
ปอมกลอมพรรคเล็ก

ยํ้าหยุดยาวคุมเขมโควิด

ฟนรพ.เอกชนโฆษณายา

ในหลวงทรงเททองหลอพระบรมรูปรัชกาลที่9

น้ํามันปาลมขวดลด4-5บาท

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีเททองหลอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สวนพระเศียร) 

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  

เช็กเสียงกอนซักฟอก‘ธรรมนัส’จูบปากเพ� อไทย

หนา...หนา...2หนา...2

เลือกตั้ง ปชป.เจองานหิน
หวังหาร 500 ชวยเพิ่ม ส.ส.
เลือกตั้ง ปชป.เจองานหิน
หวังหาร 500 ชวยเพิ่ม ส.ส.

             
|

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” หวง ปชช.ชวงวันหยุด

ยาวเสี่ยงแพรระบาด ย้ํามาตรการระวังเขม

ขนสกัดโควิด พรอมสั่งเรงตรวจสอบแพ็ก 

เกจรักษาดวยยาโมลนูพิราเวียร  ฮึ่มดําเนิน

การตามกฎหมายหากลักลอบมาจําหน�าย 

ดาน สบส.ลนตามสอบ รพ.เอกชนหลัง

โฆษณาวอน ขณะที่วัคซีนโควิดเด็กเล็กไม

คืบ อย.รอไฟเซอร-โมเดอรนา 

เม� อวันพุธ สถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 ในประเทศ พบผูปวยใหม 

(รักษาตัวในโรงพยาบาล) จํานวน 2,391 ราย 

เปนผูปวยในประเทศ 2,391 ราย ผูปวย

สะสม 2,327,489 ราย (ตั้งแต 1 มกราคม 

2565) หายปวยกลับบาน 1,901 ราย หาย

ปวยสะสม 2,327,441 ราย (ตั้งแต 1 มกรา 

คม 2565) ผูปวยกําลังรักษา 24,082 ราย 

เสียชีวิต 25 ราย จํานวนผูปวยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 776 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                             

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.                                                                

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ฝากความ

หวงใยไปถึงประชาชน พุทธศาสนิกชน

ไทยโพสต • “ธรรมนัส” ตอกย้ําถอนยวง

รัฐบาล ชี้ภาคเหนือบนไมเอา แจงเคลียร 

“ประวิตร” แลว เขาใจแตมีรั้งบาง นัด 

15 ก.ค.เขากราบลาทางการอีกครั้ง ลั่นทํา

หนาที่ฝายคานเดินหนาตรวจสอบ แบะทา

ไมปดทางหวนรวมงานเพ� อไทย “นิโรธ” รับ

กังวลเสียงโหวต รบ.ปริ่ม “พรรคเล็ก” คุย 

“บิ๊กปอม” 17 ก.ค.นี้ “พท.” คึก! ขยม “นา

ยกฯ ตู” ขาลง ยุ “ปชป.-ภท.” เลิกหาม อึ้ง 

“สุทิน” เปรียบพรรคธรรมนัสเปนทองคํา 

“ชลน�าน” ยังหวั่น “งูเหา” แผลงฤทธิ์ศึก

ซักฟอก

เม� อวันที่ 13 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา หัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

ใหสัมภาษณรายการเจาะลึกท่ัวไทย อินไซด                                                 

ไทยแลนด ถึงการถอนตัวจากพรรครวมรัฐ                                                  

บาลวา รูตัวเองดีวาในการเลือกต้ังซอม จ.ลํา 

ปางเกิดอะไรขึ้น ผลที่ออกมาเราไมคาดคิด                                                     

วาจะออกมาอยางนี้ ทําใหตนกับคณะกรรม                                                     

การบริหารพรรคตองมาน่ังทบทวนวาเกิดอะไร

ขึ้น ซึ่งเรายอนไปดูปจจัยเม� อป 2562 เรา

ทราบขอมูลวาฐานคะแนนของเราอยูที่  

30,368 คะแนน แตโดยภาพรวมคะแนน

ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน จ.ลํา 

ปางจะไดกวา 140,000 คะแนน ทําใหรูวา

ฐานเรามีเทานี้ มันขายไมได แตเม� อการ

เลือกตั้งซอมป 2563 มีปจจัยหลายอยาง ผล

งานของรัฐบาล โดยเฉพาะจัดสรรที่ดินทํา

กิน การแกปญหาเร� องน้ํา ทําใหประชาชน

ในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากผลงานของรัฐบาล 

เราไดประมาณ 61,914 คะแนน พรรคเสรี

รวมไทยได 38,336 คะแนน แตการเลือก

ตั้งครั้งนี้คะแนนมันสวิงกลับ เราคงไปโทษ

รัฐบาลไมได แตเราลงพื้นที่เราทราบวาประ 

ชาชนบนกับทางตน ซึ่งผูนําทองถิ่นเปนคน

ที่ตนวางเอาไวทั้งนั้น

“ประชาชนเขาบนวาไมคอยสบายใจ 

ในเร� องความไมชัดเจนของพรรคเศรษฐกิจ

ไทย โดยเฉพาะตัวของผมเองวาสรุปแลว

อยูฝายใดกันแน� สวนพรรคเสรีรวมไทยเขา

หาเสียงประเด็นเดียว คือจุดยืนที่ไมแน�นอน

ของพรรคเศรษฐกิจไทย ซ่ึงทําใหเราพายแพ

ในคร้ังน้ี แตส่ิงท่ีทําใหเราสบายใจอยูคือฐาน

คะแนนเสียงของเรายังเทาเดิม” ร.อ.ธรรม

นัสกลาว

ถามวา การที่พรรคเพ� อไทย (พท.) ไม

สงคนลงสมัคร ทําใหคะแนนเทไปที่พรรค

เสรีรวมไทยหรือไม ร.อ.ธรรมนัสกลาววา เรา

ดูการเลือกตั้งป 2562 พรรค พท.ได 42,984 

คะแนน พรรคอนาคตใหมได 26,471 

คะแนน เราได 30,368 คะแนน แตดู

การเลือกตั้งซอมป 2563 เราได 61,914 

คะแนน แสดงวาคะแนนจากพรรคเพ� อไทย

มาหาเราบาง 

พระบรมมหาราชวัง • “ในหลวง-พระ

ราชินี” ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเน� องในวัน

อาสาฬหบูชา และทรงเททองหลอพระบรม

รูป ร.9 ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระสังฆ 

ราช” ประทานพระคติธรรม 

เม� อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 

17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จ

พระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จาก

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไป

ในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล

เน� องในวันอาสาฬหบูชา และทรงประกอบ

พิธีเททองหลอพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร (สวนพระเศียร) 

ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสน้ี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา                                                                  

ฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

โดยเสด็จในการนี้ดวย

เม� อเสด็จเขาพระอุโบสถ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดเทียนพรรษา

ในตูดานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกยและดาน

พระพุทธเลิศหลานภาไลย จากน้ัน ทรงถวาย                                                            

พุมเทียน ธูปเทียนแพ ตนไมทอง ตนไม

เงิน และทรงจุดธูปเทียนเคร� องนมัสการทาย                                                          

ที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย  พระพุทธเลิศหลา

นภาไลย เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงจุดธูปเทียนเคร� องนมัสการทองใหญ

หนาธรรมาสนศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธูปเทียน

เคร� องนมัสการทองทิศ ทรงกราบ 

จากนั้น พระราชทานพระบรมราช                                                         

วโรกาสใหพลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต รักษา

ราชการแทนผูอํานวยการกองพระราชพิธี

กรุงเทพฯ • “พาณิชย” แจงขาวดี ราคา

น้ํามันปาลมขวดจะปรับลดลง 4-5 บาท ดี

เดย 14 ก.ค.นี้ หลังตนทุนการผลิตปรับลด

ลง คาดสัปดาหหนาไดลุนลดลงอีก ทยอยถึง 

10 บาท “จุรินทร” สั่งฟนพวกฉวยโอกาส

ขึ้นราคาสินคา โกงตาชั่ง 

เม� อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นาย

อุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการคาภาย 

ใน เปดเผยวา กรมไดประชุมรวมกับหาง

สรรพสินคา รานคาปลีกขนาดใหญ ซูเปอร

มารเก็ต ตามนโยบายของนายจุรินทร ลักษณ

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา     

การกระทรวงพาณิชย ท่ีไดส่ังการใหเรงรัด 

การปรับลดราคาน้ํามันปาลมขวด

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  1  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9374

อิสรภาพแหงความคิด
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3หนา...
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หนา...

โครงการบูรณะ

ศาลากลาง จ.นานคืบหนา

คิดเลน ‘เร� องพลังงาน’

อสังหาลุน

ครึ่งปหลังโต 

อานตอหนา 16
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2 ในประเทศ

ปัญหาเดิมช่วงหยุดยาว

เห็นข่าวที่ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีที่ออก

มาระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงกลาโหม ให้กำาลังใจการทำางานของทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำานวยความสะดวกประชาชนเดินทาง

อย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว หลังรับรายงานว่าการ

เดินทางในประเทศคึกคักขึ้น พร้อมเชื่อมั่นว่าจะมีส่วน

สำาคัญกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดเงินหมุนเวียน สร้างรายได้ให้

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ฟังแล้วทำาให้

เห็นว่าหน่วยงาน องค์กร ยังคงเตรียมพร้อมในการรองรับ

การเดินทางหลากหลายรูปแบบของประชาชน ที่ต้องเจอ

สภาพความแออัดช่วงเทศกาล

จากข้อมูลพบว่า บริษัท ขนส่ง จำากัด หรือ บขส. ได้

เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสาร รถร่วมบริการฯ ให้เพียงพอ

กับความต้องการของประชาชน โดยวันที่ 13-17 กรกฎาคม 

2565 คาดว่าจะมีผู้ โดยสารประมาณ 55,000-60,000 คน

ต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 20-30% จากช่วงก่อนวันหยุดยาว ใช้

รถโดยสาร รถ บขส. รถร่วม และรถตู้ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยว

กลับ รวม 3,000 เที่ยว และเส้นทางที่มีผู้ โดยสารจองตั๋วมาก

ที่สุดคือ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ขอนแก่น 

อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และนครพนม

ซ่ึงกรมทางหลวงเปิดให้บริการว่ิงฟรีช่ัวคราวบนทาง 

หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-

นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 

64 กิโลเมตร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขา

ออกวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 15-17 

กรกฎาคม 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ขา

ออก วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 30-

31 กรกฎาคม 2565 เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ทล.คาดว่าในช่วงวันหยุด

ยาวอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 

กรกฎาคม 2565 รวม 5,375,727 คัน 

นายกรัฐมนตรียังย้ำาให้ประชาชนเตรียมพร้อม ตรวจ

สอบสภาพรถยนต์  พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ มีน้ำาใจ 

ระมัดระวังในการขับขี่ เพราะวันหยุดยาวมักจะมีสถิติ

อุบัติเหตุเป็นประจำาทุกห้วงเทศกาล แม้จะเป็นวันหยุดทาง

ด้านศาสนา ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์

เมาแล้วขับ หรือ  ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด 

เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นรายบุคคล แม้จะมีหลาย

องค์กร หลายหน่วยงานรณรงค์ แจ้งเตือนให้เป็นภัยที่เกิด

จากการขับขี่โดยประมาท รวมถึงผลกระทบ ผลเสียที่จะตาม 

ก็ยังพบว่าสถิติอุบัติเหตุช่วงหยุดยาวก็ยังมากอยู่

อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องรับมือคือ สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อย เนื่องจากรัฐและ

หน่วยงานด้านสาธารณสุขก็มีความกังวลว่าจำานวนผู้ป่วย

จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงทำาให้รัฐบาลขอให้ทุกคนที่

เดินทางวางแผนการท่องเที่ยว และเดินทางให้ดี และยัง

ต้องระมัดระวัง ดูแลตนเอง และคนใกล้ชิดให้ปลอดภัย

ตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิดด้วย พร้อมย้ำา

มาตรการในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 

ล้างมือเป็นประจำา และใช้แอลกอฮอล์

ในช่วงหยุดยาวนี้เราคงได้เห็นภาพเดิมที่เคยเห็น

เหมือนทุกครั้งคือ ประชาชนไปรอที่สถานีขนส่ง สถานี

รถไฟจำานวนมาก มีทั้งนั่งและนอนรอเที่ยวรถ รวมไปถึง

ภาพรถติดยาวเหยียดบนถนนเส้นหลักที่มุ่งหน้าไปต่าง

จังหวัด และรายงานข่าวเรื่องสถิติอุบัติเหตุห้วงวันอันตราย 

หลังจากนั้นก็มีข่าวที่ต้องลุ้นว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

ขนาดไหนหลังจากผ่านวันหยุดยาวไปแล้ว จนเป็นภาพข่าว

ที่สังคมเคยชิน กลายเป็นวงรอบปรากฏการณ์ที่ต้องพบ

เจอ ตามสภาพแนววิถีของคนในสังคมไทย ที่พร้อมเผชิญ

กับความยากลำาบากในห้วงวันหยุดยาวเพื่อเก็บเกี่ยวความ

สุขแค่ช่วงหนึ่ง. 

เ

ผมเรียน พล.อ.ประวิตรชัดเจนแล้วว่า ขออนุญาต

ประกาศจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจน ซึ่งได้ชี้แจงแล้ว ผม

เล่าให้ฟังว่าผลการเลือกตั้งซ่อม จ.ลำาปาง ว่าเกิดอะไรขึ้น เรา

เหมือนพรรคอยู่ตรงกันของเขาควายสองข้าง มันไม่ชัดเจน 

ฝ่ายรัฐบาลเขาไม่ได้สนับสนุนเรา เราไม่ได้ประโยชน์อะไร

จากฝ่ายรัฐบาล อีกทั้งยังถูกกระทำาหลายเรื่อง ผมไม่อยากพูด

ตรงนี้ อีกข้างของเขาควายเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเรา ดังนั้นไม่มี

ประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งตรงกลางของเขาควาย ผมก็ได้

เรียน พล.อ.ประวิตร ซึ่ง พล.อ.ประวิตรมีความเข้าใจ.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย

(ส.ก.) ทำาให้พรรคประเมินออกว่าคนกรุงเทพฯ ซึ่งเคยเป็นหัวใจของ

พรรคเปลี่ยนไปเพียงใด

ส่วนภาคใต้เป็นอีกพื้นที่หลักของ “ประชาธิปัตย์” รอบหน้า

เจองานหิน เพราะต้องยอมรับว่าพรรค “ภูมิใจไทย” บุกหนักที่สุด  

โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง นาทีนี้ตระกูลของ “รัชกิจประการ” พร้อม

รบ เสียงระฆังเลือกตั้งดังขึ้นเมื่อไหร่เตรียมถล่ม

ขณะที่ฟากฝั่งประชาธิปัตย์ ฝากความหวังไว้กับตระกูล 

“ธรรมเพชร” แต่ที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องวุ่นๆ เพราะขาหนึ่งของเขาอยู่

ประชาธิปัตย์ อีกขาอยู่พลังประชารัฐ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเคลียร์ถึงไหน 

รวมถึง “นริศ ขำานุรักษ์” ในการเลือกตั้งปี 62 เป็นเพียงผู้เดียวที่ผ่าน

มาเข้าสภา เป็น ส.ส.พัทลุง ในนามพรรคประชาธิปัตย์ คราวที่แล้วเห็น

ว่าแทบกระอัก

นอกจากนี้ “ภูมิใจไทย” ยังวางเป้าหมายที่จังหวัดระนอง สตูล 

ซึ่งคราวที่แล้วภูมิใจไทยยกจังหวัด และครั้งนี้ขยายฐานไปจังหวัด

กระบี่ โดยเมื่อครั้งที่แล้ว ตระกูล “เกี่ยวข้อง” คนหนึ่งเป็น ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์ อีกคนเป็น ส.ส.ภูมิใจไทย

ส่วนที่จังหวัดพังงา บ้านเกิดหัวหน้า “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” 

ตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่คลี่คลาย เมื่อ “ราเมศ รัตนะเชวง” เสนอตัวเป็นผู้

สมัคร ส.ส.ของพรรค แต่พรรคเตรียมคนไว้หมดแล้ว    

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส น่าเป็นห่วงมากที่สุด เมื่อการเลือกตั้งปี 62 พรรคประชาชาติ

ได้ที่นั่ง 3 จังหวัด ไปครองจำานวนมากที่สุด รองลงมาเป็นพรรค

พลังประชารัฐ และเหลือไว้ให้พรรคประชาธิปัตย์เพียง 1 ที่นั่ง จาก 

“อันวาร์ สาและ” ส.ส.ปัตตานี

มาครั้งนี้ “นิพนธ์ บุญญามณี” ขุนพลประชาธิปัตย์ที่

ดูแลกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ไม่รู้จะโดนสอยหรือไม่ จากคดีรถซ่อม

บำารุงทาง สมัยเป็นนายก อบจ.สงขลา ต้องคอยดูว่าภายหลัง

จากที่ ป.ป.ช.ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว ศาลจะมีคำาสั่งใดออกมา

อย่างไรบ้าง ทว่า จังหวัดที่น่าจะเป็นกังวลน้อยที่สุด เห็นจะเป็น 

“นครศรีธรรมราช” ว่ากันว่าคนคุมจังหวัดนี้แข็งแกร่งและเก๋า

พอตัว ส่วนความเคลื่อนไหวที่จังหวัดชุมพรต้องยกให้กลุ่ม “ลูก

หมี” ชุมพล จุลใส ทราบว่าไม่ไปพลังประชารัฐแน่นอน แต่จะอยู่

กับประชาธิปัตย์ หรือพรรคอื่น ยังไม่ทราบ

นี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆ ของ “ประชาธิปัตย์” ที่เคยครองใจ

ชาว กทม.และคนใต้มานานนับสิบๆ ปี แต่มาวันนี้ตำานานมนต์รัก

อาจเริ่มจืดจาง เพราะเริ่มมีการปันใจให้กับพรรคอื่น เช่น ภูมิใจ

ไทย พลังประชารัฐ ก้าวไกล เป็นต้น ฉะนั้นการแข่งขันเที่ยวหน้า

คนปักษ์ใต้ก็อาจจะเลือก ส.ส.เขตเป็นพรรคอื่น แต่เลือกบัญชีราย

ชื่อ “พรรคประชาธิปัตย์”

ฉะนั้น เวลาปัจจุบันที่ยังได้เป็นรัฐมนตรีก็เร่งสร้างผลงาน 

ขจัดทุกข์ บำารุงสุขให้ราษฎร ดูแลของแพง ช่วยเหลือเกษตรกร 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และปัญหาในมิติสังคมให้ถูกจุดด้วย.

ติกาการเลือกตั้งชัวร์ว่ามีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งเลือก 

ส.ส.ที่ชอบ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำาหนดให้มี 400 คน ส่วน

อีกใบเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือที่เข้าใจอีกอย่างว่าคือ

การเลือกพรรคที่ใช่นั่นเอง โดยรัฐธรรมนูญกำาหนดให้มี 100 คน

ขณะนี้เรื่องที่ยังไม่จบคือ “วิธีการคิดคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ” แม้รัฐสภาจะลงมติโหวตเลือกหาร 500 แต่ก็ต้องลุ้น ศาลฎีกา 

ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องจะเห็นอย่างไร จะใช้

เลขใด “หาร” กับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดของประเทศ

ทางคณะกรรมาธิการท่ีพิจารณาเรื่องน้ียืนยันว่า ต้อง 100                                                                                             

เท่านั้น แต่ท้ายที่สุด เมื่อนำาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา กรรมาธิ 

การบางคนที่เห็นด้วยกับ 100 หาร พร้อมกับสมาชิกรัฐสภาเปลี่ยน

ใจ ยกมือโหวตสนับสนุน สูตรหาร 500

ฉะนั้นจึงจบที่ว่า การคิดคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คือ นำา

คะแนนบัญชีรายชื่อของทุกพรรคมารวม แล้วหารด้วย 500   

ความจริงที่ว่าการเอา 500 มาหาร จะทำาให้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 

1 คน ใช้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าใช้ 100 หารนั้น ถูกต้องแล้ว แต่ไม่

ได้แปลว่า  สูตรดังกล่าวจะทำาให้พรรคขนาดเล็กหรือพรรคเกิดใหม่

มีที่ยืนในสภามากกว่า  อย่าลืมว่า  “ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มีแค่  100  คน

เท่านั้น”  

พรรคการเมืองขนาดใหญ่และพรรคการเมืองขนาดกลางที่

ประชาชนคุ้นเคยต่างหากที่จะได้เปรียบ ยกเว้นแต่ว่าพรรคเล็กจะ

กลายเป็นกระแส หรือเข้าตาประชาชน เขาจึงจะหันมาเหลียวมอง

สังคมไทยส่วนใหญ่ชอบเดินสายกลาง รักความสงบของ

ประเทศ ชอบความประนีประนอม ก็มักจะแบ่งว่าใบหนึ่งกาให้

ฝ่ายซ้าย อีกใบกาให้ฝ่ายอนุรักษนิยม ทั้งยังมองว่าเป็นการถ่วง

ดุลอำานาจระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วย

นอกเสียจากประชาชนจะอดทนกับการกระทำาของฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดไม่ได้ ทั้งพฤติกรรมเอาแต่เล่นการเมือง ความปลิ้นปล้อน 

ตลบตะแลง การบริหารประเทศล้มเหลว ถ้าเป็นเช่นนั้นชาวบ้าน                                                                                    

ก็อาจจะเทคะแนน ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งหมด

ภายใต้กติกานี้ สำาหรับพรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้งครั้ง

หน้าการใช้สูตรหาร 500 ได้มากกว่าเสีย จะเห็นว่าฐานเสียงหลัก

อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ทั้งหมด แต่การเลือกตั้งท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

เลือกตั้ง ปชป.เจองานหิน

หวังหาร 500 ช่วยเพิ่ม ส.ส.

ก

อมูลเปิดสาธารณะ (Open Data) คือ ข้อมูลที่พัฒนาขึ้น

มาจากงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (โดยมากมักเป็น

องค์กรของรัฐ) แต่นำามาเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้นำาไป

ใช้งานต่อได้ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อจำากัด ทั้งนี้ ไม่เป็นข้อมูล

ส่วนบุคคล หรือมีการนำาเอาข้อมูลที่ชี้บ่งจำาเพาะบุคคลออก

ไปเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว เช่น ข้อมูลระดับน้ำาในเขื่อนและแม่น้ำา 

ข้อมูลระดับ PM 2.5 ข้อมูลปริมาณการจราจรบนท้องถนน ข้อมูล

การนำาเข้าส่งออกของสินค้าแยกตามประเภท ข้อการจดทะเบียนรถ

ประเภทต่างๆ ข้อมูลการจัดเก็บภาษี และรายจ่ายของภาครัฐ

การเปิดข้อมูลให้สาธารณะนำาไปใช้ประโยชน์ โดยไม่มีเงื่อนไข 

นอกจากเป็นการแสดงความโปร่งใสแล้วยังเป็นการนำาใช้จ่ายเงินภาษี

ของประชาชนให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วย คืออนุญาตให้ภาค

เอกชนและประชาชนนำาไปใช้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

สร้างประโยชน์ย้อนกลับไปยังเจ้าของเงินภาษี

ปัจจุบันสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานกลางที่ทำา

หน้าที่ดูแลพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึ่งมีหน้าเว็บอยู่ที่ data.

go.th ให้บริการสืบค้นและดาวน์ โหลดชุดข้อมูลเปิดที่หน่วยงานต่างๆ 

ของภาครัฐนำามาเก็บรวบรวมไว้ ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ปัจจุบันเว็บ data.go.th ได้รับการพัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่นที่ 3 

แล้ว และมีความสามารถวัดค่าสถิติต่างๆ ได้ เช่น จำานวนการเข้าชม

ข้อมูลแต่ละเรื่อง จำานวนครั้งการดาวน์ โหลด การเชื่อมต่อไปยังแหล่ง

ข้อมูลต้นทางโดยตรง โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่จำาเป็นต้องนำา

ข้อมูลมาฝากไว้ยังเว็บ data.go.th เป็นครั้งๆ อีกต่อไป

สำาหรับความคืบหน้าการดำาเนินงาน (25 มิ.ย.2565) สามารถ

สรุปได้เบื้องต้นดังนี้

1.จำานวนชุดข้อมูลเปิด (สะสม) ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 6,852 ชุด

ข้อมูล เพิ่มขึ้น 191% เทียบกับปี 2564

a.ปี 2563 : จำานวน  910 ชุด

b.ปี 2564 : จำานวน 3,256 ชุด

2.จำานวนหน่วยงาน (สะสม) ทั้งหมด 353 หน่วยงาน เพิ่มขึ้น 

111% เทียบกับปี 2564

a.ปี 2563 : จำานวนหน่วยงาน (สะสม) 158 หน่วยงาน

b.ปี 2564 : จำานวนหน่วยงาน (สะสม) 318 หน่วยงาน

3.ข้อมูลยอดนิยมที่มีการเข้าชมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

3.1 รายงาน COVID-19 ประจำาวัน

3.2 แบบฟอร์มคำาขอดำาเนินการทางทะเบียนรถยนต์

3.3 จำานวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่

3.4 ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

3.5 ศูนย์รวมข้อมูล สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร (ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ) ได้เข้าหารือกับสำานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมข้อมูลเปิดสาธารณะในความดูแลของ

กรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ โดย

หลังจากหารือเพียง 3 วัน กรุงเทพมหานครได้ทำาการเปิดข้อมูล

การใช้จ่ายงบประมาณขึ้นสู่เว็บไซต์ data.bangkok.go.th เป็นที่

เรียบร้อย และเว็บดังกล่าวยังได้รวบรวมชุดข้อมูลเปิดอื่นๆ ไว้กว่า 

400 ชุดข้อมูล ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำาคัญของการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ    

ในแง่ของการส่งเสริมการให้บุคลากรภาครัฐนำาข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการทำางานของภาครัฐ 

ทางสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มอบหมายให้สถาบันนวัตกรรม

และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute 

: DIGI) ดำาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน DIGI Data Camp ซึ่งมี

เงื่อนไขการเข้าร่วมคือเป็นบุคลากรภาครัฐ และต้องนำาข้อมูลของ

ภาครัฐหรือของหน่วยงานตนเองมาทำาการวิเคราะห์ทำารายงานด้วย

ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล  โดยมีจำานวนทีมที่สมัครรอบแรกถึง 229 ทีม 

(รวม 782 คน) จาก 20 กระทรวง และผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำานวน 

197 ทีม มีการเสนอหัวข้อเข้าร่วมแข่งขันครอบคลุมด้านต่างๆ 6 ด้าน 

คือ การเกษตร (14 ทีม) การศึกษา (16 ทีม) สวัสดิการประชาชน (26 

ทีม) สุขภาพ (27 ทีม) การมีส่วนร่วมและความโปร่งใส (35 ทีม) และ

ด้านเศรษฐกิจ (79 ทีม)

ในระยะเวลา 2 เดือนแรก จะเป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และเล่าเรื่องด้วยข้อมูล มีการคัดเลือก 

8 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบพี่เลี้ยงอย่างเข้มข้น และนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการเพื่อตัดสินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท

สำาหรับการบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลเปิดในยุคถัดไปจะ

เป็นแนวทางแบบ decentralized คือ จะเป็นการเปลี่ยนจากการมี

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดทำาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงแหล่งเดียว 

เป็นระบบบริการค้นหาชุดข้อมูลเปิดจากอินเทอร์เน็ต (open data 

search engine) ซึ่งไม่จำาเป็นต้องให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมาทำาการ

ลงทะเบียนหรืออัปโหลดข้อมูลมาจัดเก็บที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดอีกต่อ

ไป โดยระบบบริการค้นหาชุดข้อมูลจะมีช่องทางสำาหรับใช้สืบค้นและ

ประเมินคุณภาพโครงสร้างข้อมูล (ตามหลัก Machine readable) ให้

ด้วยอัตโนมัติ ก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจเลือกดาวน์ โหลดนำาไปใช้.

โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

และผู้อำานวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล 

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  monsak@dga.or.th , 

https://www.facebook.com/monsaks/

‘ความก้าวหน้า’

วงการข้อมูลเปิดสาธารณะ

“การเปิดข้อมูลให้สาธารณะนำาไปใช้ประโยชน์           

โดยไม่มีเงื่อนไข นอกจากเป็นการแสดงความ

โปร่งใสแล้วยังเป็นการนำาใช้จ่ายเงินภาษีของ

ประชาชนให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วย คือ

อนุญาตให้ภาคเอกชนและประชาชนนำาไปใช้ต่อ 

ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างประโยชน์

ย้อนกลับไปยังเจ้าของเงินภาษี”
ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
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3บทความ-ในประเทศ

ม่รู้เป็นเอฟเฟกต์หลังผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำาปาง 

หรือเปล่า ท่ีพรรคเศรษฐกิจไทย นำาโดย นัส-ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค พ่ายแพ้ ชนิดหักปากกาเซียนให้

แก่ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย การเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ีแม้จะเป็น

เพียงเสียงเดียว และอายุรัฐบาลท่ีเหลือไม่ถึงปี ไม่ว่าข้ัวฝ่ายค้าน 

ฝ่ายรัฐบาล ใครได้รับชัยชนะก็ไม่มีผลต่อการรวมเสียงของท้ังสอง

ข้ัว แต่ว่ากันด้วยเรื่องศักด์ิศรี มัน

ยอมไม่ได้ เมื่อผลออกมาเป็นเช่น

น้ี ฝ่ายชนะดีใจ ฝ่ายแพ้เศร้าใจ 

พร้อมกับเตรียมวิเคราะห์ทบทวน

บทเรียนท่ีเกิดข้ึน  

หลังเศรษฐกิจไทยพ่ายศึก

ลำาปาง มีกระแสข่าวอย่างหนาหู 

พรรคเศรษฐกิจไทยท่ีมี เดอะ

นัส เป็นแกนนำาร่วมกับอีก 14 

ส.ส. เตรียมถอนตัวจากพรรคร่วม

รัฐบาล แล้วมาจับมือกับพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วแสดงตัวให้มันชัดเจนกันไปเลย 

เพราะอย่างท่ีบรรดานักเลือกต้ังรู้ ตัวเศรษฐกิจไทยอยู่ฝ่ังรัฐบาล 

แต่ใจน้ันลอยไปอยู่กับฝ่ายค้านต้ังนานแล้ว 

พรรคเพื่อไทยพอทราบข่าว อาจจะได้พันธมิตรใหม่ทางการ

เมือง งานน้ีจะดีใจ เสียใจ หรือเฉยๆ ดี ตามหน้าสื่อก็เป็นธรรมดาท่ี 

ส.ส.-แกนนำาพรรคเพื่อไทย จะต้องออกอาการดีใจ อ้าแขนรับ แต่

ลึกๆ แล้วอาจมองอีกมุมก็เป็นได้ พรรคเพื่อไทยพอรู้เศรษฐกิจไทย

จะมาร่วมงานด้วย จำานวนเสียงอาจยังไม่มากพอล้มรัฐบาล ทว่าใน

เชิงจิตวิทยา มันก็พอทำาให้ฝ่ายค้านกระชุ่มกระชวยอยู่ไม่น้อย  ได้

โอกาสส่งสัญญาณเย้ยหยันไปยังฝ่ายรัฐบาลทันที  

โดยเฉพาะ บ๊ิกทิน-นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค 

และประธานวิปฝ่ายค้าน ระบุว่า  

“…เป็นส่ิงท่ี พล.อ.ประยุทธ์ต้องทบทวน เพราะเมื่อมี

พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเช่นน้ี เป็นรัฐบาลอื่นต้องพิจารณาตัว

เองแล้ว และเชื่อว่าปรากฏการณ์พรรคเศรษฐกิจไทยท่ีถอนตัว

เช่นน้ี หลายพรรคคงพิจารณาว่าจะเดินตามแนวทางน้ีด้วยหรือ

ไม่ ใน 2 ปัจจัยคือ ทุกคนรู้ถึงผลการเลือกต้ังหลายคร้ังท่ีผ่านมาถึง

การปฏิเสธรัฐบาลมีมากข้ึนเรื่อยๆ  ใครยังอยู่ต่อก็จะโดนร้องย้ีไป

ด้วย ตามสำานวนไทยท่ีบอกว่า ทองคำาถ้าอยู่ใกล้ตะก่ัวก็จะหมอง 

และประเด็นท่ี 2 คือ การอภิปรายคร้ังน้ี ความนิยมของรัฐบาลย่ิง

จะตกต่ำาลงไปอีก เมื่อใกล้การเลือกต้ังโอกาสท่ีเห็บเหาจะโดดหนี

จากหมาป่วยเกิดข้ึนได้สูง ดังน้ันวันน้ี พล.อ.ประยุทธ์ต้องคิดว่าจะ

เลือกจังหวะท่ีจะลงอย่างไรตอนไหน ให้ตัวเองเสียหายน้อยท่ีสุด”  

จำานวนเสียง จำานวนมือ ยังไม่พอโหวตล้มรัฐบาลประยุทธ์

ในสภา แต่ถ้าว่ากันเรื่องฝีปาก ก็ต้องขอข่มขวัญกันเสียหน่อย ถือ

เป็นการวอร์มซ้อมอภิปรายไปในตัว.

ม้าไม้

โดดหนี

ไ

ศาลให้ประกันส.ก.ก้าวไกลคดีอนาจาร

 คิดเล่น ‘เรื่องพลังงาน’

สุทิน คลังแสง

ลังงาน” เป็นเรื่องธรรมชาติก็จริง

แต่ตอนน้ี “พลังงาน” กลายเป็นเรื่อง “ความเป็น-ความ

ตาย” ของมนุษย์โลกไปแล้ว

สำาหรับเมืองไทย......

น้ำามันย่ิงแพง รถย่ิงมาก วันหยุดด้วยแล้ว ถนนแทบทุกสาย 

กลายเป็น “แพขนานยนต์” ติดหนึบเป็นกาวตราช้าง

มีแต่เสียงบ่น...ไม่มีจะกิน 

แต่รถหรู-ราคาแพง “ป้ายแดง” กลับพร่ึบเกลื่อนถนน บาดหู-

บาดตา (กู) เหลือเกิน 

น่ีเพราะ “พิษเศรษฐกิจ” ยุคนายกฯ ประยุทธ์แท้ๆ!

“บริหารยังไง” ของแพง-เงินเฟ้อ แต่ตามห้างคนกลับแน่นยังกะ

งานวัดฝังลูกนิมิต ร้านอาหารดังๆ เง้ีย เหมือนให้กินฟรี

ย่ิงแบรนด์เนมออกใหม่ ราคาเป็นพัน-เป็นหมื่น เข้าคิวกันยาว

ต้ังแต่ถนนตกยันท่าเตียน!

รัฐบาลเฮงซวย บริหารล้มเหลว เงินเฟ้อ เศรษฐกิจพัง  ของแพง 

ชาวบ้านกำาลังจะอดตาย

ประยุทธ์...ออกไป ประยุทธ์ออกไป!

น่ีเป็นงานท่ี “สังคมเมากาว” รับออร์เดอร์มาป่ันทวีต ติดแฮชแท็ก                                                                                        

รายวัน แถมด้วย hate speech ท่ีผู้จ้างจะป้ันคำามาให้อีกตะหากแต่ละ

คร้ัง

ถ้าย้อนกลับไปยุค “รัฐบาลพลเอกเกรียงศักด์ิ” ๔๐ กว่าปีท่ีแล้ว 

ตอนน่้ัน เกิดวิกฤตน้ำามันโลกแบบน้ี จากเหตุการณ์ “สงครามอ่าว

เปอร์เซีย” ระหว่างอิรัก-คูเวต

ยุคน้ัน ถึงแพง คนก็มีเงินซ้ือ

แต่รัฐบาลไม่สามารถจัดหาน้ำามันมาให้คนได้ซ้ือเพียงพอ ถึงข้ัน

ต้องปิดไฟบางเวลา จนเกิดเพลง “น้ำามันขาดแคลน คุยกับแฟน ก็ต้อง

ดับไฟ” ขนาดน้ัน

มันเป็น “วิกฤตเฉพาะหน้า” ของประเทศ 

เพราะประเทศเราไม่มีแผนทางธุรกิจพลังงาน ทำาหน้าท่ีคอย

จัดหาน้ำามันเก็บเป็น “คลังสำารอง” ทางความม่ันคงยามฉุกเฉิน 

เกิดวิกฤตพลังงานทีไร ประเทศจึงวุ่นวายทีน้ัน!

เหตุก็มาจาก เรา “แพ้แต่ชนะ” สงครามมหาเอเชียบูรพา 

สหรัฐฯ-อังกฤษเขาห้ามไทยค้าขายน้ำามัน 

ท้ังประเทศจึงมีแต่ เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ม้าบิน ซ่ึงเป็นของ

ฝร่ังต่างชาติท้ังน่้ัน

จนกระท่ัง “จอมพลสฤษด์ิ” ปฏิวัติ “พ.ศ.๒๕๐๐”

ปิดยุคอำานาจ “คณะราษฎร ๒๔๗๕” ยึดครองประเทศ ขับ

ไล่ “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” หน่ึงใน “คณะก่อการ” ท่ีล้มระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ แล้วสถาปนา “ระบอบประชาธิปไตย” ออกไป

แต่เน้ือแท้-เน้ือใน พวกคณะราษฎร “ยึดอำานาจพระมหา

กษัตริย์” ไปแล้ว

ก็ “เอากันเอง”

จากวิกฤตน้ัน พลเอกเกรียงศักด์ิก่อต้ัง “การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย” หรือ ปตท.ในปัจจุบันน้ีข้ึน ปี พ.ศ.๒๕๒๑  

เพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับการใช้ในประเทศและมีสำารองยาม

วิกฤต ท้ังให้จัดหาแหล่งพลังงาน เป็นภารกิจเพื่อความม่ันคงทางพลังงาน

ของชาติ

ภารกิจน้ัน เป็นรูป-เป็นร่าง ในยุค “ป๋าเปรม”

คือ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” เป็นนายกฯ ต่อจากพลเอกเกรียงศักด์ิ 

ท่านจัดกระบวนทัพสานงานด้านพลังงานต่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

ปตท.นอกจากทำาหน้าท่ี “คลังพลังงาน” ให้ประเทศแล้ว  การหา

แหล่ง สำารวจ-ขุดเจาะ เพื่อนำาประเทศยืนบนลำาแข้ง 

พลังงานของตัวเอง เร่งรีบทันที

ก็สำารวจพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

ป๋าเปรม ต่อยอดธุรกิจพลังงาน เร่ิมโครงการ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” 

ควบคู่

นำาประเทศสู่คำาว่า “โชติช่วงชัชวาล” ด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ี

ย่านแหลมฉบังทันที

ไทยเรากินบุญ “โชติช่วงชัชวาล” ของป๋าเปรมมาร่วม  ๔๐ ปี ใกล้

หร่ีดับลงทุกที

“การเงิน-การคลัง” ประเทศ “แข็งแกร่ง-ม่ันคง” มาตรฐานโลก 

ไม่มีใครจะทำาให้ล้มละลายได้ในวันน้ี แม้วัน-สองวันน้ี เราถูกโจมตีค่าเงิน

บาทอย่างหนักก็ตาม

น่ันก็เพราะ ไทยเรา “ซ้ือบทเรียน” ราคาแพงมาจากวิกฤต “ต้มยำา

กุ้ง” เมื่อปี ๒๕๔๐

ทำานองเดียวกัน “พลังงาน” ไทยเรา “ท่ีแข็งแกร่ง-ม่ันคง” แม้เกิด

วิกฤตสงคราม “ยูเครน-รัสเซีย” ขณะน้ี ประเทศก็ไม่ขาดแคลนพลังงาน

น่ันเพราะ “วิกฤตพลังงาน” จากสงครามอ่าวเปอร์เซียเป็นบทเรียน 

และ “พลเอกเกรียงศักด์ิ-ป๋าเปรม” วางรากฐาน “ความม่ันคงทางพลังงาน” 

ไว้ให้ผ่าน ปตท.

จากเงินทุนแค่ ๒ หมื่นล้าน เมื่อ ๔๔ ปีท่ีแล้ว

ตอนน้ี ปตท.จาก “พลังงานชาติ” โตเป็น “พลังงานข้ามชาติ” ระดับ

โลก ด้วยเงินทุนกว่าล้านล้านบาทแล้ว

จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพ้ืนฐาน ในรอบ ๘ ปีมาน้ี  “พลเอก

ประยุทธ์” ต่อยอดโครงการ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” ยุคป๋าเปรม ด้วยโครงการ 

EEC เป็นอุตสาหกรรมนวัตกรรมรองรับสังคมโลกอนาคต

ปตท.ก็ก้าวสู่ยุค “พลังงานอนาคต” ท้ังผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและ

ปิโตรเลียมข้ันสูง 

ขณะเดียวกัน ก็ “แตกโต” จากธุรกิจพลังงาน สู่ธุรกิจนวัตกรรมต่าง

แขนง “วิจัย-พัฒนา” ด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง

คบเพลิง “โชติช่วงชัชวาล” จากยุคป๋าเปรมท่ีกำาลังหร่ีดับ EEC จาก

ริเร่ิมนายกฯ ประยุทธ์ ก็เร่ิมประกายแสงสู่ “ทางช้างเผือก” อีกคร้ัง

ธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรม รวมท้ังธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรม

ไทย

กำาลังพุ่งสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ แบบ “โชติช่วงจักรวาล”! 

แต่ ปตท.คล้ายคน “ทำาบุญไม่ข้ึน”

วิกฤตพลังงาน “บ้านอื่น-เมืองอื่น” ด้ินพล่าน “ไม่มีพลังงานใช้” 

เหมือนไทยเรา ตอนปี ๒๕๒๐-๒๕๒๓

แต่ไทย “ปตท.” ในฐานะผู้จัดหา ย่ีห้อเป็นประกันประเทศไม่

ขาดแคลนพลังงานเลย แต่ด้วยภาวะวิกฤตสงคราม ทำาให้ต้อง “แพง

ท้ังโลก” เท่าน้ัน

แทนท่ีจะเข้าใจ........

กลับเหมือน “ได้คืบ-เอาศอก” ไม่ขาดแคลนแล้ว แต่กูต้องได้

เติมราคาถูกด้วย 

ท้ังท่ีราคาหน้าป๊ัมและค่าการกล่ัน “รัฐบาลกำาหนดเอง” ท้ังน้ัน 

ปตท.ไม่มีสิทธ์ิ 

แต่ ปตท.กลับเป็นท่ีรองรับอารมณ์สังคม ถูกด่า ถูกค่อนขอด ท้ัง

ข้ึน-ท้ังล่อง ถูกลากไปโขกสับทางการเมือง

ความจริง ทุกวันน้ี ปตท.ใกล้เป็น “มูลนิธิประเทศ” เข้าไป ทุกที 

ข้ีไม่ออก-เย่ียวไม่ออก “บอก ปตท.”

แล้ว ปตท.ก็ต้องจัดให้

ฝนตก แดดออก น้ำาท่วม น้ำาแล้ง ไฟไหม้ อุบัติภัย ผดุงสังคม การ

ศึกษา ปลูกป่า กระท่ังว่ากองทุนน้ำามันหมด

ก็ต้อง “ปตท.”!

คิดแล้วเสียวแทน น่ีถ้าหากวิกฤตพลังงานจาก “ยูเครน-รัสเซีย” 

ปตท.จัดหาพลังงานมาป้อนประเทศไม่พอ เหมือนยุคเกรียงศักด์ิละก็

ต้ังแต่ CEO โด่ง “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ท้ัง ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

ประธานบอร์ด ปตท.ไม่ถูกจับ “แล่เน้ือเอาเกลือทา” รึน่ัน!?

การท่ี ปตท.เข้าลักษณะ “ทำาคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” ผม

ว่า อย่าน้อยใจไปเลย

น่ันคือการเสริมหนุนให้คน ปตท. “ตบะบารมี” แก่กล้าข้ึนเรื่อยๆ 

ชัชชาติเขายัง “ทำางาน ทำางาน ทำางาน” แล้วได้เป็น “ผู้ว่าฯ ไลฟ์สด”

ปตท.ก็ต้อง “ทนให้นาน ทนให้นาน ทนให้นาน” ระลึกถึงพระราช

ดำารัสในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ท่ีให้ “ปิดทองหลังพระ” เข้าไว้

ปิดไปเรื่อยๆ.....

แล้วทองจะล้นจากด้านหลังทะลักออกไปด้านหน้าปรากฏให้คน

เห็นเอง!

เงินเฟ้อ-บาทอ่อน เซียนเขาแนะให้ไปซ้ือดอลลาร์ ถ้าผมถูกหวย 

“แอปเป๋าตัง” งวดน้ี

ได้ก่ีล้าน ทุ่มลงทุนซ้ือหุ้น ปตท.ท่ีราคาถูกๆ ตอนน้ีเก็บไว้เป็น

มรดกเลย

เพราะผมมองว่า ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า การแตกไลน์ข้ามสายพันธ์ุ

พลังงานสู่ “ธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรม” ของ ปตท.

ต้องบอกว่า “อนาคต ปตท. = อนาคตประเทศ” ขนาดน้ันเลย!

-เปลว สีเงิน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เป็น “คณะราษฎรทรราช” ใต้หนัง “ประชาธิปไตย” คลุม!

