
จับตาBA.4.6ระบาดในสหรัฐ

จอทดสอบภูมิคุมกันฝดาษลิง

ขูบ๊ิกตูไมไขกอกแจงความท่ัวปท.

นายโจนาทาน เดล คิงส เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจําประเทศไทย เขาเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในโอกาสเขารับหนาที่ ณ หองสีงาชาง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 8 ส.ค.
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กกต.-ผูตรวจการฯ จอชงศาลฯ
ชี้ชะตาวาระ 8 ปนายกฯ

กกต.-ผูตรวจการฯ จอชงศาลฯ
ชี้ชะตาวาระ 8 ปนายกฯ
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ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ย้ําเปนเร� องของศาล

ตัดสินวาระนายกฯ  8 ป “แรมโบ” ซัด “ชล

น�าน-อุงอิ๊ง” หยุดสรางวาทกรรมใหนายกฯ 

เสียหาย ย้ําจะอยูกี่ปอยูที่ศาลตัดสิน ไลไป

ถาม “ทักษิณ” ควรพอหรือยัง เลขาฯ ครป.

ชี้หาก “ประยุทธ” ไมลาออกหลัง 24 สิงหา

ถือเปนนายกฯ เถ� อน จี้ ครม.ลาออก กอน

จะมีความผิดทั้งคณะ ปลุก ปชช.แจงความ

ไดทุก สน. ผูตรวจการแผนดินรับคํารอง 

“ศรีสุวรรณ” สั่งศึกษาในขอกฎหมายกอน

ชงศาล รธน. 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 8 สิงหาคม 

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณกรณีพรรค

เพื่อไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญภายในวัน

ที่ 17  ส.ค.กรณีการดํารงตําแหน�ง 8 ปวา 

“เร� องนี้ผมตอบไปแลววาเปนเร� องของศาล” 

จากน้ันนายกฯ ไดถอยออกจากโพเดียม                                                          

สัมภาษณทันที  ผูส� อขาวพยายามสอบถาม

อีกวา ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรม                                                            

การกฤษฎีกาตีความไวบางหรือไม และจะ                                                           

มีการตามรอย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท                                                            

รัฐบุรุษและอดีตนายกฯ หรือไม พล.อ.ประ 

ยุทธไมตอบคําถาม เพียงแตสายศีรษะและ

เดินกลับขึ้นหองทํางานตึกไทยคูฟาทันที

นายเสกสกล อัตถาวงศ วาที่หัวหนา

พรรคเทิดไท ใหสัมภาษณ

กรุงเทพฯ • “อนุชา” ชี้พรรคไมไดกําชับให

ตองเขาประชุม 10 ส.ค.เพ� อเคาะกฎหมาย

ลูก ชี้ปลอยไปตามยถากรรมไมใชเร� องผิด

มารยาท เด็ก พปชร.บอกเปาหลักคือบังคับ

ใชทันเลือกตั้งป 2566 รับเปนเร� องละเอียด

ออนเพราะตรงกับวันกํานัน ผูใหญบาน “ชวน” 

รับสภาพเพราะเห็นวัตถุประสงคชัดเจน

อยากใชรางเดิม หึ่ง! ผูใหญสั่ง ส.ส.ไปงาน

ในพื้นที่โดดประชุมได แตบางสวนผวาถูก

ย� น ป.ป.ช. เล็งมาเซ็นช� อ แตไมยกมือนับ

องคประชุม

เม� อวันจันทร ยังคงมีความตอเน� อง

ในการนัดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ฉบับที่...)  พ.ศ. ... ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 

โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณถึงเสียง

วิจารณองคประชุมรัฐสภาอาจลมวา ไมทราบ

เพราะเปนเร� องของสมาชิกรัฐสภา เปนไป

ตามกลไกสภา สวนกรณีนายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ  

(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

ระบุวาวันที่ 10 ส.ค.ตรงกับวันกํานัน ผูใหญ

บาน อาจทําใหมีสมาชิกเขารวมประชุมสภา

นอยนั้น ก็สงสัยเชนกันวาทําไมจัดประชุม

ตรงกับวันที่ 10  ส.ค. เพราะเปนวันกํานัน 

ผูใหญบาน เราก็รูวาสภาผูแทนราษฎรนั้น 

ภารกิจสําคัญคือเร� องพื้นที่กับผูนําชุมชน

เม� อถามวา ถาสภาลมจะกระทบตอ

การพิจารณากฎหมายเลือกตั้งหรือไม นาย

อนุชากลาววา ไมเปนปญหา สภามีกฎเกณฑ                                                        

มีระเบียบ ไมใชเร� องการผิดมารยาท จริย 

ธรรม เพราะกฎหมายออกมาชัดเจนวาหาก

พิจารณาไมแลวเสร็จตองกลับไปใชรางเดิม 

ไมมีอะไรแตกตาง 

กรุงเทพฯ • “เมานเทนบี” ลามไหมตอ

คลองหลอด “ส.ว.วันชัย” เขยาความรับผิด

ชอบ “บิ๊กปอก” จี้ตนทางมหาดไทยตองคุม

เขม “ใบอนุญาต-กํากับดูแล” ขณะที่ศาล

พัทยาใหประกันตัว “เสี่ยบี” พรอมสั่งติด

กําไลอีเอ็ม ดาน กทม.นั่งไมติดสแกนยิบ

พื้นที่ รองผูวาฯ แจงสถานประกอบการไม

ตรงมาตรฐาน 83 แหง สั่งปดจริงแลว 3  

ขีดเสน 7 วันปรับปรุงใหไดมาตรฐาน ชี้

ปญหาใหญการตรวจจับควันไฟ-ถังดับเพลิง

มีไมครบตามกําหนด 

เม� อวันจันทร เวลา 10.40 น. ในการ

ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีนายศุภชัย 

สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ทํา

หนาท่ีประธานในท่ีประชุม ไดเขาสูวาระการ                                          

พิจารณากระทูถามสดดวยวาจา เร� องเหตุ 

การณเพลิงไหมสถานบันเทิงเมานเทนบี 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยนายวันชัย สอนศิริ 

ส.ว. ลุกขึ้นถาม พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

รมว.มหาดไทย วาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนถือเปน

โศกนาฏกรรมที่รุนแรง กระทบความรูสึก

คนจํานวนมากโดยเฉพาะผูสูญเสีย เร� องแบบ

นี้เคยเกิดขึ้นมาแลว เม� อเกิดเหตุแตละครั้ง

หน�วยงานที่เกี่ยวของที่มีอํานาจหนาที่ก็ต� น

ตัว ลาสุด กทม.สั่งตรวจผับบาร เหตุการณ

แบบน้ีเหมือนวัวหายลอมคอกหรือไฟไหมฟาง 

ซึ่งเกิดแลวเกิดอีก 

ไทยโพสต • นายกฯ สั่งทบทวนขึ้นคาไฟ                                               

เดือน ก.ย.-ธ.ค.65 ย้ําตางมีหนาที่ไมกาว 

กายอํานาจ กกพ. “พลังงาน” ชี้หาก กกพ.

ยืนยันข้ึนคาไฟตามมติจริง หนาท่ีรัฐบาลคือ

หามาตรการชวยเหลือกลุมเปราะบาง รับ

หวงสภาพคลอง กฟผ.แบกรับหน้ีเอฟทีเกือบ

ทะลุแสนลาน  “กบน.” ยืนราคาดีเซลลิตร

ละ 35 บาทตอเน� องเปนสัปดาหที่ 8 พรอม

ลดอุดหนุนดีเซลเหลือ 1.13 บาทตอลิตร 

ฐานะกองทุนน้ํามันติดลบ 1.17 แสนลาน

บาท

เม� อวันจันทร นายกุลิศ สมบัติศิริ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ขณะนี้ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี 

เปนหวงการปรับขึ้นคาไฟฟาผันแปร หรือ 

คาเอฟที (FT) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 ตาม

มติบอรดบริหาร สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เม� อวันที่ 27 

ก.ค.65 ในอัตรา 93.43 สตางคตอหน�วย 

หรือเพิ่มขึ้น 68.66 สตางคตอหน�วย จาก

งวดปจจุบันเดือน พ.ค.-ส.ค.65 ที่ 24.77 

สตางคตอหน�วย ทั้งนี้เม� อรวมกับคาไฟฟา

ฐาน 3.79 บาทตอหน�วย จะสงผลใหคาไฟ 

ฟาโดยรวมที่ประชาชนตองจายอยูที่  4.72 

บาทตอหน�วย 

ทั้งนี้ นายกฯ ไดสั่งใหกระทรวงพลัง 

งานเร่งหามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือ 

โดยใหเรงหารือกับ กกพ.ดวยวาจะยังคงยืน 

ยันตามมติเดิมหรือไม และหาก กกพ.จะ

ปรับขึ้นคาเอฟทีจะขึ้นเทาเดิมหรือขึ้นแค

ไหน แลวมาตรการชวยเหลือประชาชนไม

ใหเกิดผลกระทบจะเปนอยางไร 

“ทานนายกฯ เปนหวงเร� องผลกระทบ 

เพราะถาขึ้นแลวจะมีมาตรการอะไรมาชวย

เหลือ จึงตองหารือกับ กกพ.เพราะเปนหน�วย

งานท่ีกํากับและดูเร� องน้ีโดยเฉพาะ สวนการ

จะทบทวนหรือปรับเปลี่ยนมติบอรด กกพ.

ไทยโพสต • ศบค.เผยติดเชื้อโควิดนอก รพ. 

ATK เปนบวกสัปดาหที่ผานมา 2.3 แสนราย 

เฉลี่ยวันละ 3.3 หม� นราย “สปสช.” เริ่มจัด

สงยาโมลนูพิราเวียรใหกลุมเสี่ยง 608 ทั่ว

ประเทศ ผานระบบ Telemedicine วันแรก 

ขณะที่ ขรก.พบหมอผานระบบออนไลนได                                                             

ศูนยจีโนมจับตาโควิดสายพันธุใหม “BA.4.6” 

ระบาดหนักในสหรัฐฯ แพรเร็วกวา “BA.5-

BA.2.75” สธ.เผยไทยพบ “โควิด”  BA.2.75 

จํานวน 5 ราย สวน BA.4.6 ยังไมพบ ขณะ

ที่ฝดาษวานรพบผูปวย 4 ราย เปนสายพันธุ

แอฟริกาตะวันตก เตรียมทดสอบภูมิคุมกัน

ในผูที่เคยปลูกฝ

เม� อวันที่ 8 สิงหาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงาน

สถานการณประจําวัน พบผูปวยรายใหม 

1,842 ราย จําแนกเปนติดเชื้อในประเทศ 

1,842 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 1,842 ราย ไมมีรายงานผูติดเชื้อ

ภายในเรือนจําและจากตางประเทศ รวมผู

ปวยสะสม  4,607,451 ราย

สวนผูติดเชื้อนอกโรงพยาบาล ATK 

เปนบวก สัปดาหที่ผานมาระหวางวันที่ 31 

ก.ค.-6 ส.ค.65 รวม  235,753 ราย เฉลี่ยวัน

ละ 33,679 ราย หายปวยเพิ่ม 2,015 ราย 

อยูระหวางรักษาตัว 21,319 ราย โดยใน

จํานวนนี้มีอาการหนัก 953 ราย และใสทอ

ชวยหายใจ  487 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย 

เปนกลุม 608 คิดเปน  97% ทั้งนี้ผูเสียชีวิต

ที่ยังไมไดรับวัคซีนเข็มกระตุน 27  ราย รวม

เสียชีวิตสะสม 31,630 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                       

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9400

อิสรภาพแหงความคิด

เบรกข้ึนคาไฟฟา

กฟผ.โอดหน้ีบาน

ตรึงดีเซล35บาท
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พอสุดทนลูกเมาไลฆา

ควาปนยิงดับ

จีนซอมรบตอรอบไตหวัน

ไทเปจอฝกใชกระสุนจริง

ตลท.ปลื้ม

ตลาดหุนไทยคึก

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

จองย้ือกม.ลูกลมหาร500

ชวนช้ีชัดอยากใชรางเดิม

บ้ี‘มท.’คุมเขมสถานบันเทิง

กทม.ตรวจ83แหงปดแลว3

พปชร.ส่ังส.ส.โดดรม
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พปชร.

และไม่มีความคิดเห็นที่เป็นสาระที่จะทำา 

ให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นไป

ตามกระบวนการสภา คิดว่าปล่อยไป

ถามย้ำาว่า ไม่ได้ตั้งใจให้สภาล่มใช่

หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้ตั้งใจ 

เปน็เอกสทิธิข์องแตล่ะคน แต่ในบางครัง้ก็

มกีารพดูคยุกนัไปในวงกวา้ง ซึง่เมื่อเปน็วง

กว้างแล้วผลจะออกมาอย่างไรก็ไม่ทราบ 

ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ได้กำาชับกัน

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะ

เลขานุการวิปรัฐบาล กล่าวว่า ไม่ว่าจะ

ใช้สูตรหาร 100 หรือสูตรหาร 500 ก็ไม่

นา่จะมปีญัหา แตส่ิง่ทีพ่รรค พปชร.คำานงึ

ถงึคอืกฎหมายตอ้งบงัคบัใช้ใหท้นัเลอืกตัง้

ครั้งหน้าในปี 2566 เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ

สุญญากาศ และไม่สร้างความซับซ้อนให้

ประชาชน นั่นคือจุดยืนของพรรค พปชร. 

เมื่อถามถึงกรณีนายนิโรธแสดง

ความเป็นห่วงการประชุมร่วมรัฐสภาใน

วันที่ 10 ส.ค. เนื่องจาก ส.ส.หลายคนมี

การนัดร่วมงานในวันกำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

และได้ขอความร่วมมือสมาชิกพรรคว่า 

หากเป็นไปได้ขอให้มาร่วมประชุมรัฐสภา 

แตถ่ามวา่เราจะไปบงัคบัเลยกค็งไมถ่งึขัน้

ไปบังคับ ว่าทุกคนจะต้องหลบหรือเบี้ยว

งานในพื้นที่ นั่นคือเบื้องต้นที่เราพูดคุย

กับสมาชิกพรรค

ถามต่อว่า การกระทำาแบบนี้คือ

ทำาให้ ส.ส.ขาดความรับผิดชอบหรือไม่                                         

เพราะ ส.ส.ต้องทำางานในสภาเป็นหลัก 

แต่กลับออกไปงานนอกในช่วงที่มีการ

ประชุมสำาคัญ นายอรรถกรกล่าวว่า 

บริบทการเมืองของเมืองไทย หากเราไม่

ให้ความสำาคัญกับพื้นที่เลย โอกาสที่จะ

กลับมาทำางานที่สภาก็ยากเหมือนกัน คง

ต้องชั่งน้ำาหนัก ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง

ที่มีความละเอียดอ่อน บางครั้งทางเลือก

ทีพ่รรคเลอืกในอนาคตอนัใกลอ้าจไมถ่กูใจ

ทุกคน แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ในพรรคคงคิดมา

แล้วว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

อนุทินยันพรรคทำ�ต�มหน้�ที่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  

(ภท.) ยืนยันว่า การปฏิบัติของ ส.ส.พรรค

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เราก็อยู่ในสภาครบ

ถ้วน ถ้าอยู่สภาแล้วไม่แสดงตนโดยไม่มี

เหต ุไมค่อขาดบาดตายกค็งไม่ได ้เพราะมี

เรื่องจรยิธรรม เรากม็คีวามเปน็ตวัของตวั

เองในระดับหนึ่ง เรื่องรัฐธรรมนูญเราไป

ล้อเล่นไม่ได้ ส่วนเรื่องหาร 100 หรือหาร 

500 เป็นเรื่องปลีกย่อย เพราะไม่ว่าสูตร

ไหนก็ไปลงเอยที่ศาลรัฐธรรมนูญ และ 

ภท.ก็เลือกทำาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

คือ ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะกลับไป

แบบ 1 ใบคงลำาบาก  และคิดว่าเราไม่

ควรแก้แล้ว เพราะเรื่องรัฐธรรมนูญทำา

เป็นเรื่องเล่นๆ ไม่ได้ 

มีรายงานความเคลื่อนไหวของ 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ก่อนการประชุม

รฐัสภาวนัที ่10 ส.ค. โดยในสว่นของพรรค  

พปชร.นัน้ เมื่อวนัหยดุเสาร-์อาทติยท์ีผ่า่น

มา ได้มีการส่งสัญญาณเป็นรายบุคคลว่า

ไมต่อ้งเดนิทางไปรว่มประชมุรฐัสภา และ

ไม่ต้องเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม เพราะไม่

ตอ้งการใหเ้ปดิประชมุรว่มรฐัสภาในวนัดงั

กล่าวได้สำาเร็จ โดยให้ไปร่วมทำากิจกรรม

ในพื้นที่ ในวันกำานัน ผู้ ใหญ่บ้านไปเลย 

ขณะที่ ส.ส.แบบแบ่งเขตหลายคนตัดสิน

ใจไมเ่ดนิทางไปรว่มประชมุอยูแ่ลว้ เพราะ

ต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อทำากิจกรรมวันกำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากเป็นโอกาสสำาคัญใน

การพบปะผูน้ำาทอ้งถิน่และประชาชนแบบ

พรอ้มเพรยีง เนื่องจากใกลถ้งึชว่งเลอืกตัง้

แล้ว แต่ก็มี ส.ส.พปชร.บางคนกังวลกรณี

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการ

วสิามญัเพื่อพจิารณารา่ง  พ.ร.บ.ประกอบ

รฐัธรรมนญูฯ ระบจุะยื่นใหค้ณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

(ป.ป.ช.) เอาผิด ฐานจงใจฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้าย

แรง จึงจะใช้วิธีมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม

ในตอนเชา้ แต่ไมแ่สดงตนในตอนนบัองค์

ประชมุ เพื่อปอ้งกนัไม่ใหถ้กู ป.ป.ช.เอาผดิ

ในภายหลงัได ้และไมต่อ้งการถกูนำาชื่อไป

ประจานว่าทำาให้องค์ประชุมล่ม  

ขณะเดียวกัน มีแกนนำารัฐบาล

ประสานไปยังพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค 

เพื่อนัดแนะในลักษณะเดียวกันว่าไม่ต้อง

เดินทางไปร่วมประชุม แต่ ส.ส.พรรค

ร่วมรัฐบาลบางส่วนทักท้วงว่าไม่อยาก

ให้ใช้วิธีการนี้ เพราะจะทำาให้ชื่อเสียง

สภาเสื่อมเสีย ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ

ของนักการเมือง ใช้เผด็จการรัฐสภา

เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และเห็นว่า

ควรปล่อยไปตามกระบวนการก่อน คือ

พิจารณาให้เสร็จภายใน 180 วัน จากนั้น

ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ซึ่งเชื่อว่าที่สุด กกต.จะยืนยันร่างแรกของ

ตัวเองคือสูตรหาร 100  ซึ่งจะไม่ทำาให้ถูก

ครหาและไมเ่สีย่งตอ่การถกูรอ้งดำาเนนิคด ี 

ทำาให้พรรคร่วมรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการ

สง่สญัญาณให ้ส.ส.ของพรรคไปลงชื่อเขา้

ร่วมประชุม แต่หากมีการนับองค์ประชุม

จะไม่แสดงตน หรือไม่ลงมติโหวตแทน 

สำาหรับความความเคลื่อนไหว

ล่าสุดของ ส.ว. โดยเฉพาะสายของ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ก็พบว่าจะ

ไม่มาร่วมประชุมสภาเช่นเดียวกัน 

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา กล่าวถึงกรณีสมมติอาจมี ส.ส.ไม่

เข้าร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค.จน

ทำาให้องค์ประชุมล่มว่า อย่าเพิ่งไปสมมติ 

เอาไว้ใหล้ม่กอ่นแลว้คอ่ยมาถาม ซึง่อยา่ง

ทีท่ราบกนัวา่ตอนนีม้บีางฝา่ยแสดงเจตนา

เพื่อไม่ให้ครบองค์ประชุม กรณีนี้เป็น

เรื่องของสมาชิก แต่ในส่วนสภาได้หารือ

กับนายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธาน

วุฒิสภา และผู้ ใหญ่ที่รับผิดชอบ ว่าใน

ส่วนของสภาก็ต้องทำาหน้าที่และต้องมี

การประชุมให้ถึงที่สุด หมายความว่าจะ

ผ่านหรือไม่ก็ตามเราก็ต้องทำาให้เป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญ ที่กำาหนดว่ากฎหมาย

ต้องเสร็จภายใน 180 วัน ดังนั้นจึงเป็น

ความจำาเป็นต้องพยายามใช้เวลาที่มีอยู่

ทำาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนผลจะ

เปน็อยา่งไรอยูท่ีส่มาชกิ แลว้แตด่ลุยพนิจิ

ของแต่ละฝ่าย แต่เดิมอาจจะไม่ค่อยรู้

ว่าสาเหตุอะไร แต่ครั้งนี้ชัดเจน เพราะ

มีสมาชิกบางฝ่ายแสดงความเห็นชัดเจน

ว่าไม่ประสงค์จะให้กฎหมายผ่าน โดย

ให้ระยะเวลาเกิน 180 วัน เพื่อนำาร่าง

กฎหมายเดิมที่รัฐสภาเสนอมาใช้ ทั้งนี้ก็

ชัดเจนและไม่มีปัญหาอะไร

ชวนขอแก้ต่�งแทน ส.ส.

เมื่อถามว่า การที่ ส.ส.ประกาศ

เจตนารมณช์ดัเจนวา่จะไมเ่ขา้รว่มประชมุ

รัฐสภา จะกระทบต่อจริยธรรมการทำา

หน้าที่หรือไม่ เพราะเป็นการขาดลาโดย

ไม่จำาเป็น นายชวนกล่าวว่า เรื่องการ

ขาดประชุมก็มีการพูดถึงว่าวันดังกล่าว

เป็นวันกำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ซึ่งในวันประ

ชุมวิป 3 ฝ่ายนายนิโรธได้พูดเรื่องนี้จริง 

ซึง่ทีป่ระชมุสว่นใหญก่เ็หน็วา่ไม่ใชเ่หตผุล

ที่จะนำามาเปลี่ยนวันประชุม ตอนเสนอ

เปลีย่นวนัประชมุรว่มรฐัสภาจากวนัที ่10 

ส.ค.เป็นวันที่ 11 ส.ค. แต่ที่ประชุมวิป  3 

ฝ่ายไม่เห็นด้วย จึงให้วันที่ 11 ส.ค.เป็น

วันประชุมสภาตามปกติ เนื่องจากมีวาระ

กระทู้ถามและการแปรญัตติต่างๆ  ที่

ค้างอยู่

“พี่น้องกำานันผู้ ใหญ่บ้านขอให้

ทราบว่า ถ้าวันของท่าน ไม่มี ส.ส.ใน

จังหวัดไปร่วมงาน ก็ขอให้รับทราบว่า

เขาต้องเข้าร่วมประชุมรัฐสภา ผมขอถือ

โอกาสชีแ้จงแทน ส.ส.ที่ไมส่ามารถไปรว่ม

งานได้” นายชวนกล่าว

วันเดียวกัน ยังคงมีความเคลื่อน 

ไหวทางการเมอืงของพรรคตา่งๆ โดยนาย

อนุทินกล่าวถึงการประกาศตัวพร้อมเป็น

นายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ระหว่าง

ลงพื้นที่เปิดตัว ส.ส.ลพบุรีเมื่อวันที่ 7 

ส.ค.วา่ หากประชาชนไวว้างใจเลอืกพรรค 

ภท.มาเยอะๆ เวลาเราหาเสียงก็ต้องหา

เสียงอย่างเต็มที่  

เมื่อถามว่า การประกาศเช่นนี้จะ

ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สบายใจหรือไม่ 

นายอนุทินกล่าวว่า ไม่หรอก ไม่ได้บอก

ว่าจะมาเป็นนายกฯ วันนี้ ก็ต้องหาเสียง 

หานโยบายทีด่ีๆ  นำาเสนอประชาชน ซึง่ใน

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ

เตรียมการจัดประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ

เอเปกก็ได้คุยกับนายกฯ แต่คุยเรื่องงาน 

ไม่ ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับการเมือง เพราะ

เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของแต่ละพรรค

ที่ต้องไปทำาหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ก็มี

ตั้ง 3 พรรคที่ไปหาเสียงและแสดงความ

พร้อม เราจะเป็นพรรคการเมืองก็ต้องมี

ความพร้อม

เมื่อถามวา่ ภท.ตัง้เปา้จะเปน็พรรค

อันดบั 1 หรอือันดบั  1 ในขัว้รฐับาลขณะ

นี ้นายอนทุนิกลา่ววา่ เราตัง้เปา้คอืการนำา

เสนอนโยบาย และแสดงผลงานในช่วงที่

มีโอกาสทำางานให้ประชาชน ใจเย็นๆ ยัง

ไม่เลือกตั้งในเร็ววันนี้ อย่างที่เคยบอก

ไว้จะตัดสินใจชัดเจนคือเย็นวันเลือกตั้ง 

หลังจากที่เราเห็นแนวโน้มของคะแนน 

เราจะได้รู้ตัวเองว่าจะได้เป็นรัฐบาล หรือ

ฝ่ายค้าน 

ถามว่า นายประทวน สุทธิอำานวย

เดช ส.ส.ลพบุรี พรรค พปชร.จะย้ายมา

สังกัดพรรค ภท.ใช่หรือไม่ นายอนุทิน

กลา่ววา่ ที ่จ.ลพบรุพีรรคเปดิตวัแค ่3 เขต 

สว่นเขตที ่1 ขอใหร้อวนั ว. เวลา น. เดีย๋ว

ให้รอดู ส่วนกระแสนายพุทธิพงษ์ ปุณณ

กันต์ แกนนำา ส.ส.กทม.พรรค พปชร.จะ

มาอยู่ ภท.นั้น  นายพุทธิพงษ์เป็นเพื่อน

กันตั้งแต่เด็ก และในสมัยคุณแม่  ฉะนั้น

เรื่องการหารือเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้า

มีโอกาสที่ดี  ภท.กับนายพุทธิพงษ์ทำางาน

รว่มกนัได ้เพราะ ภท.กอ็อ่นในพืน้ที ่กทม. 

ถ้าเรามีคนที่มีความสามารถและเข้าใจ

พื้นที่ ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมด และยัง

อยู่ในกระบวนการหารือและพูดคุยกันอยู่ 

เมื่อถามว่า ภท.จีบนายเผดิมชัย 

สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติ

ไทยพัฒนา (ชทพ.) ด้วยใช่หรือไม่  นาย

อนุทินกล่าวว่า ไม่ทราบว่าข่าวนี้มาจาก

ไหน ยงัไมม่อีะไร ทกุคนเปน็เพื่อนกนัหมด 

ตั้งแต่นายไชยา สะสมทรัพย์  อดีต รมว.

สาธารณสขุทีเ่สยีชวีติไปแลว้ และลกูชาย

ก็รู้จักกันดี ทั้งด้านการเมือง ครอบครัว 

สว่นตวั และทมีฟตุบอล ทำากจิกรรมหลาย

อย่างร่วมกัน 

ฟุ้ง 4 พรรคติดต่อ

นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี 

พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) กล่าวว่า ใน

การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปครั้งหน้าจะไม่อยู่

กับพรรค ปชป.แล้ว เนื่องจากคนในเขต

พื้นที่ต้องการให้ออกจากพรรคนี้ เพราะ

ไม่พอใจการทำางานของผู้บริหารพรรค 

แม้ใจจะยังรัก ปชป.อยู่ก็ตาม โดยขณะ

นี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะไปสังกัด

พรรคใด เพราะจะตัดสินใจไปพร้อมๆ กับ

คนในพืน้ทีด่ว้ย ซึง่กำาลงัสอบถามความคดิ

เห็นว่าจะให้ ไปอยู่พรรคไหน เนื่องจาก

มีการติดต่อเข้ามา 4 พรรค คือ พรรค

ประชาชาติ, พรรคเพื่อไทย, พรรคสร้าง

อนาคตไทย และพรรคพลงัประชารฐั โดย

แต่ละพรรคยังมีการเสนอตำาแหน่งให้ไป

เป็นรองหัวหน้าดูแลภาคใต้อีกด้วย แต่

เสียงส่วนใหญ่ต้องการให้ไปอยู่กับพรรค

ประชาชาติ เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่

เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ก็อยู่กับเงื่อนไขของ

แต่ละพรรคด้วยว่าจะยอมรับเงื่อนไขของ

ตนได้หรือไม่ 

ส่วน น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ 

ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) 

กล่าวถึงกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย  ระดม

พลชาวเจียงฮาย เพื่อไทยมาเหนือสุด ท่ี 

จ.เชียงราย  เมื่อวันท่ี 7 ส.ค.ว่า พรรคพร้อม

ท่ีจะใช้เวลา 6 เดือนแรกหลังเป็นรัฐบาล 

ร้ือถอนซากปรักหักพังของประเทศจาก

ฝีมือการบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

ส่วนกรณีนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ พูดย้ำาซ้ำาเรื่องเดิมว่า

เพื่อไทยต้องการแลนด์สไลด์เพื่อนำาบุคคล

สำาคัญกลับมาน้ัน คงเป็นคำาพูดท่ีไม่มีราคา

มากนัก เพราะหากต้องการเพียงเท่าน้ัน 

พรรคคงไม่ต้องวางแนวนโยบายแก้ปัญหา

ความยากจนให้ประชาชน  

ด้านนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 

กล่าวถึงเรื่องเร่งด่วนที่พรรคเตรียมแนว 

ทางการทำางานไว้ หากได้รับโอกาสเข้าไป

ทำางานให้ประชาชนว่า เรื่องแรกคือ

เรื่องการดำารงชีวิตของประชาชน ซึ่ง

ประกอบไปด้วยเรื่องปากท้อง ค่าครอง

ชีพ ส่วนเรื่องที่ 2  คือการแก้ไขปัญหา

ด้านพลังงานของประเทศ และเรื่องที่ 3  

คอืการสรา้งโอกาสในการศกึษา ทีต่อ้งเขา้

ถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

หัวหน้าพรรค รทสช.ยังกล่าวถึง

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า พรรครวมไทย

สรา้งชาตถิกูตัง้ขึน้มาเปน็พรรคทีม่กีระแส

รองว่า คิดว่าถ้าใครที่ตั้งพรรคมาแล้ว คิด

แคจ่ะมาเปน็พรรคกระแสรองเทา่นัน้กอ็ยู่

บา้นไปดกีวา่ อยา่คดิมาทำาพรรคการเมอืง

เลย หากคดิจะทำาพรรคแลว้ตอ้งทำาใหเ้ปน็

พรรคการเมืองหลักให้ได้ คิดว่าหากทำา

พรรคแล้วไม่ได้คิดจะเป็นพรรคการเมือง

หลัก นั่นคือไม่ได้คิดจะทำาอะไร ก็แค่รอ

โอกาสไปร่วมเป็นรัฐบาลแล้วจะขอเป็น

นั่นเป็นนี่ ซึ่งการคิดแบบนี้ ไม่ใช่แนวคิด

ของพรรครวมไทยสร้างชาติ.

ท�งด่วนพิเศษ 608 
นย์จีโนมท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี ระบุ                                                                                

ข้อมูลของส�ยพันธุ์ โอมิครอน ซึ่งเป็นส�ยพันธุ์

หลักที่กำ�ลังแพร่ระบ�ดโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ 

รวมทั้งประเทศไทย โดยล่�สุดศูนย์จี โนมได้ระบุ

ว่� เริ่มติดต�มโอมิครอนส�ยพันธุ์ย่อย BA.4.6 ที่พบระบ�ด

ในสหรัฐอเมริก� เนื่องจ�กมีก�รเติบโต-แพร่ระบ�ดสูงกว่� 

BA.4/BA.5 และ BA.2.75 โดยส�ยพันธุ์ย่อยนี้ยังไม่พบใน

ประเทศไทย และ US CDC ปรับให้ โอมิครอนส�ยพันธุ์

ย่อย BA.4.6 เป็นส�ยพันธุ์ที่น่�กังวล (variant of concern) 

เนื่องจ�กมีก�รระบ�ดเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว

ขณะที่ในประเทศไทยนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาด

โควิด-19  แม้จะอยู่ในระดับคงที่ จำานวนผู้ติดเชื้อไต่ในระดับ

ตัวเลขที่ยังไม่เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 คน โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ส.ค.

65 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรค

ไวรัสโควิด-19 ประจำาวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน 

รพ.) จำานวน 1,842 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้ง 1,842 

ราย เสียชีวิต 34 ราย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 จำานวนผู้ป่วย

ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 953 ราย 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตัวเลขอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน

ประเทศมีนัยสำาคัญคือ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขประมาณ

ของการสูญเสียชีวิตจากโควิด-19 อัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ 

ระดับ 30 กว่าคนมาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มที่เสียชีวิตส่วน

ใหญ่นั้นคือ กลุ่ม 608 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมากเป็นอันดับแรก 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริง เรียกได้ว่าผู้ป่วยกลุ่ม 608 ยัง

ไม่ใช่กลุ่มที่ ได้รับการดูแล อำานวยความสะดวก หรือช่วยชีวิต

อย่างเร่งด่วนในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ยังต้องเผชิญกับความ

เคว้งคว้าง ไม่รู้จะไปทางไหน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวาย

เรื้อรัง ที่หลายเคสยังต้องยอมรับสภาพตายเอาดาบหน้า เมื่อ

ตรวจพบว่าตัวเองมีผลตรวจจากเอทีเคขึ้น 2 ขีด ในผู้ป่วยบาง

รายตรวจพบที่ศูนย์ฟอกไต ซึ่งขณะนี้ศูนย์เอกชนเหล่านี้มีอยู่

จำานวนมากที่กระจายหลากหลาย

 แน่นอนว่า เป็นเรื่องที่ดี แต่ในกรณีของผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกเลือดไม่ต่ำากว่า 2 หรือ 3 ครั้งต่อ

สัปดาห์ เมื่อรู้ว่าติดโควิด กลับไม่มีการดำาเนินการประสาน

เพื่อส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีระบบ กลายเป็นเหมือนโยนผู้ป่วย และ

ครอบครัวไปเผชิญชะตากรรมเอาข้างหน้า กับโรงพยาบาล

ของรัฐที่ตนเองมีสิทธิ์ตามระบบ ที่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าโรง

พยาบาลรัฐในสิทธิ์จะรับตัวเองเข้ารับการรักษาต่อหรือไม่ หรือ

จะมีที่ฟอกไตหรือไม่ในระหว่างเจ็บป่วย หรือต้องไปฟอกไตใน

โรงพยาบาลเอกชน ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มนับเท่าตัวในกรณีที่ผู้

ป่วยไตติดโควิด

 ซึ่งถึงแม้ว่าในขณะนี้รัฐบาลระบุว่า ได้ขยายระบบดูแล

ผู้ป่วยโควิด-19 ใช้สิทธิ์ข้าราชการพบหมอผ่านระบบออนไลน์

ได้แล้ว จัดยาตามอาการส่งถึงบ้านฟรี เสริมการให้บริการ

ระบบ Telemedicine หรือพบแพทย์ออนไลน์ โดยทั้งผู้ที่ ไม่ใช่

กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 608 สามารถเข้ารับบริการรักษา

พยาบาลในระบบ Telemedicine ได้แล้ว 

แต่ในกรณีของกลุ่ม 608 ที่เป็นเคสผู้ป่วยเฉพ�ะอย่�ง

เช่น ผู้ป่วยไตว�ย ที่ผู้ป่วยเหล่�นี้ยังต้องได้รับก�รฟอก

เลือดในโรงพย�บ�ล หรือกลุ่มผู้ป่วย 608 อื่นๆ ที่ก�รเข้�

สู่กระบวนก�รท�งก�รแพทย์จะไม่จบเพียงแค่รับย� แล้ว

รักษ�ตัวที่บ้�น ทั้ง สปสช.และกระทรวงส�ธ�รณสุขจะต้อง

มีท�งด่วนพิเศษให้คนกลุ่มเสี่ยงเหล่�นี้ มีระบบและบริก�ร

ที่ชัดเจน เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้ได้อย่�งทันท่วงที และ

ต้องติดต�มอย่�งใกล้ชิดไม่ให้เสี่ยงต่อกระจ�ยเชื้อ และก�ร

ติดเชื้อของญ�ติ ห�ใช่แค่ก�รระบุว่�มีนโยบ�ยก�รดำ�เนิน

ก�รเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้น แต่ในท�งปฏิบัติหน้�ง�น คนกลุ่ม

เหล่�นี้ ได้รับก�รปฏิบัติ หรือดูแล เข้�ถึงได้อย่�งแท้จริงม�ก

น้อยเพียงใด นี่เป็นโจทย์สำ�คัญ ห�กรัฐบ�ลต้องก�รที่จะลด

จำ�นวนตัวเลขผู้เสียชีวิตของประเทศไทยลงม�!. 

ศู

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 

รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข 

และหัวหน้�พรรคภูมิใจไทย

“อยู่ที่นี่ผมก็เป็นลูกน้องท่านนายกฯ อยู่ในสภาก็เป็นลูก

น้องพี่น้องประชาชน เราก็ต้องใช้แต่ละบทบาทให้ถูกต้อง มา

อยู่ที่นี่จะมาเล่นการเมืองมันก็ไม่ได้ เพราะต้องทำางานให้กับ

บ้านเมือง”.

อย่างไร

ก็ตาม ยังมีประเด็น

ที่น่าพิจารณา

คือ บทเฉพาะกาล 

มาตรา 264 ระบุ

ว่า ให้คณะรัฐมนตรี

ที่บริหารราชการ

แผ่นดินอยู่ก่อนวัน

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

และคำาอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ 2560 ใน

ส่วนของมาตรา 158 (ปรากฏในหน้า 275) ระบุว่า การกำาหนดระยะ

เวลา 8 ปีก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำานาจในทางการเมืองยาวเกินไป 

อันเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้

ส่วนท่าทีขององค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

น�ยอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เปิดเผยว่า เมื่อสำานักงาน 

กกต.ได้รับเรื่อง ก็จะประมวลความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กกต.ว่า

มีเหตุสิ้นสุดลงของความเป็นนายกฯ หรือไม่ หากเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว 

ก็จะจัดทำาคำาร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 

ต่อไป ทราบจากข่าวว่า ส.ส.จะเข้าชื่อยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เช่นกัน

สำาหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ต.ท.กีรป กฤตธีร�นนท์ 

เลขาธิการสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า มีคำาสั่งรับคำาร้อง

ของนายศรีสุวรรณไว้พิจารณาแล้ว ส่วน

กระบวนการต่อไปสำานักงานได้มอบให้ฝ่าย

กฎหมายและคดี พิจารณาเนื้อหาว่านายก

รัฐมนตรีจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อไหร่ โดย

เฉพาะประเด็นที่ว่า หากพ้นวันที่ 23 ส.ค. 

2565 ไปแล้วจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขณะ

เดียวกันก็ต้องพิจารณาว่ากฎหมายมีช่องทาง

ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจในการส่งเรื่อง

ถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหากมีช่องทางให้

ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญ

ได้ จะต้องมาพิจารณาในสาระสำาคัญ ว่าการที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา อยู่ในตำาแหน่งเกิน

วันที่ 23 ส.ค.นี้ จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ซึ่งจะต้องดูเนื้อหาสาระตามคำาร้อง 

หากมีข้อเท็จจริงที่ต้องแสวงหา

ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะทำาหนังสือไปสอบถาม

เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อนำาไปสู่

การวินิจฉัยให้ได้ โดยเร็ว ทั้งนี้ คาดว่าอาจ

จะไม่ทันการประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีการประชุมในวันอังคารที่ 9 ส.ค. แต่หากฝ่าย

กฎหมายได้ข้อสรุปมีความชัดเจนแล้ว  คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่น

ดินก็สามารถนัดประชุมได้ทันทีเพื่อวินิจฉัย 

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ ดูเหมือนไม่วิตกกังวลในเรื่องนี้แต่

อย่างใด ยิ่งถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ เจ้าตัวระบุสั้นๆ ว่า 

“ให้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญโน่น จะต้องกังวลอะไรเล่า” รวมไปถึง

บทสัมภาษณ์ของสุดยอดกุนซือด้านกฎหมายของประเทศ น�ยวิษณุ 

เครือง�ม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย แนะนำาว่า เรื่องนายก

รัฐมนตรี ประชาชนต้องไปยื่นร้องผ่าน กกต. ซึ่งเป็นทางที่ดีที่สุด 

เพราะมาตรา 170 วรรคท้ายบอกว่าให้ กกต.มีอำานาจดำาเนินการ

เรื่องนี้ หากฝ่ายค้านต้องการยื่น ควรต้องไปยื่นต่อ กกต. ถึงขณะนี้มี

ผู้ยื่นคำาร้องและประกาศว่าจะยื่นคำาร้องเพื่อตีความสถานะของนายก

รัฐมนตรีอย่างน้อย 3 กลุ่ม 

ถ้าให้ฟันธงประเด็นร้อนเรื่องนี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะรอดหรือ

ไม่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ คงเป็นเรื่องยาก และก็สามารถตีความให้ออก

ได้ทุกประตู แต่จากท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงการชี้ช่องทาง

ท้าทายของนายวิษณุแล้ว เรียกว่าไม่มีความกังวลต่อเรื่องนี้แต่อย่างใด 

ท่ามกลางข่าวลือสารพัดว่า ตุลาการ 9 เสียงให้น้ำาหนักไปทางไหน

ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะออกผลวินิจฉัยเป็นอย่างไรก็ตาม 

จะต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ทั้งฝั่งกองเชียร์ และกองแช่ง 

และสิ่งที่ต้องติดตามอย่างยิ่งคือ ดุลยพินิจของตุลาการ เพื่อประกอบ

เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายสำาหรับไว้ใช้ในอนาคต.

�รนับระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอช� กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วง

นี้ เนื่องจากในวันที่ 23 ส.ค.2565 จะครบ 8 ปีของการทำา

หน้าที่นายกรัฐมนตรี มีหลายฝ่ายเริ่มเขย่าเก้าอี้นายกฯ 

ตั้งแต่ฝ่ายค้าน ไปจนถึงนักร้องอิสระอย่าง น�ยศรีสุวรรณ 

จรรย� เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่เคย

มีผลงานในการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ 

พล.อ.ประยุทธ์จะต้องลงจากตำาแหน่ง เพราะในมาตรา 158 วรรค

สี่ ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่ง

รวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

ดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม”่ ปัญหาที่ตาม

คือ การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ 

พล.อ.ประยุทธ์จะเริ่มนับ 8 ปีตอนไหน เพราะ

เจ้าตัวได้ดำารงตำาแหน่งวาระแรกเมื่อปี 2557 

ซึ่งมาจากการรัฐประหาร จึงเป็นปัญหาที่ศาล

รัฐธรรมนูญจะต้องตีความเรื่องนี้ 

ก่อนหน้านี้ทางนายศรีสุวรรณได้ยื่นต่อ

องค์กรอิสระ 2 องค์กรคือ สำ�นักง�นผู้ตรวจ

ก�รแผ่นดิน และสำานักงาน คณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง (กกต.)  เพื่อขอให้ส่งเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ครบ 8 ปี และขอ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ พล.อ. ประยุทธ์ยุติ

ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัยด้วย 

ส่วนฝั่งพรรคฝ่ายค้านนัดดีเดย์วันที่ 

17 ส.ค. เตรียมเข้าชื่อยื่นคำาร้องต่อประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาล

รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีเดียวกัน 

โดย นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) ระบุว่า ต้องการยื่นในช่วงระยะ

เวลาที่เหมาะสมที่สุด ตอนนี้ข้อตกลงกันแล้ว

ว่าจะเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภา เพื่อส่งต่อ

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ก่อน พล.อ.ประยุทธ์

เป็นนายกฯ ครบ 8 ปี ในวันที่ 24 ส.ค.2565 

ประมาณ 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม เรื่องกรอบเวลา 8 ปีดัง

กล่าวมีข้อถกเถียงอยู่ 3 แนวทาง 3 กรอบเวลา คือแนวทางแรก ต้อง

นับตั้งแต่วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ครั้งแรก 

24 ส.ค.2557 ครบ 8 ปี วันที่ 23 ส.ค.2565 กรอบเวลาที่ 2 คือครบ

กำาหนด 5 เม.ย.2568 หรือ 8 ปีนับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ

ปี 2560 เมื่อ 6 เม.ย.2560 และกรอบที่ 3 วันที่ 8 มิ.ย.2570 ครบ 

8 ปีนับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ ครั้งที่ 2 

หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2562 

เมื่อเปิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำารงตำาแหน่งของนายก

รัฐมนตรี ตามมาตรา 158 วรรคสี่ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจะดำารง

ตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารง

ตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง วรรคสอง ระบุว่า นายก

รัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ

ตามมาตรา 159

ก กกต.-ผู้ตรวจการฯ จ่อชงศาลฯ

ชี้ชะตาวาระ 8 ปีนายกฯ
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3บทความ-ในประเทศ

 ลิเกใกล้ ‘ปิดฉาก’

นนี้ “๙ สิงหา” วันสุกดิบ

รุ่งขึ้น “๑๐ สิงหา” เป็นวัน “ล้มประชุมรัฐสภา”

บนแผนปฏิบัติการ “ผลประโยชน์ร่วมกัน” 

ของ.....

 พรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทย ผนวก ส.ว. 

“สายประวิตร” หาร ๑๐๐!

 นักข่าวถามประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” เมื่อวาน 

“สมมุติ ส.ส.ไม่เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่า

ด้วยการเลือกตั้งพรุ่งนี้ รัฐสภาจะล่มมั้ย?”

 ประธานชวน ตอบว่า.....

 “อย่าเพิ่งไปสมมติ เอาไว้ให้ล่มก่อนแล้วค่อยมาถาม 

ก็อย่างที่ทราบกัน ตอนนี้มีบางฝ่ายแสดงเจตนาเพื่อ ‘ไม่ให้

ครบองค์ประชุม’ 

 กรณีนี้ เป็นเรื่องของสมาชิก แต่ในส่วนสภาผมได้

หารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และ

ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบว่า

 ในส่วนของสภาก็ต้องทำาหน้าที่ และต้องมีการ

ประชุมให้ถึงที่สุด หมายความว่า จะผ่านหรือไม่ก็ตาม 

เราต้องทำาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

 ที่กำาหนดว่า ‘กฎหมายต้องเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน’

 ดังนั้น จึงเป็นความจำาเป็นที่ต้องพยายามใช้เวลาที่มี

อยู่ทำาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

 ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ‘อยู่ที่สมาชิก’ แล้วแต่ดุลย 

พินิจของแต่ละฝ่าย แต่เดิมอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุอะไร 

 แต่ครั้งนี้ ‘ชัดเจน’ 

 เพราะมี ‘สมาชิกบางฝ่าย’ แสดงความเห็นชัดเจน

ว่า ‘ไม่ประสงค์จะให้กฎหมายผ่าน’ โดยให้ระยะเวลาเกิน 

๑๘๐  วัน เพื่อนำาร่างกฎหมายเดิมที่รัฐสภาเสนอมาใช้ ทั้งนี้

ก็ชัดเจนและไม่มีปัญหาอะไร”

 ลองขนาด “ชวน หลีกภัย” ระดับปรมาจารย์ตั๊กม้อ 

“เปิดถ้วยให้แทง” อย่างนี้แล้ว ยังแทงผิดเป็นว่า พรุุ่งนี้ 

หาร  ๕๐๐ จะผ่านรัฐสภา 

 เซียนประเภท “ผีข้างบ่อน” ก็สมควร “หมดตูด”!

 สรุป หาร ๑๐๐ หรือ ๕๐๐ สุดท้ายก็จะกลับไปที่ หาร 

๑๐๐ อย่างที่ “พุ่มพวง ดวงจันทร์” ร้องนั่นแหละว่า

 “เขาเอากันแน่แล้ว...พี่ขา”!

 ที่เจ๋งและชัดเจนมีพรรคเดียว คือ “ภูมิใจไทย”

 “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” ประกาศ วันที่ ๑๐ ใคร

เข้า-ไม่เข้าประชุม...ไม่รู้ 

 รู้แต่ว่า “ภูมิใจไทย” เข้าประชุมครบ เว้นบางคนที่ลา!

 “คนจริง” มันต้อง “ชัดเจน” อย่างนี้ จะหาร ๑๐๐ 

หาร  ๕๐๐ ได้ทั้งนั้น 

 เส้นทางอนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือไม่นั้น ตามดูผล

ประชุมรัฐสภา ๑๐ สิงหาคือพรุ่งนี้ 

 ว่าระบอบประวิตรจะจับมือระบอบทักษิณ คว่้ำาประชุม

รัฐสภา ให้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง “หาร ๕๐๐” แท้งไปหรือไม่ 

 นำาร่างเดิม หาร ๑๐๐ กลับมาให้เพื่อไทย “แลนด์สไลด์”

  อุ๊งอิ๊งจะได้ถือกระถางธูปเดินตามหลังพระ “พาพ่อกลับ

บ้าน” อย่างเท่ๆ!

 พูดถึง “พรรคเทิดไท” ของแรมโบ้ หรือ ดร.เสกสกล  

มองเผินๆ ก็เห็ดหน้าฝนเลือกตั้ง ที่สลอนกันตอนนี้

 แต่ถ้ามองลึกลงไปถึงโครงสร้างพรรค ทำาเป็นเล่นไป  

กุนซือพรรคนี้ เขาอ่านหมากแล้ววางยุทธศาสตร์การตั้งพรรค

ได้ลุ่มลึก น่าจับตาทีเดียว

 สมมุติ หาร ๑๐๐ แต่ละพรรค ต้องได้ ๓ แสนกว่าคะแนน

ขึ้นไป ถึงจะได้ ๑ ปาร์ตี้ลิสต์ 

 พรรคเล็ก “แทบสูญพันธุ์”

 แต่ถ้าหาร ๕๐๐ ได้พรรคละ ๗ หมื่นกว่าคะแนนขึ้นไป 

ก็จะได้ ๑ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคเล็กพอมีโอกาส

 “ภูมิใจไทย” วางกลยุทธ์ตั้งแต่แรก ไม่สนปาร์ตี้ลิสต์  มุ่ง

เอา ส.ส.เขตเป็นหลัก ฉะนั้น จะหารเท่าไหร่ ไม่สน!

 ทีนี้มาดู “พรรคเทิดไท” ของแรมโบ้

 “นายอานนท์ แสนน่าน” ประธานหมู่บ้าน “เทิดไท้องค์

ราชันแห่งประเทศไทย” ผู้ร่วมก่อตั้ง บอกว่า

 “ผมได้ประสานงานกับทางกลุ่มสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อ

แดง คนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง และคนเสื้อหลากสี ที่มีความ

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ต้องการจะมีพรรคการเมือง

เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ได้จัดตั้ง ‘พรรคเทิดไท’ ขึ้นมา

 ทุกคนต่างเห็นพ้องให้นายเสกสกล เป็นหัวหน้าพรรค  

ส่วนรองหัวหน้าพรรค จะเชิญ ‘ประธานเครือข่าย’ แต่ละ

ภูมิภาค ขึ้นดำารงตำาแหน่ง”

 ที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้......

 ถ้าได้จริงตามที่นายอานนท์ระบุ ยุทธศาสตร์พรรคเทิด

ไท ต่อให้เพื่อไทยก็ “หนาวปาร์ตี้ลิสต์”!

 คือที่ผ่านมา คนหมู่บ้านเสื้อแดง กระจายไปสมัครเป็น

สมาชิกพรรคโน้น-นี้ แต่ตอนนี้ กำาลังทยอยยื่นลาออกจาก

พรรคอื่น เพื่อรอมาเป็นสมาชิกพรรคเทิดไท 

 “พรรคเรามีทุนเดิมอยู่แล้ว จากหมู่บ้านเสื้อแดง ทั้ง

ประเทศไทย ๒๘,๘๕๐ หมู่บ้าน 

 เปลี่ยนมาเป็น ‘หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน’ สมาชิกเก่า  

๕,๐๐๐,๐๐๐ กว่าคน เราหวังจะมาอยู่กับเราประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ คน 

 และมีมาจากกลุ่มคนเสื้อเหลืองและกลุ่มคนรักสถาบัน 

อีกหลายล้านคน”

 ถ้า กกต.อนุมัติปุ๊บ “พรรคเทิดไท” เปิดตัวปั๊บ มีคน

มาสมัครเป็นสมาชิก ๓ ล้านคนจริง ไม่ต้องถึงก็ได้ เอาซัก 

๑  ล้านคน

 ทักษิณร้องเอ๋งแน่ “พญายม” ให้กูมาเกิด ไยจึงส่ง 

“พระกาฬไชยศรี” เสกสกล มาตามล่าดวงวิญญาณกูกลับ

ไปอีกด้วย!

 เพราะ ๕ ล้านหรือ ๓ ล้าน คนหมู่บ้านเทิดไท้องค์

ราชันนี่แหละ จะเป็นจำานวนคะแนน “ดับฝัน” แลนด์สไลด์ 

 ทักษิณแทนที่จะได้กลับบ้าน ต้องกลับนรกแทน!

 แต่ละพรรคก็เหอะ วัดจำานวนสมาชิก อันเป็น 

“คะแนนพื้นฐาน” แล้ว ถ้าพรรคเทิดไท เป็นจริงตามตัวเลข

อานนท์  ได้ฉี่หดไปตามๆ กัน 

 ก็ดูนะ “๑๐ อันดับ” พรรคมีสมาชิกมากที่สุด

 อันดับ ๑ ประชาธิปัตย์ มีสมาชิก ๙๘,๙๘๗ คน

 อันดับ ๒ เพื่อไทย มีสมาชิก ๖๒,๑๒๖ คน

 อันดับ ๓ พลังประชารัฐ มีสมาชิก ๖๐,๙๗๒ คน 

 อันดับ ๔ ภูมิใจไทย มีสมาชิก ๖๐,๖๗๗ คน

 อันดับ ๕ ก้าวไกล มีสมาชิก ๓๗,๙๕๑ คน

 อันดับ ๖ กล้า มีสมาชิก ๒๒,๙๖๐ คน

 อันดับ ๗ ไทยสร้างไทย มีสมาชิก ๒๒,๗๐๔ คน

 อันดับ ๘ ชาติไทยพัฒนา มีสมาชิก ๑๓,๑๑๒ คน 

 อันดับ ๙ ประชาชาติ มีสมาชิก ๑๓,๑๑๒ คน 

 อันดับ ๑๐ ชาติพัฒนา มีสมาชิก ๑๒,๗๓๖ คน 

 ต่อจากนั้นก็เป็น.........

 -เศรษฐกิจไทย มีสมาชิก ๙,๔๐๔ คน 

 -ไทยศรีวิไลย์ มีสมาชิก ๙,๒๓๙ คน 

 -ไทยภักดี มีสมาชิก ๗,๔๘๑ คน 

 -สร้างอนาคตไทย มีสมาชิก ๘,๖๓๗ คน และ 

 -รวมไทยสร้างชาติ มีสมาชิก ๓,๓๕๐ คน

 ตัวเลขเหล่านี้มาจาก “กองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง” ของ กกต. ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ รวมทุก

พรรคแล้ว ยังได้แค่ล้านกว่าคน

 ถ้า “พรรคเทิดไท” เปิดตัวแล้วมีสมาชิกเป็นล้าน 

เลือกตั้งได้สมาชิกเขตหรือไม่ก็ตาม ยังไงๆ ปาร์ตี้ลิสต์ สบาย

อยู่แล้ว

 ที่สำาคัญ มันจะเป็นตัวเบรก “แลนด์สไลด์” ให้หัว

ทิ่ม-หัวตำา นั่นแหละ! 

 ทั้งลุงไม่รู้ ทั้งหนูจะพาพ่อกลับ เผลอๆ จะตายน้ำาตื้น

ให้กับขบวนการจัดตั้งด้วย “ยุทธการบั้งไฟ” ของแรมโบ้เอา

ง่ายๆ

 ทำาเป็นเล่นไป!

 ข้อสำาคัญ.........

 การ “ไม่กลับกลอก” มีความหมายในความเป็น “ลูก

ผู้ชาย” ที่ต้องยึด “สัจจะ-จริงใจ” ในมิตรร่วมตาย-สหายร่วมรบ

 เป็นพี่ใหญ่ ต้องไม่ขายเพื่อน-ไม่ขายน้อง เพียงหมาย

ปอง “ตำาแหน่งล่อใจ”!

 บ้านเมืองไทย “ศักดิ์สิทธิ์”

 รัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัยลงยันต์ มัน “อาถรรพณ์” นะ

 อะไรที่ผิดร่อง-ผิดรอย เคลื่อนคล้อยจากทำานองคลอง

ธรรม สุดท้ายมักจะ “มีอันเป็นไป”

 อะไรที่ใช่-มันต้องใช่, อะไรที่ไม่ใช่-มันต้องไม่ใช่ ในโลก

นี้ ไม่มีอะไรที่เรียกว่า “บังเอิญ”

 ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนล้วน “ถูกกำาหนด-จัดสรร” 

ลงตัวไว้ล่วงหน้าหมดแล้ว

 ให้ทุกคนรู้ไว้อย่างนี้ จะได้ไม่ขุ่นข้องหมองจิต แล้วคอย

ตามดู ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้....“สูทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้

อันตระการดุจราชรถ ที่คนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้ หาข้องอยู่ไม่”

 เข้าใจความหมายกันนะ พวกเราก็ล้วนเหล่ากอ “บัวพ้น

น้ำา” กันแล้วทั้่งนั้น

 ฉะนั้น ไม่ต้องตระหนกตกใจไหวหวั่นเหมือนไฟไหม้

หนวดพระเจ้าตาไปหรอก เพราะ “มีสิ่งนี้” คือพลังประชารัฐ

ผสมพันธุ์เพื่อไทย “ล่มรัฐสภา” นัด ๕๐๐ 

 นั่นจึงเป็นเหตุ “ให้สิ่งนี้เกิด”........

 ตามหลัก “ปฏิจจสมุปบาท” คือกระบวนการของเหตุ

ปัจจัยที่สืบต่อเชื่อมโยงกัน เพราะมีสิ่งนี้..สิ่งนี้จึงเกิด

 ตัวอย่างเช่น เพราะมีสิ่งนี้ คือ ป.ประวิตร นำาพลังประชา

รัฐ ไปผสมพันธุ์ ท.ทักษิณ เพื่อไทย 

 จึงเกิดสิ่งนี้ คือพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยนายพีระ

พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และพรรคเทิดไท โดยนายเสกสกล อัตถา

วงศ์ จึงเกิดขึ้น รองรับ ป.ประยุทธ์ และ ป.ป๊อก

 นี่คือ “เหตุ-ปัจจัย” ตามหลักอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจ 

สมุปบาท โดย “ประยุกต์เข้ากับทางโลก”

รียกได้ว่าไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้ว สำาหรับ “เสี่ย

หนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ประกาศ

เสนอตัวเป็นนายกฯ คนต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้า ผ่านการ

เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ที่จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา  

สาเหตุที่ “อนุทิน” ประกาศเช่นนั้น เพราะในทางการ

เมืองเมื่อถึงเวลาสนามเลือกตั้งจะตั้งเป้าหมายเป็นพรรคอันดับ

หนึ่งเท่านั้น และลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่    

หาเสียงโดยเป็นพรรคตัวแปรหรือพรรคอันดับสามคงไม่

ได้ เพราะประวัติศาสตร์ในอดีต เช่น การเลือกตั้งปี 54 เคยสอนเอาไว ้

ความมั่นใจประการต่อมาคือ ความเข้มแข็งและเสถียร 

ภาพของพรรคที่มั่นคงและมีเอกภาพ ดูได้จากเสียงในสภาไม่มี

แตกแถว ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง ส.ส.แทงหลัง

กันเอง แถมยังดึงคะแนนเสียงจากฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเพื่อช่วย

พยุงรัฐบาล “ลุงตู่” ให้ทำาหน้าที่

ได้อย่างราบรื่นมาเกือบ 4 ปี โดย

เฉพาะในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ

หลายๆ ครั้งที่ผ่านมา

ทำาให้เป็นแหล่งรวมของ

บรรดา ส.ส.บ้านใหญ่ หรือ ส.ส. 

ดาวฤกษ์ แต่ละพื้นที่ ไหลมา

เป็นคนภูมิใจไทยอย่างไม่ขาด

สาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่

ศรีสะเกษ สองตระกูลใหญ่ใน

พิจิตร และล่าสุดนักการเมือง

พื้นที่แน่นในจังหวัดลพบุรี ยังไม่

รวมบรรดา ส.ส.จากพรรคอื่นๆ 

ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านกำาลังมาสมทบอีกเพียบ 

แม้ “อนุทิน” จะประกาศว่าเลือกตั้งครั้งหน้าขอได้ 

ส.ส.ไม่น้อยไปกว่าเดิม คือ 51 คน แตกต่างจากนักวิเคราะห์

การเมืองมองว่าพรรคเลือดน้ำาเงินอาจได้ ส.ส.ใกล้ๆ ร้อยหรือ

ทะลุร้อยเสียง สวนทางกับแกนนำารัฐบาลอย่างพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่มีแต่กระแสข่าวความขัดแย้ง 

สมมุติว่าหากผลการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคภูมิใจไทย

ได้จำานวน ส.ส.มากกว่าพรรคพลังประชารัฐ และมากที่สุดใน

ปีกพรรคร่วมรัฐบาลเดิม และอีกด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้

แลนด์สไลด์อยากที่โวเอาไว้  

แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคภูมิใจไทยก็มีโอกาสจะได้

เป็นนายกฯ เช่นกัน ในฐานะแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล ดังประโยค

คำาพูดของ “อนุทิน” ปราศรัยที่เมืองลิงว่า

“เลือกมาเยอะๆ พี่น้องไม่ต้องเกรงใจ ถ้าจะเป็น 

นายกฯ ก็ต้องเป็น” 

เสี่ยหนูประกาศก้อง แสดงความพร้อม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 

เว้นแต่พรรคพลังประชารัฐหันไปจับมือกับพรรคเพื่อไทย เพื่อ

ร่วมรัฐบาลเพียงเท่านั้น. 

ช่างสงสัย

เงื่อนไขเป็นนายกฯ

เ

อนุทิน ชาญวีรกูล

วั

เซ็นเอ็มโอยู

ช่วยประชาชน

ไม่รู้กฎหมาย

หยุดยาว16-18พ.ย.ประชุมเอเปก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำา แผนงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาที่สำาคัญทั้งระบบในภาคใต้และโครงการสำาคัญเร่งด่วนใน จ.ตรัง เมื่อวันที่ 8 ส.ค.นี้.

‘แม้ว’เฮชนะคดีประเมินเก็บภาษีหุ้น

ทำาเนียบรัฐบาล • นายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมไทยเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก ขอทุก

ภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ  เห็นชอบวันหยุดพิเศษ กทม.-ปริมณฑล 16-18 พ.ย. “ดอน” เผยหลาย

ประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุมเอเปก

กทม. • ศาลภาษีอากรกลาง

มีคำาพิพากษาคดีความแพ่ง

หมายเลขดำา ภ.220/2563 ที่

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง

กรมสรรพากร นายพงษ์ศักดิ์ 

เมธาพิพัฒน์ ผู้แทนอธิบดีกรม

สรรพากร นายประภาส สนั่น

ศิลป์ ผู้แทนสำานักงานอัยการ

สูงสุด จำาเลยที่ 3 นายพิสิทธิ์ 

ศรีวรานันท์ จำาเลยที่ 1-4 ผู้

แทนกรมการปกครอง ใน

ฐานะคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ กรณีประเมินเรียก

เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จากการขายหุ้นบริษัท ชิน

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 17,000 ล้านบาท โดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลภาษี อ ากรกลาง

พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การ

ที่ เ จ้ าพนั ก งานของจำ า เลย 

ที่ 1 ถือเอาการออกหมายเรียก

นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตร

ชาย และ น.ส.พินทองทา ชิน

วัตร บุตวสาว ในฐานะตัวแทน

เชิด เป็นการออกหมายเรียก

โจทก์ตามมาตรา 19 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ในฐานะ

ตัวการ เป็นการดำาเนินการที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

การประเมินต้องออกหมาย

เรียกไปยังโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถูก

ประเมินโดยตรง แต่ปรากฏ

ว่าเจ้าพนักงานประเมินมิได้

ออกหมายเรียกตรวจสอบ

โจทก์ภายในกำาหนดเวลาตาม 

มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร 

ประกอบกับนิติกรรมที่ทำาขึ้นไม่

ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ใน

หุ้นของบริษัท ชินคอร์ป แต่

อย่างใด โดยยังถือว่าโจทก์เป็น

เจ้าของหุ้นบริษัทดังกล่าวอยู่  

โจทก์จึงมิใช่ผู้มีเงินได้พึง

ประเมินตามมาตรา 39 และ

มิใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 (2) แห่งประมวล

รัษฎากร มีผลทำาให้การประเมิน

ของเจ้าพนักงานประเมินและ

คำาวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำาเลย

ที่ 2-4 ในฐานะคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืน

ตามการประเมิน ไม่ชอบด้วย

กฎหมายเช่นเดียวกัน แต่เจ้า

พนักงานประเมินและจำาเลย 

ที่ 2-4 กระทำาไปตามอำานาจ

หน้าที่จึงไม่ต้องรับผิดเป็นการ

ส่วนตัว พิพากษาให้เพิกถอน

การประเมินตามหนังสือแจ้ง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.

12) และคำาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

จำาเลยที่ 2-4 ในฐานะคณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ค่า

ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ คำาขอ

อื่นนอกจากนี้ให้ยกอุทธรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดี

นี้ยังอยู่ ในระยะเวลาการยื่น

อุทธรณ์คำาพิพากษา ขณะนี้

ยังไม่ปรากฏว่ามีคู่ความยื่น

อุทธรณ์.

ไทยโพสต์ • ที่ห้องประชุม

สภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ 

รุยาพร นายกสภาทนายความ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ นายเกียรติ 

ศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายก

ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย นายวิทยา ทองกุ้ง 

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ นายสมศักดิ์   

อั จจิกุ ล  นายทะเบียนและ

กรรมการประชาสัมพันธ์ และ

นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษา

นายกสภาทนายความ หารือกับ 

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา 

นายกสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย 

นายชัชวาลล์ คงอุดม ประธาน

ที่ปรึกษาสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลแห่งประเทศไทย และ

หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท 

หารือแนวทางทำางานเพื่อช่วย

เหลือประชาชนด้านกฎหมาย ที่

ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอย่าง

แท้จริง เมื่อเกิดปัญหาถูกเอารัด

เอาเปรียบ จนทำาให้เป็นปัญหา

ครอบครัวสู่ ปัญหาใหญ่ทาง

สังคม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันลง

นามในบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย

ระหว่างหน่วยงาน และดำาเนิน

การโครงการให้ความช่วยเหลือ

แก่ประชาชนประจำาองค์การ

บริหารส่วนตำาบล 

น า ย อ นุ พ ร ก ล่ า ว ว่ า 

ประชาชนรากหญ้าไม่สามารถ

เข้ าถึ งกฎหมายและการยุติ  

ธรรม รวมทั้งไม่มีความรู้ สภา

ทนายความจะเข้าไปช่วยเหลือ

เกื้อกูลและให้คำาแนะนำาด้าน

กฎหมายแก่ประชาชน เข้าถึง

ความเป็นธรรม ความยุติธรรม 

ซึ่งการทำา MOU กับสมาคม 

อบต.แห่งประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 

5,300 แห่ง สภาทนายความมี

จำานวนทนายความกว่า 90,000 

คน เพียงพอและพร้อมที่จะ

ทำ างานสนับสนุนช่ วย เหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงความเป็น

ธรรม เข้าถึงกฎหมาย ลดความ

เหลื่อมล้ำาในสังคมได้ทันที. 

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการระดับชาติเพื่อเตรียม

การจัดการประชุมผู้นำาเขต

เศรษฐกิ จ เ อ เปกและการ

ประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเอเปกปี พ.ศ.2565 ครั้ง

ที่ 2/2565 มีนายดอน ปรมัตถ์

วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง

ประเทศ, นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง

สาธารณสุข, นายอนุชา นาคาศัย 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน 

ธรรม เข้าร่วมประชุม

นายกรั ฐมนตรีกล่ าว

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ ได้ร่วม

มือและสนับสนุน ขอให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องมีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน

ทุกคนเข้าใจ ซึ่งประเด็นสำาคัญ

ที่ ไทยนำาเสนอในการประชุม

นั้นล้วนเป็นประเด็นที่รัฐบาล

ตระหนักถึง ให้ความสำาคัญ 

อาทิ การส่งเสริมการฟื้นฟู

เศรษฐกิจหลังโควิด-19 การ

อำานวยความสะดวกด้านการ

ค้า การลงทุน การแก้ไขปัญหา

โลกร้อนอย่างสมดุล และ

โมเดลเศรษฐกิจ BCG

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์

ภายหลังการประชุมว่า เป็นการ

ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้า

ในการเตรียมการประชุมเอเปก 

มีหารือกันหลายประเด็น และ

สรุปแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว 

เพื่อจะได้มีการเตรียมการ ช่วง

ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหลาย

ครั้งทั้งในเวทีต่างประเทศและ

ในประเทศ การประชุมในช่วง

เดือน พ.ย.จะมีหลายวาระด้วย

กัน และนำาไปสู่ 2 วันสุดท้ายที่

จะประชุมในระดับผู้นำา และนำา

ไปสู่สรุปผลการประชุมเอเปก

“อยากขอความร่วมมือ

ไปยังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ

ประชาชน ภาคประชาสังคม 

ภาคประชาชน และส่วนต่างๆ 

ขอให้สนับสนุนการดำาเนินการ

ในการประชุมเอเปก เพราะ

เป็นการประชุมเขตเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่  โดยทั้ งหมดมี

สมาชิก 21 ประเทศ ฉะนั้นอย่า

ทำาให้ประเทศชาติเสียหาย ก็มี

เท่านั้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

การต่างประเทศ กล่าวว่า เรา

มีความพร้อม เมื่อใกล้ถึงการ

ประชุ ม ใหญ่ต้ อ งดี ขึ้ นกว่ า

ปัจจุบัน เรามีประสบการณ์

จ ากการ เป็ น เ จ้ า ภ าพการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่าเป็นการ

ประชุมที่ดีมาก หากเราเดิน

หน้าการประชุมในลักษณะ

เดียวกันคงได้รับการตอบรับ

กลับมาที่ดี เช่นกัน ขณะนี้

ผู้นำาแต่ละประเทศตอบรับเข้า

ประชุมเข้ามาเรื่อยๆ แต่จะยัง

ขอไม่เปิดเผยจำานวน จะเปิด

เผยพร้อมๆ กันเมื่อถึงเวลาที่

เหมาะสม 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม

คณะกรรมการระดับชาติฯ 

ได้เห็นชอบให้มีการกำาหนด

วันหยุดพิเศษในช่วงสัปดาห์

การประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ 

เอเปก ระหว่างวันพุธที่ 16 พ.ย. 

ถึ งศุ กร์ที่  18 พ .ย .2565 

เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ

เช่นเดียวกับที่ไทยเป็นประธาน

การประชุมสุดยอดอาเซียน 

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา

ด้านการจราจร อำานวยความ

สะดวกในการเดินทางของผู้

เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อ

ให้การอารักขาและรักษาความ

ปลอดภัยผู้นำาเขตเศรษฐกิจ 

เอเปก.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง                                                                   

ความคิด ยังไมรูจะออกหัวออกกอยอยางไร                                                                   

วาระการดํารงตําแหน�ง 8 ป ของ พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม สถานะของเจาตัวยังเปนนายกฯ ไดเปนเจาภาพ

จัดการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปกในชวงปลายป 2565 

หรือไม เพราะวาระดํารงตําแหน�ง 8 ป ที่บางฝายมอง

วา นายกฯ ครบวาระ 24 สิงหาคม ขณะเดียวกัน 17 

ส.ค. พรรคเพ� อไทยย� นเร� องใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย จากนั้นไมนาน

นักคอยไปลุนผลคําพิพากษาศาล

รัฐธรรมนูญวาจะออกมาอยางไร 

ยิ่งเวลาใกลเขามา อดไมไดที่ผูส� อ

ขาวจะตองถามไถ พล.อ.ประยุทธ

ยังคงย้ําคําเดิม “เร� องนี้ผมตอบไป

แลววาเปนเร� องของศาล” จากนั้น

นายกฯ ไดถอยออกจากโพเดียมที่

ใหสัมภาษณทันที ดูแลวไมวาออก

เหลี่ยมมุมไหน คงจะมีปญหาตาม

มาไมตางกัน  

การประชุมรวมรัฐสภา วันพุธที่ 10 ส.ค. พิจารณา

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก                                                         

ตั้ง ส.ส. จะออกมาอยางไร พรรคพลังประชารัฐที่มี พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ เปนหัวหนาพรรค กลับไปกลับมา                                          

ลาสุดจะเอาสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ดวยการหาร 

100 อีกครั้ง ทั้งที่กอนหนาเคยหนุนสูตรหาร 500 ไมรู

ฝายเสนาธิการไปแนะนําอะไร ถา

จะเอาแบบ 100 ตองปลอยใหราง

กฎหมายนี้พิจารณาไมทัน 180 วัน                                                   

ตามกรอบรัฐธรรมนูญ ที่จะครบวัน

ที่ 15 ส.ค.นี้ จะไดเอาราง ครม.ที่เคย                                                           

เสนอสูตรหาร 100 กลับมาใชได แต

กลเกมการเมือง ลาสุดมีสัญญาณ

ไปยัง ส.ส.หลายคน ไมตองมาประ 

ชุมวันที่ 10 ส.ค. แต ส.ส.บางคน

หวั่นจะทําผิดรัฐธรรมนูญ เลยขอ

มาลงช� อ แตไมแสดงตน ไมใหถูก

เอาผิดดานจริยธรรม สูตร 100 จะกลับมาอีกรอบ สมใจ

พรรคใหญ สวนพรรคเล็กรอบหนาอาจไมมีที่ยืนอีกตอไป    

ชวงวันหยุดแตละสัปดาห หลายพรรคการเมืองลง 

พื้นที่ทํากิจกรรมการเมืองกันอยางคึกคัก ภูมิใจไทยตระเวน

ไปทั่วทั้งเหนือ กลาง และกําลังจะ

ลงภาคใตอีกรอบ พรรคเพ� อไทย 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นพ.ชล

น�าน ศรีแกว พรอมทั้งแกนนํา

พรรค ส.ส.พรรค ไปเยือนเชียงราย 

เปดตัววาที่ผู สมัคร ส.ส.เชียงราย 

พรอมทั้งขายฝนนโยบายที่จะนํามา

พัฒนาตอยอดใหชาวเชียงรายใน

การเลือกตั้งครั้งหนา มีทั้งดานการ

ทองเที่ยว การคาการลงทุน การคมนาคมขนสง ที่น�าสนใจ 

10 ก.ย. ปกหมุดไปเยือนเชียงใหม ฐานที่มั่นสําคัญ บาน

เกิดทักษิณ-ยิ่งลักษณ ชินวัตร ออดออนขอคะแนนเสียงกัน

ลวงหนา สวนพรรคนองใหมไทยสรางไทย เจหน�อย-คุณ

หญิงสุดารัตน เกยุราพันธ ชิงไปเยือนเชียงใหม ลําพูน เปด

ตัววาที่ผูสมัคร ประกาศนโยบายที่ใชในการหาเสียงเชนกัน 

ทุกพรรคเตรียมความพรอม มุงสูสนามเลือกตั้ง ไมมีใคร   

ยอมใคร 

ภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล จากพรรคขนาด

กลาง ไตระดับพรรคขนาดใหญ ส.ส.                                                  

ทุกวันนี้ 51 คน ไมนับรวมพวกตัว                 

พรรคอื่นภูมิ ใจไทยอีกหลายสิบ

คน ไปเยือนลพบุรีถึงขั้นประกาศ

กราว พรอมเปนนายกรัฐมนตรี ดวย                                                    

ลีลาสไตลเสี่ยหนู ไปไหนใครก็รัก                                                  

กับเพ� อไทยไมเคยมีปญหา กับพลัง

ประชารัฐรักกันดี ไมเคยทําใหหนัก 

ใจ รอบหนาสมัยหนาไมมีอะไรผิด

พลาด ภูมิใจไทยยังคงเปนหนึ่งใน

พรรครวมรัฐบาลอยางแน�นอน หันมามองประชาธิปตย ที่

มี จุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปนหัวหนาพรรค เริ่มขยับตัว 14 

ส.ค. ไป จ.สงขลา ประชุมทีมเลือดใหมประชาธิปตย อาจจะ

ทยอยเปดตัวผูสมัครที่มีความพรอมดวย จากนั้น 19 ส.ค.                                                                                  

ไปเยือน จ.พิจิตร เปดตัววาที่ผูสมัคร ส.ส. พื้นที่เดิมก็                                                                       

ตองรักษา พื้นที่ใหมก็ตองขยายฐาน ไมใหเสียยี่หอประชา 

ธิปตย.

W

วันนี้ในอดีต 9 สิงหาคม พ.ศ.2517 ริชารด นิกสัน 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไดประกาศลาออกจากตําแหน�ง 

กอนที่สภาจะลงมติถอดถอน เน� องจากมีสวนเกี่ยวของในคดี

วอเตอรเกต ซ่ึงมีสวนพัวพันในการดักฟงและขโมยเอกสารลับ

ของพรรคเดโมแครต ในอาคารวอเตอรเกต กรุงวอชิงตัน.

นิกสันลาออก

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ 

แพทองธาร ชินวัตร 

เวนวรรครัฐประหาร (ตอนที่ 1)
มาไม

‘ผูกปนโตขาว’ 

พลังผูบริโภคสนับสนุนการแกหน้ีและเลิกเคมีของชาวนา

ารเลือกตั้งใหญครั้งใหมใกลจะมาถึงในเวลาไมชาไม 

นาน จับสัญญาณจากรอบหน่ึงถึงสองเดือนท่ีผานมา บรรดา                                                                               

ส.ส. นักการเมือง ท้ังจากฝงพรรครวมรัฐบาลและพรรค

ฝายคาน ตางตบเทากันลงพ้ืนท่ีและจัดเวทีปราศรัยหาเสียง เปด

ตัววาที่ผูสมัคร นําเสนอผลงานและนโยบายกับพี่นองประชาชน 

ชาวนา เกษตรกร ในระดับพ้ืนท่ีรูปแบบตางๆ กันอยางคึกคัก

“นโยบายการแกปญหาหนี้สินชาวนาและเกษตรกร” คือ

หนึ่งในนโยบายประชานิยม ทั้งแนวทางปลดหนี้ ลดหนี้ แกหนี้ 

และปรับโครงสรางหนี้ ที่ทุกพรรคการเมืองตางหยิบยกนํามาใช

เพ� อหาเสียงกับชาวนาและเกษตรกร ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง

กลุมใหญที่สุดของประเทศ 

โดยพบวานโยบายหรือมาตรการสวนใหญที่พรรคการ 

เมืองนําเสนอเพ� อแกปญหาหนี้ มักมุงเนนที่นโยบายระยะสั้น แก                

ปญหาปลายเหตุ “การลดหนี้เสีย” ซึ่งอาจตองใชงบประมาณ

จํานวนมหาศาลในการแกไขปญหา ในขณะท่ีปญหาหน้ีสินชาวนา

และเกษตรกร เปนปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเปนธรรม มีความ

ซับซอน และเปนปญหาใหญที่สะสมมายาวนาน ดังนั้นจึงจําเปน

ตองแกปญหาเชิงรุก เชน การปรับแกกลไกและกติกาสินเช� อให

มีความเปนธรรมตอชาวนามากขึ้น การปรับโครงสรางหนี้อยาง

จริงจัง โดยทํามากกวามาตรการพักหนี้และยืดหนี้ และประการ

สุดทายการสนับสนุนการลงทุนการผลิตใหม การฟนฟูทางเลือก

อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนใหกับชาวนาและเกษตรกร

ไปพรอมกัน

ชาวนาและเกษตรกรอยูคูกับปญหาหนี้สินมาอยางยืด

เยื้อและยาวนาน และสองปนับแตมีโควิด (2563-2564) พบวา

ชาวนาและเกษตรกรไทยมีหนี้เพิ่มขึ้นถึง รอยละ 74 หรือเพิ่ม

จากครัวเรือนละ 150,636 บาท มาอยูที่ 262,317 บาท แม

ยางที่เคยเขียนไปในที่ตางๆ วา ประเทศไทยเรามีการทํา

รัฐประหารติดอันดับโลก โดยในศตวรรษที่ยี่สิบ เรามาเปน

อันดับสอง และในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเราตกอันดับมาเปน

อันดับสาม สวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเรายังครองแชมปอันดับ

หนึ่งอยู แตในบริบทการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต เราถือเปน

ประเทศที่ไมมีผูนําทางการเมืองที่ครองอํานาจยาวนานเทาประเทศ                                                 

เพ� อนบาน ตอนน้ีกัมพูชามาเปนอันดับหน่ึงคือ นายกรัฐมนตรีฮุน เซน 

สวนประเทศอ� นๆ น้ันก็ยาวนานกวาบานเรา ดังน้ัน การทํารัฐประหาร

มากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดผลในมุมกลับคือ เราไมมีผูนํา                                                                           

เผด็จการครองอํานาจยาวนาน ไมวาจะเปนเผด็จการท่ีมาจากรัฐประ 

หาร และครองอํานาจโดยไมใหมีการเลือกต้ัง หรือใหมีเลือกต้ัง แตอยู

ในระบอบสังคมนิยมท่ีผูนําปกครองภายใตระบบพรรคการเมืองเดียว 

หรือไมไดเปนสังคมนิยม แตปกครองในแบบอํานาจนิยม ท่ีแมวาจะมี

พรรคการเมืองอ� นแขงขันในการเลือกต้ัง แตก็ถูกลิดรอนเสรีภาพจนไม

สามารถตอสูกับพรรคการเมืองหลักของผูนําได

ซึ่งระบอบการปกครองแบบที่มีการเลือกตั้ง แตพรรคอ� นไมมี                                                                                       

ทางทาทายไดเลย เพราะอยูภายใตกรอบกฎหมายที่ตัดสิทธิ์ตางๆ                                                                                     

ของคูแขง นักวิชาการฝรั่งเขาไดบัญญัติศัพทเฉพาะขึ้นมาเรียกวา 

“competitive authoritarian regime” ถาจะแปลไทยก็คือ ระบอบ

อํานาจนิยมที่เปดใหมีการแขงขันในการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งที่มี

นั้น ก็เปนการเลือกตั้งแบบงั้นๆ พอเปนพิธีใหนานาชาติไดเห็นวา

มีการเลือกตั้งแลวนะ ซึ่งการทําใหการเลือกตั้งเปนการเลือกตั้งแบ

บงั้นๆ ขอไปที ฝรั่งเขาเรียกวา “to rig election” แปลวา โกง-ทุจริต

การเลือกตั้งก็ได หรือทําใหการเลือกตั้งไมเสรีและเปนธรรมก็ได

สวน competitive authoritarian regime นั้น นักวิชาการ

ที่บัญญัติศัพทมีสองคนรวมกันคิด คือ สตีเวน เลวิตสกี (Steven 

Levitsky) และ ลูคัน เอ. เวย (Lucan A. Way) คนแรกเปน

ศาสตราจารย ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยฮารวารด เชี่ยว 

ชาญเร� องลาตินอเมริกามากๆ สวนคนหลังเปนศาสตราจารยคณะ                      

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยโทรอนโต เชี่ยวชาญเร� องการพัฒนาประ 

ชาธิปไตยและระบอบอํานาจนิยมในประเทศกําลังพัฒนาและรัสเซีย

สมัยยังเปนสหภาพโซเวียต

แมการเมืองบานเราจะเวนวรรครัฐประหารมาได 8 ป (พ.ศ.

2557-2565) แตการเวนวรรคไป 8 ปก็ไมไดจะแปลวาจะไมมีอีก

แลว แตผูเขียนเช� อวา เง� อนไขที่จะเกิดรัฐประหารในอนาคตมีนอย

เต็มที เพราะอะไรหรือ? คงตองเขียนอธิบายแยกไปโดยเฉพาะ ดัง

นั้น จึงขอเวนวรรคไวกอน  

มีคําอธิบายแบบงายๆ ที่วาเวนวรรค 8 ปไมไดแปลวาจะไมมี

รัฐประหารอีกแลว โดยดูจากสถิติของชวงเวลาที่เกิดรัฐประหาร นับ

ตั้งแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึง 

พ.ศ.2557 เปนเวลา 82 ป ไดเกิดการทํารัฐประหารในการเมืองไทย

รวมทั้งสิ้น 13/+/- ครั้ง   

ที่ใสเคร� องหมาย +/- เพราะการนับวาปรากฏการณทางการ

เมืองใดเปนการทํารัฐประหารก็มีเกณฑที่แตกตางกันอยูบาง อยาง

เชนในกรณีของศาสตราจารย ดร.สุจิต บุญบงการ ถือวาการเปลี่ยน                                                                                      

แปลงทางการเมือง พ.ศ.2475 เปนการทํารัฐประหารดวย หรือ

ในกรณีที่พระยามโนปกรณนิติธาดาไดประกาศพระราชกฤษฎีกา    

ปดสภาผูแทนราษฎร พรอมงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราในวันที่ 1                                                                                   

เมษายน พ.ศ.2476 อาจารยสุจิตไมถือวาเปนการทํารัฐประหาร เพราะ

สาระสําคัญของเกณฑของการทํารัฐประหารอยูที่การแทรกแซง

ทางการเมืองของทหาร หรือในกรณีรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2490 ที่นําโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ทําการยึดอํานาจรัฐบาล 

พล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ และรัฐประหาร 6 เมษายน พ.ศ.

