
ฝดาษลิงราย3/สุพัฒนพงษติดโควิด

ศก.ไทยยังโตได2.75-3.5%

ทองเท่ียว-คนละคร่ึงชวยสง

ไดฤกษฟองแกงสปดโบต

ประมาททํา‘แตงโม’ตาย

คุก‘ธณิกานต’เสียบบัตรแทนกัน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดสวนปาเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 ณ สวนสาธารณะเบญจกิติ ถนน

รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
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สุรวงศ • กกร.มั่นใจเศรษฐกิจยังโตได 

ทามกลางวิกฤต คงไวที่ 2.75-3.5% แตปรับ

เปาสงออกและอัตราเงินเฟอเพ่ิม ช้ีทองเท่ียว

ฟนตัว-คนละครึ่งเฟส 5 แรงสงในชวงที่

เหลือของป 

เม� อวันที่ 3 สิงหาคม นายผยง ศรี

วณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปน

ประธานการประชุมคณะกรรมการรวมภาค

เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจําเดือน 

ส.ค.2565 โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรม 

การสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปน

ประธานรวมในการประชุมวา ที่ประชุมมี

มุมมองเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจโลกวา

กําลังชะลอตัวชัดเจนขึ้น เห็นไดจากตัวเลข

เศรษฐกิจในไตรมาส 2 โดยเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส

แรก และจีนขยายตัวต่ํากวาประมาณการ

คอนขางมาก

ขณะที่กองทุนการเงินระหวางประ 

เทศ (IMF) ไดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ

โลกลงสู 3.2% ในเดือน ก.ค. จาก 3.6% ใน

เดือน เม.ย. จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-

ยูเครนที่ยืดเยื้อ ภาวะเงินเฟอที่อยูในระดับ

สูงจนกระทบครัวเรือนและภาคธุรกิจ การ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางรวดเร็ว

สนามหลวง • ศาลฎีกานักการเมืองสั่งจํา

คุก 1 ป ปรับ 2 เเสน “ธณิกานต พรพงษา

โรจน” ส.ส.กทม.พปชร. ใชอํานาจหนาที่มิ

ชอบเสียบบัตรเเทนกัน มีเหตุปรานีโทษรอ

ลงอาญา 2 ป ลุน 30 วันไมย� นอุทธรณ สิ้น

สุดสมาชิกภาพ ส.ส.ทันที

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง เม� อวันที่ 3 สิงหาคม 

องคคณะผูพิพากษาอานคําพิพากษาคดี

หมายเลขดําที่ 19/2564 คดีที่อัยการสูงสุด

ย� นฟอง น.ส.ธณิกานต พรพงษาโรจน ส.ส. 

กทม.พรรคพลังประชารัฐ (ตําแหน�งกอนถูก

สั่งยุติปฏิบัติหนาที่)

โดยโจทกฟองวา เม� อวันที่ 8 ส.ค.62  

เวลากลางวัน จําเลยดํารงตําแหน�งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกตั้งที่                           

7 (บางซ� อ-ดุสิต) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน

ผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองและเปนเจา

พนักงานของรัฐ ลงช� อเขารวมประชุมสภา                                                 

ผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 1 ครั้งที่ 14 

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) ซึ่งมีการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ                

รัชกาลที่ 10 พ.ศ.... โดยไมไดลาประชุม                                                    

แตไมไดอยูในท่ีประชุม จําเลยฝากบัตรอิเล็ก                                                        

ทรอนิกสแสดงตนและลงมติของจําเลยกับ                    

ส.ส.รายอ� น หรือบัตรของจําเลยอยูในความ                                                               

ครอบครองของ ส.ส.รายอ� นโดยความยิน 

ยอมของจําเลย เพ� อให ส.ส.รายนั้นใชบัตร

ของจําเลยกดปุมแสดงตนและลงมติแทน

จําเลยในการพิจารณาราง พ.ร.บ.เหรียญ

ราชรุจิฯ วาระที่ 1

ทําเนียบฯ • โควิดไทยสังเวยอีก 32 ศพ   

“บ๊ิกตู” เช� อสถานการณไทยและท่ัวโลกดีข้ึน                                                        

ดาน “สุพัฒนพงษ” ติดเชื้อหลังกลับซาอุฯ 

“ฝดาษลิง” ผุดราย 3 ที่ภูเก็ต เปนหนุม

เยอรมนี คาดติดจากตางประเทศ แพทย

แจงยิบไมใชกลุมรักรวมเพศ เฝาระวัง 7 คน

กลุมเสี่ยง แฟนสาวชาวไทยและครอบครัว

เม� อวันพุธ นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผย                                                          

วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ                                                       

มนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ติดตามแนวโนมสถานการณ โควิด-19 ซึ่ง

ภาพรวมทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 

2-3 สัปดาห ขณะที่ในสัปดาหนี้อัตราตัวเลข

ผูติดเช้ือรายใหมท่ัวโลกคอนขางคงท่ี ซ่ึงสอด 

คลองกับตัวเลขผูปวยในประเทศไทย 

“แมจํานวนผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้น                                                    

แตตอนนี้เริ่มทรงตัวอยูในเกณฑที่ดีขึ้น ซึ่ง                                                             

นายกรัฐมนตรีไดขอใหกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามขอมูลผูติดเชื้อรายใหม รวมทั้งแปล                                                        

ผลดวยความระมัดระวัง และเช� อวาสถาน 

การณ ไทยและทั่วโลกจะดีขึ้นตามลําดับ” 

นายธนกรกลาว

ไทยโพสต • คึกคักประชุมใหญ “รวมไทย

สรางชาติ” “พีระพันธุ” นั่งหัวหนาพรรค                                                         

ตามโผ “เอกนัฏ” เลขาฯ ปดเปนพรรค

อะไหล “พลังประชารัฐ” มั่นใจกวาด ส.ส. 

ภาคใต พรอมหนุน “ประยุทธ” นายกฯ 

อีกรอบหากเปนมติพรรค “แรมโบ” โผล

ยินดี เผยตั้งพรรคใหม “เทิดไท” สภาลม

อีก! “พท.-พปชร.” เตะถวง กม.ลูกเลือก

ตั้ง องคประชุมไมครบ ยื้อถก กม. กรอบ

เวลาทํางานกระบวนการยุติธรรม “ชวน” 

เตือน ส.ส.ละเลยหนาที่ลงมติเจอคูแขงแฉ

ในสนามเลือกตั้ง “ส.ว.วันชัย” เช� อเลนเกม

หวังกลับใชสูตรปารตี้ลิสตหาร 100 “ฝาย

คาน” ยังไมสรุปย� นศาล รธน.ตีความ 8 ป

บิ๊กตู

ที่สโมสรราชพฤกษ วันที่ 3 ส.ค. 

ตั้งแตเวลา 08.00 น. พรรครวมไทยสราง

ชาติ (รทสช.) จัดการประชุมใหญวิสามัญ มี

วาระสําคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารพรรค รทสช.ชุดใหม และการเลือก

ตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือก

ตั้งชุดใหม ที่ปจจุบันมีนายธนดี หงษรัตน

อุทัย เลขาธิการพรรค ทําหนาที่รักษาการ

แทนหัวหนาพรรค มีนายปองพล อดิเรก

สาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายปร

พล อดิเรกสาร อดีต ส.ส.สระบุรี ที่ขณะนี้

รักษาการกรรมการบริหารพรรคชุดปจจุบัน 

จากนั้นในการประชุมใหญวิสามัญ 

พรรค รทสช. ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรม 

การบริหารพรรคชุดใหม โดยผูไดรับการ

เลือกตั้งประกอบดวย นายพีระพันธุ เปน

หัวหนาพรรค, นายเอกนัฏ พรอมพันธุ อดีต                                                             

ส.ส.กทม. เปนเลขาธิการพรรค, นายปรา 

กรมศักดิ์ ชุณหะวัณ เหรัญญิก, นายเกรียง

ยศ สุดลาภา นายทะเบียน และกรรมการ

บริหารอ� นประกอบดวย นายวิทยา แกวภรา 

ดัย อดีต รมว.สาธารณสุข, นายสามารถ 

มะลูลีม อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปตย, 

นายช� นชอบ คงอุดม 

นนทบุรี • คดีแตงโมคืบ! อัยการนนทบุรี

สั่งฟอง 6 คนบนเรือสปดโบต แตไมมีขอหา

ฆาตกรรม “ปอ” อวมโดน 5 ขอหาหนัก  โร

เบิรต 4 ขอหา แซน 1 ขอหา และกระติก 

3 ขอหา ศาลใหประกันตัวทุกคน “กระติก” 

โลงใจ อางถือเปนที่ยุติ ขูใครที่เคยบอกวา

เปนคดีฆาตกรรมก็เตรียมรับผิดชอบกับคํา

พูดตัวเองดวย 

เม� อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่สํานัก 

งานอัยการจังหวัดนนทบุรี นายประยุทธ 

เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด 

พรอม น.ส.สุภาภรณ นิปวณิชย หรืออัยการ

ดาว อัยการจังหวัดนนทบุรี แถลงกรณีอัย 

การจังหวัดนนทบุรีนัด 6 ผูตองหามาฟงคํา

สั่งฟองในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา 

พัชรวีระพงษ หรือแตงโม อดีตดาราสาวช� อ

ดังที่พลัดตกเรือสปีดโบตเสียชีวิตเมื่อวันที่ 

24 ก.พ.ที่ผานมา หลังเล� อนนัดฟงคําสั่งฟอง

มาแลว 3 ครั้ง

นายประยุทธกลาววา อัยการจังหวัด

นนทบุรีนัดผูตองหาทั้งหมด 6 คน ประกอบ

ดวย 1.นายตนุภัทร หรือปอ เลิศทวีวิทย 

2.นายไพบูลย หรือโรเบิรต ตรีกาญจนา

นันท 3.นายนิทัศน หรือจอบ กีรติสุทธิสาธร 

4.น.ส.อิจศรินทร หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์ 

5.นายวิศาพัช หรือแซน มโนมัยรัตน และ 

6.นายภีม หรือเอ็ม ธรรมธีรศรี ตามที่นาง  

ภนิดา ศิระยุทธโยธิน แมแตงโมเปนผูย� น

ฟองตอพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี 

โดยตอนน้ีมีการพิจารณาเสร็จส้ิน จึงมีความ

เห็นสั่งฟองนายตนุภัทร หรือปอ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9395

อิสรภาพแหงความคิด
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เพโลซีลั่นมะกัน

ไมทอดทิ้งไตหวัน

ตํารวจพลรม

เบรกดีลรวม

TRUE-DTAC อานตอหนา 15อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

พีระพันธุ โวกวาดส.ส.ใต

สภาลม!เตะถวง‘กม.ลูก’

รทสช.ชัดหนุนบิ๊กตู
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

คุก ‘ธณิกานต์’

โดยมีเจตนาทุจริตแสวงหาประโยชน์

เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์

ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำาแหน่ง

หน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์ โดยมิ

ชอบจากการออกเสียงลงคะแนนแทน

กัน อันเป็นการกระทำาโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็น

เหตุให้สภาผู้แทนราษฎรปวงชนชาว

ไทยผู้เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย รวม

ทั้งกระบวนการตรากฎหมายของฝ่าย

นิติบัญญัติได้รับความเสียหาย ขอให้

ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

มาตรา 172 จำาเลยให้การปฏิเสธ

องค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยแล้ว

เห็นว่า การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองใช้ระบบไต่สวน ซ่ึง

ศาลเป็นผู้ค้นหาความจริง ไม่ว่าจะเป็น

คุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดย

นำาสำานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณา และ

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาล

มีอำานาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยาน

หลักฐานเพ่ิมเติมได้ ตามมาตรา 6 วรรค

หน่ึง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง พ.ศ.2560

เช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีภาระพิสูจน์

ถึงการกระทำาความผิดและเจตนาของ

จำาเลยดังที่จำาเลยแถลงปิดคดี แต่เป็น

หน้าที่และอำานาจของศาลที่จะไต่สวน

ค้นหาความจริงแล้วใช้ดุลพินิจวินิจฉัย

ชั่ งน้ำ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงว่า

ความจริงรับฟังได้หรือไม่ว่าจำาเลยเป็นผู้

กระทำาความผิดตามฟ้อง เมื่อพิจารณา

พยานหลักฐานตามทางไต่สวนของศาล

ฎีกาฯ ประกอบสำานวนการไต่สวนของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และแถลงปิดคดี

ของจำาเลยแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อ

จำาเลยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาขณะที่มี

การลงมติ แต่มีการนำาบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ของจำาเลยไปใช้ลงมติ ประกอบกับระบบ

ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความผิด

พลาดหรือบกพร่อง และช่องเสียบบัตร

ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่ ไม่เพียงพอ

ต่อการใช้งานของ ส.ส. เป็นช่องทาง

ให้สามารถนำาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ 

ส.ส.รายอื่นมาลงมติได้ 

พฤติการณ์ดังกล่าว ข้อเท็จจริง

ฟังได้ว่าจำาเลยฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ของจำาเลยกับ ส.ส.รายอื่น หรือบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ของจำาเลยไปอยู่ในความ                                                         

ครอบครองของ ส.ส.รายอื่น โดยจำาเลย                                                        

ยินยอมให้ ส.ส.รายนั้นใช้บัตรอิเล็กทรอ 

นิกส์ของจำาเลยแสดงตนและลงมติแทน

จำาเลย 

เมื่อการออกเสียงลงคะแนนในการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของ ส.ส.เป็นสิทธิ

เฉพาะตัวของ ส.ส.ซ่ึงเข้าประชุมและอยู่

ในท่ีประชุมในขณะท่ีมีการออกเสียงลง

คะแนนเท่าน้ัน การกระทำาใดเพื่อให้มีการ

ออกเสียงลงคะแนนแทนกัน จึงเป็นการ

ขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตาม 

รัฐธรรมนูญมาตรา 120 วรรคสาม ท่ี

ให้สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการออก

เสียงลงคะแนน และไม่ชอบด้วยข้อ

บังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.

2551 ข้อ 72 วรรคสาม ท่ีกำาหนดว่าการ

ออกเสียงลงคะแนนจะกระทำาแทนกันไม่

ได้ อันเป็นการออกเสียงลงคะแนนท่ีไม่

สุจริต มีผลทำาให้การออกเสียงลงคะแนน

ของสภาในการประชุมพิจารณาน้ันไม่เป็น

ไปตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของผู้แทน

ปวงชนชาวไทย 

การกระทำาของจำาเลยจึงก่อให้

เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และ

สภาผู้แทนราษฎรอันเป็นองค์กรที่ทำา

หน้าที่นิติบัญญัติแล้ว แม้จะไม่ทำาให้

กระบวนการตรากฎหมายเสียไป การ 

กระทำาของจำาเลยเป็นความผิดฐานเป็น

เจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติอย่างใดในตำาแหน่งหรือหน้าที่ 

หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหรือหน้าที่

โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผู้หนึ่งผู้ ใด และการที่จำาเลย ซึ่งมีหน้า

ที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ ยินยอมให้ 

ส.ส.รายนั้นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ

จำาเลยแสดงตนและลงมติแทนจำาเลย 

เป็นผลให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการ

พิจารณาของสภา เป็นกรณีที่จำาเลย

อาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ของตนเป็นช่องทางในการแสวงหา

ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วย

กฎหมายสำาหรับตนเอง จึงเป็นความผิด

ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วย

อย่างไรก็ตาม มูลเหตุที่ทำาให้

จำาเลยกระทำาความผิดครั้งนี้ เกิดจาก

จำาเลยต้องไปเป็นวิทยากรในงานเสวนา

แบ่งปันความรู้บทบาทแม่ยุคดิจิทัลที่ห้อง

ประชุมชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ ตามโครงการกิจกรรมเวที

สาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับแม่

และเด็กในชุมชน  หัวข้อเรื่องการเลี้ยง

ดูลูกในยุคสมัยดิจิทัล ประกอบกับร่าง 

พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิฯ ประกาศใช้บังคับ

เป็นกฎหมายแล้ว 

พฤติการณ์แห่งคดีจึงเป็นเรื่องที่                                                               

ไม่ร้ายแรงมากนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจำา 

เลยเคยกระทำาผิดหรือได้รับโทษจำาคุกมา

ก่อน กรณีมีเหตุสมควรปรานีแก่จำาเลย

เพื่อให้ โอกาสจำาเลยกลับตัวประพฤติตน

เป็นพลเมืองดีต่อไป แต่เพื่อให้จำาเลย

หลาบจำา เห็นควรลงโทษปรับจำาเลยใน

สถานหนัก 

พิพากษาว่า จำาเลยมีความผิด

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 

จำาคุก 1 ปี และปรับ 2 เเสนบาท โทษจำา

คุกให้รอการลงโทษไว้  2 ปี ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำาเลย

ไม่ชำาระค่าปรับให้จัดการตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 กรณีต้อง

กักขังแทนค่าปรับให้กักขังไม่เกิน 1 ปี

มูลเหตุคดีน้ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ย่ืนคำาร้องต่อศาลฎีกาขอให้วินิจฉัยว่า 

จำาเลยซ่ึงเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตาม พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2561 มาตรา 87 ตามคดีหมายเลข

ดำาท่ี คมจ.2/1564 ซ่ึงอยู่ในระหว่างท่ีศาล

ฎีกานัดพร้อมในวันท่ี 16 ส.ค.65 เวลา 

09.00 น. เพื่อรอฟังผลคดีน้ี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับรัฐ 

ธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 101 (13) 

บัญญัติไว้ว่า สมาชิกภาพของ ส.ส.สิ้น

สุดลงเมื่อต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำา

คุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่

เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้

กระทำาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

ในปัจจุบันศาลฎีกาเ เผนกคดี

อาญาผู้ดำารงตำาเเหน่งทางการเมืองมีชั้น

วินิจฉัยอุทธรณ์อีก 1 ชั้น ซึ่ง น.ส.ธณิ

กานต์ พรพงษาโรจน์ สามารถยื่น

อุทธรณ์คำาพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวันนับแต่มีคำา

พิพากษา โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะ

คัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาอีก 9 คน ที่

ไม่เคยตัดสินคดีนั้นมาก่อน เท่ากับว่าคดี

นี้หากมีการขึ้นไปถึงชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์

คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด เเต่หาก น.ส.ธณิ

กานต์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ใน 30 วัน สมาชิก

ภาพ ส.ส.จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

2560 มาตรา 101 (13).

ศก.ไทย

ของธนาคารกลาง และผลข้างเคียง

ต่อห่วงโซ่อุปทานจากมาตรการ Zero 

COVID ที่เข้มงวดของจีน เศรษฐกิจโลก

ที่มีแนวโน้มชะลอลงจะส่งผลต่อการส่ง

ออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี ซึ่ง

ตัวเลขการส่งออกเดือน มิ.ย. ชี้ให้เห็น

ว่าการส่งออกไปประเทศเศรษฐกิจหลัก

เริ่มแผ่วลงบ้างแล้ว

“เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้ม

ได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน โดย

อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียในช่วงคร่ึงปีแรกอยู่

ท่ี 5.6% ซ่ึงสูงกว่าภาวะปกติท่ี 1-3% 

มาก และคาดว่าจะเร่งตัวข้ึนในช่วงคร่ึงปี

หลัง เนื่องจากราคาน้ำามันในตลาดโลกยัง

อยู่ในระดับสูง รวมท้ังการปรับข้ึนราคา

สินค้าท่ีเร่ิมกระจายตัวเป็นวงกว้างมากข้ึน 

นอกจากน้ันหากมีการปรับข้ึนค่าไฟในงวด 

ก.ย.-ธ.ค. ก็จะเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อให้เร่ง

ตัวข้ึนได้อีก ซ่ึงเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนจะกระทบ

อำานาจซ้ือภาคครัวเรือนและต้นทุนของ

ภาคธุรกิจ” นายผยงกล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กกร.

ประเมินเศรษฐกิจไทยยังโตได้ท่ามกลาง

เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว โดย

คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 

ซึ่งจะขยายตัวได้ ในกรอบ 2.75% ถึง 

3.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกคาดว่า

ยังขยายตัวได้ในกรอบ 6.0% ถึง 8.0% 

จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ที่ 

5.0-7.0% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่

ในกรอบ 5.5% ถึง 7.0% เพิ่มขึ้นจากการ

คาดการณ์ก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัว

ที่ 5.0-7.0%

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวและมาตรการ

ภาครัฐเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยในช่วง

ที่เหลือของปี การฟื้นตัวของภาคการ

ท่องเที่ยวชัดเจนขึ้น โดยนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

หลังยกเลิกมาตรการ Thailand Pass 

คาดว่ามีโอกาสแตะระดับ 7-8 ล้านคน 

ประกอบกับยังมีแรงหนุนกำาลังซื้อจาก

มาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการ

คนละครึ่งระยะที่ 5 ที่คาดว่าจะกระตุ้น

การใช้จ่ายได้ประมาณ 3.8 หมื่นล้าน

บาท หรือราว 0.2% ของ GDP ซึ่ง

จะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจที่

ยังเปราะบางท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจาก

ภายนอกประเทศและภาวะเงินเฟ้อที่

กระทบอำานาจซื้อ

นายผยงกล่าวว่า ประเด็นอื่นๆ ที่

หารือในการประชุม กกร. อาทิ แนวโน้ม

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศ

ภายหลังธนาคารแห่งประเทศไทยปรับ                                                      

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและค่าธรรม 

เนียม FIDF ที่ประชุม กกร.เห็นว่ามี

ความสอดคล้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

รวมถึงแนวทางของนโยบายการคลัง

และความจำาเป็นในการรักษาสมดุลด้าน

นโยบายในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยกำาลัง

เพิ่มขึ้นทั่วโลก.

ไทยในกระแสความขัดแย้ง

ยืนอย่างไรท่ามกลางมิตร

ถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำา

ราชอาณาจักรไทย ออกแถลงการณ์ครั้งสำาคัญหลัง

จากที่ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางเยือนไต้หวันของประเทศจีน โดย

ระบุว่า เป็นการเยือนโดยไม่สนใจการคัดค้านอย่างรุนแรงและ

การแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลัก

การประเทศจีนเดียว และแถลงการณ์ร่วมจีนและสหรัฐทั้ง 3 

ฉบับอย่างร้ายแรง โดยระบุว่าเป็นการบ่อนทำาลายรากฐาน

ทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอย่างร้ายแรง และ

เป็นการรุกล้ำาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ

จีนอย่างร้ายแรง 

แถลงการณ์ชี้ว่า การกระทำาดังกล่าวเป็นการบ่อนทำา 

ลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรง 

และก็เป็นการส่งสัญญาณผิดพลาดอย่างร้ายแรงไปยังกลุ่ม

อิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกจากประเทศจีน ย้ำาชัดว่า

โลกนี้มีแค่ประเทศจีนเดียว ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน

จีนที่แบ่งแยกไม่ได้ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่รัฐบาลเดียวที่สามารถ

เป็นตัวแทนของทั่วประเทศจีน มติ 2758 ของสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1971 ได้มีการรับรองในเรื่องนี้อย่าง

ชัดเจน นับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อ

ปี ค.ศ.1949 

และยังได้หยิบยกข้อมูลว่า มีทั้งหมด 181 ประเทศ ได้

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนบนพื้นฐาน

หลักการประเทศจีนเดียว ซึ่งเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคม

โลกและหลักการขั้นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พร้อมฉายภาพสถานการณ์ปัจจุบันว่า สถานการณ์

ในช่องแคบไต้หวันกำาลังเผชิญกับความตึงเครียดและความ

ท้าทายที่รุนแรงรอบใหม่ สาเหตุที่แท้จริงก็คือ ทางการไต้หวัน

และฝ่ายสหรัฐได้พยายามเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่อย่างต่อ

เนื่อง โดยใช้ไต้หวันในการควบคุมจีน บิดเบือนทำาลายหลักการ

ประเทศจีนเดียวอย่างต่อเนื่อง

ไม่เท่านั้นยังกล่าวประณามสหรัฐว่าเป็นภัยคุกคามอย่าง

ร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศจีน และได้บ่อน

ทำาลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

พร้อมสรุปว่า การเยือนไต้หวันของนางแนนซีเป็นการยั่วยุ

ทางการเมืองอย่างรุนแรงในการยกระดับการไปมาหาสู่กัน

อย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวัน ซึ่งฝ่ายจีนจะไม่

ยอมรับอย่างเด็ดขาด เมื่อดูจากปฏิกิริยาของจีนในการแสดง

ท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง และออกแถลงการณ์ในลักษณะ

ของการทวงถามความมั่นใจกับมิตรประเทศต่อคำามั่นสัญญา

เดิมที่ได้เห็นชอบร่วมกัน  

โดยเฉพาะแถลงการณ์ถึงประเทศไทย อ้างอิงถึงการ

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 2 ประเทศ และ

จุดยืนรัฐบาลไทยในการได้ดำาเนินตามนโยบายจีนเดียวมาโดย

ตลอด สนับสนุนการรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียวโดยสันติ

วิธี ยอมรับว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาล

ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของประเทศจีน อีก

ทั้งยอมรับจุดยืนของรัฐบาลจีนว่ามีเพียงประเทศเดียว ไต้หวัน

เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ เราเชื่อว่ารัฐบาล

และประชาชนจากทุกวงการของประเทศไทยจะสนับสนุน

จุดยืนอันชอบธรรมของประเทศจีนอย่างที่เคยปฏิบัติมา

นับแต่การเผชิญหน้าด้วยกำาลังทางทหารระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครนเป็นต้นมา ความตึงเครียดในการเคลื่อนกำาลัง

ทางทหารในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกก็เพิ่มมากขึ้น การก่อ

กำาเนิดของฐานบิน ฐานทัพเรือใหม่ๆ การสร้างพันธมิตรของ

มหาอำานาจเพื่อตอบสนองต่อการสนับสนุนการใช้กำาลังทาง

ทหารเริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นในหลายๆ ประเทศ แถลงการณ์

ของสถานทูตจีนดังกล่าวจึงเปรียบเหมือนสัญญาณเตือนให้

มิตรประเทศอย่างไทยตระหนักในท่าทีเดิมที่เคยมีกันไว้ ใน

ขณะที่ ไทยซึ่งมีนโยบายทางการเมืองระหว่างประเทศที่ ไม่

เลือกข้างจะเดินต่อไปอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าจับตาดู.

ส

นายสุทิน คลังแสง 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) 

รัฐบาลบอกว่ามีทางออกด้วยการออกพระราชกำาหนด 

(พ.ร.ก.) เพื่อให้อำานาจ กกต.ใช้ในการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง

ไม่ดี ที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะกฎหมายที่เป็นกติกา ควรมีคนกลาง

เป็นคนเขียน หากออก พ.ร.ก.ก็มีความวิตกกังวลว่าจะเป็นการ

เข้าทางรัฐบาล กฎหมายที่ใช้ในการเลือกตั้งเปิดช่องให้คนเข้าสู่

อำานาจ ต้องเป็นกฎหมายที่ทุกคนยอมรับ ซึ่ง พ.ร.ก.ไม่ควรนำา

มาใช้ ด้วยกฎหมายเลือกตั้ง ทุกคนควรหาทางออก กฎหมายใน

สภาจะดีที่สุด.

สนอง  

เมื่อแตกตวัออกมา จงึไมรู่ว้า่รุน่พีเ่ซนตค์าเบรยีลอยา่ง ‘บิก๊ปอ้ม’  

จะยังซัพพอร์ตอยู่หรือไม่  

เพราะในบรรดาพรรคใหม่ วันนี้มีเพียง ‘พรรครวมแผ่นดิน’  

ของ ‘บิ๊กน้อย’ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าพรรคเท่านั้น

ที่ ‘บิ๊กป้อม’ ออกมาพูดชัดว่าเป็นพรรคพันธมิตร  

แต่ไม่ว่าอย่างไร ‘บิ๊กตู่’ จำาเป็นต้องมี ‘รวมไทยสร้างชาติ’ เอา

ไว้เผื่อเหลือ-เผื่อขาดไว้ก่อน เพราะวันนี้ ไม่มีใครรับประกันได้ว่า เมื่อ

ถึงการเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐจะยังเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีอยู่หรือไม่  

ต่อให้ ‘บิ๊กป้อม’ หรือใครต่อใครในพรรคพลังประชารัฐจะยืน 

ยันหนักแน่นว่า จะเสนอชื่อ ‘บิ๊กตู่’ เหมือนเดิม แต่อย่างที่ทราบกัน

ภายในพรรคเองมีบางส่วนที่คิดว่า ‘บิ๊กตู่’ ไปต่อไม่ไหว โดยเฉพาะ

ทีมหลังม่านป่ารอยต่อฯ ที่เปิดปฏิบัติการขย่ม 2 ป. ป.ประยุทธ์ และ  

‘ป.ป๊อก’ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยมาหลายครา  

ฉะนั้น หากถึงเวลาพรรคพลังประชารัฐตุกติกขึ้นมา ‘บิ๊กตู่’ ยัง

มีทางไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของ ‘บิ๊กตู่’ ต้องพูดว่ายังอยู่กับพรรคพลัง

ประชารัฐ เพราะยังต้องร่วมทำางานกันอีกหลายเดือน และรักษาไมตรี

ไม่ให้ขัดข้องหมองใจกับพี่ใหญ่  

เช่นเดียวกับการที่ระบุว่า กำาลังคิดเรื่องจะไปสมัครเป็นสมาชิก

พรรคอยู ่ซึง่ไมแ่ปลกอะไร เพราะพรรคพลงัประชารฐัเปน็พรรคทีเ่สนอ

ชื่อ ‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกฯ ตราบใดที่พรรคยังประกาศว่าสนับสนุน ก็ไม่มี

เหตุต้องตีตัวเหินห่าง  

และหากถึงวันเลือกตั้ง ไม่มีการบิดพลิ้วเปลี่ยนแผน พรรคพลัง

ประชารัฐก็ยังคงจะเป็น ‘นั่งร้านหลัก’ เฉกเช่นเดิม เพราะมีศักยภาพ

มากกว่าพรรคอื่นๆ ในองคาพยพ 

เพียงแต่วันนี้วันที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ‘บิ๊กตู่’ จำาเป็นต้อง                          

มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย และไม่เสียหาย

อะไรหากจะมีมากกว่า 1 พรรคเสนอชื่อ ‘บิ๊กตู่’ เป็นแคนดิเดตนายก                                                                                      

รัฐมนตรี 

แต่ที่น่าสนใจคือ 2 พรรคนี้ จะเป็น ‘กัลยาณมิตร’ หรือ ‘คู่แข่ง’ 

ในสนามเลือกตั้ง เพราะทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลัง

ประชารัฐต่างระบุว่า จะส่งผู้สมัครครบทุกเขต  

หาก ‘บิก๊ปอ้ม’ ไมม่องพรรครวมไทยสรา้งชาตเิปน็พนัธมติร และ

มองว่าเป็นอุปสรรค เพราะผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับทั้งคู่ โดยเฉพาะใน

พื้นที่ภาคใต้ ที่ดูแล้วเป็น ‘พื้นที่เป้าหมาย’   

วันนี้การมีพรรครวมไทยสร้างชาติมันอาจชัดเจนว่าเป็นพรรค  

‘บิก๊ตู’่ แตม่นักำาลงัสรา้งความไมช่ดัเจนใหก้บัผูต้ามที่ ไมรู่ว้า่ ตกลงเอา

อย่างไร ต้องอยู่พรรคไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้า. 

วมไทยสร้างชาติ” ภายใต้การนำาของ ‘เสี่ยตุ๋ย’ พีระ                                                                     

พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการ 

เมอืง ม ี‘รากแกว้’ มาจาก ‘บิก๊ตู’่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  

คำาว่า ‘รวมไทยสร้างชาติ’ เป็นคำาที่ ‘บิ๊กตู่’ ชื่นชอบ เช่นเดียว

กับคำาว่า ‘ประชารัฐ’ ที่มาของชื่อพรรค ‘พลังประชารัฐ’ แต่กาลก่อน 

‘รากแก้ว’ ของทั้ง ‘รวมไทยสร้างชาต’ิ และ ‘พลังประชารัฐ’ 

ล้วนมาจาก ‘บิ๊กตู่’ ด้วยกันทั้งสิ้น 

แม้ ‘พีระพันธุ์’ จะยืนยันว่า พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็น

พรรคอะไหล่ของพรรคพลังประชารัฐ แต่มิอาจปฏิเสธได้ว่ามันถูกสร้าง

ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเดินให้กับ ‘บิ๊กตู่’  

เพราะตั้งแต่วางโครงสร้างจวบจนตั้งพรรค ‘บิ๊กตู่’ รับรู้ ในทุก

ขั้นตอน 

อยู่แค่ ‘รวมไทยสร้างชาติ’ จะอยู่ในสถานะ ‘แบงก์พัน’ หรือ  

‘แบงก์ย่อย’ ของ ‘บิ๊กตู่’ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้น ซึ่งตรงนี้ยัง

ไม่ชัดเจน 

ตา่งจาก ‘พลงัประชารฐั’ ทีว่ตัถปุระสงคช์ดัเจนวา่ เปน็ ‘นัง่รา้น’ 

ของ ‘บิก๊ตู’่ ตัง้แตว่นัแรกที่ไปยื่นจดจดัตัง้กบัคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

(กกต.) เมื่อหลายปีก่อน 

อีกความต่างคือ พรรคพลังประชารัฐเน้นการกวาดต้อนนักการ

เมืองไม่ว่าจะอยู่ขั้วไหนให้มากระจุกตัวกันอยู่ที่จุดเดียว ในขณะที่จุด

เริม่ตน้ของพรรครวมไทยสรา้งชาต ิเปน็การรวมตวักนัของนกัการเมอืง

ทีส่ว่นใหญเ่คยอยูก่บัพรรคประชาธปิตัย ์โดยเฉพาะสาย กปปส.ทีค่นมกั

เรียกกันว่า ‘ทีมลุง’  

ขณะเดยีวกนั ‘รวมไทยสรา้งชาต’ิ มลีกัษณะคลา้ยกบั ‘รวมพลงั

ประชาชาติไทย’ ของ ‘สุเทพ เทือกสุบรรณ’ ต่างกันที่พรรครวมไทย

สร้างชาติได้มืออาชีพในพรรคประชาธิปัตย์มาเยอะกว่า และมีโอกาส

จะโตได้มากกว่า 

แต่จะโตเท่ากับพรรคพลังประชารัฐเมื่อปี 2562 หรือไม่ ขึ้นอยู่

กับว่า ‘ลมใต้ปีก’ เพราะต้องยอมรับว่า คีย์แมนสำาคัญที่ทำาให้พรรค

พลังประชารัฐกลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ในเวลารวดเร็วได้มาจากเพา

เวอร์และบารมีของ ‘บิ๊กป้อม’ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค  

นักการเมืองที่เดินเข้าซุ้มพลังประชารัฐในครั้งนั้น มีทั้ง ‘สมัคร

ใจ-จำาเป็น’ เดดไลน์สุดท้ายก่อนตัดสินใจส่วนใหญ่ล้วนแต่ผ่านการพูด

คุยกับ ‘บิ๊กป้อม’ มาแล้วทั้งนั้น  

 ในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติ ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว

ออกมาตลอดว่า ‘บิ๊กป้อม’ ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ เพราะไม่ต้องการ

ให้กระจัดกระจายกันไปอยู่ที่อื่น แต่ต้องการให้รวมกันอยู่ที่พรรคพลัง

ประชารัฐแห่งเดียว  

แม้แต่ตัว ‘พีระพันธุ์’ เอง ครั้งหนึ่ง ‘บิ๊กป้อม’ ยังต้องการมัดให้

อยู่ด้วยกัน โดยดึงรุ่นน้องเซนต์คาเบรียลรายนี้ ไปพรีเซนต์การปฏิรูป

โครงสร้างพรรคพลังประชารัฐใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

พรรคมาแล้ว แต่สุดท้ายพิมพ์เขียวของ ‘พีระพันธุ์’ ไม่ได้รับการตอบ

“ร

อยู่ ‘พปชร.’ แต่ก่อตั้ง ‘รทสช.’

ความชัดเจนที่ยังพร่ามัว ‘3 ป.’

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี พร้อมคณะ มีกำาหนดการลงพ้ืนท่ี

ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรีในวันท่ี 4 

ส.ค.2565 เพื่อติดตามข้อส่ังการและรับฟัง

ปัญหาจากประชาชนในพ้ืนท่ี ในช่วงเช้า

นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา 

จ.กาญจนบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ำาและมีภัยแล้งเป็นประจำา

ทุกปี เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเป็น

ท่ีราบเชิงเขาและเป็นพ้ืนท่ีเขตเงาฝน ไม่มี

แม่น้ำาไหลผ่าน รวมท้ังขาดแคลนระบบ

ชลประทาน จากน้ันช่วงบ่ายนายกฯ                                                      

พร้อมคณะเดินทางไปติดตามการจัด

ระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝ่ังแม่น้ำา

แควน้อยแควใหญ่เพ่ือส่งเสริมการท่อง

เท่ียว ภายใต้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสอง

ฝ่ังแม่น้ำาแควน้อยแควใหญ่ จ.กาญจนบุรี 

ท่ี ได้ดำาเนินการแก้ ไขปัญหาแพรุกล้ำา

แม่น้ำาแควใหญ่และแม่น้ำาแควน้อย รวม

ท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือโดยจัด

สร้างจุดชมวิว Sky Walk บริเวณริมฝ่ัง

แม่น้ำาแควใหญ่ ซ่ึงเป็นแลนด์มาร์กแห่ง

ใหม่ ตลอดจนจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิ

ทัศน์พ้ืนท่ีริมฝ่ังแม่น้ำาแควใหญ่ จัดทำาเป็น 

Walking Street เพื่อฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว. 

‘บิ๊กตู่’เยี่ยมเมืองกาญจน์ตามปัญหาน้ำา
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3บทความ-ในประเทศ

รื่องน่าหวาดเสียว เครื่องบินนกแอร์ลื่นไถลตกรันเวย์ 

สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้

รับบาดเจ็บรุนแรง อันตรายถึงข้ันเสียชีวิต แต่เรื่องราว

ลักษณะน้ียังมีมุมมองให้น่าคิด ให้ติดตามกันต่อไป โดยเฉพาะ

ในเรื่องความปลอดภัย การเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากรันเวย์ 

การขนถ่ายผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน ท่ีเป็นไปอย่างล่าช้า นับ

ต้ังแต่เกิดเหตุเมื่อ 30 ก.ค. ทำาให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์  

แม้กระทรวงคมนาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะเร่ง

สอบสวนหาสาเหตุ แต่ยังไม่สามารถดับอารมณ์ขุ่นเคืองของ

ผู้คนท่ีต้องเดินทางโดยสาร

เครื่องบินเป็นประจำาได้  และ

ยังจะไม่มีการเปิดใช้สนามบิน

อย่างน้อยถึงวันท่ี 5 ส.ค. ใน

เรื่องน้ี ผู้การป๊อบ-น.อ.อนุดิษฐ์ 

นาครทรรพ ส.ส.กทม. พรรค

เพ่ือไทย ในฐานะนักบินรบ 

เฝ้าติดตามสถานการณ์ และ

สะท้อนมุมมองผ่านช่องทางใน

โลกออนไลน์ตอนหน่ึงว่า 

“เช่ือหรือไม่ เร่ืองนก

แอร์ล่ืนไถลตกรันเวย์เม่ือวัน

ท่ี 30 ก.ค.65 อาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางด้านการบินของ

ไทยได้เลย การท้ิงผู้โดยสารอยู่บนเครื่องเป็นช่ัวโมง กำาลังสะท้อน

ข้อเท็จจริง ท่าอากาศยานระดับนานาชาติของประเทศไทยขาด

มาตรฐานและเครื่องมือ อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ หรือไม่ หรือการปิด

สนามบินยาวเพื่อทำาการกู้เครื่องบินท่ีเกิดอุบัติการณ์ลื่นไถลออก

นอกทางว่ิง กำาลังสะท้อนถึงมาตรฐานของท่าอากาศยานท่ีขาด

อุปกรณ์เครื่องมือสำาหรับจัดการกับอากาศยานใช่หรือไม่ 

สมมติว่ามีสายการบินสัญชาติไทยไปไถลออกนอกทางว่ิง

ท่ีสนามบินแฟรงก์เฟิร์ต คิดว่าท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตจะรอ

ให้ใครมากู้ หรือเขาจะเป็นคนกู้ คงไม่มีใครปิดสนามบิน 5 วัน

เพื่อรอให้ใครมากู้ แต่ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องย่อมต้องรีบกู้ให้เร็วท่ีสุด เพื่อรีบเปิดสนามบินให้กลับ

มาใช้งานได้ต่อไป 

ต้องต้ังคำ�ถ�มไปยัง ทอท.ท่ีเป็นรัฐวิส�หกิจท่ีร่ำ�รวยระ

ดับต้นๆ ของประเทศ ทำ�ไมต้องไปยืมอุปกรณ์จ�ก กรมท่�

อ�ก�ศย�น? ตัวเองไม่ลงทุนเตรียมก�รอะไรไว้เลยหรือ

อย่�งไร? แล้วกรมท่�อ�ก�ศย�น จะมีเครื่องมือหนักได้อย่�งไร? 

สุดท้�ยก็ต้องไปยืมจ�กศูนย์ซ่อมใหญ่ของก�รบินไทย ท่ี ทอท.

กำ�ลังไล่บีบเค้�ออกจ�กพ้ืนท่ี ต้องยอมรับกันได้แล้วว่� Aero-

drome Crisis Management แย่ม�กจริงๆ ระเบียบ กฎหม�ย ข้อ

ไหนมันไม่ทันสมัย ล้�หลัง ไม่เป็นส�กล ควรจะหยุดบังคับใช้ได้

แล้ว ก�รปิดสน�มบินอินเตอร์ 5 วันเป็นเรื่องท่ีม�ก  อย่�ปัดภ�ระ

ตนเอง ท้ัง CAAT และ AOT ผิดแล้วอย่�ให้ผิดอีก” 

ยังไม่รู้ ในเรื่องน้ีบทลงเอยจะสรุปออกมาอย่างไร แต่ท่ี

แน่ๆ การเคลื่อนย้ายหากยังล่าช้า การเปิดใช้สนามบินได้ตาม

ปกติก็จะย่ิงล่าช้า ย่ิงทอดยาวออกไป และมีแต่จะสร้างความ

เสียหายเพ่ิมมากข้ึน.  

 ม้าไม้ 

อย่าให้ผิดอีก

เ

กมธ.รฐับาลผา่นงบตัง้ตน้ซือ้เอฟ-35

สมชื่อ ‘สภา ๕๐๐’ ซะละมั้ง?

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ระเทศไทย “บ้านเรา”

เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย เราก็เท่ากับ หย่ัน

หว่อหยุ่น “ตราเด็กสมบูรณ์” เท่าน้ัน

ฉะน้ัน เมื่อผู้ใหญ่เขาเหยียบหัวแม่ตีนกัน ไทยเราเป็น

เด็ก-เป็นเล็ก ระดับรัฐบาลไม่น่าห่วง เพราะเขารู้ว่าควรวางท่าทียังไง 

ในเมื่อท้ังซ้าย ท้ังขวา.....

ข้างหน่ึงก็มหามิตร อีกข้างก็ญาติผู้ใหญ่ ส่วนรัสเซียน้ัน 

มิตรแท้จริงใจ ไทยรอดจากกรงเล็บนักล่าอาณานิคมมาได้ ก็เพราะ 

“พ่ีมีแต่ให้” คนน้ีแหละช่วยเหลือ

ท่ีน่าห่วงก็แต่ “ผู้สันทัดกรณีคีย์บอร์ด” เท่าน้ัน จะรักใคร-เชียร์

ใคร ให้อยู่ในใจ เป็นดีท่ีสุด 

ถ้าคัน จนทนไม่ไหว อยากวิจารณ์ ก็วิจารณ์ไป 

แต่ขอให้ระวัง “การใช้ถ้อยคำา” ท่ีไปท่ิมตำาฝ่ายโน้น-ฝ่ายน้ี 

แบบเลือกข้าง การทำาอย่างน้ัน นอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว

ทางตรงกันข้าม ในยุคสื่อสารดิจิทัล.........

