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ไทยโพสต • “ฝดาษลิง” รายที่ 2 โผล 

กทม.! สธ.แจงผูปวยเปนชาวไทย 47 ป มี

เซ็กซกับตางชาติเพศเดียวกัน เรงตรวจเชื้อ

กลุมเส่ียง 10 ราย พบอาการไมรุนแรง วอน

ประชาชนอยาต� นตระหนก สสจ.ภูเก็ตโต  

เฟกนิวส ยันไมเกี่ยวของกับชาวไนจีเรียผู

ติดเชื้อรายแรก 

เม� อวันท่ี 28 กรกฎาคม เวลา 14.30 น.                                                               

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) เปดเผยวา ขณะนี้เพิ่งไดรับรายงาน

จากอธิบดีกรมควบคุมโรค  วากรมวิทยาศาสตร                                                                   

การแพทยไดตรวจทางหองปฏิบัติการ (แล็บ)

รัฐสภา • เอวัง! บัตรเลือกตั้งใบเดียว พลัง

ประชารัฐปฏิเสธล่ัน ไกลเกินไป ยังไมมีใคร

หยิบมาพูดอยางเปนทางการ โวบัตรกี่ใบก็                                                            

ไดม่ันใจชนะ ขณะท่ีเพ� อไทยดาแหลก ละอาย

บาง เห็น ส.ว.และนักการเมืองบางคนเจา

หลักการ แตทุกคนกลืนน้ําลายแลวทําในสิ่ง

ที่ถูกสั่งการมา

เม� อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ประธานคณะกรรม                                                       

การพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ใหสัม 

ภาษณ์กรณีกระแสข่าว ส.ส.ซีกรัฐบาล

วิพากษวิจารณ ไมเห็นดวยกับการกลับไป

ใชบัตรเลือกตั้งใบเดียววา เปนการวิพากษ

วิจารณกันไปตางๆ นานา ยังไมมีใครหยิบ

เร� องนี้มาพูดกันอยางเปนทางการ และสวน

ตัวมองวาเร� องนี้ ไกลเกินกวาจะพูดคุยกัน 

“เพราะตอนนี้บัตรเลือกตั้งสองใบ                 

ฝายนิติบัญญัติกําลังพิจารณา

กรุงเทพฯ • “ในหลวง” เสด็จออกมหา                                                            

สมาคมเน� องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนม                                          

พรรษา พระราชทานพระราชดํารัส เหตุ                                                       

การณหลายอยางที่เกิดขึ้น ทั้งในและนอก                   

ประเทศ กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

ตลอดจนความม่ันคงของชีวิตและการงาน

ของประชาชนทุกคนเปนอยางมาก จําเปน

ท่ีทุกฝายตองทําความคิดจิตใจใหหนักแน�น                                                                          

ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกตอง และประโยชนสุข

ของสวนรวม แลวมุงม่ันปฏิบัติงานในหนา                                                           

ที่ดวยความสมัครสมานสามัคคี ใหกาวหนา                                                            

ไปไดทันกับสภาวะของโลกท่ีมีความเปลี่ยน 

แปลงอยูตลอดเวลา  

เม� อวันท่ี 28 ก.ค.2565 เวลา 10.17 น.                                                        

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช                                                            

ดําเนินโดยรถยนตพระที่นั ่ง พรอมดวย

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา                                                          

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ                                                             

พัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจา                                                          

ลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต 

ไปยังพระบรมมหาราชวัง  ในการพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

พุทธศักราช 2565 

การนี้ รถยนตพระที่นั่งเขาทางประตู

ศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสําราญ แลวเทียบที่

ประตูกําแพงแกว พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 

ดานตะวันออก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

ไทยโพสต • พสกนิกรทั่วประเทศจัดกิจ                       

กรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ                                                          

เจาอยูหัว เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค.2565 “นายกฯ” 

นํา ขรก.-พอคา-ปชช. ทําบุญตักบาตรถวาย

พระราชกุศล พรอมถวายสัตยปฏิญาณเปน                                                

ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน “3 เหลา

ทัพ” ยิงสลุตหลวง 21 นัด “รัฐบาล” เตรียม

จัดงานสโมสรสันนิบาตฯ 29 ก.ค.นี้ ที่ทํา 

เนียบรัฐบาล

ที่มณฑลพิธีทองสนามหลวง วันที่ 28 

ก.ค.2565 เวลา 07.00 น. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                                                       

โหม พรอมนางนราพร จันทร โอชา ภริยา                                                    

เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตรถวาย                                                        

พระราชกุศล เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

28 กรกฎาคม 2565 มีสมเด็จพระมหาธีรา                                                      

จารย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประ                                                     

ธานฝายสงฆ พรอมพระราชาคณะ 10 รูป                                                        

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต จากนั้น                                                     

สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระ                                                         

สงฆและสามเณร จํานวน 171 รูป รับ

บิณฑบาต  โดยมีองคมนตรีและภริยา ประ                                                             

ธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

พสกนิกรท่ัวไทย

เทิดพระเกียรติ

‘พระเจาอยูหัว’
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9 เดือนจัดเก็บรายไดทะลุเปา

หนุนเงินคงคลังเฉียด 6 แสนล.
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พสกนิกรทั่วไทย

ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระ 

หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา 

ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าฯ กทม. เครือ

ข่ายภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม

เวลา 07.45 น. นายกฯ เป็นประ                                                           

ธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มี

ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำารวจ 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ เข้า

ร่วม โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ข้า

พระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณ จะ

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์

สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศ

ชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณ

ประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำาเนินชีวิต

โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำาสอนแห่ง

ศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาท

ตลอดไป” 

ต่อมาที่อาคารหน่วยราชการใน                                                

พระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันออก ใน

พระบรมมหาราชวัง พล.อ.ประยุทธ์

และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่

สมรส, คณะองคมนตรี, ประธานรัฐสภา, 

ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, 

จุฬาราชมนตรี, ศาลปกครอง นำาแจกัน

ดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระ                                                                              

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลง

นามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

ที่ปราสาทพระเทพบิดร พระบรม                                                       

มหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้

พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และ

ประชาชน เข้าถวายบังคมพระบรม

รูปสมเด็ จพระบู รพมหากษัตริ ยาธิ

ราช ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่ง

มีประชาชนเดินทางมาถวายบังคม

พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ

ยาธิราชอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า โดยอยู่

ภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดของ

กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

นางรสริน อมรพิทักษ์พันธุ์ อายุ 

57 ปี อาชีพรับราชการ พามารดา นาง

สุคนธ์ ฤทธิ์โรจน์ อายุ 87 ปี และลูก

สองคนเดินทางมาจากเขตบางขุนเทียน 

กรงุเทพฯ ดว้ยความตัง้ใจมาลงนามถวาย

พระพร กล่าวว่า ปกติครอบครัวตัวเอง

จะมาลงนามถวายพระพรทุกปี ยกเว้น

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทำาให้ได้มีโอกาสมาถวายบังคมพระบรม

รูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่

ปราสาทพระเทพบิดรด้วย  

“รู้สึกดีใจมาก เพราะสถานที่แห่ง

นี้ ไม่เปิดบ่อย ดิฉันได้รับการปลูกฝังจาก

บรรพบุรุษ โดยคุณตาของคุณแม่เป็น

อดีตทหารรักษาพระองค์ของรัชกาลที่ 

6 สอนให้รักและจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ สมัยเด็กๆ ทุกวันเวลา

สองทุ่ม ต้องเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์ชมข่าว

พระราชสำานักทุกวัน ยังความซาบซึ้งใน

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่ทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชน ประทับใจการทรง

งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านการพัฒนาส่วนสาธารณะเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ” นางรสริน                                                      

กล่าว

เหล่าทัพยิงสลุตหลวง 21 นัด

ขณะที่กองทัพบก โดยกรมทหาร

ปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 รอ.) 

ได้ทำาการยิงสลุตหลวง จำานวน 21 นัด 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 ก.ค.

2565 ที่ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงออก

ถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เช่นเดียวกับกองทัพเรือ โดย

กองพนัทหารราบที ่1 รกัษาพระองค ์กรม

ทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วย

บัญชาการนาวิกโยธิน ได้ทำาการยิงสลุต

หลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ป้อม

วิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพ

เรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ 

สว่นกองทพัอากาศ โดยกรมทหาร

ต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วย

บัญชาการอากาศโยธิน ทำาการยิงสลุต

หลวง 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ที่

ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำาเนิน

ทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาต

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม 

อย่าคิดแต่ใช้เสียงข้างมาก

ทำาเพื่อประโยชน์การเมือง

งไม่จบง่ายๆ สำาหรับกระบวนการของรัฐสภาในการ

แก้ไข พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ในเรื่องสูตรคำานวณ 

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่แม้ก่อนหน้านี้ที่ประชุม

ร่วมรัฐสภาจะเห็นชอบให้เป็นสูตร 500 หาร แต่ก็ดู

เหมือนว่ากระบวนการดังกล่าวอาจเกิดปัญหาขึ้น สอดแทรก

กับข่าวเรื่องแกนนำาฝ่ายรัฐบาลต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ

รายมาตราอีกรอบ เพื่อให้กลับไปใช้ระบบเลือกตั้งบัตรใบ

เดียว

เรื่องนี้แง่มุมกฎหมายสลับซับซ้อนมาก แต่ในส่วนความ

คืบหน้าของเรื่องดังกล่าว นิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. รัฐสภา ให้สัมภาษณ์

เมื่อ 28 ก.ค. ถึงกรณี กมธ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตราใน

ร่าง พ.ร.บ.ให้สอดคล้องกับสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่

มติรัฐสภาเห็นชอบให้ ใช้จำานวน 500 คนหาค่าเฉลี่ยแทน

จำานวน 100 คนเสร็จแล้ว ว่า กมธ.ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับ

แก้ไขให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาแล้ว และได้บรรจุ

เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในวาระที่ 3 แต่

เนื่องจากว่ามีร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ..... ค้าง

การพิจารณาอยู่ ที่เหลือการพิจารณาอยู่หลายมาตรา ซึ่งอาจ

จะต้องปรับให้อภิปรายกันให้น้อย เพื่อพิจารณาให้เสร็จในวัน

ที่ 2 ส.ค. และจะขอเสียงข้างมากของรัฐสภาขอเลื่อนวาระร่าง 

พ.ร.บ.มาพิจารณาต่อ และคิดว่าใช้เวลาไม่นาน เพราะเหลือ

เพียง 9 มาตรา และมีปัญหาไม่กี่มาตรา คาดว่าจะเสร็จทันใน

วันที่ 3 ส.ค.นี้

นายนิกรเปิดเผยว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำา

ฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คน

ที่ 1 เพื่อขอเลื่อนวาระร่าง พ.ร.บ.ขึ้นมาพิจารณาแล้ว จากนั้น

จึงได้เรียนผลการหารือร่วมกันกับนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา เพื่อให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เสร็จทันสัปดาห์หน้า

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย 

ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวที่จะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เพื่อกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว ว่าเป็นเรื่องที่คิด

ง่าย แต่ทำาไม่ง่าย เนื่องจากระยะเวลาเหลือน้อย และเพิ่งมีการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบไป แล้วอยู่ดีๆ 

วันดีคืนดียังไม่ได้ใช้อะไรเลย จะย้อนกลับไปจุดเดิม ถามว่าจะ

ตอบคำาถามสังคมอย่างไร ในเมื่อตอนแก้เป็นระบบบัตรเลือก

ตั้ง 2 ใบก็มีบทเรียนมาจากบัตรใบเดียวที่มีปัญหา จึงมีการ

แก้ไขให้ประชาชนมีทางเลือก เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ 

ซึ่งก็พูดกันเช่นนี้ทุกพรรค แล้วจะกลับลำาใหม่เหรอ ซึ่งอันนี้ยิ่ง

กว่าครอบงำา เพราะทั้งรัฐบาลและ ส.ว.ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายก็

ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า บัตรใบเดียวมีปัญหา มันเขย่ง ถ้า

จะย้อนกลับไปอีก ผมว่าใครที่คิดเรื่องนี้ย้อนกลับไปคิดเรื่องที่

ตัวเองทำาเก่าๆ ไว้ ผมไม่เห็นด้วย ส่วนเขาจะทำาได้หรือไม่ได้ 

ไม่ใช่หน้าที่ผม อยากทำาอะไรก็ทำา เพียงแต่ว่าถ้าคิดและทำาเช่น

นี้แสดงว่ามีรัฐสภาไว้แค่ที่รองรับและสนองความต้องการของ

ตนเองใช่หรือไม่ ไม่ใช่รัฐสภาของประชาชน ฉะนั้น คนที่คิด

เรื่องนี้ก็ต้องกลับไปนอนคิดใหม่

ขอย้ำาว่า กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภา โดย

เฉพาะกฎหมายสำาคัญอย่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกรัฐสภาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ยึดมั่นในหลัก

กฎหมายและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ ไม่ใช่ใช้เสียง

ข้างมากออกกฎหมายหรือแก้ ไขรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อผล

ประโยชน์ตัวเอง. 

ยั

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

โฆษกคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ฯ

“ถ้าไม่เลื่อนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แทนร่าง 

พ.ร.บ.กำาหนดเวลาในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่รู้จะเลื่อนได้

หรือไม่ แล้วดำาเนินการอภิปรายตามลำาดับวาระลากยาวกัน 

4 วันแล้วไม่จบ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ก็จบแบบ

เรียบร้อยโรงเรียนประยุทธ์ กลับไปหาร 100 โดยไม่เหนื่อย แต่

สภาจะเสียศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด”. 

ตรา 24/1 

ทั้งหมดที่ว่ามานี้คือกระบวนการตราร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง 

ส.ส. 

แรกเริ่มแก้กติกาเลือกตั้ง ให้ใช้ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชน

มีสิทธิ์เลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบ และให้ใช้สูตรหา ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ด้วย

การหาร 100 พอใกล้เวลาต้องลงมติจะเลือกหาร 100 ฝ่ายบริหารส่ง

สัญญาณมายังสมุนในสภา ลงมติหักหาร 100 เอาแบบหาร 500 แทน 

เพราะคิดว่าตัวเองจะได้เปรียบ เอาชนะคู่แข่งขันได้ ชาวบ้านก็บ่นอุบผู้

มีอำานาจเปลี่ยนใจกลับไปกลับมา จนน่ารำาคาญ

ไม่วายดีดลูกคิดอีกรอบ สูตรหาร 500 ฝ่ายรัฐบาลก็ยังเสีย

เปรียบอยู่ดี แถมยังเจอความยุ่งยากวุ่นวายด้านกฎหมายอีก คราวนี้

ข่าวหลุดออกมาจากทำาเนียบรัฐบาลว่า กระบวนการทั้งหมดที่ทำาๆ อยู่

ในสภาไม่เอาแล้ว เพราะ “บิ๊กรัฐบาล” ต้องการกลับไปใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับ มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่เสกมาเพื่อประโยชน์รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา เท่านั้น นั่นคือ การกลับไปใช้ บัตรเลือกตั้งใบเดียว

ข่าวลือเพียงข้ามวัน นอกจากฝ่ายค้านจะออกมาด่าแล้ว แม้

กระทั่ง ส.ส.ภาคเหนือ อีสาน พรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนนำาจัดตั้ง

รัฐบาลเองยังร้องยี้ 

ยิ่งพรรคร่วมรัฐบาล ทั้ง “ประชาธิปัตย์” และ “ภูมิใจไทย” ยิ่ง

กุมขมับ เพราะทั้งสองค่ายนี้มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่แรก 

ว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขืนทำาแบบที่  “บิ๊กรัฐบาล” อยาก

ได้ ก็แปลว่าไม่ได้มีการแก้รัฐธรรมนูญที่แท้จริง สังคมจะตั้งคำาถามได้

ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ พรรคร่วมสมควรถอนตัวจากการเป็นรัฐบาล

ตั้งแต่นาทีนี้เลยดีไหม

อย่างไรก็ตาม เกิดคำาถามถึงแนวคิดของ “บิ๊กรัฐบาล” ในทาง

ปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้

ทั้งนั้น จะยื้อเวลาแล้วไปออกเป็นพระราชกำาหนด หรือจะถูลู่ถูกัง ตี

ตกร่างกฎหมายลูกในวาระสาม แล้วเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปใช้

แบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว ระบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือจะเดินหน้า

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เอาสูตรหาร 100 หาร 500 ก็ได้ทั้งนั้น เพราะเวลา

พอมี และที่สำาคัญเสียงข้างมากในรัฐสภาเป็นของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้ว

แต่ฝากเป็นข้อคิดเดินหน้ามาถึงขนาดนี้ แล้วยังจะหันหัวกลับ

ลำาไปเดินเส้นทางเก่าที่ทุกคนต่างประจักษ์แล้วว่าเกิดปัญหาอะไรบ้าง 

มองแต่ว่าจะกลับมามีอำานาจใหม่อีกครั้งอย่างไร โดยไม่สนใจวิธีการ 

กติกาบ้านเมือง ไม่สนแม้แต่ความทระนงเกียรติในการต่อสู้ของตัวเอง 

คนดีๆ เขาไม่ทำากัน 

นอกจากชาวบ้านจะมองว่าเป็น ไม้หลักปักขี้เลน แล้ว เขาก็ยัง

ไม่ชอบพวกแก้กติกาเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง ได้เอาเปรียบอีกฝ่าย ใน

อดีตก็มีตัวอย่างแล้ว จนถูกต่อต้าน รัฐบาลชุดนี้ยังจะทำา(ผิด)ซ้ำาอีก

หรือ???. 

‘บิ๊กรัฐบาล’ เปลี่ยนใจหลายตลบ

เดินเกมกม.ลูก ชิงได้เปรียบคู่แข่ง

อนนี้หลายคนอาจจะกำาลังรู้สึกงงๆ เกี่ยวกับกระบวนการ

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ....หรือที่

เรียกกันสั้นๆ ว่า ร่างกฎหมายลูก ส.ส.

ความคืบหน้าของร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการมาแล้วนั้น ค้างอยู่ที่การพิจารณาของ “ที่ประชุมร่วม

กันรัฐสภา” ใน ชั้นวาระสอง ซึ่งสมาชิกจะพิจารณามาตราต่างๆ ไป

ตามลำาดับจนถึงมาตราสุดท้าย ซึ่งในที่นี้มีอยู่ด้วยกัน 32 มาตรา จาก

นั้นจะเข้า สู่วาระสาม โดยที่ประชุมจะต้องให้ออกเสียงลงคะแนนให้

ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายทั้งฉบับ 

อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 ได้กำาหนดอีกว่าขั้น

ตอนของการออกร่างกฎหมายลูก เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบตาม

วาระสามแล้ว ภายใน 15 วันรัฐสภาจะต้องส่งไปให้ศาลฎีกา ศาล

รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าร่างกฎหมายนั้น

ขัดหรือแย้ง หรือปฏิบัติได้หรือไม่ได้อย่างไร โดยให้ทำาเป็นข้อเสนอ

แนะ แนะนำากลับมายังรัฐสภาภายใน 30 วัน ต่อมารัฐสภาอาจเปิด

ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้  

จากนั้นจึงส่งให้นายกรัฐมนตรี รอไว้ 5 วัน เพื่อทูลเกล้าทูล

กระหม่อมต่อไป ทว่า ขั้นตอนนี้เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันระหว่าง

ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน โดยฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถ

เข้าชื่อยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนฝ่ายค้านมองว่าสมาชิกไม่

สามารถยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แล้ว เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม

มาตรา 132

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา คณะ กมธ.ได้ขอถอนร่างกฎหมาย 

ส.ส.ออกไป เพื่อปรับปรุงให้สอดรับกับมติที่ประชุมรัฐสภา ที่

เปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากสูตรหาร 100 เป็น

สูตรหาร 500 แทน ด้วยเหตุนี้ ทำาให้คณะ กมธ.ต้องกลับไปพิจารณา

มาตราที่เหลืออยู่อย่างละเอียดรอบคอบ และต้องไม่เป็นปัญหากับสูตร

หาร 500 

ถัดจากนั้นอีกวัน คือวันที่ 27 ก.ค. คณะ กมธ.ก็ทำางานเสร็จ

เรียบร้อย ผลมีดังนี้ คณะ กมธ.เพิ่มมาตราขึ้นมาใหม่ 1 มาตรา คือ 

มาตรา 24/1 การคำานวณ ส.ส.บัญชี แบบหาร 500 กรณีเลือกตั้งไม่

เสร็จ 

อีกทั้งเปลี่ยนแปลงมาตรา 26  แก้ไขมาตรา 131 เกี่ยวกับการ

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรณีเลือกตั้ง ส.ส.เขตใหม่ด้วยเหตุทุจริต

เลือกตั้งภายใน 1 ปี จากเดิม กมธ.ให้ยกเลิก กลายมาเป็นนำามาตรา 

131 กลับมาใช้ตามปกติ

ต่อจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่ารัฐสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายลูก 

ส.ส.ทันกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ 180 วัน หรือวัน

ที่ 15 ส.ค.หรือไม่ ซึ่งประเมินจากทิศทางลมแล้วคาดว่าน่าจะเสร็จ

ทันเวลา โดยจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้ง ในวันที่ 2-3 

ส.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเมื่อเข้าสู่วาระพิจารณากฎหมายลูก จะเริ่มต้นที่มา

ต

พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึง่รฐับาลจดั

ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค.

2565 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี 

ทำาเนียบรัฐบาล ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์

พร้อมภริยา และนายดิสทัต โหตระ

กิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะเฝ้าฯ 

รับเสด็จ โดยนายกรัฐมนตรีจะกราบ

บังคมทูลเชิญเสด็จฯ กล่าวถวายพระพร

ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

นายธนกรกล่าวว่า รัฐบาลได้เชิญ                                                       

พระราชวงศ์ คณะองคมนตรี คณะ

รัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธาน/

รองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หัว 

หน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ สภา

ผู้แทนราษฎร ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้

แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญ วุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ

ทหาร ข้าราชการตำารวจ ข้าราชการ

การเมือง ข้าราชการประจำา คณบดีคณะ

ทูต เอกอัครราชทูตอาวุโสประจำาภูมิภาค

ต่างๆ เลขาธิการ ESCAP ประธานสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน

สมาคมธนาคารไทย ประธานสมาคมผู้

สื่อข่าวต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส เข้า

ร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ด้วย

รบ.จัดสโมสรสันนิบาตฯ

ทั้งนี้ ในงานสโมสรสันนิบาตฯ 

รัฐบาลได้ติดตั้ งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งออก 

แบบโดยศิลปินผู้ออกแบบจากสำานักช่าง

สบิหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 

เป็นซุ้มประดับพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลอง

พระองค์เต็มยศ มีลักษณะเป็นซุ้มทรง

สี่เหลี่ยมประดับอยู่บนระเบียงอาคาร 

ด้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมไทย ด้าน

บนของซุ้มมีการย่อมุมทั้งสองด้าน ยอด

ซุ้มเป็นทรงหน้าจั่ว ซุ้มประดับด้วย

ตราสัญลักษณ์ประจำาพระองค์ ว.ป.ร. 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์เต็มยศ อยู่

ในกรอบแกะสลักด้วยลายกระหนกเครือ

เถา บริเวณพื้นซุ้มทั้งหมดประดับด้วย

ลวดลายแกะสลักรูปดอกไม้ อันมีความ

หมายถึง การร่วมถวายพระพรชัยมงคล

จากเทวดาบนสวรรค์ด้วยดอกไม้สวรรค์ 

กรอบซุ้มเป็นบัวลูกฟัก ประดับด้วยลาย

ดอกไม้เหนือขอบซุ้มด้านบนทั้งซ้ายและ

ขวา แกะสลักลายดอกพุดตาน ซึ่งเป็น

ดอกไมม้งคล หมายถงึความเจรญิรุง่เรอืง 

ใต้ระเบียงประดับด้วยกรอบอักษรคำา

ว่า “ทรงพระเจริญ” ฐานฉากด้านล่าง

ประดับด้วยลายราชวัตร และประดับ

ด้วยแท่นฐานสิงห์ย่อเก็จตั้งเครื่องถวาย

ราชสักการะ ประกอบด้วยพานพุ่มเงิน

พุม่ทอง พานดอกไมธ้ปูเทยีนแพ เพื่อปวง

พสกนกิรรว่มใจกนัถวายพระพรชยัมงคล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิม 

พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2565 จะมีการถ่ายทอด

ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย และสถานวีทิยกุระจายเสยีง

แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย

ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงพระ

เจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เนื่อง

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

สำานักงานศาลยุติธรรม จัดกิจ                                           

กรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม                                                   

พระชนมพรรษา โดยหน่วยงานสำานัก 

งานศาลยุติธรรมกว่า 250 ศาลทั่ว

ประเทศ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจะได้

นำาไปเป็นโลหิตสำารองเพื่อให้มีปริมาณ

เพียงพอและทันต่อการให้ความช่วย

เหลือแก่ผู้ที่ต้องการโลหิตทั่วประเทศ

ในส่วนภูมิภาค หน่วยงานรัฐ                                                          

เอกชน และประชาชน ต่างพร้อมใจ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว โดยสวนนงนุชพัทยา นาย

กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช

พัทยา นำาคณะผู้บริหาร พนักงาน นัก

ท่องเที่ยว และช้างแสนรู้ 71 เชือก ร่วม

ขบวนเทิดพระเกียรติ ที่จัดขึ้นอย่างสม

พระเกียรติยิ่งใหญ่ ในพิธีถวายราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานสวนปีกผีเสื้อ 

สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

จ.ชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด นำาข้าราชการและ                                                    

ประชาชนชาวชัยนาท ร่วมทำาบุญ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมร่วม

กันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำาจืด ได้แก่ ปลา

ตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง รวม

จำานวน 300,000 ตัว ลงในแม่น้ำาเจ้า 

พระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

จ.พิษณุโลก มีการจัดพิธีเจริญ

พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ 

พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

จำานวน 71 รูป ผู้นำาศาสนาอิสลาม 

ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำาศาสนา

นกิายโปรเตสแตนตป์ระกอบพธิอีธษิฐาน

ภาวนาขอพร ผู้นำาศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกประกอบพิธีอธิษฐาน

ภาวนาขอพร 

จ.เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์

สกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำาคณะผู้บริหาร

และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์

ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ของแผ่นดิน ส่วนกลุ่มคนเชียงใหม่รัก

ในหลวงและเครือข่าย ร่วมกันร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี และมอบถุงปันสุข

ช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

ให้กับประชาชนที่ยากไร้ เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล 

จ.เชียงราย มูลนิธิสาธารณกุศล                                                      

สงเคราะห์เชียงราย อำาเภอเมืองเชียง 

ราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 

ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา 

และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

จ.นครราชสีมา ท่ีบริเวณอนุสาวรีย์

ท้าวสุรนารี จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตร 

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำานวน 

71 รูป โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ 

อดีต รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า หัวหน้า

ส่วน ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ นักศึกษา 

และประชาชนกว่า 1,000 คน พร้อมใจ

สวมใส่เสื้อผ้าไทยและเสื้อสีเหลืองพร้อม

เพรียงกัน 

จ.นครศรีธรรมราช นายไกรศร 

วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นำา

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล 

ทหาร ตำารวจ จติอาสาพระราชทาน และ

พสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง เข้าร่วมพิธี

เจริญพระพุทธมนต์ และทำาบุญตักบาตร 

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 

ถวายเป็นพระราชกุศล 

จ.ปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้

ว่าฯ ปัตตานี พร้อมสมาชิกจิตอาสา 904 

และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 

กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมในโครงการ

จิตอาสา “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” 

พัฒนา ลำาน้ำา ลำาคลอง ณ คลองตุยง 

(ท่าเสด็จ) หมู่ที่ 1 ตำาบลตุยง อำาเภอ

หนองจิก จังหวัดปัดตานี เนื่องในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว.
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3บทความ-ในประเทศ

มยังไมไดเปดตัว “เฮียกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีต

รองนายกรัฐมนตรี เปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ

พรรคอยางเปนทางการ แตแกนนําพรรคสรางอนาคต

ไมเคยปดวาช� อน้ีมาแน� พูดภาษาชาวบานคือ แคเหลือพิธีรีตอง

เทานั้น 

ที่ผานมา “สรางอนาคตไทย” เองเวลาเดินสายในตาง

จังหวัด โปรโมตช� อ “เฮียกวง” มาโดยตลอด ไมมีแทงกั๊ก เพ� อ

ชูภาพความเปนพรรคเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกันเปนพรรคที่ราบร� น ดูเปนเอกภาพมาก

พรรคหนึ่ง เพราะทุกคนตางเปนสายทํางาน กระทั่งเม� อไม

นานมานี้มีเสียงลือเสียงเลาอางวา แนวทางของผูบริหาร

พรรคบางคนชักจะยอนแยงกับ

ทิศทางพรรค 

โดยเฉพาะกรณี “พ่ีโทน่ี”                                         

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี ฟาดงวงฟาดงาใส 

“บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ระหวางศึกซักฟอก 

แลวยังพาลไปถึงอดีตผูรวมงาน

หลายคน ทั้ง “เสี่ยหนู” อนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

รมว.สาธารณสุข และหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย ไมเวนแมแต “เฮียกวง”

ถึงขั้นเยยหยัน “เฮียกวง” เปนแคคนติดตามมาตั้งแต

เปนนักธุรกิจ เคลมผลงานนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค อยู

ตรงไหนก็ลําบาก เรียกวาฟาดหนักพอตัว

แตที่เหนือความคาดหมายคือ ลูกพรรคสาย “เดอะปุม” 

สุรนันทน เวชชาชีวะ แกนนําพรรคสรางอนาคตไทย แทนที่จะ

ปกปอง “เฮียกวง” กลับไปบอกวา “เฮียกวง” ยังเคารพ “พี่โทนี่”

ทําเอางงกันเปนไกตาแตก เพราะที่ผานมาไมวาจะโพสต

อะไร “เดอะปุม” ติดแฮชแท็ก #ทีมสมคิด ตลอด แตรอบนี้ ไฉน

ไมโดดอุม ทั้งที่โดนพาดพิงแรงมาก 

จิ้งจกแถวถนนศรีนครินทร ที่ตั้งที่ทําการพรรคสราง

อนาคตไทย เมาธวา หลังๆ ทิศทางพรรคไมคอยไปในแนว

เดียวกัน ซีกหนึ่งเนนประนีประนอม วิพากษวิจารณบนฐาน

ความเปนจริง แตอีกซีกหนึ่ง โดยเฉพาะ “เดอะปุม” ไปอีกทาง 

ออกตัวชัดวาไมเอา “ลุงตู” เลย 

หลายคนชักกลัวพรรคจะไมเปนโลเปนพายซะแลว หุหุ.

ฌ.เฌอ

‘สรางอนาคตไทย’ยังไง?

แ

กัญชาโกลาหล‘สธ.-ตร.’วุน

เร� องดีที่ ไมตองจางลง

สุรนันทน เวชชาชีวะ

นน้ี “โซเชียลมีเดีย” พร่ึบไปดวย “ขาวมงคล” ๒ ขาว

ขาวแรก..........

