
‘บิ๊กตู’โยนศาลวาระ8ป!

พรรคแหเปดตัวผูสมัคร

14ชีวิตสังเวยไฟไหมผับสัตหีบ

เจาหนาที่กําลังชวยกันดับเพลิงผับ MOUNTAIN B ที่ตั้งอยูปากซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เหตุเกิดเม� อชวงประมาณตีหนึ่ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผูเสียชีวิต 14 ราย และบาดเจ็บนับสิบราย

             
|

จุรินทรปลอยคาราวานสินคาลดราคา 

ชวยประชาชนคาดเปา1,000ลานบาท

สนามบินน้ํา • “จุรินทร” เปดโครงการ 

“พาณิชยลดราคา! ชวยประชาชน Lot  20”                                                          

จัดคาราวานสินคาราคาถูก 80-100 ราย                                                           

การ ตระเวนขายทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และทั่วประเทศ วันละกวา 700 จุด 

นาน 2 เดือน

เม� อวันท่ี 5 สิงหาคม เวลา 10.00 น.                                                         

หนากระทรวงพาณิชย สนามบินนํ้า นาย                                                                

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมน 

ตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  

ปลอยขบวนรถโมบาย “คาราวานพาณิชย            

...ลดราคา! ชวยประชาชน Lot 20” นํา

สินคาอุปโภคและบริโภคไปจําหน�ายให                                                 

กับประชาชนไดซื้อในราคาประหยัด 

เพ� อแบงเบาภาระคาใชจายในครัวเรือน                                                      

ไดแก สินคาไฮไลต อาทิ ไกน�องติด

สะโพก ขายเพียง กก. 65 บาท, หมู

เนื้อแดง ขายเพียง กก. 160 บาท, ไข

ไก เบอร M ขายเพียงแผงละ 95 บาท, 

น้ําตาลทราย 1 กก. ขายเพียง 20 บาท, 

ขาวหอมไทย (ถุงละ 5 กก.) ขายเพียงถุง

ละ 120 บาท, น้ํามันพืชปาลม 1 ลิตร 

ขายเพียงขวดละ 50 บาท และยังมีสิน

คาอ� นๆ อาทิ หมวดอาหารลดสูงสุด 29%, 

หมวดซอสปรุงรสลดสูงสุด 36%, 

กรุงเทพฯ • “พาณิชย” เผยเงินเฟอ ก.ค.

2565 เพิ่ม 7.61% ชะลอตัวลง หลังทํา

สถิติสูงสุดในเดือนที่ผานมา ปจจัยหลักมา

จากน้ํามัน แมแกสโซฮอล เบนซินจะลดลง 

พรอมปรับเปาเงินเฟอใหมเปน 5.5-6.5%

เม� อวันที่ 5 สิงหาคม นายรณรงค 

พูลพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตรการคา (สนค.) แถลงตัวเลข

ดัชนีราคาผูบริโภค (เงินเฟอท่ัวไป) วาในเดือน

กรกฎาคม 2565 เทากับ 107.41 เทียบกับ

มิถุนายน 2565 ลดลง 0.16% เทียบกับ

เดือน ก.ค.2564 เพิ่มขึ้น 7.61% ซึ่งลดลง

จากเดือน มิ.ย.2565 ที่เคยขึ้นไปถึง 7.66% 

สวนเงินเฟอรวม 7 เดือนป 2565 (ม.ค.-

ก.ค.) เพิ่มขึ้น 5.89% และเงินเฟอพื้นฐาน ที่

หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวน

ดานราคาออก ดัชนีอยูที่ 103.50 เพิ่มขึ้น 

0.50% เม� อเทียบกับเดือน มิ.ย.2565 และ

เพ่ิมข้ึน 2.99% เม� อเทียบกับเดือน ก.ค.2564 

และเฉลี่ย 7 เดือนเพิ่มขึ้น 2.01%  

นายรณรงคกลาวอีกวา ปจจัยที่ทําให

เงินเฟอสูงขึ้น สาเหตุหลักยังคงเปนสินคา

กลุมพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง 33.82% 

แมวานํ้ามันบางชนิด เชน แกสโซฮอล และ

เบนซินจะลดลง แตดีเซลที่เปนตนทุนการ                                                          

ผลิตและการขนสงยังคงเดิม รวมถึงกาซหุง                                                              

ตม คาไฟฟา ยังคงอยูในระดับสูง สวนสิน                                                              

ค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอ 

ฮอล เพิ่ม 8.02% โดยสินคาที่เพิ่มขึ้น เชน

ไทยโพสต • “วิษณุ” ทํานาย ระบบเลือก

ตั้งสอพิสดารขึ้นอีก พปชร.ปดฮั้ว พท.จงใจ

ทําสภาลม “ชลน�าน” ไปไกล อางหวังลม

กฎหมายเผด็จการ อึ้ง! “ปธ.วิปฝายคาน” 

ภูมิใจโดดรมเพ� อยับยั้งกฎหมาย ดีกวาเอา

หาร 500 “หมอระวี” ลั่นอยาตอนใหหมา

จนตรอก “ส.ว.คํานูณ” รับยากมากพิจารณา 

กม.ลูกทันเดดไลน

เม� อวันที่ 5 ส.ค. ที่สํานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวตอนหน่ึง                        

ระหวางบรรยายหัวขอ การเลือกตั้งที่สุจริต

และเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองใน                                                       

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ของหลักสูตรการพัฒนา 

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุนที่ 12 

(พตส.12) วา การเลือกตั้งที่พึงปรารถนาที่ 

สุดคือการเลือกตั้งที่ดี  แตวันนี้การเลือกตั้ง

ที่ดีตองสุจริตและเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา 

ไมมีกลอุบายแอบแฝง ไมมีวิชามาร เที่ยง

ตรง มีคุณธรรม ไมลําเอียง ไมเลือกปฏิบัติ 

ไมสองมาตรฐาน 

รองนายกฯ ยังกลาวอีกวา วิธีจัดการ

เลือกตั้งในโลกมีหลายวิธี แตละประเทศ

แตกตางไมเหมือนกัน อังกฤษเลือกแบบ 1                          

คน 1 เขต สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จะ

พิสดารออกไป และประเทศไทยเคยพิสดาร

และกําลังจะพิสดารย่ิงข้ึนในไมชา และกําลัง

จะยอนกลับไปอยางเกาอีกหรือไมนั้น ไมรู 

แตทั้งหมดเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได เรียกวา

พัฒนาการของการเลือกตั้ง 

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานัก                                                                        

นายกรัฐมนตรี และกรรมการบริหารพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) กลาวถึงกระแสขาว

จะมีการปลอยใหรางพระราชบัญญัติ 

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ควันออกหู ศัตรูรอบ

ทิศเขยาเกาอี้ โยนส� อถามศาลรัฐธรรมนูญ

โน�น ขณะท่ีหัวหนาเพ� อไทยเน้ือเตนย� นตีความ 

8 ป ระบุกลางเดือนระดมช� อสงประธานสภาฯ 

ดานพรรคการเมืองดี๊ดาโหมศึกเลือกตั้ง “จุ

รินทร” เขี่ยเสาไฟฟา เปดทางเลือดใหม

ปกษใตลางสนาม จับตาพิจิตรบิ๊กการเมือง

สงสัญญาณปกธงรบแตไกโห  ดานโคราช 

“สุวัจน” ปกธงระยอง วาดฝนเปดเสนทาง

เศรษฐกิจ ตะวันออกเช� อมอีสาน

เม� อวันศุกร ที่รอยัลพารากอนฮอลล  

ศูนยการคาสยามพารากอน พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ปฏิเสธที่จะตอบขอซักถามส� อมวลชน กรณี

กังวลเร� องการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

ครบ 8 ปหรือไม โดยนายกฯ กลาวเพียง

สั้นๆ วา “ใหไปถามศาลรัฐธรรมนูญโน�น”

เม� อผูส� อขาวถามย้ําวา มีความกังวล

ใกลวาระครบ 8 ปหรือไม พล.อ.ประยุทธ 

กลาวดวยน้ําเสียงหงุดหงิดวา จะกังวลอะไร

เลา เม� อถามย้ําวามั่นใจใชหรือไม นายก

รัฐมนตรีมิไดตอบคําถามดังกลาวแตอยาง

ใด

กระทรวงสาธารณสุข • กรมควบคุมโรค

เผยพบผูปวยยืนยันฝดาษวานรรายท่ี 4 ของ

ไทย เปนผูหญิงใกลชิดตางชาติ   เที่ยวใน 

กทม. เรงคนหาติดตามกลุมเสี่ยงตอไป สวน

โควิดปวยเพิ่ม 2,248 ราย เสียชีวิต 34 คน 

ATK เปนบวกระหวางวันที่ 24-30 ก.ค. 

จํานวน 201,554 ราย 

เม� อวันท่ี  5 สิงหาคม 2565 นพ.โอภาส 

การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาว

วา กรมควบคุมโรคไดรับรายงานพบผูปวย                                                             

ยืนยันโรคฝดาษวานร รายที่ 4 ของประ                                                        

เทศไทย เปนหญิงไทย อายุ 22 ป มีประ                                                      

วัติเสี่ยงไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่กรุง 

เทพมหานคร ยานท่ีชาวตางชาตินิยมมาเท่ียว

เปนประจํา ประมาณสัปดาหละครั้ง 

ไทยโพสต • ซ้ํารอยโศกนาฏกรรมซานติกา 

ผับ! เกิดเหตุเพลิงไหมสถานบันเทิง “เมาน

เทนบี” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นักเที่ยวหนีไมทัน 

เสียชีวิต 14 คน บาดเจ็บกวา 40 ราย มี 

16 รายโคมา ผูรอดชีวิตเลามีทางออกเพียง

ทางเดียว ตองหนีตายกันจาละหวั่น “ผูการ

ชลบุรี” นํา พฐ.เขาตรวจสอบ พบตัวอาคาร

ดัดแปลงจากใบอนุญาตรานอาหารเปนผับ 

แถมเปดเกินเวลา “ผูชวย ผบ.ตร.” เตนตั้ง 

กก.สอบตํารวจบกพรองหรือไม “อธิบดีกรม

ปกครอง” รวดเร็วเดง “นอภ.สัตหีบ” สังเวย 

“บิ๊กตู” เสียใจครอบครัวผูสูญเสีย จี้หาตัว 

ผูรับผิดชอบ กําชับคุมเขมสถานบันเทิงทั่ว

ประเทศ

เม� อเวลา 01.00 น. วันท่ี 5 ส.ค.2565 

ไดเกิดเหตุไฟไหมสถานบันเทิงเมานเทนบี                                              

(Mountain B) ต้ังอยูบริเวณปากซอยเขาหมอน                                                                 

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร.ต.อ. 

บุญสง ยิ่งยง รองสารวัตรสอบสวน สภ.พลู

ตาหลวง จ.ชลบุรี รายงานผูบังคับบัญชา 

พรอมประสานเจาหนาที่ดับเพลิง เทศบาล

เมืองสัตหีบ หน�วยกูภัยมูลนิธิสวางโรจนธรรม

สถานสัตหีบ เดินทางเขาระงับเหตุเพลิงไหม

ผับดังกลาวมีชั้นเดียว กอสรางดวย

ปูนลอมรอบ ประตูดานหนาเปนกระจก 2 

ชั้น เบื้องตนมีผูไดรับบาดเจ็บหนีตายออก

มาจากทางดานในไดกวา 41 ราย สวนใหญ

เนื้อตัวถูกเพลิงไหมผิวหนังพุพอง และมีผู                                                            

เสียชีวิตติดอยูดานใน ที่ถูกแรงระเบิดและ

ถูกไฟคลอกหนีออกมาไมทัน นอนเสียชีวิต 

13 ราย เปนชาย 9 ราย หญิง 4 ราย 

กอนที่ผู ไดรับบาดเจ็บจะเสียชีวิตเพิ่มที่ โรง

พยาบาลอีก 1 ราย 

ดอนเมือง • “บิ๊กปอง” เตรียมเสนอช� อ  

ผบ.ทอ.คนใหม ระบุสเปกตองสานตอโครง

การเอฟ-35 คาดรูผลสภาคองเกรสสหรัฐ

ตัดสินใจชวงเดือน ก.พ.เปนตนไป ชี้เคร� อง

บินไมวาใหมหรือเกาลวนเปนของคนไทย 

ทอ.แคผูรักษาและใชงานใหเกิดความคุมคา  

เม� อวันศุกรที่ 5 สิงหาคม กองทัพ

อากาศ (ทอ.) จัดพิธีประดับเคร� องหมายความ

สามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบ

ประกาศนียบัตรนักบิน

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  9  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9397

อิสรภาพแหงความคิด

นภาเดชเคาะช� อ

‘ผบ.ทอ.’คนใหม

สานตอซื้อF-35

6

14

5หนา...

หนา...

หนา...

วันนี้ตางกับ 

‘วิกฤตตมยํากุง’

อยางไร?

นายกฯ ๒ รัฐธรรมนูญ

แบงกรัฐกางผลงาน

ครึ่งป

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

พณ.ขยับเงินเฟอ5.5-6.5%

นพ.ระวีขูสูตรหาร500/วิษณุช้ีระบบเลือกต้ังพิสดารไดอีก

อยาทําหมาจนตรอก

ฝดาษลิงราย4โผล‘กทม.’

โควิดดับวันเดียวทะลุ30
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2 ในประเทศ

โศกนาฏกรรมไฟไหม้ผับ

บทเรียนที่ ไม่เคยจำา

หตุเพลิงไหม้ที่เมาท์เทนผับ จังหวัดชลบุรี นับเป็น

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับสถานบันเทิงอีกครั้ง นับ

แต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับเมื่อ 14 ปีที่ผ่าน

มา เหตุเพลิงไหม้ครั้งนั้นเกิดขึ้นระหว่างช่วงการแสดง

ดนตรี มีการจุดพลุไฟหน้าเวทีจนเกิดไฟลุกไหม้บนเพดาน 

ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วในตัวอาคาร ทำาให้ผู้คนด้าน

ในพยายามวิ่งหนีตายออกมา ทั้งนี้ มีพยานยืนยันว่า ช่วง

ที่หนีเอาตัวรอดมาได้นั้น พบว่าทางเข้า-ออกที่คับแคบ มี

การเหยียบกันล้มคว่ำา บางคนลุกหนีออกมาไม่ทันด้วยความ

มึนเมา ทำาให้ โดนไฟคลอก เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บสาหัส 

32 คน และบาดเจ็บอีก 71 คน

หลังจากเป็นข่าวครึกโครม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่างออกมาตรการคุมเข้มในเรื่องความปลอดภัย ป้องกัน

ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำารอยขึ้นอีก แต่เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไป 

มาตรการของสถานประกอบการต่างๆ ก็กลับไปเป็นเหมือน

เดิม เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ไม่ได้เข้มงวดกวดขันตรวจ

สอบเหมือนหลังเกิดเหตุที่ผับซานติก้าใหม่ๆ และในที่สุด

เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งจนได้ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

สาหัสและเสียชีวิตจำานวนหลายราย โดยเบื้องต้นเกิดเหตุ

ระเบิดจนทำาให้เกิดเปลวเพลิง ทำาให้นักเที่ยวหนีออกมา

ไม่ทัน 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำารวจสอบปากคำาของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบว่า สถานที่แห่งนี้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นร้านอาหารที่

จำาหน่ายสุรา แต่จากการตรวจสอบร่วมกับกองช่างพบว่ามี

การดัดแปลงสถานที่ ทำาให้สถานที่มันปิดทางเข้า-ออก ทาง

หนีไฟมีปัญหา การก่อสร้างได้รับใบอนุญาต แต่เมื่อมีการ

ต่อเติมถือว่าผิดกฎหมาย เพราะการต่อเติมต้องมีการตรวจ

และรับรองจากเจ้าหน้าที่ ส่วนทางเข้า-ออกด้านหลังด้าน

ข้างมีการใส่กุญแจ ซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าใส่ไว้เมื่อไหร่ 

นอกจากนี้พบว่ามีสิ่งกีดขวางตรงทางออกด้วย 

แม้จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

แต่ถ้าผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าใช้

บริการ ให้ความสำาคัญกับสิ่งปลูกสร้าง ระบบทางเข้า-ออก

เป็นไปตามมาตรฐาน ย่อมไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตผู้คน

ขนาดนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบให้

เป็นไปตามระเบียบ ก็มีส่วนที่สังคมตั้งคำาถามในการปฏิบัติ

หน้าที่อยู่เหมือนกัน และยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเรื่องผล

ประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จนยอมหลับตาข้างเดียวหรือไม่ 

จนปล่อยให้สถานบริการต่างๆ กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย 

ผับที่สัตหีบไม่ใช่สถานบันเทิงแห่งเดียวที่มีปัญหาเรื่อง

ระบบการรักษาความปลอดภัย และทางเข้า-ออกมีปัญหา 

ยังมีอีกหลายแห่งที่มีการออกแบบ ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน 

แถมยังหลีกเลี่ยงกฎหมายในการเปิดให้บริการ ที่สำาคัญไม่มี

การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มาเป็นระยะเวลานาน เพราะ

ถูกปิดยาวช่วงสถานการณ์ โควิดมา เมื่อสถานบริการกลับ

มาเปิดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลายแห่งมีการปรับปรุง 

แต่หลายแห่งก็ไม่ลงทุนในเรื่องของระบบภายใน เน้นที่การ

ตกแต่งภายนอกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น 

ปรากฏการณ์หลังเหตุเพลิงไหม้ สังคมจะได้เห็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับการตำาหนิ ผู้กำากับดูแลพื้นที่ ได้

รับการลงโทษปรับย้ายไปตามสูตรสำาเร็จ รายการโทรทัศน์

มีการถอดบทเรียน หาผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อชี้เป้าการลงโทษ 

สื่อหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ถึงปมเหตุเงื่อนงำาต่างๆ แต่เชื่อ

ว่าในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องก็เงียบหายไปตามสายลม 

สถานบันเทิงกลับมาฝ่าฝืนระเบียบเปิดบริการกันตามปกติ

โดยไม่ได้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิม 

เราก็ได้แต่รอลุ้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

เมื่อใด หลังจากคนในสังคมเริ่มลืมเลือนโศกนาฏกรรมครั้ง

ล่าสุดไปแล้ว.

แต่ก็ไม่ถึงกับ ‘ปิดประตูตาย’ เสียทีเดียว เพราะเส้น

ทางที่จะกลับมาได้ของสูตรคำานวณ ‘หาร 100’ นั้นยังมีช่อง

ทางปกติอีกถึง 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกฎหมายเลือก

ตั้งที่กำาลังพิจารณาค้างคาอยู่นี้ ไม่ผ่านวาระ 3 หรือผ่านวาระ 

3 แต่ กกต.ให้ความเห็นกลับมาว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติแล้ว

สมาชิกรัฐสภาลงมติแก้ไขกลับเป็นหาร 100 ตามความเห็น 

กกต. หรือยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวาย เพียงแต่ทั้ง 3 ช่องทางปกตินั้นไม่เร็วและแน่นอน

เบ็ดเสร็จเหมือนช่องทางพิเศษ.

นายคำานูณ สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภา

วามเดือดร้อนวุ่นวายโกลาหลของโลกวันนี้ ไม่ได้มีแค่เหตุ

จากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนา-19 เท่านั้น แต่

มันเป็นความปั่นป่วนวินาศสันตะโรจากนักค้าสงคราม-การ

เดินเกมของอุตสาหกรรมความมั่นคง หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “ปีศาจ

สงคราม” นั้นเลวร้าย-อุบาทว์-สร้างความเดือดร้อนมากมายมหาศาล

ยิ่ง! เป็นยุทธศาสตร์-กระบวนการแสวงประโยชน์-มุ่งกอบโกยสร้าง

รายได้จากการค้าความแตกแยก-ค้าอาวุธ-บนคาบเลือด ความตาย 

และความพินาศของผู้คนในโลกที่น่ารังเกียจที่สุด!

กูรูที่บรรยายเรื่องนี้ดีที่สุดคนหนึ่งน่าจะเป็น ฌอม นอมสกี นัก

วิชาการ-นักคิดด้านภาษาศาสตร์ชาวอเมริกันจากฟิลาเดลเฟีย ที่มีชื่อ

เสียงได้รับประกาศยกย่องเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้สร้างชื่อ

เสียงให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์-เอ็มไอที เมื่อปี 1961 กู

รูท่านนี้รู้เช่นเห็นชาติอเมริกาในฐานที่เป็นอเมริกันชนโดย

กำาเนิด ได้ถอดรหัสความเลวร้ายของอเมริกันที่เคลื่อนไหว

กระทำาต่อสังคมโลกในเกือบทุกมุมโลก! ก่อความขัดแย้ง-

สงครามระอุเดือดไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตั้งแต่

ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชีย 

ฯลฯ เรียกว่าปั่นป่วนวุ่นวายโกลาหลเดือดร้อนได้รับผลกระ

ทบกันไปทั่วโลกในหลายระดับ ทั้งความขัดแย้ง การลุกฮือ

ประท้วงไม่ลงรอย ไปจนถึงสงคราม ความตาย ความ

พินาศย่อยยับ กระจายเป็นหย่อมๆ ทั่วไปหมดทั้งโลก บน

ฐานของการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมความมั่นคง การ

ขายอาวุธ และการดึงการลงทุนไปอเมริกาอย่างไร้ความรับ

ผิดชอบสุดๆ!

ล่าสุด เซเลนสกีผู้หลงกลคำายุยงของปีศาจสงคราม 

ได้นำายูเครนทั้งประเทศก้มรับมนต์ดำา-ยอมตัวเป็นสาวก

ปีศาจสงคราม-ตีจากเพื่อนบ้านที่แค่กระทบกระทั่งกันเป็น

ครั้งคราว นำาประเทศสู่สงครามหนักกับรัสเซีย! บงการ

มรณะของมะกันครั้งนี้ส่งผลให้ยูเครนพินาศย่อยยับหนัก

หนาสาหัส! เพียงเพราะผู้นำาเข้าใจว่าคำายุยงของปีศาจ

สงครามนั้นคือ คัมภีร์แห่งการปลดปล่อยตัวเองสู่อนาคตที่

รุ่งโรจน์เท่านั้นเอง! 

สงครามยูเครนเป็นสงครามที่รัสเซียตั้งอกตั้งใจ-เตรียมการมา

อย่างดี เพื่อสั่งสอน-ลงทัณฑ์ยูเครนและจัดการกับฝูงหมู่ที่เป็นศัตรูทั้ง

หลาย-ไม่เลือกหน้าว่าใหญ่เล็กชนิด you know me little go! (มรึงรู้จัก

กรูน้อยไป!) เพราะนอกจากจะเปิดสงครามโจมตียูเครน-ปลดปล่อย

หลายพื้นที่-หลายเมือง-กู้คืนชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียในยูเครนให้เป็น

อิสระแล้ว ยังเดินหน้ากินรวบยูเครน-เพื่อปกป้องความมั่นคงจากการ

รุกรานของอเมริกาด้วย และยังขับเคลื่อนปฏิบัติการปลดปล่อยกรอบ

โครงเศรษฐกิจทั้งยวงออกจากสนามเศรษฐกิจโลก-ที่มีอเมริกาและ

ยุโรปลูกสมุนเป็นโต้ โผหลัก ผู้ได้เปรียบตลอดการในทุกมิติอีกด้วย นี่

คือสติปัญญาและการเตรียมการที่ดีเยี่ยมจากฟากฝั่งรัสเซีย! 

ลูกสมุนเครือข่ายอำานาจเก่าของเครือข่ายอเมริกาวันนี้ ย่ำาแย่

ตกต่ำา-หาทางออกวุ่นวายจากสถานการณ์ที่ย่ำาแย่ซับซ้อนไม่คาดคิด

มาก่อน ยุโรป-กลุ่มนาโตสะเทือนสะท้านไปทั้งทวีป! นอกจากยูเครน

ที่แหลกลาญจากสงครามโดยไม่มีทีท่าว่าจะชนะรัสเซียได้ ผู้คนบ้าน

เมืองแตกกระซ่านแล้ว เศรษฐกิจยุโรปทั้งทวีปยังสั่นสะเทือน-จมดิ่ง

ตกต่ำา พลังงาน อาหารขาดแคลน ตามมาด้วยสินแร่และสินค้าใน

ห่วงโซ่อุปทานที่จำาเป็นต่ออุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศ ยัง

กำาลังจะขาดแคลน-ถูกตัดขาดอีกด้วย! วันนี้ยุโรปอยู่อย่างลำาบาก-

เศรษฐกิจฝืดเคือง-ขาดแคลน-ตกต่ำา นักลงทุนยุโรปย้ายไปลงทุนใน

สหรัฐ-ดันดอลลาร์แข็ง-ยูโรอ่อน อเมริกายึดทรัพย์ของรัฐและเอกชน

รัสเซียไปเกือบ 7 แสนล้านเหรียญฯ นี่คือปีศาจสงครามที่สร้างราย

ได้จากสงคราม-ความขัดแย้ง-ความตาย-และความฉิบหายของชาว

โลก!!! 

สงครามในยูเครนยังไม่สิ้นสะเด็ดเลย วันนี้ส่งสมุนระดับสูง

วัย..ไปเหยียบแผ่นดินไต้หวัน หวังป่วนจีนให้จีนเดือด-เล่นเกมแรงกับ

ไต้หวัน ถ้าไฟสงครามจุดติดจีนบุกไต้หวัน! เสียงประณามจีนที่อเมริกา

และตะวันตกเตรียมปั่นโหมกระแสไว้จะดังกระหึ่มทันที สร้างความ

ชอบธรรมให้มะกันประกาศแซงก์ชั่นจีน เล็งยึดสินทรัพย์ของรัฐบาล-

เอกชนจีน ทั้งอาจประกาศเบี้ยวหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ขอให้จีนช่วยถือ

อยู่ราว 1 ล้านล้านเหรียญฯ ตามมาด้วยการปั่นกระแสแห่

ถอนการลงทุนในจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และ

เอเชีย ให้อพยพไปสร้างอุตสาหกรรมในอเมริกา-ระบบ

อุตสาหกรรมก็จะฟื้นกลับอีกครั้ง โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้า

และห่วงโซ่อุปทานจากจีนอีกต่อไป เงินดอลลาร์จะปรับ

สูงค่าขึ้น-ส่วนเงินสกุลอื่นก็เสื่อมค่าลง มะกันก็จะซื้อสินค้า

จากเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย 

ด้วยราคาถูกลง และทำาให้เงินเฟ้อสหรัฐยุติลงได้! ทิ้งความ

พินาศย่อยยับ ความตายและความโกลาหลขัดแย้งอย่างไร้

มนุษยธรรม นั่งตีขิมขายอาวุธกิน-หากทำาสำาเร็จ! นี่คือจิต

วิญญาณต่ำาทรามของปีศาจสงครามโดยแท้!

ดีที่ความคิดพฤติกรรมและสติปัญญาของจีนนั้นคม

ลึก ชาญฉลาด รู้แจ้งแทงตลอด ถึงความสามานย์ที่แฝง

ฝังอยู่ในจิตวิญญาณปีศาจสงครามตนนี้ จึงขยับตัวพอ

ประมาณ แต่หนักแน่น-ไม่หลงกลเกมที่ปีศาจนรกวางล่อ

ไว้! เพียงแค่สร้างความเคลื่อนไหวให้ทั้งโลกรับรู้-พร้อม

ตะโกนให้เห็นถึงตัวตนของจีน-แสดงแสนยานุภาพให้เห็น

ว่า ความมั่นคงและอธิปไตยเหนือบูรณภาพแห่งดินแดนใน

ความเป็นจีนหนึ่งเดียวนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขาม-น่า

เคารพ โดยที่ไม่มุ่งก่อกรรมทำาชั่วกับใคร และให้บทเรียน

สั่งสอนทางเศรษฐกิจไปพอสมควร อันเป็นความเคลื่อนไหวตามแนว

ดำาเนินวิเทโศบายในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แบบจีน ที่ไม่ได้พึ่งตำารา

ใต้เงาคิดตะวันตกอีกต่อไป! คุณค่าในการจัดการปัญหาของจีนกรณี

นี้ จึงดูมีสง่าราศี-โดดเด่นน่าเคารพยกย่องจากประชาคมโลก พร้อม

กับได้ฉีกหน้ากากความต่ำาโสมมของปีศาจสงครามให้ประจักษ์ชัดใน

สายตาชาวโลกยิ่งนัก!!!.

าอ่านแถลงข่าวของ คณะพูดคุยสันติสุข ที่มี   

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุยสันติสุข ที่

เป็น ตัวแทน ของ รัฐบาลไทย กับ คณะพูดคุยสันติภาพ 

ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ได้แถลงกับ สื่อมวลชน 

ณ สถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวัน

ที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแถลงถึง สารัตถะ ของการ 

พูดคุย ครั้งที่ 5 ระหว่างของทั้ง 2 ฝ่าย จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็น 

สาระ ที่ให้เห็นถึงความ ก้าวหน้า ของขบวนการ พูดคุย เพื่อการ

ดับ ไฟใต้ ที่มีการ เจรจา หรือ พูดคุย กันมาถึง 10 ปีแล้ว 

แต่...ในการ พูดคุย ในโต๊ะของการ เจรจา มีเรื่องสำาคัญ

ที่ประชาชนต้องรับรู้ นั่นคือการที่ ตัวแทน 

ของ บีอาร์เอ็น ขอให้หน่วยงานความ

มั่นคงของเรา ยกเว้นการ บังคับใช้

กฎหมาย เพื่อ เปิดทาง ให ้แกนนำา 

ของ บีอาร์เอ็น เข้ามาในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพื่อ พบปะ หรือ

เปิด เวที กับ ภาคประชาสังคม เพื่อ 

สร้างความเข้าใจ กับประชาชน 

หรือ มวลชน ของตนเองในพื้นที่ ซึ่ง

ก็ไม่รู้ว่าคณะ พูดคุย ของฝ่ายรัฐไทยที่

มี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็น หัวหน้า และ 

พล.ท.ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น เลขานุการ จะมีความ

เห็นอย่างไร เยส หรือ โน 

 ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำาคัญ และ ล่อแหลม อย่างยิ่ง 

เพราะนี่คือ หมากเกม ของ บีอาร์เอ็น ในการที่จะเข้ามาเพื่อร่วม

มือกับ ภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็น 

ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น ที่มีการ จัดตั้ง และมีการ ขับ

เคลื่อน ขบวนการอย่างดี และได้ผลในระดับหนึ่งแล้ว 

ขนาดที่ บีอาร์เอ็น ระดับ แกนนำา และระดับ ผู้นำาจิต

วิญญาณ ยังเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง หลบๆ 

ซ่อนๆ ขบวนการทาง การเมือง ที่ทำาแบบ ใต้ดิน ของ บีอาร์

เอ็น ยัง รุกคืบ ได้ขนาดนี้ ถ้า รัฐไทย หรือหน่วย

งานความมั่นคง เอโค กับข้อเสนอของ บีอาร์เอ็น 

ปล่อยให้ แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น เข้ามา เสวนา 

เพื่อทำาความเข้าใจกับชนชาว มลาย ูในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ อะไรจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ 

ปลายด้ามขวาน ของประเทศไทย 

นี่คือ หมากกล ทาง การเมือง หรือ

งาน มวลชน ของ บีอาร์เอ็น ที่เป็นไปตาม

นโยบายขององค์กรต่างชาติจากชาติตะวันตก 

ที่มี เจนีวาคอล เป็น หัวขบวน ซึ่งเป็นไปตาม 

แผนการ การต่อสู้และมีชัยชนะด้วย มวลชน 

ด้วยการลง ประชามติ ของคนในพื้นที่ที่เป็น 

ชาติพันธุ์มลาย ูนี่คือความ แยบยล ของ บีอาร์

เอ็น ในการเดิน หมากเกม กับคณะ พูดคุย ของ

รัฐไทย ที่ปัจจุบันกำาลังเป็นขบวนการ โลกสวย ที่

กำาหนดเกมให้เดินโดย องค์กรกาชาดระหว่าง

ประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ซึ่งเป็น ไอซีอาร์ซี ที่

เพิ่งจะนำาคณะ นายพล นอกราชการ คณะหนึ่ง

ในศึกษาดูงานด้าน สันติภาพ ที่กรุงเจนีวามาสดๆ ร้อนๆ 

และอีกความสำาเร็จหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราบนโต๊ะ เจรจา ใน

ครั้งนี้คือต่ออายุให้ ตันสรี อับดุลราฮิม บิน นอร์ ผู้อำานวยความ

สะดวกที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลมาเลเซีย ได้ ต่ออาย ุในตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยความสะดวก ต่อไปอีก 1 ปี เพราะมาเลเซียเห็นว่ามี ผล

งาน ที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลมาเลเซียนั่นเอง 

และอีกความสำาเร็จหนึ่งคือ ขบวนการแบ่งแยกดิน

แดน พูโล 5G กำาลังจะได้ สิทธิ ์ในการเข้าร่วมการ พูดคุย กับ

คณะพูดคุยของ รัฐไทย ตามความต้องการที่ คัสตูรี มะห์ โก

ตา ผู้นำา พูโล 5G ได้เรียกร้องด้วยการสร้าง กองกำาลัง และก่อ 

วินาศกรรม หลายครั้งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะไม่ให้ ตก

ขบวนรถไฟสันติภาพ และทำาได้สำาเร็จด้วยการ เสียข้าวเปลือก

เพียงเล็กน้อย แต่ได้ ประโยชน์ มหาศาล 

ข้อเสนอของฝ่าย รัฐไทย ตั้งแต่เรื่อง เข้าพรรษาสันติสุข 

เพื่อหยุดการ ก่อเหตุร้าย เพื่อให้เป็นเช่นเดียวกับ รอมฎอนสันติสุข ที่

ผ่านมาไม่มีการ พิจารณา และเพื่อเป็นการ ปิดเกม เรื่อง

ของการ เข้าพรรษาสันติสุข ทั้ง 2 ฝ่าย จึงได้กำาหนด

ให้มีการ พูดคุย ในครั้งต่อไปใน ปลายป ี2565 ซึ่ง

ก็พ้นห้วงเวลาของการ เข้าพรรษา ไปแล้วนั่นเอง 

สรุปคือ รัฐไทย ไม่ได้อะไรที่เป็น 

ประโยชน์ กับการ พูดคุย หรือการ เจรจา ใน

ครั้งที่ 5 แม้แต่ กระผีกริ้น ในขณะที่ บีอาร์

เอ็น และ พูโล รวมทั้งนายพลนอกราชการที่เป็น 

ผู้อำานวยความสะดวก ในการ เจรจา ที่เป็นของ 

รัฐบาลมาเลเซีย ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแบบ วิน-วิน 

และคล้อยหลังจากการ พูดคุย ครั้งนี้เพียงวันเดียว

คือ สถานการณ์ของความรุนแรงในพื้นที่ นั่นคือ กองกำาลังติดอาวุธ 

ของ บีอาร์เอ็น ได้ สังหารชาวไทยพุทธ จำานวน 2 ราย ในขณะที่ขี่รถ 

จักรยานยนต ์กลับจากการ ล่าสัตว ์ในพื้นที่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส และต่อด้วยการวาง ระเบิดแสวงเครื่อง เป้าหมายคือ

เจ้าหน้าที่ ทหารพราน 4811 ที่นำากำาลังเข้าพื้นที่ ซึ่งมีการยิงชาว 

ไทยพุทธ 2 ราย นี่เป็นการ ก่อเหตุ ที่เรียกว่า ยิงปืนนัดเดียว ได้ 

นก 2 ตัว ซึ่งเป็น ยุทธวิธ ีแบบเดิมๆ ที ่กองกำาลังติดอาวุธ ของ บี

อาร์เอ็น ใช้มาโดยตลอดในการ ปฏิบัติการ ต่อ เจ้าหน้าที ่ในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่สำาคัญ ยุทธวิธ ีเดิมๆ เก่าๆ แต่ยังได้ผล และยังสร้างความ 

สูญเสีย ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่หน่วย

งานของรัฐในพื้นที่ต้องมีการ ทบทวน และต้องมี ยุทธวิธ ีเพื่อการ 

ตอบโต้ และเพื่อลดความ สูญเสีย จาก ปฏิบัติการ ที่พื้นๆ เดิมๆ ซึ่ง

ก็มีคำาถามว่าทำาไมจึงป้องกันไม่ได้ ทั้งที่กำาลังของหน่วยงานความ

มั่นคงมีความ เหนือกว่า ทั้งในเรื่อง กำาลังพล และเรื่องของ อาวุธ

ยุทโธปกรณ์ 

และติดตามมาด้วยการยิงรถไฟ ซึ่งเป็น รถเร็ว ขบวน

กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

กับ อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งก็เป็น ปฏิบัติการ แบบ เดิมๆ ที่เคยเกิด

ขึ้น ก่อนที่จะมี ไฟใต้ ระลอกใหม่ เมื่อปี 2547 ด้วยซ้ำา แต่ผ่านมา

กี่ปีกี่ชาติ การ ยิงรถไฟ การ ระเบิดรถไฟ ก็ยังเป็นเรื่อง ปกติ เป็น

เรื่องที่ ป้องกันไม่ได้ ไม่ว่าจะมีกำาลัง ทหาร 100,000 นาย หรือ 

50,000 ค่าก็เท่ากัน คือการป้องกัน เป็นศูนย ์มาโดยตลอด 

และก่อนหน้าที่มีการ ก่อกวน จาก แนวร่วมระดับมือใหม่ ใน

หลายพื้นที่ หลายอำาเภอของ จ.ยะลา, ปัตตานี ด้วยการ เผายาง

รถยนต์, วางระเบิดปลอม เผากล้องวงจรปิด ในวัน สัญลักษณ์ 

การสถาปนากองกำาลังของ บีอาร์เอ็น ซึ่งหน่วยงานความมั่นคง

พยายามทำาให้เป็น เรื่องเล็กๆ โดยไม่มีการรับเป็นคดี ความ

มั่นคง ก็บอกแล้วไงว่า ไม่เคย คาดหวัง ว่าการ พูดคุย ไม่ว่าจะ

เป็น สันติสุข หรือ สันติภาพ ว่าจะทำาให้สถานการณ์ในพื้นที่ ยุต ิ

ความรุนแรงลง การ พูดคุย เป็นเพียงเรื่อง หลอกๆ และเป็น

เรื่อง สร้างภาพ เพื่อให้กลุ่มคน โลกสวย จำาพวก เอ็นจี โอ และ 

นักวิชาการ นัก สิทธิมนุษยชน ได้ ชื่นชม และให ้เครดิต กับ บี

อาร์เอ็น เป็นการ ตีมือ ตามองค์กร ฝรั่ง ชาติตะวันตก ที่มีความ

ต้องการให ้รัฐไทย ต้องถูก แบ่งแยก โดยการอ้าง เชื้อชาต ิและ 

ศาสนา ความเป็นมาทาง ประวัติศาสตร์ ของคนในพื้นที่ เพื่อให้มี

การ กำาหนดใจตนเอง ตาม กฎบัตร ของสหประชาชาต ิ

จีน ไม่ยินยอมให้ประธานสภาสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้า 

ไต้หวัน เพื่อพบกับประธานาธิบดีของ ไต้หวัน เพราะ จีน ถือว่า 

ไต้หวัน เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน ผิดกับ รัฐไทย ที่ยินยอมให้

องค์กรจาก ชาติตะวันตก ไม่ว่าเป็น เจนีวาคอล และ ไอซีอาร์

ซี เดินทางเข้ามาพบกับ แกนนำา ขบวนการแบ่งแยกดินแดนทั้ง บี

อาร์เอ็น และขบวนการอื่นๆ เพื่อ วางแผน ให้กับขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน ที่ประกาศ ชัดเจน ว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตั้งประเทศใหม่คือ ปัตตานีดารุสลาม 

ประเด็นนี้ ผิด-ถูก อย่างไร คนไทย ต้องเป็นผู้นำาไป ขบคิด และ

หาคำาตอบเอาเองว่าสิ่งที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กองทัพ 

และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทำาอยู่ในขณะ

นี้ สมควรหรือไม่ 

เพราะฉะนั้น การ พูดคุยสันติสุข แม้จะบอก

ว่าเป็นคนละส่วนกับสถานการณ์ในพื้นที่ แต่ถ้ามอง

ให้ครบทุก มิต ิย่อมมีความ เกี่ยวพัน แบบ แยก

ไม่ออก เป็นแผนของ บีอาร์เอ็น ในการ รวมกัน

เดิน และ แยกกันต ีจนวันนี้ หน่วยงานความมั่นคง

ของเรากำาลังอยู่ในลักษณะ ยักตื้นติดกึก ยังลึกติด

กัก เพราะ เอาไม่อยู ่กับสถานการณ์การ ก่อการ

ร้าย ในพื้นที่ และ ไม่ได้เปรียบ ขบวนการ บีอาร์

เอ็น ในการ เจรจา บนโต๊ะ เจรจา ที่ยิ่งนานวัน ยิ่ง

ทำาให้เห็นถึงการ เสียเปรียบ ที่เกิดขึ้น 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ารัฐไทยที่มีความ

พร้อมทุกอย่าง งบประมาณ, กำาลังพล, อาวุธ, 

เทคโนโลยี ในการทำา ไอโอ จะ เพลี่ยงพล้ำา แล้ว

กับกองกำาลังติดอาวุธ ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

บอกว่ามีเพียง น้อยนิด ส่วน คณะพูดคุย ซึ่งเปลี่ยนหัวหน้าคณะ

มาแล้ว 4-5 คน ก็ยัง ขี้ม้าเลียบค่าย ให้ทหารเลวออกมา ตีล่อ

โก๊ะ แล้วก็กลับเข้าค่าย เจี๊ยะจิ้ว โดยไม่มีอะไรที่เรียกว่า เป็นชิ้น

เป็นอัน ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับ รัฐไทย ที่ พ่าย

แพ้ กับ ขบวนการบีอาร์เอ็น ที่มี กองกำาลังติดอาวุธ เล็กๆ และมี

เงินทุนเพียง สี่พันกว่าล้าน แต่สามารถ ยืนหยัด ในการ ต่อสู ้แบบ 

กองโจร มาได้ถึง 18 ป ีนี่ยังไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนปี 2547 นะ 

พยายามหาคำาตอบถึงความ เพลี่ยงพล้ำา หรือไม่สามารถ

เอา ชนะ ขบวนการ บีอาร์เอ็น ของหน่วยงานความมั่นคงของไทย 

แต่ก็หาคำาตอบไม่ได้ว่ามาจาก ปัจจัย อะไร และเห็นมีคำาตอบอยู่

เพียง 2 ข้อเท่านั้นที่ทำาให้ไม่ ชนะ 1.เป็นการ เลี้ยงไข ้และ 2.ไม่มี 

ฝีมือ ไม่มี ยุทธศาสตร ์เพื่อการเอา ชนะ มีแค่นี้จริงๆ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

18 ปีแห่งความเพลี่ยงพล้ำา 

‘มั่นคง’ ไม่ชนะด้วย 2 ปัจจัย

ถ้

เ

ค

ปีศาจสงครามกับการแสวงประโยชน์บนความตาย-ความพินาศย่อยยับ!
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3บทความ

ชุมชนดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน   เปน

ชุมชนตนแบบท่ีเอาตัวรอดและปรับแผนการพัฒนาชุมชนรับมือกับ

ทุกวิกฤตไดอยางย่ังยืน มีท้ังการปลูกตนหมอนกวา 400 ไร เพ� อนํา

มาเล้ียงตัวไหม และนําเสนไหมสงขายเปนวัตถุดิบคุณภาพสําหรับ

ชุมชนทอผาท่ัวประเทศ สวนใบหมอนนํามาทําชาใบหมอนเคร� องด� ม

สมุนไพรเพ� อสุขภาพ จากปลูกพืชเชิงเด่ียวชาวบานดงบังปรับตัวมา

ทําเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักปลอดภัย พืชผักนานาชนิดในสวนสง

ตรงถึงโรงพยาบาล โรงเรียน หางสรรพสินคา รานอาหาร และราน

กาแฟชิคๆ เพ่ิมรายไดใหกับชุมชนในยามวิกฤตและสงตอสุขภาพท่ีดี

ใหกับผูบริโภค  

นอกจากผักปลอดสารพิษท่ีเปนผลิตภัณฑ โดดเดนของชุมชน

ดงบังแลว ชาวบานพัฒนาตอยอดแปรรูปขาวบรรจุถุงภายใตแบรนด 

“ขาวหอมมะลิดงบัง” แลวยังมีรานคาชุมชนพัฒนาเปนรานคาธงฟา

ประชารัฐพลิกโฉมนําระบบการบริหารจัดการรานรูปแบบใหมทันสมัย

ตอบโจทยลูกคา โดยเฉพาะคนรุนใหม เกิดเม็ดเงินเขาทองถ่ิน กระตุน

เศรษฐกิจชุมชนไมใหซบเซา

เสนทางสูความสําเร็จของชุมชนดงบังวันน้ี กลายเปนโมเดล

ใหชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดศึกษาเรียนรูแนวทางพัฒนา

ชุมชนอยางย่ังยืนผานการสรางงาน สรางอาชีพ และสรางมาตรฐาน

สินคาผลิตภัณฑชุมชนในหลากหลายมิติ ซ่ึงชุมชนดีมีรอยย้ิมขอนแกน

ภายใต โครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)   

ทํางานพัฒนารวมกับชุมชนสูการยกระดับชุมชนเขมแข็ง พ่ึงพาตัวเอง

ได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

นางสาวรังษิยา กันซวง เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส 

ชุมชนดีมีรอยย้ิมขอนแกน  กลาววา ชาวบานดงบังสวนใหญมีอาชีพ

หลัก คือ ทํานา ทําไร ปลูกผัก ปลูกหมอนเล้ียงไหม และทอผา จาก

การลงพ้ืนท่ีวางแผนพัฒนารวมกับชุมชน ชาวบานทําเกษตรเชิงเด่ียว

ปลูกมันสําปะหลังและออย ครัวเรือนประสบปญหามีภาวะหน้ีสิน

จากตนทุนทําเกษตรท่ีสูง ท้ังคาแรงและคาปุยเคมี เดิมชาวบานเคย

รวมกลุมทําเกษตรปลอดภัย แตลมเลิกไปเพราะขาดแคลนนํ้าทํา

เกษตร ซ่ึงป 2562 ชุมชนดีมีรอยย้ิมขอนแกนรวมกับชุมชนจัดต้ังกลุม                                                                                           

ปลูกผักปลอดภัยข้ึนมา เพ� อใหชาวบานเห็นดวยในการลดตนทุนทํา

เกษตร ลดคาใชในครัวเรือน นํามาสูการจัดแบงพ้ืนท่ีสาธารณะรอบ

หนองสุมปลูกผักปลอดภัยรวม 3 ไร จากน้ันพัฒนามาเปนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี อ.เขาสวนกวาง  วางแผนปลูก จัดหา

แหลงนํ้าทําเกษตรเพ่ิมเติม 

“เราทําเวทีรวมกับชาวบาน ถาไมแกปญหาเร� องนํ้าจะไปตอ

ไมได เดิมชาวบานรอนํ้าฝนจากฟาอยางเดียว นํามาสูการประสาน

ดึงภาครัฐสนับสนุนนํ้าบาดาลโซลาเซลล ปจจุบันมีนํ้าเพียงพอทํา

เกษตร นอกจากวางแผนปลูกผัก 16 รายการ ยังจัดระบบขนสง

ท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการพัฒนาตลาด การจัดการออเดอร  

สินคาสวนหน่ึงไดมาตรฐานรับรอง GPA ปจจุบันจําหน�ายใหกับ 

รพ.ขอนแกน, โรงเรียน,รานอาหาร มีรายได 60,000 บาทตอเดือน 

สวนหนาหนาวรายไดจะเพ่ิมถึงหน่ึงแสนบาทจากการปลูกผักสลัด” 

