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แฉใบสัง่ ลมหาร500
ยื้อเวลาไมใหทัน180วัน
3วิปนัด10ส.ค.ถกกม.ลูก
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ไมตอบปมสภาลม ยื้อ
กลับมาใชสูตรคํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสตหาร
100 “วิษณุ” ชี้หากรางกฎหมาย พ.ร.ป.
วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.เสร็จไมทันรัฐสภา
ตองรับผิดชอบ ระบุพน 180 วันตองใชราง
รัฐบาลเสนอสภา “ชวน” หารือ “3 วิป”
เคาะ 10 ส.ค. ถก กม.ลูก “โกวิทย-สฤษฏ
พงษ” โวยประชุมวันเดียว เสี่ยงราง กม.ถูก
ตีตกสูง “หมอระวี” แฉมีใบสั่งผู ใหญ 2
พรรคบิ๊ก ไล ส.ส.กลับบาน จนสภาลม หวัง
ลาก กม.ลูกพนกรอบ “นิโรธ” ปด “พปชร.พท.” จับมือเลนเกมยื้อ อาง ส.ส.ติดประชุม
กมธ.งบฯ แยกรางไมทัน
เม�อวันที่ 4 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
ปฏิเสธตอบคําถามกรณีเหตุสภาลมเม�อวัน
ที่ 3 ส.ค. จะเปนการตีรวนเพ�อใหกลับมา
ใชสูตรคํานวณ ส.ส. บัญชีรายช�อหาร 100
หรือไม
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมน
ตรี กลาวถึงกรณีรางกฎหมาย พ.ร.ป.วาดวย
การเลือกตั้ง ส.ส.อาจเสร็จไมทัน 180 วัน
ในวันที่ 15 ส.ค.2565 และกลับไปใชราง
กฎหมายฉบับเดิมที่ ครม.เสนอการใชสูตร
คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อหารดวย 100 วา
รัฐสภาตองเปนผูรับผิดชอบ เพราะรัฐสภา
ทําไมเสร็จ หากทําไมเสร็จ
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จับยาโควิดเถ�อน8แสนเม็ด
ตรวจATKทะลุ2.8หม�น/วัน
สภาจบที่หาร 500
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หนา...
ธนารักษเล็งหาชอง
บี้ EASTW
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หนา...
จีนซอมยิง 11 มิสไซล
รอบไตหวัน

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.เผยตัวเลขติดเชื้อ
วันนี้ 2.1 พันราย เอทีเคในรอบสัปดาหทะลุ
2 แสนราย เฉลี่ยวันละ 2.8 หม�นราย จับตา
19 ส.ค. ประชุม ศบค.ชุดใหญประเมินสถาน
การณ ใหม “อนุทิน” นําทีมแถลงขาวจับ
เครือขายขายยารักษาโควิดเถ�อน พบของ
กลางกวา 80,000 เม็ด มูลคากวา 10 ลาน
บาท
เม�อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นพ.ทวี
ศิลป วิษณุโยธิน โฆษกศูนยบริหารสถาน
การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง
สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย
พบผูติดเชื้อรายใหม 2,166 ราย เปนการ
ติดเชื้อในประเทศ 2,151 ราย มาจากระบบ
เฝาระวังและระบบบริการ 2,151 ราย มา
จากเรือนจํา 15 ราย เปนผูหายปวยเพิ่มขึ้น
2,700 ราย อยูระหวางรักษา 21,377 ราย
อาการหนัก 905 ราย ใสทอชวยหายใจ 476
ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย เปนชาย 18
ราย หญิง 11 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60
ปขึ้นไป 24 ราย มี โรคเรื้อรัง 4 ราย ไมมี โรค
เรื้อรัง 1 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน
ตั้งแตป 2563 จํานวน 4,598,725 ราย มี
ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน
4,545,856 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต
ป 2563 จํานวน 31,492 ราย
นพ.ทวีศิลปกลาววา อยางไรก็ตาม
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หนา...

‘บิ๊กตู’โวผลงานอื้อ
แบะทาเดินหนาตอ
‘ปอม’โรดโชวอสี าน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ลงพื้นที่กาญจนบุรี
ติดตามแกปญหาขาดแคลนน้ํา จับเขาคุย
ส.ส.-ขรก.ฟงปญหา โชวนายกฯ 8 ป ผลงาน
เปนรูปเปนราง เผยถาทําตอก็จะไปไดเร�อยๆ
ตืน้ ตันชาวบานแหรบั พรอมขอใหสมัครสมาน
สามัคคี ชวยดูแลประเทศ อยาให ใครทําราย
แผนดิน ขณะที่อีสานคึกคัก หนองคายขึ้น
ปาย “ลุงปอม” งัดประโยค “ไมรู ไมรู แต
ไมแลงแน�” โปรโมตโรดโชว พปชร. 6 ส.ค.
เม�อวันที่ 4 ส.ค.2565 เม�อเวลา
08.55 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา
โหม พรอมดวย พล.อนุพงษ เผาจินดา
รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐ
กิจและสังคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม เดินทางดวยเฮลิคอปเตอร
เพ�อลงพืน้ ตรวจราชการที่ จ.กาญจนบุรี โดย
เฮลิคอปเตอรลงจอดที่สนามหนาที่วาการ
อําเภอหวยกระเจา ต.หวยกระเจา อ.หวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ส.ส.
กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐใหการตอน
รับ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ เขต 1 นาย
สมเกียรติ วอนเพียร เขต 2 นายธรรมวิชญ
โพธิพิพิธ เขต 4 นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ เขต
5
จากนั้นนายกฯ เดินทางดวยรถยนต
ไปยังบานทุงคูน หมูที่ 19 ต.หวยกระเจา
อ.หวยกระเจา เพ�อตรวจติดตามการแก ไข
ปั ญ หาการขาดแคลนน้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภค
บริโภคและการเกษตร ที่โครงการจัดหาน้าํ
บาดาลขนาดใหญแกปญ
 หาภัยแลง อันเน�อง
มาจากพระราชดําริ โดยระบุวา ไดเห็นถึง
ความสําเร็จในการแก ไขปญหาเร�องน้ํา ซึ่ง
รัฐบาลมีความพยายามทําทุกอยางเพ�อประ
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขณะลงพื้นตรวจราชการที่ จ.กาญจนบุรี และสักการะพระบรม โยชนสุขของประชาชนโดยรวม

ราชานุสาวรียส มเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะทรงพระคชาธารออกศึก ต.ดอนเจดีย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เม�อวันที่ 4 ส.ค.

ย�นผูตรวจชงศาลชี้8ปนายกฯ

ไทยโพสต • “วิษณุ” ชี้ชองใครสงสัยวาระ
“บิ๊กตู” นั่งนายกฯ 8 ป ทั้ง “ปชช.-ส.ส.ส.ว.” ใหย�นตอ “กกต.” ดีที่สุด เหตุเปน
หนาที่ในการดําเนินการเร�องนี้ ขณะที่ “ศรี
สุวรรณ” จอย�นผูตรวจการแผนดินใหสงตอ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ตี ค วามเพื่ อ ให้ ข้ อ ขั ด แย้ ง

เปนที่ยุติ เลขาฯ ครป.แจง 99 พลเมือง
เรียกรองนายกฯ ลาออกหยุดความขัดแยง
รักษาหลักนิติรัฐเสียสละตามรอย “เปรม” 8
ป “ผมพอแลว” ยอนถามอยากเปนรัฐบุรุษ
หรือทรราช
ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 4 สิงหาคม
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ประกันใบปอ-บุง
รองกกต.ยุบ‘ก.ก.’
หนุนม็อบลมลาง
เกียกกาย • สภาไมรับหลักการ “ราง
พ.ร.บ.ฉุกเฉิน” ฉบับกาวไกล “รังสิมันต”
ชงปลดอาวุธ “บิ๊กตู” ใชอางจับคนเห็นตาง
“อนุชา” ยัน “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เหมาะสมเปน
ธรรมอยูแลว ศาลอาญาใต ใหประกัน “ใบ
ปอ-บุง” ทําโพลขบวนเสด็จฯ “ณฐพร” ฟอง
กกต.ทั้งคณะปฏิบัติหนาที่มิชอบ ไมย�นยุบ
พรรคกาวไกล ปมหนุนม็อบลมลางปกครอง
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นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ใหสัมภาษณ ใครสามารถย�นรองเร�องวาระ
การดํารงตําแหน�ง 8 ป นายกรัฐมนตรี ของ
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม วา ใครก็ตามที่ตองการ
ยื่ น ก็ ไ ปยื่ น ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง

(กกต.) ให กกต.เปนผูย�น ทั้งนี้ ในรัฐธรรม
นูญมาตรา 170 ไดเขียนเอาไววา ใหนําเอา
มาตรา 82 มาใช โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 82
เปนเร�องที่ ส.ส.สงสัยวา ส.ส.ดวยกันขาด
ความเปน ส.ส.หรือไม
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ราคาหมู-กุง -โคเนือ้ พุง ตอ
อานิสงสหยุดยาวเปดปท.
หนา...

เฮือกสุดทายกลเกม

2

กฎหมายลูกเลือกตั้งหาร 100, 500

ไทยโพสต • “ธ.ก.ส.” แจงเดือน ส.ค.
65 ราคาสุกร-กุงขาวแวนนาไม-โคเนื้อ ยัง
ทะยานตอ อานิสงสหยุดยาว-ความตองการ
บริ โ ภคเพิ่ ม หลั ง เป ด ประเทศและรั ฐ ผ อ น
คลายมาตรการโควิด-19 หนุนทองเที่ยวฟน
ตัว
เม�อวันที่ 4 สิงหาคม นายสมเกียรติ
กิมาวหา รองผูจ ดั การธนาคารเพ�อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาด
การณราคาสินคาเกษตรในเดือน ส.ค.2565
โดยสินคาเกษตรที่มีแนวโนมราคาปรับตัว
สูงขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ ราคา
อยูที่ 13,885-13,991 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนกอน 0.90-1.67% เพราะสตอกขาว
หอมมะลิ ข องผู ป ระกอบการข า วบรรจุ ถุ ง
ภายในประเทศลดลง, มันสําปะหลังราคาอยู
ที่ 2.74-2.84 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือน
กอน 1.11-4.80% เน�องจากความตองการ
ใช ในและตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สุกรราคาอยูที่ 103.14-104.39 บาท/
กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 0.14- 1.35% จาก
ความตองการที่เพิ่มขึ้น หลังจากผอนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด-19 ทําใหภาคทองเทีย่ ว
และบริการ อาทิ รานอาหาร สถานบันเทิง
โรงเรียนและสถานศึกษา กลับมาดําเนินกิจ
กรรมไดตามปกติ
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2 ในประเทศ

เฮือกสุดท้ายกลเกม

เ

คดีตัวอย่าง
ส.ส.ไม่ทำ�ตามหน้าที่

มื่ อ วั น พุ ธ ที่ 3 สิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา มี ค ดี ตั ว อย่ า ง
สำ�หรับนักการเมืองไทยที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพวก
ส.ส.ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตั ว เองแบบตรงไปตรง
มา ให้ ส มกั บ ที่ ป ระชาชนเลื อ กตั้ ง เข้ า ไปทำ � หน้ า ที่ ใ นฝ่ า ย
นิติบัญญัติ ด้วยการชอบหลีกเลี่ยงการประชุมสภาฯ แล้วใช้
วิธีฝากบัตรแสดงตัว บัตรลงคะแนนของตัวเองให้ ส.ส.คนอื่น
กดแทนให้ ที่เรียกกันว่าเสียบบัตรแทนกัน โดยเป็นคดีที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาฯ ทางองค์คณะได้อ่านคำ�พิพากษาคดีที่
อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.
พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอัยการที่รับสำ�นวนดังกล่าวมาจาก
ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ยื่นฟ้องว่า เมื่อวันที่ 8 ส.ค.
2562 จำ�เลยที่เป็น ส.ส.ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาฯ ที่มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งโดยไม่ ได้ลาประชุม
แต่ ไม่ ได้อยู่ ในที่ประชุม จำ�เลยฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดง
ตนและลงมติของจำ�เลยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่น
เพื่อให้กดปุ่มแสดงตนและลงมติแทนจำ�เลยในการพิจารณา
ร่างกฎหมาย โดยมีเจตนาทุจริตแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น
องค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
จำ � เลยฝากบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องจำ � เลยกั บ สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎรรายอื่น โดยจำ�เลยยินยอมให้ ส.ส.รายนั้นใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของจำ�เลยแสดงตนและลงมติแทนจำ�เลย การ
กระทำ�ของจำ�เลยจึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และ
สภาผู้ แ ทนราษฎรอั น เป็ น องค์ ก รที่ ทํ า หน้ า ที่ นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล้ ว
แม้ จ ะไม่ ทำ � ให้ ก ระบวนการตรากฎหมายเสี ย ไปการกระทำ �
ของจำ � เลยเป็ น ความผิ ด ฐานเป็ น เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ปฏิ บั ติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำ�แหน่ง หรือหน้าที่ หรือ
ใช้อำ�นาจในตำ�แหน่งหรือหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด และการที่จำ�เลย ซึ่งมีหน้าที่พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติต่างๆ แต่กลับฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
จำ�เลยกับ ส.ส.รายอื่นหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำ�เลยไป
อยู่ ในความครอบครองของ ส.ส.รายอื่น โดยจำ�เลยยินยอม
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายนั้นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
จำ�เลยแสดงตนและลงมติแทนจำ�เลย เป็นผลให้ร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เป็น
กรณีที่จำ�เลยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
เป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วย
กฎหมายสำ�หรับตนเอง ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตแล้ว การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นความ
ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยทุจริต
คำ�พิพากษาระบุว่าพฤติการณ์แห่งคดีแท้เป็นเรื่องที่ ไม่
ร้ายแรงมากนัก เมื่อไม่ปรากฏว่าจำ�เลยเคยกระทำ�ผิดหรือได้
รับโทษจำ�คุกมาก่อน กรณีมีเหตุสมควรปรานีแก่จำ�เลยเพื่อให้
โอกาสจำ�เลยกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป แต่เพื่อ
ให้จำ�เลยหลาบจำ� เห็นควรลงโทษปรับจำ�เลยในสถานหนัก
พิพากษาว่าจำ�เลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 จำ�คุก 1 ปี และปรับ 2
เเสนบาท โทษจำ�คุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี
อย่างไรก็ตาม น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สามารถ
ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่มีคำ�พิพากษา โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะ
คัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกาอีก 9 คน ที่ ไม่เคยตัดสินคดีนั้นมา
ก่อน เท่ากับว่าคดีนี้หากมีการขึ้นไปถึงชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดี
ยังไม่ถึงที่สิ้นสุด เเต่หาก น.ส.ธณิกานต์ ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ใน 30
วัน สมาชิกภาพ ส.ส.ก็จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
มาตรา 101 (13)
เรื่องนี้ถือเป็นคดีตัวอย่างที่คงทำ�ให้บรรดาสมาชิกรัฐ
สภาทั้งหลาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ตระหนักว่า อย่าได้
คิดกระทำ�ผิดในเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน.

นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
“ที่เราพูดว่าร่าง กกต.เป็นหลัก แต่อยากพูดให้ถูกคือ
ร่างที่ส่งสภามากกว่า ตอนที่ กกต.ส่งมาให้ ครม.ตอนนั้น และ
ครม.ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ ไข และมีการแก้อะไรไป
บางอย่าง รัฐบาลจึงเอาไปส่งสภา ดังนั้นจะไปหยิบเอาฉบับที่
1 ของ กกต.ไม่ได้ ต้องหยิบฉบับที่ 2 ของรัฐบาลที่เสนอสภา
จึงเรียกว่า ฉบับที่รัฐบาลเสนอสภา”.

กฎหมายลูกเลือกตั้งหาร 100, 500

ร่

างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. ยังไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรแน่ โดย
เฉพาะประเด็นการคิดคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ยังมี
ความเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่างให้เอา 100 หาร
กับอีกฝ่ายมองว่าต้องหารด้วย 500 เท่านั้น ประเด็นกฎ
กติกาที่จะนำ�ไปใช้ ในการเลือกตั้งครั้งหน้ายังคาราคาซังในชั้นที่ประชุม
ร่วมรัฐสภา
การประชุมร่วมเมื่อวันที่ 3 ส.ค.
ส.ส.พลังประชารัฐ ส.ส.เพื่อไทย ไม่อยู่
เป็ น องค์ ป ระชุ ม ทำ � ให้ อ งค์ ป ระชุ ม ล่ ม
ท่ามกลางกระแสข่าวอย่างหนาหู อยาก
จะให้ พ.ร.ป.ฉบับนี้พิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ใน 180 วัน 15 ส.ค.เป็นเดดไลน์ จะได้
กลับไปใช้ร่างกฎหมายฉบับเดิมที่ ครม.
เสนอการใช้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
หารด้วย 100
ผลจากสภาฯ ล่ม ‘นิโรธ สุนทร
เลขา’ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชา
รัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล อ้างว่า
‘ส.ส.ส่วนใหญ่ติดประชุมกรรมาธิการฯ งบ
ประมาณ ไม่มีการจับมือฮั้วกับพรรคเพื่อ
ไทย เพื่อทำ�ให้องค์ประชุมล่ม’
‘นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว’ หัวหน้าพรรค
เพื่อไทย ในฐานะผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้
แทนราษฎร ยอมรับว่าองค์ประชุมล่ม มี
นัยทางการเมือง ยกข้ออ้างรัฐธรรมนูญ
แก้ ไขมาให้ ใช้สูตรหาร 100 แล้วก็ต้อง
เป็นไปตามนั้น พร้อมกับโยนระเบิดกลับ
มาทางฝั่งรัฐบาล หากซีกรัฐบาลไม่เอาด้วย องค์ประชุมคงไม่ล่ม
‘นพ.ระวี มาศฉมาดล’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่
ระบุว่า “มีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งออกคำ�สั่งให้ ส.ส.ในพรรคเซ็น
ชื่อเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย อ้างว่านายสั่งให้กลับ จึงทำ�ให้ ส.ส.หาย
ไปจำ�นวนมาก จนในที่สุดรัฐสภาก็ล่ม”
ผลจากสภาฯ ล่ม จะได้ยื้อการพิจารณาไปได้อีกอาทิตย์ ยังมี
เวลาให้แต่ละฝ่ายได้ต่อรอง เดินเกม โดยเฉพาะคีย์แมนคนสำ�คัญ
ในฝั่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม ปิดห้องคุย รัฐมนตรีระดับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลโน้มน้าว
ให้มาใช้สูตรหาร 500 แม้เวลานั้น บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะไม่เห็นด้วย แต่ต้านกระแส
เสียงส่วนใหญ่ไม่ไหว เลยต้องปล่อยเลยตามเลย    

ต่อมาไม่นาน เหตุการณ์พลิกผันอีกรอบ เมื่อมีกระแสข่าวแพร่
สะพัดว่า พลังประชารัฐจะหันกลับไปเอาสูตรหาร 100 เป็นเหตุให้ที่มา
ที่ ไปของเกมสภาฯ 2 พรรคใหญ่ในขั้วรัฐบาล ฝ่ายค้านจับมือทำ�ให้องค์
ประชุมสภาฯ ล่ม ยื้อเกมทอดเวลาให้ยาวออกไปอีก อย่างน้อยๆ ก็พอ
มีเวลาต่อรอง คิดทบทวน
ก่อนหน้านี้ ทีมคนใกล้ชิดเคยชี้ ให้เห็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กับ

สูตรหาร 100 จะยิ่งเป็นการเข้าทางเพื่อไทย แลนด์สไลด์ มีการ
พู ด ถึ ง ผลการเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร สมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งซ่อมใน 3-4 สนามครั้งล่าสุด ที่
พรรคใหญ่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเครือข่าย ‘ปราชัย’ ทุกสนาม
บ่งบอก กระแสประชาชนทั้งเบื่อ ทั้งยี้เต็มทน การบริหารประเทศ
8 ปี การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปประเทศ แก้ปัญหาเศรษฐกิจล้ม
เหลว ไม่มีอะไรจับต้องได้ ยิ่งปล่อยให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กับการ
คิดคำ�นวณสูตรนี้ จะยิ่งเข้าทาง ฝ่ายตรงข้าม ก็ไม่รู้ว่า 2 คีย์แมน
พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร ยังมองในมุมเดียวกันหรือไม่
การนั ด ประชุ ม ร่ ว มรั ฐ สภาอี ก ครั้ ง ในวั น ที่ 10 ส.ค. เพื่ อ
พิจารณา พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อดูตามปฏิทิน กรอบเวลา
ที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ทันเดดไลน์ 15 ส.ค. การประชุมครั้งนี้

หากนับตามกำ�หนดกรอบเวลา คงจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ผล
การประชุมจะออกมาได้เพียง 3 แนวทางเท่านั้น
1.ที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้ความเห็นชอบในวาระ 2-3 จะต้อง
ดำ�เนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 (2) ประธานรัฐสภาส่งร่าง
กฎหมายไปองค์กรอิสระ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้
ความเห็นชอบว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่
2.ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มรั ฐ สภาไม่ ใ ห้ ค วาม
เห็นชอบ ถือว่าร่างกฎหมายนี้ตกไป หากจะ
มีการหยิบยกขึ้นใหม่ ต้องเริ่มกระบวนการ
กันใหม่
3.ถ้าที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาไม่แล้ว
เสร็ จ ภายใน 180 วั น ต้ อ งเป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 132 (1) นำ�ร่างที่เสนอ
ในวาระ 1 มาพิจารณาเพื่อให้รัฐสภาให้
ความเห็นชอบ คือร่างของ กกต.ให้ ใช้สูตร
คำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 และส่ง
ให้นายกฯ ต่อไป
ท่ า ที ล่ า สุ ด พล.อ.ประยุ ท ธ์ ยั ง คง
สงวนท่าที ไม่ให้ความเห็น หลังเหตุการณ์
สภาล่ม ส่วนบรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยที่
เกิดใหม่ทางการเมือง นาทีนี้คงไม่ ได้ห่วง
สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าไหร่นัก
ขอเพียงแค่ ให้มีความชัดเจน จะสูตรไหน
คิ ด คำ � นวณอย่ า งไรที่ จั บ ต้ อ งได้ ม ากกว่ า
เพื่ อ นำ � ไปเตรี ย มแผนดึ ง คะแนนนิ ย มจาก
ประชาชนให้ ได้มากที่สุด
การประชุ ม ร่ ว มรั ฐ สภา 10 ส.ค.
เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก
ตั้ง ส.ส. อาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เป็นการประชุมครั้ง
สำ�คัญ คงเป็นการขับเคี่ยวของ 2 ขั้วอำ�นาจ ที่แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน
เพื่อไทย พรรคในซีกประชาธิปไตยยกมือหนุนเต็มตัว สูตรหาร 100
สูตรฝั่ง 500 มีพรรคเล็ก ที่อาจได้รับพลังหนุนจากพรรคขนาดกลาง
บางพรรค ตัวแปรสำ�คัญ ‘พลังประชารัฐ’ จะกลับไปกลับมา (อีก
รอบ) หรือไม่
บรรดาคีย์แมน พลังประชารัฐมีแผนอะไรอยู่ในใจ วางกับดัก
กลไกอะไรซ่อนเร้นไว้อีกชั้นหรือไม่ สำ�หรับการเลือกตั้งครั้งหน้า หาก
ปล่อยตก หันกลับไปสูตร 100 เหมือนเดิม จะพลิกกลับมาในมุมที่เหนือ
คู่แข่ง ในการประชุม 10 ส.ค. จะได้เห็นกลเกม บทสรุปของ พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ต่างฝ่ายคงจะงัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อช่วงชิง
ความได้เปรียบทางการเมืองให้ ได้มากที่สุด!.    

คนไร้บ้าน อย่าให้ไร้ความหวัง

คนเร่ร่อนไร้บ้านเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานครอย่าวางใจ!!

น

ายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ� วุฒิสภา ได้
เชิญนายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำ �นวยการสำ�นักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร และนางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กีย่ วข้องมาให้ขอ้ เท็จจริงและหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปญ
ั หาเกีย่ ว
กับสถานการณ์ปัญหา คนไร้ที่พึ่ง ในปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา
ผู้แทนจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึง
สถานการณ์ปัญหาคนเร่ร่อนในปัจจุบันอันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลงและสถานการณ์ โควิด ทำ�ให้การจ้างงานลดลง ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้จำ�นวนผู้เร่ร่อนเพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ ๓๐-๔๐
คนเร่ ร่ อ นไร้ บ้ า นในขณะนี้ ที่ มี จำ � นวนประมาณ ๔,๕๐๐ คน
ส่วนมากกระจายอยู่ตามพื้นที่หัวเมืองใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยว และใน
กรุงเทพฯ คาดว่าในกรุงเทพฯ จำ�นวนผู้เร่ร่อนมีมากถึง ๑,๖๖๘ คน
การแก้ ไขปัญหาคนเร่ร่อนทำ�ได้ยาก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรร
สวัสดิการในรูปแบบเหมารวมในศูนย์พกั พิง หรือสถานสงเคราะห์ และ
บุคลากรที่ทำ�งานด้านนี้ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา
ตัวอย่างเช่นที่ ธัญบุรี โมเดล ในจังหวัดปทุมธานี เป็นสถาน
สงเคราะห์ทม่ี พี น้ื ทีจ่ �ำ กัด จำ�เป็นต้องให้คนเร่รอนทัว่ ไป (ทีม่ สี ภาพจิตปกติ)
และผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชมาอยู่ร่วมกัน ไม่มีการแยกแยะประเภทของคน
เร่รอ่ น ดังนัน้ จึงทำ�ให้คนปกติมีโอกาสทีจ่ ะกลายเป็นผูป้ ว่ ยทางด้านจิตเวช
เพิม่ ขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยด้วยโรคจิตเวชสูงขึน้ เป็นร้อยละ ๘๐
สำ�หรับปัญหาคนเร่ร่อนนี้ ภาคองค์กรเอกชนที่ ไม่แสวงหากำ�ไร
(NGO) ได้ดำ�เนินการช่วยเหลือ และร่วมแก้ ไขปัญหาคนเร่ร่อน โดย
การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้คนเร่ร่อนมี โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยให้คนเร่ร่อนพึ่งพาตัวเองได้ และสามารถกลับ
คืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้อีกครั้ง
ผู้แทนจากสำ�นักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ปัจจุบันได้ดำ�เนินการแก้ ไขปัญหาเบื้องต้นร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการจากสถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ เช่น มูลนิธิ
กระจกเงา โดยการจัดทำ�ฐานข้อมูลคนเร่ร่อนใหม่ให้สอดคล้องกับข้อ
เท็จจริง สนับสนุนให้มีการจัดทำ�หมู่บ้านอิ่มใจ การให้ความรู้เรื่องสิทธิ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ�บัตรประชาชน และหาทุนประกอบอาชีพ
ให้แก่คนเร่ร่อน เป็นต้น
กรณีคนเร่ร่อนที่อยู่ต่างจังหวัด ดำ�เนินการแก้ ไขโดยการจัดให้
ย้ายทะเบียนเข้าบ้านมาอยู่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ จึงจะมีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการ
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร การช่วยเหลือด้านที่อยู่
อาศัยได้ดำ�เนินการร่วมมือกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�เป็นโครงการ
ห้องเช่าคนละครึ่งแก่ผู้เร่ร่อน เป็นต้น
นายสังศิตเห็นด้วยกับการแก้ปญ
ั หาคนเร่รอ่ นในรูปแบบของกลุม่
องค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหาผลกำ�ไร (NGO) ทีส่ นับสนุนให้คนเร่รอ่ น
ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ รวมทั้งเห็นด้วยกับ “โครงการค่าเช่า
คนละครึง่ ” กับผูเ้ ร่รอ่ น โดยเห็นว่าเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนเร่รอ่ น
สามารถจะดำ�รงชีวิตได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปได้
นอกจากนี้ นายสังศิตยังได้ ให้ขอ้ คิดด้วยว่า “การแก้ปญ
ั หาสังคม
นั้นจำ�เป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ และควรหลีกเลี่ยงการใช้
อำ�นาจทางด้านกฎหมายที่จะไปบังคับใช้กับคนเร่ร่อน เพราะการใช้
กฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้”

ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯและ กทม.จำ�เป็นต้องทำ�งาน
โดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนในสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยกันระดม
ความคิด และได้มุมมองในการแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้น หน่วย
งานภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยแก่อาจารย์ นัก
วิชาการ และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อ
ศึกษาวิจัยการแก้ปัญหาคนเร่ร่อนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นายสังศิตกล่าวว่า คณะกรรมาธิการการแก้จนและลดความ
เหลื่อมล้�ำ ยินดีทจี่ ะจัดตัง้ คณะทำ�งานเรื่องนีข้ นึ้ และยินดีเป็นเจ้าภาพใน
การทำ�งานร่วมกับภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนคณาจารย์ นัก
วิชาการ และนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทำ�เป็นข้อเสนอ
แนะแก่รัฐบาลต่อไป
ทั้งนี้ ผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมได้เชิญคณะกรรมาธิ
การลงพื้นที่ดูงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งธัญบุรี ซึ่งประธานคณะ
กรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ�ได้ตอบ
รับคำ�เชิญด้วยความยินดี
นอกจากนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้
มีการหารือในเรื่องนี้ ให้กว้างขวางขึ้น โดยเสนอให้เชิญ นายศานนท์
หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานเรื่องนี้
โดยตรง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อ�ำ นวยการ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ตลอดจนนักวิชาการจำ�นวน
หนึ่งเข้าร่วมหารือถึงปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ใน
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ศกนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคารวุฒิสภา
การพูดคุยในครัง้ นีเ้ ริม่ ต้นจากการทีผ่ มได้เห็นคลิปของคนไร้บา้ น
จำ�นวนมากที่ยืนต่อคิวรับอาหารที่ถนนราชดำ�เนิน จนผมอดไม่ได้ที่จะ
ตั้งคำ�ถามว่าคนเหล่านี้เป็นใคร? มาจากไหน? อะไรเป็นสาเหตุส�ำ คัญ
ที่ทำ�ให้เขาพากันมาอาศัยอยู่ตามถนนราชดำ�เนิน ซึ่งเป็นใจกลางของ
กรุงเทพฯ และพวกเขามีจำ�นวนมากน้อยแค่ไหน? หน่วยงานของภาค
รัฐแก้ปัญหานี้อย่างไร?
การหารือกันในวันนี้ช่วยให้ผมเห็นภาพของคนไร้บ้านในกรุง
เทพฯ คร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ
ประการแรก จำ�นวนคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจาก
ปัญหาการตกงาน และไม่มีความสามารถที่จะจ่ายค่าเช่าที่พักได้ จึง
เลือกที่จะมาอาศัยนอนอยู่ตามท้องถนนแทน นี่เป็นชะตากรรมของ
ผู้คนจำ�นวนหนึ่งที่เกิดจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ และวิกฤตจากการ
ระบาดของโรคโควิด
ประการทีส่ อง คนไร้บา้ นส่วนหนึง่ ยังมีงานทำ� แต่มรี ายได้ทนี่ อ้ ย
เกินไปจนทำ�ให้พวกเขาไม่มคี วามสามารถพอทีจ่ ะชำ�ระ “ค่าเช่า” ห้องที่
แม้จะมีราคาถูกได้ คนกลุ่มนี้อาศัยถนนและใต้สะพานเป็นแหล่งพักพิง
ชะตากรรมของคนกลุ่มนี้มาจากปัญหาราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มสูง
ขึ้นตลอดเวลา จนส่งผลให้ราคาค่าเช่าห้องสูงขึ้นตามไปด้วย
ประการที่สาม คนจำ�นวนหนึ่งมีปัญหากับคนในครอบครัวและ
รู้สึกอึดอัดใจจนเกินกว่าจะอยู่ร่วมกันได้ แต่เนื่องจากตัวเองไม่มีความ
สามารถพึ่งตัวเองได้ จึงต้องมาอาศัยพื้นที่ถนนเป็นที่อยู่อาศัยแทน คน
กลุม่ นีย้ งั มีญาติพนี่ อ้ งอยู่ แต่กไ็ ม่เป็นทีต่ อ้ นรับของญาติพนี่ อ้ ง “คนกลุม่
นี้แม้มีญาติพี่น้อง ก็เหมือนคนไร้ญาติพี่น้อง”
ประการที่สี่ เด็กและเยาวชนจำ�นวนหนึ่งที่มีปัญหาครอบครัว
และตั ด สิ น ใจออกมาอาศั ย อยู่ ต ามริ ม ถนนแทน ในช่ ว งปั จ จุ บั น ที่
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศมีความเลวร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับครอบครัวคนยากจน และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในสถานการณ์
เช่นนี้ โอกาสที่ครอบครัวจะแตกสลายได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พ่อแม่
ต้องแยกทางกัน เพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สมาชิกส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวมี โอกาสสูงที่จะกลายมาเป็นคนไร้บ้าน เพราะความสิ้นหวัง

กับโอกาสในครอบครัวและสังคม
ประการที่ห้า ไม่เพียงแต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำ�บาก
ลง และปัญหาค่าเช่าในกรุงเทพฯ ที่สูงขึ้นที่จะกระทบต่อครอบครัว
คนจนเท่านั้น แม้กระทั่งหน่วยงานของ กทม.ที่ครั้งหนึ่งเคยเช่าที่จาก
หน่ วยงานภาครัฐ ให้เ ป็น ที่อ ยู่อ าศัยชั่วคราวของคนไร้บ้า น ก็ยังไม่
สามารถรับภาระค่าเช่าที่สูงได้
ดังนั้น กทม.จึงจำ�เป็นต้องยกเลิกโครงการนี้ ไปอย่างน่าเสียดาย
นี่เป็นชะตากรรมของผู้คนที่ ได้รับผลกระทบจากกลไกราคาของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ และหลักคิดของผู้คนที่ถือเอา “กลไกราคา” เป็นที่ตั้ง
เพียงสิง่ เดียว โดยมิได้ค�ำ นึงถึงมิตทิ างด้านสังคมหรือนโยบายด้านสังคม
ประกอบกันไปด้วย
ประการที่หก คนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางสังคม การ
ไม่มที ะเบียนบ้านหรือไม่มบี ตั รประชาชน ทำ�ให้พวกเขาไม่มี โอกาสได้รบั
สวัสดิการ ต่างไปจากภาครัฐ
ประการที่เจ็ด สังคมที่ดีจำ�เป็นต้องมีนโยบายด้านเศรษฐกิจและ
นโยบายด้านสังคมทีเ่ ข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน หากนโยบายทัง้ สองด้านขาด
ความสมดุล จะส่งผลให้สังคมในภาพรวมเกิดความตึงเครียดและนำ�ไป
สูว่ กิ ฤตของสังคมได้ สำ�หรับสังคมไทยในขณะนี้ รัฐบาลทีผ่ า่ นมาทัง้ หมด
เน้นแต่นโยบายทางด้านเศรษฐกิจมากกว่านโยบายทางด้านสังคม ด้วย
เหตุนเี้ ราจึงเห็นความตึงเครียด และวิกฤตในสังคมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดเวลา
ประการทีแ่ ปด หน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบเรื่องคนไร้บา้ น สมควร
มีการทบทวนนโยบายเรื่องนี้ เพราะคนไร้บา้ นทีอ่ ยู่ในสถานพักพิงของภาค
รัฐกลายเป็นแรงงานที่ไม่สร้างผลผลิต (unproductive) ให้แก่สงั คม
รัฐบาลสมควรมีการจำ�แนกบุคคลที่สามารถทำ�งานได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อช่วยให้คนเหล่านีส้ ามารถสร้างผลผลิต (productive) ส่วน
หนึ่งให้แก่สังคมได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้
แก่ตัวเขาเองด้วย
รวมทั้งรัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่รับ
ผิดชอบสถานพักพิงของคนไร้บ้าน เพื่อที่จะให้มีการแยกกันระหว่างผู้
ป่วยที่เป็นจิตเวชกับผู้ ไร้บ้านที่ ไม่ได้เจ็บป่วยทางจิต ที่สำ�คัญคือรัฐบาล
ควรหามาตรการที่จะส่งเสริมให้คนไร้บ้านที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ออกไปสู่สังคมและสามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป
ประการที่เก้า รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรภาค
เอกชนที่ทำ�งานด้านคนไร้บ้าน เพราะองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถ
ทำ�งานได้อย่างยืดหยุน่ และมีประสิทธิภาพในการทำ�งานมากกว่าหน่วย
งานภาครัฐ ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ เป็นกรอบในการทำ�งาน
นโยบายแบบนี้ของรัฐบาลจะช่วยให้การแก้ปัญหาคนไร้บ้านมีทางออก
มากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณทางด้าน
การคลังได้ดีกว่าเดิม และ
ประการที่สิบ โดยสถานะปัจจุบัน คนไร้บ้านอาจรู้สึกว่าตัวเอง
ล้มเหลวแล้ว พ่ายแพ้ต่อชีวิตแล้ว และหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้
แต่ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ล้วนต้องผ่านช่วงความสำ�เร็จและ
ความล้มเหลวมาทั้งสิ้น ความสำ�เร็จ มาแล้วก็ผ่านไป เช่นเดียวกันกับ
ความล้มเหลว มาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกัน ไม่มีใครประสบความสำ�เร็จ
ตลอดไปได้ และไม่มีใครที่จะล้มเหลวตลอดไปได้เช่นเดียวกัน
สิ่ ง ที่ ค นไร้ บ้ า นสมควรได้ รั บ ในขณะนี้ คื อ กำ � ลั ง ใจและการ
ให้ โอกาสอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองได้ โดยไม่ยอมจำ�นนต่อโชคชะตาครับ.

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
ประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำ� วุฒิสภา
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เ

ม�อทราบวา.....
นายกฯ ไป “กาญจนบุร”ี เม�อวาน (๔ ส.ค.๖๕) ผมประหวัด
ถึง “บุษบาเสีย่ งเทียน” ขึน้ มาทันที
แลวก็ตามดู “ผลเสีย่ งทาย” จากขาว..........
ก็ตอ งบอกวา ขอแสดงความยินดีกบั ทานนายกฯ ดวยครับ
ตอจากนี้ ไป คําวา.....
“สัพพทุกข สัพพโศก สัพพโรค สัพพภัย สัพพเคราะห เสนียด
จัญไร” เหลานี้ จะหายมลายสูญไปจากทาน
“สัพพธะนัง สัพพลาภัง ภะวันตุเม” ทรัพยทง้ั ปวง ลาภทัง้
ปวง จะบังเกิดกับทาน
“รักขันตุ สุรกั ขันตุ” ดวยอานุภาพพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ง้ั ปวง จะปกปกรักษาทาน
ถอดรหัสออกมา ก็ไดความวา
“ทานตองอยูร กั ษาบาน-รักษาเมือง คอยแกปญ
 หา ดูแลสุขทุกข ใหประชาชนตอไป”
จาก ๔ ปนแ้ี ลว.........
ยังตอง “รับภาระบานเมือง” ในตําแหน�งนายกฯ ตอไปอีก ๔
ป จาก ๒๕๖๖ จนถึงป ๒๕๗๐ โน�น!
ผมพูดจากเหตุไหนน�ะหรือ?
ก็จากทีท่ า นนายกฯ ไปถึงเมืองกาญจน สิง่ ทีท่ า นไมละเลยและ
รีรอ ก็คอื การไปสักการะ
“พระบรมราชานุสาวรียส มเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทีต่ าํ บล
ดอนเจดีย อําเภอพนมทวน นัน่ เอง!
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” คือพระผูท รงกูช าติ กูแ ผนดิน
นําเอกราชคืนกลับสูค วามเปน “ราชอาณาจักรไทย” ไพศาล รุง เรือง
ตราบทุกวันนี้
แมพระองคทา นอาจไมดลใจนายกฯ
แตการที่ “ใจนายกฯ” สํานึกนอมถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ สุด
เปรียบประมาณนัน้ เม�อพลันถึง ก็ตรงไปดวย “จิตนอม-กายนอบ”
นัน่ คือ สัญญาณ “พันธสัญญา”
นายกฯ ยังจะหนีเอาสบายเฉพาะตัวยังไมได
ตองอยูท าํ หนาทีเ่ ข็น “เกวียนประเทศ” ใหขน้ึ จากหลมวิกฤต
โลก และกําจัดเหลาบรรดา “มอด” ทีก่ ดั กิน-ชอนไชประเทศ ไป
อีกระยะ
ครับ....
นีผ่ มถอดรหัสเสีย่ งทายตามตําราผมเอง แมน-ไมแมน ไมรู
ใหตดิ ตามดูเอา ตําราผมยังบอกดวยวา เวลานี้ นายกฯ กําลังตกที่
นัง่ “หนาช�น-อกตรม”
ไมใชเพราะอกหักเพราะรักหญิงหรอก แตหักเพราะ “ถูก
ผู ใหญใกลตวั ” แตมวั เมาในอํานาจและตําแหน�งจากแรงคนเปาหู
ทําใหนายกฯ กลืนไมเขา-คายไมออก
ตําราบอกวา “ทุกขซาํ้ กรรมซัด วิบตั เิ ปน” กอนทุกขเข็ญ

ดินแดนนี้ ‘ศักดิ์สิทธิ์’

จะผาน
นัน่ ก็นาย นีก่ พ็ ่ี โน�นก็นอ ง ทําใหตอ งขุน ของหมองจิต “คิดไมตก”
วาจะเอาอยางไรดี?
แต โลกนี้ “ไมมที างตัน” สิทธิการิยะทานวา บางเร�อง-บางปญหา
ไมไดมเี พ�อใหคนแก แตมเี พ�อให “กาลเวลา” เปนตัวแก
คิดไปก็บา เปลา..........
เอาเวลาไปพบปะเยีย่ มเยียนชาวบาน เอาสุข-ทุกขของนายกฯ
กับของชาวบานมากองเปน “ทุนประเทศ” รวมกัน แลวชวยกันฟนฝา
ดีกวาไปจดจออยูก บั เร�อง “ตัณหา” ของคนขากะเผลก
ใครก็ตาม “หวังสูงเกินศักดิ”์ จะหักกลางไปเอง!
เนีย่ ...ตําราผมวางี้
สิบกวาปมาแลว ผูเคารพนับถือทานหนึ่งผูทรงวิชาการและ
คุณธรรม มาหาผม ทานหอบกลองพลาสติกมาใบหนึง่ แลวบอกวา
“นีเ่ ปนตํารา.....ทัง้ หมด เอามามอบใหคณ
ุ เปลวศึกษา”
ผมก็เก็บไว ใตฐานพระ ไมกลาเปดดูจนบัดปานนี้ เพราะถาเปด
แลว ตองศึกษาใหเจนจบตามเจตนาทาน
แตผมไมมเี วลาวางเปนวัน เปนเดือน
อีกทัง้ เทาทีผ่ มเคยซือ้ ตําราครูบาอาจารยสมัยกอนนานแลวมา
ศึกษา ใครวา “หมอดู-คูห มอเดา” แสดงวา คนนัน้ ไมรเู ร�องในศาสตร
แขนงนีเ้ ลย
ทั้งคณิตศาสตร ดานคํานวณและเรขาคณิต ดาราศาสตร
สถิตศิ าสตร วิทยาศาสตร โลกและจักรวาล ทัง้ ตํานานเทพ
ทัง้ หมด-ทัง้ มวล เปนปฐมบททีค่ นเรียนโหราศาสตรตอ งเรียนรู
กอน และตองทดสอบความแมนยํา ขัน้ ต่าํ ตอง ๕-๑๐ ป
กวาจะถึงขัน้ มีประสบการณ แตกฉาน “พอสมควร” ในศาสตรนน้ั
พอจะใหคนเรียกวา “อาจารย” มันตองกวา ๑๐ ปขน้ึ ไป!
ทานผูน าํ ตํารามามอบใหผม ทานทรงคุณ-ทรงนาม ถาเอยช�อจะ
รูจ กั แตทา นเสียชีวติ ไปหลายปแลว ผมก็ยงั ไมกลาเปดดู
ตัง้ ใจวา “เลิกเขียนหนังสือ” เม�อไหร
จะเปดกลอง เพ�อศึกษาจริงจัง ตามเจตนาทานเจาของ

นีก่ อ็ ยากเลิกเต็มที ถึงใจยังสู แตสงั ขารมันบอกวา...มึงพากูไป
เทีย่ วดูโลกใหมนั โศภิน “กอนตาย” บางเหอะ!
แต “เปลว” หรือ “ปาชา” ไมมวี นั ตาย
เพราะปาชามีหนาที่ “ฝงคนควรตาย”
ดังนัน้ “เปลว” หรือ “ปาชา” จึงเปนอมตะ!
เม�อมันเปนเชนนี้ ทานก็จงจําใจทนฟงผมคุย ไดเร�องบาง
เละเทะไปตามเร�องตามราวบางตอไป ในวันที่ผมไมรูจะเอาอะไรมา
เขียน-มาคุย
แตจาํ ตองเขียน-ตองคุย อยางวันนี้ เปนตน
นี.่ ..นี.่ ..ผมมีอะไรจะใหอา น คุณ “เวหา ธรรมบารมี” เขาโพสตมา
ใหผมอาน ตอนตนๆ ทานคงบอก มึนตึบ๊ ..ไมรเู ร�อง
ก็ไปอาน ๔-๕ บรรทัดลาง ทีเ่ ขาถอดรหัสดาวไว ใหแลวก็ได ลอง
ดูนะ
.............................
เวหา ธรรมบารมี
มุมดาวแบบนี้ น�าติดตามยิง่ นัก
ดาวบาปเคราะห ใหญ เกือบทัง้ หมดในระบบสุรยิ จักรวาล เขาทํา
มุมราย ๙๐ องศา ตอกัน
ในทวารราศีทง้ั ๔ คือ ราศี เมษ กรกฎ ตุล มังกร
เมษ มี (๓)+(๐)+(๘)
กรกฎ มี (๑)
ตุล มี (๒) (ถาเหตุการณตา งๆ ตัง้ เคามารออยูก อ น เม�อดาวจันทร
เขารวมวงดวย ปรากฏการณนน้ั จะเกิดขึน้ )
มังกร มี (๗)+(พลูโต)
ลวนเปนดาวบาปเคราะห ใหญในระบบสุรยิ จักรวาลนี้
ทํามุมราย ทัง้ เล็ง (๑๘๐ องศา)
ทัง้ จตุเกณฑ (๙๐ องศา)
ซึง่ กันและกัน
และ เกิดบน ทวารราศี คือ
หองแกนสําคัญแมธาตุ ไฟ น้าํ ลม ดิน ของโลก
จับตาและติดตามดูใหดี ในชวงวันที่ ๔-๗ สิงหาคม นี้
อาจจะเกิดปรากฏการณ หรือปฏิบตั กิ าร
(อันอาจจะเกิดการเริม่ ตนเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญในหนาหนึง่ ใน
หนาประวัตศิ าสตรกไ็ ด)
เวหา ธรรมบารมี
๔/๘/๒๕๖๕
๑๕.๔๑ น.
ในเท็จมีจริง ในจริงมีเท็จ
และอุบตั เิ หตุอาจเกิดขึน้ ไดเสมอ
แควเิ คราะหตามหลักโหราศาสตรนะครับ
ถูกผิดติดตามกันไปดวยกันครับ
...........................................

