
โวกวาด18ลานเสียง

โหมโรงซักฟอกขูฟองศาลปชช.

ศก.ไทยฟนชากวาเพ� อน

ลุนไตรมาส1/66ดีข้ึนแน�

พรรคเพ� อไทย นําโดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน และหัวหนาพรรค แถลงเปดตัววาที่ผูสมัคร ส.ส.กทม.ของพรรค  21 คน จากทั้งหมด 33 เขต พรอมตั้งเปากวาด 

18 ลานเสียง ได ส.ส. 214 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งครั้งหนา

พท.ฝนไดสส.214เกาอี้แตหวังศาลรธน.ตีตกสูตรหาร500

หนา...4หนา...4

เนนแบงเขต แลนดสไลดจังหวดั
ภารกิจ พปชร.ฝากระแสขาลง
เนนแบงเขต แลนดสไลดจังหวดั
ภารกิจ พปชร.ฝากระแสขาลง

             
|

กรุงเทพฯ • พปชร.ยันโรดโชวเมืองชล 

ภาพชัดแจงตองการใหรัฐบาลอยูยาว! “ชล

น�าน” แอบหวังลึกๆ ศาลรัฐธรรมนูญตีตก

เร� องหาร 500 ตั้งเปากวาด 18 ลานเสียง 

214 เกาอี้ เช� อไมซ้ํารอยเลือกตั้ง 2562 ที่

ไรปารตี้ลิสต เปดตัว 21 วาที่ ส.ส.เมืองกรุง 

มีทั้งเจาของพื้นที่เกาและหนาใหม แตไรช� อ

เด็กในเครือ “หญิงหน�อย” หัวหนาพรรค

เพ� อไทยโหนศรีลังกาเหน็บรัฐบาล พรอม

สรางภาพพรรคฝงประชาธิปไตยชนะเลือก

ตั้งซอมลําปาง

เม� อวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม ยังคง

มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายๆ 

เร� อง ทั้งเร� องการจัดกิจกรรมโรดโชวของ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในจังหวัด

ชลบุรีเปนครั้งแรก รวมทั้งสูตรการคํานวณ

บัญชีรายช� อ (ปารตี้ลิสต) หาร 500 และผล

การเลือกตั้งซอมจังหวัดลําปาง

โดย น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ขาราชการ

การเมือง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐ 

มนตรี กลาวถึงการโรดโชวของพรรค พปชร.                                                          

วา ประสบความสําเร็จอยางทวมทน สะทอน

ใหเห็นถึงความนิยมที่มีตอพรรค พปชร.ที่                                                  

เหนียวแน�นอยางเปนรูปธรรมที่สุด บรรยา 

กาศท่ีพ่ีนองประชาชนสงเสียงเชียร “ลุงปอม                                                   

สูๆ ลุงปอมอยูยาว” เปนกําลังใจที่ดี ซึ่ง 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐ 

มนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร.บอกวา

รูสึกอบอุนใจ ดีใจที่ไดมีโอกาสใกลชิดกับพี่

นองประชาชนชาวชลบุรี

น.ส.ทิพานันกลาวตอวา ไมแปลกใจ

เลยกับภาพความสุขและความอบอุนที่พี่

นองชาวเมืองชลมอบใหน้ี เปนเพราะผลงาน

ที่ผานมาของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม

ไทยโพสต • “ธปท.” แจงเศรษฐกิจไทยฟน

ชากวาเพ� อน ชี้พิษโควิด-19 ซัดทองเที่ยว

สุดสาหัส คาดฟนตัวใกลระดับกอนไวรัสปะทุ 

ไดชวงไตรมาส 1/2566 รับขึ้นดอกเบี้ยกระ 

ทบกลุมเปราะบางอวม แตมองผลเสียจาก

เงินเฟอหนักกวา ย้ําบาทออนจากปจจัยภาย 

นอกเปนไปตามกลไกตลาด

เม� อวันจันทร นายเศรษฐพุฒิ สุทธิ                                                              

วาทนฤพุฒิ ผูวาการธนาคารแหงประเทศ 

ไทย (ธปท.) กลาวในงานสัมมนา “กาวใหม

เศรษฐกิจการเงินภาคใต…ปรับกระบวนทัพ

รับกระแสโลก” ในหัวขอ “ชีพจรเศรษฐกิจ

การเงินภาคใตและความทาทายท่ีตองกาว

ขาม” วา ประเทศไทยเจอผลกระทบจาก                         

โควิด-19 รายแรงกวาประเทศอ� นในภูมิภาค 

สงผลใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอาจจะ

ชากวาประเทศอ� น โดยการฟนตัวใกลเคียง

ชวงกอนโควิด-19 จะอยูในชวงไตรมาส  

1/2566 เน� องจากโควิด-19 กระทบกับจุด

เปราะบางของไทย น่ันคือภาคการทองเท่ียว 

ซึ่งเศรษฐกิจไทยพึ่งพาสวนนี้อยางมาก โดย                                                           

เฉพาะการทองเที่ยวในภาคใตที่อาจจะฟน                                                               

ตัวชากวาเศรษฐกิจประเทศ เพราะเศรษฐ 

กิจภาคใตพึ่งพาการทองเที่ยวสูงเปนพิเศษ

“ตอนนี้ตองบอกวาหลายอยางดีขึ้น 

แมวาจะมีบางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ตาม สิ่ง

แรกที่เห็นคือการฟนตัวของเศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ • “เพ� อไทย” โหมศึกซักฟอกราย

วัน “ชลน�าน” จอเปดแผลฟองศาลประชา 

ชน ตีปบสงตอขอมูลโกงขึ้นเขียง ป.ป.ช. 

แบะทาหวั่นใจฤทธิ์พลังกลวย เตือนชี้ชะตา- 

แลกอนาคต ส.ส. ขณะที่ “เจี๊ยบ กาวไกล” 

ตะโกนโหวกเหวกดูลําปางโมเดล ดานกลุม

ราษฎรลุนหนักเปดแคมปขางสภา 

เม� อวันจันทร ที่พรรคเพ� อไทย นพ. 

ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย กลาว

ถึงการเตรียมความพรอมอภิปรายไมไววางใจ

รัฐบาลวา พรรคเพ� อไทยมีคณะทํางานฝาย

เตรียมการ ขณะนี้เหลือแคการจัดลําดับตัว 

ผูอภิปรายและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ซัก

ซอมการอภิปรายเพ� อความมั่นใจในสัปดาห

นี้ 

“สําหรับขอกลาวหาเราแบงไวเปน

กลุมๆ ตามที่เราเขียนไวในญัตติ จะมีขอมูล 

ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีพิสูจนใหเห็นเหมือน     

ขึ้นศาล แตเปนศาลประชาชน คณะทํางาน

และผูอภิปรายเตรียมการไวอยางดี มั่นใจวา

จะไมมีคําวาผิดหวังเพราะเปนการอภิปราย

ครั้งสุดทาย สําหรับระยะเวลาของรัฐบาล

ชุดนี้ก็ทําใหประชาชนไดเห็นแลววา สิ่งที่

พูดเปนแคการตอกย้ําโดยเฉพาะเร� องความ

ผิดพลาดลมเหลว” นพ.ชลน�านระบุ 

นพ.ชลน�านกลาววา หลังอภิปราย

ไมไววางใจจะนําขอมูลในประเด็นขอกลาว

หาที่เกี่ยวของกับการเอื้อประโยชนทุจริต 

เตรียมการจะสงศาลอยูแลว ประเด็นท่ีเก่ียว 

ของกับการฝาฝนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือ

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จะสงให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)

เม� อถามวา มีโพลของประชาชนออก

มาอยากใหอภิปรายเร� องเศรษฐกิจ จะมีที                    

เด็ดอะไรหรือไม นพ.ชลน�านกลาววา เร� อง

น้ีจะเปนหัวใจสําคัญ เปนเร� องความผิดพลาด

ลมเหลว ปลอยปละละเลย ละเวนการปฏิ 

บัติก็จะเขาขายมาตรา 157 สวนจํานวน

รัฐมนตรีที่จะหลุดนั้นตองไปหลุดในสภา ลุน

ในสภามันกวา จะควบคุมเสียงการโหวตใน

สภา ที่จะไมทําใหมีการซื้อขายกลวยกันได

หรือไมนั้น คงควบคุมไมไดและเกิดขึ้นได

ตลอดเวลา

“สวนจะรุนแรงมากขนาดไหนคงตอบ

ไมได เพราะเง� อนไขตางๆ คอนขางที่จะ

สมบูรณแลว หากตนเปนฝายที่ขอกินกลวย 

ก็จะย่ิงขอแพงมากกวาเดิม ม่ันใจวาการเขา

มาเปนผูแทนตองทําเพ� อประชาชน ถามัว

แตจะไปกินกลวย คือจบชีวิตของการเปน

ผูแทนไดเลย ดังนั้น ส.ส.เหลานี้คิดหนัก

ระหวางกลวย 1 หวีกับอนาคตประชาชน 

และช� อเสียงตางๆ ที่จะอยูในสังคม” นพ. 

ชลน�านระบุ 

ดานนางอมรัตน โชคปมิตตกุล 

ทําเนียบรัฐบาล • “ปลัด สธ.-อธิบดีควบคุม

โรค” ดอดพบ  “บิ๊กตู” ที่ทําเนียบฯ รายงาน

สถานการณ โควิด หลังยอดติดเชื้อแนวโนม

พุงสูงขึ้น โฆษกรัฐบาลเผยผูปวยปอดอักเสบ

เริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แนะกลุม 608 เรง

รับวัคซีนเข็มกระตุนโดยดวน นายกฯ เตือน

อยาซื้อยารักษาโควิด-19 ในตลาดมืดกินเอง

อาจเกิดอันตราย 

เม� อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                                  

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค.รายงานสถานการณการแพรระบาดใน                                                  

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 1,811  

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 1,809 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 1,809 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 2                                                          

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 2,268 ราย อยูระหวาง

รักษา 24,076 ราย อาการหนัก 786 ราย ใส

ทอชวยหายใจ 349 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย มียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,546,854 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,491,919 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,859 

ราย ขณะที่สถานการณ โลกมียอดผูติดเชื้อ

สะสม 559,260,691,767 ราย เสียชีวิต

สะสม 6,373,065 ราย

เกียกกาย • “ชอ-ไอติม” บุกสภาย� น 8 

หม� นรายช� อจาก 77 จว.ท่ัวประเทศ ชง “ชวน”                                                                   

ดันแกไข รธน. “ปลดล็อกทองถิ่น” ระบุ 

3 ขอสรุป “เลือกตั้ง ผวจ.-กระจายงาน-

กระจายงบ” ขออยามองเปนรางของ “พรรค

กาวไกล-คณะกาวหนา” ใหมองเปนรางของ

ประชาชน หวังผูแทนราษฎรทําหนาที่สม

ช� อ

ที่รัฐสภา วันที่ 11 กรกฎาคม ตัวแทน

จากคณะกาวหนาและพรรคกาวไกลไดนํา

รายช� อประชาชนจํานวน 80,772  รายช� อ 

จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยรวมแสดง

พลัง รวมแกไขรัฐธรรมนูญหมวด 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9372

อิสรภาพแหงความคิด

ย� น8หม� นรายช� อ

ปลดล็อกทองถ่ิน

เลือกผูวาฯท่ัวปท.

ยอดติดโควิดพุง

เตือนอยาซื้อยา

ตลาดมืดกินเอง

14

15

6หนา...

หนา...

หนา...

ทลาย 4 แกงคอลเซ็นเตอร

กัมพูชา

อาเบะทิ้งมรดกการเมือง

อะไรใหกับญี่ปุนและโลก?

‘พลังงาน’ 

เรงกูเงินอุมน้ํามัน

อานตอหนา 2
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โควิดในระลอกตัวใครตัวมัน 

คำ�เตือนอย่�งต่อเนื่องถึงก�รแพร่ระบ�ดระลอกใหญ่

อ�จจะกลับม�อีกครั้งในเร็วๆ นี้สำ�หรับประเทศไทย 

โดยเฉพ�ะจังหวัดใหญ่ เส้นเลือดท�งเศรษฐกิจ 

จังหวัดท่องเที่ยว ที่ก่อนหน้�นี้ก็ถือว่�ได้รับผลกระ

ทบส�หัสม�อย่�งต่อเนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ด และโดยล่�สุด

มีสัญญ�ณอันตร�ยว่�โควิด-19 จะพุ่งสูงสุดในเดือนกันย�ยน

ที่จะถึงนี้ ในประเทศ นับว่�เป็นสถ�นก�รณ์ที่ ไม่น่�ว�งใจ 

ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินชีวิตของประช�ชน ที่เข้�สู่ก�รปลดล็อก

ม�ตรก�รควบคุมของโรค 

ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขเองมีความห่วงใย

ประชาชนในห้วงวันหยุดยาวสัปดาห์นี้ รวมกลุ่มท่องเที่ยว ทำา

กิจกรรม อาจเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น แม้สถานการณ์ โรคโควิด-19 ของประเทศไทยจะเข้า

สู่ระยะหลังการระบาดใหญ่แล้ว แต่ยังสามารถพบการติดเชื้อ

และเกิดการระบาดเป็นระลอกเล็กๆ ได้ ซึ่งขณะนี้การระบาด

มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ในช่วงสัปดาห์นี้ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวัน 

ประชาชนอาจมีการไปท่องเที่ยว รวมกลุ่มทำากิจกรรมจำานวน

มาก มีความเสี่ยงอาจทำาให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ ที่เป็นห่วงคือ

การนำาเชื้อมาติดกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี 

และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจทำาให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต

ได้

โดยกระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนยังคง

มาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง และมารับวัคซีนเพื่อ

เพิ่มภูมิคุ้มกัน การปฏิบัติตัวในช่วงวันหยุดนี้ ขอให้ประชาชน

ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการติด

และแพร่เชื้อ โดยขอให้เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก

ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น หากมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

ให้ตรวจด้วย ATK ขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 โดย

เฉพาะเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน จะช่วยลดความเสี่ยง

อาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้ ซึ่งสามารถวอล์กอินเข้ารับ

บริการได้

แน่นอนว่า นี่คือความห่วงใยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักในการทำางานดูแลเฝ้าระวังโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ความกังวล

นั้นฉายชัดออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี ซึ่ง

ขณะนี้ยอด ATK ของชลบุรีจังหวัดเดียว ที่มีรายงานถึง 2,058 

คน ซึ่งสูงมากกว่า ภาพรวมผลบวก ATK ทั้งประเทศล่าสุด 

ซึ่งมีทั้งหมด 1,781 คน และนำามาซึ่งคำาถามของการรายงาน

ตัวเลขในปัจจุบันว่าถูกต้อง ชัดเจน หรือไม่ เพียงไร

สิ่งที่จะตามมาต่อเนื่องนั่นคือ การตั้งข้อสังเกตว่า ใน

ระยะเหตุแห่งความเจ็บป่วยโควิด-19 ต่อจากนี้  ประชาชน

จำาเป็นต้องใช้บริการเอกชน เมื่ออัตราจ่ายชดเชยค่าบริการที่

เข้า รพ.รัฐเปลี่ยนไป เมื่อการระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งล่าสุดนั่น

คือ รพ.เอกชนเปิดแพ็กเกจในการซื้อยาเองแล้ว นั่นหมายถึง

ประชาชนต้องรับผิดชอบตนเอง ค่าใช้จ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วย

เอง อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ขณะเดียวกันยังต�มม�ด้วย คว�มวิตก ในก�รใช้ย� 

Molnupiravir ซึ่งตัวต้นตำ�รับจริง ต้องสั่งโดยแพทย์ในโรง

พย�บ�ล บ�งประเทศคนทั่วไปอ�จเข้�ถึงย�ย�ก ทำ�ให้ช่วง

นี้มีตัวย� copy ในตล�ดมืด รวมทั้งในตล�ดออนไลน์ ข�ย

นอกระบบกันอย่�งครึกโครม และเสี่ยงต่ออันตร�ย เนื่องจ�ก

เป็นย�ปลอม โดยหน่วยง�นรัฐเองก็ไม่ส�ม�รถต�มไปควบคุม

ได้อย่�งทันท่วงที และนับเป็นอันตร�ยเป็นอย่�งม�ก เป็นย�

ที่ ไม่ได้คุณภ�พ เหล่�นี้ล้วนเป็นสิ่งที่ประช�ชนยังต้องเผชิญ

ทุกคว�มเสี่ยง และต้องตระหนักอย่�งยิ่งยวดในก�รปกป้อง

รักษ�ตัวเอง ท่�มกล�งก�รแพร่ระบ�ดระลอกใหม่ที่เป็น

เหมือนยุคสู้ โควิดชนิดที่เรียกว่�ตัวใครตัวมันม�ถึงแล้ว.

มี

นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว 

หัวหน้�พรรคเพื่อไทย

“ยังมั่นใจลึกๆ ในที่สุด ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาจะ

ส่งความเห็น เป็นข้อทักท้วงว่า ที่สภาฯ ได้แก้ไข (มาตรา 23 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่าด้วยการคิดคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อด้วยการหาร 500) ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 

91 จากนั้นเป็นหน้าที่สภาฯ ต้องมาพิจารณาแก้ไขใน 30 วัน 

ให้สอดคล้องกับข้อทักท้วง ก็คงต้องกลับมาหาร 100”. 

ยอดติด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำาเนียบรัฐ 

บาลว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ก.ค. 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้

เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ที่ตึกไทยคู่ฟ้า โดยใช้เวลาหารือประมาณ 

15 นาที ก่อนเดินทางกลับโดยไม่ให้

สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด 

ทั้งนี้  คาดว่าเป็นการรายงาน

สถานการณ์ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มการ

ระบาดสูงขึ้น ประกอบกับในสัปดาห์

นี้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ที่

ประชาชนจะเดินทางท่องเที่ยวและรวม

กลุ่มทำากิจกรรมจำานวนมาก 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ เผยว่า เป็น 

การรายงานสถานการณ์ ติดตามเรื่อง

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชน

ที่ต้องเร่งดำาเนินการ ส่วนการดูแล

สถานการณ์ โควิด-19 มั่นใจว่าระบบ

สาธารณสุขรองรับได้ มีความเข้มแข็ง 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณบุคลากร

ทางการแพทย์และทุกหน่วยงานที่ร่วม

มือกัน

โฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกระแส

โฆษณาแอบอ้างขายยารักษาอาการป่วย

โควิด-19 ในตลาดมืด หรือการจำาหน่าย

นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เช่น โมลนูพิ 

ราเวียร์ (Molnupiravir) ว่า ขอประชาชน

อย่าหลงเชื่อซื้อยามารับประทานด้วย

ตัวเองโดยไม่อยู่ภายใต้คำาแนะนำาของ

แพทย์ ซึ่งมีความน่ากังวลว่าการใช้ยา

โดยไม่มีแพทย์สั่งอาจจะเกิดอันตรายต่อ

ผู้ ใช้ ทั้งการใช้ยาที่มากเกินขนาดและ

อาจทำาให้เกิดการดื้อยา หรือทำาให้เกิด

เชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ 

“ท่านนายกฯ มีความเป็นห่วง

และฝากเตือนประชาชน อย่าซื้อยา                       

นอกระบบจากตลาดมืดหรือทางออนไลน์

มารับประทานเอง เนื่องจากมีความเสี่ยง

ไม่ปลอดภัย หากติดเชื้อโควิด-19 ขอ

ให้เข้าสู่การรักษาตามระบบเพื่อความ

ปลอดภัย เพราะการกินยาโดยไม่ได้อยู่

ในความดูแลของแพทย์อาจทำาให้เกิด

อันตราย” 

นายธนกรเผยด้วยว่า ขณะนี้

สถานการณ์ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบเริ่ม

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำาให้มีผู้ป่วย

อาการรุนแรงเพิ่มตามสัดส่วนไปด้วย 

จึงขอความร่วมมือให้กลุ่มเสี่ยง 608 

เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะผู้สูง

อายุ ซึ่งอาจยังมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่า

แม้ฉีดวัคซีนหลายเข็มแต่ก็ยังติดเชื้อ 

ทำาให้ ไม่อยากมารับวัคซีน ก็ต้องย้ำา

ว่าวัคซีนเข็มกระตุ้น จะช่วยลดความ

รุนแรงของโรคได้ ควบคู่กับการปฏิบัติ

ตนตามมาตรการป้องกันตัวเอง 2U คือ 

Universal  Prevention และ Universal 

Vaccination  ด้วย 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์  แถลงข่าวการ

เฝ้าระวังโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และ 

BA.5 ว่า จากการเฝ้าระวังโอมิครอนสาย

พันธุ์ต่างๆ ช่วงวันที่ 2-8  ก.ค.65 ตรวจ

กลุ่มตัวอย่าง 570 ราย พบเป็น BA.1 

จำานวน 5  ราย ตามด้วย BA.2 จำานวน 

283 ราย และสายพันธุ์ย่อย  BA.4 และ 

BA.5 รวมกัน 280 ราย ซึ่งมีไม่ชัดเจน

อยู่ 2 ราย   โดยหากแยกกลุ่มที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่เป็น

สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ถึง 78.4%  

ส่วนการติดเชื้อในประเทศแบ่ง

ออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ  และภูมิภาค 

ข้อมูลจนถึงเดือน พ.ค.65 พบว่าใน 4 

สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่

พบ BA.4 และ BA.5 มากสุด โดยพบ

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จาก 12.7% เป็น 72.3% 

ส่วนภูมิภาค 34.7% ดังนั้น สายพันธุ์ 

BA.4 และ BA.5 จะเริ่มแซงสายพันธุ์ 

BA.2 และ BA.1 แต่ไม่ได้แซงเร็วมาก

นัก  สำาหรับสัดส่วนสายพันธุ์ BA.4 และ 

BA.5 พบทั้ง 13 เขตสุขภาพ ยกเว้นเขต 

3 ที่พบจำานวนน้อย เนื่องจากส่งตัวอย่าง

แค่หลักสิบ  จึงจำาเป็นต้องมีการส่งตัว

อย่างเพิ่ม ส่วนเขตสุขภาพที่พบมากสุด

คือ เขต 13 พื้นที่กรุงเทพฯ

ส่วนเรื่องความรุนแรงของ BA.4 

และ BA.5 ได้มีการสุ่มตรวจสายพันธุ์ใน

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นคนมีอาการรุนแรง 

และอาการไม่รุนแรง โดยพื้นที่กรุงเทพฯ 

พบว่า คนที่อาการไม่รุนแรงพบใน BA.4 

และ BA.5 อยู่ประมาณ 72% ส่วนคนที่

อาการรุนแรง ปอดอักเสบจนต้องเข้าโรง

พยาบาล หรือใส่ท่อช่วยหายใจ  รวมทั้ง

รุนแรงจนเสียชีวิต มีข้อมูล 13 ราย พบ

เป็น BA.4 และ BA.5 อยู่ 77%   

พื้นที่ ภูมิภาค คนที่ อาการไม่

รุนแรงมี 309 ราย พบ  BA.4 และ 

BA.5 อยู่ 33% ส่วนคนที่อาการรุนแรง 

45 รายพบสัดส่วน BA.4 และ BA.5 

อยู่ที่ 46.67% สรุปได้ว่า ข้อมูลดังกล่าว

พบว่า BA.4 และ BA.5 สัดส่วนอาการ

รุนแรงมากกว่าอาการไม่รุนแรง โดยยัง

สรุปความรุนแรงชัดเจนไม่ได้ เนื่องจาก

ตัวเลขยังน้อยอยู่ จึงขอความร่วมมือ 

รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย, สังกัด กทม. 

ขอให้มีการเก็บตัวอย่างคนปอดอักเสบ

จนต้องนอนโรงพยาบาลหรือใส่ท่อช่วย

หายใจ รวมทั้งผู้เสียชีวิต ขอให้ส่งตรวจ

เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้น.

โหมโรง

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งข้อสังเกตกรณี

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ส่งสัญญาณใช้สูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการหาร 

500 เพื่อเอาใจพรรคเล็กให้ช่วยโหวต

ไว้วางใจว่า ตนเองก็คิดว่าเป็นเช่นนั้น 

เพราะนายกฯ ต้องดิ้นรนเฮือกสุดท้าย 

แต่คิดว่า ส.ส.เหล่านั้นมีวิจารณญาณ

ที่จะเรียนรู้จากผลการเลือกตั้ งซ่อม 

ส.ส.ลำาปาง เขต 4 ที่นายวัฒนา สิทธิ

วัง ผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

แพ้ผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคเสรีรวม

ไทย ถึงขั้นที่ ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า 

หัวหน้าพรรค ศท.ยังต้องยอมรับความ

พ่ายแพ้  และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความต้องการของประชาชน

“ฉะนั้นคิดว่าถือเป็นการตัดสิน

อย่างเจ็บแสบของประชาชน กลายเป็น

ลำาปางโมเดล ที่ต่อเนื่องจากการเลือก

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ 

กทม.) จึงอยากบอก ส.ส.ในสภาว่าถ้าไม่

อยากสอบตกก็ให้ดูลำาปางโมเดล  เพราะ

ตอนนี้เขากระโดดออกมาหมดแล้ว” นาง

อมรัตน์ระบุ 

ด้านนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                                   

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าว

ถึงทีมปราบมารและทีมเจ้ายุทธ์ว่า ไม่มี

อะไร ปราบพวกชักดาบมันง่าย เราก็

ช่วยประธานที่ประชุมสภาควบคุมการ

ประชุม ซึ่งตัวประธานก็ควบคุมอยู่แล้ว 

เพราะบางทีเวลาประธานฟังเพลินๆ เรา

ก็จะช่วยควบคุม ด้านทีมเจ้ายุทธ์จะออก

มาตอบโต้ข้างนอกห้องประชุมสภา 

เมื่อถามว่า จะมีการติวข้อสอบ

ให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่ นาย

นิโรธกล่าวว่าไม่ต้อง เพราะรัฐมนตรี

ทำาการบ้านหมดเรียบร้อยแล้ว อย่าง 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร.สบาย

มาก หัวหน้าพรรคตอบได้หมด

ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค 

ชทพ. ระบุว่า ถ้าหลักฐานไม่ชัดเจน 

แล้วรัฐมนตรีชี้แจงได้ การจะไปโหวต

ไม่ไว้วางใจเขาคงไม่ถูก  แต่ทั้งนี้เราจะ

ฟังทั้งข้อกล่าวหาฝ่ายค้านและคำาชี้แจง

ของรัฐมนตรี ในส่วนของ ชทพ.เองแม้

ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคถูกอภิปรายไม่ไว้

วางใจ แต่ถ้ามีการพาดพิงมาถึงหน่วย

งานที่พรรคผิดชอบ รัฐมนตรีก็ต้องขอ

ชี้แจงบ้าง 

ที่รัฐสภา กลุ่มราษฎรได้ยื่นหนัง                                                                  

สือเรื่องการขอใช้พื้นที่รัฐสภาในการ                                                          

จัดกิจกรรม “camping ฟังสภา จับตา                                                       

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์” 

ผ่าน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส. 

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และผู้เชี่ยวชาญ

ประจำาตัวนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา โดยสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม

กล่าวว่า กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่                                             

19-23 ก.ค. ซึ่งเป็นวันอภิปรายไม่ไว้วาง                                                  

ใจรัฐบาล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นรูป

แบบกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ใน

กิจกรรมจะมีทั้งการจัดวงดนตรี วง

เสวนา รวมถึงงานวัฒนธรรม และที่ต้อง

มาขอใช้พื้นที่รัฐสภา เพราะเห็นว่าหาก

จัดกิจกรรมบริเวณถนนจะกีดขวางการ

จราจร และจะดีกว่าถ้ามาตั้ง camping 

บริเวณสภา จึงฝากสภาพิจารณาคำาขอ

ในหนังสือดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้  กลุ่ มราษฎรยั งมี

อีกหนึ่งแคมเปญที่อยากจะเชิญชวน

ประชาชนทุกคนมาร่วม คือแคมเปญ

โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประ 

ยุทธ์ โดยกลุ่มราษฎรจะมีการจัดคูหา

โหวตทั่วประเทศในวันที่ 17 ก.ค.นี้.

โวกว�ด

พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร และแกนนำา

พรรคที่มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

แผ่นดินได้ทำางานอย่างหนัก มุ่งมั่นผลัก

ดันโครงการที่สร้างความสุขให้ชาวเมือง

ชล เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำาภาค

ตะวันออก และนโยบายสำาคัญที่ถูกใจพี่

น้องชาวเมืองชลและภาคตะวันออก คือ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

“โรดโชว์ของพรรคถือเป็นการ

เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้แสดง 

ออก และได้รับฟังนโยบายของพรรค 

ได้สื่อสารกันโดยตรงเพื่อความเข้าใจที่

ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการผลักดัน

การแก้ ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ และ

จะเป็นก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนเช่นนี้

ทั่วประเทศ โดยจะจัดทัพยิ่งใหญ่พร้อม

ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นไปอีก

ด้วย” น.ส.ทิพานันกล่าว

สำาหรับความเคลื่อนไหวในเรื่อง

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 

500 นั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน  

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าว

ถึงการคาดการณ์ว่าจะกลับไปเหมือน

เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 ที่พรรคไม่

ได้ ส.ส.บัญชีเลยว่า คงไม่น่ากลับไป

เหมือนเดิม แม้ ใช้การคำานวณจัดสรร

ปันส่วนผสม เพราะขณะนี้ประชาชนคับ

แค้นมากในการบิดเบือน บิดเบี้ยว และ

ทำาลายระบอบประชาธิปไตย ประชาชน

พร้อมสั่ งสอน พรรคเพื่อไทยจะได้

ประโยชน์จากตรงนั้น เราเชื่อว่าจะได้

มากกว่า 15 ล้านเสียง  บัตรดีทุกพรรค

คาดว่าจะรวมกันได้ 35 ล้าน ถ้าเป็นเช่น

นี้พรรคน่าจะได้ประมาณ 214 ที่นั่ง ถ้า

เขตได้ 180 คน จะได้บัญชีรายชื่อ 34 

ที่นั่ง แต่ถ้าได้เขต 200 คน บัญชีราย

ชื่อ 14 ที่นั่ง 

เพื่อไทยหวัง 18 ล้�นเสียง

“การตั้งเป้าที่ 15 ล้านเสียงต้อง

อยู่ที่กระบวนการสื่อสารกับประชาชน

ด้วย แต่พรรคหวังไปถึง 18 ล้านเสียง 

และเรายั งมั่นใจลึกๆ ในที่ สุดศาล

รัฐธรรมนูญ ศาลฎีกาจะส่งความเห็น

เป็นข้อทักท้วงว่า ที่สภาได้แก้ไขไปขัดต่อ

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 จาก

นั้นเป็นหน้าที่สภาต้องมาพิจารณาแก้ไข

ใน 30 วันให้สอดคล้องกับข้อทักท้วง ก็

คงต้องกลับมาหาร 100” นพ.ชลน่าน

กล่าว            

เมื่อถามถึงยุทธศาสตร์แตกแบงก์

พัน นพ.ชลน่านกล่าวว่า ไม่ได้พูดว่า

ยุทธศาสตร์ขยายแบงก์พัน เพียงแต่บอก

ว่าถ้ากลไกกติกาบิดเบี้ยวแบบนี้ ภาค

การเมืองย่อมมีวิธีการ ถ้าหากมีการตั้ง

พรรคมาใหม่เพื่อเอาคะแนน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ถ้าทำาได้จะได้เป็นกอบเป็นกำา                                                        

เพราะไม่มี ส.ส.เขต เอาแค่ 2-3 พรรค 

หารจำานวน ส.ส.พึงมี คือจำานวน ส.ส. 

บัญชีรายชื่อที่จะได้รับเพราะไม่มี ส.ส. 

เขต ดังนั้นสิ่งที่พรรคเล็กลืมคิด ถ้าได้

คะแนนต่ำากว่า 140,000 คะแนน จะ

ไม่มีพรรคใดที่ ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเลย 

เป็นการฆ่าตัวเองทางอ้อมโดยความรู้

เท่าไม่ถึงการณ์

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า

กระแสของพรรคจะแลนด์สไลด์เหมือน

นายชัชชาติได้หรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าว

ว่า  เราไม่ทึกทักเอง เราก็ประเมินตัว

เองว่าอยู่ระดับไหน กระแสที่อยู่มาตอน

นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ มีแนวโน้ม

ว่าถ้าเราทำาให้ดีกว่านี้ ตอบคำาถามพี่

น้องประชาชนจะดีกว่านี้ ทำาให้เขาเห็น

ทางออกของชีวิต ก็จะเป็นประเด็นหนึ่ง

ที่ทำาให้เขาเชื่อมั่นมาอยู่กับเรา

ขณะที่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 

หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คงต้องรอฟังความ

เห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ที่จะส่งกลับมายังสภาอีกครั้ง ซึ่ง

ในการลงมติวาระ 2 ที่ผ่านมา พรรคลง

มติหลากหลาย เราไม่ได้กำาหนดว่าจะ

ต้องลงมติอย่างไร มีทั้งลงมติเห็นด้วยกับ

การหารด้วย 100 หารด้วย 500 และงด

ออกเสียง  ซึ่งไม่ว่าจะหารด้วย 100 หรือ

หารด้วย 500 ไม่ง่ายสำาหรับพรรคทั้งนั้น 

แต่ไม่ว่ากติกาใดๆ พรรคพร้อมต่อสู้ ใน

ทุกกติกาที่ถูกกำาหนด เราจะทำาให้ดีที่สุด 

“การหารด้วย 500 ชทพ.ไม่ได้

เปรียบเลย เพราะมีเกณฑ์ ส.ส.พึงมี เป็น

เรื่องยากมากสำาหรับเรา แต่พรรคไม่ได้

หยุดอยู่แค่นี้ เราวางอนาคตที่จะเติบโต

ต่อไป มีการทาบทาม ชักชวนผู้จะมา

สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จะขยายฐาน 

ส.ส.แบบแบ่งเขตให้เพิ่มขึ้น การหาร

ด้วย 500 ถ้าเราจำาได้ ส.ส.ต้องทำางาน

หนักมาก ไม่ง่ายสำาหรับเรา แต่ไม่ว่า

จะหารอะไร เราจะสู้เต็มที่ ในกติกา” 

น.ส.กัญจนากล่าวและว่า พรรคจะไม่ส่ง 

ส.ส.แบบแบ่งเขตครบทั้ง 400 เขต แต่

จะส่งในเขตที่มีความพร้อม  

วันเดียวกัน พรรค พท.ได้มีการ

แถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.

ของพรรค 21 คน จากทั้งหมด 33 เขต  

โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า การเปิดตัวว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรค เพื่อต้องการ

บอกกับพี่น้องประชาชนเจ้าของอำานาจ

ที่แท้จริงว่า พรรคพร้อมทำางานกับพี่

น้องประชาชน  เพื่อนำาพาทุกท่านให้

พ้นวิกฤต ด้วยการนำาเสนอบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ หลังจากนี้ก็จะเปิด

ตัวในส่วนของภาคอีสาน ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งใจดำาเนิน

การให้แล้วเสร็จในช่วง 2-3 เดือนนี้ 

พท.เปิดชื่อ 21 ว่�ที่ ส.ส.กทม.

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส .ส .นครราชสีมา และเลขาธิการ

พรรค พท.กล่าวว่า เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.กทม.  21 เขตก่อน ส่วนที่เหลือ 12 

เขตจะทยอยเปิดตัว และหลังอภิปราย

ไม่ไว้วางใจพรรคจะทยอยเปิดตัวผู้สมัคร

แต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ที่เปิดตัว  21 คน 

ประกอบไปด้วย 1.นายพลัฏฐ์ ศิริกุล

พิสุทธิ์ เขตสัมพันธวงศ์ 2.น.ส.จุฑาพร 

เกตุราทร เขตบางรัก 3.น.ส.นวลละออง 

ศรีชุมพล เขตวัฒนา 4.นายประเดิมชัย 

บุญช่วยเหลือ ส.ส.ห้วยขวาง-ดินแดง 

5.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล เขตจตุจักร 

6.นายพชร ธรรมล หรือ ฟลุก เดอะ

สตาร์ เขตราชเทวี 7.นายรัฐพงษ์ ระ

หงส์  เ ขตบางซื่ อ  8 .นายสุ รชาติ  

เทียนทอง ส .ส . เขตหลักสี่ -จตุจักร 

9.นายสุธนพจน์ กิจธนาภิทักษ์ เขต

ดอนเมือง 10.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 

ส.ส.เขตบางเขน 11.นายพงศกร รัตน

เรืองวัฒนา เขตบางกะปิ 12.นายพลภูมิ 

วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.คันนายาว-บึงกุ่ม 

13.นายวิชาญ มีนชัยนันท์  ประธาน

ภาค กทม. 14.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 

ส.ส.เขตคลองสามวา 15.นายไพโรจน์ 

อิสระเสรีพงษ์ อดีต ส.ส.เขตหนองจอก 

16.น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.เขต

ลาดกระบัง 17.นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร เขต

บางนา 18.นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร 

เขตคลองสาน 19.นายศรัณยสัณฑ์ วีร

กุลสุนทร เขตจอมทอง 20.นายวัน อยู่

บำารุง  ส.ส.เขตบางบอน-หนองแขม และ 

21.นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.เขต

ภาษีเจริญ   

นางพวง เพ็ ชร  ชุ นละ เอี ยด 

รองประธานยุทธศาสตร์และทิศทาง

การเมือง พรรค พท.กล่าวว่า พรรค

พร้อมส่งผู้สมัคร  ส.ส.ทั้งประเทศ และ

จากนี้จะทยอยเปิดตัวในพื้นที่ต่างๆ โดย

ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ กติกา

แบบไหน จะเป็นแบบการคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 100 หรือ 

500  พรรคพร้อมสู้ทุกรูปแบบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดตัว

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรค พท.ทั้ง 

21 เขต เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการเปิดตัว

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตดอนเมือง แทน

นายการุณ โหสกุล ส.ส.เขตดอนเมือง

ของพรรค ขณะที่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต

สายไหม  ของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 

ส.ส.เจ้าของพื้นที่ยังอยู่ในกระบวนการ

สรรหาของพรรค ยังไม่มีการเปิดตัว โดย

ทั้ง 2  ส.ส.ต่างสนิทสนมกับคุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทย

สร้างไทย และช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าว

ออกมาต่อเนื่องว่าทั้ง 2 ส.ส.ไม่ ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมกับภาค กทม.ของพรรคเลย 

ทำาให้ถูกคาดหมายว่าคงไม่ได้ร่วมงานกับ

พรรค  พท.ในอนาคต แต่นายสุรชาติ

ที่สนิทสนมกับนายการุณและคุณหญิง

สุดารัตน์กลับมาเปิดตัวกับพรรค พท. 

สะท้อนว่าการเลือกตั้งรอบหน้านายสุร

ชาติจะยังทำางานร่วมกับพรรค พท.ต่อไป  

ด้านนายการุณยอมรับว่า ไม่

ทราบว่าพรรคมีมติอย่างไร  จะส่งใคร

ลงแทนใคร เพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุม

หรือทำากิจกรรมของพรรคเลย หากจะ

ส่งใครลงแทนก็ไม่ติดใจ และไม่เคยมี

ปัญหาอะไรกับใครในพรรค รักพรรค

เพื่อไทยมากมาโดยตลอด ปัญหาต่างๆ 

อาจเพราะเป็นตัวเองไม่ค่อยทำาตามคำา

สั่งใคร ยิ่งเป็นเรื่องที่ให้กล่าวร้ายผู้อื่นไม่

ทำาเด็ดขาด ยืนยันจะลงสมัคร ส.ส.เขต

ดอนเมืองแม้พรรคไม่ส่งก็ตาม และไม่

กังวลต่อการแข่งขัน มั่นใจกับสิ่งที่ ได้

ทำาให้พี่น้องชาวดอนเมืองมาโดยตลอด 

และทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนจะเป็นคน

เลือก ส่วนที่พรรคให้คนอื่นลงสมัคร

แทน ไม่ได้มีการคุยกับผู้บริหารพรรค คง

เพราะไม่มีใครกล้ามาคุย และอีกอย่าง

ผู้บริหารพรรคบางคนก็ทำาในสิ่งที่รับไม่

ได้ด้วย 

อ้�งพรรคฝั่งประช�ธิปไตยชนะ

ส่วนความเคลื่ อนไหวผลการ

เลือกตั้งซ่อมที่ จ.ลำาปาง  นายสมชัย 

ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคการเมืองที่

ชนะได้ โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่ชนะว่า 

“เป็นการแข่งระหว่าง 2  พรรคที่อยู่

ในคนละขั้วการเมือง คือฝ่ายค้านและ

ฝ่ายรัฐบาล  รวมทั้งแนวทางการหา

เสียงที่แตกต่างกัน และคุณสมบัติและ

บุคลิกของผู้สมัครพรรคที่นอบน้อม ใกล้

ชิดประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนของ

ความอยากเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ของคนไทยทั้งประเทศ ประชาธิปไตย

จากปลายปากกากำาลังจะเกิดขึ้นแล้ว”

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) โพสต์เฟซ 

บุ๊กว่า “ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่

สนับสนุนพรรค และขอแสดงความยินดี

กับพรรคที่ชนะได้รับความไว้วางใจจาก

พี่น้องชาวลำาปาง เข้าใจแล้วว่าพี่น้อง

ประชาชนต้องการการเปล่ียนแปลง และ

ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน”

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรค 

ศท.กล่าวว่า ยอมรับว่าผลที่ออกมาผิด

คาด  เพราะจากที่เราหาเสียงมาก็มั่นใจ

ว่าจะชนะ แต่ผลที่ออกมาครั้งนี้ยอมรับ

ว่าเป็นเรื่องที่พรรคต้องไปทบทวนการ

ทำางานว่าเราพลาดจุดไหน อย่างไร เพื่อ

ปรับแผนทำางานต่อไป

นพ.ชลน่านกล่าวเรื่องนี้ว่า กรณี

นี้จะเรียกว่าเป็นการแลนด์สไลด์ก็ได้                                                           

เพราะผลการเลื อกตั้ งชนะทุก เขต 

สะท้อนชัดถึงกระแสความนิยมมาอยู่ที่

ฝั่งประชาธิปไตย ไม่เฉพาะพื้นที่  กทม.

