
ยืดหั่นภาษีดีเซล2เดือน

ปตท.ชวยกองทุน3พันล.

จัดทําเหรียญ90พรรษาพระพันปหลวง

นายกฯงัดกลยุทธสูซักฟอก

ฝายคานปรับคิว‘ตู’ปดทาย

‘ชวน’ติดโควิดนอนรพ.

หมอโอภาสขึ้นปลัดสธ.

‘ธรรมนัส’ลา‘ปอม’ถอนยวงรัฐบาล

การแขงขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” เกม “แดงเดือด” ระหวางปศาจแดง แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับหงสแดง 

ลิเวอรพูล ครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
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ศึกในสนาม กทม.เพ�อไทย

จับตาแรงกระเพ�อมรอบสอง
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ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เตรียมเปดหัวซักฟอก 

เช� อทุกอยางจะออกมาดี แนะ ครม.ใหเก็บ

อารมณ ชี้แจงตามขอเท็จจริง ทําเอกสาร

เปนสไลดขึ้นจอ และตองรูรักสามัคคีนําพา

ประเทศชาติไปขางหนาใหได ชูผลงานแก                                                   

ยากจนนํารอง 4 จังหวัด ยืนยัน 7 ปรัฐบาล

มีผลงาน ขออยามัวแตทะเลาะกัน เก็งขอ                                                         

สอบ “จุรินทร” โดนซักฟอกหนักปมพลัง 

งาน-ของแพง บนไดเวลาแจงนอยไป ฝาย

คานจัดคิวเชือดลําดับแรก รมต.จาก “ภูมิใจ

ไทย” ลําดับสุดทายเปนของนายกฯ

เม� อวันอังคาร มีรายงานขาวจากที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจงวา ในที่

ประชุม ครม. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูประ                                                      

สานงานวิปรัฐบาล ไดรายงานเก่ียวกับวาระ

การประชุมสภา รวมถึงกรอบเวลาการ

อภิปรายไมไววางใจ พรอมแจงวาจะมีการ

อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายๆ ไป

ตามลําดับของ ครม. โดยใหฝายคานใชสิทธิ

ไดเต็มที่ สวนรัฐมนตรีขออยาใชเวลาชี้แจง

มาก เพราะเด๋ียวฝายคานจะพูดไมครบ และ

จะมารองขอตอเวลา ก็ยิ่งจะใหเสียเวลาไป

อีก

ดาน พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดกลาววา ตน

จะพูดเปดนิดหน�อย และเช� อวาเราสามารถ

ชี้แจงได ตอบได แตขอใหเก็บอารมณ เช� อ

วาทุกอยางจะออกมาเรียบรอยดี ใหเราพูด

ชี้แจงตามขอเท็จจริง

ขณะที่ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ใน

ฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

ไทยโพสต • ครม.ยืดหั่นภาษีดีเซลลิตรละ                                                    

5 บาทอีก 2 เดือน ยอมสูญ 2 หม� นลาน 

อุมประชาชนสูน้ํามันแพง เคาะลดคาธรรม 

เนียมโอน-จํานองธนาคารที่ดินเหลือ 0.01% 

ถึงป 68 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2 เทา 

หนุนจัดสัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสิน 

คาภายในประเทศถึงสิ้นป บอรด ปตท.ไฟ

เขียวเติมเงิน 3 พันลานเขากองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิงเฉพาะกิจ แบงเบาคาครองชีพ

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 12 กรก 

ฎาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง เปดเผยภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.มี

มติเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการ

คลัง ในการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต

น้ํามันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เปนระยะ

เวลา 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 21 ก.ค. ถึงวันที่ 

20 ก.ย.2565 เพ� อชวยบรรเทาความเดือด

รอนใหแกประชาชนและภาคธุรกิจในชวง

ท่ีระดับราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกยังคงทรง 

ตัวในระดับสูง

“การใชมาตรการภาษีดังกลาวเปน

เพียงมาตรการในระยะส้ัน และถาหากสถาน  

การณราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเร่ิมคล่ีคลาย 

รัฐบาลยังคงใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปน

กลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีก

น้ํามันดีเซลเพ� อไมใหกระทบตอคาครองชีพ

กรุงเทพฯ • องุนเปรี้ยว “เศรษฐกิจไทย”  

หาที่ลงพายเลือกตั้งซอมลําปาง อางเหตุยัง

รวมรัฐบาล ประกาศถอนยวงไปเปนพรรค

รวมฝายคาน “ธรรมนัส” เตรียมหาโอกาส

กราบลา “บิ๊กปอม” นายกฯ ยันมีผลงานอีก

เยอะนอกจาก 3 แกนหลักแตไมไดพูด ไม

ตอบเร� องสั่งสูตรโหวตหาร 500 “ประวิตร” 

ลั่นจบแลว “อนุทิน-จุรินทร” ยันพรอมลุย

ทุกกติกา เพ� อไทยไมยอมแพประกาศหาทุก

วิถีทางลม บอกกลัวเกิดเหตุการณซื้อขาย

นักการเมือง!

เม� อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พล.อ.  

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงระยะ

เวลาของรัฐบาลท่ีเหลืออีกประมาณ 8-9 เดือน 

นอกจากกลยุทธภาพใหญ 3 แกนหลักที่

ประกาศแลว ยังมีอะไรที่ตองทําอีกเพิ่มเติม

หรือไมวา ยังมีเร� องอ� นอีกเยอะที่ยังไมไดพูด 

และกลยุทธภาพใหญ 3 แกนหลักนั้นเปน

นโยบายมาตั้งแตตน เพียงแตมาทวนใหทุก

คนไดฟงวาอะไรที่เรากําลังเดินหนาประเทศ 

“เราทํามาตั้งหลายปแลวทั้ง 3 แกน

หลัก และยังมีอีกหลายอยางที่เราไดทําแต

ยังไมไดพูดถึง เชน การบริหารจัดการน้ํา

ทั่วประเทศ เร� องเกษตรกรก็มีการแกปญหา

ความยากจน เคยมีใครคิดบางไหมละแบบ

น้ี เรียนรูกันเสียดวยนะจะ เรียนรูดวย” พล.อ. 

ประยุทธกลาว

เม� อผูส� อขาวถามถึงสูตรคํานวณ ส.ส.                                                                    

บัญชีรายช� อหาร 500 จะทําให

ทําเนียบฯ • ครม.เห็นชอบจัดทําเหรียญเฉลิม                                                                    

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ เน� องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 12 กรกฎาคม 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก                                                                  

นายกรัฐมนตรี แถลงวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                         

(ครม.) ไดเห็นชอบการจัดทําเหรียญเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง    ในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ท้ังน้ี เพ� อเปนการเฉลิมพระเกียรติและนอม

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได ที่                                                              

พระองคทรงเปนแมของแผนดิน มีพระคุณอันประ 

เสริฐยิ่งของราษฎร ทรงเปนศูนยรวมของราษฎร

ทั้งแผนดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนา 

นัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรและความ

อุดมสมบูรณแกแผนดินตลอดมา ตลอดจนการ

สงเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลปหลากหลาย

แขนง กอใหเกิดการทํานุบํารุง สืบทอดงานศิลปะ

อยางเขมขนและตอเน� อง จนศิลปะไทยอันเปน

เอกลักษณหนึ่งของชาติสรางช� อเสียงไปยังนานา

ประเทศ และเปนการยกฐานะความเปนอยูของ

ประชาชนชาวไทย

โดยกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง จะ

ดําเนินการจัดทําเหรียญชนิดบุรุษและสตรี 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 1,679 

ราย เสียชีวิต 23 คน “บิ๊กตู” ขอคนไทย

ปองกันโควิดชวงหยุดยาว ยันไรปญหาสถาน 

การณเตียง ลั่นไมพอพรอมเพิ่ม รพ.สนาม 

“ครม.” อนุมัติตั้ง “หมอโอภาส” นั่งปลัด 

สธ. “อนุทิน” ชี้เหมาะสม “อย.” ไฟเขียว

เอกชนซื้อโมลนูพิราเวียร-แพกซ โลวิดจาย

คนไข “ปธ.ชวน” ติดโควิดเขารักษาตัว  รพ.

เม� อวันที่ 12 ก.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 1,679 ราย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

กรมหม่ืนสุทธนารีนาถราษฎรแซซอง
ภุชงคประยาตฉันท ๑๒ 

พระมิ่งขวัญนราชน เสด็จดลประทานคุณ
อเนกนับคุณาดุลย ผิวเพื่อนพิงสิพึ่งภาฯ

เฉลิมชนมนรีนาถ ผคมบาทสุกัญญา
พระไตรรัตนพิพัฒนา ประทานรักษอนรรฆเทอญ

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

นายอธิชนัน สิงหตระกูล ประพันธ

วันพุธที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9373

อิสรภาพแหงความคิด

6
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หนา...
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สกัดกวนคายา

อายัดทรัพยกวา 112 ล.

กาวไกล-คุกคามทางเพศ

โออารทุมงบ 10 ป

2 แสนลาน

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ติวรมต.คุมอารมณ
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ติว รมต.

ได้แสดงความเห็นว่า เวลาที่รัฐบาลได้รับการ

จัดสรร 11 ชั่วโมงน้อยเกินไปหรือไม่   อยาก

ให้เจรจากัน เพราะอย่างน้อยต้องได้เวลาเท่า

กนัทัง้ฝา่ยคา้นและรฐับาล พรอ้มสอบถามนาย

อนุชา นาคาศัย หากถูกพาดพิงจะสามารถใช้

สทิธิช์ีแ้จงทนัทเีหมอืนทกุครัง้ไดห้รอืไม ่ซึง่นาย

อนุชาชี้แจงว่าสามารถลุกขึ้นชี้แจงได้ตลอด

เวลาที่ถูกอภิปรายอยู่ ขณะที่นายอนุทิน ชาญ

วรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.สาธารณสขุ 

ในฐานะหวัหนา้พรรคภมูใิจไทย (ภท.) ไดแ้สดง

ความเห็นว่า การอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคล 

เมื่ออภิปรายรัฐมนตรีรายใดผ่านไปแล้วจะไม่

สามารถยอ้นกลบัมาไดอ้กี มเีพยีงนายกฯ ทีจ่ะ

ถูกพาดพิงตลอดเวลา ซึ่งต้องอยู่สภาตลอด 4 

วัน ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ได้บอกกับที่

ประชมุ ครม.ใหเ้ตรยีมพรอ้มและเตรยีมขอ้มลู

ไว้ใหด้ ีพรอ้มกบัแนะนำาวา่ ใหท้ำาเอกสารชีแ้จง

เป็นสไลด์ขึ้นจอ เพราะตนเองเตรียมไว้ระดับ

หนึ่งเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ครม. มีการ

คาดการณ์กันว่า นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ ที่

จะถูกอภิปรายเป็นหลัก นายจุรินทร์เป็นอีก

คนที่จะถูกอภิปรายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ

วิกฤตพลังงานที่ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค

บริโภคปรับตัวสูงขึ้นหลายชนิด เนื่องจากนาย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ที่รับผิดชอบเรื่องพลังงาน 

ไม่ได้ถูกอภิปรายด้วย  

รายงานขา่วแจง้วา่ ในชว่งพกัเบรกการ

ประชุม รัฐมนตรีบางส่วนได้จับกลุ่มคุยกันใน

วงเลก็ถงึเรื่องอภปิรายไม่ไวว้างใจ นอกจากจะ

เปน็การเกง็ขอ้สอบแลว้ ยงัมกีารเตอืนใหร้ะวงั

ฝา่ยคา้นอภปิรายประเดน็ใหมท่ีน่อกเหนอืจาก

ที่มีการเก็งกันไว้ ขอให้แต่ละคนจัดทีมเตรียม

ชีแ้จงทกุเรื่อง เพื่อพสิจูนว์า่อะไรคอืขอ้เทจ็จรงิ  

และมบีางคนสอบถามวา่หากฝา่ยคา้นอภปิราย

ในเรื่องที่ไมเ่ปน็ความจรงิ สามารถฟอ้งดำาเนนิ

คดีได้หรือไม่ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้แจ้งให้

รัฐมนตรีทราบว่ามีการเลื่อนการประชุม ครม.

สัปดาห์หน้า เป็นวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. ในช่วง

ท้ายการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึง

การเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า เราต้องรู้

รักสามัคคีกัน แล้วนำาพาประเทศชาติไปข้าง

หน้าให้ได้ และทุกกระทรวงควรสร้างการรับ

รู้ในรูปแบบของพรรคร่วมรัฐบาล

ทั้ ง นี้  ก่ อ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค ร ม . 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการนำา

เสนอผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวง

มหาดไทย โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า นี่คือ

หนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล มุ่งแก้ปัญหา

ความยากจน ซึ่งจะต้องทำาอย่างต่อเนื่องและ

ตามขั้นตอน โดยเริ่มที่ขั้นตอนแรก จะต้องอยู่

รอดอยา่งปลอดภยัตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

และนำาไปสู่ความยั่งยืน 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนการแก้ไข

ปัญหาความยากจนใน จ.เพชรบูรณ์ พังงา 

สุราษฎร์ธานี และอำานาจเจริญ ถือว่ามีความ

คืบหน้าในตัวอย่างนำาร่องก่อนที่จะขยายไป 

77 จังหวัด ย้ำาว่าเป็นการมองการแก้ปัญหา

ในอนาคต ไม่ไดเ้ปน็การใหเ้งนิสงเคราะหอ์ยา่ง

เดียว ซึ่งสอดคล้องกับ 3 แกนหลักของรัฐบาล

นี้ ที่ได้ทำาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบ

ด้วย 1.การทำาให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า 

ซึ่งตนเองได้เข้ามาแก้ปัญหาตั้งแต่ปีแรกของ

การทำางาน โดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มี

รายได้ปานกลาง หางบประมาณเพื่อมาดูแล

ประชาชน 2.การเร่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 

และ 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

“ทั้งหมดนี้คือหนึ่งในนโยบายหลักของ

รฐับาลนี้ในการแกป้ญัหาความยากจน ซึง่ตอ้ง

ทำาต่อเนื่อง ไม่ใช่ทีเดียวแล้วจบเลย วันนี้เป็น

ความกา้วหนา้ของ 5 จงัหวดัมาเปน็ตวัอยา่งให้

เห็น แต่ความจริงเราทำาหมด 77 จังหวัด รวม

ถงึกรงุเทพฯ นีค่อืสิง่ทีเ่รามองวา่จะทำาอยา่งไร 

ถา้แกป้ญัหาเดมิๆ ให้ไปเรื่อยๆ เขากจ็ะอยูแ่บบ

นี้ ไม่มีทางดีขึ้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้คิดออกมา

และเพิ่มจาก 3 เรื่องหลักที่พูดไปแล้ว และทำา

มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือเรื่องทำาอย่างไร

ใหป้ระเทศไทยเดนิไปขา้งหนา้ไดค้อืการหาราย

ไดเ้ขา้ประเทศใหห้ลดุพน้จากกบัดกัรายไดป้าน

กลางเพื่อเอาเงินมาดูแลกลุ่มอื่นๆ”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ถ้าเรา

มองด้วยความเป็นธรรม จะเห็นว่าสิ่งเหล่า

นี้ก้าวหน้ามามากในระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่าน

มา มันต้องทำาให้ต่อเนื่องเท่านั้นเอง ทั้งนี้ ขอ

ขอบคุณทุกคน นี่คือประเทศไทยของเรา อยู่

กันแบบนี้ช่วยกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไปได้ มันแก้

ปัญหาได้หมด ดีกว่าที่จะสร้างความขัดแย้ง 

มันแก้อะไรไม่ได้ 

นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกฯ และ

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) ใหส้มัภาษณถ์งึกรณกีารลงมตอิภปิรายไม่

ไวว้างใจจะม ีส.ส.พรรคอื่นเทคะแนนใหพ้รรค 

ภท.อกีหรอืไมว่า่ เดีย๋วตอ้งรอด ูของแบบนีบ้อก

ก่อนไม่ได้ เพราะเวลามีอะไรเกิดขึ้นช่วงเสี้ยว

วินาทีเราก็ไม่รู้ แต่เราต้องตั้งมั่นอยู่ในความ

ไม่ประมาท วันนี้เราบอกว่าเสียงพอ และไม่

ทำาการบา้นอะไรเลย ซึง่ไม่ใชก่ารบา้น ตนและ

นายศักดิ์สยามได้เตรียมไว้หมดแล้ว

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย ์ใหส้มัภาษณถ์งึการ

มีชื่อถูกอภิปรายว่า  สามารถชี้แจงได้หมดอยู่

แล้ว เพราะรู้ว่าข้อหาแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร 

ก็ชี้แจงกันไปให้ดีที่สุด เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคน

รวมถึงตน ทำางานมาแล้วอย่างหนัก น่าจะรู้

วา่อะไรเปน็จดุออ่น-จดุแขง็ เมื่อถงึเวลาทีฝ่า่ย

ตรวจสอบจะตรวจการบา้น กเ็ปน็ไปตามระบบ 

ต้องให้เขาตรวจสอบ 

เมื่อถามว่า เป็นห่วงเสียงของรัฐบาล

ที่จะสนับสนุนรัฐมนตรีที่แต่ละคนโดยเฉพาะ

จากพรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม่ นายจุติกล่าว

ว่า ให้มองในภาพรวม โดยต้องเคารพดุลพินิจ

ของ ส.ส. ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่

ในส่วนของตนเคยบอกแล้วว่าจะออกมาเป็น

อย่างไร พระเจ้าได้กำาหนดไว้แล้ว จะออกมา

เป็นอย่างไรก็รับตามนั้น

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

ในฐานะประธานวิปพรรค ก.ก. ให้สัมภาษณ์

ถึงการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อหารือ

และเตรียมการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

วา่ ในทีป่ระชมุพรรครว่มฝา่ยคา้นไดห้ารอืและ

สอบถามว่า แต่ละพรรคมีความพร้อมเพียงใด 

และได้ทบทวนเรื่องการจัดสรรเวลาอภิปราย

ให้กับแต่ละพรรคอีกครั้ง เพราะมีบางพรรค

ขอเพิม่เวลาอภปิราย และบางพรรคยงัวางตวัผู้

อภปิรายไมเ่รยีบรอ้ย สำาหรบัพรรค ก.ก. เตรยีม 

ส.ส.ที่จะอภิปรายไว้ 14 คน 

นายพิจารณ์กล่าวว่า ในที่ประชุมเห็น

ตรงกันที่จะปรับลำาดับการอภิปราย จากเดิม

ที่จะเริ่มอภิปรายนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วค่อย

ไปรัฐมนตรีคนอื่น แต่ครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วย

รัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลคือ พรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) แล้วเรียงไปยังรัฐมนตรีจากพรรค

ร่วมรัฐบาลพรรคอื่น ก่อนจะอภิปรายนายกฯ 

เปน็คนสดุทา้ย โดยตนคาดวา่การจดัลำาดบัเชน่

นี้จะช่วยเพิ่มความสนุก และทำาให้ประชาชน

เฝ้าติดตามการอภิปรายตลอดทั้ง 4 วัน.

‘ชวน’ ติดโควิด

เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,679 ราย มาจาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,809 ราย 

หายป่วยเพิ่ม 2,115 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

23,617 ราย อาการหนัก 788 ราย ใส่ท่อช่วย

หายใจ 342 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย ยอด

ผู้ติดเชื้อสะสม 4,548,533 ราย ยอดหายป่วย

สะสม 4,494,034 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 

30,882 ราย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึง

มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 13-17 ก.ค.ว่า ขอบคุณและให้กำาลังใจ

เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำางานหนักเช่นทุกครั้งที่ผ่าน

มา ประชาชนก็ต้องรักษาสุขภาพตนเองและ

ครอบครัวป้องกันโควิด-19 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนสาย

พนัธุ์ใหม ่ BA.4 และ BA.5 ไดค้ยุกบักระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) แล้ว โรคนี้ถึงแม้จะติดง่าย

ขึน้ แพร่ไดร้วดเรว็ แตอ่นัตรายไมม่ากนกั โดย

เฉพาะถา้เราฉดีวคัซนีครบถว้น ความเสีย่งกจ็ะ

ลดลงมาก วนันีม้สีถติกิารตดิเชือ้โดยการตรวจ 

ATK มากขึ้น ที่ส่วนใหญ่รักษาตัวที่บ้าน ให้ยา

กันก็หายกันไป ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ.ก็ติดแล้ว ก็บอก

ว่า 4-5 วันก็หายโดยการทานยา ฉะนั้นจึงมี

อยู่ 2 ส่วน คือส่วนที่ขึ้นทะเบียนและลงระบบ

อยู่ในยอด วันละ 1,000-2,000 คน อีกส่วนก็

คอืตรวจ ATK แล้วรกัษาอยูท่ี่บา้น สำาคัญทีส่ดุ

คือการฉีดวัคซีน 

“ตัว เลขผู้ เสียชีวิตอยู่ ในเกณฑ์ต่ำ า 

ประมาณ 20 คนตอ่วนั แสดงวา่เราควบคมุได ้

ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ผู้ที่ไม่ฉดีวัคซนีหรอืฉีดไม่ครบ 

และกลุ่ม 608 รวมถึงเตือนไปยังกลุ่มนักเรียน 

นักศึกษาให้ ไปฉีดวัคซีนกันเพื่อตัวเอง เพื่อ

ครอบครัวจะได้ไม่เสียใจกัน ส่วนเรื่องอัตรา

การครองเตียง ตอนนี้ ไม่มีความกังวลแล้ว 

เพราะสถานการณเ์ปลีย่นไป ยนืยนัเตรยีมการ

ไว้พร้อม ถ้าไม่พอยังไงก็ตั้งโรงพยาบาลสนาม

ได้” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ถามว่า ครม.มีการแต่งตั้ง นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็น

ปลัด สธ. ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แล้วมี

ปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็คนเก่าเขาจะเกษียณ 

เขาก็ตั้งใหม่

มีรายงานว่า ในช่วงท้ายการประชุม 

ครม. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรารภในที่ประชุม

ว่า ช่วงนี้มีวันหยุดยาวเยอะ แต่ละคนต้อง

ลงพื้นที่พบปะผู้คนจำานวนมาก ขอให้ใช้ความ

ระมัดระวัง อย่าให้ติดเชื้อโควิด-19  รวม

ทั้งในการประชุม ครม.ยังได้อนุมัติแต่งตั้ง 

นพ.โอภาสตามที่ สธ. เสนอให้ดำารงตำาแหน่ง

ปลัด สธ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป 

นายอนทุนิชีแ้จงการแตง่ตัง้ นพ.โอภาส

ว่า ได้เสนอรายชื่อตามความเห็นของปลัด

กระทรวงคนปจัจบุนั โดยคำานงึถงึความเหมาะ

สม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ อาวุโส 

สำาหรับนโยบายสำาคัญที่ปลัดกระทรวงคน

ใหม่จะต้องมาสานต่อก็คือการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขและสุขภาพของคนไทยให้ดียิ่ง

ขึ้น เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ

นายอนทุนิกลา่ววา่ สำาหรบัสถานการณ์

โควิดที่มีการตั้งข้อสังเกตมีการติดเชื้อรายวัน

เพิม่มากขึน้นัน้ สธ.อยากใหป้ระชาชนรบัวคัซนี

เข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย 

โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพพบปะผู้คนจำานวนมาก

ในสถานทีแ่ออดั สามารถพจิารณารบัวคัซนีได้

ถึงเข็มที่ 5 ซึ่งจากสถิติในคนสุขภาพปกติที่ได้

รับวัคซีนไปแล้วถึง 5 เข็ม จะไม่มีอาการป่วย

หนักหากติดเชื้อ 

“ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อรับวัคซีนกระตุ้น

ภมูคิุม้กนัมากขึน้ ประกอบกบัมผีูต้ดิเชือ้ทีร่กัษา

หายเป็นการกระตุ้นภูมิตามธรรมชาติแล้ว จะ

เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ซึ่งเป็นการยับยั้ง

การแพร่ระบาดไปในตัว” นายอนุทินกล่าว

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุร

โชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนยา

โมลนูพิราเวียร์และยาแพกซ์ โลวิดที่ ใช้ ใน

การรักษาโควิด-19 ว่า ยังขึ้นทะเบียนใช้ใน

ภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกับทั่วโลก แต่เมื่อยา

ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว สถาน

พยาบาลเอกชนก็สามารถจัดซื้อยาดังกล่าวมา

ใช้รักษาผู้ป่วยได้ หากบริษัทผู้ผลิตมียาที่ขาย

ให้ได้ อย่างไรก็ตาม การสั่งจ่ายยาดังกล่าว

ของสถานพยาบาลให้กับผู้ป่วยโควิด-19 จะ

ต้องเป็นไปตามแนวทางการรักษาที่ออกโดย

กรมการแพทย์ สธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์ได้

ออกแนวทางเวชปฏบิตั ิการวนิจิฉยั ดแูลรกัษา 

และปอ้งกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล กรณีโค

วดิ-19 สำาหรบัแพทยแ์ละบคุลากรสาธารณสขุ

ฉบบัปรบัปรงุใหม ่ครัง้ที ่24 วนัที ่11 ก.ค.2565 

โดยความร่วมมือของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนทีมแพทย์ที่

ปฏิบัติหน้างานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-

19 ไดท้บทวนและปรบัแนวทางการดแูลรกัษา

ผู้ป่วยตามข้อมูลวิชาการในประเทศและต่าง

ประเทศ ซึ่งการรักษาผู้ติดโควิด-19 แบ่งเป็น 

กลุ่มตามความรุนแรงของโรคและปัจจัยเสี่ยง

วนัเดยีวกนั นายชวน หลกีภยั ประธาน

รัฐสภา กล่าวว่า ตนติดเชื้อโควิดและเข้า

รักษาตัวที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี แต่อาการ

ไม่รุนแรง โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 

รู้สึกอ่อนเพลีย หลังเดินทางไปเยี่ยมนายเทพ

ไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์ ที่เรือนจำานครศรีธรรมราช เมื่อ

มาถึงสภาจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิให้ 

ตอนนั้นยังปกติ  

“เมื่อเช้าวันนี้ (12 ก.ค.) ตื่นขึ้นมายังมี

อาการอ่อนเพลีย ซึ่งแตกต่างจากครั้งท่ีแล้วที่

เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหนาวสั่น ซึ่งเป็น

อาการติดเชื้อในกระแสเลือด  จึงนำาเอทีเคมา

ตรวจด้วยตัวเอง ปรากฏว่าขึ้น 2 ขีด จึงตรวจ

ซ้ำาอีกครั้ง ก็ยังขึ้น 2 ขีด จึงมั่นใจว่าน่าจะติด

เชื้อโควิด-19 จึงไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล

รามาธิบดี ซึ่งแพทย์ขอให้พักรักษาตัวที่ โรง

พยาบาล 2-3 วัน จากนั้นจะกลับไปรักษา

ตัวที่บ้านพัก เชื่อว่าทันอภิปรายไม่ไว้วางใจ” 

ประธานรัฐสภาระบุ.

ยืดหั่นภาษี

ของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟู

เศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นายอาคมระบุ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี

กรมสรรพสามิต กล่าวว่า ตามที่กระทรวง

การคลังมอบหมายให้กรมสรรพสามิตดำาเนิน

มาตรการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจาก

สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น 

จนส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและ

ต้นทุนในการประกอบกิจการต่างๆ โดยปรับ

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2565 เป็นต้นมา โดย

มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ก.ค.

2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำามัน

ดิบในตลาดโลกผันผวน และยังคงทรงตัวใน

ระดับสูง ทำาให้ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลปรับ

ตัวสูงขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน

และภาคธุรกิจ 

ดังนั้น จำาเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษี

ไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อช่วยลดระดับราคาขาย

ปลีกของน้ำามันดีเซลไม่ให้สูงจนกระทบต่อ

ภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ จึงเสนอปรับลดอัตราภาษีสินค้า

น้ำามนัและผลติภณัฑน์้ำามนัประเภทน้ำามนัดเีซล

ลงลิตรละ 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 

2565 ถึง 20 กันยายน 2565

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีกลา่ววา่ กระทรวง

การคลังได้จัดทำาประมาณการสูญเสียรายได้ 

และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรมสรรพ

สามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้า

น้ำามันและผลิตภัณฑ์น้ำามันลดลงประมาณ 

10,000 ล้านบาท/เดือน คาดว่าจะสูญเสียราย

ได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีเปิด

เผยด้วยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระ

ราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) 2 ฉบับ โดยเป็นมาตรการ

ภาษเีพื่อสนบัสนนุการจดัอบรมสมัมนาภายใน

ประเทศ จัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า

ภายในประเทศ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง ตั้งแต่ 15 

ก.ค.-31 ธ.ค.65 สำาหรับสาระสำาคัญของร่าง 

พ.ร.ฎ.ทั้ง  2 ฉบับ ดังนี้ 

1.ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) 

พ.ศ..... กำาหนดยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล เปน็

จำานวน 2 เทา่ของทีจ่า่ยจรงิ สำาหรบัการอบรม

สมัมนาทีจ่ดัในจงัหวดัทอ่งเทีย่วรอง หรอืพืน้ที่

ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ

กำาหนด และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

จำานวน 1.5 เท่า สำาหรับการอบรมสัมมนาใน

พื้นที่อื่นๆ สำาหรับรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วัน

ที่ 15 ก.ค.-31 ธ.ค.65 2.ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ..... กำาหนดยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล เป็นจำานวน 2 เท่าของที่จ่าย

จริง ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

สำาหรับที่ใช้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการ

ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ 

หรือการแสดงสินค้าภายในประเทศ โดยต้อง

มีหนังสือรับรองจากผู้จัดว่าได้เข้าร่วมงาน

จริง สำาหรับรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 15 

ก.ค.-31 ธ.ค.65 

ทัง้นี ้เพื่อเปน็การกระตุน้เศรษฐกจิและ

ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 

ทีเ่คยเหน็ชอบมาตรการเรง่ดว่นเพื่อชว่ยเหลอื

ประชาชนและภาคธรุกจิจากสถานการณร์าคา

พลงังาน ซึง่คาดวา่จะมบีรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น

นติบิคุคลใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษ ีจาก 2 รา่ง 

พ.ร.ฎ.ดังกล่าว รวมแล้วประมาณ 7,750 ราย 

โดยรัฐจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพียง 455 ล้านบาท แต่สามารถช่วยเอกชน

ลดค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงิน

ได้ถึง 2,275 ล้านบาท 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.

อนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน สำาหรับกรณีการโอน

และการจำานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ

มหาชน) หรือ บจธ. จากอัตราร้อยละ 2 และ

ร้อยละ 1 เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน

ถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้

ไป ถึงวันที่ 7 มิ.ย.2568 ทั้งนี้ การลดหย่อนค่า

ธรรมเนียมดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565-

2568 คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ

หลายหมื่นล้านบาท แต่จะเป็นโยชน์อย่าง

ยิ่งในการช่วยลดค่าใช้จ่ายการจดทะเบียน

และการทำานิติกรรมของประชาชน อีกทั้งยัง

เป็นการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม

และยั่งยืนแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

วันเดียวกัน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะ

กรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินเข้า

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษเพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจาก

สถานการณ์วิกฤต เป็นจำานวนเงินเดือนละ 

1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน รวม

ทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท สนับสนุนภาครัฐใน

การแบ่งเบาภาระค่าพลังงานของประชาชน 

รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของ

ประเทศ ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตด้าน

พลงังานตัง้แตป่ ี2564 เปน็ตน้มา ปตท.ไดช้ว่ย

แบ่งเบาภาระต้นทุนค่าครองชีพด้านพลังงาน

ให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 14,800 ล้านบาท

ปตท. ในฐานะบรษิทัมหาชนและหนว่ย

งานรัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ส่งผลกระทบต่อ

ภาพรวมเศรษฐกิจและภาคประชาชนของ

ประเทศในวงกว้าง จึงได้ช่วยเหลือประชาชน

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ 

ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีราย

ได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร 

ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การตรึงราคาขาย

ปลีกช่วยเหลือกลุ่มผู้ ใช้รถ NGV ส่วนบุคคล 

และผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ทั้งในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรึงราคาขายปลีก

น้ำามันหน้าสถานีบริการ จัดหาน้ำามันดิบเพื่อ

เพิม่ปรมิาณสำารอง ตลอดจนชว่ยบรรเทาภาระ

ตน้ทนุของการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

(กฟผ.) ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ปตท.ยัง

ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อ

ชว่ยเหลอืสงัคมจากวกิฤตโควดิในโครงการลม

หายใจเดียวกันกว่า 1,046 ล้านบาท.

กนนำาพรรค-แกนนำาภาค กทม.พรรคเพื่อไทย ร่วม

แถลงข่าวเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 21 เขต จาก 

33 เขตเลือกตั้ง ก่อให้เกิดมุมมองทางความคิดแบ่งแยก

ออกเป็น 2 ส่วน มีทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ปมการ

ประกาศว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คนใหม่ แทน ส.ส.คนเดิม และการยังไม่

เปิดผู้สมัครอีก 12 เขต ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยใน

แวดวงเพื่อไทย 

แกนนำาพรรคเพื่อไทยภาค กทม. อาจมองในแง่มุมพรรค

เพื่อไทยเอาจริงใส่ใจทุกพื้นที่ทั้งใน กทม. ต่างจังหวัด นำาไปสู่เป้า

หมาย ‘แลนด์สไลด์’ จึงทยอยเปิดตัวผู้สมัครที่มีการสรรหาแล้ว

เสร็จ เป็นการตอกย้ำา ไม่ว่าการเลือกตั้งจะมาถึงในช่วงเวลาใด แต่

เพื่อไทยพร้อมตลอดเวลา  

เมื่อกระแสผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) พรรคเพื่อไทยกำาลังดี ไม่เคยชนะมากสุด กวาดมามากสุด 

20 เขต จาก 50 เขต และว่าที่ผู้สมัครในโซนอื่นๆ ได้เปิดตัวไป

หลายเขต จึงถึงคิว กทม.ที่จะต้องเปิดตามมา ด้านหนึ่งคือ การ

ล็อกผู้สมัครทั้งคนหน้าใหม่ หน้าเก่า ‘ไม่ให้ไปไหน’ แต่อีกมุม 

เป็นการส่งสัญญาณ คนที่ ‘ใจไม่อยู่กับพรรค’ ขอให้เตรียมเลือก

เส้นทางเดินทางการเมืองของตัวเองไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลย  

ทว่าในอีกแง่มุม เกิดการตั้งคำาถาม การชิงเปิดตัวไปก่อน 

ถ้านับเวลารัฐบาลประยุทธ์อยู่ครบวาระ เหลืออีก 7-8 เดือน ถือว่า

เร็วเกินไป การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ ผู้สมัครบางคนที่เปิดตัวไป 

ถูกสปอตไลต์ฉายส่องทันที ทั้งจากคนนอกพรรค ในพรรค  

ผู้สมัครหน้าใหม่ถูกตรวจสอบประวัติยิบ ขุดคุ้ยเรื่องราวใน

อดีต บางเรื่องอาจโดนคู่แข่งขันเปิดแผลโจมตี ทำาลาย การเปิดตัว

ก็เป็นเพียงการันตีเบื้องต้นจากพรรคเพื่อไทย แต่ไม่มีอะไรแน่นอน 

100 เปอร์เซ็นต์ ตราบใดที่ยังไม่ไปยื่นใบสมัครลงรับเลือกตั้ง 

ระหว่างทางอาจมีการปรับเปลี่ยนอีกรอบ ดีไม่ดีผู้พลาดหวังจาก

พรรคเพื่อไทย บางเขตเปิดช่องให้บางพรรคในปีกประชาธิปไตยชิง

ตัวผู้สมัครเบอร์ 2 ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลดึงไปร่วมงาน ถ้าวาง

ยุทธศาสตร์เดินเกมทางการเมืองถูก อาจได้ ส.ส.เขตนั้นๆ ไปเพิ่ม 

หรืออย่างน้อยก็นำาไปเพิ่มคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคตัวเองก็ยังได้  

การเปิดตัวผู้สมัครเพียง 21 เขต จาก 33 เขต สะท้อนให้เห็น

ถึง Agenda เมื่อเพื่อไทยเลือกวางเป้าหมายแลนด์สไลด์ กลับเปิดตัว

ไปแค่ 2 ใน 3 อีกนัยหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความไม่พร้อมทั้งหมด แต่

เพื่อเอากระแส จึงขอเปิดนำาร่องเรียกกระแส เช็กเรตติงเอาไว้ก่อน    

การุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง กทม. พรรคเพื่อไทย เจ้าของ

พื้นที่เดิมถึงกับสะท้อนผ่านเฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า  

- ยังเป็น ส.ส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย / ไม่เคยโหวตสวน ไม่

เคยรับกล้วย / การเลือกตั้ง ส.ก.ครั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยก็ส่งอดีต

ผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามมาลงในนามพรรค   

- สิ่งที่ได้รับมาตลอด หลังจากที่ประธานยุทธศาสตร์พรรคคน

เก่าได้ลาออก คือการถูกเมินจากพรรค ไม่ถูกเรียกให้ไปทำากิจกรรม

ทางการเมืองใดๆ ของพรรค  

- พรรคการเมืองก็ต้องเป็นสถาบันทางการเมือง ที่ต้องเป็นที่

พึ่งที่หวังให้กับประชาชน สนับสนุนคนทำางานให้

ได้ทำางาน ไม่ใช่ทำาตามคำาสั่งคนเพียงไม่กี่คน ที่

บัญชาการอยู่ในห้องแอร์ / ตัวผมไม่ศรัทธาผู้ใหญ่

บางคน ที่ไม่มีมารยาททางการเมือง 

‘ประเสริฐ จันทรรวงทอง’ เลขาธิการพรรค

เพื่อไทย ชี้แจงถึงเหตุผลการคัดเลือกผู้สมัคร 

ส.ส.ดอนเมือง ว่า  

‘1.พฤติกรรมนายการุณ ซึ่งเป็น ส.ส.เดิม

ของพรรคกว่าครึ่งปีที่ผ่านมา ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม หรือร่วมกิจกรรมใดของพรรคเพื่อไทย

เลย 2.มีพฤติกรรมเป็นที่ประจักษ์ว่า ไปร่วม

กิจกรรมกับพรรคการเมืองพรรคอื่น โดยมีหลัก

ฐานพิสูจน์ พรรคเพื่อไทยจึงมีความจำาเป็นต้อง

สรรหาตัวแทนประจำาเขตดังกล่าวแทนนาย             

การุณ’ 

ในแวดวงนักเลือกตั้งรับรู้กันอยู่แล้วว่า ถึงอย่างไรสมัยหน้า  

การุณจะไม่อยู่กับเพื่อไทยแน่นอน แต่ในช่วงการเลือกตั้ง ส.ก.ยังเป็น

ปมคาใจ การดึงตัวผู้สมัครที่เคยเป่านกหวีด จับมือฝ่ายตรงข้าม ขับไล่

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาลงสมัครจนได้รับเลือกตั้งในที่สุด ไม่เท่านั้นการ

วางแผนหาเสียง เมื่อรู้ว่าแกนนำาและผู้สมัครคนสำาคัญจากอีกพรรค

จะไปลงพื้นที่หาเสียง แต่พลพรรคเพื่อไทยชิงปาดหน้าไปเดินตลาดหา

เสียง ก่อนหน้าไม่กี่อึดใจ โดยที่ให้คณะผู้หาเสียงลงไปลุยในพื้นที่ จน

บางครั้งเกือบเกิดเหตุปะทะ  

เป็นเพียงบางแง่บางมุมที่มีการบอกต่อๆ กันมา อันเป็นเหตุไม่

ลงรอย ที่ดูเหมือนว่า เฉพาะแกนนำาพรรคบางคนกับการุณ นับวันจะ

ทวีความบาดหมางรุนแรง ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ ทำาท่าจะจบไม่สวย 

จากกันไม่ดี และไม่ได้มีเพียงเฉพาะกรณี เก่ง-ดอนเมือง แต่ยังรวมไป

ถึง หมวดป๊อป-น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.สายไหม พรรคเพื่อไทย 

ที่ถูกหมายหัวจากแกนนำาบางคนในเพื่อไทยเช่นกัน ถึงอย่างไร

สมัยหน้า 2 ส.ส.มีแนวโน้มสูงคงจะโบกมือลาครอบครัวเพื่อไทย 

นอกจากนี้ในส่วนของอดีตผู้สมัครเดิมที่ยังไม่ประกาศออกมา 

หลายเขตมีแนวโน้มสูงที่จะเปลี่ยนตัวผู้สมัคร นาทีนี้ยังต้องลุ้นกัน

หนัก ไม่มีอะไรการันตีในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะได้ลง

สนามในนามพรรคเพื่อไทยหรือไม่ 

นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางขุนเทียน พรรคเพื่อไทย และแกน

นำาคนเสื้อแดง โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเป็นห่วงภรรยา ซึ่งเป็นผู้

สมัครเดิมในเขตนี้ว่า  

“..ขอใช้พื้นที่นี้เรียนว่า ไม่มีอะไรครับ ทุกอย่างเป็นไปตาม

ขั้นตอนของกระบวนการของพรรค วันนี้ผมและคุณกมลพัฒน์    

ปุงบางกะดี่ ยังยึดมั่นในความถูกต้อง เสมอภาค ยังยืนหยัดฝ่าย

ประชาธิปไตยและยังอยู่พรรคเพื่อไทย เลือดสีแดงยังเข้มข้น ภาพ

ทรงจำาในการต่อสู้กับทุกท่านยังตรึงใจติดตา ภาพการถูกจองจำา

ตอนถูกล่ามโซ่ยังคอยเตือนจิตสำานึกวิญญาณแห่งความเป็นตัวตน 

ส่วนคำาถามมากมาย ทำาไม..? ทำาไม..? ทำาไม..? ทำาไมคน

นั้นไม่เคยเห็นหน้า ทำาไมคนนั้นเคยอยู่พรรคนั้น ทำาไมคนนั้นอยู่ดีๆ 

ก็ได้ลง ทำาไม..ทำาไม? ขอบคุณและเข้าใจในความรู้สึกของทุกท่าน

ที่ห่วงใยครับ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบกติกาขององค์กร 

ผมเชื่อว่าเร็วๆ นี้จะมีคำาตอบที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน ขอบคุณด้วย

จิตคารวะ” 

เพียงแค่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.รอบแรก 21 เขต จาก 33 

เขต ก่อให้เกิดการตั้งคำาถาม แรงสั่นสะเทือนพุ่งตรงไปยังแกนนำา

ภาค กทม.พรรคเพื่อไทย ส่วนอีก 12 เขตที่เหลือ กำาลังจะทยอย

เปิดตามมา เริ่มมีสัญญาณความคุกรุ่น เพราะถ้ามีการจัดสรรปัน

ส่วนกันเพียงเฉพาะกลุ่มก๊วน คงจะเกิดแรงกระเพื่อมซัดถล่มเพื่อ

ไทยอีกรอบอย่างแน่นอน. 