นางสาวรังษิยา เผยผลสําเร็จ 

จนท.พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส กลาวอีกวา  อนาคตวางแผน

จะขยายตลาดคาปลีกกลุมลูกคาในชุมชนเพ� อสรางความตระหนัก

บริโภคพืชผักปลอดภัยเพ� อสุขภาพ รวมถึงหากสมาชิกกลุมเพ่ิมข้ึน 

ผลผลิตมากข้ึนจะวางเปาหมายรวมกันยกระดับขยายตลาดสูหางคา

ปลีกและคาสงในพ้ืนท่ีตอไป รวมถึงจะตองสรางโรงคัดแยกผลิตภัณฑ

ท่ีไดมาตรฐาน ปจจุบันกลุมวิสาหกิจฯ มีสมาชิกฯ 63 คน จากชวงเร่ิม

ตนมี 12 คน มีการขยายผล ขยายเครือขาย พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนจากกลุม

ปลูกผักปลอดสารตําบลคํามวง และบานหวยยางศรีวิไล ชาวบานเขา

รวมกลุมเพ่ิมเติม เพราะเห็นโอกาสในการสรางรายได ลดตนทุนชีวิต 

 สวนการปลูกหมอนเล้ียงไหมเพ� อใหคนในชุมชนมีรายได                     

มากข้ึน เดิมชุมชนจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนทอผาไหมครบวงจรบานดงบัง 

ม.4 ผลิตสินคาผาทอเปนลวดลายด้ังเดิมของทองถ่ิน ผลิตภัณฑขายได                                                                            

เฉพาะในชุมชน ซ่ึงใน จ.ขอนแกน มีชุมชนจํานวนมากทอผาไหมขาย

อยูแลว ชุมชนดีมีรอยยิ้มขอนแกนชวยวางแผนพัฒนาชุมชนปลูก

หมอนเล้ียงไหมทอผานํามาสูการปรับเปล่ียนทิศทางสูการปลูกหมอน

เล้ียงไหมขาย ซ่ึงจะสรางรายไดใหกับชุมชนอยางตอเน� อง  

“วันน้ีเกิดแปลงปลูกหมอนเล้ียงไหมรวมพ้ืนท่ีกวา 10 ไร ซ่ึงชาว

บานปลูกและใชประโยชนรวมกัน  บริหารจัดการเปนระบบ การผลิต

เสนไหมดงบังทําดวยมือทุกข้ันตอน เกิดเสนไหมคุณภาพ มีความแข็ง

แรงมากกวาเสนไหมโรงงาน เปนท่ีตองการของกลุมชางทอ เราชวย

สงเสริมชองทางการตลาดของกลุม โดยจัดสงเสนไหมเปนวัตถุดิบให

ชุมชนดีมีรอยย้ิมท่ีทําผลิตภัณฑผาทอในรูปแบบตางๆ และโครงการ

ประชารัฐท่ัวทุกภูมิภาค เกษตรกรมีรายไดประมาณ 8,000-10,000 

บาทตอเดือนตอคน  ปจจุบันมีสมาชิกกลุมฯ 74 

คน ในจํานวนน้ี 24 คน ยึดปลูกหมอนเปนอาชีพ

หลัก” นางสาวรังษิยา กลาว 

นอกจากน้ี เพ� อสรางศักยภาพของกลุมปลูก

หมอนเล้ียงไหมใหเขมแข็งข้ึน เหลาจิตอาสาไทย

เบฟกวา 100 คนรวมกันสรางโรงเรือนกลุม มีการ

วางแผนรอบการผลิต วางแผนการตลาดอยาง

เปนระบบตามวิถีชุมชนท่ีเขมแข็ง สวนแนวทาง

การพัฒนาในอนาคตชุมชนดีมีรอยย้ิมขอนแกน

จะรวมกับชุมชนพัฒนาระบบนํ้าในพ้ืนท่ีแปลง

รวมเพ� อแกปญหาการขาดแคลนนํ้าทําเกษตร 

ปจจุบันไดย� นขอรับการสนับสนุนโครงการบอ

บาดาลพลังงานแสงอาทิตยกับหน�วยงานรัฐ หาก

ผานการพิจารณา มีนํ้าใชเพียงพอ จะทําใหชุมชนมีผลผลิตตลอดท้ังป  

หนุนการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน

ภายในชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวครบวงจรบานดงบัง 

ชุมชนดีมีรอยย้ิมรวมแนะนําและพ ฒันาตอยอดแปรรูปขาวบรรจุถุง

ภายใตแบรนด “ขาวหอมมะลิดงบัง” จากเดิมมีโรงสีชุมชนบริการสี

ขาวเพียงอยางเดียว ทุกวันน้ีการจําหน�ายผลิตภัณฑขาวหอมมะลิถือ

เปนธุรกิจหลัก สรางรายไดใหชุมชน มีการบริหารจัดการตนทุน กําไร 

นํามาพัฒนาสาธารณประโยชนภายในชุมชน ซอมแซมถนน ปรับปรุง

วัดโรงเรียน ข้ันตอนตอไปมีแผนพัฒนาผลิตขาวกลองโดยเช� อมโยงกับ

ชุมชนขางเคียง ซ่ึงจะขับเคล� อนแผนพัฒนาตอดานชองทางการตลาด

ของกลุม สงเสริมกลุมวิสาหกิจแปรรูปขาวออกบูธหน�วยงานตางๆ เพ� อ

สรางการรับรูผลิตภัณฑชุมชนในวงกวาง

นอกจากน้ี มีการพัฒนาและปรับปรุงรานคาชุมชนใหทันสมัย

รวมกับชุมชนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จัดระบบการซ้ือ-ขายใหม นํา

ระบบบาร โคดมาใชคร้ังแรก ซ่ึงจะจําหน�ายสินคาอุปโภคบริโภค และ

ผลิตภัณฑจากกลุมตางๆ มาจําหน�ายในราน รายไดจะเขากองทุน 

สมาชิกจะไดรับเงินปนผล คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในเดือน

ตุลาคมน้ี 

การเติบโตของชุมชนบานดงบัง เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจชุมชน

อาวุโส ไทยเบฟ เนนยํ้าวา เกิดจากความรวมไมรวมมือของคนใน

ชุมชนอยางแทจริง กลุมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนลวนมีโครงสรางการบริหาร

จัดการอยางชัดเจน สมาชิกรูหนาท่ีของตนเอง ใสใจและเต็มท่ีกับทุก

การทํางานเพ� อพัฒนาชุมชน พัฒนามาตรฐานสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

พัฒนาตัวเองตลอดเวลา  สงผลใหธุรกิจชุมชนเดินตอไปได สราง

เศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง  

บานดงบังถือเปนโมเดลชุมชนตนแบบการพัฒนาอยางย่ังยืน

และเปนแหลงเรียนรูการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑจากชุมชนท่ี

ประสบความสําเร็จ ท้ังยังเปนศูนยกลางถายทอดองคความรูดาน

ปลูกผักปลอดภัย ปลูกหมอนเล้ียงไหมและการทอผาใหแกชุมชนอ� นๆ 

และต้ังใจสืบสาน ตอยอด อาชีพเกษตรกรใหอยูคูกับชุมชนอีสานและ

ประเทศไทยตลอดไป

‘ชุมชนดงบัง’ตนแบบพัฒนายั่งยืน กระตุนเศรษฐกิจชุมชน

‘ทำ�ไมทำ�กับน้องได้?’

รู้แล้ว ว่�......

“ไอ้ตัวงาบไก่” ลากลงไปกินในน้ำา ทำาให้การประชุม

รัฐสภานัด “หาร ๕๐๐ ล่ม” เมื่อ ๓ สิงหานั้น 

คือฝูงไหน?

ปริศนานี้มีคำาตอบโดย “ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ดังนี้ 

“ที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์การทำาหน้าที่ของพรรคเพื่อ

ไทยนั้น ยืนยันว่า วิธีที่ ‘พรรคเพื่อไทย’ เลือกใช้ เป็นวิธีที่เปิด

ช่องไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ที่สำาคัญการไปเป็นนั่งร้านทำากฎหมายให้เผด็จการ กับ

การไม่เป็นองค์ประชุม เพื่อต่อสู้ ‘ยับยั้งกฎหมาย’ ของเผด็จการ 

อันไหนดีกว่ากัน 

เราเลือกการต่อสู้เพื่อ ‘ล้มกฎหมาย’ เผด็จการ 

ยืนยัน ‘พรรคเพื่อไทย’ ไม่ได้รวมหัวกับ ‘พรรคพลัง

ประชารัฐ’ เราคิดของเราก่อน แต่สุดท้าย ‘พรรคอื่น’ เข้ามา

ร่วมด้วย”

ก็จะแจ้ง...

“จากเพื่อไทย” ฝ่ายค้าน ระบอบทักษิณ ที่ต้องการหาร  

๑๐๐ เพื่อแลนด์สไลด์

กับ “พลังประชารัฐ” ฝ่ายรัฐบาล ระบอบประวิตร 

ที่ โลไป เลมา จากเดิมหาร ๑๐๐ แล้วกลับไปหาร ๕๐๐  

สุดท้าย ไม่รู้ผีห่าซาตานตนใดดลใจ ตวัดหางกลับไปหาร  ๑๐๐ 

อีก

จึงเกิด “ปฏิบัติการร่วม” ระบอบทักษิณ+ระบอบประวิตร 

“ล่มประชุมรัฐสภา” นัดที่แล้ว 

หวังดึงให้เลยเวลา ๑๘๐ วัน “ร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง 

หาร ๕๐๐” จะได้ตกไป

เพื่อย้อนกลับไปเอา “ร่างเดิม” ที่หาร ๑๐๐ มาใช้แทน!

ชลน่านยืดอกพูดสง่างาม.....

นี่คือการต่อสู้ตามช่องทางรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มกฎหมาย

เผด็จการ!

เอากะมันซี ด้านซะอย่าง พูดยังไงก็ได้ 

“โดดประชุม” เพื่อทำาให้ “ประชุมรัฐสภาล่ม” แล้วยืดอก

บอก นี่คือการต่อสู้ “ยับยั้งกฎหมายเผด็จการ”

กฎหมายโดยที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยนะ “กฎหมาย

เผด็จการ” เออ...ช่างกล้าพูด!

แบบนี้ ก็ชัดเจน “ระบอบทักษิณ-ระบอบประวิตร” จับ

มือกันผสมพันธุ์เป็น “ฝ่ายประชาธิปไตยโจรปล้นระบบรัฐสภา”

ฉะนั้น พี่น้องประชาชนทั้งหลาย จงมาดูเป็นสักขีพยาน 

ว่า “ฝ่ายประชาธิปไตยโจรปล้นระบบรัฐสภา”

จะอ้าง “อำานาจประชาชน”....

ปล้นประชาธิปไตยไปแบ่งกัน “กินประเทศ” สำาเร็จหรือ

ไม่ ซึ่ง ๑๐ สิงหาจะเป็นวันชี้ชะตา หาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐!

แล้วประชาชนจำาไว้ เลือกตั้งใหญ่ ปี ๖๖ 

อย่าเลือก ส.ส.ในขบวนการ “ประชาธิปไตยโจรปล้น

ระบบรัฐสภา” เข้ามาเป็นอันขาด

“พลังประชารัฐ” ที่มีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้า ใน

ฐานะพรรคแกนนำารัฐบาล จะหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ ไม่มีใครว่า 

แต่เขียน ๕๐๐ ด้วยมือแล้ว กลับไปลบด้วยตีน 

ประมาณนี้

8-9 สิงหาคม - ประชุมวุฒิสภา

10 สิงหาคม - ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

11 สิงหาคม - ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

12-14 สิงหาคม - วันหยุดราชการ

15-16 สิงหาคม - ประชุมวุฒิสภา

17-19 สิงหาคม - ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 วาระ 2-3

10 สิงหาคมจึงจะเป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาวัน

สุดท้ายก่อน 15 สิงหาคม “วันครบกำาหนด 180 วัน”

 ที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร “ให้แล้วเสร็จ” 

ถ้าไม่เสร็จ จะถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ “ร่างหลัก” ที่ใช้ในการพิจารณา

วาระ 2

ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 (1) และข้อ

บังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 101

ขอขยายความชัดๆ อีกครั้งนะครับ

เริ่มที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 132 (1)

“ให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ

วัน… 

ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน

กำาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่

เสนอตามมาตรา 131”

ต่อด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อ  101

“ในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในกำาหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่

ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา 

ให้ถือว่า รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่

สอง…”

กรณีนี้ต้องพิจารณาประกอบกัน เพราะข้อบังคับการประชุม

เป็นกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ

กำาหนดหลักการ 

ข้อบังคับการประชุมขยายความในรายละเอียด ร่างพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ มีการเสนอเข้ามา 4 ร่าง มีหลักการ

ใกล้เคียงกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

แบบหาร 100

1.ร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ตามข้อเสนอของ กกต.

2.ร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทย

3.ร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐ

บาล

4.ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล

ทุกร่างใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100

รัฐสภามีมติรับหลักการทั้ง 4 ร่าง และได้มีมติให้ใช้ร่าง

ที่ 1 เป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระ 2

ร่าง 1 คือร่างของคณะรัฐมนตรี

เป็นร่างที่เสนอมาเบื้องต้นจาก กกต.และสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้แล้ว

เป็นกรณีที่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ข้อ  101

นั่นหมายถึงการสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบ “หาร 

100” ที่เสนอโดย กกต.จะกลับมาทันที 

ในกรณีที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ไม่

แล้วเสร็จ” ภายใน 180 วัน

ซึ่งเมื่อได้พิจารณาตารางเวลาแล้วแทบไม่มีอุปสรรค

ขวากหนามอีก

เพราะไม่มีวันเหลือให้นัดประชุมร่วมได้อีกแล้ว

เรียกว่าเป็นการกลับมาตาม “ช่องทางพิเศษ” ก็ว่าได้ !

........ฯลฯ .....

โอกาส “ครบองค์ประชุม” ให้ตลอดรอดฝั่งในวันที่ 10  

สิงหาคม จึง “แทบเป็นไปไม่ได้”

ยิ่งมีปัจจัยเสริม ที่วันนั้นบังเอิญตรงกับ “วันกำานันผู้ใหญ่

บ้าน” ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนหนึ่ง มีภารกิจที่นัด

หมายไว้ล่วงหน้าต้องร่วมงานในพื้นที่

จึงแทบ “ปิดประตู” ไปเลยว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตร

หาร 500 จะพิจารณาแล้วเสร็จจนผ่านวาระ 3

เอาแค่ในวันที่ 10 สิงหาคม สามารถเปิดประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภาได้ โดยไม่ล่าช้าเกินไปนัก 

และสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำาหนดเวลา

การดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …ได้จนจบวาระ 

2-3 

ก็ถือว่า “ประสบความสำาเร็จ” แล้ว.....ฯลฯ......

-----------------------------

ผมถึงบอกไง ปัญหาบางปัญหา เราต้องแก้ แต่บางปัญหา 

เวลาเป็นตัวแก้

“ปัญหา” ฆ่าคนไม่ได้

แต่ “ตัณห�” ฆ่�ทั้งคน ฆ่�ทั้งคว�มเป็นคน!

ไปสมคบเพื่อไทย “ล่มรัฐสภา” เพื่อกลับไปหาร ๑๐๐ อีก

พลเอกประวิตรทำาอย่างนี้ ด้วยเจตนาไหน?

เจตนา “ฆ่าน้อง” ในฐานะ “นายกพรรค” ให้เกิดภาพโลเล 

เชื่อถือไม่ได้ มากด้วยเล่ห์กล-กลับกลอก ทำาให้คนดูชา หมาดูถูก 

อย่างนั้นหรือเปล่า?

เป็นการ “ฆ่าเกียรติยศ-ชื่อเสียง” ของน้องที่เป็นนายกฯ 

อย่างเลือดเย็น ทำาอย่างนี้เพื่ออะไร หวังดีทักษิณ ประสงค์ร้ายน้อง

หรือตัวเอง อยากเป็นนายกฯ?

ก็เอา “พัชรวาท” มาเป็นเลขาฯ พรรคพลังประชารัฐตอนนี้

ซะเลยเป็นไง ตอนเลือกตั้ง ก็ชูพลเอกประวิตรเป็น “นายกฯ บัญชี

เลือกตั้ง” ของพรรค

พัชรวาท ในฐานะเลขาฯ จอง “ว่าที่มหาดไทย” ควบรองนา

ยกฯ กำากับงาน “สำานักงานตำารวจแห่งชาติ” อีกแห่งไปเลย

เนี่ย...แบบนี้.......

พลังประชารัฐ+เพื่อไทยจะได้ “แลนด์สไลด์” ไปด้วยกัน  

แลกกับการอัญเชิญวิญญาณ “สัมภเวสี” กลับบ้าน!

แบบนี้ ป้อม-แม้ว ก็จะ วิน-วิน ส่วนพลเอกประยุทธ์ นั้น  

เมื่อพี่ใหญ่เขาหมดเยื่อใยแล้ว 

น้องเล็กก็จะได้ “ไปตามทาง”.....

ทางซึ่ง รู้-ไม่รู้ ก็ต้องเดินไป ตามที่ดวงพระวิญญาณบูรพ

มหากษัตริย์ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ทรงกำาหนดเส้นทาง “ต้องไป-ต้องทำา” ไว้ล่วงหน้าแล้ว

เชื่อว่า อย่างน้อยก็มีพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” ของคุณพี

ระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคหนึ่งละ 

ที่พร้อมยกท่านอยู่ในสถานะ “นายกฯ บัญชีเลือกตั้ง” ของ

พรรค!

เรื่่องรัฐสภา ส.ว. “คำานูณ สิทธิสมาน” โพสต์เฟซ เมื่อวาน

ว่า “10 สิงหา-โอกาสสุดท้าย ก่อนสูตร ‘หาร 100’ จะกลับมาตาม

ช่องทางพิเศษ!”

อนุญาตนำาเผยแพร่และขอโทษท่าน ส.ว.คำานูณ “ที่นำาลง

บางตอน” ด้วยพื้นที่จำากัด

..................................

นายคำานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา

ตารางการนัดประชุมสภาช่วงก่อนหลัง 15 สิงหาคมจะเป็น

ก็



การวิ่งพลานดึงดันเยือนไตหวันของ ‘เพโลซี’

เผยโฉมอัปลักษณของสหรัฐฯ
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4 บทความ

แคแหยเลน

เก็บตกสีสัน “นายกฯ ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่พบชาวกาญจนบุรี เพ� อ

ติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลแบบแฮปป ไดรับการตอนรับจาก

ชาวเมืองกาญจนอยางอบอุน จนเจาตัวถึง

กับบอกวาตื้นตันจนพูดอะไรไมออก 

และ นายกฯ ลุงตู ยังหอบคณะชุด

ใหญรวมลงพื้นที่ไปดวย ทั้งรัฐมนตรี ปลัด

กระทรวง อธิบดี และโฆษกรัฐบาล  

ครั้นเจอประชาชนก็ไดแนะนําให

รูจักผูรวมคณะ แตทวาดวยความที่ผูรวม

คณะมีหลายคน หลายฝาย จนนายกฯ ลุงตู

ก็อาจจําช� อไดไมทั้งหมด

จนถึงคิวแนะนําอธิบดี และเหลือ

คนสุดทายที่ลุงตูจําช� อไมได แตจําไดวาเปน

อธิบดีแน�ๆ ลุงตู จึงถามขึ้นวา “มีอธิบดีอีกไหม?” แตไมมีเสียงตอบ

รับ จนตองถามย้ํา พรอมกลาววา “ถาไมมี ไดปลดไปเลย”

ทําเอา อธิบดีกรมเจาทา ที่ยังไมไดแนะนําตัวกับชาวบาน รีบ

ลุกขึ้นโชวตัวทันใด 555

ดาน ลุงตู ถึงกับอมยิ้ม พรอมกลาวอยางอารมณดีวา “แหม ก็

ผมเห็นอยูวามี ก็แหยกันเลนธรรมดานะ ผมไมมีอะไรอยูแลว!@” 

แหม! งานนี้ ลุงตู แคแหยเลนๆ แตในใจอธิบดีอาจมีหวั่นๆ อยู

ก็เปนได ฮาๆๆ

            

อุตสาหกินขาวเที่ยง       

กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ยังไมรูวาจะลากใหพน 

180 วัน ในวันที่ 15 ส.ค. เพ� อใหรางที่กําลังพิจารณาอยูในรัฐสภาให

ตกไปหรือไม ไปใชรางของ กกต. ที่สงโดย

รัฐบาลมาใชแทนตาม รธน. มาตรา 132 

และ 131 ดวยการใชสูตรหาร 100  

เร� องเหลานี้ถือเปนประเด็นรอน

ที่สังคมกําลังวิพากษวิจารณวาผูมีอํานาจ

ตางๆ จะเอาอยางไรกันแน� หรือบางคน

พยายามเลี่ยงไมตอบคําถามเร� องเหลานี้ 

และพยายามหลบๆ ส� อ

อยางเชน “หมอตี๋”-สาธิต ปตุ

เตชะ รมช.สาธารณสุข รองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ในฐานะประธาน กมธ.

วิสามัญราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ถือเปนหนึ่งเปาหมายที่ส� อ

อยากฟงความเห็น

ลาสุดหลังการประชุม ครม.เม� อสัปดาหที่ผานมา “หมอตี๋” 

ออกจากหองประชุมลาชากวาปกติ แตสุดทายก็ออกมาเจอส� อ จึงบอก

วา “อุตสาหกินขาวเที่ยงหลังประชุม ครม.แลวเชียว” 555  

แหะๆ คราวหลังอยาไดคิดหลบ เพราะส� อไมมีใครทอที่จะรอ 

แถมยังลอมไวทุกประตู (อิอิ)   

     

ลีลาในบางครั้ง

บนเวทีสภาผูแทนราษฎร แตละพรรคการเมืองจะมี ส.ส.ชาง

พูดชางอภิปรายขาประจํา และแตละคนก็จะมีสไตลการพูดเปนของ

ตัวเอง จนบรรดากระจอกขาวที่เกาะติดนั่งฟงในหองประชุม อดกลาว

ขานถึงไมได 

หนึ่งในนั้นตองยกให ขจิตร ชัย

นิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ� อไทย เพราะ 

ส.ส.ขจิตร อภิปรายเสียงดังฟงชัด คอนไป

ทางตะโกน ที่สําคัญมีน้ําเสียงคลายคนเมา

อยูตลอดเวลา

ในคราวพิจารณารางกฎหมายเกี่ยว

กับดานเศรษฐกิจ เม� อวันพฤหัสบดีที่ผาน

มา แน�นอน ขจิตร ลุกขึ้นแสดงความคิด

เห็น ลีลาการอภิปรายพลิ้วเหมือนเคย อิน

เนอรสูงเชนเดิม แตไมวาจะเกาแคไหนก็

ตองมีสะดุด ปรากฏวาเจาตัวสําลักน้ําลาย

ตัวเอง และไอใสไมโครโฟน จน ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา ที่ทํา

หนาที่ควบคุมการประชุมอยู บอกใหใจเย็นๆ 

ขณะที่ ส.ส.ขจิตร ตอบกลับวา “ทานประธาน ผมใจเย็น

ตลอด แตการพูดมันเปนลีลาในบางครั้ง ไมใชการแสดง นี่คือความ

จริงใจ!!!” จากนั้นพอใหญก็อภิปรายตอจนจบเร� องตัวเอง 555

แหม! สุดทายก็ไดรับการเฉลยแลววา สไตลการพูดนี้มาจาก

ความจริงใจ อิ อิ            

                                      

แยงชิงกลวย

ท้ังลีลาปราศรัย แถลงขาว หรือแมแตแสดงความเห็นผานชอง

ทางตางๆ ในโลกออนไลน ยังคงสไตลจิก แทะ แซะ แซว เหมือนเดิม                                                             

สําหรับ โอปอ-นายอนุสรณ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรม 

การยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองของพรรคเพ� อไทย แมในวันน้ีจะ

ขยับไปเปนหน่ึงในบอรดยุทธศาสตรพรรค

แลว แตหากมีมุมมองการเมืองน�าสนใจ 

อดใจไมไหว ขอมารวมแจมซักหน�อย

ไมนานมาน้ีเห็นขาวใหญความ

ตึงเครียดของชาติมหาอํานาจท่ีมีตอประเทศ

ไตหวัน และขาวพรรคเล็กมีขาวรับกลวย 

นําไปสูการขยายผลตามชองทางตางๆ

โอปอ-อนุสรณ ไมรอชา เขียน

ขอความลงทวิตเตอรแฝงอารมณชวนหัว

อยางทันควัน “การศึกรัสเซีย ยูเครน 

แยงชิงดินแดนและทรัพยากร การเผชิญ

หนาจีน สหรัฐ แยงชิงการนําในไตหวัน ลับลวงพราง พรรครวม

รัฐบาลไทย สงคราม แยงชิงกลวย?”

แหะๆ หน่ึงในกระบอกเสียงแหงเพ� อไทย นักเช� อมโยงเหตุการณ 

ประดิษฐวาทกรรม ยังแรงดีไมมีแผว ตองยกให เส่ียโอปอ เขาเลย (อิอิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ขจิตร ชัยนิคม

สาธิต ปตุเตชะ 

อนุสรณ เอ่ียมสะอาด

นวันที่ 2 ส.ค. แนนซี เพโลซี ประธานสภาคองเกรสของ

สหรัฐฯ บุคคลหมายเลข 3 ของอเมริกา ไดดึงดันบินฝา

วงลอมของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเขาสู ไตหวัน 

ทามกลางเสียงประณามคัดคานดังกระหึ่ม กอนการเยือน ทุกองค 

การของรัฐบาลจีนที่เกี่ยวของไดแถลงคัดคานอยางหนัก แตหลอน

ไมฟงเสียง เดินทางไปถึงจนได โดยไมคํานึงวาจะเกิดเหตุอะไรขึ้น

ทันทีท่ี เพโลซี เหยียบแผนดินไตหวันอันเปนแผนดินจีน เสียง

ประณามคัดคานก็ดังกระหึ่มไปทั่วโลก ไมเพียงแตรัฐบาลจีน กอง 

ทัพปลดแอก สภาประชาชน และสภาปรึกษาการเมืองของจีนออก

แถลงคัดคานเทานั้น องคการระหวางประเทศ อยางเลขาฯ ยูเอ็น 

ก็ออกมายืนยันวา ยูเอ็นเคยมีมติรับรองวาโลกนี้มีเพียงจีนเดียว รัฐ 

บาลประเทศตางๆ  องคการสากล รวมทั้งนักวิชาการ ผูมีช� อเสียง

ในสังคมประเทศตางๆ ก็พากันแถลงชี้ชัดวา พฤติกรรมของเพโลซี

เปนการทาทายจีนอยางบังอาจ เปนการลวงละเมิดอธิปไตยเหนือ

ดินแดนของจีนอยางรายกาจ เปรียบเหมือนหนูขามถนนทุกคนตาง

รองตีมัน

กองทัพปลดแอกประชาชนจีนทุกเหลาทัพเดือดพลานที่

สหรัฐฯ บังอาจเหยียบย่ําอธิปไตยของจีน ออกสําแดงกําลัง แสดง

พลังสยบอยางตอเน� อง การซอมรบยิงกระสุนจริงใกลเกาะไตหวัน

เกิดขึ้นไมหยุดหยอน แสดงใหเห็นวาพรอมที่จะกําจัดศัตรูผูรุกราน 

ประชาชนจีน 1,400 ลานคนตางแสดงความเดือดแคน ขาวใน 

social สงกันไปทั่ว ไมพอใจสหรัฐฯ ที่กระทําการเหยียบย่ําศักดิ์ศรี

กันขนาดนี้ บางรายลั่นวาจาเปนลายลักษณอักษรใหสอยเคร� องบิน

ผูรุกราน

เคร� องบินพิเศษของเพโลซีที่บินจากทางใต แทนที่จะบินโดย 

ตรงเขาไตหวัน กลับปรากฏวาบินขึ้นเหนือ แลวบินไปทางตะวัน

ออก บินขึ้นเหนืออีก แลววกกลับมาบินเขาไทเป โดยเลี่ยงผานทะเล 

จีนใต เพ� อหลบหลีกกําลังไฟของกองทัพปลดแอก แสดงวามีความ

หวาดวิตกมาก แตกองทัพจีนกลับไมสกัด ไมประกบ ไมระดมยิง 

ปลอยใหเคร� องบินพิเศษของเพโลซีไปลงสนามบินไทเปดวยความ

ปลอดภัย เสียงโซเชียลตางพากันผิดหวังไปตามๆ กันที่ไมไดเปนไป

ตามที่คาดไว บางรายถึงกับวา จีนไมแน�จริง 

อันที่จริง ทางการจีนไมเคยระบุชัดวาจะจัดการกับการบุกรุก

ของเพโลซีอยางไร เพียงแตย้ําวาคราวนี้จะดําเนินการอยางหนัก

หน�วงกวาครั้งใดๆ สวนที่วา จีนจะปดน�านฟา จีนจะสกัด จีนจะใช

เคร� องบินเขาประกบ กระท่ังจีนจะสอยเคร� องบินพิเศษของเปโลซีน้ัน                                                                                

ลวนเปนการคาดเดาทั้งสิ้น จึงไมอาจสรุปวา จีน “ไมแน�จริง” ปฏิ 

บัติการทางทหารเทาที่แสดงไปนั้นตองยอมรับวามีระดับสูงแลว 

ถาทํามากกวานั้นก็ตองเกิดการปะทะ เกิดสงครามกับสหรัฐฯ ซึ่ง

วามอยุติธรรมหรือความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง

ที่บมเพาะความเลวรายที่อาจนําไปสูความรุนแรงใน

ระดับถึงเลือดถึงเนื้อได

เราไดเห็นขาวการบังคับใชกฎหมายที่แบงชนชั้นระหวาง

คนรวยกับคนจน ทําใหเกิดคําพูด “คุกมี ไวขังคนจน” 

เราไดเห็นขาวนายตํารวจเอาถุงดําคลุมหัวผูตองหา แลว

เขากับพวกรุมกันซอมทรมานจนผูตองหาหมดลมหายใจ

เราไดรับรูวาในเรือนจํานั้น มีพื้นที่นอนจํากัด ผูตองหา

ตองนอนแบบเบียดเสียดขนาดตองตะแคงตัวนอนท้ังๆ ท่ีมีผูตอง                                                                          

หานับหมื่นคนถูกคุมขังในเรือนจําเพราะต้องคดีที่คํา

พิพากษายังไมถึงที่สุดใหจําคุก ทําใหราชการตองจายคา

เยียวยาปละหลายพันลานบาทโดยไมจําเปน และขอหา

นั้นยังเปนตราบาปติดตัวคนนั้นไปตลอดชีวิต

เราไดรับรูกันดีถึงขาวอดีตนายกรัฐมนตรีตองคํา

พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 4 คดี รวมเวลา 10 ป แตเขายัง

สามารถบินขามฟาไปทั่วโลก เปนการเยยหยันกระบวน 

การยุติธรรมไทยมากวาสิบปแลว โดยอาญาแผนดินทํา

อะไรเขาไมได

ในการเสวนาเร� อง “การวิจัย สิทธิมนุษยชน และ

อํานวยความยุติธรรม” ที่จัดโดย กมธ. ชสิทธิมนุษยชน 

สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เม� อ 3 

ส.ค.65 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอง LOTUS SUITE 7 

ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารานั้น

คุณสหการณ เพ็ชรนรินทร รองปลัดกระทรวง

ยุติธรรม  ชี้ใหเห็นวา

“ปจจุบันมีผูตองขัง 259,000 คน ในจํานวนนี้มี  

2,451 ราย เปนผูถูกขังแทนคาปรับ เพราะไมมีเงินจาย

คาปรับ ซึ่งมีมูลคาวันละ 500 บาท แปลวาคนมีเงินจาย

คาปรับก็ไมตองถูกคุมขัง คนจนก็รับกรรมไป

จํานวนนักโทษในเรือนจําไทยมีสูงเปนอันดับ 6 ของ

โลก ไทยมีนักโทษมากกวาอินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชากร

มากกวาไทยถึง 3 เทา เปนเพราะไทยใชวิธีลงโทษดวยการจํา

คุกเปนหลัก ทั้งๆ ที่มีทางเลือกอ� นที่ทําได

ระหวางป 2545–2565 กรมคุมครองสิทธิ์ตองจายเงิน

ทดแทนให “แพะ” ที่ถูกดําเนินคดี แตไมไดกระทําผิด เปน

จํานวนรวม 117,573 ราย รวมเปนเงินกวา 500 ลานบาท”

ในขณะที่ คุณปติกาญจน สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษย

ชนแหงชาติ ชี้ใหเห็นวา

“เด็กหรือหญิงพิการ โดยเฉพาะพิการหูถูกละเมิดทาง

เพศจํานวนมาก โดยไมอาจหาตัวผูกระทําผิดได มีคนไทยพลัด

ถิ่นอีก 17,000 กวาคนที่ประสบปญหาสถานะบุคคล”

คุณปติกาญจน สิทธิเดช ชี้ใหเห็นวา

“การสอบสวนคดีท่ีลาชา การทําแผนประกอบการรับสารภาพ 

การสอบสวนดวยการทรมาน การใหผูตองหาอยูในอุณหภูมิรอน

เกิน หรือเย็นเกิน หรือมีแสงสวางจาเกินเพ� อบังคับใหสารภาพ ลวน

เปนปญหาที่ กสม.ไดรับการรองเรียนมาตลอด”

ศ.สุริชัย หวันแกว ผอ.ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง 

จุฬาฯ นําเสนอวา

“ความทุกขยากของระบบกระบวนการยุติธรรมตอง

ออกแบบโจทยวิจัยให โยงใยสถานการณจริง ตองบูรณาการการ

แกไขปญหาแบบรวมคิดรวมทํา ตองทํางานเชิงรุกใหมากกวาเชิง

รับ ตองสรางแรงสงและทิศทางที่ดี ไมใช ‘ขี่ชางจับตั๊กแตน’ การ

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงปฏิปกษใหเปนเชิงกัลยาณมิตร ขยาย

ภูมิทัศน สรางขอตอ เช� อมโยงภาคสวนตางๆ แบบขามรุน และ

ขามวัย”

ในขณะที่ผูเขียนรวมแบงปนความเห็นบนเวที โดยชี้วา คน

ยากคนจนที่อยูกับปาเขาอันเปนแหลงตนน้ํา และแสดงตัวเลขวา

พื้นที่ปาที่เปนปาสงวนแหงชาติ เปนอุทยานแหงชาติ และเปนพื้นที่

ปาไมนั้น

อ.แมแจม จ.เชียงใหม มีถึง 97%

สวน จ.แมฮองสอน มีมากกวา 80%

และ จ.น�าน มีมากกวา 85%

ประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาวสวนใหญกลายเปนคน

ผิดกฎหมาย “บุกรุกปา” ทั้งๆ ที่ประชาชนอยูอาศัยมากอนจะมี                                                                                    

กฎหมาย กลาวคือ พ.ร.บ.ปาไม ประกาศใชเม� อป 2484 พ.ร.บ. 

อุทยานแหงชาติ ประกาศใชป 2504 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ ประ 

กาศใชในป 2507 แปลวากฎหมายซึ่งประกาศใชทีหลังการอยูอาศัย

ของชาวบาน ทําใหชาวบานกลายเปนผูผิดกฎหมาย ทําใหมีคณะ

กรรมการที่ดินแหงชาติตองเขามาแกไขปญหาอยูในเวลานี้  

ชาวบานที่ถูกกฎหมายรุกที่ดินของตนเอง กลับตองกลายเปน

ผูถูกจับกุมคุมขังจํานวนมาก โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสวา “ทางราชการบุกรุกบุคคล 

ไมใชบุคคลบุกรุกกฎหมายบานเมือง” พระราชดํารัสในโอกาส

คณะกรรมการจัดงานวันรพี  เขาเฝา ณ พระตําหนักจิตรลดา

รโหฐาน เม� อ 27 มิ.ย.2516

เปนพระราชดํารัสที่กอปรดวยพระปรีชาญาณอันสูงสง 

ดวยสายพระเนตรยาวไกลไปถึงคนทุกขคนยาก คนชายขอบ ที่

เปนฝายถูกกระทําตลอดมา

อีกโอกาสหนึ่งในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผู

สอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักฝกอบรมศึกษากฎหมายแหง

เนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหมสวนอัมพร เม� อ 29  ตุลาคม 2522

ทรงมีพระราชดํารัสวา

“กฎหมายน้ันไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเคร� อง

มืออยางหน่ึง สําหรับใชในการรักษา และอํานวยความยุติธรรม

เทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพ� อรักษาความยุติ                                                                             

ธรรม ไมใชเพ� อรักษาตัวกฎหมายเอง และการรักษาความยุติ 

ธรรมในแผนดินก็ไมไดมีวงแคบอยูเพียงขอบเขตของกฎหมาย 

หากตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและ

ผลตามความเปนจริงดวย”

ความขอนี้ บรรดาผูคนในแวดวงกระบวนการยุติธรรม ทั้ง

ตํารวจ อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตลอดจนผูพิพากษา จะรับ

ใสเกลาฯ ไวไดอยางหนักแน�นเพียงใดเปนเร� องสําคัญยิ่งนักตอ

ระบบยุติธรรมไทยทั้งกระบวน

อยางไรก็ตาม เม� อ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผานมา มีอภิมหา

กุศลตอยุติธรรมไทยยิ่งนัก

ดวยอานิสงส แหง รธน.2560 มาตรา 77 ที่วา “รัฐพึง                                                             

จัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับ 

ปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับ

สภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ

การประกอบอาชีพ โดยไมชักชา เพ� อไมใหเปนภาระ

แกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบท                                                          

กฎหมายตางๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมาย

ไดงาย เพ� อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง”

เปนผลใหกรรมการพัฒนากฎหมาย ท่ีมีอาจารยมีชัย 

ฤชุพันธุ เปนประธาน และมี ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เปน

กําลังสําคัญ โดยเฉพาะเปนประธาน กมธ. ราง พ.ร.บ.วา

ดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. .... ในข้ันวาระ 2 จนสามารถ

ผานการรับรองของท่ีประชุมรวมรัฐสภาไปไดอยางหมดจด

ราง พ.ร.บ.ปรับเปนพินัยฉบับนี้ จะสงผลไพศาล

ทําให

“เปลี่ยนความผิดอาญาที่ปรับสถานเดียว เปนปรับ

เปนพินัยที่ ไมใช โทษอาญาอีกตอไป ในกฎหมายกวา 200 

ฉบับ ตอไปนี้คนจนที่ถูกปรับและไมมีเงินจายคาปรับไม

ตองถูกกักขังแทนคาปรับอีกแลว แตศาลอาจใหทํางาน

บริการสังคม หรือสาธารณประโยชนแทนได จะบันทึก

ประวัติอาชญากรรมไมได ที่มีตองลบออกหมด ทําใหคน

ที่ถูกปรับหลายแสนคนพนผิดอาญา ตองปลอยคนหลายหม� น

คนออกจากที่กักขังเพราะเขาไมมีเงินจายคาปรับ

ที่สําคัญคือการปฏิรูปตํารวจ เพราะอํานาจพนักงานสอบ 

สวนที่ตองปรับ หมดไป และอํานาจไปอยูที่เจาหนาที่อ� นตาม

กฎหมายแตละฉบับ” (Cr. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เม� อกฎหมายที่มีอยูไมเปนธรรม ก็ตองยกเลิก ตองปรับ 

ปรุงใหสามารถอํานวยความยุติธรรมตอประชาชนไดจริง ไมใช

เพียงเพ� อรักษากฎหมายที่ไมเปนธรรมเอาไว

ราง พ.ร.บ.ปรับเปนพินัย เปนหมุดหมายตัวอยางแหงการ

อํานวยความยุติธรรมท่ีปลดล็อกความไมเปนธรรมนานาประการ 

ท่ีดํารงอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการเอ้ือโอกาสใหคน

ยากคนจนไดมีท่ีอยูท่ียืนอยางสมศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย.

F-35 ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ยักษใหญ

ในวงการอากาศยาน อวกาศ และการปองกันประเทศ ระดับ

โลก สัญชาติอเมริกัน ถูกสรางขึ้นมาเพ� อเปนเคร� องบินขับ

ไลโจมตีสมรรถนะสูงยุคที่ 5 หนึ่งที่นั่ง หนึ่งเคร� องยนต ทํา

ภารกิจไดหลากหลาย ทั้งการสนับสนุนทางอากาศ, การทิ้ง

ระเบิดทางยุทธวิธี และการปองกันภัยทางอากาศ ปจจุบันมี

ทั้งหมด 3 รุน ทั้งนี้ ในสวนของกองทัพอากาศไทยกอนลง

นามซื้อ F-35  จะตองมีการแจงการขายตอสภาคองเกรส รัฐ 

บาลสหรัฐจะสามารถอนุมัติการขายได.

F-35

ไมตรงตามเปาในประเด็นเร� องไตหวัน เพราะเปาหมายสูงสุดของ

เร� องไตหวันก็คือ รวมเปนหนึ่งเดียวในชาติจีน จึงตองใชมาตรการ

ที่จะสามารถบรรลุเปาหมายอันนี้ มาตรการอ� นที่ไมบรรลุ ลวนไม                                                                    

ถูกตอง และจะเขาล็อกของสหรัฐฯ ที่จะกอความตึงเครียด ทํา

สงครามตัวแทนเหมือนท่ีมันทํามาแลวในยูเครน  จีนไมตกหลุมพราง                                                                                

แน�นอน ตองอดทนรอคอย เม� อโอกาสมาถึงก็ลงมือทํา ยอมจะ

บรรลุผลดีเชนเดียวกับกรณีฮองกงที่จีนไดทํามาแลว

เหตุใดเพโลซี ไปแลวยังปดลอมรอบเกาะไตหวันซอมรบ

อยางขนานใหญ

ถาติดตามเหตุการณอยางใกลชิดก็จะพบวา เที่ยงวันที่ 4–

เที่ยงวันที่ 7 ส.ค. กองทัพปลดแอกประชาชนจีน ไดตั้งจุดถึง 6 จุด

ปดลอมเกาะไตหวันชนิดเขาประชิดเลย จุดทางใตอยูหางเมืองเกา

สงไมถึง 20 กม. โดยประกาศลวงหนาถึง 38 ชม. ซึ่งกฎหมายสากล

กําหนดไววาถาฉุกเฉินตองประกาศลวงหนาไมต่ํากวา 24 ชม. เพ� อ

ทําการซอมรบ บุคคลภายนอกหามเขาไปในบริเวณดังกลาว

เจาหนาท่ีทหารกองทัพปลดแอกแถลงระบุชัดวา เหตุท่ีกําหนด 

6 จุด ก็เพ� อใหมีพลัง มีผลไดสูงสุด สามารถทะลวงจุดได โดยมี

จุดที่ใกลเปนพิเศษอยู 2 จุด เหตุผลก็คือ 1.เลือกที่ใกลเกาะที่สุด 

2.กอรูปเปนวงลอมเกาะ 3.ปองกันการแทรกแซงจากภายนอก ทั้ง

เปนการสงสัญญาณตอตางประเทศ ทางเหนืออยูใกล โอกินาวา ทาง

ใตก็เปนชองแคบบาชิ (Bashi) ซึ่งเปนชองทางเขา-ออกทะเลจีนใต

เพียงทางเดียว เปนการกอเกิดพลังสยบตอตางประเทศ

สวนมาตรการท่ีลงโทษรัฐบาลไตหวันท่ีทําตัวจะแยกตัวเปน

เอกราช รัฐบาลจีนไดสั่งหามนําเขาสินคาประเภทผลไม ปลาแหง 

และอ� นๆ หลายอยางจากไตหวัน และสั่งหามสงออกทรายธรรมชาติ 

(Natural Sand) อันเปนวัตถุทําชิปเซมิคอนดักเตอร ซึ่งไตหวันตอง

นําเขาจากจีนถึง 90% อันเปนมาตรการชั่วคราว มาตรการอ� นๆ ก็

คงมีเพิ่มเติมอีกตอไป

ทําไมเพโลซีจะตองวิ่งพลานหาทางเยือนไตหวันให ได ใน

ตอนนี้

เพโลซีปนี้อายุ 82 ปแลว เปนถึงประธานสภาคองเกรส  ซึ่ง

เปนเบอร 3 ของสหรัฐฯ หากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

ไมสามารถดํารงตําแหน�งได ผูที่จะขึ้นแทนตําแหน�งประธานาธิบดี

สหรัฐฯ ก็คือ แนนซี เพโลซี แมวาการเยือนไตหวันครั้งนี้ พวกหัวๆ 

ของสหรัฐฯ จะตองถกกันมาก เพราะการคัดคานอยางจริงจังของ

รัฐบาลจีน ในที่สุดฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร รวมทั้งพรรครีพับ

ลิกันก็ตองเห็นพองกันในแผนตอตานจีน

อันที่จริงเพโลซีเตรียมจะเยือนไตหวันเม� อเดือน เม.ย.  แต

บังเอิญติดโควิด เลยตองเล� อนไป จุดมุงหมายการเยือนไตหวันครั้ง

นี้ของเพโลซี จึงมีทั้งเหตุผลดานยุทธศาสตร และเหตุผลดานยุทธวิธี 

เหตุผลดานยุทธวิธี หมายมุงใชยุทธวิธีตอตานจีนอยางสุดโตง เพ� อ

ดึงเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งเทอมกลางที่พรรคเดโมแครตกําลัง

ตกต่ํา ขณะเดียวกันหวังจะฉวยโอกาสนี้สรางเกียรติภูมิใหตัวเอง 

กอนที่จะยุติชีวิตการเมืองในอีกไมนาน

สวนเหตุผลดานยุทธศาสตร ขณะนี้ ไบเดนกําลังดําเนิน ยุทธ                                                                              

ศาสตรอินโด-แปซิฟก ตอจากสมัยทรัมปที่มีแตกรอบโครง ใหสม                                                                                   

บูรณแบบ ซึ่งการเดินทางมาเอเชียเม� อครั้งที่แลว ไบเดนไดประกาศ 

“กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก” (Indo-Pacific 

Economic Framework –IPEF) แตเปนกรอบโครงวางเปลาที่ไมมี

เน้ือหารูปธรรม และไมเปดทางใหสมาชิกเขาถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชาติ                                                                                  

อาเซียน 7 ชาติท่ีไบเดนกําหนดใหเปนสมาชิกน้ันจึงไมใหความสนใจ

สรุปไดวา การเยือนไตหวันของเพโลซีไมไดอะไรติดมือไป

เลย ไดแตวิ่งหลบหัวซุกหัวซุน มิหนําซ้ําไปถึงเกาหลีใตก็ยังไมได

รับความสนใจจาก ปธน. ยุน ซ็อกยอล แหงเกาหลีใตอีก ยุน ซ็อก

ยอลปฏิเสธคําขอพบของเพโลซีอันเปนการตบหนาเพโลซีเขาฉาด

ใหญ สิ่งที่เพโลซีหวังจะไดจากการเยือนมีผลเปนศูนย ยิ่งกวานั้น

ยังติดลบ ถูกประชามติโลกประณามคัดคานวาเปนการทาทายจีน 

ลวงละเมิดบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน

จากรูปธรรมเร� องนี้ แสดงใหเห็นชัดวาผูนําสหรัฐฯ เปนคน

หนาไหวหลังหลอก ตอหนาอยาง ลับหลังอีกอยาง พูดอยาง แต

กลับทําสิ่งที่ตรงกันขาม ทุกครั้งที่ผูนําสหรัฐฯ พบผูนําจีน ก็รับปาก

รับคําดิบดี วาสหรัฐฯ ถือจีนเดียว แตพอลับหลังก็ลืมคําพูดเสียแลว 

หรือกลาวไดวาตอนที่รับปากวาถือจีนเดียวนั้น ในใจก็ยังคิดวา “ไม” 

สภาพเชนนี้ หนักหน�วงรายแรงยิ่งข้ึนมาในสมัยทรัมปและไบเดน 

การที่ชาติตางๆ ยังคบหาสมาคมกับผูนําสหรัฐฯ อยูในทุกวันนี้ ก็

คงเพราะเกรงกลัวอิทธิพลและอํานาจบาตรใหญของพวกเขา อีกไม

นานคงไมมีใครคบหาดวยแน�นอน.