แต่ขยายขอบเขตไปถึงพื้นที่ต่างจังหวัด 

เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะกับการที่พรรค

เพื่อไทยประกาศตัวส่งผู้สมัครภาคเหนือ

ก่อนเลือกตั้งซ่อม 1 สัปดาห์ ซึ่งประชาชน

จะเทใจมาให้พรรคฝั่งประชาธิปไตยมาก

ขึ้น และไม่ว่าผู้มีอำานาจจะคิดอะไรออก

มา สิ่งสำาคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชน

เป็นเจ้าของอำานาจที่แท้จริง แม้พลังใน

อดีตจะไม่พอที่จะต่อสู้กับผู้มีอำานาจ แต่

จากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และเลือก

ตั้งซ่อม จ.ลำาปาง เชื่อว่าคะแนนเสียงที่

ได้มาไม่ใช่พลังเล็กๆ ดังนั้นผู้มีอำานาจคิด

อะไรต้องระมัดระวัง เช่นการจงใจฝ่าฝืน

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ถือเป็นปรปักษ์

ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

“คุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้หรือ ใน

เมื่อประชาชนที่ เป็นเจ้าของอำานาจ

เขาไม่เอา ศรีลังกาเป็นภาพตัวอย่าง 

การบริหารล้มเหลวมาก ทำาให้พี่น้อง

ประชาชนลำาบาก ทำาให้ประชาชนล้ม

ละลาย สุดท้ายเขาก็ต้องแสดงออกต่อ

ผู้มีอำานาจว่า อย่าได้เหิมเกริมกับการใช้

อำานาจที่ไม่ชอบ” นพ.ชลน่านกล่าว.

ปัตต�นี •  มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 

ก.ค.65 ซึ่งตรงกับวันฮารีรายา อีดิ้ลอัฎ

ฮาของพี่น้องมุสลิมนั้น ที่หอนาฬิกา

วัฒนธรรมเทศบาลเมืองปัตตานี มีพี่น้อง

กลุ่มชาวพุทธรักสันติ จังหวัดปัตตานี, 

ยะลา, นราธิวาส และสงขลา กว่า 20 

คน มารวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลทำาข้อ

ตกลงเสนอบนโต๊ะผู้คุยสันติภาพกับกลุ่ม

บีอาร์เอ็นและกลุ่มพูโล โดยให้หยุดความ

รุนแรงในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 

เดือน ภายใต้สโลแกน “เข้าพรรษาสันติ-

ปลอดภัย ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้” ซึ่งที่ผ่านมาคณะพูดคุยรัฐบาล

ไทยกับกลุ่ม BRN ได้ทำาข้อตกลงหยุด

ความรุนแรงในเดือนรอมฎอน ทำาให้ทุก

คนปลอดภัย เช่นเดียวกับพี่น้องชาวพุทธ

ที่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในวันเข้าพรรษา

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 3-4 

ก.ค.65 กลุ่มชาวพุทธรักสันติที่ยืนยัน

การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ ยึดมั่นในวิถี

ธรรมของพระพุทธศาสนา ท่ามกลางคน

ต่างศาสนิก ได้ทำาข้อเรียกร้องยื่นหนัง                                                    

สือ “เข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัยทุกคน”  

ไปยังคณะพูดคุยสันติสุขบีอาร์เอ็นและ

ผู้แทนกลุ่มพูโลไปแล้ว แต่วันนี้ ได้ ใช้

วาระฤกษ์ดีวันอีดิ้ลอัฎฮาอันศักดิ์สิทธิ์ 

ประกาศต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง

ด้านนางสมใจ ชูชาติ ผู้แทนกลุ่ม

ชาวพุทธรักสันติ เปิดเผยว่า ครั้งก่อน

ที่บนโต๊ะพูดคุยมีการตกลงระหว่างรัฐ   

ไทยกับบีอาร์เอ็นเรื่องของรอมฎอนสันติ 

เรามองว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นในข้อตกลงบน

โต๊ะ เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่

น้องทุกศาสนิกออกมาทำาภารกิจของตัว

เอง ต่อมาก็มีพี่น้องชาวพุทธพูดคุยเรื่อง

เข้าพรรษาสันติ เราก็คิดว่าเป็นการดี

หากมีการปฏิบัติต่อเนื่อง สามารถดำารง

ชีวิต การไปมาหาสู่ เข้าพรรษาเป็นวัน

ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวพุทธ 

“เช่นเดียวกัน เดือนรอมฎอนก็

เป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิม 

กิจกรรมวันนี้ เราไม่ ได้ทำาเพื่อหวังผล

ประโยชน์ หรือให้ใครได้ประโยชน์ แต่

เราทำาเพื่ิอประชาชนทุกศาสนิก ในเมื่อ                                                          

เราแสดงตัวตนของชาวพุทธอย่างชัดเจน

ในวันนี้ กลับไปก็อาจจะมีเสียงสะท้อน

กลับมา แต่เป็นขั้นต่อไปที่เราต้องดำาเนิน 

หากสิ่งไหนที่เราทำา เสียงสะท้อนด้าน

บวกกับลบต่างกัน แต่มั่นใจว่าเจตจำานง

เราบริสุทธิ์ใจจริงๆ”

ผู้แทนกลุ่มชาวพุทธรักสันติกล่าว

อีกว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

พื้นที่ขึ้นอยู่กับทั้ง 2 ฝ่ายในการพูดคุย  

แต่การพูดคุยแต่ละครั้งทั้ง 2 ฝ่ายก็มี

ปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง การพูดคุย

เป็นทางออกที่ดี สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือ  

เน้นเรื่องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด 

เพราะประชาชนคือผู้ที่ต้องอาศัยและ

ดำารงชีวิตอยู่.

จี้‘BRN-พูโล’หยุดคว�มรุนแรงวันเข้�พรรษ�  
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3บทความ-ในประเทศ

‘อย่าให้มันมากนักนะ’

ณปิยบุตร........

คุณเรียนสูงเป็นดอกเตอร์ เป็นอาจารย์สอน

กฎหมาย จัดอยู่ชั้น “ปัญญาชน”

 แต่ดูที่คุณทวีต ๒-๓ วันก่อนซิ

 Piyabutr Saengkanokkul 

	 วันนี้คนศรีลังกาจำานวนมหาศาล	 ได้ปรากฏกาย

เป็น	“ประชาชน”	ผู้ทรงอำานาจสูงสุดในการก่อตั้งระบอบ

การเมือง	(peuple	constituant)

	 เลนินบอกว่า	ปฏิวัติเกิดได้ต้องมีสถานการณ์ปฏิวัติ		

แต่ทุกสถานการณ์ปฏิวัติ	อาจไม่นำามาซึ่งการปฏิวัติ	

	 ที่ศรีลังกา	 สถานการณ์ปฏิวัติดำารงอยู่	 และกำาลัง

นำาพาไปสู่	“ปฏิวัติ”

 Piyabutr Saengkanokkul 

 เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนจำานวนมหาศาลตระหนัก

ถึงพลังของตนในการเปลี่ยนแปลง	 เมื่อนั้น	 “ประชาชน”	

ผู้ทรงอำานาจสูงสุดตัวจริงก็จะระเบิดพลังและปรากฏกายขึ้น

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

 นี่ถ้าไม่บอกชื่อ ใครอ่านคงต้องนึกว่า เป็นไอ้พวก

เมากาวตามซ่องที่ ไหนซักแห่ง รับจ้างแก๊ง “ล่มชาติ-ล้ม

สถาบัน”

 “ปั่นทวีต-ติดแฮชแท็ก” 

 ใช้ฉากในบ้านเขา มาปั่นไฟ “สุมกระแส” ปลุกระดม 

“ล้มสถาบัน” ในบ้านเราให้คุระอุ ด้วย “เชื้อเท็จ” ทางบิด

ข้อมูลจริง

 สาเหตุจริงมันเป็นว่า.........

 “รัฐบาลศรีลังกา” นอกจากกลุ่มตระกูลคอร์รัปชัน

ผูกขาดฝังรากแล้ว เมื่อเจอ “วิกฤตเศรษฐกิจ” ก็ยังไม่มี

ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา 

 ทั้งประเทศ ไม่มีพลังงานใช้

 เพราะไม่มีทั้งเงิน-ทั้งเครดิตจะซื้อ 

 ชีพจรศรีลังการิบหรี่ใกล้หยุดเต้น ทั้งประเทศมืดมิด  

หนี้สินล้นพ้นประเทศ

 ประชาชนอดอยาก ขาดแคลนทั้งอาหาร ทั้งยารักษา

โรค ไม่ต้องพูดถึงเงินเฟ้อ รูปีศรีลังกา ไม่ต่างกระดาษเปล่า

 ศรีลังกา “ล้มละลาย” แล้ว โดยสิ้นเชิง!

 ประชาชนโกรธแค้นรัฐบาล เรียกร้องให้รับผิดชอบ

ต่อการบริหารจัดการที่ผิดพลาด และทั้งไร้ความสามารถ 

 ผู้คนเรือนแสน พากันบุกเข้าไปในทำาเนียบรัฐบาล  

บ้านพักประธานาธิบดี “โกตาพญา ราชปักษา” และบ้าน

พักนายกฯ “รานิล วิกรมสิงเห” ในกรุงโคลัมโบ 

 แล้ว “เผา” 

 ตะโกนให้ประธานาธิบดีและนายกฯ “ลาออก” ซึ่ง

รู้ “ผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี” ผมสูงกว่าอาจารย์แน่ 

 เพราะอย่างน้อย ผมก็ไม่ “บิดเบือนข้อเท็จจริง” ในการ

เผยแพร่ข่าวสาร ด้วยหวังใช้คำาว่า “ประชาชนปฏิวัติ” เป็นชิป 

เข้าไปฝังในความเชื่อของผู้คน 

 ป้อนข้อมูลบิดเบือนไปเรื่อยๆ ป้อนคำาว่า “ประชาชน

ปฏิวัติ” ไปเรื่อยๆ ป้อนคำาว่า “ประชาชนผู้ทรงอำานาจสูงสุด” 

ไปเรื่อยๆ

 พอสุกงอมได้ที่ เป็น “ซอมบี้ ๓ นิ้ว”

 ก็จะปลุกระดมให้ก่อจลาจลลุกฮือเป็น “ประชาชน

ปฏิวัติ”

 แล้ว “นักสู้ใต้กระโปรงเด็ก” ก็จะออกมาชูมือ 

 กูคือฮีโร่ 

 กูคือศาสดาเจ้าของแนวทางราดิคัล “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” 

ขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์ ได้สำาเร็จ ตามที่กูเคยโพสต์ฝัง

สมองพวกมึงมาจากฝรั่งเศส เมื่อสิงหา ๖๔ 

 แต่ถ้าไม่สำาเร็จ....

 “กูไม่รู้..ไม่เกี่ยว...พวกมึงเมาน้ำาท่อมกันเอง ติดคุกก็เรื่อง

มึง ไม่ใช่เรื่องกู เพราะกู ‘นักวิชาการ’ โว้ย รู้ไว้ด้วย ไอ้พวก

เขาเพิ่งงอกหน้าโง่”

 เนี่ย.........

 กับที่เป็นขบวนการกันอยู่ ไม่เท่าไหร่ เพราะรู้กันอยู่

แล้ว  แต่ผมห่วงเด็ก ห่วงชาวบ้านซื่อๆ ที่ ไม่รู้เรื่อง-รู้ความ  

เมื่ออ่านคำาปลุกระดมไปเรื่อยๆ ก็จะคล้อยตาม 

 “เกลียดสถาบัน” ด้วยหลงเชื่อคำาป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จ  

ด้วยการบิดเบือนข้อมูล ที่ขบวนการจาน’สามสัส ใช้สื่อสาร

ไอที “ทุกช่องทาง” ปล่อยข้อมูลเท็จ ให้ซึมซับไปทั่ว ทุกวันนี้

 ที่ปิยบุตรโพสต์แต่ละครั้ง ถ้านำามาไล่เลียงอ่าน จะเห็น

ความ “อสัตย์ที่ซ่อนเร้น” บนความขัดแย้งในตัวมันเองชัด

 เวลาปิยบุตร จะปลุกระดม “ล้มสถาบัน” จะยกเจ้า  

“แยงตุส” หนุ่มนักกฎหมายฝรั่งเศส 

 หนึ่งในแกนนำา “ขุดรากถอนโคนระบบกษัตริย์” ประหาร

พระเจ้าหลุยส์ ที่ ๑๖ ในเหตุการณ์ “ปฏิวัติฝรั่งเศส” ๑๔ กรกฎา 

มาอ้าง

 เพื่อสถาปนาประชาธิปไตย “เสรีภาพ-เสมอภาค-

ภราดรภาพ” เรียกว่า “ประชาธิปไตยจ๋า” ขึ้นในประเทศ

 นี่..ก็จะเห็นว่า ตอนปลุกระดมให้เกลียดสถาบัน มุ่ง 

โยกคลอนสู่การถอนล้ม ปิยบุตรยกวาทะเจ้าแยงตุส “ออง 

ตวน เดอ แซ็ง-ฌุสต์” มากระแทกสถาบัน แล้วอ้าง “ทาง

วิชาการ” เสมอ

 แต่ครั้งนี้ จะเห็นเลย

 ปิยบุตรยก “เลนิน” นักปฏิวัติชาวรัสเซีย ขึ้นมาแทน 

แยงตุส หรือเจ้าของแนวคิดสังคมประชาธิปไตยคนอื่นๆ อย่าง

ที่เคยทำา

 เขารู้กันทั้งโลกว่า “เลนิน” นั้น คือเจ้าของลัทธิคอม

มูนิสต์ ซึ่งเป็น “โลกคนละซีก” กับสังคมประชาธิปไตย และ

เลนินคือผู้เปลี่ยนรัสเซียเป็นประเทศสังคมนิยม

 สรุปแล้ว.....

 มึงจะเป็นคอมมูนิสต์ หรือมึงจะเป็นประชาธิปไตยจ๋า

กันแน่วะ ไอ้อาจารย์?

 เป้าหมายพวกมึง เวลาจะปลุกระดมให้คนเกลียด

สถาบัน ก็ยกวาทะพวกปฏิวัติฝรั่งเศส ขึ้นมาอ้าง-มาชู

 แต่เวลาพวกมึงปลุกระดมหลอกเด็กและชาวบ้าน

ให้มาเป็น “ประชาชนลุกฮือ” ให้เป็นเครื่องมือ “ล่มชาติ- 

ล้มสถาบัน”

 พวกมึงก็อ้างชูวาทะผู้นำาลัทธิคอมมูนิสต์!?

 ถามจริงๆ วะ...

 มึงจะเปลี่ยนประเทศไทยกูเป็นประชาธิปไตย ชนิด 

๑๐ นิ้่วมือ-๑๐ นิ้วตีน เท่ากันหมด ที่เรียก “เสรีภาพ-เสมอ

ภาค-ภราดรภาพ”

 หรือจะเปลี่ยนเป็นประเทศสังคมนิยม แบบรัสเซีย 

แบบจีนกันแน่?

 กูงงกะตรรกะ “ดักควาย” ของพวกมึงมากจริงๆ!

 แต่กูว่า พวกมึง “ป๊อด” ชิบหะ...

 กล้านำาเองมั้ยล่ะ เอาแต่ซุกกระโปรงเด็ก เอะอะอ้าง

วิชาการ กูสงสารเด็กๆ ที่อยู่ในคุก-ในตะรางมันว่ะ

 เด็กมันเชื่อพวกมึง ว่าเงินถึง ดูแลดี ถึงเวลาอเมริกา

จะอุ้มไปเรียนนอก

 แล้วไง...ติดคุกแหงเก๋

 คนไหน “เด็กสร้าง” ก็กระพือข่าวดรามาในคุกให้ แต่

ประเภท “หมาหลง-หมาตามแห่” ช่างพ่อง-ช่างแม่งมัน!

 สรุปแล้ว “หลอกใช้เด็ก” เป็นเครื่องมือชัดๆ

 ไอ้พวกนี้ ไม่มี “อุดมคติ-อุดมการณ์” ทางการเมือง

เพื่อสังคมบ้านเมืองบริสุทธิ์แท้จริงเลย

 อาศัย “เรียนมาก-รู้มาก”

 หากแต่รู้เพียงตำารา ไม่รู้จัก “ความเป็นคน” ว่าเมื่อ

อยู่ในแผ่นดินไหน ต้องมั่นสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินนั้น

 ชาติไทย “พระมหากษัตริย์” แต่ละพระองค์ทรงใช้

เลือดและเนื้อแลกมา ให้พวกเราและพวกมึงทุกคนได้ซุก

หัวอาศัย

 ฉะนั้น.......

 อย่านะ อย่าให้มันมากไป 

 ไม่งั้น “ประชาชนปฏิวัติ” ที่พวกมึงปลุกระดมน่ะ ไม่

ลุกฮือล้มสถาบันหรอก

 แต่เขาจะลุกฮือมา “กระทืบ” พวกมึง!

 

ผู้นำาทั้ง ๒ ก็ประกาศจะลาออกพรุ่งนี้ (๑๓ ก.ค.๖๕)

 ตามกฎหมายศรีลังกา ในระหว่างประเทศว่างการ

บริหารให้ “ประธานสภา” รักษาการแทน

 “นายมหินทา ยะปา อเบวาร์ดานา” ประธานสภาศรีลังกา 

แถลงแล้ว เตรียมตั้ง “รัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติ”!

 ก็ขอโทษนะ...ปิยบุตร 

 ที่ผมสีซอให้ควายหน้าตัวเมีย “บางตัว” ฟัง 

 แต่สำาหรับคน “ระดับรองศาสตราจารย์” อย่างปิยบุตร 

ไม่เกี่ยวและไม่ต้อง เพราะรู้เหนือรู้ “ข้อมูลที่ถูกต้อง” อยู่แล้ว 

 แต่สงสัยอยู่นิดเดียว....

 ว่าโลกรู้ ทุกคนรู้ ปิยบุตร ก็ต้องรู้ ว่าที่ประชาชนชาว 

ศรีลังกาลุกฮือกัน นั้น 

 สาเหตุหลัก มาจาก

 -รัฐบาลคอร์รัปชันฝังรากจากกลุ่มตระกูลผูกขาด

 -แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้

 -หนี้สินล้นพ้นประเทศ 

 -“ไม่มีพลังงานใช้” เพราะไม่มีเงินซื้อ

 -ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรค ผู้คนอดอยาก

 -ประเทศ “ล้มละลาย”

 -ต้องการให้ประธานาธิบดีและนายกฯ “ลาออก” ไป  

แล้วให้มี “รัฐบาลใหม่-ประมุขประเทศคนใหม่” ด้วยกลไกสภา

ตามกฎหมายกำาหนดเท่านั้น

 ไม่มีไปในทาง “ประชาชนปฏิวัติ” เอาประเทศไปจิ้มก้อง

ฝรั่งมังค่า ทั้งที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นพวกยุโรปมาแล้ว เพิ่งได้

เอกราชมาหยกๆ ยังไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำา 

 หรือเปลี่ยนจากศรีลังกา “รัฐเดี่ยว” ไปเป็นสาธารณรัฐ 

อย่างที่เคยเป็นมาแล้วในอดีต ซึ่งเหล่านี้ ไม่มีหน่อ-มีแนว เป็น

เป้าหมายในการจลาจลครั้งนี้เลย

 แต่เมื่ออ่านข้อความ “ปิยบุตรทวีต”

 “หน้ามือกับหลังตีน” เลยนะ!

 ผมเรียนไม่สูงเท่าอาจารย์ แต่ถ้าวัดค่าความเป็นคนด้าน

วงเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการหลายวัน ถือเป็น

โอกาสดีที่ประชาชนจะได้เดินทางท่องเที่ยวและทำาบุญ 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีตามวิถีชาวพุทธ

โดยเฉพาะวันแรกคือ อาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 13 

กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธ

ศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก เนื่องจากเป็นวันที่มีพระ

รัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

ส่วนวันที่สองคือ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 14 กรกฎา 

คม 2565 เป็นวันเริ่มต้นการจำาพรรษาของพระสงฆ์ในบริเวณ

วัด และงดการเดินทางจาริกไปยังที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้เหยียบย่ำา

พืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านเพาะปลูกไว้ในช่วงฤดูฝนเป็น

เวลา 3 เดือน 

ล่าสุด นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ขอโอกาสเชิญชวนว่า ในปีนี้สถานการณ์การแพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ลดความ

รุนแรงลง และภาครัฐได้ผ่อน

ปรนหลายมาตรการเพื่อให้

ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้

เคียงสถานการณ์ปกติมากที่สุด 

เ นื่ อ ง ใ น เ ท ศ ก า ล วั น

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน

ร่วมทำาบุญ ทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้

พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึง

คุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำาเพ็ญจิตภาวนา 

รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา และ

มีส่วนร่วมทำากิจกรรมทางศาสนาร่วมกับครอบครัว ซึ่งทุกวัดทั่ว

ประเทศไทยได้เปิดให้ประชาชนร่วมทำาบุญตักบาตรและเวียนเทียน 

ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

“ถือเป็นช่วงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเป็น

จำานวนมาก เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจใน

พื้นที่ โดยเฉพาะเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา โดยในปีนี้จังหวัด

อุบลราชธานีได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่าง 11- 

17 กรกฎาคมนี้ ภายใต้ชื่องาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำา

เทียนพรรษา” หวังดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก

“รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒน	

ธรรมและเชิงวิถีพุทธ	เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม	

ประเพณี	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่	 เอกลักษณ์	 รวมถึงการนำาเสนอ

โบราณสถาน	โบราณวัตถุและศาสนสถาน	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ

ของประชาชน	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ

ประเทศ”	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีกล่าว

หากท่องเที่ยวตามแนวทางนี้นอกจากจะอิ่มบุญแล้ว 

ยังช่วยกระจายรายได้ลงพื้นที่ทั่วไทยอีกด้วย. 

ช่างสงสัย 

ชวนเที่ยววิถีพุทธ

ช่

อนุชา นาคาศัย

คุ

แนะจัดสมดุล

มิติความเจริญ

กับทรัพยากร

‘นิพนธ์’ข้องใจปปช.ต้ังธงเอาผิด

น.ส.พรรณิการ์ วานิช ตัวแทนคณะก้าวหน้า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ตัวแทนพรรคก้าวไกล นำารายชื่อ

ประชาชนกว่า 8 หมื่นชื่อ เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญหมวด 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ปลดล็อกทุก

พื้นที่ให้กำาหนดอนาคตตัวเองได้ โดยยื่นผ่านคณะทำางานการเมืองประธานสภา ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ค.

ย้ำากทม.โปร่งใสสั่งเปิดเผยข้อมูล
ดินแดง • ที่ศาลาว่าการกรุงเทพ 

มหานคร ดินแดง นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร เปิดเผยถึงคำาสั่งกรุงเทพ 

มหานคร ที่ 1564/2565 เรื่อง การ

เปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานคร 

เพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล มี

รายละเอียดตอนหนึ่งว่า อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา 49 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2528 จึงมีคำาสั่งให้ทุกหน่วย

งาน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้

กำากับดูแลของกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพ 

มหานคร และบริษัท กรุงเทพ

ธนาคม จำากัด ดำาเนินการดังต่อไป

นี้ 1.จัดทำาข้อมูลของ กทม.ในฐานะ

ทรัพย์สิน เพื่อการเปิดเผยข้อมูล

เปิดของ กทม. ต้องสอดคล้องกับ

นโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริม

ความโปร่งใส การใช้ประโยชน์

จากข้อมูล และการบูรณาการ

ข้อมูลระหว่าง กทม.กับหน่วยงาน

ของรัฐอื่น และระหว่าง กทม.กับ

ภาคเอกชนและประชาชน ทั้งนี้ 

นโยบายข้อมูลเปิดต้องได้รับการ

ปรับปรุงตามความจำาเป็น 

2.ปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

ของนโยบายข้อมูลเปิด คำานึง

ถึงกฎหมาย นโยบาย ความเป็น

ส่วนตัว การรักษาความลับ ความ

มั่นคงของชาติ และความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยทุกด้าน 3.ผู้

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระ

ดับสูง กทม. ผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงประจำาหน่วย

งาน ต้องรวบรวมและเผยแพร่

เครื่องมือทางดิจิทัลและแนว

ปฏิบัติที่ดี 4.สำานักงบประมาณ 

กทม. สำานักการคลัง และสำานัก

ยุทธศาสตร์และประเมินผล ต้อง

ร่วมดำาเนินการกำาหนดมาตรการ

ในการสนับสนุนการบูรณาการข้อ

กำาหนดนโยบายข้อมูลเปิด รวมไป

ถึงการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด

การใช้จ่ายงบประมาณ การจัด

ซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บราย

ได้ของ กทม. 5.ให้คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ 

กทม. กำาหนดเป้าหมายการบูรณา

การข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้

แล้วเสร็จ และนำาเสนอผู้บริหาร 

กทม.เพื่อพิจารณา 6.ให้ทุกหน่วย 

งานรายงานผลการดำาเนินการ

ตามข้อ 1-2 และข้อ 4 ภายใน 

180 วัน นับถัดจากวันออกคำา

สั่งนี้ และรายงานผลการดำาเนิน

การตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตามข้อ 5 ทุก 90 วัน ให้คณะ

กรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาค

รัฐของกรุงเทพมหานครทราบ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ 

วันที่ 7 ก.ค.2565 ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร.

ไทยโพสต์ • “นิพนธ์” โอดไม่ได้รับความเป็นธรรม คาใจ ป.ป.ช.โอน

คดีทุจริตรถซ่อมบำารุงจากฟ้องศาลฯ ภาค 9 ไปส่วนกลาง ตั้งคำาถาม

มีธงในใจหรือไม่ วอนศาลให้ความเป็นธรรม  เลขาฯ ป.ป.ช.แจงโอน

ฟ้องมา กทม. เหตุนิพนธ์มีภูมิลำาเนาใน กทม. 

กทม. • ที่พรรคชาติไทยพัฒนา 

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้า

พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึง

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โ อชา  นายกรั ฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ประกาศกลยุทธ์ 3 แกน เดินหน้า

ประเทศ สู้วิกฤตหลุดพ้นความ

ยากจน ว่า ในฐานะที่ท่านเป็น

ผู้นำาประเทศ คงปรารถนาที่จะ

เห็นความเจริญในด้านต่างๆ ให้

ประชาชนทำามาหากินได้ดีขึ้น ทั้ง

ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน 

การทำาสิ่งอำานวยความสะดวก

จูงใจนักลงทุน และสถาบันการ

เงินเพื่อการอำานวยความสะดวก

ในการกู้ยืมเงิน คงจะต้องให้

กำาลังใจนายกฯ ให้ทำาสิ่งต่างๆ 

เหล่านี้สำาเร็จ แต่อยากฝากเพิ่ม

เติมว่าจะต้องสร้างความสมดุล

ระหว่างมิติของความเจริญ และ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

เพราะหากประเทศมีความเจริญ

มาก แต่บางส่วนกลับไปทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติที่ ใช้เวลา

สร้างมา ไม่ใช่แค่ในรุ่นเดียว 

น.ส.กัญจนากล่าวว่า ธรรม 

ชาติของประเทศของเรานั้นเป็น

ที่ดึงดูดของการท่องเที่ยว เป็น

แหล่งทำาเงินของประเทศ ที่ผ่าน 

มานายกฯ ให้ความสำาคัญธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นมรดก

สำาคัญที่จะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

หากสภาพแวดล้อมถูกทำาลาย 

สุขภาวะของโลกถูกทำาลาย จะ

ส่งผลต่อสุขภาพของพวกเรา

ด้วย ฝากไปถึงนายกฯ ที่พูดนั้น

ไม่ ใช่ เพราะว่าดูแลกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ล้อม แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจตลอด 

ทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมา

เป็นร้อยเป็นพันปีของประเทศ 

ต้องช่วยกันรักษาไว้ ให้กำาลัง

ใจนายกฯ นอกจากนี้ ให้กำาลัง

ใจประชาชนที่ประสบกับปัญหา

ค่าครองชีพที่สูง อันมีผลมาจาก

สงครามที่ทำาให้วัตถุดิบแพงขึ้น 

เชื่อว่าสงครามไม่ได้อยู่เป็นชั่วกาล

นาน ต้องมีวันจบ ตอนนี้เราเปิด

ประเทศแล้ว แม้ว่าโควิด-19 ยัง

จะอยู่กับเรา และอาชีพต่างๆ ก็ไม่

ได้ถูกจำากัดแล้ว ทุกอย่างจะดีขึ้น. 

นายนิพนธ์ บุญญามณี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง 

ให้ยื่นฟ้องคดีกรณีละเว้นไม่เบิก

จ่ายเงินค่ารถซ่อมบำารุงทาง

อเนกประสงค์ ให้แก่บริษัท พล 

วิศว์ เทคพลัส จำากัด สมัยดำารง

ตำาแหน่งนายก อบจ.สงขลา โดย

ให้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลาง แทน

การฟ้องที่ศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบภาค 9 ว่า 

ที่ผ่านมาเคยร้องขอความเป็น

ธรรมต่อ ป.ป.ช.หลายครั้ง แต่ไม่

เคยได้รับการตอบรับ ดูเหมือน

ว่ามีธงในใจหรือไม่ เพราะไม่

เคยได้รับการพิจารณาในการส่ง

ทั้งพยานและหลักฐานเลย ตนมี

สิทธิ์ที่จะปกป้องชื่อเสียง เพราะ

การประมูลจัดซื้อจัดจ้างรถซ่อม

บำารุงทางอเนกประสงค์ของ 

อบจ.สงขลา จัดประมูลถึง 3 ครั้ง 

ในครั้งที่ 3 ทำาในยุคตนเป็นนายก 

อบจ.ขณะนั้น ซึ่งขณะนี้คนที่ฮั้ว

ประมูลหลบหนีหมายจับของศาล

ทุจริตฯ ภาค 9 รวมถึงผู้ชนะการ

ประมูลในครั้งที่ 3 ที่เราพบว่ามี

การฮั้ว มีการใช้เอกสารเท็จโดย

ปลอมแปลงเอกสารด้วย การ 

กล่าวหาว่าตนเป็นคนมีอิทธิพล

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการ

กล่าวหาที่ใส่ร้ายเกินไปหรือไม่  

นายนิพนธ์กล่าวว่า การ 

กล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทำาให้เสีย

หายมาก มีสิทธิ์ขอความเป็นธรรม 

และยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการ

ยุติธรรม ศาลสถิตยุติธรรมไทย 

ยังเป็นที่พึ่งของสังคมไทยได้ โดย

พร้อมที่จะต่อสู้พิสูจน์ ในทุกศาล 

และเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม

เช่นเดียวกับคนไทยทุกคน การให้

ข่าวเป็นผู้มีอิทธิพลเสียหายมาก 

กระทบต่อพรรคและรัฐบาล จึง

ไม่น่าเชื่อว่า ป.ป.ช.ที่มีหน้าที่

ตรวจสอบการทุจริตจะออกมาให้

ข่าวเช่นนี้ มองว่าเขาประสงค์จะ

ดำาเนินคดีกับตนแน่ โดยเฉพาะ

การระบุว่าให้ฟ้องคดีต่อศาล 

ทุจริตฯ กลางแทนการส่งฟ้องต่อ

ศาลทุจริตฯ ภาค 9 ซึ่งถ้าดำาเนิน

คดีนี้ต่อศาลทุจริตฯ ภาค 9 ศาล

จะเห็นถึงความแตกต่างของคดี

และเทียบเคียงข้อเท็จจริงได้ โดย

ใช้ความรอบคอบในคดีมากยิ่งขึ้น

นายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า คำาว่า

อิทธิพลไม่ใช่แปลความในทางลบ 

แต่หมายถึงผู้กว้างขวาง คนรู้จัก

เยอะทั้งประชาชน ข้าราชการ 

หลักการคือเราไม่ได้ดูที่ทางศาล 

เราดูจากในพื้นที่ การที่นำาพยาน

บุคคลไปไต่สวนในพื้นที่เราต้อง

คุ้มครองเขา ป.ป.ช.มองว่าหากมา

ไต่สวนใน กทม. เราจะคุ้มครอง

พยานได้ดีกว่า และเขากล้าที่จะ

พูดความจริงได้มากกว่า

นายนิวัติไชยกล่าวว่า การ

ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการฟ้อง

นอกเขตอำานาจศาลนั้น ตาม 

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ที่ให้

นำาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญามาใช้ ซึ่งตามมาตรา 22 

อนุ 1 กำาหนดว่าการฟ้องทำาได้  

2 กรณี คือฟ้องในเขตอำานาจศาล 

และฟ้องในถิ่นที่อยู่อาศัยของทาง

ผู้ถูกกล่าวหา จำาเลย หรือสถาน

ที่ที่เกิดเหตุ ในเรื่องที่อยู่ เราดู 

ว่านายนิพนธ์ดำารงตำาแหน่ง 

รมช.มหาดไทย มีถิ่นที่อยู่ ใน

กรุงเทพฯ จึงฟ้องคดีต่อศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบกลางได้ แต่สุดท้ายก็เป็น

ดุลยพินิจของศาลว่าจะรับฟ้อง

หรือไม่ หรือจะให้ไปฟ้องที่ศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบภาค 9 ซึ่งกรณีดังกล่าว

ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อถือศาล.



มวาการเมืองพมาจะตกอยูภายใตรัฐบาลทหารท่ีมีนายพล

เนวินเปนผูนําตอเน� องเปนเวลาถึง 26 ป แตการครอง

อํานาจยาวนานของนายพลเนวินไมไดเริ่มตนเม� อเขาได

เปนนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในปลายป พ.ศ.2501 เพราะ

ในการขึ้นสูอํานาจครั้งนั้นเกิดขึ้นจากการที่นายอู นุ ลาออกและ

เชิญใหนายพลเนวินมาเปนนายกรัฐมนตรีรักษาการโดยผานการ

ลงมติของสภา ถูกตองตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ สาเหตุ

ที่อู นุ ลาออกและเชิญนายพลเนวินเปนนายกรัฐมนตรี เพราะ

เขาตองการใหนายพลเนวินขึ้นมาตีกันทหารสายคุมกําลังที่กําลัง

จะทํารัฐประหารยึดอํานาจจากอู นุ และรัฐบาลของพรรค Clean 

AFPFL และจัดต้ังรัฐบาลใหมท่ีมีทหารสายคุมกําลังกับพรรค Stable 

AFPFL 

หลังจากนายพลเนวินจัดต้ังรัฐบาลในปลายป พ.ศ.2501 แลว 

เขาและนายทหารระดับ “ยังเติรก” ไดดําเนินการกวาดลางกลุม

กบฏตางๆ ที่ทําใหพมาตองเขาสูสงครามกลางเมืองและความไม

สงบมาตั้งแต พ.ศ.2491 จนถึง พ.ศ.2501 โดยจัดโครงการรวม

มือระหวางชาวบานกับทหารในการสืบคนติดตามจับผูกอความ

ไมสงบ และนักการเมืองและขาราชการที่คอรรัปชันหรือรูเห็น

เปนใจกับการปวนเมือง จนทําใหนายอัลเบิรต ราเวนโฮลท ผูส� อ

ขาวอาวุโสประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึงกับรายงานวา พมา

ไมเคยเขาสูภาวะความสงบเรียบรอยอยางที่เกิดขึ้นภายใตรัฐบาล

นายพลเนวิน นอกจากนี้ นายพลเนวินยังไดขยายบทบาทหนาที่

ขององคกรของทหารใหทําหนาที่ดูแลจัดหาขาวของเคร� องใช ใน

ราคาควบคุมแกประชาชน รวมทั้งรวมมือกับรัฐบาลอิสราเอลใน

การพัฒนาแรงงานและการกอสรางอาคารใหญๆ ในกรุงยางกุง  

ราเวนโฮลทรายงานวา ภายในระยะเวลาเพียงปเดียว รัฐ 

บาลนายพลเนวินที่ใหทหารเขาไปบริหารงานแทนพลเรือนไดตก                  

แตงเปลี่ยนแปลงโฉมหนาใหมของเมืองหลวงของพมาอยางรวด 

เร็ว เพราะกอนหนานี้ นอกจากเจดียทองชเวดากองอันเหลือง

อรามแลว ที่เหลือในกรุงยางกุงก็อยูในสภาพที่ไมตางจากมหานคร

อ� นๆ ในเอเชีย นั่นคือ มีคนชนบทอพยพหลั่งไหลเขามาอาศัยใน

ยางกุง เกิดสลัมที่กอขึ้นจากสังกะสีขึ้นสนิมและเศษไม เต็มไปดวย

ความสกปรกและเชื้อโรค เกิดขยะสั่งสมเปนกองสูงตามถนน ผูรับ

สัมปทานเก็บขยะก็ไมมาเก็บตามสัญญา แตเอาเงินไปติดสินบน

เจาหนาที่รัฐไมใหตรวจจับผูรับสัมปทาน คนขับรถขยะไมเก็บขยะ 

และก็กลับลักลอบเอาน้ํามันรถมาขายตามถนนหนทาง ในชวงที่

มีฝนตกหนัก ขยะไปอุดตันทอระบายน้ํา ทําใหเกิดน้ําดันกลับพุง

ออกจากทอแทนที่จะไหลลงไป ยางกุงยังเต็มไปดวยฝูงสุนัขจรจัด

ที่เพนพาน ขี้เยี่ยวไปทั่วทองถนน จนน�าอันตรายตอสุขภาวะของ

ผูคนในเมือง นักการเมืองที่มีหนาที่ดูแลความสะอาดก็ไมกลาฆา

โดยในการเลือกตั้งครั้งกอน จ.ชลบุรี มี 8 เขตเลือกตั้ง  พรรค

พลังประชารัฐเก็บมาได 5 ที่นั่ง ไดแก นายสุชาติ เขต  1, ร.อ.จอง

ชัย วงศทรายทอง เขต 2, นายรณเทพ อนุวัฒน  เขต 3, นายสร

วุฒิ เน� องจํานงค เขต 4 และนายสะถิระ เผือกประพันธุ เขต 8 ซึ่ง

ปจจุบันยายไปอยูกับพรรคเศรษฐกิจไทย และมีขาววาจะลมพัดหวน 

นอกจากนี้ยังมี  ส.ส.บัญชีรายช� อ 1 คน คือ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิ                                                                          

วรรักษ 

จ.ชลบุรี ถือเปนจังหวัดเดียวที่มีรัฐมนตรี 2 คน คือ นาย

อิทธิพล และนายสุชาติ โดยกรณีของนายอิทธิพล เปนโควตาของ

บานใหญชลบุรีที่ตัดสินใจยายจากพรรคพลังชลมาอยูกับพรรคพลัง

ประชารัฐเปนกลุมแรกๆ สวนนายสุชาติ มาในโควตาภาคกลางและ

ตะวันออกซึ่งไดมาตอนหลัง  

สําหรับแผนการแลนดสไลด จ.ชลบุรี ที่มี ส.ส.มากที่สุดใน

ภาคตะวันออก ยกจังหวัด 10 ที่นั่ง แมมีความเปนไปได  แตยังมีอีก

หลายปจจัยที่พรรคพลังประชารัฐตองแกใหตกเสียกอน โดยเฉพาะ

ความขัดแยงระหวาง เสี่ยแปะ กับ เสี่ยเฮง 

ขณะเดียวกัน ยังมีขาวออกมาตลอดวาการเลือกตั้งครั้งหนา 

บานใหญชลบุรีอาจไมไดอยูกับพรรคพลังประชารัฐแลว ทําให

แผนการนี้ยากขึ้นเพราะ ส.ส.และอดีต ส.ส.หลายคนมีความผูกพัน

กับ “เสี่ยแปะ”  

และยังไมอาจกลาวไดวา ส.ส.ชลบุรีที่มารวมงานโรดโชวทั้ง 

หมดเลือกขาง “เสี่ยเฮง” หากแตมาในฐานะ ส.ส.ของพรรคและ

ตอนรับหัวหนาพรรค 

แมที่ผานมาจะมีการปลอยสูตร คนละครึ่งชลบุรี แตมันเปน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด กอนอ� นตองขอแสดงความเสียใจอยางสุดซ้ึง                                                                     

อีกครั้ง นายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรี

ญี่ปุนคนที่ 57 และอดีตหัวหนาพรรคเสรีประชา                                                                                   

ธิปไตย ถูกลอบสังหารไปเม� อวันที่ 8 ก.ค. ไทยกับญี่ปุน ใน

ฐานะมิตรประเทศ มีความสัมพันธ                                                  

แน�นแฟนยาวนาน พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในฐานะ 2 

ประเทศมีความสัมพันธแน�นแฟน 

รวมแสดงความอาลัย นายกรัฐ                                             

มนตรีของไทยลดธงครึ่งเสา เม� อ                                              

วันที่ 11 ก.ค. หันมามอง พล.อ. 

ประยุทธยังคงเจอมรสุมทางการ

เมือง กอนหนาเจอกระแสขาว

เขามากาวกายสั่งการสมาชิกทั้ง                      

2 สภาฯ ใหมาสนับสนุนวิธีคิดคํา                                                              

นวณ ส.ส.บัญชีรายช� อดวยวิธีหารดวย 500 กลางเดือน ก.ค.จะ

เจอถลมในศึกอภิปรายไมไววางใจ ปลายเดือนสิงหาคมลุนชะตา

กรรมเกาอี้นายกฯ 8 ป จะออกหัวหรือกอย แตที่เปนปมปญหา

หนักสุด ยังหาวิธีแกไขปญหาปากทอง ขาวของราคาแพงให

ประชาชนไมไดเสียที เม� อคนหมดศรัทธา ตอใหทําดีแคไหน ได

แคเสมอตัวเทานั้น 

พรรคเพ� อไทยเปดตัววาที่ผู

สมัคร ส.ส.ไปแลว ทั้งในโซนภาค

เหนือตอนบน ลาสุดมาเปดอีก 21 

เขต จาก 33 เขตใน กทม. นพ.ชล

น�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย                                                

พรอมคณะแกนนําภาค กทม.

