
คุยตนตอเพลิงเผาเมานเทนบี

อางวันกํานันฯส.ส.สอเบ้ียวกม.ลูก!

อุงอิ๊งถาม‘ลุงตู’8ปพอหรือยัง/โพลจี้ ไขกอก

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย ปราศรัยในกิจกรรม “ครอบครัวเพ� อไทย ระดมพลชาวเจียงฮาย เพ� อไทยมาเหนือสุด” ที่ศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เม� อวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2565 
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กรุงเทพฯ • “นิโรธ” ออกตัวลอฟรี บอก 

10 สิงหาคมเปนวันกํานันผูใหญบาน ส.ส. 

เขตอาจไปรวมกิจกรรมไมเขารวมประชุม

รัฐสภาเคาะกฎหมายลูก อางขอใหเล� อนแลว

วิป 3 ฝายไมฟง ปชป.ประกาศไมเลนเกม

เขาประชุมแน� “ชลน�าน” ย้ําไมเปนนั่งราน

ใหเผด็จการสั่ง “สมชัย” ขูหากใครเบี้ยว

หรือลมประชุมชง ป.ป.ช.ฟน

เม� อวันอาทิตย ยังคงมีความตอเน� อง                                                                    

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร ในการประชุมรัฐสภาวัน

ที่ 10 สิงหาคม โดยเฉพาะประเด็นการ

คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ โดยนายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี กลาวตอบโต นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ส.ส.น�าน และหัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) 

ในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ท่ี

ระบุวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม หวาดกลัวยุทธศาสตรแลนดสไลด ถึง

ขนาดสงสัญญาณเปลี่ยนกติกาการเลือก

ตั้ง ส.ส.บัญชีรายช� อ จากหาร 100 เปน

หาร 500 วาน�าเสียดายที่นักการเมืองระดับ                    

นพ.ชลน�านทําไดทุกอยาง แมกระท่ังบิดเบือน

ขอเท็จจริง เพราะเร� องนี้ชี้แจงไปหลายรอบ

แลววานายกฯ ไมมีอํานาจไปส่ังการใดๆ ได                       

สมาชิกรัฐสภาเปนผูทรงคุณวุฒิ มีวุฒิภาวะ 

ไมมีใครไปสั่งการได อยาเอานิสัยของพรรค

ตัวเองที่สั่งซายหันขวาหันไดดวยคนเพียง

คนเดียวมาเปนบรรทัดฐาน   ที่ผานมาพรรค                                                              

เพ� อไทยไมคิดเคารพกติกา กลาเลนเกมลม

องคประชุมสภาโดยไมสนความเดือดรอน

ของประชาชนก็ยังทํามาแลว 

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ไทยโพสต • นิดาโพลเผยผลสํารวจนายกฯ                         

8 ป ปชช.สวนใหญอยากเห็น “บิ๊กตู” ประ 

กาศพนตําแหน�งไมเกิน 24 ส.ค. เช� อ 3 ป. 

จะไมมีบทบาทจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือก

ตั้งสมัยหนา “แรมโบ” อัดกลับ “นิดาโพล” 

มือปนรับจาง นั่งเทียนสํารวจกลุมคนตรง

ขามรัฐบาล จี้หยุดทํา ปชช.สับสน ใหรอผล

วินิจฉัยของศาล รธน. “พท.” ย� นศาล 17 

ส.ค. ขอใหสั่งนายกฯ พักงานกอน “อุงอิ๊ง” 

ถามกลับ “ทานพอหรือยัง” ดาน “อมรัตน” 

เตือนนั่งอยูบนระเบิดเวลาเพ� ออะไร แกน

นํา ศท.ยกนิดาโพลบี้ใหเรงไขกอก

เม� อวันอาทิตย ศูนยสํารวจความคิด                                                          

เห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของประ 

ชาชนเร� อง “8 ป นายกรัฐมนตรีกับอนาคต

ทางการเมืองของ 3 ป.” สํารวจระหวาง

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 จากประชาชน

ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดทั่วประ 

เทศ จํานวน 1,312 หน�วยตัวอยาง โดยเม� อ

ถามถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเก่ียว

กับความไมชัดเจนของรัฐธรรมนูญเร� องวาระ

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีไมเกิน 8 

ป พบวา ตัวอยางรอยละ 64.25 ระบุวานา

ยกฯ ควรประกาศวา 8 ปคืออยูในตําแหน�ง

ไมเกิน 24 สิงหาคม 2565 รองลงมา รอย

ละ 32.93 ระบุวานายกฯ ควรรอใหศาล

รัฐธรรมนูญตัดสิน

ไทยโพสต • “อนุทิน” ยันภูมิใจไทยมีประ 

เพณีส่งชื่อหัวหน้าเป็นแคนดิเดตนายกฯ  

คนเดียว “ชลน�าน” ขนชุดใหญบุกเชียงราย 

“พิเชษฐ” ประกาศชัดเพ� อไทยเปนมรดก

ทักษิณ-ยิ่งลักษณ ตองสงไมตอใหลูกสาว

สุดที่รักแพทองธาร “อุงอิ๊ง” โวแลนดสไลด

ไดเปนรัฐบาล 6 เดือนแกปญหาเศรษฐกิจ 

สังคม ระบบราชการ 1 ปปญหาประเทศ

หายเกลี้ยง “เตน” อัด “บิ๊กปอม” สังขารไม

ไหวแลว ซัด 3 ป.เน�าเฟะ ยายไปรวมไทย

สรางชาติก็ไมรอด “ธนกร-เสกสกล” แฉแค

หวังพาคนแดนไกลกลับบาน 

เม� อวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 

กรุงเทพฯ/ตราด • ไทยยังกดโควิดไมลง                                                

พบติดเชื้อใหม 2,250 ราย สังเวยอีก 35 

ชีวิต “บิ๊กตู” ยันยามีเพียงพอดูแลผูปวย  

เปดตัวเลขจํานวนแจกจายพรอมมีสํารอง   

ตราดลุนชาวเมืองน้ําหอมติดฝดาษวานร

รายที่ 5 หรือไม

เม� อวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม  สถาน 

การณการแพรระบาดของโควิด-19 ในไทย

นั้น พบผูติดเชื้อรายใหมรักษาตัวในโรงพยา  

บาล 2,250 ราย เปนผูปวยในประเทศ 2,249 

ราย และมาจากตางประเทศ 1 ราย ทําให

มียอดผูปวยยืนยันสะสมตั้งแต 1 ม.ค.2565 

จํานวน 2,382,174 ราย ผูที่กําลังรักษาตัว 

21,526 ราย โดยมีผูปวยปอดอักเสบรักษา

ตัวอยูใน รพ. 952 ราย ยอดผูที่หายปวย

กลับบานแลว 1,939 ราย จํานวนผูที่หาย

ปวยสะสม 2,383,993 ราย และผูเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 35 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                            

จําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน                                                         

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม ยืนยันวารัฐบาล

ไดเตรียมความพรอมดานยาเพ� อรองรับการ

รักษาผูติดเชื้อโควิด-19 อยางเพียงพอ

สัตหีบ • “เสี่ยบี” นอนคุกคืนแรกแยก

ขังเดี่ยวเครียดจัด ตํารวจภาค 2 สงเซิรฟ                                                          

เวอรกลองวงจรปดเมานเทนบีให พฐ.2 ตรวจ

พิสูจนหาสาเหตุเพลิงไหม เผยครอบครัวผู

เสียชีวิตย� นขอเยียวยา 5 ราย สวนญาติผู

บาดเจ็บ 31 ราย พรอมเรียกสอบบริษัทฉีด

โฟมหลังคาผับ ขณะที่เจาของ บ. โตพียูโฟม

ไมใชเชื้อเพลิงลามไฟ 

เม� อวันที่ 7 สิงหาคม ผูส� อขาวราย 

งานวา บรรยากาศหนาโรงพัก สภ.พลูตา

หลวง จ.ชลบุรี ยังคงมีส� อมวลชนติดตาม

ขาวความคืบหนาเหตุเพลิงไหมเมานเทนบี

ผับ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อยาง

ตอเน� อง สวนยอดผูเสียชีวิตคงอยู 15 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  11  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9399

อิสรภาพแหงความคิด

ลุนชาวฝรั่งเศส

‘ฝดาษลิง’ราย5

ช้ียาโควิดพรอม
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ทําไมแนนซี เพโลซี
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สําหรับจีน?

พาคนโกงกลับบาน
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ปญหาชิปขาดเรื้อรัง

อานตอหนา 16
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‘พท.’ฟุงหากแลนดสไลด

ธนกรอัดแคพาแมวกลับ

6เดือนฟนประเทศ!
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ล้อมคอก..สินทรัพย์ดิจิทัล

รณีที่เกิดกับบริษัท ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย (Zipmex) 

ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาความเชื่อมั่น สั่นสะเทือน

วงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย อีกทั้งท้าทาย

ความสามารถในการบริหารจัดการของกระทรวงการคลัง 

และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ในฐานะผู้กำากับดูแลภายใต้พระราชกำาหนดการประ                                                                

กอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 นั้น นับเป็นเรื่องที่ยัง

ไม่สายเกินการณ์ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเอาจริงเอาจัง

เขียนกฎกติกามารยาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความ

เป็นจริง และโลกยุคดิจิทัลที่กำาลังเดินหน้าไม่หยุด

ประเด็นเรื่องการสืบสวนสอบสวน ข้อบกพร่องผิดพลาด

เหตุเกิดกับ  Zipmex ตลอดจนการเยียวยาหาทางช่วยเหลือ                                                                                    

นักลงทุนท่ีได้รับความเดือดร้อน เพราะ Zipmex ประกาศระงับ

การถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ซึ่งตามรายงานระบุว่า มี

มูลค่าไม่ต่ำากว่า 2 พันล้านบาท ถือเป็นครรลองที่ ก.ล.ต.จะ

ต้องเป็นเจ้าภาพดูแลรับผิดชอบตามบริบทของกฎหมาย แต่

กระทรวงการคลังที่เป็นผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.ก.การประกอบ

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องทบทวนว่า ตัวบท

กฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการกำากับดูแลธุรกิจนี้อ่อนแอ 

ล้มเหลว ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล รักษาผล

ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่อย่างไร 

ข้อมูลจาก ก.ล.ต.รายงานว่า มีจำานวนบัญชีซื้อขาย                                                                               

สินทรัพย์ดิจิทัล 1.49 ล้านบัญชี เป็นบัญชีที่มีความเคลื่อน 

ไหว 3.11 แสนบัญชี และมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันถึง 6.6 

พันล้านบาท และในบางช่วงเวลามีนักลงทุนที่เป็นเยาวชน

อายุต่ำากว่า 20 ปี ประมาณ 3% วัยเริ่มทำางานอายุไม่เกิน 

30 ปี ประมาณ 47% ขณะเดียวกัน ยังพบว่าจำานวนบริษัท

ที่ให้บริการด้านการลงทุนขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่ง

บางแห่งไม่มีใบอนุญาต ตาม พ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล 

หากกระทรวงการคลังเล็งเห็นว่า ปัจจุบันและในอนาคต

ข้างหน้าการนำาคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็น

เครื่องมือในการระดมทุน ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ในโลกใบใหม่ท่ีว่ิงตามการพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน มีความจำาเป็น

ที่หลีกหนีไม่พ้น นอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

ประชาชนแล้ว การสร้างเครื่องมือที่ดี มีบรรทัดฐาน สร้าง

ประสิทธิผลในภาคปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งมือในการ

บูรณาการ เพราะวันนี้เราประจักษ์แล้วว่า กิจกรรมสินทรัพย์

ดิจิทัลมีน้ำาหนักในการส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการ

เงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อประ 

ชาชนในวงกว้าง 

ข้อกำาหนด กติกาในข้อไหนท่ีอ่อนด้อย ถึงข้ันท่ีเรียกว่า 

Light Touch หรือแค่แตะต้องสะกิดเบาๆ เอาผิดกับกระบวนการ

ฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของกฎหมาย อวดอ้างโฆษณาชวนเชื่อ

จากนักลงทุน ใน พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.

2561 สมควรต้องมีการทบทวนสอบทาน และแก้ไขให้เข้มข้น 

กำากับดูแลให้ได้อย่างแท้จริง อย่างน้อย การท่ี ก.ล.ต.ประกาศ

จะบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

ถือเป็นการเร่ิมต้นท่ีดี และไม่ควรมองข้ามอำานาจหน้าท่ีตาม

มาตรา 27 ของ พ.ร.ก.ดังกล่าวน่ันคือ “ในกรณีท่ีมีความจำาเป็น

เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 

หรือเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชน ให้รัฐมนตรี

มีอำานาจกำาหนดเง่ือนไขท่ีผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติในการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้”

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากบทเรียนครั้งสำาคัญนี้ ทั้งกระ                                                                           

ทรวงการคลังและ ก.ล.ต.จะไม่หยุดอยู่แค่ตอกย้ำาซ้ำาเติมเพียง 

แค่ประโยคอมตะ “การลงทุนมีความเสี่ยง” เพราะการ

ที่รัฐบาลเปิดให้มีการทำาธุรกิจสินทรัพย์จิทัลจนถึงขั้นออก 

พ.ร.ก.มากำากับดูแลนั้น ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบต่อการตัด                                                                        

สินใจให้มีการเปิดตลาดธุรกิจดิจิทัลอย่างปฏิเสธความรับ

ผิดชอบไม่พ้น โดยเฉพาะเมื่อถึงขั้นกำาหนดเป็นนโยบายว่า 

การเงินของประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และ

ทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ ได้

ในวงกว้างให้มีความมั่งคั่ง..จริงหรือไม่.

ก

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานวิปรัฐบาล

“ทุกคนรู้ว่ามีประชุม แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นวันผู้ใหญ่

บ้านกำานัน ถึงแม้จะไม่มีเหตุผลอะไร ไม่มีข้อบังคับอะไร 

บอกให้หยุด แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงวันที่ 10 ส.ค.ให้ ส.ส.ได้   

เป็นวันสำาคัญ วันราชสีห์ จะไม่ให้เขาไปร่วมได้อย่างไร”.

กดีลการควบรวมกิจการ 2 กลุ่มทุนบริษัทขนาดใหญ่ใน

วงการโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ

เคชั่น จำากัด (มหาชน) หรือดีแทค ที่ถูกจับตามองทุกความ

เคลื่อนไหวมานานร่วมปี แต่ที่ผ่านมาดีลดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า

มากนัก เพราะทั้ง 2 บริษัทต่างรอไฟเขียวจาก “คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช.ชุดปัจจุบัน” ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง

เมษายนปีนี้ ซึ่งถึงขณะนี้ก็ร่วม 3 เดือนกว่าแล้ว แต่บอร์ด กสทช.ก็

ยังไม่ได้มีข้อสรุปหรือมีมติอย่างเป็นทางการออกมา 

จนกระทั่งตอนนี้บิ๊กดีลดังกล่าวถูกมองว่า กสทช.ที่มี 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธาน 

กสทช.คนปัจจุบัน คงต้องสร้างความชัดเจนออกมาได้แล้วว่า 

กสทช.จะไฟเขียวหรือจะสั่งล้มกระดานการควบรวมกิจการดังกล่าว 

หลังคณะอนุกรรมการที่บอร์ดใหญ่ กสทช.ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาและ

วิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่างทั้ง 2 บริษัท จำานวน 4 คณะ 

ได้ส่งรายงานผลสรุปของอนุกรรมการให้บอร์ด กสทช.ไปเมื่อ 3 

ส.ค.ที่ผ่านมา จนมีกระแสข่าวว่า กสทช.อาจจะเตรียมพิจารณา

ชี้ขาดเรื่องดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้หรือช้าสุดไม่เกินเดือนสิงหาคม 

อย่างไรก็ตาม พบว่าการขอรวมธุรกิจระหว่าง 2 บริษัทยักษ์

ใหญ่ด้านโทรคมนาคม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด กับบริษัท โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นฯ ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจและสินทรัพย์ที่รวม

กัน 2 บริษัทมีมูลค่ามหาศาลเป็นแสนล้านบาท และที่สำาคัญ เป็น 

2 กิจการที่มีประชาชนเป็นลูกค้า-ผู้ใช้บริการระบบโทรคมนาคม

รวมกันหลายล้านคน ที่มีการมองกันว่าหากสุดท้าย ดีลนี้หาก

สามารถควบรวมกิจการได้ ยังไงผู้บริโภคย่อมได้รับผลกระทบไม่

ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการ-ค่าใช้จ่าย

ในการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของ 2 บริษัทที่จะรวม

เป็นกิจการเดียวกัน โดยพบได้อย่างหนึ่งว่า ถึงตอนนี้เรื่องดีลควบ

รวมกิจการดังกล่าวเริ่มกลายเป็นประเด็นการเมืองมากขึ้นหลังมี

ข่าวว่า กสทช.ใกล้เคาะเรื่องนี้ แม้ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

“ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 

กสทช.” จะออกมาเปิดเผยหลังการประชุมบอร์ด กสทช.เมื่อ 4 

ส.ค. ที่มีเนื้อหาโดยสรุปว่าบอร์ด กสทช.ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

การตัดสินใจ จึงได้ให้สำานักงาน กสทช.ไปทำาการวิเคราะห์และส่ง

ข้อมูลเพิ่มด้านต่างๆ เช่น เรื่องโครงสร้างการรวมธุรกิจ ผลกระทบ

ต่อการแข่งขันในตลาด การลดอัตราค่าบริการ เพื่อส่งให้ กสทช.

ได้พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติในเรื่องนี้ออกมา 

และย้ำาว่าการพิจารณาของ กสทช.จะพยายามไม่ให้ยืดเยื้อ

แต่ระหว่างนี้ ในเชิงประเด็นการเมืองพบว่าเริ่มมีฝ่าย

การเมืองออกมาให้ความเห็นและเคลื่อนไหวในเชิงไม่เห็นด้วย หาก

คณะกรรมการ กสทช.จะไฟเขียวให้มีการควบรวมกิจการกันได้ของ 

2 บริษัทยักษ์ใหญ่ธุรกิจโทรคมนาคม 

วัดใจ‘กสทช.’ชี้ขาด ควบรวม

ทุนใหญ่โทรคมนาคม ทรู-ดีแทค 

บิ๊

เห็นได้จากเช่น นักการเมืองเริ่มออกมาขยับให้ความเห็น

เรื่องนี้มากขึ้น เช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล” ก็มีการออกมาระบุ โดยอ้างว่า ในวัน

ที่ 10 ส.ค. จะมีการประชุมบอร์ด กสทช.เพื่อพิจารณาการควบ

รวมกิจการของทั้ง 2 บริษัท ซึ่งในการควบรวมครั้งนี้จะทำาให้ส่วน

แบ่งตลาดของ TRUE-DTAC เกิน 50% ของส่วนแบ่งตลาด ใน

เรื่องนี้ศาลปกครองได้วินิจฉัยเอาไว้ในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้วว่า 

กสทช.มีอำานาจเต็มในการระงับการควบรวมธุรกิจ หากการควบ

รวมธุรกิจส่งผลให้เกิดการผูกขาด ซึ่งหากปล่อยให้มีการควบรวม

กิจการ ผูกขาดธุรกิจดิจิทัล ต่อไปเอกชนก็จะไม่ต้องแข่งขัน ไม่เกิด

นวัตกรรม ไม่เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพราะสามารถ

ที่จะทำากำาไรได้จากการผูกขาด เป็นการทำากำาไรบนความลำาบาก

ของประชาชน ขอเรียกร้องให้ กสทช.ใช้อำานาจที่มีอยู่ทำาตามความ

เห็นของอนุกรรมการของ กสทช.ทั้ง 4 คณะ ในการยับยั้งการควบ

รวมกิจการของ TRUE และ DTAC เพราะไม่มีเหตุผลเลยที่บอร์ด 

กสทช.จะปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่า แค่รับจดแจ้งรายงานไม่มี

อำานาจยับยั้ง 

ส่วนความเห็นของ สุภิญญา กลางณรงค์ ประธาน

อนุกรรมการด้านการสื่อสาร สภาองค์กรของผู้บริโภคและอดีต 

กสทช. ให้ความเห็นผ่านเวทีเสวนา “ชะตากรรมผู้บริโภคกับยุค

ผูกขาดคลื่นความถี่” ที่จัดไปเมื่อ 2 สิงหาคม โดยสภาองค์กรของ

ผู้บริโภค กรณีผลกระทบที่จะเกิดจากการควบรวมกิจการในธุรกิจ

โทรคมนาคม ของ ‘ทรู-ดีแทค’ และเอไอเอส ประกาศควบรวม

กิจการอินเทอร์เน็ตบ้านกับทรีบรอดแบนด์ (3BB) 

พบว่า สุภิญญา-อดีต กสทช. ระบุตอนหนึ่งว่า กรณีควบ

รวมทรู-ดีแทค หากควบรวมกิจการกันจะทำาให้ตลาดเหลือผู้

ประกอบการรายใหญ่เพียงแค่ 2 ราย ผู้บริโภคจะไม่มีทางเลือก 

กสทช.ต้องปลดล็อกปัญหานี้ให้ได้ ด้วยมีอำานาจลงมติจะให้เกิดการ

ควบรวมทรู-ดีแทคหรือไม่ รวมถึงกรณีเอไอเอสกับ 3BB ด้วย ทั้ง 

2 กรณีนี้หากเกิดขึ้นจะเป็นฝันร้ายของผู้บริโภค กสทช.ต้องแสดง

ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการลงมติคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับ

การควบรวมกิจการโทรคมนาคม โดยหากเอกชนไม่เห็นด้วยก็ให้ไป

ฟ้องร้องที่ศาลปกครอง สุดท้ายกระบวนการยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสิน

สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ที่ การพิจารณาและตัดสินใจของ 

กสทช.ว่าจะออกมาอย่างไร แต่ก่อนหน้านี้ นพ.สรณ-ประธาน 

กสทช. เคยบอกไว้ว่า หลักการทำางานของ กสทช.รวมถึงนโยบายที่

ให้ไว้หลัง กสทช.เข้ามาทำาหน้าที่คือ ต้องยึดมั่นหลัก Integrity ของ

องค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและสังคม ว่า กสทช.จะ

ดูแลผลประโยชน์ให้เขา และสามารถกำากับดูแลกิจการให้มีความ

ยุติธรรมและเท่าเทียม เป็นไปตามกฎหมาย

“นโยบายที่ให้คือ Integrity Justice and Equality ความ

น่าเชื่อถือ ความยุติธรรม และความเท่าเทียม องค์กรต้องทำาให้

ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าจะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศ และ

บังคับใช้กฎหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้เอกชนและ

ประชาชนมั่นใจถึงนโยบาย และการพัฒนาที่จะช่วยเอื้อตลาดให้

เติบโต รวมถึงเพิ่มการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายให้เข้าถึงพี่น้อง

ประชาชนชาวไทยทุกคน”

จึงต้องบอกว่า การตัดสินใจของ กสทช.ในเรื่องดีลควบรวม

กิจการทรู-ดีแทคฯ ที่เป็นเผือกร้อนรอการตัดสินใจของ กสทช.

อยู่ในเวลานี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงการทำางานของ 

กสทช.ชุดปัจจุบันว่าประชาชนจะเห็นอย่างไร และจะให้ กสทช.

สอบผ่านการทำางานหรือไม่ ขอให้อดใจ รอติดตาม. 

กกฎหมายทุกคนคงเคยอ่านกลอนบทนี้ ไพเราะและ

ให้ความหมายที่ดีนะครับ ความหมายตามที่เล่าว่าเป็น

ประวัติศาสตร์ก็คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็น

เสนาบดี (รมต.) กระทรวงยุติธรรม และทำาหน้าที่ดูแลอบรม

เหล่าผู้พิพากษาตุลาการในสมัยก่อน ระหว่างการพิจารณาความ

ดีความชอบ มีคนไปทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้พระเจ้าอยู่หัว 

ร.5 ทรงทราบว่า ตุลาการยุคโน้นดื่มสุรากันเยอะ พระองค์เจ้า

รพีท่านก็มีจดหมายทูลตอบว่า เรื่องดื่มสุราก็ค่อยแก้ปัญหากัน

ไป แต่ที่ยิ่งใหญ่สำาคัญกว่านั้นคือ การพิจารณาตัดสินคดีให้เกิด

ความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ตุลาการมิได้บกพร่อง

ที่สุดเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์นี้ ได้กลายมาเป็นแรง

บันดาลใจให้ผู้ประพันธ์กลอนนี้ในปัจจุบันแต่งขึ้น และเสร็จ

ภายในเวลาอันรวดเร็ว

“เอ็งกินเหล้าเมายา ไม่ว่าดอก แต่อย่าออกนอกการไป 

ให้เสียผล เอ็งอย่ากินสินบาท คาดสินบน เรามันชนชั้นปัญญา 

ตุลาการ”

ผู้เขียนเอง ในวันที่มีหนังสือเรียกให้เข้าไปรายงานตัว

รับราชการ ก็เห็นกลอนนี้เขียนลงในแผ่นกระดานใหญ่โต ติด

ไว้ตรงทางเดิน เป็นเรื่องเล่ากัน จนเชื่อกันว่า พระองค์เจ้ารพี 

พระบิดาแห่งกฎหมายไทยนี่ล่ะ เป็นผู้ประพันธ์กลอน 8 ทั้ง                                                                          

2 บทนี้  

อยากจะบอกว่า ผู้ประพันธ์ที่แท้จริงคือ ดร.วิษณุ เครือ

งาม ครับ ไม่ใช่พระองค์เจ้ารพี ตามที่เชื่อๆ กันมา

อาจารย์วิษณุท่านเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่มีความ

สามารถมากท่านหนึ่ง 

ท่านเคยเขียนหนังสือแนะนำาตัวผู้เขียนตอนสมัครไป

เรียนต่อต่างประเทศ (recommendation) โดยเขียนแบบสดๆ                           

ให้เลย 

สำาหรับท่านอาจารย์วิษณุนั้น ในความเห็นของผู้เขียน 

ท่านมีความสามารถทางกฎหมายลึกซึ้งมาก เทียบเท่านัก

กฎหมายในดวงใจท่านหนึ่งของผู้เขียนเลยทีเดียว นั่นคือ ท่าน

อาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล 

ที่ผู้เคยเห็นว่า อาจารย์จรัญท่านน่าเคารพ เป็นบรรพ

ตุลาการและปูชนียบุคคลได้ เพราะอาจารย์จรัญท่านมีความ

สามารถทั้งความรู้ด้านกฎหมาย และมีคุณธรรม นักกฎหมายถือ

เอาเป็นแบบอย่างที่ดีได้

อาจารย์วิษณุท่านจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี

เดียวกันกับที่อาจารย์จรัญจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่

อาจารย์วิษณุมาเป็นอาจารย์ประจำาที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ความ

สามารถที่โดดเด่นชัดเจนคือ การบรรยายที่ดึงดูดนิสิต เรียกว่า ฟัง

กันจนลืมจดน่ะครับ

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว ในแง่ของผู้สร้างผลงาน ต้องนับ

ว่าอาจารย์วิษณุเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บทประพันธ์นี้ ตามมารยาท

แล้ว ผู้อ้างอิงเอากลอนนี้ ไปใช้ ก็ควรยกเครดิตเขียนไว้ว่า ใครคือ

คนแต่งนะ 

น่าเห็นใจที่ไม่ค่อยมีคนรู้ความจริง และน่าสงสารสังคมที่

เข้าใจผิดครับ

ผู้เขียนยืนยันได้ เพราะมีทั้งอาจารย์สอนกฎหมาย และผู้

พิพากษาที่รู้จริง เล่าให้ผู้เขียนฟัง 

ถ้าจำาไม่ผิด อาจารย์วิษณุเองก็เคยบรรยายเรื่องนี้ให้ผู้

พิพากษาศาลสูงฟังในเวทีแห่งหนึ่ง

ที่มาโพสต์เรื่องนี้ในวันรพี (วันที่ 7 สิงหาคม) ก็เพื่อ         

เอาความจริงมาบอกกล่าวเล่าให้กันฟัง มาเผยแพร่ในวง                                                               

กว้าง  

สิ่งที่เชื่อกันต่อๆ มา ทำากันต่อๆ มา เพราะเห็นว่าเป็น

เรื่องที่ดีงามต่อจิตใจนั้น เราเรียกว่า “ประเพณี” ประเพณี

นั้น มีประโยชน์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่

แสดงอารยธรรมและความเป็นชาติ แต่เรื่องที่เชื่อกันเอง                                                

เล่าให้ฟังต่อๆ กันมาโดยไม่มีมูลความจริงนั้น เขาเรียกว่า         

“ข่าวลือ”  

ข่าวลือนั้น ไม่มีประโยชน์ มีแต่ความหลง ความไม่รู้ 

พระพุทธเจ้าท่านว่า “จงเอาชนะความไม่จริง ด้วยความ

จริง”

ส่วนการกระทำาที่ทำาต่อๆ กันมา เพราะเขาว่าดี เพราะ

เขาว่ามาจากหลักการที่ดี เพราะเขาว่าควรทำาสืบเนื่องต่อไป 

ใครไม่ทำาถือว่าผ่าเหล่า ผ่าธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่นับเป็นพวก 

ต้องอัปเปหิ ขับออก เช่น การทุจริต ใช้อำานาจโดยมิชอบ การ

เลี้ยงดูปูเสื่อเอาใจกันเพื่อประโยชน์ต่างตอบแทน ฯลฯ 

ถ้าเป็นการกระทำาในหน่วยงาน ทำากันมานาน ก็    

นับถือกันว่าเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” ถ้ามีใครสักคนกล้าคิด

ค้าน โต้แย้ง จะทำาเป็นอย่างอื่น ก็มักจะมีคำาพูดเตือน หรือขู่

ว่า “อย่าทำานะ เพราะไม่มีใครเขาทำากัน หรือถ้าไม่ทำา คุณอยู่

ลำาบากนะ”

ที่อ้างว่าเป็นหลักการที่ดี หรือมาจากหลักการที่ดีนั้น                 

ก็คิดกันเอาเอง เพราะหาเหตุผลที่มาที่ไปไม่ได้ การกระทำาต่อๆ 

กันมาโดยไม่มีเหตุผลจริงๆ ที่อธิบายได้ และไม่ก่อให้เกิดความ

ดีงาม  นั่นไม่ใช่ประเพณีแล้ว ถ้าเป็นการกระทำาในองค์กร  

นั่นก็ไม่ใช่วัฒนธรรมองค์ที่ดีที่ควรรักษาไว้ สมควรยกเลิก                                                                       

ครับ

ผู้เขียนนิยมเรียกการกระทำาแบบนี้ที่เกิดในสังคมว่า 

“ความเชื่อ” แต่ความเชื่อนี้ ถ้าสังคมรู้ความจริงแล้ว แต่ยัง

อยากเชื่อกันต่อไป ถ้าทำาแล้วสบายใจ ก็ทำากันต่อไปเถิดครับ 

ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในองค์กรใด ทำาตามกันต่อๆ มา จน

เป็นระบบ เป็นวัฒนธรรมองค์กร ผู้เขียนนิยมเรียกว่า เป็น

วัฒนธรรมองค์แบบ “สืบน้ำาลาย เชื้อสายกระสือ” 

เนื่องในวันรพี ขอฝากบรรดานักกฎหมาย และคนใน

กระบวนการยุติธรรมไว้ด้วยครับว่า “จงเอาชนะความเท็จ ด้วย

ความสัตย์ สังคม และองค์กรเรา จะคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ก็ด้วย

ความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ” ด้วยอยากเห็นสังคมที่ดี และมีการ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สังคมยอมรับครับ.

พระองค์เจ้ารพี ท่านไม่ได้แต่ง
ดร.ธีร์รัฐ บุนนาค

www.facebook.com/dolby.surround.3

นั

 เอ็งกินเหล้าเมายา ไม่ว่าดอก 

แต่อย่าออกนอกการไป 

ให้เสียผล เอ็งอย่ากิน

สินบาท คาดสินบน เรามันชนชั้น

ปัญญา ตุลาการ
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3บทความ-ในประเทศ

ไฟไหม้ตึก ปตท.สผ.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่อาคาร

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ หรือตึกเอ็นโก้ บนถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ที่

ทำาให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งจำานวนมากว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

แล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุไฟไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อาคารเอ ชั้น 33 ซึ่งเป็นตึกของ  

ปตท.สผ. โดยพื้นที่ ไฟไหม้เป็นพื้นที่ปรับปรุง เบื้องต้นมีรายงานว่าต้นเหตุเกิดจากงาน

ตกแต่งผู้รับเหมาของผู้เช่า อาคารเอ ชั้น 33 และใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก็ควบคุม

เหตุการณ์ได้ ด้านบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด ได้ออกจดหมายชี้แจงกรณีเหตุ

เวลา ‘นาฬิกา’ จับโจร

นนี้ ต้อง “ขอเวลานอก” แป๊บ 

ไม่งั้น จะกลายเป็น “คนไม่รู้คุณคน” ไปอีกนาน                                                                       

เพราะไม่ทราบวันไหน ถึงจะปะเหมาะได้ “ขอบ 

คุณ” ท่านที่มีน้ำาใจต่อกัน

ท่านแรก ขอบคุณ “คุณเมตต์ เมตต์การุณ์จิต”

ผู้เขียน “เจ้าเมืองที่โลกลืม:ประวัติศาสตร์เมืองโคราช

อีกหน้าหนึ่ง” ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ตรงใจผมพอดี 

เพราะไทยโพสต์มีเจตนาส่งเสริมคนไทยโดยเฉพาะ 

“คนรุ่นใหม่” ได้รู้ชีวประวัติแต่ละบรรพชน ผู้ต่อสู้ สละ

เลือดเนื้อ เพื่อรักษาชาติแผ่นดินไทยผืนนี้ ไว้

การสื่อถึงที่จะให้ง่าย และชวนติดตาม การนำาเสนอ

รูปแบบ “การ์ตูน” เข้าถึงได้ง่ายสุด ซึ่งไทยโพสต์ก็นำาเสนอ

เรื่อยมา เริ่มจาก “พระมหากษัตริย์ ไทยแห่งพระบรมราช

จักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล” ขณะนี้ กำาลังเสนอเรื่อง “วีรสตรีไทย

ย่าโม ท้าวสุรนารี”

ก่อนมาเป็นการ์ตูน ทีมงานถาม “จะไปค้นหาประวัติ

ย่าโมและเมืองโคราชที่สมบูรณ์แบบได้จากไหน?”

ผมตาปริบๆ เคยอ่านแต่เฉพาะช่วง-เฉพาะตอน จาก

ที่โน่นที่นี่ แต่ที่เป็นเรื่องราวสมบูรณ์ มีน่ะมีแน่ แต่ผมไม่

ทราบ

เหมือนมีเหตุดลใจ.....

จู่ๆ ผมก็ได้รับหนังสือ “เจ้าเมืองที่โลกลืม” จากผู้เขียน

เอง คือคุณ “เมตต์ เมตต์การุณ์จิต” คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ (นครราชสีมา)

กราบขอบพระคุณที่ประสิทธิ์ประศาสน์ความรู้ด้าน

ประวัติเมืองโคราชให้ผมได้รู้อีกด้านว่า

นอกจาก “ท้าวสุรนารี-ย่าโม่” วีรสตรีโคราชที่ “โลก

จำา” แล้ว

ก็ยังมี “เจ้าพระยาทองอินทร์” เจ้าเมืองผู้ปิดทองหลัง

พระที่ “โลกลืม” อีกท่านหนึ่งด้วย

เล่มต่อมา ๑ ใน ๑๐๐ วรรณกรรมที่ควรอ่านก่อน

ตาย “ANIMAL FARM” การเมืองของสัตว์ ของ “จอร์จ  

ออร์เวลล์”

คุณ “วิเชียร อติชาตการ” ผู้แปล ส่งมาให้ผม คุณชัช

รินทร์ ไชยวัฒน์ และคุณผักกาดหอม คนละเล่ม

คงไม่ต้องขยายขี้เท่อเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะ เพราะ

เขาดังทั่วโลก แปลไปแล้วกว่า ๗๐ ภาษา 

ยิ่งฉบับภาษาไทย สำานวนคุณวิเชียรแปลด้วยแล้ว นา

ยกฯ ประยุทธ์เคยแนะนำาให้คนไทยอ่าน ทำาให้ต้องพิมพ์ซ้ำา

ครั้งที่ ๒ ที่ ๓ 

อีกเล่ม “สำารวจพุทธสถานวิหารถ้ำา” อินเดียใต้ “คุณ

สถาพร ลิ้มมณี” ฝากมามอบให้ผม ต้องกราบขอบคุณจริงๆ 

เล่มละ ตั้ง ๑,๔๕๐ บาท หนังสือดีมีคุณค่าเช่นนี้ ท่าน

อีกท่าน คุณชยานนท์ ศิลปอนันต์ จากขอนแก่น เขียน

นามสกุลผิดก็ขออภัย ตัวหนังสือท่านสวย แต่เดายาก

ขอบคุณและซาบซึ้งจริงๆ ที่ท่านซื้อยาสีฟัน กระเทียม

ดำา ไม้จิ้มฟัน ของใช้ประจำาวันต่างๆ ใส่กล่องส่งมาให้ ถ้าไม่รัก

จริงใจต่อกัน คงไม่ทำาเช่นนี้

ผมก็ “รักจริงใจ” คุณชยานนท์ เช่นกัน ไม่รู้จะตอบแทน

อย่างไร ก็มีสบู่ “มาดามเฮง” รุ่นทองคำาแท่ง เก็บไว้ ๓  แท่ง 

จะส่งมาแทนใจ พร้อมหนังสือ “เกลาใจ” เป็นข้อคิด คติเตือน

ใจ ที่ดีมากของคุณนุสนธ์

ครอบครัว “กิจพานิช” โดย “คุณศรีวรรณา กิจพานิช” 

เห็นคุณค่า รวบรวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม แจกจ่ายตามสถานศึกษา 

ตามผู้สนใจทั่วไป 

ท่านนำามามอบให้ผมไว้แจกจำานวนหนึ่ง ก็จะมอบให้คุณ

ชยานนท์นำาไปแจกต่อด้วย   

เอาละมังครับ.........

รายการ “ตอบรับ” ล็อตหนึ่งก็ผ่านไป มาเข้าเรื่องว่า วัน

นี้เราจะนินทาใครดีกว่า?

ผมมันกลายเป็น “จอมนินทา” ทั้งต่อหน้าและลับหลังไป

แล้วตอนนี้ ยิ่งใกล้วัน “วัดความสับปลับ” ประเด็น หาร ๑๐๐ 

หาร ๕๐๐ ที่กลับไป-กลับมา ด้วยแล้ว

ปะรืนนี้ ๑๐ สิงหา วันหงายไพ่ “การประชุมรัฐสภา”  

ของ ๑๘๐ วัน “สุดท้าย” ว่าด้วยกฎหมายลูกเลือกตั้้ง ต้องเสร็จ

ภายใน ๑๕ สิงหา

ถ้า “ไม่ เสร็จ” ก็หมายความว่า “ระบอบป้อม+                               

ระบอบทักษิณ” จับมือกัน “ล่มรัฐสภา” ทำาให้องค์ประชุม “ไม่

ครบ”

เลย ๑๘๐ วัน.........

ต้องกลับไปใช้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ฉบับ กกต.ที่ หาร  

๑๐๐ สมใจที่รวมหัว!

ทำาความเข้าใจก่อน หาร ๑๐๐ หรือหาร ๕๐๐ เป็นเรื่อง

ผลประโยชน์นักการเมืองโดยตรง ชาวบ้านไม่ได้ผลประโยชน์

อะไรด้วยเลย 

แรกจะหาร ๑๐๐ กลับเป็น ๕๐๐ เอ้า...เมื่อ ๕๐๐ ก็  ๕๐๐ 

แล้วนี่ จู่ๆ ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านรวมหัว จะดึงร่างกฎหมายให้

ตก เพื่อกลับไปหาร ๑๐๐ ใหม่อีก

ประชาชน “รับไม่ได้” ตรงนี้แหละ.......

ตรงที่พวกมึงรวมหัวคิดจะเอาแต่อำานาจกันอย่างเดียว 

โดยไม่เกรงความรู้สึกประชาชนเลยว่า เฮ้ย...พวกมึงเห็นหัว

พวกกู...ประชาชนบ้างซีโว้ย!

เมื่อ ๕๐๐ แล้ว วันที่ ๑๐ สิงหาก็ควรร่วมกันประชุมทำาให้

ร่างกฎหมายเลือกตั้งผ่านวาระ ๒ ไปโหวตกันในวาระ ๓  โน่น

ไม่ใช่ “พลังประชารัฐ” รวมหัว “เพื่อไทย”

เล่นบทประชาธิปไตยโจร “ล่มรัฐสภา” ให้ร่างกฎหมาย

แท้งแบบนี้!

เท่าที่ฟังเสียงวิปฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านพูดแล้ว จับท่าที

ได้ว่า ๑๐ สิงหารวมหัวกัน “ล้มแน่” เพื่อให้กลับไปหาร  ๑๐๐

ผมบอกแล้ว.........

ในโลกนี้ “ไม่มีอะไรบังเอิญ” ล้วนมีเหตุ-ปัจจัย เป็น

ที่มา-ที่ไปทั้งสิ้น กรณีกลับกลอกนี้ ก็เช่นนั้น 

เหตุเพราะ “ระบอบป้อม-ระบอบทักษิณ” มีดีลลับ ผล

ของมันคือ “กลับกลอก” หลอกต้มประชาชน

มันเป็นเกม “โจรวัดใจวิญญูชน” ชัดๆ!

เพราะนี่คือแผนสร้างทางให้น้องจำาต้องเอ่ยปาก “พี่

เป็นเอง” เถอะ

ทุกคนรู้ โลกยิ่งรู้ ถ้า “พลังประชารัฐ” จับมือ “เพื่อ

ไทย” ตั้งรัฐบาล “ล้านเปอร์เซ็นต์” พลเอกประยุทธ์ ไม่รับ

เป็นนายกฯ แน่

ก็ “เข้าแผน-เข้าทาง” พี่เขาพอดี!

ถึงได้ว่า บางปัญหา คนต้องแก้ บางปัญหา กาลเวลา

เป็นตัวแก้ กรณีนี้เช่นกัน

ด้วยกาลเวลา ๑๐ สิงหา ถ้าหาร ๕๐๐ ผ่าน แสดงว่าที่

พลเอกประยุทธ์จะรับเป็นนายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐ

ต่อ มีสูงระดับ ๙๙%

แต่ถ้า รวมหัวกันคว่ำา ดึงให้พ้นกำาหนด ๑๘๐ วัน เพื่อ

กลับไปเอาร่าง กกต.ที่หาร ๑๐๐ กลับมาใหม่

ฟังตามคำาปราศรัยพลังประชารัฐ ที่พลเอกประวิตรนำา

ทีมหาเสียง การชูลุงตู่เป็นนายกฯ “หายไป”

คำาว่า ลุงป้อมสู้..สู้ มาแทน!

ทางด้านเพื่อไทย อุ๊งอิ๊ง หัวหน้าครอบครัวใหญ่เพื่อ

ไทย ปราศรัยที่เชียงราย เป้าหมายพรรค ต้องแลนด์สไลด์ 

เพื่อ “พาพ่อกลับบ้าน”!

แบบนี้ ดีลกันง่าย พปชร.+พท.ตั้งรัฐบาล ยอมให้พล

เอกประวิตร เป็นนายกฯ แลกกับการ “พาทักษิณ” กลับบ้าน

จากนั้น เพื่อไทยค่อย “เสียบทวาร” ประวิตร ทำาเป็น

ลูกชิ้นป้อมยืนกินทีหลัง!

เมื่อมีเหตุการณ์เป็น “การเสี่ยงทาย” แบบนี้ มันก็ดีไป

อย่าง คือทำาให้ทุกคน-ทุกฝ่าย

“ตัดสินใจ” ง่ายขึ้น!

เรื่องที่จะเห็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ “รัฐบาล

ผสมพลังประชารัฐกับเพื่อไทย” แลกกับคำาว่า “ประยุทธ์พา

ทักษิณกลับบ้าน” ให้ โลกฮา 

ต่อให้ “ชาติหน้า” ก็เป็นไปไม่ได้!

เห็นมั้ย.........

บางเรื่อง ไม่ต้องไปคิดให้เยี่ยวเหลือง การกระทำา “บน

กาลเวลา”

จะทั้งแก้ปัญหาและทั้ง “หาทางออก” ที่ลงตัวให้เอง.