การ “วิพากษ์-วิจารณ์” แบบเชียร์มวยน้ัน แต่ละฝ่ายเขาจะ

ประมวลเป็นท่าทีและความเห็นในความเป็นประเทศน้ันๆ ไปยัง

รัฐบาลของเขา

แล้วไทยเราก็จะเสียท้ังมิตร เสียท้ังญาติผู้ใหญ่ เสียน้ำาใจไป

กระท่ัง “พ่ีหมี” แดนไกล ท่ีมีแต่ให้ไทยเราเสมอมา

ย่ิงเดือนพฤศจิกาไทยเราเป็น “ประเทศเจ้าภาพ” ประชุม 

APEC ด้วยแล้ว

กรุงเทพฯ “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ” จะเป็นศูนย์รวม

แห่งการพบปะของ “ผู้นำา ๒๑ เขตเศรษฐกิจ”

และท่ีจะขาดมิได้ ถ้าขาด “งานกร่อย” ทันที ก็คือ ๓ ผู้ย่ิงใหญ่

ของโลก “ผู้นำาสหรัฐฯ ผู้นำาจีน และผู้นำารัสเซีย” 

จะว่าไป ก็เป็น “โอกาสดี” ของไทยอย่างหน่ึง......

ถ้าไทยเรา วางตนให้ “อันเป็นท่ีรักและเอ็นดู” ของ ๓  

มหาอำานาจท่ีกำาลัง “ซ่อนใจ” กันอยู่ 

แล้วสามารถเชิญให้มาร่วมประชุม APEC พร้อมหน้ากันได้ 

โดยยินดีใช้ไทยให้เป็น “สถานท่ีกลาง” สำาหรับ  ๓ พ่ีเบ้ิม ได้มีโอกาส

สนทนากันเองแบบชิลๆ

โอ...ไทยเรามันจะขนาดไหน!? 

งานน้ี ก็ต้องยกให้เป็นงาน “มหาหิน” ของนายกฯ กับรัฐมนตรี

ดอน และทีมงานกระทรวงการต่างประเทศ

ถ้าทำาให้ไทยเป็นสถานท่ี “Only love, No  war” สำาหรับทุก

ประเทศในโลกท่ีต้องการเคลียร์ใจกันได้ละก็

แค่ “คิด” ก็ตื่นใจ

เข้าคอก แต่เงินเดือน ผลประโยชน์ บาท-สลึง ก็ขาดไม่ได้ ท้ังข้าวปลา

อาหาร ก็ประเคนให้ฟรี

เรียกตัวเอง “ท่านผู้ทรงเกียรติ” โดยไม่กระดากปาก แล้วคิด                                                                                

บ้างม้ัย....

เปิดแอร์ เปิดไฟในห้องประชุมรอเป็นช่ัวโมง ค่าไฟฟ้าตอนน้ีหน่วย

ละเท่าไหร่ กะโหลกคิดมีม้ัย

ท้ังเจ้าหน้าท่ี-พนักงานอีกเป็นร้อย เขาต้องรอ มันเป็นเงินสูญ

เปล่าอีกเท่าไหร่?

ฉิบหายใคร....

น่ีแหละ “ฉิบหาย” ภาษีกูโดยตรงละ คิดแล้วอยากเช่าสัปปายะ

สภาสถาน เปิดเป็น “สถานอาบนวด” ซะจริงๆ 

คุ้มกว่า มีประโยชน์กว่า ถูสบู่ แล้วถีบลงเจ้าพระยา ยังได้ค่า

ช่ัวโมงเข้าคลัง!

ทำาให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า น่ี...เป็น “แผนดึงเวลา” เพื่อจะล้มกฎหมาย

ลูก “ว่าด้วยการเลือกต้ัง” หรือเปล่า?

จากเดิม หาร ๑๐๐ พอวาระ ๒ พลิกกลับเป็นหาร  ๕๐๐ ต่อมาก็

มีข่าว อยากกลับไปให้หาร ๑๐๐ ใหม่

จะทำาไงล่ะทีน้ี เพราะมาไกลแล้ว จะกลับไปอย่างเดิมก็ไม่ได้ ต้อง

รอผ่านวาระ ๓ ไปถึงช้ัน กกต.และศาลรัฐธรรมนูญโน่น ว่าจะเอายังไง

ทีน้ี มันก็มีเทคนิคทางรัฐธรรมนูญ “เป็นทางออก” อยู่ว่า กฎหมาย

ลูกต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

จะครบ ๑๘๐ วัน ก็วันจันทร์ท่ี ๑๕ สิงหาน้ีแล้ว เรียกว่ามีเวลา

ทำาการอีกไม่ถึงสัปดาห์ แต่ยังมีหลายมาตราค้างอยู่

ก็อาศัยช่องน้ี.....

ดึงให้มันเลย ๑๘๐ วัน กฎหมายลูกก็ตกไป!

แล้วย้อนกลับไปเอาร่างกฎหมายเลือกต้ังท่ี กกต.ร่างไว้ “บัตร ๒ 

ใบ หาร ๑๐๐” มาใช้แทน

มันก็จะเสร็จสมอารมณ์หมายด้วยกันท้ังฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล 

(ยกเว้นพรรคเล็ก) ท่ีคิดสะระตะใหม่แล้ว หาร ๑๐๐  ดีกว่า

ถ้าเล่นแบบน้ี ก็ได้อย่าง แต่ก็ต้องเสียอย่าง คือร่างของ กกต.ต้อง

ทำาไพรมารีโหวตตามรัฐธรรมนูญเดิม

ส่วนร่างของพรรคการเมือง การสรรหา ส.ส.ไม่ต้องทำาไพรมารี

โหวตแต่ละเขต ใช้สมาชิกพรรคในเขตจังหวัด คัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ได้

ทุกเขต ท้ังจังหวัด

น่ีผม “อ่านเกม” เอานะ ผิด-ถูก ยังไม่แน่ใจ เพราะอันท่ีจริง 

รัฐสภาเมื่อวานต้องไม่ล่ม  

เนื่องจาก ก่อนหน้า วิป ๓ ฝ่าย คือฝ่ายวุฒิสภา, ฝ่ายค้าน และ

ฝ่ายรัฐบาล ประชุมตกลงร่วมกันเรื่องตารางการประชุมแล้ว โดยท่าน

ชวนเป็นประธาน 

คือ มันมีกฎหมายบรรจุเป็นวาระก่อนหน้ากฎหมายลูกเลือกต้ัง

อยู่ ๒ ฉบับ ตามท่ีตกลงกัน ท่ี ๒-๓ สิงหาจะประชุมให้เสร็จ 

จากน้ัน เป็นร่างกฎหมายลูกเลือกต้ัง เพ่ิมวันท่ี ๙-๑๐  สิงหา

สำารองไว้ เพื่อลุยกันให้ทัน ก่อนครบ ๑๘๐ วัน ในวันท่ี ๑๕ สิงหา

แล้วจู่ๆ เมื่อวาน กว่าคร่ึงก็พร้อมใจกัน “เบ้ียว” ซะง้ัน!?

มันก็ผิดแผน-ผิดเวลา.....

ค้างเต่ิงอยู่ตรง พ.ร.บ. “กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานใน

กระบวนการยุติธรรม” เวลา ๑๘๐ วันก็กระช้ันไล่ตูดใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

น่ีก็วันท่ี ๔-๕ สิงหา เป็นงานประชุมของ ส.ว.เขา แล้วก็ปิด

เสาร์-อาทิตย์ เหลือ ๘-๑๑ สิงหา จากน้ันก็หยุด ๑๒  สิงหา ตามด้วย

เสาร์-อาทิตย์

เปิดมาอีกที ก็จันทร์ ๑๕ สิงหา

หมดเวลา ๑๘๐ วัน กฎหมายลูก หาร ๕๐๐ ท่ีไม่จบ ก็ต้องใส่

โลง หามไปฝัง

แล้วไปขุดเอาร่างของ กกต. “หาร ๑๐๐” กลับมาใช้  ชาว

บ้านด่า ว่ากลับกลอกไป-มา ก็ด่าไป พวกกูด้านพอ แต่ได้บัตร ๒ 

ใบ หาร ๑๐๐ 

เสร็จสมอารมณ์หมายโจรประชาธิปไตยแล้ว (โว้ย)! 

น่ี....

มันส่ออาการไปแบบน้ี แต่อาจไม่ใช่ ท่ีผมพูดไป “ผิดท้ังหมด” 

ก็เป็นได้ ก็ต้องดูอีก ๔-๕ วันท่ีเหลือ ว่า “๓  ฝ่าย” เขาจะ แสดงความ

จริงใจอย่างไร?

มาร่วมกันทำา เร็วๆ ลวกๆ ท่ีค้างให้ผ่านไป 

แล้วรีบผ่าท้องทำาคลอด “กฎหมายลูกเลือกต้ัง” ให้ออกมา 

ก่อนแท้งคามดลูกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมก็จะได้กราบขออภัย ท่ีหยาม

ไปล่วงหน้า

แล้วยังมีกฎหมายสำาคัญอีกฉบับท่ีรออยู่ คือร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๖ ในวันท่ี  ๑๗-๑๙ สิงหา

ก็ต้องปล้ำากันให้เสร็จ ก่อนท่ีจะหมดสมัยประชุมกลางกันยา ดู

ไปแล้วก็ “กลุ้มใจ”

คือกลุ้มว่า “กูจะมีรัฐสภา” ด้วยสมาชิกวุฒิภาวะแบบน้ีไป

เพื่ออะไร?

 ระบบ “เผด็จการประชาธิปไตยปราบโจร” พิสูจน์แล้ว คือ

ระบบพัฒนาประเทศ

ส่วนระบบ “ประชาธิปไตยโจรเบ็ดเสร็จ” คือ ระบบพัฒนา

อำานาจโจร

ไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณยาย “เพโลซี” ดูก็ได้!

ถ้าเกิดได้จริง “ประเทศไทย” เราจะเป็นเช่นไร คิดดูเถิด...พ่ีน้อง!

หยุดเรื่องฝัน หันมาคุยเรื่องจริงบ้างดีกว่า

เมื่อวาน (๓ ส.ค.๖๕) ประชุมรัฐสภา “ล่ม” ซ้ำาซากอีกแล้ว

ท้ังเห็นใจ ท้้ังอายแทนท่านประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” เลยผม

กดออดก็แล้ว ขอแรงสมาชิกในห้องประชุมไปไล่ต้อนตามห้อง

อาหาร ตามห้องประชุมกรรมาธิการก็แล้ว ตามห้องส้วม ก็แล้ว 

ตามซอกหลืบสัปปายะสภาสถาน เผื่อจะมีบางสมาชิกแอบไปผูก

คอตายอยู่ในน้ันก็แล้ว

รอ...เฝ้าแต่รอ...บางสมาชิก ลุกข้ึนกล่าวกระแทกแดกดันผ่านท่าน

ประธานชวน คร้ังแล้ว-คร้ังเล่า ก็ต้องชมความเป็น “ผู้ใหญ่” ท่ีถึงพร้อม

ของท่านประธาน

ท่านกด ท่านข่ม ท่านอดทน ท้ังภาวะน่าอดสูของสมาชิกท่ีไม่รู้

หน้าท่ี ท้ังคำาเสียดสีจากบางสมาชิก เรียกว่า รักษาบุคลิกภาพประมุข

สถาบันนิติบัญญัติได้สง่างาม

รอ...และ รอ...จาก ๔ โมงเย็น ยัน ๕ โมงเย็น 

ท้ัง ส.ส.และ ส.ว. “กว่าคร่ึง” ไม่ทราบว่า ม.ค.ป.ด.เสียท่ีไหน เพราะ

หายหัวไปหมด “ไม่ครบองค์ประชุม”

 ประธานชวนต้องก้มหน้า ข่มใจ

“ปิดการประชุม” ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กำาหนดระยะ

เวลาดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม  พ.ศ. ...ในมาตรา ๗ ท่ีต้อง 

“ค้างเต่ิง”

จะว่าไป เรื่องสภาล่ม มันเป็นเรื่อง “ประจำาสันดาน” สภาไทย

ไปแล้ว 

อยากเป็น ส.ส. อยากเป็น ส.ว.กันนัก

แต่พอได้เป็นแล้ว ประชุมแต่ละคร้ัง ย่ิงกว่าต้อนวัว-ต้อนควาย

ป

45  ต่อ 22 เสียง และงดออก

เสียง 1 เสียง ให้กองทัพอากาศ

ได้รับงบประมาณ 369 ล้าน

บาท นำาไปจัดซื้อเครื่องบินรบ 

F-35 A จำานวน 2 ลำา ระยะที่ 1 

ว่า เป็นการใช้เสียงข้างมากลาก

ไป เรื่องนี้มีการล็อบบี้คะแนน

แน่นอนโดยลุงที่อยู่ในป่า ไม่เช่น

นั้นคะแนนคงไม่ออกมาเป็นเช่น

นี้ และพวกตนในฐานะ กมธ.

เสียงข้างน้อย จะสงวนคำาแปร

ญัตติ และต่อสู้ ในสภาวาระ 2 

และวาระ 3 ต่อไป 

“ก็แพ้ แต่ทั้งนี้ขอยืนยันว่า

จะสู้ต่อไป เพราะว่าเรื่องนี้ ไม่มี

ความจำาเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะเป็น

ภาระงบประมาณของประเทศ

ต่อไปอีก 10 ปี ข้างหน้า ที่จะต้อง

เสียงบอีกประมาณ 4 หมื่นกว่า

ล้านบาท เพื่อไปซื้อเครื่องบินรบ

ดังกล่าวให้ครบฝูงบิน และค่า

ใช้จ่ายในการบินชั่วโมงละ 1.3  

ล้านบาท เมื่อเทียบกับพี่น้อง

ประชาชนกำาลังอดอยาก  ความ

เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหา

โควิด มันมีเหตุผลความจำาเป็น

อะไรไปซื้อเครื่องบินที่ขณะนี้ยัง

เป็นแค่เครื่องเปล่า ไม่มีอาวุธ 

แสดงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา  นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เห็นอาวุธสำาคัญกว่า

ปากท้องประชาชน” นายยุทธ

พงศ์กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม 

กมธ.นายยุทธพงศ์ระบุว่า ถ้า

ได้ซื้อ 2 ลำานี้แล้ว ก็ต้องซื้อต่อ

เนื่องทั้งหมด 12 ลำา เป็นเงิน

กว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็น

ภาระให้รัฐบาลในสมัยหน้าต่อไป

อีก 10 ปี และสิ่งที่ผู้บัญชาการ

ทหารอากาศระบุว่า เป็นวงเงิน

ของกองทัพอากาศ ต้องขอเรียน

ว่าไม่ใช่วงเงินของกองทัพอากาศ 

แต่เป็นเงินภาษีของประชาชน 

และขอถามกลับไปว่ามีความ

จำาเป็นอะไรในภาวะที่ประชาชน

กำาลังลำาบาก โควิดระลอก 6 

กำาลังระบาด ทุกอย่างแพง ทำาไม

ไม่เอาเงินตรงนี้ ไปช่วยเหลือ

ประชาชนก่อน และเราก็ไม่ได้มี

ภัยคุกคามจากเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่

จำาเป็นต้องซื้อในขณะนี้ 

“ลุ งที่ อยู่ ในป่ าล็อบบี้

พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดให้

ยกมือ เพื่อโหวตผ่านในงบของ

เครื่องบินรบดังกล่าว แต่ทั้งนี้ 

พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล

ได้ปรึกษากันใน กมธ.งบฯ ว่าจะ

คัดค้านการโหวตงบประมาณใน

ครั้งนี้” นายยุทธพงศ์ระบุ.

‘ชัชชาติ’ถกรับมือฝนตก

เพิ่มข้อมูลเส้นเลือดฝอย

กรุงเทพฯ • “ผู้ว่าฯ กทม.” กำาชับ 

17 เขตติดแม่น้ำาเจ้าพระยาเฝ้า

ระวังจุดอ่อนน้ำาท่วม รับมือฝน

ตกต่อเนื่อง 6-8  ส.ค.นี้ เผย

ข้อมูลเส้นเลือดฝอยไม่พอ เข้า

ช่วยเหลือไม่ทันท่วงที 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ประชุมการบริหารจัดการน้ำา

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

มีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้

บริหารสำานักการระบายน้ำา 

สำานักงานเขต 50  เขต ร่วม

ประชุมผ่านระบบการประชุม

ทางไกล โดยที่ประชุมสำานักการ

ระบายน้ำารายงานการพยากรณ์

อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาว่า 

ในช่วงเดือน ส.ค.ซึ่งจะมีฝนตก

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 6-8 ส.ค.นี้

ในกรุงเทพฯ จะมีฝนตก  60-

80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก

บางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 

200-250 มิลลิเมตร ซึ่งขณะ

นี้มีปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 99 

มิลลิเมตร และมีแนวโน้มที่จะ

สูงขึ้นเนื่องจากจะมีฝนตกอย่าง

ต่อเนื่อง จึงจำาเป็นต้องเฝ้าระวัง

สถานการณ์น้ำาอันเนื่องมาจาก

น้ำาฝน น้ำาเหนือ และน้ำาทะเล

หนุนอย่างใกล้ชิด   

นายชัชชาติ ได้ กล่ าว

กำาชับให้สำานักงานเขตพื้นที่

ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 17 เขต 

ประกอบด้วย 1.เขตบางซื่อ 

2.เขตดุสิต 3.เขตพระนคร 

4.เขตสัมพันธวงศ์ 5.เขตบางรัก 

6.เขตสาทร 7.เขตบางคอแหลม 

8.เขตยานนาวา 9.เขตคลองเตย 

10.เขตพระโขนง 11.เขตบางนา 

12.เขตบางพลัด 13.เขตบาง 

กอกน้อย 14.เขตธนบุรี 15.เขต 

คลองสาน16.เขตราษฎร์บูรณะ 

และ 17.เขตบางกอกใหญ่ ให้เฝ้า

ระวังจุดอ่อนริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

เสริมกระสอบทรายบริเวณจุด

ฟันหลอทั้งในจุดที่ยังก่อสร้าง

เขื่อนถาวรไม่แล้วเสร็จ และ

บริเวณแนวที่รั่วซึม ซึ่งขณะนี้

ทุกสำานักงานเขตได้วางกระสอบ

ทรายเสร็จแล้ว คงเหลือบริเวณ

จุดฟันหลอชุมชนศาลเจ้าเขต

สัมพันธวงศ์ขอให้เสร็จสิ้นงานเท

กระจาดก่อนจะเร่งวางกระสอบ

ทรายให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้

ยังจัดเก็บผักตบชวาเปิดทางน้ำา

ไหล  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาเพิ่ม

เติมเพื่อเร่งสูบน้ำาออกกรณีเกิด

การท่วมขัง และให้ความช่วย

เหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระ

ทบจากน้ำาท่วม เช่น ทำาสะพาน

ไม้ชั่วคราว จัดเทศกิจช่วยบริการ

ช่วยเหลือให้เกิดทางเข้าออกใน

ชุมชน 

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวเพิ่มเติม

ว่า ปัญหาขณะนี้คือศูนย์ควบคุม

ระบบป้องกันน้ำาท่วม กทม.มี

ข้อมูลเฉพาะเส้นเลือดใหญ่ คือ

ระบบระบายน้ำาหลัก แต่ยังขาด

ข้อมูลเส้นเลือดฝอยในตรอก

ซอกซอยชุมชนต่างๆ ที่อยู่ใน

พื้นที่เขต ทำาให้ไม่สามารถให้

ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

และทั่วถึง  เพราะแม้ว่าบนถนน

หลักน้ำาจะแห้งแล้ว แต่ในซอยก็

ยังต้องใช้เวลาหลังจากนั้น แม้

จะเพียงแค่ 30 นาทีก็ทำาให้คน

ที่ต้องรอและได้รับผลกระทบ   

รู้สึกไม่ดี เขตจึงต้องลงพื้นที่เพื่อ

รับทราบปัญหาและพร้อมจะ

ให้ความช่วยเหลือให้สามารถ

ใช้ชีวิตประจำาวันได้ตามปกติ 

ประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ

ทหารซึ่งพร้อมจะให้ความช่วย

เหลือ โดยขอให้เขตข้างเคียง

อื่นๆ ที่น้ำาไม่ท่วมมาระดมช่วย

เขตที่น้ำาท่วมด้วย.  

‘ปั๊ด’เลือก3แคนดิเดตนั่งผบ.ตร.

ปทุมวัน • “บิ๊กปั๊ด” เผย 3 แคน

ดิเดต “ผบ.ตร.” ดีทุกคน  แต่มี

ตำาแหน่งเดียวต้องดูความเหมาะ

สม ยันจบภายในเดือนสิงหานี้

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 ที่

กองบัญชาการตำารวจสอบสวน

กลาง (บช.ก.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ตำารวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.เพื่อ

พิจารณาแต่งตั้ง “ผบ.ตร.” ว่ายัง

ไม่มีการกำาหนด ซึ่งกระบวนการ

แต่งตั้งขณะนี้เริ่มดำาเนินการ

แล้วและน่าจะจบภายในเดือน

สิงหาคม แต่วันเวลายังไม่ได้

กำาหนด ผู้สื่อข่าวถามว่ามีราย

ชื่อในใจหรือยัง พล.ต.อ.สุวัฒน์

ตอบว่า ต้องมีการปรึกษาหารือ 

ตนมีแนวทางอยู่แล้ว ไม่ต้อง

ห่วง ทุกคนมีความสามารถ โดย

หลักการแต่งตั้งต้องมีเวลาและ

ขั้นตอนของกฎหมายด้วย และ

ไม่ได้จบแค่ในขั้นตอนนี้ ยังมีขั้น

ตอนอื่น เมื่อถามถึงแคนดิเดต 3 

คน มีความรู้ความสามารถเท่า

เทียมกันหรือไม่ ผบ.ตร.กล่าวว่า 

ก็พิจารณาดู  เรามีข้อพิจารณา

ของเรา ยืนยันไม่หนักใจ ดีทุก

ท่าน แต่มีตำาแหน่งเดียว ต้องดู

ความเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน                                                    

การแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 13  มี

แคนดิเดตด้วยกัน 3 คน เรียงตาม

ลำาดับอาวุโส ได้แก่ 1.พล.ต.อ.                                                                  

วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเร

ตำารวจแห่งชาติ  เกษียณอายุราช 

การปี 2566 2.พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์  

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.(นรต.

38) เกษียณอายุราชการปี 2566 

และ 3.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 

รอง ผบ.ตร.(นรต.40). 

รัฐสภา • “กมธ.งบฯ 66” อนุมัติ “ทอ.” ซ้ือ F-35 A  2 ลำา หลังขอ

อุทธรณ์ลดงบต้ังต้นลง 50 เปอร์เซ็นต์  “โจ้” ล่ันสู้ต่อวาระ 2-3 แฉ 

“ลุงในป่า” ล็อบบ้ี ขณะท่ี  “บ๊ิกป้อง” ขอบคุณ ขอดำาเนินการให้ดีท่ีสุด

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ใน

การประชุมคณะกรรมาธิการ  

(กมธ.) วิสามัญร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ที่มีนายวราเทพ 

รัตนากร รองประธาน กมธ.ทำา

หน้าที่ประธานการประชุม ได้

พิจารณาลงมติตามความเห็นที่

อนุ กมธ. 8  คณะเสนอการปรับ

ลดงบประมาณของหน่วยงาน

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ที่ประชุมเห็น

ด้วยกับข้อเสนอของอนุ กมธ.

ชุดต่างๆ ที่เสนอให้ปรับลดงบ

ประมาณลง 

ส่วนที่คณะอนุ กมธ.

ครุภัณฑ์ และไอซีที รัฐวิสาหกิจ 

และทุนหมุนเวียน ที่มีรายการ

สำาคัญของการพิจารณาการ

อุทธรณ์ของกองทัพอากาศที่ขอ

อุทธรณ์งบประมาณ  369.1345 

ล้านบาท จาก 738.2690 ล้าน

บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องบินโจมตี 

F-35A จำานวน 2 ลำา (เครื่อง

เปล่า ไม่มีอาวุธ) ระยะที่ 1 โดยที่

ประชุมเห็นด้วยกับการอุทธรณ์

ของกองทัพอากาศ ด้วยคะแนน 

45 เสียง  ต่อ 22 เสียง และงด

ออกเสียง 1 เสียง สรุปว่า กมธ.

ชุดใหญ่อนุมัติให้จัดซื้อเครื่อง

บินโจมตี F-35 A จำานวน 2 ลำา 

วงเงิน 369.1345 ล้านบาท ตาม

ที่กองทัพอากาศอุทธรณ์มา 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเต

พรรครวมไทยสร้างชาติ มีมติให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  เป็นหัวหน้าพรรค นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ 

เลขาธิการ, นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ เหรัญญิก, นายเกรียงยศ สุดลาภา นายทะเบียนสมาชิก โดย

มีการประชุมที่สโมสรราชพฤกษ์ 

มีย์ ผบ.ทอ. กล่าวว่า ขอขอบคุณ

คณะกรรมาธิการงบประมาณ 

2566 ที่ผ่านโครงการจัดซื้อ F-35 

A ของกองทัพอากาศ และเห็น

ด้วยกับความสำาคัญของกองทัพ

อากาศในภารกิจป้องกันประเทศ 

ขอยืนยันว่างบประมาณที่ได้รับ

จะดำาเนินการให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และจะทำาอย่างเต็มความ

สามารถ ให้มีความโปร่งใส ไร้

คอร์รัปชัน

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย (พท.) และ

โฆษกคณะกรรมาธิการ  (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.)  งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566  แถลงกรณีที่ประชุม 

กมธ.ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 



ป พ.ศ.2496-2500 พลตํารวจเอกเผาไดสั่งการใหตํารวจพลรม

ไปปราบปรามจีนฮอที่ลักลอบคาฝนและยาเสพติดที่บริเวณสามเหลี่ยม

ทองคํา ชายแดนไทย ลาว และพมา ตั้งคายพักที่วัดสวนดอก อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม

กําลังสวนหนึ่งไดเดินทางไปทางอากาศ โดยการกระโดดรมลง

ที่สนามบินเชียงใหม สรางความต� นเตนประทับใจใหกับชาวเชียงใหม

เพราะเพิ่งเคยเห็นการกระโดดรมเปนครั้งแรก

ผลการปฏิบัติไดทําการจับกุมการลักลอบคาฝนกวา 70 ครั้งและ

ปฏิบัติภารกิจที่สําคัญมาก คือการกระโดดรมลงตามแนวชายแดนเพ� อ

ลาดตระเวนสํารวจสภาพภูมิประเทศ

จนพูดกันวา “ไมมีพื้นดินสวนไหนของเมืองไทยที่ตํารวจพลรม

ไมรูจัก” บางสวนก็เดินลาดตระเวนโดยทางเทา หาขาว รายงานสภาพ

ความเปนอยู หมวดเสนารักษไดชวยรักษาพยาบาล ชวยชีวิตประชาชน

ในทองที่หางไกลคมนาคมจํานวนมาก

พ.ศ.2503 มีการเปล่ียนแปลงการจัดหน�วยราชการของกรมตํารวจ

ใหม ยุบกองบังคับการยานยนต ยกฐานะหน�วยตํารวจพลรมเปนกอง

กํากับการสนับสนุนทางอากาศ “กก.สอ.”

พันตํารวจตรีประเนตร ฤทธิฤๅชัย เปนผูบังคับหน�วยเปนคน

แรกขึ้นการบังคับบัญชากับฝายสนับสนุนภูธรชายแดน กองบัญชาการ

ตํารวจภูธร (ชายแดน) กระทรวงมหาดไทย

กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ มีพระราชกฤษฎีกากําหนด

ภารกิจ ดังนี้

1.เปนหน�วยปฏิบัติการของกรมตํารวจ เปนหน�วยสนับสนุนเคล� อน 

ที่เร็วของกองบัญชาการตํารวจชายแดน ปฏิบัติการในยามฉุกเฉิน

2.เตรียมที่จะสงกําลังพรอมอุปกรณและวิทยุส� อสารโดดรมลง 

เสริมกําลังไมวาจุดใดในประเทศไทย

3.เตรียมสงหน�วยพยาบาล 

พร้อมอุปกรณ์ส่ือสารโดดร่มลงจุดใดๆ                                           

ในประเทศไทยเพื่อเตรียมการรักษา

พยาบาลราษฎรในกรณีเกิดโรคระบาด

หรือไดรับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ ซึ่ง

เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขไม

สามารถเขาไปถึงปฏิบัติการไดทัน

ทวงที

4.ประสานการปฏิบัติกับกระ 

ทรวงสาธารณสุข ในการสงเคร� องเวช 

ภัณฑและเสบียงอาหารทางอากาศให

กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร

พ.ศ.2515 กรมตํารวจไดจัดตั้ง                                                      

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชาย 

แดน และใหกองกํากับการสนับสนุน

ทางอากาศ เปนหน�วยในสังกัด

พ.ศ.2529 กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ ยายที่ทําการไป

อยูที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.2548 กองกํากับการสนับสนุนทางอากาศ ยกฐานะเปนกอง

บังคับการสนับสนุนทางอากาศ

พ.ศ.2552 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ประกอบดวยฝาย

อํานวยการ และกองกํากับ 1-5

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรง

เมตตาแกตํารวจพลรมอยางยิ่ง และพระราชทานความชวยเหลือ

ดานตางๆ เพ� อใหการปฏิบัติของหน�วยนี้เกิดประสิทธิภาพมากมาย

นานัปการ

เม� อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2496 ไดเสด็จพระราชดําเนินไป

ประกอบพิธีเปดคายนเรศวรเปนครั้งแรก ทอดพระเนตรการแสดงโดด 

รมและสาธิตการใชอาวุธพิเศษ ในการรบดวยยุทธวิธี การรบแบบกอง

โจรของตํารวจพลรม จึงถือเปนวันคลายวันสถาปนาคายนเรศวร

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2510 ไดพระราชทานรถแทรกเตอรดี 

4 ใหตํารวจพลรม เพ� อบุกเบิกและพัฒนาเสนทางจากหัวหินไปยังหวย

มงคลและหนองพลับ เกิดโครงการหมูบานสหกรณหวยสัตวใหญ อัน

เปนโครงการตามพระราชดําริ เพ� อดูแลความเปนอยูของประชาชนที่

ปาละอูดําเนินการตอเน� องมาจนถึงปจจุบัน

เดือนเมษายน พ.ศ.2510 ไดพระราชทานเคร� องบินแบบบีเกิล ฮัล

กี้ เคร� องยนตเดี่ยว จํานวน 1 ลํา ใหตํารวจพลรมใชในภารกิจตางๆ อาทิ 

นําหมอ พยาบาลและเวชภัณฑ ไปชวยรักษาประชาชน บินสงกําลังทาง

อากาศ บินติดตอส� อสาร บินทิ้งของและนําผูเชี่ยวชาญการเกษตรไปให

ความรูดานเกษตรแกประชาชนที่อยูหางไกลการคมนาคม

วันที่ 3 ตุลาคม 2510 ไดพระราชทานรถจี๊ป จํานวน 6 คัน เพ� อ

ใชปฏิบัติงานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่

อําเภอหัวหินและจังหวัดใกลเคียง

วันที่ 27 เมษายน 2520 ไดเสด็จฯ เปดศาลสมเด็จพระนเรศวร 

ณ กก.สอ.ตชด.คายนเรศวร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ� อ

เปนที่สักการบูชาของเหลาตํารวจพลรม และตํารวจตระเวนชายแดน

วันที่ 15 กันยายน 2535 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิร

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เม� อครั้งดํารงพระอิสริยยศเปน สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เปนการสวนพระ 

องคทรงเยี่ยมตํารวจพลรม จํานวน 4 นาย ซึ่งไดรับบาดเจ็บจากการ 

ปะทะกับกองกําลังติดอาวุธไมปรากฏสัญชาติ ขณะลาดตระเวนพิสูจน

ทราบการลักลอบปลูกพืชยาเสพติด และตัดไมทําลายปาตามแนวชาย 

แดนไทย-พมา

พระราชทานเงินและสิ่งของ และทรงรับสั่งวา บุตร-ธิดาของ

ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจะทรงรับไวในพระบรมราชินูปถัมภ โดย

ใหการศึกษาทุกคน

พลตํารวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ ได
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4 บทความ

งแตชวงมืดค่ําวันอังคารตามเวลาประเทศไทยจนตลอด

ทั้งวันพุธ คงไมมีขาวไหนที่จะรอนแรงระดับโลกไปกวา

กรณี “แนนซี เพโลซี” ประธานสภาผูแทนราษฎรของ

สหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยือนไตหวัน เพราะตําแหน�ง

ของ “เพโลซี” ไมใชขี้ ไกแตประการใด เพราะ เธอคือ

แคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐลําดับที่ 2 หาก “โจ ไบเดน” ประธานา     

ธิบดีสหรัฐ และ “กมลา แฮรลิส” เกิดอุบัติเหตุไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได งานนี้เลยทําให “มังกรจีน” ถึงกับเตนผางกันเลยทีเดียว ...• แม

ตอนนี้ยังไมมีการตอบโตจาก “จีน” และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็ตาม

ที แตเช� อวางานนี้แดนมังกรจะไมอยูนิ่งเฉยแน�นอน เพราะดูได

จาก ทาทีของ “หวังอี้” ที่ออกมาซัด

แบบเต็มเหนี่ยววาเปนการกระทําขัด

หลักการจีนเดียวอยางรายแรง ละเมิด                                                

อธิปไตยของจีนอยางมุงราย!!! ท่ีสําคัญ

ยังเปนการฉีกสัตยาบันที่ “ไบเดน” เคย

ใหไวกับ “สี” กอนหนานี้ที่มีขาววา 

“เพโลซี” จะมาเยือนภูมิภาคเอเชีย-แปซิ                                                       

ฟกดวย ซึ่งไบเดนคงปฏิเสธการกระทํา                                     

ของเธอไดไมเต็มปาก เพราะหนึ่งก็เปน

จากรากเดียวกัน คือ “เดโมแครต” หาก

เปนยุคของ “โดนัลด ทรัมป” ดํารง

ตําแหน�งประธานาธิบดีก็วาไปอยาง 

เพราะเปนไมเบ� อไมเมาระหวางกัน หาก “เพโลซี” มาเยือนในคราว

นั้นอาจเรียกวาเปนการวางยาวางแผนก็ได แตนี่สมัย “ไบเดน” ก็

บอกไดคําเดียววาจงใจแน�นอนๆ ...• ซ้ํารายยัง มีการวางแผน “ลับ 

ลวง พราง” อีกตางหาก เพราะตามแถลงการณที่ออกมากอนหนานี้

ใน แผนการเดินทางของเธอในการมาเยือนเอเชีย-แปซิฟกนั้น มีแค 

4 ประเทศเทานั้น คือ สิงคโปร ญี่ปุน เกาหลีใต และมาเลเซีย แต

หลังจากไปเยือนเมืองลอดชองก็แหก

กําหนดการมาจุดไฟความขัดแยงให

โลกรอนฉากันแลว งานนี้เราจึงไดเห็น

วา “วลาดิมีร ปูติน” ประธานาธิบดี

รัสเซียที่ออกมาประกาศยืนขางจีนทัน

ควัน เพราะกรณีนี้ก็สามารถเทียบเคียง

กับกรณียูเครนได ...• เรียกวาความวัว

ไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก 

ซึ่งพี่ไทยโดยเฉพาะ “พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา” นายกรัฐมนตรี และรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รวมถึง                                                           

“ดอน ปรมัตถวินัย” รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ ตองเดินเกมระหวางประเทศใหดี เพราะ

ตางก็เปนมหามิตรดวยกันทั้งคู ซึ่ง พี่ ไทยก็อยูระหวางเขาควายที่

ตองชั่ง ตองบาลานซใหเหมาะใหควร แตที่แน�ๆ คือนิ่งสงบสยบ

เคล� อนไหวนั้น คงจะเปนเร� องดีที่สุด  งานนี้เลยตองเรียกรองบรรดา

นักการเมืองทั้งหลายพยายามอยายุแยงตะแคงรั่วและสงบปากสงบ

คํากันบางก็น�าจะเปนเร� องดี ...• กรณี “เพโลซี” นี้ ทําใหขาว โทนี่ วูด 

ซัม ในคลับเฮาสถึงกับเหงาหงอยทีเดียว ซึ่งก็ไมใชเร� องแปลก ดูได

อยาง “ตี๋ธนาธร” ทุกวันนี้ โลกและสังคมก็แทบลืมเลือนไปแลว แม

จะมีการออกมาเตนแรงเตนกาในเร� อง

ตางๆ ก็มีแตบรรดา “แฟนออนไลน” 

ที่ไปเยวๆ ใหกําลังใจเพราะเปนไอดอล                                            

เทานั้น แตในหนาส� อหนังสือพิมพหรือ                                                    

ทีวีนั้น ตองรีบประกาศตามหาคนหาย 

กันเลยทีเดียว ...• ในขณะที่ “ทักษิณ 

ชินวัตร” แมยังมีราคา เพราะยังไม

สามารถกาวขามไดท้ังในสวนของพรรค

เพ� อไทยและรัฐบาลเอง แตนับวัน “ทัก 

ษิณ” ก็เรียกวาอยูในชวงขาลงเร� อยๆ 

ขนาดคนคุนเคยอยาง “ไพศาล พืชมงคล” 

อดีตกรรมการผูชวยรองนายกรัฐมนตรี 

(พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ) ยังโพสตวาสังขารไมเที่ยง ดูสีหนาทา 

ทางแลวน�าหวง ควรไปหาหมอและฝกเจริญอานาปานสติดวย ...• 

ที่สังเกตไดชัดคือความไมอยูกับรองกับรอยมากขึ้น เพราะกอนหนานี้

ก็ประกาศกับคนเสื้อแดงที่จัดงานวันเกิดลวงหนาใหวาปหนาจะกลับ

มา หรือแมแตที่คนใกลชิดและเครือญาติจัดงานใหก็ประกาศวากลับ

แน�นอน แตลาสุดกลับมาบอกวา “จะกลับปไหน กลับอยางไร จะให

ลูกสาวเปนคนพูดวาจะกลับเม� อไหร” 

พลิกตลบยิ่งกวา  กมธ.ที่ตัดงบกองทัพ

อากาศไมใหซื้อ F-35A แลวสุดทาย

ในการอุทธรณกลับอนุมัติใหเสียอีก แต

อยางนอยก็เปนการสงสัญญาณชัดแจง

จากนายใหญแลววา แคนดิเดตนายกฯ 

นั้นเปนใครไปไมไดนอกจาก “แพทอง

ธาร ชินวัตร” เพราะหากลูกสาวจะ

ชี้นําและกําหนดไดก็ตองเปนผูนําประ 

เทศเทานั้น ...• ทิ้งทายดวยขาว “หวย

ดิจิทัล” กันบาง เพราะดูเหมือน ตีปบ

แสดงความดีอกดีใจกับยอดขายถลมทลายแบบทําลายสถิติแทบจะ

ทุกงวด ชาวบานรานถิ่นเขาสงสัยกันวา เม� อไหรจะแกไขในเร� องการ

รับเงินรางวัลเสียที เพราะนี่ก็ผานมาไมรูจะกี่งวดตอกี่งวดแลว งานนี้ 

“ลวรณ แสงสนิท” อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการ

สลากกินแบงรัฐบาลควรเรงชี้แจงแถลงไข เพราะไมงั้นจะถูกหาวา

เลือกปฏิบัติ เพราะเทากับล็อกและเอื้อประโยชนดานขอมูลใหกับ

กรุงไทย ที่มี “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวงการคลังนั่งเปน

ประธานกรรมการธนาคารได เพราะตอนนี้ตองบอกวา “กรุงไทย” ถือ

เปนแบงกที่มีดาตามหาศาลที่สามารถแปลงรางไปทํากําไรมากที่สุด

ในระบบธนาคารพาณิชยเลยก็วาได ...•

ทักษิณ ชินวัตร

แนนซี เพโลซี

วลาดิมีร ปูติน

ารวจพลรมเปนตํารวจซึ่งมีการฝกอบรมอยางหนัก ทําให

ตํารวจหน�วยนี้มีวินัย เขมแข็ง กลาหาญ อดทน ปฏิบัติหนาที่

ในภารกิจสําคัญที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปน

ที่ช� นชมและยกยองตลอดมา

การกระโดดรมเปนการรบแขนงหนึ่ง แนวคิดคือ การสงกําลังลง

หลังแนวขาศึก กําลังพลจะขาดการสนับสนุน ตองฝกทักษะ การดํารง

ชีพ การรบนอกแบบ และการรบพิเศษตางๆ

ตํารวจพลรมจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกสมัยพลตํารวจเอกเผา ศรียา

นนท เปนอธิบดีกรมตํารวจ โดยชวงป พ.ศ.2495-2496 ไดจัดใหมีการ

ฝกอบรมพลรมขึ้นที่คายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เปนการฝกกระโดดรม

เปนหน�วยแรกของประเทศไทย

โดยมีพันตํารวจเอกเจมส วิลเลียม แลร (บิล แลร) รอยตํารวจ

เอกจอหน เอลดอน เชอรี (แจ็ก เชอรี) และรอยตํารวจเอกเจฟเฟอสัน 

เดวิด ชีค (เจฟ ชีค) เปนครูฝกชาวอเมริกัน ทั้งสามทานตอมาไดรับการ

บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ และไดรับพระราชทานยศ

พลเอกบัญชร ชวาลศิลป อดีตเสนาธิการทหาร กองทัพบก นาย

ทหารนักเขียน ไดเคยบันทึกเร� องราวเกี่ยวกับการกําเนิดตํารวจพลรม

และทหารพลรมไววา

“กําเนิดทหารพลรมรับชวงตอมาจากตํารวจพลรม ซึ่งพลตํารวจ

เอกเผา ศรียานนท ไดจัดตั้งคายฝกที่บริเวณเขาสะพรึ่ง บานน้ําจั้น 

อ.เมือง จว.ลพบุรี ตอมาเขาสะพรึ่งเปลี่ยนช� อเปนเขาเอราวัณ เพราะ

ภูเขามีลักษณะเหมือนชางสามเศียรนอนอยู

ตํารวจพลรมไดครูฝกจากการชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา จําได

วาการกระโดดรมจากเคร� องบินลําเลียงแบบโบราณ ตํารวจนายหนึ่งพอ

พนจากประตูเคร� องบินรมก็กาง แตปรากฏวาลมพัดหวนพารมไปติดกับ

หางเคร� องบิน ถาแกไขไมสําเร็จ ตํารวจนายนั้นตองประสบชะตากรรม

อยางแน�นอน

เจาหนาที่ภาคพื้นดินวิทยุติดตอกับนักบินใหบินยอนทวนกระแส

ลมบินวนอยูหลายครั้ง ในที่สุดรมก็หลุดออกจากหางเคร� องบิน แถมรม

ยังกางแบบสมบูรณแบบ ตํารวจนายนั้นรอดตาย ช� อ “ประเสริฐ กวาง

แกว” เปนตํารวจพลรมคายนเรศวรจนเกษียณ

ตํารวจพลรมอยูที่เขาเอราวัณจนถึงป พ.ศ.2496 จึงโอนคายฝก

แหงนี้ใหกองทัพบก แลวตํารวจก็ไปบุกเบิกคายฝกพลรมใหมที่อําเภอ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ”

พลเอกนิพนธ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เคยเขียน

บันทึกเร� องราวเกี่ยวกับตํารวจพลรม ความวา “พันตํารวจเอกเจมส วิล

เลียม แลร คือผูที่อยูเบื้องหลังหรือทําใหเกิด “พลรม” ขึ้นในประเทศไทย 

โดยแทจริง ซึ่งหากจะกลาวอยางเปนทางการ ก็ตองถือวาพลตํารวจเอก

เผา ศรียานนท เปนผูใหกําเนิดตํารวจพลรม”

พันตํารวจเอกเจมส วิลเลียม แลร จากหน�วยงานขาวกรอง

กลางสหรัฐอเมริกา (CIA) เกิดในรัฐโอคลาโฮมา จบการศึกษาจากมหา                                                                                

วิทยาลัย Texas A&M และผานการฝกกระโดดรมที่ฟอรด เบนนิ่ง 

จอรเจีย เคยไปปฏิบัติงานเปนทหารกองทัพบกสหรัฐ ประจําการที่อัง 

กฤษและเยอรมนี

ป พ.ศ.2494 เดินทางเขามาในประเทศไทย ทําโครงการเพิ่มขีด

ความสามารถใหตํารวจไทย เปนผูเริ่มวางแผนการฝก หาที่ตั้งหน�วยฝก

ประสานงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนฝกตํารวจพลรม เปนนักรบ

กองโจรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือและภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

พลตํารวจเอกเผาเห็นวาตํารวจพลรมสามารถเคล� อนที่ ไปยังจุด

หมายไดรวดเร็ว จึงไดอนุมัติใหจัดตั้งหน�วยตํารวจพลรมขึ้น โดยมีความ

มุงหมาย 2 ประการ

1.เตรียมกําลังตํารวจ เม� อพรอมที่จะปฏิบัติการตอตานหน�วยรบ

แบบกองโจร ตํารวจในสหพันธรัฐมลายูปฏิบัติอยูเวลานั้น

2.เตรียมกําลังตํารวจ โดยจัดใหฝกอบรมตํารวจพลรมไวใหพรอม

ที่จะสนับสนุนงานของกองทัพตางๆ ในยามสงคราม

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2496 หน�วยตํารวจพลรมไดถือกําเนิดขึ้นที่

คายนเรศวร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดกองบังคับการ

ยานยนต หรือยานเกราะ (ตํารวจรถถัง) จเรตํารวจ

การกอตั้งคายนเรศวรในขั้นแรกนั้น มีกําลังตํารวจทั้งสิ้น 100 

นาย ตอมารับสมัครบุคคลภายนอก ซึ่งมีภูมิลําเนาในภาคตางๆ จํานวน 

4 ภาค โดยคัดเลือกผูที่มีคุณวุฒิในการศึกษาระดับสูงและมีความรูทาง

ดานภาษาอ� นๆ เปนพิเศษ

หลักสูตรการฝกประกอบดวย วิชายุทธวิธีการรบแบบกองโจร 

วิชาอาวุธพิเศษตางๆ วิชาระเบิดทําลาย วิชาวางกับดักระเบิด วิชา

ยังชีพในปา วิชาการติดตอส� อสาร และการกระโดดรม

การฝกอบรมเนนหนักใหตํารวจมีความรูความชํานาญและสามารถที่

จะปฏิบัติการไดดังนี้

1.เสริมกําลังใหกรมตํารวจไดอยางรวดเร็ว ในทุกสภาพของภูมิ 

ประเทศและลมฟาอากาศ

2.ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับตํารวจทองที่ในพื้นที่ทุรกันดารหาง 

ไกลเสนทางคมนาคม

3.ปฏิบัติภารกิจพิเศษที่หน�วยตํารวจทั่วไปปฏิบัติไดไมทันทวงที 

เชน การชวยเหลือผูบาดเจ็บในทองถิ่นที่อยูไกลเสนทางคมนาคม

ตํารวจพลรมตองฝกการรบในปา รูจักการดํารงชีพในปาเขา

ทุรกันดาร เปนเวลา 1 เดือน เพ� อทดสอบเคร� องสนามและอาวุธตางๆ 

วาจะมีความคงทนตอสภาพดินฟาอากาศเพียงใดในการปฏิบัติงาน

ในปา ที่บริเวณปาทึบ ริมแมน้ําหวยสัตวใหญ กิ่งอําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

การฝกในปานั้น ตํารวจพลรมทุกคนตองเดินผานหมูบานเผา

กะเหรี่ยงและประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ทุรกันดาร เห็นความยากจน

อดอยาก เจ็บปวยดวยโรคภัยตางๆ จึงไดจัดตั้งชุดพัฒนาการใหการชวย

เหลือประชาชนเหลานั้น พัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น

บันทึกบรรยายไววา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตาและทรงหวง 

ใยตํารวจพลรมมาก ทั้งสองพระองคจะเสด็จฯ ทรงเยี่ยมตํารวจพลรม 

ที่คายนเรศวร อ.หัวหิน เปนประจํา บางครั้งก็เสด็จฯ ไปเยี่ยมตํารวจ

พลรมที่ไปปฏิบัติงานอยูในปาเขาที่หางไกล ทองถิ่นทุรกันดารและเสี่ยง

อันตรายอยางยิ่ง”

พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯ ทั้งสองพระองคที่มีพระเมตตา

พระราชทานสิ่งของตางๆ การเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน�วย เยี่ยมตํารวจ

พลรมในสถานที่ตางๆ ประทับอยูในหัวใจของตํารวจพลรม รวมตลอด

ถึงครอบครัวภรรยาและบุตร มิรูเลือน สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เม� อครั้ง

ดํารงพระอิสริยยศเปน สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ 

ไดเขารับการฝกเปนนักเรียนพลรม เขาคายฝกกระโดดรมภาคพื้นดิน 

ตามหลักสูตรของกรมตํารวจ ณ คายนเรศวร หัวหิน ระหวางวันที่ 

12–20 พฤษภาคม 2514

พลตํารวจเอกวสิษฐไดบันทึกความภาคภูมิใจท่ีมีตอ “ทูลกระหมอม

ชาย” ไวในหนังสือ “รอยพระยุคลบาท” ดังนี้

“ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2514 มีเหตุการณสําคัญที่จะตอง

บันทึกไว ทูลกระหมอมชาย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลง

กรณฯ ทรงสําเร็จการฝกหลักสูตรพลรม จากคายนเรศวร หรือ กก.สอ.