ตั้งโตะแถลง แมผูสมัครจะไมได                                           

สรางความเซอร ไพรสมากสักเทา                                                 

ไหร แตหันมามองอีกมุม เหมือน

ทางพรรคเพ� อไทยเลนเกมการเมือง

กันเอง ดูเหมือน 2 ส.ส.เพ� อไทย 

‘การุณ โหสกุล’ ‘อนุดิษฐ นาครทรรพ’ 2 ส.ส.ที่มีสายสัมพันธ

อันดี คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรคไทยสราง

ไทย ถูกกาหัวมานาน คงจะไมไดไปตอกับเพ� อไทย ที่ผานมาไม

ไดทํากิจกรรมกับภาค กทม. รอเพียงปกลองเลือกตั้งดัง คงจะ

ยายคายแน�นอน พรรคเพ� อไทยกําลังมั่นใจคนเบ� อหน�ายรัฐบาล

ทหาร ถึงขั้นประกาศกราวรอบหนา เพ� อไทยขอกวาด 18 ลาน

เสียง สูศึกเลือกตั้งหารดวย 500 เสียเลย สวนจะไปถึงฝงฝน

หรือไม คอยไปลุนกันอีกที 

การเลือกต้ังอยางนอย 2-3 

สนามท้ังการเลือกต้ังซอม ส.ส.เขต 

9 กทม. การเลือกต้ัง ส.ก.และผูวาฯ 

กทม. การเลือกต้ังซอม ส.ส.เขต 

4 ลําปาง ผลปรากฏ ผูสมัครใน

คายประชาธิปไตยกวาดชัยชนะ

ท้ังหมด แกนนําปกประชาธิปไตย 

ดี๊ดา ฝายประชาธิปไตยกําลังมา                                

สงผลเชิงจิตวิทยาไปถึงการเลือก

ต้ังใหญปหนาแน�นอน การเลือก

ต้ังซอมลําปาง คนท่ีน�าชํ้าใจท่ีสุด                                                                                

หนีไมพน ผูกองมนัส-ธรรมนัส พรหมเผา หัวหนาพรรคเศรษฐ 

กิจไทย ท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีเดิม วางกลยุทธ ปูพรมทําพ้ืนท่ีมา

ยาวนาน แตกลับแพอยางพลิกล็อกเลยไดขอระบายผานเฟซบุก                                                                     

ตอนหน่ึงวา ‘ผมเขาใจแลววาพ่ีนองประชาชนตองการการเปล่ียน 

แปลง และผมก็พรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงเชนเดียวกันครับ’ หลัง

พนตําแหน�งรัฐมนตรี มาสรางเสนทางการเมืองเอง มาเจอสนาม

ลําปางท่ีเปดหัวไมสวยอีก คงตองคิดทบทวนปรับกลยุทธอีกหลาย

ตลบ สําหรับสูศึกเลือกต้ังรอบหนา   

ชาวบานกําลังแย น้ํามัน

แพง ของกิน ของใช ยังปรับราคา

ข้ึนไมหยุด ลาสุดกําลังจะถึงคิวคา

ไฟ จะปรับข้ึนอีกเชนกัน ซํ้าเติม

ชาวบานในยุคเศรษฐกิจฝดเคือง 

รายไดเทาเดิม แตรายจายพุงไม

หยุด ลาสุด เจหน�อย-คุณหญิงสุดา

รัตน เกยุราพันธุ ประธานพรรค

ไทยสรางไทย ออกมาเสนอไอเดีย

ไปยังรัฐบาล ‘ถึงแมวารัฐบาลจะมี

มาตรการชวยเหลือคาไฟใหแกผูมี

รายไดนอย มีความยุงยาก ตองลง

ทะเบียน เสนอวา หากครัวเรือนท่ีใชไฟฟาไมเกิน 1,000 บาท 

รัฐบาลจะอุดหนุน 500 บาท หากครัวเรือนท่ีใชคาไฟเกิน 1,000 

บาท ก็ใหคิดคาไฟตามปกติ สวนการพิจารณาข้ึนคาไฟผันแปร 

(FT) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. เปน 5 บาทตอหน�วย จะไปกระทบ

กับคาครองชีพประชาชน ท่ีผานมาตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ 

จากการระบาดของโรคโควิด ทําใหรายไดของประชาชนลดลง’

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

านไปแลว โรดโชว “พลังประชารัฐ พลังเพ� อชาติไทย” 

ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่จัดขึ้นเปนเวทีแรกที่ 

จ.ชลบุรี โดยมี เสี่ยเฮง-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

และผูอํานวยการพรรค ในฐานะเจาของพื้นที่ ส.ส.เขต 1  

ชลบุรี เปนแมงาน 

ในฐานะเจาถิ่น เสี่ยเฮง ทุมสรรพกําลังเต็มอัตราศึก ระดม

มวลชนเขามาตอนรับ บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรค ท่ีศาลากลางจังหวัดชลบุรีเรือนหม� น 

รูปแบบการจัดงานคอนขางอลังการเหมือนเวทีปราศรัยใหญ 

สวนหนึ่งตองการแสดงใหเห็นวา พรรคพลังประชารัฐ ที่หลายคน

มองวาอยูในชวง “ขาลง” ยังคงมีคนใหการสนับสนุน  

และอีกสวนหนึ่งตองการเกทับพรรคเพ� อไทย ที่จัดแคมเปญ 

ครอบครัวเพ� อไทย นําโดย อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร  ชินวัตร หัวหนา

ครอบครัว ตะลอนทัวรอีสานในชวงที่ผานมา 

ในงานโรดโชว “เสี่ยเฮง” ยังโชวความเปนแกนนําภาคกลาง 

โซนตะวันออก ดวยการขน ส.ส.และวาที่ผูสมัคร ส.ส. ในมุงมา

เปดตัวแสดงพลังดวย ไมวาจะเปน ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และ

ฉะเชิงเทรา 

ขณะที่บานใหญชลบุรีของ เสี่ยแปะ-นายสนธยา คุณปลื้ม 

อดีตนายกเมืองพัทยา คูขัดแยงของ “เสี่ยเฮง” งานนี้ ไมไดมาปรา 

กฏตัว รวมถึง นายกเบียร-นายปรเมศวร งามพิเชษฐ  นายกเมือง

พัทยาคนปจจุบัน ซึ่งเปนอดีตผูสมัคร ส.ส.ชลบุรี  พรรคพลังประชา

รัฐดวย 

แตมี เสี่ยติ๊ก-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และ

อดีตผูสมัคร ส.ส.ชลบุรี ผูเปนนองชาย ไดเดินทางมารอตอนรับ 

“บิ๊กปอม” และขึ้นเวทีปราศรัยเหมือนกับ ส.ส.ชลบุรี และรัฐมนตรี

คนอ� นๆ ที่รวมคณะมา 

 ทั้ง “บิ๊กปอม” หัวหนาพรรค นายสันติ พรอมพัฒน รมช.

การคลังและเลขาธิการพรรค และ “เสี่ยเฮง” ผูอํานวยการพรรค 

ตางประกาศวาการเลือกตั้งคราวหนา 10 เขตเลือกตั้งของ จ.ชลบุรี 

พรรคพลังประชารัฐจะโชว แลนดสไลด ใหดู 

เพียงการหาทางออกแบบประนีประนอม

เทานั้น และพรรคพลังประชารัฐคงไมไดพอ 

ใจตัวเลขนั้น  

อยูที่ผู ใหญจะเคลียร 2 เสืออยางไรให

อยูถ้ําเดียวกันใหได  

ขณะที่อีกจังหวัดหนึ่ง ที่นายสันติพูด

วาจะแลนดสไลด คือ จ.เพชรบูรณ คร้ังกอน

บานใหญเมืองมะขามหวาน สามารถยกจัง 

หวัดมาใหพรรคพลังประชารัฐได 5 ท่ีน่ัง และ  

ส.ส.บัญชีรายช� ออีก 1 ที่นั่ง  

ที่ จ.เพชรบูรณ นายสันติคอนขางแข็ง 

นักการเมืองทองถิ่นและระดับชาติเปนกลุม

กอนเหนียวแน�น ไมมีปญหาความขัดแยงหรือ

เลือดทะลัก โอกาสที่จะทําไดอีกจึงเปนไปได 

เพราะกระสุนดินดําคอนขางถึง 

จุดแข็งของพรรคพลังประชารัฐ ทามกลางกระแสท่ีดําด่ิง คือ 

ส.ส.แบบแบงเขต หลายพื้นที่ประชาชนเลือก “คน” ไมไดเลือก 

“พรรค” ยังพอจะสามารถขอความเห็นใจกันได 

โดยเฉพาะบรรดาบานใหญในพ้ืนท่ีตางๆ หากคิดจะฝาดงกระ 

แสพรรคเพ� อไทยและพรรคกาวไกลเขาวิน จําเปนตองรักษาบานใหญ

เหลานี้ใหยังอยูกับพรรคใหได  

สวนคะแนนพรรคเปนโจทยที่คอนขางหิน เพราะกระแสไมสู

ดีเลย ซึ่งขณะนี้เริ่มมีกระแสขาวออกมาเหมือนกันวา องคาพยพ

ของ 3 ป.บางสวนกําลังเดินยุทธศาสตรเดียวกับพรรคเพ� อไทย หลัง

ที่ประชุมรัฐสภาใหความเห็นชอบสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อหาร

ดวย 500 นั่นคือ แตกแบงกพันเปนแบงกยี่สิบ หาสิบ หนึ่งรอย เพ� อ

เก็บ ส.ส.ปารตี้ลิสต  

กอนหนานี้มีการไปตั้งพรรครอเอาไวบาง ไมวาจะเปนพรรค

รวมไทยสรางชาติ, พรรคไทยสรางสรรค, พรรคพลัง ขณะที่ของเดิม

ที่เปนพันธมิตรกัน ไดแก พรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือแมแต 

พรรคไทยภักดี, พรรคกลา, พรรคสรางอนาคตไทย ที่ยังจูนกันได ไม

เวนแมแตพรรคไทยสรางไทยของ เจหน�อย-คุณหญิงสุดารัตน เกยุ

ราพันธุ ที่กําลังเจออดีตเจานายเกากดดัน 

หากพรรคพลังประชารัฐตองการสรางความชอบธรรมในการ

จัดตั้งรัฐบาลก็ตองได ส.ส.เทาเดิม หรืออยางนอยตองมากกวาพรรค

อ� นๆ ในซีกเดียวกัน 

แตกอนอ� นคือ ตองรักษาบานใหญ และดึง ส.ส.ที่ปนใจไป

แลวใหกลับมาเพ� อกวาด ส.ส.เขตใหไดมากที่สุด.

มาไมมาไมมาไม

W

ผ

45ป6ตุลาฯ:แนวโนมการครองอํานาจยาวนานของผูนําทางการเมือง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระหวางและหลังสงครามเย็น 

การพัฒนาประเทศภายใตรัฐบาลทหารรักษาการของนายพลเนวิน 

หรือกําจัดสุนัขเหลาน้ี เพราะศาสนาพุทธหาม                                                       

ฆาสัตวตัดชีวิต สิ่งที่ทําไดก็คือ การถกเถียง

กันวาตกลงแลวจะเอาสุนัขตัวผูหรือตัวเมีย

ไปปลอยเกาะดี ไมตางจากถนนที่ไมมีใครดู 

แล ทอประปาก็รั่วแตก ทําใหเกิดปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา หรือน้ําสกปรก

แตความเละเทะเหลานี้ ไดหายไปอยาง

ปลิดทิ้งภายใตการบริหารจัดการของรัฐบาล

นายพลเนวินและกลุมนายทหาร “ยังเติรก” 

ภายใตนโยบายรณรงคที่เรียกวา “ทําใหยาง                                                      

กุงสะอาดดวยหยาดเหง� อของพวกเรา” (clean 

Rangoon with our sweat) ถนนในยางกุง

สะอาดและไดรับการดูแลซอมแซม มีการกําจัด

สุนัขถึงหาพันตัว และอีกาอีกมากกวาหนึ่ง

หม� นตัว มีการรื้อสลัมตางๆ ที่อยูในสภาพ

ย่ําแย ขณะเดียวกันกับที่มีการรื้อสลัม คณะ

นายทหารผูบริหารกิจการของรัฐไดทําการสํา 

รวจพื้นที่นาขาวของเมืองรอบๆ ยางกุง และ

ไดทําการสรางถนนเช� อมตอเสนตางๆ รวมเปน                                                             

ระยะทาง 150 ไมลเสร็จภายในเวลา 4 เดือน มี

การวางทอประปาระหวางทุกชวงอาคาร และ

มีการติดต้ังไฟฟาตามถนน มีการใหครอบครัว

ของชาวสลัมลงทะเบียน โดยทางการจัดหาที่

อยูใหเมืองนอกกรุงยางกุง และมีกําหนดเสน

ตายที่จะตองยายออกไป อีกทั้งรัฐบาลยังมอบ

หมายใหกองทัพบกควบคุมดูแลใหรถบรรทุกรับจางพรอมรับบริการ

ขนยายชาวสลัมในราคาถูก และดูแลใหรถไฟขนไมไผ กระดาน วัสดุ

มุงหลังคาที่นําเขาและนําไปขายในราคาตนทุนใหชาวสลัม เพ� อให

พวกเขาไดสรางที่อยูอาศัยขึ้นดวยตัวเอง ทําใหชาวสลัมคนไรบานได 

ที่อยูอาศัยใหมโดยมีสัญญาเชานานถึง 30 ป และอาจจะตอสัญญา

ใหมไดอีก 90 ป จากที่เคยอยูในสลัม บัดนี้พวกเขามีบานสองชั้นท่ี

พวกเขาสรางข้ึนเอง ชาวสลัมท่ีไดบานใหมและยายออกไปจากยางกุงมี

จํานวนถึง 170,000 คน 

อยางไรก็ตาม การพยายามปฏิรูปเปลี่ยนแปลงบานเมืองของ 

กองทัพตองประสบกับปญหาอุปสรรคแรงเสียดทานจากบรรดาเจา

หนาที่รัฐ (ของไทยเรียก ขาราชการ) ใน

ระบบรัฐการของพมา แมวาเจาหนาที่รัฐ

พมาสวนใหญจะไดรับการศึกษาจากระบบ

การศึกษาแบบอังกฤษ แตกระนั้นก็ดูจะไม

ไดชวยใหระบบรัฐการของพมาไมเชาชาม

เย็นชาม และแมวาเจาหนาที่รัฐจํานวน

ไมนอยจะมีความสามารถและไมพอใจกับ

ผลพวงตางๆ ที่นักการเมืองไดทําไวหลัง

ประเทศไดเอกราช แตคนเหลานี้ก็ใชวา

จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดขามคืนอยาง

ที่กองทัพพมาคาดหวัง เพราะเจาหนาที่

รัฐเหลานี้ยังติดอยูกับคานิยมที่คิดวาตน

อยูเหนือประชาชน คนเหลานี้จึงยากที่จะ

ยินดียอมรับแนวทางการปฏิรูปประเทศ

ของทหาร ซึ่งสภาพการณของระบบรัฐการ

แบบนี้ของพมาก็ไมตางไปจากระบบรัฐการ

หรือระบบราชการของประเทศดอยพัฒนา

ในเอเชีย อีกท้ังโครงสรางของระบบรัฐการ

พมาก็ถูกออกแบบมาใหทํางานแบบแกปญ  

หาเฉพาะหนา มากกวาจะมีวิธีคิดที่จะพัฒ 

นาปรับปรุงการบริการประชาชนอยางจริงจัง

ในระยะยาว แผนการการพัฒนาประเทศ

ในดานตางๆ โดยกองทัพจึงดูจะไมคอยจะ

มีหลักประกันหรือมีอนาคตสักเทาไร

จากที่ราเวนโฮลทตั้งขอสังเกตมา

นี้จะเห็นไดวา กองทัพพมาภายใตรัฐบาล

นายพลเนวินมีบทบาทและเปาหมายที่จะพัฒนาประเทศใหเขาสู

ความเปนสมัยใหม (modernization) ทําใหผูเขียนคิดถึงทรรศนะ

ของแซมมวล ฮันติงตัน (Samuel Huntington) ศาสตราจารยทาง

ดานการปกครอง มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard) ผู โดงดังใน

ศตวรรษที่ 20 โดยเขาไดกลาวถึงบทบาทของทหารไววา

“ขณะที่สังคมเปลี่ยนไป บทบาทของทหารก็เปลี่ยนดวย ถา

อยูในสังคม อภิชนาธิปไตย ทหารก็เปนพวกหัวรุนแรง ถาอยูใน

สังคมชนชั้นกลาง ทหารก็เปนผูรวมมือ.. ถาอยูในสังคมของชนชั้น

ลาง ทหารก็เปนผูพิทักษแบบจารีตนิยมท่ีคอยรักษาความสงบเรียบ 

รอย.. ถาอยูในสังคมลาหลัง ทหารก็จะเปนพวกหัวกาวหนา และ

ถาอยูในสังคมเจริญกาวหนา ทหารก็จะเปนพวกจารีตนิยม หรือ

เปนกลุมปฏิกิริยา”  

ซ่ึงทหารพมาในป พ.ศ.2502 ก็เปนดังท่ีฮันติงตันไดกลาวไว 

เพราะกองทัพพมาตระหนักวาพวกเขามีภารกิจพิเศษ ไมเพียงแต

ทําหนาท่ีรักษาความม่ันคงของประเทศเทาน้ัน แตเปนกองทัพท่ีจะ

ปฏิวัติเปล่ียนแปลงประเทศใหเจริญกาวหนา ทันสมัยอยางรวดเร็วดวย.

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ

2 ทีมยักษใหญแหงเกาะอังกฤษ ท่ีมีแฟนฟุตบอลชาว

ไทยติดตามใหความสนใจมากที่สุด ลิเวอรพูล-แมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด ไมวาจะแขงกันที่ไหน เม� อไหร มักไดรับความสนใจ

อยางลนหลาม กําลังจะระเบิดศึกแดงเดือดนัดพิเศษกอนเปด

ฤดูกาล ในวันอังคารที่ 12 ก.ค. เวลา 20.00 น. ที่ราชมัง

คลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ เปนครั้งแรกในประวัติศาสตร 

ทามกลางกระแสขาวดรามานอกสนามมากมาย.

ระเบิดศึกแดงเดือด

แ

เนนแบงเขต แลนดสไลดจังหวัด  

ภารกิจ พปชร.ฝากระแสขาลง

ความรวมมือในการพัฒนาระหวางพมา

กับอิสราเอล

เจดียชเวดากองที่ โดงดังไปทั่วโลก

อัลเบิรต ราเวนโฮลท แซมมวล ฮันติงตัน

(แหลงอางอิง: Albert Ravenholt, Burma’s New 

Deal from the Army---Is It a Pattern for Asia? June 

25, 1959; Samuel P. Huntington, Political Order in 

Changing Societies, (New Haven: Yale University 

Press: 1968),



กฤตของ “สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา” 

หรือศรีลังกา เริ่มส่อเค้ามาตั้งแต่ต้นปี 2565 ในด้าน

อาหาร พลังงาน เงินเฟ้อ และการอ่อนค่าของเงินรูปี

เป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี 

2491 ทำาให้ชาวศรีลังกาประท้วงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แล้วใน

ที่สุดก็มาถึงจุดแตกหัก เมื่อมวลมหาประชาชนรวมตัวกับนับหมื่น

นับแสนคนในกรุงโคลัมโบ เมืองหลวง บุกเข้าไปในบ้านพัก “โก

ตาบายา ราชปักษา” ประธานาธิบดี ก่อนจะบุกบ้านพัก “รานิล  

วิกรมสิงเห” นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งจุดไฟเผาเพื่อเรียกร้องให้ทั้ง

คู่ลาออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ “โกตาบายา-รานิล” จะเป็น

นกรู้ไม่อยู่ในบ้านทั้งคู่ก็ตามที 

วิกฤตของศรีลังกาและเสียงเรียกร้องของมวลมหาประชาชน

คราน้ี ยังทำาให้ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ตรัสในพิธีสวด

มนต์แองเจลัส ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ถึงผู้นำาศรีลังกา

เมื่อวันท่ี 10 ก.ค.ว่า “อย่าเพิกเฉยต่อเสียงร้องของคนจนและความ

ต้องการของประชาชน” พร้อมเรียกร้องให้มีสันติภาพในศรีลังกา

และล่าสุด “สำานักนายกรัฐมนตรี” แถลงยืนยันว่า  “โกตา

บายา” ได้แจ้งต่อ “รานิล” แล้วว่าจะลาออกจากตำาแหน่ง แต่ก็

ยังไม่มีการยืนยันโดยตรงจากตัวโกตาบายาเอง เพราะก่อนหน้านี้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เคยบอกว่าประธานาธิบดีจะลาออกใน

วันพุธ ในขณะที่ “รานิล” นั้นก็บอกว่าจะลาออกทันทีที่มีรัฐบาล

ชุดใหม่ จึงไม่แปลกท่ีบรรดาผู้ประท้วงจะประกาศยึดครองท่ีพักของ                                                                      

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี จนกว่าท้ังคู่จะลาออกจากตำาแหน่ง

ให้เห็นกับตาก่อน

ทั้งนี้หาก “โกตาบายา” และ “รานิล” ลาออกนั้น  ตามกฎ                                                                         

หมายจะแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่รักษาการประ 

ธานาธิบดี และให้สภาลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ภายใน 30 

วัน เพื่อทำาหน้าที่จนกว่าจะครบวาระการดำารงตำาแหน่งของ “โกตา

บายา” ไปจนถึงสิ้นปี 2567

สำาหรับ “โกตาบายา” นั้นเกิดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2492 เป็น

บุตรคนที่ 5 ในจำานวนพี่น้อง 9 คน ในตระกูลราชปักษาที่อาจ

เรียกได้ว่าเป็นตระกูลทางการเมือง เริ่มต้นจากการเป็นทหารก่อน

ก้าวเข้ารับตำาแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” ที่แต่ง

ตั้งโดย “มหินทา ราชปักษา” พี่ชายที่เป็นประธานาธิบดี และใน

การเลือกตั้งเมื่อ 16 พ.ย.2562 เขาก็เอาชนะ “สาจิต เปรมทาสา” 

จากพรรคสหชาติ ขึ้นเป็นประธานาธิบดีศรีลังกาได้  และตั้ง “มหิน                  

ทา ราชปักษา” พี่ชายให้เป็นนายกฯ ควบเก้าอี้ รมว.กระทรวงการ

คลัง, รมว.กระทรวงพระพุทธศาสนา ศาสนา วัฒนธรรม และ 

รมว.กระทรวงพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยู่อาศัยด้วย

ในขณะที่ “รานิล” เกิดเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2492 นักการเมือง

ผู้คร่ำาหวอด โดยเฉพาะในตำาแหน่งนายกฯ โดยเขาได้ครองเก้าอี้

ในรัฐบาล “โกตาบายา” เมื่อช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการ

ดำารงตำาแหน่งสมัยที่ 6 แต่แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำา 

เพราะทั้งกรณีล่าสุดรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีซักครั้งที่เขาจะอยู่

จนครบวาระได้ แต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุด เพราะถึงขนาดชาว  

ศรีลังกาบุกไปไล่เผาบ้านกันเลยทีเดียว.

ไม่มีกระดูก กระดูก กระดูก กระดูก (ซ้ำา **)

มีลางอย่างเละเทะ ไม่เป็นเหตุผล ไม่สมเหตุผล 

แต่เป็นปัจจุบันลางประการกระมัง หากมังงะดีๆ ถือ

เป็นวรรณคดีได้  อาทิเช่น โดราเอม่อน แล้วข้ามมา

เป็นอะนิเมะระดับโลก เฉลียงเฉเฉียง ไม่เอากระดูก 

รังเกียจกองกระดูก แล้วเด็กน้อยสารภีคืออันใด โลกมัง

งะอันขาดความจัดเจนหรือเปล่า  เห็นหลอน ขนลุกขน

พอง แลผิดทาง

แปลกๆ ดำาขำา แลข้อขำา

(หมายเหตุ : เหมือนฝันแลความฝัน ของจิตวิทยา

สายจิตวิเคราะห์ ก็ได้)

เหมือนปรัชญาแลสำานักเชิงปรัชญา ของภาษาแล

วรรณคดีวิจารณ์ ก็ได้ แลตลอดจนอื่นๆ อีกมากมาย ก็

ด้วยสิ  มังงะคือแมกกาซีน (Magazine) หมายถึงหนังสือ

เล่ม แบบฝรั่ง แต่คนญี่ปุ่นออกเสียง เก็บเป็นสำาเนียงได้

แค่นั้น อะนิเมะหรือแอนิเมชัน (Animation) หมายถึง 

ภาพยนตร์การ์ตูน เข้าปากออกสำาเนียงญี่ปุ่น ได้แค่นั้น

เช่นกัน ในนัยหนึ่ง มังงะคือหนังสือการ์ตูน เอกลักษณ์

แปลกๆ จากญี่ปุ่น ฝรั่งเคยเรียกเป็น Comic ดูทั้งดำาขำา 

แลข้อขำานัก ครั้นข้ามจากคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ มาสู่ ๒๑ 

ก็มีอันเรียกเป็น Graphic Novel คงจักหมายถึงนิยาย

ภาพกระมัง ก็ไม่รู้ใดเฉียง เฉเฉลียงสู่อันใด  มีเด็กน้อย

สารภี หรือไม่มีกันแน่.

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

ผมต้องใช้จิตวิเคราะห์พอสมควรครับ ฮ่าๆๆๆ 

ผมนั่งอ่านเนื้อเพลงท่อนต่อไป ก็นั่งเอามือเกาหัว 

อาโนเนะเหมือนกัน

 *แปลกใจจริงแขกชอบอะไร

ลูกหยี เม็ดกวยจี๊ แตงไทย

5บทความ

ไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรครับ 

วันก่อน “ปิยบุตร แสงกนกกุล” โพสต์เฟซบุ๊ก

เอาไว้ว่า “...เมื่อไรก็ตามท่ีประชาชนจำานวนมหาศาล

ตระหนักถึงพลังของตนในการเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้น 

‘ประชาชน’  ผู้ทรงอำานาจสูงสุดตัวจริงก็จะระเบิดพลังและปรา 

กฏกายขึ้น

วันนี้ คนศรีลังกาจำานวนมหาศาล ได้ปรากฏกายเป็น  

‘ประชาชน’ ผู้ทรงอำานาจสูงสุดในการก่อตั้งระบอบการเมือง 

(peuple constituant) 

เลนินบอกว่า ปฏิวัติเกิดได้ต้องมีสถานการณ์ปฏิวัติ แต่

ทุกสถานการณ์ปฏิวัติอาจไม่นำามาซึ่งการปฏิวัติ 

ที่ศรีลังกา สถานการณ์ปฏิวัติดำารงอยู่และกำาลังนำาพาไป

สู่  ‘ปฏิวัติ’...”

“ปิยบุตร” กำาลังเรียกร้องให้ม็อบในประเทศไทย เอา

อย่างศรีลังกาใช่หรือไม่ 

น่าสนใจครับ เพราะเมื่อคืนวันที่ ๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา 

สื่อต่างประเทศรายงานกันครึกโครม ว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงได้บุก

เข้าไปเผาบ้านพักของนายกรัฐมนตรี รานิล วิกรมสิงเห ในกรุง

โคลัมโบ

ส่วนบ้านประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา ถูกยึด

โดยกลุ่มผู้ประท้วงขับไล่รัฐบาลจากทั่วประเทศต่างเดิน

ทางเข้าสู่เมืองหลวงของศรีลังกา มีการเกณฑ์ชาวบ้านจำานวน

มากขึ้นรถไฟไปร่วมประท้วง

ก็คล้ายๆ ที่ไทยครับ ตำารวจพยายามจะขัดขวาง 

ทางการศรีลังกาพยายามยับยั้งการชุมนุมประท้วงด้วย

การประกาศเคอร์ฟิว แต่ไม่เป็นผล 

ม็อบท่ีศรีลังกายืดเย้ือมาหลายเดือนแล้ว จากภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจเป็นหลัก 

ทุนสำารองระหว่างประเทศเหลือก้นถุง ไม่มีเงินเพียงพอ 

ท่ีจะนำาเข้าสินค้าท่ีจำาเป็นจากต่างประเทศ เช่น น้ำามัน เช้ือเพลิง

ก็คล้ายๆ กับที่ลาวกำาลังประสบอยู่ในวันนี้ 

ชาวศรีลังกามองว่า ความล่มจมของประเทศ เป็นเพราะ

ระบอบราชปักษา บริหารประเทศนานเกินไป 

เป็นการบริหารประเทศท่ีผิดพลาด โดยตระกูลราชปักษา 

ของ ประธานาธิบดี โกตาบายา ราชปักษา และอดีตนายก

จาก ‘เลนิน’ ถึง ‘ปิยบุตร’

รัฐมนตรี มหินทา ราชปักษา ที่เพิ่งจะลาออกจากตำาแหน่งไปเมื่อ

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพราะมีกระแสต่อต้านอย่างหนัก 

วันนี้นำาไปสู่การยึดและเผา!

นี่คือสิ่งที่ “ปิยบุตร” ต้องการอย่างนั้นหรือ 

การเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายวิธีครับ 

เช่นการปฏิวัติ

การก่อม็อบ

ไปถึงการเลือกตั้ง 

ประเทศไทยกำาลังจะเข้ารูปเข้ารอย รอการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากการเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกินต้นปีหน้า 

แล้วทำาไมมาร้องหา การปฏิวัติ การก่อม็อบกันอีก

ครั้งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีอำานาจบริหารประเทศ 

กลับใช้อำานาจนั้นเพื่อ นิรโทษกรรมให้พี่ชาย ล้างความผิดที่เกิด

จากการคอร์รัปชัน มวลมหาประชาชนนับล้านคนออกมาชุมนุม

ประท้วง เคลื่อนตัวไปบนถนนยาวนับสิบๆ กิโลเมตร 

แต่ไม่อาจโค่น “ยิ่งลักษณ์” ลงได้ 

แม้ “ยิ่งลักษณ์” จะยุบสภา แต่ก็ถูกมองว่าเป็นการยื้ออยู่ใน

อำานาจต่อ

กระทั่งถูกรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เช่นเดียวกันม็อบคนเสื้อแดง เผาบ้านเผาเมือง แต่ไม่อาจ

โค่นรัฐบาลอภิสิทธิ์ลงได้ 

การยุบสภาเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เผาเมืองร่วมปี และการ

ยุบสภาก็เป็นไปตามคำามั่นสัญญา มิใช่แรงกดดันของม็อบแต่อย่าง

ใด 

“ปิยบุตร” อยากเห็นภาพการชุมนุมและความรุนแรง  ขณะ

ที่พรรคการเมืองทั้งหมด รวมทั้งพรรคก้าวไกล กำาลังมุ่งสู่การเลือก

ตั้งกันแล้ว 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “ปิยบุตร” แสดงทัศนะเช่นนี้ 

บ่อยครั้ง และทุกครั้งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบ 

“ปฏิวัติ” 

“ปิยบุตร” ลุ่มหลงการปฏิวัติฝรั่งเศสจนโงหัวไม่ขึ้น 

และอยากให้ไทยเปลี่ยนผ่านในลักษณะนั้นเช่นกัน 

เช่นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า

“...ปฏิรูปแบบปฏิวัติทำาข้อเสนอให้ราดิคัลที่สุด ก้าวหน้าที่สุด 

ไต่เพดานให้มากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ 

ยกระดับให้ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำาที่เราจะไม่ถอยไป

มากกว่านี้...”

เดือนเมษายนที่ผ่านมา “ปิยบุตร” พูดแนะนำาหนังสือ  ภูมิ 

ปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส ตอนหนึ่งว่า

“...เม่ือเราพูดถึงประชาธิปไตยในความเห็นของต็อกเกอวิลล์ 

ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ท่ีเราอยากให้เกิดมันก็เกิดหรอก แต่เป็นวัฏจักร 

โลกหมุนไปทุกวัน เพราะฉะนั้นมันต้องเกิด 

เมื่อเกิดข้ึนแล้วปัญหาคือชนช้ันนำาท่ีปกครองอยู่ มีสติปัญญา 

วิสัยทัศน์เพียงพอท่ีจะควบคุมการเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ หากรู้สึกว่า

ถ้าเปลี่ยนไปแล้วตัวเองจะไม่ปลอดภัย แทนที่จะไปขัดขวาง ต้อง

เข้าไปควบคุมการเปลี่ยนแปลง”

“...ฉะนั้นที่ผมเขียนบทความนี้ ไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบการ

ปฏิวัติฝรั่งเศสกับของไทย แต่เป็นเรื่องสากลในลักษณะที่ว่าการ

ปกครองที่ใดก็ตาม หากชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองรู้สึกว่าเขาจะไม่ทน

กับสิ่งที่เป็นอยู่ ต้องการเปลี่ยนแปลง 

เมื่อนั้นชนชั้นปกครองต้องคิดว่าจะปรับอย่างไร หรือยังคง

ยืนยันที่จะอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แล้วสุดท้ายก็จะเกิดการ

ปะทะ...” 

ความคิดที่วนเวียนอยู่นี้ถูกตั้งคำาถามว่า “ปิยบุตร” คือผู้ที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ความรุนแรงใช่หรือไม่ และทำาไมถึง

ไม่ออกมานำาม็อบเอง แต่กลับปล่อยให้เด็กๆ ในมหาวิทยาลัยเดิน

นำาหน้า 

สุดท้ายติดคุกติดตะรางกันไปหลายคน เพราะได้รับ

อิทธิพลทางความคิดจาก “ปิยบุตร” 

การอ้างคำากล่าวของ “เลนิน” ที่บอกว่า “ปฏิวัติเกิดได้

ต้องมีสถานการณ์ปฏิวัติ” เมื่อไปดูความเชื่อของ “เลนิน” มีการ

พูดถึงความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติเอาไว้หลายแง่มุม อาทิ 

อำานาจของชนชั้นนายทุนทำาให้เกิดความจำาเป็นในการ

ปฏิวัติ 

ศีลธรรมยังไม่เท่ากับผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ

สงครามปฏิวัติเป็นกฎสำาคัญสูงสุด 

ในมุมมองของ “เลนิน” การปฏิวัติจะต้องอาศัยประโยชน์

จากทฤษฎีจักรวรรดินิยมนายทุน นั่นคือ โอกาสที่จะเริ่มการ

ปฏิวัติในประเทศใด ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างประเทศ 

และภาวการณ์ภายในประเทศ 

โดยเฉพาะพึงระลึกว่า สงครามใดๆ ย่อมช่วยให้เกิดความ

ตึงเครียดภายในชาติที่เข้าสู่สงคราม และทำาให้ระบอบนายทุน

ในประเทศต้องอ่อนแอลง 

น่ีเป็นจุดอ่อนในระบอบนายทุน ซ่ึงพึงใช้ให้เป็นประโยชน์

ด้วยการเริ่มการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ 

“เลนิน” ไม่เชื่อในหลักที่ว่าด้วยเสียงข้างมาก ถึงกับเรียก

ว่าเป็น “สิ่งลวงตาทางรัฐธรรมนูญ”

เหตุผลก็คือพลังสำาคัญได้แก่ อิทธิพลของชนชั้น ปกครอง 

เสียงข้างมากจะเป็นไปได้ต่อเมื่อ สอดคล้องกับผลประโยชน์

ของชนชั้นปกครอง

ฉะนั้น “เลนิน” จึงไม่ศรัทธาในวิถีทางของประชาชน 

โดยข้อนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่ส่งเสริมให้ “เลนิน” ยึดมั่นใน

การปฏิวัติ 

“เลนิน” เชื่อว่ารากฐานของสิทธิทางการเมือง มิใช่อยู่ที่

การใช้เสียงข้างมาก 

แต่อยู่ที่การปฏิวัติต่างหาก 

ก็ไม่รู้ว่า การที่ “ปิยบุตร” อ้าง “เลนิน” จะมีความเชื่อ

แบบ “เลนิน” หรือไม่

แต่ที่แน่ๆ การปฏิวัติของ “เลนิน” จะต้องทำาให้เกิดสิ่งที่

เรียกว่า “สงคราม” ก่อน

ว่าไงครับ “คุณปิยบุตร”!

บทเรียนซีลอน

ศรีลังกาล้มล่มสลาย

นักท่องเที่ยวหาย-หัวหด

ประชานิยมมันทรยศ

เป็นหนี้เกินกำาหนดภายใน

ประเทศของเราต้องรีบเร่ง

พึ่งตนเอง น่าดู จะอยู่ได้

รัฐบาล หว่านเงิน เพลินไป

เดี๋ยวใกล้ ชายฝั่ง ศรีลังกา

เฉลียงเฉเฉียง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ว่ากันว่า คนเราคิดด้วยกัน ย่อมอาศัยเหตุผล แล

เหตุผลจงดี มักอยู่ในกวีนิพนธ์ ทว่าเมื่อกวี นิพนธ์ย้าย

เข้าไปอยู่ในเพลง แลเพลงแยกขยายหลายประเภท เรา

ไม่เข้าใจกัน เพราะวงเพลงสดับหรือเปล่า วงการลูกทุ่ง

ลูกกรุงถือเป็นตำานานเหตุผลได้ แล้วอื่นๆ เล่า

เฉลียง ถือเป็นกรณีหนึ่ง ประสาอื่นๆ อีกมากมาย 

เหตุด้วยคนฟังเพลงส่วนหนึ่ง หรือแทบทั้งหมด ก็ว่าได้ 

ฟังเพลงด้วยเห็นจริง เหมือนส่องสะท้อน มองพบตัว

เอง แลเฉลียงมักเฉเฉียง คะนองแบบมีมังงะ ยิ่งกว่าอะ

นิเมะ อาทิเช่น

   * เด็กหนีไม่ยอมเรียน โดดเรียนเพราะเหตุใด

ลองตอบกันไหม เด็กไปเพราะใจเบ่ง แม่ให้ไปขาย

ของ

ครูสอนไม่ดีเอง เด็กรักเป็นนักเลง อื่นๆ อีกมาก 

มาย

มากมายที่ไม่รู้ อาจจะจริงเราเห็นอยู่ เผื่อใจไว้ที่

ยังไม่เห็น

(จากเพลง อื่นๆ อีกมากมาย ของวง เฉลียง)

ลางทีจิตวิญญาณเช่นกล่าว ปรากฏชัดในอีกเพลง 

(ดูเหมือนจะชื่อเพลงกล้วยไข่) ของวงเฉลียง อีกเช่นกัน 

(ตัดต่ออุตลุด แบบเก็บความ?)

 * เกิดสงครามพันครั้ง เด็กก็ยังสวยงาม

เป็นเพียงแค่สงคราม ความเดียงสาเท่าเดิม *

กล้วยน้ำาว้าเวลาสุกงอม อีกกล้วยหอมกินแล้วชื่น

ใจ

ฉันชอบกล้วยไข่ เพราะมันไม่มีกระดูก 

ลั้ลลัลลา เด็กน้อยสารภี

ลั้ลลัลลา ไม่ยอมฟังครู  

ลั้ลลัลลา ครูเงื้อไม้ตี  

ลั้ลลัลลา สารภีตีตอบ

เอาปืนยิงแล้วโยนระเบิดซ้ำา  

ตีจนคะมำาแล้วทวนมาใหม่ กลับมาบรรเลง

ร้องเพลงกล้วยไข่ จับมือร่วมร้องเข้าไว้ 

ลาออกแพ็กคู่

แขกชอบกล้วยไข่

เพราะมันไม่มีกระดูก

   *แปลกใจจังฝรั่งชอบอะไร

ฮอตดอก แซนด์วิชก็ไม่ใช่

ฝรั่งชอบกล้วยไข่

เพราะมันไม่มีกระดูก

แต่ก็สลัดทุกอย่างทิ้งไปเพราะท่อนท้ายของเพลง

 *เกิดสงครามพันครั้ง

เด็กก็ยังสวยงาม

เป็นเพียงแค่สงคราม

ความเดียงสาเท่าเดิม

จากอาโนเนะ ก็เข้าใจได้ว่าเพลงน้ีไม่ได้พูดถึงกล้วย

ไข่  แต่กำาลังพูดถึงสงคราม สงครามคือความไร้เดียงสา 

เกิดพันครั้งก็ยังไร้เดียงสาเหมือนเดิม มีใครคิดแบบผม

บ้างครับ หรือผมคิดของผมคนเดียว เพราะเพลงนี้พูด

ถึงกล้วยไข่ต่างหาก ฮ่าๆๆๆ.

ซ้ำาซาก

 * ตอกย้ำาซ้ำาซากไม่ดี

สร้างเรื่องบัดสีย้ำาย้ำา

ละเลงแต่เรื่องระยำา

กระหน่ำาแต่ความเลวทราม

 * โกหกมดเท็จซ้ำาซ้ำา

ย้ำาย้ำาเสียดสีเหน็บหนาม

ทุกวันเรื่องเท็จลุกลาม

ทั่วคามอสัตย์ครอบคลุม

 * โอ่อ่าตัวตนของใหม่

ไฉไลกว่าเก่าเน่าสุม

แท้จริงอสัตย์ชุมนุม

จำาแลงรอรุมกัดกิน

 * สันดานขี้เบื่ออีกแล้ว

ไม่แคล้วเจอใหม่กังฉิน

ไม่เข็ดโดนหลอกจนชิน

ยินยลแต่อสัตย์ครอบคลุมฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ก็

วิ

รานิล วิกรมสิงเหโกตาบายา ราชปักษา
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กล้เข้ามาแล้วสำาหรับวันหยุดยาว เพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนออกเดินทางทั้งคนทั้งรถ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา                                                                    

นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเตรียม

การรองรับการเดินทางของประชาชน เนื่องจากในเดือน                                                                        

ก.ค.2565 จะมีช่วงวันหยุดยาว คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า                                                                                   

พรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.2565 และวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.