ศึกในสนาม กทม.เพื่อไทย 

จับตาแรงกระเพื่อมรอบสอง แ
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ลายพรรคการเมืองอาจกำาลังวุ่นวาย เตรียมรับมือสู้

ศึกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำาลังจะเกิด

ขึ้นในสัปดาห์หน้า

ส่วนพรรคการเมืองเกิดใหม่ที่ยังไม่มี ส.ส.ในสภา แต่

หมายมั่นจะมีผู้แทนในการเลือกตั้งครั้งหน้า จังหวะนี้เป็น

โอกาสเดินสายพบปะพูดคุย แนะนำาตัวกับประชาชน

ความเคลื่อนไหวของ “พรรคกล้า” ที่มี “กรณ์ จาติก

วณิช” เป็นหัวหน้า และมี “อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” เป็น

เลขาธิการพรรค เด็กเก่าค่ายประชาธิปัตย์ แต่ขอแยกตัวออก

มา เพราะต้องการทำาการเมืองตามแนวคิดของตัวเอง

หลายแคมเปญที่พรรค

ปล่อยออกมา สังคมขานรับดี  

ตั้งแต่ล่าชื่อหักเงินเดือน ส.ส. 

โทษฐานไม่ยอมทำาหน้าที่จนสภา

ล่ม ต้องรับผิดชอบ

และที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆ 

ดังเปรี้ยงปร้าง ก็ประเด็น  “กรณ์” 

แถลงเขย่าราคาน้ำามันที่สูงเกิน

กว่าเหตุ พุ่งเป้าทุบรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องจนรัฐบาลอยู่เฉยต่อไป

ไม่ได้ ออกมาแอ็กชันโน่นนี่ลด

โทนอารมณ์ผู้คนในสังคม ล่าสุด 

เห็น “หัวหน้าพรรคกล้า” หย่อนสติกเกอร์ “ลดค่ากลั่น = ลด

ค่าน้ำามัน” ใส่ซองจดหมายจ่าหน้าถึง นายกรัฐมนตรี              

ขณะที่ลูกพรรคกำาลังง่วนเกี่ยวกับการกีฬา เช่น “โค้ช

กานต์” กานต์ เพชรบูรณ์ พรรคกะจะส่งสมัครชิงเก้าอี้ 

ส.ส.พังงา เลยทำาหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวพังงา ว่า 

ตอนนี้มีการผลักดันกลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ปี 

2025 แต่กลับเสนอเพียง 3 จังหวัด คือ ตรัง  กระบี่ ภูเก็ต ไม่มี

พังงา จึงอยากให้ผลักดันจังหวัดนี้ให้ได้มีส่วนร่วมด้วย ทั้งที่

เป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดกันกับภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง

ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก และสนามกีฬาก็มีความพร้อม

ส่วน “วิเวียน จุลมนต์” รองโฆษกพรรคกล้า ก็ใช้ โอกาส

ทีมฟุตบอลระดับโลก มาเปิดศึกปะทะแข้งที่สนามราชมังคลา

กีฬาสถาน สนับสนุนตามที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) เสนอจะปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถาน และมี

แผนสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับกลุ่ม

ประเทศอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก 2034

เธอบอกว่า เป็นเรื่องดีที่จะมีการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อ

รองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลก ซึ่งนอกจากฟุตบอลโลก

แล้วยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดกีฬาอื่นๆ ได้อีกหลายรูปแบบ 

ดังนั้น จึงอยากฝากถึงกรรมาธิการงบประมาณให้ความสำาคัญ

จัดสรรงบประมาณเรื่องนี้ด้วย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นเจ้าภาพ

หลัก หากอาเซียนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2034

อืม ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า ประชาชนก็จะมีอีกหนึ่ง

ตัวเลือก.

 มินน่ีเมาธ์ 

ผลักดันกีฬา

ห

โต้ข่าว‘ซิโนไทย’ได้ประโยชน์กัญชง

‘ไทย-ศรีลังกา’ ณ พุทธะ

วิเวียน จุลมนต์

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ตรงกับข้ึน ๑๕ ค่ำา เดือน ๘ เป็นวันเพ็ญอาสาฬหะเมื่อ  ๒๖๑๐ 

ปี ล่วงมาแล้ว

วันน้ี “พระพุทธองค์” หลังทรงตรัสรู้ “อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” 

คือ ญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้เป็น “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่

ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี 

สำาหรับไทย อันเป็นประเทศ “ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา” ท่ีดำารง

คงอยู่และต้ังม่ันในปัจจุบัน

 เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑ คณะสังฆมนตรี กำาหนดให้เป็นวันสำาคัญทาง

พระพุทธศาสนา เรียกว่าวัน “อาสาฬหบูชา”

“จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์” นายกฯ ขณะน้ัน ประกาศให้เป็น “วัน

หยุดราชการ” ด้วย

“เหตุการณ์สำาคัญ” ท่ีเกิดในวันอาสาฬหะดังย่อ ดังน้ี

-เป็นวันแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ

-เป็นวันแรกท่ีพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศ

สัจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ

เป็นวันท่ีพระอริยสงฆ์สาวก “องค์แรก” บังเกิดข้ึนในโลก คือ “พระ

อัญญาโกณฑัญญะ” 

ได้รับประทาน “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ในวันน้ัน

-เป็นวันแรกท่ีบังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ 

พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เอาล่ะ....

บุญก็รู้ บาปก็รู้ กันดีแล้ว ฉะน้ัน วันน้ี เรามาคุยกันในมุมอื่นบ้าง

พุทธศาสนาเข้ามาเมืองไทยต้ังแต่เมื่อไหร่ คงอยากรู้กัน  พูดแล้ว

ก็ยอกย้อนในความซ้อนซับของภูมิภาคน้ี  

สรุปเอาท่ีชัดๆ ก็ต้ังแต่ยุคอาณาจักรสุโขทัยสมัย “พ่อขุน

รามคำาแหงมหาราช” เรื่อยมา!

แพร่เข้ามาจากศรีลังกา และ “พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช” ทรง

เลื่อมใสศรัทธา ยกเป็นศาสนาหลักชาติ

“พ่อขุนรามคำาแหง” คือพระผู้รวบรวมแผ่นดินเป็น “ราช

อาณาจักรไทย” เมื่อ ๘๐๐ ปีล่วงมาแล้ว 

พระพุทธศาสนาน้ัน ทุกคนก็รู้ว่า กำาเนิดจากประเทศอินเดีย แล้ว

แพร่เข้าไปสู่ศรีลังกาต้ังแต่เมื่อไหร่?

ก็หลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ๒๓๖  ปี 

“พระเจ้าอโศกมหาราช” พระผู้ทรงคุณในการทำานุบำารุงเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ในการสังคายนาพระวินัยคร้ังท่ี ๓  ในอินเดีย 

พระองค์ทรงส่งพระเถระผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย แยกเป็น ๙ 

สาย ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ

๑ สายใน ๙ สายน้ัน นำาโดย “พระมหินทเถระ”

ได้มาท่ีเกาะของชาวสิงหล คือ “ประเทศศรีลังกา” ท่ีกำาลังล้ม

ละลายจากพิษเศรษฐกิจและประชาชนลุกฮืออยู่ขณะน้ีน่ีแหละ

ควรทราบว่า หลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ๗๐๐ ปี 

พระพุทธศาสนาก็ถูกคนต่างศาสนา ต่างลัทธิ-นิกาย บุกเข้ามาฆ่า ทำาลาย และ

เผาผลาญวัดวาอาราม จนพระพุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดีย

การงอกเงยและงอกงามข้ึนมาอีกคร้ังของพระพุทธศาสนาในโลกใบน้ี

นอกจากคุณูปการย่ิงใหญ่ของนักสำารวจชาวอังกฤษ สมัยอังกฤษ

ปกครองอินเดีย ท่ีร้ือฟ้ืนพระพุทธศาสนา “จากซาก” ท่ีสำารวจพบและขุดข้ึน

มาให้ปรากฏบนดินอีกคร้ังแล้ว

การท่ีพระศาสนาและพุทธสถานในอินเดีย จาก “หน่อพุทธ” ท่ีจมหาย 

ได้แตกยอดข้ึนมาอีกคร้ัง 

จนสถานท่ีสำาคัญทางพุทธศาสนา......

 โดยเฉพาะ “พุทธคยา” กลับมาเป็นของชาวพุทธอีกคร้ังได้น้ัน เรา

ต้องกราบบูชาพระคุณท่าน

“อนาคาริก ธรรมปาละ” ชาวศรีลังกา 

ท่านผู้น้ี เป็นบุคคลสำาคัญท่ีสุดในการ “ร้ือฟ้ืนพระพุทธศาสนา” ท่ีจม

หายในอินเดียให้ผุดข้ึนมา และเป็นผู้เรียกร้องเอาพุทธสถานในอินเดียกลับ

มาเป็นของชาวพุทธ

“ดอน เดวิด เหวะวิตารเน” หรือท่านธรรมปาละ ท่านเป็นคนตระกูล

ร่ำารวย นับถือพุทธศาสนา 

การท่ีท่านเดินทางไปพุทธคยา เพราะแรงดาลใจจากได้อ่านบทความ

ของ “เซอร์ เอดวินด์ อาโนลด์” ท่ีเดินทางไปพุทธคยา แล้วสลดหดหู่กับสภาพ

ท่ีเห็น จึงได้นำามาเขียน

ราวๆ ๑๓๐ กว่าปีท่ีแล้ว ท่านธรรมปาละได้อ่าน ก็เกิดความรู้สึก ชวน

พระโกเซน คุณรัตนะ ชาวญ่ีปุ่นเดินทางไปดูพุทธคยา “สถานท่ีตรัสรู้” ของ

พระพุทธเจ้าทันที

และท่านธรรมปาละ บันทึกเหตุการณ์ตอนน้ีว่า...

“หลังจากขับรถออกมาจากคยา 6 ไมล์ (ประมาณ 10  กม.) พวกเรา

ได้มาถึงสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ภายในระยะทาง 1  ไมล์ ท่านสามารถเห็นซากปรัก

หักพังและภาพสลักท่ีเสียหายเป็นจำานวนมาก 

ท่ีประตูทางเข้าวัดของพวกมหันต์ (นักธุรกิจการค้าในรูปนักบวช

ฮินดูซ่ึงร่ำารวย-เปลว) ตรงหน้ามุขท้ังสองด้าน มีพระพุทธรูปปางสมาธิและ

ปฐมเทศนาติดอยู่ จะแกะออกได้อย่างไร 

พระวิหารท่ีศักด์ิสิทธ์ิ พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนบัลลังก์ งดงาม

มาก ซ่ึงแผ่ไปในใจของพุทธศาสนิกชนสามารถทำาให้หยุดน่ิงได้ ช่างอัศจรรย์

จริงๆ 

ทันใดน้ันเอง ข้าพเจ้าได้มานมัสการพระพุทธรูป ช่างน่าปล้ืมอะไร

เช่นน้ี เมื่อข้าพเจ้าจรดหน้าผาก ณ แท่นวัชรอาสน์  แรงกระตุ้นอย่างฉับ

พลันก็เกิดข้ึนในใจ 

แรงกระตุ้นดังกล่าวน้ัน กระตุ้นให้ข้าพเจ้าหยุดอยู่ท่ีน่ี และดูแลรักษา

พุทธสถานอันศักด์ิสิทธ์ิ อันเป็นสถานท่ีต้ังแห่งต้นพระศรีมหาโพธ์ิ 

ซ่ึงเจ้าชายศากยะสิงหะ (พระสิทธัตถะ) ได้ประทับตรัสรู้ และเป็น

สถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิอย่างไม่มีท่ีแห่งใดในโลกมาเทียมเท่าน้ี

เมื่อมีแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าถามท่านโกเซน คุรุรัตนะ ว่า ท่านจะร่วม

มือกับข้าพเจ้าหรือไม่

 ท่านได้ตอบตกลงอย่างเต็มใจ และมากไปกว่าน้ันท่านเองก็มีความ

คิด เช่นเดียวกัน เราท้ังสองสัญญากันอย่างลูกผู้ชายว่า

‘พวกเราจะพักอยู่ท่ีน้ี จนกระท่ังมีพระสงฆ์บางรูปมาดูแล สถาน

ท่ีแห่งน้ี’ ”(วิกิพีเดีย)

ธรรมปาละต่อสู้กับแรงต้านทานชนิดชีวิตแลก ท้ังทางการเมือง 

การศาสนา และท้ังจากพวกมหันต์ 

ท่านเดินทางไปประเทศต่างๆ เกือบท่ัวโลก ท้ังเผยแผ่พุทธธรรม 

พร้อมขอความสนับสนุนเรียกร้องเอาพุทธสถานเหล่าน้ันกลับคืนมาเป็น

ของชาวพุทธ

ท่านใช้เวลากว่า ๓๐ ปี จึงพบความสำาเร็จ เมื่ออินเดียได้รับเอกราช

จากอังกฤษ ด้วยท้ังคานธี ท้ังท่านรพินทรนาถ  ฐากูร สนับสนุน

“ชวาหะร์ลาล เนห์รู” รัฐบาลอินเดีย ร่างกฎหมายโอน “พุทธคยา” 

จากพวกมหันต์ มาเป็นของรัฐบาล 

แล้วต้ังคณะกรรมการร่วม “พุทธ-ฮินดู” เป็นผู้บริหาร

นับว่าท่านทำาสำาเร็จ! 

อีกส่ิงท่ีท่านปรารถนา คือการสร้างวัด “แห่งแรก” ในอินเดีย ท่ี

กัลกัตตา 

ก็จดทะเบียนเป็น “สมาคมมหาโพธิ” วางศิลาฤกษ์สร้างวัดชื่อว่า 

“ศรีธรรมราชิกเจติยวิหาร” สำาเร็จ เมื่อปี ๒๔๖๓

“รัฐบาลอินเดีย” มอบพระบรมสารีริกธาตุท่ีขุดค้นพบในอินเดียให้

ประดิษฐานในพระวิหารด้วย

ก่อนหน้าน้ัน ในสมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

รัชกาลท่ี ๕ ของไทย ทรงได้รับถวายพระบรมสารีริกธาตุท่ีขุดได้บริเวณกรุง

กบิลพัสด์ุ จากรัฐบาลอินเดีย 

พระองค์ทรงประกาศไปยัง “พุทธศาสนประเทศ” ว่า

“ทรงยินดี จะแบ่งพระบรมธาตุให้แก่ชาวพุทธ ในประเทศอื่นๆ”

ท่านธรรมปาละ ได้เดินทางมาขอรับพระราชทานส่วนแบ่ง

พระบรมสารีริกธาตุไปด้วย ในฐานะตัวแทน “ชาวพุทธลังกา”

บ้ันปลายของการใช้ชีวิตเป็น “พุทธบูชา” ท่านธรรมปาละ บวชเป็น

พระภิกษุ ท่ี ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ  เมืองพาราณสี 

และมรณภาพท่ีน้ัน เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๔๗๖ รวมอายุ  ๖๙ ปี

สุดท้ายก็อยากบอกว่า ณ ขณะน้ี ท้ังพระสงฆ์ ท้ังพ่ีน้องประชาชน

ศรีลังการ่วมเผ่าพงศ์วงศ์พุทธของเรา กำาลังเดือดร้อน ทุกข์ยากแสนสาหัส

“พระราชญาณกวี” วัดพระราม ๙ ท่านป่าวประกาศ ขอรับบริจาค

เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ท่ีมีภาษาอังกฤษกำากับยา เพื่อส่งไปช่วยพระและ

ชาวบ้านท่ีศรีลังกา

วันอาสาฬหบูชาน้ีล่ะครับ ติดต่อได้ท่ี “ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลท่ี ๙”

เลขท่ี ๙๙๙/๙ ถนนพระราม ๙ ซอย-แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กทม. ๑๐๓๑๐ โทร.๐-๒๗๑๙-๗๖๗๖ และ  ๐-๒๗๑๙-๗๕๕๐

ผมก็ “ต้ังใจพร้อม” เพื่อเพื่อนพุทธศรีลังกาแล้วเช่นกัน.

พระมหินทเถระ นำาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ธรรมมาด้วย  พระมหา

กษัตริย์ศรีลังกาขณะน้ัน คือ “พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ” เลื่อมใสศรัทธาถึง

ข้ันยกราชอุทยาน อุทิศให้ “สร้างวัด”

เพราะเหตุท่ี “พระพุทธศาสนา” ในไทย มาจากศรีลังกาน่ันเอง ไทยจึง

เรียกพระพุทธศาสนาในไทยว่า นิกายเถรวาท สาย “ลังกาวงศ์”

ว่าไปแล้ว “ศรีลังกา” กับ “ไทย” แม้อยู่ห่างกันหน่อย  แต่เมื่อสืบสาว

จะพบว่า “ไทย-ศรีลังกา” สัมพันธ์กันแนบแน่นในความเป็น “พุทธ” จาก

หน่อ-รากเดียวกัน

ศรีลังกาน่ี ควรทราบนะครับว่า ความเป็นมาไม่ใช่ระดับพันปี หากแต่

ระดับ ๓๐,๐๐๐ กว่าปี ผ่านความรุ่งเรือง ความล่มสลาย ตกเป็นเมืองข้ึนท้ัง

โปรตุเกส, ฮอลันดา และอังกฤษ 

เพ่ิงได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ เป็นสาธารณรัฐระบบก่ึงประธานาธิบดี 

ยังไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ำา!

ช่วงท่ีตกเป็นเมืองข้ึนตะวันตก ศาสนาพุทธในศรีลังกาถูกกีดกัน บีบค้ัน 

ท้ังทำาร้ายและทำาลาย จนพุทธศาสนาจมซบไปจากศรีลังกา

ช่วงเป็นอาณานิคมอังกฤษดีหน่อย 

ฝร่ังท่ีเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนามีบ้าง พุทธศาสนาจึงรอด

จากการ “ขุดราก-ถอนโคน”

กระน้ัน “หน่อราก” ก็ส้ินเช้ือ จนตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ศรีลังกา

มาอาราธนาพระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกไปช่วยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา

ในศรีลังกา

“พระอุบาลีเถระ” ได้เดินทางไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาให้ต้ังม่ันใน

ศรีลังกาอีกคร้ัง ศรีลังกา ประชากรกว่า ๒๐ ล้านคน  ในจำานวนน้ัน ราวๆ 

๗๐% เป็นชาวพุทธ

ศรีลังกา จึงให้เกียรติไทย เรียกพุทธนิกายเถรวาทในศรีลังกา ตราบ

ทุกวันน้ีว่า “พุทธ-สยามวงศ์”

เช่นเดียวกับไทย ท่ีรับเอาพระพุทธศาสนามาจากศรีลังกา ก็ให้เกียรติ

ศรีลังกา เรียกพุทธนิกายเถรวาทในไทยว่า “พุทธ-ลังกาวงศ์”

ในความท่ีเมืองไทย ข้ึนชื่อว่า “เมืองพุทธ” แกนหลักในโลก เรา

๑

1,284,856,846 บาท ในจำานวน

น้ีเป็นเงินลงทุนใน บมจ.เจ

ซีเค อินเตอร์เนช่ันแนล (JCK) 

316,173,023 บาท บริษัท เจซี เค

วิน ดีเวลลอปเมนท์ 312,500,000 

บาท บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนล 

(JCK) ในช่ือของนางชลิดา 

244,577,232 บาท บจก.เจซี เควิน 

ดีเวลลอปเมนท์ 237,500,000 บาท 

เงินให้กู้ยืมของผู้ยื่น 571,857,567 

บาท ท่ีดินของคู่สมรส จำานวน 

1 แปลง ขนาด 474/10 ตร.ว. 

อยู่ท่ี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

มูลค่า 30,000,000 บาท โรงเรือน

และส่ิงปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่

สมรส จำานวน 5 รายการ ประกอบ

ด้วย ห้องชุด 4 รายการ และบ้าน

เด่ียว 2 ช้ัน 1 รายการ โดยมี

มูลค่ารวมกัน 442,140,224 บาท 

ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส 

จำานวน 5 รายการ มูลค่ารวมกัน 

109,677,900 บาท ในจำานวนน้ี

เป็นรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 

7 คน ROLL-ROYCE 2 คัน คัน

ละ 28,000,000 บาท สิทธิและ

สัมปทานของผู้ยื่น 31,386,621 

บาท 

ขณะท่ีทรัพย์สินอื่นของผู้

ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 12 รายการ 

มูลค่ารวมกัน 95,050,000 บาท 

โดยมีรายการท่ีน่าสนใจ อาทิ 

นาฬิกาหรู 39 เรือน, พระเครื่อง 

จ้ี เหรียญ 406 องค์, สร้อย ต่างหู 

กำาไล 254 อัน, รูปป้ันบูชา 12 องค์ 

นอกจากน้ัน ป.ป.ช.ได้เปิด

เผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหน้ีสินของ พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง กรณีพ้นจากตำาแหน่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันท่ี 25 มี.ค.65 โดย 

พล.ต.อ.อัศวินแจ้งสถานะหย่า 

พร้อมกับระบุว่ามีทรัพย์สินท้ัง

ส้ิน 11,518,938 บาท สำาหรับ

รายละเอียดบัญชีทรัพย์สินของ 

พล.ต.อ.อัศวิน จำานวน 3,867,938 

บาท ประกอบด้วย ท่ีดินจำานวน 

6 แปลง มูลค่า 5,341,000 บาท 

อยู่ในพ้ืนท่ี ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 

จ.ชลบุรี 5 แปลง ต.ถนนขาด 

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1 

แปลง ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 

2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่นมี

เพียงอย่างเดียวคือ ทองรูปพรรณ 

น้ำาหนัก 10 บาท มูลค่า 310,000 

บาท และไม่มีหน้ีสิน อย่างไรก็ตาม 

ในส่วนรายการโรงเรือนและส่ิง

ปลูกสร้าง พล.ต.อ.อัศวินไม่ได้แจ้ง

ไว้ ท้ังน้ี พล.ต.อ.อัศวินแจ้งว่ามี

รายได้ต่อปีรวม 2,009,520 บาท 

แบ่งเป็น เงินเดือน 864,720 บาท 

เงินข้าราชการบำานาญ 646,800 

บาท เงินเพ่ิมข้าราชการการเมือง 

498,000 บาท. 

กมธ.ซักงบลับ60ล้าน

สำานักเลขาฯยื่น‘สตง.’
รัฐสภา • “กมธ.งบประมาณ“ 

ซักงบลับ 60 ล้าน ด้าน “สำานัก

เลขาธิการนายกฯ” ชี้ “บิ๊กตู่” 

จ่ายตังค์เติมน้ำามันรถเอง ยัน

เป็นไปตามระเบียบ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นาย

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช นางกรณิศ งาม

สุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. พรรคพลัง

ประชารัฐ และนายเรืองไกร ลี

กิจวัฒนะ ในฐานะโฆษกคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ร่วมกันแถลงข่าว 

โดยนางกรณิศแถลงว่า การ

พิจารณางบประมาณของสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่

ประชุมได้หารือเกี่ยวกับงบ

ราชการลับ 60 ล้านบาท ซึ่ง 

กมธ.บางคนสอบถามว่าหน่วย

งานใช้งบประมาณในส่วนนี้เพื่อ

วัตถุประสงค์ใด และมีแนวทาง

การใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้

อย่างไร ทั้งนี้ ผู้แทนของสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้

ชี้แจงว่า การใช้จ่ายงบราชการ

ลับจะเป็นไปตามระเบียบสำานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบ

ประมาณ และอยู่ภายใต้การ

ตรวจสอบของสำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่

สำาคัญหน่วยงานได้ดำาเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน

ที่ 19 เม.ย.63 ซึ่งหน่วยงานที่

สามารถของบราชการลับ ได้แก่ 

สำานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง

กลาโหม และสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ 

นางกรณิศกล่าวต่อว่า 

การจัดสรรงบราชการลับต้อง

ทำาภายใต้ภารกิจ 4 ประการ 

คือ 1.ภารกิจด้านความมั่นคง 

และการป้องกันราชอาณาจักร 

2.ภารกิจด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด 3.ภาร กิจ

ด้านข่าวกรอง และ 4. ภารกิจ

อื่นๆ ที่มีลักษณะปกปิด ส่วน

กรณีหน่วยงานอื่นๆ ขอรับงบ

ราชการลับนี้ ทุกส่วนราชการ

ต้องส่งรายงานผลการใช้งบ

ส่วนนี้ให้นายกรัฐมนตรีทราบ

ทุก 3 เดือน และ สตง.ต้องเข้า

มาทำาหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงิน

ราชการลับ ตามความในพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ.2561 ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น

ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจ

สอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ

หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายเงิน

ราชการลับ พ.ศ.2564

ด้านนายเรืองไกรกล่าว

ว่า มี กมธ.สอบถามถึงข่าวที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ออก

มาระบุว่าใช้เงินส่วนตัวเป็นค่า

ใช้จ่ายสำาหรับเติมน้ำามันรถยนต์ 

โดยผู้แทนของสำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า การเบิก

ค่าเชื้อเพลิงของนายกรัฐมนตรี

และข้าราชการเมืองเป็นไปตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ที่

กำาหนดทางเลือก 3 แนวทาง 

ได้แก่ 1.หากเลือกใช้รถยนต์ของ 

ราชการ ต้องใช้เงินส่วนตัวเป็น

ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง 2.หากเลือก 

ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นรถยนต์

ประจำาตำาแหน่ง จะมีสิทธิ์ได้รับ

ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง และ 3.หาก 

เลือกใช้รถยนต์ตามสัญญาเช่า

ต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่า 

น้ำามันเช้ือเพลิง อย่างไรก็ตาม 

ในกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ได้ใช้

เงินส่วนตัวเป็นค่าน้ำามันเช้ือเพลิง

สำาหรับรถยนต์ประจำาตำาแหน่ง.

‘ก้าวไกล’พร้อมตะเพิดส.ก.หื่น
กรุงเทพฯ • “ก้าวไกล” แถลง

ข่าว ส.ก.ถูกแจ้งความคดีคุกคาม

ทางเพศ ย้ำาพรรคปกป้องดูแล                       

ผู้เสียหาย-ให้ความร่วมมือตำารวจ

เต็มท่ี หากพบ ส.ก.ทำาผิดจริง

เตรียมฟันพ้นสมาชิก

เมื่อวันท่ี 12 ก.ค.65 นาย

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร หัวหน้า

คณะทำางานขับเคลื่อนนโยบาย

กรุงเทพมหานคร และนางสาว

ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขต

บางซ่ือ พรรคก้าวไกล แถลง

ข่าวกรณีนายอานุภาพ ธารทอง 

ส.ก.เขตสาทร พรรคก้าวไกล ถูก

ดำาเนินคดีคุกคามทางเพศ โดย

นายวิโรจน์กล่าวว่าได้รับแจ้ง

จากนางสาวภัทราภรณ์ ส.ก.ของ

พรรคและอาสาสมัครมูลนิธิ                                                      

เส้นด้าย ในเวลา 03.30 น. วันท่ี                                                       

12 ก.ค.65 ว่านายอานุภาพ ธาร

ทอง ส.ก.เขตสาทร พรรคก้าว

ไกล ถูกแจ้งความดำาเนินคดี

คุกคามทางเพศ ตนและนาง

สาวภัทราภรณ์จึงเดินทางไปท่ี 

สน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อปกป้องดูแล

ผู้เสียหายให้ได้รับความยุติธรรม

พบข้อเท็จจริงในเบื้อง

ต้นเชื่อว่าเป็นการกระทำาที่มีมูล 

โดยมีการพาผู้เสียหายซึ่งเป็น

ผู้เยาว์ไปเคหสถาน มีการดื่ม

แอลกอฮอล์ และมีพฤติกรรม

เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ 

โดยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

วินัยของพรรคพิจารณาอย่าง

เร่งด่วนที่สุด หากพบข้อเท็จจริง

ตามมูลสามารถฟันโทษสูงสุดคือ 

การขับออกจากการเป็นสมาชิก

พรรค ส่วนการดำาเนินการตาม

กฎหมาย พรรคจะให้ความร่วม

มือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจอย่าง

เต็มที่ และหากทั้งหมดทั้งมวล

นี้เป็นความจริง เป็นหน้าที่ของ

นายอานุภาพที่จะต้องพิจารณา

ตำาแหน่งทางการเมืองของ                       

ตัวเอง.

ไทยโพสต์ • “อนุทิน” แจงไม่เก่ียวข้องซิโน-ไทยมา 20 ปีแล้ว รับ

ธุรกิจกัญชงเป็นของน้องแต่เลิกทำาไปแล้ว ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน “เส่ีย

โต อภิชัย” พ้น ส.ส. ม่ังค่ัง 2.5 พันล้าน ห้องชุด-บ้านเด่ียว 5 รายการ 

มูลค่า 442 ล้าน ด้าน “อัศวิน” รวย 11 ล้าน ท่ีดิน 6 แปลง 

เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีท่ี

สื่อบางแห่งเผยแพร่ข้อมูลว่าตนมี

บริษัทลูกในเครือซิโน-ไทยลงทุน

ในธุรกิจกัญชง ก่อนท่ีจะกฎหมาย

จะบังคับใช้ว่า ยืนยันว่าไม่ใช่ซิ

โน-ไทย และตนไม่ได้มีส่วนกับ

บริษัทซิโน-ไทยฯ มา 20 กว่าปีแล้ว 

ให้ไปดูดีๆ พูดไปจะหาว่าปกป้อง

กัน บริษัทดังกล่าวเป็นของน้อง

ชาย ท่ีพ่อของตนได้แบ่งไว้ชัดเจน

ต้ังแต่สมัยก่อนมาเข้าการเมือง ว่า

ให้ใครรับผิดชอบดูแลเรื่องอะไร 

และตนไม่ได้เจอน้องมานานแล้ว 

ท้ังน้ีบริษัทของเขาทำาธุรกิจกัญชง 

ไม่ใช่กัญชา และใบอนุญาตหมด

ไปก่อนเรื่องกัญชาปลดล็อก และ

พอมีเรื่องวิจารณ์เข้ามาก็เลิกทำา

ไปแล้ว โดยมาบอกกับตนว่าไม่เอา

แล้ว ข้ีเกียจ

สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผย

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หน้ีสินของนายอภิชัย เตชะอุบล 

กรณีพ้นจากตำาแหน่ง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ เมื่อวันท่ี 17 มี.ค.65 โดย

นายอภิชัยแจ้งว่าตนเอง พร้อม

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ  ไหว้ขอบคุณนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ท่ีร่วมกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

แยกเฉลิมเผ่า บริเวณถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน 

นางชลิดา เตชะอุบล คู่สมรส มี

ทรัพย์สินท้ังส้ิน 2,582,487,434 

บาท เป็นทรัพย์สินของนายอภิชัย 

1,930,699,213 บาท เป็นของนาง

ชลิดา 651,788,220 บาท นอกจาก

น้ี แจ้งว่ามีหน้ีสิน 1,441,016,819 

บาท เป็นหน้ีสินของนายอภิชัย 

1,427,118,822 บาท โดยเป็น

หน้ีสินจากเงินเบิกเกินบัญชี และ

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการ

เงินอ่ืน หน้ีสินท่ีมีหลักฐานเป็น

หนังสือ และเป็นหน้ีสินของนาง

ชลิดา 13,897,997 บาท โดยเป็น

หน้ีสินจากเงินกู้จากธนาคารและ

สถาบันการเงินอื่น 

สำ า ห รับ ร ายละ เ อี ยด

ทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงิน

ฝากของผู้ย่ืนและคู่สมรส รวม

กัน 17,518,274 บาท เงินลงทุน

ของผู้ย่ืนและคู่สมรส รวมกัน 
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด สูตรการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อหาร 500 จะมีผลบังคับใช้จริงหรือไม่ ทุกฝ่ายต้อง

รอลุ้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขณะที่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็ยังปาก

แข็งไม่ยอมรับว่าเป็นคนสั่งให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลกลับลำาโหวต

เอาสูตร 500 ส่วน บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง                                

นายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) บอกว่า “เรื่องนี้มันจบไปแล้ว” 

บิ๊กป้อม ก็คงยอมรับสภาพแล้วว่า บิ๊ก

ตู่-พปชร. อยู่ในช่วงขาลง ที่เคยจะเอา

สูตรหาร 100 สุดท้ายก็ต้องยอมรับสูตร 

500 ตามแนวทางของ บิ๊กตู่ ช่วงนี้แต่ละ

พรรคการเมืองจึงเตรียมจัดทัพสู่สนาม

การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยที่ ไม่เอาสูตร 

500 ก็ต้องพลิกเกมเตรียมแตกแบงก์พัน

สู้ หรือจะตั้งเป้าให้ พท.ชนะแลนด์สไลด์ 

18 ล้านเสียงไปเลย ขณะ พรรครวมไทย

สร้างชาติ ที่มีข่าวว่า นายเสกสกล อัตถา

วงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา) กับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จัดตั้ง

ไว้ก็นัดประชุมใหญ่วิสามัญ 3 ส.ค.นี้ พท.แตกแบงก์พันได้ พปชร.-บิ๊ก

ตู่ ก็ทำาได้เหมือนกัน...• 

ควันหลงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำาปาง นายเดช

ทวี ศรีวิชัย ผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย ชนะการเลือกตั้ง 55,638 

คะแนน นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคเศรษฐกิจไทย 30,451 คะแนน 

และ นายพลพงศ์ พงษ์สุพัฒน์ พรรคพลังสังคมใหม่ได้ 2,880 

คะแนน ทำาให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 

(ศท.) ผิดหวังไม่น้อย ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ของพรรคกันยกใหญ่ 

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรค ศท. และประธานกรรมการ

ยุทธศาสตร์พรรค เปิดเผยว่า “ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แพ้การ

เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่า เป็นเพราะประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่พรรค

เศรษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาล ดังนั้นเห็นว่าสมาชิกพรรคของ 2 คน 

คือ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายไผ่ ลิกค ์

ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นกรรมการวิปรัฐบาลอยู่ 

ควรให้ลาออกจากการเป็นวิปรัฐบาล” ก็ต้องจับตาการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ ส.ส.พรรค ศท.จะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนโดยการยกมือโหวต

สวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่ แต่แค่

นั้นคงยังไม่พอ ต้องมีบุคคลที่มีความน่า

เชื่อถือที่สังคมยอมรับมาเป็นแกนนำาพรรค

ถึงจะสร้างจุดขายของพรรคได.้..•

ความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ หนีคุก ที่โผล่มาพูด

ถล่มรัฐบาลใน ClubHouse ทุกวันอังคาร 

ล่าสุดทักษิณเดินทางไปยัง รพ.แห่งหนึ่งใน

ประเทศสิงคโปร์ เพื่อตรวจสุขภาพตามนัด

หมาย และเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำาดีและไส้

เลื่อนที่เป็นมานานแล้ว โดยผ่าตัดไปเมื่อ

วันที่ 10 ก.ค. ขณะนี้หมออนุญาตให้เดินทางกลับมาพักฟื้นที่บ้านพัก

ที่สิงคโปร์แล้ว อาการทั่วไปเป็นปกติ เมื่อพักฟื้นดีขึ้นแล้วจะเดินทาง

กลับนครดูไบวันที่ 16 ก.ค สำาหรับสิงคโปร์อยู่ใกล้ประเทศไทย เป็นจุด

ที่นายทักษิณไว้คอยนัดพบปะนักการเมืองไทยได้สะดวก ล่าสุด นาย

พงศกร อรรณนพพร อดีต รมช.ศึกษาธิการ และอดีตประธานคณะ

กรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทย และ นายพัชรกร อรรณ                                                                                             

นพพร บุตรชายนายพงศกร รวมถึง นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้

ว่าฯ รฟท. และอดีตผู้อำานวยการการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. พรรคไทยสร้าง

ไทย (ทสท.) ได้ย้ายเข้าซบพรรคเพื่อไทย ก็สืบเนื่องจากการนัดพบปะ

เจรจาต่อรองทางการเมืองที่นี่ โดยน้องชายนายพงศกร (นายบัลลังก์ 

อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พท.) ได้รับ “ออปชันพิเศษ” ทำาให้ นาย

พงศกร กับครอบครัวจึงต้องยอมกลับเข้า พท.อีกครั้ง ทักษิณ กับ คุณ

หญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทย ทสท. คงต้องสู้รบกันดุ

เดือดในสนามเลือกตั้งภาคอีสาน-กทม....•

คดี น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม ดาราสาวชื่อดัง 

เสียชีวิตภายหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบต ผู้คนมโนว่าเป็นฆาตกรรม

อำาพรางซ่อนเงื่อน โดยเฉพาะ “บังแจ็ค-อัจฉริยะ-ส.ส.เต้” ออกมาปั่น

กระแสเรื่องฆาตกรรม อ้างว่ามีคลิปเป็นหลักฐานเด็ด มีการส่งผ้าขาว

จากสหรัฐอเมริกา อ้างว่าเป็นชุดของแตงโมติดคราบเลือดมาให้ กมธ.