ก็ยังมีเมตตาเผื่อแผ่ ผมละ สุดจะซึ้ง

อชันตา เอลโลรา “วิหารถ้ำา” ที่มุมไบ คุณปรีดา  เตียสุ

วรรณ์ ประธานบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ เคยพาไปครั้ง

กับศาสตราจารย์พิเศษ “ศรีศักร วัลลิโภดม” นักวิชาการ

ด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาชาวไทย เจ้าของ “รางวัล

วัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ” 

พร้อมกับศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี และอีกหลายท่าน

ไปเห็นแล้วบอกได้ ๒ อย่าง

อย่างแรก เห็นการแกะสลักภูเขาทั้งลูก เป็นถ้ำา เป็น

เมืองใหญ่-น้อย ประกอบด้วยพระพุทธรูป เทวรูป ศาสดา ใน

ลัทธิ นิกายต่างๆ ล้วนแกะสลัก “หินในหิน” ซับซ้อน ยอกย้อน

แต่ละคูหา

บอกได้คำาเดียว เห็นที่นี่แล้ว ทุกแห่งในโลก เป็น “ของ

เด็กเล่น” ไปเลย

อย่างที่สอง ในความเป็นพุทธ นอกจากสังเวชนียสถาน

แล้ว ชีวิตหนึ่ง ควรหาโอกาสมาดู “พุทธสถานวิหารถ้ำา” ที่มุม

ไบให้ได้สักครั้ง

ท่านที่ไม่มีโอกาสไป ควรศึกษาหาอ่าน “พุทธสถานวิหาร

ถ้ำา” อินเดียใต้ ไม่แน่ใจมีจำาหน่ายหรือไม่ เพราะคณะศรัทธา

เป็นผู้จัดทำาและจัดพิมพ์

พระสมุห์สิทธิโชค สิทธิชโย เป็น บ.ก.อำานวยการ คุณ

ผ่อง เซ่งกิ่ง ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปะ 

พระมหาเจิม สุวโจ ที่ปรึกษาทางธรรม คุณสง่า ลือชา

พัฒนพร ข้อเขียนและ บ.ก.ภาพ 

ถ้าสนใจ ลองโทร.ไปที่ ๐๘-๗๘๒๑-๙๗๓๖

ท่านที่ไปชมด้วยตัวเองก็เถอะ ควรต้องหาอ่าน เพื่อปูพื้น

ฐานไปก่อน เมื่อเห็นของจริง จะได้ซึมซับเข้าเนื้อ นอกเหนือ

จากได้สัมผัสมหัศจรรย์แห่งมนุษยชาติ

อย่างผมเอง ตอนไป ขนาดท่านอาจารย์ศรีศักรอธิบาย

แต่ละห้องหับคูหา แต่ผมเหมือน “สากที่ไม่ซึมรส”!

วันหลง “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยือน

เมืองกาญจนบุรี ท่ามกลางบรรดา FC แฟนคลับ

ของนายกฯ ลุงตู่ที่ ไม่พลาดรวมพลกันมาต้อนรับ ส่ง

เสียงเชียร์ให้กำาลังใจ “นายกฯ สู้ๆ” กันแน่น แถมยังมีหลานๆ 

นักเรียนมาต้อนรับ ขอถ่ายรูป และขอลายเซ็น พร้อมขอ

สวมกอดลุงตู่อย่างอบอุ่น จนเจ้าตัวแฮปปี้ออกอาการตื้นตัน 

บอกเห็นประชาชนมารับเยอะดีใจจนพูดอะไรไม่ออกกันเลยที

เดียว 

และมาเมืองกาญจน์รอบนี้ก็เพื่อติดตามผลการดำาเนิน

งานของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำา

อุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร พร้อมดูความคืบหน้าการ

จัดระเบียบเรือนแพ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และยังได้ขึ้นเดินบน

สกายวอล์กชมวิวสวยๆ ของริมฝั่งแม่น้ำาแคว  จุดชมวิวที่สวย

ที่สุดอีกแห่ง 

ก่อนที่นายกฯ ลุงตู่จะโพส

ท่าหล่อๆ ประกอบมิวสิกวิดี โอ

เพลงมนต์ไทรโยค ช่วยโปรโมต

ปักหมุดสกายวอล์ก สถานที่ท่อง

เที่ยวแห่งใหม่ ที่เป็นจุดชมวิว

แม่น้ำาสองสีของเมืองกาญจน์ไป

ในตัวอีกด้วย

ครั้นเห็นบรรยากาศที่มี

แต่แม่น้ำา เลยทำานายกฯ ลุงตู่นึก

ย้อนถึงอดีตในวัยเด็กที่ชอบเล่น

น้ำา ก่อนเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มว่า 

“อยากว่ายน้ำานะเนี่ย ชอบ ผมชอบว่ายน้ำาเล่นตอนเด็กๆ แต่

โตขึ้นไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่”

นายกฯ ลุงตู่ยังจ้อกับชาวบ้านอย่างอารมณ์ดี พร้อมบอก

ชาวเมืองกาญจน์ว่า “มีอะไรให้บอกผู้ว่าราชการจังหวัดได้เลย 

และต้องขอขอบคุณเรื่องแพ เรื่องอาชีพต่างๆ เรื่องการรักษา

สิ่งแวดล้อม สิ่งสำาคัญประการหนึ่งของบ้านเรา เรื่องระบบ

การระบายน้ำาเสียลงคลอง โดยเฉพาะเรื่องผักตบชวา แต่วัน

นี้ผมยังไม่เห็นซักต้นเลย เก็บไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้” พร้อมกับ

หัวเราะ 

ก่อนหยอกผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีว่า “วันนี้ต้อง

ชมเชยผู้ว่าฯ เก็บได้ทุกอัน ทุกเม็ดเลย” งานนี้ทำาหัวเราะกันทั้ง

งาน รวมถึงผู้ว่าฯ เองก็อดขำาด้วยไม่ได้  

ตบท้ายนายกฯ ลุงตู่บอกอีกด้วยว่า “แต่เมื่อกี้ขึ้นเฮลิคอป 

เตอร์มายังเห็นผักตบชวาเยอะอยู่ตรงจุดอื่น  ก็ธรรมดา พวก

นี้จะขึ้นใกล้ๆ ฝั่งมาก่อน และค่อยๆ ไหลลงคูคลองแม่น้ำา พอ

เก็บอีกทีก็เก็บยาก แต่อย่าไปพูดถึงมันเลย เดี๋ยวมา ก็รู้ว่าทำา

เต็มที่แล้ว”

แหม...มาเมืองกาญจน์รอบนี้ “ลุงตู่” ดูแฮปปี้ สงสัย

เพราะได้กำาลังใจจากชาวกาญจนบุรี ให้หอบกลับมาเป็นแรง

ผลักดันในการทำางานได้อย่างเต็มที่กันต่อไป. 

บรรจง.

แฮปปี้

ค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

วั

ประวิตรกำาชับ

ขจัดค้ามนุษย์

พื้นที่ชายแดน

โพลชี้ก่อสร้างรัฐไร้มาตรฐาน

นายกฯพอใจ‘ยธ.’ไกล่เกลี่ยหนี้5หมื่นราย

ไทยโพสต์ • โพลเผยผลสำารวจความปลอดภัยทางถนน พบเกือบร้อย

เปอร์เซ็นต์ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ปลอดภัย พร้อมจี้เอาจริงลงโทษ

โกงกนิจดัซือ้จดัจา้ง และนำาเทคโนโลยมีาจดัการความปลอดภยัทางถนน 

หวังลดความเสี่ยงอันตราย

ไทยโพสต์ • พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะประธานกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์  

(ปคม.) กล่าวว่า นโยบายการต่อ

ต้านการค้ามนุษย์ของไทยที่มุ่ ง

ยกระดับสู่มาตรฐานสากล อัน

เป็นการปกป้องมิให้มีการละเมิด

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รัฐบาลมี

ผลงานก้าวหน้าตลอด 8 ปีที่ผ่าน

มา จนในปี 2565 ได้รับการจัด

ระดับสูงขึ้นเลื่อนจากกลุ่มเทียร์ 

2 Watchlist มาอยู่ในกลุ่มเทียร์ 

2 ในปีนี้ ขอกำาชับทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องนำามาตรการที่ ปคม.

กำาหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

โดยเร่งรัดให้ดำาเนินการตามแผน

ปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อ

ระดับชาติ ปี 2565

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร

ยังได้มอบหมาย พล.ต.อ.ธรรม

ศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวง

มหาดไทย โดยกรมการปกครอง 

เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเตรียม

การและวางแผนการปฏิบัติเพื่อ

รองรับภารกิจ สำาหรับการดำาเนิน

งานในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล 

และพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยง 

โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

สถานที่เพื่อยกระดับความพร้อม

ในการปฏิบัติเต็มรูปแบบในพื้นที่ 

10 จังหวัดเป้าหมาย สำาหรับรูป

แบบการทำางานของรัฐบาลไทย

เป็นในเชิงรุก โดยองค์การระหว่าง

ประเทศและภาคเอกชนเข้ามา

เป็นหุ้นส่วนในการขจัดปัญหาการ

ค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิดในช่วงหลาย

ปีที่ผ่านมา จึงได้รับการชื่นชมจาก

ต่างประเทศ  โดยมีความก้าวหน้า

และความมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์

ในการดำาเนินความพยายามของ

รัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

การกำากับดูแลของ พล.อ.ประวิตร.

เพลิงไหม้ โดยนายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า เบื้องต้นทีมบริหาร

สถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์บริหารอาคาร EnCo พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานี

ดับเพลิงสุทธิสาร ได้เข้าระงับเหตุเป็นการเร่งด่วน และควบคุมสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ไม่มี

ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว

ประชุมเตรียมพร้อมเอเปก

ทำาเนียบรัฐบาล • วันที่ 7 ส.ค.65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 8 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดการประชุมผู้นำาเขต

เศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเอเปก 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามการเตรี

ยมการของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดเพื่อรับการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจเอเปก ซึ่งจะ

มีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.65 ที่กรุงเทพฯ รวมถึงแผนงานการประชุมที่เกี่ยวข้องที่

จะเกิดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำา พร้อมกันนี้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งดำาเนินการเป็นเจ้า

ภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกไปในช่วงที่ผ่านมา จะได้

รายงานผลการประชุมพร้อมประเด็นที่จะนำาเสนอสู่ที่ประชุมผู้นำาในช่วงเดือน พ.ย.  

เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม ผศ.ดร.

นพดล กรรณิกา ผอ.สำานักวิจัยซู

เปอร์ โพล (SUPER POLL) เสนอ

ผลสำารวจเรื่องความปลอดภัยทาง

ถนน กรณีศึกษาประชาชนทุก

สาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำาเนิน

โครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำานวน 

1,105  ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-6 

ส.ค.ทีผ่า่นมา ผลสำารวจพบวา่ สว่น

ใหญ่หรือร้อยละ 63.4 ระบุมีการ

ก่อสร้าง ขยายเส้นทางคมนาคม 

ทางถนน ทางราง และทางเรอืมาก

ขึ้น  ร้อยละ 58.5 ระบุการเดินทาง

สะดวกหลากหลายเส้นทางมากขึ้น 

รอ้ยละ 53.7 ระบมุเีทคโนโลย ีเพิม่

ความสะดวกปลอดภัยการจราจร

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็น

ห่วงคือ ไม่ถึงครึ่งหรือร้อยละ 39.2 

ระบุมีความเข้มงวด รวดเร็วฉับไว 

ตรวจจับรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ที่ทำาผิดจราจร และร้อยละ 34.5 

ระบุมีพัฒนาการและมาตรการ

ความปลอดภัยการก่อสร้างและ

การจราจรมากขึ้น

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ 

เกือบร้อยละร้อย หรือร้อยละ  

98.4 ระบุพบเห็นการก่อสร้างไม่

ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย วัสดุ

ตกหล่น ถนนเป็นหลุมบ่อ ร้อยละ 

95.1  พบเห็นการทำาผิดกฎหมาย 

ขับขี่ประมาท ปาดหน้า จี้ท้าย ไม่

หยุดให้คนข้ามทางข้าม ขาดวินัย 

ร้อยละ 93.8 พบเห็นจราจรติดขัด 

รถจอดสองข้างทาง น้ำาท่วมท่อ

ระบายน้ำาพัง ไม่ทำางาน ขยะอุดตัน 

ร้อยละ 87.2 พบเห็นสัญญาณไฟ

เสยี ไมม่สีญัญาณไฟ ไมม่เีจา้หนา้ที่

ดูแลความปลอดภัยในจุดจราจร

หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ตลาด 

แหล่งจับจ่ายใช้สอย วัด เขตชุมชน

แออัด เป็นต้น และร้อยละ  84.4 

พบเหน็เจา้หนา้ที่ไมเ่ขม้งวด ปลอ่ย

ปละละเลย ไมจ่บักมุคนทำาผดิขณะ

ขับขี่ เกิดการเลียนแบบ

ที่น่าพิจารณาคือ เกือบร้อย

ละร้อย หรือร้อยละ 98.2 ต้องการ

ให้มีการลงโทษจริงจังกับขบวนการ

ทุจริต รับส่วย โกงกินจัดซื้อจัด

จ้าง ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานความ

ปลอดภยั เปน็อนัตรายตอ่ประชาชน 

ร้อยละ 97.1 ต้องการให้เจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเด็ด

ขาดกับผู้ทำากระผิดต้นตอความไม่                                                    

ปลอดภัยทางถนน อันตรายต่อประ 

ชาชนและทรัพย์สินของประชาชน 

ร้อยละ 95.6 ต้องการให้ปรับย้าย 

ลงโทษจริงจังข้าราชการทำาผิด 

ทุจริตต่อหน้าที่ ต้นตออันตรายต่อ

ประชาชน รอ้ยละ 94.5 ตอ้งการให้

กระทรวงคมนาคม เอาเทคโนโลยี

มาจัดการความปลอดภัยทางถนน 

คนผิดแก้ตัวไม่ได้ ควบคุมและลด

ความเสี่ยงอันตรายต่อประชาชน 

และร้อยละ 90.6 ต้องการให้

โอกาสประชาชนมสีว่นรว่มประเมนิ

การทำางานข้าราชการด้านความ

ปลอดภัยทางถนน มีผลให้คุณให้

โทษข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

ระดับต่างๆ ได้

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ขณะ                                                          

เดยีวกนัหนว่ยงานและเจา้หนา้ทีร่ฐั

ที่รับผิดชอบสอบตก ในเรื่องการ

พัฒนามาตรการและระบบปลอด 

ภัยทั้งระหว่างและหลังก่อสร้าง  

และยังสอบตกด้านความเข้มงวด 

กำากับความปลอดภัย. 

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รฐัมนตร ีเปดิเผยวา่ พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้

ติดตามข้อสั่งการดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ตาม

ที่ ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่ง

การแก้หนี้ภาคครัวเรือน” โดย

กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนินการ 

“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน หนี้

ครัวเรือน” ผลการไกล่เกลี่ยล่าสุด 

(ข้อมูลวันที่ 6 สิงหาคม 2565) มีผู้

เขา้สูก่ระบวนการไกลเ่กลีย่รวมทัง้

สิ้น 59,436 ราย ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ

จำานวน 56,674 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 95.35 รวมทุนทรัพย์ 11,995 

ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 

5,114 ล้านบาท นอกจากนี้ภายใน

งานได้จัดนิทรรศการและบริการ

ใหค้ำาปรกึษาทางกฎหมายเกีย่วกบั

การบังคับคดีให้แก่ประชาชนที่มา

ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ประชาชนเป็นจำานวนมาก

โฆษกประจำาสำานักนายก                                                        

รัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า  นายก

รัฐมนตรี ได้ชื่นชมนายสมศักดิ์                                                          

เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงยุติธรรม ที่ ได้เดินหน้าขับ

เคลื่อนนโยบายในการช่วยเหลือ

ประชาชน โดยเฉพาะการแก้

ปัญหาหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต

และสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้                                                   

เช่าซื้อรถยนต์ (ลีสซิ่ง) ทั่วประ                                                             

เทศ ทัง้นี ้การจดัมหกรรมยตุธิรรม                                                

ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประ 

เทศจะเหลืออีก 7 ครั้ง ที่จังหวัด

สระแก้ว, นครนายก, สุพรรณบุรี, 

กาญจนบุรี, ตราด, จันทบุรี และ

ชลบุรี  เสร็จสิ้นภายในเดือน

สิงหาคม  ซึ่งการจัดงานแต่ละ

ครั้งจะมีการไกล่เกลี่ยของกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่

เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และการไกล่

เกลี่ยของกรมบังคับคดี ที่เป็นหนี้

ภายหลังศาลมีคำาพิพากษาแล้ว  

โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา และสถาบันการเงิน หลาย

หน่วยงาน อาทิ ธนาคารออม 

สิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 

ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุง

ไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร, ธนาคารกสกิร

ไทย, ธนาคารกรงุศรอียธุยา, บรษิทั 

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 

จำากัด (มหาชน), บริษัท บริหาร

สินทรัพย์ เจ จำากัด,  บริษัท โต

โยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำากัด 

รว่มดว้ย สอบถามรายละเอยีดเพิม่

เติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม  1111 

กด 77, กรมบังคับคดี 0-2881-

4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 

1111 กด 79 หรือศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท 0-2881-4840 และ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

0-2141-2768-73.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถติดตาม

ขอมูลขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID:@thaipost, 

Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaipostTV, Facebook 

: https://www.facebook.com/thaipost, Twitter : https://twit-

ter.com/thaipost,  Instagram : https://www.instagram.com/

thaipost_ig/ บันทึกทามกลางสถานการณการเมืองเดือดฝุดๆ 

ท้ังในและนอกประเทศ โดยประเทศไทยตองคอยหันซายแลขวา 

ระแวดระวังทาทีของตัวเอง ไมใหเกิดบรรยากาศ “ชักนํ้าเขาลึก 

ชักศึกเขาบาน” ขอเร่ิมตนดวย Have a good news เม� อเว็บไซต 

TasteAtlas ท่ีรวบรวมสูตรอาหารและนักรีวิวอาหารจากท่ัวโลก 

ระบุวา “ขาวซอย” ของเชียงใหม

บานเราถือเปนอันดับหน่ึงของซุปท่ีดี

ท่ีสุดในโลก ท้ังน้ีเปนผลสํารวจเดือน

สิงหาคม 2022 น่ีแหละ โดยซุป

ของบานเราติดถึง 3 อันดับ ซ่ึงก็คือ 

“ตมยํากุง เปนอันดับท่ี 12 และตมขา

ไก เปนอันดับท่ี 13” ก็ไดแตหวังวา 

พิพัฒน รัชกิจประการ รมว.ทอง

เท่ียวฯ จะรูจักหยิบยกโอกาสทอง 

“ขาวดี” แบบน้ีมาสรางมูลคาใหกับ

การทองเท่ียวไทยชวงเปดประเทศ

น้ี ...• มองขามช็อต!! ไมตองเสียเวลาถามหาภารกิจในหนาท่ี

รับผิดชอบของ ยุทธศักด์ิ สุภสร ในฐานะผูวาการ ททท. เพราะ

โจทยปญหาใหญยึดโยงกับการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวจาก

ตางประเทศน้ัน คือ การบริหารจัดการของ การทาอากาศยาน

ไทย (AOT) และ การบินพลเรือนแหงประเทศไทย (Caat) ภาย

ใตกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคมท่ีมี ศักด์ิสยาม ชิดชอบ 

เปนเจากระทรวงภายใตรม “ภูมิใจไทย” พรรคเดียวกันน่ันเอง 

...• กรณีของ “นกแอร” ไถลออกนอกรันเวยท่ีเชียงราย ถือ

เปนผลงานช้ินโบดําสะทอนความผิดพลาดของ AOT และ

ดอยมาตรฐานความปลอดภัย Caat 

อยางชัดเจน หากยังคงปลอยใหเปน

ไปแบบต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

“แกเก้ียว” โดยไมใสใจปญหาสะสม

ฟอนเฟะภายในท้ัง 2 องคกร “ธง

แดง ICAO” ขององคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศ ท่ีเราเคย

ตองใชเวลากวา 4 ป จะปลดออกได

น้ัน อาจจะหวนกลับมาโบกสะบัด

ตบหนารัฐบาลไทยอีกคร้ังก็ได ...• 

วันน้ี AOT ยังไมสาย ท่ีจะกลับตัว 

กลับใจ ทําหนาท่ีบริหารสนามบิน ลงทุนอุปกรณตางๆ ใหสนาม

บินไดมาตรฐานสากล ใหสายการบินและผู โดยสารสะดวกสบาย 

และ Caat เลิกทํางานแบบเชาชามเย็นชาม หรือสนใจแตทิศทาง

ลมการเมือง ..สรุปงานน้ี 2 รมต.พรรคเดียวกันตองผนึกกําลังเอา

จริงเอาจัง เพราะหัวไมขยับหางก็ไมกระดิกตาม ...• เลนปาห่ี

แบบไมเกรงใจเจาของประเทศ ดวยกระบวนการ “หนีประชุม” 

พิจารณาวาระกฎหมายลูกเก่ียวกับการเลือกต้ัง ใชอํานาจเสียง

ขางมากตามระบอบประชาธิปไตยแบบบิดเบ้ียวเม� อสัปดาหท่ีผาน

มา มาถึงสัปดาหน้ี เหลือแควันท่ี 10 

ส.ค. ท่ีจะประชุมรวมกันของรัฐสภา

วันสุดทายกอนวันครบกําหนด 180 

วันท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐสภา

พิจารณารางดังกลาว งานน้ีถา

ไมเสร็จก็กลับไปใชสูตรคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อแบบหาร 100 ...• 

เสียเวลากลับไปกลับมาเย่ียงน้ี ถาม

หาความรับผิดชอบจาก “บ๊ิกตู” และ 

“บ๊ิกปอม” ก็คงจะโยนกันไปโยนกัน

มาตามลีลาไมรูไมเก่ียว เปนเร� อง

ของ ส.ส. ฉะน้ันหันมาลุนกันตอเร� อง 

“อายุนายกฯ” ท่ี นพ.ชลน�าน ศรีแกว  หัวหนาพรรคเพ� อไทย 

เตรียมย� นประธานรัฐสภาสงศาลรัฐธรรมนูญตีความการดํารง

ตําแหน�งนายกฯ 8 ป ของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ..น�าต� น

เตนกวาเปนไหนๆ ...• อยางนอยท่ีสุด ประกาศวาจะย� น 16-17 

ส.ค.ศกน้ี ทอดเวลาสัก 1 สัปดาห ประธาน ชวน หลีกภัย สง

ไมตอใหศาลรัฐธรรมนูญ ก็หมายความวา พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ อันดับ 1 จะไดมีโอกาสน่ัง (รักษาการ) เกาอ้ี

นายกฯ ยาวๆๆ “สมใจ” เพราะกฎหมายเขาบัญญัติไววา “ผูถูก

รอง” ตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีคําวินิจฉัยช้ีขาดนะ ...• 

ปากบอกไมใช..ไมชาย..พรรคอะไหล แตใจยังคงรักและผูกพัน

กระมัง!?! พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค หัวหนาพรรครวมไทยสราง

ชาติ เดินสายออกปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี..

วันกอนท่ีเขตหวยขวาง-ดินแดง เพ� อชวยเหลือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนจากเหตุฝนตกหนัก และผลกระทบจาก

เศรษฐกิจตกตํ่า หลุดปากออกจากใจวา “นายกฯ เองทานก็ฝาก

ความคิดถึง ดูแลเปนหวงทุกคน” ..ก็วากันไป ถาใครอยากจะ

เช� อ!! ...• บันทึกบรรทัดสงทายถึง อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

คลัง หากคิดจะลอมคอกธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลในบานเราไมให

ตกหลุมดําไปไกลกวาน้ี กูรูแนะนําวา ใหดู “พ่ีจีน” เปนตัวอยาง 

น่ันคือตัดไฟแตตนลม เพราะวันน้ีมีบัญชีซ้ือขายอยูประมาณ 3 

ลานบัญชี ขณะท่ีมีแอคทีฟซ้ือขายอยูแค 5-6 แสนบัญชี ฉะน้ัน

อยาปลอยยืดเย้ือมีหวังจะเจ็บลึกกวาน้ีนะจะ ...•

ปยสาร

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค

พิพัฒน รัชกิจประการ

w

นพ.ชลน�าน ศรีแกว  

นตอนท่ีแลวผูเขียนไดเกร่ินนําถึงหลักการหรือแนวคิดของ

การศึกษาในมิติของการเคล� อนไหวทางสังคมการเมืองของ

ภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคมตางๆ การศึกษาภาวะ

ผูตามหรือกลุมเคล� อนไหวทางสังคมอ� นๆ เพราะในขบวนการ

เคล� อนไหวทางสังคมน้ันมีองคประกอบท่ีสําคัญอยางย่ิงและขาดไม

ไดเลย น่ันคือ “ผูตาม” หรือมวลชนท่ีออกมาเคล� อนไหวเรียกรองให

เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองของประเทศไทย งานวิจัย

ช้ินน้ีเนนการศึกษาในแงของการพัฒนาแนวคิดภาวะผูตามในการ

อธิบายปรากฏการณการเคล� อนไหวทางสังคม จะเปนการทบทวนการ

เคล� อนไหวของการเมืองภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมของกลุม

นักกิจกรรมตางๆ ในแตละชวงเหตุการณทางการเมืองของไทย เพ� อ

ศึกษาพัฒนาการกอรูปของภาวะผูตาม พฤติกรรมการรวมกลุม การ

รับรู ความรูสึกและความเขาใจของนักกิจกรรมและมวลชน ไปจนถึง

การวิเคราะห  บทบาทของภาวะผูตาม (Follower’s role) ซ่ึงท้ังหมด

จะเปนการนําไปสูการวิเคราะหพลวัตภาวะการตามแบบไทยและการ

อธิบายคุณลักษณะท่ีเปนจุดรวมและจุดตางของภาวะผูตามท่ีมีสวนใน

บทบาทการเคล� อนไหวของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมไปถึง

การอธิบายความแตกตางของทฤษฎีผูนําและผูตาม

เง� อนไขหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดการตามแบบของไทย กลาวคือ 

ลักษณะจิตใจแบบรวมหมูดังกลาว แนวคิดเก่ียวกับ  “มวลชน” ท่ีมา

จากพฤติกรรมรวมหมู โดยมวลชนท่ีเขารวมประทวงทางการเมืองเปน

ประชาชนท่ีต� นรู มีการรับรู และตองการโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร 

เขาถึงการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายภาครัฐ เขาถึงการเอารัด

เอาเปรียบ ลดความเหล� อมลํ้าของสังคมความรูสึกและความเขาใจ 

เปนการตอสูของขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมโดยตัวมันเอง เปนการ

แสดงออกใหเห็นถึงความเปนไปไดของปฏิบัติการรวมหมู เปนการ

ประกาศตนของมวลชนหรือผูประทวงวาเปนผูพิทักษผลประโยชน

ของประชาชน ท้ังน้ี มวลชนท่ีเขารวมการตอสูจึงเปนการปลดปลอย

ทางการรับรูเปนการเปล่ียนแปลงจิตสํานึก เปนการปลดปลอยความ

รูสึกอัดอ้ัน ไมเปนธรรม และสงผลไปจนถึงการเขาใจปญหาสังคม จน

เกิดการรวมตัวเรียกรองใหเกิดการเปล่ียนแปลงในท่ีสุด ผูวิจัยเห็นวา

รูปแบบการชุมนุมจึงเปล่ียนไปมิใชการเดินขบวนลงบนถนนเหมือนเชน

ท่ีผานมา หากแตเปนการส� อสารกันผานชองทาง Social Media เชน 

Line, Facebook, Instragram ชองทางการส� อสารเหลาน้ีมีท้ังกลุมปด

เฉพาะและกลุมสาธารณะ ท่ีมวลชนดังกลาวยังมีการส� อสารและแลก

เปล่ียนความคิดเห็นรวมกันเสมอ รวมท้ังการใหขอมูลส� อสารกันผาน

สังคมออนไลนมากข้ึนดวย 

อน่ึง จากการศึกษายังพบอีกวา พลวัตภาวะการตามแบบ

ไทย จะมีพัฒนาการและลักษณะอธิบายตามโมเดลผูตาม 4 มิติ (4-D 

Model) ซ่ึงพัฒนามาจากศึกษาความสัมพันธของผูตามในรูปแบบ

ตารางของ Kelly โดยจะใชจําแนกหรือเกณฑวัดจากความพอใจ ความ

เต็มใจ เปนหลัก ดังน้ีคือ

เปนอิสระ/ผลประโยชน

ไทยเฉย

ผูปฏิบัติการ/ผูลงมือ

สาวก

1) แบบเปนสาวก (Disciple) กลุมน้ีจะมีความพอใจอยางมาก

และทําตามมติท่ีชุมนุมทุกอยางท่ีแกนนําส่ัง กลุมน้ีจะมีศรัทธามาก 

เปล่ียนใจยาก สนับสนุนทุกอยางเพ� อบรรลุเปาหมาย มีความพึงพอใจ

ตอการชุมนุมสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางาน ดังน้ัน คนกลุมน้ีจะ

สนับสนุนทุกทาง เชน มาเดินทุกวันและตลอดเสนทาง บริจาคขาวนํ้า

ทุกวันโดยไมเหน็ดเหน� อย และกลุมน้ีถึงแมจะไมมีการชุมนุมแลวใน

ปจจุบันก็ยังติดตามขาวสารติดตามแกนนําเสมอ ไมไดหางหายไปไหน

2) แบบเปนผูปฏิบัติการหรือผูลงมือ (Doer) กลุมน้ีจะมีแรง

จูงใจและต� นเตนท่ีไดทําตามแกนนําหรือมติในท่ีชุมนุม ถือวาเปนกําลัง

หลักในท่ีชุมนุม คนกลุมน้ีก็คือกลุมอาสาทําหนาท่ีตางๆ ในการชุมนุมดัง

ท่ีกลาวไปแลวน่ันเอง

3) แบบมีผลประโยชนหรือมีความเปนอิสระ (Disengaged) 

กลุมน้ีจะทําตามขอตกลงในท่ีชุมนุมตามสมควร หรือทําเม� อเห็นวาจะ

ไดรับผลประโยชน หรือทําเพียงข้ันตํ่า หรืออาจกลาวไดวา มีความมุง

ม่ันในการตอสูระดับตํ่า

4) แบบไทยเฉยหรือไมไดมีสวนรวม (Disgruntled) กลุมน้ีจะ

มีความพอใจในการเขารวมชุมนุมเพียงนอยนิด ระดับความสนใจตํ่า 

หรือไมไดสนใจประเด็น เน้ือหาการชุมนุม หรือไมไดสนใจประสิทธิผล

อะไรนัก ทําตัวเสมือนมีสวนรวมแตโดดเด่ียวตัวเอง หรืออาจเรียกได

วามากินขาวฟรี หรือในบางความหมายคนกลุมน้ีคือกลุมท่ีอาจสราง

ปญหาใหแกนนํา ซ่ึงบางคร้ังอาจมิไดสังเกตเห็นสัญญาณในชวงตนท่ี

คนกลุมน้ีอาจมีปฏิกิริยาในทางลบก็เปนได

อน่ึง กุญแจสูความเปนแกนนําท่ีมีประสิทธิภาพก็คือการมี

ประสิทธิภาพสูงของผูตาม หรือเรียกไดวา “การสนับสนุนอยางแรง” 

หรือการยืนหยัดเพ� อตอสูรวมกับแกนนําและเดินไปดวยกัน กลาว

โดยสรุป จากตัวแปรในการพิจารณาภาวะผูตามไปจนถึง ผลลัพธ

ของผูตาม (Followership Outcomes) ท่ีทํางานสอดประสาน

กันจนทําใหเกิดความมีศักยภาพสูง สนับสนุนผูนําทํางานไดดีย่ิงข้ึน 

องคกรกาวหนา การวางใจจากผูนํา มีแรงจูงใจทํางาน จรรยาบรรณ/

จริยธรรมท่ีสูงข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงในองคกร และภารกิจบรรลุผล

ดังกลาว เปนการอธิบายประเภทผูตามตามแบบ 4-D Model น้ัน เนน

ความพึงพอใจของผูเขารวมชุมนุมเปนหลัก ดังน้ัน ผูตามจะกระทําหรือ

ทําตามเง� อนไขขอเสนอตางๆ ท่ีแกนนําไดนําเสนอบนเวทีหรือสนับสนุน

แกนนําทุกวิธีทางในท่ีสุด

กลาวโดยสรุป จากตัวแปรในการพิจารณาภาวะผูตามไป

จนถึงผลลัพธของผูตาม (Followership Outcomes) ท่ีทํางานสอด

ประสานกันจนทําใหเกิดความมีศักยภาพสูง สนับสนุนผูนําทํางาน

ไดดีย่ิงข้ึน องคกรกาวหนา การวางใจจากผูนํา มีแรงจูงใจทํางาน 

จรรยาบรรณ/จริยธรรมท่ีสูงข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงในองคกร และ

ภารกิจบรรลุผลดังกลาว เปนการอธิบายประเภทผูตามตามแบบ 4-D 

Model น้ัน เนนความพึงพอใจของผูเขารวมชุมนุมเปนหลัก ดังน้ัน ผู

ตามจะกระทําหรือทําตามเง� อนไขขอเสนอตางๆ ท่ีแกนนําไดนําเสนอ

บนเวทีหรือสนับสนุนแกนนําทุกวิธีทาง เชน การรวมเดินขบวนตลอด

เสนทาง เปนตน

ในตอนตอไป จะเปนการอธิบายถึงตัวแปรตางๆ ท่ีนํามาอธิบาย

ถึงบทบาทของผูตามท่ีสามารถพิจารณาไดจากการโตตอบและการกระ

ทํา โปรดติดตามในตอนท่ี 3.

รณีท่ีเกิดเหตุไฟไหม “ผับเถ� อน” เมานเทนบี ในพ้ืนท่ี

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงทําใหมีผูเสียชีวิตไปถึง 15 

คน บาดเจ็บสาหัสอีก กวาคร่ึงรอย

เปนโศกนาฏกรรมซํ้ารอย ซานติกาผับ ท่ีเกิดเหตุ

ไฟไหมในยานเอกมัย กรุงเทพมหานคร เม� อหลายปกอน ทําใหมี

คนตายไปถึง 67 คน และบาดเจ็บสาหัส-ไมสาหัส กวาหน่ึงรอย 

เชนกัน

ประเทศไทยในความเปนจริงน้ันเปน “ดินแดนท่ีแสน

อันตราย”!

ไมวาจะจากปญหาอาชญากรรม ผูคนฆากันตาย หญิงถูก

ขมขืน ทําอนาจาร การทําราย ทะเลาะวิวาท ลัก ว่ิง ชิง ปลน 

การฉอโกง ฉอกล รวมไปถึงอุบัติเหตุทางถนนอาคารส่ิงกอสราง

ถลมและภัยอีกสารพัด!

สวนทางกับสถิติคดีอาญาท่ีผูนําตํารวจทุกระดับรายงาน 

หลอกรัฐบาลและรัฐสภา อยางหนาช� นตาบานวา ลดลงทุกเดือน

และทุกป

กรณีไฟไหม ผับเถ� อนขนาดใหญ ในจังหวัดชลบุรี จนกระท่ัง

ปานน้ี ผูมีอํานาจในระดับรัฐบาลหลายคนก็ยังงุนงง อยูวา เปน

ปญหาท่ีอยูในความรับผิดชอบของหน�วยงานใดและใครกันแน�?

ระหวางฝายปกครองคือกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ ผู

วาราชการจังหวัด กับ ตํารวจแหงชาติท่ีมี ผบ.ตร. เปนหัวหนา

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี

แตไหนแตไรมา ป.วิ อาญา ไดกําหนดใหกระทรวง

มหาดไทยเปนหัวหนาผูรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยท่ัว

ราชอาณาจักร มีขาราชการฝายปกครองคือจังหวัดและอําเภอรวม 

ท้ัง ตํารวจก็สังกัดมหาดไทย เปนมือไมในการทํางานตามนโยบาย

หรือท่ีส่ังการ รวมไปถึงงานสอบสวน

บอนการพนัน สถานบันเทิงเถ� อน และแหลงอบายมุขผิด

กฎหมายก็ไมไดเกิดข้ึนมากมายจนสังคมเกิดความวุนวายไมสงบ

เทาปจจุบัน

แตวันท่ีตํารวจแยกออกจากกระทรวงมหาดไทย สงผล

ทําใหตํารวจผูใหญคิดวา กระทรวงมหาดไทย ไมวาจะเปน

รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอไมได

เปนผูบังคับบัญชาของตนอีกตอไป  

แม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2535 จะ

บัญญัติไววา ใหผูวาฯ นายอําเภอ เปนหัวหนาผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของขาราชการทุกหน�วยในจังหวัดและอําเภอ ก็ไมไดมีความหมาย

อะไรในทางปฏิบัติ

เพราะไมไดกําหนดบทใหคุณใหโทษกับตํารวจคนใดในจังหวัด

ไวแมแตคนเดียว

ตํารวจแคจาดาบหรือ “สารวัตรหนุม” ท่ีประชาชนรูกันดีวามี

พฤติกรรมชอบทําทารุณกรรมหรือรีดไถ ผูวาฯ ก็ส่ังยายหรือลงโทษ

ทางวินัยอะไรเชนแตกอนไมได!

ปจจุบันตํารวจไทยจึงกลายเปนองคกรอิสระในจังหวัดไปโดย

ปริยาย ไมมีใครหรือองคกรใดสามารถตรวจสอบหรือควบคุมการ

ปฏิบัติงานหรือความประพฤติของตํารวจทุกระดับไดอีกตอไป

ผูบังคับการตํารวจจังหวัดปจจุบันกวารอยละ 90 ไมยอมเขา

รวมประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดประจําเดือนท่ีมีผูวาฯ เปน

ประธานรับรูปญหาสารพัดอะไรในจังหวัดดวยตัวเองเลยก็มี

หัวหนาสถานีตํารวจสวนใหญก็ไมยอมเขาประชุมกับนาย

อําเภอรับรูปญหาสารพัดในอําเภอดวยตัวเองเชนกัน 

ปญหาไฟไหมผับเถ� อนในจังหวัดชลบุรี จึงมีปญหาโยนความรับ

ผิดชอบกันไปมา ระหวางผูวาฯ นายอําเภอกับสถานีและกองบังคับ

ตํารวจจังหวัด

ตํารวจผูใหญโงๆ  บางคนบอกวา ผูวาฯ นายอําเภอ ตองรับ

ผิดชอบ เพราะ พ.ร.บ.สถานบริการบัญญัติใหเปนนายทะเบียนสถาน

บริการทุกประเภทในสวนภูมิภาค ตางจากใน กทม.ท่ีกฎหมายใหเปน

อํานาจของ ผบช.น.

ในตางจังหวัดใครจะเปดสถานบริการไมวาประเภทใด ตองขอ

อนุญาตตอนายอําเภอเปนผูตรวจสอบการกอสรางอาคารสถานท่ีให

ถูกตองปลอดภัยตามเง� อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวกอนจึงอนุญาต

อันน้ันก็ใช

แตเม� อไดรับอนุญาตใหเปดแลว การมีพฤติกรรมฝาฝน

กฎหมาย เชน ปลอยใหเด็กและเยาวชนหญิง-ชายเขาไปใชบริการ 

หรือเปดเกินเวลา 01.00 น. หรือมีเสพหรือคายาเสพติดอะไรหรือไม

นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดไมอยูในวิสัยท่ีจะสามารถ

รูได 

เน� องจากรัฐไมไดจัดคนและงบประมาณ

ยานพาหนะไวใหอําเภอทําหนาท่ีตรวจตรารักษา

กฎหมายเปนรายวัน เชนตํารวจท่ีรัฐจัดใหท้ังกําลัง

คน งบประมาณ และยานพาหนะ ท่ีเรียกกันวา

รถสายตรวจท้ังในและนอกเคร� องแบบสังกัดสถานี

ตํารวจในแตละพ้ืนท่ีตลอด 24 ช่ัวโมง

รวมไปถึงมีกองบังคับการตํารวจจังหวัด 

กองบัญชาการตํารวจภาค ไปจนกระท่ังสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ท่ี มีนายพลตํารวจระดับตางๆ 

น่ังกันอยูคราครํ่ามากมาย 

ใหทําหนาท่ีตรวจสอบหรือสนับสนุน “เม� อ

ไดรับการรองขอ”

แตงานตํารวจแทจริงคือการรักษากฎหมาย

สวนใหญ ใชกําลังคนแคระดับสถานีมีตํารวจยศแค

นายรอยผูทําหนาท่ีเปนหัวหนาสายตรวจเทาน้ันก็

สามารถจับกุมแหลงอบายมุขผิดกฎหมายทุกเร� อง

ได ไมเหลือบากวาแรงอะไร

แตปญหาท่ีสําคัญก็คือ ตํารวจหัวหนาสาย

ตรวจพวกน้ี หรือแมกระท่ังหัวหนาสถานีตํารวจประเทศไทย  

สวนใหญกลับไมสามารถทําหนาท่ีรักษากฎหมายตามอํานาจของ

ตนได

เพราะแหลงอบายมุขผิดกฎหมายไมวาเล็กหรือใหญได 

“จายสวย” รูปแบบตางๆ ใหตํารวจผูใหญหลายระดับและหลาย

หน�วยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเปนรายเดือนแลวแทบท้ังส้ิน!

บอนการพนันและสถานบันเทิงเถ� อน จึงกลายเปน “เขต

หามตรวจ” ของตํารวจพ้ืนท่ีทุกระดับไป!

สายตรวจคนใดไปข่ีรถจักรยานยนตปวนเปยนหนาบอน 

หรือสถานบริการเปดเกินเวลา บางคนก็ถูกเจานายโทรศัพทดา 

ตองรีบข่ีรถหนีทันทีก็มี!

น่ีถาไมเกิดไฟไหมจนมีคนตาย ก็ไมมีใครรูวา ผับแหงน้ีท่ีไดมี

การตอเติมอาคารและเปดเปนสถานบริการมา กวาสองเดือน โดย

ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมาย

ถานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

คิดวานายอําเภอควรตรวจตราและสามารถจับกุมได แตไมทํา

หนาท่ี จึงตองมีการลงโทษอยางนอยดวยการยาย

ซ่ึงถาคิดและเขาใจเชนน้ี ก็ตองโอนตํารวจแหงชาติไปสังกัด

กระทรวงมหาดไทย และใหผูวาฯ นายอําเภอ มีอํานาจปกครอง

บังคับบัญชาตํารวจทุกระดับในจังหวัด

และยุบกองบัญชาการตํารวจภาคท้ังหมดลง ซ่ึงนอกจาก

จะทําใหรัฐประหยัดงบประมาณไดปละนับหม� นลานแลว

งานรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยในอําเภอและ

จังหวัดก็จะดีข้ึนอยางเห็นไดชัดอีกดวย

เน� องจากนายอําเภอและผูวาฯ จะมีเอกภาพในการบังคับ

บัญชาขาราชการทุกหน�วยในจังหวัด

ไมตองโยนกันไปมาวา แตละปญหาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดและ

อําเภอเปนหนาท่ีของใครกันเชนทุกวันน้ี!.

ดร.ดารินทร กําแพงเพชร 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยรังสิต

บอนพนัน สถานบันเทิงเถ� อนหรือฝาฝนกฎหมาย

‘เขตหามตรวจ’ของตํารวจไทย!

ใ

วันท่ี 8 เดือน 8 หรือ 8 สิงหาคม ของทุกป ถูกยกใหเปน

วันแมวโลก (World Cat Day) เร่ิมตนข้ึนโดยกองทุนนานาชาติ 

เพ� อสวัสดิภาพสัตว หรือ IFWA ต้ังแตป 2002 เพ� อใหประชาชน

ใหความสําคัญกับนองแมวใหมากข้ึน เพราะถึงจะหย่ิงบาง เชิด

บางในบางคร้ัง แตแมวก็เปนเพ� อนท่ีดีขางกายของมนุษยเสมอ

มาต้ังแตสมัยโบราณ และยังเปนสัตวเล้ียงยอดนิยมอีกดวย.