เกริน่ เร�องนายกฯ ไปกาญจน แตผมดันแฉลบลงขางทางซะ
หมดเนือ้ ที่
เอาเปนวา เม�อใดทีน่ ายกฯ ไดออกไปอยูก บั ชาวบาน ดูทา น
มีความสุขจากหัวใจ ชาวบานแตละจังหวัดทีม่ าตอนรับ ก็มาดวยรัก
และผูกพันดวยใจตอนายกฯ เชนกัน
ไมตอ งจาง-ตองเกณฑหวั ละ ๓๐๐ มาเปนหนามาตอนรับให
หลงวา “เขามาฟงผมพูดกันแน�น”
เห็นเด็กนักเรียนลูกๆ หลานๆ วิง่ ไปแยงกันกอดเอว กอดแขน
นายกฯ ซุกหนายิม้ รา-หัวเราะดีอก-ดีใจ “ลุงตู” มาเยีย่ ม ผมเห็นก็
พลอยสุขไปดวย
เด็กๆ กับนายกฯ นี่ ไมวา ไปที่ไหน-ทางไหน นายกฯ ทานจะ
เมตตา รักใคร ดีอก-ดีใจ มีความสุขมาก
ทานเปดอกพูดกับพีน่ อ งชาวกาญจน ตอนหนึง่ วา
“........เปนนายกฯ ไปไหนไมไดอยูแ ลว มันลําบาก ลูกนองก็หว ง
ผมไมไดไปไหนเปนสิบปแลว
ทํางาน กลับบาน ตรวจเยีย่ ม ประชุม หมดแลว ชีวติ ผมไมบน
บนแลวเดีย๋ วคนไลออกอีก
ก็เลาใหฟง วา เปนนายกฯ มันไมสบายนักหรอก โอเค วันนีม้ า
พบประชาชน ถือวาเราเปนครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวคนไทย ขอ
ใหรกั ษาโครงการนีอ้ ยาใหเสีย....”
และอีกตอนหนึง่ ฟงแลวใครครวญตามนะครับ
“ผมมาทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรหี ลายครัง้ ตัง้ แตเปน ผบ.ทบ. เห็น
ถึงการเปลีย่ นแปลงมากมาย ยินดีกบั ทุกทานดวยใจจริง วันนีเ้ ห็น
ประชาชนมารับเยอะ ก็ตน้ื ตัน พูดอะไรไมออก นีค่ อื ประเทศไทย คือ
คนไทยทีเ่ ราตองพรอมกัน
รวมมือดวยความสมัครสมานสามัคคี ทําใหบา นเมืองเรามี
เสถียรภาพ และเดินหนาไปได
วันนี้ มีความสุขตัง้ แตเชาแลว.....
เห็นบานเมืองเปนระเบียบ ตัง้ แตไปสักการะ “สมเด็จพระ
นเรศวรฯ” แลว ตลอดทางก็ไหวมาตลอด
เพราะดินแดนนี้ เปนดินแดนแหงประวัตศิ าสตรหลายอยาง
และ “ดินแดนศักดิส์ ทิ ธิ”์
วันนีก้ ค็ ยุ กับ ส.ส.และผูว า ราชการจังหวัด มีหลายอยางทีผ่ ม
รับเร�องไวพจิ ารณา อะไรทําได ผมยืนยันจะทําให ขอใหหว งใยซึง่
กันและกัน
ผมหวงใยประชาชน ประชาชนก็หว งใยผมดวย เพราะผมทํา
อะไรทีผ่ ดิ มากๆ ไมได ตองรักษากติกา”
.........................
ดินแดนนี้ เปนดินแดนเดชานุภาพ “สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช”
“ศักดิส์ ทิ ธิ”์ นัก
ฉะนัน้ “กอบกู- รักษา” คือหนาที่ “ตองสานตอ”!.

ระดม‘อสม.’ลานคนแจงการใชกญ
ั ชา

ไทยโพสต • สธ.ประสาน อสม. 1.05 ลานคน ชวยส�อสารการใช
กัญชาอยางถูกตอง ปองกันผลขางเคียงไมพงึ ประสงค “อนุทนิ ” ย้าํ
ไมสนับสนุนสันทนาการ ทํานอกเหนือกฎหมายเจอดําเนินคดี กสม.จัด
เวทีรบั ฟงความเห็น หวังใหแกเปนระบบมากขึน้
เม�อวันที่ 4 ส.ค. ที่โรงแรม ใชประโยชน ในการนํามารักษา
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราช และดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ งตน
การฯ แจงวัฒนะ กทม. นาย ได้ จึงจําเป็นต้องมีการสื่อสาร
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก ทําความเขาใจเพ�อใหเกิดการนํา
รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พืชกัญชามาใช ไดอยางถูกตอง
เปดงานเสริมสรางแกนนําอาสา ในระหว า งที่พ ระราชบั ญ ญั ติ
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง อยูในขัน้
(อสม.) ในการใชกัญชาทางการ ตอนการพิจารณา
แพทยเพ�อสุขภาพอยางปลอดภัย
รมว.สาธารณสุขกลาววา
ในชุมชน โดยมีประธานชมรม สธ.มุงเนนส�อสารตามมาตรการ
อสม. และผูแ ทนจากทุกจังหวัด 5 ดานของกระทรวงสาธารณสุข
รวมงานกวา 500 คน
เพ�อสนับสนุนการใชกญ
ั ชาอยาง
นายอนุทนิ กลาวตอนหนึง่ ปลอดภัย คือ 1.การสงเสริมการ
วา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใชทางการแพทยและสุขภาพ
ขับเคล�อนนโยบายกัญชาทางการ ให้ ค วามรู้ ป ระชาชนทั้ ง เรื่ อ ง
แพทย เพ�อมุง หวังใหประชาชนได ประโยชน ผลกระทบและผลขาง

เคียง และการใชอยางเหมาะ
สมตอสุขภาพ โดยจัดทําคูมือ
การใชกญ
ั ชาอยางเขาใจ และมี
แนวทางการใชกัญชาทางการ
แพทยท้งั แผนปจจุบันและแผน
ไทย 2.การควบคุมดวยกฎหมาย
อาทิ กฎหมายควบคุมการเสพใน
ทีส่ าธารณะ ประกาศไมให ใช ในผู
ทีต่ าํ่ กวาอายุ 20 ป หญิงตัง้ ครรภ
และหญิงใหนมบุตร 3.การเฝาระ
วังปองกันการใช ในทางทีผ่ ดิ
รมว.สาธารณสุขระบุอีก
วา 4.การวางระบบการดูแลรักษา
พยาบาลและบําบัดรักษา และ
5.การกํากับติดตามผลการขับ
เคล�อนตามมาตรการที่กําหนด
และขับเคล�อนใหเกิดการควบคุม
ปองกันบุคคลและสังคมไมใหเกิด
ผลกระทบ ซึ่ง อสม.ที่เปนแกน
นําสุขภาพภาคประชาชนกวา

1.05 ลานคนทัว่ ประเทศ ถือเปน
กําลังสําคัญทีจ่ ะชวยส�อสารขอมูล
ใหความรูแ กคนในชุมชนเกีย่ วกับ
การนําพืชกัญชาไปใชทางการ
แพทยและดูแลสุขภาพตนเองเบือ้ ง
ตนอยางถูกตองปลอดภัย พรอม
ทั้งชวยกันเฝาระวัง ปองกันผล
ขางเคียงไมพงึ ประสงคทอ่ี าจเกิด
ขึน้ และเนนย้าํ ไมใหมกี ารนําไปใช
เพ�อการสูบ เสพ และสันทนาการ
หากนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนดจะเขาขายทีต่ อ งดําเนินคดี
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค
อธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก าร
สุขภาพ กลาววา ในการเสริม
สรางบทบาท อสม.และเครือขาย
สุขภาพในการสรางความรอบรู
เกี่ย วกั บ การใช กัญ ชาทางการ
แพทยเพ�อสุขภาพอยางปลอดภัย
ในชุมชน มีการจัดฐานการเรียน

รู อสม.ตองรูเ กีย่ วกับกัญชา ไดแก
1.การสนับสนุนการเขาถึงบริการ
กัญชาทางการแพทยอยางเหมาะ
สม 2.การเฝาระวัง ปองกันการ
ใชตามทีก่ ฎหมายกําหนด อาการ
แพหรือผลขางเคียงไมพงึ ประสงค
3.การสนั บ สนุ น ภู มิ ป ญ ญา
สมุนไพร อาหาร และพืชเศรษฐกิจ
4.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
ทีถ่ กู ตองแกประชาชน และ 5.การ
สนับสนุนการมีสว นรวมของชุมชน
อปท. ภาคประชาสังคม และการ
ถายทอดประสบการณ ในการใช
กัญชาทางการแพทยเพ�อสุขภาพ
อยางปลอดภัยโดยบุคคลตนแบบ
วันเดียวกัน นายวสันต
ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษย
ชนแหงชาติ (กสม.) แถลงวา
กสม.เห็นวาแมการปลดล็อกให
ใชกัญชาจะทําใหประชาชนผู

บริโภคไดมสี ทิ ธิเลือกวิธกี ารรักษา
โรคเพิม่ มากขึน้ แตการใชกญ
ั ชา
โดยทีป่ จ จุบนั ยังไมมมี าตรการเพ�อ
สรางความรูค วามเขาใจ ควบคุม
กํากับ และเฝาระวังผลกระทบ
จากการนํากัญชาไปใชอยางเปน
ระบบ เพ�อใหประชาชนผูใชและ
บริโภคกัญชา โดยเฉพาะอยางยิง่
เด็ก เยาวชน หญิงตัง้ ครรภและให
นมบุตร ไดรบั ความคุม ครองตาม
หลักสิทธิมนุษยชน กสม.จึงเห็น
ควรใหมีการประชุมรับฟงความ
คิ ด เห็ น จากผู แ ทนหน� ว ยงาน
ดานสาธารณสุขและการแพทย
องคกรดานเด็ก ภาคประชาสังคม
และนักวิชาการทีเ่ กีย่ วของ ในวัน
ที่ 5 ส.ค.65 จากนัน้ จะรวบรวม
ขอมูลและขอคิดเห็นที่ ไดจัดทํา
เปนขอเสนอแนะเสนอตอรัฐบาล
และหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของตอไป.

ย�นสอบสส.ดังเชิดคาหน�วยกิต ปลดล็อกตางดาว4ชาติ
นนทบุรี • เม�อวันที่ 4 ส.ค. ที่
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ (ป.ป.ช.) นายวัชระ เพชรทอง
อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปต ย ย�น
หนังสือถึงประธาน ป.ป.ช. เพ�อ
ใหสอบสวนนายพีระวิทย เร�อง
ลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายช�อ และ
หัวหนาพรรคไทรักธรรม กรณี
ไดรบั เร�องรองเรียนจากนางสิรนิ
ลักษณรายา คณานุรกั ษ วานาย
พีระวิทยกระทําการฝาฝนหรือไม
ปฏิบตั มิ าตรฐานทางจริยธรรมที่

ถือวามีลกั ษณะรายแรง
โดยนายวั ช ระเป ด เผย
วา เม�อวันที่ 29 พ.ย.53 นาง
สิรินลักษณรายาได โอนเงินคา
หน� ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษาโครงการ
หลั ก สู ต รปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร
บั ณ ฑิ ต ภาคพิ เ ศษ วิ ท ยาเขต
บางนา รุน ที่ 2 จํานวน 21,500
บาท เข า บั ญ ชี น ายพี ร ะวิ ท ย
เม�อครั้งเปนนักศึกษาโครงการ
หลักสูตรเดียวกัน เพ�อใหนําไป
ชําระคาการศึกษา แตไมดาํ เนิน
การ และจนถึงป 62 เม�อนายพีระ

วิทย ไดรบั เลือกตัง้ เปน ส.ส.แลว
ยังไมคืนเงินจํานวนดังกลาวแต
อยางใด ซึ่งนางสิรินลักษณรา
ยาไดฟองนายพีระวิทยตอศาล
แพงพระโขนงเร�องละเมิดเพ�อ
เรียกรองคาเสียหาย ซึ่งศาลมี
คําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ ม
226/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ม
226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.63
ใหนายพีระวิทยชาํ ระเงินจํานวน
21,500 บาท พรอมดอกเบีย้ และ
คาฤชาธรรมเนียมแกนางสิริน
ลักษณรายา.

ทํ า งานต อ ได ถึ ง กพ.68

ทําเนียบฯ • เม�อวันพฤหัสบดี
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด
เผยวา รัฐบาลไดมอบหมายให
กระทรวงแรงงานเปดใหนายจาง
และสถานประกอบการดําเนิน
การยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความ
ตองการจางแรงงาน 4 สัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ที่มีสถานะไมถูกตอง
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.
65 ซึ่งย�นไดต้งั แตวันนี้-15 ส.ค.
2565 ผานระบบอนุญาตทํางาน
คนตางดาวทางอิเล็กทรอนิกส
ที่เว็บไซต e-workpermit.doe.
go.th เพื่อให้แรงงานต่างด้าว
สามารถอยูแ ละทํางานตอในไทย
ได ไมเกินวันที่ 13 ก.พ.66 หาก
ตองการอยูทํางานตอตองขอตอ
อายุใบอนุญาตทํางานกอนที่จะ
สิ้นอายุ และย�นขอตรวจลงตรา
VISA ภายใน 13 ก.พ.66 โดย
นายทะเบียนจะอนุญาตใหทาํ งาน
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย คราวละ 1 ป รวม 2 ครัง้ ครัง้ แรก
นําคณะสมาชิกพรรคมอบชอดอกไมและอวยพรวันคลายเกิดครบ 58 ป นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต ไมเกิน 13 ก.พ.67 ครัง้ ที่ 2 ไมเกิน
13 ก.พ.68
นายกฯ และอดีตหัวหนาพรรค ปชป. ที่ตึกบางกอกทาวเวอร เม�อวันที่ 4 ส.ค.

น.ส.รัชดากลาววา สําหรับ
ขัน้ ตอนทีน่ ายจางตองดําเนินการ
มีดงั นี้ 1.นายจาง/สถานประกอบ
การ หรือบริษทั นําคนตางดาวมา
ทํางานในประเทศ ลงทะเบียน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสทเ่ี ว็บไซต
e-workpermit.doe.go.th เพื่อ
ขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2.ย�นบัญชีรายช�อแจงความตอง
การจางแรงงานตางดาว (Name
list) ตอกรมการจัดหางาน พรอม
ดวยรูปถายปจจุบันของคนตาง
ดาวทีเ่ ว็บไซต e-workpermit.doe.
go.th และชําระคาธรรมเนียม
ผานธนาคารกรุงไทย โดยมีคา ย�น
คําขอฉบับละ 100 บาท และคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานฉบับ
ละ 900 บาท หลังจากนัน้ ธนาคาร
กรุงไทยจะออกใบเสร็จรับเงินให
แกนายจาง ระยะเวลาดําเนินการ
15 วัน 3.นายจางย�นคําขออนุญาต
ทํางานแทนคนตางดาวตามแบบ
บต.50 พร อ มแนบเอกสาร
ประกอบการยื่นคําขออนุญาต
ทํางานตามแบบ อ.4 ระหวางวัน
ที่ 16 ส.ค.65-15 ต.ค.65

รองโฆษกประจํ า สํ า นั ก
นายกฯ ระบุวา 4.คนตางดาวใช
ใบรับคําขออนุญาตทํางานแทน
คนตางดาว พรอมกับใบเสร็จ
รับเงินคาธรรมเนียมแสดงตอ
เจาหนาที่ เพ�อขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกันตนกับสํานักงานประกัน
สังคม กรณีคนตางดาวที่รอขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมจากนายจาง
ระหวางนัน้ ตองซือ้ ประกันสุขภาพ
กับกระทรวงสาธารณสุข หรือซือ้
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน
ภั ย เอกชนก อ น และกรณี ค น
ตางดาวทํางานกับนายจางที่ ได
รับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน
ประกันสังคม จะตองซื้อประกัน
สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข
และนําหลักฐานการทําประกัน
สุขภาพของคนตางดาวมาย�นตอ
นายทะเบียน เพ�อรับการพิจารณา
อนุญาตใหทาํ งานไมเกิน 13 ก.พ.
66 และ 5.นายจางนําคนตางด
าวไปดําเนินการจัดเก็บขอมูลอัต
ลักษณบคุ คล ตรวจสุขภาพ 6 โรค
จัดทําหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
ระหวาง 16 ส.ค.65-13 ก.พ.66.
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ไปหมด 2 ลุง

านราษฎร งานหลวง หากไมเจ็บ ไมปวย “เสี่ยโอ”
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และรอง
หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ไปหมด
วันๆ หนึ่งไปหลายภารกิจ ในเวลาราชการ “เสี่ยโอ”
เดินสายงานกระทรวงดีอีเอส ขึ้นเหนือ ลองใต ขณะที่นอก
เวลาราชการ กับพรรคพลังประชารัฐถึงไหนถึงกัน
ยิ่งชวงนี้ “เสี่ยโอ” ชีพจร
ลงเทา เพราะงานราษฎร งาน
หลวงคิวแน�นเอี้ยด โดยเฉพาะ
เวลา 2 ลุง “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ
จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม และ “ลุง
ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และหัวหนาพรรคพลังประชา
รัฐ ลงพื้นที่ตรวจราชการ
นั่ น เพราะงานของดี อี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ
เอสคาบเกี่ยวในทุกๆ เร�อง ไม
วาลงพื้นที่ ไหน เวลาชาวบานหรือหน�วยงานในพื้นที่มีปญหา
หากผูบังคับบัญชาเรียกหารัฐมนตรีจะไดรับเร�องเอาไปแก ไข
ไดเลย
อยางวันกอน “ลุงตู” และคณะไปลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
“เสี่ยโอ” ก็รวมอยูในคณะ จนกลายเปน “ขาประจํา” ในทีม
ผูนําไปแลว
ขณะที่วันเสารที่ 6 สิงหาคมนี้ พรรคพลังประชารัฐ
มีการจัดโรดโชวที่ จ.หนองคาย พรอมเปดตัววาที่ผูสมัคร
ส.ส.ของพรรคหลายคน เปนอีกครั้งที่ “ลุงปอม” นําทีมไปเอง
เช็กช�อบิ๊กเนมในพรรคมากันไมนอย รวมถึง “เสี่ยโอ”
ที่ “ลุงปอม” ไปไหนไปดวย คอยชวยกันทําพรรค แม ใครจะ
วากระแสวูบก็ตาม
แถมในกําหนดการ “เสี่ยโอ” ยังมีคิวขึ้นปราศรัยพูด
กับพี่นองประชาชนในชวงเย็นๆ หลังวางเวนเวที ไฮปารก
มาสักระยะ
แลวใครจะเขาจะออกพรรคพลังประชารัฐ “เสี่ยโอ”
ไมหวั่นไหว เม�อวันอังคารประกาศเสียงดังฟงชัด “ผมไม
ไดอยูในฐานะผูอาศัย แตอยูในฐานะผูกอตั้งพรรค” ไมทิ้ง
แน�นอน
เรียกวา 2 ลุงไปทางไหน ไว ใจได “เสี่ยโอ” ไมทิ้งชัวร.
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4 บทความ

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๔)
เพื่ออธิษฐานจำ�พรรษาประวัติศาสตร์
ณ นครตักศิลา.. ในปี ๒๕๖๕!

ลี้คิมฮวง

ไ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net
Line : @THAIPOST สามัคคีปาหี่ล่มสภาล้ม กม.ลูก!
กลายเป็นพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยซะงั้น การเมือง
เรื่องผลประโยชน์อะไรก็เกิดขึ้นได้ ต้องตามไปลุ้นวัน
พุธหน้าต่อ ทำ�ให้คอการเมืองพากันงงว่าทำ�ไมต้องกลับลำ�ไป
มา ถ้าลงมติเห็นชอบสูตรคำ�นวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 ตามร่าง
ของคณะกรรมาธิการก็ฉลุยไปแล้ว แว่วมาว่าที่พลิกเกมโหวต
หาร 500 อาจเป็นเกมรัฐบาลที่ลวง
พรรคเล็กให้ดี ใจเก้อ ก่อนศึกซักฟอก
พอหลั ง เทคะแนนเสี ย งช่ ว ยลงมติ ไ ว้
วางใจนายกฯ กับ 10 รมต.แล้ว คราว
นี้ก็พลิกกลับไปหาร 100 อีกตลบ เข้า
ตำ�รา “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่า
ขุนพล” ถึงว่า “หมอระวี มาศฉมาดล”
ส.ส.บั ญ ชี ร ายชื่ อ หั ว หน้ า พรรคพลั ง
ธรรมใหม่ ปรี๊ดแตก ประณาม 2 พรรค
นพ.ระวี
ใหญ่ชกใต้เข็มขัด เล่นนอกกติกาไม่ใช่
มาศฉมาดล
วิ ธี ที่ ลู ก ผู้ ช ายทำ � กั น ... รั ฐ บาลรู้ ดี ขื น
ปล่อยร่างหาร 500 ไปถึงมือศาลรัฐธรรมนูญ ยังไงก็ขัด รธน.แน่
ในเมื่อเป็นกฎหมายสำ�คัญที่เสนอโดย ครม. อาจต้องรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สู้อย่าปล่อยผ่านเสียดีกว่า ยื้อให้พ้น 180 วัน
ก็โยนเป็นเรื่องของรัฐสภาไป รัฐบาลก็ลอยลำ� เรียกว่าทำ�แท้ง
แบบชอบธรรมที่สุด แถมยังช่วยทอดเวลาออกไปอีก จากที่ก่อน
หน้านี้คาดการณ์กันไว้ว่าหากกฎหมายลูก 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้
ก็น่าจะถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่ซะที รัฐบาลก็น่าจะยุบสภาได้ แต่
ถ้า กม.ลูก เลือกตั้ง ส.ส. ต้องกลับมาเสนอใหม่ อายุของรัฐบาล
ประยุทธ์ก็จะยืนยาวต่อ เผลอๆ จะอยู่ครบวาระ 4 ปี ในเดือน
มี.ค.66 ไปเลยก็ได้
• เสาร์น้ี “บิก๊ ป้อม” ขนทัพ ลงพืน้ ที่โรดโชว์ พปชร. ครัง้
ที่ 2 ไปทัง้ ทีจดั ทัง้ การบ้านและการเมือง ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ โชว์
รูปบิก๊ ป้อมหราพรึบ่ ทัว่ หนองคาย โดยระบุขอ้ ความ “ไม่รู้ ไม่รู้ แต่
ไม่แล้งแน่” โครงการพัฒนาน้�ำ บาดาล ไม่รอ้ น ไม่แล้ง กักเก็บน้�ำ
ฟื้นชีวิต พัฒนา ต่อยอดเกษตรกรไทย
ด้วยภาษีเกษตรกร พลิกชีวิตเกษตรกร
ทัว่ ไทย ให้มนี �ำ้ ใช้ตลอดปี งบประมาณ
จากภาษี ป ระชาชน เพื่ อ ประชาชน
โปรโมตสมฐานะทั่นรองนายกฯ ห้วย
หนอง คลอง บึง ส่วนกิจกรรม “พลัง
ประชารัฐ พลังเพื่อชาติไทย” จัดบริเวณ
ลานฝั่งตรงข้าม Chic Chic Market
แลนด์มาร์คใหม่ กลางเมืองหนองคาย
พล.อ.ประวิตร
เริม่ ตัง้ แต่ 4 โมงเย็น ไฮไลต์ของงานคือ
วงษ์สุวรรณ
คิวประคองบิก๊ ป้อมขึน้ เวทีปราศรัยเวลา
ทุม่ ตรง ช่วงแรกของงานจะเริม่ จากนายเอกภาพ พลซื่อ นายก
อบจ.ร้อยเอ็ด ทีจ่ ะเปิดตัวในฐานะว่าทีผ่ สู้ มัคร ส.ส.ร้อยเอ็ด จาก
นัน้ นายวิรชั รัตนเศรษฐ จะพูดในหัวข้อ “ผลงานรัฐบาล 8 ปีท่ี
ผ่านมา” นายศักดิด์ า จันทรสุวรรณ ว่าทีผ่ สู้ มัคร ส.ส.หนองคาย
แนะนำ�ตัว ต่อด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม
บรรยาย “ยุคทองอุตสาหกรรมภาคอีสาน เชื่อมโยง EEC” นาย
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่าย
“เศรษฐกิจดิจิทัลก้าวทันโลกออนไลน์” น.ส.ประภาลักษณ์ สิทธิ
ว่าทีผ่ สู้ มัคร ส.ส.หนองบัวลำ�ภู แนะนำ�ตัว
• ส่วนแกนนำ�เบื้องหลังคนสำ�คัญของงานที่ ไม่ถูกเอ่ยชื่อ
“พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา” ที่เวลานี้ผันตัวเป็นลูกอีสาน ลุย
ทำ�พื้นที่มาตั้งแต่วางมือจากชิงตำ�แหน่งผู้ว่าฯ กทม. ใช้คอนเน็ก
ชั่นในฐานะอดีต ผบ.ตร. กับตำ�รวจ ทหารในพื้นที่ เก็บเสียง
เล็กเสียงน้อยให้มากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ “บิ๊กป้อม” รู้ดีว่าเลือกตั้ง
ครั้งหน้า สถานการณ์ พปชร.อีสานสาหัสสากรรจ์อยู่ ส.ส.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ เหลือ 6 คน จาก 12 คน
ตอนเลือกตั้งปี 62 และดูท่าจะหดลงอีก มีข่าว 2 ส.ส.ชัยภูมิ
เก็บเสื้อผ้าเตรียมเผ่นไปซบอกเสี่ยหนู รอแค่สัญญาณเลือกตั้ง
เท่านั้น ประเมินแล้วกอดยี่ห้อ พปชร. อยู่ต่อคงรอดยาก กระแส
ครอบครัวเพื่อไทยแรงเหลือเกิน ที่พอ
สู้ ได้ก็มีภูมิใจไทย นอกจากบิ๊กป้อมตั้ง
“บิ๊กอี๊ด” พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีต
แม่ทัพภาค 2 เป็นแม่ทัพอีสาน ดูแล
ทั้ง 20 จังหวัด ทำ�งานเคียงคู่กับวิรัช
รัตนเศรษฐ และสามมิตรสายอีสาน
ภายใต้การนำ�ของ “สุริยะ” แล้ว ยัง
มี “บิ๊กแป๊ะ” ทำ�หน้าที่แม่ทัพหลังม่าน
ดูแลอีสานตอนบน 12 จังหวัด ลงพื้นที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์
พบชาวนา ช่วยแก้ปัญหาราคาข้าว ใน
ชัยจินดา
ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเห็นข่าวคราว
เป็นโต้ โผให้ โรงพักต่างๆ จัดกีฬาต้านยาเสพติด “จักรทิพย์ คัพ
2022” มีทั้งฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ชิงรางวัลเงินแสน พปชร.
ระดมกำ�ลังขนาดนี้ ไม่รู้ว่าจะพอแหวกปรากฏการณ์แลนด์สไลด์
ไหวมั้ย เจาะไม่เข้า เที่ยวหน้าอีสานต่ำ� 10 แน่.

One China

One China Policy หรือนโยบายจีนเดียว เป็นนโยบายที่
ยืนยันว่ามีเพียงรัฐเดียวที่ใช้ชื่อว่าจีน โดยหลักการถือว่าทั้งไต้หวัน
และจีนแผ่นดินใหญ่คือจีนทั้งหมด ทั้งนี้ นโยบายจีนเดียวเป็น
รากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
เป็ น จุ ด ยื น ที่ จี น ยื่น ต่ อ นานาชาติ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะเริ่ ม ต้ น สถาปนา
ความสัมพันธ์กับจีน ขณะที่รัฐบาลสหรัฐยอมรับว่ารัฐบาลจีนเป็น
รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีน แต่กลับไม่
ยอมรับการกล่าวอ้างของจีนว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และ
ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของไต้หวัน.

ตอน ....สัตตาหกรณียะครั้งแรกในพรรษาปีพุทธศักราช
๒๕๖๕ สู่หุบเขาสวัต (Swat Valley) ตามนิมนต์ของ
ตระกูลออรังเซบ (Aurangzeb) เจ้าผู้ครองแว่นแคว้น
สวัตรุ่นสุดท้าย

เ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ระหว่างวัน
ที่ ๒๓-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นห้วงเวลาที่อาตมาได้กระทำ�
สัตตาหกรณียะตามพุทธานุญาต ด้วยมีเหตุอันควร ได้แก่ การ
ไปฉลองศรัทธาตระกูลออรังเซบ... ที่มีหนังสือลงนามโดย
Ms.Zenab Adnan ภรรยาของ Miangul Adnan Aurangzeb ผู้ล่วงลับ
ซึ่งได้นิมนต์ ไว้เมื่อปี ๒๕๖๒ ในครั้งแรกที่อาตมาเดินทางมาเยือนถิ่น
อารยธรรมมรดกโลกพุทธศาสนาในอาณาจักรกุษาณะ .. แคว้นคันธาระ
ทั้งนี้เพื่อขอให้ ได้อัญเชิญ Bell of Peace มาประกอบศาสนพิธีอธิษฐาน
อำ�นาจธรรมให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแผ่นดินสวัต.. ที่
Prince Adnan (Miangul Adnan) ท่านรักและผูกพันมาก
เมื่อได้ตัดสินใจเดินทางมาจำ�พรรษาประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์
ในพุทธศาสนาบนแผ่นดินแว่นแคว้นคันธาระ ณ นครตักศิลา.. ในรัฐ
ปัญจาบ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปัจจุบัน.. จึงได้นึกถึง Prince
Adnan.. ที่ ได้อาราธนานิมนต์ ไว้ ในครั้งนั้น
แต่เป็นที่น่าปลงสังเวชเป็นอย่างยิ่ง ในสภาพธรรมทั้งหลายที่
ต้องเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา... เมื่อได้
ทราบข่าวการถึงแก่ชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนของ Prince Adnan
Aurangzeb .. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อนจะเดินทางมา
จำ�พรรษา แต่ด้วยระลึกถึงความจริงใจ.. ความตั้งใจจริงของ Prince
Adnan.. ที่อาราธนานิมนต์มาเยี่ยมเมืองสวัต เพื่อจะได้ประกอบศาสน
กิจติดตั้ง Bell of Peace ที่พิพิธภัณฑ์เมืองสวัต จึงตกลงใจในการรับ
นิมนต์จากภรรยาของ Prince Adnan คือ Ms.Zenab Adnan และ
ตระกูล Aurangzeb .. ที่ยังมีน้องชายของ Prince Adnan ๒ คน ซึ่ง
อยู่ด้านหลัง
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ .. จึงได้ทำ�การสัตตาหกรณียะตามพุทธา
นุญาต ให้สามารถเดินทางออกจากเขตจำ�พรรษา ด้วยมีเหตุอันสมควร
ตามพระธรรมวินัยได้ ทั้งนี้ จะต้องไป-กลับภายใน ๗ วัน เพื่อเข้าสู่เขต
อธิษฐานจำ�พรรษา.. การอธิษฐานจะได้ ไม่ขาด.. ที่เรียกว่า ขาดพรรษา..
และอาจจะอาบัติ (บาปจากการกระทำ�ผิดพระวินัย) ด้วย...
การออกเดินทางจากนครตักศิลา.. (หุบเขาตักศิลา) เมืองหลวง
ของแคว้นคันธาระในอดีต เพื่อเดินทางโดยรถยนต์ ไปสู่เมืองสวัต.. ที่
อยู่ในแว่นแคว้นคันธาระในอดีตเช่นเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีรถตู้ของ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ�ปากีสถานจัดถวายครั้งนี้ โดยมีพันเอก
(พิเศษ) อดิศักดิ์ โชวิเชียร และภริยา (น.ส.หทัยรัตน์ วารีสมานคุณ)
ติดตามไปถวายการดูแลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน
นัก ประมาณ ๓ ชั่วโมงเศษๆ.. ไม่ถึง ๔ ชั่วโมง ไปบนถนนหลวงที่ตัดใหม่
ผ่านเส้นทางด่วน ซึ่งออกจะสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่าสมัย
ก่อนเป็นอย่างมาก...
เมื่อรถยนต์ที่นำ�พาไปวิ่งเข้าสู่พื้นที่หุบเขา Swat .. จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์สองข้างทางมากขึ้น.. โดยเฉพาะเสน่ห์ของเส้น
ทางที่ตัดลอดอุโมงค์เข้าสู่ทิวเขา.. หลายลูก.. หลายอุโมงค์.. มากกว่าใน
ทุกที่.. ที่เคยเดินทางไป.. จึงได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่แปลกใหม่...
ข่าวสาร... ที่เคยฝังใจว่า กำ�ลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่สีแดงในเรื่อง
ก่อการร้ายจากในอดีต ค่อยเจือจางหายไปจากจิตใจ.. ทิวทัศน์ที่สวยงาม
ด้วยธรรมชาติได้เข้ามาแทน.. ยิ่งได้เห็นการปฏิสันถารดูแลอย่างดี.. ยิ่ง
เสริมสร้างความรู้สึกยินดียิ่งที่ ได้มาเยือนหุบเขาสวัต.. ที่ร่ำ�ลือว่า ดุจดัง

ห

ลังจากทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2565 เห็นชอบคำ�ขออุทธรณ์
ของกองทัพอากาศ (ทอ.) ให้ผ่านวงเงินงบประมาณ 369.1345
ล้านบาท ในโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ โจมตี F-35A เพื่อ
ทดแทนเครื่องบินรบที่กำ�ลังทยอยปลดประจำ�การ
ทอ.ได้จัดทำ�ไทม์ ไลน์ ไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
ทราบถึงการวางแผน เตรียมการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากวันที่ ได้
ส่งหนังสือ Letter of Request (Price and Availability : P&A) ให้กับ
JUSTMAGTHAI เมื่อ 28 ธ.ค.2564 เพื่อให้เข้ากระบวนการ ซึ่งต้องผ่าน
ขั้นตอนการขออนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐ โดยมีระยะเวลาการ
ขอ P&A ทั้งสิ้น ประมาณ 12 เดือน คาดการณ์ว่าจะได้รับคำ�ตอบการขอ
P&A ภายใน ม.ค.2566
โดยถ้าหากได้รับการอนุมัติการขาย พร้อมทั้งทราบระยะเวลาการ
จัดหา รวมถึงราคายุทโธปกรณ์ กองทัพอากาศจะสามารถดำ�เนินการใน
เรื่อง Letter Of Offer And Acceptance (LOA) กับทางการสหรัฐ แล้ว
เสร็จใน มิ.ย.2566 ซึ่งจะส่งผลให้ ทอ.สามารถลงนามในหนังสือ LOA
และสามารถผูกพันงบประมาณได้เรียบร้อยใน ส.ค.2566 ซึ่งการดำ�เนิน
การในการจัดทำ�หนังสือ LOA กับทางการสหรัฐ
“กองทัพอากาศต้องทราบงบประมาณ ที่กองทัพอากาศจะได้รับ
ในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ โจมตีทดแทนก่อน ถึงจะทำ�การตกลง
กับทางการสหรัฐได้ ถึงจำ�นวนอากาศยาน และส่วนสนับสนุนอื่นๆ ภาย
ใต้การจัดทำ�สัญญาตามกรอบงบประมาณที่ ได้รับ แต่หากกองทัพอากาศ
มิได้รับงบประมาณในปี 2566 ก็ไม่สามารถจัดทำ�หนังสือ LOA กับ
ทางการสหรัฐได้”
และหากกองทัพอากาศเสนอความต้องการเครื่องบิน F-35 ใน
ปี 2567 จะทำ�ให้ต้องรอคิวการพิจารณาสายการผลิต และไม่สามารถ
เริ่มกระบวนการจัดหาได้ทัน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรีก
และสาธารณรัฐเช็ก (กลุ่ม NATO) ซึ่งมีแผนจะสั่งจองการผลิต ในปี
2565-2566 หากกองทัพอากาศสั่งจองการผลิตล่าช้าจะต้องต่อคิวจาก
ทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว และความพร้อมปฏิบัติการของเครื่องบิน F-35
ครบฝูง จะเลื่อนออกไปเป็นปี 2577 ซึ่งในห้วงเวลา ระหว่างปี 2575
–2577 ส่งผลให้ประเทศไทยจะขาดขีดความสามารถในการป้องกันภัย
ทางอากาศ เนื่องจากการปลดประจำ�การเครื่องบินขับไล่ โจมตีที่มีอายุ
การใช้งานจำ�นวนมาก
“จากความจำ�เป็นที่กองทัพอากาศต้องดำ�รงขีดความสามารถใน

สวิตเซอร์แลนด์ ในเอเชีย... ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดในปากีสถาน...
หุบเขาสวัต (Swat Valley) ... เมื่อมองดูด้วยสายตาจะเห็นสภาพ
เป็นหุบเขาขนาดใหญ่สลับซับซ้อน ออกจะคล้ายอำ�เภอเบตง จังหวัด
ยะลา ใต้สุดสยามของประเทศไทยเรา... โดยข้อมูลทางการได้ระบุว่า..
หุบเขาสวัตมีพื้นที่ โดยรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ตั้งอยู่
ในรัฐ KP (Khyber Pakhtunkhwa) ทางด้านชายแดนตะวันตกเฉียง
เหนือ ซึ่งชาวปากีสถานภาคภูมิใจยิ่งว่า.. เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ด้วย
น้ำ�และดิน.. อันเหมาะแก่การทำ�กสิกรรม.. เกษตรกรรม.. จึงได้เห็นป้าย
ข้างทางบอกชื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน Swat ว่าเป็น University of
Agriculture…
วิวทิวทัศน์ที่นั่งรถผ่านเข้าไปสู่หุบเขาสวัต ยังสวยงามตระการตา
ด้วยสันเขาสูง โตรกธาร หมู่บ้านชุมชนที่ผุดเป็นหย่อมๆ .. ไปตลอดแนว
ทิวเขา ให้เห็นกระจัดกระจายไปตามไหล่เขา
ภูมิประเทศของหุบเขาสวัต.. จึงมีทั้งที่ราบลุ่มหุบเขา ที่ราบสูง
และพื้นที่บนยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมไปตลอดทั้งปี... ออกจะดูละม้าย
คล้ายกับโพคาราในเนปาล... แต่กลิ่นอายอารยธรรม.. นั้น... แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง.. ด้วย ๒ ข้างทางที่ต้องจอดแวะลงไปทัศนศึกษาและสักการ
บูชาสถูปเก่าแก่.. พระพุทธรูปที่แกะสลักบนโขดหินตามภูเขา.. ที่มีจำ�นวน
มากมาย.. อันเป็นหลักฐานที่รับรองข้อมูลประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้
ว่า... เป็นแผ่นดินที่พุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองสูงสุดมาก่อนแน่นอน.. ในสมัย
คันธาระ.. เป็นอาณาจักรพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ ไม่ด้อยไปกว่าแคว้นมคธ
ในมัชฌิมประเทศเลย.. ก็ว่าได้..!!
ในระหว่างทางที่เข้าสู่หุบเขาสวัต.. คณะผู้ดูแลได้ขอนิมนต์แวะ
พักริมแม่น้ำ�สวัต ที่ ไหลรินเย็นใจใสสะอาดมาจากภูเขา... ก่อนจะเดิน
ทางไปแวะสักการะ Shingardar Stupa.. ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ห่าง
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณไม่น่าเกิน ๑ กิโลเมตร แต่หนทางที่คดเคี้ยว
เลี้ยวไปมาในหมู่บ้านการเกษตรขนาดย่อม.. ให้แลดูเป็นที่ยากต่อการ
สัญจรไปเยือนโดยไม่มีคนรู้เส้นทาง.. นำ�ทาง...
เมื่อได้เห็น ชินการ์ดาร์สถูป (Shingardar Stupa) ให้หวนนึกไป
ถึง ธัมเมกขสถูป ที่มีลักษณะทรวดทรงองค์เอวคล้ายกันมาก แม้ขนาด

จะต่างกัน.. อันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ศิลปะในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่แผ่ไปทั่ว
ชมพูทวีป.. จริงๆ!!
ตามประวัติ สถูปดังกล่าวบูรณะล่าสุด
เมื่อปี ๑๙๗๒ มีความสูงประมาณ ๓๐๐ ฟุต
ความกว้างที่ส่วนยอด ๙๗ ฟุต พื้นฐานล่างวัด
โดยรอบมีขนาด ๔,๔๐๐ ฟุต โดยมีประวัติทาง
โบราณคดีเขียนบันทึกแสดงไว้เป็นหลักฐาน
ในการศึกษาว่า พระราชาอุตระ ได้อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาบน
หลังช้าง เพื่อไปสู่สถานที่แห่งหนึ่ง แต่เมื่อช้าง
พาหนะเชือกดังกล่าวเดินทางมาถึงบริเวณนี้
ได้ล้มตายลง โดยไม่ทราบสาเหตุ ร่างของช้าง
กลายเป็นศิลาขนาดใหญ่
พระราชาอุตระจึงได้สร้างพระเจดีย์และ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ณ พุทธเจดีย์แห่ง
นี้!!
ในวันนัน้ (๒๓ ก.ค.๒๕๖๕) เมื่อรถยนต์ทน่ี ง่ั .. เข้าสูพ่ น้ื ทีด่ งั กล่าว ได้มี
ประกายสายฝนเป็นละอองสาดลงมาเบาๆ ท่ามกลางอากาศทีส่ ว่าง ไม่ได้มี
อาการใดๆ ว่าฝนฟ้าจะตก.. มีแสงแดดส่องตามปกติ.. ฝนเป็นนิมติ อันหนึง่
ทีแ่ สดงความเป็นมงคลในทุกครัง้ เมื่อเข้าสูก่ ารสักการบูชา.. พระรัตนตรัย...
ในสถานทีส่ ถูปพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ .. ในทุกหนทุกแห่ง
เมื่อได้ชื่นชมพระสถูปที่ตั้งตระหง่านท้าทายแดดลมฝนมาพอ
สมควรแล้ว.. จึงเห็นสภาพที่ถูกรื้อค้นทำ�ลายจากน้ำ�มือของมนุษย์ ใน
แต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะคนในท้องถิ่น ที่ ไม่เข้าใจในคุณค่าของโบราณ
สถานเหล่านี้ที่มีอายุมายาวนานร่วมสองพันปี โดยยังมีสภาพที่พอให้
เห็นในความเป็นโบราณสถานของพุทธศาสนาจากซากปรักหักพัง ดัง
ที่เป็นเนินสถูปโบราณไว้ ให้ดูต่างหน้า... จึงอุทานในใจว่า... เป็นไปได้
อย่างไรกับสภาพที่ยังคงสมบูรณ์ ในเชิงของโบราณคดี ให้ ได้ดำ�รงอยู่
ให้เห็นถึงปัจจุบันนี้.. ซึ่งเหตุผลอันหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานในเชิงอ้างอิง
ได้อย่างแท้จริง คือ การที่รัฐบาลปากีสถาน โดยกองโบราณคดีใน KP
(Khyber Pakhtunkhwa) ได้เข้ามาทำ�นุบำ�รุงดูแลรักษาอย่างจริงจัง และ
ดูแลป้องกันบูรณะได้ทันเวลา.. จึงยังไม่ถูกทำ�ลายจากชาวบ้านจนสูญ
สิ้นสภาพไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ ดุจดังที่หลายแห่งนั้น สภาพของความเป็น
โบราณสถานได้สูญสิ้นไปจนไม่เหลือร่องรอย....
สถูปชินการ์ดาร์.. แห่งนี้ หากได้รับการบูรณะจากผู้มีความรู้ทาง
โบราณคดีอย่างดี ถูกต้องตามหลักศิลปะในยุคสมัย.. ย่อมจักสวยงามและ
ทรงคุณค่ายิ่ง.. ต่อจิตวิญญาณของชาวพุทธ.. ทั่วโลก.....
ก่อนออกจากชินการ์ดาร์สถูป.. ได้แวะไปถ่ายรูปกับเด็กๆ ชาว
ปากีสถานตอนเหนือ ที่มีผิวพรรณวรรณะออกไปทางเอเชียกลาง.. ยุโรป
ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรีก ที่เข้ามาปกครองพื้นที่ในสมัยพระเจ้า
อเล็กซานเดอร์มหาราช ที่ทิ้งให้แม่ทัพนายกอง.. ปกครองดูแลบ้านเมือง
แถบนี้ ก่อนพระองค์จะเสด็จกลับ... และไปสวรรคตในระหว่างทางผ่าน
เข้าสู่ หุบเขาบามิยัน.. ที่ตั้งอยู่ในอัฟกานิสถาน ปัจจุบัน
เมื่อรถยนต์เข้าสู่เส้นทาง เพื่อเดินทางต่อไป.. ในระหว่างทางได้
แวะลงไปสักการะ Ghaligai Buddha ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสลักบนศิลา
ภูเขาขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่เชิงเขา เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่
ยังคงเหลือร่องรอยของความเป็นพุทธศิลป์คันธาระได้เห็น... โดยเฉพาะ
จากเส้นลายแสดงริ้วจีวรที่ยังสมบูรณ์.. ส่วนพระพักตร์ .. พระเศียร ถูก
ทำ�ลายสิ้น คล้ายๆ กับทุกแห่ง.... (ติดตามอ่านตอนต่อไป).