2491 ที่คณะนายทหารกลุมที่ทําการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2490 จี้บังคับใหนายควง อภัยวงศ ลาออกจากตําแหน�งนายก

รัฐมนตรีและมอบตําแหน�งตอให จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะถือเปน 

การทํารัฐประหารสองครั้งที่แยกจากกันหรือถือรวมเปนครั้งเดียว

หากคิดในแงของคาเฉลี่ยแลว จะพบวามีการทํารัฐประหาร

เกิดขึ้น 1 ครั้งในทุกๆ 6 ป ขณะเดียวกัน ในรอบ 82 ปมีการเลือก

ตั้งทั่วไป (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) ทั้งสิ้น 27/+/- ครั้ง

ที่ใสเคร� องหมาย +/- เพราะในการเลือกตั้งทั่วไปทั้งสิ้น 27 

ครั้ง มีอยู 2 ครั้งที่ไมสามารถนําไปสูการเปดประชุมสภาและจัด

ตั้งคณะรัฐมนตรีได นั่นคือการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.

2549 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหการเลือกตั้งครั้งนี้เปนโมฆะ และ

การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2557 ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวาเปนการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ

เม� อคิดเฉลี่ยแลวมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น 1 ครั้งในทุกๆ 3 

ป และหากพิจารณาการเปลี่ยนรัฐบาลในรอบ 82 ป จะพบวา มี

การเปลี่ยนรัฐบาลโดยการเลือกตั้ง 27 ครั้ง และการเปลี่ยนรัฐบาล

โดยรัฐประหาร 13 ครั้ง นับเปนอัตราสวนครึ่งตอครึ่งหรือเทาๆ 

กัน  ถือวาการเปลี่ยนรัฐบาลในการเมืองไทยมีความเบี่ยงเบนจาก

บรรทัดฐานประชาธิปไตยรอยละหาสิบ

แตถาพิจารณาจากความถี่ของการทํารัฐประหารที่เกิดขึ้น  

จะพบวา ในชวงรอบ 25 ปแรก (2475-2500) มีการทํารัฐประหาร

ถี่ที่สุดนั่นคือ 7 ครั้ง
 
และอีกรอบ 25 ปตอมา (2500-2525) ลดลง

เหลือ 3 ครั้ง และรอบ 25 ปที่สาม (2525-2550) ลดลงเหลือ 2 

ครั้ง และในชวงลาสุดในเวลา 7 ป (2550-2557) ไดเกิดขึ้นไปแลว 

1 ครั้ง หากประเมินตามสถิติเบื้องตนนี้ อาจทําใหประมาณการได

วา การทํารัฐประหารจะลดนอยลงไปเร� อยๆ จากการเมืองไทย แต

หากพิจารณาลงไประดับที่ลึกขึ้นกวาตัวเลขที่ปรากฏ จะพบวามีปจ                                                                              

จัยที่ควรนํามาพิจารณาในการทําความเขาใจความถี่ในการทํารัฐ 

ประหารในแตละรอบ 25 ปขางตนดวย

กลาวคือ จากตัวเลขที่ปรากฏขางตนจะพบวา ในรอบ 25  ป

แรกมีการทํารัฐประหารถี่ที่สุดนั่นคือ 7 ครั้ง การเลือกตั้งทั่วไปเกิด

ขึ้น 10 ครั้ง ในรอบ 25 ปที่สองที่มีการทํารัฐประหารลดลงเหลือ 

3 ครั้ง มีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น 5 ครั้ง ในรอบ 25 ปที่สามที่มี

การทํารัฐประหารลดลงเหลือ 2 ครั้ง มีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น 

11 ครั้ง (และถูกวินิจฉัยให โมฆะ 1 ครั้ง) ในรอบสุดทายคือ 7 ปที่มี

การทํารัฐประหารไปแลว 1 ครั้ง มีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้น 2 ครั้ง 

(และถูกวินิจฉัยใหไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 1 ครั้ง)

และหากพิจารณาความสัมพันธระหวางความถี่ของการทํา

รัฐประหารกับการเลือกตั้งทั่วไปในชวง 50 ปแรก จะพบวา หาก

มีการเลือกตั้งทั่วไปบอยครั้ง ก็จะมีโอกาสเกิดรัฐประหารบอยครั้ง

ตามไปดวย และในทางกลับกัน หากมีการเลือกตั้งทั่วไปนอยครั้ง 

รัฐประหารก็จะเกิดขึ้นนอยครั้งลงตามไปดวย  

นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบชวงเวลาโดยรวมของ

นายกรัฐมนตรีที่มาจากมติสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 

กับนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหาร โดยไมนับนายกรัฐมนตรีคน

แรก นั่นคือ พระยามโนปกรณนิติธาดา จะพบวาชวงระยะเวลา

การดํารงตําแหน�งของนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรและมาจากมติสภาผูแทนราษฎรอยูในระยะเวลารวม 

40 ป และเปนนายกรัฐมนตรีที่ไมไดผานจากการรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตไดรับมติจากสภาผูแทนราษฎร 8 ป 

(พลเอกเปรม ติณสูลานนท) นอกนั้นเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจาก

การทํารัฐประหารหรือไมก็เปนนายกรัฐมนตรีที่มาจากสถานการณ

พิเศษ กลาวไดวา ครึ่งหนึ่งของแปดสิบสองปของประชาธิปไตยไทย  

จํานวนนายกรัฐมนตรีไทยครึ่งหนึ่งไมเปนไปตามบรรทัดฐานทั่วไป

ของประชาธิปไตย 

สภาพการณดังกลาวนี้ถือเปนสภาพการณที่เบี่ยงเบนในอัตรา

ที่มีนัยสําคัญ โดยเฉพาะถาเทียบกับประเทศอารเจนตินาที่เคยเปน

ประเทศที่มีการทํารัฐประหารสูงในศตวรรษที่ยี่สิบดังที่ ไดกลาว

ไปแลว กลาวคือ ในชวงระหวาง ค.ศ.1930-1976 อารเจนตินา

มีรัฐประหารเกิดขึ้น 6 ครั้ง ไดแก รัฐประหาร ค.ศ.1930, 1943, 

1955, 1962, 1966 และ 1976 

สวนประเทศไทยมีสถิติทํารัฐประหารในศตวรรษที่ยี่สิบใกล

เคียงกันในระหวาง พ.ศ.2443-2553 โดยเริ่มตนเกิดรัฐประหารหลัง 

พ.ศ.2475 เปนจํานวน 7 ครั้ง

แตในกรณีของอารเจนตินาหลังจาก ค.ศ.1976 เปนตนมา 

ปลอดจากการทํารัฐประหาร แมวาจะมีความขัดแยงและความรุนแรง

ทางการเมืองก็ตาม แตปจจัยหน่ึงท่ีทําใหอิทธิพลทหารในอารเจนตินา

ถดถอยลงก็คือ การท่ีรัฐบาลทหารไดนําประเทศไปสูความพายแพตอ                          

อังกฤษในสงครามฟอลกแลนดในป ค.ศ.1982 ขณะเดียวกัน เม� อ

เทียบระยะเวลาของการเกิดและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

สองประเทศน้ี จะพบวา อารเจนตินาไดพัฒนาประชาธิปไตยมากอน

ประเทศไทยเปนเวลาถึง 71 ป อีกท้ังประเทศอารเจนตินาเคยเปนประ 

เทศท่ีอยูในสถานะทางเศรษฐกิจท่ีติดอันดับตนๆ ของโลกมากอนดวย

อยางไรก็ตาม หากมองในภาพรวมแลว จะพบแนวโนมที่รัฐ                                                                      

ประหารไทยจะลดนอยลงดังที่ไดแสดงใหเห็นไปขางตน   และเม� อ

พิจารณาชวงระยะเวลาท่ีปลอดรัฐประหารในการเมืองไทย เราจะพบ

วามีสามชวง อันไดแก ชวงระหวาง พ.ศ.2501-2514, ชวงระหวาง 

พ.ศ.2520-2534 และชวงระหวาง พ.ศ.2535-2549 ซึ่งในแตละชวง

เวลาทั้งสามนี้มีในระยะเวลาใกลเคียงกัน นั่นคือ 13-14 ป   

ในตอนหนาจะไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหชวงเวลาทั้งสามนี้

ปลอดรัฐประหาร.
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นายพลโฮเซ เฟลิกซ อูริบูรู ผูทํารัฐประหารครั้งแรกในอารเจนตินา นายพลจอรจ ราฟาเอล วิเดลลา ผูทํารัฐประหารครั้งสุดทายในป 

พ.ศ.2519

รัฐบาลจะมีโครงการและมาตรการพักชําระหนี้ โดยมีเกษตรกร

เขารวมโครงการพักชําระหนี้กวา 3.25 ลานราย และมีมูลคารวม

กันประมาณ  1.45 ลานลานบาท แตผลการศึกษาที่ผานมาพบ

วา ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้จะมีแนวโนมที่ลงทุน

ทางการเกษตรลดลง เน� องจากโครงการพักชําระหนี้ที่ผานมามักมี

ขอกําหนดเง� อนไขไมใหกูเงินเพิ่ม 

อีกทั้งยังพบวา โครงการพักชําระหนี้ชาวนาผูปลูกขาวในป 

2559 ทําใหมูลหนี้สะสมและหนี้เสียของชาวนาที่เขารวมโครงการ

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เม� อเปรียบเทียบกับชาวนาที่ไมไดเขารวม

โครงการ ดวยขอจํากัดและเหตุผลประการสําคัญสุดคือ โดยพ้ืนฐาน

ของชาวนาสวนใหญตองกูมาลงทุนและเพ� อเปนคาใชจายในครัวเรือน 

เน� องจากรายไดไมพอรายจาย รายไดมาเปนฤดูกาล แตรายจายเกิด

ข้ึนตลอดเวลา ทําใหตองกูมาเปนคาใชจายครัวเรือน ขณะท่ีเม� อเงิน

ทุนจํากัด ทําใหตองกูมาลงทุนเพ่ิมข้ึน เปนวงจรหน้ีไมจบส้ิน

จากสภาพปญหาและพื้นฐานขอจํากัดของชาวนาดังกลาว

ขางตน ในป 2565 นี้ ทางมูลนิธิชีวิตไท ซึ่งเปนองคกรพัฒนา

เอกชนที่ทํางานพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการปรับตัวเพ� อ

การแกปญหาหนี้ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางมาอยางตอเน� อง จาก

ประสบการณจากการทํางานระดับพื้นที่ พบวาชาวนาที่มีหนี้มัก

มีสภาพจิตใจที่กดดันหลายดาน ดังนั้นความเช� อมั่น หลักประกัน

ทางรายได เปนเหตุผลและแรงจูงใจสําคัญในการปรับเปลี่ยน

วิถีการผลิตเคมีสูอินทรียเพ� อการแกหนี้ของชาวนา จึงไดริเริ่ม

โครงการ “ผูกปนโตขาว แกหนี้ชาวนา” ขึ้น

โดยหัวใจหลักและแนวคิดของโครงการนี้คือ การเช� อม

ความสัมพันธ เช� อมพลัง และความเกื้อกูลระหวางชาวนาผูมี

หนี้กับผูบริโภคที่มีจิตอาสาเขามามีสวนรวม การแกหนี้ชาวนา

โดยลําพังอาจไมสําเร็จ ตองอาศัยพลังของผูบริโภค ดวยการ

ใหผูบริโภคทําความรูจักกับชาวนาที่มีความตั้งใจปรับเปลี่ยน

การผลิตจากเคมีสูอินทรีย จากนั้นผูบริโภคเลือกสนับสนุนการ

ซ้ือขาวอินทรียลวงหนาจากชาวนาเปนรายป เพ� อใหชาวนาเหลา                          

นี้สามารถพึ่งพาตัวเองได เกิดความเช� อมั่นในการทํานาอินทรีย

จากการท่ีมีตลาดรองรับผลผลิตของเขาอยางแน�นอน ลดปญหา

การกูหนี้ยืมสิน เงินที่ผูบริโภคยินยอมจายเพ� อซื้อขาวลวงหนา

จากชาวนาเปนรายป นั่นหมายถึงวา ชาวนาจะมีเงินนําไป

จัดหาและจายคาปจจัยการผลิตที่จําเปนในการเริ่มลงมือปรับ

ระบบจากการทํานาเคมีสูนาอินทรีย ชาวนาจะไมตองกูยืมเงิน                                                                               

มาลงทุน เสียดอกเบี้ยใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปน 

การชวยตัดวงจรเปนหนี้ของชาวนาไมรูจบใหหมดไป.

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท



ยูเอ็นไม่ใช่พ่อ” เคยเป็นวลีเด็ดของ “ทักษิณ ชินวัตร” 

หรือปัจจุบันแปลงร่างเป็น “โทนี่ วูดซัม” ในคลับเฮาส์                                                                         

โดยเคยพูดไว้เมื่อปี 2546 ในคดีฆ่าตัดตอนยาเสพติด 2,500 

ศพ และต่อมาปี 2559 ก็มีทวิตเตอร์อันโด่งดังระดับโลกที่สะท้อน

องค์การระหว่างประเทศท่ีมีสมาชิก 193 ประเทศแห่งน้ีอีกคร้ังจาก 

“โดนัลด์ ทรัมป์” อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ว่า “ยูเอ็นเป็นองค์ 

กรที่มีศักยภาพมาก แต่ขณะนี้เหมือนเป็นแค่ชมรมที่ผู้คนมารวม

ตัวกัน เพื่อพูดคุยและสังสรรค์ ช่างน่าเศร้านัก” 

สะท้อนให้เห็นว่าสหประชาชาติ หรือ “ยูเอ็น” นั้นก็เป็น

แค่ “เสือกระดาษ” ระดับโลกก็ว่าได้ แต่ล่าสุด “อันโตนี โอ กู          

เตอร์เรส” เลขาธิการยูเอ็นคนที่ 9 ซึ่งไปร่วมงานรำาลึกถึงผู้เสีย

ชีวิต ที่สวนสันติภาพฮิโรชิมาของญี่ปุ่น เนื่องในวันครบรอบ 77 ปี

ที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกที่ชื่อ “ลิตเติล 

บอย” ใส่ “เมืองฮิโรชิมา” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2488 ทำาลายท้ัง

เมืองและคร่าชีวิตผู้คนกว่า 

140,000 คน จากน้ันอีก 3 

วันก็ท้ิงลูกท่ี 2 ชื่อ “แฟต

แมน” ใส่ “เมืองนางาซากิ” 

ในวันท่ี  9 สิงหาคม คร่าชีวิต

ไปอีกกว่า 70,000 คน ทำาให้

ญ่ีปุ่นต้องประกาศยอมแพ้

สงครามในสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2488 

ได้ออกมาย้ำาเตือนในเร่ือง

อาวุธนิวเคลียร์

โดย “กูเตอร์เรส” 

ย้ำาข้อเรียกร้องให้ประเทศที่

มีอาวุธนิวเคลียร์ยึดมั่นต่อ

หลักการเรื่องไม่เป็นฝ่ายใช้

อาวุธนิวเคลียร์ก่อน และไม่มีวันใช้หรือขู่จะใช้กับประเทศที่ไม่มี

อาวุธนิวเคลียร์ เพราะขณะนี้ความเสี่ยงเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์

ได้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากโลกลืมไปหลายทศวรรษ 

เรียกว่าไม่แปลกท่ี “กูเตอร์เรส” ต้องออกมาตอกย้ำาเรื่องดัง                                                                                    

กล่าว เพราะมีปัญหาระดับโลกท่ียังอยู่ในช่วงมาคุท้ังจากกรณี “รัส 

เซีย-ยูเครน” และ “จีน-ไต้หวัน” ซ่ึงท้ังสองกรณีหากมองไปเบ้ืองลึก

เบ้ืองหลังก็มี “ยาดำา” ท่ีคอยสอดแทรกและป่ันกระแสอย่าง “ตำารวจ

โลกสหรัฐฯ” คอยเติมเช้ือฟืนเช้ือไฟ และเป็นต้นตอความระหอง

ระแหงด้วยซ้ำาไป ซ้ำาร้ายในคู่ขัดแย้งและมือท่ีสามน้ันก็เป็นประเทศท่ี

มีนิวเคลียร์อยู่ใน 3 อันดับแรกท้ังส้ินไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย-สหรัฐฯ-จีน

งานนี้ “กูเตอร์เรส” เลยต้องออกโรงออกมากระตุกสำานึก

ของบรรดาชาติยักษ์ใหญ่ รวมทั้งส่งเสียงไปยังสมาชิกให้ช่วยกล่อม

ช่วยเกลาบรรดาพี่เบิ้มทั้งหลายให้คิดสะระตะให้จงหนัก หากจะมี

การจะใช้อาวุธทำาลายชาติพันธุ์นี้อีกรอบ 

กูเตอร์เรสหรือชื่อจริงแสนยาว “อันโตนี โอ มานูเอล เดอ 

โอลีเวียรา กูเตอร์เรส” เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2492 เป็น                                                                                

เลขาธิการสหประชาชาติ คนที่ 9 ซึ่งได้รับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ม.ค.

60 และเมื่อปี 2564 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชา 

ชาติหรือยูเอ็น ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เขาในวัย 72 ปี ดำารงตำาแหน่ง

ต่ออีกสมัย โดยจะมีวาระ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65

โดยก่อนท่ีจะเข้ารับตำาแหน่ง “กูเตอร์เรส” เป็นนักการเมือง

ชาวโปรตุเกส ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสระหว่างปี 

2538–2545 และเคยดำารงตำาแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประ                                                                                      

ชาชาติต้ังแต่เดือน มิ.ย.48 ถึง ธ.ค.58 โดยเขาพูดได้หลายภาษาท้ัง                                                                               

โปรตุเกส อังกฤษ สเปน และฝร่ังเศส ซ่ึงวาระแรกในการดำารงตำาแหน่ง

ของเขา ต้องบอกว่าปัญหาระดับโลกส่วนใหญ่เป็นแค่การขู่กันไปมาทาง

วาจา แต่ดูเหมือนในวาระ 2 ณ ปัจจุบันเป็นการลงมือจริงแล้ว งานน้ี

เลยต้องลุ้นอย่างระทึกว่าฝีมือของเลขาฯ ยูเอ็นท่ีแท้จริงจะมีมากน้อย

เพียงใด หรือจะเป็นแค่องค์กรท่ีเหมือนสภากาแฟบ้านเราเท่าน้ัน.

ทรราชตัวใหม่” ที่ต้องการสืบสานเจตนาของทรราชตัวเก่า (แต่อ้าง

ว่าต้องการสืบสานเจตนาคณะราษฎร) ด้วยการสถาปนาตัวเองเป็น

ใหญ่ในแผ่นดิน

ดังนั้นการเรียกร้องของทารกในรั้วก็จะทำาให้ได้การปกครอง

ที่เรียกว่า “เฮงซวยโมเดล” ที่ได้ทรราชตัวใหม่ครอบครองอำานาจ

แบบเบ็ดเสร็จในชื่ออะไรก็ได้ แต่เป็นอำานาจเผด็จการไร้ธรรมาภิบาล

อย่างยิ่งยวด

อย่างไรก็ตามความเห็นของคนเดือนตุลา ๑๖ ที่ไม่ใช่คนเดือน

ตุลา ๑๙ เพราะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ เนื่องจากต้องไปทัศนศึกษาโรง

พยาบาลภาคใต้ ได้เห็นภาพจากหนังสือพิมพ์ฝรั่งว่าเหตุการณ์ฆ่า

ฟันนิสิตนักศึกษาโหดเหี้ยมขนาดไหน และในฐานะที่รู้จักกับเจ้าพ่อ

กระทิงแดงที่หวังจะใช้ผมเป็นไส้ศึกในรั้ว “มู” หรือเอ็มยู ว่าเจ้าพ่อ

กระทิงแดงวางแผนที่จะเก็บนิสิตนักศึกษาประมาณ ๓,๐๐๐ คนเพื่อ 

“เชือดคอไก่ให้ลิงดู” เพราะนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นส่วนใหญ่นิยม

ลัทธิคอมมิวนิสต์จีน ที่ผู้มีอำานาจในประเทศขณะนั้นยอมรับไม่ได้

ดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องของนักเรียนนิสิต

นักศึกษาที่ต้องการล้มกระดานการเมือง โดยเฉพาะการไม่ยอมรับ

อำานาจศาลเป็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายกบฏ นอกจากน้ันการกระทำาของ

ม็อบต่างๆ เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรง เพราะในขณะที่ทั่ว

โลกกำาลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ แต่ทำาไม

ปริญญาชนจึงพยายามจัดการชุมนุมเรื่อยมา หวังอะไรนอกจากจุด

ไฟบรรลัยกัลป์การเมือง

อย่างไรก็ตามวังวนอุบาทว์จะยังคงอยู่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่

ยังเป็นเช่นนี้ เหมือนกับคำาเปรียบเทียบที่ว่า “คนบ้านนอกตั้งรัฐบาล 

คนกรุงเทพฯ ล้มรัฐบาล” เพราะนักเรียน นิสิตนักศึกษาเรียกร้อง

ประชาธิปไตย แต่ประชาชนสร้างเผด็จการสร้างทรราชจากการ

เลือกตั้ง ดังนั้นประชาธิปไตยไทยยังต้ังไข่ไม่ได้แม้ว่าจะอายุมากเท่า  

ใด เพราะเป็นประชาธิปไตยปัญญาอ่อน (โมรอน) ดูได้จากแบบ

เรียนท่ีมิได้มีการสอนเรื่องประชาธิปไตยต้ังแต่เร่ิมเข้าโรงเรียน มีแต่

สอนให้เชื่อฟังระเบียบวินัยที่มีครูควบคุม

วันน้ีนักเรียนพุทธพากันโกรธแค้นคนมุสลิม เพราะเฟกนิวส์ท่ี

บอกว่าจะบังคับสอนวิชาศาสนาอิสลาม ทำาให้เกิดความแตกแยกใน

ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมมากข้ึน สมปรารถนาของคนท่ีต้องการ

สร้างความแตกแยก เพื่อหวังครอบครองอำานาจตามคติ “แบ่งแยก

เพื่อปกครอง” เพราะเมื่อผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างความแตกแยก

ในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ก็เชื่อว่าตนจะสามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญ 

ชาได้หมด เพราะทุกคนต้องมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์กลาง (ผู้บังคับบัญชา)

ดังน้ันจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสอนให้เด็กไทยฉลาด แต่ดูเหมือนผู้

บังคับบัญชาจะกระทำาตรงข้าม เพราะเชื่อว่าถ้าคนไทยส่วนใหญ่โง่ 

5บทความ

ริ่มจะพูดถึงกันเยอะครับ 

หลังเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ใคร พรรคการเมืองไหน จะ

ได้อำานาจไปครอบครอง 

สถานการณ์การเมือง ๒ ขั้ว บนความขัดแย้ง ที่หยั่งราก

ลึกมานาน อำานาจอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ตัดสินทุกสิ่งอย่าง 

แต่อำานาจก็คืออำานาจ 

มีคำากล่าวว่า อำานาจมักได้มาจากการช่วงชิง กว่าจะได้มา

ยากเย็นแสนเข็ญ แต่การรักษาอำานาจไว้เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า

ก็คงจะจริงตามนั้น ประวัติศาสตร์การเมืองไทย พิสูจน์ให้

เห็นซ้ำาแล้วซ้ำาอีกว่า การรักษาอำานาจ ไม่เคยมีใครทำาสำาเร็จ 

แต่ที่เห็นจะจะคือ ละทิ้งอำานาจ��

“ขอบคุณ ผมพอแล้ว ขอให้ช่วยประคับประคองประชา 

ธิปไตยกันต่อไปด้วย” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษและอดีต

นายกฯ บอกกับ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อครั้งพาพรรค 

ร่วมรัฐบาลไปเชิญ “ป๋า” เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย ในปี ๒๕๓๑ 

๘ ปีในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และจะเข้าสู่ปีที่ ๙ หาก  

“ป๋าเปรม” รับเทียบเชิญ 

แต่ “ป๋า” ขอหยุดอยู่แค่นั้น 

“ผมพอแล้ว” จึงเป็นประโยคอมตะที่ถูกจดจำามาจนถึงทุก

วันนี้ 

แต่โดยทั่วไปแล้ว “อำานาจ” มันหอมหวนจนนักการเมือง 

อยากครอบครองเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 

มุมบวก นักการเมืองบางคนต้องการทำางานให้ประเทศ

อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายกลายเป็น วีรบุุรุษของชาติ  เช่น ลี กวน

ยู ของสิงคโปร์ 

มุมลบ นักการเมืองจำานวนหนึ่งต้องการรักษาอำานาจไว้ 

เพราะอำานาจคือที่มาของผลประโยชน์มากมาย เช่น ระบอบทัก 

ษิณ ในประเทศไทย 

จากพี่ชายผู้เป็นพ่อ สู่น้องสาว และลูกสาว

เป็นการสืบทอดอำานาจ ผ่านกลไกการเลือกตั้ง แต่ใช่ประ 

ชาธิปไตยหรือเปล่า นั่นคือปัญหาที่คนไทยต้องรู้เท่าทัน 

เช่นเดียวกัน การได้อำานาจมาจากการรัฐประหาร ทุนเดิม

เป็นสิ่งต้องห้าม การรักษาอำานาจต่อจึงยากยิ่งกว่า

แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา หักปากกาเซียน รักษา

ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ

อำานาจมา ๘ ปีเต็มแล้ว และมีแนวโน้มจะไปต่อถึงต้นปีหน้าเป็น

อย่างน้อย หากผ่านรอยต่อข้อกฎหมาย “นายกฯ ๘ ปี” ไปได้ 

การรักษาอำานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องแลกกับหลายสิ่ง 

เพราะระหว่างทางที่ได้อำานาจมาและต้องรักษาอำานาจต่อนั้น มีทั้ง

สูญเสียและงอกเงย 

ครับ...วานนี้ (๘ สิงหาคม) พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์  อดีต

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) 

โพสต์เฟซบุ๊ก ฝากข้อความไปยัง ๓ ป. ในหัวข้อ การปฏิวัติ ๒๔๗๕ 

กับ ๓ ป.

.....การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี ๒๔๗๕ นั้น 

แกนนำาคณะราษฎร ฝ่ายทหาร ได้เป็นกำาลังหลักที่ทำาให้การปฏิวัติ

สำาเร็จลงได้ในที่สุด 

ในขณะที่แกนนำาคณะราษฎร สายพลเรือน ไปนั่งเรือจ้างรอดู

ท่าทีว่าจะหนีหรืออยู่ต่อไปลอยลำาอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

ส่วนสาเหตุที่ทำาให้การปฏิวัติสำาเร็จลงได้นั้น นอกจากการใช้

เล่ห์เหลี่ยมสารพัดเรื่อง ต่อทหารด้วยกันเอง โดยเฉพาะกับนักเรียน

นายร้อยตามที่เคยเล่าไปแล้วนั้น ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับพระราช                                                                                  

ประสงค์ของ ร.๗ ที่ต้องการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชา 

ชนพอดี

(อน่ึงในห้วงเวลาก่อนท่ีจะมีการปฏิวัติน้ัน การเตรียมพระราช                                                                                    

ทานรัฐธรรมนูญของ ร.๗ ได้ถูก “คณะอภิรัฐมนตรี” ซึ่งเป็นบุคคล

ที่มาจากพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ๕ พระองค์ ระงับไว้ถึง ๒ ครั้ง )

ดังนั้นเมื่อคณะราษฎรทำาการปฏิวัติ พระองค์จึงทรงเห็นด้วย

ไม่ได้ขัดขวาง ทั้งๆ ที่ทรงมีกำาลังทั้งทหาร-พลเรือนที่จะสนับสนุน

พระองค์มากกว่าเยอะ

ประเด็นสำาคัญในเรื่องน้ี ขอนำาเกร็ดประวัติศาสตร์ช่วงน้ี ฝาก

ไว้เป็นข้อคิดถึง “พวกทหารที่อยู่กันในปัจจุบัน” ว่า เรื่องที่เกิดขึ้น

ภายหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ หลังจากที่สำาเร็จลงแล้ว ได้เป็นผลทำาให้

แกนนำากลุ่มทหารเหล่านี้ หันมาฆ่าฟันกันเองในภายหลัง 

จนต้องกระจัดกระจายกันหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ 

บางคนเสียชีวิตในต่างประเทศ คนท่ีอยู่ในประเทศ ก็ถึงจุดจบ

ของชีวิตลงอย่างทุกข์ทรมานท้ังๆ ท่ี “เคยรักกันปานจะกลืนกิน” มาก่อน

ก่อนการปฏิวัติ ๒๔๗๕ มีนายทหาร ๓ คน (พระยาพหลฯ 

พระยาทรงฯ และ พระยาศรีสิทธิสงคราม) ซึ่งทั้ง ๓  คน สนิทสนม

ผูกพันกันมาก  

จนคนทั่วไปเรียกกันว่า “ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ” เลียนแบบ

นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส จากเรื่องสามทหารเสือ (Les 

Trois Mousquetaires; หรือ  The Three Musketeers)

หลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ก็เกิดคำาเรียกขานทหารกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

อีกว่า เป็น “สี่ทหารเสือ“ (พระยาพหลฯ พระยาทรงฯ พระยาฤทธิ์ฯ 

และ พระประศาสน์ฯ) 

ส่วนพระยาศรีสิทธิสงคราม นั้นรู้เรื่องการทำาปฏิวัติดี แต่ขอ

ไม่เข้าร่วม โดยสัญญาว่าจะไม่บอกใคร และไม่ขัดขวาง เพราะเป็น

ทหารรักษาพระองค์ 

นอกจากนั้น ทหารที่เข้าร่วมทั้งหมดล้วนแต่ได้รับคำามั่นสัญ                                                                        

ญาว่า “การปฏิวัติจะไม่ส่งผลกระทบต่อพระฐานะ และพระเกียรติ 

ยศ ของ ร.๗”

คำาว่า “ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ” และ “สี่ทหารเสือ” ตามที่

เขียนมานั้น ขอฝากไปให้เป็นข้อคิด ถึงทหารที่ประชาชน เรียกกัน

ว่า “๓ ป.” นำาไปขบคิดด้วยครับ 

ถ้าอ่านครั้งแรกไม่เข้าใจ ลองทบทวนแล้วอ่านกันอีกทีหนึ่ง 

อาจจะเกิดความเข้าใจอะไรดีๆ ขึ้นมาบ้างก็ได้ครับ 

โดยเฉพาะเรื่องที่ต้อง “รักกันให้เหมือนเดิม”........

กุหลาบ สายประดิษฐ์ เขียนไว้ในหนังสือ เบื้องหลังการปฏิวัติ 

๒๔๗๕ ว่า 

“พระยาพหลฯ มีเพื่อนเกลอท่ีสนิทชิดชอบกันอย่างท่ีสุดอยู่                                                                       

๒ ท่าน คนหนึ่งได้แก่นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช และอีก                                   

คนหนึ่งได้แก่นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม เจ้ากรมยุทธ 

การทหารบก ความสนิทชิดชอบระหว่าง ท่านนายพันเอกหัว

เยอรมันทั้ง ๓ นี้เป็นที่ปรากฏแจ้งชัดแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทั่ว 

ไป จนถึงท่านเสนาบดีกระทรวงกลาโหม หม่อมเจ้าอลงกฎ ได้

ประทานฉายา แก่ท่านทั้ง ๓ ว่า ‘ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ’ แห่ง

กองทัพไทย ทรงเรียกพระยาทรงฯ ว่า ดาตายัง เรียกพระยาศรีฯ 

อาโธส และเรียกพระยาพหลฯ ว่า ปอโธส

ทั้งนี้ถือตามรูปลักษณะของท่านทั้ง ๓ และก็เป็นที่ปรากฏ

แก่กองทัพบกไทยใน เวลานั้นว่า ท่านนายพันเอกซึ่งสำาเร็จวิชา

ทหารจากประเทศเยอรมันทั้ง ๓ ท่านนี้ เป็นผู้มีชื่อเสียงเพื่องใน

วิชาการทหาร สมกับที่ท่านเสนาบดีกลาโหมได้ประทาน ฉายาว่า 

‘ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ’ แห่งกองทัพบกไทยจริงๆ”

แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสัมพันธ์ ของ 

“ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ” ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน 

พระยาทรงสุรเดชมีบทบาทสูงสุดในคณะทหาร มีการปรับ                                                                           

โครงสร้างกองทัพบกใหม่ ให้พระยาพหลพลพยุหเสนา รับตำาแหน่ง

ผู้บัญชาการทหารบก ขณะท่ีพระยาทรงสุรเดชรับตำาแหน่ง ผู้ช่วย

เสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ 

ในทางปฏิบัติอำานาจทางทหารถูกรวบเอาไว้ที่พระยาทรง

สุรเดช นำาไปสู่ความบาดหมางหลังจากนั้น 

ส่วนพระยาศรีสิทธิสงคราม คุณตาของพลเอก สุรยุทธ์   

จุลานนท์ ประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน ถูกย้ายไปอยู่กระทรวง

ธรรมการ เป็นผู้ตรวจการลูกเสือ 

นี่คือความแตกร้าว ของ “ทแกล้วทหาร ๓ เกลอ” 

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ คงยกมาเป็นอุทาหรณ์สำาหรับ 

๓ ป. ปัจจุบันโลดแล่นบนเส้นทางการรักษาอำานาจทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์ของ ๓ ป. ไม่เหมือนที่นักการเมืองปกติเขาใช้

กัน จึงยากต่อการคาดเดา โดยเฉพาะ “แบ่งแยกแล้วปกครอง” 

ที่บางคราวภาพออกมาดูเสมือนว่า ๓ ป.แตกคอกันเอง 

เส้นทางการเมืองของ ๓ ป. จะว่าเหลือเวลาอีกยาวไกลก็ได้ 

หรือสั้นจุ๊ดจู๋ก็ได้เช่นกัน  

อยู่ที่ฝีมือของ ๓ ป.เอง.

โดนด่าได้ดี

มาตราหนึ่งห้าแปดวรรคสี่

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นหนอ

นายกฯประยุทธ์ ไม่หยุดยอ

ตอบลุงตู่ อยู่ต่อ มิตรไมตรี

สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสิ้นสุด

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทำาหน้าที่

ฝ่ายค้านอภิปรายอีกหลายปี

โดนด่า ได้บารมี อีกมากมาย

ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ

ก็ไม่แตกต่างถ้าไร้ธรรมาภิบาล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมขอใช้สิทธิ์คนเดือนตุลา ๑๖ มองต่างมุมกับญาติวีรชน ๓๕                                                                                  

ที่ออกมาเรียกร้องให้ลุงตู่ลาออก จัดการเลือกตั้งใหม่ เขียนรัฐธรรม 

นูญใหม่ ทั้งนี้ก็เพราะกระบวนการที่เรียกร้องนั้นก็ได้กระทำามาแล้ว

ในปี ๔๐ ผลที่ได้ก็คือการเมืองทรราช ที่สร้างความร่ำารวยให้ทรราช 

จากพ่อค้าหนังเร่จ่ายเช็คเด้ง เปลี่ยนอาชีพเป็นขายคอมพิวเตอร์ ก็

ยังรุ่งริ่งเหมือนเดิม ลืมตาอ้าปากได้ก็เมื่อพ่อเสธ.แดงใช้อำานาจจาก

รัฐประหารมอบสัมปทานดาวเทียมให้ 

แต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๔๐ ที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรม 

นูญฉบับประชาชน แต่สร้างทรราชให้ร่ำารวยมหาศาล ซึ่งก็ต้องถาม

ว่า “ทรราชได้เงินแต่ใดมา” คำาตอบที่รู้กันทั้งประเทศก็คือ ได้มา

เพราะ “รวยแล้วไม่โกง” แต่เมื่อยังไม่รวยก็โกงได้ ดังนั้นจากทรราช

ธรรมดาก็เป็นอภิมหาทรราชร่ำารวยมหาศาล

จาก ๒๕๐๐ นิสิตนักศึกษาออกมาประท้วงการเลือกตั้งที่ไม่

สุจริต ผลที่ได้ก็คือรัฐประหารจอมพลผ้าขาวม้าแดง ตามมาด้วย

จอมพลจงทำาดี พ.ศ.๒๕๑๖ นิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาทวงประ                                        

ชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่จอมพลจงทำาดีร่างสิบปีไม่จบ พ.ศ.

๒๕๑๙ นายพลสุดสายนำากระทิงแดงออกมาฆ่านิสิตนักศึกษาเรียก

ร้องเผด็จการเสรีนิยมคืนมาจากประชาธิปไตยสังคมนิยม พ.ศ.๒๕๓๕ 

เผด็จการครองเมือง ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี ๒๕๔๔ 

ทรราชมีอำานาจเพราะตุลาการตัดสินคดีซุกหุ้นอย่างมีอคติ เชื่อว่า

ทรราชจะเข้ามากอบกู้ชาติบ้านเมือง 

ดังน้ันจึงตัดสินว่าเป็นการบกพร่องโดยสุจริต ๒๕๔๗ บ๊ิกบังยึด

อำานาจจากทรราช แต่เมื่อเย่ียวไม่สุดทำาให้ ๒๕๕๓ เกิดจลาจลใหญ่

หวังเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็น “สหพันธรัฐไท” ๒๕๕๗ บ๊ิกตู่ยึดอำานาจ 

๒๕๖๓ เรียกร้องประชาธิปไตยต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วังวนการเมืองของประเทศเป็นวัฏจักรแบบนี้เท่านั้นหรือ ไม่

สามารถก้าวข้ามเส้นรัฐประหาร-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้สักที ทำาไม 

แล้วทำาไมต้องเรียกร้องวัฏจักรแบบเดิมๆ คำาตอบว่าทำาไมประเทศไทย

จึงอยู่ในเขาวงกตสามานย์ก็คือ  “ลุงตู่ไม่ปฏิรูปตามคำาม่ันสัญญา” แถม                                                                                          

ยังร่วมมือกับการเมืองโสโครกจัดต้ังรัฐบาล ท่ีมีรัฐมนตรีตามโควตา ใช้

การเมืองนำาหน้าธรรมาภิบาล ทำาให้กลับเข้าสู่เขาวงกตเร็วเกินคาด 

เพราะเรือเหล็กลอยลำาได้ยังไม่ถึงปีก็มีการฟอร์มข้ัวการเมืองใหม่แล้ว 

โดยประเมินได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีผ่านมา  พบว่ามี

การจับมือกันระหว่างกลุ่ม ๑๖ ของเผาไทยกับสามมิตรในพลังประชา

รัฐ โดยมีมิกก้ีเมาส์และหลงจู๊สนับสนุน  และดูเหมือนจะพยายามแยก

ลุงป้อมออกจากกลุ่มสามลุง  โดยมีนัยว่าข้ัวการเมืองใหม่จะมีลุงป้อม

นำาทัพ ซ่ึงก็เป็นการเมืองภาค “ฤๅษีเล้ียงคิงคอง+กอริลลา” เพราะลุง

ป้อมถึงจะคร่ำาหวอดกับการเมืองต้ังแต่ยังอยู่ในกองทัพ แต่ก็เป็นการ

คร่ำาหวอดแบบซึมซับการเมืองสามานย์มากกว่าการเมืองธรรมาภิบาล

ดังนั้นถึงจะไร้การเปลี่ยนแปลง การเมืองสมัยหน้าก็ยิ่งจะเลว

ร้ายกว่าสมัยนี้ แต่ถ้าใช้พลังทารกเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งเลวร้ายมาก

ขึ้นกว่า เพราะการกลับเข้าสู่วังวนอุบาทว์ครั้งนี้จะสร้าง “อภิมหา

อย่าหลงลืมอาวุธนิวเคลียร์!

เห็นแก่ตัว มักได้ จะปกครองง่าย แต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าถ้าคนไทยยัง

โง่งม ก็จะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ง่าย

นอกจากน้ันถ้ายังเห็นแก่ตัว มักได้ ก็จะถูกหลอกซ้ือเป็นเครื่อง

มือทางการเมืองได้ง่ายด้วย ผลพวงท่ีตามมาก็คือเป็นเครื่องมือของสิบ

แปดมงกุฎต่างๆ เพราะมีนิสัยเห็นแก่ตัว แถมยังโง่ด้วยย่ิงหลอกง่าย 

ผมไม่ได้หม่ินประมาทแฟลชม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษา แต่เชื่อว่ามี

ประชาชนจำานวนมากท่ีไม่ต้องการเปล่ียนแปลงการเมืองในขณะน้ี 

วันนี้คนไทยยังฆ่ากันตายเพราะความเห็นแก่ตัว เท่ากับไม่

ยอมรับกฎหมาย ดังนั้นถึงลุงตู่จะลาออก เลือกตั้งใหม่ ตั้ง ส.ส.ร.ร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ใช่ว่าจะแก้ไขปัญหาได้  เพราะตราบใดที่ประ 

ชาชนยังไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ต้ังแต่พอใจจอดก็จอด ขาวแดงก็ไม่สนใจ จอดซ้อนคันก็เป็น

เรื่องธรรมดา แซงซ้ายไปรอแย่งท่ีตรงคอขวดก็ธรรมดา ไปเท่ียวประ 

เทศเส่ียงก็ไม่แจ้ง ตราบน้ันก็ยังขายสิทธ์ิขายเสียง ประชาธิปไตยท่ีถาม

หาก็เป็นเพียงการเลือกต้ังเท่าน้ัน  ได้ผู้แทนฆาตกรก็ต้องยอมรับ ได้

รัฐมนตรีบุกรุกป่าก็ต้องยอมรับเพราะเป็นประชาธิปไตย.