2565 ดังนั้นคาดว่าจะมีประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวและ

กลับภูมิลำาเนาทั่วประเทศเป็นจำานวนมาก

ขณะเดียวกัน ได้กำาชับให้ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจุดเส่ียง                                                                                 

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น บริเวณจุดกลับรถ ทางแยก ทางโค้ง

หรือทางลาดชัน และจุดตัดถนนกับรถไฟหรือทางลักผ่าน พร้อม

กำาชับให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย กำากับดูแลด้านวินัยจราจร 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประ 

ชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะการเดิน

ทางในระบบขนส่งสาธารณะ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาการเดินทาง ให้มีการจัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งรถ

โดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน

ให้เพียงพอต่อการเดินทาง

แน่นอนว่า ในส่วนของกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้เตรียมการรองรับการเดินทาง

ของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเดือน ก.ค.2565 ซึ่งมี 2 ช่วง 

คือ วันอาสาฬหบูชาต่อเนื่องวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 

ก.ค.2565 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28-

31 ก.ค.2565 โดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้น 30% 

ขณะเดียวกันได้กำาชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันให้

ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย และคุมเข้มโควิด-19

จะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน 

ประชาชนมักจะออกเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำาเนาเป็นจำานวน

มาก เนื่องจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการ คลายล็อกการเดิน

ทางมากขึ้น ทำาให้การเดินทางท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

แต่สิ่งที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักและเป็น

กังวลคือ เรื่องอุบัติเหตุตามท้องถนน รวมถึงการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ที่เริ่มจะกลับมาระบาดอีกครั้ง

สำาหรับวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันน้ัน จากข้อมูลของ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประเมินว่า ระหว่างวันท่ี 13-17                                                                               

ก.ค.2565 คาดว่าปริมาณการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดย 

สารประจำาทาง และการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำาทาง จะมีผู้

ใช้บริการสูงข้ึน ดังน้ันส่ิงท่ีกรมการขนส่งทางบกต้องเตรียมความ

พร้อมมาตรการ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย เช่น จัดเตรียมรถและพนักงานขับรถท่ีมีความพร้อมให้

เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน, การตรวจความ

พร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถโดยสารก่อนให้บริการ ณ สถาน

ประกอบการ, สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ซ่ึงรถ

โดยสารทุกคันท่ีนำาออกมาให้บริการต้องมีสภาพม่ันคงแข็งแรง มี

อุปกรณ์ส่วนควบคุมและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูก

ต้อง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ส่ิงท่ีต้องมีคือ การติดต้ังระบบ GPS Tracking ท่ีสามารถส่ง

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่

ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ภายในรถติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกท่ี

น่ัง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับ

รถ ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบช่ัวโมงการทำางาน สมุดประจำารถ ส่ิงเหล่า

น้ีหากมีและสามารถใช้ได้จริง แน่นอนว่าจะทำาให้ประชาชนเกิด

ความม่ันใจต่อการใช้บริการรถสาธารณะมากข้ึน

จะเห็นได้ว่า จากการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมากับรถโดยสาร

สาธารณะเมื่อต้นปี 2565 ทำาให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี รถคันดังกล่าวขณะมาถึง  

ที่เกิดเหตุคาดว่าคนขับหลับใน รถจึงเสียหลักชนแบริเออร์กลาง

ถนน แล้วพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับอย่างจังจนพังยับเยิน 

หลังจากเจ้าหน้าที่ตำารวจได้มีการตรวจสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างละเอียด พบว่าพนักงานขับรถมีการเสพยา จึงเป็นสาเหตุ

ทำาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำานวนมาก ดังนั้นผู้ใช้บริการ

หากพบความผิดปกติสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อไม่ให้

เกิดเหตุการณ์ซ้ำารอย

เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตตัวเองเมื่อเห็นสิ่งที่ ไม่ชอบมา

พากล ประชาชนสามารถแจ้งไปยังศูนย์คุ้มครองผู้ โดยสารและ                                                                      

สถานที่รับเรื่องร้องเรียนชั่วคราวที่สถานีขนส่งผู้ โดยสาร เพื่อ

เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ทั้งการ

ฉวยโอกาสจำาหน่ายต๋ัวโดยสารเกินราคา รับผู้โดยสารเกินจำานวน 

ที่นั่ง ให้ผู้ โดยสารยืนบนรถ ที่สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 

ชั่วโมง.  

ต้องไม่เกิดอุบัติเหตุ

เศรษฐกิจ

ใ

มจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) เดินหน้าผนึกกำาลังเต็มที่หลังได้       

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ร่วมเป็นพันธมิตร 

ซีอีโอ สยาม อุฬารวงศ์ ไม่รอช้า ประกาศ kick off 

จัดอบรมเพิ่มความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำาภายใต้แบรนด์ 

Safe ในเครือทีเอสอาร์ให้กับ                                            

กลุ่ม SABUYTECH เพื่อ

เตรียมความพร้อมรุกขยาย                                      

ระบบการบริการให้ครอบคลุม

ท่ัวประเทศ และเข้าถึงได้ง่าย                                       

ย่ิงข้ึนกว่าท่ีเคย ได้ยินว่าบรรยา                                              

กาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

แบบนี้มีลุ้นยอดขายโตแรง 

หนุนผลงานครึ่งปีหลังสดใส 

รู้อย่างนี้แล้ว ผู้ถือหุ้น งาน

นี้ “ซีอีโอสยาม” ยืนยันชัด 

สบายใจหายห่วงได้เลยคร้าา!.

บ

สบายใจหายห่วง

สยาม 

อุฬารวงศ์

กังวลศก.โลกถดถอยกดทองดิ่ง

‘พลังงาน’เร่งกู้เงินอุ้มน้ำามัน

คาดชัดเจนสิ้นก.ค.นี้/สกนช.คงดีเซล35บาท
ไทยโพสต์ • ‘กุลิศ’ เร่งดำาเนินการกู้เงิน คาดแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้ 

พร้อมแบ่ง 3 แนวทางบริหารสภาพคล่องกองทุนน้ำามัน ด้าน สกนช.คง

ราคาดีเซลตามเดิมที่ 35 บาท/ลิตร ส่วนกองทุนฯ ติดลบ 1.1 แสนล้าน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด

กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการกู้เงินของสำานักงาน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

ว่า ขณะน้ีกองทุนน้ำามันอยู่ระหว่าง

ดำาเนินการกู้เงินเพื่อนำามาเสริม

สภาพคล่องกองทุนน้ำามันท่ีปัจจุบัน

ติดลบแล้วกว่า 100,000 ล้าน

บาท โดยสาเหตุที่การกู้เงินล่าช้า

มาตลอดเนื่องจากจะต้องดูให้รอบ     

คอบในประเด็นของกฎหมายต่างๆ 

ด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่อง

ที่จะทำากันง่ายๆ ในการบริหารจัด 

การวงเงินที่ติดลบถึง 100,000 

ล้านบาท ดังนั้นภายในเดือน ก.ค.

2565 จะสามารถดำาเนินการเรียบ 

ร้อย เพราะถ้าเกินกว่านี้การติดลบ

ก็อาจจะทะลุเกินไป และกองทุน

น้ำามันจะไม่สามารถดำาเนินการได้

สำาหรับการเสริมสภาพคล่อง

กองทุนน้ำามัน คาดว่าจะมีเงินเข้า                                         

มาใน 3 ช่องทางหลักๆ ได้แก่ 

1.การดำาเนินการกู้ภายใต้การกู้ยืม                                    

เงิน 50%, 2.เงินที่มีการเก็บเข้า 

กองทุนน้ำามัน รวมถึงเงินท่ีใช้บริหาร                                 

หนี้ต่างๆ 25-30% และ 3.ขอ 

ความร่วมมือจาก 6 โรงกลั่นน้ำามัน 

เป็นส่วนที่เหลือ โดยที่ผ่านมาอาจ

จะช้าในกระบวนการขั้นตอนการ

ดำาเนินการ เพราะการที่โรงกลั่น

จะให้ เงินกองทุนน้ำ ามันจะต้อง

ตรวจสอบกระบวนการว่าสามารถ

ทำาได้หรือไม่

“สำาหรับเรื่องการกู้เงินและ

การเก็บเงินจากโรงกลั่นมีทางออก

แล้ว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน

อาทิตย์สุดท้ายของเดือน ก.ค.2565 

ซึ่งตัวเลขทั้ง 100% เป็นแค่การ

กุลิศ สมบัติศิริ

ไทยโพสต์ • ‘YLG’ มองช่วงสั้น                                                 

ราคาทองคำายังดิ่ง หลังต้น ก.ค.  

ร่วงทำานิวโลว์ในรอบปี เหตุกังวล

เศรษฐกิจโลกถดถอย ด้าน ‘KTB’ 

ลุ้นปลายปีบาทพลิกกลับแข็งค่า ที่

ระดับ 34-35 บาท/ดอลลาร์

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด (YLG) ผู้นำาเข้า                                   

และส่งออกทองคำาแท่งรายใหญ่

ของไทย เปิดเผยว่า ในช่วงต้น

เดือน ก.ค.2565 ราคาทองคำาปรับ                            

ตัวลดลงค่อนข้างแรง จนทำาจุดต่ำา

สุดใหม่ของปี เนื่องจากนักลงทุน

กังวลว่าจะเศรษฐกิจโลกจะเข้า

สู่ภาวะถดถอย จึงขายหุ้นและ

เงินในสกุลยูโรแล้วโยกเงินลงทุน

เข้าไปไว้ในดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์

แข็งค่าขึ้นมา นักลงทุนจึงสนใจซื้อ

ดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็

ทำาให้ทองคำามีความน่าสนใจลดลง 

ดังนั้นทิศทางของการเคลื่อนไหว

ทองคำาในระยะสั้นมีจึงมีแนวโน้ม

ปรับตัวลงต่อ ส่วนระยะกลางก็

เป็นสัญญาณแกว่งตัว

ขณะที่ราคาทองคำาในประ 

เทศยังทรงตัวไม่ ไกลจากระดับ 

30,000 บาทต่อบาททองคำามาก

นัก เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าใน

ช่วงนี้ และยังมีสัญญาณที่จะอ่อน

ค่าต่อเนื่อง ส่วนการรับมือของนัก

ลงทุนในช่วงนี้ แนะนำาให้ดูแนว

ต้านโซน 1,752-1,773 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ว่าจะผ่านหรือไม่ เพราะ

หากไม่ผ่านมีโอกาสเป็นเพียงการ

รีบาวด์ระยะสั้น แนะนำาขายทำา

กำาไรหากไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว 

และซื้อกลับเมื่อราคาลงมาแนวรับ 

1,700-1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

ส่วนทองคำาในประเทศสามารถลง 

ทุนในกรอบ 28,500-30,150 บาท

ต่อบาททองคำา

นายพชรพจน์ นันทรามาศ       

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์               

วิจัย Krungthai COMPASS ธนา 

คารกรุงไทย หรือ KTB กล่าวว่า 

ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าดุลบัญชีเดิน

สะพัดของไทยจะปรับตัวดีขึ้น จาก

แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม

ขึ้นจากครึ่งปีแรกอีก 2-2.5 เท่า 

และหากกรณีรัสเซีย-ยูเครนไม่เกิด

ความรุนแรงกว่านี้จะช่วยให้แนว

โน้มราคาพลังงานปรับตัวลดลง

ได้ โดยคาดว่าค่าเงินบาทมีโอกาส

กลับมาอยู่ที่ระดับ 34-35 บาท/

ดอลลาร์ในช่วงปลายปีนี้.

กัลยา ยืนยง

ดูเหมือนนักลงทุนไทย โดยเฉพาะกองทุน ที่ยัง

กังวลกับวันหยุดในกลางสัปดาห์ ทำาให้ยังคงทยอยขาย

หุ้นออกเพื่อลดความเสี่ยง ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ

ยังคงทยอยเก็บหุ้นต่อไป เพราะมองออกชัดเจนว่าพื้น

ฐานและเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งมาก ยิ่งค่าเงิน

บาทอ่อนค่า นอกจากจะทำาให้เกิดการจูงใจในการเข้า

มาลงทุนแล้ว ยังมองว่าจะเกิดผลดีกับการส่งออกอย่าง

มาก ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติคงจะคาดหวังผล

ตอบแทนทั้งการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงิน 

โดยเฉพาะเมื่อมีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่า การอ่อนค่า

ของเงินบาทเกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ไม่ใช่

อ่อนค่าจากเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่อาจอ่อนแอลง จึง

ทำาให้มองเป็นโอกาสดีกับการเข้าลงทุนมากกว่า

ที่ผ่านมา ทางธนาคารชาติก็ยังรายงานว่าไม่มีการ

เคลื่อนไหวของเงินที่จะไหลออกจากไทยมากอย่างที่วิตก

กังวลกัน แต่การมีข่าวเรื่องการเมืองและเรื่องน้ำามัน

ในประเทศอาจกดดันจิตใจของนักลงทุนได้มาก เพราะ

ข่าวการเมืองออกมาในลักษณะที่จะทำาให้เสถียรภาพ

ของรัฐบาลมีน้อยลง และยังมีการมองว่าการจัดเก็บ

ภาษีน้ำามันจะทำาให้ธุรกิจพลังงานมีกำาไรลดลง ซึ่งความ

จริงยังไม่มีอะไรในลักษณะนั้นเกิดขึ้น จึงเป็นความวิตก

กันเอง และเชื่อว่าปี 2565 นี้ธุรกิจพลังงานยังคงจะมี

ผลประกอบการดีกว่าปีก่อนมาก ทำาให้การลงทุนจะมีผล

ตอบแทนที่ดีกว่าปีก่อน ด้วยเหตุอย่างนี้ทำาให้นักลงทุน

ต่างชาติดูจะไม่กังวลกับการขายหุ้นของนักลงทุนไทย 

เพียงแต่เมื่อมีแรงขายในตลาดออกมา ทำาให้นักลงทุน

ต่างชาติก็จะกลับมาใช้กลยุทธ์ถอยรับ ไม่จำาเป็นต้องไล่

ราคา กลับมีผลดีกับการลงทุนในรอบใหม่ได้มากขึ้น จึง

ยังพบว่านักลงทุนต่างชาติยังทยอยซื้อหุ้นต่อเนื่อง โดย

วานนี้ซื้อเพิ่มไปอีก 1,830.39 ล้านบาท เป็นผู้ซื้อกลุ่ม

เดียวในตลาด ส่วนดัชนีตลาดก็แทบจะอยู่นิ่งกับที่ โดย

ดัชนีตลาดยังคงปิดที่ 1,557.40 จุด ไม่หลุดลงต่ำากว่า 

1,550 จุด 

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังคงน่ามอง                                

ที่ BCP, BPP และ TOP ราคาน้ำามันยังยืนเหนือ 100 

ดอลลาร์ ได้ กลุ่มธนาคารมีการดันราคากลับขึ้นมา แต่        

ราคาก็ยังต่ำา น่า

มองที่ BBL, KTB 

และ TISCO กลุ่ม

อาหาร ธุรกิจที่ยังมี                       

อนาคตสดใสมาก 

น่ามองที่ ASIAN, 

PLUS และ RBF 

กลุ่มขนส่งยังเติบโต

สูงจากการส่งออกดี 

น่ามองที่ BIOTEC, 

PSL และ WICE 

หุ้นรายตัวที่น่ าจับ 

ตามี TASCO, JMT 

และ SPALI เป็น  

ต้น

ตลาดอาจซึม

ลงบ้างเพราะกังวล

วันหยุด แต่การอ่อน

ตัวของราคาหุ้นที่มี

พื้ นฐานดีกลับมอง

เป็นจังหวะดีกับการ

ลงทุนในช่วงนี้.

สะดุดวันหยุด แต่ต่างชาติยังลงทุน

11/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,223.23 4,468.47 -1,245.25
 4,320.17 4,484.13 -163.96
 24,917.95 23,087.56 +1,830.39
 13,599.92 14,021.11 -421.19

46,061.27
-0.47

1,557.40

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.66 36.39
ยูโร 35.87 36.98
ปอนดสเตอรลิง 42.27 43.86
เยน (100 เยน) 25.85 26.96
หยวนจีน 5.08 5.48
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,700 29,800
ทองรูปพรรณ 29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ประมาณสัดส่วนตัวเลขเท่านั้น 

ยังไม่ใช่จำานวนเงินที่แท้จริง ดัง

นั้นกระทรวงพลังงานจะชี้แจงอีก

ครั้งว่าที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน

ดำาเนินการอะไรไปบ้าง” นายกุลิศ 

กล่าว

ด้าน นายพรชัย จิรกุลไพ 

ศาล ผู้อำานวยการสำานักนโยบาย

และยุทธศาสตร์ สำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผย

ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) 

ในวันที่ 11 ก.ค.2565 ไม่มีการ

พิจารณาการปรับราคาขายปลีก

สำาหรับน้ำามันดีเซล เนื่องจากความ

ผันผวนด้านราคาน้ำามันดีเซลอยู่

ในเกณฑ์ที่ยังสามารถดำาเนินการ

ได้ ทำาให้สัปดาห์นี้ราคาขายปลีก

น้ำามันดีเซลยังคงอยู่ที่ 34.94 บาท

ต่อลิตร

โดยล่าสุด ณ วันที่ 10 ก.ค.

2565 ประมาณการฐานะกองทุน

ติดลบ 110,917 ล้านบาท แบ่งเป็น

บัญชีน้ำามันติดลบ 72,534 ล้านบาท 

บัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 

38,383 ล้านบาท ซึ่งกองทุนยังคง

อุดหนุนราคาดีเซลอยู่ที่ 3.06 บาท

ต่อลิตร จากราคาจริงควรอยู่ที่ 38 

บาทต่อลิตร.

ารบริการด้านการเงินในยุคปัจจุบันนับว่าได้ปรับเปลี่ยนรูปโฉม

กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้

บริโภค โดยเฉพาะแบงก์พาณิชย์อย่าง “กสิกรไทย” ยักษ์ใหญ่ที่

ขยับตัวไม่เคยช้า แต่กลับมีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ปรับ

การทำางานให้เรียบง่าย รวดเร็ว เพิ่มความสามารถทางด้านต่างๆ เพื่อ

ให้เดินหน้าธุรกิจอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าการปรับปรุง การ

พัฒนาต่างๆ ของแบงก์จะสามารถช่วยคนที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงบริการ

ของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและธุรกิจของตนเองได้ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนจำานวนมาก

อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเอง ซึ่งสิ่งที่กสิกรไทยทำานั้นจะส่งผลดีกับ

ประเทศด้วย

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

กสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าเชิงกลยุทธ์มูลค่า 1 แสน

ล้านบาท ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้กับคนไทย โดยเฉพาะ

คนท่ีมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเอง ท่ียังไม่เคยเข้าถึงบริการธนาคาร หรืออาจ

จะเข้าถึงบริการของธนาคารแล้วแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยโครงการน้ี

ประกอบไปด้วย การเร่งลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ การซ้ือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กับเทคโนโลยี การผนึกกำาลังพาร์ตเนอร์เชิงพาณิชย์ การยกระดับองค์กร

ไปอีกข้ัน รวมไปถึงการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายโอกาสการเข้าถึง

บริการธนาคารให้กับประชาชนในสังคมวงกว้างมากย่ิงข้ึน

“กสิกรไทยเป็นธนาคารที่มีจุดแข็งไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว รวมทั้ง

มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ และมีความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค้า

ทุกกลุ่มตามแบบฉบับของธนาคารในปัจจุบัน สิ่งที่กำาลังทำาอยู่ในตอน

นี้คือ การหลอมรวมเอาดีเอ็นเอของชาเลนเจอร์แบงก์ที่ประสบความ

สำาเร็จมาแล้ว และเริ่มเข้ามาดิสรัปต์การเงินการธนาคาร ให้เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของความเป็นกสิกรไทยด้วย” 

นางสาวขัตติยา กล่าวว่า นับจากนี้มีแผนงานที่ต้องการให้สิน

เชื่ออย่างกว้างขวางขึ้น โดยไม่จำาเป็นต้องมีทรัพย์สินมาค้ำาประกัน และ

ให้กู้ โดยอยู่บนพื้นฐานการประเมินความสามารถและความตั้งใจที่จะ

ชำาระคืนเงินของผู้กู้ โดยต้องการที่จะทำาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำาหรับทุก

คน ลูกค้าสามารถสมัครขอสินเชื่อได้จากที่บ้านหรือที่ทำางานของตัว

เอง เราต้องการกำาจัดขั้นตอนและงานเอกสารต่างๆ ทำาให้ทุกอย่างเรียบ

ง่าย และเร็วที่สุดอีกด้วย แน่นอนว่าทำาให้บริษัทต้องเร่งเครื่องเดินหน้า

โครงการเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างเต็ม

กำาลังขึ้นไปอีก เพื่อประเมินความสามารถและความตั้งใจในการชำาระคืน

เงินของผู้กู้อย่างครบรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ลงทุนเทคโนโลยี-ความร่วมมือ-ซื้อกิจการ

สำาหรับแผนการดำาเนินงานในช่วง 1-2 ปีนับจากนี้ ธนาคารกสิกร

ไทยจะลงทุนประมาณ 22,000 ล้านบาทในระบบต่างๆ และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากที่ลงทุนไปแล้ว 12,700 ล้านบาทตลอดสองปีที่ผ่าน

มา ขณะเดียวกันในช่วงอีก 12 เดือนข้างหน้านี้ ธนาคารคาดว่าจะปิดดีล

ซื้อกิจการและความร่วมมือในเชิงพาณิชย์กับกิจการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

2-5 ดีล โดยใช้เงินลงทุน 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี ้การลงทุนเหล่านี้จะเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารกสิกร

ไทยขึ้นอีกมาก และจะทำาให้สามารถเดินหน้าสานต่อภารกิจให้บรรลุผล

สำาเร็จในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมถึงการผสาน

เอาดีเอ็นเอของความเป็นชาเลนเจอร์แบงก์เข้าไปในองค์กรของกสิกรไทย

ระบบพิจารณาสินเชื่อง่ายขึ้น เร็วขึ้น

นางสาวขัตติยา กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มทดลองนำา

ระบบและขั้นตอนกระบวนการแบบใหม่ๆ มาใช้แล้วหลายอย่าง เพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับเดินหน้าโครงการเชิงกลยุทธ์นี้อย่างเต็มกำาลัง โดย

ประชาชนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีใหม่ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างครบ

ถ้วนทุกขั้นตอน โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีสำาหรับลูกค้าปัจจุบัน และใช้

เวลา 24-72 ชั่วโมง สำาหรับลูกค้าใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน โดยผู้ที่มีบัญชี

กับธนาคารสามารถสมัครขอสินเชื่อบุคคล รอการพิจารณา และหาก

ได้รับการอนุมัติ เงินกู้จะถูกโอนเข้าบัญชีภายในไม่ถึง 30 นาที ซึ่งหาก

เปรียบเทียบกับเมื่อไม่กี่ปีก่อน ขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ๆ 

อีกทั้งลูกค้าจำาเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาด้วยตัวเอง และยังตั้งเป้าที่จะให้

บริการสมัครขอสินเชื่อและได้รับเงินกู้ยืมแบบเกือบทันทีนี้กับลูกค้าที่ยัง

ไม่มีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยด้วย 

ขณะเดียวกัน ธนาคารกสิกรไทยกำาลังเดินหน้าในการปล่อยสิน

เชื่อเฉพาะทางที่เรียกว่า buy-now-pay-later ให้กับผู้ที่ทำางานอิสระ หรือ

ไม่มีเอกสารยืนยันรายได้ โดยจะพิจารณาอนุมัติจากข้อมูลอื่นๆ แทน ใน

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากสิกรไทยอนุมัติสินเชื่อเฉลี่ย 1,600 รายต่อวัน 

มีวงเงินสินเชื่อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท และสูงสุด 20,000 

บาทในบางราย

นอกจากนี้ อีกหนึ่งอุปสรรคสำาคัญในการขอสินเชื่อสำาหรับกลุ่มผู้มี

รายได้น้อย และรวมไปถึงกลุ่มอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะรายได้สูงหรือต่ำา คือ

ไม่มีเวลาไปติดต่อใช้บริการที่สาขาธนาคาร หรืออาจจะรู้สึกไม่สบายใจ

นักที่จะเข้าไปติดต่อขอใช้บริการ เพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้ามาในระบบธนาคาร

ง่ายขึ้น กสิกรไทยได้ร่วมมือกับแอปพลิเคชัน LINE แม้ในกรณีที่ผู้ขอสิน

เชื่อไม่มีบัญชีธนาคาร แต่ LINE BK ก็เปิดโอกาสให้เขาสมัครขอสินเชื่อ

ได้ โดยรู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง และถ้าเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว จะสามารถสมัครขอสินเชื่อและรู้ผลการอนุมัติ

ได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที

อย่างไรก็ดี ธนาคารกสิกรไทยยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับกลุ่ม

ค้าปลีก เพื่อนำาเสนอช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมให้แก่ผู้

ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็กของครอบครัวในต่างจังหวัด โดยไม่

ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำาประกัน นอกจากนั้นธนาคารกสิกรไทยยังตั้งเป้าจะ

ปล่อยสินเชื่อรายย่อยแก่ลูกค้าของร้านค้าดังกล่าวอีกด้วย.

‘กสิกรไทย’พลิกโฉมแบงก์พาณิชย์

ทุ่มแสนล้านรุกดิจิทัลเสริมแกร่งบริการ

SCBปัดขายทิ้งบลจ.ไทยพาณิชย์
ไทยโพสต์ • SCB ปฏิเสธ

ข่าวเตรียมขาย SCBAM ย้ำา

พยายามเสาะหาโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา หวัง

เพิ่ มมู ลค่ า ให้ ผู้ ถื อหุ้ นและ

อำานวยความสะดวกให้บริการ

ลูกค้า ชี้ บลจ.เป็นหนึ่งใน

ธุรกิจที่มีความสำาคัญ ยันไม่มี

แผนที่จะขายกิจการ

รายงานข่าวจากตลาด                                       

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท เอส

ซีบี เอกซ์ จำากัด (มหาชน) 

(SCB) แจ้งว่า ตามที่มีกระแส

ข่าวว่ากลุ่มเอซีบี เอกซ์ (SCBX) 

อยู่ระหว่างพิจารณาการขาย                              

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง                                      

ทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำากัด 

(SCBAM) และได้ช้ีแจงไปเบ้ือง            

ต้นว่าการหารือเพื่อพิจารณา

ทางเลือกดังกล่าวยังอยู่ ใน

ระยะเริ่มต้น และขอยืนยันว่า

ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมี

การดำาเนินการใดๆ โดยหากมี

ธุรกรรมเกิดขึ้น บริษัทจะเปิด

เผยข้อมูลตามเกณฑ์ของ ตลท.

ให้ทราบแล้วนั้น บริษัทขอเน้น

ย้ำาและปฏิเสธข่าวดังกล่าวอีก

ครั้งว่าไม่มีมูลความจริงแต่

อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ 

ของกลุ่มที่พยายามเสาะหา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอด

เวลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น                        

และอำานวยความสะดวกใน

การให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่ม                                          

ธุรกิจการจัดการกองทุนถือ                                        

ว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความ

สำาคัญต่อการให้บริการและ

สร้ า งมู ลค่ า เชิ งกลยุทธ์ ใน

ปัจจุบัน จึงไม่มีแผนที่จะขาย

กิจการดังกล่าว นอกจากนี้จะ                                  

มีการประเมินกลยุทธ์อย่าง

สม่ำ า เสมอให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของโลกที่ผันผวน

ตลอดเวลา และเปิดรับโอกาส

ใหม่ๆ ที่เข้ามาถ้าเป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้าในระยะ

ยาว ซึ่งจะไม่จำากัดเฉพาะธุรกิจ

จัดการกองทุนเท่านั้น แต่หมาย

รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ภายใต้กลุ่ม 

SCBX เช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65                                            

สำานักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า                                                

SCB อยู่ระหว่างพิจารณาทาง                                                  

เลือกต่างๆ รวมถึงการขาย บลจ.                                      

ไทยพาณิชย์ มูลค่าธุรกรรมคาด 

ว่าอยู่ท่ี 1,000-1,500 ล้านเหรียญ 

สหรัฐ หรือประมาณ 36,000-

54,000 ล้านบาท.
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คลังฟันธงอสังหาปี65สุดปัง	
ห่วงขึ้นดบ.ทำ�ต้นทุนทะย�น  

จ่อคุยยืดม�ตรก�รกระตุ้น!

อัลติจูดทุ่มกว่าหมื่นล้านผุด 5 โครงการ

น�ยชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท 

อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ผู้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ภ�ย

ใต้แบรนด์ ALTITUDE เปิดเผยว่� ก�รดำ�เนินง�นในครึ่งปีหลัง 

2565 จะเน้นในเชิงรุก พร้อมเดินหน้�เปิด 4 เซ็กเมนต์ใหม่ 5 

โครงก�ร มูลค่�รวมกว่� 11,000 ล้�นบ�ท มั่นใจจะรับรู้ร�ยได้

ในปี 2566-2567 มั่นใจจะเติบโตเป็น 3 เท่� ในระยะเวล� 2 ปี 

อย่�งไรก็ต�ม ในไตรม�ส 3 และ 4 นี้เตรียมส่งมอบ 7 โครงก�ร

กรุงศรีออโต้รุกปล่อยสินเชื่อดิจิทัล 

น�ยคงสิน คงค� ประธ�นเจ้�หน้�ที่ด้�นธุรกิจสินเชื่อย�น                                                                                    

ยนต์ บมจ.ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� หรือ BAY เปิดเผยว่� แนว

โน้มธุรกิจของกรุงศรีออโต้ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 เติบโตต่อ

เนื่องจ�กคร่ึงแรกปี 2565 เนื่องจ�กพบลูกค้�ซ้ือรถยนต์ผ่�นแพลต                                                                                          

ฟอร์มออนไลน์ม�กข้ึน ดังน้ันบริษัทจึงว�งกลยุทธ์คร่ึงปีหลัง 2565 

รุกดิจิทัล โดยเสริมบริก�รบนแพลตฟอร์ม GO Application by 

Krungsri Auto ตั้งเป้�ยอดสินเชื่อใหม่ผ่�นช่องท�งดิจิทัลในปีนี้ 

10,600 ล้�นบ�ท เติบโต 53% จ�กปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 

6% ของเป้�หม�ยยอดสินเชื่อใหม่ปีนี้ ซึ่งครึ่งปีแรก 2565 ปล่อย

สินเชื่อใหม่ผ่�นช่องท�งดิจิทัลแล้ว 5,400 ล้�นบ�ท

‘เซ็นทรัล รีเทล’ อัดงบขยายลงทุนเวียดนาม

น�ยโอลิวิเยร์ แลงเล็ต ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร เซ็น 

ทรัล รีเทล เวียดน�ม เปิดเผยว่� ภ�ยในปี 2569 เซ็นทรัล รีเทล 

เวียดน�ม พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่� 30,000 ล้�นบ�ท เพื่อมุ่งสู่เป้�

หม�ยคว�มสำ�เร็จ 4 ข้อ คือ ก้�วขึ้นเป็นเบอร์ 1 แพลตฟอร์ม

ออมนิแชนเนลในกลุ่มฟู้ด และพร็อพเพอร์ตี้ ของเวียดน�ม, 

ผลักดันยอดข�ยเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้�นบ�ท, เพิ่มสัดส่วน

ยอดข�ยผ่�นช่องท�งออมนิแชนเนลโต 2 เท่� เป็น 15% และ

ขย�ยธุรกิจให้ครอบคลุม 55 จังหวัดทั่วประเทศเวียดน�มจ�ก

ทั้งหมด 63 จังหวัด

ADD ลุยศึกษาแผนลงทุนธุรกิจใหม่ 

น�ยสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน 

บมจ.แอดเทค ฮับ หรือ ADD ผู้ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รดิจิทัล

คอนเทนต์และพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เปิดเผยว่� 

บริษัทยังคงเดินหน้�สร้�งโอก�สท�งธุรกิจ เพื่อสอดรับก�รต่อ 

ยอด Core Business อย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม

ศักยภ�พคว�มแข็งแกร่งสู่ก�รเติบโตในระยะย�ว โดยล่�สุด

บริษัทอยู่ระหว่�งก�รศึกษ�แผนก�รลงทุนธุรกิจด้�นเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพิ่มเติม สำ�หรับรองรับก�รให้บริก�รทั้งกลุ่ม Operator 

และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง ภ�ยใต้ก�รนำ�เทคโนโลยีท่ีบริษัท

มีคว�มเชี่ยวช�ญไปใช้กับองค์กรกลุ่มพันธมิตรในก�รขับเคลื่อน

ธุรกิจสู่ก�รสร้�งโอก�สก�รเติบโตในอน�คต อย่�งไรก็ต�มใน

ไตรม�ส 3/2565 จะรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กก�รเข้�ไปลงทุน 

“7C” เข้�ม�เต็มสูบ ต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นกว่� 46%.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ 

รมว.ก�รคลัง กล่�วป�ฐกถ�ในหัว                        

ข้อ “อสังห�ฯ เครื่องยนต์ขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ?” ในง�น                                                                     

“PROPERTY INSIDE 2022 ท�ง                                                        

รอดอสังห�ฯ หลังโควิด-ไฟสงคร�ม” 

ว่� ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ไทยใน

ปีนี้ เริ่มเห็นสัญญ�ณก�รฟื้นตัว 

สอดคล้องกับก�รขย�ยตัวท�ง

เศรษฐกิจ ซึ่งภ�คอสังห�ริมทรัพย์

ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์สำ�คัญ

ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีสัด 

ส่วน 8-9% ของจีดีพี รองจ�กภ�ค

ก�รส่งออกและภ�คก�รท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เตรียมจะห�รือกับ

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

และกระทรวงมห�ดไทย ในก�ร                                           

ขย�ยเวล�ม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�                                                  

ราชประสงค์ • “คลัง” ปักหมุดภาคอสังหาริมทรัพย์ ไทยปีนี้ฟื้นแน่นอน 

จ่อถก “ธปท.” ขยายเวลามาตรการกระตุ้น ด้าน “ธอส.” ประกาศตรึง

ดอกเบี้ยยาวถึง ต.ค.นี้ ยอมแบกภาระ 1 พันล้านบาท ช่วยดูแลผู้มีราย

ได้น้อย

ริมทรัพย์ต่�งๆ อ�ทิ ม�ตรก�รลด

ค่�ธรรมเนียมก�รโอนและจดจำ�

นอง และก�รผ่อนปรนม�ตรก�ร 

LTV ที่จะหมดอ�ยุสิ้นปีนี้ เพื่อสนับ                                           

สนุนภ�คอสังห�ริมทรัพย์ซึ่งเป็น                                            

กลไกสำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

น � ยอ � คมกล่ � ว อี ก ว่ � 

ก รณี ก � รส่ ง สัญญ�ณก�รขึ้ น

อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยของคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน (กนง.) 

น้ัน ข้ึนอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของ กนง.

ว่�จะดำ�เนินก�รเรื่องน้ีอย่�งไร แต่

ห�กจะขึ้นดอกเบี้ยจะต้องดูทิศท�ง

ตล�ดก�รเงินด้วย รวมถึงไม่อย�ก

ให้ก�รขึ้นดอกเบี้ยเป็นภ�ระกับผู้

ประกอบก�รและประช�ชนม�ก

จนเกินไป

“เรื่องที่มีก�รวิจ�รณ์เกี่ยว

กับขณะนี้มี เงินทุนเคลื่อนย้�ย

ออกไปต่�งประเทศเยอะในภ�วะ

ที่อัตร�ดอกเบี้ยข�ขึ้นนั้น เรื่องนี้ 

ธปท.จับต�ดูเป็นพิเศษ” น�ยอ�คม

กล่�ว

น�ยฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                        

ก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รอ�ค�รสง 

เคร�ะห์ (ธอส.) กล่�วว่� เชื่อว่�

ในปีนี้ กนง.จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบ�ย

อย่�งน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% 

แต่ ธอส.จะพย�ย�มตรึงอัตร�ดอก 

เบี้ยไว้จนถึงเดือน ต.ค. เพื่อลด

ผลกระทบสำ�หรับประช�ชน

“ห�ก ส.ค.นี้ กนง.ขึ้นดอก 

เบี้ย ธอส.จะยังไม่ขึ้นทันที จะตรึง

ไว้และขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเดือน 

ต.ค. แต่จะไม่ข้ึนระดับเดียวกับ กนง.                                    

โดยประเมินว่�ห�ก กนง.ขึ้นดอก 

เบี้ย 0.25% ธอส.อ�จจะปรับขึ้น

เพียง 0.15% ต่อปี และจะตรึง

จนถึง ม.ค.2566 จึงจะพิจ�รณ�

อีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้�เกิดก�รปรับ

ตัว โดยจะมีภ�ระจ�กก�รตรึงดอก                                      

เบี้ยร�ว 1 พันล้�นบ�ท อยู่ใน

บริบทที่ธน�ค�รยังรับได้” น�ย

ฉัตรชัยกล่�ว

สำ�หรับภ�พรวมก�รปล่อย

สินเชื่อของ ธอส.ในช่วง 6 เดือน

ของปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) อยู่ท่ี 1.34 

แสนล้�นบ�ท โดยภ�ยในส้ินปีน้ีค�ด

ว่�น่�จะปล่อยสินเชื่อได้ 2.6-3 แสน

ล้�บ�ท สูงกว่�ปีก่อนท่ีปล่อยสินเชื่อ

ได้ท่ีระดับ 2.26 แสนล้�นบ�ท.

ลงนาม • น�ยปณต สิริวัฒนภักดี ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิ

มิเต็ด ผู้พัฒน�โครงก�รวัน แบงค็อก, เอสซีจี และ บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ หรือคิวคอน 

ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในก�รนำ�อิฐมวลเบ�ที่เหลือใช้จ�กก�รก่อสร้�งในโครงก�รวัน 

แบงค็อก ม�รีไซเคิล และผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน เพื่อใช้ในบริเวณผนังท�งลอดใต้อุโมงค์เข้�

โครงก�ร ตอกย้ำ�เจตน�รมณ์ของโครงก�รในก�รลดของเสียจ�กก�รก่อสร้�งให้เป็นศูนย์ (Zero Waste).

สั่งเบรกประมูล‘สายสีส้ม’  

ชี้ต้องรอหารืออัยการก่อน 

ครที่ว่า งานหายาก บางคนทำางานที่ตัวเองไม่ชอบ 

เพร�ะยังห�ง�นที่ใช่ที่ชอบไม่เจอ หรือไม่มีใครจ้�ง หรือ

ว่�งง�นแบบสมัครใจ โอ้ยย...ม�กประเด็น สำ�หรับมนุษย์ 

หรือคน ที่ “คน” กันจนละเลง เลอะกันไปหมด นี่ไง...เข�

จึงเรียกว่� “เป็นคน” ....เข้�ใจยัง.....?? 

คุณพี่นุ-พิษณุ พงษ์วัฒนา รองประธ�นอ�วุโส ฝ่�ย

ปฏิบัติก�ร บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็น

ตัวอย่�งอีกหนึ่งในไม่กี่คนที่ทำ�แบบนี้ ได้ เธอเล่�ว่� ไม่เคยสมัคร

งานล้น

ใ

ง�นที่ไหนเลย เพร�ะอยู่ในระบบ “อินครูท” ของกระบวนก�ร

จัดห�คน มืออ�ชีพ ที่จะถูกส่งนำ�ไปเสนอน�ยจ้�ง ว่� คน... คนนี้

แหละ เหม�ะกับองค์กรของคุณยิ่งนัก จ้�งคนนี้แหละ เหม�ะยิ่ง

นัก เรื่องแบบนี้เป็นอีกอ�ชีพที่ข�ยดีม�ก คือ “เฮดฮันเตอร์” เรียก

กันเล่นๆ ว่� ธุรกิจ “คนล่�หัว” ซึ่งเป็นอ�ชีพที่มีคว�มละเอียดอ่อน

ม�ก ใช่ว่�ใครๆ จะทำ�ได้ ต้องเป็นบ�งคนเท่�นั้นที่ทำ�ได้    

ก่อนจบปริญญ�ตรีที่หอก�รค้� สมัครเข้�โครงก�รก�รรับ

นักศึกษ�เข้�ทำ�ง�น โดยมีเพื่อนๆ จ�กหล�ยสถ�บันสมัครกันม�ทั่ว

ประเทศนับพันคน เข�รับเพียง 3-4 คน จึงได้เข้�รอบ และเริ่มง�น

กับค่�ยซีพี เป็นจุดสต�ร์ทของง�นด้�นก�รค้�ปลีก เมื่อค่�ยนี้กำ�ลัง

ว�งแผนก�รเข้�สู่ตล�ดค้�ปลีก   

โอก�สม�ถึง จึงได้เรียนรู้ มีประสบก�รณ์ จัดเป็นด�วรุ่งแห่ง

ธุรกิจ จ�กที่ก่อนหน้�มักเป็นคนต่�งช�ติที่มีคว�มรู้เรื่องศ�สตร์นี้ม�

ก่อนคนไทย 

ก�รเปลี่ยนง�นแต่ละครั้งถูกบริษัทเฮดฮันท์เป็นคนสะกิด นำ�

เสนอง�นใหม่ๆ เสมอม� เจ้�ตัวก็ยิ้มขำ�ว่� ชีวิตนี้ยังไม่ได้เรียนรู้ก�ร

เดินเข้�ไปสมัครเลยล่ะ  

ตอบคำ�ถ�มว่� ตอบ

คำ�สัมภ�ษณ์ด้วยคำ�ไหนจึง

ถูกเลือกล่ะ  ยิ้ม...ยิ้ม แล้ว

ตอบว่� ผมตอบไปแบบที่

คิด คำ�ถ�มไม่ได้ย�กอะไรเลย 

แต่เร�ต้องทำ�ก�รบ้�น เช่น 

คำ�ถ�มว่� คิดยังไงกับง�น 

รู้จักองค์กรนี้ ไหม คิดว่�จะ

ทำ�ง�นอะไรกับองค์กรได้บ้�ง 

คำ�ตอบของเข� จำ�ไม่ค่อยได้

แล้วล่ะ แต่ผลลัพธ์ออกม�ได้

ง�นทุกรอบที่ลงสน�ม      

เคยไปทำ�ง�นที่

ฝรั่งเศส น�นนับปี สนุก ม�ก

ประสบก�รณ์ เป็นก�รต่อยอด

• สมยุค!! รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ตามภูมิรัฐศาสตร์ หรือ

โซนซีกโลกของกลุ่มมห�อำ�น�จ ..ศิษย์เก่� “สวนกุหล�บ” จัดง�น                                                                             

รุ่นพี่ รุ่นน้องคุยกัน รวมคนดังหล�ยรุ่นม�ขึ้นเวที จัดทอล์กโชว์ 

ล้วนเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กร นำ�ทีมหัวเรือโดย ประทีป ตั้งมติ                                                                          

ธรรม แห่งบ้�นศุภ�ลัย สถ�บันอื่นๆ จึงเร่ิมจับกลุ่มกันบ้�งแหละ...•   

• คนรวย เงินเหลือใช้กระมัง อภิชัย เตชะอุบล บริจ�คให้ 

“พรรคลุงป้อม” เล็กๆ 5 ล้�นบ�ท จิ๊บๆๆ ม�กของระดับผู้บริห�ร

คันทรี่ กรุ๊ป จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย...•  

• ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีคนใหม่แห่งดอนเมือง

โทลล์เวย์ ร่วมมือกับตล�ดหลักทรัพย์ฯ (SET) สนับสนุนก�รปลูก

ป่�ในโครงก�ร Care The Wild “ปลูกป้อง” ที่มุ่งปลูกต้นไม้ใหม่ 

และส่งเสริมก�รดูแลต้นไม้ผ่�นภ�คีองค์กรเครือข่�ยทั้งภ�ครัฐและ

เอกชน โดยมีชุมชนร่วมดูแลเอ�ใจใส่ต้นไม้ เพื่อให้เกิดก�รขย�ย

แนวผืนป่�ของประเทศไทยในอน�คต ซึ่ง DMT มีภ�รกิจและเป้�

หม�ยในก�รปลูกต้นไม้จำ�นวน 1 หมื่นต้นภ�ยในระยะเวล� 5 ปี ใน

พื้นที่ป่� 50 ไร่ ที่ จ.ก�ญจนบุรี ร่วมอนุโมทน�กับโครงก�รนี้ด้วย

จ้�...•

• เทกแคร์ดีแบบไม่มีหมดโปร ต้องยกให้กับซีอีโอคนนี้ “พี่

บิ๊ก ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์” กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ไปรษณีย์ไทย ที่

พอรู้ว่�กระแสเศรษฐกิจช่วงนี้หันไปท�งไหนก็เจอแต่ข้�วของแพ้ง

แพง เลยขออ�ส�ช่วยเซฟค่�ขนส่ง ต่อเวล� “โปรคุ้ม EMS ลดทุก

วัน” โปรโมชั่นช่วยพ่อค้�แม่ค้�ออนไลน์ เอสเอ็มอี เกษตรกร ไป

จนกระท่ังวิส�หกิจชุมชนให้ได้ส่งของแบบย่ิงกว่�คุ้มในบริก�ร EMS 

ส่งด่วนร�ค�พิเศษ วันจันทร์-วันเส�ร์ เร่ิมต้นเพียง 25 บ�ท และวัน

อ�ทิตย์เร่ิมเพียง 19 บ�ท ใจป้ำ�ใจป๋�ขน�ดน้ีเห็นทีจะมีแค่ไปรษณีย์

ไทยท่ีจัดให้ ใครยังไม่ได้ใช้รีบเลย หมดเขต 30 กรกฎ�คมน้ี!!...•

ณัฐ วรา

วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

แบบคุ้นชินเป็นปกติ อ�จ

ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ 

ทำ�ใหเ้กดิโรคเกีย่วกบักระดกูและ

ข้อ มีอ�ก�รปวดเรื้อรัง กรณีดัง

กล่�วนี้ รศ.พิเศษ นพ.พรภวิษญ์ 

ศรีภิรมย์ ศัลยแพทย์กระดูกและ

ข้อเฉพ�ะท�งข้อเข่� ข้อสะโพก 

กระดูกสันหลัง สถ�บันกระดูก

และข้อ Paolo Orthopedic 

Institute โรงพย�บ�ลเป�โล 

พหลโยธิน มีคำ�แนะนำ�ก�รดูแล

สุขภ�พกระดูกและข้อ รวมถึง

วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

ของคนวัยทำ�ง�น เพื่อลดโอก�ส

ทำ�ร้�ยกระดูกแบบไม่รู้ตัวม�เป็นประโยชน์

“ต้นเหตุสำ�คัญที่ทำ�ร้�ยกระดูกของเร� นอกจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน โภชน�ก�รที่ไม่เหม�ะสม ข�ดก�ร

คว�มรู้ด้�นธุรกิจค้�ปลีกที่ไม่มีตำ�ร�ไหนๆ จะสอนได้สนุกเท่�นี้

กลับม�ทำ�ง�นในเมืองไทย จนถูกเฮดฮันต์ชวนเข้�ทำ�ง�น

กับ “ค่ายช้าง” เมื่อเจ้�สัวขยับเข้�ไปซื้อบิ๊กซี แถมยังจะขย�ย

ธุรกิจค้�ปลีกเข้�ไปในเวียดน�ม ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตร�ก�ร

เติบโตท�งเศรษฐกิจเข้�ต� ด้วยพลังของคนวัยหนุ่มส�ว ม�ก

ที่สุดในอ�เซียน ง�นนี้ต้องบุกตล�ดทะลุทะลวง เหม�ะกับเข� 

จึงถูกส่งตัวไปลงพื้นที่ทันทีหลังโควิด-19 ซ�ตัวลง 

ง�นธุรกิจค้�ปลีกเป็นง�นที่ต้องพบปะผู้คนม�กม�ย ม�ก

ระดับ ม�กอ�ชีพ จึงเหม�ะกับคนที่มีบุคลิก คล่องตัว ยืดหยุ่น 

แก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ได้อย่�งเฉียบพลัน ที่สำ�คัญต้องใจเย็น

เป็นน้ำ� 

แบบนี้อ�จต้องเรียกว่�คนเจ้�เสน่ห์ เพร�ะดูว่�มีหล�ย

ฟังก์ชัน หล�ยโหมดอยู่ในตัวเอง เพื่อนฝูงซึ้งในน้ำ�ใจ ไปที่ไหนๆ 

ใครๆ ก็รัก เป็นผู้บริห�รอีกคนที่เป็นหนึ่งในตองอูของธุรกิจค้�

ปลีก “เซียนเรียก พี่” อ่ะ.... 