เจริญพร
dhamma_araya@hotmail.com

ไทม์ไลน์อาวุธเชิงยุทธศาสตร์
เครื่องบินสหรัฐ-เรือดำ�น้ำ�จีน

การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การดำ�รงความพร้อมรบ
และหากมิได้จัดสรรงบประมาณในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ โจมตี
ทดแทน ในปี 2566 จะเป็นผลให้กองทัพอากาศไม่สามารถจัดทำ�หนังสือ
LOA กับทางการสหรัฐได้ทันในปี 2566 ได้ ส่งผลให้การดำ�เนินการใน
การจัดหาเครื่องบินขับไล่ โจมตีทดแทนล่าช้าไปอีก 2 ปี ซึ่งทำ�ให้เสีย
โอกาสและขาดความพร้อมรบของฝูงบินขับไล่ โจมตีทดแทนที่ล่าช้าจาก
ปี 2575 เป็นปี 2577 กองทัพอากาศกำ�หนดความต้องการระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2563–2573) ตามที่ระบุในสมุดปกขาว พ.ศ.2563
แต่ในที่สุดต้องอยู่ที่การอนุมัติของสภาคองเกรสว่าจะเห็นชอบใน
การขายเครื่องบินเทคโนโลยี Stealth ให้กับไทยหรือไม่ ซึ่ง ทอ.เองก็ยัง
ต้องลุ้นต่อไป เพราะยังไม่มีความแน่นอน ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของสหรัฐที่ให้ข้อมูลสนับสนุนไทยต่อสภาคองเกรสมีส่วนสำ�คัญเป็นอย่าง
ยิ่ง รวมไปถึงปัจจัยทางด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จะชี้ขาดอันดับ
สุดท้าย
ดังนั้น การอุทธรณ์คำ�ของบ ต่อ กมธ. โดยดัมพ์วงเงินลงเหลือแค่
5 เปอร์เซ็นต์จากเพดานผูกพันงบประมาณข้ามปี โดย พล.อ.อ.นภาเดช
ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ประกาศคืนเงินให้คลังถ้าสภาคองเกรสไม่ผ่านนั้น ก็
เป็นแนวทางที่รอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อภาพรวมของการใช้
งบของ ทอ.ในปีต่อไป ถ้างบต้องตกน้ำ�ไปในที่สุด
ข้ามมาที่กองทัพเรือ (ทร.) หลังจากที่ CSOC รัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สามารถหาเครื่องยนต์ MTU396
ของเยอรมนีมาใส่ในเรือดำ�น้ำ� S26T ซึ่งกองทัพเรือไทยสั่งจากจีนได้
และเสนอเครื่องยนต์รุ่น CHD 620 ที่จีนผลิตเองทดแทน แต่กองทัพ
เรือได้แจ้งยืนยันความต้องการใช้เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
MTU 396 ตามข้อตกลงเดิม เนื่องจากเครื่องยนต์ CHD620 ที่บริษัท
CSOC เสนอ ไม่เคยมีการใช้งานในเรือดำ�น้ำ�ของประเทศใดมาก่อน
โดย ทร.ยืนยันว่า CSOC ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องเครื่องยนต์

คือ 1.ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงในเรือดำ�น้ำ�
2.มีความปลอดภัยในการใช้งานจริง 3.มีการรับประกัน การ
บริการหลังการขาย และการซ่อมบำ�รุง 4.ตอบสนองด้านความ
ต้องการใช้งานทางยุทธการของกองทัพเรือ และเพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้อตกลง ทร. ขอให้ทางบริษัท CSOC
จัดทำ�ข้อเสนอแนวทาง ระยะเวลา และแผนงานการดำ�เนิน
การแก้ ไขปัญหา ใน 9 ส.ค.2565
มีรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า CSOC จะส่งข้อเสนอ
เป็นเอกสาร และคงไม่มีตัวแทนมาประชุมหารือกันอีกรอบ
เพราะเป็นที่รับทราบกันว่า ถึงอย่างไรทางบริษัทก็คงไม่
สามารถหาเครื่องยนต์เยอรมันได้อย่างแน่นอน นำ�ไปสู่การ
ยกเลิกสัญญา
ก่อนไปสู่ขั้นตอนการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ ในการเดินหน้าโครงการ
เรือดำ�น้ำ�เข้าประจำ�การตามแผนพัฒนากองทัพ ให้ทันต่อสถานการณ์
และภัยคุกคามด้านต่างๆ ในภูมิภาคนี้
โดยมีการประเมินว่า ทางการจีนจะเสนอแนวทางการจัดหาเรือ
ดำ�น้ำ� Yuan class มือสอง ให้กับ ทร.ไทย จำ�นวน 2 ลำ� เพื่อใช้ ในการ
ฝึกศึกษา โดยยังไม่มีการพูดเรื่องการขอคืนเงิน 7 พันล้านที่เราจ่ายไป
ก่อนหน้านี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการหั่นเงินส่วนหนึ่งจากจำ�นวนกว่า 7
พันล้านที่ ไทยได้จ่ายไป นำ�ไป Upgrade เรือดำ�น้ำ�มือสองก่อนส่งมอบให้
ไทยโดยใช้เวลาไม่นานนัก เพื่อเป็นการชดเชยให้ ไทยที่เสียโอกาสได้เรือ
ดำ�น้ำ� S26T เข้าประจำ�การตามกำ�หนดเวลาเดิม
แต่ไม่ได้หมายความว่า เรือดำ�น้ำ� S26T ซึ่งต่อเรือใกล้เสร็จ
สมบูรณ์แล้วจะถูก “ปิดจ๊อบ” ขายทอดตลาดไป เนื่องจาก CSOC ก็คาด
หวังว่าในอนาคต ถ้า ทร.ได้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องยนต์ CHD620 ที่
จีนผลิต และมีการใช้จริงในเรือดำ�น้ำ�ของจีน รวมทั้งได้ทดสอบมาตรฐาน
อย่างเป็นทางการในอนาคต ก็อาจจะเริ่มทำ�สัญญากันใหม่ แต่ก็ไม่ใช่เป็น
เรื่องง่ายที่ ทร.ไทยจะกลับไปซื้อเรือดำ�น้ำ� S26T อีกครั้ง
ภาพรวมของการจัดหาอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของไทย ในช่วง
สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคต่างๆ ไม่ใช่จะทำ�ได้ง่ายนัก นอกจาก
ต้องฝ่าด่านการเมืองภายในประเทศแล้ว ยังต้องฝ่าด่านความขัดแย้งของ
มหาอำ�นาจ ที่ส่งผลให้ โครงการซื้ออาวุธเดินไปไม่ถึงฝั่งฝัน
แต่เป้าหมายของไทยคงไม่ใช่เพื่อการรบ แต่เป็นเหตุผลเรื่องการ
ป้องกัน ป้องปราม อย่างที่กองทัพพยายามอธิบายในกรอบความมั่นคง ที่
หวังว่าอย่างน้อยเพื่อลดการกดดันจากพลังอำ�นาจอื่นๆ เสริมสร้างความ
มั่นใจให้กับรัฐในการเจรจาต่อรอง รักษาสมดุลของชาติมหาอำ�นาจที่
พยายามดึงไทยไปเป็นพวก
ในขณะที่เหล่าทัพก็ได้อานิสงส์จากการพัฒนา เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้กับเหล่าทัพด้วย.
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บทความ 5

ถ

ามหน่อยครับ
หาร ๑๐๐ กับ หาร ๕๐๐ ทำ�ให้ประเทศไทยมี
ผู้แทนราษฎรที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือเปล่า?
ถ้าหารแล้วเราได้ผู้แทนฯ ไม่ โกงไม่กิน ก็ควรสนับสนุน
สุดลิ่มทิ่มประตู
แต่หารแล้วเป็นเรื่องความได้เปรียบในการเลือกตั้ง
ของพรรคการเมือง แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร
นอกจากหารแล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบ รัฐสภาไทย
ได้คดิ เรื่องปฏิรปู การเมือง ให้มี ส.ส.น้�ำ ดีเต็มสภาบ้างหรือเปล่า
ก็อ้างได้ครับว่า การแก้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. กับการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หรือการตรวจสอบการ
ทำ�งานรัฐบาลของฝ่ายค้าน เป็นคนละเรื่องกัน
แต่คนทีจ่ ะมาเป็นรัฐบาล หรือฝ่ายค้านมาจากการเลือก
ตั้ง ส.ส.นี่ซิครับ ฉะนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยคงไม่ได้
เกมชิงไหวชิงพริบ เข้าข่ายทำ�ลายความน่าเชื่อถือของ
สภาหนักเข้าไปทุกที
ตามข่ า วบอกว่ า สาเหตุ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มรั ฐ สภาล่ ม เมื่ อ
วันที่ ๓ สิงหาคม มีสาเหตุมาจาก ส.ส.พลังประชารัฐ และ
ส.ส.เพื่อไทย อยู่ในห้องประชุมกันน้อย เนื่องจากไม่ต้องการ
ให้องค์ประชุมครบ
เพราะ ส.ส.ทั้งสองพรรคไม่ต้องการให้ ใช้สูตรคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย ๕๐๐ จึงเล่นเกมล่มสภามันซะเลย
๑๕ สิงหาคมนี้ หากพิจารณาไม่ทัน ร่างกฎหมายก็ตก
ไป ส่วนจะกลับไปใช้ร่างฉบับเดิมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
จริงหรือไม่ ก็ยังเป็นปัญหาว่าใช่หรือเปล่า?
แต่...ก่อนจะไปถึงจุดนัน้ คุณหมอระวี มาศฉมาดล ส.ส.
บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ทิ้งระเบิดลูกใหญ่
บอกว่ามีคำ�สั่งให้ ส.ส.กลับบ้านเพื่อทำ�ให้สภาล่ม
“...ไม่คิดว่าจะมีการเล่นเกมใต้ โต๊ะ ชกใต้เข็มขัด ทำ�ใน
สิ่งที่ ไม่ควรจะทำ� ทำ�ให้รัฐสภาเสื่อมเสีย แต่เท่าที่ทราบคือมี
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึง่ ออกคำ�สัง่ ให้ ส.ส.ในพรรคเซ็นชื่อ
เสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย
แต่เมื่อ ส.ส.บางคนไม่ทำ� ยังอยู่ร่วมประชุม ก็ยังมี

สภาจบที่หาร ๕๐๐
ตัวแทนมาไล่ ส.ส.ให้กลับบ้าน อ้างว่านายสั่งให้กลับ มีหลายคน
มาเล่าให้ฟัง
แม้กระทัง่ ส.ส.พรรคเล็กบางคนก็ยงั ถูกตัวแทนคนดังกล่าว
มาสัง่ ให้กลับบ้านเช่นกัน เนื่องจากเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่
จึงทำ�ให้ ส.ส.หายไปจำ�นวนมาก จนในที่สุดรัฐสภาก็ล่ม
สภาล่มไม่ได้เกิดจากเหตุสมาชิกไม่ครบแบบทั่วไป แต่เกิด
จากการเล่นเกมของพรรคใหญ่อันดับหนึ่งและสอง ที่สมาชิกไม่
ยอมแสดงตนร่วมประชุม มีความพยายามคว่�ำ การประชุมให้ได้
เพื่อทีก่ ฎหมายลูกจะไม่สามารถมี โอกาสเข้าสภาได้ และต้องย้อน
กลับไปใช้สูตรคำ�นวณหาร ๑๐๐ ตามร่างที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ยื่นเข้ามาในตอนแรก
การกระทำ�เช่นนี้ผมรับไม่ได้ ถ้ามาเล่นนอกกติกาแบบนี้
ไม่ใช่วิธีที่ลูกผู้ชายทำ�กัน...”
ถ้าจริงตามนี้บรรเทิงครับ!
ไม่ต้องมีสภาก็ได้มั่ง?
หน้าที่หลักของสมาชิกรัฐสภาคือ การทำ�หน้าที่นิติบัญญัติ
ออกกฎหมาย
วันดีคืนร้ายมีคนมาบอกว่าไม่ต้องทำ�หน้าที่แล้วให้กลับไป
นอนบ้าน น่าจะให้กลับยาวจริงๆ
มีสภาก็ไม่อยากจะทำ�หน้าที่

ครั้นสภาไม่มีเพราะถูกยึดไป ก็โอดครวญไม่มีสนามให้เล่น
ตกลงจะเอาไง?
เข้าใจครับว่านักการเมืองอยากได้กฎหมายเลือกตั้งที่ตรง
ใจตัวเองมากทีส่ ดุ แต่การออกกฎหมายไม่ใช่เล่นขายของ ลมเพ
ลมพัดไม่ได้
ที่จริงมันผิดตั้งแต่แก้รัฐธรรมนูญแล้ว ระบบเลือกตั้งหาก
ไม่ดคี วรจะมีการศึกษาข้อดีขอ้ เสียให้รอบคอบก่อน จากนัน้ ค่อยหา
วิธีแก้ ไขเพื่อให้การเลือกตั้งสะท้อนความต้องการของประชาชน
มากที่สุด
ไม่ใช่ให้ถูกใจนักการเมืองมากที่สุด
ประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วทั้งสิ้น ๒๘ ครั้ง
ผ่านระบบเลือกตั้งมาแล้วนับสิบวิธี
ในทางทฤษฎี การเลือกตั้งบ่อยๆ น่าจะทำ�ให้ ได้ ส.ส.ที่มี
คุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชาชนได้เรียนรู้ว่าควรเลือก
คนแบบไหนเป็นผู้แทนฯ
แต่ในทางปฏิบัติ ก็อย่างที่เห็น
ทีนี้มาถึงอีกปัญหา หากร่างกฎหมายเลือกตั้งตกไปเพราะ
พิจารณาไม่ทันในวันที่ ๑๕ สิงหาคม จะกลับไปใช้กฎหมายฉบับ
ไหน?
คำ�อธิบายของ “คำ�นูณ สิทธิสมาน” สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
น่าจะชัดเจนที่สุด
“...เพราะบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ มาตรา
๑๓๒ (๑) ไม่ได้เขียนไว้อย่างนี้ “….ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน….. ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐ
สภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑”
ไม่มีคำ�ว่า “ร่างของคณะรัฐมนตรี” เลยนะ มีแต่ “ร่างที่
เสนอตามมาตรา ๑๓๑” เท่านั้น ทีนี้ก็ต้องย้อนขึ้นไปดูมาตรา
๑๓๑ ชัดๆ
มาตรา ๑๓๑ กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรม
นูญว่าสามารถเสนอได้ ๒ ทาง คือ
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาล

รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร
ทัง้ นี้โดยข้อเท็จจริง ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรม
นูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้มีการ
เสนอเข้ามาทั้งหมดถึง ๔ ร่าง แม้จะมีหลักการใกล้เคียงกัน
แต่ในรายละเอียดปลีกย่อยย่อมมีความแตกต่างกัน
๑.ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของ กกต.
๒.ร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย
๓.ร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วม
รัฐบาล
๔.ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล
ร่างที่ ๑ เป็นร่างตามมาตรา ๑๓๑ (๑) ร่างที่ ๒, ๓ และ
๔ เป็นร่างตามมาตรา ๑๓๑ (๒) โดยทั้ง ๔ ร่างล้วนเป็น “ร่าง
ที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑” ตามความตอนท้ายในมาตรา ๑๓๒
(๑) ทั้งสิ้น
รัฐสภาพิจารณาทั้ง ๔ ร่างพร้อมกันในวาระที่ ๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีมติรับหลักการทั้ง ๔ ร่าง
และแม้รัฐสภาจะมีมติให้ ใช้ร่างที่ ๑ เป็นร่างหลักใน
การพิจารณาชั้นกรรมาธิการ แต่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กล่าวถึง
เรื่องนี้ ไว้ ในมาตรา ๑๓๒ (๑) กรณีรฐั สภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๘๐ วันแต่ประการใด
ถ้ารัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน แล้วที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ในมาตรา ๑๓๒ (๑) ว่าให้ถือว่ารัฐสภา
ให้ความเห็นชอบตาม “ร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑” จะเกิด
คำ�ถามใหญ่ขึ้นมาทันทีว่า…ในกรณีนี้คือร่างไหนใน ๔ ร่าง?
ด้วยเหตุผลใด?
เท่าที่สอบถามในประเด็นนี้ มีข้อบังคับการประชุมรัฐ
สภา พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๐๑ เขียนรายละเอียดไว้แล้วว่า ใน
กรณีนี้ให้ถือว่าร่างที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาคือร่างหลัก
ในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ...”
ก็หาร ๕๐๐ นั่นแหละครับ.

คำ�ตอบร่วมสมัย
ทำ�ไมต้องมีศาสนา
ให้เหนื่อยเมื่อยล้ากายจิต
ถ้าไม่มีศาสนารักษาชีวิต
เหนื่อยในที่มืดมิดทรมาน

ต้

ศาสนาเป็นแสงส่องชีวิต
ท่ามกลาง งูพิษ เพ่นพ่าน
ศาสนา เป็นดุจ สายธาร
เย็นใส ไหลผ่าน ผู้ศรัทธา

เสรีภาพ กับ ศีลธรรม อะไรจะพาประเทศไทย

ให้ร่มเย็นเป็นสุข

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
นาครสนทนา “ฆ่าคนในเกมบาปหรือไม่” เคยมีพระมหา
นักเทศน์ชื่อดังเปิดประเด็น ฆ่าคนในเกมเป็นบาป ซึ่งทำ�ให้มี
กระแสคัดค้านในโลกไซเบอร์มากมาย ซึ่งแสดงว่าสมาชิกโลก
ไซเบอร์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาของศาสนาพุทธ ผม
จะขอเปรียบเทียบกับกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฆาต
กรรม (ตามความรูก้ ฎหมายงูๆ ปลาๆ เพราะไร้ปริญญา) พยายาม
ฆ่า เจตนาฆ่า ฆ่าโดยประมาท ฆ่าเพราะเจตนาฆ่า จะมี โทษ
ทัณฑ์แตกต่างกัน เจตนาฆ่า แม้ว่าจะยังไม่ลงมือฆ่าก็ต้องมี
ความผิด ก็เท่ากับมโนกรรมเกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้นเมื่อเจตนาฆ่าคนในเกม ถึงแม้จะไม่มี โทษทัณฑ์
ทางกฎหมาย แต่ โทษทัณฑ์ทางกรรมต้องมีแน่ อุปมาเหมือน
นายพรานที่มองเห็นเหยื่อ แต่ยังไม่ทันเหนี่ยวไกปืน แต่เหยื่อ
หนีพ้นสายตา ก็เท่ากับมโนกรรมเกิดขึ้นแล้ว การฝึกฆ่าคนใน
เกมก็ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั บ นั ก บิ น ฝึ ก บิ น ด้ ว ยเครื่ อ งซิ ม มู เ ลเตอร์ ที่
จำ�ลองการบิน หรือหมอฝึกหัดการผ่าตัดด้วยแขนกลของเครื่อง
ซิมมูเลเตอร์
ดั ง นั้ น การฆ่ า คนในเกมก็ เ ท่ า กั บ ฝึ ก หั ด ฆ่ า คนและสั ต ว์
เท่ากับเกิดมโนกรรมในศีลข้อปาณาฯ แล้ว เพราะมีเจตนาฆ่า
นอกจากนั้นการละเล่นที่ก่อให้จิตใจเหี้ยมโหด และฝึกโทสะ
โมหะ โลภะต่างๆ ก็เท่ากับฝึกจิตให้ลุ่มหลงกับกิเลส
ศีลธรรมหรือเสรีภาพ : อะไรจะทำ�ให้ประเทศไทยร่มเย็น
เป็นสุข เสรีภาพก็คอื กิเลส บุคคลทีย่ งั เป็นปุถชุ นทีอ่ ดุ มด้วย โลภ
โกรธ หลง ไม่พยายามขัดเกลาจิตใจก็ย่อมรุ่มร้อน เอาแต่ใจ
ตัวเอง บุคคลที่อุดมโลภก็พยายามเอารัดเอาเปรียบเพื่อสร้าง
ความร่ำ�รวยให้ตัวเอง ใช้ช่องว่างของกฎหมาย เช่น การโกง
ออนไลน์ ที่ ไม่สามารถตามจับมาลงโทษได้
บุคคลใดที่อุดมโกรธ เรื่องนิดเรื่องหน่อยก็โกรธ บ้านใกล้
เรือนเคียง สามีภรรยาที่เอาแต่ใจตัวเองย่อมก่อให้เกิดปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้ง จนเกิดฆาตกรรมได้ถา้ ไม่รจู้ กั ยับยัง้ ความโกรธ
หลง : ปุถุชนย่อมมีความหลงเป็นธรรมดา แต่บุคคลใดที่อุดม
หลง คิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอ ไม่ยอมรับว่าเป็นเพราะตัวเอง
หลง (ผิด) ทำ�ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว พ่อแม่
ลูก ที่ ไม่ยอมรับว่าตัวเองหลง กล่าวโทษแต่ผู้อื่น ย่อมทำ�ให้
ครอบครัวนั้นแตกแยก สามีภรรยาต้องหย่าร้างกัน เป็นความ
หลงมากมาย
โดยเฉพาะหลงกฎกติกาของตัวเอง ซึ่งตั้งเอง เมื่อคู่ครอง
ที่ยังไม่สามารถปรับตัวปรับใจได้ก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้ง
จนถึงฆ่ากัน ซึ่งถ้าเมื่อมีสติทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ขัดแย้งกัน
ก็จะทราบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งทั้งนั้น

ศีลธรรมทำ�ให้ “เย็น” ใครที่ฝึกตัวเองด้วยการทำ�สมาธิ
ทำ�ให้จิตสงบ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนฝึกก็จะพบว่าตัวเองเย็น
ลงอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ โกรธง่าย ไม่มักได้ ไม่หลงผิดง่ายๆ ดังนั้น
กรณีที่นักเรียนเตรียมอุดมฯ และนางสาวสัสแพศย์บูเก้ต์ ออก
มาให้ความเห็นว่า “เด็กไทยยุคใหม่ไม่ต้องเรียนพุทธศาสนา”
และนางสาวสัสแพศย์เรนโบว์ ที่ประกาศ “ฟรีเซ็กซ์” หวังจะ
ได้การสนับสนุนจากกลุ่มผิดเพศทั้งหลายนั้น เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความไม่สงบสุขในครอบครัวอย่างยิง่ เพราะศีลข้อกาเมฯ
นั้น พระพุทธเจ้าสอนเรามากว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว วันนี้ โทร
ทัศน์สองช่องที่เสนอข่าวอาชญากรรมหลังสองทุ่มก็มีเรื่องฆ่า
กันตาย เพราะผิดศีลทุกวัน วันละหลายๆ ราย
ถ้าเราไม่ฆ่าก็จะไม่มีความอาฆาต เราไปฆ่าพ่อเขา ลูก
เขาก็ต้องการแก้แค้นมาฆ่าเรา : ถ้าเราไม่ลักทรัพย์ เจ้าของ
ทรัพย์ก็ไม่ โกรธแค้น และไม่คิดจะแก้แค้นด้วยวิธีต่างๆ เพื่อน
บ้านที่มีที่ดินติดกันต้องการรุกที่ดินด้วยการปลูกกอไผ่ชิดที่ดิน
เพื่อนบ้าน แล้วให้กอไผ่รุกที่ดินเพื่อนบ้านนั้น ฆ่ากันตายมา
แล้วหลายราย ถ้าเราไม่ โกหก ผู้คนก็จะเชื่อถือเรา แต่ถ้าเรา
โกหกเพื่อทำ�ให้ผอู้ นื่ เสียประโยชน์ พวกเขาก็ตอ้ งเคียดแค้นและ
จะเอาคืน : ถ้าเราไม่ผดิ ลูกผิดเมียเขา เขาก็ไม่ โกรธแค้นเรา
เพราะลูกเมียของใคร ใครก็หวง : ถ้าเราไม่ดื่มสุรา ก็มีสติ
สัมปชัญญะ ไม่ก่อความเสียหายใดๆ เพราะมีสติยับยั้ง
ศีล ๕ ทุกๆ ข้อนั้นจะมีความผิดทางโลกที่ต้องรับโทษ
ทัณฑ์ ฆ่ามี โทษที่ต้องรับโทษทัณฑ์อย่างแน่นอน : ลักขโมย
ก็เช่นกัน : โกหกทำ�ให้ผู้อื่นเสียหายก็มี โทษทัณฑ์ ข้อหาหมิ่น
ประมาทที่วันนี้เป็นโทษอาญาแล้ว : เป็นชู้กับภรรยา-สามีผู้อื่น
ก็มี โทษทัณฑ์ทั้งแพ่งและอาญา : ดื่มสุรา ศีลข้อนี้จะถูกเรียก
ตรวจสอบเสมอเมื่อก่อคดีอาญาอื่นๆ เช่น ทะเลาะวิวาท ขับรถ
โดยที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงเกินกฎหมายอนุญาต
ดั ง นั้ น ศี ล ธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะทำ � ให้ สั ง คมสงบสุ ข
สำ�หรับความเห็นของกลุม่ คนทีต่ อ้ งการเปลีย่ นแปลง ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ด้วยการฟรีศีลธรรม ฟรีเซ็กซ์ จึงเป็นความเห็นที่ ไม่ถูก
ต้องอย่างยิ่ง เพราะการฟรีศีลธรรม ฟรีเซ็กซ์จะทำ�ให้สังคมรุ่ม
ร้อน ไฟกิเลสลุกโชนท่วมประเทศครับ
เถรขาวฉ่อง
ฆ่าคนในเกมบาปหรือไม่ ประเด็นนี้น่าสนใจครับ คงจะ

ตีความต่างกันไปในหลายทิศทางแน่นอน แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธ
ไม่ได้คือ การเล่นเกมที่มีความรุนแรง หากผู้เล่นมีปัญหาด้าน
จิตใจ ก็อาจเอาสิ่งที่อยู่ในเกมมาใช้กับชีวิตจริงได้ ซึ่งเราก็เห็น
อยู่บ่อยๆ ทั้งในและต่างประเทศ ว่าการก่ออาชญากรรมบาง
กรณี ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าเลียนแบบในเกม
ในแง่ศีลธรรม หากตีความอย่างเคร่งครัด แค่คิดจะฆ่า
ไม่ต้องลงมือ ก็มีปัญหาแล้ว อย่างคนรุ่นใหม่จำ�นวนหนึ่งยึดโยง
กับธรรมะน้อยมาก กลุ่มนี้มักมองทุกเรื่องเป็นเสรีภาพ แม้เรื่อง
นั้นจะกระทบต่อเสรีภาพของผู้อื่นก็ตาม
หรืออย่างกรณีการดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า คนรุน่ ใหม่กลับ
มองว่า เป็นหน้ า ที่ของรัฐจะต้อ งจัดงบประมาณดูแ ลเหมื อ น
ประเทศในยุโรป ลูกก็ควรมีชีวิตของตัวเอง ผมเคยได้ยินกระทั่ง
คำ�พูดหรือข้อเขียนที่ว่า พ่อแม่ไม่เคยถามลูกว่าอยากเกิดมา
เป็นลูกหรือเปล่า แต่พ่อแม่กลับคาดหวังว่าลูกจะช่วยเลี้ยงดู
ตอนแก่ คนรุ่นใหม่ไม่ได้คิดแบบนี้ทุกคนครับ แต่คนรุ่นใหม่คิด
แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งไม่นับถือศาสนา ฉะนั้นสังคมใน
อนาคตจะป่วยอย่างรุนแรงแน่นอน เห็นโลงศพเมื่อไหร่ก็คงได้
หลั่งน้ำ�ตา.

‘ยี่สิบแปด’ ตัน

* ท่านอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมที่ชื่อ “สามารถเจนชัยจิตรวนิช” จิตผุดผาด
ผดุง “ศาสน์” เป็นประจำ�อยู่ร่ำ�ไป
* เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์ “พบโชค”
“วัดห้วยปลากั้ง” แดนอโศกทันสมัย
อยู่จังหวัดเชียงรายไม่ใกล้ ไม่ไกล
งามวิไลคู่ล้านนามานานครัน
* ยี่สิบสามพฤษภา “ท่านสามารถ”
พร้อมมิตรญาติไป “วัดห้วยปลากั้ง” นั่น
เพื่อมอบ “ข้าวสาร” จำ�นวน “ยี่สิบแปด” ตัน
ให้อาจารย์ “พบโชค” นั้นด้วยศรัทธา
* เอาไว้หุงเป็นอาหารให้พระท่านฉัน
หรือจัดแบ่งปันให้ชาวบ้านไปก็ไม่ว่า
เพราะ “ทำ�บุญ” ด้วยใจที่มีเจตนา
บำ�รุง “ศาสนา” ไปให้ยืนยง
* อีกทั้งบริจาค “ถังแช่ ๗๐๐ ลิตร”
ไว้เป็นสิทธิ์วัดที่มีประสงค์
ใช้ทำ�กิจการใดในเจตจำ�นง
เห็นจะคงแล้วแต่วัดนั้นจัดการ.
สมโชค พลรักษ์
..........................................

ตาอยู่รอเสียบ

องยอมรับในการแต่งตัง้ “ผบ.ตร.” หรือ “ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ตำ�รวจแห่งชาติ” “ผบ.ปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด
สุข ผบ.ตร. จะบอกเอาไว้ว่า รอง ผบ.ตร.หรือเทียบ
เท่า ทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาท
ทองโอสถ จเรตำ�รวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประ
ภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.
อยู่ในเกณฑ์สามารถขึ้นนั่งเก้าอี้ “ผบ.ตร.” คนใหม่ได้ทั้งหมด
แต่วงกาแฟภายใน “รั้วกรมปทุมวัน” ต่างก็โฟกัสการ
ช่วงชิงไปที่ 2 แคนดิเดตสำ�คัญ คือ “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำ�รง
ศักดิ์ กับ “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย เพราะทั้งคู่ต่างเป็นนักเรียน
นายร้อยตำ�รวจ (นรต.)
รายแรกเป็นรุ่นพี่ นรต.38 รายหลังเป็นรุ่นน้อง นรต.
40 รวมทั้งเป็น “รอง ผบ.ตร.” ดูแลหน้างานหลักๆ ของ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ส่วน “บิก๊ หิน” พล.ต.อ.
วิสนุ เป็นนักเรียนนายร้อย
อบรม ดูแลงานจเรตำ�รวจ
แห่งชาติ ก็เลยดูเป็นรอง
2 พีน่ อ้ งจาก นรต.อยูอ่ กั โข
อย่างไรก็ดี แม้จะ
ดูเป็นเรื่องยากที่ “บิก๊ หิน”
จะเบียดขึ้น “ผบ.ตร.”
ปาดหน้า 2 พี่น้อง นรต.
แต่ในยุทธจักรโล่เงิน อะไร
ก็เกิดขึ้นได้เสมอ
“ตำ�รวจ” ที่ ไม่ได้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
จบ นรต. ก็เป็น “ผบ.ตร.”
มาแล้วในยุคหลังๆ มานี้ อย่าง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
หรือ “ตำ�รวจ” ที่ ได้อยู่ตำ�แหน่งหลักอย่าง “รอง ผบ.ตร.” อยู่
ตำ�แหน่ง “จเรตำ�รวจแห่งชาติ” ก็เป็น “ผบ.ตร.” มาแล้ว
อย่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส “ผบ.ตร.” คนที่ 13 เป็น
ชื่อ “พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ” ไม่ได้เชียวหรือ
ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดหากตาอินกับตานาช่วงชิงกัน
แล้วสุดท้าย “ตาอยู่” คาบไปกินก็มีให้เห็นบ่อย
การแต่งตั้ง “ผบ.ตร.” คนใหม่ แทน “ผบ.ปั๊ด” ที่จะ
เกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย.2565 จึงน่าดู น่าติดตามไม่นอ้ ย
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำ�รวจแห่งชาติ
เกิดวันที่ 25 พ.ย.2505 จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้าน
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งสำ�คัญๆ อาทิ ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ, ผู้
บังคับการสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำ�เนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA Bangkok), ผบช.สำ�นักงาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นต้น
ชื่อ “บิ๊กหิน” เริ่มติดหูชาวบ้านมากขึ้นหลังจากเข้ารับ
ตำ�แหน่ง “จเรตำ�รวจแห่งชาติ” ที่พลิกฟื้นงานที่หลายคนมอง
เป็นเพียง “งานตรวจสอบ” มาเป็นงานบู๊ งานเชิงรุก เมื่อ
เข้าไปสะสางปัญหาต่างๆ ที่ “ตำ�รวจ” ออกนอกลู่นอกทาง
โดยเฉพาะการลงดาบตำ�รวจภาคตะวันออก ที่ปล่อยปละละ
เลยให้มบี อ่ นการพนันเกิดขึน้ เป็นดอกเห็ด จนเป็นทีม่ าของการ
แพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สอบกราวรูดตำ�รวจตัง้ แต่ “นาย
พล” ลงไปถึง “ชั้นประทวน”
จากนั้นก็มาขับเคลื่อนสะสางปัญหาทุจริตอมเบี้ยเลี้ยง
โควิด-19 รวมทั้งลงโทษทั้งวินัย-อาญากับตำ�รวจนอกแถวได้
ในหลายกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
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ชื่อหรือไม่? เรื่อง นกแอร์ ลื่นไถลตกรันเวย์เมื่อ
วันที่ 30 ก.ค.65 อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางด้านการบินของไทยได้เลย!
น้ำ�ผึ้งหยดเดียวแท้ๆ
เพราะการทิ้งผู้ โดยสารอยู่บนเครื่องเป็นชั่วโมง
กำ�ลังสะท้อนข้อเท็จจริงว่า ท่าอากาศยานระดับนานาชาติ
ของประเทศไทยขาดมาตรฐานและเครื่องมือ อุปกรณ์
กู้ภัยต่างๆ หรือไม่?
หรือการปิดสนามบินยาวถึง 5 วัน เพื่อทำ�การกู้
เครื่องบินที่เกิดอุบัติการณ์ลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง กำ�ลัง
สะท้อนถึงมาตรฐานของท่าอากาศยานที่ขาดอุปกรณ์
เครื่องมือสำ�หรับจัดการกับอากาศยานใช่หรือไม่?
การให้บริการด้านการบินเป็นเรื่องที่ทุกประเทศ
ต้องให้ความสำ�คัญในการรักษามาตรฐานด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่องค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) กำ�หนดไว้ โดย
เฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ถ้าสายการบิน ท่าอากาศยานระดับนานาชาติ และ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำ�กับดูแล มีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยต่�ำ กว่าระดับสากล หากถูกตรวจสอบพบ
โดย ICAO ว่ามันไม่ได้มาตรฐานจริงๆ เขาก็จะมีมาตรการ
ในระดับต่างๆ มาบังคับใช้กับประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศ
ไทยเคยโดนมาตรการรุนแรงคือการ “#ติดธงแดง” มา
แล้ว
ใครอยู่ในแวดวงการบินจะทราบดีวา่ การติดธงแดง
มีผลกระทบกับธุรกิจการบิน และประเทศจะต้องสูญเสีย
รายได้และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นมูลค่ามหาศาลแค่
ไหน
ที่แน่ๆ เครื่องลำ�เดียวไถลออกนอกทางวิ่ง ปิด
สนามบิน 5 วัน ทั้งๆ ที่คืนเดียวน่าจะเสร็จเรื่อง เสีย
หายไม่รู้เท่าไหร่ แล้วโปรดอย่าไปโยนความผิดใส่กัน
จนประชาชนสับสนไปหมดแล้วว่าใครรับผิดชอบกันแน่
เพราะข้อมูลที่สื่อสารกลายเป็นเอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คน
อื่น
สมมติว่ามีสายการบินสัญชาติไทยไปไถลออกนอก
ทางวิง่ ทีส่ นามบินแฟรงก์เฟิรต์ ท่านผูอ้ า่ นคิดว่าท่าอากาศ
ยานแฟรงก์เฟิร์ตเขาจะรอให้ ใครมากู้ หรือเขาจะเป็นคน
กู้
คำ�ตอบนี้ชัดเจนว่า คงไม่มีใครปิดสนามบิน 5 วัน
เพื่อรอให้ ใครมากู้ แต่ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมต้องรีบกู้ ให้เร็วที่สุด เพื่อรีบ
เปิดสนามบินให้กลับมาใช้งานได้ต่อไป
ดังนั้นที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จึงต้องตั้งคำ�ถามไป
ยัง ทอท. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ร่ำ�รวยระดับต้นๆ ของประ
เทศว่า ทำ�ไมต้องไปยืมอุปกรณ์จากกรมท่าอากาศยาน?
ตั ว เองไม่ ล งทุ น เตรี ย มการอะไรไว้ เ ลยหรื อ อย่ า งไร?
แล้วกรมท่าอากาศยานจะมีเครื่องมือหนักได้อย่างไร?
สุดท้ายก็ต้องไปยืมจากศูนย์ซ่อมใหญ่ของการบินไทย ที่
ทอท.กำ�ลังไล่บีบเขาออกจากพื้นที่นั่นแหละ
การปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ในความ
เป็นจริง ICAO มี Annex เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องนี้อยู่ทั้ง
Airport และ Airline เรื่องมาตรฐาน ICAO ที่กำ�หนดให้
หน่วยงานในธุรกิจการบินต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั้น
ต้องรีบทบทวนแล้วครับว่า หน่วยงานรับผิดชอบของไทย
ได้ ใส่ใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับที่เขียนกำ�หนดไว้หรือ
ไม่?
เหตุการณ์นี้ต้องยอมรับกันได้แล้วว่า “Aerodrome
Crisis Management” หรือมาตรฐานการจัดการภาวะ
วิกฤตในท่าอากาศยาน...แย่มากจริงๆ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อไหนมันไม่ทันสมัย ล้าหลัง
และไม่เป็นสากล ควรจะหยุดบังคับใช้ ได้แล้ว
การปิดสนามบินอินเตอร์ 5 วันเป็นเรื่องที่...ทั้ง
CAAT และ AOT ปัดสวะให้พ้นตัวไม่ได้.

ทดสอบแนวต้าน 1,600 จุด

อันที่จริงตลาดได้มีการทดสอบแนวต้านที่ 1,600 จุดมา
วานนี้แล้ว แต่ตลาดปิดกลับลงต่ำ�มาปิดที่ 1,598.75 จุด นัก
เก็งกำ�ไรจึงมองว่ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านได้ ซึ่งดูแล้วเป็น
เพราะนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ยั ง มี อ ารมณ์ ค้ า งจากกรณี ไ ต้ ห วั น ที่ มี
ความวิตกกันมาก กลัวจะเข้าทำ�นองเดียวกับยูเครนที่ต้องทำ�สง
ครามกัน ทำ�ให้มีผลทางจิตวิทยาอย่างมาก นักลงทุนต่างชาติ
จึงมีการขายหุ้นออกค่อนข้างมาก วานนี้ (4 ส.ค.65) ขายไปถึง
1,204.66 ล้านบาท แต่ดูเหมือนทางพอร์ตโบรกเกอร์คงจะคิด
ออกว่ากรณีไต้หวันคงไม่มีอะไรน่าวิตก เมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้ว
ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนกรณีที่จีนยังซ้อมรบไปอีก 2-3 วัน
ในบริเวณไต้หวัน ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าไม่พอใจกับการที่ ไต้หวัน
ต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเท่านั้น จะได้ ไม่ต้อง
คิดเลยเถิดว่าจะสามารถแยกไต้หวันออกเป็นประเทศได้ เพราะทัง้
สหประชาชาติและประเทศต่างๆ ในโลกยังคงยึดจีนเป็นประเทศ

ธนารักษ์เล็งหาช่องบี้EASTW

จ่ายผลตอบแทนท่ออีอีซีเพิ่ม!
เหตุMOUสะดุด/รัฐสูญรายได้
ไทยโพสต์ • “ธนารักษ์” เตรียมถกอัยการหาช่องร้องศาลบี้ EASTW
จ่ายผลตอบแทนเพิ่ม หลังเซ็นสัญญากับวงษ์สยามสะดุด แจง
เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐหลังทำ�สูญรายได้มหาศาล
นายประภาศ คงเอียด จะเสนอให้บริษัท จัดการและ
อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า พัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวัน
กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างเตรียม ออก จำ�กัด (มหาชน) หรือ EASTW
ยื่ น อุ ท ธรณ์ คำ � สั่ ง ศาลปกครอง จ่ายผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยให้
กลางกรณีมีคำ�สั่งทุเลาการบังคับ จ่ายเท่ากับที่ EASTW เสนอใน
ดำ � เนิ น การในการเซ็ น สั ญ ญา การประมูลครั้งสุดท้าย ส่วนจะ
โครงการบริ ห ารและดำ � เนิ น เป็นจำ�นวนเท่าไหร่น้นั ไม่สามารถ
กิจการระบบท่อส่งน้ำ�สายหลัก บอกได้ จากเดิมที่บริษัทจ่ายอยู่
ในภาคตะวันออก (อีอซี )ี ระหว่าง ที่ 7% ของรายได้ เพื่อให้เป็น
กรมฯ กับบริษัท วงษ์สยามก่อ ธรรมกับทุกฝ่าย แต่กรมฯ คงไม่
สร้าง จำ�กัด จนทำ�ให้ต้องมีการ สามารถกำ�หนดได้วา่ EASTW
เลื่อนเซ็นสัญญาในวันที่ 3 ส.ค. ต้องจ่ายผลตอบแทนเพิม่ ในระดับ
ออกไปชัว่ คราว ซึง่ การยื่นอุทธรณ์ 27% เท่ากับทีว่ งษ์สยามเสนอมา
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ โดย
“การที่กรมฯ จะขอให้
กรมฯ จะเร่งดำ�เนินการให้เร็ว ศาลพิจารณาคุ้มครองผลประโยชน์
ทีส่ ดุ ภายใน 30 วัน ส่วนศาลจะ ของรัฐ โดยให้ EASTW จ่าย
พิจารณาตัดสินเมื่อไหร่ข้นึ อยู่กับ ผลประโยชน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น ใน
ทางศาล คงไม่สามารถบอกได้
ระหว่างที่ยังเซ็นสัญญาไม่ได้นน้ั
นอกจากนี้ กรมฯ จะดำ�เนิน ถือเป็นการทำ�หน้าที่ของกรมฯ
การปรึกษาอัยการ กรณีที่จะขอ เป็นการป้องกันไม่ ให้มีประเด็น
ให้ ศ าลพิ จ ารณาคุ้ ม ครองผล ในภายหลังว่า กรมฯ ละเว้น เพิก
ประโยชน์ของรัฐในระหว่างที่ ไม่ เฉย ไม่ปฏิบัติหน้าที่จนทำ�ให้รัฐ
สามารถเซ็ น สั ญ ญากั บ บริ ษั ท สูญเสียผลประโยชน์ เพราะต้อง
วงษ์สยามก่อสร้าง จำ�กัดได้ ซึ่ง ยอมรับว่าหากสามารถเซ็นสัญญา

ปณท.ปรับลุคส์

ปั้นบริการใหม่
หนีแข่งราคาดุ

ไทยโพสต์ • นายดนันท์
สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัด
การใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จำ�กัด (ปณท) เปิดเผย
ว่า การแข่งขันด้านราคาการ
ส่ ง สิ น ค้ า อี เ อ็ ม เอสมี ก ารตั ด
ราคากันอย่างต่อเนื่อง แต่
บริษัทไม่ได้เลือกที่จะแข่งขัน
ด้านราคา แต่จะหันมาสร้าง
คุณภาพในการให้บริการตั้ง
แต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� ด้วยจุด
แข็งของ ปณท คือ สามารถ
ส่ ง ของได้ ทุ ก ประเภทตั้ ง
แต่ ชิ้ น เล็ ก ไปจนถึ ง ชิ้ น ใหญ่
ขนาดและรู ป ร่ า งที่ ห ลาก
หลาย
ดังนั้น ที่ทำ�การของ
บริษัทจึงมีบรรจุภัณฑ์ ให้เลือก
ใช้หลากหลาย เหมาะสมกับ
สินค้าแต่ละประเภท เมื่อมี
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดี จ ะทำ � ให้ ก าร
ขนส่งมีคุณภาพ สินค้าไม่เสีย
หาย ขณะที่สินค้าที่มีมูลค่า
สูง บริษัทก็จัดให้มีบริการคัด
แยกแบบมีกล้องวงจรปิด มี
พนักงานเฉพาะ ทำ�ให้ ในไตร
มาสแรกปี 2565 มีปริมาณ
ชิ้นงานสอบสวน หรือตกค้าง
เสียหาย ลดลง 46% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสสีข่ องปี 2564
อย่างไรก็ตาม ในอีก
สองเดื อ นข้ า งหน้ า จะมี ก าร
จั บ มื อ ร่ ว มกั บ แพลตฟอร์ ม
ผู้ ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี แต่
ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด เผยราย
ละเอียดได้ โดยปีนี้แนวโน้ม
รายได้จากการส่งสินค้าอีเอ็ม
เอสจะลดลง 3-4% จากเดิม
ที่มีสัดส่วน 40% ทำ�ให้ต้อง
สร้างรายได้จากส่วนอื่นเพิ่ม
เช่นเดียวกัน.

ประภาศ คงเอียด

ตามกำ�หนด รัฐจะได้ประโยชน์
เข้ามามากกว่าปัจจุบัน
ส่วนกรณีทบ่ี ริษทั
วงษ์
สยามก่อสร้าง จำ�กัด จะไปร้อง
ศาลเพื่อขอยกเลิกคำ�สั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวกรณีเซ็นสัญญาท่อส่ง
น้�ำ สายหลักอีอซี นี น้ั ก็สามารถ
ทำ�ได้ และเป็นหน้าทีข่ องบริษทั
เพราะตอนนี้ ถื อ ว่ า วงษ์ ส ยาม
เป็นคูก่ รณีอยู่ เนื่องจากตอนที่
EASTW ไปยื่นฟ้องต่อศาลใน
ฐานะผูฟ้ อ้ ง คณะกรรมการทีร่ าช
พัสดุและกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้
ถูกฟ้อง โดยระหว่างการพิจารณา
ศาลได้มีการเรียกวงษ์สยามใน
ฐานะผู้ ได้เสียเข้ามาเป็นคู่ความ
พร้อมกันไปด้วย ดังนัน้ วงษ์สยาม
จึงมีสิทธิ์ท่ีจะดำ�เนินการในส่วน
ดังกล่าวได้อยูแ่ ล้ว.