แมวขาว

 

มาคิดอีกทีอาจต้องยอมรับว่า ประชาธิปไตยบางประเทศใน

โลกนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เช่นไทย  อินเดีย หลายๆ 

ประเทศในอเมริกาใต้ ไม่มีทางท่ีจะเป็นประชาธิปไตยแบบยุโรป อเม                                                                                       

ริกาได้ สาเหตุมาจากหลายๆ องค์ประกอบ โดยเฉพาะไทย ทุกวัน

นี้พรรคการเมือง นักการเมืองในเครือข่ายคอร์รัปชัน ต่างพากัน

กล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ประชาชนท่ีสนับสนุนพรรค 

การเมืองเหล่านั้นก็เชื่อสนิทใจว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆ ทั้งที่

รัฐมนตรีติดคุก นายกฯ หนีคดีโกง 

ความเชื่อเหล่าน้ียากครับท่ีจะหายไปจากสังคมไทย  ฉะน้ันผล

การเลือกตั้งจึงสะท้อนเพียงว่า ใครไปใช้สิทธิ์เลือกใครมากกว่ากัน

เท่านั้นเอง ไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตย 

ส่วนเผด็จการ ชื่อก็บอกในตัวเองแล้วครับว่าไม่ใช่ประชาธิป 

ไตย ประเทศไทยไม่ควรมีการทำารัฐประหารอีก ไม่ว่าจะกรณีไหน โดย                                                                           

เฉพาะคอร์รัปชัน ประชาชนต้องเรียนรู้ว่าหากรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกต้ังคอร์รัปชันจะโทษใครไม่ได้  เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกมาเอง                                                                                          

ฉะน้ันต้องทนอยู่กับรัฐบาลข้ีโกงจนครบวาระ ๔ ปี หรือโชคดีหน่อย

รัฐบาลหนีโกงยุบสภา ลาออก จากน้ันประชาชนจะได้เรียนรู้ว่าควร

เลือกผู้แทนฯ แบบไหน. 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ   

 * สักวาแม้ตายไม่ต้องเผา   

ให้เป็นเงาฝากไว้ให้คิดถึง

นั่นใครหนอโกงกินตาเหลือกตะลึง  

ใครแข็งขึงฆ่าคนไปสามพัน

นั่นใครหนอหลบลี้หนีคำาศาล      

ใครวิจารณ์รัฐบาลชวนเหหัน

นั่นน่ะนะนายโทนี่คนสำาคัญ   

จำาจงมั่นนายคนนี้หนีไกลเอยฯ 

     ป.ปฏัก

เ

“

อันโตนีโอ กูเตอร์เรส
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กษะในเรื่องของดิจิทัลนับว่ามีส่วนสำาคัญเป็นอย่างมากใน

ยุคนี้ แต่ในช่วงที่ผ่านมาจากรายงานของ Workday หรือ

รายงานดัชนีความคล่องตัวทางดิจิทัลของ IDC-Workday 

สำาหรับเอเชีย-แปซิก ประจำาปี 2565 ระบุว่า องค์กรส่วนใหญ่

ในประเทศไทย 91% ยังคงล้าหลังในเรื่องของความคล่องตัวทาง

ดิจิทัล โดยจัดอยู่ในระดับที่ดำาเนินการล่าช้าหรือกำาลังวางแผน 

ซ่ึงนับว่าสวนทางกับโอกาสในการเร่งการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล และ

การปรับใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด 

ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบอีกด้วยว่า ในแง่ของการสรรหาและ

ดึงดูดบุคลากร ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำานาญ

ถือเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายที่สำาคัญที่สุดสำาหรับองค์กรไทย และ

เป็นอุปสรรคต่อการทำาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

จากผลการศึกษาพบว่า 9 ประเทศที่ได้รับการสำารวจใน

ภูมิภาค APAC มีระดับความก้าวหน้าด้านความคล่องตัวทาง

ดิจิทัลที่แตกต่างกัน โดยสำาหรับองค์กรไทยมีเพียง 9% เท่านั้นที่

มีความคล่องตัวทางดิจิทัลในระดับสูง ส่งผลให้ไทยครองอันดับ 

9 ตามดัชนี DAI ลดลงหนึ่งอันดับเมื่อเทียบกับการจัดอันดับเมื่อ

ปี 2563 ซึ่งไทยถูกแซงหน้าโดยอินโดนีเซียที่ครองอันดับ 8 ในปี

นี้ เพราะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่า องค์กร

ในออสเตรเลียมีความก้าวหน้าสูงสุดในแง่ของการทำาดิจิทัล

ทรานส์ฟอร์เมชัน และครองอันดับ 1 ในปีนี้ ส่วนอันดับรอง

ลงมาได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง ขณะที่

ไต้หวันซึ่งเพิ่งได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้ ครองอันดับ 6 ตาม

มาด้วยมาเลเซีย

ในมุมมองระดับภูมิภาค พบว่าองค์กรใน APAC มีเพียง 

38% เท่านั้นที่มีความคล่องตัวทางดิจิทัลระดับสูง อย่างไรก็ตาม

ถือว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะตัวเลขดังกล่าว

เพิ่มขึ้น 18 จุด เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วน 62% ขององค์กรใน 

APAC ที่จัดว่าล้าหลังในแง่ของความคล่องตัวทางดิจิทัล มีการ

ปรับใช้เทคโนโลยี โดยเป็นผลมาจากความต้องการของหน่วยงาน

ต่างๆ และความจำาเป็นทางธุรกิจ เช่น อี-คอมเมิร์ซ มาตรการ

ด้านความปลอดภัย และการทำางานจากที่บ้านในช่วงที่เกิดการ

แพร่ระบาด

ขณะเดียวกัน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำานาญใน

การดำาเนินโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันถือเป็นปัญหาท้าทาย

ที่สำาคัญซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขในไทย โดย 80% ของ

ผู้บริหารฝ่าย HR ประสบปัญหาในการกำาหนดทักษะที่เหมาะ

สมเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อ

เนื่อง และมีองค์กรไทยเพียงส่วนน้อย 7% ที่มีกลยุทธ์การจัดการ

บุคลากรอย่างรอบด้าน โดยมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน และใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุความจำาเป็นใน

การฝึกอบรมเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาอาชีพ ซึ่งตอกย้ำาถึง

ความสำาคัญของการลดช่องว่างด้านทักษะความชำานาญของ

บุคลากร

นอกจากนี้ การบูรณาการเครื่องมือดิจิทัลและกระบวน 

การต่างๆ อย่างครบถ้วนจะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบ

ทรัพยากรได้อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกได้

อย่างเหมาะสม และเพิ่มความคล่องตัวทางดิจิทัล อย่างไรก็ดีใน

ปัจจุบัน 61% ขององค์กรในไทยเริ่มดำาเนินโครงการดิจิทัลต่างๆ 

ที่ระดับของสายงานธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างทัน

ท่วงที แทนที่จะเป็นการปรับใช้แบบครอบคลุมทุกสายงานใน

ระดับองค์กร

ในทางกลับกัน แนวโน้มดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการ

เติบโตของธุรกิจ อีกทั้งปัญหาท้าทายในการปรับใช้เทคโนโลยีก็

แตกต่างกันไปในแต่ละฟังก์ชันการทำางาน โดยปัญหาท้าทายที่ผู้

บริหารฝ่ายไอทีกล่าวถึงได้แก่ การขาดการบูรณาการระบบต่างๆ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 40% และความยากลำาบากใน

การเลือกใช้ โซลูชันเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยขับเคลื่อน

ความคล่องตัวของธุรกิจ 70% ในทางตรงกันข้าม ผู้บริหารฝ่าย

การเงิน 80% ประสบปัญหาท้าทายในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่ง

เน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้เงินสดหมุนเวียนมีเสถียรภาพ

และคาดการณ์ได้

ในโลกวิถีใหม่ที่ถูกชี้นำาด้วยระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้                                                     

ประโยชน์จากความคล่องตัวทางดิจิทัลจะช่วยเพ่ิมความได้เปรียบ

ด้านการแข่งขัน เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม องค์กร

จะต้องเร่งการทำาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อลดช่องว่างด้าน

ความคล่องตัวทางดิจิทัล และกำาหนดแนวทางแบบบูรณาการ

เพื่อรองรับกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน โดยผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

ฝ่าย HR และฝ่ายสารสนเทศ จะต้องประสานงานร่วมกันใน

โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดยครอบคลุมหลากหลายสาย

งาน พร้อมทั้งบูรณาการระบบดิจิทัลสำาหรับการจัดการบุคลากร 

รวมไปถึงระบบงานด้านการเงินและ HR.

ไทยยังขาดความคล่องตัวทางดิจิทัล

เศรษฐกิจ

ทั

ายเปย์ ไหนที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ให้กับเจ้าแม่การตลาด “ปุ๊-

ปิยวรรณ ลีละสมภพ” บอสหญิงแห่งค่ายค้าปลีกยักษ์

ใหญ่อย่างเซ็นทรัล รีเทล ที่จัดหนักจัดเต็มคืนความสุขให้

ลูกค้าได้ช็อปปิ้งแบบสุดคุ้มตลอดปี 65 ด้วยการปล่อยโปรโมชั่น 

ออกมารัวๆ เปย์ไม่หยุดทั้งลด แลก 

แจก แบบไม่มียั้ง ทำาเอาลูกน้องช่วย

กันแตะเบรกแทบไม่ทัน ล่าสุดจัด

แคมเปญ ‘Friday คืนกำาไรลูกค้าจัด

กันไปจุกๆ อีกเซตใหญ่ แจกคูปอง

ส่วนลดแทนเงินสด และโค้ดส่วนลด

ทุกวันศุกร์ รวมกว่า 4 ล้านบาทยาว

ถึงสิ้นปี... งานนี้แว่วมาว่า ก่อนจะ

ออกโปรหรือแคมเปญใดๆ บอสปุ๊

ลองเทสต์ด้วยตัวเองทุกงานซะด้วย 

เพราะอยากได้อินไซด์ว่าโปรแบบ

ไหนถึงจะโดนใจลูกค้า เรียกว่าทุ่มเท

กันแบบสุดๆ

แหม่..... ใจป้ำาไม่มีกั๊กแบบนี้ ยังไงก็เพลาๆ บ้างนะคะบอส 

เดี๋ยวจะไม่เหลืองบให้ใช้ถึงตอนปลายปี จะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ.

ส

สายเปย์

ปิยวรรณ 

ลีละสมภพ

LH Bankลุยปั้นพอร์ตเอสเอ็มอี 

ลงนาม • นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION 

DEVELOPMENT FOR SMART TOURISM” ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธ

ศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ซึ่งช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากหัวเว่ย ได้แก่ 5G คลาวด์ AI และ AR/VR เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม

การท่องเที่ยวดิจิทัลอัจฉริยะและอีโคซิสเต็มด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่.

เทศกาลวันแม่ ซึ่งถือเป็นวันพิเศษที่คนไทยนิยมมอบ

ของขวัญเพื่อแสดงความรัก ความห่วงใย และสร้างความทรง

จำาที่ดีกับแม่ พิเศษวันแม่ปีนี้ แบรนด์รังนกแท้ อัดโปรโมชั่น

จัดเต็มตลอดเดือนสิงหาคม 2565 โปรที่ 1 ลดราคาผลิตภัณฑ์

กลุ่มแบรนด์รังนกแท้ สูงสุดถึง 25% ตั้งแต่วันนี้-17 สิงหาคม 

2565* ท่ีห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตช้ันนำาท่ัวประเทศ และ                                                           

เซเว่น อีเลฟเว่น โปรที่ 2 รับฟรีของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดย

จับมือ ‘Give.Me.Museums’ หรือ ‘ออย-คนธรัตน์ เตชะไตรศร’ 

ศิลปินไทยรุ่นใหม่แนวอิมเพรสชันนิสต์ชื่อดัง ร่วมออกแบบของ

ที่ระลึกดีไซน์เก๋ถึง 5 แบบ เพียงซื้อสินค้าตามที่กำาหนด เพื่อนำา

ไปมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้แม่ และคนที่รัก ...•

ขยับมาที่  “ซังซัง” ชวนแชร์เรื่องราวดีๆ ปลุกความ

เป็นไอดอลของคุณแม่ กับกิจกรรมบอกหน่อยว่า “คุณแม่เป็น

ไอดอลคุณ..สายไหน?” ร่วมลุ้นรับ Gift Card Lotus’s 500 

บาท จำานวน 10 รางวัล เพียงทำาตามกติกาแสนง่าย แชร์โพสต์กิจ                                                                                      

กรรมไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ ใน

โพสต์ที่แชร์ไปให้พิมพ์แคปชันบรรยายถึงความเป็นไอดอลของ

แม่คุณ ติด #ซังซัง #คุณแม่เป็นไอดอลคุณสายไหน จากน้ันแคป

โพสต์ท่ีแชร์มาใส่ในใต้กิจกรรมน้ีเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม ร่วม

สนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ส.ค.65 คัดเลือกวันที่ 15 ส.ค.65 ...•

ร่วมยินดีกับ บริษัท บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ

ซีพีเอฟ ที่คว้า 2 รางวัล No.1 Brand Thailand Marketeer 

2021-2022 ใน 2 หมวด ได้แก่ Frozen Food ผลิตภัณฑ์

อาหารแช่แข็งทั้งหมด และ Chilled Food ผลิตภัณฑ์อาหารอุ่น

ร้อนด้วยไมโครเวฟพร้อมรับประทาน โดยสินค้าที่เป็นฮีโร่คือ 

“ไส้กรอก CP” ที่ครองใจผู้บริโภคติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ...•

เช่นเดียวกับ บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ รับรางวัล

ที่อยู่อาศัยที่เข้าใจคนรักสัตว์เลี้ยงดีเด่น ประจำาปี 2022 จาก                                                                                   

หนังสือบ้านและสวน PETS ในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 

2022 ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริม 

ทรัพย์ที่เข้าใจการอยู่อาศัยของคนและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วม

กันในคอนโดฯ เลี้ยงสัตว์ได้อย่างครบทุกองค์ประกอบ ...•

และ อารีเกเตอร์ (Areegator) แพลตฟอร์มเสนอขาย

ประกันออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จริงใจ เข้าใจ เติบโตไป

พร้อมกัน” โดย ชาญฤทธิ์ สุกปลั่ง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่าย

วิเคราะห์และกลยุทธ์นายหน้าประกันภัย บมจ.เงินติดล้อ ส่ง

ทีมงานจัดกิจกรรม “Areegator Monthly’s Classes ห้องเรียน

รู้เสริมทักษะ สร้างรายได้” ประจำาเดือน ก.ค.65 เพื่อช่วยให้

สมาชิกสามารถใช้งานระบบแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมัครสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ 

www.areegator.com ...•

ตลท.ปลื้มตลาดหุ้นไทยคึก
7เดือนแรกต่างชาติแห่ลงทุน1.13แสนล้าน

ไทยโพสต์ • ตลท.เผย 7 เดือนแรกปี 65 ต่างชาติขนเงินลงทุนกลับ

หุ้นไทย 1.13 แสนล้านบาท รับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ทำาค่าเงินอาเซียนอ่อนค่า

ลงต่อเนื่อง ด้านดัชนีหุ้นไทยปิดสิ้นเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 0.5%

นายศรพล ตุลยะเสถียร                                                       

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวาง                                                                 

แผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เปิดเผยว่า ใน 7 เดือนแรกปี 

2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมา                                           

ยังตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก โดย                                                 

แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่

แข็งค่าจากการคาดการณ์ว่าธนา                                         

คารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับ                                 

ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต                            

ทำาให้ค่าเงินในภูมิภาคอาเซียน                                    

อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไร                                                               

ก็ดีเงินบาทท่ีอ่อนค่าส่งผลบวก                                                     

ต่อภาคการส่งออกและท่องเท่ียว                                          

ไทย ท้ังน้ี ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม                                                     

2565 ดัชนีหุ้นไทยปิดท่ี 1,576.41 

จุด เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อน

หน้า เป็นไปในทิศ ทางเดียวกับ                                      

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค

ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยใน 7 

เดือนแรกปี 2565 ได้แรงหนุน

จากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์

จากการกลับมาเปิดเมือง โดย

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า                                  

ดัชนีหุ้นเมื่อเทียบกับส้ินปี 2564                                     

ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร                                                    

และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม 

อาหาร ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 

2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อ                                                     

วันใน SET และ mai อยู่ที่ 

61,857 ล้านบาท ลดลง 27.5% 

จากเดือนเดียวกันของปีก่อน 

และใน 7 เดือนแรกปี 2565 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 

83,958 ล้านบาท 

สำาหรับ นักลงทุนต่างประ                                                      

เทศกลับมาซื้ อสุ ทธิ ใน เดื อน

กรกฎาคมที่ 4,662 ล้านบาท ทำา                                                   

ให้ใน 7 เดือนแรกปี 2565 ผู้ลงทุน

ต่างชาติซ้ือสุทธิรวม 113,730 ล้าน

บาท อีกทั้งนักลงทุนต่างประเทศ

มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุด

ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่วนใน

เดือนกรกฎาคม 2565 มีบริษัท

เข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน 

SET 1 บริษัท ได้แก่ บมจ.ไทย

ประกันชีวิต (TLI) และใน mai 

2 บริษัท ได้แก่ บมจ.เบล็ส แอส

เสท กรุ๊ป (BLESS) และ บมจ.ชิค 

รีพับบลิค (CHIC) 

“จากปัญหาด้านห่วงโ ซ่

อุปทานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ในตลาดโลกท่ีปรับเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

หลายประเทศเผชิญกับภาวะ

เงินเฟ้อสูง ทำาให้ธนาคารกลาง

หลายแห่งดำาเนินนโยบายการ

เงินแบบตึงตัว โดยประกาศเร่ง

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายในช่วง 

7 เดือนแรกปี 2565 เพื่อชะลอ

เงินเฟ้อ ซ่ึงอาจทำาให้เศรษฐกิจท่ี

กำาลังฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 เข้าสู่ภาวะถดถอย 

ในเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาจึงเร่ิม

เห็นสัญญาณเงินทุนเคล่ือนย้าย

ออกจากน้ำามันและสินค้าโภคภัณฑ์

ต่างๆ ไปยังสินทรัพย์เส่ียงท่ีราคา

ปรับลดลงมามากจากส้ินปี 2564”.

ศรพล ตุลยะเสถียร

ทล.เร่งขยาย4เลนรับถนนศก.R3A

ไทยโพสต์ • ‘LH Bank’ โชว์ผล

งานครึ่งปีโตแกร่ง ชี้ท่องเที่ยวฟื้น

หนุนสินเชื่อครึ่งปีหลังยังไปต่อ 

กางแผนลุยปั้นพอร์ตสินเชื่อราย

ย่อย-เอสเอ็มอีเป็น 50% ปักธงลุย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย-Digital Lending 

โวสิ้นปีปล่อยกู้แตะพันล้าน

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรม                                   

การผู้จัดการธนาคารแลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) หรือ LH 

Bank เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งหลัง

ของปีนี้ธนาคารมองว่าเศรษฐกิจ

ไทยยังเติบโตได้จากแรงหนุนของ

ท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ส่งผลให้สินเชื่อ

ของธนาคารยังโตต่อเนื่องจากครึ่ง

ปีแรก ตามเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งเป้า

เติบโต 6-7% โดย 6 เดือนแรกสิน

เชื่อเติบโต 8.9% จากสิ้นปี 2564 

ซึ่งเติบโตในทุก Segment

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของ

ปี 2565 ธนาคารมีกำาไรจากการ                                                 

ดำาเนินงาน 1,843 ล้านบาท เพิ่ม                                                     

ข้ึน 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยธนาคารตั้งสำารอง

ค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิต 

ส่งผลให้อัตราส่วนสำารองต่อสินเชื่อท่ี

มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Coverage                                                    

Ratio) อยู่ท่ี 196% โดยมีอัตราส่วน

สินเชื่อท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อ

สินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ท่ี 2.40% 

ลดลงจากส้ินปีก่อน และมีอัตราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 16.4% 

ขณะท่ีหลังหักสำารองฯ ธนาคารมี

กำาไรสุทธิ 431 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ธนาคารอยู่ระหว่าง                            

ปรับแผนการเติบโตของสินเชื่อ 

โดยมองว่าสินเช่ือรายย่อยน่าจะ

ขยายตัวได้ดี ขณะท่ีสินเชื่อธุรกิจหรือ                                  

รายใหญ่อาจจะชะลอ ดังน้ันธนาคาร                               

จะมุ่งเน้นสินเช่ือท่ีให้ผลตอบแทน

สูง (High Yield) โดยใน 2-3 ปีจะ                                

เพิ่มสัดส่วนสินเชื่อรายย่อย และ                                                                

เอสเอ็มอีเป็น 50% จากปัจจุบันอยู่ท่ี 

10% โดยจะเน้นการเติบโตสินเชื่อ                                                    

ที่อยู่อาศัยจากครึ่งปีแรกโต 20% 

รวมถึงสินเชื่อดิจิทัล (Digital Len- 

ding) ปัจจุบันปล่อยสินเชื่อแล้ว 

180 ล้านบาท และคาดว่าภายใน

ปีนี้จะปล่อยได้ 1,000 ล้านบาท 

ธนาคารอยู่ระหว่างการพูดคุยกับ

พันธมิตร 2-3 รายซึ่งไม่ใช่สถาบัน

การเงิน เพื่อต่อยอดธุรกิจ คาดว่า

จะเห็นความชัดเจนปลายปีนี้.

รุ่งนภา สารพิน

ตลาดหุ้นวานนี้นับว่าผันผวนระหว่างวันสูงมาก เพราะ

มีความพยายามที่กดดัชนีให้ลงต่ำากว่า 1,600 จุด เพราะยัง

คิดกันว่าดัชนีไม่ผ่าน 1,600 จุด ตลาดก็จะไปไม่ได้ ก็เป็นฝีมือ

การกดจากทางกองทุนเป็นหลัก ซึ่งทางการเก็งกำาไรจะเชื่อกัน

ว่าหากดัชนียืนไม่ได้และหลุดต่ำากว่า 1,600 จุด จะทำาให้ระดับ 

1,600 จุดยังจะเป็นแนวต้านใหญ่ต่อไป พบว่ามีการกดดัชนีลง

ต่ำาท่ีระดับ 1,589.62 จุด ซ่ึงมองแล้วโอกาสท่ีดัชนีตลาดจะข้ึนผ่าน 

1,600 จุดคงทำาไม่ได้อีก แต่ผลออกมาไม่เป็นไปตามท่ีคาด เพราะ

นักลงทุนต่างชาติกลับมาโหมซ้ือหุ้นอย่างมาก คงพกเอาความเชื่อ

ม่ันท่ีว่าตลาดต้องเดินหน้าเพื่อรับกับพ้ืนฐานท่ีกำาลังดีข้ึน คงจะดู

จากผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมามีแนวโน้มดีอย่าง

ต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยจากภายนอกก็คลี่คลายและดีขึ้นเช่น

กัน ไม่ว่าจะดูจากสภาพการณ์ความอึมครึมที่ไต้หวัน ซึ่งเดิมที่มี

ความกังวลกันมาก กลัวจะมีการปะทะระหว่าง 2 มหาอำานาจ คือ จีน

กับสหรัฐ แต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปสภาพการณ์ดูจะมีการควบคุมได้ดี ไม่มี

เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน แม้จีนจะแสดงแสนยานุภาพออกมาก็ตาม ก็

เป็นการข่มให้ไต้หวันอยู่ในความสงบ จึงไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไร

ขณะเดียวกัน ทางด้านสหรัฐที่เคยมีความวิตกกันมาก กลัว

เฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งต่อไป โดยจะปรับขึ้นมากถึง 1% 

ซึ่งเท่ากับเป็นการบอกให้รู้ว่าเฟดมองภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐน่าวิตก

มาก และเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการถดถอยด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไป

ผลการรายงานข้อมูลหลายอย่างที่ออกมากลับออกมาดีกว่าที่คาด 

โดยเฉพาะการจ้างงานที่มีมากขึ้นและมากกว่าที่มีการประเมินมาก 

ทำาให้อัตราการว่างงานในสหรัฐลดลง และการใช้จ่ายบริโภคก็ยัง

ไม่ได้ลดลง ทำาให้เฟดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ถดถอย และมอง

ว่าภาวะเงินเฟ้อจะเร่ิมลดต่ำาลง จึงไม่จำาเป็นต้องปรับข้ึนดอกเบ้ีย

อย่างมากตามท่ีเคยคาดหมายกัน กลับมองว่าเฟดจะยังคงทยอย

ปรับข้ึนดอกเบ้ียตามปกติท่ีระดับ 0.75% ทำาให้นักลงทุนคลาย

ความกังวลไปได้มาก ตลาดหุ้นสหรัฐจึงไม่ด่ิงลง กลับค่อยๆ ขยับสูง

ข้ึน ตลาดจึงดูดี พลอยทำาให้ตลาดหุ้นยุโรปขยับสูงตามไปด้วย มอง

ตลาดหุ้นไทยก็ยังคงจะแกว่งตัว Side Way Up ได้ต่อไปเช่นกัน ยิ่ง

นักลงทุนต่างชาติยังทยอยเข้าลงทุน ตลาดก็จะค่อยๆ ปรับสูงขึ้น

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่ง ยืนยันว่าหากการ

ส่งออกยังดีธุรกิจนี้ก็จะเติบโตสูงต่อไป จึงน่า

มองที่ KEX, III และ PSL กลุ่มพลังงานแม้

ราคาน้ำามันมีการอ่อนตัวแต่ไม่มาก ทำาให้ผล

ประกอบการยังดูดี น่ามองที่ LANNA, TOP 

และ SPRC กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจมีการ

ฟื้นตัวมากขึ้น จึงน่ามองที่ CPN, MBK และ 

SPALI กลุ่มพาณิชย์ยังมีการเติบโตสูงจาก

ภาวะเงินเฟ้อสูง น่ามองที่ ILM, IT และ SVT 

หุ้นรายตัวที่น่ามองมี TASCO, CFRESH 

และ BYD

ตลาดยังคึกคักมาก มีการเก็งกำาไรตลอด

เวลา ทำาให้มองเป็นจังหวะที่ดีในการลุ้นและ

ลงทุนต่อไป.

ต่างชาติดันผ่านแนวต้าน

63,266.08

8/8/65

1,608.87
+7.78

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,310.50 6,579.06 -2,268.56
 5,351.40 5,830.71 -479.31
 32,970.10 28,482.77 +4,487.33
 20,634.08 22,373.54 -1,739.45

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.30 36.03
ยูโร 35.71 36.81
ปอนดสเตอรลิง 42.26 43.84
เยน (100 เยน) 25.95 27.07
หยวนจีน 4.97 5.37
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,000 30,100
ทองรูปพรรณ 29,455 30,600
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

BCPกางแผน

ชูกลยุทธ์ใหม่

เปิดเพิ่ม80ปั๊ม
ไทยโพสต์ • นายสมชัย เตชะ                                            

วณิช ประธานเจ้าหน้าที่การ                                            

ตลาดและรองกรรมการผู้จัด 

การใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บาง

จากฯ มีนโยบายพัฒนาสถานี

บริการน้ำามันให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการที่หลากหลาย ด้วย

แนวคิดการเป็นจุดหมายการ

ใช้ชีวิตของคนทุกช่วงวัยอย่าง

สร้างสรรค์และยั่งยืน โดยนอก      

จากมีกลยุทธ์การพัฒนาสถานี

บริการน้ำามันบนถนนสายหลัก 

เมืองใหญ่ และย่านชุมชนแล้ว 

บางจากฯ ยังมีกลยุทธ์การเปิด

สถานีบริการน้ำามันที่มีรูปแบบ

สวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น

เฉพาะตัว (Bangchak Unique 

Design Station) โดยสร้างสรรค์

พื้นที่สถานีบริการน้ำามันที่มีรูป

แบบที่แตกต่าง ไม่เหมือนสถานี

บริการน้ำามันรูปแบบเดิมๆ

“Bangchak Unique 

Design Station ได้รับการตอบ

รับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยมี

ลูกค้าเข้าใช้บริการจำานวนมาก 

ทั้งยังเป็นแลนด์มาร์ค เป็นจุด                                       

นัดพบ หรือ Public Area ของ                                     

คนในชุมชนและนักเดินทาง                                         

บางจากฯ จึงมีแผนเร่งขยาย

สถานีบริการน้ำามันรูปแบบนี้                                                

เป็นมากกว่า 80 สาขา ครอบ 

คลุมทั่วประเทศภายในปีนี้ ตาม

เป้าหมายที่ต้องการสร้างสรรค์

สถานีบริการน้ำามันที่มีความ

สวยงาม ตอบโจทย์ทุกความ

ต้องการของคนทุกช่วงวัยอย่าง

แท้จริง” นายสมชัยกล่าว.

พญาไท • “กรมทางหลวง” กาง                                                  

แผนความคืบหน้า สร้าง 4 เลน                                                     

ทล.1021 ตอน อ.เชียงคำา จ.พะเยา-

อ.เทิง จ.เชียงราย วงเงิน 2,046 

ล้านบาท คืบหน้า 80% คาดแล้ว

เสร็จ พ.ย.65 รองรับถนนสาย

เศรษฐกิจ R3A

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี                                              

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า                                            

สำานักก่อสร้างทางท่ี 1 ได้ดำาเนิน                                                  

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมาย 

เลข 1021 สาย อ.ดอกคำาใต้ 

(แม่ต๋ำา)-อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำา-

อ.เทิง จุดเร่ิมต้นโครงการอยู่ใน                                       

พ้ืนท่ี อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา ส้ิน

สุดโครงการท่ี อ.เทิง จ.เชียงราย 

ระหว่าง กม.59+200-กม.100+019 

ระยะทางรวม 37.019 กิโลเมตร 

(กม.) งบประมาณ 2,046 ล้าน

บาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้า

ประมาณ 80% คาดว่าจะก่อสร้าง

แล้วเสร็จประมาณเดือน พ.ย.

2565

นายสราวุธกล่าวอีกว่า ทาง                              

หลวงสายน้ีนับว่ามีความสำาคัญ

เนื่องจากเป็นอีกเส้นทางในการเดิน

ทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ง

ท่ี 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เชื่อมต่อ                                                      

ไปยังเส้นทาง R3A ทางหลวงนานา         

ชาติ ท่ีเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งระหว่างประเทศระหว่าง

ประเทศจีน, สปป.ลาว และไทย 

ท้ังน้ี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ                                                 

เส้นทางสายน้ีจะเป็นอีกเส้นทางท่ี

สำาคัญในการอำานวยความสะดวก

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีแหล่งผลิต

สินค้าท้ังภาคเกษตร ภาคขนส่ง

สินค้าและภาคท่องเที่ยว และ

การลงทุนแถบพ้ืนท่ีชายแดน 

รองรับการเปิดเส้นทาง R3A และ

โครงการส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจไทย-

ลาว-จีน และประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ท่ีจะช่วยส่งเสริม

เศรษฐกิจการค้า การขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศข้ามพรมแดน.
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การันตี‘กนง.’ขึ้นดอกเบี้ยแน่
วิจัยกสิกรชี้เบรกเงินเฟ้อพุ่ง! 

คาดถึงสิ้นปีนี้ขยับแตะ1.25%

‘เอกา โกลบอล’ แนะใช้ผลิตภัณฑ์ยืดอายุอาหาร

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เอกา โกลบอล จำากัด หรือ EKA GLOBAL เปิดเผยว่า เทรนด์

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโอกาสจะเติบโตดีในอนาคต จะเป็นอาหาร

ประเภทสะดวกซ้ือสะดวกใช้คือ อาหารพร้อมรับประทาน เพราะ

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนหลังการแพร่ระบาดของโควิด และ

ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและอาหาร ทำาให้ผู้บริโภคเริ่มหันมา                                                                                

มองหาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีมีคุณสมบัติ 

ในการเก็บรักษา คงคุณภาพอาหาร และช่วยยืดอายุอาหารได้

นานยิ่งขึ้น เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองและสูญเสียทรัพยากร

เนื่องจากอาหารบูดเน่า ดังนั้นผู้ประกอบการ และนำานวัตกรรม

บรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แข่งขัน สยายปีกธุรกิจสู่ตลาดโลก

‘วนชัย กรุ๊ป’ โชว์ครึ่งปีโกยกว่า 7,511 ล้านบาท 

นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.วนชัย กรุ๊ป หรือ VNG เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานใน                                                                           

งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ของกลุ่มบริษัท เติบโตอย่างแข็ง 

แกร่ง โดยมีรายได้รวม 7,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เทียบ

งวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำาไรสุทธิ 677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

44% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน

จากแผนและกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐาน

ลูกค้าและเพิ่มยอดขาย ควบคู่กับการลดต้นทุนทั้งค่าพลังงาน 

และค่าขนส่ง ทำาให้ภาพรวมผลการดำาเนินงานในครึ่งปีแรกยัง

คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กทพ.เร่งเครื่องด่วนพระราม 3 คุมเข้มความปลอดภัย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประ 

เทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทพ.ได้เร่งก่อสร้างโครงการ

ทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ

มหานครด้านตะวันตก มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร (กม.) 

ทั้ง 5 สัญญา โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้าทั้งโครงการคิดเป็น 

33.46% ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่กำาหนด 5.14% และ กทพ. ได้ 

เพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้างให้รัดกุมทุกขั้นตอน 

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดัง

กล่าว 

SPC ฟุ้งงานสหกรุ๊ปแฟร์ยอดขายทะลัก

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำานวยการ บมจ.สห

พัฒนพิบูล หรือ SPC เปิดเผยว่า ยอดจำาหน่ายสินค้าในงาน

สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 ทะลุ 490 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก

การปรับกลยุทธ์ การจำาหน่ายสินค้า พร้อมจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง

ตลอด 30 วัน สำาหรับทิศทางการดำาเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง ยังเดิน

หน้ากลยุทธ์ เน้นตลาดออนไลน์-ขยายฐานคู่ค้าและการร่วมมือ

กับพันธมิตรในหลายด้าน. 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด                           

การณ์ว่าการประชุมคณะกรรม 

การนโยบายการเงิน (กนง.) ใน

วันที่ 10 ส.ค.นี้ จะมีการพิจารณา

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ 0.25% ต่อปี มาอยู่ที่ระดับ 

0.75% ต่อปี ท่ามกลางแรงกดดัน

จากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง 

โดยตัวเลขเงินเฟ้อไทยในเดือน 

ก.ค.2565 อัตราเงินเฟ้อไทยวัด

จากดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น                                        

7.61% ชะลอลงเพียงเล็กน้อย

จากเดือนก่อนหน้า ซ่ึงอยู่ท่ี 7.66% 

ซึ่งมีปัจจัยผลักดันมาจากราคา

พลังงานและอาหารที่อยู่ในระดับ

สูง

ไทยโพสต์ • ‘วิจัยกสิกร’ ชี้ กนง.เตรียมทยอยถอนคันเร่ง ลุยขึ้นดอก 

เบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี มาอยู่ที่ระดับ 0.75% ต่อปี เบรกเงินเฟ้อ

ร้อนแรงกดดันกำาลังซื้อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง-ผู้มีราย

ได้น้อย

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้น                                                

ฐานซึ่งหักอาหารสดและพลัง 

งานออกแล้ว เพิ่มสูงขึ้นในอัตรา

ที่เร่งขึ้น ที่ 2.99% จากเดือน

ก่อนหน้าอยู่ที่ 2.51% สะท้อนให้

เห็นว่าการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้

บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและ

ในวงกว้างขึ้น ดังนั้นแม้ราคาน้ำา 

มันจะย่อลงมาบ้าง และอัตรา

เงินเฟ้อท่ัวไปจะชะลอลงเล็กน้อย                               

แต่แรงกดดันจากเงินเฟ้อภายใน

ประเทศมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่

ในระดับสูงอยู่ ดังนั้น กนง.มีแนว

โน้มที่จะให้น้ำาหนักต่อปัจจัยเสี่ยง

ด้านเงินเฟ้อเป็นสำาคัญ เนื่องจาก

เงินเฟ้อที่สูงจะส่งผลกระทบต่อ                                 

กำาลังซ้ือของประชาชน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้

มีรายได้น้อย

“การปรั บขึ้ นดอก เบี้ ย

นโยบายอาจไม่สามารถจัดการ

แก้ปัญหาได้ โดยตรง อย่างไรก็ดี 

การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะ

ช่วยสร้างความมั่นใจต่อประชา 

ชนว่าเงินเฟ้อจะได้รับการดูแลไม่

ให้สูงขึ้นต่อไปในระยะข้างหน้า” 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุ

ในขณะที่เศรษฐกิจไทยมี

แนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้อย่างต่อ

เนื่อง จากแรงหนุนของภาคการ

ท่องเที่ยว ส่งผลให้ความจำาเป็น

ในการดำาเนินนโยบายแบบผ่อน

คลายนั้นลดลง โดยในเดือน ก.ค.

2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

ไทยมากกว่า 1 ล้านคน ส่งผล

ให้ช่วง 7 เดือนของปีนี้มีนักท่อง

เที่ยวเข้ามาแล้วกว่า 3 ล้านคน 

ซึ่งการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว

จะก่อให้เกิดรายได้และการจ้าง

งานในประเทศเพิ่มขึ้น แม้ว่า

อุปสงค์ ในประเทศจะได้รับแรง

กดดันด้านเงินเฟ้อ แต่ก็มีแนว

โน้มที่จะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหลัง

จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย

กลับมาเป็นปกติ ท่ามกลางความ

กังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ที่ลดลง ดังนั้น แรง

ส่งเศรษฐกิจจากนโยบายการเงิน

การคลังจึงมีความจำาเป็นลดลง 

ส่งผลให้ กนง.มีแนวโน้มที่จะลด

การดำาเนินนโยบายการเงินแบบ

ผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ดี ในระยะข้าง

หน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า                                          

กนง.อาจพิจารณาปรับขึ้นดอก 

เบี้ยนโยบายต่อเนื่องในการประ                                               

ชุมที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้อัตรา                                  

ดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะอยู่ที่                                       

1.00-1.25% ต่อปี โดยจุดจับ                                             

ตาอยู่ ที่ ภาพการฟื้ นตั วของ

เศรษฐกิจและตัวเลขเงินเฟ้อ

ในระยะข้างหน้า หากเงินเฟ้อ

ยังเร่งตัวขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจ

ไทยที่ฟื้นตัวดีจากการท่องเที่ยว                                        

คงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ กนง. 

พิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโย 

บายในการประชุมที่เหลือของ

ปีนี้.

ร่วมมือ • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ผลิตยานยนต์พลังงานทางเลือกในประเทศไทย

ต่อยอดความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) 

ระยะเวลา 2 ปีเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มุ่งยกระดับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการ

ใช้งานให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวีที่ใช้ระบบหัวชาร์จ CHAdeMO ให้สามารถเชื่อม

ต่อได้ผ่านฟีเจอร์ PEA VoltaAUTOCHARGE ภายใต้ PEA’s mobile application ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือฉบับนี้ยังมุ่งแสวงหาโอกาสและศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี V2X อีกด้วย

กคช.ผุดห้องเช่าราคาถูก

8ทำาเลช่วยกลุ่มเปราะบาง

ป็นไปตามเทรนด์จริงๆ นะนี่...ว่าคนยุคเบบี้บูมเมอร์ กำาลัง

จะอำาลาวงการการทำางาน หรืออาจถึงวัยเกษียณกันพวงใหญ่ 

ถึงใหญ่มาก  

พี่เอ-เอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ เป็นหนึ่งในจำานวนนี้เช่นกัน ขอ

เกษียณตัวเองก่อนเวลา โบกมือลางานประจำามาตั้งแต่ปี 2562 

ก่อนโควิด-19 ซะอีก นึกในใจว่า หากยังทำางานอยู่ วันนี้... คงต้อง

ทำางานหนักและเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเชียวแหละ 

ชีวิตที่ช้อบชอบ

เ

เพราะโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  

น่ังนึกย้อนอดีตท่ีสุดจะตื่นเต้น นึกๆ มาแล้ว

ท่ึง ขำา อมย้ิมว่า พวกเรา/เรา ผ่านมาได้อย่างไรกัน

น่ี... หากเป็นวันน้ี คงต้องใช้พลังมหาศาลกับงาน

แบบเดียวกัน แต่โลกท่ีไม่เหมือนเดิม.....

จบบัญชีจากรั้วแม่โดม บินไปเรียนต่อที่

เมืองมะกัน ทำางานที่ร้านปลอดภาษี 2 ปี ก่อน

กลับเมืองไทย จึงพอจะเห็นภาพของการทำางาน

ระดับสากล ที่บอกว่าไม่ต้องจ่ายภาษีเมื่อซื้อสินค้า

นั้นเป็นอย่างไรกัน.....

สะสมประสบการณ์กับดีกรีนักเรียนนอก 

เข้าทำางานแบงก์ ในยุคนั้นมันโก้จริงๆ นะ จาก

นั้นเดินเข้าวงการค้าหุ้น ทำาหุ้นเข้าตลาดฯ มาแล้ว

หลายตัว   

จากนั้นขยับไปบริหารกองทุน และ     

กองรีท-เป็นของใหม่สำาหรับการ

บริหารเงินของเมืองไทย ที่ใช้

ทรัพย์สินแปรรูปเป็นการระดม

ทุนจากประชาชน 

เมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง 

ทบทวนคิดรอบๆ จึงตัดสินใจ

ลาออกจากงานประจำา ออกมา

ใช้ชีวิตอย่างที่เคยฝันว่าเลือก

ทำางานที่ทำาแล้วมีความสุข 

อย่างสอนหนังสือ เป็นวิทยากร 

แชร์ประสบการณ์ให้คนรุ่นต่อ

ไป ได้ใช้ความรู้ในกาลเวลาที่

ผ่านมา   

ส่วนงานสายวิชาชีพที่ใช้

ยังชีพได้คือ การเป็นที่ปรึกษา 

• ร้องอื้อฮือสนั่นโคราชกันเลยทีเดียว เมื่อ วิเชียร      

จันทรโณทัย พ่อเมืองยอมละลายทรัพย์ตั้ง 4 ล้านบาทนำา       

วงโยธวาทิตเข้า กทม. ประชันลีลาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก 

..แน่นอน!! เด็กๆ สนุกสนานได้ประสบการณ์ แต่มองไปมองมา

เห็นผู้ใหญ่ “โหนกระแส” งานนี้หาเสียงนะ เพราะพัดกระดาษที่

ถือสกรีนอวดอ้างโต้งๆ ว่า “ผู้ว่าฯ วิเชียร..ช่วยได้” ถามว่าจะช่วย

อีท่าไหน?!? ถ้าไม่ใช่เตรียมใส่เสื้อพรรคการเมืองลงเลือกตั้ง ..ใน

เมื่อเดือนหน้าก็จะเกษียณแล้ว ...•   

• ส่งต่อกันมากที่สุดในโลกโซเชียลที่เรียกว่าไลน์ เห็นจะ

ไม่พ้น “แพรรี่” ไพรวัลย์ วรรณบุตร  หรืออดีตพระมหาไพรวัลย์ 

วรวณฺโณ ณ วัดสร้อยทอง เพราะสวยจนมงลงจากการเนรมิตของ

เมกอัพอาร์ติสท์นาม “มาดามแพม” แต่ที่น่าทึ่งกว่าคือ โฟโต้ช็อป

จัดให้ สวย ละมุนจนจำาลุคส์เดิมแทบไม่ได้..เฮ้อ!! มนุษย์หนอ ...• 

• เรื่องความสวยงามต้อง “ปักหมุด” ให้ “คุณหมอ

ต้อย กิฟฟารีน” พญ.นลินี ไพบูลย์ เพราะจะผลิตอะไรออก

มาขายแต่ละที ต้องทดลอง (ใช้เองก่อนทุกตัว) ทำาให้ HYA 

CONCENTRATE ขายดิบขายดี ที่น่าปลื้มคือ สาวอั้ม-พัชรา

ภา ไชยเชื้อ ดาราสาวคนดัง ยกหูมาหา & ขอบคุณคุณหมอต้อย   

เลยยยย ที่ผลิตของดีๆ ออกมาให้ใช้ ...• 

• ญี่ปุ่นตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ที่ 249,830 ราย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และถือว่ามี

ผู้ป่วยเพิ่มกว่า 200,000 รายติดต่อกันถึงสองวัน คนที่หงุดหงิด

ทุกข์ใจมากกว่าใคร เห็นจะเป็น อัชดา เกษรศุกร์ เพราะชีวิต

ปกติเมื่อ 2 ปีที่แล้วก่อนโควิดอาละวาดนั้น “บิ๊กปุ๊ย” เดินทางกิน-

เที่ยวญี่ปุ่นเป็นว่าเล่น งานนี้คงอีกนานกว่าจะไปเยือน เพราะเข็ด

เหมือนกันกับโรคนี้ ...•    

ณัฐ  วรา 

ะยะเวลาการนอนที่ดีและ

เหมาะสมที่สุดคือต้อง

นอนให้ได้วันละ 8 ชั่วโมง 

และเป็นการนอนที่เพียงพอ ควร

รู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน หลับ

สนิท ไม่หลับๆ ตื่นๆ ตลอดทั้งคืน 

แต่กิจวัตรประจำาวันของบางคน

อาจทำาให้ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับ

การนอนเท่าที่ควร และคิดว่าการ

นอนน้อยหรือนอนดึกไม่ใช่เรื่อง

ใหญ่ โดยอาจไม่ทราบว่าการนอน

น้อยหรือมากเกินไปนั้น อาจส่งผล

โดยตรงกับหัวใจ ซึ่งอันตรายถึง

ชีวิตหากไม่รีบตรวจเช็กหัวใจและ

ปรับพฤติกรรมการนอนโดยเร็ว 

นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ 

อายุรแพทย์ โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า 

National Library of Medicine ได้ระบุว่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 

จำานวนชั่วโมงการนอนหลับโดยเฉลี่ยสั้นลง 1.5–2 ชั่วโมงต่อคน

และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระยะเวลาการนอนหลับในวัยทำางาน

ลดลง 37 นาที ซึ่งการนอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันส่งผลเสีย

ต่อร่างกาย สมองลดการหลั่งเมลาโทนิน กระตุ้นการทำางาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติมากเกินไป ทำาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 

มีความดันโลหิตสูง และเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน นำาไปสู่ความ

เสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจโตในที่สุด โดยสำาหรับผู้ที่นอนมากกว่า 

9 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนอนดึก ตื่นสาย คือนอน

หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ 

มีงานวิจัยจาก JAMA Internal Medicine ระบุว่า การ

นอน 9 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคืน เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือด

หัวใจได้ 38% และหากนอนไม่หลับ หรือนอนหลับไม่สนิท หรือ

นอนหลับไม่ลึก ย่อมทำาให้ร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่ มี

ที่ยังต้องคงไว้ซึ่งหลักการธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และเป็น

ธรรมกับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะหากเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหุ้นไทย 

เล่าต่อว่า หลังจากที่ตัดสินใจและใช้ชีวิตตามที่ใจสั่งมาแล้ว

นั้น พบว่าเป็นหนทางแห่งความสุข หน้าตาแจ่มใสขึ้น-จากที่เพื่อน

ฝูงทักทายว่าหัวคิ้วไม่ชนกันแล้ว ยิ้ม หัวเราะง่ายขึ้น สมองโล่งๆ 

ทำางานมีสมาธิ และดูว่าความจำาดีขึ้นด้วยนะ

ว่ากันว่า ...คนทำางานสายการเงินมักเบิร์นตัวเองเร็วกว่าสาย

งานอื่นๆ มีความเครียดแบบไม่รู้ตัว เป็นจำาพวกเวิร์กฮาร์ด  เพลย์

ฮาร์ด.... 