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพฯ วุฒิสภา 

สังคมยิ่งสับสนกันใหญ่ ล่าสุด กระทรวง

ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกันแถลงผลการ

ตรวจสอบว่า “พบคราบเลือดมนุษย์เป็น

เพศชาย สารพันธุกรรมบ่งชี้ว่าเป็นคนเชื้อ                                                    

ชาติยูเรเปียน-อินเดียน” แต่ปฏิเสธไม่ได้                                               

ว่าที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเพราะกระ 

บวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ไม่น่าเชื่อถือ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจน

สุนันท์ ส.ว. และอดีตผู้อำานวยการสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ บอกว่า “อย่าเพิ่งด่วน

จัดการเฉพาะเรื่องผ้าชิ้นนี้ นโยบายฟ้องเอาคืนจากผู้สร้างหลักฐาน

เท็จ ควรขยายไปถึงการยัดเยียดข้อหาด้วยหลักฐานเท็จของเจ้าหน้าที่

ทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย” เห็นด้วยว่าที่ ตร.อ้างว่าแผลที่ต้น

ขาขวายาว 24 ซม.โดนใบพัดเรือ ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นการสร้าง

พยานหลักฐานเท็จด้วยหรือไม่ และตราบใดที่ยังไม่ปฏิรูปต้นทาง

กระบวนการยุติธรรมก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้ซ้ำาซาก...•

ไ

ทำาการผลิตนักกระโดดร่มให้กับกองทัพบกตั้งแต่ในอดีต

จนถึงปัจจุบันเป็นจำานวนมากกว่า 300 รุ่นแล้ว ระยะเวลาการ

ศึกษา จำานวน 5 สัปดาห์ ซึ่งใน 4 สัปดาห์แรกจะเป็นการฝึกศึกษา

ภาคพื้นดิน หมุนเวียน 6 สถานี และในสัปดาห์สุดท้ายเป็นการ

กระโดดออกจากเครื่องบินจากอากาศยานจริง ทั้งแบบ ฮ.และ 

บล. หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละอากาศยานจะมีวิธีการกระโดด

ออกจากตัวเครื่องที่แตกแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนหลักสูตร

ส่งทางอากาศ (นร.สอ.) จะถูกทำาการฝึกให้เป็นอัตโนมัติ ตามแบบ

ฝึกที่เรียนมาในสถานีภาคพื้นดิน.

หลักสูตรส่งทางอากาศ

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ 

โรจนสุนันท์

วิชิต ปลั่งศรีสกุล

แซมซาย

ปดเดือนหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อ

ประเด็นปัญหาเรื่องรูปแบบการปกครองของสยาม 

โดยวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙ พระองค์ ได้มี

พระราชหัตถเลขาในภาษาอังกฤษเรื่อง “ปัญหาบางประการ

ของสยาม” (Problems of Siam) ไปถึงที่ปรึกษาด้านการ

ต่างประเทศ ฟรานซิส บี. แซร์ (Francis B. Sayre/พระยา

กัลยาณไมตรี) ชาวอเมริกัน ผู้เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โดยสองคำาถามในคำาถามสำาคัญ ๙ ข้อใน “ปัญหาบาง

ประการของสยาม” (Problems of Siam) คือเรื่องหลักการ

การสืบราชสันตติวงศ์ และการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก      

ราชาธิปไตยไปสู่ระบบรัฐสภาและการปกครองโดยมีตัวแทน 

ของประชาชน  

ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงคำาถามแรกก่อน นั่นคือ หลักการการ

สืบราชสันตติวงศ์

ถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงโปรดฯ ให้ตรา

กฎมณเฑียรบาล พ.ศ.๒๔๖๗ ขึ้นแล้ว แต่พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าฯ ทรงเห็นว่ายังมีปัญหาความคลุมเครืออยู่มาก สาเหตุ

แรกคือ พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนหน้าทรงมีพระภรรยา

หลายพระองค์ และยังมีศักดิ์สถานะลำาดับสูงต่ำาต่างกันตามแต่

พระมหากษัตริย์จะทรงโปรดฯ และยังมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง

อีกด้วย ทำาให้สถานะของพระโอรสของพระภรรยาไม่แน่นอน 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ มีพระราชดำาริว่า ควรยึดพระ

โอรสที่มีพระมารดาที่เป็นเจ้าโดยชาติกำาหนดเป็นเกณฑ์

สาเหตุประการต่อมาคือ กฎมณเฑียรบาล พ.ศ.๒๔๖๗ ไม่

ได้กำาหนดไว้ชัดเจนในกรณีสุดวิสัย แม้ว่าจะกำาหนดไว้ว่า ใน

กรณีที่พระมหากษัตริย์ ไม่มีพระราชโอรส ให้พระอนุชาลำาดับถัด

มาเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรง

กล่าวถึงความไม่ชัดเจนในกฎมณเฑียรบาล พ.ศ.๒๔๖๗ นั่นคือ 

ในกรณีที่ไม่มีพระอนุชา หรือในกรณีที่พระอนุชาที่อยู่ในลำาดับที่

จะสืบฯ เกิดสิ้นพระชนม์ คำาถามคือ พระโอรสทุกพระองค์ของ

พระอนุชาพระองค์ดังกล่าวคือผู้มีสิทธิ์สืบฯ หรือเฉพาะพระโอรส

ของพระมเหสีพระองค์ใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิ์สืบฯ?

ต่อประเด็นปัญหาความยุ่งยากในการวางหลักเกณฑ์

สำาหรับการสืบราชสันตติวงศ์ พระองค์จึงทรงอยากได้คำาแนะ

นำาจากฟรานซิส บี. แซร์ ว่า พระมหากษัตริย์ควรมีสิทธิ์ใน

การเลือกเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นองค์รัชทายาท

หรือไม่? และควรจะยอมรับหลักในการเลือกของพระมหา

กษัตริย์ หรือให้การสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นอยู่กับสถานะกำาเนิด

เท่านั้น และจะต้องมีการแก้ไขกฎมณเฑียรบาล 

พ.ศ.๒๔๖๗ หรือไม่? อีกสี่วันต่อมา ในวัน

ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙ ฟรานซิส 

บี. แซร์ ได้มีหนังสือตอบคำาถามในพระ

ราชหัตถเลขา “ปัญหาบางประการ

ของสยาม” (Problems of Siam) 

โดยเฉพาะคำาถามเกี่ยวกับหลักการ

การสืบราชสันตติวงศ์ โดยเขามีข้อ

สังเกตและข้อแนะนำาดังต่อไปนี้

เงื่อนไขของสยามแตกต่างไป

จากเงื่อนไขของอังกฤษและประเทศ 

อื่นๆ ที่ปกครองภายใต้ระบอบปรมิต

ตาญาสิทธิราชย์หรือที่แซร์ใช้คำาว่า “limited 

monarchy” ซึ่งอังกฤษเริ่มเข้าสู่การปกครองที่

จำากัดพระราชอำานาจของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ ค.ศ.

๑๖๘๘ และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา/ผู้เขียน) ซึ่งคำาแปลง่ายๆ ก็คือ 

ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์มีพระราชอำานาจจำากัด 

หรือ ราชาธิปไตยอำานาจจำากัด แซร์เห็นว่ากฎเกณฑ์กติกาที่

เหมาะสมกับอังกฤษอาจจะใช้ไม่ได้กับสยาม และนอกจากจะใช้

ไม่ได้แล้วยังอาจสร้างความเสียหายด้วย เขาเห็นว่าสยามไม่ควร

มักง่ายลอกเอาระบบของประเทศตะวันตกมาใช้ แต่ควรกำาหนด

หลักการที่เกิดการวิวัฒนาการของประสบการณ์ของสยามเอง 

โดยดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะนำาไปปรับใช้สำาหรับสยามเอง

จากเงื่อนไขและการคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

เพราะในอังกฤษ (ขณะนั้น พ.ศ.๒๔๖๙/ผู้เขียน) พระราช

อำานาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษมีจำากัดและถูกลดทอนไปมาก 

เมื่อพระมหากษัตริย์อังกฤษมีพระราชอำานาจอันน้อยนิด การที่

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดไม่ทรงพระปรีชาสามารถหรือไม่ดี 

(แซร์ใช้คำาว่า corrupt/ผู้เขียน) ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหาย

ต่อประเทศได้ แต่ในสยาม ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงไม่พระปรีชา

สามารถและพระราชบุคลิกภาพไม่เข้มแข็ง หรือขาดความมุ่ง

มั่นจริงใจในการปฏิบัติพระราชภารกิจและหน้าที่ของพระมหา

กษัตริย์ (แซร์ใช้คำาว่า integrity in purpose) ประเทศชาติก็อาจ 

จะเข้าสู่ความหายนะได้ง่าย ดังนั้น สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับ

สยามคือ จะต้องมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถและ

เข้มแข็งกว่าอังกฤษและประเทศอื่นๆ ที่ปกครองด้วยระบอบปร

มิตตาญาสิทธิราชย์

เมื่อกล่าวถึงหลักเกณฑ์การสืบราช

สันตติวงศ์ ในขณะที่หลักการของ

อังกฤษดำาเนินไปตามหลักที่ให้พระ

ราชโอรสหรือพระราชธิดาพระองค์

ใหญ่ของพระมหากษัตริย์เป็นองค์

รัชทายาทผู้สืบฯ (หรือที่แซร์ใช้

คำาว่า primogeniture/ผู้เขียน) แต่

สำาหรับสยาม แม้ว่าหลักการนั้นจะ

สามารถใช้ได้อยู่ก็จริง แต่ก็ไม่เหมาะ

สมสำาหรับสยาม เหตุผลก็เป็นไปอย่าง

ที่กล่าวไปแล้ว นั่นคือ ณ ขณะนั้น ภาย

ใต้รูปแบบการปกครองที่พระมหากษัตริย์ยัง

ทรงต้องเป็นผู้นำาการบริหารและปกครองประเทศ 

ความอยู่ดีกินดีและความมั่นคงของประเทศจะเป็นไป

อย่างไรนั้นขึ้นอยู่ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระปรีชาสามารถ

เพียงใด ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่ว่าสยามมีอิสระที่จะสามารถคัดเลือก

สมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่มีพระปรีชาสามารถ

และเข้มแข็งที่สุดให้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์

ด้วยเหตุนี้ แซร์จึงเห็นว่ากฎเกณฑ์กติกาใดๆ ที่ปิดกั้น

ไม่ให้สามารถคัดสรรผู้สืบฯ ได้อย่างกว้างขวาง (แซร์ใช้คำาว่า 

freedom of choice) โดยกำาหนดไว้ตายตัวว่าจะต้องเป็นผู้อยู่ใน

ลำาดับการสืบฯ เท่านั้น แม้ว่าพระองค์นั้นอาจจะเป็นพระมหา

กษัตริย์ที่อ่อนแอหรือไม่ทรงพระปรีชาสามารถ กฎเกณฑ์กติกา

เช่นนั้นย่อมสวนทางต่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ

เพราะอย่างกรณีของอังกฤษที่นายกรัฐมนตรีคือผู้มีอำานาจ

ในการบริหารราชการอย่างแท้จริง จะไม่มีใครยอมรับความคิดที่

จะให้มีการสืบทอดอำานาจนายกรัฐมนตรี หรือยอมรับระบบใดๆ 

ที่จะทำาให้ประเทศไม่สามารถมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะเลือกผู้ที่

มีความรู้ความสามารถให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ

ดังนั้น ถ้าพระมหากษัตริย์จะยังคงไว้ซึ่งพระราชอำานาจ

อันสมบูรณ์ในการปกครองประเทศอยู่ (แซร์ใช้คำาว่า absolute 

power) ความเจริญและความมั่นคงของสยามจึงจำาเป็นต้องขึ้น

อยู่กับการมีเสรีภาพที่จะเลือกสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์พระ

องค์ใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ 

โดยไม่ต้องคำานึงถึงสถานะศักดิ์หรือพระชันษา

ถ้าปราศจากซึ่งเสรีภาพในการเลือกนี้แล้ว (freedom of 

choice) สยามก็จำาต้องยอมรับสภาพที่ในบางครั้งบางคราวอาจ

จะได้พระมหากษัตริย์ที่ ไม่ทรงพระปรีชาสามารถหรืออ่อนแอ 

และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงยิ่งต่อผลประโยชน์ของชาติ

และจากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมานี้ แซร์จึงสรุปว่า ในการ

สืบราชสันตติวงศ์ไม่ควรมีหลักการกฎเกณฑ์กติกาที่เคร่งครัด

ตายตัวที่อิงอยู่กับสถานะตำาแหน่งและอายุหรืออาวุโส แต่ควร

จะเปิดเสรีและไม่มีอุปสรรคใดๆ ขวางกั้นในการคัดสรร เพียงแต่

มีเงื่อนไขสำาคัญประการเดียวเท่านั้นที่จำาเป็นต้องคงไว้ นั่นคือ 

บุคคลนั้นจะต้องมีเชื้อสายของพระมหากษัตริย์ และแซร์เห็น

ด้วยกับพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ทรง

ต้องการให้จำากัดตัวเลือกอยู่ที่พระโอรสของพระมหากษัตริย์และ

พระราชินี (พระภรรยา) ไม่ว่าจะทรงมีสถานะยศใดๆ หรือบุคคล

ที่มีเชื้อสายพระมหากษัตริย์ (แซร์ใช้คำาว่า Royal Blood) และ

ไม่ควรรวมไปถึงพระโอรสของพระภรรยาที่เป็นนางสนม (แซร์

ใช้คำาว่า concubines/ผู้เขียน)

และเขาเห็นว่า การควรจะมีการเลือกและแต่งต้ังองค์

รัชทายาทไว้ก่อนท่ีพระมหากษัตริย์จะสวรรคต เพราะหากรอไป

จนกว่าจะสวรรคตจะเกิดอันตรายจากการท่ีแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย

จะออกมาสนับสนุนบุคคลของฝ่ายตน และอาจจะร้ายแรงจนนำา

ไปสู่สงครามกลางเมืองได้ และเป็นเรื่องท่ีสำาคัญอย่างย่ิงยวดท่ีเมื่อ

พระมหากษัตริย์สวรรคตแล้ว บรรดาสมาชิกในพระบรมวงศานุ

วงศ์ควรท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวและร่วมกันยืนหยัดในบุคคลท่ีได้รับการ

แต่งต้ังให้เป็นผู้สืบฯ และการมีเอกภาพภายในพระบรมวงศานุวงศ์

จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อการเลือกและแต่งต้ังองค์รัชทายาทได้เกิดข้ึน

ในช่วงท่ีพระมหากษัตริย์ยังทรงครองราชย์อยู่ 

ท่ีกล่าวไปข้างต้นคือความเห็นและคำาแนะนำาของฟรานซิส 

บี. แซร์ (พระยากัลยาณไมตรี) เก่ียวกับหลักการการสืบราชสันตติ

วงศ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสยามในคร้ังท่ียังไม่ได้มีการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง และแน่นอนว่าหลังการเปล่ียนแปลง

การปกครองจากระบอบท่ีพระมหากษัตริย์ยังมีพระราชภารกิจและ

หน้าท่ีในการบริหารปกครองประเทศด้วยพระองค์เองไปสู่ระบอบ

การปกครองท่ีพระราชอำานาจจำากัดและไม่ได้ทรงปกครองประเทศ

ด้วยพระองค์เองอีกต่อไปใน พ.ศ.๒๔๗๕ ผู้ท่ีข้ึนเป็นพระมหา

กษัตริย์ก็ไม่จำาเป็นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างท่ีแซร์ว่าไว้ แต่ถ้ามีก็ถือ

เป็นโชคดี (gift/ผู้เขียน) สำาหรับประเทศและประชาชน

ขณะเดียวกัน จากคำาแนะนำาของแซร์คงมีคนสงสัยต่อไป

ว่า แล้วใครคือผู้คัดสรรหรือเลือก “เจ้า” ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้

สืบราชสันตติวงศ์? ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป. 

 

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(ตอนที่ ๑)

(หมายเหตุ: เดิมที คอลัมน์ พิพิธภัณฑ์ความคิด 

2022 นี้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ และเรื่อง                  

“ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้

ดำาเนินไปได้แล้ว ๔ ตอน แต่หลังจากที่หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์จำาเป็นต้องปิดตัวลง ผู้เขียนจึงย้ายคอลัมน์

ดังกล่าวนี้มาเขียนในหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ และขอ

เริ่มเป็นตอนที่ ๑ และต้องขอขอบคุณหนังสือพิมพ์              

ไทยโพสต์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเปิดพื้นที่ ให้แก่ผู้เขียนมา

โดยตลอด)

แปดเดือนหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

อยู่หัวทรงให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อประเด็นปัญหาเรื่องรูปแบบการ

ปกครองของสยาม โดยวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙ พระองค์ ได้มี

พระราชหัตถเลขาในภาษาอังกฤษเรื่อง “ปัญหาบางประการของสยาม” 

(Problems of Siam) ไปถึงที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ ฟรานซิส  

บี. แซร์ (Francis B. Sayre/พระยากัลยาณไมตรี) ชาวอเมริกัน ผู้

เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

แ



ก็บตกบรรยากาศโรดโชว์ของพรรคพลังประชารัฐ  

ภายใต้สโลแกน “พลังประชารัฐ พลังเพื่อชาติไทย” 

เวทีแรกที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

จุดท่ีคนให้ความสนใจนอกจากการไฮด์ปาร์กของ “บ๊ิก

ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ                                                                

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว คือการท่ีนายสันติ พร้อม

พัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิ 

การพรรคพลังประชารัฐ ประกาศว่า จะแลนด์สไลด์ทั้งที่

จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูเหมือนนายสันติคุยคำาโต แต่หากย้อนไปดูการเลือก

ตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ปรากฏว่านายสันตินำา

ทีมบ้านใหญ่เพชรบูรณ์สร้างแลนด์สไลด์มาแล้ว  ด้วยการ                                                          

กวาด ส.ส.เพชรบูรณ์ยกจังหวัด 5 ที่นั่ง ให้พรรคพลังประ 

ชารัฐ

ส.ส.เพชรบูรณ์ ใน                                   

พรรคพลังประชารัฐ ปัจ 

จุบันมีทั้งสิ้น  6 คน ได้แก่ 

นายสันติ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ, นางสาวพิมพ์พร  พร                                      

พฤฒิพันธุ์ ส.ส.เขต 1, 

นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.                             

เขต 2, นางวันเพ็ญ พร้อม

พัฒน์ ส.ส.เขต 3 ภรรยา

ของนายสันติ, นายสุร                                        

ศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส. 

เขต 4 และนายเอ่ียม ทอง

ใจสด ส.ส.เขต 5   

5 เขตเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ส.ส.ของพรรค

พลังประชารัฐมีคะแนนเหนือผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคคู่แข่ง

แบบขาดลอยทั้งสิ้น โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวพิมพ์

พรได้ถึง 37,011 คะแนน ขณะที่อันดับสองได้ 15,119  

คะแนน ในเขตเลือกต้ังท่ี 2 นายจักรัตน์ได้ถึง 49,741 คะนน 

ขณะที่อันดับสองได้ 27,918 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3 นางวันเพ็ญได้ถึง 43,242 คะแนน  

ขณะที่อันดับสองได้ 26,655 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 4  นาย

สุรศักดิ์ได้ถึง 35,225 คะแนน ขณะที่อันดับสองได้  27,842 

คะแนน และเขตเลือกตั้งที่ 5 นายเอี่ยมได้ถึง 36,034 

คะแนน ขณะที่อันดับสองได้ 30,371 คะแนน 

ส.ส.ในมุ้งของนายสันติเกือบทั้งหมดยกกันมาจาก

พรรคเพื่อไทย ทำาให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาคะแนนเพื่อไทย

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่อนข้างน้อย ส่วนในการเลือกตั้งครั้ง

หน้าคู่แข่งคนสำาคัญมี 3 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย พรรค

ก้าวไกล และพรรคประชาธิปัตย์

ด้วยผลงานกวาด ส.ส.ยกจังหวัด ทำาให้นายสันติได้

รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

โดยได้รับการผลักดันให้ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐหลายครั้ง แต่เพิ่งมาสำาเร็จตอนร้อยเอกธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา และพวกถูกขับออก

สำาหรับอาคารรัชดาวัน ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามศาล

อาญา ซึ่งใช้เป็นที่ทำาการของพรรคพลังประชารัฐ ยังเป็น

อาคารของนายสันติอีกด้วย.

มอญ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ

รูป ๔๖ องค์ พระองค์ได้พระราชทานตราพระเกี้ยวประดับ

หน้าบันด้วย พื้นเพดานเป็นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐม

จุลจอมเกล้า เจดีย์ย่างกุ้งเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมย่อ

มุมตั้งอยู่ริมน้ำา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรม

ศิลปากร.

      

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

 ประธานแนวร่วมพิทักษ์, รักษาพุทธศาสนาและต่อสู้เพื่อ

ป้องพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

 นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย  กทม.

 * สักวา “ฝันวันนี้” ยังมีให้

ขอทอดเป็นสะพานใหม่ไปทั่วถิ่น

เพื่อผองคนข้ามฝ่าอยู่อาจิณ

ก้าวร่วมดื่มร่วมกินอุดมการณ์

ถ้าความฝันวันนี้พอมีเหลือ

ขอสรรเสกผีเสื้อเกสรหวาน

ฟ้าสีสวยเมฆใสดอกไม้บาน

เพื่อลบความหยาบกร้าน “สันดาป” เอย.

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

 ปราสาทพร ภูสุศิลป์ธร/เขตดอนเมือง กทม.

 * สักวา “ตระหนัก” อย่างนักสู้

หมายเชิดชูชี้ทางอย่างอาจหาญ

เพื่อหวังจะชื่นชมอุดมการณ์

ในสายงานสูงค่าคำาว่าครู

โรงเรียนกลางป่าเขาเท่าที่เห็น

เสมือนเป็นที่พักเพียงสักครู่

ยามใดที่ฝนหลั่งลงพรั่งพรู

จะมองดูหลังคารั่ว “เปียกหัว” เอย.

พีรพัฒน์ คงเพชร/อ.ลำาลูกกา ต.คลองสาม จ.ปทุมธานี

 

 * สักวา “ภาษี” ที่ดินเถื่อน

จ่ายใต้ โต๊ะกลาดเกลื่อนเหมือนขนม

ทดแทนเอกสารสิทธิ์มิตรเกลียวกลม

5บทความ

ม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้ว 

คดี “ปริญญ์ พานิชภักด์ิ” ล่วงละเมิดทางเพศ กระทำา

อนาจาร พรากผู้เยาว์ วิจารณ์กันเยอะ ด่ากันไปก็แยะ 

โดยเฉพาะนักการเมืองฝ่ายค้าน แทบจะแก้ผ้า “ปริญญ์” 

ขอดูหลักฐาน 

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา คดีนี้อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ 

เว็บไซต์สำานักข่าว หน้าจอทีวี สารพัดช่องทางนำาเสนอข้อมูล

ข่าวสาร 

ทุกแพลตฟอร์ม ต้องมีข่าว “ปริญญ์” 

ด่ากันเสียผู้เสียคน 

โยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ 

ไส้มีกี่ขด ลากออกมาชำาแหละแทบไม่เหลืออะไรให้เป็น

ความลับ 

ก็เป็นธรรมดาครับ คดีแบบน้ีสามารถใช้ประโยชน์ทางการ

เมืองได้ เพราะเป็นเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม ของนักการเมือง 

วันนั้นพรรคฝ่ายค้านแสดงจริยธรรมอันสูงส่ง ไล่ถลุง  

“ปริญญ์” และประชาธิปัตย์เสียน่วม 

มาวันน้ีเรื่องเดิมๆ ก็เกิดข้ึนอีกคร้ัง แต่ไม่ใช่กับพรรคประ 

ชาธิปัตย์

เป็นพรรคก้าวไกล

แต่ก็น่าแปลกที่บรรดาแมลงวันแมลงหวี่ที่เคยบินว่อนเมื่อ

คราว “ปริญญ์” โดนทุบ วันนี้กลับเงียบกริบ 

ไม่เห็นสักตัว!

วานนี้ (๑๒ กรกฎาคม) มีข่าวตั้งแต่เช้าว่า ส.ก.พรรคก้าว

ไกล ถูกร้องว่าคุกคามทางเพศ 

ต้องให้เครดิต “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” แกนนำาพรรคก้าว

ไกล อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ทวีตข้อความ แจ้งเรื่องนี้ว่า

“...ได้รับแจ้ง กรณีที่ ส.ก.อานุภาพ ถูกกล่าวหาว่าได้คุก 

คามทางเพศ โดยมีความเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ และผมได้เดินทาง

มาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ ตั้งแต่ตีสี่เศษ เพื่อติดตามเรื่องนี้ ผมยืนยัน

ว่าพรรคจะปกป้อง ดูแล และให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย 

อย่างเต็มที่ และจะเร่งสอบสวนทางวินัย โดยเร็วที่สุดครับ

สิ่งที่สำาคัญ คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริง อย่างรอบคอบ

รอบด้าน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยต้องคำานึงถึงประ                                                                                

เด็นละเอียดอ่อน ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายอย่างระมัด 

ก้าวไกล-คุกคามทางเพศ

ระวังที่สุดด้วยครับ

ผม และพรรคได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว  และจะ

มีการแถลงข้อเท็จจริงที่พรรคในเวลา ๑๐.๐๐ น. ครับ...”

ก็เป็นไปตามเวลาที่นัดหมายครับ ๑๐.๐๐ น. “วิโรจน์  ลักขณา

อดิศร” เล่าข้อเท็จจริงว่า

“อานุภาพ ธารทอง” ส.ก.เขตสาทร ถูกแจ้งความดำาเนินคดี

คุกคามทางเพศ 

พบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการกระทำาที่มีมูล  โดยมี                                                                      

การพาผู้เสียหายซ่ึงเป็นผู้เยาว์ไปเคหสถาน มีการดื่มแอลกอฮอล์ และ

มีพฤติกรรมเข้าข่ายการคุกคามทางเพศ

โดยพรรคจะดำาเนินการต่อไปนี้ 

๑.เราจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการวินัยฯ ของพรรคก้าวไกล 

ให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนที่สุด

๒.หากพบข้อเท็จจริงตามมูลข้างต้น คณะกรรมการวินัยฯ 

สามารถฟันโทษสูงสุดคือการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

๓.ส่วนการดำาเนินการตามกฎหมาย ทางพรรคจะให้ความร่วม

มือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจอย่างเต็มที่

๔.หากข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริง เป็นหน้าที่ของ

คุณอานุภาพ ธารทอง จะต้องพิจารณาตำาแหน่งทางการเมืองของ

ตัวเอง...”

ตามข่าวบอกว่า เว็บไซต์พรรคก้าวไกลได้ลงแถลงการณ์กรณีมี

ผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกพรรค ลงโทษ ส.ก.มาแล้ว 

แสดงว่าเรื่องน้ีเกิดมานานแล้ว ทำาไมมาตื่นเต้นอะไรกันตอนน้ี

แต่พออ่านรายละเอียดอีกที เป็นกรณีของ ส.ก.อีกคนของ

พรรคก้าวไกล

รายที่เกิดเรื่องเดือนมิถุนายน เป็น ส.ก.เขตวัฒนา 

อ้าว...มันมากกว่า ๑ คน เข้าข่าย ซ้ำาซากเหมือนกันนะ 

พรรคนี้เลือกคนกันแบบไหน ถึงได้คนมีพฤติกรรมคุกคามทาง

เพศ ใช้ความรุนแรงไปกองกันอยู่ 

คงต้องถาม “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นคนแรก เพราะเป็น

หัวหน้าพรรค มีอำานาจตัดสินใจสูงสุด และที่สำาคัญมีความรับผิด

ชอบมากกว่าใคร

กรณีของ ส.ก.เขตวัฒนา มีหลักฐานที่ปรากฏ พบว่ามีการ

สนทนาทางไลน์ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เข้าข่ายก่อความเดือด

ร้อนรำาคาญทางเพศด้วยวาจาและกระทบต่อความรู้สึกและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์

แถลงการณ์ของพรรคก้าวไกลขณะนั้นบอกว่า 

เป็นการแสดงออกในทางที่ ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์และ

คุณค่าหลักที่พรรคยึดถือ ได้แก่ การเคารพในความหลากหลายทาง

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความเท่าเทียมของมนุษย์

บทลงโทษคือ...

ตัดสิทธิพึงมีบางประการในฐานะสมาชิกพรรค ที่จะได้รับ

การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในพรรค และพรรคจะไม่เสนอราย

ชื่อสมาชิกดังกล่าว ให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญทางการเมืองในสภา

กรุงเทพมหานคร กำาหนดระยะเวลา ๑ ปี

มีคนบ่นว่าบทลงโทษเบาไป

วันนั้น “รังสิมันต์ โรม” ไขข้อข้องใจว่า

“...ได้ตอบคำาถามจากทางบ้าน ท่ีถามว่าการลงโทษน้ีเป็นความ

ผิดทางวินัยในขั้นสูงแล้วหรือไม่ โดยระบุว่าพรรคก้าวไกลไม่อดทน

อดกล้ันต่อกรณีคุกคามทางเพศ และด้วยกรอบอำานาจในฐานะท่ีพรรค 

การเมืองมี ซึ่งมีสี่ขั้นด้วยกัน 

คือขั้นแรกการตักเตือน ขั้นที่สองการภาคทัณฑ์ ขั้นที่สามการ

ตัดสิทธิที่พึงมีบางประการในฐานะสมาชิกพรรค  และขั้นสูงสุดคือ

การขับให้พ้นจากสมาชิกพรรค พรรคได้ลงโทษในขั้นที่สาม ซึ่งเป็น

ขั้นที่เกือบสูงที่สุดแล้ว

คนที่จะเข้ามาทำางานต้องมีบรรทัดฐานที่เคารพต่ออุดมการณ์

ด้านนี้ เราหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานที่สำาคัญ ว่าพรรคจะ

ไม่อดทนอดกลั้นต่อการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด 

หลังจากที่เราทราบเรื่องนี้เราได้ดำาเนินกระบวนการพิจาร 

ณาอย่างรวดเร็ว รอบคอบแล้ว เพื่อทำาให้เกิดความกระจ่างมาก

ที่สุด...” 

แต่ผู้ร้องเขายังคาใจ 

เพราะคำาร้องที่ระบุว่า ผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

สัมผัสเป้ากางเกงของตนเองต่อหน้าผู้ร้อง นั้นยังไม่กระจ่าง

ซึ่งพรรคก้าวไกลสรุปว่า จากการตรวจสอบพบว่าในวันดัง

กล่าวมีคนอยู่ในห้องหลายคน ผู้ร้องไม่มีพยานหลักฐานมาแสดง 

ขณะที่ฝ่ายผู้ถูกร้องมีพยานหลักฐาน มายืนยันว่าไม่มีพฤติกรรม

เช่นนั้น พรรคจึงไม่อาจวินิจฉัยในกรณีนี้ ได้

หลับตานึก หากเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามถูกร้อง

ลักษณะนี้ พรรคก้าวไกลสามารถสรุปชี้แจงได้เป็นร้อยข้อว่าทำา 

ไมนักการเมืองฝั่งตรงข้ามต้องรับผิดชอบ 

ให้กลับไปดูกรณี “ปริญญ์” เป็นตัวอย่าง

กรณี ส.ก.เขตวัฒนา กับ ส.ก.เขตสาทร ห่างกันไม่เท่าไหร่ 

จะมีเพิ่มหรือไม่ ไม่ทราบได้ 

แต่ก็เป็นบทสรุปเบื้องต้นว่า ทุกพรรคการเมือง มีโอกาสที่

จะตกเป็นข่าวฉาวแบบนี้ ได้เหมือนกันหมด อยู่ที่เรื่องจะแดงออก

มาเมื่อไหร่ 

ฉะนั้นรักษาอุดมการณ์ไว้ให้มั่นครับ โดยเฉพาะพรรคก้าว

ไกล ที่ประกาศคุณค่าหลักที่พรรคยึดถือ  

การเคารพในความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ  ศาสนา 

ความเท่าเทียมของมนุษย์

และไม่อดทนอดกลั้นต่อการคุกคามทางเพศ ทุกรูปแบบ

ครับ...การคุกคามทางเพศมีหลากหลายรูปแบบ อย่าตีความ

แคบแค่เรื่องพฤติกรรมการล่วงเกินทางกาย วาจา และการสัม 

ผัสที่แสดงออกถึงนัยทางเพศเท่านั้น 

หนักๆ คือการทุบตีทำาร้ายเพศที่่อ่อนแอกว่า ก็คือการคุก 

คามที่หนักหนาสาหัสกว่า 

“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” จะต้องเป็นคนนำาทีม รักษาอุดม 

การณ์เอาไว้ให้ได้ 

ให้ โลกได้รู้ว่า พรรคก้าวไกลปลอดจากการคุกคามทุกรูป

แบบอย่างแท้จริง.

วันอาสาฬหบูชา

โกณฑัญญะ ทายแม่นฉมัง

สิทธัตถะ สู่ฝั่ง ดังฝันใฝ่

เป็นพุทธศาสดาเหนืออื่นใด

โกณฑัญญะ ยั้งใจ ในสัจจา

หลีกหลบพุทธะไม่พ้นทุกข์

ซ่อนซุก สุดกู่ ไปอยู่ป่า

พุทธะย่างพระบาทยาตรา

เทศนา โลกุตรธรรม นำาทาง

เกร็ดย่านบ้านมอญ

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

 * ถึง “เกร็ดย่านบ้านมอญ” แต่ก่อนเก่า 

ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา

เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา

ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย

โอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง  

เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย

นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ  

ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด (๓๓)

นิราศภูเขาทอง-สุนทรภู่

  

“เกร็ดย่านบ้านมอญ” เป็นชุมชนชาวมอญที่อาศัยตาม

สองฝั่งลำาน้ำาเจ้าพระยา แลไปได้เห็นบ้านเรือน วัด วิถีชีวิต

อันเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยอารยธรรมอันเก่าแก่ท่ีลูกหลานชาว                                                           

มอญสืบทอดมาจนปัจจุบัน ความงดงามของงานศิลปะท่ีปรากฏ 

เช่น โบราณสถาน บ้านเรือน รวมถึงการแต่งแต้มลวดลาย

อันวิจิตรลงในเน้ือดินเผาท่ีเป็นภาชนะต่างๆ จากช่างฝีมือเย่ียม                

นอกจากนี้ ยังมีรสชาติจากอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมที่อร่อยและ

โดดเด่นเฉพาะตัวจากฝีมือแม่ครัวชาวมอญที่พบได้ทั่วไป ยิ่ง

ไปกว่านั้นความมีน้ำาใจไมตรี รอยยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้คนเป็น                                                                         

เสมือนมนตร์เสน่ห์ผูกใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-เทศประ 

ทับใจมิรู้ลืม

“เกร็ดย่านบ้านมอญ” ประกอบด้วย เกาะเกร็ด วัดปร

มัยยิกาวาส วัดสนามเหนือ วัดกลางเกร็ด วัดเสาธงทอง  วัดไผ่

ล้อม ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

“เกาะเกร็ด” เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำาในสมัย                                                                               

กรุงศรีอยุธยา ต่อมากระแสน้ำาได้เปล่ียนทิศทางซัดตล่ิงพังขยาย

คลองกว้างมาก กลายเป็นเกาะเกร็ดและแม่น้ำาลัดเกร็ดในปัจ    

จุบันและแม่น้ำาอ้อมเกร็ด ซึ่งสองแม่น้ำาดังกล่าวก็คือแม่น้ำาเจ้า 

พระยาเดิม เกาะเกร็ดมีฐานะเป็นตำาบล เป็นศูนย์กลางชุมชน

ชาวมอญ มีวัดปรมัยยิกาวาสหรือวัดปากอ่าวที่เก่าแก่เป็นศูนย์

รวมศรัทธา สร้างจากช่างฝีมือเยี่ยม ดูจากศิลปะแบบมอญตาม

ที่ต่างๆ เช่น พระนอนองค์ใหญ่ ภาพเขียนฝาผนัง การสลักหิน

อ่อนแบบรามัญ นอกจากนี้ยังมีวัดที่น่าชมบนเกาะ เช่น วัด

ไผ่ล้อม วัดฉิมพลี  เป็นวัดที่มีศิลปะและลวดลายหน้าบันของ

โบสถ์คล้ายวัดสุทัศน์แต่มีขนาดเล็กกว่า

“วัดปรมัยยิกาวาส” หรือ “วัดปากอ่าว” สร้างขึ้นใน

สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช โดยชาวมอญอพยพเข้ามาต้ังบ้าน

เรือนท่ีเกาะเกร็ดและสร้างวัดน้ีให้เป็นวัดประจำาชุมชน  ต่อมาวัด

ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดฯ 

ให้ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ สิ่งสำาคัญภายในวัดได้แก่ พระเจดีย์ทรง

แลนด์สไลด์เพชรบูรณ์

ผิดเห็นๆ ยังนิยมชื่นชมกัน

เจ้าหน้าที่ทรยศปดเหตุผล

ป่าไม้เหี้ยนทุกหนจนสะบั้น

ทำามานานศาลเจ้าเอาเงินนั้น

ปิดปากชั้นเทวดา “ถึงข้า” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “ศีลธรรม” นำากลับเถิด

โลกบังเกิดภัยร้ายแสนใหญ่หลวง

หยุดสงครามสารเคมีมีผลพวง

คนตายเหมือนใบไม้ร่วงกับห้วงกาล

ยิ่งบ้าคลั่งอย่างตะกละเฉลยได้

จักงามหน้างามไส้ได้แต่ผลาญ

หลงวัตถุดินแดนแค้นแล้วพาล

อวสานก่อนกำาหนด “ทดแทน” เอย.

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

    

 * สักวา “ชาติไม่มี” เสรีภาพ

เหมือนถูกสาปเอาไว้ให้ล้าหลัง

ประชาชนจนยากมากเซซัง

จวบกระทั่งตายทั้งเป็นเห็นมืดมิด

เขียนกฎหมายหมายกดหัวเช่นวัวโง่

ห้ามไชโยกู่ก้องเรียกร้องสิทธิ์

ยิ่งเงินเฟ้อเจอเงินฝืดหืดแพร่พิษ

รัฐบาลวิปริต “ติดเป้ง” เอย.

 ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตดอนเมือง กทม.

    

 * สักวา “ฆ่ากันตาย” ได้อำานาจ

ปกครองชาติบ้านเมืองวางเขื่องใหญ่

แล้วโกงกินงบประมาณบานตะไท

เรียกจัญไรชิงหมาเกิดรกเถิดเทิง

ร่ำารวยทรัพย์นับไม่ถ้วนล้วนของร้อน

ครบวงจรอุบาทว์เป็นทาสเหลิง

เหนือฟ้ายังมีฟ้ามาว่ายเวิ้ง

จุดพระเพลิงยึดคืน “ยืนหยัด” เอย.

  พรวสา ด่านสุวรรณ/อ.เบตง จ.ยะลา

ไปเกาะเกร็ดที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือ ตลาดน้ำาเกาะเกร็ด 

ผมเคยไปเยือนมาคร้ังหน่ึงเมื่อหลายปีก่อน อาหารการกิน ขนม 

ยอมรับว่าละลานตา ของฝากแทบไม่ต้องพูดถึงมีให้เลือกซื้อ

หลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาน้อยใหญ่ ว่าแล้วคงจะ

ต้องไปอีกสักรอบในเร็วๆ นี้ครับ.