เมื่อส้ินยุคคณะราษฎร ๒๔๗๕ จอมพลสฤษด์ิก็เจรจาสหรัฐฯ ขอ

ยกเลิกเงื่อนไขผูกมัดไทยน้ัน

แต่รัฐบาลก็ไม่มีแผนสร้าง “ความม่ันคง” ทางพลังงานใดๆ นอกจาก

มีป๊ัมสามทหาร ขุดเจาะท่ีฝาง

ตอนน้ัน ไทยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมเครื่องจักรเพื่อการส่งออก มี

แต่ ข้าว ดีบุก ไม้สัก ยางพารา (ของไทยแต่ฝร่ังเจ้าของ) ยืนพ้ืน

ความม่ันคงด้านพลังงานประเทศ ยังคงฝากไว้กับเชลล์  เอสโซ่ คาล

เท็กซ์ ของต่างชาติ อย่างเดิม 

เปรียบก็ประมาณว่า ไทยเหมือนเต่า ไม่มีไม้ คือปัญหาอุปสรรคแยง

ตูด ก็ไม่คิดคลาน 

น้ำามันตามป๊ัมตอนน้ัน ปี ๒๕๑๐ ก็ยังลิตรละแค่ ๓  บาท “แพงสุด” 

ก็ไม่รู้จะ “คิดยาว” ไปเพื่ออะไร นิ 

ถ้าใช้ศัพท์ยุคน้ี ก็ต้องบอกว่า ผู้นำาเก็บ “วิสัยทัศน์ด้านพลังงาน” ไว้

ในล้ินชัก

จนหลัง ๖ ตุลา ๑๙ 

ระหว่างปี ๒๕๒๐-๒๕๒๓ ยุครัฐบาล “พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์” 

เกิดวิกฤตพลังงานรอบ ๒ จาก “สงครามอ่าวเปอร์เซีย” ระหว่างอิรัก-คูเวต

ความท่ี “พลังงานประเทศ” ฝากไว้กับหัวจ่ายตามป๊ัมน้ำามัน สงคราม

อ่าวระเบิดตูม น้ำามันก็ขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ ไปเท่าน้ัน

คนไทยเจ๊ียวท้ังประเทศ 

เดินขบวน ประท้วงรัฐบาลไม่มีน้ำายา ฝ่ายค้านใช้ข้อมูล “ท้ังจริง-ท้ัง

เท็จ” เปิดอภิปรายสับแหลกรัฐบาล 

ถึงข้ันนักการเมืองปากฉกาจท่ีวายชนม์ไปแล้วใช้ “เทเลกซ์อัปยศ” 

คือปลอมข้ึนเอง เป็นข้อมูลยำาใหญ่

นายกฯ เกรียงศักด์ิ “ลาออก” กลางสภา!

แต่ก่อนหน้าลาออก พลเอกเกรียงศักด์ิ ตระหนักถึง “ความม่ันคง

ประเทศ” ด้านพลังงานในอนาคต

“ชาติเสือต้องฝากลาย ชายชาติทหารต้องฝากชื่อ”

“พ

เสื้อคลุมสีดำา สลับใส่และถอด

หมวกแก๊ปสีดำากับญาติตลอด

เวลา กระทั่งพนักงานสอบสวน

ทำาการพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จสิ้น 

ได้ควบคุมตัวนายอานุภาพซึ่ง

ให้การปฏิเสธนำาส่งศาลอาญา

กรุงเทพใต้ทันที เพื่อให้ศาล

พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือ

ไม่ เบื้องต้นทนายความและ

ญาติของนายอานุภาพยืนยันผู้

ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าว

หา

ต่อมาท่ีศาลอาญากรุงเทพ                                                      

ใต้ พนักงานสอบสวน สน. 

ทุ่งมหาเมฆ นำาตัวนายอานุภาพ 

ผู้ต้องหา มาฝากขังครั้งแรกเป็น

เวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 13-24 

ก.ค.65  เนื่องจากต้องสอบพยาน

อีก 6 ปาก และรอตรวจผลพิมพ์

มือผู้ต้องหา

ทั้งนี้ พฤติการณ์กล่าวคือ 

ก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11  ก.ค.65 

ผู้ต้องหาได้พาผู้เสียหายพร้อม

พวกรวม 4 คน ขึ้นไปที่ห้องพัก

ย่านเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

ในช่วงเวลาประมาณ 21.00-

23.00 น. ขณะที่อยู่ ในห้อง

ดังกล่าว ผู้ต้องหาได้ชักชวนผู้

เสียหายกับพวกดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ในระหว่างนั้นผู้

ต้องหาได้เข้ามานั่งใกล้ชิดผู้

เสียหาย ทำาการใช้มือขวาโอบ

ตัวผู้เสียหาย ล้วงเข้าไปในเสื้อ

จับหน้าอกของผู้กล่าวหา จาก

นั้นขณะผู้เสียหายเข้าห้องน้ำา 

ผู้ต้องหาได้ติดตามเข้าไปกอด

หอม ซุกไซ้บริเวณซอกคอ จับ

หน้าอกจากภายนอกเสื้อของผู้

เสียหาย หลังเกิดเหตุผู้ต้องหา

ได้พาผู้กล่าวหากับพวกไปส่งยัง

บ้านพัก  ภายหลังผู้เสียหายได้

ติดต่อไปยังบุคคลที่รู้จัก พาผู้

กล่าวหามาร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวน ประสงค์ดำาเนินคดีกับ

ผู้ต้องหาถึงที่สุด

ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหา

ให้การปฎิเสธ การกระทำาของ

ผู้ต้องหาเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  

278 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.

2550 ศาลพิจารณาคำาร้องแล้ว

อนุญาตฝากขังได้ ต่อมาผู้ต้องหา

ได้ยื่นคำาร้องพร้อมหลักทรัพย์

เป็นเงินสดขอปล่อยชั่วคราว 

โดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้

ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่าง

สอบสวนได้ หากผิดสัญญา

ประกันให้ปรับ 100,000 บาท.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 

พรรคสร้างอนาคตไทย  (สอท.) 

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น เรื่องอนาคตตลาดคาร์บอน 

(Carbon Market) แนวทางและ

วิธีการดำาเนินการจัดการคาร์บอน 

โดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้า

พรรค กล่าวว่า ปัญหาก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องใหญ่

ของประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศต่างๆ ได้เรียกร้องให้มี

มาตรการในการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ต้องครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ 

ดังน้ันการจัดทำากฎหมายสภาพ

ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงจะต้อง

เป็นนโยบายท่ีเร่งด่วน และต้อง

เป็นกฎหมายท่ีทันสมัย สามารถ

ใช้บังคับได้ในทุกภาคเศรษฐกิจ

ของไทย ไม่ใช่เป็นแบบต่างคน

ต่างทำาอีกต่อไป  ต้องมองในเชิง

นโยบายและการบริหารจัดการ 

ต้องมีโต้ โผดำาเนินการอย่าง

จริงจัง เพราะหากไม่มี เมื่อเอกชน

จะขยับทีก็ต้องถอยคร่ึงก้าว ถอย

สองก้าว เพราะรัฐไม่ชัดเจน ตน

มองว่าคณะกรรมการท่ีข้ึนกับ

สำานักนายกรัฐมนตรีอำานาจไม่พอ                                                 

ดังน้ันต้องมีตัวกลาง ไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยงานลักษณะไหนก็ตาม 

แต่ท่ีสำาคัญคือ 1.ต้องวิเคราะห์

ให้ชัดเจนว่าผลกระทบต่อประ

เทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร 

ประเทศต้องการปรับเปล่ียน                                      

2.ต้องให้เอกชนเข้าร่วมต้ังแต่ต้น 

และ 3.เรื่องการสื่อสารให้คนไทย 

เข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวกระทบต่อ

เขาอย่างไร.

ย้ำาปชช.วางแผนเที่ยว

วันหยุดยาวปลอดภัย
ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ให้

กำาลังใจการทำางานของทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำานวยความ

สะดวกประชาชนเดินทางอย่าง

ปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว หลัง

รับรายงานว่าการเดินทางใน

ประเทศคึกคัก เชื่อมั่นว่าจะมี

ส่วนสำาคัญกระตุ้นเศรษกิจ เกิด

เงินหมุนเวียน สร้างรายได้ให้ผู้

ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ในประเทศ ซึ่งในช่วงการหยุด

ยาวนี้พบว่ามีประชาชนเดินทาง

จำานวนมาก คาดว่าจะเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้

พอสมควร อย่างไรก็ดี ขอให้ทุก

คนที่เดินทางวางแผนการท่อง

เที่ยวและเดินทางให้ดี 

นายธนกรกล่าวอีกว่า                                                      

บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.)  

รายงานว่า วันหยุดยาวตลอด

เดือนกรกฎาคมน้ี บขส.ได้เตรียม

ความพร้อมจัดรถโดยสาร รถ

ร่วมบริการฯ ให้เพียงพอกับ

ความต้องการของประชาชน 

โดยวันท่ี 13-17 ก.ค.65 คาด

ว่าจะมีผู้ โดยสารประมาณ 

55,000-60,000 คนต่อวัน หรือ

เพ่ิมข้ึน  20-30% จากช่วงก่อน

วันหยุดยาว ใช้รถโดยสาร รถ 

บขส. รถร่วมบริการฯ และรถตู้ 

ท้ังเท่ียวไปและเท่ียวกลับ รวม 

3,000 เท่ียว และเส้นทางท่ีมีผู้

โดยสารจองต๋ัวมากท่ีสุดคือเส้น

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาทิ ขอนแก่น, อุบลราชธานี, 

บุรีรัมย์ และนครพนม ซ่ึงกรม

ทางหลวง (ทล.) เปิดให้บริการ

ว่ิงฟรีช่ัวคราวบนทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) 

สายบางปะอิน-นครราชสีมาช่วง

ปากช่อง-สีค้ิว-ขามทะเลสอ ระยะ

ทาง  64 กิโลเมตร ในช่วงวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

ขาออกวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 

2565 และขาเข้าวันท่ี  15-17 

กรกฎาคม 2565 และช่วงวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา ขาออกวัน

ท่ี 28-29 กรกฎาคม 2565  และ

ขาเข้าวันท่ี 30-31 ก.ค.65 เพื่อ

แบ่งเบาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ทล. 

นายธนกรกล่าวว่า คาด

ว่าปริมาณรถในช่วงวันหยุดยาว

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.65 

รวม 5,375,727 คัน แบ่งเป็นขา

ออก 2,692,935 คัน และขาเข้า 

2,682,792 คัน คาดว่าวันที่ 13 

กรกฎาคม จะมีปริมาณจราจร

ขาออกสูงสุดประมาณ 589,586 

คัน และวันที่ 17 กรกฎาคม  จะมี

ปริมาณจราจรขาเข้า กทม.สูงสุด

ประมาณ  596,695 คัน ทั้งนี้ 

นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชน

วางแผนการเดินทาง ตรวจสอบ

สภาพรถ พักผ่อนให้เพียงพอ

ก่อนขับรถ มีน้ำาใจ ระมัดระวัง

อุบัติเหตุ และขอบคุณหน่วย

งานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ

เอกชนทุกคน ที่มีส่วนช่วยในการ

อำานวยความสะดวกการเดินทาง

ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและกลับ

ภูมิลำาเนาให้ประชาชน.

สอท.ลุยนโยบายลดคาร์บอน

เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 

ท่ี สน.ทุ่งมหาเมฆ พ.ต.อ.กฤษดา                                                         

มานะวงศ์สกุล ผกก.สน.ทุ่งมหา 

เมฆ เผยถึงกรณี หญิงสาวจำานวน 

4 ราย อายุระหว่าง 16-18 ปี เข้า

แจ้งความกับพนักงานสอบสวน

เพื่อให้ดำาเนินคดีกับนายอานุภาพ 

ธารทอง ส.ก.เขตสาทร พรรค

ก้าวไกล ว่าจากการสอบสวน

กลุ่มผู้เสียหายร่วมกับเจ้าหน้าท่ี

สหวิชาชีพ ซ่ึงได้มีการพิจารณา

พฤติการณ์การก่อเหตุแล้ว เบ้ือง

ต้นสรุปได้ว่าขณะน้ีมีผู้เสียหายท่ี

ตกเป็นเหยื่อคดีกระทำาอนาจาร 

จำานวน 1 ราย คือ น.ส.แอร์ (นาม

สมมุติ) อายุ 18 ปี  โดยคำาให้การ

ของเหยื่อระบุว่าถูกล่วงละเมิด

โดยการกอดและลูบคลำา จึง

มอบหมายให้พนักงานสอบสวน

ทำาการนัดนายอานุภาพเข้ามา                                             

รับทราบข้อกล่าวหากระทำา

อนาจารในช่วงสายวันน้ี ส่วนนาย

อานุภาพจะปฏิเสธหรือยอมรับ

ก็เป็นสิทธ์ิของเจ้าตัวท่ีสามารถ

กระทำาได้

ต่อมาเวลา 09.00 น. นาย

กทม. • ตำารวจสรุปพบเหยื่อ “ส.ก.ก้าวไกล” ทำาอนาจารแล้ว 1 ราย 

“อานุภาพ” ดอดพบพนักงานสอบสวนและถูกคุมตัวส่งศาล ปฏิเสธ

อนาจารสาว  ก่อนศาลให้ประกันตัวตีราคา 1 เเสนบาท 

พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ นำาตัวนายอานุภาพ ธารทอง ส.ก.พรรคก้าวไกล ผู้ต้องหาฐานกระทำา

อนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีฯ มาฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 12  วัน ระหว่างวันที่ 13-24 ก.ค.65 

ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้  ก่อนที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัว

อานุภาพพร้อมด้วยทนายความ

และญาติเดินทางมาถึงที่ โรง

พัก โดยรีบเดินเท้าเข้าไปภายใน

ห้องปฏิบัติงานของพนักงาน

สอบสวน และยังไม่ให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชนแต่อย่างใด คาดว่าจะ

ต้องมีการให้ปากคำากับพนักงาน

สอบสวนอีกอย่างน้อย 2-3 

ชั่วโมง

ภายหลังจากที่นายอานุ 

ภาพรับทราบข้อกล่าวหา และ

ใช้เวลาให้ปากคำาประมาณ 1 

ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นนายอานุภาพ

ซึ่งทีแรกเดินทางมาด้วยชุดเสื้อ

โปโลสีดำา ได้มีการพรางตัวไม่

ให้สื่อมวลชนจำาได้ด้วยการสวม



กวางโจว กอนท่ีแตละคนจะแยกยายกระจายตอไปยังเมืองตางๆ อีกที  

แตก็ตองผานดานมาตรการเขมดวยการกักตัวที่กวางโจว

จํานวน 14 วัน และไปกักตัวที่มณฑลของตัวเองเพิ่มอีก 7 วันเปน

อยางนอย สําหรับผมตองไปกักตัวที่เซี่ยงไฮเพิ่มอีก 7 วันกอนจึงจะ

กาวเทาเขาไปในมหาวิทยาลัยได 

ชวงที่กักตัวอยูกวางโจว อยูๆ ก็มีขาวดีมาวาทางการจีนใหเรา

กักตัวที่กวางโจวเหลือแค 10 วันพอ แลวคอยไปกักตัวตอที่เมืองจุด

หมายปลายทาง 

บางเมืองก็ใหเขามหาวิทยาลัยไดเลย 

แตในสวนมหาวิทยาลัยของผม ตองกักตัวเพิ่มอีกทั้งหมด 7 

วัน รวมเปนทั้งหมด 17 วันถวน  

ลดลงมาจากเดิม 5 วัน 

ก็ถือวาเปนขาวดีแหละมั้ง ฮาๆ 

สิน สิทธิสมาน

ตอนที่เดินทางไปถึงสนามบินกวางโจวเงียบมาก สนามบิน

จากเดิมเม� อปที่แลวหากนําเงิน 1,000 บาท ไปซื้อของจําเปนไดของ

มาครบตามที่ตองการ แตวันนี้ ตองจายเงินมากขึ้น เปน 1,077 บาท 

เพ� อใหไดของจําเปนเทาเดิม หรือพูดใหงายกวานั้น คือ คาของเงิน 

100 บาท ตอนนี้หายไปประมาณ 8 บาท และนั่นเปนสาเหตุที่ทําให

เราตางรูสึกไดวาสินคาและบริการในเวลานี้มีราคาสูงมากขึ้น 

ภาวะเศรษฐกิจที่เงินเฟอสูงเชนนี้อาจมีผลกระทบตอแรงงาน 

โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ใน 3 ลักษณะ 

1) ฐานะผูบริโภคที่ตองใชจายในชีวิตประจําวัน ตองบริโภค 

เดินทาง จายคาที่พักอาศัย คาสาธารณูปโภค สําหรับตนเอง และผูอยู

ในอุปการะ รายไดจากการทํางานท่ีเทาเดิมของแรงงานจะมีมูลคาลด

ลง แมวาทุกคนจะเผชิญปญหาจากอัตราเงินเฟอเทากันที่ 7.66% แต

ภาระคาใชจายของผูมีรายไดนอยมีสัดสวนของคาใชจายโดยเฉพาะ

คาใชจายดานคาอาหารที่สูงกวา (ศูนยวิจัยกรุงศรี, 2565) นอกจาก

นี้ แรงงานนอกระบบสวนใหญยังคงมีรายไดไมมั่นคง รูปแบบการ

จางงานที่ไมแน�นอน โดยมีรายไดเปนรายวัน รายครั้ง รายรอบ ราย

ชั่วโมง หรือรายชิ้น รวมทั้งยังอยูระหวางการฟนตัวหลังการระบาด

ของโรคโควิด-19 

2) ฐานะผูประกอบการที่ตองลงทุนซื้อวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต 

อยางกลุมผูคาแผงลอย ผูขายอาหาร ผูใหบริการดานการขนสง หรือ

ขับรถรับจางอิสระ อัตราเงินเฟอสงผลใหตนทุนการประกอบอาชีพ

เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากราคาพลังงาน และราคาสินคาที่เพิ่มสูง

ขึ้น (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา, 2565) เชน หมวด

พาหนะ การขนสง และการส� อสาร (น้ํามันเชื้อเพลิง คาโดยสาร

สาธารณะ) สูงขึ้นรอยละ 14.75, กลุมเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา 

สูงขึ้นรอยละ 12.98, กลุมไขและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ 5.38, 

กลุมผักสด พริกสด หัวหอมแดง ตนหอม สูงขึ้นรอยละ 1.53, กลุม

เคร� องประกอบอาหาร น้ํามันพืช ซีอิ้ว สูงขึ้นรอยละ 11.48 ตนทุน

การประกอบอาชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทําใหคนทํางานบางสวนปรับราคา

ขายสินคาตามตนทุน ในขณะที่คนทํางานสวนใหญยังไมปรับราคาสิน 

คา หรือปรับราคาสินคาและคาบริการไมไดดวยเง� อนไขดานกฎหมาย 

และขอกําหนดบางประการ

3) ผลกระทบสุดทายของปญหาเงินเฟอตอคนทํางานทุกคน คือ 
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4 บทความ

น� องใน “วันอาสาฬหบูชา” เวียนมาบรรจบในวันพุธท่ี 13 

กรกฎาคม 2565 อีกคํารบหน่ึง เพ� อความเปนสิริมงคลจึงขอ

นําพระคติธรรมท่ี “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ประทานแกพุทธศาสนิกชนไว

ตอนหน่ึงวา “‘สัมมาสังกัปปะ’ หมายถึง “ความคิดท่ีถูกตอง” คือ 

ความคิดท่ีจะลดละความอยากไดอยากมีจนเกินประมาณ ความ

คิดท่ีจะไมพยาบาทจองเวรกัน และ

ความคิดท่ีจะไมเบียดเบียนกัน ขอ

จงชวยกันระดมความคิดเห็นในทาง

สันติ ฉลาดในการปรึกษาหารือกัน

ดวยสัมมาวาจา เพ� อแกไขปญหา

ของสังคมในทุกระดับ ใหคล่ีคลาย

ไปไดดวยความอดทนอดกล้ัน รูจัก

ละวางทิฐิมานะ ใหอภัย และมุงแผ

เมตตาตอกันดวยใจจริง” ...• หัน

มาเร� องการเมืองกันบาง คงไมมีอะไร

รอนฉาในชวง “อาสาฬหบูชา-เขา

พรรษา” อีกแลวนอกเหนือจากความ

เคล� อนไหวของ “พรรคธรรมนัส” อยาง “พรรคเศรษฐกิจไทย” ท่ี

เกิดอาการฟาดงวงฟาดงาจากการพายศึกเลือกต้ังซอมอยางยอย 

ยับท่ีจังหวัดลําปาง ซ่ึงก็ขําไมออกจริงๆ ท่ี “ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา” ไปออกรายการยืนยันวาคน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนไมเอา

รัฐบาล เลยทําใหคะแนนเสียงไมมา ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แลวชาวลําปาง

อาจจะเอารัฐบาลก็ได แตอาจไมเอารัฐมนตรีแปงมันสําปะหลังเสีย

มากกวา ...• แลวท่ี “ร.อ.ธรรมนัส” ลาออกแลวดีเดยจะไปกราบ  

ลา “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในวันศุกรท่ี 15 ก.ค. กอนจะ

กาวไปสูพรรคฝายคานเต็มตัว และ

อาจรวมมือกับพรรคเพ� อไทยน้ัน ก็

ไมรูวายามน้ี “นายใหญ” ท่ีออกจาก

โรงพยาบาลในแดนลอดชองจาก                

การผ่าตัดถุงนํ้าดีและไส้เล่ือนจะ

คิดอยางไร เพราะแมเคยรูเชนเห็น

ชาติกันมาและทํางานรวมกันมา

กอน แตใครจะใจกลาใจใหญอยาง 

“บ๊ิกตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม รวมท้ัง 

“ลุงปอม” ท่ีประเคนเกาอ้ีรัฐมนตรี

ใหแก รมต.แปงมันกันบาง ...• น่ียัง

ไมนับรวมการอภิปรายไมไววางใจท่ีผานมา โดยเฉพาะบรรดา คนใน

พรรคกาวไกลท่ีมุงสับ “ผูกอง” แบบเละเปนโจก แตตอนน้ีกลับตอง

มาทําหนาย้ิมช� นระร� นตาตามตําราท่ีบอกวา การเมืองไมมีมิตรแท 

ศัตรูถาวรจริงๆ ...• พูดถึงพรรค “กาวไกล” ไมเอยถึงกรณีขาวคาว

วาดวย “อานุภาพ ธารทอง” ส.ก.พรรคกาวไกล เขตสาทร ซ่ึงถูก

กลาวหากระทําอนาจารหญิง 4 ราย โดยมีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปดวย

ซํ้า ซ่ึงคดีลาสุดศาลใหประกันตัวในช้ันสอบสวนก็ตามที แตในเร� อง

ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ

ท่ีพรรคกาวไกลมักพรํ่าบนหนักหนา

น้ันกลับเงียบกริบทีเดียว แตกตาง

จากกรณี “ปริญญ พานิชภักด์ิ” อดีต

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตยแบบ

เรียกภาษาชาวบานวา “หนามือเปน                                                 

หลังตีน” ทีเดียว ...• แมมีการยอม                                                 

รับความผิด เพราะมีมูล โดย “วิโรจน 

ลักขณาอดิศร” อดีตผูสมัครผูวาฯ                                                 

กทม. ในฐานะหัวหนาคณะทํางาน

ขับเคล� อนนโยบาย กทม.พรรค พรอม 

“ภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย” ส.ก.เขต

บางซ� อ ไดกราบขอขมาแลวก็ตาม แตจนปานน้ีหัวหนาพรรคท่ีช� อ 

“พิธา ล้ิมเจริญรัตน” รวมท้ังตัว “อานุภาพ ธารทอง” ก็ไมมีการ                                                                                   

แสดงสิปริตรับผิดชอบแตประการใดเลย ...• อยาลืมวาเคสของ

พรรคกาวไกลเม� อเทียบกับพรรคประชาธิปตยแบบหมัดตอหมัดนั้น 

แมช� อของ “ปริญญ พานิชภักด์ิ” จะบ๊ิกเนมกวา แตในสถานะทางการ

เมืองก็เปนรองหัวหนาพรรค ที่ไมสามารถคุกคามคนนอกพรรคได 

แต “อานุภาพ” น้ัน เปน ส.ก. ซ่ึงถือเปนขาราชการการเมืองทอง

ถ่ินท่ีมีอํานาจใหผลรายผลเสียได และเม� อมองมาในเร� องของผูเสีย

หายท้ัง 2 กรณี ในเคสของ “ปริญญ” น้ัน บรรลุนิติภาวะแลวเปน

สวนใหญ และยังตองพิสูจนกันอีก

เปนเร� องทางการเมืองหรือไมอยางไร 

แตสวนเคส “อานุภาพ” น้ัน บอกได

คําเดียววาเปนการกระทําอนาจารใน

กลุมสตรีอายุ 16-18 ป ซํ้ารายคนช้ี

มูลและบอกกลาวใหสังคมรับทราบ

ก็เปนคนกลางอยาง “มูลนิธิเสน

ดาย” เสียดวย ...• ท้ิงทายดวยขาว 

ดีท่ีแฝงขาวท่ีตองติดตามอยางใกล

ชิด เม� อราคานํ้ามันในตลาดโลกลด

ลงกวา 8% ซ่ึงก็จะทําใหราคานํ้ามัน

ในไทยก็อาจลงตาม แตยังไมรูวาเม� อ

ใด แตส่ิงท่ีตามมา ซ่ึงเปน ขอสังเกตของอดีตแกง 4 กุมาร อยาง 

“กอบศักดิ์ ภูตระกูล” ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

(FETCO) อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ “สนธิรัตน 

สนธิจิรวงศ” เลขาธิการพรรคสรางอนาคตไทย อดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน ใหจับตาท้ังในเร� องเงินเฟอและเศรษฐกิจถดถอย

ตรงกันอยางมิไดนัดหมาย ...•

อานุภาพ ธารทอง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตอแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพมหานคร (WIEGO, 2565) สะทอน

ใหเห็นวาเม� อกลางป 2564 คนทํางาน

นอกระบบ หรือคนทํางานที่ไมมีหลัก

ประกันทางสังคมจากการทํางานสวนใหญ มีราย

ไดเฉลี่ยนอยกวารอยละ 40 ของรายไดกอนเกิด

การแพรระบาด ในชวงการแพรระบาดพวกเขา

ตองนําเงินออมที่มีออกมาใช กูหนี้ยืมสิน อดมื้อ

กินมื้อ พยายามปรับตัว หาทางรอด ดวยการ

ทํางานเดิม หรือทํางานอ� นเพิ่มเติม เพ� อใหมีราย

ไดสําหรับใชจายในชีวิตประจําวัน แรงงานนอก

ระบบจึงถือเปนกลุมประชากรที่ ไดรับผลกระทบ

ทางเศรฐกิจที่รุนแรง และมีความเสี่ยงสูงมาก

ในการกลับมาฟนตัว แรงงานบางคนถึงกับกลาว

วา เขาคงตองใชเวลาอีก 5 ถึง 6 ป จึงจะกลับ

มามีสถานะทางเศรฐกิจเหมือนเชนกอนการแพร

ระบาดของโควิด-19 

ในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน นักเศรษฐ 

ศาสตรและนักวิเคราะหบางสวนเริ่มมีความกังวล

วาประเทศไทยกําลังอยูในภาวะที่ ใกลเคียงกับ

ภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตเพียงเล็กนอย หรือ

แทบจะไมเติบโตเลย ดวยอัตราการวางงานที่สูง                

ขึ้น และเงินเฟอที่พุงขึ้นเร็วกวาปกติ หรือที่เรียก

ในทางเทคนิควา “Stagflation” อันเปนสวนผสม

ระหวางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เติบโตนอย 

(stagnation) และระดับราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน หรือเงินเฟอ (Inflation) 

แมยังไมมีการยืนยันที่แน�นอนวาสถาน การณเศรษฐกิจของประ                                                                                     

เทศไทยขณะน้ี เขาสูสภาวะ Stagflation แลวหรือยัง หรือจะเขาสู

สภาวะ Stagflation เม� อใด แตปญหาสําคัญเรงดวนอยางยิ่งในชวง

เวลานี้ คือ ปญหาเร� องปากทอง ปญหาภาระคาครองชีพ ซึ่งปรากฏ

ชัดเจนจากตัวเลขดัชนีราคาผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน 

มิถุนายน 2565 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระ 

ทรวงพาณิชย ที่ระบุวาอัตราเงินเฟออยูที่ 7.66% และมีแนวโนม

จะสูงขึ้นอีก อัตราเงินเงินเฟอ 7.66% นับเปนอัตราที่สูงสุดในรอบ

ป และสูงสุดในรอบ 13 ป ตัวเลขเงินเฟอสะทอนใหเห็นวาราคาของ

สินคา เชน คาอาหาร เสื้อผา สบู แชมพู และบริการอ� นๆ เชน คาเชา

บาน คารถโดยสาร คาไฟฟา คารักษาพยาบาล คารถรับ-สงนักเรียน 

มีราคาเพิ่มขึ้น สงผลใหเงินในกระเปาของคนทํางานมีมูลคานอยลง 

แนวโนมการแกไขปญหาเงินเฟอ ซึ่งในทางทฤษฎีแลวจําเปนตองใช                                                                   

นโยบายการคลัง ดวยการจัดเก็บภาษี ลดคาใชจายของรัฐที่ไมจําเปน 

รวมถึงการใชนโยบายการเงินดวยการเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย (เงินฝาก และ                                                                                  

เงินกู) เพ� อสกัดเงินเฟอ แตการดําเนินนโยบายดังกลาวอาจสราง

อุปสรรคสําคัญกับภาระหนี้สินของคนทํางานที่กําลังผอนชําระอยู 

และสงผลใหการฟนฟูชีวิตและงานของคนทํางานที่มีรายไดนอยทํา                                               

ไดยากลําบากข้ึน รวมถึงความเส่ียงดังกลาวอาจนําไปสูภาวะท่ีผูบริโภค

ทั่วไปจําเปนตองรัดเข็มขัดในการใชจาย เม� อผูประกอบการมีตนทุนที่

สูงขึ้น ขายสินคาไดนอยลง กําไรที่ไดก็ลดลง จนอาจทําใหตองปลด

คนงาน ซึ่งจะสงผลอยางมากตอครอบครัวของคนทํางาน และยิ่งสง

ผลมากขึ้นเม� อครอบครัวนั้นเปนครอบครัวของแรงงานนอกระบบที่มี

ความเสี่ยงเร� องความมั่นคงทางรายไดอยูแลว

ในภาวะหัวเลี้ยวหัวตอที่แน�นอนวาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากโควิด-19 ตอเน� องมาที่ภาวะการตึงตัวทางเศรษฐกิจ และการมี

อัตราเงินเฟอที่สูงจะยืดเวลาของการฟนตัวของคนทํางานตอไปจาก

เดิม 5-6 ป หรืออาจนาน 8-10 ป การฟนฟูชีวิตและสังคมของคน

ทํางานนอกระบบใหกลับมามีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงเปนความทาทายของ

ทุกๆ คน และทุกๆ ฝาย โดยเฉพาะภาครัฐจะตองมีบทบาทสําคัญ

ในการเขามาหนุนชวยในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะเร� องของการสราง

งานและสวัสดิการทางสังคม ในดานการสรางงาน

รัฐตองสนับสนุนใหทุกคนมีงานทํา มีรายไดเลี้ยง

ครอบครัวอยางมีศักดิ์ศรี โดยการลดเง� อนไขกฎ

เกณฑท่ียุงยากกับการทํามาหากิน เพ่ิมโอกาสทาง                                                              

เศรษฐกิจดวยการสนับสนุนแหลงทุนปลอดดอก 

เบ้ียหรือดอกเบ้ียตํ่า สนับ สนุนใหคนทํางานสามารถ

เขาถึงการพัฒนาทักษะ ตลาด และเทคโนโลยีที่

จําเปน นอกจากนี้ รัฐจําเปนตองตรึงราคาพลังงาน 

ลดภาระคาครองชีพ สรางความมั่นคงทางอาหาร 

ดูแลสุขภาพ และที่อยูอาศัยที่จําเปนตอคุณภาพ

ชีวิตคนทํางาน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนให

คนทํางานไดมีโอกาสรวมกลุม เพ� อสะทอนปญหา 

และความตองการที่เหมาะสมสําหรับคนทํางาน

แตละกลุม 

ในภาพรวมของสังคม ทุกๆ คน ทุกๆ ภาค

สวน ทั้งคนทํางานในระบบ คนทํางานนอกระบบ 

คนเปราะบาง คนชั้นกลางในสังคม จําเปนจะตอง

รวมไมรวมมือกันสรางระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูล 

ชวยเหลือ และแบงปน เราตองชวยกันสนับสนุน

แรงงานผูที่มีรายไดนอย ดวยการอุดหนุนสินคา

ของพวกเขา สรางโอกาส สรางพื้นที่ใหเขาไดทํา                           

มาหากิน เพ� อใหเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งสนับ 

สนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ และบทเรียนใน

การแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่แตละกลุมพัฒนาข้ึน เพ� อกาว

ผานความยากลําบากน้ี เชนเดียวกับบทเรียนที่เราไดรวมตอสูกับวิกฤต

โรคระบาดและสาธารณสุขที่ผานมา.

รายการอางอิง

https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/

WIEGO_FactSheet_Bangkok_Final_web.pdf

https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_

admin_sum/indices_all.pdf

ht tps: / /www.krungsr i .com/th/research/research-

intelligence/inflation-unevenrecovery

https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_

admin_sum/indices_all.pdf

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

เ

ผ

พิธา ลิ้มเจริญรัตน

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม เปนหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผน                                                                                            

การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเสนอแนะนโย                                                                                               

บายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพ� อนําไปสู                                                                                

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตร 

การเง� อนไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม.

สผ.

เร� อง/ภาพ FB: ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

จากการระบาดของโควิด-19 ถึงภาวะเงินเฟอ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะรุนแรงและยาวนาน

ตอแรงงานนอกระบบ

ายหลังจากที่ลูกชายคนเล็ก “สิน สิทธิสมาน” ไดเดิน

ทางกลับไปเรียนที่ประเทศจีนไดอีกครั้ง ตองผานดาน

มาตรการที่เขมงวดและเครงครัดของประเทศจีน เรียก

วาตองกักตัวตั้งแตอยูเมืองไทย และเมืองจีน รวมๆ 

แลวก็เกือบเดือน ถึงวันนี้เขาเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแลว ได

กลับไปยืนที่เดิม แตสําหรับเขาทุกอยางไมเหมือนเดิมแลว! 

 ………………….. 

และแลวก็ไดกลับมายืนที่เดิมอีกครั้ง… 

เปนเวลานานกวา 2 ปครึ่งที่โรคระบาดโควิด-19 ตัวราย

ไดเขามาเลนงานชีวิตของพวกเราทุกคน รวมถึงตัวผมดวย จาก

ที่ควรจะเปนนักเรียนไทยที่มาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่แดน

มังกร ณ มหานครเซี่ยงไฮ กลายเปนตองใชชีวิตกวา 2 ปครึ่งไป

กับการเรียนออนไลนอยูในแผนดินไทยเสียอยางนั้น 

การรอคอยแมจะนาน แตก็มีจุดสิ้นสุด 

วันนี้ผมไดกลับมาถึงมหาวิทยาลัย East China Normal 

University หรือ ECNU เปนที่เรียบรอยแลว โดยกวาจะเขามา

ไดก็ตองผานดานที่ตองใชความทรหดอดทนกันพอสมควรทีเดียว 

เริ่มจากราวๆ เดือนพฤษภาคม 2022 เม� อรูวามีเที่ยวบิน

เหมาลําที่ 2 จะบินกลับจีนในวันที่ 22 มิถุนายนที่ผานมาแน�นอน 

และมีรายช� อผมอยูในนั้น สิ่งแรกที่ผมทําก็คือ ขอความรวมมือ

ทุกคนในบานใหชะลอการออกไปนอกบาน ถาไมมีธุระจําเปนอะไร

ก็ขอใหงดไวกอน รวมถึงตัวผมดวย โดยเฉพาะงานเลี้ยงสังสรรค

หรือในสถานที่ที่ตองมีผูคนจํานวนมาก เพราะวาสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ไมไดเลย นั่นคือการติดโควิด-19 กอนเดินทาง  

เพราะถาติดโควิด-19 ก็เทากับวาโอกาสในการกลับไปเรียน

ที่จีนในรอบเกือบ 3 ปจะหายไปในทันที 

ฉะน้ัน การระมัดระวังตัวข้ันสูงสุดจึงเร่ิมข้ึน บรรดาผู

โดยสารนักเรียนไทยท่ีมีรายช่ือซ่ึงต้องเดินทางเท่ียวบินเดียวกัน 

ตองตรวจหาเช้ือดวยระบบ RT-PCR หลายคร้ัง คือ กอนเดินทาง 

14 วัน  กอนเดินทาง 7 วัน กอนเดินทาง 48 ช่ัวโมง และกอนเดิน

ทาง 12 ช่ัวโมง เรียกวาเปนชวงเขมท่ีทุกคนท่ีมีรายช� อเครงครัดกัน

มาก บางคนถึงกับแยกตัวไปอยูโรงแรมลําพัง จนถึงวันเดินทาง   

แตสุดทายก็มีหลายคนโชครายที่ ไมไดเดินทางไปเที่ยวบิน

เดียวกัน เพราะมาติดโควิด-19 ในชวงการตรวจครั้งสุดทาย 12 

ชั่วโมงกอนบิน ซึ่งเปนเร� องน�าเศรายิ่งนัก 

เครื่องบินเที่ยวนี้ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งสู่เมือง

ราง เพราะไมไดถูกใชงานนาน บรรยากาศวังเวงเหมือนฉากใน

หนังประเภทซอมบี้อยางไรอยางนั้น และขั้นตอนการตรวจตางๆ 

ก็เขมขนมาก ใชเวลาคอนขางนานทีเดียว พวกเราเดินทางไปถึง

ราวๆ 14.45 น. กวาจะเสร็จทุกขั้นตอนเห็นแสงแรกที่กวางโจว 

ก็เกือบสองทุมแลว   

ชวงชีวิตตอนกักตัวก็วนลูปมากๆ มีการตรวจโควิด-19 

อยูเกือบทุกวัน อาหารแมจะมาตรงเวลาแทบทุกวัน แตหนาตา

อาหารก็คอนขางจะคลายๆ เดิมทุกวัน ในเม� อมนุษยเปนสิ่งมี

ชีวิต ที่ไมไดเกิดมาใชชีวิตในหองสี่เหลี่ยม ตอใหหองจะดีแคไหน

ก็เถอะ แตคุณภาพชีวิตระหวางกักตัวก็ไมสูดีนัก 

กวาจะผานมาไดจนครบ 17 วัน สําหรับตัวผมแลว จัด

เปนชวงเวลาที่ไมน�าจดจําเทาไหรนัก 

จนกระทั่งวันที่ 10 กรกฎาคม 2022 คือวันแรกที่ผมไดมา

ถึงมหาวิทยาลัย  

ชางเปนความรูสึกที่ดีมากๆ เลยทีเดียว ที่ไดกลับมายืน

อยูที่เดิมอีกครั้ง โดยครั้งสุดทายที่จากไป ไมเคยคิดเลยวากวาจะ

กลับมาได มันตองใชเวลา และความพยายามมากขนาดนี้  

ความรูสึกที่มาถึงมหาวิทยาลัยแหงนี้ครั้งแรก กับความ

รูสึกที่มาถึงในครั้งนี้ ตางกันมาก 

ครั้งแรกผมมาเม� อป 2019 ความรูสึกขณะนั้นคือ ใชชีวิต

ใหมีความสุขที่สุด หาเพ� อนเยอะๆ ทํากิจกรรมแยะๆ ตามประสา

นักศึกษา Freshy ทั่วไป แตการกลับมาในครั้งนี้ ชีวิตโดยรวมใน

มหาวิทยาลัยไมคอยคึกคัก ผูคนก็นอยลง อาจเปนเพราะตอนนี้

ยังอยูในชวงปดเทอม แตอีกสิ่งที่ทําใหผมคึกคักนอยลงไปมาก ก็

คือบทบาทที่กลับมาครั้งนี้ของตัวเอง 

ผมกลับมาในนามนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบแลว 

แน�นอน การใชชีวิตใหมีความสุขท่ีสุดก็ยังเปนหน่ึงในเปา

หมายท่ีตองทํา แตดวยเวลาท่ีเหลือนอยลง คงไมมีมากพอใหเอา 

แตเท่ียวเลนมากนัก ตองพยายามใชชวงเวลาท่ีมีอยูเก็บเก่ียวความ

รูและประสบการณของนักเรียนตางแดนกลับไปใหมากท่ีสุด 

ดังนั้น ชวงเวลาที่ไดกลับมายืนอยูที่ประเทศจีนตรงนี้อีก

ครั้ง ผมตั้งใจจะใชชีวิตใหดีที่สุด ใหสมกับชวงเวลาที่เสียไปกวา 

2 ปครึ่ง และความลําบากที่กวาจะพาตัวเองกลับมาตรงจุดนี้ ได 

สุดทายน้ี ผมอยากจะขอบคุณไปถึงความรวมมือของรัฐ 

บาลไทย รัฐบาลจีน สมาคมนักเรียนไทย-จีน และทีมงานทุก

ทาน ที่ชวยกันผลักดันจนเกิดเที่ยวบินที่ 2 ขึ้น   

หวังเปนอยางย่ิงวาเท่ียวบินถัดไป และนักเรียนไทยท่ีศึกษา

ในจีนทุกคน จะไดกลับมาเรียนตามอยางที่ทุกคนหวังไว 

รออยูนะครับ….

กวาจะไดกลับมายืนที่เดิมในจีน 

ภ

พูลทรัพย สวนเมือง ตุลาพันธุ 

ดร.บวร ทรัพยสิงห และวิชยา โกมินทร 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์นี้ มีมติ

เห็นชอบแต่งตั้ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค ข้ึนดำ�รงตำ�แหน่งปลัดกระ 

ทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) แทน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัด สธ. ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ต�ม

ที่น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

ส�ธ�รณสุข ได้เสนอขอคว�มเห็นชอบ 

ซึ่งถือว่�เป็นตำ�แหน่งที่ หมอโอภาส ควรจะได้รับ                                                                       

จ�กผลง�นในก�รเฝ้�ระวังป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเจ้�ตัวเป็นหัวเรือหลัก นอก 

จ�กนี้ยังมีผลง�นในก�รพย�ย�มนำ�เข้�วัคซีน รวมถึงย�

รักษ�ต่�งๆ ม�ให้ประช�ชนได้อย่�งรวดเร็ว จนเป็นท่ียอม 

รับในวงก�รก�รแพทย์ 

ทั้งนี้ แม้ง�นตำ�                                    

แหน่งปลัด สธ.จะมีคว�ม

ยุ่งย�กซับซ้อน แต่เชื่อ

ว่�กองทัพแพทย์ภ�ย

ใต้ก�รกุมบังเหียนของ

หมอโอภ�ส จะส�ม�รถ

พัฒน�วงก�รแพทย์ไปได้

อีกไกล

สำ�หรับประวัติส่วน

ตัว นพ.โอภาส การย์

กวินพงศ์ เกิดเมื่อ 4                            

ธันว�คม 2507 จบก�ร                   

ศึกษ�ปริญญ�แพทยศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยมหิดล                   

ส�ข�วิช�ก�รที่มีคว�มชำ�น�ญพิเศษ เวชศ�สตร์ป้องกัน 

โดยได้รับก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ วุฒิบัตรแสดงคว�มรู้                                                               

คว�มชำ�น�ญในก�รประกอบวิช�ชีพเวชกรรม ส�ข�อ�ยุร 

ศ�สตร์ แพทยสภ�อนุมัติบัตรแสดงคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ

ในก�รประกอบวิช�ชีพเวชกรรม  ส�ข�เวชศ�สตร์ป้อง 

กัน (ระบ�ดวิทย�) แพทยสภ� 

อบรมหลักสูตร นักบริห�รระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัย

ทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 63 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รพลเรือน-หลักสูตร Public Health Emergency 

Response Management US-CDC สหรัฐอเมริก� อบรม

หลักสูตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ 60

ส่วนประวัติก�รทำ�ง�น เคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวย

ก�รโรงพย�บ�ล (ชุมชน) บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ, หัว                                                                             

หน้�กลุ่มง�นอ�ยุรกรรม โรงพย�บ�ล (ทั่วไป) อำ�น�จ 

เจริญ จังหวัดอำ�น�จเจริญ, อ�ยุรแพทย์ โรงพย�บ�ล 

(ศูนย์) สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี, ผู้อำ�                                           

นวยก�รศูนย์ก�มโรคและโรคเอดส์ เขต 7 จังหวัดอุบล 

ร�ชธ�นี, ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 8                                       

จังหวัดนครสวรรค์, ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโรคติดต่อทั่วไป 

กรมควบคุมโรค, รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ผู้ตรวจร�ช                    

ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข เขตสุขภ�พท่ี 3, รองปลัดกระ 

ทรวงส�ธ�รณสุข (ด้�นพัฒน�ก�รส�ธ�รณสุข), อธิบดี

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์.