กรอ.ยกระดับห้องทดสอบเอกชน
พระราม 6 • กรอ.ผนึกกำ�ลัง
ยกระดั บ ให้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทด
สอบสาขาสิ่งแวดล้อมของไทย
สู่มาตรฐานสากล ลดความซ้ำ�
ซ้อน และอำ�นวยความสะดวก
แก่ผปู้ ระกอบการ หวังเป็นหน่วย
ทดสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมแทน
กรมโรงงานฯ ต่อไป
นายวันชัย พนมชัย อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
เปิดเผยว่า ล่าสุด กรอ.ได้ร่วมกับ
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) บูรณา
การยกระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ ได้

รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025 (มอก.17025) ในสาร
มลพิ ษ ที่ ท ดสอบตามวิ ธี ม าตร
ฐาน ซึ่งถือว่าเป็นห้องปฏิบัติ
การทดสอบของเอกชน เป็น
ห้องปฏิบัติการหลักในการที่จะ
กำ � หนดเกณฑ์ ม าตรฐานการ
ระบายมลพิษ รวมทั้งการตรวจ
วัดวิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรม
การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคนิค
และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบ
การให้ คำ � แนะนำ � ปรึ ก ษาเผย
แพร่เทคนิคและวิธกี ารวิเคราะห์
ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
“ความร่วมมือดังกล่าวจะ
ทำ�ให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้

ประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านที่รักการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
และเป็นแฟนตัวยงของงาน Big Bad Wolf เตรียมพบกันในสถาน
ที่ใหม่ จันทบุรี!! มหกรรมหนังสือนานาชาติ Big Bad Wolf ที่รวม
หนังสือจากสำ�นักพิมพ์ชั้นนำ�ทั่วโลกกว่าล้านเล่มมาให้เลือกชม
เลือกซื้อเมื่อช่วงต้นปี ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอประกาศยกทัพ
หนังสือไปเอาใจผู้อ่านฝั่งตะวันออก พร้อมเชิญชวนทุกครอบครัว
มาจับจองหนังสือดีมีคุณภาพในงาน International Kids’ Book
Sale! มหกรรมหนังสือนานาชาติ ที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ลด
สูงสุด 80% ตั้งแต่วันที่ 4-14 ส.ค.ศกนี้ เวลา 10.00-21.00 น. ณ
ฮอลล์ (ชั้น 2) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ...•
มาที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมทีมคณาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการ
เงิน โดย วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี, พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้า

เดียว โดยไต้หวันยังคงเป็น
ส่วนหนึ่งของจีน ทำ�ให้บรรยา
กาศโดยรวมคลี่คลายมากขึ้น
กลับมามองในด้านการ
ซื้อ
เก็งกำ�ไรในตลาด เมื่อดัชนีตลาด
ดอลลาร
ส
หรั
ฐ
35.57
วานนีข้ น้ึ ทดสอบแนวต้าน 1,600 ยูโร
36.05
จุดแล้วยืนไม่ได้ ก็สรุปว่าแรง ปอนดสเตอรลิง
42.97
ดันยังไม่พอ แต่ความเป็นจริง เยน (100 เยน)
26.34
การดันจนดัชนีขน้ึ ไปถึง 1,604.85 หยวนจีน
5.02
ที
ม
่
า
:
ธนาคารกรุ
ง
เทพ
จุ ด วานนี้ เ ท่ า กั บ ดั ช นี บ วกไป
มากถึง 10.12 จุด มองว่าดัชนี
บวกมากจึงมีการขายทำ�กำ�ไร
ซื้อ
ออกมา ซึ่งโดยปกติแล้วการจะ
ทองแท
ง
30,250
ผ่านแนวต้านได้ ไม่ ใช่กระโดด ทองรูปพรรณ
29,698
ทีเดียวก็ยืนได้ ต้องมีการทด ที่มา : สมาคมคาทองคำ
สอบกันหลายครั้งจึงจะมั่นใจ
ได้จริง เพราะการกระโดดขึ้นไปอย่างหลวมๆ ย่อมจะมีแรงกดดัน
มาก ทางออกที่ดีคือการถอยกลับมาตั้งหลักใหม่แล้วค่อยๆ เดินต่อ
ไปจะมีความมั่นคงมากกว่า จึงมองว่า 1,600 จุดคงไม่ใช่แนวต้าน
ในระยะต่อไป เพียงดูช่วงเวลานี้แล้วอาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะมาก
นัก ต้องมีการย่ำ�ฐานให้หนาแน่นเสียก่อน แค่เพียงนักลงทุนต่างชาติ
ไม่ขายหุ้นกลับมาซื้อหุ้นรอบต่อไป ดัชนีก็จะสามารถผ่านด่าน 1,600
จุดได้ทันที มองตลาดยังมีแนวโน้มที่ Side Way Up ต่อไป การทยอย
เลือกลงทุนจึงยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการลงทุนช่วงนี้
ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคาร ผลประกอบการมีแนว

บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นโดยไม่ ต้ อ งตรวจสอบ
ซ้ำ�อีก เพื่ออำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสสำ�หรับบุคลากร ซึ่ง
วศ.จะได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองความ
สามารถตาม ISO/IEC 17024
สาขาการควบคุ ม คุ ณ ภาพการ
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้
เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับ
กรอ.ได้ โดยไม่ ต้ อ งมี การตรวจ
สอบซ้ำ�อีกเช่นกัน” นายวันชัย
กล่าว.

ภาควิชาการธนาคารและการเงิน พร้อมด้วย คณิสร์ แสงโชติ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือ MBA เตรียมจัดงาน
แถลงข่าว “รู้แล้วรอด” 7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ
ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน หวังเชิญชวนให้ทุกภาค
ส่วนตระหนักรู้ถึงเหตุปัจจัยของวิกฤตและความสุ่มเสี่ยงทางการ
เงินทั้งหลาย ที่ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินได้ ใน 7
เรื่องสำ�คัญ ตั้งแต่ เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ค่าเงิน
บาท หนี้ครัวเรือน การออม และการลงทุน เพื่อให้ทุกคนมีภูมิ
คุ้มกันที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์รอบด้าน พร้อมทั้งได้จัดทำ�
ข้อมูลการรับมือภาวะเศรษฐกิจในทุกเซ็กเมนต์ขึ้นเพื่อให้ข้อมูล
กับภาคธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ และประชาชน เพื่อรับมือได้ทัน
สถานการณ์ ในวันอังคารที่ 9 ส.ค.2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ณ ห้อง 208 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ...•
หุ้นดีผลงานแจ่ม! ต้องยกให้กับ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ หรือ
COLOR ตอนนี้ฟอร์มสวยไม่แพ้ ใคร....ทั้งธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก
ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ� และธุรกิจน้องใหม่มาแรงอย่างธุรกิจภาคการ
เกษตร ออร่าดีสุดๆ ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลังสบายหายห่วง เพราะ
มีออเดอร์ ใหม่เข้ามาต่อคิวแบบแน่นๆ ...•

4/8/65
ขาย
36.30
37.16
44.57
27.47
5.41
ขาย
30,350
30,850

1,598.75

+4.02

69,087.76

ประเภทนักลงทุน

ซื้อ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

6,647.48
6,809.54
31,470.26
24,160.48

ขาย

สุทธิ

7,069.79 -422.31
5,615.40 +1,194.14
32,674.92 -1,204.66
23,727.65 +432.83

โน้มดีมากขึน้ ยิง่ เปิดประเทศก็ยง่ิ ดีกบั ธุรกิจ จึงน่ามองที่ KBANK,
KTB และ KKP กลุ่มขนส่งยืนยันมั่นใจมากว่าธุรกิจยังจะเติบโต
สูงในไตรมาส 2 จึงน่ามองที่ KEX, NYT และ PSL กลุ่ม
พาณิชย์ยังได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงน่ามองที่
COM7, ILM และ IT กลุ่มอาหารธุรกิจที่อนาคตยังสดใส น่ามอง
ที่ ASIAN, RBF และ SNNP หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี TEAMG,
HENG และ HUMAN เป็นต้น
สุดสัปดาห์วันนี้ตลาดอาจซึมลงบ้างแต่ก็ยังคงมีบรรยากาศ
การเก็งกำ�ไรอยู่ ทำ�ให้ยังสามารถลุ้นและลงทุนได้ดีตามปกติ.
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บีกริมผนึกพันธมิตรผลิต-ไฟฟ้าใน สปป.ลาว

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM เปิดเผยว่า
ได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลง บมจ.ผลิต-ไฟฟ้าลาว หรือ EDLGen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricité
Du Laos - EDL) เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
ระบบส่ง และการจำ�หน่ายไฟฟ้าภายในและต่างประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาค
อาเซียน
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CHG ปลื้ม รายได้และกำ�ไรโตตามเป้า

พญ.ชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โรง
พยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจช่วง
ครึ่งปีหลัง 2565 ผลงานโตแกร่ง ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากการ
เปิดประเทศและสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติบินเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ล่าสุดได้
เปิดศูนย์ GASTRIC SLEEVE ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอา
หารรักษาโรคอ้วนแห่งใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและดันราย
ได้เติบโตตามเป้า
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กรุงไทยหนุน SME ลดปล่อยก๊าซคาร์บอน

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า
กรุงไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ
TGO ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ
ส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ
เพื่อการดำ�เนินการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนให้ผู้
ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
และอุปกรณ์ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
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‘คมนาคม’ เร่งเครื่องเชื่อมโยงรถไฟไทย-ลาว-จีน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภาย
หลังประชุมติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงานของคณะ
กรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว
และจีน โดยทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ดำ�เนิน
การโดย กรมทางหลวง (ทล.) เร่งรัดการของบประมาณ
เพื่อศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ�โขงแห่ง
ใหม่ ทั้งในรูปแบบสะพานรถไฟและรถยนต์ และให้การ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งรัดการก่อสร้างโครงการ
รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-หนองคายให้แล้วเสร็จตาม
แผนของกระทรวงคมนาคม รวมถึงเสนอโครงการรถไฟทาง
คู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
พิจารณา นอกจากนี้ยังมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่
และหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทน์ ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.2565.

มั่นใจ5ส.ค.เปิดใช้
สนามบินเชียงราย
นกแอร์เร่งเยียวยา

วิภาวดีรังสิต • ทอท.เร่งเคลียร์
พื้นที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง มั่น
ใจ 5 ส.ค.เปิดใช้สนามบินได้
ด้าน “นกแอร์” แจงเยียวยาผู้
โดยสารเหตุเครื่องไถลออกนอก
รันเวย์แล้วกว่าล้านบาท
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยว่า ขณะนี้ บมจ.ท่าอา
กาศยานไทย (ทอท.) หรือ AOT
และกรมท่าอากาศยาน หรือ
ทย. ได้ลากเครื่องบินสายการ
บินนกแอร์ออกนอกรันเวย์เรียบ
ร้อยแล้ว และเตรียมที่จะเข้า
เคลียร์พื้นที่รอบทางวิ่ง ทางขับ
และเร่ ง เก็ บ เศษชิ้ น ส่ ว นวั ส ดุ
ต่างๆ ที่เสียหายและหล่นบนพืน้
รันเวย์ทเ่ี กิดเหตุออกให้หมด และ
เมื่อเก็บเศษชิ้นส่วนต่างๆ ออก
จนหมดแล้วทางสำ�นักงานการ
บิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
หรือ กพท. จะลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อตรวจความพร้อมและความ
ปลอดภัยของท่าอากาศยานให้
ได้ตามมาตรฐานการบิน คาดว่า
ภายในวันที่ 5 ส.ค.นี้จะสามารถ
เปิดให้บริการท่าอากาศยานแม่
ฟ้าหลวงได้ตามปกติ
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประ
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สาย
การบินนกแอร์ หรือ NOK
กล่าวว่า สายการบินนกแอร์มี
ความพร้ อ มเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเส้ น
ทางดอนเมื อ ง-เชี ย งราย-ดอน

เมื อ งในทั น ที ที่ ท่ า กาศยานแม่
ฟ้ า หลวงเชี ย งรายกลั บ มาเปิ ด
ให้บริการ เบื้องต้นจะให้บริการ
ได้ ในวันที่ 5 ส.ค.2565 ส่วน
มาตรการเยียวยาผู้ โดยสารจาก
กรณีที่เครื่องบินไถลตกรันเวย์
จำ�นวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่
DD108 เส้นทางดอนเมือง-เชียง
ราย และ DD109 เชียงรายดอนเมือง มีมูลค่ากว่า 1 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทได้ทำ�ประกันภัย
ไว้ส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม จากเหตุ
การณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น บริ ษั ท ต้ อ ง
ปรับแผนการบิน เนื่องจากเครื่อง
บินโบอิ้ง 737-800 ที่ประสบ
อุบัติเหตุยังต้องรอเข้าซ่อม คาด
ว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน ทำ�ให้
มีเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ใช้
งาน 11 ลำ� แต่จะมีเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800 ที่เข้าตรวจซ่อม
บำ�รุงใหญ่จะเริ่มกลับมาบินได้
ในวันที่ 5 ส.ค. 1 ลำ� และวันที่
8 ส.ค.อีก 1 ลำ� ส่งผลให้ปัจจุบัน
นกแอร์ ใช้เครื่องบินเพียง 6070% ของเครื่องบินทั้งหมดจำ�
นวน 14 ลำ�
“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้น เราต้องหาข้อสรุปให้ ได้ โดย
เร็วที่สุด ล่าสุดเตรียมเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะจัดทำ�แผนฟื้นฟู
กิจการฯ เพื่อพิจารณาความเสีย
หายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดัง
กล่าว” นายวุฒิภูมิกล่าว.
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babaranoi@hotmail.com
ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องยนต์เบนซินได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการลดขนาดเครื่องยนต์ ให้เล็กลง การใช้ระบบฉีด
ตรง การเพิ่มระบบอัดอากาศ รวมไปถึงระบบการกรองอนุภาค
ไอเสีย ทำ�ให้น้ำ�มันเครื่องที่เป็นปัจจัยสำ�คัญในการดูแล และ
ปกป้องเครื่องยนต์ต้องมีประสิทธิภาพให้สามารถรองรับเทคโนโลยี
เครื่องยนต์รุ่นใหม่ ล่าสุด บริษัท เอเนออส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผู้ผลิต และ
จำ�หน่ายน้ำ�มัน
หล่อลื่นเครื่องยนต์
ENEOS เปิด
ตัวน้ำ�มันหล่อ
ลื่นเครื่องยนต์
ENEOS X Series
วางจำ�หน่าย 2
รุ่น ได้แก่ ENEOS
X 0W-20 SP
ECO FULLY
SYN น้ำ�มันเครื่อง
สังเคราะห์ 100%
สำ�หรับเครื่องยนต์
เบนซิน มาตรฐานสูงสุด เหมาะสำ�หรับรถยนต์เบนซินญี่ปุ่นรุ่นใหม่
ทั่วไป ที่ต้องการมาตรฐาน API SP, ILSAC GF-6A และค่าความ
หนืด SAE OW-20 และ ENEOS X 5W-30 SP SUPER FULLY
SYN น้ำ�มันเครื่องสังเคราะห์ 100% สำ�หรับเครื่องยนต์เบนซิน
มาตรฐานสูงสุด เหมาะสำ�หรับรถยนต์เบนซินญี่ปุ่นรุ่นใหม่ทั่วไป ที่
ต้องการมาตรฐาน API SP, ILSAC GF-6A และค่าความหนืด SAE
5W-30 มีจำ�หน่ายแล้วที่ร้านตัวแทนจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์ ENEOS
ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ ...•
ครั้งแรกกับ 2 ยักษ์ ใหญ่แห่งวงการ บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปมาม่า
โอเค และ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเลย์ คอลแลบส์คลอดแคมเปญ

“จอยรสชาติอร่อยข้ามจักรวาล” เปิดตัวผลิต
ภัณฑ์มาม่าโอเค กลิ่นชิลลี่แครบ แบบแห้ง
รสชาติเผ็ดลงตัว กลมกล่อมหอมกลิ่นปูกับ
เส้นที่หนานุ่มที่เป็นเอกลักษณ์ของมาม่า OK
วางจำ�หน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศและช่อง
ทางออนไลน์ ส่วนมาม่าโอเค รสมิโซะบัต
เตอร์ แบบแห้ง ความลงตัวระหว่างกลิ่นของ
เนยและรสมิโซะบวกกับเส้นที่หนานุ่มและ
เป็นเอกลักษณ์ของมาม่า OK วางจำ�หน่าย
เฉพาะร้านสะดวกซื้อ 7-11 เท่านั้น ...•
อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติ ห้อง
อาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์ ขอเชิญคุณมา
บอกรักคุณแม่ให้อิ่มเอมกับบุฟเฟต์อาหาร
จีนเลิศรส มื้อกลางวัน ในวันที่ 12 สิงหาคม
2565 ราคาผู้ ใหญ่ท่านละ 1,199 บาท สุทธิ
ราคาเด็กท่านละ 599 บาท พร้อมพบกับเมนูพิเศษ เช่น ซุปหูฉลาม
น้ำ�แดง และกุ้งแม่น้ำ�เผาเตรียมอร่อยไม่
อั้นกับเมนูขึ้นชื่ออื่นๆ อีกมากมาย ตบท้าย
ความพิเศษด้วย คุณแม่รับฟรี! ซุปรักแม่
(1 สิทธิ/1 ครอบครัว) ทั้งบุฟเฟต์มื้อกลาง
วัน และอาลาคาร์ทมื้อค่ำ� ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ ...•
วันแม่ปีนี้ เติมโปรตีนจากนม
ถั่วเหลือง
คุณภาพสูง
แลคตาซอย
ให้คุณแม่ได้
ดื่มสุขภาพ
ดีกัน บริษัท
แลคตาซอย
จำ�กัด จัดโปรโมชั่นตลอดเดือนของแม่ สั่ง
ซื้อแลคตาซอยส่งกลับบ้านในช่วงเทศกาล
วันแม่ปีนี้ทาง www.lactasoyshop.com
ครบ 900 บาท ขึ้นไป รับทันทีตุ๊กตารัก
แม่สุดน่ารัก 1 ตัว (ขนาด 7x5 นิ้ว มูลค่า 159 บาท) คละรสคละ
ขนาดได้ จัดเต็มด้วยบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้าน มอบให้ 200 สิทธิ์
เเรกเท่านั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ส.ค.65 (จำ�กัด 1 สมาชิก
1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น) ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ที่แลค
ตาซอยจัดขึ้นอีกมากมายได้ที่
Facebook: lactasoyclub https://
www.facebook.com/
lactasoyclub ...•
ขยับมาที่ กูร์
เมต์ มาร์เก็ต ซูเปอร์
มาร์เก็ตระดับพรีเมียม
ในกลุ่ม เดอะมอลล์
กรุ๊ป จัดงาน “ครบ
สูตร ชุดวันสารท” คัด
สรรชุดเซ่นไหว้และ
ของไหว้คุณภาพ ครบ
ครันตามธรรมเนียมจีน
การันตีความสด สะอาด
สะดวกสบาย ครบทุกความต้องการจบในที่เดียว ตั้งแต่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565–11 สิงหาคม 2565 ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต
ทุกสาขา และพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านเมื่อสั่งผ่านบริการ Call
To Order หรือช็อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.
com ...•
ด้าน คิง เพาเวอร์ จัดหนักโปรโมชั่นทุกช่องทางกระตุ้น
ทุกองศาการช็อปปิ้ง มีไฟลต์หรือไม่มีไฟลต์บินสามารถช็อปคุ้ม
ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อให้ทุกการเดินทางได้ช็อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
ไม่ว่าจะเป็นการช็อปคุ้มในรูปแบบสินค้าดิวตี้ฟรี หรือในรูปแบบ
โฮมเดลิเวอรี่ แม้
ไม่มีไฟลต์บิน ที่
คิง เพาเวอร์
รางน้ำ� พัทยา
และภูเก็ต ตลอด
เดือนสิงหาคม
และทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ คิง
เพาเวอร์ ศรี
วารี กับแคมเปญ
“360 องศา
SHOP AND WANDER” เพื่อรับโปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อช็อป 10,000
บาท (สุทธิ)/ใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 1,000 บาท หรือเมื่อช็อป
20,000 บาท ...•
เริ่มแล้ว “เอมันนี่” เตรียมร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช
ครั้งที่ 16 “Money
Expo Korat
2022” พร้อมยก
ขบวนโปรโมชั่นสิน
เชื่อส่วนบุคคลจาก
บัตรกดเงินสดเอ
มันนี่ แบบจัดเต็ม
ถึง 2 ต่อด้วยกัน
ต่อที่ 1 เมื่อสมัคร
และยื่นเอกสาร
ครบถ้วน รับทันที!
บัตรของขวัญเทสโก้
โลตัส มูลค่าสูงสุด
200 บาท ต่อที่ 2
เมื่อได้รับอนุมัติและเบิกถอนเงินสดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้างจนถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2565 รับ กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า
1,980 บาท เพิ่มอีกด้วย เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วมาพบกันใน
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00–20.00 น. ณ บูธ D1 ใน
งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 “Money Expo Korat 2022”
ชั้น 3 เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา ...•
เปิดตัวครั้งแรกในไทยกับนวัตกรรมญี่ปุ่น Meiji GU
FORMULA GOLD EZcube 3 ผลิตภัณฑ์นมผงรูปแบบก้อน คุณ
แม่ยุคใหม่ต้องร้องว้าว! เลือกสิ่งใหม่ที่ดีให้แก่ลูกน้อยสุดรัก ด้วยตัว
ช่วยคุณแม่เจนใหม่อย่างแท้จริง ต้อง Meiji GU FORMULA GOLD
EZcube 3 ผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อน สะดวก ชงง่าย ไม่ต้องตวง
โดย 1 ซอง บรรจุ 5 ก้อน สามารถชงได้นมปริมาณ 200 มล. ซึ่ง
เท่ากับปริมาณที่เด็กต้องการใน 1 มื้อ มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด
448 กรัม หรือ 16 ซอง ราคา 338 บาท และขนาดพกพา 56
กรัม หรือ 2 ซอง ราคา 55 บาท หาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้า,
ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า และร้านแม่และเด็กชั้นนำ�
รวมทั้งช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Lazada, Shopee และ
Moongshop ...•

‘เงินเฟ้อ’

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ
ที่คำ�นวณจากสินค้าและบริการทุกกลุ่มที่
งินเฟ้อ เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโดยรวม
เกี่ยวข้อง โดยดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
เมื่อ…
ของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปถูกคิดจากหมวด
• ผู้บริโภคเพลิดเพลินกับการใช้จ่าย
อาหารและเครื่องดื่ม หมวดเครื่องนุ่งห่ม
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดี ใช้เงินเพื่อ
หมวดที่อยู่อาศัย หมวดบริการการตรวจ
การบริโภคหรือลงทุนเร็วกว่าผู้ผลิตที่จะ
แรงงาน ทำ�ให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ รักษา หมวดขนส่งและการสื่อสาร หมวด
สามารถเพิ่มการผลิตได้ทัน
บันเทิงและการศึกษา รวมทั้งหมวดยาสูบ
ถูกผลักภาระไปที่ผู้บริโภคแทน
• ราคาอาจสูงขึ้น เนื่องจาก
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ค่าเงินที่อ่อนลง เนื่องจากภาวะ
ปัญหาความขัดข้องด้านอุปทาน (Supply เศรษฐกิจที่ ไม่ดี ส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำ�เข้า
• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน คือ อัตรา
Disruption) ที่เพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้า ที่แพงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
และบริการ เช่น ราคาน้ำ�มันหรือราคา
ตามนิยาม เงินเฟ้อทีม่ กั ถูกกล่าวถึง มี 2 ยกเว้นสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงาน
สินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น
ประเภทคือ เงินเฟ้อทัว่ ไป (Headline Inflation) เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความเคลื่อนไหว
• ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จากการแย่งชิง และเงินเฟ้อพืน้ ฐาน (Core Inflation)
ขึ้นลงผันผวนตามภาวะตลาดการลงทุน และ
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ฤดูกาล และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
นโยบายการเงินของธนาคารกลาง หรืออีก
นัยหนึง่ เป็นอัตราเงินเฟ้อของรายการสินค้า/
บริการทีร่ าคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดจริงๆ
หน้าที่สำ�คัญของรัฐบาล/ธนาคารกลาง
คือความพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมที่ยังสามารถสนับสนุน
การเติบโตได้ โดยที่ ไม่ทำ�ลายกำ�ลังซื้อลง มี
หลายๆ วิธีที่รัฐบาล/ธนาคารกลางมักนำ�มา
ใช้เพื่อการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งแต่ละ
วิธีก็มีข้อดี-ข้อเสีย ความเหมาะสม และ
ประสิทธิภาพแตกต่างกันไป
• นโยบายการเงินแบบตึงตัว
(Tightening Monetary Policy) อัตราดอกเบีย้
ที่สูงขึ้นช่วยลดความต้องการในระบบ
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ปิดท้ายด้วย โรงภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ จับมือ บริษัท
จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำ�กัด ร่วมส่งมอบความสุขให้ผู้พิการทางการเห็น
และการได้ยิน สามารถรับชมภาพยนตร์ ไทยฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอ
คอย “บุพเพสันนิวาส ๒” ในโรงภาพยนตร์ราคาเริ่มต้น 100 บาท
เมื่อแสดงบัตรประจำ�ตัวคนพิการ ประเภทที่ 1 และ 2 รับ 1 สิทธิ์
ต่อ 1 ท่าน เฉพาะที่นั่ง Deluxe ในโรงภาพยนตร์ปกติ ระบบปกติ
(จำ�กัด 20,000 สิทธิ์) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 17 สิงหาคม 2565
โดยสามารถแสดงบัตรประจำ�ตัวคนพิการเพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์
“บุพเพสันนิวาส ๒” ได้ที่จุดจำ�หน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ที่ โรง
ภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ ...•

ใ

เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองต่อเพื่อนและ
คนที่รักเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ผ่านการ
ช่วยเปิดโอกาสให้
พวกเขาได้พูดออก
มา และยิ่งไปกว่า
นั้น การมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนและให้
กำ�ลังใจคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือก็
เป็นสิ่งที่สำ�คัญเช่น
กัน” โรเบิร์ต คอม
มอนกล่าว และยัง
มองว่าการฝึกสมาธิ
และการฝึกจิตใจเป็นอีกเทคนิคที่จะช่วย
บำ�บัดจิตใจ โดยกล่าวว่า เราไม่ได้เพียงแค่นำ�
วิทยาการรักษาทางคลินิกมาใช้ ในการรักษา
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เท่านั้น แต่ได้เลือกใช้วิธีการบำ�บัดอื่นๆ ใน
การรักษาร่วมด้วย เช่น โยคะและการนั่ง
สมาธิ เป็นต้น นอกจากนี้ การบำ�บัดที่เราได้
นำ�เข้ามาใช้ควบคู่นี้ยังน่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับอย่างแพร่หลาย
สำ�หรับใครทีก่ �ำ ลังเผชิญกับภาวะซึม
เศร้าในตอนนี้ นายโรเบิรต์ ยังเสริมเพิม่ เติมด้วย
ว่า “ทีป่ ระสบปัญหาภาวะซึมเศร้าสามารถขอ
ความช่วยเหลือได้ ไม่วา่ จะจากการหาข้อมูล
ผ่านช่องทางออนไลน์หรือขอความช่วยเหลือ
จากคนรอบตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั นีย้ งั มีอกี
หลายอย่างทีต่ อ้ งทำ�เพื่อทีจ่ ะเข้าถึงผูท้ ป่ี ระสบ
ปัญหาภาวะซึมเศร้าที่ไม่สามารถหาทางช่วย
เหลือได้ผา่ นเพียงช่องทางข้อมูลออนไลน์หรือ
บอกกับคนรอบข้าง ดังนัน้ การเข้าบริการรักษา
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการช่วยเหลือ”.
เศรษฐกิจ นำ�ไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ลดลงและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง รวมทั้งการ
ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมปริมาณเงินใน
ระบบซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ
• นโยบายการคลัง/รัฐบาล (Fiscal
Policy) เป็นมาตรการที่มักได้ผลหากเงินเฟ้อ
ที่พุ่งสูงขึ้นเกิดจากเศรษฐกิจเติบโตดี คนมี
กำ�ลังซื้อมากเกินกว่าปริมาณอุปทานสินค้า
และบริการ ตัวอย่างการใช้นโยบายด้าน
การคลัง อาทิ การเพิ่มอัตราภาษีเงินได้จะ
ช่วยลดความร้อนแรงของการใช้จ่าย และ
บรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม
หากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเกิดจากปัญหาทางด้าน
อุปทาน มาตรการที่กล่าวข้างต้นน่าจะไม่
ได้ผล รวมทั้งอาจจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ
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ครื่องสำ�อาง COVERMARK
(คัฟเวอร์มาร์ค) ชวนสัมผัสประสบ
การณ์กับ CELL ADVANCED
SERUM WS เซรั่มสูตรใหม่ ช่วยเติม
เต็มความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มฟู แลดูกระชับ
เรียบเนียน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ที่
ผสานพลังของสารสกัด 3 ชนิด ได้แก่
สารสกัดจากใบสะเดา ใบชา และ
มะเขือม่วง ช่วยยกระดับการบำ�รุงผิวได้
อย่างล้�ำ ลึกอีกขัน้ ทัง้ ยังมีสารสกัดจาก
เปลือกมัลโลทัส ฟิลปิ เพนซิส ที่ได้รบั
ลิขสิทธิเ์ ฉพาะคัฟเวอร์มาร์คเท่านัน้ โดย
การคิดค้นและวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมชาติ เช่น การใช้จติ บำ�บัด โยคะ และ
การนัง่ สมาธิ โดยการฝึกจิตใจและฝึกฝนสมาธิ
ของร่างกาย
เป็นวิธสี �ำ คัญที่
ช่วยทำ�ให้เกิด
ความมัน่ คงทาง
อารมณ์และ
สามารถรับมือ
กับภาวะซึมเศร้า
จากทัง้ ทางกาย
และใจได้
“กุญแจ
หลักในการ
เข้าถึงความต้องการของผู้ป่วยคือ การช่วย
บรรเทารอยแผลในจิตใจของผู้ป่วยที่ประสบ
กับปัญหาสุขภาพจิตให้พวกเขาได้สามารถ
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แนะนำ�บำ�บัด ‘ภาวะซึมเศร้า’ ด้วยธรรมชาติ

นปัจจุบันหลายคนพบเจอกับคำ�ว่า
‘ภาวะซึมเศร้า’ และมักมีการตีความ
และเข้าใจผิดว่า ภาวะซึมเศร้านี้เกิด
ขึ้นจากความรู้สึกสูญเสีย เสียใจ และ
ผิดหวัง แทนที่จะมองว่ามันคือโรคโรคหนึ่ง
ที่ ไม่มีใครอยากที่จะต้องพบเจอ ไม่ว่าเป็น
ใครในช่วงอายุใดก็ตาม เพราะภาวะซึม
เศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และไม่ได้
หมายความว่าอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของ
ความอ่อนแอ
บางคนไม่สามารถอธิบายได้ชดั เจน
ว่า ทำ�ไมตัวเองถึงรูส้ กึ เศร้า ท้อแท้ ฉะนัน้ การ
สำ�รวจตัวเองว่าเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าหรือไม่
ก่อนทีท่ กุ อย่างจะแย่ลงไป จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควร
มองข้าม อีกทัง้ จะสามารถช่วยให้ลดอาการ
เหล่านี้ ได้ หากรีบรักษาแต่เนิน่ ๆ อย่างถูกวิธี
ภาวะซึมเศร้าสามารถกลับมารูส้ กึ ดีได้เร็วขึน้
และจะช่วยให้หลายๆ คนทีป่ ระสบปัญหากับ
นายโรเบิร์ต คอมมอน หุ้นส่วนผู้
จัดการ เดอะบีคีพเปอร์เฮ้าส์ประเทศไทย ให้
คำ�อธิบายความสำ�คัญอย่างหนึ่งที่แตกต่าง
กันระหว่าง “ภาวะซึมเศร้า” และ “โรคทาง
จิตเวช” คือ หากรักษาอาการภาวะซึมเศร้า
อย่างถูกต้อง ผู้คนหลายคนที่มีอาการซึม
เศร้าสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ แต่
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับผู้ที่มีอาการของโรค
ทางจิตเวช มีแนวโน้มที่จะมีอาการทางจิต
หลงเหลืออยู่หลังการรักษาแล้วแต่สามารถ
ควบคุมอาการตนเองได้
การรักษาทีต่ น้ เหตุของปัญหาสุขภาพจิต
เป็นอีกหนึง่ ในวิธที จ่ี ะช่วยให้ผทู้ ป่ี ระสบกับภาวะ
ซึมเศร้ากลับมามีสภาวะจิตใจมัน่ คง การรักษา
ภาวะซึมเศร้ายังสามารถรักษาได้ดว้ ยวิธแี บบ
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โอซากา ประเทศญีป่ นุ่ เพื่อพัฒนาเซรัม่
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยคงความอ่อน
เยาว์และแข็งแรงให้กบั ผิว ขนาด 40 มล.
ราคา 5,300 บาท วางจำ�หน่ายตัง้ แต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่
เคาน์เตอร์เครื่องสำ�อาง COVERMARK
ณ ห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศ��.

โดยรวม นโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและประสิทธิภาพของ
เศรษฐกิจ จะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุน
ระยะยาว เป็นต้น
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ
กอช. เป็นหนึ่งกลไกหลักของการออม
เพื่อการชราภาพที่รัฐบาลได้จัดตั้งและ
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ศึกษาราย
ละเอียดการออมเงินกับ กอช. ได้ที่เว็บไซต์
กอช. www.nsf.or.th หรือตรวจสอบสิทธิ
คุณสมบัติ สมัคร และส่งเงินออมสะสม
ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. หรือที่หน่วยรับ
สมัครใกล้บ้านท่าน สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร.
0-2049-9000.
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กีฬา 9

สรางผูนําเพื่อสังคมที่เปนธรรม รับมือความเปลี่ยนแปลง!!

นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และ มร.ฮิเดโตะ คุโรซาวา หัวหน้าฝ่ายวางแผนและการจัดการศูนย์ส่งเสริมกีฬา
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำ�กัด ลงนามเป็นผู้สนับสนุนสโมสร.

‘กิเลน’ได้‘มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่’

สนับสนุนพร้อมพัฒนาสู่ทีมชั้นนำ�
เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมดังจากไทยลีก 1
ได้บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
ชั้นนำ�ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นพันธมิตรรายใหม่ เตรียม
ผลักดันพัฒนาผู้เล่นสู่ลีกระดับท็อปเอเชีย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม พร้อมโลโก้ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
ปรากฏบนเสื้อแข่งสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ในฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่ม
ต้นขึ้น
โดยเมื่อฤดูกาล 2022 ที่ผ่านมา ทัพ “กิเลนผยอง” เมืองทอง
ยูไนเต็ด ได้เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรลูกหนังอุราวะ เรด ไดมอนด์ส
สโมสรชั้นนำ�ในศึกเจลีก ญี่ปุ่น ซึ่งมี MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES Group เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยทั้งสองสโมสรมี
เอกลักษณ์ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งการใช้สีแดง-ดำ�เป็นสีหลักประจำ�สโมสร
รวมถึงความร่วมมือการต่อยอดในการสร้าง
นักเตะและพัฒนาสโมสรด้านต่างๆ ไปพร้อมกัน
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 น. ณ ห้องสื่อมวลชนสโมสร
เมืองทอง ยูไนเต็ด สนามธันเดอร์ โดม สเตเดียม
เมืองทองธานี ได้มีการลงนามเป็นผู้สนับสนุน
โดยมี มร.ฮิเดโตะ คุโรซาวา หัวหน้าฝ่าย
วางแผนและการจัดการศูนย์ส่งเสริมกีฬา บริษัท
มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำ�กัด พร้อมคณะผู้
บริหารจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้บริหารสโมสร
เมืองทอง ยูไนเต็ด นำ�โดยนายวิลักษณ์ โหลทอง
ประธานสโมสร เป็นผู้ลงนาม พร้อมผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล โดยมีทีมผู้บริหารสโมสรอุราวะ เรด
ไดมอนด์ส ร่วมในพิธี
ซึ่งไฮไลต์เป็นการเปิดตัวโลโก้ผู้สนับสนุน
รายใหม่ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES บนเสื้อแข่งสโมสร
เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่จะใช้ทำ�การแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2022-23
ที่จะเปิดฉากวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ โดย มร.ฮิเดโตะ คุโรซาวา
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและการจัดการศูนย์ส่งเสริมกีฬา บริษัท มิตซูบิ
ชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำ�กัด กล่าวว่า “ภายใต้นาม “Mitsubishi Heavy
Industries Sports Challenge” Mitsubishi Heavy Industries Group
ยังได้ทำ�การพัฒนาแบรนด์องค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานและ
การสนับสนุนชุมชนและสังคม (CSR) ผ่านกิจกรรมกีฬา เช่น ฟุตบอล
รักบี้ เบสบอล และวิ่งมาราธอน สำ�หรับในครั้งนี้เราได้ลงนามเซ็น
สัญญาข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่ง

เป็นสโมสรชั้นนำ�ของไทยลีก ต่อยอดทำ�ให้กิจกรรม Sports Challenge
ได้รับแรงผลักดันไปสู่ความเป็น global ยิ่งขึ้น ซึ่งเรารู้สึกยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่ง
อย่างที่ทุกคนทราบว่าสโมสร อุราวะ เรด ไดมอนด์ส ซึ่งเป็น
ยอดทีมชั้นนำ�ในเจลีก ดิวิชั่น 1 ที่ Mitsubishi Heavy Industries
Group ได้ทำ�การสนับสนุนในฐานะท็อปพาร์ตเนอร์นั้น โดยในปีที่ผ่าน
มาได้ทำ�การลงนามในข้อตกลงการเป็นพันธมิตรกับสโมสรเมืองทอง
ยูไนเต็ด และตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเรดส์ ฮาร์ทฟูล คลับ
ซึ่งจะมีการจัดคลาสสอนฟุตบอล โดยมีที่ตั้งหลักอยู่ที่ธันเดอร์ โดม
ฟุตบอล พาร์ค
สุดท้ายนี้พวกเรา Mitsubishi Heavy Industries Group ขอเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียต่อไป

ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมกีฬาในหลายชนิดครับ”
ทางด้านนายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง
ยูไนเต็ด กล่าวว่า “สำ�หรับฤดูกาลใหม่นี้ทางสโมสรมีความยินดีและ
เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ ได้มี โอกาสเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับบริษัท
มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ ซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังในระดับโลก ที่ ได้รับการ
ยกย่องด้านนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ และประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนิน
ธุรกิจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยอย่างยาวนาน”
“นอกจากนี้ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ ยังเป็นผู้สนับสนุน
หลักของทางอุราวะ เรด ไดมอนด์ส ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสโมสร
เมืองทอง ยูไนเต็ด โดยทั้ง 2 สโมสรมีวิสัยทัศน์ ไปในทิศทางเดียวกัน

‘แคสเปอร์’เซ็นร่วมทัพ‘นีซ’
ยุติเส้นทาง11ปีกับเลสเตอร์
ฝรั่งเศส • นีซ ทีมในศึกลีกเอิง ฝรั่งเศส ประกาศปิดดีลคว้าตัว
แคสเปอร์ ชไมเคิล นายทวารชาวเดนมาร์กจากเลสเตอร์ ซิตี
มาร่วมทัพ ด้วยค่าตัว 1 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 44 ล้านบาท
พร้อมเซ็นสัญญายาว 3 ปีเต็ม
ผู้รักษาประตูวัย 35 ปี ถือเป็นนักเตะระดับตำ�นานของ
ทีม “สุนัขจิ้งจอก” เลสเตอร์ ซิตี ย้ายจาก “ยูงทอง” ลีดส์
ยูไนเต็ด มาค้าแข้งในถิ่นคิงเพาเวอร์ สเตเดียม ตั้งแต่ปี 2011
ยืนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งมายาวนานถึง 11 ปีเต็ม ก่อนโบกมือ
เพียง 1 ปี และเจ้าตัวต้องการเพิ่มค่าจ้างเป็น 120,000 ต่อสัปดาห์
อำ�ลาสโมสรในปี 2022
โดยแคสเปอร์ ชไมเคิล เหลือสัญญากับทีมเลสเตอร์ ซิตี สำ�หรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ แต่สุดท้ายเจรจากันไม่ลงตัว ทำ�ให้

นักขับเคลือ่ นสังคมจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ 34 คน เขาสูโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพผูน าํ เพือ่ สังคมทีเ่ ปนธรรม : Equity
Leaders Program” อยางเปนทางการ เพือ่
ที่จะมาเติมเต็มศักยภาพเพื่อชวยกันขับ
เคลือ่ นใหเกิดสังคมทีเ่ ปนธรรม ทัง้ การศึกษา
สาธารณสุข คุณภาพชีวติ สิง่ แวดลอม โดย
มีการปฐมนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนําเพื่อสังคมที่เปนธรรม และงานเลี้ยง
ตอนรับ (Networking Dinner) พรอมปาฐกถา
พิเศษ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
นักขับเคล�อนสังคมรวมโครงการ “พัฒนาศักยภาพผูนําเพ�อสังคมที่เปนธรรม” รุนแรก
และสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานัก
แตเชือ่ วา นิยามของแตละละคนจะเปลีย่ น
วิชาการสาธารณสุข กระทรวง
ไปเมือ่ มาเรียนรูร ว มกัน จะเห็นความไมเทา
สาธารณสุ ข ระหว า งวั น
เทียมหลากหลายมิติขึ้น และสรางนิยาม
ที่ 22-24 ก.ค. 2565 ที่ผาน
ความเหลื่อมลํ้าที่เกิดปฏิบัติการความรวม
มา โครงการนี้ ส ถาบั น การ
มือได
เรียนรูการสรางเสริม สุขภาพ
ดาน รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรกั ษ
(ThaiHealth Academy) และ
ผู

อ
ํ
า
นวยการสถาบั
นการเรียนรูการสราง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสุขภาพ กลาววา การพัฒนาสังคมเพือ่
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด
มุงสูความเปนธรรมนั้นไมสามารถดําเนิน
อบรมระยะยาวเปนเวลา 2 ป
การดวยปจเจกบุคคล เราเชือ่ วาการสราง
ตอเนื่อง มีเปาหมายชวยเติม
เครือขายผูนําสูการขับเคลื่อนเพี่อสังคม
ศักยภาพ เชื่อมตอเครือขาย
เพือ่ สงเสริมใหเปนผูน าํ ทีจ่ ะขับ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ ที่เปนธรรมในทุกมิติดวยโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูน าํ เพือ่ สังคมทีเ่ ปนธรรมจะชวย
เคลือ่ นสังคมทีเ่ ปนเปนธรรมใน
เติมศักยภาพ สงเสริมใหผเู ขารับการอบรมเปนผูน าํ ทีจ่ ะรวมกันขับเคลือ่ น
ทุกมิติ
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย กลาววา สังคมไทยเผชิญความไม สังคมทีเ่ ปนธรรมในทุกมิติ ดวยการเรียนรูแ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ
เปนธรรมและความเหลือ่ มลํา้ ในหลายมิติ สะทอนผานปญหาสุขภาวะของ ผานแนวคิด Think Global, Act Local ผูเ ขาอบรมจะมีความเปนมนุษยมาก
คนไทย การกระจายของโรคอยูในกลุม คนดอยโอกาสไรอาํ นาจ การแกไข ขึน้ เห็นปญหาทุกขรอ นของชุมชนและสังคม หาทางพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ปญหาสังคมใหมคี วามเปนธรรมไมสามารถดําเนินการดวยภาคสาธารณสุข ใหดขี นึ้ โลกวันนีเ้ ปลีย่ นเร็ว 2 ปทแี่ ลวเจอโควิด อีก 2 ปขา งหนาคาดเดา
เพียงลําพัง ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจกัน อาศัยความรูข า มศาสตร ซึง่ ไมไดจะเผชิญกับสิง่ ใด อาจเกิดสงคราม ภาวะเงินเฟอ โรคอุบตั ใิ หม ฯลฯ
สําหรับผูเ ขาอบรมที่ผา นการคัดเลือก มีตัวแทนภาครัฐ เอกชน
การทีบ่ คุ ลากรจากหลากหลายสาขาเขาอบรมโครงการนีจ้ ะชวยสงเสริมให
เปนผูน าํ ทีข่ บั เคลือ่ นสังคมทีเ่ ปนธรรม สังคมทีม่ สี ขุ ภาวะทีด่ ี บนพืน้ ฐาน องคกรพัฒนาเอกชน มีประสบการณการทํางานเพือ่ สังคมอยางนอย 10
งานทีต่ นเองถนัด ผูอ บรมลวนมีศกั ยภาพและมีบทบาท เปนผูน าํ รุน ตอ ป และสนใจประเด็นสังคมทีเ่ ปนธรรมเปนคุณสมบัตสิ าํ คัญ
ผอ.สถาบันการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพ เนนยํ้าวา โครงการ
ไปขององคกร ถือเปนพลเมืองตืน่ รู ผลลัพธจากการอบรมระยะยาว การ
สรางสภาพแวดลอมที่ใหแรงบันดาลใจกันและกัน ปลุกไฟการพัฒนา จะ ตองการสรางเครือขายทํางานรวมกัน และสรางการเปลี่ยนแปลงใน
เกิดการทํางาน และแก โจทยรว มกัน แตละคนจะดึงศักยภาพตนเองมา สังคมในอนาคต ภายใน 2 ปนี้ คนเหลานี้จะพรอมขับเคลื่อนสังคมที่เปน
ใช กระบวนการเหลานีส้ รางความรวมมือ และเกิดโครงการใหมๆ ตลอด ธรรมในมิติที่พวกเขาสนใจ จะมาแชรความรูและประสบการณทํางาน
จนมิตรภาพอันเขมแข็ง เกิดการเชือ่ มตอศักยภาพอยางทวีคณ
ู ทําใหสงั คม การอบรมเนนสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สังเคราะห สรางความ
รู ใหม แนวทางแกปญหาใหม สามารถเห็นตางกัน แตพัฒนาสังคมรวม
ไมสนิ้ หวัง
“ปญหาสุขภาพในปจจุบนั ซับซอนมากขึน้ และโยงใยหลายมิติ ตัง้ แต กันได ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน และ
โครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระบบนิเวศ ความเหลือ่ มลํา้ มิติ สามารถรับมือได การอบรมจะจัดพื้นที่เรียนวันศุกร เสาร อาทิตย สนทนา
ตางๆ เปนโลกสีเทา ตองสรางเขมแข็งภายใน ใหผนู าํ รูเ ทาทันความคิด ยก ศึกษางาน มี โคชชิ่ง กระบวนการในการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แก ไข
ตัวอยางโลกรับมือกับโควิด ใชศาสตร ใดศาสตรหนึง่ เอาไมอยู ถาเปนผูน าํ ปญหา พัฒนา และคนหาศักยภาพ กอนจัดทําโครงการ จะเปนแบบ
ดานสาธารณสุข แตสอื่ สารไมเปน สถานการณกแ็ ย หรือไมสามารถระดม ปจเจกหรือแบบกลุมก็ได กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ที่มีความเลื่อมลํ้าใน
ความรวมมือก็ไปไมรอด เพราะสถานการณ ใหมๆ จะจัดการในรูปแบบสัง่ สังคม หลังจบอบรมคาดหวังนักขับเคลื่อนสังคมที่เปนธรรมรวมสราง
การแบบเดิมไมไดแลว สังคมตองการเครือขายผูน าํ ทีส่ ามารถดึงศักยภาพ ความเปลี่ยนแปลงไมวาจะระดับชุมชน ทองถิ่น สังคม ทําใหสังคมมี
ภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น
หรือความรูม ติ ติ า งๆ มาใชงานได” นพ.โกมาตร กลาว
สําหรับโครงการ ”พัฒนาศักยภาพผูนําเพื่อสังคมที่เปนธรรม :
การพัฒนาศักยภาพผูนําเพื่อสังคมที่เปนธรรมครั้งนี้ ยังชวนมา
ทําความเขาใจกับความไมเทาเทียมกันทีป่ รากฎในทุกๆ เรือ่ ง ทุกๆ พืน้ ที่ Equity Leaders Program” จะจัดอยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางเครือขายผูน าํ สู
นพ.โกมาตร กลาววา เราไมได ใหคาํ จํากัดความ”ความเหลือ่ มลํา้ ” ไวกอ น การขับเคลือ่ นเพีอ่ สังคมทีเ่ ปนธรรมกระจายทุกพืน้ ทีข่ องสังคมไทย

และถือได้ว่าเป็นทีมชั้นนำ�ของแต่ละประเทศ มีผู้เล่นที่มีฝีเท้าระดับทีม
ชาติมากมาย แฟนบอลที่สุดพิเศษที่จงรักภักดีต่อสโมสรอย่างเหนียว
แน่น ความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มั่นใจว่าจะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพของทีมต่อยอดความสำ�เร็จสู่การเป็นทีมชั้นนำ�
ของเอเชีย”
“สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ ในความ
เชื่อมั่น และมองเห็นคุณค่า ความมุ่งมั่นของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการฟุตบอลไปกับเรา”
สำ�หรับวันศุกร์ที่ 5-วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ทาง
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Group, สโมสรอุราวะ เรด ได
มอนด์ส และสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด จะจัดกิจกรรม Reds Heartfull Club ช่วงเช้ากับเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ที่
ธันเดอร์ โดม ฟุตบอล พาร์ค และช่วงบ่ายที่วัดกู้ปากเกร็ด ผู้สอนจาก
ทั้ง 2 สโมสร ร่วมกันฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล เรียนรู้ฝึกฝนการ
ทำ�งานเป็นทีม ฯลฯ
ทั้งนี้ สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด มี โปรแกรมทำ�ศึกฟุตบอลไทย
ลีก ฤดูกาลใหม่ 2022-23 เปิดสนามด้วยการออกไปเยือนราชบุรี มิตร
ผล เอฟซี วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

มือกาวทีมชาติเดนมาร์กมีอันต้องย้ายทีมในที่สุด
ตลอดระยะเวลา 11 ปี ในถิ่นคิงเพาเวอร์ สเตเดียม แคส
เปอร์ ชไมเคิล เฝ้าเสาให้ทีมไปมากถึง 479 นัดในทุกรายการ
ทำ�สถิติเป็นผู้เล่นที่ลงสนามให้ทีม “สุนัขจิ้งจอก” มากที่สุด
อันดับ 3 ตลอดกาล ต่อจากแกรแฮม ครอสส์ (600 นัด) และ
อดัม แบล็ก 557 นัด
นอกจากนี้ แคสเปอร์ ชไมเคิล ยังเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วย
ให้เลสเตอร์ ซิตี โค่นปากกาเซียนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ไปครองได้แบบเหลือเชื่อในฤดูกาล 2015/16 รวมไปถึงแชมป์
แชมเปียนชิพ อังกฤษ ฤดูกาล 2013/14, แชมป์เอฟเอ คัพ
ฤดูกาล 2020/21 และแชมป์คอมมูนิตี ชิลด์ ปี 2021
สำ�หรับนีซ ทีมในศึกลีกเอิง ฝรั่งเศส เสริมทัพผู้เล่น
ใหม่หลายต่อหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้ หนึ่งในนั้นคือการเซ็น
สัญญาคว้าตัวอารอน แรมซีย์ กองกลางตัวเก่งทีมชาติเวลส์
อดีตนักเตะของทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ไปร่วมทัพอีกด้วย.