ไ

เ

สันติ พร้อมพัฒน์



คึกคักแห่จองตั๋ว บขส.เต็มทุกที่นั่ง

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ โดยสารได้

จองตั๋วล่วงหน้าในการเดินทางช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.2565 เต็มหมดแล้ว 

โดยเฉพาะช่วงขาออกกรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ก.ค.2565 คาด

ว่าจะมีการเดินทางหนาแน่นไม่ต่ำากว่า 30,000 คนต่อวัน 

ส่วนช่วงขากลับเข้ากรุงเทพฯ เดินทางมากสุดจะเป็นวันที่ 17 

ก.ค.2565

เคาะ กฟภ.กู้ลงทุน 1.08 หมื่นล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็น

ชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศ กรอบ

วงเงินรวม 10,863 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนสำาหรับการ

ลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2565 จำานวน 5 แผนงาน 

โดยให้ทยอยดำาเนินการกู้เงินตามความจำาเป็นรายปีจนกว่า

จะดำาเนินงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้วงเงินลงทุนภาพรวมในแผน

งานระยะยาวรวม 15,628.15 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ใน

ประเทศ จำานวน 10,863 ล้านบาท และเงินรายได้ของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำานวน 4,765.15 ล้านบาท

จ้างต่างด้าวระยะสั้นแก้แรงงานขาดแคลน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็น

ชอบการแก้ ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม

สับปะรด โดยกำาหนดให้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวระยะ

สั้น (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) คราวละไม่เกิน 1 

ปี นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

ในหลายด้าน อาทิ 1) จัดหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ย

ต่ำา สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก

สับปะรดกับกรมส่งเสริมการเกษตร และทำาข้อตกลงซื้อขาย

กับโรงงาน 2) สนับสนุนการร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด

จี้หน่วยงานคมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่

ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ได้

ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 

เพื่อช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวง

คมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 ใน 8 ส่วน

ราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ จาก 12 รัฐวิสาหกิจ จำานวน 

208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำา 26,076.73 

ล้านบาท หรือ 12.51% และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้าน

บาท หรือ 87.49%

13-14 ก.ค.นี้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย 

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

แจ้งว่า กทพ.ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สาย

ทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทาง

พิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ 13 ก.ค.2565 (วันอาสาฬหบูชา) และ

วันที่ 14 ก.ค.2565 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของ

วันที่ 13 ก.ค.2565 จนถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 14 ก.ค.

2565 รวมจำานวน 2 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำาปีตาม

ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี สำาหรับการยกเว้นค่าผ่าน

ทางดังกล่าวเป็นไปตามที่ กทพ., บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ

เหนือ จำากัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน 

คมนาคมคุมเข้มปลอดภัยทางน้ำา 

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ใน

ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือน ก.ค.2565 วันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค.2565 และวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่าง

วันที่ 28-31 ก.ค.2565 คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่อง

เที่ยวเดินทางกลับภูมิลำาเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่ง

ท่องเที่ยวทางน้ำาที่สำาคัญๆ เป็นจำานวนมาก จึงได้สั่งการให้

กรมเจ้าท่า (จท.) เตรียมความพร้อมเพื่ออำานวยความสะดวก

และความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน พร้อม

กำาชับดูแลเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งห่างไกลโควิด-19 

‘บสย.’ โชว์ยอดค้ำาสินเชื่อ 6 เดือนทะยาน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิด

เผยถึงผลการดำาเนินงานค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. รอบ 6 

เดือน (1 ม.ค.-30 มิ.ย.2565) ว่า สามารถอนุมัติวงเงินค้ำา

ประกันสินเชื่อ รวม 92,879 ล้านบาท โดยยอดค้ำาประกัน 

50% มาจากโครงการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. เอสเอ็มอี สร้าง

ชาติ (PGS 9) วงเงิน 46,314 ล้านบาท, โครงการค้ำาประกัน

สินเชื่อ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู สัดส่วน 39% วงเงิน 36,425 

ล้านบาท, โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ บสย. Micro ต้องชนะ 

(Micro 4) สัดส่วน 5% วงเงิน 4,473 ล้านบาท และโครงการ 

อื่นๆ สัดส่วน 6% วงเงิน 5,667 ล้านบาท

เคาะปรับเกณฑ์เงินทุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิด

เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติเห็นชอบหลักการ                                                                                 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสิน                                                                                

ทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ศูนย์ซื้อขาย นายหน้าซื้อขาย และผู้ค้า                                                                           

เพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขายและความน่าเชื่อถือในธุรกิจสิน 

ทรัพย์ดิจิทัล โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินทุนเพียงพอรองรับ

การประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่น 

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตลาด เพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขาย.
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6 เศรษฐกิจ

โออาร์ทุ่มงบ10ปี2แสนล้าน
จับมือพันธมิตรหนุนเติบโตอย่างยั่งยืน
ไทยโพสต์ • “โออาร์ตั้งงบ 2 แสนล้านบาทใน 10 ปี เดินหน้าวิสัยทัศน์

ใหม่ ดึงผู้ประกอบการทุกขนาดร่วมเติมเต็มโอกาสเพื่อการเติบโต พร้อม

จัดใหญ่งานเสวนาโชว์เคสธุรกิจแห่งปี ระดม 50 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ

ชั้นนำา เจาะลึกถึงโมเดลทางธุรกิจแห่งอนาคต

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรม                                                         

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหา 

ชน) หรือโออาร์ เปิดเผยว่า ภาย

หลังจากโออาร์ปรับโครงสร้างและ

เดินหน้าวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็ม

โอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” 

ได้ทุ่มงบลงทุน 2 แสนล้านบาทใน

ระยะ 10 ปี (ปี 2563-2573) จาก

แนวคิดที่เชื่อว่า ท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ

โลก องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและ

พลิกโฉม นำาโมเดลทางธุรกิจและ

นวัตกรรมใหม่มาใช้

และประสานความร่วมมือ

กัน เพื่อเดินหน้าสู่การเติบโตให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ชุมชน

ที่น่าอยู่ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ให้คงอุดมสมบูรณ์สำาหรับคนรุ่น

ต่อไปในอนาคต โออาร์จึงจัดงาน                                           

“Inclusive Growth Days 

empowered by OR” เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนโอกาสและ

สร้างแรงบันดาลใจในการดำาเนิน

ธุรกิจสู่อนาคต ผู้ประกอบการ

ธุรกิจทุกรูปแบบจะได้รับประโยชน์

โดยตรง

“ที่ผ่านมามีหลายบริษัท

สตาร์ทอัปท่ีโออาร์เข้าไปลงทุนจน                                                     

ประสบความสำาเร็จ อาทิ โอ้กะจู๋                                                         

ที่มีการขยายสาขามากขึ้น รวมถึง                                                      

การประชาสัมพันธ์ทำาตลาดให้                                                    

แบรนด์ GoWabi (โกวาบิ) แพลต 

ฟอร์มช้ันนำาของไทยท่ีรวบรวมการ

บริการทางด้านความงามและสุขภาพ

ไว้ ในที่เดียว ก็ได้รับผลตอบรับ

อย่างดีมาก” นางสาวจิราพรกล่าว

นอกจากนี้ โออาร์อยู่

ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งเป็น

แอปพลิเคชัน All in one เพื่อเชื่อม

ต่อการลงทุนจากการไปรวบรวม

พาร์ตเนอร์ คาดว่าจะเปิดตัวใน

เดือน พ.ย.นี้ และปีนี้ยังมีเป้า

หมายการขยายสถานีชาร์จ EV 

450 แห่ง โดยเดือน ส.ค.นี้จะเริ่ม

เก็บค่าบริการและมองหาโอกาส

ใหม่ๆ ร่วมกับพาร์ตเนอร์ ไม่ว่า

จะเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ใน

รูปแบบรถเช่า และศูนย์ซ่อมยาน

ยนต์ Fit auto ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของรายได้ที่โออาร์เข้าไปลงทุน

สำาหรับเวทีเสวนา ได้รับ

ความร่วมมือจากผู้บริหารจาก

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นัก

ธุรกิจและผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้น

นำา รวมกว่า 50 ท่าน แลกเปลี่ยน

มุมมองและประสบการณ์ ส่วน

ไฮไลต์ของงานเสวนาสอดคล้อง

กับพันธกิจทั้ง 4 ของโออาร์ รวม

ทั้งมีการไขรหัสความสำาเร็จของ 

Flash Express สตาร์ทอัประดับยู

นิคอร์นรายแรกของไทย

นางสาวจิราพรกล่าวอีกว่า 

ปัจจุบันบรรยากาศการลงทุนเริ่ม

ดีขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนร่วม

มือกัน มีคณะกรรมการร่วมภาค

เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ช่วยผลัก

ดัน อีกทั้งด้านการลงทุน ขณะนี้

ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน

ลดเงื่อนไขมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้

บริษัทขนาดเล็ก ทุกขนาดเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สามารถ 

IPO ได้เต็มที่ ดังนั้นจากบริบทดัง

กล่าวโออาร์ทุ่มเทความตั้งใจจัด

งานนี้เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน ตลอด

จนประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงโมเดล

ทางธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อการเติบ 

โตแบบ Inclusive และยังมีการจัด

แสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจาก

พันธมิตรของ OR รวมกว่า 50 บูธ

สำาหรับ  “Inclusive Growth 

Days empowered by OR” เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 22-24 ก.ค.2565 โดย

จะจัดขึ้นที่ บางกอกคอนเวนชัน

เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 

ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้า

ร่วมงานฟรี.
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สงขลา • กนอ.ฟุ้ง นักลงทุนแห่

ชมพื้นที่ “นิคมฯ สงขลา (สะเดา)-

รับเบอร์ ซิตี้ โชว์เชื่อมโยงธุรกิจ

โลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่าง

ไทย-มาเลเซีย หลังรัฐผ่อนคลาย

มาตรการและเปิดประเทศ

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาห 

กรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด 

กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประ                                

ธานในพิธีต้ังศาลพระภูมิในพ้ืนท่ี                                                   

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) 

ระยะที่ 1 จังหวัดสงขลา ว่า หลัง

จากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ

ต่างๆ จนนำาไปสู่การเปิดประเทศ

มากขึ้น ทำาให้นักลงทุนต่างชาติ

เดินทางเข้ามาทำาธุรกิจได้สะดวก 

และกลายเป็นปัจจัยหนุนการ

เติบโตของนิคมอุตสาหกรรม

อย่างมีนัยสำาคัญ เห็นได้จากที่                                                

ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมในกำากับ

ของ กนอ.ได้รับความสนใจจาก

นักลงทุนต่างประเทศเข้าเยี่ยม

ชมพื้นที่ ทั้งนิคมอุตสาหกรรม

สงขลา (ระยะที่ 1) อำาเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา และโครงการนิคม

อุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ 

ซิตี้) ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้านนายวีริศ อัมระปาล                                               

ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า สำาหรับ

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) 

ระยะที่ 1 ปัจจุบันมีความพร้อม 

100% ในการรองรับการลงทุน 

โดยมีผู้ประกอบการเช่าพื้นที่

เพื่อดำาเนินธุรกิจแล้ว 3 ราย 

ประมาณ 166.895 ไร่ จากพื้นที่

ให้เช่าประมาณ 346.556 ไร่ ยัง

เหลือพื้นที่ให้เช่าอีกเพียง 108 

ไร่เท่านั้น ทั้งนี้จุดเด่นของนิคม

อุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) 

ระยะที่ 1 คือ ศักยภาพเชิงพื้นที่ 

โดยตั้งอยู่บนพื้นที่เศรษฐกิจชาย 

แดน (SEZ) ใกล้กับด่านสะเดา-

บูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งมีอัตราการส่งออกสูงสุดใน

ประเทศไทย

สำาหรับนิคมฯ รับเบอร์ ซิต้ี                                               

ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม

รองรับการลงทุนในพื้นที่แล้ว 

100% โดยพื้นที่นิคมฯ ถือว่ามี

ศักยภาพและจุดเด่นที่สามารถ

รองรับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้

น้ำาในกระบวนการผลิต มีอัตรา

ค่าน้ำาประปา/น้ำาดิบต่ำากว่านิคม

อุตสาหกรรมอื่นๆ และยังมีความ

ได้เปรียบเนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่ง

วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เช่น น้ำา

ยางพาราสด การคมนาคมที่

สะดวกเนื่องจากใกล้สนามบิน

นานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลา

เดินทางเพียง 15 นาที

“หลายประเทศเริ่มทยอย

เปิดประเทศแล้ว จึงเป็นโอกาส

ดีของนักลงทุน โดยเฉพาะในภูมิ 

ภาคเอเชีย ทั้งนี้ถือเป็นความโชค

ดีของประเทศไทยท่ีต้ังอยู่ในจุดที่

ได้เปรียบต่อการพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศให้เติบโตได้ในหลายๆ 

ด้าน” นายวีริศกล่าว.

‘กนอ.’ฟุ้งสัญญาณดี!

นักลงทุนแห่ชมนิคม

‘สงขลา-ยางพารา’

น้ำามันแพงแบบนี้ ต้อง “Charge” ซะหน่อยแล้ว ใคร

สนใจอยากหันมาใช้รถไฟฟ้า พลาดไม่ได้กับงานสัมมนาออน 

ไลน์ QTC วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-

16.00 น. ในหัวข้อ “EV Charger Wallbox” EV Charger ที่

จะเข้ามาเปลี่ยนให้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณนั้นง่ายขึ้น จะไปเที่ยว 

อยู่บ้าน หรืออยู่ที่ไหนก็ชาร์จได้ แค่มี Wallbox ด้วยระบบ

อัจฉริยะ จัดเต็มไปด้วยฟังก์ชันอีกมากมาย ที่หากคุณได้ลองใช้

ต้องว้าวแน่นอน งานนี้บอส “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” แห่งค่าย

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ชวนเหล่า FC มาทำาความรู้จัก EV 

Charger Wallbox นี้ให้ดีกันก่อนว่าเป็นอย่างไร ผ่านคำาแนะนำา

ของผู้เชี่ยวชาญ คุณจุฬาชัย คุณากรพิบูลย์ (Sales Engineer) 

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ คลิก https://

forms.gle/ythAqh5uj5j3VhDG8 อย่าลืมเข้ารับฟังกันเยอะๆ 

นะคะ ...• 

นาทีนี้ต้องจับตา บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ให้ดี 

เพราะครึ่งปีหลังธุรกิจส่งสัญญาณผงาดชัด จากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ทำาให้

ยอดการตรวจหาเชื้อกลับมาพุ่งกระฉูดอีกครั้ง และอัตราการ

ครองเตียงของโรงพยาบาลพุ่งสูงเกิน 100% แถม Q3 เตรียม

เปิดโรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาด 30 เตียง ตามด้วยธุรกิจโรง

พยาบาลเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจากปัจจัยฤดูฝน หนุนยอดคนไข้พุ่ง 

งานนี้ “คุณหมออำานาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจภาพรวมปีนี้ยังคง

สดใส ไม่ทำาให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังแน่นอนจ้า ...•

มาที่ เล-ซี-บอย เอเชีย คืนสิ่งดีๆ ให้สังคม สานต่อความ

ดีตามแนวคิด “เติมความสุข เพิ่มความสบาย ช่วยคลายความ

ทุกข์” มอบเก้าอี้ปรับเอนนอนเพื่อสุขภาพ เล-ซี-บอย พร้อมเงิน

บริจาคแก่มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เพื่อใช้

ในโครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำาหรับเป็นที่พักพิงและบรรเทา

ทุกข์ทั้งกายและใจให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ส่งเสริมความรักและ

ความผูกพันในครอบครัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังสร้างยอดขาย

ไตรมาสแรกโตกว่า 40% สวนกระแสตลาด แม้ว่าจะเจอวิกฤต

โควิด-19 และภาวะเงินเฟ้อหนักทั่วโลก ...•

ปิดท้ายด้วย ธนาคารกสิกรไทย, บมจ.บริทาเนีย และ 

บจก.ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี ผนึกความร่วมมือต่อยอดการ

ดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด สร้างสังคมที่อยู่อาศัยเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดตัวแคมเปญ “สินเชื่อบ้านสีเขียว” มอบ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 2.83% ต่อปีใน 3 ปีแรก แก่ลูกค้า

ที่ซื้อบ้านประหยัดพลังงาน หรือใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน 18 โครงการของบริทาเนีย พิเศษสุด 

ลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านประหยัดพลังงาน สามารถยื่นขอสินเชื่อ

บ้านสีเขียวเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 

2565 และจดจำานองหลักประกันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0-2888-8888 

กด 887 ...•

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

ครม.ไฟเขียวจัดสัมมนาเมืองรอง

ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงสิ้น65!
ไทยโพสต์ • ‘ครม.’ ไฟเขียวนำาค่า

ใช้จ่ายในการจัดสัมมนา งานแสดง

สินค้าในเมืองรอง หักลดหย่อนภาษีได้ 

2 เท่า ดีเดย์ 15 ก.ค.-31 ธ.ค.นี้ หวัง

กระตุ้นท่องเที่ยว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวย

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิด                                                     

เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)                                                       

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2565 มีมติเห็นชอบ                                                   

มาตรการทางภาษี เพื่ อสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาห 

กรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน

การใช้จ่ายและส่งเสริมการจ้างงาน

ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้ 

1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัด

อบรมสัมมนาภายในประเทศ บริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์

เข้าร่วมมาตรการสามารถหักราย

จ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่า

ขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องใน

การอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัด

ขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้

ประกอบธุรกิจนำาเที่ยวตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

เพื่อการอบรมสัมมนา ที่จ่ายไปตั้งแต่

วันที่ 15 ก.ค.ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 

ได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่าย

จริง สำาหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน

จังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่

ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ 

1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง 

สำาหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่

อื่นนอกจากท้องที่ที่กำาหนดไว้

“ในกรณีที่การจัดอบรมสัมมนา

ครั้งหนึ่งๆ เกิดขึ้นในท้องที่ตามที่

กำาหนดไว้ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่าย

ที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใด

ตามที่กำาหนดไว้แล้วแต่กรณี และให้

หักรายจ่ายที่ ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิด

ขึ้นในท้องที่ใดได้ 1.5 เท่าของรายจ่าย

ตามที่จ่ายจริง” นายพรชัยกล่าว

2.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน 

การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า

ภายในประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตร 

การสามารถหักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่

หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออก

ร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดง

‘บินไทย’ปักธง67ออกจากแผนฟื้นฟู
ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.รับทราบ                                              

ความคืบหน้าการดำาเนินงานติด                                                

ตามการแก้ ไขปัญหาของการบิน 

ไทย โดยมีสาระสำาคัญ 7 เรื่อง 

ตามมติคณะกรรมการฯ คาด

จะออกจากแผนฟื้นฟูได้เร็วกว่า

กำาหนดภายในปี 67

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) รับทราบรายงานความ

คืบหน้าการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการติดตามการดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย 

จำากัด (มหาชน) คาดว่าจะสามารถ

ออกจากแผนฟื้นฟู ได้ภายในปี  

2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้มี

การประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวัน

ที่ 6 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสำาคัญ

ดังนี้ 1.การหารายได้จากการขนส่ง 

ทำาให้การบินไทยมีรายได้เติบโตอย่าง

มีนัยสำาคัญ 2.การปรับลดขนาด 

องค์กรและต้นทุนบุคลากร ส่งผล

ให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ลดลงจาก 29,400 ล้านบาทต่อปี 

เหลือ 7,920 ล้านบาทต่อปี 3.การ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบินและ

ปรับลดต้นทุนอากาศยาน 4.จำาหน่าย 

อากาศยานที่ ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติ                                                

การบินของ บกท. 5.การปรับลด

ต้นทุนค่าซ่อมบำารุงอากาศยาน 

ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนลง 

4,500 ล้านบาทต่อปี

6 .การหาประโยชน์จาก 

ทรัพย์สินรองที่ ไม่ได้ ใช้ประโยชน์

ในการดำาเนินธุรกิจ และ 7.การ 

ติดตามหนี้สินที่เกินกำาหนดชำาระ

จากลู กหนี้ หน่ ว ย ง านภาครั ฐ                  

โดยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

อาจทำ า ให้บริษัทสามารถออก                                   

จากแผนฟื้นฟูได้เร็วกว่ากำาหนด

ภายในปี 2567 หรือต้นปี 2568 

โดยขึ้นอยู่กับการปรับแผนฟื้นฟู

ที่มีสาระสำาคัญคือ การแปลงหนี้                                               

เป็นทุน และนับตั้งแต่การเปิด

ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

และนายกรัฐมนตรี ทำาให้ผลประ                                             

กอบการของ บกท.ดีขึ้นตามลำาดับ 

สามารถทำาการบินในเส้นทางต่างๆ 

ทำาให้มีรายได้และสภาพคล่อง  

มากขึ้น.

‘จุรินทร์’เบรกนมขึ้นราคา

สั่งเข้มคุมน้ำามันปาล์มขวด

ไทยโพสต์ • นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ยังไม่

อนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคา

นมผงและนมพร้อมดื่มทั้งพาส

เจอไรซ์และยูเอชที โดยพยายาม

ตรึงไว้ ให้นานที่สุดจนกว่าจะอั้น

ไม่อยู่จริงๆ ซึ่งได้ทำาความเข้าใจ

กับผู้ประกอบการและต้องดูด้วย

เหตุผลแต่ละกรณี หากส่วนไหน

จำาเป็น ต้นทุนสูงขึ้นมาจริง ต้อง

พิจารณาเป็นกรณี ไม่ใช่อนุมัติให้

ปรับราคาทั้งหมด

นอกจากนี้ ได้ติดตาม

สถานการณ์ราคาน้ำามันปาล์มขวด

บริโภคอย่างต่อเนื่อง และที่ยัง

ทรงอยู่ เพราะเป็นสต๊อกเดิมที่รับ

ซื้อในช่วงที่ราคาผลปาล์มสูงมาก 

โดยได้เร่งกำากับให้ปรับลดราคา

น้ำามันปาล์มขวดบริโภคลงมาให้

สอดคล้องกับต้นทุนให้เร็วที่สุด 

จะมีตัวเลขสต๊อกล่าสุดกลับเข้า

มาอีกครั้งจากการสำารวจล่าสุดใน

วันที่ 12 ก.ค.65 จะเห็นตัวเลข

ว่าสามารถปรับลดราคาได้เมื่อไร 

คาดว่าเป็นในช่วงสัปดาห์นี้ สอด 

คล้องกับต้นทุนใหม่ที่เกิดขึ้น

“จะพยายามดูแลผลประ 

โยชน์ของทุกฝ่ายให้ดีที่สุด ไม่

ต้องกังวล โดยยึดประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็นหลัก ทั้งเกษตรกร 

ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้

บริโภคให้อยู่ร่วมกันได้ ให้เป็น

ภาระของแต่ละฝ่ายน้อยที่สุด” 

นายจุรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรม

การค้าภายในได้หารือกับห้าง

สรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 

โดยห้างจะปรับลดราคาน้ำามัน

ปาล์มขวดลงมาเหลือ 64-69 

บาทตั้งแต่สัปดาห์นี้ และจะมี

การหารือต่อเพื่อให้ปรับลดลงมา

เหลือ 60-64 บาทในระยะต่อไป 

ตามต้นทุนที่ปรับลดลง ส่วนเซ

เว่น อีเลฟเว่น แจ้งว่า ตั้งแต่วัน

ที่ 14 ก.ค.2565 จะปรับลดราคา

ลงมาต่ำากว่า 70 บาท ซึ่งเป็นต้น

ทุนเดิม.

สินค้าภายในประเทศ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 

15 ก.ค.ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 ได้ 2 เท่าของ

รายจ่ายที่จ่ายจริง โดยกรณีงานออกร้าน 

งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายใน

ประเทศต้องเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 

ก.ค.ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 โดยต้องมีหนังสือ

รับรองจากผู้จัดงานว่าได้เข้าร่วมจัดงานจริง 

และต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการตั้งแต่

วันที่ 15 ก.ค.ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คาดว่า

จะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีจาก 2 มาตรการดังกล่าว 

รวมแล้วประมาณ 7.75 พันราย โดยรัฐจะ

สูญเสียรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลราว 

455 ล้านบาท แต่จะสามารถช่วยเอกชนลด

ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 2.27 

พันล้านบาท.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Alzheimer’s 

Disease ในปี 2015 พบว่าผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

เริ่มชอบเล่นมุกตลกประมาณ 9 ปีก่อนที่อาการของ

โรคสมองเสื่อมจะเริ่มต้นขึ้น ผู้ที่เป็นโรค FTD มัก

จะหัวเราะเยาะเหตุการณ์ โศกนาฏกรรมในข่าวหรือ

ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา หรือเหตุการณ์ที่คน

อื่นไม่คิดว่าจะตลก เช่น รถที่จอดไม่ดีหรือสุนัขเห่า 

อย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่า จำาเป็นต้องมีการศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลง

อารมณ์ขัน แต่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมส่วน

ใหญ่หลังจากการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์นั้นเกิด

จากการที่สมองหดตัวในกลีบหน้าผาก 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Sociology of Health 

and Illness ในปี 2018 ยังมีรายงานระบุว่า การ

เปลี่ยนแปลงในการแต่งตัวอาจเกิดจากผลกระ

พัฒนาบุคลากรด้านช่างอากาศยาน

คริสทอป คลาเรนซ์ รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายซ่อมบำารุง

อากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน นำาโดย 

ภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการเรื่องการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในสถานประกอบ

การจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างอากาศยานให้ตรง

ตามความต้องการของอุตสาหกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน พร้อมยกระดับมาตรฐานการ

ฝึกอบรมการซ่อมบำารุงอากาศยานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของประเทศ รวมถึงการพัฒนา

ทักษะการซ่อมบำารุงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน 

เมื่อเร็วๆ นี้

นิทรรศการ DUEL ART EXHIBITION

ปิยทัต เหมทัต และ แทน โฆษิตพิพัฒน์ เปิดงานแสดงศิลปะ DUEL ART EXHIBITION 

ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินสองรุ่นที่มีความชอบและหลงใหลในอาวุธปืนเหมือน

กัน ผ่านการทำางานศิลปะที่แตกต่างกัน โดยมีผู้มีชื่อเสียงที่ชื่นชอบงานศิลป์เข้าร่วมพิธีเปิดและ

เยี่ยมชมผลงานมากมาย อาทิ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง ปัญญา 

นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ อาจาร์เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกร และ ศุภลักษณ์ ตันฑาภิชาติ ประธาน บจ.คิธแอนด์คิน คอมมิวนิเคชั่น 

แอนด์ คอนซัลแตนท์ ร่วมด้วย กนกวัลย์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.หอศิลป์แทนคุณ งานนิทรรศการ

เปิดให้เข้าชมจนถึง 31 กรกฎาคม 2565 ณ 333 Anywhere P.1 Warehouse 30 บางรัก

LG ฉลองครบรอบ 34 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปีของการดำาเนินงานในประเทศไทย บริษัท แอลจี อี

เลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด อาภัสรา สังขวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด 

เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากแอลจี รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท 

ประกอบด้วยหน้ากาก

ฟอกอากาศ LG 

PuriCareTM Gen 2 

ตู้เย็น LG InstaView 

Door-in-DoorTM 

และทีวี LG UHD 

4K Smart TV รุ่น 

65UN7200 ให้แก่โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย และ

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ พอ.สว.) เพื่อสนับสนุน

การทำางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่

ประชาชนอย่างทุ่มเท พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

SRICHAND ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเมกอัพ สร้างความตื่นเต้น

อีกครั้ง ต่อยอดประสบการณ์

และความเป็นมืออาชีพแบบ 

Beauty Solution ที่มีความ

เชี่ยวชาญในคิดค้นพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งเครื่อง

สำาอางและสกินแคร์ ได้

รังสรรค์ Super C Brightening 

เชี่ยวชาญกล่าวว่า มีหลายวิธีที่คุณ

สามารถปกป้องสุขภาพลำาไส้ของ

คุณได้ วิธีหนึ่งในการเติมพลังให้

ลำาไส้ของคุณคือการเปลี่ยนสิ่งที่คุณ

กิน จุลินทรีย์ในลำาไส้ต้องการสารอาหารเพื่อ

ความอยู่รอด และอาหารเพื่อสุขภาพเป็นองค์

ประกอบหลักในการสร้างไมโครไบโอม รีวิวปี 

2019 ระบุว่า การรับประทานอาหารที่มีเนื้อ

สัตว์สูง ไขมันอิ่มตัว น้ำาตาล และเกลือ จะ

 อกโลก!! ไปกับกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ถูกยิงเสียชีวิตขณะกำาลังปราศรัยหาเสียงเมื่อ

วันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา และยิ่งเพิ่มความช็อก

มากขึ้น เมื่อมือสังหารบอกสาเหตุที่กระทำาการอัน

อุกอาจในครั้งนี้ ว่าเขาโกรธแค้นชิงชัง “ลัทธิ” หนึ่ง

ที่ทำาให้ โลกทั้งใบของเขาผุพังล่มสลาย โดยเขาเชื่อว่า 

นายชินโซ อาเบะ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนลัทธิที่ทำาให้

ครอบครัวของเขาหมดตัวล้มละลาย จึงต้องฆ่าให้หาย

แค้น 

มันช่างไร้เหตุผลสิ้นดี!! มนุษย์ป้าคิดแบบนั้น

จริงๆ นะ พร้อมกับตั้งคำาถามว่า ทำาไมไม่เลือกไปยิง 

“เจ้าลัทธิ” ที่ว่านั่นแทนหนอ?!?

เป็นเพราะจิตป่วย หรืออะไรก็ตาม เชื่อว่าสื่อ

ในญี่ปุ่นก็คงจะติดตามตรวจสอบกันต่อไป และเรา

เองในฐานะสัตว์สังคม ก็ควรจะสนใจเรียนรู้ศึกษาอยู่

ห่างๆ เพราะโลกทุกวันนี้มันเชื่อมต่อกันด้วยคลิกมือ

เดียวผ่านมือถือ การรู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ..แล้ว

นำามาเปรียบเทียบกับสังคมในบ้านเราก็น่าจะช่วย

ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

หวังว่าสังคมไทยคงจะไม่มีพฤติกรรมการเลียน

แบบ แต่รู้จักนำากรณีนี้ ไปช่วยกันถกและคิดว่า เราจะ

สร้างสังคมเป็นสุขและละมุนละม่อม ปราศจากความ

รุนแรงกันได้อย่างไรบ้าง 

เริ่มจากสังคมก้อนเล็กที่สุด นั่นคือ ภายใน

ครอบครัวของเรา ช่วยกันปลดเปลื้องปัญหาความ

โกรธ ความไม่พึงพอใจ ด้วยหลักเหตุผล ใช้พระ

ธรรมคำาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น

เครื่องเจริญสติ มิใช่ท่องคาถาสวดมนต์ภาวนาเพื่อ

เรียกร้องนั่นโน่นนี่ จนตกเป็น “เหยื่อ” ของมาร

ศาสนา 

ศาสนาพุทธ หากรู้จักศึกษาให้ถ่องแท้ ไม่หลง

งมงายไปกับคนที่ตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิสารพัดต่างๆ 

ประเภทที่เรียกว่า “สายมู” ล่ะก็ รับรองได้ว่า ความ

ทุกข์ที่ว่าหนักหนาสาหัสเราก็จะเห็นทางออก ..ลอง

เริ่มจากแก่นสาระของวันอาสาฬหบูชานี่แหละ 

..อย่างน้อยเราก็จะรอดพ้นปัญหาสังคมกำาลังป่วยได้

ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะ.

‘ป้าเอง’ 

 

สังคม...กำ�ลังป่วย

ช็

มีภาวะความรู้ความเข้าใจที่แย่ลง ซึ่งบ่งชี้ว่า

พวกเขามีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ 

“ปัญหาในการจัดการเงินถือเป็นหนึ่งในสัญญาณ

เริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ และการค้นพบนี้

สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว”

พฤติกรรมที่น่าสนใจต่อมา เป็นการศึกษา

ของนักวิจัยจาก University College London 

(UCL) พบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้มีแนวโน้มที่จะชอบการ

แสดงตลกเสียดสีหรือไร้สาระมากกว่าผู้ใหญ่ที่มี

สุขภาพดีในวัยเดียวกัน โดยเพื่อนและญาติของ 

48 คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมส่วน

หน้า (FTD) ซึ่งเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อย 

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับพฤติกรรมและภาษา ได้รับ

แบบสอบถามเกี่ยวกับความชอบของคนที่พวกเขา

รักในเรื่องตลกประเภทต่างๆ

ดูแลลำาไส้อย่างไรให้แข็งแรง?

marrygun55@gmail.com

ดิจิทัลแบงกิ้งโซลูชัน 

ธนพจน์ ภาคสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิช

ธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย สเตลลา โช หัวหน้าฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ

วาณิชธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประจำาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม

เปิดงานสัมมนา “Navigating Thailand EV Ecosystem with Citi” นำาเสนอแนวทางดิจิทัล                    

แบงกิ้งโซลูชัน เพื่อช่วยสนับสนุนการลงทุนทางธุรกิจ พร้อมเร่งประสิทธิภาพและให้ความคุ้ม

ค่าแก่การลงทุนด้านตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในไทยสำาหรับลูกค้าองค์กรและสถาบัน ตอกย้ำาความ

เป็นธนาคารชั้นนำาที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยมี ชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และ สรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ อุปนายกฯ ฝ่าย

อุตสาหกรรม สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึก ที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ 

สุขุมวิท วันก่อน

ปลุกพลังวัยเก๋า สนุกไม่มีเกษียณ

ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ดันให้ศูนย์การค้าเป็น Community ของลูกค้าทุกกลุ่ม

ไลฟ์สไตล์ มาทำากิจกรรมร่วมกัน โดยเริ่มที่กลุ่มสูงวัย 50+ กับกิจกรรม Senior “Happy 

Society” ปลุกพลังวัยเก๋า สนุกไม่มีเกษียณ แหล่งนัด

พบ เติมพลังชีวิตไปกับกิจกรรมและ Workshop สุด

พิเศษสำาหรับวัยเก๋า วัยอิสระทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 

50 ปีขึ้นไป มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน และ

ให้รับรู้ว่าศูนย์การค้าไม่ใช่แค่ที่ช็อปอย่างเดียว หากแต่

เป็นไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ที่สามารถมาใช้ชีวิตได้ตลอดทั้ง

วันของคนทุกวัย เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง โดยจัด

พื้นที่บริเวณชั้น 2 โซนเซ็นทรัลของสเปลล์ เป็นจุดนัด

พบทำากิจกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องสุขภาพ, กิจกรรมฝึกสมองเสริมสร้างทักษะ หรือ

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยเริ่มจากกิจกรรมร้อง

คาราโอเกะ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น., การ

แสดงลีลาศของสมาชิก Senior จะมาโชว์สเต็ป ทุกวัน

พฤหัสฯ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 14.00-16.00 น. ณ เวที Happy Society โดยครู

ป๊อป & ครูแป๋ม ครูสอนลีลาศจากสถาบัน Phoenix Dance Studio เริ่มเปิดฟลอร์สอน

ลีลาศครั้งแรก วันพฤหัสฯ ที่ 28 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรม Workshop, การเล่น

ดนตรี, เต้น Line dance, บาสโลบ และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังร่วมกับพันธมิตรเพื่อมา

ดูแลเหล่า Senior อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเปาโล รังสิต, โรงแรมโนโวเทล 

กรุงเทพฯ, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ Livwell โครงการ Naya Residence

ผู้

เพิ่มจำานวนแบคทีเรียที่ “ไม่ดี” และเป็นอันตราย

ต่อการเติบโตของแบคทีเรีย “ดี” ในทางกลับกัน 

การรับประทานผักใบเขียว พืชที่มีโปรตีนสูง (เช่น 

เต้าหู้หรือถั่ว) และอาหารที่มีโอเมกา 3 (เช่น ปลา

แซลมอน หอยนางรม เมล็ดแฟลกซ์ และวอลนัต) 

เชื่อมโยงกับการผลิตแบคทีเรียที่ “ดี” Ghannoum 

ยังแนะนำาให้บริโภคอาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์ 

(เช่น ข้าวโอ๊ต ถั่วเลนทิล ข้าวโพดคั่ว และเมล็ด

เจีย) เพราะเป็นแหล่งอาหารที่สำาคัญสำาหรับ

จุลินทรีย์ในลำาไส้.

สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) 

ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน), บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำากัด (มหาชน), 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำากัด) ร่วมมอบเงินจำานวน 20,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน

สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์

ทางการแพทย์ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช 

รคอัลไซเมอร์ส่งผลกระทบต่อผู้คนราว 

850,000 คนในสหราชอาณาจักร และ

มากกว่า 5.8 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา 

สำาหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

มีรายงานในปี 2558 ว่ามีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

ประมาณ 600,000 คน และคาดว่าจำานวนจะ

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,117,000 คนในปี 2573 

จึงมีความพยายามในการศึกษาวิจัยเพื่อหา

ทางป้องกันอาการโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์กัน

อยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบ

สัญญาณที่ละเอียดอ่อนหลายสิบประการของโรค

ที่ทำาให้ความจำาเสื่อม นอกเหนือจากการหลงลืม

ตามปกติ โดยระบุว่า ก่อนที่อาการที่ร้ายแรงที่สุด

ของโรคจะเริ่มต้นขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์ขันที่

เปลี่ยนไปและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น

แคลิฟอร์เนีย (USC) พบว่าผู้สูงอายุที่เต็มใจที่จะ

แจกเงินให้คนแปลกหน้าดูเหมือนจะมีความเสี่ยง

สูงที่จะถูกโจมตี “เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้สูงอายุมี

ความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงมากขึ้น แต่ผลการ

วิจัยล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่าการแจกเงินอาจเป็น

สัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์”

นักวิจัยจาก USC และมหาวิทยาลัย Bar-

Ilan University ในอิสราเอลพบว่า การเห็นแก่

ประโยชน์ทางการเงินมีการเชื่อมโยงอย่างมีนัย

สำาคัญกับการอยู่ในระยะแรกของโรค โดยนักวิจัย

ได้รวบรวมผู้สูงอายุ 67 คนที่มีอายุประมาณ 70 

ปีเพื่อทำาการศึกษา ผู้เข้าร่วมแต่ละคนถูกจับคู่

กับบุคคลอื่นที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนในสภาพ

แวดล้อมของห้องปฏิบัติการ และมอบเงินจำานวน 

10 เหรียญฯ (8 ปอนด์) เพื่อแจกจ่ายระหว่าง

ตนเองกับคนอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมผู้สูงอายุยังได้รับการทดสอบทาง

ระบบประสาท เพื่อตัดสินสถานะความรู้ความ

เข้าใจในปัจจุบันและความเสี่ยงที่อาจเกิดในการ

เกิดโรคอัลไซเมอร์ นักวิจัยพบว่าผู้ที่ยินดีให้เงิน

มากขึ้นแก่บุคคลที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนมัก

โ

ทบของโรคอัลไซเมอร์ได้หลากหลาย ตั้งแต่การ

ลืมเสื้อผ้าที่เป็นของพวกเขา ไปจนถึงอาการ

เกร็งของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่กระตุก

กะทันหัน ทำาให้สวมใส่ได้ยากขึ้น รวมทั้งไม่

สามารถจอดรถได้ โดยปกติอย่างที่เคยทำา โดย

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการขับรถของผู้ป่วยอัลไซ             

เมอร์อาจแย่ลงอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อสภาพเริ่มส่ง

ผลต่อทักษะยนต์และกระบวนการคิดของพวกเขา 

โรคนี้ทำาให้ปฏิกิริยาของผู้คนช้าลง ทำาให้พวกเขา

แย่ลงเมื่อจอดรถ และในที่สุดก็บังคับให้พวกเขา

ทิ้งกุญแจรถ การหยุดขับรถมักจะทำาให้ผู้ที่มีภาวะ

ความจำาเสื่อมเครียดและกระวนกระวายใจ 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน

เซนต์หลุยส์ได้ศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของคน 

139 คนใน 1 ปี เพื่อดูว่าโรคนี้ส่งผลกระทบต่อ

พวกเขาอย่างไร ครึ่งหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า

เป็นโรคอัลไซเมอร์ตอนต้น ขณะที่อีกครึ่งหนึ่ง

ไม่ใช่ การศึกษาที่ตีพิมพ์ในงานวิจัยและการ

บำาบัดโรคอัลไซเมอร์ในปี 2564 พบว่าผู้ที่เป็น

โรคนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่าง

กะทันหันอย่างมีนัยสำาคัญและขับช้าลง 

สุดท้ายพฤติกรรมที่ส่อแสดงว่าจะเป็นอัล

ไซเมอร์คือ การพูดจาหยาบคาย ชอบสบถ อย่าง

ที่ไม่เคยกระทำามาก่อน ผู้คนอาจกลายเป็นคน

หยาบคาย พูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เริ่มเปลื้อง

ผ้าในที่สาธารณะ หรือเริ่มพูดคุยกับคนแปลก

หน้าบ่อยกว่าที่เคย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผู้ป่วย

อาจสูญเสียการยับยั้งชั่งใจทางเพศได้ในบาง

กรณี เช่น โดยการสัมผัสอย่างไม่เหมาะสมใน

ที่สาธารณะ พวกเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้

เกิดจากการหดตัวของสมองในเยื่อหุ้มสมองส่วน

หน้า ส่วนหน้าใน สมองกลีบหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่

ควบคุมตัวกรองของเรา.