ยกตัวอย่างเล่นฟุตบอล บางคนเล่นฟุตบอลเพื่อออกกำาลังกาย 

บางคนเล่นเพื่อพนันขันต่อ ขณะที่บางคนเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ 

และได้ผลตอบแทนจากหยาดเหงื่ออย่างมหาศาล   ฉะน้ันนักฟุต 

บอลก็มีอยู่หลายประเภท

นักการเมืองก็เช่นกัน มีทั้งนักกินเมือง นักโกงเมือง และ

นักการเมืองอาชีพ ถ้าเล่นการเมืองเป็นอาชีพก็เข้าใจได้ครับว่า 

อาชีพนักการเมืองคือ การอาสาเข้ามาทำางานเพื่อประชาชน ไม่ 

ใช่เข้ามาเพื่อกินเหมือนนักโกงเมือง 

แต่โดยสรุปแล้ว นักการเมืองกับประชาชนนั้นยึดโยงกัน

อย่างใกล้ชิดและแน่นหนา นักการเมืองสะท้อนถึงคุณภาพของ

ประชาชน และประชาชนเองก็สะท้อนถึงคุณภาพนักการเมือง 

แยกออกจากกันไม่ได้ครับ. 

 

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ฝ่�ยค้�นจะอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐบ�ลสัปด�ห์หน้�นี้  ใช้

เวล� ๔ วัน ๔ คืน ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ กรกฎ�คม แล้วโหวตวัน

ที่ ๒๕ เป็นก�รอภิปร�ยน�ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 

๑๑ คน ประกอบด้วย 

๑.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม 

๒.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี

๓.น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

๔.น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์

๕.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ด 

ไทย

๖.น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน� 

คม เลข�ธิก�รพรรค

๗.น�ยสุช�ติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น

๘.น�ยจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รพัฒน�

สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

๙.น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๐.น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวง

มห�ดไทย

5บทความ

นอยู่ตั้งนาน...ชัดเจนเสียที 

“ธรรมนัส พรหมเผ่�” หอบผ้�หอบผ่อนออก

จ�กบ้�น  “ลุงป้อม” แน่นอนแล้ว 

จะไปเป็นฝ่�ยค้�น 

สมใจบรรด�แฟนคลับ “ลุงตู่” เพร�ะออกฤทธิ์

ออกเดชกันม�น�น ก็อนุโมทน�ส�ธุ จุดประทัดต�มไล่หลังกันไป 

ครับ...ง�นเลี้ยงเลิกร�ไปเรียบร้อย

ทั้ง “ธรรมนัส” และแกนนำ�พรรคเศรษฐกิจไทย พูดไปใน

ทิศท�งเดียวกัน 

ขอถอนตัวออกจ�กก�รเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ล 

พรรคธรรมนัสมี ส.ส.ทั้งสิ้น ๑๘ คน 

ปัจจุบันในสภ�มี ส.ส.รวมทั้งสิ้น ๔๗๗ คน 

เป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ล ๒๖๙ คน

ส.ส.ฝ่�ยค้�น ๒๐๘ 

เมื่อ ๑๘ เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวออกไป  จะ

ทำ�ให้รัฐบ�ลมี ส.ส.เหลือ ๒๕๑ คน

ส่วนฝ่�ยค้�นจะเพิ่มเป็น ๒๒๖ ที่นั่ง 

จำ�นวน ส.ส.รัฐบ�ลกับฝ่�ยค้�นห่�งกัน ๒๕ คน ขณะที่

คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของสภ�ผู้แทนฯ คือ ๒๓๙ เสียง ยังคงอยู่ใน

ข่�ยที่รัฐบ�ลจะส�ม�รถบริห�รเสถียรภ�พให้มั่นคงได้ไปจนครบ

ว�ระ

เทียบกับจำ�นวน ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ลเมื่อคร้ังจัดต้ังรัฐบ�ล

ใหม่ๆ เมื่อปี ๒๕๖๒ มีเพียง ๒๕๔ เสียง ขณะที่ฝ่�ยค้�นมี ๒๔๖ 

เสียง ห่�งกันแค่ ๘ เสียง ถือว่�รัฐบ�ลผ่�นง�นย�กม�แล้ว 

ฉะนั้น ๑๘ เสียงจ�กพรรคเศรษฐกิจไทยที่ห�ยไป จะส่งผล

ดีในแง่จิตวิทย�กับฝ่�ยรัฐบ�ล เพร�ะเป็น ๑๘ เสียงซึ่งอยู่ในก�ร

ดูแลของ “ธรรมนัส พรหมเผ่�” ซึ่งถูกตั้งคำ�ถ�มม�ตลอดว่� ผิด

ที่ผิดท�งหรือเปล่� 

เพร�ะ “ลุงตู่” กับ “ธรรมนัส” ถือเป็นปล�คนละน้ำ� ทั้ง

แนวคิดและวิธีก�รทำ�ง�นท�งก�รเมืองน้ันแตกต่�งกันอย่�งส้ินเชิง 

ก�รถอนตัวของพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่บนก�รตัดสินใจที่น่�

สนใจ 

“วิชิต ปลั่งศรีสกุล” รองหัวหน้�พรรค โยงไปถึงก�รเลือก

ตั้งซ่อมจังหวัดลำ�ป�งเมื่อวันอ�ทิตย์ที่ผ่�นม� ซึ่งพรรคเศรษฐกิจ

ไทยแพ้ย่อยยับว่� 

ท่ามกลางเขาควาย

“...ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แพ้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่า เป็น

เพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับการท่ีพรรคเศรษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาล...”

เป็นข้ออ้�งที่ฟังแล้วชวนให้คิดต�มเป็นอย่�งม�ก 

ห�กพรรคก�รเมืองอื่นใช้ตรรกะเดียวกันนี้ ก�รเมืองจะเข้�สู่

ภ�วะโกล�หลแน่นอน

อย่�ลืมนะครับ พรรคก�รเมืองแต่ละพรรคล้วนมีพื้นที่ฐ�น

เสียงของตนเอง เช่น พรรคเพื่อไทยได้รับคว�มนิยมในอีส�น ส่วน

ประช�ธิปัตย์ได้รับคว�มนิยมที่ภ�คใต้

แล้วพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนในแผนที่ประเทศไทย

๑.น�ยเกษม ศุภร�นนท์ ส.ส.นครร�ชสีม� 

๒.น�ยไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำ�แพงเพชร 

๓.น�ยธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� 

๔.น�ยสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 

๕.น�ยบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

๖.น�ยจีรเดช ศรีวิร�ช ส.ส.พะเย� 

๗.น�ยพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 

๘.น�ยปัญญ� จีน�คำ� ส.ส.แม่ฮ่องสอน 

๙.น�ยธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลร�ชธ�นี 

๑๐.น�ยวัฒน� สิทธิวัง ส.ส.ลำ�ป�ง 

๑๑.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำ�นงค์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

๑๒.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้�นเก�ะ ส.ส.สมุทรส�คร 

๑๓.น�งทัศน�พร เกษเมธีก�รุณ ส.ส.นครร�ชสีม� 

๑๔.น�ยธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ต�ก 

๑๕.น�ยภ�คภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ต�ก 

๑๖.น�ยยุทธน� โพธสุธน ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

๑๗.น�ยสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 

๑๘.น�ยณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์

สรุปในภ�พรวมพื้นที่เลือกตั้งของ พรรคเศรษฐไทยคือ โซน 

ภ�คเหนือ และเหนือตอนล่�ง กล�งตอนบนเป็นหลัก 

ฉะนั้นก�รที่พรรคเศรษฐกิจไทยแพ้เลือกตั้งซ่อมที่ลำ�ป�ง ไม่

ต่�งจ�กแพ้ในบ้�น คว�มพ่�ยแพ้อย่�งยับเยินจึงมีนัยสำ�คัญท�งก�ร

เมืองเป็นอย่�งม�ก 

แต่เป็นเหตุผลที่ส�ม�รถนำ�ไปอ้�งเพื่อถอนตัวจ�กก�รร่วมรัฐ 

บ�ลได้หรือเปล่�? 

ต้องเข้�ใจที่ม�ของก�รเลือกตั้งซ่อมเขต ๔ ลำ�ป�ง กันเสียก่อน 

เดิมทีพ้ืนท่ีน้ีเป็นของพรรคเพื่อไทย เจ้�ของพ้ืนท่ีซ่ึงชนะก�รเลือก

ตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ คือ น�ยอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เป็น ส.ส.ลำ�ป�งม�

ย�วน�นถึง ๕ สมัย

แต่น�ยอิทธิรัตน์ ม�เสียชีวิต เพร�ะติดเชื้อในกระแสเลือด 

เมื่อเดือนพฤษภ�คม ๒๕๖๓ ทำ�ให้ต้องมีก�รเลือกตั้งซ่อมกันใหม่ ใน

วันที่ ๒๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๓ 

ผลเลือกตั้งในวันนั้น

น�ยวัฒน� สิทธิวัง จ�กพรรคพลังประช�รัฐ ชนะก�รเลือกตั้ง 

ได้ ๖๑,๙๑๔ คะแนน 

ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้�ผจญ พรรคเสรีรวมไทย ได้ ๓๘,๓๓๖ 

คะแนน 

น�งส�วปทิตต� ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ ๒,๔๖๕ 

คะแนน 

น�ยอำ�พล คำ�ศรีวรรณ พรรคท้องถิ่นไท ได้ ๒๙๒  คะแนน 

น�ยองอ�จ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม ได้ ๒๒๗ คะแนน

พรรคพลังประช�รัฐโดย “ธรรมนัส” เป็นกุนซือใหญ่ชนะก�ร

เลือกตั้ง 

เดือนพฤษภ�คมที่ผ่�นม�ศ�ลฎีก�มีคำ�พิพ�กษ�สั่งให้มีก�ร

เลือกตั้ง ส.ส.เขต ๔ จังหวัดลำ�ป�งใหม่ ต�มที่คณะกรรมก�ร ก�รเลือก

ตั้ง  (กกต.) เสนอ เนื่องจ�กน�ยวัฒน�  ได้รับเลือกตั้งม�โดยไม่สุจริต

เที่ยงธรรม 

มีก�รซื้อสิทธิ์ข�ยเสียง

นำ�ม�สู่ก�รเลือกตั้งซ่อมอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎ�คมที่

ผ่�นม�

ผลคือน�ยเดชทวี ศรีวิชัย พรรคเสรีรวมไทย ได้ ๕๕,๖๓๘ 

คะแนน 

ขณะที่น�ยวัฒน� สิทธิวัง จ�กพรรคเศรษฐกิจไทย ได้  

๓๐,๔๕๑ คะแนน 

ม�ถึงบรรทัดนี้พอที่จะสรุปได้ว่� “ธรรมนัส” แพ้เพร�ะอะไร

ไม่แปลกท่ีพรรคเสรีรวมไทยชนะก�รเลือกต้ังในเขตน้ี  เพร�ะ

ฐ�นเดิมแข็งแกร่งอยู่แล้ว

ขณะที่ “วัฒน� สิทธิวัง” เปลี่ยนพรรคเสียงห�ยไปครึ่งหนึ่ง 

เป็นเพร�ะคว�มนิยมในรัฐบ�ลตกต่ำ�ลงจริงหรือไม่ 

“ธรรมนัส” ให้เหตุผลก�รถอนตัวว่�

“...ผมเรียน พล.อ.ประวิตร ชัดเจนแล้วว่า ขออนุญาต

ประกาศจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจน ซึ่งได้ชี้แจงแล้ว ผมเล่าให้

ฟังว่าผลการเลือกตั้งซ่อมลำาปาง ว่าเกิดอะไรขึ้น เราเหมือนพรรค

อยู่ตรงกลางของเขาควายสองข้าง มันไม่ชัดเจน 

ฝ่ายรัฐบาลเขาไม่ได้สนับสนุนเรา เราไม่ได้ประโยชน์อะไร

จากฝ่ายรัฐบาล อีกท้ังยังถูกกระทำาหลายเรื่อง ผมไม่อยากพูดตรง                                                                                 

นี้ อีกข้างของเขาควายเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเรา ดังนั้น ไม่มีประ 

โยชน์อะไรท่ีเราจะมาน่ังตรงกลางของเขาควาย ผมก็ได้เรียน พล.อ. 

ประวิตร ซึ่ง พล.อ.ประวิตร มีความเข้าใจ...”

อย่�ว่�แต่ “ธรรมนัส” รู้สึกว่�ตัวเองไม่ชัดเจนเลยครับ

ประช�ชนก็มอง “ธรรมนัส” อย่�งไม่เข้�ใจ และไม่ชัดเจน

ม�น�นแล้วว่� ตกลงอยู่ฝั่งไหนกันแน่ระหว่�งรัฐบ�ลกับฝ่�ยค้�น 

และเพร�ะคว�มไม่ชัดเจนนี่เอง “ธรรมนัส” ถึงได้แพ้เลือก

ตั้งซ่อมที่ลำ�ป�ง 

กลับกันห�ก “ธรรมนัส” และ “วัฒน� สิทธิวัง” ยังอยู่พรรค

พลังประช�รัฐ ผลก�รเลือกตั้งอ�จแตกต่�งกันออกไปอย่�งสิ้นเชิง

ครับ...ก�รถอนตัวไปเป็นฝ่�ยค้�นของพรรคเศรษฐกิจไทย

จะทำ�ให้ก�รซักฟอกรัฐบ�ลมีบรรย�ก�ศที่คึกคักขึ้น 

ไม่เกี่ยวกับเนื้อห�ก�รอภิปร�ยครับ เพร�ะพรรคเศรษฐกิจ

ไทยมิได้ร่วมยื่นซักฟอกด้วย 

แต่บรรย�ก�ศก�รโหวตเสียงเร�อ�จได้เห็นบ�งอย่�งแปลกๆ 

ท่�มกล�งเข�คว�ย  

เร�จะได้เห็นสมองคว�ยครับ.

วันเข้าพรรษา

มิใช่เพียง พระสงฆ์ ลงหลัก

พำานัก อาราม ด้วยความสงบ

ชาวบ้าน ก็เห็นค่า คนน่าคบ

ไปบ้าน ก็พานพบ มิหลบคน

สังคมต้องการผู้-ชอบอยู่บ้าน

ผู้รีบกลับเคหสถานทุกแห่งหน

ดูชาวจีนเฝ้าร้านพักบ้านตน

ทำาการค้าพาผลรวยล้นเรือน

เล่นมี ‘ทีเล่นทีจริง’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ในยุคที่ผู้คนในสังคมใช้อุปกรณ์มือถือกันแพร่หล�ย ใน

ท�งกลับกันก�รพูดจ�หรือสื่อส�รด้วยภ�ษ�ลดน้อยลงไป จนมี

คว�มเข้�ใจบ�งเรื่องคล�ดเคลื่อนไป เช่นคำ�ว่� “เล่นก�รเมือง” 

หล�ยคนเห็นว่�ไม่ควรใช้คำ�นี้ เพร�ะเห็นคำ�ว่�  “เล่น” เป็นก�ร

กระทำ�ที่ไม่จริงจัง จึงไม่ควรใช้กับก�รทำ�ง�นด้�นก�รเมือง แต่

อันท่ีจริงคำ�ว่�เล่นมีคว�มหม�ยหล�ยนัย  ห�กพิจ�รณ�จ�กพจน� 

นุกรมฉบับร�ชบัณฑิตยสถ�น พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติว่�

“เล่น ก. ทำ�เพื่อสนุกหรือผ่อนอ�รมณ์ เช่น เล่นเรือ เล่น

ดนตรี; แสดง เช่น เล่นโขน เล่นละคร เล่นง�นเหม�; ส�ละวน

หรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดๆ ด้วยคว�มเพลิดเพลิน เป็นต้น เช่น 

เล่นกล้วยไม้; สะสมของเก่�พร้อมทั้งศึกษ�ห�คว�มเพลิดเพลิน

ไปด้วย เช่น เล่นเครื่องล�ยคร�ม เล่นพระเครื่อง เล่นแสตมป์; 

พนัน เช่น เล่นม้� เล่นมวย; ร่วมด้วย,  เอ�ด้วย เช่น ง�นนี้ขอ

เล่นด้วยคน”

“ว. อ�ก�รที่ทำ�หรือพูดอย่�งไม่เอ�จริง เช่น กินเล่น  พูด

เล่น เดินเล่น, เล่นๆ ก็ว่�” โดยเฉพ�ะประเด็นที่มีผู้เข้�ใจผิด

กันม�กคือ “เล่นก�รเมือง” พจน�นุกรมระบุว่� “เล่นก�รเมือง 

ก.ฝักใฝ่หรือปฏิบัติก�รเกี่ยวกับง�นบริห�รบ้�นเมือง, โดยปริย�ย

หม�ยคว�มว่� ใช้เล่ห์เหลี่ยมพลิกแพลง ไม่ตรงไปตรงม� เพื่อ

ผลประโยชน์ของตน เช่น ในวงก�รกีฬ�ก็มีก�รเล่นก�รเมือง”

คว�มหม�ยส่งท้�ยเป็นที่กล่�วข�นกันม�ก จนบุคคลที่ทำ� 

คว�มดีเป็นที่ยกย่องในสังคมบ�งคนไม่ยอมนำ�ตัวเข้�สู่วงก�ร

เมือง ดังถ้อยคำ�ของอ�จ�รย์ป๋วย อึ๊งภ�กรณ์ ปรม�จ�รย์ด้�น

เศรษฐศ�สตร์ กล่�ว “ผมไม่เป็นนักก�รเมืองเพร�ะไม่ส�ม�รถ

ประนีประนอมโดยไม่เสียหลักก�รได้”

มองอีกแง่หนึ่งง�นก�รเมืองมีคว�มเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  

ฉะนั้นผู้ที่เข้�สู่วงก�รเมือง จึงควรสำ�นึกอยู่เสมอ ที่สำ�คัญคำ�ว่�                                                                               

เล่นก�รเมืองก็เหม�ะสมกับก�รทำ�กิจกรรมช่ัวระยะเวล�หน่ึง 

เช่น ก�รทำ�หน้�ที่สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรมีกำ�หนด ๔ ปี 

อย่�งไรก็ต�มเมื่อคนติดยึดกับอำ�น�จที่ผูกติดกับตำ�แหน่งท�ง 

ก�รเมือง ก็ส่งผลให้เข้�สู่อำ�น�จสืบทอดไปถึงลูกหล�นในวงศ์

ว�นว่�นเครือจนเป็นที่ระอ�ของประช�ชนที่ ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้

แทนเข้�สภ�

วัชรทัศน์

 

ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแรกที่บัญญัติว่า การทำาหน้าที่ของ

นักการเมือง คือการเล่นการเมือง เพราะมีนัยสำาคัญมากครับ 

เป็นไปได้หรือไม่ว่า ผู้บัญญัติคำานี้เห็นว่านักการเมืองทำา

หน้าท่ีกันเหลาะแหละ ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากนักการเมือง

สักเท่าไหร่ ก็เลยเกิดคำาว่าเล่นการเมืองขึ้นมา 

มองอีกมุมคำาว่าเล่นการเมือง แปลความได้หลายระดับ 

‘หมอโอภาส’ ผงาดน่ังปลัด สธ.

และ ๑๑.น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระ 

ทรวงก�รคลัง 

ในมุมมองผมวิเคร�ะห์ว่� ฝ่�ยค้�นไม่ได้มีเจตน�ท่ีจะตรวจ

สอบรัฐบ�ลจริง และต้องก�รดิสเครดิตรัฐบ�ล เพื่อหวังผลก�ร

เลือกตั้งครั้งถัดไปต่�งห�ก 

ที่ผมเชื่อเช่นนี้เพร�ะฝ่�ยค้�นชุดนี้ ไร้ประสิทธิภ�พในก�ร

ตรวจสอบรัฐบ�ล ซึ่งม�จ�กหล�ยๆ ส�เหตุ แต่ส�เหตุสำ�คัญคือ

พรรคเพื่อไทยของโทน่ี เคยถูกตรวจสอบและพบว่�มีก�รคอร์รัป 

ชันกันอย่�งมห�ศ�ล ทำ�ให้น�งดอกไม้ยิ่งลักษณ์ต้องหนีไปต่�ง

ประเทศ มีรัฐมนตรีบุญทรง เตริย�ภิรมย์ รัฐมนตรีภูมิ ส�ระผล 

ติดคุก ถูกลงโทษอย่�งหนัก เรียกว่�แทบจะต้องต�ยในคุก นั่น

คือผลง�นสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบ�ล 

และม�วันนี้พรรคเพื่อไทยในฐ�นะฝ่�ยค้�น กำ�ลังจะทำ�

หน้�ที่ตรวจสอบทุจริต สำ�หรับผมแล้วมันไร้เครดิตอย่�งสิ้นเชิง 

ได้แต่เวทน�ก�รเมืองไทยครับ เร�ไม่มีท�งเลือกที่ดีกว่�นี้แล้ว

หรือครับคุณอัตถ์ครับ.

นับถือ

สุรจิต ขอนแก่น

 

ผมคงตอบไม่ได้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือทางไหน แต่ก็มีคำา

กล่าวว่าให้เลือกคนที่เลวน้อยที่สุด นั่นหมายความว่า การหา

คนดีในหมู่นักการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ต้องทำาให้ได้ครับ 

เพราะนักการเมืองเป็นเช่นไร ประชาชนย่อมเป็นเช่นนั้น.   

     

กิเลส

* ใจหลงกิเลสร้�ย     เป็นใจ

สภ�พแวดล้อมจัญไร     หนักขึ้น

ใจอ่อนยิ่งบรรลัย     กิเลสครอบ

มืดมัวสะอึกสะอื้น     โศกเศร้�เสมอสมัยฯ

* โรคระบ�ด,บ�ดทั้ง     โลก�

ลุกล�มอน�ถ�     ทั่วหล้�  

ซ้ำ�ห้ำ�หั่นยุทธน�     กันโหด

โฉดชั่วเลวต่ำ�ช้�     ว่�ซึ้งศรีวิไลฯ

* เรื่องกรรมดีลึกล้ำ�     เกินคะเน

ที่ฝรั่งเม�ซวนเซ     อยู่นี้

เม�อำ�น�จฮ�เฮ     เกเรยิ่ง

ใช้กรรมเก่�แต่กี้     ที่บี้รุกร�นฯ

* กรรมหล�กลับลี้     รุมมนุษย์

เร่งฝึกจิตวิสุทธิ์     ผ่องแผ้ว

ท�งรอดสู่วิมุต     วิโมกข์

เรืองโรจน์เดินมรรคแก้ว  แน่วไว้สัมม�ฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

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

ลุ้

ที่

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
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6 เศรษฐกิจ

อสังหาลุ้นครึ่งปีหลังโต
หวัง‘รัฐบาล’อัดมาตรการเสริมปลุกกำาลังซื้อ
ไทยโพสต์ • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ลุ้นครึ่งหลังปี 2565 ทะยาน 

9.1% หวังอานิสงส์มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำานอง การ

ผ่อนคลาย LTV และเศรษฐกิจฟื้นตัวช่วยกระทุ้ง หลังไตรมาส 1 

ดัชนีอสังหาฯ โตทะลุ 10% ผู้ประกอบการลุยผุดโครงการใหม่ ทั้ง

แนวราบ-อาคารชุดพรึ่บ!

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้                                                

ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) และรักษาการผู้อำานวย

การศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

กล่าวว่า ดัชนีรวมตลาดอสังหา 

ริมทรัพย์ หมวดที่อยู่อาศัย ช่วง                                                    

ครึ่งหลังปี 2565 คาดว่ามีโอกาส                                                 

ขยายตัวได้ 9.1% จากมาตรการ

ลดค่าธรรมเนียมการโอนและ

จดจำานอง และการผ่อนคลาย

มาตรการ LTV ชั่วคราว รวมถึง

การฟื้นตัวเศรษฐกิจ และหาก

รัฐบาลมีมาตรการเสริมที่ช่วย

เพิ่มกำาลังซื้อและปลุกความเชื่อ

มั่น ก็จะช่วยกระตุ้นให้ดัชนีรวม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว

ได้ถึง 14.7%

อย่างไรก็ตาม หากตลาดท่ี

อยู่อาศัยต้องเจอกับสถานการณ์

ภาวะเงินเฟ้อสูงต่อเน่ืองจาก

เดือน พ.ค.2565 และอัตราดอก                                      

เบ้ียเพ่ิมข้ึนไม่เกิน 0.50% ก็อาจ                                                 

ทำาให้ดัชนีรวมตลาดอสังหาริม 

ทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่อาศัย) มีอัตรา                                         

ขยายตัวประมาณ 3.5% (Worst 

Case) แต่ถ้าภาวะเงินเฟ้อสูง                                                  

และอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนมาก  

กว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ก็จะส่งผลให้                                  

วิชัย วิรัตกพันธ์

จี้กทท.เร่งเครื่องแหลมฉบัง  

ขีดเส้น68เปิดใช้รองรับอีอีซี 

ร่วมมือ • นายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำากัด ในเครือเซ็นทรัล 

รีเทล ร่วมกับนางเจนนิเฟอร์ ซง ประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด 

จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คูลซีฟ “Good Vibes Great Life บ้านดี ชีวิตปัง ดัวยพลังศาสตร์ฮวงจุ้ย” มอบความ

พิเศษให้ลูกค้าคนสำาคัญ ด้วยการล็อกคิวแขกรับเชิญสุดฮอต “หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา” นักพยากรณ์ชื่อ

ดังของเมืองไทย มาเผยเคล็ดลับชี้ทางความปังด้วยพลังศาสตร์ฮวงจุ้ย ในการจัดมุมเฮงให้ที่อยู่อาศัย ที่

เพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์.    

ชลบุรี • “อธิรัฐ” สั่งการท่าเรือฯ 

เร่งงานท่าเทียบเรือ F ท่าเรือแหลม                                                              

ฉบัง หลังงานคืบหน้าแค่ 5% ล่าช้า                                                       

1 ปี สั่งเพิ่มเครื่องมือเครื่องจักร 

เพ่ิมคน-เวลางาน ใช้เทคนิควิศวกรรม 

ย้ำาต้องเสร็จรับอีอีซีในปี 68  

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.                         

คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่

ติดตามความคืบหน้าการดำาเนิน

งานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลม

ฉบัง ระยะที่ 3 โดยขณะนี้ในส่วน

ของท่าเทียบเรือ F ซึ่งการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้

ดำาเนินงานก่อสร้างงานทางทะเล 

เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบ

เรือและโครงสร้างพื้นฐาน ท่าเรือ

ชายฝั่ง ก่อสร้างระบบรถไฟภาพ

รวมมีความล่าช้าประมาณ 12 

เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ทำาให้การดำาเนินการงานขุด

ลอกถมทะเล สร้างเขื่อนกันคลื่น

ล่าช้า  

นายอธิรัฐกล่าวว่า ปัจจุบัน

งานมีความคืบหน้าประมาณ 5% 

มีระยะเวลาการดำาเนินงาน 4 ปี 

5 พ.ค.2564-3 พ.ค.2568 จึงได้สั่ง

การให้ กทท.จัดทำาแผนเร่งรัดการ

ก่อสร้าง (Action Plan) โดยเพิ่ม

เครื่องมือเครื่องจักรในการทำางาน 

ใช้เทคนิคด้านวิศวกรรมเร่งรัด

งานให้เร็วขึ้น เพิ่มจำานวนคนและ                                                

เวลางาน เพื่อที่จะสามารถส่งมอบ                                                 

พื้นที่ เพื่อให้บริษัท จีพีซี อินเตอร์

เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำากัด เข้า

ดำาเนินงานได้ภายในปี 2568 ตาม

สัญญา เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (อีอีซี) ที่จะแล้วเสร็จ

ในปี 2568.  

ท็อปส์หนุนเอสเอ็มอีเปิดตัว ‘ท็อปส์ ท้องถิ่น’

นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำานวยการ ท็อปส์ ท้องถ่ิน บริษัท 

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า ปัจจุบัน

มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทยมากกว่า 3 ล้านราย ถือเป็นหน่วย

ธุรกิจท่ีเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ 

บริษัทจึงได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ท็อปส์ ท้องถ่ิน” (Tops Tongtin) 

ท่ีจะทำาให้ผู้ประกอบการเข้าถึงธุรกิจค้าปลีกได้ง่ายมากข้ึนกว่าเดิม 

พร้อมจัดต้ังทีมงานท็อปส์ ท้องถ่ิน เพื่อร่วมสรรหาเอสเอ็มอีผู้ผลิต

อาหารและเครื่องดื่มท่ีดีท่ีสุดท่ัวประเทศไทย มาร่วมเป็นพาร์ตเนอร์

ทางธุรกิจและคัดเลือกสินค้ามาจำาหน่ายท่ีท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์                                                                                            

และแฟมิล่ีมาร์ทท่ัวประเทศ เปิดกว้างสำาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดเล็ก สมัครเพื่อนำาเสนอสินค้าในหมวด

อาหารและเครื่องดื่มผ่าน www.topstongtin.com

‘ซิซซ์เล่อร์’ ลุยเปิดสาขาใหม่ย่านอโศก

นายกรีฑากร ศิริอัฐ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกลยุทธ์และการเงิน 

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้า

การเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการเปิดสาขาใหม่ 

“ซิซซ์เล่อร์ เทอร์มินอล 21 อโศก” ท่ีมาในดีไซน์โฉมใหม่ พร้อมการให้

บริการเมนูอาหารหลากหลายและสลัดบาร์สุดพิเศษ ตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคบริเวณย่านใจกลางกรุงเทพฯ ท่ีเป็นแหล่งรวม

ออฟฟิศท่ีผู้บริโภคมีกำาลังซ้ือค่อนข้างสูง แม้จะมีความเร่งรีบ แต่ก็ยัง

ต้องการบริโภคอาหารท่ีดีมีคุณภาพและประโยชน์ ในขณะเดียวกันยัง

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเร่ิมกลับมา เนื่องจาก

พ้ืนท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองท่ีมีการเดินทางสะดวก รวมถึงพฤติกรรมของผู้

บริโภคท่ีทยอยกลับมารับประทานอาหารนอกบ้านมากข้ึน

‘บขส.’ เตรียมชงบอร์ดจ้างวิ่งรถมินิบัสไฟฟ้า

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ขณะน้ี บขส.เตรียมแผนการจัดหา

รถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) จำานวน 54 คัน วงเงินไม่เกิน 800 ล้าน

บาท เพื่อเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) บขส.ให้พิจารณาประมาณ

เดือน ก.ค.-ส.ค.2565 หากได้รับความเห็นชอบแล้ว จากน้ัน บขส.

จะเข้าสู่กระบวนการประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) คาดว่าภายในปี 2565 น้ีจะต้องได้ตัวเอกชนท่ีชนะพร้อม

ลงนามสัญญา เพื่อให้ส่งมอบรถได้ภายใน 180 วัน โดยจะทยอยมอบ

เป็นล็อตๆ ตามความเหมาะสม คาดว่าในเดือน ม.ค.2566 จะเห็นรถ

ล็อตแรก และส่งมอบให้ครบท้ังหมดต่อไป.  

อัตราขยายตัวลดลงมากกว่า Worst 

Case ได้

สำาหรับดัชนีรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย์ (หมวดท่ีอยู่อาศัย) 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ที่                                               

86.8 เพ่ิมข้ึน 10.4% เทียบไตรมาส                                      

ก่อนหน้า และเพิ่ม 15.4% จาก

ช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้อง

ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 

1 ที่ขยายตัว 2.2%

“การเพ่ิมข้ึนของดัชนีรวม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวด

ท่ีอยู่อาศัย) ของประเทศไทยใน

ไตรมาส 1 ปี 2565 แสดงให้

เห็นถึงสัญญาณการฟ้ืนตัวของ

ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานของ

ตลาดท่ีอยู่อาศัย โดยด้านอุปสงค์

หรือความต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัย

เพ่ิมข้ึน โดยสะท้อนผ่านอัตรา

ดูดซับของโครงการสำารวจท่ีอยู่

อาศัยในไตรมาส 1 ปี 2565 ท่ี

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ 

โดยเฉพาะอาคารชุดท่ีมีอัตรา

ดูดซับสูงข้ึนเป็น 7.6% ต่อเดือน 

เพ่ิมจากคร่ึงหลังปี 2564 ท่ี 3.3% 

ต่อเดือน ขณะท่ีอัตราดูดซับบ้าน

จัดสรรอยู่ท่ี 3.1% ต่อเดือน เพ่ิม

จากคร่ึงหลังปี 2564 ท่ี 2.4% ต่อ

เดือน” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวอีกว่า ใน

ด้านอุปทานในไตรมาส 1 ปี 

2565 เพ่ิมข้ึนเช่นกัน โดยได้

สะท้อนผ่านดัชนีความเช่ือม่ันผู้

ประกอบการในด้านการเปิดตัว

โครงการใหม่ และ/หรือเฟสใหม่ 

ท่ีมีค่าดัชนีในไตรมาส 1 ปี 2565 

เท่ากับ 45.1 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากช่วง

เวลาเดียวกันของปี 2564 ท่ีมีค่า

ดัชนีเท่ากับ 40.2 จากข้อมูลผล

สำารวจภาคสนามของศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ได้ในไตรมาส 1 

ปี 2565 พบว่าผู้ประกอบการมี

การเปิดตัวโครงการใหม่ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพ่ิมข้ึน

ถึง 207.9% โดยโครงการอาคาร

ชุดเพ่ิมข้ึน 378.3% และแนว

ราบเพ่ิมข้ึน 89.6%.

กันกุลลุยธุรกิจ

กัญชง-กัญชา

ฟุ้งโกยพันล้าน

ไทยโพสต์ • นายพงษ์สกร ดำาเนิน                                                 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสาย    

งานธุรกิจพลังงาน บมจ.กันกุล

เอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) เปิดเผย                                                    

ว่า บริษัทต้ังเป้ากำาไรสุทธิจาก

ธุรกิจกัญชงและกัญชา แตะระดับ                                         

1,000 ล้านบาทภายในปี 66 โดย

คาดว่าจะมีปริมาณการจำาหน่าย

กัญชงและกัญชารวมกันไม่ต่ำา

กว่า 70,000 กิโลกรัม ซ่ึงบริษัท

เช่ือม่ันว่าจากรูปแบบการปลูก

ของบริษัทท่ีเป็นระบบโรงเรือนท่ี

ได้มาตรฐาน เป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ของบริษัทเอง ส่วนการปลูกเป็น

แบบ Hydroponics ใช้น้ำา RO 

(Reverse Osmosis) การปลูกใน

วัสดุดินเผา การเพาะในโรงเรือน

แบบก่ึงปิด ทำาให้ม่ันใจได้ว่ากัญชา 

กัญชงที่ GUNKUL เพาะปลูก                                                             

มีคุณภาพและมาตรฐานสูงมากพอ

สำาหรับนำาไปทำาสารสกัด รวมถึง

เพื่อใช้ทางการแพทย์ จึงทำาให้ได้รับ

ความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทมีโรงสกัด

สาร CBD 1 แห่ง ต้ังอยู่ในจังหวัด                                     

ปทุมธานี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า                                     

ในหมวดเครื่องสำาอาง เครื่องดื่ม 

และยาสมุนไพร กำาลังการผลิต

อยู่ท่ี 200 กิโลกรัมต่อวัน (ดอก

แห้ง) ส่วนพ้ืนท่ีเพาะปลูกกัญชงมี

จำานวน 15 ไร่ บนพ้ืนท่ีประมาณ 

50 ไร่ และมีโรงเรือนเพาะปลูก

จำานวน 13 โรงเรือน ซ่ึงมีแผน

ขยายเป็น 35 โรงเรือน บนพ้ืนท่ี 

60 ไร่ ภายในส้ินปี 65

บริษัทได้ขยายพ้ืนท่ีการ

ปลูกครบ 3 เฟส เพื่อรองรับความ                                           

ต้องการของตลาดหลังจากท่ีมี

การปลดล็อกกัญชงและกัญชา

ออกจากบัญชียาเสพติด และยัง                                   

สามารถขยายพ้ืนท่ีได้อย่างต่อเนื่อง                                       

ได้กว่า 1,000 ไร่ หากมีความ

ต้องการจากตลาดเพ่ิมข้ึน โดยอยู่

ระหว่างการศึกษาการส่งช่อดอก

กัญชงไปจำาหน่ายในตลาดต่าง

ประเทศเพ่ิมเติม.

12/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,638.15 4,969.15 -1,331.00
 4,171.35 4,181.07 -9.71
 24,542.09 24,981.48 -439.39
 15,525.82 13,745.72 +1,780.10

47,877.42
-10.60

1,546.80
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.82 36.55
ยูโร 35.69 36.80
ปอนดสเตอรลิง 42.21 43.80
เยน (100 เยน) 25.90 27.00
หยวนจีน 5.07 5.47
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,800 29,900
ทองรูปพรรณ 29,258 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ะเห็นได้ว่าจากภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติด                                                              

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปทั่วโลก  ขณะนี้มี

แนวโน้มคลี่คลายมากขึ้น รวมถึงประเทศไทย ทำาให้เศรษฐกิจ

ไทยมีทิศทางการฟื้นตัวที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะมีการ

เปิดประเทศแล้ว แต่เรื่องการดูแลสุขภาพก็ยังละเลยไม่ได้ ดังนั้น e-

Health จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางดิจิทัลที่ทำาให้การเข้าถึงข้อมูลของ

ผู้รับบริการด้านสุขภาพง่ายขึ้น ช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 

รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรคที่สะดวกและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

โดยสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 

หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development 

Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งเป้าหมาย

พัฒนา e-Health ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน 

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานของข้อมูลทางด้านสุขภาพที่มี

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แต่ละประเทศมี

การพัฒนาด้าน e-Health ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีปัจจัยหลายๆ อย่าง

ประกอบกันขึ้นมา ซึ่งแต่ละประเทศมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา

ระบบสาธารณสุข เพื่อช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดี

ขึ้นอย่างไร วันนี้ ETDA นำาเรื่องราวเกี่ยวกับ e-Health รวมถึงในประ 

เทศไทยมาอัปเดตให้ทราบไปพร้อมกัน 

TousAntiCovid แจ้งเตือนเมื่ออยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อโควิด-19  โดย 

“ฝรั่งเศส” ท็อปโลกด้านระบบเฮลธ์แคร์ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข

ของฝรั่งเศสเข้าถึงได้ง่าย โดยเป็นการรักษาแบบครอบคลุมทั่วถึง 

(Universal Coverage) และเป็นองค์กรของภาครัฐ ขณะเดียวกัน                                                             

ฝรั่งเศสยังถือเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลก มีการ                                                 

ประกันสุขภาพตามกฎหมาย หรือ Statutory health insurance (SHI)  ที่

ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน ซึ่งปกติประชาชนในประเทศจะทำาการ

สำารองจ่ายก่อนเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลและรัฐจะคืนให้ภายหลัง 

ทั้งนี้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ฝรั่งเศส สร้างแอปพลิเค

ชัน TousAntiCovid สำาหรับบันทึกประวัติผู้ติดต่อใกล้เคียงด้วยวิธีเข้ารหัส

ผ่านบลูทูธ โดยผู้ใช้แอปจะได้รับการแจ้งเตือนหากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้ออย่าง

น้อย 5 นาทีภายในรัศมี 2 เมตร ซึ่งมีการตั้งระบบให้มีความปลอดภัย

สูง ไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ ไม่ใช้ตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์และไม่

เผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงถือเป็นอีกก้าวของ e-Health ในฝรั่งเศสที่มีการ

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนท่ามกลางสถาน  

การณ์ โรคระบาด 

Corona-Warn-App ติดตามผู้ติดเชื้อ ค้นหาข้อมูลโควิด-

19 โดย “เยอรมนี” ที่หนึ่งด้านมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มาพร้อม

ดิจิทัล เยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์มาก

ที่สุดประเทศหนึ่ง เนื่องจากมีสัดส่วนของมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่

ดีที่สุดในโลก ระบบการรักษาพยาบาลของเยอรมนีเป็นระบบที่ทำาควบคู่

กันระหว่างภาครัฐและเอกชน ประชาชนในประเทศทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ

การรักษาพยาบาลฟรี และยังสามารถทำาประกันสุขภาพของเอกชนเพื่อ

เพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

TraceTogether แจ้งเตือนข้อมูลผู้ติดเชื้อพร้อมการกักตัว โดย 

“สิงคโปร์” ประเทศอาเซียนหนึ่งเดียวที่ติดท็อปโลกด้านระบบสุขภาพ 

e-Health มาตรฐานใหม่สาธารณสุข  

สิงคโปร์นับเป็นประเทศที่มีการบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

และคุ้มค่ามากประเทศหนึ่งก็ว่าได้ เพราะมีระบบประกันสุขภาพตาม

กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจำานวนมาก มี

การรักษาแบบครอบคลุมตามกฎหมาย และรัฐบาลให้การสนับสนุนงบ

ประมาณ โดยประชาชนผู้ที่จะเข้ารับการรักษาต้องลงทะเบียน General 

Practitioner (GP) เป็นรายบุคคล 

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนา

ระบบเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนต่อเนื่อง ยกตัวอย่างช่วงวิกฤตโค

วิด-19 เปิดตัวแอปพลิเคชัน TraceTogether ที่ใช้สัญญาณบลูทูธแจ้ง

เตือนให้ผู้ใช้แอปทราบถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบริเวณใกล้เคียง และ

ประกาศเกี่ยวกับการกักตัวในสิงคโปร์ ผู้ที่ได้รับต้องอัปเดตตำาแหน่งที่อยู่

ของตนภายใน 1 ชั่วโมงผ่านตำาแหน่ง GPS ของโทรศัพท์มือถือ 

covid-19 vaccination certificate ใบรับรองการฉีดวัคซีน   

โควิด-19 โดย “ญี่ปุ่น” ประเทศแห่งนวัตกรรม Top 10 ด้านสุขภาพ      

การรักษาพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นถือว่าเข้าขั้นดีเยี่ยม เห็นได้จาก

อายุขัยของคนในประเทศที่ยืนยาวมากๆ ประเทศหนึ่ง โดยระบบ

สาธารณสุขของญี่ปุ่นสำาหรับคนทำางานแบบเต็มเวลาเรียกว่า Social 

Health Insurance หรือ SHI หากอยู่นอกระบบ SHI ก็จะได้รับความ

คุ้มครองผ่านแผนประกันสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่น หรือ NHI แทน  

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีแอปพลิเคชัน “covid-19 vaccination 

certificate” หรือ “ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพียงกรอกเลข “My 

Number” ที่เป็นเลขการระบุตัวตนที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำาหนด แอปก็จะแสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้บนระบบ

คลาวด์ที่รัฐบาลสร้างขึ้นด้วย ทั้งนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวยังรองรับแค่

เพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 

พัฒนาระบบ MOPH ID จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ ไม่มีบัตร 

ประชาชน โดยไทย ดาวรุ่งที่ 2 แห่งอาเซียนที ่EU การันตีใบรับ

รองแพทย์ดิจิทัลผ่าน “หมอพร้อม” ย้อนไปปี 2559 ไทย เริ่มต้น

เร่งสปีดนำาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขคลื่นแรก ผ่าน

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ หรือ e-

Health รองรับรัฐบาลดิจิทัล ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) โดยตั้งเป้าสร้างมาตรฐานระบบข้อมูล 

สุขภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง

บริการด้านสุขภาพสะดวกและง่ายมากที่สุด ร่วมด้วยช่วยให้การวินิจฉัย

โรคเพื่อทำาการรักษาได้อย่างแม่นยำามากที่สุด

เมื่อไทยเข้าถึง e-Health ได้มากขึ้นแล้ว แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นผู้รับบริการที่เข้าถึงแพทย์ได้ง่ายขึ้น และการ

จ่ายยาของเภสัชกรสะดวกมากขึ้น ขณะเดียวกันหากมีขั้นตอนที่เหมาะ

สมและรัดกุมแล้ว อาจเกิดการสั่งยาผ่านระบบออนไลน์ และสามารถ

นำาส่งให้เภสัชกรสั่งจ่ายยาให้ได้แม้แต่ยาควบคุมพิเศษก็ตาม ล่าสุด

จากข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข (2564-

2568)   สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำาระบบ National 

Refer Data Exchange (nRefer) เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ระหว่างสถานพยาบาล และติดตามสถานะการรักษา อีกทั้งยังเริ่มต้น

พัฒนาระบบ MOPH ID เพื่อใช้แทนตัวบุคคล เพื่อความมีเสถียรภาพใน

การจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างด้าว หรือกลุ่มที่ไม่มี

บัตรประจำาตัวประชาชนด้วย 

สำาหรับสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 

หรือ ETDA (เอ็ตด้า) หน่วยงานรัฐที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมีเป้าหมายปี 2565 ในการขยายความร่วมมือ

กับพาร์ตเนอร์แก้ไขปัญหาของสังคมก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างมั่นใจ ได้เล็ง

เห็นถึงความสำาคัญในการนำา e-Health มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ 

รักษาพยาบาลในประเทศไทย โดยล่าสุดเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้น

มา ETDA ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมฯ                                                      

พัฒนาระบบ MOPH Certificate ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่าน

แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี Digital 

Signature หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะผ่านการเข้ารหัสลับที่

สามารถยืนยันตัวตนบุคคลได้อย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้

ในสถานประกอบการทั้งในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน 

จากการปรับใช้ e-Health ของในแต่ละประเทศที่มีแนวทาง 

แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าล้วนเป็นแนวทางการดำาเนินงานด้าน

สาธารณสุขท่ีเต็มไปด้วยข้อดีจำานวนมาก ดังน้ันหากดูเฉพาะ e-Health ใน 

ประเทศไทยแล้ว ก็นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำาให้คนไทยมั่นใจต่อการทำางาน

สาธารณสุขมากขึ้น รวมถึงมั่นใจรับการเปิดประเทศท่องเที่ยว จึงขอสรุป

ประโยชน์ e-Health ที่คนไทยจะได้รับทิ้งท้าย 10 ข้อไว้ ดังนี้ 

1.เข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น มีความถูกต้อง

และความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และง่ายต่อการตรวจ

สอบ 2.ขยายขอบเขตการให้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนให้

กว้างและครอบคลุมมากขึ้น 3.พัฒนาระบบการทำางานและศักยภาพของ

บุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความทันสมัย 4.ลดขั้นตอนในการทำางาน 

เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

5.เพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน 6.ก่อให้เกิดการวิจัย

สุขภาพทางดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย 7.ลดค่าใช้จ่าย

ในการดูแลสุขภาพโดยรวม 8.ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถ

ดูแลรักษาได้ในที่ที่ปลอดภัยและทันท่วงที 9.นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

เชื่อมโยง และทำาการวิจัยเพื่อการศึกษาต่อไปได้ และ 10.ช่วยเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมของไทย และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

“แน่นอนว่าไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีก้าวหน้าทางการแพทย์ มีการนำา

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบสาธารณสุข เพื่อเชื่อมต่อบริการ

ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางสุขภาพมากท่ีสุด แต่ส่ิงสำาคัญท่ีลืมไม่ได้เลย

คือ การให้ความสำาคัญกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital 

ID) ท่ีจะเข้ามาช่วยให้การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน ในยุค

ท่ีไม่ว่าอะไรก็รอไม่ได้เช่นน้ี และท่ีสำาคัญอีกเรื่องคือ เมื่อทุกบริการต้องมี

การเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน แน่นอนว่าไม่ว่าหน่วยงานรัฐ

หรือเอกชนต่างก็ต้องตระหนักถึงความสำาคัญของการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่าน้ีเป็นอย่างดี สอดคล้องตามกฎหมาย เพื่อให้การ

ขับเคลื่อนการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ เกิด

การขยายวงกว้างในการใช้งานมากย่ิงข้ึนในอนาคต”. 