‘อัลบอน’ต่อสัญญาซิ่ง‘วิลเลียมส์’ถึงปี2023

อังกฤษ • อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ นักขับรถสูตรหนึ่งลูก
ครึ่งไทย-อังกฤษ จรดปากกาต่อสัญญาระยะยาวกับทีมวิลเลียมส์เป็นที่
เรียบร้อยจนถึงปี 2023 หลังเจ้าตัวทำ�ผลงานเป็นที่พึงพอใจแก่ทีมงาน
ในศึกฟอร์มูลาวันฤดูกาลนี้
ถึงแม้อเล็กซานเดอร์ อัลบอน มักจะได้ออกสตาร์ทในกริดท้ายๆ
เป็นประจำ� แต่เขาก็สามารถเร่งเครื่องขึ้นมาจบอันดับที่ดีได้ ในหลาย
สนามที่ผ่านมา โดยเฉพาะในศึกออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ และไมอา
มี กรังด์ปรีซ์ เจ้าตัวจบอันดับ 10, 9 ตามลำ�ดับ คว้าแต้มให้กับทีมวิล
เลียมส์เอาไว้ ได้
หลังการต่อสัญญาฉบับใหม่ นักซิ่งวัย 26 ปีเปิดเผยผ่านสื่อโซ
เชียลของทีมวิลเลียมส์ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้อยู่กับวิลเลียมส์
ต่อไปในปี 2023 ผมกำ�ลังรอดูว่าเราจะสามารถประสบความสำ�เร็จ
ด้วยกันในฐานะทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ ได้หรือไม่”

“ในปีหน้าวิลเลียมส์มีความพยายามอย่างหนักที่จะพัฒนาทีม
ขึ้นมา ผมก็มีแรงกระตุ้นจากทีมที่จะพร้อมไปต่อในเส้นทางการเดิน
ทางครั้งนี้ และผมก็พร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปด้วยกัน” อัลบอนกล่าว
สำ�หรับอเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ เริ่มต้นเดบิวต์ ในการ
แข่งขันรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์ โลก หรือฟอร์มูลาวัน ในปี 2019 กับการ
แข่งขันสนามแรกที่ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ เวลานั้นเจ้าตัวอยู่กับทีม
โตโร รอสโซ ซึ่งเป็นทีมลูกของเรดบูลล์ เรซซิ่ง
โดยช่วงปลายปี 2019 เจ้าตัวจะได้เลื่อนขั้นขึ้นมาขับเคียง
ข้างแม็กซ์ เวอร์สแตพเพน เจ้าของแชมป์ โลกเอฟวันปี 2021 ในทีม
เรดบูลล์ เรซซิ่ง อย่างไรก็ตามก่อนเริ่มต้นฤดูกาล 2021 เจ้าตัวถูกลด
ตำ�แหน่งมาเป็นนักขับทดสอบ และเป็นตัวสำ�รองของเซร์จิโอ เปเรซ
ก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะได้รับสัญญาระยะสั้นจากทีมวิลเลียมส์ช่วงต้นปี
2022 และมาได้รับสัญญาระยะยาวในที่สุด.
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ไทยทะลุเป้า 70 ทองอาเซียนพาราเกมส์ 2022

อินโดนีเซีย • กีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่
เมืองสุราการ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30
กรกฎาคม–6 สิงหาคม 2565 สำ�หรับการแข่งขันได้เดินทางมา
ถึงโค้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการชิงชัยและพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 6
สิงหาคมนี้ โดยทัพนักกีฬาคนพิการไทยทำ�เหรียญทองขับเคี่ยว
กับอินโดนีเซียเจ้าภาพตั้งแต่การแข่งขันวันแรก เพื่อเป็นเจ้า
เหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ อย่างไรก็ตาม นักกีฬาคนพิการ
ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้เกิน 70 เหรียญตามที่
ตั้งเป้าไว้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา นายเขมพล
อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬา
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เดินทางไปให้กำ�ลังใจเชียร์ทัพ
นักกีฬาไทยลงแข่ง เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, กรีฑา และยก
น้ำ�หนัก โดยนายเขมพลเปิดเผยว่า การแข่งขันอาเซียนพารา
เกมส์ครั้งนี้ ได้เห็นนักกีฬาไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำ�เพื่อ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะได้เหรียญรางวัลหรือไม่ก็ตาม แต่นักกีฬา
ทุกคนทุกชนิดกีฬา รวมทั้งผู้ฝึกสอนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
ทำ�หน้าที่อย่างเต็มที่ ขอให้นักกีฬาไทยทุกคนมั่นใจได้เลยว่า คน
ไทยทั้งประเทศส่งกำ�ลังใจมาเชียร์ถึงอินโดนีเซียแน่นอน ซึ่ง
การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาได้คาดหวังไว้ที่
70 เหรียญทองในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ ทุกคนก็ทุ่มเทเต็มที่
เพื่อเดินไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การ
แข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาหน้าใหม่ที่ขึ้นคว้าเหรียญรางวัลได้หลาย
คน และยังสามารถทำ�ลายสถิติได้อีกด้วย”
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ชบาแก้วชนะเมียนมาคว้าอันดับ 3 U18 อาเซียน

อินโดนีเซีย • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ
สนามเกโลรา จากาแบริง ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี นัดชิงอันดับ 3 ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U18 ลง
สนามพบกับเมียนมา โดยทีมชาติไทยแพ้ออสเตรเลียมาในรอบ
รองชนะเลิศ ส่วนเมียนมาแพ้เวียดนามมา เกมนี้มิโยะ โอกาโม
โตะ เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนจากรอบรองชนะเลิศ โดยใช้อัยมี
คะหะปะนะ พร้อมด้วยฉัตรญา ประทุมกูล และณัฐนรี งามเชย
เริ่มเกมมานาที 20 พิชญธิดา มะโนวัง มายิงให้ทีมชาติไทย U18
นำ�เมียนมาก่อน 1-0 และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรก การแข่งขัน
ครึ่งหลังช่วงทดเจ็บ จีน่า ทองพันธ์ มายิงประตูปิดกล่องและจบ
เกม ทีมชาติไทย U18 เอาชนะเมียนมาไป 2-0 คว้าอันดับ 3 ของ
ศึกชิงแชมป์อาเซียนมาครอง สำ�หรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
โดยรายชื่อ 11 ตัวจริง เกมวันนี้ประกอบด้วย รวิสรา พืชผล (GK),
ธัญชนก ชื่นอารมณ์, ศรัญญา ลามี (C), ณัฐนรี งามเชย, ฉัตรญา
ประทุมกุล, พิชญธิดา มะโนวัง, อัยมี่ คะหะปะนะ, สกุลการต์ ชุม
ภูแสง, ณัฐธิชา สาระกาล, จิดาภา ดำ�ริห์, อรปรียา พามา.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ปลื้ม‘โควิด’พลิกโฉมสาธารณสุขไทย
โลกยอมรับจุดประกายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน-เข้าถึงชนบทมากขึ้น/จะมุ่งDigital Health
โรงแรมเดอะ สุโกศล • สธ.ปลื้ม “โควิด”
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เกิดการสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ทำ�ให้ระบบสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิไทยเข้าถึงพื้นที่ชนบท ผ่านการ
ทำ�งานของ อสม., รพ.สต., รพ.ชุมชน จนเป็น
ที่ยอมรับระดับโลก ก้าวต่อไปมุ่งสู่ Digital
Health เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ สร้างความ
มั่นคงวัคซีน ยา
ที่ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบ
หมาย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค แถลงข่าวความร่วมมือการขับ
เคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big
Rock 1 ร่วมกับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่า
ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,
นายชั ย วุ ฒิ ธนาคมานุ ส รณ์ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร, ศ.คลิ นิ ก นพ.สรณ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
นพ.โอภาสกล่าวว่า การปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขมีความก้าวหน้าอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโรค
โควิ ด -19 ประเทศไทยได้ พ ลิ ก วิ ก ฤตและ
ความท้าทายเป็นโอกาสในด้านต่างๆ โดย

เฉพาะด้านสาธารณสุขที่มีการสร้างความ
ร่วมมือกันของทุกภาคส่วนและพัฒนาจน
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ทั่วโลกได้ชื่นชม
การบริหารสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในการ
รับมือโควิดของไทยว่า เกิดจากความเข้มแข็ง
ของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชน อสม. ภาคส่วน
ต่างๆ ที่เข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาโควิด-19
ภายใต้การนำ�ของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
แสดงถึ ง ความสำ � คั ญ ของการจั ด ระบบ
สุ ข ภาพปฐมภู มิ ที่ ทำ � ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
บริการสุขภาพกับหมอครอบครัวได้สะดวก
และรวดเร็ว สามารถหยุดความรุนแรงของ
โรคและลดภาวะแทรกซ้อนได้ ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงด้านสุขภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจตามมา
นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเขต
ชนบทมั ก เข้ า ไม่ ถึ ง ระบบสาธารณสุ ข แต่
ปั ญ หาขณะนี้ เ ปลี่ ย นไป เนื่ อ งจากพื้ น ที่
ชนบทมีระบบ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำ�บล และโรงพยาบาลชุมชน ทำ�งาน

เชื่อมโยงกัน ต่างจากชุมชนเมือง เช่นใน
กรุงเทพมหานคร ที่ต้องพัฒนารูปแบบใหม่
ของบริการสุขภาพปฐมภูมิให้สอดคล้องกับ
วิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง มี ข้ อ เสนอจากคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข ในการ
พัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ เช่น การพัฒนา
กลุ่มอาสาสมัครในกรุงเทพมหานคร, การนำ�
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
สุ ข ภาพมาช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ก าร
ให้ กั บ ประชาชน การนำ � นวั ต กรรม เช่ น
ระบบ Telemedicine แอปพลิเคชัน Smart
อสม. ฯลฯ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
รั ก ษา โดยกระทรวงสาธารณสุ ข พร้ อ ม
สนับสนุนตามที่กรุงเทพมหานครร้องขอ
อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า ก้าว
ต่อไป การปฏิรูปต้องเน้นเรื่อง Digital Health
หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่รวดเร็วจะทำ�ให้
ประชาชนเป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล สุ ข ภาพของ
ตนเองอย่างแท้จริง รวมถึงต้องสร้างความ
มั่นคงยา วัคซีน และอื่นๆ โดยคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้นำ�ประเด็น

สถาบันอุดมฯผลิตบัณฑิตสวนทางเด็กจบใหม่ตกงานอื้อ

กรุงเทพฯ • 6 หน่วยงานจับมือสร้างบัณฑิต
ลั่นต้องมุ่งทักษะและสมรรถนะ ปัจจุบันภาค
อุตสาหกรรมยังขาดแคลนกำ�ลังคนที่มีความ
สามารถ สวนทางกับอัตราการว่างงานของ
บัณฑิตใหม่ค่อนข้างสูง จึงต้องปรับความ
เข้ า ใจ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต
บัณฑิตและผู้ ใช้บัณฑิต
ที่ ห้ อ งแถลงข่า ว ชั้ น 1 สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) ได้ จั ด พิ ธี ก าร
ลงนามความร่ ว มมื อ (MOU) การสร้ า ง
บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นากำ � ลั ง คนแบบมุ่ ง เน้ น
ทักษะและสมรรถนะร่วมกับ 6 หน่วยงาน
ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอส
เอ็มอี ไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และคณะอนุกรรมการด้านการ
สร้างและพัฒนาบัณฑิต
โดย นพ.สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล ปลั ด
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวเปิด
การประชุมและมอบนโยบาย เรื่อง “การ
สร้ า งและพั ฒ นากำ � ลั ง คนเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ” ว่า หัวใจสำ�คัญของการปฏิรูป
การอุดมศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ การ
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยใช้ความรู้
ข้อมูล งานวิชาการในการพัฒนาประเทศ

บ้านปูชวนเยาวชนเข้าค่าย ‘เพาเวอร์กรีน’ ครั้งที่ 17
บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนหัวใจสีเขียวที่กำ�ลังศึกษา
อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำ�กัดแผนการเรียน) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ
“Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก” เรียนรู้ทุกประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งภาคทฤษฎีแบบ
จัดเต็ม และการลงพื้นที่จริงในถ้ำ� อุทยานและชายฝั่งทะเล ก่อนตกผลึก
ไอเดียพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ชิงทุนการศึกษา พร้อม
เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล มุ่ง
ส่งเสริมเยาวชนนำ�องค์ความรู้
ไปประยุกต์แก้ปัญหาทรัพยากร
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดั บ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐาน
นำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีและยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้
กิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างการเรียนออนไลน์
และกิจกรรมภาคสนาม ภายใต้แนวคิดของค่ายฯ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ” เยาวชนที่ ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คนจะได้ร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่การปูพื้นฐาน เรียนรู้ปัญหา เข้าใจสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 15-16 ต.ค.2565
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามระหว่างวันที่ 18-25 ต.ค.2565
เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายฯ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดและ
กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.powergreencamp.com โดยผู้สมัครจะ
ต้องจัดทำ�คลิปวิดี โอแนะนำ�ตนเอง พร้อมนำ�เสนอแนวคิดและความเข้าใจ
ในหัวข้อ “ท่านคิดว่าปัญหา Climate Change ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของ
ท่านคืออะไร และท่านมีวิธีการหรือแนวทางในการจัดการปัญหาดังกล่าว
อย่างไร?” ความยาวไม่เกิน 5 นาที จากนั้นอัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดียของ
ตนเอง โดยสามารถเลือกอัปโหลดได้ทั้ง Facebook, Instagram, Tiktok และ
YouTube และต้องเผยแพร่คลิปดังกล่าวโดยตั้งค่าแบบสาธารณะ พร้อมติด
แฮชแท็ก #PowerGreenCamp17 ในคำ�อธิบายภาพ (Caption) สนใจสมัคร
ได้ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย.2565.

ชวนน้องๆ สาวก Sanrio พบกับคาแรกเตอร์ ใหม่
ห้างเซ็นทรัลชวนพบความน่ารักจาก Sanrio (ซานริโอ) แบรนด์คาแรก
เตอร์สุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่น กับตัวคาแรกเตอร์ ใหม่ Aggretsuko (อะเกรสึ โกะ)
ครั้งแรกของคาแรกเตอร์ที่สะท้อนชีวิตของคนทำ�งานออฟฟิศ กับ “เรตสึ โกะ”
พนักงานบัญชีผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในโตเกียว
ที่มาพร้อมกับวลีเด็ดๆ แทนใจเหล่ามนุษย์ออฟฟิศแต่ก็ยังคงความน่ารักน่า
เอ็ น ดู ใ นสไตล์ ซ านริ โ อ พร้ อม
ชวนแฟนซานริโอชาวไทยอมยิ้ม
ไปกับคอลเลกชันสุดน่ารักที่ขน
มาให้เป็นเจ้าของก่อนใครเป็นที่
แรก แฟนๆ ซานริโอสามารถพบ
กับขบวนสินค้าคาแรกเตอร์สุด
เฟี้ยว อะเกรสึ โกะ (Aggretsuko)
ไม่ว่าจะเป็น หมอนอิงสุดคิวต์
ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน และผ้าห่ม
นวมสุดน่ารัก ไปจนถึงรองเท้า
ใส่ ใ นบ้ า น พั ด ลมมื อ ถื อ คลาย
ร้อน ตลอดจนเครื่องเขียน พร้อมโปรโมชั่น “Central The Greatest Time”
กับโปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพียงช็อปครบ 2,000 บาท รับฟรี! กระเป๋าพรีเมียม
ลายการ์ตูนคาแรกเตอร์สุดน่ารัก มูลค่า 550 บาท (*เลือกรับลายได้) ตั้งแต่
วันนี้-30 ก.ย.2565 ทั้งช็อปสะดวกผ่านมือถือ เพียงคลิกที่ Central App หรือ
ช็อปผ่านแชตไลน์ @CentralOfficial.

แ

ทำ�ให้ประเทศไทยมีกำ�ลังคนที่เป็นคนดี เก่ง
และมีความสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปัจจุบันภาค
อุตสาหกรรมไทยยังขาดแคลนกำ�ลังคนผู้ที่มี
ความสามารถ ในขณะเดียวกันก็เกิดอัตรา
การว่างงานของบัณฑิตใหม่ค่อนข้างสูง ดัง
นั้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การทำ�ให้
เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งบั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้
บัณฑิตจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง เพื่อก่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างดีที่สุด
“การสร้ า งบั ณ ฑิ ต และพั ฒ นากำ � ลั ง
คนแบบมุ่ ง เน้ น ทั ก ษะและสมรรถนะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้
ตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ตั้งแต่

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ใหม่ๆ และสามารถ
นำ�ข้อมูลบัณฑิตใหม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
หน่วยงานที่ต้องการแรงงานต่างๆ เพื่อให้การ
ดำ�เนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบ สร้างความ
รับรู้กลุ่มผู้ ใช้บัณฑิต ส่งเสริมแนวทางความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
และภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผลิต
และสร้างกำ�ลังคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะและ
สมรรถนะ และเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดำ�เนินงานการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำ�ลัง
คน เพื่อให้เกิดการขยายความร่วมมือเพิ่ม
มากขึ้น” ปลัด อว. กล่าว.

เหล่านี้มาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการขับเคลื่อนไม่
ได้เริ่มจากศูนย์ เนื่องจากเรามีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่สามารถดำ�เนินการแก้ ไขปรับปรุง
ให้ระบบยั่งยืนและชัดเจนมากขึ้นได้
“นอกจากนี้ เรายังมีนโยบาย 3 หมอ
ที่ ย กระดั บ อสม.เป็ น หมอคนแรกของ

ประชาชน ขณะที่ กทม.มีระบบ อสส. ซึ่งถ้าใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกัน อสม.และ อสส.ทั้ง
ประเทศจะเกิดความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง
โดยทั้งหมดจะเดินหน้าภายใต้นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
Health for Wealth คือ เศรษฐกิจจะดี สุขภาพ
ต้องดีก่อน” นพ.โอภาสกล่าว.

‘ตรีนุช’ออกมาย้ำ�เอง
เงินรายหัวไม่หาเสียง
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ยันเอง เพิ่ม
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนไม่ใช่การหา
เสียง สกศ.ทำ�วิจัยมาก่อนแล้ว 2 ปี เผย
ไม่อยากให้เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่อง
การเมือง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่ า วถึ ง กรณี นั ก วิ ช าการมองว่ า การ
ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความ
จำ�เป็นพื้นฐานเป็นนโยบายหาเสียง ว่า
ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นวาทกรรมที่พูด
กันไป ซึ่งตนไม่อยากให้เรื่องของการ
ศึกษาเป็นเรื่องการเมือง เนื่องจากที่ผ่าน
มารัฐบาลได้มีนโยบายหลายเรื่องที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ
โดยเฉพาะเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ�
ทางการศึ ก ษา รวมถึ ง การดำ� เนิ น การ
จ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน
จำ�นวน 2,000 บาท ตามโครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ซึ่งก็เป็นนโยบายต่างๆ ที่ช่วยเหลือ

และบรรเทาภาระผู้ปกครองด้วย
นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำ�หรับ
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตาม
ความจำ�เป็นพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้
จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถาน
ศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่ม
แบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-2569 นั้น เป็นการ
ดำ�เนินการที่สภาการศึกษา (สกศ.) ได้
ทำ�วิจัยมา 2 ปี อีกทั้งการปรับอัตราเงิน
อุดหนุนดังกล่าวก็ไม่ ได้มีการปรับเพิ่ม
มากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งเราต้องการทำ�ให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระผู้
ปกครอง ทั้งนี้ตนยืนยันว่าการปรับเพิ่ม
เงินอุดหนุนรายหัวของ ศธ.ไม่ใช่นโยบาย
หาเสียงแต่อย่างใด.

‘GrabCampus’ชวนคนรุ่นใหม่ประชันไอเดียธุรกิจ

รวมถึ ง โอกาสในการเป็ น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานของ
แกร็บ ประเทศไทย โดยเปิดกว้างสำ�หรับนิสิต
และนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ไม่จำ�กัดคณะ
หรือชั้นปี สามารถสมัครได้แล้วระหว่างวันที่ 121 สิงหาคม 2565
2.โปรแกรมฝึกงาน GrabIntern ที่เปิดให้
นั ก ศึ ก ษาจากทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย (ไม่ จำ � กั ด คณะ
หรื อ ชั้ น ปี ) มี โ อกาสเรี ย นรู้ แ ละสั ม ผั ส โลกแห่ ง
การทำ�งานจริงในแบบฉบับแกร็บ ไม่เฉพาะใน
ด้านธุรกิจ แต่ยังรวมถึงการเปิดมุมมองในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสังคมภายใต้แนวคิด
‘ธุรกิจคู่สังคม’ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเป็น GrabIntern จำ�นวน 20 คนในแต่ละปี
จะได้พัฒนาทักษะและความสามารถในเชิงธุรกิจ
และการบริหารจัดการ ผ่านการทำ�งานอย่างใกล้
ชิดกับผู้บริหารและทีมงานจากหลากหลายสาย

งาน อาทิ ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งธุรกิจการเดินทาง เดลิ
เวอรี และการเงิน เป็นระยะเวลา 2 เดือน พร้อม
รับค่าตอบแทนในการฝึกงาน
3.กิจกรรม Grab Roadshow โดยผู้บริหาร
ของแกร็บ ประเทศไทย จะเดินสายบรรยายให้
ความรู้และแชร์ประสบการณ์การทำ�งานในเทค
คอมพานีให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้กับ
พวกเขาก่อนจะก้าวเข้าสู่ โลกแห่งการทำ�งาน
“นอกเหนื อ จากเนื้ อ งานที่ ท้ า ทาย ค่ า
ตอบแทนที่เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กรที่
สอดคล้องกับค่านิยมส่วนตัว อีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญ
ที่คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials มองหาในการทำ�งานยุคปัจจุบัน คือ โอกาส
ในการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันหรือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและคุณค่าให้กับสังคม โดยเราหวัง
ว่า GrabCampus จะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ
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กร็บ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ
GrabCampus (แกร็ บ แคมปั ส )
สร้ า งเวที ใ ห้ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ไ ด้
ปลดปล่อยศักยภาพและแสดงความสามารถใน
เชิงธุรกิจ พร้อมโอกาสในการเรียนรู้และสัมผัส
ประสบการณ์การทำ�งานจริงในเทคคอมพานีอย่าง
แกร็บ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดแผน
ธุรกิจ GrabSpark โปรแกรมฝึกงาน GrabIntern
เพื่อปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักบริหารมือ
อาชีพ พร้อมปลูกฝังแนวคิด ‘ธุรกิจคู่สังคม’ และ
กิจกรรม Roadshow จากผู้บริหารและทีมงานของ
แกร็บ ประเทศไทย
นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร

แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมการ
เข้าถึงองค์ความรู้ การสนับสนุนด้านการศึกษา
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำ�เป็น
นับเป็นปัจจัยสำ�คัญพื้นฐานที่ช่วยยกระดับและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ ค นในสั ง คม ด้ ว ย
ความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้พันธกิจ
‘GrabForGood’ หรือ ‘แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ซึ่ง
มุ่งนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกให้กับสังคม ที่ผ่านมา แกร็บ ประเทศไทย
จึงได้ดำ�เนินโครงการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้กับคนในวงจรธุรกิจเป็นหลัก
อาทิ โครงการ GrabAcademy ที่มุ่งให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้
ให้กับพาร์ตเนอร์คนขับและพาร์ตเนอร์ร้านอาหาร
หรือโครงการ Grab The Future ซึ่งมอบทุนการ
ศึกษาให้กับบุตรหลานของพาร์ตเนอร์
“เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์และส่งต่อ
แนวคิดไปสู่วงกว้างมากขึ้น ในปีนี้เราจึงได้ริเริ่ม
อีกหนึ่งโครงการใหม่ที่ชื่อว่า GrabCampus โดยมุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นใหม่และถือ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญของสังคมในการสร้างอนาคตที่ดี
กว่า โดยโครงการนี้ ไม่เพียงจะเป็นเวทีให้เยาวชน
ไทยได้แสดงความสามารถ แต่ยังเปิดโอกาสให้
พวกเขาได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ ในการ
ทำ�งานจริงกับมืออาชีพ พร้อมสอดแทรกแนวคิด
ในการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปพร้อมกับ
การสร้างประโยชน์ ให้กับสังคมในวงกว้างด้วย”
โดยโครงการ GrabCampus ประกอบด้วย
3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การประกวดแผนธุรกิจ
GrabSpark เปิดเวที ให้นักศึกษาไทยได้แสดง
ศักยภาพผ่ า นการนำ� เสนอแผนการตลาดและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ภายใต้ โจทย์ “Driving Business
Growth with Data in the Post-pandemic
Era” โดยมุ่งส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจ
ผสานเข้ากับไอเดียใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนและ
สร้างการเติบโตทางธุรกิจในยุคหลังโควิด โดย
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากบิ๊ ก ดาต้ า เพื่ อ ชิ ง เงิ น รางวั ล
มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

1

ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคม หล่อ
หลอมให้พวกเขากลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อส่ง
ต่อแนวคิดในการดำ �เนินธุรกิจควบคู่ ไปการส่ง
เสริมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูป
ธรรม” นายวรฉัตรกล่าวทิ้งท้าย
นิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย ไม่
จำ�กัดคณะหรือชั้นปี ที่สนใจประชันไอเดียธุรกิจ
เพื่ อ สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงให้ กั บ สั ง คมผ่ า น
เวทีแข่งขันแผนธุรกิจ “GrabSpark” นำ�เสนอ
แผนการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้ โจทย์
“Driving Business Growth with Data in the
Post-pandemic Era” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม
กว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาส
ในการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงาน GrabIntern โดย
สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-21 สิงหาคม 2565
หรือติดตามรายละเอียดของโครงการ GrabCampus
ได้ที่ grb.to/GrabCampusTH.
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‘หนิง’ไม่ยุ่งเรื่อง‘โอ๋’เตียงหัก
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หื่นชั่ววูบ..หายนะยาว

นชื่อว่าเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนมาตลอด สำ�หรับ หนิงปณิตา ธรรมวัฒนะ โดยล่าสุดที่เพื่อนสนิทอย่าง โอ๋-ภัคจี
รา วรรณสุทธิ์ ได้ประกาศแยกทางกับสามีนักธุรกิจ หนิงก็
ไม่พลาดที่จะส่งกำ�ลังใจไปให้เพื่อนแบบรัวๆ แต่งานนี้ขอไม่
ก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวของใคร เชื่ออีกฝ่ายพูดชัดเจนแล้วไม่จ�ำ เป็น
ต้องไปถาม ส่วนประเด็นเรื่องคดีของแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ ก็
ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
“เรื่องนี้หนิงต้องขออนุญาตออกตัวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของ
พี่เขา และตัวพี่เขาก็ได้ โพสต์ทุกอย่างชัดเจนแล้ว หนิงคิดว่ามันก็
น่าจะเป็นไปตามที่พี่เขาโพสต์นั่นแหละค่ะ ส่วนหนิงเป็นน้องเป็น
เพื่อน หน้าที่ของหนิงก็คือการซัพพอร์ต รวมถึงการให้ก�ำ ลังใจ แต่
หนิงไม่เคยไปถามว่าเรื่องเป็นมายังไง อย่างที่ทุกคนเห็นในไอจีว่า
2 วันนี้เจอกันก็ไม่เคยถาม หนิงเชื่อว่าถ้าหากพี่เขาสบายใจที่จะเล่า
เขาก็เล่าเองแหละ แต่เท่าที่หนิงเจอ พี่ โอ๋ก็ก�ำ ลังใจดีนะคะ พี่ โอ๋
บอกว่าทุกคนส่งกำ�ลังใจให้

หนิงเชื่อว่าเรื่องครอบครัวของแต่ละคน หรือดีเทลใดๆ มัน
ก็เป็นเรื่องของครอบครัว ต่อให้จะไปนั่งคุยกับเพื่อน มันก็เป็นเรื่อง
ของเขา หนิงไม่สามารถที่จะมานั่งพูดออกสื่อแทนเขาได้ แล้วเขาก็
ชัดเจนว่าเขาขอพูดแค่นั้นก็คือแค่นั้น เราต้องให้เกียรติในสิ่งที่เขา
พูดด้วย ถามว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไง หนิงไม่ได้คุยเกี่ยวกับราย
ละเอียดที่มันเป็นข่าว อย่างเมื่อวานที่เจอกันก็คือเราเจอกันเพราะ
ไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่ที่รู้จัก แต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรกันในมุมที่เป็น

เรื่องส่วนตัวของแต่ละคน”
ส่วนประเด็นเรื่องคดีของแตงโม-นิดา พัชร
วีระพงษ์ เจ้าตัวก็มองว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย “จริงๆ ทุกคนก็รอ ซึ่งวันนี้มันก็ชัดเจน
หลายๆ เรื่อง คงต้องเป็นไปตามนั้นภายใต้กฎหมาย
ส่วนตัวของหนิงหลังจากวันนั้นที่ ไปรายงานตัว โดน
เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า อย่างของคุณจิน
เองก็ไปรายงานตัวเมื่อวานนี้ ก็ยังอยู่แค่นี้ค่ะ ตอนนี้ของหนิงยังไม่มี
อะไรเพิ่มเติมค่ะ จริงๆ หนิงคิดว่าหลายๆ คนรอความชัดเจน วัน
นี้ความชัดเจนมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่หลายๆ คนรอคอย ก็
เป็นคำ�ตอบที่พูดไม่ได้หรอกว่าจะถูกใจใคร ไม่ถูกใจใคร แต่ละคนก็
จะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ในส่วนของหนิงก็แค่ฟังว่ากฎหมายว่า
ยังไง”

‘โป๊ป’ขอบคุณแฟนๆ‘บุพเพสันนิวาส๒’
ส่องรายได้ทั่วประเทศ7วัน220.99ล้าน

โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
พระเอกสุดฮอตของ พ.ศ.นี้ ที่ก�ำ ลังมา
แรงกับบท ภพ ในภาพยนตร์ โรแมน
ติกแอ็กชั่นคอมิดีเรื่อง บุพเพสันนิวาส
๒ ที่ร่วมทุนสร้างระหว่างจีดีเอช และ
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ด้วยคา
แรกเตอร์ภพ นายช่างหนุ่มหน้ายิ้มที่
ตามจีบแม่หญิงเกสรด้วยดอกไม้ กลาย
เป็นบทบาทแปลกใหม่ที่ท�ำ ให้ผู้ชมหลง
รัก ส่งให้รายได้ทั่วประเทศ 7 วันทะลุ
220.99 ล้านบาทไปแล้ว นอกจากนี้หนัง
บุพเพสันนิวาส ๒ ยังได้ ไปฉายในอีก
หลายประเทศ

โดยหนุ่มโป๊ปเผยว่า “ผมขอขอบคุณผู้ชมทุก
ท่าน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ชื่นชอบหนัง
บุพเพสันนิวาส ๒ และชอบในตัวละครภพ คาแรก
เตอร์ ใหม่ๆ ที่ผมได้รับ หนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่
ผมรัก และตอนทำ�งานก็สนุกมาก ซึ่งเมื่อผม ทีมนัก
แสดง และทีมงานทุกคนสนุกกับงานที่ทำ� และตั้งใจ
ทำ�กันเต็มที่ ผมก็เชื่อว่าความสนุกและความสุขนี้จะ
ส่งต่อไปยังผู้ชมได้อย่างแน่นอน จนวันนี้วันที่หนัง
เข้าฉายและได้สร้างความสุขให้กับผู้คนจำ�นวนมาก
พวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ก็มีความสุข
มากครับ
ผม, เบลล่า, ไอซ์ พาริส, พี่กิ๊ก สุวัจนี, พี่บ๊อบ
บี้, ปุ๊กกี้, นนกุล ทุกคนคือทีมเวิร์กที่น่ารักสำ�หรับ

ผมมากๆ พี่ปิ๊ง คือผู้กำ�กับที่ใส่ใจในรายละเอียด อธิบายคาแรก
เตอร์ตัวละครได้อย่างชัดเจน และให้เราได้มีส่วนร่วมกับตัว
ละครภพ ดีใจมากครับที่หนังฉาย 7 วันทำ�รายได้ทั่วประเทศ
220.99 ล้านบาท และยังได้ ไปฉายในอีกหลายประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นลาว, ออสเตรเลีย, กัมพูชา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย,
มาเลเซีย, บรูไน, เวียดนาม ฯลฯ หวังว่าทุกคนจะชอบและ
สนุกกับหนังเรื่องนี้นะครับ ไปเป็นกำ�ลังใจให้พวกเราในโรง
ภาพยนตร์กันนะครับ”.

ดี ไม่พอ? หนังแบทเกิร์ลโดนขึ้นหิ้ง
ขณะที่ เดอะแฟลช ยังไม่ ได้ข้อสรุป
ว

งในเผยผ่านนิวยอร์กโพสต์เมื่อวันอังคารว่า ภาพยนตร์เรื่อง
Batgirl จะยังไม่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์หรือบริการสตรีม
มิงแม้จะทุ่มทุนสร้างใช้เงินไปมากกว่า 70 ล้านดอลลาร์แล้ว
สำ�หรับหนังดีซีคอมิกส์เรื่องนี้ ขณะที่ทางวาไรตี้เคยรายงานว่าใช้งบ
ไปทะลุ 90 ล้านดอลลาร์
การตัดสินใจพักการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเดิมมีกำ�หนด
เข้าฉายในช่วงปลายปี เกิดขึ้นหลังจากมีการทำ�เทสต์สกรีนนิงพรีวิว
การฉาย พร้อมเช็กการตอบรับในหลายกลุ่มผู้ชม โดยแหล่งข่าวเผย
ว่า ทางผูบ้ ริหารสตูดโิ อวอร์เนอร์
บราเธอร์ส คิดว่าหนังเรื่องนี้
จะส่งผลเสียต่ออนาคตของ
แบรนด์ ได้
“พวกเขาคิดว่า แบท
เกิร์ล ที่แย่จนบรรยายออกมา
ไม่ถูก จะสร้างความเสียหายจน
ไม่อาจเรียกคืนได้”
ภาพยนตร์เรื่องนี้กำ�กับ
โดย อดิล เอล อาร์บี กับบิ
ลาลล์ ฟัลลาห์ และนำ�แสดง
โดย เลสลีย์ เกรซ สำ�หรับ
บทบาทฮี โร่ตัวเอกของเรื่อง มี
นักแสดงดังสมทบอีกมากมาย
อย่างเช่น เจ.เค. ซิมมอนส์,
ไมเคิล คีตัน และเบรนแดน
เฟรเซอร์
หลายคนตัง้ ข้อสังเกตมา
ตัง้ แต่ท่ี Batgirl ไม่ได้ถกู นำ�มา
อวด ระหว่างการโชว์ของทางดีซี
ในงานคอมิก-คอน ทีซ่ านฟราน
ซิสโกเมื่อเดือนทีแ่ ล้ว ซึง่ ปกติ
แบรนด์ดงั กล่าวต้องมีการนำ�โปร
เจ็กต์ภาพยนตร์ท่ีใกล้เข้าฉายมา

อวดกันเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
Batgirl ในตอนแรกมีแผนที่จะ
ออกฉายทาง HBO Max โดยที่เดือน
เมษายนที่ผ่านมา มีจดหมายข่าวทาง
The Puck รายงานว่า โทบี เอมเมอริช
ผู้บริหารของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ใน
เวลานั้น พิจารณาที่จะส่งหนังลงฉายใน
โรงภาพยนตร์
แต่ตอนนี้เอมเมอริชไม่
ได้อยู่กับวอร์เนอร์ บราเธอร์ส
แล้ว เขาลาตำ�แหน่งไปเมื่อ
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อ
เริ่มบริษัทโปรดักชั่นของตัวเอง
โดยภายหลังจากมีการรวม
บริษัทระหว่างวอร์เนอร์ บรา
เธอร์ส กับดิสคัฟเวอรี ทำ�ให้
เดวิด ซาสลาฟ ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นซีอี โอ
ตามรายงานของวาไรตี้
ซาสลาฟได้ทำ�การจัดระเบียบ
วอร์เนอร์ บราเธอร์สใหม่
ด้วยการให้มีสาขาการผลิต
ภาพยนตร์จากดีซี โดยเฉพาะ
Batgirl เริ่มเคลื่อนไหว
โปรเจ็กต์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว
เนื่องจากวอร์เนอร์ บราเธอร์ส
กำ�ลังมุ่งผลิตหนังป้อนให้กับ HBO Max
แหล่งข่าวจากสตูดิโอบอกกับวาไรตี้ว่า คุณภาพ
ของภาพยนตร์และเนื้องานของผู้สร้างภาพยนตร์ ไม่ใช่
ปัจจัยในการตัดสินใจครั้งนี้ เนื่องจากทางสตูดิโอต้องการ
ให้หนังของดีซีอยู่ในระดับบล็อกบัสเตอร์
วิบากกรรมของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ยังไม่จบ

ล็อตเรื่องอย่างนี้ครับ..
ที่สถานีตำ�รวจ.. สาวสวยวัย 26 ปี เดินจูงมือทนาย
หนุ่มหล่อเข้าแจ้งความดำ�เนินคดีกับนายตำ�รวจระดับ
สารวัตรนายหนึ่ง ข้อหาอนาจาร
โดยก่อนหน้า..สาวงามผู้นี้ ได้ ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน
ชาย 1 หญิง 3 จากนั้นเวลาประมาณ 03.00 น. เพื่อนผู้หญิง
ได้ชักชวนไปสังสรรค์กันต่อที่บ้านของเพื่อนของเพื่อน
เมื่อไปถึงก็ได้พบกับเจ้าของบ้านเป็นชายพร้อมตำ�รวจ
คนดังกล่าว ซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าของบ้าน และได้ตั้งวงนั่งดื่ม
สังสรรค์กันบริเวณห้องโถงชั้นล่างของบ้าน
จากนั้นช่วง 04.00 น. สาว-เจ้าทุกข์ ได้ขอตัวนอน
หลับบนโซฟาบริเวณที่สังสรรค์ โดยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
เพิ่มแต่อย่างใด
จนเช้า ประมาณ 09.00 น. เธอมารู้สึกเหมือนมีคนมา
จับมาลูบตัวรวมถึงหน้าอก จึงตื่นขึ้นมาพบว่าตำ�รวจนายนั้น
พยายามนอนเบียดข้างๆ โดยมือลูบไล้อยู่บนตัว ทั้งที่ โซฟา
สามารถนอนได้เพียงคนเดียว
ด้วยความตกใจเธอรีบลุกขึ้นแล้วพยายามมองหา
เพื่อนๆ ที่มาด้วยกัน แต่เห็นเพียงเพื่อนผู้ชายที่รู้จักนอนบน
โซฟาใกล้ๆ จึงปลุกแล้วรีบออกจากบ้านทันที
ครับ..ก็เป็นพล็อตที่น่าสนใจ-น่าค้นหา และน่าศึกษา
อย่างแรกเป็นเรื่องของสาวสวยวัย 26 ไปเที่ยว-สังสรรค์กับ
เพื่อนถึงตี 3 แล้วยังไป(ดื่ม)ต่ออีก..
อย่างสอง สถานที่ที่ ไปสังสรรค์กันตอนแรกนั้น ชื่อ
อะไร อยู่ท้องที่ ไหน เป็นผับ เป็นบาร์ หรือเป็นร้านอาหาร?
ต้องค้นหา ให้รู้ว่าที่เปิดบริการได้ถึงตี 3 ตี 4 นั้น ผิด
กฎหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็คงจะเป็นจิ๊กซอว์ถึงตำ�รวจท้อง
ที่ให้ต้องร้อนๆ หนาวๆ ไปด้วย?
อย่างสาม การไปเที่ยวของผู้หญิงกับเพื่อนจนดึกดื่น
แล้วถูกชักชวนไปต่อที่บ้านของเพื่อนของเพื่อนที่ตัวเองไม่คุ้น
เคยรู้จัก จะไม่รู้สึกเอะใจในเรื่องความปลอดภัยบ้างเลยหรือ?
ตี 4..นั่งสังสรรค์อยู่ท่ามกลางผู้ชายแปลกหน้า และ
เมื่อรู้สึกอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอน สาววัย 26 ปีที่มีวุฒิ
ภาวะครบถ้วนสมบูรณ์ดี..
น่าที่จะขอตัวกลับบ้านมากกว่าเลือกจะนอนหลับบน
โซฟาท่ามกลางกลุ่มผู้ชายที่ร่ำ�สุรายาเมากันอยู่ใกล้ๆ!
ยิ่งตัวเองไม่ ได้เป็นหญิงง่าย ร่านชาย ก็ยิ่งควรจะ
ระมัดระวังตั้งแต่เริ่มแรกที่เพื่อนชวนไปดื่มต่อ ซึ่งก็เป็นเวลา
ที่มีเหตุผลพอที่จะปฏิเสธเพื่อนได้
แต่เอาล่ะ เมื่อไม่ทันคิด หรือไม่อยากปฏิเสธ ถึงเวลาที่
ร่างกายไม่ไหวจะไป(กิน)ต่อ..สถานที่เดียวที่ปลอดภัยสำ�หรับ
ผู้หญิงที่รักนวลสงวนตัว ก็คือ “บ้าน-ที่พักของตัวเอง”!
ก็..หวังว่าพล็อตนี้พอจะเป็นบทเรียน-อุทาหรณ์ ให้
กับผู้หญิงอยู่บ้าง โดยเฉพาะดาราสาวสวยในวงการบันเทิง
ด้วยแล้ว ยิ่งต้องตระหนัก ทั้งด้วยอาชีพ ทั้งความปลอดภัย
ของตัวเอง
ไม่ว่านางเอก นางร้าย ดาวโป๊ ในสายตา-อุดมคติของ
ผู้ชายไฮโซน่ะ เขามองเป็น “ขนม” สบช่อง-สบโอกาสเขาก็
อยากลองชิม-อยากลองอยู่ตลอดเวลา!
ซื้อได้เขาก็ทุ่มเงินซื้อ ซื้อไม่ได้เขาก็ใช้เล่ห์เพทุบาย
ฉะนั้ น จะเที่ ย ว-จะดื่ ม จะรั บ งานใน-งานนอกก็ ต้ อ ง
ระมัดระวังตัวให้มากๆ และที่สำ�คัญอยากฝากเตือน..
อย่าไว้ ใจเพื่อนเด็ดขาด ตราบที่เงินฟาดหัวคนได้!
และนี่..หากพล็อตนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แม้จะ
ตะขิดตะขวงใจอยู่บ้าง ก็อยากให้ต�ำ รวจได้ทำ�คดีด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา
เพราะการทำ�อนาจารนั้นไม่ควรจะเกิดกับผู้หญิง ไม่
ว่าจะเด็ก-สาว-ผู้ ใหญ่ ยิ่งในขณะเมา-หลับ สุภาพบุรุษย่อม
จะไม่หาเศษหาเลย แตะเนื้อต้องตัวต้องนม ควรจะให้เกียรติ
ไม่เช่นนั้นแล้ว ตัวเองนั่นแหละจะเสียเกียรติ ยิ่งมี
ยศ-มีตำ�แหน่ง..
หื่นชั่ววูบ..หายนะยาว!.
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สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
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นอกจาก Batgirl แล้ว ยังมี The Flash กำ�หนดฉายปีหน้า แต่นัก
แสดงนำ�ที่เป็นตัวเอกของเรื่อง เอสรา มิลเลอร์ ที่แสดงเป็นเดอะ
แฟลชเจอข้อกล่าวหาเรื่องของพฤติกรรมรุนแรง ทำ�ร้ายผู้หญิง ซึ่ง
ทางวอร์เนอร์ บราเธอร์ส จะเบรกหนังเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ยังถกเถียง
กันไม่จบ และยังหาข้อสรุปไม่ได้.