วันแมวโลก

ภาวะผูตามกับการเคล� อนไหวทางสังคม

ของภาคประชาสังคมไทย (ตอนที่ 2)
Followership on Social Movements in thai civil society

ก

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ขอบคุณภาพจาก นสพ.บานเมือง

ภาพที่ 1 โมเดลผูตาม 4 มิติ

(Roger Adair, 2008)



รื่องปมปัญหาข้อกฎหมาย การนับระยะเวลาการ

เป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 ที่

บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้ว

เกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน

หรือไม่” ท่ีมีข้อถกเถียงในมุมข้อกฎหมายท่ีแตกต่างกันออก

ไปจากฝ่ายต่างๆ 

ตอนนี้ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์ 

การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไม่รอช้า ชิงซีนไปยื่นเรื่องต่อผู้

ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อขอ

ให้ใช้อำานาจตามรัฐธรรมนูญในการเสนอเรื่องพร้อมความ

เห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยปมปัญหาดังกล่าว  

โดย ศรีสุวรรณ บอกว่าความเห็นท่ีแตกต่างกันเรื่องน้ีต้อง                                          

หาข้อยุติ จึงยื่นเรื่องให้                      

ผู้ตรวจการแผ่นดินและ                     

กกต.ใช้อำานาจตามรัฐ                         

ธรรมนูญ ส่งเรื่องให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

เพื่อให้เป็นข้อยุติต่อไป                              

นอกจากนี้ ศรีสุวรรณ 

ยังบอกด้วยว่า และเพื่อ                              

ไม่ให้เกิดปัญหากับการ                                     

บริหารราชการแผ่นดิน                              

ขอให้ ในการยื่นเรื่องมี                                          

คำาร้องให้ศาลรัฐธรรม 

นูญสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์

ยุติการปฏิบัติหน้าท่ี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รายล่าสุดที่ออกมาให้ความ

เห็นคือ ดร.ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้

ตรวจการแผ่นดิน ที่เคยยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ คดี

แกนนำาม็อบสามน้ิวเคลื่อนไหวล้มล้างการปกครองฯ ท่ีถือ 

ว่าเป็นฝ่ายชนะ 

มารอบนี้ ดร.ณฐพร ชี้ว่า การกำาหนดระยะเวลา

แปดปีก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำานาจในทางการเมือง

ยาวเกินไปอันเป็นต้นเหตุวิกฤตทางการเมือง ซึ่งรัฐบาลนี้

ก็ทราบดีและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้ การ

ที่รัฐธรรมนูญกำาหนดว่า นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่ง               

เกินแปดปีมิได้นั้น เป็นเรื่องของการควบคุมอำานาจของ

ฝ่ายบริหาร ไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน การตี                                                           

ความจึงตรงข้ามกันโดยส้ินเชิง คือถ้าเป็นสิทธิเสรีภาพ ถ้า

ไม่บัญญัติห้ามไว้ หมายความว่า “ทำาได้” แต่ถ้าเป็นเรื่อง                                                               

อำานาจของเจ้าหน้าที่รัฐจะตรงข้าม คือถ้าไม่เขียนว่าทำาได้                                                                       

แปลว่า “ทำาไม่ได้” ฉะนั้นระยะเวลา 8 ปีจึงต้องเริ่มนับ                                                                       

ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งครบแปดปี 24 สิงหาคม 

2565

พร้อมกับระบุว่า เรื่องการดํารงตําแหน่งติดต่อกัน 

ของนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ก็ทราบดี 

กรณี “ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน” ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 

เรื่องดังกล่าวอยู่ที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญ 

รวมถึงมโนสํานึก สปิริตทางการเมือง ว่าจะปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ (ที่ตนเอง

และคณะสร้างขึ้นมา) อย่างไร.

ผมขอเลือกประธาธิปไตยครึ่งใบครับ.

โกปี๊

 

คนรุ่นใหม่โตมากับชีวิตอีกแบบ มีความยึดโยงกับอดีตน้อย                                                                               

ทำาให้มองไม่เห็นความสำาคัญของอดีต แถมยังมองเป็นเรื่องล้า

หลัง ไดโนเสาร์เต่าล้านปี ฉะน้ันอย่าแปลกใจครับท่ีคนกลุ่มน้ีต้อง 

การเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกในแทบทุกเรื่อง ขนาดถึงข้ันไม่

ให้เรียกลุงป้าน้าอา ให้เรียกคุณ ผม เหมือนฝร่ังท่ีมีแค่ ไอ กับ ยู 

ในกลุุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการล้มล้างสถาบันถูกล้างสมอง

โดยแก๊งคนหนีคดี ม.๑๑๒ ไปต่างประเทศ เดี๋ยวนี้ลามปามไป

ถึงพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา สุโขทัยกันแล้วครับ เลยเถิดจน                                                              

กู่ไม่กลับ แยกแยะยุคสมัยไม่ออก ราวกับว่า ๘๐๐ ปีที่แล้ว ยุโรป 

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง สมัยนั้นประ 

เทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีในแผนที่โลกด้วยซ้ำาครับ. 

‘โมเดลสองสะอาด’ ปัจจัยป้องโควิดในโรงงาน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

การจัดการคนหมู่มากในโรงงานใหญ่ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย  ยิ่ง

กับโรคระบาดที่จำาเป็นต้องอาศัยการเว้นระยะห่าง และความ

มีวินัยส่วนบุคคลค่อนข้างสูงยิ่งยากทวีคูณ อย่างไรก็ตาม หนึ่ง

ในมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงหลายครั้งก็คือ มาตรการ 

Bubble and Seal ที่ดูจะเป็นคำาตอบที่ดีสำาหรับโรงงานทุกแห่ง 

ซ่ึงปัจจุบันโรงงานแปรรูปเน้ือไก่ จ.สระบุรี ได้นำามาตรการ Bubble 

and Seal ของรัฐมาต่อยอด และลงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ 

“โรงงานสะอาด-คนสะอาด” กลายเป็นโมเดลการจัดการโรงงาน

ท่ีน่าสนใจ และพร้อมแบ่งปันให้โรงงานอื่นๆ นำาไปใช้ โมเดลน้ี

แยกกระบวนการบริหารจัดการออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1.) โรงงานสะอาด : ดำาเนินการทำาความสะอาดและฆ่า

เชื้อโรคตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และควบคุมการ

ดำาเนินงานโดยกรมอนามัยในพื้นที่จังหวัด รวมถึง  Swab พื้น

ผิวสัมผัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทุกจุดในโรงงานและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อประเมินการคงค้างของเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องมีผลการตรวจ 

Swab พื้นผิวสัมผัสที่เป็นจุดสัมผัสร่วมทุกจุดในโรงงานและสิ่ง

แวดล้อมว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ในทุกจุดเสี่ยง

2.) คนงานสะอาด : เตรียมพนักงานและคนงานใหม่

5บทความ

รรยากาศคุ้นๆ

ราวกับว่าพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งกัน

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายพรรคการเมืองลง 

พื้นที่ ช่วงชิงคะแนนเสียงกันแล้ว 

พรรคพลังประชารัฐสร้างปรากฏการณ์ใหม่น่าสนใจ

ไม่รู้ ไม่รู้ แต่ไม่แล้งแน่... 

ไม่รู้ใครเป็นคนออกแบบป้ายไวนิลขนาดใหญ่ปรากฏภาพ

ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมข้อความ ไม่รู้ ไม่รู้ แต่

ไม่แล้งแน่... ไปติดอยู่ทั่วจังหวัดหนองคาย

บอกได้คำาเดียวครับ เจ๋ง!

ใช้จุดอ่อนของ “ลุงป้อม” ที่มักให้สัมภาษณ์ว่า ไม่รู้ๆๆๆ 

จนถูกเอาไปอำาทั่วบ้านทั่วเมือง ไปสร้างเป็นจุดแข็งได้อย่างลง

ตัวจริงๆ

เมื่อวันเสาร์ “ลุงป้อม” หนีบรัฐมนตรี และ ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ไปดูโครงการพัฒนา

น้ำาบาดาล

แคมเปญเต็มๆ คือ ไม่ร้อน ไม่แล้ง กักเก็บน้ำา ฟื้นชีวิต 

พัฒนา ต่อยอดเกษตรกรไทย ด้วยภาษีเกษตรกร  พลิกชีวิต

เกษตรกรทั่วไทย ให้มีน้ำาใช้ตลอดปี งบประมาณจากภาษี

ประชาชน เพื่อประชาชน

เดิมทีพลังประชารัฐได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองที่อ่อน

ประชาสัมพันธ์อย่างหนัก ถูกมองว่าเป็นพรรคคนแก่ ล้าหลัง 

ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

กรณี “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เป็นตัวอย่างที่ทำาให้คนใน

พลังประชารัฐเห็นความแตกต่างในการประชาสัมพันธ์ ได้

อย่างชัดเจน  

“ชัชชาติ” ไปวิ่ง ซดก๋วยเตี๋ยว ไลฟ์สดคนดูเป็นหมื่นๆ

“ลุงป้อม” ตรวจราชการ โชว์ผลงาน ดูกันไม่กี่คน 

แค่ข้อความ...ไม่รู้ ไม่รู้ แต่ไม่แล้งแน่... เปรี้ยงครับ พูด

ถึงกันทั้งประเทศ 

พูดในมุมบวก 

เรื่องอื่นไม่รู้ แต่ไม่แล้ง ชาวบ้านฟังแล้ว อุ่นใจ แต่จะ

ไม่แล้งจริงหรือไม่ ก็ต้องรอถึงหน้าแล้งปีหน้าครับ เพราะช่วง

เวลานี้คือ ฤดูฝน 

พาคนโกงกลับบ้าน

พรรคภูมิใจไทยไม่น้อยหน้า มากับ กัญชา 

“เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล” ขนแกนนำาพรรคไปจังหวัด

ลพบุรี 

โชว์ว่ามีผลงานเพียบ

กัญชาทางการแพทย์, ๓๐ บาทรักษาทุกท่ี, ฟอกไตฟรี, มะเร็ง

รักษาทุกที่, รถไฟความเร็วสูง ฯลฯ

แต่ประเด็นที่สื่อสนใจกว่าคือ คำาถามเกี่ยวกับเก้าอี้่นายก

รัฐมนตรี 

“ท่านเลือกเราเพื่อมาทำางานให้พวกท่าน พิสูจน์ได้ว่าเรื่อง 

กัญชา อสม. ทำาได้สมัยไหน การพัฒนาถนนในจังหวัด ก็ดำาเนินการ 

รถไฟความเร็วสูงก็จะผ่านในพ้ืนท่ีลพบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียว 

เราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คราวนี้ ๓ กระทรวง คราวหน้า

ขอ ๖ กระทรวง เลือกมาเยอะๆ พี่น้องไม่ต้องเกรงใจ ถ้าจะเป็น     

นายกฯ ก็ต้องเป็น” 

ก็ไม่แปลกอะไรครับ หัวหน้าพรรคส่วนใหญ่เป็นแคนดิเดต 

นายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว อาจเว้นบางพรรค หัวหน้าครอบครัวเป็น

แคนดิเดตนายกฯ แทน 

แต่ก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง เพราะพรรค

เพื่อไทยคู่แข่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย มีแผนล้มนั่งร้าน 

ทุบพรรคร่วมรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ใหญ่คือ แลนด์สไลด์ทั่วอีสาน 

ขณะที่พื้นที่หลักของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในย่านอีสานใต้   

กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เดิมอีสานมี ส.ส. ๑๑๖ คน เพิ่ม

เป็น ๑๓๒ คน 

หากได้ ส.ส.เป็นกอบเป็นกำา โอกาสเป็นพรรคอันดับ ๑ สูงมาก 

สนามเลือกตั้งอีสานจึงเป็นที่หมายปองของ ๓ พรรคหลัก

คือ เพื่อไทย พลังประชารัฐ และภูมิใจไทย  

ส่วนประชาธิปัตย์ ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่หลัก

เลือกตั้งครั้งหน้าภาคใต้มี ส.ส.เพิ่มเป็น ๕๘ คน จากเดิม 

๕๐ ที่นั่ง 

ถ้าชนะยกภาคจะได้ ส.ส.เท่ากับปัจจุบัน

ไปเก็บเล็กผสมน้อยภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก 

กทม. ผลออกมาไม่น่าจะขี้เหร่ 

มาถึงไฮไลต์สุดสัปดาห์ พรรคเพื่อไทยไปเชียงราย 

ตามเคยครับ 

ขาย “ทักษิณ” 

อย่าแปลกใจว่าทำาไม “ทักษิณ” ยังขายได้ในภาคเหนือ และ

อีสาน  

โครงสร้างของ พรรคเพื่อไทย แทบไม่เปลี่ยนไปจาก พรรค

ไทยรักไทย เลย 

มีเจ้าของพรรค คือ ตระกูลชินวัตร  

ในพรรคประกอบด้วยกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหน้าตาเดิมๆ 

ที่มาจากการดูด การควบรวม สมัยตั้งพรรคไทยรักไทย 

แม้จะแตกไปยังพรรคพลังประชารัฐ ภูมิใจไทยบ้าง แต่แกน

หลักส่วนใหญ่ยังอยู่เพื่อไทย 

ความมั่นใจในแลนด์สไลด์จึงยังมี 

หลีกหนีความจริงไม่พ้นครับ ความนิยมในตัวนักการเมือง

ของคนไทยนั้น ยังเป็นเรื่องของภูมิภาคอยู่มากทีเดียว 

ประชาธิปัตย์ไม่อาจเกิดได้ในภาคอีสาน 

เช่นเดียวกัน เพื่อไทย แทบจะเกิดไม่ได้ในภาคใต้ 

ฉะนั้นการทุ่มสรรพกำาลังลงไปในภูมิภาคฐานเสียงเป็นสิ่งที่

ทุกพรรคการเมืองทำา

และพรรคเพื่อไทยทำาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ขนทัพใหญ่ ไปจังหวัดเชียงราย นำาโดยหัวหน้าครอบครัว 

และเป็นอีกครั้งที่ “อุ๊งอิ๊ง” เอาพ่อไปนำาเสนอ

“...พ่ีน้องชาวเชียงรายสบายดีหรือไม่ ไม่ค่อยสบายใช่หรือ

ไม่ ทำามาหากินลำาบาก หนี้สินท่วมท้นใช่หรือไม่ ไม่เป็นอะไร 

ขอให้พี่น้องอดทนอีกนิด ถ้าวันนี้ทุกข์ยาก พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นแน่ 

นอน ถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาดูแลประชาชนอีกครั้ง 

รู้สึกเป็นเกียรติที่มาเยี่ยมชาวเชียงราย ชาวเชียงราย

ไม่เคยลืมพรรคเพื่อไทย เหมือนที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยลืมชาว

เชียงราย...”

“คุณพ่อตั้งใจว่า ถ้าได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทย อยาก

ให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน มีอะไรร่วมมือกันไม่ขัดแย้งกัน เพราะ

พี่น้องกำาลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ 

สิ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นคือ ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ให้พี่

น้องพ้นจากความทุกข์ยาก...”

หากจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายบริหาร ก็ต้อง

ย้อนกลับไปยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

การบริหารประเทศของย่ิงลักษณ์ มีโอกาสนำาพาประเทศ

ไปสู่ทิศทางบวกได้ เพราะเป็นช่วงเศรษฐกิจโลกขาขึ้น 

ไม่มีโรคระบาด ไม่มีสงคราม 

แต่สิ่งที่ปรากฏคือ พยายามนิรโทษกรรมให้คนโกง  เกิด

คอร์รัปชัน ทุจริตเชิงนโยบาย โดยเฉพาะโครงการรับจำานำาข้าว 

ขายข้าวจีทูจี

รัฐมนตรีติดคุก นายกฯ หนี 

เมื่อ “อุ๊งอิ๊ง” พูดถึงโอกาสอีกครั้งของพรรคเพื่อไทย คำา 

ถามคือ โอกาส บริหารประเทศ หรือ พาคนโกงกลับบ้าน  

เอาให้ชัดนะครับ 

ทั้งพ่อทั้งลูกประกาศอย่างไม่แยแส จะกลับไทย 

มีทางเดียวครับที่ “ทักษิณ” กลับมาแล้วทุกฝ่ายหันหน้า

เข้าหากัน คือกลับมารับโทษตามกฎหมาย  

กระบวนการที่ควรเป็นมันเป็นเช่นนั้น 

รับโทษแล้วจะขออภัยโทษ ก็ว่าไปตามกระบวนการของ

กฎหมายที่มี 

คนไทยเดือดร้อนเพราะเศรษฐกิจฝืดเคือง ไม่ใช่เพราะ

ประเทศไทยขาด “ทักษิณ” แต่เพราะโรคระบาดและสงคราม 

ที่ทำาฝืดเคืองกันทั่วโลก 

“ทักษิณ” เป็นเพียงนักโทษหนีคุกครับ.

ข้อห้ามหลังอาหาร

ห้ามสูบบุหรี่ทันทีทันใด

ห้ามผลไม้ มีแก๊ส มีกรด

ห้ามอาบน้ำาทันใดให้งด

ห้ามนอน กำาหนด จดจำา

ห้ามออกกำาลังกายหนัก

ห้ามดื่มชาเข้มนักผู้อิ่มหนำา

ห้ามกินอิ่มพุงกางสร้างกรรม

ท่องไว้เถิดเลิศล้ำาถ้าทำาจริง

มาตรา ๑๑๒ ในมุมมองของช่ออุตพิด

กับประชาชนส่วนใหญ่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมไม่สามารถใช้ความคิดของตนเป็นความคิดของประ 

ชาชนส่วนใหญ่ได้ มุมมองของผมในเรื่องการไม่นำามาตรา ๑๑๒ 

มาบังคับใช้น้ัน ผมมองว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากกว่ามาตรา 

๑๑๒ มีปัญหา มีความบกพร่อง  ขัดขวางประชาธิปไตย เหมือน

มุมมองของช่ออุตพิด ตัวแทนของกลุ่มก้าวลงนรก คนบางจำา 

พวกนั้นไม่รู้สึกรู้สม เหมือนตักน้ำารดตอไม้ และเปรียบเสมือน

หนอนขี้ที่อาศัยในหลุมคูถ ที่พอใจในหลุมคูถมากกว่าสวรรค์

มุมมองของผมก็มิได้มองด้านเดียว ผมพยายามพิจารณา

อย่างถี่ถ้วน เปิดกว้างสำาหรับทุกมุมมอง มาตรา ๑๑๒ ใช้สำาหรับ

ปกป้องสถาบันกษัตริย์จริง ที่ก็ใช่ว่าจะมีกฎหมายนี้สำาหรับราช

อาณาจักรเท่านั้น เพราะแม้แต่อเมริกาก็มีกฎหมายนี้แล้วก็ยัง                                                                               

ถูกนำามาใช้มากกว่ามาตรา ๑๑๒ ทั้งๆ ที่อเมริกาอ้างว่าเป็นประ 

เทศที่มีเสรีภาพมากที่สุด 

กลุ่มก้าวไปนรก กลุ่มขี้รังแค และกลุ่มครึ่งคนครึ่งนก ที่

ต่อต้านมาตรา ๑๑๒ ต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ชื่นชม ชื่นชอบ เฮงซวย

โมเดล, สีจิ้นผิงโมเดล, กิโยตินโมเดล นั้นก็รู้ดีว่า ทุกโมเดลมี

กฎหมายปกป้องผู้นำาที่เข้มงวด เด็ดขาด และมีโทษทัณฑ์รุนแรง

มากกว่ามาตรา ๑๑๒ ทั้งสิ้น

ช่ออุตพิดที่ออกมาบิดเบือนกรณีนายกฯ ประกาศว่า ร.๑๐                                                                                      

ทรงไม่ให้ใช้มาตรา ๑๑๒ กับพวกล้มเจ้านั้นเป็นพระมหากรุณา 

ธิคุณ แต่เป็นการยอมรับว่ามาตรา ๑๑๒ มีปัญหา ต้องยกเลิก 

ความเมตตาของ ร.๑๐ ในเรื่องนี้ก็เปรียบเทียบได้กับการอภัย 

โทษนักโทษในเรือนจำา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็จะทราบดีว่ามี

ปัญหาตามมา เพราะนักโทษที่ได้รับอภัยโทษไม่รู้สึกสำานึกบุญ

คุณ ไม่ยอมแก้ไขนิสัยตัวเอง เคยขายยาเสพติดก็คุ้นเคยกับการ

ขายยาเสพติด แม้กระทั่งต้องโทษเพราะคดีฆาตกรรมก็ยังออก

ไปก่อเหตุฆาตกรรมอีก

แต่ผมเชื่อว่าความเห็นของช่ออุตพิด เป็นความพยายาม

ที่จะก่อจลาจลในประเทศ เพื่อนำาไปสู่การล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เหมือนการนำาเรื่องการหายตัวของนายวันเฉลิมไปจับคู่กับการ

ฆาตกรรมนายจอร์จ ฟลอยด์ หรือพยายามที่จะเสนอกฎหมาย

นิรโทษกรรม หรือการยกเลิกบำานาญที่ให้เหตุผลว่าข้าราชการ

เอาเปรียบประชาชน ดังนั้นต้องยกเลิกระบบราชการ ซึ่งก็หมาย

ว่าต้องล้มล้างสถาบันกษัตริย์

ความคิด ความนิยมชมชอบนั้นเป็นนานาจิตตัง แต่ผม

รับรองว่าผมไม่ได้เป็น “ติ่งเผด็จการ” อย่างแน่นอน แต่ถ้าต้อง

ให้เลือกระหว่างประชาธิปไตยครึ่งใบตามบทเฉพาะกาลของ

รัฐธรรมนูญ กับเฮงซวยโมเดล, สีจิ้นผิงโมเดล, กิโยตินโมเดล 

‘ณฐพร’ ชี้ปม 8 ปี

ทดแทนพนักงานและคนงานเดิมที่ถูกกักตัว โดยกำาหนดจำานวน

ตามความจำาเป็นของงานท่ีเป็น Core Process ซ่ึงพนักงานและ

คนงานทุกคนต้องปลอดการติดเชื้อโควิด-19  จากนั้นย้ายพนัก 

งานและคนงานทั้งหมดเข้าหอพักที่บริษัทจัดให้ และห้ามออก

ไปภายนอกโดยเด็ดขาด เสมือนเป็นการบับเบิลแอนด์ซีล แบบ

ปลอดเชื้อ (Aseptic Bubble and Seal) ซึ่งจะต่างจากเดิมที่เน้น

การบับเบิลแอนด์ซีลโดยจำากัดบริเวณผู้ติดเชื้อ 

ความเข้มข้นของการปฏิบัติตัวของพนักงาน ยังเป็นสิ่งที่

ต้องให้ความสำาคัญอย่างยิ่งยวด โดยระหว่างเข้ามาปฏิบัติงาน

ในโรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T ซึ่งต้องมีทีมตรวจ

สอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณห 

ภูมิด้วยเทอร์ โมมิเตอร์แบบปรอททุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงาน หาก

มีอุณหภูมิเกิน 37.30 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วยอย่างใด

อย่างหนึ่งให้เข้าสู่ระบบการกักตัวทันที แนวปฏิบัติดังกล่าวยัง

ครอบคลุมไปถึงการรับพนักงานชุดเดิมเข้าปฏิบัติงาน หลังพ้น

ระยะเวลากักตัว 14 วันด้วย

ยังมีรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติอีกมาก แต่สิ่งสำาคัญ

คือต้องสื่อสารมาตรการป้องโควิดในโรงงานให้พนักงานทั้ง

โรงงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง และทวนสอบความเข้าใจอย่าง

สม่ำาเสมอ รวมถึงแม้จะมีการรับวัคซีนแล้ว พนักงานยังคงต้อง

เข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

“โรงงานสะอาด คนสะอาด” จึงเป็นต้นแบบการบริหาร

จัดการป้องกันโควิดภายในโรงงานท้ังก่อนและหลังการพบผู้ติด

เชื้อได้อย่างเข้มข้น ซึ่งจะสอดคล้องไปกับการบริหารจัดการแรง 

งานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกวัน ส่งผลให้ไม่สูญเสียรายได้ 

ช่วยลดปัญหาแรงงาน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

ไปพร้อมๆ กับความปลอดภัยของแรงงานและชุมชน “ทำางานได้ 

ภายใต้การควบคุมโรค” แบบนี้สิจึงจะเป็นทิศทางฟื้นฟูประเทศ

ได้อย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจและการป้องกันโรค.

นฤนาท พงษ์ธร

 

ช่วงหลังๆ มาน้ีโรงงานไม่น่าห่วงเท่าไหร่ เพราะท้ังเจ้าของ

โรงงาน พนักงาน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสูง ลองไม่รับ

ผิดชอบซิครับ โรงงานต้องปิด ต้องหยุดผลิต เพราะติดโควิดยก

โรงงาน แล้วจะเอาอะไรกิน ช่วงหลังๆ ท่ีห่วงคือพวกผับ บาร์ สุด

เหว่ียงกันท้ังน้ันครับ วิญญาณนักเท่ียวเข้าสิงก็ลืมโควิดกันหมด. 

เย็นสบาย

 ละอองฝนหล่นจากฟ้าซ่าสู่พื้น

พันธุ์ ไม้ชื่นดื่มด่ำาฉ่ำาพฤกษา

ลมเย็นเย็นผ่านผิวกายสบายอุรา

นั่งเงยหน้ามองสายฝน...อยู่คนเดียว

นักกลอนหน้าต่าง

บ

เ

ดร.ณฐพร โตประยูร



ได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทยอีกกว่า 7.6 แสนล้านบาท ซึ่งภายใต้

สถานการณ์ท่องเที่ยวที่เอื้ออำานวยในทุกด้าน (Base Case Scenario) 

คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย สัดส่วน

ของรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท และตลาดใน

ประเทศอีก 8.8 แสนล้านบาท

“ปี 2566 ที่กำ�ลังจะม�ถึง จะเป็นปีแห่งก�รเริ่มต้นที่ดี และพลิก

ฟื้นอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทย สร้�งสมดุลทุกมิติ เน้นสร้�งคุณค่�ก�ร

เดินท�งสู่ High Value & Sustainable Tourism ดันร�ยได้รวมแตะ 

2.38 ล้�นล้�นบ�ท”

สัญญาณท่องเที่ยวดีต่อเนื่อง

สถานการณ์ในภาคการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยเรียก

ว่า “เริ่มสดใส” ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้

ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยในไตรมาส 2/2565 อยู่

ที่ระดับ 53 สะท้อนว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่าน

มา เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ และการ

ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ระบุว่า ภาพ

รวมภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทยในไตรมาส 3/2565 ผู้ประกอบ

การคาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง โดยค่าดัชนีคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยว

ในไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 62 และมองว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ 

จากปัจจัยบวกของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 ที่ขยายสิทธิเพิ่ม

อีก 1.5 ล้านสิทธิ และต่อเวลาไปถึงสิ้นเดือน ต.ค.นี้ ขณะเดียวกันจาก

การสำารวจก็ยังพบว่า ในไตรมาส 3 ประชาชนชาวไทยวางแผนเดิน

ทางไปต่างจังหวัดมากถึง 63% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในรอบ 2 ปี

ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 และคาดการณ์ว่าสถานการณ์การเดินทางข้าม

ระเทศไทย ดีเดย์ 1 ก.ค.2565 เปิดประเทศ เปิดเมืองอย่าง

เป็นทางการ ด้วยการ “ยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส (Thailand 

Pass)” สำาหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ซ่ึงพบว่าในวันแรกมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าไทยทันที

กว่า 4.1 หมื่นคน โดย 5 อันดับแรกท่ีเดินทางเข้าไทยสูงสุดส่วนใหญ่ยังมา

จากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก อาทิ มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ 

และมีนักท่องเท่ียวจากอินเดียด้วย

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลประกาศยกเลิกระบบไทย

แลนด์พาสนั้น ช่วยอำานวยความสะดวกแก่นักท่อง

เที่ยวเหมือนช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 

และส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง

เข้าไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เรียกว่าทะลุ

ระดับ 4 หมื่นคนต่อวันเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่

สถานการณ์ โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 

ขณะที่ในเดือน มิ.ย.2565 แม้ว่ารัฐบาลจะมีการ

ผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง โดยนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย “ไม่ต้องถูกกักตัว” แต่

ยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็อยู่ที่ระดับ 2.5-3 หมื่น

คนต่อวันเท่านั้น

โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้

คาดการณ์ว่า ในช่วง Green Season ตั้งแต่เดือน 

ก.ค.-ก.ย.2565 นั้น จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยราว 2.7 ล้านคน 

แต่ก็จะพยายามกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 3 

ล้านคน ขณะที่ช่วง High Season ตั้งแต่เดือน ต.ค.เป็นต้นไป คาดว่าจะ

มีนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ท่ี 5 หมื่นคนต่อวัน และ

ในช่วงไตรมาส 4/2565 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าประเทศ ไทย

ไม่น้อยกว่า 4.5 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำากว่า 1.5 ล้านล้านบาท

ปักธงรายได้ท่องเที่ยวปีนี้ 1.5 ล้านล.

ทั้งนี้ในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่า

ภาคท่องเที่ยวไทยจะสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ 7-10 ล้านคน-ครั้ง และนักท่องเที่ยวในประเทศ 160 

ล้านคน-ครั้ง และในปี 2566 คาดการณ์ว่ารายได้รวมจากการท่องเที่ยว

จะฟื้นตัวเป็น 2.38 ล้านล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้ปี 2562 ก่อน

เกิดการระบาดของโควิด-19 จากนั้นในปี 2567 ตั้งเป้าหมายฟื้นรายได้

รวมจากการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยได้แบบเต็มอัตราศึกที่ 100% กลับ

ไปสู่จุดที่เคยทำาได้ 3 ล้านล้านบาทในปี 2562

โดยกางแผนออกมาให้เห็นชัดเจนว่า รายได้ 3 ล้านล้านบาทนั้น 

ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าเดิมที่ 2 ล้านล้านบาท 

แต่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำานวน 25-30 ล้านคน น้อยกว่าปี 2562 

ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเกือบ 40 ล้านคน ด้วยกลยุทธ์การหันไป

เน้นเพิ่มค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากขึ้น ขณะที่รายได้

จากตลาดไทยเที่ยวไทย ตั้งเป้าที่ 1 ล้านล้านบาท เพื่อรักษาสมดุลรายได้

ระหว่างตลาดในและตลาดต่างประเทศที่อัตราส่วน 1:2

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในปี 2566 ตั้งเป้า

หมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวในอัตรา 80% ของปี 2562 

บนพื้นฐานของสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างเป็นไปได้ (Base 

Case Scenario) โดยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1.73 ล้าน

ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากต่างประเทศ 9.7 แสนล้านบาท และราย

ประเทศจะฟื้นตัว 40% จากปี 2562 ที่มีจำานวน 1.46 พันล้านคน

โดย วิชิต ประกอบโกศล รองประธาน สทท.และที่ปรึกษาสมาคม

ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการเปิดประเทศ

แบบเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งภาคการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำาคัญในการช่วย

ฟื้นเศรษฐกิจ โดยหากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึง 12 ล้านคน คาด

ว่าจะสร้างรายได้ราว 1 ล้านล้านบาท

“ปัญหาหลักของ Inbound Tourism ตอนนี้อยู่ที่เที่ยวบิน

ขาดแคลน ทำาให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาประเทศไทยไม่สามารถเดินทาง

มาได้ รัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุนในเรื่อง Charter Flight เพื่อดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินในการเพิ่ม

เที่ยวบินเข้าประเทศไทย”

ท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว

สถานการณ์ในภาคการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีข้ึน ถือเป็น

เครื่องยนต์หน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ฟ้ืนตัวข้ึนได้อย่างชัดเจน 

เศรษฐพุฒิ สุทธิว�ทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว

ว่า เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวชัดเจนข้ึนจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่อง

เท่ียว หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และคาดว่าการฟ้ืนตัวจะ

เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2565 จะ

ขยายตัวได้มากกว่า 3% จากปัจจัยหนุนของดัชนีการบริโภคภาคเอกชนท่ีคาด

ว่าจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน 9.9% สูงจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 2.9% และรายได้ของ

แรงงานนอกภาคเกษตร ขยายตัว 10.3% มูลค่าการส่งออก คาดว่าจะขยาย

ตัวได้ 9.7% ขณะท่ีคาดว่านักท่องเท่ียวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยราว 1.5 

ล้านคน และประเมินว่าท้ังปีน้ีจะอยู่ท่ี 6 ล้านคน

ด้าน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) ล่าสุดได้ประเมินว่า ปีนี้ภาคการท่องเที่ยวจะ

มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติมี

แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหลังยกเลิกมาตรการ Thailand 

Pass คาดว่ามีโอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะแตะ

ระดับ 7-8 ล้านคน ประกอบกับยังมีแรงหนุนกำาลัง

ซื้อจากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 5 ที่คาดว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้

ประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท หรือราว 0.2% ของจีดี

พี ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยังเปราะ

บาง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศและภาวะ

เงินเฟ้อที่กระทบอำานาจซื้อ

ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่มองว่าการปลดล็อก

เงื่อนไขต่างชาติเที่ยวไทย (1 ก.ค.2565) จะเป็นปัจจัย

หนุนสำาคัญของการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และคาดว่าจำานวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 น่าจะอยู่ที่

ประมาณ 5 ล้านคน เติบโต 160% จากในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ทำาให้ทั้ง

ปีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ประมาณ 7.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากคาด

การณ์เดิมที่ 4 ล้านคน สร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.05 แสน

ล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวจาก “อินเดีย” คาดว่าจะครองอันดับ 1

แต่ก็ยังมีปัจจัยท้าทายที่ต้องเผชิญ จากสงครามระหว่างรัสเซีย

และยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือ

ของปีนี้ ปัญหาราคาสินค้าและพลังงานที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางไปยังต่าง

ประเทศของนักท่องเที่ยว

นายกปลื้มต่างชาติไหลเข้า

รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อการผลักดัน ประเมิน และกระตุ้นให้

เกิดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อ

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการเดินทาง

เข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ ส่งผล

ให้แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้น สะท้อนว่า

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำาลังฟื้นตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีความยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทย

ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังพบว่าในไตรมาส 

1/2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการค้นหาที่พักเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว

มายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นกว่า 180% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังให้มีความหลากหลาย 

ตอบรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ พร้อมเน้นย้ำาการปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสุข ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนไทย!!.

วงนี้ ในเวลาไถดูเนื้อหาบนสื่อโซเชียล โดยเฉพาะบน

แอป TIKTOK จะเห็นวิดีโอเกี่ยวกับการไปทำางานที่

เกาหลีโผล่ข้ึนในฟีดเป็นจำานวนมาก และเน้ือหาแบ่งออก 

เป็น 2-3 ประเด็น คือ หนึ่ง ชีวิตของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

ทั้งความเป็นอยู่ และรายได้แต่ละเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคุยว่า

รายได้ดี มีเงินเก็บเป็นล้าน แน่นอนช่วยกระตุ้นให้คนไทยอยาก

จะเข้าไปทำางาน

ส่วนประเด็นอื่นคือ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้พยายาม

ไล่จับกุมแรงงานไทยผิดกฎหมาย (ผีน้อย) ส่งกลับบ้าน รวมถึง

กรณี ตม.ของเกาหลีใต้ที่ปฏิเสธการเข้าประเทศของคนไทย

ซ่ึงล่าสุดเพ่ิงเห็นข่าวว่า ตม.เกาหลีใต้ได้ปฏิเสธไม่ให้คนไทย

เข้าประเทศแทบยกลำา ซ่ึงถือเป็นคร้ังท่ี 2 ในรอบไม่ถึง 1 สัปดาห์

แน่นอนว่า ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับความจริงว่ามี

คนไทยจำานวนมากที่แอบลักลอบเข้าไปทำางานในเกาหลีใต้แบบ

ผิดกฎหมาย โดยการสวมรอยเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา

ทางการเกาหลีใต้และไทยเองก็พยายามประสานความร่วมมือ

ในการสกัดผู้ลักลอบไปทำางานเกาหลีผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่จะ

สามารถจัดการได้ทั้งหมด

ซึ่งการกระทำาแบบนี้ หมายถึงผู้ที่ต้องการเข้าไปแบบผี

น้อย ก็จะไปกระทบคนไทยที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวจริงๆ ที่

อาจจะได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเข้าไปประเทศเกาหลีได้ด้วย

ดังน้ันจึงอยากขอให้คนไทยท่ีอยากเข้าไปทำางานท่ีเกาหลีใต้ 

ควรใช้ช่องทางที่ถูกต้อง การแอบลักลอบไปแบบนี้มันมีความ

เสี่ยงที่จะเสียทั้งเงิน เวลา และความรู้สึก และรวมถึงคุณภาพ

ชีวิตหลังจากที่เข้าไปทำางานด้วย ซึ่งอาจจะไม่ได้รับสวัสดิการที่

ดี การรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเข้าถึง เป็นต้น

ล่าสุด ทางกระทรวงแรงงานก็มีการแจงมาตรการสกัด

ผู้ลักลอบไปทำางานเกาหลีผิดกฎหมาย โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ตน

มิได้นิ่งนอนใจ หลังจากเกิดกรณีทางการเกาหลีใต้ปฏิเสธการ

เดินทางเข้าประเทศเกาหลีของคนไทยที่กำาลังเพิ่มขึ้นอย่าง

มาก ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง (คนไทยขอเดินทางเข้าประเทศ

เกาหลีใต้ประมาณ 10,000 คน ถูกปฏิเสธแล้ว 5,000 คน) โดย

กระทรวงแรงงานมีด่านตรวจคนหางานทั่วประเทศถึง 25 ด่าน 

ซึ่งขณะนี้ ได้สั่งการกรมการจัดหางานตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์

จะลักลอบไปทำางานต่างประเทศอย่างเข้มงวด ใน 2 ด่านที่คน

หางานมักเดินทางผ่านด่านไปทำางาน คือด่านตรวจคนหางาน

สุวรรณภูมิ และด่านตรวจคนหางานดอนเมือง

ที่ในปี 2565 มีการระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์จะ

ลักลอบไปทำางานต่างประเทศแล้ว จำานวน 328 คน และย้ำา

เตือนให้ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ทำา

หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และดำาเนินคดีผู้มีพฤติการณ์หลอก

ลวงคนหางานไทยไปทำางานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

โดยปัจจุบันได้มีการขยายผล จับกุม ดำาเนินคดีสาย/นาย

หน้าเถื่อนแล้ว 112 ราย เป็นการหลอกลวงคนหางานท้ังส้ิน 158 

คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำานวน 12,758,210 บาท พร้อม

กำาชับให้เจ้าหน้าท่ีเอาจริงเอาจังและเข้มงวดกับการดำาเนินการใน 

3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการ

ด้านการปราบปราม และมาตรการด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์

นายสุชาติยังระบุอีกว่า ผู้ที่อยากจะไปทำางานที่เกาหลีใต้

จริงๆ ควรเข้าไปแบบถูกกฎหมาย โดยขณะนี้ทางการไทยและ

เกาหลีใต้อยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุงร่าง MOU เพื่ออำานวย

ความสะดวกให้เข้าไปทำางานได้อย่างถูกต้องง่ายขึ้น

สำาหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปทำางานที่เกาหลีใต้จริงๆ และ                                                                              

ไม่อยากถูกหลอก กรมการจัดหางานแนะนำา 5 วิธีการด้วยกัน                                                                                

ประกอบไปด้วย 1.กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 2.บริษัทจัดหา 

งานจัดส่ง 3.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำางาน

ต่างประเทศ 4.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึก 

งานในต่างประเทศ และ 5.คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำางาน 

ต่างประเทศด้วยตัวเอง โดยต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการ

จัดหางานก่อนเดินทางทุกครั้ง และต้องเดินทางออกไปทำางาน

โดยผ่านด่านตรวจคนหางานที่ประจำาอยู่ ณ ท่าอากาศยาน 

การไปทำางานอย่างถูกกฎหมายจะลดความเสี่ยงจากการตกเป็น

เหยื่อขบวนการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำางานสาธารณรัฐเกาหลี 

ติดตามข่าวสารจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผ่าน 

เว็บไซต์ doe.go.th/overseas เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

เกาหลีใต้ยังคงขาดแคลนแรงงานจำานวนมาก แต่ขอให้

เข้าไปแบบถูกกฎหมายจะดีที่สุด พอกันทีการแอบลักลอบเข้าไป 

และตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์.