กฎหมายนั้นสําคัญแน

แต.... ยุติธรรมสําคัญยิ่งกวา

ค

ไกร  เชี่ยวปรีชา

คื



ภาชุดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพิ่งจะฟาดฟันกันมา

หยกๆ ในศึกซักฟอก และก่อนหน้านั้นพรรคเพื่อ

ไทย นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำาฝ่ายค้าน 

และหัวหน้าพรรค ประณามรัฐบาลทำารัฐสภาอัปยศ                                                                         

กลับลำาลงมติแก้ไขมาตรา 23 ของร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามกรรมา 

ธิการเสียงข้างน้อย ใช้สูตรหาร 500  คำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 

ครั้นพอรัฐบาลพลิกอีกตลบ จะกลับไปใช้สูตรหาร 

100 คราวนี้เพื่อไทยยอมจูบปากพลังประชารัฐ จูงมือกัน                           

โดดร่ม จนสภาล่มไปเมื่อวันพุธ หมอชลน่านก็ไม่ปฏิเสธ                              

ยอมรับว่ามีนัยทางการเมืองจริงๆ ส่อชัดหวังให้ร่างกฎ 

หมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ไม่แล้วเสร็จ เกินกรอบเวลา 180 

วันที่รัฐธรรมนูญกำาหนด 

หรือภายในวันที่ 15 สิง 

หาคมนี้

ฝ่ ายที่ เดือดดาล

สุด หนีไม่พ้นพรรคเล็ก

ที่อุตส่าห์ดีใจเก้อ ที่ไหน

ได้กลายเป็นโดนพรรค

ใหญ่รัฐบาลลวง ให้เท                     

เสียงโหวตไว้วางใจนายก                   

รัฐมนตรีและอีก 10 รัฐ 

มนตรี เข้าตำารา “เสร็จ

นาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่า

ขุนพล” 

เล่นเอา หมอระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ออกโรงซัดแหลก เล่นเกม

นอกกติกาชกใต้เข็มขัด “สภาล่มไม่ได้เกิดจากเหตุสมาชิก

ไม่ครบแบบทั่วไป แต่เกิดจากการเล่นเกมของพรรคใหญ่

อันดับหนึ่งและสอง ที่สมาชิกไม่ยอมแสดงตนร่วมประชุม 

มีความพยายามจะคว่ำาการประชุมให้ได้ เพื่อที่กฎหมาย

ลูกจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าสภาได้ และต้องย้อนกลับไป

ใช้สูตรคำานวณหาร 100 ตามร่างที่ กกต.ยื่นเข้ามาในตอน

แรก การกระทำาเช่นนี้ผมรับไม่ได้ ถ้ามาเล่นนอกกติกา

แบบนี้ ไม่ใช่วิธีที่ลูกผู้ชายทำากัน” 

แต่เจ้าตัวยังไม่ถอดใจ ประกาศสู้ต่อยื้อจนถึงที่สุด  

แถมขู่กลับด้วยว่าวิธีการท่ีทำาเรียกว่า “ต้อนให้หมาจนตรอก” 

ที่สำาคัญสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร ยังลุ้นการ

ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค. โดยยังเชื่อมั่นในระบบ

รัฐสภา ส.ส.และ ส.ว.เห็นปัญหาแล้ว จะตัดสินใจทำาหน้าที่

ลงมติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 114

จะว่าไป “หมอระวี” ก็ผิดหวังมาแล้วรอบหนึ่ง หลัง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำาร้องประเด็นบัตร

เลือกต้ังสองใบขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลช้ีว่าการ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

เป็นการกระทำาทางนิติบัญญัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่ง

ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องไม่อาจ

ยื่นคำาร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 

สุดท้ายต้องจับตา 10 ส.ค. พรรคเล็กยังมีโอกาสลุ้น

ได้ไปต่อ หรือจะเป็นไปตามเกมที่ 2 พรรคใหญ่วางไว้.

ทรงเห็นว่าแม่น้ำาเปลี่ยนทิศทางไหลใหม่ ทำาให้ข้าศึกประชิดพระ 

นครได้ง่ายขึ้น จึงโปรดให้สร้างป้อมปราการตรงปากแม่น้ำาอ้อม 

และที่ตรงนี้มีศาลหลักเมืองปรากฏอยู่  มีปราชญ์หลายท่านสัน                                                                            

นิษฐานว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ย้ายที่ตั้งเมือง 

นนทบุรีจาก “ตลาดขวัญ” มาที่ “ปากแม่น้ำาอ้อม” ด้วย ก่อน

จะย้ายที่ตั้งทำาการเมืองนนทบุรีมาที่ “ตลาดแก้ว”.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย 

  

 * สักวา “สอนที่นี่” ได้ปีเศษ

เป็นต้นเหตุชาวบ้านแตกแยกเสมอ

ทุกสิ่งที่เลวร้ายล้วนได้เจอ

พร้อมยื่นข้อเสนอขับเธอไป

เธอลาเด็กชาวเขาอย่างเหงาหงอย

เหมือนฝนลอยลับฟ้ามิมาใหม่

ทุกครั้งฝนหลงฟ้ามาคราวใด

เผลอว่าได้คุณครู “อยู่ดอย” เอย.

 พีรพัฒน์ คงเพชร/ต.คลองสาม อ.ลำาลูกกา 

จ.ปทุมธานี

 

 * สักวา “ฝันวันนี้” ยังมีอีก

ขอทุกฝันอย่าฉีกปีกว่ายว่อน

เบื้องหน้าเพลงเพรียกหาภราดร

เสียงแทรกซ้อนประสานโดยภราดา

รู้ว่าฝันวันนี้พอมีหวัง

ปลุกพลังปลุกแรงให้แข็งกล้า

อยากพบฝันบรรเจิดต้องเปิดตา

เพื่อช่วยกันฟันฝ่า “อธรรม” เอย.

 คมทวน คันธนู/ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

 ปราสาทพร ภูสุศิลป์ธร/เขตดอนเมือง กทม.

 * สักวา “ไล่หนู” ตีงูเห่า

รำาคาญเป็นร้อยเท่าเกินกล่าวขาน

เลี้ยงไม่เชื่องเซื่องด้วยซวยเนิ่นนาน

อย่าให้ตามรังควานพาลเรื่องเยอะ

สันดานดิบไว้ใจไม่ได้หรอก

5บทความ

วดเร็วปานกามนิตหนุ่ม

วานนี้ (๕ สิงหาคม) “ศรีสุวรรณ จรรยา” นัก

ร้องเบอร์ ๑ เจ้าเก่า ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

และคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพื่อขอให้เสนอ

เรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ กรณี นายกฯ ๘ ปี 

ชิงตัดหน้าฝ่ายค้านไป เรียบร้อยโรงเรียนพี่ศรี 

ก็คงต้องรอถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคมครับ ถึงจะส่งต่อไปให้

ศาลรัฐธรรมนูญได้  

เพราะก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ถือว่าเหตุยังไม่เกิด 

คำาร้องของพี่ศรี เขียนมาชัดเจนดี 

สรุป ๓ ความคิด “ลุงตู่ ๘ ปี” มีดังนี้ 

ความคิดแรก อยู่ได้แค่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เหตุผลคือ รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะ 

กาลให้มีการยกเว้นการนำามาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ มาบังคับใช้กับ

นายกรัฐมนตรีที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ก่อนหน้ารัฐธรรมนูญประกาศ

ใช้ 

ฉะนั้นระยะเวลา ๘ ปีตาม ม.๑๕๘ วรรคสี่ ของ พล.อ. 

ประยุทธ์ จึงเริ่มนับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีคร้ังท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์จะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้

ถึงเพียงไม่เกินวันที่ ๒๔ สิงหาคมที่จะถึงนี้ 

ความคิดที่สอง อยู่ได้จนถึงปี ๒๕๗๐ 

เหตุผลคือ เนื่องจากหลักกฎหมายทั่วไปและหลักนิติธรรม 

ไม่บังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคล  

ถ้าจะบังคับใช้ต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน 

ถ้ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประสงค์จะให้บังคับใช้ย้อน

หลัง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจน 

เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ๒ ครั้งตามที่กล่าวไว้

ครั้งที่ ๑ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗  

และครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  

กรณีนี้รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ม.๑๕๘ วรรคสี่ จึงเพิ่งจะบังคับ

ใช้กับ พล.อ.ประยุทธ์ นับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

นายกฯ ๒ รัฐธรรมนูญ

ฉะน้ัน พล.อ.ประยุทธ์จึงจะดำารงตำาแหน่งครบ ๘ ปีในปี ๒๕๗๐ 

และความคิดที่สาม อยู่ได้ถึงปี ๒๕๖๘  

เหตุผลคือ รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ประกาศบังคับใช้เมื่อ ๖ เมษา 

ยน ๒๕๖๐ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาอยู่ในบังคับของ ม.๑๕๘ 

วรรคสี่ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐  

ดังนั้นการนับระยะเวลา ๘ ปี ต้องเริ่มนับแต่จุดนั้น ซึ่งจะไป

ครบในปี ๒๕๖๘ นั่นเอง

ครับ...หากรัฐธรรมนูญของไทยใช้มาฉบับเดียวต่อเนื่อง

ยาวนาน กรณีนี้จะไม่เกิดขึ้น ต่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาย

หลังว่าห้ามนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำาแหน่งเกิน ๘ ปีก็ตามที 

เพราะจะไปย้อนหลังกับบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

คาบเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ 

รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายมหาชน (Public Law) บังคับใช้

ย้อนหลังได้หรือไม่ นักกฎหมายต่างก็รู้กันดี 

ที่ยกกรณีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวมีการบังคับใช้ยาวนานแล้ว

มาแก้ไขทีหลัง ก็เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับที่บัง                                                                                       

คับใช้ต่อเนื่องกัน ซึ่งบัญญัติไม่เหมือนกันจะตีความกฎหมายอย่างไร 

สมมุติว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 

๒๕๕๐ ที่กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของนายกรัฐมนตรีห้ามเกิน 

๘ ปี มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แน่นอนครับ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพ้นจาก

ตำาแหน่งในวันที่ ๒๔ สิงหาคม นี้

สมมุติต่อครับว่า รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไม่ได้กำาหนดวาระการ

ดำารงตำาแหน่งของนายกรัฐมนตรีไว้ แต่เพิ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เมื่อปี ๒๕๖๐ ให้ดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน ๘ ปี 

พล.อ.ประยุทธ์ ท่ีดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ 

จะพ้นตำาแหน่งปีไหน?

ถ้าตีความย้อนหลังก็หมดวาระ ๒๔ สิงหาคมนี้เหมือนเดิม

แต่หากหลักกฎหมายระบุว่าห้ามตีความย้อนหลัง ก็ต้องเริ่ม

นับหนึ่งปี ๒๕๖๐ ใช่หรือไม่ 

ครับ...ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียว ต่อให้มีการแก้ไขระหว่าง

ทาง การตีความจะไม่ยาก 

แต่พอเป็นรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับต่อเนื่องกัน ปัญหามันก็เกิด 

มีท้ังปัญหาข้อกฎหมายว่าจะตีความแบบไหน และปัญหาความ

ไม่ชอบในตัวรัฐธรรมนูญที่มองว่าเป็นเผด็จการ 

เช่นที่ “ชูชาติ ศรีแสง” อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกา 

โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng 

“...เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำารงแหน่ง นายกรัฐมนตรี

ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ฉบับปัจจุบัน

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มี 

หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้

ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ 

ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวม

ระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง

บทบัญญัติในมาตรา ๑๕๘ วรรคส่ี ท่ีว่า นายกรัฐมนตรีจะดำารง 

ตำาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้นั้น ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตาม

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง ที่ว่า นายกรัฐมนตรีต้องแต่ง

ตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙

มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ                    

บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณ 

สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ 

ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะ

จากบัญชีรายชื่อของพรรค การเมืองที่มีสมาชิก ได้รับเลือกเป็น                                                                       

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสิบของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้

แทนราษฎร

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด

ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทำาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย 

และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 

๑๕๘ วรรคสอง โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 

๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ คิดถึงปัจจุบันเป็นเวลาเพียง ๓ ปี ๑ เดือน 

๖ วันเท่านั้น

การเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ก่อนวันที่  ๙ มิถุ                                                                                            

นายน ๒๕๖๒ มิได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง 

จึงนำาเวลามารวมกันตามมาตรา ๑๕๘  วรรคสี่ ไม่ได้

การอ่านและตีความกฎหมายในกรณีที่มีหลายวรรคนั้น 

ต้องพิจารณาประกอบกันทุกวรรค มิใช่นำามาพิจารณาใช้เพียงวรรค

เดียวโดยมิได้นำาวรรคอื่นมาพิจารณาประกอบด้วย...

ในแง่กฎหมายอาจตีความต่างกันได้ แต่ไม่ถูกใจก๊วนไล่ 

“ลุงตู่” แน่นอน 

“ท่านชูชาติ” ไม่นำาวาระการดำารงตำาแหน่งตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ มาเกี่ยวข้อง เพราะมิได้กำาหนดวาระการ

ดำารงตำาแหน่งเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นรัฐธรรมนูญคนละฉบับ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการเลือกตามมาตรา ๑๕๗ ของ

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  

จึงต้องนับ ๑ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ครบ ๘ ปีในปี ๒๕๗๐  

แต่สุดท้ายแล้วจะตีความ ความต่อเนื่องวาระการดำารงตำา  

แหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว 

คราว ๒๕๕๗ กับรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ อย่างไร 

อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับ.

บารมีต้นไม้

รับเสด็จ ในหลวง ราชินี

ทรงเปิดสวน เพิ่มสี-เขียวสด

เบญจกิติ ติดตาม ดูงามงด

เกียรติยศแห่งสยามยามเย็น

ไม้ทรงปลูกในหลวงต้นรวงผึ้ง

ซาบซ้ึง ซ่านสุข คลายทุกข์เข็ญ

สวนใหญ่โตโสภาน่าบำาเพ็ญ

ทำาบุญเป็น ปลูกป่า เพิ่มบารมี

ตลาดแก้ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้ง 

สองฟากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษา

โอ้รินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคา 

เหมือนกลิ่นผ้าแพรดำาร่ำามะเกลือ (๒๗)

“ตลาดแก้ว” อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยา  ตรง

ข้ามปากคลองสีทอง คู่กับ “ตลาดขวัญ” ซึ่งอยู่ถัดไปใกล้วัดบาง

ขวาง สองตลาดนี้ขึ้นกับตำาบลสวนใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี ชื่อส่วนใหญ่ได้บ่งบอกอาณาบริเวณว่าเป็นสวนผลไม้

ที่กว้างใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.๒๐๙๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักร   

พรรดิ “ตลาดขวัญ” นี้ เป็นที่ตั้งที่ทำาการเมืองนนทบุรี ต่อมาปี 

พ.ศ.๒๔๗๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ จึงย้ายที่ตั้งที่ทำาการเมืองนนทบุรี

มาที่ “ตลาดแก้ว” เป็นอาคารสีเขียวที่สวยงามมาก จนถึงวัน

จันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ย้ายที่ทำาการหรือศาลา

กลางจังหวัดนนทบุรีไปที่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ  

อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

“ตลาดแก้ว” มีชื่อเสียงด้านผลไม้นานาชนิด รสชาติหวาน 

มัน กรอบ เช่น ทุเรียนหมอนทอง ก้านยาว และพันธุ์ต่างๆ ได้

ชื่อว่า “ผลไม้เมืองนนท์” มาถึงทุกวันนี้ เพราะนนทบุรีเป็นเมือง

ที่ราบลุ่มภาคกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญ

เติบโตของพันธุ์ ไม้ต่างๆ ได้ดี ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับหลาก

หลายชนิด มีให้นักชิมนักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้สะดวก ปัจจุบัน

เรียกว่า “ตลาดท่าน้ำานนทบุรี”

  ตลาดขวัญ

ถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวัญ     

มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย

ทั้งของสวนล้วนเรืออยู่เรียงราย      

พวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืน (๒๙)

                             นิราศภูเขาทอง-สุนทรภู่

“ตลาดขวัญ” เป็นที่ตั้งที่ทำาการเมืองนนทบุรีมาก่อน ราย  

ล้อมไปด้วยสวนผลไม้นานาชนิดที่ขึ้นชื่ออุดมไปด้วยนาข้าว พื้น                  

ที่ส่วนใหญ่มีทั้งคู คลอง หนอง บึง และขุดขึ้นใหม่เพื่อการ

สัญจรระหว่างหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด เพราะพื้นที่เป็น

ที่ราบลุ่มมักเกิดน้ำาท่วมอยู่เนืองๆ ครั้นปี  พ.ศ.๒๑๗๙ พระเจ้า

ปราสาททองโปรดให้มีการขุดคลองลัดออกไปทางตอนใต้ของวัด

ท้ายเมือง ทะลุออกไปยังหน้าวัดเขมาภิรตาราม หลังจากขุด

คลองลัดน้ีเสร็จแล้ว เส้นทางของน้ำากลับเปล่ียนทิศทางไหลจาก                                                                  

เดิมเข้าคลองลัดท่ีขุดข้ึนใหม่ ทำาให้เกิดเกาะเรียกว่า “เกาะเกร็ด”     

หรือ “หมู่บ้านเกาะเกร็ด” ซึ่งแต่เดิมแม่น้ำาเจ้าพระยาสายเก่า

ไหลวกเข้าไปทางบางใหญ่ ผ่านคลองบางกรวยข้างวัดชลอแล้ว                                                                               

ออกมาหน้าวัดเขมาภิรตาราม อันเป็นเหตุให้ต้องย้ายที่ตั้งที่ทำา 

การเมืองนนทบุรีจาก “ตลาดขวัญ” ไป “ตลาดแก้ว” ดังกล่าว

อนึ่ง ปี พ.ศ.๒๒๐๘ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ยังลุ้นนัดสุดท้าย!

มันปอกลอกแว้งฉกรกจนเปรอะ

ทำาลายทิ้งยิ่งดีหมดที่เชอะ!

หยุดสะเออะสร้างคน “สร้างตน” เอง.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

    

 * สักวา “สถานการณ์” มันสับสน

ยังหน้าด้านหน้าทนสู่หนไหน

เศรษฐกิจย่ำาแย่แพ้ โพยภัย

ประชาชนบรรลัยไร้เยียวยา

ผู้นำาโง่กินข้าวเฒ่าล้าหลัง

มัวแต่ตั้งหลักสู้ดูเหมือนบ้า

พฤติกรรมเด็กวันนี้มีปัญญา

โห่หุยฮาขับไล่ “สะใจ” เอย.

  ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

   ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว 

กทม.

 * สักวา “อย่าเหม็นแร้ง” แย่งห้ำาหั่น

กาอย่าเหม็นกาด้วยกันเข้าหาญหัก

หงส์อย่าเหม็นหงส์ร่วมชั้นพาลแบ่งพรรค

ให้ประจักษ์สายพันธุ์อย่างมั่นคง

ฐานะเพื่อนเตือนได้เตือนไปเถิด

ผลบังเกิดดีงามตามประสงค์

เลิกนินทาว่าร้ายสลายวง

เกียรติซื่อตรงต่อกัน “ค้ำายัน” เอย.

 กวาง กรุงเก่า(แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุธยา

 มฤคมาศ ตั้งใจงาม/เขตลาดพร้าว กทม.

    

 * สักวา “ยาจก” ถกเศรษฐี

จักจนมีคือมนุษย์สุดวิสัย

เงินทองสิ่งสมมุติจุดเตือนใจ

หยุดนำาใช้วัดค่าราคาคน

เสมอภาคสิทธิ์เสรีที่เทียบเท่า

ระบอบเก่าหรือใหม่,ใฝ่ทุกหน

ยึดสัจจะประจักษ์มั่นเลิกชั้นชน

สมเหตุผลสมศักดิ์ศรี “ตรงนี้” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 

จำาได้ว่าเมื่อครั้งย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรีไปสี่แยก

แครายใหม่ๆ ช่วงน้ันไปทำาข่าวท่ีซอยป่ินประภาคม บ้านพัก พล.อ. 

ชวลิต ยงใจยุทธ บ่อยๆ ศาลากลางยังไม่สร้างมีแต่ดินแดงสุด 

ลูกหูลูกตา รถไฟฟ้าก็ยังไม่มี เลยออกไปทางสะพานพระน่ังเกล้า 

ยังเป็นทุ่งเสียส่วนใหญ่ ปัจจุบันคอนโดมิเนียมเต็มพรึ่บไปหมด

แล้วครับ ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา.

ร

ส

นพ.ระวี มาศฉมาดล



แบงก์รัฐกางผลงานครึ่งปี

จับตา‘ปัญหาฟองสบู่อสังหาฯจีน’

สัญญาณเตือนภัยวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่-แก้ได้ยาก!

ศักดิ์สยามสั่งเร่งแลนด์บริดจ์ฟุ้งชงครม.65
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6 เศรษฐกิจ

อุ้มลูกหนี้สู้ โควิด6.8ล้านราย/ประกาศตรึงดอกเบี้ย

ฉัตรชัย ศิริไล

ไทยโพสต์ • ‘สมาคมแบงก์รัฐ’ โชว์ผลงาน 6 เดือนแรกปี 2565 

ผนึกพลังช่วยลูกค้าจากพิษโควิด-19 กว่า 6.8 ล้านราย วงเงิน

รวม 1.35 ล้านล้านบาท พร้อมประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ใน

ระดับต่ำานานที่สุด เพื่อช่วยลดภาระของลูกค้า-ประชาชน

น’ ประเทศมหาอำานาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นเบอร์ต้นๆ 

ของโลก การเติบโตของเศรษฐกิจเรียกว่าสามารถเป็นตัวชี้นำา

ทิศทางเศรษฐกิจของโลกก็ว่าได้ และตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจจีนก็ขยายตัวได้อย่างน่าจับตามอง จากความเฟื่องฟูนั่นเอง 

ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนจากตลาดจีนกระจายไปทั่วทุกมุมโลก

แต่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจ

ของจีนก็แทบจะกลายเป็นอัมพาต จากการใช้มาตรการ ‘ZERO 

COVID-19’ มีการปิดประเทศยาวนาน ส่งผลให้การผลิตหลุดชะงัก 

และยังมีอีกหลายมาตรการที่ออกมา จนแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้ช่วย

สนับสนุนภาคธุรกิจเท่าที่ควร และหนึ่งในธุรกิจสำาคัญของจีนที่ได้รับ

ผลกระทบอย่างหนัก นั่นคือ อสังหาริมทรัพย์

โดยดัชนีช้ีวัดยอดขายอพาร์ตเมนต์และบ้านมือสองของจีนชะลอ

ตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 11 เมื่อเทียบรายปี ซ่ึงเป็นสถิติท่ีร่วงลงยาว 

นานท่ีสุดนับต้ังแต่จีนพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์เมื่อช่วงทศวรรษ 

1990 ขณะท่ีดีมานด์ด้านการบริการและสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การก่อสร้างบ้านและยอดขายบ้าน คิดเป็นสัดส่วน 20% ของจีดีพี

ลู่ ถิง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโนมูระ โฮลดิงส์ ระบุว่า “นี่

เป็นช่วงขาลงครั้งรุนแรงที่สุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่วงระยะ

เวลาการหดตัวยังกินเวลานานกว่าเมื่อปี 2551 และปี 2557 ซึ่งส่ง                                                                                  

ผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก เนื่องจากจีนมีความ

ต้องการนำาเข้าเหล็กและทองแดงลดลง”

แม้จะมีการคาดการณ์ว่ายอดขายบ้านในจีนจะกระเตื้องขึ้นบ้าง

เล็กน้อยในปีนี้ เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นผ่อนคลายมาตรการควบคุม

ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัว แต่การล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้และอีก

หลายเมืองเมื่อช่วงเดือน มี.ค. ได้ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้

หดตัวรุนแรงกว่าปี 2564 ขณะที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ปรับลด

อัตราดอกเบี้ยจำานองลงในเดือน พ.ค. แต่ยอดขายบ้านในเมืองใหญ่ก็

ยังดิ่งลงกว่า 40% จากเดือน พ.ค. เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ส่งผล

ให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดทำาการและมีจำานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น

ด้าน โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในภาค

  

อสังหาริมทรัพย์ของจีนน้ัน คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนหดตัวลง 

1.4% ในปีน้ี น้อยกว่าผลกระทบจากการใช้นโยบายควบคุมโควิด-19 ซ่ึง

มีสัดส่วนเพียง 0.2% เท่าน้ัน โดยการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

จะทำาให้เป้าหมายการเติบโตท่ีจีนต้ังไว้ท่ี 5.5% ในปี 2565 น้ันยากจะ

สำาเร็จ ขณะท่ีนักวิเคราะห์บางคนคาดว่า แม้ในระดับ 3% ก็ยังทำาได้ยาก

ขณะที่ กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคาร

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BBL ได้ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก 

‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ โดยระบุว่า ตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุดที่ออกมา

มีความสำาคัญมาก และเป็นสัญญาณเตือนภัย เพราะในไตรมาสที่ 2 

จีนขยายตัวได้แค่ +0.4% เทียบกับปีก่อนหน้าติดลบ -2.6% เมื่อเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำาที่สุดของจีนในช่วง

ที่ผ่านมา (ถ้าไม่นับช่วงเกิดโควิดในปี 2563)

ที่เป็นสัญญาณเตือนภัยสำาคัญก็เพราะเรื่องนี้จะมีนัยกับระบบ

เศรษฐกิจโลกต่อไป เนื่องจากจีนเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจโลก 

เป็นเสาหลักที่ช่วยให้ โลกผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ ช่วงโควิดแรกๆ จีนก็

กลับมาขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว จนมีคนบอกว่า ครึ่งหนึ่งของยอดขาย

แบรนด์หรูโลกระหว่างโควิดมาจากผู้บริโภคจีน แต่ครั้งนี้ระหว่างที่เรา

กำาลังจะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจซบเซาจาก Perfect Storm จีนขยายตัวได้

แค่ 0.4% ส่วนหนึ่งคงมาจากการล็อกดาวน์เมืองต่างๆ แต่เมื่อลองไป

ดูลึกจะพบว่าการที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวไม่ดีน่าจะมีปัจจัยอื่นเช่นกัน

เพราะหลัง Wuhan และก่อนที่จะเผชิญโควิดระลอกใหม่

เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ต่ำากว่า 5% ถึง 6 ไตรมาส จาก 9 ไตรมาส!! 

เป็นหนังคนละม้วนกับช่วงก่อนหน้าที่จีนจะขยายตัวอย่างสม่ำาเสมอ 

6-8% ระหว่างปี 2555-2561 และขยายตัวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ 10-

15% ระหว่างปี 2546-2550 การเป็นเช่นนี้เพราะจีนกำาลังเผชิญกับ 

‘วิกฤตอสังหาริมทรัพย์’ ที่ยังลุกลาม บานปลายจาก Evergrand ได้

กระจายไปยังบริษัทต่างๆ ล่าสุดบริษัท Shimao ต้องผิดนัดชำาระหนี้ 

กระทั่ง Country Garden ที่เป็นเบอร์ 1 ก็ถูกกดดัน ราคาหุ้นตก ราคา

หุ้นกู้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 70% ของหน้าตั๋ว

ถ้าเบอร์ 1 ยังมีปัญหา ก็หมายความว่าบริษัทอสังหาฯ จีนส่วน

ใหญ่กำาลังลำาบาก!! ลูกค้าเริ่มไม่จ่ายค่างวดบ้าน เพราะสร้างไม่เสร็จ 

เจ้าหนี้ ไม่ยอมยืดหนี้ให้ ถ้าจะกู้ใหม่ ดอกก็แพงลิ่ว ถูก Downgrade 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านลดหายไปจาก

ตลาดถึง 1.4 แสนคนเนื่องจากโควิด-19 และราคาที่ดินเดือนแรกของ

ปีก็ปรับขึ้นมาแล้ว 9%

อีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด

แนวราบ จากการที่ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาโครงการแนวราบ

มากขึ้น รวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะกลับมาจัดเก็บในอัตรา

เดิม หลังปรับลดการจัดเก็บลง 90% ในปี 2564 ส่งผลให้นักลงทุน ผู้

ประกอบการ และสถาบันการเงินที่มี NPA สูง ต้องแบกรับต้นทุนที่

เพิ่มสูงขึ้น

EIC มองว่า ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยอาจต้องปรับ

กลยุทธ์รับมือความท้าทายดังกล่าว โดยกำาลังซื้อที่ยังฟื้นตัวช้า และ

ยังมีข้อจำากัด ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังต้องเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัย

ในระดับราคาที่เข้าถึงได้ และเน้นความคุ้มค่า อีกทั้งการพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัยจะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยในช่วง

ที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัว ผู้ประกอบการยังอาจต้องเน้นเปิด

โครงการในทำาเลที่มีอัตราดูดซับสูง พัฒนาโครงการที่มีขนาดเล็กลง 

เพื่อปิดการขายได้เร็วมากขึ้น

ขณะที่ โครงการแนว

ราบยังต้องเน้นเปิดเป็นเฟส 

รวมถึงผู้ประกอบการอาจต้อง

เริ่มเอาเทคโนโลยีมาช่วยใน

ด้านการก่อสร้าง เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ

ก่อสร้างและการบริหารจัดการ 

จะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก

ปัญหาขาดแคลนแรงงานและ

ต้นทุนแรงงานปรับตัวสูงขึ้น

ส่วน ดีดีพร็อพเพอร์ต้ี                    

(DDproperty) ได้คาดการณ์

ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย

ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2565 ว่า 

‘ยังมีโอกาสฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็น

ค่อยไป’ พร้อมแนะภาครัฐออก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีตรง

จุดมาช่วยเพ่ิมความสามารถใน

การซ้ือ ปลุกความเชื่อม่ันผู้บริโภค 

กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ให้ฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึน.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                   

การผู้จัดการธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธาน

กรรมการสมาคมสถาบันการเงิน

ของรัฐ เปิดเผยถึงผลการดำาเนิน

งานด้านการให้ความช่วยเหลือ

ลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบ

การที่ ได้รับผลกระทบด้านรายได้

จากสถานการณ์ โควิด-19 ในปี 

2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) 2.ธนาคารออมสิน 3.ธน

าคารเพื่อการเกษตรและสหกร

ณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 4.ธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

5.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำา

เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ 

6.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ 

ไทย (ธอท.) ว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย.

2565 มีลูกค้าที่ได้รับความช่วย

เหลือผ่านมาตรการต่างๆ จำานวน 

6,887,638 ราย คิดเป็นวงเงินสิน

เชื่อรวม 1,352,588 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นรายละเอียด

ตามโครงการความช่วยเหลือ 

ดังนี้ 1.โครงการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อ

ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้

ประกอบการ มีจำานวนสินเชื่อที่

ได้รับอนุมัติแล้ว 44,466 ล้าน

บาท 17,147 ราย เฉลี่ยอนุมัติสิน

เชื่อต่อรายอยู่ที่ 2.59 ล้านบาท 

2.โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ช่วย

เหลือผู้ประกอบการที่ต้องการลด

ภาระค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืมเงิน 

และให้สามารถกลับมาประกอบ

ธุรกิจเมื่อมีศักยภาพในอนาคต 

โดยมียอดภาระหนี้ที่ ได้รับความ

ช่วยเหลือรวม 3,441 ล้านบาท 

53 บัญชี

3.โครงการช่วยเหลือลูก 

หนี้ ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้                                       

จำานวน 958,025 ล้านบาท 

2,250,854 บัญชี 4.โครงการให้

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง มี

การอนุมัติสินเชื่อแล้ว 346,656 

ล้านบาท 4,590,483 ราย แบ่ง

เป็น สินเชื่อสำาหรับภาคธุรกิจ 

280,805 ล้านบาท 89,334 ราย 

และสินเชื่อสำาหรับรายย่อย 65,851 

ล้านบาท 4,501,149 ราย และ 

5.โครงการความช่วยเหลือลูกหนี้ 

ผ่านทางด่วนแก้หนี้ จำานวนผู้เข้า

ร่วมโครงการทั้งสิ้น 29,101 ราย 

สามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไข

หนี้ ได้สำาเร็จถึง 81.84%

สำาหรับ แนวทางการดำา 

เนินงานของสถาบันการเงินของ

รัฐ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วง

ครึ่งปีหลังของปี 2565 ยืนยัน

ว่าพร้อมพิจารณาตรึงอัตราดอก 

เบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำาให้นานที่สุด 

หรือหากมีความจำาเป็นต้องปรับ

ขึ้นตามคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) เพื่อบริหาร

ต้นทุนการดำาเนินงาน ก็จะปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ ให้น้อยที่สุดเพื่อ

ลดผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายของ

ลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบ

การ

พร้อมกับให้ความสำาคัญ

กับการติดตามดูแลให้ความช่วย

เหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือ

ผู้ประกอบการที่อาจยังคงได้รับ

ผลกระทบทางรายได้ และยังไม่

สามารถกลับมาประกอบอาชีพ

หรือดำาเนินธุรกิจได้ตามปกติ  

ผ่านมาตรการต่างๆ ที่มีความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ ความ

เสี่ยง และมีความยืดหยุ่น เพื่อ

รองรับสถานการณ์ที่อาจมีความ

ไม่แน่นอน จนกว่าจะกลับมามี                                    

ความเข้มแข็งทางรายได้และ

ผ่อนชำาระได้ตามปกติต่อไป.

ธกส.เดินเครื่อง

ผุด‘กรีนบอนด์’

หนุนเกษตรไทย

BJCทุ่มงบขยายกำาลังผลิตทิชชู

‘จี

ไทยโพสต์ • นายธนารัตน์ งาม                                            

วลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อ                                        

การเกษตรและสหกรณ์การ 

เกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.                                        

ตระหนักถึงผลกระทบจากสถาน 

การณ์ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลโดย    

ตรงต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

อย่างฉับพลัน จึงมีการวางนโยบาย

ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ คำ านึ ง

ถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมควบคู่

ไปกับการสร้างการเติบโตในภาค

เกษตรกรรม เพื่อหนุนระบบเศรษฐกิจ

ฐานรากให้เติบโตอย่างย่ังยืน ด้วย                                       

การจัดตั้ง ‘โครงการสินเชื่อผ่าน                                                

แหล่งเงินทุนพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม (Green Bond)’ และ 

‘โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

สินเชื่อสีเขียว (Green Credit)’ 

วงเงินรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท

สำาหรับ โครงการสินเชื่อ 

Green Bond เป็นการระดมทุน

จากภาคธุรกิจที่มีแนวคิดในการ

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาค

เกษตรกรรมของประเทศให้เดิน

ไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ เช่น การทำาเกษตร

อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และ

วนเกษตร รวมถึงกิจกรรมที่มุ่ง

เน้นในการดูแลและอนุรักษ์ส่ิงแวด 

ล้อม

เงื่อนไขสินเชื่อ กรณีกู้เพื่อ           

เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน เช่น ค่า

พันธุ์ ไม้ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าอุปกรณ์

ต่างๆ อัตราดอกเบ้ีย MRR-2 

ระยะเวลาชำาระคืนไม่เกิน 12 

เดือน พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน 

กรณีกู้เพื่อการลงทุนในการปลูก

ไม้เศรษฐกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 

15 ปี พิเศษสูงสุดไม่เกิน 20 ปี                         

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 อยู่ที่ 4%, 

ปีที่ 6-10 MRR-2 (ปัจจุบัน MRR 

เท่ากับ 6.50% ต่อปี) และปีที่ 11 

เป็นต้นไป อัตรา MRR-1 และ

กรณีกู้เพื่อการลงทุนในการสนับ 

สนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ อัตรา

ดอกเบี้ย MRR-2.25.

ไทยโพสต์ • BJC ทุ่ม 1.6 

พันล้าน เดินหน้าขยายกำาลัง                                        

การผลิตกระดาษทิชชูเพิ่ม 

27,500 ตันต่อปี เผยมีกำาลัง

การผลิตรวมมากที่สุดในประ 

เทศไทยและในกลุ่ม CLMV 

เตรียมส่งนวัตกรรมทันสมัย

สู่ตลาด

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสด์ิ                                        

ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้า

อุปโภคบริโภค บมจ.เบอร์ลี่                                         

ยุคเกอร์ หรือบีเจซี เปิด

เผยว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุค

เกอร์ เซลล็อกซ์ จำากัด ภาย

ใต้การบริหารของบีเจซี ได้ใช้

เงินลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาท 

ดำาเนินการขยายกำาลังการผลิต

กระดาษทิชชูเพิ่มขึ้น 27,500 

ตันต่อปี ในโครงการขยาย

กำาลังการผลิตเครื่องที่ 5 หรือ                                          

PM 5 ส่งผลให้บริษัทมีกำาลัง

การผลิตรวมสูงท่ีสุดในประเทศ 

สัมพันธวงศ์ • “ศักดิ์สยาม” 

สั่งเร่งแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง 

ศึกษาเสร็จภายในปีน้ี เล็งชง ครม. 

เคาะ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการ                                             

ทางน้ำา ยกระดับความปลอดภัย 

สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียง

ในอนาคต รวมทั้งแนวทางการ

พัฒนาท่าเรือด้านการท่องเที่ยว 

รองรับเรือขนาดใหญ่ เพื่อสร้าง

รายได้ในอนาคตด้วย ทั้งนี้มอบ

หมายให้ จท.ไปร่วมลงทุนกับ

ภาคเอกชน (PPP) ซึ่งจะช่วยลด

ระยะเวลาการดำาเนินการจาก

การรองบประมาณของภาครัฐ 

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อ 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรม                                              

เจ้าท่า (จท.) ครบรอบ 163 ปี 

และเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุม

ความปลอดภัยและการจราจร

ทางน้ำา ว่า ตลอดระยะเวลา 163                                                   

ปีที่ผ่านมา จท.ได้ปรับปรุงและ

พัฒนาหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนา                                       

ภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง สอด

รับกับนโยบายของรัฐบาลมุ่ง

สู่ “MD NEXT 2023” เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชา 

ชนให้ได้รับความสะดวก ทั่วถึง                                      

และปลอดภัย อาทิ การพัฒนา

ศักยภาพการขนส่งทางน้ำา และ

เตรียมความพร้อมมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยทางน้ำา อีก                                                 

ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก                                                    

ท่องเที่ยวในโอกาสที่ประเทศ 

ไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประ 

เทศอย่างเต็มรูปแบบ.

ไทยและในกลุ่มซีแอลเอ็มวี

นอกจากนี้ บริษัทวางแผน

การขยายการผลิตกระดาษทิชชู

ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีโรง                                                    

งานตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนาม 2 

แห่ง คือ BJC Cellox Viet Nam 

Company Limited และ Vina 

Paper Company Limited และที่

ประเทศกัมพูชา 1 แห่ง คือ BJC 

Cellox Combodia Company 

Limited ทำาให้กำาลังการผลิตกระดาษ

ทิชชูรวมของกลุ่มบีเจซีมีมากกว่า 

90,000 ตันต่อปี ซ่ึงนับว่าสูงท่ีสุดใน

ประเทศไทยและในกลุ่มซีแอลเอ็มวี

ส่วนภาพรวมตลาดกระ 

ดาษทิชชูของบีเจซีในปีนี้ คาด

ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

กว่า 11% โดยส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากปัจจัยดีมานด์ ในตลาดที่

ขยับขึ้นจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผล                           

ให้ความต้องการใช้งานกระดาษ

ทิชชูสำาหรับทำาความสะอาด

ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย                     

รวมถึงพฤติกรรมการใช้กระ 

ดาษเช็ดหน้าเพื่อการแต่ง

หน้าขยายตัว การใช้เพื่อซับ

เหงื่อบนใบหน้าและลำาคอ 

รวมถึงการใช้สำาหรับเช็ดมือ

ขณะเดียวกัน บริษัท

วางแผนด้านการตลาดเพ่ือ

โปรโมตสินค้าใหม่หรือลาย

ใหม่ อาทิ เซลล็อกซ์ เพื่อผลัก

ดันให้ตลาดเติบโตต่อเน่ือง 

ผ่านการใช้ส่ือและกิจกรรม

การตลาดแบบครบวงจร ท้ัง

ออฟไลน์ ออนไลน์ และอินฟลู

เอนเซอร์ และวางแผนร่วม

มือกับไลน์เฟรนด์คาแรกเตอร์

ยอดฮิตระดับโลก ออกลาย

ใหม่ เพื่อตอกย้ำาตำาแหน่ง

แบรนด์ผู้นำาอันดับหนึ่งใน

ตลาดกระดาษทิชชูที่สามารถ

ครองใจผู้บริโภคทั่วโลก.

มาสด้าผุดโชว์รูมจับลูกค้าย่านบางนา

นายทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหารบริษัท มาสด้า เซลส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือกลุ่มบริษัท กวง

ไถ่ ทุ่มงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ

แบบครบวงจรแห่งใหม่แบบ 4S เฉพาะโชว์รูมฝ่ายขายรถยนต์

ใหม่มีขนาด 3 ชั้น พร้อมทั้งศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมตัวถังและ

สี ภายใต้ชื่อ “มาสด้า กวงไถ่” บนทำาเลศักยภาพริมถนนบางนา-

ตราด กม.29 บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ หรือมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 10,000 

ตารางเมตร มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อ

รองรับลูกค้าในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

สสว.อัดเงินยกระดับศักยภาพ SME

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ได้อนุมัติและเริ่ม

ลงนามในสัญญาอุดหนุนเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้

ประกอบการ SME ผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ BDS ไปแล้ว 

กว่า 100 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม

อาหาร สิ่งทอ เหล็ก ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ โดย สสว.จะ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบ

ร่วมจ่ายสัดส่วน 50-80% ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินราย

ละ 200,000 บาท

‘จุรินทร์’ สั่งการทูตพาณิชย์เร่งตลาดจีน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีสถานการณ์ที่จีนสั่งห้ามนำาเข้าสินค้าบาง

รายการจากไต้หวัน ว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ของไทยที่ประจำา

อยู่ในจีนทำาการสำารวจว่ามีรายการสินค้าในหมวดไหนบ้างที่ ไทย

สามารถส่งสินค้าไปยังจีน เพื่อชดเชยสินค้าไต้หวันที่ไม่สามารถ

ส่งออกไปยังจีนได้ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ในวันที่ 24-25 ส.ค.นี้ มีผู้ส่งออก

ไทยตอบรับแล้ว 150 ราย ผู้ซื้อ ผู้นำาเข้าจากจีน ฮ่องกง 200 ราย

เข้าร่วม มั่นใจช่วยดันส่งออกเพิ่มขึ้นได้

FPT ปลื้มครึ่งปีแรกผลประกอบการตามเป้า

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เฟร                                                                             

เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT ผู้นำาบริการอสังหา 

ริมทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัทมีผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรก หรือ

เดือน ม.ค.-มิ.ย. จำานวน 7,788 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ของบริษัท และสะท้อนความสำาเร็จจากการประยุกต์ใช้แผนกลยุทธ์                                                                                   

ธุรกิจเชิงรุกในช่วงที่ผ่านมากับทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอสังหา 

ริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม นอกจาก

นี้ยังได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

SENA กางแผนครึ่งปีหลังผุด 12 โครงการ

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เส

นาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เปิดเผยว่า ในครึ่งหลังของปี 

65 บริษัทจะรุกตลาดทั้งแนวราบและแนวตั้ง โดยจะเปิดใหม่ 12 

โครงการ รวมมูลค่า 7,181 ล้านบาท พร้อมทั้งส่งบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ ที แอนด์ ที สอยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ NPA/NPL 

เติมพอร์ตบริหารต่อยอดปั้นรายได้ภายใน 3 ปี ล่าสุดออกซิงเกิล

ใหม่คอร์เปอร์เรทแบรนดิ้งผ่านรูปแบบมิวสิกมาร์เก็ตติ้ง ย้ำาเส้น

เรื่องแนวคิด Made From Her “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า” 

เตรียมคิกออฟพร้อมกันวันนี้

SCGP คาดผลดำาเนินงานครึ่งปีหลังโต

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ Chief Financial Officer บมจ.เอส

ซีจี แพคเกจจ้ิง หรือ SCGP เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานในคร่ึง

ปีหลังน้ีน่าจะเติบโตดีกว่าคร่ึงปีแรก เนื่องจากปริมาณการขายธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์ยังเติบโตต่อเนื่อง ท้ังจากการขยายกำาลังการผลิตและ

การควบรวมกิจการ (M&P) ท่ีจะดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่การ

ทำา M&P จะดำาเนินการอย่างระมัดระวังมากข้ึนเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันท่ียังคงผันผวน รวมถึงเน้นการบริหารจัดการ

ด้านต้นทุนให้ดีต่อเนื่องเพื่อให้ส่งผลดีต่ออัตราการทำากำาไร.