interthaipost69@gmail.com

20

21

12 ขาวประชาสัมพันธ

เตรียมเปดรับทองเที่ยว ดร.ไชยวัฒน เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษากลุมบริษัท
สยามพารคซิต้ี และอรรถชัย เหลืองอมรเลิศ ผูจ ดั การใหญ โครงการบางกอกเวิลด แถลงขาว
ความคืบหนาโครงการ “บางกอกเวิลด” เพ�อเตรียมตอนรับนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ
เตรียมเปดอยางเปนทางการในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย ปลัด
กรุงเทพมหานคร ประธานในงาน ที่ สยามอะเมซิ่งพารค สวนสยาม

สนับสนุน รพ.สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ
ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานรองประธานกรรมการ บมจ.ที โอเอ เพนทฯ มอบผลิตภัณฑที โพล เชนไดรท และเคร�องด�ม
ซุปเปอร ไฟต เปนจํานวนเงิน 4,085,000 บาท ให ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เพ�อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านบุคลากรทางการแพทยของ รพ.สมเด็จพระยุพราชทัว่ ประเทศ โดยมี
นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ และ วัชระ สุวัฒนวรพงษ มารวมในพิธีดวย ที่ทําเนียบองคมนตรี

เปดงาน “Eat – Street - Fest 2022” กัณฐเศรษฐ เดชาธิการวัฒนากิจ พรอม สุทัศน
นิติกรไชยรัตน เปดงาน “Eat – Street - Fest 2022” เปดประสบการณความอรอย ดวยงาน
สตรีทฟูดครั้งยิ่งใหญ เอาใจสายกิน ฟนของอรอยสไตลสตรีท และยังเปนอีกหนึ่งชองทางที่
ชวยใหผูประกอบการอาหารสรางรายได ชวยกระตุนเศรษฐกิจ ที่ศูนยการคาเซ็นทรัล 7 สาขา
ทั่วประเทศ โดยมี เชฟแอนดี้ หยาง , ไพศาล ศรีสวาง , จักรพันธ อมรสมบูรณศักดิ์, อภิวิชญ
เอกธาราวงศ , พัณณิตา จันทรคุปต รวมงาน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

บานและสวนแฟร Midyear 2022
บานและสวนแฟร มิดเยียร มาใน
คอนเซ็ปต “Garden Exploration” ซึ่งมาจาก
การทีค่ นเกิดความสนใจเร�องตนไมและเขาไป
เรียนรูเทคโนโลยีเชิงลึกในเร�องการปลูก การ
ขยายพันธุ การดูแลรักษา ไปจนถึงการออกแบบ
จัดสวนในบานไดดวยตัวเอง
Garden Village หมูบานเล็กๆ รวม
ไอเดียสําหรับคนรักตนไม รวมผูเชี่ยวชาญ
ดานตนไม พืชพรรณ และการเกษตรสมัยใหม
หลากหลายแขนง อาทิ การปรุงดิน การทํา
น้ําหมัก การขยายพันธุพืชดวยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเย�อ รับรองวาไดทั้งไอเดียดี ความรูแน�นๆ
และตนไมติดไมติดมือกลับบานแน�นอน
บานและสวน PETS “PETS PLAYGROUND” ให “เจาของ” และ “สัตวเลี้ยง”
ได ใชชีวิตใกลกันมากขึ้น มีคอนเทนตตางๆ ที่
จะมอบความรูเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง ที่สําคัญมี
กิจกรรมตางๆมากมาย เชน Workshop ทํา
ปลอกคอใหนอ งหมานองแมว, วาดภาพสัตวเลีย้ ง
my home กลับมาอีกครั้งเอาใจคนรัก
งานบาน ที่ ในครั้งนี้ ไดหยิบยกเอามุมสุดรก
ในบานอยาง ครัว โตะกินขาว หองงานชาง
มาจัดโชว ไอเดียและเทคนิคในการจัดการกับ
พืน้ ทีอ่ ยางไรใหบา นทีเ่ รารักน�าอยูข น้ึ ไปกวาเดิม
พรอมมีกิจกรรมเวิรคช็อปแบบจัดเต็ม
room Betterism Design Award
เพราะเราเช�อวา ดีไซนทด่ี สี ามารถเปลีย่ นแปลง
โลกได จึงจัดการมอบรางวัลเพ�อสงแรงกระเพ�อม
ตอวงการออกแบบและคนทั่วไป ภายใตธีม
RE-BALANCE รางวัลที่มุงใหความสําคัญกับ
“แนวคิ ด ความยั่ ง ยื น ที่ ส มดุ ล กั บ วิ ถี ป จ จุ บั น
ของโลก” พรอมชมนิทรรศการและจิบกาแฟ
ในบรรยากาศคาเฟทามกลางธรรมชาติ

Garden of Ideas โดย บานและสวน
Garden & Farm คอนเซปต INSTANT GARDEN
5 เร�องที่คุณควรรูกอนลงมือทํากับ 5 สไตล
สวน พรอมทั้งไอเดียการปลูกผักสําหรับสวน
ระเบียง, การปลูกผักในเมืองที่มีพื้นที่จํากัด
Explorers Zone บรรยากาศการ
แคมปงริมหาดทราย ที่สายกาแฟ แคมปง
และเดินปา หามพลาด! พบกับโซนรานคา
และตั ว แทนจํ า หน� า ยสิ น ค า เอ า ต ด อร ไ ลฟ
สไตล ที่จะขนอุปกรณแคมปง เดินปา เสื้อผา
และแอคเซสซอรี่ส มาใหคนรักการใชชีวิต
กลางแจงไดชอป
Garden Design Contest ภายใต
แนวคิด “แตงมุมสวยดวยไมสะสม (Living
with Plants)” จัดแสดงผลงานสวนโชวจาํ นวน
10 สวน จาก 10 ทีมสุดทาย ทีผ่ า นการคัดเลือก
เพ�อเปนไอเดียและแรงบันดาลใจใหผูชมงาน
ที่รักตนไม ไดนํากลับไปประยุกต ใช
Green Oasis Relax Zone มุมนั่ง
เลนพักผอน และพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะทําใหคุณ
ไดด�มด่ํากับบรรยากาศสุดรมร�น พรอมฟงเพ
ลงสบายๆ
Art & Craft งานดีไซน โซนยอดฮิต ที่
คนรักงานทํามือไมควรพลาด คัดสรรของแตงบาน
และสารพันของกุก กิก๊ มาใหเลือกชอปกันอยางจุใจ
งานกลางปที่ทุกคนรอคอย ชอปจุใจ
10 วันเต็ม สินคาครบครันกวา 2,500 บูธ
ของแตงบาน แตงสวน, เฟอรนิเจอร, วัสดุ
กอสราง, รับสรางบาน, ตนไม, ของตกแตงสวน,
เคร�องใช ไฟฟา, เคร�องนอน, สินคานวัตกรรม
ใหมๆ และ art&craft งานดีไซนเกๆ วันที่ 5 14 สิงหาคม ไบเทค บางนา ฮอลล 98 – 104
เวลา 9.30 – 21.00 น.

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๖/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล
ขอใหทรัพยสนิ ของ นางสาวรัชนี วิทยากูล กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดัง
กลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดง
และเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

สมาคมแพทยผิวหนังฯ ตรวจโรคผิวหนัง โดยแพทยเฉพาะทางผิวหนัง เพ�อประชาชน
คณะแพทยอาสาจากสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย นําโดย พญ.พูกลิ่น ตรีสุโกศล
ประธานอนุกรรมการกิจกรรมสังคม และคณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม ประกอบดวย นพ.
รุงโรจน เลาหศรีสกุล พญ.จันทรจิรา สวัสดิพงษ และ พญ.สรวลัย รักชาติ และ นพ.กิตติพงศ
วันถาวรประเสริฐ ไดเขารวมกิจกรรมโครงการคลินิกผิวหนังเฉลิมพระเกียรติ เพ�อออกตรวจ
โรคผิวหนัง รับปรึกษาโรคผิวหนัง พระภิกษุและ เกษตรกร ดําเนินการโดย กลุม ปธพ.9 และ
แพทยผิวหนังโรงพยาบาลศูนย จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย มี
ความมุงมั่นที่จะทําหนาที่เพ�อตอบแทนสังคม โดยใหการรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งใหความรูแก
ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลศูนย จังหวัดราชบุรี

ประกาศศาลแพง
เร�อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๑/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู สํานักงาน
อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ
นางสาวขนิษฐา หอยทอง กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ไปคืนหรือชดใชคนื ใหแกผเู สียหายแทนการสัง่ ใหทรัพยสนิ ดังกลาวตกเปนของแผนดิน หากเหลือหรือคืนไมได
ใหทรัพยสนิ ดังกลาวตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดังกลาว
ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดงและ
เอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน

(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
รายนางสาวรัชนี วิทยากูล กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์ ราคาประเมิน
หมายเหตุ
ที่
ผูค รอบครอง
(บาท)
๑ รถยนตนง่ั สวนบุคคลเกิน ๗ คน ๑ คัน นางสาวรัชนี ๓๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบ
วิทยากูล
(ณ วันที่ ๑๑ หมายเลขเคร�องยนต
ยีห่ อ นิสสัน สีขาว หมายเลข
กุมภาพันธ ปรากฏเปนเลข TD๒๕ทะเบียน นก ๘๘๙ สกลนคร
๑๕๐๙๗๓ ซึ่งไมตรงกับ
๒๕๖๕) รายการจดทะเบี
ยนของ
รถยนตคันดังกลาว

๒ รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา ๑ คัน นายพรเทพ สิริ ๓๕,๐๐๐ บาท
รุน PHANTOM สีดํา หมายเลข
พัฒนตานนท (ณ วันที่ ๑๑
ทะเบียน ๑กถ ๑๒๘๕ สกลนคร
กุมภาพันธ
๒๕๖๕)
๓ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ ๑ คัน นางสาวรัชนี ๑๕๐,๐๐๐ บาท
คน ยี่หอโตโยตา รุนยาริส สี
วิทยากูล (ณ วันที่ ๑๑
ขาว หมายเลขทะเบียน กง ๖๕๕๔
กุมภาพันธ
สกลนคร
๒๕๖๕)
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหม�น
บาทถวน) พรอมดอกผล

ลงช�อ
(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)
ผูชวย ลปง. รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคดี ๒
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช�อ

(นายปยะวัฒน บัวทอง)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

มูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย สนับสนุนกระเปาเดินทางใหแกทมี นักกีฬาไปแขงขันกีฬาระดับโลก
สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พรอมดวยผูบริหาร บริษัท อิออน
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) มอบกระเปาเดินทาง จํานวน 510 ใบ รวมมูลคากวา 4.7 ลานบาท
ให แ ก ที ม นั ก กี ฬ าพร อ มคณะเจ า หน า ที่ ซึ่ ง เดิ น ทางไปร ว มแข ง ขั น ในมหกรรมกี ฬ าอาเซี ย น
พาราเกมส และกีฬาตํารวจและเจาหนาที่ดับเพลิงโลก โดยมี ไมตรี คงเรือง เลขาธิการและ
ประชาสัมพันธ สมาคมกีฬาคนพิการ และพันตํารวจโทสุริยะ พวงสมบัติ รองผูกํากับสืบสวน
บก.ตม.1 เปนผูรับมอบ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการสงกําลังใจเชียร
ทีมนักกีฬาทุกทานใหประสบความสําเร็จ และใหการสนับสนุนดานกีฬาอันเปนกิจกรรมเสริมสราง
สุขภาพพลานามัยที่ดีใหแกทุกคน

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
รายนางสาวขนิษฐา หอยทอง กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์ ราคาประเมิน
หมายเหตุ
ที่
ผูค รอบครอง
(บาท)
๑ สิง่ ปลูกสรางเลขที่ ๘๒/๒๑ หมูท ่ี ๘ ตําบล ๑ หลัง นางสาวจิตติมา เฉพาะสวน ทรัพยสินรายการ
คลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ
มนพลับ
มูลคาจํานวน ที่ ๑ ตามคําสั่ง
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เฉพาะสวนมูลคา
๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ ย.๖๘/๒๕๖๕
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกผลตัง้
(ณ วันที่ ๘ ประกอบคําสั่ง
อยูบ นทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๓๒๑๗
มีนาคม ๒๕๖๕) ที่ ย.๘๗/๒๕๖๕
เลขทีด่ นิ ๑๐๒ ตําบลคลองวาฬ อําเภอ
(แก ไข)
เมืองประจวบคีรขี นั ธ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
นายสุธน ๑,๑๕๐,๗๒๒.๕๕ ทรัพยสินรายการ
จํากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ
สุวรรณกลอม บาท (ณ วันที่ ที่ ๒ ตามคําสั่ง
เลขที่บัญชี ๐๕๖๘๗๓๘๔๗๐ ช�อบัญชี
๑๐ กุมภาพันธ ที่ ย.๖๘/๒๕๖๕
นายสุธน สุวรรณกลอม
๒๕๖๕)
ประกอบคําสั่ง
ที่ ย.๘๗/๒๕๖๕
(แก ไข)
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๑,๖๕๐,๗๒๒.๕๕ บาท
(หนึง่ ลานหกแสนหาหม�นเจ็ดรอยยีส่ บิ สองบาทหาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

พันตํารวจโท
(พงษศักดิ์ อโนทัย)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รวมกับ เซ็นทรัล รีเทล จัดโปรแรงแหงป ชวนชอปสุดคุม
พิเศษ 3 ตอ
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน นําโดย อธิศ รุจิรวัฒน กรรมการผูจัดการ
บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส รวมกับ เซ็นทรัล รีเทล นําโดย ปยวรรณ ลีละสมภพ
รองกรรมการผูจ ดั การใหญฝา ยการตลาด บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชัน่ จัดโปรแรงแหงป
“Central Retail X T1 Card Day” เอาใจนักชอปมอบสิทธิพิเศษ 3 ตอ สําหรับสมาชิกบัตร
เครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ระหวางวันที่ 5 - 14 สิงหาคม ที่ท็อปส, เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล, ท็อปส
ออนไลน, หางสรรพสินคาเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล แอป, ซูเปอรสปอรตและรานคาใน
เครือ CRC Sports, รานคาในเครือ CMG, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโตวัน, โก! วาว,
เพาเวอรบาย, ออฟฟศเมท, บีทูเอส (รวมการซื้อผานชองทางออนไลน) ตอที่ 1 รับคะแนนเดอะ
วันพิเศษเทายอดชอป ทุก 1 บาท รับ 1 คะแนนเดอะวันพิเศษ (จํานวนจํากัดสําหรับ15,000
ทานแรกที่ลงทะเบียนผานแอป UCHOOSE หรือ SMS) ตอที่ 2 รับเพิ่มคะแนนเดอะวันพิเศษ
สูงสุด 2,100 คะแนน สําหรับลูกคาที่มีแอป The1 และชอปครบตามกําหนดและกดรับสิทธิ์
บน The 1 Mission (เฉพาะการทํารายการที่สาขา ยกเวนชองทางออนไลน) และตอที่ 3 รับ
คะแนนเดอะวันสูงสุด 4 เทา (เง�อนไขเปนไปตามที่กําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม www.centralthe1card.com
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“คิมเบอรลี่” Brand Ambassador คนใหมลาสุดของ “แพรอท ออยล อิน บาธ”

ครีมอาบน้ํานวัตกรรมใหม นุม ชุมช�น 2 เทา ไมงอโลชั่น
ฮอตที่สุดแหงป นาทีนี้ ตองยกใหกับ
นางเอกซูเปอรสตารอันดับตนของประเทศ
อยาง “คิมเบอรลี่ -แอน เทียมศิริ” ที่พึ่ง
มี ข า วดี กั บ แฟนหนุ ม ดี ก รี พ ระเอกหนุ ม ซุ ป
เปอรสตารอันดับหนึ่งของประเทศไปเปนที่
เรียบรอย ลาสุดไดตกลงเปนพรีเซ็นเตอรคน
ใหม ใหแบรนดแพรอท กับ ครีมอาบน้ํา
“แพรอท ออยล อิน บาธ” (Parrot Oil in
bath) ภายใต บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด
(มหาชน) หรือ บีเจซี บริษัทชั้นนําดานสินคา
อุปโภคบริโภค บีเจซี ไดพัฒนาสินคาที่ตอบ
โจทย ไลฟ ส ไตล ค นเมื อ งที่ ต อ งเผชิ ญ กั บ
มลภาวะ ทั้งที่อยูในหองแอร ไมมีเวลาบํารุง
ผิว หรือ อาบน้าํ อุน เปนประจํา ซึง่ ครีมอาบน้าํ
“แพรอท ออยล อิน บาธ” จะชวยเปด
ประสบการณการอาบน้ํารูปแบบใหม ที่บํารุง
ครบจบในขวดเดียว ใหผิวหอม นุม ชุมช�น
แบบไมงอโลชั่นตั้งแตครั้งแรกที่อาบ ใมงอ
โลชั่น
ครีมอาบน้าํ “แพรอท ออยล อิน บาธ”
รับรองวาคุณภาพคับขวด ดวยสวนผสมหลัก
ทีย่ นื หนึง่ ดานการใหความชุม ช�นอยาง ออรแกนิก

อารแกน ออยล (Organic Argan Oil) สุดยอด
น้ํามันบํารุงผิวจากโมร็อกโก ที่ซึมซาบเขาสู
ผิวอยางล้าํ ลึกเปนพิเศษ มาพรอมกลิน่ หอมหรู
สไตลฝรั่งเศส รังสรรค โดยเพอรฟูมมาสเตอร
ระดับโลก ที่ทําใหมั่นใจพรอมโชวผิวสวย

หรูดูแพง และเผยผิวหอมระดับน้ําหอม
เคานเตอรแบรนด ในทุกสถานการณ ถือเปน
ครีมอาบน้ํานวัตกรรมใหมลาสุดจาก แพรอท
ที่คุณหามพลาด
สําหรับครีมอาบน้ําแพรอท ออยล อิน

บาธ ที่สาวคิมเบอรลี่เลือก มีดวยกัน 3 สูตร
ไดแก สูตรไวท เพอรเฟค (White Perfect),
สูตรซอฟท โรแมนซ (Soft Romance)
สําหรับผิวเสียแหงกราน หรือถูกทํารายจาก
มลภาวะ ทีต่ อ งการคืนความชุม ชืน้ ใหผวิ ขัน้ สุด
และสูตรไฮโดร เฟรช (Hydro Fresh) ดวยการ
ทํ า งานร ว มกั น ของส ว นผสมที่ แ ตกต า ง
ระหวางน้ําแรธรรมชาติ กับน้ํามันออรแกนิก
อารแกน ออยล ที่ผสานกันไดอยางลงตัว
พรอมคืนสมดุลใหผิวนุมชุมช�นฉ่ําวาว
สามารถซื้อผลิตภัณฑครีมอาบน้ํา
เนื้อเจล “แพรอท ออยล อินบาธ” ขนาด
400 มล. ราคาเพียง 149.- บาทเทานัน้ ที่ บิก๊ ซี
และหางสรรพสินคาชัน้ นําทัว่ ประเทศ รวมถึง
ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมบีเจซี
กับรานคาออนไลน “Berli Mart” บนแอปพลิเคชัน
Shopee หรือ บิ๊กซี ชอปปงออนไลน www.
bigc.co.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซต https://www.parrotnatural.com/
และเพจเฟซบุก https://web.facebook.com/
ParrotNatural

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนประธาน
ในงานแถลงขาวความสําเร็จโครงการ
“ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ
SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP”
เพ�อสนับสนุนผูประกอบการ SME ในการ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา โดยนําเอา
เคร�องมือสงเสริมการตลาดออนไลนมาชวย
สนับสนุนในการรักษาฐานลูกคาลดอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจและสรางการเจริญเติบโต
ของธุรกิจดวยเทคโนโลยีสมัยใหม พรอม
รับฟงเสวนาเสวนาหัวขอ “การยกระดับ
ศักยภาพ SME ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
โดย 8 Startup ชั้นนําของไทยดานระบบ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา เสวนาหัวขอ
“ความสําเร็จของการเขารวมโครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME : DBD Service X MARTECH
Startup” และสัมมนาหัวขอ “กลยุทธสุดปง
เพิ่มพลังธุรกิจออนไลน” โดย คุณณัฐเศรษฐ
ไตรทิพยเจริญชัย ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด
และการออกแบบและสรางสรรคดจิ ทิ ลั โซลูชน่ั
พรอมรวมเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงสินคาของ
SME ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม ตั้งแตเวลา
09.00 – 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงคชน้ั 3
กระทรวงพาณิชย นนทบุรี
สถาบันอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค
พารค ขอเชิญชวนเหลาบอรดเกมเมอรและ

ผูที่สนใจรวมงาน “Print & Play Awards เลน
เรียนรู ไรพรมแดน” ในหัวขอ Book on Board
เปลี่ยนหนังสือที่รัก ใหกลายเปนบอรดเกม
ที่ ใช ดวยการหยิบยกแรงบันดาลใจจาก
หนังสือเลมโปรดมาพัฒนาเปนบอรดเกมสุด
สนุก กิจกรรมภายในงานประกอบดวย Print
& Play Showcase การนําเสนอแนวคิด
และผลงานจากผูเขารวมโครงการทั้ง 10 ทีม
พรอมรวมโหวตบอรดเกมที่ ใชและถูกใจใน
ตําแหน�ง Popular Vote Board Game Playground รวมทดลองเลนบอรดเกมที่ผานเขา
รอบและพูดคุยกับนักพัฒนาบอรดเกมชาวไท
ยที่จะมามอบความสนุกภายในงาน Special
Talk ฟงเสวนาในหัวขอ “บอรดเกม และ
หนังสือ ในวันที่การเรียนรูเปลี่ยนไป” เพ�อ
พูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลง และการเขามา
ของบอรดเกมที่กําลังกลายเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการเรียนรูรวมกับหนังสือ ลุนและ
เปนกําลังใจใหกับผูเขารวมแขงขัน พรอม
รวมโหวต และทดลองเลนบอรดเกมได วัน
ที่ 6 – 7 สิงหาคม เวลา 10.30 – 17.30 น.
ประกาศรางวัลผูชนะเลิศและรางวัลตําแหน�ง
Popular Vote ในวันที่ 7 สิงหาคม เวลา
14.00 ณ อุทยานการเรียนรู TK Park ชั้น 8
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ www.tkpark.or.th หรือ www.
facebook.com/tkparkclub

บอกรักแมดวยพรีเมี่ยมบุฟเฟตอาหารนานาชาติมื้อกลางวัน

ณ 3 โรงแรมหรูเมืองระยอง ในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส

วัน แบงค็อก จับมือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมกันคัดเลือกผูชนะ การแขงขัน One
Bangkok Urban Furniture Competition 2022 วรวรรต ศรีสอาน รองประธานเจาหนาที่
บริหารโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เปนประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน
จากนิสิต นักศึกษา จํานวน 10 ทีมสุดทาย ที่ชนะการแขงขันโครงการประกวด One Bangkok
Urban Furniture Competition 2022 ภายใต โจทยการออกแบบ “Seatscape & Beyond”
การประกวดงานออกแบบและสรางสรรคทน่ี ง่ั สาธารณะสําหรับการใชชวี ติ ในเมือง (Urban Furniture) ที่ออกแบบขึ้นเปนพิเศษสําหรับโครงการ วัน แบงค็อก โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อาทิ วรรณพร พรประภา กรรมการผูจ ดั การ บริษทั พี แลนดสเคป จํากัด หมอมหลวงภาวินี สันติศริ ิ
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั อโยธยาเทรด (93) จํากัด และผูก อ ตัง้ แบรนด AYODHYA จรินทรทพิ ย
ชูหม�นไวย หัวหนาภัณฑารักษและผูบริหารฝายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก
พิชิต วีรังคบุตร รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค เจรมัย พิทักษวงศ
กรรมการผูจัดการใหญ Media & Event Business บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง
พลอยพรรณ ธีรชัย และเดชา อรรจนานันท นักออกแบบผูรวมกอตั้ง THINKK Studio รวมงาน
ณ สํานักงานใหญ วัน แบงค็อก อาคารพารคเวนเจอร อี โคเพล็กซ ถนนวิทยุ

“โรงพยาบาลสัตวทองหลอ” ลงนามสัญญารวมทุน “กลุมบริษัท พัทยาฟูด” พัฒนาธุรกิจ
อาหารสัตวเลี้ยง พรอมเตรียมเปดตัวแบรนด ใหมตอบโจทยคนรักสัตว สพ.ญ.กฤติกา
ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตวทองหลอ และผูกอตั้งแบรนด
Dr. Choice รวมกับ สุดาทิพ เกียรติศรีชาติ กรรมการบริหาร กลุมบริษัท พัทยาฟูด จํากัด
(PFG) ผูผลิตอาหารแมวคุณภาพพรีเมี่ยม แบรนด Regalos - รีกาลอส รวมลงนามเซ็นสัญญา
การรวมทุนในการพัฒนาธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง เพ�อเตรียมผลิตสินคาใหมตอบโจทยคนรักสัตว
โดยจะเปดตัวอยางเปนทางการในตนปหนา โดยการลงนามสัญญาในครัง้ นี้ นับเปนกาวสําคัญใน
การรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ในฐานะโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนําในอาเซียน ใหการรักษาพยาบาลและบริการที่ครบวงจร เพ�อพัฒนาสินคาคุณภาพและ
ผลักดันใหอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงเติบโตยิ่งขึ้น

สามโรงแรมหรูเมืองระยอง ในเครือ
เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ขอเชิญชวน
ลูกๆ ทุกคนมารวมสรางความทรงจําแสนพิเศษ
และบอกรั ก คุ ณ แม ด ว ยบุ ฟ เฟ ต อ าหาร
นานาชาติมื้อกลางวันแสนอรอยหลากหลาย
เมนูในบรรยากาศอบอุน อาทิ ซุป สลัดบาร
พาสตา พิซซา ขาวปน ติ่มซํา เคกและ
ขนมหวานนานาชนิด ไอศกรีม และผลไม
ตามฤดูกาล เพ�อฉลองวันแม 12 สิงหาคม
นอกจากนี้ ยังเชิญมิตรทุกทานมาร�นรมย MITRLIGHT GARDEN” ภายในงาน LANTERN พรอมสองสวางโชวความอารตถึงเที่ยงคืนทุก 2565 ในราคาเพียง 550 บาท (สุทธิ)/ทาน
กับผลงานสุดสรางสรรคบน 10 โคมยักษจาก ART FESTIVAL 2022 ทีจ่ ะมาสรางแรงบันดาลใจ วันตั้งแตวันนี้ – 14 สิงหาคม
พรอมโปรโมชั่นพิเศษ มา 4 ทาน จายเพียง
ฝมอื 10 ศิลปนรุน ใหมไฟแรง ในธีม “SAMYAN เติมความสดใส และพลังบวกใหกบั มิตรทุกคน
สําหรับศูนยการคาสามยานมิตรทาวน 3 ทานเทานั้น ตั้งแตเวลา 11.00–14.00 น.
เปดใหบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น.
สํารองที่นั่งลวงหนา หรือสอบถาม
สําหรับโซน 24 ชม. เปดใหบริการตามปกติ

เที่ยว ชอป ตลาดงานอารตสุดคูล All About Art Market
แลวมาสนุกเกินตานกับมินิคอนเสิรตจาก PiXXiE เกิรลกรุปสุดแซบ

ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน
ชวนมาเที่ยวชอปตลาดงานอารตในโซน
All About Art Market จัดมาทั้งงานแฮนดเมด
ที่ ใหความรูสึก feel good ไมวาจะเปน
ศิลปะงานคราฟ บนของใชและของตกแตง
น้าํ เทียนหอมไขถัว่ เหลืองชวยเพิม่ ความมินมิ อล
หรือโปสการดพิเศษจําหน�ายเฉพาะในงานนี้
เทานั้น ทุกศุกร – อาทิตย เวลา 16.00 น.
– 22.00 น.พรอมฟนไปกับ มินิคอนเสิรตจาก
ศิลปนดัง สําหรับวันเสารที่ 6 สิงหาคมนี้
เตรียมมาระเบิดความสนุกสนานเกินตานกับ
เกิรลกรุปสาวสุดแซบ “PiXXiE” ตั้งแตเวลา
19.00 น. ณ ลานดานหนาศูนยการคาสามยาน
มิตรทาวน และเสารสุดทาย 13 ส.ค. สนุก
กับ The 38 Years Ago

กรมสงเสริมการเกษตรยกระดับ ศจช. สูศูนยบริการชีวภัณฑชุมชน
กรมสงเสริมการเกษตร นํารอง
ยกระดับศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หรือ
ศจช. สูการเปนศูนยบริการชีวภัณฑชุมชน
คุณภาพ 18 แหง เนนมาตรฐานการผลิต
ควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ และลดการพึง่ พา
งบประมาณจากภาครัฐ

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

กทพ. แจงปดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เพ�อดําเนินการกอสรางฐานรากเสาตอมอ

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

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

ขอมูลเพิ่มเติมไดกับทั้งสามโรงแรมในเครือฯ
ดังนี้ หองอาหารนัมเบอร 43 อิตาเลียน บิสโทร
โรงแรมแคนทารี เบย ระยอง โทร. 0-3880
-4844 หรือเยีย่ มชมเว็บไซต www.kantarybayrayong.com หองอาหารดิ ออรชารด โรงแรม
แคนทารี บานฉาง โทร. 0-3895-3545
หรือเยี่ยมชม เว็บไซต www.kantaryhotelbanchang.com หองอาหารแทพเพสทรี
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง โทร.0-38614340-9 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.kameo
collection.com/classickameo-rayong/
Mother’sDay/

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)
กระทรวงคมนาคม ไดวาจาง กิจการรวมคา
ไอทีด-ี วีซบี ี (ITD-VCB Joint Venture) ประกอบดวย
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต จํากัด (มหาชน)
และ บริษทั วิจติ รภัณฑกอ สราง จํากัด เปนผูร บั จาง
ดําเนินการกอสราง โครงการทางพิเศษสาย
พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ 3 จะ
ดําเนินการกอสรางฐานรากเสาตอมอ โดยเริ่ม
ปดเบีย่ งจราจรบริเวณดานฯ สุขสวัสดิข์ าเขากรุงเทพฯ
ดานซายทาง จํานวน 1 ชองจราจร ตัง้ แตวนั ที่ 5
สิงหาคม 2565 – 30 มิถนุ ายน 2566 ตลอด 24 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ กทพ. ไดทําการติดตั้งปายแจง

การจราจรกอนถึงพื้นที่กอสรางและติดตั้งไฟ
สัญญาณไฟจราจรตางๆ ปายประชาสัมพันธ
การเบี่ยงจราจรพรอมไฟวับวาบ เพ�อใหผู ใช
เสนทางไดทราบ
กทพ. ตองขออภัยในความไมสะดวกมา
ณ โอกาสนี้ และขอความรวมมือผูที่ใชเสนทาง
บริเวณดังกลาวโปรดสังเกตปายเตือน สัญญาณ
จราจรตางๆ โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจรอยาง
เครงครัด เพ�อความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนนของทานและผูอ�น และขอภัยในความไม
สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หากมีขอ รองเรียนแจงเหตุ หรือขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนแจงไดที่ 063-353-9026

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร กลาวถึงการขับเคล�อน
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน หรือ ศจช. เพ�อ
พัฒนาสูการเปนศูนยบริการชีวภัณฑชุมชน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางเปนรูปธรรมวา กรมสงเสริม
การเกษตรจะยกระดับทั้งมาตรฐานการผลิต
และการควบคุมคุณภาพชีวภัณฑ รวมถึง
สงเสริมให ศจช. มีการบริหารจัดการกลุม
เพ�อลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐใน
อนาคต โดยมีเปาหมายดําเนินการนํารอง
ใน ศจช. ที่มีการผลิตและใหบริการชีวภัณฑ
ภายในชุมชน จํานวน 18 แหง แบงเปน
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนออกตามชนิดพืช
ไดแก ขาวเจา จํานวน 7 แหง ขาวเหนียว
3 แหง ทุเรียน 4 แหง และมันสําปะหลัง
พืชผัก ปาลมน้าํ มัน ลองกอง อยางละ 1 แหง
โดยชีวภัณฑที่ตองการผลิต ไดแก ไตร

โคเดอรมา บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม และ
บาซิลลัส ซับทิลิส
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว
เพิม่ เติมวา สําหรับศูนยจดั การศัตรูพชื ชุมชน
ที่จะสามารถพัฒนาเปนศูนยบริการชีวภัณฑ
ชุมชนได จะตองมีการดําเนินการเร�องตาง ๆ
ดังตอไปนี้ 1) วางแนวทางการผลิตและ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ แจกจ่ า ยและ
จํ า หน� า ยอย า งถู ก ต อ งและปลอดภั ย ร ว ม
กับสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร 2)ไดรับการคัดเลือกจาก
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตร
รวมกับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช (ศทอ.) สํานักงาน
เกษตรจังหวัด และสํานักงาน
เกษตรอําเภอ ใหเปนศูนย
บริการชีวภัณฑชุมชน 3) จัด
อบรมถ่ า ยทอดความรู้ เ รื่ อ ง
การผลิต การใช มาตรฐานชีว
ภัณฑ กฎหมาย และขอบังคับ
ตางๆ เกี่ยวกับชีวภัณฑควบคุม
ศัตรูพืช ใหแกเจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบ 4) สํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร รวม

กับศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืช (ศทอ.) ดําเนินการจัดสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให แ ก เ กษตรกรสมาชิ ก ของ
ศจช. กลุมเปาหมายทั้ง 18 แหง และ
เกษตรกรแกนนํา ศจช. ทั้งหมด 216 ราย
โดยขณะนี้กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนิน
การแลวเสร็จ จํานวน 14 แหง เกษตรแกน
นําผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน
168 ราย ซึ่งผูผานการสัมมนาเหลานี้ จะ
ต อ งไปทํ า หน า ที่ ถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละ
ขยายผลเปนแนวทางในการยกระดับศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชนอ�น ๆ เปนศูนยบริการ
ชีวภัณฑชุมชนตอไป
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กวิเคราะห์บางท่านมองว่าถ้าไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยไล่ ให้ทัน
กับของสหรัฐฯ เงินทุนจะไหลออก ค่าเงินอ่อน แบงก์ชาติ
ต้องเข้ามาแทรกแซง ทำ�ให้ทุนสำ�รองฯ ลดลงมาก ก็จะเกิด
ปัญหาตามมา
ความเชื่ออย่างนี้จริงไหม?
ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติออกมายันว่า “ไม่จริง”
ใครเห็นต่างเชิญออกมาแสดงเหตุผลเพื่อให้ประชาชนได้ฟัง
เหตุและผลทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
สัปดาห์ก่อน ผู้ว่าฯ แบงก์ชาตินั่งลงอรรถาธิบายเรื่องใหญ่ๆ ที่
เกี่ยวกับเงินบาท, ส่วนต่างดอกเบี้ย, เงินทุนสำ�รองและธนาคารกลาง
ของไทยเรากังวลเรื่องอะไร
ผมอ่านเจอที่มีคนถอดคำ�ชี้แจงของ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาท
นฤพุฒิ วันนั้นแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจ แต่ไม่ยักมีใครนำ�มาถ่ายทอดให้
คนไทยได้ฟังแบบง่ายๆ
ที่น่าสนใจคือที่ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติโต้หลายประเด็นที่แวดวง
วิชาการและธุรกิจตั้งข้อสังเกต
แต่ ดร.เศรษฐพุฒิบอกว่ามันไม่ใช่ ขออธิบายตามหลักการของ
แบงก์ชาติ
ผมเชื่อว่าผู้รู้ ในวงการต่างๆ ก็ควรจะได้อ่านเพื่อว่าหากมี
เหตุผลที่แย้งแบงก์ชาติได้ คนไทยในวงการต่างๆ ก็คงอยากจะฟัง
เพราะเราไม่ค่อยจะมีเวทีที่ ได้ฟังการแลกเปลี่ยนในหัวข้อ
สำ�คัญๆ อย่างนี้เลย
ผมจึงขอนำ�เอาที่เพจของ Bank of Thailand Scholarship
Students ถอดเทปมาให้ ได้อ่านกัน
ผู้ว่าฯ ธปท. : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ‘ส่วนต่างดอกเบี้ย-ค่า
เงิน-ทุนเคลื่อนย้าย-ทุนสำ�รอง’
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงาน Meet the Press ในหัวข้อ ‘ชี้แจง
ประเด็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท
เงินทุนเคลื่อนย้าย และเงินทุนสำ�รอง ณ โถงหน้าห้องประชุมภัทร
รวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธปท. สำ�นักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565
อยากจะขอชี้แจง อธิบายเรื่องที่มีการพูดกันเยอะ ซึ่งไม่ค่อย
ถูก จึงอยากมาอธิบายว่า ทำ�ไมถึงไม่ถูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงิน
ดอกเบี้ยเรากับดอกเบี้ยต่างประเทศ เงินทุนเคลื่อนย้าย และเงิน
ทุนสำ�รองระหว่างประเทศ
นิทานที่เราได้เห็นบ่อยๆ มีอารมณ์ประมาณว่า ส่วนต่าง
ดอกเบี้ยมันสูง ดอกเบี้ยไทยต่ำ�กว่าสหรัฐ เงินทุนเลยไหลออก แล้วค่า
เงินบาทอ่อน เงินทุนสำ�รองฯ เราลดลง และเสถียรภาพจะเปราะ เดี๋ยว
เราจะเกิดวิกฤตสไตล์ปี 2540 คือ เห็นค่าเงินอ่อน ทุนสำ�รองฯ ลง
ฟังดูเผินๆ ก็เหมือนจะ make sense (มีเหตุผล) ว่า เมื่อมีส่วน
ต่างดอกเบี้ย เงินก็ไหลออกไปสิ ไปหาที่ที่มีดอกเบี้ยสูง พอเงินไหล
ออก ค่าเงินก็ต้องอ่อน แบงก์ชาติต้องเข้ามาทำ�โน่นทำ�นี่ ทุนสำ�รองฯ

ส่วนต่างดอกเบี้ย-ค่าเงินทุนเคลื่อนย้าย-ทุนสำ�รอง

ก็ลดลง เมื่อทุนสำ�รองฯ ลดลง ก็บอกว่าจะเกิดวิกฤต ถ้าคนพูด คนเขียน
เขียนเก่ง พูดเก่ง คนก็อาจเคลิ้มตาม
แต่ผมอยากจะคลี่ออกมาให้เห็นว่า จริงๆ แล้วมีหลายเรื่อง ที่ ไม่
ตรงกับ fact (ข้อเท็จจริง) และไม่ได้จำ�เป็นต้องเป็นอย่างนั้น ซึ่งความน่า
เป็นห่วงเรื่องนี้สำ�หรับผม ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น โดยเฉพาะด้วยบริบท
ของเศรษฐกิจเราตอนนี้
ลองมาไล่ที่ข้อ
@ ส่วนต่างดอกเบี้ย ‘ไทย-สหรัฐ’ ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนเงินทุนไหล
เข้า-ออก
1.ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้ค่าเงินเรา
อ่อน เงินทุนไหลออก
ถามว่าส่วนต่างดอกเบี้ย เป็นปัจจัยเดียวหรือที่ทำ�ให้เงินทุนไหล
ออก และค่าเงินมันอ่อน คำ�ตอบคือ ไม่ใช่
เพราะถ้าเราดู จะเห็นว่ามีตัวอย่างหลายประเทศ ที่ส่วนต่าง
ดอกเบี้ยของเขาเทียบกับสหรัฐฯ เขาสูงกว่า แต่เขายังเจอเรื่องเงินทุน
ไหลออก
ถ้าเอาตาม fact ตอนนี้ Year to date (YTD) นับตั้งแต่ต้นปีถึง
ตอนนี้ สุทธิแล้วเงินทุนไหลเข้าไทย 3.5 พันล้านเหรียญฯ จึงไม่ได้เป็น
อย่างที่คนบอกว่า เงินทุนไหลออกมหาศาล

ใช่ มีบางช่วงที่เงินออก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ บางช่วงก็ออก บางช่วง
ก็เข้า แต่ Net แล้วล่าสุด ทั้งฝั่งพันธบัตร ตลาดหลักทรัพย์ บอนด์ และ
equity (ทุน) ยังบวก 3.5 พันล้านเหรียญฯ
แล้วถามว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเป็น key driver (ตัวขับเคลื่อน) ของ
เงินทุนไหลเข้า-ไหลออก หรือเปล่า คำ�ตอบคือ ไม่ใช่
เพราะถ้าเราดูตัวอย่างอินเดียและอินโดนีเซีย ของเขาดอกเบี้ย
นโยบายสูงกว่าสหรัฐฯ แต่เงินทุนของเขาก็ยังไหลออก ซึ่งสะท้อนว่าเรื่อง
ส่วนต่างดอกเบี้ยคงไม่ใช่ปัจจัยเดียว
อีกตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่า การขึ้นดอกเบี้ยจะทำ�ให้เงินทุนไม่ไหล
ออก และไม่ทำ�ให้ค่าเงินอ่อน คือ เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ขึ้นดอกเบี้ยมา 5
ครั้ง แต่ค่าเงินเขาอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และอ่อนกว่าเรา ดัง
นั้น จะไปโฟกัสเฉพาะส่วนต่างดอกเบี้ย คงไม่ใช่
@ เงินทุนไหลออกไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ ‘ค่าเงินบาท’ อ่อน
2.เงินทุนไหลออก เป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้ค่าเงินบาทอ่อนความจริง
หรือไม่
คำ�ตอบคือ ไม่
เพราะค่าเงินบาทที่เราคิด ปกติเราจะคิดค่าเงินบาทเทียบเป็น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดเงินบาทอยู่ที่ 36.86 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ถาม
ว่า 36 บาท คืออะไร ก็ตอบว่า มันคือราคาของเงินดอลลาร์ เหมือนกับ

เราบอกว่าราคาเสื้อตัวนี้ 100 บาท มันก็คือราคาของเสื้อ
คือเมื่อไหร่ที่ราคาของดอลลาร์มันขึ้น ขึ้นด้วยปัจจัยว่าเฟด
(ธนาคารกลางสหรัฐ) จะทำ�อะไร ปัจจัยของโลก และอะไรต่างๆ ถ้า
ดอลลาร์ขยับ บาทต่อดอลลาร์ก็ต้องขยับ เมื่อไหร่ที่ดอลลาร์แข็ง บาท
ก็ต้องอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้
ถามว่าตัวนี้เป็นปัจจัยหลักที่กำ�หนดการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
ราคาของค่าเงินบาทหรือไม่
ถ้าเราไปวิเคราะห์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าการ
เคลื่อนไหวของค่าเงินบาท 86% มาจากปัจจัยภายนอก ไม่ได้เกี่ยวกับ
เรื่องอะไรของเรา ไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยเรา ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสภาวะเศรษฐกิจของเรา เกี่ยวกับปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลย
โดยมีตัวอย่างว่า เงินทุนไหลเข้าไทย แต่เงินบาทก็อ่อนได้ ซึ่ง
เราก็เห็นในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. คือ เงินทุนในหลักทรัพย์เข้ามาใน
ประเทศ แต่ค่าเงินก็อ่อนค่า
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นว่า เงินทุนไหลเข้า บาทต้องแข็ง เงินทุน
ไหลออก บาทต้องอ่อน โดยราคาบาทต่อดอลลาร์ จะขึ้นกับราคาของ
ดอลลาร์
“ในช่วงหลังการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ไม่ได้มาจากเรื่องเงิน
ทุนไหลออกเลย เพราะว่า Fact มันไม่ใช่”
@ ตัวเลข ‘เงินทุนสำ�รองฯ’ ลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าสินทรัพย์
3.เงินทุนไหลออก ค่าเงินอ่อน แบงก์ชาติต้องเข้ามาแทรกแซง
ทำ�ให้ทุนสำ�รองฯ ลดลงมาก
อันแรกเลย การที่เรามีนโยบายการเงินแบบ Floating
Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว) ไม่ได้ Fixed ค่าเงิน
ไว้ ทำ�ให้ความจำ�เป็นของเรา ที่ต้องเข้ามาพยุงค่าเงินบาทน้อยลงไป
เยอะ ไม่เหมือนกับสมัยปี 2540 ซึ่งเรา Fixed เรื่องค่าเงิน
ที่สำ�คัญตัวเลขที่เราเห็นและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ทุนสำ�รองฯ จริงๆ ไม่ได้มาเฉพาะจากการที่มีการเข้าไปในตลาด
แต่การเปลี่ยนของทุนสำ�รองมาจาก 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่
ผลตอบแทนที่ ได้จากการลงทุน ถ้าได้ผลตอบแทนที่เป็นบวก
ทุนสำ�รองฯ ก็เพิ่ม ถ้าผลตอบแทนติดลบ ทุนสำ�รองฯ ก็จะหด
การดำ�เนินนโยบายค่าเงินของ ธปท. เช่น ธปท.เข้าไปขาย
ดอลลาร์ เพื่อดูแลค่าเงิน ทุนสำ�รองฯ ก็จะลดลง
แต่มีอีกประเด็นที่สำ�คัญ โดยเฉพาะในยามนี้คือ การตีมูลค่า
หลักทรัพย์ (Valuation)
ซึ่งก็คือ ช่วงที่ดอลลาร์แข็ง สินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลอื่นๆ ถ้าวัด
เป็นดอลลาร์จะลดลง ซึ่งเป็นตัวสำ�คัญที่ทำ�ให้การเปลี่ยนแปลงทุน
สำ�รองฯ ตามตัวเลข เป็นไปในทิศทางนั้น เพราะอย่างที่ทราบกัน
ธนาคารกลางทุกที่ ไม่ได้ถือทุนสำ�รองฯ ไว้เฉพาะเป็นเงินดอลลาร์
แต่ถือเป็นอย่างอื่นด้วย
เช่น มีประเทศหนึ่งถือทุนสำ�รองฯ เป็นทองทั้งหมดเลย ถ้าราคา
ทองเทียบกับดอลลาร์ลดลงมา 5% คือ ดอลลาร์แข็ง แล้วราคาทองลง
มาเทียบกับดอลลาร์ ทุนสำ�รองฯ ของประเทศนั้น ก็จะลดลง 5%
“ที่มาของการเปลี่ยนแปลงทุนสำ�รองฯ มาจากหลายปัจจัย
และความจำ�เป็นของเราที่ต้องเข้า (แทรกแซง) ก็น้อยลง เพราะเรา
ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว”
@ ทุนสำ�รองฯ ของไทยสูงติดท็อปของโลก-เงินไหลออกไม่น่า
กังวล
(พรุ่งนี้ : จริงไหม : เงินบาทอ่อน, ทุนสำ�รองลด...น่ากลัว
เหมือนวิกฤต 2540?).