...

จ



ในกรมธรรม์

และ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมมือกับ บมจ.

ไทยไพบูลย์ประกันภัย อำ�นวยคว�มสะดวกให้ลูกค้� ส�ม�รถเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุมรอบด้�น ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ได้แล้วที่อิออนทุกส�ข�ทั่วประเทศ   โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยมี

ทั้งประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล (Cyber Insurance) เบี้ยประกัน

ภัยเริ่มต้นเพียง 315 บ�ท/ปี ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ (Credit 

Protection) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 799 บ�ท/ปี และประกัน

ภัยโรคมะเร็ง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 490 บ�ท/ปี พิเศษยิ่งขึ้น

เฉพ�ะลูกค้�อิออน เลือกผ่อนชำ�ระแบบสบ�ยกระเป๋�ด้วยอัตร�

ดอกเบี้ย 0% น�น 3 เดือน ผ่�นบริก�ร “อิออน แฮปปี้ เพย์” และ 

“อิออน แฮปปี้ แพลน” พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นร�งวัลใหญ่ทุกเดือนกับ

แคมเปญ “ฉลองครบรอบ 30 ปีอิออน” มูลค่�รวมกว่� 41 ล้�น

บ�ทตลอดแคมเปญ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 

ธันว�คม 2565.
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ม้แนวโน้มประกันในปีนี้จะอยู่ในช่วงขาขึ้น หลังจาก

ประสบปัญห�จ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 แต่ธุรกิจ

ประกันยังคงมีคว�มท้�ท�ย ในเรื่องก�รปรับตัวเป็นดิจิทัล

อินชัวรันส์  (Digital Insurance) และรูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต้องเท่�

ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็ว ดังนั้น ทั้ง

บริษัทประกันชีวิตและ

ประกันวิน�ศภัย จำ�เป็นต้อง

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รนำ�

เทคโนโลยีม�ช่วยเพิ่ม

ศักยภ�พธุรกิจและคว�ม

ร่วมมือภ�ยในเครือข่�ย

ระบบนิเวศประกันม�ใช้เพิ่ม

ฐ�นลูกค้�ใหม่ๆ โดยเฉพ�ะ

บริษัทประกันวิน�ศภัยที่มี

ก�รแข่งขันกันสูงม�กใน

ปัจจุบัน

นายกิตตินันท์ 

อนุพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู 

โก ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 

เคลมดิ (Claim Di) กล่�ว

ว่� เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่ม

ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขัน คือก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจประกันภัย ควรจะมุ่งเน้น

พฤติกรรมของลูกค้� เพื่อก�รรู้จักและเข้�ใจคว�มรู้สึกลูกค้�ม�ก

ขึ้น มุ่งเน้นก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีให้ลูกค้� ซึ่ง Mindset ก�รเข้�

ถึงข้อมูลลูกค้�ต้องดำ�เนินก�รแบบถูกต้อง ด้วยคว�มยินยอมจ�ก

ลูกค้�

“ธุรกิจประกันภัยต้องเปลี่ยนจ�กบริษัทประกันภัยเป็นผู้นำ�

เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�ร เป็นก�รเข้�ถึงข้อมูลลูกค้�ในเชิงลึก 

Customer Centric หรือ Customer Behavior เป็นหลัก และก�ร

เข้�ถึงข้อมูลจริงของลูกค้� คือก�รคุยตรง ไม่ต้องผ่�นตัวกล�ง 

นอกจ�กนี้ยังช่วยลดค่�ใช้จ่�ย ลดคว�มผิดพล�ดในก�รว�งแผน

ธุรกิจ รวมทั้งพัฒน�ธุรกิจประกันภัยไปสู่ก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์

และบริก�รที่ตรงใจลูกค้�และเห็นผลชัดเจน”

นอกจ�กนี้บริษัทประกันภัยในปัจจุบันมีก�รแข่งขันกันสูง

ม�กจนแทบจะไม่มีกำ�ไร ในขณะที่บริษัทจำ�เป็นต้องปฏิรูปท�ง

ดิจิทัลของธุรกิจ โดยก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ในทุกกระบวน

ง�นของระบบประกันภัย นำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์ และ AI/ML ม�

ช่วยวิเคร�ะห์พฤติกรรมและคว�มต้องก�รของลูกค้� ทั้งในส่วน

ก�รรับประกัน (Underwriting) ก�รเคลม (Claim) และก�รต่ออ�ยุ

ประกัน (Renewal) จะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นให้มีคว�มทันสมัย 

เป็นอัตโนมัติ และรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น ซึ่งหล�ยบริษัทอ�จจะมีปัญห�

เรื่องก�รลงทุน ท�งออกหนึ่งที่ส�ม�รถทำ�ได้คือ ก�รใช้แพลตฟอร์ม

จ�กสต�ร์ทอัปนอกองค์กร เป็นรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้บริษัท                                                                             

ประกันภัยได้ประโยชน์สูงสุด

เคลมดิ ในฐ�นะของผู้ให้บริก�รแพลตฟอร์มก�รเคลม

สำ�หรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย มองเห็นก�รเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังม�

ถึง ไม่เพียงเตรียมพร้อมในก�รต่อยอดท�งธุรกิจก�รให้บริก�รใน

เชิง Customer Centric ยังขย�ยธุรกิจออกสู่ต่�งประเทศล่วงหน้� 

ด้วยก�รจับมือให้บริก�รก�รทำ�เคลมประกันภัยรถยนต์แบบใหม่

ให้กับบริษัท อินคัม อินซัวรันซ์ เอ็นทียูซี ประเทศสิงคโปร์ บริษัท

ประกันภัยของรัฐบ�ลร�ยใหญ่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ โดยอินคัม

ใช้ระบบบริก�รของเคลมดิ เพื่อลูกค้�ที่ขับรถยนต์

ในสิงคโปร์เคลมประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ได้เอง

โดยไม่ต้องรอพนักง�น

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ในช่วงที่

ผ่�นม� ทำ�ให้ผู้บริโภคตระหนักดีว่�เหตุก�รณ์

ไม่ค�ดฝันส�ม�รถเกิดได้ตลอดเวล� ดังนั้น 

ก�รเตรียมพร้อมเพื่ออน�คตจึงเป็นเรื่องที่

จำ�เป็น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รมองห�ท�งเลือก

ในก�รออมเงินระยะสั้น ได้รับเงินคืนเร็ว ดังนั้น 

เพื่อให้เตรียมคว�มพร้อมทุกโอก�สในก�รสร้�ง

เงินให้ชีวิตในทุกวิกฤต นางนุสรา (อัสสกุล) 

บัญญัติปิยพจน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ

กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 

ระบุว่� ไทยสมุทรได้ส่งแบบประกันชีวิตที่น่�

จับต�มองในยุคนี้ “โอเชี่ยนไลฟ์ สม�ร์ท โกล 

5/2” ประกันสะสมทรัพย์สุดสม�ร์ทที่ให้ครบทั้ง

คว�มคุ้มครองชีวิต 

และมีเงินคืนระหว่�งสัญญ� จ่�ยเบี้ย

เพียง 2 ปี ให้คว�มคุ้มครอง 5 ปี ระหว่�งปี                       

กรมธรรม์ที่ 2–5 รับคว�มคุ้มครองชีวิต สูงสุด 200% พร้อมเงินคืน 

2% ระหว่�งสัญญ� ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–4 และเมื่อครบกำ�หนด

สัญญ�รับเงินก้อน 202% รวมรับเงินผลประโยชน์ตลอดอ�ยุสัญญ�

สูงสุด 210% อีกทั้งยังส�ม�รถขอทำ�สัญญ�

เพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มทุกคว�มต้องก�ร ทั้ง

สัญญ�เพิ่มเติมคุ้มครองสุขภ�พ สัญญ�เพิ่ม

เติมคุ้มครองโรคร้�ยแรง สัญญ�เพิ่มเติมค่�

ชดเชยร�ยได้ร�ยวัน หรือสัญญ�เพิ่มเติม

คุ้มครองอุบัติเหตุ “โอเชี่ยนไลฟ์ สม�ร์ท โกล 

5/2” รับประกันภัยบุคคลอ�ยุตั้งแต่ 30 วัน–

75 ปี ชำ�ระเบี้ยประกันภัยเป็นร�ยปี

หลังก�รคลี่คล�ยของโควิด-19 ทำ�ให้

ประช�ชนออกม�ใช้ชีวิตปกติม�กขึ้น ก�ร

เดินท�งท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคัก ดังนั้น นวล

พรรณ ล่ำาซำา กรรมก�รผู้จัดก�ร และ

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.เมืองไทย

ประกันภัย หรือ MTI กล่�วว่� ได้ประกันภัย

อุบัติเหตุ และประกันภัยรถยนต์ ผ่�นช้อปปี้ 

อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันดับ 1 ในใจนักช็อปช�วไทย ในแคมเปญ 

Shopee 7.7 Free Shipping Marathon ส่งฟรี ไม่หยุด คุ้มฉุดไม่

อยู่ พร้อมส่งโปรโมชั่น รับ Coins คืนสูงสุดถึง 800 Shopee Coins 

และผ่อนชำ�ระเบี้ยประกัน 0% น�นสูงสุดถึง 10 เดือน รับโปร

โมชั่นและประกันภัยสุดคุ้ม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ก.ค.2565 นี้

เท่�นั้น บนร้�นค้�ออฟฟิเชียลสโตร์ Muangthai Insurance Official 

บน Shopee Mall 

ด้�นธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�มอบสิทธิพิเศษเมื่อสมัครและ

ชำ�ระเบี้ยประกันสุขภ�พออนไลน์ “กรุงศรี 3 โรคฮิต พลัส” ตั้งแต่

วันนี้–31 กรกฎ�คม 2565 รับฟรีบัตรกำ�นัลเซ็นทรัล มูลค่� 100 

บ�ท ต่อกรมธรรม์ ซื้อได้สะดวกผ่�น KMA–Krungsri Mobile 

Application พร้อมรับคว�มคุ้มครองทันทีทั้งอุบัติเหตุและก�รเจ็บ

ป่วยจ�ก 3 โรคฮิต ได้แก่ อ�ห�รเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ และไข้

เลือดออก จำ�กัดจำ�นวน 300 สิทธิ์ หรือจนกว่�ของจะหมด บัตร

กำ�นัลไม่ส�ม�รถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รับประกันภัย

โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธย� ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) เงื่อนไข

คว�มคุ้มครอง ข้อยกเว้น และสิทธิประโยชน์เป็นไปต�มที่กำ�หนด

แ

ม่ใช่แค่สิ่งที่คุณกิน

เท่�นั้นที่จะช่วยให้

สุขภ�พลำ�ไส้ของคุณ

ดี แต่ยังรวมถึงสิ่งที่คุณ

หลีกเลี่ยงก�รกินด้วย ก�รจำ�กัดก�รรับประท�นอ�ห�ร ก�ร

ตัดอ�ห�รบ�งกลุ่ม หม�ยคว�มว่�คุณกำ�ลังจำ�กัดก�รเข้�ถึง

เชื้อเพลิงที่มีศักยภ�พสำ�หรับจุลินทรีย์ของคุณ ซึ่งอ�จนำ�

ไปสู่ไมโครไบโอมในลำ�ไส้ที่มีคว�มหล�กหล�ยน้อยลง มีคำ�

เตือนว่� บ�งคนหลีกเลี่ยงก�รกินส�รอ�ห�รบ�งชนิดเพร�ะ

ต้องก�รไดเอต ย่อมส่งผลให้ได้รับคุณค่�ท�งโภชน�ก�รน้อย

กว่�ปกติ และเป็นก�รลดคว�มหล�กหล�ยขององค์ประกอบ

คลย์ เดอ โป โบเต้ 

(Cle de Peau Beaute) 

เปิดตัวคอลเลกชัน

ผลิตภัณฑ์คว�มง�มสุดหรู

อันน่�ปร�รถน�ด้วยคว�ม

ร่วมมือกับเอลี ท็อป (Elie 

Top) นักออกแบบเครื่อง

ประดับชื่อดังช�วป�รีส เพื่อ

เป็นก�รปิดฉ�กก�รเฉลิม

ฉลองครบรอบ 40 ปีของ

แบรนด์อย่�งงดง�ม คอล

เลกชันลิมิเต็ดสุดพิเศษนี้

ศ.นพ.นภดล นพคุณ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาตจวิทยา 

ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย แพทย์ผิวหนังดีเด่นด้�นครูแพทย์ ประจำ�

ปี 2565 เผยถึงผลกระทบของก�รเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังว่� “ผู้

ที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะติดเชื้อแบคทีเรียท�งผิวหนังได้ง่�ย

จ�กรอยถลอกที่เกิดจ�กก�รเก� สำ�หรับผู้ป่วยที่มีอ�ก�รรุนแรงม�ก

จะมีปัญห�เรื่องก�รนอนไม่หลับเนื่องจ�กมีอ�ก�รคันม�ก ส่งผล

ต่อคุณภ�พชีวิต เกิดคว�มเครียด สูญเสียคว�มมั่นใจในตัวเอง ไม่

อย�กเข้�สังคม ส่งผลต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วันต�มม�”

เกณฑ์ก�รวินิจฉัยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่สำ�คัญคืออ�ก�รคัน

ที่เรื้อรัง เป็นติดต่อกันม�น�น มีผื่นแดงขึ้นแบบเฉพ�ะเจ�ะจง โดย

เด็กอ�ยุขวบปีแรก ผื่นจะขึ้นบริเวณแขนข�และแก้ม แต่เมื่ออ�ยุ 1 

ปีไปแล้ว จะพบผื่นที่เป็นลักษณะเฉพ�ะขึ้นบริเวณข้อพับแขน ข�

และคอเป็นส่วนใหญ่ มีผิวแห้งโดยเฉพ�ะรอบๆ ดวงต� ล�ยนิ้วมือ

ชัดขึ้น มีผื่นที่หู หัวนม หน้�แข้งมีผิวแห้งคล้�ยเกล็ดปล� และโดย

ม�ก ผู้ป่วยกลุ่มนี้อ�จมีอ�ก�รท�งก�รห�ยใจร่วมด้วย เช่น หอบหืด 

ภูมิแพ้จมูก แพ้อ�ก�ศ เป็นต้น

คุณหมอกล่�วว่� โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเกิดจ�ก 2 ส�เหตุ

สำ�คัญคือ พันธุกรรม ที่ก่อให้เกิดก�รสร้�งเซลล์ผิดปกติ ทำ�ให้

ปร�ก�รป้องกันไม่ให้น้ำ�ระเหยจ�กร่�งก�ยเสียไป ผิวหนังจึงแห้ง

ง่�ย สิ่งแปลกปลอมซึมเข้�ผิวหนังได้ง่�ยจนเกิดก�รอักเสบและ

ก�รระค�ยเคือง ส่วนอีกส�เหตุคือ ภูมิต้�นท�นของร่�งก�ยทำ�ง�น

ม�กกว่�ปกติ ทำ�ให้ร่�งก�ยมีคว�มไวต่อสิ่งแปลกปลอมภ�ยนอก 

อย่�งเช่น ก�รสัมผัสกับส�รเคมีในชีวิตประจำ�วัน เช่น ผงซักฟอก 

สบู่ น้ำ�หอม เครื่องสำ�อ�ง เมื่อสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมที่ก่อให้

เกิดก�รแพ้ ก็จะเกิดก�รระค�ยเคือง มีอ�ก�รคัน และมีผื่นขึ้นได้       

ซึ่งถ้�หลีกเลี่ยงปัจจัยภ�ยนอกที่ทำ�ให้ก�รแพ้เหล่�นี้ ได้ อ�ก�รก็จะ

ห�ยไป

นอกจ�กนี้ ปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในก�ร

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง.. โรครำ�ค�ญใจ

แพทย์แนะวิธีดูแลเพื่อสุขภ�วะ

ร

ดำ�เนินชีวิตก็มีส่วนที่กระตุ้นให้เกิดโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้เช่นกัน 

อ�ทิ ก�รอ�บน้ำ�อุ่นและก�รอยู่ในห้องแอร์ต่อเนื่องและน�นเกินไป 

ซึ่งเป็นเหตุที่ทำ�ให้ผิวแห้ง และคว�มเครียดที่ส่งผลต่อภูมิต้�นท�น

ในร่�งก�ย

สำ�หรับวิธีก�รรักษ�โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนั้น รศ.นพ.นภดล

อธิบ�ยว่� ย�ท�กลุ่มสเตียรอยด์เป็นย�ตัวหลักในก�รรักษ�ผื่น

ภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งต้องเลือกใช้ในขน�ดที่เหม�ะสมและในช่วงระยะ

เวล�สั้นๆ ต�มคว�มจำ�เป็น 

อย่�งไรก็ต�ม แม้ปัจจุบันมีย�รักษ�อ�ก�รแพ้และคันที่ไม่

ใช่สเตียรอยด์แล้ว แต่ร�ค�ค่อนข้�งสูง จึงมักใช้เฉพ�ะที่เท่�นั้น 

สำ�หรับย�รับประท�นประเภทย�แก้แพ้ ยังไม่มีข้อพิสูจน์ท�งก�ร

แพทย์ที่แน่นอนว่�ช่วยรักษ�ได้ ย�ที่ช่วยได้คือย�แก้คันที่ออก

ฤทธิ์กดสมองทำ�ให้เกิดอ�ก�รง่วงได้ สำ�หรับผู้ที่เป็นม�กและ

ควบคุมอ�ก�รไม่ได้ก็จะใช้ย�กดภูมิเข้�ม�ช่วยด้วย

“โรคนี้ ไม่ส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยข�ดได้ แต่ถ้�คนไข้และ

คนใกล้ชิดในครอบครัวเข้�ใจส�เหตุของโรค ปรับตัวและ

สภ�พแวดล้อมให้เหม�ะสม หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำ�ให้เกิดก�ร

เ

ไม่เกินปลายปี พ.ศ.2566 จะมีร้านอาหารเกิด

ใหม่ที่ค�ดว่�จะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพร�ะมีที่

นั่งให้บริก�รลูกค้�ถึง 5,000 ที่นั่ง ในเนื้อที่ 36 ไร่ อยู่ที่

จังหวัดระยอง โดยฝีมือก�รบริห�รของสองพี่น้องแห่ง 

ร้านมุมอร่อย สุรเทพและสุพจน์ โตพานิช..•

วันก่อน บุลการี แบรนด์จิวเวลรีชื่อดังระดับโลก

ม�ใช้บริก�รของพิศณุสตูดิโอ ตำ�น�นห้องภ�พกว่� 60 ปี 

ของ ตุ้ม-ณิชยา ชัยวิสุทธิ ์ขย�ยภ�พแคนว�ส ซูเปอร์

สต�ร์เมืองไทยชื่อดัง 16 คน ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่

แบรนด์ดังนี้..•

วิชัย โภชนกิจ เกษียณอ�ยุร�ชก�รจ�กตำ�แหน่ง

อธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยในกระทรวงพ�ณิชย์ ด้วยคว�มรู้

คว�มส�ม�รถเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็น

ประธ�นบอร์ดขององค์ก�รคลังสินค้� กระทรวงพ�ณิชย์ 

ให้ใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถส�งปัญห�คดีทุจริตถุงมือย�ง

แสนล้�น ดังที่เคยสร้�งคว�มสำ�เร็จให้ อ.ส.ค. องค์ก�ร

ส่งเสริมกิจก�รโคนมแห่งประเทศไทย จ�กข�ดทุนฟื้น

ม�มีกำ�ไร จนได้รับพระร�ชท�นโล่เกียรติยศในปี พ.ศ.

2553..•

คุณปิ๊ก-สุภมาส คงวิวัฒนากุล ทำ�ร้�นอ�ห�รชื่อ 

กล่องแสนศุข จนโด่งดัง เพร�ะร้�นบรรย�ก�ศดี อ�ห�ร

อร่อย เป็นที่เชิดหน้�ชูต�ของอำ�เภอพ�นทอง จังหวัด

ชลบุรี ล่�สุดเพื่อสนับสนุนนโยบ�ยของท�งร�ชก�ร คุณ

ปิ๊กเธอจะโชว์ฝีมือด้�นอ�ห�ร เปิดร้�น ข้าวแกงกำาลัง

ใจ อิ่มละ 25 บ�ท ให้ได้ชิมที่ถนนศุขประยูร ตำ�บลบ้�น

สวน อำ�เภอเมือง ชลบุรี กำ�หนดเปิดเป็นท�งก�รในวัน

จันทร์ที่ 25 กรกฎ�คมนี้..•

บุปผา บุญมา เจ้�ของร้�นอ�ห�รรอแยลออคิด ที่

เมืองซีแอตเทิล เดินท�งกลับม�เยี่ยมเมืองไทย หลังจ�ก

ที่ได้ตรวจเช็กสุขภ�พตัวเองเรียบร้อยแล้ว ได้ตระเวน

เที่ยวสวนผลไม้เมืองระยอง เหม�ทุเรียนแบบยกสวน

ม�แจกจ่�ยเพื่อนฝูง ช่วงจะเดินท�งกลับสหรัฐอเมริก� 

ทร�บข่�วร้�ย น้องช�ยคือ วีรยุทธ บุญมา ที่คอยดูแล

พี่ส�วพ�ไปสถ�นที่ต่�งๆ เกิดอุบัติเหตุระหว่�งซ่อมแซม

รถยนต์ โดยขึ้นแม่แรงรถแล้วนอนเข้�ไปซ่อม เกิดพล�ด

แม่แรงล้มรถตกลงม�กระแทกศีรษะเสียชีวิตทันที หมด

สนุกจัดง�นศพเสร็จเดินท�งกลับแบบเศร้�ๆ แทน..•

อ�ทิตย์หน้� ดำารง พุฒตาล จะต้องเดินท�งลง

ม�จ�กดอยด�โร จังหวัดเชียงร�ย เพื่อม�เป็นวิทย�กร

บรรย�ยในหัวข้อ เล่าเรื่องมุสลิมอยุธยา ให้กับมูลนิธิ

เพื่อศูนย์กล�งอิสล�มแห่งประเทศไทย ต�มคำ�เชิญของ 

ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วัฒนธรรมและ

ก�รเรียนรู้อิสล�ม วันศุกร์ท่ี 22 ก.ค. เวล� 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กล�งอิสล�มแห่ง

ประเทศไทย..•.

	 แมวลายเสือ

ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์

บำ�รุงผิวและเครื่องสำ�อ�ง

ทรงคุณค่�ที่เป็นยอด

ปร�รถน�ของแบรนด์อย่�ง

ล� แครม (La Creme) และ                      

ลิปสติกที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่

ภ�ยใต้ธีมเรเดียนต์ สก�ย                              

(Radiant Sky) และแรง

บันด�ลใจจ�กเทห์   

ฟ�กฟ้� สู่ก�รเป็น

เครื่องประดับชั้น

สูงที่สื่อถึงคว�มมุ่ง

มั่นของเคลย์ เดอ                        

โป โบเต้ ที่มีต่อง�น                       

หัตถศิลป์แสนประณีต

ได้เป็นอย่�งดี.

ไ

จัดแคมเปญ • เมืองไทยประกัน

ชีวิต โดยเมืองไทยสไมล์คลับ ได้

จับมือเค�น์เตอร์เซอร์วิส จัด

แคมเปญ 7.11 ร่วมส่งมอบคว�ม

สุขและรอยยิ้มให้แก่สม�ชิกเมือง

ไทยสไมล์คลับ ยิ้มได้ทุกวัน 24 

ชั่วโมง ด้วยก�รแลกคะแนนสะสม

จ�กแอปพลิเคชัน MTL Click โดย

ใช้คะแนน Smile Point 7 คะแนน 

แลกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่� 

30 บ�ท และใช้คะแนน Smile 

Point 11 คะแนน แลกรับคูปอง

แทนเงินสดมูลค่� 50 บ�ท เพื่อใช้

ซื้อสินค้�ที่ร่วมร�ยก�ร ณ ร้�นเซ

เว่น-อีเลฟเว่นครอบคลุมทุกส�ข�

ทั่วประเทศกว่� 13,500 ส�ข� 

โดยส�ม�รถแลกคะแนนสะสม

ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎ�คม–10 

ตุล�คม 2565 นี้.

ของจุลินทรีย์ในลำ�ไส้  ฉะน้ันลองเปล่ียนเป็นกินทุกอย่�งแต่ลดปริม�ณลง 

คุณก็จะส่งเสริมก�รเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีดีในลำ�ไส้ได้เหมือนคนท่ัวไป..ดีกว่�.

แพ้ เช่น เสื้อผ้�ขนไหม ตุ๊กต� พรม สัตว์เลี้ยง ก็ส�ม�รถอยู่

กับโรคนี้ ได้อย่�งมีคุณภ�พชีวิตที่ดี และลดก�รใช้ย�ให้น้อยลง

ได้” รศ.นพ.นภดลกล่�ว

ก�รป้องกันโรคผิวหนังที่ดีที่สุดคือก�รดูแลสุขภ�พผิว

พรรณให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ รศ.นพ.นภดลได้ฝ�กข้อแนะนำ�ง่�ยๆ 

ดังนี้ รับประท�นอ�ห�รให้ครบ 5 หมู่ และดื่มน้ำ�ให้เพียงพอ                                       

ไม่ควรอยู่ในห้องแอร์น�นเกินไป เพร�ะจะทำ�ให้

ผิวแห้ง ก�รอ�บน้ำ�ทำ�คว�มสะอ�ด

ร่�งก�ยเพื่อลดก�รติดเชื้อต่�งๆ ไม่

ควรอ�บน้ำ�อุ่น หรือฟอกสบู่ม�กจน

เกินไป สบู่ที่ใช้ควรมีส่วนผสมของ

ส�รเคลือบผิวเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้

ผิวแห้ง หลังอ�บน้ำ�ควรใช้ โลชั่น

ท�ผิวภ�ยใน 3 น�ที เพื่อกักเก็บน้ำ�

ไว้ในผิวหนัง แสงแดดเป็นตัวทำ�ล�ย

ผิวหนัง ควรเลี่ยงแสงแดดช่วง                           

10.00-15.00 น. และ

ใช้ครีมกันแดดเป็น

ประจำ�ในปริม�ณ

ท่ีเหม�ะสม จะ

มีส่วนช่วย

ป้องกันรักษ�

ผิว ไม่แก่และ

กร้�นเร็ว อีก

ท้ังป้องกัน

โรคผิวด่�ง

ดำ�ต่�งๆ ได้

เป็นอย่�งดี.  

นวัตกรรมทางรอดธุรกิจประกัน

การควบคุมอาหาร..ไม่ดีต่อลำาไส้

รศ.นพ.นภดล	นพคุณ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

พีพีทีวียิงสด ‘หงส์แดง’ อุ่นพาเลซ,ซัลซ์บวร์ก  

กรุงเทพฯ • โดยหลังเสร็จสิ้นศึก “แดงเดือด” ที่ประเทศไทย ท่ามกลาง

กระแสความดรามาร้อนแรง และสีสันต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย พีพีทีวี 

เจ้าของสโลแกน “WORLD CLASS SPORTS” ก็ไม่รอช้าที่จะพาแฟน

บอลในประเทศไทยให้ได้มันส์กันอย่างต่อเนื่อง คว้าสิทธ์ิฟุตบอลอุ่นเครื่อง

อีก 2 แมตช์ ของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ยอดทีมขวัญใจมหาชนมาให้

แฟนๆ ได้ชมกันจุใจ เริ่มกันด้วยแมตช์แรกในวันศุกร์ที่ 15 ก.ค.นี้ ทัพหงส์

แดง หลังจากปราชัยในศึกแดงเดือดให้กับแมนฯ ยูไนเต็ด ที่ประเทศไทย

ถึง 4-0 ประตู ก็เดินทางต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์ทันที เพื่อเตรียมความ

พร้อมและเรียกฟอร์มกลับมา ในการดวลกับ คริสตัล พาเลซ ทีมร่วม

ศึกพรีเมียร์ลีก ซึ่งคาดกันว่าในเกมนี้ แฟนๆ หงส์แดงจะได้เห็นความ

ฟิต และระบบทีมที่เข้าที่มากขึ้น พร้อมทั้งเหล่าแข้งตัวหลักก็น่าจะได้ลง

สนามพร้อมเพรียงกันมากขึ้นอีกด้วย ส่วนในแมตช์ที่ 2 จะมีขึ้น คืนวัน

พุธที่ 27 ก.ค.นี้ ทัพหงส์แดงจะเดินทางไปออสเตรียเพื่อลงฟาดแข้งกับ 

เรดบูล ซัลซ์บวร์ก แชมป์ออสเตรียน บุนเดสลีกา โดยแมตช์นี้ถือเป็น

แมตช์พรีซีซั่นที่น่าจับตามอง เพราะหลังจบแมตช์นี้ ลิเวอร์พูลจะต้อง

ลงทำาศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี อีกด้วย โดยพีพีทีวี 

เอชดี ช่อง 36 จะถ่ายทอดสดแมตช์อุ่นเครื่องของ “หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล ทั้ง 2 นัด วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.นี้ เวลา 19.35 น. 

ลิเวอร์พูล พบ คริสตัล พาเลซ ต่อด้วยแมตช์ส่งท้ายพรี

ซีซั่น คืนวันพุธที่ 27 ก.ค.นี้ เวลา 01.00 น. ลิเวอร์พูล 

พบ เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก หรือสามารถรับชมผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.pptvhd36.com 

เอเอฟซี-สมยศร่วมหารือรายการ

ที่ AFC จัด

หัวหมาก • เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ได้เปิดท่ีทำาการสมา 

คมเพื่อต้อนรับดาตุ๊ก เสรี วินเซอร์ จอห์น เลขาธิการสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 

(เอเอฟซี) ในโอกาสเข้าพบ  และร่วมหารือ เก่ียวกับการพัฒนาฟุตบอลใน

ระดับเอเชียและระดับประเทศ ซ่ึง นายกสมาคมได้ดำารงตำาแหน่งเป็นบอร์ด

สภากรรมการบริหารอยู่ด้วย รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการด้านการ

รักษาความปลอดภัยของฟุตบอลเอเชีย ในการประชุมดังกล่าวมี  คุณพา

ทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ และ คุณปิยภัทร สโรบล รองเลขาฯ เข้าร่วม

พูดคุยและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ

แข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรของเอเอฟซี (เอเอฟซี แชมเปียนลีกส์ และ 

เอเอฟซีคัพ) ที่จะมีการนำาเสนอรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งหมดหลังฤดู 

กาล 2023/2024 โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะทำา 

งาน อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ  ที่เอเอฟซีมีโครงการ

สนับสนุนประเทศสมาชิก หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ทำาให้กิจกรรมหลายๆ อย่างยังไม่กลับมาเป็นปกติ 

รวมไปถึงเรื่องโควตาเอเอฟซี แชมเปียนลีกส์ ที่เอเอฟซีรับทราบมติของ

สโมสรผ่านการรับรองโดยสภากรรมการ 

‘บ้านบึง’ ชนะสุพรรณยึดที่ 1 บาส ‘TBL2022’

กรุงเทพฯ • การแข่งขันไทยแลนด์ บาสเกตบอลลีกอาชีพ หรือ ‘ทีบี

แอล 2022’ ที่จัดโดยสมาคมกีฬาบาสอาชีพไทยมี 10 สโมสรชั้นนำาของ

ประเทศร่วมชิงชัย ชิงเงินรางวัลรวม 4,000,000 บาท โดยทีมแชมป์จะ

ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ชิง

แชมป์สโมสรเอเชีย 2022 ในช่วงปลายปี เพื่อควอลิฟายไปเข้าร่วมศึกชิง

แชมป์สโมสรโลกต่อไป เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2565 ที่ยิมเนเซียม วิทยาลัย

เทคโนโลยี ไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ เป็นเกมที่ 9 เกมสุดท้ายของเลก

แรก รอบแรก โดยจะนำาเอา 6 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าไปแข่งขันต่อใน

เลกที่ 2 ต่อไป ไฮไลต์อยู่ในคู่ บ้านบึง เดวิล เรยส์ ทีมฟอร์มแรงที่รั้งอยู่

ในอันดับ 1 ของตารางคะแนนลีกปัจจุบันและผ่านเข้าสู่เลกที่ 2 แน่นอน

แล้ว หลังผ่านไป 8 เกม ทำาผลงานชนะ 7 แพ้ 1 มี 15 คะแนน แต้ม

เท่ากับกับไฮ-เทค แชมป์เก่า กับ แบงค็อก ไทเกอร์ สไนเปอร์ แต่ลูกได้-

เสียดีกว่า ลงสนามเกมที่ 9 ปะทะ สุพรรณบุรี สวู ทีมอันดับ 6 ที่แข่ง

ไป 8 เกม ชนะ 3 แพ้ 5 มี 11 คะแนน จำาเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะ

เกมนี้ให้ได้หากยังอยากผ่านเข้าสู่เลกที่ 2 ปรากฏว่า บ้านบึง เดวิล เรย์ส 

ชนะ สุพรรณบุรี สวู 118-90 ทำาให้จบเกมที่ 9 ยัดห่วงบ้านบึง คว้าชัย 8 

เกม แพ้ 1 เกม มี 17 คะแนน ยังรั้งอยู่ในอันดับ 1 ของลีก ผ่านเข้าสู่

เลกที่ 2 ต่อไป ฝั่งสุพรรณบุรี สวู แข่ง 9 ชนะ 3 แพ้ 6 มี 12 คะแนน 

ยังอยู่ในอันดับที่ 6 ต้องไปลุ้นผลเข้ารอบของทีม ปราจีนบุรี เจ้าพระยา 

ธันเดอร์ส ทีมอันดับ 7 ที่มีอยู่ 11 คะแนน ซึ่งจะลงชิงชัยเป็นคู่สุดท้าย

ของวันนี้พบกับ นนทบุรี ไทยเครื่องสนาม ต่อไป ด้านผลคู่ที่จบไปก่อน

หน้านี้ สมุทรปราการ ชูต อิท ชนะ ปทุมธานี แอร์ฟอร์ซ 79-70 ส่วน

รายชื่อทีมทั้งหมดที่ผ่านเข้าสู่เลกที่ 2 ติดตามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊ก 

Thailand Basketball League ผู้สนใจเข้าชมภายในสนามได้ฟรี รวมทั้ง

เกมถ่ายทอดสดจากทางช่อง ‘T Sports 7’

วอชิงตัน • เวย์น รูนีย์ อดีตดาวดังของแมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด และทีมชาติอังกฤษได้รับ

การแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของดีซี 

ยูไนเต็ด โดยงานหลักที่ได้รับมอบหมายคือ

การฟื้นฟูทีมที่จมท้ายตารางเมเจอร์ลีกซอค

เกอร์ 

เป็นการกลับมาของดีซี ยูไนเต็ด อีก

ครั้งของ เวน์ย รูนีย์ ไอคอนวัย 36 ปี จาก

สหราชอาณาจักร ซึ่งเคยมาค้าแข้งกับทีมใน

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2018-ตุลาคม 2019 

ยิงไป 25 ประตู จากการลงเล่น 52 แมตช์ 

ก่อนไปรับงานผู้เล่นและโค้ชให้ ดาร์บี เคาน์

ตี ในอังกฤษ

“การกลับมาเมเจอร์ลีกซอคเกอร์ และ

กลับมา ดีซี ยูไนเต็ด เป็นความท้าทายที่น่า

ตื่นเต้นของผม และเป็นอะไรที่ผมรู้สึกได้ว่า

ผมสามารถช่วยพัฒนาได้ในฐานะโค้ช แต่

แน่นอนว่าทีมต้องการการปรับปรุง” รูนีย์

กล่าว

อดีตยอดนักเตะทีมชาติอังกฤษกล่าว

ต่ออีกว่า “ผมเป็นคนที่ทะเยอทะยาน วัน

หน่ึงผมจะสามารถจัดการให้ทีมกลับไปอยู่

ระดับสูงสุดให้ได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระ 

บวนการดังกล่าว”

ผลงานของ ดีซี ยูไนเต็ด ในฤดูกาล

น้ีชนะ 5 แพ้ 10 เกม มี 17 คะแนน อยู่

อันดับท้ายร่วมจากท้ังหมด 28 ทีมในเมเจอร์

ลีกซอคเกอร์ โดยเฮอร์นัน โอซาดา โค้ชของ

ยูไนเต็ดถูกไล่ออกหลังผ่านไป 6 แมตช์ และ

แต่งตั้ง แชด แอชตัน ขึ้นมาคุมทีมชั่วคราว

“ผมมีความเชื่อจริงๆ ด้วยความ

สามารถของตัวผมเองในการพัฒนานักเตะ

หลังจากรัฐบาลคลายล็อกจากกุญแจที่ปิดตายในช่วง

โควิด-19 ที่ผ่านมา เหมือนประชาชนจะอัดอั้น มีกิจกรรมอะไร

ก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมากมาย ตัวอย่างงานที่ กทม.วัน

ก่อน จากแนวความคิดของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ฉายหนังกลางแปลงไม่เพียงแต่คนจะออก

มาล้นหลามแล้ว ธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยอย่างคนขายของกินที่อยู่

บริเวณรอบงาน ก็ได้ขับเคลื่อนมีรายได้กันไป เป็นกิจกรรมที่ไม่

เพียงสร้างความสุข แต่ยังสร้างเศรษฐกิจรากหญ้าอีกด้วย สม

ราคาผู้ว่าฯ กทม. ผู้คว้าคะแนนเลือกตั้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ 

จริงๆ..••..สัปดาห์นี้วงการกอล์ฟโลกเป็นคิวของรายการระดับ

เมเจอร์อย่าง ดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ หรือที่คนไทยรู้จักกัน

มายาวนานว่า บริติช โอเพ่น เมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ปีนี้

ไปเล่นกันที่สนามเซนต์แอนดรูว์ส โอลด์

คอร์ส ในสกอตแลนด์ งานนี้หนึ่งเดียว

ของไทยในสนามเป็น “โปรเพชร” สดมภ์ 

แก้วกาญจนา มืออันดับ 121 ของโลก

ที่คว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นจากการคว้าแชมป์

สิงคโปร์ โอเพ่น เมื่อเดือนมกราคมที่

ผ่านมา จะเป็นเมเจอร์ที่ 2 ของสดมภ์ 

ต่อจาก พีจีเอ แชมเปียนชิพ เก็บเวล

ไปเรื่อยๆ..••..กอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์

พีจีเอทัวร์ 2022 ที่จัดโดยสมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ผ่าน 4 

รายการแรก จากทั้งหมด 8 ฤดูกาลไป

แล้ว สัปดาห์นี้จะเป็นคิวของ สิงห์-เอส

เอที นครนายก คลาสสิก 2022 ชิงเงิน

รางวัลรวม 2 ล้านบาท จะเป็นรายการที่ 

5 ของฤดูกาล แข่งขันระหว่างวันที่ 14-

ที่อายุยังน้อย พวกเราจะทำาให้สโมสรแห่งนี้

กลับมาประสบความสำาเร็จได้อีกครั้ง” รูนีย์

กล่าว “มันจะเป็นงานที่หนักมาก แต่นั่นคือ

สิ่งที่ผมมาที่นี่เพื่อปรับปรุงทีมจริงๆ”

เมื่อเดือนที่ผ่านมา รูนีย์ลาออกจาก

การเป็นโค้ชให้ ดาร์บี เคาน์ตี หลังจากที่ทีม

ตกไปเล่นในลีกวัน ซึ่งเป็นลีกระดับ 3 ของ

อังกฤษ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่เมเจอร์ลีก

ซอคเกอร์ของเขา

“ผมเห็นบทความ 2-3 ฉบับในอังกฤษ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการก้าวถอย

หลังในอาชีพผู้จัดการทีมของผม”  รูนีย์กล่าว 

“ผมคิดว่าน่ันเป็นเรื่องท่ีไม่ให้เกียรติกับเมเจอร์

ลีกซอคเกอร์เลย”

นับตั้งแต่รูนีย์เคยพา ดีซี ยูไนเต็ด 

เข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟในปี 2018 และ 

2019 พวกเขาก็ยังไม่เคยกลับไปเพลย์ออฟ

ได้อีกเลย ซึ่งงานของรูนีย์คือการพาทีมที่

เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาเป็นทีมที่สถิติแย่ที่สุดของ

ลีกกลับไปเล่นช่วงโพสต์ซีซั่น

“เป็นเรื่องจากสภาพจิตใจท่ีผมจะต้อง

ใส่ลงไปให้กับนักเตะพวกนี้ ซึ่งเมื่อพวกเขา

ลงสนามจะต้องเป็นทีมท่ีน่ากลัวท่ีจะต้องต่อกร

ด้วย”  รูนีย์กล่าว “น่าตื่นเต้น นั่นเป็นงานที่

ผมกำาลังจะทำา”

“พวกเราต่างรู้ว่ามันเป็นงานท่ียาก พวก

ต้องชนะอย่างต่อเนื่อง พวกเขารู้ว่าผมต้อง 

การให้เล่นอย่างไร ถ้าหากเราทำาทุกอย่างได้

ถูกต้องแล้วทำาไมเราจะเข้าไปเล่นเพลย์ออฟ

ไม่ได้”  รูนีย์กล่าวในที่สุด.