ส่องพฤติกรรม‘ส่อเค้า’โรคอัลไซเมอร์

Intense Serum เซรั่มวิตามินซี เนื้อ

แอมพูลเข้มข้น มอบผิวหน้าดูกระจ่าง

ใส ไบรต์ขึ้น ช่วยกู้ผิวหน้าที่หมองคล้ำา

เสียจาก ฝ้า กระ และจุดด่างดำา อันมา

จากแสงแดด ฟื้นฟูให้กลับกระจ่างใสขึ้น 

ผสานพลังจาก Vitamin C + 

Super Fruit (Sea Buckthorn) 

ซึ่งมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่า

ส้มถึง 10 เท่า ช่วยบำารุง

ล้ำาลึกเป็นพิเศษ แต่ทว่าเบา

สบาย ไม่เหนอะผิว บอกลา

ปัญหาผิวหมองคล้ำา ฝ้า กระ 

จุดด่างดำา เติมสารอาหารให้

ผิวสุขภาพดี ปรับผิวกระจ่าง

ใส! ได้แล้ววันนี้.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

เปตองเดินทางสุดทรหดแข่ง‘เวิลด์เกมส์ 2022’

อลาบามา • ทีมเปตองไทย หนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการ

แข่งขัน “เวิลด์เกมส์ 2022” มีปัญหาเรื่องการเดินทาง หลังจาก

ที่เดินทางจากประเทศไทยโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ QR837 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ไปยังกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ มุ่งสู่เมือง

ฟิลาเดลเฟีย เพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งจะใช้เวลา

ประมาณ 30 ชั่วโมง แต่ปรากฏว่า  เที่ยวบินจากฟิลาเดลเฟียไป

ยังเบอร์มิงแฮมถูกยกเลิก ทำาให้ทีมนักกีฬาเปตองไทยต้องนอน

ค้างอยู่ที่สนามบิน 1 คืนเพื่อรอเที่ยวบินต่อไปในวันรุ่งขึ้น โดยต้อง

บินจากฟิลาเดลเฟียถึงแอตแลนตา และประสานทีมงานจากการ

กีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นำารถไปรับคณะนักกีฬาไปถึงเมือง

เบอร์มิงแฮม ในวันที่ 10 กรกฎาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) อย่างไร

ก็ตาม แม้นักกีฬาเปตองไทยจะมีสภาพร่างกายที่อิดโรยและอ่อน

ล้าจากการใช้เวลาเดินทางเกือบ 3 วัน แต่นักกีฬาก็ได้ลงฝึกซ้อม

ทันทีเพื่อปรับสภาพร่างกายและทำาความคุ้นชินกับสภาพสนาม 

ก่อนที่จะมีโปรแกรมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม (ตามเวลา

ท้องถิ่น) เป็นต้นไป โดยนักกีฬาเปตองไทย 2 คน ได้แก่ พันธ์ทิพา 

วงศ์ชูเวช, นันทวัน เฟื่องสนิท เป็นความหวังเหรียญทอง “เวิลด์

เกมส์ 2022” โดยมีดีกรีแชมป์โลก 2019 หญิงคู่ ที่อาร์เมเนีย, 

แชมป์โลก 2019 ทีมหญิง 3 คน ที่กัมพูชา, แชมป์โลก 2021 

ทีมหญิง 3 คน ที่สเปน และยังเป็นแชมป์เก่าหญิงคู่ “เวิลด์เกมส์ 

2017” ที่โปแลนด์อีกด้วย  

พัชรจุฑาพร้อมลุยไทยวีเมนส์ทัวร์ที่หัวหิน

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย หรือ ไทย 

ดับเบิลยู พีจีเอ(THAI WPGA) จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี

รายการ “เอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น” หรือ “SAT-TWT 

OPEN” ROAD TO WORLD RANKING สนามที่ 4 และเป็น  

1 ใน 10 รายการแข่งขันประจำาปี 2021-2022 เพื่อเก็บเงินรางวัล

สะสม และยังเป็นแมตช์ที่จะนำาไปสู่การคิดคะแนนสะสมอันดับ

โลกในอนาคต โดยมีเงินรางวัลรวมรายการละ 2.5 ล้านบาท ใน 

ปีนี้จัดการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 20 

ล้านบาท เริ่มรายการที่ 4 ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน พาร์ 72 

ระยะ 6,343 หลา เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม (วัน

ละ 18 หลุม) หลังจากผ่านไปแล้ว 36 หลุม จะตัดตัวเหลือ 60 

คน และเสมอ เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย ผู้ชนะจะได้รับเงิน

รางวัลสูงถึง 367,500 บาท โดยพัชรจุฑา คงกระพันธ์ 1 ใน 3 

บิ๊กซิสเตอร์สจากขอนแก่น เปิดใจว่า “ร่วมลงแข่งกับสมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพสตรีไทยมาแล้ว 3 รายการ จบท็อปไฟว์ 2 รายการ 

และท็อปเทน 1 รายการ ยังตั้งเป้าอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ ต้อง

ฝึกซ้อมเรื่องเกมลูกสั้นรวมถึงเวดจ์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้มีโอ

กาสพัตต์ทำาเบอร์ดี้เพิ่มขึ้น สนาม 4 ที่หัวหินตั้งใจจะวางแผน

การเล่นในสนามให้ดี อ่านกรีนให้ขาด วางตำาแหน่งบอลให้ไปจุด

ที่ต้องการให้ได้มากที่สุด”

ฟลอร์บอลชายไทยได้อันดับ 7 เวิลด์เกมส์ 

อลาบามา • การแข่งขันฟลอร์บอลในมหกรรมกีฬาเวิลด์

เกมส์ 2022 ที่บีเจซีซี เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา สหรัฐ 

อเมริกา คู่ชิงอันดับ 7 ระหว่างไทย กับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ เมื่อ

บ่ายวันที่ 11 ก.ค. ซึ่งตรงกับเวลา 03.00 น. เช้าวันที่ 12 ก.ค.ตาม

เวลาประเทศไทย แม้นักกีฬาไทยจะอยู่ในสภาพสะบักสะบอมจาก

การปะทะกับนักกีฬายุโรปมา 3 วันติดต่อกัน แต่ทุกคนก็สวมหัวใจ

สิงห์สู้กับสหรัฐอเมริกาเต็มกำาลัง และเป็นทีมไทยที่เป็นฝ่ายเล่นได้

เหนือกว่า เอาชนะไปในที่สุด 7 ประตูต่อ 3 จากการทำาประตูของ

ซิมอน โจฮันซอน 2 ประตู สันติพงษ์ สุขเกษม ปวัฒน์ ไทยดิษฐ์  

อเล็กซานเดอร์ เรเนฟาล์ค สุรพงษ์ แสงมงคล และจีรยุทธ  

แย้มยิม คนละ 1 ประตู ทำาให้ทีมไทยได้อันดับ 7 จากการมาร่วม

แข่งขันฟลอร์บอลในเวิลด์เกมครั้งแรกนี้ สำาหรับผู้เล่นยอดเยี่ยม

ของไทยในนัดนี้ ได้แก่ ปวัฒน์ ไทยดิษฐ์ กัปตันทีม ส่วนผู้เล่น

ทรงคุณค่า หรือ MVP ของทีมไทยในรายการนี้ ได้แก่ สันติพงษ์ 

สุขเกษม ทางด้านการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 2 คู่นั้น สวีเดน 

ชนะ สาธารณรัฐเช็ก 6 ประตูต่อ 1 และฟินแลนด์ ชนะ ลัตเวีย 

5 ประตูต่อ 1 ทำาให้สวีเดนทีมอันดับ 1 ของโลก ได้เข้าชิงชนะเลิศ 

กับฟินแลนด์ ทีมอันดับ 2 ของโลก ส่วนผลคู่ชิงอันดับ 5 สวิตเซอร์

แลนด์ ชนะ แคนาดา 12 ประตูต่อ 1. 

โชคดีมีชัย • นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนา

คนพิการไทย ให้การต้อนรับนายพิทักษ์ พลขันธ์ หัวหน้าคณะ

นักกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ และตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติ

ไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันที่

เมืองโซโล อินโดนีเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

ะไรก็เกิดขึ้นได้” ยังสามารถใช้ ได้เสมอกับ 

THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 

ศึกแดงเดือดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่าง 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล ที่ยกพลมาดวลกันใน

ประเทศไทยที่ผ่านไปด้วยดี แม้ก่อนหน้านั้นจะมีดรามามากมาย 

แต่ที่สุดก็ผ่านไปได้ด้วยดี นับเป็นการเปิดประเทศได้อย่างน่า

ตื่นตาตื่นใจ แม้ตอนนี้จะมีเรื่องหวั่นใจกับระลอกใหม่ของ 

โควิด-19 ก็ยังต้องยืนยันคำาเดิม ใครเขาจะถอดหน้ากาก ถ้าไม่

ลำาบากก็ยกการ์ดเอาไว้ก่อนนะครับ..••..สมศักดิ์ศรีผู้สนับสนุน

หลักของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับกิจกรรมสุดพิเศษ 

Meet the Red Devils ที่อาดิดาส (ประเทศไทย) ได้เปิดโอกาส

ให้แฟนบอลผู้ โชคดีที่ร่วมสั่งซื้อเสื้อแข่งขันเหย้าประจำาฤดู 

กาล 2022/23 เป็นวันแรกจำานวน 160 คน ร่วมพบปะแบบ

เอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่านักเตะชุดใหญ่ พร้อมกันกับแบรนด์

แอมบาสเดอร์ของอาดิดาส (ประเทศไทย) อย่าง “ไบรท์”  

วชิรวิชญ์ ชีวอารี ณ โรงภาพยนตร์ Mastercard Cinema 

ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์..••..กัญจนา ศิลปอาชา 

ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ยืนยันให้การสนับสนุน

นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยต่อเนื่องถึงพาราลิมปิกเกมส์  

ที่ปารีส สานต่อปณิธานคุณพ่อ บรรหาร ศิลปอาชา หลัง

จาก พิทักษ์ พลขันธ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาอาเซียน พารา

เกมส์ และตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ที่เข้าเยี่ยม

คารวะและขอรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันระหว่างวันที่  

30 กรกฎาคม 2565-6 สิงหาคม 2565 ณ เมืองโซโล สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย..••..วันก่อนที่เดอะบาซ่าร์รัชดาฯ กทม. “ชาติ

ซ้าย” สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพ

แห่งประเทศไทย รับฟังเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนจากผู้

ประกอบการม้าแข่งเมืองไทยและผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 คน  

ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสนามม้าราชกรีฑาสโมสร ปรับ

ระบบการจัดการแข่งขันและไม่ให้มีการพนัน โดยจะรวมตัว

กันเพื่อยื่นหนังสือต่อบอร์ดราชกรีฑาฯ วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ 

ต่อไป..••..การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากผู้ประกอบการม้าแข่ง

และผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 คน อาทิ อโนทัย อุเทนสุต เจ้าของ

คอกพลังอาชา 2000, สุเนตร บุรกสิกร เจ้าของคอกนพเก้า, 

ประเสริฐ ชวตานนท์ เจ้าของคอกภรณ์ประเสริฐ, อิทธิพล ทอง

รุ่งโรจน์ เจ้าของนิตยสารม้า, เกรียงไกร ใช้ฮั้วเจริญ ประธาน

ชมรมผู้ขี่ม้า จ.นครราชสีมา และตัวแทนผู้ประกอบการอาชีพม้า

แข่ง จ.นครราชสีมา..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

“อ

เบลเผยย้ายมาแอลเอมองไกลถึงยูโร2024
ลอสแองเจลิส • แกเร็ธ เบล กัปตัน 

“มังกรแดง” ทีมชาติเวลส์ ออกมาเผย

ว่าการที่เขาย้ายมาเล่นในเมเจอร์ลีกซอค

เกอร์ของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มโอกาสที่จะ

ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ

ยุโรป ยูโร 2024 และบางทีอาจจะรวมถึง

เวิลด์คัพ 2026 

แกเร็ธ เบล อดีตผู้เล่นของเรอัล 

มาดริด และท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เปิด

ตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่าน

มาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หลัง

ลงฝึกซ้อมร่วมกับ ลอสเแองเจลิส เอฟซี 

เป็นครั้งแรก โดยเขาเซ็นสัญญากับทีมถึง 

ปี 2023 แต่หวังว่าจะได้สัญญาที่ยาวกว่านั้น

“ผมยังเหลือเวลาให้เล่นอีกหลาย

ปี ผมไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อจะเล่นเพียง 6 

หรือ 12 เดือน” เบลกล่าว “ผมมาที่นี่เพื่อ

พยายามที่จะให้กับที่นี่ได้ยาวนานที่สุดเท่า

ที่จะสามารถเป็นไปได้”

เบล เจ้าของแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก 5 สมัย ทำาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแผน 

การเดินทางมาเมเจอร์ลีกซอคเกอร์นั้น

ไม่ใช่การเดินทางเพื่อมาแขวนสตั๊ดหรือ

อำาลาวงการ

“ผมอยากจะทำามันให้ดีที่สุด และ

จะพยายามทำาให้ดีที่สุดในลีกนี้ และกับทีม

นี้”  เบลกล่าว “ผมกำาลังมองไปข้างหน้าเพื่อ

อนาคต ไม่ใช่การมาเล่นในระยะเวลาสั้นๆ”

เบลซึ่งกำาลังจะอายุครบ 33 ปีใน

วันเสาร์ที่จะถึงนี้ มองว่าการมาเล่นใน

เมเจอร์ลีกซอคเกอร์นั้นจะเป็นเส้นทางที่

ดีที่สุดสำาหรับการเตรียมตัวลงเล่นให้เวลส์

ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ปลายปี

นี้ ซึ่งเป็นการเข้าเวิลด์คัพรอบสุดท้ายครั้ง

แรกในรอบ 64 ปีของเวลส์

เป้ าหมายของกัปตันทีมมั งกร

แดงคือการลงเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์

แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2024 และยัง

มองไกลถึงเวิลด์คัพ 2026 รอบสุดท้าย

ที่ สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และแคนาดา 

เป็นเจ้าภาพร่วมกัน 

“นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่สุด

สำาหรับผมในการเตรียมตัวเพื่อลงเล่นใน

ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ

บางทีอาจจะมากกว่านั้น ดังนั้นแผนของ

ผมคือต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก” เบลกล่าว 

“เรามีแผนที่ดีที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และ

หวังว่ามันจะสามารถใช้งานได้นานที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้”

“การมาเล่นที่นี่ทำาให้ผมมีโอกาสที่ดี

ที่สุดที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำาหรับฟุตบอล

ยูโร และบางทีอาจจะมากกว่านั้น ผมรู้สึก

ว่าผมมาที่นี่เพื่อรับบทบาทที่สำาคัญ”

เบลยังยกย่องว่าเมเจอร์ลีกซอคเกอร์

นั้นดีกว่าความเชื่อที่ชาวยุโรปคิด “มาตรฐาน

ของที่นี่สูงขึ้นเรื่อยๆ มันดีกว่าที่บรรดาชาว

ยุโรปคิด เป็นลีกที่กำาลังมาแรงจริงๆ”.

แกเร็ธ เบล กัปตันทีมชาติเวลส์เปิดตัวกับ ลอสแองเจลิส เอฟซี ในเมเจอร์ลีก พร้อม

กับเผยว่ามาเล่นในสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวสำาหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 

หรือยูโร 2024

อินโดนีเซีย • ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดอายุต่ำากว่า 19 ปี ชุดสู้ศึก

ชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ยอมรับตัด

เชือกกับ สปป.ลาว ประมาทไม่ได้ เนื่องจากมีแท็ก

ติกที่ชัดเจน มีนักเตะที่มีพรสวรรค์หลายคน แต่จะ

พาทีมผ่านเข้าชิงให้ได้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.20 น. ณ 

ห้องประชุมโรงแรมเซนจูรี ในประเทศอินโดนีเซีย 

ฝ่ายจัดการแข่งขันสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน จัดงาน

แถลงข่าวก่อนการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมก่อน

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 

19 ปี รอบรองชนะเลิศ

ภายในงานแถลงข่าวนำาโดย ซัลบาดอร์ บาเล

โร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 และ 

มิชาเอล ไวสส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สปป.ลาว U19 เข้า

ร่วมการแถลงข่าว

โดยซัลบาดอร์กล่าวว่า “หลังจากที่เราผ่าน

รอบแบ่งกลุ่ม 5 นัด เราก็ทำางานหนักต่อทันทีด้วย

การพยายามวิเคราะห์เกมการเล่นของ สปป.ลาว”

“ซึ่งเราก็ได้เห็นพวกเขามาตั้งแต่ชุดชิงแชมป์

อาเซียน U22 ซึ่งแน่นอนว่า นักเตะแตกต่างกัน แต่

มีโค้ชเหมือนกันคือ มิชาเอล ไวสส์ และคอนเซ็ปต์ 

หรือโครงสร้างของทีมก็คล้ายคลึงกัน และการเจอ

กับ สปป.ลาว ก็ไม่ใช่งานง่าย แต่ผมก็หวังว่านักเตะ

ของเขาจะทำาผลงานที่ดีออกมา”

“ก็ยอมรับว่าในรอบแบ่งกลุ่ม เราทำาประตูได้

ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ก็มองแง่ดีคือเราก็เสียประตู

เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ถือว่าน่าพอใจ แต่

ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับแก้ไข และเกมรุกก็ต้องทำาให้

ได้ดีว่านี้ และตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก่อน

เกมรอบรองชนะเลิศ เราก็ต้องทำางานให้หนัก โดย

เฉพาะการซ้อมเย็นนี้ รวมถึงเกมต่อไป”

“สำาหรับอินโดนีเซีย ผมก็เสียดายที่พวกเขาต้อง

ไทยโพสต์ • ทรูวิชั่นส์ ผู้นำาคอนเทนต์กีฬาระดับโลก เอาใจแฟนๆ กีฬา

แบดมินตันให้ได้ประสบการณ์ชม และเชียร์นักกีฬาไทยรวมไปถึงนัก

แบดมินตันระดับโลกอย่างคับคั่ง ในรายการสิงคโปร์ โอเพ่น เวิลด์ ทัวร์ 

ซูเปอร์ 500 ถ่ายทอดสดรอบก่อนรองชนะเลิศ ถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 

15-17 กรกฎาคมนี้ สดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต 3 

(668), ทรูสปอร์ต 7 (686) และ SPOTV (689)

สิงคโปร์ โอเพ่น 2022 มีนักแบดมินตันระดับโลกทั้งชายและหญิงมา

ร่วมแข่งขันคับคั่ง โดยเฉพาะทีมชาติไทย นำาโดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ 

อดีตแชมป์โลก และอดีตหมายเลข 1 ของโลก ที่สัปดาห์ล่าสุดคว้าแชมป์

ที่มาเลเซีย โอเพ่น เป็นแชมป์รายการแรกในรอบ 3 ปี 

ส่วนนักแบดมินตันไทย คนที่เหลือในประเภทหญิงเดี่ยวมี “หมิว” 

พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์, “จิว” พิทยาภรณ์ 

ไชยวรรณ ส่วนชายเดี่ยว นำาโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, กันตภณ  

หวังเจริญ, สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ ต่อกันที่ชายคู่นำาทีมมาโดย สุภัค  

จอมเกาะ และกิตตินุพงษ์ เกตุเรน หญิงคู่นำาโดย “วิว” จงกลพรรณ  

กิติธารากุล และ “กิ๊ฟ” รวินดา ประจงใจ, “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 

และพุธิตา สุภจิรกุล คู่ผสมนำาโดยมือวางอันดับ 1 ของรายการ “บาส”  

เดชาพล  พัววรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย

ส่วนนักแบดมินตันระดับโลกในประเภทชายเดี่ยวนำาโดยอดีตแชมป์

โลก และแชมป์โอลิมปิก 2020 วิกเตอร์ แอ็กเซลเซน มือวางอันดับ 1 จาก

เดนมาร์ก อันเดอร์ส แอนทอนเซ่น, โจว เทียน เฉิน, โลห์ เคียน ยิว แชมป์

โลกคนล่าสุด และเป็นขวัญใจ ของแฟนๆ เจ้าภาพ แอนโทนี กินติง, โจนา

ซัลบาดอร์ยันยู19ห้ามประมาทลาว

ต้องทำางานหนักเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ

‘เมย์-บาส-ปอป้อ’นำาทีมไทย

ลุย‘สิงคโปร์ โอเพ่น 2022’

ธาน คริสตี้ หญิงเดี่ยวนำาโดย ไต้ จื่อ อิง มือ 1 ของรายการจากไต้หวัน  

เฉิน ยู่ เฟย จากจีน พีวี สินธุ จากอินเดีย เหอ ปิง เจียว มือ 2 ของจีน 

หญิงคู่นำาโดย เฉิน ชิง เฉิน และเจีย อี้ ฟาน มือ 1 ของรายการ

จากจีน ส่วนชายคู่นำาโดย เควิน ซันจายา สุคามุลโจ และเฟอร์นัลดี  

กีเดียน มือวางอันดับ 1 ของรายการจากอินโดนีเซีย โมฮัมหมัด อาซาน 

และเฮนดรา เซเตียวาน มือวางอันดับ 2 จากอินโดนีเซีย หลี่ หยาง และ

หวัง ฉี หลิน จากไต้หวัน และประเภทคู่ผสมคู่แข่งของบาสและปอป้อก็

จะเป็นคู่มือ 1 ของจีน เจิ้ง ซี เว่ย และหวง หย่า เฉียง อีกคู่เป็นตัวแทน

จากจีนเช่นเดียวกัน หวัง ยี่ ลู่ และหวง ตง ปิง

สำาหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดแบดมินตัน สิงคโปร์ โอเพ่น วันศุกร์ที่ 

15 ก.ค. รอบก่อนรองชนะเลิศ 12.00-20.00 น. SPO TV (689), วันเสาร์ 

ที่ 16 ก.ค. รอบรองชนะเลิศ 12.00-20.00 น. SPO TV (689), ทรูสปอร์ต 3 

(668), ทรูสปอร์ต 7 (686) และวันเสาร์ที่ 16 ก.ค. รอบชิงชนะเลิศ 12.00-

20.00 น. SPO TV (689), ทรูสปอร์ต 3 (668), ทรูสปอร์ต 7 (686).

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาจักรยานฯ เดินหน้าลุย

ส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการนานาชาติทั้งประเภท

ถนนและประเภทลู่ เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือก

ไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 รวมทั้งเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ 

ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา และเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 

ที่จีน โดยประเภทถนนส่งทีมอาชีพ “ไทยแลนด์ 

คอนติเนนตัล ไซคลิงทีม” แข่งขัน 2 ศึกใหญ่ที่ตรุกี 

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ มีนโยบาย

คัดเลือกนักกีฬาที่มีฝีมือโดดเด่น และทำาผลงาน

ได้ดีจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย

ประเภทต่างๆ ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาจักรยาน

ทีมชาติไทย เพื่อไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติ

ในต่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริม

สร้างความแข่งแกร่งให้แก่นักปั่นไทย อีกทั้งเป็นการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา และกีฬาเอเชียน 

เกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว ประเทศจีน ในปี 2566  

ที่สำาคัญเป็นการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไป

โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

พลเอกเดชากล่าวว่า สำาหรับประเภทถนน 

สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะส่งนักปั่นทีมอาชีพ “ไทย

แลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ทีม” ไปแข่งขันจักรยาน

ทางไกล “ทัวร์ ออฟ ซาร์กายา” ระหว่างวันที่ 25- 

28 สิงหาคม ที่ประเทศตุรกี ต่อด้วยการแข่งขัน

จักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ซิลค์ โรด-ฮีโร่ ซิตี้” 

ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน ที่ประเทศตุรกีเช่น

เดียวกัน โดยทั้ง 2 รายการนี้ ทางเจ้าภาพได้ลง

ทะเบียนไว้กับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) 

ในระดับ 2.2 สำาหรับนักปั่นทีมอาชีพของไทยชุด

นี้มีจำานวน 6 คน นำาโดย พันจ่าอากาศโทพีระพล 

ชาวเชียงขวาง เจ้าของเหรียญทองไทม์ไทรอัล กีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม พร้อมด้วย สิบ

โทสราวุฒิ สิริรณชัย, สิบตรีธนาคาร ไชยยาสมบัตร, 

ร้อยตำารวจโทนวุมิ ลี้พงษ์อยู่, นายรัชชานนท์ เยาว

รัตน์, นายวรุตม์ แปะกระโทก โดยมี “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ 

กสิยะพัท เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน และร้อยตำารวจเอก

ณัฐพล จีบถาวรธาวิต เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

“สมาคมได้มอบหมายให้ มร.หลี่ ไห่ หยวน 

ผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทย คัดเลือก

นักกีฬาทั้งระดับประชาชน และเยาวชนเพื่อเข้า

แข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “แทร็ก 

เอเชีย คัพ 2022” ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 

ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งก็ได้นักกีฬามาแล้วจำานวน

หนึ่ง และจะทำาการเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมตามกำาหนด

ที่วางเอาไว้ สำาหรับการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติทุก

ประเภทต้องวัดกันที่ผลงานและสถิติ ไม่มีนักกีฬา

ที่เป็นเด็กฝากหรือเด็กเส้นแต่อย่างใด นักกีฬา

จักรยานทีมชาติไทยทุกคนต้องมีฝีมือจริง” พลเอก

เดชากล่าวเสริม.

สองล้อเดินหน้าส่งแข่งนานาชาติ

เก็บแต้มสะสมลุยโอลิมปิกเกมส์

ตกรอบไป เพราะแฟนบอลอินโดนีเซียเองก็มีแพสชั่น

สูง และสร้างบรรยากาศการแข่งขันออกมาได้ดีมาก”

“ก็ยอมรับว่า หากเปรียบเทียบทรัพยากร

ของฟุตบอลไทยแล้ว เราอาจจะมีมากกว่าลาว แต่

ฟุตบอลเป็นเกมที่ตัดสินกันใน 90 นาที อะไรก็เกิด

ขึ้นได้ ผมเชื่อว่าลาวพร้อมจะสร้างปัญหาให้กับเรา 

ผมเคยเจอลาวมาแล้ว 2 ครั้ง ถ้าเปรียบเทียบทีม

ตอนนี้กับตอนนั้นก็มีความแตกต่างกัน”

“ทีมชุดนี้มีแท็กติกที่ชัดเจน มีนักเตะที่มี

พรสวรรค์หลายคน ทุกคนต่างทำางานหนัก และ

แน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยาก เราจะพยายามทำา

เต็มที่เพื่อผ่านพวกเขาไปให้ได้”

ทีมชาติไทย U19 จะพบกับ สปป.ลาว ใน

รอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียน ที่สนาม

แพ็ตทริอ็อต คันดราบากา ในวันที่ 13 กรกฎา 

คม 2565 เวลา 20.00 น.
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ศมส.บรรยาย ‘ที่อยู่ของผี-ที่อยู่ของคน’

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัด

บรรยายออนไลน์ Posthuman anthropology series ครั้งที่ 10 

ในหัวข้อ “ที่อยู่ของผี (กะล้อห่อง)-ที่อยู่ของคน เส้นแบ่งและรอย

ต่อในการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคนเป็นและคนตายชาวไทดำา” 

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ คณะสังคมศาสตร์ 

ม.นเรศวร ในวันที่ 20 ก.ค.2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านทาง 

Facebook Fanpage/Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 

และ Sac TV: www.sac.or.th การบรรยายครั้งนี้กล่าวถึงการศึกษา

ภาคสนามทางมานุษยวิทยาขั้นต้นเรื่องการใช้พื้นที่ระหว่างคน

และผี โครงสร้างเบื้องหลังการจัดแบ่งพื้นที่ของคนและผี รวม

ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างคนและผีบนเส้นแบ่งและรอยต่อของทั้ง

สองพื้นที่ ผ่านการศึกษาพื้นที่กะล้อห่องของชาวไทดำา

ประกวดแบบ BIMobject Green Design

CPAC Green Solution ร่วมกับ BIMobject Thailand ชวน 

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานการประกวด

แบบ BIM ในโครงการ “BIMobject Green Design Competition” 

ภายใต้ธีม “Green 

C o n s t r u c t i o n ” 

ล้ำา เปลี่ยน โลก สร้าง 

สรรค์การก่อสร้างสี

เขียว นำากระบวน 

การ BIM และเทค 

โนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

ร่วมกับการเลือกใช้

วัสดุก่อสร้างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และการก่อสร้าง

ด้วยระบบ Modular  

ส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คนมาที่ https://bit.

ly/3uNr7CO ชิงเงินรางวัลรวม 4 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร 

และคอร์สอบรม BIM ฟรีตลอดโครงการ หมดเขตส่งผลงาน 18 ก.ค.นี้.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ากผืนผ้าและงานฝีมือของช่างฝีมือชาว

นราธิวาสในแบรนด์ บาติก เดอ นารา 

เกิดการแปลงโฉมร่วมกับดีไซเนอร์ ไทยที่

มีชื่อเสียง รวมทั้งได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผลงาน

ร่วมแสดงเฉิดฉายบนแคตวอล์กในงานแอลแฟชั่นวีก 

2019 กลุ่มบาติก เดอ นารา นับเป็นต้นแบบการพัฒนา

ผลงานที่โดดเด่น ประสบความสำาเร็จ สามารถพาผืน

ผ้าสวยงามของไทยสู่ระดับสากลได้จริง

รอวียะ หะยียามา เจ้าของแบรนด์บาติก เดอ 

นารา จ.นราธิวาส กล่าวว่า เริ่มแบรนด์เมื่อปี 2537 เรียน

จบทำางานที่กรุงเทพฯ สามีเป็นชาวนราธิวาส ทำางาน

สถาปนิก ได้นำาผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นชื่อจากกลุ่ม

ชาวบ้านส่งจำาหน่ายร้านของที่ระลึกและร้านในแหล่ง

ท่องเที่ยว ขายได้ดี แต่ก่อนวิกฤตต้มยำากุ้งเห็นสัญญาณ

เศรษฐกิจย่ำาแย่ เราตัดสินใจกลับมาอยู่นราธิวาส ทำา

ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก สร้างช่างฝีมือในพื้นที่ ปรับสีให้

พาสเทล เป็นที่ยอมรับจากตลาดต่างประเทศ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์จนได้มาตรฐาน OTOP สนุกกับการพัฒนาสินค้า  

รอวียะบอกว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติก เดอ 

นารา มีหลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม โดยเฉพาะ

โครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ของสำานัก

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อก่อนมองแฟชั่นเป็นเรื่องไร้

สาระ แต่เมื่อเรียนรู้แฟชั่นมากขึ้น เป็นศาสตร์และศิลป์ 

เห็นว่าดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอมีสายตา

พิเศษจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ได้คำาแนะนำาความ

ต้องการตลาด เทรนด์สีแฟชั่นในแต่ละปี รู้สึกท้าทาย  

กลุ่มบาติก เดอ นารา ได้ทำางานร่วมกับวิชระวิชญ ์

อัครสันติสุข นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH 

เกิดผ้าลายดาหลาสีพาสเทล พัฒนาจนได้แสดง

โชว์ ในงานอเมซอนแฟชั่นวีกที่ญี่ปุ่น จากนั้นพาผ้า 

บาติกไปโตเกียวแฟชั่นวีก นอกจากนี้ ได้ทำางานร่วมกับ 

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง ผลงานได้เดิน

บนแคตวอล์กในงานแอลแฟชั่นวีก 2019 เป็นผ้าลาย

คลื่น ซึ่งคนญี่ปุ่นสนใจและพัฒนาต่อยอดเป็นผืนผ้า

สำาหรับตัดชุดกิโมโน ญี่ปุ่นยังสนใจรูปทรงดอกไม้ที่

เกี่ยวกับคติความเชื่อญี่ปุ่น เช่น ดอกดาหลา ฟอร์ม

คล้ายดอกเบญจมาศ มีกลีบดอกเยอะ สื่ออายุยืน ทุก

วันนี้ยังทำางานร่วมกับคนญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ใช้ลวดลายที่ ได้แรงบันดาลใจจาก

ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า พัฒนาเป็นชุดยูกาตะ รอวียะบอก 

แปลงโฉม‘บาติกแดนใต้’ลุยรันเวย์สากลแปลงโฉม‘บาติกแดนใต้’ลุยรันเวย์สากล

การทำางานร่วมกับ สศร. เปิดโอกาสให้พบผู้ประกอบการ

สิ่งทอนวัตกรรมผ้าแอนตี้แบคทีเรีย เป็นครั้งแรกที่นำาผ้า

นาโนซิงค์มาใช้สำาหรับงานบาติก สร้างแฟชั่นร่วมสมัย   

พูดถึงเอกลักษณ์ของบาติก เดอ นารา เจ้าของ

แบรนด์บอกว่า ลวดลายเป็นไปตามแฟชั่น แต่ต่างเรื่อง

สี เราถนัดจับคู่สีใหม่ๆ เป็นบาติกร่วมสมัย คนญี่ปุ่น

บอกว่าชอบผลงานของเรา เป็นบาติก แต่ไม่ดูเป็น

ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีความร่วมสมัย เป็นงาน 

คราฟต์ที่เกิดจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ 

คนไทยมีฝีมือแต่เคยชินกับการทำางานแบบเดิม หาก

เปลี่ยนมุมมอง กล้าทำานอกกรอบจะเกิดสิ่งใหม่ๆ

“วันนี้ภาคภูมิใจ ก้าวที่กล้าทำางานร่วมกับ

ญี่ปุ่น เกิดแรงกระเพื่อม ลูกน้องมีความรับผิดชอบ

มากขึ้น พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น และคนไทยที่มีกำาลังซื้อ

สูงหันมาช็อปแบรนด์ของเรา แทนที่จะช็อปแบรนด์

เมืองนอก เงินกลับมาสู่ช่างฝีมือเลี้ยงปากท้องคน

ชายแดนใต้ เราเป็นสะพานเชื่อมนักออกแบบ ชาว

บ้าน และตลาดแฟชั่น คนที่เก่งจริงๆ คือ ช่างบาติก

ที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าสวยๆ” รอวียะบอกด้วยรอยยิ้ม

เส้นทางสู่ความสำาเร็จ รอวียะเผย เปิดใจรับสิ่ง

ใหม่ น้ำาไม่เคยเต็มแก้ว ต้องเรียนรู้ตลอด แฟชั่นไม่นิ่ง 

พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้ว ขอบคุณโอกาสจากโครงการของ 

สศร. เชิญดีไซเนอร์ลงพื้นที่ร่วมทำางานกัน ล่าสุดทำาคอล

เลกชันบาติกร่วมกับธีระ ฉันทสวัสดิ์ เตรียมแสดงโชว์

งาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เดือนสิงหาคมนี้

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ นักออกแบบ บอกว่า ร่วม

โครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ เน้นการ

พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นจริงจัง ทำาให้กลุ่มบาติกขาย

ผลิตภัณฑ์ได้ ปีนี้ทำางานกับ 7 ชุมชน อย่าง บาติก เดอ 

นารา เดิมช่างเขียนเทียนลวดลายชัดเจน แต่สไตล์ตน

เป็นแบบนามธรรม เราพยายามซึมซับตัวตนของกลุ่มให้

มากที่สุด แต่ก็ต้องมีความเป็นตัวเราด้วย เกิดเป็นผ้าลาย

คลื่นที่แปลกใหม่ ได้เดินบนรันเวย์งานแอลแฟชั่นวีก 

จากนั้นส่งออกไปขายที่ญี่ปุ่น ทำาไม่พอขาย เกิดความเชื่อ

มั่นนำามาสู่การเปลี่ยน ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สำาหรับปีนี้ทำาคอลเลกชันร่วมกันอีก ลวดลายคงคาแรก

เตอร์กลุ่มไว้ จะนำามาตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงผ่านมุมมอง

ของตนเองและเทคนิคของนักออกแบบ เราต้องช่วยกัน

ผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกออกสู่ตลาดสากล

สำาหรับผู้สนใจ สามารถชมผลงานออกแบบ

เสื้อผ้าร่วมสมัยแดนใต้ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้อง

ถิ่นสู่สากล” ระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค. ที่ รอยัล พารา 

กอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน.

จ

ผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติกกับดี ไซเนอร์  บาติก เดอ นารา จ.นราธิวาส

ลายผ้าบาติกร่วมสมัย

รอวียะ หะยียามา โชว์งานบาติกสู่รันเวย์

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ นักออกแบบชื่อดัง

กรุงเทพฯ • จุฬาฯ-ปตท.-อินโนบิกจับมือเตรียม

ผลิตนวัตกรรม “มณีแดง” การค้นพบกลไกต้นน้ำา

ของความชราครั้งแรกของโลก เพิ่มความแข็ง

แรงให้ดีเอ็นเอ ผลทดลองกับหนูเบื้องต้นพบย้อน

คืนการทำางานของสมอง ตับ ไต ลดไขมันในช่อง

ท้อง พังผืดของตับ ภาวะดื้ออินซูลิน และเซลล์

ชรา ใช้เวลา 2 เดือน เทียบกับคนจาก 70 กลาย

เป็น 25 รักษาแผลเบาหวาน แผลไฟไหม้ เตรียม

ทดลองในมนุษย์ต่อไป

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ 

พร้อมด้วยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท.จำากัด (มหาชน), ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจ

ใหม่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และประธาน

กรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด, รศ.นพ.

ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ, ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดี

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.นพ.อภิวัฒน์ 

มุทิรางกูร อาจารย์ประจำาคณะกายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงข่าว 

จุฬาฯ จับมือ ปตท.-อินโนบิก พัฒนางานวิจัย 

“โมเลกุลมณีแดง” นวัตกรรมต้านเซลล์ชรา 

เตรียมพร้อมทดสอบในมนุษย์ เพื่อแถลงความคืบ

หน้าล่าสุดของการพัฒนาและวิจัยโมเลกุลมณี

แดง หรือ RED-GEMs ที่พร้อมทดสอบในมนุษย์ 

และการเตรียมความพร้อมในกระบวนการ

ผลิตโมเลกุลมณีแดงสู่สังคม โดยภายในงานมี

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวิจัย

และการผลิตนวัตกรรม “มณีแดง” ระหว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำาเนินงานโดย

คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วม

กับบริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) และบริษัท อิน

โนบิก (เอเซีย) จำากัด โดยมี พญ.กอบกุลยา จึง

ประเสริฐศรี เป็นผู้ดำาเนินรายการ

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กล่าวว่า นับ

เป็น “ครั้งแรกของโลก” จากการที่ได้ค้นพบกลไก

ต้นน้ำาของความชราสู่การพัฒนา “โมเลกุลมณี

แดง” หรือ RED-GEMs (REjuvenating DNA 

by GEnomic Stability Molecules) โดยทั่วไป

ในดีเอ็นเอจะมีรอยแยก (youth-DNA-gap) อยู่

บริเวณที่มีดีเอ็นเอเมทิเลชัน (DNA methylation) 

อันเป็นที่มาของโมเลกุลมณีแดง ซึ่งมีบทบาท

ในการช่วยปกป้องดีเอ็นเอและป้องกันความแก่

ชราในดีเอ็นเอ โดยเมื่อมนุษย์อายุมากขึ้น รอย

แยกดีเอ็นเอจะลดลง ทำาให้เกิดแรงตึงทั่วสาย

ของดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอไม่สามารถหมุนตัวได้อย่าง

ปกติและถูกทำาลายได้ง่าย เราจึงพบรอยโรคใน

ดีเอ็นเอของเซลล์ที่แก่ชราแล้วเยอะขึ้น ซึ่งรอย

โรคดีเอ็นเอนี้จะส่งสัญญาณให้เซลล์หยุดการแบ่ง

ตัวตามปกติและเข้าสู่ความแก่ชรา รวมถึงอาจนำา

ไปสู่การกลายพันธุ์และมะเร็งได้ ซึ่งโมเลกุลมณี

แดงคือยีนที่มีหน้าที่เป็นกรรไกรเพื่อสร้างรอยแยก

ดีเอ็นเอ เซลล์ที่ ได้รับมณีแดงจะมีดีเอ็นเอที่แข็ง

แรงขึ้น และทำาให้เซลล์ที่เสื่อมลงแล้วกลับมาดีขึ้น

“จากการค้นพบนำาไปสู่การวิจัยและพัฒนา 

จนเข้าสู่การทดสอบในสัตว์คือ หนู หมู และลิง 

โดยได้ทดสอบกับหนูวัยชราที่มีแผลเบาหวาน 

แผลไฟไหม้ พบว่าหนูวัยชรากลับเป็นหนูที่มี

ความแข็งแรงและกระตือรือร้นขึ้น ทั้งการทำา

งานของสมอง ตับ และไต ในส่วนของไขมัน

ในช่องท้องและพังผืดในตับได้ลดหายไปด้วย 

ด้านแผลเบาหวาน แผลไฟไหม้หายดี ไม่มีผล

ข้างเคียง นอกจากนี้ทีมวิจัยยังได้ทดสอบในหมู

แรกเกิด และทดสอบคุณภาพเนื้อเมื่อมีน้ำาหนัก 

100 กิโลกรัม พบว่ามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้น แน่น

ขึ้น ปัจจุบันโครงการได้ทดสอบในลิงแสม และ

หนูที่เป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ พาร์

กินสัน และปอดเป็นพังผืด ขณะนี้ ได้ทดสอบ

มณีแดงกับลิงแสมแล้ว 3 เข็มในระยะเวลา  

3 สัปดาห์ จากที่วางแผนไว้ 8 เข็มในระยะเวลา 

8 สัปดาห์ โดยลิงแสมทุกตัวปลอดภัยดีและไม่มี

ผลข้างเคียงใดๆ” ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์กล่าว

ทางด้าน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ กล่าว

ว่า อินโนบิก (เอเซีย) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง

นิเวศวิทยาทางธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เพื่อ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความมั่นคง

ด้านสุขภาพของประชาชน โดยนอกเหนือจาก

การลงทุนด้านยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ

โภชนเภสัชแล้ว เรายังมีเป้าหมายเร่งสร้างการ

พัฒนานวัตกรรมของคนไทยให้เทียบเคียงได้ใน

ระดับสากล ผ่านความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งนัก

วิจัยและมหาวิทยาลัย เพื่อต่อยอดงานวิจัยออกสู่

เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความท้าทายและต้องอาศัย

การทำางานร่วมกัน ทั้งการวิจัยในห้องปฏิบัติการ 

การวิจัยทางคลินิก การเตรียมความพร้อมทาง

ด้านการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การตลาด 

การขึ้นทะเบียนและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ

สร้างมูลค่าของงานวิจัยให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ

ไทย โดยอินโนบิก (เอเซีย) จะสนับสนุนองค์ความ

รู้ด้านการบริหารจัดการโครงการการทำาการ

ตลาดเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 

ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อให้

โครงการดังกล่าวประสบความสำาเร็จตามเป้า

หมาย ทั้งในเชิงผลลัพธ์และระยะเวลา

ทั้งนี้ มณีแดงถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่น่า

สนใจ สามารถต่อยอดในการฟื้นฟูและป้องกัน

ที่มีการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา

โดยเฉพาะพันธุศาสตร์ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

ครบวงจร และพัฒนาอุตสาหกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน หรือ Wellness

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กล่าวว่า จุฬาฯ 

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลักดันให้เกิดการ

พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ยั่งยืน เป็นประโยชน์

ต่อสังคม (Real-world Impact Innovation) และ

บ่มเพาะองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์แนวทาง

แก้ไขปัญหาสังคม ทันต่อการปรับเปลี่ยน และ

การแข่งขันสู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่

ยั่งยืน ตามสโลแกนใหม่ของจุฬาฯ “Innovations 

for Society” เพื่อตอบโจทย์สังคม สร้างสรรค์ให้

สังคมดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ 

ศึกษาธิการ • ครม.ตั้งบอร์ด สกศ. 28 คน มีหมอ

ประสิทธิ์ วัฒนาภา, ธงทอง จันทรางศุ และนิรมล 

เมธีสุวกุล ร่วม รวมทั้งอำานาจ วิชยานุวัติ อดีต

เลขาฯ สกศ.นั่งในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 

ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะ

กรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) จำานวน 28 

คน เพื่อทดแทนกรรมการ สกศ.ชุดเดิมที่หมด

วาระไปแล้ว โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน 1 

คน คือ นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์ กรรมการที่

เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1 คน คือ นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการ

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 1 คน คือ ศาสตราจารย์

เกียรติคุณอมร ลีลารัศมี กรรมการผู้แทนคณะ

สงฆ์ 2 รูป คือ 1.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร 

ธมุมจิตฺโต) 2.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺ

เมสโก) กรรมการผู้แทนคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย 1 คน คือ นายสมัย 

เจริญช่าง กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 

1 คน คือ นายชัชวัสส์ เศรษฐี และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน คือ 1.นางสาวกรองทอง 

บุญประคอง 2.ศาสตราจารย์บังอร เสรีรัตน์ 

3.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 4.นายอำานาจ วิชยา

นุวัติ 5.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 

6.นายอดุลย์ พิมพ์ทอง 7.รองศาสตราจารย์  

สุริยเดว ทรีปาตี 8.นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร 

9.นายสุรศักดิ์ มุกประดับ 10.นายเหมพงศ์ 

ทวีกาญจน์ 11.นางปัทมา วีระวานิช 12.รอง 

ศาสตราจารย์ดนวัศ สาคริก 13.นายสกล 

กิตติ์นิ ธิ  14 .ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ประมา  

ศาสตระรุจิ 15.ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

16.ศาสตราจารย์อภิชาติ จิตต์เจริญ 17.นางสาว 

นิรมล เมธีสุวกุล 18.นายคมสัน โพธิ์คง 

19.นายชาติชาย เกตุพรหม 20.นายวิริยะ ราม

สมภพ และ 21.นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

“โดยเร็วๆ นี้ ดิฉันจะมีการมอบนโยบาย

ให้คณะกรรมการ สกศ.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ

ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาสภาการศึกษาได้มีบทบาทขับ

เคลื่อนภารกิจนโยบายการศึกษาให้เห็นผลสำาเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลการจัดอันดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก 

World Competitiveness Center ของ International 

Institute for Management Development หรือ IMD 

สวิตเซอร์แลนด์ ประจำาปี 2565 พบว่า การศึกษา

ไทยสูงขึ้น 3 อันดับ สูงสุดในรอบ 5 ปี ทั้งนี้เชื่อ

ว่าการทำางานของคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่

จะเชื่อมต่อการทำางานร่วมกันได้ ซึ่งคณะกรรมการ 

สกศ.ชุดใหม่จะต้องทำางานให้สอดคล้องกับร่าง 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ที่ใกล้จะเสร็จทัน

ในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอน” รมช.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • สอศ.คลอดมาตรการป้องกัน

นักเรียนอาชีวะทะเลาะวิวาท สั่งเฝ้าระวัง 

46 สถาบันรัฐ-เอกชนในพื้นที่กรุงเทพ 

มหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทร ปราการ 

สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และ

พระนครศรีอยุธยา เป็นพิเศษ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ 

กอศ.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการของนางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในเรื่องการก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ตามที่

ปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นั้น ขณะ

นี้สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานศึกษา

อาชีวศึกษาทุกแห่งทั้งอาชีวะรัฐและเอกชน 

ให้ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทอย่างเคร่งครัดทุก

แห่ง และเพิ่มเติมในส่วนกลุ่มเฝ้าระวังของ

สถานศึกษาที่มีปัญหานักเรียน นักศึกษา ก่อ

เหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

นครปฐม ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา 

46 แห่ง แบ่งเป็นอาชีวศึกษาของรัฐ 23 แห่ง 

และอาชีวศึกษาของเอกชน 23 แห่ง ทั้งนี้

ตนยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ 

สอศ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดและ

รายงานทันที และให้ประสานหารือกับเจ้า

หน้าที่หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าระวัง

ตามจุดเสี่ยง และช่วงเวลาการเข้าเรียนและ

เลิกเรียน พร้อมทั้งประชุมภาคีเครือข่ายร่วม

กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร และการบังคับ

ใช้กฎหมายขั้นสูงสุดหากพบผู้กระทำาผิด 

รวมถึงการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง

ในมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสอดส่อง

ดูแลบุตรหลาน

อย่างไรก็ตาม สอศ.ได้จัดส่งแนวทาง

และมาตรการอื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรการความ

ปลอดภัยในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษา 

ธิการและอาชีวศึกษา ในเรื่องของการจัด

กิจกรรมรับน้องใหม่ การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด การเล่นพนัน รวมถึงการ

ใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาเพิ่มเติมไป

ด้วย โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุก

แห่งได้ดำาเนินการอย่างเคร่งครัดสม่ำาเสมอ 

ตลอดจนหากเป็นผู้ประสบเหตุ หรือพบเห็น

นักเรียน นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือ

จะไม่มีความปลอดภัยในด้านต่างๆ ก็ให้รีบแจ้ง

รายงานตรงกับ สอศ. และแจ้งเหตุผ่านศูนย์ 

MOE SAFETY CENTER กระทรวงศึกษาฯ ซึ่ง

สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง คือที่ Application 

MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.

com, LINE: @MOESafetyCenter หรือที่ call 

center 0-2126-6565.

จุฬาฯค้นพบ‘มณีแดง’นวัตกรรมต้านความชรา
เพิ่มความแข็งแรงดีเอ็นเอ-ทดลองกับหนู-ย้อนวัยในอวัยวะได้เทียบกับคนจาก70กลายเป็น25

สอศ.คลอดมาตรการ

ป้องกันนร.อาชีวะตีกัน

‘สั่งจับตา46สถาบัน’

บอร์ดใหม่สกศ.28คนมีชื่อหมอประสิทธิ์-ธงทอง-นิรมล

ความเป็นอยู่ที่ดี ไปจนถึงการส่งเสริมองค์ความรู้

ที่สำาคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าด้วยกัน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กล่าวว่า ประเทศ 

ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้าน

สาธารณสุข ตลอดจนการขับเคลื่อนและพัฒนา

เศรษฐกิจประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ ปตท.ตระหนัก

ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงมุ่งสร้างธุรกิจ New  

S-Curve เพื่อเป็นแรงสำาคัญในการขับเคลื่อน

ประเทศ และมีส่วนร่วมนำาพาประเทศให้เดินหน้า

ได้อย่างแข็งแรง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

Powering Life with Future Energy and Beyond ที่

มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนไทย โครงการมณีแดงถือเป็นหนึ่งในความสำาเร็จ

ของนักวิจัยไทยที่น่ายกย่อง และควรสนับสนุนต่อ 

ยอดให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม.
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11บันเทิง

า..เป็นคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์..

ผมเห็นจะต้องกล่าวคำาว่า “ขอบคุณ” ต่อ พล.ท.นันท

เดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์

รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) ที่ได้กรุณาโพสต์..

“โตมาแล้ว ถึงรู้ว่าโลกเราไม่ได้มีแต่ “คนดี กับคนเลว” 

เท่านั้น ยังมีคน “กึ่งดี กึ่งเลว” อีกด้วย และยังมีคนอีกหลาย

ประเภท

แต่ประเภทที่น่าสงสารที่สุด คือ “คนที่ต้องแกล้งทำา เป็น

คนที่ไม่ใช่ ตัวของตัวเอง อยู่ตลอดเวลาที่ออกไปนอกบ้าน”

ปลดภาระนี้ออกไปทำางาน จริงๆ เถอะครับ”

ที่ขอบคุณ เพราะนี่คือ “กระจก” บานใหญ่ ที่ได้สะท้อน

ภาพให้คุณชัชชาติได้เห็น-ได้รู้ ว่าวิธีการพีอาร์ตัวเองที่ทำาอยู่

เวลานี้นั้น มันเกินความพอดีไปมากแล้ว

ย่ิง.. “คนท่ีต้องแกล้งทำาเป็นคนท่ีไม่ใช่ตัวของตัวเองอยู่ตลอด

เวลาที่ออกไปนอกบ้าน” ด้วยแล้ว ภาระจะยิ่งหนักอึ้ง อาจจะ

ส่งผลต่อหน้าที่การงานได้

เมื่อมีคน (กล้า) ที่สะกิดเตือนด้วยบริสุทธิ์ใจเช่นนี้ คุณ

ชัชชาติก็ไม่ควรที่จะทำาเป็นเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หรือคิดไป

ว่า เป็นความริษยา ช่างแม่งง อย่าไปใส่ใจเสียงนกเสียงกา

ขอบคุณและน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขเถอะนะ..ประโยชน์

ก็เพื่อตัวคุณชัชชาติเองนั่นแหละ!

ครับ..รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยมาเป็นระยะ และก็ได้แต่เฝ้า

หวังอยู่ตลอด สักวันเขาก็จะหายเป็นปกติ กลับมาสร้างรอยยิ้ม-

เสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทุกเพศ-วัยได้

แต่ที่สุด..โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม สัญลักษณ์คู่รายการก่อนบ่าย

คลายเครียด ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับโรคร้ายที่มันดื้อยา และได้จบ

ชีวิตลงอย่างสงบ หลังจากที่ได้ต่อสู้กับมันมานานเป็นแรมปี

เน่ีย..ผมเห็นความตายของโป๊งเหน่งแล้วก็ทำาให้นึกถึงเน้ือ

ร้องท่อนหนึ่งของเพลงที่ชื่อ “เฝ้าไข้ใกล้เตียง” ที่คุณธานินทร์ 

อินทรเทพ บันทึกเสียงต่อจากสายัณห์ สัญญา ขึ้นมาในหัว..

“นึกถึงวันแต่งงานของเรา สองคนมือเปล่า ยากจนข้น

แค้นเต็มกลืน อุตส่าห์สร้างตัว จนครอบครัวเราดีขึ้น พอมีเงิน

หมื่น เธอล้มป่วยหมอช่วยไม่ได้”

ฉากชีวิตโป๊งเหน่งดูจะเป็นเช่นนี้ และไม่เฉพาะแต่เขา

คนเดียว ตลกคาเฟ่ท่านอื่นๆ เท่าที่ผมรู้จัก-คลุกคลีตีโมงกันมา 

ชีวิตคู่ก็ดูจะดำาเนินคล้ายกับเนื้อเพลงนี้เสียส่วนใหญ่..

ต่อสู้ สร้างตัว-สร้างฐานะกันมา พอได้ลืมตาอ้าปาก ความ

ตายก็มาพลัดพราก จึงยากนะท่ีอีกคนจะไม่อาลัย-อาวรณ์..

ซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับภรรยาและลูกๆ ของโป๊ง

เหน่งเอาไว้ ณ บรรทัดนี้ ขอให้ดวงวิญญาณจงไปสู่สุคติในภพ

ภูมิที่สุขสบายเถิด!

เอ้า..แล้วนั่นเป็นโรคอะไรอีกล่ะ ก็ดู (อ่าน) ข่าวจากผู้

จัดการออนไลน์รายงานแล้วกัน... 

“เรียกว่าชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ หลังป่วยโรค

ตุ่มน้ำาพอง ที่ทำาให้ไม่สามารถกลับมาถ่ายหนังเล่นละครได้                                                                            

เหมือนเดิม เพราะร่างกายที่เปลี่ยนไป ต้องยึดอาชีพพ่อค้าออน 

ไลน์

ล่าสุด “เมฆ วินัย ไกรบุตร” ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหา

สุขภาพร่างกาย อาการกำาเริบ หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพราะภูมิ

เด้ง ทำาให้มีแผลทั้งตัว กำาลังปรับยารักษา

โดยเจ้าตัวเผยภาพหน้าบวม นอนอยู่บนเตียง มีคนป้อน

ข้าวให้รับประทาน อีกทั้งตอนนี้ยังมีหนี้เพิ่ม 2 ล้าน จากการ

ที่ไปกู้เงินมารักษาตัว “หนุ่ม คงกะพัน” ยื่นมือช่วยเหลือให้ยืม

เงิน 300,000 บาท

ซึ่งเมฆ วินัย ก็ได้ออกมาเผยระหว่างไลฟ์สดว่า ตอนนี้ขอ

แค่หน้าหายบวม ตัวเกลี้ยง หายเป็นตุ่ม เพื่อให้ได้กลับมาเล่น

หนังก็พอแล้ว ไม่ต้องหายขาดก็ได้ 

เพราะยังไงสักวันก็ต้องตาย พร้อมขอบคุณทุกกำาลังใจ

จากทุกคน”

เข้าใจสัจธรรม-ปลงได้ก็ดี แต่ผมก็ยังเชื่อว่าเมืองไทยเรา 

น่าจะมีโรงพยาบาล-มีหมอที่จะดูแล-รักษาคุณวินัยให้หายขาด

จากโรคตุ่มน้ำาพองได้

เมื่อเชื่อเสียอย่างน้ี ผมจึงมีความเห็นคุณวินัยยังจะตายไม่

ได้ แต่ถ้าจะตายไปจริงๆ ก็ต่อเมื่อคุณหมอได้รักษาให้หายขาด

จากโรคนี้ ไปแล้วนั่นแหละ!

สู้ๆ น่า อย่าเพิ่งปลง!.

ขอบคุณ..‘กระจกบานใหญ่’?

ถ้

ง กุลสตรี หรือ ณิชชยาณัฐ ศิริพงศ์

ปรีดา อดีตนางเอกชื่อดังที่ช่วงหลังผัน

ตัวไปเป็นแอร์ โฮสเตสให้กับสายการบิน

แห่งหนึ่ง ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความ

บรรยายถึงชีวิตที่ต้องเผชิญกับโรคไขกระดูก

บกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดมาเป็นเวลานาน ที่

จนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา 3 ปีเต็มแล้วที่ต้อง

ต่อสู้กับอาการต่างๆ ท่ามกลางความรัก กำาลัง

ใจของครอบครัว รวมถึงแฟนๆ และที่สำาคัญคือ

คุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ดูแลกันมา

อย่างดี  

โดยน้ิงได้บอกเล่าเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊ก 

ว่า “เก็บไว้ เพื่อความทรงจำา ที่ทำาให้รู้ว่า รัก

แท้ และปาฏิหาริย์ มีอยู่จริง และอยากให้ทุกคน

ปลง กับสังขาร วันนี้.. ครบรอบ 3 ปี (11/07/22) 

ที่เป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือด 

ตอนแรกว่าจะพบคุณหมอเพื่อตรวจ แล้วกลับ

บ้าน แต่ต้องแอดมิตทันที กราบขอบพระคุณ พี่

ใหญ่ ครอบครัว ที่คอยดูแลทางจิตใจ ช่วยเหลือ

ทุกทาง อาจารย์หมอเอกพันธ์ (เจ้าของไข้) รักษา

โรคเลือด (จากที่หลับไป 5 วัน อาการ 50-50 

บอกให้ญาติเริ่มทำาใจ แต่ท่านก็รักษา และทำาทุก

ทาง ทำาให้ตื่นจนได้) ทุกวันนี้ยังต้องตรวจเลือดกับ

ท่านทุกเดือน ว่ายา target therapy 6 เม็ดต่อวัน 

ที่ทานอยู่คลุมโรคอยู่มั้ย? รวมถึงท่านยังรักษาโรค

ทางจิตใจให้นิ้งบางครั้งด้วย (รักอาจารย์หมอ)

อาจารย์หมอเธนศ รักษาโรคติดเชื้อ (ติด

เชื้อทุกครั้งตั้งแต่ ICU / ให้ยาเคมีบำาบัด (ให้

ได้แค่ 4 ครั้ง ไม่ครบ 8 ครั้งตามคอร์ส) / อยู่

ดีๆ ก็ติดเชื้อได้ง่าย ตลอดดดด อาจารย์หมอจีร

วัฒน์ รักษาทางเดินอาหารช่วงบน ให้สายอาหาร

ผ่านทางจมูก ตรงผ่านกระเพาะไปถึงลำาไส้ด้าน

บน ถ้าไม่ได้ท่าน คงต้องโดนผ่า

แน่นอน! อาจารย์หมอนนทรี 

รักษาทางเดินอาหารช่วงล่าง 

ถ่ายเป็นเลือด ตลอด เพราะ

ติดเชื้อ เหลือค่าเลือด

เพียงแค่ 13 จากคน

ปกติ 36-39 อาจารย์

หมอนัฐพล รักษา

ปอด อาจารย์หมอ

สาธิต เจาะข้างลำา

ตัว 2 ครั้ง ครั้งละ 

2 รู คาท่อทิ้งไว้ เพื่อ

เดรนหนองข้างปอด และ

น้ำาที่เกินจากการให้ยาทาง

เส้นเลือด 

อาจารย์หมอสมคิด 

นิ้

อม ครูซ เตรียมพาแฟนๆ หนังแอ็ก 

ชันไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ 

เมื่อเขาได้รับอนุญาตสำาหรับโอกาสที่

เกิดขึ้นได้ยากมาก ให้ถ่ายทำาภาพยนตร์ในมหา

วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอ็บบี ที่ถือว่าเป็นสถาน

ที่ประวัติศาสตร์ที่มีการจัดพระราชพิธีสำาคัญ

มานานนับพันปี

ดารารุ่นใหญ่ชื่อเสียงระดับเฮฟวีเวตของ

ฮอลลีวูดวัย 60 จะได้กลับไปท่ีเมืองหลวงของ

สหราชอาณาจักรเพื่อถ่ายทำาภาพยนตร์สำาหรับ

หนังแฟรนไชส์ตอนล่าสุด ซ่ึงเขาจะต้องร่วมแสดง

ด้วยแน่ ภายในสถานท่ีสำาคัญทางศาสนา

แหล่งข่าวในวงการภาพยนตร์เผยว่า “มัน

คือความยิ่งใหญ่ที่สุดและดีที่สุดสำาหรับทอม ดัง

นั้นเมื่อเขาต้องการถ่ายทำาภาพยนตร์ Mission: 

Impossible ภาคใหม่ภายในโบสถ์สักแห่ง มันต้อง

เป็น เวสต์มินสเตอร์ แอ็บบี พวกเขาปฏิเสธแทบ

ทุกครั้งที่มีการร้องขอ ดังนั้นมันจึงเป็นการยินยอม

ที่เหลือเชื่อมากสำาหรับทอมและทีมโปรดักชั่น

“มันจะเป็นสถานที่ถ่ายทำาที่พิเศษไม่เหมือน

ที่ใด และเป็นตัวกำาหนดว่า

หนังเรื่องนี้จะยิ่งใหญ่ขนาด

ไหน งบประมาณมีมหาศาล 

แต่ความทะเยอทะยานนั้น

ใหญ่ยิ่งกว่า”

มันเกิดขึ้นหลังจากที่ Mission: Impossible 

7 และ 8 ถูกเลื่อนไปเมื่อต้นปี เนื่องจากความ

ล่าช้าซึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย

ภาค 7 ตอนแรก มีกำาหนดฉายในเดือนกรกฎาคม 

ปี 2021 หรือปีที่แล้ว แต่เลื่อนมาเป็นพฤษภาคมปี

ท
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
นี้ และเลื่อนอีกเป็น 30 กันยายน

อย่างไรก็ตาม ทาง Paramount 

Pictures กับ Skydance ได้ประกาศแล้ว

ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะยังไม่ฉายจนถึง 14 

กรกฎาคม 2023 ซึ่่งก็เป็นผลกระทบมาจาก

โคโรนาไวรัสอีกเช่นเคย

เจาะเส้นเลือดตามตัว และเจาะเส้นเลือดคอ (คอ คือ

เส้นเลือดสุดท้าย) เพื่อให้ยา (ICU) อาจารย์หมอประเสริฐ 

ทำา picc line (การเจาะ และใส่สายสวนเข้าไปภายใน

หลอดเลือดดำาใกล้หัวใจ) เป็นเวลายาวนาน เพื่อให้

ยาเคมีบำาบัดทางเส้นเลือด หรือยาต่างๆ อาจารย์

หมอปราโมทย์ รักษาโรคปวด ให้ยามอร์ฟีน 

อาจารย์ธีรศักดิ์ รักษาทั้งโรคซึมเศร้า ไบโพลาร์ 

(ขั้วลบ จากการเป็นโรคร้ายแรงเวลานาน) คุณ

หมอกายภาพ สอนออกกำาลังกายบนเตียง ฝึกนั่ง 

ฝึกยืน ฝึกเดิน จากการนอนติดเตียงเกือบปี ยังไม่

นับอาจารย์หมอ และคุณพยาบาลท่านอื่นๆ ที่รักษา

นิ้ง ตั้งแต่ห้อง ICU เกือบเดือน จนขึ้นห้องรักษาข้างบน 

รวมถึงอาจารย์หมอที่รักษาโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมานี้

กราบขอบพระคุณ นายทุกๆ ท่าน และ

เพื่อนๆ ที่น่ารัก thai airasia / thai airasia X / 

ซ้อ และเพื่อนๆ RS / พี่นิด poly plus / 

อาจารย์ และเพื่อน Saint John’s / 

อาจารย์ใหญ่ (head master) 

และเพื่อนสตรีบูรณวิทย์ 

และท่านอื่นๆ อาจารย์

หมอเอกพันธ์ยังแซว

เลยว่า คุณนิ้งใช้

อาจารย์หมอ อาจารย์

หมอนะ ไม่ใช่คุณหมอ 

เปลืองมาก รักอาจารย์

หมอท่ีทำาให้น้ิงกลับมา

มีชีวิตอีกคร้ัง อาจารย์

หมอทุกๆ ท่านสำาคัญ

กับน้ิงมาก ด้วยรักและ

เคารพทุกท่านนะคะ 

เมื่อคุณยังมีโอกาสได้

ตื่นข้ึนมาทุกเช้า อย่าลืม

ขอบคุณตัวเอง บอกรัก 

ดูแลบุพการีให้ดี ทำาบุญ 

ทำาทาน และทำาดีนะคะ”

‘ทอม ครูซ’ได้ ไฟเขียวให้ถ่ายMI8

ในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แอ็บบี

‘นิ้ง กุลสตรี’เผยบันทึก3ปี

ที่วนเวียนต่อสู้กับอาการป่วย

จบไปแบบเดือดๆ สำาหรับงานปาร์ต้ี 

“Post Malone’s “I Like You” Party 

(Birthday Celebration)” เมื่อเร็วๆ นี้

ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของ 

“Universal Music (Thailand)” และ “BLAQ 

LYTE 11” งานปาร์ตี้เฉลิมฉลองวันเกิดของ

ศิลปินระดับโลกอย่าง “Post Malone” ที่

รสชาติเครื่องดื่มออกมาตามสไตล์และมู้ดแอนด์

โทนของชื่อเพลงอย่าง “I Like You (A Happier 

Song)” และ “Cooped Up”

ปิดท้ายโชว์พิเศษของศิลปินฮิปฮอปมา

พาทุกคนมามัน มาโยกไปกับเพลง

ฮิตจากอัลบั้มล่าสุดอย่าง “Twelve 

Carat Toothache” พร้อมกิจกรรม

มากมาย อาทิ โฟโตบูธ ที่มา

พร้อมกับ

กรอบ

รูปธีมอัลบั้ม, สติก

เกอร์ Tattoo รอยสัก

ซิกเนเจอร์บนใบหน้า

ของ “Post Malone” 

พร้อมเครื่องดื่มสุด

พิเศษ “Johnnie 

Blonde” จาก

แบรนด์ “Johnnie 

Walker” ที่ดีไซน์

แรงจากค่าย “Def Jam Recordings 

Thailand” อย่าง “IRONBOY” ที่ขนเพลง

ล่าสุด “BE MINE” มาร้องให้แขกในงาน

และสื่อมวลชนได้ฟังกันสดๆ ต่อด้วย

เพลง “นิสัยไม่ดี” นอกจากนี้ยังได้ฮิปฮอป

สาว “PRADAA” นำาเพลงสุดเฟียซอย่าง

เพลง “Sorry Naa” และเพลง “Comfort 

Zone” มาร้องเพิ่มสีสันภายในงาน

ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงฮิตติด

ชาร์ตของ “Post Malone Ft. Doja Cat” 

อย่าง “I Like You” ที่เสียงร้องของ 

“IRONBOY” และ “PRADAA” สะกดใจ

คนฟังทั้งงาน….

interthaipost69@gmail.com

เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แด่‘โพสต์ มาโลน’ที่ BLAQ LYTE11
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ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  ๕

เร� อง  ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

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

 ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองตอศาลเปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ 

พท ๑/๒๕๖๕ ขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่ร่ ํารวยผิดปกติของ นายปญญา เขียวธง 

เจาหนาที่ของรัฐ ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ ประกอบ

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

๑๕ ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาร่ํารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ จํานวน ๒ รายการ ดังนี้

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ นัดพรอมเพ� อกําหนดวันนัด

ไตสวนหรือตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬ�กา

 ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอาจอางวา เปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงค      

จะคัดคานคํารองขอดังกลาว ย� นคํารองคัดคานตอศาล ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖

 

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองขอไดที่กลุมงานบริหารจัดการคดี ชั้น ๒ ศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๙  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

          

“มนัดขีึน้ตรงทีว่าไมตองรอฟารอฝน 

ปที่ผ านมาปลูกมันมวงมีรายไดมากขึ้น  

ทําใหความเปนอยูดีขึ้นรายไดเปนแสนตอป” 

นางอนงค  แปนกลัด เกษตรกรบานวังครก 

ต.บานคา อ.บานคา ราชบุรี ผูไดรับประโยชน

จากโครงการอางเก็บนํ้าบานพุข้ีเหล็ก ต.บานคา

อ.บานคา จ.ราชบุรี กลาว  

โครงการอางเก็บน้ําบานพุขี้ เหล็กฯ 

กอสรางแลวเสร็จป 2530 ซึ่งเกี่ยวเน� องกับ

โครงการฝายทดน้ําวังครกพรอมระบบสงน้ํา

อันเน� องมาจากพระราชดําริ ต.บานคา อ.บานคา 

จ.ราชบุรี กอสรางและแลวเสร็จในเดือน

ตุลาคม 2564 ทําใหราษฎร รวม 5 หมูบาน 

พื้นที่ 800 ไร ไดรับประโยชน 

นายลลิต ถนอมสิงห เลขาธิการ กปร. 

เปดเผยในระหวางลงพื้นที่ติดตามพลอากาศเอก 

จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางและคณะ

อนุกรรมการฯ  เพ� อติดตามงานโครงการ

อันเน� องฯ ในพื้นที่ จ.ราชบุรี วาตอไปจะเปน

ราษฎร ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี

มีรายไดหลักแสนตอปหลังมีน้ํา

ไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวในการสืบสานรักษาและตอยอด 

งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่พระราชทานแกกับปวงชนชาวไทย โดยใน 

จ.ราชบุรี มีศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดิน

เส� อมโทรมเขาชะงุมฯ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

ที่สํานักงาน กปร. สนับสนุนจะชวยเหลือ

ราษฎรดานการพัฒนาอาชีพการปลูกพืชแบบ

ผสมผสานพรอมนําเทคโนโลยีตางๆ มาปฏิบัติ

ใชตอยอดใหผลผลิตมี

คุณภาพมากขึ้น  

“การพัฒนาจะ

สรางความพรอมของ

ชุมชนให ใชทรัพยากร

อย างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุด 

ในพื้นที่มีศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ ที่ประชาชน

เขาศึกษาเรียนรูแลวนํา

มาประยุกต ใช ไดตลอด

เวลาซึ่งสํานักงาน กปร. 

จักไดนอมนําพระราชปณิธาน มาปฏิบัติดวย

การนําผลสําเร็จ

ข อ งศู น ย ศึ ก ษ า

การพัฒนาขยาย

ผ ล สู ร า ษ ฎ ร ใ น

พื้ น ที่ อ ย า ง ต อ

เนื่ อ งและกว้ า ง

ข ว า ง ต อ ไ ป ” 

เลขาธิการ กปร. 

กลาว

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ตอยอดธุรกิจอาหาร     เจริญ แกวสุกใส ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกร

รมฯ ลงนามความรวมมือ กับ วิศวชนนท วิชัยยุทธิ์ ผอ.ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

ขอนแกน (ไคซ) เพ� อจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 ระหวาง วันที่ 15–17 ธันวาคม 

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคาฯ (ไคซ) โดยมี ชาญณรงค บุริสตระกูล ประธานหอการคา 

จ.ขอนแกน รวมดวย ที่ โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพฯ

สายแฮงคเอาทไมควรพลาดกับ 1 ใน

ลิสตบารสุดหรูใจกลางกรุง ที่โอบลอมไปดวย

วิวใจกลางเมืองยามค่ําคืนแบบ 360 องศา 

พรอมจิบเคร� องด� มเพิ่มความสดช� น และลิ้ม

รสอาหารวางแสนอรอย ที่ ครู แชมเปญ

บาร แอท เรดสกาย ชั้น 59 โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด 

ขอเชิญคุณสัมผัสทิวทัศนอันงดงาม

ตระการตา เคลาคลอเสียงเพลงจากฝมือการ

เปิดแผ่นโดยดีเจชื่อดังที่ผลัดเปลี่ยนกันมา

มอบความสนุกสนานตลอดทั้งค่ําคืน และ

ลิ้มรสอาหารวางนานาชนิด ที่คัดสรรจาก

วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมนํามาปรุงแตงอยาง

พิถีพิถันและรสชาติอาหารท่ีโดดเดนใหคุณ

ไดล้ิมลอง อาทิ หอยนางรมสด, ปอเปยเปด

เสิรฟพรอมซอสฮอยชิน, ไกโลลิปอป, ไกและ

ตับหานยางซอสเทอริยากิ, เนื้อยางเสิรฟ

ปกหมุดเช็คอินจุดแฮงคเอาทใจกลางกรุง 

ชมวิวพระอาทิตยตกยามเย็นแบบ 360 องศา ณ ครู แชมเปญ บาร แอท เรดสกาย

พรอมซอสไวนแดง, ปลาหมึกทอดคาลามารี

คั่วเกลือ พริกไทย และเมนูอ� นๆ อีกมากมาย

ใหคุณไดลิ้มลอง และสัมผัสความอรอย อีก

หนึ่งไฮไลทสําคัญที่คุณไมควรพลาดกับ

การจิบแชมเปญแบบสุดเอ็กซคลูซีฟกับ 

แชมเปญ จี เอช มุมมกอรดอง รูจ ตั้งแต

เวลา 17.00 น. เปนตนไป สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2100-

6255 

โตชิบา รุกหนักคร่ึงปหลัง เปดตัวสินคาใหม 53 รุน ชูเทคโนโลยี IOT     บริษัท โตชิบา ไทยแลนด 

นําโดย กอบกาญจน วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร รวมดวย อเล็กซ มา รองประธาน

บริษัท  ริค หวัง ผูอํานวยการฝายบริหารผลิตภัณฑ และธัญปภัสส อริยะวรวัฒน ผูอํานวยการ

ฝายการตลาด เปดแผนรุกหนักครึ่งปหลัง’65 ตั้งเปาเติบโต 20%  พรอมเปดตัวสินคาใหมครึ่ง

ปหลังมากถึง 53 รุน โดยเปนสินคากลุม IOT รวม 18 รุน  เดินหนารุกตลาดระดับกลางถึงไฮเอนด 

เนนการสรางภาพลักษณแบรนดใหทันสมัยยิ่งขึ้น

เปดตัวสมารทโฟนวีโก ที ซีรีส    อาณัติ วัดจินดา ประธานเจาหนาที่บริหาร พรอมดวย 

ราชาวดี วิทยาวงศกุล ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท วีโก โมบาย จํากัด เปดตัวสมารทโฟนรุน

ใหมลาสุด “WIKO T Series (วีโก ที ซีรีส)” จํานวน 3 รุน ชูจุดเดนดีไซนพรีเมียม สเปคครบ

ครัน ตอบโจทยทุกไลฟสไตล ในราคาที่จับตองได ณ  หองเดอะพาวิลเลี่ยน โรสวูด กรุงเทพฯ

ไทยออยลทําพิธีสงมอบและเปด “สวน 60 ป ไทยออยล – นครแหลมฉบัง”     ศาสตราจารย 

ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล ประธานกรรมการ และวิรัตน เอื้อนฤมิต ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยออยล รวมทําพิธีพิธีสงมอบสวน 60 ป ไทยออยล – 

นครแหลมฉบัง ใหแกเทศบาลนครแหลมฉบัง เน� องในโอกาสท่ีไทยออยลดําเนินงานครบ 60 ป 

เม� อป พ.ศ. 2564 โดยมีจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปนผูแทนรับมอบ 

และนริศ นิรามัยวงศ รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี เปนประธานในพิธี พรอมกันน้ียังไดรวมทําพิธี

เปดสวนฯ อยางเปนทางการ พิธีดังกลาวจัดข้ึน ณ สวน 60 ป ไทยออยล – นครแหลมฉบัง ชลบุรี

เปดงานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP FAIR 2022)     จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ หัวหนา

พรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธาน

เปดงาน “มหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP Fair) 2022” ระหวางวันที่ 8-10 กรกฎาคม นี้ที่

สยามสเคป และเปนสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยการขับเคล� อนวงการกีฬาของ

ไทยดวยทรัพยสินทางปญญา โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาไทย และ

นายกองศักด ยอดมณี ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย รวมลงนาม ที่สยามสเคป ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

สถาบันพัฒนาผูประกอบการคา

ยุคใหม (NEA) กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย ดําเนินการตาม

นโยบายของ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย  ไดดําเนินการจัดฝกอบรมภายใต 

“โครงการยกระดับผูประกอบการสูเศรษฐกิจ

กระแสใหม (UpSkill & ReSkill)” เพ� อเปนการ

เพิ่มความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี  และ

นําองคความรูไปตอยอดในการทําธุรกิจการ

คาระหวางประเทศ โดยดําเนินการจัดอบรม

ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 – 16.00 น. ผานระบบออนไลน 

Zoom meeting

โดยในปน้ี โครงการยกระดับผูประกอบ

การสูเศรษฐกิจกระแสใหม (UpSkill & 

ReSkill) เดินหนาจัดเต็มหลักสูตรความรูเพ� อ

สถาบัน NEA ขอเชิญชวนผูประกอบการไทยเขารวมอบรม 

โครงการยกระดับผูประกอบการสูเศรษฐกิจกระแสใหม (UpSkill & ReSkill) ครั้งที่ 3

พัฒนาผูประกอบการไทยใหมีความรูความ

สามารถในการประกอบธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศ โดยมีหลักสูตรท่ีน�าสนใจหลากหลาย

หลักสูตร อาทิ Global Business Trend, 

Technology and Digital Opportunities, ICT 

Infrastructure for Global Business, Web-

site & Social Media และ Application for 

Digital Commerce เปนตน ซึ่งการอบรมครั้ง

ที่ 3 นี้จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 

2565 โดยมีหัวขอในการอบรม ดังนี้

1.   Digital Logistics มีของแตไมรู 

เก็บที่ไหน สงยังไงใหทันใจลูกคา โดย คุณนิธิ 

สัจจทิพวรรณ CEO & ผูกอตั้ง MyCloudFul-

fillment

2.  Silver Age Marketing ชี้ชองตลาด

กลุมสูงวัยหัวใจนักชอป โดย ดร.บุญยิ่ง 

คงอาชาภัทร หัวหนาสาขาการตลาด วิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สําหรับผูประกอบการทานใดที่สนใจ

สมัครเขารวมอบรมหลักสูตร “โครงการ

ยกระดับผูประกอบการสูเศรษฐกิจกระแสใหม 

(UpSkill & ReSkill)” สามารถสมัครได

ตั้งแตวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม ฟรี!! ไมมี

คาใชจายตลอดโครงการ ลงทะเบียนและ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://forms.

gle/4MY2NTDSRL4mXURF6  หรือสแกน

คิวอาร โคดตามภาพ สอบถามเพิ่มเติม โทร 

08-3097-9190
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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!!