ดาวเต็มฟ้า

ออกกำ�ลังก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอแล้ว รูปแบบก�รใช้ชีวิตประจำ�วันที่ไม่

ถูกต้องก็อ�จส่งผลกระทบต่อกระดูกส่วนต่�งๆ ภ�ยในร่�งก�ยของเร�

ได้แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย ไม่ว่�จะเป็นท่�นั่งไขว่ห้�ง เกิดก�รกดทับน้ำ�

หนักตัวลงที่ก้นแต่ละข้�งไม่เท่�กัน ก�รนั่งหลังงอ หรือหลังค่อมเป็น

เวล�น�นโดยไม่เปลี่ยนท่� ซึ่งควรใส่ใจก�รนั่งให้สะโพกชิดผนังเก้�อี้

ที่เอนไปด้�นหลังเล็กน้อย ว�งเท้�พอดีพื้น แขนขน�นไปกับโต๊ะ และ

เปลี่ยนอิริย�บถทุก 30 น�ที ต่อด้วยก�รยืนหลังค่อม ยืนแอ่นตัวไป

ข้�งหน้� หรือก�รยืนพักข�เทน้ำ�หนักด้�นเดียว ทั้งนี้เพื่อคว�มสมดุล

ของร่�งก�ย ควรยืนให้ข�กว้�งเท่�กับสะโพก ทิ้งน้ำ�หนักไปที่ข�ทั้ง

สองข้�ง นอกจ�กนี้ยังรวมไปถึงก�รสวมรองเท้�ส้นสูง ไปจนถึงก�ร

นอน ไม่ควรนอนดูโทรศัพท์มือถือหรืออ่�นหนังสือเพร�ะจะทำ�ให้ต้อง

งอลำ�คอขึ้น โดยท่�นอนที่เหม�ะสมคือ นอนหง�ย หรือถ้�อย�กนอน

ตะแคงให้ห�หมอนรองด้�นข้�ง เพื่อรักษ�แนวกระดูกให้ตรง” คุณ

หมอกล่�ว 

สำ�หรับปัจจัยที่ช่วยป้องกันมิให้กระดูกเสื่อมหรือพังก่อนเวล�

อันควรนั้น ฝ่�ยโภชน�ก�รของโรงพย�บ�ลศิริร�ชได้เผยแพร่ว่� ก�ร

หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำ�ให้มวลกระดูกลดลงเป็นเรื่องที่เร�ส�ม�รถทำ�ได้

ด้วยตนเอง นั่นคือ 1.หลีกเลี่ยงก�รสูบบุหรี่ เนื่องจ�กนิโคตินในบุหรี่

จะขัดขว�งก�รนำ�แคลเซียมไปใช้ ทำ�ให้ร่�งก�ยนำ�แคลเซียมไปใช้ได้

ลดลง 2.ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจ�กแอลกอฮอล์

จะขัดขว�งก�รดูดซึมแคลเซียมที่ลำ�ไส้ และทำ�ให้ร่�งก�ยขับแคลเซียม

ออกท�งปัสส�วะเพิ่มม�กขึ้น นอกจ�กนี้แอลกอฮอล์ยังทำ�ให้เกิดก�ร

สล�ยกระดูกเพิ่มขึ้น 3.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของก�เฟอีน 

เช่น ช� ก�แฟ เนื่องจ�กส�ม�รถทำ�ให้มวลกระดูกลดลง ก�เฟอีน

จะทำ�ให้ร่�งก�ยขับแคลเซียมออกม�ท�งปัสส�วะเพิ่มม�กขึ้น 4.ย�                                                             

สเตียรอยด์และย�ลูกกลอนมีผลทำ�ให้เกิดกระดูกพรุนม�กขึ้นได้

อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้กระดูกของเร�แข็งแรงและร่�งก�ยมี

สุขภ�พดี ควรเน้นก�รรับประท�นอ�ห�รให้ครบหมู่และหล�กหล�ย 

ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอ ได้รับวิต�มินดีจ�กแสงแดดหรือในรูปของ

ย� ร่วมกับก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ.

ด้

ORจับมือGWM 

ผุดแพลตฟอร์ม  

สถานีชาร์จอีวี
ห้วยขวาง • จับต� “คมน�คม” 

สั่งเซตซีโรประกวดร�ค�รถไฟฟ้�

ส�ยสีส้ม ช่วงบ�งขุนนนท์-มีนบุรี 

รอบ 2 ยื่นข้อเสนอ 27 ก.ค.นี้ 

ต้องหยุด บี้ รฟม.คัดคำ�วินิจฉัย

ของศ�ล จ�กนั้นเร่งห�รือกับ

อัยก�รสูงสุดก่อน  

แหล่งข่�วระดับสูงจ�ก

กระทรวงคมน�คมเปิดเผยว่� หลัง                                       

จ�กศ�ลปกครองกล�งมี คำ �

พิพ�กษ�มติยกเลิกประก�ศเชิญ

ชวนก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐ

และเอกชน และก�รคัดเลือก

เอกชน โครงก�รรถไฟฟ้�ส�ยสี

ส้ม ช่วงบ�งขุนนนท์-มีนบุรี (สุ                                                                 

วินทวงศ์) และก�รออกประก�ศไม่ 

ชอบด้วยกฎหม�ยนั้น กระทรวง

คมน�คม และก�รรถไฟขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.                                                 

เค�รพคำ�วินิจฉัยของศ�ล โดย

หลักก�รเมื่อศ�ลมีคำ�วินิจฉัย รฟม.                                          

ต้องคัดคำ�วินิจฉัยอย่�งเป็นท�ง    

ก�รม�ก่อน ซึ่งขณะนี้กระทรวง

คมน�คมยังคงรอร�ยง�นอย่�ง

เป็นท�งก�รจ�ก รฟม.  

“เรื่องนี้ น�ยศักดิ์สย�ม 

ชิดชอบ รมว.คมน�คม ได้แสดง

คว�มเป็นห่วงและส่ังก�รให้ รฟม.                                         

ดำ�เนินก�รอย่�งรอบคอบต�มคำ�

สั่งศ�ล ซึ่ง รฟม.จะต้องเร่งคัด                                         

ร�ยละเอียดคำ�วินิจฉัยศ�ลปก 

ครองกล�งชั้นต้นก่อนว่�มีคำ�สั่ง                                         

อย่�งไรบ้�ง และให้ รฟม.ห�รือ

กับอัยก�รสูงสุด เพื่อพิจ�รณ�

ว่�ประเด็นที่ศ�ลสั่งนั้นจะต้อง                                            

ดำ�เนินก�รอย่�งไร ในเบื้องต้น                                                     

ศ�ลมีคำ�วินิจฉัยใน 6 ประเด็น 

เช่น ก�รยกเลิกก�รประกวดร�ค�

ในครั้งแรกไม่ชอบ เนื่องจ�กไม่

รอให้ศ�ลมีคำ�วินิจฉัยก่อน แต่

ศ�ลไม่ได้ห้�มก�รยกเลิก และ

อีกข้อคือ ไม่ได้บอกว่�ก�รดำ�เนิน

ก�รประกวดร�ค�รอบใหม่คือ

ส�ม�รถทำ�ได้” แหล่งข่�วกล่�ว

แหล่งข่�วกล่�วว่� ส่วนก�ร                                               

ประมูลรถไฟฟ้�ส�ยสีส้ม ครั้งที่ 

2 ที่จะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ

ในวันที่ 27 ก.ค.2565 นี้ รฟม.

ควรที่จะหยุดไว้ก่อนและควรยก 

เลิกเพื่อเซตซีโรกันใหม่. 

ไทยโพสต์ • น�ยวิศน สุน   

ทร�จ�รย์ รองกรรมก�รผู้จัด 

ก�รใหญ่กลยุทธ์องค์กรและ

คว�มยั่งยืน บมจ.ปตท. น้ำ�มัน

และก�รค้�ปลีก หรือ OR เปิด

เผยว่� ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลง

คว�มร่วมมือในก�รเชื่อมโยง                                     

แพลตฟอร์มระบบโครงข่�ยสถ�นี

อัดประจุไฟฟ้�กับบริษัท เกรท 

วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จำ�กัด หรือ GWM เพื่อร่วม

ศึกษ�และพัฒน�แพลตฟอร์ม

เช่ือมโยงระบบโครงข่�ยสถ�นี

อัดประจุไฟฟ้�ในสถ�นีช�ร์จ EV 

Station PluZ ผ่�นก�รใช้ง�น

แอปพลิเคชัน EV Station PluZ 

ของ OR หรือ GWM Application 

ด้วยก�รเชื่อมโยงแพลต     

ฟอร์มบริห�รจัดก�รระบบของ

ทั้ง OR และ GWM เข้�ด้วย

กัน เพื่อค้นห�สถ�นีช�ร์จ EV 

Station PluZ จองเข้�ใช้บริก�ร 

ชำ�ระเงินออนไลน์ และตรวจ

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

เช็กพฤติกรรมสุดฮิต..เสี่ยงทำ�กระดูกพัง

สอบประวัติก�รใช้ง�น ซ่ึงจะ

สร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ลูกค้�

ของท้ัง GWM และ OR ให้ได้

รับบริก�รท่ีเป็นเลิศ สำ�หรับก�ร

ใช้ง�นข้�มเครือข่�ยท่ีเช่ือมต่อ

กันอย่�งสมบูรณ์ ผ่�นเครือข่�ย

สถ�นีช�ร์จ EV Station PluZ ท้ัง

ในและนอกสถ�นีบริก�ร PTT 

Station ซ่ึงมีเป้�หม�ยท่ีจะขย�ย

ให้ครบ 450 แห่งภ�ยในปี 2565 

และ 7,000 แห่งภ�ยในปี 2573 

น�ยไมเคิล ฉง รองประธ�น 

GWM กล่�วว่� บริษัทมีแผนขย�ย

สถ�นีอัดประจุไฟฟ้�ให้ได้ 55 แห่ง 

ภ�ยในปี 2565 น้ี ภ�ยใต้ชื่อแพลต                                               

ฟอร์ม G-Charge โดยจะแบ่งเป็น

ภ�ยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

70% และต่�งจังหวัด 30%. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘นายกมวย’ โดดช่วยผู้ประกอบการม้าแข่ง

กรุงเทพฯ • เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. 

ที่เดอะบาซ่าร์รัชดาฯ กทม. “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ 

นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย รับฟังเรื่องร้องเรียน

ความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการม้าแข่งเมืองไทยและผู้เกี่ยวข้อง

กว่า 50 คน ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสนามม้าราชกรีฑาสโมสร 

ปรับระบบการจัดการแข่งขันและไม่ให้มีการพนัน โดยจะรวมตัว

กันเพื่อยื่นหนังสือต่อบอร์ดราชกรีฑาฯ วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ต่อ

ไป สำาหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากผู้ประกอบการม้าแข่งและ

ผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 คน เช่น นายอโนทัย อุเทนสุต เจ้าของคอก

พลังอาชา 2000, นายสุเนตร บุรกสิกร เจ้าของคอกนพเก้า, นาย

ประเสริฐ ชวตานนท์ เจ้าของคอกภรณ์ประเสริฐ, นายอิทธิพล ทอง

รุ่งโรจน์ เจ้าของนิตยสารม้า, นายเกรียงไกร ใช้ฮั้วเจริญ ประธาน

ชมรมผู้ขี่ม้า จ.นครราชสีมา และตัวแทนผู้ประกอบการอาชีพม้า

แข่ง จ.นครราชสีมา ด้านชาติซ้ายเผยว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับม้าแข่งเดือดร้อนมาก ซึ่งตั้งแต่โควิดระบาดไม่มีการจัดการ

แข่งขันเลย กระทั่งปัจจุบันนี้ธุรกิจหลายอย่างกลับมาดำาเนินการได้

ปกติแล้ว เช่น สนามมวย ในขณะเดียวกันกิจกรรมม้าแข่งไม่สามาถ

จัดได้เหมือนเดิม แต่ถูกปรับให้จัดได้เพียงเดือนละครั้งเดียว และไม่

ให้มีการพนัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำางานของคนที่อยู่ในธุรกิจม้า

แข่งราวๆ 3 แสนคน เช่น เจ้าของคอก จ๊อกกี้ คนเลี้ยงม้า ซึ่งผู้

ประกอบการม้าแข่งเคยไปยื่นหนังสือต่อราชกรีฑามาแล้ว แต่ไม่มี

การดำาเนินการใดๆ จึงมาขอร้องตนให้ช่วยสานต่อและช่วยเหลือ”

‘ฐานทัพ-ปรัชญา’ แชมป์ชายคู่ประเทศไทย 

เมืองทอง • เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 82 

ปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2565 รอบชิงชนะ

เลิศ ประเภทชายคู่ “แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ (ลพบุรี) และ “ณัฐ” 

ปรัชญา อิสโร (สงขลา) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ โชว์ฟอร์ม

สมราคาคู่แชมป์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2022 ที่ จ.เชียงราย 

เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ชนะ กฤติน โกยกุล (พังงา) และจิรัฏฐ์ นว

สิริสมบูรณ์ (กทม.) คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ 2-0 เซต 6-1 

และ 6-3 ฐานทัพและปรัชญาได้ครองแชมป์รับเงินรวม 36,000 

บาท ส่วนกฤตินและจิรัฏฐ์ได้รับรวม 18,000 บาท โดยฐานทัพ

และปรัชญาเป็นคู่ที่พลิกสถานการณ์ในรอบชิงฯ พาเทนนิสไทยคว้า

เหรียญทองทีมชายซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม เมื่อเดือน พ.ค.ที่

ผ่านมา, ประเภทคู่ผสม “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ (ประจวบฯ) ดีกรี

ทีมชาติ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ซีเกมส์ครั้งที่ 31 และ “แมน” 

ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ (ยะลา) เหรียญทองคู่ผสม เอเชียนอินดอร์

และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่เติร์กเมนิสถาน เป็นคู่มือวาง 2 

ของรายการ ชนะคู่พี่น้อง (ฉะเชิงเทรา) “เน็ต” พลภูมิ และ “แน็ต” 

พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ คู่มือวาง 1 ของรายการ  2-0 เซต 6-4, 

6-2 อัญชิสาและณัฐนนท์คว้าแชมป์ รับเงินรางวัล 24,000 บาท 

ส่วนพลภูมิและพัณณินได้รับ 14,000 บาท, ประเภทหญิงคู่ “นุ่น” 

กมลวรรณ บัวแย้ม (ชลบุรี) และ “แอนนา” ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ 

(ปทุมธานี) คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ วรรษชล สวัสดี 

(พิษณุโลก) และภัทรวดี อธิษฐ์ โภคิน (กระบี่) คู่มือวางอันดับ 2 ได้ 

2 เซต 6-2 และ 7-5 กมลวรรณและศุภาพิชญ์ได้แชมป์รับเงินรวม 

24,000 บาท ส่วนวรรษชลและภัทรวดีได้รับรวม 14,000 บาท 

‘มิโยะ’ รับชบาแก้วเจอฟิลิปปินส์ ไม่ใช่งานง่าย

ฟิลิปปินส์ • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. (ตาม

เวลาไทย) ที่สนามซ้อม Imus Track & Field Oval and Grandstand 

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนพบกับฟิลิปปินส์ 

ในศึกชิงแชมป์อาเซียนเกมสุดท้าย รอบแบ่งกลุ่ม โดยทีมฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทยมี 10 แต้ม หลังแข่งขันมา 4 นัด อยู่อันดับ 2 ของ

ตารางคะแนน ต้องการแค่ผลเสมอเป็นอย่างน้อยเพื่อทะลุเข้ารอบ 

รองฯ การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิด

ผลาดจากเกมที่ผ่านมา ด้าน มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทย กล่าวว่า “การที่แข่งวันเว้นวัน ทำาให้เรื่องการฟื้นตัว

ค่อนข้างสำาคัญ เรามีผู้เล่นที่เจ็บบ้างและเราอยากที่จะให้ความ

สำาคัญในจุดนั้นก่อนไปถึงรอบรองชนะเลิศ เกมต่อไปที่จะเจอกับ

ฟิลิปปินส์เป็นเกมที่น่าสนใจ เพราะจะเป็นเกมที่เราเจอกับเจ้าภาพ 

และฟิลิปปินส์ก็เข้ารอบแน่นอนแล้ว เราจะเล่นในรูปแบบของเรา 

ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นสำาหรับพวกเราเช่นกัน” สำาหรับเกม

ต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเกมสุดท้าย รอบแบ่ง

กลุ่ม ของศึกชิงแชมป์อาเซียน พบกับฟิลิปปินส์ (เจ้าภาพ) ที่สนาม 

Rizal Memorial Stadium ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เวลา 

18.00 น. (เวลาไทย).

ลอนดอน •  โนวัก ยอโควิช แชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันชาวเซอร์เบีย 

หวังว่าทางการสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนกฎการเดินทางเข้าประเทศได้

ทันเวลาให้เขาเข้าร่วมศึกยูเอส โอเพ่น ถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธการรับ

วัคซีนโควิด-19

โนวัก ยอโควิช มือวางอันดับ 1 ของรายการคว้าแชมป์ชาย

เดี่ยววิมเบิลดันไปครองเป็นสมัยที่ 7 และเป็นแชมป์แกรนด์สแลม 

รายการที่ 21 จากชัยชนะหลังเล่น 4 เซตกับ นิก คีย์จิออส จอม

เกรียนจากออสเตรเลีย

มือวางอันดับ 1 จากเซอร์เบียชนะไป 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3) 

ทำาสถิติคว้าแชมป์ชายเดี่ยวสมัยที่ 7 ที่ออลอิงแลนด์คลับ เทียบเท่ากับ 

พีต แซมพราส ขาดเพียงครั้งเดียวจะเท่าสถิติตลอดกาลของ โรเจอร์ 

เฟเดอเรอร์

ตอนนี้นักเทนนิสวัย 35 ปี จากเซอร์เบีย แซงหน้าเฟอเดอเรอร์

ไป 1 รายการสำาหรับสถิติชนะแกรนด์สแลมมากที่สุดในวงการเทนนิส

ชาย และขาดเพียงรายการเดียวจะเทียบเท่าสถิติ 22 แกรนด์สแลม

ของ ราฟาเอล นาดาล

ยอโควิชนับเป็นนักเทนนิสชายคนที่ 4 ในยุคโอเพ่นอีร่าที่

สามารถคว้าแชมป์วิมเบิลดันได้ถึง 4 สมัยติดต่อกัน ต่อจาก บียอร์น 

บอร์ก, พีต แซมพราส และโรเจอร์ เฟเดอเรอร์

ตอนนี้เป้าหมายยอดนักเทนนิสจากเซอร์เบียคือ การคว้าแชมป์

ชายเดี่ยวยูเอส โอเพ่น สมัยที่ 4 หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาเขาไปแพ้            

ดานิล เมดเวเดฟ จากรัสเซียในแมตช์ชิงชนะเลิศ

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสถานะของยอโควิชนั้นยัง

ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตเข้า

สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการสุดท้าย

ของปีที่จะปิดฉากในเดือนหน้า

“ผมไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้มีแผนที่จะเข้ารับวัคซีน ดังนั้น

ข่าวดีเพียงข่าวเดียวคือพวกเขายกเว้นการเข้าสหรัฐอเมริกาโดยไม่

ต้องฉีดวัคซีน หรือผมได้รับการยกเว้น” นักเทนนิสวัย 35 ปีกล่าว

“ผมไม่คิดว่าการได้รับยกเว้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง 

แต่ผมคิดว่ามีโอกาสมากกว่าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงกฎ

การเข้าสหรัฐอเมริกาได้ทันเวลาที่ผมจะสามารถ

เข้าร่วมการแข่งขันได้”

ยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียโดนไล่ออก

จากประเทศออสเตรเลียก่อนแข่งขันออสเตรเลียน 

โอเพ่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากไม่

ฉีดวัคซีน ทั้งที่ตอนแรกได้รับแจ้งว่าได้รับ

การยกเว้น จนพลาดโอกาสป้องกันแชมป์

ชายเดี่ยวที่เมลเบิร์นพาร์ก

“วิมเบิลดันมาในช่วงเวลาที่สำาคัญ

ของชีวิตผม” ยอโควิชกล่าวพร้อมยอมรับ

ว่าในช่วงเริ่มต้นปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาก

ลำาบากสำาหรับเขา นับตั้งแต่ถูกไล่ออก

จากออสเตรเลีย และต้องใช้เวลาในการ

เยียวยาจิตใจ

“มันส่งผลกระทบกับผมเป็นอย่าง

มากในช่วงหลายเดือนแรกของปีนี้”  ยอโค

วิชกล่าว “ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนัก ผมหมายถึง

ทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจและอารมณ์ ผม

รู้ดีว่ามันไม่ปกติ”

“ผมต้องการที่จะลงแข่งขัน แต่ใน

เวลาเดียวกันเมื่อผมลงสนามที่ดูไบ ซึ่งเป็น

รายการแรกของปีที่ผมมีโอกาสได้ลงแข่งขัน 

ผมกลับรู้สึกถึงความกดดัน และอารมณ์ก็

แปรปรวน”

“ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองกำาลังอยู่ใน

สนาม ผมตระหนักดีว่าต้องใช้เวลาสักระยะ

ยอโควิชหวังอเมริกาเปลี่ยนกฎเข้าประเทศ

เทน ฮาก เปิดใจในช่วงแถลงข่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้น

และดีใจมากๆ ที่ได้การต้อนรับจากแฟนบอลชาวไทย

เป็นอย่างดี สภาพทีมตอนนี้ถือว่าพร้อมแบบสุดๆ นักเตะ

แต่ละคนฟิตเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ และผมก็ได้กำาหนด

ตำาแหน่งนักเตะแต่ละคนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วน

อาการบาดเจ็บของแฮร์รี แมคไกวร์ ปราการหลังทีมชาติ

รูป 01

รูป 02 

หัวหมาก • ความเคลื่อนไหว

ศึก “แดงเดือด” นัด

ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 

“THE MATCH Bangkok 

Century Cup 2022” ที่จะดวลกันในวัน

อังคารที่ 12 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. 

ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก 

ระหว่าง “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด พบ

กับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูลนั้น  

เมื่อช่วงค่ำาวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา นักเตะทั้ง 2 ทีมได้ลงซ้อมอย่าง

เป็นทางการที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

หัวหมาก โดยทีม “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด 

ลงซ้อมกันเวลา 17.00 น. ต่อจากน้ันเวลา 18.30 น. 

เป็นคิวของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ลงซ้อม

ซึ่งการซ้อมของทั้ง 2 ทีมในวันนี้ ทางผู้จัด

ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน

สามารถเข้ามาดูการซ้อมเต็มรูปแบบได้ ทำาให้มี

แฟนบอลทั้ง 2 ทีมแห่มารอชมกันตั้งแต่ช่วงบ่าย 

ทำาให้บรรยากาศที่สนามราชมังคลาคึกคัก เต็มไป

ด้วยสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำาของทั้ง 2 ทีม 

โดยทางฝั่ง “ปีศาจแดง” นั้น เมื่อเวลา 16.15 น. 

เอริก เทน ฮาก กุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ของ “ปีศาจ

แดง” แมนฯ ยูไนเต็ด ได้มาแถลงข่าวก่อนพาทีมลงซ้อม 

โดยก่อนแถลงข่าว วินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด มอบของที่

ระลึกให้กับ เทน ฮาก ก่อนการแถลงข่าวด้วย

หนึ่ง และที่สำาคัญคือผมต้องอดทน และไม่ช้าก็เร็วผมจะสามารถ

ทำาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างที่ผมต้องการจะเป็น” ยอโค

วิชกล่าว

โกรัน อิวานิเซวิช อดีต

แชมป์วิมเบิลดัน ซึ่งปัจจุบัน

มาเป็นโค้ชให้กับยอโควิช 

กล่าวว่า เป็นปีที่ยากลำาบาก

สำาหรับผู้เล่นของเขา แต่โกรัน

บอกว่าเขาไม่สงสัยเลยว่ายอโควิช

จะกลับมาได้

“ผู้เล่นแบบเขานั้นคุณไม่มีอะไรให้

ต้องสงสัยเลย”  อิวานิเซวิชกล่าว “เขาเป็น

แชมเปียนส์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้คนต่างบอกว่าเขาต้อง

ใช้เวลายาวนานในการคัมแบ็กกลับมา แต่สิ่งที่เขา

ทำานั้นเขาใช้เวลาไม่นานเลย”

ยอโควิชยังกล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้เขาต้องการพัก

มากที่สุด “ตอนนี้ผมต้องการพักมากๆ ไม่ว่าผมจะได้เล่นทัวร์

นาเมนต์ใดๆ ในเร็วๆ นี้หรือไม่ก็ตาม ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้

ผมจะได้พักอย่างแน่นอน เพราะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยยากมากสำาหรับผม”

“ทุกอย่างมีแต่เรื่องของเทนนิส ซึ่งผมมีความสุข

มาก และตอนนี้ผมได้สิ่งที่ต้องการจากที่นี่แล้ว ตอนนี้

ก็ได้แต่หวังว่าจะได้รับข่าวดีจากยูเอสเอ เนื่องจากผม

ชอบการไปแข่งขันที่นั่นมาก” ยอโควิชกล่าว

ด้านคีย์จิออสบอกว่าผู้เล่นจากเซอร์เบียเทพมาก 

“ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับโนวักและทีมงาน

ของเขา เขาคว้าแชมป์ที่นี่มาหลายครั้ง ในขณะที่ผมยังไม่เคย

สัมผัสเลย”

นักเทนนิสอันดับ 40 ของโลกที่ยอมรับว่าหมดแรงกล่าวอีกว่า 

“ผมมีความสุขกับผลการแข่งขันที่ออกมา และบางทีวันหนึ่งผมอาจจะ

มีโอกาสได้กลับมาตรงนี้อีกครั้ง แต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน”.

กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านหนองพรานพุกว่า “หากได้รับการเห็นชอบ 

และได้เกิดโครงการนี้ขึ้นจากการสนับสนุนของท้องถิ่น เราจะนำาสิ่งที่ดี

และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและระดับประเทศมาที่นี่ ซึ่งการก่อสร้าง

ศูนย์ฝึกไม่ได้สร้างมลพิษ ไม่ได้เป็นการสร้างสิ่งปฏิกูล แต่สร้างความ

มั่นคงให้กับชุมชน เกิดการจ้างงาน การอุดหนุนสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมฟุตบอลระดับพื้นฐานและเยาวชนในศูนย์ฝึก ชุมชนจะ

ต้องขยายเพื่อรองรับจำานวนผู้คนที่จะมาเข้าร่วมจากทั่วประเทศ”

“ในปัจจุบัน

นี้สมาคมยังต้องเช่า

โรงแรม สนามซ้อม 

ให้กับทีมชาติไทย ซึ่ง

บางครั้งอาจจะขาด

ความเป็นส่วนตัว ต่าง

จากประเทศชั้นนำาใน

ฟุตบอล หรือแม้กระทั่ง

ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้

เดินหน้าในเรื่องเหล่านี้

มานานแล้ว”

“หากเรามีศูนย์

ฝึกที่มีมาตรฐาน ทีม

ชาติไทยทุกชุด เราจะมี

สถานที่ฝึกซ้อม เก็บตัว ที่พัก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ

พัฒนาศักยภาพ มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ทั้งฟุตบอล ฟุต

ซอล ฟุตบอลชายหาด”

“ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนแห่งนี้ 

มันคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ เป็นก้าวสำาคัญต่อความสำาเร็จในภายภาค

หน้าของฟุตบอลไทย” นายกสมาคมกล่าว

ด้าน พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ เปิดเผยว่า “ขอเรียนให้

ทราบว่าการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกนั้นมีขั้นตอน ซึ่งสมาคม

คอยติดตามอย่างใกล้ชิด และทันทีที่ทราบว่าจะมีการทำาประชา

สังคมเพื่อฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ จึงได้เดินทางเข้ามา

ร่วมให้ข้อมูลทันที”

“ทั้งนี้ เพื่อให้ท้องถิ่นได้ทราบว่า การสร้างศูนย์ฝึกนั้น

นอกจากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟุตบอลแล้ว ยังก่อ

ให้เกิดการพัฒนา เติบโตทั้งเศรษฐกิจ การจ้างงาน สังคมที่ได้ขับ

เคลื่อนด้วยกีฬาในชุมชน รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนหย่อม 

ที่ออกกำาลังกาย ที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนี่คือสิ่งที่สมาคม

ต้องการให้เกิดขึ้นและคงไว้ ส่งต่อการพัฒนาฟุตบอลในระยะยาว 

ไม่ว่าผู้บริหารของสมาคมจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไรในอนาคต”

“โดยหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาระดับอำาเภอ 

จังหวัด และสู่กระทรวงมหาดไทย เพื่ออนุมัติต่อไป” เลขาธิการ

กล่าว

สำาหรับศูนย์ฝึกฟุตบอลครบวงจรถือเป็นหนึ่งในโครงการ

ตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปีของสมาคม 

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่ต้องการผลัก

ดันวงการลูกหนังเมืองไทย และพัฒนาฟุตบอลไทยทั้งระบบ ตั้งแต่

ระดับรากหญ้า เยาวชน ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักกายภาพบำาบัด ไป

จนถึงนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฟุตบอล.

สมยศลุยศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ 

พื้นที่หัวหินหลังชาวบ้านไฟเขียว

โนวัก ยอโควิช คว้าแชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันสมัยที่ 7 

เป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่ 21
นิก คีย์จิออส

หัวหิน • ความเคลื่อนไหวสำาคัญของแผนก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬา

ฟุตบอลแห่งชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ ต้องการทำาให้สำาเร็จภายใต้การบริหารงานของ 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม และคณะผู้บริหาร

สภากรรมการ

ซึ่งการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำามาดำาเนินการ

ก่อสร้างนั้น มีขั้นตอนและระเบียบในการพิจารณาใช้ที่ดิน ที่จะ

ต้องได้รับอนุมัติตามชั้นลำาดับ

และมีระยะเวลาในการดำาเนิน

การ

โดยสมาคมได้มีการลง

สำารวจพื้นที่ ใกล้หมู่บ้านหนอง

พรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้ส่ง

หนังสือขอใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ 17 

พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

2565 พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์

ม่วง นายกสมาคม พร้อมด้วย 

พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ และ

คณะทำางาน เดินทางมาร่วมการ

ประชุมเพื่อทำาประชาสังคมกับชาวบ้านในพื้นที่ ต.ทับใต้ เพื่อชี้แจง

ข้อมูลโครงการทันที หลังสภาเทศบาลเมืองชะอำาได้มีมติเห็นชอบ

การขออนุญาตใช้พื้นที่บ้านหนองพรานพุกเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา

ฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

โดย พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม ได้กล่าว

ปีศาจแดงซ้อมโชว์

‘เทนฮาก’ยันฟิตเกินร้อย

อังกฤษนั้นไม่มีอะไรน่ากังวล เกมวันที่ 12 นี้ เขาจะได้

ลงสนามพบกับลิเวอร์พูลแน่นอน 

ส่วน คริสเตียโน โรนัลโด นั้นเขาได้พักต่อ ผมก็ได้

พูดคุยกับเขาอยู่ตลอด ขณะที่เรื่องกัปตันทีมก็ยังไม่ได้มี

การตัดสินใจ แต่เดี๋ยวอีกไม่นานได้รู้กันว่าเกมนี้ใครจะ

เป็นกัปตัน สำาหรับเกมนี้เรามาด้วยความพร้อมเต็มที่และ

เราต้องการเก็บชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้” 

จากนั้นเวลา 17.19 นาที เทน ฮาก ได้นำาทัพนัก

เตะ แมนฯ ยูไนเต็ด ลงซ้อมแบบครบครัน นำาโดย บรูโน 

แฟร์นานเดส, มาร์คัส แรชฟอร์ด, ดอนนี ฟาน เดอเบค, 

ดาวิด เด เคอา, แอนโธนี มาร์กเซียล, สกอตต์ แมคโท

มิเนย์ โดยมีสาวก “เรด เดวิลส์” ชาวไทยมาชมการฝึก

ซ้อมร่วมหมื่นคนเลยทีเดียว

ขณะที่ แฮร์รี แมคไกวร์ ปราการหลังกัปตันทีม

ที่มีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนหน้านี้ ก็ได้แยก

ทำาการฝึกซ้อมแบบเดี่ยวๆ โดยแมนฯ ยูไนเต็ด ใช้เวลาฝึก

ซ้อมประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับที่พักทันที.

แฮร์รี แมคไกวร์
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ศก.ชวนทำ�บุญเทศก�ลเข้�พรรษ�

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ขอเชิญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร และร่วม

ทำาบุญเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565 ณ พิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ พระนคร ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกรมศิลปากร 

โดยอาราธนาพระและสามเณรเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน

เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งจัดถวายภัตตาหารเพลและกัปปิย

ภัณฑ์ ปีนี้ครบรอบ 101 ปี กรมศิลปากร จัดกิจกรรมวัน

ที่ 17-18 ก.ค. เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ได้เข้าชมโบราณ

วัตถุ ศิลปวัตถุ เนื่องในพระพุทธศาสนาที่จัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำาบุญ

ได้ สอบถาม โทร. 0-2224-1370

กลุ่มจิตรกรไทยสร้�ง ‘ศิลปะเพื่อส�ยน้ำ�’

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกลุ่มจิตรกร

ไทย และโครงการตาวิเศษ จัดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อ

สายน้ำา” ผลงานสร้างสรรค์จากการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตริม

น้ำาในกิจกรรมล่องเรือสำารวจคลองย่านฝั่งธนฯ เช่น คลอง

บางกอกใหญ่, คลองชักพระ, คลองมอญ และแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ตลอดจนวัดและชุมชน โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย 40 คน 

สร้างงานให้คนเห็นถึงคุณค่าความงามของวิถีวัฒนธรรมไทย

และปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในโครงการที่ ได้รับการส่ง

เสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำาปี 2565 และ

การลงนาม MOU ระหว่างกลุ่มจิตรกรไทย กับกองทุนส่ง

เสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้-27 ก.ค. ที่ชั้น 

2 ห้องนิทรรศการ 5 และพื้นที่ U Gallery หอศิลป์ร่วมสมัย

ราชดำาเนิน. 

ก�รศึกษ�-ส�ธ�รณสุข-ว�ไรตี้

ากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้ โครงการ

ศิลปินแห่งชาติสัญจร ซึ่งตระเวนบ่ม

เพาะศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนและ

ครูศิลปะทุกภาคของไทยต้องหยุดชั่วคราว ถือเป็น

โครงการที่เด็กไทยต่างเฝ้ารอ เพราะเปิดโอกาสใน

การเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และซึมซับ

แนวคิดในการทำางานศิลปะจากบรรดาศิลปินแห่ง

ชาติแบบใกล้ชิด

เพื่อสืบสานเป้าหมายโครงการศิลปินแห่ง

ชาติสัญจร หอศิลป์กมล ทัศนาญชลี ร่วมกับกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และมูลนิธิจิตร บัวบุศย์ 

จัดกิจกรรม โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบสาน

ศิลป์ สร้างคุณค่าวิถี ไทย โดยรวมศิลปินแห่งชาติ

มาร่วมพัฒนาทักษะ แนวคิด และประสบการณ์

ใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติสร้างงานทัศนศิลป์ ณ บ้านศิลปินแห่งชาติ  

หอศิลป์กมล ทัศนาญชลี ย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งมี

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ศิลปะ

ร่วมกิจกรรมจำานวนมาก เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2565 

เวิร์กช็อปแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานศิลปะ 

1.สร้างสรรค์จิตรกรรม วิทยากรโดย ศ.พิเศษอารี  

สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 2.สร้าง 

สรรค์ภาพพิมพ์ โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปิน

แห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และวิทยากรศิลปิน

ต้นแบบด้านศิลปะจากวิทยาลัยเพาะช่าง 3.สร้าง 

สรรค์เซรามิก โดย ศิลปินแห่งชาติและศิลปิน

ต้นแบบด้านศิลปะจากเพาะช่าง และ 4.สร้างสรรค์

การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ วิทยากรโดย นาย

วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)

ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กล่าวว่า จากการทำางานร่วมกับศิลปินแห่งชาติมา

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปินแห่งชาติ

สัญจร ซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาทำาให้ต้องงดกิจกรรม 

ประจวบกับที่ ดร.กมล ทัศนาญชลี เดินทางกลับ

มาจากสหรัฐอเมริกา จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมย่อย

รวมพลศิลปินแห่งชาติสืบสานศิลป์

เหมือนกับศิลปินแห่งชาติสัญจร ชวนนักเรียนใน

ละแวกใกล้เคียงกับหอศิลป์กมล ทัศนาญชลี ร่วม

กิจกรรม จัดฐานศิลปะที่น่าสนใจ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา ศิลปิน

ต้นแบบ กับผู้เข้าอบรม ส่วนศิลปินแห่งชาติสัญจร

มีแผนจะจัดขึ้นในปี 2566

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ กล่าวถึง

ความเป็นมาของโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบสาน

ศิลป์ สร้างคุณค่าวิถีไทย ว่า ตั้งใจสนับสนุนให้การ

เรียนรู้ศิลปะมีความต่อเนื่องจากโครงการที่เคยทำา 

แม้ไม่ใช่งานใหญ่ แต่ให้ครู นักเรียน โรงเรียนที่

อยู่ในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ร่วมเรียนงาน

ศิลป์แขนงต่างๆ โดยใช้หอศิลป์แห่งนี้จัดเป็นพื้นที่

เรียนรู้ แต่ละฐานมีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ให้ความรู้

“ครูและนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเกินความ

คาดหมาย แต่ละฐานมีผู้อบรม 30-40 คน อย่างฐาน

ภาพพิมพ์ ผมให้ความรู้เบื้องต้น การสร้างภาพพิมพ์

จะต้องมีจรรยาบรรณเหมือนกับจรรยาบรรณแพทย์ 

เพราะการสร้างภาพพิมพ์ต้องมีนัมเบอร์ ไม่มีการทำา

ซ้ำา เพื่อให้งานที่ทำาขึ้นมีคุณค่า หวังว่าเยาวชนและ

ครูอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะนำาความรู้ที่ได้รับ

ไปต่อยอดในอนาคต” ดร.กมลกล่าว

ส่วน ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่ง

ชาติ กล่าวว่า จิตรกรรมคือศิลปะที่เกิดขึ้นโดยผู้

ที่สร้างสรรค์ตามสัญชาตญาณ สิ่งที่สำาคัญสำาหรับ

ผู้สอนคือ การเริ่มต้นเรียนรู้ของผู้เรียน จากตัว

ตน จากความชอบ ผู้สอนไม่สามารถที่จะกำาหนด

ทิศทางของการวาดได้ แต่สามารถสอนให้รู้จักสี

ชนิดนั้นๆ หรือการรู้หลักของคณิตศาสตร์

“การจะสร้างงานจิตรกรรม สิ่งที่พึงมีคือ 

ความเร็ว การเปลี่ยนมุมมอง การแบ่งเท่าๆ กัน การดึง

เอาส่วนสำาคัญออกมา การเพิ่มขึ้น และการทำาลาย โดย

ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลาง” ศ.พิเศษอารีให้เคล็ดลับ

ด้าน วรรณี ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ 

กล่าวว่า ร่วมงานกับ อ.กมลมากว่า 10 ปี ยินดีที่

ได้มามอบความรู้ ให้กับเด็กๆ เพราะบางทีโอกาส

ในการเรียนรู้เข้าถึงได้ยาก ในฐานสอนถ่ายภาพ 

ให้ความรู้เบื้องต้นในการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือ

ถือ เช่น การรู้จักการถ่ายภาพแบบต่างๆ การใช้

กล้องแต่ละประเภท แม้เวลาอบรมจำากัด เชื่อว่า

ได้รับความรู้ ความสนุกผ่านฐานศิลปะแต่ละฐาน

เสียงจากเยาวชน เอกภักดิ์ สุขคล ีนักเรียน 

ป.5 รร.วัดทองเพลง บอกว่า คุณครูพาเข้าร่วม

กิจกรรม คิดว่าการวาดภาพสามารถทำาได้ง่าย

และไม่ยาก เพราะได้ทำาตามจินตนาการ ในฐาน

จิตรกรรม สนุกมาก ศิลปินแห่งชาติให้ตนได้วาด

รูปอย่างที่ต้องการ ได้วาดภาพทะเล สนุกที่ได้ใส่

ความคิดลงไปในภาพวาด ชอบมาก

จีรศักดิ์ วิมุตติ นักเรียน ม.2 จาก รร.เดียวกัน 

บอกว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาเรียนรู้ศิลปะกับศิลปิน

แห่งชาติ ได้ความรู้การทำาภาพพิมพ์ เทคนิคการ

วาดภาพบนพลาสวูด ซึ่งต่างจากกระดาษ การ

ใช้มีดแกะภาพพิมพ์ ท้าทายความสามารถและได้

เรียนรู้ศิลปะใหม่ๆ ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านอบรมจะได้รับมอบเกียรติบัตร 

เพื่อยืนยันความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์

งานศิลป์ที่ ได้รับการถ่ายทอดจากศิลปินแห่งชาติ 

และยังเกิดผลงานศิลปะงดงาม เต็มไปด้วยแรง

บันดาลใจมากมาย.