มื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เครื่องยนต์ Gas Turbine 

Generator รุ่น Avon (GG) ในพื้นที่แท่นผลิตปิโตรเลียม

แหล่งไพลินของเชฟรอน เกิดความเสียหาย กระทบการ

จ่ายก๊าซธรรมชาติ 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันโดยประมาณ 

CEO โด่ง-อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ บิ๊กบอส ปตท. ไม่นิ่งดูดาย ไฟ

เขียวฝ่ายวิศวกรรมและบำารุงรักษาโรงแยกก๊าซ ร่วมแก้ไขสถาน 

การณ์ ส่งเครื่องยนต์สำารองให้กับเชฟรอนเพื่อบรรเทาผลกระ

ทบและรักษาเสถียรภาพทางพลังงาน 

พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้า

ร่วมติดตั้งเครื่องยนต์และทดสอบการ

ใช้งาน จนแหล่งไพลินกลับมาดำาเนิน

การจ่ายก๊าซตามปกติ เร็วกว่ากำาหนด

กว่า 10 วัน น้ำาใจ “บิ๊กบอสโด่ง” 

นอกจากช่วยให้เดินหน้าผลิตก๊าซต่อ

ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดนำา

เข้า LNG และลดผลกระทบต้นทุน

พลังงานของประเทศคิดเป็นมูลค่า

กว่าพันล้าน.
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ต้องแก้ไขปัญหา‘ผีน้อย’ในเกาหลีใต้

น้ำาใจล้น

เศรษฐกิจ

เ

ช่

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

อรรถพล 

ฤกษ์พิบูลย์

ป

ไไทยทนไ

นคืนวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางแนนซี เพโลซี ประธานสภา 

ส.ส.สหรัฐ เดินทางเยือนไต้หวัน

แม้การเยี่ยมไต้หวันจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตระเวนเยือน

เอเชีย เริ่มจากสิงคโปร์ ตามด้วยมาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

โดยสำานักงานของเธอระบุว่าเป็นการเยือนที่มุ่งเน้นเรื่องความมั่นคง หุ้น

ส่วนทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งทางจีน

ถือว่าเป็นการข้ามเส้นที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

โดย นายจ้าว ลี่เจี้ยน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลง

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ว่า หากเพโลซีเยือนไต้หวันจะถือเป็นการแทรกแซง

กิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง และจะนำาไปสู่ผลลัพธ์เลวร้ายอย่าง

มาก “เราอยากจะบอกสหรัฐอเมริกาอีกครั้งว่า จีนพร้อม และกองทัพ

ปลดแอกประชาชนจีน (พีแอลเอ) จะไม่นิ่งดูดายอย่างแน่นอน จีน

จะตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวและดำาเนินมาตรการหนักหน่วงเพื่อปกป้อง

อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน” โฆษกฯ กล่าวขณะแถลง

ข่าวประจำาวัน เมื่อถูกถามว่ามาตรการใดที่พีแอลเออาจนำามาใช้ โฆษกฯ 

กล่าวว่า “หากเธอกล้าไป ก็ให้รอดู” โดยจีนย่อมถือว่าการเยือนไต้หวัน

ของเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ว่าคนใด คือการส่งสัญญาณให้ท้ายไต้หวัน

ประกาศเอกราช และหมายถึงการรุกรานอำานาจอธิปไตยของความเป็น

จีนเดียวไป

ไทยทน ติดตามข่าวเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจ เราได้เห็น

ข่าวรัสเซียประกาศสนับสนุนการประกาศเอกราช ซึ่งภาพที่ออกมาก็

ไม่ได้แตกต่างจากการที่รัสเซียสนับสนุนการประกาศเอกราชของพื้นที่

โดเนตสก์-ลูฮันสก์ ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นการกระทำาที่ไม่สมควร 

รุกรานแบ่งแยกยูเครน และได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลายประเทศ

แทรกแซงคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียมากมายมาร่วมครึ่งปีแล้ว

เราได้เห็นบทเรียน จากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประธานาธิบดี

วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ลงนามรับรองสถานะความเป็นรัฐอิสระใน

พ้ืนท่ีโดเนตสก์-ลูฮันสก์ พร้อมกับส่ังให้กองทหารเข้าประจำาการเพื่อทำาหน้าท่ี 

“รักษาสันติภาพ” ในภูมิภาคดอนบัสของยูเครน ท่ียึดครองโดยกลุ่มกบฏแบ่ง

แยกดินแดน มีผลกลายๆ ว่ารัสเซียได้เข้า “คุ้มครอง” และ “ครอบครอง” 

พ้ืนท่ีโดเนตสก์-ลูฮันสก์ ซ่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ีของยูเครนไปกลายๆ แล้วน่ันเอง

บทเรียนความเสี่ยงซ่อนรูปของการ‘แบ่งแยกแผ่นดิน’เพื่อ‘ครอบครอง’จากกรณีจีน-ไต้หวัน-สหรัฐ

ก่อนหน้านี้ ในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็มีภาพของการ

ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการประท้วงของชาวฮ่องกง ซึ่งนำาโดยผู้นำาม็อบ

คนหนุ่มอย่าง โจชัว หว่อง

และ สิ่งที่ทำาให้ต้องจารึก “วิธีคิดกบฏชาติ” ของ คนหนุ่มรุ่นใหม่

อย่างนายธนาธร ที่ปรากฏตัวสนับสนุนม็อบที่นำาโดยโจชัว หว่อง เพื่อต่อ

ต้านแผ่นดินเกิดคือประเทศจีน และหลายครั้ง คนในม็อบกลับชูงธงชาติ

สหรัฐอเมริกา และเป็นกระบวนการนำาม็อบคล้ายๆ กัน ชวนให้ โกรธ 

เกลียดชังชาติของตัว และเมื่อถูกควบคุมดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อน 

ก็ดำาเนินการไปร้องทุกข์กับสหรัฐอเมริกา สร้างความเสี่ยงต่ออธิปไตย

และความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยอย่างมาก

และต่อมาในสมัยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็กลับมีการเคลื่อนไหวของ

คนระดับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา ส.ส.สหรัฐ เดินทางเยือนไต้หวัน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี

สี จิ้นผิง ได้หารือทางโทรศัพท์ตามนัดกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ

สหรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เน้นย้ำาว่าการที่ทางสหรัฐยึดถือ

นโยบายจีนเดียวไม่ได้เปลี่ยนและจะไม่เปลี่ยน ทางสหรัฐไม่สนับสนุนการ

แยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวัน

แต่การที่นางแนนซี เพโลซี เดินทางเยือนไต้หวันได้แสดงให้เห็น

ว่า ทางสหรัฐพูดอย่าง ทำาอย่าง ไม่มีความน่าเชื่อถือและสัจธรรม ถูกคน

ทั่วไปดูถูกกัน และทำาให้เครดิตรัฐของสหรัฐสูญหายไปหมด

ประวัติศาสตร์ของจีนกับไต้หวันยังผ่านไปไม่ถึง 100 ปีก็ยังมี

ความเคลื่อนไหว “ภายใน” จีน-ไต้หวันกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่

เมืองไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่มาก และติดตามความสัมพันธ์ของจีน

กับไต้หวัน แม้จะยังไม่เป็นระบบเดียวกัน เนื้อเดียวกัน แต่ก็ยังมีสัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน และสร้างประโยชน์ให้กันและกัน

มีคนส่งคลิปวิดีโดของชาวไต้หวันได้ยกป้ายประท้วงการท่ีนางแนนซี 

เพโลซี ประธานสภา ส.ส.สหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน โดยได้กล่าวว่า “จีน

แกร่ง ไต้หวันก็แกร่งด้วย คนจีนมีหน้ามีตา เราก็มีหน้ามีตาด้วย จีนช่วย

ไต้หวันสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนปีละ 170,000 ล้าน (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นล้าน)

เขามาทวงคืนเราหรือเปล่า เขามาขอเราหรือเปล่า อเมริกา

เป็นขี้ นางปีศาจมาเหยียบแผ่นดินเรา มีแต่จะขายอาวุธให้เรา มันเจ้า

เล่ห์ นอกจากจะเอาเงินไต้หวันของเราแล้ว ยังจะเอาชีวิตคนไต้หวันอีก 

ประเทศที่เข้าข้างอเมริกาออกมาพูดเหมือนเข้าข้างเรา เขามาช่วยเรารบ

หรือเปล่า คนไต้หวันที่เย้วๆ ให้สู้กับจีนจะแยกประเทศ กล้าสู้จริงหรือ

เปล่า เกณฑ์ทหารที หดหัว ฉี่ราดหายกันไปหมด จะสู้จริงหรือเปล่า อย่า

เก่งแต่ปาก คนจะสู้อยู่ที่ไหน”

ก็เป็นการแสดงความเห็นของชาวไต้หวันที่ยังมีสำานึกรักชาติ 

“แผ่นดินแม่” แม้จะยังมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ชาวไต้หวันหลายคน

เองก็ไม่หลงกลต่างชาติ ที่จะทำาให้ “จีนอ่อนแอลง” หรือ “จีนต้องสูญเสีย

แผ่นดิน” ออกไป

ในยุคหน่ึง สมัยนายกฯ ทักษิณ รัฐบาลทักษิณเตรียมจะยกพ้ืนท่ีส่วน

หน่ึงท่ีแนวเขาพระวิหารให้กัมพูชา ดีท่ีเรามีฝ่ายค้านท่ีเข้มแข็ง นำาโดย นาย

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่ีทำาให้สภาฯ และคนไทยได้

ตระหนักว่า เรายังมีบทบาทปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางน้ิว

ใครจะไปรู้ว่า การยินยอมสูญเสียแผ่นดิน และทรัพยากร รวมถึง

ทรัพยากรทางทะเลที่จะถูกกระทบ ใครจะนำาไป “ค้าขาย” ได้ประโยชน์

อย่างไรกับต่างชาติ

กรณีสหรัฐ-จีน-ไต้หวัน และกรณีรัสเซีย-ยูเครน-ดอนบัส (คือ

พื้นที่โดเนตสก์-ลูฮันสก์) จึงเป็นบทเรียนให้ชาวไทยได้ตระหนักว่า การ

แย่งชิงแผ่นดินยังมี และคนไทยทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินแม่นี้ มีหน้าที่

รู้รักสามัคคี ปกป้องแผ่นดินไทย อย่าหลงกลยอมให้ใคร ทั้งคนไทยเอง

หรือต่างชาติสร้างความเสี่ยงที่จะทำาให้ไทยต้องสูญเสียแผ่นดินไปให้ต่าง

ชาติแม้แต่ตารางนิ้วเดียวร่วมกัน.

ไทยทน

ใ

ท่องเที่ยวสร่างพิษโควิด-19

รัฐเปิดประเทศดูดต่างชาติปั้นรายได้บูมศก.

“ปี 2566 ที่กำาลังจะมาถึง จะเป็น

ปีแห่งการเริ่มต้นที่ดี และพลิกฟื้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สร้าง

สมดุลทุกมิติ เน้นสร้างคุณค่าการ

เดินทางสู่ High Value & Sus-

tainable Tourism ดันรายได้รวม

แตะ 2.38 ล้านล้านบาท”



การไต่ระดับขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตลาด ทำาให้ดู

ดีกว่าการเอาใจนักเก็งกำาไรที่ต้องการแต่ความมันในอารมณ์ โดย

ปกติแล้วนักเก็งกำาไรจะมองแนวต้านเป็นด่านที่ยากในการทะลุ

ทะลวงได้ง่ายๆ ยิ่งดัชนีเข้าใกล้แนวต้านก็จะออกมาบอกว่าจะไม่

ผ่านแนวต้าน ต้องกระทุ้งกันหลายตลบ จึงจะพอมั่นใจได้ว่ามีพลัง

และมีเงินมากพอที่จะฝ่าขึ้นไปได้ เพราะการเก็งกำาไรมองตลาดเป็น

สนามรบในเกมที่จะต้องเอาชนะต่อกัน จึงคิดแต่เรื่องการใช้กำาลัง

เงินที่จะสู้กันในเกม แต่อย่างที่บอกกันมาตลอดเวลาว่า แท้จริงแล้ว

ตลาดหุ้นเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถ

โตได้มากขึ้น แทนที่ธุรกิจจะต้องไปพึ่งเงินทุนจากธนาคาร ก็จะ

มีทางเลือกที่จะได้เงินทุนจากตลาดอีกทางหนึ่ง แต่นั่นต้องหมาย

ถึงธุรกิจจะต้องมีดีให้ผลตอบแทนกับผู้เข้ามาลงทุนในระดับที่น่า

พอใจ เพราะข้อดีของการระดมเงินทุนในตลาดดีกว่าการกู้ยืมเงิน

จากสถาบันการเงินมาก นอกจากไม่ต้องแบกหน้าไปขอกู้ยืมแล้ว 

ยังได้เงินทุนที่ไม่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยอีกด้วย เรียกว่าได้มา

แบบเปล่าๆ ทำาให้ธุรกิจจะสามารถสร้างกำาไรได้มากขึ้น เพียงต้องมี

การตอบแทนผู้ลงทุนด้วยการจ่ายเงินปันผลที่น่าพอใจ จึงสมน้ำาสม

เนื้อต่อกัน ตลาดแท้จริงจึงเป็นแหล่งระดมทุน แต่ยุคปัจจุบันกลับ

มีการนำาตลาดมาใช้เป็นแหล่งการเก็งกำาไรมาก ทำาให้บรรยากาศ

เปลี่ยนแปลงมาก

ดังน้ัน แม้ตลาดจะมีการเก็งกำาไรสูง แต่โดยพ้ืนฐานแล้วก็ยัง

ต้องอิงกับพ้ืนฐานธุรกิจ หากธุรกิจไม่ดี 

จ่ายเงินปันผลไม่ได้ นักลงทุนย่อมไม่สนใจ 

และนักเก็งกำาไรก็จะเก็งกำาไรในทางลงไป

ด้วย เพราะธุรกิจไม่ดี ราคาก็ควรไม่ดี แต่

ปัจจุบันเมื่อดูผลการดำาเนินงานของธุรกิจ

ในตลาดจะพบว่ามีทิศทางท่ีดีข้ึนอย่างต่อ

เนื่อง จากไตรมาสแรกท่ีธุรกิจก็มีกำาไร

เพ่ิมข้ึนแล้ว มาไตรมาส 2 ยังคงพบว่า

ธุรกิจในตลาดยังมีการเติบโตมากข้ึน จึง

ทำาให้ดัชนีตลาดต้องขยับสูงข้ึน จากดัชนี

ท่ีผ่านมาแทบจะลงต่ำากว่า 1,500 จุด มา

ปัจจุบันกลับข้ึนมาอยู่เหนือ 1,600 จุด 

เป็นการตอบรับกับผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

และพ้ืนฐานท่ียังดีต่อเนื่องของธุรกิจ ย่ิง

พบว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโตมากกว่า

ปีก่อน มีการเปิดประเทศทำาให้ธุรกิจการ
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7เศรษฐกิจ

ORI เปิด 4 คอนโดใกล้รถไฟฟ้าเจาะคนรุ่นใหม่

นายอภิสิทธิ์ สุนทรชูเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำากัด ในเครือ บมจ.ออริจิ้น 

พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังของปี                                                                                 

2565 บริษัทเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ทั้งหมด 4 โครงการ 

มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท เน้นเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

Gen Y และ Gen Z ที่กำาลังมองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพ ใน 4 

ทำาเล ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเปิดให้บริการแล้ว และสายสี

เหลืองซึ่งกำาลังจะเปิดให้บริการต้นปี 2566 ได้แก่ ศรีนครินทร์ 

ลาซาล สายลวด และศรีอุดม ราคาเริ่มต้น 1.80-2.79 ล้าน 

ไทยเอนโทฟู้ดฯ ผนึก TSTE เสริมแกร่ง 

นายธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย 

เอนโท ฟู้ด จำากัด ผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein เปิดเผยว่า 

ได้ร่วมทุนกับ บมจ.ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล หรือ TSTE  ซึ่งจะ

ช่วยเสริมแกร่งให้กับบริษัท พร้อมตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางโปรตีนจิ้งหรีดของโลก และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ให้ภาคเกษตรกร ชุมชน สังคม และประเทศ ตั้งเป้ารายได้ 

250 ล้านบาทในปี 2566 และก้าวสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท ใน

ปี 2568 แบ่งเป็นสัดส่วนการขายในประเทศ 30% และต่าง

ประเทศ 70%  อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งเน้นการจำาหน่ายสู่กลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรม (B2B) ในสัดส่วน 80% ขณะที่กลุ่มลูกค้าใน

ภาคประชาชน (B2C) ประมาณ 20% 

LPN ทุ่มเฉียดหมื่นล้านผุด 6 โครงการใหม่

 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวล ลอปเมนท์ หรือ 

LPN เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ว่า ถึง

แม้เศรษฐกิจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรืออาจ

ถึงขั้นถดถอย แต่ LPN ยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการตาม

แผนที่วางไว้มูลค่ารวม 13,700 ล้านบาท และยอดขายไม่น้อย

กว่า 13,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัว

โครงการใหม่ 10 โครงการ มูลค่ารวม 13,700 ล้านบาท แบ่ง

เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 6 โครงการ มูลค่า 10,000 

ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย 4 โครงการ มูลค่า 3,700 

ล้านบาท ก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นได้เปิดไปแล้ว                                                                           

4 โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด ทำาให้มียอดขาย

รวม 4,800 ล้านบาท ในครึ่งแรกของปี 2565 เติบโต 17% 

เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 คิดเป็นสัดส่วน 37% ของ

เป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ 13,000 ล้านบาท 

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ลุยขยายกำาลังผลิต

นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ประธานบริษัท บริษัท เอ็ชเอ็มซี                                                                                                                         

โปลีเมอส์ จำากัด หรือ HMC Polymers ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก     

โพลีโพรพิลีน (PP) เปิดเผยว่า จากความต้องการเม็ดพลาสติก 

PP ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง HMC Polymers จึงได้ดำาเนินการ

ขยายกำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก PP จากเดิม 3 สายการผลิต สู่

สายการผลิตที่ 4 ซึ่งพร้อมดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส

ที่ 4 ของปี 2565 นี้ ส่งผลให้กำาลังการผลิตจากเดิม 810,000 

ตันต่อปี เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,060,000 ตันต่อปี พร้อมทั้งมุ่งสู่เป้า

หมาย “Zero Flare” ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

สู่บรรยากาศโลก อีกทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังการ

ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ HMC Polymers ยังมีส่วนช่วยสร้าง

งานให้ชุมชนโดยรอบ รวมถึงการผลิตแรงงานคุณภาพป้อนสู่

ตลาดอีกด้วย.

สอท.ผวาปัญหาชิปขาดเรื้อรัง	

ห่วงจีนงดส่งทรายป้อนไต้หวันดันต้นทุนพุ่งผลิตรถชะงัก

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน                                               

พงษ์ รองประธานและโฆษก                                         

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์                                                 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม

ยานยนต์ ส.อ.ท.กำาลังติดตาม

สถานการณ์ความตึงเครียด

ระหว่างจีนและไต้หวัน หลัง

ล่าสุดจีนได้ระงับการส่งออก

ทรายซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญใน

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) 

ไปยังไต้หวัน โดยมีผลทันที 3 

ส.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากกังวล

ว่าหากปัญหานี้ ยืดเยื้ อและ

ไต้หวันไม่อาจหาแหล่งทราย

จากที่อื่นมาเสริมได้จะยิ่งซ้ำา

เติมให้กับปัญหาการขาดแคลน

ชิปที่หนักขึ้นของอุตสาหกรรม

ยานยนต์และอื่นๆ ที่เกี่ยว  

ข้อง 

“เราคงต้องติดตามใกล้

ชิดว่าปัญหานี้จะนานเพียงใด                                               

โดยเฉพาะผู้ผลิตชิปรายใหญ่                                           

ที่สุดของโลกอย่าง Taiwan                                 

Semiconductor Manufacturing 

Co. หรือ TSMC จะมีสต๊อก

ทรายมากน้อยแค่ไหน รวมถึง

การหาจากแหล่งอื่นทดแทน

หากสถานการณ์ยืดเยื้ดเพราะ

ไต้หวันต้องพึ่งพิงทรายจากจีน                                                      

เกือบ 90%” นายสุรพงษ์กล่าว 

สำาหรับปัญหาขาดแคลน

ชิ ป เ ริ่ ม นั บ ตั้ ง แ ต่ ก า รแพร่

ระบาดโควิด-19 ที่กระทบการ

ผลิต และยังเกิดการล็อกดาวน์

เมืองเซี่ยงไฮ้ที่ เป็นอีกแหล่ง

ผลิตชิปสำาคัญของโลก รวม

ไปถึงการสู้รบระหว่างรัสเซีย

และยู เครนที่ทำ า ให้ เกิดการ

หยุดชะงักของการส่งออกก๊าซ

นีออนที่เป็นวัตถุดิบสำาคัญใน

การแกะแบบแผงวงจรให้เป็น

แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ เพื่อใช้

ในการผลิตชิป ซึ่งปัญหาชิป

ขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมาทำาให้การผลิต

รถยนต์บางรุ่นในไทยเองต้อง

ส่งมอบล่าช้า ซึ่งเดิมปัญหานี้

มีการประเมินว่าสถานการณ์

จะดีขึ้นสู่ภาวะปกติได้ ในช่วง

ปลายปี 2567 หลังเกิดโรงงาน

ผลิตชิปแห่งใหม่เพิ่มขึ้นที่ขณะ

นี้เริ่มก่อสร้าง

ขณะ เดี ย วกั นปัญหา

การส่ งมอบรถยนต์ที่ ล่ าช้ า

เพราะต้องรอชิปยังทำาให้ตลาด

รถยนต์มือสองมีการเติบโต

มากขึ้นเพราะผู้ใช้รถจำานวนไม่                            

น้อยต้องการรถยนต์ เพื่อใช้

งานทันทีไม่สามารถรอได้ ประ 

กอบกับรถมือสองมีราคาต่ำา

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอ ดัง

นั้น คงจะต้องรอมาตรการใน

การกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐใน

ระยะต่อไปว่าจะสามารถฟื้น

กำาลังซื้อประชาชนได้มากน้อย

แค่ไหน เช่น คนละครึ่งเฟส 

Q2ราคาที่ดินเปล่ายังขยับ

ปักธงชานเมืองทำาเลทอง!

ท่องเท่ียวท่ีหยุดชะงักไปนานร่วม 2 ปีมีการฟ้ืนตัว ทำาให้เกิดรายได้

กับธุรกิจมากย่ิงข้ึน อย่าไปกังวลกับเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ

มหาอำานาจมากนัก น่ันเป็นผลเฉพาะประเทศเหล่าน้ัน แต่จะมีผล 

กระทบกับไทยน้อย ย่ิงมีการมองว่าเศรษฐกิจทางตะวันออกดีกว่าทาง

ตะวันตกมาก ตลาดหุ้นทางตะวันออกก็จะมีการปรับตัวข้ึนได้มากกว่า 

มองตลาดย่ำาฐานแล้วคงจะเดินหน้าต่อไป.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BBL เมื่อดูผลประกอบการไตรมาส 2 ของ BBL หลายคน

อาจคิดว่ามีกำาไรต่ำากว่าไตรมาสแรกจึงดูไม่ดี คงจะเป็นการคิดที่

ผิวเผินเกินไป เพราะจริงๆ แล้วผลกำาไรไตรมาส 2 ของ BBL ยัง

สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.5% และกำาไรที่มองว่าต่ำากว่า

ไตรมาสแรกก็แค่ 2% ไม่ได้มากมายอะไร พูดได้ว่ากำาไรยังอยู่ใกล้

เคียงระดับ 7,000 ล้านบาท แต่ที่ควรพิจารณามากกว่าคือ เมื่อมา

ประเมินผลกำาไรในปี 2565 ดูจากสภาพการณ์ที่ดีคลี่คลายมากขึ้น

แล้ว เชื่อได้ว่าครึ่งหลังของปี BBL น่าจะมีกำาไรสูงกว่าครึ่งปีแรก 

จึงประเมินว่าตลอดปี 2565 BBL น่าจะทำากำาไรได้ถึงระดับ 30,000 

ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 15.72 บาท เมื่อมาคำานวณราคาด้วย

ค่าพีอี 10 เท่า จะได้ราคาหุ้นที่ 157.20 บาท แต่ยังพบว่าราคาหุ้น

ซื้อขายในตลาดอยู่แค่ 134 บาท จึงยังมี up side ได้อย่างน้อยๆ 

อีก 17.31% โดยจะได้เงินปันผลประมาณ 3.73% ด้วย ดูแค่นี้ก็พอ

จะมองออกว่าหุ้น BBL ยังน่าลุ้นและลงทุนได้คุ้มค่า เพราะแค่ดู

เงินปันผลตอบแทนอย่างเดียวก็ดีกว่าการฝากเงินรับดอกเบี้ยจาก

ธนาคารเสียอีก และที่ไม่ควรมองข้ามคือควรกลับไปดูเรื่องมูลค่า

หุ้นตามบัญชีของ BBL ด้วย เพราะปัจจุบัน BBL ยังมีมูลค่าหุ้น

ตามบัญชีสูงถึงระดับ 260.70 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดเกือบ 

100% หรือเกือบเท่าตัว จุดนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าราคาหุ้นในตลาด

ยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก ทำาให้การลงทุนในหุ้น BBL มีโอกาส

ที่จะได้กำาไรจากส่วนต่ำาราคาหุ้นมาก จึงน่าลงทุน

RCL อาจจะมีการมองว่าหุ้นขนส่งทางเรือเป็นธุรกิจ

ที่ไม่น่าสนใจ เพราะไม่มีข่าวที่จะมากระตุ้นทางจิตวิทยา

ของการเก็งกำาไรได้มากเลย เป็นธุรกิจที่ดูปกติไม่มีอะไร

หวือหวาที่จะกระตุ้นการเก็งกำาไรได้มากพอ และยิ่งเป็น

หุ้นที่มีราคาต่ำามานาน กลายเป็นจุดบอดที่นักเก็งกำาไร

แทบไม่มอง และทำาให้นักลงทุนพลอยมองข้ามไปเลย แต่

เมื่อมาดู RCL กลับพบว่าน่าสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะดู

จากผลประกอบการของธุรกิจ ที่เคยย่ำาแย่ มีผลขาดทุนใน

การดำาเนินธุรกิจในปี 2562 โดยขาดทุนอยู่ 491.75 ล้าน

บาท ทำาให้คิดกันว่าปีต่อๆ ไปก็คงจะยังขาดทุนต่อได้ แต่

นั่นเป็นการคิดที่ผิดอย่างมาก เพราะมาปี 2563 RCL กลับ

พลิกมาทำากำาไรได้สูงถึง 1,744.79 ล้านบาท ก็คงคิดว่า

เป็นความโชคดีหรือบังเอิญเกิดขึ้น ทำาให้มีสภาวะพลิก

จากขาดทุนมาเป็นมีกำาไรได้ ความเป็นจริงมาจากธุรกิจมี

การเติบโตจริง เพราะผลจากการ

เกิดโรคระบาดนับจากปี 2563 

เป็นต้นมา มีการใช้มาตรการล็อก

ดาวน์ในประเทศ ทำาให้ธุรกิจ

ขนส่งต่างๆ หยุดชะงัก แต่กลับ

พบว่าการขนส่งทางเรือกลับได้รับ

ความนิยมสูง ยิ่งการส่งออกของ

ประเทศมีการเติบโตดีมาก การ

ส่งออกทางเรือก็ยิ่งดีตามไปด้วย 

ผลออกมาปี 2563 ธุรกิจมีกำาไร

สูง และมาปีกลายที่เศรษฐกิจ

กลับมาเติบโตเป็นบวก มีการเปิด

ประเทศ ผลออกมา RCL ก็ยิ่งมีกำาไรมากขึ้น กำาไรปี 2564 พุ่งสูง

ถึง 17,972.75 ล้านบาท จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะมองข้ามแล้ว 

เพราะราคาหุ้นยังจมอยู่  แต่ธุรกิจกลับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด นับ

ว่าดีกับการลงทุนมากแน่นอน มาต้นปี 2565 ยังคงพบว่า RCL 

ทำากำาไรไตรมาสแรกสูงถึง 8,222.56 ล้านบาท กำาไรสูงกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อนอีก 179.53% ทำาให้สามารถประเมินได้ว่าปี 

2565 RCL จะมีกำาไรอย่างต่ำาไม่น้อยกว่า 23,300 ล้านบาทได้ จะ

มีกำาไรต่อหุ้นที่ 27.75 บาท เพียงใช้พีอีแค่ 5 เท่ามาคำานวณ จะได้

ราคาหุ้นที่ 138.76 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดยังอยู่ต่ำาแค่ 

40.25 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 244.75% คือราคา

ยังปรับขึ้นได้มากกว่า 2 เท่าตัว ส่วนเงินปันผลจ่ายแค่ 20% ของ

กำาไรก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงถึง 13.79% แล้ว จึงน่าลงทุนมาก 

AP เมื่อพูดถึงหุ้นอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนคงจะยังคิดว่าไม่มี

อะไรน่าสนใจ เพราะธุรกิจไม่มีอะไรหวือหวา กลับดูไม่มีการเติบโต 

คงเป็นการคิดผิดเช่นกัน เพราะแม้ภาพโดยรวมยังดูไม่มีอะไร แต่

มาปี 2565 น้ีธุรกิจอสังหาฯ มีการฟ้ืนตัวมากข้ึน ย่ิงเปิดประเทศ

ธุรกิจจะฟ้ืนตัวได้มากตามไปด้วย ดูอย่าง AP ในปีกลายท่ีธุรกิจใน

กลุ่มส่วนมากตกต่ำาลงท้ังผลจากโรคระบาด การล็อกดาวน์ แต่ AP 

ยังคงสามารถทำากำาไรได้มากข้ึนสวนกระแสตลาด ทำากำาไรได้สูงท่ี 

4,543.06 ล้านบาท แม้จะเพ่ิมจากปี 2563 ไม่มากแค่ 7.49% ก็ตาม 

แต่น่ันเป็นการโตท่ีสวนกระแสตลาด จึงเป็นการเติบโตท่ีดีมาก มา

ปี 2565 น้ีพบว่าไตรมาสแรก AP ยังทำากำาไรได้สูงถึง 1,729.91 ล้าน

บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอีก 23.32% กำาลังบอกให้รู้ว่า AP 

ยังจะเติบโตต่อไปอีก แต่ในท่ีน้ีเพียงประเมินให้ AP มีกำาไรในระดับปี

ก่อน โดยมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 1.44 บาท เพียงใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณจะ

ได้ราคาหุ้นท่ี 14.40 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 10.40 บาท จึงมี 

up side ได้อีกถึง 38.46% โดยจะได้เงินปันผลอย่างน้อย 4.81% ด้วย 

นับว่าคุ้มค่าการลงทุนมากและ AP ยังมีมูลค่าหุ้นอยู่ท่ี 10.86 บาท สูง

กว่าราคาหุ้นในตลาด จึงน่าลงทุน.

ไทยโพสต์ • ส.อ.ท.จับตาสถานการณ์ขาดชิป กระทบอุตฯ ยาน

ยนต์ หลังจีนงดส่งออกทรายดิบป้อนไต้หวัน ดันราคาชิปพุ่งต้น 

ทุนเพิ่ม ยอมรับตลาดรถมือสองมาแรงหลังคนไทยค่าครองชีพ

พุ่ง ลุ้นมาตรการรัฐกระตุ้นแรงซื้อ

ย่ำ�ฐ�นแล้วไปต่อ

บี้ทล.เร่งเครื่อง

ผุดสะพานเชื่อม 

ไทย-สปป.ลาว 

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

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

แสดงความยินดี • นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวพิชญานันท์ ล้อวร

ลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT 

แสดงความยินดีกับนายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำากัด 

ผู้บริหารศูนย์รวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ภาย

ใต้ชื่อ ‘ไทวัสดุ’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศลเนื่องในโอกาสเปิดบริการไทวัสดุ สาขาบางแสน จังหวัด

ชลบุรี เพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการใช้สินค้าสำาหรับก่อสร้างและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย

ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง.

5 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

เป็นต้น. 

ราชดำาเนิน • นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิด

เผยว่าได้มอบหมายให้กรม

ทางหลวง (ทล.) ไปดำาเนินการ                                                 

ศึกษาสำารวจออกแบบการก่อ 

สร้างสะพานข้ามแม่น้ำาโขง

แห่งที่ 7 หรือสะพานมิตรภาพ

ไทย–ลาว (หนองคาย–เวียง 

จันทน์ แห่งที่ 2) เนื่องจาก 

ทล .มีประสบการณ์การก่อ 

สร้างสะพานมิตรภาพไทย–

สปป.ลาวมาแล้ว 6 แห่ง โดย

จะใช้งบประมาณเหลือจ่าย 

วงเงินในการศึกษาประมาณ 

10 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะ

เวลาศึกษา 6 เดือน คาดว่า

จะศึกษาแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 

2566 

ทั้งนี้ ทล.จะมีการศึกษา

เปรียบเทียบว่า สะพานดังกล่าว                       

จะรองรับรถไฟเพียงอย่างเดียว                                 

แต่เมื่อพิจารณาว่าสร้างสะพาน

แล้วก็ควรให้สามารถรองรับ

ได้ทั้งหมด ทั้งรถยนต์, รถไฟ

ความเร็วสูง และรถไฟทางคู่                                              

แบบไม่ต้องรอหลีกทาง อย่างไร

ก็ตาม ในเบื้องต้นเห็นด้วยว่า

สะพานดังกล่าวจะมีทางรถไฟ 

ส่วนจะมีเส้นทางสำาหรับรถ                                            

ยนต์หรือไม่นั้น จะต้องมีการ                                         

หารืออีกครั้ง เนื่องจากทาง สปป.

ลาว แจ้งว่าใช้งบประมาณสูง 

ซึ่งในตามปกตินั้นการก่อสร้าง

จะลงทุนคนละคร่ึงระหว่างไทย–

สปป.ลาว 

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า 

ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 

ก.ย.2565 “Team Thailand” ประ                                       

กอบด้วย กระทรวงคมนาคม, 

คลัง, ต่างประเทศ, เกษตรและ                                         

สหกรณ์, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, 

สาธารณสุข รวมถึงภาคเอกชน 

อาทิ สภาอุตสาหกรรม, สภาหอ                                                

การค้า และหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง เตรียมลงพื้นที่ สปป.ลาว 

เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อม 

ต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย–

เวียงจันทน์ พร้อมทั้งนั่งรถไฟ

ลาว-จีน เชื่อมไปยังหลวงพระ                                            

บางด้วย โดยมีผู้บริหารระดับ

สูงของ สปป.ลาว และผู้ประ 

กอบการเอกชนเข้าร่วมด้วย. 

ไทยโพสต์ • ‘ศูนย์ข้อมูลอสังหา 

ริมทรัพย์’ แจงไตรมาส 2/65 ดัชนี

ราคาที่ดินเปล่าก่อนพัฒนาในกรุง 

เทพฯ-ปริมณฑลยังขยับ พร้อมเปิด 

5 ทำาเลทองชานเมือง เด่นสุดโซน

บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธงราคา

พุ่ง 40.5% ส่วนที่ดินแนวรถไฟฟ้า

ยังปังไม่ไหว

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษา                                    

การผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลอสัง                                                   

หาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ดัชนี

ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ใน

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาส 

2/2565 อยู่ที่ 354.5 จุด เพิ่มขึ้น                                                       

4% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ                                                

เพิ่มขึ้น 6.5% จากช่วงเดียวกันปี

ก่อน โดยราคาที่ดินเปล่าปรับขึ้น

ในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบ

กับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี จาก

การระบาดของโควิด ผลกระทบ

จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจ

ทำาให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวต่ำา

กว่าคาด และรัฐบาลจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตรา 

ทำาให้ผู้ประกอบการพิจารณาการ

ซื้อที่ดินสะสมลดลง

ทั้งนี้โซน 5 อันดับที่มีอัตรา

การขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

สูงสุดเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

อันดับ 1 โซนบางพลี-บางบ่อ-บาง      

เสาธง มีการเปลี่ยนราคา 40.5%, 

อันดับ 2 โซนบางกรวย-บางใหญ่-

บางบัวทอง-ไทรน้อย อัตราการ

เปลี่ยนราคา 24.2%, อันดับ 3 โซน                                      

เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด อัตราการ

เปลี่ยนราคา 23.6%, อันดับ 4 โซน

พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประ                                              

เวศ อัตราการเปลี่ยนราคา 12.3%                                           

และอันดับ 5 โซนเมืองสมุทรปรา 

การ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ 

อัตราการเปลี่ยนราคา 8.5%

สำาหรับ 5 อันดับราคาที่                                    

ดินเปล่าแนวรถไฟฟ้าผ่านในไตร 

มาส 2/2565 ที่มีอัตราการขยาย

ตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ได้แก่ 

อันดับ 1 สายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน-

ศาลายา) ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 10.3%                                         

ในเขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน, 

อันดับ 2 สายสีชมพู (แคราย-

มีนบุรี) ราคาเพิ่มขึ้น 10.2% เขต

หลักสี่ และเขตคันนายาว, อันดับ 

3 สายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน)                                           

ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 8.53% ใน                                             

อ.เมืองนนทบุรี และ อ.บางบัวทอง, 

อันดับ 4 สายสีเขียว (สมุทรปรา 

การ-บางปู) และสายสีเขียว (แบร่ิง-                                             

สมุทรปราการ) ราคาเพ่ิมข้ึน 8.51%                                            

ใน อ.เมืองสมุทรปราการ และ

อันดับ 5 สายสีน้ำาเงิน (บางแค-

พุทธมณฑล สาย 4) ราคาท่ีดินเพ่ิม 

ขึ้น 8.1% ในเขตหนองแขม และ

เขตบางแค.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

เอ็กซ์ตรีมส่ง 10 คนชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลี

กรุงเทพฯ • ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงนั้น ทำาให้วงการกีฬาทั้งของไทยและ

นานาชาติกลับมาคึกคักมีสีสัน ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา 

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ส่งคณะนักกีฬาเวคสปอร์ต

ทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันวอเตอร์สกีและเวคสปอร์ตชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รายการ “IWWF Asian Waterski & Wakesports 

Championships 2022” ที่เมืองชุนชอน เกาหลีใต้ วันที่ 8-13 ส.ค.นี้ 

ซึ่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเกาหลีใต้แล้ว สำาหรับ

ทีมนักกีฬาเวคบอร์ดไทยชุดนี้ มีทั้งหมด 10 คน คือ นัฐวุฒิ หาผล

ดี รุ่นมาสเตอร์ สลาลม ชาย, พัทธนันท์ ภมรพล รุ่นมาสเตอร์ สลา

ลม ชาย กับเวคเซิร์ฟ, วีรยา โรเซ็นดาห์ล รุ่นโอเพ่น สลาลม หญิง, 

เวคเซิร์ฟ, ณพวุฒิ ปาณีสงค์ รุ่นโอเพ่น สลาลม ชาย, เฟนดีย์ สาต

นุรักษ์ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี สลาลม ชาย, ปฏิวัติ แจ่มจันทร์ 

รุ่นมาสเตอร์ เวคบอร์ด ชาย กับเวคเซิร์ฟ, ลลดา หลิว รุ่นเยาวชน

อายุไม่เกิน 14 ปี เวคบอร์ด หญิง, โอเพ่น เวคบอร์ด หญิง, เวคเซิร์ฟ, 

ปิติ ศิริทัศนกุล รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี เวคบอร์ด ชาย กับเวค

เซิร์ฟ, พิสิษฐ์ มหัทธนจาตุภัทร รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี เวคบอร์ 

ชาย กับ เวคเซิร์ฟ และพีรณัฐ ฟักทองอยู่ รุ่นโอเพ่น เวคบอร์ด ชาย 

อนึ่ง ทีมเวคบอร์ดไทยชุดนี้ มีนายนัฐวุฒิ หาผลดี กับ นายปฏิวัติ 

แจ่มจันทร์ เป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอน และจะลงแข่งขันรายการนี้

ด้วย โดยมี นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร อุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีม

‘ทรรศพร-ปรัชญา’ แชมป์เดี่ยวอาชีพหน 3

เมืองทอง • เทนนิสอาชีพ “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 3 

ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนา

กีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เป็นวันสุดท้าย 

ประเภทหญิงเดี่ยว “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ นักหวดกรุงเทพฯ วัย 

20 ปี มือวาง 5 และมือ 18 ของไทย ชนะ “มะนาว” ธมจันทร์ มอม

ขุนทด นักเทนนิส อายุ 25 ปี จากนครราชสีมา มือวาง 3 และมือ 11 

ของไทย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 36,000 บาท 

พร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย 220 คะแนน ส่วนธมจันทร์ได้

รับ 20,000 บาท และ 140 คะแนน ทั้งนี้ นับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวครั้ง

แรกของทรรศพร ใน “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ” โดยสัปดาห์ที่แล้ว

ได้รองแชมป์ ขณะเดียวกันยังเป็นแชมป์ประเภทที่ 2 ในรายการนี้ของ

ทรรศพร หลังจากได้แชมป์หญิงคู่ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ด้านชาย

เดี่ยว “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร จากสงขลา อายุ 26 ปี มือวาง 1 และมือ 

12 ของไทย ดีกรีทีมชาติ เหรียญทองประเภททีมชายกีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 ที่เวียดนาม ชนะ “วิน” ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ หนุ่มกาญจนบุรี 

อายุ 22 ปี มือวาง 3 และมือ 17 ของไทย หลังผ่าน 3 เกม ณัฐสิทธิ์

ที่เจ็บไหล่ขวาอยู่แล้ว ได้ขอให้นักกายภาพเข้ามาดูอาการ และลงแข่ง

ต่อไม่ไหว ต้องถอนตัว ปรัชญาจึงชนะ 3-0Retd. ได้แชมป์พร้อมรับ

เงิน 60,000 บาท และ 220 คะแนน ส่วนณัฐสิทธิ์รับ 36,000 บาท 

และ 140 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ประเภทที่ 2 ของปรัชญาใน

รายการนี้ หลังจากได้แชมป์ชายคู่ไป เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา 

‘ซาวาส’ ชี้จุดอ่อน ‘รถถัง’ หัวร้อนแล้วแพ้ภัย 

กรุงเทพฯ • “ซาวาส ไมเคิล” นักมวยหนุ่มจากไซปรัส ที่จะพบกับ 

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ในรอบรองชนะเลิศ ONE เวิลด์กรังด์ปรีซ์ 

มวยไทยรุ่นฟลายเวต ที่มีขึ้นในศึก ONE Fight Night 1 ซึ่งถ่ายทอด

สดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวัน

เสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ตามเวลาไทย ซาวาส ไมเคิล แม้จะถูกตราหน้า

ว่าเป็นม้านอกสายตา แต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นฝีมือในรอบก่อนรองฯ 

ด้วยการหักด่าน “อาเมียร์ นาซิรี” นักมวยดีกรีแชมป์สนามเวทีมวย

อ้อมน้อยแบบขาดลอยเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซาวาสตระหนักดีว่า

คู่แข่งที่เป็นถึงแชมป์โลก ONE มวยไทยรุ่นฟลายเวต ถือแต้มต่ออยู่

หลายขุม แต่เขาไม่ได้เกรงบารมีรถถังแต่อย่างใด แถมชี้จุดอ่อนของ

รถถัง โดยเชื่อว่าปัญหาการควบคุมอารมณ์ของรถถังจะกลายเป็นจุด

อ่อน และหวังจะใช้ความหัวร้อนของรถถังเป็นเครื่องมือให้เขาคว้า

ชัยในครั้งนี้ “เวลาเขาโกรธ เขาจะปล่อยให้อารมณ์ครอบงำา และจะ

ตกอยู่ในความเสี่ยง นั่นเป็นเหตุผลที่ผมพูดเสมอว่าใครก็ตามที่พลาด

ก่อน คนนั้นแพ้ ส่วนรถถังนั้นเขาเลือดขึ้นหน้าได้ง่ายกว่าหลายๆ คน 

ผมเห็นว่าเมื่อไหร่ที่รถถังมีน้ำาโห เมื่อนั้นเขาจะทำาพลาดหลายอย่าง 

เขาประคองสติไม่เก่งเท่าไหร่ ในตอนที่เขากลับสู่เกม” ตอนนี้ซาวาส 

กำาลังฟิตซ้อมอย่างหนัก โดยมั่นใจเต็มร้อยว่ามวยรองอย่างเขาจะ

โค่นแชมป์โลกมวยไทยได้แน่นอน หากซาวาสผ่านรถถังในไฟต์นี้ ก็

จะเข้าไปเจอกับที่ 1 ของสายบี ซึ่งเป็นผู้ชนะจากคู่ของ “ซุปเปอร์เล็ก 

เกียรติหมู่ 9” และ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส”.

ชลบุรี • สโมสร “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ได้ทำาการเปิดตัว

สโมสรสู้ศึกฤดูกาล 2022-2023 โดยมีการแถลงข่าวเปิดตัวผู้

สนับสนุน, นักฟุตบอล และชุดแข่งขันใหม่จากไนกี้ ภายใต้

แคมเปญ “The Rising Sharks ดาวรุ่งพุ่งชน” นอกจากนี้ยังมีการ

จัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณแฟนบอล ในงาน “ฉลามชล คนกันเอง” 

ท่ามกลางแฟนบอลและพี่น้องประชาชนชาว จ.ชลบุรี ที่ให้ความ

สนใจ เดินเข้าทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ส.ค.