ตชด. ทูลกระหมอมชายทรงพิสูจนความเปนชายชาตรีของพระองคดวย

การรับการฝกเชนเดียวกับตํารวจพลรมและรวมกับตํารวจพลรม ทรง

ผานการฝกทั้งภาคพื้นดินและทั้งอากาศดวยคะแนนยอดเยี่ยม”

ภายหลังที่สําเร็จการฝกแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัช                                                      

การที่ 9 ไดเสด็จฯ ไปประดับเคร� อง 

หมายนักกระโดดรมกิตติมศักดิ์พระ 

ราชทานสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจา

ฟาวชิราลงกรณฯ ที่คายนเรศวร

พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ 

อธิบดีกรมตํารวจ ในขณะนั้น ไดกราบ

บังคมทูลรายงานมีใจความสําคัญวา

“สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจา

ฟาวชิราลงกรณฯ ทรงเปนนักกระโดด

รมที่พระปรีชาสามารถและอาจหาญ 

สนพระทัยในกิจการของตํารวจพลรม 

ทั้งในรายละเอียดทางเทคนิคและทาง

ทฤษฎี ตลอดระยะเวลาแหงการฝก

อบรม ทรงสามารถปฏิบัติการไดครบ

ถวนไมผิดพลาด

คายนเรศวรจะไดประโยชน

จากการที่ทรงเปนแบบอยางนี้อยาง

ใหญหลวง และการที่ทรงไดเขาฝกฝนในคายนเรศวรของตํารวจพลรม 

ยอมเปนศุภนิมิตและม่ิงขวัญของเหลาตํารวจทุกคน เปนสัญลักษณแสดง

ใหปรากฏถึงความเปนนักรบนักปกครองไดอยางดีเดน เปนแบบฉบับที่

ตํารวจทุกคนที่จะไดยึดเหนี่ยวเตือนใจในการปฏิบัติ เพ� อใหเกิดสันติสุข

แดทวยบาทสืบไป”

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจา

อยูหัว รัชกาลที่ 10 เม� อครั้งดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรม    

โอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงกระโดดรมจากเคร� องบิน C-47 

และเฮลิคอปเตอร แบบเบลล 212 ของกองทัพเรือ โดยตํารวจพลรม

คอยถวายงานที่ภาคพื้นดิน ณ สนามบริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน 

(คายพระราม 6) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

เม� อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ไดพระกรุณาพระ 

ราชทานโฉนดที่ดินคายนเรศวร เนื้อที่รวมประมาณ 770 ไร ใหตํารวจ

ตระเวนชายแดน เพ� อเปนท่ีฝกปฏิบัติงานและเพ� อประโยชนในทางราชการ

ปจจุบันตํารวจพลรมไดยกฐานะเปนหน�วยงาน กองบังคับการ

สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตั้งอยูที่

คายนเรศวร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน ดานถวายความ

ปลอดภัยองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค พระราช

อาคันตุกะและบุคคลสําคัญ การรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน 

ปองกันปราบปรามการกอการราย การปองกันประเทศ และสนับสนุน

โครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ

สวนราชการประกอบดวย ฝายอํานวยการ และ 5 กองกํากับ

การ กองกํากับ 1 (รบพิเศษ), กองกํากับ 2 (กิจการพิเศษ), กองกํากับ 3 

(การตอตานกอการราย), กองกํากับ 4  (การฝก), กองกํากับการ 5 (ปอง 

กันและระงับอัคคีภัย)

ตั้งแตป พ.ศ.2547-ปจจุบัน ตํารวจพลรมซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 

จัวหวัดชายแดนภาคใต ไดเสียชีวิตไปแลว 13 นาย บาดเจ็บอีก 36 นาย

ตํารวจพลรมยังคงปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใตตอไปอยางไมยอทอ ดวยความเสียสละอดทน 

แมจะเสี่ยงภัยเพียงใด จะตองบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อไปเทา 

ใดก็ตาม

เพ� อปองกันชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน นํามาซ่ึงความ

สงบรมเย็นในพื้นที่ปลายดามขวานทองของไทย ขอสดุดีเหลาตํารวจพล 

รมผูกลา ผูเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเปนชาติพลี

กวา 70 ปที่ตํารวจพลรมไดกอกําเนิดและจัดตั้งขึ้น ไดมีการ

พัฒนาและปฏิบัติภารกิจสําคัญๆ อยาง “อาจองธํารงศักด์ิ นอมใจภักด์ิ

พระจักริน” เพ� อประโยชนของประเทศชาติและบานเมือง และประโยชน

สุขของพ่ีนองประชาชนชาวไทย จนถึงทุกวันน้ีและตอไปในอนาคต

หมายเหตุ ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ ผกก.ตชด. 34 

ประสานงานและสนับสนุนขอมูล.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ตั้

ตํ

ตํารวจพลรม

ลวรณ แสงสนิท

ชองแคบไตหวัน หรือชองแคบฟอรโมซา Formosa Strait 

เปนชองแคบระหวางมณฑลฝูเจ้ียนของประเทศจีนกับเกาะไตหวัน 

เช� อมทะเลจีนตะวันออกกับทะเลจีนใต มีความกวางราว 180 กม. 

(110 ไมล) สวนแคบสุดมีความกวางราว 130 กม. (81 ไมล) สําหรับ

ชองแคบไตหวันน้ันไดกอใหเกิดความตึงเครียดทางทหารบอยคร้ัง 

โดยจีนอางวาชองแคบน้ีคือสวนหน่ึงของน�านนํ้าตน จากนโยบายจีน

เดียวท่ีถือวาไตหวันเปนสวนหน่ึงของจีนแผนดินใหญ.

ชองแคบไตหวัน 



มื่อวันอังคาร ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติในเรื่องแต่ง                       

ตั้ง พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน

นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม (ประเภทวิชา 

การ ระดับทรงคุณวุฒิ) สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ (ประเภทบริหารระดับสูง) 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2565 

อย่างไรก็ตาม ในการแต่งต้ังคร้ังน้ีถือว่าไม่พลิกโผ เพราะ

นโยบายกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบันต้องการให้ข้าราชการ

ระดับสูง โดยเฉพาะตั้งแต่รองอธิบดีเป็นต้นไปได้ทำางานใน

รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีทักษะประสบการณ์ที่หลาก

หลายมากขึ้น ซึ่งการสลับตำาแหน่งในลักษณะดังกล่าวเกิด

ขึ้นในหลายกระทรวง 

ผู้ที่ทำางานในลักษณะงานที่แตกต่างกันแบบนี้ส่วน

ใหญ่มักจะก้าวหน้าในหน้า                                  

ที่การงาน ตัวอย่าง นาย

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ                               

อดีตปลัดกระทรวงยุติ                               

ธรรม ท่ีเคยดำารงตำาแหน่ง

เป็นอธิบดีกรมพินิจและ                               

คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ต่อมาเป็นอธิบดีกรมบัง 

คับคดี ก่อนขึ้นตำาแหน่ง

สูงสุดของกระทรวง  

สำ า ห รั บ ป ร ะ วั ติ  

พ.ต.ต.สุริยา จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รัฐประ

ศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ พ.ศ.2535 

ปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกอาชญาวิทยา

และงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2555

เร่ิมรับราชการในตำาแหน่ง รอง สว.งาน 3 กก.5 ส.1  

สำานักงานตำารวจสันติบาล ทำาหน้าท่ีการข่าว (การเมือง),  รอง 

สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จ.นครปฐม ทำาหน้าที่หัวหน้าชุดปราบ

ปรามโจรกรรมรถยนต์และหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพ

ติด, รอง สว.ผ.3 กก.2 กองปราบปราม ทำาหน้าที่หัวหน้า

ชุดสืบสวน, สว.งาน 4 กก.1 ส.2 สำานักงานตำารวจสันติบาล 

ต่อมาโอนย้ายไปรับราชการในตำาแหน่งพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ 7 ส่วนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานคดีความมั่น 

คง, ผอ.ส่วนสำานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ, 

ผู้บัญชาการสำานักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม, 

สำานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ, สำานักคดีเทคโนโลยี

และสารสนเทศ, สำานักคดีอาญาพิเศษ 1 ข้ึนเป็น รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จากนั้น 3 ก.ย.61 โอนย้ายไปนั่ง                                                                         

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเดือน ต.ค.64 โอนย้ายไป

กระทรวงยุติธรรม ในตำาแหน่ง ซี 10 ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน

นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

มากมาย อาทิ หลักสูตรปฏิบัติการอารักขาและการปฏิบัติ

งานข่าวกรอง ประเทศสหรัฐฯ, หลักสูตรต่อต้านการก่อการ

ร้าย, หลักสูตรบริหารความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 5 สำานัก

ข่าวกรองแห่งชาติ, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) 

เป็นต้น.

ผมให้ส่วยมากกว่าภาษี ดังนั้นก็หมายความว่าประเทศได้ผล

ประโยชน์น้อยกว่าบุคคลในขบวนการส่วย

ประเทศไทยเคยต้ังสโลแกนไว้ว่า “แผ่นดินธรรม แผ่น 

ดินทอง” แต่วันน้ีเปล่ียนเป็น “แผ่นดินส่วย แผ่นดินทุจริต

คอร์รัปชัน” บวร หรือ บ้าน-วัด-โรงเรียน ก็กำาลังจะถูกทำาลาย 

กฎบ้านก็ต้องข้ึนอยู่กับเด็กเลว กฎวัดก็ข้ึนอยู่กับสมภาร สมภาร

ดีวัดก็เป็นวัด สมภารเลววัดก็เป็นบริษัทจัดพิธีศพ แต่วันน้ีเด็ก

เลวก็กำาลังจะตัดวัดออกจากสมการประเทศไทย เช่นเดียวกับ

โรงเรียน ท่ีวันน้ีเป็นเพียงหน่วยงานสำาหรับครูท่ีใช้สำาหรับเลื่อน

ตำาแหน่ง ไร้จิตวิญญาณของการเรียนการสอน ทำาให้เด็กเลว

กำาลังจะเปล่ียนตำาแหน่ง  “ครูใหญ่” เป็น “นักเรียนใหญ่”

วันน้ีอบายมุขเต็มบ้านเต็มเมือง ท้ังปาร์ต้ียาเสพติด  บ่อน

การพนัน สนามม้า สนามมวย ชนไก่ แต่กิจกามทรุดลง 

เพราะผู้ชายกลัดมันวันนี้ ไม่ต้องหาอ่างบำาบัด มีของฟรีให้บำา                                             

บัดมากมาย ดังนั้นจึงมีข่าวบ้านซีอุส (โพสิดอน) กำาลังจะ

ปิดกิจการเปลี่ยนเป็นโรงแรม ถ้าต้องการให้แผ่นดินนี้เป็น

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ก็ต้องลดอบายมุข ทุกวันนี้มีคน

ไทยประกอบอาชีพที่ ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเหมือนเช่น

หมอ พยาบาล แต่เลือกที่จะมีอาชีพคาวกาม มีสถานเริงรมย์

มากมาย แต่ก็ยังไม่พอเพียงเพราะสตรีไทยนิยมมีอาชีพเป็น

เด็กเอนท์ในสถานกาสิโนชายแดนไทย ที่เป็นต้นเหตุของการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙

ดังนั้นต้องวิเคราะห์กันว่า ประเทศไทยขาดแคลนแรง 

งาน เข้าสู่สังคมสูงวัย จนต้องเค้นนโยบายมารดาประชารัฐ  

แต่ความต้องการของกลุ่มสตรีที่เรียกร้องให้มีการทำาแท้งเสรี

ไม่จำากัดอายุครรภ์ ซึ่งก็สวนทางกับความต้องการของรัฐบาล

ที่ต้องการเพิ่มประชากร แต่ไม่สนใจว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นมา

นั้นจะมีคุณภาพเพียงพอกับการพัฒนาประเทศหรือไม่ 

ดังน้ันผมขอคัดค้านกฎหมายบ่อนการพนัน เพราะเป็น 

การส่งเสริมนิสัยติดอบายมุขเหมือนเสพสุรา สูบบุหรี่และ

เสพยาเสพติด ซ่ึงถ้ารัฐบาลและสภาเห็นดีเห็นงามตามท่ีคณะ                          

กรรมการชงโอเลี้ยงเสนอมา โดยมีพรรคการเมืองที่ยังไม่มี 

5บทความ

าว....

ไม่แน่จริงนี่นา

คุยโม้ โอ้อวดซะดิบดี ปีสองปีนี้กลับไทยแน่ 

ไหงเป็นยังงี้ ไปได้ “โทนี่ หนีคุก”

เห็นถามตอบ หัวเราะคิกคัก กันใน CARE  ClubHouse 

หัวข้อ “คุยสุดต๊าซ วาดอนาคตคน Gen Z” เมื่อค่ำาวันอังคาร 

“ทักษิณ” บอกว่า “กลับแน่นอน อยากรู้รายละเอียดให้ไป

ถามลูกสาวผม”

น่าแปลกตรงที่ลูกขุนพลอยพยักซ้าย ขวา เอาคำาถาม

ไปยัดปาก “ทักษิณ” ว่า พี่โทนี่จะกลับไทยเมื่อไหร่เพราะมีคน

ท้าในสภา

พี่โทนี่ ก็ตอบว่า “ผมจะกลับปีไหน กลับอย่างไร ผมจะ

ให้ลูกสาวผมเป็นคนพูดว่าจะกลับเมื่อไหร่ และผมไม่ให้ความ

สำาคัญกับคนเหล่านั้น ชีวิตผม ผมจะเป็นคนกำาหนดเอง”

สงสาร “อุ๊งอิ๊ง” จับใจ! 

บทเรียนจาก “ยิ่งลักษณ์” ไม่ได้สอนอะไรให้ “ทักษิณ”  

เลย 

ใจคอ “ทักษิณ” โหดเหี้ยมมาก 

“อุ๊งอิ๊ง” เพิ่งจะเข้าสู่การเมืองได้ไม่กี่วัน บารมีตัวเองก็

ยังไม่เกิด แต่มารผจญไม่ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน กระโดด

ขวางเสียแล้ว 

เรื่องน้ีอธิบายได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะลักษณะนิสัย

ใจคอของ “ทักษิณ” ใจร้อน อยากไฝว้ ทำารัฐบาลยิ่งลักษณ์

ฉิบหายมาแล้ว 

มาคราวนี้ ใช้ลูกสาวเป็นเหยื่อ สนองความต้องการของ

ตัวเอง เพราะการกลับไทยคือสิ่งที่ “ทักษิณ” ต้องการมาก

ที่สุดก่อนตาย 

อำามหิตครับ การโยนเผือกร้อนใส่มือลูกสาว ไม่ต่างจาก  

“อุ๊งอิ๊ง” ถูกทำาลายทางการเมืองโดยน้ำามือของพ่อตัวเอง 

เด็กอมมือก็รู้ครับว่า ประเด็น “ทักษิณ” กลับไทยนั้น มี

ความอ่อนไหวกับทุกฝ่าย 

โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยแล้วจะต้องเจอวิกฤตแน่นอน 

เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ลองนึกภาพดูครับ หากวันหนึ่งประเทศไทยมีนายกรัฐ 

รวมไทยสร้างชาติ

มนตรีชื่อ แพทองธาร ชินวัตร แถลงข่าวบอกประชาชนว่า ถึง

เวลาแล้วจะพาพ่อกลับบ้าน 

สังคมจะตั้งคำาถามทันที จะกลับด้วยวิธีไหน?

กลับมาติดคุก ทุกคนโอเคครับ เพราะถือเป็นการกลับมา

รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม 

แต่ถ้านิรโทษกรรม “อุ๊งอิ๊ง” ก็อยู่เมืองไทยยากครับ 

ฉะนั้นยังมองไม่เห็นทางว่า “ทักษิณ” จะกลับมาอย่างไร  

และ “อุ๊งอิ๊ง” จะบอกกับประชาชนอย่างไร โดยที่ประชา 

ชนไม่ลุกฮือขึ้นมาขับไล่รัฐบาล

ต่อให้พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ เป็นรัฐบาล

พรรคเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มันก็เป็นคนละเรื่องกับการกลับไทย

ของ “ทักษิณ”

หากพยายามใช้เสียงประชาชนส่วนใหญ่บีบบังคับว่า                                                                          

ต้องการให้ “ทักษิณ” กลับมา ก็ไม่ต่างจากการส่งเสริมให้ประชา 

ชน ๒ ฝ่ายรบราฆ่าฟันกัน 

อย่าลืมว่าประชาชนที่ต้องการให้ “ทักษิณ” กลับมารับโทษ

จากคดีคอร์รัปชันนั้น มีจำานวนมากมายมหาศาลเช่นกัน 

ก็เอาเป็นว่า “ทักษิณ” โยนหินถามทาง ด้วยการโยนใส่มือ

ลูกสาว 

แต่เชื่อเถอะครับว่า ภายในปีสองปีนี้ “อุ๊งอิ๊ง” ยังไม่พร้อม

ที่จะบอกว่า “ทักษิณ” จะกลับมาเมื่อไหร่ อย่างไร อย่างแน่นอน

เพราะรู้ดีว่าขืนทำาไปโอกาสฉิบหายหมู่นั้นมีสูงมาก 

“ทักษิณ” ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย พูดเรื่องที่อันตรายต่อ

ลูกสาวตัวเอง คนปกติเขาจะไม่ทำากัน 

แสดงว่าสิ่งที่เกิดกับ “ยิ่งลักษณ์” ไม่ได้เป็นบทเรียนให้  

“ทักษิณ” แต่กลับเป็นสิ่งกระตุ้นให้เดินหน้าทำาลายครอบครัวต่อ

ไป 

ก็หมดกันล่ะครับหาก ครอบครัวชินวัตร ครอบครัวเพื่อ

ไทย ยังคงให้ “ทักษิณ” ชี้นิ้วบงการ

ครับ...ไปดูพรรคเกิดใหม่น่าติดตาม คือพรรครวมไทยสร้าง

ชาติ (รทสช.) 

เป็นไปตามโผ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นเลขาธิการ 

ปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นเหรัญญิกพรรค

เกรียงยศ สุดลาภา เป็นนายทะเบียน 

และกรรมการบริหารอื่น ประกอบด้วย วิทยา แก้วภราดัย, 

ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง, ชื่นชอบ คงอุดม, วิสุทธิ์ ธรรม

เพชร และ เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 

นี่คือเบื้องแรกของพรรคการเมืองน้องใหม่พรรคนี้ 

การทำางานการเมืองในปัจจุบันโดยตั้งพรรคการเมืองใหม่

ข้ึนมา ไม่ง่ายเลยครับท่ีจะประสบความสำาเร็จ ในขณะท่ีฐานเสียง

ทับซ้อนกับพรรคการเมืองอื่น 

ดูกรณีพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในการเลือกต้ัง เดือน

มีนาคม ปี ๒๕๖๒ เป็นตัวอย่าง 

เหตุท่ีไม่ประสบความสำาเร็จมีการอ้างว่าเพราะ กำานันสุเทพ 

ตระบัดสัตย์ เพราะเคยประกาศหันหลังให้การเมือง เมื่อครั้งนำา

ม็อบ กปปส.ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

แต่เนื้อในจริงๆ เหตุผลจาก กำานันสุเทพ มีผลน้อยมาก 

เพราะคนที่ก่นด่ากำานันสุเทพว่าตระบัดสัตย์ ก็คือคนที่ไม่

ชอบ กปปส.เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

สาเหตุหลักจริงๆ คือ ฐานเสียงท่ีทับซ้อนกันระหว่างพรรค                                                                            

ประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ และพรรครวมพลังประชา 

ชาติไทย ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรครวมพลัง 

เมื่อตัวดีเด่นดังในพรรคน้อยกว่า 

 บวกกับกระแสเลือกตั้งแบบยุทธศาสตร์ ให้เลือกพรรค

ใหญ่สู้กับพรรคเพื่อไทย  

พรรคพลังประชารัฐที่เกิดใหม่เหมือนกัน แถมยังมีคน

ของระบอบทักษิณในอดีตร่วมวงด้วย จึงมีโอกาสมากกว่า 

คะแนนเสียงจึงเทไปที่พรรคพลังประชารัฐ

พรรคประชาธิปัตย์ก็เจ็บตัวจากการเลือกตั้งแบบยุทธ 

ศาสตร์นี้เช่นกัน 

นี่จึงเป็นการบ้านที่ยากที่สุดสำาหรับพรรครวมไทยสร้าง

ชาติ 

สถานะทางการเมืองของ “ลุงตู่” มีผลต่อพรรครวมไทย

สร้างชาติอย่างมากทีเดียว  

ต้องยอมรับความจริงว่า สิ่งแรกที่ประชาชนได้ยิน จาก

การตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมาคือ เป็นพรรคที่สนับสนุน 

“ลุงตู่” เป็นนายกฯ 

บ้างก็บอกว่าเป็นพรรคสำารองของ “ลุงตู่” 

ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ “ลุงตู่” มีความชัดเจนว่าจะสมัคร

เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ จะ

เข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลำาบากในทันที 

ไม่น้อยไปกว่าที่พรรครวมพลังประชาชาติไทยเคยเป็น 

การเมืองไทย นอกจากอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นแล้ว ผู้ร่วม

อุดมการณ์ที่จะมาร่วมทัพก็สำาคัญอย่างยิ่งยวดเช่นกัน 

การเลือกต้ังคร้ังถัดไป จะไม่ต่างจากท่ีผ่านมา ยังคงเลือก

ตั้งแบบยุทธศาสตร์กันอยู่ เพราะการเมืองยังแบ่งเป็น ๒ ขั้ว

ชัดเจน

พรรคพลังประชารัฐเคยทำาได้ ฉะนั้น พรรครวมไทย

สร้างชาติ ก็สามารถทำาได้เช่นกัน แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขเดียว 

กัน หรือใกล้เคียงกัน ที่เคยเกื้อหนุนพรรคพลังประชารัฐ

การเมืองย้อนรอยเดิมได้เสมอ หรือไม่หวนคืนก็ได้เช่น

กัน 

รวมไทยสร้างชาติ เป็นชื่อที่ดีครับ 

เหลือแค่ทำาให้เป็นพรรคการเมืองที่ดี สื่อสารกับประชา 

ชนให้ชัดเจนว่า ยุทธศาสตร์คืออะไร

ทำาอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกได้ว่า เลือกแล้วไม่เสียของ.

ทางออกยังมี

กัญชาเสรี ไม่ดีหรอก

กิเลส เลยออก นอกหน้า

ไซตอน ซ่อนตน ที่ลับตา

มารรอ ถึงเวลา ไฟเผาลน

กัญชาเสรี ไม่ดีหรอก

ได้คืบจะเอาศอกสับสน

ใช้เพื่อการแพทย์พอทน

แต่หาหน ทางอื่น หมื่นวิธี

หายไปไหน?

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

สวัสดีครับคุณอัตถ์ ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 

ในคอลัมน์ถูกทุกข้อห่างหายกันไปหลายคนพร้อมๆ กัน “กำานัน

ถึก” สุดที่รักของผมหายไปไหนตั้งนานนับเดือนแล้ว “คุณ

ต้นทองหลาง” ผู้ชอบเล่าเรื่องผู้คนก็หายไปด้วย  “คุณหนุ่ม

หนองรี” แฟนคลับแม่ไม้เพลงไทย “คุณวัชรทัศน์” ชอบเขียน

เรื่องเก่าๆ และอีกหลายท่านที่มิได้กล่าวถึงครับ ไม่ทราบเป็น

ตายร้ายดีประการใดกัน เพราะคิดว่าแต่ละท่านเป็นผู้สูงวัยแล้ว 

อยากให้ส่งเสียงถึงคุณอัตถ์ด้วยครับ เพราะเข้าใจว่า

คุณอัตถ์ก็คงจะเหงาเหมือนกัน จู่ๆ สมาชิกหายหน้าหายตา

ไปพร้อมๆ กัน 

สุดท้ายฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ อยู่เป็น

เพื่อนคุณอัตถ์ไปนานๆ. 

เลือดสุพรรณ

นับถือ

 

นั่นซิครับ ผมเป็นห่วงหลายๆ ท่าน เพราะส่วนใหญ่เข้า

สู่วัยชรากันแล้วทั้งสิ้น คงจะมีปัญหาด้านสุขภาพกันบ้างไม่

มากก็น้อย แต่ผมเชื่อว่าเร็วๆ นี้ทุกท่านจะแวะเวียนกลับมา

แน่นอนครับ 

คิดถึงทุกท่านครับทั้ง กำานันถึก, คุณต้นทองหลาง,  คุณ

หนุ่มหนองรี, คุณวัชรทัศน์, คุณชาวบางนา และอีกหลายๆ 

ท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้. 

คัดค้านกฎหมายเปิดบ่อนการพนัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เรื่องบ่อนการพนัน ก่อนนี้นายกรัฐมนตรีเคยชงเรื่องให้

คณะกรรมการที่นายกฯ แต่งตั้งศึกษาเรื่องสมควรเปิดบ่อน

การพนันหรือไม่ หลังจากนั้นก็มีนักผสมเหล้าโรง หัวหน้า

พรรคกล้าเสนอแนวคิดเปลี่ยนส่วยให้เป็นภาษี ตามมาด้วย

พรรคแม่พระธรณีเสนอให้จัดทำาประชาพิจารณ์ เรื่องนี้ผม

ขอคัดค้านเต็มที่เพราะ “บ่อนเป็นอบายมุข” สร้างนิสัยติด

อบายมุขให้ประชาชน แทนที่จะหาวิธีการทำามาหากิน  กลับ

เข้าบ่อนหวังรวยทางลัด ซึ่งทำาให้สูญเสียแรงงานและต้องนำา

เข้าแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น

ผลประโยชน์ของบ่อนการพนันตกอยู่กับกลุ่มใดบ้าง  

๑.เจ้าของบ่อน ที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุด ๒.ส่วย ๓.ภาษี  

‘อธิบดีดีเอสไอ’ คนใหม่

ส.ส.สักคนสนับสนุน ก็หมายความว่ารัฐบาลทำาตรงข้ามกับ

สโลแกน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เพราะบ้านเมืองจะ

เต็มไปด้วยอาชญากรทุกประเภท ที่สิ้นหวังหมดเนื้อหมดตัว

จากการพนัน พ่อค้าแม่ค้าก็หวังจะเอากำาไรมากขึ้นไปถอน 

ทุน มนุษย์เงินเดือนก็เปลี่ยนอาชีพเป็นโจร เหมือนเสพติด

พนันบอลพี่เมียลีก ดังนั้นประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปเป็น แผ่น                                                                                     

ดินทำา แผ่นดินโจร.

เฒ่าไอคิวติดลบ

 

คิดกันมานานแล้วครับว่า จะทำาให้กาสิโนถูกกฎหมาย

ในประเทศไทย แต่กฎหมายแบบน้ีคงผ่านสภายากครับ เพราะ

มันยังฝืนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในประเทศอยู่  แต่ก็เป็น                                                                             

เรื่องแปลกอีกนั่นแหละครับ คนไทยจำานวนมหาศาลมีดีเอ็น 

เอของอุปนิสัยชอบเล่นการพนัน ดูช่วงโควิดระบาดหนักๆ ซิ

ครับ ยังแอบเล่นกันเป็นการทั่วไป ไม่กลัวโควิดเลย 

เรื่องคอร์รัปชันก็เช่นกัน ไม่ใช่รัฐฝ่ายเดียวที่โกง  ประ 

ชาชน พ่อค้า ก็โกง โกงเงิน โกงเลือกตั้ง โกงสารพัด นี่ขนาด

มีสโลแกน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” นะครับ ถ้าไม่มีจะ

ขนาดไหน.

ทาน, ศีล, ภาวนา

* พระอริยะฝากให้      คำาสอน

บำาเพ็ญทานเป็นพร      ค่ำาเช้า

รักษาศีลสังวร      ปกติ

ดำาริชอบรื่นเร้า      มั่นแท้ภาวนาฯ

* นั่นคือได้พบแก้ว      พุทธศาสน์

ของจริงแพรวพิลาส      ที่แท้

ทาน,ศีล,ภาวนา     องอาจ พิสุทธิ์

รุดเร่งเป็นชาวพุทธแล้    เปี่ยมแปล้บำาเพ็ญฯ

* ท่านอาจารย์ฝากไว้     ลายรอย

ชาวพุทธอย่าท้อถอย      ประพฤติแพร้ว

ชาวพุทธอย่าเหงาหงอย   กะกิเลส

เหตุดีผลก่องแก้ว      เร่งแกล้วบำาเพ็ญฯ

* สังข์ขาวผ่องแผ้ว      ดวงใจ

กายร่างย่อมเป็นไป      เสื่อมสิ้น

จิตใจอยู่ผ่องใส      มิเสื่อม

เลื่อมรุ่งรุ้งพร่างชิ้น      อัฐิแก้วแพรวพรายฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อ้

เ

พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล



ม้หลายฝ่ายจะประเมินว่าปีนี้ “ส่งออก” อาจจะเจอ

ปัจจัยเส่ียง โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก                                               

ที่ทำาให้ความต้องการบริโภคสินค้าชะลอตัวลงไปบ้าง                                      

แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อมั่นว่า “ส่งออก” จะยังเป็นอีกเครื่องยนต์

สำาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยล่าสุด สภาผู้ส่ง                                                   

สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก                                                             

ได้มีการปรับคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกไทยในปี 2565 เพิ่ม   

เป็น 6-8% จากเดิมที่ 5% โดยแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่ง

หลังของปีนี้ก็ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องด้วย และยังบอกว่ามีลุ้น

ที่ตัวเลขส่งออกจะขยายตัวแตะระดับ 10% ได้อีกด้วย

เช่นเดียวกับ กระทรวงพาณิชย์ ที่ล่าสุดยืนยันว่ายัง

ไม่มีความจำาเป็นต้องปรับเป้าหมายการส่งออกในปี 2565 ใหม่                                                     

แต่จะพยายามผลักดันให้การส่งออกของไทยโตได้เกินกว่าเป้า                                                                   

หมายเดิมที่ตั้งไว้ ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.65)     

การส่งออกขยายตัวแล้ว 12.7% เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 3                                                                          

เท่า

โดยอีกส่วนท่ีน่าสนใจคือ “การค้าชายแดนและผ่านแดน”                                                                              

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในเดือน มิ.ย.ที่ผ่าน                                                                              

มามีมูลค่าถึง 160,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.86% เป็นการส่ง 

ออกมูลค่า 102,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.42% และการนำา

เข้า 58,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.88% และในช่วง 6 เดือน 

มีมูลค่า 849,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.18% เป็นการส่ง

ออกมูลค่า 506,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% และนำาเข้า 

342,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.27%

ขณะท่ี ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (tta analytics)  

ประเมินว่าภาพรวมสถานการณ์ส่งออกทางค้าชายแดนและ

ผ่านแดนทั้งปี 2565 จะมีมูลค่า 1.02 ล้านล้านบาท ใกล้

เคียงกับการส่งออกของปี 2564 เนื่องจากท้ังไทยและประเทศ 

เพื่อนบ้านต่างมีมาตรการผ่อนปรนการข้ามแดนและผ่านแดน 

ระหว่างกัน ทำาให้เป็นโอกาสของการค้าชายแดนที่จะสามารถ

ฟื้นตัวได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มดีมานด์ของประเทศคู่ค้า

เพื่อนบ้าน คาดว่าการส่งออกไป “มาเลเซีย” ซึ่งเป็นประเทศ

คู่ค้าอันดับหนึ่งด้านการค้าชายแดน ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการกลับมาทยอยเปิด

ด่านเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่ง เช่นเดียวกับ “กัมพูชา” ที่มีแนวโน้มนำา

เข้าจากไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มี

แอลกอฮอล์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และอะไหล่

ส่วนการส่งออกไป “สปป.ลาว” และ “เมียนมา” ซึ่ง

เป็นประเทศคู่ค้าที่คิดเป็นสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ 31% คาดว่า

จะมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง แต่ไม่เป็นอัตราเร่ง โดย สปป.ลาว

นั้นกำาลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้านการเงินอย่างหนัก อัตรา

เงินเฟ้อในเดือน มิ.ย.พุ่งสูงถึง 23.6% ส่งผลกระทบไปถึงการ

ค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว แต่อย่างไรก็ดี จากการที่ สปป.ลาว

จำาเป็นต้องพึ่งพาการนำาเข้าน้ำามันสำาเร็จรูปจากไทย รวมถึง

สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น ทำาให้การส่งออกไปยังชายแดน 

สปป.ลาวยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

ขณะที่การส่งออกไปชายแดน “เมียนมา” ที่เติบโตดี

เฉลี่ยเดือนละ 1.2-1.3 หมื่นล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

แม้จะอยู่ในช่วงความไม่สงบทางการเมือง และธนาคารกลาง

เมียนมาออกมาตรการควบคุมปริมาณเงินตราต่างประเทศ 

แต่ผลกระทบต่อการค้าชายแดนยังอยู่ ในระดับที่ค่อนข้าง

จำากัด จากการที่รัฐบาลเมียนมายังอนุญาตให้ใช้เงินบาทเพื่อ

การค้าชายแดนกับไทย และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค

ยังคงขยายตัว เป็นแรงหนุนให้การส่งออกทางการค้าชายแดน

ทั้งปี 2565 มีมูลค่า 6.5 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15%

ส่วนการค้าผ่านแดนพบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีบท                                                                     

บาทสำาคัญเพิ่มขึ้นมากจากสัดส่วน 17% ของภาพรวมการส่ง                                                                        

ออกการค้าชายแดนและผ่านแดนเร่งข้ึนเป็น 43% ในปี 2564                                                                        

จากการท่ีจีนข้ึนแท่นเป็นคู่ค้าส่งออกอันดับหน่ึงแซงหน้า                                                                               

มาเลเซียเป็นคร้ังแรก และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ทิศทางการ                                                                                

ส่งออกชายแดนยังคงขยายตัวได้ ขณะที่การส่งออกผ่านแดน                                                                                    

ลดลงจากการที่จีนมีนโยบาย ZERO COVID-19 ได้ฉุดยอดส่ง 

ออกให้ลดลงมาก

อย่างไรก็ดี ttb analytics คาดว่าทางการจีนจะเริ่ม 

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ซึ่งจะช่วยทำาให้การส่ง

ออกของไทยผ่านแดนไปจีนตอนใต้ทยอยฟื้นกลับมา รวมทั้ง

ยังมีปัจจัยบวกจากการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงจีนถึง 

สปป.ลาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกทางการค้าผ่านแดน

ทั้งปีนี้อยู่ที่ 3.7 แสนล้านบาท.

      

อกาสครบรอบ 30 ปี สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการ    

และผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดการปรับลุคส์องค์กรใหม่ ตามแนวทาง

การพัฒนาความย่ังยืน บสย.ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับการบริการค้ำาประกันสินเชื่อ

ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี 

เชื่อมโยง และพร้อมช่วยเหลือผู้

ประกอบการแบบไม่มีที่สิ้นสุด แถม

บอกอีกว่างานนี้มีความร่วมสมัยใน

ยุคดิจิทัล ภายใต้ 3 วัตถุประสงค์

หลัก คือ 1.สร้างภาพจำาให้ชัดขึ้นใน 

2 บทบาทหลัก คือ การค้ำาประกัน

สินเชื่อเอสเอ็มอี มุ่งสู่ Digital Credit 

Enhancer และการเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน 2.ภาพลักษณ์ใหม่ตอบ 

โจทย์เอสเอ็มอีที่มีหลาย Generation 

และ 3.ตอบโจทย์กระแส Digital 

Disruptions ด้วยการใช้ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน!!.
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ปรับลุคส์

เศรษฐกิจ

โ

แ  

ครองขวัญ รอดหมวน

สิทธิกร 

ดิเรกสุนทร

เบรกดีลรวมTRUE-DTAC	
กสทช.สั่งวิเคราะห์ข้อมูลถี่ยิบหวั่นผูกขาด

ไทยโพสต์ • บอร์ด กสทช.แตะเบรกดีลควบรวม TRUE-DATC พร้อม 

ส่ังวิเคราะห์ข้อมูลถ่ียิบ แจงเพื่อใช้ออกแบบมาตรการป้องกันผูกขาด-

แข่งขันไม่เป็นธรรม ด้านอดีตบิ๊ก กสทช.ชี้ทำาได้ตามประกาศปี 61

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล                                        

รักษาการแทนเลขาธิการคณะ                                     

กรรมการกิจการกระจายเสียง                                   

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร                                       

คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าว                                                          

ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) 

กสทช.มีมติ ให้ทางสำานักงาน 

กสทช.ไปทำาการวิเคราะห์ท่ีมีหลัก

ฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิง

ประจักษ์รองรับเพ่ิมเติมในประเด็น

การควบรวมธุรกิจระหว่าง บมจ.

ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ 

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ                                     

เคชั่น (DTAC) ในประเด็นโครง 

สร้างการรวมธุรกิจของ TRUE 

และ DTAC โดยให้รวมถึงผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทร                                 

คมนาคมท้ังหมดท่ี TRUE, DTAC 

และ New Co (ชื่อบริษัทใหม่

หากมีการควบรวมแล้ว) มีอำานาจ

ควบคุม, วิเคราะห์ผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการบริหาร

จัดการ การดำาเนินธุรกิจ การ

แข่ งขั น ในตลาดของผู้ รั บ ใบ

อนุญาตการประกอบกิจการโทร 

คมนาคมที่บริษัท New Co เข้า

เป็นผู้มีอำานาจควบคุม

วิ เคราะห์ผลดีจากการ                                                

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

ทีคิวเอ็มเร่งเครื่องอัปเลเวล

วางเป้า5ปีโกยเบี้ย5หมื่นล.

จับมือ • นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร

กรุงไทย จับมือต่อยอดพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ “Customs Trader Portal” ขยาย

บริการรองรับผู้ประกอบการผู้นำาเข้า-ส่งออก และต่ออายุตัวแทนส่งออกของนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.customstraderportal.com พร้อมยืนยันตัวตนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) บนแอป “เป๋าตัง” รวดเร็ว สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการจด

ทะเบียน เริ่ม 3 สิงหาคม 2565. 