เปนภาพ-ขาววันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว” รัชกาลท่ี ๑๐ 

และการถวายพระพรจากคณะรัฐบาล คณะบุคคล และ

บุคคลผูจงรักภักดีท้ังหลาย

อีกขาวหน่ึง คือขาวอากงฮาตาริ “จุน วนวิทย” บริจาคเงิน 

๙๐๐ ลานบาทใหมูลนิธิรามาธิบดี

เม� อขาวการบริจาคเผยแพรออกไป ก็เกิดกระแสช� นชมโพสต

สรรเสริญอากง “จุน วนวิทย” ผูวิจัย-พัฒนา พัดลม “ฮาตาริ” ต้ังแต 

“ตนนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า” ดวยตัวทานเอง 

จนฮาตาริ “แบรนดไทย” แคเบอร ๑ ความแรงก็หอบเอา

พัดลม “แบรนดนอก” ปลิวกระเจิงไปจากตลาดไทย 

อยาวาแตพัดลมดวยกันเลย....

ขนาด “เจาเมือง” ออกวาราชการ เปดประตู-หนาตางทุก

บานใหลมโกรกก็แลว พนักงานพัดโบก โบกจนมือระวิง เร็วระดับ 

๑๒๐ กม./ชม.ก็แลว

แตทานเจาเมืองยังทุรน-ทุราย “ไมคลายรอน”

“ทําไงดีละ ทานปุโรหิต?” ทานเจาเมืองถามดวยหงุดหงิด

 ฝายปุโรหิตท่ีหมอบกราบอยูตรงหนา กราบทูลทันควัน

“พัดลมฮาตาริ พะยะคะ”

“มันดียังไง?”

ปุโรหิตเอ้ือมไปกดปุมพัดลมฮาตาริแทนคําตอบ  กดปุบ 

ทานเจาเมืองปลิวกระเด็นออกหนาตางไปปบ  ดวยความแรงของ

ลมฮาตาริ!

เน่ีย พัดลมฝมืออากงจุน แรงลมแคนองๆ เฮอริเคนเทาน้ัน จึง

กลายเปน “มิตรคูเรือน เพ� อนคูรอน” บานไหนไมมีฮาตาริ เชยระเบิด

ผมก็เพ่ิงรูตอนน้ีเองวา ฮาตาริ เปนของคนไทย ดวยฝมือ

วิจัย-พัฒนา ของวิศวะ ป.๒ ช� อ “จุน วนวิทย”

ผูผานการฝกฝนในอาชีพ ชางทอง ขับแท็กซ่ี ลูกจางทําปาย

พลาสติก ลูกจางโรงกลึง ชางทําแมพิมพ สําหรับฉีดช้ินงานพลาสติก

จนอายุ ๕๒ วิศวะ ป.๒ ผูยึดหลัก........

“ขยัน ซ� อสัตย ประหยัด กตัญู เสียสละ มุงม่ัน มีวินัย ไม

ยอทอตออุปสรรค เปดใจเรียนรูส่ิงใหม และกลาคิด-กลาทํา”

นวัตกรรม “ฮาตาริ” โดยอากงจุน จึงบรรลุผล!

พัดลมย่ีหอ “ฮาตาริ” จึงถือเปน “สัญลักษณ” ชีวิตนักบุกเบิก

และนักบุญผูย่ิงใหญ 

เกิดไฟ

ชีวิต ท่ีเปนตํารา น่ันคือประสบการณกอเกิดพลังท่ีนําตัวเอง 

“ทะลุมิติจักรวาล”

เรียนรูชีวิตอากงจุนแลวนําไปปฏิบัติเถอะ ประเทศชาติ สังคมโลก

จะพัฒนา ไอนสไตน คนท่ี ๒ คนท่ี ๓ ก็เกิดข้ึนได จาก “ประสบการณ” 

ตามแนวทางอากงจุน

“อากงจุน” น่ันจากประสบการณในวิถีหน่ึง

ขอถามคํา “ใครไมเคยเปดดูโทรทัศน ชอง ๗ สีบาง...ยกมือข้ึน?”

ท้ังประเทศไทย แทบไมมีใครยกมือเลย!

แสดงวา เปนแฟนชอง ๗ สีกันท้ังน้ัน แตจะเปนแฟนระดับไหน 

น่ันเปนอีกเร� อง

ขอถามตอ “ใครไมเคยดูรายการ “กระจกหกดาน” รายการของ

ชอง ๗ สีบาง?”

สลับฟนปลากันไป คือมีท้ังดูประจํา, เคยดู, ดูบาง-ไมไดดูบาง 

และไมเห็นมีใหดูเลยบาง

ครับ....

ก็อยากบอกวา “กระจกหกดาน” หายจากจอชอง ๗ สีไปพักหน่ึง 

หลังจากท่ีอยูคูกับชอง ๗ สี จนเปนสัญลักษณคูชอง มาเปนเวลา ๔๐ ป

จากวันจันทร ท่ี ๑ สิงหา. “ทุกวันเสาร” ตอนเย็นๆ  กระจกหก

ดาน จะกลับมาคูชอง ๗ สีเหมือนเดิมแลว  ในแนวสารคดีสะทอน 

“ซอฟตเพาเวอร”

“กระจกหกดาน” ตองคูกับเสียงบรรยายของคุณ “สุชาดี มณี

วงศ” ถึงจะเปนของแท และขลัง!

เสียงคุณสุชาดี ตอใหหลับตาดู แตหูฟง ไดยินปุบ ก็รูปบ วาเสียง 

“สุชาดี” เพราะ ๖๗ ลานคน เสียงน้ี มีเสียงเดียวในประเทศไทย

สารคดีในรายการ “กระจกหกดาน” น้ี มีสาระคูสังคมชาติครบ

ดาน และดังขนาดไหน ไมตองบอก

ก็ขนาดสหรัฐอเมริกา โดยเพนตากอน ตองขอมาชนิดเปน

ทางการน่ันเชียวแหละ!

เม� อรายการน้ีกลับมาคูชอง ๗ สีอีกคร้ัง ผมก็ดีใจนะ เพราะทุก

วันน้ี เปดโทรทัศน จะหารายการทางสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมครบ

ดานดูบาง แทบไมมีเลย

บอกตรงๆ แคอาศัยดูขาว ดูรายการถายทอดสดกีฬาแลว                    

จากน้ัน แคเปดท้ิงไว แตปดเสียง

ก็หวงรายการกระจกหกดานอยูเหมือนกัน คือมันมีสาระตอบ

โจทยสังคมแน�อยูแลว

แตมันจะตอบโจทยทางธุรกิจหรือไม ตรงน้ีแหละท่ีหวง แม

รายการแค ๑๕ นาที แตคาสถานี คาถายทําสารคดี มันไมใชแค

เงินหม� น-เงินแสน

แตมันเงิน “หลายแสน” ตอเดือนอยู ในฐานะคนทําส� อดวย

กัน แมจะคนละแขนงก็ตาม แตก็พอเขาใจวามันยากเย็นขนาดไหน?

ก็เอาใจชวยนะ และคิดวา กระจกหกดาน ท่ีกลับมาอีกคร้ัง 

ดวยแนว “สะทอนซอฟตเพาเวอร” จะมีบริษัท หางราน ท่ีเห็น

คุณคามาชวยคํ้าจุน

คุยเร� องเขาแลว ขอคุยเร� องเรา คือไทยโพสตบาง 

ผมเอยช� อ “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท” อดีตรอง ผบ.ตร. และ

อดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทานคงจําไดใชไหมครับ?

หลังเกษียณ .............

ทานมาเปนคอลัมนิสตใหไทยโพสต ประเภท “งานขอแรง” 

อยูพัก แลวก็วางเวน เพราะทานมีงานประเภท “รับใชสังคม” ท่ี

ตองไปชวยหลายงาน

ตอนน้ี ทานพอมีเวลา เม� อวาน ก็เขียนเร� อง “หมอนิติเวช

ตํารวจ” มาให ทาง บ.ก.นําตีพิมพท่ีหนา ๔ ไทยโพสต ไปแลว

ใครท่ีสนใจเร� อง “ผาศพแตงโม” ไปหาอานดูได

ตอนน้ี ทานเปนประธานมูลนิธิ “โรงพยาบาลตํารวจ” ทาน

บอกวา “เช� อม้ัย โรงพยาบาลตํารวจ แตผูเขามาขอรับการตรวจ

รักษา เปนชาวบานท่ัวไปกวา ๗๐%”

งบประมาณก็ใชวาจะมีมาก แลวจะทําไง ในฐานะประธาน

มูลนิธิ ทานก็คิดๆ วิธี หาเงินมาจุนเจือ 

และนึกข้ึนไดวา ท่ีทานเขียนลงไทยโพสต น�าจะนําไปรวบรวม

พิมพเปนเลมจําหน�ายได โดยทานออกทุนทุกบาท-ทุกสตางคเอง

แตรายไดจากการขายท้ังหมด ยกให โรงพยาบาลตํารวจ

ท้ังหมด โดยไมหักคาใชจาย เพ� อนําซ้ือเคร� องไม-เคร� องมือแพทย

ผมก็อนุโมทนาสาธุกับทาน และปวารณาวา ตรงไหนท่ีผม

ทําไดและเกิดประโยชนกับโรงพยาบาลตํารวจ ขอใหบอก ผมยินดี

ก็เทาน้ีแหละครับ ประเด็นท่ีจะบอกคือ....

โรงพยาบาลตํารวจวันน้ี 

ไมใช “เพ� อตํารวจ” อยางเดียว ปจจุบัน กลายเปนโรง

พยาบาลเพ� อประชาชนผูเจ็บปวยและทุกขยากไปแลว!

ขอใหความมุงม่ันของทาน “พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท” 

ประธานมูลนิธิตํารวจ ท่ีขวนขวายหาเงินซ้ือเคร� องมือแพทยเพ่ิม

เติม จงสําเร็จ

อืมมมม........

คุยเร� องดีๆ คนดีๆ แลวก็มีความสุข เนอะ!

นาม “อากงจุน” และ “ฮาตาริ” จะเปนตนแบบ “ใหผูท่ีเกิดมา

จน และดอยโอกาสทางการศึกษา” 

ไดฮึกเหิม มีพลังวา....

“ขยัน ซ� อสัตย ประหยัด กตัญู เสียสละ มุงม่ัน มีวินัย ไมยอทอ

ตออุปสรรค เปดใจเรียนรูส่ิงใหม และกลาคิด-กลาทํา” อยางอากงจุน

คือสูตรสูความสําเร็จ “รวยแบบอากง” ไดทุกคน!

ในการคา เงินเกินทุน คือกําไร

ในการคิด ใหคือกําไรงอก ทบตน-ทบดอก ทวีคูณ!

ประวัติอากงจุนตอนน้ี เปนกระแสสังคม “แรงท่ีสุดในปฐพี” ไม

ย่ิงหยอนแรงลมฮาตาริ ฉะน้ัน จะไมนํามาเลาตอ

แตอยากบอกในมุมมองผมวา......

เม� อศึกษาชีวิตการตอสูของอากงจุนแลว คําตอบของความสําเร็จ

สูธุรกิจอุตสาหกรรมระดับหม� นๆ ลานในวันน้ี

ผลึก “ความสําเร็จ” กอนน้ัน เรียกวา

“ประสบการณ”!

ประสบการณไมมีในตํารา ไมมีในมหาวิทยาลัย และไมมีขาย 

ตองหม่ันศึกษา คิดคน ทดลอง ดวยตัวเอง บนฐาน..... “ขยัน ซ� อสัตย 

ประหยัด กตัญู เสียสละ มุงม่ัน มีวินัย ไมยอทอตออุปสรรค เปดใจ

เรียนรูส่ิงใหม และกลาคิด-กลาทํา”

อยาไปมอง “ความรํ่ารวย” ของอากงจุน

จงมอง “ท่ีมา” ของความรวยอากงจุน

และจงมอง “ท่ีไป” ของเงินดวยวา อากงจุน “ใชเงิน” หรือ 

“เงินใช” อากงจุน

หนังสือ ท่ีเรียกตํารา เหมือนไมขีดในกลักท่ีไมมีขาง ยอมไม

วั

สุญญากาศของนโยบายกัญชา

ได และยังจะทําใหเจาหนาท่ีท้ัง

หลายปวดเศียรเวียนเกลาหรือ

อาจเดือดรอนไปตามๆ กันได

ที่กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข กลาวถึงกรณีที่มีการ

เรียกคืนหนังสือดวนที่สุดสงถึงผู

บัญชาการสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ ซึ่งเปนการขอความรวม

มือเจาหนาที่ตํารวจจับกุมกรณี

ผูจําหน�ายและแปรรูปสมุนไพร

ควบคุม (กัญชา) ใน 4 กรณี

วาตนไดใหผูที่เกี่ยวของทบทวน

เนื้อหา รายละเอียดของหนังสือ 

และขอใหมั่นใจการทํางานของ

กระทรวงสาธารณสุข เพ� อการ

ใชประโยชนจากกัญชาทางการ

แพทย ไม ไดสนับสนุนใหมี

การใชในทางที่ผิด สธ.จึงตอง

ออกมาตรการตางๆ มาเพ� อให

ประชาชนเกิดความมั่นใจ

นายอนุทินกลาวตอวา 

สวนกรณีที่จะปรับปรุงประกาศ

ควบคุมชอดอกกัญชานั้น นพ.ยง

ยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก ใหขอมูลวา ชอดอก

ที่ไดจากการปลูกจะไมมาก ตรง

นี้ ไมตองขออนุญาต แตหากนํา

ไปจําหน�ายตองขออนุญาต แต

กรมการแพทยแผนไทยยืนยัน

วามีระบบรองรับการขออนุญาต

ออนไลน์ เพื่ ออํานวยความ

สะดวกประชาชนมากที่สุด สวน

การที่นายจาตุรนต ฉายแสง 

ระบุวา การเรียกคืนหนังสือดัง

กลาวเปนการสั่งไปคนละทิศ

คนละทาง เมากัญชากันหรือ

อยางไรนั้น ตนยืนยันวาทุกคน

ตางทํางานกันดวยดีตามหนาที่

ของแตละคน ขาราชการและ

ฝายบริหารทํางานรวมกันตลอด 

ไมมีแยกแถวออกไปไหนแลว                                         

กลับเขามาอีก ยืนยันวาไมไดเมา

กัญชา เพราะถาเมากัญชาคง

ปลอยเฟกนิวสไปวาประเทศจีน

สั่งหามคนมาเที่ยวประเทศไทย

แบบที่บางคนเคยใหขาวแบบนั้น

เรียกวาเมา

ข ณ ะ ที่ ช ม ร ม ทั น ต

สาธารณสุขภูธร ซึ่งประกอบดวย

ทันตแพทย เจาพนักงานทันต

สาธารณสุข และนักวิชาการ

ทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน

หน�วยงานและองคกรตางๆ ทั่ว

ประเทศ ไดมีมติประกาศจุดยืน

ของชมรมฯ ในการเสนอใหรัฐ

มีมาตรการควบคุมกัญชาอยาง

เหมาะสม รวมถึงเสนอใหรัฐออก

มาตรการปองปรามและจับกุม

เพ� อมิใหมีการใชกัญชาเพ� อการ

รัฐสภา • อนุ กมธ.ครุภัณฑฯ 

ถกงบกลาโหมเสร็จแลว เชือด

ไปกวา 3,000 ลานบาท ตัด 

ทบ.หนักสุด 2,000 ลานบาท 

เตรียมชง กมธ.งบชุดใหญ

พิจารณาสัปดาหหนา

เม� อวันที่ 28 ก.ค. การ

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 

(กมธ.) ครุภัณฑ ICT รัฐวิสาหกิจ 

ใน กมธ.วิสามัญพิจารณาราง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

ไดพิจารณางบประมาณในสวน

ของกลาโหมเสร็จเรียบรอย

แลว โดยปรับลดงบของเหลา

ทัพประมาณ 3,000 ลานบาท 

แบงเปน กองทัพบกประมาณ 

2,000 ลานบาท บางรายการ

เปนจัดซื้อรถบัสไฟฟา 300 

ลานบาท สวนอีก 1,700 ลาน

บาท เปนงบประมาณผูกพันที่

ตอเน� องมาจากปกอน อาทิ งบ

จัดหาเฮลิคอปเตอร ที่พบวา

บางโครงการยังจัดทํา TOR ไม

แลวเสร็จ และบางโครงการงบ

ประมาณในปกอนก็ยังคงเหลือ

อยู ทางคณะอนุ กมธ.จึงเห็น

วาหากรับไดงบประมาณในป 

2566 ไปอีก ก็จะไมสามารถนํา

ไปใชได จึงมีมติใหเล� อนงวด

การรับงบประมาณดังกลาว

ออกไปกอน 

กองทัพเรือปรับลด 200 

ลานบาท เปนสวนของการจัดสง

เจาหนาที่ไปฝกอบรมการใชเรือ

ดําน้ํา สวนกองทัพอากาศ ปรับ

ลดงบประมาณ 700 ลานบาท 

ซึ่งเปนสวนของโครงการจัดหา

เคร� องบินรบ F-35A จํานวน 2 

ลํา เน� องจากกองทัพอากาศยัง

ไมไดรับคํายืนยันจากสหรัฐวา

จะขายใหหรือไม ทั้งนี้อนุ กมธ.

จะนํารายงานการเสนอตอคณะ

กรรมาธิการชุดใหญในวันที่ 2 

ส.ค. ซึ่งหน�วยรับงบประมาณ

ที่ถูกปรับลดงบประมาณนั้นยัง

สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะ

กรรมาธิการชุดใหญได. 

ปลื้มสงออกครึ่งปแรก

จีนสั่งซื้อผลไมไทยเพิ่ม
ไทยโพสต • นายกฯ ปล้ืม

นโยบายสงเสริมการคาเห็นผล

สําเร็จ ภาคการสงออกคร่ึงปแรก

โต 12.7% ดานผลไมไทยสงออก

จีนทุบสถิติ 1.16 ลานตัน ทําราย

ได 9.2 หม� นลานบาท

เม� อวันท่ี 28 ก.ค. นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีขอบคุณท่ีหน�วยงานท่ี

เก่ียวของทําใหเกิดพัฒนาการ

ของภาคการสงออกท่ีมีการขยาย

ตัวในเชิงบวก พัฒนาขีดความ

สามารถดานการสงออกสินคา

ของไทยอยางมีประสิทธิภาพจน

เกิดเปนรูปธรรม และเห็นผล

สําเร็จเปนรูปธรรมท่ีผลไมไทยสง

ออกจีนมากกวา 1.16 ลานตัน 

โดยจากขอมูลกระทรวงพาณิชย

พบวา ตัวเลขในชวง 6 เดือน

แรกของปน้ี การสงออกไทยมี

มูลคา 149,184.8 ลานดอลลาร

สหรัฐ ขยายตัว 12.7% เกินจาก

เปาหมายการสงออกท้ังปท่ีต้ังไว

วาจะขยายตัวท่ี 4-5% ไปแลว 3 

เทา โดยการสงออกสินคาเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรเปนสวน

สําคัญท่ีชวยสนับสนุนการเติบโต

ของการสงออกในเดือน มิ.ย.น้ี ซ่ึง

มีมูลคา 26,553.1 ลานดอลลาร

สหรัฐ ขยายตัว 11.9% เม� อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน

สินคาเกษตรเดือนมิถุนายน                                                                   

เพ่ิม 21.7% มูลคา 94,511 ลาน

บาท สินคาท่ีขยายตัวสูงคือ ขาว 

ผลไมสดแชเย็น แชแข็ง และ

แหง อาทิ ลําไยแหง เงาะสด 

ทุเรียนสด รวมท้ังไกสดแชเย็น 

ท่ีในเดือนมิถุนายนเพ่ิม 20.1% 

และใน 6 เดือนแรกเพ่ิม 8.3% 

ดานยางพาราเดือนมิถุนายนเพ่ิม 

16.1% มูลคา 15,669 ลานบาท 

และใน 6 เดือนแรกเพ่ิมข้ึน 4.7% 

มูลคา 94,640 ลานบาท

ดานสินคาอุตสาหกรรม

เกษตรนับไดวาการสงออกเพิ่ม

ขึ้นอยางตอเน� อง 16 เดือน โดย

เดือนมิถุนายนเพิ่ม 28.3% มูลคา 

75,160 ลานบาท สวน 6 เดือน

แรกเพิ่ม 27.9% มูลคา 398,023 

ลานบาท สินคาสําคัญคือ 

น้ําตาลทรายที่ 6 เดือนแรกเพิ่ม 

138.8% อาหารทะเลกระปอง

และแปรรูป ที่เดือนมิถุนายน

เพิ่ม 15.3% และ 6 เดือนแรก

เพิ่ม 11.7% เปนมูลคา 62,890 

ลานบาท นอกจากนี้สินคาที่

ขยายตัวตอเน� องคือ อาหารสัตว

เลี้ยง ที่นับไดวาเพิ่มขึ้นอยางตอ

เน� องมา 34 เดือน ซึ่งในเดือน

มิถุนายนเพิ่ม 13.6% และ 6 

เดือนแรกเพิ่ม 23.2% เปนมูลคา 

49,184 ลานบาท

สําหรับการสงออกผลไม

ไทย โดยเฉพาะการสงออกไป

ยังจีน ยังไดทําสถิติยอดการสง

ออกมากกวา 1 ลานตัน โดย

กรมวิชาการเกษตรไดเปดเผย

วา ยอดสงออกผลไมสดไทยไป

จีนชวงครึ่งปแรก ระหวางวัน

ที่ 1 กุมภาพันธ-21 กรกฎาคม 

2565 มีมากถึง 64,903 ชิปเมนต                                  

ปริมาณ 1.16 ลานตัน คิดเปน

มูลคากวา 9.2 หม� นลานบาท ซึ่ง

ทุเรียนไทยสงออกแลวกวา 6.7 

แสนตัน คิดเปนมูลคากวา 7.2 

หม� นลานบาท สะทอนความเช� อ

มั่นในคุณภาพการผลิต รสชาติ 

และราคาของสินคาเกษตรไทย

ตอผูบริโภคชาวจีน. 

อนุกมธ.เฉือนงบฯกลาโหม3พันลาน 

เม� อวันที่ 28 ก.ค. นายจาตุ

รนต ฉายแสง สมาชิกพรรคเพ� อ

ไทย โพสตเฟซบุกสวนตัว ระบุ

วา สั่งไปคนละทิศคนละทาง เมา

กัญชากันหรือยังไง? โดยระบุวา 

ขณะนี้น�าจะเกิดความโกลาหล

อยางมากสําหรับขาราชการ

เจาหนาที่ทั้ งของกระทรวง

สาธารณสุขและตํารวจ วาจะ

ปฏิบัติอยางไรตอกัญชาจึงจะไม

ขัดตอกฎหมาย หลังจากที่ถูก

วิพากษวิจารณวายกกัญชาออก

จากยาเสพติดโดยไมมีมาตรการ

รองรับ รมต.สาธารณสุขก็เลย

รีบออกประกาศกําหนดใหกัญชา

เปนสมุนไพรควบคุม

ลาสุดมีหนังสือจากกระ 

ทรวงสาธารณสุขไปยังสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติใหจับกุมดําเนิน

คดีกับผูไมขออนุญาตวิจัยหรือ

สงออกสมุนไพรควบคุม หรือ

จําหน�ายหรือแปรรูปสมุนไพรเพ� อ

การคา ซ่ึงเปนความผิดมาตรา 46 

พ.ร.บ.เดียวกัน ในรายละเอียด

แปลวาท่ีมีการทํากันอยูท้ังการ

ทํานํ้ากัญชา สกัดกัญชา ทําขนม

ไทยโพสต • “จาตุรนต” ซัดนโยบายกัญชาชักเขาชักออก สราง

ความสับสนระหวาง สธ.กับ ตร. “อนุทิน” แจงปมเรียกคืนหนังสือ

คุมกัญชาจาก ผบ.ตร.เพ� อสรางความมั่นใจใหประชาชน

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมนางนราพร จันทร โอชา ภริยา 

เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เม� อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ก.ค. ที่สนามหลวง. 

ผสมกัญชาหรือขาย หรือแมแต

ใหกัญชาหรืออะไรท่ีมีสวนผสม

ของกัญชาโดยไมขออนุญาตเสีย

กอน เปนความผิดและจะตอง

ถูกดําเนินคดีท้ังหมด โดยเร� อง

น้ีมีการวิพากษวิจารณถึงความ

สับสนกันไมนอย แลวก็เปนไป

ตามคาด ลาสุด สธ.ขอคืนหนังสือ

ท่ีสงไป สตช.แลว โบยไปเร� องชอ

ดอก ซ่ึงเปนคนละเร� องเดียวกัน 

แสดงถึงความสับสนชักเขาชัก

ออกของกระทรวงสาธารณสุข

แบบเต็มๆ ท้ัง น้ีกระทรวง

สาธารณสุขควรจะรีบปรึกษา

หารือกันเพ� อทําเร� องน้ีใหกระจาง 

มิฉะน้ันจะไมสามารถแกปญหา

สันทนาการโดยเด็ดขาด หาม

การใชผลิตภัณฑกัญชาในรูป

แบบต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่อง

ดื่ม ขนม และอื่นๆ ควบคุม

การโฆษณากัญชาในส� อรูปแบบ

ตางๆ ที่ทําใหประชาชนมีโอกาส

เขาใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัย

ของกัญชา ทบทวนการออกและ

บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

กัญชาใหเปนไปอยางรอบคอบ. 
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

Line : @THAIPOST บัตรเลือกตั้งอลเวง! เริ่มมาตั้งแต่

ช่วงต้นเดือน หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตสนองออเดอร์

บิ๊กรัฐบาลขวางแลนด์สไลด์ ในวาระ 2 มาตรา 23 ร่าง

กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เอาสูตรหาร 500 ล้มฉบับ

ร่าง กมธ.เสียงข้างมากที่เคาะหาร 100 จนโดนฝ่ายค้านรุมสวด

ยกใหญ่ประณามมติอัปยศ ยังไม่ทันไรบิ๊กรัฐบาลเปลี่ยนใจอีกแล้ว 

พอลองคำานวณสูตรนี้อีกทีกลายเป็นว่า

พรรคใหญ่กับพรรคขนาดกลางอาจไม่

ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็เลยจะกลับลำาไป

ใช้หาร 100 อีกรอบ แต่พรรคร่วมเบรก

ให้ปล่อยไปตามขั้นตอนก่อน ทีนี้พอถก

ในสภาอีกรอบเมื่อวันอังคารเลยต้องมา

ปรับแก้มาตราอื่นให้สอดรับกับสูตรหาร 

500 คณะ กมธ. ที่มี “สาธิต ปิตุเตชะ” 

เป็นประธาน ก็เร่งแก้ด่วนจี๋ พร้อมยื่น

ฉบับปรับใหม่ถึงมือ “ปธ.ชวน หลีกภัย” 

แล้วเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมา ก่อนนำาเข้า

พิจารณาในที่ประชุมร่วมสองสภาสัปดาห์หน้า โดยแก้ 2 มาตรา

หลัก คือ มาตรา 24/1 แก้ไขมาตรา 129/1 ซึ่งเป็นวิธีการคำานวณ 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ “(1) ให้นำ�จำ�นวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะ

ประก�ศผลก�รเลือกตั้ง บวกด้วยจำ�นวน ส.ส.แบบบัญชีร�ยชื่อ

หนึ่งร้อยคน (2) นำ�คะแนนรวมที่ทุกพรรคก�รเมืองได้รับจ�กก�ร

เลือกตั้งแบบบัญชีร�ยชื่อห�รด้วยผลลัพธ์ต�ม (1) ผลลัพธ์ที่ได้ให้

ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส.พึงมีหนึ่งคน” กับมาตรา 26 แก้ไข

มาตรา 131 เกี่ยวกับการคำานวณ ส.ส.พึงมี กรณีที่มีการเลือกตั้ง

แทนตำาแหน่งที่ว่าง  ทำาไปทำามากระแสแรงกว่าเวลานี้กลายเป็น

คืนชีพบัตรใบเดียว แว่วมาว่า “พี่ใหญ่ ป.” ส่งสัญญาณด้วยตัวเอง 

ดีไม่ดีหาร 500 หาร 100 สุดท้ายแค่ปาหี่ ที่คิดว่าจะไปจบที่ศาล

รัฐธรรมนูญ อาจไม่ใช่ก็ได้ ในเมื่อบิ๊กๆ ในรัฐบาลย่อมรู้ดีว่าหนทาง

ข้างหน้าเป็นหุบเหว แต่ยังดันทุรังเดินไป เพราะอะไร ถ้าไม่ได้หวัง

ให้บัตรสองใบตกเหว หาข้ออ้างรื้อรัฐธรรมนูญอีกรอบ 

• อย่าเพิ่งดีใจไป 6 เสียงปากน้ำา เวลานี้ยิ้มกริ่ม เจอยาหอม

บิ๊กป้อม แต่งตัวรอนั่งรัฐมนตรี แต่ปัญหาคือจะมี ครม.ประยุทธ์ 

2/5 หรือเปล่า ตอนนี้ “บิ๊กตู่” ยังไม่

ขยับทำาอะไรแน่ อย่างน้อยต้องให้ตัว

เองฝ่าด่านสำาคัญไปก่อน ฝ่ายค้านจ้อง

จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ วาระ

ครบ 8 ปี ของบิ๊กตู่ ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 158 ซึ่งฝ่ายค้านนับวาระตั้งแต่ 

พล.อ.ประยุทธ์เข้ารับตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล คสช. วันที่ 24 

ส.ค.2557 เท่ากับว่าจะครบ 8 ปี วันที่ 

23 ส.ค.2565 ในขณะที่ฝ่ายกฎหมาย

ของสภาผู้แทนราษฎรเคยเสนอความ

เห็นต่อประธานชวน หลีกภัย ในช่วงปลายเดือน ต.ค.2564 ว่า

ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2562 ซึ่งเป็นวันโปรดเกล้าฯ ให้

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 โดย

ให้เหตุผลว่า เงื่อนไขการจำากัดสิทธิบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี เป็นการบัญญัติกฎหมายในทางเป็นโทษ จะนำามา

บังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ ได้ การกำาหนดเงื่อนไขใน

รัฐธรรมนูญให้ผลย้อนหลังใช้บังคับกับการกระทำาที่เกิดขึ้นก่อนวัน

ที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ ย่อมขัดหลักกฎหมาย ถ้าตีความตาม

นี้จะครบ 8 ปี ในปี 2570 เท่ากับ พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นนายกฯ 

ได้อีกสมัย ประเด็นนี้เรื่องถึงศาล รธน.แน่ และลุ้นระทึกมากกว่า

เรื่องกฎหมายลูกที่พอรู้ตอนจบกันอยู่แล้ว

• การเมืองสัปดาห์หน้า จับตาไปที่ความเคลื่อนไหวของ

สองพรรคการเมืองน้องใหม่ ที่จะมีกิจกรรมการประชุมใหญ่ เปิด

ตัวหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค ทั้งในส่วน “รวมไทยสร้าง

ชาติ” ที่ตอนนี้ออฟฟิศใหม่ซอยอารีย์ปรับปรุงเสร็จหมดแล้ว แล

ดูทันสมัยไม่ใช่น้อย และเป็นพื้นที่ทำาเลทองผืนหนึ่ง ทำาให้พอคาด

การณ์ได้ว่าคนจัดตั้งพรรคคงกระเป๋าหนักไม่น้อย ประชุมใหญ่วัน

พุธนี้ 3 ส.ค. ที่สโมสรราชพฤกษ์ ส่วนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มั้ย ต้อง

รอติดตาม .... และอีกพรรคหนึ่งก็คือ “รวมแผ่นดิน” ที่มี “บิ๊กน้อย” 

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา น้องรักลุงป้อม เป็นแกน

นำา หลังเปิดศึกกับ ส.ส.สายธรรมนัส จนต้องลาออกจากหัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย มาทำาพรรคเอง เพื่อ

พิสูจน์ว่าตัวเองก็ไม่ธรรมดา พรรคน้อง

ใหม่นี้ เดิมคือ ‘พลังชาติไทย’ ในปัจจุบัน

ที่มี ส.ส.อยู่หนึ่งคนในสภา แต่เมื่อบิ๊ก 

น้อยเข้ามาเทกโอเวอร์ ก็จะเปลี่ยนชื่อ

เป็นรวมแผ่นดิน พร้อมเปิดตัวพรรค 

เลือกหัวหน้า กรรมการบริหารพรรคใหม่                                                         

ในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค.นี้  ณ ห้องแกรนด์

บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ บิ๊กน้อย

แย้มว่า จะมี ส.ส.จากเศรษฐกิจไทยตาม

มาอยู่ด้วย มองแล้วหนึ่งในนั้นน่าจะ

เป็น สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี งานนี้ต้องจับตาดูว่าพรรค

บิ๊กน้อยจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ที่สำาคัญลงสนามเลือกตั้งแล้ว

จะได้ ส.ส.เข้าสภาหรือเปล่า เพราะมีเสียงวิจารณ์ไล่หลังมาจาก

คนในพรรค ศท.ว่า บุคลิกของบิ๊กน้อย ขืนยังทำาตัวเหมือนสมัยเป็น

หัวหน้าพรรค ศท. ที่วางท่าเป็นนายทหารใหญ่ในกองทัพ ส.ส.ใน

พรรคเข้าถึงยาก ก็น่าจะพอเดาออกว่า “รวมแผ่นดิน” จะไปได้

ไกลแค่ไหน...