58,838.20

5/8/65

1,601.09
+2.34

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,221.89 6,727.09 -505.20
 4,894.74 5,006.85 -112.11
 28,188.68 27,287.24 +901.44
 19,532.89 19,817.01 -284.13

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.08 35.81
ยูโร 35.73 36.84
ปอนดสเตอรลิง 42.33 43.91
เยน (100 เยน) 26.14 27.27
หยวนจีน 4.95 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,050 30,150
ทองรูปพรรณ 29,516 30,650
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

แถมราคาบ้านก็เริ่มลง ทำาให้คนชะลอการซื้อออกไป

“ภาคอสังหาฯ เป็นภาคเศรษฐกิจท่ีใหญ่ในจีน เมื่ออสังหาฯ เกิด

ปัญหาก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นำามาซ่ึงเศรษฐกิจท่ีหมุนต่อลำาบาก 

พอมาประจวบกับการระบาดของโควิด เจอผลกระทบจากวิกฤตในยุโรป

และสหรัฐ การคล่ีคลายปัญหาของจีนก็ไม่ง่าย ต้องลดดอกเบ้ีย (ขณะ

ท่ีคนอื่นข้ึน) อัดฉีดสภาพคล่อง (ขณะท่ีสหรัฐเร่ิมดูดกลับ) นอกจากน้ี

ระหว่างท่ีสู้กับปัญหาเหล่าน้ี ตัวเลขล่าสุดช้ีว่าเด็กจบใหม่ของจีนตกงาน 

1 ใน 5 มีแบงก์ล้มในเมืองเล็ก ข่าวเหล่าน้ีไม่ใช่ข่าวของเศรษฐกิจท่ี

แข็งแกร่ง แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีกำาลังสู้กับปัญหา ต้องปรับตัว และมีนัย

ต่อไปว่าจีนจะไม่สามารถทำาหน้าท่ีเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจโลกในช่วงท่ี

เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ช่วงลำาบากในปีหน้า จากทุกทีท่ีจะมีเศรษฐกิจจีน

ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกในยามคับขัน รอบน้ีผีซ้ำาด้ำาพลอย และจีนอาจจะ

เป็นอีกปัจจัยท่ีทำาให้วิกฤตข้างหน้าแก้ได้ยากข้ึน”

ทั้งนี้ ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอาจต้องใช้เวลาใน

การแก้ปัญหานานกว่าจะแก้หนี้เสียที่มีได้ และจีนยังไม่เคยเจอปัญหา

วิกฤตลักษณะนี้ ทำาให้การลงทุนที่ขยายไปมาก เมื่อเจอปัญหาอาจต้อง

ใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นตัว

ตัดภาพมาท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ

และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ได้เคยออกบทวิเคราะห์ 

EIC มองตลาดท่ีอยู่อาศัยปี 2565 หลังการระบาดของโควิด-19 ยังฟ้ืน

ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางความท้าทายท่ีผู้ประกอบการอาจต้อง

ปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ โดยตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบยังคงเป็นกลุ่มท่ีนำา

ตลาด ขณะท่ีตลาดคอนโดมิเนียมเร่ิมมีสัญญาณการฟ้ืนตัว

นอกจากนี้ยังมีประเด็นความท้าทายที่ต้องจับตามอง ทั้งอัตรา

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาก ซึ่งจะกระทบต่อกำาลังซื้อ ขณะที่หนี้ครัวเรือนก็

ยังอยู่ในระดับสูงเช่นกัน จะกระทบกับคนรายได้ปานกลาง-ล่างมาก

ที่สุด ซึ่งจากการสำารวจของ EIC พบว่า คน 35% ไม่มีแผนจะซื้อที่

อยู่อาศัย และในทางกลับกันมีเพียง 12% เท่านั้นที่มีแผนจะซื้อที่อยู่

อาศัยภายใน 1 ปี, ต้นทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น ทั้งจากราคา

ที่ดิน ราคาวัสดุก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูง

ขึ้น ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดย

เพียง 4 เดือนแรกของปีนี้เท่านั้นราคาเหล็กปรับขึ้นไปแล้ว 23% จาก

เศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง

การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและ

อันดามัน (แลนด์บริดจ์) ชุมพร-

ระนอง ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การศึกษาของสำานักงานนโย 

บายและแผนการขนส่งและ

จราจร (สนข.) ซึ่งคาดว่าจะ

ศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2565 

ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติจาก                                                              

นั้นจะสร้างความรับรู้ของประชา                 

ชน โดยการจัดโรดโชว์ของโครง  

การทั้งในประเทศและต่างประ 

เทศเพื่อดึงดูดความสนใจของ

นักลงทุนต่อไป 

สำาหรับ เป้าหมายการ                                                    

พัฒนา ขนส่งทางน้ำาในอนาคต                                                      

นั้น จท.ได้เดินหน้าการพัฒนา

ท่าเรือริมน้ำาเจ้าพระยา 29 แห่ง                                                

(ไม่รวมท่าเรือของเอกชน) ปัจจุ        

บันอยู่ระหว่างปรับปรุงท่าเรือให้

มีความทันสมัย และยกระดับ

ท่าเรือให้เป็นสมาร์ทพอร์ต คาด

ว่าจะดำาเนินการปรับปรุงแล้ว

เสร็จภายในปี 2567 โดยได้มอบ

หมายให้ จท.บูรณาการร่วมกับ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการ

พัฒนาเรือในคลองแสนแสบ                                                   

โดยการนำาเรือไฟฟ้ามาให้บริการ 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

รคกระดูกพรุน หมายถึงโรคที่ความแข็งแรง

ของกระดูกลดลง จนทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อ

ก�รเกิดกระดูกหัก โดยเหตุที่อุบัติเหตุเล็กน้อย

ก็อ�จจะทำ�ให้กระดูกหักได้ คว�มสำ�คัญกับ

อันตร�ยของโรคนี้ ถ้�เป็นปกติโดยทั่วไปเดินหกล้ม

บนพื้นร�บธรรมด� เร�ไม่เป็นอะไร อย่�งม�กเร�

อ�จจะข้อเท้�พลิก เจ็บมือนิดหน่อย เอ�มือยัน

พื้นได้ แต่กลุ่มคนที่เป็นโรคกระดูกพรุน เร�ลื่นล้ม

บนพื้นร�บ ก็อ�จจะทำ�ให้เกิดกระดูกหักได้ มือยัน

พื้น ข้อมือหัก สะโพกกระแทกพื้น สะโพกหัก นี่คือ

คว�มอันตร�ยของโรคกระดูกพรุน

อ.นพ.กุลพัชร จุลสำ�ลี ศัลยแพทย์กระดูก

และข้อ สถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แนะนำ�

ก�รดูแลตัวเองของผู้มีปัญห�โรคกระดูกพรุนว่� 

เริ่มจ�กเรื่องแรกที่สำ�คัญตั้งแต่ระวังเรื่องพลัดตก

หกล้ม เนื่องจ�กเร�เป็นโรคกระดูกพรุน เร�ล้ม

นิดเดียวเร�อ�จจะกระดูกหักได้ กระดูกหักแล้ว

ชีวิตเปลี่ยนเลย เพร�ะฉะนั้นเรื่องก�รระวังพลัด

ตกหกล้มนี่สำ�คัญ ก�รจัดของที่บ้�นให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย เรื่องของขั้นบันไดต่�งๆ เร�อ�จจะต้อง

ไปจัดระเบียบบ้�น

เร�อ�จจะต้องหมั่นไปเจอแสงแดด 

เนื่องจ�กแสงแดดจะช่วยให้ร่�งก�ยเร�สังเคร�ะห์

วิต�มิน D ได้จ�กธรรมช�ติ วิต�มิน D จะช่วยให้

แคลเซียมจ�กอ�ห�รที่เร�กินเข้�ไปหรือจ�กอ�ห�ร

เสริมที่เร�กินเข้�ไปดูดซึมเข้�สู่กระแสเลือดได้ดีขึ้น 

ข้อแนะนำ�คือ เร�อ�จจะต้องไปเจอแสงแดดวัน

หนึ่งประม�ณสัก 15 น�ที เป็นแดดอ่อนๆ อ�จจะ

เลือกเป็นตอนเช้�หรือตอนเย็นก็ได้ อย่�งน้อยวัน

ละ 15 น�ทีก็เพียงพอ

ก�รออกกำ�ลังก�ยให้เหม�ะสมกับวัย ก�ร

ออกกำ�ลังก�ยที่จะช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้ ก็ต้อง

เป็นก�รออกกำ�ลังก�ยที่มีน้ำ�หนักลงบริเวณข้อ

ต่อต่�งๆ เช่น ก�รเดินเร็วๆ ก�รวิ่งเหย�ะๆ หรือ

ก�รเต้นแอโรบิกสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ จะช่วยเพิ่มมวล

กระดูกได้ ทำ�ให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้น นอกจ�ก

ก�รออกกำ�ลังก�ยจะช่วยเรื่องของมวลกระดูก

แล้ว ยังจะช่วยให้กำ�ลังกล้�มเนื้อมีสมรรถภ�พที่ดี 

สมรรถภ�พของกล้�มเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อต่�งๆ จะ

ดี และช่วยป้องกันก�รพลัดตกหกล้มได้อีกท�งหนึ่ง.

โ

กลิ่นหอม..เสริมสร้างบุคลิกภาพแบบมีสไตล์
เมื่อกระดูกพรุน..ต้องรู้จักดูแลตัวเอง

เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจ COVID-19

ชูฉัตร ประมูลผล รองเลข�ธิก�ร คปภ. ประธ�นพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วม

มือ ก�รเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลผลก�รตรวจ RT-PCR กรณีโรคติดต่อ

เชื้อไวรัสโคโรน� (COVID-19) ระหว่�งกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ กับกองทุนประกันวิน�ศภัย 

เชื่อมโยงหลักฐ�นก�รติดโควิด ประกันภัยเจอ-จ่�ย-จบ ตรวจหลักฐ�นเร็วขึ้น โดยมี นพ.ศุภกิจ 

ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ และ ชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดก�รกองทุนประกัน

วิน�ศภัย จิตวุฒิ ศศิบุตร น�ยกสม�คมน�ยหน้�ประกันภัยไทย และ นพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้

จัดก�รกองทุนประกันชีวิต ร่วมง�น ณ กระทรวงส�ธ�รณสุข วันก่อน

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 

มูลนิธิสวนสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ แถลงข่�วก�รจัดง�นสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมร�ชินีน�ถ 

“30 ปี สวนสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบ�รมี เพื่อปวงประช�” ระหว่�งวันที่ 10–15 สิงห�คม 

2565 โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ประธ�นมูลนิธิสวนสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ เป็นประธ�น 

พร้อมด้วย จงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และ ธิติ โลหะ

ปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ    72 พรรษ� สวน

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้เกษตรกร 

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นคว�มยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย 

มอบรถควบคุมอุณหภูมิจำ�นวน 12 คัน ให้เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์และวิส�หกิจ 9 กลุ่มทั่ว

ประเทศ เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รขนส่งผลผลิตจ�กแหล่งเพ�ะปลูก ใน “โครงก�รรับซื้อผลผลิต

ท�งก�รเกษตรตรงจ�กเกษตรกร (Direct Sourcing Model)” ของโลตัส เพิ่มประสิทธิภ�พ

โลจิสติกส์สินค้�เกษตร ด้วยก�รลดก�รสูญเสียจ�กก�รขนส่งในอุณหภูมิที่ไม่เหม�ะสม 

ทำ�ให้เกษตรกรมีโอก�สเพิ่มร�ยได้ และลูกค้�ได้ผักผลไม้สดใหม่คุณภ�พสูง เมื่อเร็วๆ นี้

3 เอ็ม ช่วยเหลือสังคม 

วิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธ�นบริห�ร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด นำ�ผลิตภัณฑ์ 

3 เอ็ม จ�กก�รจัดกิจกรรม 3M Moves ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ “ยิ่งก้�ว = ยิ่งให้” มอบให้แก่ศูนย์

รับบริจ�ค กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ธนสุนทร สว่างสาลี 

รองปลัดกระทรวง รับมอบ โดย 3 เอ็ม ได้บริจ�คผลิตภัณฑ์เป็นจำ�นวน 950 ชิ้น รวมมูลค่� 

222,732 บ�ท เพื่อส่งต่อให้กับองค์กร หรือหน่วยง�นที่ต้องก�รต่อไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่

มอบให้ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่ข�ดแคลนได้มีอุปกรณ์ที่จำ�เป็นใช้ แต่ยังช่วยส่งเสริมด้�น

สุขอน�มัยในก�รใช้ชีวิตประจำ�วันให้ดีขึ้นอีกด้วย

วิ่งด้วยกัน มันส์ด้วยใจ กับเซียงเพียวอิ๊ว

กลับม�อีกครั้งกับง�นวิ่ง SIANGPURE x WARRIX CITY RUN วิ่งด้วย

กันมันส์ด้วยใจ ร่วมจัดโดย “เซียงเพียว” แบรนด์ย�หม่องน้ำ�เซียงเพียวอิ๊ว

ระดับตำ�น�น และ “วอริกซ์” แบรนด์เสื้อผ้�กีฬ�ชั้นนำ�ของไทย  ง�นซิตี้รัน

นี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันเส�ร์ที่ 27 สิงห�คม 2565 ณ สน�มเซียงเพียว

ไบค์พ�ร์ค ซอยโยธินพัฒน� 3 วิ่งไปท�งเลียบด่วนร�มอินทร�-เอกมัย รวม

ระยะท�ง 9 กิโลเมตร เปิดรับสมัครนักวิ่งและผู้ที่ชื่นชอบก�รวิ่งออกกำ�ลังก�ย

ในเมือง ม�ร่วมปลุกพลังนักวิ่งในตัวคุณกันอีกครั้ง ลงทะเบียนสมัครฟรีในวัน

ที่ 7-12 สิงห�คมนี้เท่�นั้น ผู้ที่ม�ร่วมวิ่งจะได้รับประสบก�รณ์ออกกำ�ลังก�ย

เพื่อสุขภ�พที่ดี และสนุกมันส์ไปกับภ�รกิจต่�งๆ ที่จะได้พบเจอในเส้นท�งวิ่ง  

พิเศษสุดนักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง SIANGPURE x WARRIX CITY RUN รุ่นลิมิเต็ด

ที่แจกให้เฉพ�ะง�นนี้ที่เดียว พร้อมของร�งวัลและของที่ระลึกจ�กเซียงเพียว

และวอริกซ์อีกม�กม�ย ร่วมสมัครวิ่งหรือติดต�มข่�วส�รได้ท�ง Facebook: 

Siangpure หรือ Facebook: Siangpure Experience และ Line OA:@

Siangpure Experience

จัดแคมเปญใหม่รับวันแม่

แบรนด์รังนกแท้ ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ เครือซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด 

(ประเทศไทย) ชูกลยุทธ์อีโมชันนอลม�ร์เก็ตติ้ง รุกตล�ดเทศก�ลวันแม่ จับอินไซต์ผู้

บริโภคต่อยอดเป็นแคมเปญ “เพร�ะเวล�เดินช้�ลงไม่ได้” ส่งภ�พยนตร์ โฆษณ�ชุดใหม่                       

ชวนทุกคนดูแล มอบคว�มรัก คว�มห่วงใยให้แม่และคนที่รักด้วยผลิตภัณฑ์แบรนด์                                                

พร้อมเปิดตัวชุดของขวัญแบรนด์รังนกแท้ดีไซน์พิเศษ ‘ฟุโรชิกิ’  ศิลปะก�รห่อผ้�ของ

ญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงสื่อถึงก�รเป็น

ของขวัญที่ประณีต ใส่ใจ และ

มีคุณค่� แต่ยังส�ม�รถนำ�กลับ

ม�ใช้ใหม่ สอดรับกับแนวคิด

ด้�นคว�มยั่งยืน พร้อมกันนี้

เดินหน้�จัดโปรโมชั่นพิเศษ!                   

ลดสูงสุดถึง 25% ตั้งแต่วันนี้                                            

-17 สิงห�คม 2565 และรับ

ฟรี! ของที่ระลึกคอลเลกชัน                                      

พิเศษ ผลง�นออกแบบ

ของศิลปินไทยชื่อดัง ‘Give.

Me.Museums’

ง..ยังไม่ได้เกาะกระแสอินเทรนด์ ไปดูหนังบุพเพสันนิวาส 2 กับ

เข�แล้วม�ชวนคุยเรื่องร�วย้อนคว�มหลังไปในยุค “พระน�ร�ยณ์

มห�ร�ช” หรอกนะคะ 

แต่เพร�ะมีโอก�สได้ไปทัศนศึกษ�ที่ CANNABIZ WAY Valley ศูนย์

โอสถพระนารายณ์

ปลูกกัญชงกัญช�ที่ถูกกฎหม�ย ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

ซึ่งได้ทั้งคว�มรู้และแง่คิด วิธีดูแลสุขภ�พต�มภูมิปัญญ�ช�วบ้�นอัน

น่�ภ�คภูมิใจ ทำ�ให้เร�รู้ว่�ของดีที่กำ�ลังถูกด้อยค่�อย่�งรุนแรงในขณะ

นี้ที่เรียกว่� “กัญช�” นั้น เป็นตำ�รับย�ที่ใช้ม�น�นตั้งแต่อดีตก�ล

โอสถพระน�ร�ยณ์ม�กม�ยกว่� 198 ตำ�รับ ล้วนมีส่วนผสม

ของกัญช� ซึ่งหม�ยคว�มว่� บรรพบุรุษของไทยแต่โบร�ณท่�นเรียน

รู้จักส�ร CBD และ THC ในกัญช� ผสมผส�นกับสมุนไพรอื่นๆ ใช้

เป็นย�รักษ�โรคต่�งๆ ม�นมน�น 

ประเด็นปัญห�ที่ถกเถียงกันด้วยข้อกังวลต่�งๆ ม�กม�ยนั้น 

ล้วนเกิดจ�กกรณีที่คนไม่ป่วย นำ�ไปใช้อย่�งผิดวัตถุประสงค์เท่�นั้น

เอง   

มหกรรมก�รติเรือทั้งโกลนจึงเกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ จน

กัญช�กล�ยเป็น “จำ�เลย” และดูเหมือนว่� ถูกนำ�ไปต่อยอดเป็นเรื่อง

ประเด็นท�งก�รเมืองด้วย ทั้งๆ ที่มองในมุมข้อเท็จจริงแล้ว รู้กัน

หรือไม่ว่� ประเทศไทยของเร�นั้นมีผู้ที่มีปัญห�นอนไม่หลับอยู่ถึง 

27% ของประช�กร ส่งผลให้ต้องนำ�เข้�ย�นอนหลับจ�กบริษัทย�

ต่�งประเทศมูลค่�ถึง 8 หมื่นล้�นบ�ทต่อปี

ดีดลูกคิดไปม� ห�กบ้�นเร�ส�ม�รถต่อยอดตำ�รับ “โอสถ

พระน�ร�ยณ์” แทนย�นอนหลับจ�กต่�งประเทศได้ และสร้�ง

คว�มรู้คว�มเข้�ใจประช�ชนคนไทย ในปริม�ณก�รบริโภคหรือ

ก�รใช้ส�รสกัดกัญช�เพื่อช่วยให้นอนหลับทดแทนย�ฝรั่งได้..อะไร

จะเกิดขึ้น?!?

อย่าเพิ่งเชื่อมนุษย์ป้าก็ได้นะคะ แต่อยากเห็นของจริงล่ะก็

ไปที่ Cannabiz Way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จะได้เห็น

กับตาและเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ.

“ป้าเอง” 

ยั

ลิ่นหอมถือเป็นเครื่องปรุงแต่งวิธีหนึ่งที่

มีอิทธิพลต่อบุคลิกภ�พ รวมถึงเป็นก�ร

แสดงออกถึงตัวตนของผู้ใช้ได้เป็นอย่�งดี                    

เพร�ะกลิ่นหอมเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเสริม

สร้�งคว�มมั่นใจและทำ�ให้ไลฟ์สไตล์ของเร�ดูโดด

เด่น รวมไปถึงส�ม�รถสร้�งคว�มประทับใจให้แก่ผู้

อื่นได้ตั้งแต่แรกพบ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อก�รดูแล

สุขภ�พผิวและคว�มง�ม ‘ธัญ’ (THANN) ร่วมกับ

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นแฟชั่นและคว�มง�ม “วรรณพร  

โปษย�นนท์” ม�แนะนำ� “หลักก�รเลือกใช้กลิ่น

หอม เพื่อเสริมสร้�งบุคลิกภ�พให้ดูดีอย่�งมีสไตล์” 

วรรณพร โปษย�นนท์ ระบุว่� “ก�รมี

บุคลิกภ�พที่ดีย่อมมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ไม่เพียงแต่เป็น

เรื่องของก�รจัดแต่งทรงผม ก�รแต่งหน้� ก�รแต่ง

ก�ย แต่ยังรวมถึงกลิ่นหอมจ�กร่�งก�ยของเร�อีก

ด้วย ซึ่งเร�ส�ม�รถแต่งเติมกลิ่นก�ยของเร�ได้ด้วย

น้ำ�หอม เพร�ะในน้ำ�หอมจะมีฟีโรโมนธรรมช�ติเป็น

ส่วนประกอบ 

และมีคุณสมบัติ

ดึงดูดเพศตรง

ข้�ม ทำ�ให้เร�

ดูดี มีเสน่ห์ม�ก

ขึ้น เมื่อร่�งก�ย

ได้รับกลิ่นหอม 

กลิ่นจะถูกส่ง

ผ่�นประส�ทรับ

กลิ่น (Olfactory 

Nerves) ซึ่งอยู่

เหนือโพรงจมูก

ไปยังกระเป�ะรับกลิ่น (Olfactory Bulbs) และส่ง

ต่อไปยังสมองส่วนควบคุมอ�รมณ์ และคว�มรู้สึก 

(Limbic System) อณูของกลิ่นจะกระจ�ยไปต�ม

ประส�ทรับกลิ่นเข้�สู่สมองส่วนที่ควบคุมอ�รมณ์

และคว�มรู้สึก (Emotion Center หรือ Limbic 

ก

System) โดยไปกระตุ้นให้สมองสั่งก�รไปที่ระบบต่อม

ไร้ท่อ เพื่อหลั่งส�รที่มีประโยชน์ และมีอิทธิพลต่อ

อ�รมณ์และคว�มรู้สึก” 

โครงสร้�งกลิ่นของน้ำ�หอม (Notes) ส�ม�รถ

แบ่งเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนจะแสดงกลิ่นออกม�ใน

เวล�ที่แตกต่�งกัน โดยก�รรวมกันของกลิ่นอย่�งลงตัว

นำ�ไปสู่คว�มเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว

• กลิ่นแรก 

(Top notes) เป็นกลิ่น

หอมแนวสดชื่น ส่วน

ม�กมักใช้กลิ่นหอมที่

โดดเด่นเพื่อดึงดูดคว�ม

สนใจ อ�ทิ กลิ่นผลไม้

ตระกูลซิตรัส (มะกรูด, 

มะน�ว, ผิวส้ม),                               

ดอกไม้  (มะลิ, กุหล�บ, 

ดอกส้ม) และสมุนไพร 

(โหระพ�, เสจ, 

ล�เวนเดอร์) กลิ่น Top 

note จ�งห�ยไปภ�ยใน 15–20 น�ที 

• กลิ่นกล�ง (Middle notes) กลิ่นหลักของ

น้ำ�หอมทำ�หน้�ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่�ง Top notes 

และ Base Notes ให้เข้�ด้วยกันอย่�งลงตัว กลิ่นจะ

เริ่มปร�กฏขึ้นขณะที่ Top notes ค่อยๆ จ�งห�ยไป 

โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกลิ่นที่ให้คว�มรู้สึกสบ�ย อ�ทิ 

ซินน�มอน กุหล�บ กระดังง� ตะไคร้ และเนโรลี โดย

กลิ่นจะอยู่ได้ประม�ณ 2–6 ชั่วโมง

• กลิ่นพื้นฐ�น (Base notes) กลิ่นจ�งๆ ที่ช่วย

สนับสนุนและสร้�งคว�มซับซ้อน เป็นกลิ่นที่ระเหย

ช้�จึงทำ�ให้กลิ่นติดทนน�น อ�ทิ ไม้ซีด�ร์, ไม้จันทน์, 

วนิล�, แพทชูลี่ หรือมัสค์ โดยกลิ่นจะอยู่ได้ประม�ณ 

4–24 ชั่วโมง แล้วจะจ�งห�ยไป 

คุณวรรณพรกล่�วว่� กลิ่นของน้ำ�หอมส�ม�รถ

เชื่อมโยงกับบุคลิกภ�พ ก�รแต่งก�ย รวมถึงอ�รมณ์

ของเร�ได้ โดยตรง เร�ส�ม�รถเปลี่ยนกลิ่นของน้ำ�หอม

ได้ตลอดเวล� โดยไม่จำ�เป็นต้องยึดติดกับกลิ่นใดกลิ่น

หนึ่ง กลุ่มกลิ่นหอมแนวดอกไม้ (Floral) ช่วยเสริม

สร้�งบุคลิกให้เร�ดูอ่อนโยน สดใส รวมถึงส�ม�รถ

สร้�งคว�มรู้สึกโรแมนติก ในขณะที่กลุ่มกลิ่นหอม

ของพืชตระกูลส้ม (Citrus) ให้คว�มรู้สึกสดชื่น มีชีวิต

ชีว� ส่วนกลุ่มกลิ่นหอมของไม้หอม (Woody) จะให้

คว�มรู้สึกสุขุม น่�ค้นห� กลุ่มกลิ่นหอมแนวสมุนไพร 

(Herbs) ให้คว�มรู้สึกสะอ�ด สดชื่น กลุ่มกลิ่นหอม

แนวโอเรียนทอล (Oriental) ให้คว�มรู้สึกอบอุ่นและ

เย้�ยวน เป็นต้น

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำ�หอมให้เลือกหล�กหล�ย

รูปแบบ ซึ่งไม่ได้มีแต่แบบที่เป็นของเหลวเท่�นั้น แต่

ยังมีน้ำ�หอมแบบแห้ง หรือ Solid Perfume ม�ในรูป

แบบของเนื้อบ�ล์มที่มีส่วนผสมที่ช่วยบำ�รุงผิว 

อ�ทิ น้ำ�มันรำ�ข้�ว, เชียบัตเตอร์, โกโก้บัตเตอร์ 

และโจโจ้บ�ออยล์ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

จึงเหม�ะม�กสำ�หรับคนที่มีผิวบอบบ�งแพ้ง่�ย 

โดยน้ำ�หอมแบบแห้งจะบรรจุในตลับ เพื่อให้ง่�ย

ต่อก�รพกพ�และใช้ง�น ส�ม�รถแต่งแต้มคว�ม

หอมให้ร่�งก�ยของคุณได้ตลอดเวล� สำ�หรับข้อ

แนะนำ�ในก�รท�น้ำ�หอมประเภทนี้ให้กลิ่นติดทน

น�น ควรจะต้องทำ�ให้ถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ที่สุด โดยมีวิธีดังนี้

• ท�น้ำ�หอมบนข้อมือ และไม่ควรเอ�ข้อ

มือม�ถูกัน เนื่องจ�กจะทำ�ให้กลิ่นเพี้ยนได้

• ท�ต�มจุดชีพจรต่�งๆ เริ่มจ�กส่วนคอ 

(ใต้ติ่งหู ซ้�ย-ขว� ), ข้อพับแขน (ซ้�ย-ขว�), ข้อ

พับแขนด้�นหลัง (ซ้�ย-ขว�) รวมไปถึงบริเวณ

หน้�ข� (ซ้�ย-ขว�)  

• สำ�หรับผู้หญิงให้ท�บริเวณร่องอกเพิ่ม

เติมด้วย เพร�ะบริเวณร่องอกจะซึมซับกลิ่นได้

ดีกว่�ผู้ช�ย

สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้กับ

ร้�น ‘ธัญ’ (THANN) ทั้ง 12 ส�ข�ทั่วประเทศ 

หรือแต่งเติมคว�มหอมที่น่�ค้นห�กับผลิตภัณฑ์ 

“โซลิด เพอร์ฟูม” (Solid Perfume) ทั้ง 4 กลิ่น 

ได้แล้ววันนี้ที่ออนไลน์สโตร์  www.thann.co.th 
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8 ท่องเที่ยว

าไป จ.ตราด หลายคนก็คงมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันสวยงาม แต่

จะบอกว่า ตราดไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเก่าแก่อีกด้วย ที่จะพาไปรู้จักวันนี้ก็คือ 

วัดบุปผาราม ที่อยู่คู่กับเมืองตราดมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา โดย

วัดบุปผารามตั้งอยู่ บ้านปลายคลอง ถ.พัฒนาการปลายคลอง ต.วังกระแจะ 

อ.เมืองตราด วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด จากหลักฐานปรากฏว่าได้

สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ดังเห็นได้จากสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมต่างๆ

วัดบุปผาราม ในอดีตเรียกว่าวัดปลายคลอง ซึ่งมีการเรียกตาม

ลักษณะภูมิศาสตร์เพราะวัดอยู่ปลายคลองบางพระ หรือมีอีกชื่อที่ชาวบ้าน

เรียกก็คือ วัดเนินหย่อง เพราะพื้นที่มีเนินเล็กๆ ส่วนหย่องก็คือชื่อต้นไม้แต่

ปัจจุบันไม่มีแล้ว ส่วนชื่อวัดบุปผารามที่ใช้จวบจนมาถึงทุกวันนี้ สันนิษฐาน

ว่าเพราะบริเวณนี้มีสวนดอกไม้ป่าจำานวนมาก ผู้คนผ่านไปมาต่างก็ได้กลิ่น

หอมของดอกไม้ จึงได้นำามาตั้งชื่อวัด

ส่วนตัวโบสถ์หรืออาคารต่างๆ ภายในวัดก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์

แต่ยังคงโครงสร้างและอนุรักษ์ส่วนของเดิมศิลปะอยุธยาที่ยังสามารถรักษา

ไว้ได้ ทำาให้มีความทับซ้อนกันของศิลปะทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 

โดยวัดแห่งนี้เริ่มต้นสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ต่อมามี

การบูรณะซ่อมแซมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีการบูรณะ

ต่ออีกในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ จิตรกรรมฝาผนังของวัดเป็นฝีมือของช่าง

ฝีมือพื้นถิ่นที่เป็นชาวจีน ที่ได้ โล้เรือสำาเภามาตั้งรกรากอยู่อาศัยทำามา

ค้าขายอยู่ที่ จ.ตราด ซึ่งเป็นเมืองท่า งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมจึง

งดงามตามคติความเชื่อ สะท้อนกลิ่นอายความเป็นจีนที่หาชมได้ยาก

เราเริ่มต้นกันที่ พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม จ.ตราด ซ่ึงมีกฎเข้มงวดคือ

ห้ามถ่ายภาพ ด้วยเหตุผลความปลอดภัยของทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์ หรือ

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ไม่แน่ชัด แต่หากผู้อ่านมีโอกาสน่าจะไปเยือน

ให้ได้สักครั้ง เพราะคุ้มค่าอย่างมาก ภายในเต็มไปด้วยวัตถุโบราณหายากที่

ชาวบ้านได้นำามาถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส พระครูสารพิสุทธ หรือหลวงพ่อ

ถ้

ไหว้หลวงพ่อโต ชมจิตรกรรม-พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม จ.ตราด

โห จึงได้สะสมเรื่อยมา ทางกรมศิลปากรจึงได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อ

ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เปิดประตูเข้าไปถึงกับต้องอุทานในใจว่างดงาม

มาก เพราะมีทั้งพระเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสุโขทัย ที่เก่าที่สุด 2 องค์ อยู่ด้านข้าง

พระประธาน สังเกตได้จากใบหน้าจะเรียวเป็นรูปไข่ แย้มพระโอษฐ์

ถัดมาด้านหน้าพระประธาน องค์ตรงกลางคือ พระศรีอริยเมตไตรย 

ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระพุทธรูปองค์นี้เคยถูกขโมยไป จนเมื่อปี 2538 องค์พระ

ได้ปรากฏขึ้นที่ห้างสยามพารากอน ต่อมามีชาวฮ่องกงได้เช่านำาไปไว้ที่บ้าน 

หลังจากนั้นเกิดอาการเจ็บป่วย ธุรกิจล้มละลายโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้

นำากลับคืนมาไว้ที่ประเทศไทย โดยมีตัวแทนนำามาไว้ที่วัดบุปผาราม ในวัน

ที่ 11 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ ในตู้กระจกยังได้เก็บพระที่ทำาโดยช่างฝีมือพื้นถิ่น ซึ่ง

จะมีขนาดองค์ต่างๆ ส่วนตรงกลางจะเป็นเครื่องเบญจรงค์ในสมัยอยธุยา-

รัตนโกสินทร์ที่ได้ส่งแบบไปที่จีนเพื่อเผา จึงทำาให้ลวดลายเป็นฝีมือของช่าง

จีน เทวดาจึงลักษณะคล้ายกับชาวจีน มีความสวยน่ารักไปอีกแบบ

ได้เวลาท่องประวัติศาสตร์ในวิหารที่ตั้งเชื่อมต่อกันภายในระเบียง

คด ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการสร้างวิหารหลังคาทรงวิลันดา สังเกตได้จาก

เชิงชายยื่นออกมาคล้ายกับปีกนก นิยมสร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ                      

ซึ่งทั้งหลังคาและตัวอาคารได้มีการบูรณะโดยกรมศิลปากร แล้วเสร็จไป

เมื่อปี 2562 ภายในระเบียงคดนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์หลวงพ่อโต มีความสูง

อยู่ที่ 2.50 เมตร มีรูปแบบในการปั้นคือศิลปะอยุธยา จากฝีมือช่างพื้นถิ่น

ของตราด ทำาให้เราได้เห็นวิวัฒนาการของช่างฝีมือที่มีการพัฒนาการปั้น

พระ เพราะมีพระเศียรใหญ่สมดุลกับองค์พระ ซ่ึงคาดว่าช่างพื้นถิ่นชาว

จีนก็มีส่วนในการบูรณะด้วย เนื่องจากมีการนำาเปลือกหอยมาประดับไว้ที่

พระเนตร เล็บพระหัตถ์และพระบาท เพื่อเปรียบว่าพระพุทธเจ้ามีชีวิตจริงๆ

ส่วนที่เป็นไฮไลต์ที่สุดของโบสถ์แห่งนี้คือ จิตรกรรมผนังวัด ซึ่ง

แตกต่างจากวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก ย้อนกลับไปที่การสร้างวัดครั้งแรก

ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แน่นอนกาลเวลาผ่านไปหลายร้อยปีย่อม

ต้องมีการชำารุดทรุดโทรม จึงได้เริ่มการซ่อมแซมในช่วงรัชกาลที่ 4 ซึ่ง

บรรยากาศบ้านเมืองในตอนนั้นก็มีชาวจีนล่องเรือมาทำาการค้าขาย ทำาให้

วัดแห่งนี้ ได้รับการบูรณะโดยคหบดีชาวจีน โดยฝีมือช่างพื้นถิ่นชาวจีนได้

เป็นผู้สร้างงานจิตรกรรมบนผนังโบสถ์แห่งนี้ ตามหลักคติพุทธมหายาน มี

พระพุทธเจ้าเป็นแกนกลาง ด้านหลังหลวงพ่อโตคือจิตรกรรมลายดอก

โบตั๋นในกรอบสี่เหลี่ยม หากสังเกตจะมีความพลิ้วของผ้าม่าน ซึ่งผ้าม่านได้

ถูกวาดครอบบานช่องหน้าต่างทุกบาน ประดับด้วยลายผ้าต่างๆ ไม่ซ้ำากัน 

ด้านข้างคือกิเลนและสิงห์คาบคัมภีร์

ผนังทั้งสองด้านถูกวาดตกแต่งด้วยรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยม 

ภายในช่องเติมสีครามไล่ระดับสีลงมา แทนท้องฟ้าหรือสวรรค์ หากมองอีก

มุมก็คือสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ หมายถึง การไม่มีจุดสิ้นสุดของพระพุทธเจ้า 

แต่งเติมความสวยงามด้วยดอกโบตั๋น ส่วนด้านล่างถัดลงมาคือภาพของ

ชาวจีนด้วยเครื่องแต่งกายอย่างที่เราเห็นซีรีส์จีนย้อนยุค เล่าเรื่องราวตาม

สุภาษิต การต่อสู้ เปรียบเปรยการแบ่งชั้นระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ 

ฝั่งเบื้องหน้าหลวงพ่อโต เหนือบานประตูคือสัตว์มงคลตามความเชื่อจีน 

คือภาพของหงส์คู่ที่มีสัตว์ 5 ชนิดรวมอยู่ในตัวเดียว หัวเหมือนนกแก้ว คอ

เหมือนห่าน ตัวเหมือนไก่ ขาเหมือนอินทรี หางเหมือนนกยูง มีต้นโบตั๋นอยู่

ตรงกลางออกดอกแตกกิ่งก้านสาขางดงาม

มาคาเลียส จัดโปรที่พักริมทะเลใกล้กรุง

“มาคาเลียส” (Makalius) แหล่งรวมอี-เวาเชอร์ที่พัก ร้าน

อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศไทย นำาที่พักริม

ทะเลใกล้กรุงจัดโปรโมชั่น “มาคาเลียส โปรฟ้าฝ่าลดราคาท้าฝน” 

ลดสูงสุด 80% อาทิ 

AT T Boutique Hotel, 

Rodina Beach Hotel, 

Golden Tulip Pattaya 

Beach Resort, Sonia 

Residence Pattaya, 

Garden Cliffe Resort 

& Spa, T Pattaya 

Hotel และอีกมากมาย พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะลูกค้ามาคา

เลียส ไม่ว่าจะเป็น Soft Drink, Afternoon Tea, Seafood Dinner 

เป็นต้น เปิดจองเวาเชอร์แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่ www.makalius.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติม โทร. 0-2821-5215 หรือ Line Official @makalius

โปรแรงกับ ‘Good Deals’ กับ ‘Robinhood 

Travel’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษัท เพอร์                                                           

เพิล เวนเจอร์ส จำากัด ผู้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน 

Robinhood จัดกิจกรรม “Good Deals” ผ่านส่วนของ Robinhood 

Travel ภายใต้ โครงการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว Chiangmai 

Booster Shot ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2565 โดย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ มอบ

ส่วนลดสุดพิเศษทั้งค่าโรงแรม ที่พัก ค่าอาหารและฟรีค่าจัดส่ง 

ตามเงื่อนไขโครงการ หวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและอัตรา

การเข้าพักช่วงปลายปี 2565 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า 

40 ล้านบาท

รายละเอียด

แคมเปญ “Good Deals” 

สำาหรับการจองที่พัก

ในจังหวัดเชียงใหม่

กับ “Robinhood 

Travel” 1.จองโรงแรม 

1 บาท เพียงกรอก

โค้ด “CNX1” (ระยะ

เวลาจอง 1-7 สิงหาคม 

2565 เข้าพักได้ตั้งแต่ 

1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 

2565) 2.โค้ดส่วนลดโรงแรมสูงถึง 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด 

“BOOSTERCNX” เมื่อจองที่พักขั้นต่ำา 2 คืนขึ้นไป และมีมูลค่า

รายการจองโรงแรมตั้งแต่ 1,600 บาทขึ้นไปต่อการทำารายการ

จอง 1 ครั้ง (ระยะเวลาจอง 1-31 สิงหาคม 2565 เข้าพักได้ตั้งแต่ 

1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2565) 3.ส่วนลดโรงแรมชั้นนำาระดับ 5 

ดาว สูงสุดถึง 70% (ระยะเวลาจอง 1-31 สิงหาคม 2565 เข้าพัก

ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2565) ทั้งนี้รับสิทธิ์โค้ดส่วนลด

ค่าส่งอาหารฟรีสูงสุด 20 ครั้ง ในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร 

และรับโค้ดส่วนลดค่าอาหารฟรี 100 บาท! จำานวน 3 ครั้ง เมื่อ

สั่งอาหารขั้นต่ำา 200 บาทจากร้านค้าที่ร่วมรายการในจังหวัด

เชียงใหม่เท่านั้น.

ถัดมาที่ช่องระหว่างบานประตู จิตรกรได้เขียนภาพโต๊ะบูชาตาม

แบบจีน ที่มีรายละเอียดประณีตตามจินตนาการ เพดานก็ยังถูกประดับ

ลวดลายมงคลไม่แพ้ผนังเลยทีเดียว แถมยังซ้อนภาพให้ผู้ชมได้ลองค้นหา

ค้างคาว อีกสัตว์มงคลที่ถูกวาดประดับระหว่างคานไม้ อาจจะสังเกตยาก

หน่อยเพราะภาพวาดทั้งหมดนี้ ไม่มีการวางแบบ ทุกการวาดเส้นลงสีเป็น

ไปตามความคิดสร้างสรรค์ของช่างอย่างอิสระ และในปัจจุบันถือเป็นงาน

ศิลป์ที่งดงามจริงๆ

โบสถ์ใกล้ๆ กัน คือที่ประดิษฐานพระปางไสยาสน์ ที่สันนิษฐาน

ว่าบูรณะพร้อมกับหลวงพ่อโต เพราะที่พระเนตรมีการประดับด้วยเปลือก

หอยด้วยเช่นกัน ส่วนจิตรกรรมผนังและเพดานมีลายผลไม้มงคล นกคาบ

ดอกโบตั๋น ล้อมรอบด้วยดอกโบตั๋นอีกที อาจจะไม่มากเท่าโบสถ์หลังแรก 

เพราะกาลเวลาทำาให้ภาพเลือนรางหรือหายไปไม่น้อย

ด้านหลังโบสถ์จะเป็นพระมณฑปพระพุทธรูปปางบำาเพ็ญทุกรกิริยา 

เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ฐานเป็นศิลาแลง ปัจจุบันเรียกมณฑปหลวงพ่อ

โห เพราะท่านได้มาบูรณะในจำานวนเงิน 800 บาท มีจิตรกรรมภาพเขียนสี

ในสมัยรัชกาลที่ 3 สร้างขึ้นในปี 2442

อีกโบสถ์ที่สำาคัญซึ่งเป็นโบสถ์เก่าหลังแรกของวัดบุปผาราม ภายใน

จะมีฐานประดิษฐานพระประธานค่อนข้างใหญ่ โดยเป็นพระประธาน

ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 3 ลดหลั่นลงมาเป็นฐานสำาหรับประดิษฐาน

พระพุทธรูปจำานวนมาก ซึ่งบางองค์ก็ชำารุด สภาพจิตรกรรมบนเพดานก็มี

เพียงเค้าโครงของภาพเท่านั้น ในบริเวณวัดยังมีกุฏิสงฆ์ที่สร้างขึ้นในราวปี 

พ.ศ.2370-2375 จากไม้เนื้อแข็ง เป็นกุฏิขนาดเล็ก กว้างประมาณ 2 เมตร 

ยาว 4.50 เมตร 1 จึงจำาวัดได้เพียง 1 รูป ไร้สิ่งอำานวยความสะดวก มี

ทั้งหมด 11 หลัง โดยได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 ได้กล่าว

ไว้ว่า เป็นการสร้างที่ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตในพระธรรมวินัย 

ทุกวันนี้แทบไม่มีให้เห็นแล้ว

วัด นอกจากเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อในเรื่องของการสร้างบุญ ละ

บาปแล้ว ยังเป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่น่าสนใจ 

งดงาม และมีคุณค่าทางจิตใจด้วย.

บรรยากาศภายในโบสถ์หลวงพ่อโต พระปางไสยาสน์

จิตรกรรมมงคลบนเพดานที่เลือนรางตามกาลเวลา
หลวงพ่อโต พระเนตร เล็บพระหัตถ์และพระบาทประดับ

ด้วยเปลือกหอย

ภายในพระมณฑป เบื้องหลังพระคือจิตรกรรมเขียนสีใน

สมัย ร.3

จิตรกรรมม่านพลิ้วไหวทุกบานหน้าต่าง

ดอกโบตั๋น ภาพจิตรกรรมด้านหลังหลวงพ่อโต

หงส์ที่มีการผสมผสานสัตว์ 5 ชนิด จิตรกรรมเบื้องหน้าหลวงพ่อโต



26.840 วินาที และฟรีสไตล์ 50 เมตร คลาส S8 พชร สิงห์มา

นนท์ เวลา 29.15 วินาที คว้าเหรียญเงิน

เหรียญทองแดงได้จากฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย คลาส S4 

ภูวนาท นามน้อย เวลา 2.07.21 นาที, กบ 50 เมตร ชาย คลาส 

SB 12 อนันต์ วิเทศสุขสม เวลา 35 วินาที และฟรีสไตล์ 50 

เมตร คลาส S12 อนันต์ วิเทศสุขสม เวลา 28.62  วินาที

สรุปผลงานของทัพว่ายน้ำาพาราไทยในศึกอาเซียนพารา

เกมส์ ครั้งที่ 11 ปิดสระคว้าไปได้ 23 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 

24 เหรียญทองแดง.
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9กีฬา

กกท.พร้อมจัดหาอาชีพให้นักกีฬาคนพิการ

อินโดนีเซีย • กีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมืองสุรา

การ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สำาหรับเรื่องการดูแลนักกีฬา

คนพิการทีมชาติไทยนั้น กกท.ได้มีการร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน                                                               

การจัดระบบพัฒนานักกีฬา ตั้งแต่การเตรียมการฝึกซ้อมไปจนถึงการ

เข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขัน

อาเซียนพาราเกมส์แล้ว ยังมีการแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป ดังนั้นจะต้องมี

การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องโดยตลอด โดยนักกีฬาที่เป็นตัวแทน

ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่อง

ของการงานอาชีพต่างๆ โดย กกท., หน่วยงานราชการ และเครือข่าย

พันธมิตรต่างๆ จะมีการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่านักกีฬาต้อง

มีงานทำา แม้ว่าจะไม่สามารถรองรับนักกีฬาทั้งหมดได้ แต่ก็จะพยายาม

เต็มที่ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่

สนับสนุนกีฬาต่างๆ ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันกับคณะกรรมการพารา

ลิมปิกแห่งประเทศไทย ในการที่จะทำาให้นักกีฬาสามารถหาเลี้ยงตัวเอง

ได้ สำาหรับพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่สนามมานาฮาน เน

ชันแนล สเตเดียม เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย สถานีโทรทัศน์เพื่อการ

ท่องเที่ยวและกีฬา T Sports 7 จะถ่ายทอดสดเวลา 19.00-21.00 น.  