ราชดำาริ • นายอัญชลิน พรรณ

นิภา ประธาน บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์  

ปอเรชั่น หรือ TQM เปิดเผยว่า 

บริษัทจะมุ่งดำาเนินธุรกิจเชิงรุกขยาย

สู่ธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือ                     

เพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงให้กับ                                     

ลูกค้าในอนาคต และธุรกิจเทคโน                                      

โลยีแพลตฟอร์ม ภายใต้ชื่อ TQ-                          

Malpha บริษัทเพื่อการลงทุนท่ีประ 

กอบไปด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 

ธุรกิจประกัน, ธุรกิจการเงิน และ

ธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม และ

จะเป็นผู้นำาในการลดความเส่ียง

ทางการเงินและชีวิตให้กับลูกค้า 

ขยายตัวให้ทันเทรนด์หลักท่ีกำาลังจะ

เกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าให้ได้

นางภัสนันท์ พรรณนิภา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM 

กล่าวว่า แผนงาน 5 ปี (ปี 65-69)                            

ของ TQMalpha จะมุ่งสร้างมูลค่า

ของบริษัทจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาด

ทัดเทียมกับธุรกิจประกันเดิมที่ยัง 

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้าง 

ฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง 10 ล้าน                                       

ราย ผ่าน 3 ธุรกิจข้างต้น รวม

ถึงขยายฐานสู่ต่างประเทศในภูมิ                                                        

ภาคอาเซียน โดยวางเป้าหมาย

สร้างสัดส่วนรายได้จากธุรกิจประ 

กันที่เป็นธุรกิจหลักอยู่ที่ 50% ของ

รายได้รวม ขณะที่ธุรกิจการเงิน

และธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

จะสร้างรายได้รวมกันในสัดส่วน 

50% ของรายได้รวม

อย่างไรก็ตาม ต้ังเป้าภายใน

ปี 2569 จะมีเบ้ียประกันแตะ 5 หมื่น

ล้านบาท และมีรายได้ท่ีเติบโตเท่าตัว 

รวมถึงภายในปี 69 จะนำาบริษัท อีซ่ี 

เลนด้ิง จำากัด เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ และบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า 

โบรกเกอร์ จำากัด เข้าตลาด mai.  

พาณิชย์จัดคาราวานลดราคาสินค้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดโครงการ “พาณิชย์ 

ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20” จะลดราคาสินค้าที่จำาเป็นต่อ

การครองชีพ 30-50% เริ่มปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า ทั้ง

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระ

ค่าครองชีพให้กับประชาชน ส่วนกรณีที่มีผู้ประกอบการขอปรับ

ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนั้น ทางพาณิชย์จะพยายามตรึงราคาไว้ ถ้า

อั้นไม่ไหวจริงๆ จะก็ให้ปรับน้อยที่สุด เช่น มาม่า ไวไว ยำายำา ขอ

ขึ้นมาซองละ 2 บาท จาก 6 บาท เป็น 8 บาท ตอนนี้กรมการ

ค้าภายในกำาลังพิจารณาว่าจะทำาอย่างไรให้สมดุล และกระทบผู้

บริโภคน้อยที่สุด

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันภัยข้าว-ข้าวโพด

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เร่งเดิน

หน้าโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรในโครงการประกันภัย

ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 กว่า 1.5 พันล้าน

บาท ช่วยบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงด้านการผลิตแก่

เกษตรกรกว่า 1.1 แสนราย พื้นที่การเกษตร 1.2 ล้านไร่

ร้อง WTO เหตุอินเดียบล็อกนำาเข้าแอร์ ไทย 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้

สั่งการให้สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ใน

ฐานะผู้แทนประเทศไทย ในคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคต่อการค้า หรือ TBT ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 

ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างเร่งด่วน 

หลังจากที่อินเดียกำาหนดมาตรการห้ามนำาเข้าเครื่องปรับอากาศที่

บรรจุสารทำาความเย็น ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องปรับ

อากาศและเครื่องทำาความเย็นของไทยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้ง

ร้องเรียนต่อ WTO ขอให้อินเดียยกเลิกมาตรการดังกล่าว

อัดเงิน คชก.กว่า 200 ล้านช่วยลำาไย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะน้ีกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดย

ใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือนช่วยเหลือเกษตรกร 

(คชก.) ลงไปช่วยกว่า 200 ล้านบาท ให้ โรงงานลำาไยอบแห้งช่วย

รับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 

1-2 สัปดาห์นี้ มั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อจะทำาให้ราคาดี

ขึ้นต่อเนื่อง

เน็กซ์ พอทย์ เร่งผลิตรถเมล์ ไฟฟ้า 

นายคณิสสร์ ศรีวัชรประภา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. 

เน็กซ์ พอทย์ หรือ NEX เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้เร่งกำาลังการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี ประเภทขนส่งสาธารณะ เพื่อเตรียม

ทยอยส่งมอบตามคำาสั่งจองของลูกค้า ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ได้รับ

สัมปทานเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ในเส้นทางกรุง                                                                                              

เทพฯ และปริมณฑล  ขณะน้ีมีออเดอร์อยู่ประมาณเกือบ 4,000 

คัน ดังน้ันบริษัทจึงได้ทยอยนำาช้ินส่วนเพื่อนำามาข้ึนรูปและประกอบ 

ก่อนจะทยอยส่งมอบให้ลูกค้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 600 คัน. 

ประหยัดเนื่องจากขนาด (eco- 

nomies of scale) อย่างเป็นรูป

ธรรม และแนวทางในการส่งต่อ

ผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่าง

ประเมินได้ชัดเจน, วิเคราะห์การ

ถือครองคลื่นของบริษัท New Co 

ว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมี

ผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือ

ไม่ อย่างไร, วิเคราะห์แนวทาง

ในการลดอัตราค่าบริการ การ

รักษาคุณภาพการบริการเพื่อลด

ผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะ

สั้น กลางและยาว และวิเคราะห์

มาตรการการส่งเสริม MVNO 

(บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน) และเสนอแนว 

ทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ 

เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คง

อยู่ และแข่งขันได้ในตลาด รวม

ทั้งทางเลือกให้ผู้บริโภค

“บอร์ด กสทช.มองว่าข้อมูล

ดังกล่าวมีความจำาเป็นสำาหรับ

ออกแบบมาตรการเพื่อป้องกันการ

ผูกขาดตลาด หรือการแข่งขันท่ีไม่

เป็นธรรม” นายไตรรัตน์กล่าว

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ                                           

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย                                                       

ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิ 

การการสื่อสาร โทรคมนาคม และ

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สภาผู้แทนราษฎร และอดีตรอง

ประธานกรรมการ กสทช. กล่าวว่า                          

การควบรวมไม่ใช่กฎหมายท่ีเพ่ิง

เขียนข้ึนมา แต่ประกาศใช้มาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออก 

ทำาให้กองทุนในประเทศที่มีอาการตื่นตูมอยู่ประจำากลายเป็นผู้

ขายหุ้นออกมากที่สุดวานนี้ (3 ส.ค.65) แต่ก็ขายได้ 853.53 ล้าน

บาท เพราะผู้ซื้อเองก็ชะลอการซื้อเช่นกัน ทำาให้ตลาดหุ้นวานนี้

ผันผวนในกรอบที่แคบลง และลงท้ายปิดตลาดดัชนีก็ยังปิดบวก

ได้ บวกไปแค่ 5.57 จุด วอลุ่มจางลงเหลือแค่ 50,898.19 ล้านบาท 

แสดงว่านักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุน ซึ่งไม่ได้แสดงออกที่

ชัดเจนว่ามีความหวาดวิตกกับเหตุการณ์มากเกินไป ประกอบกับ

ดัชนีตลาดได้ขยับขึ้นมาใกล้ระดับ 1,600 จุดมากแล้ว จึงมีความ

หวาดหวั่นกับแนวต้านที่ 1,600 จุด ความกล้าๆ กลัวๆ ทำาให้นัก

ลงทุนเลือกที่ชะลอการลงทุนเอาไว้ก่อน แต่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้น

ไป ความเชื่อมั่นจากการมีสติก็จะทำาให้มีการกลับมาลงทุนได้ต่อ 

มองตลาดแค่สะดุด แต่จะไม่หยุดที่จะเดินหน้าต่อไป เพราะเมื่อ

กลับมามองทางพื้นฐานแล้วจะพบว่าไทยยังมีพื้นฐานที่ดีมาก การ

ส่งออกยังคงดีขยายตัวต่อเนื่อง และกำาลังได้แรงหนุนจากการเปิด

ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ขนาดยังไม่มี

นักท่องเที่ยวเข้ามามากในครึ่งแรกของปี ผลออกมาธุรกิจต่างๆ 

ก็มีกำาไรสูงขึ้นแล้ว แสดงว่ายังมีแรงดันให้ธุรกิจและเศรษฐกิจจะ

เติบโตได้มาก ตลาดจะมีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นได้อีก มองเป็น

จังหวะที่ดีในการเลือกลงทุนในช่วงตลาดอ่อนตัว

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานราคาน้ำามันยังยืน

เหนือ 90 ดอลลาร์ได้ ธุรกิจนี้ก็จะยังมีกำาไรดี จึงน่ามองที่ ACE, 

CKP และ SPRC กลุ่มการแพทย์ยังคงเติบ                                                  

โตสูง โรคระบาดยังไม่ยุติ คนไข้ก็ยังมีมาก 

จึงน่ามองที่ CMR, EKH และ WPH กลุ่ม

ขนส่งยืนยันได้ว่าธุรกิจยังเติบโตดี เพราะ

การส่งออกยังดี จึงน่ามองที่ JWD, PSL 

และ WICE กลุ่มอาหารธุรกิจยังสดใส น่า

มองที่ JDF, RBF และ TU หุ้นรายตัวที่

น่ามองมี NCAP, SPALI และ KTB 

ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ 

ดูจะมีผลแค่ทางจิตวิทยาในระยะสั้น ด้วย

ไทยที่ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทำาให้ตลาด

จะต้องเดินหน้าต่อไป การเลือกลงทุนจึง

เป็นกลยุทธ์ที่ดีในขณะนี้.

สะดุดแต่ไม่หยุด

ตลาดหุ้นวานนี้ออกอาการสะดุด เพราะนักลงทุนต่าง

ชาติคงกังวลกับเรื่องท่ีแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐเดินทางไปไต้หวัน ทำาให้ทางการจีนออกมาแสดงพลังทางทหาร 

จึงมีผลทางจิตวิทยากับนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก จากที่

เคยทยอยซื้อหุ้นมาตลอดก็หยุดชั่วคราว แต่ดูแล้วก็ไม่ได้ตกอก

ตกใจอะไรมากนัก แค่ขายออกเล็กๆ น้อยๆ ทำาให้ตลาดยังคง

เดินหน้าได้ต่อไป เพราะจีนก็ยังสงวนท่าทีที่จะเอาจริงในการทำา

สงคราม ทำาแค่แสดงความไม่พอใจที่สหรัฐยังเล่นการเมืองโดย

ใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือ มองว่าเหตุการณ์คงจะผ่านไปด้วยดี คง

ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น

จ่อขายหวยดิจิทัลเพิ่มงวดหน้า10ล้านใบ
ไทยโพสต์ • โค้งสุดท้าย!! หวย

ดิจิทัลเหลือ 1 ล้านใบ “กอง

สลาก” จ่อเพิ่มงวดหน้าขาย 10 

ล้านใบ พร้อมเรียกตัวแทนทำา

สัญญาณอีก 3,000 ราย

นายลวรณ แสงสนิท 

อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะ

ประธานกรรมการสลากกินแบ่ง

รัฐบาล เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 ส.ค.

2565 ว่า การจำาหน่ายสลาก

ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

งวดวันที่ 1 ก.ย.2565 จะเพิ่ม

จำานวนสลากดิจิทัลอีก 1 ล้าน

ฉบับ จากงวด 16 ส.ค.2565 มี

สลากดิจิทัล 9,092,500 ฉบับ ทำา 

ให้มีสลากดิจิทัลจำาหน่ายทั้งหมด

กว่า 10 ล้านฉบับ โดยจะเริ่ม

ซื้อได้วันที่ 17 ส.ค.2565 ตั้งแต่

เวลา 06.00-23.00 น. ไปทุกวัน

จนกว่าจะขายหมด สำาหรับการ

จำาหน่ายสลากดิจิทัลงวด 16 ส.ค.                                            

2565 จำานวนสลากท้ังหมด 9,092,500                                             

ฉบับ ล่าสุดวันที่ 3 ส.ค. เวลา 

14.00 น. ยอดจำาหน่ายสลาก 

8,053,692 ใบ จำานวนผู้ซื ้อ 

1,196,128 ราย คงเหลือสลากใน

ระบบ 1 ล้านใบ

นายลวรณกล่าวว่า สลาก

ดิจิทัลได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ

จำานวนมาก เพราะสามารถซื้อ

สลากในราคา 80 บาท มีอยู่จริง 

จะไปจ่ายแพงกว่าทำาไม และ

สลากท่ีซ้ือก็มีการบันทึกข้อมูลไว้

แสดงสิทธิในตัวสลาก ทำาให้ไม่

ต้องกังวลหากสลากหาย หรือการ

เรียกร้องสิทธิในตัวสลาก และเมื่อ

ถูกรางวัลจะมีการแจ้งเตือนผ่าน

แอปพลิเคชันเป๋าตังได้สะดวก 

“สำานักงานสลากฯ จะเพิ่ม   

ปริมาณสลากดิจิทัลให้เหมาะสม                                

แต่ละคร้ังไม่เกิน 2 ล้านฉบับ และ 

จำานวนสูงสุดที่จะเพิ่มไม่เกิน 20                                           

ล้านฉบับภายในสิ้นปี 2565 และ                                           

จะเปิดให้ตัวแทนจำาหน่ายสลาก

ดิจิทัลเข้ารายงานตัวอีก 3,000 

ราย หรือคิดเป็นจำานวนสลากที่                                                   

เพิ่มทั้งหมด 1.5 ล้านใบ คาดว่า      

การทำาสัญญาในรอบนี้จะมีสลาก

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ล้านใบ 

ทำาให้ยอดรวมสลากดิจิทัลในงวด

วันที่ 1 ก.ย.อยู่ที่ไม่ต่ำากว่า 10 

ล้านใบ” นายลวรณกล่าว.

9 ดีล รวมถึงการควบรวม CAT 

และ TOT ซ่ึงล้วนเป็นไปตามประ                                       

กาศปี 2561 โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต

จาก กสทช. เช่นเดียวกับกรณี 

TRUE และ DTAC ซ่ึงเป็นการควบ

บริษัท (Amalgamation) จึงไม่ต้อง

ขออนุญาตจาก กสทช.เช่นเดียวกัน.

‘ลลิล’เชื่อ65  

อสังหาโต7%  

รับศก.ฟื้นตัว
ไทยโพสต์ • “ลลิล” คาดปี 65 

ธุรกิจอสังหาฯ โต 5-7% หลังภาพรวม                                                    

เศรษฐกิจประเทศเริ่มฟื้นตัว ด้าน

สมาคมสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยปล้ืมยอดขาย-

ขอสินเชื่อ NPA ทะลุ 5,400 ล้าน หลัง

มีมาตรการลดหย่อนธรรมเนียมการโอน 

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรม 

การผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี                        

จำากัด (มหาชน) หรือ LALIN ผู้

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่                                                     

ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” เปิดเผยว่า                                                       

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี ลลิล พร็อพ 

เพอร์ตี้ ซึ่งสำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาด

การณ์จีดีพีของไทยในปี 2565 ว่าน่า                                                         

จะเติบโตอยู่ท่ี 2.5-3.5% น่ันหมาย   

ความว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ

ไทยในปีน้ีน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่

ท่ี 5-7% โดยประมาณ ลลิล พร็อพ

เพอร์ต้ี เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ 

จะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนกว่าช่วงคร่ึงปีแรก  

ด้านนายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 

ประธานกรรมการสมาคมสินเช่ือท่ี

อยู่อาศัย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้จัด

กิจกรรมการตลาดเพ่ือส่งเสริมการ

ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร 

สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสิน 

ทรัพย์ ภายใต้ชื่องาน “Home-Loan-

NPA Grand Sale 2022” ท่ีเพ่ิงจบ

งานไปเม่ือกลางเดือนกรกฎาคมท่ี

ผ่านมา ถือว่าประสบผลสำาเร็จเป็นท่ี

น่าพอใจ โดยมียอดขาย NPA รวม 

1,000 ล้านบาท และยอดขอสินเชื่อ

ภายในงานรวม 800 ล้านบาท 

ท้ังน้ีคาดจะมียอดขายจากลูกค้า

ท่ีเข้าชมงานท้ัง Online และ Onsite 

และตัดสินใจในภายหลังรวมแล้วไม่

น้อยกว่า 3,215 ล้านบาท และมียอด

ขอสินเชื่อรวม 2,262 ล้านบาท หรือ

รวมกันกว่า 5,400 ล้านบาท เนื่องจาก

ยังมีปัจจัยท่ีจะช่วยเร่งการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นดอกเบ้ียท่ีมีแนว

โน้มจะปรับข้ึน มาตรการลดหย่อนค่า

ธรรมเนียมโอนและจดจำานองเหลือ 

0.01% ท่ีจะช่วยลดภาระให้ผู้ซ้ือได้ล้าน

ละเกือบ 3 หมื่นบาท และราคา NPA ท่ี

ถูกกว่าบ้านใหม่ 20-30% เป็นต้น. 

50,898.19

3/8/65

1,594.73
+5.57

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,410.56 4,264.09 -853.53
 4,615.70 4,228.28 +387.42
 23,270.51 23,378.59 -108.08
 19,601.42 19,027.24 +574.19

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.76 36.49
ยูโร 36.21 37.32
ปอนดสเตอรลิง 43.26 44.86
เยน (100 เยน) 26.66 27.80
หยวนจีน 5.04 5.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,200 30,300
ทองรูปพรรณ 29,652 30,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

จับตา‘ค้าชายแดน’เฟื่องฟู



ประกันชีวิต กล่าวว่า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 18/7 Return 

Plus (มีเงินปันผล) ชูจุดเด่นการันตีรับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา 

พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมในรูปแบบเงินปันผลตั้งแต่สิ้นปี                                                                             

กรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 7 ปี รับ

ผลประโยชน์พร้อมความคุ้มครอง 18 ปี มอบทางเลือกสำาหรับผู้ที่

วางแผนบริหารเงินเพื่อสร้างหลักประกันชีวิตระยะยาว

ยกระดับธุรกิจรับมือยุคดิจิทัล

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธน

ชาตประกันภัย กล่าวว่า ธนชาตประกันภัยผ่านการรับรองมาตรฐาน

ระบบการจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ ISO 

27001 หรือ ISO/IEC 

27001:2013 สร้าง

เกราะป้องกันขั้นสูงสุด

ให้กับข้อมูลขององค์กร

และลูกค้า พร้อม

มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพด้านการจัดการข้อมูล ตอกย้ำา

ความมั่นใจในฐานะบริษัทชั้นนำาของธุรกิจประกันภัยที่พร้อมรับมือทุก

สถานการณ์ในโลกไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

“ความปลอดภัยของข้อมูลในยุคท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญใน

ชีวิตประจำาวันของคนส่วนใหญ่ หากเกิดความผิดพลาดข้ึนเพียงเล็กน้อย 

ก็อาจทำาให้เกิดความเสียหายท้ังโดยส่วนตัวและต่อองค์กรได้ ธนชาต

ประกันภัยให้ความสำาคัญต่อข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลภายในองค์กร

เป็นอย่างมาก จึงได้ริเร่ิมดำาเนินการโครงการน้ี ซ่ึงใช้หลักการพ้ืนฐาน

ของความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ รักษาความลับของข้อมูล, ความถูก

ต้องของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของข้อมูล หรือท่ีรวมเรียกส้ันๆ 

ว่า CIA รวมถึงมีการนำาหลักการ PDCA (Plan- Do -Check- Action) 

ซ่ึงเป็นหลักการสำาคัญในการบริหารจัดการท่ีใช้กันแพร่หลาย”.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

น่ึงในเทรนด์ด้านประชากรท่ีมาแรงท่ีสุดคือ การเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ หรือ Aged Society ซึ่งประเทศไทยเองก็นับว่า

ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่าน

มา โดยมีประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุมากกว่า 60 ปี เป็นจำานวน 20% 

ของประชากรทั้งหมดของประเทศ เป็นความท้าทายโดยเฉพาะกับ

ครอบครัวในปัจจุบันที่มีขนาดเล็กลง ต้องเตรียมความพร้อมในการ

ดูแลตัวเองในวัยที่เพิ่มขึ้น ไปพร้อมกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

ให้มีสุขภาวะทางกาย

และใจที่ดี

ดังนั้น การ

วางแผนการเงินเพื่อ

เตรียมพร้อมสู่สังคม

ผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่ง

สำาคัญเพื่อรองรับค่าใช้

จ่ายในชีวิตประจำาวัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่องทุกปี โดย

โรคที่พบมากในคน

ไทย ได้แก่ กลุ่มโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน 

โรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรม

การใช้ชีวิตที่สะสมความเสี่ยงมาเป็นเวลานาน และยังมีโรคที่หลาย

คนมองข้าม เช่นโรคจากภาวะเสื่อมทางสมอง ซึ่งพบมากในช่วงอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป และต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน

ทั้งนี้ อัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในประชากรที่อายุมากกว่า 

65 ปี อยู่ที่ 10-15% และพบสูงขึ้นถึง 20-30% ในประชากรที่อายุ

มากกว่า 80 ปี โดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า และสำาหรับ

โรคพาร์กินสันมักเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 1.5 เท่า

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้บริหารศูนย์

บริการการแพทย์ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต  ระบุว่า ภาวะสมอง

เสื่อมเป็นภาวะที่พบมากในผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจากการที่สมองสูญเสีย

หน้าที่ในการทำางานหลายๆ ด้าน โดยเกิดขึ้นอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็น

ค่อยไป ทำาให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความจำา การรู้คิด การตัดสินใจ และ

ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ร่วมด้วย และหากโรค

ดำาเนินไปถึงขั้นรุนแรงจะส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการ

ใช้ชีวิตประจำาวัน และเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่บ้าน สามารถช่วยดูแลเพื่อลดปัจจัย

เสี่ยงของการเกิดโรค เช่น ชวนออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ รักษาน้ำาหนัก

ตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยง

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และคอเลสเตอรอลสูง ไม่สูบบุหรี่ และหลีก

เลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่ ควรตรวจสุขภาพประจำาปี และติดตาม

โรคประจำาตัวที่เป็นอยู่เป็นระยะๆ รวมถึงการหมั่นบริหารสมอง 

เช่น อ่านหนังสือ ทำากิจกรรมร่วมกัน และดูแลสุขภาพจิตให้ดี หาก

มีสัญญาณอาการที่ชวนสงสัย เช่น ความจำาแย่ลง สมาธิจดจ่อน้อย

ลง มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษา หรือความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม

และอารมณ์ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและสามารถดูแลรักษาได้

อย่างทันท่วงที

และเพื่อรองรับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 

กรุงเทพประกันชีวิต ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดูแลให้คลายความ

กังวลใจ รองรับค่าใช้จ่ายในการรักษาในยามเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง 

ไม่ว่าจะเป็น โฮลไลฟ์เฟิสต์ ซีเนียร์ พลัส อายุที่รับประกันเริ่มตั้งแต่ 

50-70 ปี ชำาระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ให้ความ

คุ้มครองชีวิตและโรคสำาหรับผู้สูงอายุ อาทิ ภาวะถดถอยทางสมอง

ระยะเริ่มต้น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน และยังให้ความคุ้มครอง

กรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก 

รวมผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด 2.1 

ล้านบาท

และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ       

ซูเปอร์แคร์ ที่ให้ความคุ้มครอง 6 กลุ่มโรค

ร้ายแรง รวม 47 โรค รับประกันภัยตั้งแต่

อายุ 1-65 ปี คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 

ปี โดยกลุ่มโรคที่คุ้มครองได้แก่ กลุ่มโรค

มะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ

หลอดเลือดและผลสืบเนื่อง กลุ่มโรคเกี่ยว

กับอวัยวะและระบบการทำางานที่สำาคัญ 

กลุ่มภาวะติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บร้าย

แรง กลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆ และกลุ่มโรค

ร้ายแรงที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอา

ประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ โดยมีจุดเด่นเรื่องความคุ้มครอง

ต่อเนื่อง เมื่อผู้เอาประกันเป็นโรคร้ายแรงและรับผลประโยชน์สูงสุด 

100% ของจำานวนเงินเอาประกันภัยต่อ 1 กลุ่มโรคร้ายแรงแล้ว ยัง

คงได้รับความคุ้มครองสำาหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออยู่ รวมรับความ

คุ้มครองสูงสุดถึง 600% ของจำานวนเงิน

เอาประกันภัย

เปิดโฆษณาชุด ‘เชื่อในความดี’

ด้าน นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ 

ผู้อำานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร 

บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI กล่าว

ว่า   บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณา

ชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้

รักดูแลชีวิต” พร้อมต่อยอดจัดกิจกรรม 

“Forward for Love ส่งรักให้น้อง” รับ

บริจาคสิ่งของจำาเป็นเพื่อการศึกษา นำา

ไปส่งมอบให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเปิด

รับบริจาคชุดนักเรียนใหม่ หรือใช้แล้วสภาพดี เช่น เสื้อ/กระโปรง/

กางเกง/ถุงเท้า/รองเท้านักเรียน/รองเท้าพละ รวมถึงอุปกรณ์การเรียน

ใหม่ หรือใช้แล้วสภาพดี เช่น กระเป๋า/สมุด/ปากกา/ดินสอสี/ยางลบ/

ไม้บรรทัด และงดรับบริจาคหนังสือทุกประเภท ผู้สนใจสามารถร่วม

บริจาคผ่านไทยประกันชีวิต สำานักงานใหญ่ ศูนย์บริการลูกค้า (CSC) 

และสาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม–22 

กันยายน 2565

MorDee หมอประจำาบ้าน

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  กล่าวว่า ไทย

สมุทร ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดยคุณยศวีร์ นิรันดร์วิชย ผู้

อำานวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ ส่งนวัตกรรม

การบริการ OCEAN LIFE TELEMED x MorDee Application ให้

ลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่าน

แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) หมอประจำาบ้านในมือคุณ หาหมอ

ออนไลน์ได้ทุกที่ มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวขาญด้านสุขภาพจากสถาบัน

ชั้นนำากว่า 500 คน ครอบคลุม 20 

สาขา ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ

ใจ รวมถึงแพทย์เฉพาะทาง เลือก

ปรึกษาได้ทั้งการแชต โทร. หรือวิดี

โอคอล พร้อมบริการส่งยาถึงบ้าน

ทั่วประเทศ ไม่ต้องเดินทางไปโรง

พยาบาล และไม่ต้องเสียเวลารอ

คิวนาน ที่สำาคัญ บริการสุดพิเศษ

นี้ ลูกค้า OCEAN LFE ไทยสมุทร

สามารถใช้สิทธิ์จากประกันที่มีความ

คุ้มครองผู้ป่วยนอก หรือ OPD ที่

มีอยู่ ภายใต้วงเงินความคุ้มครอง

ทั้งรายเดี่ยวและประกันกลุ่ม (ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองตาม

กรมธรรม์) โดยไม่ต้องสำารองจ่ายอีกด้วย  

มีเงินปันผล

ด้านนายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอฟ

ดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  หรือ “FWD 

ห

นกันเหลือเกินกับ

โรคปวดหลังบ้าง 

ออฟฟิศซินโดรมบ้าง 

เรื่องนี้ป้องกันง่ายๆ หรือ

แก้ได้ด้วยการยืนขึ้นทุกๆ 30 นาทีขณะทำางาน มันจะลดผล 

กระทบที่เป็นอันตรายจากการนั่ง เช่น ที่โต๊ะทำางานของคุณ 

หรือไม่ก็เดินไปรอบๆ สักหนึ่งหรือสองนาทีทุกๆ ครึ่งชั่วโมง 

นอกจากนั้นการได้ โดนแสงแดดบ้างอย่างน้อย 30 นาทีใน

แต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนบ่ายและไม่ต้องทาครีม

กันแดด จะเป็นการเสริมวิตามินดีได้ดีที่สุดค่ะ.

นื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 

2565 ร้านภูฟ้าได้จัดทำา

เสื้อตราสัญลักษณ์พระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

และน้อมสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ

พสกนิกรชาวไทยอย่างหา

onkeypox 

หรือฝีดาษ

ลิง เป็นพาด

หัวข่าวที่แพร่

กระจายอย่างต่อเนื่องทั่วทั้ง

สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 

ณ ตอนนี้ มีผู้ป่วยโรคนี้ที่ได้

รับการยืนยันแล้วมากกว่า 

5,100 รายในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อมูลจาก

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค 

(CDC) ระบุว่า มีจำานวนผู้

ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน

แต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็น

เรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้สึกกังวล และมีการตั้งข้อสงสัยว่า ควร

จะต้องระแวดระวังโรคดังกล่าวนี้เทียบเท่ากับไวรัสโควิด-19 หรือ

ไม่อย่างไร

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกา 

ชี้แจงว่าโรคนี้เกิดจากไวรัส และอาการของโรคคล้ายกับไข้ทรพิษ 

ชี้พ่อแม่ควรกังวลโควิดมากกว่าฝีดาษลิง

M

แต่รุนแรงกว่า สิ่งเหล่านี้อาจมีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และ

ต่อมน้ำาเหลืองบวม ตามด้วยผื่นเฉพาะที่มักจะเริ่มที่ใบหน้าและ

แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายก่อนที่ตุ่มจะหลุดออก 

สามารถแพร่กระจายไปยังบุคคลเมื่อพวกเขาสัมผัสโดยตรงกับผื่น

ที่ติดเชื้อ ตกสะเก็ดหรือของเหลวในร่างกาย การสัมผัสกับสารคัด

หลั่งทางเดินหายใจจากการสัมผัสตัวต่อตัวเป็นเวลานาน หรือจาก

การสัมผัสสิ่งของเช่นเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนที่สัมผัสผื่นติดเชื้อหรือ

ของเหลวในร่างกาย ที่น่าสนใจคือหญิงตั้งครรภ์ยังสามารถแพร่

เชื้อไวรัสไปยังทารกในครรภ์ได้ผ่านทางรก

นอกจากนี้ยังพบว่า กรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ชายที่มีเพศ

สัมพันธ์กับผู้ชาย ทำาให้นายทีโดรส อัดฮานอม กรีเบเยซุส ผู้

อำานวยการองค์การอนามัยโลก เรียกร้องให้สมาชิกของชุมชนนี้ลด

จำานวนคู่นอนของพวกเขา และพิจารณาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับ

คู่ใหม่ ล่าสุด CDC ได้ออกข่าวเตือนทางออนไลน์ด้วยว่าเด็กอายุ

ต่ำากว่า 8 ปีมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฝีดาษขั้นรุนแรง ร่วมกับผู้ที่

ตั้งครรภ์หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและกุมารแพทย์บอกว่า โรค

เ

• วันเกิดอายุครบ 66 ปี นี้ แอ๊ว-สรัญธรณ์ 

ไชยกิตติลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อำาเภอ

สามพราน และเจ้าของร้านอาหารเครือร่มไม้                                                

ริมนา จัดกิจกรรมฉลองวันเกิดที่ไม่เหมือนใคร 

ด้วยการลงทุนจ้างคนมาช่วยกันลอกคลองวัฒนา 

(ฝั่งตะวันตก) ที่เต็มไปด้วยต้นจอก ผักตบชวา 

แน่นคลอง เริ่มจากถนนสาย ค พุทธมณฑล ถึงติด

ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ความยาว 1 กิโลเมตร 

ใช้เวลาหลายวัน โดยตั้งใจจะทำาให้ถึงแม่น้ำาท่า

จีน ทำาความดีอย่างนี้คงจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง 

อายุยืนยาว เพื่อจะได้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม                            

ต่อไป..•

• ตอบรับเสียงเรียกร้องจากลูกค้าดั้งเดิม

ที่ติดใจรสชาติ เมี่ยงลาว ฝีมือของคุณแม่แดง                     

สุมณฑา ชมธวัช วันนี้คุณ เอ-๋สุกฤตา ชมธวัช 

ลูกสาวคนเก่งรับสืบทอดสูตรดั้งเดิมของตระกูล 

ฝากกระซิบดังๆ มาว่า เมี่ยงลาว เรือนสุมณฑา 

ได้กลับมาวางขายแล้วที่ร้านโชคชัยสเต๊กเฮ้าส์ 

ณ ฟาร์มโชคชัย ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

หรือสนใจสั่งโดยตรง สามารถทักไลน์ @ruen3-

sumontha..•

• ช่วงนี้ ตลาดกาดน้ำาโท้ง อำาเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ ของ คุณหน่อย-พัชราภรณ์                  

พิลาศลักษณ์ ที่โด่งดังมีผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน

แน่นทุกวัน แต่ได้เพิ่มความแน่นมากขึ้นอีก เพราะ

มีผู้แชร์เรื่องราวในโซเชียลมีเดีย ว่ามีคุณตา

คุณยายชาวจีนมาตั้งร้านขายกระเพาะปลาสูตร

เยาวราช มีรสชาติอร่อย แต่ขายไม่ดี เนื่องจาก

ไม่มีคนรู้จัก ผู้อ่านที่ได้ทราบข่าวต่างแชร์ข่าวกัน

ออกไป ทำาให้ทุกวันนี้ขายดีมากถึงกับต้องแจกบัตร

คิว โดยคุณหน่อยเจ้าของตลาดต้องเสียสละเวลา

ที่จะออกกำาลังกายทุกๆ วัน ลงมาดูแลคุณตาคุณ

ยายบริการลูกค้าด้วยตัวเอง..•

• พรเนตร พรประภา ถึงแก่กรรม เจ้า

ภาพนำาศพไปไว้ที่ ศาลาทุกพร ในบริเวณสวน

พฤกษชาติ ถาวร-อุษา ธานี ตำาบลโป่ง อำาเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว..•.

      

แมวลายเสือ

ที่สุดมิได้ โดยจัดจำาหน่าย

ต้ังแต่วันน้ี หรือจนกว่าสินค้า

จะหมด ณ ร้านภูฟ้าทุก

สาขา มีขนาดให้เลือกต้ังแต่ 

SSS–XXL จัดจำาหน่ายให้

ประชาชนท่ีสนใจในราคา 

380 บาท สอบถามราย

ละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีโทรศัพท์ 

0-2655-6242-3 อีเมล 

phufa.org@gmail.com 

บ่

มอบสิทธิประโยชน์ • นายสาระ     

ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือร่วม

กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดย นพ.พลากร สุรกุลประภา รอง

คณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ

ศูนย์กลางบริการสุขภาพ และบริษัท 

ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด โดย 

ภก.นรินทร์ วัฒนะวิรุณ Hospital 

Business and Access Lead มอบสิทธิ

ประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเมืองไทย

ประกันชีวิต ในโครงการ “MTL Health 

Buddy” ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ 

สำาหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ด้วย

ยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า ภายใต้

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง. 

ฝีดาษในลิงไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ควรเครียดมากเกินไป แต่ขอให้หมั่นสังเกต

อาการโรคดังกล่าวที่กินเวลาสองถึงสี่สัปดาห์ มักจะเริ่มต้นด้วยอาการ

เหล่านี้คือ ไข้ ปวดศีรษะ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อม

น้ำาเหลืองบวม หนาวสั่น และหมดแรง จากนั้นไม่กี่วันต่อมา ผู้ติดเชื้อ

มักจะมีผื่นขึ้นที่ใบหน้าและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย                           

“มันเป็นผื่นที่เด่นชัดมาก” ดร.เอียน มิโลว์ หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อใน

เด็กและภูมิคุ้มกันวิทยาที่ Connecticut Children’s Specialty Group 

กล่าวและตอกย้ำาว่า “ผื่นจะมีลักษณะเหมือนกันในเด็กเช่นเดียวกับใน

ผู้ใหญ่”

ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำาว่าโรคฝีดาษไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ควรกังวลในตอน

นี้ ดร.จิลล์ เวเธอร์เฮด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและ

โรคติดเชื้อที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ กล่าวว่า “หากปราศจาก

การติดต่อกับคนหรือสัตว์ที่เป็นโรคฝีดาษแล้ว ความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ฝีดาษในเด็กที่อาศัยอยู่ในสหรัฐยังคงต่ำาอยู่ในขณะนี้ และ “มันไม่แพร่

กระจายเหมือนโควิด คุณต้องสัมผัสใกล้ชิดหรือสัมผัสทางผิวหนังถึงจะ

ติดต่อ” ดังนั้นโดยรวมแล้ว ผู้ปกครองควรกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 

มากกว่า Monkeypox. 

รับมือสังคมสูงวัย ประกันสุขภาพคุ้มครองอุ่นใจ

เรื่องง่ายๆ สร้างสุขภาพดี
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

กรุงเทพฯ • เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 

เวลา 16.00 น. ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ ฟุตบอลชายทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้ออก

เดินทางไปประเทศเวียดนาม เพื่อทำา

ศึกสี่เส้าทันเนียนคัพ U19 โดยก่อนการ

เดินทาง ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย ได้

แต่งตั้งธีร์กวิน จันทร์ศรี เป็นกัปตันทีม 

พร้อมด้วยนักเตะอย่าง กษิดิศ กาฬสินธ์ 

และโรนัน เปลยจ์เมน

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย กล่าว

ว่า “ในทัวร์นาเมนต์นี้เราได้เตรียมการ

โดยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

จากศึกชิงแชมป์อาเซียน เป้าหมายหลัก

ของเราในทัวร์นาเมนต์นี้คือการแก้ไขข้อ

ผิดพลาด เพื่อให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้น 

และเราได้เรียกนักเตะใหม่มาถึง 9 ราย 

และเราพร้อมจะให้ โอกาสทุกคน เรา

เปลี่ยนแปลงนักเตะไปครึ่งทีม เพื่อดูว่า

เราจะยกระดับทีมให้พร้อมกว่าเดิมในศึก

ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก”

“เป้าหมายหลักของทัวร์นาเมนต์

ขอเน้นย้ำาว่าคือการเตรียมทีมสำาหรับศึก

ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก และได้เห็น

คุณภาพของนักเตะทั้งหมดในการเจอกับ

มาเลเซีย, เมียนมา และเวียดนาม นี่คือ

เป้าหมายหลักของเรา”

“เป็นเรื่องจริงที่เรา

ไม่ได้ซ้อมร่วมกัน แต่ที่ผ่าน

มาหลังจากที่เรากลับมาจาก

อินโดนีเซีย ผมเองก็ได้ติดตาม

นักเตะในรุ่นนี้ทุกคน ว่าพวก

เขาเล่นเป็นอย่างไรบ้าง และ

ทุกคนก็ทำาได้ดีขึ้น หลังจากที่

ก่อนหน้านี้นักเตะหลายคนเพิ่ง

ผ่านช่วงปิดฤดูกาลมา ตอนนี้

พวกเขามีความฟิตมากขึ้น หลัง

ได้ซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับสโมสร 

และเราก็ไดว้ิเคราะห์นักเตะทุกคนในการ

เล่นกับสโมสร และเราจะพยายามนำาสิ่ง

เหล่านั้นมาปรับใช้ในการเล่นทีมชาติของ

นักเตะทุกคน และพยายามให้พวกเขา

เล่นในสไตล์ที่ถนัด ในบททดสอบระดับ

นานาชาติ”

โดยโปรแกรมของทีมชาติไทย

มีดังนี้ นัดแรกวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

เวลา 16.00 น. พบทีมชาติมาเลเซีย ที่

สนามบินห์ เดือง.

คลองเตย • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ 

ล่ำาซำา ประธานสโมสร “สิงห์เจ้าท่า” การ

ท่าเรือ เอฟซี ยืนยันคว้า เบน เดวิส กอง

กลางทีมชาติไทย จากสโมสรออกซ์ฟอร์ด 

ยูไนเต็ด ทีมในศึกลีกวันอังกฤษมาร่วมทัพ

เพื่อสู้ศึกฤดูกาล 2022-23 เป็นท่ีเรียบร้อย 

ม่ันใจช่วยให้เกมรุกของทีมหลากหลายมากข้ึน

“เบน เดวิส” ดาวรุ่งวัย 21 ปี เป็น

กำาลังสำาคัญให้ทีมชาติไทย U23 ทั้งในชุด

ซีเกมส์ 2021 ที่เวียดนาม และชิงแชมป์

เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย ที่อุซเบกิสถาน 

ก่อนที่ล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับสิงห์

เจ้าท่า เพื่อโอกาสลงเล่นของตัวเอง ด้วย

สัญญายืมตัว จบฤดูกาล 2022-23

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่า กล่าวว่า “ก่อน

อื่นแป้งต้องขอบคุณคุณเสือ (สัมฤทธิ์ ธน

กาญจนสุทธิ์) ในฐานะประธานสโมสร ที่

ช่วยทำาให้ดีลนี้สำาเร็จ และเลือกปล่อยเบน

มาอยู่กับเราเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้น ซึ่ง

แป้งเชื่อว่าแฟนๆ หลายคนรู้จักน้องดีอยู่

แล้วว่ามีคุณภาพขนาดไหน และแป้งเชื่อ

ว่าการมาของเบนจะช่วยทำาให้เกมรุกของ

ทีมมีความหลากหลายและอันตรายมากขึ้น”

“ในเรื่องการปรับตัว แป้งเชื่อว่าไม่มี

ปัญหาอะไร เพราะเบนก็เคยมาที่เมืองไทย

หลายครั้ง และคุ้นเคยกับนักเตะหลายคน 

อย่างวิลเลียมที่เพิ่งร่วมงานกันในทีมชาติ

ไทย U23 เช่นเดียวกับการร่วมงานกับแป้ง

ในทีมชาติไทย แต่เหนือสิ่งอื่นใด แป้งอยาก

ฝากแฟนบอลการท่าเรือ เอฟซี เป็นกำาลังใจ

ให้น้องด้วย และหวังว่าด้วยความกระหาย

ที่อยากลงเล่น น้องจะทำาผลงานได้ดีกับเรา” 

มาดามแป้งปิดท้าย

ขณะที่ เบน เดวิส กองกลายป้าย

แดงสิงห์เจ้าท่า กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและ

เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ ผมต้อง

ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้ง 2 สโมสร ทั้งคุณแป้ง 

(นวลพรรณ ล่ำาซำา) และคุณเสือ (สัมฤทธิ์ 

ธนกาญจนสุทธ์ิ) ท่ีทำาให้ดีลน้ีเกิดข้ึน และเพื่อ

ช่วยให้ผมได้มีโอกาสลงเล่นท่ีสม่ำาเสมอมาก

ข้ึน แน่นอนว่าผมอาจจะยังใหม่กับฟุตบอลลีก

ท่ีน่ี แต่ผมจะพยายามทำางานหนัก และช่วย

เหลือทีมให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้”

สำาหรับ เบน เดวิส เป็นนักเตะลูก

คร่ึงไทย-อังกฤษ เกิดท่ีประเทศไทย แต่ไป

เติบโตท่ีสิงคโปร์ ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษ และ

มีโอกาสเซ็นสัญญากับฟูแลม ทีมในศึกแชม

เปียนชิพ มีโอกาสลงเล่นให้ทีม U18, U23 

และชุดใหญ่ ในเกมฟุตบอลถ้วย ต่อด้วย

ย้ายมาอยู่กับออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ทีมใน

ศึกลีกวันเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถสอด

แทรกขึ้นเป็นตัวหลักได้ กระทั่งย้ายมาค้า

แข้งในไทยลีกครั้งแรกกับการท่าเรือ เอฟซี.