วันนี้...เป็นไทแก่ตัวเองแล้วนะ..... คุ้มแล้วชีวิตนี้....

คนดังกับสกุลดัง แต่ใช้ชีวิตแบบสงบ อยู่พอเพียง และอุทิศ

เวลาที่เหลืออยู่ช่วยงานตามที่ถนัดและชอบ สุขได้ที่ใจเรา...ใครจะ

ลอกเลียนแบบไม่ว่า และยุให้ทำาเลยนะครับ..... 

                        ดาวเต็มฟ้า 

ข้อมูลจาก American Heart Association ระบุว่า การ

นอนไม่หลับ นอนหลับไม่ลึก นอนหลับไม่สนิท กระตุ้น

ความดันโลหิตกับชีพจรให้ทำางานหนักขึ้น กระตุ้นไขมัน

และน้ำาตาลให้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการอักเสบต่างๆ ใน

ร่างกาย การทำางานของหัวใจลดลง เส้นเลือดเสื่อมเร็ว 

ส่งผลกับหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง เกิด

ความดันโลหิตสูงมากกว่าคนนอนปกติถึง 2 เท่า 

การนอนให้ดีต่อหัวใจต้องสร้างสุขนิสัยการนอนที่

ดี นอนวันละ 7-8 ชั่วโมง กำาหนดเวลาเข้านอนให้คงที่

ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทำางาน ไม่ต่างกันเกินกว่า 

1 ชั่วโมง เช่น ในวันทำางานเข้านอน 4 ทุ่ม ตื่นนอน 

6 โมงเช้า ในวันหยุดอาจเข้านอน 5 ทุ่ม ตื่นนอน 7 

โมงเช้า เป็นต้น ห้องนอนต้องมืด เงียบ และเย็น ไม่

ควรมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร์ ออกกำาลังกายเป็นประจำา แต่ต้องไม่ออก

กำาลังกายหนักและนานเกินไป เพราะอาจทำาให้นอนไม่หลับได้ และ

ไม่ควรออกกำาลังกาย 1 ชั่วโมงก่อนเข้านอน จัดการความเครียด

และความวิตกกังวล เพราะส่งผลให้นอนไม่หลับได้ อาจทำาสมาธิ 

ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย หากมีปัญหาการนอนอย่างนอนกรน นอน

หลับไม่สนิท หยุดหายใจขณะหลับ ควรรีบพบแพทย์ทันที 

“ปัญหาการนอนที่พบแพทย์จะรักษาตาม

อาการเป็นสำาคัญ เช่น นอนน้อย ต้องสร้าง

สุขนิสัยการนอนใหม่, นอนมากไป นอนไม่

หลับ หรือนอนกรน ต้องตรวจเช็กการนอนเพิ่ม

เติมแล้วรักษาตามสาเหตุ รวมถึงการทำาแบบ

คัดกรองตามที่แพทย์แนะนำา นอกจากนี้ การ

นอนน้อยเกินไป ยังส่งผลต่อการรับประทาน

อาหาร เพราะผู้ที่นอนน้อยมักเลือกอาหารให้

พลังงานสูงและขาดความสมดุล ทำาให้

เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวานตาม

มาได้ มีข้อมูลงานวิจัยจาก 

PLOS ระบุว่า ผู้ที่นอนน้อย

กว่า 7 ชั่วโมงต่อวันมีแนว

โน้มน้ำาหนักเกินมากกว่าผู้

ที่นอนหลับ 7–8 ชั่วโมง

ต่อวัน” คุณหมอตอกย้ำา 

และกล่าวอีกว่า ใครที่มี

ปัญหาเรื่องการนอนควร

ปรับพฤติกรรมการนอน

ตั้งแต่วันนี้ หมั่นสังเกต

ตัวเอง และตรวจเช็ก

สุขภาพหัวใจตามคำา

แนะนำาของแพทย์

เฉพาะทาง เพื่อจะได้มี

สุขภาพการนอนที่ดีและ

มีหัวใจที่แข็งแรง. 

ร

TUโชว์Q2/65     

ปัจจัยบวกหนุน 

โกยยอดทะลัก
ไทยโพสต์ • การเคหะฯ ชู 8 ทำาเล 

ผุดโครงการอาคารเช่าสำาหรับผู้มี

รายได้น้อย ค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 

1,400 บาท นำาร่องจังหวัดพังงา 

เปิดให้กลุ่มเปราะบางลงทะเบียน

จองสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้-30 ส.ค.65

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่า                                                   

การการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. 

เปิดเผยว่า ภารกิจสำาคัญในการ

จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ                                    

กลุ่มเปราะบางได้มี ท่ีอ ยู่อาศัยท่ี

เหมาะสมในระดับราคาท่ีสามารถรับ

ภาระได้ จึงได้จัดสร้าง “โครงการ

อาคารเช่าสำาหรับผู้มีรายได้น้อย” 

เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ

ประชาชนกลุ่มดังกล่าว รวมไปถึง

ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดโควิด-19 ได้มีที่อยู่อาศัยใน

สภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“โครงการอาคารเช่าสำาหรับ 

ผู้มีรายได้น้อย” ปัจจุบันมีให้เลือก

ถึง 8 ทำาเล ได้แก่ สมุทรสาคร 

กาญจนบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ 

อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลำาปาง 

และพังงา ขนาดห้องพักอาศัยประ 

มาณ 28 และ 30 ตารางเมตร 

อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400-2,500 

บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ 

ซึ่งในแต่ละโครงการจะอยู่ใกล้กับ                                

สถานที่ราชการ แหล่งชุมชน ห้าง

สรรพสินค้าสามารถเดินทางและ

ดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างสะดวก

สบาย

ขณะนี้ ได้เปิดให้ประชาชน

ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์ 

“โครงการอาคารเช่าสำาหรับผู้มีราย

ได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า)” 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันท่ี 30 ส.ค.

65 โดยการเคหะแห่งชาติจะให้

สิทธ์ิผู้สูงอายุและคนพิการสามารถ

เช่าห้องพักอาศัยในอาคาร ช้ันท่ี 1 

ก่อนเป็นอันดับแรก ซ่ึงผู้สนใจจอง

สิทธ์ิกรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 

100,000 บาท/คน กรณีประชาชน

ทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 

30,000 บาท/เดือน. 

ไทยโพสต์ • นายธีรพงศ์ จันศิริ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 2 ที่

ผ่านมา รายงานยอดขาย 38,946 

ล้านบาท สูงขึ้น 8.5% เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้า และยังสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์อีกด้วย โดยมีปัจจัย

หลักจากความต้องการสินค้าและ

ราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น กำาไรสุทธิ

จากการดำาเนินงานปรกติประจำา

ไตรมาสก่อนหักรายการพิเศษที่

เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

หุ้นบุริมสิทธิ์ในเรด ล็อบสเตอร์ 

สืบเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใน

สหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้น 

เป็นจำานวน 424 ล้านบาท และ

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง

โรงงาน รูเก้น ฟิช ในประเทศ

เยอรมนี จำานวน 195 ล้านบาท 

อยู่ที่ 2,243 ล้านบาท ลดลง 

8.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

เตือน!!นอนน้อยนอนไม่หลับ ..สุ่มเสี่ยงหัวใจโต

สำาหรับปัจจัยที่ทำาให้ผล

ประกอบการเป็นไปอย่างดีน้ัน 

สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ของบริษัท

ท่ีเน้นการดำาเนินธุรกิจท่ีหลาก

หลาย ทำาให้เกิดสมดุลระหว่าง

หน่วยธุรกิจหลักท้ัง 3 ธุรกิจ โดย

ธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

มียอดขายเติบโตขึ้น 10.7% อยู่ที่ 

16,912 ล้านบาท จากปัจจัยของ

ราคาท่ีสูงข้ึน บวกกับการอ่อนตัว                                              

ของค่าเงินบาท และความต้อง 

การสินค้าที่เพิ่มขึ้น สำาหรับธุรกิจ

อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็น 

มียอดขายปรับตัวลดลง 6.5% 

อยู่ที่ 13,900 ล้านบาท จากธุรกิจ 

ร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาท่ีปรับ                  

ตัวสู่สภาวะปกติ หลังจากฟื้นตัว 

อย่างแข็งแกร่งในปี 2564.   

นพ.อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

อังกฤษ • รอย คีน และพอล สโคลส์ อดีต

กองกลางระดับตำานานของทีม แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ออกโรงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของ 

2 มิดฟิลด์ชุดปัจจุบันของทัพ “ปีศาจแดง” 

อย่างเฟร็ด และสก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ ฟอร์ม

ย่ำาแย่เกินบรรยาย

“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ทำาผลงานนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

ได้อย่างย่ำาแย่ พ่ายแพ้คาบ้านให้กับ ไบรท์ตัน 

แอนด์ โฮล์ฟ อัลเบียน 1-2 ไร้แต้มเปิดหัว

ฤดูกาลใหม่ โดยผู้เล่น 2 คนที่ถูกวิจารณ์มาก

ที่สุด หนีไม่พ้น 2 กองกลาง ทั้งเฟร็ด และ

สกอตต์ แม็คโทมิเนย์

หลังจบเกมดังกล่าว รอย คีน อดีต

มิดฟิลด์ฮาร์ดแมนระดับตำานานของทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ปัจจุบันทำาหน้าที่กูรูฟุตบอล 

ออกโรงวิจารณ์ทั้งคู่อย่างดุเดือดว่าไม่เหมาะ

สม และไม่คู่ควรที่จะยืนเป็นกองกลางตัว

หลักให้ทีมอีกต่อไป

“เกมนี้คู่มิดฟิลด์ขาดการตัดสินใจที่ดี 

และไม่มีความฉลาดในการเล่นฟุตบอล โดย

เฉพาะนักเตะอย่างเฟร็ด” รอย คีน กล่าว

“ผมเคยพูดเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน 

เฟร็ดกับแม็คโทมิเนย์ไม่ดีพอ พวกเขาไม่

สามารถพา แมนฯ ยูไนเต็ด กลับไปต่อกรกับ

พวกทีมหัวตารางได้หรอก เราเห็นมานัดแล้ว

นัดเล่า พวกเขาไม่ไหวจริงๆ”

“พวกเขาต้องดาหน้าบุกในครึ่งหลัง 

และอีริกเซนควรจะอยู่ในตำาแหน่งที่ดีที่สุด

สำาหรับเขา แต่เขาต้องถอยลงมาช่วย และ

ทีมก็ดูดีขึ้น ซึ่งนัดมันก็สายไป” อดีตกัปตัน

ปีศาจแดงทิ้งท้าย

ขณะที่ พอล สโคลส์ อดีตกองกลาง

จอมวางบอลของทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ก็ออกมา

แม็คโทมิเนย์-เฟร็ด โดนวิจารณ์อย่างหนัก

วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของเฟร็ด และสกอตต์ 

แม็คโทมิเนย์ เช่นเดียวกัน โดยระบุว่า “มัน

เป็นการเริ่มต้นที่สุดช็อกสำาหรับยูไนเต็ด โดย

เฉพาะเกมในครึ่งแรกมันน่าผิดหวังมากๆ”

“แม็คโทมิเนย์พยายามวิ่งไปกับลูก

ฟุตบอล มันดูตลกสิ้นดี เขาใช้วิธีวิ่งไปกับบอล

แทนที่จะถ่ายออกไป มันทำาให้คุณภาพใน

แดนกลางของยูไนเต็ดแย่มากๆ และก็โชคดีที่

เขาไม่โดนไล่ออก”

“เมื่อคุณภาพในแดนกลางไม่ดีพอ 

เกมก็ออกมาไม่ดีไปด้วย เราได้เห็นแต่สิ่งนี้

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากทั้งเฟร็ดและ

แม็คโทมิเนย์ ผมคิดว่า เทน ฮาก ควรจะ

เลือกให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งลงเล่นได้แค่

คนเดียว ซึ่งแม้แต่คนเดียวก็อาจดูมากไป”   

สโคลส์ทิ้งท้าย.

‘คีน-สโคลส์’ออกโรงจวกยับ

‘แม็ค-เฟร็ด’ทำ�ให้‘ผีแดง’ดูแย่

ม�เลเซีย • ก�รแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์

โลก ประเภททีมหญิง ร�ยก�ร “บิลลี จีน 

คิง คัพ บ�ย บีเอ็นพี พ�ริบ�ส์” หรือ “บี

เจเค คัพ” (BJK Cup) ประจำ�ปี 2022 

โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 2 อีเวนต์เอ ที่

สน�มเนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุง

กัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย เพื่อคัด

ทีมแชมป์ขึ้นกรุ๊ป 1 เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2565 

เป็นก�รแข่งขันวันแรก แข่งขันพบกันหมด

ในส�ย โดยส�ยบี ทีมช�ติไทยประเดิม

สน�มกับทีมแปซิฟิก โอเชียเนีย

คู่แรก ประเภทเดี่ยวมือ 2 “ออมสิน” 

อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสวัย 19 ปีของ

ไทย ประเดิมแต้มให้ทีมไทยได้อย่าง

สวยงาม เอาชนะ คาลานี โซลี นักเทนนิส

ชาวอเมริกัน วัย 23 ปี ของทีมแปซิฟิก โอ

เชียเนีย ได้อย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-0, 

6-0 สอยแต้มแรกพาทีมไทยขึ้นนำา 1-0 คู่

จากนั้นประเภทเดี่ยวมือ 1 “อีฟ” 

พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสไทย วัย 

27 ปี ลงสนามสู้กับ ไวโอเล็ต อาปิซาห์ นัก

หวดชาวปาปัวนิวกินี วัย 22 ปี ปรากฏว่า 

พัชรินทร์ที่เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเอง 

เก็บชัยได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-2 พาทีมไทย

นำา 2-0 คู่

ปิดท้ายด้วยประเภทหญิงคู่ “แน็ต” 

พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ และ “รวงข้าว” 

ลัลนา ธาราฤดี พบกับ ไวโอเล็ต อาปิซาห์ 

และอาบิเกล เตเร-อาปิซาห์ ชาวปาปัว

นิวกินี ปรากฏว่า คู่สาวไทยพลาดท่าแพ้

ไปก่อน 4-6 ทว่าในเซต 2 พัณณินและ                 

ลัลนาเล่นกันได้เข้าขามากขึ้น นำา 5-2 แต่

ตัวเองกลับมาได้ อาจติดขัดเรื่องฟอร์มการ

เล่นบ้างก็ไม่เป็นไร ต้องปรับให้เล่นดุดันขึ้น 

กระชับขึ้น เนื่องจากลัลนาเพิ่งได้รับโอกาส

ลงสนามในนามทีมชาติเป็นครั้งแรก อาจ

ยังไม่ลงตัวมากนัก ต้องให้ โอกาสได้ปรับตัว

ในแมตช์ต่อๆ ไป สำาหรับนัดต่อไป ทีมไทย

จะพบกับมาเลเซียเจ้าภาพ ก็จะพยายามสู้

เต็มที่และทำาให้ดีที่สุด

“การเอาชนะ แปซิฟิก โอเชียเนีย 

ได้ ถือว่าทำาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ

ต้องการเก็บชัยชนะในแมตช์แรก ซึ่ง

ถือว่าสำาคัญ สำาหรับแมตช์ต่อๆ ไป เราจะ

วางแผนการเล่นได้หลากหลายขึ้น ถึงตรง

นี้ ได้ย้ำากับลูกทีมห้ามประมาทคู่ต่อสู้เด็ด

ขาด และต้องเล่นตามฟอร์มของตัวเองให้

ได้” นายพชรพลกล่าว

คณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ 

ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล ผู้จัดการ

ทีม, นายพชรพล คำาสมาน กัปตันทีม, 

นายวีรภัทร สิริจริยาพร นักวิทยาศาสตร์

การกีฬา, น.ส.แพรวพรรณ แซ่ลี้ นัก

กายภาพ และนักกีฬา “แน็ต” พัณณิน โค

วาพิทักษ์เทศ, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, 

“อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, “รวงข้าว”                     

ลัลนา ธาราฤดี และ “พราว” ชมภู่ทิพย์                   

จันดาเขต.

อินโดนีเซีย • วันที่ 8 สิงห�คม 2565 เวล� 

16.00 น. ณ สน�มว�ยไอเอส เมืองยอกย�

ก�ร์ต� ประเทศอินโดนีเชีย ฟุตบอลช�ยทีม

ช�ติไทย รุ่นอ�ยุไม่เกิน 16 ปี ลงฝึกซ้อม 

เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันรอบรอง

ชนะเลิศ ในศึกชิงแชมป์อ�เซียน U16 ที่จะ

พบกับทีมช�ติเวียดน�ม

โดยผลล่าสุดในกลุ่มซี เมียนมาชนะ

กัมพูชา 1-0 และมาเลเซียเสมอออสเตรเลีย 

2-2 ทำาให้เมียนมาเป็นแชมป์กลุ่มซี ส่วน

มาเลเซียตกรอบ และทำาให้เวียดนามได้เข้า

รอบในฐานะอันดับ 2 ที่ดีที่สุด และมาเจอกับ

ทีมชาติไทย

การฝึกซ้อมครั้งนี้นำาโดย “โค้ชกบ” 

พิภพ อ่อนโม้ เฮดโค้ชทีมชาติไทย U16 ให้

นักเตะฝึกซ้อมในเรื่องของการเล่นร่วมกัน

เป็นทีม ใช้เวลาในการฝึกซ้อม 1 ชั่วโมง

ก่อนการฝึกซ้อม ถิรวิทย์ เกาทัณฑ์ 

กองกลางทีมชาติไทย U16 กล่าวว่า “ภูมิใจ

มากที่ได้สวมชุดทีมชาติไทย หลังจากที่ผม

มีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ ผมได้ลง

เล่นในช่วงท้ายเกมกับติมอร์ มันมีความสุข            

มากครับ”

“เกมในรอบรองชนะเลิศเราจะพบกับ

เวียดนาม มั่นใจคิดว่าเราเอาชนะได้ เพราะ

ทุกคนมั่นใจเพื่อนร่วมทีมเราไว้ใจกัน สปิริต

ภายในทีมดีมาก แม้ในเกมที่จะถึงเราจะขาด

กัปตันทีม (ติดโทษแบนจากการได้ใบเหลือง 

2 ใบ) ผมมองว่าผู้เล่นคนอื่นๆ ทดแทนกันได้ 

ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้”

“อยากให้แฟนบอลช่วยกันให้กำาลังใจ

พวกเราด้วย เราจะไม่ทำาให้คนไทยผิดหวัง 

และจะคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้”

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติ

ไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะพบกับทีมชาติ

เวียดนาม ที่สนามมากูโวฮาร์ โจ ในวันที่ 10 

สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน เป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบคัดเลือก ที่ประเทศ

เวียดนาม.

‘ถิรวิทย์’มั่นใจทีมสปิริตU16

จะพ�แข้งไทยชนะเวียดน�ม

จากการแข่งขัน ทำาให้คู่สาวไทยชนะด้วย

สกอร์ 4-6, 5-2Retd. ส่งผลให้สกอร์รวม 

ทีมไทยชนะทีมแปซิฟิก 

โอเชียเนีย 3-0 คู่ 

ประเดิมชัยชนะได้

อย่างสวยงาม

“โค้ชเอ็กซ์” 

นายพชรพล คำาสมาน 

กัปตันทีมไทย กล่าว

ว่า โดยภาพรวมวัน

แรก นักเทนนิสไทย

ทำาได้ดี ทั้งเดี่ยวมือ 1 

และเดี่ยวมือ 2 ส่วน

ในประเภทคู่ แม้พลาด

เซตแรก แต่น้องๆ ก็

พยายามเรียกฟอร์ม

สาวไทยเปิดหัวสวยศึกชิงแชมป์โลก

ชนะ‘แปซิฟิกฯ’3-0นัด2ชนเจ้าภาพ

ประเดิมสวย • 

“ออมสิน” อัญชิสา 

ฉันทะ นักเทนนิสไทย 

หวดชนะ คาลานี โซลี 

จากทีมแปซิฟิก โอเชีย

เนีย 2-0 เซต 6-0, 6-0 

ประเดมิชยัชนะใหท้มีไทย 

ในประเภทเดี่ยวมือ 2 

ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลก 

ประเภททีมหญิง “บิลลี 

จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี 

พาริบาส์” ปี 2022 

“แน็ต” พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ และ “รวงข้าว” ลัลนา ธารา

ฤดี หญิงคู่ของไทย

อาบิเกล เตเร-อาปิซาห์ มีอาการเจ็บที่ขา

ซ้าย แข่งขันต่อไม่ไหว ต้องถอนตัวออก
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

งที่ข้าพเจ้าปลื้มใจที่สุดในชีวิต คือ การมีมูลนิธิส่ง

เสริมศิลปาชีพฯ และสามารถรักษาสมบัติของบ้าน

เมืองไว้เป็นผลสำาเร็จ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วของที่สวยงาม

อย่างนี้ก็จะสูญหายไป คนไทยรุ่นหลังจะไม่มีดู จะไม่ภูมิใจว่าเรามี

วัฒนธรรมที่ยาวนาน มีศิลปะประจำาชาติของตัวเอง” พระราชดำารัส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สะท้อนสายพระเนตรกว้างไกล ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หนึ่งในงานหัตถกรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำาคัญและ

ฟื้นฟูไม่ให้สูญหายไป คือ เครื่องจักสาน ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้

ราษฎรสืบทอดงานฝีมือจากบรรพบุรุษ อันมีเอกลักษณ์และผูกพัน

กับวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีกทั้งด้วยพระปรีชาสามารถทรง

พัฒนาสู่งานประณีตศิลป์ สร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็น

อยู่พสกนิกร วันนี้งานส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยังได้รับการสานต่อใน

พระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระบรมราชินี รัชกาลปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำาความตระการ

งานจักสานมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำาค่า เผยแพร่สู่สายตาคน

ทั่วโลกผ่านนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง กำาหนดจัด 3 เดือน เริ่มวันที่ 15 ส.ค.ถึงวันที่ 10 ต.ค.2565 

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนน

ราชดำาเนินกลาง กรุงเทพฯ 

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเลขาธิการ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรง

เยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคมาตั้งแต่ปี 2498 ทรงส่งเสริมราษฎรประกอบ

อาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม หนึ่งในพระราชกรณียกิจ

สำาคัญคือ ส่งเสริมเครื่องจักสาน เดิมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ส่ง

เสริมงานผ้า งานผ้าปัก งานผ้าไทยชาวเขา พระองค์ทรงเห็นว่า

เครื่องจักสานเป็นงานฝีมือที่ราษฎรใช้ในครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญา

เดิมและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาสร้างอาชีพ ทรงมีพระวิริย 

อุตสาหะทำางานศิลปาชีพมากว่า 50 ปี เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมที่

แสดงเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา มูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” แสดง

พระอัจฉริยภาพในพระราชกิจต่างๆ ผ่านงานจักสานแขนงต่างๆ ที่

ตื่นตาตื่นใจ บนพื้นที่ 5 ชั้นของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

“องค์พระประมุขบุกป่าฝ่าดงไปเยี่ยมราษฎร ราษฎรนำาเครื่อง

จักสานที่ทำาจากทางมะพร้าว ใบตอง ไม้ไผ่ หวาย มาทูลเกล้าฯ ถวาย 

ทอดพระเนตรงานจักสานจากฝีมือท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นทรงงาน

จักสานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราโชบายที่ทั้งสองพระ

องค์ช่วยคนไทยให้ช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทรงสนับสนุนให้ชาว

บ้านทำาเครื่องจักสานมากขึ้นเพิ่มรายได้ ชื่นชมสิ่งที่เขาทำา พระองค์

ทรงรับสั่งว่าให้ โอกาสทำาสิ่งที่รักและคุ้นเคย เมื่อความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ทรงพัฒนาผลงานสู่งานหัตถศิลป์ นอกจากนั้น ทรงขอลูกหลานจาก

‘เพียรสาน...งานศิลป์’เทิด90พรรษาพระมารดาแห่งจักสาน

ครอบครัวนำามาฝึกสอนงานหัตถกรรมที่ศิลปาชีพ วันนี้พัฒนาเป็น

สถาบันสิริกิติ์ ผลิตผลงานเครื่องจักสานจากวัตถุดิบธรรมชาติสู่การ

สานเงิน สานทอง ที่มีคุณค่าแสดงถึงฝีมือ” ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์กล่าว

นอกจากนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ยังกล่าวว่า พระองค์ทรงให้

สงวนรักษาวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักสานไม่ให้ขาดแคลนในวันหน้า 

หลายครั้งเสด็จฯ ป่าดงพาครูผู้เชี่ยวชาญสอนวิธีเก็บหญ้าลิเภาอย่าง

ถูกต้อง ขนาดหญ้าลิเภาที่เหมาะสมทำาเครื่องจักสานลิเภา ไม้ไผ่ก็เช่น

กัน ทรงส่งเสริมให้ปลูกไผ่ในพื้นที่โครงการ ท้องไร่ท้องนา ลดการพึ่ง

พิงธรรมชาติ ส่วนจักสานชนเผ่า เช่น เย้า ม้ง เมี่ยน ทรงส่งเสริมและ

สอนจักสานไม้ไผ่ให้ประณีต ส่งผลงานที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แม้

วันนี้ ไม่ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร งานจักสานก็ดำาเนินต่อ สิ่งที่พระองค์

ท่านทรงทำามาตลอดช่วยให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารลืมตาอ้าปากได้

นิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” แบ่งพื้นที่จัดแสดง 5 ชั้น 

ดังนี้ ชั้นที่ 1 แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วย

พระเมตตาต่อประชาชน ทรงมุ่งมั่นช่วยให้พสกนิกรมีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ชั้นที่ 2 แม่งาน กับจุดเริ่มต้นเรื่องราวการทรงงาน

จักสานแขนงต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานงานศิลปา

ชีพให้แก่พสกนิกร จนก่อกำาเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชั้น

ที่ 3 แม่ลาย เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลาย

จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางาน

จักสานต่างๆ พร้อมรับชมสาธิตงานจักสาน โดยช่างฝีมือศิลปาชีพ

ชั้นที่ 4 แม่ข่าย รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่มีเครือข่ายทุก

ภาคของประเทศ ชั้นที่ 5 แม่ศรีศิลป์ “แม่” คือ สตรีผู้ให้กำาเนิด “ศรี” 

คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง “ศิลป์” ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ 

“แม่ศรีศิลป์” หมายถึง พระผู้พระราชทานกำาเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ 

นำาความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะที่ควรค่าแก่ความ

ภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำาหน่ายของมูลนิธิ

ตลอด 3 เดือนภายในงาน ผู้ชมสามารถร่วมสนุกฝึกทักษะ

งานจักสานผ่านเวิร์กช็อปทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 20 ส.ค.-วัน

เสาร์ที่ 8 ต.ค. เช่น จักสานเบื้องต้น, จักสานชนเผ่า, พัดสานงาน

สร้างสรรค์, กระเป๋าสวยด้วยมือเรา, สานเครื่องประดับจากเส้น

ลิเภา, สานกระจูดเป็นกระเป๋า เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดเสวนา

วิชาการในวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค., วันอาทิตย์ที่ 4 และ 18 ก.ย. และ

วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. เวลา 14.00-15.30 น.

เตรียมพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เพียรสาน...งาน

ศิลป์” ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-10 ต.ค.นี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวลา 10.00-19.00 น. (หยุดทุกวันพุธ).  

“สิ่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงงานจักสาน

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กับงานหัตถศิลป์เครื่องจักสานจักสานงานฝีมือมีคุณค่า แสดงเอกลักษณ์ ไทย

จากภูมิปัญญา พัฒนาสู่กระเป๋าสานเส้นเงิน

ช่างฝีมือศิลปาชีพสาธิตงานจักสานต่างๆ

ตระการตางานศิลป์จักสานอันประณีต

สาธารณสุข • สธ.หนุนเด็กไทยกินนมแม่อย่าง

เดียวถึง 6 เดือน หลังพบทารกกินนมแม่ล้วนๆ 

เพียงร้อยละ 14 ด้านกรมอนามัยร่วมกับยูนิเซฟ 

ศึกษาความเป็นไปได้ให้บริการปรึกษาการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่แบบออนไลน์

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่ โลก และ

เดือนวันแม่แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “Step up 

for Breastfeeding, Educate and Support : 

เสริมพลัง สร้างความรู้ ก้าวสู่วิถีนมแม่” โดย

มี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรม

อนามัย Aarti Saihjee ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็ก

แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำาประเทศไทย 

ผู้แทนบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำากัด และผู้

บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน

ดร.สาธิตกล่าวว่า สธ.มีนโยบายในการส่ง

เสริม สนับสนุน และปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนม

แม่อย่างเต็มที่ ตามคำาแนะนำาขององค์การอนามัย

โลก ซึ่งจากการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน

ประเทศไทย โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2562 

พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 34 ได้กินนมแม่

ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียงร้อย

ละ 14 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือน

แรกของชีวิต ส่วนทารกที่ ได้กินนมแม่ควบคู่กับ

อาหารตามวัยต่อเนื่องถึง 2 ปี มีร้อยละ 15 สธ.จึง

ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2568 ทารกร้อยละ 50 จะ

ได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้อง

ตามเป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะประสบความสำาเร็จและ

ยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีชื่อ

เสียงในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี

กรมอนามัย กล่าวว่า นมแม่เป็นอาหารที่ดีและ

เหมาะสมที่สุดสำาหรับเด็ก เพราะมีสารอาหาร

มากกว่า 200 ชนิด ที่มีคุณค่า เหมาะกับการเจริญ

เติบโตของเด็ก นมแม่หยดแรกเปรียบเสมือน

วัคซีนในการป้องกันโรคเพราะมีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่

สามารถหาได้จากอาหารอื่น นอกจากนี้การเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ยังเป็นกระบวนการให้อาหารใจกับ

ลูก เป็นการสร้างสายใยความผูกพันผ่านการสบตา 

การสัมผัส และการโอบกอดลูก และยังส่งผลดีต่อ

พัฒนาการทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

ช่วยลดโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการของเด็ก รวม

ทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและของประเทศ 

ที่สำาคัญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องธรรมชาติ

ที่มอบให้ลูก เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภาพ และมีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงและมั่นคง

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวอีกว่า จากสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา 

สถานบริการหลายแห่งมีนโยบายลดความแออัด

ในสถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อ และความวิตกกังวลของผู้รับบริการ ส่งผล

ต่อเวลาปฏิบัติงานในคลินิกนมแม่ และผู้ที่เข้า

มารับคำาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน

สถานพยาบาล ซึ่งหากมีช่องทางให้แม่สามารถ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ เพื่อรับคำาแนะนำาและทักษะการ

เลี้ยงลูกตามวัย โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล จะ

ช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง

และยาวนานมากขึ้น ในปี 2563 กรมอนามัยจึง

ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ศึกษาความ

เป็นไปได้ในการให้บริการคำาปรึกษาการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่แบบออนไลน์ และมีการพัฒนาช่อง

ทางการให้บริการในปี 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน 

Everyday Doctor โดยได้รับการสนับสนุนจาก

บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำากัด เพื่อให้แม่

สามารถเข้าถึงบริการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว 

และทันกับความต้องการ ช่วยเสริมสร้างความรู้ 

ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ด้าน Aarti Saihjee ผู้แทนองค์การทุนเพื่อ

เด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย กล่าว

ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่งผลต่อการมีชีวิต

รอด สุขภาพ ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการ

ของเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ ได้ผลดีและคุ้มค่า

มากที่สุด ที่จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพดี โดยเด็กที่ได้

รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน จะมีพัฒนาการทาง

สติปัญญาที่ดีกว่า ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อการ

เรียนรู้ของเด็กในอนาคต การให้บริการปรึกษา

ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์ จึงเป็น

สิ่งที่ช่วยเสริมพลังในการปกป้อง ส่งเสริม และ

สนับสนุนนมแม่ผ่านนโยบาย และการดำาเนิน

งานในทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่า เด็กทุกคนจะได้

เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุดด้วยนมแม่.

กรุงเทพฯ • โครงการ U2T for BCG ลงพื้น

ที่เก็บข้อมูลรายตำาบลทั่วประเทศเสร็จไป

แล้วกว่า 92% เผยแพร่ผ่านเพจ U2T  

Online Community เพื่อให้แต่ละตำาบล

ได้รู้จักตำาบลของตนเอง หรือแลกเปลี่ยน

ข้อมูล มุมมอง และสร้างเครือข่าย ก่อนนำา

ไปพัฒนาพื้นที่ตนเอง

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล

ได้มอบให้ อว.ดำาเนินโครงการมหาวิทยาลัย

สู่ตำาบล U2T for BCG ซึ่งได้เริ่มโครงการ

ไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเปิด

รับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชนใน

พื้นที่กว่า 60,000 คน เข้ามาร่วมเป็นทีม 

อว. ทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชา

สังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T 

เพื่อใช้ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมใน

การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำาบล

ทั่วประเทศ ที่สำาคัญยังได้มีการจัดทำาข้อมูล 

Thailand Community Data (TCD) หรือฐาน

ข้อมูลรายตำาบลขนาดใหญ่ให้สมบูรณ์ครบ

ทุกพื้นที่ เพราะ TCD จะเป็นหัวใจสำาคัญ

ในการวางแผน การบริหารจัดการ ทั้งยัง

เป็นการวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจีให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้กำาหนดไว้ โดย

อาศัยกลไกของพื้นที่และสถาบันอุดมศึกษา

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

นพ.สิริฤกษ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันผู้เข้า

ร่วมโครงการ U2T ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

TCD ในทุกตำาบล และมีตำาบลที่สำารวจเสร็จ

สิ้นไปแล้ว จำานวน 6,909 ตำาบล หรือคิดเป็น

ร้อยละ 92.93 ของตำาบลทั่วประเทศ โดยมี

ข้อมูลที่จัดเก็บมาได้กว่า 1,697,110 ชิ้น โดย

แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ เกษตกรในท้อง

ถิ่น 416,847 ชิ้น แหล่งน้ำาในท้องถิ่น 53,095 ชิ้น 

ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์ โค 

วิด-19 90,201 ชิ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 51,792 

ชิ้น สัตว์ในท้องถิ่น 157,889 ชิ้น พืชในท้อง

ถิ่น 587,666 ชิ้น แหล่งท่องเที่ยว 50,369 ชิ้น 

ร้านอาหารในท้องถิ่น 120,259 ชิ้น อาหารที่

น่าสนใจประจำาถิ่น 132,930 ชิ้น และที่พัก/

โรงแรม 36,058 ชิ้น โดยข้อมูล TCD ที่จัดเก็บ

ได้ มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบแต่ละตำาบลและ 

อว. จะนำามาประมวลผลและถ่ายทอดการใช้

ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงการ 

U2T for BCG ยังได้เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วม

โครงการร่วมเเชร์ข้อมูลและเรื่องราวตำาบล

ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเพจ U2T  

Online Community ใน 10 หมวดหมู่การเก็บ

ข้อมูล เพื่อให้ตำาบลอื่นๆ ได้รู้จักตำาบลของ

ตนเอง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง 

และสร้างเครือข่าย เพื่อนำาไปพัฒนาตำาบล

ของตนเอง ส่วนสัปดาห์ถัดไปจะเป็น “สัปดาห์

แห่งการทำาความดีเพื่อแม่” โดยจะมีการรวม

พลังของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 60,000 คน 

จากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมทำากิจกรรม

สร้างสรรค์แสดงพลังเพื่อแม่” ปลัด อว. กล่าว.

อุดรธานี • “วิษณุ” ฝากการบ้าน ศธ.นำา

วิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม-ประวัติศาสตร์

ใส่ไว้ในหลักสูตรโรงเรียนนวัตกรรม ย้ำาหาก

ไม่รู้เรื่องในอดีตอาจทำาเรื่องในอนาคตได้ไม่

ดี เจาะลึกทำาไมเรียนประวัติศาสตร์ไม่สนุก 

เหตุได้คนที่ไม่สนใจมาสอน    

ที่ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี 

มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนา

ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 40 

หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ที่ ไม่ควรลืม” ตอน

หนึ่งว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนใน

พื้นที่สามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย 

ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ตนขอฝากผู้เกี่ยวข้องว่า

ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นอาจนำาวิชา

‘วิษณุ’ฝากศธ.ใส่ใจวิชาประวัติศาสตร์
ควรบรรจุในหลักสูตรรร.นวัตกรรมให้คติ‘หากไม่รู้เรื่องอดีตอาจทำาเรื่องในอนาคตได้ไม่ดี’

อว.เก็บข้อมูลตำาบลใกล้เสร็จ

เผยแพร่ลงเพจชุมชนU2T

หวังเป็นกระจกรู้จักตนเอง

ความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อ วิชาหน้าที่พลเมือง 

ศีลธรรม และวิชาประวัติศาสตร์ ใส่ไว้ ใน

หลักสูตรของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการ

ศึกษาด้วย เพราะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์มากมาย เป็นองค์ความรู้เรื่องราว

ในอดีตที่มีหลักฐานชัดเจน หากไม่รู้เรื่องใน

อดีตอาจทำาเรื่องในอนาคตได้ ไม่ดี เพราะ

คนในอดีตอาจทำาเรื่องนั้นๆ ไว้แล้ว โดยเรา

สามารถนำามาปรับประยุกต์ ใช้กับปัจจุบัน 

และอนาคตได้ ในทุกๆ สาขาอาชีพ หรือ

อาจกล่าวได้ว่าก่อนจะแลหน้าให้เหลียวหลัง

ก่อน จึงจะเรียกว่ารอบรู้ ประเทศชาติเปรียบ

เสมือนต้นไม้ ประวัติศาสตร์เปรียบเสมือน

รากของต้นไม้นั้น ประวัติศาสตร์ทำาให้รู้ราก

เหง้าของประเทศ ถ้าประวัติศาสตร์ยิ่งยาวก็

ยิ่งแข็งแกร่ง เหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้ว ไม่ใช่

มีแต่รากฝอย ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นในที่สุดก็จะ

ล้มลง

“ความไม่ประสบผลสำาเร็จของวิชา

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือ ได้คนที่ไม่สนใจมา

สอน วิธีการสอนไม่สนุก และคนที่สอนกับคน

ที่เรียนไม่พอใจในวิชาเท่าที่ควร เมื่อไม่พอใจ 

ก็ไม่มีความพากเพียรเอาใจใส่ ซึ่งการใช้อิทธิ

บาท 4 คือ “ฉันทะ” ความรักงาน-พอใจกับ

งานที่ทำาอยู่ “วิริยะ” ขยันหมั่นเพียรกับงาน 

“จิตตะ” ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน และ 

“วิมังสา” การพินิจพิเคราะห์ หรือความเข้าใจ 

มาเป็นแนวทางการทำางาน จะทำาให้การสอน

ประวัติศาสตร์สำาเร็จได้ ต้องสอนให้รู้ว่าเรื่อง

ราวนั้นๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำาไมถึงเกิดขึ้น 

และเกิดแล้วส่งผลอะไร ซึ่งไม่ใช่การสอนโดย

ให้ท่องจำา” รองนายกฯ กล่าว.

‘ทารกไทย’ได้กินนมแม่ล้วนๆช่วง6เดือนแรกเพียง14%

วิษณุ เครืองาม
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11บันเทิง

	งการบันเทิง..ประตูเปิดตลอด	 24	 ชั่วโมงก็

จริง!

	แต่..เห็นจะต้องบอกเต้-นายมงคลกิตติ์	 สุขสิน

ธารานนท์	หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ให้รู้..ประตูเปิดเสรีก็

ไม่ได้หมายความว่า..

ใครจะสามารถเดินเข้าไปเป็นนักแสดง	 เป็นดารา	

เป็นผู้ประกาศข่าวได้อย่างง่ายดายตามใจต้องการ!