17 กรกฎาคมนี้ ที่ สนามเขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 

จ.นครนายก..••..สนามฟลอรา วิลล์ จ.ปทุมธานี สนามใกล้

เมืองกรุง เดินทางสะดวก จัดโปรโมชั่นถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2565 ราคาพิเศษ รวมรถกอล์ฟ เพียง 2,300 บาท โทร.จอง

สนามได้เลย 0-2598-2555 หรือ 08-6325-1569..••..สนาม

เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ จัดโปรโมชั่นถึงวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ ราคา

รวมรถกอล์ฟ 2,350 บาท (จากปกติ 3,100 บาท) ราคานี้สำาหรับ

คนไทยเท่านั้น โทร.จอง 09-8406-7312 หรือ 0-2914-1930-4                                     

..••..สนามกอล์ฟสุภาพฤกษ์ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มี

โปรโมชั่นวันที่ 14 และ  28 กรกฎาคม 2565 ราคารวมรถ

กอล์ฟ 2,150 บาท โทร.จองเวลา 0-2705-6262 หรือ 08-8424-

4177..••..สนามนอร์ทเธิร์น รังสิต มีโปรวันที่ 14, 15, 29 

กรกฎาคม 2565 แพ็กเกจรวมรถกอล์ฟ ก่อน 10.00 น. ราคา 

1,250 บาท หลัง  13.00 น. ราคา 1,150 บาท ช่องว่างระหว่าง

นั้นราคา 1,450 บาท รายละเอียดสอบถามได้ที่ 08-1994-0951, 

0-3574-4596..••

พัตเตอร์หยก

  utaphao1818@gmail.com

ไม่ลืมบุญคุณ • ชมรมฟุตบอลวิรัชเบ็นไทร์ จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับ “เฮียกิม” วิรัช 

และ “ซ้อ” วิภา นิสัยพันธุ์ 2 ผู้ที่ปลุกปั้นนักฟุตบอลให้มีชื่อเสียง จนก้าวไปติดทีมชาติ

มากมายในอดีต ที่สนามฟุตบอลจีที อารีน่า บางแสน ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เมืองทอง • เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนำา

ศึกไทยลีกทำาการเปิดตัว 2 ผู้เล่นอนาคตไกล 

“ฮง ซุง-วุ้ค” แนวรับชาวเกาหลีใต้วัย 19 ปี 

จากสโมสรเชจู ยูไนเต็ด ในศึกเคลีก และโรนัน      

เปลยจ์เมน แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทย-เนเธอร์แลนด์ 

วัย 19 ปี จากสโมสรฟอร์ทูนา ซิททาร์ด ในลีก

สูงสุดเนเธอร์แลนด์ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ 

ด้วยสัญญา 1 ปี บวกออปชั่นเพิ่ม โดยจะสวม

เสื้อหมายเลข 15 และ 17 คนใหม่ในถิ่นธันเดอร์

โดม สเตเดี้ยม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่สนาม

ธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัว 

2 ผู้เล่นใหม่สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด อย่างเป็น

ทางการ โดยมีนายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำานวย

การสโมสร, มาริโอ ยูรอฟสกี หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

พร้อม 2 ผู้เล่นคนใหม่ ร่วมแถลงข่าวท่ามกลาง

กองทัพสื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ Official 

Fanpage และ Youtube Muangthong United ซึ่ง

มีแฟนบอลร่วมชมการถ่ายทอดสดเป็นจำานวนมาก  

นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร เมือง

ทองฯ กล่าวว่า “เป็นอีกครั้งที่เรา

เตรียมทีมเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ ขอ

ยินดีต้อนรับผู้เล่นทั้ง 2 ท่าน จะเห็น

ได้ว่าการเข้ามาของผู้เล่นดาวรุ่งที่เป็น

อนาคตของเรา วันนี้เขาอาจยังไม่ใช่ผู้

เล่นบิ๊กเนม แต่เราเชื่อมั่นว่าการเข้ามา

สู่ทีมเมืองทองในยุคของโค้ชมาริโอ เรา

จะเห็นปรากฏการณ์ใหม่”

“การคว้าตัวเขามาร่วมทีม แสดง

ให้เห็นแนวทางสโมสร ภายใต้การทำา 

งานของโค้ชมาริโอ เราหวังว่าจะเห็น

ความสามารถของทั้ง 2 คน และปรับ

ตัวให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งความ

แข็งแกร่งฤดูกาลที่จะถึง”

ทางด้าน มาริโอ ยูรอฟสกี เฮด

โค้ชกิเลนผยอง กล่าวว่า “ผมมีความ

ตื่นเต้นทุกครั้งกับการเปิดตัวผู้เล่นใหม่ 

เชื่อว่าผู้เล่นทั้ง 2 ที่มีโปรไฟล์ รวม

ถึงจากที่ได้เห็นฟอร์มหลังร่วมฝึกซ้อมด้วยกัน จะ

สามารถยกระดับทีมได้อย่างแน่นอน”

ขณะที่            

ฮง ซุง-วุ้ค 

(Hong Sung 

Wook) ผู้เล่น

คนใหม่ชาว

เกาหลีใต้ เปิด

ใจว่า “การ

ย้ายทีมคร้ังน้ี                    

หวังว่าผมจะ

สร้างประโยชน์                          

ใ ห้ กับ ทีม ไ ด้               

น่ั น คื อ เ ป้ า

หมายของผม                         

ตอนนี้ แฟน                   

บอลเมืองทอง

ยังไม่รู้จักผมเท่าไหร่ ผมจะพยา 

ยามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้

จดจำาผม และหวังว่าจะเป็นส่วน

หน่ึงในการพาทีมประสบความ                                                           

สำาเร็จ”

ปิดท้ายที่ โรนัน เปลยจ์เมน 

(Ronan Pluijmen) แบ็กซ้ายคน

ใหม่ เปิดใจว่า “เป็นความรู้สึกที่

ยอดเยี่ยม ผมทราบว่า เมืองทอง 

ยูไนเต็ด เป็นสโมสรใหญ่ ผม

ต้องการพิสูจน์ตัวเองและคว้า

ถ้วยรางวัลให้ทีม รวมถึงพัฒนา

เป็นผู้เล่นที่ดี เพื่อที่จะมีโอกาสติดทีมชาติไทย ซึ่ง

นั่นเป็นก้าวที่สำาคัญของผม ผมรู้มาว่าเรามีแฟน

บอลที่ยอดเยี่ยม เป็นเกียรติของผมที่ได้รับแรง

สนับสนุนจากพวกเขา”

สำาหรับ ฮง ซุง-วุ้ค และโรนัน เปลยจ์เมน 

ถือเป็น 2 ผู้เล่นใหม่ต่อจาก เอกนิษฐ์ ปัญญา ที่

สโมสรเซ็นสัญญาร่วมทีมฤดูกาลใหม่ โดยทัพ

กิเลนผยองมีโปรเเกรมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่

กิเลน วัลเลย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวัน

ที่ 14 ถึง 22 กรกฎาคม 2565.

รูนีย์รับตื่นเต้นกลับไปคุมทีมดีซียูไนเต็ด

กิเลนเปิดตัว‘ซุงวุ้ค-เปลยจ์เมน’

แข้ง19ปีจากเกาหลี-ดัตช์ร่วมทัพ

อเมริกา • การแข่งขันมหกรรมกีฬา “เวิลด์เกมส์ 

2022” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ                

ได้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของ

นักกีฬา และสนับสนุนการถ่ายทอดสด การประชา 

สัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสผ่านการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) เข้าร่วมแข่งขันใน “เวิลด์เกมส์ 2022” 

จำานวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, ยูยิตสู, 

เปตอง, ซูโม่, บิลเลียดสปอร์ต, มวยไทย, วูซู, เอ็กซ์

ตรีม และฟลอร์บอล รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 32 คน 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง T 

Sports 7 ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขัน

กีฬาบูลส์สปอร์ต (Boules sports) หมวด

กีฬาที่ใช้ความแม่นยำา เป็นการแข่งขันเปตองที่

เบสซี เอสเทล ปาร์ก (Bessie Estelle Park) ประ

เภทชู้ตติ้งหญิง “ต่าย” เรืออากาศโทหญิงพันธ์

ทิพา วงศ์ชูเวช นักเปตองสาววัย 37 ปี ดีกรีแชมป์

โลก หนึ่งในความหวังเหรียญของทัพนักกีฬาไทย 

พลาดโอกาสเข้าไปลุ้นเหรียญ

ทองอย่างน่าเสียดาย โดยใน

รอบรองชนะเลิศ แพ้  รีเบ็กกา 

ฮาว จากสหรัฐอเมริกา ทั้งที่มี

โอกาสที่จะปิดเกม หลังจากที่

นำาถึง 7 คะแนน ก่อนถูกสาว

เจ้าถิ่นพลิกแซงในการยิงลูกเป้า 

3 ครั้งสุดท้าย แพ้ไปหวุดหวิด 

37-38 อย่างไรก็ตาม ในรอบชิง

เหรียญทองแดง พันธ์ทิพาแก้ตัว

ได้สำาเร็จ ด้วยการเอาชนะ เค

เธอรีน จุน จากเดนมาร์ก 34-20 

คว้าเหรียญทองแดงได้สำาเร็จ และ

เป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬา

ไทยใน “เวิลด์เกมส์ 2022”

พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช นัก 

กีฬาเปตองหญิงทีมชาติไทย เผย

ว่า รู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถ

เข้าไปลุ้นเหรียญทองได้ เพราะตัวเองก็เป็นตัวเต็ง

ที่จะคว้าเหรียญทอง ทั้งที่นำาอยู่ 7 คะแนน น่า

จะทำาได้ดีกว่านี้ แต่ในการแข่งขันประเภทคู่ กับ 

“ฝ้าย” จ่าอากาศเอกหญิงนันทวัน เฟื่องสนิท ซึ่ง

เป็นคู่แชมป์โลกปี 2019 และเป็นแชมป์เก่าใน 

“เวิลด์เกมส์ 2017” ที่โปแลนด์ด้วย ก็ตั้งใจที่จะ

ป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้

ในขณะท่ี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็น

เลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เดินทางไปเชียร์

นักกีฬาไทยถึงขอบสนาม เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่า

ยินดีที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญแรกใน “เวิลด์เกมส์ 

2022” ได้สำาเร็จ และเชื่อว่าจะมีเหรียญเพิ่มขึ้น

อีก อย่างไรก็ตาม ทุกชนิดกีฬาที่ กกท.และกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้สนับสนุนการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้มี โอกาสที่จะพัฒนาและ

ต่อยอดขึ้นไประดับที่สูงขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่สามารถ

คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันได้ก็ตาม ซึ่งหลัง

จบการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเก็บข้อมูลและนำากลับไป

พัฒนานักกีฬาของไทย ด้วยการนำาวิทยาศาสตร์

การกีฬาเข้ามาช่วยส่งเสริมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น.

‘พันธ์ทิพา’คว้าเหรียญแรก‘เวิลด์เกมส์2022’ให้ไทย

“ต่าย” เรืออากาศโทหญิงพันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช นักเปตองสาววัย 

37 ปี 

ฮง ซุง-วุ้ค (Hong Sung Wook) 

โรนัน เปลยจ์เมน (Ronan Pluijmen)
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

องยอมรับว่าในประเทศไทยยังใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัล                                                                            

ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ท้ังๆ ท่ีกระแสโลกมีการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลกันอย่างเต็มตัวแล้ว โดยเฉพาะหน่วย

ราชการไทย เรียกได้ว่ายังช้ากว่าการว่ิงของกระแสดิจิทัลโลกอยู่หลาย

ก้าว แต่เมื่อเร็วๆ น้ี เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ได้แสดงให้

เห็นว่าถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้ จะเกิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพอย่างมหาศาล สามารถลบภาพระบบราชการแบบเก่าๆ 

ได้อย่างส้ินเชิง โดยเฉพาะในภาคการบริการประชาชนท่ีเป็นภารกิจ

หลักของรัฐ  

เทศบาลเมืองแม่เหียะได้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบข้อมูลเมือง 

(City Data platform Dashboard) ข้ึน และสามารถเก็บข้อมูลท่ี

สามารถซอยย่อยได้มากถึง 84 หมวดหมู่ ครอบคลุมแทบทุกด้าน

ของการบริหารจัดการเมือง  ท่ีสำาคัญคือ สามารถสร้างระบบบริการ

ออนไลน์ ท่ีเรียกว่า e-service ข้ึนมาให้บริการประชาชน ท่ีสามารถ

ใช้งานได้ผ่านแอปพลิชันบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ การบริการ

หลักๆ มีด้วยกัน 3 ด้าน คือ 1.ระบบ One Stop Service ประชาชน

สามารถขอรับบริการสาธารณะและแจ้งร้องทุกข์ร้องเรียน สามารถ

ติดตามสถานะการดำาเนินการได้ด้วยตนเอง 2.ฐานข้อมูลตำาบลออนไล

น์บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (gis) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 

3.ระบบชำาระค่าจัดเก็บขยะออนไลน์ ประชาชนสามารถชำาระค่าจัด

เก็บขยะผ่านระบบออนไลน์ นอกจากน้ี ก็มีงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภค งานด้านการจราจร และความปลอดภัย คุณภาพชีวิต 

งานด้านสาธารณสุข การท่องเท่ียว งานบริการด้านภาษี การยื่นคำาร้อง

ต่างๆ เช่น การขอปลูกบ้าน เป็นต้น

กล่าวได้ว่า การพัฒนาระบบข้อมูลของเมืองของเทศบาลเมือง

แม่เหียะ นำาไปสู่ศูนย์บริการเป็นเลิศของ (Excellent Service) ทำาให้

ล่าสุดเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลต้นแบบท้องถ่ินดิจิทัลจาก

สำานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงความสำาเร็จน้ีเกิดข้ึนได้เป็นผลการวิจัย ท่ีเป็น

ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ กับหน่วยบริหารจัดการทุน

ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) ซ่ึง บพท.ได้เลือกแม่เหียะเป็นพ้ืนท่ี

ศึกษา (Research Area) ในการพัฒนายกระดับท้องถ่ิน

ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ เล่าถึงท่ี

มาการเป็น Smart City ของแม่เหียะว่า แม่เหียะเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ 

มีแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ีสำาคัญ ท้ังดอยคำา พืชสวนโลก ไนท์ซาฟารี ท่ี

ต้ัง 6 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ และวัดโด่ง

ดังท่ีสุด วัดพระธาตุดอยคำา เมื่อเมืองมีกระบวนการเปล่ียนแปลงมาต่อ

เนื่อง จากเมืองเกษตรกรรม กลายมาเป็นเมืองเศรษฐกิจและท่องเท่ียว 

ทำาให้เห็นปัญหาการบริการ ส่วนตัวเห็นมิติต่างๆ การพัฒนาให้เป็น

เมืองคุณภาพ ซ่ึงการจะทำาให้เกิดกระบวนการเปล่ียนเมืองได้ต้องใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำาให้เป็นท่ีมาของการเก็บข้อมูลเมือง แม้ท่ีผ่าน

มาแต่ละหน่วยงานจะมีการสำารวจเก็บข้อมูล แต่มันสะเปะสะปะแยก

กันทำา สำารวจเสร็จแล้วก็ท้ิงข้อมูลไป ซ่ึงตนต้องการข้อมูลพวกน้ีมาใช้

ประโยชน์ นำามาวางแผนในการพัฒนาแม่เหียะ ไม่ว่าแผน 3 ปี หรือ 5 

ปี เพราะไม่ว่าการทำาถนน หรือให้นักธุรกิจมาลงทุน จำาเป็นต้องมีข้อมูล 

ซ่ึงขณะน้ีเป็นการดำาเนินตามแผนปี 2566-2570 โดยมีฐานข้อมูล 94 

ช้ันท่ีจะนำามาใช้ประโยชน์

“ถ้าคุณมีท่ีดินในแม่เหียะ ไม่ต้องบอกว่าทำาอะไรกับท่ีดินอยู่ 

เพราะเราสำารวจมาแล้วโดยใช้โดรนว่ามีการใช้ประโยชน์อะไรบ้างใน

‘เทศบาลแม่เหียะ’ Smart City สุดล้ำา

หนึ่งเดียวในประเทศไทย 

ท่ีดินตรงน้ัน ซ่ึงตรงน้ีจะช่วยเรื่องเก็บภาษีท้องถ่ินได้มาก ปี 63 ภาษี

เราหายไปกว่า 30 ล้าน เพราะโควิดทำาให้เศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลจึงมี 

นโยบายเก็บภาษีท้องถ่ินแค่ 10% ปี 64 แจ้งมาอีกเก็บภาษีเหลือ 10% 

เราก็หายไปอีก 15 ล้าน หนักใจมาก ปีน้ีให้เก็บ 100%   และเราเก็บ

ได้เพ่ิมข้ึนเพราะเรามีฐานข้อมูลท่ีชัดเจนมาเป็นตัวช่วย”  

นายกแม่เหียะยังบอกอีกว่า ระบบให้บริการประชาชนแบบเก่า

ด้ังเดิมของท้องถ่ินต่างๆ คือ ถ้าใครอยากแจ้งเรื่องไฟดับเสาไฟฟ้าสัก

ต้น หรือซ่อมท่อ ต้องเดินทางมาท่ีเทศบาล หรือการจ่ายค่าเก็บขยะ

รายเดือน เดือนละ 40 บาท อาจต้องขับรถมา 4-5 กม. เพื่อมาจ่าย

ท่ีเทศบาล แต่ระบบใหม่ท่ีเป็นสมาร์ทซิต้ี ประชาชนไม่ต้องเดินทางมา

เทศบาล สามารถแจ้งร้องทุกข์ หรือปัญหาได้ทางแพลตฟอร์ม ทาง

ออนไลน์ ท่ีมีอยู่ 70 ภารกิจ ซ่ึงทำาผ่านโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลจะว่ิงไปเข้า

ระบบหาผู้ปฏิบัติงานทันที หากมีการแก้ไขปัญหาล่าช้าเกิน 7 วันระบบ

ก็จะฟ้องเองว่า ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข แตกต่างจากเมื่อก่อนท่ีไม่รู้

ว่าเรื่องท่ีร้องได้รับการแก้ไขหรือยัง ส่วนการจ่ายค่าเก็บขยะก็จ่ายผ่าน

ทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของเทศบาลได้เช่นกัน

การบริการทางออนไลน์ท่ีถือว่าเป็นไฮไลต์สุดล้ำาน้ัน ธนวัฒน์บอก

ว่า การขออนุญาตปลูกบ้านช้ันเดียวขนาดพ้ืนท่ีใช้สอย 150 ตาราง

เมตร ซ่ึงแต่ก่อนกว่าจะได้รับอนุญาต ประชาชนท่ีขอต้องมาท่ีเทศบาล

ไม่ต่ำากว่า 3 คร้ัง ถึงจะดำาเนินการสร้างบ้านได้ ซ่ึงตามกฎหมายระบุ

ว่าการขอจะต้องใช้เวลาดำาเนินการไม่น้อย

กว่า 45 ว้น แต่เมื่อตนได้ดูกฎหมายเรื่องการ

อำานวยการความสะดวก ซ่ึงใน พ.ร.บ.ฉบับน้ี 

เขียนเปิดทางให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้

มานานแล้ว แต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนนำาไป

ปฏิบัติ เพราะระบบราชการไทยแต่ก่อนต้อง

เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประชุมออนไลน์ 

ผ่านระบบซูม ไม่มีผลทางกฎหมาย เบิกค่าใช้

จ่ายไม่ได้ แต่เพ่ิงอนุมัติเห็นชอบเมื่อไม่นานมา

น้ี เพราะสถานการณ์โควิด สำาหรับการใช้ลาย

เซ็นออนไลน์ ทางแม่เหียะได้ขอใช้เมื่อปี 2560 

เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรม พร้อมกับใช้

โดรนในการสำารวจบ้านท่ีขอก่อสร้าง

 “การใช้ระบบออนไลน์ทำาให้ลดเวลา

การขออนุญาตสร้างบ้านขนาด 150 ตาราง

เมตร จาก 45 วัน ลงเหลือ 7 วันในช่วงแรกๆ 

และผมลดมาเหลือ 2 วัน และลดอีกเหลือ 24 

ช่ัวโมง และจนขณะน้ีผมให้ลดลงเหลือภายใน 2 ช่ัวโมง ท่ีทำาได้ เพราะ

การเซ็นอนุมัติเราเซ็นผ่านออนไลน์ได้ ไม่ว่าผมหรือเจ้าหน้าท่ีจะไปอยู่

ท่ีไหนก็อนุมัติได้ ระบบมันจะมีการรีพอร์ตข้อมูล และระบบมีความ

ปลอดภัย คนจะเข้าระบบจะต้องมีรหัส ต้ังแต่คนคีย์ระบบ นายช่าง นาย

ตรวจ รองปลัด ปลัด และนายกองค์กรท้องถ่ินแม้แต่กรุงเทพมหานคร 

ก็ยังไม่มีการทำากระบวนการน้ี แต่ท่ีเทศบาลแม่เหียะ เป็นเจ้าแรกของ

ประเทศ” นายกแม่เหียะบอกด้วยความภูมิใจ

 แต่การอนุมัติคำาขอสร้างบ้านในเวลาไม่ก่ีช่ัวโมง ยังจำากัด

อยู่ท่ีบ้านขนาดเล็ก 150 ตารางเมตร ซ่ึงนายกเมืองแม่เหียะบอก

ว่า มีแนวคิดพร้อมจะขยับการให้บริการการขออนุมัติสร้างท่ีอยู่อาศัย

ลักษณะอื่น เช่น หอพักขนาดไม่เกิน 10-20 ห้อง ผ่านทางระบบ

ออนไลน์ได้ โดยใช้ฐานข้อมูลท่ีทางเทศบาลมีอยู่มาเป็นประโยชน์การ

พิจารณา แต่ท้ังน้ีต้องดูกฎหมายอื่นๆ ประกอบการก้าวเดินให้บริการ

ด้วย  

“ในการทำางาน เราพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 มาก่ีสมัย มันบรรลุ

หรือยัง ในการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินต้องลุกข้ึนมาเปล่ียนแปลง แม่เหียะเราเป็นต้นแบบการ

ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ตอนน้ีสันนิบาตเทศบาลองค์กรปกครองท้อง

ถ่ินเห็นเราแล้ว เอาด้วย นายกเมืองแสนสุข ยะลา ก็สนใจจะทำา เรา

เป็นเจ้าแรกในประเทศเรื่องอนุมัติสร้างบ้านออนไลน์ และกิจการ

สาธารณสุข การขอเปิดกิจการร้านอาหาร แจ้งเรื่องมาทางออนไลน์ 

กิจการสุขภาพ พ.ร.บ.สาธารณสุข ทำาร้านอาหาร ก็อยู่ในข่ายให้บริการ

ท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน”

นายกแม่เหียะบอกอีกว่ายังใช้ข้อมูลท่ีเก็บมาใช้ประโยชน์ไม่เต็ม

สูบ อนาคตเขามีแนวความคิดดึงฐานข้อมูลมาเป็นฐานเมือง ทำาแอป

พลิเคชัน ท่ีเรียกว่าเป็น “ซูเปอร์แอป” ในชื่อว่า “มีดีแม่เหียะ” โดยตน

ได้คุยกับ บพท.แล้วในเรื่องน้ี สำาหรับแอป “มีดีแม่เหียะ” จะให้บริการ

ข้อมูลทุกอย่างของเมือง กิน เท่ียว บริการ เศรษฐกิจ ลงทุน เช่น อยาก

รู้ว่าร้านกาแฟในแม่เหียะมีตรงไหน หรือร้านไหนมีโปรโมช่ัน พอจ้ิมไป

ข้อมูลก็จะข้ึนมา หรือดูเรื่องการใช้ประโยชน์ท่ีดินก็จะดุได้ทันที ซ่ึงข้อมูล

พวกน้ี จะเป็นฐานในการตัดสินใจลงทุนของนักธุรกิจต่างๆ

“เราเป็นเมืองเล็กๆ ต้นแบบ อยากให้ท้องถ่ินกว่า 7,000 แห่งทำา

เหมือนเรา อนาคตแม่เหียะ ผมอยากเห็นว่าแม่เหียะ เป็นเมืองท่ีสมาร์ท                                                                                     

ย่ิงกว่าเดิม อัจฉริยะย่ิงกว่าเดิม เห็นการเปล่ียนแปลงย่ิงกว่าเดิม”

เมื่อถามว่า กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ี ทำาให้เป็นจริงได้เกิดจาก

อะไร นายกแม่เหียะบอกว่า หัวใจหลักคือเรื่องของคน ไม่ว่าคุณจะมี

เทคโนโลยีแบบไหน จะมีราคาสูงๆ มากแค่ไหน แต่ถ้าคุณไม่สามารถ

เอาคนมาใช้ระบบได้ ก็คงไม่สำาเร็จ ซ่ึงน่ันคือคนในองค์กรต้องรวมกัน

เป็นหน่ึงก่อนแล้วเปิดวิสัยทัศน์นำา สู่กระบวนการเปล่ียนท่ีสำาคัญท้ัง

ผู้นำาและประชาชนเอาด้วย

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.บพท. กล่าวว่า บพท.มุ่งเน้นให้เกิด

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพราะมีงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาประเทศ ซ่ึง

พบว่าหากมีการพัฒนาเมือง เมืองแห่งน้ันก็จะเป็นตัวกระจายความ

เจริญ ไปสู่เมืองข้างเคียง และเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเมืองก็คือ 

การสนับสนุนทำาให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “วิสาหกิจพัฒนาเมือง” ซ่ึงขณะน้ี 

บพท.ได้เข้าไปทำาโครงการนำาร่องอยู่ 5 เมือง คือ ท่ีแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ 

ขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง และนครราชสีมา จากพ้ืนท่ีเป้าหมายการพัฒนา

ท่ัวประเทศ 30 เมือง โดย บพท.แนะนำาให้เมืองมีการสร้างเศรษฐกิจ

ใหม่บนฐานดิจิทัล ท่ีอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล และสำาหรับแม่เหียะน้ัน

ถือเป็นหน่ึงใน 5 ของพ้ืนท่ีนำาร่องโครงการ ท่ีจะเป็นตัวกระจาย ทำาให้

เกิดวิสาหกิจพัฒนาไปอีก 19 เมือง ในเวลาต่อมา

 “หลักการพัฒนาเมืองคือ ท้องถ่ินจะเป็นตัวหลัก แต่ท้องถ่ินอย่าง

เดียวไม่พอต้องมีภาคเอกชนมาร่วมด้วย เพราะท้องถ่ินมีขีดจำากัด โดย

เฉพาะการลงทุน แต่ถ้าสองส่วนมาประกอบกัน และใช้งานวิจัยเข้ามา

ช่วย ทิศทางก็จะเป็นไปในทางท่ีดี” ผอ.บพท.กล่าว

สำาหรับการทำาให้เกิดสมาร์ทซิตี้ เมืองอัจฉริยะของแม่เหียะ 

ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์

สุดท้าย คือ Digital Transformation หรือการนำาข้อมูลไปใช้แล้วเกิด

การพัฒนาเกิดวิสาหกิจพัฒนาเมืองในที่สุด และถ้าถามว่าทำาไมถึง

เลือกแม่เหียะ มาเป็นเมืองนำาร่อง ทำาไมไม่เลือกอำาเภอเมืองเชียงใหม่ 

ก็เพราะแม่เหียะมีศักยภาพเดิมในตัวเองอยู่แล้ว โดยเทศบาลเมืองมี

ความต้องการที่จะใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชน 

และนำาเอาข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน ทำาให้เกิด One stop service 

ในภาคการบริการ ขณะที่ บพท.ได้ช่วยส่งเสริมโดยดึงให้มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่เข้ามาเป็นเครือข่ายส่งเสริมโครงการพัฒนาระบบดิจิทัล 

นอกจากนั้น ก็ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อ

ให้การใช้เทคโนโลยีมายกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นสูงมากขึ้น 

และทั้งหมดมาประกอบกันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภายใต้

การมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาล และภาคเอกชน และนำาไปสู่

การเกิดแผนการลงทุนใหม่ได้

 “เหมือนอย่างขอนแก่น ท่ีเราเข้าไปสนับสนุนวิสาหกิจเมือง ตอน

น้ีเขาเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มท่ี มีการผลักดันให้เกิดเงินดิจิทัล “ขอนแก่น คริป

โต” และกำาลังมุ่งไปสู่เมตาเวิร์สต่อไป แต่การพัฒนารูปแบบน้ี ท่ีสำาคัญ

คือการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีเขาต้องได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาทางใดทางหน่ึง” ดร.กิตติกล่าว.

ต้

ศึกษาธิการ • สอศ.มอบ 

วท.นครนายก อัปสกิล รีสกิล 

ครูช่างอิเล็กทรอนิกส์รู้จักการ

ใช้ โดรนก่อนนำาไปสอนต่อให้

เด็ก เผยมีเน้ือหาการถ่ายภาพ

มุมสูง ทำาแผนท่ี และการใช้เพื่อ

การเกษตร รวมท้ังยังอบรมแง่

มุมกฎหมายการใช้งานท่ีถูกต้อง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ                        

เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

กล่าวว่า ตามท่ีสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

ได้มอบหมายให้แผนกวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค

นครนายก ศูนย์บริหารเครือข่าย

การผลิตและพัฒนากำาลังคน

อาชีวศึกษา (Center of Voca-

tional Manpower Networking 

Management : CVM) สาขา

วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วม

กับสำานักพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชีวศึกษา และ

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขา

เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์ (MARA) ดำาเนิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 4.0 (อากาศยานซ่ึง

ไม่มีคนขับ Drone Technol-

ogy) หลักสูตรการซ่อมบำารุง

รักษาอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน 

(Maintenance of Drone) ซ่ึง

นับเป็นการสนองนโยบาย

ของรัฐบาล และนโยบายของ

สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาให้เป็นไปตาม 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายใน

อนาคต เกษตรกรรมยุคใหม่ 

มุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เศรษฐกิจ

ดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศด้วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทัน

สมัย โดยนอกจากนำาเทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน

มาช่วยการถ่ายภาพมุงสูงแล้ว 

ปัจจุบันได้นำามาใช้งานด้าน

เกษตรกรรม เพื่อช่วยเกษตรกร

ดูแลโรคพืช วิเคราะห์ และแก้

ปัญหาการเจริญเติบโตของพืช

ให้ตรงจุด โดยติดต้ังเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เช่น 

ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ระบบ GPS 

เข้าไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ

โดรนให้สูงข้ึน ท้ังน้ีการพัฒนา

ครูในคร้ังน้ีเป็นโครงการท่ีดีและ

มีประโยชน์อย่างย่ิง เพ่ือนำา

ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

และชุมชนต่อไป

ด้านนางสาวสุกัญญา 

สุขสถาน ผู้อำานวยการวิทยาลัย

เทคนิคนครนายก กล่าวว่า การ

อบรมคร้ังน้ีเกิดข้ึนเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ ฝึกทักษะการถ่าย

ภาพท่ีมองเห็นจากมุมสูง และ

การทำาแผนท่ี เงื่อนไขการบังคับ

หรือปล่อยอากาศยาน ซ่ึงไม่มี

นักบิน (โดรนเพื่อการเกษตร) 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ

บังคับ และกฎการบิน ให้

เกิดความปลอดภัยในการใช้

อากาศยานซ่ึงไม่มีบักบิน (โดรน                                         

เพ่ือการเกษตร) เข้าใจใน

องค์ประกอบและการทำางาน

ของระบบการทำางานของ

อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน (โดรน

เพื่อการเกษตร) และการบังคับ

โดรนด้วยมือ รวมท้ังสร้างความ

เข้าใจในวิธีการประมวลภาพ

ด้วยซอฟต์แวร์ในการทำาแผนท่ี

ภาพถ่าย และสามารถปฏิบัติ

งานการทำาแผนท่ีด้วยโดรนได้ 

โดยครูท่ีผ่านการประเมินผล

จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจาก

ทางสมาคมอากาศยานเพื่อการ

ทดลองไทย (TAA) เป็นผู้ผ่านการ

ทดสอบอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน 

(โดรนเพื่อการเกษตร)

“ท้ังน้ีครูท่ีได้รับการฝึก                                                        

อบรมจะนำาองค์ความรู้ไปถ่าย 

ทอดสู่นักเรียน นักศึกษา และ

ชุมชน เก่ียวกับการใช้งานข้ันพ้ืน

ฐานของโดรนและอุปกรณ์ต่างๆ 

(โดรนเพื่อการเกษตรท่ีประกอบ

ในประเทศไทย DIY และโดรน 

DJI) ข้อบังคับ/ระเบียบกฎหมาย/

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ

และอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน 

การถอดและประกอบช้ินส่วน

โดรนเพื่อการเกษตรทุกช้ิน การ

บินโดรนเพื่อการเกษตร รวมท้ัง

การใช้ โปรแกรมและทดสอบ

การบิน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

สากล และเป็นกำาลังสำาคัญใน

การพัฒนาประเทศต่อไป” 

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

กล่าว.

ศึกษาธิการ • 12 บริษัทยักษ์

ใหญ่ในไทย ท้ังเครือซีพี, ปตท., 

บ้านปู, ไทยเบฟ ธนาคารกรุงเทพ, 

กลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์, มิตรผล, 

อุตสาหกรรมน้ำาตาลอีสาน ฯลฯ 

ร่วมผนึก สพฐ.ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

“โรงเรียนร่วมพัฒนา” 50 โรงเรียน 

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ตามความถนัดของแต่ละองค์กร 

ต้ังเป้าให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ

ตัวอย่างแห่งอื่นๆ

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตน

ได้ประชุมการจัดทำา Best Prac-

tice ของโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partner-

ship School) ร่วมกับผู้ที่ให้การ

สนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่น

ที่ 1 จำานวน 50 โรงเรียน ในการ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการ

บริหารจัดการสถานศึกษาภาย

ใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

บริษัท มูลนิธิและองค์กรต่างๆ 

ที่ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน

ทรัพยากร ซึ่งการดำาเนินการดัง

กล่าวเป็นไปตามนโยบายของ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.

ศธ.) ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการสถานศึกษาใน

รูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา และ

การดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารให้การศึกษา

กับสถานศึกษาให้มากขึ้น โดย

ขณะนี้มีผู้สนับสนุน 12 หน่วย

งาน ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) 2.บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 

3.บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) 4.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

5.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) 6.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

มาร์เก็ตติ้ง จำากัด 7.บริษัท บ้าน

ปู จำากัด (มหาชน) 8.กลุ่ม ปตท. 

9.กลุ่มมิตรผล 10.มูลนิธิมีชัย วีระ

ไวทยะ ร่วมกับ IKEA Southeast 

Asia 11.กลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ 

และ 12.บริษัท อุตสาหกรรม

น้ำาตาลอีสาน จำากัด

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า 

สำาหรับความร่วมมือจากหน่วย

งานที่เข้ามาสนับสนุนนั้น เช่น 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

ให้การสนับสนุนและพัฒนานิเวศ

การเรียนรู้ เรียนรู้สู่โลกจริง โดย

เสริมศักยภาพทักษะเชิงวิชาชีพ 

มุ่งการพัฒนาครูผู้สอนด้วยการ

อบรมเสริมศักยภาพ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) สนับสนุนการฝึกครูให้

เป็นโค้ช สร้างแนวทางการฝึก

ทักษะให้แก่นักเรียนเป็นเถ้าแก่

เล็ก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อ

จำาหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) สนับสนุนโดยพัฒนา

โรงเรียนแบบโมเดลธุรกิจ Busi-

ness Model Canvas, รับบริจาค

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หมุนเวียน

จากเซเว่น อีเลฟเว่น, โครงการ

อาหารกลางวัน, โครงการเพาะ

กล้าสู่ไม้ใหญ่ดนตรีไทย, พัฒนา

ครูและผู้บริหารโดยการส่งไป

อบรมหลักสูตร PBL, BBL, PLC, 

Bodyscan หรือกลุ่ม ปตท.เข้ามา 

สนับสนุนโรงเรียนในโครงการโดย

การผลักดันเรื่อง STEEM ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

พัฒนาครูให้มุ่งเน้นการสอนแบบ 

Problem Based Learning เป็นต้น

“ทั้งนี้เรามีเป้าหมายคือ

ให้ โรงเรียนในโครงการโรงเรียน

ร่วมพัฒนาได้รับการพัฒนาด้าน

คุณภาพการบริหารจัดการ ด้าน

คุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ด้วยการนำามา

เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้

นำาไปเป็นตัวอย่างต่อไป”.

สาธารณสุข • สถาบันประสาท

วิทยาเผยภาวะจดจำาใบหน้าไม่

ได้ (Prosopagnosia) เป็นภาวะ

บกพร่องของสมองในการรับรู้

และประมวลผล ส่วนใหญ่มาจาก

สมองซีกขวาเกิดปัญหา ท้ังจาก

อุบัติเหตุหรือโรคภัย รวมท้ังเป็น

ภาวะติดตัวมาต้ังแต่กำาเนิดด้วย

นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ 

อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า 

สมองเป็นอวัยวะท่ีมีสมรรถภาพ

หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการ

รับสัมผัสส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

รูป เสียง กล่ิน รส และการรับ

รู้ นอกจากน้ันสมองยังมีหน้าท่ี

ในการประมวลผลเพื่อแปลส่ิงท่ี

สัมผัสให้ซับซ้อนมากย่ิงข้ึน ดัง

น้ันหากเกิดรอยโรคท่ีทำาให้เสีย

การทำางานของสมอง นอกจาก

เราอาจจะเสียความสามารถใน

การรับรู้ส่ิงต่างๆ เช่น การมอง

เห็นแล้ว เราอาจจะสูญเสียความ

สามารถในการรับรู้ส่ิงท่ีซับซ้อน

เฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น เสีย

การรับรู้สี เสียการรับรู้ทิศทาง

รอบตัว หรือแม้กระท่ังเสียการรับ

รู้หรือจดจำาใบหน้าคนไม่ได้ ภาวะ

เสียการรับรู้หรือจดจำาใบหน้าคน

ไม่ได้ เป็นภาวะท่ีผู้ป่วยจะมีปัญหา

ด้านการรับรู้หรือจดจำาใบหน้า

ผู้คน ผู้ท่ีป่วยเป็นภาวะน้ีอาจเกิด

จากการเสียหายของสมองได้สอง

ส่วน คือ สมองส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การรับรู้ภาพใบหน้าผู้คนโดยตรง 

หรือสมองส่วนท่ีเป็นคลังความจำา

ภาพใบหน้าท่ีเคยเห็นมาในอดีต 

โดยสมองท้ังสองส่วนจะทำางาน

โดดเด่นในสมองซีกขวาในคน

ส่วนใหญ่ท่ีถนัดขวา (แตกต่างจาก

การใช้ภาษาท่ีอยู่ซีกซ้าย) ทำาให้

เมื่อเกิดการบาดเจ็บใดๆ ในสมอง

ซีกขวา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดหลอด

เลือดสมองตีบหรือแตก การติด

เช้ือ การอักเสบจากภาวะแพ้ภูมิ

ตนเอง เน้ืองอกสมอง อุบัติเหตุ

ทางสมอง หรือแม้กระท่ังสมอง

เส่ือมบางชนิด ก็มีโอกาสทำาให้

เกิดภาวะน้ีได้ท้ังส้ิน          

นายแพทย์ธนินทร์ เวช

ชาภินันท์ ผู้อำานวยการสถาบัน

ประสาทวิทยา กล่าวเพ่ิมเติมว่า 

ภาวะจดจำาใบหน้าไม่ได้ แบ่ง

ได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. 

ภาวะจดจำาใบหน้าไม่ได้ ท่ีเป็น

มาแต่กำาเนิด ซ่ึงผู้ป่วยกลุ่มน้ี

จะมีอาการต้ังแต่เด็ก ทำาให้

จดจำาใบหน้าคนได้ล่าช้า แต่

พัฒนาการส่วนอ่ืนมักจะปกติ 

และ 2.ภาวะจดจำาใบหน้าไม่ได้

ท่ีเป็นภายหลัง ซ่ึงเกิดจากการ

บาดเจ็บของสมองท่ีมักเป็นซีก

ขวา เกิดในวัยผู้ใหญ่ อาการหลัก

คือ ผู้ป่วยจะจดจำาใบหน้าคนไม่

ได้แม้เป็นคนท่ีผู้ป่วยรู้จักมักคุ้น

มาก่อน เช่น ญาติพ่ีน้องท่ีใกล้

ชิด โดยมักจะยังจำาเก่ียวกับตัว

ตนบุคคลน้ันได้โดยการเล่าจาก

ลักษณะต่างๆ ให้ฟัง หรืออาจ

คาดเดาจากเสียง ท่าเดิน หรือ

ลักษณะการแต่งตัวได้ หากสงสัย

ว่าคนใกล้ชิดมีภาวะจดจำาใบหน้า

ไม่ได้ หรือมีความผิดปกติด้าน

การมองเห็นอื่นๆ ร่วมด้วย ควร

รีบพาไปพบแพทย์ทันที เพ่ือ

ประเมินอาการ ตรวจวัดระดับ

สายตา ลานสายตา ตรวจวัด

การมองเห็น ทำาแบบทดสอบ

สมรรถภาพสมอง และตรวจ

ภาพถ่ายรังสีสมอง เพื่อวินิจฉัย

สาเหตุ และอาจพิจารณาส่ง

ปรึกษาแพทย์ประสาทวิทยาเพื่อ

ให้การประเมินเพ่ิมเติม สำาหรับ

การรักษาจะเน้นการรักษาตาม

สาเหตุเป็นหลัก เช่น การผ่าตัด

เลือดออกในสมองหรือเน้ืองอก 

การให้ยาต้านอักเสบหรือฆ่าเช้ือ 

ในกรณีเกิดจากสาเหตุแต่กำาเนิด

หรือสมองเสื่อมจะเน้นรักษาตาม

อาการ โดยการฝึกจดจำาใบหน้า

โดยนักกิจกรรมบำาบัด เป็นต้น.    

12บริษัทยักษ์ ใหญ่ช่วยผลักดัน‘รร.ร่วมพัฒนา’
ส่งเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดของแต่ละองค์กรหวังให้ทั้ง50โรงเรียนเป็นต้นแบบ   

วท.นครนายกรับบทแม่ข่าย

อบรม‘ครูช่าง’รู้จักใช้ โดรน

สถาบันประสาทแจกแจงความรู้‘โรคลืมใบหน้า’

ข้อมูลของเมืองท่ีแสดงเป็น Dashboard ของเทศบาลแม่เหียะ ท่ีมีนายศิรวรรธน์ บง

สีดา นายช่างโยธา ชำานาญงานขององค์กร เป็นหัวเร่ียวหัวแรงหลัก บุกเบิกการเก็บ

ข้อมูลของเมือง โดยใช้ประโยชน์จากโดรนในการสำารวจ  ซ่ึงมีความละเอียดแม่นยำา

มากกว่าการอ้างอิงจาก Google Map

ธนวัฒน์ ยอดใจ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

ห้องปฏิบัติการในการทำา City Data platform Dashboard
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11บันเทิง

9-22 กรกฎา. อย่าพลาด!

ผมเชื่อจะดุเด็ดเผ็ดมันส์กว่านั่งดู “เกมแดงเดือด” ที่

เตะกันไปเมื่อวานเป็นแน่ เพราะไม่แต่ “ฝ่ายค้าน” ที่

โหมโรง ปล่อยหนังตัวอย่างมาตั้งแต่กลางเดือนก่อน

ฝ่ายรัฐบาล-ครม.เองก็ได้ยินว่ามีการซ้อมรบ เอ๊ยซ้อม

รับศึกอภิปรายกันอย่างขะมักเขม้น โดยนายกฯ ลุงตู่ได้กำาชับ

กลางวงประชุม..

ให้คณะรัฐมนตรีมีความรักสามัคคี เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียว 

และพร้อมจะตอบโต้ทุกเม็ดด้วยข้อมูล-ความจริง!

4 วัน 4 คืน ด้วยเวลาไป 45 ชั่วโมงที่ฝ่ายค้านต้อง 

การ ต้องตามดูว่า การอภิปราย 3 ระบบ.. 1.อภิปรายรัฐ 

มนตรีเป็นรายบุคคล 2.อภิปรายพ่วง 2 คนโดยมีเป้าหลัก

และเป้ารอง และ

3.อภิปรายพ่วง 3 คน โดยผู้อภิปราย 1 คนสามารถ

อภิปรายรัฐมนตรีได้หลายคนและหลายรอบ แต่สามารถ

อภิปรายรัฐมนตรีคนนั้นๆ ได้แค่ครั้งเดียว นั้น..

จะสามารถคว่ำาเรือรัฐบาลให้อับปางจมลงได้ดังคำาคุย

โม้ โอ้อวดไหม หรือจะมีรัฐมนตรีท่านไหนบาดเจ็บบ้าง ก็ต้อง

เฝ้ารอดูกันไป!

ส่วนผม บอกตามตรง หลังผิดหวังมาทุกครั้งก็ชักทำาให้

หมดอารมณ์ ไม่นึกอยากดู (การอภิปราย) ขึ้นมาซะแล้ว แต่

ถึงกระนั้นก็ยังเอาใจช่วยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐมนตรี..

โชคดีมีชัยกันนะขอรับ!

นี่..พูดถึงเฝ้ารอ หรือเอาใจช่วย เวลานี้ผมเองก็ดูจะ

ใจจดใจจ่ออยู่กับภาพยนตร์ไทยเรื่อง “บุพเพสันนิวาส ๒” 

ที่กำาหนดจะลงโรงฉายในวันที่ 28 ก.ค.นี้ ด้วยความตื่นเต้น

และเห็นจะไม่เฉพาะผม เพราะเท่าที่ติดตาม ฟังกระ 

แสตั้งแต่จีดีเอชปล่อยตัวอย่างออกมาตามโรงหนัง-ตามสื่อ

โซเชียล ดูเหมือนจะได้รับความสนใจจากคอหนังอยู่ค่อนข้าง

สูง

แต่จะสูงถึงขั้นหนังกวาดรายได้ 300-400 ล้านเหมือน

อย่าง “พี่มาก” หรือไม่นั้น สัปดาห์-สองสัปดาห์ที่หนังเข้า

ฉายก็พอจะได้เห็นเค้าลางกันแล้ว

“ผมเป็นแฟนละครบุพเพสันนิวาส พอรู้ว่าจะได้มากำา 

กับหนัง บุพเพสันนิวาส ๒ ท่ีเล่าเรื่องราวในชาติภพใหม่ของพี่

หมื่นและแม่หญิงการะเกด

ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผม

รู้สึกดีใจ เพราะผมกับทีมเขียนบทจะสนุกกันมากในการคิด

ว่าความรักในชาติภพนี้ของคนทั้งคู่จะลงเอยแบบไหน

ซ่ึงหนังเรื่องน้ีเราจัดเต็มให้ครบทุกรสมีท้ังความโรแมน

ติกแอกชัน คอมิดี และยังคงความจิ้นให้กับออเจ้าทั้งหลาย

ได้ฟินกันแน่นอน” (ไทยรัฐออนไลน์)

นี่..เป็นความรู้สึกในใจของคุณปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม 

ก่อนที่จะหยอดท้ายว่า..“เรื่องนี้เป็นหนังที่ผมและทีมงาน 

รวมถึงนักแสดงทุกคนพิถีพิถันกับการทำางานเรื่องนี้มาก

เป็นโปรเจ็กต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมแล้ว สเกลการ

สร้างหนังที่ใหญ่มากขึ้น เป็นการทำางานที่รวมสุดยอดฝีมือ

ของวงการ รวมถึงนักแสดงมืออาชีพอย่างโป๊ป เขาเป็นคนท่ี

ลงรายละเอียดเก่ียวกับงานดีมาก มีส่วนร่วมในการดีไซน์ตัว

ละครภพ 

ส่วนเบลล่านี่หายห่วง ทันทีที่ใส่ชุดคาแรกเตอร์ เบลก็

สวมบทแม่เกสรได้เป็นอย่างดี รวมถึงพี่กิ๊ก-สุวัจนี, พี่บ๊อบบี้, 

ปุ๊กกี้, นนกุล, ไอซ์-พาริส ทุกคนคือนักแสดงทีมเวิร์กของผม

มากๆ

ถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้หนังคงไม่เกิดขึ้น ผมรู้สึกว่า

พวกเราทุกคนที่ได้มาเจอกันในเรื่องนี้ก็คือบุพเพสันนิวาสสำา 

หรับผมเช่นกัน..”