ไ

งานสโมสรสันนิบาตคือ งานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทาง 

การเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้น

ในนามรัฐบาลเท่านั้น หากหน่วยงานอื่นต้องการจัดงานเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติฯ ให้เลี่ยงไปใช้ชื่ออื่นแทนได้เช่น งานเฉลิม

พระเกียรติฯ งานเทิดพระเกียรติฯ  ทั้งนี้ งานสโมสรสันนิบาตมี

การจัดขึ้นเป็นประจำาปีละ 2 ครั้ง คือ งานสโมสรสันนิบาตเนื่อง

ในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม และงานสโมสรสันนิบาตเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

สโมสรสันติบาต

สาธิต ปิตุเตชะ

พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

ลี้คิมฮวง

ารหาประโยชน์จากหมาแมวจรจัด หากพิจารณาร่วมกับ

ประเด็นเรื่องความเดือดร้อนของคนที่ยังไม่อยากเลี้ยงหมา

แมว น่าจะเป็นเรื่องราวที่มีประเด็นเชื่อมโยงกับข้อกฎหมาย

อยู่ สืบเนื่องจากข่าวที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ ที่ผ่านมา ที่มีเพจ

ชื่อทำานองว่า สุนัขเป็นโรคชนิดหนึ่ง มีเงินผ่านเข้าบัญชีในรอบ 4 ปี

มากถึงจำานวนหลักล้านบาทนั้น เนื่องจากขณะนี้เป็นคดีความแล้ว ก็

คงต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในการต่อสู้คดีทั้งทางศาล

และในทางสังคม ว่าเงินที่ได้มาจากความใจบุญ ความสงสัยของคนรัก

สัตว์ ถูกนำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่

สำาหรับผู้ที่พักอาศัยในทาวน์เฮาส์ หรือบ้านพักเดี่ยว สิ่งมีชีวิต

เล็กๆ ที่ต้องมี และต้องปรากฏคู่กับสังคมและชุมชนในหมู่บ้านก็คือ 

สุนัขหรือแมวจรจัด ที่ไม่มีเจ้าของ หรือเคยมี หรือมีเจ้าของสัตว์แบบ

อำาพราง ที่ได้ก่อความเดือดร้อนรำาคาญทั้งอุจจาระ ปัสสาวะ หรือ

สิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งความเดือดร้อนนี้ก็มาจากหมา แมว ที่มีเจ้าของ

เลี้ยง ปล่อยสัตว์เลี้ยงของตนให้ออกมาขับถ่ายนอกบ้าน โดยเจ้าของ

สัตว์อำาพรางปฏิเสธการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ หรือแม้กระทั่งผู้พัก

อาศัยในคอนโดฯ หรือห้องชุด ผู้เขียนเองก็เคยเห็นจูงสุนัขมาขับถ่าย

ตรงสนามหญ้าเล็กอันเป็นที่ตั้งของป้ายชื่อคอนโดฯ ริมถนน ซึ่งการ 

กระทำาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเดือดร้อน ที่สร้างปัญหาให้แก่คน

ทำาความสะอาด เพื่อนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บางคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดนอกบ้าน บางรายอ้างว่า

อยากได้บุญจากการเลี้ยงอาหารสัตว์เหล่านี้ ซึ่งหากจะกล่าวว่า การ

อยากได้บุญก็อาจถือเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่เจ้าของสัตว์ทางอ้อม

อยากได้ แต่ในทางกลับกัน การสร้างความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านของ

ผู้รักสัตว์ ที่ได้รับความทุกข์ ทรมานจากขี้หมา ขี้แมว หรือแม้กระทั่ง

รอยขูดขีดที่ปรากฏจากเล็บของแมวบนรถยนต์ที่จอดทั้งในบ้านและ

นอกบ้าน ก็คือ ปัญหาจากสุนัขและแมวจรจัด ที่มีเจ้าของสัตว์อำาพราง 

(คนเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดเป็นประจำา แต่ไม่รับเข้าบ้าน) นั่นเอง

อันที่จริงแล้ว การที่มีผู้พยายามนำาสุนัข แมว จรจัดมาเลี้ยง

ดู ถือเป็นการกระทำาที่ดีและช่วยประโยชน์สังคมเป็นอย่างมากนะ

ครับ สมควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากพี่น้องประชาชนด้วย

ซ้ำา แต่ทว่าการกระทำาดังกล่าว ควรปราศจากผลประโยชน์ที่ตกได้แก่

ตน หรือควรมีให้น้อยที่สุด ที่ผ่านมาผู้เขียนเองเคยสอบถามไปยังเพจ

ดังรายหนึ่ง เพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับแมวจรจัด ที่สร้างความเดือด

ร้อนให้กับผู้คนที่อาจไม่ได้อยากเลี้ยงสุนัขหรือแมว ก็ได้คำาตอบกลับมา

ว่า ทางองค์กรเขามีนโยบายช่วยสุนัขที่ถูกกระทำาเท่านั้น ซึ่งคำาตอบ

ดังกล่าวก็ให้บังเอิญว่ามันสอดคล้องกับชื่อ กฎหมายป้องกันการทารุณ

กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หลักการสำาคัญของกฎหมายฉบับนี้ 

ส่วนหนึ่งอยู่ที่มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำาการอันเป็นการทารุณ

กรรมสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

ฉะนั้น หากใครเผลอโมโหที่โดนสุนัขจรจัดกัด หรือโดนแมวจรจัดมา

กัดทำาร้าย เกิดโมโหไปทำาร้ายสัตว์คืน จนสัตว์ถึงตาย ก็อาจถูกแจ้งข้อ

กล่าวหานี้ คำาถามที่น่าคิดก็คือ หากผู้ใดได้รับความเดือดร้อนจากสุนัข

หรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ จะไปเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือจาก

ใครละครับ

แม้ในกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์ มาตรา 26 ในกรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อยละทิ้ง 

หรือไม่มีเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสอบถามไปยังเทศบาลแห่งหนึ่งให้

มาช่วยจับแมวจรจัดที่ขับถ่ายบนหลังคา ก็ได้รับคำา

ตอบว่า จะไปจัดการว่ากล่าวคนที่ให้อาหารแมว

จรจัด หรือจะไปจับทำาหมันและกลับไปปล่อยที่เดิม 

... คำาตอบแบบนี้ ทำาให้เกิดคำาถามต่อมาก็คือ หน่วย

งานรัฐจะมีสถานสงเคราะห์สัตว์ที่เพียงพอสำาหรับ

แมว หมา ที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี เพื่อจัดการปัญหา

เหล่านี้หรือไม่

ขอยกตัวอย่างเรื่องเล่าอดีตที่ได้ฟังมา ผู้พัก

อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งขายหวยใต้ดินกับเพื่อน

บ้าน โกงเงินหวยลูกค้าเขาจนไม่มีคนมาซื้อหวย 

สุดท้ายจึงคิดหาวิธีในการหาลูกค้าซื้อหวย โดยเข้าหากลุ่มผู้ชอบสุนัข

และแมวในหมู่บ้าน เพื่อเป็นช่องทางในการหาลูกค้าใหม่ๆ โพสต์

ข้อความเกี่ยวกับสุนัขและแมวเป็นประจำาในเพจหมู่บ้าน ซึ่งควรเป็น

ที่แจ้งข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน เพื่อโต้ตอบกับกลุ่มที่โพสต์ถึงความ

เดือดร้อนจากปัญหาขี้หมา แมว ที่ขี้บนหลังคาบ้านตน หรือบริเวณ

หน้าบ้านตน ซึ่งก็มีจำานวนมากเช่นกัน แต่คนขายหวยใต้ดินรายนี้ พอ

มีแมวจรจัดที่ตนเลี้ยงไว้มาขี้บนหลังคาบ้านตน กลับไล่เสียงดังลั่น

หมู่บ้านเลย อีกรายเห็นแมวตายก็เที่ยวสาปแช่งคนในหมู่บ้านในเพจ 

ทำานองว่า ถ้าคุณไม่อยากเสียรถคุณไป คุณต้องไปทำาบุญอุทิศส่วน

กุศลให้เขา

ความจริงก็คือความจริง สุนัขหรือแมวไม่ใช่บุคคลตามกฎหมาย 

แต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตในโลก จะพยายามให้มีสิทธิเท่ากับคนทุกอย่างคง

เป็นไปไม่ได้หรอกครับ อยากให้เกิดดุลยภาพทางกฎหมายระหว่างคน

รักแมว สุนัขจรจัด กับคนที่เขาไม่ประสงค์จะเลี้ยง เพื่อให้อยู่ร่วมกัน

ได้ กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงอาจ

จะเป็นคำาตอบของการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะสุนัขแมวที่ถูก

ทารุณกรรม ส่วนหนึ่งก็คือสุนัข แมวจรจัด

ฉะนั้นการจัดการปัญหาคนรังแกหรือทารุณกรรมสัตว์ จึงไม่ใช่

การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เราจึงควรช่วยเหลือแมว หมาจรจัดตั้งแต่

ต้น ก่อนจะถูกทารุณกรรม และควรเห็นใจคนที่ได้รับความเดือดร้อน

จากสุนัขและแมวที่เขาไม่ได้เลี้ยงด้วยนะครับ การแก้ไขปัญหาด้วย

กฎหมายจะใช้กฎหมายจัดการปัญหาเพียงด้านเดียวไม่ได้หรอกครับ 

กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ออกบังคับ

ใช้ในปีไหน ก็น่าลองไปค้นหาคำาตอบกันดูนะครับ.

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. การเดิน

ทางไปทัศนศึกษาที่ Sirkap .. เมืองโบราณใน ๓ แห่งที่ถูก

ขุดค้นพบโดย Sir John Marshall นักโบราณคดีชาวอังกฤษ

ที่ได้ทำาการขุดค้นเมืองตักศิลา (Taxila) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๖ – 

๒๔๗๗ .. จึงนับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการเห็นภาพรวมของการส่ง

สืบต่อแหล่งอารยธรรม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่นคร

ตักศิลา ก่อนจะถูกทำาลายอย่างย่อยยับในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ (ราว

คริสต์ศตวรรษที่ ๕)

ในเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อาตมาจึงได้เดิน

สำารวจพื้นที่ซากเมืองโบราณ Sirkap พร้อมเจ้าหน้าที่ของกอง

โบราณคดีตักศิลา เพื่อทัศนะผังเมืองที่ยังปรากฏอยู่ทางโบราณคดี ที่

แสดงให้เห็นความเป็นเมืองหลวงโบราณหมายเลข ๒ ใน หุบเขาตัก

ศิลา แห่งนครตักศิลา ที่สร้างต่อเติมขึ้นโดยทหารชาวแบคเตรียกรีก

ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เมื่อ ๑๙๐ ปีก่อนคริสตกาล จน

เมืองดังกล่าวได้รับฉายาว่า Acropolis of Taxila ด้วยผังเมืองที่ลอก

เลียนแบบกันมาจากเมืองกรีก.. ที่มีลักษณะเป็นผังเมืองสี่เหลี่ยม มี

ถนนผ่ากลางจากเหนือสู่ใต้ โดยมีบ้านเรือน ร้านค้า ชุมชน.. สถาน

ที่ทางศาสนา.. และพื้นที่สวนสาธารณะ วางเรียงรายอยู่สองฟากฝั่ง

อย่างมีระเบียบ กำาแพงก่อด้วยหินสูงใหญ่

เมื่อเดินผ่านย่านชุมชนตรงไปทางเหนือ จะเข้าสู่เขตพระราชวัง

ของกษัตริย์ผู้ปกครองที่มีที่ตั้งอยู่บนเนินขนาดย่อม ลักษณะปราสาท

ราชวังวางอยู่บนเนินสวยงาม สามารถมองสอดส่องลงมายังตัวเมือง 

Sirkap ได้อย่างทั่วถึง... นามว่า พระเจ้ากุนาละ .. อุปราชแห่งแคว้น

มคธ.. ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยประทับ

อยู่ที่นครตักศิลา.. ณ เมือง Sirkap แห่งนี้.. นักโบราณคดีจึงพากัน

เรียกเนินพระราชวังโบราณดังกล่าวว่า.. Royal Palace of King 

Kunala..

หากจะเชื่อมโยงรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระนคร

ตักศิลา แคว้นคันธาระ.. ๑ ใน ๑๖ มหาชนบทในชมพูทวีป ก็คงต้อง

ย้อนกลับไปประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒–๓ ในสมัยโมริยวงศ์ ปกครอง

มคธชนบท ตลอดถึงแว่นแคว้นน้อยใหญ่ในชมพูทวีป.. โดยทรงครอง

ราชย์ในช่วงประมาณปี พ.ศ.๒๖๘–๓๑๑ ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๓ แห่ง 

ราชวงศ์ โมริยะ หรือ ราชวงศ์เมารยะ แห่งกรุงปาฏลีบุตร แคว้น

มคธ..

สมัยการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงขยายดิน

แดนแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ออกไป จนมีอาณาเขตที่กว้าง

ขวางที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ หากเปรียบเทียบพื้นที่

การปกครองในปัจจุบัน ได้แก่ การนำาเอาพื้นที่ สาธารณรัฐอินเดีย 

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานบาง

ส่วน และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มารวมกัน...

ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่สำาคัญที่สุดแห่งพระพุทธ

ศาสนา แสดงองค์เป็นอุบาสกที่มีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย 

ความพยายามทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาของพระองค์ ส่งผลให้

พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าทั้งในแคว้นมคธ.. แคว้นน้อยใหญ่ใน

มัชฌิมประเทศ ที่ทรงปกครองดูแลอยู่.. ตลอดจนถึงการแผ่ไปแว่น

แคว้น.. นานาประเทศ นอกมัชฌิมประเทศอย่างแพร่หลาย.. จนทำาให้

ได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้นำาจิตวิญญาณของชาวโลกแท้จริง....

ดังหลังจากสนับสนุนส่งเสริมกิจการของสงฆ์ในพระพุทธ

ศาสนาที่ได้มีการกระทำาสังคายนาครั้งที่ ๓ ขึ้น (พ.ศ.๒๓๔/หนังสือ

มหาวงศ์/หนังสือทิวยาวทาน ระบุ พ.ศ.๒๙๐) ได้ทรงอาราธนาคณะ

สงฆ์.. ได้จัดส่งพระสมณทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังภูมิภาค

อื่น ทั้งในชมพูทวีปและนอกชมพูทวีป.. ตามความเห็นและข้อแนะนำา

ของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถรเจ้า ที่ทำาหน้าที่ประธานสงฆ์ในการกระ

ทำาสังคายนาที่นับเป็นครั้งที่ ๓ ในพระพุทธศาสนา กระทำาอยู่ ๙ เดือน

จนแล้วเสร็จ โดยมีพระสงฆ์ที่ล้วนเป็นพระอรหันต์จำานวน ๑๐,๐๐๐ รูป 

ร่วมกระทำาสังคายนา ณ วัดอโศการาม นครปาฏลีบุตร แคว้นมคธ.. 

ที่มีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็น องค์อุปถัมภก

จึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถรเจ้า 

ซึ่งเป็นประธานในการกระทำาการสังคายนาในครั้งที่ ๓ นั้น ได้มีสังฆ

มติ.. ให้มีการส่งสมณทูตไป ๙ คณะ หรือ ๙ สาย เพื่อแยกย้ายกันไป

เผยแผ่พระธรรมวินัยที่ถูกต้องตรงตามพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้

ดีแล้ว เช่น...

คณะที่ ๑ พระมัชฌันติกเถระ เป็นหัวหน้าไปเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย (แคว้น

มคธ) ได้แก ่แคว้นคันธาระและกัศมีร์

คณะที่ ๒ พระมหาเทวเถระ เป็นหัวหน้าไปเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาทางภาคใต้ของสาธารณรัฐอินเดีย (แคว้นมคธ) ได้แก่        

รัฐมหิสกมณฑลและรัฐไมเซอร์... เป็นต้น

ในรัชสมัยของพระองค์ จึงได้เห็นความรุ่งเรืองของพระพุทธ

ศาสนาที่แผ่ไปทั่วทั้งในชมพูทวีปและแว่นแคว้นนอกชมพูทวีป ทรง

ให้ความสำาคัญในการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุขึ้นอีกครั้ง จากที่

ถูกอัญเชิญกระจายไปตามเมืองต่างๆ ทั้ง ๘ เมืองในเบื้องต้น.. เช่น 

เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองกุสินารา เป็นต้น.. 

ด้วยการสั่งก่อสร้างพระสถูปขึ้นใหม่ทั่วทั้งชมพูทวีป เพื่อยกย่องบูชา

พระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยมีการแจกจ่ายไปยัง

หัวเมืองต่างๆ ให้ทำาการก่อสร้างพระสถูปบรรจุไว้บูชา... ดังที่ได้เห็น

พระสถูปทรงสาญจี.. แพร่ไปทั่วจนถึงสุวรรณภูมิ (นครปฐม) ด้วย

ความเชื่อและความเลื่อมใสว่า “การได้สร้างพระสถูปหรือพระมหา

เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดแห่ง

มหากุศล.. รวมถึงเสาหินที่ปักไว้แสดงเครื่องหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ในพระพุทธศาสนาแต่ละแห่งนั้น.. อาทิ ลุมพินี สถานที่ประสูติ, พุทธ

คยา สถานที่ตรัสรู้ เป็นต้น และยังมีเมืองต่างๆ ที่แสดงถึงความ

รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งมีพระ

มหาเจดีย์และเสาศิลา.. ปรากฏอยู่ให้สืบค้นหาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

เมืองโกสัมพี, เมืองสาญจี, เมืองเกศรีย์, เมืองเวสาลีในสาธารณรัฐ

อินเดีย.. และ เมืองตักศิลา แห่งแคว้นคันธาระ ในสาธารณรัฐ

อิสลามปากีสถานปัจจุบัน... ด้วยการปรากฏของพระมหาเจดีย์ 

“ธรรมราชิกสถูป” ณ เมืองตักศิลา เพื่อยืนยันว่าสถานที่ดังกล่าวนี้

เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา...

จึงปรากฏหลักฐานว่า ในปี พ.ศ. ๒๙๐ พระเจ้าอโศกมหาราชได้

ทรงอุปถัมภ์การทำาสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๓ โดยมีพระโมคคัล

ลีบุตรติสสเถระเป็นประธานสงฆ์ในการกระทำาสังคายนาจนแล้วเสร็จ.. 

ต่อมา พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงอาราธนาพระสมณทูตเดินทางไป

เผยแผ่พระธรรมวินัยถึง ๙ สาย โดย ๑ ใน ๙ สายนั้น เข้าสู่แคว้น

คันธาระ.. ณ นครตักศิลา แห่งนี้... และเชื่อมโยงในทางการปกครอง

เกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราช ตามหลักฐานใน หนังสือมหาวงศ์และ

หนังสือทิวยาวทาน ว่า “ในปี พ.ศ.๓๐๘ ได้ทรงส่งเจ้าชายกุนาละไป

เป็นอุปราชที่เมืองตักศิลา แคว้นคันธาระ..”. ก่อนที่จะเสด็จสวรรคต

ในปี พ.ศ.๓๑๑.. (เป็นปีที่ ๓๘ แห่งรัชสมัยของพระองค์.. หากนับการ

ครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุ ๒๑ พรรษา ก็เป็นปีที่ ๔๒ แห่งรัชสมัย

ของพระองค์)

ดังนั้น.. เมื่อมาเชื่อมโยงกับการเดินทางไปทัศนศึกษาที่เมือง

โบราณ Sirkap ในหุบเขาตักศิลา.. ว่า.. ด้านบนเนินเป็นเขตพระ

ราชฐานของพระเจ้ากุนาละ... โดยมีบันทึกไว้เป็นทางการของฝ่าย

โบราณคดีที่ขุดค้นเมืองตักศิลาสมัย พ.ศ.๒๔๕๖–๒๔๗๗ (ค.ศ.๑๙๑๓–

๑๙๓๔) โดย Sir John Marshall นักโบราณคดีชาว

อังกฤษ.. ทำาให้พบแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเมืองโบราณ

ดังกล่าว คือ Sirkap ที่เป็น ๑ ใน ๓ แห่ง โดยระบุว่า 

เมืองนี้มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐๐ ปี ภาย

ใต้การครอบครองของกรีก ซิเถียน ปาเถียน และ

กุษาณะ.. ดังหลักฐานศิลปกรรมที่ปรากฏจากการขุด

ค้นพบที่ระบุว่า เมือง Sirkap น่าจะ มีอายุอยู่ในราว

ศตวรรษที่ ๒ ก่อนคริสตกาล....

จากความเชื่อมโยง.. ตามที่กล่าว โดยการ

อ้างอิงเหตุการณ์สำาคัญเกี่ยวกับพระเจ้าอโศก

มหาราช.. จึงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ว่า “ธรรมราชิกา

สถูปหรือมหาสถูปแห่งตักศิลา”... ในแคว้นคันธาระ..  

ได้สร้างขึ้นในสมัยที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มาสู่แคว้นคันธาระ.. ภายหลังกระทำาการสังคายนา 

เมื่อ พ.ศ.๒๙๐ (พ.ศ.๒๓๔) เพื่อประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ.. โดยมีรูปทรงพระสถูปร่วมสมัยกับพระ

สถูปสาญจี.. ซึ่งต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเป็นพระอารามขนาด

ใหญ่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุจำานวนมาก.. ในแว่นแคว้นคัน

ธาระ ซึ่งพุทธศาสนารุ่งเรืองมากที่สุดในราวพุทธศตวรรษที่ ๖–๗.. 

เป็นต้นมา.. ก่อนจะสูญสิ้นสลายไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๗.. ซึ่งตรง

กับสมัยพระเจ้ากนิษกมหาราช แห่งราชวงศ์กุษาณะ จึงเป็นไปได้ที่ 

“ธรรมราชิกสถูป” ถูกสร้างขึ้นใน ๒ วาระ ได้แก่

๑) ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยการ

อ้างอิงสถูปเดิมทรงสาญจี.. ในศตวรรษที่ ๓ ก่อนคริสต์ศักราช...

๒) สมัยพระเจ้ากนิษกมหาราช ได้สร้างธรรมราชิกสถูปขึ้นบน

ซากสถูปเดิมสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีอายุเก่าแก่กว่า...

ต่อมา.. ได้ถูกทำาลายโดยชาวฮั่นขาวในคริสต์ศตวรรษที่ ๕ และ

ถูกทอดทิ้งไป

Sir John Marshall .. ได้เริ่มขุดค้นบริเวณดังกล่าวเมื่อ พ.ศ.

๒๔๕๖.. พบว่า ตัวสถูปถูกปล้นสะดม มีสภาพย่ำาแย่มาก.. และพบว่า

มีการสร้างคูขนาดใหญ่ เพื่อนำาของมีค่าในสถูปออกมา.. มีการค้นพบ

โครงกระดูกในพื้นที่เปิดทางใต้ของสถูปและสิ่งของเครื่องใช้ของพระ

สงฆ์ที่สันนิษฐานว่า น่าจะถูกฆ่าตายในช่วงการรุกรานของชาวฮั่น

ขาว.... (น่าสังเวชยิ่ง!)

ก่อนหน้านั้น ราว พ.ศ.๙๔๓ หลวงจีนฟาเหียนยังได้เดินทางมา

นมัสการพระมหาสถูปแห่งตักศิลา (ธรรมราชิกสถูป) ดังกล่าว บันทึก

ไว้ว่า เมืองตักศิลายังสมบูรณ์ดีอยู่.. รวมถึงพระสถูปเจดีย์.. วัดวา

อารามทั้งหลาย

ต่อมา ราว พ.ศ.๑๐๕๐ ชนชาติฮั่นยกมาตีและทำาลายพุทธสถาน

ทั้งหลาย.. ทำาให้เมืองตักศิลาพินาศไป

ดังหลักฐานที่หลวงจีนฟาเหียนจั๋ง (พระถังซัมจั๋ง) ได้บันทึกไว้

เมื่อ พ.ศ.๑๑๘๖ สมัยมาสืบพระพุทธศาสนาในอินเดีย ได้กล่าวว่า...

...เมืองตักศิลามีสภาพเสื่อมโทรม เป็นเพียงเมืองเล็กๆ เมือง

หนึ่งที่ขึ้นกับ แคว้นกัศมีระ 

โบสถ์ วิหาร สถานศึกษา และปูชนียสถาน ถูกทำาลายหมด... 

(จากนั้นก็ไม่ปรากฏเรื่องเมืองตักศิลาอีก)…..

 

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๓)

ปัญหาข้อกฎหมายจากการหาประโยชน์จากหมาแมวจรจัด

และความเดือดร้อนรำาคาญที่ชาวบ้านได้รับ

นพดล ปกรณ์นิมิตดี

ก

เ



องขอใช้คำ�วัยรุ่น อุต๊ะ! แสดงอ�ก�รตกใจ หลังได้ฟัง

แถลงการณ์ของพรรคเพื่อชาติ (พช.) ที่ออกมาลากไส้ 

“ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” ส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พช. ชำาแหละพฤติกรรมต่างๆ ที่กระทำา

ต่อพรรค จน “กก.บริหารพรรค” ประกาศลาออกทั้งหมด

บีบ “ศรัณย์วุฒิ” พ้นหัวหน้าพรรค พช.!!! 

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ ได้อ่าน

แถลงการณ์ในระหว่างการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับทิศทาง

การดำาเนินกิจการทางการเมืองของพรรค พช. ซึ่งเนื้อหาหลาย                                                                               

ช่วงหลายตอนชำาแหละพฤติกรรม “หัวหน้าพรรค” ท่ีชื่อ “ศรัณย์

วุฒิ” แบบหมดไส้หมดพุง

“...เมื่อนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ถูกขับไล่ออกจากพรรค

เพื่อไทย คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติได้มองว่าการช่วย

เหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของเรา ประกอบกับ

พรรคเพื่อชาติเคยได้ยินได้ฟังบทบาทของนายศรัณย์วุฒิที่บอก

เสมอว่า ตนน้ันกล้าหาญ ไม่                                            

กลัวใคร และเป็นนักสู้ สมา 

ชิกและคณะกรรมการจึงได้                                             

ให้โอกาสนายศรัณย์วุฒิ และ                                              

ทาบทามให้ดำารงตำาแหน่ง

หัวหน้าพรรคช่ัวคราวจนกว่า

จะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ 

ซ่ึงเป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน

ภายหลังจากเข้ารับ

ตำาแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค

เพื่อชาติ นายศรัณย์วุฒิ

กลับมีพฤติกรรมอันเป็นอุป                                      

สรรคต่อการทำางานของพรรค 

จนทำาให้พรรคไม่สามารถ

ดำาเนินกิจกรรมได้...นอกจากนี้นายศรัณย์วุฒิยังมีพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำา ...การขาดภาวะผู้นำาในการบริหาร

จัดการองค์กร ตลอดจนการมีแนวทางในการทำางานที่องค์กร

ต้องตอบสนองความต้องการของหัวหน้าพรรคแต่เพียงผู้เดียว 

มิใช่ส่วนรวม... 

ไม่นานมาน้ี นายศรัณย์วุฒิยังได้กล่าวออกสื่อและพาดพิง

พรรคเพื่อชาติในทางเสียหาย อาทิ การกล่าวหาว่ามีผู้ครอบงำาพรรค 

หรือการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อชาติเป็นวัดร้างท่ีเต็มไปด้วยสัมภเวสี...

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารบางส่วนได้ประชุมร่วม                                                               

กันและมีข้อสรุปร่วมกันคือ ไม่เห็นด้วยและมิอาจรับได้กับพฤติ                                                                              

กรรมที่ผิดปกติ ขาดความรับผิดชอบ ตลอดจนขาดความเป็น                                                                       

ประชาธิปไตยของนายศรัณย์วุฒิตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะ

กรรมการบริหารพรรคบางส่วนจึงได้ลาออกจากการดำารงตำา                                                                                  

แหน่งคณะกรรมการบริหารเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการประชาธิป                                                                                   

ไตยสากล ตลอดจนความเป็นสถาบันและอุดมการณ์ประชาธิป 

ไตยของพรรคเพื่อชาติ”

เรียกว่า “ประจาน” กันชัดๆ ลากไส้ “ศรัณย์วุฒิ” ทุกขด

ออกมาตีแผ่กันชัดเจน 

เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองที่น่าสนใจใน

ตอนนี้ 

“ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” หรือชื่อเดิม ปรีดา หรือศรัณย์ 

เกิดวันที่ 12 ก.พ.2501 ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.มาแล้ว 3 

สมัย คือ การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคไทยรักไทย ปี 

2548 จากนั้นปี 2554 เป็น ส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย 

ปี 2562 เป็น ส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย ก่อนออกมา

อยู่พรรคเพื่อชาติ และเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

กระทั่งมีแถลงการณ์ประจานดังกล่าวออกมา.

นี้ให้นายกฯ จัดการ เท่ากับยืมมือนายกฯ จัดสรรโปรเจ็กต์ที่ 

พปชร.ได้กำาไร เพราะ 

๑.โปรเจ็กต์นี้เป็นของหมั้น ที่ พปชร.ได้หมั้นหมาย ภท. 