‘ทรรศพร-ธมจันทร์’ ได้ลุ้นคนละ 2 แชมป์

เมืองทองฯ • เทนนิสอาชีพ “ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 3 ประจำา

ปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองฯ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 เป็นรอบรองฯ ประเภทหญิงเดี่ยว 

“แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ นักหวดกรุงเทพฯ วัย 20 ปี มือวาง 5 และมือ 

18 ของไทย โชว์ฟอร์มชนะ “แอนนา” ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ วัย 20 ปี จาก

ปทุมธานี มือวาง 4 และมือ 15 ของไทย ได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-1 ส่วน

นัดตัดเชือกอีกคู่ “มะนาว” ธมจันทร์ มอมขุนทด วัย 25 ปี “หลานย่า

โม” นครราชสีมา ที่เคยติดทีมชาติไทยชุดเฟดคัพ 2020 มือวาง 3 และ

มือ 11 ของไทย ชนะมาหยา บุญญาอรุณเนตร ดาวรุ่งวัย 15 ปี มือ 53 

ของไทย (กรุงเทพฯ) เยาวชนทีมชาติ ปี 2564 ได้ 2-0 เซต 6-2, 6-0 ธม

จันทร์ทะยานสู่รอบชิงพบกับทรรศพร ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.2565 โดยนับ

เป็นการเข้าชิงสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันของทรรศพร, หญิงคู่ วรรษชล สวัสดี 

(พิษณุโลก)-กมลวรรณ บัวแย้ม (ชลบุรี) ชนะณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ 

(ประจวบคีรีขันธ์)-ภัทรวดี อธิษฐ์ โภคิน (กระบี่) 6-3, 6-5 Ret. (เจ็บตา) 

ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ (ปทุมธานี)-ทรรศพร นาคหล่อ (กทม.) ชนะเมลิสสา เซ 

(กทม.)-เวียร่า ดีเพิ่ม (ชลบุรี) 6-3, 6-1, คู่ผสม วรชน รักษ์ปวงชน (กทม.)-

ธมนพรรณ จงเลิศตระกูล (สิงห์บุรี) ชนะภาวินี ร่วมรักษ์ (กทม.)-สุธินันท์ 

ตัณฑเศรณีวัฒน์ (นครราชสีมา) 3-6, 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 ชญา

นนท์ แก้วสุทอ (สระบุรี)-ธมจันทร์ มอมขุนทด (นครราชสีมา) ชนะพร

นภัส หงส์จำารัสศิลป์ (นครปฐม)-พงศ์ศิริ นิโรจน์ (นครราชสีมา) 6-4, 6-2 

ทั้งนี้ จากผลในประเภทหญิงคู่และคู่ผสม ทำาให้ทรรศพร นาคหล่อ และ

ธมจันทร์ มอมขุนทด ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้คนละ 2 ประเภท โดยทรรศพร

เข้าชิงหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ ส่วนธมจันทร์เข้าชิงหญิงเดี่ยวและคู่ผสม 

ชมพรีเมียร์ลีกกับ LIVE SCORE เริ่ม 6 ส.ค.นี้

กรุงเทพฯ • กลับมาอีกครั้ง ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่งานนี้รายการ 

LIVE SCORE ซีซั่นใหม่ จัดมาให้มันส์กันยาวๆ 3 ฤดูกาลรวด 2022/23-

2024/25 พร้อมทัพ Influencer และนักพากย์ฝีปากกล้าชั้นนำาของไทย

ที่ยกขบวนมาสร้างสีสันให้ทุกแมตช์ และร่วมลุ้นและเชียร์ทีมที่รักไป

พร้อมๆ กันกับทุกคน ใน 4 ทีมทีมชั้นนำา ลิเวอร์พูล, อาร์เซนอล, เชลซี 

และแมนฯ ยูไนเต็ด ที่จะอยู่เชียร์เป็นเพื่อนเคียงข้างตลอดการแข่งขัน 90 

นาทีเต็ม กับ 4 แฟนพันธุ์แท้ของแต่ละทีม นำาโดย นิค NRsportsRadio, 

แตงโม-พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน, พีชชี่-วรันธร และน้องใหม่ไลฟ์สกอร์อย่าง 

“เก่ง” จากช่องคุยกันเนอร์ ครีเอเตอร์สายกีฬาที่กำาลังมาแรง ภายใต้

สังกัดออนไลน์ สเตชั่น ที่รับรองเรื่องฝีปากไม่แพ้ใครแน่นอน ร่วมเสริม

ทัพด้วย ป๋อง-กพล, ดีเจปาล์ม เป็นต้น และควงแขนมาพร้อมเหล่าเซ

เลบริตี้ที่คลั่งไคล้ในทีมเดียวกัน ที่จะคอยสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

มาร่วมวิเคราะห์ พูดคุยกันก่อนเกม เพิ่มบรรยากาศการเชียร์ให้ได้

อรรถรสเหมือนดูบอลกับเพื่อนถึงขอบสนามตลอดการแข่งขัน จัดให้ชม

กันสดๆ กว่า 456 คู่ ตลอด 3 ฤดูกาล แบบเต็มอิ่ม จุใจแน่นอน เพื่อ

จะได้ไม่พลาดกับ 4 ทีมใหญ่บนช่องทางของ Sports Influencers เหล่า

นี้ เชียร์ลิเวอร์พูล FB : https://bit.ly/FBNRsportsradio YT : https://

bit.ly/OS_NRsport /แมนยูฯ FB : https://bit.ly/FBTrueSportNetwork 

YT : https://bit.ly/OS_TrueSportNetwork /เชลซี FB : https://bit.ly/

FBTangMO YT : https://bit.ly/YTTangMo /อาร์เซนอล FB : https://

bit.ly/FB_AMINOR7 YT : https://bit.ly/OS_YTAMINOR7 เฝ้าหน้า

จอพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ คู่แรก เวลา 01.30 น. คริสตัล 

พาเลส พบ อาร์เซนอล, เวลา 18.00 น. ฟูแลม พบ ลิเวอร์พูล, เวลา 

23.00 น. เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม แมนฯ 

ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน เวลา 19.30 น.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะเทนนิสทีมชาติไทย

ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบิน 

การบินไทย เที่ยวบิน TG415 มุ่งหน้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก 

ประเภททีมหญิง รายการ “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริ

บาส์” (ชื่อเดิมคือ เฟดคัพ) ประจำาปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย 

กลุ่ม 2 อีเวนต์ เอ ระหว่างวันที่ 8-13 ส.ค.2565

ก่อนออกเดินทาง คณะเทนนิสทีมชาติไทยได้เข้าพบนายสุ

ชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเข้ารับพร ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 4 ส.ค. และในโอกาสนี้นายสุ

ชัยได้นำาเงินส่วนตัวมอบให้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 220,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจให้ทุกคนในการทำา

หน้าที่เพื่อประเทศไทย โดยมีพลโทอุชุกร สาครนาวิน อุปนายก

สมาคมฯ และนายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้

อินโดนีเซีย • การแข่งขันว่ายน้ำา กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง

ที่ 11 “โซโล 2022” ที่เตอร์ โตนาดี สวิมมิง เซ็นเตอร์ เมืองโซโล 

ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เป็นการชิงชัยเป็นวัน

สุดท้าย ทีมว่ายน้ำาไทยเก็บเพิ่มได้อีก 8 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 

และ 6 เหรียญทองแดง

โดยไฮไลต์อยู่ที่ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง คลาส S9 “เงือก

ปิ่น” อัญชญา เกตุแก้ว นักว่ายน้ำาตัวเก่งสาวไทย ผงาดแตะขอบ

สระคนแรกด้วยเวลา 30.56 วินาที คว้าเหรียญทอง ขณะที่เหรียญ

เงิน สุรีรัตน์ เกตุแก้ว เวลา 33.47 วินาที และเหรียญทองแดง 

ประกานทิพย์ ไชยวงค์ เวลา 35.35 วินาที

จากนั้น อัญชญา เกตุแก้ว นำาทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 

เมตรหญิงไทย ที่ประกอบด้วย ภัทรา กรังพานิชย์, สุรีรัตน์ คำาแก้ว 

และประกายทิพย์ ไชยวงค์ ช่วยกันเวลาทำาเวลา 5.27.84 นาที 

คว้าเหรียญทองเพิ่ม

ขณะที่เหรียญทองอื่นมาจากฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง 

คลาส S10 สุรีรัตน์ คำาแก้ว เวลา 5.53.85 นาที, ฟรีสไตล์ 100 

เมตร หญิง คลาส S5 วิลาสินี วงศ์นนทภูมิ เวลา 1.47.63, ฟรี

สไตล์ 50 เมตร หญิง คลาส S10 มลฤดี เก่งพิลา เวลา 31.79 

วินาที, ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง คลาส S14 ณัฐรินีย์ ขจร

เมธา เวลา 28.58 วินาที, ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย คลาส S10 

สัมปชัญญ์ สมาธิ เวลา 27.38 วินาที

ฟรีสไตล์ 50 เมตร คลาส S11 ไทยเหมาทั้ง 3 เหรียญ 

โดยทนงศักดิ์ หิตะคุณ เวลา 30.81 วินาที คว้าเหรียญทอง ขณะ

ที่เหรียญเงิน ชม สอนสำาโรง เวลา 31.70 วินาที และเหรียญ

ทองแดง สุกฤษฎิ์ เหมือนปอง เวลา 32.27 วินาที

ส่วนเหรียญเงินได้มาจากฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย คลาส 

S5 ภูชิต อิงชัยภูมิ เวลา 2.19.80 นาที, ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย 

คลาส S6 จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ เวลา 1.18.29 นาที คว้าเหรียญ

เงิน และบุญญฤทธิ์ พยุงสกุล เวลา 1.27.73 นาที คว้าเหรียญ

ทองแดง, ฟรีสไตล์ 50 เมตร คลาส S14 วชิรวิทย์ อินทร์ชู เวลา 

อังกฤษ • “ทีมวิวเวอร์” บริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชื่อดังระดับโลก

สัญชาติเยอรมัน ประกาศไม่ต่อสัญญาเพื่อเป็นสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อ

ของทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต่อไป หลังสิ้นสุดสัญญา

ฉบับเดิมในปี 2026

ก่อนหน้านี้ ทีมวิวเวอร์จรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์คาด

หน้าอกเสื้อ “ปีศาจแดง” แทนที่ของเชฟโรเลต เมื่อปี 2021 โดยมีระยะ

เวลาของสัญญาไปจนถึงปี 2026 พร้อมมอบเงินสนับสนุนเป็นเม็ดเงิน 

235 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ตลอดสัญญา 5 ปีเต็ม

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทีมวิวเวอร์ออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็น

ทางการว่าพวกเขาจะเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ไปจนจบสัญญาฉบับเดิมถึงปี 2026 และจะไม่มีการต่อสัญญา

ออกไป เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ

“การทำาสัญญากับยูไนเต็ดทำาให้บริษัทของเราได้รับความสนใจทั่ว

โลกเพิ่มขึ้นจากหลายปีก่อน” ทีมวิวเวอร์เริ่มแถลงการณ์

“อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ทาง

บริษัทตัดสินใจทบทวนแผนการตลาดระยะยาวออกมากันใหม่”

“ทางบอร์ดบริหารตัดสินใจแล้วว่าบริษัทต้องทำาทุกอย่างให้

ระมัดระวังมากขึ้น และเราตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนออกไป” โอ

ลิเวอร์ สเตล บอร์ดบริหารของทีมวิวเวอร์ ทิ้งท้าย

นอกจากนี้ เดลีเมล สื่อชั้นนำาของประเทศอังกฤษ รายงานว่า นับ

ตั้งแต่ทีมวิวเวอร์เข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อ “ปีศาจแดง” ส่งผลให้

มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงไปมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้

สำาหรับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังมีเวลาอีกถึง 4 ปีเต็ม ที่จะมอง

หน้าสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อรายใหม่เข้ามาสนับสนุนสโมสร และมี

รายงานจากสื่อในประเทศอังกฤษว่ามีหลายองค์กรยักษ์ใหญ่สนใจที่จะยื่น

มือเข้ามาซัพพอร์ตทีมต่อจากทีมวิวเวอร์แล้ว.

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประ

เทศไทยฯ, พลโทอุชุกร สาครนาวิน อุปนายกสมาคมฯ และไทย

ทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้กำาลังใจแก่นักกีฬาและ

เจ้าหน้าที่ชุดสู้ศึกเทนนิส “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริ

บาส์” ปี 2022.

กำาลังใจแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ด้วย

นายสุชัยกล่าวว่า ขอบคุณนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสีย

สละเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง

นี้ ขอให้นักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนประสบความสำาเร็จ ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บ ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแสดงฝีมืออย่างสุดความสามารถ หาก

คว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในกรุ๊ป 1 ได้ จะมีรางวัลให้ ขอให้ทุกคนโชคดี

ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะ

ผู้จัดการทีมไทย ได้ยืนยันถึงความพร้อมของทีมนักหวดสาวไทยว่า 

ตอนนี้นักกีฬาทุกคนพร้อมแล้วสำาหรับการแข่งขันที่มาเลเซีย การฝึก

ซ้อมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี ร่างกายฟิตสมบูรณ์ดีทุกคน 

ไม่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนเป้าหมายของทีมไทย อันดับแรกคือการเป็น

แชมป์กลุ่มก่อน เพื่อเข้าไปชิงโควตากรุ๊ป 1 ต่อไป

คณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดน้ี ประกอบด้วย ดร.ทวีศักด์ิ ศิลกุล 

อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีม, “โค้ชเอ็กซ์” นาย

พชรพล คำาสมาน กัปตันทีม, นายวีรภัทร สิริจริยาพร นักวิทยาศาสตร์การ

กรุงเทพฯ • ทีมนักเตะ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่

ในรี โว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) เปิดตัวชุดแข่งสู้ศึกฤดูกาล 2022/23 มา

พร้อมคอนเซ็ปต์ “THERE IS NO GIVING UP IN OUR RULES” 

“กฎเรา...ไม่มีคำาว่ายอมแพ้” สานต่อนโยบายรักษ์ โลกด้วยนวัตกรรม

การผลิตชุดแข่งที่ลดการเกิดน้ำาเสียสู่ธรรมชาติ และเนื้อผ้าที่ผลิต

จากวัสดุรี ไซเคิล

ชุดเหย้าฤดูกาล 2022/23 มาในรูปแบบคลาสสิกด้วยลวดลาย 

Half-Stripes (ลวดลายแบบครึ่ง) โดยบริเวณ Stripes (ลวดลาย) 

เป็นการไล่ระดับสีของสีแดงและสีดำา สื่อถึงการเคลื่อนที่และการ

หลอมรวมสปิริตของทีม และแบ่งครึ่งด้วยสีดำา แสดงถึงความดุดัน 

ความน่าเกรงขาม

ชุดเยือนฤดูกาลใหม่เป็นเสื้อแข่งสีม่วง ออกแบบด้วยลวดลาย

การไล่ระดับสีในตัวเสื้อ โดยการใช้สีม่วงสื่อถึงความมุ่งมั่นและจิต

วิญญาณ

ชุดแข่งที่สาม สีน้ำาเงินครามตัดด้วยสีทอง มาในลวดลาย 

Abstract Stripes (ลวดลายแบบนามธรรม) เป็นลายเส้นเหลี่ยมสลับ

กับเส้นโค้ง สื่อถึงการผสมผสานกันระหว่างความแข็งแกร่งกับความ

พลิ้วไหวสวยงามของเกมการแข่งขัน

ชุดแข่งผู้รักษาประตูของแข้งเทพในฤดูกาลนี้มาในลวดลาย 

True BUFC 2022/23 Signature ซึ่งเป็นลวดลายที่วาดขึ้นใหม่ใน

สไตล์ Abstract Doodle

สำาหรับชุดแข่งฤดูกาล 2022/23 ผลิตจากเนื้อผ้าที่มีส่วนผสม

ของเส้นใย Recycled Polyester Spandex ซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จาก

‘แข้งเทพ’เปิดชุดแข่งนโยบายรักษ์ โลก

เหมา • อัญชญา เกตุแก้ว (กลาง) นักว่ายน้ำาตัวเก่งสาวไทย 

ผงาดแตะขอบสระคนแรกด้วยเวลา 30.56 วินาที โดยมีสุรีรัตน์ 

เกตุแก้ว (ซ้าย) ได้เหรียญเงิน และประกานทิพย์ ไชยวงค์ ได้

เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำาฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง 

คลาส S9. 

กีฬา, น.ส.แพรวพรรณ แซ่ล้ี นักกายภาพ และนักกีฬา “แน็ต” พัณณิน 

โควาพิทักษ์เทศ, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญ

เดช, “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี และ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 

โดยท้ังหมดได้เดินทางไปถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลา

ประมาณ 12.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน (เร็วกว่าไทย 1 ช่ัวโมง).

กระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก 

รวมถึงย้อมผ้าด้วยเทคโนโลยี 

DryDye ซึ่งเป็นการย้อมผ้าโดย

ไม่ใช้น้ำา ลดการปล่อยน้ำาเสียสู่

ธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ทางน้ำา และตัดต่อด้วยผ้า Ari 

Signature Mesh เพื่อช่วยระบาย

อากาศ รวมถึงการตัดต่อในรูป

แบบใหม่ ตกแต่งขลิบบริเวณคอ

และแขนด้วยการทอลวดลาย

พิเศษ เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้เสื้อ

เหมาะแก่การสวมใส่ทั้งในและ

นอกสนาม

ชุดแข่งใหม่ของสโมสร 

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ใช้ลุยศึก

ฤดูกาล 2022/23 วางจำาหน่ายใน

ราคา 790 บาทสำาหรับเกรดแฟน

บอล และราคา 1,190 บาทสำาหรับ

เกรดนักเตะ โดยแฟนบอลสามารถสั่งซื้อผ่านการพรีออเดอร์ในไลฟ์ของ

เพจสโมสรในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไปจนถึง 

19.00 น. และชำาระเงินภายใน 20.00 น.ของวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม โดย

ชุดแข่งที่จะนำามาพรีออเดอร์คือ ชุดเหย้าฤดูกาล 2022/23 และชุดเยือน

ฤดูกาล 2022/23 ทั้งเกรดนักเตะและเกรดแฟนบอล

‘สุชัย’ปลุกขวัญเทนนิสหญิงไทย

‘บิลลี จีน คิง คัพ’งานดีมีรางวัล

รัสเซีย • ศาลในประเทศรัสเซียมีคำาพิพากษาลงโทษจำาคุกบริตต์นีย์ 

ไกรเนอร์ นักบาสเกตบอลสาวทีมชาติสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 9 ปี 

หลังเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาพกยาเสพติด

บริตต์นีย์ ไกรเนอร์ นักยัดห่วงสาวสังกัดฟีนิกซ์ เมอร์คิวรี ทีม

ในลีกดับเบิลยูเอ็นบีเอ สหรัฐอเมริกา ถูกตำารวจเข้าจับกุมที่สนามบิน

ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

จากการถูกตรวจพบหลอดบรรจุน้ำามันกัญชาในกระเป๋าเดินทาง

ทั้งนี้ นักบาสเกตบอลสาวกำาลังเดินทางไปเล่นให้ทีมยูเอ็มเอ็ม

ซี เยคาเทรินเบิร์ก สโมสรยัดห่วงในลีกรัสเซีย ซึ่งหลังจากการถูก

ควบคุมตัว เธอยอมรับผิดต่อศาลว่าพกพากัญชาไปจริง ก่อนที่ภาย

หลังจะออกมาบอกว่าเธอกระทำาไปโดยไม่เจตนา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ศาลใน

ประเทศรัสเซียมีคำาพิพากษาในคดีดังกล่าวว่า บริตต์นีย์ ไกรเนอร์ มี

ความผิดจริงข้อหาพกพายาเสพติด และมีคำาสั่งลงโทษจำาคุก 9 ปี ซึ่งเจ้า

ตัวถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจพาตัวออกจากห้องพิจารณาคดีโดยทันทีพร้อมกับ

ใส่กุญแจมือ

หลังมีคำาพิพากษาดังกล่าว โจ ไบเดน ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์รับทราบ โดยกล่าวว่า “บริตต์นีย์ ไกร

ศาลรัสเซียจำาคุก‘ไกรเนอร์’ 

ยัดห่วงสาวทีมชาติมะกัน9ปี

สำาหรับชุดแข่งทั้งหมดสโมสรจะวางจำาหน่ายอย่างเต็มรูปแบบ

พร้อมสกรีนเบอร์และชื่อผ่านช่องทางออนไลน์, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

ช็อป อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก และสนามทรู สเตเดียม                                       

ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะประเดิม

สนามด้วยการเปิดบ้านพบขอนแก่น ยูไนเต็ด.

ว่ายน้ำาไทยคว้า23ทองอาเซียนพาราเกมส์

เนอร์ ซึ่งเป็นพลเมืองอเมริกัน ถูกตัดสินจำาคุกในวันนี้ และมันเป็น

สิ่งที่ตอกย้ำาว่าบริตต์นีย์ถูกคุมขังโดยไม่ชอบธรรม และเป็นเรื่องที่ไม่

สามารถยอมรับได้”

“ผมขอให้ทางการรัสเซียปล่อยตัวเธอให้เป็นอิสระโดยทันที

เพื่อให้เธอได้อยู่กับภรรยา คนที่เธอรัก เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมทีม

ของเธอ” ไบเดนกล่าว

ช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลของสหรัฐพยายามช่วยให้บริตต์นีย์ ไกร

เนอร์ พ้นจากการคุมขังในประเทศรัสเซียมาตลอด โดยมีรายงานว่า

สหรัฐมีการเจรจาแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา เพราะพวกเขาต้องการให้

รัสเซียปล่อยตัวไกรเนอร์ รวมไปถึงพอล วีแลน เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง

ของสหรัฐที่ถูกคุมขังอยู่ก่อนหน้านี้ แลกกับการปล่อยตัววิกเตอร์ บูธ 

พ่อค้าอาวุธเถื่อนชาวรัสเซียที่ถูกจับกุมอยู่ในอเมริกา

สำาหรับบริตต์นีย์ ไกรเนอร์ ถือเป็นนักบาสเกตบอลหญิงที่

ประสบความสำาเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มีส่วนช่วยให้

ทัพยัดห่วงสาวแดนลุงแซมคว้า 2 เหรียญทองในโอลิมปิก 2016 ที่

บราซิล และโอลิมปิก 2020 ที่ญี่ปุ่น รวมไปถึงแชมป์โลก 2 สมัย ที่

ตุรเคียและสเปน พร้อมกับคว้าแชมป์ดับเบิลยูเอ็นบีเอ 1 สมัย ในปี 

2014 กับฟีนิกซ์ เมอร์คิวรี อีกด้วย.

‘ทีมวิวเวอร์’ไม่ต่อสัญญา

‘ผีแดง’เหตุพิษเศรษฐกิจ
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10 บันเทิงเทศ

รานอาหารไทยอัญญา ท่ีจะแนะนํา ในวันน้ีเปนรานอาหาร

ไทยแทตํารับโบราณ เหมาะสําหรับพาแขกบานแขกเมือง หรือคน

พิเศษของเราท่ีช� นชอบในรสชาติของอาหารไทยแทๆ  ไปชิมครับ

เจาของรานคือ คุณวรัญญา ทิพยภัณฑ เปนผูหญิงเกงท่ีอยู

ในแวดวงโรงแรมระดับ 5 ดาวมาตลอด และยังมีโรงแรมของตัว

เองอีกหลายแหง เชน THE PRINTING HOUSE ซ่ึงเปน LUXURY 

HOSTEL สไตล Industrial Loft ต้ังอยูใจกลางถนนดินสอ ประกอบ

ท้ังตัวของคุณวรัญญาเองเปนคนท่ีช� นชอบอาหารไทยอยางเปนชีวิต

จิตใจ มีความต้ังใจท่ีจะเผยแพรวัฒนธรรม รสชาติของอาหารไทย 

ใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติและนักชิมใหไดทราบ จึงไดรวบรวมเมนู

อาหารไทยโบราณแทๆ  ท่ีหารับประทานยากถึงยากมาก ท้ังอาหาร

คาวและอาหารหวานจากหลากหลายภูมิภาค มาไวท่ีรานอาหารไท

ยอัญญา ใหนักชิมไดล้ิมลองรสชาติวาอรอยน�าหลงใหลมากขนาด

ไหน

สถานท่ีต้ังของรานอยูถนนบํารุงเมืองตรงขามกระทรวง

มหาดไทยใกลแหลงทองเท่ียวและสถานท่ีอันเปนประวัติศาสตร

สําคัญมากมายหลายแหงของกรุงเทพมหานคร เม� อไดยืนบริเวณ

หนารานแลว จะมองเห็นเสาชิงชา ท่ีโดดเดนมีประวัติอันยาวนาน

อยางชัดเจน จึงมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติแวะมาชิมอาหารท่ีราน

มิไดขาด

เดินเขารานท่ีมีโตะน่ังไมมากนัก จะพบการตกแตงในแบบ

รวมสมัย บรรยากาศสบายๆ สไตล โมเดิรนคลาสสิก อาจจะพบกับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติหลายทานน่ังชิมอาหารอยางมีความสุข 

เหมือนอยางท่ีผมไดพบมา

สําหรับอาหารน้ันมีเมนูอาหารไทย

โบราณโดยฝมือของเชฟประจําราน คือ เชฟ

นัท ท่ีมีช� อจริงๆ วา เพ็ญนภา อินทรจันทร 

ใหไดเลือกส่ังโดยมีรายการอาหารพรอมรูป

ถายและราคาบอกไวอยางชัดเจนครับ

ถาแวะไปท่ีรานชวงเชาๆ เพราะราน

เปดต้ังแตเวลา 07.30 น.จะมีอาหารเชาแบบ

โบราณใหไดเลือกชิม เชน ขาวตมแหงไก 

(55 บาท) ไขกระทะทรงเคร� อง (65 บาท) ไข

ลวกเสิรฟพรอมโรตี (55 บาท) สะเตะไก,หมู 

เสิรฟพรอมโรตี (70 บาท) ขาวตมเสิรฟพรอม

ผัดผักบุงไฟแดง ยําไขเค็ม กุนเชียง และ

หมูฝอย (ชุดละ 79 บาท) และยังมี โอยวะ 

โอเล้ียง เสิรฟพรอมชารอน ไขลวก (ราคาชุดละ 65 บาท) ใหเลือก

อีกดวย (ทําใหนึกถึงสมัยเปนวัยรุนอยูตางจังหวัด เวลาเชาๆ)

อาหารโบราณสําหรับกินเลนๆ ท่ีจะขอแนะนําใหส่ังมาชิม คือ 

ของวางชาววัง ท่ีประกอบดวย มาฮอ ถุงทอง หม่ีกรอบอัญญา กุง

หมสใบ หมูสรง รสชาติแตละอยางติแทบไม

ไดเลยครับ ราคาชุดเล็ก 150 บาท ชุดใหญ 

ราคา 350 บาท แตถาชอบของวางชนิดใด

จะส่ังมากินเปนจานๆ อยางเดียวก็ตามใจ

ชอบ

เมนูอาหารจานหลักมีขนมจีน นํ้ายา

ตางๆ เชน ขนมจีนซาวนํ้า ขนมจีนนํ้าเง้ียว 

ขนมจีนนํ้าพริก ขนมจีนนํ้ายากะทิปลาชอน 

ขนมจีนนํ้ายาปาปลาชอน แตละอยางราคา

ชุดละ 180 บาท ท่ีพิเศษคือ ขนมจีนนํ้ายา

เน้ือปู ราคา 350 บาท ครับ

สําหรับแกงโบราณท่ีหากินยาก ตอง

ส่ังมาลองชิมใหได คือ แกงเหลืองตนคูน

ปลากะพง (280 บาท) ตนคูนนั้นคลายๆ 

กับตนบอนนํามาแกงกับพริกแกงรสชาติจัดจานแบบภาคใตใสเนื้อ

ปลากะพงสด กานคูนจะกรอบๆ นุมๆ กินคูกันกับไขเจียวสมุนไพร

หนังไกกรอบ (100 บาท) ที่ใสสมุนไพร มีทั้งใบโหระพา หอมแดง 

พริก โรยหนาดวยหนังไกกรอบ จะเขากันไดอยางดีมาก

แกงระแวงหมู (180 บาท) เปนแกงโบราณที่มาจากภาคใต 

มีลักษณะคลายๆ กับแกงเขียวหวานแตเพิ่มขมิ้นชัน และตะไคร 

ซึ่งเปนสมุนไพรชั้นยอด เขาไปเปนกึ่งแกงกึ่งผัดในละครโทรทัศน 

เร� อง บุพเพสันนิวาส ก็มีการเอยถึงแกงชนิดนี้ จะหอมทั้งสมุนไพร

ตางๆ และกะทิที่คั้นสด เพียงแคเขียนถึงน้ําลายยังสอออกมาเลย

เชียวครับ

อาหารสําหรับกินกับขาวสวยรอนๆ ท่ีขอแนะนําคือ หลนเน้ือ

ปู (300 บาท) นอกจากจะหอมกะทิและหอมแดงแลว เชฟท่ีราน 

อัญญายังใสเน้ือปูอยางไมกลัวขาดทุนกินคูกับผัดสดๆ จะอ่ิมแบบ

อรอยมากจนแทบจะลุกจากโตะไมไหวเชียว

ท่ีเห็นในเมนูแลวยังไมไดส่ังมาชิม ต้ังใจวามาคร้ังตอไปจะตอง

ไมพลาดก็คือ ตมกะทิสายบัว เปนเมนูโบราณท่ีเขากันกับหนาฝน

เปนอยางดี เพราะสายบัวจะอวบขาวไมเหมือนหนาแลง ท่ีสายบัวจะ

ส้ันดังคําพังเพยท่ีวา สายบัวบอกลึกต้ืนชลธาร เวลาเด็ดสายบัวตอง

มีวิธีเด็ดไมใชวิธีตัด แลวนําไปลวกพอสุก ตมใสกะทิและนํ้ามะขาม

เปยก รสชาติจะกลมกลอม เคยกินต้ังแตเปนเด็กๆ ยังจํารสชาติได

เปนอยางดีและยังเคยมีหนาท่ีเปนผูท่ีเด็ดสายบัวเพ� อเตรียมไวตมดวย

ครับ

ท่ีสําคัญของรานอาหารไทยอัญญา ใครไปใครมาเปนไมพลาด 

หรือถาไมมาก็ส่ังกลับไปท่ีบาน คือ ขาวแชชาววัง ซ่ึงเชฟประจําราน

จะตองพิถีพิถันทําขาวแชท่ีมีกรรมวิธีการทําท่ียุงยาก จุกจิก ออกมา

ใหลูกคาไดชิม เร่ิมต้ังแตตองใชเทคนิคในการหุงขาวแลวนํามาขัด

พอเมล็ดขาวแกรงก็หอดวยผาขาวบาง นําไปน่ึงเสร็จแลวนํามาผ่ึง

ใสหมอจุดเทียนอบคางคืนไว สวนเคร� องเคียงก็ตองพิถีพิถันทําต้ังแต

พริกหยวกสอดไสกุงและไก หมูหวานฝอย หอมทอดยัดไสปลา  

กระเบน ลูกกะปทอด ฯลฯ ท้ังหมดจะกินกับสมุนไพรตางๆ ท่ีเชฟ

จะตองประดิดประดอยทําออกมาอยางสวยงาม เชน กระชาย นิยม

แกะสลักเปนรูปดอกจําปา มะมวงดิบแกะสลัก เวลากินสมุนไพร

ตางๆ รสชาติจะตัดกันไปตัดกันมากับเคร� องเคียงทําใหหอมในปาก

จนแทบจะไมรูลืมเชียวครับ ขาวแชชาววังชุดเล็กราคา 350 บาท 

และชุดใหญราคา 550 บาท ท่ีสําคัญคือ ควรจะจองลวงหนาก็จะ

เปนการดีท่ีสุดครับ

เมนูอาหารแตละเมนูท่ีรานอาหารไทยอัญญาน้ี คุณวรัญญา

เธอจะพิถีพิถันใชแตวัตถุดิบชนิดท่ีดีเย่ียม นํ้าพริกก็ตองใชวิธีโขลก

เองไมใชเคร� องปน กะทิก็ตองค้ันสดๆ เพ� อความหอมและความมัน 

ซ่ึงผมคิดวาอาหารท่ีมีรสชาติอยางน้ี ราคาอยางน้ี บรรยากาศอยาง

น้ี ในเวลาอีกไมนานนักรานคงจะไมมีท่ีน่ังใหนักชิมไดน่ังชิมอยาง

แน�นอน เพราะคงจะมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีทราบขาวจากการ

บอกตอปากตอปากน่ังกันจนเต็มรานแน�ๆ  ครับ

เสนหอาหารไทยโบราณที่  

หองอาหารไทยอัญญา  
สี่กั๊กเสาชิงชา

ช� อ รานอาหารไทยอัญญา (ANYA AUTHENTIC THAI CUISINE)

เจาของ คุณวรัญญา ทิพยภัณฑ

สถานท่ี ส่ีก๊ักเสาชิงชา กระทรวงมหาดไทย จากส่ีก๊ักพระยาศรีตรงไปตามถนนเฟ� องนคร ผานวัดราชบพิธ 

ดานขางกระทรวงมหาดไทยจนถึงส่ีก๊ักเสาชิงชา เล้ียวซายประมาณ 30 เมตร จะพบสมาคมขาราชการกระทรวงมหาดไทย 

รานอยูฝงตรงกันขาม เปดบริการต้ังแตเวลา 07.30-22.00 น.โทรศัพท 0-2221-1330,08-1344-9333 หยุดวันอาทิตย

ตรียมพบศึกแห่งประวัติศาสตร์ที่

โลกต้องจารึก กับครั้งแรกของการ

ต่อสู้ ในสมรภูมิกำาปั้นที่แลกเฉพาะ

หมัดกันเน้นๆ ของสุดยอดนักสู้ขวัญใจชาว

ไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” เจ้าของแชมป์ K-1 

World MAX 2 สมัย บนเวที Bare Knuckle 

Fighting Championship (BKFC) ได้เร้าใจแน่

กับตำานานบทใหม่ในสังเวียนศิลปะการต่อสู้

มือเปล่าครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก ปะทะคู่ท้า

ดวลคนสำาคัญจากตุรเคีย “เออร์แกน วาโรล” 

(Erkan Varol) และเหล่าสุดยอดนักสู้กว่า  

24 ชีวิต ที่จะมาห้ำาหั่นกันอย่างดุเดือดบน

เวทีมวยราชดำาเนิน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 

2565 เวลา 18.00 น. กับรายการ “บีเคเอฟ

ซี ไทยแลนด์ พรีเซนเต็ด บาย สิงห์ ครั้ง 

ที่ 3” ภายใต้ชื่อรายการ “Moment of 

Truth” ให้แฟนๆ ได้รับชมกันแบบเรียลไทม์ 

หมัดต่อหมัด เน้นๆ เต็มทุกอารมณ์ ถ่ายทอด

สดทั่วโลกผ่านแอป BKFC ร่วมนำาเสนอโดย 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบิทคับ แคปปิตอล 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ โดย นิค แชปแมน และวรรธ

สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) 

สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และ

บาสเกตบอลออสเตรเลีย (BA) ประกาศราย

ชื่อเด็กชายและเด็กหญิง 64 อันดับแรกจาก 

18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ที่จะได้เดินทาง

ไปแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ

เข้าร่วมค่าย Basketball Without Borders 

(BWB) ครั้งที่ 12 ในเอเชีย ตั้งแต่วันอาทิตย์

ที่ 7 ส.ค. - วันพุธที่ 10 ส.ค. ที่ NBA Global 

Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกบาสเกตบอลระดับ

แนวหน้า ตั้งอยู่ที่ BA Center of Excellence 

ที่สถาบันการกีฬาแห่งออสเตรเลีย

BWB Asia 2022 จะถือเป็นครั้งแรกที่

โครงการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของ NBA 

และ FIBA   มีการจัดขึ้นในเอเชียแปซิฟิก นับ

ตั้งแต่ปี 2019 ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นครั้ง

แรกในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2016 ที่เมลเบิร์น 

การแข่งขัน “Save Zoo Run 2022 

@Khao Kheow Zoo” จัดโดยองค์การ

สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย บริษัท เดอะ พิน 

พอยท์ มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ จำากัด, จังหวัด

ชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) สำานักงานพัทยา ปิดฉากลงอย่าง

น่าประทับใจ ด้วยกองทัพนักวิ่งกว่า  

1,200 คน มาร่วมส่งความสุขให้แก่สัตว์

ป่า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพาะ

ขยายพันธุ์เสือลายเมฆและนกกาฮังเพื่อ

การอนุรักษ์ และดูแลสุขภาพสัตว์ชรา 

พร้อมมาตรการโควิด-19 ที่เข้มงวด

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

เปิดงาน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ อนนท์  

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว, 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำานวยการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ, นาย

ไพรัช สุขงาม รองผู้อำานวยการการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำานักงาน

พัทยา และนายเลอเลิศ อมรสังข์   

ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ โรงกลั่น บริษัท 

ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมเปิดการ

แข่งขันวิ่ง Save Zoo Run 2022 @Khao 

Kheow Zoo ซึ่งเป็นงานวิ่งรูปแบบใหม่ 

ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo  

Thailand วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุด

มันส์ ทุกสวนสัตว์ทั่วไทย เมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์เปิดเขา

เขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

สำาหรับรูปแบบและระยะการวิ่ง

ครั้งนี้ มี 3 ระยะ คือ Family Run 3 KM. / 

Fun Run 5.2 KM. / Mini Marathon 

10.5 KM.

โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับ 

สนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ไทยออยล์ อิชิตัน ไทเกอร์บาล์ม ครีมกัน

แดดอัลลี่ และกาแฟพันธุ์ ไทย รวมทั้งนัก

วิ่งทุกท่านที่มาร่วมวิ่งในวันนี้จะได้รับการ

ประกันอุบัติเหตุจากบริษัท ซิกม่าประกัน

ภัย ดูแลด้านความปลอดภัยสูงสุด และใน

การจัดการแข่งขันยึดแนวทางการปฏิบัติ

ด้านสาธารณสุข Covid Free Setting เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาด และปฏิบัติตาม

มาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้าน

การกีฬาอีกด้วย โดยดำาเนินงานควบคู่กับ

มาตรการทางด้านสาธารณสุข 

โดยผลการแข่งขันประเภท 10 

กิโลเมตร โอเวอร์ออลชาย ได้แก่ เมธี 

วรจานุพงค์ ทำาเวลาได้ 44.20 นาที โอ

เวอร์ออลหญิง ได้แก่ สโรชา ศิลประสพ 

ทำาเวลาได้ 49.42 นาที

ผลการแข่งขันประเภท 5.2 กิโล 

เมตร โอเวอร์ออลชาย ได้แก่ พงศกร  

วรพงศ์กิติพันธ์ ทำาเวลาได้ 19.33 นาที 

โอเวอร์ออลหญิง ได้แก่ อรสา วรพงศ์กิติ

พันธ์ ทำาเวลาได้ 29.21 นาที 

และผลการแข่ ง ขั นประ เภท  

3 กิโลเมตร โอเวอร์ออลชาย ได้แก่ ไทเซย์ 

อิโนกิ ทำาเวลาได้ 17.53 นาที โอเวอร์ออล

หญิง ได้แก่ อำาไพพรรณ เล็กมณี ทำาเวลา

ได้ 20.33 นาที

กิจกรรมวิ่ง SAVE ZOO RUN 2022 

จะมีต่อเนื่องไปยังสวนสัตว์ทุกแห่งใน

สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ 

รวม 9 สนาม (เหลือ 7 สนาม) โดยนักวิ่งทุก

ท่านจะได้ร่วมกันทำาบุญสมทบทุนโครงการ

เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก และดูแล

สุขภาพสัตว์ชรา สำาหรับงานวิ่งเพื่อสัตว์

ป่าสนามต่อไป “Save Zoo Run 2022 

@KhonKaen Zoo” ที่สวนสัตว์ขอนแก่น 

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 

สมัครได้ที่ WWW.APPKEELAA.COM.  

ครั้งแรกกับ‘Bare Knuckle Fighting’

‘บัวขาว’ดวลนักสู้ตุรเคีย 3 ก.ย.นี้
รวมพลนักวิ่งกว่า 1,200 คน เพื่อสัตว์ป่า  

Save Zoo Run 2022 @Khao Kheow Zoo

นัย วรรธนะกุล 2 บอสใหญ่แห่ง BKFC  

Thailand เชื่อมั่นการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับ

กระแสตอบรับล้นหลามจากแฟนนักชกและ

สาวกนักสู้ทั่วโลก หลังประสบความสำาเร็จ

อย่างสูงจากการจัดงานในพัทยาครั้งที่ผ่านมา

นักชกในตำานาน บัวขาว บัญชาเมฆ 

กล่าวถึงการแข่งขัน BKFC ว่า “เป็นเวทีการ

ต่อสู้ที่แตกต่างจากทุกเวทีที่ผมเคยแข่งขัน

มา เพราะในฐานะนักมวยไทย ผมคุ้นเคย

กับการใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธ ทั้ง

หมัด เท้า เข่า ศอก แต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก

ที่ผมจะต้องใช้กำาปั้นเพียงอย่างเดียวในการ

เอาชนะคู่แข่งให้ได้ นอกจากนี้ BKFC ยังใช้

สังเวียนทรงกลมที่จะไม่มีการต้อนคู่ต่อสู้เข้า

มุมแน่ๆ คุณต้องน็อกให้ได้อย่างเดียว จึง

นับว่าเป็นเวทีที่ท้าทายมากครับ แต่ถึงอย่าง

นั้นเป้าหมายเดียวของผมคือการเป็นแชมป์

รายการนี้ให้ได้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ภูมิใจ

อีกครั้ง และยังจะเป็นการช่วยโปรโมตกีฬา

การต่อสู้ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

มากขึ้น ดังนั้นผมขอกำาลังใจจากแฟนๆ ทุก

คนให้มาร่วมชมร่วมเชียร์ผมและนักสู้ชาว

ไทยคนอื่นๆ ด้วยครับ โดยสามารถดูผ่าน

แอป BKFC ได้จากมือถือเลย และผมสัญญา

ว่าจะไม่ทำาให้ทุกคนผิดหวังครับ!” 

สำาหรับนัดประวัติศาสตร์ในการต่อสู้

ด้วยมือเปล่าครั้งแรกของฮีโร่ไทย “บัวขาว 

บัญชาเมฆ” บนเวทีมวยราชดำาเนินจะจัดขึ้น 

ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. 

ICT/ 11.00 น. GMT/ 07.00 น. EST จองบัตร

ได้ที่ Thai Ticket Major ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ไป หรือเลือกรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านแอป

พลิเคชัน BKFC Thailand iOS: https://

apple.co/3z62ymM Android: https://bit.

ly/3b3gHcD หรือที่ลิงก์: https://referral.

bareknuckle.tv/BKFCThailand. 

interthaipost69@gmail.com

เ

เด็กไทยร่วมฝึกกับสตาร์ NBA ที่ออสเตรเลีย

โดยค่ายนี้จะเป็นการรวมตัวของผู้เล่นชั้นนำา

ทั้งชายและหญิงอายุไม่เกิน 18 ปีจากทั่ว

เอเชียแปซิฟิก เพื่อไปแข่งขันกับเพื่อนพ้อง

ทั่วภูมิภาค อีกทั้งเยาวชนทั้งหลายจะได้มี

โอกาสเรียนรู้ทักษะบาสเกตบอลโดยตรงจาก

ผู้เล่นและโค้ช NBA WNBA และ FIBA   ทั้ง

ในปัจจุบันและในอดีต

ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับการฝึกสอนโดยผู้

เล่น NBA แนวหน้าอย่าง จาร์เรตต์ อัลเลน (2022 

NBA All-Star, คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส), จอช 

กรีน (ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์), คาเมรอน จอห์น

สัน (ฟีนิกซ์ ซันส์) และโคบี ไวท์ (ชิคาโก บูลส์)

ขณะที่เด็กไทย 2 คนที่เป็นหนึ่งในเยาวชน 

64 คนที่ได้เข้าร่วมฝึกทักษะครั้งนี้ ได้แก่ สิริวิมล 

ดำารงค์ไชย และพริสซิลา แลงกิดดี เจ็นสัน 

NBA และ FIBA   จัดค่าย BWB มา

แล้วถึง 64 ครั้ง ใน 30 ประเทศนับตั้งแต่วัน

เปิดตัวในปี 2001 BWB มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 

3,800 คน จาก 133 ประเทศและดินแดน 

โดยมีผู้เข้าร่วมค่ายถึง 105 รายที่ได้ก้าวเข้า

สู่วงการ NBA และ WNBA.
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11บันเทิงไทย

รียกว่านาทีนี้คงไม่มีใครฮอตเกิน

หนุ่มคนนี้แน่นอน สำ�หรับ จี๋-สุทธิ

รักษ์ ทรัพย์วิจิตร นักแสดงจ�ก

สก�ยบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ฯ ซึ่ง

ล่�สุดกำ�ลังถ่�ยทำ�ละครเรื่อง ผู้ใหญ่ลี

ศรีบ�นเย็น ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็น   

เทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) อีกทั้ง

ง�นซีรีส์ของท�ง VIU (วิว) เรื่อง Real 

Fake พร้อมละครและภ�พยนตร์ที่เตรียม

เปิดกล้องอีก 3 เรื่องติดกัน 

“ตอนนี้มีง�นที่กำ�ลังถ่�ยทำ�อยู่ 2 

เ

เรื่องครับ 

เรื่องแรก

ละครผู้ใหญ่ลี

ศรีบ�นเย็น ของ

บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ ซึ่ง

เรื่องนี้ผมรับบทเป็น

แบงค์ เป็นเด็กนอก

ไฟแรงเพิ่งจบวิศวะ

สิ่งแวดล้อม และเพิ่ง

กลับม�ห�แม่ของเข�

ที่หมู่บ้�นศรีบ�นเย็น 

แต่ถูกมัดมือชกให้ม�

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้�น ซึ่ง

คว�มพิเศษของเรื่องนี้

สำ�หรับผมนอกจ�กจะได้ร่วม

ง�นกับนักแสดงที่ทำ�ให้ต้อง

หลุดขำ�แทบทุกซีนอย่�ง ญด�, พี่แข 

(รัศมีแข), พี่ส้ม (ส้ม

เช้ง 3 ช่�), น้�โย่ง 

เชิญยิ้ม แล้วยังเป็น

เรื่องของร�ยละเอียด

ของบทที่มีคว�ม

พิเศษอยู่ในทุกตอน 

เรื่องที่สอง

คือ ซีรีส์ของท�ง VIU 

(วิว) เรื่อง Real Fake 

ในเรื่องผมรับบทเป็น

ก๊อป เป็นตำ�รวจท่องเที่ยวที่เป็นยูทูบเบอร์

ด้วย ซึ่งถึงจะชื่อก๊อป แต่เป็นตำ�รวจที่

ต�มจับของผิดกฎหม�ยทุกรูปแบบ ซึ่ง

ต่�งกับเรียล ถึงจะชื่อเรียล แต่ข�ยของ

ผิดลิขสิทธิ์ทุกอย่�งเพื่อคว�มอยู่รอด 

รับบทโดยพี่นิวเคลียร์ หรรษ� ครับ 

เรื่องนี้จะเป็นแนว Dark comedy 

แบบปั่นประส�ท และมีละครอีก 2 เรื่อง

ที่กำ�ลังเปิดกล้องถ่�ยทำ�เป็นของช่อง 3 

และเวิร์คพอยท์ฯ ปล�ยปีจะมีภ�พยนตร์

เปิดกล้องอีกหนึ่งเรื่องครับ ส่วนผลง�น

แนวซีรีส์ว�ยก็ถ�มม�ม�กเหมือนกันว่�

จะมีให้ชมหรือป่�ว ก็มีติดต่อม� แต่ยังไม่

ลงตัว ก็อย�กลองดูครับ ก�รพ�ตัวเองไป

ทำ�คว�มรู้จักกับสิ่งที่ไม่เคยได้ลอง คือก�ร

เดินท�งที่น่�สนใจเสมอครับ”.

‘เจมีดี’ผนึกกำาลัง‘เซ็นทรัลพัฒนา’ 

ส่ง‘เจ้านาย’ลุยขอบคุณแฟนคลับ

หลังจากปล่อยซิงเกิลล่าสุดกับ

เพลง WINK (วิ้งค์) โดย JAONAAY 

หรือเจ้�น�ย-จินเจษฎ์ วรรธนะ

สิน พี่ใหญ่แห่งค่�ยเจมีดีออกม�ได้

ไม่น�น ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่�ง

ล้นหล�มจนยอดวิวพุ่งทะลุ 2 ล้�นวิว

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้ค่�ยเจมีดี 

(Jaymidi) ค่�ยเพลงไม่จำ�กัดแนว ขอ

คืนกำ�ไรให้แฟนคลับที่ให้ก�รสนับสนุน

อย่�งดีตลอดม� 

โดยก�รผนึกกำ�ลังกับยักษ์ใหญ่

อย่�ง บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด 

(มห�ชน) หรือซีพีเอ็น จับมือจัด 

JAONAAY WINK TOUR 2022 (เจ้�

น�ย วิ้งค์ ทัวร์ 2022) เพื่อส่งต่อคว�ม

สนุกเต็มรูปแบบแฟนๆ ทั้งในกรุงเทพฯ 

และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้จัดง�น

แถลงข่�วเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รไป

แล้ว โดยได้รับเกียรติจ�ก ดร.ณัฐกิตติ์ 

ตั้งพูลสินธน� จ�กเซ็นทรัลพัฒน� 

และเจ-เจตริน วรรธนะสิน จ�กเจมีดี 

ม�ร่วมพูดคุยภ�ยในง�นด้วย 

เจ้�น�ยเผยว่� หลังจ�กห่�งห�ย

ไปถึง 4 ปีจ�กทัวร์ เจ้�น�ยแอบบอก

รักครั้งแรก ในครั้งนี้กลับม�อีกครั้งกับ

เจ้�น�ย วิ้งค์ ทัวร์ 2022 ในธีมป�ร์ตี้

สุดมัน เพื่อเป็นก�รขอบคุณแฟนๆ ที่

คอยสนับสนุนม�ตลอด นอกจ�กคว�ม

แรกกับก�รได้ โอก�สขึ้นม�กอดเจ้�น�ย

แบบฟินสุดๆ บนเวทีกล�งง�นแถลงข่�ว 

ทำ�เอ�เหล่�แฟนคลับต�ร้อนกันทั้งง�น

เลยทีเดียว. 