จีนซ้อมยิง11มิสไซล์รอบไต้หวัน

เมียนมาตั้งข้อหานักทำ�หนังสารคดีญี่ปุ่น

ย่างกุ้ง • นักทำ�หนังสารคดีชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวใน
เมียนมา ถูกตั้งข้อหาทำ�ผิดกฎหมายคนเข้าเมืองและสนับสนุน
ให้เกิดความขัดแย้งกับกองทัพ จากการยืนยันของรัฐบาล
ทหารเมื่อวันพฤหัสบดี เอเอฟพีรายงานว่า โทรุ คูโบตะ ถูก
ควบคุ ม ตั ว ขณะถ่ า ยวิ ดี โ อการประท้ ว งในนครย่ า งกุ้ ง เมื่ อ
สัปดาห์ที่แล้ว ถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 505 (a) และภาย
ใต้กฎหมายคนเข้าเมือง 13-1 โดยมาตรา 505 (a) เป็น
กฎหมายที่ลงโทษทางอาญาต่อผู้ที่ส่งเสริมความขัดแย้งกับ
ทางกองทัพ โดยมี โทษจำ�คุกสูงสุด 3 ปี ถูกใช้อย่างมากใน
การปราบปรามผู้เห็นต่าง ส่วนการละเมิดกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง 13-1 มี โทษจำ�คุกสูงสุด 5 ปี คูโบตะวัย 26 ปี
ถูกควบคุมตัวใกล้การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในย่างกุ้ง พร้อม
ชาวเมียนมา 2 คน หลังจากยื่นฟ้องแล้ว เขาถูกย้ายจากการ
ควบคุมตัวของตำ�รวจไปยังเรือนจำ�อินเส่ง

ไฟไหม้ป่าเบอร์ลินหลังคลังอาวุธระเบิด

เบอร์ลิน • เอเอฟพีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ ใหญ่ในป่าซึ่ง
เป็นที่นิยมสำ�หรับนักท่องเที่ยวในเบอร์ลินตะวันตกเมื่อวัน
พฤหัสบดี หลังเหตุระเบิดในพื้นที่คลังอาวุธของตำ�รวจ นัก
ผจญเพลิงยังไม่สามารถดับไฟได้เนื่องจากมีพื้นที่ ได้รับผล
กระทบขนาด 15,000 ตารางเมตร ตัวแทนของหน่วยดับเพลิง
เบอร์ลินกล่าวว่า เวลานี้ยังคงเกิดระเบิดขึ้นในพื้นที่จัดเก็บ
กระสุนและระเบิดที่อยู่ในละแวกเดียวกับป่ากรุเนอวัลด์ เจ้า
หน้าที่พยายามสร้างวงล้อมรักษาความปลอดภัยเพื่อให้นัก
ผจญเพลิงดับไฟได้จากระยะห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรจาก
เขตเก็บกระสุน คาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
ทั่วทุกส่วนของเยอรมนีในวันพฤหัสบดี ในกรุงเบอร์ลินคาด
ว่าจะสูงถึง 38 องศาเซลเซียส

เฟรนช์ฟรายส์เย็นทำ� พนง.แมคถูกยิง

นิวยอร์ก • ตำ�รวจนิวยอร์กเผยว่าชายคนหนึ่งถูกตั้งข้อหา
พยายามฆ่า หลังโดนกล่าวหาว่าลั่นไกยิงพนักงานของร้าน
แมคโดนัลด์สาขาหนึ่งในนครนิวยอร์ก ฐานเสิร์ฟเฟรนช์
ฟรายส์เย็นชืดให้ เอเอฟพีรายงานว่า ไมเคิล มอร์แกน วัย 20
ปี ยิงพนักงานของร้านแมคโดนัลด์วัย 23 ปี ในเขตบรูคลิน
เมื่อคืนวันจันทร์ ตามรายงานของตำ�รวจและหนังสือพิมพ์
นิวยอร์กโพสต์ พนักงานที่ โดนยิงยังอยู่ในอาการวิกฤตที่ โรง
พยาบาล เหตุการณ์เริ่มต้นจากการทะเลาะวิวาทระหว่าง
หญิงวัย 40 ปีกับพนักงานคนดังกล่าว เธอกล่าวหาเขาว่า
เอาเฟรนช์ฟรายส์ที่เย็นชืดมาให้ หญิงคนดังกล่าววิดี โอ
คอลหามอร์แกนลูกชายของเธอ เขาก็รีบมายังร้านและโต้
เถียงกับพนักงาน ก่อนที่ทั้งคู่จะออกไปนอกร้าน แหล่งข่าว
ของตำ�รวจอ้างว่ามอร์แกนยิงใส่พนักงานคนดังกล่าว ขณะ
ที่นิวยอร์กโพสต์เผยว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยโดนจับกุมมาแล้ว
หลายครั้งในข้อหาก่ออาชญากรรมต่างๆ.

ผิงถัน • ทางการไต้หวันเผยกองทัพจีนทดสอบยิงขีปนาวุธตงเฟิง 11
ลูกรอบเกาะไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดี พร้อมทั้งส่งเรือรบและเครื่อง
บินรบซ้อมรบประชิดไต้หวัน ในการซ้อมรบใหญ่ที่สุดของจีนรอบ
ไต้หวันในวันแรกที่มีกำ�หนด 4 วัน เพื่อตอบโต้การเยือนไต้หวันของ
แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
เอเอฟพี ร ายงานเมื่ อ วั น สันติภาพในภูมิภาคนี้
พฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีที่อยู่บน
หลั ง การเยื อ นไต้ ห วั น ของแนน เกาะผิ ง ถั น ของจี น ที่ อ ยู่ ใ กล้ กั บ
ซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทน ไต้หวัน รายงานว่าเห็นขีปนาวุธ
ราษฎรสหรัฐ ซึ่งเป็นการเยือน หลายลูกที่ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า ทำ�ให้
ไต้หวันของเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับ เกิ ด กลุ่ ม ควั น สี ข าวและมี เ สี ย ง
สูงสุดในรอบ 25 ปี ท้าทายต่อคำ� ดังมาก และบนจีนแผ่นดินใหญ่
เตือนของทางการจีนหลายครั้งที่ ในจุดที่ใกล้กับไต้หวันที่สุด เห็น
ไม่ต้องการให้เพโลซีเยือนไต้หวัน เฮลิคอปเตอร์ทหาร 5 ลำ�ของจีน
เนื่ อ งจากจี น ระบุ ว่ า ไต้ ห วั น เป็ น บินอยู่ในความสูงขนาดต่ำ�ใกล้กับ
ดินแดนของตน
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
จีนตอบโต้การเยือนไต้หวัน
หัว ชุนหยิง โฆษกกระ
ของประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร ทรวงการต่ า งประเทศจี น กล่ า ว
สหรั ฐ ด้ ว ยการซ้ อ มรบหลาย ในการแถลงประจำ � วั น เมื่ อ วั น
โซนรอบเกาะไต้ ห วั น ตั้ ง แต่ วั น พฤหัสบดีระบุถึงการซ้อมรบของ
พฤหัสบดีนี้ถึงวันอาทิตย์ ซึ่ง ทหารจีนทีก่ �ำ ลังดำ�เนินอยูว่ า่ เป็น
เป็นการขัดขวางหนึ่งในเส้นทาง ผลจากการเผชิญกับการยั่วยุที่ชัด
เดินเรือที่หนาแน่นที่สุดของโลก แจ้ง เราจำ�เป็นต้องมีมาตรการ
และการซ้อมรบบางโซนของกอง ตอบโต้ ที่ ช อบธรรมและจำ � เป็ น
ทัพจีน ห่างเพียง 20 กิโลเมตร เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ
จากชายฝั่งของไต้หวัน
และบูรณภาพดินแดน
กองทั พ จี น แถลงว่ า การ
ด้านจาง จวินเสอ นัก
ซ้ อ มรบเริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เวลาราว วิ เ คราะห์ ท างทหารของจี น ให้ ซ้อมรบใหญ่ • จอภาพขนาดใหญ่ในกรุงปักกิ่งขณะกำ�ลังรายงานข่าวการซ้อมรบครั้งใหญ่ของกองทัพจีนรอบเกาะไต้หวันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
12.00 น.วันพฤหัสบดี ซึ่งรวม สั ม ภาษณ์ ส ถานี โทรท้ ศ น์ ซี ซี หลังการเยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ.
ถึ ง การทดสอบยิ ง โจมตี ด้ ว ยมิ ส ทีวีของทางการจีนระบุว่า เป้า
ไซล์ ในน่านน้ำ�ทางตะวันออกของ หมายของการซ้ อ มรบของกอง
ไต้หวัน โดยจะซ้อมรบไปจนถึง ทัพปลดปล่อยประชาชน (พีแอล
เที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้
เอ) หรือกองทัพจีน เพื่อแสดง
พันเอกอาวุโสฉี อี้ โฆษก ถึงความสามารถของพีแอลเอใน
โตเกียว • ฝนตกหนักทำ�ให้ ถึงเวลา 13.00 น.วันพฤหัสบดี กับต้นไม้ที่หักโค่นเข้าใส่เขตที่อยู่ แต่ก็เป็นที่ตั้งของโรงงานหลายแห่ง
กองบั ญ ชาการภาคตะวั น ออก การควบคุมทางออกทั้งหมดของ
บริษัท เรเนซัน อิเล็กทรอ
ของกองทั พ จี น กล่ า วในแถลง เกาะไต้หวัน และยังยั้งกองกำ�ลัง น้ำ � ท่ ว มหลายจั ง หวั ด ทางเหนื อ ตามเวลาท้องถิ่น ในบางพื้นที่ อาศัยบนภูเขา และมีรายงาน
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คอร์ป ผู้ผลิตชิปรายใหญ่
การณ์ว่า เป้าหมายในการซ้อมรบ ที่ ต้ อ งการแบ่ ง แยกดิ น แดนของ
สูญหายแล้วอย่างน้อย 2 ราย ทุบสถิติ ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ประกาศ เซ็นในบางสายที่น้ำ�ท่วม รวมถึง ของญี่ปุ่นระงับการดำ�เนินกิจการ
ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ทดสอบความแม่ น ยำ � ไต้หวัน
ระงับการเดินรถไฟท้องถิ่นหลาย ที่ โ รงงานในจั ง หวั ด ยามากะตะ
ของขี ป นาวุ ธ และประสิ ท ธิ ภ าพ
การซ้ อ มรบของกองทั พ ทางการสั่งอพยพประชาชนราว เตือนภัยพิบัติระดับสูงสุด
ฮิโรคาสึ มัตสึ โนะ เลขา สายที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วม ทางเหนือของประเทศ หลังเจ้า
ในการปฏิเสธการเข้าถึงพื้นที่ของ จี น เกิ ด ขึ้ น ในหนึ่ ง ในน่ า นน้ำ � ที่ มี 500,000 คน
รอยเตอร์
แ
ละเอเอฟพี
ธิ
ก
ารคณะรั
ฐ มนตรี ญี่ ปุ่ น แถลง
สำ � นั ก จั ด การไฟไหม้ แ ละ หน้ า ที่ ป ระกาศเตื อ นเรื่ อ งฝน
ศัตรูหรือการต้องการเข้าควบคุม การขนส่งทางเรือหนาแน่นที่สุด
พื้นที่ของศัตรู
ในโลก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่ง รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่า จากเหตุ ภัยพิบัติของญี่ปุ่นแถลงว่ามีคำ�สั่ง ตกหนักเมื่อเย็นวันพุธ โดยเผย
ทางการไต้หวันแถลงเมื่อ เซมิ ค อนดั ก เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ สิงหาคม 2565 ว่าฝนตกหนักทำ�ให้ น้ำ�ท่วมทางเหนือของประเทศ ได้ อพยพประชาชนหนีน้ำ�ท่วมราว ในวันพฤหัสบดีว่าเริ่มกลับมาเดิน
วันพฤหัสบดีว่า กองทัพจีนทด อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากโรงงาน เกิ ด น้ำ � ท่ ว มหลายจั ง หวั ด ทาง รับรายงานผู้สูญหายแล้ว 2 คน 500,000 คน ในจังหวัดนีงาตะ, อิ เครื่องจักรส่วนใหญ่ได้แล้ว
สถานี โ ทรทั ศ น์ ญี่ ปุ่ น เผย ชิกาวะและยามากะตะ เจ้าหน้าที่
ส่วนบริษัท เทคโนเฟลกซ์
สอบยิงขีปนาวุธ “ตงเฟิง” 11 ในเอเชียตะวันออกไปสู่ตลาดโลก เหนื อ ของญี่ ปุ่ น ในวั น เดี ย วกั น
ลู ก ในการยิ ง หลายชุ ด รอบเกาะ
สำ�นักงานการเดินเรือและ สถานี โทรทัศน์เอ็นเอชเครายงาน แพร่วิดี โอสะพานขาดหลายแห่ง ประกาศเตือนความเสี่ยงเพิ่มขึ้น คอร์ปอเรชั่น เผยว่าระงับการ
ผลิ ต ที่ โ รงงานในเมื อ งมุ ร าคามิ
ไต้หวัน ประณามว่าการซ้อมรบ ท่าเรือของไต้หวันแถลงเตือนเรือ ว่ า ในพื้ น ที่ ห นึ่ ง ของจั ง หวั ด นี ง า และน้ำ�ท่วมถนนหลายสาย ฝน ที่จะเกิดดินถล่มและน้ำ�ท่วม
ของกองทั พ จี น เป็ น การกระทำ � สินค้าต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ซึ่ง ตะ มีปริมาณฝนตกมากกว่า 500 ตกหนักทำ�ให้แม่น้ำ�หลายสายน้ำ�
น้ำ�ท่วมทางเหนือของญี่ป่นุ จังหวัดนีงาตะ เนื่องจากไฟฟ้าดับ
ที่ ป ราศจากเหตุ ผ ลและทำ � ลาย กองทัพจีนใช้ ในการซ้อมรบ.
มิลลิเมตรในรอบ 24 ชั่วโมง นับ ล้นตลิ่ง และกระแสน้ำ�พัดโคลน ครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เกิดขึน้ ในเขตชนบท และน้ำ�ท่วม.

ฝนตกหนัก-น้ำ�ท่วมญี่ปุ่นอพยพ5แสนคน
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ผกก.โจ้ถอนอุทธรณ์
สำ�นึกผิดพร้อมรับ
โทษคุกตลอดชีวิต
กรุงเทพฯ • วันที่ 4 ส.ค.65 ที่
ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติ
มิ ช อบกลาง นางจั น ทา อุ ท ธน
ผล มารดาของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์
อุ ท ธนผล หรื อ ผู้ กำ � กั บ โจ้ อดี ต
ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อม
น.ส.ธนัญญา อุทธนผล น้องสาว
เดินทางไปยื่นคำ�ร้องขอให้ศาล
ออกหมายจำ � คุ ก เมื่ อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด
หลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำ�พิพากษา
เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมา
ประหารชีวิต พ.ต.อ.ธิติสรรค์ คดี
ใช้ถุงดำ�คลุมศีรษะผู้ต้องหายาเสพ
ติดจนเสียชีวิตในสถานีตำ�รวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ แต่คำ�ให้การเป็น
ประโยชน์ ได้ลดโทษให้เหลือจำ�คุก
ตลอดชีวิต
นางจันทากล่าวว่า ลูกชาย
สำ � นึ ก ในการกระทำ � ผิ ด ดั ง กล่ า ว
แล้ว และรู้สึกเสียใจอย่างมากที่
ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายจน
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และพร้อม
จะน้อมรับโทษตามที่ศาลพิพากษา
มา ไม่ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีในชั้น
อุทธรณ์หรือฎีกาอีกต่อไป ขอให้
โทษเป็นไปตามที่ศาลพิพากษาไว้
ด้ า นนายประยุ ท ธ เพชร
คุณ รองโฆษกสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด เปิดเผยว่า คดีนี้เป็นอำ�นาจ
อั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณา ซึ่ ง ทาง
อั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณาเเล้ ว เห็ น
ด้วยกับศาลชั้นต้น ไม่ยื่นอุทธรณ์
คดี แต่ยังมีข้อกฎหมายที่ควรรู้คือ
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 245 วรรค 2
บัญญัติไว้ว่า ศาลชั้นต้นมีหน้าที่
ต้ อ งส่ ง สำ � นวนคดี ที่ พิ พ ากษาให้
ลงโทษประหารชี วิ ต หรื อ จำ � คุ ก
ตลอดชีวิตไปยังศาลอุทธรณ์ ใน
เมื่อไม่มีการอุทธรณ์คำ�พิพากษา
นั้น และคำ�พิพากษาเช่นว่านี้จะ
ยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ศาลอุทธรณ์
จะได้พิพากษายืน คดีจึงจะสิ้นสุด
แต่ ห ากกรณี ที่ ศ าลอุ ท ธรณ์ มี คำ �
พิพากษากลับก็จะเป็นอำ�นาจของ
อัยการสูงสุดในการพิจารณาว่าจะ
ยื่นฎีกาหรือไม่ต่อไป.

รวบ3โจ๋อบุ ลเปิดศึกกราดยิงดับ3
ไทยโพสต์ • รวบแล้ว 3 ราย วัย
รุ่นอุบลฯ เปิดฉากกราดยิงย่าน
สถานบันเทิงดับ 3 คน “ผบ.ตร.”
ลงพื้ น ที่ จี้ เ ร่ ง ติ ด ตามจั บ กุ ม คน
ร้ายที่เหลือตามยุทธวิธี ขณะที่
นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งติดตามผู้
กระทำ�ผิดมาลงโทษ กำ�ชับเข้ม
งวดการควบคุ ม อาวุ ธ ปื น ในที่
สาธารณะ ไม่ ให้เกิดเหตุการณ์
ลักษณะเช่นนี้อีก
วันที่ 4 ส.ค.65 หลังจาก
เกิ ด เหตุ ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น 2 กลุ่ ม ใน
จ.อุบลราชธานี นัดเคลียร์ปัญหา
ที่บาดหมางกันไม่ลงตัว จนเกิด
เหตุระทึกกราดยิงที่ลานจอดรถ
ตลาดนิกรธานี ซึ่งเป็นย่านสถาน
บันเทิงกลางดึก เป็นเหตุให้มีผู้
เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 5 คน
ต่อมาเสียชีวิตเพิ่ม 1 รายรวมทั้ง
รถยนต์ รถ จยย.ได้รับความเสีย
หายหลายคัน สร้างความแตก
ตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ก่อนที่ทั้งหมดจะหลบหนี ไป ใน
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน ทั้ง
ขนาด 9 มม. ลูกซอง และกระสุน
ปืนกลไม่ทราบชนิดเกลื่อนพื้นอยู่
เกือบ 100 นัด เมื่อคืนวันที่ 3 ส.ค.
ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.กฤษณะ พั ฒ น

เจริ ญ รองโฆษกสำ � นั ก งาน
ตำ � รวจแห่ ง ชาติ เปิ ด เผยว่ า
พล.ต.อ.สุ วั ฒ น์ แจ้ ง ยอดสุ ข
ผู้ บั ญ ชาการตำ � รวจแห่ ง ชาติ
(ผบ.ตร.), พล.ต.อ.รอย อิ ง ค
ไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำ�รวจ
แห่ ง ชาติ (รอง ผบ.ตร.),
พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็ น ท้ ว ม
ผู้ บั ญ ชาการตำ � รวจภู ธ รภาค 3
(ผบช.ภ.3) ได้เดินทางไปติดตาม
คืบหน้า และเรียกประชุมแนว
ทางในการสืบสวนสอบสวนและ
การดำ�เนินคดีให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มได้ กำ � ชั บ ให้

เจ้าหน้าที่เร่งรัดทำ�การสืบสวน
สอบสวน ติ ด ตามจั บ กุ ม กลุ่ ม
ผู้ต้องหาที่ ได้ร่วมกันก่อเหตุมา
ดำ�เนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
รวมถึ ง ให้ ดำ � เนิ น การตามหลั ก
ยุ ท ธวิ ธี พร้ อ มคำ � นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก
“พนั ก งานสอบสวนได้
ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ พิ สู จ น์ ห ลั ก
ฐานและแพทย์เวรทำ�การตรวจ
สถานที่ เ กิ ด เหตุ สอบปากคำ �
พยาน และรวบรวมพยานหลัก
ฐานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของ

กฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้ทำ�การ
พิสูจน์ทราบถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุ พบ
ว่ า มี จำ � นวน 10 ราย ทำ � การ
จับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว 3 ราย
ในข้ อ หาร่ ว มกั น ฆ่ า ผู้ อื่ น และ
ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490
รวมถึงความผิดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนผู้ต้องหาที่ยัง
หลบหนี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
การติดตามจับกุมตัวมาดำ�เนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ด้านนายธนกร วังบุญคง
ชนะ โฆษกประจำ�สำ�นักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า เหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ รั บ ความสนใจจาก
ประชาชน เพราะเป็ น การ
กระทำ � ที่ ไ ม่ เ กรงกลั ว กฎหมาย
ซึ่งทางนายกรัฐมนตรี ได้กำ �ชับ
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจในพื้ น ที่
และฝ่ า ยปกครองดำ � เนิ น การ
อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการ
ควบคุมอาวุธปืนในที่สาธารณะ
เพราะพฤติ ก รรมและการใช้
อาวุธปืนในที่สาธารณะถือว่ามี
ความผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง
มีการกวดขันและดูแลอย่างเข้ม
งวดไม่ ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่ อ ประชาชนทั่ ว ไปได้
รับความเดือดร้อน สูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินในลักษณะดัง
กล่าวเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี
ยั ง ฝากเตื อ นไปยั ง เด็ ก และ
เยาวชนให้ ใช้ ส ติ แ ละคิ ด ให้
รอบคอบในการใช้ ชี วิ ต ขณะ
ที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลานและเด็กในปกครองของ
ตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกระทำ�
การที่ ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย
ที่จะทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนมา
สู่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น.

ตั้งกก.สอบสว.อนาจารนางเอกผิดถึงออก
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พล.ต.ต.จิ ร สั น ต์ แก้ ว แสงเอก
รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก
บช.น. เปิดเผยถึงกรณีที่ น.ส.ใจ
บั ว ฮิ ด ดิ ง นางเอกสาว เข้ า
แจ้ ง ความเอาผิ ด กั บ ตำ � รวจ
ตำ � แหน่ ง “สารวั ต รสอบสวน”
สน.บางพลั ด กระทำ � อนาจาร
ว่ า พล.ต.ท.สำ � ราญ นวลมา
ผบช.น. ได้ ให้ความสำ�คัญ กำ�ชับ
ให้ ห น่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก หน่ ว ย
ดำ � เนิ น การตามกระบวนการ
กฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ดั ง นี้

จับยาโควิด
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 2,166 ราย เป็นตัวเลขของ
ผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ติด
เชื้อที่ลงทะเบียน OPSI เจอ แจก จบ ซึ่ง
ตรวจแบบ ATK ในสัปดาห์ที่ 30 ระหว่าง
วันที่ 24-30 ก.ค. มีตัวเลขอยู่ที่ 201,554 ราย
เฉลี่ยวันละ 28,793 ราย ในส่วนสถานการณ์
ตัวเลขผู้ป่วยใส่ท่อหายใจถือว่าน่าเป็นห่วง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ ได้ฉีดเข็ม
กระตุ้น และมี โรคประจำ�ตัว แต่ โดยรวม
อัตราการครองเตียงเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 17.1%
ซึ่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ยื น ยั น ว่ า ยั ง มี
ศักยภาพในการรักษาและยังสามารถขยาย
เตียงได้
ส่วนเรื่องยาโมลนูพิราเวียร์ กระทรวง
สาธารณสุขยืนยันว่ามีคุณภาพเพียงพอใน
การรักษาประชาชน และเน้นย้ำ�ให้ภาครัฐ
ดูแลการให้ยาผ่านการสั่งยาของแพทย์ โดย
ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่ควรซื้อ
ยานอกจากที่ภาครัฐกำ�หนดไว้ ให้ เพราะไม่
แน่ใจเรื่องคุณภาพของยา และยาไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน หรือที่เรียกว่ายาเถื่อน อาจจะมี
อันตรายต่อตนเองได้
นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากการประเมิน
ประวัติติดเชื้อใน 1 เดือนที่ผ่านมา จาก
แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก
ใหม่ในสถานศึกษา พบว่าเป็นการติดเชื้อใน
โรงเรียนเพียง 5.66% ไม่ทราบสาเหตุ 8.96%
เป็นการติดเชื้อจากบุคคลในบ้าน 14.93%
และอื่นๆ มากที่สุด 70.45% ทั้งนี้ ในวัน
ที่ 19 ส.ค.จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และพิจารณามาตรการ
ต่างๆ นำ�ไปสู่การปฏิบัติ โดย พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
ในฐานะ ผอ.ศบค. ฝากขอบคุณประชาชน
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือใน
การป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
ตำ�รวจสอบสวนกลางจับกุมเครือข่ายขาย
ยารักษาโควิดเถื่อน พบของกลางกว่า 80,000 เม็ด
มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท นำ�แถลงข่าวโดย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,
นพ.เกี ย รติ ภู มิ วงศ์ ร จิ ต ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข, นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และกอง
บั ญ ชาการตำ � รวจสอบสวนกลาง โดย
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,
นายอนุทินแถลงว่า จากการประสาน

1.การดำ�เนินการทางคดี พนัก
งานสอบสวน สน.คันนายาวได้
รับแจ้งความและสอบปากคำ�ผู้
เสียหายไว้เรียบร้อย และจะได้
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ส่ ว นผู้ ต้ อ งหาอยู่ ร ะหว่ า งการ
ประสานเข้ามารับทราบข้อกล่าว
หา ซึ่งทาง บช.น.ได้เร่งรัดไป คาด
ว่าจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ในวันนี้ 2.การดำ�เนินการทางวินัย
ผกก.สน.บางพลัด ได้ออกคำ�สั่ง
ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จ
จริง ให้รอง ผกก.สอบสวนเป็น

ทำ�งานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
โดย อย.ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความ
ผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
ในการสื บ หาแหล่ ง ขายยาโมลนู พิ ร าเวี ย ร์
ที่ผิดกฎหมายทางสื่อออนไลน์ พบมีการ
ลักลอบนำ�เข้ายาที่ ใช้รักษาโควิด-19 เช่น
Molnupiravir, Favipiravir, Remdesivir สเปรย์
พ่นจมูกที่มีส่วนประกอบของ Nitric Oxide ฯลฯ
โดยยาดังกล่าวลักลอบนำ�เข้าโดยผู้ที่ ไม่ ได้
รับอนุญาต ไม่ผ่านการตรวจสอบจากด่าน
อาหารและยา และเป็นยาที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตำ�รับยา ไม่ผ่านการพิจารณาเรื่องคุณภาพ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา โดย
ปฏิบัติการครั้งนี้ ได้จับกุมเครือข่ายลักลอบ
ขายยารักษาโควิดได้จำ�นวน 3 ราย
ผลการจับกุมได้ของกลางที่ ไม่ ได้ขึ้น
ทะเบียนตำ�รับยาทั้งหมดรวมกว่า 2,300 กล่อง
ประมาณ 80,000 เม็ด มีมูลค่ากว่า 10 ล้าน
บาท โดยผู้ต้องหารู้จักกับคนอินเดียให้ช่วย
ซื้อให้และส่งมาจากประเทศอินเดีย ลักลอบ
นำ�เข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ลักลอบ
นำ � เข้ า ผ่ า นทางด่ า นศุ ล กากรไปรษณี ย์
แจ้งวัฒนะ
รมว.สาธารณสุขกล่าวว่า มียาบาง
ส่วนที่ผู้ต้องหาหิ้วติดตัวทยอยนำ�เข้า โดย
ทำ�มาแล้วประมาณ 2 เดือน ขอเรียนพี่
น้องประชาชนว่าไม่ควรซื้อยาออนไลน์กิน
เอง ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นยาควบคุมพิเศษ
ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและสั่งจ่ายยา
โดยแพทย์ถึงจะมีความปลอดภัย ต้องเลิก
คิดซื้อมาตุนสำ�รองไว้ที่บ้าน โรคโควิดต้อง
ให้แพทย์รักษา กินยาตามแพทย์สั่ง หาก
ประชาชนซื้อยาดังกล่าวไปรับประทานเอง
อาจได้ยาปลอมที่ ไม่มีตัวยาสำ�คัญ หรือยาที่
ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษา
โควิด-19 ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัย
และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาได้ ผู้ ป่ ว ย
โควิดตอนนี้หากติดเชื้อควรไปพบแพทย์ ขอ
ย้ำ�ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ยาต้านไวรัสโมลนู
พิราเวียร์หรือฟาวิพิราเวียร์ ขึ้นกับดุลยพินิจ
ของแพทย์
ด้าน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.
ฝากความห่ ว งใยมายั ง พี่ น้ อ งประชาชน
ว่า ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาเพื่อรักษาโรคโควิด-19 และยา
อื่นๆ เนื่องจากยาเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างแรก
ที่ประชาชนจะเข้าถึงเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บ
ป่วย หากได้รับยาที่ ไม่มีคุณภาพอาจเกิดการ
ดื้ อ ยา, ไม่ ห ายจากการเจ็ บ ป่ ว ยและเสี่ ย ง
แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นซึ่งส่งผลถึงชีวิตได้ และ
ขอเตือนผู้ที่ลักลอบขายยารักษาโควิด-19 ที่

ประธานกรรมการเพื่ อ สื บ สวน
สอบสวนในเรื่องดังกล่าว หากมี
มูลก็จะดำ�เนินการทางวินัยอย่าง
เคร่งครัดต่อไป
“เรื่องของทางคดียังไม่ ได้
ลงในรายละเอี ย ด แต่ เ บื้ อ งต้ น
ตำ�รวจคนดังกล่าวรับว่าอยู่ ในที่
เกิดเหตุจริง แต่พฤติกรรมที่ถูก
กล่าวหายังไม่ได้ ให้ข้อเท็จจริงกับ
ผู้บังคับบัญชา และขณะนี้นาย
ตำ�รวจคนดังกล่าวได้ลาราชการ
5 วัน เข้าสู่กระบวนการของคดี ซึ่ง
การลาเป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถ

ไม่ได้รับอนุญาต ให้หยุดการกระทำ�ดังกล่าว
ทันที เนื่องจากการขายยาออนไลน์ยังเป็น
ความผิดอยู่ และต้องรับโทษทั้งปรับและจำ�
คุก หากตรวจพบจะดำ�เนินคดีถึงที่สุด เพราะ
ท่านกำ�ลังทำ�ให้ผู้ป่วยโควิดหรือผู้ที่ต้องการ
ใช้ ย าดั ง กล่ า วได้ รั บ ความเสี่ ย งจากการใช้
ยาและเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ ไม่ถูกต้อง
หากประชาชนพบเห็นการกระทำ�ความผิด
สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ปคบ. 1135 หรือ
เพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค หรือแจ้งสาย
ด่วน อย. 1556 อีเมล 1556@fda.moph.go.th
ทั้งนี้ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12
ฐาน “ขายยาแผนปั จ จุ บั น โดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต” ต้องระวางโทษ จำ�คุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ พ.ร.บ.ยา
พ.ศ. 2510 มาตรา 72(4) “ขายยาที่ ไม่ขึ้น
ทะเบียนตำ�รับยา” ต้องระวางโทษจำ�คุก ไม่
เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือ
ทั้งจำ�ทั้งปรับ.

‘บิ๊กตู่’
ภาคการเกษตรมีปัญหาพอสมควรเรื่องการ
เพาะปลูกที่ต้องใช้น้ำ�ปริมาณมากและพื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ฝนน้อย วันนี้เราเดินหน้าไป 2 ทาง
ด้วยกันคือ เดิมๆ การบริหารจัดการที่มีกฎ
มีระเบียบและเดินหน้าประเทศเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามการใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลด้วย ตนยินดีได้มาพบปะ
พวกเรา คิดมาหลายวันแล้วว่าทำ�อย่างไร
ประชาชนจะมีความสุข มีความพึงพอใจ ซึ่ง
ความจริงคิดมาหลายปีแล้วและพยายามทำ�
มาเรื่อยๆ หลายอย่างก็ง่าย หลายอย่างทำ�ได้
เลย หลายอย่างต้องแก้ ไขกฎหมาย ระเบียบ
กติกาต่างๆ รัฐบาลต้องทำ�ให้ปลอดภัยใน
ทางกฎหมายด้วย ซึ่งสิ่งที่ทำ�ได้ทั้งหมดก็ด้วย
ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น
พล.อ.ประยุ ท ธ์ ก ล่ า วว่ า ใน
เรื่องน้ำ� พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ พ ระราชทานพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น
หาที่สุดมิได้ ตามที่รับสั่งไว้ ในเรื่องการ
สืบสาน รักษา ต่อยอด รับสั่งมากับรัฐบาล
ขอให้ช่วยดูแลประชาชนในเรื่องการจัดหา
โครงการน้ำ�บาดาลขนาดใหญ่ 15 โครงการ
ครอบคลุม 11 จังหวัด และจะมีต่อไปอีก
ซึ่งวันนี้พระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
พล.อ.ประยุ ท ธ์ ก ล่ า วว่ า อี ก สิ่ ง ที่
กังวลคือ น้ำ �ท่วมและน้ำ �แล้งที่ห้ามอะไร
ไม่ ได้ เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่
ต้องอยู่ให้ ได้อย่างระมัดระวัง เตรียมพร้อม
รั บ สถานการณ์ รั ฐ บาลพยายามอย่ า ง

ทำ�ได้ ผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตให้
ลา ซึ่งจะเป็นกระบวนการของการ
รับทราบข้อกล่าวหา การเจรจา
ของผู้เสียหาย หรือแม้กระทั่งการ
ให้การกับพนักงานสอบสวน ส่วน
จะให้ ไปช่วยราชการที่อื่นก่อน
หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
เมื่อถามว่า ข้อหากระทำ�
อนาจารสามารถยอมความได้
หรือไม่ เขาตอบว่ายอมความได้
แต่ขึ้นอยู่กับตัวของผู้เสียหายเป็น
หลัก พนักงานสอบสวนมีหน้าที่

ในการรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ดำ�เนินการตามกฎหมาย จะยอม
ความหรือไม่เป็นสิทธิ์ของผู้เสีย
หาย ถามอีกว่า โทษคดีนี้สามารถ
พักราชการ ไล่ออกจากราชการได้
หรือไม่ โฆษก บช.น.ตอบว่า ถ้ามี
การลงโทษตามกฎหมายจะมีผล
กระทบต่อการรับราชการ ถ้ามีการ
จำ�คุกต้องมีการตั้งวินัยร้ายแรง
ถูกออกจากราชการ อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้จะมีการยอมความ แต่ โทษ
ทางวินัยก็ดำ�เนินการต่อ เพราะ
ถ้ามีมูลก็ต้องดำ�เนินการทางวินัย.

ยิ่งยวดในการแก้ ไขปัญหาตรงนี้ให้ แต่ โลก
เปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกคนติดตาม และวันนี้มี
เรื่องพลังงานเข้าไปอีก รัฐบาลพยายามอย่าง
เต็มที่ในการดูแลประชาชน แต่ก็ต้องมีกรอบ
มีวิธีการ มีกฎหมาย มีระเบียบเยอะแยะไป
หมด ตนพยายามจะทำ�ให้ดีที่สุด ตนยืนยัน
“วันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนผลงาน
ของรั ฐ บาลและของทุ ก คน และต้ อ งขอ
ขอบคุณผู้ที่เสียสละที่ดิน ต้องอย่างนี้ เสีย
สละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ให้กับ
คนอื่น นี่เรียกว่าทำ�กุศล โดยเฉพาะเรื่อง
ให้น้ำ� ให้อะไรคน กุศลมาก คนเราสิ่งที่จะ
ดีที่สุดคือให้ รู้จักให้ ผมตื่นมาผมก็ให้ ให้
อะไรไม่ได้ผมก็ให้จิตใจกับเขา ให้ความรัก
ไปกับเขา และเดี๋ยวก็ทำ�ให้เขาดีขึ้น นี่คือ
กุศล มันอาจจะไม่เห็นในตอนนี้ ตอนไหนก็
แล้วแต่ แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดเราจะมีความสุข
แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่บ้าง ผมก็
เอาเหล่านี้มาเป็นความสุขของผม ได้ทำ�ใน
สิ่งที่ทำ�สำ�เร็จ อันไหนไม่เสร็จก็พยายามต่อ
ไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
นายกฯ กล่าวว่า ปัญหามีหลายอย่าง
ด้ ว ยกั น อยากให้ ทุ ก คนทราบว่ า นายกฯ
และรัฐบาลเต็มที่ ในสภา ส.ส.ก็ร่วมมือกัน
ไปได้หมดประเทศ สำ�คัญคือพวกเรา คือ
ประชาชน เข้าใจด้วยกันก็ไปได้หมด ในอีก
2 เดือน และเดือนหน้าให้ระวังเรื่องน้ำ�ช่วง
เข้าฤดูฝนในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. เตรียมการ
รับน้ำ� เก็บของไว้หน่อย จัดลำ�ดับการขนย้าย
ตนพูดไปด้วยคิดไปด้วยก็เหนื่อย ต้องทำ�ด้วย
พูดปากเปล่าไม่ได้ จริงๆ แล้วพวกเราคิดมา
ตลอด ข้าราชการก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน ต้อง
เข้าเกียร์ตลอด เกียร์ว่างไม่ได้
จากนั้ น นายกฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้
ประชาชนซักถาม ซึ่งประชาชนได้ลุกขึ้น
ถามถึงราคาน้ำ�มันที่แพง ปัญหาที่ดินทำ�
กิน สินค้าราคาแพง โดยได้ชี้แจงถึงการ
แก้ ไขปั ญ หาของรั ฐ บาล โดยเชื่ อ มั่ น ว่ า
สถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น แม้จะลำ�บาก
แต่ขอให้อดทนหน่อย ทั้งนี้ ตนไม่ได้ ใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย กินก็ปกติธรรมดา ไม่ได้เที่ยวเตร่
ไปไหน หรือไปไหนมาไหนเป็น 10 ปีแล้ว
ทำ�งานกลับบ้าน ตรวจเยี่ยมประชุม เป็น
นายกฯ ไม่สบายนักหรอก
เวลา 11.25 น. ที่พระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอน
เจดีย์ อ.พนมทวน พล.อ.ประยุทธ์ พร้อม
คณะ สั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะทรงพระ
คชาธารออกศึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกับชาว
บ้าน ท่ามกลางเสียงตะโกนรักลุงตู่ ลุงตู่สู้ๆ
นอกจากนี้ ยังมีนายไชยพงษ์ แสนดี เจ้าของ

ขาว

DSI อายัดโรงงาน-ทรัพย์สิน บ.วิเศษปาล์มฯ

กระบี่ • วันที่ 4 ส.ค.65 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นเป้าหมายโรงงาน
สกัดปาล์มน้ำ�มัน ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำ�มัน จ.กระบี่ สาขา
คลองท่อม พร้อมอายัดทรัพย์สิน ในคดีพิเศษที่ 215/2565 กรณีการ
ทุจริตและยักยอกทรัพย์ ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำ�มันกระบี่
จำ�กัด ซึ่งทำ�ให้มีผู้ที่ ได้รับผลกระทบประมาณ 20,000 ครัวเรือน มี
มูลค่าความเสียหายโดยรวมจำ�นวนไม่กว่า 1,000 ล้านบาท หลังพบ
พฤติการณ์ กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มีการกระทำ�ผิดโดยไม่ดูแล
หรือจัดการทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือผลประโยชน์ของ
สมาชิก และมีการดำ�เนินการขายโรงงานสาขาคลองท่อม ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการจัดทำ�
สัญญาซื้อขายเอื้อประโยชน์แก่บริษัท กระบี่วิเศษน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด
ทำ�ให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เสียประโยชน์อย่างชัดแจ้ง ผู้บริหารของ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ บางรายเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัท กระบี่
วิเศษน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด มีสถานะเกี่ยวกับข้องกับผลประโยชน์ ใน
นามถูกต้อง มีการทำ�หนังสือสัญญาซื้อขายชัดเจน และมีผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายรับรู้ โดยมีการซื้อขายในวงเงิน 320 ล้านบาท สัญญา
12 ปี ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำ�ให้ชุมนุมฯ ขาดทุนเป็นเงินกว่า 1 พัน
ล้านบาท เกิดมาก่อนที่บริษัท กระบี่วิเศษน้ำ�มันปาล์มฯ จะเข้ามา
ซื้อโรงงาน ซึ่งทางผู้บริหารบริษัท กระบี่วิเศษปาล์มฯ ไม่ได้คดโกง
หรือทุจริตการได้มาของโรงงาน เชื่อว่าถูกกลั่นแกล้ง

น้องสุดทนยิงพี่ชาย 3 นัดสาหัส

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 4 ส.ค.65
ตำ�รวจ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งว่าเกิดเหตุทะเลาะและยิงกัน
ได้รับบาดเจ็บที่บ้านเลขที่ 11 ซอย 7 คลองเตย เขตเทศบาลเมือง
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากนั้น พ.ต.อ.อัครวุฒ ธานีรัตน์
ผกก.สภ.หาดใหญ่ พร้อมตำ�รวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายปราบ
ปรามลงพื้นที่ ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
1 คน ทราบชื่อคือ นายวิชัย ไชยมุณี อายุ 56 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืน
.38 เข้าที่บริเวณหัวไหล่ซ้าย 1 นัด แขนซ้าย 1 นัด และชายโครง
ซ้าย 1 นัด อาการสาหัส ญาติได้นำ�ตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ไป
ก่อนแล้ว ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายแท้ๆ ของนายวิชัย ชื่อนายปรีชา
ไชยมุณี อายุ 53 ปี ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกัน ยืนรอมอบตัวพร้อมกับอาวุธ
ปืน .38 ที่ใช้ก่อเหตุ โดยนายปรีชาให้การว่า สาเหตุที่ยิงพี่ชายร่วม
สายเลือด เพราะบันดาลโทสะและสุดทนกับพฤติกรรมของพี่ชายที่มี
เรื่องระหองระแหงไม่กินเส้นกันมาตลอด 20-30 ปี และมีบ้านพักฝา
ติดกัน ที่ผ่านมาเคยทะเลาะกันถึงขั้นชกต่อยกับพี่ชายมา 2-3 ครั้ง
เพราะตนถูกกลั่นแกล้งสารพัด ตนพยายามคุมอารมณ์ จนเมื่อคืนนี้
พี่ชายได้สตาร์ทรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ และเบิ้ลเครื่องเสียงดังจน
ลูกที่กำ�ลังอ่านหนังสือสอบไม่มีสมาธิและนอนไม่หลับ และตอนเช้า
พี่ชายยังเมาเอะอะโวยวายอยู่ในบ้านและออกมายืนด่าตนหน้าบ้าน
ตนพยายามพูดแล้วแต่ไม่ฟัง และใช้ปืนยิงขู่ไปสองนัดก็ไม่กลัว ถูก
ท้าทายกลับมาว่าในบ้านยังมีกระสุนปืนเป็นถุง ด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึง
จุดบุหรี่สูบและใช้ปืนยิงสุ่มๆ ไป 3 นัด เพราะสุดที่จะทนแล้วจริงๆ.