ไว้ล่วงหน้า ว่าจะร่วมมือกันตั้งรัฐบาล โดยให้อนุหนูได้นั่งเก้า

อี้มินนิสตรี้ ออฟ อินทีเรียร์ 

๒.พปชร.สามารถฆ่าตัดตอน พท.ได้เลย 

๓.เป็นการสลายบอนด์สามลุง เพราะสามารถเก๊ทริด 

อนุป๊อกออกนอกวงการเมือง 

๔.ต้องตั้งคำาถามว่า “ใครเป็นผู้คิดแผนการนี้” รวมทั้ง

ต้องต้ังคำาถามกับหัวหน้าพรรคด้วยว่า พร้อมท่ีจะตัดบอนด์สาม

ลุงแล้วหรือ

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า “การเมืองพึ่งพาไม่ได้” 

ไม่ว่าจะเป็นไร้ประชาธิปไตยที่ดูเหมือนจะไร้ธรรมาภิบาล

แล้วยังไร้สมอง หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ ที่เป็นทุมมังกุ จับ

โน่นผสมนี่ จนไม่รู้ว่าหน้าที่ของนายกฯ คืออะไร ใกล้เคียง

ที่สุดก็คือ “ผู้ประสานงานการเมือง” แล้วประชาธิปไตยจ๋า

เหมือนสมัยโทนี่ ที่สามารถสั่งประเทศให้ซ้ายหันขวาหันได้

ดั่งปรารถนา เพราะฉันมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมอบ

ฉันทานุมัติให้ฉันทำาอะไรก็ได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉันยังสั่งให้

แก้ได้ตามที่ฉันต้องการ

ดังนั้นต้องปฏิรูป ประเทศและประชาชน ไม่สามารถ

ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ ได้ ทำาอะไรตามใจคือไทยแท้ น้ำาขึ้นต้อง

รีบตัก ใครมาใครก็กิน เงินไม่มากาไม่เป็นฯ เป็นความเชื่อที่

ผิดต้องแก้ไขก่อนชาติจะวายวอด

แมวข�ว

 

สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นครับ เราพูดกันมานานว่า

ต้องปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการเมือง รวมทั้งยกระดับคุณภาพ

ของประชาชน นั่นคือการปฏิรูปการศึกษา แต่ดูเหมือนว่า

ท้ังหมดน้ีก็ได้แต่พูดกัน ไม่มีผู้นำาคนไหนลงมือปฏิบัติอย่างจริง                   

จัง ก็เข้าใจได้ครับ เพราะระบบการเมืองของเราผู้นำาตัดสิน

ใจทำาอะไรยาก เนื่องจากเกรงเสียงสนับสนุนไม่พอ ทำารัฐ 

บาลล่มได้ แต่หากคิดแบบนี้ ไปเรื่อยๆ ก็คงต้องอยู่กันแบบนี้

ต่อไป ไม่มีใครทำาอะไรได้ การปฏิรูปไม่เกิดสักเรื่องแน่นอน.

5บทความ

�นนี้ (๒๘ กรกฎ�คม) วันเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบเห็นเรื่องราวที่มีคุณค่าทางจิตใจ

หลายเรื่องด้วยกัน

“อากงจุน-จุน วนวิทย์” ผู้ก่อตั้งบริษัท ฮาตาริ อิเลค

ทริค จำากัด และครอบครัว ร่วมบริจาคเงิน ๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย

ชาวโซเชียลพากันยกย่อง เจ้าของพัดลมฮาตาริ นี่คือผู้เสียสละ

เพื่อสังคมอย่างแท้จริง 

แต่คนบางกลุ่มแสดงความไม่พอใจ คงเพราะชื่อมูลนิธิรามาธิ

บดีฯ กระมัง

การจับโยงทุกอย่างไปหาการเมืองแล้วเส้ียมให้แตกแยก ด้อยค่า

ฝ่ายที่คิดไม่เหมือนตัวเองเป็นพวกสร้างภาพ สลิ่มล้าหลัง พฤติกรรม

แบบนี้ห่างจากความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกที 

เศรษฐีอาณาจักรหมื่นล้านแสนล้าน บริจาคเงินหลักพันล้าน

เพื่อสังคมส่วนรวมมีอยู่หลายคนครับ แต่ในนั้นไม่มี “ทักษิณ” และ 

“ธนาธร” 

ฉะนั้นหากจะเอาการเมืองมาตำาหนิการเสียสละเพื่อสังคมของ 

“อากงจุน” ควรหันไปรอบๆ ตัวเองก่อน ในหมู่สามนิ้ว อมเงินบริจาค

กันบ่อยไม่ใช่หรือ 

อีกเรื่องร่ายยาว พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์ชาว

พุทธ อดีตผู้อำานวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ดีกรีเปรียญธรรม ๙ ประโยค โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “คุณค่าทางจิตใจ”

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

...เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผมไปเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์

ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พร้อมกับ

คณะนายทหารและนายตำารวจชั้นนายพล

อันที่จริงควรจะพูดว่า คณะนายทหารและนายตำารวจชั้นนาย

พลเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ และผมร่วมอยู่ในคณะนั้นด้วย

นายทหารและนายตำารวจชั้นนายพลที่เข้าเฝ้าฯ ครั้งนี้จำากัด

เฉพาะผู้ที่ได้รับพระราชทานยศใน “วาระประจำาปี ๒๕๖๔” (ตาม

สำานวนภาษาของทางราชการทหาร)

เหตุที่ผมต้องร่วมอยู่ในคณะนั้นด้วย ก็เพราะผมเป็นผู้หนึ่งที่มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พล

เรือตรี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงอยู่ในเกณฑ์ 

“วาระประจำาปี ๒๕๖๔”

ในข้ันการเตรียมการ กองทัพเรือได้แจ้งกำาหนดการต่างๆ ให้ทราบ

ล่วงหน้า มีข้อความตอนหนึ่งที่ผมชอบมาก คือกองทัพเรือบอกว่า

คุณค่�ท�งจิตใจ

...การเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดี กรณีไม่สามารถเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้ ให้เสนอรายงาน

ชี้แจงเหตุผลความจำาเป็น กรณีป่วย สุขภาพไม่ดี ไปราชการต่างประเทศ 

ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นโดยแนบใบรับรองแพทย์หรือคำาสั่งเดิน

ทางไปราชการ ทั้งนี้ให้ทำาเป็นลายลักษณ์อักษร ...

ที่ผมว่าชอบมากก็เพราะ นี่คือการย้ำาบอกถึงหน้าที่ ความรับผิด

ชอบ และ “ธรรมชาติ” ของทหาร

พูดภาษานักเลงปากท่อก็ว่า-ถ้าเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล่น ก็อย่ามา

เป็นทหารเรือ

สำาหรับผม-และสำาหรับทหารทั้งปวงแห่งกองทัพไทย-การถวาย

สัตย์ปฏิญาณเป็นคุณค่าทางจิตใจที่สำาคัญยิ่ง ในบรรดาคุณค่าทางจิตใจที่

มนุษย์จะพึงแสวงหาไว้สำาหรับชีวิตของตน

กองทัพเรือปฏิบัติการด้านบริการทุกอย่างให้แก่นายพลทั้งหมด

ของกองทัพเรือที่ไปเข้าเฝ้าฯ ครั้งนี้ ตั้งแต่ต้นจนจบภารกิจการเข้าเฝ้าฯ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยความเรียบร้อย

ขออนุญาตบันทึกไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวว่า ในจำานวนนายทหารและ

นายตำารวจชั้นนายพลรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๗ คน ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระ 

บาทถวายสัตย์ปฏิญาณวันนั้น พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย นายทหาร

พ้นราชการสังกัดกองทัพเรือ มีอายุมากที่สุด คือ ๗๗ ปี

ในการนี้ กองทัพเรือมอบหมายให้นายทหารชั้นนายพลคนหนึ่งที่

เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณและมีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรใกล้กับผม ซึ่งจะ

ต้องยืนใกล้กันในพิธี เป็นผู้กำากับดูแลอำานวยความสะดวกให้ผม ตั้งแต่

ขึ้นรถออกจากหอประชุมกองทัพเรือ และทุกลำาดับขั้นตอนระหว่างอยู่ใน

พิธี จนกระทั่งขึ้นรถกลับถึงหอประชุมกองทัพเรือ และส่งผมขึ้นรถกลับ

เคหสถานอย่างเรียบร้อย

ทหารเรือที่แท้จริงไม่ทิ้งกัน-โปรดให้เกียรติตราไว้ ในดวงใจของ

ท่านทั้งปวงด้วยเถิด

ต่อมา สื่อต่างๆ ก็เสนอข่าว สรุปความได้ดังนี้

เมื่อเวลา ๑๙.๒๑ น. วันท่ี ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม

ราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม นำานายทหารช้ันนายพล จำานวน ๘๐๙ คน และ

นายตำารวจช้ันนายพล จำานวน ๑๙๘ คน รวมท้ังส้ิน ๑,๐๐๗ คน ท่ีได้รับ

พระราชทานยศ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสน้ี พลเอกชัยชาญ ช้าง

มงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

ผมเข้าใจว่า ไม่มีสื่อแขนงไหนถ่ายทอดข้อความที่เป็นคำาถวายสัตย์

ปฏิญาณ และคนภายนอกหรือคนส่วนมากก็น่าจะไม่เคยได้ยินเต็มๆ ด้วย 

จึงขออนุญาตนำามาบันทึกไว้ในที่นี้

คำาถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาดุสิดา

ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต มีข้อความดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ..ชื่อ..สกุล..) ขอพระราชทานกระทำาสัตย์ปฏิ                                                                                       

ญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ตลอดจนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย ท่ามกลาง

มหาสันนิบาตนี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้าผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จะจงรักภักดีต่อสถา 

บันพระมหากษัตริย์ จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ จะ

ปฏิบัติการทุกอย่างโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความเสียสละ เพื่อ

ความเจริญ ความสงบสุข ความมั่นคงไพบูลย์ของชาติไทย ตราบเท่าชีวิต

ร่างกายจะหาไม่

หากข้าพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติฝืนคำาสัตย์ปฏิญาณนี้เมื่อใด 

ขอความวิบัติจงเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นโดยฉับพลันทันที อย่าให้มี

ความสุขความสวัสดีด้วยประการทั้งปวง

หากข้าพระพุทธเจ้าดำารงมั่นในสัตย์ปฏิญาณนี้ยั่งยืนไป ขออานุ 

ภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลาย จงบันดาลความสุขสวัสดีแก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้ข้าพระ 

พุทธเจ้ามีความเจริญในหน้าที่ราชการ เป็นกำาลังทำานุบำารุงประเทศชาติ 

ตามปณิธานปรารถนาจงทุกประการ

ลำาดับนี้ ขอเชิญพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในวันนั้นมาบัน 

ทึกไว้ ดังนี้

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่นายทหารและนายตำารวจชั้นนายพลที่ ได้รับพระ 

ราชทานยศ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เวลา ๑๙.๒๑ นาฬิกา

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

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับนายทหาร และนายตำารวจ

ชั้นนายพล ในโอกาสที่ทุกท่านได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณตนอย่างพร้อม

เพรียงกัน

การถวายสัตย์ปฏิญาณตนนี้ เป็นทั้งการประกาศความตั้งใจใน                                                                        

การปฏิบัติหน้าที่ และเป็นทั้งการเตือนใจให้ตระหนักถึงความรับผิด

ชอบซ่ึงย่อมจะมีมากข้ึน ในฐานะท่ีทุกท่านได้รับยศสูงข้ึนเป็นนายทหาร

และนายตำารวจชั้นนายพล

ท่านทั้งหลายเมื่อให้คำาสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วอย่างเข้มแข็ง จึง

จำาเป็นต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต เท่ียง

ธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และทุ่มเทเสียสละอย่างสูงสุด ถ้าท่าน

ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีสมกับความรับผิดชอบที่มีแล้ว ผลงานของท่านก็

จะอำานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรง และทุกท่านก็จะภูมิใจได้

เต็มที่ ทั้งในการรักษาหน้าที่และรักษาคำาสัตย์ปฏิญาณ

ขออำานวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิต มีความสำาเร็จในการ

ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง และประสบแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกัน

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

 พลเรือตรีทองย้อย แสงสินชัย

 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

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

พอจะนึกภาพออกว่า “คุณค่าทางจิตใจ” จากการได้เข้าเฝ้าฯ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนน้ัน มีความสำาคัญมากสำาหรับผู้ท่ีนำาคำาถวายสัตย์

ปฏิญาณตนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น พลเรือตรีทองย้อย 

แต่สำาหรับนักการเมืองนั้น บางคนอาจต่างออกไป 

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๑ บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรี

ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำาดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้า

พระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย                                                                                         

ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรัก 

ษาไว้และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

“จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ประโยคน้ีจะมีนักการ

เมืองสักกี่คนที่จำาใส่ใจแล้วปฏิบัติตาม   

ครับ..สำาหรับนักการเมืองบางคนแล้ว ถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็น

เพียงพิธีการก่อนเข้าสู่อำานาจเท่าน้ัน ไม่ได้มีคุณค่าทางจิตใจแต่อย่างใด

ไม่งั้นจะมีรัฐมนตรีติดคุก นายกฯ หนี หรือ.

สืบส�น รักษ� ต่อยอด

ฟังเทศน์ธรรมสภ�อีกคร�หนึ่ง

พระจันทร์ซึ่ง ส่องฟ้� ฝ่�ฝน

เผยธรรมะองค์พระภูมิพล

สืบส�น บุญกุศล ต่อรัชก�ล

รักษ� ต่อยอด ให้รอดฝั่ง

ด้วยพลัง แห่งรัก สมัครสม�น

ท่�นทุ่มเท ท่วมท้น ทนท�น

คือเส�เข็ม ค้ำ�อ�ค�ร อยู่มั่นคง

ปืนไม่แตกแต่ yiew แตก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สามสัสเลียนแบบโทน่ี ไม่ออกหน้าออกตา หลบอยู่เบ้ือง

หลังเด็กอมมือ ทำาให้ม็อบไร้แกนนำา ไร้อุดมการณ์ เพราะ

สามสัสเชื่อว่าสามารถใช้ โซเชียลมอมเมาม็อบได้ แต่ไม่ได้ดั่ง

ปรารถนา เพราะคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบแต่ฟัง ชอบ

แต่ดู ดังนั้นเมื่อไร้เวทีใหญ่ การที่จะมอมเมาความคิดให้แก่

ม็อบจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ดังนั้นยิ่งก่อม็อบก็ยิ่งได้แต่ม็อบอันธพาล ม็อบสร้างผล

งาน เช่นแก๊งการ์ดที่พยายามสร้างผลงานให้ติดหูติดตาเพื่อ

จะได้เป็นฐานอาชีพในอนาคต ม็อบทุกม็อบก็หน้าเดิมๆ เป็น 

กลุ่มคนท่ีชอบความรุนแรง สนุกสนานกับการกระทำาเลวๆ นัย 

ว่าเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ป่าเถื่อน สัญชาตญาณดิบของ

ตน วันคล้ายวันเสียงปืนแตกนครศรีธรรมราช กับวันคล้าย

วันปฏิวัติล้มล้างสถาบันกษัตริย์ฝร่ังเศสท่ีผ่านมา เสียงปืนไม่

แตก แต่ yiew แตก ถึงแม้ว่าจะมีการลอบยิงตำารวจด้วย

กระสุนจริงก็ตาม แต่เป็นกระสุน ๒๒ มม. นัดเดียว เมื่อ

เปรียบเทียบกับภาพเผารถรับ-ส่งผู้ต้องหา และป้อมตำารวจ 

ที่มีสามกีบยืน yiew ให้เพื่อนเซลฟีโชว์ว่าข้าแน่ พฤติกรรมนี้

เป็นพฤติกรรมของนักเลงอันธพาลประเภทปาหัวหมา ด่าแม่ 

jek มิใช่พฤติกรรมของผู้มีอุดมการณ์การเมือง

ดังนั้นกระแสตอบรับของประชาชนจึงตกต่ำาลงเรื่อยๆ 

กลายเป็นความเกลียดชัง ยิ่งม็อบก็ยิ่งเสื่อม เพราะทุกม็อบ

ไร้อุดมการณ์ เป็นม็อบสนุกสนาน ม็อบสร้างผลงาน ม็อบ

ป่าเถื่อน ไม่สร้างสรรค์ มีแต่ทำาลาย พฤติกรรมเช่นนี้จึง

พิสูจน์ให้เห็นว่าขบวนการชังชาติ ล้มเจ้า เป็นขบวนการที่ไม่

สามารถพึ่งพาได้ เพราะไร้อุดมการณ์ มีแต่อุดมบ่อนทำาลาย 

โดยเฉพาะเมื่อหัวขบวนประพฤติตัวเป็น “e แอบ”

การเมืองชังชาติที่วันนี้ก็ประพฤติตัวเป็น “e แอบ” 

หลบหลังม็อบ แต่คอยแสวงหาผลประโยชน์ วันนี้มีหินโยน                                                                            

ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับการแลกกระ 

ทรวงอนุหนูกับอนุป๊อก ซึ่งต้องถามว่าใครได้ประโยชน์จาก

การดีลแลกกระทรวงอนุในครั้งนี้ ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็จะ

ตอบว่าก็ต้องเป็นอนุหนูที่ได้ประโยชน์ เพราะมินนิสตรี้ ออฟ 

อินทีเรียร์ ใหญ่กว่าสาสุข นอกจากนั้นวันนี้สาสุขลุกเป็นไฟ

เพราะบกพร่องในเรื่องการบริหารไวรัสและวัคซีน ถ้าดีล

สำาเร็จก็หมายความว่า อนุป๊อกต้องมานั่งทับอุนจิอนุหนูกลบ

กลิ่นเหม็นโฉ่

แต่ถ้ามองให้ลึกลงไป พปชร.ได้ประโยชน์ เพราะถ้าไม่

ได้ประโยชน์ รองโฆษกพรรคคงจะไม่กล้าประกาศชงเรื่อง

แถลงโดนล�กไส้

สอบผ่�น

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านไปแล้ว และรัฐบาล

สอบผ่านท้ัง ๑๑ คน ส่วนฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแค้นไปตามระเบียบ 

การอภิปรายเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะของพรรคเพื่อ

ไทย ผมฟังดูแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะพรรคเพื่อไทย

สมัยนายกฯ ยิ่งลักษณ์ถูกอภิปรายเรื่องโกงจำานำาข้าวมาก่อน 

จนรัฐมนตรีติดคุก และคนเป็นนายกฯ ก็หนีไปต่างประเทศ 

ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการอภิปรายเรื่องคอร์รัปชัน ก็จะเข้าตัว

พรรคเพื่อไทยไปทุกครั้งครับคุณอัตถ์

นับถือ

สุจริต ขอนแก่น

 

เห็นด้วยครับว่า พรรคเพื่อไทยมีต้นทุนต่ำามากในเรื่อง

ความโปร่งใส ทุกครั้งที่มีการพูดเรื่องคอร์รัปชัน หากหลับ 

ตาไม่เห็นคนพูด ก็คิดว่าเป็นการพูดถึงคอร์รัปชันในระบอบ

ทักษิณ เพราะมันเป็นโลโก้ของการเมืองซีกนั้นไปแล้ว สลัด

ให้พ้นยากครับ ตราบเท่าที่คนโกงยังหนี แถมรัฐมนตรีก็ยัง

อยู่ในคุก ภาพเหล่านี้จะติดตาคนที่ต่อต้านคอร์รัปชันไปอีก

นาน.

โลกจิต

* โลกอันจิตแก้ว พาไป

ย่อมสว่างไสว เพริศแพร้ว

โลกอันจิตหลงใหล พาโง่

ย่อมโง่พาป่วยแป้ว ไป่แล้วทุกขังฯ

* ลิงได้ลูกแก้ว รัตนา

แค่เอาเล่นเฮฮา แกว่งกลิ้ง

มิรู้ค่ามหา  สมบัติ

เบื่อเล่นก็ทอดทิ้ง กระทืบซ้ำาเสียหายฯ

* ประเทศที่ไร้ วิญญูชน

มีแต่ลิงสัปดน โง่เหง้า

วันวันคิดแต่กล อุบาทว์

เฉือนชาติเร่งเร้า เล่ห์เสี้ยมเสียบกันฯ

* จิตวิปริตแท้ วิตถาร

โคตรมันมาร  โหดร้าย

ชั่วช้าสาธารณ์ วิปลาส

ชาติชั่วดูคล้าย บุตรบ้าเนรคุณฯ  

วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี

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

ว
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ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
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6 เศรษฐกิจ

สั่งตั้งกองทุนโปแตชดูแลชุมชน
พระราม 6 • กพร.ลงนามร่วม                                      

เอเซีย แปซิฟิค โปแตซฯ อนุมัติ

ประทานบัตรทำาเหมืองโปแตชพร้อม                                  

กำาหนดเงื่อนไขตามกฎหมาย ตั้ง

กองทุนดูแลชุมชนพร้อมหนุน

เศรษฐกิจ หวังประเทศไทยลด

การนำาเข้า  

นายนิรันดร์ ย่ิงมหิศรานนท์ 

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผย                                             

ว่า กรมได้ลงนามในบันทึกข้อ                                      

ตกลง “ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ

และเงื่อนไขตามที่กฎหมายและ                                          

สัญญากำาหนดไว้และเงื่อนไข

ที่กำาหนดเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไข

ในประทานบัตร” ร่วมกับบริษัท                                                

เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอ                                               

เรชั่น จำากัด ซึ่งการลงนามใน

บันทึกข้ อตกลงดั งกล่ าว เพื่ อ

อนุญาตประทานบัตรโครงการ

เหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดร                                                      

ธานี และสนับสนุนภาคอุตสาห 

กรรมและภาคเกษตรกรรมของ

ไทยให้มีวัตถุดิบแร่ โปแตชเพื่อ

ทดแทนการนำาเข้า แก้ปัญหาการ                               

ขาดแคลนปุ๋ยและปุ๋ยแพงใน

ปัจจุบัน และช่วยลดต้นทุนภาค

เกษตรกรรมในระยะยาว  

รวมถึ งพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชุมชน

บริเวณใกล้เคียงให้ดีข้ึน ท่ามกลาง

ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองจาก

สถานการณ์โรคระบาด ท้ังน้ี 

บริษัทต้องดำาเนินการด้านความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนด้วย เพื่อให้การประกอบ

กิจการได้รับการยอมรับและสามารถ

อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้

อย่างยั่งยืนต่อไป 

“เราได้กำาชับให้บริษัทประ                                            

กอบกิจการให้ เป็นไปตามกฎ                                        

หมายแร่และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียว 

ข้อง พร้อมท้ังได้มีการกำาหนดกอง                          

ทุนเพื่อการดูแลชุมชนและสิ่ง

แวดล้อม จำานวน 11 กองทุน 

เป็นเงินกว่า 3,500 ล้านบาทตลอด

อายุโครงการ และต้องปฏิบัติตาม                                         

มาตรการป้องกันและแก้ ไขสิ่ง                                         

แวดล้อม ที่คณะกรรมการผู้ชำา                                               

นาญการในการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด 

ล้อมได้ให้ความเห็นชอบ และ

ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม” 

นายนิรันดร์กล่าว.  

รับธงธรรมาภิบาล • นายดำารงค์ศักดิ์ จัตุรงค์พัฒนา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เหล็กสยามยามา

โตะ จำากัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ เข้ารับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยยอดเยี่ยม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะโรงงานที่รักษามาตรฐาน

ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากนายพรเทพ ภูริ

พัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายปฏิบัติการ 3 เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำานักงาน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด. 

9เดือนจัดเก็บรายได้ทะลุเป้า	
หนุนเงินคงคลังเฉียด6แสนล.

รฐัเดินเครื่องกู้ชดเชยขาดดุล

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ 9 เดือนแรกปีงบ 2565 รัฐบาลมีราย

ได้นำาส่ง 1.87 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายพุ่ง 2.44 ล้านล้านบาท 

พร้อมลุยกู้ชดเชยขาดดุล 6.21 แสนล้านบาท เงินคงคลังทะลัก 

5.87 แสนล้านบาท “สรรพากร-ศุลกากร” ผลงานแจ่ม อานิสงส์

เศรษฐกิจฟื้นช่วยหนุน ด้าน “สรรพสามิต” อ่วมลดภาษีดีเซลทำา

รีดรายได้หลุดเป้า

พาณิชย์ดันเครื่องปรุงรสบุกเนเธอร์แลนด์ 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ที่ได้มอบหมาย

ให้กรมสำารวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศ

ต่างๆ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.ชนรรค์ดา สรภักดี ผู้อำานวยการ

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก ถึงโอกาสการ

ขยายตลาดซอสและเครื่องปรุงรสไทยในเนเธอร์แลนด์ เพื่อรองรับ

ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น หลังในช่วงโควิด-19 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

ทำาให้ชาวดัตช์มีการปรุงอาหารรับประทานเองมากขึ้น  

เลอเมอริเดียนกรุงเทพรี โนเวตโรงแรม  

นายดีเธอร์ รุคเคนเบาออร์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอ เมอริ                                                                                        

เดียน กรุงเทพ เปิดเผยว่า “ด้วยมาตรการของโรงแรมเลอ เมอริเดียน

กรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของแบรนด์แมริออท ที่มุ่งเน้นในด้าน

ความสะอาดและความปลอดภัยของแขกผู้เข้าพัก ติดตั้งโถสุขภัณฑ์

พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO WASHLET ทั้ง 282 ห้อง โดยใช้เงิน

ลงทุนกว่า 232 ล้านบาท เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในยุค New 

Normal ซึ่งกระแสตอบรับจากลูกค้านั้นน่าประทับใจมาก

อพท.หนุนชุมชนต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การบริหารการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผย

ว่า ได้ขยายผลยกระดับชุมชนขึ้นต้นแบบผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อ

สังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบตัดสินชิงรางวัลชนะเลิศ การนำา

เสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้ โครงการ DASTA SE HERO 2022 

ล่าสุดได้คัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ 

ขึ้นทะเบียน GI ส้มโอปราจีน-พุทรานมบ้านโพน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด                                                                     

เผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(GI) เพิ่มอีก 2 สินค้า คือ “ส้มโอปราจีน” จังหวัดปราจีนบุรี และ 

“พุทรานมบ้านโพน” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทั้ง 2 รายการเป็นสินค้า

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่                                                                                  

ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น ซึ่งมั่นใจว่าการขึ้น

ทะเบียน GI ในครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ ช่วยเพิ่มความต้องการ

บริโภค ช่วยสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้เพิ่ม

มากขึ้น ล่าสุดขึ้นทะเบียน GI ทั้งประเทศรวม 161 สินค้า สร้างราย

ได้กว่า 4.2 หมื่นล้านบาท.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก                                         

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า                                                     

ฐานะการคลังของรัฐบาลตาม

ระบบกระแสเงินสดในช่วง 9 เดือน

แรกของปีงบประมาณ 2565 

(ต.ค.64-มิ.ย.65) รัฐบาลมีราย

ได้นำาส่งคลังทั้งสิ้น 1,878,346 

ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 130,689 ล้านบาท 

หรือ 7.5% ขณะที่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณทั้งสิ้น 2,434,146 

ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 44,979 ล้านบาท 

หรือ 1.9% โดยรัฐบาลได้กู้เงิน

เพื่อชดเชยการขาดดุล 621,075 

ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ 

สิ้นเดือน มิ.ย.2565 มีจำานวนทั้ง

สิ้น 587,915 ล้านบาท

นอกจากน้ี ในช่วง 9 เดือน                                         

แรกของปีงบประมาณ 2565 

(ต.ค.64-มิ.ย.65) รัฐบาลสามารถ                          

จัดเก็บรายได้สุทธิ จำานวน 1,857,524 

ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ                       

ตามเอกสารงบประมาณ 111,208 

กันกุลซื้อหุ้นโคราชวินด์ 

ไทยโพสต์ • GUNKUL จับมือ 

GULF ตั้งบริษัทร่วมทุน Gulf 

Gunkul Corporation สัดส่วน 

50-50 พัฒนาธุรกิจพลังงานหมุน 

เวียนตามเป้า  

นางสาวนฤชล ดำารงปิยวุฒ์ิ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

สายงานกลยุทธ์การลงทุนและ

ธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน บริษัท 

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหา                                                 

ชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า 

กันกุล และบริษัท กัลฟ์ รีนิว                                                  

เอเบิล เอ็นเนอร์จี จำากัด ได้เข้า                                                   

ลงทุนในบริษัทร่วมทุน Gulf 

Gunkul Corporation ในสัดส่วน

เท่ากันท่ี 50-50 โดยบริษัทร่วมทุน

ได้ลงทุน 100% ในบริษัท พัฒนา

พลังงานลม จำากัด, บริษัท กรีโน                                               

เวชั่น เพาเวอร์ จำากัด และ

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี 

จำากัด โครงการพลังงานลมที่มี

กำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งและ

เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

รวม 170 เมกะวัตต์ 

ซ่ึงการเข้าลงทุนในบริษัท

ร่วมทุนในคร้ังน้ีเป็นการตอกย้ำา

ความม่ันใจในศักยภาพพลังงาน

ทดแทนท้ังในและต่างประเทศ 

โดยมีเป้าหมายจะพัฒนากำาลัง

การผลิตท่ี 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 

5 ปี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติให้                                         

Gulf Gunkul Corporation ออกหุ้น                                                

สามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Gulf Renewa 

ble Energy ด้วยมูลค่าการลงทุน 

5,000 ล้านบาท ท่ีจะเสริมให้บริษัท                                     

ร่วมทุน Gulf Gunkul Corporation 

มีพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียน

และขีดความสามารถในการแข่ง 

ขันท่ีข้ึนไปอีกระดับ.  