ฉะนั้นที่โพสต์ข้อความ..	“เลือกตั้งครั้งหน้า	ปี	2566	

ฝากพี่น้องประชาชนช่วยพิจารณา	เลือก	ผม	ส.ส.เต้007	

&	พรรคไทยศรีวิไลย์	ในการเลือกตั้งครั้งหน้า	ใช้งานได้

ทุกพื้นที่ตามใบสั่งประชาชน	

เลือกมาก	เลือกน้อย	ผมไปหมดทุกพื้นที่	เพราะ

พี่น้องประชาชนใช้หัวใจเลือกมา	 มันมีค่ามากสำาหรับ

ผม	ไม่ต้องเลือกถึงกับแลนด์สไลด์

เลือกพอให้ผมได้ใช้อำานาจรัฐที่ประชาชนมอบ

ให้ทำางานจะได้สะดวกขึ้น	ง่ายขึ้น	แก้ปัญหาไวขึ้น

ผมขอเพียงคะแนนหน่วยละ	40	คะแนน	ที่พี่

น้องประชาชนใช้หัวใจเลือกมา	 ผมและพรรคไทย

ศรีวิไลย์	ก็จะทำาทุกๆ	เรื่องเต็มที่	เต็มความสามารถ	

ตามใบสั่งประชาชนทุกๆ	วัน	จนครบ	4	ปี”

สวมบทพระเอกลิเกนอกวิกอ้อนแม่ยกน่ะ

ไม่มีใครว่าอะไรได้	แต่ที่ติดแฮชแท็กท้าย..	#ป.ล:ถ้า

พี่น้องประชาชนไม่ใช้ผมและพรรคไทยศรีวิไลย์

ผมก็คงต้องขอลาไปเป็นนักแสดง	ดารา	ผู้ประ	

กาศข่าว	 หรือไปเป็นครูสอนหนังสือหรือไปทำางานด้าน

วิศวกรรมแทนครับ”	นั้น

นายเต้คงคิดหรือจินตนาการไปเองว่า..วงการ

มายาแห่งนี้ใครก็เดินเข้า-ออกได้ตามใจปรารถนา	ซึ่ง

ก็ไม่ผิด	แต่ก็ต้องเข้าใจเสียก่อน..

วงการบันเทิงไม่มีสูตร	 “ดาราปัดเศษ”	 เหตุนี้ใคร

คิดจะเป็นดารา	หนึ่งต้องมีผู้ชักนำา	และเมื่อจูงมือมาแล้ว	

สองต้องดูว่าผู้สร้าง-ผู้ผลิต-ผู้กำากับจะถูกโฉลก	 ต้องตา-

ต้องใจด้วยหรือไม่?

โดยเฉพาะเรื่องของนิสัยใจคอ	 ความประพฤติเป็น

สิ่งสำาคัญในการพิจารณา	ต่อให้มีฝีมือ-ความสามารถด้าน

การแสดงแค่ไหน..

หากนิสัยเป็นอันธพาล	 ก้าวร้าว	 ชอบตะคอก-ข่มขู่	

เขาก็จะให้ยืนรออยู่ที่	 “หน้าประตู”	 นั่นแหละ	 หรือไม่ก็

บอก..ไปหาอาชีพอื่นเถอะนะ!

อย่างไรก็ตาม	อย่าเพิ่งถอดใจ	เพราะวงการบันเทิง

ก็ไม่ต่างไปจากแวดวงการเมือง	 ถ้าสมประโยชน์กันได้	

บางทีเรื่องนิสัย-สันดาน	 ความประพฤติ	 เขาก็แกล้งทำา

เป็นเอาหูไปนา-เอาตาไปไร่ได้เช่นกัน!

ที่เห็นเด่นชัดพอจะยกมาเป็นตัวอย่างได้	 ก็	 “ลุง

พล”	 นั่นไง	 แล้วมีทิดไรอีกคน	 ยังดีที่	 “กรรมบัง”	 ไม่งั้น

ได้มายืนโด่ในวงการ	เป็นพิธีกร	เป็นดารา	เป็นผู้ประกาศ

ข่าวไปแล้ว!

นี่..ก็บอกให้รู้	 เผื่อเลือกตั้งคราวหน้าประชาชนไม่

ต้องการใช้ขึ้นมาจริงๆ	นายเต้ก็จะได้ไม่ต้องหลงทาง-เสีย

เวลากับการจะเป็นดารา-เป็นผู้ประกาศข่าวที่ก็ไม่ใช่เรื่อง

ง่าย..

ไม่รู้ว่าจะมีผู้สร้าง-ผู้กำากับใคร-คนไหนสนับสนุน	 หรือ

สถานีโทรทัศน์ช่องไหนต้องการตัว!

ผมว่าไปเป็นครูสอนหนังสือหรือไปทำางานด้านวิศว	

กรรมดูจะง่ายและเหมาะกว่า	เพราะมีองค์ความรู้มาโดยตรง	

และว่าไปจะดีกว่าเป็น	ส.ส.เสียด้วยซ้ำา

ไม่ต้องคอยออดอ้อน..	“เลือกมาก	เลือกน้อย	ผมไป

หมดทุกพื้นที่	เพราะพี่น้องประชาชนใช้หัวใจเลือกมา	มัน

มีค่ามากสำาหรับผม..”	มันดูยี่เก	สวนทางกับบุคลิก

ว่าแต่ไปเป็นครูที่ ไหนล่ะ..หือ?.

ครู..ทางเลือกที่เหมาะสม?

ว

•	รักเอยเตยหอมมาก	เมื่อ

นางเอก	ปราง-กัญญ์ณรัณ	วงศ์ขจร

ไกล	ในละคร	“ฟ้าเพียงดิน”	ช่อง

วัน31	ต้องสวมบทบาทเจ้าหญิงแสน

ละมุน	ลักหลับจุมพิตพระเอก	ฟิล์ม-

ธนภัทร	กาวิละ	ที่นอนหลับสนิทเป็น

เจ้าชายนิทรา	เพราะโดนความเครียดหลายเรื่อง

ในบ้านสรายุทธพิชัยเล่นงานจนวูบ	งานนี้สาวปราง

เลยลักหลับจูบปลอบขวัญแบบพอหอมปากหอมคอ	

ติดตามฉากน่ารักๆ	นี้ ได้ในวันพุธที่	10	สิงหาคมนี้	

เวลา	20.20	น.	ทางช่องวัน31

•	iQIYI	(อ้ายฉีอี้)	เปิดตัวสองโปรเจ็กต์ยักษ์	

โปรดักชั่นใหญ่เอาใจคอซีรีส์สืบสวนสอบสวนและ

แฟนตาซี	กับ	“ยอดนักสืบพิชิตคดี	(Checkmate)” 

ที่มีกำาหนดฉายวันที่	10	สิงหาคมนี้	กับการพลิกโฉม

คดีฆาตกรรมจากหนังสือที่โด่งดังผลงานของราชิ

นีอาชญนิยาย	“อกาธา	คริสตี้”	ทั้ง	8	เรื่องให้กลับ

มาโลดแล่นอีกครั้ง	ในผลงานกำากับของ	จาง	เหว่ย

เขอ	นำาแสดงโดย	หู	อี้เทียน, จาง	อวิ๋นหลง	และ	

จาง	ซินอวี่

•	(ต่อ)	และอีกเรื่องกับ	“ของรักของข้า	

(Love	Between	Fairy	and	

Devil)”	มีกำาหนดฉายพร้อม

กันทั่วโลก	เริ่ม	7	สิงหาคมนี้	

ถ่ายทอดความรักระหว่างศัตรูคู่

อาฆาต	“ตงฟางชิงชาง”	(รับบท

โดย	หวัง	เฮ่อตี้)	จอมมารผู้ยิ่ง

ใหญ่	และนางฟ้าสาวน้อย	“เสี่ยวหลานฮวา”	(รับ

บทโดย	อวี๋	ซูซิน)	โดยดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อ

เดียวกันที่เขียนโดย	จิ่วลู่เฟยเซียง

•	“ทรูวิชั่นส์”	ชวนลุ้นความสัมพันธ์ของ

แม่-ลูก	เรื่องราวของ	เกรซ	(เคต	เจนกินสัน)	แพทย์

ผดุงครรภ์	ที่วันหนึ่ง	โซเฟีย	(อเล็กซานดรา	เจน

เซน)	ลูกสาวแท้ๆ	ที่เธอเคยมอบให้คนอื่นเอาไป

อุปการะตั้งแต่ยังแบเบาะได้ปรากฏตัวขึ้น	โซเฟียที่

ตั้งท้องใกล้คลอดได้กลายมาเป็นคนไข้ที่ศูนย์	ตั้งใจ

ที่จะมอบทารกให้คนอื่นอุปการะต่อ	ทำาให้เกรซต้อง

พยายามเปลี่ยนใจลูกสาวของเธอให้ได้	ติดตามได้ใน

ซีรีส์	“Amazing	Grace”	ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี	เวลา	

21.00	น.	เริ่ม	17	สิงหาคมนี้	ทางทรูวิชั่นส์	ช่อง	

True	Series	240.

มักเกิ้ล

ด้มาร่วมงานกับทาง	“MONO	Thai	

Series”	(โมโน	ไทยซีรีส์)	ในเครือบริษัท	

โมโน	เน็กซ์	จำากัด	(มหาชน)	เป็นคร้ังแรก	

สำาหรับนักแสดงและผู้กำากับมากฝีมือ	“หนุ่ม-อรรถ

พร	ธีมากร”	มาสร้างสรรค์ผลงานเรื่องแรกประเดิม

ด้วยซีรีส์	“ชะตาชาตะ”	ภายใต้การผลิตของบริษัท	

อันดา	99	จำากัด	โดยตอนน้ีเดินหน้าถ่ายทำาอย่าง

เต็มสูบ	พร้อมมีการปรับจูนให้ทุกอย่างลงตัว

“ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้

โอกาสผมในการทำางานเรื่องนี้

ครับ	ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ

ความเชื่อ	เรื่องจักรราศี	เรื่อง

ของชะตาของคนที่ต้องมาเจอกัน	

จึงนำาพล็อตพร้อมกับรายละเอียด

ต่างๆ	มาเสนอทางพี่แดง-ธัญญา	

วชิรบรรจง	ซึ่งพี่แดงได้พิจารณา

แล้วก็โอเคกับสิ่งที่เรานำาเสนอไป

ครับ	งานนี้ต้องขอบคุณพี่แดงและผู้ใหญ่ทางโมโน

ด้วยนะครับ	และทางพี่อ๊อฟด้วย	ที่ช่วยแนะนำา

เพิ่มเติมบางมุมให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด	วันนี้เรา

เปิดกล้องถ่ายทำาเรียบร้อยแล้ว	สำาหรับผมไม่ได้

รู้สึกว่าทำาละครนะ	ผมกำาลังทำาซีรีส์ที่ต้องมีมุม

มองแตกต่างจากการดูละคร	ซึ่งในหลายปัจจัย

ผมและทีมงานพยายามให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุด	

เราทำากันสุดฝีมือ	และเราได้นักแสดงมากฝีมือมา

ทำางานกับเรามากมาย	ยังไงฝากให้

ติดตามกันด้วยนะครับ”

นอกจากนี้ซีรีส์	“ชะตา

ชาตะ”	ยังได้ภรรยาสาว	“ฝ้าย-		

อริญรดา	ธีมากร”	มารับหน้าท่ีช่วย

สามีดูแลความเรียบร้อยอีกด้วย	

“ในส่วนของฝ้ายก็ดูแลเรื่องการ

เงินทั้งหมดค่ะ	และความเรียบร้อย

ทั้งหมดของกองถ่าย	เพราะว่าพี่

สักการะย่าโม • จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด 

พร้อมด้วย อรุโณชา ภาณุพันธุ์, อรรควุฒิ สุวรรณประกร กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอด                               

คาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำากัด, อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม และธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ตัวแทน

ภาพยนตร์ร่วมทุนฟอร์มใหญ่ “บุพเพสันนิวาส ๒” เข้าสักการะย่าโม ที่ลานย่าโม โดยมี 

ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับที่ เอส เอฟ 

เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัลโคราช และโคราช ซีนีเพล็กซ์ เดอะมอลล์ โคราช.

ไ

กหนึ่งโมเมนต์สำาคัญแห่ง	Pop 

Culture!	“Bad	Decisions”	คือ

การคอลแลปครั้งยิ่งใหญ่ที่ทั้งโลก

ต้องจับตามอง!	ของโปรดิวเซอร์มือทอง	เบน

นี	บลังโก	แท็กทีมมากับ	จิน,	จีมิน,	วี,	จอง	

กุก	จาก	BTS	วง	K-POP	

อันดับหนึ่งและป๊อปไอคอน

ของศตวรรษที่	21	และ	สนูป	

ด็อกก์	แรปเปอร์ระดับตำานาน

ในเพลงใหม่ล่าสุด	“Bad	

Decisions”	เพลงป๊อปจังหวะ

สนุกท่ีจะมาเติม	Energy	ให้กับ

แฟนเพลงท่ัวโลกได้เคลิบเคล้ิมฟินๆ	ในส่วน

ของมิวสิกวิดีโอกำากับโดย	เบน	ซินแคลร์	จาก	

High	Maintenance	ท่ีมาน่ังแท่นกำากับผล

งานระดับมาสเตอร์พีซน้ีอีกด้วย

โดยเพลง	“Bad	Decisions”	คือผลงาน

เพลงใหม่ล่าสุดที่จะถูกรวมไว้ในอัลบั้มชุดที่	3	

ของ	เบนนี	บลังโก	ที่กำาลังจะปล่อยออกมาช่วง

ปลายปีนี้	เบนนี	บลังโก	เป็นโปรดิวเซอร์ระดับ

ยอดขาย	Platinum	ที่อยู่เบื้องหลังอัลบั้มที่ขายได้

มากกว่า	100	ล้านอัลบั้มทั่วโลก

และร่วมงานกับศิลปิน	

A-list	นับไม่ถ้วน	อาทิ	เอ็ด	ชี

แรน,	จัสติน	บีเบอร์,	ฮัลซีย์,										

มารูน	5,	รีแอนนา,	เคที	แพร์

รี,	เคชา,	เซีย,	เดอะวีคเอนด์,	เซ

ลีนา	โกเมซ,	วิซ	คาลิฟา,	เคย์น	

เวสต์	และอีกมากมาย

เบนนี	บลังโก	เป็นทั้งโปรดิวเซอร์	นักแต่ง

เพลงและนักดนตรีมากความสามารถ	อัลบั้ม

ล่าสุดของเขา	FRIENDS	KEEP	SECRETS 

และ	FRIENDS	KEEP	SECRETS	2	มียอด

สตรีมมากกว่า	8	พันล้านครั้ง	ก่อนหน้านี้เราได้

เห็นเขาจากการร่วมงานกับ	Justin	Bieber	ใน

เพลงดังอย่าง	Lonely	และเพลง	Eastside	ที่

ร่วมงานกับ	ฮัลซีย์	และ	คาลิด	อีกด้วย

BTS	บอยแบนด์สัญชาติเกาหลีใต้ที่เป็น

ที่รักของแฟนๆ	ทั่วโลก	นับ

ตั้งแต่การเปิดตัวของพวกเขาใน

ปี	2013	สมาชิกในวงประกอบ

ไปด้วย

อาร์เอ็ม,	จิน,	ชูกา,	เจ

โฮป,	จีมิน,	วี	และ	จอง	กุก 

ชื่อเสียงของพวกเขาเพิ่มขึ้น

จากการแสดงชั้นยอดในแต่ละ

โชว์ของพวกเขา

รวมถึงเพลงที่เป็น	self-

produce	และแฟนเซอร์วิสที่

อี สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ทำาให้แฟนๆ	โดนตกกันไปหลายๆ	คนเลยที

เดียว	พวกเขาถือได้ว่าเป็น	pop	ไอคอนของ

ศตวรรษที่	21	ที่ทำาลายสถิติโลกนับครั้งไม่

ถ้วน	รวมไปถึงบัตรคอนเสิร์ตของพวกเขาที่

ขายหมดภายในไม่กี่นาที

Snoop	Dogg	แรปเปอร์ระดับตำานาน

ที่เป็นทั้งนักร้อง	นักเขียนเพลง	นักแสดง	ดี

เจ	นักธุรกิจ	และไอคอนของใครๆ	หลายๆ	

คน	เจ้าของเพลงฮิตสุดไอคอนิกอย่าง	Drop	

it	Like	it’s	Hot	และ	Young	Wild	and	

Free	ที่ทำาร่วมกับ	Wiz	Khalifa

นอกจากผลงานเพลงท่ีโด่งดังไปท่ัว

โลก	Snoop	Dogg	ยังเป็นนักธุรกิจด้านความ

บันเทิง	เทคโนโลยี	ไลฟ์สไตล์	และเป็นเจ้าของ

แบรนด์สำาหรับผู้บริโภคทั่วโลก	ทั้งอาหาร	

เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมกัญชาอีกด้วย.

Interthaipost69@gmail.com

หนุ่มเขาจะคอยดูเรื่องโปรดักชั่น	ซึ่งเขาจะจริงจัง

ทำาเต็มที่อยากให้ผลงานออกมาดี	เพราะเรื่องนี้มี

ซีจีค่อนข้างเยอะค่ะ	ตรงไหนที่ฝ้ายช่วยพี่หนุ่มได้

ก็ทำาหมดทุกหน้าที่ค่ะ	พยายามเป็นทั้งหน้าบ้าน

และหลังบ้านให้กับพี่หนุ่มอย่างดีที่สุดค่ะ	ฝาก

ติดตามด้วยนะคะ	เพราะนักแสดงมาร่วมงาน

ในเรื่องนี้เยอะมากๆ	ค่ะ	แต่ละท่านฝีมือจัด

จ้าน	ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะ”

‘หนุ่ม อรรถพร’ร่วมงาน‘โมโน ไทยซีรีส์’

ด้านภรรยา‘ฝ้าย อริญรดา’ดูแลการเงิน

Bad Decisions รวมศิลปินกับโปรดิวเซอร์

จาก เค-ป๊อป ไปจนถึงแรปเปอร์ระดับโลก

‘ลัสส์	LUSS’ปล่อยซิงเกิลใหม่

ได้‘แพทริคอนันดา’มาฟีเจอริง

แม้จะปล่อยอัลบั้ม	“One	for	the	

Road”	ที่เต็มไปด้วยงานเพลงซาวด์เท่ๆ	ดนตรี

มีเสน่ห์เฉพาะตัวออกมา	ที่มีเพลงดัง	“โต๊ะ

เดิม”	ออกมาให้ฟังกันตั้งแต่ปี	2562	และยัง

ไม่มีอัลบั้มชุดใหม่ออกมาให้ฟังกัน	แต่	ลัสส์	

(LUSS)	วงดูโอของเบน-ศิรสิทธิ์	ตั้งบุญดวง

จิตต์	กับปั้น-นลพรรณ	อัมพุช	ก็ยังปล่อย

ซิงเกิลให้แฟนๆ	ได้สัมผัสกับผลงานของพวก

เขาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด	ในช่วงเวลาที่ฟ้าฝนพรำายามนี้	

“ลัสส์”	ก็มีเพลงใหม่ออกมาให้ฟังกันอีกแล้ว	กับ	

“ขี้แง	(Loser)”	เพลงอ้อนๆ	ที่ช่วยฮึดใจ	ฮีลความ

รู้สึกของใครก็ตามท่ีไม่พร้อมจะปล่อยใคร

ไป	ชอบกลับไปหาเขาทุกที	และท่ีทำาให้เพลง

น้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึนก็คือ	ศิลปินหนุ่มมาแรง	

“แพทริคอนันดา”	เจ้าของเสียงซ้ึงๆ	ในเพลง

ดังอย่าง	คนไกล,	Lavender,	จันทร์อังคารพุธ

พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์,	วงกลม,	Oasis	ฯลฯ	ที่

มาร่วมฟีเจอริงเติมมิติอารมณ์	รวมทั้งซาวด์

ใหม่ๆ	ให้กับ	‘ขี้แง	(Loser)’	ได้อย่างลงตัว	

โดยหนุ่ม	‘แพทริคอนันดา’	ยังเป็นศิลปินคน

แรกที่มาฟีเจอริงกับ	‘ลัสส์’	อีกด้วย

โดยมิวสิกวิดีโอ	‘ขี้แง	(Loser)’	ก็ทำา

ออกมาได้อย่างมีสไตล์	เพิ่มความพิเศษและ

เสน่ห์เฉพาะตัวให้กับเพลงนี้มากขึ้น	เป็น

ความโรแมนติก	เป็นบรรยากาศของความ

รักที่สัมผัสได้เฉพาะจากภาพและเพลงของ	

‘ลัสส์’	เท่านั้น	เข้าไปชมกันได้ที่	Youtube:	

Wayfer	Records	โดยวอร์นเนอร์	มิวสิค

เบนนี บลังโกเบน ซินแคลร์สนูป ด็อกก์



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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 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

 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

“ตนกลา ทู โกล 2565”    อารดา เฟ� องทอง รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ(DITP)  

ประธานพิธีปดโครงการ “ตนกลา ทู โกล” 2565 ประกาศความสําเร็จโครงการ “สราง SMEs 

ไทยสูเวทีการคาสากล” มอบโลรางวัลใหผูชนะรางวัลการเขียนแผนธุรกิจเชิงสรางสรรค และ

รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑเชิงสรางสรรค โดยมี ศรัณยา สี่พร ผอ.โครงการตนกลา ทู โกล 

รวมแสดงความยินดี ที่ โรงแรมเอส 31 สุุขุมวิท

รพ.ธนบุรี บํารุงเมือง จัดสัมมนาใหความรู “ภัยรายของโรคตับ”     แพทยหญิงเกศรินทร 

ถานะภิรมย  แพทยอายุรกรรมท่ัวไประบบทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ท่ีใหเกียรติ

มาเปนวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา  โดยมี นายแพทย พิชญา  นาควัชระ  ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง และ แพทยหญิงวโรชา มหาชัย ผูอํานวยการศูนยทางเดิน

อาหารและตับ โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง มอบกระเชาขอบคุณและรวมเปนประธาน

เปดงานสัมมนา ใหกับประชาชนที่สนใจ ที่ รพ.ธนบุรี บํารุงเมือง 

แบรนดอันดับ 1     อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผูอํานวยการ บมจ.เพรซิเดนท 

เบเกอรี่ ผูผลิตและจําหน�ายขนมปงฟารมเฮาส รับรางวัล No.1 Brand Thailand 2021-2022  

จัดโดย Marketeer ตอกย้ําแบรนดอันดับ 1 ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในใจผูบริโภคทั่วประเทศ 

หมวดเบเกอรี่ 5 ปซอน เม� อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม ณ หองฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม

เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

ศูนยสุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต เดินทางเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน    ศูนย

สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตอยอดการ

สรางคุณคาสุวรรณภูมิสูงานนวัตกรรมสรางสรรค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา

2 พันธมิตรยักษใหญในเครือ เซ็นทรัล 

รีเทล "เพาเวอรบาย" ผูนําศูนยรวมสินคา

อิเล็กทรอนิกส ผนึก  "บีทูเอส" ผูนําศูนยรวม

หนังสือ และอุปกรณเคร� องเขียน พลิกโฉม

ครั้งใหญ “เพาเวอรบาย x บีทูเอส” เซ็นทรัล 

พระราม 2 ภายใตคอนเซ็ปต “The Perfect 

Match for all Passionate Lifestyle” ไลฟ

สไตลฮับแหงใหมสําหรับคนรักเทคโนโลยี 

และการอานท่ีใหญท่ีสุดยานพระราม 2 เติมเต็ม

ความสมบูรณแบบ และตอบโจยททุกไลฟสไตล

ของทุกคนในครอบครัว ครบครันดวยสินคา

อิเล็กทรอนิกส เคร� องใชไฟฟา แกดเจ็ต 

หนังสือ และอุปกรณเคร� องเขียน ที่ทันสมัย

ที่สุดของกรุงเทพฯ ฝงตะวันตก แบบไมตอง

เดินทางเขาเมืองอีกตอไป พรอมมอบประสบ

การณการชอปปงที่สนุกกวาที่เคย ตั้งเปาเพิ่ม

ยอดขายขึ้นอีกกวา 20%  

นายวรวุฒิ พงศชินภัค กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด ใน

เครือ เซ็นทรัล รีเทล กลาววา “นับเปนความ

รวมมือที่ยิ่งใหญอีกครั้งของ 2 พันธมิตรทาง

ธุรกิจระหวาง เพาเวอรบาย และบีทูเอส ที่

ไดรวมกันเนรมิตโฉมใหม “เพาเวอรบาย x 

บีทูเอส” เซ็นทรัล พระราม 2 ภายใตคอนเซ็ปต 

“The Perfect Match for all Passionate 

Lifestyle” เพ� อมอบปรากฏการณการชอปที่

สมบูรณแบบใหกับผูบริโภคในโซนกรุงเทพฯ 

ตะวันตก พรอมเติมเต็มความสมบูรณแบบ 

ใหกับทุกไลฟสไตลของทุกคนในครอบครัว 

โดยเพาเวอรบาย ยังคงตอกย้ําความเปนผูนํา

ศูนยรวมสินคาอิเล็กทรอนิกส ดวยคัดสรร

สินคา Multi-Brands ท้ังเคร� องใชไฟฟา แกดเจ็ต

ไอที และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย 

ครบทุกประเภทรายการจากหลากหลาย

แบรนดชั้นนําระดับโลกกวา 20,000 รายการ 

ประกอบดวย 8 โซนหลัก ไดแก Vision & 

Sound Gallery, Gadget Paradise, Mobile 

Solution, Computer, Game Arena, Small 

Appliance และ Air Zone พรอมเพิ่มจุดเดน

ใหกับสาขานี้ดวยโซน “Shop-in-Shop” จาก 

5 แบรนดดังอยาง แบรนดเคร� องเสียงชั้นนํา 

JBL, เคร� อใชไฟฟาในครัวช� อดัง MEX, 

คอมพิวเตอรคุณภาพ Acer พรอมดวย 2 

โซนฮอตเอาใจเหลาเกมเมอร โดยเฉพาะ 

PlayStation และ Nintendo โดยมั่นใจวา

ดวยจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทฯ ที่มาชวยเสริม

แกรงใหความรวมมือในครั้งนี้ จะไดรับการ

ตอบรับที่ดียิ่งจากลูกคา และเปนฮับแหงใหม

ที่จะสงมอบความสุข ใหกับลูกคาทุกเจนเนอ

เรชั่นในยานกรุงเทพฯ ตะวันตก”  

นายอเล็กซองด ฮัมเมล ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

มหาชน และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 

บีทูเอส จํากัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กลาว

ดวยวา  “บีทูเอสไมเคยหยุดพัฒนาตามเทรน

พลิกโฉมใหม ‘เพาเวอรบาย x บีทูเอส’ เซ็นทรัล พระราม 2

เนรมิตไลฟสไตลฮับแหงเทคโนโลยี และหนังสือที่ทันสมัย             

ของผูบริโภค ที่จะตอบรับไลฟสไตลของ

คนยุคนี้ดวยมุมมองใหมๆ ทั้งดานสินคาและ

บริการ เราเปลี่ยนบีทูเอสใหพื้นที่รวมตัวของ

คนมี “Passion” ตอบโจทยการใชชีวิตได

ครบครันที่สุดแบบไมตองเดินทางเขาเมืองอีก

ตอไป ตอกย้ําการเปน Landmark Destination 

ที่ดีที่สุดของทุกพื้นที่ บีทูเอส เซ็นทรัล 

พระราม2 นี้ เรามี 5 

โซนไฮไลท ที่จะมอบ

ประสบการณการชอปปง

ใหกับลูกคา ไดแก BOOK  

Space โซนหนังสือที่

ตอบโจทยทุกไลฟสไตล

ของคนรุนใหม ครบครัน

ทุกหมวดสินคา, Sta-

tionery Space เคร� อง

เขียนหลากหลายดีไซน

ที่คัดสรรมาจากทั่วทุก

มุมโลก, PLAY & LEARN 

พื้นที่เสริมทักษะสรางจินตนาการสําหรับเด็ก

ทุกชวงวัย, Art &Craft Space สรางสังคม

ของผูหลงใหลงานศิลปะ งานประดิษฐ และ 

Lifestyle Space พื้นที่รวมสินคาไลฟสไตล

ของคนรุนใหม”     

สําหรับ “เพาเวอรบาย x บีทูเอส” ที่

ชั้น 4 เซ็นทรัล พระราม 2 มีพื้นที่กวา 2,400 

ตร.ม. ถูกออกแบบภายใตคอนเซ็ปตGateway 

To The South หรือ ประตูสูภาคใต โดยได

ดึงความงดงามจากทองทะเลมาเปนแรง

บันดาลใจในการออกแบบทั้ง เกลียวคล� น 

ฟองอากาศ เรือประมง เพิ่มความสบายตา

ดวยโทนสีฟาน้ําทะเล ทุกพื้นที่ถูกเช� อมโยงถึง

กันดวยการจัดเลยเอาทภายในรานใหเปน 

Seamless Shopping Experience สราง

ประสบการณชอปปงแบบไรรอยตอ เพ่ิมความ

สะดวกสะบายในการชอปใหกับลูกคายิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะลูกคาที่มาเปนครอบครัว พอแม

สามารถเดินชอปปงสินคาอิเล็กทรอนิกส ไอที 

สวนลูกๆ ก็เพลิดเพลินกับโซนหนังสือ เคร� องเขียน 

ซึ่งอยูภายในพื้นที่เดียวกันได เรียกไดวาตอบ

ทุกโจทย ไลฟสไตลของทุกเจนเนอเรชั่นใน

ครอบครัวเลยทีเดียว  
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๔๐๒/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางสาวกษิรา ชีวรัตน ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ไดย� นฟอง นางสาวจินตนาหรือพัทธนันทหรือนิษฐชภัค แววโกสินทร จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก

ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๕๘๘,๑๙๗.๙๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับ

หนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคํา

สั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวจินตนาหรือพัทธนันทหรือนิษฐชภัค แววโกสินทร จําเลย ทราบแทนการสงหมาย

เรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา  ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาว

และขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง     

                

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๘๑๐/๒๕๖๕

 

 ดวย บรรษัทประกันสินเช� ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยนางสาวปวีณา พันธุธนุสร หรือนางสาววนิดา 

รักขะนาม หรือนางสาวธีราพร ผองแผว หรือนายพิเชษฐ อัมพลานุกูล ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางสาวณัชชารียหรือพัชรา ยอดดี ท่ี ๑ นายพิศาล สุขสถาน ท่ี ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๓,๕๒๓,๗๐๒.๖๙ บาท และจําเลยมีหน้ีสินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหน้ีสินและตองตามขอสันนิษฐาน

ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๔)(๙) ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของจําเลยท้ังสองเด็ดขาด  

และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายพิศาล สุขสถาน จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

เอพี ไทยแลนด เปดแผนธุรกิจบานเด่ียว ข้ึนแทนเบอร 1 เจาตลาด      บมจ. เอพี ไทยแลนด 

ผูนําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ นําโดย รัชตชยุตม นันทโชติ รองกรรมการ

ผูอํานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุมสินคาบานเดี่ยว รวมดวย พิมพรรณ ปรีชานนท 

ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด และพัฒนาสินคาบานเดี่ยว แถลงขาวเปดแผน

ธุรกิจบานเดี่ยวเอพี ยืนหนึ่งครองแชมปซูเปอรสตารแหงป  ดวยมารเก็ตแชรอันดับ 1 พรอม

ตอบโจทยชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได ดวยแบบบานที่พัฒนาขึ้นภายใตปรัชญา ‘Functional is 

Beautiful มากกวาพื้นที่อยูอาศัย แตคือบานที่เขาใจทุกชีวิต’ ตอกย้ําความแข็งแกรงที่สุด

ในอุตสาหกรรมกับแผนเปด 18 โครงการใหม ดวยแบบบานใหมยกเซ็ต 17 โมเดล อีกหนึ่ง

เซอรไพรสพิเศษ สงแบรนดนองใหมลาสุด บุกตลาด 3-5 ลานบาทเจาะกลุม Gen M และ 

Gen Z ในโซนปริมณฑล  

ดร.ชัยชนะ ผูอํานวยการ EDTA เปดเวทีแขงขันไอเดียธุรกิจ “Craft Idea”     ดร.ชัยชนะ 

มิตรพันธ ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ( ETDA ) กระทรวง

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานเปดงานการแขงขันเพ� อหาสุดยอดแผนธุรกิจ

อีคอมเมิรซชุมชนในกิจกรรม “Craft Idea” สรางสรรคธุรกิจออนไลน สรางรายได ชุมชนย่ังยืน 

พรอมดวย คุณอัจฉราพร หมุดระเดน ผูอํานวยการฝายส� อสารองคกรและหัวหนาสถาบัน 

ADTE สพธอ. และปริญญา สุวรรณชินกุล เจาหนาที่บริหารอาวุโส สํานักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส ใหเกียรติรวมงาน และทีมที่สามารถควารางวัลชนะเลิศ ไดแกทีม This 

heart for The Community (หัวใจดวงนี้เพ� อชุมชน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรควาเงิน

รางวัล 100,000 บาทไปครอง ณ ชั้น 6 หองออิดทอเรียม ทรูดิจิทัล พารค สุขุมวิท101

เพาเวอร มอลล (POWER MALL) 

จัดโปรโมช่ันพิเศษ “POWER MALL SHOPPING 

FEST ลดราคาทาชอป” ชวนชอปรับฤดูฝน 

พบเคร� องใชไฟฟาและสินคาไอทีจากแบรนด

ชั้นนํา ยกขบวนมาลดราคา พรอมโปรโมชั่น

สุดพิเศษมากมาย อาทิ สินคาลดสูงสุด 40%, 

สมาชิก M CARD ลดเพ่ิม 15% ทุกวัน เม� อใช

คะแนน M POINT แลกเทายอดซื้อ, พรอม

ลดเพ่ิมสูงสุด 27% หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

32,000 บาท จากบัตรเครดิตที่รวมรายการ 

ตั้งแตวันนี้ - 31 สิงหาคม ที่ Power Mall 

เดอะมอลลทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม พารากอน, 

เดอะคริสตัลเอสบีราชพฤกษ และศูนยการ

คาบลูพอรต หัวหิน หรือ ชอปออนไลนไดที่

เว็บไซต Monline.com คลิก https://bit.

ly/3PJ1UT9  

บริษัท โรบอท เมคเกอร จัดใหญ

ฉลองครบรอบ 9 ป ชอปสุดคุมกับออโตบอท 

ยกขบวนสินคาลดราคาสูงสุด 50% และของ

แถมสุดคุมมากมาย ในงานบานและสวนแฟร 

2022 ที่เดียวเทานั้น เตรียมพบกับโปรโมชั่น

พิเศษ ไดแก ลดเพิ่ม Ontop 10 % เม� อชําระ

เต็มจํานวน หรือ ผอน ชิล ชิล 0% 10 เดือน 

(กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ) สามารถแลก

ซื้อเคร� องดูดฝุนไรสายรุน FC20 เพิ่มในราคา 

4,900 บาท หรือ หุนยนตถูพื้นรุน Everybot 

ในราคา 5,900 บาท (จํากัด 1 ใบเสร็จ ตอ 

1 สิทธิ์ เทานั้น) และรวมรับของแถมตาม

เง� อนไขที่กําหนด  ตอที่ 1 เม� อซื้อครบ 5,000 

บาท รับฟรี! รม Autobot มูลคา 590 บาท 

ตอที่ 2 เม� อซื้อครบ 15,000 บาท รับฟรี! เตา

ปงยางอเนกประสงคพรอมหมอสุกี้ มูลคา 

1,190 บาท ตอท่ี 3 เม� อซ้ือครบ 25,000 บาท 

รับฟรี เตาอบระบบไอน้ํา มูลคา 3,990 บาท 

ชอปสินคาแบรนด AUTOBOT ในงานบาน

และสวนแฟร 2022 ไดที่ โซนเคร� องใชไฟฟา 

ตําแหน�งทางเดินหลัก O บูธ O32-33 และ 

O11-12 ตั้งแตวันที่ 5 – 14 สิงหาคม หรือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.autobot-

vacuum.com Facebook: https://www.

facebook.com/robotmaker หรือ LINE: @

autobot หรือโทร. 0-2215-2577

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร ศูนยการคาจังซีลอน ปาตอง 

ภูเก็ต กลาววา “ศูนยการคาจังซีลอน ได

ดําเนินการตกแตงพื้นที่บริเวณชั้นใตดินใหม 

ดวยการ จัดสรรพ้ืนท่ีและรวบรวมรานคาใหม

ที่น�าสนใจ ตอบสนองไลฟสไตลของนักชอป

ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมากย่ิงข้ึน บนพ้ืนท่ี

ทั้งหมดกวา 7,000 ตรม. ของชั้นใตดิน

ภายในอาคาร The Jungle ประกอบไปดวย โซน 

Food Bazaar ศูนยรวมอาหารไทย อาหารข้ึนช� อ

ของ จ.ภูเก็ต อาหารนานาชาติหลากหลาย

เมนูความอรอย ทั้งคาวหวานราคาประหยัด 

สบายกระเปา ในบรรยากาศการตกแตงแบบ 

Modern Chinese Style พรอมเสริมจุดแข็ง

แก Food Bazaar ดวย โซน Grab & Go 

เทรนดใหมมาแรง อาหารพรอมรับประทาน

แบบเรงดวน สะดวกสบายดวยเมนูท่ีหลากหลาย 

ชวยเพิ่มเวลาชอปและอิ่มทองไปพรอมกัน 

นอกจากนั้น เรายังไดเพิ่มโซนใหม Street 

ศูนยรวมสินคาไลฟสไตลครบครันตอบทุกโจทยความตองการของนักชอปทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมากยิ่งขึ้น  

Fashion เอาใจสายแฟช่ันท้ังไทยและตางประเทศ 

ดวยการนําเส้ือผาและแอกเซสซอรีหลากหลาย

สไตล อาทิ Street, Sport, Casual wear, 

Beach wear, IG Fashion ทั้งสายหวาน สาย

เปร้ียว สายหาวมาครบทุกไอเทม สามารถนํามา 

Mix & Match จบ ครบ ตั้งแตหัวจรดเทา

ในราคาสุดคุมคา”

นายประวิช ยังกลาวเพ่ิมเติมวา “สําหรับ 

โซน Thairapy ท่ีเปนท่ีช� นชอบของนักทองเท่ียว 

และมีช� อเสียงในดานบริการนวดแผนไทย 

สปาเพ� อสุขภาพ และผลิตภัณฑสปาจาก

ธรรมชาตินั้น เราไดเพิ่มพื้นที่ใหใหญขึ้นกวา 

3,000 ตรม. และเพิ่มบริการดานความงาม 

ทรีทเมนทตางๆ บริการ Tattoo และราน

จําหน�ายของที่ระลึกของฝาก จ. ภูเก็ต สินคา

หัตถกรรม (Handicraft) และของตกแตงบาน

หลากดีไซน (Home Decor) จากทุกภาคของ

ไทยไวตอนรับนักทองเที่ยวอีกดวย

ซึ่งเรามั่นใจวา การปรับปรุงโซนนิ่ง

พรอมตกแตงช้ันใตดินคร้ังน้ี รวมถึงการคัดสรร

รานคาใหมๆ  ท่ีมีคุณภาพ จะสามารถตอบโจทย 

Lifestyle ของนักชอปทั้งชาวไทย และนัก

ทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป  ใหสนุกกับการชอปปง

และผอนคลายไปพรอมๆ กัน โดยคาดวาจะ

สามารถเปดใหบริการโซนชั้นใตดิน (ชั้น B) 

ไดทั้งหมดในเดือน พ.ย. 65 นี้”

สําหรับผูที ่สนใจเชาพื้นที่ สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0-2381-

3287-9 ตอ 171-174 และ 0-7660-0111 

ตอ 500-505 ไดทุกวันจันทร-ศุกร ตั้งแต

เวลา 09.00 – 18.00 น. หรืออีเมล cr-ls_

group@jungceylon.com

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ตอนรับ

เดือนสิงหาคมดวยโปรโมชั่นบุฟเฟตอาหาร

ไทยสุดคุม เอาใจคนรักอาหารทะเลกับ 30 

เมนูซีฟูดสดใหม พรอมดวยอาหารไทย 4 ภาค 

ท่ีรังสรรคความอรอยอยางพิถีพิถันทุกข้ันตอน

จากฝมือเชฟไทยรุนใหม อรอยเต็มอิ่ม 2 

ชั่วโมงเต็ม ในราคาทานละ 1,490++ บาท 

ตั้งแต 1 สิงหาคม –  31 ตุลาคม ศกนี้ พรอม

โปรโมชั่นสุดคุมตอที่ 2 “มา 4 จาย 3” ตลอด

เดือนสิงหาคม ศกนี้

อรอยกับเมนูซีฟูดไฮไลท ไดแก “ซีฟูด

ออนไอซ” ชุดทะเลรวมที่อัดแน�นดวย ปู กุง 

หมึก และหอยแมลงภู ทั้งยังมีเมนูพรีเมียม

ปรุงสดเสิรฟรอนๆ ไดแก “ปูทะเลน่ึงนํ้าจ้ิมซีฟูด” 

“ปูทะเลค่ัวพริกเกลือ” ปูทะเลตัวใหญเน้ือแน�น

ผัดกับพริกเกลือหอมๆ และ “กุงแมน้ํายางน้ํา

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ยกทะเลมาไวกลางทองหลอ 

อรอยสุดคุมกับบุฟเฟตเมนูซีฟูดและอาหารไทย 4 ภาคกวา 30 เมนู

จิ้มซีฟูด” กุงแมน้ําขนาด 3-4 ตัว/กิโล ยาง

บนเตาถาน (สามารถเลือกกุงได 1 เมนู และ 

ปู 1 เมนู ตอทาน) นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหาร

ทะเลอ� นๆ อาทิ “ตมยําทะเล” “กุงทอดกระเทียม” 

“หมึกนึ่งมะนาว” “ผัดฉาทะเลรวม” “ผัด

เคร� องแกงหมึกและกุง” “หอยแมลงภูผัด

พริกเผา” “กุงอบเกลือ” “ตําไหลบัวทะเล” 

“ทะเลผัดพริกขี้หนูสวน” “ทะเลผัดผงกะหรี่” 

“แกงสมกุงหน�อไมดอง” พรอมดวยเมนู

อาหารไทย 4 ภาค และของหวานรวมกวา 

30 เมนู (ไมรวมเคร� องด� ม) อาทิ “หมี่ฮกเกี้ยน

กุงแมน้ํายาง” ความอรอยสไตลภูเก็ตแท “ยํา

ขนมจีนโบราณ” “ไหลบัวผัดกุง” “หมูพริก

ไทยดําแดดเดียว” “แกงเขียวหวานลูกชิ้น

ปลากราย” “น้ําพริกมะขามออน” “ไขพะโล

หมูนอนตอง” “ขาวตมน้ําวุน” “ผลไมรวม”

อิ่มอรอยกับอาหารไทยในบรรยากาศ

สุดหรู พรอมมาตรการปองกันไวรัสโควิด-19 

อยางเครงครัด รานอาหารไทย “ทองหลอ” 