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

เพื่อบรรลุพันธกิจด้านความรับผิด

ชอบตอสังคม บริษัท ซิกน�า ประกันภัย โดย 

วรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน ผูอํานวยการฝาย

ทรัพยากรมนุษย พรอมดวยตัวแทนพนักงาน 

มอบเงินระดมทุนจากผูบริหารและพนักงาน

จํานวน 310,500 บาท ใหแกศูนยความเปน

เลิศทางการแพทยดานการปลูกถายอวัยวะ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

เพ� อนําไปจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย โดยมี 

อ.นพ.เพชร อลิสานันท ผูชวยผูอํานวยการ

ดานการเงิน และ รศ.นพ.พงศรัตน ศิริจินดากุล 

หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน

การปลูกถายอวัยวะ เปนผูรับมอบ ณ ศาลา

ทินทัต โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน

การปลูกถายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตจํานงใน

การใหการดูแลรักษาสุขภาพ ใหคําปรึกษา

แนะนําแกผูปวยกอนและหลังปลูกถาย

อวัยวะแบบองครวม พรอมทีมสหสาขาวิชาชีพ

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไดแก แพทย 

พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด นัก

ซิกนา ประกันภัย  ระดมเงินชวยเหลือซื้ออุปกรณทางการแพทยที่ขาดแคลน

แกศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

สังคมสงเคราะห และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ดานการแพทย เพ� อชวยเหลือในดานการ

ผาตัดปลูกถายอวัยวะอยางครบวงจร อีกทั้ง

ยังใหบริการการรับบริจาคอวัยวะและการ

ปลูกถายอวัยวะตางๆ ท้ังในดานรักษาพยาบาล

ฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคแทรกซอน และ

สงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากล ซึ่ง

สอดคลองกับพันธกิจของซิกน�าที่ตองการ

สงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยทุกคนมี

คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่ง

ขึ้นรวมทั้งการแสดงถึงจุดยืนและความเอา

ใสใจตอการมอบสิ่งดี ๆ ใหแกคนในสังคม

ตามจุดมุงหมายสูงสุดของเครือขายซิกน�า

ทั่วโลก

กิจกรรม Cigna CSR จัดใหมีขึ้นโดย

ผูบริหารและพนักงานซิกน�า ประเทศไทย 

ในการระดมทุนเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือ

การดําเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

องคกร โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือ

และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่ องผ่าน

กิจกรรมต่างๆ ซึ ่งตลอดระยะเวลาหลาย

ปีที่ผานมา ซิกน�า ประเทศไทย ไดมอบเงิน

บริษัท เฮอรบาไลฟ อินเตอรเนช่ันแนล 

(ไทยแลนด) จํากัด บริษัทโภชนาการช� อดัง

ระดับโลก นําโดย นายสุพจน ฤทธิพิชัยวัฒน 

กรรมการผูอํานวยการ รับมอบโลรางวัลสงเสริม

จรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับโกลด 

(WFDSA Global Code of Ethic) ประจําป 

2565 ในฐานะสมาชิกของสมาคม

การขายตรงไทยที่ปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณและส ง เสริมหลัก

จรรยาบรรณแกผูแทนจําหน�าย

และผูบริโภคอยางตอเน� อง พรอม

รวมแสดงความยินดีกับสุดยอดผู

จําหน�ายอิสระของเฮอรบาไลฟ นิว

ทริชั่น ประเทศไทย ในโอกาสเขา

รับโลเกียรติยศนักธุรกิจขายตรงดี

เดน ประจําป 2565 จากเวที TDSA 

AWARD 2022 จัดโดยสมาคมการขายตรง

ไทย ภายใตแนวคิด The Rise of Success 

จํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ไดแก วาสิณี ภูนุ ม, 

พรปวีณ อุดมวัฒนวงศ และมณีรัตน เฉยสวัสด์ิ 

ซ่ึงไดรับเกียรติจากนายธสรณอัฑฒ ธนิทธิพันธ 

เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ประธานในพิธีฯ เปนผูมอบโลเกียรติยศฯ ณ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล

เวิลด เม� อเร็วๆ นี้

นายสุพจน ฤทธิพิชัยวัฒน กรรมการ

ผูอํานวยการ บริษัท เฮอรบาไลฟ อินเตอร

เนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด กลาววา 

“เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น ประเทศไทย สงเสริม

การทําธุรกิจอยางถูกตอง เพ� อสรางความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งถือวารางวัลสงเสริมจรรยาบรรณการขาย

ตรงโลกระดับโกลดเปนการตอกย้ําใหเห็นถึง

จรรยาบรรณในการทําธุรกิจที่บริษัทฯ ยึดถือ

และปฏิบัติมาโดยตลอด พรอมขอแสดง

ความยินดีกับผูจําหน�ายอิสระของเราท้ัง 3 ทาน

ท่ีไดรับมอบโลเกียรติยศจากเวที TDSA AWARD 

2022 ในปนี้ เพราะจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหนักธุรกิจขาย

ตรงของเราตองปรับตัวใหเขาสูยุคดิจิทัล

มากขึ้น นับเปนการปรับตัวที่ดี เพ� อสรางการ

เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น ประเทศไทย ควารางวัลสงเสริมจรรยาบรรณนักธุรกิจขายตรง

พรอม 3 สุดยอดผูจําหนายอิสระฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักธุรกิจขายตรงดีเดน ในงาน TDSA AWARD 2022

เติบโตไดในระยะยาว ตลอดจนชวยสราง

แรงบันดาลใจใหคนไทยมีสุขภาพรางกาย

ที่แข็งแรง มีไลฟสไตลที่กระฉับกระเฉง 

และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ผานผลิตภัณฑ

โภชนาการที่ ไดรับการยอมรับในวงกวาง 

โดยบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูจําหน�ายอิสระที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับกฎของ

สมาคมการขายตรงไทยอยางเขมงวด ซึ่งทั้ง 

3 ทานตองดํารงอยูในธุรกิจของเฮอรบาไลฟ 

นิวทริชั่นอยางนอย 2 ป และสรางผลงาน

ที่เปนเลิศและผานคุณวุฒิและรวมกิจกรรม

ตามกฎเกณฑของบริษัทฯ ดวยดีอยางตอเน� อง

โดยไมขาดตกบกพรองตลอด 1 ปที่ผานมา 

เพ� อเฟนหาสุดยอดนักขายที่ดีที่มีความจริงใจ

กับผู้บริโภคเพื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ

ในสายอาชีพธุรกิจขายตรงในครั้งนี้”

สําหรับรางวัล TDSA AWARD 2022 

จัดขึ้นโดยสมาคมการขายตรงไทย เพ� อแสดง

ถึงความสําเร็จของนักธุรกิจขายตรงดีเดน

ที่รวมกันสงเสริมการดําเนินธุรกิจอยางมี

จรรยาบรรณ ซ� อสัตย และใหความจริงใจ

ตอผูบริโภค ตลอดจนชวยใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพ และตอยอดธุรกิจขายตรงไทยให

ประสบความสําเร็จในอนาคต

สําหรับผูท่ีสนใจผลิตภัณฑเฮอรบาไลฟ 

นิวทริชั่น สามารถติดตามขอมูล ขาวสาร 

สั่งซื้อสินคา หรือความเคล� อนไหวดานเคล็ด

ลับเพ� อสุขภาพที่ดีไดที่ www.facebook.com/

HerbalifeThailandOfficial หรือผานทาง 

www.instagram.com/HerbalifeThailand-

Official

เพ� อสนับสนุนกิจการตางๆ ของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย มาอยางตอเน� อง 

และเพื่อเป็นการสานต่อความช่วยเหลือ 

ในปนี้ ไดมอบเงินจํานวน 310,500 บาท ให

แกศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการ

ปลูกถายอวัยวะเพ� อนําไปซ้ืออุปกรณการแพทย

เชน ไฟฝาตัดของของศัลยแพทย ตูเย็นแช

น้ํายาถนอมอวัยวะ และอ� นๆ ที่ทางศูนย

ขาดแคลน

โ ร ง แ ร ม

เซ็นทารา โคราช 

ประกาศแตงตั้ ง  

ธวินธรณ คนึงคิด 

ดํ า ร ง ตํ า แ ห น� ง

ผู จั ด ก า ร ทั่ ว ไ ป 

ประจํ า โ ร งแรม

เซ็นทารา โคราช 

ซึ่ งเตรียมเปดให

บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นี้ โดย

โรงแรมแหงนี้เปนโรงแรมภายใตการพัฒนา

ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

ผู้นําเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ในไทยเพื่อ

ความยั่งยืน และผูพัฒนาธุรกิจศูนยการคา

เซ็นทรัล ที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน และ

โรงแรมทั่วประเทศ รวมกับโรงแรมและ

รีสอรทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนํา

ของประเทศไทย

ไวรัสตับอักเสบบี หนึ่งในสาเหตุของ

โรคมะเร็งตับ  มักพบไดบอยในเพศชายมากกวา

เพศหญิง และมีอัตราการเสียชีวิตสูง เกิดจาก

การแบงตัวเพิ่มจํานวนเซลลผิดปกติจนเกิด

เปนกอนมะเร็งตับ และอาจแพรกระจายไป

ยังอวัยวะอ� นๆ ตามมาได เพ� อคุณและคนที่

คุณรัก ใหหางไกลจากไวรัสตับอักเสบบี และ

ลดความเส่ียงท่ีนําไปสูโรคราย ดวย.. ชุดตรวจ

คัดกรองผูมีความเส่ียงโรคมะเร็งตับ 11 รายการ 

และแพ็กเกจวัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบบี  

พจณี คงคาลัย ผูชวยผูจัดการใหญ 

ธนาคารกรุงเทพ พิเชษฐ สิทธิอํานวย 

กรรมการผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย 

บัวหลวง และวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

ผูจัดการ Head of Business Distribution 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 

รวมกับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี 

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ตั้งแตวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

รพ.หัวเฉียว โทร. 0-2223-1351 ตอ 3126

ปวราภา ดุพัสกูล ผูบริหารสาวคนเกง

แหงบานรถหรูระดับโลก ปอรเช ประเทศไทย

โดย เอเอเอส กรุป เขยาวงการรถสปอรต

หรูกลางปคึกคัก รายมนตกวาดแฟนคลับ

ระดับลักชัวรี่คารดวยการเตรียมจัดงานเปด

ตํานานสุดคลาสสิก งานพิเศษแหงปที่รวม

เฉลิมฉลองการเดินทางมายาวนานกวาครึ่ง

ศตวรรษของแบรนด Porsche Design กวา 

50 ป เรียกวางานนี้คนรักรถหรูตองไมพลาด 

เพราะบอสคนเกงเตรียมความพิเศษที่สุดของ

ที่สุดดวยการเผยโฉมรถสปอรตรุนพิเศษ 

ในฐานะดาวเดนของปกับ 911 Porsche

Design 50th Anniversary Edition รุน 911 

ทารกา โฟร จีทีเอส (Targa 4 GTS) ซึ่งมี

เพียง 750 คันในโลกเทานั้น มาใหคนไทยได

ยลโฉมและจับจองแบบเอ็กคลูซีฟ นับวาเปน

คันแรกและคันเดียวในไทยเลยก็วาได ขึ้นช� อ

วาเปนผูบริหารแบรนดรถหรูระดับโลกอยาง

ปอรเช ประเทศไทย จะธรรมดาไดที่ไหนละ

จริงไหม แฟนคลับปอรเชอยาลืมมาสัมผัส

ได ในงาน “Porsche Thailand (AAS) 

celebrates The 911 Porsche Design 

50th Anniversary” ตั้งแต 21 กรกฎาคม-21 

สิงหาคม ณ Porsche Studio Bangkok, 

ICON SIAM

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนนํ้าด� ม ใหกับโรงเรียนและท่ีวาการอําเภอพระสมุทรเจดีย

วิโรจน เกิดภักดี ผูจัดการแผนกกิจการทั่วไป และวัฒชรินทร สินทับ ตัวแทนบริษัท ไทย

เซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ 

มอบน้ําด� มใหกับทางโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และที่วาการอําเภอพระสมุทรเจดีย เพ� อ

สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจการเอาใจใสตอสังคม

ซึ่งบริษัทฯไดใหความสําคัญเสมอมา

“สปารคเคิล” จัดงานเปดตัว ยาสีฟนสูตรสารสกัดเมล็ดกัญชง     วรัญญา ราชพลสิทธิ์ 

จัดงานเปดตัว “ยาสีฟนสปารคเคิล สูตรสารสกัดเมล็ดกัญชง” (SPARKLE NATURAL HEMP 

SEED EXTRACT TOOTHPASTE) ครั้งแรกของการผสาน 3 พลังธรรมชาติ สารสกัดเมล็ด

กัญชง, คาเลนดูลา และ ฟาทะลายโจร โดยมี อุรัสยา เสปอรบันด เปนพรีเซ็นเตอรที่มาพรอม

คอนเซ็ปต “ยิ้มญาญา ยิ้มสปารคเคิล” และ กิตติพงศ วงษกรวด, รติ จารุสกุล, เชิดศักดิ์ 

การภักดี รวมงานดวย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว

กลุมธนาคารกรุงเทพ จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เปด ‘วิชาลงทุน’ ทั้งมือใหม-มืออาชีพ เอาใจนักศึกษายุคใหม

และ ศ.นพ.รัฐกร วิไลชนม ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปดตัว 2 วิชาเรียนเอาใจนักศึกษายุคใหม มธ.309-

การลงทุนในหลักทรัพยแบบมืออาชีพ และ มธ.234- การลงทุน

สําหรับมือใหม ปูทางสูวิชาชีพดานการเงิน-ลงทุน เพ� อเสริมสราง

ความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจและวิธีการลงทุนในตราสาร

รูปแบบตาง ๆ รวมถึงวิธีการวิเคราะหการลงทุน โดยเนนใหผู

เรียนไดทดลองลงมือปฏิบัติจริงดวยเคร� องมือลงทุนในยุคดิจิทัล 

ตอกย้ําความสัมพันธเครือธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ที่เปน

เสมือน “เพ� อนคูคิด” 

พัฒนาความรวมมือ

และเกื้อกูลกันมา

อยางตอเน� อง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ปธน.ศรีลังกาคิดหนีทางน้ำา

โคลัมโบ • ประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา ของศรีลังกา 

คิดพ่ึงเรือลาดตระเวนของกองทัพเรือในการหลบหนีออก

จากประเทศ ภายหลังจากไปเสียหน้าโดนเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมืองขัดขวางที่สนามบินไม่ให้ขึ้นเครื่องเดินทางออก

นอกประเทศ เอเอฟพีรายงานว่าโกตาบายาให้สัญญาว่าจะ

ลาออกจากตำาแหน่งในวันพุธนี้ และเปิดทางให้เปลี่ยนผ่าน

อำานาจอย่างสันติ หลังเจอการประท้วงอย่างกว้างขวาง

จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศ เชื่อว่าเขา

ต้องการออกจากประเทศให้ทันก่อนค่อยลาออกเพื่อเล่ียงโดน

จับ มีการเปิดเผยว่าโกตาบายากำาลังอาศัยความช่วยเหลือจาก

นายทหารผู้ใกล้ชิด ถึงความเป็นไปได้ท่ีจะพาเขาและผู้ติดตาม

ออกต่างประเทศด้วยเรือลาดตระเวน เจ้าหน้าท่ีกลาโหมกล่าว 

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของเขาตอนน้ีคือออกทางทะเล เขาสามารถ

ไปมัลดีฟส์หรืออินเดียแล้วข้ึนเครื่องบินไปดูไบ

‘มิน อ่อง หล่าย’ เยือนกรุงมอสโก

มอสโก • เอเอพีอ้างสื่อรัสเซียรายงานว่า มิน อ่อง หล่าย 

หัวหน้ารัฐบาลทหารเมียนมาเยือนกรุงมอสโกเมื่อวันอังคาร 

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียในเมียนมาบอกกับสำานักข่าว

อินเตอร์แฟกซ์ว่า มิน อ่อง หล่าย อยู่ในกรุงมอสโก โดย

เป็นการเยือนเป็นการส่วนตัว พร้อมระบุว่าเขาต้ังใจท่ีจะไป

ร่วมในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเมียนมา แต่สื่อทางการของ                                                                          

รัสเซียรายงานว่า ผบ.ทบ.เมียนมามีกำาหนดเข้าพบเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานด้านอวกาศและนิวเคลียร์ของมอสโกด้วย การประ 

กาศเยือนมีข้ึน 2 วันหลังจาก แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรี

ต่างประเทศของสหรัฐให้คำาม่ันว่าจะเดินหน้ากดดันรัฐบาล

ทหารของเมียนมาต่อไป ในขณะท่ีเขาได้พบกับนักเคลื่อนไหว

เพื่อประชาธิปไตยจากเมียนมาระหว่างเยือนไทย 

เตรียมเปิดชื่อนายกฯ ใหม่อังกฤษ 5 ก.ย.

ลอนดอน • พรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษต้ังกรอบเวลา

เตรียมประกาศชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษท่ีจะทำา

หน้าท่ีต่อจากบอริส จอห์นสัน ท่ีลาออกไปในวันท่ี 5 ก.ย.น้ี เอ

เอฟพีรายงานว่า ตอนน้ีมีผู้ท่ีพร้อมชิงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค 

ซ่ึงหมายรวมถึงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 11 ราย การแข่งขัน

ชิงตำาแหน่งผู้นำาพรรคอนุรักษนิยมเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

หลังจอห์นสันถูกบีบให้ลาออกจากตำาแหน่ง คณะกรรมการ

ปี 1922 ที่มีอิทธิพล ซึ่งเป็น ส.ส.พรรคอนุรักษนิยมที่ไม่

ได้เป็นรัฐมนตรี สรุปกรอบเวลาการเลือกตั้งผู้นำาพรรคเมื่อ

วันจันทร์ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อและปิดรับในวันอังคาร

นี้ และจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อสภากลับมาเปิด

ประชุมหลังจากช่วงพักร้อน ในวันที่ 5 ก.ย. การลงคะแนน

ครั้งแรกจัดขึ้นในวันพุธ และลงคะแนนครั้งที่ 2 ในวัน

พฤหัสบดี เกรแฮม เบรดี ประธานคณะกรรมการปี 1922 

กล่าว.

จอกันแล้วครับ...รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับอเมริกา...

และวาทะของทั้งสองฝ่ายแหลมคมไม่แพ้กัน

การพบปะระหว่าง 2 ฝ่ายที่ยาวถึง 5 ชั่วโมง และ

เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกนับจากเดือนตุลาคมปีก่อน

เวทีที่ให้ทั้ง 2 คนเจอกันตัวเป็นๆ ในตำาแหน่งรัฐมนตรี

คือที่บาหลี, อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีต่างประเทศของ G-20 มาพบกันเมื่อสัปดาห์

ที่ผ่านมาเพื่อปูทางสำาหรับการประชุมสุดยอดระดับผู้นำาใน

ปลายปีนี้ 

บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 คนนี้เป็น

อย่างไร?

ผมอ่านถ้อยแถลงจากทั้งสองฝั่งแล้วก็สรุปได้ว่าแลก

หมัดกันอย่างหนักหน่วง

ที่ซ่อนไว้ในภาษาการทูตที่ไม่ต้องการให้กลายเป็น 

“สงครามน้ำาลาย” ในที่สาธารณะ

หวัง อี้ มุขมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน 

และแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้พูด                                                            

คุยกันอย่าง “เป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์” เกี่ยวกับจีน-

สหรัฐฯ 

กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าความสัมพันธ์

และประเด็นสำาคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เป็น

ปัญหาร่วมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ภาษาทางการฝ่ายจีนบอกว่า ผลของการเจอกันครั้งนี้

เป็นการสื่อสารที่ “ละเอียดถี่ถ้วน เจาะลึก ตรงไปตรงมา และ

ยาวนาน” ช่วยส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และลด

ความเข้าใจผิดและการตัดสินที่ผิดระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย และปู

ทางสำาหรับการแลกเปลี่ยนระดับสูงในอนาคตระหว่างทั้ง 2 

ประเทศ

หวัง อี้ กล่าวว่า เหตุผลพื้นฐานคือการรับรู้ของสหรัฐฯ 

ที่มีต่อจีน และนโยบายที่สอดคล้องกันของจีน “ได้เบี่ยงเบน

ไปจากแนวทางที่ถูกต้อง”

หวัง อี้ เน้นย้ำาว่าจีนเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วม

กันอย่างสันติ และความร่วมมือแบบ win-win เป็นหลักการ 3 

ประการ ในการพัฒนาจีน-สหรัฐฯ ความสัมพันธ์

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนบอกว่า เนื่องจากสหรัฐฯ ให้

คำามั่นที่จะไม่เปลี่ยนระบบของจีน สหรัฐฯ จึงควรเคารพเส้น

ทางของลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีนที่คนจีนเลือกไว้ 

รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าว

เนื่องจากสหรัฐฯ ให้คำามั่นว่าจะไม่แสวงหาสงครามเย็น

ครั้งใหม่กับจีน สหรัฐฯ จึงควรละทิ้งแนวความคิดเกี่ยวกับ

สงครามเย็น และแนวความคิดเกี่ยวกับเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ 

เขากล่าวเสริม

เนื่องจากสหรัฐฯ สัญญาว่าจะไม่สนับสนุน “เอกราชของ

ไต้หวัน” จึงควรหยุดบิดเบือนนโยบายจีนเดียว เขากล่าว

นอกจากนี้ จีนยังได้เสนอรายชื่อ 4 รายการให้กับ

สหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

รายการการกระทำาผิดกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ต้องยุติ 

รายการคดีสำาคัญๆ ที่จีนมีความกังวล 

รายการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจีนที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นสำาคัญต่อจีน 

และรายการ 8 ด้านของความร่วมมือของจีน-สหรัฐฯ 

ด้านบลิงเคนสรุปนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่อจีนว่าอเมริกา

ไม่แสวงหาสงครามเย็นครั้งใหม่กับจีน 

ไม่มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบของจีน 

ไม่ท้าทายสถานะการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

และไม่มีการสนับสนุน “เอกราชของไต้หวัน”

วอชิงตันบอกว่า ผลจากการพบปะกันครั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่าย

บรรลุฉันทามติในการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มเติมจากการ

ปรึกษาหารือระหว่างจีน-สหรัฐฯ คณะทำางานร่วมบนพื้นฐานที่

เท่าเทียมกันและตอบแทนซึ่งกันและกัน 

และตกลงที่จะกลับมาดำาเนินการแลกเปลี่ยนและปรึกษา

หารือระหว่างบุคคล 

และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและสาธารณสุข

ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้เสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแลก

เปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของยูเครนและสถานการณ์

ในคาบสมุทรเกาหลี

บลิงเคนบอก หวัง อี้ ว่าการสนับสนุนสงครามของรัสเซีย

ในยูเครนทำาให้ความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน “ซับซ้อนขึ้นไปอีก”

จากเดิมที่มีข้อขัดแย้งในประเด็นอื่นๆ อยู่แล้ว

หวัง อี้ ตำาหนิสหรัฐว่าเป็นฝ่ายทำาให้ความสัมพันธ์ย่ำาแย่ลง 

อีกทั้งยังตำาหนินโยบายของสหรัฐมีสภาพตกราง เพราะการ

รับรู้มาผิดๆ ว่าจีนเป็นภัยคุกคาม

หวัง อี้ บอกว่ามีบางฝ่ายเชื่อว่าสหรัฐอเมริกามีความหวาด

ผวาจีน 

เขาเตือนอเมริกาว่าถ้ายังปล่อยให้ความเชื่อเช่นนี้ขยาย

ตัวต่อไปเรื่อยๆ นโยบายสหรัฐที่มีต่อจีนจะไปถึงจุดที่ไปต่อไม่

ได้ และเป็นทางตัน

บลิงเคนตอบโต้ว่าอเมริกามีความกังวลถึงการเป็นแนว

ร่วมของจีนกับรัสเซีย 

เขาบอกนักข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า “ผมคิดว่า

จีนวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งนี้ ได้ยาก” 

ก่อนหน้านี้ อเมริกาเรียกร้องให้จีนประกาศไม่สนับสนุน

รัสเซียบุกยูเครน

แต่ก็ไร้ผล

ความไม่ลงรอยระหว่าง 2 ยักษ์มีประเด็นหลากหลาย

อยู่แล้ว

แต่เกิดแรงกดดันเพิ่มขึ้นเมื่อสำานักงานสืบสวนกลาง 

หรือเอฟบีไอ (FBI) ของสหรัฐกับหน่วยข่าวกรองเอ็มไอไฟว์ 

(MI5) ของอังกฤษนัดแถลงร่วมกันว่า

โลกต้องระวังภัยคุกคามจากจีน โดยย้ำาที่ข้อกล่าวหาว่า

ปักกิ่ง “ขโมยเทคโนโลยีเพื่อ

นำามาใช้แข่งขันกับตะวันตก”

ผอ. FBI คริสโตเฟอร์ 

เรย์ กล่าวหาว่าจีนจารกรรม

และแฮ็กข้อมูลเศรษฐกิจของ

สหรัฐและยุโรป 

และซัดหมัดตรงว่า

รัฐบาลจีนเป็นภัยคุกคามใหญ่

ที่สุดในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ

และความมั่นคงของชาติ 

และสหรัฐฯ กับอังกฤษ รวม

ทั้งพันธมิตรในยุโรปและ   

ชาติอื่นๆ

ผอ.ของ MI5 เคน แมค

คอลลัม ย้ำาว่ารัฐบาลจีนและแรงกดดันที่ซ่อนอยู่ทั่วโลกเป็น 

“ความท้าทายสำาคัญที่สุด” ที่ตะวันตกกำาลังเผชิญอยู่

มีหรือที่จีนจะอยู่นิ่งเฉย

นายจ้าว หลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน 

เปิดแถลงตอบโต้ ว่านักการเมืองสหรัฐจงใจโจมตีจีนให้เสื่อม

เสีย

และย้อนเกล็ดว่า “ความจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสหรัฐ

เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการ

พัฒนาของโลก”

โฆษกฝีปากกล้าของจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สหรัฐหัน

มาปรับมุมมองให้ถูกต้อง โดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์และ

ความสมเหตุสมผลในการพัฒนาของจีน 

รวมทั้งขอให้หยุดพูดเท็จและคำาพูดที่ไร้ความรับผิดชอบ

และเรียกร้องให้ ผอ.ข่าวกรองอังกฤษออกจากเงามืดมา

สู่มุมสว่าง ไม่คิดเอาแต่ผลประโยชน์และคิด “ที่จะเป็นศัตรูใน

จินตนาการ”

ผมสงสัยจริงๆ ว่าเมื่อแลกหมัดกันอย่างนี้...จะมี โอกาส 

“ร่วมมือและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์” หรือ?.

เ

ภาพแรกจักรวาลจากกล้องเว็บบ์
วอชิงตัน • ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐ พักความกดดัน

ทางการเมือง ร่วมในการแถลงข่าวเผยแพร่ภาพถ่ายแรกจาก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ ที่ทำาเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ 

ซึ่งเป็นภาพของกลุ่มกาแล็กซีที่เปิดเผยรายละเอียดของจักรวาล

ยุคแรกอย่างที่ ไม่เคยเห็นมาก่อน

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                              

อังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565 

ว่านาซาจัดงานแถลงข่าวการ                                

เปิดเผยภาพถ่ายแรกจากกล้อง 

โทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์               

ท่ีทำาเนียบขาว เมื่อวันจันทร์ตาม                                      

เวลาในสหรัฐ ท่ีอาคารบริหาร

เก่าในทำาเนียบขาว โดยมีประ 

ธานาธิบดีโจ ไบเดน และรอง

ประธานาธิบดีคามาลา แฮร์รีส 

ซ่ึงเป็นประธานสภาอวกาศแห่ง

ชาติสหรัฐร่วมรับชม

ภาพถ่ายแรกจากกล้อง 

โทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์                                 

เป็นภาพสีความละเอียดสูงของ

กลุ่มกาแล็กซี ซึ่งนาซาจะนำา

ภาพนี้และภาพอื่น รวมถึงข้อ 

มูล “สเปกตรัมกราฟฟิก” นำาไป

แสดงท่ีศูนย์ก็อดดาร์ดสเปชไฟลท์

ในรัฐแมริแลนด์ในวันอัง คาร 

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ

เจมส์ เว็บบ์ ที่ใช้งบการสร้าง 

9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น

กล้องโทรทรรศน์อวกาศขนาด

ใหญ่ท่ีสุดและทรงพลังท่ีสุดซ่ึง                                                

ปล่อยสู่อวกาศ ได้รับการออก 

แบบเพื่อการมองเห็นจักรวาลเพื่อ

ไขความรู้ของจักรวาล และนำา 

ทางไปสู่ยุคของการปฏิวัติการ

ค้นพบทางดาราศาสตร์

ภาพที่ประธานาธิบดีไบ

เดนและบิล เนลสัน ผู้อำานวย

การนาซานำามาเปิดเผยเป็นภาพ                                                  

ของกลุ่มกาแล็กซีท่ีชื่อ “SMACS 

0723” ซึ่งมีอายุถึง 4,600 ล้าน

ปี เป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วย 

“เลนส์แรงโน้มถ่วง”, การบิด

เบนของอวกาศซึ่งมีการขยาย

แสงอย่างมากจากแสงที่มาจาก

กาแล็กซีท่ีห่างไกลท่ีอยู่ด้านหลัง

เนลสันกล่าวว่า ส่วน

เลือนๆ ท่ีเห็นในภาพน้ีอย่างน้อย                                          

หนึ่งแห่งที่ปรากฏใน “พื้นหลัง”                                                

ของภาพ ประกอบขึ้นจากภาพ 

หลายๆ ภาพที่มีความยาวคลื่น

ของแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งมีอายุ

ย้อนกลับไปได้มากกว่า 13,000 

ล้านปี  

ประธานาธิบดีไบเดนกล่าว

ก่อนการเปิดเผยภาพแรกจาก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ 

เว็บบ์ ว่า นี่คือหน้าต่างใหม่สู่

ประวัติศาสตร์ของจักรวาลของ

เรา วันนี้เรากำาลังจะได้ชมแสง

แรกที่ส่องแสงมาสู่หน้าต่างนั้น 

ซ่ึงเป็นแสงจากโลกอื่น จากดาวท่ี

มีวงโคจรไกลโพ้นจากเรา เป็นส่ิง                                                         

ท่ีน่าอัศจรรรย์ใจมากสำาหรับผม

เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมา นา                                     

ซาเปิดเผยรายช่ือวัตถุในอวกาศ                          

5 รายชื่อท่ีเป็นภาพถ่ายจากกล้อง  

โทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ ซ่ึง

รวมถึงภาพของ SMACS 0723 

เป็นภาพของจักรวาลที่ห่างไกล

มีลักษณะเหมือนเพชรพลอย

สีเงิน ซ่ึงนาซาระบุว่าเป็นภาพ

ที่มีรายละเอียดมากที่สุดของ

จักรวาลยุคแรก เป็นภาพที่ประ                       

กอบข้ึนจากภาพแสงอินฟราเรด

ท่ีลึกท่ีสุด และมีรูปทรงท่ีสุดของ

จักรวาลที่ห่างไกลที่ ไม่เคยถ่าย

มาได้มาก่อน

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ

เจมส์ เว็บบ์ สร้างขึ้นภายใต้สัญ                                                

ญาของบริษัท นอร์ทธรอป กรัม

แมน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอากาศ 

ยานของสหรัฐปล่อยข้ึนสู่อวกาศ

ในโครงการร่วมมือระหว่างนา 

ซา และองค์การอวกาศยุโรปและ                    

แคนาดา เมื่อวันคริสต์มาสปี 2564                                                      

โดยใช้จรวดยิงข้ึนจากเฟรนซ์เกีย                                                      

นา ดินแดนโพ้นทะเลของฝร่ังเศส                                               

ทางชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของ

ทวีปอเมริกาใต้.

ปล้น7-11แคลิฟอร์เนีย6ร้านตาย2เจ็บ3

ลอสแอนเจลิส • เกิดเหตุปล้น

ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 6 ร้าน

ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ในช่วงเวลาราว 5 ชั่วโมงก่อน

รุ่งอรุณของวันจันทร์ มีผู้ โดน

ยิงเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ                                              

3 คน ตำารวจเชื่อร้านเซเว่น-

อีเลฟเว่นอย่างน้อย 3 ร้านถูก

ปล้นโดยคนร้ายคนเดียวกัน

เอพีรายงานเมื่อวันอังคาร

ท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เกิดเหตุ

ปล้นร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นทาง

ตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียใน

ช่วงเวลาราว 5 ช่ัวโมงก่อน

รุ่งอรุณของวันจันทร์ท่ี 11 กรก 

ฎาคม หรือวันท่ี 7/11 ที่เซเว่น-

อีเลฟเว่นในสหรัฐฉลองครบ 

95 ปี และมีการแจกเครื่องดื่ม

สเลอปี้ให้กับลูกค้า มีผู้ โดนยิง

เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 

3 คน เหตุปล้นร้านสะดวกซื้อ

เกิดขึ้นที่เมืองออนแทรีโอ, อัพ

แลนด์, ริเวอร์ไซด์, แซนตา

แอนนา, เบรียและลาฮาบรา

ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้าน

แรกท่ีโดนปล้นเกิดเม่ือเวลาราว                                                   

เท่ียงคืนท่ีเมืองออนแทรีโอ ห่าง

ราว 56 กิโลเมตรทางตะวัน

ออกของนครลอสแองเจลิส 

ร.ต.อ.เอมิลี เฮอร์นันเดซ แห่ง

เมืองออนแทรีโอ เผยว่า คน 

ร้ายเป็นชายสวมหน้ากากกวัด

แกว่งปืนพกไปที่พนักงานร้าน

และบอกให้ส่งเงินมาให้ โดยผู้

ก่อเหตุไม่ได้ยิงปืน 

ร้านร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 

ร้านท่ี 2 ท่ีโดนปล้นคือท่ีเมืองอัพ

แลนด์ ในอีกราว 45 นาทีต่อ

มา ร้านนี้ห่างจากร้านแรกราว 

8 กิโลเมตร คนร้ายปล้นเครื่อง

ดื่มและสินค้าต่างๆ มูลค่าราว 

400-500 ดอลลาร์สหรัฐ และ

ไม่มีการยิงในร้าน

ราว 1 ชั่วโมงต่อมาเกิด

เหตุคนร้ายปล้นร้านเซเว่น-อี 

เลฟเว่นที่เมืองริเวอร์ไซด์ ห่าง

จากเมืองอัพแลนด์ราว 40 กิโล 

เมตร ที่ร้านนี้คนร้ายยิงลูกค้า

คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส

เมื่อเวลาราว 03.20 น.                                           

เกิดเหตุปล้นร้านเซเว่น-อีเลฟ   

เว่นที่เมืองแซนตาแอนนา ห่าง

จากเมืองริเวอร์ไซต์ราว 39 กิ 

โลเมตร ชายคนหนึ่งโดนยิงเสีย

ชีวิตที่ลานจอดรถของร้าน

หลังจากนั้นราว 40 นา 

ที พนักงานเซเว่น-อีเลฟเว่นคน

หนึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่เมืองเบรีย 

และอีกไม่ถึง 1 ชั่วโมงต่อมา 

เกิดเหตุปล้นร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 

ที่เมืองลาฮาบรา ตำารวจพบมี

คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 2 ราย 

เมื่อเวลาราว 04.55 น.

ตำารวจเมืองลาฮาบรา, เบรีย

และแซนตาแอนนาเชื่อว่าคน

ร้านปล้นร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ท่ี                                              

กำาลังไล่ตามจับ เป็นผู้ต้องสง 

สัยคนเดียวกัน.

ภาพจักรวาล • นาซาเผยแพร่ภาพของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ระหว่างเปิดเผยภาพจักรวาลยุคแรกที่เป็นภาพแรกที่ถ่ายโดย

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เว็บบ์ ที่ทำาเนียบขาว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

หวัง อี้-บลิงเคนแลกกัน

(มากกว่า) คนละหมัด!



จัดทำ�เหรียญ

จำ�นวนไม่เกิน 300,000 เหรียญ โดยลักษณะ

เหรียญจะเป็นเหรียญกลม ส่วนผสมเงินร้อยละ 

92.5 และทองแดงร้อยละ 7.5 เส้นผ่�ศูนย์กล�ง 

32 มิลลิเมตร น้ำ�หนักเหรียญ 23 กรัม

สำ�หรับลวดล�ยนั้น ด้�นหน้� กล�ง

เหรียญมีพระรูปสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์  

พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง 

ทรงกุณฑลเพชร ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย  

ทรงผ้�ทรงสะพักประจำ�เครื่องขัตติยร�ชอิสริย�ภรณ์

อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมห�จักรีบรมร�ชวงศ์ 

เฉวียงพระอังส� ทรงส�ยสร้อยมห�จักรี ด�ร�

จักรี และส�ยสะพ�ยจักรี พระอังส�เบื้องซ้�ย

ประดับดวงตร�ปฐมจุลจอมเกล้�และเหรียญ

รัตน�ภรณ์ รัชก�ลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภ�ยในวงขอบ

เหรียญเบื้องล่�ง มีข้อคว�มว่� “สมเด็จพระน�ง

เจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนี

พันปีหลวง” 

ส่วนด้�นหลัง กล�งเหรียญมีอักษรพระ

น�ม�ภิไธย “ส.ก.” อยู่ภ�ยใต้พระมห�มงกุฎ 

ภ�ยในวงขอบเหรียญเบื้องล่�งมีข้อคว�มว่� 

“เฉลิมพระชนมพรรษ� ๙๐ พรรษ� ๑๒ สิงห� 

คม ๒๕๖๕” 

บริเวณขอบนอกเหรียญ ด้�นหน้�เบื้อง

บนมีอักษรพระน�ม�ภิไธย “ส.ก.” อยู่ภ�ยใต้

พระมห�มงกุฎ ด้�นหลังขอบนอกเหรียญมี

ห่วงสำ�หรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้�ง  

32 มิลลิเมตร สำ�หรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบ

ดังกล่�ว แต่ผูกเป็นรูปแมลงปอ

ส่วนคว�มหม�ยของผ้�แพรแถบซึ่งมี

คว�มกว้�ง 32 มิลลิเมตรนั้น พื้นแพรแถบสีฟ้�

อันเป็นสีประจำ�วันพระร�ชสมภพ มีริ้วสีข�ว 

หม�ยถึงน้ำ�พระร�ชหฤทัยอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

เปี่ยมไปด้วยพระมห�กรุณ�ธิคุณที่แผ่ไพศ�ล

ไปยังพสกนิกร และมีริ้วสีน้ำ�เงิน หม�ยถึง 

สีประจำ�สถ�บันพระมห�กษัตริย์

รองโฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�ว

ว่� กรมธน�รักษ์จะเริ่มจำ�หน่�ยจ่�ยแจก

แก่ข้�ร�ชก�ร ทห�ร ตำ�รวจ พ่อค้� และ

ประช�ชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่พระร�ชกฤษฎีก�

ที่ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติว่�ด้วย

เหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก 

พ.ศ.2548 ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว 

สำ�หรับร�ค�เหรียญนั้น ทั้งชนิดบุรุษและสตรี 

จำ�หน่�ยในร�ค� 1,600 บ�ท.  