จ

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ

เยาวชนร่วม workshop สร้างงานจิตรกรรม ผลงานเซรามิกจาก นร.เยาวชนในเขตคลองสาน

ศึกษาธิการ • สพฐ.กำาชับสถานศึกษาทุกแห่ง

เฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้ประสบเหตุ “แก๊งตบ

เข็ม” ที่ออกอาละวาดบังคับเอาเข็มตราโรงเรียน

ไป โดยคณะทำางานวิเคราะห์สาเหตุ ก่อนออก

มาตรการหาทางป้องกัน

จากกรณีที่เด็กนักเรียนของโรงเรียนชื่อดัง

แห่งหนึ่งเข้าแจ้งความตำารวจ หลังถูกแก๊งวัยรุ่น

เข้ามาตบเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน แถมยัง

ก่อเหตุทำาร้ายร่างกายเด็กนักเรียนผู้เสียหายทั้งๆ 

ที่อยู่ใจกลางเมืองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย แถม

ยังไปโพสต์อวดรูปเข็มลงอินสตาแกรม อวดรูป

เข็มตราสัญลักษณ์ประจำาโรงเรียนต่างๆ หลังจาก

ที่ก่อเหตุปล้นมาได้อย่างภาคภูมิใจ พร้อมข้อความ

ระบุว่า เข็มโรงเรียนอื่นมันก็สวยเหมือนกัน 

นะเนี่ย ซึ่งเป็นพฤติกรรมของแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

ตบเข็มของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์และ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั้น

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวที่เกิด

ขึ้นแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุหรือที่มา

ที่ ไปของการก่อเหตุการชิงเข็มตราสัญลักษณ์

โรงเรียนดังว่ามีที่มาที่ ไปอย่างไร หรืออาจจะ

เป็นการเล่นเกมหรือมีการท้าทายกันในกลุ่มวัย

รุ่นหรือไม่ ซึ่งคงต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ

ด้าน ทั้งนี้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้กำาชับไป

ยังสถานศึกษาทุกแห่งให้เฝ้าระวังนักเรียนให้เกิด

ความปลอดภัยในทุกมิติ อีกทั้งตนยังได้มีการตั้ง

คณะทำางานวิเคราะห์สาเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้น

แล้ว เพื่อที่จะออกมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ

ป้องกันนักเรียนต่อไป.

ศึกษาธิการ • เสมาโพล ระบุประชาชน

มั่นใจ “MOE Safety Center สถานศึกษา

ปลอดภัย” ผู้ปกครองกว่า 70% ยันบุตร

หลานไม่ประสบปัญหาด้านความไม่ปลอด 

ภัยใน รร. ระบุมีจุดเด่นสอนให้เด็กเอาตัว

รอดในสถานการณ์ที่ดูแล้วไม่ปลอดภัย ส่วน

นักเรียนเชื่อมั่นระบบแค่ 59%

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เนื่องจาก 

ศธ.ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในสถาน

ศึกษาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน และมีความสำาคัญ

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จึง

ได้มีการกำาหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งใน

นโยบายหลักของ ศธ. พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานรอบด้านภายใต้นโยบาย 

“MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” 

ในหน่วยงานทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง โดย 

“เสมาโพล” ได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อนโยบาย “MOE Safety Center 

สถานศึกษาปลอดภัย” ซึ่งทำาการสำารวจจาก

ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำานวนทั้ง

สิ้น 3,378 หน่วยตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลในรูปแบบการสำารวจออนไลน์ ระหว่าง

วันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2565 ผลการ

สำารวจพบว่า

1.การรับทราบถึงนโยบาย “MOE 

Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” 

ของประชาชน: ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 76.7 ระบุว่า ทราบถึงนโยบาย MOE 

Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยร้อยละ 31.20 ได้

รับทราบข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์ของ

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

เช่น การติดป้ายหน้าหน่วยงาน การอบรม 

และการรณรงค์ ฯลฯ รองลงมา ร้อยละ 

21.55 ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 19.66 ได้

รับทราบผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube, 

Facebook, Line, Twitter ฯลฯ ร้อยละ 

3.08 ได้รับทราบผ่านการบอกต่อระหว่าง

ผู้ใช้งานระบบ MOE Safety Center และ

ร้อยละ 1.21 ได้รับทราบผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

เช่น หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือ 

วารสาร ฯลฯ ส่วนประชาชนร้อยละ 23.30 

ระบุว่า ไม่ทราบนโยบายดังกล่าว

2.ประสบการณ์เกี่ยวกับ “ความไม่

ปลอดภัยในสถานศึกษา” ของประชาชน: 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.57 ระบุว่า 

ในห้วงปีที่ผ่านมาตนเองหรือบุตรหลานวัย

เรียนไม่เคยประสบกับปัญหาด้านความไม่

ปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 

29.43 ระบุว่า ตนเองหรือบุตรหลานวัย

เรียนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความไม่

ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ร้อย

ละ 12.29 ระบุว่า เคยประสบภัยที่เกิดจาก

ผลกระทบต่อสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 

เช่น การกลั่นแกล้ง รังแก รองลงมาคือ ร้อย

ละ 8.61 ระบุว่าเคยประสบภัยที่เกิดจาก

อุบัติเหตุในสถานศึกษา ร้อยละ 5.92 ระบุว่า

เคยประสบภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง

ของมนุษย์ เช่น การทะเลาะวิวาท และร้อย

ละ 2.61 ระบุว่าเคยประสบภัยที่เกิดจากการ

ละเมิดสิทธิ์ เช่น การคุกคามทางเพศ การ

ลงโทษแบบไร้เหตุผล ตามลำาดับ

นายวีระกล่าวต่อว่า 3.ความคิดเห็น 

ต่อนโยบาย “MOE Safety Center สถาน

ศึกษาปลอดภัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ: 

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.45 มีความ

เห็นว่าจุดเด่นของการดำาเนินงานรอบด้าน

ตามนโยบาย “MOE Safety Center สถาน

ศึกษาปลอดภัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ 

คือ เป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงในสถาน

ศึกษาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

ความเสี่ยงต่อตัวบุคคลหรือต่ออาคารสถาน

ที่ รองลงมาคือ ร้อยละ 33.45 มีความเห็น

ว่าจุดเด่นของการดำาเนินงานคือ เป็นการ

ช่วยปลูกฝังหรือสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีเอาตัว

รอดในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน เน้นการสอนวิชาชีวิตที่มีความ

สำาคัญไม่น้อยกว่าการสอนวิชาการ และร้อย

ละ 7.10 มีความเห็นว่าจุดเด่นของการดำาเนิน

งานคือ เป็นการปราบปรามการกระทำาผิด

อย่างจริงจัง เน้นเยียวยาแก่ผู้เสียหายเป็น

สำาคัญ ตามลำาดับ 4.ความเชื่อมั่นต่อนโยบาย 

“MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” 

ของกระทรวงศึกษาธิการ: ผลการสำารวจ

จำาแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า

กลุ่ มผู้ ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 

56.34 ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อย

ละ 39.98 ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วนร้อยละ 3.68 

ระบุว่าไม่เชื่อมั่น ส่วนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.88 ระบุว่ามีความเชื่อ

มั่น รองลงมา ร้อยละ 36.19 ระบุว่าไม่แน่ใจ 

ส่วนร้อยละ 3.93 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น และกลุ่ม

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่

ร้อยละ 61.83 ระบุว่ามีความเชื่อมั่น รองลง

มา ร้อยละ 31.30 ระบุว่าไม่แน่ใจ ส่วนร้อย

ละ 6.87 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น

ขณะที่ กลุ่มประชาชนทั่วไป ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 49.02 ระบุว่ามีความเชื่อ

มั่น รองลงมา ร้อยละ 39.22 ระบุว่าไม่

แน่ใจ ส่วนร้อยละ 11.76 ระบุว่าไม่เชื่อ

มั่น และ 5.ในภาพรวมของนโยบาย “MOE 

Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย” ของ

กระทรวงศึกษาธิการ: ประชาชนให้คะแนน

ความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ได้ 7.40 คะแนน.

สาธารณสุข • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส่งเจ้าหน้าที่ลุยสอบโรงพยาบาลเอกชน

โฆษณาจำาหน่ายแพ็กเกจรักษาโรคโควิด-19 

หากตรวจพบนำายาที่ภาครัฐสนับสนุนมาขาย

ถือว่ามีความผิดทั้ง รพ.และแพทย์ที่ให้การ

รักษา ย้ำาผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรงยังคง

สามารถใช้สิทธิ UCEP Plus รักษาพยาบาล

ได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) 

กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จาก

กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์

ว่ามีสถานพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการ

โฆษณาจำาหน่ายแพ็กเกจประเมินอาการ 

และยารักษาโรคโควิด-19 อย่างยาฟาวิพิ 

ราเวียร์ (Favipiravir) หรือยาโมลนูพิราเวียร์  

(Molnupiravir) สำาหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น 

กรม สบส.ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ของกรมฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่ง

จะมีการตรวจสอบทั้งในส่วนของการขออนุมัติ

โฆษณาก่อนที่จะเผยแพร่ มาตรฐานการรักษา

ทางการแพทย์ และที่มาของยารักษาโรค 

โควิด-19 ที่นำามาจัดจำาหน่าย ห้ามนำายาที่

ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนมาจัดจำาหน่ายโดยเด็ด

ขาด หากตรวจพบว่าสถานพยาบาลเอกชนมี

การลักลอบนำายาของภาครัฐมาจำาหน่ายก็จะ

ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล และพระราชบัญญัติยา อีกทั้ง

ตัวแพทย์ผู้ให้บริการก็อาจจะถูกดำาเนินการใน

ฐานกระทำาผิดจริยธรรมทางการแพทย์ด้วย

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รอง

อธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า แม้ปัจจุบันภาค

สบส.ลุยสอบรพ.เอกชนขายแพ็กเกจรักษาโควิด

ย้ำาหากนำายาที่รัฐมอบให้ไปจำาหน่ายมีความผิดทั้งโรงพยาบาลและแพทย์
รัฐจะมีนโยบายให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้า

รักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลตามสิทธิของ

ตน อาทิ สิทธิบัตรทอง ให้เข้ารับการรักษา

กับหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานพยาบาลที่ลง

ทะเบียนไว้ ร้านยาในโครงการ “เจอ แจก 

จบ” สิทธิประกันสังคม ให้เข้ารับการรักษากับ

สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม 

และสิทธิข้าราชการ ให้เข้ารับการรักษากับ

สถานพยาบาลภาครัฐ แต่หากผู้ป่วยมีอาการ

รุนแรงเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีเหลือง 

หรือสีแดง ก็สามารถเข้ารับการรักษาตาม

นโยบาย UCEP Plus กับสถานพยาบาลใด

ก็ได้ โดยสถานพยาบาลจะดำาเนินการคัดกรอง

ผู้ป่วย แยกระดับความฉุกเฉิน และแจ้งผลให้

แก่ญาติผู้ป่วยทราบ ก่อนนำาเข้าสู่การรักษากับ

สถานพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน โดย

ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจนกว่าผู้

ป่วยจะหายจากโรคโควิด-19

“การจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เว้นแต่ว่า

ผู้ป่วยหรือญาติไม่ประสงค์ที่จะให้ไปรักษา

ในสถานพยาบาลที่กำาหนด หรือประสงค์ไป

รักษากับสถานพยาบาลอื่น ก็จะต้องรับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้หากประชาชนพบ

การกระทำาผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับความ

เป็นธรรมจากการรับบริการกับโรงพยาบาล

เอกชน หรือคลินิก สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 

1426 กรม สบส. เพื่อตรวจสอบและดำาเนิน

การตามกฎหมายต่อไป” ทพ.อาคมกล่าว.

‘สพฐ.’กำาชับโรงเรียน

เฝ้าระวัง‘แก๊งตบเข็ม’

ป่วนกรรโชกนักเรียน

โพลระบุปชช.มั่นใจระบบ‘MOE’ทำาให้ลูกหลานปลอดภัย
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11บันเทิง

นหนึ่ง..พระเอก..

คุณซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ให้สัมภาษณ์ผ่านจอโทรทัศน์.. 

“ไม่ค่อย ไม่รู้เป็นโรคอะไร เด๋ียวน้ีเล่นตัวมากเลย พอถึง

เวลาบางทีเราอยากทำาการบ้าน ก็ไปดื่มไปเมามาแล้วก็อิดออด

เห็นเมียเมาก็ไม่อยากจะทำาอะไร ไม่ลักหลับเพราะผมให้

ความสำาคัญกับเรื่องเซ็กซ์ มันต้องไปด้วยกัน มันต้องมีพระเอก 

นางเอก ไม่ใช่มีพระเอกอย่างเดียว

ช่วยตัวเองแล้วแต่มันก็ไม่พอไง..ก็ยังช่วยตัวเองอยู่

จริงๆ ก็เปิดคลิปไปทำาได้แค่นี้ จะออกไปก็ออกไม่ได้”

ซึ่งเมียของคุณซี ก็คือ “คุณเอมี่ กลิ่นประทุม” ที่รักกัน

มายาวนานถึง 17 ปีแล้ว!

อีกคน..นางเอก..คุณเบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา ก็ได้มายืนเล่า

ให้นักข่าวฟังว่า เธอกับสามีคือคุณมิค-บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ (แทบ) 

ไม่ได้ทำาการบ้านกันเลย

“สะกิดไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะ เคยพูดกับพ่ีมิคว่าไม่รู้ว่าตอน

ที่หมอผ่าคลอด หมอเอาต่อมไปด้วยหรือเปล่า เพราะไม่ค่อยโอเค

เท่าไหร่ สงสารนาง...

ความกุ๊กกิ๊กสามีภรรยาไม่มีเลย ศูนย์ คือตอนนี้เบนซ์จะเริ่ม

แหย่เขาแล้ว ถึงจะไม่ได้ทำาการบ้าน แต่ก็จะแหย่นาง คือทำาให้มัน

ตลกๆ”

ครับ..สรุป ฝ่ายหญิงเริ่มจะเฉาก่อน ในขณะที่ฝ่ายชายยัง

คึกคักกระปรี้กระเปร่า พร้อมที่จะเป็น “นกกระเด้า” อยู่ตลอดเวลา 

และในฐานะบุรุษเพศด้วยกันก็ให้รู้สึกสงสาร-เห็นใจ

เน่ีย..ชายท่านไหนท่ีจินตนาการ-ฝันถ้าได้เมียสวยระดับนางเอก

หนัง-ละครแล้วล่ะก็ จะขอเอาอย่างไอ้ขวัญ-อีเรียม จะลงเล่นเช้า-

สาย-บ่าย-เย็นให้ฉ่ำาใจนั่นน่ะ ขอให้ดูพ่อซี-พ่อมิคเอาแล้วกัน

ก็..ดีนะ รายการโทรทัศน์ทุกวันนี้ ที่เขาได้เชิญดารา-คน

ดังมานั่งคุยกันเรื่องในมุ้ง-บนเตียง เพราะนอกจากจะได้รับความ

บันเทิง สนุกสนานเบิกบานอุราแล้ว ยังจะพลอยได้รู้..

คนเป็นพระเอกก็ยังต้องเล่นว่าว-ช่วยตัวเองอยู่เลย ส่วนนาง 

เอกก็คอยเฝ้าจอเอาไว้เถอะ สักวันต้องมีสักนางแหละที่จะโผล่หน้า

ครวญ..

“ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง ฮืมฮืมฮืมฮืม แปลกใจฉันจริงปลา

ไม่กินเหยื่อ นั่งตกอยู่นานจนฉันนึกเบื่อ ฮื้มฮืม ปลาไม่กินเหยื่อน่า

แปลกใจ..”

เอ้า..ส่วนนั่นไม่แปลกใจ ผมหมายถึงพวกที่พยายามจะโจม

ตีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.น่ะ เป็นธรรมดาที่มีอะไรนิด-

อะไรหน่อย พอจะหยิบมาพูดมาวิจารณ์ได้ก็จะไม่รีรอ

อย่าง “เทศกาลหนังกลางแปลง” ที่เปิดจอไปแล้ว 3 คืน 

พฤหัสฯ-ศุกร์-เสาร์ก่อนนี้ ก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอาเงิน-เอางบประ 

มาณจากไหนมาจัดฉายหนัง?

บ้างก็ว่า..ราคาจ้างคืนละ 8 ล้าน ราคาห่างกันราวฟ้ากับ

นรกช่วงอดีตผู้ว่าฯ อัศวินจัดฉายแถวคลองผดุงกรุงเกษม..ตลอด

งานฉาย 20 จอ ไม่ล่อไปตั้ง 160 ล้านรึนั่น?

ซึ่งอ่าน-ฟังผิวเผินก็อาจเห็นคล้อย-เห็นตามไปได้ แต่คน

ที่พอจะรู้ ก็ได้แต่ส่ายหัว-ส่ายหน้า ถ้าจะหาเรื่องโจมตีก็น่าจะหา

ข้อมูล-ข้อเท็จจริงให้แม่นยำา ไม่ใช่แค่มโน!

ผมเองเท่าที่ได้สอบถามจากพรรคพวกในวงการหนัง ก็พอ

จะมีข้อมูลอยู่ระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็เห็นต้องอ่านที่คุณ

บัณฑิต ทองดี อดีตนายกสมาคมผู้กำากับฯ เขียน-โพสต์วันก่อนจะ

ดีกว่า..

“ผมไม่ได้เป็นโต้ โผจัดงานนะครับ แต่ให้คำาปรึกษาทีมจัด

งานมาตลอด รู้ข้อมูลทุกอย่าง งานนี้ กทม.ไม่เสียเงินค่าเช่าจอสัก

บาทครับ

กทม.ประสานงานเรื่องการอนุเคราะห์สถานที่เป็นหลัก หอ

ภาพยนตร์เป็นเจ้าภาพเรื่องการฉาย โดยสมาคมหนังกลางแปลง

คิดราคาให้เหลือแค่ 150,000 บาทในการฉาย 25 ครั้ง

เป็นแค่ค่าแรงทีมงานฉายหนังเท่าน้ันครับ เท่ากับจุดละประ 

มาณ 6,000 เองครับ อย่าสร้างความแตกแยกด้วยความเข้าใจผิด

เลยครับ”

ครับ..ผมเป็นคนเชื่อคนยาก แต่กับคุณอ๊อด (ชื่อเล่นคุณบัณฑิต) 

ผมเชื่อโดยสนิทใจ และเห็นด้วยว่า “อย่าสร้างความแตกแยกด้วย

ความเข้าใจผิดเลย”!

จะเอาอย่าง-ทำาตามบุคคล-กลุ่มคนที่วันๆ คิดแต่สร้างเรื่อง-

ผุดประเด็นด้วยข้อมูลเท็จให้คนในชาติขัดแย้ง-แตกแยก เป็นการ

ช่วยสุมไฟ-ซ้ำาเติมไปทำาไม?

สิ่งไหน-งานใดที่คุณชัชชาติคิดดี-ทำาดี ไม่ชมก็ไม่เป็นไร แต่

ต้องไม่ใช้อวิชชา-เรื่องเท็จ สร้างความเข้าใจผิด..

หนังกลางแปลงบ้าบอ..ฉายคืนตั้ง 8 ล้าน!.

หนังกลางแปลงคืน 8 ล้าน?

ค

• หลังจากทำาการปล่อยออฟ

ฟิเชียลไพลอต ตัวอย่างเต็มตัวแรก

ของ “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love 

in The Air” ไปแล้วทางช่องยูทูบ 

MeMindY Official ล่าสุดนักเขียน-ผู้

จัดมือทองแห่ง Me Mind Y (มี มายด์ 

วาย) MAME-อรวรรณ วิชญวรรณ

กุล นำาทีมนักแสดงนำา บอส-ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, 

โนอึล-ณัฐรัชต์ ตังวาย, ฟอร์ด-ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย, 

พีท-วสุธร ชัยจินดา จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ 

“บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air” ณ ศูนย์

การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G เมื่อวันก่อน ท่ามกลาง

แฟนคลับคับคั่ง

• ทำาเอาแฟนเพลงออกอาการตื่นเต้น หลัง

ต้นสังกัดไวท์มิวสิกเผยภาพแรกในรอบ 15 ปีของนัก

ร้องเสียงดี อดีตคู่เคยจ้ิน ป๊อบ ปองกูล และ ดา เอ็น

โดรฟิน จากงานเพลงฮิตในอดีต “ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จัก

เธอ” ออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำาลังเตรียมปล่อยผลงาน

เพลงด้วยกันให้แฟนเพลงได้ฟินกันเร็วๆ น้ี ในเพลง 

“สลักจิต” งานน้ีแฟนๆ ตัวจริงห้ามพลาด รอติดตาม

ฟังกัน!

• “ทรูวิชั่นส์” ชวนสะกิด

หัวใจวัยรุ่นคลั่งรักกันอีกครั้งใน 

“วอน (เธอ)” ติดตามเรื่องราว

ความรัก 4 เรื่อง 4 มุมมอง ของ 

ก๊วนเพื่อนนักศึกษาที่ตกหลุมรัก

ผู้หญิงคนเดียวกัน และทุกคนก็

พยายามหาทางออกกับปัญหา

ความรักในครั้งนี้ ใน “วอน (เธอ)” นำาแสดงโดย ฟ้า 

ษริกา, มีน พีรวิชญ์, เซ้นต์ ศุภพงษ,์ พีค ภีมพล 

และ ไมค์ ชินรัฐ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา 

20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Thai Film HD 

(137, 236)

• ขอแสดงความยินดีกับหนุ่ม เฟริสท์-ภาราดา 

ชัชวาลโชติกุล นักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน 

“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565” ในฐานะนักแสดงท่ีช่วย

สนับสนุนการดำาเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และเป็นนักแสดงแบบอย่างท่ีดีให้แก่เด็ก 

เยาวชน รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปให้ได้ตระหนักถึงโทษ 

พิษภัย อันตรายของแอลกอฮอล์  

มักเกิ้ล

ป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกคร้ัง เมื่อ

ตลกชื่อดัง โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม ได้เสียชีวิต

ลงอย่างสงบในวัย 59 ปี หลังเข้ารับการ

รักษาจากอาการป่วยโรคไตมาหลายปี โดยคืนวัน

ที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางเพจคุยแซ่บShow 

ได้เผยข้อมูลว่า เฮงเฮง เชิญยิ้ม ลูกชายของ    

โป๊งเหน่ง ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของคุณ

พ่อว่าอาการไม่สู้ดี โดยคุณหมอให้ญาติทำาใจ ต่อ

มาไม่นานก็มีรายงานว่าตลกชื่อดังได้เสียชีวิต

อย่างสงบลงแล้วเมื่อเวลา 22.16 น.ของวันที่ 10 

กรกฎาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดมีการนำาร่างของตลกดังไปประ 

กอบพิธีทางศาสนาที่วัดช้างใหญ่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และนอกจากนี้ เฮงเฮง เชิญ

ยิ้ม ยังได้แจ้งผ่านเพจคุยแซ่บShow ว่า ก่อน

ที่คุณพ่อจะเสียชีวิตได้เจอหน้าคุณแม่เป็นครั้ง

สุดท้ายด้วย อีกทั้งลูกชายของโป๊งเหน่งยังได้

โพสต์ภาพจับมือคุณพ่อพร้อมแคปชั่นว่า “หลับ

ให้สบายนะครับพ่อ ไม่ต้องทรมานแล้ว ไม่ต้อง

ห่วงอะไร เฮงกะพี่ๆ น้องๆ จะดูแลแม่เอง พ่อ

ทำาหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดเลย ขอโทษที่ยังเก่งสู้พ่อไม่

ได้ ขอโทษที่ยังไม่สำาเร็จให้พ่อเห็นเลย อยู่ข้างบน

บวงสรวงซีรีส์ • ธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน 

เน็กซ์ จำากัด (มหาชน) นำาทีมงาน MONO Thai Series พร้อมด้วยผู้กำากับ อู๋-ธนากร โปษยานนท์ 

และทัพนักแสดง เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, ภีม-ธนบดี ใจเย็น, ซิดนีย์-สุพิชชา สังขจินดา, มุก-

พิชานา อยู่สุข, ว่าน-พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์, นีน-ชาคริยา สำาเริงราชย์, ท็อป-สุทธิรักษ์ ตั้ง

สุทธิชัย ฯลฯ ร่วมทำาพิธีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์แนวแอ็กชันเรื่องใหม่ สัตย์เสือ ณ โมโน 

เน็กซ์ ออฟฟิศ ถนนชัยพฤกษ์

เ

TIE (เอ็กซ์ ไทด์)” นักร้อง นักแต่ง

เพลง ศิลปินสไตล์ Electro-Pop 

จากประเทศฮ่องกง การทำางาน

เพลงในสไตล์ของเธอคือการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรง

มา และเสียงร้องเอกลักษณ์ ผสมผสานการแต่ง

แต้มด้วยดนตรีแจ๊สอันอบอุ่น อีกทั้งยังเรียบเรียง

และผลิตเพลงด้วยตนเอง 

เธอได้รับการสนับสนุนจาก BBC Radio 

Scotland, RTHK, Commercial Radio Hong 

Kong, SCMP Young Post, LOCK Magazine 

UK, The 

Noise 

Gate UK, 

Music 

Crowns, 

นิตยสาร 

HONK 

ขณะที่

ซิงเกิล 

“frene 

my” 

เมื่อปี 

2021 

ของเธอขึ้นอันดับ 1 ใน

ชาร์ต RTHK Global เธอเพิ่งแสดงที่คอนเสิร์ตเด

บิวต์ “Badtime Story Live 2021” และทำาหน้าที่

โปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินวงป๊อปคนอื่นๆ อีกด้วย 

รวมถึงการผลิตเพลงธีมสำาหรับ King Maker IV 

(การแข่งขันไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป) ของ ViuTV และ

เธอก็แต่งเพลงและผลิตให้กับวงการ A-Pop/K-

Pop เช่นกัน

สำาหรับผลงานล่าสุด “XTLE” แบ่งปันเรื่อง

ราวเกี่ยวกับการละทิ้งนิสัยที่ไม่ดี สถานการณ์ 

Toxic และความคิดที่มืดมนให้กับคนฟังผ่าน

ซิงเกิลใหม่ “Spaceship” แนวดนตรีสไตล์ Indie-

Pop ผสมกล่ินอาย Dream Pop และ Electro-Pop 

นุ่มนวลและล่องลอยเหมือนหลุดเข้าไปในยาน

อวกาศ เพื่อสร้างความหวังในการเดินทางคร้ังใหม่

“Spaceship” ยังเป็นเพลงสะท้อนถึงซิงเกิล

เปิดตัวของเธอ กับเพลง “Flower Town” เป็น

อีกหนึ่งเพลงที่บอกเล่าความสุขที่จะค้นหาความ

“X

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

คอยเป็นกำาลังใจและส่งพลังความฮาให้ลูกคนนี้

ด้วย

เฮงมีความลับที่ไม่เคยบอกพ่อด้วยครับ 

#พ่อคือต้นแบบ

และไอดอลของผม

เสมอในการเป็น

ตลก #ผมภูมิใจ

มากๆ เลยที่มีพ่อ

เป็นโป๊งเหน่งเชิญ

ยิ้ม #พ่อคือต้นแบบ

ในเรื่องความรักไม่รู้

จะมีผู้ชายคนไหน

รักเมียได้เท่าพ่อ   

อีกมั้ย #สัญญาจะ

พยายามทำาให้ได้

เท่าพ่อนะครับ รัก

พ่อนะครับ”

สงบสุขภายในจิตใจ เสมือนเด็กน้อยไร้เดียงสา 

ต่างจากมู้ดแอนด์ โทนของ “Spaceship” อย่าง

สิ้นเชิง โดยแฟนเพลงสามารถสตรีมมิงเพลง 

“Spaceship” ได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์ม และ

รอชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ได้ในวันจันทร์ที่ 18 

กรกฎาคม 2565 สตรีมมิงเพลง “Spaceship” 

คลิกลิงก์ https://ffm.to/_spaceship

‘XTIE’เปิดตัวซิงเกิลใหม่‘Spaceship’

‘เฮงเฮง’โพสต์อาลัย‘โป๊งเหน่ง’

หลับให้สบายไม่ต้องทรมานแล้ว

ทำาเอา IG แทบแตก เมื่อนักแสดงหนุ่ม

หล่อแห่งบ้าน GMMTV อย่าง “ฟลุ้ค กวิน  

แคสกี้” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานการ

แสดงล่าสุดเรื่อง Not me เขาไม่ใช่ผมและ

ใครคือ อองซองเต และเพลงประกอบซีรีส์

ที่พึ่งปล่อยออกมาล่าสุด

ประกอบซีรีส์ใครคือออง

ชองเต เพลงรู้แค่ผมรัก

คุณก็พอ (Je t’aime à la 
folie) Ost. ทำาแฟนเพลง

หลงเสียงไม่ไหว หลังเจ้า

ตัวลุกมาคัฟเวอร์ “All 

4 Nothing (I’m So In 

Love)” เพลงคลั่งรักนุ่มหู

จาก “Lauv” ศิลปินเจ้าของ

ฉายาจินตนาการแห่งดน

ตรีป๊อป

เพียงแค่ลงทีเซอร์

เป็นน้ำาจิ้มผ่านอินสตา   

แกรมส่วนตัว (https://

www.instagram.com/tv/CfVzRMAjF0l/) ก็

กวาดยอดวิวจากแฟนเพลงกว่า 180K+ ตาม

ไปฟังได้ที่ https://youtu.be/PUp0WFvy3D8.

interthaipost69@gmail.com

‘ฟลุ้ค กวิน แคสกี้’คัฟเวอร์เพลงคลั่งรักนุ่มหู

‘All 4 Nothing (I’m So In Love)’ของ‘Lauv’

‘หนุ่ม กะลา’สุดเซอร์ ไพรส์

‘แบงค์ ปรีติ’หอบเค้กเบิร์ธเดย์
วันเกิดทั้งทีแต่ก็ยังรับงาน ซึ่งทุกอย่าง

ราบรื่นเหมือนจะเป็นปกติดี จนจะจบโชว์อยู่

แล้วเชียว อยู่ๆ ไฟบนเวทีก็ดับพรึ่บ ทำาเอา หนุ่ม 

กะลา เหวอไปแป๊บหนึ่ง ก่อนจะเจอเซอร์ไพรส์

จากเพื่อนสนิทในวงการคนแรกอย่าง แบงค์-

ปรีติ บารมีอนันต์ บุกมาเซอร์ไพรส์วันเกิด

กลางเวที ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมเค้กน่า

รัก ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกร๊าดสนั่นร้านของเหล่า

แฟนคลับที่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน หลังจากทั้งคู่

บุกมาหาผมแทน ขอบคุณมากๆ จริงๆ ขอบคุณ

ผู้จัดการผมด้วยที่วางแผนซะแยบยลเลย

ถ้าถามว่าทำาอะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้

ตัวเอง ปกติผมจะทำาบุญเสมออยู่แล้ว แต่ก็อยาก

ทำาบุญกับแฟนคลับด้วย ผมเลยรวบรวมทิปท่ีแฟน

คลับให้เวลาไปโชว์เอาไปทำาบุญ ล่าสุดก่อนวันเกิด

ก็ไปแจกข้าวให้กับพ่ีๆ ไร้บ้านแถวถนนราชดำาเนิน 

ต้ังใจว่าจะไปเรื่อยๆ ครับ ก็ขอเป็นกำาลังใจให้พ่ีๆ 

ทุกคนและอนุโมทนากับแฟนคลับด้วย ส่วนสิ่ง

ที่อยากได้ที่สุดตอนนี้ก็ไม่ขออะไรมากครับ ขอ

แค่ได้เจอทุกคนที่อิมแพ็คครับ นี่คือคอนเสิร์ต

ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม สถานที่ก็ใหญ่ แต่ผมจะ

ทำาให้เราได้รู้สึกใกล้กันมากที่สุดครับ แล้วมาเจอ

กันนะครับ ฝากด้วยนะครับ ติดตามรายละเอียด

ที่ facebook Num KALA ได้เลยครับ”

สวมกอดกันแล้ว แบงค์ก็อวยพรชุดใหญ่ ขนาด

ลงมาจากเวทีแล้วก็ยังกล่าวชื่นชมยินดีกับเพื่อน

ไม่ขาดปาก คนที่แฮปปี้สุดหนีไม่พ้นหนุ่ม กะลา 

นับเป็นวันเกิดที่ฟินสุดๆ

“โอ้ โห ดีใจมาก เซอร์ไพรส์มากครับ ผม

ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วพอรู้ว่าแบงค์มา

หลบหลังเวทีเป็นชั่วโมงแล้ว ยิ่งรู้สึกขอบคุณเขา 

ผมยังติดค้างเขาอยู่ด้วย คือนัดจะไปบ้านแบงค์

กันนานหลายปี จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไป วันนี้เลย
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 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๖๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางศรีประภา บุตรเล็ก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๙๒๒ เลขท่ีดิน ๖๒๔ หนาสํารวจ ๑๒๓๙ ตําบลหนองกะปุ 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ งาน๒๓ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ติดภาระจํานองกับธนาคาร

ออมสิน เม� อวันที่ ๔ ก.พ. 

๕๙ (ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๖๑๘ เลขท่ีดิน ๘๔๗ หนาสํารวจ ๓๐ ตําบลหอยของ 

อําเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี เฉพาะสวนของนางศรีประภา บุตรเล็ก เน้ือท่ี ๕ ไร 

- ๑.นางบุญยืน 

เลิศอาวาส ๒.นาง

ประหยัด แผนเจริญ 

๓.นางศรีประภา 

บุตรเล็ก ๔.นายดวง 

โปรงทอง ๕.นาง

สุวรี ช� นชม

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

นางศรีประภา จํานอง

เฉพาะสวนกับสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย

พัฒนา จํากัด เม� อวัน

ที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ (ทรัพยสิน

รายการที่ ๒ ตามคําสั่งที่ 

ย.๔๕/๒๕๖๕)

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๐๑๑ เลขท่ีดิน ๒๖๘ หนาสํารวจ ๑๗๕๘ ตําบลหนองกะ

ปุ อําเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๓ ไร ๓ งาน ๔๑ สวน ๗ ตารางวา

- นางมณี คิดอยู ๒๓๑,๒๕๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ติดภาระจํานองกับ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโพธิ์

ลอยพัฒนา จํากัด เม� อวัน

ที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ (ทรัพยสิน

รายการที่ ๓ ตามคําสั่งที่ 

ย.๔๕/๒๕๖๕)

๔ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส.๓ เลม ๕ หนา ๑๕หมูท่ี ๓ ตําบลหัว

สะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ ไร ๖๐ ตารางวา

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๔๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ติดภาระจํานองกับสหกรณ

การเกษตรบานลาด 

จํากัด เม� อวันที่ ๑๘ มิ.ย. 

๖๒(ทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๕ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)เลขท่ีกรมธรรม ๐๒๔๙๐๖๘ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๓๔๑,๓๐๑.๗๙ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๖ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๓๔๔๘๔๐๑ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๒๐๕,๔๔๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๗ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๖๐๖๒๕๖๔ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๑๑๑,๕๓๓ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๘ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๖๒๑๕๔๑๐ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๑๔,๒๙๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๙ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๖๒๘๗๐๖๔ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๒๑๗,๖๕๑ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๐ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๑๔๗๖๕๗๖๒๐ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๓๐,๒๘๓.๘๙ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๑ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๒๐๑๐๘๓๖๓๕ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๒๓,๙๒๘.๑๗ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๒ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)เลขท่ีกรมธรรม ๑๕๐๓๐๙๒ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๓,๕๒๗.๕๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๓ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๐๙๓๓๕๗๑ ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๑๐๘,๘๙๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๔ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๒๕๓๗๒๐๗ ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๑๑๐,๙๔๓ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๕ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๑๕๑๗๕๔๕๔๘ ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๓๕,๑๕๖.๙๒ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๖ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๐๙๓๓๕๗๒ ช� อผูเอาประกัน นางสาวกมลวรรณ คิดอยู

- นางสาวกมลวรรณ 

คิดอยู

๑๑๐,๗๘๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๗ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๑๖๓๖๐๘๗ ช� อผูเอาประกัน นางสาวกมลวรรณ คิดอยู

- นางสาวกมลวรรณ 

คิดอยู

๗๓,๒๙๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๘ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๘ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๓๒๙๐๒๗๒ ช� อผูเอาประกัน นางสาวกมลวรรณ คิดอยู

- นางสาวกมลวรรณ 

คิดอยู

๓,๒๔๕.๘๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๙ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๙ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๓๒๓๑๒๖๑๗ ช� อผูเอาประกัน นางสาวสุดจิตต คงดี

- นางสาวสุดจิตต 

คงดี

๖,๘๓๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๐ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๐ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๑๖๔๕๙๘๗ ช� อผูเอาประกัน นางสาวศิริรัตน กล่ินทอง

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๑,๓๖๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๑ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม BA๐๐๒๐/๕๙ ช� อผูเอาประกัน นางสาวศิริรัตน กล่ินทอง

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๔,๒๕๙ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๒ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๒ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม BA๐๐๒๐/๕๙ ช� อผูเอาประกัน นางสาวศิริรัตน กล่ินทอง

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๒,๔๓๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๓ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๓ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๗๘๐๘๕๖๕๖๑ ช� อผูเอาประกัน นางมณี คิดอยู

- นางมณี คิดอยู ๖๕๗.๑๙ บาท (ณ วันท่ี 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๔ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๔ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ 

ไทย) จํากัด (มหาชน) หมายเลขกรมธรรม ๓๘๔๕๕๒ ช� อผูเอาประกัน นางมณี คิดอยู

- นางมณี คิดอยู ๔๖,๒๖๗.๕๑ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๕ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๕ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ 

ไทย) จํากัด (มหาชน) หมายเลขกรมธรรม ๕๓๕๙๔๓ ช� อผูเอาประกัน นางมณี คิดอยู

- นางมณี คิดอยู ๒๑๗,๑๔๖.๓๐๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๖ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

U๘๘๐๘๒๙๔๔๓ ช� อผูเอาประกัน นายอธิปตย บุตรเล็ก

- นายอธิปตย 

บุตรเล็ก

๑๙,๒๒๓.๒๓ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๑๖๙,๗๒๗.๓๗ บาท (เจ็ดลานหนึ่งแสนหกหม� นเกาพันเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ด

สตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย

แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกตกเปนของแผนดินรายนางศรีประภา บุตรเล็ก กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวชนภา อัครพรวงศ) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่     

“ชวงโควิด-19 ระบาด ไมเปนอุปสรรค

ในการขยายผลสูเกษตรกร โดยปรับวิกฤติ

มาเปนโอกาสโดยผานทางโซเชียลมีเดีย 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายของสํานักงาน กปร. 