ณ โรงแรมสเตยบริดจ สวีท กรุงเทพฯ 

(ทองหลอ ซอย 5) เปดใหบริการทุกวัน 

ตั้งแตเวลา 10.30 – 21.00 น. พรอมดวย

บริการเดลิเวอรี่ผาน ไลน ออฟฟเชียล: @

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดตัวหลักสูตร 

“Skills4Life” อยางเปนทางการคร้ังแรก หลักสูตร

พัฒนาทักษะจําเปนในชีวิตและการทํางาน 

โดย CMU Lifelong หรือ วิทยาลัยการศึกษา

ตลอดชีวิต ภายใตพันธกิจดานการสงเสริม

โอกาสในการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย

และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4) มุงพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ใหพรอมกับการผันเปลี่ยน

ของโลกใบนี้ ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม โดยขยายขอบเขตวิชาความรูที่

กวางขึ้น มีความเหมาะสมแกการนําไปใชไม

เพียงแตนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

เทานั้น แตยังนําไปสูการปรับใช ในองคกร 

และหน�วยงานภายนอกไดอีกดวย งานเปดตัว

คร้ังน้ี จัดข้ึนอยางสมเกียรติ ณ โรงภาพยนตร

เอสเอฟเอ็กซ เมญา เชียงใหม (SFX Cinema 

MAYA) โดยศาสตราจารย ดร. นายแพทย

พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน

เปดตัวโครงการ

ภายในงานผูเขารวมยังไดรับฟงการ

บรรยายเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานกับการบรรยายพิเศษจาก คุณ

จักรพันธ แกวศรีจันทร Managing Director 

จาก Q Hunter Recruitment ในหัวขอ “HR 

Talent Search and Management of Future 

Skill” ความสําคัญของการปรับรูปแบบการ

เรียนรูที ่มุ งเนนการเสริมทักษะ Soft skills 

ควบคูไปกับการสงเสริมทักษะ Hard skills 

มช.เปดตัวหลักสูตร “Skills4Life” มุงสรางบุคลากรคุณภาพ เติมเต็มสังคม ขับเคล� อนเศรษฐกิจไทย

ใหกับคนทํางานในปจจุบัน พรอมทั้ง รอง

ศาสตราจารย ดร.ปรารถนา ใจผอง ผูอํานวยการ

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ รอง

ศาสตราจารย ดร.นัทธี สุรีย รองผูอํานวยการ

ฝายนวัตกรรมการศึกษา รวมเปดกวางทาง

ความคิดไปกับหลักสูตร “ฟูมฟกทักษะสําคัญ

ในชีวิตและการทํางาน Skills for Life” อีกดวย

โครงการ Skills4Life หลักสูตรฟูมฟก

ทักษะสําคัญในชีวิตและการทํางาน Skills4Life 

เพ� อยกระดับทักษะ Soft skills อยางมีมาตรฐาน 

โดยผูเชี่ยวชาญและคณาจารยที่มีความรู

และประสบการณตรง ทั้งจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมออกแบบ

หลักสูตรจํานวนกวา 20 ทาน จํานวน 

16 หลักสูตร ที่แบงออกเปน 4 ดานหลัก

ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 

thinking) การวางแผนและกลยุทธ ในการ

ทํางาน (Planning and ways of working) 

การส� อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ (Com-

munication) และ การ

ปรับตัวและการเรียนรู 

(Mental Flexibility) โดย

เปนบทเรียนออนไลน

ที่สามารถเขาถึงไดจาก

ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากน้ี

แพลตฟอรมการเรียนรู 

Skills4Life ยังมีแบบ

ทดสอบ Soft skills ที่

จะประเมินทักษะที่มี เพ� อใหทราบถึงดาน

ที่ตองสงเสริมหรือดานที่ตองพัฒนาปรับปรุง 

ในชวงระยะการดําเนินงานเพียง 6 เดือน

ท่ีผานมา โครงการ Skills4Life มีความกาวหนา

และไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่ง โดยมี

นักศึกษา บัณฑิตจบใหมและคนวัยทํางาน

เขาเรียนรูบทเรียนออนไลน 12,847 คน และ

ผานกิจกรรมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการของ

โครงการ กวา 4,944 คน

ความพิเศษของ Skills4Life คือ หลักสูตร 

Skills4Life ยึดความตองการของผูเรียนเปนหลัก 

โดยการจัดหลักสูตรที่คํานึงถึงการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทันสมัย และ

ตอบโจทยทักษะที่ผูจางงานตองการในตลาด

แรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

เรียนผานทฤษฎีที่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณไดอยางลึกซึ้ง ในบางพฤติกรรม

สามารถอธิบายไดดวยหลักของจิตวิทยา โดย

ความเขาใจทางทฤษฎีจะสามารถทําใหผูเรียน

เขาใจและแกปญหาไดอยางตรงจุด

เรียนกับผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรง 

ผูสอนในหลักสูตรเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณตรงที่สามารถถายทอดเปน

บทเรียนไดเห็นภาพชัดเจนและเขาใจงาย

เรียนในบทเรียนที่ทันสมัย เนื้อหาของ

หลักสูตรมีการอัพเดทเพื่อให้ตรงกับความ

ตองการของผูเรียน และความตองการของ

ผูจางงานอยูเสมอ

เรียนผานระบบที่เขาถึงงาย เรียนได

ทุกที่ทุกเวลา ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบ

ออนไลน ทําใหผูเรียนสามารถจัดสรรเวลา

เรียนของตนเองได สามารถเลือกเรียนได

ตามความสนใจ และสามารถนําไปประยุกต

ใชไดทันทีหลังจากเรียนจบหลักสูตร

โดยแพลตฟอรมการเรียนรู  Skills4Life 

เปนแหลงเรียนรูที่สามารถเรียนไดจากทุกที่

ทุกเวลา รวมทั้งมีการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงปฏิบัติการ เพ� อตอบโจทยความ

ตองการขององคกร (Tailor-Made Course) 

รวมดวย ซึ่งการดําเนินงานของโครงการได

กอใหเกิดการพัฒนาทักษะ Soft skills พรอม

ระบบสนับสนุนเพ� อพัฒนาทักษะแหงอนาคต

สําหรับคนทุกชวงวัย ผูที่สนใจสามารถเรียน

ออนไลน โดยไมมีคาใชจาย 16 หลักสูตร 

อานรายละเอียดและเริ่มเรียนไดที่ www.

lifelong.cmu.ac.th/skills4life

thonglorcuisine สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-

5426-4646, 0-2000-4701 ติดตามขาวสาร

และโปรโมชั่นใหมๆ ไดทางเว็บไซต www.

thong-lor.com เฟซบุก และอินสตาแกรม 

Thonglor Cuisine หรือติดตามเร� องราวงาน

หัตถศิลปเอาใจคนรักงานฝมือไดท่ีอินสตาแกรม: 

Sri.thonglor
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงลดกักตัวนักท่องเที่ยว

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานจอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงประกาศลด

การกักกันตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 3 วัน นับ

ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-

19 ฮ่องกงกำาหนดให้ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา 7 

วัน และทำาการตรวจซ้ำาขณะกักตัวในห้องของโรงแรมที่กำาหนด แต่มาตร 

การเหล่านี้ทำาให้ผู้อยู่อาศัยในประเทศและชุมชนธุรกิจ ร้องเรียนว่าเป็น

อุปสรรคต่อการเดินทาง ลีประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ระยะเวลากักตัวผู้เดิน

ทางขาเข้าจะลดลงเหลือ 3 วัน ในโรงแรมบวกอีก 4 วัน เฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน

หรือที่โรงแรม

แฉ ตร.ลอนดอนจับเด็กเปลื้องผ้านับร้อย

ลอนดอน • ตำารวจลอนดอนกำาลังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณี

จับเด็กเปลื้องผ้าค้นตัว ซึ่งทำามาแล้วมากกว่า 600 คน ในช่วงกว่า 2 ปี

าจะวัดอารมณ์คนจีนจำานวนไม่น้อยต่อการมา

เยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน ต้องดู

การ์ตูนล้อการเมืองในสื่อของจีน

นี่เป็นตัวอย่างที่ตีพิมพ์ใน The Global Times     

ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงทางการจีนที่ออกมาชนสหรัฐฯ 

ตลอด

สื่อจีนภาษาอังกฤษที่เป็นทีวีก็คือ CGTN หรือ China 

Global Television Network ที่ออกมารายงานข่าวทั้งใน

ประเทศของจีนและต่างประเทศอย่างดุเดือดและรุนแรง

ต่อต้านตะวันตก

ไม่ต้องพูดถึงสื่อภาษาจีนที่ร้อนแรงอย่างยิ่งในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมา

ด้วยการบอกว่าการกระทำาของสหรัฐฯ เป็นเรื่อง 

“จงใจยั่วยุ” และ “แทรกแซงกิจการภายใน” ของจีนอย่าง

ให้อภัยไม่ได้

แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ

ชัดๆ ว่า

“แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ 

ยืนกรานที่จะไปเยือนไต้หวันโดยไม่สนใจข้อกังวลที่ร้าย

แรงและการต่อต้านอย่างแข็งกร้าวของจีน ซึ่งถือเป็นการ

แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง บ่อนทำาลาย

อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรง 

เหยียบย่ำาหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรง ตลอดจนคุกคาม

สันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันอย่างร้าย

แรง” 

เป็นที่มาของการที่ปักกิ่งประกาศระงับความร่วม

มือกับสหรัฐฯ หลายด้าน แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ

การเมืองและการทหาร เช่น เรื่องโลกร้อน

เพราะจีนถือว่าทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างสอง

ประเทศล้วนโยงกับประเด็นการเมืองและความมั่นคงทั้ง

สิ้น

โฆษกสาวจอมกร้าว หัว ชุนอิ๋ง โฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศจีน ประกาศมาตรการตอบโต้หลายข้อ เช่น

ยกเลิกการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพบปะหรือสนทนา

หารือทางโทรศัพท์ และการประชุมระหว่างผู้นำาด้านกลาโหม

ของจีนและสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่ได้กำาหนดวันที่แน่นอน แต่ขอ 

บอกเลิกไปก่อน เพราะความตึงเครียดแห่งสถานการณ์ 

และการยกเลิกการประชุมกองทัพเรือประจำาปี ภาย

ใต้กลไกการปรึกษาหารือด้านการเดินเรือทหารจีน-สหรัฐฯ 

(China-US Military Maritime Consultation Mechanism) 

อีกเรื่องหนึ่งคือ ระงับความร่วมมือในการส่งตัวผู้

อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศ ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายในคดีอาญา และการต่อสู้อาชญากรรมข้ามชาติ 

ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ การประกาศระงับความร่วม

มือในการปราบปรามยาเสพติดกับสหรัฐฯ  

เพราะมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่าน

มา

วอชิงตันไม่พอใจที่จีนไม่สามารถหยดุการลักลอบส่งออก

สารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายฝิ่น หรือที่เรียกว่า synthetic 

opioids ไปอเมริกา

เพราะต่างฝ่ายต่างตีความระดับความร่วมมือต่างกัน

แต่เรื่องจะระงับการเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศนี่ซิที่น่าแปลก

เพราะทั้งสองประเทศน่าจะได้ประโยชน์จากการลด

ภาวะโลกร้อน

แต่เมื่อจีนเห็นว่าจะต้อง “สั่งสอน” อเมริกา ก็ต้องเอา

ทุกเรื่องที่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อสหรัฐฯ ก็ต้องเอาใส่ใน

มาตรการตอบโต้นี้ด้วย

ไม่ใช่ว่าจีนไม่รู้ว่าตัวเองก็จะได้รับผลกระทบจากการ

ระงับความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในหัวข้อเหล่านี้ด้วย

แต่นี่เป็นจังหวะที่ต้องแสดงออกอย่างขึงขัง ต้องเจ็บ

บ้างก็ต้องยอมทน

เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

แต่เพโลซีก็ยังไม่ยอมถอย

ในการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้าย

ในการเยี่ยมเอเชียของเธอ เพโลซีก็ยังแสดงท่าทีท้าทายจีน

อย่างเปิดเผย

เธอยืนยันว่าจีนพยายามโดดเดี่ยวไต้หวันออกจาก

ประชาคมระหว่างประเทศ แต่ไม่อาจขัดขวางเจ้าหน้าที่

สหรัฐฯ ไม่ให้เดินทางไปไต้หวันได้

“เราจะไม่ยอมให้จีนโดดเดี่ยวไต้หวัน พวกเขาไม่ได้เป็น

คนจัดตารางการเดินทางของเรา” 

เธอยืนยันว่าการเยือนไต้หวันเป็นการรักษาสถานะ

ปัจจุบัน (Status Quo) ไม่ได้ต้องการมายุให้ไต้หวัน

ประกาศแยกตัวออกจากจีน

“มันเกี่ยวกับกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวัน 

(Taiwan Relations Act) นโยบายสหรัฐฯ-จีน กฎหมาย

และข้อตกลงทั้งหมดที่กำาหนดความสัมพันธ์ของเรา

คือ เพื่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน และเพื่อธำารงไว้ซึ่ง

สถานะปัจจุบัน” เธอกล่าว

วันต่อมา รัฐมนตรีต่างประเทศ แอนโทนี บลิงเคน 

ออกแถลงการณ์หลังพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่

พนมเปญ ออกมาปะฉะดะจีนอีกรอบ

จึงเป็นอันยืนยันว่าทำาเนียบขาวของประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน นั้นรู้เห็นเป็นใจกับเพโลซีเรื่องการเยือนไต้หวันครั้ง

นี้อย่างแน่นอน

ไม่ว่าไบเดนจะบอกสี จิ้นผิง ระหว่างการพูดจา

ออนไลน์ในเรื่องนี้อย่างไร จีนก็คงไม่เชื่อ

เป็นที่มาของถ้อยประโยคแรงๆ จากรัฐมนตรีต่าง

ประเทศจีน หวัง อี้ ที่บอกว่าสหรัฐฯ เป็นชาติที่ “ไม่อาจ

จะไว้วางใจได้เลย”

อ่านการ์ตูนที่ควรจะขำาขัน แต่ทำาไมจึงสร้าง

ความเครียดมากนักก็ไม่รู้

เพราะโลกยังต้องวุ่นต่อไปครับ.

ถ้

ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเด็กชายผิวดำา เอเอฟพีรายงานข้อมูลที่เผยแพร่

เมื่อวันจันทร์ว่า ราเชล เดอ ซูซา กรรมาธิการเด็กของอังกฤษ กล่าว

ว่า เธอตกใจอย่างที่สุดกับตัวเลขดังกล่าว หลังได้รับจากตำารวจนครบาล

ลอนดอน คำาขอของเดอ ซูซา เกิดขึ้นหลังตำารวจลอนดอนถูกบีบให้ขอ 

โทษเมื่อเดือนมีนาคมจากคดี “Child Q” ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการสอบสวน

การกระทำาผิดอย่างร้ายแรงของตำารวจ 4 ราย โดยเด็กนักเรียนหญิงผิวสี

วัย 15 ปี ถูกตำารวจหญิงจับเปลื้องผ้าจนหมดเพื่อค้นตัวเมื่อปี 2563 หลัง

ถูกเข้าใจผิดว่าพกกัญชา 

กาซาคำานวณสูญเสียหลังพักรบอิสราเอล

กาซาซิตี • ประชาชนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาต่างพากันช็อกหลังลอด

ผ่านซากปรักหักออกมาเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งอย่าง

รุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธญิฮาดอิสลามช่วง 3 วันก่อน

หน้านี้ ขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายพักรบ ชีวิตค่อยๆ กลับมาสู่สภาวะปกติ พร้อมกับ

ไฟฟ้าท่ีกลับมาเปิดใช้ได้อีกคร้ัง โรงไฟฟ้าแห่งเดียวในวงล้อมท่ีถูกปิดกั้นเริ่ม

ผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากปิดตัวไป 2 วัน โมฮัมเหม็ด ธาเบต โฆษกบริษัท

ผลิตไฟฟ้ากล่าวกับเอเอฟพีไม่กี่ชั่วโมง หลังจากรถบรรทุกน้ำามันสำาหรับ

โรงผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ฉนวนกาซา ข้อตกลงหยุดยิงมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ทำาให้

มีความหวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะยุติการสู้รบที่คร่าชีวิตผู้คนไป 44 ชีวิต ตาม

การเผยของกระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซา. 

จีนซ้อมรบต่อรอบไต้หวัน

ไทเปจ่อฝึกใช้กระสุนจริง

อ่านอารมณ์ร้อนแรงของจีน

ผ่านการ์ตูนประกอบถ้อยแถลง

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------
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 ดวย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยนายถนอมศักดิ์ สุวรรณมณี ผูรับมอบอํานาจ โจทก 

ไดย� นฟอง นายราชัน เพชรธรรมรงค จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๔,๗๕๕,๗๔๓.๕๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายราชัน เพชรธรรมรงค จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ปักกิ่ง/ไทเป • กองทัพจีนประกาศซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศรอบเกาะ

ไต้หวันต่อเนื่องในวันจันทร์ หลังเสร็จสิ้นการซ้อมรบใหญ่ที่สุด 4 วันเพื่อตอบโต้

การมาเยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ส่วน

ไต้หวันจะซ้อมรบเช่นกันในสัปดาห์นี้ด้วยกระสุนจริง

รอยเตอร์, เอพีและเอเอฟพีราย                                                       

งานการประกาศซ้อมรบต่อเนื่องของ 

กองทัพจีนรอบเกาะไต้หวัน เมื่อวันจันทร์

ท่ี 8 สิงหาคม 2565 หลังเสร็จส้ินการ

ซ้อมรบใหญ่ท่ีสุด 4 วันเมื่อวันอาทิตย์ 

เพื่อตอบโต้การมาเยือนไต้หวันของแนน

ซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

กองบัญชาการภาคตะวันออก

ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า จะซ้อมรบร่วม

ทางทะเลและทางอากาศ โดยมุ่งเน้น

ไปที่ปฏิบัติการต่อต้านเรือดำาน้ำาและ

การโจมตีทางทะเล ยืนยันความวิตก

ของนักวิเคราะห์ด้านความม่ันคงหลาย

ราย และนักการทูตที่ให้ความเห็นว่า

จีนจะยังคงกดดันการป้องกันตนเองของ

ไต้หวันอย่างต่อเนื่อง 

ยังไม่มีการเปิดเผยระยะเวลา

และโลเกชั่นที่แน่นอนในการซ้อมรบ

ครั้งใหม่ของกองทัพจีน แต่ไต้หวัน

เริ่มผ่อนคลายมาตรการห้ามเที่ยวบิน

ต่างๆ บินใกล้พื้นที่ 6 แห่งรอบเกาะ

ไต้หวันที่จีนซ้อมรบก่อนหน้านี้ 

ด้านกองทัพไต้หวันแถลงในวัน

เดียวกันว่า จะซ้อมรบโดยใช้กระสุน

จริงด้วยการจำาลองสถานการณ์ป้องกัน

ไต้หวันจากการรุกรานของจีนในวันอังคาร

และวันพฤหัสบดีน้ีท่ีเทศมณฑลผิงตง

ทางใต้สุดของไต้หวัน

หลู่ เว่ย จ๋าย โฆษกกองพันที่                      

8 ของไต้หวัน เผยว่า เราจะซ้อมรบ

จำาลองสถานการณ์โดนศัตรูโจมตีไต้หวัน

โดยจะมีทหารเข้าร่วมซ้อมรบหลาย

ร้อยนาย ร่วมด้วยปืนใหญ่อัตตาจร 40 

กระบอก 

สำานักข่าวเซ็นทรัลนิวส์เอเจนซี                    

ของทางการไต้หวันรายงานในวันเดียว 

กัน อ้างแหล่งข่าวว่าการซ้อมรบด้วย

กระสุนจริงในเทศมณฑลผิงตงที่จะมี

ข้ึนจะมีการฝึกซ้อมของสไนเปอร์, ยาน

พาหนะประจัญบาน, รถหุ้มเกราะและ

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม

ในวันเดียวกันก่อนกองทัพจีน

ประกาศซ้อมรบครั้งใหม่ไม่นาน ประ 

ธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน ให้                                               

การต้อนรับนายกรัฐมนตรีราล์ฟ กอน 

ซัลเวส ของเซนต์วินเซนต์และเกรนา                                                       

ดีนส์ท่ีเดินทางมาเยือนไต้หวัน ไช่กล่าว

ระหว่างพิธีต้อนรับในกรุงไทเปว่า นา 

ยกรัฐมนตรีกอนซัลเวสเผยเมื่อไม่กี่วัน

ท่ีผ่านมาว่า การซ้อมรบของกองทัพจีน                         

ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำาหรับเขาที่จะเดิน

ทางมาเย่ียมเพื่อนๆ ในไต้หวัน คำากล่าว

นี้ประทับใจชาวไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง 

ส่วนหัว ชุนหยิง โฆษกกระ 

ทรวงการต่างประเทศจีน โดนชาวเน็ต

ล้อเลียนอย่างหนักหลังจากเธอโพสต์

ทางโซเชียลมีเดียเมื่อค่ำาวันอาทิตย์ 

บอก แอปไป่ตู้แมปโชว์ว่ามีร้านเกี๊ยว

ซานตง 38 ร้าน และร้านก๋วยเตี๋ยว

ซานซี 67 ร้านในไทเป ไต้หวันเป็น

ส่วนหนึ่งของจีนมาเสมอ

ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหน่ึงโพสต์ตอบ 

โต้ว่า กูเกิลแมปโชว์ว่ามีร้านแมคโดนัลด์ 

17 ร้าน, เคเอฟซี 18 ร้าน, เบเกอร์คิง 

19 ร้าน, สตาร์บัคส์ 19 ร้าน ในกรุง

ปักกิ่ง เพราะฉะนั้นจีนก็เป็นส่วนหนึ่ง

ของอเมริกามาเสมอ.

ติดตามข่าว • ชายชาวจีนยืนอ่านหนังสือพิมพ์รายงานข่าวการซ้อมรบของกองทัพจีนรอบเกาะไต้หวันที่ติดไว้บน

บอร์ดริมถนนในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม



เบรกขึ้นค่าไฟฟ้า

ที่ออกไปแล้วหรือไม่นั้น ส่วนตัวจะไม่ก้าว

ล่วงเพราะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ของ กกพ. สิ่งที่ กกพ.ดูอยู่คือถึงเวลาที่จะ

ต้องดำาเนินการ เพราะต้นทุนผันแปรเพิ่ม 

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงจะต้องดู หากถ้า

ขึ้นค่าเอฟทีจริงๆ มาตรการช่วยเหลือของ

รัฐจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 

เป็นสิ่งที่ต้องหารือร่วมกัน” นายกุลิศกล่าว

นายกุลิศกล่าวว่า ยอมรับว่าจาก

กระแสข่าวที่ระบุถึงสาเหตุที่ทำาให้ค่าไฟฟ้า

สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากกำาลังการผลิตที่ ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายของแปลงสำารวจใน

ทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งก๊าซ

ธรรมชาติเอราวัณ) ภายใต้ระบบสัญญา

แบ่งปันผลผลิต (PSC) กำาลังผลิต  800 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวันนั้น ขณะนี้บริษัท ปตท.

สำารวจและผลิตปิโตรเคมี จำากัด (มหาชน) 

หรือ ปตท.สผ. อยู่ระหว่างเร่งกำาลังผลิต 

เนื่องจากผู้รับสัมปทานเดิมไม่ได้มีการขุด

เจาะเพิ่ม จึงทำาให้กำาลังการผลิตลดลงเหลือ

ระดับ  200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ทั้งนี้ ปตท.สผ.เมื่อได้เข้าพื้นที่เมื่อวัน

ที่ 24 เม.ย.65 ก็ได้เร่งลงทุนและเพิ่มกำาลัง

ผลิตขึ้นมา โดยล่าสุดได้รับทราบข้อมูลว่า

อย่างน้อยๆ จะดันกำาลังผลิตสิ้นปี 2565 

ไม่ให้ต่ำากว่า 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

จากปัจจุบันมีกำาลังผลิตที่กว่า 300 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  จึงต้องใช้เวลาในการ

เร่งกำาลังผลิต 

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ส่วน

การแบกรับภาระค่าเอฟทีของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นั้น 

ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงมาก ซึ่งรัฐบาล

จะเข้ามาดูแล เพราะค่าเอฟทีจะกระทบ

ไปถึงสภาพคล่องของ กฟผ.ด้วย โดยภาค

รัฐจะเข้าไปดูว่าการที่ กฟผ.ได้เข้าไปช่วย

แล้วขาดอะไรไปบ้าง และจะต้องมีการช่วย

เหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้าง ตอนนี้กำาลัง

ทำามาตรการต่างๆ อยู่ อาทิ เงินกู้เพิ่มเติม  

เป็นต้น 

รายงานข่าวกล่าวว่า การที่ กกพ.

มีมติปรับขึ้นค่าเอฟทีดังกล่าว เนื่องจาก

ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงและผลจากเงินบาทที่

อ่อนค่า โดยการปรับค่าเอฟทีครั้งนี้ถือเป็น

อัตราต่ำาสุดแล้ว เพราะยังไม่มีการคืนหนี้

ให้ กฟผ.ที่แบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงมาตั้งแต่

ปี 2564 และหากต้องรับภาระค่าเอฟทีงวด

ใหม่นี้อีกจะทำาให้ กฟผ.แบกรับภาระราว 

1.7  แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 การ

ไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย กฟผ., การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) ได้ออกประกาศตามอัตรางวดใหม่

ให้ประชาชนได้รับทราบตามมติ กกพ.ไป

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

รายงานข่าวจากคณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึง

การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวด

ใหม่ ก.ย.-ธ.ค.65 เพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์

ต่อหน่วย ทำาให้ประชาชนต้องจ่าย 4.72 

บาทต่อหน่วย  แต่ กกพ.ได้เลื่อนการชี้แจง

การปรับขึ้นราคามาแล้ว 2 ครั้ง ท่ามกลาง

กระแสข่าวรัฐบาลเบรกการชี้แจงปรับขึ้น

ราคา และให้กลับไปทำามาตรการเยียวยา 

สร้างความสับสนให้ประชาชนอย่างมากว่า 

สรุปแล้วค่าไฟงวดใหม่วันที่ 1  ก.ย.จะปรับ

ขึ้นตามมติเดิมหรือไม่ หรือมีแนวโน้มปรับ

ลดลง

ในส่วนของ กกพ.ยืนยันว่า ได้ส่ง

เอกสารทุกอย่างให้  3 การไฟฟ้า มีผล

ทางกฎหมายไปแล้วตั้งแต่ 27 ก.ค.เป็นต้น

มา ซึ่งตามหลักการแล้วถ้ารัฐบาลต้องการ

ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ 

ก็สามารถออกเป็นมาตรการเยียวยา

ประชาชนแยกส่วนออกมาเหมือนทุกครั้ง 

ไม่จำาเป็นต้องกลับมติการปรับขึ้นค่าไฟครั้ง

นี้  

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวัน 

ที่ 8 ส.ค.65 ได้พิจารณาทบทวนราคา

ขายปลีกน้ำามันดีเซลประจำาสัปดาห์ โดยมี

มติให้คงราคาน้ำาดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 

บาท โดยเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็น

สัปดาห์ที่ 8 ทั้งนี้เพื่อมีส่วนช่วยลดค่าใช้

จ่ายให้ประชาชน ถึงแม้ว่าราคาน้ำามัน

ดีเซลตลาดโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัว

เพิ่มขึ้นก็ตาม

สถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ราคาน้ำามันดีเซล  (GAS OIL) ลดลง 10.52 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยเมื่อวันที่ 

29 ก.ค.65 ราคาน้ำามันดีเซลอยู่ที่ 134.86 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และลดลงเป็น  

124.34 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเมื่อวัน

ที่ 5 ส.ค.65 ด้วยปัจจัยหลักๆ คือ ราคา

น้ำามันดิบปรับตัวลดลงจากคาดการณ์ความ

ต้องการใช้น้ำามันที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก

ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่

มี โอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ โดย

เฉพาะในสหรัฐฯ และในทวีปยุโรป รวม

ถึงภาวะหนี้สินของประเทศตลาดเกิดใหม่

ต่างๆ และการควบคุมการแพร่ระบาดโค

วิด-19 ในประเทศจีน  ซึ่งเป็นประเทศที่มี

การนำาเข้าน้ำามันมากที่สุดในโลก

รวมทั้งสำานักงานสารสนเทศด้าน

การพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงาน

ปริมาณน้ำามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับ

เพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ 

เนื่องจากความต้องการใช้น้ำามันที่ชะลอ

ตัวลง สำาหรับประมาณการฐานะกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 7 ส.ค.65 

ติดลบ 117,229 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

บัญชีน้ำามันติดลบ 76,784 ล้านบาท และ

บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ  40,445 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนอุดหนุนราคา

น้ำามันดีเซลอยู่ที่ 1.13 บาทต่อลิตร ลด

ลงจากสัปดาห์ก่อนเมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 ที่

อุดหนุนอยู่ที่อัตรา 1.19 บาทต่อลิตร.

 

ขู่บิ๊กตู่

กรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีการ

ดำารงตำาแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรีใน

วันที่ 17 ส.ค.นี้ว่า เป็นสิทธิ์ที่จะยื่นได้หาก

สงสัย เมื่อยื่นแล้วผลออกมาอย่างไรก็ขอ

ให้ยอมรับด้วย และระหว่างนี้ก็หยุดสร้าง

วาทกรรมให้นายกฯ เสียหาย เพราะการ

จะอยู่กี่ปีนั้นนายกฯ ไม่ได้เป็นคนกำาหนด 

แต่กฎหมายกำาหนดเอาไว้ขอให้เข้าใจด้วย

ส่วนที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ถามว่า 8 ปีพอ

หรือยัง นายเสกสกลกล่าวว่า ไม่ใช่เรื่อง

พอหรือไม่พอ หากกฎหมายให้เป็นต่อ 

แล้วประชาชนไว้วางใจก็ต้องเป็น ฉะนั้น

การเมืองต้องไปขอฉันทามติจากประชาชน

ทั่วประเทศ ไม่ใช่จะมาถามว่าพอหรือยัง

“ทั้งนายชลน่านและอุ๊งอิ๊งควรกลับ

ไปถามนายทักษิณ  ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่า

พอหรือยัง เพราะหลอกคนเพื่อเอาอำานาจ

ไปสร้างความร่ำารวย จากการทุจริตชาติ

บ้านเมือง น่าจะพอแล้ว ไม่ใช่มาถามคน

อื่น” นายเสกสกลกล่าว

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรค

และประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจ

ไทย ที่อาศัยผลโพลนิด้าเรื่อง 8 ปีนายกฯ 

เรียกร้องให้ลาออกทันทีว่า แม้ว่านาย

วิชิตจะเป็นผู้รอบรู้เรื่องกฎหมาย แต่ก็ไม่

ควรเป็นผู้พิพากษาในเรื่องอะไรโดยที่ยัง

ไม่มีการตัดสิน ไม่ควรเอาเพียงผลโพลมา

เป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อประโยชน์

ของพรรคตัวเอง ยืนยันว่านายกฯ ยังจะ

ทำางานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป ส่วน

ใครจะไปยื่นตีความการดำารงตำาแหน่ง 8 ปี

ก็สามารถทำาได้ แต่ขอให้เป็นไปตาม

กระบวนการทางกฎหมาย พรรคเศรษฐกิจ

ไทยไม่ต้องทำาตัวเป็นผู้พิพากษาในเรื่อง

อะไรทั้งนั้น เพราะคงไม่มีใครเชื่อถือ 

ขนาดเลือกตั้งซ่อมลำาปางเอาคนเดิมลง

ประชาชนยังไม่เลือกเลย ไม่รู้ว่าเป็นผล

พวงจากประวัติหัวหน้าพรรคหรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกระแส

พรรคการเมืองต่างลงพื้นที่หาเสียงในช่วง

นี้ เป็นเพราะเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ว่า ไม่

หรอก เพราะเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว ไม่ว่า

จะยังไงสภาชุดนี้ก็หมดวาระในช่วงเดือน

มีนาคมปี 2566 อยู่แล้ว ถ้านับจริงๆ ก็เหลือ

ประมาณ 9 เดือน เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุก

คนจะต้องเตรียมการในการเลือกตั้ง 

เมื่อถามว่า จะเป็นอย่างไรหาก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์

ได้อยู่ต่อในประเด็น 8 ปี และเกิดแรง

ต้านจากสังคม นายอนุทินพร้อมจะเป็น 

นายกฯ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มันยัง

ไม่เกิด วันนี้รัฐบาลชุดนี้ทำางานเต็มที่ ทุก

คนทำางานหามรุ่งหามค่ำา และมีภาระที่จะ

ต้องทำางานต่อไป เช่นวันนี้มีการประชุม

เตรียมงานประชุมเอเปก และประชุมกัน

อย่างยาวนานเกือบ 3 ชั่วโมง แสดงว่า

มีเรื่องสำาคัญของประเทศที่เราต้องเตรียม

ตัว เรื่องการประชุมเอเปกเป็นเรื่องชื่อ

เสียงของประเทศชาติ จะไปคิดเป็นการ

เมืองไม่ได้ 

“อยู่ที่นี่ผมก็เป็นลูกน้องท่านนายกฯ 

อยู่ในสภาก็เป็นลูกน้องพี่น้องประชาชน 

เราก็ต้องใช้แต่ละบทบาทให้ถูกต้อง มาอยู่

ที่นี่จะมาเล่นการเมืองมันก็ไม่ได้ เพราะ

ต้องทำางานให้กับบ้านเมือง” นายอนุทินกล่าว

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าว

ถึงเรื่องการดำารงตำาแหน่ง 8 ปีของนายก

รัฐมนตรีว่า 3 ปีที่ผ่านมาวิปรัฐบาลไม่เคย

มีการคุยเรื่องดังกล่าว และคิดว่าคงไม่มี

การคุยกัน เพราะวิปรัฐบาลไม่มีอำานาจ

ไปตัดสินหรือให้ความเห็น แต่อย่างไร

ก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะมีการ 

เตรียมความพร้อมที่จะให้ความเห็นในเรื่อง

ดังกล่าวอยู่แล้ว และในนามของพรรค  

พปชร.ก็จะเดินหน้าทำางานต่อไป โดยเมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมาพรรค พปชร.ได้ไปเยี่ยม

ที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พปชร.ก็ยืนยันว่าจะตั้งใจ

ทำางานเหมือนเดิม ไม่ว่าข้างหน้าจะเป็น

อย่างไร 

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์กำาลังเข้าใจผิดเรื่อง

การดำารงตำาแหน่งนายกฯ 8 ปี จึงบอกให้ไป

ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ ความจริงท่าน

ต้องรู้อยู่แก่ใจ ไปอ่านรัฐธรรมนูญ ม.158 ก็

น่าจะทราบดี เด็ก ป.4 ยังเข้าใจได้ ประกอบ

กับ ม.264 ก็ชัดเจน เพราะรัฐธรรมนูญ 

ฉบับ  2560 ไปรับรองตำาแหน่งนายกฯ 

และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตั้งแต่ได้รับโปรด

เกล้าฯ ในเดือนสิงหาคมปี 2557 และอยาก

ให้ไปอ่านคำาอธิบายประกอบรายมาตรา

ของรัฐธรรมนูญ หน้า 275 อธิบายความมุ่ง

หมายของ ม.158 ไว้เข้าใจง่าย การกำาหนด

ระยะเวลา 8 ปีไว้ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาด

อำานาจในทางการเมืองยาวเกินไป อันจะ

เป็นต้นเหตุเกิดวิกฤตทางการเมืองได้

“เรื่องนี้ ไม่จำาเป็นต้องรอหรือพึ่งศาล

รัฐธรรมนูญและ กกต.ช่วยตีความก่อน 

หากนายกฯ ยังไม่ประกาศลาออก รัฐสภา

ก็สามารถเตรียมจัดประชุมโดยอัตโนมัติ 

เสนอชื่อนายกฯ คนใหม่ตามแคนดิเดต

พรรคการเมืองที่เหลืออยู่ได้เลยในวันที่ 

24 ส.ค.นี้เป็นต้นไป เพราะหากไม่กระทำา

ก็จะเจอข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้ 

เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสภาพนายกฯ ไป

โดยปริยายตามรัฐธรรมนูญแล้ว และหาก

นายกฯ ไม่ประกาศลาออกก็จะมีความผิด

เช่นกัน ปวงชนชาวไทยผู้เสียหายสามารถ

เดินทางไปที่ สน.ใกล้บ้านเพื่อแจ้งความ

เอาผิด พล.อ.ประยุทธ์ทั่วประเทศได้เลย 

ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และมีความผิด

ทางอาญา ม.157”

นายเมธากล่าวว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์

จะอยู่ต่อโดยอ้างเหตุว่าไม่รู้รัฐธรรมนูญ 

หรืออ้างว่าศาลยังไม่มีคำาตัดสินก็ล้วนเป็น

ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ซึ่งจะต้องถูกดำาเนิน

คดีอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมี

โทษจำาคุกตามประมวลกฎหมายอาญา 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ม.5 ก็ได้บัญญัติว่า 

การกระทำาใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

บทบัญญัติหรือการกระทำานั้นเป็นอันใช้

บังคับมิได้ ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ยังใช้อำานาจ

บริหารราชการแผ่นดินต่อก็จะเป็นนายกฯ 

เถื่อนและ ครม.เถื่อนทั้งคณะ เนื่องจาก

ใช้อำานาจมิชอบตามรัฐธรรมนูญ หวังว่า

รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม จะช่วยเตือน 

นายกฯ อย่างจริงจัง ท่านอาจจะต้องลา

ออกก่อนเพื่อส่งสัญญาณที่แท้จริง และ 

ครม.จะต้องรู้สถานะของตัวเองด้วยตาม

วาระของนายกฯ ควรจะแสดงสปริตลา

ออกเพื่อกดดันนายกฯ ก่อนจะมีความผิดร่วม

พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการ

สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผย

ความคืบหน้าคำาร้องของนายศรีสุวรรณ  

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ที่ขอให้ส่งความเห็นต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสถานะนายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ที่ดำารงตำาแหน่งครบ 8 ปีว่า ขณะนี้นาย

สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจ

การแผ่นดิน มีคำาสั่งรับคำาร้องไว้พิจารณา

แล้ว ส่วนกระบวนการต่อไปสำานักงานผู้

ตรวจการฯ ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายและ

คดีพิจารณาเนื้อหาว่านายกฯ จะพ้นจาก

ตำาแหน่งเมื่อใด โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า

หากพ้นวันที่ 23 ส.ค.65 ไปแล้วจะขัด

ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขณะเดียวกันก็

ต้องพิจารณาว่า กฎหมายมีช่องทางให้ผู้

ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจในการส่งเรื่อง

ถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหากมีช่อง

ทางให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องถึงศาล

รัฐธรรมนูญได้ จะต้องมาพิจารณาใน

สาระสำาคัญว่าการที่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่

ในตำาแหน่งเกินวันที่ 23 ส.ค.นี้จะขัดต่อ

รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งจะต้องดูเนื้อหา

สาระตามคำาร้อง 

พ.ต.ท.กีรปกล่าวย้ำาว่า สำานักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องนี้เป็น

เรื่องสำาคัญ จึงสั่งให้สำานักกฎหมายเร่ง

พิจารณาในข้อกฎหมาย รวมถึงหากมีข้อ

เท็จจริงที่ต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ก็จะ

ทำาหนังสือไปสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล

ข้อเท็จจริงเพื่อนำาไปสู่การวินิจฉัยให้ได้ โดย

เร็ว ทั้งนี้คาดว่าอาจจะไม่ทันการประชุม

ของผู้ตรวจการแผ่นดินในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะ

มีการประชุมในวันอังคารที่ 9 ส.ค. แต่

หากฝ่ายกฎหมายได้ข้อสรุปมีความชัดเจน

แล้ว คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินก็

สามารถนัดประชุมได้ทันทีเพื่อวินิจฉัย.     
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บุรีรัมย์มอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

บุรีรัมย์ • วันที่ 8 ส.ค.65 นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองไทร และ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

จำานวน 108 คน เป็นโคเพศเมีย จำานวน 108 ตัว พร้อมทั้งมอบ

กรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2 แก่เกษตรกรคู่สัญญาที่ได้คืน

ลูกตัวที่ 1 ให้แก่โครงการแล้วตามระเบียบฯ จำานวน 764 ราย มูลค่า

โค-กระบือที่มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรรวม 20,779,000 บาท ใน

พื้นที่ 17 อำาเภอ นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  

กล่าวว่า การมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้น้อมสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามแนวทางที่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ได้พระราชทานไว้ และเลี้ยงดูโคที่ ได้รับมอบให้ยืมในวันนี้ให้ดี ให้

เป็นไปตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม 

พระราชดำาริ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือให้ยืม

โค-กระบือ เพื่อการผลิตแล้วทั้งสิ้น จำานวน 6,231 ราย ยืมโค 6,424 

ตัว ยืมกระบือ 1,607 ตัว เป็นมูลค่าของโค-กระบือกว่า 180 ล้านบาท

จยย.ชนกันเด็ก 13 ปีตายเจ็บสาหัส 3

ยะลา • วันที่ 8 ส.ค.2565 นายขนบ ชาวนา ประธานมูลนิธิกวน

อิมเมตตาธรรมเบตง ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างเบตงธรรม

สถาน อ.เบตง จ.ยะลา ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์

ชนกัน บริเวณโค้งสะพานช้างตาย ต.ยะม อ.เบตง จ.ยะลา จึงจัด

กำาลังพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ จำานวน  

4 ราย สาหัส 1 ราย ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110i 

สีเทา-ดำา หมายเลขทะเบียน กงม 683 เบตง และยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 

สีเทา หมายเลขทะเบียน คงม 695 เชียงราย คว่ำาอยู่ริมถนนทั้ง  

2 คัน รายที่ 1 เพศชาย อายุ 13 ปี เบื้องต้นแขนขวาผิดรูป, ขา

ขวาฉีกขาด 3 ซม. ตามร่างกายมีแผลถลอก หมดสติ รายที่ 2 

เพศชาย อายุ 14 ปี เบื้องต้นมีแผลถลอกตามร่างกาย ศีรษะบวม  

รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 4 ปี มีแผลถลอก มีเลือดออกทางจมูกและ

ปาก และรายที่ 4 เพศชาย อายุ 40 ปี มีแผลฉีกขาดบริเวณเท้า

ข้างซ้าย โดยผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติ ปลุกไม่ตื่น ไม่มีชีพ อาสา

สมัครกู้ภัยจึงทำาการ CPR และขอกำาลังสนับสนุนจากโรงพยาบาล

เบตงเข้าที่เกิดเหตุ และเร่งนำาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบตง ทำาให้

มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อเด็กชายน้ำาเพชร บุญมาก อายุ 13 ปี บาด

เจ็บสาหัส ทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา อย่างไร

ก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำารวจจะทำาการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง

หนึ่ง รวมทั้งจะเชิญพยานผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำาเพิ่ม

เติม และจะประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียง

มาทำาการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป.