2565 ที่ลานกิจกรรมบางทราบ จ.ชลบุรี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก “บิ๊กป๊อก” คุณวิทยา คุณปลื้ม 

ประธานสโมสร, คุณอรรณพ สิงห์ โตทอง รองประธานสโมสร,             

“บิ๊กบอล” คุณศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีม, “โค้ชเตี้ย” สะสม 

พบประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กร

ธุรกิจและสินค้าชั้นนำาของเมืองไทยที่ให้การสนับสนุน

“บิ๊กป๊อก” นายวิทยา คุณปลื้ม ประธานสโมสร กล่าวว่า 

“ในปีนี้สโมสรชลบุรี เอฟซี มีผู้สนับสนุนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมหลาย

ราย ทั้งสนามบินอู่ตะเภา, กัลฟ์ และบัตรแรบบิท เมื่อรวมกับผู้

สนับสนุนเก่า ที่นำาโดย “เครื่องดื่มตราช้าง” ทำาให้เราเพิ่มศักยภาพ

ในเรื่องของงบประมาณให้มีมากขึ้น ซึ่งผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” 

เมืองทอง ยูไนเต็ด ร่วมกับสโมสร

พันธมิตร อุราวะ เรด ไดมอนด์ส 

ทีมชั้นนำาใจเจลีก ญี่ปุ่น จัดกิจกรรม

พิเศษเพื่อสังคม “URAWA REDS 

Heart-full Soccer in Thailand 

2022” นำาทีมงานสตาฟฟ์โค้ช และ

อดีตนักเตะสโมสรอุราวะ เรด ได

มอนด์ส ยอดทีมชั้นนำาในศึกเจลีก 

ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะการ

เล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนโรงเรียน

ผาสุกมณีจักร และโรงเรียนวัดกู้ 

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีกว่า 100 ราย 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะใน

การเล่นกีฬาฟุตบอล และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการมี

ร่างกาย-จิตใจที่แข็งแรง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

กิจกรรมเพื่อสังคม เปิดสอนทักษะการเล่นฟุตบอลโครงการ 

URAWA REDS Heart-full SOCCER in Thailand 2022 ณ 

ประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ รวมถึงการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง โดยในงาน

ได้รับเกียรติจาก มร.ฮิเดคาสุ ชิราโตะ รองประธานศูนย์ความร่วมมือ

พัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาค สโมสรอุราวะ เรด ไดมอนด์ส, มร.มาโน

บุ ฮิเคดะ อดีตผู้เล่นสโมสรในฐานะหัวหน้าอะคาเดมี่ มาร่วมถ่ายทอด

สดประสบการณ์สุดล้ำาค่าให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

จำานวน 50 คน รวมถึงได้เดินทางไปสอนการเล่นฟุตบอลที่โรงเรียน

วัดกู้ ปากเกร็ด ได้เรียนรู้วิธีการเล่นฟุตบอลตามแบบฉบับเจลีกญี่ปุ่น 

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ทางด้าน มร.ฮิเดคาสุ ชิราโตะ รองประธานศูนย์ความร่วมมือ

พัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาคสโมสรอุราวะฯ เผยว่า “เราเป็นสโมสร

อังกฤษ • เยอร์เกน คล็อปป์ กุนซือคนเก่งของทีม “หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ทีมบุกไล่ตีเสมอน้องใหม่ฟูแลม

แบบหืดจับ 2-2 แบ่งแต้มประเดิมสนามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

ฤดูกาลใหม่

โดยเกมที่สนามคราเวน ค็อตเทจ เจ้าถิ่นฟูแลม ได้ประตู

ออกนำาถึง 2 ครั้ง 2 ครา จาก อเล็ก

ซานเดอร์ มิโตรวิช กองหน้าตัวเก่ง 

ส่วน “หงส์แดง” ต้องไล่ตามตีเสมอถึง 

2 ครั้ง จากลูกยิงของ ดาร์วิน นูเญซ 

กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ในครึ่งหลัง

นายใหญ่ชาวเยอรมันมอง

เกมนี้นับว่าโชคดีแล้วที่สามารถได้ 1 

คะแนนกลับบ้าน เพราะฟอร์มการเล่น

ย่ำาแย่มากๆ แต่แอบติงสภาพสนามที่

คราเวน ค็อตเทจ แห้งไปหน่อย ทำาให้

ไม่สามารถเล่นตามสไตล์ที่ถนัดได้

“พวกเราได้ 1 คะแนนจาก

ฟอร์มที่ย่ำาแย่มาก นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดใน

เกมนี้ ผมไม่คิดว่าเราสมควรจะได้อะไรไปมากกว่า เรามีการบ้าน

ต้องกลับไปปรับปรุงกันอีกเยอะ” คล็อปป์เริ่มกล่าว

“เราไม่ได้ใกล้เคียงกับคำาว่าดีเลยในเกมนี้ พวกเราเริ่มเล่น

กันในทัศนคติที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเกม แต่พวกเราก็ตอบสนองกัน

ได้ดีขึ้นเมื่อผ่านไป 15 นาที ผมคิดว่าสนามมันแห้งเกินไปหน่อย 

มันทำาให้เกมของเรายากลำาบากยิ่งขึ้น”

ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ส่วนขุมกำาลังนอกเหนือจากบรรดานักเตะดาว

รุ่งที่หลายคนมีโอกาสได้ลงเล่นในลีกสูงสุดมาแล้วในปีที่ผ่านมา ปีนี้

พวกเขาก็จะเติบโตขึ้น และเมื่อผสมผสานกับนักเตะหลัก หรือนักเตะ

ที่มีประสบการณ์ ที่เราได้เซ็นสัญญาเพิ่มเติมมา ทั้งสุมัญญา ปุริสาย 

และเฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว รวมไปถึงนักเตะต่างชาติ ตรงนี้เราเชื่อว่า 

ชลบุรี เอฟซี ในปีนี้แข็งแกร่งและเติบโตขึ้น”

“ผมรู้ดีว่าฟุตบอลไทยลีกมีการแข่งขันกันสูงขึ้นทุกปี ทุกทีมมี

การทุ่มงบประมาณกันมากขึ้น แม้ชลบุรีของเราจะมีงบประมาณจำากัด 

คลองเตย • “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำา

ซำา ประธานสโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี เปิดตัว

ทีมลุยศึกรี โว ไทยลีก 

ฤดูกาล 2022-23 อย่าง

เป็นทางการ ที่แพท สเต

เดียม วันที่ 7 สิงหาคม 

2565 ท่ามกลาง

บรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ 

เมื่อมีทั้งผู้สนับสนุน, 

สื่อมวลชน และแฟน

บอล เข้าร่วมงานกัน

อย่างคับคั่ง พร้อมชู

สโลแกน IT’S TIME 

THE LION ROARS! (ถึงเวลาสิงห์คำาราม) โดยแสดงให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของสโมสรในปีนี้ที่ต้องการ

กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้ง ภายใต้ความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น

สิงห์เจ้าท่ามีการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่น

เป็นอย่างดี ทั้งเดินทางไปลุยศึกอุ่นเครื่อง ล่องใต้คัพ 

2022 ที่ จ.สงขลา

ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่หัวหิน และกลับมาลงเล่น

เกมอุ่นเครื่องที่แพทสเตเดียม กระทั่งล่าสุดได้ฤกษ์

เปิดตัวทีมเป็นที่

เรียบร้อย โดยมีไฮไลต์สำาคัญภายใน

งาน ทั้งการเปิดตัวผู้สนับสนุน, ชุดแข่งขัน

ใหม่ครั้งแรกทั้ง 3 ชุด, ชมฟรี

คอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปินระดับตำา

นาน ไท ธนาวุฒิ, กบ ไมโคร และแสน นา

กา ปิดท้ายด้วยการชมฟรีเกมอุ่นเครื่องนัด

สุดท้าย ที่พบกับ คัสตอม ยูไนเต็ด 

ในเวลา 18.30 น.

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี กล่าวว่า “ปีนี้

เราใช้สโลแกน IT’S TIME THE

LION ROARS หรือถึงเวลาสิงห์คำาราม 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจพยายามเต็มที่และ

มุ่งมั่นสำาหรับฤดูกาลนี้มากๆ เรามีการวางแผน

เตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นเป็นอย่างดี และตัดสิน

ใจเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างเพื่อให้ทีม

แข็งแกร่งและพัฒนาขึ้น”

“เรามีการดึงโค้ชต่างชาติ (สกอตต์ คู

เปอร์) เข้ามาทำางานในรอบ 6 ปี, อิมพอร์ตผู้เล่น

ลูกครึ่งและต่างชาติเข้ามาใหม่ รวมถึงเรายังมีดาว

แต่ผมยังเชื่อมั่นในทีมงานฝ่ายเทคนิคและนักเตะทุกคน ถ้าพวก

เราร่วมแรงร่วมใจกันสู้ เราสามารถก้าวไปสู่จุดหมายที่วางเอาไว้ 

นั่นคือการจบในอันดับ 1 ใน 5 ของตารางในลีก รวมถึงคว้าแชมป์

ฟุตบอลถ้วยทั้ง 2 รายการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้วยช้างเอฟเอ

คัพ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสร”

และอีกไฮไลต์สำาคัญของงาน คือการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ 

โดยชุดเหย้ายังคงใช้น้ำาเงินเป็นสีหลักประจำาสโมสร ซึ่งออกแบบ

และผลิตโดยไนกี้ ในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุด

แข่งขันใหม่ประจำาฤดูกาลนี้ของทีมฉลามชล อัดแน่นไปด้วยสุด

ยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ล้ำาหน้า และเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อผลัก

ดันสมรรถนะของผู้เล่นทีมชลบุรีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ 

เทคโนโลยี Dri-Fit ที่ช่วยระบายเหงื่อให้ผู้เล่นรู้สึกแห้งได้อย่าง

รวดเร็ว เนื้อผ้ามีน้ำาหนักที่เบา สวมใส่รู้สึกเย็นสบายตัวตลอด 90 

นาที แม้ในสภาพอากาศร้อน นอกจากนี้เนื้อผ้ายังประกอบด้วย

เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 75% ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีก

ด้วย โดยมี 5 ไซส์ให้เลือก S-2XL จำาหน่ายในราคา 1,200 บาท 

ที่จุดจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกสโมสรหน้าสนามชลบุรี UTA สเตเดี้ยม 

และระบบออนไลน์ที่ Line Shop คลิก : https://bit.ly/3BJtXOs

สำาหรับชลบุรี เอฟซี จะประเดิมทำาศึกฤดูกาลใหม่ ใน

ฟุตบอลไทยลีก 2022 นัดแรก พบกับ โปลิศ เทโร เอฟซี วันเสาร์

ที่ 20 สิงหาคม ที่สนามบุณยะจินดา.

‘วิทยา’ลั่น‘ฉลามชล’จองถ้วยช้างFAคัพ

รุ่งที่พร้อมขึ้นมาแจ้งเกิด 

ทั้งหมดเป็นสัญญาณเข้า

สู่ยุคใหม่และมิติใหม่ที่

เกิดขึ้นกับเรา

บนความมุ่งมั่น

และตั้งใจจริงเพื่อให้ทีม

มีลุ้นแชมป์ทุกรายการใน

ฤดูกาลนี้ ที่สำาคัญแป้งยัง

ตัดสินใจลดค่าตั๋วทีม

เหย้า 50% ตลอด

ช่วงเลกแรก โดยโซน 

A จาก 180 บาท เหลือ 

100 บาท รวมถึงโซน B, 

C และ D จาก 100

บาท เหลือ 50 

บาท เพื่อคืนความสุขให้แฟนบอล และเข้าใจสภาพเศรษฐกิจจาก

วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น”

“สุดท้ายแป้งอยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายที่ยังอยู่

เคียงข้างและพร้อมสู้ไปกับเรา เช่นเดียวกับแฟนบอลการ

ท่าเรือ เอฟซี ที่ยังคอยส่งพลังใจและแรงเชียร์ให้เราอยู่

ตลอด ในฐานะสโมสรฟุตบอล เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ไม่ได้เลยถ้าขาด 2 สิ่งนี้ ซึ่งเราจะพยายามทำาผล

งานให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนในสิ่งที่เราได้รับมา” มาดาม

แป้งปิดท้าย

ส่วนชุดแข่งขันใหม่ทั้ง 3 ชุด จาก

แบรนด์อาริ (ARI) สนนราคาอยู่ที่ 990 บาท 

โดยชุดเหย้ายังใช้สีแสด น้ำาเงิน เป็นแนว 

stripes ตามแบบฉบับของสโมสร ด้วย

แรงบันดาลใจจากศิลปะแนว Brush Art 

เพื่อให้ดูมีความสนุกและดุดันขึ้น, ชุด

เยือนมาในแนว Classic Design ใช้สี

ขาวเป็นหลักแต่งด้วยแถบแสดน้ำาเงินที่ข้าง

ลำาตัวและแขน ให้อารมณ์เสื้อฟุตบอลใน

ยุค 80’ แต่ทันสมัย และชุดแข่งตัวที่ 3 

(Third) ดีไซน์แนว Modern art สีดำาตัด

ด้วยกราฟฟิกลาย zig zag ดูโฉบเฉี่ยว

และปกเสื้อแบบ sport collar ให้มีความ 

smart และโดดเด่นด้วยสีดำาตัดด้วยแสด

น้ำาเงินบนปก

โดยการท่าเรือ เอฟซี ประเดิม

ฤดูกาลพบกับ ลำาพูน วอริเออร์ ใน

ศึกรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 

2565 เวลา 19.00 น. ที่แพท สเตเดียม 

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY.

‘กิเลน-อุราวะ’สอนให้เยาวชนมีร่างกาย-ใจแกร่ง ‘คล็อปป์’บ่นอุบ‘หงส์’ห่วยแตก

ได้1แต้มเปิดสนามถือว่าโชคดี

ใหญ่ที่ญี่ปุ่น เป้าหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สำาคัญมัน

ไม่ใช่เทคนิค สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจมากกว่าคือ ต้องเล่นให้

สนุก, ตั้งใจ, มีน้ำาใจนักกีฬา และต้องคิดว่าทำาไมถึงต้องทำา ซึ่งทั้งหมด

เป็นสิ่งที่สำาคัญมาก”

“สำาหรับกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ในจังหวัดไซตามะ 

เรามีการสอนเยาวชนปีละกว่า 40,000 คน ได้ฝึกฝนฟุตบอล ครั้งนี้

เป็นครั้งที่ 36 เราได้เดินทางไปแล้วกว่า 19 ประเทศ เราอยากให้ทุก

คนรู้ว่า การตั้งใจทำาอะไรคือเรื่องสำาคัญ ฟุตบอลเป็นเหมือนภาษาที่

สามารถเชื่อมต่อกับทุกคนบนโลกได้ อยากให้ทุกคนเล่นให้สนุก”

ขณะที่ มร.มาโนบุ ฮิเคดะ อดีตผู้เล่นในฐานะหัวหน้าอะคาเด

มี่สโมสร กล่าวว่า “เท่าที่ได้ดูเด็กของไทย ดูแล้วไม่ต่างจากเด็กญี่ปุ่น 

เด็กไทยมีความตั้งใจคล้ายคนญี่ปุ่น เล่นฟุตบอลเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว 

ตอนแรกรู้สึกเป็นห่วงว่าเด็กไทยจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่พอได้เห็นแล้ว

พวกเขามีความตั้งใจมากๆ และพร้อมเรียนรู้จากทีมงานของพวกเรา

เป็นอย่างดี”.

“ทุกครั้งที่เรามีโอกาสทำาประตู เราไปอยู่หน้าประตูคู่แข่ง 

พวกเรามีโอกาสสำาคัญมากมาย แต่กลายเป็นพวกเขาที่ทำาประตูได้ 

แล้วจากนั้นเราก็ถึงจะได้ประตูตีเสมอ นั่นแหละมันห่วยมากๆ เรา

ไม่ใกล้เคียงกับคำาว่าดีเลย”

“เกมนี้เราไม่ได้ใกล้เคียงกับศักยภาพของเราเอง และนั่นก็

เป็นความรับผิดชอบของผมที่จะหาว่า

ทำาไมเราถึงเล่นแมตช์เมื่อเสาร์ที่แล้ว

ได้ดีมาก (ชนะ แมนฯ ซิตี ในคอมมูนิตี       

ชิลด์) แต่ในอีก 7 วันถัดมากลับตรงกัน

ข้าม มันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่”

“ผมรู้สึกเหมือนว่าเราแพ้มากกว่า 

ฟอร์มของเรามันทำาให้รู้สึกแบบนั้น แต่

ผลการแข่งขันดันออกมาไม่ใช่แบบนั้น 

ในส่วนของการเสริมทัพเวลานี้การซื้อ

ขายไม่ได้สำาคัญสำาหรับเรา”

“เรามีกองกลางในทีมถึง 8 คน 

ซึ่งเพียงพอแล้ว แต่พวกเขาส่วนใหญ่

บาดเจ็บ แน่นอนผมไม่ชอบ แต่เราไม่

จำาเป็นต้องตื่นตระหนก” นายใหญ่หงส์แดงทิ้งท้าย

สำาหรับโปรแกรมต่อไป ลิเวอร์พูลจะกลับมาเล่นที่รังแอน

ฟิลด์ ต้อนรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ในเกมมันเดย์ไนท์ 

คืนวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ (เช้าวันที่ 16 ส.ค.) เวลา 02.00 น. 

ต่อด้วยการออกไปเยือน แมนฯ ยูไนเต็ด ในเกมแดงเดือด คืนวันที่ 

22 สิงหาคม (เช้าวันที่ 23 ส.ค.) เวลา 02.00 น. 

‘มาดามแป้ง’ยืนยันถึงเวลา‘สิงห์คําราม’ 

อังกฤษ • โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวยิงซูเปอร์สตาร์ของทีม 

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทาบสถิติเป็นนักเตะระดับตำานานของ

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ยิงประตูในเกมนัดแรกของฤดูกาลไป

แล้ว 8 ลูก เทียบเท่ากับ แฟรงก์ แลมพาร์ด, เวย์น รูนีย์ และ

อลัน เชียเรอร์

โดยดาวเตะทีมชาติอียิปต์เป็นผู้ยิงประตูในช่วง 10 นาที

สุดท้าย ช่วยให้ลิเวอร์พูลไล่ตามตีเสมอทีมน้องใหม่ฟูแลม สุด

มัน 2-2 แบ่งแต้มจากทีมน้องใหม่อย่างหืดจับในเกมประเดิม

สนามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2022/23 เมื่อวันที่ 6 

สิงหาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้อดีตนักเตะของทีมเชลซีและโรมา กลายเป็น

เจ้าของสถิติยิงประตูนัดเปิดฤดูกาลติดต่อกันมากสุดเป็น 6 ซีซั่น 

รวด นับตั้งแต่ฤดูกาล 2016/17 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ประตูดังกล่าวช่วยให้ “หงส์แดง” รอดพ้นจาก

ความปราชัยนัดเปิดซีซั่น และยังทำาให้แข้งวัย 29 ปี รั้งอันดับ 

8 ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของสโมสรที่ 158 ลูก เท่ากับ ไมเคิล 

โอเวน ตามหลัง เคนดี ดัลกลิช ที่รั้งอันดับ 7 อยู่ 14 ลูก

แม้ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ จะสร้างสถิติโดดเด่น แต่ทีม

ของเขากลับเล่นด้วยฟอร์มที่ต่ำากว่ามาตรฐาน ต้องไล่ตาม

ตีเสมอทีมน้องใหม่แบบหืดจับ จนเฮดโค้ชอย่าง เยอร์เกน 

คล็อปป์ ออกโรงสวดผลงานของทีมว่าย่ำาแย่

อย่างไรก็ตาม ดาร์วิน นูเญซ หัวหอกป้ายแดงราคาแพง 

ก็สามารถทำาประตูแรกในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตั้งแต่เกมเปิดหัว

ฤดูกาล เรียกความมั่นใจได้พอสมควร หลังโดนวิพากษ์วิจารณ์

จากฟอร์มที่ไม่ค่อยดีในช่วงปรีซีซั่น.

‘ซาลาห์’ทำาสถิติเทียบตำานาน

ยิงนัดประเดิมฤดูกาลลูกที่8



‘คุณหญิงกัลยา’ดึง‘ดร.เอ้’เป็นที่ปรึกษา
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รอง

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกประจำา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณ

หญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษา และทีม

ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลง

ผลการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาภายใต้การกำากับดูแลของคุณหญิง

กัลยาในโอกาสครบรอบ 3 ปี และก้าวสู่ปีที่ 4 

ในชื่องาน ก้าวสู่ปีที่ 4 #ครูกัลยา วางรากฐาน

การศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล ซึ่งในงาน

นี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำากับกระทรวง

ศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้น

กล่าวให้นโยบายด้วย โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์

ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 

อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ          

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังแผนการ

ขับเคลื่อนนโยบายในการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ 

ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ปรึกษา และทีมผู้บริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ดร.สุภัทร จำาปา

ทอง ดร.ศุภชัย ศรีหล้า นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ 

ณ อยุธยา ดร.อรรถพล สังขวาสี ว่าที่ร้อยตรี

ธนุ วงษ์จินดา และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช 

แล้ว ยังได้เชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักปฏิรูป

การศึกษา ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา

มาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะมาเป็นคีย์แมนคน

ศึกษาธิการ • คุณหญิงกัลยาดึง “ดร.เอ้-สุชัชวีร์” เสริมทัพขับเคลื่อนการศึกษา ช่วยทำางาน

และผลักดันนโยบาย โดยเฉพาะประเด็น PLUGGED CODING เตรียมพร้อมแถลงผลงาน

ครบ 3 ปี ย้ำาปีที่ 4 วางรากฐานการศึกษาไทย สมรรถนะไกลสู่สากล

สำาคัญในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันงาน

ภายใต้นโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยาด้วย

โฆษกคุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า ตั้งแต่

ปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย ดร.คุณหญิงกัลยา ได้เดินหน้าปฏิรูปการ

ศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อน

นโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ให้สำาเร็จลุล่วง 

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา จนมีผล

งานปรากฏเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม โดย

เฉพาะนโยบาย CODING ซึ่งคุณหญิงกัลยา

ได้ผลักดันให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นี้ ให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียน CODING 

ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นการใช้กระบวนการคิด 

เพื่อเตรียมเยาวชนของไทยสำาหรับศตวรรษที่ 

21 หรือยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ไม่นับรวมนโยบายและ

โครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป

การศึกษาอีกมากมายที่เกิดขึ้น อาทิ นโยบาย

การศึกษาพิเศษ นโยบายการอ่าน เขียน 

เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย 

โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 การขับเคลื่อน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ในกำากับ รวมไปถึงการ

พลิกโฉมอาชีวะเกษตร ด้วยโครงการบริหาร

จัดการน้ำาโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำาริ ซึ่ง

ขับเคลื่อนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

(วษท.) จนเกิดหลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำาฯ 

หรือ “ชลกร” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

“ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ของคุณหญิง

กัลยา เป็นที่น่ายินดีว่า ดร.สุชัชวีร์จะเข้ามา

ช่วยทำางานและผลักดันนโยบายโดยเฉพาะ

ประเด็นเรื่อง PLUGGED CODING เพื่อวาง

รากฐานการศึกษาให้กับเด็กไทย ก้าวไกลสู่

สากล และสร้างเด็กไทยให้มีศักยภาพเหมาะ

สมสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่มีความ

ผันผวนไม่แน่นอน และต้องใช้เทคโนโลยีมา

ช่วยในการขับเคลื่อน” นางดรุณวรรณกล่าว.

เสริมทัพการศึกษาช่วยผลักดันประเด็นPLUGGED CODINGเปิดตัวในการแถลงผลงานครบ3ปี

มอง‘ไต้หวัน’ผ่านศิลปะกระดาษหนึ่งเดียวในโลก

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

ต้หวัน’ เกาะที่มีพื้นที่เพียง 36,000 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบ

ด้วยเกาะน้อยใหญ่ เช่น หมู่เกาะเผิงหู หมู่เกาะจินเหมิน และ

เกาะมัตสึ แต่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุ์

สัตว์ป่ามากมาย ด้านศิลปวัฒนธรรมในไต้หวันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะศิลปะกระดาษไต้หวันที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและ

พัฒนามายาวนาน โดยมีความแตกต่างจากศิลปะตัดกระดาษแบบจีน 

และศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น ด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครในโลก

ศิลปะกระดาษไต้หวันได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่มาช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปะกระดาษ รวม

ทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่คนไทยมี

โอกาสได้สัมผัสงานหัตถศิลป์จากเกาะไต้หวันผ่าน “นิทรรศการแลก

เปลี่ยนศิลปะกระดาษ ไต้หวัน-เกาะอี โค่ (Taiwan Eco-Island)” จัด

โดยสำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำาประเทศไทย (TECO) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา นำาผลงานศิลปะ

กระดาษอันโดดเด่นกว่า 70 ชิ้น

ของสองศิลปิน อ.หง ซินฟู่ และ 

อ.เหลียง จิ่งเหยา จัดแสดง สอง

ศิลปินไต้หวันได้ใช้งานศิลป์เชื่อม

โยงระบบนิเวศทั้งทางธรรมชาติ

และศิลปวัฒนธรรม กระตุ้น

ให้ผู้คนที่ได้เห็นศิลปะกระดาษ

เข้าใจคุณค่า ความหมาย และ

อัตลักษณ์ในงานศิลปะแขนง

นี้ พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานเปิดนิทรรศการศิลปะกระดาษ ศิลปินทั้งสองเดินทางมา

ร่วมงานที่ประเทศไทย พร้อมบอกเล่าความพิเศษของศิลปะกระดาษ

ไต้หวันที่เป็นมากกว่างานศิลป์ อ.หง ซินฟู่ ศิลปินด้านศิลปะกระดาษ

ระดับนานาชาติของไต้หวัน กล่าวว่า สนใจการพับกระดาษและตัด

กระดาษตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ทำาเล่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน

และครอบครัว จนกระทั่งอายุ 14 ปี ได้เรียนศิลปะกระดาษอย่างจริงจัง

จากสถาบันที่เปิดสอนศิลปะกระดาษ เมื่อสั่งสมความรู้ได้ระดับหนึ่งก็

ศึกษาต่อด้วยตนเอง จนสามารถสร้างสรรค์งานกระดาษตามแนวคิด

และจินตนาการเป็นรูปแบบต่างๆ ต่อยอดเรียนรู้สู่การพับ ตัด หรือใช้                                                      

อุปกรณ์อื่นๆ

“ผมทำาให้กระดาษมีชีวิตด้วยจินตนาการพร้อมกับฝีมือ ทุกผล

งานไม่ได้ใช้กาว ไต้หวันมีวัฒนธรรมการถือโคมในงานเทศกาลสำาคัญ 

ตนสร้างโคมไฟกระดาษรูปกระต่ายที่สามารถเคลื่อนไหวขณะถือ ผล

งานแสดงถึงดอกไม้ ส่วนผลงานที่โดดเด่นมากคือ การรังสรรค์ศิลปะ

กระดาษเป็นรูปสัตว์ในไต้หวัน นก ปลา หมี ผีเสื้อ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์

ประกอบที่มีค่าในธรรมชาติ ผมให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็น

แรงบันดาลใจอันดับแรกในการสร้างผลงาน” อ.หง ซินฟู่ เล่าแนวคิด

ทำางานศิลป์ 

สำาหรับ อ.หง ซินฟู่ ประสบความสำาเร็จและอยู่ในวงการศิลปะ

กระดาษไต้หวันมา 40 ปี นอกจาก

สร้างผลงาน ยังสวมหมวกเป็น

อาจารย์สอนศิลปะกระดาษ และเป็น

หัวเรือสำาคัญในการส่งเสริมศิลปะ

กระดาษไต้หวันให้เป็นที่ยอมรับระดับ

นานาชาติ และจัดแสดงผลงานไป

กว่า 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงที่

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส 

ศิลปะกระดาษที่นำามาจัด

แสดงในเมืองไทย ศิลปินไต้หวันบอก

ว่า เป็นสัตว์ในไต้หวัน และบางชนิด

พบในไทยด้วย เช่น กบที่สามารถ

กระโดดได้ ลูกอ๊อดที่เคลื่อนไหวด้วย

การใช้ลูกแก้วสอดไว้ในกระดาษ หรือผลงานเสือ แมวดาว กวางซีกา 

และสัตว์ประจำานักษัตรแต่ละปี รวมถึงพันธุ์สัตว์ที่มีเฉพาะในไต้หวันที่ดูมี

ชีวิตชีวา อย่าง นกแม็กพายสีน้ำาเงินไต้หวัน โคไต้หวัน หวังว่าผู้ชมจะชื่น

ชอบและสนุก มีความรักต่อสิ่งแวดล้อม เห็นผลงานแล้วอยากไปเที่ยว

ไต้หวัน ผลงานจะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่อนุรักษ์ศิลปะกระดาษ 

รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้าน อ.เหลียง จิ่งเหยา ศิลปินศิลปะกระดาษรุ่นใหม่ไต้หวัน 

กล่าวว่า พื้นฐานครอบครัวทำาของเล่นขาย เป็นของเล่นแนวพัฒนา

สมองสำาหรับเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืม ตนคลุกคลีอยู่

กับของเล่นที่มีกลไกใช้ความคิด มีโอกาสอ่านหนังสือของ อ.หง ซินฟู่ 

สนใจและอยากทำาได้ จึงได้ศึกษาและเรียนกับ อ.หง ซินฟู่ เกี่ยวกับการ

ออกแบบภายในและโครงสร้างศิลปะกระดาษ ทั้งสนุกและมีความสุข ผล

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” นัดถก “สุเทพ” หวัง 

รีแบรนด์สายอาชีพ ตัดวิชาไม่จำาเป็นออก

ไป และเพิ่มทักษะที่ควรมีขจัดอุปสรรค เพื่อ

ให้เกิดมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด

แรงงาน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมร่วมกับคณะ

อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิต

และพัฒนากำาลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)                                                        

ตนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ

ทั้งรัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการ

สอนอาชีวะ ซึ่งมีหลากหลายความเห็นที่ตน                                                   

พร้อมสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรวิชาชีพที่จะต้อง

ตัดวิชาที่ ไม่จำาเป็นออกไป และเน้นทักษะ

ที่ควรจะมีของนักศึกษาอาชีวะจริงๆ และ

การเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นให้มีมาตรฐาน

มากขึ้น รวมถึงการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคีที่ยืดหยุ่น มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น

ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 

4 ปี ซึ่งเด็กจะมีอายุ 18 ปี สามารถทำางานใน

สถานประกอบการได้ ซึ่งขณะนี้เมื่อเด็กเรียน

จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะ

มีอายุ 17 ปี ซึ่งไม่สามารถทำางานได้ เนื่อง 

จากอายุไม่ถึงติดกฎหมายแรงงาน

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า อย่างไร

ก็ตาม ในสัปดาห์นี้ตนจะหารือกับนายสุเทพ 

แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ให้ดำาเนินการ

ตามความเห็นของที่ประชุม อ.กรอ.อศ. ให้

เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะการขับเคลื่อน

การผลิตผู้เรียนสายวิชาชีพเพื่อป้อนตลาด

อุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำาคัญกับการ

เรียนอาชีวะมาโดยตลอด ดังนั้นจากนี้ ไปตน

จะมุ่งเป้าการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น 

และสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) จะต้องปรับระบบการทำางานใหม่อย่าง

จริงจัง เช่น การเดินสายสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้แก่ผู้ปกครองถึงการเรียนสายอาชีพ 

ระบบการแนะแนวในโรงเรียน เป็นต้น ขณะ

เดียวกันกฎระเบียบใดที่เป็นปัญหาอุปสรรค

ของการเรียนอาชีวะจะต้องนำามาทบทวนใหม่ 

ซึ่งอาจรวมไปถึงการรีแบนด์อาชีวะทั้งระบบ 

เพื่อให้เกิดมาตรฐานการเรียนอาชีวะอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน.

‘ตรีนุช’นัดถกรีแบรนด์ปรับโฉมอาชีวะใหม่หมด

สาธารณสุข • “อนุทิน” ห่วงประชาชนที่ใช้

สิทธิบัตรทอง  รพ.มงกุฎวัฒนะ หลัง รพ.ขอ

เลิกสัญญา พร้อมสั่งโรงพยาบาลในสังกัด 

สธ.เข้าไปรับช่วงดูแลต่อ เพื่อให้การบริการต่อ

เนื่องไม่ขาดตอน คาดใช้เวลา 2 เดือนจัดการ

เสร็จ  เผยมีนโยบายยกระดับบัตรทอง ให้

ผู้ ใช้สิทธิไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

ที่ไหนก็ได้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำ านั กงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  

(สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่โรงพยาบาล

มงกุฎวัฒนะขอลดจำานวนประชากรสิทธิ

บัตรทองที่ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิโดยตรงกับโรง

พยาบาล และลดจำานวนรับการส่งต่อผู้ป่วย

สิทธิบัตรทองลงครึ่งหนึ่งด้วยเหตุผลเรื่องความ

แออัดจนกระทบกับการบริการ ในประเด็น

นี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้

แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ ใช้สิทธิ

บัตรทองที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก สปสช.

จะต้องยกเลิกสัญญากับ รพ.มงกุฎวัฒนะ และ

ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขรับคนไข้จากโรงพยาบาลมงกุฎ

วัฒนะมาดูแล เพื่อไม่ให้สิทธิในการรับบริการ

สาธารณสุขของประชาชนขาดตอน  

นพ.จเด็จกล่าวอีกว่า โรงพยาบาลที่จะ

เข้ามารับดูแลประชากรสิทธิบัตรทองจากโรง

พยาบาลมงกุฎวัฒนะ จะเป็นโรงพยาบาลที่

อยู่ในโซนใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลนพรัตน์ 

โรงพยาบาลบำาราศนราดูร โรงพยาบาล

ปทุมธานี ตลอดจนถึงโรงพยาบาลราชวิถี 

เป็นต้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 

เดือนเพื่อจัดระบบให้พร้อมรับคนไข้ภายในวัน

คาด2เดือนหาที่ให้บัตรทอง

ใช้สิทธิกับ‘รพ.มงกุฎวัฒนะ’

หลังโรงพยาบาลเลิกสัญญา

งานกระดาษที่ทำาขึ้นมาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคน โดยเฉพาะงานศิลปะพับ

กระดาษสามมิติ หรือป๊อปอัป ที่มีความร่วมสมัย นอกจากสร้างความ

ประทับใจแล้ว ยังสามารถพับเก็บง่าย 

“มีผลงานออกแบบของเล่นให้มาอยู่ในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งนำา

มาจัดแสดงที่ไทยด้วย เช่น ปืนกระดาษ เกม 5 ห่วง เกมตัวต่อปริศนา 

เกมลอดห่วง ซึ่งเป็นเกมประเทืองปัญญาที่มีมานาน ผู้ชมสามารถสแกน

คิวอาร์ โค้ดดูวิธีการเล่น หรือการทำาของที่ระลึกในรูปแบบการ์ดที่เรา

สามารถใส่วัฒนธรรมของไต้หวันลงไปได้ เช่น เรือ หรือรถถังสะเทิน

น้ำาสะเทินบก เจดีย์เกาสง ซึ่งของจริงสูงถึง 2 เมตร ก็จำาลองให้อยู่ใน

รูปแบบป๊อปอัปที่ออกแบบโครงสร้างซับซ้อนและใส่ความประณีตไว้ใน

ผลงาน แล้วยังมีศาลา 6 เหลี่ยม อาคารเขียว รถไฟของบริษัทน้ำาตาล

ไต้หวัน เพิ่มลูกเล่นสามารถดึงกระดาษออกมาให้เหมือนมีคนอยู่บน

รถไฟ” ศิลปินไต้หวันแนะนำาผลงาน

การพัฒนาศิลปะกระดาษ อ.เหลียง จิ่งเหยา ตั้งเป้าจะทำาของเล่น

ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของกระดาษที่สามารถเล่นได้

ง่าย พับเก็บได้ และจะขยายการผลิตในเชิงพาณิชย์ภายใน 5 ปีนี้ เพื่อส่ง

ของเล่นศิลปะกระดาษไปจำาหน่ายยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นการสอดแทรก

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไต้หวัน ขยายการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน 

 ผู้สนใจนิทรรศการ “แลกเปลี่ยนศิลปะกระดาษไต้หวัน-เกาะอีโค่”                                                                           

สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในงาน

มีกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนพับกระดาษจากสองศิลปินไต้หวัน พร้อมรับผล

งานศิลปะกระดาษเป็นที่ระลึกกลับไปตั้งโชว์ที่บ้านอีกด้วย.

หง ซินฟู่ และเหลียง จิ่งเหยา 2 ศิลปินกระดาษไต้หวันที่มีชื่อเสียง

‘ไ

เหลียง จิ่งเหยา ศิลปินไต้หวันรุ่นใหม่กับงานศิลปะพับกระดาษ 3 มิติ ผลงานนกแม็กพายสีน้ำาเงินไต้หวัน ศิลปะกระดาษสุดประณีต ‘เจดีย์เกาสง’

ผลงาน ‘ประเพณีแข่งเรือพายไต้หวัน’ หง ซินฟู่

ที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้  

“ประกอบกับก่อนหน้านี้ สปสช.ได้หารือ

กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ศูนย์บริการ

สาธารณสุขในสังกัด กทม. เข้ามาเป็นเจ้าภาพ

ดูแลประชากรสิทธิบัตรทองกลุ่มนี้ ดังนั้นขอให้

ประชาชนที่ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลมงกุฎ

วัฒนะไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่มีหน่วยบริการ

รองรับ ท่านจะมีหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งที่เป็น

ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาล

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ามารับเป็น

หน่วยบริการประจำาและหน่วยบริการปฐมภูมิ

ของท่าน โดยในเบื้องต้น สปสช.จะนำารายชื่อ

ของประชากรสิทธิบัตรทองจากโรงพยาบาล

มงกุฎวัฒนะไปลงทะเบียนกับหน่วยบริการที่อยู่

ใกล้บ้านท่านก่อนโดยอัตโนมัติ แต่หากท่านไม่

สะดวกไปรับบริการในหน่วยบริการที่ สปสช.ลง

ทะเบียนให้ ก็สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการปฐม

ภูมิของตัวเองได้ในภายหลัง” นพ.จเด็จกล่าว

นอกจากนี้แล้ว สปสช.ยังมีนโยบายยก

ระดับบัตรทอง ให้ผู้ใช้สิทธิไปรับบริการที่หน่วย

บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เช่น ไปรับบริการที่ศูนย์

บริการสาธารณสุขของ กทม. หรือที่คลินิกชุมชน

อบอุ่นในเครือข่าย สปสช.ได้ทุกที่ หรือแม้ว่าจะมี                                                                 

หน่วยบริการประจำาแห่งใหม่แล้ว แต่ถ้าเกิดเหตุ

จำาเป็นสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐม

ภูมิที่ไหนก็ได้เช่นกัน โดยดูรายชื่อหน่วยบริการ 

(สถานพยาบาล) ที่เข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ สปสช. 

www.nhso.go.th/page/hospital > เลือกเขตที่                                                               

ต้องการตรวจสอบ > เลือกประเภทการข้ึนทะเบียน 

ที่ระบุว่า บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือหน่วย

บริการประจำาในระบบหลักประกันสุขภาพ

“หากประชาชนสิทธิบัตรทองที่ ได้รับผล                                                         

กระทบมีข้อสงสัย ต้องการตรวจสอบหน่วย

บริการปฐมภูมิแห่งใหม่ หรืออยากทราบว่า

บริเวณใกล้บ้านมีหน่วยบริการในเครือข่าย สปสช. 

ที่สามารถไปรับบริการได้ที่ไหนบ้าง สามารถติด 

ต่อสอบถามที่สายด่วน 1330 หรือไลน์ออฟฟิ 

เชียล @nhso” นพ.จเด็จกล่าว.
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11บันเทิง

ลาดน้ำาคลองแห..

เห็นชื่อนี้ทีไรใจก็ประหวัดไปถึง “หัวมัน” น้องชาย

สุดเลิฟ หรือชื่อจริง “อภิชาติ สังขาชาติ” ไปเสีย

ทุกครั้ง

 ซึ่งอดีตเคยเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิท 

ยาลัยรามคำาแหง ก่อนที่จะก้าวสู่ตำาแหน่ง “นายกเทศมนตรี

เมืองคลองแห” อ.หาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2550!

และจากการได้รับความไว้เน้ือเชื่อใจจากชาวบ้านให้ข้ึน

เป็น “ผู้นำาท้องถิ่น” นายก หัวมันจึงได้ใช้วิสัยทัศน์-ประสบ 

การณ์-ความรู้ในการพัฒนาบ้านเกิด..

ด้วยการเริ่มต้นเนรมิตสร้าง “ตลาดน้ำาคลองแห” ขึ้น

มาในท่ามกลางเสียงสบประมาทอื้ออึง!

แต่..แค่ปีกับไม่กี่เดือน “ตลาดน้ำาแห่งแรกในภาคใต้” 

ก็ได้เปิดตัวขึ้นและประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม มีชาว

ไทย-ชาวต่างชาติแวะไปท่องเที่ยวกันด้วยความคึกคักนับ

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

พูดไปแล้ว ผมเองก็มีส่วนอยู่บ้างเล็กน้อยกับการเริ่ม                                                                    

ต้นบุกเบิกตลาดน้ำาคลองแหแห่งนี้ โดยนายกหัวมันได้อุป 

โลกน์ให้เป็นที่ปรึกษา (ไม่มีเงินเดือน) คอยจัดหามหรสพไป

แสดง..

จุดประสงค์ ทั้งเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้อง

ชาวคลองแห ทั้งเพื่อการตลาด-ประชาสัมพันธ์ไปในคราว

เดียวกัน!

การแสดงที่สร้างกระแสและฮือฮามากก็เห็นจะเป็น

งาน “ย้อนตำานานคลองแห” ซึ่งเป็นการแสดงแสงสีเสียง..

โดยได้รับเกียรติจาก “ผู้กำากับร้อยล้าน” คุณปื๊ด-ธนิตย์                                                                                          

จิตนุกูล ออกแบบ-เขียนบท-กำากับด้วยตัวเอง

ศิลปิน-ดาราท่ีร่วมแสดงก็คับค่ัง เท่าท่ีจำาได้ก็มี “สรพงศ์ 

ชาตรี” ที่นอกจากไม่ยอมรับค่าตัวแล้ว ค่าตั๋ว (เครื่องบิน) ก็

ซื้อเอง เช่นกันกับคุณหม่ำา จ๊กมก แค่เลี้ยงข้าว (ต้ม) ร้าน

เซาะฮึ้งมื้อเดียว จบ!

ส่วนคุณปื๊ดก็หมดเหล้า-เบียร์ ไปแค่ไม่กี่ โหล-กี่ลัง 

และจำาได้ การแสดงสีแสงเสียงครั้งน้ัน คุณปื๊ดได้บรรจุฉาก

นายก หัวมันโหนสลิงข้ามคลองให้เป็นที่หวาดเสียวด้วย

แหละ!

ก็..เสียดายนะที่เจ้าตัวอยู่ดูความสำาเร็จของตลาด

น้ำาคลองแหได้ไม่นาน เพราะหลังเปิดตลาดน้ำาแค่ปีกว่าๆ 

นายกหัวมันก็โดนคนร้ายใช้ปืน M16 ยิงถล่มเสียชีวิตในวัย

เพียง 39 ปี

จากนั้น แม้ภรรยา “น้องสุ” จะได้รับความไว้วางใจ

ให้เข้ามาสานงานต่อ แต่ก็ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรมาก

นัก และจะด้วย “แรงรัก” ของหัวมันรึเปล่าไม่รู้..

ถัดมาอีกไม่กี่ปี ภรรยาสาวสวยของเขาก็มาประสบ

อุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำาเสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้าสะเทือน

ใจ!

ครับ..ก็ไม่ได้ตั้งใจจะรื้อฟื้นอดีตของน้องชายผู้นี้หรอก 

หากแต่บังเอิญเห็นข่าวที่คุณนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี

ช่วยฯ มหาดไทย ไปเป็นประธานเปิดตลาดน้ำาคลองแห..

ภายใต้ชื่อ “เปิดเมืองฆ้องโบราณ สู่ตำานานโคกหลัง

นกคุ่ม” ก็เลยให้ย้อนเห็นภาพครั้งอดีตขึ้นในหัว!

คุณนิพนธ์อธิบายดิบดี.. “ตลาดน้ำาคลองแห เป็นตลาด

น้ำาเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ เป็นตลาดน้ำาที่ผสม

ผสานระหว่างตลาดน้ำาที่จำาหน่ายสินค้าในเรือ และตลาด

โบราณ จำาหน่ายสินค้าทางบก

ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้านำาอาหารพื้นบ้านทั้งประเภทคาว

และหวานที่ผลิตในท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรมา

จำาหน่าย โดยเปิดเป็นประจำาทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์

และในวันนี้ตลาดน้ำาคลองแหพร้อมกลับมาเปิดให้บริ 

การแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านอีก

ครั้ง พร้อมกับการจำาหน่ายสินค้า และปรับรูปแบบตลาดน้ำา

คลองแหโฉมใหม่..” 

แต่..คุณนิพนธ์ไม่ได้เอ่ยถึง “หัวมัน” เลยสักคำา..

คนตาย..น่าน้อยใจ!.

คนตาย..น้อยใจ?