เสียงตอบรับดีทําใหการขยายผลเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสัตวแพทย

วิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร สัตวแพทยชํานาญ

การพิเศษ หัวหนางานศึกษาพัฒนาปศุสัตว 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน� องมาจาก

พระราชดําริ จ.สกลนคร กลาว

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร เปนอีกหนึ่ง

สถานท่ีท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มีพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้นเพ� อศึกษา ทดลอง 

และพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมทางการเกษตรอยางเต็มรูปแบบ 

ภายใตแนวทางไมทําลายสิ่งแวดลิ้มและ

ขยายผลสูราษฎร ซึ่งที่ประสบความสําเร็จ

คือ 4 ดําภูพาน ประกอบดวย ไกดําภูพาน 

สุกรดําภูพาน โคทาจิมะ (โคเนื้อ) และ

กระตายดํา  

“ในดานเศรษฐกิจกระตายดํา พบวา

ในเว็บไซตมีการปลอมขาย โดยระบุวาเปน

กระตายดําภูพาน  แสดงวาเปนที่นิยมที่

สัตวเศรษฐกิจพัฒนาจากศูนยศึกษาภูพานฯ 4 ดํา มหัศจรรย กระแสยังมาแรง

สําคัญเกษตรกรหากตองการบริโภคกระตาย

ดําภูพานก็ตองเลี้ยงเอง ถึงจะคุมคา” นาย

สัตวแพทยวิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร  กลาว

ดานนายเอกวิชญ เท่ียงภักด์ิ หัวหนา

ฝายขยายผลฯ เผยวา กิจกรรมที่ประสบ

ความสําเร็จจะดําเนินการใน 22 หมูบาน

กลุมเปาหมาย ปจจุบันมี 32 ศูนย 

“ในชวงโควิด-19 ศูนยฯ ไมได

เปดฝกอบรม แตงานขยายผลไมได

หยุดโดยผานระบบออนไลน เกษตรกร

และ เ จ า หน า ที่ ส า ม า รถ โต ต อบ

ถายทอดงานซึ่งกันและกันไดตลอด

เวลา และจากท่ีเกิดการอพยพแรงงาน

กลับบาน ประชากรสวนนี้ ไดเขาไป

เรียนรูที่ศูนย เครือขายแลวนําไป

นายสัตวแพทยวิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร นายเอกวิชญ เที่ยงภักดิ์

ปฏิบัติใชในพื้นที่ของตนเอง ทําใหมีกินมีใช

ในครอบครัวไมขัดสน เม� อเขาสูภาวะปกติ

ก็ยังสามารถตอยอดพัฒนาเปนกิจการของ

ตนเองเลี้ยงครอบครัวตอไปไดเปนอยางดี” 

นายเอกวิชญ เที่ยงภักดิ์ กลาว

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในท้องท่ีเทศบาลตำาบลเกาะสีชัง อำาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

โดยจะปิดประกาศร่างผังเมืองรวม ประกอบด้วยข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่ แผนผัง รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

สาขาศรีราชา ท่ีว่าการอำาเภอเกาะสีชัง ท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำานักงาน

เทศบาลตำาบลเกาะสีชัง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(www.dpt.go.th) เว็บเพจของสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

(https://pvnweb.dpt.go.th/chonburi) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูรายละเอียดดังกล่าวโดยเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกล่าว สำาหรับ

รายละเอียดจะชี้แจงในวันรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจัดให้มีการประชุมในวันที่ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ ๑ เทศบาลตำาบล

เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

และปรึกษาหารือ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำาหนดและสามารถแสดง

ความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้ ต้ังแต่วันท่ี ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีผลเก่ียวกับ

สิทธิของตนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นคำาร้องขอให้แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือ

ยกเลิกข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในขั้นตอนการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

เก้าสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

                               (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                           อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เปดอาคารศูนยการเรียนพระเคร� อง    วัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประธานในพิธีเปดอาคารศูนยการเรียน

พระเคร� องอมตะสยาม สถาบันการศึกษาทางไกล โดยมี ธนกชพร ศิริเพชร ประธานศูนยฯ 

พรอมดวยคณะกรรมการบริหาร ใหการตอนรับ ผศ.ดร.ธิดารัตน วิชัยดิษฐ และปยะ ยืนยงสุวรรณ 

รวมงาน ณ สถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณ อมตะสยาม ถ.เสรีไทย

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดเทศกาล

งานศิลปะ “อารต บีท บาย เดอะ บีช” (Art 

Beat by the Beach) ทามกลางบรรยากาศ

สบายๆ ริมชายหาด ในวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 

เวลา 16:00-22:00 น. บริเวณสระวายน้ํา

ชบาและบริเวณริมชายหาดดานหนาโรงแรม

ดุสิตธานี พัทยา 

งานอารต บีท บาย เดอะ บีช (Art 

Beat by the Beach) เปนงานที่รวบรวมผล

งานศิลปะและของอรอยประจําทองถิ่นมาไว

ในที่เดียว ภายในงานจะไดพบกับกิจกรรมที่

น�าสนใจมากมาย อาทิเชน การแสดง ผลงาน

ศิลปะสงตอพลังบวกอยาง Seat A Soul โดย

ศิลปน Teayii Arts Works x RHYTHMthinker 

ใหผูรวมงานไดมารับกําลังใจจากเกาอ้ี 30 ตัว

ที่มีขอความมอบพลังบวกเขียนไว ผลงาน

ศิลปะ Head in the Cloud โดยศิลปน Art 

of Hongtae ที่มาถายทอดความคิดและความ

รูสึกที่ฝงลึกในจิตใจของเราผานทางศิลปะ

เทศกาลงานศิลปะริมชายหาด “Art Beat by the Beach”

กอนเมฆ และชมผลงานศิลปะจากเหลา

ชางศิลปเมืองพัทยา มารวมสนุกพรอมกระตุน

ความคิดสรางสรรค ไปกับเวิรกชอปงาน

ฝมืออารตแอนดคราฟต ชมการสาธิตการ

ทําเครื่องดื่มและขนมประจําถิ่นโดยชุมชน

ตะเคียนเตี้ย พบกับผลิตภัณฑเพ� อสุขภาพ

โดยวิทยาลัยดุสิตธานี พรอมทั้งกิจกรรมออก

กําลังกายริมชายหาดโดยทีมดีแคทลอนพัทยา 

สดช� นกับเคร� องด� มคลายรอน มาปคนิคอิ่ม

อรอยไปกับอาหารทะเลและหลากหลายเมนู

ของอรอยประจําทองถิ่นในบรรยากาศแสน

สบายริมชายหาด เคลาคลอดวยเสียงดนตรี

ฟงสบายสไตลบอสซาจากวงดนตรีสดและ

เหลาดีเจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสําหรับคุณ

หนูๆใหไดสนุก อยางเชน แคมปหนูนอย

นักผจญภัย เขารวมชมงานไดฟรี

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร.0-3842-

5611 หรือคลิก https://www.facebook.com/

dusitthanipattaya 

สรางเซอร ไพรสเอาใจสาย Foodies

โดยเฉพาะ เม� อ หางเซ็นทรัล ชิดลม จุดหมาย

ปลายทางเพื่อการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ที่

ครบครัน เนรมิตพื้นที่ชั้น 2 บริเวณทางเช� อม

ระหวางหางเซ็นทรัลชิดลม และศูนยการคา

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ใหกลายเปน “PUBLIC 

MARKET” (พับลิค มารเก็ต) ฟูดคอมมูนิตี้

กลางกรุงแหงใหมของคนกรุงเทพฯ และนัก

ทองเที่ยวจากทั่วโลก รวมรานยอดฮิตสุดชิค

แหงยุค สูการเสิรฟประสบการณการกินแนว

ใหมใหเหลาสายฟูดดี้และคาเฟฮอปปงไดมา

ปกหมุดเช็คอินพรอมสรางสีสันและความ

บันเทิงใหได อิ่ม ฟนไปกับบูธดีเจ และพื้นที่ 

Pop-up โซนแฮงเอาทสุดชิลไดฟลลิ่งเหมือน

มานั่งพักผอนระหวางการชอปปง

พรอมอรอยไปกับอาหารหลากหลาย

เมนูจากรานอาหารช� อดัง ไมวาจะเปน  Ba Hao 

Tian Mi (ปา เฮา เถียน มี่), Grazia Gelato 

& Coffee (กรัซเซีย เจลาโต แอนด คอฟฟ), 

Guljak Topokki & Chicken (กอลจัก ตอกปกกี 

แอนด ชิกเกน), John’s Donut (จอนห 

โดนัท), Machi Machi (มาชิ มาชิ), Pash 

Juices (แพช จุยช), Phed Phed Pop (เผ็ด

เปดแลว! “PUBLIC MARKET” คอมมูนิตี้แหงใหมใจกลางกรุงฯ ที่หางเซ็นทรัลชิดลม

ชวนสายกินและคาเฟฮอปปง มาปกหมุดเช็คอิน พรอมเปดประสบการณความอรอยสุดพิเศษ

เผ็ดปอป), Yuji Ramen (ยูจิ ราเมน) และ

เร็วๆ นี้กับ El Mar (เอล มาร ) และ Little 

Market (ลิตเติ้ล มารเก็ต) ที่ยกขบวนมา

ใหเลือกอิ่มอรอยไปกับหลากหลายเมนู ที่ 

PUBLIC MARKET ชั้น 2 บริเวณทางเช� อม

ระหวางหางเซ็นทรัลชิดลม และศูนยการคา

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

รวมสัมผัสประสบการณความอรอย 

และความรูสึกใหมๆ  ในการรับประทานอาหาร

ไดแลววันนี้ที่ “PUBLIC MARKET” ฟูดคอม

มูนิตี้กลางกรุงแหงใหมของคนกรุงเทพฯ และ

นักทองเที่ยวจากทั่วโลกพรอมดีลพิเศษ 

สเปเชียลเมนูสวนลดสูงสุด 50% และสําหรับ

ลูกคาที่มียอดสั่งซื้ออาหารครบ 1,000 บาท

ขึ้นไป (สามารถรวมบิลได) รับทันทีคูปองใช

แทนเงินสด 200 บาท สําหรับใชที่ PUBLIC 

MARKET และ LOFTER ชั้น 7 หางเซ็นทรัล

ชิดลม ตั้งแตวันนี้ -4 สิงหาคม ติดตามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Facebook : Central 

Department Store หรือคลิก https://www.

facebook.com/CentralDepartmentStore

อองตวน เดนดา ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย 

พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ รวมฉลองความสําเร็จท่ีโรงแรมเคปกูดู 

เกาะยาวนอย ผานการรับรอง “โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(Green Hotel) ระดับดี” ประจําป 2565 จากกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง

เปนการการันตีมาตรฐานใหกับโรงแรม ที่มีนโยบายและการ

ดําเนินงานดานการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมสราง

ความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศและตางประเทศ 

ที่จะเดินทางมาทองเที่ยว ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย ฉลองความสําเร็จ ผานการรับรอง 

“โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ระดับดี” 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  ๕

เร� อง  ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

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

 ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองตอศาลเปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ 

พท ๑/๒๕๖๕ ขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่ร่ ํารวยผิดปกติของ นายปญญา เขียวธง 

เจาหนาที่ของรัฐ ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ประกอบ

พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗, ๑๑, ๑๔ และ 

๑๕ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาร่ํารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ จํานวน ๒ รายการ ดังนี้

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ นัดพรอมเพ� อกําหนดวันนัด

ไตสวนหรือตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬ�กา

 ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอาจอางวา เปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงค      

จะคัดคานคํารองขอดังกลาว ย� นคํารองคัดคานตอศาล ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖

 

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองขอไดที่กลุมงานบริหารจัดการคดี ชั้น ๒ ศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๙  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

          

ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

(ราชประสงค) รวมกับ การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา, กรมการแพทยแผนไทยและการ

แพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เครือขายทองเที่ยว เครือขายนวดและสปา

และเครือขายกัญชากัญชงทางการแพทย 

ขอเชิญรวมจัดงาน  Thailand Hub of Health 

& Travel สุดยิ่งใหญประจําป รวมบูธกิจกรรม

ทองเที่ยว นวด และสมุนไพร ไวมากกวา 

100 บูธ สุดคุม!! ตอบรับเทรนดการทองเที่ยว

แบบเวลเนส ทัวริสซึ่ม แสดงศักยภาพของ

ประเทศไทยสูการเปน Global Medical & 

Wellness Hub ระหวางวันที่ 12 – 17 ก.ค. 

2565 ณ ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

ราชประสงค ชั้น M โดยภายในงานไดรับ

เกียรติจากนายนภินทร ศรีสรรพางค ผูชวย

รัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา เปนประธานในพิธีเปดงาน วันที่ 12 

ก.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ณ M Hall ชั้น M 

ศูนยการคาเดอะมารเก็ต แบงคอก (ราชประสงค) 

พรอมผูบริหารเครือขายภาคีอีกมากมายเขารวม 

โดยภายในงานแบงออกเปนหมวดหมูไฮไลท

ที่น�าสนใจดังนี้

เท่ียวสุขภาพ พบกับ แพ็กเกจทองเท่ียว 

โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย แพ็กเกจเพ� อสุขภาพ 

ยกขบวนมาลดราคาพิเศษรับเทรนดทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ เพ� อกระตุนเศรษฐกิจทองเที่ยว

เชิงสุขภาพทั่วไทย อาทิ แพ็กเกจ Andaman 

Wellness พังงา Detox กายใจ เติมพลังใหชีวิต 

และโปรแกรมเสนทางทองเที่ยวภาคใต ใน

ราคาพิเศษ พรอมกิจกรรมรวมสนุกแจกฟรี

โรงแรมท่ีพัก สวนลดรานอาหาร และแพคเกจ

สุขภาพราคาพิเศษภายในงานนี้เทานั้น  

นวดสุขภาพ ขอเชิญรวมชมรวมเชียร

เปนกําลังใจใหกับคนไทยที่ผาน

การคัดเลือกชิงแชมปประเทศไทย 

เขาสู เวทีการแขงขันนวดไทย

ชิงแชมปโลก World Nuad Thai 

Championship  ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยชม

กิจกรรมการถายทอดสดจาก

ประเทศสวิตเซอรแลนด ซ่ึงเปน

เจาภาพการจัดงาน (ในวันที่ 

16 ก.ค. 65 ตั้งแตเวลา 14.00 น.ณ บริเวณ 

Main Hall ชั้น M) พรอมชวนสัมผัสกับมรดก

ภูมิปญญานวดพื้นบาน 4 ภาค รวมไวใหใน

ที่เดียว 

ภาคเหนือ หมอพื้นบานในความหลาก

หลายของกลุมชาติพันธุ อาทิ ศาสตรบําบัด

ชวนเที่ยวสุขภาพ นวดสุขภาพ สมุนไพรสุขภาพ สุดยิ่งใหญประจําป ในงาน Thailand Hub of Health & Travel

ดวยจิตวิญญาณ ศรัทธาและความเช� อ อาทิ 

ย่ําขาง ตอกเสน ภาคใต การบําบัด

ดูแลสุขภาพที่มีมนตเสน�ห

จากนํ้ามันลังกาสุกะ ภาคกลาง 

การนวดแบบราชสํานัก /

เชลยศักดิ์ นวดเทียนอุน นวด

ไมตะบอง  ภาคอีสาน  บําบัด

ดวยศาสตรการนวดผาขาวมา  

และ “สอนนวดบําบัดโรค

ดวยตัวเอง ดวยศาสตรแพทย

แผนโบราณ” สาธิตทานวด

ฤๅษีดัดตน โดยโรงเรียนแพทย

แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) พรอม

รวมสนับสนุนผลิตภัณฑ พืชมหัศจรรย ประโยชน

หลากหลาย "กัญชงของแม" ผลิตภัณฑจาก

แนวคิดพัฒนาความยั่งยืนเพื่อผืนป่าและ

เกษตรกร พระราชเสาวนียสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง โดย Thai Hemp Wellness 

ตลอดจนแพคเกจนวดและสปาราคาพิเศษ

ภายในงานน้ีเทาน้ัน และเชิญนวดพ้ืนบาน 4 ภาค 

ราคาครึ่งชั่วโมง 150  ปกติราคา 350 บาท  

สมุนไพรสุขภาพ หามพลาดกับเมนู

เพ� อสุขภาพจากสมุนไพร ที่บูธการบูรเดลี่,  

Cabbages & Condoms คาเฟกาแฟควบคุม

การคั่วสูตรพิเศษ โดยรวมกับมหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง เมนูกัญชากัญชง เสนทางทองเท่ียว

เชียงราย และโรงแรมในเครือ Cabbages & 

Condoms,  Hemp Clinic คลินิกบําบัด ฟนฟู 

รักษาทางการแพทยดวยกัญชากัญชง โดย

แพทยผูเชี่ยวชาญ ที่บูธกัญชยาคลินิก, สาธิต

เมนุสุขภาพจากไขน้ํา คาเวียรแหงสายน้ํา 

Wolffia ไขน้ํา Plant Based Food พืชที่เล็ก

ที่สุดในโลก (ไขน้ํา 10 กรัม มีคุณคาทาง

โภชนาการ เทากับโปรตีนพืช 400 กรัม) ที่

บูธ Dr.WellnessX

โปรโมชั่นพิเศษภายในงาน รับฟรี!! 

Herbal Travel Kits มูลคา 1,000 บาท เม� อ

ซื้อสินคาภายในงาน หรือภายในศูนยการคา

ครบ 2,000 บาท รับฟรี!! ถุงผา Travel Bag 

มูลคา 499 บาท เม� อซื้อสินคาภายในงาน 

และภายในศูนยการคา ครบ 1,800 บาท 

รวมกิจกรรมรับรางวัล Gift Voucher ฟรี!, 

สวนลดพิเศษ ทั้งทริปทองเที่ยวและที่พัก

ภายในงาน 

พลาดไมไดกับงาน Thailand Hub of 

Health & Travel เที่ยวสุขภาพ นวดสุขภาพ 

สมุนไพรสุขภาพ สุดยิ่งใหญประจําป สุดคุม

สําหรับคนรักการทองเที่ยวและใสใจสุขภาพ

ครบครันที่นี่ที่เดียว ระหวางวันที่ 12 – 17 

กรกฎาคม ณ ศูนยการคาเดอะ มารเก็ต 

แบงคอก ราชประสงค สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร.0-2209-5555 หรือติดตาม

ขอมูลที่ FB:TheMarketBangkok

ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมบริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

ลิมิเต็ด ผูพัฒนาโครงการ “วัน แบงค็อก” 

(One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย

ที่ครบวงจรและใหญที่สุดใจกลางเมือง

กรุงเทพมหานคร นิธิ ภัทรโชค กรรมการ

ผูจัดการใหญ ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 

เอสซีจี และ ณรงคเวทย วจนพานิช กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส 

ในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง เอสซีจี 

รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือใน

การนําอิฐมวลเบาที่เหลือใชจากการกอสราง

ในโครงการวัน แบงค็อก มารีไซเคิล และ

วัน แบงค็อก (One Bangkok) จับมือ เอสซีจี และคิวคอน รวมลงนามบันทึกขอตกลง

ในการรี ไซเคิลอิฐมวลเบาผลิตเปนแผนผนังกันเสียงคิวคอนทางลอดใตอุโมงคเขาโครงการฯ

ผลิตเปนแผนผนังกันเสียงคิวคอน (Q-CON

Sound Barrier) เพ� อใชในบริเวณผนังทางลอด

ใตอุโมงคเขาโครงการ ตอกย้ําเจตนารมณ

ของโครงการในการลดของเสียจากการ

กอสรางใหเปนศูนย (Zero Waste)

โดยมี ลิม ฮัว เทียง ประธานเจาหนาท่ี

บริหารโครงการ วัน แบงค็อก วรวรรต ศรีสอาน 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร โครงการ 

วัน แบงค็อก ปรเมศวร นิสากรเสน รอง

กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจเอสซีจี โฮม, 

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง เอสซีจี 

รวมในพิธี ที่หองบอลรูม โรงแรมแบงค็อก 

แมริออท เดอะ สุรวงศ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช รวมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

(โลตัส) และ บริษัท ซีพี บีแอนดเอฟ (ไทยแลนด) 

จํากัด จะจัดงานแถลงขาวเปดโครงการ

ปลูกจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติและสิ่ ง

แวดลอม การประกวดภาพถาย ‘สัตวมีคา 

ปามีคุณ’ ครงที่ 28 ประจําป 2565 พรอม

ชมนิทรรศการภาพถาย ‘สัตวมีคา ปามีคุณ’ 

ป 2563 และ ป 2564 

ภายในงานไดรับเกียรติจาก นายรัชฎา 

สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช,  ดร.อาชว เตาลานนท 

รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ, 

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปน หัวหนาคณะ

ผูบริหารดานการศึกษา กลุมทรู, ดร.นริศ 

ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผูบริหารกลุม 

กลุมธุรกิจโลตัสส เอเชีย เอเซีย-แปซิฟก 

ยกเวน ประเทศจีน และนายวุฒิชัย ธรรมปรีดานันท 

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนา

ความยั่งยืนองคกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ในวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม  

เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม

อเนกประสงค ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร

เปดโครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การประกวดภาพถาย ‘สัตวมีคา ปามีคุณ’ ครงที่ 28 ประจําป 2565

ดวยกระแสการตอบรับที่ดี ทําใหหอง

อาหารแอนติโต ติด 1 ใน 4 รานหนาใหม

ของมิชลินไกด ประเทศไทย ประจําเดือน

เมษายน 2022 ที่ผานมา 

เชฟอเมริโกเลยชวนเปดประสบการณ

การกินอาหารวางในแบบฉบับอิตาเลียน

กับ Antito Aperitivo ที่เชฟไดเลือกสรรเมนู

อาหารทานเลนยอดนิยมของแอนติโตมา

เสิรฟคูกับพิซซาทอดเมนูขึ้นช� อของทางราน 

โดยเชฟจะมาเสิรฟใหทุกทานถึงโตะอาหาร

ในวันอังคารและวันพุธ ตั ้งแต่เวลา 

12.00-23.00 น. 

ทานสามารถเลือกหนาพิซซาทอดใน

แบบที่คุณช� นชอบไมวาจะเปน พิซซาทอด

รสชาติดั้งเดิมที่เสิรฟมาคูกับซอสเผ็ดมะเขือ

เทศและชีสบูราตา หรือ พิซซาทอดหนาซีฟูด 

หรือ พิซซาทอดหนาไสกรอกอิตาเลียน เสิรฟ

มากับเมนูทานเลนอยาง ลูกชิ้นทอดสไตล

อิตาเลียน ทีมีใหคุณเลือก 3 แบบ ไมวาจะ

ANTITO APERITIVO 

ใหการตอนรับ    พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม� นสุทธนารีนาถ ทรง

โปรดใหหมอมหลวงสราลี กิติยากร เปนผูแทนพระองค ไปเปดงานรณรงควันงดด� มสุรา

แหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2565 จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ หองแกรนด 

เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป 

ใหการตอนรับ

มูลนิธิ แมค แฮปป แฟมิลี่ และ มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย

รวมสรางรอยยิ้มใหนองๆ นักเรียน จ.ภูเก็ต  ภายใต โครงการ “สุขภาพดีใตรมพระบารมี”

ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอํานวยการ มูลนิธิสงเคราะหเด็กของ

สภากาชาดไทย และวิชา พูลวรลักษณ ประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปป แฟมิล่ี กิตติวรรณ 

อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปป แฟมิลี่ เยี่ยมชมหน�วยรถทันตกรรม

เคล� อนที่ฯ ภายใต โครงการ “สุขภาพดีใตรมพระบารมี” รวมกับพันธมิตร ไดแก 

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิ ทันตแพทยเอกชน 

(ประเทศไทย) ใหบริการดานทันตสุขภาพแกเด็กนักเรียนที่อยูในพื้นที่ไกลโดยไมเสียคาใชจาย

ใด ๆ การออกหน�วยวันที่ 5-8 กรกฎาคม จะอยูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 36 และ โรงเรียนเทศบาล 2  โดยไดรับเกียรติจาก อนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา รอง

ผูวาราชการ จ.ภูเก็ต, บุญวันดี วุนซิ้ว นายกเหลากาชาด จ.ภูเก็ต รวมดวย คาดวาจะมีเด็กได

รับบริการจํานวน  800 คน

เปนลูกชิ้นไกทอด หรือ ลูกชิ้นเนื้อวากิวทอด 

หรือ ลูกชิ้นชีสทอด เสิรฟมา 4 ลูก พรอม

ปลาหมึกและหัวหอมทอด สลัดเน้ือเบรซาโอลา

อบตากแหงสไตลอิตาเลียน และ สลัดปลาหมึก 

ทั้งหมดนี้ใน ราคาสุทธิเพียง 999 บาทเทานั้น

สํารองที่นั ่งลวงหนา 0-2210-8100 

หรืออีเมล fbadmin@eastingrandsathorn.com 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ารจากไปแบบช็อกโลกของอดีตนายกฯ ชินโซ 

อาเบะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีผลเขย่าแวดวง

การเมืองของญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียว

ผู้ติดตามการเมืองญี่ปุ่นอาจมีความทรงจำาเกี่ยวกับเขา

ในแง่มุมต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน

เช่น มองว่าเขาเป็นนักการเมืองอนุรักษนิยมฝ่ายขวาที่มี

ความสนิทสนิมแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกา 

ตอนที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีปี 

2017 อาเบะเป็นผู้นำาโลกเกือบจะคนแรกที่บินไปจับมือแสดง

ความยินดีกับเขา

บางคนอาจจะจำาภาพที่อดีตนายกฯ ญี่ปุ่นคนนี้ทำาเรื่อง

ยั่วยุจีนในหลายๆ เรื่อง 

เช่น การเข้าสักการะศาลเจ้ายาสุคุนิ ที่เป็นที่

ประดิษฐานป้ายวิญญาณของอาชญากรสงครามโลกครั้งที่ 2

ทำาให้ฝ่ายปักกิ่งต้องออกมาประท้วงหลายครั้ง

แต่เขาก็พลิกเกมให้คนประหลาดใจได้ด้วยการสร้าง

ประวัติศาสตร์บทใหม่

กลายเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกในรอบหลายปี ที่

เดินทางไปกรุงปักกิ่ง จับมือกับสี จิ้นผิง

ถึงขั้นที่ประกาศร่วมกันว่าจีนกับญี่ปุ่นน่าจะจับมือกันไป

ลงทุนในประเทศที่ 3

แม้จะสร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยในตอนนั้น แต่สุดท้าย

ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้

อีกหลายคนก็อาจจะจดจำาอาเบะในชุด “ซูเปอร์มาริโอ” 

ในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิล

ในปี 2016

คนที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจการเมืองก็จะจำาศัพท์ยอดฮิตใน

ช่วงนั้นคือ Abenomics

หรือนโยบายเศรษฐกิจแบบอาเบะ

ที่เน้น 3 เสาหลัก (ที่เขาเรียกว่า Three Arrows หรือ

ลูกศรสามดอก) นั่นคือการผ่อนปรนนโยบายการเงิน, การ

ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างของ

ประเทศ

แม้สำาหรับข้อ 3 จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน

นัก แต่อาเบะก็ทำาได้ดีใน 2 ข้อแรกจนดันให้ตัวเลขผลผลิต

มวลรวมของประเทศ หรือ GDP ขยับขึ้นไปได้อย่างน่าประทับ

ใจ อย่างน้อยก็ในจังหวะนั้น

แต่การจากไปอย่างฉับพลันของอาเบะจะก่อให้เกิดความ

ปรับเปลี่ยนลำาดับความสำาคัญของนโยบายของญี่ปุ่นอย่างกว้าง

ขวางและลุ่มลึก

ทั้งในด้านภายในประเทศและต่างประเทศ 

เพราะญี่ปุ่นได้สูญเสียบุคคลที่มีบารมีสูงและที่สามารถ

เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศได้

โดยทำางานจากเบื้องหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตลอด 

แม้จะลงจากตำาแหน่งนายกฯ มาแล้ว 2 ปีเศษ   

อาเบะสร้างสถิติเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำารงตำาแหน่งยาวนาน

ที่สุดของญี่ปุ่น

นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเขาได้ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจจะลบ

ออกได้ฝากไว้เป็นวาระทางการเมืองของประเทศในช่วง 10 ปีที่

ผ่านมา 

หลังจากที่อาเบะและพรรค LDP หรือเสรีประชาธิปไตย

ของเขาชนะการควบคุมของรัฐบาลในปี 2555 เขาก็เริ่มเปลี่ยน

นโยบายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นทันที 

เริ่มด้วยการออกนโยบายให้ตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ที่ 2%

ต่อมาในปี 2556 อาเบะตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติภายใต้

การควบคุมโดยตรงของนายกรัฐมนตรี 

ในปีถัดมา คณะรัฐมนตรีของอาเบะได้ออก “การตีความ

ใหม่” ว่าด้วยเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีมาตรการ 

“การป้องกันตนเอง” บางส่วน

เป็นการเปิดทางแก้ไขกฎกติกาที่จะให้ญี่ปุ่นมีกองทัพของ

ตนเองหลังจากที่ถูกห้ามมาตั้งแต่แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2

แนวทางใหม่เหล่านี้ถูกส่งต่อมายังผู้สืบทอดตำาแหน่งนายกฯ 

ต่อมาคือ โยชิฮิเดะ สุกะ และนายกฯ คนปัจจุบัน ฟุมิโอะ คิชิดะ

อาเบะลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 

2020 เพราะอาการป่วย 

แต่เขายังคงมีบารมีต่อมุ้งใหญ่ทางการเมือง และนักการ

เมืองกับข้าราชการจำานวนไม่น้อยยังแวะเวียนไปหาคำาแนะนำา

และแนวทางปฏิบัติอยู่ไม่น้อย

อาเบะเป็นผู้ผลักดันให้เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกัน

ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า  

แม้เขาจะลงจากตำาแหน่งแล้ว แต่เป้าหมายก็ยังปรากฏอยู่

ในพิมพ์เขียวเศรษฐกิจปัจจุบัน

อิทธิพลของอาเบะมาจากตำาแหน่งผู้นำาของ “มุ้งการเมือง” 

ที่ใหญ่ที่สุดในพรรค LDP 

ขณะที่นายกฯ คิชิดะคนปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ใหญ่

อันดับ 4 เขาจึงต้องคอยเงี่ยหูฟังทิศทางของกลุ่มก้อนที่สวามิภักดิ์

ต่ออาเบะ

ทั้งเพื่อดำาเนินแนวทางที่สะท้อนความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติ...และเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของตน

การเสียชีวิตของอาเบะได้เปลี่ยนแปลงพลวัตทางการเมือง

ภายในพรรค LDP ประการหนึ่ง 

เพราะไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าใครควรเข้ารับตำาแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มของอาเบะ 

มุ้งการเมืองนี้เรียกขานอย่างเป็นทางการว่า เซวะ เซซากุ 

เคนคิวไค

หัวใจของแนวทางของอาเบะที่รัฐบาลปัจจุบันนำาไปปฏิบัติ

ต่อคือ การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอย่างเป็นรูปธรรม

โดยอ้างภัยคุกคามที่อาจจะมาจากจีนและเกาหลีเหนือ

เพราะอาเบะเคยประกาศยืนข้างไต้หวัน ทำาให้ปักกิ่งมีความ

ขุ่นเคืองไม่น้อย

พันธมิตรทางการเมืองบางค่ายไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนการ

เพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเป็น 2% ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ 

ผู้ว่าการธนาคารกลาง 

Haruhiko Kuroda ซึ่งเป็น

หัวหอกในแผนการเงินของ

แนวทาง Abenomics จะสิ้นสุด

วาระในเดือนเมษายนที่จะถึง

ใครจะมาแทนเขาจึง

มีความสำาคัญต่ออนาคตของ

ทิศทางแห่งนโยบายการเงินที่จะ

มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในด้านการทูตระหว่าง

ประเทศ อาเบะถูกมองว่าเป็น 

“รัฐบุรุษ” ที่มีความกระตือรือร้น

ในการยื่นมือออกไปสานความสัมพันธ์กับผู้นำาระดับโลกยักษ์

ใหญ่ทั้งหลาย

ทันทีที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งชนะเลือกตั้งเมื่อปี 2017 อา

เบะก็แสดงความสนิทสนมด้วยการบินไปแสดงความยินดีด้วย

ตนเองเกือบจะทันที

เป็นโอกาสที่อาเบะนำาเสนอ “กลยุทธ์อินโดแปซิฟิกที่เสรี

และเปิดกว้าง”

สงครามยูเครนตอกย้ำาถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการ

ทูตระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

ว่ากันว่าถ้าอาเบะยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่วันนี้ ท่าที

ของญี่ปุ่นต่อแนวทางของ “ระเบียบโลกใหม่” อาจจะขึงขัง

ตึงตังมากกว่าที่เห็นอยู่วันนี้ก็ได้

สรุปว่าการจากไปอย่างน่าสยดสยองของอาเบะได้ทิ้ง

ช่องว่างที่กว้างและลึกสำาหรับญี่ปุ่นในเวทีการเมืองในประเทศ

และระหว่างประเทศอย่างยิ่ง

หาคนมาถมช่องว่างนี้ยากเต็มทน.

ก

เมียนมาติดกล้องวงจรปิดจีน

พร้อมซอฟต์แวร์จดจำาใบหน้า

อาเบะทิ้งมรดกการเมือง

อะไรใหก้บัญีปุ่น่และโลก?

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๔๓๔/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นางสาวนิชกานต ทองออน ที่ ๑ นางสมคิด ทองออน 

ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๑๓๑,๖๑๙.๘๘ บาท และจําเลยมีหนี้

สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

แตการสงหมายเรียก  และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวนิชกานต ทองออน จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม 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  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท เอม ไทย อินเตอรเทรด (2001) จํากัด  ลูกหนี้

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

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๖/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริษัท เอม ไทย อินเตอรเทรด (2001) จํากัด  ผูรองขอ 

ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท เอม ไทย อินเตอรเทรด (2001) จํากัด ลูกหนี้ วาลูกหนี้

มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน

จํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควร  และมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้

ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคํา

คัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

สิงคโปร์ • รัฐบาลทหารเมียนมากำาลังติดตั้ง

กล้องวงจรปิดที่ผลิตโดยบริษัทจีนพร้อมด้วย

เทคโนโลยีจดจำาใบหน้าเพิ่มเติมในอีกหลาย

เมืองท่ัวประเทศ แหล่งข่าว 3 คนท่ีทราบ

เรื่องน้ีโดยตรงเผยกับสำานักข่าวรอยเตอร์ ด้าน

กลุ่มสิทธิมนุษยชนเกรงว่าทางการเมียนมาจะ

นำากล้องวงจรปิดชนิดน้ีมาใช้ปราบปรามนัก

เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 11 

กรกฎาคม 2565 อ้างแหล่งข่าว 3 คนที่อยู่

ในโครงการหรือเกี่ยวข้องกับโครงการติดตั้ง

กล้องวงจรปิดนี้เผยว่า รัฐบาลทหารเมียนมา

จัดให้มีการประมูลเพื่อจัดซื้อและติดตั้งกล้อง

วงจรปิดและเทคโนโลยีจดจำาใบหน้า ระบุว่า

เป็นโครงการเพื่อความปลอดภัยในเมือง โดย

มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคง และบาง

กรณีเพื่อรักษาความสงบของพลเรือน

แหล่งข่าวเผยต้ังแต่หลังรัฐประหารเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินใน

เมียนมาเร่ิมโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดใหม่

ไปแล้วอย่างน้อย 5 เมือง รวมถึงในเมืองมะ

ละแหม่ง เมืองใหญ่อันดับ 4 ของเมียนมา

จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวและสื่อ

ท้องถิ่นระบุว่า โครงการใหม่นี้เพิ่มเติมจาก

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไปแล้ว 

หรือมีแผนจะติดตั้งใน 5 เมืองในสมัยของรัฐ

บาลอองซาน ซูจี โดยรัฐบาลทหารเมียนมามี

แผนติดตั้งกล้องวงจรปิดในเมืองต่างๆ ทั้ง 7 

รัฐและ 7 ภาคของเมียนมา

แหล่งข่าวเผยว่า บริษัทท่ีชนะการประ                             

มูลติดต้ังกล้องวงจรปิดคือบริษัทในเมียนมา                                                                

รวมถึงบริษัท ฟิสกาเซอร์คูริตีแอนด์คอมมูนิ

เคชั่น และบริษัท นุงโยเทคโนโลยี ซึ่งนำา

เข้ากล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

มาจากบริษัทกล้องวงจรปิดยักษ์ใหญ่ของจีน

คือ บริษัท เจ้อเจียงตาหัวเทคโนโลยี, หัวเว่ย

เทคโนโลยีและฮิควิชั่น โดยบริษัทจัดซื้อท่ี

ชนะประมูลบางคร้ังใช้ซอฟต์แวร์จดจำาใบหน้า

ในกล้องวงจรปิดที่พัฒนาโดยบริษัทท้องถิ่น

หรือบริษัทในภูมิภาค เนื่องจากใบอนุญาต

ซอฟต์แวร์ของจีนมีราคาแพง 

แหล่งข่าวท่ีทราบถึงโครงการน้ีของรัฐ 

บาลทหารเมียนมาและกลุ่มสิทธิมนุษยชน

กลัวว่าโครงการใหม่น้ีจะใช้เพื่อปราบปรามนัก

เคลื่อนไหวและกลุ่มต่างๆ ที่ต่อต้านรัฐบาลที่รัฐบาลทหาร

เมียนมาระบุว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้าย 

ฟิล โรเบอร์สัน กล่าวในแถลงการณ์ท่ีส่งถึงรอยเตอร์

ว่า กล้องวงจรปิดเช่นน้ีนับเป็นความเส่ียงท่ีร้ายแรงต่อนัก

เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย เนื่องจากทหารและตำารวจ

สามารถใช้กล้องเหล่าน้ีเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว, พบความ

เชื่อมโยงระหว่างนักเคลื่อนไหวแต่ละคน, ระบุถึงเซฟเฮาต์                                                             

และจุดท่ีพวกเขารวมตัวกัน, จดจำาและเข้าสกัดรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ท่ีนักเคลื่อนไหวใช้

แหล่งข่าว 2 คนเผยว่า เมืองมะละแหม่งจัดประมูล

เพื่อติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดเพียงไม่นานหลังรัฐประหาร 

โดยเมืองตองยีและเมืองทวายจัดประมูลเช่นกันในอีกไม่

กี่เดือนต่อมา

บริษัทฟิสกาและนุงโยชนะประมูลในเมืองมะละ

แหม่ง และบริษัทที่ชนะประมูลในเมืองทวายและตอง

ยีคือบริษัทฟิสกา ซึ่งเมืองเหล่านี้ดำาเนินการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดของบริษัทต้าหัวหลายร้อยตัวในปีนี้

ในเมืองมะละแหม่งติดตั้งกล้องวงจรปิดของต้าหัว

ไปแล้วกว่า 200 ตัว และมีแผนจะติดตั้งกล้องเพิ่มอีก 

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดของต้าหัวในเมือง 

มยิจีนา เมืองเอกของรัฐกะฉิ่นในปีนี้ด้วย ซึ่งเป็นรัฐที่มี

ความไม่สงบของกลุ่มชาติพันธุ์.

‘ก๊าซพรอม’ ลดจ่ายก๊าซไปอิตาลี

มิลาน • เอนี บริษัทพลังงานของอิตาลี เผยว่า 

ก๊าซพรอมกำาลังลดการส่งก๊าซให้น้อยลงไปอีก ใน

ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเริ่มบำารุงรักษาท่อ

ส่งนอร์ดสตรีม 1 ตามกำาหนดรอบเป็นเวลา 10 วัน 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า เอนีเผยว่าก๊าซ

พรอมประกาศว่าจะจ่ายก๊าซให้เอนีในปริมาณ 21 

ล้านคิวบิกต่อวัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยในช่วง 2-3 วัน

ที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 32 ล้านคิวบิกต่อวัน ส่วน

หนึ่งของก๊าซจากก๊าซพรอม ส่งไปถึงอิตาลีผ่านท่อ

ส่งก๊าซทรานออสเตรีย แต่บางส่วนมาทางท่อส่ง

นอร์ดสตรีม 1

ประชากรโลกแตะ 8 พันล้าน

คนในปีนี้

สหประชาชาติ • เอเอฟพีเปิดเผยราย                                                     

งานจากองค์การสหประชาชาติเมื่อวัน

จันทร์ คาดว่าประชากรโลกจะแตะ 

8,000 ล้านคน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน

ปีนี้ โดยระบุว่าอินเดียจะแซงหน้าจีนในฐานะประ                   

เทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในปี 2566 อัน

โตนิโอ กูเตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าว

ว่า ตัวเลขประชากรโดยรวมที่เรากำาลังจะไปถึงนั้น 

เป็นการย้ำาเตือนถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการ

ดูแลโลกของเรา และเป็นช่วงเวลาที่จะได้ไตร่ตรอง

ว่าเรายังขาดตกตรงส่วนไหนในความมุ่งมั่นที่เรามี

ให้กัน นี่เป็นโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองความหลาก

หลายของเรา ยอมรับความเป็นมนุษย์ร่วมกัน 

และทึ่งกับความก้าวหน้าทางสุขภาพที่ช่วยยืดอายุ                                                                  

ขัยและลดการเสียชีวิตของแม่และเด็กลงอย่าง

มาก. 