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.32 37.05
ยูโร 36.62 37.75
ปอนดสเตอรลิง 43.42 45.03
เยน (100 เยน) 26.34 27.45
หยวนจีน 5.12 5.52
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

59,390.21

27/7/65

1,576.41
+23.23

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,020.99 5,401.94 +619.05
 4,809.71 5,237.92 -428.21
 27,823.33 25,352.98 +2,470.34
 20,736.18 23,397.37 -2,661.19

านเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำาคัญสำาหรับการดำาเนิน

ชีวิต แต่ครัวเรือนจำานวนไม่น้อยที่ยังไม่มีที่พักอาศัยเป็น

ของตนเอง โดยเฉพาะในเขตเมือง และการที่ครัวเรือน

จำานวนมากไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ทำาให้ภาระค่าใช้จ่าย

ในด้านที่พักอาศัยเพิ่มสูงขึ้นมาก และสาเหตุหนึ่งที่ครัวเรือนไทย

จำานวนมากยังไม่สามารถเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของตนเองได้ ก็

เพราะราคาที่พักอาศัยแพงขึ้นอย่างมาก ทำาให้การเข้าถึงเป็นไป

ได้ยาก

ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคน

ไทย กองทัพบกร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งมอบบ้านพัก

ครบ 87 หลังให้พี่น้องชาวชุมชนคลองเตย ล็อก 4-5-6 ภาย

ใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และ

ด้อยโอกาส” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 

กรกฎาคม 2565 

ล่าสุด พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 

และนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี-ซี

พีเอฟ มอบบ้านสร้างใหม่ 7 หลังล็อตสุดท้ายของโครงการ 

พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำาเป็น

ให้แก่ครอบครัว รวมถึงชุดปลูกผักสวนครัวจากเจียไต๋ และยา

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลาย

โจร” เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพรไทยในสถานการณ์ โควิด-

19 ยังแพร่ระบาด

ทั้งนี้กองทัพบกได้ริเริ่มและดำาเนิน “โครงการสร้าง

และซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” เพื่อช่วย

ปรับปรุงสภาพบ้านพักแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน

คลองเตย โดยได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟตั้งแต่ปี 2563 โดย

แบ่งเป็นระยะที่ 1 ได้มอบบ้านสร้างใหม่ 40 หลังแก่ชาวบ้าน 

และระยะที่ 2 ช่วยสร้างบ้านใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมอีก

จำานวน 47 หลัง รวมทั้งหมด 87 หลัง สำาหรับบ้านที่สร้างใหม่

ในระยะที่ 2

ออกแบบจากทีมสถาปนิก Vin Varavarn Architects 

กองทัพบก-CP-CPFยกระดับคุณภาพชีวิต

ส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้ชาวคลองเตยครบ87หลัง

Ltd. นำาโดยคุณวิน ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ ซึ่งเข้ามาร่วมกับเครือซีพี

ออกแบบบ้านแบบกึ่ง Custom-made มีรูปแบบด้านนอกเป็นทรง

โมเดิร์น เรียบง่าย หลังคามีชายคา ทาสีสันสดใส ภายในมีการแบ่ง

พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน เหมาะสมกับความต้องการและจำานวน

สมาชิกของแต่ละครอบครัว พร้อมทั้งช่วยออกแบบภูมิสถาปัตย์

พื้นที่รอบบ้านและสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า 

โครงการสร้างและปรับปรุงบ้านพักให้ชาวชุมชนคลองเตยทั้ง 87 

หลัง เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” 

โดยได้รับการสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องทั้งจากภาค

รัฐและภาคเอกชน อย่าง

เครือซีพีและซีพีเอฟ 

สะท้อนการทำางานแบบ

บูรณาการของภาครัฐและ

ภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง 

ช่วยสร้างโอกาสให้พี่น้อง

ประชาชนได้เข้าถึงที่พัก

อาศัยที่เหมาะสมและได้

มาตรฐาน ก่อให้เกิดการ

พึ่งพาตนเอง ช่วยพัฒนา

สังคมไทยให้มั่นคง  

บรรยากาศการ

มอบบ้านล็อตสุดท้าย พล

โทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง 

แม่ทัพภาคที่ 1 และนาย

สุภกิต เจียรวนนท์ และคณะผู้บริหาร เดินเยี่ยมชมบ้านและแสดง

ความยินดีกับเจ้าของบ้านหลังใหม่ พร้อมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงาน

ที่ให้ โอกาสเครือฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ชุมชน

คลองเตย สร้างที่พักให้สวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยสร้างความสุข ความอบอุ่น และ

เสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกของครอบครัว ทั้งนี้กิจกรรมดัง

กล่าวยังสอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ประเทศชาติ 

ประชาชน และบริษัทเป็นลำาดับสุดท้าย 

นางลำาดวน ไทยเย็น อายุ 61 ปี เจ้าของบ้านหลังที่ 

11 กล่าวว่า บ้านหลังเดิมอยู่กัน 8 คน แออัดและทรุดโทรม 

สังกะสีผุ กันฝนไม่ได้เลย อยู่กันอย่างยากลำาบาก วันนี้ ได้รับ

บ้านหลังใหม่จากผู้ใหญ่ใจดี กองทัพภาคที่ 1 ซีพี-ซีพีเอฟ ที่มา

ช่วยกันทำาบ้านให้พวกเราและลูกหลานได้อยู่อย่างสบาย ลำาพัง

ไม่สามารถสร้างบ้านดีๆ แบบนี้ ทุกคนมีความสุขมากและอุ่นใจ

ที่มีบ้านสวยงามให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน 

นางบังอร เพชรวารี อายุ 57 ปี เจ้าของบ้านหลังที่ 12 

กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า ขอบคุณน้องๆ ทหารที่มาช่วยสร้าง

บ้านให้กับพวกเราโดยไม่ย่อท้อแม้ฝนตก แดดออก และขอบคุณ

ซีพี-ซีพีเอฟที่มาร่วมสนับสนุนการสร้างบ้านครั้งนี้ให้ดิฉันและ

เพื่อนๆ ได้มีบ้านหลังใหม่แทนหลังเดิมที่เก่า ผุพัง น้ำารั่วจนต้อง

กู้เงินซื้อผ้าใบมาคลุมบ้านพอประทังให้อยู่ต่อกันได้ ดีใจมาก

จริงๆ ที่บ้านหลังนี้จะเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ลูกหลานต่อไป 

 ซีพีเอฟร่วมมือกับกองทัพบกสนับสนุนการสร้างบ้านให้

กลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6 จำานวนท้ังส้ิน 

87 หลัง ซ่ึงแบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก สร้างบ้าน

จำานวน 40 หลัง และระยะท่ี 2 สร้างบ้าน 47 หลัง โดยทยอยส่ง

มอบบ้านหลังใหม่ให้เจ้าของบ้านรวม 7 คร้ัง ได้แก่ คร้ังท่ี 1 เดือน

มกราคม 2563 จำานวน 30 หลัง คร้ังท่ี 2 เดือนเมษายน 2563 

จำานวน 10 หลัง คร้ังท่ี 3 เมษายน 2564 จำานวน 9 หลัง คร้ัง

ท่ี 4 ธันวาคม 2564 จำานวน 15 หลัง คร้ังท่ี 5 เมษายน 2565 

จำานวน 10 หลัง คร้ังท่ี 6 มิถุนายน 2565 จำานวน 6 หลัง และ

คร้ังท่ี 7 กรกฎาคม 2565 จำานวน 7 หลัง รวมท้ังส้ิน 87 หลัง 

เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงแก่สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงเป็นรากฐาน

สำาคัญนำาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป.

‘‘โครงการสร้างและปรับปรุงบ้านพัก

ให้ชาวชุมชนคลองเตยทั้ง 87 หลัง                                 

เป็นโครงการจิตอาสาพระราชทาน                            

“เราทำาความดีด้วยหัวใจ” โดยได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน อย่างเครือซีพีและซีพีเอฟ สะท้อน

การทำางานแบบบูรณาการของภาครัฐและ

ภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง ช่วยสร้างโอกาสให้

พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงที่พักอาศัยที่เหมาะ

สมและได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพา

ตนเอง ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง’’ 

บ้

ล้านบาท หรือ 6.4% และสูง

กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประ 

มาณ 6.4%

โดยการจัดเก็บรายได้

รวมของ 3 กรมภาษี (กรม

สรรพากร, กรมสรรพาสามิต 

และกรมศุลกากร) ในช่วง 9 

เดือนแรกของปีงบประมาณ 

2565 อยู่ที่ 2,004,834 ล้าน

บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 191,122 ล้านบาท หรือ 

10.5% และสูงกว่าประมาณ

การตามเอกสารงบประมาณ 

143,383 ล้านบาท หรือ 7.7% 

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรม

สรรพากรในช่วง 9 เดือน อยู่ที่                                         

1,529,719 ล้านบาท สูงกว่า                                           

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 208,579 

ล้านบาท หรือ 15.8% และสูง

กว่าประมาณการตามเอกสาร

งบประมาณ 191,168 ล้านบาท 

หรือ 14.3% ตามการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ การบริโภค และ

มูลค่าการนำาเข้า ส่งผลให้ภาษี

มูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษี  

เงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประมาณ

การ

ขณะที่กรมสรรพสามิต

จัดเก็บรายได้ในช่วง 9 เดือน

แรกของปีงบประมาณ 2565 

อยู่ที่ 394,140 ล้านบาท ต่ำากว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 22,034 

ล้านบาท หรือ 5.3% และต่ำา

กว่าประมาณการตามเอกสาร

งบประมาณ 53,460 ล้านบาท 

หรือ 11.9% เนื่องจากมีการลด

อัตราภาษีสรรพสามิตสำาหรับ

น้ำามันดีเซล เพื่อช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นการชั่วคราว จาก

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกที่

ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนกรมศุลกากร

จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 80,975 ล้าน

บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี                                 

ก่อน 4,559 ล้านบาท หรือ 6%                          

และสูงกว่าประมาณการตาม

เอกสารงบประมาณ 5,675 ล้าน 

บาท หรือ 7.5%.
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กลับมาอีกครั้ง! กับแคมเปญ Super Brand Day จาก ลาซาด้า        

ท่ีขาช็อปตัวจริงต้ังตารอคอย เอาใจสายพ่อบ้าน-แม่บ้าน มัดรวมไอเทม

เด็ดที่ทุกบ้านต้องมี ขนทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจาก LazMall กับ

แบรนด์ Electrolux และ TCL มาลดราคากระหน่ำาต้อนรับฤดูฝน ไม่

ว่าจะเป็น 

เครื่องดูดฝุ่น 

ทีวี เครื่อง

ปรับอากาศ 

ไมโครเวฟ 

เครื่องกรอง

อากาศ และ

อื่นๆ อีก

มากมาย 

เตรียมพร้อม

ส่งมอบ  

โปรโมชั่นสุด

พิเศษเฉพาะ Super Brand Day เริ่ม 27 กรกฎาคมนี้ ที่ลาซาด้า กา

ปฏิทินรอกันไว้ได้เลย! ...•

เช่นเดียวกับ โฮมโปร สาดโปรแรงส์ ชวนสาวก Shopee ช็อป

เพลินๆ ไปกับสินค้ากว่า 7,000 รายการ กับแคมเปญ HomePro Living 

Super Expo-Shopee Mall Super Brand Day ดีลปังทะลุโลก จัดหนัก

รวมกว่า 11 ล้านบาท และสินค้า FLASH SALE ลดสูงสุดถึง 50%    

ทุกออเดอร์รับเลย e-voucher ส่วนลดรวมมูลค่า 1,000 บาท สามารถ

นำาไปช็อปต่อท่ีโฮมโปรทุกสาขา นักช็อปยอดสูงสุดใน HomePro Living 

วันท่ี 27 ก.ค.65 รับฟรี!!  โซฟาเบด FURDINI VARTORE จำานวน 4 

รางวัล และผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ส่งฟรี เมื่อช็อปครบ 1,500 

บาท ลดค่าส่งสูงสุด 100 บาท พร้อมเก็บโค้ดพิเศษล่วงหน้า เตรียมช็อป 

ใส่โค้ด ‘HOMESBD27’ ลดเพ่ิมทันที 100 บาท ...•

ขยับมาที่ แอลจี จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อทีวีแอลจีรุ่นที่ร่วม

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกคร้ังกับบทความดีๆ ทาง

คอลัมน์กระเบียดเกษียณ โดย บมจ.

แรบบิท ประกันชีวิต ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงให้

ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและหลังวัย

เกษียณเพื่อให้ท่านมีชีวิตในวัยเกษียณอย่าง

มีความสุขและไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ผมเชื่อว่ามีอีกหลายท่านที่ยังคิด

คิดใหม่ เข้าใจใหม่ หลังเกษียณ

ส

ว่าการวางแผนเกษียณ ไม่จำาเป็นต้องเตรียม

ตัวมาก หรือคิดว่าการเกษียณเป็นช่วงเวลา

ท่ีจะใช้เงินได้อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องทำางาน

แล้ว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองอาจเพ่ิมความคลาด

เคลื่อนในแผนเกษียณของเราได้ครับ โดยเรื่อง

ท่ีเรามักคิดกันไปเองส่วนใหญ่ก็มักจะมีดังน้ี

1.คิดว่าต้องมีเงินก้อนใหญ่มาก ถึงจะ

อยู่ได้อย่างสบายหลังเกษียณ

จริงๆ แล้วไม่จำาเป็นเสมอไป เพราะ

การคำานวณเงินก้อนที่จะใช้หลังเกษียณเป็น

เรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะ

ทางการเงินแต่เดิมของครอบครัวและรูปแบบ

การใช้ชีวิต ซึ่งบางคนอาจจะใช้น้อยมากๆ ก็

ไม่ต้องเก็บเงินให้เท่ากับคนที่เขายังมีภาระค่า

ใช้จ่ายอยู่ ดังนั้นควรประเมินการใช้เงินใน

อนาคตไว้ล่วงหน้าหลังเกษียณจะต้องอยู่อีกกี่

ปี และแต่ละปีแต่ละเดือนอยากให้กันเท่าไหร่

2.คิดว่าค่าครองชีพหลังเกษียณจะ 

น้อยลง 

เรื่องของค่าใช้จ่ายประจำาวันเฉลี่ยแล้ว

จะไม่เปลี่ยนมากนัก แต่รายจ่ายที่อาจเพิ่ม

ขึ้นมาจะเป็นเรื่องค่าเดินทางท่องเที่ยว หรือ

ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้นควรเก็บเงิน

สำารองเผื่อไว้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ

3.คิดว่าไม่ต้องจ่ายภาษีหลังเกษียณ

ในส่วนนี้เป็นเรื่องที่หลายๆ คนน่าจะ

ยังเข้าใจผิด คิดว่าเงินที่ได้มาหลังเกษียณไม่

ต้องเสียภาษี แต่ในความจริงแล้วผู้มีเงินได้

ทุกคนต้องเสียภาษีนะครับ เว้นแต่จะได้รับ

การยกเว้นตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น เงิน

บำาเน็จบำานาญของราชการ ส่วนภาคเอกชน

ได้มาก็ต้องเสียไปแน่นอนครับ รวมถึงเงิน

จากการลงทุนหลังเกษียณ ก็ล้วนแล้วแต่ต้อง

ญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ แพทย์

ผู้ชำานาญการด้านจิตเวช ศูนย์สุขภาพ

ใจ โรงพยาบาลวิมุตเปิดเผยว่า นับวัน

โลกออนไลน์ยิ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนไทย

มากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะเป็นไปในทิศทางไหนก็ขึ้น

อยู่กับวิธีการเสพสื่อของเราด้วย ถ้าเสพอย่าง

ถูกวิธีก็จะช่วยให้เราสบายใจและได้ประโยชน์

อย่างมาก แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเสพเนื้อหา

ที่คุกคาม (Social Bullying) หรือแสดงถึงความ

เกลียดชัง (Hate Speech) ก็จะยิ่งทำาให้เราเกิด

ความเครียดขึ้นโดยไม่จำาเป็น

“เคสที่น่าสนใจซึ่งกำาลังเกิดกับวัยรุ่น

และคนทำางานตอนต้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ การ

ยึดติดกับโซเชียลมีเดียจนคิดว่าเป็นตัวตนจริงๆ 

รู้สึกห่วงยอดแชร์ แคร์ยอดไลก์ ใส่ใจกับคอม

เมนต์มากเกินไป จนลืมไปว่านั่นคือโลกเสมือน

ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราในโลกแห่งความเป็น

จริงเลย สิ่งนี้นำาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตมากมาย 

เพราะเมื่อเรามัวให้ความสำาคัญกับโลก

เสมือนแทนที่จะโฟกัสกับชีวิตจริง อาจนำามา

ซึ่งความเครียด ภาวะซึมเศร้า ไปจนถึงการ

สูญเสียตัวตนและความมั่นใจในชีวิตจริง 

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่เราเอา

สิ่งปลอมๆ ที่ไม่มีตัวตนมาทำาร้าย

ตัวตนของเราเสียเอง และที่เลว

ร้ายกว่านั้นก็คือ การหลงลืม

ความสำาคัญของคนรอบตัว

ที่อยู่เคียงข้างเรา จนเกิด

ปัญหาความสัมพันธ์ และ

ทำาให้ชีวิตพังครืนได้เลย” 

คุณหมอกล่าว 

สำาหรับวิธีจับสัญญาณ

อันตราย เครียดแค่ไหนต้องไปหา

หมอนั้น พญ.เพ็ญชาญาชี้แจงว่า 

ความเครียดกับชีวิตเป็นของคู่กันอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งถ้าเรามีความเครียด

ในระดับปกติ เราก็มักจะรับมือได้ด้วย

กิจกรรมคลายเครียดและการพักผ่อน

พ

ในแบบของเรา แต่เมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์นาน

ขึ้น ทุกข์มากกว่าสุขอย่างชัดเจน รู้สึกอ่อนไหว

ต่อสิ่งเร้าที่ทำาให้เศร้าหรือหงุดหงิดง่ายขึ้น อีก

ทั้งวิธีคลายเครียดที่เราเคยใช้อยู่

กลับเริ่มไม่ได้ผล อารมณ์ยังขุ่น

มัว รู้สึกไม่ดีอยู่เป็นประจำา 

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณ

ว่ามีความเครียดที่มากกว่า          

ระดับปกติแล้ว โดยเรา

สามารถใช้วิธีนี้จับสัญญาณ

ความเครียดสะสมของ

คนใกล้ตัวได้เช่นกัน 

เพื่อช่วยบอกเพื่อน

และคนในครอบครัว

ให้รีบรักษาและรับ

ความช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที

“ส่ิงสำาคัญ

คือจะต้องรู้ตัวให้

เร็ว หลังจากน้ัน

อาจพูดคุยระบาย

กับคนท่ีไว้ใจได้

หรือเขียนออกมา 

เพราะความเครียด

ท่ีมากเกินปกติมักมี

ต้นตอจากปัญหาท่ีจำาเป็น

ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่สามารถใช้วิธีผ่อน

คลายอารมณ์ตามปกติได้ ลองใช้เวลาสังเกตตัว

เองและหาสาเหตุให้เจอ แล้วค่อยๆ จัดการทีละ

ข้อ เรียงตามลำาดับความสำาคัญ อีกเรื่องท่ีต้องไม่

ลืมคือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กิน

อาหาร นอนหลับพักผ่อน และออกกำาลังกาย

อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เมื่อพยายามแก้

ปัญหาท่ีทำาให้เครียดแล้วแต่อาการเครียดกลับ

สุขภาพจิตมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิตก

กังวล ซึมเศร้า เบิร์นเอาต์ หรือความผิดปกติ

ในการกิน ซึ่งทุกโรคที่กล่าวมา ล้วนมีแนวทาง

รักษาอย่างเป็นระบบ

“ส่ิงท่ีอยากย้ำากับสังคมอีกคร้ังคือ ปัญหา

ทางใจเป็นเรื่องปกติธรรมดา แม้ในความรู้สึกของ

ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องท่ีรุนแรงและหนักหนา

มาก แต่ขอให้เชื่อว่ามีทางรักษาได้ ถึงเวลาแล้วท่ี

คนไทยจะลืมความเชื่อผิดๆ ท่ีว่าพบจิตแพทย์คือ

จิตไม่ปกติ เพราะจริงๆ แล้ว ปัญหาเครียดสะสม 

เบิร์นเอาต์ หรือซึมเศร้า สามารถรักษาได้โดยผู้

เช่ียวชาญ ขออย่าเก็บไว้คนเดียว เราทุกคนควร

ดูแลสุขภาพใจให้แข็งแรงไม่ต่างจากการตรวจเช็ก 

ร่างกายท่ัวไปเลย” พญ.เพ็ญชาญากล่าวปิดท้าย.

ส่องสัญญาณ ‘เครียดสะสม’ 

รู้เท่าทันก่อนภัยเงียบมาเยือน

รายการ รับส่วนลดสูงสุด 50% 

สำาหรับการแลกซื้อสินค้าในกลุ่ม

เครื่องเสียงของแอลจี โอกาสพิเศษ

สำาหรับผู้ที่ต้องการเติมเต็มมุมเปิด

รับความบันเทิงภายในบ้านด้วย

ระบบภาพและเสียงสุดล้ำาระดับ

โรงภาพยนตร์ โดยทีวีแอลจีรุ่นที่

ร่วมรายการ ได้แก่ OLED, QNED, 

NanoCell และ UHD ในหลากหลาย

ซีรีส์และขนาดให้เลือก พร้อมให้คุณ

จับคู่กับลำาโพงซาวด์บาร์หรือลำาโพง 

บลูทูธพกพาท่ีมาพร้อมส่วนลดสุดพิเศษ 

ดังนี้ แลกซื้อซาวด์บาร์ 2 รุ่นได้ตั้งแต่ 

วันนี้ถึง 31 ก.ค.65 นี้เท่านั้น ...•

ด้าน ศูนย์การค้า 

แพลทินัม เชิญชวน

ทุกท่านช็อป ชิม ชิล 

อิ่มอร่อย ในงาน 

Carnival Market พบ

เมนูเด็ดสุดฮิตสไตล์

สตรีทฟู้ด อาหารคาว

หวาน ขนมอร่อย 

มากมาย มากกว่า 60 

ร้านค้า ได้แก่ น้ำาผล

ไม้รวมเพื่อสุขภาพ   

ซีฟู้ดปิ้งย่าง ผลไม้ไทย อีกทั้งยังมีสินค้าแฟชั่นทำามือ 

อาทิ กระเป๋าตอกหมุด เครื่องประดับ Hand Made และพลาดไม่

ได้! กับร้านเด่น พริกทอดกรอบคั่วงา น้ำาพริกรสเด็ด และอื่นๆ อีก

มากมาย ช็อปเพลินๆ กับโปรโมชั่นจอดรถฟรี 2 ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ 

–31 ก.ค.65 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าแพลทินัม ติดตาม

อัพเดตร้านค้า เทรนด์แฟชั่น และโปรโมชั่นพิเศษ สิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ

ได้ที่  FB: Platinum 

Fashion Mall ...•

ดิเอมเมอ 

รัลด์ ชวนชิม วันนี้ 

ขอแนะนำาเมนูเด็ด

ที่ไม่แพ้ใครเช่นกัน

กับ “ข้าวมันไก่” ด้วย

เมล็ดข้าวที่หุงสุก

จากน้ำาต้มไก่

ได้ความหอม

มัน เรียงเมล็ด

สวยงาม เสิร์ฟ

พร้อมไก่ที่ต้ม

กำาลังดี เนื้อ

นุ่มชุ่มฉ่ำา จุ๊ยซี่ 

และน้ำาจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวใส่ขิงต้นตำารับ บริการตลอดเวลาทำาการ

ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ พร้อมจาน

เด่นอื่นๆ อีกมากมายพิเศษ!! ราคาเพียงชุดละ 150 บาท (จาก

ปกติ 235 บาท) เปิดบริการเวลา 06.00-22.00 น. สำารองที่นั่ง

โทร.0-2276-4567 ไลน์ @theemeraldhotel ...•

มาที่ บิ๊กซี  จับมือ จีดีเอช ห้าห้าเก้า จัดกิจกรรมและ

โปรโมชั่นพิเศษ ต้อนรับภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาส ๒ ชวน   

ไม่ทุเลา ให้รู้ไว้ว่าเรา

ไม่ได้อ่อนแอ เมื่อ

จัดการเองไม่ได้ ก็ต้อง

ให้เป็นหน้าท่ีของคุณ

หมอผู้เช่ียวชาญดูแล

และวินิจฉัยให้ตรงจุด” 

พญ.เพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ แนะนำา 

พญ.เพ็ญชาญาเผยว่า ผู้ป่วยของ

ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Young Adult อายุ

ตั้งแต่ 20-40 ปี ซึ่งเป็นคนกลุ่ม Sandwich 

Generation ที่ต้องดูแลทั้งลูกและคุณตาคุณ

ยายในวัยสูงอายุ จึงต้องแบกรับภาระการดูแล

คนทั้งสองรุ่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งนอกจากจะ

เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยแล้ว ยังมีความเสี่ยงด้าน

IODERMA (ไบโอเดอร์มา) 

เวชสำาอางชั้นนำาจากฝรั่งเศส 

ขอแนะนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 

BIODERMA Sensibio H2O eye (ไบ

โอเดอร์มา เซ็นซิบิโอ เอชทูโอ อาย) 

อาย เมคอัพ รีมูฟเวอร์ ทำาความ

สะอาดหมดจด แม้เครื่องสำาอางกัน

น้ำา รวมทั้งฝุ่น PM 2.5 เป็นไบโอมิเม

ติก ไมเซล่า สูตรอ่อนโยน ลบง่าย หมด

เกลี้ยง ไม่ต้องล้างน้ำาออก สำาหรับผิว

รอบดวงตาและริมฝีปาก ตอบโจทย์ผิว

บอบบางแพ้ง่าย เวชสำาอางที่ผ่านการ

วิจัยมาตรฐานแพทย์ผิวหนังและจักษุ

แพทย์ ด้วยสิทธิบัตร ไบเฟส ไมเซล่า 

วอเตอร์ ผสาน 3 คุณประโยชน์ที่มาก 

กว่าความสะอาด ด้วยสัดส่วนที่เหมาะ

สมของน้ำาไมเซล่า วอเตอร์ 

70% ผสานส่วนผสมโปร

วิตามินบี 5 ช่วยบำารุงผิว

รอบดวงตาและริมฝีปาก

ชุ่มชื้นขึ้น เพิ่มเสน่ห์ให้

ดวงตา ขนตาไม่หลุดร่วง

ง่าย บำารุงขนตาให้

หนาและยาว 

ริมฝีปากกลับ

อิ่มนุ่ม ชุ่ม

ชื้น สามารถ

หาซื้อได้แล้ววัน

นี้ที่ Watsons, Boots, 

EVEANDBOY, Beautrium และ 

Konvy.

เสียภาษีกันทั้งนั้น

4.คิดว่าไม่ต้องวางแผน เพราะหลัง

เกษียณน่าจะทำางานไหวอยู่ 

ส่วนใหญ่เรามักจะคิดในแง่ดีว่าหลัง

เกษียณขอทำางานหาเงินต่ออีกสัก 5-6 ปี ซึ่ง

น่าจะไหวอยู่ และคงมีเงินก้อนเพิ่มมาให้ใช้

ได้สบายๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะ

หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่นประสบ

ปัญหาด้านสุขภาพ อาจทำาให้ไม่ได้รับเงินก้อน

มา ดังนั้น จึงควรคำานวณและวางแผนจาก

อายุที่ควรจะเกษียณจริง ส่วนเงินที่ได้มาหลัง

B

ออเจ้าทั้งหลาย ถ่ายรูป

กับ Standee Display 

หนังบุพเพสันนิวาส ๒ 

ที่บิ๊กซี ส่งเข้าประกวด 

“ออนไลน์ออเจ้าโฟโต้

คอนเทสท์” ได้รับการคัด

เลือกรับของพรีเมียมจาก 

ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 

๒ จำานวน 10 รางวัล 

ตั้งแต่วันที่ 1-31 

สิงหาคม 2565 พร้อมจัด

ประกวด คิดส์แฟชั่นโชว์

ออเจ้า Kids contest 

ที่บิ๊กซี Hyper จำานวน 

153 สาขา ในวันที่ 6 

สิงหาคม 2565 ภายใน

สาขายังมีกิจกรรมระบาย

สีภาพดอกไม้ จำานวน 

4 ภาพจากภาพยนตร์ 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่

บิ๊กซี Hyper ตลอด

เดือนสิงหาคมอีกด้วย 

นอกจากนี้สำาหรับลูกค้า

ในช่องทางออนไลน์บิ๊กซี                            

จัดกิจกรรม “โพสต์แลก

ยิ้ม แชร์พอยต์” ชวนแฟนๆ ใช้ Facebook Frame บุพเพที่บิ๊กซี                               

แล้วตั้งเป็นภาพโปรไฟล์หรือโพสต์ลง Facebook พร้อมติด #บุพเพ                                                                

ที่บิ๊กซี #โพสต์แลกยิ้มแชร์แลกพอยต์ ลุ้นรับคะแนนบิ๊กพอยต์ 10 

พอยต์/สมาชิก และรับ 100 พอยต์/สมาชิก หากแต่งตัวตามธีม

บุพเพสันนิวาส ๒ และครีเอตเป็นวิดีโอผ่าน Reel หรือ TikTok  ไม่

พอ!! ร่วมเล่นเกม “บุพเพที่บิ๊กซี” โดยให้สแกน QR Code ใน Big 

C Line OA ลุ้นรับของรางวัล

มากมาย มูลค่ากว่า 5 ล้าน

บาท วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 31 

สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ ยัง

สามารถดาวน์ โหลด Wallpaper 

Theme บุพเพสันนิวาส ๒ 4 

versions ผ่าน Big C Line 

OA และ Exclusive Content 

for LINE Friends Only จาก

ภาพยนตร์บุพเพฯ ๒ ที่จะไม่เคย

เห็นที่ไหนมาก่อน เช่น 

ภาพเบื้องหลังการถ่าย

ทำา หรือภาพที่ไม่ได้

อยู่ในภาพยนตร์ ฟรี!! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ...•

และ ดาวน์นี่ และแอมบิเพอร์ แนะนำาผลิตภัณฑ์

ใหม่รับหน้าฝน ด้วย 3 ไอเทมเด็ดที่จะช่วยขจัดกลิ่นไม่พึง

ประสงค์จากผ้าอับชื้น พร้อมมอบกลิ่นหอมสดชื่นให้เสื้อผ้า

และเครื่องใช้ในบ้าน เริ่มต้นด้วย น้ำายาซักผ้าดาวน์นี่ แอนตี้

แบค มีส่วนผสมของสารแอนตี้แบคทีเรีย ทำาให้ผ้าสะอาด 

ขจัดกลิ่นอับจากแบคทีเรียสะสมจากต้นเหตุ ใช้คู่กับน้ำายา

ปรับผ้านุ่มดาวน์นี่ สูตรตากในที่ร่ม เพื่อความหอมสดชื่น

จากนั้น ให้ถือว่าเป็นเงินโบนัส

5.คิดว่าเงินบำานาญจะเพียงพอหลัง 

เกษียณ

คือรัฐมีกองทุนบำานาญให้แน่ แต่

ในการใช้จ่ายจริงหลังเกษียณ เงินก้อนนี้

อาจไม่เพียงพอที่จะทำาให้เราใช้ชีวิตได้ตาม

ปกติ ต้องอยู่แบบประหยัดมาก ถึงจะอยู่

ด้วยเงินก้อนนี้ ได้นาน ดังนั้น ควรวางแผน

หาเงินก้อนอื่นด้วย

น่ีเป็นเพียงแนวคิดเบ้ืองต้นในเรื่อง

การเกษียณอายุ ท่ีทำาให้ผู้วางแผนเกษียณ

ส่วนใหญ่มักเกิดความเข้าใจผิด ดังน้ันเรา

จึงควรต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำาความเข้าใจ

และเตรียมวางแผนรับมือให้พร้อมเพื่อลด

ความคลาดเคลื่อนในการวางแผนเกษียณได้.