บิ๊กดีลสิงห์เจ้าท่า‘มาดามแป้ง’คว้า‘เบน เดวิส’

4ชาติอเมริกาใต้เสนอตัว

เจ้าภาพฟุตบอลโลก2030

อังกฤษ • 4 ชาติจากทวีปอเมริกาใต้อย่าง

อุรุกวัย, อาร์เจนตินา, ปารากวัยและชิลี 

เตรียมยื่นข้อเสนอให้กับสหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ หรือฟีฟ่า เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2030 พร้อมชูคอน

เซ็ปต์ครบรอบ 100 ปี ที่ฟุตบอลโลกกลับมา

จัดที่อุรุกวัย

เวลานี้สหพันธ์ฟุตบอลนานา 

ชาติ หรือฟีฟ่า กำาลังมองหาชาติ

ที่พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 

2030 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า 

(พ.ศ.2573) ซึ่งล่าสุดมี 4 ชาติ

จากทวีปอเมริกาใต้เตรียมจับมือ

ร่วมกันเพื่อเสนอตัวรับหน้าเสื่อ

เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2030 

แล้ว ประกอบด้วย ประเทศ   

อุรุกวัย, อาร์เจนตินา, ชิลี

และประเทศปารากวัย

เดลีเมล สื่อชั้นนำา

ของประเทศอังกฤษ เปิดเผย

ว่า อุรุกวัยเป็นแกนนำาที่อยาก

จะนำาฟุตบอลโลกมาจัดที่

ประเทศอีกครั้ง หลังจากพวก

เขาเคยเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วในปี 1930 ซึ่งถือ

เป็น “เวิลด์คัพ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

โดย 4 ชาติจากทวีปอเมริกาใต้จับ

มือกันชูคอนเซ็ปต์การครบรอบ 100 ปี ที่

ฟุตบอลโลกจะได้จัดที่ประเทศอุรุกวัยอีกครั้ง 

หลังจากเวิลด์คัพครั้งที่ 1 เริ่มต้นครั้งแรกที่ 

อุรุกวัย และเจ้าภาพในครั้งนั้นก็คว้าแชมป์

ไปครองด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินา 4-2 

ในรอบชิงชนะเลิศที่ฟาดแข้งที่เอสตาดิโอ 

เซนเทนาริโอ กรุงมอนเตวิเดโอ

ก่อนหน้านี้ทวีปอเมริกาใต้ไม่ได้จัด

ฟุตบอลโลกอีกเลยนับตั้งแต่ปี 1978 ที่

อาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพ จนเมื่อปี 2014 

บราซิล มหาอำานาจลูกหนังได้รับสิทธิ์ดัง

กล่าว อย่างไรก็ตาม พวกเขามีอันต้องผิด

หวังหลังพ่ายแพ้แบบยับเยินให้กับ

เยอรมนี 1-7 ต่อหน้าแฟนบอล

เกือบ 6 หมื่นคน

ทั้งอุรุกวัยและอาร์เจน 

ตินาออกมาแสดงเจตนารมณ์

ร่วมกันที่จะเสนอตัวเป็นเจ้า

ภาพฟุตบอลโลก 2030 ตั้งแต่ปี 

2017 ก่อนที่ชิลีกับปารากวัย

เป็นอีก 2 ชาติ ที่พร้อมจะยื่น

มือเข้าไปรับหน้าเสื่อจัดการ

แข่งขันด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้มีรายงาน

ว่า คู่แข่งที่อยากจะเสนอตัว

เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

ในปี 2030 ได้แก่ชาติ

จากยุโรป ทั้งสเปนกับ

โปรตุเกสที่อยากจะจับ

มือร่วมกัน รวมไปถึง 

4 ชาติจากคาบสมุทรบอลข่าน อย่างกรีซ, 

โรมาเนีย, บัลแกเรีย และเซอร์เบีย  

สำาหรับฟุตบอลโลกในปี 2022 กำาลังจะ

มีข้ึนในช่วงปลายปีน้ีท่ีประเทศกาตาร์ ก่อนท่ี 

3 ชาติจากทวีปอเมริกาเหนือ อย่างแคนาดา, 

เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา จะรับหน้าเสื่อ

เป็นเจ้าภาพในปี 2026 ซ่ึงจะเพ่ิมทีมเข้าร่วม

การแข่งขันรอบสุดท้ายจาก 32 เป็น 48 ทีม.

มั่นใจเกมรุกอันตรายมากขึ้น

แข้งU19บู๊4เส้าที่เวียดนาม

‘ซัลบา’ปรับทีมก่อนศึกเอเชีย

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย
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ให้หนังสือ = ให้ปัญญา

สำ�นักพิมพ์ส�มสีจัดกิจกรรมดีๆ ต้อนรับเทศก�ลวัน

แม่ในเดือนสิงห�คม 2565 โดย 4 องค์กร คือ มูลนิธิ

เสถียรธรรมสถ�น, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, กรมร�ชทัณฑ์ 

และสำ�นักพิมพ์ส�มสี ร่วมกันจัดทำ�โครงก�รก้�วย่�งแห่ง

ปัญญ� มอบหนังสือ “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต : ก้�วย่�งแห่ง

ปัญญ�” แก่ “แม่

อยู่ ในคุก ลูกอยู่

ในครรภ์” ให้ห้อง

สมุดพร้อมปัญญ� 

ใ นทัณฑสถ �น

หญิง 106 แห่ง 

ทั่วประเทศ รวม 

500 เล่ม เชิญ

ชวนผู้สนใจเข้�

ร่วมบริจ�คในโครง 

ก�รนี้ โดยส�ม�รถสั่งซื้อหนังสือ “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต : 

ก้�วย่�งแห่งปัญญ�” ในร�ค�เล่มละ 450 บ�ท ที่บัญชี 

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด สำ�นักพิมพ์ส�มสี ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 

ส�ข�ถนนก�ญจน�ภิเษก (บ�งแวก) ออมทรัพย์ เลขบัญชี 

131-205867-2  #หรือคลิก : https://m.me/wowwalkofwisdom 

ทุกก�รบริจ�ค 1 เล่ม โครงก�รสมทบเพิ่มเติมในจำ�นวน

เท่�กัน.

ชวน นศ.ประกวด ‘คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล ปีที่ 2’

สย�มคูโบต้� โดยน�งวร�ภรณ์ โอสถ�พันธุ์ กรรมก�ร

รองผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมม�น

พัชรินทร์ ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (depa) มุ่งยกระดับเกษตรกรรมไทยก้�วสู่ Smart 

Farming ด้วยก�รใช้เทคโนโลยี เชิญชวนนักศึกษ�ระดับ

มห�วิทย�ลัยทั่ว

ประเทศ ไม่จำ�กัด

คณะและชั้ นปี  

เสริมทักษะดิจิทัล

และก�รเกษตร

ในโครงก�ร “คูโบ 

ต้�ต้นกล้�ดิจิทัล 

ปีที่ 2” พร้อมสนับสนุนก�รนำ�คว�มรู้ไปต่อยอดและส่งต่อ

ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภ�พใน

ก�รทำ�เกษตร สนใจส�ม�รถลงทะเบียนโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย

ได้ที่ Line Official ต้นกล้�ดิจิทัล (ID LINE : @021dshkm) 

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันย�ยน 2565 โดยระหว่�งโครงก�รยัง

ส�ม�รถร่วมกิจกรรมเพื่อรับทุนก�รศึกษ�และของร�งวัล

รวมมูลค่�กว่� 35,000 บ�ท สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณพันธิต� ทองมณี 08-4311-7510.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

าวดอย” เป็นข้าวที่ปลูกตามชุมชน

ของกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ บนพื้นที่

สูงของประเทศไทย โดยข้อมูลจ�ก

สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูงระบุว่� มีข้�วดอย

ม�กกว่� 300 ส�ยพันธุ์ แต่ละส�ยพันธุ์ก็มีรูปร่�ง

ลักษณะของเมล็ดเนื้อสัมผัส และมีรสช�ติที่แตก

ต่�งกัน นอกจ�กนั้นกลุ่มช�ติพันธุ์ยังเรียก “ข้�ว” 

แตกต่�งกัน เช่น ช�ติพันธุ์กะเหรี่ยงเรียกข้�วว่� 

“บือ” ช�ติพันธุ์ละว้�เรียกข้�วว่� “เฮง�ะ” ช�ติ

พันธุ์ม้งเรียกข้�วว่� “เบล้” ช�ติพันธุ์ลีซอเรียกข้�ว

ว่� “จะ” หรือ “จ�” และช�ติพันธุ์อ�ข่�เรียกว่� 

“แชะ” เป็นต้น

คณะนักวิทย�ศ�สตร์สถ�บันวิจัยแสง 

ซินโครตรอน (องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงก�ร

อุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นำ�โดย ดร.สมช�ย ตันชร�กรณ์, ดร.วร�ภรณ์  

ตัณฑนุช, ดร.นิช�ด� เจียรนัยกูร และ ดร.รัชฎ� 

ภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร ร่วมกับ ดร.จันทร์จิร� รุ่งเจริญ 

ร่วมกับสถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�ร

มห�ชน) คัดเลือกข้�วดอย 20 ส�ยพันธุ์ เพื่อศึกษ�

วิจัยด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในก�รจำ�แนก 

จัดกลุ่ม และค้นห�ส�ยพันธุ์ที่เป็น SUPERFOOD 

โดยส�ม�รถจำ�แนกและจัดกลุ่มข้�วดอยด้วยองค์

ประกอบท�งชีวเคมีและโครงสร้�งโมเลกุลที่เป็น

องค์ประกอบของข้�วได้อย่�งรวดเร็ว

ดร.สมช�ยกล่�วว่� ก�รใช้แสงซินโครตรอน

ในก�รวัดตัวอย่�งข้�วนั้น ส�ม�รถวัดได้ โดยตรงไม่

ต้องใช้ส�รเคมีสกัดส�รสำ�คัญออกจ�กเมล็ดข้�ว 

จึงเป็นก�รช่วยลดคว�มผิดพล�ดจ�กก�รเตรียม

ตัวอย่�ง และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดกลุ่ม

ข้�ว ให้มีคว�มถูกต้องชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง

เดิมก�รจัดกลุ่มข้�วอ�ศัยคุณลักษณะท�งก�ยภ�พ

เป็นหลัก จ�กก�รวิเคร�ะห์ด้วยแสงซินโครตรอน

พบว่� ข้�วดอยอุดมไปด้วยวิต�มิน เกลือแร่ต่�งๆ 

มีส�รต้�นอนุมูลอิสระสูง และมีไฟโตนิวเทรียนต์

ที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ย และยังพบว่�ข้�วดอยบ�ง

ยกระดับ‘ข้าวดอย’ส ู ่‘Super Food’

ส�ยพันธุ์ เช่น ส�ยพันธุ์เบล้เจ่�ของช�ติพันธุ์ม้ง  

จ�คูเนเน ของช�ติพันธุ์ลีซอ และม้อคก๊อค ของ

ช�ติพันธุ์ละว้� มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวปริม�ณสูง

กว่�ส�ยพันธุ์อื่น ซึ่งมีร�ยง�นว่� กรดไขมันไม่อิ่ม

ตัวชนิดต่�งๆ ส�ม�รถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล

ชนิดไม่ดีในเลือดได้ เป็นต้น 

ส่วนข้�วส�ยพันธุ์แชะโกว้ของช�ติพันธุ์ 

อ�ข่� ข้�วส�ยพันธุ์เบล้เจ่�และข้�วส�ยพันธุ์

บือหมื่อโพของช�ติพันธุ์กะเหรี่ยง มีปริม�ณธ�ตุ

เหล็กและสังกะสีในปริม�ณสูงกว่�ส�ยพันธุ์อื่นๆ 

ที่ทำ�ก�รศึกษ�พร้อมกัน โดยธ�ตุเหล็กและสังกะสี

ที่พบอยู่ในรูปองค์ประกอบอินทรีย์ จึงส�ม�รถดูด

ซึมง่�ยและร่�งก�ยนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่�งเต็มท่ี  

นอกจ�กนี้ก�รตรวจพบที่สำ�คัญพบว่� ข้�ว

ดอยส�ยพันธุ์จ�นูเนเน และส�ยพันธุ์จ�คูเนเน 

และข้�วดอยอีกส�ยพันธุ์ที่มีเมล็ดข้�วสีแดงแต่ไม่

ส�ม�รถระบุชื่อพันธุ์ ได้นั้น มีปริม�ณ “ฟีนอลิก” 

และ “ฟล�โวนอยด์” สูงที่สุด ซึ่งม�กกว่�ส�ยพันธุ์

อื่นๆ ถึง 5 เท่� และตรวจพบฤทธิ์ก�รต้�นอนุมูล

อิสระม�กกว่�ส�ยพันธุ์อื่นๆ กว่� 20 เท่�

“ง�นวิจัยนี้เป็นก�รศึกษ�เบื้องต้น ยังมี

ข้�วดอยอีกหล�ยร้อยส�ยพันธุ์ที่ยังอยู่ในระหว่�ง

ก�รวิจัย ผลที่ ได้จะนำ�ไปสู่ฐ�นข้อมูลคว�มหล�ก

หล�ยของพันธุกรรมข้�วดอยที่มีปลูกบนพื้นที่สูง

ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อก�รคัด

เลือกส�ยพันธุ์ข้�วที่เหม�ะสมกับก�รส่งเสริมให้

แก่ผู้บริโภค เป็นอ�ห�รที่เรียกว่� “SUPERFOOD” 

ต่อไปในอน�คต และเป็นก�รขย�ยโอก�สในเชิง

พ�ณิชย์ ให้แก่ชุมชนกลุ่มช�ติพันธุ์สร้�งร�ยได้

อย่�งยั่งยืนและเป็นรูปธรรม” ดร.จันทร์จิร�กล่�ว.

“ข้

นวดหรือตีข้าว นาข้าวดอย

ข้าวสายพันธุ์จาคูเนเน ข้าวสายพันธุ์จานูเนเน

เมล็ดข้าวดอยสายพันธุ์ต่างๆ ทานข้าวกลางวันที่นา

ศึกษาธิการ • โฆษก ศธ.โต้กลับคำ�วิจ�รณ์ 

เงินอุดหนุนร�ยหัวให้เพร�ะห�เสียง ช้ีควร

มองด้วยใจเป็นธรรม ไม่ได้ปรับม� 10 ปี 

รัฐบ�ลเจียดงบม�ให้ในช่วงเผชิญภ�วะโค

วิด เพร�ะเห็นคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ� อีก

ท้ังค่�ครองชีพปัจจุบันสูงข้ึน

จ�กก�รท่ีมีก�รวิจ�รณ์ถึงก�รเพ่ิมเงิน

อุดหนุนร�ยหัวนักเรียน ว่�ช่วยบรรเท�คว�ม

เดือดร้อนของประช�ชนได้ร้อยละ 20 เท่�น้ัน 

อีกร้อยละ 80 ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่�ใช้

จ่�ยอื่นๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่�เรียนฟรี 15 ปี ไม่มี

อยู่จริง เป็นก�รเรียนฟรีทิพย์ และก�รเพ่ิมเงิน

อุดหนุนร�ยหัวคร้ังน้ีเป็นก�รห�เสียงท�งก�รเมือง 

ท้ังยังกล่�วว่� ก�รเพ่ิมเงินอุดหนุนเป็นก�รเพ่ิม

เงินท่ีน้อยม�กเมื่อเทียบกับเงินเดือน ค่�ตอบแทน

ของครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ก�รเพ่ิมเงิน

อุดหนุนเป็นก�รบรรเท�ภ�ระของผู้ปกครองได้

ระดับหน่ึง แต่ไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�สำ�คัญของ

ประเทศได้ โดยเฉพ�ะคว�มย�กจนและคว�ม

เหลื่อมล้ำ� ปัจจุบันมีคนย�กจนเพ่ิมม�กข้ึนเกือบ

ร้อยละ 20 ถือเป็นก�รแก้ไขปัญห�ท่ีไม่ตรงจุดน้ัน

น�ยวีระ แข็งกสิก�ร รองปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (รองปลัด ศธ.) ในฐ�นะโฆษก ศธ. 

ได้กล่�วว่� ศธ.ต้องขอขอบคุณท่ีมีก�รหยิบยก

เรื่องเงินอุดหนุนร�ยหัวนักเรียนข้ึนม�พูดคุย

อีกคร้ัง ซ่ึงถ้�มองเร่ืองก�รเพ่ิมเงินอุดหนุน

ร�ยหัวนักเรียนด้วยใจเป็นธรรม จะเห็นถึง

คว�มพย�ย�มของ ศธ.ท่ีจะดูแลก�รศึกษ�ให้

ดีย่ิงข้ึน ต้องใช้คว�มพย�ย�มในเรื่องน้ีม�กว่�  

10 ปี กว่�เรื่องน้ีจะสำ�เร็จ ผ่�นก�รผลักดันของ

รัฐมนตรีหล�ยท่�น และม�ประสบผลสำ�เร็จ

ในสมัยน�งส�วตรีนุช เทียนทอง ซ่ึงอ�จ�รย์

ควรให้คุณค่�ม�กกว่�วิพ�กษ์วิจ�รณ์ หรือโยก

ไปเป็นประเด็นอื่นๆ ส่ิงท่ีน่�ชื่นชมอีกประเด็น

คือ ก�รท่ีปัจจุบันรัฐบ�ลมีภ�ระหนักในก�ร

ใช้จ่�ยงบประม�ณเพื่อแก้ปัญห�ของประเทศ

หล�ยด้�น เช่น ปัญห�โรคระบ�ดโควิด-19 

ปัญห�คว�มขัดแย้งสังคมโลกกระทบระบบ

เศรษฐกิจประเทศ แต่รัฐบ�ลก็ยังพิจ�รณ�

เพ่ิมเงินอุดหนุนร�ยหัวให้นักเรียนในรอบ  

4 ปีน้ีถึง 8,066 ล้�นบ�ท ซ่ึงถ้�มองด้วยใจ 

เป็นธรรม เร�ควรชื่นชมในก�รให้คว�มสำ�คัญ

ของก�รศึกษ�ของรัฐบ�ลด้วยซ้ำ� เร�ไม่ได้มี

ก�รปรับเพ่ิมอัตร�เงินอุดหนุนร�ยหัวนักเรียน

ม�น�นกว่� 10 ปี โดยปรับคร้ังล่�สุดในปี 2553 

ขณะท่ีปัจจุบันร�ค�สินค้�เปล่ียนแปลงตลอด

เวล� ซ่ึงก�รเพ่ิมอัตร�เงินอุดหนุนคร้ังน้ีจะ

ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระร�ยจ่�ยของนักเรียนจำ�นวน

กว่� 11.5 ล้�นคน และลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ด้�น

ร�ยได้ครอบครัวนักเรียนย�กจนลงได้ รวมท้ัง

จะช่วยเพ่ิมศักยภ�พของสถ�นศึกษ�ในก�รจัด

และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ด้วย

“ศธ.ขอยืนยันว่�ก�รเพ่ิมข้ึนเงินอุดหนุน

ร�ยหัวต�มคว�มจำ�เป็นพ้ืนฐ�นน้ี ทำ�ข้ึนเพื่อลด

ภ�ระค่�ใช้จ่�ยของผู้เรียน และเพ่ิมศักยภ�พ

สถ�นศึกษ�ในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น  

15 ปี ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษ� ประถมศึกษ� 

มัธยมศึกษ�ตอนต้น มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย และ

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) ท้ังสถ�นศึกษ�

ของรัฐและเอกชน ครอบคลุมก�รศึกษ�ในระบบ 

นอกระบบ และก�รศึกษ�ท�งเลือก โดยปรับเพ่ิม

แบบข้ันบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประม�ณ ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2566-2569” โฆษก ศธ.กล่�ว

น�ยวีระกล่�วต่อว่� สำ�หรับประเด็น

ว่�ก�รเพ่ิมเงินอุดหนุนร�ยหัวนักเรียนเพ่ิมข้ึน

น้อยม�กเมื่อเทียบกับเงินเดือน ค่�ตอบแทนครู

และบุคล�กร และก�รเพ่ิมเงินอุดหนุนร�ยหัว

นักเรียนไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�คว�มย�กจนและ

คว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคมได้น้ัน ตนมองว่�เร�

ไม่ควรนำ�สองเรื่องน้ีม�เปรียบเทียบกัน เพร�ะครู

และบุคล�กรของ ศธ.มีม�กกว่� 6 แสนคน เงิน

เดือนและค่�ตอบแทนก็เป็นงบประจำ�ท่ีต้อง

จ่�ยเป็นปกติ จะนำ�ไปเปรียบเทียบกับก�รเพ่ิม

เงินอุดหนุนร�ยหัวได้อย่�งไร และเงินอุดหนุน

ร�ยหัวนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนก็คงไม่ส�ม�รถแก้

ปัญห�คว�มย�กจนได้ท้ังหมดด่ังอ�จ�รย์ว่�

ก็จริง แต่น่ีคือคว�มพย�ย�มของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�รท่ีจะช่วยแบ่งเบ�ภ�ระผู้ปกครอง 

และยังเป็นปัจจัยท่ีสถ�นศึกษ�ได้รับเพ่ิมในก�ร

จัดก�รศึกษ�และกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน.

รร.มิราเคิล แกรนด์ฯ • “ตรีนุช” ห�รือ 

39 อุตส�หกรรมยกระดับกระชับคว�ม

สัมพันธ์ หวังดันคว�มร่วมมือทวิภ�คีอ�ชีวะ

กับภ�คเอกชนเพิ่มขึ้นกว่�เดิมอีก 50% เน้น

ธุรกิจใหม่ที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของ

สถ�นก�รณ์ โลก

ที่ โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์ คอน

เวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ น�งส�วตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) เป็นประธ�นเปิด

ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รร่วมภ�ครัฐ

และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน

อ�ชีวศึกษ� (อ.กรอ.อศ.) เพื่อสนับสนุน

ก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ� และขับเคลื่อนศูนย์

บริห�รเครือข่�ยก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลัง

คนอ�ชีวศึกษ� (CVM) พร้อมมอบโล่ขอบคุณ

ก�รสนับสนุนก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ให้แก่ 

อ.กรอ.อศ. 39 กลุ่มอุตส�หกรรม โดยมีผู้

แทนจ�กสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย, 

สภ�หอก�รค้�ไทย, ผู้บริห�รสถ�นประกอบ

ก�ร และผู้บริห�รสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ทั้ง

ของรัฐและเอกชน เข้�ร่วมประชุม

โดยน�งส�วตรีนุชกล่�วตอนหนึ่ง

ว่� ตนในฐ�นะประธ�น อ.กรอ.อศ.ชื่นชม

และขอบคุณผู้ประกอบก�รทั้ง 39 กลุ่ม

อุตส�หกรรมที่ ได้ร่วมกันนำ�นโยบ�ยของ

รัฐบ�ล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ที่ให้คว�มสำ�คัญและกำ�หนด

ให้อ�ชีวศึกษ�เป็นหนึ่ งในยุทธศ�สตร์  

ของประเทศ เพื่อมุ่งพัฒน�กำ�ลังคน

ให้มีสมรรถนะสูง ตรงต�มคว�มต้องก�ร

ของตล�ดแรงง�น ซึ่งที่ผ่�นม�ตนได้มอบ

นโยบ�ยให้ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยอ�ชีวะ

ทั้งของรัฐและภ�คเอกชนทุกแห่ง ขย�ย

คว�มร่วมมือในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ในรูปแบบทวิภ�คีกับท�งภ�คเอกชนและ

ภ�คีเครือข่�ยให้ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะกลุ่ม

ธุรกิจใหม่ที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของ

สถ�นก�รณ์ โลกและคว�มก้�วหน้�ท�ง

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้�หม�ยต้องก�ร

ให้นักเรียนเข้�สู่ระบบก�รเรียนก�รสอนใน

ระบบทวิภ�คีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 จ�ก

ปัจจุบันที่จัดอยู่ประม�ณร้อยละ 15

“ก�รสนับสนุนจ�กภ�คเอกชนที่ต่อ

เนื่องม�หล�ยปีได้ปร�กฏผลเกิดสิ่งดีๆ ที่

เป็นคว�มสำ�เร็จต่อระบบเศรษฐกิจไทยใน

หล�ยอุตส�หกรรม จึงขอคว�มร่วมมือจ�ก

ภ�คเอกชนสนับสนุนด้�นอ�ชีวศึกษ�อย่�ง

เข้มข้นและแข็งแรงม�กยิ่งขึ้น ดิฉันม�รับ

ฟังข้อเสนอแนะจ�กภ�คเอกชน เพื่อนำ�ม�

ปรับปรุง พัฒน� และก�รต่อยอดคว�มร่วม

มือก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ให้ก้�วล้ำ�ทันสมัย 

ที่ปัจจุบันยังมีช่องว่�งกฎ ระเบียบต่�งๆ 

อยู่ ซึ่งก�รห�รือในวันนี้จะนำ�ไปสู่ก�รแก้ไข

ปัญห�อุปสรรคได้ตรงต�มเป้�หม�ย และ

ปลดล็อกในประเด็นต่�งๆ ต่อไป” น�งส�ว

ตรีนุชกล่�ว

พร้อมระบุอีกว่� จ�กข้อเสนอแนะของ

ภ�คเอกชนในครั้งนี้ เช่น กลุ่มอุตส�หกรรม

เทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รสื่อส�ร และดิจิทัล

คอนเทนต์ ได้เสนอให้มีก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอนระบบทวิภ�คีที่ยืดหยุ่น มีหลักสูตรที่

ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอ�ชีวศึกษ�ส�ม�รถเรียน

จบระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ภ�ยใน 4 ปี โดยที่วิช�ก�รและกิจกรรมไม่ลด

ลง ซึ่งเด็กจะมีอ�ยุ 18 ปีส�ม�รถทำ�ง�นใน

สถ�นประกอบก�รได้ ซึ่งขณะนี้เมื่อเด็กเรียน

จบระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) จะ

มีอ�ยุ 17 ปี ซึ่งไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ เนื่องจ�ก

อ�ยุไม่ถึง ติดกฎหม�ยแรงง�น.

ศึกษาธิการ • สพป.อยุธย� เขต 2 ใช้

เทคโนโลยีแก้ ไขปัญห�ก�รเรียนรู้ถดถอย

ในช่วงโควิด จัดตั้งสถ�นีทีวีเพื่อก�รศึกษ�  

AYA 2 CHANNEL ถ่�ยทอดสดกิจกรรม

ก�รเรียนก�รสอน จัดทำ�คลิปก�รสอนของ

ครูต้นแบบวิช�ต่�งๆ ม�สอนเด็ก นอกจ�ก

นี้ยังส�ม�รถต�มน้องกลับม�เรียนได้ 100%

ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถม

ศึกษ� (สพป.) พระนครศรีอยุธย� เขต 2 

จังหวัดพระนครศรีอยุธย� น�งส�วตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

(รมว.ศธ.) พร้อมด้วยน�ยอัมพร พินะส� 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้น

ฐ�น (เลข�ฯ กพฐ.) และน�งเกศทิพย์ ศุภว�นิช 

รองเลข�ฯ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมก�ร

เติมเต็มภ�วะก�รเรียนรู้ถดถอย (Learning 

Loss) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อ

ก�รพัฒน�ศักยภ�พนักเรียน โดยมีน�ยไพ

รัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

พระนครศรีอยุธย� ร่วมรับฟังร�ยง�นผลก�ร

ดำ�เนินง�นจ�กว่�ที่ร้อยตรีสำ�รวย นกง�ม ผู้

อำ�นวยก�ร สพป.พระนครศรีอยุธย� เขต 2

โดยน�งส�วตรีนุชกล่�วตอนหนึ่งว่� 

ตลอดระยะเวล� 2 ปีที่ผ่�นม� เร�ได้เผชิญ

คว�มท้�ท�ยผลกระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิต

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน� 2019 หรือโควิด-19 ซึ่ง

รวมถึงผลกระทบที่มีต่อก�รเรียนก�รสอน

ที่เกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ 

แต่สำ�หรับ สพป.อยุธย� เขต 2 ได้ดำ�เนิน

ก�รต�มโครงก�รต่�งๆ ของ ศธ. เพื่อให้

เด็กได้รับก�รศึกษ�อย่�งมีคุณภ�พ เช่น 

โครงก�รพ�น้องกลับม�เรียน ก็ส�ม�รถดึง

เด็กที่หลุดจ�กระบบก�รศึกษ�ในช่วงที่มีก�ร

แพร่ระบ�ดของโควิด-19 กลับเข้�สู่ระบบ

ได้ 100% และ สพป.อยุธย� เขต 2 ยัง

เป็นต้นแบบก�รแก้ไขปัญห�ภ�วะก�รเรียน

รู้ถดถอย โดยส�ม�รถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเป็นแหล่งก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ย และ

ที่นี่ยังเป็นแบบอย่�งให้หล�ยพื้นที่ ผ่�น

วิกฤตร่วมกันในหล�ยๆ เรื่อง

ด้�นว่�ที่ ร้อยตรีสำ�รวย นกง�ม  

ผู้อำ�นวยก�ร สพป.พระนครศรีอยุธย�  

เขต 2 กล่�วว่� สพป.พระนครศรีอยุธย� 

เขต 2 ได้แก้ไขปัญห� Learning Loss ใน

ช่วงที่เด็กไม่ได้ม�เรียนที่ โรงเรียน โดยจัด

ตั้งสถ�นีทีวีเพื่อก�รศึกษ� AYA 2 CHANNEL 

เพื่อถ่�ยทอดสดก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�ร

สอน โดยจัดทำ�คลิปก�รสอนของครูที่เป็นครู

ต้นแบบในวิช�ต่�งๆ เพื่อใช้ ในก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนผ่�นสถ�นีโทรทัศน์ AYA 2 

CHANNEL โดยมีก�รกำ�หนดต�ร�งสอนผ่�น

สถ�นีทีวีดิจิทัล AYA 2 CHANNEL ที่ชัดเจน  

โดยในระดับปฐมวัยมี 4 กิจกรรมหลัก และ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในช่วงชั้นต่�งๆ 

เน้นสอนต�มหลักสูตรที่สอดคล้องต�มบริบท 

ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) สอนภ�ษ�

ไทยกับคณิตศ�สตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) 

สอนวิทย�ศ�สตร์กับภ�ษ�อังกฤษ ส่วน

มัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.1-ม.3) สอนง�นอ�ชีพ 

และมีก�รต่อยอดนวัตกรรมก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอนโดยสร้�งตู้เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ

ขึ้น ซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่�งหล�กหล�ย เช่น 

ครูใช้สอนออนไลน์ได้ เป็นต้น.

โฆษกศธ.ออกโรงโต้คำ�วิจ�รณ์เงินร�ยหัว
ชี้ ไม่ได้ปรับ10ปีควรมองด้วยใจเป็นธรรมรบ.เจียดงบช่วงเผชิญโควิด    

‘ตรีนุช’เล็งขยายทวิภาคี

ร่วมมืออาชีวะ-เอกชน

สุดเจ๋งสพป.อยุธยาเขต2ต้นแบบแก้เรียนรู้ถดถอย
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11บันเทิง

นนี้ก่อนจะว่าคนอื่น ลองเอามือจับหน้าตัว

เองดูก่อนว่า ยางอายยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

หรือเปล่า”

เปล่า..ผมไม่ได้ถามดาราสาวๆ ที่โพสท่า โชว์เต้า-อวด

ก้น-โชว์ โหนกลงไอจีให้ได้ยล-ได้จินตนาการไม่เว้นวันนั้น

หรอก แม้จะคิด อยากถามอยู่ก็เถอะ แต่กลัว..

ไม่ได้กลัวเธอโกรธ-เธอด่า แต่กลัวว่าดาราสาวๆ “ยางอาย” 

จะผุด แล้วหยุดโพสท่าขึ้นมา พานอดได้ดูนม-ดูก้นไปน่ะสิ!

คนถามน่ะ คุณธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรีนู่น แต่ก็ไม่ได้ถามดาราสาว-หุ่นสวยอีก

แหละ หากถามคุณภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร 

ซึ่งเหตุที่ถาม ก็สืบเนื่องจากคุณภูมิธรรมกล่าว.. “วัน

ที่ 23 สิงหาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะครอง

อำานาจครบ 8 ปีนั้น

ประเทศไทยไม่ได้เป็นของ พล.อ.ประยุทธ์และพวก 

แต่เป็นของประชาชนไทยทุกคน ถึงเวลามียางอาย คืนอำา 

นาจกลับไปให้ประชาชน”

คุณธนกรจึงเลยสวนเอาตามแบบฉบับโฆษกปากกล้า.. 

“รัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และการ

บริหารประเทศก็ไม่ใช่เรื่องที่นายภูมิธรรมจะมาตัดสินใจให้

ว่า..

รัฐบาลจะต้องอยู่บริหารประเทศได้ไม่เกินวันไหน เป็น

เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา อย่าเอานิสัยชี้นิ้วสั่งอะ 

ไรแล้วต้องได้ตามนั้นในพรรคเพื่อไทยมาใช้กับคนอื่น...

พอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเข้าทางตัวเองก็บอกว่าเป็น

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่พอตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็

บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการอุ้มสม 

กล่าวหาพรรคการเมืองบางพรรคว่าไร้อุดมการณ์ ยกมือ

ยอมให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ จัดตั้งรัฐบาล หรือต้องทำา

แบบพรรคเพื่อไทย ที่ไม่สนงานในสภา เน้นสรรหาแนวทาง

เกาะกระแสม็อบแบบเนียนๆ 

โดยไม่เคยสนใจความเดือดร้อนของประชาชน ขอเพียง

พรรคตัวเองได้เข้ามาบริหารประเทศเพื่อช่วยคนเพียงคน

เดียว จะออกกฎหมายแบบสุดซอยขนาดไหนก็ไม่สน จนถูก

ตราหน้าว่าหน้าไม่อาย

แบบนั้นหรือถึงจะเรียกว่ามีอุดมการณ์ วันนี้ก่อนจะ

ว่าคนอื่น ลองเอามือจับหน้าตัวเองดูก่อนว่า ยางอายยังหลง

เหลือให้เห็นอยู่หรือเปล่า”

ครับ..ว่างๆ จากนั่งคุยกับคนหนีคุกก็ลองลูบๆ คลำาๆ 

ใบหน้าดู แต่เท่าที่สังเกตเห็น ผมว่าคุณภูมิธรรมยังพอจะมี

ยางอายหลงเหลืออยู่บ้าง ต่างกับนายใหญ่-โทนี่..

เวลานี้โผล่หน้าพูดอะไรที มีคนเขาแซว..ไม่เหลือแล้ว

ซึ่งยางอาย! 

เอ้า..แล้วนั่นอาย-ไม่อายไม่รู้ รู้เพียงว่าป่านนี้หน้าบ้าน

คุณศรีสุวรรณ จรรยา ยอดนักร้องในดวงใจผม รถทัวร์คง

จอดเต็มพรืด เพราะแกดันโพสต์..

“อ้างศึกษาน้ำาท่วมมากว่า 2 ปี รู้และเข้าใจปัญหาดี 

แต่โทษทีครับ ฝนตกทีไรน้ำาท่วมทันที ตกลงพี่เก่งจริงหรือ

เก่งแต่ในโชเชียลหรือสร้างภาพไปวันๆ”

ถามอย่างงี้มันจี้ใจดำา ลำาพังใจคุณชัชชาติน่ะทนได้-

ไม่ระคายหรอก ด้วยเป็นบุรุษแข็งแกร่งในปฐพี แต่บรรดา 

“ติ่ง” ของท่านนั่นสิ มีแต่ประเภทขี้โรค-อ่อนไหวง่าย..

มีอะไรกระทบใจเข้านิดๆ หน่อยๆ เป็นต้องกรี๊ด-โวย 

วายลั่น แล้วนี่เจอคำาถามแทงใจ.. “พี่เก่งจริงหรือเก่งแต่ใน

โชเชียลหรือสร้างภาพไปวันๆ” มีหวังเดือดพลั่กแน่!

ว่าแต่..คุณศรีสุวรรณ มีธุรกิจ-ขายของอะไรบ้างล่ะ

นอกจากทำางานเพื่อสังคม ที่ถามไม่ใช่ไร เห็นคุณเทพ โพธิ์

งาม ศิลปินตลกแห่งมวลมหาประชาชน โดนทัวร์ลงทีไร แก

จะพลอยได้อานิสงส์..

“ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ” ขายดีเป็นเทน้ำาเทท่าไปเสียทุก

ครั้ง เท่านั้นแหละ!.

เรื่องของ..‘ยางอาย’!

“วั

• กำาลังสนุกทีเดียวสำาหรับ

ละครเรื่อง คือเธอ ซึ่งวันพฤหัสบดี

ที่ 4 สิงหาคมนี้ เข้ม (ศุภชัย สุวรรณ

อ่อน) มาพบก้าวกล้า (มาริโอ้) ที่ไร่ 

สายขิม (ญาญ่า) ไม่สบายใจกับสิ่งที่

ก้าวกล้าและเข้มเคยทำา ขณะเดียวกัน 

ทรงศีล (แซม ยุรนันท์) ให้สรรเสริญ (วิศรุต วิจิตรา

นนท์) วางแผนที่จะแยกก้าวกล้ากับสายขิมออกจาก

กัน แต่แล้วชีวิตของก้าวกล้าก็มาถึงทางตัน ฤกษ์ (วัน

ชนะ สวัสดี) ต้องทำาทุกอย่างเพื่อหาทางช่วยลูกชาย 

ส่วนทรงศีลก็ต้องการสายขิมกลับคืนไป ห้ามพลาด 

เวลา 20.30 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus

• นักร้องลูกทุ่งสาว Diva “มีนตรา อินทิรา” 

และหนุ่ม “โจอี้ ภูวศิษฐ์” ชวนกันมาร่วมทำา Live 

Session สร้างโมเมนต์ โชว์พลังเสียงให้แฟนๆ ได้

ฟังกัน โดยเพลงแรกทั้งคู่ขอส่งประเดิมด้วยเพลง 

“นะหน้าทอง” เพลงที่ฮิตสุดๆ ในตอนนี้ ต้นฉบับ

ของหนุ่มโจอี้ เพลงที่ทำาให้ทั้งคู่ได้มารู้จักกันผ่านการ

คอมเมนต์ทางโซเชียล แต่เมื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกัน

ทั้งที จะมาแค่เพลงเดียวก็คงไม่ได้ งานนี้เลยจัดมาให้

แฟนๆ ได้ฟังกันแบบจุกๆ ถึง 4 เพลง

• (ต่อ) ไม่ว่าจะเป็นเพลง 

อีกฟากคือปลายทาง, ห้ามตั๋ว 

และ สัญญาเดือนหก ซึ่งต้องขอ

แอบสปอยล์ว่าจะมีทั้งร้องคู่และ

ร้องเดี่ยว แต่จะเป็นเพลงไหนต้อง

รอติดตาม บอกเลยไม่ทำาให้แฟนๆ 

ผิดหวังแน่นอน เพราะการันตีจากผลงานและการ

เป็นศิษย์เวที The Voice Thailand ทั้งคู่! ใครอยากรู้

ว่าจะฟินเหมือนหูเคลือบทองขนาดไหน สามารถไป

รอฟังกันได้ที่ Youtube มีนตรา อินทิรา OFFICIAL 

หรือ Facebook มีนตรา อินทิรา ได้เลย!

• เอาใจคอหนังและซีรีส์แบบสุดๆ ท้ังไทย 

เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น เรื่องเย่ียมฮิตติดเทรนด์ อาทิ The 

Blue Whisper ทาสปีศาจ, Shooting-Stars สาวพี

อาร์กับนายซุปตาร์ตัวป่วน และ The Romance of 

Hua Rong S.1 ฮัวหรง ลิขิตรักเจ้าสาวโจรสลัด โดย 

“MONOMAX” (โมโนแมกซ์) สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังพากย์

ไทยครบทุกเรื่อง ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า Dtac รับ

ส่วนลดสุดคุ้มกว่า 40% สอบถามเพ่ิมเติม โทร.0-2100-

7007 หรือทาง Facebook fanpage MONOMAX

มักเกิ้ล

ดีตนางเอกชื่อดังยุค 90 ราโมน่า ซา

โนลาร่ี ควงลูกสาววัยหน่ึงขวบ น้องโน

ลิ มาเปิดตัวคร้ังแรก พร้อมเคลียร์ข่าว

ลูกสาวหน้าตาไม่เหมือนพ่อ พร้อมสาเหตุท่ีทำาให้ต้อง

ขายอพาร์ตเมนต์สุดหรูใจกลางมหานครนิวยอร์ก 

ผ่านทางรายการ คุยแซ่บ show ทางช่องวัน 31

“ลูกสาวคนนี้เฝ้ารอมา 20 ปี คือตอนที่แต่ง

งานใหม่ๆ อยู่นิวยอร์ก คุยกับสามีเรื่องชื่อลูก แต่

ก็ไม่เคยได้ลูกสาวสักที พอปีที่แล้วย้ายบ้านจาก

นิวยอร์ก ออกมานอกนิวยอร์กนิดหนึ่ง ตอนแรก

เริ่มจากหมาก่อน คุยกับสามีว่าเลี้ยงหมากันไหม 

สามีบอกว่าเดี๋ยวว่ากันอีกที แต่สุดท้ายเราบอกว่า

อย่าหมาเลย ลองมีลูกเลยไหม ตอนแรกสามีบอก

ว่าหยุดที่ 2 คน คงไม่เอาแล้ว แต่เราก็อ้อนไป

อ้อนมา เขาก็บอกว่าได้

ลูกชายทั้ง 2 คนหล่อเข้ม แต่คนนี้มาหัว

สีทอง ลูกชายแซวบอกว่าใช่ครูสอนเทนนิส

หรือเปล่า ลูกล้อ คือพ่อโมนาผมบลอนด์  

ตาเขียว ส่วนแม่สามีผม บลอนด์ ตาฟ้า 

อย่างว่ายีนด้อยของ 2 คนมาเจอกันได้

ลูกฝรั่งมาตาเขียว ตาออกเทาๆ ที่นู้น

เพื่อนแซว แต่ละคนแกล้งแซวกัน

ทั้งนั้นเลย โมนาเลยบอกว่านั่นมันช่วงโควิดนะคะ 

อยู่บ้านทั้งวัน

ลูกชายสาวเยอะมาก คืออยู่บ้านโทรศัพท์

จะมาละ แล้วเขาจะวางทิ้งๆ เราก็ถามว่าใคร เขา

บอกว่าผู้หญิงโทร.มาแล้วก็มีสาวๆ มาหาถึงบ้าน 

เปิดประตูไปผู้หญิงมา 4 คน นี่อายุ 13 นะคะ 

ส่วนคนกลางเวลามีงานที่โรงเรียนก็จะมีสาวๆ วิ่ง

พรีเซนเตอร์คนแรกของไทย • ปังสุดๆ! สำ�หรับนักแสดงหนุ่มม�กคว�มส�ม�รถ คริส-พีร

วัส แสงโพธิรัตน์ ที่ล่�สุด คม-ณัฐพล ปัทมพงศ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เมนท�แกรม 

จำ�กัด ทุ่มงบจัดง�นแถลงข่�วเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทย หูฟังแบรนด์ดัง

จ�กสหรัฐอเมริก� Skullcandy (สกัลแคนดี้) ให้บรรด�ยูยู่ทั้งหล�ยได้มีโอก�สเข้�ม�สัมผัสถึง

คว�มน่�รักสดใสของหนุ่มหล�กสไตล์คนนี้อย่�งใกล้ชิด พร้อมมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสุด

เอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับแฟนคลับ.

อ

igur Ros วง

โพสต์ร็อกจาก

เมืองเรคยาวิก 

ไอซ์แลนด์ เป็นที่นิยม

ในหมู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลก

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่

ผ่านมา สไตล์เพลง ดนตรี

ของพวกเขาออกจะเป็น

เอกลักษณ์ ผสมผสาน

ดนตรีคลาสสิกเข้ากับเสียง

เครื่องดนตรีหลายชนิด 

อาทิ คีย์บอร์ด Bowed 

guitar, Glockenenspiel 

เครื่องดนตรีเคาะ รูปแบบคีย์บอร์ด ทำาจาก

อะลูมิเนียม เสียงออกมาคล้ายไวบราโฟน 

เครื่องดนตรีอื่นที่นำามาผสมอย่าง Tin whistle, 

banjo, guitar อีกทั้งมีเสียงสูงระดับ falsetto 

ของนักร้องนำา Jonst ซึ่งถนัดเล่นเครื่องดนตรี

หลายชนิดอยู่ด้วย เพลงที่ร้องออกมามีทั้งภาษา

ไอซ์แลนด์กับภาษาอังกฤษ วง Sigur Ros ถือ

กำาเนิดมาเมื่อ 25 ปีก่อน ก่อตั้งโดย Jonst กับ 

Georg Holm มือเบสและกีตาร์ จากนั้นในปี 

1998 เพิ่ม Kjartan Sveunsson มือคีย์บอร์ด

อีกคนหนึ่ง ทั้งสามในนามสมาชิกหลักของ 

Sigur Ross ปีนี้ทั้งปีอยู่ในระหว่าง World 

Tour ตามหัวเมืองใหญ่

ทั่วโลก ทั้งอเมริกา 

แคนาดา เม็กซิโก ยุโรป 

และเอเชีย ซึ่งมีแค่

ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย 

ซึ่งจะมีขึ้นในคืนวัน

อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 

2022 ที่ Moon Star 

Studio ลาดพร้าว บัตร

ราคาเดียว 2,800 บาท 

แนะซื้อบัตรแต่เนิ่นๆ 

เพราะสถานที่จุคน

จำากัดเพียง 3,000 คน บัตรจองได้ที่ 

http://www.ticketmelon.com

คอนเสิร์ตคราวนี้จะนำาเพลง

ที่แต่งใหม่กำาลังจะนำาไปออกเป็น

อัลบั้มใหม่ คาดว่าจะวางตลาดในปี

หน้า บวกกับเพลงที่ได้รับความนิยม

ในอัลบั้มหกชุดแรกมาถ่ายทอดให้

แฟนๆ ได้ฟัง

นานๆ ครั้งผู้เขียนจะได้มี

โอกาสมาแนะนำาคอนเสิร์ตคุณภาพ

สำาหรับคนรุ่นใหม่ ไม่อยากให้พลาด 

เพราะที่ผ่านมาคอนเสิร์ตที่จัดโดย

โปรโมเตอร์ VIJI มักสร้างความ

พอใจให้กับทุกคนที่ไปดูครับ.

