ อ มอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ อ มรถ ซ่ อ ม
แอร์ ช่างเย็บผ้า ตัดผม จำ�นวน 40,000 คน
วงเงิน 67.56 ล้านบาท, หลักสูตรที่ 3 พัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บรรจุภัณฑ์ หรืออัตลักษณ์และแบรนด์สินค้า
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มี
ความโดดเด่น สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดและสามารถกระจายสินค้าและบริการ
ได้อย่างกว้างขวาง จำ�นวน 270,000 คน
วงเงิน 476.28 ล้านบาท
และหลักสูตรที่ 4 พัฒนาต่อยอดทักษะ
ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ เช่ น การ
บริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือนหรือภาค
ธุรกิจ การจัดทำ�แผนธุรกิจ การบัญชี การ
ตลาด เป็นต้น จำ�นวน 40,000 คน วงเงิน
48.56 ล้ า นบาท และมี ค่ า บริ ห ารจั ด การ
โครงการ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่า
ใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ที่พัก พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ค่าเปิดตัวโครงการ ค่า
จ้ า งเหมาบุ ค ลากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ
งาน วงเงิน 126.99 ล้านบาท
ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.
เห็ น ชอบให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ต่ อ อายุ สั ญ ญากู้ เ บิ ก
เงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500
ล้านบาท ของสำ�นักงานธนานุเคราะห์ ออก
ไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565-30 ก.ย.
2567 โดยกระทรวงการคลั ง ไม่ ค้ำ � ประกั น
เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น สำ � รองหมุ น เวี ย นในการรั บ
จำ � นำ � และเสริ ม สภาพคล่ อ งกิ จ การโรงรั บ
จำ�นำ�ภายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐ สอดรับกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อ
ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้ประชาชน
มาใช้บริการรับจำ�นำ�อย่างต่อเนื่อง
วันเดียวกัน เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่
ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว
จำ � กั ด , สหกรณ์ ผู้ เ ลี้ ย งไก่ ไ ข่ ช ลบุ รี จำ � กั ด ,
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ ไข่เชียงใหม่-ลำ�พูน จำ�กัด
และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำ�น้อย จำ�กัด
ประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ไข่ ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
ฟองละ 10 สตางค์จาก 3.40 บาท เป็น 3.50
บาทมีผลตั้งแต่วันที่ 3.ส.ค.นี้
ทั้งนี้ การปรับราคาดังกล่าวจะทำ�ให้
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้น 3 บาทต่อ
แผง โดยเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 3 หลังจาก
ราคาตกต่ำ�กว่าฟองละ 2.80 บาท เนื่องจาก
ไข่ ไ ก่ ล้ น ตลาด ต่ อ มากรมปศุ สั ต ว์ ใ นฐานะ
ฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารของคณะกรรมการ
นโยบายพั ฒ นาไก่ ไ ข่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Egg
Board) ได้ดำ�เนินแนวทางรักษาเสถียรภาพ
ราคาไข่ไก่จนเป็นผลให้เกษตรกรจำ�หน่ายไข่
ไก่ ได้ ในราคาสูงขึ้น โดยปรับราคาครั้งแรก
ในวันที่ 6 ก.ค. 2565 อยู่ที่ 3.20 บาทต่อ
ฟอง ปรับขึ้นอีกครั้งในที่ 20 ก.ค. อยู่ที่ฟอง
ละ3.40บาทและจะปรับข ึ้นเป็น3.50บาท
ในวันที่ 3 ส.ค.
ทางด้ า นนายอุ ด ม ศรี ส มทรง รอง
อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กล่ า วถึ ง กรณี ดั ง กล่ า วว่ า เป็ น การปรั บ ขึ้ น
เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพราคาไข่ ไ ก่ หลั ง จาก
ปริมาณผลผลิตในตลาดลดลงเนื่องจากการ
ใช้มาตรการปลดแม่ไก่ในระบบราว 8 แสน
ตัว และเร่งผลักดันการส่งออกไข่ไก่ไปยังต่าง
ประเทศในช่ ว งที่ ผ่ า นมา เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ราคาไข่ไก่ตกต่ำ�อย่างหนัก
“ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 3.50 บาท/
ฟอง ถื อ ว่ า เป็ น ราคาที่ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น ที่ แ ท้
จริ ง และเป็ น การขึ้ น ราคาตามกลไกตลาด
เนื่องจากปริมาณไข่ในระบบมีการปรับลดลง
ซึ่ ง หากปรั บ ราคาขึ้ น ไปแล้ ว ขายไม่ ไ ด้ ก็ จ ะ
ปรับราคาลงมาเอง แต่หากกำ�ลังซื้อยังดี แต่
ปริมาณไข่มีน้อย อาจจะมีการปรับราคาเพิ่ม
ขึ้นตามกลไกของตลาด” รองอธิบดีกรมการ
ค้าภายในระบุ.
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