ยาวนานยิ่งขึ้น ไร้กลิ่นอับ ผ้าหอมได้แบบไม่ง้อแดด และสเปรย์ฉีด

ผ้าหอมแอมบิเพอร์ สูตรแอนตี้แบค สำาหรับใช้งานกับผ้าที่ทำาความ

สะอาดยาก ทั้งโซฟาผ้า ผ้าม่าน พรม ผ้านวม ฯลฯ เพียงฉีดลงบน

เฟอร์นิเจอร์ผ้าและทิ้งไว้ให้แห้ง ผ้าก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่น ไร้กลิ่นอับ

จากแบคทีเรีย ...•

ปิดท้ายด้วย  ไทวัสดุ ส่งโปรโมชั่น “เปิดเมืองชล ท้าช็อป” 

มอบทั้งส่วนลดและคูปองเงินสด ให้ช็อปกันแบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม! จัด

มาให้ครบทุกแผนกเด็ด ทั้งสินค้ากลุ่มโครงสร้าง สินค้ากลุ่มเครื่องใช้

ไฟฟ้า สินค้าโซน DIY โอกาสดีๆ แบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ รีบพุ่งตัวไป

ที่ ไทวัสดุ สาขาบางแสน สาขาชลบุรี สาขาพัทยา สาขาบ่อวิน สาขา

ศรีราชา สาขาอมตะนคร สาขาบ้านฉาง และบีเอ็นบี โฮม สาขาพัทยา                                                                

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม–25 สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ ไทวัสดุยัง

ใจดี พี่นี้มีแต่ให้.. บริการส่งฟรี 30 กม. มูลค่า 300 บาท เมื่อซื้อสินค้า

กลุ่มตกแต่งบ้าน และโครงสร้างครบ 6,000 บาท/ใบเสร็จ หรือซื้อ

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ ซีอาร์ซี ไท

วัสดุ เล่นใหญ่ขนาด

นี้ คนชลบุรีพลาด     

ไม่ได้แล้ว! ติดตาม

ข้อมูลข่าวสาร พร้อม

รายละเอียดโปรโมชั่น

เพิ่มเติมได้ที่ www.

thaiwatsadu.com 

Facebook Fanpage: 

Thai Watsadu 

และ ไลน์ไอดี @

Thaiwatsadu หรือ

โทร.1308 ...•

พญ.เพ็ญชาญา 

อติวรรณาพัฒน์



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

พีพีทีวียิงสด ‘เดเอฟแอล ซูเปอรคัพ’ 30 ก.ค.นี้ 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 ระเบิดความมันสตอนรับฤดูกาล

ใหม กับศึกแชมปดวลแชมป เยอรมัน “เดเอฟแอล ซูเปอรคัพ 2022” 

แอรเบ ไลปซิก (แชมปเดเอฟเบ โพคาล) ปะทะ บาเยิรน มิวนิก (แชมป

บุนเดสลีกา) คืนวันเสารที่ 30 ก.ค.นี้ ตั้งแตเวลา 01.30 น. สําหรับศึก

ฟุตบอล “เดเอฟแอล ซูเปอรคัพ 2022” ถือเปนแมตชเชิงสัญลักษณ

ที่สงสัญญาณเตือนใหแฟนบอลไดรูตัววาความมันสของบุนเดสลีกา

ฤดูกาลใหมจะเริ่มตนขึ้นแลว ซึ่งในปนี้ 2 ทีมแชมปที่โคจรมาพบกัน

คือ แชมปหนาใหม “กระทิงหนุม” แอรเบ ไลปซิก ลงสังเวียนในฐานะ

แชมปเดเอฟเบ โพคาล 2022/23 โดยแชมปนี้ถือเปนเปนโทรฟใหญ

รายการแรกในประวัติศาสตรสโมสร จากการดวลยืดเยื้อกับไฟรบวรก

จนครบ 120 นาทีเต็ม แลวตัดสินดวยการดวลจุดโทษในฤดูกาลที่

ผานมา ในขณะที่อีกฝงคือแชมปหนาเกาที่ลงสังเวียนในศึกนี้มาถึง 

11 ฤดูกาล คือ “เสือใต” บาเยิรน มิวนิก แชมปบุนเดสลีกาทีมลาสุด 

เจาของสถิติแชมปลีกสูงสุด 32 สมัย แถมพกดีกรีแชมปซูเปอรคัพอีก 

9 สมัยมาขมคูแขงอีกดวย สําหรับแมตชนี้คงไมมีนักเตะคนไหนถูกจับตา

มองเทากับ “ซาดิโอ มาเน” อดีตแขงทีมหงสแดง ลิเวอรพูล ซึ่งตบเทา

ยายคายมาอยูในถ้ําเสือใต เพ� อพิสูจนตัวเองวาเขานั้นคือนักเตะระดับ

ท็อป และออกจากรมเงาของเหลาแขงสตารในทีมเกาเสียที ศึกครั้งนี้

มาเนจะโชวเทพใหแฟนๆ ไดเห็นสมใจไดหรือไม ไลปซิกหรือบาเยิรน

ที่จะเปนผูควาชัยชนะแรกของฤดูกาลไปครอง ลุนกันสดๆ ทางหนา

จอ คืนวันเสารที่ 30 ก.ค.นี้ ถายทอดสดบนหนาจอฟรีทีวี ทางพีพีทีวี 

เอชดี ชอง 36 รวมทั้งชมสดออนไลนไดทาง www.pptvhd36.com  

คนหาแชมปสนามที่ 7 ศึกมวยรอบเงินไชโย

กรุงเทพฯ • ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเช� อจํานําทะเบียนรถ เดินทาง

มาถึงสนามที่ 7 ในวันอาทิตยที่ 31 ก.ค.2565 นี้ ยังคงรวบรวมสุดยอด

มวยจากทั่วโลกทั้ง 4 คน เพ� อชิงชัยกันแบบคืนเดียวรูผล “พริกไทยดํา 

ศิษยปาโอ” ยอดมวยจอมตะลุยจากสระแกว ที่เคยมีประสบการณควา

แชมปมาแลวหลายสังเวียน, “อาเมียร อับดุลมุสลิมอฟ” ดาวรุงฟอรม

แรงจากแดนหมีขาวรัสเซีย ที่ผานสังเวียนมวยไทยสมัครเลนมาอยาง

โชกโชน, “โจเซฟ โมลนาร” มวยแขงดุ เจาของฉายา “ตะวันฉายแหง

สโลวาเกีย” หรือในนาม โจเซฟ จิตรเมืองนนท ดาวรุงแขงอันตราย 

จังหวะฝมือไมเปนรองใคร และ “แอนดรูว คาปูโร” มวยหมัดโหด

จากอเมริกา ที่ตะบันนักมวยไทยสลบคาหมัดมาแลวนับไมถวน ขณะ

ที่อีกคูไฮไลต กับศึกที่อาจจะจบลงแบบเคโอ เฉลิมทรัพย มวยจอมโหด

ทะเลคลั่ง ยอดมวยอาวุธหนัก อันตรายทั้งหมัดทั้งแขง ฟอรมกําลังสด

เขาใจเปนขวัญใจแฟนมวยชอง 8 ไฟตนี้จะพบกับ พารฮาม กีราติมาร

เคย มวยอาวุธหนัก จอมอันตรายจากอิหรานที่ผานเวทีมวยระดับโลก

มาแลวมากมาย นอกจากนี้ยังมีคูเดือดอีกหลายคู รวมเปนสักขีพยาน

ในการคนหาสุดยอดแชมเปยนรุน 60 กก.ของโลก ในศึกมวยรอบเงิน

ไชโย สินเช� อจํานําทะเบียนรถ และชมศึกมวยไทยปะทะตางชาติ ที่

ไดรับเสียงตอบรับจากคอมวยทั่วประเทศวาเปนอันดับ 1 แหงยุค ใน

รายการ ชอง 8 มวยไทยซูเปอรแชมป วันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2565 

เริ่มถายทอดสดเวลา 19.00 น. ทางชอง 8 กดหมายเลข 27 The King 

of Fighting Sport จากสังเวียนเดอะบาซาร เธียเตอร.

‘ซัวเรซ’ใกลซบนาซิอองนาลเตรียมบอลโลก
มอนเตวิเดโอ • หลุยส ซัวเรซ อดีตดาวดังของบารเซโลนาและลิเวอรพูลออกมาเปดเผยวา

ตกลงสัญญาเบื้องตนไดแลวสําหรับการกลับไปเลนให นาซิอองนาล สโมสร

แรกที่เขาเลนในระดับอาชีพ 3 เดือนกอนศึกฟุตบอล โลกรอบสุดทายที่

กาตารจะเปดฉาก

หลุยส ซัวเรซ กองหนาวัย 35 ป หมด

สัญญากับแอตเลติโก มาดริด ในฤดูกาลที่ผาน

มาและกําลังหาสโมสรใหม โดยซัวเรซซึ่งเปนดาวยิง

สูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอุรุกวัยกําลังเตรียมตัวที่จะ

เลนเวิลดคัพรอบสุดทายสมัยที่ 4

“กอนอ� นเลยผมอยากจะขอบคุณสําหรับ

ความรักอันยิ่งใหญจากแฟนๆ ที่สงใหผมและ

ครอบครัวในชวง 2-3 วันที่ผานมา” ซัวเรซ

กลาวผานวิดีโอที่ โพสตลงส� อสังคมออนไลน

จากบัญชีสวนตัวของเขา

เขายังกลาวดวยวาไมสามารถทําสิ่งที่เปน

ไปไมไดนี้ “การปฏิเสธความเปนไปไดที่จะกลับไป

เลนใหกับนาซิอองนาล และตอนนี้พวกเขาบรรลุขอ 

   ตกลงเบื้องตนกับสโมสรเรียบรอยแลว”

ทางดาน โฮเซ ฟูเอนเตส ประธานสโมสรนาซิอองนาลออกมาขอบ

คุณแฟนๆ ที่เปดตัวแคมเปญใหญบนส� อสังคมออนไลนเพ� อพยายามจะ 

 โนมนาวใหซัวเรซกลับมาเลนใหสโมสร

“พวกเรายังคงตองปรับรายละเอียดในสัญญากันเล็กนอย แตเขาจะ

เดินทางมาที่นี่ในสัปดาหที่จะถึงนี้แน�นอน”  ฟูเอนเตสกลาว

ซัวเรซเริ่มอาชีพของเขากับนาซิอองนาล โดยประเดิมแมตชแรกดวย

วัย 18 ป เม� อเดือนพฤษภาคม 2005 และหลังจาก 1 ฤดูกาลก็ยายไปโกรนิง

เกนในเนเธอรแลนด และอีกปถัดไปก็ยายไปอาแจ็กซ

จากนั้นเขาถูกจับตามองโดยลิเวอรพูล และหลังจากยายมาสวมเสื้อหงสแดง

เลนในพรีเมียรลีกได 3 ปครึ่งก็ยายไปบารเซโลนา ดวยคาตัวมากกวา 80 ลานยูโร

ซัวเรซประสบความสําเร็จอยางมากกับทีมในแควนคาตาลัน โดยควาแชมปลาลีกากับ

บารเซโลนา 4 สมัย และยูฟา แชมเปยนสลีกในป 2015 นอกจากนั้นยังชนะลีกสูงสุดของ

สเปนอีกครั้งในป 2021 กับแอตเลติโก มาดริด

กองหนาทีมชาติอุรุกวัยลงเลนเวิลดคัพครั้งแรกเม� อป 2010 ในการแขงขันที่แอฟริกาใต 

จากนั้นก็เลนฟุตบอลโลกรอบสุดทายมาทั้งในป 2014 และ 2018  ซึ่งการเซ็นสัญญา 3 เดือน

กับนาซิอองนาลเปนการเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลกรอบสุดทายที่กาตารปลายปนี้.

นกัดืม่ทีย่งัตดัสนิใจเลกิเหลาไมได ไมวาจะดืม่นอย ดืม่มาก ดืม่

หนักแบบเมาหัวรานํ้า นอกจากมีหลักฐานทางการแพทยยืนยันชัดเจน

แอลกอฮอลทาํใหเกดิอนัตรายตอสขุภาพรางกาย ทาํลายภมูคิุมกนั เพิม่

ความเสีย่งตดิโรคโควดิ 2.9 เทา ทาํใหอาการโควดิรนุแรงมากขึน้ ยงัมี

เรือ่งราวชวีติจรงิของเหยือ่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลทีก่ระตุนเตอืนภยัอนัตราย

ของเหลา

จากปญหาสรุานาํมาสูการจดัเวทเีสวนาเนือ่งในโอกาส “วนัเขา

พรรษา วนังดดืม่สรุาแหงชาต”ิ ป 2565 หวัขอ “แกะปม 4 ชวีติ...เหยือ่พษิ

สรุา (รนุแรง)” จดัโดยเครอืขายผูไดรบัผลกระทบจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

รวมกบั มลูนธิเิดก็เยาวชนและครอบครวั มลูนธิหิญงิชายกาวไกล มลูนธิิ

สือ่เพือ่สขุภาวะ สนบัสนนุโดยสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุ

ภาพ (สสส.) ภายในงานเปดพืน้ที่ใหผูไดรบัผลกระทบจากแอลกอฮอลมา

เปดเผยเรื่องราวชีวิตสุดสะเทือนใจผลพวงจากนํ้าเมาผาน 4 ประเด็น

ใหญอยางอาชญากรรม ปญหาสขุภาพจากการดืม่ อบุตัเิหตจุากเมาแลว

ขบั และความรนุแรงในครอบครวั หวงัใหเคสเหยือ่นํา้เมากระตุนเตอืน

อนัตรายของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล การดืม่ไมขบั การสกดันกัดืม่หนาใหม 

และหยดุแนวโนมการดืม่ในสงัคมไทยทีเ่พิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ซึง่ดเหลา

เขาพรรษาปนี ้สสส. รณรงคใช ‘ซเูปอรแมพอ พอแลวเหลาเบยีร’ เนน

สายสมัพนัธครอบครวั ชวนพอแมงดเหลาเขาพรรษา มาทาํกจิกรรมกบัลกู

ชยัพฤกษ มแีทง อาย ุ25 ป กลาววา เริม่หดัดืม่เหลาตัง้แตอาย ุ14 

ป เพราะไมอยากถกูรงัแกจากนกัดืม่ ทีพ่บเหน็ไดปกตใินชมุชน จากนัน้เขา

เรยีนอาชวีะ มเีพือ่นรุนพีด่ืม่และใชความรนุแรง รุนพี่ใหทาํอะไรพรอมทาํ 

ตองการเปนทีย่อมรบั จากกนิเหลา สบูบหุรี ่ไปสูยาเสพตดิครบ จนตองหยดุ

เรยีน ตดิเหลารนุแรง จีป้ลนหาเงนิซือ้เหลา จนอาย ุ17 ป เกดิจดุเปลีย่น

ในชวีติ นัง่กนิเหลากนั เขาใจผดิคดิวาคูอร ิใชปนยงิ จนถกูตาํรวจสกดัจบั 

ดาํเนนิคด ี3 คดีในคนืเดยีว

“เหลานาํพาตนมาอยูในคกุ ตอนนัน้ไมเหลอืใคร นอกจากแม จาก

นัน้เขาสูศนูยฝกและอบรมและเยาวชนบานกาญจนาภเิษก กระบวนการที่

นีท่าํใหเปลีย่นตวัเอง และทบทวนตวัเอง ทศันคตเิปลีย่น และสาํนกึผดิกบั

การกระทาํ เราเกอืบฆาลกู ฆาพอ หรอืเสาหลกัของครอบครวัคนอืน่ รวม

ถงึไดปรบัความเขาใจกบัแม สิง่เดยีวทีเ่ยยีวยาบาดแผลตวัเองได คอื กลบั

มาทาํประโยชนคนืใหสงัคม แบงปนประสบการณทีเ่คยกาวพลาด ฝากทกุ

ครอบครวัมเีวลาใหกบัลกูมากขึน้ ใหความรกัและความอบอุนทีเ่พยีงพอ 

อยากขวนพอแมเลกิเหลาเพือ่ตวัเองและครอบครวั เหลาเปนตนเหตผุลกั

ใหลกูหางจากครอบครวั” ชยัพฤกษ บอก

ในสวน เจษฎา แยมสบาย ประธานเครอืขายเหยือ่เมาแลวขบั กลาว

วา เปนเหยือ่สญูเสยีจากอบุตัเิหตถุนนทีเ่กดิขึน้จากความไมรบัผดิชอบตอ

สงัคมของคนทีเ่มาแลวขบัเมือ่ 22 ปกอน ตนและภรรยาจอดรถจกัรยายน

ยนตรอสญัญาณไฟจราจร หลงัเสรจ็จากขายของ โดยถกูชนจากดานหลงั

กอนรางจะถกูลากไปไกล 25 เมตร บาดเจบ็สาหสั สลบไป 3 วนั สวนภรรยา

นอนอยูไอซยี ูจากเสาหลกัครอบครวัมรีายไดประจาํ แตตองขายทรพัยสนิ

ทกุอยางเพือ่นาํเงนิมารกัษาตวั คูกรณยีอมจายเงนิเยยีวยาในวงเงนิ 1.5 

แสนบาท เราหมดเงนิรกัษาไปกวา 1.8 ลานบาท โดยไดรบัเงนิจรงิจากคู

กรณ ี4 หมืน่บาทในเดอืนแรก จากนัน้ตดิตอคูกรณีไมไดเลย

“ผมตองนัง่วลีแชร ตัง้แตหนาอกลงมาถงึเทาไรความรูสกึ ฆาตวั

ตายมา 5 ครัง้ เพราะไมอยากเปนภาระครอบครวั ไมสามารถทาํงานได 

ไมมจีะกนิ เคยขนาดไปนัง่ขอทาน จนวนัหนึง่ไดลกุขึน้สูอกีครัง้เพือ่ลกูสาว 

ไดมีโอกาสรวมงานกบัมลูนธิเิมาไมขบั เปลีย่นชวีติผม รูสกึตองมชีวีติอยู 

รวมเปนจติอาสาชวนคนเมาไมขบั มีโอกาสบอกเลาเรือ่งราวของเราเปน

อทุาหรณใหคนดืม่ไมขบั และเรยีนซอมโทรศพัทมอืถอื จนสามารถเปดราน

รบัซอมทีบ่าน จนมรีายไดเขามาบาง ทกุวนันีร้ณรงคเมาไมขบัมาตอเนือ่ง 

ขอใหกาํลงัใจกบัเหยือ่แอลกอฮอลในทกุดาน ปญหาทีเ่กดิขึน้จากเหลา มี

ผูไดรบัผลกระทบจากนํา้เมามากมาย เปนชวีติจรงิไมใชละคร พษิจากการ

ดืม่สรุามแีตโทษ อยากใหชวยยกระดบัจากวนังดดืม่สรุาแหงชาตเิปนวนังด

ดืม่สรุาโลก” เจษฎา กลาว

อกีชวีติทีส่ขุภาพพงัเพราะพษิสรุา จกัรพนัธ กลัน่เรอืงแสง กลาว

วา ดืม่เหลาตัง้แตอาย ุ17 รูสกึสนกุกบัเหลาและเพือ่น พอไดมงีานทาํ เทีย่ง

จบักลุมกนิเหลากนิจนเมา ดืม่จนตดิ เสยีการเสยีงาน กระทัง่ตองออกจาก

งาน เปลีย่นมาขบัจกัรยานยนตสงเอกสาร แวะดืม่ระหวางงาน ตกเยน็

กนิในชมุชน สขุภาพทรดุโทรม ไมกระฉบักระเฉง มอีาการมอืสัน่ เวยีน

หวั อาเจยีนเปนเลอืด ถายสดีาํ ทองบวมโต  ครอบครวัพาสงโรงพยาบาล 

รกัษาตวั 3 เดอืน หมอบอกเปนตบัแขง็ ตองหยดุดืม่เหลาเดด็ขาด ตดัสนิ

ใจเลกิเลย เพราะกลวัตาย แมจะมอีาการอยากดืม่ ไมมแีรง สบัสน ระบบ

ขบัถายรวน กวาจะผานชวงเวลานัน้มาได

“ปจจบุนัเลกิแลวยงัตองทกุขเพราะรางกายพงัไปจากเหลา ทกุวนั

นีย้งัทาํงานไมได กลายเปนภาระของแมทีต่องมาดแูล อยากใหทกุคนใช

โอกาสเขาพรรษานี ้ลด ละ เลกิเหลา โทษของสรุา เกดิผลเสยีตอรางกาย

รนุแรง ถาไมเจอกบัตวัเองจะไมรูเลย” จกัรพนัธ กลาว

นํา้เมาไมเพยีงทาํรายนกัดืม่ แตสงผลกระทบคนใกลตวัดวย นนัทิ

ยา พุมสวุรรณ เลาทัง้นํา้ตาวา ผานเหตกุารณเลวรายมา แตไมเคยลมื 

สามตีดิเหลา ทาํรายรางกายเราจนบาดเจบ็สาหสั ขนาดตนตัง้ครรภได 2 

เดอืน กถ็กูทาํราย แตกใ็หอภยั เพราะคาํวา “ครอบครวั” และคดิวา สามจีะ

เปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่เราและลกู แตไมไดผล กระทัง่เขาตดิคกุ เพราะเสพ

ยา เมือ่ถกูปลอยตวักอ็อกมาทาํรายอกี ครัง้นีร้นุแรงถงึขัน้ใชมดีแทง และ

ฟนมอืจนเสนเอด็ขาด ตนหนตีาย ญาตติามคนมาชวยจงึรอด จากนัน้ได

แจงความเอาผดิและไดรบัการชวยเหลอืจากมลูนธิหิญงิชายกาวไกล ตดัสนิ

ใจเลกิกบัเขา และเริม่ตนชวีติใหม สามีใหมชอบดืม่เหลาขาวทกุวนั ชวงโค

วดิตกงาน ซํา้ยงัไปขบัรถชนคนบาดเจบ็ รายไดไมพอจาย เมือ่เครยีดกด็ืม่

หนกัขึน้ บวกกบัความเครยีดสะสม กอนเขาผกูคอตายเมือ่ 7 เดอืนกอน 

หลงัจากทีต่นคลอดลกูไดไมกีเ่ดอืน ตอนนีอ้ยูกบัลกู

“เหลาเปนนํ้าเปลี่ยนนิสัย อยากฝากครอบครัวที่มีสมาชิกดื่ม

แอลกอฮอลเขามาจะกอความรนุแรงและความสญูเสยีที่ไมอาจเรยีกคนื

ได อยากใหรกัสขุภาพ ถาเลกิไมได กล็ด และคดิถงึครอบครวัใหมากทีส่ดุ” 

นนัทยิา กลาวในทาย

4 เหยือ่สรุาแชรชวีติจรงิ ขบัเคลือ่นงดเหลาเขาพรรษา

เจษฎา แยมสบาย ชัยพฤกษ มีแทง

จักรพันธ กลั่นเรืองแสง นันทิยา พุมสุวรรณ

หัวหิน • “มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา 

ประธานสโมสร “สิงหเจาทา” การทาเรือ 

เอฟซี พอใจหลังเห็นทุกคนมีโอกาสลงเลน

ในเกมอุนเคร� อง 2 นัด ระหวางเดินทางมา

เก็บตัวฝกซอมปรีซีซั่นที่หัวหิน ระบุทีมมี

ความพรอมมากขึ้น กอนลุยศึกรีโว ไทยลีก 

ฤดูกาล 2022-23

หลังจากที่ขุนพล “สิงหเจาทา” การ

ทาเรือ เอฟซี ทีมชั้นนําในไทยลีก 1 ไดยก

ทัพมาเก็บตัวที่หัวหิน จ.ประจวบฯ ตั้งแตวันที่ 

23-28 กรกฎาคมที่ผานมา พรอมมีโปรแกรม

อุนเคร� องลองทีม 2 นัด กอนเอาชนะไดทั้ง 

2 นัด โดยชนะหัวหิน ซิตี้ 5-0 และเอ็มเอช 

นครศรี เอฟซี 8-1

“มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา 

ประธานสโมสรสิงหเจาทา กลาววา “แปง

พอใจในภาพรวมทั้งหมดตลอดชวงเก็บตัว

‘ซัวเรซ’ใกลซบนาซิอองนาลเตรียมบอลโลก

2นัดยิง13ลูก‘มาดามแปง’แฮปป

‘สิงหเจาทา’พรอมลุยศึกไทยลีก

มาดามแปงกับบรรดานักเตะ

ที่หัวหิน เพราะเทาที่พูดคุยกับโคชสกอตต 

คูเปอร อยูตลอด ก็แจงวาการฝกซอมทุก

อยางเปนไปไดดวยดี และบรรยากาศในทีม

ตอนนี้ดีมาก ผูเลนเกาและใหมตางพยายาม

ปรับตัวและชวยเหลือกัน ทําใหตอนนี้เรามี

ความพรอมมากขึ้นเร� อยๆ กอนที่ฤดูกาลจะ

เริ่มตนขึ้น”

“สวนเกมอุนเคร� องทั้ง 2 นัด แปงคิด

วาเราใช โอกาสนี้ ไดคุมคามาก การเห็นทีม

เก็บชัยชนะไดถือเปนเร� องดี เพราะมีผลตอ

สภาพจิตใจ แตการเห็นทุกคนมีโอกาสลง

เลนดวยถือเปนประโยชนมากกวา เพราะ

อยางนอยเราได ใหทุกคนเรียกความฟต 

และพิสูจนตัวเองแบบเทาเทียมเพ� อเปนตัว

เลือกที่ดีของโคช ก็หวังวาทุกคนจะรักษา

มาตรฐานและทํางานหนักตอไป” มาดาม

แปง ซึ่งเดินทางไปใหกําลังใจทีมถึงหัวหิน

เชนกันกลาวปดทาย

สําหรับนักเตะ “สิงหเจาทา” การ

ทาเรือ เอฟซี จะกลับมาเตรียมทีมชวงโคง

สุดทายตอที่กรุงเทพฯ กอนประเดิมเปดบาน

พบกับ ลําพูน วอริเออร ในศึกรีโว ไทยลีก 

2022-23 วันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2565 

เวลา 19.00 น. ที่แพท สเตเดียม คลองเตย.

ชาริล ชัปปุยส กับแฟนบอลรุนจิ๋วที่มาขอ

ถายรูป

ฝรั่งเศส • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี 

นายกสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย เปด

เผยวา จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานไดสงนัก

ปนบีเอ็มเอ็กซทีมชาติไทยไปแขงจักรยานบีเอ็ม

เอ็กซชิงแชมปโลก รายการ “ยูซีไอ บีเอ็มเอ็กซ 

เรซซิ่ง เวิลด แชมเปยนชิพส” ระหวางวันที่ 26-

31 กรกฎาคม ที่เมืองน็องต ประเทศฝรั่งเศส 

ประกอบดวย “เอ” สิบตรีโกเมธ สุขประเสริฐ, “ฟา” 

สิบตรีหญิงชุติกาญจน กิจวานิชเสถียร, พลฯ สมคิด 

ฮาระตะวัน, นายเมธาสิทธิ์ บุญเสน�ห และนายวิชิต

พงษ มงคลศิริ รวมทั้งนักปนรุนจิ๋วของไทยอีก 2 คน 

ที่ไปแขงขันในระดับชาลเลนจ รุนอายุ 11 ป ไดแก 

“มีญา” ด.ญ.อนัญญา จารุเพ็ง จากทีมสมาคมกีฬา

แหงจังหวัดชัยนาท และ “แกรนด” ด.ช.ติณณ 

วิจิตรพงษา จากทีม Lake Cross

พลเอกเดชากลาววา ตนไดรับรายงาน

จาก “โคชบอส” นายอัถร ไชยมาโย ผูจัดการทีม

และผูฝกสอนนักปนทีมชาติไทย ลาสุด เม� อวันที่ 

28 กรกฎาคม “เอ” ส.ต.โกเมธ สุขประเสริฐ และ 

“ฟา” ส.ต.หญิงชุติกาญจน กิจวานิชเสถียร ซึ่งฝก

ซอมอยูที่ศูนยฝกจักรยานโลก (WCC) ในประเทศสวิต

เซอรแลนด ไดเดินทางโดยรถยนตมาสมทบกับบรรดา

นักปนทีมชาติอีก 3 คน ที่เดินทางจากประเทศไทย

เปนที่เรียบรอยแลว ไดแก พลฯ สมคิด ฮาระตะวัน, 

นายเมธาสิทธิ์ บุญเสน�ห และนายวิชิตพงษ มงคลศิริ 

ซึ่งทั้งหมดจะลงสนามฝกซอมรวมกัน จากนั้นในวันที่ 

29 กรกฎาคม จะมีการประชุมผูจัดการทีม และจะ

ทําการแขงขันรอบแรกในวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา

นี้นักปนทีมเอ็มเอ็กซทีมชาติไทยมีความฟตสมบูรณ 

ไมมีอาการบาดเจ็บ พรอมที่จะลงแขงขันทุกคน

“ตามที่ผมไดเรียนใหแฟนกีฬาจักรยานไดรับ

ทราบวา นักปนไทยชุดนี้ตองเจอศึกหนัก ลงชิงชัย

นักปนระดับโลกทั้งจากทวีปยุโรปและอเมริกา โดย

นักปนชาย 3 คน ไดแก โกเมธ, เมธาสิทธิ์ และ

สมคิด จะลงแขงขันในรุนอายุไมเกิน 23 ป ซึ่งมี

นักกีฬาลงทะเบียนไว 60 คน ในจํานวนนี้มีญี่ปุน 

2 คน และอินโดนีเซีย 2 คน สวนวิชิตพงษจะลง

แขงขันรุนเยาวชนชายอายุ 17-18 ป รุนนี้มี 61 คน 

มีนักปนเอเชียจากญี่ปุนและอินโดนีเซีย ชาติละ 

1 คน ขณะที่ชุติกาญจนจะลงแขงขันรุนประชาชน

หญิง มีนักกีฬา 27 คน โดยชุติกาญจนเปนนักกีฬา

จากทวีปเอเชียเพียงคนเดียว ถึงแมวานักปนไทย

จะเจองานหนัก แตเปนการวัดศักยภาพของตัวเอง

กับนักกีฬาระดับโลก รวมไปถึงเปดโอกาสในการ

เก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปกเกมส 2024 

ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกดวย” พลเอกเดชากลาว

ในสวนของนักปนรุนจิ๋ว 2 คน คือ “มีญา” 

ด.ญ.อนัญญา จารุเพ็ง กับ “แกรนด” ด.ช.ติณณ 

วิจิตรพงษา ก็สรางผลงานน�าพอใจในการลงแขงขัน

จักรยานประเภทชาลเลนจ ในรุนอายุ 11 ป เม� อวัน

‘โกเมธ-ชุติกาญจน’สูศึกBMXโลกที่ฝรั่งเศส

พุธที่ 27 กรกฎาคมที่ผานมา โดยในรอบกอนรอง

ชนะเลิศ ด.ช.ติณณเขาเสนชัยอันดับที่ 5 ตกรอบไป

อยางน�าเสียดาย สวน “มีญา” หลานสาวของ “ปอ” 

ธนพล จารุเพ็ง ผานเขารอบกอนรองชนะเลิศ แต

เขาเสนชัยเปนอันดับ 5 พลาดการเขารอบรองชนะ

เลิศไปเพียงนิดเดียว. 