ครับ..ผู้อ่านอย่านึกรำาคาญไปเลย เหตุที่ผมพูดถึงหนัง

เรื่องนี้บ่อยครั้ง ก็ด้วยหวังว่าในปีนี้จะมีหนังไทยคุณภาพดีๆ 

จะมาช่วยฉุดกระแสให้ตลาดหนังไทยได้กลับมาคึกคักอีก

ครั้ง..

ก็..เท่านั้นแหละ.!.

อย่ารำาคาญกันเลย

1

• แฟนๆ หนังญี่ปุ่นห้ามพลาด 

ทรูวิชั่นส์นำา “REAL” เรื่องราวของ

นักวาดการ์ตูนที่ต้องทนทุกข์ทรมาน

ในชีวิตจากการถูกบล็อกของนักเขียน 

และได้พยายามจะฆ่าตัวตาย ได้ถูก

ช่วยเหลือด้วยเทคโนโลยี การทดลอง

ต่างๆ จากทั้งคนรักและคุณหมอ 

นำาแสดงโดย ทาเครุ ซาโตห์, ฮารุกะ อายาเสะ, มิกิ 

นาคาทาน ิและ เคอิสุเกะ โฮริเบะ มาออนแอร์เอา

ใจแฟนๆ พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคมนี้ ทางทรูวิชั่นส์ 

ช่อง True Film Asia (116, 237) เวลา 20.00 น.

• เป็นอีกหนึ่งวงร็อกเจนใหม่ที่ชาวร็อก

พร้อมใจกันยกนิ้วให้ กับซาวด์ดนตรีร็อกเข้มๆ และ

พลังเสียงเท่ๆ ของ TRYST (ทริสท์) วงร็อกจากค่าย 

GeneLab ที่ประกอบไปด้วย “อาร์ท-ทวีทรัพย์ อาจ

อำานวย (ร้องนำา), โฟล์ค-วัชระ วิลาทอง (กีตาร์/

ซินธ์) และ นุ๊ก-ธนพงษ์ โชติช่วง (กลอง)” กลับมา

พร้อมเพลงช้าแต่ก็ยังคงเดือดดาลความร็อกเต็มที่ ใน

เพลง “หากฉันรู้มาก่อน” ซิงเกิลใหม่ล่าสุด

• (ต่อ) ซึ่งนับเป็นเพลงช้าเพลงแรกของวง 

บวกกับความพิเศษที่ได้ “โฟโมส ไททศมิตร” มาร่วม

ฟีเจอริงและแต่งเนื้อในท่อนของ

ตัวเองอีกด้วย เลยทำาให้เพลงร็อก  

ช้าความหมายดีเพลงนี้มีความ

สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยได้ “สอง” 

หรือ “ซองลี-อรรถพร สุคม” มา 

mixed & mastered และ “เมฆ 

Machina-สุขุม อิ่มเอิ่บสิน” มา

ช่วยในเรื่อง sound design อีกด้วย

• งานเข้า โจอี้ แล้วจ้า...เมื่อเพลงสุดฮอต

อย่าง “นะหน้าทอง” ของหนุ่ม “โจอี้ ภูวศิษฐ์” ดัน

ฮิตติดหูจนเจ้าตัวยังคาดไม่ถึง ขอท้าทายอำานาจ

เมตตามหานิยม ออกปากกลางที่สาธารณะว่า “ถ้า

ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่ง จะยอมแปะทองครึ่งตัว” เพื่อ

ฉลองความสำาเร็จ แต่ตอนนี้ยอดวิวผ่านมา 25 วัน 

30 ล้านวิวแล้ว แฟนๆ ที่ตั้งตารอก็ยังไม่เห็นว่าโจอี้

จะทำาตามสัญญา จึงมีไปคอมเมนต์ทวงถามตามโซ

เชียลมีเดียต่างๆ งานร้อนถึงหนุ่มโจอี้ต้องรีบไปเหมา

ร้านทองมาทาตัวโดยเร็ว!.

มักเกิ้ล

 อนหน้านี้มีข่าวเศร้าของครอบครัว  

“ศรีชาพันธุ์” หลังจากที่ “ป๊อบ” ภรรยา

คนสวยของ “บอล ภราดร” แท้งลูกคน

ที่ 2 จนต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิต ผ่านทาง

รายการ คุยแซ่บ show ทางช่องวัน 31 ที่มีหนิง 

ปณิตา และบูม สุภาพร เป็นพิธีกรดำาเนินรายการ

“ภรรยาเพิ่งแท้งลูกครับ ยังไม่ถึงสัปดาห์

เลย เราก็ไปทำากิจกรรมทั่วไป วันนั้นพาน้องเฌอ

ลีนไปซ้อมกอล์ฟแล้วก็คุณแม่ไปด้วย อยู่ดีๆ ก็ปวด

ท้อง เราเองก็คิดว่าปวดท้องปกติ ไม่มีอะไร แล้ว

เขาบอกปวดหนักมาก รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว ก็เลย

ต้องรีบไปโรงพยาบาล พอถึงโรงพยาบาลปุ๊บรีบให้

คุณหมอตรวจ คุณหมอบอกมีภาวะท้องนอกมดลูก 

ท้องบริเวณท่อเดินไข่ แล้วเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆ เขา

ไม่ลงไปที่รังไข่

ก่อนหน้านั้นตรวจ เช็กกันแล้ว 2 ขีด ท้อง 

เราก็แพลนกันก่อนจะเกิดเรื่องวันหนึ่งจะไปตรวจ

เช็กค่าเลือดของการตั้งครรภ์ คือจะไปฝากครรภ์ 

แล้วเขาปวดท้องก่อนก็เลยไปเช็กที่โรงพยาบาล 

เรารู้ว่ามันไม่ปกติแล้ว คุณหมอแนะนำาว่าจะต้อง

ผ่า แล้วตัดปีกมดลูกออกข้างหนึ่ง มันเหมือนเสีย

ไปแล้วข้างหนึ่ง คือมันโตแล้วมันแตกตรงนั้น 

ท้องนอกมดลูกแล้วไข่แตก เลยทำาให้ปีกมดลูก

ข้างนั้นเสียไปด้วย แล้วก็เสียเลือด คือเลือด

บริเวณท้องอยู่ด้านในหมดเลย คือไม่มีเลือด

ออกด้านนอกเลย ซึ่งมีเคสหลายคน ทนปวด 

คิดว่าไม่เป็นอะไร ก็เสียชีวิตได้เลยเพราะช็อก 

เสียเลือดเยอะโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีเลือด ตอน

นี้ภรรยาปลอดภัยดีแล้วครับ ผ่าตัดโดยการ

ส่องกล้อง ตอนนี้พักฟื้นที่บ้าน เริ่มเดิน

เบาๆ ได้แล้ว

ภรรยาอยากมีน้องคนที่ 2 ที่

ผ่านมาไม่ได้คุมเลย ถ้าได้ถือว่าโชค

ดี เพราะเฌอลีนเองเขาอยากมีน้อง

มาก แล้วก็พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขา

ก็รู้สึกเสียใจ แล้วเดินมาบอกผมว่า

เสกน้องให้ใหม่หน่อย จริงๆ ก่อน

หน้านี้คุณป๊อบก็เคยแท้งมารอบ

หนึ่ง ประมาณปีที่แล้ว คือเด็ก

ไม่มีพัฒนาการต่อ คือเด็กไม่โตต่อ 

หยุดโตในครรภ์เลย ก็เลยต้องขูด

มดลูกออก เหมือนน้องป๊อบเขา

โปรเจ็กต์แรกของไทย • บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับบริษัท กันตน� 

กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และ 5 พันธมิตรช้ันนำ�ของไทย นำ�ทีมโดย วร�งคณ� อัครสถ�พร, ศศิกร                                                      

ฉันท์เศรษฐ์ และจิรัจ กัลย์จ�ฤก จัดง�นเปิดตัว THE UP RANK PROJECT มุ่งยกระดับ

และเชื่อมโยงระบบนิเวศของเกม-ภ�พยนตร์-ไลฟ์สไตล์ของไทยครบวงจร นำ�เสนอ THE UP 

RANK PACK แพ็กแรกของโลก เมื่อวันก่อน.

ก่

iësto (ทีสโต) ศิลปิน-ดี

เจ และโปรดิวเซอร์

คนสำาคัญในสายแดนซ์                      

ที่ปล่อยเพลงมากระหน่ำาฟลอร์

เต้นรำาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพิ่ง

มี “The Motto” การทำางานร่วม

กับ Ava Max (เอวา แม็กซ์) เป็น

ซิงเกิลล่าสุดให้ฟัง ซึ่งแรงในระดับ

กระชากยอดสตรีมกว่า 600 ล้าน

ครั้งอย่างรวดเร็ว การันตีความ

แรง ความฮอต สมเป็นของจริง

ของตัวจริง  

ส่งท้ายเดือนมิถุนายน 

Tiësto มีเพลงใหม่ “Hot In It” 

มาทำาให้ฟลอร์เต้นรำาสะเทือนอีก

ครั้ง และไม่ได้มาเพียงลำาพัง เพราะควงคู่มากับ

สาวฮอตแห่งปี Charli XCX (ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์) 

ที่เพิ่งออกอัลบั้ม “Crash” มาเมื่อเดือนมีนาคม 

และนักวิจารณ์รวมทั้งแฟนเพลงชูป้ายให้เป็น

อัลบั้มเพลงดี 4 ดาวกันเป็นเอกฉันท์

ซึ่งการร่วมงานกันของ Tiësto กับเธอใน

ครั้งนี้ ก็ทำาให้ “Hot In It” ร้อนระอุสมชื่อจริงๆ 

เพราะแค่ปล่อยคลิปสั้นๆ มายั่วต่อมเต้นของ

แฟนๆ ใน TikTok ก่อนหน้านี้ “Hot In It” ก็สร้าง

เสียงฮือฮา เพราะบีตที่แวบมาให้ฟังมันดีดสุดๆ 

ซาวด์ดนตรีก็เร้าเร่ง และทำาให้คอเพลงแดนซ์

ทั่วโลกต้องตั้งตารอคอยวันที่ 30 มิถุนายน วันที่

เพลงนี้ปล่อยให้ฟังกันเต็มๆ

นอกจากจะเป็นซิงเกิลใหม่ของ Tiësto ที่

ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้ว “Hot In It” ยังเป็น

T
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อีกเพลงหนึ่งซึ่งจะอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่ของแกนนำา

สายแดนซ์คนสำาคัญรายนี้ ซึ่งออกมาเผยด้วยว่า

น่าจะสำาเร็จเสร็จให้ได้ฟังกันในปีนี้แน่นอน

แต่ก่อนจะได้ฟังงานเต็มๆ ที่ต้องแดนซ์

กระจาย สั่นสะเทือนฟลอร์แดนซ์ฮอลล์ทั้งหลาย

แน่ๆ ฟัง “Hot In It” ให้เครื่องร้อนระอุก่อนเจอ

ของจริงแบบมาเต็ม ได้จากบริการทุกสตรีมมิงทั่ว

ไทย : https://wmth.lnk.to/HotInIt  หรือถ้าชอบ

ชมคลิปและ Lyric Video ก็ชมได้จาก Youtube: 

Tiesto

แล้วเมื่อถึงเวลาของอัลบั้มชุดใหม่จาก 

Tiësto โซเชียลมีเดียทั้งหลายระอุแน่นอน 

เพราะของเขาฮอตจริงๆ โดยวอร์นเนอร์ 

มิวสิค YouTube: https://www.youtube.com/

watch?v=zyln2WuD5jE

รู้สึกว่าเขาเข็ด 2 ครั้งแล้วที่หลุด แต่เราก็ยังคุยว่า

เอาไงดี ตอนนี้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก่อน คือ

ไม่ได้รีบเร่ง แต่คงต้องระวังนิดนึง ถ้าน้องเฌอลีน 

อยากได้น้องจริงๆ คงต้องปรึกษาหมอ แล้วต้องดู

สุขภาพของทางคุณแม่ด้วยว่าพร้อมไหม

เด๋ียวคงต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องทำายังไงให้

สุขภาพคุณแม่แข็งแรงข้ึน เชื่อว่าสุขภาพคุณพ่อแข็งแรง

อยู่แล้ว เด๋ียวคงต้องดูว่าเราจะรีบมีเลยไหม หรือจริงๆ 

ตอนน้ีต้องปล่อยฟรีไปก่อน ยังไม่คิดอะไรมาก

ตอนท่ีลูกสาวว่ิงมาบอกให้เสก

น้องให้ใหม่ เสียใจนะครับ รู้สึกช็อก

ประมาณหน่ึง คือเขาเสียใจ อยากอยู่

กับแม่ เขาบ่นว่าอยากมีน้องมาตลอด 

เรารู้สึกว่าเขาพร้อมท่ีจะเป็นพ่ีแล้ว เน่ีย

หนูไม่จับนมแม่ ไม่ดูดนมแม่ได้ไหม 

เขาบอกได้ หนูโตแล้ว เด๋ียวจะเก็บไว้ให้

น้อง น้องเฌอลีนอยากมีน้องผู้หญิง

สำาหรับเรื่องกีฬา น้องเฌอลีน

ชอบกีฬากอล์ฟกับเทนนิส ก็ผลักดัน

น้องเฌอลีนเรื่องกีฬาตั้งแต่เกิดจนตอน

นี้ ในส่วนหนึ่งเราเป็นนักกีฬามาก่อน เรา

ถูกสร้างวินัยโดยใช้กีฬา พอมีลูกก็อยากให้

เขาเล่นกีฬาเพื่อสร้างสมาธิ สร้างวินัย และที่

สำาคัญเขาจะมีเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

พาเขาไปแล้วเขาชอบ แต่ถ้าเขาไม่ชอบก็คงไม่ได้

พาไป เขาเอนจอยกับการที่ได้ไปสนามไดรฟ์ แล้ว

เขาก็เป็นคนชวนเอง วันนี้ ไปตีกอล์ฟกัน คือกอล์ฟ

ถ้าได้เล่นทุกวันเขาจะมีท่าที่ถูกต้อง เบสิกที่ดี แล้ว

ก็สามารถที่จะแข่งได้ นี่อีก 2 เดือนจะพาไปแข่งรุ่น 

5 ขวบ เพื่อให้เขารู้จักการแข่งขัน แล้วเจอเพื่อนที่

อยู่ในวงการแข่งขันด้วย”.

TiëstoจับมือสาวฮอตCharli XCX

ชวนไปแดนซ์กระจายกับHot In It

‘บอล ภราดร’เปิดใจครั้งแรก!

หลัง‘ป๊อบ’ภรรยาแท้งลูกคนที่2

บริษัทประกันที่แอมเบอร์ เฮิร์ด ทำา

ประกันไว้ ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเสียหายส่วนใหญ่

ของ 8.3 ล้านยูเอสดอลลาร์ ที่นักแสดงสาว

ต้องจ่ายให้กับอดีตสามี จอห์นนี เด็ปป์ ตาม                                                 

คำาพิพากษาคดีหมิ่นประมาทเมื่อเดือนพฤษภา 

คม

เฮิร์ดมีกรมธรรม์ ประกันความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก เป็นจำานวน 1 ล้านดอลลาร์ 

กับบริษัท นิวยอร์ก มารีน กับเจเนรัล อินชัวรันซ์                                                     

คอมพานี ซึ่งเธอคาดหวังว่าจะมาช่วยครอบ 

คลุมจ่ายค่าเสียหายอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งที่เธอ

ต้องชำาระ

กรมธรรม์ครอบคลุมการกระทำาที่ผิด

กฎหมายหลายประเภท รวมถึงการหมิ่น

ได้หากพบว่าเฮิร์ดได้กระทำาผิดไปโดยจงใจ

ทางนิวยอร์ก มารีน กล่าวว่า ในการ

ตัดสินใจของพวกเรา ทางผู้พิพากษาพบว่าการ

หมิ่นประมาทที่แอมเบอร์กระทำานั้นเป็นไปทั้ง

โดย “จงใจ” และ “มุ่งร้าย”

ประมาท แต่มีเงื่อนไขหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มว่าทาง

บริษัทประกันจะปฏิเสธจ่ายเงินให้

ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่ง

เป็นรัฐที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทอ้างว่า

สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินนับล้านดอลลาร์นั้น

ทางบริษัทประกันตอนนี้ต้องการเห็นทางผู้

พิพากษายืนยันว่าพวกเขาไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะ

ถูกแอมเบอร์เคลมเงินได้จากกรมธรรม์.

interthaipost69@gmail.com

‘แอมเบอร์ เฮิร์ด’ซีดต่อ 

คดีหมิ่นฯ8ล้านดอลลาร์

ประกันยืนยันไม่ช่วยจ่าย 



12 ขาวประชาสัมพันธ

“กลุมศิลปาชีพทุงทะเล มีสมาชิก 25 คน 

จะทอผาลายดอกเตยปาหนัน ลายผาขาวมา 

เมื่อทอเสร็จจะส่งไปที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวน

จิตรลดาไดคาแรงเมตรละ 40 บาท จะใช

เวลาวางหลังจากกรีดยางทํานาหรือทําสวน

มาทอ เริ่มมาตั้งแตป 2551  ถึง 2565 สงผา

ไปยังศูนยศิลปาชีพฯ แลว 1 แสนกวาเมตร 

คิดเปนเงินประมาณ 4 ลานกวาบาท” นาง

สุอัตรา กกใหญ ประธานกลุมศิลปาชีพทุงทะเล 

ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กลาว

พรอมบอกว ารู สึ กซาบซึ้ ง ในพระ

มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปหลวงท่ีทรงสรางโครงการศิลปาชีพทุงทะเล 

การทอผากี่กระทบขึ้นทําใหราษฎรไดมีงานทํา 

มีรายไดเสริมความเปนอยูดีขึ้น ซึ่งโครงการ

ฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเลอันเน� องมาจาก

พระราชดําริ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

กลุมศิลปาชีพทุงทะเล จ.กระบี่ วันนี้มีรายไดเสริมกวา 4 ลานบาท

เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณพระพันปหลวง 

ทรงรับพ้ืนท่ีบริเวณปาทุงทะเล เน้ือท่ีประมาณ 

4,200 ไร จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุงทะเลขึ้น   

โดย สํานักงาน กปร. ไดสนองพระราชดําริ

ดวยการสนับสนุนงบประมาณแกหน�วยงานที่

เกี่ยวของอยางตอเน� อง 

ดานนางกิตติมา ถ่ินเกาะยาว ท่ีปรึกษา

กลุ มอาชีพจักสานผลิตภัณฑจากใบเตย

ปาหนัน บานราหมาด เปดเผยวา ในป 2536 

มีหน�วยงานเขามาสนับสนุนสงเสริมใหนําใบ

เตยปาหนัน มาผลิตเปนผลิตภัณฑหลากหลาย

รูปแบบ เชน กระเปาใสเอกสาร กระเปาใส

เงินเหรียญ หมวกแฟชั่นตามยุคสมัย

“ยอดขายโดยรวมของกลุมจะประมาณ

เดือนละ 10,000 กวาบาท ทําให

สมาชิกมีรายไดเพิ่มจากการทํานา 

ทําสวน และเล้ียงสัตว” นางกิตติมา 

ถิ่นเกาะยาว กลาว

เม� อวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี 

ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคล� อนโครงการอันเน� องมาจาก

พระราชดําริในพื้นที่ภาคใต พรอม

ดวยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 

องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ 

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. 

และคณะอนุกรรมการฯ ไดเดินทางลงพื้นที่

จังหวัดกระบี่ เพ� อติดตามผลสัมฤทธิ์ และ

การขยายผลต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ เพ� อสรางประโยชนสุขแกราษฎร

สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว พรอมใหขอคิดเห็นแกคณะ

ทํางานวาควรชองทางการตลาดแบบตอเน� อง

ใหแกสมาชิกฯ ฝกอบรมวิธีการบริหารจัดการ

กลุมอาชีพ ตลอดจนพัฒนาฝมือในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ที่ตรงตามยุคสมัยและ

ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น จัดอบรม

การขายสินคาออนไลน เพ� อเปนชองทางการ

จําหน�ายใหกับสมาชิกฯ

ฟวเจอรพารคและสเปลล ดันให

ศูนยการคาเปน Community ของลูกคา

ทุกกลุมไลฟสไตล มาทํากิจกรรมรวมกัน โดย

เริ่มที่กลุมสูงวัย 50+ กับกิจกรรม Senior  

“Happy Society” ปลุกพลังวัยเกา สนุกไมมี

เกษียณ ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล สเปลล

“Happy Society” แหลงนัดพบ เติม

พลังชีวิตไปกับกิจกรรมและ Workshop 

สุดพิเศษ สําหรับวัยเกา วัยอิสระทั้งชาย

และหญิงที่มีอายุ 50 ป ขึ้นไป มารวมสราง

ประสบการณท่ีดีรวมกัน และใหรับรูวาศูนยการคา

ไมใชแคที่ชอปอยางเดียว หากแตเปนไลฟ

สไตลเซ็นเตอร ที่สามารถมาใชชีวิตไดตลอด

ท้ังวันของคนทุกวัย เหมือนเปนบานอีกหลังหน่ึง 

โดยจัดพื้นที่บริเวณ ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ของ

สเปลล เปนเปนจุดนัดพบทํากิจกรรม แลก

เปลี่ยนขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปนเร� องสุขภาพ, 

กิจกรรมฝกสมองเสริมสรางทักษะ หรือกิจกรรม

สันทนาการตางๆ โดยเริ่มจาก กิจกรรมรอง

“Happy Society” ปลุกพลังวัยเกา สนุกไมมีเกษียณ

คาราโอเกะ ทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 11.00 

– 18.00 น., การแสดงลีลาศ ของสมาชิก 

Senior จะมาโชวสเต็ป ทุกวันพฤหัสที่ 2 

และ 4 ของเดือน เวลา 14.00–16.00 น. 

ณ เวที Happy Society โดยครูปอป & ครู

แปม ครูสอนลีลาศจากสถาบัน Phoenix 

Dance Studio เริ่มเปดฟลอรสอนลีลาศ

คร้ังแรก วันพฤหัสท่ี 28 กรกฎาคม 2565 

และกิจกรรม Workshop, การเลนดนตรี, 

เตน Line dance, บาสโลบ และอีกมากมาย 

นอกจากนี้ยังรวมกับพันธมิตร เพ� อมาดูแล

เหลา Senior  อยางครบวงจร ไมวาจะเปน 

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต, โรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพ ฟวเจอรพารค รังสิต และ Livwell  

โครงการ Naya Residence 

พบกับ “Happy Society” ปลุกพลัง

วัยเกา สนุกไมมีเกษียณ ไดที่บริเวณ ชั้น 

2 โซนเซ็นทรัล สเปลลแอทฟวเจอรพารค

“เดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส” ราน

กาแฟสเปเชียลตี้ชั้นนําระดับโลกจากฮองกง

สูประเทศไทย ภายใตการบริหารงานโดย

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใหบริการเมนูคุณภาพ

ทั้งกาแฟ อาหาร และขนมหวาน ขอแนะนํา

เมนูใหม “โดนัทโฮมเมด” 4 แบบ 4 สไตล 

จากฝมือเชฟคุณภาพ ในราคาเริ่มตน 180 – 

“เดอะ คอฟฟ อะคาเดมิคส” แนะนําเมนูใหม โดนัทโฮมเมด 4 สไตล พรอมโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 3 แถม 1

220 บาท พรอมโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ 3 แถม 

1 ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ที่รานเดอะ คอฟฟ 

อะคาเดมิคส ทุกสาขา (ยกเวนสาขาโรงเรียน

นานาชาติรีเจนท กรุงเทพฯ)

โดนัทโฮมเมดที่ทําสดใหมทุกวัน อรอย

กับแปงนุม ไสแน�น 4 รสชาติ ไดแก “Yuzu 

Donut” ราคา 220 บาท เนื้อนุมสอดไสดวย

ครีมสมยูซุที่มีรสเปรี้ยว

หอมหวานกลมกล อม 

ท็อปหนาดวยอิตาเลี่ยน

เมอแรงค เอาใจคนรัก

ส ต ร อ เ บ อ รี่ กั น ต อ กั บ 

“Strawberry Vanilla Donut” 

ราคา 220 บาท โดนัท

สอดไสครีมวานิลลา มาส

คารโปน ใชฝกวานิลลาแทๆ  

จากมาดากัสการ ตัดความ

หวานดวยผลสตรอวเบอร

รีสดและซอสสตรอวเบอรรี โฮมเมดสไตล 

TCA “Almond Caramel Donut” ราคา 180 

บาท โดนัทที่อัดแน�นดวยครีมแชนทิลลี ครีม

สดที่เปนเหมือนมนตเสน�หของฝรั่งเศส โรย

หนาดวยอัลมอนดคาราเมลครั้นชกรุบกรอบ 

และราดซอสคาราเมลปดทาย และ “Hazelnut 

Praline Donut” ราคา 180 บาท โดนัท

สอดไสครีมเฮเซลนัท เพิ่มความอรอยดวย

ช็อกโกแลตโครครองท่ีทําจากดารกช็อกโกแลต

แท 70% โรยหนาดวยอัลมอนดคาราเมล

ครั้นช

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทาง LINE 

Official: @TCA_thailand หรือสั่งเดลิเวอรี่

ไดที่แอปพลิเคชัน LINE MAN, GrabFood, 

foodpanda และ Robinhood หรือติดตาม

โปรโมชั่นดีๆ ไดที่ Facebook: TheCoffee-

AcademicsTH และ Instagram: @TheCof-

feeAcademicsTH

เบสท เวสเทิรน โฮเทล แอนด รีสอรท 

ขอประกาศเปดใหบริการ โรงแรม เบสท 

เวสเทิรน พลัส เน็กเซ็น พัทยา แบบเต็มรูป

แบบอีกครั้งในวันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2565 

เปนตนไป   

โรงแรมขนาดกลางที่ถูกออกแบบ

อยางมีดีไซนแหงน้ี ต้ังอยูบนถนนพัทยาเหนือ 

ใกลกับชายหาดพัทยาและแหลงทองเที่ยว

ยอดนิยมท่ีสามารถเลือกทํากิจกรรมไดหลากหลาย 

ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา รานอาหาร สวนนํ้า 

และสนามกอลฟช� อดัง อีกทั้งยังไมไกลจาก

ยานธุรกิจ จึงเหมาะสําหรับการผอนคลาย

จากการทํางานหรือเลือกพักผอนในวันหยุด

สุดสบายของทุกคน

โรงแรม เบสท เวสเทิรน พลัส เน็กเซ็น 

พัทยา ใหบริการหองพักและหองสวีท จํานวน 

164 หอง ลวนไดรับการตกแตงในสไตลรวม

สมัยสุดเก พรอมดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน 

สมารททีวี โตะทํางาน หองน้ําขนาดใหญ 

นอกจากนี้ยังมี ฟตเนสเซ็นเตอร สระวาย

กลับมาแลว! สําหรับ เบสท เวสเทิรน พลัส เน็กเซ็น พัทยา ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

น้ําสําหรับเด็กและผู ใหญ เพ� อผอนคลาย

รางกายและจิตใจ

อิ่ ม อ ร อ ย ไปกั บ อ าหา ร ไทยและ

นานาชาติ ตลอดท้ังวันไดท่ีหองอาหาร เอ็กซ โซ 

คิทเชน (XSO Kitchen) หรือนั่งจิบเคร� อง

ด� มพรอมอาหารเบา ๆ แบบชิลล ๆ บริเวณ

ล็อบบี้ที่ เอ็กซ บาร (Exe Bar) พรอมเพ� อน

ฝูงและครอบครัว

ประเทศไทยเปน

หนึ่งในตลาดที่น�าจับตา

มองสําหรับ เบสท เวส

เทิรน โฮเทล แอนด 

รีสอรท  ปจจุบันบริษัทฯ 

มี โรงแรมและรีสอรท

ในประเทศไทยทั้งสิ้น 

13 แหง ใหนักเดินทาง

ได เ ลื อก เข าพั กตาม

ความตองการในแหลง

ทองเที่ยวสําคัญตาง ๆ 

อาทิ กรุงเทพมหานคร 

ภูเก็ต บุรีรัมย ปราจีนบุรี 

และพัทยา เปนตน แลวเตรียมพบกับโรงแรม

และรีสอรทในเครือที่กําลังจะเปดเพิ่มเติม

เร็ว ๆ นี้

สอบถามรายละเอียดและสํารองหอง

พักโรงแรม เบสท เวสเทิรน พลัส เน็กเซ็น 

พัทยา ไดที่โทรศัพท 033 112 999 หรือ

เยี่ยมชมเว็บไซต www.bestwestern.co.th 

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

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

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๘๐๑๕เลขที่ดิน ๑๒๙๑ ตําบล

หลักเมืองอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุเนื้อที่ ๒ งาน 

๗๕ ๕/๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ 

๓ ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

- นายภูษิต อินออน ๓๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๘๐๑๖เลขที่ดิน ๑๒๙๒ 

ตําบลหลักเมืองอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุเนื้อที่ 

๒ งาน ๗๕ ๕/๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 

๒๗๖ หมูที่ ๓ ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ

- นายภูษิต อินออน ๓๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๓ เงินสด - นายภูษิต อินออน/

นางสาวจริยา  

พันรัศมี

๓๕๓,๓๗๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๔ ชุดเคร� องปรับอากาศยี่หอ Midea ๑๐ ชุด นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๔๕,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๕ โทรทัศนแอลอีดี ยี่หอ ACONATICขนาด ๓๒ นิ้ว ๙ 

เคร� อง

นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๑๘,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ MAZDA รุน CX 

– ๓ สีแดงหมายเลขทะเบียน กต ๒๖๒๑ กาฬสินธุ

๑ คัน ธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน)/นางสาว

จันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย

๔๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๗ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ ISUZU รุน SPARK ๒.๕สี

ขาวหมายเลขทะเบียน ถว ๗๗๖๒ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางประมวล 

ภูนายาว

๑๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอ HONDA รุน ACCORD สีขาว

หมายเลขทะเบียน กต ๘๑๑๗ กาฬสินธุ

๑ คัน นางสาววารุณี

กาโร

๒๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๙ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ MITSUBISHI รุน STRA-

DA ๒สีเทา หมายเลขทะเบียน บม ๙๐๒๑ กาฬสินธุ

๑ คัน นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๓๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๐ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ CHEVROLET รุน 

COLORADO สีขาวหมายเลขทะเบียน ผย ๒๑๔๔ 

ขอนแกน

๑ คัน นายจตุพล

จาริชานนท

๑๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๑ รถกระบะบรรทุก (มีขางเสริม)ยี่หอ HINO รุน FC๙JLLA 

สีขาวหมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๗๓๗๒ กาฬสินธุ

๑ คัน บริษัท ลิสซิ่งกสิกร

ไทย จํากัด/นายแสง

วิเชียรฉาย

๕๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๒ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ HONDA 

รุน Cityสีเหลือง เทาหมายเลขทะเบียน วษ ๔๗๑๙ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางรําไพรักษ 

ถาวรกุล

๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๓ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ MAZDA รุน 

MAZDA ๓ สีดําหมายเลขทะเบียน กท ๑๕๔๙ สกลนคร

๑ คัน นางสาวกนกวรรณ

ตั้งจิตพิบูลภักดี

๘๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ CHEVROLET 

รุน COLORADO สีทองหมายเลขทะเบียน ๕ กช ๙๘๗๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๑๗๕,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ HONDA 

รุน JAZZ สีสมหมายเลขทะเบียน ๗ กท ๕๑๗๒ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายชัญพงศ

ทันตระกุล

๓๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ NISSAN ไมได

ระบุรุน สีเทาหมายเลขทะเบียน ขก ๓๖๖๐ ขอนแกน

๑ คัน นายทัชชล ลีศิริกุล/

นางสาวปาน

ฝนคํามี

๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๗ รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน ลักษณะตูนั่งสี่ตอน 

ยี่หอ TOYOTA รุน KDH๒๒๒R-LEMDY B๒ สีเทา 

หมายเลขทะเบียน นข ๔๔๙๙ ขอนแกน

๑ คัน นายเถลิงชัย

เกียรติชัยพัฒน

๒๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ HONDA 

รุน JAZZ สีเทาหมายเลขทะเบียน ษว ๒๘๔๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายเสกสรร

ทองเล็ก

๗๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๙ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ ISUZU รุน 

CAB๔LS ๓.๐ สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน กล ๔๑๘๗ 

อุดรธานี

๑ คัน นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๑๒๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุ เลขที่บัญชี ๔๓๖–๐–

๒๘๙๒๙–๑  ช� อบัญชี นายไพทูลย  โคตรศักดิ์ 

- นายไพทูลย  

โคตรศักดิ์

๑๕๔,๕๖๓.๘๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๕) 

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน)สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุเลขที่บัญชี ๔๐๘-

๗-๐๕๗๖๘-๒ ช� อบัญชี นายภูษิต  อินออน

- นายภูษิต

อินออน

๑,๒๓๙.๐๓ บาท(ณ 

วันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุเลขที่บัญชี ๔๐๖-๘-๐๖๓๖๖-

๔ ช� อบัญชี น้ําด� มปติภัทร โดยนายภูษิต  อินออน

- นายภูษิต

อินออน

๒,๗๓๑.๗๙ บาท(ณ 

วันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุเลขที่บัญชี ๔๐๘-๕-๔๖๑๗๕-

๔ ช� อบัญชี รานซิซิบุ โดยนางจันทรเพ็ญ  อินออน

- นางจันทรเพ็ญ  

อินออน

๙๔.๕๐ บาท(ณ วันท่ี 

๔ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)สา

ขาเทสโก โลตัส ธาตุพนมเลขที่บัญชี ๗๗๔-๐-๑๖๙๒๖-๘ 

ช� อบัญชี นางสาวศศิกานณ  จักรชุม

- นางสาวศศิกานณ  

จักรชุม

๒๐๕,๒๕๖.๘๘ บาท(ณ 

วันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๖๘๕,๒๕๖.๐๙ บาท (สามลานหกแสนแปดหม� นหาพันสองรอย

หาสิบหกบาทเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายนางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กลับมาอีกครั้ง! สําหรับ คุณพอตูน 

อาทิวราห คงมาลัย งานนี้ เตรียมฟตรางกาย

ยืดเสนยืดสายเต็มที่ พรอมลงสนามฟาดแขง

กับแกงคกาวคนละกาว ในงานมอบสนาม

ฟุตบอลหญาเทียมมาตรฐานระดับสากลแหงใหม 

ของโครงการ 100 สนามฟุตบอล สรางพลัง

เยาวชนไทยจาก คิง เพาเวอร เพ� อสรางแรง

บันดาลใจทางกีฬาใหกับเยาวชนไทยชาว

จังหวัดแพร แฟนคลับอยาลืมไปเชียรคุณพอ

ตูน กรี๊ดสุดเสียงติดขอบสนามกันนะจะ ใน

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคมน้ี เวลา 15.00 น. 

ณ โรงเรียนทาขามวิทยาคม จังหวัดแพร

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมการตลาด บริษัท เดอะมอลล 

กรุป จํากัด จัดงาน “THE MALL JUNGLE 

WALK” ทองปามหัศจรรย สํารวจ เรียนรู 

ชีวิตสัตว โลก เชิญชวนรวมผจญภัยในปา 

สัมผัสอาณาจักรสัตว โลกหลากสายพันธุ  

และสัตวพิเศษหาชมยากมากมายรวมกวา 

150 ชีวิต อาทิ ไลเกอร, ไฮยาซินมาคอร, 

เมนเผือกยักษแอฟริกา, สล็อธ, คาปบารา ฯลฯ 

งานจัดระหวางวันที่ 15 - 24 กรกฎาคม ที่ 

MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล บางกะป  

กรกฏาพาคุม ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

จนถึง 31 กรกฎาคม ดิเอมเมอรัลด ค็อฟฟ

ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด เชิญชวนคุณ

มาทานบุฟเฟตนานาชาติมื้อเย็นที่รวมซีฟูด

แบบอิ่มไมอั้นทั้ง กั้งกระดานหอยนางรม กุง

แมน้ํา หอยแมลงภูนิวซีแลนด หอยหวาน 

และซูชิพรีเมียม อาทิ วากิว ปลาไหลญี่ปุน 

แซลมอน พรอมจานเดนอ� นๆ อีกมากมาย 

รวมขนม ของหวาน เคร� องด� มชา-กาแฟ-

น้ําอัดลม พิเศษ!! ทุกทานจะไดรับ “กุง

ล็อบสเตอรยางซอสคาเฟ เดอ ปารีส 1 ตัว” 

พิเศษยิ่งกวา!!รับฟรี “เปดปกกิ่ง” 1 ตัวทันที 

เนื้อเปดทําเมนูผัดพริกไทยดํา เม� อจอง 10 

ทานขึ้นไป ในราคาบุฟเฟตทานละ 1,299 

บาทถวน (จากปกติ 1,700) เฉพาะวันศุกร-

อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุด

ชดเชยพิเศษ เปดบริการเฉพาะมื้อเย็นเวลา 

18.00-22.00 น. สํารองท่ีน่ังโทร. 0-2276-4567 

ไลน @theemeraldhotel หรือ www.facebook.

com/theemeraldcoffeeshop

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคา

ยุคใหม (NEA) กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอเชิญชวน

ผูประกอบการไทย และผูที่สนใจดําเนินธุรกิจ

ดานการคาระหวางประเทศ รวมงานเสวนา 

“NEA BizTalk Series” : กาวทันการคาโลก 

ภายใต โครงการ “เจาะลึกตลาดตางประเทศ

ในยุคการคาใหม” ใน Series 4 “หุนสวนการคา 

เช� อมสัมพันธตลาดอาเซียน” ผานระบบ 

Zoom ไดฟรี! ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 

ตั้งแตเวลา 09.00–15.30 น. ระดมทัพกูรู

ผูรูจริงจากภาครัฐและเอกชนรวมวิเคราะห

เจาะลึกขอมูล พรอมแชรประสบการณจริง 

ในประเด็นที่น�าสนใจ อาทิ การเสวนา “เจาะ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ลึกตลาดอาเซียน 5”, ปาฐกถาพิเศษ “อยูให

เปนในตลาดกัมพูชา” และเสวนา “โอกาส

ของสินคาไทยในตลาดเพ� อนบาน CLMV” 

ตอบทุกคําถาม ทุกขอสงสัย เพ� อสรางโอกาส

ทางการคาและการลงทุนในตลาดอาเซียน 

สํ าหรับผู ประกอบการหรื อผู สนใจ เข า

รวมงานสามารถลงทะเบียนเขารวมงาน 

NEA BizTalk Series 4 : “หุนสวนการคา 

เช� อมสัมพันธตลาดอาเซียน” ผานระบบ Zoom 

ฟรี! ไดที่ https://shorturl.asia/VAl4q หรือรับ

ชมสด! ผาน Facebook Live สถาบันพัฒนา

ผูประกอบการการคายุคใหม (NEA) สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1169 กด 1

พรรัตน มณีรัตนะพร ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการและผูอํานวยการฝายขาย บริษัท 

แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จัดงานแถลงขาว

เปดตัวศูนยรับสรางบาน Landy Home Flagship 

Lifestyle Center สาขาลาดพราว ซึ่งเปน

แหงแรกในประเทศไทย บนพื้นที่ 520 ตรม. 