สนุกจ�กตัวเจ้�น�ยเองแล้ว ยังมีแขก

รับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมคว�มพิเศษ

ม�เพิ่มดีกรีคว�มสนุกอีกด้วย ซึ่งมีก�ร

ขออ�ส�สมัครม�ประเดิม คว�มพิเศษ

SUPER JUNIOR 

(ซูเปอร์ จูเนียร์) ตอกย้ำ�

ศักยภ�พของตำ�น�นแห่ง

เคป๊อป พ�ผู้ชมร่วมเดิน

ท�งครั้งใหม่อันน่�ตื่นต�

ตื่นใจไปกับพวกเข�ใน

คอนเสิร์ต ซูเปอร์ จูเนียร์ 

เวิลด์ ทัวร์-ซูเปอร์ โชว์ 

ไนน์ : โรด อิน แบงค็อก ที่

ถูกจัดขึ้น 2 รอบก�รแสดง 

ณ อิมแพ็ค อ�รีน่� เมืองทองธ�นี

โดย SUPER JUNIOR ปร�กฏตัว

ขึ้นท่�มกล�งทะเลสีน้ำ�เงินจ�กแท่งไฟ 

และเสียงเชียร์กระหึ่มของผู้ชม พร้อม

จุดพลังคว�มร้อนแรง เปิดฉ�กคอนเสิร์ต

ด้วยเพลงแรก Burn the Floor ที่เพิ่ม

ลูกเล่นด้วยก�รใช้ดวงไฟประกอบก�ร

เต้น ต่อด้วยก�รแสดงคว�มยิ่งใหญ่ระดับ

ตำ�น�นในเพลง The Crown, SUPER 

และ Mr.Simple ก่อนพวกเข�จะปร�กฏ

ตัวขึ้นอีกครั้งในม�ดหนุ่มชุดดำ�สุดเซ็กซี่ 

ในเพลงใหม่ที่ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกใน

คอนเสิร์ตอย่�ง Ticky Tocky, Paradox, 

Mystery จ�กนั้นจึงทักท�ยผู้ชมอย่�งเป็น

ท�งก�ร 

ก่อนที่จะมอบคว�มสุขกันแบบ

ย�วๆ พิสูจน์คว�มอลังก�รของแบรนด์

คอนเสิร์ตระดับโลกด้วยบทเพลง, ก�ร

แสดง และโปรดักชั่นอันยอดเยี่ยม ไฮไลต์

สำ�คัญคือ ก�รโชว์เพลงใหม่จ�กอัลบั้ม

เต็มชุดที่ 11 Vol.1 The Road : Keep 

on Going (เดอะ โรด : คีพออน โกอิ้ง) 

ทั้งเพลงเปิดตัว Mango และเพลงอื่นๆ 

ปิดฉ�กคอนเสิร์ตพร้อมคว�มประทับ

ใจอย่�งเต็มอิ่ม ด้วยบทเพลงทั้งสิ้น 27 

เพลง ระยะเวล�ก�รแสดงกว่� 3 ชั่วโมง 

30 น�ที. 

‘ซูเปอร์ จูเนียร์’ตำ�น�นเคป๊อป

จัดคอนเสิร์ตในไทยเป็นครั้งที่9

เป็น 3 ปีที่คุ้มค่าต่อการรอ

คอย สำ�หรับก�รกลับม�พบกัน

อีกครั้งของแฟนๆ ช�วไทยและ

ศิลปินไอดอล-นักแสดง ผู้ทำ�ให้

ส�วไทยใจละล�ยทั้งแผ่นดิน 

ช� อึนอู  (CHA EUN–WOO) 

แห่งวงอ�สโทร (ASTRO) กับ

ง�นแฟนมีตติ้งสุดอบอุ่นแห่งปี 

CHA EUN WOO 2022 JUST 

ONE 10 MINUTE  STARRY 

CARAVAN IN BANGKOK ที่จัด

ขึ้น  ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทอง

ธ�นี โดยผู้จัดน้องใหม่ไฟแรง BE 

HEAR NOW KPOP (บีเฮียร์น�ว 

เคป๊อป) 

บรรย�ก�ศแคมปิ้งสุด

พิเศษจ�กช� อึนอู เปิดตัวด้วย VCR ที่

ฉ�ยคว�มหล่อต้อนรับช�วอะโรฮ่� (ชื่อ

กลุ่มแฟนคลับ) ที่ม�อย่�งแน่นฮอลล์ 

ก่อนใบหน้�ที่หล่อร�วเทพบุตรจะ

ปร�กฏขึ้นม�เนรมิตให้ฮอลล์ธันเดอร์

โดม ระยิบระยับไปด้วยประก�ยแห่ง

คว�มสุขจ�กช� อึนอู จ�กนั้นเสียง

กรี๊ดของแฟนๆ ก็ดังขึ้น พร้อมกับ

เพลง First Love ที่ช� อึนอู เลือก

ม�ร้องเป็นเพลงเปิด สร้�ง First 

Impression ให้แฟนๆ รู้สึกประทับ

ใจตั้งใจแต่แรกพบสบต� 

หลังจ�กนั้นก็ถึงช่วงเวล�ของ 

Balance Game เกมถ�มไวตอบไวที่

ช� อึนอู ต้องเลือก สิ่งที่เข�ชื่นชอบ

ม�กที่สุดเป็นเกมที่

ทำ�ให้รู้จักกับช� อึน

อู ม�กขึ้นอีกขึ้น และ

ต�มม�ด้วยช่วงเวล�

ที่ช� อึนอู ได้แนะนำ�

ผลง�นก�รแสดงของ

เข�ให้แฟนๆ ได้รู้จัก

ม�กขึ้น นอกจ�กก�ร

แสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 

ช� อึนอู ยังมีคว�ม

พิเศษม�ฝ�กแฟนๆ 

อีกม�กม�ย ผ่�น

บทเพลงคว�มหม�ยดีๆ ที่เข�ตั้งใจส่ง

มอบถึงใจช�วอะโรฮ่� กับเพลง Don’t 

Cry, My Love และเพลง Focus On 

Me ซึ่งเพลงนี้แฟนๆ ก็เตรียมโปรเจ็กต์

สุดน่�รักกับทะเลด�วหล�กสีส่องแสง

ระยิบระยับคลอไปกับเสียงเพลงเพร�ะๆ 

จ�กช� อึนอู.

‘ช� อึนอู’ชวน‘อะโรฮ่�’ตั้งแคมป์ 

เนรมิตมวลคว�มสุขให้ห�ยคิดถึง

‘จี๋ สุทธิรักษ์’ฮอตเกินต้าน 

งานแน่นทั้งหนัง-ละคร-ซีรีส์



ประชาสัมพันธถึงทุกทานที่รักการอาน

หนังสือภาษาอังกฤษ และเปนแฟนตัวยงของ

งาน Big Bad Wolf เตรียมพบกันในสถานท่ีใหม 

จันทบุรี !! มหกรรมหนังสือนานาชาติ Big 

Bad Wolf ที่สรางความฮือฮาดวยการรวม

หนังสือจากสํานักพิมพชั้นนําทั่วโลกกวาลาน

เลม มาใหเลือกชมเลือกซื้อเม� อชวงตนป 

ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอประกาศยกทัพ

หนังสือไปเอาใจผูอานฝงตะวันออก พรอม

เชิญชวนทุกครอบครัว

มาจับจองหนั งสื อ

ดีมีคุณภาพในงาน 

International Kids’ 

Book Sale! มหกรรม

หนังสือนานาชาติ ที่

จ ะนํ าหนั งสื อ เ ด็ ก

ภาษาอังกฤษจากท่ัวโลก

มานําเสนอแกเหลา

ผูอานเมืองจันทบุรี 

โ ดยความร วมมื อ

ของผูจัดงาน บริษัท 

แปลน ฟอร คิดส 

จํากัด ,Big Bad Wolf, 

ศูนยการคาเซ็นทรัล 

จันทบุรี และ อิมแพ็ค 

ออแกไนเซอร ซึ่งเล็ง

เห็นถึงความสําคัญของ

แหลงความรูสําหรับเด็ก 

จุดเริ่มตนของการพัฒนาศักยภาพ

ในงานน้ีจะไดพบกับหนังสือภาษาอังกฤษ

จากสํานักพิมพตางประเทศ และหนังสือไทย

จากสํานักพิมพชั้นนํา อาทิ แปลน ฟอร คิดส, 

นานมีบุคส, สถาพรบุคส, สํานักพิมพบงกช,  

พาส เอ็ดดูเคชั่น, ซีเอ็ด ฯลฯ พรอมดวยส� อ

การเรียน ของเลนเพ� อการศึกษาและเสริม

พัฒนาเด็ก ต� นตา ต� นใจ กวาหม� นรายการ มา

คนหาและเลือกเลมที่ช� นชอบใหเจาตัวนอย 

ในราคาพิเศษลดสูงสุด 80% แถมจัดใหญ

โปรโมชั่นโดนใจ เม� อซื้อครบ 1,000 บาทรับ 

Gift Voucher 100 บาท, ซื้อครบ 1,500 บาท

รับ Gift Voucher 180 บาท พรอมกันนี้ ยัง

มีกิจกรรมสงเสริมทักษะใหกับเด็กมากมาย 

ภายใตช� อ “สนุกสุขสันตงานบานหรรษา” 

นําทีมโดย ปุย ปง ปน กระตายสามพี่นอง 

ที่จะชวนเด็กๆ สนุกกับทุกสิ่งรอบตัว ซึ่งเปด

ใหเลนสนุกทุกวันของการจัดงานตั้งแตวันที่ 

4-14 สิงหาคม ศกน้ี เวลา 10.00 น. - 21.00 น. 

ณ ฮอลล (ชั้น 2) ศูนยการคาเซ็นทรัล 

จันทบุรี งานดีๆ แบบนี้ ไมควรพลาด

ชนะเลิศฟตหุนในครั้งนี้ ที่โรงแรมเมอเวนพิค 

สุขุมวิท15 กรุงเทพฯ (Movenpick Hotel 

Sukhumvit15 Bangkok) โรงแรมระดับพรีเม่ียม

ในเครือ Accor ภายในงานไดมีการพูดคุยถึงการ

จัดกิจกรรมและบอกเลาความประทับใจ โดย 

คุณชะเอม - ณัชชา ธีรเกตุ Deputy Brand 

Director บรรณาธิการบริหาร Goodlifeupdate 

และ คุณหลิน – เขมิกา จิวะพรทิพย ผูบริหาร

Physique 57 Bangkok พรอมดวยพิธีกร

อารมณดีอยาง ดีเจโก - ตฤณ เรืองกิจรัตนกุล 

ท่ีมารวมสรางสีสันดําเนินรายการในบรรยากาศ

ที่เต็มไปดวยความสนุกสนานพรอมรอยยิ้ม

และความอบอุนตลอดการจัดงาน

คุณชะเอม - ณัชชา ธีรเกตุ Deputy 

Brand Director บรรณาธิการบริหาร Goodli-

feupdate ไดกลาววา “เร� องสุขภาพ เปนส่ิงสําคัญ 

อย่ามาใส่ใจสุขภาพเมื่อยามที่เราป่วยหรือ

มีอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชาวออฟฟศ ที่

มักใหเหตุผลวา ไมมีเวลาออกกําลังกายจน

12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวรัชนี วิทยากูล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลเกิน ๗ คน 

ย่ีหอนิสสัน สีขาว หมายเลข

ทะเบียน นก ๘๘๙ สกลนคร

๑ คัน นางสาวรัชนี 

วิทยากูล

๓๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

จากการตรวจสอบ

หมายเลขเคร� องยนต

ปรากฏเปนเลข TD๒๕-

๑๕๐๙๗๓ ซึ่งไมตรงกับ

รายการจดทะเบียนของ

รถยนตคันดังกลาว

๒ รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 

รุน PHANTOM สีดํา หมายเลข

ทะเบียน ๑กถ ๑๒๘๕ สกลนคร

๑ คัน นายพรเทพ สิริ

พัฒนตานนท

๓๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๓ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คน ยี่หอโตโยตา รุนยาริส สี

ขาว หมายเลขทะเบียน กง ๖๕๕๔ 

สกลนคร

๑ คัน นางสาวรัชนี 

วิทยากูล

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหม� น

บาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวรัชนี วิทยากูล กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวย ลปง. รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายปยะวัฒน บัวทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นางสาวขนิษฐา หอยทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน หากเหลือหรือคืนไมได

ใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ส่ิงปลูกสรางเลขท่ี ๘๒/๒๑ หมูท่ี ๘ ตําบล

คลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เฉพาะสวนมูลคา 

จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกผลต้ัง

อยูบนท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๓๒๑๗ 

เลขท่ีดิน ๑๐๒ ตําบลคลองวาฬ อําเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

๑ หลัง นางสาวจิตติมา 

มนพลับ

เฉพาะสวน

มูลคาจํานวน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่ง

ที่ ย.๖๘/๒๕๖๕ 

ประกอบคําสั่ง

ที่ ย.๘๗/๒๕๖๕ 

(แกไข)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ 

เลขที่บัญชี ๐๕๖๘๗๓๘๔๗๐ ช� อบัญชี 

นายสุธน สุวรรณกลอม

- นายสุธน  

สุวรรณกลอม

๑,๑๕๐,๗๒๒.๕๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่ง

ที่ ย.๖๘/๒๕๖๕ 

ประกอบคําสั่ง

ที่ ย.๘๗/๒๕๖๕ 

(แกไข)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๖๕๐,๗๒๒.๕๕ บาท 

(หน่ึงลานหกแสนหาหม� นเจ็ดรอยย่ีสิบสองบาทหาสิบหาสตางค) พรอมดอกผล   

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวขนิษฐา หอยทอง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

  พันตํารวจโท

(พงษศักดิ์ อโนทัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

ศูนยการคาแพลทินัม เดินหนาตอกยํ้า

ภาพลักษณ “ศูนยกลางการคาสงสินคา

แฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” นําเสนอ

ไอเดียแฟชั่นสดใหมในทุกมิติที่ตอบโจทย

การทําธุรกิจคาสงสูคาปลีกแบบ 360 องศา 

คัดสรร รานแฟชั่นงานดีไซน เปนเอกลักษณ 

ที่มีคุณภาพ ทั้งงานออกแบบและการผลิต

ระดับพรีเมียม จําหน�ายในราคาสง! สุดคุม! 

มาแนะนํากลุมผูคานักขายในแบบฉบับราคาสง 

(Wholesaler) โดดเดนดวยคุณภาพเนื้อผาและ

ฝมือการตัดเย็บสุดปราณีตเทียบเทางานตัด

เย็บ Customize จากรานดัง พรอมรูปแบบที่

หลากหลาย อัปเดตเทรนดใหม  ทุกสัปดาห 

ทั้งหมดนี้ มีที่ศูนยการคาแพลทินัม พรอม

พัฒนาคัดสรรหาสิ่งใหมๆ เติมเต็มตอบโจทย

กลุมผูคาสง - คาปลีก เพ� อรวมสรางอาชีพ

และสรางรายไดหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทย

ไดเติบโต ติดตอสอบถามพิกัดรานคา เพ่ิมเติม

ไดที่ โทร.0-212-8000

เริ่มตนแนะนํากัน ที่รานขวัญใจ

สายหวานลุคคุณหนู ราน ARINDA ช้ัน 3 

ซอย Nathan 8 เหมาะสําหรับคุณสาวๆ ใส

ทํางานไดทุกวัน หรือจะสวมใสออกงานก็สวย

เดนสะดุดตา มีหลากหลายดีไซนหลายไซส

สวยทุกแบบ คัดสรรวัตุดิบเน้ือผาอยางดี เชน 

ผาคอตตอนทวิล เปนผาท่ีใสสบาย อยูทรงสวย 

แตงแขนและโบวดวยผาแกว ออแกนด้ี 

นําเขาจากประเทศเกาหลี มีซับดาน

ในใชผาคอตตอนโพลี พิถีพิถันงาน

ตัดเย็บปราณีต ตามแบบฉบับของ

ราน Femme Issue ชั้น 1 โซน 2 

ซอย SOHO 1 ทางรานจัดจําหน�าย

เส้ือผาแฟช่ันสตรีมานานกวา 10 ป 

พิถีพิถันตั้ งแตขั้นตอนการสราง

แพทเทิรนโดยชางมืออาชีพประจําราน 

ผานการฟตติ้งจนกวาจะสวยเปะ 

ถึงขั้นตอนการผลิต ไมวาจะเปนการ

“แพลทินัม” แชรพิกัดรานเสื้อผาแฟชั่นดี ไซนคัตติ้งเนี้ยบพรอมจําหน�ายราคาสง! ขายตอทํากําไร ลูกคาติดใจซื้อซ้ํา!

จบกิจกรรมสุดพิเศษ Goodfit ซีซ่ัน 1 

ไปอยางสวยงาม ภายใตช� อแคมเปญ 21 

Days to Great Body ฟตหุนสวยสุขภาพดี

ภายใน 21 วัน ที่ทาง Goodlifeupdate 

เพจไลฟสไตลของคนทํางาน ภายใตเครือ

อมรินทร กรุป รวมกับ Physique 57 Bangkok 

ผูเชี่ยวชาญดานการออกกําลังกายไดรวมกัน

จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพ� อกระตุนใหคนรุนใหม

หันมาใสใจดูแลตัวเองพรอมทั้งหันมาออก

กําลังกายและดูแลสุขภาพมากขึ้น

โดยแคมเปญสุดพิเศษนี้ ไดรับสมัครผู

เขารวมท้ังหมด 100 ทาน เพ� อรวมทํากิจกรรม

เขาคลาสออกกําลังกายภายใน 21 วัน โดย

เหลากูรูผูเชี่ยวชาญดานการออกกําลังกาย

อยาง Physique 57 Bangkok มาใหคําแนะนํา

และสอนทาออกกําลังกายที่ชวยใหรูปราง

กระชับสัดสวน พรอมสุขภาพดี ผานโปรแกรม 

Zoom เพ� อใหผูเขารวมไดออกกําลังกายไป

พรอมๆ กัน เพ� อชิงเงินรางวัลมูลคา 20,000 บาท

จํานวน 5 รางวัล และรางวัลพิเศษระหวาง

การทํากิจกรรมอีกมากมาย

เม� อวันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565 ได

มีการจัดงาน After Party มอบรางวัลแกผู

อิมแพ็ค รวมกับ บิ๊ก แบด วูฟ ผนึกกําลังพันธมิตรธุรกิจ 

จัดงาน International Kids’ Book Sale ครั้งแรกที่จันทบุรี

Goodfit จบซีซ่ันที่ 1 อยางสมบูรณกับแคมเปญ 21 Days to Great Body 

ฟตหุนสวยสุขภาพดีภายใน 21 วัน ลุยเปด Goodfit ซีซั่นที่ 2 ตอเน� องเร็วๆ นี้

เกิดภาวะตางๆ ที่เกิดจาการขาดออกกําลังกาย

อยางสมํ่าเสมอ ไมวาจะอาการออฟฟศซินโดรม 

หรือ สัดสวนท่ีไมพึงประสงค เม� อเราตองการ

มีชีวิตที่ดี ในแบบฉบับ GOODLIFE เราตอง

รูจักที่จะ Work Life Balance ใหกับชีวิตดวย 

และเร� องของสุขภาพตองเปนอันดับตนๆท่ีชาว

ออฟฟศควรแบงเวลาเพ� อการใสใจสุขภาพ”

ไฮไลทสุดพิเศษในงานคือการมอบ

รางวัลแกผูชนะเลิศในแคมเปญ 21 Days 

to Great Body ฟตหุนสวยสุขภาพดีภายใน 

21 วัน จํานวน 5 ทาน ไดรับเงินรางวัล

มูลคาทานละ 20,000 บาทไปครอง ไดแก 

นางสาวนลิน เอี่ยมแพร , นางสาวณัฐสิมา 

ชันคํานันตะ, นางสาวพรรณทิพา หรรษาสิริ 

, ร.ท.หญิง ปพิชญา พันธุระ และนายณภัทร 

บุษบงค และยังมีรางวัลพิเศษจากผูใหญใจดี 

Nautilus XTEN ที่มีกิจกรรมสนุกๆ ใหผูที ่

เขารวมแคมเปญไดมีโอกาสสรางสรรคคลิป

สั้นๆ ระหวางการทํากิจกรรม และไดผูชนะ

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น Nautilus XTEN อีก

จํานวน 3 รางวัล ทานละ 5,000 บาท และ

ผลิตภัณฑจาก Nautilus XTEN Oatmeal มื้อ

ดวนมื้อดีไปทานที่บาน ไดแก นางสาวนลิน 

เอี่ยมแพร, นางชารินทร ศรีสบาย และ

นางสาวจิตา ภูบาล 

แคมเปญสุดพิเศษที่เกิดขึ้นนี้ ไดรับ

ความรวมมือจากผูสนับสนุนใจดีที่มอบของ

ขวัญใหกับเหลาผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

100 ทาน อาทิ ผลิตภัณฑจาก NBL Multi 

Plant Protein , Nautilus XTEN , Oatmeal 

ม้ือดวนม้ือดี , เซียงเพียว และ Meiji High Protein 

เพ� อดูแลสุขภาพของผูเขารวมตลอดการแขงขัน 

หากผูที่สนใจอยากจะเขารวมกิจกรรม

ดีๆ แคมเปญเด็ดๆ พรอมลุนรับรางวัลมากมาย 

รอติดตาม กิจกรรม Goodfit ซีซ่ันท่ี 2 เร็วๆ น้ี 

ไดท่ีชองทางเฟสบุคแฟนเพจ Goodlifeupdate 

คุณอาจจะไดเปนหนึ่งในผู โชคดีหุนสวย

สุขภาพดีและไดรับรางวัลใหญในซีซ่ันตอไปก็ได

สมศ. รวมบันทึกเทปถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปหลวง     ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ

ผูอํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ท่ี 3 จากซาย) 

และผูบริหาร รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 

เพ� อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง

ประเทศไทย (NBT)

เลือกเน้ือผาคุณภาพดี ไปถึงงานเย็บท่ีทางราน

รับประกันวา สาวๆ ที่ ไดลองใสตองติดใจ

อยางแน�นอน โดยงานท่ีรานจะเนนงานผาไหม

ซาตินพริ้วๆ ทิ้งตัว บวกกับการดีไซนตัดเย็บ

ที่สรางความโดดเดนใหกับเนื้อผาฉายออรา

ในตัวผูสวมใสใหดูโดดเดน สามารถนํามา

มิกซแอนแมทชสวมใสทํางานพรอมออกงาน

ปารตี้ตอไดอยางมั่นใจชนะขาด

ราน Rumpa & Herrlich ชั้น B โซน 

2 ซอย Ginza 4  มีเสื้อผาทั้งแบบเดรส 

แยกช้ิน จัดเซต หลากแบบหลายสไตลใหเลือก

หลายลุค ท้ังสายหวานซอนเปร้ียว เซ็กซ่ีแสนซน 

พรอมใหความสําคัญแพทเทิรน เนื้อผา การ

ตัดเย็บ ดวยชางมากฝมือ โดดเดนดวยดีไซน

ที่ทันสมัยใสแลวสวยล้ําไมเปนรองใคร

นอกจากนี้ยังมีรานคาอีกมากมาย 

ให เลือกสรรตามไตลผู ขายตามใจผู ซื้ อ 

สามารถติดตามรายละเอียดรานคา ท่ีน�าสนใจ

ไดที่ FB: Platinum Fashion Mall แพลทินัม 

แฟชั่น มอลล

กลุมไทยออยล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชนจํานวน 247 ทุน พรอมมอบกองทุน

เพ� อสถาบันการศึกษาใหสถานศึกษาจํานวน 11 กองทุน รวมเปนเงินเกือบ 2 ลานบาท

วิรัตน เอ้ือนฤมิต ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยออยล 

จํากัด (มหาชน) เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนกลุมไทยออยลเพ� อสถาบัน

การศึกษา ประจําป 2565 จํานวน 247 ทุน และ 11 กองทุน รวมเปนเงินเกือบ 2 ลานบาท ใหแก

เยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่อําเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค

เพ� อรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนดานการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งจะ

เติบโตเปนกําลังของชาติในอนาคต พิธีการดังกลาวจัดขึ้น ณ หองออดิทอเรียม อาคารหอ

ประชุมไทยออยล

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน ขอเชิญชวน

คุณมาฉลองวันแมกับมื้อค่ําสุดพิเศษ ที่ หอง

อาหารไวท โอเวน กับโปรโมชั่น 'MAMA 

TOLD YOU SO/' 

ใหวันแมปนี้เปนชวงเวลาที่น�าจดจํา 

ชวนทั้งครอบครัวมาอิ่มอรอยไปกับชุดหมู

กระทะแบบพรีเม่ียม ท่ี หองอาหารไวท โอเวน 

ในราคาเริ่มตนเพียงชุดละ 1,399++ บาท 

และพิเศษกวามื้อไหนๆ ใหคุณไดเพลิดเพลิน

ไปกับ 'Sweet Mama Dessert Corner' 

มุมเมนูของหวานสุดพิเศษ ที่คัดสรรเมนู

ขนมหวานยอดนิยมมาใหคุณไดลิ้มลอง อาทิ 

ทับทิมกรอบ คัพเคก ไอศกรีม และอ� นๆ อีก

มากมาย

พิเศษ เด็กๆทุกคนหามพลาด! มารวม

เซอรไพรสคุณแม และแสดงความรัก ผาน

กิจกรรมเขียนการดอวยพร และประดิษฐ

พวงมาลัยวันแม ที่ แรบบิท ลอวน ตั้งแต

เวลา 14:00 น. - 17:00 น.

วันศุกรที่ 12 สิงหาคม หองอาหาร

ไวท โอเวน ตั้งแต 18:00 – 22:00 น. ชุด

หมูกระทะแบบพรีเมี่ยม ราคาเริ่มตนที่ชุดละ 

1,399++ บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ https://bit.ly/3zU4xfK โรงแรมโซ 

โซฟเทล หัวหินโทร.0-3270-9555 หรืออีเมล 

h9649@sofitel.com

‘MAMA TOLD YOU SO’ ชุดหมูกระทะแบบพรีเมี่ยมมื้อค่ําวันแม 

ที่ หองอาหารไวท โอเวน โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

กองพัฒนาบริการทองเที่ยว 

กรมการทองเท่ียว  เรงเดินหนากระตุน 

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวไทย ภายใต แคมเปญ Trust Me… 

วางใจใหชางชูงวงดูแล เม� อคุณมองหา

แหลงทองเที่ยว  ที่พัก  การเดินทาง 

รานอาหาร และกิจกรรมเพ� อการทองเท่ียว 

อยาลืมมองหา ตราสัญลักษณ “ชางชูงวง” 

แลวคุณมั่นใจ วางใจใหชางชูงวงดูแล 

ดวยบริการที่ ไดมาตรฐาน สะอาด 

สะดวก ปลอดภัย เปนธรรม และรักษ

ส่ิงแวดลอม ติดตามไดจากคลิป https://

fb.watch/exFp1cTAF4/ 

นอกจากนี้ กรมการทองเที่ยวยัง

มีแผนที่จะสงเสริมและผลักดันในเร� อง

มาตรฐานการทองเที่ยวไทยสรางความ

มั่นใจ สรางน�าเช� อถือและยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับ

ผูประกอบการดานการทองเที่ยว

เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   

ดวยการจัดอบรม ใหความรูเร� องมาตรฐาน

การทองเท่ียวไทย พรอมท้ังใหคําปรึกษา

แกผูประกอบการและชุมชน เพ� อผลักดัน

ใหเขาสูมาตรฐาน พรอมจัดทําส� อและ

ประชาสัมพันธและใหความรูเร� องมาตรฐาน

การทองเที่ยวไทย บนส� อออนไลนเพิ่ม

มากขึ้น

ขอเชิญผูประกอบการภาคการ

ทองเที่ยว ย� นขอรับรองมาตรฐาน

การทองเที่ยวไทย  และนักทองเที่ยว

สามารถคนหาสถานที่ที่ ไดรับการ

รับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทยไดที่   

📌 Facebook: Thailand Tourism 

Standard  

📌 Website: www.dot.go.th

#มาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

#ThailandTourismStandard 

#Trustmeวางใจใหชางชูงวงดูแล 

#ชางชูงวงเริงรา 

#กรมการทองเที่ยว

กรมการทองเที่ยว ชวนเที่ยว

ภายใตแคมเปญ  Trust Me วางใจใหชางชูงวงดูแล

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

การผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด เปดผยวา ลูกคาคือหัวใจ

สําคัญที่สุดของโตโยตา เรามีความมุงมั่นใน

การที่จะนําเสนอบริการที่ดีในทุกๆดาน จึงได

นํา Customer Centric มาปรับปรุงใชรวมกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งเม� อ 15 ปที่

แลว เราไดใช Smart card เพ� อเก็บประวัติ

ลูกคา ในขณะที่ Online ยังไมมี หลังจากนั้น

ไดพัฒนามาเปน Toyota Smart G-BOOK 

Application Telematics บน Smart phone 

เปนครั้งแรกของเมืองไทย นอกจากนั้นเรา

ทําระบบสง SMS ดวยคอมพิวเตอรเปนรายแรกๆ 

เพ� อติดตามบริการตอลูกคา และติดตั้งระบบ 

Telematics ในรถเพ� อเช� อมโยงขอมูลไปสู

โทรศัพทมือถือมาตั้งแตป พ.ศ. 2561 ปจจุบัน 

เราไดติดตั้งระบบ Telematics เพิ่มขึ้นในรถที่

ผลิตออกขายกวา 3 แสนคัน และคาดวาจะ

ครบ 1.6 ลานคันภายในป พ.ศ. 2568 ซึ่งเรา

ไดนํา Technology Telematics มาใช ใน

บริการท่ีเรียกวา Connected มีท้ังหมด 8 บริการ 

โดยแบงเปน 2 ดานหลัก คือ ประสบการณ

การซ้ือรูปแบบใหม(New Buying Experience) 

และประสบการณการใชงานรูปแบบใหม 

(New Usage Experience) ทั้งนี้ เทคโนโลยี 

Connected คือการทําสิ่งที่เปนไปไมไดให

เปนไปได ภายใตแนวคิดของเราคือ การดูแล

ลูกคาเฉพาะบุคคล การดูแลปญหาของลูกคา

ใหดีข้ึน และการประสานกับพันธมิตร รวมถึง

คูคาใหทุกฝายไดประโยชนรวมกัน 

มร.ฮิเดโอะ อิวาซาวะ กรรมการผู

อํานวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

โตโยตา จับมือ ไอโออิ 
ตอกย้ําการบริการประกันภัยรูปแบบคอนเน็คเต็ด

จํากัด (มหาชน) กลาววา บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ 

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดรวมมือกัน

พัฒนาการประกันภัยรถยนต Telematics 

ข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุน โดยไดนําขอมูล

การขับข่ีมาใช เพ� อชวยใหลูกคามีความพึงพอใจ

มากยิ่งขึ้น และไดนําเสนอประกันภัยชั้น 1 

Toyota CARE “ขับนอย จายนอย” PAYD-Pay 

As You Drive เม� อปพ.ศ. 2561 ซึ่งเปน

ความรวมมือครั้งแรกกับประกันภัยระบบ 

Telematics กับทางโตโยตา และพัฒนามา

เปนประกันภัยชั้น 1 Toyota CARE “ขับดี 

ลดให” Toyota Care PHYD - Pay How 

You Drive ผานเทคโนโลยี Connected ใหม 

โดยจะชวยวิเคราะหระยะทางการขับขี่และ

ประมวลผลพฤติกรรมการขับขี่ออกมาเปน

คะแนนพรอมคําแนะนํา ชวยใหลูกคาขับขี่

ปลอดภัย ประหยัดคาเบ้ียประกันภัย รวมไปถึง

อํานวยความสะดวกบริการแจงเตือนเม� อถึง

เวลาตองตออายุประกันภัย ทั้งนี้ เราไดสราง

ความโดดเดน เพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ PHYD 

ที่เรียกวา 3S คอนเซ็ป ไดแก Safe : ขับขี่

ปลอดภัย / Secure : ลดความกังวลในเร� อง

อุบัติเหตุ / Save Cost  ประหยัด คุมคา ยิ่ง

ไปกวานั้นเราจะพยายามตอไป เพ� อใหไดมา

ซึ่งความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดลอม

ทางสังคมใหปลอดภัย ดวยการใชขอมูลที่

เช� อมตอในรถยนต ตลอดจนมุงมั่นที่จะเปน

ผูนําของการบริการ Telematics อยางตอเน� อง 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายด้วยการ

กาวตอไปในอนาคต รวมถึงการมีสวนรวมใน

การสรางคุณคารวมกันในสังคมไทย 

นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย เปดตัว 

“นิสสัน นาวารา ใหม รุนป 2022” พรอมเผย

โฉมใหม “นิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิชั่น” 

ท่ีเสริมความเขม เติมเต็มความแกรง สปอรต

เราใจย่ิงกวาเดิม มาพรอมนวัตกรรมเทคโนโลยี

อัจฉริยะดานความปลอดภัย และความ

สะดวกสบาย ยกระดับประสบการณใหม

ในการขับขี่ ใหผูเปนเจาของภาคภูมิใจและ

ม่ันใจในทุกการเดินทาง พรอมกันน้ี นิสสันยังให 

“ณเดชน คูกิมิยะ” ดารานักแสดงขวัญใจ

ชาวไทย เปนแบรนดแอมบาซาเดอรของ นิสสัน 

นาวารา ใหม สรางกระแสแคมเปญเปดตัว

ชวนผูบริโภคไทย “ใชชีวิตแบบท่ีไมมีใครกลาคิด”

หรือ Live for the Unexpected กับนิสสัน 

นาวารา โดยจัดงานเปดตัวยิ่งใหญในจังหวัด

ขอนแกน ซึ่งไดรับการตอบรับอยางลนหลาม

ดวยความเขาใจถึงความตองการของ

ตลาดเปนอยางดีวา ผูบริโภคในปจจุบันกําลัง

มองหารถที่ตอบสนองไลฟสไตลที่เปลี่ยนไป 

และตองการรถกระบะที่ใหทั้งคุณภาพ และ

ประสบการณการขับข่ีท่ีดีเย่ียม นิสสัน นาวารา 

รุนป 2022 จึงมาพรอมกับ “360° Safety 

Shield” เทคโนโลยีความปลอดภัยข้ันสูงรอบคัน 

สําหรับรุนตัวถังแบบ Double Cab และ 

King Cab เกือบทุกรุน รวมทั้งยังใหความ

มั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณดวยระบบ

ชวยเหลือการขับข่ีข้ันสูงหรือ Advance Driver 

Assistance System (ADAS) ท่ีชวยใหผูขับข่ี

และผู โดยสารทุกคนเดินทางถึงที่หมายอยาง

ปลอดภัย ม่ันใจ และเพลิดเพลินกับทุกชวงของ

การเดินทาง เชนเดียวกับ นาวารา แบล็ค อิดิช่ัน 

ใหม ที่มาพรอมเทคโนโลยีความปลอดภัย

รอบคัน และระบบชวยเหลือผูขับขี่ครบครัน 

และเสริมความแกรง เขม ดวยชุดตกแตง

วัสดุคุณภาพสูงโทนสีดํา

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน มอเตอร 

ประเทศไทย เปดเผยวา การเปดตัวนิสสัน 

นาวารา รุนป 2022 วันน้ี ตอกยํ้าความมุงม่ันที่

นิสสันมีตอประเทศไทย  ดวยการเปดตัว

รถกระบะ ท่ีมีความแข็งแกรง ไดรับการออกแบบ

มาโดยเฉพาะเพ� อใหทุกการขับขี่ มีความ

ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ใหเจาของรถ

ขับข่ีดวยความม่ันใจมากย่ิงข้ึน  นิสสัน นาวารา 

รุนป 2022 พัฒนาข้ึนจากดีเอ็นเอของกระบะ

พันธุแกรงของนิสสันหลากหลายรุนตลอด 

80 ปที่ผานมา จะชวยใหผูบริโภคชาวไทยได

ใชชีวิตเต็มที่ในแบบที่ไมมีใครกลาคิด

นิสสัน นาวารา ใหม เขม แกรงยิ่งกวาเดิม

นิสสัน นาวารา รุนป 2022 มาพรอม

คุณสมบัติท่ีดีย่ิงข้ึน ชวยใหขับข่ีไดสบาย มีความ

ม่ันใจ และปลอดภัยมากข้ึน ในรุน PRO-Series 

นิสสันไดเพิ่มเบาะที่นั่งผูขับขี่ปรับดวยไฟฟา 

8 ทิศทาง ชวยใหการปรับองศาเบาะ ทําได

งายเพียงปลายน้ิวกด รวมท้ังเบาะน่ังพรีเม่ียม 

Quole Modureใหม ไมสะสมความรอน 

ทําใหนั่งสบายตลอดการเดินทาง

ในรุน Double Cab รุน PRO-4X, 

PRO-2X และ King Cab Calibre V 7AT* 

นิสสันเติมเต็มความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัยดวยชวยเหลือการขับข่ีข้ันสูงหรือ 

Advance Driver Assistance System (ADAS) 

ท้ังเทคโนโลยีเตือนเม� อเส่ียงตอการชนอัจฉริยะ 

(Intelligent Forward Collision Warning - 

IFCW) ท่ีจะสงสัญญาณเสียงพรอมสัญลักษณ

เตือนบนหนาปด หากพบความเสี่ยงที่จะ

เกิดอุบัติเหตุจากการชนดานหนา กอนที่

เทคโนโลยีชวยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (Intelligent 

Emergency Braking – IEB) จะชวยลด

ความเร็วและเบรกเพ� อลดความรุนแรงที่จะ

เกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีเตือน

เม� อรถออกนอกชองทาง (Lane Departure 

Warning: LDW) จะเตือนผูขับขี่หากระบบจับ

ทิศทางไดวารถกําลังเบี่ยงออกนอกชองทาง

โดยไมไดเปดสัญญาณไฟเล้ียว และหากรถยังคง

ออกนอกเสนทาง เทคโนโลยีชวยควบคุม

รถเม� อออกนอกชองทางอัจฉริยะ(Intelligent 

Lane Intervention -  ILI) จะทํางานโดยสง

สัญญาณใหระบบเบรกทํางานและสงแรง

เบรกเพื่อดึงรถกลับสู่ช่องทางให้ผู้ขับขี่รู้ตัว 

เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา (Blind Spot 

Warning – BSW) จะสงเสียงสัญญาณ

พรอมไฟกระพริบที่กระจกมองขางเตือนให

รู้ว่าขณะนั้นกําลังมีรถคันอื่นอยู่ในช่องทาง

ขับขี่ดานขางซึ่งผูขับขี่ไมสามารถมองเห็น ซึ่ง

ทํางานรวมกับ เทคโนโลยีปองกันการชนจาก

จุดอับสายตาอัจฉริยะ (Intelligent Blind Spot 

Intervention - IBSI) ที่จะสงแรงเบรกดึงรถ

กลับสูชองทางอยางนุมนวล การถอยรถ

ออกจากชองจอด เปนอีกจุดหนึ่งที่มีความ

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีตรวจจับ

วัตถุดานหลังรถขณะถอย (Rear Cross Traffic 

Alert – RCTA) จะสงสัญญาณเตือนพรอม

ไฟกระพริบเตือน หากตรวจพบรถที่กําลัง

เคลื่อนเข้ามาทางด้านหลังทั้งซ้ายและขวา 

สัญญาณเตือนพรอมไฟกระพริบที่กระจก

มองขางดานเดียวกันกับท่ีมีรถกําลังเคล� อนมา 

นอกจากนี้ ยังมีระบบเปด-ปดไฟสูงอัตโนมัติ 

(High Beam Assist - HBA) จะปรับระดับ

ไฟสูงลงมาเปนไฟหนาธรรมดาทันทีที่ระบบ

ตรวจจับไดวามีรถสวนมาทางดานหนา

สําหรับ นิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิชั่น 

ใหม มาในโฉมท่ีเขม แกรง มากข้ึนกับชุดแตง

สีดํา ใหอารมณสปอรตท้ังภายนอกภายในการ

ตกแตงดานนอก นิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิช่ัน 

จัดเต็มกับชุดแตงสีดําสุดเทต้ังแตกระจังหนา 

แบบ interlock กระจกขาง มือจับประตู 

กันชนหนาดานลาง มือจับประตูทาย และ

ซุมลอ นอกจากนี้ ยังติดตั้งเสาอากาศแบบ

ครีบฉลามที่ดูทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

และสติ๊กเกอรตกแตงสีดํารอบคัน รวมถึง ลอ

อัลลอยสีดําเขมลายใหมขนาด 18 นิ้ว เพิ่ม

สไตลเท และสะทอนคุณสมบัติแกรงที่พรอม

ขับขี่แบบสปอรตในทุกเสนทาง เสริมจุดเดน

ของการเปนรถกระบะที่ชวยใหผูขับขี่ ใช

ชีวิตแบบที่ ไมมีใครกลาคิดภายในของนิสสัน 

นาวารา แบล็ค อิดิชั่น ใหม ไดรับการตกแตง

ใหรับกับรูปลักษณสไตลสปอรตภายนอก 

ดวยการตกแตงภายในดวยโทนสีดํา ไดแก 

ชองแอร มือจับประตู ที่วางแกว ฐานเกียร 

ที่พักแขนที่ประตู และขอบประตู

นิสสัน นาวารา รุนป 2022 มาพรอม

สมรรถนะเคร� องยนต YS23DDTT แบบ 4 สูบ 

ความจุ 2.3 ลิตร DOHC เทอร โบคู ที่ให

กําลังสูงสุด 190 hp (Ps) และแรงบิดสูงสุด 

450 นิวตันเมตร (Nm) เกียรอัตโนมัติแบบ 

7 สปด พรอมโหมดแมนนวล (M mode) 

ใหผูขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบ

ธรรมดา เพ� อความเพิ่มความสนุกในการขับขี่

ที่ควบคุมไดดังใจ นาวารายังใหการประหยัด

เชื้อเพลิงโดยรองรับน้ํามันดีเซลทุกแบบทั้ง 

B7, B10 และ B20 ขณะที่รุน King Cab 

Calibre และ Double Cab เกียรธรรมดา 6 สปด 

มาพรอมเคร� องยนตดีเซล YS23DDT 2.3 ลิตร 

แบบ 4 สูบ DOHC VGS พรอมเทอร โบชารจ

ท่ีใหกําลังสูงสุด 163 Hp และแรงบิดสูงสุด 403 Nm

สําหรับราคาจําหน�ายของ นิสสัน 

นาวารา ใหม รุนป 2022 ในราคาเริ่มตนของ

แตละรุน ไดแก PRO-series 1,030,000 บาท 

Double Cab Black Edition  884,000 บาท 

Double Cab Calibre 849,000 บาท King 

Cab Black Edition 799,000 บาท King Cab 

Calibre 765,000 บาท King Cab 649,000 

บาท Single Cab 595,000 บาท นาวารา 

Double Cab และ King Cab มาพรอมการ

รับประกัน 5 ป หรือ 150,000 ก.ม.** และ

ขอเสนอพิเศษอ� นๆ มากมาย เพ� อเปนเจาของ

ไดงายยิ่งขึ้น

ฟอรดประกาศความพรอมสงมอบ

รถยนตนั่งอเนกประสงค ฟอรด เอเวอเรสต 

เจเนอเรชันใหม ที่ผลิตล็อตแรกจากโรงงาน

ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) หรือเอเอที 

ใหกับลูกคาในประเทศไทยและสงออกไปยัง

ตลาดสําคัญกวา 100 ประเทศทั่วโลกในวันนี้ 

โดยผูจําหน�ายฟอรดในประเทศไทยจะพรอม

สงมอบรถยนตรุนใหมใหกับลูกคากลุมแรก

อยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 

เปนตนไป  

นายวิชิต วองวัฒนาการ กรรมการ

ผูจัดการฟอรด ประเทศไทย เปดเผยวา ฟอรด 

เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม ไดรับกระแส

ตอบรับท่ีดีมากจากลูกคาชาวไทย และมียอดจอง

เขามาอยางตอเน� อง จากความโดดเดนท้ังดาน

การออกแบบ สมรรถนะท่ีดีย่ิงข้ึน อุปกรณดาน

ความปลอดภัยที่เหนือชั้น และเทคโนโลยี

ทันสมัยมากมาย เราเช� อวาลูกคาจะไดรับ

ประสบการณที่ดีเยี่ยมในการเปนเจาของสุด

ยอดนวัตกรรมยานยนตรุนลาสุดจากฟอรด

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม 

ทุกรุนมาพรอมการรับประกันคุณภาพรถใหม

จากโรงงานนาน 5 ป หรือ 150,000 กม. โดย

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม ท่ีจําหน�าย

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

ตอกย้ําความเปน 1 ของรถจักรยานยนต

ครอบครัวยุคใหมระดับพรีเมียม ดวยการสง 

“ยามาฮา ฟนน ใหม” กลาที่จะไป…กลาที่

เปน #กลาที่จะฟนน...บงบอกความเปนตัวตน

กับยามาฮาฟนนรถครอบครัวระดับพรีเมียม 

สีสันกราฟกใหม สวยล้ําสไตล โมเดิรน ดวย

สีสันที่มากถึง 8 สีใหมสุดพรีเมียม ฟนนจัด

ประหยัดจริง ประหยัดน้ํามันสูงสุด 96.16 

กม./ลิตร* แรงดี ทนทาน ไมจุกจิก รับประกัน

นานถึง 5 ป ไมจํากัดระยะทาง

สําหรับ ยามาฮา ฟนน ใหม! #กลา

ท่ีจะฟนน ยังคงใหความสะดวกสบาย ท้ังสวย 

ทนทาน ไมจุกจิก และสุดประหยัดดวยเคร� องยนต

หัวฉีดอัจฉริยะ 115 ซีซี ประหยัดนํ้ามันสูงสุด 

96.16 กม./ลิตร* แรงดี ทนทาน พรอม

สมองกลอัจฉริยะ ECU ควบคุมการสั่งจาย

น้ํามันทําใหประหยัดมากขึ้น 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

คุมคาดวยระบบสตารทมือ

ทุกรุน! เพ� อตอบโจทยการใช

งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น 

* ทดสอบ โดยสื่ อ ม วลชน

สายจักรยานยนต ขับขี่ ยามาฮา ฟนน 

เคร� องยนต 115 ซีซี วิ่งในสภาวะการจราจร

ปกติ ดวยความเร็วเฉลี่ยไมเกิน 60 กม./ชม. 