“เอ” ส.ต.โกเมธ สุขประเสริฐ นักปนทีมชาติไทย ลงฝกซอมสนามแขงขันจริงเปนวันแรก เม� อวันที่ 28 

ก.ค.65 กอนลงสูศึกจักรยานบีเอ็มเอ็กซชิงแชมปโลกรายการ “ยูซี ไอ บีเอ็มเอ็กซ เรซซิ่ง เวิลด แชม

เปยนชิพส” ที่เมืองน็องต ประเทศฝรั่งเศส
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บ้านและสวนแฟร์ 

Midyear 2022

งาน “บ้านและสวนแฟร์ มิดเยียร์” 

ที่มีระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2565 

ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98–104 เวลา 

09.30–21.00 น. ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ 

“Garden Exploration” ซึ่งมาจากการที่

คนเกิดความสนใจเรื่องต้นไม้และเข้าไป

เรียนรู้เทคโนโลยีเชิงลึกในเรื่องการปลูก 

การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา ไปจนถึง

การออกแบบจัดสวนในบ้านได้ด้วยตัว

เอง Garden Village หมู่บ้านเล็กๆ รวมไอ

เดียสำาหรับคนรักต้นไม้ รวมผู้เชี่ยวชาญ

ด้านต้นไม้ พืชพรรณ และการเกษตร

สมัยใหม่หลากหลายแขนง, “PETS 

PLAYGROUND” มีคอนเทนต์ต่างๆ ที่จะ

มอบความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่สำาคัญมี

กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น Workshop 

ทำาปลอกคอให้น้องหมาน้องแมว, วาด

ภาพสัตว์เลี้ยง, my home กลับมาอีก

ครั้ง ในครั้งนี้ ได้หยิบยกเอามุมสุดรกใน

บ้านอย่าง ครัว โต๊ะกินข้าว ห้องงาน

ช่าง มาจัดโชว์ไอเดียและเทคนิคในการ

จัดการกับพื้นที่อย่างไรให้บ้านที่เรารัก

น่าอยู่ขึ้นไปกว่าเดิม พร้อมมีกิจกรรม

เวิร์กช็อปแบบจัดเต็ม, room Betterism  

Design Award เพราะเราเชื่อว่า ดีไซน์

ที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ จึง

จัดการมอบรางวัลเพื่อส่งแรงกระเพื่อม

ต่อวงการออกแบบและคนทั่วไป ภายใต้

ธีม RE-BALANCE รางวัลที่มุ่งให้ความ

สำาคัญกับ “แนวคิดความยั่งยืนที่สมดุลกับวิถี

ปัจจุบันของโลก” นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราว 

อื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ อาทิ Garden 

of Ideas, Explorers Zone, Garden Design 

Contest, Green Oasis Relax Zone และ 

Art &amp; Craft งานดีไซน์ โซนยอดฮิต 

ที่คนรักงานทำามือไม่ควรพลาด.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กมโลกอีกใบที่ เต็มของผู้ เล่นที่ทั้ง

สร้างความสนุกสนาน มิตรภาพ 

ความโกรธ เปรียบเสมือนดาบสอง

คมที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ในอีกมุมสำาหรับ

ผู้ออกแบบเกมถือเป็นความท้าทาย ที่ต้องใช้

ทักษะ ความรู้ ความชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การออกแบบ การวางแผน การคิดคำานวณ 

การเขียนโปรแกรม ซึ่งในสังคมปัจจุบันถือว่า

มีการเปิดกว้างและให้การยอมรับ จนมีหลาย

มหาวิทยาลัยเปิดเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการ

ออกแบบเกม เพราะเกมนอกจากจะสร้าง

ความสนุก ฟาดฟันกันระหว่างตัวละครและ

เทคโนโลยี ยังสามารถออกแบบสังคม สอด

แทรกเรื่องราวความรู้ หรือวัฒนธรรมได้อีกด้วย

แม้แต่กรมศิลปากรก็จัดการแข่งขัน

สร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรม FIT Game 

Jam 2022 (Fine Arts Game Jam) โดยร่วม

กับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดย

หวังให้เกมเป็นสื่อการรู้จัก เข้าใจ มรดกทาง

วัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่ง

หากไปศึกษา คิดการออกแบบเกมมรดกทาง

วัฒนธรรม ก็จะเข้าใจความเป็นวัฒนธรรมไทย

ดียิ่งขึ้น ล่าสุดผลการแข่งขันได้ออกมาแล้ว 

จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 16 ทีม ซึ่งทุกทีม

จะต้องพัฒนาเกมจากโจทย์ BACK TO THE 

FUTURE ในระยะเวลาที่กำาหนด 48 ชั่วโมง 

เพื่อสร้างสรรค์เกมที่มีการนำา Soft Power ด้าน

วัฒนธรรมมาเป็นแนวคิดหลักในการคิดและ

พัฒนา ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่

และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย

สำาหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Siam 

Majestic รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม 

Borrow time Tactic และรองชนะเลิศอันดับ

ที่ 2 ได้แก่ ทีม VR ยังมีรางวัลขวัญใจ Gamer 

ได้แก่ ทีม Garuda Office รางวัล The Gamer 

Must go on ได้แก่ ทีม Golden River Valley 

และทีม Sangkhalok

กิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรม

ศิลปากร กล่าวว่า จากการที่กรมศิลปากรได้

รับรางวัลที่ 5 ในการแข่งขันระดับโลก The 

Cultural Heritage Game Jam จากงาน Global 

Game Jam (GGJ) ที่จัดขึ้น ณ สหรัฐอเมริกา 

จึงเป็นอีกก้าวที่สำาคัญของการนำา Soft Power 

ด้านวัฒนธรรมมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ ตาม

วิสัยทัศน์ ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ

วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาท

นำาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย

มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การศึกษา และภาคเอกชน สืบสาน รักษาและ

ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่

อย่างยั่งยืนสู่เยาวชนรุ่นต่อไป

ทีม‘Siam Majestic’คว้าชนะเลิศเวที‘FIT Game Jam 2022’ 

เกมต่อสู้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ไทย

เ

วิรยาร์ ชำานาญพล ผู้อำานวยการ 

กลุ่มระบบสารสนเทศมรดกโลกศิลปวัฒน 

ธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลป

วัฒนธรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า สำาหรับ

การแข่งขันนี้เป็นการต่อยอดมาจากการได้

รับรางวัลภายในงาน Global Game Jam 

สหรัฐอเมริกา เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กและเยาวชน ภายใต้ โจทย์ BACK TO 

THE FUTURE เพราะจุดประสงค์ต้องการให้

เด็กและเยาวชนได้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวใน

อดีตของไทย พร้อมกับการเติบโตที่ได้รู้จักราก

เหง้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน 

วรรณคดี และสื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มคนในวัยนี้ ได้

ง่ายคือ เกม นี่จึงเป็นหนึ่งในการพัฒนาต่อยอด

ทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วิรยาร์กล่าวต่อว่า สำาหรับกรอบระยะ

เวลาที่กำาหนดไว้ 48 ชั่วโมง มีการแบ่งโซน

สำาหรับการพักผ่อน รวมถึงมีพี่เลี้ยงจากทีม

งานดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เข้าแข่งขันก็ต้อง

บริหารเวลา พร้อมกับการนอนให้เพียงพอ 6- 

8 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในการหาข้อมูลทางกรม

ศิลป์ก็ได้สนับสนุนข้อมูลในเว็บไซต์ เพราะ

เป็นอีกแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เราอยาก

จะส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลนำาไปใช้

ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย อย่างในการ

แข่งขันนี้หลายๆ ทีมไอเดียดีมาก ทั้งการศึกษา

วรรณกรรม รามเกียรติ์ เพื่อนำามาสร้างเกม

การสร้างเกมเกี่ยวกับสังคโลก

“แม้ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันครั้งแรก 

แต่มีผู้เข้าแข่งขันให้ความสนใจจำานวนมาก 

หนึ่งในนั้นคือทีม New World ที่มีอายุเพียง 

11 ขวบ และมีมุมมองในการทำาเกมรวมไป

ถึงคอนเซ็ปต์ที่ดี จนผู้ ใหญ่หลายคนที่ ได้ฟัง

ก็ยังให้การยอมรับกับแนวคิดของทีมนี้ ซึ่งผู้

ปกครองให้การสนับสนุนดีมาก จึงตัดสินใจให้

เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้เกมที่ได้ถูกผลิตขึ้นในการ

แข่งขันทางกรมศิลป์ก็จะนำามาต่อยอดพัฒนา

ให้สู่ผู้เล่นต่อไป” วิรยาร์กล่าว

ด้านผู้เข้าแข่งขัน ภูรี แพงมา ตัวแทนทีม 

Siam Majestic รางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า ได้เรียน

ในสาขาเกี่ยวกับการออกแบบเกม จึงอยาก

หาประสบการณ์ในการทำาเกมเพื่อจะพัฒนา

ทักษะ ซึ่งเวทีนี้นับว่าท้าทายอย่างมาก เพราะ

โจทย์ที่ได้รับทำาให้เราต้องคิดและหาข้อมูลเกี่ยว

กับวัฒนธรรมในอดีตเพื่อจะนำามาบอกเล่าใน

ปัจจุบันและอนาคต ทำาให้เราได้รับความรู้ไปใน

ตัวด้วย ส่วนแรงบันดาลใจของทีมมาจากความ

ชื่นชอบนักรบในอดีตของไทย ไม่ว่าจะเป็นพระ

มหากษัตริย์ หรือวีรชน จึงได้นำาบุคคลเหล่านี้

มาอยู่ในเกมที่อยู่ในโลกอนาคต หรือปัจจุบัน 

เพราะคอนเซ็ปต์ของเกมคือ ในอนาคตจะมี 

เอเลียนมาบุกโลกและเอาชนะหลายๆ ประเทศ 

จนมาที่ประเทศไทย ก็เหลือเพียงไม่กี่จังหวัด 

จึงต้องเรียกนักรบวีรบุรุษไทยมาทำาสงครามกับ

เอเลียน เพื่อป้องกันเมืองหลวงจากการรุกราน

ของเอเลียน ซึ่งตัวละครที่เลือกนำามาสร้างใน

เกมคือ พระนเรศวร เพื่อต่อสู้กับเอเลียน จึงได้

สร้างเกมประเภท 2D Side Scrolling ที่จะต้อง

ใช้การต่อสู้เพื่อให้ผ่านด่านต่างๆ ในเกมยังสอด

แทรกความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำาคัญในจังหวัด

ต่างๆ หรือตัวละครด้วย

ปรเมษฐ์ แก้วประดับ ตัวแทนทีม  

Borrow Time Tactic รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

บอกว่า แรงบันดาลใจในการสร้างเกมคือเรื่อง

เกี่ยวกับนรกและสวรรค์ ที่เป็นความเชื่อแบบ

ไทย และได้สร้างตัวละครแบ่งเป็นฝั่งสวรรค์

คือ หนุมาน ฝั่งนรกคือ ยมบาล จุดเด่นของ

เกมคือการยืมเวลาจากอนาคตมาใช้ ผู้เล่นจะ

ได้ใช้ทักษะในการวางแผน และสามารถเลือก

ตัวละครที่มีคาแรกเตอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นเกมแนว

เทิร์นเบส โดยจะมีผู้เล่นสองฝั่ง ดังนั้นจะไม่

สามารถเข้าโจมตีได้อย่างอิสระ แต่จะต้องรอ

จนถึงคิวของฝั่งเราบังคับ ถึงจะกำาหนดการ

กระทำาของตัวละครได้ แม้ว่าจะยังเป็นเดโม่ 

เราก็จะพัฒนาต่อไป

ชาตรี ครองสิริวัฒน์ ตัวแทนทีม Flick 

The Archeologist รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เล่า

ว่า ได้สร้างเกมที่ผู้เล่นสามารถเล่นในระบบ VR 

ซึ่งเป็นเกมเสมือนจริง โดยแรงบันดาลใจคือ

การได้ย้อนเวลากลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ในอดีต โดยแนวเกมจะเป็นการไขปริศนา มี

แอกชั่นบ้าง โดยฉากภายในเกมคือ วัดสระศรี 

ซึ่งเป็นมรดกโลกของ จ.สุโขทัย ผู้เล่นก็จะต้อง

ไขปริศนาในการนำาสิ่งของชิ้นนั้นกลับสู่สถาน

ที่เดิม ระหว่างนั้นก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ผู้เล่น

ได้รู้จัก อาทิ พระพุทธรูปองค์ เจดีย์ทรงระฆัง

ที่มีทั้งมาจากศิลปะลังกา และศิลปะจากยุโรป 

เป็นต้น ถือว่าเป็นเวทีที่ดีมาก และอยากจะให้

เกิดเวทีแบบนี้เยอะๆ ในประเทศไทย.

ทีม Siam Majestic

ทีม Borrow Time Tactic ทีม Flick The Archeologist

ผู้เข้าร่วมแข่งขันใน FIT Game Jam 2022

บรรยากาศในระหว่างสร้างเกมวัยจิ๋วแต่ใจสู้ พ่อแม่พร้อมสนับสนุน ผู้เข้าแข่งขะมักเขม้นสร้างเกมอย่างจริงจัง

กรุงเทพฯ • อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ยืนยันห้ามจัดกิจกรรมรับน้องอย่างเด็ด

ขาด ตั้งแต่มีโควิดระบาดห้ามจัดกิจกรรม

รับน้องทั้งในและนอกสถานที่มาเป็น

เวลา 2 ปีแล้ว ส่วนกรณีรุ่นพี่ทำาร้ายรุ่น

น้อง ไม่ใช่เรื่องรับน้อง แต่เป็นความขัด

แย้งส่วนตัว  

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการ 

บดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าจากกรณีที่มี

ข่าวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรุ่นพี่

รุมทำาร้ายร่างกายและข่มขู่ เพราะไม่

พอใจในการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม

กิจกรรมรับน้องนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัย

ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้ดำาเนินการ

ติดตามสอบถามจากนักศึกษาคู่กรณี พบ

ว่าปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับ

น้องแต่เป็นปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา

ทั้งสองฝ่าย แต่ที่นักศึกษารุ่นน้องได้รับ

บาดเจ็บนั้น เป็นเพราะบุคคลภายนอกที่

อยู่ในเหตุการณ์ได้เข้ามาทำาร้ายร่างกาย 

ซึ่งเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ผู้อำานวย

การกองพัฒนานักศึกษา ดำาเนินการแจ้ง

ความดำาเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับบุคคล

ภายนอกที่มาทำาร้ายร่างกายนักศึกษา

ของ มทร.ธัญบุรี ในส่วนนักศึกษาคู่กรณี

ที่มีการทะเลาะวิวาท คณะวิศวกรรม 

ศาสตร์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปดูแล

นักศึกษาทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรับ

น้องที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีจะให้ความ

สำาคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้าง

ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใช้

ความรุนแรงซึ่งเป็นค่านิยมที่ล้าสมัย แต่

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัย

ได้ประกาศกับนักศึกษาห้ามจัดกิจกรรม

รับน้องอย่างเด็ดขาดทั้งในและนอก

สถานที่ หากมีการฝ่าฝืนจะดำาเนินการ

ทางวินัยกับนักศึกษาอย่างหนัก รวมถึง

หากพบพฤติกรรมเข้าข่ายการรับน้อง 

สามารถแจ้งได้ที่เพจกองพัฒนานักศึกษา 

www.facebook.com/sd.rmutt หรือ

โทร. 0-2549-4022.

ศึกษาธิการ • “สมปรารถนา” ที่ปรึกษา

คนใหม่ของ “รมว.ศธ.” สนใจโครงการ

อาชีวะอยู่ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ ยัน

ตั้งใจเป็นอีกแรงดึงเด็กที่หลุดระบบการ

ศึกษากลับเข้ามาเรียน แต่ยังไม่ได้คุยตรี

นุชว่าจะมอบงานอะไรให้ทำา

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิด

เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับมอบนโยบายจาก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ว่าจะ

ให้ปฏิบัติงานเรื่องใดเป็นพิเศษ เข้าใจว่า

ภารกิจท่านแน่นมาก ประกอบกับในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรด้วย แต่คาดว่าน่าจะได้พูดคุยกันใน

เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามเบื้องต้นตนค่อนข้าง

สนใจนโยบายโครงการอาชีวะอยู่ประจำา 

เรียนฟรี มีอาชีพ ของสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพราะ

นอกจากจะเป็นการดึงเด็กที่หลุดระบบ

การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่ครอบครัว

ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจได้รับผล 

กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้กลับเข้ามา

เรียนสายอาชีพแล้ว อีกด้านหนึ่งถือว่าเรา

ได้ผลิตกำาลังคนในสาขาที่ขาดแคลนและ

เป็นความต้องการของตลาดด้วย  

นางสาวสมปรารถนากล่าวต่อว่า 

ทั้งนี้ตนยังให้ความสนใจที่จะเข้ามาช่วย

ผลักดันนโยบายของ รมว.ศธ. โครงการ

พาน้องกลับมาเรียน เพราะตนค่อนข้าง

ถนัดกับการทำางานที่เกี่ยวกับเด็กๆ พอ

สมควร อีกทั้งที่ผ่านมาก็เห็นเด็กที่หลุด

ระบบการศึกษา ทำาให้ต้องเสียโอกาสใน

ชีวิต ดังนั้นจึงต้องการเข้ามาช่วยผลักดัน

นโยบายดังกล่าวอีกแรงหนึ่ง นอกจาก

นี้ตนยังสนใจภารกิจของสำานักงานส่ง

เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งนอกเหนือจะ

เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ

ประชาชนทุกช่วงวัยแล้ว ยังส่งเสริมการ

สอนอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย  

“คิดว่าในเร็ววันนี้คงได้พูดคุยกับ 

รมว.ศธ. ว่าจะให้ดิฉันรับผิดชอบดูแล

สโคปงานในเรื่องใดบ้าง อย่างงานที่เกี่ยว

กับการเพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพก็ถือเป็น

เรื่องที่สำาคัญ และสอดรับกับนโยบายของ

รัฐบาล ซึ่งหลังการพูดคุยรับนโยบายจาก

นางสาวตรีนุชแล้ว ดิฉันคงได้มีโอกาสไป

หารือเรื่องนี้กับทาง สอศ. และสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ว่าจะช่วยกันผลักดันนโยบายต่างๆ เหล่านี้

อย่างไรต่อไป” ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • สพฐ.ชง ก.ค.ศ. ขอคืน

อัตราเกษียณ 1.7 หมื่นอัตรา ยันบรรจุ

ภายใน 1 ต.ค. เพราะมีผู้ที่ผ่านการคัด

เลือกในการสอบครูผู้ช่วยอยู่ในมือไว้

แล้ว  ยันเปิดเทอมวันที่ 2 พ.ย. มีครูผู้

สอนครบชั้นแน่

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มอบนโยบาย

ให้แก่ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาทั่วประเทศให้เตรียมความ

พร้อมสำารวจจำานวนโรงเรียนขนาดเล็ก

ในพื้นที่ที่ขาดครูหรือผู้บริหารโรงเรียน 

หรือมีครูและผู้บริหารโรงเรียนที่จะ

เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม

นี้ ว่ามีจำานวนกี่แห่ง เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการจัดสรรหานั้น ขณะนี้ สพฐ.

ได้สรุปตัวเลขผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมี

ทั้งตำาแหน่งผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้บริหาร

1ต.ค.มีครูบรรจุใหม่1.7หมื่นอัตรา
‘อัมพร’เผยเป็นการคืนอัตราเกษียณสพฐ.ทำาเรื่องชงก.ค.ศ.ให้เห็นชอบแล้ว

มทร.ธัญบุรีแจง‘รับน้อง’

ห้ามจัด2ปีตั้งแต่มี โควิด

‘สมปรารถนา’ไฟแรงสนใจอาชีวะเรียนฟรีอยู่ประจำา

อัมพร พินะสา

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำานวน

กว่า 17,000 อัตรา โดยทั้งนี้ สพฐ.ได้

ดำาเนินการเสนอขอให้คณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) คืนอัตราเกษียณทั้งหมด 

เพื่อที่ สพฐ.จะได้ไปดำาเนินการจัดสรร

อัตรากำาลังครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ

อื่นๆ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

“ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่า เมื่อ ก.ค.ศ. 

อนุมัติอัตราเกษียณตามที่ สพฐ.ได้

ดำาเนินการขอไปเมื่อไร เราก็สามารถ

บรรจุครูทดแทนอัตราเกษียณได้ทันใน

วันที่ 1 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน เนื่องจาก

ขณะนี้เรามีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในการ

สอบครูผู้ช่วยไว้อยู่แล้ว ซึ่งตามขั้นตอนก็

จะต้องพิจารณาเรื่องการขอย้ายของครู

ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเรียกบรรจุตาม

ตำาแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ผมยันยืนว่าการ

เปิดภาคเรียนที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน

นี้ นักเรียนจะมีครูผู้สอนครบชั้นอย่าง

แน่นอน” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

มอบกระเป๋านักกีฬาพาราเกมส์ • สุพร วัธนเวคิน  ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน

ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) 

มอบกระเป๋าเดินทาง จำานวน 510 ใบ รวมมูลค่ากว่า 4.7 ล้านบาท ให้แก่ทีมนักกีฬา

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเดินทางไปร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ 

และกีฬาตำารวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโลก โดยมีคุณไมตรี คงเรือง เลขาธิการและ

ประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาคนพิการ และพันตำารวจโทสุริยะ พ่วงสมบัติ รองผู้กำากับ

สืบสวน บก.ตม.1 เป็นผู้รับมอบ. 



าเป็นห่วงกว่าท่ีคิด สำาหรับ บรูกลิน เบ็กแฮม ลูกชาย

คนโตของวิกตอเรีย กับเดวิด เบ็กแฮม เพราะมีคน

ดันขนาดน้ีแล้วยังไม่รู้จะเลือกทางไหนสำาหรับอาชีพ 

ฟุตบอลก็ไม่ชอบ  เป็นศิลปินก็ไม่เอา ถ่ายภาพก็เหมือนจะเบื่อ

แล้ว สายแฟช่ันก็อาจไม่ใช่ทาง แม้แต่การเป็นแอมบาสเดอร์ให้

กับแบรนด์เส้ือผ้าดังอย่าง Superdry ตอนน้ีก็จบเห่เรียบร้อย

มีรายงานว่า วิกตอเรีย เบ็กแฮม  รู้สึกผิด รวมถึงผิดหวัง

กับข่าวท่ีลูกชายคนโตของเธอ บรูกลิน เบ็กแฮม โดนปลดจาก

การเป็นแบรนด์แอมฯ ของ “ซูเปอร์ดราย” อย่างกะทันหัน

บรูกลิน วัย 23 ได้มาเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์

แฟช่ันรายน้ีเมื่อปีท่ีแล้ว แต่ตัวแทนของบริษัทเมื่อเร็วๆ น้ีกล่าว

ว่า ทางซูเปอร์ดรายตัดสินใจท่ีจะร่วมงานกับผู้ท่ีมีทักษะ มีจุด

แข็งท่ีแตกต่างสำาหรับซีซ่ันใหม่

ข่าวน้ีเกิดข้ึนไม่ก่ีเดือนหลังจากบรูกลินเพ่ิงแต่งงานกับนิ

โคลา เพลตซ์ วัย 27 กล่าวว่า ทำาให้วิกตอเรีย คุณแม่วัย 48 

รู้สึกผิดหวังและเสียใจกับลูกชาย

ว่ากันว่า เธอเองท่ีพยายามช่วยบรูกลินให้ได้สัญญาเป็น

แบรนด์แอมฯ ซูเปอร์ดราย เพื่อเพ่ิมโปรไฟล์ให้กับลูกชายคนน้ี 

ซ่ึงจะต้องเป็นประโยชน์ต่อโปรเจ็กต์ต่างๆ ของเขาเองในอนาคต

มีคนกล่าวว่า เขาปฏิเสธท่ีจะถ่ายงานและแคมเปญหลาย

ตัวท่ีทางซูเปอร์ดรายขอมา แหล่งข่าวอ้างว่าเป็นเพราะมันไม่

สะดวกกับตารางงานของเขา 

บรูกลินเคยพยายามลองแล้วหลายอย่าง ท้ังฟุตบอล การ

ทำาอาหาร การถ่ายภาพ แต่ทุกความพยายามก็หมดไปมลายไป 

ซ่ึงกล่าวกันว่าเป็นส่ิงท่ีวิกตอเรียผิดหวังมาก

“วิกตอเรียกับเดวิดพยายามอย่างหนักมากท่ีจะช่วยให้

เขาเจอส่ิงท่ีใช่ แต่มันกลับมีแต่ความผิดหวังเมื่อเห็นบรูกลินท้ิง

โอกาสเหล่าน้ันไป”

ข่าวดีตรงท่ีบรูกลินพยายามปรึกษาเรื่องอาชีพกับพ่อแม่

ตลอด บางทีโฟกัสของเขาตอนน้ีเปล่ียนไปอีก เมื่อมีข่าวว่า นิโค

ลา ภรรยาของเขากำาลังดันเขาให้ปรึกษาการทำาธุรกิจกับพ่อ ซ่ึง

ก็คือนักธุรกิจใหญ่ เนลสัน เพลตซ์.

ไม่ทักใครดีกว่าช่างเขา เพราะว่าก็ไม่ได้เล่นละครแล้วนี่ ซึ่งท่าน

หนึ่งที่ติดอยู่ในใจของนิ้งนะคะ ก็คือพี่นก จริยา เขาก็เหมือนเขา

เหล่มา เราก็เหล่กลับ แต่เราทำาแบบไม่ทักดีกว่า เพราะกลัวทักแล้ว

แบบหน้าแตก พี่นก จริยาคะ นิ้งกราบขออภัยนะคะ นิ้งไม่ลืมว่า

นิ้งทำาไม่น่ารักกับพี่ นิ้งขอโทษนะคะ”

ซึ่งหลังจากที่ทางรายการได้ตัดคลิปบางช่วงบางตอนไป

โปรโมต และฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หนึ่งในพิธีกร

ของ Club Friday Show ได้นำาไปโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่ง

ทางนก จริยาก็ได้เข้ามาเห็นคลิปดังกล่าวเลยได้เข้าไปคอมเมนต์ว่า  

‘วิกตอเรีย’ผิดหวังSuperdryตัดบรูกลิน

รั้งแรกในรอบ 18 ปี 

ที่ นิ้ง-ณิชชยาณัฐ ศิริ

พงศ์ปรีดา กลับมาออก

หน้าจออีกครั้ง ในรายการ 

Club Friday Show ผลิตโดย 

CHANGE2561 โดยมาเปิดเผย

เรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอก

ทุกมุม พร้อมยอมรับเคยทำาตัว

ไม่น่ารัก ไม่ทักผู้ โดยสารที่

เคยทำางานร่วมวงการเดียวกัน 

เพราะกลัวทักแล้วหน้าแตก

อีกฝ่ายจะไม่คุยด้วย และมีคน

หนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจ จนอยาก

ขอโทษผ่านทางรายการคือ 

นก-จริยา แอนโฟเน่  

“18 ปีที่ไม่ได้ออก

รายการ ไม่ได้ออกทีวีมันมี

ความคิดถึงการแสดงไหม ไม่มี

เลยค่ะ มีความสุขกับการที่เราได้ทำางานบนเครื่องบิน นักข่าวท่าน

หนึ่งพูดกับนิ้งว่า นิ้งยิ้มกว้าง หัวเราะมากกว่าตอนที่นิ้งเป็นนัก

แสดงอีก ทำางานก็เจอผู้ โดยสารหลายรูปแบบ และก็เคยได้ยินคำา

พูดว่า ดาราตกสวรรค์ พูดให้ได้ยิน พอพูดเสร็จเรียบร้อย แล้วเขา

ก็หันไปพูดกับเพื่อนเขาได้ด่าดารา ทำางานมาก็ร้องไห้อยู่หลายครั้ง 

ร้องไห้หนักมาก คนกระชากแขนแรงมาก คุณแยกผู้ โดยสารไม่ได้

เหรอ คุณต้องไปลาออก 

และเคยเจอผู้ โดยสารที่เราเคยรู้จักและทำางานร่วมด้วย พอ

เราเจอบางทีเราก็สวัสดี เขาก็ไม่อยากจะคุยด้วย ไม่อยากจะมอง 
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11บันเทิง

‘ฉลอง’กับฝันในบั้นปลาย?

00,000,000 บาท

เป็นตัวเลข-ยอดเงินท่ีกำาลังพูดกันอ้ืออึงอยู่ในขณะน้ี ซ่ึง

ก็ไม่ใช่เงินโกง เงินยึดจากนักการเมืองคนไหน หากแต่

เป็นเงินของผู้หลุดพ้น “ตัวกู-ของกู”..

คือ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของ

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำากัด ผู้ผลิต “ฮาตาริ” พัดลมย่ีห้อดัง!  

ท่ี ได้มอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพ่ือ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำานวน 

160,000,000 บาท 

สมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 

จำานวน 300,000,000 บาท และสมทบทุนโครงการอาคารโรง

พยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี จำานวน 440,000,000 

บาท 

เชื่อว่า ใครท่ีได้อ่านข่าว-เห็นภาพ ก็จะต้องยกมือท่วมหัว

ไปตามๆ กัน ผมน้ันรับรู้ข่าวน้ีจากทางไลน์ท่ีผู้ใหญ่ท่านหน่ึงส่งไป

ให้ตอนเช้า ข้อความว่า..

“การบริจาคคร้ังใหญ่ท่ีสุด ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ 900 ล้าน

บาท.. 

เอาบุญมาฝากค่ะ วันน้ีท่ีบ้านทำาบุญใหญ่ให้มูลนิธิ

รามาธิบดี อากงคิดว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว อยากไป

อย่างสบาย ไม่อยากยึดติดกับอะไร

เลยเอาเงินส่วนตัวมาบริจาคหมด คืนสังคม ช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีเจ็บป่วย

อากงผู้ไม่เคยใส่ Brand Name ไม่มีรถสปอร์ต ไม่มีเรือ

ยอชต์ หรือเครื่องบิน มีแต่จิตใจท่ีย่ิงใหญ่ เป่ียมไปด้วยความ

เมตตาแก่ทุกคน”

ครับ..ด้วยกุศลผลบุญของการบริจาคคร้ังใหญ่ท่ีสุดน้ี ขอ

ให้คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว มีแต่ความสุข ความ

เจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ”..

และยอดขายพัดลม “ฮาตาริ” ก็สูงข้ึนๆๆ ตลอดไป!

น่ี..พูดถึงสุขภาพร่างกาย ก็พอดีเห็นข่าว “อาหลอง” หรือ

คุณฉลอง ภักดีวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ ผู้กำากับภาพยนตร์-ละคร

ดังให้สัมภาษณ์..

“อากำาลังทำาบทภาพยนตร์เรื่อง  อังกอร์  เดอะมูฟว่ี  จะทำา

ก็คงอีกปีนึง  เพราะอังกอร์เป็นเรื่องเก่ียวกับไสยศาสตร์  และอัง

กอร์ดังไปท่ัวโลก  เขาเรียกว่านครวัด นครธม แห่งเขมร  

ซ่ึงก็คิดว่าคนท่ัวโลกสนใจเรื่องของเขาพระวิหารอยู่  อา

ก็เลยอยากจะทำาเรื่องน้ีเป็นภาพยนตร์ขายท่ัวโลก จะเป็นบท

คนละเรื่องจากละครเลย 

แต่ใจความเก่ายังมีอยู่  ว่านางเอกเกิดแบบไหนยังไง  ทำาไม

วิญญาณของเสือสมิงถึงเข้าไปสิงอยู่ในตัวนางเอกได้  แต่เวลา

ข้ึนเรื่องจะเป็นเรื่องใหม่  ไม่ใช่เรื่องเก่า  แต่จะใช้นามปากกา

ของคนเดิม 

งบประมาณก็  100  ล้านข้ึนไป  เพราะใช้เทคนิคมาก  

กราฟฟิกเยอะ  ถ้าเผื่อคนไทยทำาไม่ถึงก็ต้องไปฮอลลีวู้ด” (ผู้

จัดการออนไลน์)

อาหลอง ตอนน้ีอายุก็ 91 ปีแล้ว แต่จะด้วยเพราะอมเกลือ 

ทานกระเทียมทุกวันรึเปล่าไม่ยืนยัน ท่านจึงสุขภาพแข็งแรง ท้ัง

ร่างกาย จิตใจ สมอง ยังทำางานได้เป็นปกติอยู่ทุกวัน

และท่ีหมายม่ันจะทำาหนัง “อังกอร์” ไปขาย-ไปฉายต่าง

ประเทศน้ัน ก็อย่าได้มองว่าเพ้อเจ้อเพ้อฝัน เพราะต้องไม่ลืมว่า 

อาหลองน้ีแหละได้ชื่อ.. “ผู้กำากับอินเตอร์” คนแรกของวงการ!

“ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอาไม่เคยทำา อันน้ีมันเป็นขนาน

นามให้อาเท่าน้ันเอง  แต่อาระเบิดเฮลิคอปเตอร์  เฮลิคอปเตอร์

ชนกับเรือบิน  รถไฟชนกันอะไรพวกน้ี  มีใครทำาบ้างล่ะ ”

น่ันสิ..ตามดูหนังไทยมาต้ังแต่ว่ิงแก้ผ้าอยู่กลางทุ่งนา มา

จวบปัจจุบันก็ยัง (แทบ) ไม่มีใครทำาได้ถึง-สมจริงสมจังเหมือน

อาหลอง และหากคำาวอนของท่าน..

“รัฐบาลถ้าไม่ช่วยเรื่องเงินก็ไม่เป็นไร แค่ช่วยเรื่องอาวุธ

ยุทโธปกรณ์บ้างก็จะดี” 

ได้ไปถึงหูของรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐท่ีกำากับ-ดูแลด้านน้ี 

แล้วสนองความต้องการให้ได้..คอยดูเหอะ “อังกอร์ เดอะมูฟว่ี”                                                                                               

จะเป็นหนังบู๊แอกชันท่ีย่ิงใหญ่แน่ ว่าแต่..