ปางช้าง อ.ไทรโยค มาต้อนรับเพื่อมอบผ้า
ขาวม้าและหินตาหินยายอวยพรให้นายก
รัฐมนตรีมีความหนักแน่นเหมือนหิน สร้าง
ความหนักแน่นสามัคคีเพื่อประเทศชาติ
นอกจากนั้น ยังนักเรียนจากวัดดอน
เจดีย์ ได้มาต้อนรับนายกฯ พร้อมขอถ่ายรูป
และนำ�เสื้อยืดมาให้นายกฯ เซ็น โดยเด็ก
นักเรียนคนหนึ่งได้ขอกอดนายกฯ เพราะ
ชื่นชอบพร้อมกับหลั่งน้ำ�ตา ขณะที่นายกฯ
ได้พูดคุยกับเด็กๆ ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือ
ให้จบและตั้งเป้าสิ่งที่ต้องการไว้ เพราะจะ
มีการจ้างงานเป็นจำ�นวนมาก ขอให้ทุกคน
ประสบความสำ�เร็จเพื่อช่วยดูแลครอบครัว
และพ่อแม่ และเตือนเด็กหากปู่ย่าตายายดุ
หรือว่ากล่าวอะไร ก็เพราะความหวังดี
ต่อมาเวลา 13.15 น. ที่ Sky Walk
ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ำ � แคว ต.ปากแพรก อ.เมื อ ง
กาญจนบุรี พล.อ.ประยุทธ์ติดตามความคืบ
หน้าการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 2 ริมฝั่งแม่น้ำ�แคว โดยนายกฯ
กล่าวว่า เดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรี
หลายครั้งตั้งแต่เป็น ผบ.ทบ. เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย ยินดีกับทุกท่านด้วย
ใจจริงวันนี้เห็นประชาชนมารับเยอะก็ตื้น
ตันพูดอะไรไม่ออก นี่คือประเทศไทย คือ
คนไทยที่เราต้องพร้อมกันร่วมมือด้วยความ
สมัครสมานสามัคคี ทำ�ให้บ้านเมืองเรามี
เสถียรภาพและเดินหน้าไปได้ วันนี้มีความ
สุขตั้งแต่เช้าแล้ว เห็นบ้านเมืองเป็นระเบียบ
ตั้งแต่ ไปสักการะสมเด็จพระนเรศวรแล้ว
ตลอดทางก็ไหว้มาตลอด เพราะดินแดนนี้
เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์หลายอย่าง
และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ก็คุยกับ ส.ส.และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหลายอย่างที่ตนรับ
เรื่องไว้พิจารณา อะไรทำ�ได้ตนยืนยันจะ
ทำ�ให้ ขอให้ห่วงใยซึ่งกันและกัน ตนห่วงใย
ประชาชน ประชาชนก็ห่วงใยตนด้วย เพราะ
ตนทำ�อะไรที่ผิดมากๆ ไม่ได้ ต้องรักษากติกา
นายกฯ ยังถาม ส.ส.ในพื้นที่ว่ามีอะไร
อีกที่ขอมาในวันนี้ ก่อนกล่าวอีกว่า ในเรื่อง
ไฟฟ้าที่มีปัญหาปักเสาไฟผิดกฎหมายกันอยู่
ตนจะพิจารณาดูให้ ก็ไปดูเจ้าของพื้นที่ว่าถ้า
เขาไม่อนุญาตจะทำ�ได้อย่างไร แต่ตนก็รับ
เรื่องไว้ทั้งหมด นี่คือสิ่งที่ ไม่เคยหยุดคิดตลอด
เวลาหลายปีที่ผ่านมา และวางแผนไว้ล่วง
หน้า วางยุทธศาสตร์ ไว้ทั้งหมดที่ทำ�ไว้เกือบ
8 ปี ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แล้วถ้าทำ�ต่อ
ก็ไปได้เรื่อยๆ อยากจะบอกว่าจิตใจนายกฯ
และข้าราชการเป็นจิตใจเดียวกัน ต่างคนต่าง
เข้าใจกันก็ไม่มีปัญหา จะได้เดินหน้าต่อไปได้
ความสำ�เร็จวันนี้ ไม่ใช่ตนคนเดียว พวกเรา
เป็นตัวหลักสำ�คัญ ประชาชนในพื้นที่ยินยอม

พร้อมใจให้ทำ� ถ้าตนกำ�หนดความคิดเห็นมา
แล้วไม่ผ่านความเห็นชอบก็ไปไม่ได้
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สถานะการ
เงินการคลังของเรายังแข็งแกร่ง และมีขีด
ความสามารถในการดูแลปัญหาหนี้ต่างๆ
ตามแผน ตามระบบการเงินการคลังของ
ประเทศ ซึ่งดีกว่าหลายประเทศในโลก และ
มั่นใจว่าโอกาสยังมีอีกมากหากพวกเราเดิน
หน้าไปด้วยกัน ก้าวไปด้วยกัน ตนว่าเรา
เอาชนะได้ทั้งโลกทุกเรื่อง สุดท้ายนี้ฝาก
ส.ส.ในพื้นที่ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วม
มือกันทำ�งานให้ประชาชน จากนั้นนายกฯ
เดินพบปะถ่ายรูปกับประชาชน พร้อมกล่าว
สั้นๆ ว่า ตนไม่มีอะไรกับใคร ไม่เป็นศัตรู
กับใครทั้งสิ้น แต่ใครทำ�ร้ายแผ่นดินนี้ ไม่ได้
ขอให้ช่วยกันดูแลประเทศชาติ ทั้งนี้ ยังมี
ประชาชนมอบสร้อยคอลูกประคำ� พร้อม
เหรียญเสาร์ 5 หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์
วิเวการาม จ.กาญจนบุรี ให้นายกฯ คล้อง
คอ จากนั้นนายกฯ และคณะได้เดินชม Sky
Walk พร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง
ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีว่า วันนี้เป็นการ
เดิ น ทางมาติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน้ำ �
บาดาล เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาน้ำ � อุ ป โภค
บริโภค และประกอบอาชีพอื่นตามความ
เหมาะสม ซึ่งยังต้องติดตามในอีกหลายพื้นที่
และหลายจังหวัด รวมถึงมารับทราบปัญหา
ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชน และ
ส.ส.ทุกพรรคเหมือนทุกพื้นที่ โดยรัฐบาลจะ
หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไขปัญหา
ที่ จั ง หวั ด หนองคาย พบป้ า ยไวนิ ล
ขนาดใหญ่ปรากฏภาพของ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ระบุข้อความ
“ไม่รู้ ไม่รู้ แต่ไม่แล้งแน่” โครงการพัฒนา
น้ำ�บาดาล ไม่ร้อน ไม่แล้ง กักเก็บน้ำ� ฟื้น
ชีวิต พัฒนา ต่อยอดเกษตรกรไทย ด้วยภาษี
เกษตรกร พลิกชีวิตเกษตรกรทั่วไทย ให้มีน้ำ�
ใช้ตลอดปีงบประมาณจากภาษีประชาชน
เพื่อประชาชน ติดอยู่ทั่วจังหวัด
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัน
ที่ 6 ส.ค.นี้ พล.อ.ประวิตรพร้อมแกนนำ� เช่น
นายวิรัช รัตนเศรษฐ กรรมการบริหารพรรค
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม นายเอกภาพ พลซื่อ จะ
ยกขบวนขึ้นเวทีกล่าวปราศรัย โชว์ผลงาน
พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. ณ บริเวณลาน
ฝั่งตรงข้าม Chic Chic Market ภายใต้ชื่อ
งาน “ลุงป้อมลุยเต็มพิกัด ไม่มียั้ง”.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ประกัน
ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เวลา
14.30 น. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่
มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คน
ที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.) การบริ ห าร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ..... ที่นาย
รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว
ไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ วาระแรก ซึ่งคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลัก
การ และได้ส่งคืนสภาฯ ให้พิจารณา โดยการ
เสนอร่างกฎหมายฉบับนีเ้ ป็นไปเพื่อแทนทีพ่ ระ
ราชกำ�หนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
โดยนายรังสิมันต์อภิปรายว่า พ.ร.ก.ฉุก
เฉิน พ.ศ.2548 ที่บังคับใช้อยู่ ลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และให้อ�ำ นาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่บังคับใช้ข้อกำ�หนดที่ออกมาโดยได้
รั บ การละเว้ น การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ส่ ง ผล
ให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.)
สามารถประกาศขยายระยะเวลาออกไปโดย
ไม่ถูกคัดค้าน ขณะนี้สถานการณ์ โควิด-19 ดี
ขึ้นมาก ดังนั้น การยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป
จึงคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากรัฐบาลเสพ
ติดอำ�นาจ จึงยังคงกฎหมายพิเศษฉบับนี้เอา
ไว้เป็นเครื่องมือเพื่อปกป้องอำ�นาจของตัวเอง
และทำ�ให้สถิตกิ ารตัง้ ข้อหากับประชาชนทีเ่ ห็น
ต่างทางการเมือง ไม่ต�่ำ กว่า 1,400 คน แต่การ
อ้าง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปูพรมหว่านแหได้กลายเป็น
ประเพณีปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ ไปเรียบร้อยแล้ว
“คนมาชุมนุมใส่หน้ากากป้องกันโรค
มิดชิดแค่ไหน ก็ประกาศออกลำ�โพงขยายเสียง
ไว้กอ่ นว่าฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วเตรียมหยิบ
ปืนกระสุนยางรอยิงต่อเลย นี่จึงเป็นความ
อันตรายของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับปัจจุบัน ที่ให้
อำ�นาจนายกฯ หลายอย่าง โดยที่ ไม่ต้องตรวจ
สอบอะไรเลย และยกเว้นความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กิดความมัน่ ใจผิดๆ แล้วใช้อ�ำ นาจ
ผิดๆ ไปลงไม้ลงมือกับประชาชน เราจึงมีความ
เห็ น ว่ า การใช้ ก ฎหมายดั ง กล่ า วเป็ น การใช้
โดยผิดวัตถุประสงค์ และรู้ว่าการกระทำ�ของ
พล.อ.ประยุทธ์เป็นการใช้อำ�นาจอย่างไม่ถูก
ต้อง ถึงเวลาแล้วทีจ่ �ำ เป็นต้องเพิม่ อำ�นาจให้กบั
สภาฯ เพื่อใช้ควบคุมการใช้อำ�นาจที่เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด สิ่งที่ผมเสนอผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้
คือการทวงคืนการตรวจสอบถ่วงดุลกลับคืน
มา” นายรังสิมันต์ระบุ
ด้าน นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กลุ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เป็น 1 ใน 3 กฎหมายทีค่ �ำ้ ยันระบอบ
ประยุทธ์ อีก 2 กฎหมายคือ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 และรัฐธรรมนูญชัว่ คราว
2557 มาตรา 44 ทัง้ นี้ รัฐบาลได้อาศัย พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เพื่อประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน เป็นครัง้
ที่ 19 ทีจ่ ะไปสิน้ สุดในวันที่ 30 ก.ย.65 ซึง่ แน่ใจ
ว่าจะต่อไปเรื่อยๆ จนหมดอายุรฐั บาลนี้
ขณะที่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า กลไก
ตามร่ า ง พ.ร.บ.นี้ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพของสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
เห็ น ว่ า พ.ร.ก.ฉุ ก เฉิ น ฉบั บ ปั จ จุ บั น มี ค วาม
เหมาะสม และเป็นธรรมอยู่แล้ว รวมทั้งยัง
มีมาตรการทางกฎหมายที่เบากว่ากฎหมาย
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อห่วงกังวลต่อ
การแก้ ไข เพราะสถานการณ์ฉุกเฉินต้องมี
ความรวดเร็วในการทำ�ให้สถานการณ์คลีค่ ลาย
เพื่อไม่ ให้กระทบต่อการรักษาประโยชน์ของ
ประเทศ ฉะนั้น จึงเห็นว่ายังไม่ควรรับหลัก
การร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และเห็นควรบังคับใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับนี้ต่อไป
จากนั้นที่ประชุมลงมติไม่รับหลักการ
ด้วยคะแนน 169 ต่อ 69 เสียง และงดออก

เสียง 3 เสียง ซึ่งกว่าจะลงมติได้ ใช้เวลารอ
สมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุมกว่า 20 นาที
จนในที่สุดครบองค์ประชุม 240 เสียง ซึ่งเกิน
ครึ่งมาเพียง 1 เสียง จากนั้นนายสุชาติได้สั่ง
ปิดการประชุมในเวลา 16.41 น.
ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอ่านคำ�สั่ง
ในคำ�ร้องขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ณัฐนิช ดวง
มุสิทธิ์ หรือใบปอ และ น.ส.เนติพร เสน่ห์
สังคม หรือผักบุ้ง จำ�เลยที่ 2-3 คดีหมายเลข
ดำ� อ.765/2565 ที่พนักงานอัยการ สำ�นักงาน
คดี อ าญากรุ ง เทพใต้ 4 เป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ ง
น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ กับพวก 8 คน
เป็นจำ�เลยในความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 ในคดีทำ�
โพลขบวนเสด็จฯ ที่ห้างสยามพารากอน วันที่
8 ก.พ.65 โดยก่อนหน้านี้จำ�เลยที่ 2-3 ถูกเพิก
ถอนการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากผิดเงื่อนไข
และมีการยื่นประกันหลายครั้ง พร้อมทั้งยื่น
อุทธรณ์ เเต่ที่ผ่านมาศาลยกคำ�ร้อง
โดยศาลพิจาณาคำ�ร้องแล้วอนุญาตให้
ปล่อยตัวชั่วคราวจำ�เลย ตีราคาประกันคนละ
500,000 บาท ยึ ด หลั ก ประกั น ทำ � สั ญ ญา
ประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญา
ประกันสิ้นสุด ให้ตั้ง น.ส.ชญาภัส เสน่ห์สังคม
เป็นผู้กำ�กับดูแลสอดส่องให้จำ�เลยปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขที่ ศ าลกำ � หนดในระหว่ า งปล่ อ ยตั ว
ชัว่ คราว และกำ�หนดเงื่อนไขตามทีจ่ �ำ เลยเสนอ
มาตามคำ�ร้อง อาทิ ห้ามออกนอกเคหสถานใน
ช่วงเวลา 19.00-06.00 น. ห้ามเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร
นายกฤษฎางค์ นุตจรัส กล่าวว่า น.ส.
ณัฐนิช ที่มีคดี 112 ที่ศาลอาญาอีกคดี ล่าสุด
ศาลอาญามีคำ�สั่งอนุญาตให้ประกันตัวแล้ว
เท่ากับวันนี้ ใบปอได้กลับบ้าน ส่วน น.ส.เนติ
พรยังมีหมายขังทีศ่ าลจังหวัดนนทบุรีในคดีสาด
พ่นสี ซึง่ ทนายความได้ยนื่ ประกันไปเเล้ว ขณะ
นี้รอลุ้นคำ�สั่งศาล
ที่ ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบกลาง นายณฐพร โตประยูร อดีตทีป่ รึกษา
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ได้เดินทางมาเป็น
โจทก์ยนื่ ฟ้อง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนาย
ทะเบียน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน
กกต. กั บ กรรมการ กกต. ทั้ ง หมดรวม 8
คน เป็นจำ�เลยฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
เนื่ อ งจากปรากฏหลั ก ฐานการรายงานของ
ตำ�รวจสันติบาลว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนการ
ชุมนุมที่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง น่าจะ
มีความผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง มาตรา
45 และ 92 จึงเป็นอำ�นาจหน้าที่ของ กกต.
ที่จะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรค
แต่ไม่ทำ�หน้าที่.

แฉใบสั่ง
ต้องใช้กฎหมายที่รัฐบาลส่งรัฐสภาทุกมาตรา
ซึ่งรัฐสภาต้องรับทางการเมืองต่อประชาชน
ในส่วนรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยแน่ คือรับ
ผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนตำ�หนิติเตียน
เอา แต่จะมาให้รับผิดชอบตามที่สื่อถามให้
จ่ายค่าน้ำ�ค่าไฟอันนั้นไม่ ได้ เพราะเป็นสิ่งที่
รัฐธรรมนูญคาดการณ์ ไว้ว่าจะเกิดขึ้นได้
นายวิษณุปฏิเสธไม่ทราบสาเหตุสภา
ล่มเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถูกมองว่าจะ
ทำ�ให้กฎหมายไม่ทันวันที่ 15 ส.ค.นี้ แต่ผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญคิดมาแล้วในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
เช่น การพิจารณางบประมาณ ส.ส.ต้องใช้เวลา
พิจารณาให้เสร็จในเวลาเท่าใด ถ้าไม่เสร็จต้อง
ใช้ร่างที่รัฐบาลเสนอ เช่นเดียวกับ พ.ร.ป.ทั้ง
หลาย ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องเลือกตั้ง
“ขึ้นชื่อว่า พ.ร.ป.ต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จใน 180 วัน ถ้าทำ�ไม่เสร็จก็ต้องไปใช้
ร่างต้นฉบับที่เสนอเข้าสภาตอนวาระ 1 ซึ่งผู้

ร่างอาจกะไว้แล้วว่าอาจมีกรณี ไม่เสร็จเกิด
ขึ้นได้ เพราะสภาเวลาพิจารณากฎหมายปกติ
ไม่มีกำ�หนดเวลา เขาก็ชินกับการร่าง 2 หรือ
3 ปี พอถึงกฎหมายสำ�คัญจึงต้องล็อกเวลาไว้
อย่างไรก็ตาม ที่เราพูดว่าร่าง กกต.เป็นหลัก
แต่อยากพูดให้ถูก ก็คือร่างที่ส่งสภามากกว่า
ตอนที่ กกต.ส่งมาให้ ครม.ตอนนั้น และ ครม.
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ ไข และมีการ
แก้อะไรไปบางอย่างรัฐบาลจึงเอาไปส่งสภา
ดังนั้นจะไปหยิบเอาฉบับที่ 1 ของ กกต.ไม่ได้
ต้องหยิบฉบับที่ 2 ของรัฐบาลที่เสนอสภา ดัง
นั้นจึงเรียกว่าฉบับที่รัฐบาลเสนอสภา” นาย
วิษณุกล่าว
ถามว่าหากร่างของรัฐบาลที่เสนอเข้า
สภามีผลบังคับใช้จะกระทบกับนักการเมือง
หรือไม่ เพราะไม่มีส่วนในการร่าง รองนายกฯ
กล่าวว่า อันนี้เป็นเรื่องของความชอบหรือไม่
ชอบบางเรื่อง เพราะถ้าเป็นร่างของสภาก็มี
การโหวตด้วยเสียงส่วนใหญ่กนั มาแล้ว เมื่อใช้
ร่างของต้นฉบับสภาก็ไม่มสี ทิ ธิ์ได้ตชิ มปรับปรุง
อะไร และหากใครไม่เห็นด้วยสามารถร้องศาล
รัฐธรรมนูญว่าขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ร้องว่าไม่
ชอบใจไม่ได้
ซักว่าจะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ กรณีหากใช้รา่ งของรัฐบาลส่งสภา นาย
วิษณุกล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่คาดว่าน่าจะมี
และบางทีไม่ใช่รอ้ งว่าข้อความขัดรัฐธรรมนูญ
แต่กระบวนการพิจารณาไม่ถกู ต้องก็ยกขึน้ เป็น
เหตุร้องได้
ถามว่าส่วนตัวรัฐบาลอยากให้กฎหมาย
ดังกล่าวผ่านรัฐสภาใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าว
ว่า ใช่ รัฐบาลไม่เคยพูดถึงประเด็นเรื่องพวก
นี้เลย
ทีร่ ฐั สภา เวลา 12.00 น. นายชวน หลีก
ภัย ประธานรัฐสภา ได้ประชุมร่วมกับวิป 3
ฝ่าย คือ วิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิป
วุฒสิ ภามีตวั แทนจากทัง้ 3 ฝ่ายเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายนิโรธ สุนทรเลขา
ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
ในฐานะประธานวิ ป รั ฐ บาล นายชิ น วรณ์
บุ ณ ยเกี ย รติ ส.ส.นครศรี ธ รรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธาน
วิปรัฐบาล นายสมคิด เชือ้ คง ส.ส.อุบลราชธานี
พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธาน
วิ ป ฝ่ า ยค้ า น นายพิ จ ารณ์ เชาวพั ฒ นวงศ์
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปพรรค
ก้าวไกล (ก.ก.) นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ใน
ฐานะเลขาธิการวิปวุฒิสภา

เคาะ 10 ส.ค.ถก กม.ลูก

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่า ในวันที่ 10
ส.ค. เวลา 09.00 น. จะกำ�หนดให้ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระที่ค้าง
อยู่ คือร่าง พ.ร.บ.กำ�หนดระยะเวลาดำ�เนิน
งานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... ที่เหลือ
อยู่ 4 มาตรา จากนั้นเป็นการพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก
ตัง้ ส.ส. พ.ศ.…. นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมยังกำ�หนด
ให้วันที่ 11 ส.ค. เป็นการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร และวันที่ 17-19 ส.ค. เป็นการประชุม
สภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย
จ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระ
2-3 ต่อไป
นายชินวรณ์กล่าวว่า ในเรื่องร่าง พ.ร.บ.
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง ส.ส. ซึ่ ง กระบวนการ
เป็นไปตามข้อบังคับ และรัฐธรรมนูญ โดยมี
ทางออก 3 ทาง คือ 1.ถ้าที่ประชุมรัฐสภาให้
ความเห็นชอบในวาระ 2-3 ก็จะต้องดำ�เนิน
การตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 (2) คือ
ประธานรัฐสภา ส่งร่างกฎหมายไปที่องค์กร
อิสระ หรือ กกต.ให้ความเห็นชอบว่าขัดหรือ
แย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 2.ถ้าที่ประชุมรัฐ
สภาไม่ให้ความเห็นชอบก็ถือว่าร่างกฎหมายนี้
ตกไป หากจะมีการหยิบยกขึ้นใหม่ ก็ต้องเริ่ม
กระบวนการกันใหม่ และ 3.ถ้าที่ประชุมรัฐ

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า มีหลักคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะได้
รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ ซึ่งในนโยบายเราจะมี
เรื่องการดูแลทารกในครรภ์จนถึงช่วงวัยเรียน วัยทำ�งาน จนถึงวัย
เกษียณ ซึ่งเราทำ�ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เสร็จแล้ว จากนั้นจึงได้มายื่น
ต่อรัฐสภา กฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อดูแลผู้สูงวัยที่มีรายได้ที่ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เพราะตอน
นี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน เราจะปล่ อ ยให้ ป ระเทศไทยมี แ ต่ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามจน
‘บิ๊กตู่’ ไม่จุ้นปม ‘ไต้หวัน-สหรัฐ’
และสุขภาพไม่ดี ไม่ ได้ เพราะจะทำ�ให้เป็นปัญหาภาระมากมาย
กาญจนบุรี • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ นอกจากนี้ เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ได้
ระหว่างจีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ว่า เป็นเรื่องของไต้หวัน
และสหรัฐ ว่ากันไป เพราะที่นี่คืออาเซียน เข้าใจอยู่แล้วว่าเราอยู่ จี้ กอ.รมน.เยียวยาปม จนท.ทำ�ร้าย
ไทยโพสต์ • น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
จุดไหน พร้อมย้ำ�ว่าขออย่าขัดแย้งกันเอง
ชาติ (กสม.) เปิดเผยผลการตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนว่า
‘ธณิกานต์’ ยังมีสถานะ ส.ส.
ถูกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงค
กรุงเทพฯ • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ยุทธบริหาร ทำ�ร้ายร่างกายบิดาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการ
กรณี น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชา ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนว่า กสม.ได้พิจารณา
รัฐ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้เสียหาย และหน่วยงานที่
พิพากษาจำ�คุก 1 ปี ปรับ 2 แสนบาท แต่ โทษจำ�คุกให้รอลงโทษ เกี่ยวข้องแล้ว เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทหารผู้ถูกร้องทำ �ร้ายร่างกายผู้
2 ปี กรณีเสียบบัตรแทนกันจะพ้นสภาพจากการเป็น ส.ส.ทันที เสียหาย เป็นการกระทำ�ที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
หรือไม่ ว่า ยังถือว่ามีสภาพเป็น ส.ส.อยู่ หากมีการอุทธรณ์ แต่ ร่างกายของผู้เสียหายจนเกินสมควรแก่เหตุ อันเป็นการละเมิด
เขาไม่ นั บ เป็ น จำ � นวน ส.ส. ขณะที่ ค ดี ท างด้ า นจริ ย ธรรมยั ง คง สิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม.ยังเห็นควรเสนอแนะมาตรการที่เหมาะ
ดำ�เนินต่อไป
สมในการป้องกันหรือแก้ ไข รวมทั้งมาตรการในการส่งเสริมและ
‘หน่อย’ ยื่นออก พ.ร.บ.บำ�นาญฯ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้ กอ.รมน.
รัฐสภา • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง ภาค 4 ส่วนหน้า ดำ�เนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไทย (ทสท.) เข้ายื่นหนังสือประกอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กับเจ้าหน้าที่ที่กระทำ�การอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้
บำ�นาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ.… ต่อประธาน เสียหายกรณีนี้เยียวยาความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
รัฐสภา เพื่อขอให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป โดย แก่ผู้เสียหายและครอบครัว.

สภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก็
ต้องเป็นไปตาม มาตรา 132 (1) คือนำ�ร่างที่
เสนอในวาระ 1 มาพิจารณาเพื่อให้รัฐสภาให้
ความเห็นชอบ คือร่างของ กกต.ที่ ให้ ใช้สูตร
คำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 และส่งให้
นายกฯ ต่อไป
ถามว่า พรรค พท.ออกมายอมรับว่าจะ
ใช้กลไกดึงเวลาให้เกิน 180 วัน ในส่วนพรรค
ปชป.มีแนวทางนีห้ รือไม่ นายชินวรณ์กล่าวว่า
เรื่องการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีความเห็น
ที่แตกต่างกัน ทั้งเห็นด้วยกับหาร 100 และ
หาร 500 ซึง่ ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยกับหาร 100 เห็นว่า
ควรให้เป็นไปตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ
ที่แก้ ไขใหม่ ส่วนเสียงข้างน้อยใน กมธ.ที่เห็น
ว่าควรหาร 500 เมื่อนำ�มาเข้าสู่ที่ประชุมร่วม
รัฐสภา ทีป่ ระชุมก็เห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยไป
ด้วย ขณะที่อีกส่วนเห็นว่า การที่จะไม่ให้เป็น
ไปตามกระบวนการพิจารณากฎหมาย อาจ
จะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติได้ จึงมีทางเดียวคือ
ถ้าทำ�ให้ร่างกฎหมายดังกล่าวพิจารณาไม่ทัน
180 วัน จะถือว่าต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
คือการนำ�ร่างที่ ครม. เสนอเข้ามา คือหาร
100 ส่วนของพรรค ปชป.มีจุดยืนให้เป็นไป
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ประการ เนื่ อ งจากเรา
เสนอให้แก้ ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ถ้า
รัฐสภามีความเห็นอย่างไรก็ต้องดำ�เนินการไป
ตามรัฐธรรมนูญ
ถามว่ า มี ค วามพยายามที่ จ ะทำ � ให้
รัฐสภาล่มอีกหรือไม่ นายชินวรณ์กล่าวว่า ถ้า
เขามีทิศทางให้เสร็จไม่ทัน 180 วัน รัฐสภา
ก็อาจจะล่มอีกได้ ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็น
กลไกที่สามารถทำ�ได้ จึงอยากทำ�ความเข้าใจ
ว่าเวลาพิจารณากฎหมาย อยากให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ
“ไม่อยากให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์
ว่ารัฐสภามุ่งเน้นแต่เรื่องหาร 100 หรือหาร
500 ทั้งที่ประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้อง ผม
ยืนยันในฐานะ ส.ส.เขตคนหนึง่ ให้ความสำ�คัญ
กับปากท้องของประชาชนเป็นหลัก แต่เรื่อง
รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่อง 1 ใน 100 ที่รัฐสภา
ต้องแก้ ไขให้เกิดดุลยภาพ” นายชินวรณ์กล่าว
อย่ า งไรก็ ดี นายโกวิ ท ย์ พวงงาม
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท และ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรค
ภูมิใจไทย แถลงข่าวถึงกรณีวิป 3 ฝ่าย มีมติ
ให้นัดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค.เพียง
วันเดียวว่า ตนรู้สึกเสียดายที่ผลมติวิปออกมา
เป็นเช่นนี้ เพราะในการประชุมร่วมรัฐสภา
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา นายพรเพชร วิชิต
ชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน
รัฐสภา ได้กล่าวในที่ประชุมว่า จะให้มีการ
ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 9 ส.ค. แต่เพราะ
เหตุใดนายพรเพชรถึงได้กลับคำ�พูด เรื่องนี้
นายพรเพชรต้องให้คำ�ตอบกับสังคมให้ชัดเจน
ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่
“กฎหมายจะผิดถูกอย่างไร จะเป็นสูตร
หาร 100 หรือ 500 ผมไม่ได้สนใจ จะเป็น
อย่างไรก็ได้ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสมาชิกรัฐสภา
จะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร ทางวุฒิสภาจะ
ต้องมีส่วนมาร่วมรับผิดชอบ โดยตอนนี้อาจ
จะมีสัญญาณจากบางพรรคที่มีความพยายาม
ให้ อ งค์ ป ระชุ ม ล่ ม ซึ่ ง ผมต้ อ งขอให้ น ายพร
เพชรพิจารณาในการเปิดประชุมร่วมวันที่ 9
ส.ค.ด้วย เพราะจะทำ�ให้อัตราความเสี่ยงที่
กฎหมายลูกต้องตกไปมีน้อยลง แต่หากเปิด
วันที่ 10 ส.ค.เพียงวันเดียวก็มี โอกาสเสี่ยงสูง
มาก” นายโกวิทย์กล่าว
ส่วนนายสฤษฏ์พงษ์กล่าวว่า กระแส
ข่าวที่ระบุว่ามีพรรครัฐบาลฮั้วกับพรรคฝ่าย
ค้านนั้น ขอยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยฮั้ว
กั บ ใครทั้ ง นั้ น การเปิ ด ประชุ ม ร่ ว มในวั น ที่
10 ส.ค.เพียงวันเดียว เชื่อว่าการพิจารณา
กฎหมายลูกไม่ทันแน่นอน เพราะฉะนั้นก่อน
หน้านีก้ ารนัดประชุมในวันที่ 9 ส.ค.เพิม่ อีกหนึง่
วันถือว่ามีความเหมาะสมแล้ว

แฉสภาล่มใบสั่งผู้ ใหญ่

ขณะที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าว
ว่า ตนไม่คิดว่าจะมีการเล่นเกมใต้ โต๊ะ ชกใต้
เข็มขัด ทำ�ในสิ่งที่ ไม่ควรจะทำ� ทำ�ให้รัฐสภา
เสื่อมเสีย แต่เท่าทีท่ ราบคือ มีพรรคร่วมรัฐบาล
พรรคหนึ่งออกคำ�สั่งให้ ส.ส.ในพรรคเซ็นชื่อ
เสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย แต่เมื่อ ส.ส.บาง
คนไม่ทำ� ยังอยู่ร่วมประชุมก็ยังมีตัวแทนมา
ไล่ ส.ส.ให้กลับบ้าน อ้างว่านายสั่งให้กลับ ซึ่ง
มีหลายคนมาเล่าให้ฟัง แม้กระทั่ง ส.ส.พรรค
เล็กบางคนก็ยงั ถูกตัวแทนคนดังกล่าวมาสัง่ ให้
กลับบ้านเช่นกัน เนื่องจากเป็นพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่จงึ ทำ�ให้ ส.ส.หายไปจำ�นวนมาก จน
ในที่สุดรัฐสภาก็ล่ม
“สภาล่ ม ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากเหตุ ส มาชิ ก ไม่
ครบแบบทั่วไป แต่เกิดจากการเล่นเกมของ
พรรคใหญ่อันดับ 1 และ 2 ที่สมาชิกไม่ยอม
แสดงตนร่วมประชุม มีความพยายามจะคว่ำ�
การประชุมให้ ได้ เพื่อที่กฎหมายลูกจะไม่มี
โอกาสเข้าสภาได้ และต้องย้อนกลับไปใช้สูตร
คำ�นวณหาร 100 ตามร่างที่ กกต.ยื่นเข้ามาใน
ตอนแรก การกระทำ�เช่นนี้ ผมรับไม่ได้ การไล่
ส.ส.และ ส.ว.กลับบ้านหากไม่ใช้ผู้มีอำ�นาจคง
ทำ�ไม่ได้” นพ.ระวีกล่าว
ถามว่า ส.ส.ทีม่ าไล่มาจากพรรคการเมือง
อะไร ใช้ฝา่ ยรัฐบาลหรือไม่ นพ.ระวีกล่าวว่า อย่า
ให้บอกเลย คิดเอาเอง ตนไม่ทราบว่าผู้ใหญ่สง่ั
จริงหรือเป็นการแอบอ้าง เพราะการทีต่ นออก
มาพูดเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กลัวว่าสภาล่มแล้ว จะ

ทำ�ให้มีปัญหาว่าสูตรการหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
หาร 500 จะตกหรือแท้งไป
ด้าน นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร
สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
วิปรัฐบาล ชี้แจงกรณีสภาล่ม เหตุจากพรรค
ใหญ่ต้องการยื้อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือ กตั้ง ส.ส.ให้พิ จ ารณาไม่ ทันภายใน
180 วันว่า ไม่ ใช่แบบนั้น ต้องเข้าใจวันที่
3 ส.ค. มีการประชุมร่วมรัฐสภาและมีการ
ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 พร้อมกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น
ทำ�ให้ ส.ส.ทีเ่ ป็นกรรมาธิการต้องวิง่ เข้าวิง่ ออก
2 ห้องประชุม เพราะห้องประชุม กมธ.วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประ
จําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็ตอ้ งใช้เสียงองค์
ประชุมในการลงมติเช่นกัน เนื่องจากเป็นการ
พิจารณาเรื่องทีห่ น่วยงานยื่นเรื่องอุทธรณ์งบฯ
เข้ามา ทำ�ให้ ส.ส.แยกร่างกันไม่ได้ และไปชน
กันในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ตนอยู่ในห้อง
ประชุมร่วมรัฐสภาก็ไม่รู้จะทำ�อย่างไร เพราะ
เรื่องงบประมาณแผ่นดินก็สำ�คัญเหมือนกัน
ถามว่า เรื่องนี้ทำ�ให้ถูกมองว่าพรรค
พลังประชารัฐจับมือกับพรรคเพื่อไทยเพื่อให้
องค์ประชุมไม่ครบใช่หรือไม่ นายนิโรธกล่าว
ว่า เขาเป็นฝ่ายค้าน เราเป็นฝ่ายรัฐบาล และ
เป็นคนละเรื่องกัน ที่ผ่านมาเราอยากให้เลื่อน
ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส.มาพิจารณาก่อน แต่ก็ถูกสกัด
ตลอด และในการประชุมวิป 3 ฝ่าย เมื่อวันที่
1 ส.ค.ที่ผ่านมา นายชวนดำ�ริว่าให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ใครจะกล้าขัดขวาง ทุกคนก็เอาตาม
ท่าน เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราด้วย
ส่วน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยอมรับสภาล่มมีนัย
ทางการเมือง พรรค พท.มีเจตนารมณ์เมื่อแพ้
โหวตมาตรา 23 แล้วตามที่กฎหมายเสนอโดย
กกต., ครม.และ กมธ.นำ�ไปปรับปรุงแก้ไข แต่วา่
มีการสั่งการให้พลิกกลับไปใช้ระบบจัดสรรปัน
ส่วนผสมบัตร 2 ใบ หารด้วย 500 สิ่งที่เราคิด
ในการทำ�หน้าที่มาโดยตลอดเพื่อให้กฎหมาย
ที่ถูกเสนอมาโดยชอบกลับมาบังคับใช้ ให้ ได้
เพราะเรายืนอยู่มาจุดนี้ตลอดทั้งหมดจึงไม่ใช่
เกม แต่เป็นกลไกรัฐสภาในสิง่ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
“มันเป็นร่างที่ ครม.เสนอมา ครม.ควร
จะต้องอับอาย แม้แต่รา่ งตัวเองที่ ไปปรับแก้ ไข
ในวาระ 2 ไปหักร่างตัวเอง กกต.เสนอมา คุณ
ก็ไปหักในวาระที่ 2 นีเ่ ป็นเจตนารมณ์เราตัง้ แต่
แรก ไม่ได้เป็นเกมเมื่อวาน แต่ถ้าตีว่าเป็นเกม
เราก็ไม่ได้เกีย่ วกับเกมเมื่อวาน แต่เป็นทางเดิน
ของเรา ส่วนใครจะมาร่วมกับเราก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง” นพ.ชลน่านกล่าว
หั ว หน้ า พรรค พท.กล่ า วว่ า การทำ �
หน้าที่ ในสภา การไม่เป็นองค์ประชุมและไม่
ลงมติ ถือเป็นกลไกการทำ�หน้าที่อย่างหนึ่ง ดี
ไม่ดีขอให้ดูที่ผลที่เกิดขึ้น ถ้าผลที่เกิดขึ้นดีกับ
ประเทศชาติ ถือว่าเป็นการทำ�หน้าที่ที่ดี ไม่ใช่
ว่านั่งประชุมแล้วนั่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
ให้เขาแล้วทำ�งานได้ดี ทำ�งานแล้วมันไม่ดีกับ
ประเทศชาติแล้วไปยกย่องว่าทำ�งานได้ดี ตน
ไม่เห็นด้วย
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรค
เห็นด้วยกับการหาร 100 เพราะตั้งแต่เริ่ม
ต้นกระบวนการเราอยากแก้รัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบั บ แต่ เ มื่ อ ถู ก ลดทอนเหลื อ แค่ เ รื่ อ งการ
คำ�นวณ ส.ส. เราก็เสนอสูตร MMP แต่เมื่อ
ถึงวันนี้ก็ไม่ ใช่ทั้งสองแบบ แต่เป็นการหาร
100 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหน
พรรคต้องปรับตัว.

ยื่นผู้ตรวจ
หรือ ส.ว.สงสัยความเป็น ส.ว.ของเพื่อนด้วยกัน
ส่วนเรื่องของนายกฯ นั้นได้เขียนไว้ ในมาตรา
170 ให้อนุโลมเอามาตรา 82 มาใช้ ได้
ผูส้ อื่ ข่าวถามว่า แสดงว่า ส.ส. ส.ว.และ
ประชาชนสามารถยื่นร้องได้ นายวิษณุกล่าวว่า
ประชาชนต้องไปยื่นผ่าน กกต. เมื่อถามย้ำ�ว่า
ส.ส.และ ส.ว.ไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลย
โดยไม่ตอ้ งผ่าน กกต.หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า
เรื่องนีเ้ ป็นปัญหาอยูเ่ หมือนกัน แต่ทางทีด่ ที สี่ ดุ
ไปที่ กกต. ให้ กกต.เป็นที่รวม เพราะมาตรา
170 วรรคท้ายบอกว่าให้ กกต.มีอำ�นาจหน้าที่
ในการดำ�เนินการเรื่องนี้ ฉะนัน้ เข้าชื่อกันส่งให้
ประธานสภาและไปที่ กกต.
เมื่อถามว่า หากฝ่ายค้านต้องการยื่น
ก็ต้องไปที่ กกต.ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า
ควรจะต้องอย่างนัน้ เมื่อถามย้�ำ ว่า ไม่สามารถ
ยื่นทางตรงได้ แต่ตอ้ งไปผ่าน กกต.เพื่อทีจ่ ะยื่น
ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า จริงๆ ก็ได้ แต่จะ
มีปัญหาว่าเข้าชื่อกันเท่าไหร่แน่
ถามว่าหากสุดท้ายแล้ว กกต.เห็นว่าไม่มี
วินจิ ฉัยมีสทิ ธิท์ จี่ ะยื่นทางอื่นได้อกี หรือไม่ นาย
วิษณุกล่าวว่า อย่าไปสมมุติอะไรเลย ตนบอก
ให้แล้วว่าไปที่ กกต. และ กกต.ก็ยื่นให้ ไม่มี
ใครสงสัย กกต.สงสัยเองก็ได้
ขณะที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิ
การสมาคมองค์การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญไทย เปิด
เผยว่า ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค.2565 เวลา 10.00 น.
จะเดินทางไปสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ณ ศูนย์ราชการ อาคาร B ห้อง 504 เพื่อยื่น
คำ�ร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อ�ำ นาจตาม
รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 230 และมาตรา
231 (1) ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมีข้อขัดแย้งและถก
เถียงกันในหมูป่ ระชาชนและสังคมมากว่า การ
ที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
จะดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ใน
วันที่ 23 ส.ค.2565 นี้เป็นต้นไป จะเข้าข่ายขัด
หรือแย้งต่อบทบัญญัตใิ นมาตรา 158 วรรคสี่ ที่
ว่านายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้ว
เกิน 8 ปีมิได้นั้น หรือไม่?
“เพื่อให้ข้อขัดแย้งดังกล่าวเป็นข้อยุติ
ของประชาชนและสังคม จึงเห็นว่าผูต้ รวจการ
แผ่นดินมีอ�ำ นาจทีจ่ ะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้” นายศรีสุวรรณระบุ
นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ
กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
กล่ า วว่ า การที่ 99 พลเมื อ งออกมาเรี ย ก
ร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจากตำ�แหน่ง
เนื่ อ งจากครบวาระ 8 ปี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
นั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใน
สั ง คมและประเทศชาติ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไปตาม
กติกา เพื่อรักษานิติรัฐนิติธรรมก่อนนำ�ไปสู่
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสมัยหน้าจาก
รัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตย แต่การที่นายก
รัฐมนตรีส่งทีมงานดาหน้าออกมาโต้นั้นมีแต่
ผลเสียมากกว่าผลดีแก่ตัวเอง หมดยุคการ
Propaganda หรือการโฆษณาชวนเชื่อสร้าง
พื้นที่ในสังคมแล้ว
เลขาฯ ครม.กล่ า วว่ า เรื่ อ งนี้ ภ าค
พลเมื อ งสิ้ น สงสั ย เหมื อ นกั บ รองนายกฯ
วิษณุ เพราะข้อความในรัฐธรรมนูญเขียนชัด
ประจักษ์แจ้งแล้วว่า นับตั้งแต่ 24 ส.ค.2565
ไม่อาจนับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
2560 หรือนับภายหลังการเลือกตั้ง 2562 ได้
เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 บัญญัติว่า
ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น
คณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้ อ ย่ า งชั ด เจน ตลอดจนหลั ก การความมุ่ ง
หมายและคำ�อธิบายประกอบรายมาตราของ
รัฐธรรมนูญปี 2560 หน้า 275 อธิบายความมุง่
หมายของมาตรา 158 ไว้ว่า การกำ�หนดระยะ
เวลา 8 ปีไว้กเ็ พื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำ�นาจใน
ทางการเมืองยาวเกินไป อันจะเป็นต้นเหตุเกิด
วิกฤตทางการเมืองได้
นายเมธากล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชน
ไทยติ ด ตามการบิ ด เบื อ นเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด มีการ
พยายามสร้ า งกระแสหลายอย่ า งเพื่ อ สร้ า ง
รัฐบาลเถื่อนให้อยู่ในอำ�นาจต่อไป และพร้อม
ปราบปรามการชุมนุมต่อต้านของประชาชนทุก
เมื่อ โดยมองว่าประชาชนพลเมืองเป็นศัตรูของ
ตนเองเหมือนกองทัพทหารพม่า เพื่อพยายาม
การสืบทอดอำ�นาจครั้งที่ 2 ของ พล.อ.อาวุโส
ประยุทธ์
“เมื่อปี 2531 มีการล่ารายชื่อปัญญา
ชนและนักวิชาการ 99 คน เรียกร้องไม่ ให้
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกฯ ต่ออีก
สมัยจนสำ�เร็จ เนื่องจากเป็นนายกฯ มา 8
ปี 5 เดือน อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์เรียนรู้
บทเรียนและเดินตามรอยเท้า พล.อ.เปรม ที่
ฟังเสียงของ 99 พลเมืองและออกมากล่าว
ว่า “ผมพอแล้ว” จนกลายเป็นรัฐบุรุษ เพื่อให้
ประเทศไทยได้ ไปต่อ ส่วน พล.อ.ประยุทธ์นั้น
“เมื่อไหร่จะพอ” อยากเป็นรัฐบุรุษหรือทรราช
ประเทศไทยไม่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ไปโดยใช้
กรงขังความคิดที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ของคนคน
เดียวได้” นายเมธากล่าว.
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ราคาหมู-กุ้ง-โคเนื้อ
ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น ส่งผลให้
ราคาเนื้อสุกรยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, กุ้ง
ขาวแวนนาไม (70 ตัว/กก.) คาดว่า ราคา
อยู่ที่ 151.28-152.13 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน 0.85-1.42% เนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูฝน ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำ�ให้กุ้ง
มี โอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้น อาทิ โรคตัวแดงดวง
ขาว โรคหัวเหลือง ทำ�ให้ปริมาณผลผลิตกุ้ง
ลดลง ขณะที่การบริโภคกุ้งในประเทศเพิ่มขึ้น
ในช่วงวันหยุดยาว มาตรการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวในประเทศและการเปิดประเทศเต็มรูป
แบบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นให้มีการ
เดินทางท่องเที่ยวและมีความต้องการบริโภค
สินค้าอาหารเพิ่มขึ้น
และโคเนื้อราคาอยู่ท่ี 100.20-100.80
บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.05-0.65%
จากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 และเข้า
สูเ่ ทศกาลวันแม่แห่งชาติ ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจท่อง
เทีย่ วและร้านอาหาร ทำ�ให้ความต้องการบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิม่ ขึน้ รวมถึงการ
บริโภคเนือ้ โคทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
ด้านสินค้าเกษตรทีม่ แี นวโน้มปรับตัวลด
ลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคา
อยู่ที่ 8,843-8,919 บาท/ตัน ลดลงจากเดือน
ก่อน 1.63-2.46%, ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ด
ยาว ราคาอยู่ที่ 8,834-9,079 บาท/ตัน ลด
ลงจากเดือนก่อน 0.98-3.65%, ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 10.1110.39 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.172.89%, น้ำ�ตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคา
อยูท่ ี่ 17.73-17.79 เซนต์/ปอนด์ (14.35-14.40
บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน 0.55-0.88%,
ยางพาราแผ่นดิบ ราคาอยู่ที่ 56.04-56.23
บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 0.53-0.87%,
ปาล์มน้�ำ มัน ราคาอยู่ที่ 6.74-6.99 บาท/กก.
ลดลงจากเดือนก่อน 1.13-4.66%.
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