ดำารัส โรจนพิเชฐ

S

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มาทักทาย ลูกอายุ 13 ปีแล้ว 

เรื่องเพศศึกษาพ่อเขาจะไม่กล้า

พูด แต่แม่เลยจัดเลย จะพูด

กับเขาว่าเนี่ยสาวๆ เยอะแบบ

นี้เราไปจุ๊บเขาหรือยัง เขาบอก

ไม่ แล้วเขาก็ไม่อยากพูดกับแม่

เลย เราก็บอกว่าเนี่ยโตแล้ว

นะ ที่โรงเรียนเรียนเพศศึกษา

แล้ว ก็บอกว่าให้ระวังไว้นะ จะ

อะไรขึ้นมาจะต้องปกป้องตัว

เอง พยายามอธิบาย แล้วเขา

จะบอกให้เราเงียบเดี๋ยวนี้ เขา

เขิน แต่เราจะพูดให้เขาได้ยิน เอาไว้เดี๋ยวเขาโตไป

เขาได้ยินเสียงเราเข้ามาในหัว หวังว่ามันจะแว่ว

เข้ามาเอง คือถ้าไปทำาอะไรมา ถ้าต้องการความ

ช่วยเหลือต้องมาคุยกับแม่นะ ไม่ต้องไปถามเพื่อน 

คนโตเราสอนแล้ว คนกลางอีกหน่อยก็คงต้องสอน 

แต่เขาถามพี่ได้

ข่าวเมาธ์ว่าที่ออกจากวงการเพราะได้สามี

เป็นมหาเศรษฐี คือตอนที่แต่งงานกันเขาไม่ได้เป็น

มหาเศรษฐี เขามีงานดี มีเงิน แต่ไม่ใช่มหาเศรษฐี

ตอนคบกันเมื่อปี 2001 เขาทำางาน มีเงิน อยู่

ฮ่องกง แต่ทุกวันนี้เขาเป็นตำาแหน่งใหญ่ ทำางาน

เก่ง หาเงินเป็น เขาใช้เงินเป็น

อพาร์ตเมนต์ใจกลางนิวยอร์กขายไปแล้ว

ค่ะ ขายตอนโควิดเลย พอ

โควิดปุ๊บ เราไม่อยากอยู่แล้ว

นิวยอร์ก เพราะมันแออัด 

คนเยอะ เราลองขายดู ไม่คิด

ว่าจะขายได้ช่วงโควิด ขายได้

ภายในเดือนเดียว ก็ขายเลย 

คงไม่กลับไปอยู่ในนิวยอร์ก

ซิตีแล้ว บ้านใหม่มันอยู่นอก

นิวยอร์ก คร่ึงช่ัวโมงถึง เพื่อ

ลูกๆ จะได้มีพ้ืนท่ี บ้านท่ีไป

ซ้ือ 9 ไร่ ใช้ไม้เก่า 200 ปี ก็

มีบ้านชาญ่ีปุ่น เป็นคนชอบ

ดื่มชา เลยสร้างบ้านชาญ่ีปุ่นมา สวนผ้ึงคือโมนา

ชอบ อยากเป็นชาวนา อยากทำาสวนเล้ียงผ้ึง เล้ียงไก่

ตอนนี้ ไปกลับเมืองไทยบ่อยขึ้นเพราะไม่มี

โควิดแล้ว คือแม่กับพี่สาวอยู่ พอพ่อเสียตอนนั้น

เรามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรสำาคัญเท่า

ครอบครัว เราอยากเจอแม่ พี่สาวให้มากที่สุดก่อน

ที่สักวันเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกค่ะ”.

‘ราโมน่า’ควงลูกๆออกสื่อ

เปิดใจหลังอำาลาวงการบันเทิง

SIGUR ROSS 28 AUG. 2022
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ วาที่รอยตรีภูผาภูมิ โมรีย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน หากเหลือหรือคืนไม

ไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมายเหตุ

๑ เงินสด ธนบัตรไทย - วาท่ี ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๒,๙๔๔,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๒ เงินสด ธนบัตรไทย - นายพล สุริยะ ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๓ กําไลขอมือทองคําชุบขาวนํ้าหนัก

ประมาณ ๗๕.๙๐ กรัม

๑ วง น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๑๔๔,๓๘๗.๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๔ กําไลขอมือทองคําชุบขาวรูปตัวซีนํ้า

หนักประมาณ ๑๕.๑๘ กรัม

๑ วง น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๒๘,๘๗๗.๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๕ สรอยขอมือทองคําจ้ีถวยจีนนํ้าหนัก

ประมาณ ๑๕.๑๙ กรัม

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๒๘,๘๙๖.๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๖ สรอยคอทองคํา พรอมจ้ีหลวงปูทวด

นํ้าหนักประมาณ ๒๓.๒๐ กรัม (หักนํ้า

หนักพลาสติก ๐.๒๐ กรัม เหลือทอง

ประมาณ ๒๓ กรัม)

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๔๓,๗๕๓.๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๗ กําไลขอมือทองคํารูปโคมไฟนํ้าหนัก

ประมาณ ๗๕.๙๑ กรัม(หักนํ้าหนักส่ิง

เจือปน ๐.๑๑ กรัม เหลือทองประมาณ 

๗๕.๘๐ กรัม)

๑ วง น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๑๔๔,๑๙๖.๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๘ สรอยคอทองคําชุบขาวพรอมจี้ น้ํา

หนักประมาณ ๑๙ กรัม

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๓๖,๑๔๔.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๙ กําไลขอมือทองคําลายดอกไมชุบขาว

เกาะพลอยน้ําหนักประมาณ ๑๕.๑๙ 

กรัม(หักน้ําหนักพลอย ๐.๑๙ กรัม

เหลือทองประมาณ ๑๕ กรัม)

๑ วง น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๒๘,๕๓๕.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๐ ตะกรุดทองเจือ (ทอง ๘๐ %)น้ํา

หนักประมาณ ๔.๔๖ กรัม(หักน้ํา

หนักตะกรุด ๐.๒๐ กรัมเหลือทอง

ประมาณ ๔.๒๖ กรัม)

๑ อัน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๖,๔๘๓.๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๒ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๑ สรอยคอทองคําเค ๗๕ %พรอมจี้

ไมกางเขนน้ําหนักประมาณ ๒.๗๕ 

กรัม และสรอยคอชุบขาว (ขาด) (ไม

ตีราคา)

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๓,๙๒๓.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๒ ทองคําแทง น้ําหนักแทงละประมาณ 

๗.๖๐ กรัม(น้ําหนักรวมประมาณ 

๒๒.๘๑ กรัม)

๓ แทง น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๔๓,๓๙๒.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๓ ตางหูไขมุก น้ําหนักประมาณ ๗.๒๑ 

กรัม (ทองประมาณ ๓.๗๐ กรัม)

๑ คู น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๗,๐๓๘.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๔ สรอยคอทองคําน้ําหนักประมาณ 

๑๕.๑๕ กรัมพรอมจี้หลวงปูทวดทอง

เจือน้ําหนักประมาณ ๔.๔๓ กรัมรวม

น้ําหนักรวมประมาณ ๑๙.๕๘ กรัม

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๓๐,๖๔๖.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๖ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๕ สรอยขอมือทองคําหอไอเฟล น้ํา

หนักประมาณ ๔๕.๔๙ กรัม

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๘๖,๕๓๗.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๖ สรอยคอทองคําชุบขาวพรอมจี้น้ํา

หนักประมาณ ๓๔.๑๖ กรัม

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๖๔,๙๘๓.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๗ สรอยขอมือทองคําตัวซีลงยาน้ําหนัก

ประมาณ ๑๕.๒๑ กรัม

๑ เสน น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๒๘,๙๓๔.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๙ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๘ ตางหูทองคํา LV น้ําหนักรวม

ประมาณ ๗.๖๑ กรัม

๒ คู น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๑๔,๔๗๖.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๐ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๑๙ ตางหูทองคําลงยารูปตะปู ดอกไม 

CC และ Hน้ําหนักรวมประมาณ 

๑๔.๙๙ กรัม

๔ คู น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๒๘,๕๑๕.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๑ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๐ แหวนทองคํา น้ําหนักประมาณ 

๓.๗๒ กรัม

๑ วง น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๗,๐๗๖.๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๒ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๓๗ รายการรวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๒,๖๙๒,๓๓๓.๗๗ บาท 

(สิบสองลานหกแสนเกาหม� นสองพันสามรอยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน รายวาที่รอยตรี ภูผาภูมิ โมรีย กับพวก

(นายวิศิษฏ ศรีประเสริฐ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๑ สรอยคอทองคําถักสี่เสา น้ําหนัก

ประมาณ ๑๕๑.๙๒ กรัม

๑ เสน นายพล สุริยะ ๒๘๙,๐๐๒.๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๓ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๘๑ 

เลขที่ดิน ๕๔ หนาสํารวจ ๖๑๑ 

ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ ๙๔ ตาราง

วา พรอมสิ่งปลูกสราง

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย 

และ น.ส.สุฑา

มาศ โมรีย

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๖)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๙๗๖๕ 

เลขที่ดิน ๑๖๘๔ หนาสํารวจ ๓๙๘๐๑ 

ตําบลบานเปด อําเภอเมืองขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ ๕๘ เศษ ๕ 

สวน ๑๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูก

สราง

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย 

และ น.ส.สุฑา

มาศ โมรีย

๔,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๕ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาหนองเรือ 

เลขที่บัญชี ๔๒๘-๐-๐๓๑๖๒-๒ 

ช� อบัญชี นายภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๗๑๙,๔๗๘.๖๖ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๖ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล 

นครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๓๙๘-๐-๒๕๖๕๓-๗ ช� อบัญชี 

นายภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๒๔,๔๕๘.๖๘ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๗ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประตู

เมือง เลขที่บัญชี ๔๒๕-๐-๑๑๒๒๓-๓ 

ช� อบัญชี รานโมรีย คอมพิวเตอร 

เซอรวิส โดยวาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๔๐,๑๖๑.๗๒ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๘ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก

โลตัส หนองเรือ เลขที่บัญชี 

๗๙๓-๒-๐๑๕๑๒-๓ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๒๓,๑๘๖.๒๘ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๙ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนหนาเมือง ขอนแกน เลขที่บัญชี 

๐๖๔-๓-๙๖๕๒๖-๗ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๗,๒๖๗.๖๕ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๐ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี 

ขอนแกน เลขที่บัญชี 

๘๐๘-๒-๐๔๖๔๔-๔ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๕๐๐,๗๖๗.๕๐ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๓ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๐ สลากออมสิน ธนาคารออมสิน 

สาขาภูเวียงเลขที่ ๔๐๐๐๖๐๔๑๔๓๔๑ 

ช� อบัญชี นายภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

สาขาภูเวียง เลขที่บัญชี 

๐๒๐-๒๙-๔๘๓๓๑๗-๑ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๖,๗๗๐.๒๐ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๕ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขาหนองสองหอง เลขที่บัญชี 

๐๒๐-๐๔-๒๔๔๕๘๔-๘ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย

- วาที่ ร.ต.

ภูผาภูมิ โมรีย

๕๔,๔๐๓.๖๐ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๖ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล 

ขอนแกน เลขที่บัญชี 

๙๘๐-๙-๗๙๐๗๘-๓ ช� อบัญชี 

น.ส.สุฑามาศ โมรีย

- น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๓๔๙,๐๖๗.๙๒ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๗ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขายางตลาด 

เลขที่บัญชี ๖๗๘-๗-๐๕๒๓๖-๗ 

ช� อบัญชี น.ส.สุฑามาศ โมรีย

- น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๔๘,๙๒๔.๖๖ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๘ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส 

ขอนแกน เลขที่บัญชี 

๖๗๔-๒-๑๘๐๐๙-๑ ช� อบัญชี 

น.ส.สุฑามาศ โมรีย

- น.ส.สุฑามาศ 

โมรีย

๓๔,๖๙๓.๙๗ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๙ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขาดอนโมง เลขที่บัญชี 

๐๑๙-๐๖-๒๗๘๖๑๗-๑ ช� อบัญชี 

นางชวง โมรีย

- นางชวง โมรีย ๘๙๗,๒๐๖.๖๔ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๐ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล

พลาซา ขอนแกน เลขที่บัญชี 

๐๓๙-๓-๙๗๕๗๗-๖ ช� อบัญชี 

น.ส.เตือนใจ สุริยะ

- น.ส.เตือนใจ

สุริยะ

๑๔๔,๑๕๓.๒๙ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๑ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

สถานฟนฟูผูติดยา    ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธาน กก. และ 

พล.ต.ท.ปฏิพัทธ สุบรรณ ณ อยุธยา รองประธาน กก.บจก.ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร (THR) กับ 

ชัยพิพัฒน แกวไตรรัตน กก.บริหาร บมจ.อควา คอรเปอเรช่ัน รวมลงนามสัญญาดําเนินการสถาน

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด “The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center” 

โดยมี พล.ต.ท.ปยะ ตะวิชัย และ นายฉาย บุนนาค รวมเปนสักขีพยาน ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 

บํารุงเมือง

ประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2022    ศ.ทพ.ธีระวัฒน 

โชติกเสถียร นายกสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย เปนประธานเปดงานการประชุม

วิชาการสมาคมทันตแพทยจัดฟนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2/2022 โดยมี รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน 

เฉลิมรัตนโรจน ทญ.เรืองรัตน โกมลภิส  นายกสํารอง รศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ 

ประธานที่ปรึกษา, ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย อุปนายก นพ.พิชิต ศิริวรรณ ทพ.ประจักษ 

จริยพงศไพบูลย ผศ.ทญ.กัลยา อินทรีย  มารวมเปดงานในครั้งนี้ พรอมทั้งทันตแพทยจาก

หลากสถาบันเขารวมงาน ณ หองเวิลดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด

ศูนยสุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต จัดประชุมโครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอรมปญญาประดิษฐ

ศูนยสุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมคณะผูดําเนินงานวิจัย รวมประชุม

หารือโครงการวิจัยการพัฒนาแพลตฟอรมดานปญญาประดิษฐ เพ� อสงเสริมการทองเที่ยว

ประวัติศาสตรสูจักรวาลนฤมิตร ครั้งที่ 1 ณ หองประชุม 1-308 อาคารอาทิตย อุไรรัตน 

(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ซีคอน บางแค รวมกับ กระทรวง

วัฒนธรรม จัดงาน “วีรสตรีกูแผนดิน” ระหวาง

วันที่ 5 – 14 สิงหาคม เชิดชูวีรกรรมอัน

กลาหาญของสุดยอดหญิงไทยผูมีใจรักชาติ

อยางเต็มเปยม ตอสูกับขาศึกปกปองบานเมือง

มาต้ังแตสมัยโบราณ ไดแก พระนางเจาจามเทวี, 

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย, ทาวสุรนารี (ยาโม), 

ทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร โดยได

อัญเชิญพระบรมรูปจําลองใหกราบสักการะ

เพ� อความเปนสิริมงคล ต� นตาต� นใจกับ

การแสดงแสงสีเสียงการสูรบ และในวัน

จันทรที่ 8 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ไดจัด

พิธีบวงสรวงวีรสตรี โดยมีนางศศิฑอณร 

สุวรรณมณี ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

เปนประธานในพิธี ณ ลานกลาง ช้ัน 1 ซีคอน 

บางแค ถนนเพชรเกษม 

บริษัท แอสทิน เอสเตท จัดงาน 

GRAND OPENING เวอริทซ (VERITZ) 

สาธุประดิษฐ 34 ลักชัวรี่ทาวน โฮม

โครงการใหม คลาสสิคสไตลกล่ินอายโมเดิรน 

(Classical Modernity Townhome) คุณคา

เหนือกาลเวลาแหงบานพักอาศัยในงาน

สถาปตยกรรมคลาสสิกสไตลกล่ินอายโมเดิรน

ของกรุงปารีส บนทําเลศักยภาพใจกลาง

พระราม 3 ใกล รร. King's College เพียง 

1 กม. เอกสิทธิ์เพียง 32 ครอบครัว ในวัน

เสาร-อาทิตย ที่ 6-7 สิงหาคม เวลา 09.00-

18.00 น. ณ สํานักงานขายโครงการ VERITZ 

สาธุประดิษฐ 34 รับโอกาสดีที่สุดวันงาน 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ในราคาดีที่สุดกอนปรับราคา เริ่มตนเพียง 

20.9 ลานบาท* พบขอเสนอพิเศษ ฟรี 

คาใชจายวันโอนฯ* ฟรี คาสวนกลาง 3 ป* 

ฟรี สัญญาณกันขโมย ฟรี Digital Doorlock 

ฟรี ฉากกั้นอาบน้ํา ลงทะเบียนเขารวมงาน

ลวงหนารับสวนลดสูงสุด 3,000,000 บาท* 

ที่ลิงค https://bit.ly/veritz-astin-estate 

ตําแหน�งโครงการ: https://goo.gl/maps/

UuZfLTgRPy1QFRg98 สอบถามขอมูล

เพิ่มเติม โทร.09-2321-7888 LINE ID: 

@astinestate หรือ https://lin.ee/GpnJh3J 

และ www.astinestate.com  

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ สง

คอมโบ เซทตอนรับภาพยนตรไทยฟอรมยักษ

แหงปกับ “บุพเพสันนิวาส ๒” มาใหออเจา

ไดเลือกสะสมถึง 2 ชุด ไดแก ชุดออเจาจา 

ภายในชุดประกอบดวย ภายในชุดประกอบดวย 

กระเปาทรงเฟยส พรอมปอปคอรน 64 ออนซ 

(กระเปามี 2 สีใหเลือก) และน้ําอัดลมสุดช� นใจ

ขนาด 44 ออนซ 1 แกว ในราคาชุดละ 

490 บาท ชุดร� นเริง บันเทิงใจ ภายในชุด

ประกอบดวย นํ้าอัดลมสุดช� นใจขนาด 44 ออนซ 

1 แกว (มี 2 แบบใหสะสม) พรอมปอปคอรน

ขนาด 85 ออนซ 1 ถัง ในราคาชุดละ 290 

บาท เริ่มเปดขายแลวที่ชองทางออนไลน 

Shopee, JD Central และ Lazada รวมถึง

จุดขายปอปคอรนเคร� องด� มของโรงภาพยนตร

ในเครือ เอส เอฟ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

จนกวาสินคาจะหมด

พรอมเอาใจทุกทานท่ีช� นชอบเมนูสเตกเน้ือ

คุณภาพเยี่ยม ซาลเวีย หองอาหารอิตาเลียน 

ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

ขอแนะนําอาหารรายการพิเศษ ‘ดรายเอจ 

เดลิเซีย’ นําเสิรฟเมนูสเตกดรายเอจใน

แบรนดรางวัลระดับโลกท่ีดีท่ีสุดจาก ‘เรนเจอรส 

แวลลีย’ พรอมการันตีรสชาติและรสสัมผัสที่

คุณจะหลงรักอยางแน�นอน 

ใหบริการสําหรับมื้อกลางวันและ

มื้อค่ําตลอดทุกวัน หองอาหารอิตาเลียน

ซาลเวีย ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ 

กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกทานลิ้มลองเมนูสเตก

บมแหงแบบดรายเอจที่ดีที่สุดใน ดรายเอจ 

เดลิเซีย (Dry-aged Delizia) ใหบริการเพิ่ม

เติมจากเมนูอะ ลา คารท เพ� อนําเสิรฟสเตก

เนื้อดรายเอจเต็มที่ 270 วัน พรอมคุณภาพ

ที่ดีที่สุดของวัวสายพันธุแองกัสจากแบรนด 

แบล็ค โอนิกซ (Black Onyx) แบรนดเนื้อ

ช้ันนําการันตีดวยรางวัลระดับโลกจาก เรนเจอรส 

แวลลีย (Rangers Valley) ฟารมเน้ือออสเตรเลีย

ช้ันนําอันดับตนๆ ของโลกท่ีมีช� อเสียงยาวนาน

และไดรับความนิยมอยางตอเน� อง โดยมี

กระบวนการเลี้ยงอยางใสใจดวยหญาตาม

มิติใหมแหงรสชาติใน ‘ดรายเอจ เดลิเซีย’ นําเสิรฟเมนูสเตกดรายเอจที่ดีที่สุด

จาก ซาลเวีย หองอาหารอิตาเลียน ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ธรรมชาติในพื้นที่ทุงหญาเขียวชอุม เพ� อให

ไดเนื้อแองกัสที่มีความหอม นุม ละมุน และ

มีไขมันแทรกอยางละเอียดชัดเจน พรอมสง

มอบอรรถรสที่ดีที่สุดสําหรับทุกรูปแบบการ

รับประทาน 

พบกับสองเมนูสเตกเนื้อดรายเอจ

ใน ดรายเอจ เดลิเซีย จากหองอาหาร

อิตาเลียนซาลเวีย ปรุงอยางพิถีพิถันเคลา

กลิ่นอายอิตาเลียนจากเนื้อ 2 สวนที่ ไดรับ

ความนิยมสูงสุดจาก เรนเจอรส แวลลีย ทั้ง

ในเมนู สเตกเนื้อไพรมริบ แองกัส ดรายเอจ 

270 วัน จานสเตกที่ทุกทานช� นชอบจากเนื้อ

สวนที่ไดรับความนิยมสูงสุดประหนึ่ง “ราชา

แหงเนื้อ” พรอมความนุมชุมฉ่ําจากไขมัน

ที่แทรกอยางละเอียดในเนื้อและมิติของ

รสชาติที่เขมขนและอรอยมากขึ้นจากการบม

แหงอยางพิถีพิถันเต็มที่ และอีกจานสเตก

แสนโปรดปราน สเตกเน้ือสตริปลอยน แองกัส 

ดรายเอจ 270 วัน ดวยความหนานุมแบบ

ละลายในปากตั้งแตสัมผัสแรกของสเตกเนื้อ

สันติดมันที่บ่มแห้งเพื่อรสชาติที่เข้มข้นขึ้น

อยางลงตัว โดยทั้งสองรายการนําเสิรฟถึง

โตะอาหาร ครบถวนดวยรายการซอสและ

เครื่องเคียงที่รังสรรค์เป็นพิเศษตามตํารับ

ด้ังเดิมของเชฟโรเบอรโต พาเรนเทลา นําเสนอ

อยางสวยงามตลอดมื้อ 

สัมผัสมิติใหมแหงรสชาติใน 2 จาน

สเตกสุดโปรดใน ดรายเอจ เดลิเซีย ไดแลว

วันนี้ พลางเพลิดเพลินกับการลิ้มลองรสชาติ

หลากหลายจานอาหารอิตาเลี่ยนที่ดีที่สุด 

การันตีความอรอยแบบ 'เดลิซิโอโซ' ในสไตล

อิตาเลียนอยางแทจริงจากหองอาหารอิตาเล่ียน

ซาลเวีย ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ 

กรุงเทพฯ  สําหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ํา

ตลอดทุกวัน ตั้งแต 1-31 สิงหาคม ในราคา

เริ่มตน 2,900++ บาท รายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.0-2254-1234 และอีเมล bangkok.

grand@hyatt.com หรือรับชมขอมูลผานเว็บไซต

ไดที่ www.grandhyatterawanbangkok.com. 



นายอานนทยังไดพัฒนาและดําเนินการเปด

ใหบริการที่พัก (Home Stay) และรานกาแฟ 

“Doi Pang Bong” รวมถึงเปนจุดแลกเปลี่ยน

และเรียนรูดานกาแฟคุณภาพของสหกรณฯ 

อีกดวย

ดาน นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ  อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ กลาวถึงการสงเสริม

สนับสนุนเกษตรกรผูปลูกกาแฟไทย ในโครงการ

ความรวมมือ ไทย-ญี่ปุนระหวางกรมสงเสริม

สหกรณกับไจกาประเทศญี่ปุน ซึ่งไดสงเสริม

การพัฒนากาแฟคุณภาพของสมาชิกและ

สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

โดยทางไจกาไดสงผูเชี่ยวชาญเขามาดูแล

กระบวนการผลิตกาแฟตั้งแตตนน้ําจนถึง

ปลายน้ํา รวมไปถึงการแปรรูปกาแฟคุณภาพ

ดวยเทคนิควิธีตางๆ นอกจากนี้ ยังคํานึงถึง

ความสมดุลในเร� องของส่ิงแวดลอม การสงเสริม

ใหคนอยูกับปา ซึ่งประเทศญี่ปุนถือเปน

ประเทศลําดับตนๆ ที่ผูคนนิยม

บริโภคกาแฟเปนชีวิตจิตใจ 

และเปนประเทศที่มีองคความ

รูดานการพัฒนาการผลิตและ

การแปรรูป ซึ่งประเทศญี่ปุน

ไดพัฒนากาแฟคุณภาพใหแก

ประเทศผูผลิตกาแฟชั้นนํา

ตางๆ มาแลว เชน ประเทศใน

แถบแอฟริกา เปนตน

เม� อ 3 ปที่แลว ซึ่งโครงการไดสิ้นสุดเม� อ

เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผานมา รวมระยะ

เวลา 3 ป

“สิ่งที่เราไดรับความรูจากไจกาและ

กรมสงเสริมสหกรณมีเยอะมาก 

อย่างหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพ

ของกาแฟที่เราผลิต เริ่มตั้งแต

การเพาะกลา สอนวิธีดูแล

ตนกาแฟ การตัดแตงกิ่ง การ

ทําสาว รวมถึงกระบวนการ

เก็บ เกี่ ยวและขั้ นตอนการ

แปรรูปกาแฟ เพ� อใหกาแฟมี

คุณภาพและรสชาติที่ดีขึ้น” 

นายอานนท กลาว

สํ าหรับชองทางการ

ตลาดนั้น เขาเผยวา สวนหนึ่งจําหน�ายใหกับ

สหกรณฯ ดอยสะเก็ดพัฒนา อีกสวนนํามา

แปรรูปเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑของตนเอง

และจําหน�ายผานออนไลน ภายใตแบรนด 

“Doi Pang Bong” สวนในอนาคตจะขยาย

ผลใหกาแฟและชุมชนเปนที่รูจักของผูคนที่

หลงใหลในรสชาติกาแฟมากขึ้น

นอกจากผลิตภัณฑกาแฟแลว ในปจจุบัน

13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ข้ึนช� อเร� องความอรอยสุดคุมกับต่ิมซํา

เนื้อแน�นคําโตคุณภาพลนเขง ณ หองอาหาร

จีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ห้องอาหารจีนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน

ในยานใจกลางกรุง ดวยบรรยากาศและการ

ตกแตงหองอาหาร รวมไปถึงสไตลอาหารจีน

กวางตุงตนตํารับ เราขอชวนคุณมาอรอย

แบบจัดเต็มกับติ่มซําบุฟเฟตเนื้อแน�นไส

ทะลักทุกชิ้น ไมวาจะเปนของนึ่ง ของทอด 

เรามีใหเลือกกวา 35 รายการ พรอมใหคุณได

อรอยสุดฟนกันแบบจุกๆ ต่ิมซําปนสดใหมทุกวัน 

รังสรรคเมนูความอรอยโดย เชฟกองซุน 

แซเล่ียง หัวหนาพอครัวประจําหองอาหาร ดวย

วัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม สะอาด สดใหม 

พรอมใหคุณไดอิ่มอรอยแบบไมอั้นกับบุฟเฟต

ติ่มซํา ในราคา 688 บาทถวน / ทาน สําหรับ

แวะชิมความอรอยกับติ่มซําเนื้อไสแนน คําโตแบบจุกๆทุกชิ้น

บุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน (ทุกวันจันทร – วัน

ศุกร ไมรวมเคร� องด� ม) และ ราคา 988 บาท

ถวน / ทาน สําหรับบุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน 

(ทุกวัน รวมเคร� องด� มชาจีนรอน – เย็น) ไม

วาจะเปน กวยเต๋ียวหลอดปูอลาสกา, ขนมจีบ

เนื้อปูนึ่งเห็ดชิเมจ, ฮะเกากุง, เกี๊ยวกุงนึ่งซอส

ปกก่ิง, ซาลาเปาไสไขเค็มลาวา, กรรเชียงปูน่ึง, 

เผือกทอดไสกุง, ขนมชาเขียวทอดไสแปะกวย 

และอีกหลากเมนูใหเลือกรับประทาน ราคานี้

สงวนสิทธิ์ไมรวมกับสวนลดตางๆ

ฃหองอาหารจีนไดนาสตี้ ตั้งอยูชั้น 24 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เปดบริการ

ทุกวัน ตั้งแต เวลา 11.30 – 14.30 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่

นั ่งไดที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล 

diningcgcw@chr.co.th

ผลสําเร็จจากโครงการความรวมมือ 

ไทย-ญี่ปุน ระหวางกรมสงเสริมสหกรณกับ

องคการความรวมมือระหวางประเทศของ

ญ่ีปุน (JICA) “โครงการการจัดการหลังเก็บเก่ียว

และการพัฒนาฐานชุมชนสําหรับผลิตภัณฑ

ชุมชน (กาแฟอาราบิกา)” ซึ่งเปนโครงการ

ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-

ญี่ปุ น (JTEPA) ดานการเช� อมโยงทองถิ่น

สูทองถิ่น (Local to Local Linkage) โดย

สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหมรวมกับ

สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

พัฒนาตอยอดอาชีพ เกษตรกรสมาชิก

สหกรณผูปลูกกาแฟ ภายใตแบรนด “Doi Saket 

Coffee Green” ไมเพียงการสรางรายไดท่ีย่ังยืน 

มั่นคงแกเกษตรกรสมาชิกแลว ยังชวยสราง

ความสมดุลอยางยั่งยืนระหวางผืนปากับ

ชุมชน ใหสามารถอยูรวมกันได

ลาสุด สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด

พัฒนา จํากัด ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม ความาได 1 รางวัลจากการ

ประกวดโครงการสุดยอดกาแฟไทย ประจําป 

2565 (Thai Coffee Excellence 2022) โดย

สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

ไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ประเภทกาแฟ

อาราบิกาแบบแหง (Dry / Natural Process) 

ระดับคะแนน 86.31 นอกจากนี้ นายอานนท 

พวงเสน ซึ่งเปนทายาทสมาชิกสหกรณ

การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด ไดรับ

สหกรณฯ ดอยสะเก็ดพัฒนา ผนึกไจกาควาสุดยอดกาแฟไทยป ’65

รางวัลอันดับที่ 2 ประเภท กาแฟอาราบิกา

แบบกึ่งแหง (Semi-Dry/Honey Process) 

ระดับคะแนน 86.11 พรอมรับถวยรางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี และเงินรางวัล

นายอานนท พวงเสน ทายาทของสมาชิก

สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดรับรางวัลอันดับที่ 2 

ประเภท กาแฟอาราบิกาแบบก่ึงแหง (Semi-Dry/

Honey Process) ในครั้งนี้กลาววา รูสึกดีใจ

และภูมิใจในอาชีพปลูกกาแฟ ซึ่งเปนอาชีพ

ของครอบครัวที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน 

บนเน้ือท่ี 30 ไรเศษ ในตําบลเทพเสด็จ อําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

เจาของรางวัลอันดับที่ 2 ประเภท 

กาแฟอาราบิกาแบบกึ่งแหงกลาวถึงการ

พัฒนาอาชีพปลูกกาแฟ หลังจากไดเขารวม

โครงการปลูกกาแฟคุณภาพโดยมีผูเช่ียวชาญ

จากไจกาประเทศญ่ีปุน หน�วยงานกรมสงเสริม

สหกรณ รวมถึงเจาหนาท่ีจากสหกรณการเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด มาสงเสริมการผลิต

กาแฟคุณภาพ และการพัฒนารสชาติกาแฟ

เปดงาน EVEANDBOY K-Beauty Pop Up Café มหกรรมรวมเมคอัพและสกินแคร

เกาหลีครั้งยิ่งใหญแหงป     หิรัญ ตันมิตร ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อีฟแอนดบอย 

จํากัด รวมกับ ปริญญา วะนะศุข รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปดงาน “EVEANDBOY 

K-Beauty ไอเทมโซลฮิต! ชอปงาย ไมตองพรี” ครั้งแรกในประเทศไทยสุดยิ่งใหญ มหกรรม

รวมเมคอัพและสกินแครสัญชาติเกาหลีกวา 100 แบรนด มาใหชอปแบบไมตองรอ พรีออเดอร 

โดยมี ยุวเรต ศรุตานนท อิงฟา วราหะ ชาล็อต ออสติน รวมแสดงความยินดี ณ ลานกิจกรรม

หนาอีฟแอนดบอย ดิ อันเดอรกราวด ศูนยการคาสยามสแควรวัน 

ไลออน มอบรางวัลไลออนเพ� อสุขภาพชองปาก ประจําป 2565      บริษัท ไลออน 

(ประเทศไทย) ผูผลิตและจําหน�ายสินคาอุปโภคบริโภคเพ� อคนไทย มุงม่ันพัฒนาสินคานวัตกรรม 

เพ� อสุขภาวะที่ดีของผูบริโภคอยางตอเน� อง ตามแนวทางธุรกิจเพ� อนําความดีสูสังคม สราง

สุขภาวะท่ีดีสูผูบริโภค นําโดย บุญฤทธ์ิ มหามนตรี ประธานกรรมการ พรอมดวยโก อิชิทานิ 

รองกรรมการผูจัดการ มอบรางวัลไลออนเพ� อสุขภาพชองปากประจําป 2565 ใหกับ ทพญ.

จุฑามาศ เหลืองเพียรสมุท ผูไดรับรางวัลที่ 1 ทพ.ธิติพันธุ อวนมินทร ผูไดรับรางวัลที่ 2 ทพ.

ชาญชัย ศานติพิพัฒน ผูไดรับรางวัลที่ 3 อีกหนึ่งในกิจกรรมของไลออน ที่จัดขึ้นเปนประจํา

ทุกป เพ� อใหความสําคัญและสนับสนุนเร� องสุขอนามัยของคนในสังคม สงเสริมใหคนไทยดูแล

สุขภาพชองปาก เพ� อสุขอนามัยที่ดีอยางตอเน� อง 

ควอน สปา (Quan Spa) สถานที่

ผอนคลายและดูแลสุขภาพอันเงียบสงบ ณ 

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มารคีส ควีนสปารค 

ขอเชิญทุกทานหลีกหนีจากสภาพอากาศ

ชวงหนาฝนและมาเพลิดเพลินกับทรีตเมน

ตสุดพิเศษใหคุณไดผอนคลายตลอดเดือน

สิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ 

แพ็กเกจ “Rainy Escape” ทรีตเมนต

บําบัดสี่โปรแกรมที่จะชวยกระตุนการทํางาน

ของรางกาย และ ผอนคลายจิตใจ ใหคุณ

ไดหลีกหนีจากความวุนวายในชีวิตประจําวัน 

ทามกลางกลิ่นหอมอโรมาและบรรยากาศที่

เงียบสงบในหองสปา 

พบกับโปรแกรมแรก “Ultimate 

Relaxation” ทรีตเมนต 90 นาที ที่ใหคุณได

ปลดปลอยความตึงเครียด (ราคา 2,200 บาท

สุทธิตอทาน) เริ่มตนดวยทรีตเมนตกระชับ

ผิวทั่วใบหนา 30 นาที เพ� อผลลัพธแหง

ความงาม และตอดวยการนวดนํ้ามัน 90 นาที 

เพื่อกระตุ้นเลือดลมช่วยให้เกิดความผ่อน

คลายของกลามเนื้อและอารมณ

ตอดวยโปรแกรม “Bright & Shine” 

กับชวงเวลา 90 นาที (ราคา 1,999 บาทสุทธิ) 

ใหคุณผอนคลายไปกับการขัดผิว ดวยสครับ

ขัดผิวเนื้อดี ที่ทําใหผิวของคุณดูสดใสและ

เปลงปลั่ง ตอดวยการนวดน้ํามันอโรมาผสาน

ดวยเทคนิคการนวดที่ชวยกระตุนการไหล

เวียนของเลือด

โปรแกรม “Deep Renewal Massage” 

การนวดกดจุดคลายกลามเนื้อ 90 นาที 

(ราคา 1,700 บาทสุทธิตอทาน) เปนศาสตร

การนวดแบบไทยที่สืบทอดมายาวนานเพื่อ

บรรเทาอาการปวดตามรางกาย โดยชวย

คลายความตึงของกลามเนื้อตามสวนตาง ๆ 

หลังจากทํากิจกรรมที่หักโหมในชีวิตประจํา

วันใหกลับมามีชีวิตชีวายิ่งกวาที่เคย

และสุดทายหามพลาดกับโปรแกรม

นวด “Aroma Fusion Massage” เวลา 60 

นาที (ในราคาเพียง 1,500 บาทสุทธิตอทาน) 

ควอน สปาชวนคุณมาหลบฝนและสัมผัสความผอนคลายไปกับ

แพ็กเกจสุดพิเศษ “Rainy Escape” ตลอดเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้

เปนเทคนิคผสมผสานศิลปะโบราณเขากับ

การบําบัดดวยน้ํามันหอมระเหย เพ� อใหคุณ

ไดพักผอนอยางเต็มที่

ทรีตเมนตท้ัง 4 โปรแกรมพิเศษน้ีพรอม

ใหบริการทุกทานทุกวัน ตั้งแตเวลา 

11.00 – 21.00 น. ตั้งแตวันที่ 1 

สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 

ณ ควอน สปา (Quan Spa) ชั้น 9 

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มารคีส 

ควีนสปารค นอกจากน้ียังมีทรีตเมนต

อีกหลากหลายที่พรอมจะตอบสนอง

ความตองการของทุกการผอนคลาย

ตลอดจนการบําบัดรักษาตามตําราของชาว

เอเชียดวยทรีทเมนตที่เปนเอกลักษณของ

ควอน สปา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารอง

การทําทรีตเมนต ไดที่ โทร.0-2059-5832 

หรืออีเมล mhrs.bkkqp.spa@marriotts.com 

หรือจองผาน https://megatix.in.th/events/

rainy-escape 

เดอะ มารเก็ต แบงคอก สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากสูการทองเท่ียวท่ีย่ังยืน      สิงห  ล้ิมพิรัตน

รองผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน 

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสมรรถนะบุคคลอาชีพนักเลาเร� องทองถิ่น"เพ� อสง

เสริมเศรษฐกิจฐานรากสูการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยภายในงาน มี อมรพรรณ เมธาทรงสถิตย 

ผูอํานวยการฝายกิจกรรมการตลาด ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก กฤติมา นิ่มนอย  

ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร เพชรดา ศรชัยไพศาล 

นายกสมาคมภาษาเพ� อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนําเที่ยว และคณะผูบริหาร พรอมดวย

บุคลากรดานการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 50 เขต เขารวม

โครงการ ที่ ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก ราชประสงค  ชั้น M
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ก่อเหตุแทงใน รร.อนุบาลตาย 3 เจ็บ 6

ปักกิ่ง • ตำ�รวจเผยว่�มีผู้ โดนแทงเสียชีวิต 3 ร�ย และ

บ�ดเจ็บ 6 คน จ�กเหตุคนร้�ยใช้มีดไล่แทงในโรงเรียน

อนุบ�ลแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซีท�งตะวันออกเฉียงใต้

ของจีนเมื่อวันพุธ เอเอฟพีร�ยง�นว่�ผู้ก่อเหตุเป็นคนใน

แก๊งอันธพ�ล สวมหน้�ก�กและหมวกปิดบัง บุกเข้�ไปใน

โรงเรียนอนุบ�ลเอกชนในเขตอ�นฟู  เมื่อเวล� 10.00 น. 

ต�มเวล�ท้องถิ่น ตำ�รวจระบุเพิ่มเติมว่�ผู้ต้องสงสัยวัย 

48 ปี ยังอยู่ในก�รหลบหนี สำ�หรับอ�ยุของเหยื่อแต่ละ

ร�ย ยังไม่ได้มีก�รประก�ศยืนยัน แต่ในวิดีโอที่บันทึกได้ 

มีภ�พเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจอุ้มเด็กตัวเล็กๆ ในอ้อมแขนไปที่รถ

พย�บ�ล 

คุก 5 ปี ‘กัปตันอเมริกาฮ่องกง’

ฮ่องกง • เอเอฟพีร�ยง�นว่�ผู้ประท้วงร�ยหนึ่งที่รู้จักกัน

ในชื่อ “กัปตันอเมริก� 2.0” ซึ่งถูกจำ�คุกภ�ยใต้กฎหม�ย

คว�มมั่นคงแห่งช�ติที่จีนบังคับใช้กับฮ่องกง ได้รับก�รลด

โทษจำ�คุกของเข�ลงเมื่อวันพุธ โดยโทษจำ�คุก 5 ปีของ

เข� มีแนวโน้มจะเป็นบรรทัดฐ�นสำ�หรับก�รพิจ�รณ�คดี

ผู้ชุมนุมที่โดนดำ�เนินคดีในข้อห�ยุยงสร้�งคว�มแตกแยก

ร�ยต่อๆ ไป หม่� ชุน มัน อดีตพนักง�นส่งอ�ห�ร เป็นคน

แรกที่อุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�ของเข� ภ�ยใต้กฎหม�ยคว�ม

มั่นคงแห่งช�ติของฮ่องกง หลังจ�กถูกตัดสินว่�ยุยงให้เกิด

คว�มแตกแยก และโดนตัดสินจำ�คุกเป็นเวล�เกือบ 6 ปี 

4 เดือน ตัวเข�ได้รับฉ�ย�ว่� “กัปตันอเมริก� 2.0” จ�ก

ก�รถือโล่จำ�ลองของซูเปอร์ฮีโร่ม�ร์เวล ในก�รชุมนุมเรียก

ร้องประช�ธิปไตย แต่เมื่อวันพุธที่ผ่�นม� ผู้พิพ�กษ�ศ�ล

อุทธรณ์ลดโทษจำ�คุกของหม่�เหลือ 5 ปี เนื่องจ�กก�ร

ตัดสินโทษในศ�ลชั้นต้นถือว่�ม�กไป 

ปากีฯ ปฏิเสธคำาอ้างกลุ่มกบฏสอย ฮ.ร่วง

เควตตา • กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในแคว้นบ�ลูจิสถ�นที่

อุดมไปด้วยทรัพย�กรของป�กีสถ�นประก�ศว่� พวกเข�

ยิงเฮลิคอปเตอร์ทห�รตกระหว่�งออกบินปฏิบัติก�รบรรเท�

อุทกภัยเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้ผู้โดยส�รบนเฮลิคอปเตอร์

ท้ัง 6 คน รวมถึงผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุดร�ยหน่ึง เสียชีวิต                                                                          

ท้ังหมด รอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวันพุธว่� เจ้�หน้�ท่ีอ�วุโส

ของกองทัพป�กีสถ�นปฏิเสธคำ�อ้�งดังกล่�วของกลุ่มกบฏ                                                                              

ยืนยันว่�เป็นเพียงโฆษณ�ชวนเช่ือและข่�วปลอมกองทัพ

ป�กีสถ�นกล่�วว่� เฮลิคอปเตอร์ตกเพร�ะเจอสภ�พอ�ก�ศ

ที่เลวร้�ย Baloch Raaji Aajo Sangar (BRAS) เป็นกลุ่มที่

อยู่ภ�ยใต้กลุ่มกบฏ Baloch กล่�วในแถลงก�รณ์ที่ส่งไปยัง

สำ�นักข่�วรอยเตอร์เมื่อวันอังค�รท่ีผ่�นม�อ้�งว่� นักสู้ของ

พวกเข�ยิงเฮลิคอปเตอร์ที่กำ�ลังบินต่ำ�ด้วยอ�วุธต่อต้�น

อ�ก�ศย�น แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐ�นใดๆ ว่�เป็นผู้ลงมือทำ�.  