ต

ร้างเสียงฮือฮาและเสียงกรี๊ดสนั่น

ฮอลล์ กับความสนุกสุดฟินที่พุ่งแรง

เบอร์ใหญ่ ในงานแฟนมีตติ้งครั้ง

แรกในประเทศไทยของนักแสดงวัยรุ่นคู่จิ้นคู่

ฮิต โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และนนน-กรภัทร์ 

เกิดพันธุ์ จากซีรีส์ฮอตที่สุดแห่งปี แค่เพื่อนครับ

เพื่อน จาก GMMTV กับงาน “O-N Friend City 

Ohm-Nanon 1st Fan Meeting In Thailand”

แถมยกทีมเพื่อนซี้ เลิฟ-ภัทรานิษฐ์ ลิ้ม

ปติยากร, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค, เดรก-สัตบุตร 

แลดิกี, มาร์ค-ปาหุณ จิยะเจริญ, พร้อม-    

ทีปกร ขวัญบุญ, ล็อตเต้-ฐกร พรหม

สถิตกุล, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุ

วิทย์ ร่วมเปิดโหมดความสนุก

ทุกตารางนิ้ว เสิร์ฟความ

ฟินเต็มกราฟ พร้อมด้วยบิ๊ก

เซอร์ไพรส์กับ 3 แขกรับ

เชิญคนพิเศษ ว่าน-ธนกฤต 

พานิชวิทย์, เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุม

พันธนาสาร และน้องชายสุด

เลิฟของหนุ่มโอม ไทย-ธนัท 

จิตต์สว่างดี ที่จัดเต็มโชว์สุด

เอ็กซ์คลูซีฟเต็มรูปแบบ ตื่น

ตาตื่นใจ ทั้งเวทีแสงสี

เสียงสุดอลังการ

ทำาเอาแฟนๆ 

ทั่วโลก ที่รับชมแบบ 

On Stage และรับ

ชมแบบ Live 

Streaming 

ผ่านทาง 

TTM LIVE 

(Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้

ครอบคลุมทั่วโลก ได้เข้าสู่เมืองอันแสนอบอุ่น

ของโอม-นนน ร่วมสัมผัสโมเมนต์ความสนุก

สุดฟินและความสุขครั้งใหญ่ไปพร้อมกันตลอด 

3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งกระแสความแรงดันแฮชแท็ก 

#OhmNanon1stFM พุ่งทะยานขึ้นเทรนด์ทวิต              

เตอร์อันดับ 1 ของโลก,  ประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนาม รวมติดเทรนด์ทั่วโลกถึง 13 

ประเทศ ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้า

ยูเนี่ยน มอลล์

เปิดฉากความสนุกสุดมันส์กับคอนเซ็ปต์ 

City ซึ่งเป็นเมืองของ 2 หนุ่มคู่ซี้ โอม-นนน ที่

พาแฟนๆ ชาวแดงเขียวได้รู้จักพวก

ส

าเนียลลา ชาเวซ หวังจะซื้อ

สโมสรฟุตบอล “โอ ฮิกกินส์ เอฟ

ซี” ซึ่งเล่นในลีกชั้นนำาของชิลี โดย

เคยอ้างว่าภายในสองสัปดาห์เธอหาเงินได้ 8 

ล้านดอลลาร์ จากบัญชี OnlyFans แต่จะมี

โอกาสซื้อสโมสรที่เธอฝันได้ ต้องระดมทุนให้

ได้ 20 ล้านดอลลาร์

ดาเนียลลา ชาเวซ ซึ่งเป็นหนึ่งในนาง

แบบดังของเพลย์บอย เผยว่า เธอระดมทุน

ได้ 8 ล้านดอลลาร์จากเพจ OnlyFans และ

ต้องการใช้เงินก้อนดังกล่าวในการซื้อสโมสร

ฟุตบอลอาชีพในท้องถิ่นของเธอที่ชิลี

สโมสรดังกล่าวคือ โอ ฮิกกินส์ เอฟซี ซึ่ง

เล่นอยู่ในลีกท็อปไฟว์ชิลี และเธอจะมีโอกาสซื้อ

ได้ก็ต้องมีทุนมากพอ ซึ่งเธอต้องระดมทุนให้ได้

รวม 20 ล้านดอลลาร์ โอกาสที่จะเป็นเจ้าของ

สโมสรในบ้านเกิดของเธอในเมืองรังกากัว ทาง

ตอนใต้ของซานติอาโก ก็สามารถเป็นจริงได้

โอ ฮิกกินส์ ปัจจุบันมีเจ้าของสโมสรเป็น

นักธุรกิจชาวชิลี ชื่อ ริคาร์ โด อาบูโมฮอร์

ชาเวซอ้างว่า เหตุผลเดียวที่เธอตั้งบัญชี 

OnlyFans ก็เพื่อระดมทุนได้มากพอที่จะซื้อโอ 

ฮิกกินส์ เนื่องจากเธอเป็น

แฟนตัวยงของสโมสร

ชาเวซกล่าวให้

สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุ

ชิลี ADN บอกว่า “ฉันเชื่อว่าด้วยทีมบริหาร

ของฉัน เราสามารถทำาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ นำา

ทีมล่าแชมป์กลับมาให้กับรังกากัว ด้วยความ

ทะเยอทะยานสู่ความสำาเร็จ”

“ทีมจะไม่ได้เล่น

เพียงเพื่อแค่ได้มีส่วนร่วม 

ฉันต้องการทีมที่กวาด

ชัยชนะ และสู้เพื่อทุกๆ 

อย่าง”

ฮิกกินส์จำาต้องออก

แถลงการณ์ระบุว่าพวกเขา

ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่ชาเวซ

จะซื้อสโมสร หลังจากสมาชิก

คนหนึ่งที่เป็นผู้นำาของสโมสร

กล่าวว่า ไม่มีแผนที่จะเจรจากับ

ชาเวซ

ชาเวซตอบโต้ผู้นำาสโมสรโอ ฮิกกินส์ คน

ดังกล่าว พร้อมกล่าวหาว่าเป็นพวกกีดกันทาง

เพศ

เธอเขียนลงทวิตเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อน  

ว่า “ฉันระดมทุนได้ 8 ล้านดอลลาร์ วันนี้ฉัน

เห็นข่าวว่าผู้นำาโอ ฮิกกินส์ ไม่ต้องการขาย

ให้ฉัน” ชาเวซเสริม “ริคาร์ โด อาบูโมฮอร์ 

ประกาศขายสโมสรแล้ว และตอนนี้ฉันต้องการ

ด
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
ซื้อ พวกเขามาบอกฉันว่าไม่ ฉันคิดว่าชาย

คนนี้จะจริงจังกว่าที่เป็น และฉันแน่ใจว่าฉัน

สามารถทำาอะไรเพื่อสโมสรได้มากกว่าเขา 

ฉันมาจากพื้นที่นั้น ฉันเป็นแฟน

พันธุ์แท้ แต่เขาไม่ใช่”

ชาเวซมีผู้ติดตาม 1.7 ล้าน

คนบนทวิตเตอร์ และการสมัคร

เป็นสมาชิกบัญชี OnlyFans ของ

เธอมีค่าใช้จ่าย 17 ปอนด์ต่อ

เดือน

เธอกล่าว “ฉันเห็นว่า 

โอ ฮิกกินส์ ประกาศขาย ฉัน

เริ่มแคมเปญเพื่อระดมทุน

เกือบ 20 ล้านดอลลาร์ นั่น

เป็นเหตุผลว่าทำาไมฉันถึงสร้างแอค

เคาต์ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาแนวเพลย์บอย เพื่อ

ที่แฟนๆ จะช่วยฉันระดมทุนได้”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางแบบรายนี้แสดง

ความสนใจในการเป็นเจ้าของสโมสรฟุต 

บอล โดยในปี 2020 ชาเวซลงทุนในสโมสร

ลีกล่างของชิลี รังกากัว ซูร์ สปอร์ตส คลับ 

มาแล้ว.

เขามากขึ้นกว่าเดิม โดยออก

สตาร์ทท่องเมืองด้วย

เพลงแดงกับเขียว, 

แดนเนรมิต และที่เดิม 

ก่อนที่ทั้งคู่จะทักทาย

และต้อนรับแฟนคลับ

ทั่วโลกเข้าสู่เมือง 

O-N Friend 

City งาน

แฟนมีตติ้ง

ครั้งแรก

ในประเทศ 

ไทยอย่างเป็นทางการ 

ท่ามกลางเสียงกรี๊ด

ที่ดังสนั่นฮอลล์ 

และโชว์ที่เรียก

เสียงฮือฮา

และตื่นตา

ตื่นใจสุดๆ คือ 

การโชว์แบตเทิล

ระนาด VS เปีย

โน จากโอม-นนน 

ในเพลง

ดวงเดือน 

สร้างความ

ประทับใจ

ให้แฟนๆ 

อย่างมาก 

ต่อด้วยความสนุกสนานไปกับขบวนเพลงอารมณ์ 

90’s ท่ีท้ังคู่ออกสเต็ปเต้นน่ารักชวนเคล้ิม

จากนั้น 2 หนุ่มก็จับมือคว้าไมค์ร้องเพลง

ซึ้งความหมายดีๆ กับเพลงแค่รู้ว่ารัก แทนคำา

ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุน ให้กำาลัง

ใจและอยู่เคียงข้างกันมาตลอด พร้อมทั้งเผย

ความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆ จนมีน้ำาตาแห่งความตื้น

ตันใจ ปลื้มใจ โดยโอม-นนนเผยว่า “ขอขอบคุณ 

GMMTV ผู้ใหญ่ทุกท่าน ครอบครัว ที่ให้ โอกาส

พวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ และขอบคุณแฟนคลับ

ทุกคนที่อยู่ในฮอลล์และทางบ้านมากๆ ที่คอย

ซัพพอร์ต และรักพวกเรา ซึ่งพวกเราไม่เคยคิด

เลยว่าจะมีคนรักพวกเราเยอะขนาดนี้ ขอบคุณ

ทุกคนมากๆ นะครับ” ก่อนจะส่งท้ายโชว์ด้วย

เพลงสุดพิเศษ เพลงที่เพิ่งเขียนจบ ที่แฟนคลับ

ต่างพร้อมใจร้องตามกันเสียงดังสนั่น.

‘โอม-นนน’จัดแฟนมีตติ้งครั้งแรก

ยกทีมเพื่อนซี้ร่วมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

นางแบบเพลย์บอยระดมทุน

จากOnlyFansเพื่อซื้อสโมสร

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บมจ.ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ 

กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทิพยประกันภัย 

รวมสนับสนุนการจัดคอนเสิรต “Home 

Hope Charity Concert” เพ� อนําเงินบริจาค

ใหสํานักงานขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติ 

(UNHCR) ซึ่งเปนหน�วยงานขององคการ

สหประชาชาติทํางานใหผูลี้ภัยมากวา 72 ป  

ไปชวยเหลือผูลี้ภัยและพลัดถิ่นจากการแปร

เปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศที่มีอยูทั่วโลก

เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 90 พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 

2565  บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 

จึงไดจัดทําผลิตภัณฑ “แยมมอญเบอรรี” 

เปนสินคาพิเศษที่มีจํานวนจํากัด โดยเริ่ม

จําหน�ายในเดือนสิงหาคมนี้ ที่รานดอยคํา

ทุกสาขา และงานโครงการหลวง 53 ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด

สําหรับความพิเศษของ “แยมมอญเบอรรี”

นั้นจะไดสัมผัสความกลมกลอมหอมหวาน 

อันเกิดจากการผสานความหอมของกุหลาบมอญ

ราชินีแหงกลิ่นหอม ชวนหลงใหล หนึ่งใน

ดอกไมทรงโปรดในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

ผสมกับความหวานของเนื้อสตรอวเบอรรี

สายพันธุพระราชทาน ๘๐ ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแนว

พระราชดําริใหมูลนิธิโครงการหลวงพัฒนา

สายพันธุขึ้น โดดเดนดวยรสหวาน และกลิ่น

หอมอันเปนเอกลักษณ ออกมาเปนรสสัมผัส

ที่มีความหวานฉ่ํา หอมละมุน โดยรายได

จากการจําหน�าย “แยมมอญเบอรรี” ทั้งหมด

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด จะ

ทูลเกลาฯ ถวายสมทบกองทุนสิริกิต์ิบรมราชินีนาถ 

ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การจัดคอนเสิรตในคร้ังน้ี จัดข้ึนภายใต

แนวคิด “Net Zero carbon Footprint concert 

for climate refugees” ลดการปลอยกาช

คารบอนออกสูชั ้นบรรยากาศ เพ� อเปนการ

ชวยดูแลสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศใหดี

ยิ่งขึ้น โดยมีกลุมศิลปนสุดฮอต อยาง Patrick 

Ananda  และวง Yesindeed  มารวมสราง

สีสันในงาน ณ ESC Hall (ESC Park Hotel)  

รังสิต

ทิพยประกันภัย สนับสนุน การจัดคอนเสิรต “Home Hope Charity Concert” 

คอนเสิรตที่จัดขึ้นเพ� อชวยเหลือสิ่งแวดลอมและผูลี้ภัยธรรมชาติ

ดอยคํา เปดตัวผลิตภัณฑใหม “แยมมอญเบอรรี” ลิมิเต็ด อิดิชัน 

เน� องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา    

นอกจากน้ันยังมีผลิตภัณฑใหมในกลุม 

Ready to Cook ที่มีทั้ง “น้ําแกงสมและน้ํา

ตมยําเขมขน” แบบตนตํารับ อรอยกลมกลอม 

ถึงเคร� องสมุนไพร ผลิตจากสมุนไพรคัดสรร

พิเศษ วัตถุดิบแทจากธรรมชาติ ไมเจือสี ไม

แตงกลิ่นสังเคราะห อรอย ครบ จบในซอง

เดียวแบบไมตองปรุงเพิ่ม 

รวมถึงผลิตภัณฑ “ซอสสปาเกตตี” 

มะเขือ เทศเขมขนผสานกลิ่ นหอมของ

สมุนไพรสไตลอิตาเลียนใหรสชาติอรอย

กลมกลอม ผลิตจากมะเขือเทศคุณภาพดี

ที่คัดสรรพิเศษ เคี่ยวซอสอยางพิถีพิถันดวย

สูตรลับความอร่อยแบบฉบับตัวจริงเรื่อง

มะเขือเทศของดอยคํา มีกล่ินหอมของออริกาโน 

ชวยเพิ่มอรรถรสความอรอยชวน ลิ้มลอง 

รสชาติกลมกลมแบบไมตองปรุงเพิ่ม และ

ยังมีผลิตภัณฑ“พิซซาสเปรด” จากดอยคํา 

เพิ่มมิติรสชาติความอรอยเสมือนรับประทาน

พิซซา ดวยมะเขือเทศชั้นดี ผสมพริกเล็กนอย

เพ� อเพิ่มรสเผ็ด พรอมกลิ่นหอมของออริกาโน 

ไมวาจะรับประทานคูกับขนมปง แซนดวิช 

เบอรเกอร เครป ไสกรอก หรือเฟรนฟรายส 

เพียงแคบีบและปาด สามารถรังสรรคความ

อรอยพรอมเสิรฟไดอยางรวดเร็ว 

ดอยคํา ยังมีผลิตภัณฑอีกมากมาย 

อาทิ น้ําออเจา น้ําเห็ดถั่งเชา ผลิตภัณฑ

ในกลุมมะเขือเทศ น้ําลิ้นจี่ น้ําเสาวรส น้ํา

มิกซเบอรรี น้ําสตรอวเบอรรี ผลไมแปรรูป

ตางๆ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดดอยคํามีความมุงมั่น

ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยตอการ

บริโภคตามมาตรฐานสากล โดยใชแนวทาง

บริหารตามศาสตรพระราชา ยึดหลักการ

มีความรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจเพ� อสังคม 

ดวยเหตุน้ี แมปจจุบันประเทศไทยและท่ัวโลก

กําลังประสบปญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

อัตราเงินเฟอทั่วโลก คาครองชีพ ราคาสินคา

ตางๆ พาเหรดกันขึ้นราคา แตดอยคํายังคง

ยืนหยัดไมปรับขึ้นราคาสินคาดอยคําทุกชนิด 

เพ� อลดภาระผูบริโภคและอยูเคียงขาง

สังคมไทย

พบกับ “แยมมอญเบอรรี” และ

ผลิตภัณฑใหมพรอมปรุง พรอมดวยผลิตภัณฑ

น้ําผลไม ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปตางๆ ของ

ดอยคําไดที่รานดอยคํา และรานครอบครัว

ดอยคําทุกสาขา หรือสามารถสั่งซื้อสินคา

ออนไลนไดที่ https://www.facebook.com/

DoikhamOfficialShop 

"จอหนสัน เบบี้" โดย บริษัท จอหนสัน 

แอนด จอหนสัน คอนซูเมอร (ประเทศไทย) 

รวมกับ Pantip.com เว็บไซตคอมมูนิตี้ช� อดัง

ของเมืองไทย จัดกิจกรรมภายใตแคมเปญ 

“Heart of a Mom ถาใจเปนแมเราก็คือแม” 

ยืนหยัดเคียงขางแมทุกคนโดยไมแบงแยก 

ไมวาจะเปนคุณแม LGBTQ+ คุณแมที่แตก

ตางทางสถานะทางการเงิน คุณเมเลี้ยงเดี่ยว 

หรือคุณแมท่ีไมตรงกับพิมพนิยม พรอมชวน

ทุกคนในสังคมรวมสนับสนุนทุกหัวใจของ

ความเปนแม ที่ทําทุกอยางเพ� อใหลูกได

เติบโตอยางมีความสุขในแบบของตัวเอง 

เพราะเราเช� อวาความเปนแมควรนิยามกัน

ที่หัวใจของแมที่รักลูกดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ไมใชตามบรรทัดฐานแบบเดิม ๆ

จอหนสัน เบบี้ และ Pantip.com ขอ

เชิญชวนทานรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

นิยามคําวา “แม” ในแบบคุณ เพ� อเปล่ียนแปลง

ความหมายของคําวาแมในแบบเดิมๆ สูการ

เปดใจใหแมทุกรูปแบบ และใหคําวาแมมีไว

สําหรับ “แมทุกคน” อยางแทจริง

ผูสนใจสามารถรวมกิจกรรม “Heart 

of a Mom ถาใจเปนแมเราก็คือแม” ได

ตั้งแตวันนี้ - 25 สิงหาคม ทางกระทูพันทิปที่ 

http://www.pantip.com/activities/johnsons-

baby โดยสมาชิกพันทิปที่แสดงความคิดเห็น

ได โดนใจมากที่สุด จะมีสิทธิ์ลุนรับของที่ระลึก

จากจอหนสัน เบบ้ี มูลคา 500 บาท จํานวน 

20 รางวัล ประกาศผลพรอมกันวันที่ 7 

กันยายน 

จอหนสัน เบบี้ จับมือ พันทิปดอทคอม 

ชวนนิยามคําวา “แม” ในแบบของคุณ

ภายใตแคมเปญ “Heart of a Mom ถาใจเปนแมเราก็คือแม” วันนี้ - 25 สิงหาคม 2565

สตารบัคส ประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 24 ป เปดตัวกลุมเคร� องด� มใหม Starbucks 

Refreshers™     สตารบัคส ประเทศไทย นําโดย เนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผูจัดการ 

สตารบัคส ประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 24 ปการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เดินหนา

ตอกย้ําความสําคัญดานสัมพันธภาพกับผูคนและชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจ ในโอกาสพิเศษนี้ 

สตารบัคส ประเทศไทย ยังไดเปดตัวกลุมเคร� องด� มใหม สตารบัคส รีเฟรชเชอร (Starbucks 

Refreshers™) ซ่ึงประกอบไปดวย สตรอเบอรร่ี อาซาอิ วิธ เลมอนเนด สตารบัคส รีเฟรชเชอร 

(Strawberry Açaí with Lemonade Starbucks Refreshers™) และ พิงค ดริงค วิธ สตรอเบอรร่ี 

อาซาอิ สตารบัคส รีเฟรชเชอร (Pink Drink with Strawberry Açaí Starbucks Refreshers™) 

ซึ่งเปนเคร� องด� มเชคจากการผสมผสานอยางลงตัวของน้ําผลไมและเนื้อผลไม เติมความสดช� น 

พรอมดับกระหายไดเปนอยางดี

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวกันยา 

ไลใหม

๖,๙๗๓.๘๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๒ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอแอปเปล รุนไอโฟน 

๖ พลัส

๑ เคร� อง นางสาวกันยา 

ไลใหม

๔,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๓ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๓ รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอฮอนดา สี

ดําหมายเลขทะเบียน ๔ กด ๔๒๑๖ 

กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ 

MRHRU๕๘๗๐FP๑๐๔๘๘๗ หมายเลข

เคร� องยนต R๑๘ZF๑๐๑๑๐๘๕ 

๑ คัน นางสาวกันยา 

ไลใหม

๕๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๓ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร เลขท่ี

บัญชี ๗๒๒-๒-๓๘๖๐๑-๗ ช� อบัญชี นาย

พรชัย อูม่ัน

- นายพรชัย 

อูม่ัน

๗๒๒,๕๓๒.๑๒ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย ๒ เลขท่ี

บัญชี ๖๗๒-๒-๑๑๙๖๕-๕ ช� อบัญชี นาย

มานิตย เกกสูงเนิน

- นายมานิตย 

เกกสูงเนิน

๔๐๙,๖๖๓.๙๓ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส สุขุมวิท 

๑๐๑/๑ เลขท่ีบัญชี ๐๐๒-๑-๔๑๖๙๑-๖ ช� อ

บัญชี นายสุรเดช จันทรมา

- นายสุรเดช 

จันทรมา

๓๑,๐๖๘.๐๓ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเอกมัย เลขท่ีบัญชี 

๐๕๙-๒-๗๖๓๘๓-๖ ช� อบัญชี นายธนายุทธ 

โสวรรณนีย

- นายธนายุทธ 

โสวรรณนีย

๔๙,๙๗๑.๗๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาดิ อเวนิว รัชโยธิน 

เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๙๘๙๐๙-๓ ช� อบัญชี 

นายปริญญา กําจัดภัย

- นายปริญญา 

กําจัดภัย

๒๑๐,๐๘๗.๐๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๙๙๔,๗๙๖.๗๘ บาท 

(หน่ึงลานเกาแสนเกาหม� นส่ีพันเจ็ดรอยเกาสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายอิทธิพล หอมประเสริฐ กับพวก 

(นางสาวอุไรรัตน ซิบเข)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสายลม ราวิชัย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หมายเลข

ทะเบียน บล ๒๗๒๙ จังหวัดเชียงราย 

ย่ีหอโตโยตา สีเทา หมายเลขตัวรถยนต 

MR032LNG705002708 หมายเลข

เคร� องยนต 5L-9011224

๑ คัน นางสายลม 

ราวิชัย

๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๖ มกราคม 

๒๕๖๕)

๒ อาวุธปนลูกซองยาว ขนาดเบอร ๑๒ 

หมายเลขปน ๐๙๐๑๘๖๖๕ หมายเลข

ทะเบียน ชม ๐๑/๕๓๕๐๐๐๒ ยี่หอ ไบคาล  

รุน MP-๑๘EM-M ยาว ๒๘ นิ้ว

๑ กระบอก นายมานพ 

ราวิชัย

๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ เมษายน 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน

สองหม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายคดีนางสายลม ราวิชัย กับพวก

ลงช� อ

(นางสาวมาลีรัตน ทะวะบุตร)

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๔

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน

หนังสือจาก  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

ลงช� อ

(นายกองภพ มีภู)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน

หนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายกฤษณะ แกวพรหม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี เลขท่ี

บัญชี ๑๑๕๓๖๘๖๓๒๕ ช� อบัญชี 

นายกฤษณะ แกวพรหม

- นายกฤษณะ 

แกวพรหม

๑๒๒,๘๙๙.๒๑ 

บาท พรอมดอก

ผล (ณ วันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินตาม

คําสั่งที่ ย.

๕๙/๒๕๖๕ 

รายการที่ ๑

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

สาขาถนนสุดบรรทัด (สระบุรี) เลขที่

บัญชี ๙๘๐๒๐๗๖๗๔๖ ช� อบัญชี 

นายกฤษณะ แกวพรหม

- นายกฤษณะ 

แกวพรหม

๕,๔๑๘ บาท

พรอมดอกผล (ณ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินตาม

คําสั่งที่ ย.

๕๙/๒๕๖๕ 

รายการที่ ๒

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 

สาขาโรบินสันสระบุรี เลขที่บัญชี 

๒๐๓๖๘๑๖๓๕๓๙ ช� อบัญชี 

นายกฤษณะ แกวพรหม

- นายกฤษณะ 

แกวพรหม

๙๓,๐๐๕.๔๘ บาท 

พรอมดอกผล (ณ 

วันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินตาม

คําสั่งที่ ย.

๕๙/๒๕๖๕ 

รายการที่ ๓

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒๒๑,๓๒๒.๖๙ บาท 

(สองแสนสองหม� นหน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายคดีนายกฤษณะ แกวพรหม กับพวก

พ.ต.ท.

(วินยู ศิริ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุริยา สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒๒๑,๓๒๒.๖๙ บาท 

(สองแสนสองหม� นหน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล



13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

The Standard, Bangkok Mahanakhon 

(เดอะ สแตนดารด แบงค็อก มหานคร) 

โรงแรมแหงใหมลาสุดและเปนแฟล็กชิพของ

แบรนด The Standard ในเอเชีย พรอม

เปดใหบริการอยางเปนทางการแลววันนี้ 

ประกอบดวยหองพักและหองสวีททั้งหมด 

155 หอง และโลเคชั่นที่ตั้งอยูใจกลางเมือง

ทําใหการเดินทางนั้นงายดาย รายลอมดวย

แหลงแฮงคเอาทสุดชิคมากมายที่ซอนอยู

ในแนวตรอกซอกซอย อีกทั้งยังเปนฝงเมือง

เกาของกรุงเทพฯ ที่มีความโดดเดนดาน

วัฒนธรรม และศิลปะทองถิ่น อันเปนเสน�ห

ของพ้ืนท่ี ทําใหชุมชนแถบน้ีเปนยานสุดครีเอทีฟ

ยานหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยโรงแรมแหงนี้

จะสะทอนความเปนเมืองหลวงที่เปยมดวย

พลังของกรุงเทพฯ ผานนิยาม Anything But 

Standard ภายใตจุดยืนของแบรนด The 

Standard  ท่ีพรอมสรางสรรคและมอบประสบการณ

ที่แตกตางใหกับผูมาเยือนทั้งสิ่งอํานวยความ

สะดวกอันน�าต� นตาต� นใจ ตลอดจน หองประชุม

และเร� องอาหารและเคร� องด� มถึง 6 แหงที่อยู

ในโรงแรมใหคุณไดเพลิดเพลินไมรูจบ

เศรษฐา ทวีสิน ประธานกรรมการ

Standard International (สแตนดารด 

อินเตอรเนชั่นแนล) กลาววา “เปนความ

ภาคภูมิใจอยางยิ่งกับการเปดตัวของโรงแรม 

เดอะ สแตนดารด แบงค็อก มหานคร ใน

ประเทศไทย ซ่ึงเราเช� อวา แลนดมารกแฟล็กชิป

แหงนี้ จะสรางปรากฏการณที่ทั ่วโลกตาง

ตองจดจํา ไมเพียงเฉพาะแคในภูมิภาคเอเชีย

เทานั้น และเรามั่นใจวา เดอะ สแตนดารด 

แบงค็อก มหานคร จะประสบความสําเร็จใน

การสงมอบประสบการณ ไลฟสไตลที่เหนือ

ความคาดหมาย และแตกตางจากโรงแรม

อ� นๆ ในประเทศไทย”

หองพักอันทันสมัยและสวยงามของ

โรงแรมถูกตกแตงใหความรูสึกน�าคนหาดวย

การเลือกใช โทนสีสันสบายตา พรอมโซน

บารภายในหองพักที่ถูกตกแตงดวยไฟออนๆ 

สะทอนความหรูหรา ตามดวยเฟอรนิเจอร

สไตลเรโทรที่ชวยชูองคประกอบของหองใหดู

มีอะไร ในสวนของหอง Bigger Penthouse 

มาพรอมขนาด 144 ตร.ม. ท่ีมีความกวางใหญ

สุดโออา มีหองครัวที่เหมาะสําหรับจัดงาน

เล้ียงสวนตัว หรือสังสรรคกับครอบครัว คนรูใจ 

โดยเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องครัวสุดทันสมัย

อยางแบรนดระดับโลก Gaggenau รวมไปถึง

The Standard, Bangkok Mahanakhon 

โรงแรมแฟล็กชิพในเอเชีย พรอมเปดอยางเปนทางการแลว

หองนํ้าท่ีมาพรอมอางอาบนํ้าใหญโต บวกกับ

ตนไมที่ ใหความรูสึกถึงธรรมชาติราวกับ

เหมือนอยูบานที่อบอุน

ดวยหองอาหาร บาร และสถานที่ไนท

ไลฟ ถึง 6 แหงดวยกัน The Standard, Bangkok 

Mahanakhon จึงกลายเปนจุดหมายปลายทาง

ที่รวมแหลงแฮงคเอาท ใหมสําหรับนักชิม

และนักด� มไปโดยปริยาย ไมวาจะเปน The 

Standard Grill รานสเต็กเฮาสสไตลอเมริกัน

แบบออริจินัลที่มีแมแบบมาจากกรุงนิวยอรก

ในยาน Meatpacking District พรอมเสิรฟ

ตั้งแตอาหารเชา ไปจนถึงมื้อเย็นแสนอรอย

เมนูไฮไลทคงหนีไมพน The Standard BKK 

Wagyu Burger เบอรเกอรเนื้อฉ่ําชิ้นโต

เขากันไดดีกับฟวกราส หรือทาทารเนื้อ และ

สเต็กเนื้อนุมชุมลิ้นที่พรอมเสิรฟสไตล table-

side จากรถเข็นท่ีทางเราครีเอทข้ึนมาโดยเฉพาะ

ทํามาจากไมและหินออนสุดคลาสสิก ไมพอ

ลิสตเคร� องด� มค็อกเทลก็ตอบโจทยสายด� ม

โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากยุค 1920 

ชวงยุคตองหาม (prohibition era) ในกรุงนิวยอรก

และกรุงเทพ ตามดวยเมนูไวนหลากชนิดรอ

ใหคุณมาลิ้มลอง

ดวยวิวเมืองเต็มๆ บวกกับแสงจาก

ธรรมชาติ หองประชุมทั้งหมด 4 หอง ของ

เรานั้นถูกออกแบบใหตอบโจทยกับผูที ่

ตองการประชุมทั้งงานแบบจริงจัง หรือ

งานสนุกสังสรรคก็ไมเวน ครบครันดวย

เทคโนโลยีสุดทันสมัย และบริเวณสวนกลาง

อันกวางขวางเพ� อรองรับงานอีเวนทหลากหลาย

สไตลตั้งแตงานเลี้ยงตอนรับ เวิรคช็อป 

โปรดักชั่น  และอีกมากมาย  โดยมีพื้นที่

ขนาดใหญที่สุดที่ 126 ตร.ม และเพดานสูง

ถึง 3.2 เมตร สามารถรองรับไดถึง 80 ที่นั่ง

สไตลเธียเตอร

รวมเปดโรงแรมไปกับเรากับแพ็กเกจ

สุดปง Bite into Bangkok ซึ่งสามารถสํารอง

แพ็กเกจไดตั้งแตวันนี้ - 30 กันยายนและ

เขาพักไดตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม - 30

กันยายน พรอมรับเครดิตสูงสุด 5,000 บาท 

สําหรับนํามาใชในสวนของอาหาร เคร� องด� ม 

อัปเกรดหองพัก หรือคลาสออกกําลังกาย

สวนตัว 

ทั้งนี้สามารถสํารองแพ็กเกจนี้ผาน

ทางเว็บไซตเทาน้ันท่ี https://bit.ly/3OZMxVE

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอ็กโก กรุป รวมปองกันการแพรระบาด

ของโควิด-19 ในสถานศึกษาอยางตอเน� อง 

ดวยการสนับสนุนอุปกรณปองกันโควิด-19 

และอุปกรณจัดการขยะติดเชื้อและสงเสริม

การคัดแยกขยะอยางถูกตองและเหมาะสม

แกโรงเรียนวัดราชบพิธ ประกอบดวยเคร� อง

วัดอุณหภูมิ เคร� องจายเจลแอลกอฮอลอัตโนมัติ 

แอลกอฮอล สบูเหลวลางมือ หนากากอนามัย 

ถุงมือทางการแพทย ถุงมือยางทําความสะอาด

ถังขยะแยกประเภท และถุงขยะอันตราย 

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนกลับเข้าห้องเรียน

แบบ On-site ไดอยางปลอดภัยและสามารถ

เรียนรู ไดอยางเต็มศักยภาพ โดย นางสาว

ศิริรัชต วงศปยะ ผูจัดการฝายส� อสารองคกร 

เอ็กโก กรุป เปนผูแทนบริษัทฯ สงมอบ

อุปกรณปองกันโควิด-19 และอุปกรณจัดการ

ขยะติดเช้ือและคัดแยกขยะใหแก นายปราโมทย 

ทวีต๊ังตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 

ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

นางสาวศิริรัชต วงศปยะ ผูจัดการ

ฝายส� อสารองคกร เอ็กโก กรุป เปดเผยวา 

“เอ็กโก กรุป เล็งเห็นความสําคัญของการสง

เสริมใหเยาวชน ซึ่งเปนวัยตนทางที่จะเติบโต

ไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศ ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอยางเต็มที่ ทามกลางขอจํากัดจาก

สถานการณ โควิด-19 บริษัทจึงสนับสนุน

อุปกรณปองกันโควิด-19 และสงเสริมการ

จัดการขยะติดเชื้ออยางถูกวิธีใหแกโรงเรียน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 85 แหงทั่ว

ประเทศ และลาสุดไดสงมอบใหแกโรงเรียน

วัดราชบพิธ โดยนับต้ังแตเกิดการแพรระบาด

ของโควิด-19 ชวงตนป 2563 ถึงปจจุบัน 

เอ็กโก กรุป มีสวนรวมชวยเหลือและสนับสนุน

การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชนในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 

ของประเทศอยางตอเน� อง รวมมูลคาทั้งสิ้น

กวา 55 ลานบาท”

นายปราโมทย ทวีต๊ังตระกูล ผูอํานวยการ

โรงเรียนวัดราชบพิธ เปดเผยวา “โรงเรียน

วัดราชบพิธกลับมาเปดการเรียนการสอน

เอ็กโก กรุป มอบอุปกรณปองกันโควิด-19 แก รร.วัดราชบพิธ 

สนับสนุนใหเยาวชนไดเรียนรูแบบ On-site อยางปลอดภัย

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ในรูปแบบ 

On-site ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 

เปนตนมา แตทางโรงเรียนและผูปกครอง

ยังมีความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการแพร่

ระบาดของโควิด-19 เน� องจากโรงเรียนมี

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม

ประมาณ 2,000 คน ซึ่งมีบางสวนเดินทางมา

จากเขตพื้นที่อ� นและตางจังหวัด ประกอบกับ

งบประมาณที่มีจํากัด ทางโรงเรียนจึงขอรับ

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดูแลความสะอาด

และความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน 

ในโอกาสน้ีขอขอบคุณเอ็กโก กรุป ท่ีชวยสนับสนุน

อุปกรณรักษาความสะอาดและความปลอดภัย

ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห ซ่ึงโรงเรียน

จะนําวัสดุและอุปกรณที่ ไดรับไปใช ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดเพ� อดูแลนักเรียนตอไป”

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนประธานเปดการประชุมวิชาการ สผ. 

ประจําป พ.ศ. 2565 งาน 30 ป กองทุน

สิ่งแวดลอม และการมอบรางวัล EIA 

Monitoring Awards 2021 “47 ป สผ. 

สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ� อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น เวลา 8.30 น.

มณีสุดา ศิลาออน ประธานเจาหนาท่ี

สํานักพัฒนาความยั่งยืนและส� อสารองคกร 

บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท จัดงานแถลง

ขาว “เทศกาลไหวพระจันทร 2022” พรอม

เปดตัวขนมไหวพระจันทร 3 รสชาติใหม 

โดยมี อาจารยคฑา ชินบัญชร ท่ีจะมาแนะนํา

เคล็ดลับไหวพระจันทรรับพลังบวก พรอม

รวมพูดคุยในงาน วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 

เวลา 13.00-15.00 น. ณ S&P Hall สุขุมวิท 26

ยกใหเปนอีกหนึ่งไอดอลคนบันเทิง 

สําหรับ พระเอกรุนใหญ “แทง-ศักดิ์สิทธิ์ 

แทงทอง” ที่ทั ้งเกาและเกง แถมยังดูแล

ตัวเองไดดี โดยเฉพาะเร� องสุขภาพ จนได

รับเลือกใหเปน แบรนดแอมบาสเดอรคน

แรกของ “ขาวมาบุญครอง” ดวยความที่ 

“แทง ศักดิ์สิทธิ์” เปนนักแสดงที่เปนที่รูจัก

ของทุก generation และสามารถเช� อม

หลากหลายวัย หลากหลายไลฟสไตลเขาดวยกัน 

ผานบทบาท หนาที่ และไลฟสไตลสวนตัว 

ทั้งการเปนนักรอง นักแสดง และพิธีกรท่ี

ดูแลตัวเอง ทั้งนี้ เน� องในโอกาสครบรอบ 

44 ป ขาวมาบุญครองเตรียมปลอยแคมเปญ

พิเศษ “ฉลองครบรอบ 44 ป ขาวมาบุญครอง 

จัดหนัก แจกทองคําทุกสัปดาห” ยกทัพ

ของรางวัลมากมาย ประกอบดวย ทองคํา 

44 เสน ,รถจักรยานยนตไฟฟา และรางวัลใหญ 

รถยนตไฟฟา โดยสามารถติดตามรายละเอียด

แคมเปญไดที่ Facebook  Fanpage ขาว

มาบุญครอง และ LINE Official @mah-

boonkrongrice

พิซซา ฮัท 1150 พรอมเสิรฟความ

อรอยสุดยูนีคการันตีโดย เชฟออฟ ณัฐวุฒิ 

ธรรมพันธุ เชฟคนดังระดับประเทศที่กลับมา

อีกครั้งกับพิซซา ฮัท นาโช บราโว (Pizza 

Hut Nacho Bravo) ซึ่งไดแรงบันดาลใจ

จากสตรีททาโก (Street taco) อาหารเม็กซิกัน

ยอดฮิต มีใหเลือกอรอยทั้งเนื้อวัวหรือเนื้อ

ไกสุดชุมฉ่ํา เขากันไดอยางลงตัวกับถั่วอบ 

พริกเขียว มะกอกดํา ผักกาดแกว นาโช 

และซาวครีม พิเศษสุดกับครั้งแรกที่ลูกคา

จะไดสนุกกับการเติมท็อปปงโรยหนาพิซซา

ตามชอบดวยตัวเอง แฟนๆ สามารถสัมผัส

ความสนุกและรสชาติแปลกใหมสไตลสตรี

ทฟูดเม็กซิกันของพิซซา ฮัท นาโช บราโว 

ในราคาเพียง 499 บาท พรอมรับฟรี! 

พิซซาหมวดดีลักซและเลิฟเวอร ขนาดกลาง 

1 ถาด ตั้งแตวันนี้-30 กันยายน ที่ราน

พิซซา ฮัท ทุกสาขา หรือสั่งผานบริการ

เดลิเวอรี โทร.1150 เว็บไซต www.pizzahut.

co.th และพิซซา ฮัท แอปพลิเคชัน

พีพีทีวี ชอง 36 ไดรับการสนับสนุน

จากกองทุน ป.ป.ช. ระดมผูทรงคุณวุฒิภาครัฐ 

การเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม นําโดย 

ชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา, นิวัติไชย 

เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช., มานะ นิมิตรมงคล 

เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย), 

ร� นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย, บรรยง พงษพานิช ประธาน

กรรมการบริหารกลุมภารกิจการเงินธนาคาร

เกียรตินาคินภัทร เปนตน เปดเวทีเสวนา

ออนไลนในหัวขอ “ปราบคอรรัปชัน ทางออก

ลงทุนไทย” วันพุธที่ 10 สิงหาคม นี้ เวลา 

09.30 - 15.00 น. ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ 

ศูนยการคาสยามพารากอน ดําเนินรายการ

โดย สุทธิชัย หยุน และ ดร.วิทย สิทธิเวคิน

ผูที่สนใจเขารวมรับชมการถายทอดสด 

และรวมแสดงความคิดเห็นงานเสวนาคร้ังน้ี 

สามารถลงทะเบียนไดแลววันนี้ ทาง www.

pptvhd36.com/webinar

หองอาหารเลอ มาแรงน ณ โรงแรม

เคปราชา ศรีราชา ขอเชิญชวนทุกทานมา

รวมสรางความประทับใจและบอกรักคุณ

แมผูเปนที่รัก ดวยความอรอยเลิศรสของ

บุฟเฟตอาหารมื้อค่ํากับเมนูพิเศษที่เชฟ

รังสรรคขึ้นเปนพิเศษใหคุณลิ้มลอง อาทิ 

คาราวานสลัด ซุป มุมอาหารทะเลสดใหม 

พิซซา พาสตา ซูชิ ซาชิมิ ขาแกะอบ ขาหมู

แฮมอบ ไอศกรีม น้ําพุช็อกโกแลต ผลไม

ตามฤดูกาล พรอมเคกและของหวานอรอย

โดนใจ คุณลูกพาคุณแมมาดินเนอรม้ือพิเศษ

ในวันสําคัญนี้ ไดตั้งแตเวลา 18.00-22.00 น. 

ในราคาเพียง 550++ บาท/ทาน (เด็กอายุ

ต่ํากวา 12 ป หรือสูงไมเกิน 120 ซ.ม. ลด

ครึ่งราคา) พิเศษ คุณแมรับประทานฟรี

พรอมรับคัพเคกแสนอรอยฟรี สํารองที่นั่ง

ลวงหนา หรือสอบถามเง� อนไขโปรโมชั่น

เพิ่มเติม กรุณาติดตอ โรงแรมเคปราชา 

ศรีราชา โทร. 0-3831-4288 ตอ 232 หรือ

เยี่ยมชมเว็บไซต www.caperacha.com

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

แถลงขาวพรอมจัด “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2565”    ศ.(พิเศษ) 

ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม (อว.) เปนประธานแถลงขาวจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ประจําป 2565” ภายใตแนวคิด ศิลปะ วิทยาศาสตรและนวัตกรรม เพ� อสังคมที่ยั่งยืน เพ� อสง

เสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของ

การขับเคล� อนพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง 

อว. และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ (ที่ 2 จากขวา) ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ ใหการตอนรับ ณ หองโถงช้ัน 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรร
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ยอดเสียชีวิตกาซาเพิ่มเป็น 29 ราย 

กาซาซิตี • ยอดผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงในฉนวนกาซา

เพ่ิมเป็น 29 ราย ในจำานวนน้ีมีเด็ก 6 ราย และผู้หญิง 4 

ราย เอเอฟพีรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ระ                                       

บุเมื่อวันอาทิตย์ เผยด้วยว่ามี 253 คนในฉนวนกาซาท่ี

ได้รับบาดเจ็บ นับต้ังแต่อิสราเอลโจมตีเมื่อวันศุกร์ ความ

รุนแรงคร้ังน้ีนับเป็นคร้ังท่ีเลวร้ายท่ีสุดในฉนวนกาซานับ                                                                          

แต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เมื่อปีที่แล้ว ที่

ทำาลายล้างดินแดนที่ยากจน ซึ่งเป็นบ้านของชาวปาเลส 

ไตน์ราว 2.3 ล้านคน และบังคับให้ชาวอิสราเอลนับไม่

ถ้วนต้องหาที่พักพิงจากการถูกโจมตีด้วยจรวด อิสราเอล

กล่าวว่าเป็นความจำาเป็นที่ต้องเปิดปฏิบัติการยึดเอาให้ได้

ก่อนเพื่อความได้เปรียบต่อกลุ่มอิสลามญิฮาด เนื่องจาก

กลุ่มนี้กำาลังวางแผนโจมตีในเร็วๆ นี้ หลังความตึงเครียด

ตามแนวชายแดนอิสราเอลกับฉนวนกาซามาหลายวัน

เชื่อเชื่อมโยงสังหาร 4 ศพรัฐนิวเม็กซิโก

อัลบูเคอร์คี • ตำารวจรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐกล่าวเมื่อวัน

เสาร์ว่า พวกเขากำาลังสืบสวนคดีฆาตกรรมชายมุสลิม 3 

คนที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมรายที่ 4 เมื่อปีที่

แล้ว เอเอฟพีรายงานว่ากรมตำารวจอัลบูเคอร์คีกล่าวใน

แถลงการณ์ว่า พวกเขาพบเหยื่อรายล่าสุดในคืนวันศุกร์ที่

ผ่านมา แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร บอกเพียงเป็นชายอายุ 20 

กลางๆ เป็นชาวมุสลิมและเป็นชาวเอเชียใต้ เชื่อว่าการ

ฆาตกรรมเมื่อวันศุกร์อาจเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมชาย

มุสลิม 3 คน ซึ่งล้วนมาจากเอเชียใต้เหมือนกัน ก่อน

หน้านี้ ชายมุสลิมชาวปากีสถานอายุ 27 ปี ถูกพบเป็นศพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และชายวัย 41 ปี ถูกพบเมื่อ 26 

กรกฎาคม ตำารวจสืบสวนกำาลังตรวจสอบว่าเหตุฆาตกรรม

เหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไรกับการเสียชีวิตของชายชาว

มุสลิมจากอัฟกานิสถานที่ถูกสังหารเมื่อ 7 พฤศจิกายน 

2564 

คุมตัวอดีตดับเพลิงฝรั่งเศสหลังจุดไฟป่า

มาร์กเซย • ฝรั่งเศสควบคุมตัวอดีตอาสาสมัครดับเพลิง

ต้องสงสัยว่าก่อไฟป่า 2 แห่งทางตอนใต้ของประเทศเมื่อ

ต้นสัปดาห์ที่แล้ว เอเอฟพีรายงานว่า ราฟาเอล บาลล็องด์ 

อัยการเมืองเบซิเยร์ กล่าวว่า เมื่อวันเสาร์ ชายวัย 33 ปี 

ยอมรับว่าเป็นคนจุดไฟที่เผาทำาลายพื้นที่ปลูกพืชพรรณ 

500 ตารางเมตร ในจังหวัดเอโรต์ เมื่อช่วงหัวค่ำาของวัน

อังคารที่แล้ว เขายังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จุดเพลิงผลาญอีก

แห่งในช่วงก่อนหน้าวันเดียวกันนั้น แต่ปฏิเสธความรับผิด

ชอบใดๆ โดยอ้างว่าเมา สำาหรับชายคนดังกล่าวเคยเป็น

อาสาสมัครผจญเพลิงในพื้นที่อื่นของฝรั่งเศส ถูกควบคุม

ตัวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยเขาอาจต้องโทษจำาคุกสูงสุด 10 ปี 

เมื่อขึ้นศาลในเดือนหน้า.