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 7  

ส.ค.2565 ร.ต.ท.อดิ เทพ โพธิ์

เจริญ รองวัตรสอบสวน สภ.เมือง

สมุทรปราการ รับแจ้งมีผู้เสียชีวิต

ไม่ทราบสาเหตุภายในห้องพักของ

โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายในซอย

ใกล้ชุมชนคลองตาเค็ดฝั่งตะวันออก 

ต.ปากน้ำา อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 

หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ชุดสืบสวนและมูลนิธิร่วมกุศลสมุทร 

ปราการเดินทางไปตรวจสอบ 

ที่เกิดเหตุเป็นลักษณะโรงแรม

ม่านรูด ภายในห้องพักพบร่างของ

นายทวี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ  

62 ปี นั่งอยู่ในห้อง เสียชีวิตในสภาพ

ร่างกายเปลือยเปล่าไม่สวมใส่เสื้อผ้า

แต่อย่างใด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว

ไม่ต่ำากว่า 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากลำาตัว

แข็งทั้งหมดแล้ว ภายในห้องยังพบถุง

ยางอนามัยใช้แล้วอยู่ในถังขยะ 1 ชิ้น 

จึงได้มอบศพให้มูลนิธินำาส่งชันสูตรที่

โรงพยาบาลรามาสมุทรปราการ 

จากการสอบถามทราบว่า 

ชายคนดังกล่าวได้เข้ามาเปิดห้อง

พักกับหญิงสาวเมื่อช่วงประมาณ  

5 โมงเย็นของวันที่ 7 ส.ค. โดยมาเปิด

ห้องพักแบบชั่วคราว และพนักงาน

ของโรงแรมดังกล่าวได้พบเห็นหญิง

สาวที่มากับผู้ตายออกจากห้องไป

เมื่อเวลาประมาณ 1 ทุ่มเศษ แต่

ไม่เห็นฝ่ายชายออกมาแต่อย่างใด 

พนักงานคนดังกล่าวก็ไม่ได้สนใจ

อะไร เพราะคิดว่าฝ่ายชายน่าจะ

นอนหลับ จนกระทั่งเวลาประมาณ 

21.30 น. ซึ่งเลยเวลาของการเปิด

ห้องแบบชั่วคราว ก็ยังไม่เห็นฝ่าย

ชายออกมาจากห้อง พนักงานจึงไป

เคาะประตูเรียก แต่ไม่มีเสียงตอบรับ

และประตูห้องก็ไม่ได้ล็อก พนักงาน

จึงเปิดเข้าไปดู พบว่าชายคนดังกล่าว

นั่งเสียชีวิตเปลือยกายอยู่กับพื้นห้อง 

จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจมาตรวจสอบ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้

ตายน่าจะพาหญิงสาวมาร่วมหลับ

นอนและเกิดหัวใจวายเฉียบพลันจน

เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะ

ได้ติดตามตัวหญิงสาวคนดังกล่าว

มาทำาการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ

ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป.

หนุ่มใหญ่วัย62

พาสาวเข้ารร.

หัวใจวายตาย

กรุงเทพฯ • วันที่ 8 ส.ค.65 ที่ 

สน.บางเขน เจ้าหน้าที่ตำารวจ

ฝ่ายสืบสวน สน.บางเขน คุมตัว

นายยาเดฟ ปันเนลาด อายุ 37 ปี 

สัญชาติอินเดีย หรือบังปล่อยเงิน

กู้ ไปชี้จุดเกิดเหตุ หลังถูกกล่าว

หาลักพาตัวลูกชายอายุ 12 ปี

ของลูกหนี้ ไปกระทำาอนาจารใน

บ้านร้างหลังวัดหนองผักชี เพื่อ

ขัดดอกแทนเงิน จนอวัยวะเพศ

บวมเป็นหนอง ก่อนถูกตำารวจ

ตามจับกุมตัวได้ที่บ้านพักในซอย

พหลโยธิน 48 

พ.ต.ท.สราวุธ บุตรดี รอง 

ผกก.(สอบสวน) สน.บางเขน เปิด

เผยว่า จากการสอบสวนนาย

ยาเดฟ ยังคงให้การปฏิเสธว่า

เรื่องที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความ

จริงแต่อย่างใด และยังไม่ขอให้

การใดๆ โดยเบื้องต้นได้แจ้งข้อ

กล่าวหา กระทำาอนาจารแก่เด็ก

อายุยังไม่เกิน 13 ปี พาบุคคล

อายุยังไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการ

อนาจาร พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 

15 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อการ

อนาจาร และข้อหาเกี่ยวกับการ

หลบหนีเข้าเมือง เนื่องจากนาย

ยาเดฟเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2562 และวีซ่าหมดอายุ

ด้านนางเอ (นามสมมติ) 

อายุ 38 ปี แม่ผู้เสียหาย กล่าว

ว่า หลังเกิดเหตุสภาพจิตใจของ

ลูกชายย่ำาแย่มาก มีอาการหวาด

กลัว และจากการตรวจร่างกาย

เบื้องต้นเมื่อวานนี้ พบอวัยวะ

เพศฉีกขาดเป็นแผล ส่วนผลการ

ตรวจวันนี้แผลยุบลงบ้าง แต่ยัง

มีการติดเชื้ออยู่ และมีตุ่มติดเชื้อ

ในลำาคอ ซึ่งแพทย์ต้องตรวจอีก

ครั้งว่ามาจากสาเหตุนี้หรือไม่ 

“ตนรู้จักนายยาเดฟเนื่อง 

จากขายของในตลาดและนาย

ยาเดฟปล่อยเงินกู้ ตนเคยกู้เงิน

กับนายยาเดฟมานาน 7-8 เดือน 

แต่ละครั้งกู้จำานวน 4,000 บาท 

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน 

ที่ผ่านมานายยาเดฟได้เก็บเงิน

รายวันตามปกติ ไม่เคยข่มขู่แต่

อย่างใด ปกติแล้วนายยาเดฟ 

กับลูกชายไม่ ได้มีความสนิท

สนมหรือคุ้นเคยกัน ส่วนที่นาย

ยาเดฟให้การปฏิเสธ ตนรู้สึก

แค้นและอยากดำาเนินคดีให้ถึงที่

สุด เพราะมั่นใจว่านายยาเดฟ

เป็นผู้ก่อเหตุ เชื่อว่าลูกชายไม่น่า

จะโกหก”

รายงานข่าวแจ้งว่า จาก

การสอบสวนนายยาเดฟให้การ

ภาคเสธ แต่รับว่ามีการพาผู้เสีย

หายขึ้นรถ จยย.จริง ซึ่งเป็นการ

พาไปหาแม่ของผู้เสียหาย ไม่มี

การกระทำาอนาจาร รวมถึงการ

บังคับให้อมอวัยวะเพศ มีเพียง

การใช้ ไม้เขี่ยอวัยวะเพศผู้เสีย

หายในเชิงหยอกล้อเท่านั้น.

รวบบังปล่อยเงินกู้ทำาอนาจารเด็กชาย

ลำาปาง • พ่อสุดทนใช้ปืนลูก 

ซองยิงลูกชายแท้ๆ ดับ หลัง

ลูกเมาเหล้าก่อเหตุทะเลาะกับ

คนในครอบครัว แถมเอาปืนมา

ขู่จะฆ่ายกครัว แม้จะห้ามปราม

ก็ไม่หยุด พยายามจุดไฟเผาบ้าน 

แต่แม่เอาน้ำาดับได้ทัน ก่อนจะไป

เอามีดมาไล่ฟันลูกเมีย จนพ่อทน

ไม่ไหวคว้าปืนลูกซองยิงดับคาที่

เมื่อเวลา 19.00 น. คืนวัน

ที่ 7 ส.ค.65 ร.ต.อ.เฉลิม ญานะ 

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แจ้ซ้อน 

อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง รับแจ้ง

เหตุทะเลาะวิวาท มีคนถูกยิง 

เสียชีวิต 1 ราย และถูกมีดฟันได้

รับบาดเจ็บอีก 1 ราย ที่บ้านเลข

ที่ 15 หมู่ที่ 1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมือง

ปาน จ.ลำาปาง จึงรุดไปที่เกิดเหตุ

พร้อมด้วยชุดสืบสวนและหน่วย

กู้ภัยสมาคมกู้ภัยแจ้ซ้อน

เมื่ อไปถึงที่ เกิดเหตุซึ่ ง

เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่บนยอด

เขา จนท.ต้องจอดรถไว้ข้างล่าง 

ก่อนที่จะเดินเท้าขึ้นไปบนเขาอีก

ประมาณ 1 กม. พบว่าบริเวณใน

ห้องนอนใกล้กับประตูห้อง พบ

ศพนายธนากร ปอขุน อายุ 25 ปี 

ลูกชายเจ้าของบ้าน สภาพศพไม่

ใส่เสื้อ สวมกางเกงวอร์มขายาว

พ่อสุดทนลูกเมาไล่ฆ่าคว้าปืนยิงดับ

สีดำา ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง

เข้าที่บริเวณหน้าอก 1 นัด นอน

หงายเสียชีวิตจมกองเลือด และ

ที่ข้างศพผู้ตายพบมีดพร้าตกอยู่

อีก 1 เล่ม นอกจากนี้บนที่นอน

ยังพบปืนลูกซองยาวแบบไทย

ประดิษฐ์อีก 1 กระบอก จนท.จึง

เก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ที่ก่อ

เหตุยิงผู้ตายคือ นายอดุลย์ ปอ

ขุน อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ 

ของผู้ตาย ซึ่งถูกผู้ตายใช้มีดฟัน

เข้าที่บริเวณแขนซ้ายลึกจนถึง

กระดูก อาการสาหัส ญาติรีบนำา

ตัวส่ง รพ.เมืองปานไปก่อนหน้านี้

จากการสอบสวนนางอัจ 

ฉราภรณ์ ป้อปุง อายุ 48 ปี (แม่) 

และ น.ส.มะโสย แสนสี อายุ  

26 ปี (ภรรยาผู้ตาย) เบื้องต้น

ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปดื่ม

สุราจากข้างนอกและเมาเข้ามาที่

บ้าน ภรรยาผู้ตายเห็นว่าสามีเมา

เลยไปหากับข้าวมาให้กิน แต่ผู้ตาย

ไม่กิน แถมโยนถ้วยชามทิ้ง จนเกิด

ทะเลาะกับภรรยา ต่อมาผู้ตายได้

ไปหยิบปืนลูกซองมาแล้วบอกว่า

จะฆ่าให้หมดบ้าน พ่อของผู้ตายจึง

มาห้ามและแย่งปืนจากผู้ตาย ก่อน

ที่จะนำาไปเก็บไว้ในห้องของพ่อ 

แต่ผู้ตายยังไม่หยุด ยัง

พยายามจุดไฟเพื่อที่จะเผาบ้าน

ที่กลางห้องโถง แม่ต้องรีบมา

ดับก่อนที่ ไฟจะไหม้บ้าน ทำาให้

ผู้ตายโกรธ จึงไปคว้ามีดพร้าจะ

มาทำาร้าย ภรรยาผู้ตายเห็นท่า

ไม่ดีจึงอุ้มลูกสาววัยสองขวบเศษ

วิ่งหนีตายไปในห้องนอนของพ่อ 

ซึ่งขณะนั้นพ่อกำาลังนอนอยู่บน

ที่นอน ก่อนที่ผู้ตายจะถือมีดไล่

ตามมา พ่อจึงพูดปรามลูกชาย 

แต่ลูกชายไม่ฟัง แถมยังใช้มีด

ฟัน พ่อจึงใช้แขนป้องรับคมมีด

จนบาดเจ็บ แต่ลูกทรพียังไม่หยุด 

ง้างมีดฟันซ้ำาที่คอของพ่อ ก่อน

ที่พ่อจะคว้าปืนลูกซองยาวที่อยู่

ข้างตัว (ซึ่งเป็นปืนของลูกชาย

ที่แย่งมาได้ ในตอนแรกและนำา

มาเก็บไว้ที่ห้องนอน) ยิงใส่สวน

ไป 1 นัด จนลูกชายฟุบลงและ

เสียชีวิตคาที่ ต่อมาญาติๆ จึงนำา

ผู้เป็นพ่อของผู้ตายส่ง รพ.เมือง

ปาน และแจ้งตำารวจดังกล่าว

ด้านนายนิกร คำาราพิช 

อายุ 47 ปี ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผย

ว่า กรณีนี้ยอมรับว่าสงสารผู้เป็น

พ่อที่พยายามห้ามลูกชายอย่าง

เต็มที่ แต่ก็ถูกลูกชายทำาร้าย จึง

ต้องป้องกันตัว และส่วนหนึ่ง

อาจจะด้วยความโมโห เพราะพ่อ

ถูกลูกชายแท้ๆ ฟันจนถึงกระดูก 

จึงใช้ปืนยิงลูกชายเพื่อป้องกัน

ตัว หากไม่ทำาเช่นนี้อาจจะเกิด

เหตุการณ์เลวร้ายมากกว่านี้.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

เหมือนวัคซีนโควิดที่เจอใครก็ฉีด แต่จะต้อง

ฉีดเฉพาะผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือแม้ติด

เชื้อแล้วฉีดก็ทันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อม

ยืนยันว่าวัคซีนของกรมควบคุมโรคที่เตรียม

ไว้มีจำานวนเพียงพอกับสถานการณ์.

บี้ ‘มท.’

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยคงไม่สามารถปฏิเสธ

ได้ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงในการอนุญาต

และกำากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายวันชัยกล่าวว่า มีการตั้งข้อสังเกต

ว่าถ้าข้าราชการเอาจริงเอาจังตั้งแต่ขั้นตอน

การขออนุญาตคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ 

ทั้งหมดมาจากการปล่อยปละละเลยเพิก

เฉย รวมถึงการคอร์รัปชันก็มีส่วนสำาคัญที่

ทำาให้เกิดเหตุแบบนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการ

ก็พยายามหลบเลี่ยงด้วยวิธีการต่างๆ และ

เจ้าหน้าที่ อาจรู้ เห็นเป็นใจบ้าง จึ ง เกิด

โศกนาฏกรรมแบบนี้ หากเข้มงวดจริงจัง

ตั้งแต่การขออนุญาตในขั้นต้น หลังจากนั้น

เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ตรวจตรา เข้มงวด

ให้เป็นไปตามแบบก็จะไม่เกิดเหตุแบบนี้

“ทั้งหมดนี้จะพูดว่าไม่เกี่ยวกับ รมว.

มหาดไทยคงจะไม่ได้ เพราะข้าราชการที่

เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้กำากับดูแลของท่าน จึง

ถาม รมว.มหาดไทยว่ากรณีเมาน์เทนบี ท่าน

ได้สั่งการให้ดำาเนินการอย่างไรต่อผู้ประกอบ

การ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ ได้รับผล 

กระทบทั้งหมด ในฐานะ รมว.มหาดไทยที่

กำากับดูแลทุกจังหวัด และกำากับสถานบริการ

เหล่านี้ จะดำาเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิด

ลักษณะคนถูกไฟคลอกตายแบบเมาน์เทนบี 

และในอนาคตการขออนุญาต กำากับดูแล จะ

มีมาตรการเข้มงวดกับฝ่ายปกครองที่รับผิด

ชอบโดยตรงอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำาซาก

แบบนี้” นายวันชัยกล่าว  

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่า กรณี

สถานประกอบการเมาน์เทนบีเป็นอำานาจ

ของท้องถิ่นในการให้อนุญาต ซึ่งตนไม่ได้

กำากับท้องถิ่นโดยตรง คนที่กำากับท้องถิ่นคือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเมาน์เทนบีเป็นการ

ขออนุญาตท้องถิ่น ขอจดทะเบียนเป็นร้าน

อาหาร และเปิดกิจการเมื่อวันที่ 1  มิ.ย.ที่ผ่าน

มา แต่เมื่อดำาเนินการจริงกลับเปิดเป็นสถาน

บริการ ดังนั้นขั้นต้นท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ

แน่นอน ส่วนผู้ประกอบการก็จงใจเจตนาที่จะ

ดำาเนินการ ทั้งที่พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตโซน

นิงไม่สามารถทำาได้ จึงขออนุญาตเป็นร้าน

อาหาร ถือเป็นการขอจดทะเบียนผิดประเภท 

ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหากพิจารณา

ตามกฎหมายที่ฝ่ายปกครองถืออยู่ ถือว่ามี

ความผิดด้วย สรุปว่าขณะนี้พิจารณาตามสิ่ง

ที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้ดูผลการสอบ ทั้งสอง

ส่วนคือท้องถิ่นและฝ่ายปกครองจะต้องรับผิด

ชอบตามกฎหมาย 

“ขั้นต้นมีคำาสั่งย้ายนายอำาเภอ พร้อม

ทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ซึ่งเจตนา

กระทำาผิดคอร์รัปชัน มีผลประโยชน์ มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรือปล่อยปละละเลยหรือไม่  จะ

ต้องดำาเนินการพิสูจน์กัน ซึ่งยืนยันว่าผมไม่

ปล่อยปละละเลย และได้ออกหนังสือเวียน

ทั่วประเทศ ให้กวดขันไม่ให้มีการใช้อาคาร

ผิดประเภท หรือประกอบกิจการที่ ไม่ได้รับ

อนุญาต ส่วนอนาคตคิดว่าจะต้องดำาเนิน

การ คงไม่พ้นเรื่องการลงโทษแบบเข้มงวด 

ต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่าง  ไม่ให้เกิดการ

อะลุ่มอล่วย ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับเมาน์เทนบี                                                

ถือว่าเข้าข่ายผิดท้ังทางวินัยและอาญา” พล.อ. 

อนุพงษ์กล่าว

ที่สำานักงาน ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า ได้ยื่นคำาร้องเอาผิด 

มท.1, ผวจ.ชลบุรี, ตำารวจกับพวก  รวม 8 

คน ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้มี

การเปิดสถานบริการประเภทผับเมาน์เทนบี

ในพื้นที่ต้องห้าม และไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าว

ที่ศาลจังหวัดพัทยา พนักงานสอบสวน 

สภ.พลูตาหลวง ได้ยื่นคำาร้องขอฝากขังครั้ง

ที่ 1 นายพงษ์ศิริ ปั้นประสงค์ หรือเสี่ยบี ผู้

ต้องหา ซึ่งถูกแจ้งดำาเนินคดีตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 291 ประกอบมาตรา  

59 วรรคสี่, พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 

มาตรา  26 โดยศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ฝากขัง

ผู้ต้องหา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-19 ส.ค.นี้ โดย

ผู้ต้องหายื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว ซึ่ง

ศาลพิจารณาแล้วมีคำาสั่งอนุญาตให้ประกัน

ตัว ตีราคาประกัน 300,000 บาท พร้อมทั้ง

ติดกำาไล EM โดยกำาหนดเงื่อนไข 1.ห้ามยุ่ง                                                                     

เหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประ 

การอื่น 2.ให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบ 

ฝากขังครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 7

นายพงษ์ศิริได้พูดกับผู้สื่อข่าวสั้นๆ 

ด้วยน้ำาเสียงสั่นเครือว่า “ผมขอโทษ ผมจะ

เยียวยาทุกอย่าง ผมออกไปจะเยียวยาทุก

คน” พร้อมยกมือไหว้ตลอดเวลา และมีแวว

ตาสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา ก่อนจะเดิน

ทางออกจากศาลไปทันที

ขณะที่ พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณ

รักษ์ รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 2 (รอง 

ผบช.ภ.2) และโฆษกตำารวจภูธรภาค 2 กล่าว

ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีคำาสั่ง ที่ 

3625/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จัด

ตั้งศูนย์อำานวยการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบจากกรณีเพลิงไหม้ร้านเมาน์เทนบี 

จังหวัดชลบุรี เพื่อบูรณาการหน่วยงานต่างๆ 

ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 

โดยมีผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ดินแดง นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ 

กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสถาน

ประกอบการในพื้นที่ กทม.ว่า เมื่อเดือนที่

ผ่านมา กทม.ได้ตรวจสถานประกอบการ 494 

แห่ง พบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย

สถานบริการ ที่สำารวจพบปัญหาทางเข้าออก

หรือประตูทางออกจำานวน 83 แห่ง 

“ปัจจุบันสั่งปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง 

อยู่ระหว่างการดำาเนินคดี 2 แห่ง แก้ไขเรียบ

เรียบร้อยแล้ว 4 แห่ง ออกหนังสือให้แก้ไข

แล้ว 12 แห่ง และอยู่ระหว่างออกหนังสือให้

ดำาเนินการแก้ไข 62 แห่ง โดยให้ระยะเวลา

สถานประกอบการในการปรับปรุงให้ตรงตาม

มาตรฐาน 7 วัน  และต้องปิดให้บริการเพื่อ

ความปลอดภัย รวมถึงรายงานความคืบหน้า

ให้ กทม.รับทราบด้วย” นายวิศณุกล่าว 

ด้าน น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้

ว่าฯ กทม. กล่าวว่า  สำานักงานเขตจะต้องมี

แผนการตรวจมาตรฐานความปลอดภัย ร่วม

กับสำานักการโยธาที่จะตรวจเรื่องโครงสร้าง 

การใช้พื้นที่ และสำานักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยที่จะต้องตรวจวัสดุ ความเสี่ยง 

และระบบไฟ โดยเราพยายามจะตรวจสถาน

ประกอบการทุกที่ที่มีข้อสงสัย และร่วมมือ

กับตำารวจและหน่วยงานอื่นให้รอบคอบและ

รัดกุมขึ้น ขอให้สถานประกอบการสื่อสาร

เรื่องประตูทางออก และวัสดุไวไฟไปยัง

ประชาชนที่ใช้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน

ในขณะที่นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด

กรุงเทพมหานคร  ระบุว่า สถานประกอบ

การที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานส่วนใหญ่ จะเป็น

เรื่องการตรวจจับควันไฟ ถังดับเพลิงมีไม่ครบ

ตามจำานวนที่กำาหนด ทางหนีไฟ แสงสว่าง 

และไฟสำารอง ซึ่งกทม.ลงพื้นที่ตรวจสถาน

ประกอบการทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อม

ทั้งกำาชับห้ามเปิดเกินเวลาที่กำาหนด ส่วน

กรณีที่พบว่าเขตจตุจักรมีสถานประกอบการ

ที่ไม่ได้มาตรฐาน  38 แห่ง ในจำานวนนี้เป็น

ร้านที่มีดนตรีเล่นแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ประมาณ 5 แห่ง ได้สั่งการยกเลิกการแสดง

ดนตรีแล้ว โดยอีก 30 แห่งจะเร่งตรวจสอบ

ต่อไป.

จับตา BA.4.6

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบ

นโยบายในการดูแลรักษาและการนำาผู้ป่วย

ติดเชื้อโควิด-19 ทุกกลุ่มเข้าถึงระบบการ

รักษา ยาและเวชภัณฑ์ ให้ได้อย่างครอบคลุม

และทั่วถึงโดยเร็วเป็นสำาคัญ เพื่อช่วยลด

อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซึ่งในวันที่ 8 

ส.ค. สปสช.ได้เริ่มให้บริการเชิงรุกโดยร่วมกับ

แอปพลิเคชัน คลิกนิก (Clicknic) จัดส่งยา  

โมลนูพิราเวียร์ให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศ 

ที่ ได้รับการวินิจฉัยและสั่งจ่ายโดยแพทย์ผ่าน

ระบบ Telemedicine เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่ม

นี้ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาโดยเร็วก่อน

อาการจะรุนแรง ซึ่งจะมีแพทย์หมุนเวียน

ในระบบคอยให้บริการปรึกษา วินิจฉัย และ

กำากับการให้ยาแก่ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับ

ยาหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และ

จะเริ่มจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทั่วประเทศวันนี้เป็น

วันแรก ซึ่งจะได้รับยาวันถัดไปหลังจากที่พบ

หมอผ่านระบบ Telemedicine และได้รับการ

วินิจฉัยว่าต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ นับ

เป็นการให้การรักษากลุ่มเสี่ยงก่อนภาวะโรค

จะรุนแรง

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้ป่วย

โควิด-19 สิทธิข้าราชการสามารถรับยาโค

วิด-19 แบบเจอ-แจก-จบ จากร้านยาท่ีร่วม

โครงการกับ สปสช.ท่ัวประเทศได้แล้ว ซ่ึงก่อน

หน้าได้เพ่ิมการครอบคลุมสิทธิประกันสังคม 

จากท่ีเร่ิมแรกครอบคลุมเฉพาะสิทธิบัตรทอง

เท่าน้ัน กระบวนการดูแลระบบ Telemedicine 

ท่ีรัฐบาลจัดให้น้ีไม่ต่างจากการไปรับบริการท่ี

โรงพยาบาล เพียงแต่ทุกอย่างทำาผ่านออนไลน์ 

ซ่ึงจะช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้มาก 

ท่ีสำาคัญลดการไปแออัดท่ีโรงพยาบาล ไม่เส่ียง

ต่อกระจายเช้ือ และการติดเช้ือของญาติท่ีพาผู้

ป่วยไปโรงพยาบาล

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เริ่ม

ติดตามโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย  BA.4.6 

ที่พบระบาดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมี

การเติบโต-แพร่ระบาด (relative growth 

advantage)  สูงกว่า BA.4/BA.5 และ BA.2.75 

โดยสายพันธุ์ย่อยนี้ยังไม่พบในประเทศไทย

US CDC ปรับให้ โอมิครอนสายพันธุ์

ย่อย BA.4.6 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (variant 

of  concern) เนื่องจากมีการระบาดเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว  กลายพันธุ์ต่างไปจากสายพันธุ์

ดั้งเดิมอู่ฮั่นประมาณ 80  ตำาแหน่ง 

จากข้อมูลของ CDC พบว่า BA.4.6 

คิดเป็น 4.1% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน

สหรัฐอเมริกา (30 กรกฎาคม 2565) พบผู้ติด

เชื้อจำานวนมากในรัฐไอโอวา  แคนซัส มิสซูรี 

และเนแบรสกา 

โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย  BA.4.6 

คล้ายคลึง  BA.4 เพียงแต่มีการกลายพันธุ์

ที่หนามต่างไปจากโอมิครอนอื่น 1 ตำาแหน่ง 

(Spike R346T mutation)  ยังไม่มีข้อมูล

ด้านการหลบภูมิคุ้มกัน หรือการดื้อต่อวัคซีน

เจเนอเรชันแรก และเจเนอเรชันสองที่จะมี

ให้ได้ฉีดกันปลายปีนี้ รวมทั้งยังไม่มีรายงาน

ความรุนแรงของโรคที่แตกต่างไปจากโอมิ     

ครอนสายพันธุ์ย่อยอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ 

โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 มี

ความได้เปรียบในการเติบโต-แพร่ระบาด 

(relative growth  advantage) เหนือกว่า 

BA.5 ทั่วโลกประมาณ  15% และ BA.5 ใน

เอเชียประมาณ 28% และมีความได้เปรียบ

ในการเติบโต-แพร่ระบาด เหนือกว่า BA.2.75  

ทั่วโลกประมาณ 12% และ BA.2.75 ใน

เอเชียประมาณ 53% 

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.นพ.อาชวินทร์ 

โรจนวิวัฒน์  ผู้ อำ านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข แถลงการเฝ้าระวัง

สายพันธุ์ โควิด-19  และโรคฝีดาษวานรว่า 

สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ก.ค.-5 ส.ค.65) ตรวจ

เฝ้าระวังสายพันธุ์ โควิด-19 จำานวน 382  

ตัวอย่าง โดยสายพันธุ์ BA.4/BA.5 พบเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง  พื้นที่ กทม.พบ 91.5% ส่วนภูมิภาค

พบเพิ่มขึ้นเป็น  80% เมื่อถอดรหัสพันธุกรรม

ทั้งตัวพบเป็น BA.5 ต่อ  BA.4 ในสัดส่วน 4:1 

แสดงว่า BA.5 แพร่เร็วกว่า  BA.4 สอดคล้อง

กับสถานการณ์ทั่วโลก ส่วนเรื่องความรุนแรง

ยังไม่สามารถสรุปได้ 

สำาหรับสายพันธ์ุ BA.2.75 พบใน

ประเทศไทย 5  ราย ได้แก่ 1.ชายไทย อายุ 

53 ปี จ.ตรัง 2.ชายไทย อายุ  62 ปี จ.แพร่ 

3.ชายไทยอายุ 18 ปี จ.น่าน  4.ชายไทยอายุ 

62 ปี จ.สงขลา เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่เคยได้

รับวัคซีนโควิดเน่ืองจากระบุว่าแพ้ง่าย ทำา 

ให้มีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และ 

5.หญิงไทย อายุ 85 ปี กทม. เป็นผู้ป่วยติด

เตียง ท้ังน้ี ต้ังแต่สัปดาห์ท่ีผ่านมาสามารถตรวจ  

BA.2.75 ได้ในระดับพ้ืนท่ี ทำาให้ติดตามได้ว่า

จะพบเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ส่วนสายพันธ์ุ BA.4.6 

องค์การอนามัยโลก  (WHO) ยังไม่ได้จัดลำาดับ

ช้ัน และยังไม่พบในประเทศไทย จึงยังไม่มี

ข้อมูลเร่ืองความรุนแรง ต้องติดตามข้อมูล

ต่อไป

นพ.ศุภกิจกล่าวต่อว่า สำาหรับโรค

ฝีดาษวานรประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยัน 4 

ราย เป็นสายพันธุ์ A.2 จำานวน 3  ราย 

และ B.1 จำานวน 1 ราย โดยทั้งหมดเป็น

สายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก ไม่ใช่สายพันธุ์

แอฟริกากลาง ทำาให้ โรคมีความรุนแรง

น้อย ขณะนี้สามารถเพาะเชื้อฝีดาษวานร

ได้จำานวนมากพอที่จะนำามาทดสอบกับผู้ที่

เคยปลูกฝีป้องกันฝีดาษในอดีต ซึ่งเลิกปลูกฝี

ไปแล้วกว่า 40 ปี โดยจะรับอาสาสมัคร

ประมาณ 30-40 คน ในช่วงอายุ 40 ปี 50  

ปี และ 60 ปี ประมาณช่วงอายุละ 10 คน 

เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสำาหรับประเทศไทยว่า ผู้

ที่ปลูกฝีในแต่ละช่วงอายุมีภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษ

ลิงอย่างไร เป็นไปตามข้อมูลว่าป้องกันได้  

85% จริงหรือไม่

“ขณะน้ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ทุกแห่งสามารถตรวจเช้ือฝีดาษวานรได้แล้ว 

อย่างไรก็ตามห้องแล็บในพ้ืนท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียว

จำานวนมาก สามารถย่ืนเร่ืองทดสอบความ

ชำานาญ ซ่ึงหากเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดก็จะ

อนุญาตให้ตรวจได้ ภายใต้มาตรฐานห้องแล็บ

ชีวนิรภัยระดับ 2 เสริมสมรรถนะ เพื่อให้มีห้อง

แล็บตรวจในพ้ืนท่ีมากข้ึน สำาหรับประชาชน

ท่ัวไปไม่จำาเป็นต้องตรวจหาฝีดาษวานร ยกเว้น

มีความเส่ียงหรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด ส่วนผู้ป่วย

ต้องสงสัยชาวฝร่ังเศสท่ี จ.ตราด พบว่ามีไข้มา

ก่อนนานเป็นเดือนแล้ว จากน้ันจึงเร่ิมมีแผล

เกิดข้ึน ส่ิงส่งตรวจจากบริเวณลำาคอและเลือด

ให้ผลเป็นลบท้ังหมด ส่วนตัวอย่างจากแผล

แปลผลได้ไม่ชัดเจน จึงต้องเก็บตัวอย่างเพ่ิมมา

ตรวจใหม่” นพ.ศุภกิจกล่าว

ด้าน ดร.นพ.อาชวินทร์กล่าวว่า ขณะ

นี้ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร 

ทำาให้เมื่อมีผื่นขึ้นจึงรีบมาขอตรวจหาเชื้อ 

แนะนำาว่าหากมีผื่นหรือความผิดปกติใดๆ 

ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ ร่วม

กับดูประวัติเสี่ยงว่าสมควรตรวจหาเชื้อหรือ

ไม่ เนื่องจากต้องอยู่ในกระบวนการสืบสวน

สอบสวนโรค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

สถานการณ์ โรคฝีดาษวานรในประเทศไทยว่า 

ขณะนี้ผู้ป่วยยังยืนยันอยู่ที่ 4 ราย ส่วนผู้ต้อง

สงสัยชาวฝรั่งเศสที่เจอแถวจังหวัดระยอง 

จังหวัดจันทบุรี ผลเป็นลบ ส่วนเป้าหมายการ

ฉีดวัคซีนกลุ่มแรก ปกติมีหลักการอยู่ ซึ่งตน

อยากให้สอบถามแพทย์ แต่เท่าที่รับรายงาน

บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงควรฉีด 

และการฉีดวัคซีนฝีดาษวานรไม่จำาเป็นต้อง

สสส. จับมือ เซ็นทรัล ผุดนิทรรศการ #กินอะไรดี What the 

Food ในรูปแบบ Installation Art ชูเทคโนโลยีทันสมัย ชวนคนไทย

สํารวจคูมือเสนทางอาหารปลอดภัย มุงสงตอความรู สรางความเขาใจ 

ตระหนักการเลือกกินดี ปลอดภัย ไดคุณภาพ สแกนความรู ได                                                

บนรถไฟฟา BTS ถึง 15 ส.ค. คาดหมายผูบริโภคกวาลานคนรับรู

การบริโภคอาหารดีมีประโยชนตอสุขภาพ

บริเวณชั้น 6 โซน Central 

Court ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด                   

จดัแตงเปนโตะอาหารสหีวานจาํนวน 

12 โตะ มีเมนูหลากหลายชนิดเพื่อ

ใหความรูสาํหรบัผูบรโิภค กนิอะไรดี                               

สมตําไทยกุงสด ชาบู ยํารวมมิตร 

เมีย่งปลาเผา หมกูระทะ อาหารญีปุ่น 

ผัดไทยกุงสด สเตกเนื้อ ทะเลเผา                                         

ขาวกะเพราไกไขดาว เปดปกกิ่ง                              

ฉลาดเลือกฉลาดซื้อ คูมือปลูกผัก

คนเมือง สารเคมีตกคางในอาหาร 

คูมือเสนทางอาหารปลอดภัย ไดรับ

ความสนใจจากประชาชนที่เขามา                          

รบัประทานอาหาร บรรดาแฟนคลบั

นักแสดง สื่อมวลชนเขารวมงานใน

ครัง้นีด้วย

นางเบญจมาภรณ ลิมปษเฐียร ผูชวยผูจัดการกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา สสส. 

ขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้คนไทย       

มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ อาหาร ถือเปนปจจัยหลัก                  

ท่ีสงผลตอสุขภาพโดยตรง จากขอมูล Thaihealth     

Watch 2022 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย                                                             

ป 2565 พบวา สถานการณการระบาดของ

โควิด-19 มีผลตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร คนไทยนิยมเลือกรับประทาน

อาหารไขมันสูง อาหารแปรรูป เคร� องด� มบรรจุขวด 

และกินผัก ผลไมไมเพียงพอ ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพ

ในระยะยาว โดยเฉพาะความเส่ียงตอการปวยกลุมโรค 

NCDs อาจสงผลใหอัตราการเสียชีวิตของคนไทย 

ในป 2565 แยลง

นางเบญจมาภรณ กลาววา ในชวง

สถานการณ โควิด-19 หลายคนเลือกอยูบาน

หรือทํางานแบบ Hybrid Work from Home 2 ป   

มีการออกกําลังกายไมเพียงพอ ส่ังอาหารอรอย

ผานชองทาง delivery อาหารท่ีเรารับประทาน

แลวเปนเร� องท่ีเราควรรับรูขอมูลทางโภชนาการดวย 

เสนทางปลอดภัยหรือมีสารตกคางปะปนอยู สสส. จึงจัด             

รูปแบบนิทรรศการในรูปแบบ Installation Art รวมกับหางเซ็นทรัล                                                                       

จะไดเปนประโยชนตอผูบริโภค

สสส. มุงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) เพ� อให

คนไทยตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย

และมีคุณภาพ ผานการจัดนิทรรศการ “#กินอะไรดี” (What the 

Food) ภายใตแนวคิด “Food Installation Art – ในหัวขอกินอะไรดี”                                                                      

ใชเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ AR มาส� อสารในรูปแบบ 

Trail Exhibition ทันสมัย เขาใจงาย ผานการ Display 

โตะอาหารในรูปแบบ Installation Art 15 เสนทาง                                  

3 แนวคิด 1.#มีอะไรในอาหาร ขยายมุมมองของ

อาหารใหกวางข้ึนกวาความอรอยท่ีอาจแฝง

อันตราย 2.#สารตกคางมาจากไหน สํารวจ

เสนทางแหลงท่ีมากอนมาเปนอาหารจานโปรด 

3.#ฉลาดเลือกฉลาดซ้ือ รูจักวิธีเลือกซ้ือ เลือกกิน                                                                   

พรอมเคล็ดลับการเตรียมและเก็บอาหารให

ปลอดภัย

“นิทรรศการ ‘#กินอะไรดี’ (What the Food) 

ไดขยายผลการจัดนิทรรศการไปสูศูนยเรียนรูสุขภาวะ

ภูมิภาคท้ัง 18 แหงท่ัวประเทศ บนรถไฟฟา BTS 

เพ� อใหประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ รวมเรียนรูและ

ตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพ สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี www.resourcecenter.                                                     

thaihealth.or.th และทางเฟซบุกแฟนเพจ 

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สสส.” นางเบญจมาภรณ 

กลาว และวา “งานน้ีคาดหมายวามีผูรับรูขาวสาร

มากกวาลานคน คนข้ึนรถไฟฟา สามารถรับรูขอมูล

ผานการสแกน เช� อวาผลตอบรับ

ถึงกลุมเปาหมายในยุคดิจิทัลไดเปน

ท่ีพอใจ”

ดร.ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ                    

สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน) กลาววา                                                 

ในนามของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

ท้ังหมด 37 สาขามีคนเขามาเดิน 

1.3 ลานคน เปนสวนหน่ึงของ                                              

ความรวมมือกับ สสส. ในการให

ความรูกับประชาชนในการบริโภค

อาหารเพ� อสุขภาพ ในชวงสถานการณโควิด ผูบริโภคสวนหน่ึงเลือก

บริโภคอาหารผาน Delivery อาหารแชแข็ง บางคร้ังมีการผสมโซเดียม

เกินความจําเปน เซ็นทรัลเปนศูนยการคาท่ีเชิญชวนประชาชนออก

กําลังกายเพ� อการมีสุขภาพท่ีดี เราจะไดไมตองจายเงินเปนคารักษา

สสส. ชวนรู #กินอะไรดี ปลอดภัยไดสุขภาพ

สารตกคางมาจากไหน? ผักปลอด

สารพิษมีสารเคมีตกคางจากการเพาะปลูก 

เมล็ดพันธุถูกตัดตอทางพันธุกรรม (GMO) 

กอนนํามาปลูก และอาจมีการใชปุยเคมี

เรงการเติบโต กินไดในระดับท่ีปลอดภัย 

หากมีการควบคุมไมใหมีสารเคมีตกคาง                                 

ใชผลผลิตเกินปริมาณท่ีกําหนด

ผักปลอดภัย-แหลงผลิตสามารถ

ตรวจสอบไดวามีการจัดการเร� องดินและ

นํ้าอยางเหมาะสม มีการคัดสรรเมล็ดพันธุ

และควบคุมสารเคมี โรค แมลง ดูแลรักษา

ปรับปรุงใหอยูในมาตรฐาน หางไกลการ

ปนเปอนตลอดกระบวนการ ท่ีสําคัญคือ 

กระบวนการขนสงสามารถตรวจสอบไดวามี

การดูแลใหปลอดภัยจากการปนเปอนต้ังแตฟารมไปจนถึงปลายทาง 

กินผักตามฤดูกาลดีตอสุขภาพ มีสารอาหารครบบริบูรณ 

สด ใหม หาซ้ือไดงาย ราคาถูก ชวยลดความเส่ียงจากสารเคมี 

ยาฆาแมลง มีธาตุอาหารหลักเปนประโยชน สมบูรณกวากินผัก

นอกฤดูกาล

ยํารวมมิตร-ผักออรแกนิก ผักท่ีมีความเปนธรรมชาติสูงมาก 

เพราะไมมีการใชสารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก ปลูกพืชผักใหเจริญ

เติบโตไปกับธรรมชาติ ไมมีการเรงใหเจริญเติบโต การบรรจุภัณฑ

มีเคร� องหมาย Organic Thailand หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

(มกท.) IFOAM ACCREDITED ผักท่ีผานระบบรองมาตรฐาน GMP 

และ HACCP สามารถตรวจสอบถึงท่ีมาท่ีไปของผักชนิดน้ันได

#ตายผอนสง การกินอาหารท่ีไมปลอดภัย เปนอันตรายตอ

สุขภาพ เม� อรางกายไดรับสารเคมีตกคางจากอาหารในระยะแรก

อาจยังไมเห็นผลในทันทีทันใด แตหากกินไปเร� อยๆ ไดรับสารพิษ

สะสมอยางตอเน� องจะเปนอันตรายตอสุขภาพในระยะยาว และ

นําไปสูโรค NCDS ซ่ึงเปนอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต

การปนเปอนของอาหาร 1.เกษตรกรผูผลิต 2.รถขนสงสินคา 

3.แมคาในตลาด, พนักงานขายของ 4.พอครัวทําอาหาร 5.พนักงาน 

สงของ 6.ครัวในบาน 

การมีส่ิงแปลกปลอมท่ีเปนอันตรายจากการขนสงปะปน   

ลงไปในอาหารหรือเคร� องด� ม ทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจ็บปวย 

การบาดเจ็บหรือไมสบายของผูบริโภค ผูสัมผัส.

พยาบาลในอนาคต เซ็นทรัล                                                                  

ขอเปนสวนหน่ึงรวมกับ สสส.                    

ในการใหความรูประชาชนเพ� อ

ชวยกันดูแลสุขภาพ 

นิทรรศการ “#กินอะไรดี”                       

(What the Food) ของ สสส. 

ถือเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน 

สรางความรูความเขาใจใหกับ

คนไทยไดตระหนักและเลือก

บริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและ                                 

มีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบาย

ของเซ็นทรัล นอกจากการเปน

ศูนยการคาช้ันนําของประเทศ ยังเปนศูนยรวมของอาหารท่ีใหความ

สําคัญในความปลอดภัยสูงสุด โดยศูนยการคาเซ็นทรัลรวมสนับสนุน

เทคโนโลยีการสแกนขอมูลของสินคาประเภทอาหาร เพ� อใหผูบริโภค

ไดม่ันใจในความปลอดภัย สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดีไดอยางย่ังยืน.

เบญจมาภรณ 

ลิมปษเฐียร

ดร.ณัฐกิตต์ิ 

ต้ังพูลสินธนา