นที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 95 ปี 

ของก�รก่อตั้งกองทัพปลดแอกประช�ชนของจีน

 เป็นอีกวันหนึ่งที่ประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ให้คว�ม

สำ�คัญเป็นพิเศษ เพร�ะประจวบกับเป็นปีเดียวกับที่พรรค

คอมมิวนิสต์จีนจะต่ออ�ยุก�รเป็นผู้นำ�อำ�น�จเบ็ดเสร็จของเข�

อีก 1 สมัยเป็นอย่�งน้อย

อีกทั้งเป็นช่วงที่มีเรื่องร้อนๆ ว่�ด้วยก�รที่ประธ�นสภ�

ผู้แทนร�ษฎรสหรัฐฯ แนนซี เพโลซี ออกข่�วก่อนหน้�นี้ว่�จะ

ม�เยือนไต้หวัน (แม้ตอนหลังจะม�เยือน 4 ประเทศเอเชียโดย

ไม่เอ่ยถึงไต้หวัน)

ทำ�ให้กองทัพของจีนมีบทบ�ทโดดเด่นขึ้นม�ทันที

ถึงขั้นที่มีไฟเขียวว่� ห�กเครื่องบินของเพโลซีโฉบม�

เหนือน่�นฟ้�ไต้หวันจริง เครื่องบินของกองทัพอ�ก�ศจีนก็

ส�ม�รถจะบินถึงไปเตือน, สกัด, ขับไล่หรือ “สอย” ลงม�ได้

ห�กขัดขืน

แผนที่ที่ผมเอ�ม�ให้ดูนี่เป็นแนวท�งวิเคร�ะห์ของ

นักก�รทห�รตะวันตกว่� ห�กจีนจะบุกไต้หวันจะมีแนวไหนที่

เป็นเส้นท�งบุกถล่มเก�ะนี้ ได้

ว่�งๆ จะได้ม�เล่�ร�ยละเอียดให้ฟัง

แต่วันนี้อย�กให้ได้อ่�นเนื้อห�ของข้อคว�มที่ขึ้นเพจของ

สถ�นทูตจีนประจำ�ประเทศไทย 

เพร�ะมีข้อคว�มที่โยงถึงคว�มร่วมมือท�งทห�รกับไทย

ในหล�ยๆ มิติที่เร�อ�จจะไม่เคยได้รับรู้ม�ก่อน

อ่�นแล้วจะเข้�ใจมุมมองของจีนต่อคว�มร่วมมือท�ง

กล�โหมกับไทยได้ดีขึ้น 

คำ�กล่�วของ พลเรือตรีหวัง เจิ้ง (Wang Zheng) ผู้ช่วย

ทูตฝ่�ยทห�ร สถ�นเอกอัครร�ชทูตจีนประจำ�ประเทศไทย ใน

โอก�สเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๕ ปี แห่งก�รสถ�ปน�กองทัพ

ปลดแอกประช�ชนจีน

วันที่ ๑ เดือนสิงห�คมปีนี้เป็นก�รครบรอบ ๙๕ ปีแห่ง

ก�รสถ�ปน�กองทัพปลดแอกประช�ชนจีน ก�รลุกขึ้นม�ต่อสู้

เมื่อวันที่ ๑ เดือนสิงห�คม ปี ค.ศ. ๑๙๒๗ ที่หน�นช�ง ได้เปิด

ฉ�กก�รต่อสู้ที่อ�ศัยกองกำ�ลังภ�ยใต้ก�รนำ�อย่�งอิสระของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน  

และก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน

สถ�ปน�กองทัพของประช�ชนจีน

ระยะเวล� ๙๕ ปีที่ผ่�นม� กองทัพปลดแอกประช�ชน

จีนได้ยึดมั่นในคว�มตั้งใจเริ่มแรกและภ�รกิจของพรรคคอม                                                              

มิวนิสต์จีนที่จะสร้�งคว�มผ�สุกให้ประช�ชนจีน และฟื้นฟู

คว�มรุ่งโรจน์ของประช�ช�ติจีนม�โดยตลอด ได้สร้�ง

คุณูปก�รอันยิ่งใหญ่ในก�รบรรลุคว�ม

เป็นเอกร�ชของชนช�ติ ก�รปลดแอก

ประช�ชน และคว�มมั่งคั่งของประเทศ

ช�ติ 

และก็ได้สร้�งคุณูปก�รอันยิ่งใหญ่

ในก�รปกป้องอธิปไตยและบูรณภ�พแห่ง

ดินแดน รักษ�สันติภ�พของโลกและส่ง

เสริมคว�มก้�วหน้�ของมวลมนุษยช�ติ 

เมื่อสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศ

จีนได้เข้�สู่ยุคใหม่ 

กองทัพปลดแอกประช�ชน

จีนได้ปฏิบัติในเชิงลุ่มลึกต�มแนวคิด

ประธ�น�ธิบดีสี จิ้นผิง ในก�รเสริมสร้�ง

คว�มแข็งแกร่งของกองทัพ กำ�ลังเร่งรัด

พัฒน�ให้เป็นกองทัพระดับแนวหน้�ของ

โลก เพื่อเป็นก�รคุ้มครองเชิงยุทธศ�สตร์

ในก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รต่อสู้ในรอบ 

๑๐๐ ปี สองเป้�หม�ย และทำ�ให้คว�มฝันก�รฟื้นฟูคว�มรุ่งโรจน์

ครั้งยิ่งใหญ่แห่งประช�ช�ติจีนกล�ยเป็นคว�มจริง 

กองทัพปลดแอกประช�ชนจีนเป็นกองทัพที่กล้�ต่อสู้

และมั่นใจในชัยชนะ จะปกป้องอธิปไตย คว�มมั่นคง และผล

ประโยชน์แห่งก�รพัฒน�ของประเทศช�ติอย่�งเด็ดข�ด 

เร�มีคว�มมุ่งมั่นอย่�งเข้มแข็ง คว�มเชื่อมั่นอย่�งเต็ม

ที่ และขีดคว�มส�ม�รถอย่�งเพียงพอ ไม่ว่�จะเป็นผู้บุกรุกคน

ใด แผนมุ่งร้�ยและก�รปฏิบัติก�รแบ่งแยกดินแดนหรือก�ร

แทรกแซงจ�กภ�ยนอกในรูปแบบไหน เร�ย่อมจะให้ได้รับคว�ม

พ่�ยแพ้อย่�งเด็ดข�ด 

กองทัพปลดแอกประช�ชนจีนเป็นกองทัพที่รักสันติภ�พ จะ

ดำ�เนินนโยบ�ยก�รป้องกันประเทศในเชิงป้องกันโดยตลอด 

ไม่ว่าประเทศจีนพัฒนาไปถึงระดับไหน 

ก็จะไม่มีวันที่จะครองความเป็นเจ้า ไม่มีวันที่จะ

ขยายอิทธิพล และไม่มีวันที่จะไปบังคับประเทศ

อื่น 

กองทัพปลดแอกประช�ชนจีนเป็นกองทัพ

ของประช�ชน รับใช้ประช�ชนอย่�งเต็มหัวใจ

ม�โดยตลอด  

ในก�รต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของโรคโค

วิด-19 กองทัพปลดแอกประช�ชนจีนได้ฟันฝ่�

อุปสรรคต่�งๆ น�น� นำ�ร่องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

ได้แสดงบทบ�ทอันสำ�คัญยิ่งในก�รต่อสู้กับโควิด

ที่นครอู่ฮั่นและนครเซี่ยงไฮ้ 

ขณะเดียวกัน กองทัพปลดแอกประช�ชน

จีนได้พย�ย�มช่วยเหลือและสนับสนุนประช� 

ชนและกองทัพในประเทศต่�งๆ ทั่วโลก ในก�ร

ต่อสู้กับก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ร่วม

กันรักษ�คว�มปลอดภัยท�งด้�นส�ธ�รณสุขของ

โลก 

ประเทศจีนและประเทศไทยมีคว�มเชื่อมโยงท�ง

ภูมิศ�สตร์ มีคว�มผูกพันท�งส�ยเลือด และวัฒนธรรม

มีคว�มคล้�ยคลึงกัน ได้สร้�งมิตรภ�พอย่�งแนบแน่นใน

ประวัติศ�สตร์ก�รไปม�ห�สู่กันนับพันปี 

ประช�ชนทั้งสองประเทศร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ร่วมกันรับมือกับคว�มท้�ท�ยจ�กโรคโควิด-19 

กองทัพทั้ง 2 ประเทศมีคว�มสัมพันธ์อันใกล้ชิด ได้สร้�งกลไก

ก�รฝึกซ้อมร่วมทั้งกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอ�ก�ศ 

คว�มร่วมมือท�งด้�นก�รอบรมบุคล�กรท�งทห�ร ก�รฝึก

ซ้อมร่วมและท�งด้�นยุทโธปกรณ์ได้ประสบผลสำ�เร็จอย่�ง

เห็นได้ชัด

โลกปัจจุบันกำ�ลังเผชิญกับทั้งก�รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ที่ไม่เคยมีม�ก่อนในรอบศตวรรษ และก�รแพร่ระบ�ดของโรค

โควิด-19 ทำ�ให้สันติภ�พและเสถียรภ�พของโลกและภูมิภ�ค

ยังคงเผชิญกับคว�มท้�ท�ยหล�กหล�ย 

กองทัพปลดแอกประช�ชนจีนพร้อมที่จะกระชับก�ร

แลกเปลี่ยนและคว�มร่วมมือกับกองทัพไทย ส่งเสริมคว�ม

ไว้เนื้อเชื่อใจกันท�งด้�นยุทธศ�สตร์และมิตรภ�พระหว่�ง 2 

กองทัพ ร่วมกันรักษ�คว�มปลอดภัยสำ�หรับก�รสร้�งประช� 

คมที่มีอน�คตร่วมกันจีน-ไทย เพื่อนำ�ไปสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง

และยั่งยืนยิ่งขึ้น และรักษ�สันติภ�พและเสถียรภ�พในภูมิภ�ค 

ส่งเสริมก�รพัฒน�ก้�วหน้�ร่วมกัน

รัฐบ�ลจีน ประช�ชนจีน และกองทัพจีนยินดีที่จะร่วม

กับประช�คมโลก รวมทั้งประเทศไทย ผลักดันข้อริเริ่มว่�ด้วย

คว�มมั่นคงของโลก (Global Security Initiative) อย่�งรอบ

ด้�น สร้�งวิสัยทัศน์คว�มมั่นคงที่มีลักษณะร่วมกัน ครอบคลุม 

ร่วมมือและยั่งยืน 

โดยถือก�รเค�รพซึ่งกันและกันเป็นหลักพื้นฐ�น คว�ม

มั่นคงที่แบ่งแยกมิได้เป็นหลักก�รสำ�คัญ และก�รพัฒน�

ประช�คมร่วมกันท�งด้�นคว�มมั่นคงเป็นเป้�หม�ยในระยะ

ย�ว เดินต�มเส้นท�งคว�มมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เน้นก�รเจรจ� 

แต่ไม่ใช่ก�รเผชิญหน้� เน้นก�รเป็นหุ้นส่วน แต่ไม่ใช่พันธมิตร 

และเน้นก�รชนะด้วยกัน แต่ไม่ใช่ผลรวมเป็นศูนย์ เพื่อ

อุทิศภูมิปัญญ�และกำ�ลังของจีนในก�รพิทักษ์สันติภ�พและ

เสถียรภ�พของโลกและภูมิภ�ค และพัฒน�ประช�คมที่มี

อน�คตร่วมกันแห่งมวลมนุษยช�ติ

เนื้อห�ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวท�งด้�นคว�มมั่นคง

ของจีนในภ�วะที่กำ�ลังเผชิญกับคว�มท้�ท�ยจ�กโลกตะวันตก

อย่�งน่�สนใจยิ่ง.

วั

เพโลซีลั่นมะกันไม่ทอดทิ้งไต้หวัน
ไทเป • แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เข้า

พบหารือกับประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน ระหว่างนำาคณะตัวแทน

สภาคองเกรสเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อวันพุธ โดยไม่สนใจคำาขู่

จากจีน ระบุสหรัฐจะไม่ทอดทิ้งไต้หวัน ด้านผู้นำาไต้หวันยืนยันว่า

จะไม่ยอมจำานนต่อการคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้น จีนตอบโต้การ

เยือนครั้งนี้ด้วยการประกาศซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันและระงับ

นำาเข้าสินค้าจากไต้หวัน

สำ�นักข่�วเอพีและรอยเตอร์

ร�ยง�นว่� ก�รเยือนไต้หวันของ

แนนซี เพโลซี ประธ�นสภ�

ผู้แทนร�ษฎรสหรัฐพร้อมกับ

สม�ชิกสภ�คองเกรสสหรัฐอีก 

5 คน เมื่อวันพุธท่ี 3 สิงห�คม 

2565 หลังเดินท�งด้วยเครื่อง

บินถึงกรุงไทเปเมื่อคืนวันอังค�ร 

ท่�มกล�งก�รจับต�มองจ�กท่ัว

โลกโดยเฉพ�ะจ�กจีน 

เพโลซีกล่�วระหว่�งเข้�

พบห�รือกับประธ�น�ธิบดีไช่ 

อิงเหวิน ที่ทำ�เนียบประธ�น� 

ธิบดีไต้หวันในกรุงไทเปเมื่อวัน

พุธ ระบุว่� ปัจจุบันโลกต้องเลือก

ระหว่�งประช�ธิปไตยกับระบบ

เผด็จก�ร คว�มมุ่งม่ันของสหรัฐ

คือก�รปกป้องประช�ธิปไตย 

ณ ที่นี่ในไต้หวันและทั่วโลกที่

ประช�ธิปไตยยังได้รับก�รปก 

ป้อง และไต้หวันเป็นหนึ่งในสัง                                                  

คมที่มีเสรีภ�พที่สุดในโลก 

เพโลซีกล่�วว่� ก�รม�                         

เยือนไต้หวันของเธอและคณะ                                      

ตัวแทนสภ�คองเกรสแสดงให้                                                    

เห็นถึงคำ�ม่ันสัญญ�ท่ีไม่เปล่ียน 

แปลงของสหรัฐต่อประช�ธิปไตย

ของไต้หวัน เร�ม�เพื่อทำ�ให้ส่ิงท่ี

คลุมเครือจะได้ชัดเจนว่�เร�จะ

ไม่ทอดท้ิงไต้หวัน บัดน้ีซึ่งม�กยิ่ง

กว่�เดิม คว�มเป็นปึกแผ่นหนึ่ง

เดียวกันของอเมริก�กับไต้หวัน

นับเป็นสิ่งที่สำ�คัญม�ก

ประธ�น�ธิบดีไช่ขอบคุณ 

เพโลซีสำ�หรับก�รสนับสนุน

ไต้หวันของเธอตลอดหล�ยทศ                                        

วรรษท่ีผ่�นม� และบอกว่�ไต้ 

หวันกำ�ลังเผชิญหน้�กับก�รเพ่ิม

ข้ึนอย่�งต้ังใจของก�รคุกค�ม

ท�งทห�ร แต่ไต้หวันจะไม่ยอม

จำ�นนเร�จะยืนหยัดอย่�งม่ันคง

เพื่ออธิปไตยของเร�และปกป้อง

ประช�ธิปไตย  

หลังเคร่ืองบินท่ีพ�เพโลซี

และคณะตัวแทนสภ�คองเกรส

ของสหรัฐลงจอดท่ีสน�มบินใน                     

กรุงไทเปเมื่อคืนวันอังค�รท่ีผ่�น

ม� จีนตอบโต้ทันทีด้วยก�รประ 

ก�ศซ้อมรบหล�ยครั้งรอบเก�ะ

ไต้หวัน และออกแถลงก�รณ์

ประณ�มหล�ยครั้ง และเรียก

เอกอัครร�ชทูตสหรัฐประจำ�กรุง 

ปักกิ่งเพื่อประท้วงในเรื่องนี้

กองทัพจีนประก�ศซ้อม

รบด้วยกระสุนจริงเร่ิมเมื่อคืนวัน                

อังค�ร และจะซ้อมรบเป็นเวล�                                                 

4 วัน เร่ิมวันพฤหัสบดีน้ีในน่�น                    

น้ำ�รอบเก�ะไต้หวัน และกอง 

ทัพอ�ก�ศจีนส่งฝูงเครื่องบินรบ 

รวมถึงเครื่องบินขับไล่ 21 ลำ�

อย่�งท่ีไม่เคยเกิดม�ก่อน มุ่งหน้�

ม�ไต้หวัน 

กัปตันเจียน ช�งหยู แห่ง

กระทรวงกล�โหมไต้หวันแถลง

เมื่อเช้�วันพุธว่� ก�รกระทำ�เช่นน้ี

ของจีนเท่�กับเป็นก�รปิดไต้หวัน 

ท้ังท�งอ�ก�ศและท�งทะเล เป็น 

ก�รละเมิดอย่�งร้�ยแรงต่ออธิป 

ไตยของดินแดนไต้หวัน

กระทรวงกล�โหมไต้หวัน

แถลงก�รณ์ซ้อมรบของจีนจะ                                    

เกิดข้ึนภ�ยใน 12 ไมล์จ�กช�ย 

ฝ่ังไต้หวัน และมีก�รซ้อมรบของ                                              

เครื่องบินรบจีนในน่�นฟ้�ไต้หวัน

ด้�นกรมศุลก�กรจีนแถลง                       

ระงับก�รนำ�เข้�สินค้�จ�กไต้หวัน

หล�ยร�ยก�ร เช่น สินค้�ตระกูล                                             

ส้ม, ปล�ด�บเงินและปล�สีกุนแช่                                                        

แข็ง กระทรวงพ�ณิชย์จีนห้�ม

ส่งออกทร�ยธรรมช�ติไปไต้หวัน.

‘ฮุนเซน’ขีดเส้นเมียนมายุติสังหารนักโทษ

พนมเปญ • น�ยกฯ ฮุน เซน 

ประธ�นอ�เซียนล่ันทบทวนฉัน                                             

ท�มติ 5 ข้อ ห�กรัฐบ�ลทห�ร                                      

เมียนม�เดินหน้�สังห�รนักเคลื่อน 

ไหวก�รเมืองเพ่ิมอีก ช้ีเอกภ�พ

อ�เซียนกำ�ลังถูกท้�ท�ยด้วยผล  

กระทบจ�กก�รเมือง-คว�มรุน 

แรงในเมียนม� 

รอยเตอร์ร�ยง�นเมื่อวัน

พุธท่ี 3 สิงห�คม 2565 ระบุ

ว่� น�ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ของ

กัมพูช� ซ่ึงเป็นประธ�นอ�เซียน

ในปีน้ี กล่�วก่อนก�รประชุมรัฐ                   

มนตรีต่�งประเทศอ�เซียน คร้ัง

ท่ี 55 ท่ีกรุงพนมเปญในวันเดียว 

กัน ระบุว่�อ�เซียนต้องทบทวน

แผนสันติภ�พท่ีตกลงกับเมียนม�

อีกคร้ัง ห�กรัฐบ�ลทห�รเมียน 

ม�ยังดำ�เนินก�รประห�รชีวิตนัก 

โทษม�กขึ้น 

โดยสม�ชิกอ�เซียน 10 

ช�ติผลักดันให้เมียนม�ปฏิบัติ

ต�มฉันท�มติสันติภ�พ 5 ข้อ

ท่ีตกลงกันไว้เมื่อปีท่ีแล้ว และ

ประณ�มก�รประห�รชีวิตนัก

เคลื่อนไหวเพื่อประช�ธิปไตย 4 

คนล่�สุดโดยรัฐบ�ลทห�ร

“ห�กมีก�รประห�รชีวิต

นักโทษม�กขึ้น เร�จะถูกบังคับ

ให้คิดใหม่ บทบ�ทของเร�ขึ้น                                                  

อยู่กับฉันท�มติ 5 ข้อของอ� 

เซียน” ประธ�นอ�เซียนระบุ 

ประธ�นอ�เซียนกล่�ว

ด้วยว่� เอกภ�พของอ�เซียนถูก

ท้�ท�ยด้วยผลกระทบท�งก�ร

เมืองและคว�มมั่นคงในเมียน 

ม� ซึ่งทวีคว�มรุนแรงขึ้นจน

กล�ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจและ

มนุษยธรรม ในขณะที่ฉันท�

มติ 5 ข้อนั้น ไม่เป็นไปต�ม

คว�มต้องก�รของทุกคน แต่ก็

มีคว�มคืบหน้�บ�งอย่�ง รวม

ถึงก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�น

มนุษยธรรม

ประธ�นอ�เซียนกล่�วว่� 

สถ�นก�รณ์ปัจจุบันเปล่ียนแปลง

ไปอย่�งม�ก และอ�จถูกมอง                                    

ว่�เลวร้�ยย่ิงกว่�ก่อนข้อตกลง                                              

สันติภ�พ เนื่องจ�กก�รประ 

ห�รชีวิตนักเคล่ือนไหวของรัฐ 

บ�ลทห�รกัมพูช�และประเทศ

สม�ชิกอ�เซียนอื่นๆ รู้สึกผิดหวัง 

อย่�งยิ่งและไม่สบ�ยใจกับก�ร 

ประห�รชีวิตนักเคลื่อนไหวฝ่�ย

ค้�น แม้มีก�รอุทธรณ์จ�กข้�พ  

เจ้�และคนอื่นๆ ให้พิจ�รณ�

โทษประห�รชีวิตอีกครั้ง

เมียนม�ไม่ได้เข้�ร่วมประ                                                    

ชุมรัฐมนตรีต่�งประเทศอ� 

เซียนในสัปด�ห์น้ี หลังรัฐบ�ล

ทห�รปฏิเสธข้อเสนอของอ� 

เซียนท่ีให้ส่งตัวแทนท่ีไม่ได้ม�

จ�กรัฐบ�ลทห�รเข้�ร่วมประชุม  

ต้ังแต่ปล�ยปีท่ีแล้ว อ�เซียนไม่

เชิญตัวแทนรัฐบ�ลทห�รเมียน 

ม�เข้�ร่วมประชุม เนื่องจ�กไม่ 

มีคว�มก้�วหน้�ในก�รปฏิบัติต�ม

แผนสันติภ�พ.

เยือนไต้หวัน • สำ�นักประธ�น�ธิบดีไต้หวันเผยแพร่ภ�พของแนนซี เพโลซี ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรสหรัฐ ขณะเข้�พบห�รือกับ

ประธ�น�ธิบดีไช่ อิงเหวิน ที่ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีในกรุงไทเป เมื่อวันที่ 3 สิงห�คม. 

95 ปีก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชน :

จีนเน้นเจรจา, ไม่แสวงหาการเผชิญหน้า



ได้ฤกษ์ฟ้อง

ใน 5 ข้อหา ฐานกระทำาโดยประมาทเป็น

เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, แจ้งความเท็จฯ, 

ไม่มีประกาศนียบัตรตำาแหน่งบนเรือตามที่

กฎหมายกำาหนด, เททิ้งหรือทำาด้วยประการ

ใดลงแม่น้ำา และเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาทประเภท 2 หรืออัลปราโซแลม โดย

ผิดกฎหมาย

สำาหรับนายไพบูลย์ หรือเบิร์ต สั่งฟ้อง 

4 ข้อหา ฐานกระทำาโดยประมาทเป็นเหตุ

ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ใช้เรือที่ใบอนุญาต

สิ้นอายุ, ไม่มีประกาศนียบัตรตำาแหน่งบน

เรือตามที่กฎหมายกำาหนด และเทสิ่งปฏิกูล

ลงแม่น้ำา 

นายวิศาพัช หรือแซน สั่ งฟ้อง  

1 ข้อหา ฐานกระทำาโดยประมาทเป็นเหตุให้

ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นายนิทัศน์ หรือจ๊อบ 

3 ข้อหา ฐานกระทำาการโดยประมาทเป็น

เหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ช่วยเหลือผู้อื่น

ให้ไม่ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง และ

เททิ้งหรือทำาด้วยประการใดลงแม่น้ำา น.ส.อิจ 

ศรินทร์ หรือกระติก สั่งฟ้อง 3 ข้อหา ฐาน

กระทำาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย, แจ้งความเท็จแก่พนักงานสอบ 

สวน และช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ต้องรับโทษ หรือ

ได้รับโทษน้อยลงฯ นายภีม หรือเอ็ม 2 ข้อหา 

ฐานใช้ผู้อื่นให้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ และ

เพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นมิต้องรับโทษ หรือรับโทษ

น้อยลงฯ จากนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกนำาตัว

ไปส่งฟ้องต้องศาลจังหวัดนนทบุรีทันที

ส่วนกรณีที่นางภนิดาถอนฟ้องคดี

ฆาตกรรมนั้น จะส่งผลใดต่อรูปคดีหรือไม่ 

รองโฆษก อสส.กล่าวว่า การถอนฟ้องไม่มีผล

ต่อการดำาเนินคดีอาญา เพราะศาลยังไม่ได้

พิจารณาเด็ดขาด โดยการนำาคดีขึ้นสู่ชั้นศาล 

อัยการจะสั่งฟ้องได้หากสำานวนเรียบร้อย ผู้

เสียหายก็ฟ้องเองได้หากเป็นผู้เสียหาย แต่

การจะขอเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการนั้น หาก

มีการกระทำาใดส่งผลให้คดีเสียหาย ก็จะขอ

ให้ศาลสั่งระงับได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในสำานวนการสอบสวน 

ไม่มีพยานหลักฐานใดที่ ไปถึงประเด็นเรื่อง

การฆาตกรรม ซึ่งเราพิจารณาสำานวนและ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดูทุกมิติแล้ว ก็

ไม่ทราบว่าการที่มีผู้นำาไปฟ้องคดีฆาตกรรม

นั้นมีพยานหลักฐานใด

ด้าน น.ส.สุภาภรณ์กล่าวว่า ในการ

พิจารณาคดี อัยการจังหวัดนนทบุรีมีคำาสั่ง

ฟ้องเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนทั้งหมด 

3 คน สำาหรับนายปอ ในข้อหาเสพสารเสพ

ติด และสำาหรับนายนิทัศน์ หรือจ๊อบ กับ 

น.ส.อิจศรินทร์ หรือกระติก แจ้งเพิ่มเติมฐาน

กระทำาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย ยืนยันว่าพยานหลักฐานทั้งหมด

ชี้ชัดว่าเป็นการกระทำาโดยประมาท ซึ่ง 

หากนางภนิดาจะร้องขอเป็นโจทก์ร่วมก็

ถือเป็นสิทธิ์ แต่ต้องตรวจสอบก่อน ต่อมา

เวลา 10.00 น. พนักงานสอบสวนควบคุมตัว  

6 ผู้ต้องหามาส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี 

โดยทั้งหมดมีสีหน้าเรียบเฉย และไม่เอ่ยถึง

ประเด็นใดหลังอัยการมีคำาสั่งฟ้อง ขณะที่

นายวิศาพัช หรือแซน ได้เดินลงมาจากรถตู้

ที่ควบคุมตัวมาพร้อมกับชูมือสองนิ้วแล้วเดิน

เข้าศาลไปทันที

ต่อมาเวลา 13.00 น. หลังจากศาลใช้

เวลาพิจารณานานกว่า 2 ชม. จึงอนุญาตให้

ประกันตัว ก่อนที่ทนายความของแต่ละคน

จะยื่นเงินสดประกันตัวออกไปตามเงื่อนไข 

นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือไอโซปอ 

160,000 บาท, นายไพบูลย์ ตรีกาญจนา

นันท์ หรือโรเบิร์ต 120,000 บาท, นายนิทัศน์ 

กีรติสุทธิสาทร หรือจ๊อบ 210,000 บาท, 

น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ หรือกระติก 

210,000 บาท, นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ 

หรือแซน 120,000 บาท และนายภีม ธรรม 

ธีรศรี หรือเอ็ม 90,000 บาท การใช้

หลักทรัพย์ประกันตัวแต่ละคนไม่เท่ากัน 

เนื่องจากข้อหาและอัตราโทษแตกต่างกัน 

ไป หลังได้รับการประกันตัวทั้ง 6 คนได้เดิน

ทางกลับไป

กระติก-อิจศรินทร์กล่าวว่า รู้สึกโล่ง

ใจ เรื่องนี้ถือเป็นที่ยุติ ใครที่เคยบอกว่าเป็น

คดีฆาตกรรมก็เตรียมรับผิดชอบกับคำาพูดตัว

เองด้วย ยอมรับว่าผลการสั่งฟ้องในวันนี้ ไม่

เหนือความคาดหมาย แม้ในใจไม่อยากให้มี

การสั่งฟ้อง อีกทั้งไม่อยากโดนกล่าวหาตั้งแต่

ในชั้นสอบสวนแล้ว แต่ก็เข้าใจกระบวนการ

ทางกฎหมาย ซึ่งตนไม่ขอไปก้าวล่วงข้อมูลใน

ชั้นศาลที่ตนจะต้องไปต่อสู้ภายหลัง จากนี้ถ้า

เจอกับนางภนิดา แม่ของแตงโม ก็พูดคุยกันได้

ตามปกติ ยังสวัสดีเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพตามปกติ

เธอบอกว่า ที่ผ่านมาลองเงียบมา 3 

เดือน ก็แย่มาก ต้องขอบคุณแซน ที่กล้า

ออกมาเผชิญ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ ก่อนหน้า

นี้ก็ใช้สิทธิ์ดำาเนินคดีไปแล้วส่วนหนึ่ง ตอนนี้

เป็นอีกก้าวที่จะลุยได้เต็มที่ เพราะตอนนี้เป็น

คดีประมาท ไม่ได้มีใครไปทำาร้ายแตงโม ทุก

คนบนเรือก็โล่งใจ

ด้านแซน-วิศาพัชกล่าวว่า จากนี้ตน

ก็จะต่อสู้คดีไปตามขั้นตอน และไม่มีความ

กังวลใดๆ แต่จำาเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย

ในการฟ้องร้องเอาผิดกลุ่มคนที่มากล่าวหา 

ซึ่งตนพยายามจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่า ไม่ควร

ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น หวังว่าคนที่พูดเก่งๆ 

ที่ด่าและแจ้งความตนนั้น ให้ยอมรับผลกรรม

ที่กระทำาไว้ ส่วนถ้าจะมาขอโทษ ขอเจรจา

นั้น ไม่จำาเป็นต้องออกมาขอโทษ เก็บคำาโทษ

ไว้ไปใช้ในชั้นศาลแทนแล้วกัน

ขณะที่ทนายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ 

ทนายความของแซน-วิศาพัช กล่าวว่า ศาล

ได้นัดคุ้มครองสิทธิ์และสอบคำาให้การในช่วง

เช้าวันที่ 21 ส.ค.นี้ ซึ่งในวันนี้ ศาลอนุมัติ

ให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่กำาหนดเงื่อนไข

ใดๆ โดยกระติกวางเงินประกัน 210,000 บาท 

ส่วนแซนและคนอื่นๆ วางเงินประกัน 

120,000 บาท หลังจากนี้ทนายความของ

จำาเลยแต่ละคนจะยื่นคำาให้การทางคดีใน

การต่อสู้ ซึ่งศาลอาจจะเรียกฝ่ายผู้เสียหาย

เข้ามาเจรจา ส่วนการเอาผิดบุคคลที่กล่าว

หากลุ่มลูกความว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมนั้น 

ขณะนี้ ได้เตรียมยื่นฟ้องเบื้องต้น 2 ราย ดัง

นั้นใครที่เคยฟ้องไว้ 5 คนบนเรือก็จะฟ้อง

กลับ ส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้กำาลังอยู่

ระหว่างการพิจารณา

ทนายพรศักดิ์เผยอีกว่า ทั้งกระติก

และแซนได้ปฏิเสธในทุกข้อหาในชั้นศาล 

ส่วนกระบวนการหลังจากนี้ถ้าเรามีพยาน

หลักฐานที่จะนำามาหักล้างได้ ก็จะนำาส่ง

เข้าไป แต่ถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานหักล้าง 

เราก็จะหักล้างน้ำาหนักที่เขาทำามาว่าน่าเชื่อ

ถือหรือไม่ เพื่อให้ศาลพิจารณาดูว่าสิ่งที่เขา

สอบสวนมา ตรวจสอบมา ฟังแล้วน่าเชื่อ

ตามนั้นหรือไม่ ต้องไปรวบรวมหาพยานหลัก

ฐานตามที่จำาเลยถูกแจ้งข้อหาเพื่อมาหักล้าง

และคาน รวมถึงเป็นการทำาลายน้ำาหนักฝั่ง

พยานโจทก์ เนื่องจากในวันที่ 21 ส.ค.นี้ 

เป็นการนัดคุ้มครองสิทธิและสอบคำาให้การ 

เหมือนเพื่อยืนยันอีกทีว่าจำาเลยจะให้การ

ปฏิเสธหรือต่อสู้อย่างไรในวันนั้น พร้อมกับ

คุ้มครองสิทธิไปด้วย ถ้าปฏิเสธ นัดถัดไปจะ

เป็นการนัดตรวจพยาน ซึ่งตรงนี้เราจะเห็น

พยานหลักฐานของตำารวจ จากนั้นจะไปดู

เพื่อวิเคราะห์ว่าพยานหลักฐานส่วนนั้น ตรง

ไหนน่าเชื่อถือ หรือตรงไหนไม่น่าเชื่อถือ ซึ่ง

เราอาจจะไปหาผู้เชี่ยวชาญมาหักล้างได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ คาดว่าจะมี

การคุยเรื่องตัวเลข เพราะทุกคนได้เจอกัน 

ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายโจทก์ แต่ตัวเลขอย่างไร

นั้น ตนก็คาดเอาจากประสบการณ์ในการ

ทำางานมากกว่า แต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียด

ตัวเลข.

ฝีดาษลิง

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน 

รพ.) จำานวน 2,432 ราย จำาแนกเป็นผู้ป่วยใน

ประเทศ 2,431 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 

1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,373,124 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565)  หายป่วยกลับบ้าน 2,472 

ราย หายป่วยสะสม 2,374,662 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 21,940 

ราย เสียชีวิต 32 ราย จำานวนผู้ป่วยปอด

อักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 917 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พลังงาน แจ้งกับผู้ ใกล้ชิด และบุคคล

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเตรียมประชุมกับ

หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ ว่าตนเองติด

เชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดมีอาการไอ ทำาให้

อาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

ได้ ซึ่งเริ่มมีอาการและรู้ผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 

31 ก.ค.65 ที่ผ่านมา 

โดยนายสุพัฒนพงษ์กลับจากเดิน

ทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค.ที่ผ่านมา และเมื่อ

กลับถึงประเทศไทย ได้ผ่านการตรวจระบบ  

RT-PCR แล้ว แต่ไม่พบเชื้อ และในวันที่ 28 

ก.ค. ได้ร่วมงานทำาบุญตักบาตรถวายพระราช

กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ณ ท้องสนามหลวง จนเริ่มมีอาการและตรวจ

พบเชื้อโควิดตั้งแต่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

ว่า วันนี้มีการรายงานกรณีโรคฝีดาษวานร 

หรือฝีดาษลิง มีผลการตรวจหาเชื้อในห้อง

ปฏิบัติการ ยืนยันในรายที่ 3 เป็นผู้ป่วยชาย 

อายุ 25 ปี สัญชาติเยอรมนี เดินทางเข้าไทย

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 ที่ จ.ภูเก็ต 

นพ.โอภาสกล่าวว่า เบื้องต้นผู้ป่วย

รายดังกล่าวเมื่อเข้ามาถึงไทยไม่นานก็เริ่ม

มีอาการ จึงคาดว่าน่าจะติดเชื้อจากต่าง

ประเทศ ทั้งนี้ ผู้ป่วยให้ประวัติว่าเดินทางมา

เที่ยวในไทย เคยไปๆ มาๆ ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด กลุ่มเสี่ยงเพื่อคัด

กรองโรคฝีดาษลิง ซึ่งเบื้องต้นผลยังไม่พบผู้

ติดเชื้อในผู้สัมผัส แต่ตามแนวทางจะต้องให้

สังเกตอาการ 21 วัน โดยสามารถไปไหนมา

ไหนได้ แต่ต้องระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

ส่วนความเสี่ยงที่ โรคฝีดาษลิงจะ

กระจายในประเทศไทย จะสังเกตว่า 3 ราย 

เป็นเพศชาย ตรงกับข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลกที่เปิดเผยว่า ร้อยละ 98 มีประวัติ

ชายรักชาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของไทย 

เป็นชายทั้งหมด โดยเป็นต่างชาติ 2 ราย 

และคนไทย 1 ราย ที่สัมผัสใกล้ชิดกับชาว

ต่างชาติ ฉะนั้น ความเสี่ยงคือการสัมผัสใกล้

ชิดต่างชาติกับผู้ป่วยฝีดาษลิง

นพ.โอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยราย

ที่ 3 เมื่อเข้ามาไม่นานก็เริ่มมีอาการฝีดาษ
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เด็กกัมพูชาเรียนภาษาไทยอ่านเขียนได้

สงขลา • วันที่ 3 ส.ค.65 ที่ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว

แรงงานเพื่อนบ้าน อาคารท่าเทียบเรือประมงสงขลา ของ

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา 

(Fishermen Life Enhancement Center) หรือศูนย์ FLEC 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา สนับสนุนให้ลูกหลานแรงงานข้าม

ชาติในจังหวัดสงขลาได้เรียนหนังสือและพัฒนาทักษะเพื่อ

เติบโตอย่างมีคุณภาพ สำาหรับในปีนี้มีเด็กชาวกัมพูชามาเรียน

ทั้งหมด 25 คน อายุตั้งแต่ 4-15 ปี มีนางสาวพาตีเมาะ  

หะแว ครูประจำาห้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยจัดการเรียนการ

สอน โดยเด็กทุกคนตั้งใจเรียนจนอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ 

เตรียมพร้อมเข้าเรียนที่โรงเรียนเทศบาล โดยนางสาวพาตี

เมาะกล่าวว่า เด็กที่นี่ได้รับการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่โรงเรียน

รัฐบาล และต่อยอดเข้าสู่โรงเรียนเทศบาล โดยจะมีเด็กไป

เรียนต่อทุกปี เราส่งตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2565  ประมาณ 25 

คน โดยเด็กกลุ่มนี้จะไม่ถูกใช้แรงงานเด็ก เพราะเราปลูกฝัง

เขาเรื่องสิทธิต่างๆ การไม่ให้ใครมาละเมิด ทำาให้เขามีความ

รู้พอที่จะเอาตัวรอดได้

จับเจ้าของบัญชีม้าแก๊งคอลฯ หลอกพิธีกรดัง

กรุงเทพฯ • วันที่ 3 ส.ค.65 พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT เปิดเผยว่า  ตำารวจ PCT 

ร่วมกับ ภ.จว.สระบุรี และ สน.ทองหล่อ จับกุมเจ้าของบัญชี

ม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงพิธีกรชื่อดังได้ โดยคดีนี้สืบ

เนื่องจาก น.ส.ภัทธีมา โกมลบวรกุล หรือต้นอ้อ พิธีกรชื่อดัง 

ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความกับ สน.ทองหล่อเมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 

ระบุถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทร.อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรและ 

สภ.เมืองระนอง หลอกว่ามีพัสดุผิดกฎหมายที่ตรวจยึดได้ โดย

มีชื่อ น.ส.ภัทธีมาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ขอให้แสดงความ

บริสุทธิ์ใจเดินทางไปพบตำารวจ สภ.เมืองระนอง แต่ผู้เสีย

หายไม่สะดวกสุดท้ายหลอกให้ โอนเงินไปให้ตรวจสอบ ผู้เสีย

หายหลงเชื่อโอนเงินไปหมดทุกบัญชี เป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท 

ต่อมาวันที่ 29 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่จับกุมตัว น.ส.พณัตศศิตา 

อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ใน

พื้นที่ อ.หนองแค ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้าที่ผู้เสียหายโอนเงิน

ไปให้ เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นบัญชีของตนจริง แต่

ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เมื่อปลายเดือน 

ต.ค.64 ตนทำางานอยู่ที่ จ.เชียงราย รู้จักกับนายเบียร์ ต่อมา

นายเบียร์ ได้ขอให้เปิดบัญชีทางออนไลน์กับธนาคารแห่งหนึ่ง 

โดยให้กรอกอีเมล tarakhra@gmail.com และเบอร์ โทรศัพท์   

08-5521-2609 ลงในระบบ และหลอกให้เปิดบัญชีทรูมันนี่ 

วอลเลต แต่ตนมาทราบภายหลังว่าเป็นการเปิดบัญชีธนาคาร 

จนกระทั่งมาถูกจับกุม.

ลิง คือมีไข้ ต่อมน้ำาเหลืองโต ต่อมาผื่นขึ้น

เริ่มจากอวัยวะเพศและไปตามร่างกาย 

อาการค่อนข้างชัดเจน จึงมาโรงพยาบาล  

ทั้งนี้ ข้อมูลทั่วโลกพบว่าผู้ป่วยฝีดาษลิงไม่

ได้จำาเป็นต้องอยู่ใน รพ.ทุกราย มีเพียงร้อย

ละ 9 ที่ต้องอยู่ รพ.เพื่อควบคุมโรค ดังนั้น

มาตรการของเราในอนาคต หากผู้ป่วยไม่มี

ปัญหาสุขภาพก็ให้รักษาตัวที่บ้านได้ 

ส่วนเรื่องวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ

ลิง ทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กำาลัง

ประสานติดต่อ คาดว่าไม่เกินเดือนนี้ ซึ่งคณะ

กรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำาหนด

กลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ยังไม่ 

มีประวัติติดเชื้อ แต่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ

เกิดโรค เช่น บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ 2.มีประวัติ

สัมผัสผู้ป่วยฝีดาษลิง แต่ไม่เกิน 14 วัน หลัง

จากสัมผัสครั้งสุดท้าย คาดว่าป้องกันโรคได้ 

“ด้านยารักษาโรค ขณะนี้ข้อมูลบ่งชี้

ว่าสามารถหายเอง อย่างผู้ป่วย 2 รายแรก

ของไทย อาการดีขึ้นโดยไม่ต้องรับยาต้าน

ไวรัส แต่ยาอาจมีความจำาเป็นในกลุ่มผู้ป่วย

ที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือร่างกายอ่อนแอ ทั้งนี้ 

ข้อมูลทั่วโลกพบติดเชื้อฝีดาษลิง 20,000 ราย 

เสียชีวิต 3-4 ราย ซึ่งประวัติมีโรคประจำาตัว 

เช่น มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง ภาวะแทรกซ้อน

สมองอักเสบ ฉะนั้น ยาจะมีความจำาเป็น

เฉพาะกลุ่ม ไม่ ใช่ทุกรายที่ต้องรับยา” 

นพ.โอภาสระบุ 

เมื่อถามว่า 2 รายแรกของไทย

ถือว่าการป้องกันโรคปลอดภัยแล้วหรือไม่ 

นพ.โอภาสกล่าวว่า ต้องดูว่าผู้สัมผัสโรคของ

รายที่ 1 ครบ 21 วัน หลังจากที่สัมผัสกับผู้

ป่วยหรือยัง เพราะโรคนี้ระยะฟักตัวอย่าง ซึ่ง

การควบคุมโรคจะดีกว่าโรคที่ระยะฟักตัวสั้น

อย่างโควิด-19 ที่เวลากระจายก็กระจายเร็ว

เมื่อถามถึงเรื่องการบริการวัคซีนฝีดาษ

ลิง นพ.โอภาสกล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคต้องดู 1.ประสิทธิภาพ 2.ความปลอดภัย 

3.สถานการณ์ และ 4.ความเป็นไปได้ ในการ 

จัดบริการ ซึ่งวัคซีนที่เราสั่งเข้ามาจากข้อมูลพบ

ว่าผลข้างเคียงน้อยที่สุด แต่ด้วยโรคใหม่เราจึง

ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ที่ จ.ภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  แถลงกรณี

พบผู้ป่วยฝีดาษวานร รายที่ 3 ว่า คนไข้ราย

นี้แอดมิตตอนสายวันที่ 2 ส.ค. และตอน

เย็นทราบผลพบเชื้อ โดยทีมสอบสวนโรคได้

ร่วมกับสาธารณสุขเมือง และ รพ.ได้สอบ

ประวัติผู้ป่วย ทราบว่าเป็นชายชาวเยอรมนี 

อายุ 25 ปี เดินทางบินตรงเข้าภูเก็ตเมื่อวัน

ที่ 18 ก.ค.65 เข้ามาพักกับแฟนเป็นคนไทย 

ไม่ได้เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ และครอบครัวของ

แฟน โดยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำาเภอเมืองฯ 

จังหวัดภูเก็ต ส่วนมากท่องเที่ยวกับแฟนไม่

ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิง

“กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดเป็นแฟนและ

ครอบครัวของแฟน ในขั้นต้นรวมแล้ว 7 คน 

อาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ต้องสอบสวนโรคที

ละขั้นตอน ตอนนี้ทั้ง 7 คนที่ใกล้ชิดผู้ป่วย ยัง

ไม่มีอาการ ส่วนแฟนของเขาได้ทำาการเจาะ

เลือด สวอบอยู่ ระหว่างรอผลให้เขากักตัวอยู่

ที่บ้าน” นพ.กู้ศักดิ์ระบุ 

นพ.กู้ศักดิ์ระบุว่า ปัจจุบันมีการเฝ้าระวัง

โรค มีการดักจับโรคฝีดาษวานรที่ด่านควบคุม

โรคระหว่างประเทศกับการเฝ้าระวัง ตาม 

รพ.รัฐ รพ.เอกชน คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรค

เพศสัมพันธ์ ซึ่งทาง รพ.รัฐและ รพ.เอกชนแจ้ง

มาว่ามีผู้ป่วยเข้ามาตรวจและอาการเข้าข่าย

ประมาณ 4-5 ราย เป็นชาวพม่า ชาวเคนยา 

สเปน  ฯลฯ รวมแล้ว 7-8 คนที่เดินเข้ามาตรวจ 

เจาะเลือดสวอบ ผลตรวจไม่พบเชื้อ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า การเฝ้าระวังโรคฝีดาษ

ลิงที่ผ่านมา มีการกำาชับให้ตรวจเฝ้าระวัง

คัดกรอง ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ ทั้งสนามบิน ทางน้ำาและทางบก 

รวมถึงในสถานพยาบาลให้เตรียมความ

พร้อมเรื่องการรักษา ดังนั้นผู้ที่มีอาการสงสัย

ขอให้รีบมาพบแพทย์ ส่วนเรื่องวัคซีนและ

ยาก็มีการเตรียมสั่งซื้อเข้ามา ซึ่งวัคซีนไม่ใช่

ว่าต้องฉีดให้ทุกราย แต่จะเป็นกลุ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัส

ใกล้ชิดผู้ป่วย ส่วนเรื่องยาเป็นการเตรียม

ความพร้อม เพราะการติดเชื้อไม่ได้ถึงขั้น

กระจายอย่างรวดเร็ว กรมควบคุมโรคก็จะ

ดำาเนินการสั่งโดยศึกษาถึงกลุ่มเสี่ยง.