นในโซเชียลมีเดียจีนเรียกเธอว่า “แม่มด” บ้าง 

“ตัวแสบ” บ้าง หรือ “อีนางร้าย” บ้าง

เพราะการมาเยือนไต้หวันของเธอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

มา ยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันอย่างรุนแรง

แต่ถ้าถามผู้นำาจีนเช่นประธานาธิบดีสี จิ้นผิง หรือ

รัฐมนตรีต่างประเทศหวัง อี้ ก็จะรู้ว่าประวัติการเมืองของ

แนนซี เพโลซี ในฐานะผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นั้น เธอมีจุดยืน

วิพากษ์จีนอย่างต่อเนื่องมายาวนานแล้ว

ในวัย 82 วันนี้ เพโลซีคงจะต้องการจะรักษาจุดยืนอย่าง

นั้นในช่วงก่อนจะทิ้งทวนออกจากแวดวงการเมือง

ย้อนกลับไปปี 1991 ซึ่งคือ 2 ปีหลังจาก “เหตุการณ์

จัตุรัสเทียนอันเหมิน” ที่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาถูกกองกำาลังพรรคคอมมิวนิสต์บดขยี้ ณ จัตุรัส

เทียนอันเหมินกลางกรุง

เพโลซีกับ ส.ส.อเมริกันอีก 2 คนไปปรากฏตัวที่จัตุรัส

แห่งนั้น

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าภาพชาวจีน

พอไปถึงจุดนั้น เธอกับพวกก็คลี่แบนเนอร์ผ้าเล็กๆ มี

ข้อความเขียนด้วยมืออ่านได้ความว่า “แด่ผู้ที่เสียชีวิตเพื่อ

ประชาธิปไตยในจีน”

ตำารวจจีนรุดมาที่เกิดเหตุโดยพลัน เข้ามาสกัดนักข่าว

ฝรั่งที่ตามมาทำาข่าวและไล่เพโลซีกับพวกออกไป

เธอเล่าในภายหลังว่า “เราวิ่งหนีตำารวจจีนเกือบเอาตัว

ไม่รอด...”

ตอนนั้นเธอเป็นเพียง ส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เนียใหม่ๆ ไม่

ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนัก

อีกทั้งกลไกการออกข่าวของจีนยังไม่ทันสมัยเหมือนวันนี้

หลังจากนั้นไม่กี่วัน กระทรวงการต่างประเทศจีนออก

แถลงการณ์ประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น “เรื่องตลกร้าย

ที่มีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า”

คนที่ไม่เห็นว่าตลกตรงไหนคนหนึ่งคือ ไมค์ ชีนอย อดีต

หัวหน้าสำานักงาน CNN ประจำาปักกิ่ง 

เขาบันทึกเหตุการณ์วันนั้นว่า เพโลซีเป็นสาเหตุที่ทำาให้

เขาถูกตำารวจจีนจับในที่เกิดเหตุ

เขาบอกว่า “ผมไม่รู้ล่วงหน้าว่าเพโลซีวางแผนจะทำา

อะไรที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ผมถูกควบคุมตัวไว้หลายชั่วโมง 

เพราะตำารวจตามจับคณะของเธอได้”

นักข่าว CNN คนนี้บอกว่า

“มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมกับการชอบ

แสดงออกอย่างกร้าวๆ ของเพโลซี เธอจงใจยั่วยุผู้บริหาร

คอมมิวนิสต์ของจีนโดยไม่คำานึงถึงผลที่ตามมา” 

ในรัฐสภาสหรัฐฯ เพโลซีก็เป็นผู้นำาในการลงมติประณาม

การกระทำาของจีนในปี 1989

และจากนั้นเป็นต้นมา เธอก็ยังคงพูดถึง “การสังหารหมู่” 

ของผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ต้องสงสัย

ว่าผู้นำาจีนจะมีทัศนคติต่อเธออย่างไร แม้ก่อนหน้าจะเกิดกรณีมา

เยือนไต้หวันด้วยซ้ำา

“วีรกรรม” ของเพโลซีอีกเรื่องหนึ่งคือการพยายามจะยื่น

จดหมายให้กับหู จิ่นเทา

ในการพบปะกับรองประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ที่ตอนนั้น

เป็นรองประธานาธิบดีจีนในปี 2002 เพโลซีพยายามส่งจดหมาย

สี่ฉบับเพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับการกักขัง และการจำาคุกนัก

เคลื่อนไหวในจีนและทิเบต และเรียกร้องให้ปล่อยตัว

หูปฏิเสธ ไม่ยอมรับจดหมายจากเธอ

เจ็ดปีต่อมา เพโลซีก็ยื่นส่งจดหมายถึงหู จิ่นเทา ซึ่งเป็น

ประธานาธิบดีแล้วใส่มือโดยตรง

เป็นจดหมายเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง ซึ่งรวม

ถึงหลิว เสี่ยวโป นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยคนสำาคัญของจีน

หลิว เสี่ยวโป ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2010 แต่

ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปนอร์เวย์เพื่อรับรางวัล  

เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 2017 ขณะที่ยังอยู่ในการ

ควบคุมของรัฐบาลจีน

ไม่แต่เท่านั้น ในปี 1993 เพโลซีคัดค้านการเสนอตัวของ

จีนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยอ้างว่าจีนมีพฤติกรรม

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เรียกร้อง

ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช แห่งสหรัฐฯ ให้คว่ำาบาตรพิธี

เปิดโอลิมปิกฤดูร้อนของจีนในปี 2008 แต่บุชไม่ทำาตาม

มาถึงปีนี้ เธอก็เรียกร้องให้มี “การคว่ำาบาตรทางการ

ทูต” ต่อโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ที่ปักกิ่ง โดยอ้างถึงการปฏิบัติ

ของทางการจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียง

หลายปีที่ผ่านมา เพโลซีได้ยกประเด็นเรื่องการค้าของจีน

เพื่อโยงถึงประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังเสนอให้เป็น

หนึ่งในเงื่อนไขที่ปักกิ่งจะเข้าสู่องค์การการค้าโลก

ในปี 1999 ก่อนการเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรีจีน 

จู หรงจี เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า

โลก เพโลซีได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีบิล คลินตัน และรอง

ประธานาธิบดีอัล กอร์ ขณะนั้นให้จีนยอมรับการประท้วงในปี 

1989 ว่าเป็นความพยายามสนับสนุนประชาธิปไตย

และในปี 2008 หลังจากการพบปะกับทะไล ลามะ และเจ้า

หน้าที่ในรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบต เพโลซีวิพากษ์

วิจารณ์สาธารณรัฐประชาชนจีนในการ

จัดการกับความไม่สงบในทิเบต 

ในการปราศรัยกับชาวทิเบตหลายพัน

คนในเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย เพโลซี                                                     

เรียกร้องให้ “ผู้รักเสรีภาพ” ทั่วโลกประ 

ณามจีนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ทิเบต

ในปีเดียวกันนั้น เพโลซีชมเชยรัฐสภา

ยุโรปสำาหรับ “การตัดสินใจที่กล้าหาญ” 

ในการมอบรางวัล Sakharov Prize for 

Freedom of Thought แก่ผู้คัดค้านชาวจีน 

และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน Hu Jia 

และเรียกร้องให้รัฐบาลจีน “ปล่อย Hu 

Jia ออกจากคุกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และ

เคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุก

คนในประเทศจีน”

และปี 2010 เพโลซีสนับสนุนร่างกฎ 

หมายที่ระบุจีนเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบ

สำาหรับการส่งออกของจีน

เรื่องฮ่องกงก็เช่นกัน เพโลซีวิพากษ์วิจารณ์การจำาคุกนัก

เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของฮ่องกงในเดือนสิงหาคม 2017 

และพอถึงยุคสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

ก่อนที่ทำาเนียบขาวจะใช้มาตรการต่อจีนในปลายเดือนมีนาคม 

2018 เพโลซีเป็นหนึ่งในบรรดาผู้กดดันให้ทรัมป์กำาหนดบทลง

โทษต่อจีน

เช่นในประเด็นการระบุจีนเป็นผู้บิดเบือนค่าเงิน และ

ห้ามจีนกดดันบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ให้ยอมสละสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ในเดือนกันยายน 2019 เพโลซีได้พบกับ Joshua 

Wong นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ตึกรัฐสภาที่

วอชิงตัน

สื่อจีนตอบโต้ด้วยการกล่าวหาเพโลซีว่า “สนับสนุนและ

สนับสนุนนักเคลื่อนไหวหัวรุนแรง” 

เห็นหรือยังว่าทำาไมผู้นำาจีนจึงมองเพโลซีเป็นศัตรู

ร้ายกาจที่ให้อภัยไม่ได้เป็นอันขาด

พอเธอมาเยือนไต้หวัน นั่นคือ “ฟางเส้นสุดท้าย” 

สำาหรับปักกิ่งอย่างไม่ต้องสงสัย.

ค

เรือรบจีน-ไต้หวันเผชิญหน้ากัน
ไทเป/ปักกิ่ง • เรือรบจีนและเรือรบไต้หวันฝ่ายละ 10 ลำาแล่น

เผชิญหน้ากันในช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ ในวันสุดท้ายของ

การซ้อมรบครั้งใหญ่ของกองทัพจีนรอบเกาะไต้หวัน เพื่อตอบโต้

การเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรสหรัฐ  ด้านจีนประกาศจะซ้อมรบเป็นปกติทางฝั่งตะวัน

ออกของเส้นกึ่งกลางที่แบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการระหว่างจีน

กับไต้หวันในช่องแคบไต้หวัน

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 7 สิงหาคม 

2565 ถึงสถานการณ์ความตึง                                           

เครียดระหว่างจีนกับไต้หวันหลัง                                               

การเยือนไต้หวันของแนนซี เพโล

ซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สหรัฐ เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา ทำาให้

จีนเดือดดาลอย่างย่ิง จีนตอบโต้

ด้วยการยิงทดสอบขีปนาวุธหลาย

ลูกบริเวณช่องแคบไต้หวันเป็น

คร้ังแรก และระงับความร่วมมือ

กับสหรัฐในหลายเร่ืองรวมถึง

การแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลง                                                       

สภาพภูมิอากาศ  

ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวัน

สุดท้ายท่ีจีนประกาศซ้อมรบรอบ                              

เกาะไต้หวันมีกำาหนด 4 วันเร่ิม                                         

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา มีราย 

งานว่าเรือรบของจีนและเรือรบ

ไต้หวันฝ่ายละราว 10 วัน แล่น                                   

เผชิญหน้ากันในช่องแคบไต้หวัน 

เรือรบจีนบางลำาแล่นรุกล้ำาเข้า

มาในเส้นก่ึงกลาง ซ่ึงเป็นเส้น

แบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการระ 

หว่างจีนกับไต้หวันในช่องแคบ

ไต้หวัน

สถานีโทรทัศน์ของทาง 

การจีนรายงานเม่ือวันอาทิตย์ 

ระบุว่า ต้ังแต่บัดน้ีกองทัพจีน

จะซ้อมรบเป็นปกติทางฝ่ังตะวัน

ออกของเส้นก่ึงกลางที่แบ่งเขต                                         

จีนกับไต้หวันในช่องแคบไต้หวัน 

ซึ่งในสถานการณ์ปกติ เรือรบ

และเครื่องบินรบของท้ัง 2 ฝ่าย

จะไม่ข้ามเส้นนี้

นักวิเคราะห์สถานการณ์

ทางสถานีโทรทัศน์ทางการจีน

ระบุว่า เส้นกึ่งกลางดังกล่าว

เป็นเส้นที่ ไม่มีกฎหมายรองรับ 

เป็นเพียงเส้นที่ลากตามจินต 

นาการของทหารสหรัฐเพื่อใช้

ในสมรภูมิเมื่อศตวรรษก่อน 

กระทรวงกลาโหมไต้หวัน

แถลงว่า เรือรบจีน, เครื่องบิน

รบจีนหลายลำาและโดรน ซ้อม

รบด้วยการจำาลองการโจมตีไต้   

หวันและโจมตีกองทัพเรือไต้หวัน 

ไต้หวันจึงส่งเคร่ืองบินรบและ

เรือรบตอบโต้อย่างเหมาะสม 

และเผยว่าไต้หวันเตรียมพร้อม

มิสไซล์ต่อต้านเรือรบท่ีชายฝ่ัง 

รวมถึงขีปนาวุธแพทริออตยิง

จากภาคพ้ืนสู่อากาศ และส่ง

เครื่องบินขับไล่เอฟ-16 ท่ีติดต้ัง

มิสไซล์ต่อต้านอากาศยานข้ึน

บิน โดยเผยแพร่ภาพถ่ายขณะ

กำาลังติดต้ังขีปนาวุธฮาร์พูนกับ

เครื่องบินเอฟ-16 ลำาหน่ึง

ไต้หวันเผยเม่ือวันเสาร์

ว่า เครื่องบินรบไต้หวันบินข้ึน

สกัดเพื่อเตือนให้เครื่องบินรบจีน 

20 ลำา ออกจากน่านฟ้าไต้หวัน 

โดยมีเครื่องบินรบจีน 14 ลำา 

ท่ีข้ามเส้นก่ึงกลางเข้ามา และ

ตรวจพบเรือรบจีน 14 ลำา ท่ีมี

กิจกรรมรอบช่องแคบไต้หวัน 

สำานักข่าวซินหัวรายงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การซ้อม

รบคร้ังน้ีของกองทัพจีน มีศูนย์  

กลางอยู่ท่ีโลเกช่ัน 6 แห่งรอบ

เกาะไต้หวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤ                                              

หัสบดีถึงเท่ียงวันของวันอาทิตย์ 

แต่จีนยังไม่ได้ประกาศยุติการ

ซ้อมรบอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวง

คมนาคมไต้หวันทยอยยกเลิก

มาตรการห้ามบินเข้ามาในน่าน

ฟ้าของไต้หวันแล้ว ระบุว่าไม่มี

การประกาศแจ้งถึงการซ้อมรบ

ของจีนเพิ่มเติม.

ฮุนเซนสั่งหยุดโครงการรอบสวนสัตว์เปิด

พนมเปญ • นายกรัฐมนตรี

ฮุน เซน ของกัมพูชา สั่งยกเลิก

โครงการพัฒนาสร้างเมืองดาว 

เทียมรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าและสวนสัตว์เปิดพนมตา

เมาใกล้กรุงพนมเปญ ที่เริ่มถาง

ป่าไปแล้วมากกว่า 12,500 ไร่

นักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ                               

ชาวบ้านท้องถิ่นส่งเสียงแสดง

ความกังวลและคัดค้านต่อแผน

พัฒนาโครงการสร้างเมืองดาว 

เทียมรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

และสวนสัตว์เปิดพนมตะเมา มา

ก่อนหน้าน้ีหลายเดือนแล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คน

งานเร่ิมถางป่าไปมากกว่า 2,000 

เฮกตาร์ หรือราว 12,500 ไร่ 

ในพื้นที่ของป่าพนมตาเมา ห่าง

เพียงระยะทางขับรถจากกรุง

พนมเปญราว 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็น

ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและ

ใกล้สูญพันธุ์จำานวนมาก รวม

ถึงกวางป่าในสวนสัตว์เปิด

เจ้าหน้าท่ีโครงการพัฒนา

ดังกล่าวให้เหตุผลในการสร้าง

เมืองดาวเทียมท่ีน่ี เนื่องจากผืน

ดินบริเวณป่าแห่งน้ีเป็นทราย

มากเกินไปไม่เหมาะสำาหรับต้น 

ไม้ และมีหมูป่ามาทำาลายพืชผล

ของเกษตรกร 

เอเอฟพีรายงานว่านายก

รัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา 

โพสต์ทางเฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันอา                                             

ทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ขอบ                                             

คุณเพ่ือนร่วมชาติท่ีแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับโครงการพัฒนา

นี้ และเสียงเรียกร้องที่ต้องการ

อนุรักษ์ผืนป่ารอบสวนสัตว์เปิด

พนมตาเมา 

ฮุน เซน ระบุว่า ข้าพเจ้า

ส่ังยกเลิกการเวนคืนท่ีดินและ

โครงการพัฒนาท้ังหมดรอบป่า

พนมตาเมา ป่ารอบสวนสัตว์ จะ                                        

ต้องได้รับการอนุรักษ์ และบริ 

ษัทในโครงการน้ีต้องปลูกต้นไม้

ทดแทนผืนป่าท่ีโดนถางไปกว่า 

10,000 ไร่

นิค มาร์กซ์ ผู้อำานวยการ 

“ไวลด์ไลฟ์อไลแอนซ์” โครง                                      

การช่วยเหลือและดูแลสัตว์ป่า                                                  

ท่ีทำางานในป่าพนมตาเมามาราว 

20 ปี กล่าวว่า การตัดสินใจ

เรื่องน้ีของฮุน เซน แสดงให้                                               

เห็นว่ากัมพูชามีความปรารถนา

ท่ีจะอนุรักษ์สัตว์ป่า สวนสัตว์

เปิดพนมตาเมาถ้าปราศจากป่า                                               

ล้อมรอบก็จะเป็นเพียงแค่สวน                                        

สัตว์ สวนสัตว์ท่ีมีป่าอยู่รอบเป็น

สถานท่ีของการอนุรักษ์อย่าง

แท้จริง ซ่ึงมีความสำาคัญมากกับ

การอนุรักษ์สัตว์ป่า และกล่าว

เสริมว่าก่อนท่ี ฮุน เซน จะมี                                               

คำาส่ังในเรื่องน้ี ป่าบริเวณน้ีโดน

ถางไปค่อนข้างรวดเร็ว. 

เฝ้าระวัง • เรือรบไต้หวันแล่นลาดตระเวนนอกชายฝั่งของเมืองอี๋หลานทางตะวันออกของไต้หวัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ในวันสุดท้ายที่

กองทัพจีนซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวัน

ทำ�ไมแนนซี เพโลซี

จึงเป็น‘ปีศ�จร้�ย’สำ�หรับจีน?
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จับคาราโอเกะเชียงใหม่เปิดเย้ย กม.

เชียงใหม่ • เมื่อเวลา 02.45 น. วันที่ 7 ส.ค.65 ชุด

ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.เชียงใหม่, กองร้อยอาสา  

จ.เชียงใหม่ ที่ 1, กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ และ สภ.เมือง

เชียงใหม่ ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบ

การอันมีลักษณะคล้ายสถานบริการที่จำาหน่ายสุรา ตาม

นโยบายและข้อสั่งการของ รมว.มท. ตามหนังสือด่วน

ที่สุด ที่ มท 0307.6/ว5655 ลว. 5 ส.ค.65 กระทั่ง

เวลา  03.04 น. พบว่าร้านวาเลนไทน์ คาราโอเกะ เลขที่  

166/30 ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ยังเปิดให้บริการอยู่ 

มีนายเกษม เลาหมี่ อายุ 30 ปี ชาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

เป็นผู้จัดการและดูแลร้าน ตรวจสอบพบลูกค้าใช้บริการ

ห้องคาราโอเกะ 9 ห้อง อีกส่วนนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในห้อง

รวม โดยมีหญิงนั่งให้บริการอยู่ทุกห้อง ประมาณ 105 

คน ตรวจสอบไม่พบมีใบอนุญาตสถานบริการ จึงได้จับกุม

ดำาเนินคดีนายเกษม แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้

รับอนุญาต จำาหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำาหนด 

และกระทำาขัดคำาสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด

เชียงใหม่ ที่ 41/2565 ลงวันที่ 28  มิ.ย.65

ชาวบ้านโอดถนนน้ำาท่วมขังไฟไม่มี

สุรินทร์ • วันที่ 7 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวประจำาจังหวัดสุรินทร์

รายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านหนองเต่า  

ม.13 ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ ว่าถนนในซอยหนองเต่า

ร่วมใจ 4 ถูกน้ำาท่วมขังเป็นเวลานาน โดยเฉพาะช่วงที่

ฝนตกหนักๆ น้ำาในซอยจะท่วมสูงจนทำาให้พันธุ์ปลาที่เลี้ยง

ไว้หลุดออกจากบ่อ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเพาะพันธุ์ปลาขาย แย่ไปกว่านั้นในซอยไม่มีไฟส่อง

สว่างเลยทั้งซอย เกรงจะเกิดอุบัติเหตุและการโจรกรรม

ขึ้นในช่วงเวลากลางคืน โดยนางพัชรี สุขไสว อายุ 35 

ปี เล่าว่า ถนนในซอยถูกน้ำาท่วมขังสูงและมีดินโคลน จน

ทำาให้ลื่น สัญจรเข้าออกกันลำาบาก อีกทั้งไฟส่องสว่างไม่มี

ทั้งซอย  และบริเวณสามแยกก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ส่วน

น้ำาที่ท่วมหากวันไหนฝนตกหนักๆ จะท่วมสูงมากกว่านี้ 

เป็นมานานหลายปีแล้ว ประกอบกับชาวบ้านมีการถมที่

ข้างๆ จึงทำาให้ถนนต่ำา ก่อนหน้านี้ตนได้แจ้งไปยัง อบต.

แล้วหลายเดือน แต่ก็เงียบหายไป มีเพียงตอบกลับมาว่า

รับเรื่องแล้ว เดี๋ยวจะดำาเนินการให้ อยากให้หน่วยงานเร่ง

เข้ามาแก้ไข เช่นทำาร่องระบายน้ำาให้ชาวบ้านได้สัญจรเข้า

ออกกันได้สะดวก.

คุ้ยต้นตอ

และผู้ได้รับบาดเจ็บ 38 คน โดยมีผู้เจ็บ

สาหัส 8 คน ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

สำาหรับนายพงศ์ศิริ ปั้นประสงค์ หรือ 

เสี่ยบี อายุ 27 ปี เจ้าของผับ ซึ่งถูกควบคุม

ตัวอยู่ในห้องขังเป็นคืนแรกนั้น โดยสิบเวร

เผยว่า ช่วงประมาณ 23.00 น. วันที่ 6 

ส.ค.ที่ผ่านมา มีญาตินำาสิ่งของเครื่องใช้มา

ฝากให้ ซึ่งนายพงศ์ศิริถูกแยกขังในห้อง

เดี่ยว มีสภาพจิตใจย่ำาแย่ สีหน้าเคร่งเครียด

ตลอดเวลา ทั้งยังนอนหลับๆ ตื่นๆ เป็น

ช่วงๆ ทางตำารวจเดินตรวจห้องขังในทุกๆ 

ชั่วโมง จนกระทั่งรุ่งเช้าประมาณ 07.00 น. 

จึงมีญาตินำาอาหารและน้ำาดื่มมาฝากให้กับ

ผู้ต้องขัง โดยวันนี้ตำารวจจะเบิกตัวมาสอบ

ปากคำาเพิ่มเติมต่อไป

ด้านนางเปรมใจ แซ่อึ้ง แม่ของนาย

ฉัตรชัย ชื่นค้า นักร้องนำาที่เสียชีวิต ได้เดิน

ทางมาดำาเนินการด้านเอกสารที่ สภ.พลูตา

หลวง เพื่อขอออกเอกสารใบมรณบัตรต่อ

เทศบาล ซึ่งขณะนี้ ได้ตั้งบำาเพ็ญกุศลศพ

ลูกชายที่วัดโขดหิน อ.เมืองฯ จ.ระยอง โดย

จะมีการฌาปนกิจวันที่ 9 ส.ค.นี้

นางเปรมใจเล่าว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่

ได้รับการประสานจากเจ้าของหรือตัวแทน

เมาน์เทนบีผับในเรื่องเงินเยียวยาและการ

ช่วยเหลือ แต่ทราบมาว่ามีบางครอบครัว

ได้รับการติดต่อแล้ว แต่ในส่วนการแจ้ง

ความดำาเนินคดีนั้น อยู่ระหว่างการปรึกษา

ทนายความว่าจะดำาเนินการอย่างไรต่อไป 

ทั้งนี้ ยังติดใจประเด็นการล็อกประตูด้าน

หลังร้าน ที่ปกติแล้วเป็นทางเข้า-ออกของ

นักดนตรี ซึ่งหากไม่ได้ล็อกประตู นักดนตรี

และลูกชายก็จะรอดชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่

ได้กังวลว่าจะไม่ได้รับการเยียวยาเหมือน

กับกรณีของผู้เสียหายเหยื่อผู้เสียชีวิตจาก

สถานบันเทิงชื่อดังเมื่อ 10 ปีก่อน (ซานติก้า

ผับ) เพราะเชื่อว่าครอบครัวของเจ้าของผับ

ทำาธุรกิจหลายอย่าง

ขณะที่ พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณ

รักษ์ รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 2 

และโฆษกตำารวจภูธร ภาค 2 เปิดเผย

ว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้บัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยผู้บังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ประชุมคณะ

พนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งรัดสั่งการ

สืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ และ

ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้นัด

หมายสอบปากคำาพยานบริษัทผู้ดำาเนินการ

ฉีดโฟมกันเสียงใต้หลังคาและติดแผ่นกัน

เสียงบริเวณผนังด้านในอาคาร พร้อมให้

นำาวัตถุตัวอย่างที่ติดตั้งมาส่งตรวจพิสูจน์ 

และส่งตัวเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายใน

ร้านที่เสียหายไปยังศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 

เพื่อตรวจพิสูจน์

สำาหรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก

กรณีเพลิงไหม้ร้านเมาน์เทนบี จ.ชลบุรี มี

ดังนี้ 1.ผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำานวน 15 ราย มี

ญาติมายื่นคำาร้องขอรับการเยียวยา จำานวน 

5 ราย 2.ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจำานวน 38 

ราย มีญาติมายื่นคำาร้องขอรับการเยียวยา 

จำานวน 24 ราย ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

พยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บจำานวน 38 ราย 

กลับบ้านแล้ว 7 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่

ในโรงพยาบาล 31 ราย ทั้งนี้ เหตุการณ์

เพลิงไหม้ในครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ที่มีความ

รุนแรง มีความสูญเสียเป็นจำานวนมาก 

และเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของ

ประชาชน หากมีความคืบหน้าประการใด 

ตำารวจภูธรภาค 2 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนนายพิเชษฐ์ ธินนท์ เจ้าของบริษัท 

ใหญ่สตาร์ อินซูเลช่ัน จำากัด (ติดต้ังฉนวน) 

ซ่ึงเป็นบริษัทติดต้ังพียูโฟม หลังคาเมาน์                                                             

เทนบีผับ แถลงว่า บริษัทได้รับการว่าจ้างจาก

เมาน์เทนบีผับให้ดำาเนินการพ่นสารพียูโฟม 

เป็นน้ำายาจากประเทศเยอรมนี ใช้กับโรงงาน

ใหญ่ ได้มาตรฐานโลก โดยมีคุณสมบัติกัน

ความร้อน กันเสียง กันรอยร่ัว และไม่ลาม

ไฟ ซ่ึงได้พ่นให้กับทางผับท่ีบริเวณใต้หลังคา

และบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ป้องกันเสียงออกไม่รบกวนชาวบ้าน โดย

เร่ิมติดต้ังให้กับทางผับมาต้ังแต่ 2564 และ

เข้ามาทำาอีกคร้ังเมื่อเดือน มิ.ย.65 เนื่องจาก

เสียงยังดังอยู่ สารตัวน้ีมีอายุการใช้งานรับ

ประกันยาวนานถึง 10 ปี

“จากกรณีในสื่อโซเชียลต่างๆ พูดถึง

โฟมที่อยู่ใต้หลังคาของทางผับเป็นสาเหตุ

ที่ทำาให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว จนมี

ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก ขอ

ยืนยันว่าสารพียูโฟมที่ทำาการฉีดพ่นนี้ ไม่

ลุกลามไฟ และไม่เป็นเชื้อเพลิงไฟ ส่วน

ยางรถยนต์ที่อยู่บนหลังคานั้น ทางบริษัท

ไม่ได้เป็นผู้ติดตั้ง แต่ทางร้านนำามาวางไว้ 

เพื่อไม่ให้หลังคากระพือเวลาปะทะกับลม

แรง เนื่องจากหลังคาเป็นวัสดุเมทัลชีทที่

มีความเบา ส่วนการที่เกิดไฟลุกลามอย่าง

รวดเร็วนั้น น่าจะมาจากสารตัวอื่น หรือ

วัสดุชนิดอื่นที่ติดตั้งร่วมอยู่บนหลังคา การ

ออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อไม่ให้สังคม

ไม่เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากบริษัทเป็น

ตัวแทนจำาหน่าย ซึ่งอาจทำาให้ผู้ ใช้บริการ

ขาดความเชื่อมั่น จึงต้องออกมาเผยความ

จริงให้สังคมรับรู้” นายพิเชษฐ์ระบุ

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก

กองทัพเรือ เปิดเผยว่า พล.ร.อ.สมประสงค์ 

นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีความ

ห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  และขอแสดง

ความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อม

สามิตพื้นที่ภูเก็ต, นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าสำานักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, 

นายอำาเภอทุกอำาเภอ และผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ถือปฏิบัติ

และดำาเนินการกำาชับให้สถานบริการ

และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน

ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ 

ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ 

ของทางราชการอย่างเคร่งครัด. 

อ้างวัน

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

กล่าวถึงทิศทางจะใช้สูตรหาร 500 หรือ 

100 ว่า พปชร.ไม่เกี่ยงงอนจะใช้ 100 หรือ 

500 ก็ว่ากันไป ส่วนที่นัดประชุมวันที่ 10 

ส.ค.นั้น เป็นวันผู้ใหญ่บ้านกำานัน ได้ท้วงติง

ไปในที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย ว่าน่าจะเป็นวัน

อื่นก็ได้ เพราะวันที่ 10 ส.ค.เป็นวันสำาคัญ

เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่า ส.ส. 

พปชร.จะเข้าประชุมในวันที่ 10 ส.ค.อย่าง

พร้อมเพรียง นายนิโรธกล่าวว่า ทุกคนรู้

ว่ามีประชุม แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นวันผู้ใหญ่

บ้านกำานัน ถึงแม้ไม่มีเหตุผลอะไร ไม่มีข้อ

บังคับอะไร บอกให้หยุด แต่ก็ควรหลีกเลี่ยง

วันที่ 10 ส.ค. ให้ ส.ส.ได้เป็นวันสำาคัญ วัน

ราชสีห์จะไม่ให้เขาไปร่วมได้อย่างไร จัด

งานตั้งแต่เช้าถึงเย็น แต่ละอำาเภอก็ต่าง

วาระกันไป ทุกอำาเภอตอนเช้าก็ต้องทำาบุญ 

ทำากิจกรรมกัน และจะไม่เอื้อให้ ส.ส.เขตไป

ร่วมกิจกรรมกับเขาเลยหรือ เขาต้องรักษา

ฐานเสียงเขา จะมัวแต่มาห่วง 500, 100 

หรือปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวไม่ได้ 

“กฎหมายเป็นกฎหมาย เราเข้าใจ 

จะเลื่อนตั้งแต่แรกก็ไม่ให้เลื่อน จะขอปิด

เพื่อไม่ให้เอากฎหมายปรับเป็นพินัยเข้าที่

ประชุม จะได้ไม่ค้างคา เพราะวันรุ่งขึ้น

จะได้นำากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ขึ้นมาพิจารณา พอจะเสนอปิดก็ว่าเกิน

ตามระเบียบวาระ พอผ่านการพิจารณา

กฎหมายไปมาตราเดียว ก็ไม่เป็นองค์

ประชุมกันแล้ว เช่นนี้จะมาว่า พปชร.เล่น

เกมนั้นไม่ถูก ไม่เป็นธรรม ถึงวันนี้อะไรจะ

เกิดก็ว่ากันไป” นายนิโรธกล่าว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน 

ส.ส. และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) กล่าวว่า พรรคมีความชัดเจนตั้งแต่

ยื่นเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลว่าต้องแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่ง

พรรคเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง ส.ส. 

จากการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมาเป็นบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ พรรคจึงไม่เห็นด้วยที่บาง

พรรคจะผลักดันให้เลือกตั้ง ส.ส. จากบัตร

ใบเดียว แต่ความคิดนี้ก็ล้มเลิกไป แต่ขณะ

นี้ก็มีความพยายามจากบางฝ่ายจะทำาให้

กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ตกไป เพราะไม่

เห็นด้วยที่กฎหมายจะใช้วิธีหาสูตรคำานวณ

จำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 500 

ด้วยการเล่นเกมในสภา ทำาให้สภาล่ม องค์

ประชุมไม่ครบ จนทำาให้กฎหมายตกไป

ในที่สุด

นายองอาจกล่าวต่อว่า พรรคขอ

ยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเล่นเกมใดๆ 

ในสภาเพื่อประโยชน์ของพรรคใดพรรค

หนึ่ง หรือใครคนใดคนหนึ่ง เราขอทำาหน้าที่

ของเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างเต็ม

ที่บนพื้นฐานหลักการดังนี้ 1.ปชป.จะเข้า

ร่วมประชุมสภาตามปกติ และเดินหน้าทำา

หน้าที่ไปตามกระบวนการรัฐสภา 2.ปชป.

ไม่เข้าร่วมกระบวนการวางแผนทำาให้สภา

ล่ม 3.ปชป.เคารพการตัดสินใจในการลง

มติของสมาชิกรัฐสภา และ 4.ปชป.พร้อม

ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ว่าสูตร

คำานวณหาจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะใช้

วิธีหาร 500 หรือหาร 100 ก็ตาม

“เพ่ือให้เตรียมความพร้อมในการ

พิจารณากฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.ในวันพุธท่ี 

10 ส.ค. จึงเชิญ ส.ส.พรรคมาประชุมร่วมกัน

ในวันอังคารท่ี 9 ส.ค.น้ี เวลา 13.30 น. ซ่ึงเรา

จะทำาหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุดในฐานะสมาชิก

รัฐสภา เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นพ้ืน

ฐานสำาคัญ” นายองอาจกล่าว

ขณะที่นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

ประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าว

ว่า ประชาชนคงสับสน เพราะพวกเรา

เองยังสับสนเลย เดี๋ยวหาร 100 เดี๋ยว

หาร 500 ก็ยังไม่ทราบว่าจะหารอะไรแน่ 

แต่ที่สุดแล้วก็คงต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ด่านสุดท้าย ที่จะเป็นผู้วินิจฉัยผลที่เกิดขึ้น

จากสภา เพียงแต่กลไกก่อนที่ไปศาล คิด

ว่าสภาถือว่าเป็นองค์กรหลัก สถาบันหลัก

ของประเทศที่ต้องมีมาตรฐาน มีความเชื่อ

ถือ ฉะนั้นกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะออก

ไปจากสภาต้องยึดเป็นบรรทัดฐานที่อยู่บน

พื้นฐานของความถูกต้อง 

“ถ้าเกิดเราทำาอะไรให้ดูง่ายๆ ไม่

สลับซับซ้อน ชัดเจน ไม่เวียนหัว มันก็

จะไม่มีปัญหา คิดว่าเรื่อง 100 หรือ 500 

เปรียบเหมือนกติกาที่จะออกมาใช้แล้ว

พรรคการเมือง นักการเมืองทุกคนก็เป็น

นักกีฬา เราก็เล่นตามกติกา กติกาออกมา

อย่างไรเป็นเรื่องที่เราต้องไปปรับกลยุทธ์

ในการที่อยากที่จะแพ้ หรืออยากที่จะชนะ 

ขอให้เป็นกติกาที่เป็นธรรม และออกมา

ด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกต้องและได้รับการ

ยอมรับ” นายสุวัจน์กล่าว

ส่วน นพ.ชลน่านกล่าวถึงการประชุม

ในวันท่ี 10 ส.ค. จะมีการร่วมมือรัฐบาลเพื่อ

ทำาให้กฎหมายตกกรอบ 180 วันหรือไม่ ว่า

ขอไม่ตอบก่อน เพราะเป็นกลไกของวิป 3 

ฝ่าย แต่พรรคปฏิเสธท่ีจะสนับสนุนกฎหมาย

ท่ีเผด็จการส่ัง การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

หาร 500 มันไม่ใช่เผด็จการรัฐสภา แต่เป็น

รัฐสภาท่ีถูกเผด็จการส่ังได้ ซ่ึงไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ พรรค พท.ไม่ร่วมสังฆกรรม ไม่

ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อสนับสนุนกฎหมายน้ี 

แต่โชคดีท่ีมีช่องทางของกฎหมายคือ ร่างท่ี

ส่งมาต้ังแต่วาระแรกท่ีเป็นสูตรหาร 100 ก็

เป็นจังหวะพอดี

 เมื่อถามว่า หากคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) และศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยอย่างไรออกมา พรรคจะพร้อมสู้

หรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า คำาวินิจฉัย

ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด แล้วมีผลผูกพันทุก

องค์กร เรายอมรับในคำาวินิจฉัย ไม่เคย

เกี่ยงว่าเป็นวิธีการไหน ไม่ว่าจะเป็นหาร 

100 หรือ 500 เราสู้ได้

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กมธ.

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

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

โพสต์เฟซบุ๊กว่า เราจ่ายภาษีให้ท่านมา

ทำางาน ไม่ใช่ให้มาเล่นขายของ โลเล

กลับไปกลับมา ดึงการประชุม ล้มการ

ประชุมแบบไม่รับผิดชอบ ซึ่งข้อบังคับว่า

ด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 

ข้อ 8 สมาชิกและกรรมาธิการต้องปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสีย

สละ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศ

ชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด, ข้อ 14 

สมาชิกและกรรมาธิการต้องอุทิศเวลาให้

แก่การประชุม โดยคำานึงถึงการตรงต่อ

เวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่

จำาเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วยหรือสุดวิสัย 

และข้อ 15 สมาชิกและกรรมาธิการต้อง

พิจารณากฎหมาย ญัตติ กระทู้ หรือเรื่อง

ร้องทุกข์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

และประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว

“หากการประชุมร่วมของรัฐสภาใน

วันที่ 10 ส.ค. มีการดึงการประชุม หรือ

ล้มประชุม โดยมีพรรคการเมืองใดที่มี

พฤติกรรมดังกล่าว ผมขอใช้สิทธิ์ยื่นชื่อ

ต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวนความผิดฐาน

จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง หาก ป.ป.ช.เห็น

ตรงกันและส่งศาลฎีกา ศาลรับฟ้องต้อง

หยุดปฏิบัติหน้าที่ หากพิพากษาว่าผิด ต้อง

พ้นจากตำาแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมือง 

10 ปี ใครอยู่ ใครไม่อยู่ ใครติดภารกิจจริง 

ใครไม่ติดภารกิจ แต่จงใจไม่เข้าประชุม ชื่อ

หาไม่ยากเลยครับ” นายสมชัยระบุ.

ตราด • เมื่อวันที่ 7 ส.ค.65 จาก

เหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัด

ตราดตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา  

ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำาท่วมถนน บ้าน

เรือนประชาชน  สวนผลไม้ที่อยู่ในพื้นที่

ต่ำา โดยที่ ต.ประณีตเกิดน้ำาป่าไหลหลาก

เข้าท่วม 3 หมู่บ้าน คือ ม.3 บ้านประณีต, 

ม.5  บ้านดอนสูง และ ม.9 บ้านคลอง

แสง มีบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน

เบื้องต้นกว่า 20 หลังคาเรือน สวนผล

ไม้ และสวนยางพาราไม่ต่ำากว่า 50 ไร่

ขณะท่ีนายสังคม นิลฉวี นายก 

อบต.ประณีต พร้อมเจ้าหน้าท่ี และอำาเภอ

เขาสมิงเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัยน้ำา

ท่วม และช่วยเหลือชาวบ้านในเบ้ืองต้น 

ขณะท่ีนายสมนึก วิทยานันท์ ผู้ใหญ่บ้าน 

ม.3 และกู้ภัยช่วยกันนำาเศษซากขยะออก

จากท่อระบายน้ำาเพื่อให้การระบายน้ำาดี

ข้ึน  เนื่องจากมีเศษขยะเข้าไปอุดตันใน

ท่อระบายน้ำาจำานวนมาก

ส่วนที่บ้านนายประคอง จำานอง 

เลขที่ 10 ม.3 หนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำา

ท่วม ภายในบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6  

คน เป็นผู้ใหญ่ 4 คน และเด็ก 2 คน ได้

ช่วยกันย้ายสิ่งของออกมานอกบ้าน ที่ไม่

สามารถขนย้ายได้ก็ได้นำาขึ้นที่สูง และ

ต้องออกมาอยู่นอกบ้าน

นายอำานาจ ลูกชายของนาย

ประคองบอกว่า ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อ

วานจนถึงตอนนี้ ทำาให้น้ำาจากฝั่งตรง

ข้ามไหลเข้าท่วมบ้านตั้งแต่เมื่อวาน และ

ในวันนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ระดับ

น้ำายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่รู้

ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่ ส่วนพ่อกับแม่

และลูกต้องไปอาศัยบ้านญาติเป็นการ

ชั่วคราว ขณะที่ตนเองและภรรยาจะอยู่

เฝ้าบ้านจนกว่าน้ำาจะลด

นอกจากนี้ ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่

ก็มีน้ำาไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด 

โดยเฉพาะบริเวณที่มีการขุดดินข้างเขา 

และไหลเข้าท่วมถนนสายสุขุมวิทช่วง 

ต.คลองใหญ่-หาดเล็กในหลายจุด และ

มีระดับน้ำาสูงเนื่องจากท่อระบายน้ำาอุด

ตันจากการที่ดินจากภูเขาไหลลงมา ซึ่ง 

น.ส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศบาล

ตำาบลหาดเล็ก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่ง

แก้ไข ขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว. 

ตราดอ่วมน้ำาท่วมหมู่บ้านสวนผลไม้50ไร่

ร้องนายจ้างหักเงินจ่ายตร.กว่า3ปี

ลำาปาง • ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก

ผู้ปกครองของนักศึกษาสาวรายหน่ึง ใน 

อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง ว่าบุตรสาวคือนาง

สาวบี (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี นักศึกษา

มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหน่ึงของจังหวัด

พะเยา ถูกอดีตแฟนหนุ่มซ่ึงเป็นพลทหาร 

อายุ 22 ปี เคยคบหากันเมื่อหลายปีก่อน 

นำาคลิปภาพท่ีลูกสาวโป๊เปลือยมาข่มขู่เพื่อ

รีดไถเงินหลายคร้ัง คร้ังละ 1,000-3,000 

บาท โดยพลทหารจะข่มขู่ให้โอนเงินหรือ

ให้ไปหา จนลูกสาวทนไม่ไหว เล่าให้ตน

ฟัง จึงพาลูกสาวมาแจ้งความดำาเนินคดี

ไว้ท่ี สภ.ห้างฉัตร

หลังจากน้ันตำารวจชุดจับกุมร่วม

กับทหารมณฑลทหารบกท่ี 32 ลำาปาง ได้

วางแผนตรวจสอบพลทหารคนดังกล่าว

ซ่ึงตกเป็นผู้ต้องหา โดยให้ผู้เสียหายคือ

นางสาวบี  ติดต่อนัดหมายมายังจุดนัด

พบเพื่อควบคุมตัว แต่ปรากฏว่าพลทหาร

ได้พยายามขับรถเก๋งหลบหนีและพุ่งชน 

ร.ต.อ.นิธิศ รองสารวัตรสืบสวน ภ.จว.

ลำาปาง ได้รับบาดเจ็บ ก่อนท่ีจะเข้าควบคุม

ตัวไปสอบปากคำาท่ี สภ.เมืองลำาปาง โดย

จากการตรวจสอบหลักฐานการแชตทาง

ไลน์ของ น.ส.บี   พบว่ามีข้อความข่มขู่ให้

โอนเงินเพื่อแลกกับการลบคลิป

เบ้ืองต้นพลทหารยอมรับว่า ท่ีผ่าน

มาได้นำาคลิปดังกล่าวไปขู่ น.ส.บีเพื่อรีดไถ

เงิน เมื่อก่อนเคยเป็นแฟนกัน  เจ้าหน้าท่ี

จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทำาร้ายร่างกาย ขัด

ขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าท่ี และ

จะได้แจ้งข้อหาความผิดฐานรีดเอาทรัพย์

ต่อไป

ท้ังน้ี จากการตรวจสอบโทรศัพท์

ของพลทหารพงศกร ยังพบคลิปโป๊เปลือย

ใน Folder Camera เป็นจำานวนมาก คาด

ว่าน่าจะมีผู้เสียหายซ่ึงเป็นสาววัยรุ่นท่ีเคย

คบเป็นแฟนกับพลทหารพงศกร และถูก

ถ่ายคลิปโป๊และโดนข่มขู่เพื่อรีดเอาเงินไม่

ต่ำากว่า 8 ราย.