‘ธรรมนัส’

พล.อ.ประยุทธ์ ได้กลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งอีกครั้ง

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินขึ้นบันไดเพื่อไป

ยังห้องทำ�ง�นบนตึกไทยคู่ฟ้�ทันที และเมื่อ

ถ�มย้ำ�ว่�จะไม่ชี้แจงสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อห�ร 500 ที่ฝ่�ยค้�นระบุว่�เป็นคำ�สั่งจ�ก 

พล.อ.ประยุทธ์หรือ ซึ่งน�ยกฯ ได้แต่ส่�ยศีรษะ

พร้อมกับยกมือขึ้นโบกปฏิเสธไม่ตอบคำ�ถ�ม 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  

รองน�ยกฯ กล่�วถึงเรื่องสูตรป�ร์ตี้ลิสต์ห�ร 

500 ว่� เรื่องนี้มันจบไปแล้ว จะม�ถ�มอะไร

เล่� และเมื่อซักว่�ได้คุยกับน�ยกฯ หรือยัง

เรื่องนี้ พล.อ.ประวิตรกล่�วอย่�งมีอ�รมณ์ว่� 

“คุยอะไร ก็คุยกันทั้งวันอะ”

เมื่อถ�มต่อว่� ก่อนหน้�นี้ พล.อ.ประวิตร

ยืนยันห�ร 100 พล.อ.ประวิตรย้อนว่� “ใคร

บอก” เมื่อถ�มว่�ที่สุดแล้วก็เห็นด้วยกับ 500 

ไม่ได้ โดนบังคับอะไรใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่�วด้วยเสียงดังว่� “ฮู้! บังคับอะไร ใครจะ

ม�บังคับผมได้” และเมื่อถ�มว่� มองกันว่�

ก่อนหน้�นี้เหมือนน�ยกฯ ไปล็อบบี้พรรคร่วม

รัฐบ�ลให้สนับสนุนห�ร 500 พล.อ.ประวิตร

ตอบว่� ไม่รู้อะ ไม่รู้ๆ

ด้�นน�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกฯ 

กล่�วถึงก�รยื่นวินิจฉัยสูตรก�รคำ�นวณ ส.ส. 

บัญชีร�ยชื่อว่� ขึ้นกับศ�ลรัฐธรรมนูญจะบอก

ในตอนนั้น ซึ่งในวันที่ศ�ลมีคำ�วินิจฉัยออกม�

ก็ต้องบอกด้วยอยู่แล้วว่�จะทำ�อย่�งไร เพร�ะ

ในตอนนั้นศ�ลอ�จบอกก็ได้ว่�สูตรห�ร 500 

หรือ 100 ไม่ถูกทั้งคู่ ทั้งนี้ ต้องรอศ�ลวินิจฉัย

ก่อน และห�กในที่สุดสูตรห�รด้วย 500 นำ�

ม�ใช้ได้ต้องออกระเบียบอะไรหรือไม่นั้น ก็

เป็นเรื่องที่คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) 

ต้องพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นต้องออกระเบียบอะไร

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ในก�รนับจำ�นวน ส.ส. แต่

ขอให้รอดูคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

จะให้คว�มกระจ่�งในเรื่องเหล่�นี้ ได้ทั้งหมด

‘ภท.-ปชป.’ พร้อมลุยทุกกติก�

ส่วนน�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกฯ 

และ รมว.ส�ธ�รณสุข ในฐ�นะหัวหน้�พรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่�วถึงสูตรห�ร 500 ว่� ได้

ให้ ส.ส.และผู้สมัครอยู่ใกล้ชิดพื้นที่ตลอดเวล�

อยู่แล้ว คงไม่มีปัญห�อะไร เพร�ะพรรคให้

คว�มสำ�คัญทั้ง ส.ส.ระบบเขตและบัญชีร�ย

ชื่อ ซึ่งกติก�เลือกตั้งกำ�หนดรูปแบบ 2 ใบ เร�

ก็ต้องทำ�นโยบ�ยให้ดี และทำ�พื้นที่ให้แข็งแรง 

เมื่อถ�มว่� ก�รใช้สูตรห�ร 500 พรรค 

ภท.จะได้ ส.ส.เพิ่มม�กขึ้นหรือไม่ น�ยอนุทิน

กล่�วว่� เคยบอกไว้แล้ว ส.ส.ได้กี่คน เย็นวัน

เลือกตั้งก็จะทร�บ ส่วนที่พรรคจะได้ ส.ส.เขต

เกินโควต�จนไม่ได้ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อนั้น ไม่มี

หรอก เร�เจียมเนื้อเจียมตัว เร�ทำ�ก�รเมือง

แบบสร้�งสรรค์ พย�ย�มไม่ทะเล�ะกับใคร แต่

คนม�ยุ่งกับเร�ก่อน อยู่เฉยๆ ก็โดนทัวร์ลงโดน

โหดม�ก เร�ก็ได้แต่ปกป้องพรรคและชี้แจงให้

ประช�ชนเข้�ใจม�กที่สุด

ถ�มว่� น�ยอนุทินจะลง ส.ส.แบบเขต

หรือบัญชีร�ยชื่อ น�ยอนุทินกล่�วว่� ลงบัญชี

ร�ยชื่อ หัวหน้�พรรคส่วนใหญ่ลงบัญชีร�ยชื่อ 

และเมื่อถ�มว่�มองอย่�งไรที่ผลอีส�นโพล

ยกให้คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�น

พรรคไทยสร้�งไทยได้อันดับ 1 เหม�ะกับก�ร

นั่งตำ�แหน่งน�ยกฯ แต่น�ยอนุทินได้ลำ�ดับ 

ที่ 5 น�ยอนุทินกล่�วว่� “โล่งใจ ทัวร์จะได้ไป

ลงที่อื่น ทัวร์ม�เที่ยวบ้�นผมบ่อยแล้ว”

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม 

ในฐ�นะเลข�ธิก�รพรรค ภท. กล่�วถึงสูตร

ป�ร์ตี้ลิสต์ห�ร 500 ว่� ต้องรอกระบวนก�ร

ให้จบก่อน กฎหม�ยลูกยังไม่เสร็จเลย เพิ่ง

ผ่�นม�ตร� 23 ยังมีอีกหล�ยม�ตร� สิ่งที่ต้อง

พิจ�รณ�คือเค�รพก�รตัดสินใจของเสียงส่วน

ใหญ่ในสภ� แต่ไม่ได้ละทิ้งเสียงส่วนน้อยอยู่

แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว  

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ภท.จะเน้นเขตหรือ

บัญชีร�ยชื่อม�กกว่�กัน น�ยศักดิ์สย�มกล่�วว่� 

ภท.ส่งครบอยู่แล้วในทุกเขต เพร�ะทั้งหมดอยู่

ที่ประช�ชน และตนเองก็พร้อมลงทั้ง ส.ส.เขต

หรือบัญชีร�ยชื่อแล้วแต่พรรคพิจ�รณ� 

ด้�นน�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

น�ยกฯ และ รมว.พ�ณิชย์ ในฐ�นะหัวหน้�

พรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) กล่�วถึงกรณีหล�ย

พรรคก�รเมืองจัดกิจกรรมเตรียมคว�มพร้อม

เลือกตั้งว่� ปชป.ได้ทำ�กิจกรรมท�งก�รเมือง

ม�ต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยมีกิจกรรมจุรินทร์ออน 

ทัวร์ แต่ช่วงนี้อ�จเพล�ลงไปบ้�ง แต่หลัง

เสร็จสิ้นก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรีเป็น

ร�ยบุคคลไปแล้ว คณะผู้บริห�รพรรคและผู้ที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ จะประชุมจัดกิจกรรมท�งก�ร

เมืองต่อไป ไม่ว่�นับจ�กนี้ ไปจะเกิดอุบัติเหตุ

ท�งก�รเมืองหรือไม่ก็ต�ม 

เมื่อถ�มว่� ปชป.ประเมิน ส.ส.ที่ค�ด

ว่�จะได้ ในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�กี่ที่นั่ง น�ย 

จุรินทร์กล่�วว่� ไม่ได้ประเมิน แต่จะทำ�ให้ดีที่สุด 

เพร�ะเร�มั่นใจในสิ่งที่ทำ�ม�ตลอด 3 ปีในฐ�นะ

พรรคร่วมรัฐบ�ล แม้เร�ได้ ส.ส. 52 ที่นั่ง แต่เร�

ประสบคว�มสำ�เร็จในหล�ยเรื่อง และมีผลง�น

ออกม�ม�กเกินจำ�นวน ส.ส. 52 เสียงด้วยซ้ำ� 

เมื่อถ�มว่� สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อที่ห�รด้วย 500 จะทำ�ให้พรรคได้ ส.ส.น้อย

ลงหรือไม่ น�ยจุรินทร์กล่�วว่� ไม่ได้ประเมิน

เรื่องนี้ แต่กติก�ออกม�อย่�งไร เร�ก็ต้องเป็น

ไปต�มนั้น พรรคยินดีปฏิบัติต�มรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับก�ร

วิเคร�ะห์ของแต่ละพรรคก�รเมือง

ส่วนน�ยวร�วุธ ศิลปอ�ช� รมว.

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ในฐ�นะ

ประธ�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

พรรคช�ติไทยพัฒน� (ชทพ.) ยอมรับว่� สูตรห�ร 

500 จะทำ�ให้พรรคเสียเปรียบ โดยเฉพ�ะพรรค

ขน�ดกล�งและเล็กที่ชื่อเสียงของพรรคยังไม่เป็น

ที่รับรู้ของประช�ชนม�กนัก อ�จทำ�ให้บ�งพรรค

ไม่ได้ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อเลย 

ทำ�ทุกวิถีท�งล้มห�ร 500

ขณะที่ น.ส.ธีรรัตน์ สำ�เร็จว�ณิชย์ 

ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่�ว

ว่� พรรคยืนยันว่�มติรัฐสภ�ที่เห็นด้วยกับสูตร

คำ�นวณ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อห�ร 500 เป็นก�ร

กระทำ�ที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แก้ไข
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อย่�งจงใจ ชัดแจ้ง แสดงถึงเจตน�ในก�ร

สืบทอดอำ�น�จของผู้มีอำ�น�จในปัจจุบัน ห�ก

ถูกนำ�ไปใช้จริงในก�รเลือกตั้งที่กำ�ลังจะม�ถึง 

คว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมืองในประเทศจะหนัก

หน�รุนแรงกว่�ตอนนี้แน่นอน เพร�ะจะเกิด

ก�รต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของพรรค

ก�รเมืองใหม่ๆ ที่มีให้เห็นม�กขึ้นกว่�เดิม เกิด

ก�รอัปร�ค�ค่�ตัว สร้�งกลุ่มก้อนใหม่ๆ ตล�ด

ซื้อข�ยนักก�รเมืองจะเกิดขึ้นอย่�งไม่อ�ย

ประช�ชน ซึ่งพรรคยืนยันเดินหน้�ดำ�เนินก�ร

ต�มกฎหม�ยทุกช่องท�ง เพื่อสกัดกั้นคว�ม

เลวร้�ยที่กำ�ลังจะม�ถึง 

“กี่ส�รพัดวิธีที่ผู้มีอำ�น�จหวังล้มทำ�ล�ย

พรรคเพื่อไทย พี่น้องประช�ชนรู้เห็นทุกอย่�ง 

อย่�ดูถูกประช�ชน วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์เป็น 

น�ยกฯ ที่มีแต่นั่งร้�นเป็น ส.ว. 250 คนคอยดัน

หลังให้เท่�นั้น แต่ประช�ชนทั้งประเทศไม่ยอมรับ

อีกต่อไป ต่อให้กติก�จะบิดเบี้ยว ต่อให้ท่�นลงพื้น

ที่เพื่อหวังคะแนนเสียง ก็ไร้คว�มหม�ย เพร�ะ

ศรัทธ�ประช�ชนติดลบไปแล้วจ�กก�รกระทำ�

ของท่�นตลอด 8 ปีที่ผ่�นม�” น.ส.ธีรรัตน์กล่�ว  

วันเดียวกัน ยังคงมีคว�มต่อเนื่องจ�กผล

ก�รเลือกตั้งซ่อมที่ จ.ลำ�ป�ง โดย พล.อ.ประวิตร

ปฏิเสธตอบคำ�ถ�มกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม

ของพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) พ่�ยแพ้ เนื่องจ�ก 

ศท.ยังสนับสนุนรัฐบ�ลอยู่ โดย พล.อ.ประวิตร

มีสีหน้�บึ้งตึง ก่อนเดินขึ้นตึกสันติไมตรีเพื่อเข้�

ประชุม ครม. และภ�ยหลังก�รประชุม ครม. 

พล.อ.ประวิตรก็ตอบในเรื่องนี้สั้นๆ ว่� “ก็ไปถ�ม

พรรคที่ส่งคนลงที่ลำ�ป�งเข�สิ” และเมื่อถ�มว่�

ต้องปรับปรุงอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบ

คำ�ถ�มพร้อมขึ้นรถกลับทันที

ส่วนน�ยจุรินทร์กล่�วถึงเรื่องนี้ว่� ไม่

ได้เป็นตัวชี้วัดผลทั้งประเทศ เพร�ะก่อน

หน้�นี้มีก�รเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ร�ชบุรีที่แข่ง

ระหว่�งพรรครัฐบ�ลและฝ�่ยค้�น ปร�กฏว่�

ฝ่�ยรัฐบ�ลเป็นผู้ชนะ จึงคิดว่�ขึ้นอยู่กับแต่ละ

พื้นที่และหล�ยเงื่อนไขของก�รเลือกตั้ง ต้อง

ดูอย่�งแยกแยะเพื่อให้เข้�ใจสถ�นก�รณ์แท้ที่

จริงแต่ละครั้งว่�เป็นอย่�งไร

น�ยอนุทินกล่�วเช่นกันว่� วัดกันไม่ได้ 

เพร�ะเป็นก�รแข่งกันแค่ 2 พรรค และอยู่ช่วง

ปล�ยรัฐบ�ล เวล�จริงๆ แข่งเป็น 10 พรรค 

ก�รเปรียบเทียบอะไรต้องเปรียบเทียบบนพื้น

ฐ�นบริบทเดียวกัน ดังนั้นจึงวัดอะไรไม่ได้

น�ยศักดิ์สย�มกล่�วว่� ก�รเลือกตั้งก็

ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเป็นปกติอยู่แล้ว และ

ขึ้นอยู่กับประช�ชนจะตัดสินใจอย่�งไร ต้อง

รอดูในก�รเลือกตั้งใหญ่ดีกว่� แต่ครั้งนี้ถือว่�

ประช�ชนช�ว จ.ลำ�ป�งตัดสินใจแล้ว 

ส่วนน�ยวร�วุธระบุว่� เป็นบทเรียน

ให้กับฝ่�ยรัฐบ�ลและฝ่�ยค้�น เพร�ะก�ร

เลือกตั้งซ่อมที่ผ่�นม� ผ่�นไปเพียงปีกว่�ๆ ก็

ส�ม�รถพลิกผันได้ ต่อจ�กนี้ ไปจนถึงก�รเลือก

ตั้ง สถ�นก�รณ์ก็อ�จพลิกผันได้ สิ่งที่ดีอ�จจะ

ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีอ�จจะกลับม�ดี เป็นก�รบ้�นที่

พรรคก�รเมืองไม่ว่�จะเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ล

หรือพรรคฝ่�ยค้�นต้องใช้เวล�ที่เหลืออยู่ให้

เกิดประโยชน์ม�กที่สุด ทำ�คว�มเข้�ใจ และ

เรียกคว�มนิยมจ�กประช�ชน

น�ยวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้�พรรค 

และประธ�นกรรมก�รยุทธศ�สตร์พรรค ศท. 

กล่�วถึงก�รพ่�ยแพ้ในก�รเลือกตั้งที่ จ.ลำ�ป�ง 

ว่�พรรคได้วิเคร�ะห์ส�เหตุที่แพ้ว่�เป็นเพร�ะ

ประช�ชนไม่เห็นด้วยกับก�รที่พรรคสนับสนุน

รัฐบ�ล ดังนั้นกรรมก�รยุทธศ�สตร์พรรคและ

สม�ชิกพรรคเห็นว่�สม�ชิกของพรรค 2 คน 

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

และน�ยไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำ�แพงเพชร เลข�ธิก�ร

พรรค ศท. ซึ่งเป็นกรรมก�รประส�นง�นพรรค

ร่วมรัฐบ�ล (วิปรัฐบ�ล) อยู่ควรล�ออก  

น�ยไผ่กล่�วถึงก�รยื่นหนังสือล�ออกจ�ก

วิปรัฐบ�ลว่� เป็นวิธีก�รแสดงคว�มชัดเจนเรื่อง

สถ�นะของพรรคว่�กำ�ลังทำ�อะไร ซึ่งสถ�นะ 

ศท.ขณะนี้ถือว่�เป็นก�รเมืองอิสระในสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร และหลังจ�กนี้ให้ติดต�มปฏิกิริย�ของ

พรรคในก�รทำ�ง�นในสภ� และล่�สุดหนังสือก�ร

ล�ออกถึงเลข�นุก�รวิปรัฐบ�ลแล้ว

น�ยบุญสิงห์กล่�วว่� ก�รล�ออกจ�ก 

วิปรัฐบ�ลครั้งนี้ หม�ยถึงก�รถอนตัวจ�กพรรค

ร่วมรัฐบ�ล

เตรียมกร�บล�บิ๊กป้อม

แหล่งข่�วจ�ก ศท.เผยว่� สังคมเห็น

คว�มไม่ชัดเจนของพรรค เร�จึงอย�กแสดง

จุดยืนที่ชัดเจน โดยในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

ที่จะม�ถึง ส.ส.พรรคจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจน

โดยยกมือโหวตสวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปร�ย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� 

และหัวหน้�พรรค ศท. กล่�วว่� จ�กนี้ ไป

พรรคก็เตรียมตัวไปทำ�ง�นร่วมกับฝ่�ยค้�น

อย่�งชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของประช�ชน 

ซึ่งหลังจ�กเดินท�งม�ถึง กทม.จะเข้�พบกับ 

พล.อ.ประวิตรเพื่อกร�บล�ในก�รที่ออกจ�ก

พรรคร่วมรัฐบ�ล เพร�ะ พล.อ.ประวิตรเป็น

ผู้ใหญ่ที่เค�รพนับถือ ต�มธรรมเนียมของคน

ไทยก็ต้องไปล�ม�ไหว้ 

ส่วนน�ยวัฒน� สิทธิวัง หรือหมอรวย 

ผู้สมัคร ส.ส.เบอร์ 3 พรรค ศท. ได้เข้�ยื่น

คำ�ร้องต่อน�ยทองเนตร ดูใจ ผู้อำ�นวยก�ร 

กกต.จ.ลำ�ป�ง เพื่อขอให้ตรวจสอบผลก�ร

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำ�ป�ง เมื่อวันที่  

10 ก.ค. เป็นไปอย่�งไม่สุจริตเที่ยงธรรม เข้�

ข่�ยกฎหม�ยเลือกตั้งหรือไม่ 

ด้�นน�ยศรีสุวรรณ จรรย� เลข�ธิก�ร

สม�คมองค์ก�รพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ไป

ยื่นคำ�ร้องต่อ กกต.เพื่อให้ทร�บเบ�ะแส และ

พย�นหลักฐ�น ซึ่งเป็นคลิป 2 คลิป และ

ภ�พถ่�ยของก�รรณรงค์ห�เสียงเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.ลำ�ป�ง เขต 4 เพื่อให้ตรวจสอบเช่นกัน

ขณะที่คว�มเคลื่อนไหวหลังพรรค พท. 

ประก�ศร�ยชื่อ 21 ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 

โดยเฉพ�ะเขตดอนเมือง ที่ ไม่มีชื่อน�ยก�รุณ  

โหสกุล ส.ส.กทม.นั้น น�ยประเสริฐ จันทรรวง

ทอง ส.ส.นครร�ชสีม� ในฐ�นะเลข�ธิก�รพรรค 

พท.ระบุว่� พรรคพิจ�รณ�จ�กหล�ยปัจจัย โดย

พฤติกรรมน�ยก�รุณไม่ได้เข้�ร่วมประชุม หรือ

ร่วมกิจกรรมใดของในครึ่งปีที่ผ่�นม� และไป

ร่วมกิจกรรมกับพรรคก�รเมืองพรรคอื่น พรรค

จึงต้องสรรห�ตัวแทนประจำ�เขตดังกล่�วแทน 

ยืนยันว่�พรรคทำ�ต�มหลักก�รและหลักเกณฑ์ 

โดยไม่ได้มีอคติหรือตั้งธงกับบุคคลใด 

น.ส.แพทองธ�ร ชินวัตร บุตรส�วน�ย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตน�ยกฯ ในฐ�นะหัวหน้�

ครอบครัวเพื่อไทย โพสต์รูปและข้อคว�มผ่�น 

อินสต�แกรมระบุว่� ม�เฝ้�พ่อ แต่ไมเกรนขึ้น 

so useless ขณะที่ น.ส.พินทองท� ชินวัตร 

บุตรส�วน�ยทักษิณ ก็ได้ โพสต์รูปคู่ น.ส.แพ

ทองธ�ร ผ่�นไอจีพร้อมระบุว่� พย�บ�ลคู่

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� น�ยทักษิณเดินท�ง

ไปยัง รพ.แห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เพื่อตรวจ

สุขภ�พต�มนัดหม�ย และเข้�รับก�รผ่�ตัดถุง

น้ำ�ดีและไส้เลื่อนที่เป็นม�น�นแล้ว แต่ที่รับก�ร

ผ่�ตัดช่วงนี้เพร�ะเป็นเวล�ที่เหม�ะสม โดย

ผ่�ตัดไปเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ขณะนี้หมออนุญ�ตให้

เดินท�งกลับม�พักฟื้นที่บ้�นพักที่สิงคโปร์แล้ว

อ�ก�รทั่วไปเป็นปกติ เมื่อพักฟื้นดีขึ้นแล้วน�ย

ทักษิณจะเดินท�งกลับดูไบวันที่ 16 ก.ค.

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นจ�กพรรครวมไทยสร้�ง

ช�ติว่� พรรคได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมก�ร

บริห�รพรรค (ชุดรักษ�ก�ร) หัวหน้�ส�ข�พรรค 

ตัวแทนพรรคประจำ�จังหวัด และสม�ชิกพรรค 

ร่วมประชุมใหญ่วิส�มัญ ครั้งที่ 1/2565 ใน

วันที่ 3 ส.ค.2565 ที่สโมสรร�ชพฤกษ์ ถนน

วิภ�วดีรังสิต โดยมีว�ระพิจ�รณ�ก�รแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ก�รเปลี่ยนตร�

สัญลักษณ์ ก�รเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักง�น

ใหญ่พรรค โดยว�ระที่ต้องจับต�คือก�รเลือก

ตั้งคณะกรรมก�รบริห�รพรรครวมไทยสร้�ง

ช�ติชุดใหม่ และก�รเลือกตั้งคณะกรรมก�ร

สรรห�ผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ซึ่งต้องจับต�

ก�รเปิดตัวแกนนำ�พรรคสำ�คัญๆ เช่น น�ยพีระ

พันธุ์ ส�ลีรัฐวิภ�ค ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี ใน

ฐ�นะหัวหน้�พรรค รวมถึงน�ยเอกนัฏ พร้อม

พันธุ์ อดีต ส.ส.กทม., น�ยวิทย� แก้วภร�ดัย 

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมร�ช และน�ยวีระชัย วีระ

เมธีกุล อดีต รมว.วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

ที่ล�ออกจ�กพรรคประช�ธิปัตย์, น�ยดวงฤทธิ์ 

เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง อดีตเลข�ธิก�รพรรค

รวมพลังประช�ช�ติไทย ส่วนที่ทำ�ก�รพรรคใหม่ 

จะย้�ยจ�กเพชรเกษม 18 แขวงวัดท่�พระ เขต

บ�งกอกใหญ่ ม�อ�ค�รเลขที่ 35 อ�รีย์ ซอย 5 

พหลโยธิน 7 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กทม.
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ผว�คว�ยต�ยยกคอกหวั่นโรคระบ�ด

บุรีรัมย์ • วันที่ 12 ก.ค.65 ช�วบ้�นในหมู่บ้�นสว�ยสอ  

ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ต่�งหว�ดผว�หลัง 

คว�ยเกิดล้มป่วยและทยอยต�ยโดยไม่ทร�บส�เหตุเกือบยก

คอก โดยภ�ยใน 3 วันต�ยไปแล้ว 7 ตัว โดยแต่ละตัวจะมี

อ�ก�รเซื่องซึม น้ำ�มูกน้ำ�ล�ยไหล ก่อนทยอยล้มต�ย โดย

ตัวแรกที่ต�ยช�วบ้�นในหมู่บ้�นได้นำ�เนื้อไปชำ�แหละบริโภค

เพร�ะคิดว่�ต�ยปกติ แต่พอเริ่มทยอยต�ยเรื่อยๆ ช�วบ้�นต่�ง

รู้สึกไม่สบ�ยใจและไม่กล้�บริโภคอีก เพร�ะไม่รู้ว่�ต�ยเพร�ะ

ส�เหตุใด เป็นโรคระบ�ด ติดเชื้ออะไรหรือไม่ จึงนำ�ไปฝังกลบ 

อย�กให้เจ้�หน้�ที่เร่งตรวจสอบห�ส�เหตุก�รต�ย เบื้องต้นเจ้�

หน้�ที่ปศุสัตว์เข้�ม�เก็บตัวอย่�งเลือดคว�ยที่ต�ยส่งตรวจแล้ว 

อยู่ระหว่�งรอผล ด้�นน�ยโป๊ะ ปะรัมย์ อ�ยุ 65 ปี หนึ่งใน

เจ้�ของคว�ยที่ต�ยเล่�ว่� เมื่อ 3 วันที่ผ่�นม�มีช�วบ้�นไปเห็น

คว�ยต�ยในสระน้ำ�ที่ตนเอ�ไปผูกล่�มไว้ คิดว่�ตกสระน้ำ�ต�ย

ปกติจึงได้ชำ�แหละแจกจ่�ยให้ช�วบ้�นนำ�ไปบริโภค แต่ผ่�นไป

อีก 2 วันคว�ยของตนที่ขังไว้ในคอกก็มีอ�ก�รน้ำ�มูก น้ำ�ล�ย

ไหล และทยอยล้มต�ยอีก 5 ตัว ที่เลี้ยงไว้ 14 ตัว ตอนนี้ต�ย

ไปแล้วถึง 6 ตัว 

เซลส์ข�ยอะไหล่รถเครียดยิงตัวเองดับ

พิษณุโลก • เมื่อเวล� 13.00 น. วันที่ 12 ก.ค. ร.ต.อ.นิพนธ์  

สุทธหลวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุ

ยิงตัวต�ยภ�ยในอู่ช่�งปีศรีสุข ริมถนนเส้นเลี่ยงเมือง สี่แยกดง

ประโดกมุ่งหน้�สี่แยกไทยแอโรว์ เลขที่ 20/5 ม.4 ต.ดอนทอง 

อ.เมืองพิษณุโลก จึงร�ยง�นผู้บังคับบัญช�แล้วไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุ ภ�ยในห้องพ่นสีรถยนต์ข�้งอู่พบร่�งผู้เสียชีวิตเป็น

ช�ย 1 ร�ย คือ น�ยณัฐกิตติ์ หวยทองคำ� อ�ยุ 34 ปี ที่อยู่ 

58/35 ถ.สีหร�ชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก สภ�พศพ

มีบ�ดแผลถูกกระสุนปืนยิงเข้�ที่ขมับขว�ทะลุซ้�ย  ข้�งตัวพบ

กระเป๋�สะพ�ยสีเขียวพร้อมปืนพกสั้นแบบออโตเมติก ขน�ด  

9 มม.ตกอยู่ กระสุนค�แมกก�ซีนหล�ยนัด จึงเก็บไว้เป็นหลัก

ฐ�น ในกระเป๋�ผู้เสียชีวิตพบจดหม�ยล�ต�ยมีข้อคว�มขอโทษ

ครอบครัว จ�กก�รสอบสวนน�ยธนัท อ้อนมณฑ� อ�ยุ 41 ปี 

เจ้�ของอู่ เปิดเผยว่� ผู้ต�ยทำ�ง�นเป็นเซลส์ข�ยอะไหล่รถยนต์

และคุ้นเคยกันจึงแวะเวียนม�เที่ยวห�เป็นประจำ� วันนี้แฟน

ส�วของผู้ต�ยขับรถเก๋งม�ส่งที่อู่ตั้งแต่เช้� สังเกตเห็นว่�ดู

เงียบขรึมไม่พูดคุยเหมือนเคย พอใกล้เที่ยงตนและคนง�นก็

พ�กันนั่งกินข้�วและชวนน�ยณัฐกิตติ์กินด้วย แต่ก็ปฏิเสธ ต่อ

ม�ทุกคนได้ยินเสียงดังคล้�ยประทัดหนึ่งนัด คิดว่�ถังแก๊สหรือ

ปั๊มลมระเบิด แต่กลับเป็นน�ยณัฐกิตติ์ที่ใช้อ�วุธปืนที่เตรียม

ม�ยิงตัวต�ยภ�ยในห้องพ่นสีรถยนต์ด้�นข้�งอู่ ก่อนรีบแจ้ง

ตำ�รวจให้ม�ตรวจสอบ.

กรุงเทพฯ • วันที่ 12 ก.ค.65 

พล.ต.ต.หญิง วิชญ์ชย�กร ณิช�

บวร รองโฆษกสำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ เปิดเผยว่� วันพุธที่  

13 ก.ค.65 และวันพฤหัสบดีที่  

14 ก.ค.65 เป็นวันอ�ส�ฬหบูช�

และวันเข้�พรรษ� ถือเป็นวัน

สำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�ที่

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีได้มีประ 

ก�ศ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 5 ก.พ.58 

เรื่องกำ�หนดวันห้�มข�ยเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ในวันม�ฆบูช� 

วนัวสิ�ขบชู� วนัอ�ส�ฬหบชู� วนั

เข้�พรรษ� และวันออกพรรษ�  

ยกเว้นก�รข�ยเฉพ�ะร้�นค้�

ปลอดอ�กรภ�ยในท่�อ�ก�ศ 

ย�นน�น�ช�ติ

โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่ง

ช�ติ ได้สั่งก�รให้สร้�งก�รรับรู้

ถึงเรื่องนี้ และขอคว�มร่วมมือ

ม�ยังประช�ชนและผู้ประกอบ

ก�รร้�นค้� ให้งดจำ�หน่�ยและ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

ทั้งชนิดข�ยส่งและข�ยปลีกทั่ว

ร�ชอ�ณ�จักร ตลอด 24 ชั่วโมง 

ตั้งแต่เวล�หลังเที่ยงคืน (เวล� 

24.00 น.) ของคืนวันที่ 12 ก.ค. 65 

จนถึงเวล� 24.00 น.ของคืน 

วันที่ 14 ก.ค.65 (ยกเว้นเฉพ�ะ

ร้�นค้�ปลอดอ�กรภ�ยในอ�ค�ร

ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ) ห�ก

ผู้ใดฝ่�ฝืนมีคว�มผิดต�ม พ.ร.บ. 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ.2551 ม�ตร� 39 ต้องระว�ง

โทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือ

ทั้งจำ�ทั้งปรับ

นอกจ�กนี้ ระหว่�งวันที่ 

13-17 ก.ค.65 เป็นช่วงวันหยุด

ย�วถึง 5 วัน ผบ.ตร.จึงได้สั่งก�ร

ไปยัง บช.น., ภ.1-9, บช.ก.(บก.ทล.), 

บช.ทท. และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง

อำ�นวยคว�มสะดวกก�รเดินท�ง

และดูแลคว�มปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินให้ประช�ชน.

ตร.เตือนข�ยเหล้�

วันสำ�คัญศ�สน�

คุก6ด.ปรับ1หมื่น
ศรีสะเกษ • วันที่ 12 ก.ค.65 

ที่ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

น�ยเจริญชัย จิตรโชติ น�ยก

เทศมนตรีตำ�บลขุนห�ญ อ.ขุน 

ห�ญ เดินท�งม�พบกับน�ยบุญ

ชวัฒน์ ปัญญ�แดง ผอ.ศูนย์

ดำ�รงธรรมจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือ

ร้องทุกข์ในน�มตัวแทนของช�ว

บ้�นชุมชนหนองตะมะ ต.โพธิ์ 

อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีบ้�นพัก

อยู่ใกล้กับผับหรือโรงเหล้�ชื่อดัง

แห่งหนึ่งริมถนนส�ยศรีสะเกษ-

อุบลร�ชธ�นี โดยผับชื่อดังเล่น

ดนตรีและเปิดเพลงเสียงดังม�ก 

ทำ�ให้ช�วบ้�นได้รับคว�มเดือด

ร้อนม�น�นแล้ว เคยโทรศัพท์

ร้องทุกข์ไปหล�ยหน่วยง�น แต่

ไม่มีก�รแก้ไขแต่อย่�งใด

น�ยกเทศมนตรีตำ�บล

ขุนห�ญกล่�วว่� ตนเป็นตัวแทน

ของช�วบ้�นที่ ได้รับผลกระทบ 

เนื่องจ�กว่�ตนและช�วบ้�นมี

บ้�นพักอ�ศัยอยู่ใกล้ๆ กับผับชื่อ

ดังแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดข�ยเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ เล่นดนตรีสด

และเปิดเพลงเสียงดังในช่วง

เวล� 21.00-02.00 น. ทำ�ให้เกิด

คว�มเดือดร้อนกับผู้ที่พักอ�ศัย

อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงและ

ชุมชนหนองตะมะ ซึ่งมีทั้งผู้สูง

อ�ยุ เด็ก และนักเรียน นักศึกษ�

ที่อ�ศัยอยู่ต�มหอพักนักศึกษ�

จำ�นวนม�ก ไม่ส�ม�รถอ่�น

หนังสือ ทำ�ก�รบ้�น และพัก

ผ่อนหลับนอนได้ ผับเล่นดนตรี

และเปิดเพลงเสียงดังม�ก ระบบ

เก็บเสียงไม่ได้ม�ตรฐ�น เดือด

ร้อนกันม�น�นแล้ว

ด้�นน�ยบุญชวัฒน์ ปัญ 

ญ�แดง ผอ.ศูนย์ดำ�รงธรรม จ.ศรี 

สะเกษ กล่�วว่� ได้รับเรื่องไว้และ

จะร�ยง�นน�ยวัฒน� พุฒิช�ติ 

ผวจ.ศรีสะเกษ เพื่อสั่งดำ�เนินก�ร

ต�มระเบียบกฎหม�ยช่วยเหลือ

ช�วบ้�นอย่�งเร่งด่วนต่อไป.

กรุงเทพฯ • ตำ�รวจ ปส.สกัดจับ

ขบวนก�รค้�ย�บ้�ยึด 7 ล้�นเม็ด  

พร้อมขย�ยผลต�มอ�ยัดทรัพย์ 

สินทั้งบ้�นและรถยนต์หรู มูลค่�

กว่� 112 ล้�นบ�ท

วันที่ 12 ก.ค.65 ที่กอง

บัญช�ก�รปร�บปร�มย�เสพ

ติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.รอย อิงค

ไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)/ผอ.ศอ.

ปส.ตร., พล.อ.วรเกียรติ รัตน�นนท์  

เลข�ธิก�ร กอ.รมน., พล.ต.ท.สร�

ยุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส.ร่วมกัน

แถลงข่�วก�รปร�บปร�มย�เสพ

ติดร�ยใหญ่ พร้อมด้วยของกล�ง

ย�บ้� 7 ล้�นเม็ด อ�ยัดทรัพย์สิน

กว่� 112 ล้�นบ�ท

คดีที่ 1 วันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่�น

ม� ตำ�รวจ บก.ขส.บช.ปส.ร่วม

กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจับกุม 

น.ส.ศรัญญ� หรือส้ม ฟักน่วม อ�ยุ 

35 ปี น�ยโชคพิพัฒน์ หรือโน้ต 

ฉันทร์วิเชียร อ�ยุ 35 ปี พร้อม

ทรัพย์สิน 1.รถยนต์ โตโยต้� รุ่น  

Alphard SC สีข�ว ทะเบียนป้�ย

แดง ณ-0273 กทม. 2.รถยนต์  

ม�สด้� รุ่น RX 7 สีน้ำ�เงิน  ทะเบียน 

ฆค 3216 กทม. 3.รถยนต์  

Lamborghini รุ่น URUS สีฟ้� 

ทะเบียนป้�ยแดง ณ-5124 4.รถ 

ยนต์ฮอนด้� รุ่นแจ๊ส ทะเบียน  

3 กถ-7353 กทม. 5.รถยนต์ Porsche  

รุ่น 911 จีที2 อ�ร์เอส สีข�ว 

ทะเบียน ญง 7 กทม. 6.รถยนต์  

มิตซูบิชิ รุ่นแลนเซอร์ สีเท� ทะเบียน 

ช�วบ้�นสุดทนร้องผับเปิดเพลงเสียงดัง

สกัดก๊วนค้ายาอายัดทรัพย์กว่า112ล.

กอ-6934 นนทบุรี 7.รถยนต์นิสสัน 

รุ่นสก�ยไลน์ อ�ร์32 ทะเบียน  

ฐค 32 กทม. 8.น�ฬิก�ข้อมือ 

Panerai 9.น�ฬิก�ข้อมือ Patek  

Philippe Geneve 10.น�ฬิก�ข้อมือ 

Richard Mille จำ�นวน 1 เรือน 

11.บ้�นเลขที่ 99/121 หมู่บ้�นลัด

ด�รมย์ ร�ชพฤกษ์-รัตน�ธิเบศร์ 

ต.อ้อมเกร็ด อ.ป�กเกร็ด จ.นนทบุรี 

พร้อมที่ดิน จำ�นวน 1 หลัง 12.อ�วุธ 

ปืน ขน�ด 9 มม. ยี่ห้อ infinity 

แมกก�ซีน 3 อัน

โดย น.ส.ศรัญญ�ถูกจับต�ม

หม�ยจับศ�ลอ�ญ�ที่ 414/2565 ลง

วันที่ 6 ก.ค.65 ส่วนน�ยโชคพิพัฒน์

ถูกแจ้งข้อห� ช่วยผู้อื่นหลบหนีก�ร

จับกุมซึ่งเป็นผู้กระทำ�คว�มผิดหรือ

เป็นผู้ต้องห�ว่�กระทำ�คว�มผิด อัน

มิใช่คว�มผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้อง

โทษ โดยจับกุมได้ที่บริเวณท�งลง

ยกระดับคู่ขน�นลอยฟ้�ข�ออกจุด

ลงตลิ่งชัน ถนนบรมร�ชชนนี แขวง

ตลิ่งชัน กทม.

คดีที่ 2 วันที่ 11 ก.ค. ตำ�รวจ 

บก.ปส.3 ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยว 

ข้องจับกุมน�ยสมภพ ชุมตรีนอก 

อ�ยุ 42 ปี น�ยพันธ์เทพ เปี่ยมศิริ 

อ�ยุ 29 ปี และน�ยสมโภชน์ รุ่งสังข์ 

อ�ยุ 37 ปี พร้อมด้วยของกล�งย�

เสพติดให้ โทษประเภท 1 (ย�บ้�) 

จำ�นวน 7,000,000 เม็ด รถกระบะ 

(ตู้ทึบ) เชฟโรเลต สีข�ว ทะเบียน 

บล-5235 สระบุรี รถบรรทุกสิบล้อ 

อีซูซุ สีน้ำ�เงิน ทะเบียน 70-3076 

ชัยน�ท รถกระบะ มิตซูบิชิ สีเท� 

ทะเบียน 3 ฒฎ-4184 กทม. บ้�น

พร้อมที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ 14 

ร�ยก�ร มูลค่�ประม�ณ 12 ล้�นบ�ท  

โดยกล่�วห�ว่� “ร่วมกันมี

ย�เสพติดให้ โทษประเภท 1 (ย�บ้�

หรือเมทแอมเฟต�มีน) ไว้ ในคว�ม

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ�ต อัน

เป็นก�รก่อให้เกิดก�รแพร่กระจ�ยใน

กลุ่มประช�ชนและทำ�ให้เกิดผลกระ

ทบต่อคว�มมั่นคงของรัฐหรือคว�ม

ปลอดภัยของประช�ชนทั่วไป” โดย

จับกุมน�ยสมภพและน�ยพันธ์เทพ

ได้ที่หน้�บ้�นเลขที่ 20 ม.10 ต.บ้�น

หีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธย� 

จับกุมน�ยสมโภชน์ ได้ที่บ้�นเลข

ที่ 85/2 ม.16 ต.แพรกศรีร�ช� 

อ.สรรคบุรี จ.ชัยน�ท.
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