บนเสนทาง จากศูนยการคาเซียรรังสิต ไปที่

พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช จ.อยุธยา รวมระยะทางการขับขี่ 

58 กม. ใชน้ํามันเพียง 599 ซีซี

ยามาฮา ฟนน ใหม โดดเดนทันสมัย

ดวย ไฟหนาสุดโมเดิรนที่มาพรอมหลอดแบบ

ฮาโลเจน สวางชัด ดีไซน โฉบเฉี่ยวกลมกลืน

กับแฟริ่ง และไฟทายสวยหรูสะดุดตา ดีไซน

เขากับบอดี้ชวงทาย สวางจัด ชัดเจนทั้งกลาง

วันและกลางคืน พรอมแผงหนาปดดีไซนหรู 

สีสันกราฟกทันสมัย มองเห็นชัดเจน สบายตา 

แสดงครบทุกฟงกชันการใชงานครบครัน 

เพรียบพรอมดวยฟเจอรเพ่ิมความสะดวกสบาย 

ไมวาจะเปน ชองใสของดานหนาอเนกประสงค 

สะดวกสบายในการใชงาน จะใสขวดน้ําหรือ

อะไรก็สะดวกสุดๆ พรอมที่เก็บของใตเบาะ

ขนาดใหญถึง 9.7 ลิตร เก็บหมวกกันน็อก

แบบครึ่งใบไดสบายสุดๆ และกุญแจแบบ 

Multi-function ควบคุมการใชงานในจุดเดียว 

จะล็อก สตารท หรือเปดเบาะ ก็สะดวกสบาย 

เพ่ิมความม่ันใจและปลอดภัยดวย ระบบเบรก 

UNIFIED BRAKE SYSTEM (UBS)* เม� อ

ใชงานเบรกเทา กลไกจะกระจายแรงเบรก

ไปทั้งลอหนาและลอหลัง ทําใหการหยุดรถมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน *เฉพาะรุน UBS ยามาฮา 

ฟนน ใหม พรอมตอบโจทยทุกการใชงานดวยกัน 

4 รุน หลากสีสัน คือ รุน UBS สีเทา และ 

ฟอรดเริ่มสงมอบ ‘ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม’ ใหลูกคาทั่วโลก

ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 รุนยอย ไดแก 

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม รุนเทรนด 

ราคา 1,334,000 บาท ฟอรด เอเวอเรสต 

เจเนอเรชันใหม รุนสปอรต ราคา 1,464,000 

บาท ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม รุน

ไทเทเนียมพลัส 4x2 ราคา 1,704,000 บาท 

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม รุนไทเทเนียม

พลัส 4x4 ราคา 1,854,000 บาท

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม มี

ทั้งหมด 6 สีใหเลือก ไดแก สีขาว สโนวเฟลค 

ไวท เพิรล สีเงิน อลูมิเนียม เมทัลลิก สีดํา 

แอบโซลูท แบล็ก สีเทา เมทิออร เกรย 

สีน้ําตาล อีควิน็อกซ บรอนซ และสีสม 

เซโดนา ออเรนจ นอกจากนี้ รุ นสปอรต 

ยามาฮา ฟนน ใหม รถครอบครัว กราฟกใหม สวยล้ําสไตล โมเดิรน

สีนํ้าเงิน ราคาแนะนําท่ี 47,900 บาท 

รุนลอแม็ก / สตารทมือ สีแดง, สีดํา, 

สีขาว ราคาแนะนําที่ 46,400 บาท 

รุนลอซี่ลวด / สตารทมือ สีแดง 

และ สีฟา ราคาแนะนําที่ 44,400 

บาท และรุนลอซี่ลวด / สตารทมือ ดรัมเบรก 

สีดํา ราคาแนะนําที่ 40,700 บาท

ยังมาพรอมสีพิเศษ สีนํ้าเงิน บลู 

ไลทน่ิง และสําหรับรุนไทเทเนียม

พลัส หองโดยสารภายในเพิ่ม

ตัวเลือกพิเศษสีครีมพราลีน 

โดยมีสีดํา อีโบนี เปนสีมาตรฐาน 

ฟอรด เอเวอเรสต 

เจเนอเรชันใหม ยังมา

พรอมนวัตกรรมบริการ

แบบ ‘พรอมเสมอ’ หรือ 

‘Always-On’ ใหลูกคา

สามารถเขาถึงและเช� อมตอกับรถได

ตลอดเวลาผานแอปพลิเคชันฟอรด

พาส (FordPassTM) และนวัตกรรม

การบริการอ� นๆ อีกมากมาย เพ� อ

ยกระดับประสบการณการเปนเจาของรถที่

สะดวกสบายไปอีกขั้น ฟอรด เอเวอเรสต 

เจเนอเรชันใหม ทุกรุนมาพรอมอัตรา

ดอกเบี้ย 1.99% และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง

ในปแรก
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สิงคโปร์ 4 ด.ประหารนักโทษ 10 ราย

สิงคโปร์ • สิงคโปร์แขวนคอผู้ค้ายา 2 รายเมื่อวันศุกร์ 

ทำาให้ตัวเลขนักโทษที่ถูกประหารชีวิตในช่วง 4 เดือนที่ผ่าน

มานับรวมได้ 10 รายแล้ว โทษประหารด้วยการแขวนคอ

ของสิงคโปร์ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังชายชาวมาเลย์

ที่บกพร่องทางสติปัญญาถูกประหารไปเมื่อเดือนเมษายน 

เคิร์สเทน ฮาน นักรณรงค์ด้านสิทธิ และนักเคลื่อนไหวคน

อื่นๆ ระบุว่า หนึ่งในนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเมื่อวันศุกร์

คือ อับดุล ราฮิม ชาปี วัย 45 ปี อดีตคนขับรถแอปบริการ

เรียกรถ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้าเฮโรอีน ชายอีกคน

ที่โดนประหารเชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาร่วมกับชาปี ฮาน กล่าว

ว่าทั้งคู่เป็นชาวสิงคโปร์ เชื่อว่ามีการประหารชีวิตไป 2 คน

เมื่อเช้าวันนี้ เธอยืนยันกับเอเอฟพี

เกาหลีใต้ส่งยานโคจรดวงจันทร์ลำาแรก

โซล • เกาหลีใต้เผยว่าประสบความสำาเร็จในการส่งยาน

อวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ลำาแรก ในภารกิจสำารวจดวง

จันทร์ที่จะใช้เวลานาน 1 ปี โดยมีสิ่งของต่างๆ บรรทุกขึ้น

ไป รวมถึงเครือข่ายแบบใหม่ที่ทนต่อการหยุดชะงักสำาหรับ

การส่งข้อมูลจากอวกาศ เอเอฟพีรายงานว่ายานโคจรรอบ

ดวงจันทร์ลำานี้ชื่อดานูรีในภาษาเกาหลี ส่งขึ้นด้วยจรวด

ฟอลคอน 9 จากแหลมคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดา โดย

บริษัท สเปซเอ็กซ์ของอีลอนมัสก์ มีจุดมุ่งหมายที่จะไปถึง

ดวงจันทร์ในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้ ยานดานูรีส่งขึ้น

สู่อวกาศเมื่อเวลา 08.08 น. วันที่ 5 สิงหาคม ตามการ

ระบุของกระทรวงวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้ทางทวิตเตอร์ 

โดยมีการแชร์วิดีโอขณะจรวดทะยานขึ้นจากฐาน ปล่อย

ควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ โอ แท ซอก รัฐมนตรีช่วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อ

วันศุกร์ว่า ยานดานูรีเข้าสู่วงโคจรดวงจันทร์ได้สำาเร็จ 

ราคาอาหารโลกร่วงอีกหลังยูเครนส่งออกได้

ปารีส • ราคาอาหารโลกลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนกรก                                                                    

ฎาคม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากข้อตกลงระหว่างยูเครนกับรัส 

เซียที่ยกเลิกการปิดกั้นทางทะเล ซึ่งทำาให้การขนส่งธัญพืช

ของยูเครนต้องหยุดไปก่อนหน้านั้น เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

ศุกร์ว่า ราคาอาหารท่ีพุ่งข้ึนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน

มีนาคม เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครน แม้ว่า

ราคาอาหารปัจจุบันจะยังสูงอยู่ แต่ก็ได้ปรับตัวลดลงติดต่อ

กันเป็นเดือนที่ 5 โดยลดลง 8.6% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อ

เทียบกับเดือนมิถุนายนตามดัชนีราคาอาหารขององค์กร

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ขณะที่ดัชนีซึ่ง

วัดการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในราคาระหว่างประเทศของ

ตะกร้าสินค้าอาหาร ยังคงสูงกว่าในเดือนกรกฎาคม 2564 

หรือเมื่อ 1 ปีที่แล้ว 13.1% ที่ลดลงมากสุดคือราคาน้ำามัน

พืช.

มื่อวานผมนำาเอาคำาอธิบายแบบคุยกันง่ายๆ 

ของ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าแบงก์

ชาติที่พยายามชี้ถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ‘ส่วน         

ต่างดอกเบี้ย-ค่าเงิน-ทุนเคลื่อนย้าย-ทุนสำารอง’ กับ                         

นักข่าว

หลายประเด็นน่าสนใจมาก เพราะผู้ว่าฯ ธปท.

ต้องการจะแย้งความเชื่อในหลายๆ มิติว่าด้วยเรื่องเงินๆ 

ทองๆ ที่ผู้คนกำาลังกังวลกันขณะนี้

ผมจึงขออนุญาตเอาข้อความถอดเทปในเพจ    

Bank of Thailand Scholarship Students มาเล่าสู่กันฟัง

ต่อ

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงาน Meet the Press ใน

หัวข้อ ‘ชี้แจงประเด็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี้ย ค่าเงินบาท เงินทุนเคลื่อนย้าย และเงินทุนสำารอง 

ณ โถงหน้าห้องประชุมภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธปท.

สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565

เรามาอ่านต่อจากเมื่อวานกันครับ

ค่าเงินบาทอ่อน ทุนสำารองลดลง ไปกระทบ

เสถียรภาพของไทยคล้ายกับวิกฤตปี 2540 จริงหรือ?

ที่มีคนเขาเรียกว่า perfect storm เรื่องอันโน้นอัน

นี้สารพัด แต่ถ้าไปดูสถานการณ์ของเรากับประเทศที่เจอ

วิกฤต เช่น ศรีลังกา ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทุนสำารองของเรา

ตอนนี้ ถึงแม้มันจะดูว่ามีการลดลง จากการดูแลเรื่องค่า

เงิน หรือจาก Valuation change (การเปลี่ยนแปลงมูลค่า) 

หรือจากผลตอบแทนการลงทุน

ซึ่งตอนปี 2540 เรามีทุนสำารอง 9,000 ล้านดอลลาร์ 

แต่ตอนนี้มี 2.47 แสนล้านดอลลาร์ 

ถามว่ามันพอไหม 

เราต้องเทียบกับความต้องการจะใช้เงินตราต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะหนี้ต่างประเทศระยะสั้นของเรามีเท่า

ไหร่

เพราะว่าถ้าประเทศขาดเสถียรภาพ มีความเปราะ

บาง แล้วเจ้าหนี้เขาเรียกหนี้คืน เหมือนกับที่เราเจอตอน

ปี 2540 ถ้าเขาดูแล้วว่าถ้าเรียกหนี้คืน แล้วประเทศไม่มี

เงินทุนสำารองพอ เขาจะตกใจ และรีบเรียกหนี้คืนไป ถ้า

ไม่เรียกหนี้คืนก็จะไม่ได้เงิน เงินต่างประเทศก็ไหลออก 

ทุนสำารองก็จะหาย

แต่ของเราทุนสำารองระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับหนี้

ต่างประเทศระยะสั้น มีประมาณ 2.6 เท่า

พูดง่ายๆ คือ ถึงแม้เขาจะเรียกหนี้ต่างประเทศทั้งหมด 

ทุนสำารองระหว่างประเทศก็มีพอ เขาจึงไม่มีความจำาเป็นที่ต้อง

เรียกหนี้ เพราะเขารู้สึกว่าปลอดภัย 

และถ้าเทียบอันดับในโลก ทุนสำารองของเรากับหนี้ต่าง

ประเทศ เราอยู่ในอันดับท็อปๆ ของโลก

ในแง่เสถียรภาพอะไรต่างๆ ภาพไม่ได้น่าห่วงขนาดนั้น 

ผลของการที่ค่าเงินอ่อน ถามว่าน่าเป็นห่วงเหมือนเมื่อปี 

2540 หรือไม่ คำาตอบก็คือ ไม่ 

เพราะหนี้ต่างประเทศของเรา สมัยปี 2540 เหตุผลที่

เรากลัวมากเรื่องค่าเงินอ่อน เป็นเพราะว่าหนี้ต่างประเทศเรา

เยอะ

ตอนที่บริษัทมีหนี้ต่างประเทศเยอะ ถ้ากู้มา 100 ล้าน

เหรียญฯ แล้วค่าเงินบาทวิ่งไปที่เกือบ 25 บาท กลายเป็น      

52 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ การค้างหนี้ในรูปเงินบาทจะเพิ่มขึ้น  

2 เท่า แต่ตอนนี้ถึงแม้บาทวิ่งขึ้นไปอ่อนสุดในรอบเท่าโน้นเท่า

นี้ปี

เมื่อหนี้ต่างประเทศของเราไม่ได้สูงอย่างนั้น ผลกระทบ

เรื่องเสถียรภาพการเงินจากการที่ค่าเงินบาทอ่อน ก็ไม่ได้มาก 

ซึ่งเราก็ไม่ได้อยากเห็นการขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเร็ว

ขนาดนี้ แต่มันมาจากปัจจัยภายนอก มาจากดอลลาร์ โดยค่า

เงินที่อ่อน ทำาให้สินค้านำาเข้าแพงขึ้น และไปซ้ำาเติมผลของ

เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วง และไม่อยากเห็น

ไม่ได้บอกนะว่า มันไม่มีเรื่องที่น่าห่วง มันมี แต่ถามว่า

ผมกังวลเรื่องนี้ที่สุดหรือเปล่า คำาตอบก็คือ ไม่ 

สิ่งที่ผมกังวลเรื่องเดียวคือ เราอยากเห็นการฟื้นตัวของ

เราที่ต่อเนื่อง 

และถ้าเราจะเห็นแบบนั้น รายได้ต้องกลับมา ซึ่งตัวที่ไป

กระทบกับรายได้คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

อันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราต้องห่วง น่าใส่ใจ

ส่วนเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้าย เรื่องอะไรพวกนี้ ด้วยบริบท

ของเราปัจจุบัน เราจับตามอง ไม่ได้ชะล่าใจ เรามอนิเตอร์

ตลอดเวลา แต่จุดนี้ ไม่ใช่ตัวที่น่ากังวลขนาดที่จะไปกระทบ

เรื่องเสถียรภาพ และทำาให้การฟื้นตัวของเราสะดุด

ค่า ‘บาทอ่อน’ ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้ ‘เงินเฟ้อ’ 

เพิ่ม

เราไม่ได้มีเป้าว่าอัตราแลกเปลี่ยนควรเป็นเท่าไหร่ ไม่มี

การเซตไว้ว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนห้ามกัน

เท่านั้นเท่านี้ ทิศทาง เราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด 

แต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือ การปรับตัวที่เร็วเกินไป จน

ทำาให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน จึงทำาให้บางช่วง บาง

จังหวะ เราต้องเข้าไปช่วยดูแลค่าเงิน

ถามว่าการที่ค่าเงินมันอ่อน แล้วส่งผลต่อเงินเฟ้อ

หรือไม่

แต่ถ้าดูจะเห็นว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นมา หลักๆ ไม่ได้มาจาก

ค่าเงินบาทที่อ่อน แต่มาจากราคาพลังงานมากกว่า ที่ทำาให้

เงินเฟ้อพุ่งเยอะ 

ถามว่าเราทำาอะไรกับตัวนี้ ได้หรือเปล่า คำาตอบก็คือ 

ไม่ได้ 

ซึ่งในบางประเทศเขาจะเข้ามาด้วยมาตรการอื่น เช่น 

มาตรการฝั่งการคลัง มาอุดหนุนพลังงานนั่นอีกเรื่อง

ส่วนหน้าที่ของเราในเรื่องเงินเฟ้อคือ การทำาให้ราคา

ที่เพิ่มขึ้น ไม่ทำาให้การคาดการณ์เงินเฟ้อ หรือเครื่องยนต์

เงินเฟ้อติด เราจึงทำาเรื่องนโยบายการเงินฝั่งดอกเบี้ย 

สิ่งที่เราไม่อยากเห็นคือ การขึ้นของค่าเงินบาทไม่ได้

มาจากปัจจัยพื้นฐาน

เช่น มาจากการเก็งกำาไรต่างๆ แต่บางทีการ

เคลื่อนไหวของค่าเงิน มันมาจากปัจจัยที่จริง คือ เรื่องเฟด 

(ธนาคารกลางสหรัฐ) 

เช่น ถ้าเฟดบอกว่าจะเหยียบเบรกแรงขึ้นกว่าเดิม ก็

เป็นเรื่องปกติที่ดอลลาร์จะต้องแข็ง และบาทก็ต้องอ่อน  

แต่เราดู Speed ไม่ให้มันมากเกินไป

แต่ถ้าเป็นเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เข้ามาเก็งกำาไร ที่ไม่มี

ที่มาที่ไป เราจะต้องเข้าไปดูทั้งที่มาของการเคลื่อนไหว

ว่า มาจากตรงไหน และดูเรื่อง Speed ซึ่งค่าเงินบาทจะ

ผันผวนอย่างนี้ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราอยากเห็นคือ ผู้

ประกอบการต้องทำา Hedging (ประกันความเสี่ยงค่าเงิน) 

ให้มากขึ้น แต่ก็เข้าใจว่าต้นทุนมันสูง แต่ก็ลดลงมาแล้ว

จับตาค่าเงินบาท ‘พลิกกลับ’ หากเงินเฟ้อสหรัฐถึง

จุดพีก

เรื่องเสียงบ่นทำาใจเถอะ แข็งก็บ่น อ่อนก็บ่น เพราะ

คนที่ได้ประโยชน์เขาจะเงียบ ส่วนคนที่โดนเขาจะบ่น

สมมติบอกว่า เราไม่ต้องการให้อ่อน ให้ค่าเงินบาท 

Fixed กับเงินดอลลาร์ไว้ระดับหนึ่ง ผลที่ตามมาคือ เงิน

บาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นจะแข็ง จึงเป็นที่มาที่เราปล่อย

ให้ลอยตัว

“ในเชิงพื้นฐานของเรา ในแง่ต่างประเทศ เราไม่

ได้ weak (อ่อนแอ) ขนาดนั้น ทุนสำารองก็เยอะ หนี้ต่าง

ประเทศก็น้อย ดุลบัญชีเดินสะพัดตอนนี้ติดลบ เดี๋ยวท่อง

เที่ยวกลับมาก็เป็นบวก sentiment ก็มีโอกาสสวิง อย่าง

สหรัฐฯ ตอนนี้ทุกคนก็เฮโลไปฝั่งนี้ฝั่งเดียว.

เ

จีนประกาศระงับร่วมมือสหรัฐ
ปักกิ่ง/ไทเป • จีนประกาศยุติความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาใน

หลายเรื่องเมื่อวันศุกร์ เพื่อตอบโต้การเยือนไต้หวันของแนนซี 

เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ นอกจากนี้ยังคว่ำาบาตร

เพโลซี ด้านนายกรัฐมนตรีไต้หวันประณามการซ้อมรบรอบเกาะ

ไต้หวันของจีนว่าเป็นการกระทำาของเพื่อนบ้านที่เป็นปีศาจ

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันศุกร์ท่ี 5 สิงหา                                            

คม 2565 ว่า ผลจากการเยือน                                                   

ไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประ 

ธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ทำา                                              

ให้จีนโกรธเกร้ียวอย่างย่ิง เนื่อง 

จากจีนระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดน

ของตนและเคยประกาศว่าจะ

ผนวกดินแดนไต้หวันในวันหน่ึง 

แม้อาจต้องใช้กำาลัง 

จีนตอบโต้การเยือนไต้                                          

หวันของเพโลซีด้วยการซ้อม

รบคร้ังใหญ่อย่างท่ีไม่เคยทำามา

ก่อนรอบไต้หวันเม่ือวันพฤหัส 

บดี โดยมีกำาหนดซ้อมรบไปจน 

ถึงเที่ยงวันอาทิตย์ 

กระทรวงการต่างประเทศ

จีนแถลงเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาล

จีนระงับการเจรจาและความ

ร่วมมือท่ีตกลงกันไว้กับสหรัฐ                                                

อเมริกาในหลายเรื่อง รวมถึง

เรื่องการแก้ไขปัญหาการเปล่ียน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ

ท้ังจีนและสหรัฐต่างเป็น                                                 

ประเทศท่ีปล่อยมลพิษมากท่ี                                                         

สุดของโลก เมื่อปีท่ีแล้วต่างให้

คำาม่ันสัญญาว่าจะทำางานร่วม

กันเพ่ือเร่งการลงมือกระทำาเพ่ือ

แก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศให้ได้ในทศวรรษ

น้ี และประกาศว่าท้ัง 2 ชาติจะ

ประชุมหารือกันเป็นระยะในเรื่อง

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่ข้อตก                                    

ลงน้ีดูเหมือนจะส่ันคลอนเสียแล้ว 

หลังความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ

กับจีนอยู่ในระดับต่ำาสุดในปีน้ี 

กระทรวงการต่างประเทศ

จีนแถลงยกเลิกความร่วมมือกับ

สหรัฐในด้านอื่นด้วย เช่น การ

เจรจาเรื่องความม่ันคงทางทหาร

ในการเดินเรือ, การปราบปรามยา               

เสพติด, การป้องกันอาชญากรรม

ข้ามพรมแดน, การส่งผู้อพยพผิด

กฎหมายกลับถ่ินท่ีอยู่เดิม

ในวันเดียวกัน กระทรวง

การต่างประเทศจีนแถลงคว่ำา

บาตรเพโลซีและครอบครัวของ

เธอ ระบุเพโลซีมีการกระทำาที่

ชั่วร้ายและยั่วยุ 

โฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศจีนกล่าวในแถลงการณ์

ว่า ถึงแม้รัฐบาลจีนจะแสดงความ                                                                

กังวลอย่างย่ิงและคัดค้านอย่าง

หนักแน่น แต่เพโลซียังยืนกราน

ในการเยือนไต้หวัน นับเป็นการ

แทรกแซงกิจการภายในของจีน

อย่างร้ายแรง, บ่อนทำาลายอธิปไตย

และบูรณภาพดินแดนของจีน, 

เหยียบย่ำานโยบายจีนเดียว, คุก 

คามสันติภาพและเสถียรภาพ

ของช่องแคบไต้หวัน 

ด้านเพโลซียืนยันเมื่อวัน

ศุกร์ว่า สหรัฐจะไม่ปล่อยให้จีน

กระทำาการโดดเดี่ยวไต้หวัน

ด้านนายกรัฐมนตรีซู เจิน 

ชาง ของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อ

ข่าวเมื่อวันศุกร์ ถึงการซ้อมรบ

ของจีนรอบเกาะไต้หวันว่า เรา

ไม่คาดคิดว่าประเทศเพื่อนบ้าน

ของเราจะมีการกระทำาของปี 

ศาจด้วยการมาโชว์อำานาจอยู่ท่ี

หน้าประตูบ้านของเรา เป็นการ

ซ้อมรบท่ีเป็นอันตรายตามอำา 

เภอใจในน่านน้ำาท่ีมีการเดินเรือ

หนาแน่นท่ีสุดในโลก 

กระทรวงกลาโหมไต้หวัน

แถลงในวันศุกร์ เมื่อเวลา 11.00 น.                                                      

ตามเวลาท้องถ่ินว่า ฝูงบินเครื่อง

บินรบของจีนและกองเรือรบจีน 

ซ้อมรบรอบช่องแคบไต้หวัน โดย

มีเครื่องบินรบและเรือรบท่ีข้าม

เส้นแบ่งระหว่างจีนกับไต้หวัน

ของช่องแคบไต้หวัน เข้ามาใน                                               

น่านน้ำาและน่านฟ้าของไต้หวัน.

UNเผยโสมแดงลุยทดสอบนิวเคลียร์เพิ่ม

สหประชาชาติ • ยูเอ็นเปิดราย                                            

งานลับ “คิม จองอึน” เตรียม

การ 6 เดือนแรกปูทางสู่การทด                                               

สอบอาวุธนิวเคลียร์เพ่ิม หลังถูก

โยงแฮกเกอร์เกาหลีเหนือโจมตี

ไซเบอร์ป่วนตลาดเงินดิจิทัลควาน

หางบประมาณสานต่อโครงการ 

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                                

ที่ 5 สิงหาคม 2565 จากราย 

งานลับจากสหประชาชาติเกา 

หลีเหนืออยู่ในระหว่างการเตรี

ยมการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ 

โดยรายงานตรวจสอบการคว่ำา

บาตรอิสระของสหประชาชาติ

ที่ส่งถึงคณะกรรมการการคว่ำา

บาตรเกาหลีเหนือของคณะ

มนตรีความม่ันคงแห่งสหประ 

ชาชาติ (UNSC) ระบุว่าการทำา 

งานที่ฐานทดสอบนิวเคลียร์   

ปุงกเย-รีเป็นการปูทางไปสู่การ

ทดสอบนิวเคลียร์เพิ่มเติมเพื่อ

การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์” 

รายงานระบุด้วยว่า เกาหลี                                                              

เหนือยังคงพัฒนาความสามารถ

ในการผลิตวัสดุฟิสไซล์ ที่ฐาน

นิวเคลียร์ยองบยอน ซึ่งเป็น

ศูนย์นิวเคลียร์ที่สำาคัญ นับเป็น                                                

ท่ีต้ังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

เครื่องแรกของเกาหลีเหนือ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า

น้ี  สหรัฐออกคำาเตือนมานานแล้ว                                                             

ว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะทำา 

การทดสอบนิวเคลียร์คร้ังท่ี 7 

และสหรัฐฯ จะผลักดันอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อนำาไปสู่การคว่ำาบาตร

ของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือ                                                     

เพิ่มหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น

ผู้ตรวจสอบของยูเอ็นยัง

ระบุด้วยว่า การตรวจสอบแสดง

ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือต้องเป็นผู้ 

รับผิดในการขโมยสินทรัพย์คริป                                                

โตฯ มูลค่าหลายร้อยล้านดอล 

ลาร์สหรัฐในการแฮกครั้งใหญ่

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ท้ังน้ี หน่วยงานตรวจสอบ                                            

การคว่ำาบาตรอิสระของสหประ 

ชาชาติ ได้รายงานก่อนหน้านี้                                                    

ว่า กลุ่มแฮกเกอร์จากเกาหลี 

เหนือใช้การโจมตีทางไซเบอร์

ต่อเครือข่ายการแลกเปล่ียนสกุล

เงินดิจิทัลทำาให้มีรายได้หลาย

ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำา

เงินมาใช้ในโครงการนิวเคลียร์

และขีปนาวุธ

“กิจกรรมทางไซเบอร์อื่นๆ 

ของเกาหลีใต้ยังคงดำาเนินต่อ

ไป โดยเน้นไปที่การขโมยข้อมูล 

และมีการใช้วิธีการดั้งเดิมมาก

ขึ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลและวัสดุ

ที่มีมูลค่าสำาหรับโครงการต้อง

ห้ามของเกาหลีเหนือ ซึ่งรวม

ถึงอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้าง

สูง” รายงานระบุ. 

พบนายกฯ • แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนำาคณะตัวแทน ส.ส.สหรัฐ เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ 

ที่ทำาเนียบนายกฯ ในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม. 

วันนี้ต่างกับ ‘วิกฤตต้มยำากุ้ง’ อย่างไร?



พณ.

ไก่สด พริกสด และต้นหอม เครื่องประกอบ

อาหาร และอาหารสำาเร็จรูป ราคาเปลี่ยน 

แปลงตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่

หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่ม 

7.35% สินค้าสำาคัญที่สูงขึ้น เช่น หมวด

เคหสถาน เพิ่ม 8.42% โดยเพิ่มขึ้นจากค่า

ไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม แต่ก็มีสินค้าสำาคัญ

หลายรายการลดลง เช่น ข้าวสารเจ้า 

ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้บางชนิด เช่น 

ถั่วฝักยาว มะนาว ขิง ผักคะน้า กล้วยน้ำาว้า 

ฝรั่ง และลองกอง เป็นต้น

นายรณรงค์กล่าวว่า แนวโน้มเงิน 

เฟ้อในเดือน ส.ค.2565 ยังประเมินไม่ได้ 

เพราะมีหลายปัจจัยมาก หากกลุ่มพลังงาน 

ราคาสูงขึ้น เงินเฟ้อก็จะสูง ถ้าราคาทรงตัว

หรือลดลง เงินเฟ้อก็จะลดลง แต่เดือน  

ส.ค.2564 ฐานเงินเฟ้อต่ำา ก็น่าจะมีผล

ทำาให้เงินเฟ้อสูง ส่วนผลกระทบจากการ

ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม หากดู

สมมติฐานนี้ ก็มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อบ้าง 

แต่สัดส่วนคำานวณเงินเฟ้อไม่ได้มาก อย่าง

ค่าไฟมีสัดส่วน 3.85%

“สนค.ได้ปรับเป้าหมายตัวเลขคาด

การณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2565 ใหม่ เป็นระหว่าง 

5.5-6.5% ค่ากลาง 6% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่

ประเมินไว้ที่ 4-5% ค่ากลาง 4.5% ซึ่งเป็น

อัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ 

และการคาดการณ์เงินเฟ้อของหน่วยงาน

ด้านเศรษฐกิจของไทย โดยสำานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ประเมิน 4.2-5.2%, ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) 6.2%, สำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 6.5%, คณะ

กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) 5.7% และแบงก์เอกชน ประเมิน 

5.9% และ 6% เป็นต้น” นายรณรงค์กล่าว.

นภาเดช

ประจำากองแก่ศิษย์การบิน นายทหาร

สัญญาบัตร รุ่น น.148 ที่สำาเร็จการฝึก

อบรม จำานวน 33 คน โดย พล.อ.อ.นภาเดช  

ธูปะเตมีย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  

(ผบ.ทอ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธาน

ประดับปีกนักบินใหม่ ว่าเป็นบุคลากรที่มี

คุณค่าของกองทัพ ซึ่งนักบินเหล่านี้ ใน

อนาคตจะเติบโต บางส่วนเป็นนักบิน

ลำาเลียงและนักบินเฮลิคอปเตอร์ และ

หากว่าเราดำาเนินการสำาเร็จในขั้นตอน

ต่อไปเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบิน F-35A 

นักบินเหล่านี้จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจเป็น

นักบิน F-35A ในอนาคตก็ได้ และบาง

ส่วนเป็นนักบินที่บินกับเครื่องบินที่มีใช้อยู่

ในปัจจุบัน ซึ่งมีอายุใช้งานพอสมควร 

พล.อ.อ.นภาเดชย้ำาว่า ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องบินเก่าหรือใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็น

ของประชาชน ทอ.เป็นเพียงผู้ดูแลรักษา 

ใช้งานให้เกิดความยั่งยืนและปลอดภัยใน

การบิน มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับภาษี ซึ่ง

ต้องขอขอบคุณต่อการตัดสินใจอนุมัติงบ

ประมาณเบื้องต้นจัดซื้อที่ต้องใช้เวลาอีก

ระยะ เนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการ

ยากลำาบาก หลังจากนี้ ไปเมื่อรัฐบาลอนุมัติ

งบประมาณจะเป็นขั้นตอนเหนือขึ้นไปกว่า 

ทอ. เป็นเรื่องของรัฐบาล และที่สำาคัญที่สุด

คือประชาชน หากได้รับการสนับสนุนทั้ง

ประเทศหนุนหลังรัฐบาลในการเจรจา

จะทำาให้มี โอกาสมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ขอขอบคุณนายกฯ รองนายกฯ คณะ

กรรมาธิการงบประมาณ 

เมื่อถามว่าในระหว่างนี้เตรียม

ความพร้อมอย่างไรบ้าง พล.อ.อ.นภา

เดชกล่าวว่า เราได้การพอสมควร โดย

เฉพาะการศึกษาหาความรู้ ซึ่งได้ร้องขอ

ไปทางสหรัฐอเมริกาส่งผู้เชี่ยวชาญมา

ให้คำาแนะนำากับ ทอ. ซึ่งกองทัพอากาศ

สหรัฐรับปากว่าจัดส่งทีมมา คาดว่าปลาย 

ปี 2565 ซึ่งก็เกษียณอายุราชการไปแล้ว คง

ต้องฝากการต้อนรับ การดำาเนินการต่างๆ 

ไว้กับ ผบ.ทอ.คนใหม่ที่จะมาแทน ซึ่งเชื่อ

มั่นว่าการเตรียมการเพื่อให้เห็นถึงความ

พร้อมของเรา กระบวนการต่างๆ ทั้งด้าน

งบประมาณ การสนับสนุนประชาชน จะ

มีส่วนในการพิจารณาตกลงใจก่อนที่สภา 

คองเกรสจะตอบรับหรือปฏิเสธ  

“ก่อนหน้านี้มีประชาชนทั้งสนับสนุน 

และไม่เห็นด้วยต่อการจัดซื้อ F-35 แต่ทุก

อย่างก็ผ่านไปแล้ว ขณะนี้มาถึงขั้นที่เรา

ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ได้ของดี ที่จะ

สะท้อนกลับไปยังลูกหลานของเรา ประเทศ

ชาติบ้านเมือง ผมอยากชวนเชิญทุกคนร่วม

กัน ทอ.เตรียมรับ หากว่าได้จะเป็นผลดี 

หากไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่” พล.อ.อ.นภา 

เดชกล่าว

เมื่อถามว่า มั่นใจต่อการตัดสินใจ

ของสภาคองเกรสอย่างไร พล.อ.อ.นภา

เดช กล่าวว่า ตอบยาก เพราะมีปัจจัยทาง

ด้านการเมือง การต่างประเทศเข้ามาเกื้อ

หนุนพอสมควร เราทำาเต็มที่ในส่วนของ

เรา ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลประมาณช่วงเดือน 

ก.พ.เป็นต้นไป 

ถามอีกว่า ระหว่างสภาคองเกรส

กับเสียงสนับสนุนของคนไทย สิ่งไหนเป็น

ปัจจัยจะผลักดันให้ โครงการประสบความ

สำาเร็จ พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ 

สภาคองเกรส เพราะมีมาตรฐานพิจารณา

ที่เป็นระบบ จะดูอะไรหลายอย่าง แต่เรา

พยายามทำาในส่วนที่ทำาได้ให้ดี เมื่อเขา

พิจารณาประกอบสถานการณ์ต่างประเทศ

แล้วจะออกมาเป็นคำาตอบที่จะบ่งบอก

อะไรหลายๆ อย่าง 

เมื่อถามว่าคนที่จะมาสานต่อโครง 

การ F-35 ได้วางหลักการไว้อย่างไร 

พล.อ.นภาเดชกล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่

จะตัดสินใจ ขณะนี้ยังไม่ตัดสินใจในแบบ

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในใจก็มีชื่ออยู่

แล้ว และไม่ได้มีแค่เพียงคนเดียว แต่เป็น 

กลุ่มบุคคล เพราะเป็นคนที่มีความรู้ความ

สามารถทั้งสิ้น ขอให้ใจเย็น อีกไม่กี่วันน่า

จะทราบ เพราะลำาบากใจเหมือนกัน 

เมื่อถามว่า ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจคือ

อะไร พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า คนที่จะ

ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือก ต้องมีความรู้ ความ

สามารถ และมีผลงาน ซึ่งมีอยู่แล้วทุกคน แต่

สิ่งสำาคัญสามารถสานต่องานที่ทำาค้างไว้ได้  

ถามย้ำาว่าสานต่อโครงการ F-35 

ด้วยหรือไม่ พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า F-35 

เป็นโครงการใหญ่ มีความสำาคัญตัดสิน

หรือชี้ชะตาประสิทธิภาพหรือความด้อย

ประสิทธิภาพ ความทันสมัย ล้าสมัย ทอ. 

แน่นอน ต้องมีผลในการพิจารณาตัวบุคคล 

เป็นนักบิน แต่ไม่จำาเป็นต้องเป็นนักบินขับ

ไล่ เป็นใครก็ได้ที่เชื่อมั่นว่าเขาจะนำาพา 

ทอ.ไปสู่ ทอ.ที่มีคุณภาพ ส่วนต้องผ่านจาก

เป็นผู้ฝูง ผู้การกองบิน ผู้ช่วยทูตทหารหรือ

ไม่นั้น ถือเป็นเพียงองค์ประกอบย่อย 

เมื่อถามว่า หากรัฐบาลเปลี่ยนชื่อ 

ผบ.ทอ.คนใหม่ที่ ได้เสนอไป จะส่งผลต่อ

โครงการ F-35 หรือไม่ พล.อ.อ.นภาเดช 

กล่าวว่า เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่พอถึงจุด

นี้เชื่อว่าคนไทยอยากได้ของดี แต่ใครก็ตาม

ที่ย้อนกลับไปในสิ่งที่ด้อยกว่า เป็นการ

ทำาร้ายตัวเอง 

เมื่อถามว่า ท่าทีของจีนต่อรัฐบาล

มีผลต่อการตัดสินใจสภาคองเกรสหรือไม่ 

พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า ไม่แน่ใจ 

ถามว่า ได้ ไหว้ พล.อ.อ.ประพันธ์  

ธูปะเตมีย์ อดีต ผบ.ทอ.ผู้เป็นบิดาหรือไม่ หลัง

สานฝันเสนอโครงการเครื่องบิน F35 สำาเร็จ 

พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า เมื่อคืน ฝันถึง. 

‘บิ๊กตู่’

 ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการยื่น

ตีความการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ว่าพรรคเพื่อไทยรวมถึง

พรรคร่วมฝ่ายค้านมีคณะทำางานพิจารณา

เรื่องดังกล่าวยืนยันยื่นตีความแน่นอน แต่

ที่ยังไม่ยื่นก่อนหน้านี้เพราะต้องการยื่นใน

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด 

“ตอนนี้ ได้ข้อตกลงแล้วว่าจะเข้า

ชื่อยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งต่อไปยัง

ศาลรัฐธรรมนูญก่อน พล.อ.ประยุทธ์เป็น 

นายกฯครบ 8 ปี วันที่ 24 ส.ค.2565 

ประมาณ 1 สัปดาห์ ประมาณวันที่ 16 

หรือ 17 ส.ค. มองว่ายื่นเวลานี้ดีที่สุด หาก

ปล่อยเลยไป เสี่ยงว่าการบริหารประเทศจะ

เสียหายได้” นพ.ชลน่านระบุ  

วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรม 

นูญไทย ยื่นคำาร้องต่อ กกต.และผู้ตรวจการ

แผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็น

ต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะ

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่จะดำารงตำาแหน่งครบ 8 ปี ในวัน

ที่ 23 ส.ค.2565 นี้ โดยสามารถจะคลี่คลาย

ปัญหาความขัดแย้งได้ โดยการยื่นให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

กับการบริหารราชการแผ่นดิน ขอให้ในการ

ยื่นเรื่องมีคำาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ยุติปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาล

รัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า พรรค

ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าเข้าสู่ โหมดเลือก

ตั้ง ทุกอย่างก็เตรียมความพร้อมไปในระดับ

ที่มากพอสมควร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้

มีความคืบหน้าไปแล้วเต็มร้อย ผู้สมัครของ

เรามีทั้งผู้ที่เป็น ส.ส.ในปัจจุบัน ซึ่งทุกคน

มั่นคงอยู่กับพรรค ยังไม่มีสัญญาณอะไร

เปลี่ยนแปลง แล้วก็ยังมีผู้สมัครเลือดใหม่ 

เพราะภาคใต้เที่ยวหน้ากว่า 50 ที่นั่ง อาจ

จะกลายเป็น 57-58 ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม 

วันที่ 14 ส.ค.นี้ ตนจะได้เดินทางไปประชุม

กับเลือดใหม่ประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสงขลา 

ที่ จ.หนองคาย ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า พรรคพลังประชารัฐได้มีป้ายต้อนรับ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

ขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้ที่ริมถนนในเขตตัว

เมืองหนองคาย ชูสโลแกน “ไม่รู้ ไม่รู้ แต่

ไม่แล้งแน่” ซึ่งกล่าวถึงโครงการพัฒนา

กักเก็บน้ำาสำาหรับประชาชนในพื้นที่ โดย

งานนี้คาดว่าจะเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร

สังกัดของพรรคให้ประชาชนได้รู้จัก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ จ.หนองคาย แต่เดิม

นั้นเป็นพื้นที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ครองทั้ง  

3 เขตเลือกตั้งมาอย่างยาวนาน 

ที่ จ.พิจิตร นายนราพัฒน์ แก้ว

ทอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ, นายไพฑูรย์   

แก้วทอง อายุ 85 ปี บิดาของนายนราพัฒน์

ระบุว่า ในวันที่ 18 ส.ค.65 ซึ่งเป็นวันคล้าย

วันเกิดก้าวเข้าสู่อายุ 86 ปี จะจัดทำาบุญเลี้ยง

เพลพระที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง 

ส่วนในค่ำาคืนของวันที่ 19 ส.ค.65 ก็จะจัด

เลี้ยงโต๊ะจีน 500 โต๊ะ เพื่อฉลองวันเกิดกับ

ญาติสนิทมิตรสหายและชาวบ้านที่คุ้นเคย

ในเขตพื้นที่ โดยภายในงานจะถือโอกาสเปิด

ตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตรทั้ง 3 เขต 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า 

บรรยากาศทางการเมืองของจังหวัดพิจิตร

อุณหภูมิการเมืองขณะนี้ร้อนระอุมากขึ้นเป็น

ลำาดับ เริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 65 ที่ 

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เจ้าสัวและพี่ใหญ่

ที่คุมทีมเสื้อสีเขียวประกาศเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร

ของพรรคภูมิใจไทยพิจิตรทั้ง 3 เขต ภายใน

สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร หลังจากนั้นวันที่  

31 ก.ค.65 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม และทีมงานก็มาร่วมจัดงานฉลองวัน

เกิดจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 300 โต๊ะ ให้กับนายภูดิท 

อินสุวรรณ์ ส.ส.พปชร.พิจิตร เขต 2 และเปิด

ตัวว่าที่ผู้สมัคร พปชร.พิจิตรทั้ง 3 เขต ที่พร้อม

รบสู้ศึกสนามเลือกตั้งเมืองชาละวัน

จากนั้นถัดมาในวันที่ 1 ส.ค.65 

น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร เจ๊ใหญ่ของบ้าน

ครอบครัวเพื่อไทยพิจิตร ก็พานายวิชัย 

ด่านรุ่งโรจน์ ไปยืนชูมือคู่กับนายชลน่าน  

ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อยืนยัน

ว่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 3 

ในนามพรรคเพื่อไทย จึงทำาให้อุณหภูมิทาง 

การเมืองของพิจิตรร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง

ที่ จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปต

พัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีต

รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงการเปิดสาขา

พรรคชาติพัฒนาที่ อ.แถลง จ.ระยอง 

ว่า ระยองเป็นจังหวัดที่ดี ที่มีพื้นฐานที่ดี

ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นทั้งจังหวัดลงทุน 

จังหวัดทางด้านอุตสาหกรรม จังหวัดทาง

ด้านการท่องเที่ยว วันนี้เราก็มีการต่อยอด

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ EEC ซึ่ง

จะเน้นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ฉะนั้นพรรค

ชาติพัฒนาเคยมีฐานอยู่แล้ว ส่วนเป็นการ

คัมแบ็กทั้งที่โคราชและที่ จ.ระยองนั้น ที่ 

จ.ระยอง ในอดีตเคยมีอยู่แล้ว ก็อยากจะ

มีที่นั่น และเชื่อมโยงอีสเทิร์นซีบอร์ดกับ

โคราชได้ดีที่สุดเลย 

“สมัย พล.อ.ชาติชาย ท่านบอกว่า 

อีสานไม่มีทางออกทางทะเล ท่านก็ตัดถนน

ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ถนน 304 เปิดประตู

อีสานสู่ท่าเรือน้ำาลึกที่ จ.ระยอง ฉะนั้นถ้า

เราสามารถที่จะมีตัวแทนของเราอยู่ได้ทั้ง

ที่ จ.ระยองด้วย และที่ภาคอีสานด้วย มันก็

จะเป็นการเชื่อมโยงการทำางานในสภา หรือ

ทำางานทางด้านบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาประเทศ” นายสุวัจน์ระบุ 

ด้านพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) 

นำาโดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค,  

นายสุพล ฟองงาม ประธานภาคจัดประชุม

พบปะว่าที่ผู้แสดงเจตจำานงเป็นผู้สมัคร 

ส.ส. ภาคอีสานกว่า 50 คน เพื่ออัปเดต

สถานการณ์ทั่วไปทางการเมืองของประเทศ 

มอบนโยบายพรรคในการทำางานในพื้นที่.

จุรินทร์

หมวดชำาระร่างกายลดสูงสุด 62%, หมวด

ผลิตภัณฑ์ซักล้างลดสูงสุด 55%, หมวด

ของใช้ประจำาวันลดสูงสุด 61% และหมวด

ยารักษาโรคลดสูงสุด 60% รวมรายการ

สินค้าที่จำาหน่ายในโครงการ 85 รายการ 

โครงการนี้คาดว่าจะมีสินค้ามูลค่า

ซื้อขายในตลาดหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 

1,000 ล้านบาท และสามารถช่วยลด

ภาระค่าของชีพของประชาชนไม่น้อยกว่า 

300 ล้านบาท ใกล้ที่ไหนซื้อได้ที่นั่น ในเขต

กรุงเทพมหานครจำานวน 100 จุด แบ่งเป็น 

รถโมบาย 25 คัน และจุดจำาหน่าย 75 จุด 

ต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก 600 จุด ซึ่งจะ

ทยอยเปิดให้บริการจังหวัดละ 8 จุด ระยะ

เวลา 60 วัน เริ่มสิงหาคมนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง “คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! 

ช่วยประชาชน Lot 20” เป็นนโยบายสำาคัญ

ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ ให้ไว้กับกรมการค้าภายในฯ และ

ที่ผ่านมาสามารถลดภาระค่าครองชีพให้

กับคนไทยทั้งประเทศแล้วกว่า 11,728 

ล้านบาท และได้รับการตอบรับเป็นอย่าง

ดีจากประชาชนทั้งประเทศ. 
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จับนกกรงหัวจุกสัตว์ป่าคุ้มครอง 400 ตัว 

พัทลุง • วันที่ 5 ส.ค.65 ร.ต.ต.ธีรัชกฤติ แก้วขาว 

หัวหน้าชุดปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) พร้อม

กำาลัง วางแผนจับกุมขบวนการขนสัตว์ป่าคุ้มครองจาก

ภาคเหนือมายัง จ.พัทลุง โดยขนมากับรถทัวร์สาย กทม.-

หาดใหญ่ ลงสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองพัทลุง 

ซึ่งเฝ้ารอประมาณ 2 ชั่วโมงก็ยังไม่มีวี่แววเป้าหมาย 

เนื่องจากขบวนการลักลอบได้นำานกปรอดหัวโขนหรือนก

กรงหัวจุก  ใส่ไว้ในลังจำานวน 5 ลัง วางไว้ที่ศาลาโดยสาร

ริมถนนสายเอเชีย ม.8 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง ห่างจาก

สถานีขนส่งประมาณ 6 กิโลเมตร เฝ้ารออยู่นานไม่มีใคร

มาแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงเข้าตรวจสอบพบเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครองนกปรอดหัวโขน ลำาดับที่ 580 จำานวน 400 ตัว อัด

แน่นมาในลังจำานวน 5 ลัง พร้อมอาหารนกจำาพวกกล้วย

และส้ม หลังจากนั้นได้ถ่ายนกเข้ากรงใหญ่ทันที เนื่องจาก

เกรงว่านกจะตายเพราะแออัดกันอยู่ในลังและเดินทางมา

ไกล  ก่อนจะติดตามกลุ่มค้าสัตว์ป่าขบวนการดังกล่าวมา

ดำาเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ราคานกอยู่ที่ประมาณตัวละ 300-

500 บาท และในพัทลุงมีคนนิยมเล่นนกจำานวนมากจึงมี

การจับกุมอย่างต่อเนื่อง 

เตือนห้ามนำาผลิตภัณฑ์ผสมกัญชาข้ามแดน

ยะลา • วันที่ 5 ส.ค.65 พ.ต.ท.สมเจตน์ หนูชัยแก้ว 

สว.ด่าน ตม.เบตง จ.ยะลา สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำาแผ่นป้าย

ไวนิลคำาเตือนขนาดใหญ่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ว่าการ

นำากัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปใน

ประเทศมาเลเซีย จะมีความผิดทางกฎหมายของประเทศ

มาเลเซีย ไปติดบริเวณช่องทางยื่นเอกสารเดินทางเข้า 

และออก ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามด่านบูกิต  

บือราปิต รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมมอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่ ตม.ทำาความเข้าใจกับประชาชนคนไทยและ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ข้ามแดนให้ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด เนื่องจากมาเลเซียยังคงให้กัญชาเป็นสิ่งต้องห้าม

ในการครอบครองและเสพเข้าร่างกาย หากพบจะมีโทษ

สถานหนักเทียบเท่ากับยาเสพติดประเภท 1 หลังพบว่ามีคน

ไทยถูกทางการมาเลเซียจับกุมหลายรายจากการตรวจพบ

สารกัญชาในปัสสาวะ ขณะที่ประชาชนที่เดินทางเข้าออก

เพื่อไปหาญาติพี่น้องหรือทำามาค้าขายสินค้าท้องถิ่น ยอมรับ

ว่า เป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วยในการติดป้ายเตือน เนื่องจาก

คนไทยหลายรายยังไม่รู้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน.