รวบทหารเกณฑ์

ส่งคลิปเปลือยขู่

รีดทรัพย์แฟนเก่า
ไทยโพสต์ • แรงงานกัมพูชาร้อง ถูก

นายจ้างบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ในระยองหัก

เงินเดือนจ่ายส่วย ตร.ในพ้ืนท่ีมากว่า 3 ปี

วันท่ี 6 ส.ค.65 เครือข่ายองค์กร

ด้านประชากรข้ามชาติเปิดเผยถึงการ

เข้าช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติท่ีถูกละเมิด

สิทธ์ิในกรณีล่าสุด ว่าได้รับเรื่องร้องเรียน

แรงงานกัมพูชาถูกเลิกจ้างจากบริษัท

อิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึงในจังหวัดระยอง 

โดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ซ่ึง

แรงงานให้ข้อมูลว่าถูกบริษัทหักเงินไป

เป็นค่าส่วยตำารวจมากว่า 3 ปีแล้ว เมื่อ

ตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่า นายจ้าง

มีการหักเงินในรายการท่ีกฎหมายไม่

อนุญาต โดยระบุว่า “ค่าตำารวจ” จำานวน 

300 บาทต่อเดือน ต้ังแต่ปี  2563 ถึงปี 

2565 จริง

โดยวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา นาย

สุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร  

ได้เรียกหน่วยงานมาให้ข้อมูลเพื่อเร่ง

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิแรงงานข้ามชาติ ประกอบด้วย ผู้

แทนเครือข่าย, ตำารวจภาค 2 ตามที่

ได้รับมอบหมายจากสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ, กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน และสำานักงานสวัสดิการ

คุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการ

ประชุมนายจ้างได้ชี้แจงว่า  กรณีที่

นายจ้างอ้างว่ารายการหักเงินที่ระบุใน

สลิปเงินเดือนให้แรงงานข้ามชาติเป็น

ค่าตำารวจนั้น แท้จริงแล้วหักไปเป็นค่า

รักษาพยาบาล และได้อ้างว่าทำาความ

เข้าใจกับแรงงานจนเข้าใจตรงกันแล้ว 

ขณะที่ตำารวจที่อยู่ในห้องประชุมก็รีบ

ตอบรับคำาชี้แจงของนายจ้างทันทีว่า 

เมื่อนายจ้างและลูกจ้างเข้าใจตรงกัน

แล้วก็ไม่ติดใจอะไร และจากการตรวจ

สอบไม่พบว่ามีตำารวจกระทำาความผิด

ตามที่ร้องเรียน   อย่างไรก็ดีหากพบมี

การกระทำาความผิดก็จะต้องดำาเนินคดี

กับเจ้าหน้าที่ทันที

นอกจากน้ี ในการเข้าช้ีแจง

ต่อกรรมาธิการในคร้ังน้ี ตัวแทนจาก

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดระยองกล่าวว่า จากการตรวจสอบ

พบว่ามีการหักเงินจากรายการดังกล่าว

จริงเป็นระยะเวลา 10 เดือน และได้ส่ัง

ให้นายจ้างคืนเงินในรายการค่าตำารวจให้

แรงงานข้ามชาติจำานวน 64 คน คนละ 

3,000 บาท 

ขณะที่นางสาวคอรีเยาะ มานุ

แช ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้าน

ประชากรข้ามชาติ กล่าวแย้งต่อคำาชี้แจง

ของทุกฝ่ายว่า คำาชี้แจงจากฝ่ายนายจ้าง

นั้นไม่สมเหตุสมผลและไม่สามารถรับได้ 

เนื่องจากแรงงานเข้าระบบประกันสังคม

ที่สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล

ได้อยู่แล้ว นายจ้างจึงไม่มีเหตุที่จะต้อง

หักเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และ

เรียกร้องให้ตำารวจยอมรับความจริงว่ามี

การเรียกรับสินบนจากกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติจริง และขอให้เร่งตรวจสอบแก้ไข

ปัญหาโดยเร็ว ไม่ควรด่วนยอมรับตาม

คำาชี้แจงของนายจ้าง พร้อมเรียกร้องให้

พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบสภาพ

การจ้างและเรียกพยานหลักฐานจาก

นายจ้างย้อนหลังเพิ่มเติม เพราะเชื่อ

ว่ามีการหักเงินที่ผิดกฎหมายลักษณะนี้

มากกว่า 3,000 บาทต่อคน เนื่องจากพบ

สลิปเงินเดือนถูกหักค่าตำารวจเป็นเงิน  

300-500 บาทต่อเดือนมาตั้งแต่ปี 2563 

จนถึงปี  2565 จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกหัก

ไปเพียงเดือนละ 300  บาท เป็นเวลา 10 

เดือน ตามที่พนักงานตรวจแรงงานอ้าง.

ทั้งสั่งการให้กรมแพทย์ทหารเรือให้การ

ดูแลรักษาผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็ม

กำาลังความสามารถ รวมถึงให้หน่วยขึ้น

ตรงของกองทัพเรือ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และสัตหีบ จัดกำาลังพลร่วม

บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่

ให้การรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิง

ไหม้ในครั้งนี้ ให้พ้นจากวิกฤตอันตราย 

และได้รับความปลอดภัยในชีวิต ดั่งคำาที่ว่า 

“กองทัพเรือ ไม่ทอดทิ้งประชาชน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. 

บรรดาญาติมิตรของจ่าเอกรังสิมันต์ หรือ

วิน วนิชโรจนาการ อายุ 30 ปี สังกัดศูนย์ส่ง

กำาลังกรมพลาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ 

และอยู่ในวงดุริยางค์ทหารบก ได้นิมนต์

พระสงฆ์มาทำาพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณ

บริเวณหน้าเมาน์เทนบีผับ เพื่อนำาไปทำาพิธี

สวดพระอภิธรรมยังฌาปนสถานกองทัพ

เรือ (สัตหีบ) ซึ่งบรรยากาศบริเวณหน้า

ร้านเต็มไปด้วยความเศร้าโศกของเหล่า

บรรดาญาติพี่น้อง และผู้สนิทมักคุ้นของผู้

เสียชีวิต เนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วจ่าเอก

รังสิมันต์ หรือวิน เพิ่งสอบเลื่อนฐานะขึ้น

เป็นชั้นยศ “พันจ่าตรี” อีกทั้งยังเป็นเสา

หลักของครอบครัว นับเป็นความสูญเสีย

ครั้งยิ่งใหญ่ของตระกูล “วนิชโรจนาการ”

วันเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง

ปัญหาเรื่องผับบาร์ว่า มีคำาสั่งตั้งแต่ 20 

มิ.ย.ที่ผ่านมา ให้ดำาเนินการตรวจสอบ

ทั้งหมดเรื่องความปลอดภัยกับสถาน

บริการในพื้นที่เรื่องทางออกประตูหนีไฟ 

โดยรายงานทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน ซึ่ง

มีรายงานว่ามีทั้งหมด 83 แห่งที่มีปัญหา 

ซึ่งบางส่วนบางแห่งยืนยันว่าสั่งปิดและ

ยืนยันการแก้ไขเรื่องปัญหาทางหนีไฟไม่

เพียงพอ วันนี้จะลุยดูอีกที ให้มีการดูว่า 

83 แห่งมีการดำาเนินงานแก้ไขแล้วหรือ

ไม่ และอาจไม่ได้ปิดทั้ง 83 แห่ง แต่มีการ

ดำาเนินการ ซึ่งเป็นโชคดีที่เราได้ดำาเนิน

การล่วงหน้ามาก่อนแล้ว แล้วประจวบกับ

เหตุการณ์ที่น่าเสียใจที่ชลบุรี ที่ทำาให้เรา

อย่างน้อยมีข้อมูลอยู่ในมือ แล้วต้องเร่ง

ดำาเนินการเข้มข้นต่อไป

ที่ จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่า

ราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้มอบ

หมายให้นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอด

ระบำา รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในหนังสือ

ด่วนที่สุด ที่ ภก 0018.1/ว 5873 เรื่อง

มาตรการควบคุมสถานบริการและสถาน

ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่

คล้ายกับสถานบริการ    สั่งการไปยังผู้

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, โยธา

ธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, สรรพ
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

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

6 เดือนฟื้น

พรรคการเมืองต่างๆ มีการเดินสายเปิดตัว

ว่าที่ ส.ส.และทำากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง 

โดยนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์

ถึงการจัดโรดโชว์ครั้งต่อไป หลังจากที่จัด

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่จังหวัดหนองคายว่า มี

อยู่แล้ว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคไม่

ธรรมดา เรื่องของการพูดจาปราศรัย เป็น

คนอายุมากที่น่ารัก ใครเข้าไปก็รับฟังหมด 

นี่คือความอบอุ่น ส่วนเรื่องการโรดโชว์ราย

จังหวัดยังไม่ทราบ แต่แว่วๆ ว่าอาจลงภาค

ใต้

ท่ีลานตากพืช สำานักงานขนส่ง อ.โคก 

สำาโรง จ.ลพบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมแกนนำา

พรรค ได้เดินทางมาเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. โดย

นายอนุทินระบุว่า ดีใจท่ีได้มาเยือนลพบุรี มี

ประชาชนต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ีผ่านมา ภท.มี 

ส.ส.ในจังหวัด 2 คน เราพยายามทำางาน

ตอบแทนความไว้ใจของท่านให้เห็นเป็นรูป

ธรรม เพราะพรรคพูดแล้วทำา นโยบายท่ี

พูด เราจะหาทางทำาให้ได้ ท่ีผ่านมาทำาสำาเร็จ

แล้วหลายเร่ือง ท้ังนโยบายกัญชาทางการ

แพทย์, 30 บาทรักษาทุกท่ี, ฟอกไตฟรี, มะเร็ง

รักษาทุกท่ี, เร่ืองอำานวยความสะดวกด้าน

การศึกษาแก่ผู้กู้ กยศ. และการผลักดันสร้าง

สะพานข้ามเกาะลันตา

ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการเป็นนายก

รัฐมนตรีว่าพรรคจะส่งใครเป็นนายกฯ  นาย

อนุทินตอบว่า ในประเพณีของพรรค  เรา

จะเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนา

ยกฯ คนเดียวมาโดยตลอด

ส่วนที่ห้องประชุมโรงแรมซี .เอส.

ปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาด                                                         

ไทย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) 

พร้อมผู้ สมัครและสมาชิก ปชป.ร่ วม

ประชุมหารือผลักดันจังหวัดชายแดนใต้ให้

เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร โดยระบุ

ว่า พรรคเรามั่นใจว่าจะได้ที่นั่งในพื้นที่ 3 

จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และ ปชป.

สู้ทุกเขตเลือกตั้ง ตอนนี้มีความเชื่อมั่นที่ 

99.99% 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธาน

พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวว่า จะทยอย

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆ โดย

เฉพาะที่ จ.นครราชสีมา เราเตรียมผู้สมัคร

ไว้ได้เกินครึ่งจาก 16 เขตแล้ว ซึ่งจะส่งครบ

ทุกเขต เพราะโคราชถือว่าเป็นเรือนตาย 

เป็นบ้านของพรรค และเราจะใช้พลังของ

คนโคราชเป็นพลังหลักในการสร้างพรรค

ให้คัมแบ็กกลับมาเพื่อทำางานให้กับประเทศ

อีกครั้งหนึ่ง

ต่อข้อถามว่าจะได้สัก 10 เก้าอี้นั้น 

นายสุวัจน์กล่าวว่า เราก็อยากได้มาก แต่ทุก

พรรคก็มากันมาก ยังไม่ทราบว่าจะได้เท่า

ไหร่ แต่อยากได้เยอะ ซึ่งสมัย พล.อ.ชาติ

ชาย ชุณหะวัณ ก็ได้ ส.ส. 15 คนจาก 16 

คน แต่ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวนี้เราจะได้ 

15 คน แต่ว่าประวัติศาสตร์เราเคยมี ฉะนั้น

เราก็จะทำาให้ดีที่สุด

พาเหรดดันก้นอุ๊งอิ๊ง

ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค 

พท., น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย, นายพานทองแท้ ชิน

วัตร สมาชิกพรรค, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้

อำานวยการครอบครัวพรรค พร้อมแกนนำา 

คณะกรรมการบริหารพรรค ส.ส.เชียงราย 

และ ส.ส.ภาคเหนือหลายจังหวัด เดินทาง

มา จ.เชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว

เพื่อไทย “ระดมพลคนเจียงฮาย เพื่อไทย

มาเหนือสุด” รับฟังปัญหาความเดือดร้อน

ต่างๆ และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

โดยนายพิ เชษฐ์  เชื้ อ เมืองพาน 

ส.ส.เชียงราย พรรค พท. ปราศรัยตอนหนึ่ง

ว่า วันนี้ศูนย์รวมจิตใจของเรายังเป็นนาย

ทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร อดีตนายกฯ พรรคเพื่อไทยคือมรดกที่

นายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์มอบให้คน

เมืองของเรา ดังนั้นคนเชียงราย เชียงใหม่ 

ต้องรักษามรดกทางการเมืองนี้ ไว้ให้ถึงที่สุด 

เลือกตั้งครั้งต่อไปเชียงรายขอ ส.ส. 8 เขตได้

หรือไม่ จะสืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

เอาอุ๊งอิ๊ง น.ส.แพทองธารเป็นนายกฯ ได้

หรือไม่ 

นพ.ชลน่านปราศรัยว่า การที่เราจะ

แลนด์สไลด์ ได้ เราต้องสู้ด้วยกัน พรรคจะ

ทำาทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตที่ดีกลับคืนมา แม้

คนพรรคจะถูกมัดมือมัดเท้า แต่สามารถ

เอาของที่คมที่สุดตัดแล้วยืนสองขาได้ ทั้ง

ขาเพื่อไทย และขาครอบครัวเพื่อไทย ซึ่ง

เป็นขาที่ใหญ่ที่สุด เพราะหัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทยคือลูกสาวสุดที่รักของนายทักษิณ 

เราตัดสินใจเดินไปพร้อมกันด้วยสองขา ไม่

ยอมอยู่ใต้อาณัติ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มัดขาเรา 

ครอบครัวเพื่อไทยคือคำาตอบ และเชียงราย

เราตั้งเป้าได้ ส.ส. 10 คน คือ ส.ส.เขต 8 

เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน เราต้อง

ช่วยกัน เพราะถ้าเชียงรายไม่เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มือที่สามจะเอาไปกิน  

“เราเดิน 2 ขาพร้อมกันเพื่อปิดกั้นสิ่ง                                                       

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ขัดขวางเรา มันกลัวเรา

ขี้หดตดหาย พอคุณอุ๊งอิ๊งประกาศแลนด์

สไลด์ ข้ีข้ึนหน้า กลัวมาก ส่ังสภาคิดคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ บอกหาร 500 ทันที รัฐบาล

ขี้ขึ้นหน้า หาร 500 เอาแม้กระทั่งเปลี่ยน

ระบบเลือกตั้งที่ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” 

นพ.ชลน่านกล่าว 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ถ้าไม่แลนด์

สไลด์ พล.อ.ประยุทธ์จะโลภ เลือกตั้งครั้ง

ที่ผ่านมาเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่ง แต่รัฐบาล

ปัจจุบันโลภ เราไม่ยอม ด้วยการให้พรรค

เพื่อไทยได้ 250 เสียงขึ้นไป ถ้าเราได้ 250 

เสียง เชิญใครมาเป็นรัฐบาลก็ง่าย ส.ว. 250 

คนก็ไม่กล้าเลือกนายกฯ เพราะสภาเสียง

ข้างน้อยจะล้มตลอด เราต้องช่วยกัน เพราะ

ที่ผ่านมาบ้านเมืองบาดเจ็บมามาก เราต้อง

ช่วยกัน  

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า เราจะชวนกัน

แลนด์สไลด์ตั้งแต่แม่สายถึงสุไหงโก-ลก 

ไม่รู้เป็นเพราะพรรคประกาศแลนด์สไลด์

หรือไม่ ขณะนี้การเคลื่อนไหวพรรครัฐบาล

ไม่มีใครสนใจใครกันแล้ว ทุกพรรคการเมือง

ลงพื้นที่พบประชาชน เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 

พล.อ.ประวิตรไป จ.หนองคาย ประกาศจะ

ล้มเพื่อไทย ทันทีที่เราได้ยิน ได้ปรึกษาหารือ

เป็นห่วงมาก แต่ห่วงว่า พล.อ.ประวิตรจะ

ล้มก่อนหรือไม่ คนอะไรเดินยังต้องช่วย

กันพยุง ประกาศจะล้มเพื่อไทย นพ.ชล

น่านเดินขึ้นเวทีกระฉับกระเฉง ว่องไว แต่ 

พล.อ.ประวิตรจะขึ้นเวทีต้องใช้รถยก แล้ว

ประกาศจะมาล้มเพื่อไทย   

ทั่นเต้นฟาดหาง 3 ป.

“พล.อ.ประยุทธ์อยู่มา 8 ปี ไม่ต้องบอก

ให้ไปถามใคร แต่ขอให้ดูหน้าประชาชน ไม่

ได้แค่ทำาความเสียหาย แต่ฉิบหายกันหมด

แล้ว ไม่ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ก็แก้

ปัญหาไม่ได้ แล้วจะอยู่ทำาหอกอะไร เราจึง                                                                                      

ต้องช่วยกันกาพรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์                                                                       

เป็นทางรอดทางเดียว ไม่มีทาง พล.อ.ประ 

ยุทธ์ พล.อ.ประวิตร พล.อ.อนุพงษ์ คงไม่

ถอย พรรคพลังประชารัฐทำาท่าจะเจ๊ง ก็ไป

ตั้งพรรคอื่นเพิ่ม รวมไทยสร้างชาติ เพื่อจะ

รวมกันไปเข้าพรรคใหม่ ขอบอกว่าเน่าหมด

แล้ว จะไปอยู่พรรคไหนก็เน่า” นายณัฐวุฒิ

กล่าว  

น.ส.แพทองธารปราศรัยว่า ขอให้พี่

น้องอดทนอีกนิด ถ้าวันนี้ทุกข์ยาก พรุ่งนี้

ต้องดีขึ้นแน่นอน ถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับ

มาดูแลประชาชนอีกครั้ง รู้สึกเป็นเกียรติ

ที่มาเยี่ยมชาวเชียงราย ชาวเชียงรายไม่เคย

ลืมพรรคเพื่อไทย เหมือนที่พรรคเพื่อไทยไม่

เคยลืมชาวเชียงราย คุณพ่อกับคุณอาฝาก

ความคิดถึงมาให้พี่น้อง เพิ่งกลับจากการไป

เยี่ยม ทั้ง 2 คนดีใจที่ได้มาเชียงราย ทุกท่าน

ทราบดีว่านายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์

เป็นคนเชียงใหม่ แต่คนในครอบครัวทั้งพี่

เขยและพี่สะใภ้เป็นคนเชียงรายแท้ๆ  

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า นายทักษิณ 

ตั้งใจว่าถ้าได้มี โอกาสกลับมาเมืองไทย 

อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน มีอะไร

ร่วมมือกัน ไม่ขัดแย้งกัน เพราะพี่น้องกำาลัง

ประสบปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น

คือ ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ให้พี่น้องพ้น

จากความทุกข์ยาก ขอบคุณนายยงยุทธ ติ

ยะไพรัช ที่เป็นน้องรักคุณพ่อ เป็นหลักทาง

ภาคเหนือ ทำาให้เรามีที่พึ่งพิง และผู้แทนที่

ก้าวข้ามผ่านความขุ่นเคืองในใจของตัวเอง 

เพื่อโฟกัสที่ประชาชนและประเทศชาติของ

เรา ต่อไปเชียงรายต้องรวมกันอย่างเข้ม

แข็ง เพื่อเอานโยบายเพื่อไทยมาพัฒนา

เชียงรายและให้คนไทยทุกคนหายจน 

“ถ้าพี่น้องให้ โอกาส เราจะกลับมา

ทำาให้ชีวิตพี่น้องกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง พรรค

เพื่อไทยพร้อมแล้วสำาหรับการเลือกตั้ง ไม่

ว่าจะเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งอีกกี่สิบครั้ง 

แต่พรรคพร้อมเสมอ ถ้าพรรคได้รับความ

ไว้วางใจจะทำางานเชิงรุก 6 เดือนแรกจะ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ระบบราชการ 

ทำาให้ประชาชนพ้นหนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

เอานโยบายมาแก้ 6 เดือน ต่อมาจะส่ง

รัฐมนตรีไปทำางานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่ละจังหวัด เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาพูด

คุยอยากเห็นประเทศเดินหน้าอย่างไร ถ้าพี่

น้องให้ความไว้วางใจเพื่อไทย ภายใน 1 ปี

หลังเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ปัญหาใหญ่ๆ จะถูก

แก้” น.ส.แพทองธารกล่าว

ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์

อีกครั้งว่า มาเหนือสุดของประเทศไทย 

พรรครู้จริงในพื้นที่ภาคเหนือ เรามั่นใจที่

จะแลนด์สไลด์สู้กับพรรคพลังประชารัฐที่

ประกาศจะยึดพื้นที่ จ.หนองคาย เรามีคำา

ตอบให้กับทุกปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้น ไม่ใช่

เฉพาะเชียงราย แต่เป็นปัญหาหลักของ

ประเทศ ในแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหา เรามี 

ส.ส.และตัวแทนที่ลงพื้นที่มาโดยตลอด 

“ปัญหาของประชาชนที่แท้จริง ไม่มี

ใครรู้ดี ไปกว่าคนในพื้นที่ เมื่อมาบวกกับ

นโยบายหลักของพรรค คำาตอบที่พรรค

เพื่อไทยจะมีให้กับประเทศ เรามีแน่นอน 

เรามั่นใจ แน่นอนว่าทุกพรรคย่อมหาเสียง

ในการแลนด์สไลด์ ทุกคนอยากได้ของทุก

เขต แต่พรรคเพื่อไทยมีคำาตอบแล้ว เพราะ

ฉะนั้นเราจึงมั่นใจ” น.ส.แพทองธารกล่าว

เมื่อถามว่า ตัดสินใจแล้วหรือยังว่า

จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค 

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า เป็นคำาถามยอดฮิต

ในทุกเวทีที่โดนสัมภาษณ์ และสามารถถาม

ได้เรื่อยๆ จนกว่าจะมีรายชื่อออกมา คิดว่า

คนที่เหมาะสมที่สุด คนที่ประชาชนไว้ ใจ

ที่สุด คนนั้นนั่นแหละที่จะเป็นคนนำาพา

ประเทศเราไปในจุดที่ดีขึ้นกว่านี้ ไม่ใช่ว่าทุก

การเมืองจะส่งคนมาแล้วคนนั้นจะต้องเป็น

คนที่ประชาชนเป็นคนเลือก นั่นคือกฎของ

ประชาธิปไตย

ถามว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ 

แต่ละพรรคการเมืองลั่นกลองรบและลงพื้น

ที่อย่างหนัก น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ทุกคน

ต้องทำาเต็มความสามารถ ศึกเลือกตั้งครั้ง

ใหญ่กำาลังจะมา เชื่อว่าประชาชนกำาลังรอ

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างมาก

แฉเป้าหมายแลนด์สไลด์

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวตอบโต้เรื่องแลนด์                                                                                          

สไลด์ว่า ยังกล้ามาขอแลนด์สไลด์ เชื่อ

ว่าประชาชนดูออกว่าพรรค พท.อยากได้

แลนด์สไลด์เพื่อหวังจะช่วยเหลือใคร ดัง

นั้นถ้าประชาชนสั่งสอนด้วยการให้แพ้แบบ

แลนด์สไลด์ ก็อย่าบิดเบือนโทษกติกา แต่

ควรโทษตัวเองที่มุ่งแต่จะช่วยคนเพียงคน

เดียวมากกว่าคนไทยทั้งประเทศ 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ว่าท่ีหัวหน้า

พรรคเทิดไท กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร

ประกาศจะแก้ปัญหาให้ชาวเชียงรายหลัง

เป็นรัฐบาลใน 6 เดือน ว่าเป็นวิธีการเก่าๆ 

ท่ีนายทักษิณเคยพูดเพ่ือหลอกเอาคะแนน

เสียงจากประชาชน นายทักษิณเคยประกาศ

จะแก้ปัญหาจราจรใน กทม.ภายใน 6 เดือน 

แต่แก้ไม่ได้ หลังประชาชนมอบคะแนนเสียง

ให้ อย่างน้ีเรียกว่าหลอกเอาคะแนนหรือ

ไม่ วันน้ี น.ส.แพทองธารลูกสาวก็นำาส่ิงท่ี

นายทักษิณเคยหลอกคนเอาไว้มาหลอกชาว

เชียงราย ชาวภาคเหนือ เพื่อให้เลือกพรรค

เพ่ือไทย การท่ีบอกว่า 6 เดือนแรกจะแก้

ปัญหา พอครบ 1 ปีจะกลับมาเยือนน้ัน 

ก็แค่หลอกกันไปวันๆ เพราะความจริงคือ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ได้วางรากฐานได้ใช้

เวลาในการแก้ปัญหามาตลอด ท้ังๆ ท่ีโชค

ร้ายเจอท้ังโควิดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

แต่รัฐบาลรับมือกับสถานการณ์มาได้ และ

วันน้ีเศรษฐกิจกำาลังจะฟ้ืน การท่ีอุ๊งอ๊ิงบอก

จะทำาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีภายใน 6 เดือน 

จึงไม่ต่างจากส่ิงท่ีนายทักษิณจะแก้ปัญหา

จราจร ผลคือล้มเหลว

“การหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ไม่

ว่าจะแลนด์สไลด์ ไม่ว่าจะแก้ปัญหาอะไร  

ล้วนแต่เป็นนโยบายบังหน้า แต่สิ่งที่ซ่อนไว้

คือเป้าหมายจะพานายทักษิณกลับบ้าน โดย

หลอกใช้พี่น้องคนเสื้อแดง อยากบอกว่าคน

เสื้อแดงตาสว่าง มีความรอบรู้และฉลาดทัน

คนมากขึ้น ไม่มีทางจะหลอกได้อีก ขอท้าให้

อุ๊งอิ๊งพาพ่อกลับบ้านได้เลย แต่หากไม่มา

ติดคุกหรือสู้คดี วันนั้นบ้านเมืองจะลุกเป็น

ไฟ เพราะประชาชนที่ ไม่พอใจจะลุกฮือทั้ง

ประเทศแน่นอน” นายเสกสกลกล่าว

ส่วนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

พร้อมด้วยแกนนำาพรรค แถลงข่าวเปิดตัว

แคมเปญ “ก้าวไกล NEXT” ว่าพรรคเปิด

พื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหาอนาคต

ใหม่ให้กับพรรค ก.ก. โดยเปิดให้แสดง

ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ https://next. 

moveforwardparty.org หลังจากนั้นตระเวน

ไปทุกภูมิภาค โดยจัดเวทีใหญ่วันที่ 28 ส.ค. 

ก่อนเปิดแคมเปญใหญ่ในวันที่ 9 เดือน 9 

ซึ่งจะเป็นก้าวต่อไปที่ก้าวไกลกว่าเดิม ทั้งนี้ 

ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรค

มี 3 เป้าหมายคือ 1.เพื่อเป็นรัฐบาลให้ได้ 

2.เพื่อขยายจำานวน ส.ส.เขตให้มากที่สุด 

และ 3.เพื่อต่อยอดและรักษาความหวัง 

ความเชื่อมั่น ทุกคะแนนเสียงที่ได้รับ

ด้านนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค 

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 

กล่าวถึงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพรรค  ว่า 

ต้ังใจท่ีจะส่งให้ครบท้ัง 400 เขต แต่ก็ต้อง

เลือกคนท่ีมีศักยภาพด้วย ตอนน้ีมีแผนงาน

เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนประเด็นเร่ือง

สูตรคำาณวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ว่าสูตรจะ

ออกมาแบบไหน สำาหรับรวมไทยสร้างชาติ

แล้วไม่ได้มีผลกระทบอะไร เพราะพรรคไม่

ได้เน้นเรื่องน้ัน เพราะเราเน้นเรื่อง ส.ส.เขต

เป็นหลัก ส่วนเรื่องการต้ังเป้าว่าจะได้จำานวน 

ส.ส.ก่ีคนน้ัน ทุกพรรคก็ต้องต้ังเป้าว่าจะชนะ

ทุกเขตอยู่แล้ว 

วันเดียวกัน ที่ โรงแรมวังแก้ว ถนน

เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ได้มีการ

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำาปี 2565 พรรค

พลังสังคม ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่ง 

ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรม

ป่าไม้ ได้ขึ้นนั่งตำาแหน่งหัวหน้า. 

ลุ้นชาวฝรั่งเศส

โดยได้จัดหายารักษาโควิด-19 จำานวน 4 

รายการ ได้แก่ 1.ฟาวิพิราเวียร์ 2.โมลนู                                                                        

พิราเวียร์ 3.เรมเดซิเวียร์ และ 4.แพกซ์                                                                            

โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ ได้ขึ้นทะเบียนจากสำานัก                                                                       

งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณภาพ

จากต่างประเทศ ซึ่งนำาเข้าโดยองค์การ

เภสัชกรรม (อภ.) โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.                                                                                  

2565 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สนับ 

สนุนยาให้ รพ.รัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

แบ่งเป็นฟาวิพิราเวียร์ 265,500,000 เม็ด, 

โมลนูพิราเวียร์ 12,000,000 เม็ด และเรม

เดซิเวียร์ 375,210 ขวด 

นายธนกรกล่าวอีกว่า ล่าสุด ณ วัน

ที่ 3 ส.ค. มีรายงานยาคงคลังในพื้นที่ ได้แก่ 

ฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ รวม 11.2 

ล้านเม็ด และยังมีสำารองที่ส่วนกลางอีก

จำานวนหนึ่ง ปัจจุบันอัตราการใช้ยาเพียง

พอต่อการใช้มากกว่า 14 วัน นอกจาก

นี้ ส่วนกลางยังมีการสำารองฟาวิพิราเวียร์

และโมลนูพิราเวียร์กว่า 2 ล้านเม็ด และ

อยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มคือ ฟาวิพิราเวียร์ 10 

ล้านเม็ด, โมลนูพิราเวียร์ 20 ล้านเม็ด และ

เรมเดซิเวียร์ 8 หมื่นขวด

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้า

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “โควิด-19 เป็นแล้ว

เป็นซ้ำาได้อีก” ระบุว่า โควิด-19 เมื่อเป็น

แล้วสามารถเป็นซ้ำาได้อีก โดยทั่วไปการเป็น

ซ้ำามักจะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแล้ว แต่ก็มี

หลายคนเป็นซ้ำาแบบมีอาการ และตรวจพบ

ชัดเจนตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ซึ่งการเป็นซ้ำา

พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

“การเป็นครั้งที่ 2 มีทั้งที่มีอาการ

มากกว่า และมีอาการน้อยกว่า แต่ส่วน

ใหญ่มีอาการน้อยกว่า และการรักษากรณี

เป็นซ้ำา ส่วนใหญ่รักษาตามอาการ ซึ่งการ

เป็นครั้งแรกเกือบทั้งหมดได้รับยาต้าน

ไวรัส favipiravir และเมื่อเป็นครั้งที่ 2 ไม่มี

ใครที่มีอาการหนักหรือปอดบวมจนระดับ

ออกซิเจนต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานเลย” 

นพ.ยงกล่าว และว่า การเป็นซ้ำาจึงคลายกับ

โรคทางเดินหายใจทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ 

และไข้หวัดทั่วไป ดังนั้นในผู้ป่วยที่เคยเป็น

แล้ว จึงจำาเป็นต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีน

ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยถ้าไม่เคยฉีด

วัคซีนมาก่อน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม 

เมื่อติดเชื้อให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 ครั้ง 

ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังติดเชื้อวันแรก ถ้า

ฉีดวัคซีนมาแล้วครบ 2 เข็ม หรือมากกว่า

แล้วติดเชื้อ แนะนำาให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลัง

ติดเชื้อ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ติดเชื้ออีก 

1 ครั้ง เพื่อรักษาระดับภูมิต้านทานให้คงสูง

อยู่ ลดการติดเชื้อซ้ำา

วันเดียวกัน นายสุรชัย เจียมกุล รอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ใน

ฐานะโฆษกจังหวัดตราด กล่าวถึงความคืบ

หน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่อาจเข้า

ข่ายเป็นฝีดาษวานรรายที่ 5 ว่า จากการ

สอบสวนโรคและนำาผลเลือดส่งตรวจเมื่อ

วันที่ 5 ส.ค. ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผลไม่พบเชื้อฝีดาษวานร แต่ยังต้องรอผล

ยืนยันจากศูนย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่จะ

ส่งผลมาในวันที่ 8 ส.ค. ซึ่งปัจจุบันนักท่อง

เที่ยวรายนี้ปัจจุบันอยู่ในห้องกักกันโรคของ

โรงพยาบาลตราด ขอให้ประชาชนจังหวัด

ตราดอย่าตื่นตระหนกตกใจ แต่ให้ตระหนัก

และติดตามข่าวสารตามที่สาธารณสุข

แนะนำา.

อุ๊งอิ๊งถาม

 

เรื่องวาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ไม่เกิน 8 ปี และร้อยละ 2.82 ระบุว่าไม่

ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ส่วนบุคคลในกลุ่ม 3 ป.ที่ประชาชน

เชื่อว่าจะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล

ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ตัว 

อย่างร้อยละ 55.18 ระบุว่าเชื่อว่าทั้ง 3 ป. 

จะไม่มีบทบาททางการเมืองในการจัดตั้ง

รัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 27.36 ระบุว่า 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, ร้อยละ 24.77 

ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา, ร้อย

ละ 19.44 ระบุว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

และร้อยละ 5.18 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/

ไม่สนใจ   

ท้ายท่ีสุดเมื่อถามถึงบุคคลในกลุ่ม 3 ป.                                         

ที่ประชาชนต้องการให้มีบทบาทในการจัด

ตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 80.03 ระบุว่า ไม่

ต้องการให้ทั้ง 3 ป.มีบทบาททางการเมือง

ในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง

สมัยหน้า รองลงมา ร้อยละ 14.25 ระบุว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา,  ร้อยละ 7.39 

ระบุว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ

ร้อยละ 7.16 ระบุว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา 

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงผลสำารวจนิด้าโพลว่า การที่นายกฯ จะ

อยู่กี่ปีนั้น หากมีคนไปยื่นก็ขอให้เป็นไปตาม

กฎหมาย รอผลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ก่อนจะดีกว่าไหม นิด้าโพลไม่ควรนำามา

เป็นหัวข้อในการสำารวจของประชาชนเช่นนี้ 

เสมือนมีธงชี้นำา ไม่ควรทำาตัวเหนือองค์กร

อิสระ และไม่สมควรที่จะทำาให้ประชาชน

เกิดความสับสนข้อมูลที่สำารวจความเห็นนั่ง

เทียนทำาหรือไม่ ชักน่าสงสัย มีผลออกมา

ขัดแย้งตรงกันข้ามกับผลสำารวจของ ดร.นพ

ดล กรรณิกา จากสำานักซูเปอร์ โพลตลอด

มา ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้นายกฯ 

ประยุทธ์อยู่บริหารประเทศต่อเพราะมีผล

งานชัดเจน 

อัด ‘นิด้าโพล’ มือปืนรับจ้าง

นายเสกสกลกล่าวว่า การที่นิด้าโพล

สำารวจความเห็นเช่นนี้ อยากที่จะโจมตี

นายกฯ และใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองใช่ ไหม ทำาแบบนี้เพื่ออะไร

และทำาเพื่อใครหรือไม่ หรือมีธงชักนำาใคร

สั่งมา มีเป้าหมายทางการเมืองทำาลายนา

ยกฯ อย่างนั้นใช่ไหม ขอให้นิด้าโพลหยุด

ทำาผลสำารวจโดยอ้างความเห็นประชาชนจะ

ดีกว่า เพราะมาจากการไปสำารวจจากกลุ่ม

ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม และมีอคติต่อนายกฯ 

และรัฐบาลมากกว่า แทนที่จะสอบถาม

ความเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยของ

ประชาชนทั้งประเทศ

“ขอพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อถือ

สำานักโพลใดก็ตามที่นั่งเทียนสำารวจ นั่ง

ทำาโพลในห้องแอร์ และมีอคติต่อนายกฯ 

และรัฐบาล สำานักโพลประเภทนี้รับจ้าง

มาสำารวจมาทำาลายมากกว่า มีแต่ทำาให้

ประชาชนสับสน บ้านเมืองวุ่นวาย ไม่ว่า

เป็นสำานักไหนก็ตาม ที่ชอบทำาโพลรับจ้างมา

ทำาลาย ก็ควรหยุดเป็นมือปืนรับจ้าง เพราะ

เป็นบ่อนทำาลายขวัญกำาลังใจคนทำางานเพื่อ

ประเทศชาติประชาชน ประชาชนจะไม่มี

วันเชื่อถือสำานักโพลมือปืนรับจ้างอีกต่อไป” 

นายเสกสกลกล่าว

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ใน

ฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณี

หากศาลรัฐธรรมนูญตีความวาระ 8 ปีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม ออกมาในทางลบ จะกระทบ

พรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ว่าเราคงพูดไม่

ได้ในเรื่องอนาคต เป็นเรื่องที่ฝ่ายสงสัยจะ

ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไปพูด

ก่อนคงไม่ถูกต้อง เพราะหลักกฎหมายมันมี

อยู่แล้วในมาตรา 158 (1) (2) (3) และ (4) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลายคนพูดก่อนเอา

เรื่องอคติ และอื่นๆ เป็นองค์ประกอบในการ

ตัดสินใจ อยากเรียกร้องว่า เราปกครองภาย

ใต้หลักนิติธรรม ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก 

ฝ่ายใดสงสัยก็ต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

ให้วินิจฉัยตีความ ส่วนฝ่ายไม่สงสัย เขา

ก็ตีความสนับสนุนอยู่แล้ว มันมีทางออก

อย่างนี้เพื่อไม่ทำาให้ปัญหาความขัดแย้งทาง

ความคิดของคนมันแตกต่างกันไป  

“การดำาเนินการไม่ว่าฝ่ายไหน การ

ทำาตามกติการัฐธรรมนูญเป็นแนวทาง

ที่ ถู กต้ องที่ สุ ด  ผู้ ที่ มี อำ านาจผูกพันทุก

องค์กรคือศาลรัฐธรรมนูญ การทำาตาม                              

กติการัฐธรรมนูญเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

ที่สุด ผู้ที่มีอำานาจผูกพันทุกองค์กรคือศาล

รัฐธรรมนูญ” นายชินวรณ์กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัว                                                

หน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงวาระการ                                             

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี ของ พล.อ. 

ประยุทธ์ว่า เมื่อประเมินกระแสจากประ 

ชาชน เขาไม่สนใจข้อกฎหมายแล้ว สนใจ

ข้อเท็จจริง ความเป็นอยู่ ความเดือดร้อน

ของประชาชน จึงทำาให้มีการรณรงค์ ให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ประเมินตนเองว่าจะอยู่

ต่อหรือไม่ แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทย

และพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะใช้ข้อกฎหมาย

เป็นหลักในการทำาหน้าที่ต่อในการยื่นศาล

รัฐธรรมนูญ คาดว่าจะยื่นวันที่ 17 สิงหาคม

นี้ ยืนยันว่าเรามีคำาร้องประกอบแล้ว โดย 

1.ขอให้พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่ 2.ขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญมีคำาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน 

โดยมีนายกรัฐมนตรีรักษาการ

‘อุ๊งอิ๊ง’ ถามนายกฯ พอหรือยัง

ที่ จ.เชียงราย น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวภาย

หลังปราศรัยในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย 

“ระดมพลคนเจียงฮาย เพื่อไทยมาเหนือ

สุด” โดยเมื่อถามว่า 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

พอแล้วหรือยัง น.ส.แพทองธารตอบว่า “ก็

ต้องถามที่ท่านเอง ว่าท่านพอหรือยัง”

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีนิด้า

โพลสำารวจความเห็นประชาชนพบว่า อยาก

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ประกาศพ้นตำาแหน่ง

ไม่เกินวันที่  24 ส.ค.นี้ว่า หลังจากฉีก

รัฐธรรมนูญมาจนบัดนี้ยังไม่ทำาตามสัญญา 

ถ้าคนที่มีจิตสำานึกจะต้องเอาตัวเองออกจาก

การเป็นปัญหา แสดงว่านี่สะท้อนจิตสำานึก

แล้วว่าโกหกตั้งแต่ตอนยึดอำานาจ ตั้งใจจะ

อยู่ยาว ควรจะปลดชนวนความขัดแย้งของ

สังคมได้แล้ว หลังทำาตัวเป็นปัญหามา 8 ปี

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังเหมือน

มั่นใจ โดยปฏิเสธตอบคำาถามเรื่อง 8 ปี  

และให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญนั้น นางอม

รัตน์กล่าวว่า แสดงว่ากระจกที่เคยมอบให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ยังเล็กเกินไปหรือเปล่า จะได้เอากระจก

บานใหญ่กว่านั้นไปให้ พล.อ.ประยุทธ์ทำาไม

ไม่รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน ทำาไมเป็นคน

น่ารังเกียจไม่รู้จบขนาดนี้ ถ้าพอจะเหลือ

จิตสำานึกอยู่บ้าง ให้เอาตัวออกจากการ

เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาความขัดแย้งทั้งปวง

ของประเทศได้แล้ว ต่อให้คำาตัดสินออกมา

เป็นคุณกับ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่จบอยู่ดี ต้อง

คาดหมายได้แล้วว่าคำาตัดสินไม่ใช่จุดที่จะ

สร้างความสงบเรียบร้อย

“พล.อ.ประยุทธ์จะเอาตัวอยู่ เป็น

ระเบิดเวลาลูกใหญ่ไปเพื่ออะไร กระจกบาน                                                                         

ที่เคยมอบให้มันเล็กเกินไปหรือถึงส่องตัว

เองไม่เห็นสักที แล้วพวกลิ่วล้อ พล.อ. 

ประยุทธ์ เลือกแต่ละคนมาอยู่ข้างกายก็

ไม่ใช่คนที่หวังดีกับนายกฯ หรอก จะขอ

เตือนเอาไว้”

วันเดียวกัน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 

รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์

พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดสำานักงานประสาน

งานพรรคเศรษฐกิจไทย อ.เมืองฯ  และ 

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประ 

ชาชนและสมาชิกพรรคมาร่วมงานคับคั่ง 

โดยนายวิชิตกล่าวว่า ในวันนี้ ได้เลือก

ตัวแทนพรรค จ.ประจวบฯ สองเขตเลือก

ตั้ง พรรคมีความพร้อม มีนโยบายพลิกโฉม

ประจวบฯ เช่น การพัฒนาพื้นที่ด่านสิงขร 

โดยจะชูนโยบายการขนส่งอาหารทะเลด้วย

รถไฟ 180 กิโลเมตร โดยเชื่อมทะเลสอง

ฝั่งคือ อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน ระหว่าง

ไทย/เมียนมา หากทำาได้จะเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้ชาวประมงและชาวประจวบฯ 

จากปีละพันล้านเป็นหมื่นล้านบาท ซึ่งตน

จะผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นนโยบายพรรค 

และหลังวันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้าย

วันเกิด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้า

พรรค ทราบว่า หัวหน้าพรรคจะมาประชุม

ร่วมกับกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อวาง

นโยบายพรรคในการแก้ปัญหาให้ประชาชน

อย่างยั่งยืนและรวดเร็ว

“วันนี้นิด้าโพลสะท้อนแล้วว่าประชา 

ชนกว่าร้อยละ 60 ไม่ยอมรับ พล.อ.ประยุทธ์ 

พรรคก็ไม่สนับสนุน เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ 

ยิ่งอยู่นานเศรษฐกิจยิ่งพัง ประชาชนเดือด

ร้อน วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ควรพิจารณาตัว

เองได้แล้ว ลาออกได้แล้ว การครองอำานาจ 

8 ปี แต่บ้านเมืองย่ำาแย่ ประชาชนลำาบาก 

วันนี้หากไม่มี พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชน

จะมีความหวังกับการแก้ไขปัญหาปากท้อง 

และพรรคพร้อมทำางานด้วยการนำานโยบาย

พรรคทำางานเพื่อประชาชนทันที” นายวิชิต

กล่าว.