ศก.ไทย

ท่ีอาจจะล่าช้า ไม่ได้เร็วอย่างท่ีอยากจะเห็น 

แต่มันก็มาเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวท่ีต่อเนื่อง 

สะท้อนจากตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 1/2565 ขณะ

ท่ีไตรมาส 2/2565 ก็น่าจะออกมาดี จากการ

บริโภคในประเทศท่ีโตต่อเนื่อง กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจดีข้ึนกว่าแต่ก่อน จากการผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ รายได้คนก็ดีข้ึน เมื่อเทียบกับปี

ก่อนท่ีติดลบเยอะ แม้ว่ารายได้ท่ีโตข้ึนจากมาจาก

ฐานต่ำา แต่เทรนด์ก็ดีข้ึน ช่วยให้การฟ้ืนตัวทาง

เศรษฐกิจด้านการบริโภคดีข้ึน โดยการฟ้ืนตัวดัง

กล่าวทำาให้ ธปท.ปรับคาดการณ์จีดีพีในปีน้ีโตท่ี 

3.3%  และปีหน้า 4.2%” นายเศรษฐพุฒิกล่าว

นายเศรษฐพุฒิกล่าวอีกว่า ปัจจัยเส่ียง

ท่ีไม่ค่อยดีกับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ คืออัตรา

เงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน โดยล่าสุดเดือน มิ.ย.อยู่ท่ี 7.66% 

มาจากปัญหาสงครามรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้

เงินเฟ้อว่ิงข้ึนไปสูงและมีผลข้างเคียงกับระบบ

เศรษฐกิจค่อนข้างเยอะ ทำาให้เงินเฟ้อกลายเป็น

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทย ดังน้ันบริบทของ

นโยบายการเงินในปัจจุบันจึงต้องเปล่ียนมาให้

ความสำาคัญกับการดูแลสถานการณ์เงินเฟ้อ

จากช่วงโควิด-19 ท่ีนโยบายการเงินต้องให้

ความสำาคัญกับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ โดย

กรอบเงินเฟ้อของไทยเป็นแบบยืดหยุ่นท่ี 1-3% 

หมายความว่าเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในกรอบตลอด

เวลา บางช่วงอาจจะหลุดกรอบไปบ้าง แต่ใน

ระยะปานกลางถึงระยะยาวจะยังอยู่ภายใต้กรอบ

ท้ังน้ี มองว่าหน้าท่ีหลักของ ธปท.คือต้อง

ทำาให้ม่ันใจว่าเครื่องยนต์เงินเฟ้อจะไม่ติด ทำาให้

คนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะไม่ไปต่อ เพราะถ้า

คนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะไปต่อเนื่อง ทำาให้

เครื่องยนต์เงินเฟ้อติด เงินเฟ้อก็จะไปต่อเนื่อง 

ไม่ใช่ข้ึนแค่ช่วงเดียว และโอกาสจะกลับเข้ากรอบ

ก็จะน้อย หากเงินเฟ้อหลุดไป การดึงกลับมาจะ

เหน่ือยมาก ซ่ึงกลไกปกติคือการปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียในยามจำาเป็นเพื่อดูแลกรอบเงินเฟ้อ 

“การดำาเนินนโยบายการเงินในการดูแล

อัตราดอกเบ้ีย บริบทของ ธปท.ในปัจจุบันต่าง

กันโดยส้ินเชิงกับบริบทของธนาคารกลางใน

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ หรือยุโรป 

เพราะเศรษฐกิจของเขาฟ้ืนตัวเร็วและแรง ส่วน

ของไทยเศรษฐกิจเพ่ิงเร่ิมฟ้ืน โจทย์ของเราคือทำา

อย่างไรให้การฟ้ืนตัวไปได้ต่อเนื่องไม่สะดุด ดังน้ัน

การดำาเนินนโยบายการเงินจึงต้องทำาอย่างค่อย

เป็นค่อยไป เราแค่ถอนคันเร่งน้อยลง จากท่ีผ่าน

มาเราใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนปรน ทำาให้

เราต้องถอนคันเร่ง ไม่ใช่เหยียบเบรก เพื่อให้

เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ถ้านโยบายการเงิน

ไม่มีการปรับบริบทเลย ผลข้างเคียงต่างๆ ท่ีเสีย

หายจะเกิดข้ึน เช่นถ้าไม่ปรับนโยบายการเงิน ไม่

ปรับดอกเบ้ียให้เข้าใกล้ภาวะปกติมากข้ึน เงินเฟ้อ

ก็จะไป คนท่ีจะเดือดร้อนคือกลุ่มเปราะบาง หาก

มีการปรับดอกเบ้ียข้ึนจะกระทบท้ังครัวเรือนและ

ภาคธุรกิจ เพราะบ้านเราครัวเรือนหน้ีสูง แต่ถ้า

เงินเฟ้อเพ่ิมกระทบเขาหนักกว่า ค่าครองชีพเพ่ิม

ผลกระทบกับครัวเรือนหนักกว่าผลกระทบจาก

ดอกเบ้ียและภาระหน้ีข้ึน” นายเศรษฐพุฒิกล่าว

ผู้ว่าฯ ธปท.กล่าวอีกว่า ตอนน้ีเงินบาท

อ่อนค่าสุดในรอบ 7 ปี จึงเป็นข่าวและเป็น 

กระแสพอสมควร แต่การอ่อนค่าของเงินบาท

หลักๆ มาจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการ

แข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซ่ึงมีผลทำาให้เงินบาท

อ่อนค่าลง แต่เป็นการอ่อนค่าในระดับกลางๆ 

เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น เช่น เยน, วอน และ

เปโซ เป็นต้น ท่ีมีทิศทางการอ่อนค่ามากกว่า

เงินบาท โดยดอลลาร์แข็งค่าประมาณ 11% 

ขณะท่ีเงินบาทอ่อนค่าประมาณ 7% บาทไม่

ได้อ่อนเท่าเงินดอลลาร์แข็ง สะท้อนว่ามันถูก

ขับเคลื่อนจากดอลลาร์เป็นหลัก ทิศทางเป็น

ไปตามกลไกตลาด ธปท.ก็มีข้อจำากัดในการท่ีจะ

เข้าไปดำาเนินการตรงน้ี แต่ส่ิงท่ีไม่อยากเห็นคือ

การปรับท่ีเร็วเกินไป เพราะผู้ประกอบการใน

ภาคนำาเข้าและส่งออกจะลำาบากในการปรับตัว

นอกจากน้ี ธปท.ยืนยันว่า ประเด็นหลัก

ท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนทำาให้เงินบาทอ่อนค่า ยังมา

จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ โดยยังไม่เห็น

เรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายท่ีมากมายมหาศาล ไม่

ได้เห็นอะไรผิดปกติ หลักๆ เป็นเรื่องของค่า

เงินดอลลาร์ท่ีแข็งค่าข้ึน จนส่งผลให้เงินบาท

อ่อนลง และมองไปในระยะข้างหน้าก็เป็นไป

ได้ท่ีค่าเงินดอลลาร์อาจจะกลับมาอ่อนค่าอีก 

หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เร่ิมเปล่ียน และ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดำาเนินการนอก

เหนือจากท่ีตลาดคาดการณ์.

ยื่น 8 หมื่น

ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปลดล็อกทุกพ้ืนท่ี

ในไทยให้กำาหนดอนาคตตัวเองได้ จากแคมเปญ 

“ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถ่ิน” มายื่นต่อนายชวน  

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนาง

ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำางานทางการเมืองของ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับเรื่อง 

โดย น.ส.พรรณิการ์ วานิช กล่าวว่า 

คณะก้าวหน้าและเครือข่ายนำารายชื่อ 80,772 

รายชื่อมายื่นต่อสภาในวันน้ี เป็นรายชื่อท่ีเรา

ภาคภูมิใจ เพราะมีรายชื่อของประชาชนครบ

ท้ัง 77 จังหวัด และใช้เวลารวบรวมเพียง  

3 เดือน ความจริงมีมากกว่าน้ี แต่ติดท่ีเป็น

เยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี จึงทำาให้ขาดคุณสมบัติ 

ข้อสังเกตของเราตลอด 3 เดือนท่ีผ่านมาใน

การรณรงค์คร้ังน้ีถือว่าพิเศษ โดยเราคาดว่า

จะเป็นการรณรงค์ท่ียากลำาบาก เพราะมีราย

ละเอียดทางกฎหมาย แต่เมื่อเข้าไปพูดคุยจริง

ท้ังมอเตอร์ไซค์วิน พ่อค้าแม่ขาย เกษตรกร 

นักเรียน นักศึกษา จนถึงพนักงานออฟฟิศ พบ

ว่าทุกคนจากทุกอุดมการณ์การเมืองเข้าใจว่า

ประเทศน้ีต้องการให้ท้องถ่ินปลดล็อก น่ันคือ

การเลือกผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดด้วยตัวเอง 

ให้ท้องถ่ินได้เติบโตตามศักยภาพ น่ีคือหัวใจของ

ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ

น.ส.พรรณิการ์กล่าวต่อว่า ความสำาคัญ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

หนุ่มหวั่นแฟนสาวปันใจบีบคอดับ

นครราชสีมา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 

10 ก.ค.2565 พ.ต.ท.บุญส่ง หวังแอบกลาง รองสารวัตรสอบสวน 

สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน่วย

กู้ภัยสว่างเมตตา จุดหนองตะไก้ ว่าพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิง  

1 ราย ที่เกิดเหตุบริเวณปั๊มน้ำามันเก่า ปากทางเข้าหมู่บ้านหนอง 

ตะไก้ หมู่ที่ 4 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 

ตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทย 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ  

นางเอมอร อินทร์กานอน อายุ 33 ปี ชาวหมู่บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 

4 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ร่างกายพบร่อง

รอยบอบช้ำาบริเวณลำาคอ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำาศพผู้เสียชีวิตส่ง

ต่อที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

อีกครั้ง ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายประเสริฐ เงื่อนกลาง อายุ  

32 ปี ชาว อ.หนองบุญมาก เป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต สอบสวน

จึงทราบว่าผู้ก่อเหตุได้คบหากับผู้เสียชีวิตและอยู่กินกันมานาน

กว่า 4 ปี โดยผู้ก่อเหตุมีอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกสิบล้อ ขณะ

ที่แฟนสาวทำางานอยู่ โรงงานผลิตสายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ 

อ.หนองบุญมาก ช่วงหลังผู้ก่อเหตุสังเกตเห็นว่ามีชายหนุ่มขับรถ

มาส่งแฟนสาวที่ทำางานบ่อยครั้ง จึงเกิดความหึงหวงและมีปาก

เสียงทะเลาะกันหลายครั้ง กระทั่งล่าสุดได้นัดกันมาเคลียร์ปัญหา

ที่บริเวณจุดเกิดเหตุ แต่ตกลงปัญหากันไม่ได้ ผู้ก่อเหตุจึงใช้กำาลัง

บีบคอจนผู้เสียชีวิตขาดใจและทิ้งศพไว้บริเวณดังกล่าว 

จับคู่หูขี้คุกถอดกำาไลอีเอ็มชิงทรัพย์

กรุงเทพฯ • วันที่ 11 ก.ค.65 ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สืบสวน แถลงข่าวร่วมกันจับกุมนายประเวช อายุ 26 ปี และนาย

ศตวรรษ อายุ 28 ปี โดย พล.ต.ท.สำาราญ ผบช.น.เปิดเผยว่า ตั้งแต่

เดือน พ.ค.ที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่ บช.น.บ่อย

ครั้ง ทั้งในพื้นที่ สน.ห้วยขวาง สน.ท่าข้าม สน.สุทธิสาร สน.พญาไท 

สน.พหลโยธิน สน.บางซื่อ จำานวน 9 คดี แต่ละเหตุการณ์ลักษณะ

คล้ายกัน คนร้ายเป็นชาย 2 คน ใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  

รุ่น PCX สีน้ำาเงินและสีแดง กระทั่งสืบสวนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ

คือ นายประเวช อายุ 26 ปี ภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่ 226/2 ตรอก

บางอุทิศ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. มีประวัติคดี

วิ่งราวทรัพย์ 5 คดี คดีบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน 1 คดี คดี

ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน (ยิงต่อสู้) 1 คดี จำาคุกตั้งแต่ปี 2560 พ้น

โทษเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 ถูกจับกุมต่อเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 ใน

คดี พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ อยู่ระหว่างประกันตัว และติดกำาไลข้อเท้าอี

เอ็ม คนร้ายอีกคนคือ นายศตวรรษ อายุ 28 ปี ภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลข 

ที่ 171/9 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. มีประวัติ

วิ่งราวทรัพย์ จำาคุกตั้งแต่ปี 2560 พ้นโทษเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 

ถูกจับกุมต่อเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2565 ในคดี พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ อยู่

ระหว่างประกันตัว และติดกำาไลข้อเท้าอีเอ็ม โดยทั้ง 2 คนปัจจุบัน

ประกันตัวออกมาต่อสู้คดี และถูกศาลสั่งให้ติดกำาไลข้อเท้าอีเอ็ม.

ของการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เป็นเป้าหมาย

ทางการเมืองต้ังแต่ต้ังพรรคอนาคตใหม่ คือการ

ต้องการให้ประเทศไทยยุติทรัพยากร งบประมาณ 

และอำานาจไว้ท่ีส่วนกลาง เพื่อให้แต่ละพ้ืนท่ี

กำาหนดอนาคตและทิศทางของตัวเองเพื่อปลด

ล็อกประเทศไทยออกจากประเทศกำาลังพัฒนา

ได้ ขณะน้ีเรากำาลังทำาภารกิจ 2 แบบคือจากบน

ลงล่าง คือการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอ้ือให้เกิดการ 

กระจายทรัพยากร งบประมาณ  และอำานาจให้

ท้องถ่ินท่ัวประเทศไทยให้ได้ และจากล่างข้ึนบน 

คือการสร้างท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพ ทำางานอย่าง

โปร่งใส และมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า

เมื่อมีงบประมาณ อำานาจ และผู้บริหารท้องถ่ินท่ี

มีคุณภาพมากพอท่ีจะนำางบประมาณมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 

“งานท้ังสองอย่างจะสำาเร็จเป็นจริงได้

หรือไม่อยู่ท่ีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับน้ี เรา

คาดหวังว่าผู้แทนราษฎรทุกคนจะเข้าใจ

ว่า เรื่องน้ีไม่ใช่เรื่องการเมืองท่ีพรรคไหนได้

ประโยชน์ แต่เป็นเรื่องของพ่ีน้องประชาชน 

70 ล้านคนได้ประโยชน์เหมือนกันท้ังหมด 

หวังว่าทุกคนจะทำาหน้าท่ีได้สมชื่อ และช่วย

กันทำาให้กฎหมายฉบับน้ีสำาเร็จออกมาเพื่อปลด

ล็อกโซ่ตรวน ให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้” 

น.ส.พรรณิการ์กล่าว 

ขณะท่ีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ กล่าวว่า ร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการปลดล็อกน้ันเกิดข้ึน

มาจากพ้ืนฐานการพยายามปลดล็อกเศรษฐกิจ

ไทย และส่งเสริมประชาธิปไตยในการบริหาร

จัดการบ้านเมือง ซ่ึงข้อเสนอสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 ข้อ ดังน้ี 1.การกระจายอำานาจให้ 

ประชาชนมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกผู้นำาในจังหวัดตนเอง 

เนื่องจากมีกระแสของการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ท่ีผ่านมา ซ่ึงประชาชน

ในจังหวัดอื่นๆ ก็เร่ิมต้ังคำาถามถึงเรื่องการเลือก

ผู้บริหารจังหวัดสูงสุดของตนเองได้ ถึงแม้ว่า

ในปัจจุบันประชาชนในจังหวัดอ่ืนสามารถ

เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

เองได้ แต่เราก็เห็นว่าคนท่ีมีอำานาจสูงสุดคือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่ีมาจากการแต่งต้ังของ

กระทรวงมหาดไทย 2.การกระจายงานให้ท้องถ่ิน 

รับผิดชอบเรื่องการบริการสาธารณะท้ังหมดเป็น

หลัก และ 3.การกระจายงบประมาณ ท่ีปัจจุบัน

จะพบว่าท้องถ่ินได้รับงบประมาณเพียงร้อย 

ละ 29 จากท้ังหมด ไม่รวมงบฝากท่ีนำาไปแปะไว้

กับจังหวัดต่างๆ ก็จะพบว่าจริงๆ แล้วจังหวัดต่างๆ 

ได้รับงบประมาณเพียงแค่ร้อยละ 23 เท่าน้ัน

นายพริษฐ์กล่าวว่า การมาย่ืนคร้ังน้ีมี

ความคาดหวังว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุเข้าสู่

ระเบียบวาระพิจารณา และ ส.ส.กับ ส.ว.เห็น

ชอบข้อเสนอของเรา โดยอย่ามองว่าร่างดังกล่าว

เป็นร่างของพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้า แต่

ให้มองว่าเป็นร่างของประชาชนทุกคน และไม่ว่า

ความคาดหวังในคร้ังน้ีจะสำาเร็จหรือไม่ ก็จะยัง

คงผลักดันเรื่องการกระจายอำานาจต่อไป.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๔๗๕/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายสุรศักดิ์ เมืองนอย ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นางสาวกิรณาหรือมนทิชา แซเตียว จําเลย วาจําเลย เปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๑๑๔,๑๕๔.๗๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและ

ตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลย

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวกิรณาหรือมนทิชา แซเตียว จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม 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 ล๒๖๒๑/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยนายถนอมศักดิ์ สุวรรณมณี ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นายคมกริช ศรีทอง จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๘,๐๖๔,๖๓๕.๗๗ บาท 

และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลม

ละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายคมกริช ศรีทอง จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม 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

อำานาจเจริญ • เมื่อเวลา 01.00 น. 

วันที่ 11 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่ตำารวจ

พนักงานสอบสวน สภ.เมือง

อำานาจเจริญ อ.เมืองอำานาจเจริญ 

จ.อำานาจเจริญ รับแจ้งเหตุยิง

กันหน้าเวทีหมอลำา งานวัดบ้าน

สามัคคีพัฒนา บ้านสามัคคีพัฒนา 

ต.ไก่คำา อ.เมืองอำานาจเจริญ 

จ.อำานาจเจริญ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

และบาดเจ็บ 1 ราย จากนั้นได้

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ตามลำาดับชั้น และรีบรุดไปยังที่

เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจำานวนหนึ่ง 

ที่เกิดเหตุ ภายในวัดบ้าน

สามัคคีพัฒนา บริเวณหน้าเวที

หมอลำา มีผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ 

19 ปี นอนจมกองเลือด สภาพศพ

ถูกของมีคมแทงเข้าที่ ใต้ราวนม

ด้านซ้ายตัดขั้วหัวใจ ทำาให้เสียชีวิต

คาที่ ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิง

อายุ 25 ปี ซึ่งได้มีการนำาผู้บาด

เจ็บส่งโรงพยาบาลอำานาจเจริญ

ก่อนแล้ว

มีรายงานว่า ได้มีคณะผ้าป่า

มาทอดที่วัดบ้านสามัคคีพัฒนาเพื่อ

เฉลิมฉลองงานทอดผ้าป่า จึงได้มี

การว่าจ้างคณะหมอลำามาแสดงใน

งาน ระหว่างการแสดงหมอลำาได้มี

วัยรุ่นหลายกลุ่มหลายพวกเดินทาง

มาร่วมงาน จนมีการกระทบกระทั่ง

กันจนเกิดการชกต่อย และมีเสียง

ปืนดังขึ้น 4 นัดซ้อน 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ. 

เมืองอำานาจเจริญได้ทำาการสืบสวน

สอบสวน สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุ

ยิงปืนในงานวัดบ้านสามัคคีพัฒนา

ได้ 1 คนที่บ้านพัก โดยสมมุติชื่อ

ว่านายแหลม และอยู่ระหว่างการ

สอบสวนอย่างเข้มข้น เพื่อนำาไปสู่

การจับกุมมือมีดฆ่าโจ๋วัย 19 ปีให้ได้ 

เพราะจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ 

พบว่ามีชายวัยรุ่นถืออาวุธมีดเดิน

ตามหลังนายแหลมมาในงานวัด ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังติดตามอย่าง

กระชั้นชิด คาดว่าจะสามารถจับกุม

มือมีดได้ในเร็วๆ นี้.

โจ๋ทะเลาะวิวาท

หน้าเวทีหมอลำา

ยิงกันสนั่นตาย1

กรุงเทพฯ • วันที่ 11 ก.ค.65 

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ แม่

ของนายระม้าย โมริพันธ์ หรือ

ครูแดน ครูสอนคิวบู๊ชื่อดัง นำา

เอกสารข้อความ รวมถึงรูปภาพ

และคลิปวิดี โอต่างๆ มายื่นเรื่อง 

ขอความช่วยเหลือ โดยมี พ.ต.อ. 

สุเทพ ไพบูลย์ผล รอง ผบก.คพ. 

นายตำารวจเวรอำานวยการเป็น

ตัวแทนรับมอบหนังสือ หลัง

พบว่าลูกชายถูกควบคุมตัวอยู่

ในห้องขังของกลุ่มชาติพันธุ์ว้า

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และมี

การเรียกเงิน จำานวน 4 แสนบาท 

เพื่อให้ปล่อยตัวลูกชาย

แม่ของนายระม้ายยืนยัน

ว่าลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด แต่ทราบว่าช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 ลูกชาย

เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อหาทุนทำาภาพยนตร์ ซึ่งหลัง

ได้รับข้อมูลและเห็นสภาพของ

ลูกชาย รู้สึกสะเทือนใจมากและ

หวังว่าลูกยังปลอดภัย

ขณะที่จ่าบอย เพื่อนสนิท

ของครูแดน ให้ข้อมูลว่า ส่วนตัว

มั่นใจว่าครูแดนไม่มีส่วนเกี่ยว 

ข้องกับยาเสพติด แต่เหตุที่เกิด

ขึ้นเพราะครูแดนมีความไว้ ใจ

เพื่อนคนไทย 2 คนที่เป็นเครือ

ข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดย

บุคคลทั้งสองติดหนี้เงินค่ายา

เสพติด 24 ล้านบาทกับนายทุน

กลุ่มชาติพันธุ์  จึงออกอุบาย

หลอกครูแดนว่าจะพาไปรู้จัก

นายทุนเพื่อสนับสนุนให้เงินทำา

ภาพยนตร์ แต่ข้อเท็จจริงกลับ

ไปอ้างกับนายทุนว่าครูแดน

เป็นคนนำาเงิน 24 ล้านบาทไป

อีกทอดหนึ่ง จึงขอให้จับตัวครู

แดนไว้เป็นตัวประกันและกักขัง

ไว้ ต่อมานายทุนพบข้อเท็จจริง

ว่าครูแดนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดัง

นั้นกลุ่มนี้จึงส่งข้อความเรียกเงิน 

จำานวน 4 แสนบาท เพื่อเป็นค่า

ไถ่ตัวครูแดน และระหว่างถูก

ควบคุมตัว ครูแดนพยายามขอ

ความช่วยเหลือจากทหารกลุ่ม

ชาติพันธุ์ ส่งข้อความขอความ

ช่วยเหลือกลับมายังครอบครัวที่

อยู่ในประเทศไทย

ด้าน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เปิด

เผยว่า ผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติมอบหมายให้ตนเองลงมา

ดูแลเรื่องนี้แล้ว เบื้องต้นต้อง

ไปตรวจสอบว่าตัวของครูสอน

คิวบู๊รายนี้ เดินทางออกนอก

ประเทศได้อย่างไร และไปทำา

อะไรที่ฝั่งเมียนมา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมีการเข้าหรือออกโดย

ถูกกฎหมายหรือไม่ แต่อย่างไร

ก็ตามยืนยันว่าจะดำาเนินการ

ช่วยเหลือเหมือนกับกรณีที่เคย

ผ่านมาโดยเร็วที่สุด.

บิ๊กโจ๊กเร่งช่วยครูแดนถูกเพื่อนบ้านจับ

ไทยโพสต์ • ตำารวจ PCT ร่วม

กับ DE ประสานตำารวจกัมพูชา

เข้าทลาย 4 แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ใหญ่ จับผู้ต้องหา 74 ราย ส่งตัว

กลับไทยเพื่อดำาเนินคดี

วันที่ 11 ก.ค.65 ที่กรุง

พนมเปญ พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์  

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ผู้ 

อำานวยการศูนย์ปราบปรามอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือ ศปอส.ตร. (PCT) เปิดเผย

ว่า  ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ. 

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ให้

เดินทางมาพร้อมกับคณะของ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วม

หารือและทำาบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) ในการแก้ไขปัญหาแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรม

ทางไซเบอร์แบบทวิภาคีกับ

รัฐบาลกัมพูชา รวมทั้งติดตาม

ผลการปฏิบัติการจับกุมแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ 4 แก๊งใหญ่ ผู้ต้องหา 

74 คน เพื่อนำาตัวไปดำาเนินคดี

ยังประเทศไทยต่อไป

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว

อีกว่า ก่อนหน้านี้ ได้ส่งชุดปฏบิัติ

การ PCT จำานวนกว่า 20 นาย 

ทลาย4แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา

พร้อมกำาลังเข้าประสานงานกับ

ตำารวจกัมพูชาเพื่อให้ช่วยติด 

ตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 

จนนำาไปสู่ปฏิบัติการเข้าตรวจ

ค้นจำานวน 5 จุด คือ

จุดที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 

ที่ เมืองพระสีหนุ โรงแรมจิง

เฉิง อาคาร 12 ชั้น ถ.สองธนู 

จับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำานวน 

21 หมายจับ ใช้รูปโปรไฟล์คน

หน้าตาดีผ่านแอปพลิเคชันหา

คู่ Tinder หลอกลวงให้หลงรัก

และชวนลงทุนใน MetaTrader 5 

(ฟอเร็กซ์)  หรือซื้อขายสกุลเงิน

ดิจิทัล และชักชวนให้ลงทุนกับ

โบรกเกอร์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอก

ให้ลงเงิน แต่ไม่มีการลงทุนจริง

จุดที่ 2 วันเดียวกัน ที่เมือง

พระสีหนุ กาสิโนโป๋ไหล ถ.ปุโล

ไว 300 ไม่พบผู้ต้องหา จุดที่ 3 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 ที่เมืองพระ

สีหนุ ประตูแดง จับกุมแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ จำานวน 18 หมายจับ 

แอบอ้างเป็น สภ.แหลมฉบัง ที่

เมืองพระสีหนุ สามารถจับกุมตัว

นายจิรายุ เพิ่มชื่น แอบอ้างเป็น

สายที่ 3 ผกก.สภ.แหลมฉบัง ซึ่ง

ถือเป็นผู้ต้องหาสำาคัญในคดี

จุดที่ 4 วันเดียวกัน ที่เมือง 

พระสีหนุ จับกุมแก๊งคอลเซ็น 

เตอร์หลอกให้กู้เงินออนไลน์ สภ. 

เมืองจันทบุรี ที่เมืองพระสีหนุ 

จำานวน 10 หมายจับ จุดที่ 5 วันที่ 

7 ก.ค.65 ที่เมืองปอยเปต จับกุม

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างเป็นบริษัท

ส่งพัสดุ DHL สภ.ท่าใหม่ ที่เมือง

ปอยเปต จำานวน 25 หมายจับ 

รวมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 

74 คน โดยขณะเข้าตรวจค้นพบ

คนไทยกำาลังทำางานร่วมกับกลุ่ม

ผู้ต้องหา จึงได้นำาตัวออกมาสอบ

สวนดำาเนินคดีอีกจำานวน 15 คน 

รวมควบคุมตัวทั้งสิ้น 89 คน   

“การจับกุมแก๊งคอลเซ็น 

เตอร์ทั้ง 4 แก๊งนี้ ได้รับความร่วม

มือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัคร 

ราชทูตไทยประจำากรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา ผู้ช่วยทูตตำารวจ

และตำารวจกัมพูชา และผู้ต้องหา

ทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการดำาเนิน

คดีตามกฎหมายกัมพูชา เช่น 

กฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งเมื่อเสร็จ

สิ้นกระบวนการแล้ว ทางกัมพูชา

จะส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้กับ

ไทย เพื่อนำาตัวไปสอบสวนดำาเนิน

คดีต่อไป”

ที่ผ่านมาเราสามารถออก

หมายจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้

จำานวน 237 หมายจับ จับกุมได้

แล้ว 138 หมาย และอยู่ระหว่าง

ประสานงานติดตามจับกุมอีก 

99 หมาย.
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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

เช� อหรือไม! ขณะน้ีมีผูปวยโรคซึมเศรากวา 300 ลานคนท่ัวโลก 

เฉพาะในเมืองไทยมีจํานวน 1.5 ลานคน ท้ังยังเปนเพชฌฆาตเงียบ             

ท่ีคราชีวิตคนไทยถึงปละ 4,000 ราย อีกท้ังเปนสาเหตุของการพยายาม

ฆาตัวตายถึงปละ 53,000 คน หากไมไดรับการคัดกรองอยางเหมาะสม 

จะสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพในระยะยาว มีความเส่ียงในการทําราย

ตัวเอง หรือการฆาตัวตายเพ่ิมสูงข้ึน 

โรคซึมเศราเปนโรคหน่ึงทางจิตเวชท่ีเกิดจากความเครียดจาก

ภาวะเศรษฐกิจ ดวยระบบการแขงขันในสังคม โรคระบาด ปจจัย

ทางชีวภาพและกรรมพันธุ การเขาถึงบริการทางจิตเวชในเมืองไทย

มีขอจํากัด เพราะทัศนคติดานลบตอโรคทางจิตเวชสรางความรูสึกวา

เปนตราบาป ขณะเดียวกันบุคลากรทางสุขภาพจิตก็ไมเพียงพอตอ

ผูเขารับการบริการ 

เพ� อกันไวดีกวาแก..เม� อเร็วๆ น้ี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเปดตัวนวัตกรรม DMIND 

Application แอปฯ สําหรับคัดกรองผูที่มีภาวะซึมเศรา ที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเส่ียงสุขภาพ สสส. กลาววา สสส. ในปท่ี 21 ดวยทิศทางลํ้าหนา                                                                     

และทันสมัย เพ� อจะลดความเหล� อมลํ้าในสังคม ดวยการเขาถึงไลน

หมอพรอม ดําเนินการเร� องสุขภาพจิต

อยางเขมขนและตอเน� อง ในป 2565 

ไดยกระดับเปนประเด็นยุทธศาสตร

สําคัญของ สสส. ที่มุงเนนการทํางาน     

สรางเสริมและปองกัน ทั้ งการ                                                 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล และ

ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและสังคม 

สสส.ไดรวมมือกับกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข เปนเวลา 10 ป 

“hear to heal” และขยายภาคีเครือขาย                                               

ใหมๆ ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบ

ปญญาประดิษฐเพ� อการประเมินภาวะ                                                

ซึมเศรา DMIND และโครงการ                       

สรางเสริมสุขภาพจิตและปองกันภาวะ

ซึมเศราดวยการพัฒนาระบบ Service                                

dashboard โดยเชื่อมต่อกับระบบ                   

หมอพรอม เกิดเปนนวัตกรรมแอปฯ DMIND สอดรับกับการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ� อใหทุกคนสามารถเขาถึงบริการประเมิน

สุขภาพจิตไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว ชวยปองกันความเสี่ยงตอภาวะ   

ซึมเศรา และสรางเสริมสุขภาพจิตในระยะยาว รวมถึงการไดรับ

บริการอยางเหมาะสมตามระดับปญหา ที่สําคัญคือ ประชาชน

สามารถนําองคความรูหรือแนวทางที่ ไดรับจากการใหบริการไป 

ปรับใชกับการดําเนินชีวิตของตนเอง และส� อสารชวยเหลือคนรอบขาง

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

“โควิดสงผลกระทบตอเยาวชน

ในชวง 2 ปที่ตองเรียนทางออนไลน                                                                

ที่บาน ประชาชนกลุมเสี่ยงผูสูงวัยตอง

ใชชีวิตอยูในบาน เพ� อใหทุกคนในครอบครัว

ปลอดภัย สสส.รวมมือกับภาคีเครือขาย สรางนวัตกรรม

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมให้บริการปฐมภูมิ

นวัตกรรมแอปฯ DMIND ในชวงทดลองมีผูใชบริการ 

400 คน คาดวาหลังเผยแพรขาวแลวจะมีผูเขามาใชบริการ                        

หม� นคน/วัน เพราะทุกวันนี้โทรศัพทมือถือมีไลนหมอพรอม ผู ใช    

รูสึกวามี Value Added ใชฉีดวัคซีน และส่ังยาทางไลน ตอไปใหบริการ

ทางสุขภาพใจ มีผูดูแลพรอมสงตอที่ปรึกษา AI มีความฉลาดมากขึ้น 

เม� อเปดกลองเพ� อใชในการส� อสาร สังเกตสีหนาทาทาง ความวิตกกังวล 

เปนการประเมินความเครียดในเบื้องตน”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 

กลาววา “ระบบการเขาถึงบริการทางจิตเวชในประเทศไทยยังมี

ขอจํากัด เน� องจากความสะดวกในการเขาถึงบริการ และจํานวน

บุคลากรทางสุขภาพจิตท่ียังไมเพียงพอ หน่ึงในแนวทางการปองกัน

ความรุนแรงของโรค คือการตรวจคัดกรองโรคต้ังแตข้ันตน (screening                                                                                

and early detection) จุฬาฯ โดยคณะแพทยศาสตรและคณะ

วิศวกรรมศาสตร ไดรวมกับ สธ. และ สสส. พัฒนานวัตกรรม 

DMIND Application สําหรับคัดกรองผูท่ีมีภาวะซึมเศรา แอปฯ ท่ีชวย

ประเมินความเส่ียงจากลักษณะการแสดงออกทางหนาตา นํ้าเสียง                              

และขอความ เพ� อประเมินภาวะซึมเศราเบ้ืองตนอยางงาย                                                                  

มีความถูกตอง แมนยํา ชวยลดข้ันตอนในการ

วินิจฉัยของแพทย” รศ.นพ.ฉันชายกลาว

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดี                    

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ยอมรับวา สายดวน 1323 เปนเทคโนโลยี

แบบโบราณรับสายตอบแกไขปญหา จึงไดมี                                                             

การพัฒนาระบบการรับสายเพ� อสงเสริม  

สุขภาพจิตใหดีข้ึน การเขาสู Digital-Metaverse 

เพ� อใหสุขภาพจิต จิตเวชไมตกรุนดวยการ

พัฒนาเคร� องมือแอปฯ DMIND สามารถเขาถึง

ไดผานชองทางการส� อสารของหมอพรอม ทั้ง LINE                                                                       

Official https://bit.ly/2Pl42qo เฟซบุกหมอพรอม 

เลือกเมนู “ตรวจสุขภาพใจ” และเว็บไซต 

https://bit.ly/DMIND_3 

การประเมินผลแสดงอาการ 3 ระดับ 

1.ปกติ (สีเขียว) พรอมแนะนําขอมูลการดูแล

สุขภาพจิตทั่วไป 2.กลาง (สีเหลือง) ศูนยสุขภาพ

จิตเขต 1-13 ภายใตกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ 

จะติดตามในพื้นที่ 3.รุนแรง (สีแดง) สายดวน

สุขภาพจิต 1323 จะติดตามอาการ เพ� อประเมินสุขภาพจิต                               

และรวมหาแนวทางแกปญหา เพ� อใหผูที่มีขอจํากัดในการเขาถึง

บริการสามารถเขาถึงบริการและการประเมินดานสุขภาพจิตได                                                                                    

ถือเปนระบบบริการรูปแบบใหมในการสงตอผูรับบริการท่ีมีความเส่ียง

ภาวะซึมเศราใหไดรับการรักษาแบบ Fast Track กับผูเชี่ยวชาญ

โดยตรง โดยสามารถเขาใชแอปพลิเคชัน DMIND ไดตั้งแตวันนี้ 

หากมีปญหาสุขภาพจิตใจติดตอไดที่ สายดวนสุขภาพจิต โทร.1323

“คนในวัยทํางานทุกอาชีพสามารถเกิดโรคซึมเศราได                        

ยิ่งครอบครัวที่มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจ มีความยากไร จะไดรับ                                                                     

ผลกระทบมากกวาคนที่มีฐานะความพรอมทางเศรษฐกิจที่ดี                                

คน 7,000 คนเขามาตอบคําถาม เม� อมีผูรับฟงปญหาเกิดกําลังใจ

อยากจะมีชีวิตอยูตอไป”.

รูจักนวัตกรรมแอปฯ DMIND

ตัวชวยสังเคราะหภาวะซึมเศรา 

เปด DMIND มีจิตแพทยอยูขางตัว

รศ.ดร.พีรพล เวทีกูล อาจารยประจําคณะวิศวกรรม 

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลาความเปนมาของ

แอปฯ วา 

DMIND เปนเคร� องมือในการแกไขปญหาโรคซึมเศรา 

คณะวิศวกรรมฯ คณะแพทย จุฬาฯ เริ่มมีการพัฒนา app                                 

ป 2020 รวมมือสายดวนกรมสุขภาพจิตขยายวง app หมอพรอม 

QR code พบคุณหมอพอดีตอบคําถามเพ� อประเมินภาวะ                                                      

ซึมเศราดวยการตอบโจทยผานทาง app แลวจากนั้นระบบ 

AI จะดูหนา เสียง เนื้อหา เพ� อรายงานตอไปถึงจิตแพทย 

เม� อคนไขเปดกลองระบายความในใจ จิตแพทยประเมิน

จากสีหนา น้ําเสียง วิเคราะหเนื้อหา ความวิตกกังวล ระบบ 

AI ประมวลผลทั้งหมดเสมือนหนึ่งมีจิตแพทยอยูเบื้องหนา                       

มีการประเมินผลเปนสีเขียว สีเหลือง สีแดง (ติดตอเพ� อนัดพบ

จิตแพทยอยางเรงดวน เน� องจากมีความเสี่ยงจะฆาตัวตาย 

ทีมงานจะติดตอกลับไปภายใน 5 นาที) ความแมนยํามีสูงถึง 

78.52% จากการตอบแบบทดสอบในการตรวจสุขภาพทางใจ                                                                                 

ในชวง1สัปดาหที่ผานมา. 

พญ.อัมพร

เบญจพลพิทักษ

ชาติวุฒิ วังวล

รศ.นพ.ฉันชาย

สิทธิพันธุ

ในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อาจจะ

เริ่มต้นมาจากการกระทำาเล็กๆ น้อยๆ ของคน

ในสังคม และขยายเพ่ิมมากข้ึนจากการรวมกลุ่ม 

มาร่วมแรงกำาลังและแรงใจ เพื่อสนับสนุน

ซึ่งกันและกันจนทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นเรื่อง

ที่คนในสังคมนั้นมีความคิดเห็นเหมือนกัน 

และเป็นเรื่องที่อยากจะผลักดันให้มีการพัฒนา 

หรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ ่งที่ดีขึ ้น เช่นเดียวกับ

ที่ปัจจุบันเกือบทุกประเทศบนโลกตระหนักถึง

เรื่องสิ่งแวดล้อม จากการร่วมมือกันของกลุ่มเล็กๆ 

กลายเป็นระดับเมือง ระดับประเทศ และปัจจุบัน

มีความร่วมมือระดับโลกเกิดขึ้น

ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อคนในสังคมเห็นพ้อง

ต้องกันในปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้ม

ว่าจะแย่ลงไปนั้น การร่วมแรงร่วมใจกันผลักดัน

และปรับเปลี่ยนทั้งแนวความคิดและการปฏิบัติ 

ก็เป็นเรื่องที่สามารถสร้างให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 

เช่นเดียวกับที่บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) โดย

ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

หรือ กสศ. ได้เริ ่มทำาไปในโครงการลมหายใจ

เพื่อน้องน้ัน เพราะจากท่ีมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมไทยว่าเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นแรง

กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ กำาลังขาด

โอกาสในการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะการได้รับ

ความรู้จากสถาบันการศึกษา เนื่องด้วยความ

ขาดแคลนทุนทรัพย์ของครอบครัว

จากปัญหาต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำาลัง

ลุกลามไปเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ และจะ

ส่งผลเสียให้กับประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน 

จึงเกิดการพัฒนาโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมี

จุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะคืนโอกาสให้แก่เด็ก

นักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อ ที่มี

ความเสี ่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

ในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

อย่างต่อเนื่องรวมกว่า 60,000 ราย 

ผ่านกิจกรรม PTT Virtual Run ที่เปิด

โอกาสให้ทุกคนในสังคมมาทำาร่วมกัน คือการเดิน

หรือวิ่งสะสมระยะทาง ที่มีผลให้ทุก 1 กิโลเมตร 

มีมูลค่าเท่ากับ 250 บาท โดย 10 กิโลเมตร 

จะมีมูลค่าเท่ากับ 2,500 บาท หมายถึงจะช่วย

เหลือเด็กได้ 1 คน หวังช่วยเหลือเยาวชนจาก

ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบ

ฉลองความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ 

มอบโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษา

ทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 สร้างการมีส่วนร่วม

ในการลดช่องว่างทางการศึกษา โดยดำาเนิน

โครงการระยะแรกและได้รับเสียงตอบรับอย่าง

ดีเยี่ยม 

ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้ร่วม

สร้างสถิติใหม่สะสมระยะทาง 600,000 กิโลเมตร 

ด้วยเวลาเพียง 6 วัน รวมมูลค่า 151 ล้านบาท 

และจากความต้ังใจของทุกคน จึงเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ ปตท. มุ่งมั่น เดินหน้าต่อกับกิจกรรมก้าวต่อ

กับก๊อดจิเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในเฟส

ที่ 2 ต่อไป เพื่อจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” 

20 ล้านบาท ผ่าน กสศ. สำาหรับดูแลเด็ก

และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

หรือเหตุปัจจัยไม่คาดคิด อาทิ อุบัติเหตุ 

อาชญากรรมต่างๆ ทั้งต่อครอบครัว และตัว

เยาวชน ที่ทำาให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา

และระหว่างดำาเนินการระยะที่ 2 นั้น 

ปตท. ก็ได้ดำาเนินการมอบเงินจำานวน 151 ล้านบาท 

จากการดำาเนินโครงการระยะแรก ให้แก่ รศ. ดร. 

ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อคืนโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงชั้น

รอยต่อ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการ

ศึกษาในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบ

อย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเงิน

สนับสนุนการศึกษาเยาวชน จากกิจกรรม PTT 

Virtual Run อีกด้วย

ทั้งนี้ จากการพัฒนาโครงการทั้ง 2 ระยะ 

ได้รับความร่วมมือ เข้าร่วม และสนับสนุนจาก

หลายฝ่ายหลายหน่วยงานรวมถึง นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ได้

แนะนำาในขณะที่ตนเองกำาลังวิ่งออกกำาลังกาย 

และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ว่ากิจกรรมว่ิงสะสม

ระยะทางของ ปตท. ช่วยเด็กๆ ที่หลุดจากระบบ

การศึกษาในช่วงโควิด-19 ดำาเนินการแล้ว 2 เฟส 

ซึ่งเด็กคือสมบัติที่มีค่าของประเทศ การลงทุน

กับเด็กคือเรื่องสำาคัญ ถือเป็นทรัพยากร

ในอนาคต

จากความร่วมมือเล็กๆ น้อยๆ ของคน

ในสังคม ทำาให้ โครงการประสบความสำาเร็จ

อย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชน

ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งสิ้น รวม 93,061 คน เป็นระยะทางเดิน-วิ่ง

สะสม 7,425,061 กิโลเมตร สามารถช่วยเด็ก

และเยาวชนให้มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการ

ศึกษาได้กว่า 60,000 คน รวม 151 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่ม

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” 

ผ่าน กสศ. อีก 20 ล้านบาท รวมงบประมาณ

สนับสนุนทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

และแน่นอนว่าการรวมพลังของคนไทย

ในโอกาสนี้ สามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้

ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาความสามารถ

ให้เด็กไทยที่ขาดโอกาส เข้าถึงการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพได้ ซ่ึงจะทำาให้เด็กและเยาวชนน้ันๆ 

เติบโตเป็นกำาลังสำาคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศ

ต่อไป