พรอมโมเดลแบบบานใหเลือกตั้งแตราคา 

2-60 ลานบาท เพ� อตอบโจทยความตองการ

และไลฟสไตลของลูกคาที่กําลังคิดจะสราง

บานทุกกลุม ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม เวลา 

11.00 น. ณ แลนดี้โฮมสํานักงานใหญ ซอย

ลาดพราว 19

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท เปด

พื้นที่กิจกรรม ชวนเด็ก ๆ มารวมสนุกกับ

ดินแดนเคร� องเลนสุดหรรษา ในงาน “The 

Nine Kids Carnival” ยกทัพเคร� องเลนและ

กิจกรรมมากมาย ท้ังบานลมเรือโจรสลัดยักษ 

บานลมวัวกระทิง บอบอลหรรษา มาหมุน

สุดคลาสสิค แทรมโพลีน นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมปอนนมปลาคารป ตักปลามหาสนุก 

และระบายสีปูนปลาสเตอรสัตวนอยน�ารัก 

ใหนอง ๆ หนู ๆ ไดนํากลับบาน ตั้งแตวัน

พุธที่ 13 - วันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม เวลา 

10.00 น. – 20.00 น. บริเวณลานไนน สแควร 

(เซ็นเตอร โซน) พิเศษสุด นอง ๆ สามารถ

รวมสนุกกิจกรรมไดฟรี เพียงรวมใบเสร็จ

การซื้อสินคาภายในศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร ติวานนท ครบ 300 บาทขึ้นไป 

แลกรับบัตรเคร� องเลนฟรี มูลคา 50 บาท/ใบ 

(จํากัด 1 สิทธิ์/ทาน/วัน, 100 สิทธิ์/วัน รวม 

500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

ใหการตอนรับ      ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให ศาสตราจารย 

นายแพทย นิธิ มหานนท เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เปนผูแทนพระองค ไปในงานปฐม

นิเทศนักศักษาใหมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

โดยมี ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป ใหการตอนรับ

ฉลองสาขาใหม ออฟฟศเมท พลัส หนาม.ศิลปากร จ.นครปฐม      วิลาวรรณ ฤกษเกรียงไกร 

กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจแฟรนไชสออฟฟศเมท พลัส และจิตรลดา หาญวรวงศชัย 

กรรมการผูจัดการใหญ ออฟฟศเมท พรอมดวย อรอุมา สุวรรณกูฏ เจาของรานแฟรนไชส 

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย วิชัย โกสมนึก ประธานหอการคา

จังหวัด นครปฐม และแขกผูมีเกียรติรวมเปดราน ณ ออฟฟศเมท พลัส สาขาหนาม.ศิลปากร 

จ.นครปฐม

เปดราน ELEMIS ลักชัวรี่สกินแครอันดับหนึ่งจากอังกฤษที่เซ็นทรัลเวิลด     ฐาปนีย 

พัววรานุเคราะห, บุศรินทร อัศววิริยะกิจ และอิศเรศ จิราธิวัฒน เปดราน ELEMIS Boutique 

แหงแรกในประเทศไทย พรอมความเหนือระดับที่เนนสวนผสมล้ําคาจากธรรมชาติผนวก

กับนวัตกรรมทันสมัย ปรนนิบัติผิวในระดับสปาสไตลบริติชขนานแท โดยมี อินดรานุ ฮาติ, 

องอาจ สุขเลิศกมล, นิศารัตน จรัสสุนทรภัค และวนิชา อัตถวิบูลยวงศ รวมงานท่ีเซ็นทรัลเวิลด 

เทศบาลตําบลวิชิตนําเด็กนักเรียนทัศนศึกษาโชว โลมาภูเก็ต    กองการศึกษา เทศบาล

ตําบลวิชิต นําโดยจาเอกสมานมิตร เทพไชย กองการศึกษา นํานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลวิชิต ศูนยที่ 1 และศูนยที่ 2 ชมการแสดงโลมา ในกิจกรรมทัศนศึกษา ภายใต

โครงการเสริมประสบการเรียนรู สูโลกกวาง ณ โชว โลมาภูเก็ต ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต เม� อวันที่ 7-8 กรกฎาคมที่ผานมา โชว โลมาภูเก็ตสนับสนุนโครงการเรียนรูนอก

หองเรียน ใหเด็กๆ ไดฉลาดเรียน ฉลาดรอบรู สามารถติดตอจองบัตรไดที่ 09-9313-7666 

หรือ 0-7637-4300

เบเยอรสนับสนุนสีเพ� อปฏิสังขรณศาสนสถานงานศิลปวัดอรุณราชวรารามฯ     อมรรัตน 

ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัท เบเยอร นําทีมรวมถวาย

ผลิตภัณฑสีภายใต โครงการ Beger Be Happy สีเบเยอรสีแหงความสุข ปที่ 8 สนับสนุน

สีรองพื้น สีทาภายนอก สีน้ํามัน สีทองคํา รวมมูลคาผลิตภัณฑกวา 250,000 บาท ใหกับ

คณะกรรมการวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รับมอบถวายสีโดย พระครูปลัดสุวัฒน

รัตนคุณ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการเจาคณะภาค 9 ผูชวยเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ใชสําหรับซอมแซมฐานพระปรางค รั้วรอบฐานพระปรางค 

พระวิหารนอย โบสถนอย ศาลาเกงจีนโบราณ และหอไตร เพ� อรวมทํานุบํารุงศาสนสถานที่

สําคัญ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

รับมอบเงินเพ� อใชประโยชน ในภารกิจของสภากาชาดไท     เตช บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย รับมอบเงินจํานวน 57,015.61 บาท (หาหม� นเจ็ดพันสิบหาบาทหกสิบ

เอ็ดสตางค) จาก ม.ร.ว. วรรณาภรณ ศุขเนตร และทานผูหญิงวิวรรณ วรวรรณ พรอมดวย

คณะกรรมการมูลนิธินราธิปประพัฒนพงศ-วรวรรณ เพ� อใชประโยชนในภารกิจของ

สภากาชาดไทยรับมอบ ณ หองรับรองอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ 

สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย 

เปดงานฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022    มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงาน ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022  

มหกรรมงานแสดงรถยนตใหมและรถยนตใชแลว ครั้งที่10 ดวยแนวคิด “เลือกคันที่ชอบ 

ถอยคันที่ใช” โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และคณะทํางาน ใหการ

ตอนรับ ณ ฮอลล EH102-104 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง

เปดตัวผลิตภัณฑเพ� อผิวและผม “เขาคอทะเลภู X ชีวจิต มัลติไรซ วิตามิน”    เจรมัย 

พิทักษวงศ รวมดวย วาสนา พลายเล็ก และ ม.ล.ลือศักดิ์  จักรพันธุ แหง อมรินทรกรุป จับมือ  

กก จุน แชน บริษัท ผลิตภัณฑธรรมชาติ ทะเลภู จํากัด เปดตัวผลิตภัณฑเพ� อผิวและผม “เขา

คอทะเลภู X ชีวจิต มัลติไรซ วิตามิน” ที่อุดมดวยคุณคาจากขาวและธัญพืช 9 ชนิด ที่ไดแรง

บันดาลใจจากน้ําอารซีสูตรชีวจิต ในงานกินดีอยูดี ณ ไบเทค บางนา ที่เตรียมนําวางจําหน�าย

ผานชองทางรานนายอินทรและหางสรรพสินคาชั้นนํา โดยมี สรัญ ฐิตะวสันต, นวลจันทร 

ศุภนิมิต และ เพียงใจ เล็กเลอพงศ รวมถายภาพ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ศาลสั่งอดีต 4 ผู้บริหาร ‘ฟุกุชิมะ’ ชดใช้

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันพุธ ศาลโตเกียวสั่งให้อดีต

ผู้บริหาร 4 คนของบริษัทดำาเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ 

ซึ่งเกิดภัยพิบัติเมื่อปี 2554 ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายราว 13 ล้าน

ล้านเยน หรือราว 3.42 ล้านล้านบาท จากการเปิดเผยของสื่อท้อง

ถิ่น อดีตผู้บริหาร 4 รายของบริษัท โตเกียว อีเลคทริค พาวเวอร์ 

(เทปโก) ถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายในคดีฟ้องร้องของผู้ถือหุ้นเกี่ยว

กับภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากคลื่นยักษ์สึนามิ เครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์ 3 เครื่อง จากทั้งหมด 6 เครื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ฟุกุชิมะไดอิจิกำาลังทำางาน ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใต้ทะเล

ฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน 

มาเยือนไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากที่

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวัง อี้ มาเยี่ยมไม่กี่วัน

คนไทยที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้คงจะสนใจว่าทั้งสอง

ท่านพูดถึงความร่วมมือกับประเทศไทยในแง่มุมไหนบ้าง

การทูตไทยที่เดินตามแนว “เป็นมิตรกับทุกฝ่าย” 

คงจะต้องปรับยุทธศาสตร์ในภาวะที่การเมืองระหว่าง

ประเทศกำาลังปรับเปลี่ยนอย่างหนักหน่วง

ไม่ใช่การทูตแบบตั้งรับ แต่ต้องเป็นการทูตเชิงรุกที่

ต้องสื่อสารให้ยักษ์ใหญ่และเวทีระหว่างประเทศได้รับรู้ว่า

เรามี “เนื้อหาสาระ” แห่งการทูตของเราในยุคสมัยนี้เหมือน

กัน

ไม่ใช่เพียงแค่โปรยคำาหวานให้กับทุกคนโดยที่เขาพอ

จะเดาได้ว่าเราคิดอะไรอยู่ในใจ

คำาถามของนักข่าวสำาหรับบลิงเคนที่น่าสนใจคือ ข้อ

กล่าวหาว่าสหรัฐฯ กำาลังมาตั้ง NATO ในเอเชีย

เป็นคำาวิพากษ์ที่มาจากรัฐมนตรีหวัง  อี้ ก่อนหน้านี้

บลิงเคนตอบกว้างๆ แบบอ้อมๆ ว่าสหรัฐฯ กับ

ประเทศในภูมิภาคนี้มีคำามั่นสัญญาและเป้าหมายในอนาคต

ร่วมกันบนพื้นฐานที่เสรี, เปิดกว้าง และปลอดภัย

และเสริมว่า ภายใต้พื้นฐานนี้ แต่ละประเทศต้อง

สามารถตัดสินใจกำาหนดทิศทางของตัวเองว่าด้วยอนาคต

ของตนโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง ไม่ว่าจากใครก็ตาม ทั้งใน

แง่ผู้คนที่ควรได้รับสิทธิในการใช้ชีวิตได้อย่างเสรี มีอิสระ

ในการแสดงความเห็น รวมถึงมีชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต เช่น

เดียวกับสินค้าและการลงทุนก็ควรจะสามารถเคลื่อนย้ายได้

อย่างเสรี

บลิงเคนอ้างว่าการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ สหรัฐฯ ได้

ดำาเนินการทั้งความร่วมมือทวิภาคีและกรอบความร่วมมือ

ต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นอาเซียน, เอเปก รวมถึงกรอบความร่วม

มือใหม่ๆ เช่น QUAD ซึ่งประกอบด้วยอินเดีย, ญี่ปุ่น และ

ออสเตรเลีย

และกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก 

(Indo-Pacific Economic Framework หรือ IPEF) 

ซึ่งเน้นด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล, เทคโนโลยี 

รวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐของแต่ละประเทศจะ

มีประสิทธิภาพ ปราศจากคอร์รัปชัน

ประโยคที่น่าสนใจจากบลิงเคนคือ  “ความพยายาม

ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ข้อเรียกร้องหรือการรบเร้าให้ทำา แต่เป็นสิ่ง

ที่สหรัฐฯ ให้ทางเลือก และ

แต่ละประเทศมีสิทธิเลือกด้วย

ตนเอง”

คล้ายกับที่รัฐมนตรีจีน

เคยบอกว่า ปักกิ่งจะไม่กดดัน

ให้ประเทศเล็กๆ ในอาเซียน

ต้องเลือกข้าง

หวัง อี้ ย้ำากับอาเซียน

ในการไปปราศรัยที่สำานักงาน

อาเซียนที่กรุงจาการ์ตา 

ประเทศในแถบนี้ควรจะ “เป็น

ตัวของตัวเอง” และไม่ถูก

ประเทศมหาอำานาจใดใช้เป็น

เครื่องมือ

และเน้นว่าทุกประเทศ

ย่อมจะต้องตัดสินกำาหนด

นโยบายของตนเอง

 ผมหวังว่าทั้งวอชิงตัน

และปักกิ่งจะทำาตามที่

ประกาศ...คือไม่กดดัน ไม่เรียก

ร้องให้ไทยและเพื่อนอาเซียน

ของเราต้องเลือกข้างเพื่อยัง

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แต่ที่ชัดเจนคือสหรัฐฯ 

กำาลังเรียกร้องให้อาเซียน  

และจีนช่วยกันกดดันรัฐบาล

ทหารเมียนมาให้ฟื้นฟู

ประชาธิปไตย

บลิงเคนประณาม

นโยบายปราบปรามผู้เห็นต่าง

ของรัฐบาลทหารเมียนมา 

และเรียกร้องให้จีนรวมทั้งสมาชิกอาเซียนร่วมกดดัน

กองทัพเมียนมาให้ทำาการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยและ 

ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพที่ได้ตกลงไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 

ด้วย

ในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงเทพฯ รมต.บลิงเคนกล่าว

ว่า “เป็นหน้าที่ของจีนและผลประโยชน์ของจีน ที่จะเห็นพม่า 

กลับคืนสู่เส้นทางที่เคยดำาเนินมาก่อนหน้าที่จะถูกสกัดกั้นอย่าง

รุนแรงโดยเหตุรัฐประหาร”

และย้ำาด้วยว่า แม้ว่าอาเซียนจะบรรลุฉันทามติ 5 ข้อกับ

เมียนมาเมื่อปีที่แล้ว 

แต่จวบจนวันนี้ “ยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวกในด้านนี้เลย”

บลิงเคนย้ำาต่อว่า “ประเทศอาเซียนจำาเป็นต้องทำาให้

รัฐบาลทหารเมียนมาต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ... และเดิน

หน้าเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและปล่อยตัว

นักโทษด้วย”

เขาบอกว่า นอกจากจะไม่เห็นพัฒนาการเชิงบวกใดๆ 

จากเมียนมาแล้ว ยังกลับเห็นการใช้ความรุนแรง และยังมี

การจับฝ่ายต่อต้านไปขัง

และยังมีการลี้ภัยของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาล

ทหารอยู่อย่างต่อเนื่อง

ที่รัฐบาลไทยควรจะต้องอธิบายให้ประชาชนคนไทย

ได้เข้าใจคือ ที่บลิงเคนลงนามกับรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์

วินัย ในแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตร

ทางยุทธศาสตร์ 

กับบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อส่งเสริมความ

ยืดหยุ่นด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้วย

เพราะน้อยคนจะรู้ว่าเอกสารที่ลงนามไปนั้นมีความ

หมายในภาคปฏิบัติอย่างไร

อะไรคือ “หุ้นส่วนและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์” 

ที่ฟังดูแล้วไม่อาจจะวาดภาพได้ว่าประชาชนคนไทยได้

ประโยชน์อะไรบ้าง

และจะเข้าข่ายทำาให้เราถูกมองว่า “เลือกข้าง” อะไร

อย่างไรหรือไม่

ปีหน้านี้ ไทยกับสหรัฐฯ จะฉลองการครบรอบ 190 ปี

ของความสัมพันธ์ทางการทูต

ภาษาการทูตที่ใช้คือสองประเทศเป็นพันธมิตรเก่าแก่ 

และ “ประกาศยึดมั่นที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย

ระยะยาวในการขยายและการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์ที่จะช่วยป้องกันความขัดแย้งต่างๆ พร้อม

กับปกปักรักษาบรรยากาศด้านความมั่นคงที่อยู่ในภาวะสันติ 

และส่งเสริมการแสดงออกอย่างมีเสรีและสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจที่

มีสมดุล ยั่งยืน และเปิดกว้างสำาหรับทุกฝ่าย”

ภาษาการทูตเป็นเรื่องของนักการทูตและนักการเมือง

แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง กระทรวงต่าง

ประเทศต้องแปลภาษาดอกไม้เหล่านี้เป็นภาษาที่ชาวบ้าน

ทั่วไปได้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของความเป็น “หุ้นส่วน

และพันธมิตรทางยุทธศาสตร์” ด้วย.

รั

ที่ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิ เมื่อ 11 มีนาคม 2554 เครื่องปฏิกรณ์

ท้ังหมดเสียหายหลังระบบระบายความร้อนล้มเหลวเมื่อคลื่นสึนามิ

ท่วมเครื่องกำาเนิดไฟสำารอง เทปโกโดนติดตามฟ้องร้องในช้ันศาล 

โดยผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น

‘เลโก้’ หยุดกิจการในรัสเซีย

โคเปนเฮเกน • เลโก้ บริษัทผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ที่สุดของ

โลกแห่งเดนมาร์กกล่าวเมื่อวันอังคารว่า บริษัทจะหยุดกิจการใน

รัสเซียทั้งหมด ยุติการจ้างงานของพนักงานในกรุงมอสโก รวมถึง

ความร่วมมือกับบริษัทแห่งหนึ่งที่บริหารร้านค้า 81 แห่งในรัสเซีย 

เอเอฟพีรายงานว่า โฆษกหญิงของเลโก้กล่าวว่าบริษัทตัดสินใจท่ีจะ

ยุติการดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในรัสเซียอย่างไม่มีกำาหนด เนื่องจาก

การหยุดชะงักในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ซ่ึงรวมถึงการ

ยกเลิกการจ้างงานส่วนใหญ่ของทีมงานในกรุงมอสโก และการเป็น

หุ้นส่วนกับอินเวนทีฟ รีเทล กรุ๊ป ซ่ึงดำาเนินการร้านค้า 81 แห่ง ใน

นามของแบรนด์เลโก้ โดยทางบริษัทได้ระงับการส่งสินค้าไปยัง

รัสเซียตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังจากรัสเซียรุกรานยูเครน. 

‘โกตาบายา’เผ่นมัลดีฟส์

ใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน

จีน-มะกันรับปากจะไม่

กดดันให้ไทยต้องเลือกข้าง?

เวลาท่ีต้องเดินทางกันไปต่อ 

เพราะจุ ดหมายต่ อ ไป

คือ Villa Phra Sumen 

เพื่อจะไปชมผลงานด้าน

ประติมากรรมจัดวาง ชื่อ 

หิมพานต์ ของศิลปินที่มา

จาก วิทยาลัยเพาะช่าง 

เมื่อเห็นต้นไม้ ใหญ่ของ

สถานที่แห่งนี้ที่ใหญ่ สวย

งดงาม จึงอุปมาให้พื้นที่

ตรงนี้เป็นต้นมักกะลีผล 

ในป่าหิมพานต์ เชิงเขา

พระสุเมรุ เพื่อสะท้อนถึงทุกชีวิตของผู้คน

และธรรมชาติได้มาอยู่รวมกันตั้งแต่วันนั้นใน

อดีต และคงอยู่มาถึงปัจจุบัน 

ส่วนใครเป็นสายชอบถ่ายรูป ต้องไม่พลาด

ที่จะต้องแวะมาที่นี ่ Cacha Bed Heritage 

Hotle  ตั้งเยื้อง ๆ  อยู่บริเวณรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

สถานีสามยอด เมื่อผลักประตูเข้ามาภายใน

พื้นที่บริ เวณนี้จะถูกจัดแสดงให้ เห็นเป็น 

Photo Exhibitions : คชา  on the way ของ

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เป็นผู้รวบรวมภาพถ่ายกว่า 40 รูป 

ท่ีบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ บนพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ 

ตามเส้นทาง ๆ ที่ได้ออกแบบ route การเดิน

ถ่ายภาพให้เป็นเส้นทางหัวช้าง งาช้าง งวงช้าง 

ท่ีเป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเท่ียว วิถีคนในชุมชน 

วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ การทำางาน อริย

บทของผู้คนต่าง ๆ  มากมาย คนที่ได้เห็นภาพ

จัดแสดงเหล่านี้ก็เหมือนได้ร่วมเดินทางไป

เที่ยวที่ต่าง ๆ

แต่จะให้ดอยากเชิญชวนทุก ๆ คน ให้มา

เที่ยวด้วยกัน มาพลิดเพลินกับกิจกรรม เวิร์ค

ช็อป งานศิลปะ ที่ยังมีอีกมากมายหลายแห่ง 

ในงานเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ 
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จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2565 นี้...

แล้วพบกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.

facebook.com/CulturalDistrictBangkok 

หรือโทร 02-225-2777

เกาะรัตนโกสินทร์แหล่งท่องเที่ยว

หลากหลายเรื่องราวของประเทศไทย ที่ดึงดูด

เหล่าบรรดาบรรดานักท่องเที่ยวทั้งไทและ

ต่างชาติให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันอยู่บ่อย ๆ 

เพราะสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

มีเสน่ห์น่าชวนหลงใหลให้พากันมาเดินเล่น

ถ่ายรูป จิบกาแฟ ชมบรรยากาศ ดื่มด่ำาไปกับ

ความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคาร

บ้านเรือนสมัยเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่ 6 และยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีมา

จนถึงวันนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าเรียนรู้

เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และ วิถี

ชีวิตของผู้คนในชุมชนย่านนั้นที่เชื่อมต่อมาถึง

คนในยุคปัจจุบัน 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

(มิวเซียมสยาม) จับมือกับ 15 โรงแรมรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ Neighbor Phuthon, 

Feung Nakorn Balcony,  Villa Phra Sumen, 

Cacha Bed Heritage Hotel และ ชุมชนรอบ

เกาะรัตนโกสินทร์ จัดงานเทศกาลศิลปะเปิด

เกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022: 

Arts in the Hotel ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นครั้งที่ 3 เพื่อเชิญชวนทุกคนร่วมเปิด

ประสบการณ์ใหม่ไปกับการท่องโลกงานศิลป์

ผ่านการแสดงผลงานหลากหลายศิลปินมากฝีมือ      

บนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์รอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ด้านประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่น่าสนใจของคน

รุ่นปัจจุบัน และ ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจให้

กับนักท่องเที่ยวผ่านศิลปวัฒนธรรม 

สถานที่แห่งแรกที่อยากให้ทุกคนได้รู้จัก 

ท่ีเป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีร่วมเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ 

Cultural District 2022:Arts in the Hotel คือ 

Neighbor Phuthon Boutique Hostel ของ

เอ็ม พีรพล สัจจะสกุลวงศ์ ตั้งอยู่ถนนแพร่ง

ภูธร พื้นที่บริเวณรอบ ๆ นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่ง

เมืองเก่า ตึกอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นมา

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แต่ยังอนุรักษ์มาจนมา

ถึงยุคปัจจุบัน จึงทำาให้กลายเป็นแลนด์มาร์ค

สำาคัญในการใช้ Neighbor Phuthon แห่งนี้มา

จัดงานศิลปะเพื่อเอาใจคนสายอาร์ต ๆ อย่าง

ชวนเที่ยวเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์
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เรา ๆ ผ่านผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง 

คือ ธนชัย อุชชิน หรือ ป๊อด โมเดิร์นด็อก ชื่อ

ผลงานว่า “รัตนโกสินทร์ Now & Then” เป็น

ภาพวาดสีน้ำามันแนว abstract ที่ต้องการสื่อ

อารมณ์ความรู้สึกของกรุงเก่าผ่านภาพวาดที่

เป็นใบเสมา มาเชื่อมโยงสู่กรุงเทพวันนี้ผ่าน

ภาพวาดบนผืนผ้าใบที่เป็นสัญลักษณ์ของการ

ก่อสร้าง การเติบโตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน 

ตามมาด้วย Feung Nakorn Balcony 

ที่ตั้งของเฟื่องนคร บัลโคนี สถานที่แห่งนี้มี

เสน่ห์ของความเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่เดินเข้า

มายังคงได้กลิ่นอายสมัยวัยเด็ก ๆ ที่ต้องมา

น่ังเรียน ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันใหม่ 

ศิลปินท่ีนำาผลงานมาจัดแสดงท่ีแห่งน้ีคือ นักรบ 

มูลมานัส กับผลงานชื่อ “Parc d' Erawan” 

เพื่อเป็นการหวนรำาลึกถึงบทประพันธ์ “พากย์

เอราวัณ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่เป็นเรื่องหนึ่งใน

บทอาขยานในหนังสือของเด็ก ๆ ที่ต้องเรียน 

ต้องอ่าน ท่อง กัน อีกทั้งยังได้นำาบทประพันธ์

ช้ินน้ีมาสร้างสรรค์เป็นภาพประกอบแสง สี เสียง 

เพื่อให้เกิดจินตนาการให้กับผู้ฟังท่ีเข้ามาชมผลงาน 

ที่ถูกจัดเรียงวางตามผนังห้องพักตลอดแนว

ระเบียงช้ัน 2 ของ Feung Nakorn Balcony 

อันเป็นการจำาลองบรรยากาศของบอร์ด

ห้องเรียนในอดีต 

หลังจากได้ดื่มด่ำาเพื่อให้พอนึกถึงสมัย

วัยเรียนผ่านผลงานต่าง ๆ ที่นำามาจัดแสดง

ท่ี Feung Nakorn Balcony เรียบร้อยแล้ว ถึง

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธ     

ท่ี 13 กรกฎาคม 2565 ผู้ชุมนุม

ขับไล่รัฐบาลศรีลังกาหลายพัน

คนบุกเข้าไปในทำาเนียบนายกรัฐ                                            

มนตรี ไม่ก่ีช่ัวโมงหลังประธาน

รัฐสภาแถลงแต่งต้ังนายกรัฐ 

มนตรีรานิล วิกรมสิงเห ให้รักษา                                           

การแทนประธานาธิบดีโกตาบายา 

ราชปักษา ท่ีเดินทางด้วยเครื่อง

บินทหารบินหนีไปมัลดีฟส์แล้ว 

ผู้ชุมนุมท่ีถือธงชาติบุก

เข้าไปในทำาเนียบนายกรัฐมนตรี

ศรีลังกา แม้ตำารวจและทหาร

พยายามสกัดฝูงชนด้วยการยิง

แก๊สน้ำาตาและน้ำาแรงดันสูง

ประธานาธิบดี โกตาบา

ยา ราชปักษา เดินทางออกนอก

ประเทศด้วยเครื่องบินทหารบิน

ไปลงที่มัลดีฟส์แล้ว หลังจากถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสกัดที่

ท่าอากาศยานนานาชาติบันดา

รานายาเก ไม่ให้เขาใช้สิทธิ์วี

ไอพีทีเพื่อต้องการขึ้นเครื่องบิน

พาณิชย์ไปนครดูไบ

ประธานาธิบดีราชปักษา

ให้สัญญาเมื่อสุดสัปดาห์ว่าเขาจะ

ลาออกในวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 

เพื่อเปิดทางให้เปลี่ยนผ่านอำา 

นาจด้วยความสงบ หลังเขาหนี

ออกจากทำาเนียบประธานาธิบดี

ในกรุงโคลัมโบมาได้ ก่อนท่ีประชา                                                    

ชนหลายหมื่นคนจะบุกเข้าไปยึด

ทำาเนียบฯ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ราชปักษามีเอกสิทธ์ิคุ้ม                                   

ครองที่จะไม่ถูกจับกุมในฐานะ                                     

ประธานาธิบดี เชื่อว่าเขาต้อง 

การเดินทางออกนอกประเทศ

ก่อนลาออกจากตำาแหน่ง เพื่อ

หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกควบคุมตัว

แหล่งข่าวเจ้าหน้าท่ีตรวจ

คนเข้าเมืองเผยว่า ราชปักษา, 

ภรรยาของเขาและบอด้ีการ์ด 2 

คน เป็นผู้ โดยสาร 4 คนที่ขึ้น

เครื่องบินทหารอันโตนอฟ-32 

จากอากาศยานนานาชาติบันดา

รานายาเกบินออกจากศรีลังกา

ไปมัลดีฟส์

สำานักนายกรัฐมนตรีศรี

ลังกาประกาศใช้สถานการณ์

ฉุกเฉินท่ัวประเทศเมื่อวันพุธ ได

นุก โคลอมเบจ โฆษกนายกรัฐ 

มนตรีศรีลังกา เผยว่า จำาเป็น

ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นในประเทศขณะนี้

ด้านตำารวจศรีลังกาประ 

กาศห้ามออกนอกเคหสถาน

หรือเคอร์ฟิวอย่างไม่มีกำาหนด

ในจังหวัดทางตะวันตกของประ 

เทศ รวมถึงกรุงโคลัมโบ

กระบวนการในการหาผู้สืบ 

ทอดตำาแหน่งประธานาธิบดีศรี

ลังกาที่ต้องให้สมาชิกรัฐสภา

โหวตรับรอง ส.ส.ที่เสนอตัวเป็น

ประธานาธิบดี ใช้เวลาอย่างเร็ว

ที่สุด 3 วัน มากที่สุด 30 วัน 

ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

สาจิต เปรมาดาสา หัวหน้า

พรรคสามัคคีชนะพละเวกายา 

พรรคฝ่ายค้านหลักของศรีลังกา 

เสนอตัวเป็นประธานาธิบดีคน

ใหม่ เขาพ่ายแพ้การเลือกต้ังประ 

ธานาธิบดีให้กับราชปักษาในปี 

2562 สาจิตเป็นลูกชายของอดีต                   

ประธานาธิบดีรณสิงห์ เปรมา ดาสา

ท่ีโดนลอบสังหารด้วยระเบิดฆ่า

ตัวตายโดยกลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536.

โคลัมโบ • ศรีลังกาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อ

วันพุธ หลังจากประธานาธิบดี โกตาบายา ราชปักษา ขึ้นเครื่อง

บินทหารหนีไปมัลดีฟส์พร้อมภรรยา ด้านผู้ชุมนุมหลายพันคนบุก

เข้าไปทำาเนียบนายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห หลังเขาได้รับแต่ง

ตั้งให้รักษาการแทนประธานาธิบดี
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หยุดยาวคนไทยแห่เที่ยวลาวคึกคัก

หนองคาย • วันที่ 13 ก.ค.65 ที่ด่านพรมแดนสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย บรรยากาศ

การเดินทางเข้าออกประเทศคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจาก

เป็นวันหยุดยาว 5 วันเทศกาลวันสำาคัญทางศาสนา คน

ไทยจำานวนมากพากันเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศ

ลาวในลักษณะกรุ๊ปทัวร์และครอบครัว ซึ่งศุลกากรและ 

ตม.หนองคาย รวมทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ได้ ให้บริการและตรวจสอบบุคคล พร้อมรถยนต์ที่เดินทาง

เข้าออกให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว โดยนายภาคิน เทียบ

คำา  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่าน

พรมแดนหนองคาย กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาวนี้มีประชาชน

และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกจำานวนมาก ซึ่งตนได้กำาชับ

ให้เจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ และ

ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ  ห้ามนำา

สิ่งของผิดกฎหมายติดไปด้วยโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูก

ดำาเนินการตามกฎหมาย ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่

สามารถนำาเข้าได้ตามปริมาณที่กำาหนดเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้

ที่แจ้งเดินทางเข้าออกประเทศด้วยพาสปอร์ตตามหลักสากล

เท่านั้น ผู้เดินทางด้วยบอร์เดอร์พาสจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำา

เหล้าและบุหรี่เข้าประเทศ

รวบแก๊งขนยาบ้าส่งตามใบสั่ง

นครพนม • วันที่ 12 ก.ค.65 เวลาประมาณ 18.50 น. 

ร.อ.วันชาติ เหมือนปืน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2108 

(ผบ.ร้อย ทพ.2108) รับแจ้งจากแหล่งข่าวจะมีการขนย้าย

ยาเสพติดมาพักคอยเพื่อลำาเลียงออกนอกพื้นที่เข้าสู่ตอน

ใน จึงประสานหน่วยมั่นคงจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

ลาดตระเวนบริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

212 (บ้านแพง-นครพนม) โดยพบกระสอบ 3 ใบวางอยู่

ใต้ป้ายบอกระยะของปั๊มน้ำามันแห่งหนึ่งเขตบ้านแพง ม.5 

ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม จึงได้วางแผนซุ่มเฝ้า

ต่อไป กระทั่ง 21.00 น. พบรถเก๋ง BMW สีดำา  ทะเบียน 

กฉ 3919 เลย วิ่งเข้ามาจอดเทียบบริเวณดังกล่าว จากนั้น

คนในรถ 2 คนได้ลงมาเอากระสอบยัดใส่รถไป 1 กระสอบ 

จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมของกลางซึ่งเป็นยาบ้ารวมทั้งใน

รถและที่วางอยู่บนพื้น จำานวน 3 กระสอบ  ส่วนผู้ต้องหา 

2 รายทราบชื่อคือ นายนราธิป แทนทุมมา  อายุ 27 ปี และ

นายอำานวย บุญชัยคุ้ง อายุ 45 ปี ทั้งคู่เป็นชาว ต.นางิ้ว 

อ.สังคม จ.หนองคาย ภายในกระสอบพบยาบ้าสัญลักษณ์ 

Y-1 ห่อหุ้มด้วยกระดาษไขสีเหลืองจำานวน 303 มัด ยาบ้า

ประมาณ 606,000 เม็ด และโทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง พร้อม

บัญชีรายชื่อที่จัดส่งยาบ้าไปยังปลายทาง จึงเก็บไว้เป็นหลัก

ฐานเพื่อขยายผลจับกุมต่อไป.

ตราด • เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 

13 ก.ค.65 ศนูยอ์ำานวยการรกัษาผล

ประโยชนข์องชาตทิางทะเล ภาค 1                   

(ศรชล.ภาค 1) โดยศนูยอ์ำานวยการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) 

ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล 

(ศรภ.) ไดป้ระสานหนว่ยปฏบิตักิาร

เกาะกูด (นปก.เกาะกูด), อุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะช้าง  และศูนย์

รกัษาความปลอดภยัทางทะเลเกาะ

ชา้ง (ศรภ.เกาะชา้ง) เพื่อบรูณาการ

ตรวจสอบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรือประมงชื่อ โชคมนัสนันท์ 1 ที่

จมลงบริเวณหน้าเกาะกูด ต.เกาะ

กดู อ.เกาะกดู จ.ตราด และมลีกูเรอื

ชาวกัมพูชา จำานวน 7 คนลอยคอ

อยู่กลางทะเลโดยเกาะทุ่นลอยอยู่

หลงัรบัแจง้ ศรชล.จว.ตร.ได้

ประสาน ศรชล.ภาค 1 และหมวด

เรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) 

นำาเรอื ต.227 ออกใหก้ารชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยัดงักลา่ว จงึไดน้ำาเรอื ต.

227 ออกจากท่าเรืออเนกประสงค์

คลองใหญ ่อ.คลองใหญ ่จ.ตราด ไป

ให้การช่วยเหลือ และเวลา 08.00 น.                                                   

เรือ ต.227 นำาผู้ประสบภัยจำานวน 

7 คน เขา้เทยีบทา่เรอือเนกประสงค์

คลองใหญแ่ละนำาสง่ รพ.คลองใหญ ่

พร้อมตรวจดูอาการซึ่ งทุกคน

ปลอดภัย แต่มีอาการอ่อนเพลีย

จากการลอยคอเกาะทุ่นประมงใน

ทะเลนานเกือบ 9 ชม. (เหตุเกิดใน

เวลา 23.30 น.วันที่ 12  กรกฎาคม 

2565) ส่วนการให้ความช่วยเหลือ

ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบดำาเนินการตามระเบียบ

ต่อไป ซึ่งเจ้าของเรือคือนางสาว

มนัสนันท์ รุนไพรัตน์ บ้านอยู่ที่

อ.เมืองจันทบุรี

นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้า

ท่าสาขาตราด ได้แจ้งเตือนเรือ

ประมงขนาดเล็กที่ต่ำากว่า 10 ตัน

กรอสไม่ควรออกทำาการประมงใน

ระยะนี้ ส่วนเรือใหญ่ยังสามารถ

ออกทำาประมงได ้แตต่อ้งตรวจสอบ

สภาพภูมิอากาศกับกรมอุตุนิยม 

วิทยาก่อนเพื่อให้แน่ ใจในความ

ปลอดภัย.

คลื่นจมเรือประมง

ช่วย7คนงานรอด

ลอยในทะเล9ชม.

หนองคาย • เมื่อเวลา 09.30 น.                                              

วันที่ 13 ก.ค.65 นาวาโทคง

นคร อินทะแสน หัวหน้าสถานี

เรือหนองคาย,  พ.ต.อ.ยุทธนา 

งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, 

ร.ท.วิเชียร หลักทอง นายทหาร

ยุทธการและการข่าว กองบังคับ 

การควบคุมที่ 2 กองกำาลังสุรศักดิ์

มนตรี, ตำารวจน้ำาหนองคาย ฯ 

ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 

3 แสนเม็ด ที่ตรวจยึดได้ริมฝั่ง

แม่น้ำาโขง บ้านหาดคำา ต.หาดคำา 

อ.เมืองหนองคาย

สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประ 

มาณ 19.00 น.ของวันที่ 12 ก.ค. 

นาวาโทคงนครไดร้บัแจง้จากสาย 

ลับว่า จะมีการลักลอบนำายาเสพ

ติดข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อน

บ้านในพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย 

จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

พร้อมประสานงานหน่วยงานจัด

กำาลังลาดตระเวนซุ่มตรวจตาม

จุดเสี่ยงตลอดแนวตลิ่งแม่น้ำ า             

โขง

จนเวลาประมาณ 02.15 น. 

(13 ก.ค.65) เจ้าหน้าที่เห็นเรือ

กีบเพลายาวพายข้ามมาจากฝั่ง

ประเทศเพื่อนบ้าน บนเรือมีชาย 

1 คน โดยพายเข้ามาห่างจาก

จุดที่เจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่ประมาณ 

50 เมตร ก็ได้ โยนกระสอบจาก

เรือขึ้นไปบนฝั่ง เจ้าหน้าที่จึงเข้า

แสดงตัวเพื่อตรวจค้น แต่บริเวณ

ดังกล่าวเป็นป่าหญ้ารกทึบ ชาย

คนดังกล่าวได้อาศัยความมืดและ

ความชำานาญในพื้นที่พายเรือ 

กลับฝั่งไป เจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจ

สอบพบกระสอบ 1 ใบ ภายใน

มีห่อยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำานวน 51 

ห่อ ประมาณ 3 แสนเม็ด จึง

ได้ทำาบันทึกการตรวจยึดและนำา

ของกลางทั้งหมดส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองหนองคายเพื่อ

ดำาเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย

ต่อไป.

ยึดยาริมโขงมาจากเพื่อนบ้านกว่า15ล้าน

โครงการบูรณะศาลากลางจ.น่านคืบหน้า

มูลนิธิรักษ์ป่าน่านเตรียมจัดประชาพิจารณ์
น่าน • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์

นครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองเก่าน่าน โดยมี พระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะ

จังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประชุมดังกล่าวมี นาย

บัณฑูร ล่ำาซำา รองประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน ร่วมประชุมพร้อมคณะ

อนุกรรมการ

การประชุมดังกล่าวเป็น 

การประชมุครัง้ที ่5 และมีมตเิหน็

ชอบกับแบบแปลนตามที่คณะ

ทำางานนำาเสนอ ในการใช้ฟังก์ชัน

การใช้งาน สัดส่วนพื้นที่ และ

กิจกรรมที่จะดำาเนินงานปรับปรุง

และบริหารจัดการอาคารศาลา

กลางจังหวัดน่านหลังเก่า ทั้งใน

ส่วนของพิพิธภัณฑ์และอาคาร

หอประชุม โดยจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อ

ถอนอาคารสำานักงาน ซึ่งจะต้อง

ปฏบิตักิารตามขอ้กฎหมายวา่ดว้ย

การผังเมือง ซึ่งจะส่งให้กรมโยธา

ธิการและผังเมืองพิจารณา ส่วน

การบริหารจัดการพื้นที่ มูลนิธิ

รักษ์ป่าน่านจะดำาเนินการจัดส่ง                                         

ให้สำานักงานปลัดกระทรวงมหาด                                                 

ไทยพิจารณาสัญญาเช่ าการ

บริหารจัดการพื้นที่

ส่วนกระบวนการที่จะเกิด

หลังจากนี้ คือการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาคม โดยได้ว่า

จ้างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้าน

นาเชียงใหม่มาดำาเนินการ คาด

ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 

เดือน ขอเชิญชวนประชาชน

ชาวน่านร่วมแสดงความคิดเห็น 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

พื้นที่อาคารศาลากลางหลังเก่า 

กำาหนดการประชาคมดังกล่าว

จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำาหรับการดำาเนินการ

ก่อสร้างดังกล่าวจะดำาเนินการ                                             

โดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน กว่า 700 

ล้านบาท ไม่ใช้งบประมาณของ

รัฐบาล ดำาเนินการก่อสร้างประ 

มาณ 2 ปี จะเปิดใช้บริการได้

ประมาณปี 2568 ปรับปรุงศาลา

กลางหลังเก่าให้เป็นแหล่งเรียน

รู้ของพลเมืองน่าน ออกแบบ

โดยใช้หลักอาคารเขียว คำานึง

ถึ งการใช้ทรัพยากรพลังงาน

และสภาพแวดล้อมให้เกิดประ 

สิทธิภาพสูงสุด เป็นแหล่งเรียน

รู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวัน

ออก เป็นศูนย์ส่งเสริมทางปัญญา                                                  

เป็นพื้นที่แสดงผลงานพัฒนา

ทักษะ นำาวัฒนธรรมมาสร้าง

อาชีพ รวมไปถึงภูมิปัญญาด้าน

เกษตรศาสตร์และธรรมชาติ

วิทยา ให้เยาวชนได้มีพื้นที่สร้าง 

สรรค์ผลงาน เป็นพื้นที่แสดง

พระราชกรณียกิจของพระมหา

กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ถ่ายทอดวิถีชีวิต สังคมชาติพันธุ์

และชาวพื้นเมือง สืบสานภูมิ 

ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี 

ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม

และกิจกรรม ศิลปะการช่าง ถัก

ทอผ้า แกะสลัก สถาปัตยกรรม

และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

อีกท้ังแสดงผลิตผลทางการเกษตร 

ของชาวเมืองน่าน 

มูลนิธิรักษ์ป่าน่าน จะดูแล                                            

จัดการอาคารสถานที่แห่งนี้เป็น                                                   

เวลา 10 ปี และจัดหางบประ 

มาณสนับสนุนไม่น้อยกว่า 10 

ล้านบาทต่อปี เมื่อครบกำาหนด

แล้วทางมูลนิธิจะทำาการประเมิน

ผลเพื่อหาแนวทางบริหาร รวม

ถึงบุริมสิทธิเลือกต่อสัญญาการ

จัดการไปอีก 10 ปี โดยตั้งอยู่บน

พื้นฐานการมุ่งสร้างเยาวชนคน

น่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ

เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์

แบบต่อไปในอนาคต โดยจะ

ไม่มีการจัดสรรพื้นที่ ในการให้

ประโยชน์แก่หน่วยงานหรือคณะ

ใดแบบถาวร และไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้มาขอใช้

ประโยชน์แต่อย่างใด.

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

ในหลวง

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูล

กระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียน

ชนวนจากโคมไฟฟา้ แลว้พระราชทานแก่

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกองพระ

ราชพิธี เพื่อเชิญไปรักษาไว้สำาหรับถวาย

เจา้อาวาสพระอารามหลวงตา่งๆ นำาไปจดุ

เทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว 

ต่อจากนั้น ทรงประเคนพุ่มเทียน

แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ 

พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระ

ภิกษุนาคหลวง จำานวน 20 รูป เสร็จแล้ว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการ

ชั้นผู้ ใหญ่ ทรงประเคนและประเคนพุ่ม

เทียน จนครบ 195 รูป พระสงฆ์ที่เจริญ

ชัยมงคลคาถาพิธีเททองหล่อพระบรม

รูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร (สว่นพระเศยีร) ขึน้นัง่ยงัอาสนส์งฆ ์

ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระ                     

เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า

ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร

ราชธิดา เสด็จออกจากพระอุโบสถวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังมณฑลพิธี

บวงสรวงสังเวย เพื่อทรงเททองหล่อพระ                                  

บรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                                      

บรมนาถบพิตร (ส่วนพระเศียร) ซึ่งจะ

อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชา

นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ                         

ร.9 สนามม้านางเลิ้ง

ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และ

ธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรง

จดุธปูหางปกัทีเ่ครื่องบวงสรวงสงัเวย โหร

หลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาว

พนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พนักงาน

ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ทรงตั้งพระ

ราชสัตยาธิษฐาน ขอถวายเครื่องสักกา

ระ ทรงโปรยขา้วตอก ดอกไม ้ที่โตะ๊เครื่อง

บวงสรวงสังเวย ทรงคม เสร็จแล้ว เสด็จ

พระราชดำาเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรง

รับแผ่นทอง นาก เงิน และทรงวางลงใน

ชอ้น จากนัน้ ทรงเทแผน่ทอง นาก เงนิ ลง

ในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระบรม 

รูปฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหร

หลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาว

พนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พนักงาน

ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ แล้วทรงเท

ทองหล่อพระบรมรูปฯ พระมหาราชครู

พธิศีรวีสิทุธคิณุ ประธานพระครพูราหมณ ์

หลั่งน้ำาเทพมนตร์ วางใบมะตูมและเจิม

หุ่นพระบรมรูปฯ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระ

อุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

ถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระ

สงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงกราบที่หน้า

เครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความ

เคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับ

รถยนตพ์ระทีน่ัง่เสดจ็พระราชดำาเนนิกลบั

สำาหรับพระบรมราชานุสาวรีย์

รัชกาลที่ 9 ออกแบบพระบรมรูปมีขนาด 

4 เท่าของพระองค์จริง ฉลองพระองค์

เครื่องแบบทหารมหาดเลก็ราชวลัลภรกัษา

พระองค ์ฐานพระบรมรปูตัง้อยูบ่นลานรปู                                                      

ไข่ ส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์                                                  

เป็นผังแปดเหลี่ยม ตามคติพระที่นั่ง                     

อฐัทศิอทุมุพรราชอาสน ์อนัเปน็สญัลกัษณ์

เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชน

จำานวนมากพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสี

เหลอืง รว่มเฝา้ฯ รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุด

คัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK 

ให้กับประชาชนก่อนเข้าพื้นที่รับเสด็จ 

ซึ่งประชาชนที่เข้ารับการตรวจแล้วจะ

สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่ เจ้าหน้าที่จัด

เตรียมไว้บริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม ประชาชนทุกหมู่

เหลา่ทีม่าจบัจองพืน้ทีต่ัง้แตเ่ทีย่งไมย่อ่ทอ้

แม้มีฝนตก พสกนิกรปลื้มปีติที่ ได้ชื่นชม

พระบารมอียา่งใกลช้ดิ ตา่งเปลง่เสยีงทรง

พระเจริญดังกึกก้อง

เพจสำานักงานเลขานุการสมเด็จ

พระสังฆราช เผยแพร่พระคติธรรมที่

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระ

สงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ประทาน

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่ 13 

กรกฎาคม 2565 ความว่า

ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบ

อีกคำารบหนึ่งแล้ว ควรที่สาธุชนจักได้

นอ้มรำาลกึถงึเหตกุารณท์ีส่มเดจ็พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรด

ปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน อัน

เป็นการเริ่มประกาศพระศาสนา กระทั่ง

บังเกิดมีพระอริยสงฆ์ ครบถ้วนพร้อม

เปน็ “พระรตันตรยั” ซึง่เปน็สรณะนำาทาง

ชีวิตของพุทธบริษัท ให้มุ่งหน้าดำาเนินไป

สู่หนทางดับเพลิงกิเลสกองทุกข์ ได้อย่าง

สิ้นเชิง

ปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจา้ทรงแสดงไวน้ัน้ คอื “ธมัมจกักปัป                                                               

วัตนสูตร” ทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วย

มรรคมอีงค ์๘ ทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ ทกุขนโิรธ

คามนิปีฏปิทา หรอืการลงมอืปฏบิตัเิพื่อให้

พ้นจากทุกข์ ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวการณ์

ปัจจุบัน อันเต็มไปด้วยภยันตรายอันน่า

หวาดหวั่นที่หลายคนคิดว่าคงไม่อาจเกิด

มีขึ้นแล้ว ก็กลับบังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปใน

โลก เช่น ภัยสงคราม ทุพภิกขภัย และภัย

อาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนใน

วงกว้าง ท่านทั้งหลายพึงหันมาพิจารณา

ทบทวนอริยมรรค โดยใช้หนทางแก้ไข

ปัญหาที่ต้นเหตุสำาคัญประการหนึ่ง ได้แก่ 

“สัมมาสังกัปปะ” ซึ่งหมายถึง “ความคิด

ที่ถูกต้อง” กล่าวคือ ความคิดที่จะลดละ

ความอยากได้อยากมีจนเกินประมาณ 

ความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และ

ความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกัน ขอจงช่วย

กันระดมความคิดเห็นในทางสันติ ฉลาด

ในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจา 

เพื่อแก้ ไขปัญหาของสังคมในทุกระดับ 

ให้คลี่คลายไปได้ด้วยความอดทนอดกลั้น 

รู้จักละวางทิฐิมานะ ให้อภัย และมุ่งแผ่

เมตตาต่อกันด้วยใจจริง

วันอาสาฬหบูชา นอกจากจะเตือน

ใจให้รำาลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันเป็น

สรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้ว ยังอาจ

เตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ใน

ปณิธานแห่ง “สัมมาสังกัปปะ” ได้อีกด้วย 

เพราะฉะนั้น หากท่านประสงค์ให้สังคม

ไทยรม่เยน็เปน็สขุ กข็อจงหมัน่เพยีรศกึษา

อบรมและปฏิบัติธรรมะ โดยเริ่มที่ตนเอง 

จากการม ี“สมัมาสงักปัปะ” อยูท่กุขณะจติ 

เป็นการเกื้อกูลให้ตนเอง และสรรพชีวิตผู้

ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่างสามารถปลอด

พ้นจากภยันตรายทั้งที่เป็นทุกข์ประจำา 

และทั้งที่เป็นทุกข์จรทั้งหลาย ได้สมความ

มุ่งมาดปรารถนาทุกประการ เทอญ.