ตรัง • คนร้ายใช้ลูกซองยิง “ตา

เอ๋ ควนไสบุก” หนุ่มตรังประวัติ

ไม่ดีวัย 37 ปี สองนัดดับคาสวน

ยางพารา หลังเพิ่งพ้นโทษคดี

อาวุธปืนได้ 2 เดือน ตำารวจล่า

ตัวทหารเกณฑ์ต้องสงสัย หลัง

เกิดเหตุหายตัวออกจากบ้าน

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่  

2 ส.ค.65 พ.ต.ท.ปัณฑิวัฒน์ 

เพชรหล่อ สว.(สอบสวน) สภ. 

ห้วยยอด จ.ตรัง ได้รับแจ้งเหตุ

จากฝ่ายปกครองว่า พบศพคน

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนนอนเสีย

ชีวิตภายในสวนยางพารา ข้าง

บ้านเลขที่ 97 ม.7 บ.ควนไสบุก 

ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด ตรวจ 

สอบที่เกิดเหตุพบร่างของนาย 

วีระพงษ์ จรเด่น หรือตาเอ๋ อายุ 

37 ปี ที่อยู่ 154/3 ม.7 ต.ห้วยนาง 

อ.ห้วยยอด สภาพนอนหงายหน้า

ไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขายาว

เพียงตัวเดียว ถูกยิงด้วยอาวุธ

ปืนลูกซองไม่ทราบชนิด เข้าที่

กกหูขวา กระสุนเจาะเข้าเป็น 

กลุ่มใหญ่ มันสมองไหลปนเลือด

ออกมา และกระสุนยังเจาะ

เข้าที่กลางหน้าอกเป็นกลุ่มเช่น

เดียวกัน คาดเสียชีวิตมาไม่ต่ำา

กว่า 6 ชั่วโมง

ต่อมาตรวจสอบบ้านที่

อยู่ติดกับจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็น

บ้านของพี่ชายต่างพ่อแม่กัน ไม่

ลูกซองกระหน่ำ�ยิงหนุ่มดับค�สวนย�ง

ไทยโพสต์ • นายแพทย์แท้จริง 

ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมา

ไม่ขับ เปิดเผยถึงกรณีมีการเผย

แพร่คำาพิพากษาศาลฎีกา แล้ว

นำาไปตีความเอาเองว่าถ้าเมา

แล้วขับสามารถปฏิเสธการตรวจ

วัดแอลกอฮอล์ได้ โดยจะไม่โดน

โทษฐานเมาแล้วขับ แต่จะโดน

แค่ โทษขัดขืนคำาสั่งเจ้าหน้าที่ 

โทษปรับเพียง 1,000 บาท

มูลนิธิเมาไม่ขับได้รับโทร 

ศัพท์ ไลน์ และอีเมลสอบถามเข้า

มาเป็นจำานวนมาก จึงได้ทำาการ

ศึกษาคำาพิพากษาดังกล่าวโดย

ละเอียด ปรากฏว่าเป็นการตีความ

ที่ผิดของชาวโซเชียล ข้อเท็จจริง

คือศาลให้ฟ้องผู้ที่ปฏิเสธการตรวจ

วัดแอลกอฮอล์มีความผิดฐาน

เมาแล้วขับ และมีความผิดฐาน

ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงาน

สอบสวน ตาม พ.ร.บ.จราจรทาง

บก พ.ศ.2522 มาตรา 142 วรรค 

2 และมาตรา 154 วรรค 3 แต่

ยกฟ้องข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 368  วรรค 1

นายแพทย์แท้จริงเปิดเผย

อีกว่า กฎหมายเมาไม่ขับมีการ

พัฒนาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดย

ตลอด การที่ผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แล้วไปขับรถ เป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่นานาอารยประเทศ

ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายว่ามีความ

ผิด เพราะจะทำาให้เกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนนทั้งกับตนเองและผู้ร่วม

ทาง การที่ผู้ขับขี่เมาแล้วขับถือ

เป็นการจงใจท้าทายกฎหมายโดย

พื้นฐาน ยิ่งในกรณีปฏิเสธไม่ยอม

ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ย่อมเล็งเห็น

ถึงเจตนาที่จะหลบเลี่ยงเพื่อให้

พ้นผิด จึงมีการออกกฎหมายเพื่อ

ลงโทษผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว

ตนจึงขอเตือนถ้ามีความ

จำาเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอ 

ฮอล์ ขอให้งดขับขี่ยานพาหนะ

อย่างเด็ดขาด เพราะถ้าฝืนขับขี่

รถขณะมึนเมา มีโทษสูงคือจำาคุก

ไม่เกิน 1 ปี  ปรับ 5,000-20,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และถ้าเจ้า

หน้าที่เรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์

แล้วปฏิเสธจะมีโทษเช่นเดียวกับ

การเมาแล้วขับ ไม่ใช่โทษแค่ปรับ 

1,000 บาท ตามที่มีการเผยแพร่

ในสื่อโซเชียลแต่อย่างใด.

เมาไม่เป่าโทษหนักไม่ใช่แค่ปรับพันเดียว

พบใครอยู่บ้าน ปกติมีผู้อาศัย

ประมาณ 5 คน โดยมีพี่ชายต่าง

พ่อแม่ผู้ตาย ภรรยา ลูก 2 คน 

และลูกเขยอีก 1 คน ทราบเพียง

ชื่อเล่นว่านายมีน เป็นทหาร

เกณฑ์สังกัดกองเรือแห่งหนึ่ง 

ซึ่งเขียนใบลามาเยี่ยมภรรยา 

ทั้งหมดไม่อยู่บ้านเนื่องจากไป

เฝ้าลูกที่ป่วยอยู่ รพ.ห้วยยอด 

ส่วนนายมีนได้หายออกไปหลัง

จากเกิดเหตุ พบเพียงเสื้อทหาร

เกณฑ์อยู่ภายในบ้านจำานวน  

1 ตัว เจ้าหน้าที่กำาลังติดตามตัว

มาสอบถามข้อมูล

ตรวจสอบภายในบ้านของ

ผู้ตาย ห่างจากสวนยางพาราจุด

เกิดเหตุประมาณ 250 เมตร ที่

อาศัยอยู่กับนายสมนึก จรเด่น 

ซึ่งเป็นเซียนไก่ชน และนางเจน

จิรา จรเด่น อายุ 57 ปี อาชีพกรีด

ยางพารา พ่อและแม่บุญธรรม

ของผู้ตาย ภายในบ้านพบอาวุธ

ปืนยาวขนาด .22 จำานวน 1 

กระบอก (ไม่มีทะเบียน) อาวุธ

ปืนพกสั้นขนาด 9 มม. (มีทะเบียน

ติดชื่อนายสมนึก) อีก 1 กระบอก 

ยาบ้าและยาไอซ์อีกจำานวนหนึ่ง 

ก่อนตำารวจจะเชิญตัวนายสมนึก

และนางเจนจิราไปสอบปากคำา

สอบถามนางเจนจิ รา

ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้า

ตนออกไปทำาฟันที่ โรงพยาบาล 

และกลั บ ถึ ง บ้ า นประมาณ  

11.00 น.ก็เข้าห้องนอน โดย

คิดว่าลูกชายนอนหลับอยู่ ใน

บ้าน ปรากฏว่าช่วงที่ฝนตก

เวลาประมาณ 13.44 น. ได้ยิน

เสียงปืนดังขึ้น 2 นัด แต่ไม่ได้

เอะใจอะไร จนกระทั่งประมาณ 

18.00-19.00 น. นายสมนึก

เข้าไปบ้านของลูกชายที่อยู่ติด

กับจุดเกิดเหตุก็พบว่าเสียชีวิต

แล้ว ที่ผ่านมาลูกชายไม่ค่อย

เดินมาที่บ้านหลังดังกล่าวสัก

เท่าใด และไม่เคยมีปัญหากับ

ใครนอกจากติดหนี้คนรู้จักอยู่

จำานวน 2 หมื่นบาท

ขณะที่ น.ส.นุชจิรา ศรี

รักษ์ หรือเบ อายุ 37 ปี ภรรยา

ผู้ตาย ให้การว่าได้แยกกันอยู่เมื่อ

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีลูกด้วยกัน 

2 คน และไม่ติดต่อกันอีกเลย 

ยอมรับว่าสามีติดยาเสพติดมา

นานกว่า 20 ปี โมโหร้าย ส่วน

สาเหตุที่ถูกยิงเสียชีวิตไม่รู้เลยว่า

เพราะอะไร

ทั้งนี้ ผู้ตายเคยต้องคดี

อาวุธปืน ศาลสั่งจำาคุก 4 เดือน 

เมื่อ ก.พ.65 และเพิ่งพ้นโทษเมื่อ

วันที่ 8 มิ.ย.65 และก่อนหน้านี้

เมื่อปี 2555 เคยต้องคดีอาวุธปืน 

ศาลสั่งจำาคุก 1 ปี 9 เดือนมาแล้ว

เช่นเดียวกัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญ 

ตัวคนใกล้ตัวไปสอบปากคำาทั้ง 

หมด และติดตามตัวนายมีนซึ่ง

เป็นทหารเกณฑ์มาสอบปากคำา

หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย ส่วนคน

ที่ลงมือก่อเหตุคาดน่าจะเป็นคน

ใกล้ชิด ซึ่งจะสืบสวนสอบสวน

ต่อไป.

กรุงเทพฯ • วันที่ 3 ส.ค.65 

ตำารวจกองปราบปราม ภายใต้

การนำาของ พล.ต.ต.มนตรี เทศ

ขัน ผบก.ป. ร่วมกันจับกุมนาย

ธรรมนูญ (สงวนนามสกุล) ผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ที่ 545/2553 ลง

วันที่ 27 ตุลาคม 2553 ข้อหา 

“ข่มขืนกระทำาชำาเราหญิงอื่นซึ่ง

มิใช่ภริยาตนโดยขู่เข็ญด้วยประ

การใดๆ โดยใช้กำาลังประทุษร้าย, 

กระทำาอนาจารแก่บุคคลอายุ

กว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประ

การใดๆ โดยใช้กำาลังประทุษร้าย 

หน่วงเหนี่ยวกักขังและพรากผู้

เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่

เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา

มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดย

ผู้เยาว์ ไม่เต็มใจไปด้วย ไปเพื่อ

การอนาจาร” จับกุมได้ภายใน

สวนทุเรียน ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม 

จ.ชุมพร

สืบเนื่องจากวันที่  31 

พฤษภาคม 2548 เวลาประมาณ  

24.00 น. ผู้ต้องหาได้พาผู้เสีย

หายอายุ 17 ปี ไปข่มขืนกระทำา

ชำาเราที่ โรงแรมแห่งหนึ่งใน 

ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป หลัง

จากนั้นผู้ เสียหายได้ร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมือง

สุราษฎร์ธานี  

โดยตำารวจได้ติดตาม

ตัวผู้ต้องหามาโดยตลอด จน

กระทั่ งทราบว่ าหลบหนี ไป

ทำาสวนทุเรียนในพื้นที่ ต.ทุ่ง

หลวง อ.ละแม จ.ชุมพร โดย

เก็บตัวเงียบอยู่ในสวนเพื่อหลบ

หนีคดี หลังสืบสวนจนทราบ

แน่ชัดว่านายธรรมนูญได้หลบ

หนีมาอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

จริง จึงสนธิกำาลังปิดล้อมจับกุม

และคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เบื้องต้น

ผู้ต้องหาปฏิเสธตลอดข้อกล่าว

หา.

ตร.รวบเฒ่าหื่น

หลอกเด็กข่มขืน

หนีคดีนาน18ปี

กรุงเทพฯ • นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม

สารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

เปิดเผยว่า กรณีสถานการณ์ช่องแคบไต้หวัน

นั้น ประเทศไทยติดตามพัฒนาการของ

สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันอย่างใกล้ชิดด้วย

ความห่วงกังวลอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ไทยยึดมั่นใน

นโยบายจีนเดียว และไทยไม่ประสงค์ที่จะเห็น

การดำาเนินการใดๆ ที่จะเพิ่มความตึงเครียด

และบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพใน

ภูมิภาค โดยหวังให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะใช้

ความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ และหลักการว่าด้วยการ

เคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 

รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี.

กต.กังวลสถานการณ์ช่องแคบไต้หวัน
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ได้สะดวกแบบนี้ สมัยนั้นมีส.ส.น้อยที่นั่งจำ�กัด

“ทั้งหมดอยู่ที่พวกเร�ทำ� ผมชื่นชม 

อย่�งน้อยเสียงข้�งม�กจะเกิน 2-3 คน แต่

แสดงให้เห็นคว�มรับผิดชอบของคนส่วนใหญ่

ที่ดีอยู่ เร�ทำ�หน้�ที่ม� 3 ปีกว่� สถ�บันนี้มี

ส่วนประคับประคองให้กระบวนก�รปกครอง

ต�มระบอบประช�ธิปไตยไปได้ โดยสภ�นี้ทำ�

หน้�ที่ของตนเอง ผมชื่นชมพวกเร�ทำ�หน้�ที่

ของตัวเองอย่�งดีเท่�ที่ทำ�ได้ ข้อที่ ไม่ควร

ละเลยคือหน้�ที่ ที่ต้องประชุมและลงมติ  ผม

ไม่หวังว่�จะได้ 100 ทั้ง 100 แต่เกินกึ่งหนึ่ง 2 

คน หรือ 5 คนก็ชื่นชม ที่บ�งคนให้ประก�ศ

ชื่อคนกดบัตรแสดงตนนั้น ผมขอบอกว่�ไม่มี

คว�มลับ มีเอกส�รในสภ� ที่ผมเตือนด้วย

คว�มหวังดี เพร�ะมีประสบก�รณ์ ชื่อของเร�

จะปร�กฏตอนห�เสียงเขตเลือกตั้ง คู่ต่อสู้เอ�

ไปประจ�นคว�มไม่รับผิดชอบ ไม่เข้�ประชุม 

ผมเตือนด้วยคว�มหวังดี ให้ระวัง วันนี้ ไม่เกิด 

วันหน้�เกิด ประช�ธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิเปิด

เผยข้อมูล ทั้งคำ�พูดและก�รลงมติในสภ�ไม่

เป็นคว�มลับ” น�ยชวนกล่�ว

จ�กนัน้ น�ยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั ส.ว. 

ในฐ�นะประธ�น กมธ.ห�รือว่� ขอให้สม�ชิก

ร่วมพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยปฏิรูปดังกล่�วให้

สำ�เร็จลุล่วง และผ่�นกฎหม�ยดังกล่�วให้ได้ 

ตนรู้สึกกังวล เพร�ะเห็นบรรย�ก�ศรอองค์

ประชุมน�น ทั้งนี้ ไม่ว่�จะมีประเด็นท�งก�ร

เมืองอย่�งไร ขอให้ช่วยขับเคลื่อนกฎหม�ย

ปฏิรูปประเทศด้�นกระบวนก�รยุติธรรมเพื่อ

ประช�ชน เพร�ะไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกับ

ก�รเมือง 

ต่อม�ที่ประชุมได้พิจ�รณ�ม�ตร� 7 

เสร็จสิ้น โดยน�ยชวนได้กดออดเชิญสม�ชิก

เสียบบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุม แต่ปร�กฏ

ว่�เวล�ผ่�นไป 30 น�ที สม�ชิกก็ยังม�ไม่ครบ

องค์ประชุม และเป็นอีกครั้งที่น�ยคำ�พองลุก

ขึ้นกล่�วว่� ยกนี้วัดกันว่�ประธ�นกับสม�ชิก

ใครจะอึดกว่�กัน

น�ยชวนกล่�วตอบว่� ขอชื่นชมที่

อดทน แม้กระทั่งนั่งฟังเพื่อนพูด ฟังก�รชี้แจง 

และอดทนในก�รรอ ซึ่งไม่ค่อยมีเหตุผลเท่�

ไหร่ที่รอเพียงนี้ ตนก็ร่วมอดทนด้วย เพร�ะไม่

อย�กให้ใครประณ�มว่�สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคว�ม

ผิดของรัฐสภ� ตนต้องก�รปกป้องรัฐสภ�และ

พวกเร�ด้วย รอจนถึงที่สุด จนคนไม่เข้�ม�

ต้องเข้�ม� ขอให้สม�ชิกไปชวนสม�ชิกท่�น

อื่นเข้�ม�เป็นองค์ประชุม และตอนนี้ก็ไม่ใช่

เวล�อ�ห�ร ทุกคนก็พูดว่�กฎหม�ยนี้จะเป็น

ประโยชน์กับประช�ชน

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ระหว่�งรอตรวจ

สอบองค์ประชุมก่อนลงมติในม�ตร� 7 น�ย

สมช�ย แสวงก�ร ส.ว. ในฐ�นะรองประธ�น

คณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง 

ส.ส. ห�รือถึงก�รกำ�หนดเวล�พิจ�รณ�ร่�ง

กฎหม�ยลูกเลือกตั้ง ส.ส. เช่นเดียวกับน�ย

ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค

ก้�วไกล ห�รืออีกว่�ได้รับก�รประส�นจะมี

ก�รประชุมร่วมกันของรัฐสภ� ในวันที่ 9-10 

ส.ค. ซึ่งอ�จจะได้พิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยลูกใน

วันดังกล่�ว

น�ยชวนชี้แจงว่� ยังไม่ได้ตกลงกัน

ว่�จะเป็นวันที่ 9-10 ส.ค. เป็นเพียงคว�มคิด

เท่�นั้น ทั้งนี้ วันที่ 8-9 ส.ค. มีประชุมวุฒิสภ� 

ก็จะเหลือวันที่ 10-11 ส.ค. ซึ่งต�มปกติเป็น

วันประชุมของสภ�ผู้แทนร�ษฎร ก็ต้องคิดว่�

จะทำ�อย่�งไรต่อ เบื้องต้นพรุ่งนี้ (4 ส.ค.) จะ

ห�รือกับวิป 3 ฝ่�ยนอกรอบ

ต่อม�เวล� 16.47 น. น�ยชวนกล่�วกับ

ทีป่ระชมุว�่ จะรอองคป์ระชมุถงึเวล� 17.00 น.                                                              

เท่�นั้น เพร�ะเกรงใจสม�ชิกคนอื่นๆ ถ้�ยัง                                                             

ไม่พร้อม ก็ต้องปิดประชุมไป กระทั่งเวล�

ครบต�มกำ�หนด น�ยชวนแจ้งว่�ขณะนี้ผู้ที่

แสดงตนมี 357 คน ข�ด 7 คนถึงจะครบองค์

ประชุม พวกเร�ได้ใช้เวล�ตั้งแต่ 16.07 น. 

รวม 53 น�ที เพื่อรอให้องค์ประชุมครบ ทั้งนี้ 

ตนขอบคุณสม�ชิกทุกคนที่อดทนทุกอย่�ง วัน

นี้เมื่อปร�กฏว่�องค์ประชุมไม่ครบ ก็จำ�เป็น

ต้องหยุดไว้เพียงเท่�นี้ และเรียนให้ทร�บว่�

เบื้องต้นประธ�นวุฒิสภ�ยินดีจัดวันที่ 9 ส.ค. 

ใหเ้ปน็วนัประชมุรว่มรฐัสภ� อย�่งไรกต็�ม จะ

ได้ห�รือในวันพรุ่งนี้ (4 ส.ค.) อีกครั้ง ผลเป็น

อย่�งไรจะแจ้งให้ทร�บ

จ�กนั้น น�ยชวนสั่งปิดประชุมในเวล� 

17.01 น. ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ส�เหตุที่ที่

ประชุมรัฐสภ�ประสบปัญห�องค์ประชุมกระ

ทอ่นกระแทน่ จนกระทัง่องค์ไมค่รบ ทำ�ใหส้ภ�

ลม่ เกดิจ�กกลุม่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และพรรค

พลังประช�รัฐส่วนใหญ่ไม่ต้องก�รให้ที่ประชุม

ร่วมรัฐสภ�พิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำ�ลัง

ต่อคิวเข้�สู่ก�รพิจ�รณ� จึงได้เล่นเกมด้วย

ก�รไม่ยอมแสดงตนเป็นองค์ประชุมในก�ร

พิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำ�หนด

ระยะเวล�ดำ�เนินง�นในกระบวนก�รยุติธรรม 

เมื่อยื้อออกไปเรื่อยๆ ลักษณะเช่นนี้ ก็อ�จจะ

ทำ�ให้ร่�งกฎหม�ยลูกดังกล่�วพิจ�รณ�ไม่ทัน

ต�มกรอบที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ 180 วัน 

หรือสิ้นสุดในวันที่ 15 ส.ค. โดยจะเท่�กับว่�

ร่�งกฎหม�ยที่กรรม�ธิก�รพิจ�รณ�ต้องตกไป 

และจะทำ�ใหเ้ปน็ก�รฟื้นสูตรคำ�นวณส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ แบบห�ร 100 กลับคืนม�

ยังไม่สรุปยื่น 8 ปีนายกฯ

ด�้นน�ยวนัชยั สอนศริ ิสม�ชกิวฒุสิภ� 

(ส.ว.) กล่�วว่� ดูแนวโน้มแล้วร่�งพระร�ช

บัญญัติ (พ.ร.บ) ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

ก�รเลือกตั้ง ส.ส. ไม่น่�จะพิจ�รณ�ได้เสร็จ

ทัน 180 วัน ที่จะครบในวันที่ 15 ส.ค.นี้ เพื่อ

ต้องก�รให้กลับไปใช้ร่�งกฎหม�ยฉบับเดิมที่ 

ครม.เสนอม�คือ ก�รใช้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ ห�รด้วย 100 ทร�บว่�เป็นข้อตกลงที่

เห็นพ้องต้องกันของฝ่�ยรัฐบ�ลกับฝ่�ยค้�นที่

จะใช้วิธีนี้ เพร�ะฉะนั้นสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ แบบห�ร 500 คงเดินต่อไปไม่ ไหว 

เดินต่อก็มีแต่ตัน ตก ไปไม่รอด และเมื่อไปถึง

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) และศ�ล

รัฐธรรมนูญ แล้วก็มั่นใจไม่ได้ว่�ผลจะออกม�

อย่�งไร จึงต้องกลับม�ใช้วิธีห�ร 100 ท�งที่

ง่�ยที่สุดคือให้กฎหม�ยตกไป เพร�ะพิจ�รณ�

ไม่ทันใน 180 วัน  

“ถือเป็นกลไกท�งสภ� แม้จะเสี่ยง

ต่อก�รถูกด่� เพร�ะผ่�นกฎหม�ยสำ�คัญไม่

ได้ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด ก็ต้องยอมเพร�ะ

ถือว่�เดินเกมผิดม�แต่แรก ก�รประชุม

ร่วมรัฐสภ�ผ่�นม� 2 วัน เห็นได้ชัดเจนมี

คว�มพย�ย�มจะทำ�ให้ร่�งกฎหม�ยอื่นๆ ที่

พิจ�รณ�ก่อนร่�งกฎหม�ยลูกผ่�นไปให้ช้�

ที่สุด อภิปร�ยกันย�วน�น ต้องลุ้นอยู่ตลอด

เวล�ว่�จะมีองค์ประชุมครบหรือไม่ จึงเชื่อ

ว่�ก�รประชุมร่วมรัฐสภ�สัปด�ห์หน้�ใน

วันที่ 9-10 ส.ค. จะเกิดเหตุก�รณ์ลักษณะ

นี้ เกิดขึ้นอีก เพร�ะเห็นสัญญ�ณแล้วว่�

ต้องก�รให้กฎหม�ยลูกเสร็จไม่ทันในวันที่ 

15 ส.ค.นี้ เป็นก�รใช้กลไกเรื่ององค์ประชุม

เป็นเกม เพื่อห�ท�งกลับไปใช้สูตรห�ร 100” 

ส.ว.ร�ยนี้ระบุ 

น�ยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

และโฆษกพรรคก้�วไกล (ก.ก.) ยอมรับมี

คว�มกังวลใจว่�ร่�ง พ.ร.บ.จะถูกดึงให้พ้น

กรอบ 180 วัน หรือวันที่ 15 ส.ค. จนต้องไป

เริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อก�รมีกฎหม�ย

ลูกก่อนจะมีก�รเลือกตั้ง ห�กมีก�รเลือกตั้ง

ก่อนกฎหม�ยลูกจะแล้วเสร็จ จะเป็นเรื่อง

ใหญ่ เพร�ะจะมีช่องว่�งหล�ยอย่�งที่ทำ�ให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ส�ม�รถกำ�หนดกฎเกณฑ์กติก�

ในก�รเลือกตั้งได้

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น�ยประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครร�ชสีม� ในฐ�นะ

เลข�ธิก�รพรรค พท. กล่�วถึงก�รยื่นศ�ล

รัฐธรรมนูญตีคว�มก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปี

น�ยกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ว่� พรรค

ฝ่�ยค้�นมีก�รห�รือกันบ้�ง แต่ยังไม่ได้ข้อ

สรุปว่�จะดำ�เนินก�รอย่�งไร ห�กจะยื่นศ�ล

รัฐธรรมนูญจะขอดูสถ�นก�รณ์วันที่  24 

ส.ค. เชื่อว่�จะมีคนยื่นศ�ลรัฐธรรมนูญอย่�ง

แน่นอน.

รทสช.

กรรมก�รผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง

ก�รคลัง, ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจ�ธิกุล ชัย

รุ่งเรือง เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รและโฆษก

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.), น�ยปองพล อดิเรกส�ร 

อดตีรองน�ยกรฐัมนตร ีและน�ยปรพล อดเิรก

ส�ร อดีต ส.ส.สระบุรี, น�ยเกรียงยศ สุดล�ภ�                                                      

อดีตรองผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร, น�ย

วิสุทธิ์ ธรรมเพชร และน�ยเกช� ศักดิ์สมบูรณ์ 

และน�ยวิสุทธิ์ ธรรมเพชร โดยมีน�ยปอง

พล อดิเรกส�ร และ นพ.ปรีช� มุสิกุล เป็นที่

ปรึกษ�พรรค

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� บรรย�ก�ศก�ร

ประชุมใหญ่วิส�มัญพรรค รทสช.ครั้งนี้เป็น

ไปอย่�งคึกคัก มีนักก�รเมืองและบุคคลสำ�คัญ

เดินท�งม�ร่วมง�นและแสดงคว�มยินดีกับ

คณะกรรมก�รบริห�รชุดใหม่จำ�นวนม�ก อ�ทิ

น�ยพรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีตแกนนำ�

พรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งม�พร้อม กบ-

ปภัสร� เตชะไพบูลย์ ภรรย�, น�ยถ�วร เสน

เนียม อดีต รมว.คมน�คม และอดีตแกนนำ� 

กปปส. รวมทั้งน�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ อดีต

ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค รทสช.ได้นำ�ดอกไม้แสดง

คว�มยินดี

นอกจ�กนี้ ยังมีอดีต ส.ส.พรรค ปชป.                                                                  

หล�ยคน อ�ทิ น�ยเจือ ร�ชสีห์ อดีต ส.ส. 

สงขล�, น�ยโกวิทย์ ธ�รณ� อดีต ส.ส.กทม., 

น�ยส�ม�รถ มะลูลีม, น�ยพงศ์ศักดิ์ จ่�แก้ว 

น�ยก อบจ.สุร�ษฎร์ธ�นี และ น.ส.รัดเกล้� 

สุวรรณคีรี บุตรส�ว น�ยไตรรงค์ สุวรรณคีรี 

อดีตรองน�ยกรัฐมนตรี รวมทั้งมีกลุ่มเพื่อน 

ส.ส. ลูกช้�ง ลูกหมี น�ยชุมพล จุลใส อดีต 

ส.ส.ชุมพร พรรคประช�ธิปัตย์ และน�ย

นพพร อุสิทธิ์ น�ยก อบจ.ชุมพร ซึ่งเป็น 

กลุ่มนักก�รเมืองท้องถ่ินจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 

นครศรีธรรมร�ช พัทลุง และชุมพร 

น�ยพีระพันธุ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ภ�ย

หลังได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้�พรรค รทสช. 

ตอนหนึ่งว่� เร�จะไม่ทำ�ให้ประช�ชนผิด

หวัง จะใช้ประสบก�รณ์ท�งก�รเมือง ทำ�ง�น

ก�รเมืองให้ช�ติและประช�ชน ไม่ได้เข้�ม�

เล่นเกมก�รเมือง จะไม่เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ตรง

นี้เพื่อแสวงห�สถ�นะ อำ�น�จบ�รมีท�งก�ร

เมือง เพื่อสร้�งคว�มยิ่งใหญ่ แต่จะอ�ศัย

อำ�น�จท�งก�รเมืองตรงนี้เพื่อแก้ ไขปัญห�

ประช�ชนในทุกรูปแบบ 

“เร�จะเข�้สูส่น�มเลอืกตัง้ครัง้หน�้ดว้ย

คว�มมัน่ใจ มัน่คง และจะชนะให้ไดม้�กทีส่ดุ” 

หัวหน้�พรรค รทสช.กล่�ว

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จับมือพันธมิตร 

กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อริเร่ิมโครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

“Solar for Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตท่ีดีกว่า” 

ทำาหน้าที่ติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ 

แผงโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่

โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ 

ในระยะต้นของโครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 

ประเทศไทย ได้ทุ่มงบประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อใช้

ในการติดตั้ง และส่งมอบระบบแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการดูแลรักษารายปี ให้แก่โรงพยาบาล

ชุมชนรวม 40 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี 2575 โดย

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ดังกล่าว จะสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้ถึง 25 ปี โครงการ Solar for Lives น้ี คาดว่า

จะช่วยลดการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ของโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการได้ถึงกว่า 17,300 ตัน 

ในระยะเวลา 10 ปี จากน้ี นอกจากน้ี ยังช่วยโรงพยาบาล

แต่ละแห่งที่ เข้าร่วมโครงการลดค่าไฟได้มากถึง 

400,000 บาทต่อปี 

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า 

“ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 

ประเทศไทย อยากเห็นคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการ 'Solar for Lives' จึงได้ริเริ่มขึ้น 

ตามแนวทางการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบโครงการ “Solar For Lives : 

พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนสมดุล 

ของเราที่ว่า “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ผ่าน

หลักสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านส่ิงแวดล้อม 

และด้านสุขภาพ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือ

โรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งดูแล

รักษาส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 

มีทิศทางในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่ชัดเจน

และมุ่งหน้าดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ

ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนสมดุล 

เราได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานที่

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายท่ีจะช่วยลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ลดลงมากกว่า 

6,100 ตันต่อปี รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์มิตซูบิชิ 

เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากที่สุด จากการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ตามวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

(Life Cycle Assessment – LCA) ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส 

คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการลดการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านโครงการ ‘ปลูกป่า 60 ปี 

60 ไร่’ ”

จากแนวทางคำาแนะนำาของกระทรวงสาธารณสุข 

การคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนที่จะได้รับการติดตั้ง

แผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับความต้องการและโครงสร้าง

ทางกายภาพของโรงพยาบาลเหล่านั้นเป็นสำาคัญซึ่ง 

โรงพยาบาลน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น จะเป็นโรงพยาบาล

แห่งแรก และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

เป็นโรงพยาบาลชุมชน แห่งที่ 2 ของโครงการที่จะมี

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการและ

โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดีได้ ดังนั้น 

โครงการนี้จึงช่วยสนับสนุนภารกิจของกระทรวง

สาธารณสุขได้อย่างชัดเจน ด้วยการสร้างแหล่งพลังงาน

ที่มีความยั่งยืนให้แก่โรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถ

ส่งเสริมเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการนำาพา

ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนสมดุล ภายใต้

โครงการนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็น

ผู้รับผิดชอบในการติดต้ังระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ 

รวมถึงค่าบำารุงรักษารายปีให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โครงการ

นอกจากการมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้า

รุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จำานวน 

1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ได้นำาไปใช้สำาหรับ

กิจกรรมทางการแพทย์ รถยนต์ ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมรุ่นน้ี สามารถจ่ายกำาลังไฟได้สูงสุด 1,500 วัตต์ 

ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมนอกบ้าน และ

เป็นแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินหรือไฟดับ ด้วยสมรรถนะในการขับเคลื่อนด้วย

พลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์

ของโรงพยาบาล รถยนต์รุ่นดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่าง

ของการอนุรักษ์ระบบนิเวศพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

อีกด้วย 

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด

โรงพยาบาลน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

พีระพันธุ์นำา ‘รทสช.’ สู้

น�ยพีระพันธุ์ ให้สัมภ�ษณ์หลังก�ร

ประชุมยืนยันจะมีผู้สมัคร ส.ส.เขตเป็นจำ�นวน

ม�ก ซึ่งในท�งก�รเมืองเร�มองทั้งประเทศ 

มองในภ�พรวม และเร�ไม่ใช่ พรรค ปชป.

ส�ข� 2 ตนมั่นใจว่�จะส�ม�รถกว�ด ส.ส.ได้

ทั้งภ�คใต้ เร�จะต้องค�ดหม�ยว่�เร�จะชนะ

หมดทุกเขต

ซักว่� พรรคจะยังสนับสนุน พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอช� เป็นแคนดิเดตน�ยก                                                 

รัฐมนตรีหรือไม่  น�ยพีระพันธุ์กล่�วว่� 

นโยบ�ยแนวท�งของพรรค รสทช. เร�ไม่ได้

สนับสนุนบุคคล แต่เร�สนับสนุนแนวท�งและ

ก�รทำ�ง�นเดียวกัน ที่สำ�คัญคือ ช�ติ ศ�สน์ 

กษัตริย์ ซึ่งเร�ทำ�ง�นด้วยกันได้หมด

ถ�มอีกว่� ห�กมติพรรคเห็นชอบให้

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นน�ยกรัฐมนตรี 

พร้อมที่จะดำ�เนินก�รต�มมติพรรคหรือไม่ 

น�ยพีระพันธุ์ตอบทันทีว่� จะเป็นพรรค

ไหนก็แล้วแต่ แม้แต่พรรคเพื่อไทย ถ้�เสียง

สนับสนุนหรือมติของพรรค บอกว่�ต้อง

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ทุกคนก็ต้องทำ�ต�ม

มติพรรค คำ�ถ�มนี้เป็นเบสิก เร�เดินและ

บริห�รพรรคก�รเมืองต�มข้อบังคับพรรค ไม่

ได้บริห�รต�มอำ�เภอใจ ก�รสนับสนุนหรือไม่

สนับสนุนใครเป็นไปต�มมติพรรคอยู่แล้ว

เมื่อถ�มย้ำ�ว่� ขณะนี้มี ส.ส.ที่ตกป�ก

รับคำ�จะม�อยู่กับพรรครวมไทยสร้�งช�ติแล้ว

เท่�ไร น�ยพีระพันธุ์ตอบว่� “ยังไม่อย�กบอก 

เอ�เป็นว่�เยอะแล้วกัน”

ก่อนหน้�นั้น น�ยพีระพันธุ์ ได้ปฏิเสธ

คำ�ถ�มที่ถูกมองเป็นพรรคอะไหล่ของพรรค

พลงัประช�รฐั (พปชร.) ว่� ไมท่ร�บว�่ใครมอง 

เร�ทำ�ก�รเมอืงไม่ไดข้ึน้ตรงกบัพรรคอื่น ทีผ่�่น

ม�ตนไม่ได้พูดกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองน�ยกรัฐมนตรี หัวหน้�พรรค พปชร.

ส่วนน�ยเสกสกล ซึ่งม�ร่วมแสดง

คว�มยินดีกล่�วว่� ถึงเวล�นี้ห�กจะถ�มว่�

สนับสนุนชื่อใครเป็นแคนดิเดตน�ยกรัฐมนตรี 

ตนขอบอกว่�ในอดตีที่ไดร้ว่มเปน็ผูก้อ่ตัง้พรรค 

รทสช.นั้นสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แต่ในวัน

นี้พรรค รทสช.จะเสนอชื่อใคร คงต้องแล้วแต่

น�ยพีระพันธุ์ และกรรมก�รบริห�รพรรค 

“ผมกับน้องๆ กลุ่มเทิดไท้องค์ร�ชัน

ปรึกษ�กันว่�ในอน�คตท�งก�รเมืองจะไปตั้ง

พรรคก�รเมืองขึ้นใหม่ โดยไปยื่นจดทะเบียน

พรรคก�รเมืองชื่อพรรคเทิดไท ซึ่งขณะนี้รอ

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติ โดย

มีตนเป็นหัวหน้�พรรคเอง เพร�ะคิดว่�เป็นหัว

หม�ดกีว�่เปน็ห�งร�ชสหี ์โดยยดึ 2 ขอ้หลกัคอื 

ปกป้องสถ�บัน กับสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

เปน็น�ยกรฐัมนตรอีกีสมยั” น�ยเสกสกลกล�่ว

วันเดียวกัน ที่รัฐสภ� เวล� 09.00 

น. นพ.ระวี ม�ศฉม�ดล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ

และหัวหน้�พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐ�นะ

กรรม�ธิก�ร (กมธ.) วิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระ

ร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่�

ดว้ยก�รเลอืกตัง้ ส.ส. (ฉบบัที.่..) พ.ศ..... รฐัสภ� 

กล่�วถึงก�รพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ว่�ด้วยก�ร

เลือกตั้ง ส.ส.ในที่ประชุมรัฐสภ�ว่� ในวันนี้ (3 

ส.ค.) จะไม่มีก�รเสนอเลื่อนระเบียบว�ระใน

เรื่องดังกล่�วเพื่อให้ลัดคิวก�รพิจ�รณ� ซึ่งจะ

พิจ�รณ�ว�ระที่ 3.2 เรื่องร่�ง พ.ร.บ. กำ�หนด

ระยะเวล�ดำ�เนินง�นในกระบวนก�รยุติธรรม 

พ.ศ..... ที่มีอยู่เพียง 12 ม�ตร�ให้จบก่อน โดย

ค�ดว่�จะใช้เวล�ไม่เกินช่วงบ่�ย แล้วก็จะ

พิจ�รณ�กฎหม�ยลูกต่อทันที 

ถ�มว่� มีคว�มกังวลในเรื่ององค์ประ 

ชุมสภ�หรือไม่ นพ.ระวีกล่�วว่� จ�กก�ร

ประชุมร่วมรัฐสภ�เมื่อว�นนี้ (2 ก.ค.) ก็ต้อง

ยอมรับว่�มีปัญห�เรื่ององค์ประชุม ในก�รลง

มติพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ว่�ด้วยปรับเป็นพินัย 

7-8 ม�ตร� ซึ่งเร�ต้องรอกว่� 30 น�ที แต่

ห�กวันนี้มีก�รทำ�ให้องค์ประชุมไม่ครบ จน

ที่ประชุมต้องปิดไปก่อน ว�ระก�รพิจ�รณ�

เรื่องกฎหม�ยลูกก็ยังเป็นเรื่องที่ค้�งเป็นเรื่อง

แรก ดังนั้นก�รประชุมในวันที่ 9 ส.ค.ก็น่�จะ

พิจ�รณ�เรื่องนี้จบได้ จึงมั่นใจว่�ทันกรอบ

เวล� 180 วันแน่นอน 

ต่อม�เวล� 10.00 น. ในก�รประชุม

รว่มกนัของรฐัสภ� ทีม่นี�ยพรเพชร วชิติชลชยั 

รองประธ�นรัฐสภ� เป็นประธ�นก�รประชุม 

ได้พิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

กำ�หนดระยะเวล�ดำ�เนินง�นในกระบวนก�ร

ยุติธรรม พ.ศ..... ที่กรรม�ธิก�รพิจ�รณ�แล้ว

เสร็จ ในว�ระสอง

อย่�งไรก็ต�ม ตลอดก�รพิจ�รณ�

ร่�งกฎหม�ยดังกล่�ว ที่ประชุมยังคงประสบ

ปัญห�เดิม ต้องใช้เวล�น�นพอสมควรในก�ร

ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติในม�ตร�

ต่�งๆ เหมือนคร�วพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ว่�ด้วย

ก�รปรับเป็นพินัย เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่�นม� 

โดยก�รประชุมตอนหนึ่ง น�ยคำ�พอง เทพ�

คำ� ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล ลุกขึ้น

สอบถ�มน�ยชวน หลกีภยั ประธ�นรฐัสภ� ซึง่

ทำ�หน้�ที่ประธ�นก�รประชุมขณะนั้นว่� เมื่อ

ปี 2512 ต้องใช้เวล�รอองค์ประชุมน�นแบบ

ปัจจุบันหรือไม่

เตะถ่วง กม.ลูกทำาสภาล่ม 

น�ยชวนกล่�วว่� ขณะนั้นมีสม�ชิก

เพยีง 219 คน ประชมุทีพ่ระทีน่ัง่อนนัตสม�คม 

ก�รลงมตใิชว้ธิยีกมอื ในหอ้งมเีจ�้หน�้ทีม่�นบั

จำ�นวน ไม่มีก�รกดบัตร ส่วนก�รอภิปร�ย

ต้องยกมือ แล้วเดินออกไปที่ ไมโครโฟน ไม่