กรุงเทพฯ • ตำารวจไซเบอร์

บุกทลายเครือข่ายหลอกลงทุน

ฟาร์มเห็ด พบเหยื่อแจ้งความ

แล้ว 2,000 ราย เสียหาย  

1,200 ล้าน รวบ 3 ผู้ต้องหาใน

สกลนคร ตรวจยึดของกลางกว่า 

200 รายการ 

วันที่ 5 ส.ค.65 ที่กอง

บั ญช า ก า ร ตำ า ร ว จ สื บ ส วน

สอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (บช.สอท.)  พล.ต.ท.กร

ไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. และ

เจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงข่าวการ

ทลายเครือข่ายหลอกลงทุน 

Turtle  Farm ได้ผู้ต้องหาสำาคัญ

หลายราย

ทั้งนี้ เมื่อช่วง พ.ย.64  

ผู้ต้องหากับพวกได้ร่วมกันจัดตั้ง

บริษัท ไมน์นิ่ง มายน์ เอ็กซ์ จำากัด 

และ หจก.สถานีหลักสี่ โดยสร้าง

โรงเพาะเห็ดขึ้นมาหลายโรงใน

พื้นที่ อ.เมืองสกลนคร ไว้เพื่อ

หลอกลวงประชาชนมาร่วม

ลงทุน  ได้แก่ การเพาะปลูกเห็ด

เยื่อไผ่ กัญชา กระท่อม และ

เลี้ยงผึ้ง ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล 

มีเดียต่างๆ โดยอ้างว่าจะได้ผล

ตอบแทนเป็นจำานวนมากอย่าง

ต่อเนื่อง 

แต่มีเงื่อนไขเช่น หากลงทุน 

ตร.ทลายแก๊งหลอกลงทุนฟาร์มเห็ด

เพชรบุรี • วันที่ 5 ส.ค.65 

ที่กองบังคับการตำารวจภูธร

จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต.อุทัย 

กวิน เดชาธร ผบก .ภ .จว .

เพชรบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่

ร่วมแถลงข่าวการจับกุมตัว

นายบัญฑิต หรือเล็ก โพธิ์ศิริ  

ผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  

(โดยใช้อาวุธปืน), พาอาวุธปืน

ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง

สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

และโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มี

อาวุธปืนติดตัว, ยิงปืนซึ่งใช้

ดินระเบิดในที่สาธารณะโดย

ไม่มีเหตุอันควร, ขับรถในขณะ

เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น 

พร้อมด้วยของกลาง อาวุธ

ปืนพก แบบกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ

เบเรตตา ขนาด .9 มม. จำานวน 

1 กระบอก เครื่องกระสุนขนาด 

9 มม. จำานวน 7 นัด ที่นาย

บัญฑิตใช้ก่อเหตุ รถกระบะ 

อีซูซุ สีแดงเข้ม เลขทะเบียน 

บธ 3709  เพชรบุรี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 

ส.ค.65 สภ.บ้านลาดได้รับแจ้ง

เหตุจากศูนย์ 191 เพชรบุรี ว่า

มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ทราบ

ชื่อคือ นายณัฐวุฒิ สว่าง

ใจ อายุ 28 ปี ที่อยู่ 28/1  

ม.2 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด 

จ.เพชรบุรี ส่วนคนก่อเหตุหลบ

หนีไป แต่มีแผ่นป้ายทะเบียน

หมายเลข บธ 3709 เพชรบุรี 

ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ 

จากการสืบสวนทราบ

ว่า เจ้าของรถยนต์ทะเบียน

ดังกล่าวคือ นายบัญฑิต หรือ

เล็ก โพธิ์ศิริ อายุ 61 ปี ที่ 

อยู่ 57 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด 

จ.เพชรบุรี เมื่อเจ้าหน้าที่เดิน

ทางไปถึงพบว่านายบัญฑิตอยู่

บ้าน และรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ 

ใช้อาวุธปืนพกยิงนายณัฐวุฒิ

จริง จากนั้นนำาตำารวจไปตรวจ

ยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งได้ฝากไว้

กับญาติ  

เบื้องต้นให้การว่า เวลา 

19.30 น.ได้ขับรถยนต์มา

ตามถนนสายวัดโพธิ์เรียง-ไร่

มาบ มีรถกระบะของนายณัฐ

วุฒิจอดเปิดไฟสูงอยู่ริมถนน 

ทำาให้มองไม่เห็นทาง เกิด

ความโมโหจึงได้ชะลอรถและ

ต่อว่ามีปากเสียงกัน และหลัง

จากนั้นได้พบรถของนายณัฐ

วุฒิอีกครั้ง จึงไปจอดตัดหน้า

และถือปืนลงไปยิงนายณัฐวุฒิ

จำานวน 7 นัด จากนั้นขับหนี

มาที่บ้าน.

จับเฒ่าหัวร้อนยิงวัยรุ่นเปิดไฟสูงใส่ดับ

132,000 บาท จะได้รับผล

ตอบแทนหลังจากลงทุนไปแล้ว 

4 เดือน เดือนละ  53,200 บาท 

ทุกเดือน เป็นระยะเวลา 7 ปี โดย

สร้างความน่าเชื่อถือโดยมีการ

ใช้บุคคลสำาคัญและมีชื่อเสียงมา

ร่วมชักชวน สร้างภาพว่าฟาร์ม

ดังกล่าวได้รับรางวัล ทำาให้ผู้เสีย

หายหลายรายหลงเชื่อและนำา

เงินมาร่วมลงทุนเป็นจำานวนมาก 

บางรายเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้าย 

บางรายต้องเอาทรัพย์สินไป

จำานองเพื่อนำาเงินมาลงทุน

กระทั่งเมื่อวันที่ 2 ส.ค.65 

ตำารวจ บช.สอท.ได้รวบรวม

พยานหลักฐานต่างๆ ยื่นคำาร้อง

ต่อศาลจังหวัดสกลนครขออนุมัติ

ออกหมายจับผู้ต้องหาจำานวน 

8 ราย ในข้อหา 1.ร่วมกัน 

ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 343 (มี

อัตราโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ

ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้ง

จำาทั้งปรับ 2.กู้ยืมเงินอันเป็น 

การฉ้อโกงประชาชน ตาม 

พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการ

ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 

มาตรา 3, 4. 5, 12 (มีอัตรา

โทษจำาคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับ

ตั้งแต่  500,000-1,000,000 บาท 

และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 

บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่) 

3.และนำาเข้าสู่ระบบคอมพิว 

เตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดย

ประการที่น่าจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่พี่น้องประชาชน  

ตาม พ . ร .บ .คอมพิ ว เตอร์   

มาตรา 14(1) (มีอัตราโทษจำา

คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 

100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้ง

ปรับประกอบประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา  83)

สามารถจับกุมผู้ต้องหา

ได้ 3 ราย คือ น.ส.ประภากร  

อายุ 25 ปี, น.ส.อนัญญา อายุ 

23 ปี และ น.ส.ศิลปสุภา อายุ  

23 ปี ในระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.65 

ในพื้นที่ อ.เมืองสกลนคร ตรวจ

ยึดของกลางภายในบริษัทและ

บ้านผู้ต้องหากว่า 200 รายการ 

ส่วนกรณีผู้ต้องหาที่หลบหนี

ออกนอกราชอาณาจักรจะมี

หนังสือแจ้งไปยังกองการต่าง

ประเทศ สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เพื่อประสานกับองค์การ

ตำ ารวจสากล ( INTERPOL) 

ดำาเนินการประกาศตำารวจ

สากลสีแดง หรือ INTERPOL 

Red Notice ติดตามตัวมา

ดำาเนินคดีต่อไป.

สมุทรปราการ • วันที่ 5 ส.ค.65 

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่

ร้านข้าวแกง 10 บาท ตั้งอยู่

ริมถนนตำาหรุ-บางพลี ภายใน

ตลาดโชคอำานวย ต.แพรกษา

ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 

ซึ่ งคึ กคั ก เพราะมีลู กค้ ามา 

รับประทานอาหารจำานวนมาก 

โดยร้านจะมีเมนูให้เลือกหลาก

หลายวันละ 13-15 เมนูสลับ

สับเปลี่ยนกันไป ตักในราคาแค่  

10 บาท ออกแนวบุฟเฟต์ อยาก

กินอะไรก็ยกถ้วยไปกินได้เลย 

เน้นปริมาณเยอะให้ทุกคนได้

กินอิ่มท้อง ส่วนข้าวตักได้ ไม่

อั้น ไม่อิ่มก็เติมได้อีก สำาหรับ

ข้าวจานแรกคิด 10 บาท 

น.ส.ระพีพรรณ จันสกุณี 

อายุ 39 ปี เจ้าของร้านเปิดเผย

ว่า ปกติครอบครัวชอบทำาบุญอยู่

แล้ว ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะ

ดีอยากให้คนที่มีรายได้น้อยใน

ละแวกได้กินของถูกของดีและ

ของอร่อยในราคาที่ประหยัด ถือ

เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยร้านคิดราคากับข้าวถ้วยละ 

10 บาททุกเมนู ข้าวสวยคิดเพียง

แค่จานแรกจานละ 10 บาท หาก

ทานไม่อิ่มสามารถมาตักทานได้

ไม่อั้น ส่วนแกงถุงห่อกลับบ้าน

ราดแกง 2 อย่างราคา 30 บาท

“ยอมรับว่าได้กำาไรเพียง

เล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังมีกำาไรอยู่  

อยากให้ทุกคนได้กินของอร่อย 

ปกติเราเคยไปทานร้านแบบปกติ

ทั่วไป 40-50 บาทเราจะได้ทาน

แค่อย่างเดียว จึงอยากให้ลูกค้า

มีตัวเลือกที่หลากหลาย สามารถ

ทานกับข้าวในราคา 50 บาทแต่

ทานได้หลายอย่าง ปริมาณอาจ

จะอย่างละนิดอย่างละหน่อย

แต่ก็ได้กินหลายอย่าง ร้านเปิด

ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ไปจนถึง 

14.00 น.ของทุกวัน ร้านตั้งอยู่

ที่ตลาดโชคอำานวย ถนนตำาหรุ-

บางพลี โทร. 06-4975-0555”.

แม่ค้าสวนกระแส

ขายแกงถ้วย10บ.

แถมข้าวตักไม่อั้น
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

ตามรอบของงานป้องกันปราบปราม ส่วนที่

ถามว่ามีดาบตำารวจ 2 นายของ สภ.พลูตา

หลวงมีหุ้นส่วนนั้น ไม่น่าจะมี

 พล.ต.ท.สมพงษ์กล่าวว่า เรื่องการ

เปิดสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาตตำารวจใน

พื้นที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่ ทาง ผบ.ตร.

ได้กำาชับไปแล้ว กรณีนี้ ผบช.ภ.2 ได้สั่งการ

ให้ ผบก.ภ.จ.ชลบุรีตั้งกรรมการสอบ ถ้าเป็น

ความบกพร่องของใครก็ต้องรับผิดชอบ 

ตรวจสถานบันเทิงทั่ว ปท.

ส่วนนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่

จุดเกิดเหตุไฟไหม้ Mountain B อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี พร้อมเปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 13 

ราย ในจำานวนนี้ 5 รายอยู่ในประกันสังคม 

โดยมี 2 รายยังอยู่ในประกันตน  มาตรา 33 

จะได้รับค่าทำาศพรายละ 50,000 บาท รวม

ทั้งเงินสงเคราะห์ตายและชราภาพ รายละ 

100,000 บาท จนถึง 200,000 บาท ส่วนอีก 

3 รายที่เคยเป็นผู้ประกันตน คนแรกจะได้

ค่าชราภาพ 7,000 บาท, รายที่ 2 ประมาณ 

20,000 บาท และคนที่ 3 จะได้ประมาณ 

11,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะ

รีบดำาเนินการมอบเงินให้กับครอบครัวต่อไป

 วันเดียวกัน นายธนาคม จงจิระ 

อธิบดีกรมการปกครอง มีหนังสือคำาสั่งให้ 

ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำาเภอ

สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปช่วยราชการที่กรมการ

ปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่

วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำา ตั้งแต่

วันที่ 5 ส.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำาสั่ง

เปลี่ยนแปลง

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ ไฟไหม้สถานบัน

เทิงเมาน์เทนบี อ.สัตหีบ ว่าได้สั่งการให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำารวจความ

เสียหาย ดูแลทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ 

ซึ่งนายกฯ และรัฐบาลเสียใจกับผู้ที่สูญ

เสียทั้งสิ้น อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะในส่วน

ของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ เพราะภาพ

เหล่านี้ออกไปต่างประเทศจะส่งผลให้ความ

เชื่อมั่นหายไปเยอะพอสมควร และวันนี้ ได้

สั่งการไปแล้วกับทุกหน่วยงานต้องหาตัวผู้

รับผิดชอบ หาสาเหตุ และดูแลเยียวยาผู้ได้

รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด 

“เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ในกรุงเทพฯ กับซานติก้าผับ เป็นเหตุการณ์

ที่คล้ายกัน ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือ

กัน ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามระเบียบ

และข้อกฎหมายทุกประการในการที่จะ

ตกแต่งประดับอะไรต่างๆ ก็ตาม ประตูหนี

ไฟ ประตูเข้า-ออก ซึ่งมีระเบียบอยู่แล้ว แล้ว

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร นายกฯ ให้ความสำาคัญ

กับเรื่องนี้ เมื่อเช้าได้ย้ำาไปกับตำารวจและเจ้า

หน้าที่และกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด ว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์

แบบนี้เกิดขึ้นอีก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามว่า พื้นที่นี้ห้ามเปิดผับใช่หรือ

ไม่ นายกฯ กล่าวว่า กำาลังให้ตรวจสอบอยู่ 

โดยกระทรวงมหาดไทย และต้องตรวจสอบ

หมดทั่วประเทศ 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นา

ยกฯ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ลงพื้นที่สำารวจสถานบันเทิง ตรวจสอบ

โครงสร้าง ความปลอดภัย โดยเฉพาะประตู

ทางออก ป้ายบอกทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

จะต้องใช้งานได้ตามปกติ ที่สำาคัญประตู

ทางออกจะต้องสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยว

ออกมาจากผับได้อย่างสะดวก ไม่คับแคบ 

หากพบสถานบันเทิงใดไม่ได้มาตรฐานหรือ

ไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำาเนินการสั่งปรับปรุง

แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเปิดให้บริการ

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย  ในฐานะกำากับดูแลกรมการ

ปกครอง กล่าวว่า การดำาเนินการสถานบัน

เทิงเมาน์เทนบีไม่น่าจะถูกต้อง เพราะไม่ได้

รับอนุญาต ฉะนั้นจะต้องไปตรวจสอบอีก

ครั้งว่าใครรับผิดชอบอะไรอย่างไร เนื่องจาก

อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งไม่ให้มีสถานบันเทิง รวม

ไปถึงสถานประกอบการดังกล่าวก็ไม่ได้มี

การขออนุญาต 

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ใน

พื้นที่ กทม.ต้องตรวจสถานบันเทิงเชิงรุกให้

เข้มข้นขึ้น เพราะมีสถานประกอบการที่ไม่

ถูกกฎหมาย ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถาน

ที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต ยิ่งอันตราย

หนักขึ้น แล้วทาง กทม.คงปฏิเสธความรับ

ผิดชอบไม่ได้ 

“สถานบริการที่ถูกกฎหมาย พอ

ปฏิบัติจริง มีโต๊ะเก้าอี้ ไปวางขวางทาง ไม่มี

ป้ายทางออกที่ชัดเจน ผู้ที่เพิ่งเคยมาเที่ยวจึง

ไม่สามารถหาทางออกที่ชัดเจนได้ เหมือนที่

สีลมซอย 2 ที่มีทางออก 2 ทางจริง แต่ไปอยู่

หลังร้าน มีโต๊ะวางขวางอยู่ ต้องมีหน่วยที่ไป

ตรวจสอบช่วงเวลาจริงแบบไม่เป็นทางการ 

แต่คงไม่ได้แห่ไป” ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ.

ฝีดาษลิง

และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับชายชาวต่างชาติ 

โดยผู้ป่วยเริ่มมีไข้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 

2565 แต่ยังไปเที่ยวสถานบันเทิงพร้อม

เพื่อนชาวไทยและชาวต่างชาติ 

วันที่ 30 ก.ค.2565 เริ่มมีตุ่มขึ้นที่แขน

ขา แล้วลามไปทั่วร่างกาย ร่วมถึงอวัยะ                                                       

เพศ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 จึงเดินทาง

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรปราการ และผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และห้อง

ปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ยืนยันพบเชื้อฝีดาษวานร 

(Monkeypox virus) วันที่ 4 ส.ค. ก่อน

ส่งตัวผู้ป่วยมารับการดูแลรักษาต่อที่สถาบัน

บำาราศนราดูร กรมควบคุมโรค นับเป็นผู้ติด

เชื้อโรคฝีดาษวานรเป็นรายที่ 4 และเป็น

เพศหญิงรายแรกในประเทศ โดยผู้ติดเชื้อ

รายแรกเป็นชายชาวไนจีเรียที่ภูเก็ต รายที่ 

2 ชายชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร และ

รายที่ 3 ชายชาวเยอรมันที่ภูเก็ต

นพ.โอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้

ได้กำาชับให้สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 

6 จังหวัดชลบุรี ประสานสำานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง และสำานักอนามัย

กรุงเทพมหานคร เร่งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง

สูงที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย 

ผู้สัมผัสคนอื่นๆ และเร่งติดตามตัวชายชาว

ต่างชาติแล้ว โดยสถานการณ์ โรคฝีดาษ

วานรทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 65) 

ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 26,208 ราย พบผู้ป่วย

ยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 83 ประเทศ โดยพื้นที่

การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีป

ยุโรป ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำาดับแรก 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 6,617 ราย, สเปน 

4,806 ราย, เยอรมนี 2,781 ราย, อังกฤษ 

2,672 ราย และฝรั่งเศส 2,239 ราย

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และ น.ส.ทวิดา                                                             

กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร แถลงข่าวกรณีรับทราบข้อมูล

ผลตรวจยืนยันพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายที่ 2 

ของกรุงเทพมหานคร และรายที่ 4 ขอ

ประเทศไทย โดย น.ส.ทวิดากล่าวว่า โรง

พยาบาลจุฬารัตน์ซึ่งอยู่ ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ เกิดข้อสงสัยในอาการของผู้

ป่วยรายดังกล่าว จึงได้กักตัวและตรวจคัด

กรองเพิ่มเติม และได้รับผลยืนยันเมื่อช่วง

เช้าวันนี้ว่าติดเชื้อฝีดาษวานร และขณะนี้

ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์เรียบร้อยแล้ว 

“ต้องขอบคุณโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ที่ประสานกับทางสาธารณสุขและ

กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว เพื่อการ

สอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำาหรับผู้

ป่วยรายนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงร่วมบ้านชาวไทย 

2 รายที่พบตัวแล้ว และเข้าสู่ระบบการคัด

กรอง-กักตัว และอยู่ระหว่างการติดตาม

ตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงชาวต่างชาติอีก 1 ราย” 

น.ส.ทวิดากล่าว 

ขณะที่ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวเน้นย้ำาให้

ระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตในลักษณะที่

มีความเสี่ยง เนื่องจากเริ่มมีเคสเกิดเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ กทม.ยังได้เน้นย้ำาว่าโรคฝีดาษวานรมี

ระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังหลังการสัมผัสถึง 

21 วัน จึงขอให้ระมัดระวังและเฝ้าระวัง

อาการสำาหรับผู้ที่สัมผัสให้ครบ 21 วัน 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวง

สาธารณสุข รายงานสถานการณ์ โควิด-19 

ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ ติดเชื้อ

ในประเทศ 2,248 ราย ติดเชื้อในเรือนจำา/

ที่ต้องขัง 5 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 

0 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 2,483 ราย หาย

ป่วยสะสม 4,548,339 ราย (ตั้งแต่ปี 2563) 

อยู่ระหว่างรักษาตัว 21,113 ราย แบ่งเป็น

ในโรงพยาบาล 11,908 ราย โรงพยาบาล

สนามและอื่นๆ 9,205 ราย ในจำานวนนี้มี

อาการหนัก (ปอดอักเสบ) 911 ราย ต้อง

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 482 ราย มีผู้เสียชีวิต

เพิ่ม 34 ราย 

ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 31,526 ราย 

(ตั้งแต่ปี 2563) อัตราครองเตียงระดับ 

2-3 คิดเป็น 16% ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,600,978 ราย นับ

เป็นรายที่ 4,598,725-4,600,978 สำาหรับ

ผู้ติดเชื้อ 2,253 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้ ผู้

ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบ

บริการ 2,248 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน

ชุมชน 0 ราย เรือนจำา/ที่ต้องขัง 5 ราย ผู้

เดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย ขณะที่

ยอดการตรวจ ATK กระทรวงสาธารณสุข มี

การรายงานเป็นสัปดาห์ มีติดเชื้อหรือ ATK 

เป็นบวก ในระหว่างวันที่ 24-30 ก.ค.2565 

จำานวน 201,554 ราย ทำาให้ยอดสะสมอยู่

ที่ 6,870,096 ราย.

ตกใจแต่ยังมีสติอยู่ ก็รีบวิ่งออกมาแบบไม่

คิดอะไร รู้แต่ว่าต้องออกมาให้ได้ก่อน แต่ก็

หาทางออกไม่เจอเพราะมืดมาก  ได้แต่คลำา

ทางที่มีช่องตรงไหนก็ออกไป คนข้างหลังก็

ดันเหมือนคนตาบอดมองอะไรไม่เห็น จน

มาถึงโซนหน้าประตู พี่ของเพื่อนเปิดประตู

ไม่ได้จึงทุบกระจกออกมา ขณะนั้นตนลง

ไปอยู่ที่พื้นแล้ว เพราะเหม็นควัน มากสูด

ควันเข้าไปจนไม่ไหว แต่พี่เขากระชากออก

มาจึงรอดมาได้

ตร.พบเมาน์เทนบีผิดอื้อ

เวลา 10.00 น. พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอด

สุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ส่งเจ้า

หน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับ พล.ต.ท.ธิติ 

แสงสว่าง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ 

กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี, นายสุรชัย 

ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วย รมว.แรงงาน,  นาย

ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมือง

สัตหีบ, นายสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำานัก 

งาน ปภ.จว.ชลบุรี, นายสมพจน์ กวาง

แก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 จ.ชลบุรี 

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์กล่าวว่า จากการ

ตรวจสอบพบสถานที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด 

ฝ้าและโครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง โดย

ประสานทางโยธาเข้าตรวจสอบเพื่อความ

ปลอดภัย ส่วนต้นเพลิงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์

หลักฐานกำาลังตรวจสอบอยู่ เพื่อยืนยันตาม

หลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเสียงระเบิดที่พยาน

ระบุก่อนเพลิงลุกไหม้ต้องให้ต้องให้เจ้า

หน้าที่วิทยาการอธิบายเพราะเป็นหลักทาง

วิทยาศาสตร์เรื่องการเกิดควัน ออกซิเจน

อาจทำาให้เกิดการระเบิดได้ หรืออาจเป็น

สาเหตุอื่น ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์

 “สอบปากคำาเจ้าของกิจการทราบว่า

สถานที่แห่งนี้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นร้าน

อาหารที่จำาหน่ายสุรา แต่จากการตรวจสอบ

ร่วมกับกองช่าง พบว่ามีการดัดแปลงสถาน

ที่ทำาให้สถานที่มันปิด ทางเข้าออก ทางหนี

ไฟมีปัญหา การก่อสร้างได้รับใบอนุญาต แต่

เมื่อมีการต่อเติมถือว่าผิดกฎหมาย เพราะ

การต่อเติมต้องมีการตรวจและรับรองจาก

เจ้าหน้าที่” พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์กล่าว

ต่อมาที่ สภ.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี 

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเร่งรัดคดี 

พล.ต.ท.สมพงษ์กล่าวว่า เบื้องต้นจะ

มีอำานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้

รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยจะแบ่งเป็น 2 

ส่วน 1.ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ 

รองผู้ว่าฯ เปิดศูนย์การช่วยเหลือประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบ 2.ศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้

ส่งชันสูตรที่นิติเวช รพ.ตำารวจ เพื่อยืนยันตัว

บุคคล และส่งตำารวจพิสูจน์หลักฐานกลาง

เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับศูนย์

ตรวจพิสูจน์ 2 รวมทั้งตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดี ขณะ

นี้สอบพยานไปแล้ว 30 ปาก โดยจะร่วมกับ

ทางโยธา การไฟฟ้าฯ ในการพิสูจน์หลักฐาน

ถามถึงการติดตามตัวเจ้าของหรือ                                                                

นายทุนเมาน์เทนบีผับมารับผิดชอบ พล.ต.ท. 

สมพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้เรารู้แล้วใคร

เกี่ยวข้องบ้าง ทำาคู่ขนาน 2 ทาง 1.ทั้งช่วย 

เหลือผู้ ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต                                                              

พิสูจน์ตัวบุคคล 2.การดำาเนินคดีได้มีการ 

รวบรวมพยานหลักฐานตำารวจจะเร่งรัดให้

เร็วที่สุด 

เมื่อถามว่า เจ้าของสถานบันเทิง

ได้แสดงตัวเข้ามารับผิดชอบหรือยัง 

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.

ชลบุรี ตอบแทนว่า เจ้าของสถานบริการได้

อยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่เกิดเหตุแล้ว ได้มีการ

พูดคุยนำาตัวมาสอบสวนแล้ว

ซักว่าสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาต

ทำาไมเปิดได้ ผบก.ภ.จว.ชลบุรีกล่าวว่า สถาน

ที่นี้เดิมได้ขออนุญาตสร้างถูกต้องจากทาง

เทศบาล และมีการเปลี่ยนเป็นร้านจำาหน่าย

อาหาร โดยมีการจำาหน่ายสุรา แต่หลัง

จากนั้นมีการทำาเป็นสถานที่ปิดแบบสถาน

บริการในช่วงหลัง 

ผู้ส่ือข่าวจ้ีถามว่า สถานท่ีตรงน้ี

ห้ามเปิดสถานบันเทิง ทำาไมยังเปิดได้ 

พล.ต.ต.อรรถสิทธ์ิได้โยนคำาถามให้ พ.ต.อ.วุฒิ

พงศ์ตอบแทนว่า เร่ืองการอนุญาตได้รับ

ข้อมูลบางส่วนว่าไม่ใช่โซนน่ิงสามารถเปิดได้ 

เขาไม่ได้ไปขออนุญาตเปิดสถานบริการ แต่

เป็นการขออนุญาตเปิดร้านอาหาร เมื่อถาม

ว่าผับแห่งน้ีมีผู้มีอิทธิพลหรือคนมีสีเป็นหุ้น

ส่วนด้วย ตรงน้ีจะช้ีแจงอย่างไร เขาตอบว่า 

เด๋ียวตรวจสอบ

ซักว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเยาวชน

อายุเพียง 17 ปี ทำาไมถึงเข้าไปใช้บริการ

ได้ พ.ต.อ.วุฒิพงศ์กล่าวว่า ต้องตรวจสอบ

โดยละเอียดก่อน อย่างที่บอกตอนนี้ต้อง

ดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก่อน เมื่อถาม

ว่าตำารวจก็มีการตรวจพื้นที่ ไม่รู้จริงๆ หรือ

ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานบริการ เขาตอบ

ว่าก็ไปตรวจตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา 

อย่าทำา

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ..... ไม่แล้วเสร็จ

ภายในกรอบ 180 วันว่า ไม่มี  มันเป็นไป

ตามข้อกำาหนดอยู่แล้วจะพ้นหรือไม่พ้น ถ้า

ทำาไม่ทันก็กลับไปสู่ร่างเดิม ถือเป็นเรื่องที่

กำาหนดไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ เราคิดว่า

เป็นไปตามวิถีทางของสภา ไม่มีอะไรแปลก 

เมื่อถามว่า มีข้อกล่าวหาว่า พปชร. 

และพรรคเพื่อไทย (พท.) จับมือกันให้สภา

ล้มเพื่อให้กฎหมายลูกไม่เสร็จภายในกรอบ

เวลาวันที่ 15 ส.ค. นายอนุชา ปฏิเสธว่า 

ไม่มี เป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภา 

ที่การประชุมจะเสร็จหรือไม่เสร็จ เขาถึงมี

บทบัญญัติระบุไว้ ถ้าไม่เสร็จก็ไปใช้ของเดิม 

ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนต้องบังคับว่าต้องเสร็จ มัน

เหมือนกับกฎหมายอื่นๆ ถ้าทำาไม่ได้ให้กลับ

มาใช้แบบนี้ ยืนยันสภาต้องตัดสินร่วมกัน 

ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะชี้นำาอะไรได้ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าว

ว่า พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าประชุมสภา

ตามปกติ และจะไม่เข้าไปร่วมกระบวนการ

ที่จะทำาให้ที่ประชุมล่ม เราเดินหน้าไปตาม

กระบวนการรัฐสภาที่เราเห็นว่าเหมาะสม 

ส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้น ขอให้เป็นไป

ตามมติของที่ประชุมรัฐสภา ปชป.พร้อม

สำาหรับการเลือกตั้งทุกรูปแบบ 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแส

ข่าวการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. ที่จะประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 10 ส.ค. 

ที่พรรคเพื่อไทยตั้งใจให้พิจารณาไม่ให้แล้ว

เสร็จตามกรอบ 180 วัน ภายในวันที่ 15 

ส.ค. เพื่อกลับไปใช้ร่างกฎหมายเดิมที่ ครม.

เสนอเข้ามา ที่มีสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อหาร 100 ว่า แนวทางนี้เป็นการใช้กลไก

ที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ตามมาตรา 132 

การกลับไปใช้ร่างแรกที่ ครม.เสนอ เป็น

แนวทางที่จะได้กฎหมายลูกเร็วที่สุด และได้

สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 ตาม

เจตนารมณ์ในการแก้รัฐธรรมนูญ 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า หากปล่อย

ให้รัฐสภาผ่านวาระ 3 ไม่แน่ใจว่าคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะทักท้วง

หรือไม่ หากไม่ทักท้วง การหาร 500 จะถูก

ยื่นตีความอยู่ดี สุดท้ายกฎหมายอาจตกไป 

หรือหากไปล้มในการลงมติวาระ 3 ต้องมา

เริ่มกระบวนการกันใหม่ อาจเป็นประโยชน์

กับรัฐบาลรักษาการก่อนการเลือกตั้ง จึง

ต้องเลือกวิธีที่จะได้กฎหมายลูกออกมาโดย

เร็วที่สุด 

“ที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์การทำา

หน้าที่ของพรรคนั้น ยืนยันว่าวิธีที่พรรค

เลือกใช้เป็นวิธีที่เปิดช่องไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ที่สำาคัญการไปเป็นนั่งร้านทำากฎหมายให้

เผด็จการ กับการไม่เป็นองค์ประชุมเพื่อ

ต่อสู้ยับยั้งกฎหมายของเผด็จการอันไหน

ดีกว่ากัน เราเลือกต่อสู้เพื่อล้มกฎหมาย

เผด็จการ ยืนยันพรรคไม่ได้รวมหัวกับ

พรรคพลังประชารัฐ เราคิดของเราก่อน 

แต่สุดท้ายพรรคอื่นเข้ามาร่วมด้วย” นพ.ชล

น่านระบุ  

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พท. ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าว

ว่า หากร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พิจารณาไม่แล้วเสร็จ

ตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำาหนด 180 

วันตามข้อบังคับ ให้ถือว่ารัฐสภาเห็นชอบ

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ ครม.เสนอ ซึ่ง พท.พร้อม

ยอมรับ เพราะทำาดีที่สุดเท่านี้ และถือว่าร่าง 

พ.ร.บ.ดังกล่าวของ ครม.เสียหายน้อยกว่า

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อที่หารด้วย 500 ส่วนหากมีใครติดใจ

ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีขั้นตอนที่

ดำาเนินการได้ แต่หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแพ้

ฟาวล์หรือแพ้เทคนิค  พท.จะไม่ยื่น เพราะ

สูตรคำานวณนั้นไม่ใช่จำานวน 500 คน ซึ่งมี

ปัญหาแล้ว หากไม่ยื่นจะทำาให้กระบวนการ

ประกาศใช้กฎหมายจะสั้นลง 

ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่า ส่วน

กรณีที่อาจมีผู้ร้องเรื่องจริยธรรม ส.ส.ที่ ไม่

แสดงตนเป็นองค์ประชุมนั้น ตนไม่กังวล แต่

ต้องอธิบายกับสังคมเพื่อแสดงความสุจริต

ใจ เหตุผลที่ ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม ไม่ใช่

ขาดความรับผิดชอบ แต่เพื่อยับยั้งกฎหมาย  

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า ประชาชนกำาลังเฝ้า

มองการทำางานของรัฐสภาอยู่ว่าสามารถ

ทำางานตามที่ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่ 

เพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้ประชาชนมอง

รัฐสภาด้วยความเสื่อมศรัทธามากขึ้น และ

มองว่ากระบวนการนิติบัญญัติเป็นไปใน

เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำานาจไม่

กี่คนมากกว่าส่วนรวม ทั้งนี้ ก.ก.คิดว่าวิถี

ทางที่น่าจะดีที่สุด สง่างามที่สุด คือส่งสูตร

ไปให้ กกต.ตีกลับ เราเชื่อว่า กกต.จะต้องตี

กลับ เพราะ กกต.เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีส่วน

ในการทำาร่างกฎหมายลูกฉบับนี้

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) กล่าวว่า จุดยืน ศท.เห็นควรยึด

ตามที่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นบัตรเลือกตั้ง 

2 ใบ ซึ่งได้แยกวิธีการคำานวณ ส.ส.เอาไว้

แล้ว แต่ทั้งหมดต้องดูว่าสภาจะเอาอย่างไร 

แต่เชื่อว่าไม่ว่าจะออกมาอย่างไร มีทั้งเข้า

ทางคนกลุ่มหนึ่ง และตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มหนึ่ง แต่อาจไม่ถูกใจอีกกลุ่ม 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) ใน

ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. กล่าวถึงการนัดประชุมร่วม

รัฐสภาวันที่ 10 ส.ค.ว่า ในส่วนของ พท. 

เป็นปกติที่การประชุมเกือบทุกครั้งไม่ร่วม

แสดงตนเป็นองค์ประชุม ดังนั้นอย่าไปโทษ 

พท. แต่ปัญหาที่เกิดคือ พรรคร่วมรัฐบาล

ที่ ไม่ยอมแสดงตน ทำาให้ต้องเสียเวลารอ

องค์ประชุม เสียเวลารอการลงมติ ตนเชื่อ

ว่าฝั่งที่สนับสนุนสูตรหารด้วย 100 คนนั้น

เตรียมฉลอง แต่ตนขอบอกไว้ว่าสงคราม

ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร เพราะวิธีการ

ที่เขาทำาเรียกว่า ต้อนให้หมาจนตรอก และ

ยังมีด่านสำาคัญ คือด่าน กกต.และด่านศาล

รัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า จะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

พรรค พปชร. เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาหรือ

ไม่ นพ.ระวีตอบว่า เชื่อว่า พล.อ.ประวิตร

คงทราบข่าวแล้ว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ 

และต้องวินิจฉัยเองในฐานะหัวหน้าพรรค 

พปชร. รวมถึงต้องรับผิดชอบในฐานะเป็น

พรรคร่วมรัฐบาลที่สำาคัญว่าจะมีท่าทีหรือ

สั่งสอน ส.ส.พปชร.อย่างไร 

หัวหน้าพรรค พธม.ระบุว่า การจะ

เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมหรือไม่ เป็นไปตาม

วิจารณญาณของแต่ละคน ส.ส.และ ส.ว. 

ที่ตัดสินใจว่าจะอยู่ในเกมการเมือง ไม่สนใจ

ชื่อสภา หรือภาษีประชาชนที่ใช้เงินเดือน

ร่วมประชุมก็แล้วแต่ ตนพูดได้คำาเดียวว่า

สงครามยังไม่จบ และวันที่ 10 ส.ค.นี้อะไร

ก็เกิดขึ้นได้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา 

ส.ส.และ ส.ว. เห็นปัญหาแล้วจะตัดสินใจทำา

หน้าที่ลงมติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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เมื่อถามว่า กรณีที่ เกิดขึ้นมีคน

ประเมินว่าพรรคเล็กถูกหลอก นพ.ระวี

บอกว่า อย่าคิดถึงขนาดนั้น ที่มีคนบอกว่า

ฝ่ายรัฐบาลหลอกพรรคเล็กโหวตผ่านการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ถูกหักหลังตอนนี้ 

ไม่ใช่เรื่องจริง 

นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้า

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึง

กรณีท่ีมีการปล่อยให้สภาล่มว่า วิธีการแบบ

น้ีไม่ถูกต้อง และเสียเวลา เป็นเกมการเมือง

ท่ีตนรู้สึกเบื่อ อยากให้ใช้เวลาทำางานเพื่อแก้

ปัญหาให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า

สูตรคำานวณจะหารด้วย 100 หรือหาร 500 

ตนและ รทสช.ไม่ได้สนใจ เพราะพรรคเน้น 

ส.ส.แบบแบ่งเขต จะหารด้วยเท่าไหร่ไม่มีผล

กับการเลือกต้ัง ส.ส.แบบแบ่งเขต จึงไม่มอง

และเห็นว่ากรณีดังกล่าวเสียเวลาประชาชน 

หัวหน้าพรรค รทสช.ระบุว่า เป็น

นักการเมืองอยู่สภามาจะ 30 ปี ไม่เคยมี

เหตุการณ์ปรับแก้กฎหมายเปลี่ยนไปเปลี่ยน

มาเช่นนี้ ทั้งที่ ไม่ได้ประโยชน์อะไรและ

เสียเวลาโดยใช่เหตุ ไม่อยากสนใจ เพราะ

สุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนกันอีกหรือ

ไม่ ตนคิดว่าเอาเวลามาเตรียมความพร้อมดี

กว่า ไม่ว่ากติกาออกมาอย่างไรต้องพร้อมสู้ 

นายคำานูณ สิทธิสมาน สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 

Kamnoon Sidhisamarn ว่า 10 สิงหา-

โอกาสสุดท้าย ก่อนสูตร ‘หาร 100’ จะ

กลับมาตามช่องทางพิเศษ! โดยมีเนื้อหา

ตอนหนึ่งระบุว่า “ถามว่ามีความเป็นไปได้

มั้ยที่จะพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งแล้ว

เสร็จในโอกาสสุดท้ายที่เหลืออยู่วันเดียว 

10 สิงหาคม ตอบว่าในทางทฤษฎีแล้วเป็น

ไปได้ แต่ในทางความเป็นจริงถือว่ายากมาก

จนแทบจะเป็นไปไม่ได้ วันนี้การเมืองไทย

ในระบบรัฐสภาเดินมาถึงจุดที่ผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎรแถลงเปิดเผยอย่าง

มั่นใจว่า การไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม

ถือเป็นการทำาหน้าที่เพื่อประเทศชาติและ

ประชาชนประการหนึ่ง  ในกรณีที่เห็น

ว่าการประชุมนั้นกำาลังทำาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

หรือออกกฎหมายไม่ถูกต้อง การอยู่ร่วม

เป็นองค์ประชุมเพื่อเป็นเสมอเพียงเครื่อง

มือให้กับการกระทำาที่ ไม่ถูกต้องนั้นเสียอีก

ที่ควรถูกตั้งคำาถามเช่นกัน โอกาสครบองค์

ประชุมให้ตลอดรอดฝั่งในวันที่ 10 สิงหาคม 

จึงแทบเป็นไปไม่ได้”

นายคำานูณบอกอีกว่า ยิ่งมีปัจจัยเสริม

ที่วันนั้นบังเอิญตรงกับวันกำานันผู้ใหญ่บ้าน

ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนหนึ่งมี

ภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าต้องร่วมงาน

ในพื้นที่ จึงแทบ ‘ปิดประตู’ ไปเลยว่าร่าง

กฎหมายเลือกตั้งสูตรหาร 500 จะพิจารณา

แล้วเสร็จจนผ่านวาระ 3 เอาแค่ในวัน

ที่ 10 สิงหาคม สามารถเปิดประชุมร่วม

กันของรัฐสภาได้ โดยไม่ล่าช้าเกินไปนัก 

และสามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กำาหนดเวลาการดำาเนินงานในกระบวนการ

ยุติธรรม พ.ศ.…. ได้จนจบวาระ 2-3 ก็ถือว่า

ประสบความสำาเร็จแล้ว 

ส.ว.รายนี้ระบุว่า แต่ก็ไม่ถึงกับ ‘ปิด

ประตูตาย’ เสียทีเดียว เพราะเส้นทางที่จะ

กลับมาได้ของสูตรคำานวณ ‘หาร 100’ นั้น

ยังมีช่องทางปกติอีกถึง 3 ช่องทาง ไม่ว่า

จะเป็นการที่ร่างกฎหมายเลือกตั้งที่กำาลัง

พิจารณาค้างคาอยู่นี้ ไม่ผ่านวาระ 3 หรือ

ผ่านวาระ 3 แต่ กกต.ให้ความเห็นกลับมาว่า

มีปัญหาในทางปฏิบัติแล้วสมาชิกรัฐสภาลง

มติแก้ไขกลับเป็นหาร 100 ตามความเห็น 

กกต. หรือยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อน

นำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพียงแต่ทั้ง 3 ช่องทาง

ปกตินั้นไม่เร็ว และแน่นอนเบ็ดเสร็จเหมือน

ช่องทางพิเศษ

นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ คณะ

ทำางานด้านการเมือง พรรคกล้า กล่าวว่า 

ตลอด 5 เดือน เราต่อสู้กับความไร้วินัยใน

การทำางานของ ส.ส. ที่ทำาให้สภาล่มต่อเนื่อง 

ล่าสุด (3 ส.ค.65) สภาล่มอีกครั้ง คราวนี้

บางพรรคออกมายอมรับตรงๆ ว่า จงใจไม่

กดบัตรเข้าแสดงตน ต้องการยื้อร่างแก้ไข 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้พิจารณา

ไม่เสร็จภายใน 15 ส.ค. เพื่อกลับไปใช้กติกา

หาร 100 ที่ตนได้เปรียบ 

นายพงศ์พลกล่าวด้วยว่า ตนเองและ

คณะทำางานพรรคกล้าเคยรวบรวมรายชื่อ

ประชาชนกว่าหมื่นรายชื่อยื่นต่อ กมธ.

กิจการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณามี

มาตรการลงโทษตัดเงินเดือนกับสมาชิกที่ไม่

เข้าแสดงตน จนเป็นเหตุให้สภาล่ม เพราะ

ถือว่าไม่มาทำางาน เช่นเดียวกับมาตรฐาน

คนทำางานทั่วไป แต่ทางกรรมาธิการกิจการ 

สภาฯ กลับมาหนังสือตอบกลับเชิงว่ามี

มาตรการเพียงพอแล้ว จนสุดท้ายสภาก็ล่ม

อีก ส.ส.บางส่วนไร้ ซึ่งเกียรติ ขาดความ

รับผิดชอบ ไม่สนผีสนแดดว่าประชาชนที่

เลือกท่านมาจะผิดหวังเพียงใด ที่กลายเป็น

คนไม่ทำาหน้าที่ ใช้ช่องโหว่กฎหมาย ด้อยค่า

ประชาธิปไตยตัวเอง ส่วนจะเอาระบบเลือก

ตั้งแบบไหนก็ให้ตกลงกัน แต่อย่าทำาเสียงบ

หลวง เสียเวลาทำางานแบบนี้.

14 ชีวิต

รวมเป็นผู้เสียชีวิต 14 ราย 

โดยผู้เสียชีวิตทราบชื่อในเวลาต่อมา

ประกอบด้วย 1.นายสมรัฐ หินเธาร์ อายุ 

31 ปี 2.นายกรวิทย์ เม็งคำามี อายุ 17 ปี 

3.นายสุรกานต์ เรืองฤทธ์ิ อายุ 35 ปี 4.น.ส. 

ณัฐธิดา ม่วงธิมา อายุ 28 ปี 5.นายเจษฏาพร 

ป่ินอนงค์ อายุ 20 ปี 6.นายวิริยะ แต่งสง่า 

อายุ 31 ปี 7.น.ส.พรหมพร พูลสวัสด์ิ อายุ 

18 ปี 8.น.ส.วาทินี หุยทุมาล อายุ 19 ปี 

9.นายรังสิมันต์ วนิชโรจนาการ อายุ 30 ปี 

10.นายฉัตรชัย ชื่นค้า อายุ 30 ปี (นักร้อง

นำา) 11.นายณัฐกร มีชำานาญ อายุ 49 ปี 

12.น.ส.สวิตตา จันทา อายุ 39 ปี 13.นาย  

วรากุล จำารัส อายุ 32 ปี และ 14.นายสุเทพ 

มงคลแก้ว อายุ 33 ปี (เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล) 

ส่วนคนเจ็บ 41 ราย แยกเป็นโรง

พยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรม

แพทย์ทหารเรือ จำานวน 23 ราย, โรง

พยาบาลวัดญาณสังวรารามฯ จำานวน 2 

ราย, โรงพยาบาลสัตหีบกิโลเมตรที่ 10 

จำานวน 9 ราย, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

จำานวน 2 ราย, โรงพยาบาลจอมเทียน 

จำานวน 1 ราย และโรงพยาบาลพื้นที่ระยอง 

จำานวน 4 ราย โดยมีรายงานว่าผู้บาดเจ็บ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรม

แพทย์ทหารเรือ 23 ราย มีอาการสาหัส 

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ประมาณ 16 คน 

นายจิรภัทร ธุระพันธ์ อายุ 51 ปี หนึ่ง

ในผู้รอดชีวิต เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่

ดนตรีกำาลังเล่น ส่วนนักเที่ยวกำาลังเต้นกัน

อย่างอย่างเมามันอยู่นั้น ได้เกิดเพลิงลุกไหม้

มาจากบริเวณฝ้าเพดาน ก่อนจะเกิดเหตุ

ระเบิดขึ้นจำานวนหลายครั้งติดต่อกัน แรง

ระเบิดได้ทำาให้มีผู้เสียชีวิตในทันทีจำานวน

หลายราย และเพลิงที่โหมลุกไหม้ได้เผาไหม้

ร่างนักเที่ยวที่พยายามตะเกียกตะกายหนี

ออกมาด้านนอก จนได้รับบาดเจ็บจำานวน

มากเช่นกัน

นายชลิต โชติศุภกานต์ และ 

น.ส.ณัฏฐนิช พิกุลแก้ว ผู้บาดเจ็บ ซึ่งเป็น

พ่อลูกกัน เล่าว่า มาจัดงานเลี้ยงวันเกิดพี่

ชาย โดยมาพร้อมกับครอบครัว ญาติและ

คนรู้จัก 13-14 คน ก่อนเกิดเหตุตอนแรกได้

กลิ่นเหม็น แต่ก็ไม่คิดอะไรสังสรรค์กันตาม

ปกติ จากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้มีประกาย

ไฟฝั่งซ้ายมือโซนหน้าเวที แล้วเกิดเสียงดัง

ปุ๊ก ควันดำาไปหมด แล้วเกิดประกายไฟรู้สึก