ย้ำาหยุดยาว

ที่ใชเ้วลาชว่งวนัหยดุยาวทำากจิกรรมทีเ่ปน็

ประโยชน์ร่วมกับครอบครัว โดยเฉพาะ

การร่วมทำาบุญแห่เทียนพรรษา ทำาบุญ

ถวายพระ และร่วมพิธีเวียนเทียน รวม

กลุ่มทำาบุญตามสถานที่ต่างๆ ให้ดูแล

ระมัดระวังสุขภาพ

“นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชน

เรื่องความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงของการเดินทาง

พักผ่อนทำากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ขอ

ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง โดย

เฉพาะสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของผู้คน 

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้น

ระยะห่าง หมั่นล้างมือ ภายหลังการเดิน

ทางหรือร่วมกิจกรรม ขอให้สังเกตอาการ

ตรวจเอง และตรวจ ATK เพื่อความ

มั่นใจ” นายธนกรกล่าว

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง

เจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เนื่องในวัน

สำาคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ

วันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจำานวน

มากมักเดินทางไปทำาบุญ กรมอนามัยมี

ความห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพ

ของประชาชน จึงขอให้ป้องกันตนเองขั้น

สงูสดุดว้ยหลกั UP-DMHTA ขณะทีศ่าสน

สถานทีม่กีารจดัทำาโรงทานเพื่อแจกจา่ยให้

ผู้ที่มาร่วมงานบุญนั้น ควรมีการคุมเข้ม

ด้านความสะอาด ปลอดภัย และป้องกัน

โควิด-19 ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ สถาน

ที่เตรียมปรุง และจุดรับอาหาร เพื่อไม่ให้

เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้ง

ขอความร่วมมือวัด ศาสนสถานทุกแห่ง 

ทำาความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม 7 

จุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำาระ ที่กดโถส้วม 

โถปัสสาวะ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่รอง

นั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม และที่เปิดก๊อก

วนัเดยีวกนั นายธนกรกลา่วดว้ยวา่ 

พล.อ.ประยุทธ์ยังมีความกังวลและห่วงใย

พี่น้องประชาชน จากกรณีที่มีกระแสการ

ซื้อยารักษาอาการป่วยโควิด-19 โมลนูพิร

าเวียร์ (Molnupiravir) มาทานเอง ซึ่งจะมี

ความอนัตราย และการใชย้าโดยไมจ่ำาเปน็

อาจทำาให้มีการดื้อยา เนื่องจากการใช้ยา

ดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทย์

อย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายกระทรวง

สาธารณสุขเร่งสื่อสาร สร้างการรับรู้ที่ถูก

ต้องให้แก่ประชาชน 

“นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี

การจำาหน่ายแพ็กเกจรักษาโรคโควิด-

19 ด้วยยาโมลนูพิราเวียร์ ทั้งในส่วน

ของมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ 

และที่มาของยารักษาโควิด-19 ที่นำามา

จำาหนา่ย โดยหา้มนำายาภาครฐัมาจำาหนา่ย

โดยเด็ดขาด การลักลอบนำายาของภาครัฐ

มาจำาหนา่ย มคีวามผดิตามกฎหมายดว้ย” 

นายธนกรระบุ 

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าว

ว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน

สื่อออนไลน์ว่ามีสถานพยาบาลเอกชน

บางแห่ง มีการโฆษณาจำาหน่ายแพ็กเกจ

ประเมนิอาการ และยารกัษาโรคโควดิ-19 

กรม สบส.ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้า

หน้าที่ของกรมตรวจสอบข้อเท็จจริงดัง

กลา่ว ทัง้ในสว่นของการขออนมุตัโิฆษณา

ก่อนที่จะเผยแพร่ มาตรฐานการรักษา

ทางการแพทย์ และที่มาของยารักษาโรค

โควิด-19 ที่นำามาจัดจำาหน่าย ห้ามนำายา

ที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนมาจัดจำาหน่าย

โดยเด็ดขาด 

“หากตรวจพบว่าสถานพยาบาล

เอกชนมีการลักลอบนำายาของภาครัฐ

มาจำาหน่าย ก็จะถือว่ามีความผิดตาม

กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

และพระราชบัญญัติยา อีกทั้งตัวแพทย์

ผู้ ให้บริการก็อาจจะถูกดำาเนินการในฐาน

การกระทำาผิดจริยธรรมทางการแพทย์ 

หากผู้ป่วยอาการรุนแรง เข้าข่ายผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤตสีเหลืองหรือสีแดง สามารถ

เขา้รบัการรกัษาตามนโยบาย UCEP Plus 

กบัสถานพยาบาลใดกไ็ด ้ไมม่กีารเรยีกเกบ็

คา่รกัษาพยาบาลจนกวา่ผูป้ว่ยจะหายจาก

โรคโควิด-19 เว้นแต่ว่าผู้ป่วยหรือญาติไม่

ประสงคท์ีจ่ะให้ไปรกัษาในสถานพยาบาล

ที่กำาหนด หรือประสงค์ไปรักษากับสถาน

พยาบาลอื่น ก็จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เอง” นพ.ธเรศกล่าว 

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า ภายหลังการปรับขั้นตอนการรักษาผู้

ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้น

มา ประชาชนที่ตรวจพบว่าเป็นโควิด-19 

เช่นตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ไม่ต้องโทร.

แจ้ง 1330 เพื่อเข้าระบบหรือรับยาเช่น

ในอดีต แต่สามารถโทร.สอบถามขั้นตอน

ดำาเนนิการ หรอืกรณมีผีูป้ว่ยหนกัประสาน

หาเตียงเพื่อเข้าโรงพยาบาล สามารถโทร. 

สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 สำาหรับ

ประชาชนทั่วไป และกด 18 สำาหรับกลุ่ม 

608, ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ หรือที่ 

สายด่วน เอราวัณ 1669 กด 2 ได้

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำาหรับผู้มี                                                      

สิทธิบัตรทอง สามารถติดต่อเพื่อเข้าสู่                                                              

กระบวนการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณ 

สุข, คลินิกชุมชนอบอุ่น, หน่วยบริการ

ปฐมภูมิของโรงพยาบาล ตามนโยบาย 

30 บาท รักษาทุกที่, สถานพยาบาลที่ลง

ทะเบียนไว้ หรือร้านยาในโครงการ “เจอ 

แจก จบ”  โดยสามารถตรวจดรูายชื่อรา้น

ขายยาทีเ่ขา้รว่มโครงการเจอ แจก 

จบ ไดท้ี ่https://www.nhso.go.th/

downloads/197

“ส่วนผู้มีสิทธิประกันสังคม                                                         

ผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่

รนุแรง รกัษาแบบเจอ แจก จบ ณ 

สถานพยาบาลประกันสังคมและ

สถานพยาบาลทีร่ว่มใหบ้รกิารของ

รัฐและเอกชนทุกแห่ง คลินิกและ

ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับสำานักงาน

ประกันสังคม (สปส.) ทั่วประเทศ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีมี

ความจำาเป็นต้องเข้ารับการรักษา

เป็นผู้ป่วยในตามดุลพินิจของ

แพทย์ ก็เข้ารักษาในโรงพยาบาล

ประกันสังคมและสถานพยาบาล

ที่ร่วมให้บริการทั้งรัฐและเอกชน

ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่น

เดียวกัน” น.ส.ไตรศุลีกล่าว 

ขณะที่ นพ.สุรโชค ต่าง

วิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรม 

การอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการ

จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

ที่ ใช้ ในกลุ่มเด็กที่มีอายุมากกว่า 

6 เดือนขึ้นไป ถึงน้อยกว่า 5 ปีว่า 

สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ได้ติดตามข้อมูล

จากต่างประเทศ พบว่าขณะนี้มี

วัคซีนเพียง 2 บริษัท คือไฟเซอร์

และโมเดอร์นา ซึ่งตั้งแต่ที่วัคซีน

ดังกล่าวมีการขึ้นทะเบียนใช้ ใน

สหรัฐอเมริกา ทาง อย.ก็ได้ส่ง

หนงัสอืไปเชญิใหบ้รษิทันำาเอกสาร

มาขึน้ทะเบยีนในประเทศไทยดว้ย

“ขณะนี้ก็รอให้เอาเอกสาร

มายื่นเพื่อดูความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพของวัคซีน ทั้งนี้  

วัคซีนที่ใช้ในเด็กจะเป็นยาตัวเดิม 

แต่ทำาให้เจือจางลง อย่างไรก็ตาม 

ไม่สามารถใช้วัคซีนที่เรามีในมือ

ได ้ตอ้งเปน็ของใหมท่ีม่กีารผสมน้ำา

เกลือใหม่เท่านั้น เบื้องต้นไฟเซอร์

ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ขวบ จะ

เป็นฝาสีชมพูแดง ใช้ขนาด 1 ใน 

10 ของผู้ใหญท่ี่ใช ้0.3 ซซี ีโดยเดก็

เล็กจะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ในเวลา

ที่ห่างกัน ส่วนโมเดอร์นาก็จะเป็น

สำาหรับเด็ก 6 เดือนถึง 5 ขวบ ใช้

ขนาด 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ โดยจะ

ฉีดเพียง 2 เข็ม” นพ.สุรโชคกล่าว

รองเลขาธกิาร อย.กลา่ววา่ 

ล่าสุด กรมควบคุมโรคได้ทำาการ

เปลี่ยนแปลงสัญญากับบริษัทไฟ

เซอร์ ในการจัดซื้อวัคซีนสำาหรับ

เด็กเล็กกลุ่มนี้แล้ว จำานวน 3 ล้าน

โดส และ อย.ได้แจ้งให้บริษัทไป

ขึ้นทะเบียน ขณะนี้ก็เหลือแค่เขา

มาขึ้นทะเบียน หากเอกสารที่นำา

ไปยื่นกับ อย. เป็นโรงงานผลิต

เดิม ยาตัวเดิม ก็ใช้เวลาพิจารณา

ไมน่านจะทราบผล อยา่งตอนที่ไป

ยื่นขยายอายใุนเดก็โต กใ็ชเ้วลาไม่

เกิน 2 สัปดาห์.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

ขยายผลพบซุกอุปกรณ์ผลิตบึ้ม

ยะลา • หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 (ฉก.ทพ.41) ค่ายวัง

พญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ได้ทำาการขยายผลจากการ

ซักถามนายมือลี ฮะมะ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อความไม่สงบ (RKK) 

ระดับปฏิบัติการ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย เข้าปิดล้อมตรวจค้นใน

พื้นที่จนสามารถควบคุมตัวได้เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ก่อน

ที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้

และทำาลายวัตถุระเบิด (EOD) ฉก.อโณทัย ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้าน

กูแบกือโระ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา เข้าตรวจค้นในป่าสวน

ยางพาราของนายมังโซ หะสีแมง อย่างละเอียด สามารถตรวจ

ยึดวัตถุระเบิดซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ในสวนยางพารา พบเป็นระเบิด

แสวงเครื่อง (ท่อซีเมนต์) จำานวน 7 ลูก อุปกรณ์ประกอบระเบิด

ซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำาพลาสติกสีดำา 200 ลิตร สารประกอบระเบิด

แสวงเครื่อง ท่อเหล็กดัดแปลงใช้สำาหรับเป็นท่อส่งจรวด 20 

แท่ง และถังแก๊สปิคนิค เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้ ก่อนส่งมอบให้กับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ยะลาตรวจสอบ 

ลุยหนังกลางแปลงกระตุ้น ศก. 

กทม. • ที่พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหา 

วิหาร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “กรุงเทพกลางแปลง” ว่า ในวันที่ 

17 ก.ค.นี้ จะมีการฉายหนังกลางแปลงเรื่องคู่กรรมที่หัวลำาโพง 

จึงอยากเชิญชวนคนมาดูหนังกลางแปลงกัน ซึ่งกิจกรรมจะ

เริ่มเวลา 16.30 น. และหนังเริ่มฉายเวลา 20.00 น. ส่วน

กรณีการฉายหนังกลางแปลงหน้าฝนนั้น สามารถปรับได้ตาม

สถานการณ์และความเหมาะสม หากเรากังวลแต่เรื่องฝนหรือ

กลัวอุปสรรคก็ไม่ต้องทำาอะไรเลย บางครั้งจิตวิญญาณของหนัง

กลางแปลงอาจไม่ใช่แค่ดูหนังก็ได้ แต่คือบริบทรอบๆ เช่น การ

เจอคน การทักทายกัน เศรษฐกิจ การค้าขาย เป็นต้น ส่วน

การกระตุ้นเศรษฐกิจของหนังกลางแปลงอาจไม่ใช่ภาพใหญ่ 

แต่ทำาให้เกิดความหวัง เหมือนเป็นจุดเริ่มในการขยายกิจกรรม 

ก็จะเกิดการหมุนเวียนเรื่องเศรษฐกิจขึ้น 

บุหรี่ ไฟฟ้าลดประสิทธิภาพสมอง 

กทม. • รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาท

วิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงบุหรี่ ไฟฟ้านี้ว่า ขณะที่สถิติ

การสูบบุหรี่ ไฟฟ้าของเด็กไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระบบสารสื่อ

ประสาทที่จำาเป็นต่อการพัฒนาของสมองในช่วงวัยเด็กจะถูก

รบกวนโดยตรงจากสารนิโคตินที่พบในบุหรี่มวน และนิโคติน

สังเคราะห์ในบุหรี่ไฟฟ้า มีผลงานวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่าง

การสูบบุหรี่ ไฟฟ้ากับประสิทธิภาพการทำางานของสมองลด

ลงระบุว่า ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ที่สูบบุหรี่ ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะมี

ประสิทธิภาพการทำางานของสมองลดลง เช่น ไม่มีสมาธิ ไม่

สามารถจดจ่อกับการเรียนหรือการทำางาน ความจำาหรือการ

ตัดสินใจแย่ลงกว่าคนที่ ไม่สูบ สมองของเด็กมีแนวโน้มที่จะ

ได้รับผลกระทบมากขึ้นหากเริ่มสูบบุหรี่ ไฟฟ้าก่อนอายุ 14 ปี 

โดยเด็กที่เคยสูบบุหรี่ ไฟฟ้าพบว่ามีแนวโน้มที่ประสิทธิภาพการ

ทำางานของสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบถึง 3-4 เท่า 

มีความเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ำามันได้รับความเป็น

ธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตร 

และขอยืนยันว่าจะดำาเนินการตาม

กฎหมายกับผู้กระทำาผิดอย่างเด็ดขาด 

โดยหากพบสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตร

แห่งใด หรือผู้ ใด แก้ ไขหรือดัดแปลง

ส่วนประกอบของเครื่องชั่งรถยนต์ หรือ

โปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่งรถยนต์ ใน

การรับซื้อสินค้าเกษตรให้มีความคลาด

เคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่

กำาหนด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 7 

ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท” นาย

อาวุธกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบ 

เกษตรกรสามารถสังเกตจากสติกเกอร์

ตรวจสอบประจำาปีของกองชั่งตวงวัด 

และหนังสือสำาคัญแสดงการให้คำารับรอง

ประจำาเครื่องชั่งตวงวัด โดยหากพบเห็น 

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการใช้

เครื่องชั่งซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถ

แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 

1569 หรือสำานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่ว

ประเทศ

ขณะที่นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้

มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจ

ติดตามสถานการณ์สภาวะราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำาชับ

ให้ป้องปรามการกระทำาความผิดในพื้นที่ 

76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งด้านปริมาณ

และราคา โดยสั่งการให้ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 

2565 ได้รับรายงานโดยสำานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ถึงสถานการณ์

ด้านปริมาณและราคาสินค้าว่า ตาม

นโยบายของนายจุรินทร์ ได้มอบหมาย

ให้สำานักงานพาณิชย์จังหวัดติดตาม

กำากับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ พ.ศ.2542 โดยให้ร้านค้า

ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำาหน่ายสินค้า

ให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

หรือจำาหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร 

ในพื้นที่ 76 จังหวัด ณ วันที่ 12 ก.ค.

65 รวม 299 แห่ง จากห้างสรรพสินค้า 

105 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 129 แห่ง และ

ตลาดสด 65 แห่ง โดยยอดสะสมตั้งแต่

วันที่ 27 มิ.ย.65 รวมทั้งสิ้น 4,635 แห่ง 

จากห้างสรรพสินค้า 1,613 แห่ง ร้านค้า

ปลีก-ส่ง 2,139 แห่ง และตลาดสด 883 

แห่ง พบว่าขณะนี้สินค้ามีเพียงพอกับ

ความต้องการในแต่ละพื้นที่

“และสำาหรับการดำาเนินการป้อง

ปรามการกระทำาความผิด พบว่าคดีชั่ง

ตวงวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 

มิ.ย.-7 ก.ค.65) มี 68 คดี ดังนี้ คดีที่

ดำาเนินการเปรียบเทียบปรับรวม 54 คดี 

ประกอบด้วย คดีที่เกี่ยวกับ 1) มาตรวัด

น้ำามันเชื้อเพลิง 5 คดี 2) เครื่องชั่ง 44 

คดี 3) สินค้าหีบห่อ 5 คดี และคดีที่ส่ง

พนักงานสอบสวน 5 คดี คือ เครื่องชั่ง 

4 คดี และสินค้าหีบห่อ 1 คดี และคดีผูก

บัตรห้ามใช้ 9 ราย ซึ่งเป็นเครื่องชั่งทั้ง 

9 ราย นอกจากนั้นกำาลังติดตามราคา

น้ำามันปาล์มขวดที่เคยขึ้นไป ขณะนี้กรม

การค้าภายในติดตามกำากับตามนโยบาย 

เพื่อให้ลดราคาลงให้สอดคล้องกับราคา

ต้นทุนให้เร็วที่สุดในระหว่างนี้ด้วย” รอง

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว.

ป้อมกล่อม

แต่คะแนนของพรรคอนาคตใหม่เขาคง

เทให้พรรคเสรีรวมไทย การเลือกตั้งปี 

2562 พรรคเสรีรวมไทยไม่มีคะแนน ไม่

อยู่ ในสายตา ดังนั้นการต่อสู้ตรงนี้จึง

เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย

กับฝ่ายรัฐบาล ซึ่งประชาชนภาคเหนือ

ตอนบน อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

แพร่ น่าน ลำาพูน แม่ฮ่องสอน ลำาปาง 

เขาไม่เอารัฐบาล

หัวหน้าพรรค ศท.กล่าวว่า ตลอด

เวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ตนถูกขับออกจาก

รัฐมนตรี ประกาศชัดเจนว่าอยู่ข้าง

ประชาชน แต่ประชาชนไม่เข้าใจหรอก

ว่าอยู่ข้างประชาชน เพราะยังเห็นการ

โหวตเรื่องงบประมาณปี 2566 ดังนั้นจึง

ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะมาทำาหน้าที่

ฝ่ายนิติบัญญัติ

“ในยุคนี้การปกครองระบบประ 

ชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ชัดเจน 

ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเป็นกลุ่ม

เดียวกัน ยกเว้นฝ่ายค้านที่แสดงตัวออก

มาชัดเจน ฉะนั้นพรรคเศรษฐกิจไทย

ต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนเลยว่าเราควร

จะทำาให้หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้เต็ม

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปเลย” หัวหน้าพรรค 

ศท.กล่าว

ซักว่า เมื่อประกาศจุดยืนอยู่กับ

ฝ่ายค้านเพื่อตรึงมวลชนทางภาคเหนือ 

จะทำาให้เสียมวลชนในภาคอื่นหรือไม่ 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้ว่าตนดี ตั้งแต่

เป็นรัฐมนตรีจนออกจากรัฐมนตรี ตน

เป็นนักการเมืองที่อยู่ ในพื้นที่มาตลอด 

ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน เดิน

ทางทุกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เราจึง

รับทราบความรู้สึกของประชาชนดี วัน

นี้ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเกิด

จากการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งว่าที่

ผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจไทยทั้ง 76 

จังหวัด สะท้อนมาว่าเราควรแสดงจุดยืน

อย่างชัดเจน เพราะประชาชนเบื่อหน่าย

หลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ 

ดังนั้นถามว่าจะทำาให้เราเสียมวลชนจาก

ภาคอื่นหรือไม่ ตนมีความมั่นใจว่าเสียง

สะท้อนจากว่าที่ผู้สมัครของเราคือเสียง

สะท้อนจากประชาชน

ธรรมนัสแบะท่าร่วมงาน พท.

เมื่อถามว่า การประกาศร่วมทำา 

งานกับฝ่ายค้าน หมายถึงการทำางานกับ

พรรคเพื่อไทยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ว่า เราให้นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีราย

ช่ือ ลาออกจากวิปรัฐบาล ซ่ึงท่ีผ่านมา

เราเป็นต่อเนื่องมาต้ังแต่เป็นสมาชิกพรรค 

พปชร. แต่เมื่อเราออกมาแล้วก็ควรให้มัน

ชัดเจน ตามมารยาททางการเมือง วันน้ี

ผู้นำาฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกับเรา เราจึงยัง

ไม่ได้เป็นฝ่ายค้าน แต่มันอยู่ในข้ันตอนต่อ

ไปท่ีต้องคุยกันต่อ

“ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อ

เราประกาศว่าเราทำาหน้าท่ีตรวจสอบฝ่าย

นิติบัญญัติ ก็คงทำางานในทิศทางเดียวกัน

กับฝ่ายค้าน ผมเรียน พล.อ.ประวิตร

ชัดเจนแล้วว่าขออนุญาตประกาศจุดยืน

ของพรรคอย่างชัดเจน ซ่ึงได้ช้ีแจง

แล้ว ผมเล่าให้ฟังว่าผลการเลือกต้ังซ่อม 

จ.ลำาปาง ว่าเกิดอะไรข้ึน เราเหมือนพรรค

อยู่ตรงกันของเขาควายสองข้าง มันไม่

ชัดเจน ฝ่ายรัฐบาลเขาไม่ได้สนับสนุนเรา 

เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากฝ่ายรัฐบาล 

อีกท้ังยังถูกกระทำาหลายเรื่อง ผมไม่อยาก

พูดตรงน้ี อีกข้างของเขาควายเขาก็ไม่ได้

สนับสนุนเรา ดังน้ันไม่มีประโยชน์อะไร

ท่ีเราจะมาน่ังตรงกลางของเขาควาย ผม

ก็ได้เรียน พล.อ.ประวิตร ซ่ึง พล.อ.ประ                

วิตรมีความเข้าใจ” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ซักว่า พล.อ.ประวิตรรั้งให้อยู่

กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ หัวหน้า

พรรค ศท.กล่าวว่า “ก็มีบ้าง แต่ไม่ได้

ตัดพ้ออะไร ผมเรียนข้อเท็จจริงด้วย

เหตุผล” พอถามว่า การโหวตซักฟอก 

พล.อ .ประวิตรขอให้ โหวตใครบ้าง 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ไม่ได้ขอ แม้แต่

ตัว พล.อ.ประวิตรก็ไม่ได้ขอ” 

ถามว่า ตัวของ ร.อ.ธรรมนัสและ

พรรคเศรษฐกิจไทยมี โอกาสจะไปร่วม

งานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ร.อ.ธรรม

นัสกล่าวว่า การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน 

ทุกอย่างเป็นไปได้หมด

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์

อีกครั้งว่า วันที่ 15 ก.ค.นี้ ตนจะเข้าไป

พบ พล.อ.ประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 

จังหวัด เพื่อกราบลาออกจากการเป็น

พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการอีก

ครั้งหนึ่ง เนื่องจาก พล.อ.ประวิตรถือ

เป็นผู้ใหญ่ที่ตนให้ความเคารพ

ขณะท่ีนายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐ

บาล) กล่าวว่า การท่ีนายบุญสิงห์ วรินทร์                                                                   

รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียน                                                                

พรรค ศท. และนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพง 

เพชร ในฐานะเลขาธิการพรรค ศท. ลา

ออกจากวิปรัฐบาลไป ก็ยังมีกรรมการ 

วิปฯ อีกเยอะ ทำาให้ไม่ได้มีผลกระทบการ

ทำางานอะไร 

“นายไผ่ก็โทร.มาแจ้งให้ทราบ

ว่าลาออก เพื่อความสบายใจในการทำา

หน้าที่นิติบัญญัติ แต่เรื่องอื่นไม่ได้มีอะไร 

ทั้งนี้เวลาทำางานในวิปรัฐบาล เมื่อมีมติ

อะไรวิปแต่ละพรรคก็ต้องนำาความไป

บอกกล่าวในพรรคของตัวเอง บางทีเขา

อาจคิดว่าไม่เป็นอิสระในการทำาหน้าที่

นิติบัญญัติ อย่างกรณีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจ ก็จะดูว่ารัฐมนตรีคนไหนอภิปราย

อย่างไร และจะนำามาพิจารณาภายใน

พรรคว่าใครจะควรรับหรือไม่รับ ซึ่งตอน

นี้จะมีอิสระมากขึ้น” นายนิโรธกล่าว

ถามว่า มองการลาออกจากวิปรัฐ

บาลของพรรค ศท.เล่นเกมการเมืองหรือ

ไม่ นายนิโรธกล่าวว่า ไม่ พรรค ศท.ไม่

ต่อรองอะไร และจากที่ฟังข่าว เขาอาจ

จะคิดว่าจากผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 

จ.ลำาปาง นั้นพวกเขาพ่ายแพ้ แต่ส่วนตัว

มองว่าไม่แพ้ เพราะ จ.ลำาปางเป็นพื้นที่

ไข่แดงของพรรคเพื่อไทย มีบ้านใหญ่ถึง 

2 บ้าน ฉะนั้นการที่พรรค ศท.ได้คะแนน

เสียงถึง 3 หมื่นไม่ใช่เรื่องง่าย ตนมองว่า

เก่งที่ทำาเสียงได้ถึงขนาดนี้

ซักว่ากังวลจะคุมเสียงในสภาได้

หรือไม่ ประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่า ผู้

แทนราษฎรมีหน้าที่อยู่แล้วว่าต้องมา

ประชุม ทั้งนี้นายไผ่บอกตนว่าไม่มีอะไร 

และหากมีเรื่องจำาเป็นหรือสำาคัญอะไร

สามารถโทร.ประสานมาได้

“ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงเลยเสียทีเดียว 

เพราะเสียงของพรรค ศท.มีตั้ง 10 กว่า

เสียง ก็กังวล อย่างไรก็ตาม เสียงรัฐบาล

อาจจะมีปริ่มหน่อยแต่ก็ยังเกินกึ่งหนึ่ง” 

ประธานวิปรัฐบาลระบุ

พรรคเล็กคุย ‘ป้อม’ 17 ก.ค.

นายนิโรธกล่าวถึงกรณีพรรคร่วม

ฝ่ายค้านปรับกลยุทธ์ ในการอภิปรายไม่

ไว้วางใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ถูก

อภิปรายเป็นคนสุดท้ายว่า ไม่มีอะไร

แปลกใหม่ เพราะตอนที่อภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีคนอื่น นายกฯ ก็จะถูก

โยงอยู่แล้ว ส่วนทีมปราบมารกับเจ้ายุทธ

ก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษ 

นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ 

กล่าวว่า เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 12 ก.ค.ที่

ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัสได้ โทรศัพท์เล่าราย

ละเอียดให้ฟังทราบว่าพรรคเศรษฐกิจ

ไทยมีมติออกจากการร่วมรัฐบาล และ

จะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาล แต่ในส่วน

ของกลุ่มพรรคเล็ก 1 เสียงที่รวมเป็น 

กลุ่ม 16 นั้น ต้องรอขอมติจากพรรคของ

ตนเองอีกครั้ง และวันที่ 17 ก.ค.นี้ เวลา 

17.00 น. พรรคเล็กร่วมรัฐบาลจะเข้าพบ 

พล.อ.ประวิตรในฐานะผู้จัดการรัฐบาล ที่

มูลนิธิป่ารอยต่อฯ

“ผมยอมรับว่าหาก ส.ส.กลุ่มพรรค

เล็กร่วมรัฐบาล ในกลุ่มของผมท่ีมีพรรค

ประชาธิปไตยใหม่ พรรคครูไทยเพ่ือ

ประชาชน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

และพรรคไทรักธรรม ถอนตัวจากการร่วม

รัฐบาล จะทำาให้เสียงของรัฐบาลมีไม่ถึงก่ึง

หน่ึงของสภา และอาจทำางานลำาบาก แต่

ตอนน้ีผมในนามพรรคประชาธิปไตยใหม่

ยังไม่มีมติใดๆ ออกมา เพราะการถอนตัว

หรือร่วมรัฐบาลต้องใช้เป็นมติพรรค โดย

หลังจากท่ีผมเสร็จส้ินการจัดงานศพบิดา

ท่ีต่างจังหวัดแล้วจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 

ทันที” นายสุรทินกล่าว

ส่ วนนายพิ เชษฐ สถิ รชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าว

เช่นกันว่า  กลุ่ม 16 พร้อมจับมือทำางาน

กับ ร.อ.ธรรมนัส โดยวันที่ 18 หรือ 19 

ก.ค.นี้ ร.อ.ธรรมนัสจะหารือกับกลุ่ม 16 

ถึงแนวทางการทำางานร่วมกัน เบื้อง

ต้นจะเน้นหารือไปที่การอภิปรายไม่ไว้

วางใจในสัปดาห์หน้า เพราะถ้ากลุ่ม 

16 และพรรค ศท.ที่มีเสียงรวมกัน 32 

เสียง ยกมือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใด 

จะสะเทือนถึงขั้นหลุดจากเก้าอี้ พวกตน

จะสอบถาม ร.อ.ธรรมนัสจะเข้าไปร่วม

อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ แนวโน้ม

กลุ่ม 16 กับ ร.อ.ธรรมนัสน่าจะยกมือไป

ทางเดียวกัน

นายพิ เชษฐกล่าวว่า ในส่วน

แนวทางการถอนตัวออกจากพรรคร่วม

รัฐบาลของพรรคเล็กนั้น จะไปหารือ

กันในวันที่ 19 ก.ค.นี้ โดยจะดูจากผล

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีก่อน 

แล้วค่อยมาวัดผลกัน เพราะจู่ๆ จะให้

ประกาศถอนตัวทันทีคงไม่ได้ แต่หากผล

การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีรัฐมนตรีตอบ

คำาถามได้ไม่เคลียร์ พรรคเล็กจึงค่อยนำา

เรื่องการถอนตัวจากรัฐบาลพิจารณาว่า

จะถอนตัวจากรัฐบาลหรือไม่

ถามว่า กรณี พล.อ.ประวิตรนัด

พรรคเล็กหารือที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ใน

วันที่ 17 ก.ค.นี้ หัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าว

ว่า คงเรียกมาสอบถามเรื่องการลงมติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคเล็กจะเป็น

ตัวแปรสำาคัญในการลงมติ ขณะนี้พรรค 

ศท.ถอนตัวจากรัฐบาลไปแล้ว หากได้

เสียงของพรรคเล็กไปรวมด้วยอีกจะยิ่ง

ยุ่งไปกันใหญ่ ดังนั้น พล.อ.ประวิตรน่า

จะเรียกพรรคเล็กมาพบเพื่อเช็กเสียงฝั่ง

รัฐบาล เพื่อความมั่นใจในการลงมติ

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การ

ท่ีพรรค ศท.ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล  

เป็นการตัดสินใจการเมืองท่ีสำาคัญ บ่งช้ี

ชัดเจนถึงกระแสนิยมฝ่ายประชาธิปไตย 

พูดในมุมกลับกระแสไม่เอารัฐบาลมีผลสูง

มากในการเลือกต้ัง เมื่อวิเคราะห์จากตรง

น้ีย้อนไปดูผลการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ก็

สอดคล้องกัน กระแสชัชชาติแลนด์สไลด์

ชนะทุกเขตเลือกต้ังเลย จ.ลำาปางก็เช่น

เดียวกัน ซ่ึงการท่ี ร.อ.ธรรมนัสประกาศไม่

อยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้ว เขามาเป็นฝ่ายตรวจ

สอบ จะไม่เรียกฝ่ายค้านไม่ได้ ทิศทาง

การทำางานก็คงชัดเจนว่ารัฐมนตรีท่ีเขา

รอดูข้อมูลท่ีจะถูกอภิปราย คงจะเห็นพ้อง

กับฝ่ายค้านเรา คงจะลงมติไปในแนวทาง

เดียวกัน

ยุ ‘ปชป.-ภท.’ ทิ้งบิ๊กตู่ขาลง

นพ.ชลน่านกล่าวว่า เสียงที่มี

อยู่จะล้มรัฐบาลได้หรือไม่ ก็คงต้องไป

ดูเสียงจริง เพราะขณะนี้ต้องยอมรับ

ว่าฝ่ายค้านถูกดึงตัว ถูกซื้อตัวไปเยอะ

มาก ที่พวกเราเรียกว่างูเห่า อันนี้ก็เป็น

ตัวแปรที่มีผลพอสมควร ขึ้นอยู่กับสำานึก

รับผิดชอบของผู้ที่จะลงมติในขณะนั้น

มีต่อบ้านเมืองมีจำานวนมากน้อยขนาด

ไหน ข้อมูลชัดแจ้งแต่เอาเสียงข้างมาก

ลากไป อันนี้ค่อนข้างลำาบากใจในการทำา

หน้าที่ผู้แทนราษฎร ฉะนั้นขึ้นอยู่กับพี่

น้องประชาชนตัดสิน

ถามถึงข่าวจัดอันดับอภิปราย

ไม่ไว้วางใจอันดับสุดท้ายเป็น พล.อ. 

ประยุทธ์ เป็นการปรับกลยุทธ์อะไรหรือ

ไม่ หัวหน้าพรรค พท.กล่าวว่า พรรคร่วม

ฝ่ายค้านมอบให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับ

คณะทำางาน ประกอบด้วยพรรคร่วม ดู

รายละเอียดจัดอันดับว่าจะอภิปรายใคร

มากน้อยขนาดไหน ยังไม่เป็นข้อตกลง

ที่ชัดเจน เพียงแต่พูดคุยแนวทางว่า

แนวทางไหนเหมาะสมที่สุด จะอภิปราย

รัฐมนตรีหลักๆ แต่พูดถึงคนอื่นได้ด้วย 

เขาเรียกเป็นรัฐมนตรีหลัก รัฐมนตรี

รอง ส่วนในเรื่องจะเอานายกรัฐมนตรีไว้

ลำาดับไหนยังไม่มีข้อสรุป

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิป

ฝ่ายค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม พรรค 

พท. กล่าวว่า เมื่อพรรค ศท.ถอนตัวออก 

จากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ทำาให้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจมันมากขึ้นกว่า

เดิมแน่นอน เพียงแต่หากนับมือในสภา

แล้วยังไม่พอล้มรัฐบาลได้ แต่เป็นสิ่งที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ต้องทบทวน เพราะเมื่อ

มีพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเช่นนี้ เป็น

รัฐบาลอื่นต้องพิจารณาตัวเองแล้ว เชื่อ

ว่าปรากฏการณ์พรรค ศท.ที่ถอนตัวเช่น

นี้ หลายพรรคคงพิจารณาว่าจะเดินตาม

แนวทางนี้ด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ ใน 2 ปัจจัยคือ ทุกคนรู้ถึงผล

การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา ถึงการ

ปฏิเสธรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อยๆ ใครยัง

อยู่ต่อก็จะโดนร้องยี้ ไปด้วย ตามสำานวน

ไทยที่บอกว่าทองคำาถ้าอยู่ใกล้ตะกั่วก็จะ

หมอง  และประเด็นที่ 2 คือการอภิปราย

ครั้งนี้ ความนิยมของรัฐบาลยิ่งจะตกต่ำา

ลงไปอีก เมื่อใกล้การเลือกตั้ง โอกาสที่

เห็บเหาจะโดดหนีจากหมาป่วยเกิดขึ้นได้

สูง ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ต้องคิดว่าจะ

เลือกจังหวะที่จะลงอย่างไร ตอนไหนให้

ตัวเองเสียหายน้อยที่สุด  

ถามว่า พรรค ศท.ไม่ได้ลงชื่อใน

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะสามารถร่วม

อภิปรายด้วยได้หรือไม่ ประธานวิปฝ่าย

ค้านกล่าวว่า เรื่องนี้ ได้ปรึกษาทางสภา

แล้ว ในข้อบังคับการประชุมสภาไม่มี

อะไรปิดกั้น สามารถอภิปรายได้ ส่วนจะ

ให้อภิปรายหรือไม่นั้น ตอนนี้เราเตรียม

การอภิปรายจนลงตัวหมดแล้ว แต่หาก

พรรค ศท.ประสงค์ เราจะพิจารณากัน

ดู แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประสาน

เข้ามา  

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราช 

ธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่ 

พรรค ศท.ถอนตัวจากรัฐบาล ก็หวังว่า

จะมาร่วมลงมติกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

ซึ่งหากจะให้รัฐบาลล้ม ต้องหวังมือจาก

พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ หรือ ส.ส.พรรค

เล็กบางส่วนที่ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลให้

มาร่วมกับฝ่ายค้านด้วย 

ถามว่าในส่วนของพรรคร่วมฝ่าย

ค้านกังวลเรื่องงูเห่าหรือไม่ นายสมคิด

กล่าวว่า ไม่กังวล เราเห็นชัดเจนว่าใคร

จะโหวตหนุนรัฐบาลบ้าง คงไม่มีเพิ่มขึ้น

หลังจากนี้  

นายสมคิดกล่าวว่า การที่พรรค 

ศท.ถอนตัว สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล

เริ่มอ่อนแอทุกวัน หากการอภิปรายไม่

ไว้วางใจมีเหตุผลที่ดี ก็หวังว่าพรรคร่วม

รัฐบาลบางพรรคอาจยกมือร่วมกับฝ่าย

ค้านก็ได้ เนื่องจากรัฐบาลอยู่เกิน 3 ปี

แล้ว รู้เห็นตลอดว่าอะไรถูก-ไม่ถูก ทุก

พรรคต้องระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงตัว

เอง เพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง อีก

ทั้งการเลือกตั้งซ่อมที่ลำาปาง สะท้อนให้

เห็นแล้วว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับ

รัฐบาลอย่างไร เป็นตัวเลขที่นักการเมือง

ทุกพรรคต้องสนใจว่าคะแนนแพ้ชนะ

เด็ดขาดแบบนี้มาได้อย่างไร อีกทั้งยัง

สะท้อนไปถึงสูตรคำานวณ ส.ส.หาร 500 

ที่ประชาชนเขาไม่เห็นด้วย จึงสะท้อนให้

รัฐบาลได้เห็นในทันที  

เช่นเดียวกับนายอนุสรณ์ เอี่ยม

สะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค 

พท. กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสได้แสดงจุดยืน

ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์มาโดยตลอด 

สะท้อนความล้มเหลวแทบทุกมิติของ

รัฐบาล พรรคที่เคยสนับสนุนรู้ดีว่า 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ทำาประเทศหนี้ล้น 

แม้เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ก็ทยอย

แยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ 

“เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) ก็มองเห็นถึงสัญญาณ

ลบของรัฐบาล ถ้ายังขืนพากันหาม 

พล.อ.ประยุทธ์ต่อไป การเลือกตั้งครั้ง

หน้าจะเอาอะไรไปพูดกับประชาชน และ

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ไม่ใช่

การอภิปรายตามประเพณี ไม่ใช่การ

อภิปรายเพื่อล้ม พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อให้

พรรคเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแทน 

แต่เป็นการทำาหน้าที่สะท้อนปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน นักการเมืองคน

ใด จากพรรคการเมืองใด ที่คิดจะยกมือ

ไว้วางใจพล.อ.ประยุทธ์ ต้องคิดให้ดี ผล

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ และผล

การเลือกตั้งซ่อมลำาปางครั้งหลังสุด เป็น

หลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นสำาคัญที่บ่งชี้ว่า

ประชาชนไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์

นานแล้ว” นายอนุสรณ์กล่าว  

วันเดียวกัน นายทองเนตร ดูใจ ผู้

อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ประจำาจังหวัดลำาปาง 

กล่าวถึงกรณีการร้องขอให้ตรวจสอบ

ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำาปาง 

ไม่สุจริตเที่ยงธรรมว่า ตอนนี้เรื่องอยู่ใน

ขั้นตอนของพนักงานสืบสวนสอบสวน

ที่กำาลังตรวจคำาร้องอยู่ว่าถูกต้องตาม

ระเบียบหรือไม่ ผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมเข้า

ข่ายกฎหมายระเบียบข้อใด ซึ่งเรื่องจะ

เสนอมาถึงตนในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค.นี้.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร 

กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังเทเวศร์ ทรงรับดอกไม้และของขวัญ

พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

น้ำามันปาล์ม

 

ตามต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง 

โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าจะทยอย

ปรับลดราคาน้ำามันปาล์มขวดลง 

4-5 บาท จากราคาขายปัจจุบัน

ที่ขวดละ 69-70 บาท เริ่มตั้งแต่

วันที่ 14 ก.ค.2565 เป็นต้นไป 

เพื่อให้มีราคาสะท้อนตามต้นทุน

ที่แท้จริง

“น้ำามันปาล์มขวดจะค่อย

ทยอยลดราคาตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.

2565 เฉลี่ยลดขวดละ 4-5 บาท 

ซึ่งแต่ละห้าง แต่ละร้านอาจจะ

ลดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนและ

สต๊อกเก่าที่มีค้างอยู่ แต่ยืนยัน

ว่าน้ำามันปาล์มจะต้องขายตาม

ต้นทุนที่แท้จริง หากผลปาล์มดิบ

ลดราคา น้ำามันสำาหรับประชาชน

บริโภคก็ต้องปรับลดด้วย ซึ่ง

สัปดาห์นี้จะเริ่มต้นลดก่อน และ

สัปดาห์หน้าจะทยอยลดอีก แต่

อาจไม่ได้ลดทีเดียวเป็น 10 บาท 

เพราะจะต้องดูต้นทุนสต๊อกช่วง

ที่สั่งเข้ามาประกอบด้วย” นาย

อุดมกล่าว

ก่อนหน้านี้  ประชาชน

และผู้ประกอบร้านอาหารได้ร้อง

เรียนถึงปัญหาน้ำามันปาล์มขวด

ที่ยังมีราคาแพงไม่ได้ปรับลดลง 

แม้ราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกร

จำาหน่ายจะลดมามาก โดยราคา

น้ำามันปาล์มขวดตามร้านสะดวก

ซื้อ ร้านค้าปลีก ร้านโชห่วย ช่วง

ต้นเดือน ก.ค.2565 ราคายังอยู่

ที่ขวดละ 69-70 บาท ใกล้เคียง

กับช่วง 2-3 เดือนก่อน ทั้งๆ ที่

ราคาผลปาล์มดิบลดลงมาอยู่ที่

กิโลกรัม (กก.) ละ 7-8 บาท จาก

ที่เคยสูงสุด 11-12 บาท และ

น้ำามันปาล์มดิบ กก.ละ 42.5-

43.5 บาท จาก 62-63 บาท 

และต่อมานายจุรินทร์ ได้สั่งการ

ให้กรมการค้าภายในไปหารือร่วม

กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้หาทางปรับลด

ราคาน้ำามันปาล์มขวดลงมาตาม

ต้นทุนที่แท้จริง โดยกำาหนดไว้

ว่าภายในสัปดาห์นี้ราคาจะต้อง                                                 

ปรับลดลง

ท้ังน้ี โครงสร้างการคำานวณ

ราคาประมาณการของผลปาล์ม

น้ำามัน น้ำามันปาล์มดิบ และ

น้ำามันปาล์มขวด ที่กระทรวง

พาณิชย์กำาหนดไว้เป็นราคาแนะ 

นำาให้ปฏิบัติ พบว่าหากราคาผล                                            

ปาล์มดิบอยู่ที่  กก.ละ 7.50-

7.80 บาท เท่ากับราคาน้ำามัน

ปาล์มดิบที่ กก.ละ 42.50-43.50 

บาท และหากแปลงเป็นน้ำามัน

ปาล์มขวด จะต้องขายที่ขวดละ 

57.25-58.75 บาท แต่ขณะนี้

ราคาน้ำามันปาล์มขวดที่ขายใน

ท้องตลาดยังราคาสูงถึงขวดละ 

69-70 บาท แพงกว่าโครงสร้าง

ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด

ไว้ถึง 10-12 บาท

ด้านนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ 

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด

เผยว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.-8 ก.ค.

2565 ที่ผ่านมา กรมได้บูรณา

การตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์

รับซื้อปาล์มน้ำามัน โดยระดมสาย

ตรวจเฉพาะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่

ตำารวจกองบังคับการปราบปราม

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) จัดชุด

สายตรวจ จำานวน 10 สาย ออก

ตรวจสอบเครื่องชั่ง เพื่อดูแลพี่

น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่

ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในการซื้อ

ขายปาล์มน้ำามันตามลานรับซื้อ

ทั่วเขตพื้นที่ภาคใต้  

ทั้งนี้  ผลการตรวจสอบ

เครื่องชั่งรถยนต์ ณ ลานรับซื้อ

ปาล์มน้ำามัน จำานวน 552 เครื่อง 

ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นคร                                                          

ศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่                                                        

พบผู้กระทำาความผิดตาม พ.ร.บ. 

ชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 จำานวน 47 

ราย ได้ดำาเนินการผูกบัตรห้ามใช้

เครื่องชั่ง 10 ราย เปรียบเทียบ

ปรับ 33 ราย และส่งพนักงาน

สอบสวนจำานวน 4 ราย

“จากการตรวจสอบเครื่อง

ชั่งรถยนต์อย่างเข้มงวด กรม