100 ล้าน อาจะได้มาจากไหนครับ?
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สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘นิ้ง กุลสตรี’เผยปมที่ติดอยู่ในใจ 

เคยเมนิใส‘่นก จรยิา’เหน็แลว้ไมท่กั 

น่

ค

หลังจากประสบความสำาเร็จเกินเป้าหมายในงานเพลง

ประเดิมผลงานชิ้นแรกอย่างเป็นทางการของ “ปลายนวม” The 

Voice Kids ชาณิดา โฉมเฉลา ใน “มะเหมียว แมวขี้เหงา” รวม

ถึงเพลงรักอย่าง “ส่งต่อความรัก” กับพี่ๆ เพื่อนๆ กลุ่มกิจกรรม 

Ride Explorer Kids Ranger พร้อมเพลงรัก “ราตรีนิรันดร์” ทำา

ขึ้นมาพิเศษจากค่าย 2 Degrees ที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่าง

ดีเยี่ยม ล่าสุด ครูเอ๋ สุระพันธ์ คงบำารุง ในฐานะโปรดิวเซอร์มาก

ความสามารถของปลายนวม ได้นำาเพลงสนุกๆ อย่าง “ใจเล็ก

กระจิ๊ด” (Mini Hearth) มาส่งต่อความสดใส สร้างพลังบวกให้

โดนใจวัยซนกันอีกครั้ง

“สำาหรับ ‘ปลายนวม’ เป็นนักร้องเด็กที่เริ่มต้นการเรียน

ร้องเพลงมาตั้งแต่ยังไม่ 5 ขวบ ผมเห็นความตั้งใจในการเรียน, 

รู้ อย่างอดทนของปลายนวมตั้งแต่เริ่มต้น ปลายนวมเป็นเด็กที่

มีความมุ่งมั่นสูงมาก มีแววตาที่เป็นประกายในการอยากที่จะ

เรียนรู้และมีพลังของการเป็นศิลปินอยู่ในตัว แตกต่างกับเด็กใน

วัยเดียวกัน จากความชื่นชอบร้องเพลง สู่ความตั้งใจจนมาถึง

ก้าวแรกที่สำาคัญ นั่นคือเวที The Voice Kids 2020 ซึ่งปลาย

นวมเข้าถึงรอบ Battle ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจ

สำาหรับคนเป็นครูอย่างมาก ที่เด็กๆ ได้ใช้เวลาให้มีคุณค่าในสิ่ง

ที่ตัวเองรักและมีความตั้งใจสูง ‘ปลายนวม’ จึงเหมือนเป็นแรง

บันดาลใจที่จุดประกายให้ผมคิดที่จะสร้างเส้นทางสายดนตรีให้

กับเด็กคนนี้อย่างมั่นคง เริ่มจากแต่งเพลงมะเหมียว (แมวขี้เหงา) 

ให้เป็น Single แรก เมื่อปีที่แล้วก็ได้รับความนิยมเกินความคาด

หมาย โดยเฉพาะในติ๊กต๊อก (Tiktok) ซึ่งมียอดการเล่นคลิปใกล้

แตะล้านคลิปในเวลารวดเร็ว ถือเป็นแรงพลังที่ทำาให้ผมมีความ

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานดนตรีให้กับ ‘ปลายนวม’ และเด็กๆ คน

อื่นๆ ต่อไป” ครูเอ๋ สุระพันธ์ คงบำารุง โปรดิวเซอร์กล่าว

โดยล่าสุด ใน Single 2 ของ ‘ปลายนวม’ ยังคง Concept                                                                  

เดิม คือความน่ารัก สดใส สมวัย และเข้ากับคาแรกเตอร์ของ                                                                     

‘ปลายนวม’ จนเป็นท่ีมาของเพลง ใจเล็กกระจ๊ิด (Mini Heart) เรื่อง 

ราวความน่ารัก กุ๊กก๊ิกแบบเด็กๆ อารมณ์แบบแฟนฉัน ยังไงก็ฝาก

ติดตามงานเพลงล่าสุดของน้องปลายนวมด้วย ทางช่องทางแฟน

เพจ  Plainuam The Voice Kids 2020, Tiktok และ Youtube. 

interthaipost69@gmail.com

ครูเอ๋ส่งต่อความสดใส ของ ‘ปลายนวม’ 

จากผู้ตามหลักล้าน สู่ ‘ใจเล็กกระจ๊ิด’

 “อุ้ย ตกใจมากค่ะพี่ฉอดขา ตามข่าวและ

ให้กำาลังใจน้องนิ้งอย่างที่สุดเลยค่ะ และวันที่

ได้ข่าวว่าน้องเป็นแอร์ ก็ยังรู้สึกว่าตัดสินใจเด็ด

เดี่ยวมาก เรื่องที่เคยเจอกันนั้น ตัวนกก็เป็นค่ะ เพราะเป็นคนที่ทัก

คนผิดบ่อยที่สุด จนบางทีลังเลว่าใช่มั้ย ทักมั้ย น้องอย่ากังวลใจนะ

คะ นกชื่นชมน้องนิ้งและคู่ชีวิตมากๆ ค่ะ และส่งหัวใจให้ขอให้น้อง

สุขภาพดีทุกๆ วัน ชื่นชมจากใจนะคะ”

ซึ่งทางฉอด สายทิพย์ ได้ตอบกลับไปว่า “เดี๋ยวพี่ขออนุญาต

ส่งให้น้องนิ้งนะคะ น้องติดค้างใจเรื่องนี้ จนอยากขอโทษในรายการ 

ดีใจที่ตอบกลับมา ขอบคุณมากๆ จ้า” ซึ่งทางนก จริยา ก็ยินดีเป็น

อย่างยิ่ง โดยได้ตอบกลับไปว่า “ยินดีมากและขอบพระคุณที่สุดค่ะ

พี่ขา”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

ไทยออยลสงมอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ให โรงพยาบาลแหลมฉบัง    วิรัตน 

เอื้อนฤมิต ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยออยล รวมสง

มอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา อาคารไทยออยล ขนาดกําลังการผลิต 

80.24 กิโลวัตต ใหแกโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยมี นายแพทยราเมศร อําไพพิศ ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลแหลมฉบัง เปนผูรับมอบ พรอมดวย คุณนริศ นิรามัยวงศ รองผูวาราชการจังหวัด

ชลบุรี และ ศ.ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล 

จํากัด (มหาชน) รวมเปนเกียรติในพิธี โครงการฯ ดังกลาว จัดทําขึ้นเพ� อลดภาระคาใชจายดาน

กระแสไฟฟา และนําผลประหยัดคาไฟฟามาดําเนินโครงการตอยอดสรางประโยชนกับสังคม 

ทั้งเปนการสงเสริมใหใชพลังงานทางเลือก ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกอีกดวย

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

เปดเวทีชี้แจงเปาหมายการสนับสนุนงาน

มูลฐาน และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณ 

ของหน�วยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (ววน.) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2567 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ตั้งแตเวลา 

9.00 – 15.30 น. ผานชองทางออนไลน 

Zoom, Webinar, Facebook Live และ

เว็บไซต โดยมี ศาสตราจารย นพ. สุทธิพร 

จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เปน

ประธานเปดงาน และ รองศาสตราจารย ดร. 

ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอํานวยการ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) พรอมดวยคณะ

ผูบริหาร สกสว. ใหขอมูลเปาหมายและ

ความคาดหวังของการสนับสนุนงบประมาณ

เพ� องานมูลฐาน โดยการจัดเวทีชี้แจงครั้งนี้

มีวัตถุประสงคเพ� อใหหน�วยงานในระบบ ววน. 

รับทราบเปาหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน  

ขั้นตอน และแนวทางการจัดทําคําของบ

ประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (กองทุนสงเสริม ววน.) และ สกสว. 

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากหน�วยงานในระบบ 

ววน. เพ� อประโยชนในการรวมกันขับเคล� อน

ระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศตอไป

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 ชวนนักชอปมาสัมผัสเสน�หของ

กาดอาหารและสินคาเมืองเหนือ สงตรงจาก

จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และ น�าน 

ในงาน “มหกรรมแสดงสินคาเช� อมโยงตลาด

สินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุมลาน

นาตะวันออก ประจําป 2565” งานดีสงทาย

เดือนกรกฎาคม  พบกับพืชผลทางการเกษตร 

ผักผลไมอินทรียปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ

แปรรูป และอาหารเหนือคุณภาพ อรอย 

สะอาด ปลอดภัย มากกวา 18 รานคา มา

เสิรฟความอรอยกับใหชาวภาคกลางตลอด

ทั้งวัน ตั้งแตวันศุกรที่ 29 – วันอาทิตยที่ 

31 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. - 21.00 น. 

บริเวณ ลานไนนสแควร ศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร พระราม 9

สถาบันภาษาอังกฤษ รวมดวย สถาบัน 

Gen.Ed. และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนคณาจารย 

นักศึกษา และผูสนใจ เขารวมรับฟงการนํา

เสนองานวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร ชั้นปที่ 1 ภายใตหัวขอ “MY 

PERSPECTIVE ON THE FUTURE OF 

HEALTHCARE”  โดยเปนการนําเสนองาน

ในรูปแบบ hybrid ในวันที่ 1 สิงหาคม เวลา 

13.00- 16.50 น. ผูที่สนใจสามารถเขารวม

รับชมไดผานทาง Facebook Fanpage: 

https://www.facebook.com/reli2014

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

“ที ไลฟ ประกันชีวิต” รวมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมงานวันประกันชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 21

     วุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท ที ไลฟ ประกันชีวิต หรือ T Life นําทีม

พนักงาน จิตอาสารวมบริจาคโลหิต ใหกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเปน

สวนหนึ่งในกิจกรรมงาน “วันประกันชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 21 ประจําป 2565” เปนการแสดง

ความสามัคคีและรวมพลังขององคกรธุรกิจประกันชีวิต โดยการทํากิจกรรม สาธารณกุศลรวม

ทําความดีเพ� อชวยเหลือตอบแทนสังคม ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต

ในโอกาสขึ้นปที่ 40 ของสารคดี 

"กระจกหกดาน" 1 สิงหาคม 2565 คุณสุชาดี 

มณีวงค ผูผลิตรายการกลาววาภูมิใจท่ี ยืนหยัด

กับการทํางานมาได ทามกลางความยากลําบาก

จากการตองประสบกับปญหาของการ

เปลี่ยนแปลงจากโลก

ยุคอนาล็อก มาสู โลก

ยุคดิจิทัล ดีใจในความ

มุ ง มั่ นที่ ไ ม สูญ เปล า 

ผลิตสารคดีไทย สูสายตา

ผูชมหลายหม� นตอน

เ ร า ทํ า เ รื่ อ ง

ซอฟตเพาเวอรมาตลอด 

กอนที่เกาหลี ญี่ป ุน 

และแมแตประเทศไทยจะเห็นความสําคัญ 

สารคดี สวนใหญใน "กระจกหกดาน" คนไทย

นํามาเปนจุดขายไดทั้งสิ้น ตั้งแตชาติไทย 

อิสรชนเดียวในเอเชีย ศาสนาท้ัง พุทธ คริสต 

อิสลาม สถาบันพระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรม 

ที่มีเอกลักษณเฉพาะ ตั้งแตประติมากรรม-

สถาปตยกรรม-จิตรกรรม นาฏศิลปไทย 

การเลน-กีฬา อาหาร เสื้อผาอาภรณ งาน

กระจกหกดาน ฉลองขึ้นปที่ 40 

สะทอนซอฟตเพาเวอร          
เทศกาล และอ� นๆ สารคดีทั้งหมดที่เปน

ซอฟตเพาเวอร มีทั้งตอนเดียวจบและซีรี่ส

ซอฟตเพาเวอรซึ่งเปนจุดขายไทย 

ควรคาแกการที่จะชวยกันสนับสนุนใหคนรุน

ใหมเกิดความภาคภูมิใจ หวงแหน และรักษา

สิ่งที่มี ่คุณคามหาศาล ซึ่ง

หลายประเทศใชประโยชน 

ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

ขณะที่ ไทยมีมากมาย แค

หาวิถีทางนําเสนอ สงเสริม

อยางเพลงของลิซาและมิลลิ 

แทนที่จะปลอยใหเปนพลัง

เงียบอยางปจจุบัน

แมอเมริกาโดยเพนตากอน 

ยังขอ "กระจกหกดาน" มาอยางเปนทางการ 

แตเราปฏิเสธเพราะรูวาเปนอะไรที่อเมริกา

ไมตองขอ แตมีได สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ

ผูบริหารชอง 7 สี ส� อมวลชนทุกแขนงที่ชวย

ประชาสัมพันธใหผูคนรูจัก "กระจกหกดาน" 

ทั่วโลก

"กระจกหกดาน" ข้ึนปท่ี 40 ทุกวันเสาร 

วเลา 16.15-16.30 น. CH7HD

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายอเล็กซานเดอร แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือ 

แคส กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒ เงินสด - นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๘๑๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลแคนาดา 

จํานวน ๒๖๐ เหรียญ)

- นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๖,๙๘๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๔ เงินสด(ธนบัตรยูโร จํานวน 

๓๕๐ ยูโร)

- นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑๒,๗๐๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๕ แหวนลักษณะคลายทองคําขาว

ฝงเพชร

๑ วง นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๔๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๖ คอมพิวเตอรประกอบเอง , 

การดจอ , ๒ PSD

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๗ คอมพิวเตอร ย่ีหอ Aerocool 

(case) XPredatorX๓

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๘ Tablet ย่ีหอ Apple-ipad ๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๙ โทรศัพทมือถือย่ีหอ ซัมซุง S๘ 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๐ โทรศัพทมือถือย่ีหอ ซัมซุง S๗ 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๑ โทรศัพทมือถือย่ีหอ ไอโฟน ๖S 

สีโรสโกล

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๗๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๒ Tablet Acer-lconia Tab A๑๐๐-

๐๗U๑๖

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๘ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๓ Smartphone Blackberry สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๔ SSD KinGston-SSD Now 

๓๐๐ V๑๒๐GB

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๓๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๕ Smartphone Blackberry สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๖ Smartphone Apple-iphone 

๕s:Model A๑๕๓๓

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๔๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๘ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๗ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๙ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๑,๕๖๓,๖๙๗.๔๔ บาท 

(สิบเอ็ดลานหาแสนหกหม� นสามพันหกรอยเกาสิบเจ็ดบาทส่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน รายนายอเล็กซานเดอร แคส (Alexandre Cazes) และ

นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก

พันตํารวจโท

(พงษศักดิ์ อโนทัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๑๘ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๙ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๐ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๑ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๒ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๓ LCD Monitor 

Benq,Model:GL๒๔๕๐-T 

Type:GL๒๔๕๐

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๘๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๔ Monitor Stands For ๖ 

Monitors

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๕๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๖ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๕ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต ประเภท

สามัญบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๔๑๓๖๔๕๖ ผูเอาประกัน 

นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือ

แคส

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕๐,๑๕๖.๐๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๖ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๘๒๕๕๔ ผูเอาประกัน 

MR.ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๘ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๗ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต(สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๘๒๕๕๗ ผูเอาประกันMR.

ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๙ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๘ สิทธิเรียกรองตามสัญญา

ประกันชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต 

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๖๐๗๐๕ ผูเอาประกันนางสาว

สุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส

- นางสาวสุนิสา

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๗,๒๕๖.๘๓ 

บาท (ณ วันท่ี๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๙ สิทธิเรียกรอง ตามสัญญา

ประกันชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต 

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๘๐๗๐๓ ผูเอาประกันนางสาว

สุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๖๘,๔๒๒.๑๓ 

บาท (ณ วันท่ี๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๐ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๑๔๙๔๑๖ ผูเอาประกัน นางสาว

สุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๕๓,๑๕๔.๓๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๑ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๑๘๒๓๙๖ ผูเอาประกัน 

นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือ

แคส

- นางสาวสุนิสา

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๘๘,๖๕๖.๘๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๒ สลากออมสิน งวดท่ี ๘๑ หมวด 

ผ ๙๕๙๘๖๔๖ ถึง ๙๕๙๙๐๔๕ 

จํานวน ๔๐๐ หน�วย ทะเบียน

เลขท่ี ๔๐๐๐๒๙๓๐๐๕๙๙

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๓ หน�วยลงทุนในกองทุนไทย

พาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕,๖๕๕.๑๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๔ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๔๖๖๙๕ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๘๐๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

๓๕ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๔๗๐๑๖ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๘๐๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

๓๖ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๙๐๗๖๘ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

๓๗ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๙๗๒๖๘ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

หมายเหตุ (๑) ทรัพยสินตามคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรม ท่ี ย. ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เร� อง ยึดและอายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว จํานวน ๓๓ รายการ 

(๒) ทรัพยสินตามคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรม ท่ี ย. ๙๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

เร� อง อายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว (เพ่ิมเติม) จํานวน ๔ รายการ 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ส่ังการหน�วยงาน

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรงขับเคล� อนการแกไขปญหา

ชวยเกษตรกรจากราคาปุย

ที่แพง ปุยขาดแคลน มอบ

กรมสงเสริมการเกษตร กรม

สงเสริมสหกรณ ลุยแผนบริหาร

จัดการมาตรการแกไขปญหา

ปุยเคมีราคาแพงและไมมีเสถียรภาพ ป 2565 – 

2569 ดานกรมปศุสัตว เรงสงเสริมใหเกษตรกร 

ผู เลี้ ยงสัตวนํ า เอาปุ ยคอกมาใช ในภาค

การเกษตรเพ่ิมมากข้ึน กรมพัฒนาท่ีดิน สงเสริม

ปุยอินทรียเพ� อทดแทนการใชปุยเคมี ชวย

เกษตรกรเขาถึงปุยท่ีมีคุณภาพ อยางเพียงพอ 

ทั่วถึง และใชปุยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแถลงในราย

ละเอียดวา จากสถานการณที่

เกษตรกรไทยกําลังเผชิญกับ

ราคาปุยที่แพง ปุยขาดแคลน 

และขาดเสถียรภาพ ซ่ึงปญหา

ดังกลาว  เกิดจากสาเหตุปจจัย

ตางๆ ทั้งปุยในตลาดโลกที่มี

ราคาสูงข้ึนตอเน� อง จีน ซ่ึงเปน

ผูผลิตและสงออก ปุยรายใหญ

ของโลก ไดชะลอการสงออก 

รัสเซียไดประกาศหามสงออก

ปุยเคมี ตลอดจนราคาน้ํามัน 

แกส คาระวางเรือสูงข้ึน สงผล

ใหปุยมีราคาสูงข้ึน  โดยปจจุบันไทยตองพ่ึงพา

การนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ ถึงรอยละ 

98  รวมปละกวา 5.1 ลานตัน หรือคิดเปน

มูลคา 40,000 - 50,000 ลานบาท 

ในเร� องดังกลาว รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสั่งการให

หน�วยงานที่เกียวของในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เรงดําเนินการชวยเหลือเกษตรกร

เพ� อแกไขปญหาปุยแพง และปุยขาดแคลน 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีคณะ

กรรมการสงเสริมการใชปจจัยการผลิต

ที่ เหมาะสมเพื่ อลดต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เปนกลไก

หลักในการบริหารจัดการและวางแนวทาง

เฉลิมชัย เดินหนาแกปญหาปุยแพง ปุยขาดแคลน ขับเคล� อนมาตรการ 3 ระยะ 

สงเสริมเกษตรกรใชปุยผสมผสาน ลดการนําเขาปุยจากตางประเทศ 

การแกไขปญหา โดยมอบหมาย

กรมสงเสริมการเกษตรรวม

กับหน�วยงานที่เกี่ยวของจัดทํา

แผนบริหารจัดการมาตรการ

แกไขปญหาปุยเคมีราคาแพง

และไมมีเสถียรภาพ ป 2565 

– 2569 เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ลดตนทุนการผลิต ลดการนํา

เขาปุย จากตางประเทศ และ

ให เ กษตรกร เข าถึ งปุ ยที่ มี

คุณภาพ เพียงพอ และทั่วถึง ทั้งมาตรการ

ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว ดังนี้ 

มาตรการแกไขปญหาระยะสั้น เตรียม

การชวยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

จากปญหาราคาปุยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น  อาทิ 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ� อ

ชุมชน (One Stop Service) ระยะที่ 2 มี

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน แจงความประสงค

เขารวมโครงการ จํานวน 299 ศูนย พื้นที่ 

58 จังหวัด เกษตรกร 52,170 ราย พื้นที่

ใชปุ ยตามคาวิ เคราะหดิน 

250,398 ไร การชดเชยราคา

ปุยใหแกเกษตรกร โดยกรม

สงเสริมสหกรณ ประสานงาน

รวมกับกรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย  โครงการ

สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย

ของ ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ 0.01 เพ� อเสริมสภาพ

คลองใหสถาบันเกษตรกร 

องคกรเกษตรกร ในการจัดหา

ปุยบริการสมาชิก ซึ่งมีระยะ

เวลาดําเนินโครงการฯ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 

30 พฤศจิกายน 2568 กลไกตามบทบาทภารกิจ

ของหน�วยงาน โดยเนนขับเคล� อน  4 ดาน 

คือ (1) การถายทอดความรูและเทคโนโลยี

การใสปุยอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพสูง 

“4 ถูก ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี”  (2) 

สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและ

ความตองการของพืช/ การใชปุยแบบผสม

ผสานแกเกษตรกร (ปุยอินทรีย ปุยเคมี ปุย

ชีวภาพ )/ปรับปรุงดินให pH เหมาะสม (3) 

เพิ่มชองทางการเขาถึงปุยและจัดหาปุยเคมี

ที่มีคุณภาพใช ในชุมชนอยางพอเพียงและ

ทั่วถึง (4) พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยการ

ใชปุยตามคาวิเคราะหดินใหครอบคลุมทุก

ชนิด พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ และ การเจรจา

ขอซื้อปุยไนโตรเจนราคาพิเศษจากมาเลเซีย 

(หุนสวนอุตสาหกรรมตามขอตกลง Basic 

Agreement on ASEAN Industrial Com-

plementation) ซึ่งเปนความตกลงพื้นฐานวา

ดวยการแบงผลิตอุตสาหกรรมอาเซียน 

มาตรการการแกปญหาระยะกลาง 

(ระยะเวลา 3 - 5 ป) สงเสริมอุตสาหกรรม

การผลิตปุยภายในประเทศ ทั้งในสวนของ

โปแตช และแอมโมเนียมซัลเฟต ซ่ึงประเทศไทย

มีแหลงสินแรโปแตช ที่สามารถใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตแมปุยได เชน จังหวัด

ชัยภูมิ อุดรธานี  นครราชสีมา เปนตน และ 

การเจรจาแลกเปลี่ยนแมปุยกับประเทศ

มาเลเซีย และอ� น ๆ โดยนํา Basic Agreement 

on ASEAN Industrial Complementation 

หรือขอตกลงอาเซียนหรือขอตกลงทาง

เศรษฐกิจอ� น ๆ ในการเจรจา มาตรการการ

แกปญหาระยะยาว ประกอบดวย การจัดตั้ง

กองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปุย เม� อมีความ

พรอมในการผลิตแมปุยโปแตสเซียมแลว 

(หากจําเปน) เจรจาการกําหนดราคาแมปุย

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม รวม

กับ ประเทศมาเลเซีย และ จีน เพ� อใหเกิด

เสถียรภาพของแมปุย ทั้งปริมาณและราคา

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว ยังไดสงเสริม

ใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนําเอาปุยคอกมาใช

ในภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งในนาขาว 

พืชสวน พืชไร ในการบํารุงดิน การรองพื้น

ในหลุมปลูก ซึ่งปุยจากมูลสัตว สามารถนํา

มาใชในการผลิตพืชในครัวเรือน เพ� อทดแทน

การใชปุยเคมี และลดตนทุนการผลิตได  และ

จากขอมูลพบวา ภาพรวมของปริมาณมูล

สัตวแหงจากฟารมปศุสัตวชนิดตางๆ ท่ีเกิดจาก

การเลี้ยงสัตว มีปริมาณรวมปละกวา 27 

ลานตัน โดยปจจุบัน เกษตรกรไดมีการนํา

เอามูลสัตว ไปผลิตเปนปุยคอก ทั้งในรูปแบบ

ผง อัดเม็ด และแบบน้ํา เพ� อนําไปใชเอง 

และจําหน�ายใหเกษตรกรทั่วไป ในภาค

การเกษตร และเชิงพาณิชย ชวยใหสามารถ

ทดแทนปุ๋ยเคมีที่ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แตอยางไรก็ตาม ในการใชปุยคอก ควร

ตองไดรับการแนะนํา วิธีการบริหารจัดการ 

วิธีการใชที่ถูกตอง เหมาะสมกับพืชแตละ

ประเภท จากหน�วยงานที่รับผิดชอบดานพืช

และปุยโดยตรง

ขณะที่กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนด

แผนการขับเคล� อนการจัดการปุยอินทรียเพ� อ

ทดแทนการใชปุยเคมี พรอมรวมกับหมอดิน

อาสาถายทอดความรู การผลิตและการใช

ปุยอินทรียใหกับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ 

ประกอบดวยแนวทาง ตางๆ อาทิ การพัฒนา

คุณภาพดินตามคําแนะนําการใชปุยตามคา

วิเคราะหดินรายแปลง โดยมีการเก็บตัวอยางดิน 

นํามาตรวจวิเคราะหสมบัติทางเคมี ประเมิน

ผลใหคําแนะนําเกษตรกรในการจัดการดิน

และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การสงเสริม

การใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการ

เกษตร สนับสนุนแจกผลิตภัณฑสารเรง

จุลินทรีย พด. ใหเกษตรกรไดนําไปผลิตปุย

อินทรีย ปุยอินทรียคุณภาพสูง และตอยอด

ขยายผลการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตร

อินทรีย โดยมีกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

ทําการผลิตผลิตภัณฑจุลินทรีย พด. ชนิดตางๆ 

พัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ  

ไดแก ปุยชีวภาพ น้ําหมักชีวภาพ ปุยอินทรีย

น้ํา และปุยพืชสด สงเสริมการไถกลบตอซัง 

ใชน้ําหมักชีวภาพและผลิตปุยอินทรียเพ� อใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

ตอซังพืช  ปองกันปญหาหมอกควันและลด

สภาวะโลกรอน รวมทั้ง ผลักดัน

การต้ังธนาคารปุยอินทรีย ในการ

ผลิตปุยอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ 

เมล็ดพันธุพืชปุยสด การหมุนเวียน

นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

มาผลิ ต เป นปุ ย หมั ก ให เ กิ ด

ประโยชน และสรางมูลคาเพิ่ม  

สรางรายได  ใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็ง   

ชอง 7HD แบงปนความรู - แนะเคล็ดการจัดการดิจิทัลมีเดียเพ� อประโยชนตอหน�วยงานที่

สนใจ    ชอง 7HD โดย เสน�ห หองสุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ คุณสมโภชน 

โตรักษา ผูจัดการฝายขาว ใหการตอนรับและเปนประธานเปดกิจกรรมใน โครงการ Technology 

Knowledge Sharing  พรอมดวย ชญาณณิศ ศรีสินธวารักษ ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรส� อ 

รวมถึงเจาหนาที่มากประสบการณจากชอง 7HD และบริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต 

กรุป จํากัด รวมแนะแนวทางการจัดการดิจิทัลมีเดีย ใหแกคณะเจาหนาที่หอสมุดและคลัง

ความรู มหาวิทยาลัยมหิดล นําโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี

การศึกษาและพันธกิจพิเศษ รวมแลกเปลี่ยนความรูอยางเขมขน เพ� อแบงปนประสบการณ

การจัดการคลังขอมูลทรัพยากรส� อตาง ๆ  ของชอง 7HD และความรูดานการจัดการดิจิทัลมีเดีย

แบบ 360 องศา เพ� อการดําเนินธุรกิจในยุคท่ีขับเคล� อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีชอง 7HD เม� อวันกอน

บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

หรือ CKPower (ช� อยอหลักทรัพย: CKP) 

หนึ่งในผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่

ใหญที่สุดและมีคารบอนฟุตพริ้นทองคกรที่

ต่ ําที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค “ควารางวัล
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ตัวอยางที่มีความโดดเดนทางดานการสราง

ความเขมแข็งในสังคม” จาก Enterprise Asia 

องคกรพัฒนาเอกชนช้ันนําท่ีสงเสริมศักยภาพ

ผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย 

ดวยผลงาน อันโดดเดนของ “โครงการห่ิงหอย” 

กิจกรรมเพ� อสังคมของ CKPower ที่จัดทํา

อยางตอเน� องกวา 6 ป โดยมีจุดมุงหมายในการ 

‘เติม-ตอ-รวม-สราง’ สรางคุณคาท่ีดีสอดคลอง

กับวิถีชุมชน ใหกับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรง

ไฟฟาและพื้นที่หางไกล ทั้งในประเทศและ 

สปป.ลาว

นายธนวัฒน ตรีวิศวเวทย กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 

กลาววา “CKPower เราเปนหนึ่งในผูผลิต

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญที่สุดใน

ภูมิภาค และมีคารบอนฟุตพร้ินท ตํ่าท่ีสุดรายหน่ึง 

เราใหความสําคัญและมุงมั่นในการพัฒนา

อยางยั่งยืน ทั้งในสวนขององคกรเราเอง และ

สังคม ผานโครงการหิ่งหอย กิจกรรมเพ� อ

สังคมหลักของ CKPower ซึ่งเกิดจากการ

ที่ เราไดเขาไปสํารวจลักษณะและความ

ตองการของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟา

และพื้นที่หางไกล ในดานสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน ไดแก น้ําและไฟฟา รวมถึงดานการ

ศึกษาที่ตองการใหเด็กและเยาวชน ไดเขาถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม และมี

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู รางวัล 
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(การสรางความเขมแข็งในสังคม) ท่ี CKPower 

ไดรับนั้น เปนกําลังใจสําคัญใหเรายิ่งทุมเท

ตั้งใจในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิด

ชอบตอสังคม ควบคูไปกับการใหความสําคัญ

ตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับวิถีชุมชน ความ

สําเร็จนี้มาจากการสนับสนุนของพันธมิตร 

และชุมชนตางๆ รวมถึงจิตอาสาของ CKPower

ทุกคนท่ีไดรวมแรงกาย แรงใจและ พลังสมอง

ในการดําเนินโครงการหิ่งหอยจนกระทั่งเกิด

ผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนเปนรูปธรรม และได

รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้”

เปาหมายของ “โครงการหิ่งหอย” คือ 

การใชทักษะและองคความรูของ CKPower 

ดานวิศวกรรม การผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานสะอาด เขาไปมีสวนรวม

ในการสรางคุณคาเพ� อสังคมคุณภาพ โดย

รวมคิด รวมวางแผนพัฒนา ไปสูการลงมือ

ทําจริงรวมกัน ไมวาจะเปนการสรางกังหัน

น้ําขนาดเล็กเพ� อผลิตไฟฟาใหชุมชน อาคาร

เรียนประหยัดพลังงาน บอเก็บน้ําระบบสูบ

น้ําจากพลังงานแสงอาทิตย ฯลฯ

ตลอดระยะเวลากวา 6 ปของการ

ดําเนินงาน โครงการหิ่งหอย CKPower ได

มีโอกาสสรางสาธารณประโยชนตางๆ ทั้งใน

ประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามวิถีชุมชน

ถึง 40 สิ่งปลูกสราง เด็กและเยาวชนเขาถึง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน

ไดราว 1,700 คน ใน 8 ชุมชน และขยาย

ผลตอยอดสูการลงมือทําจากรุนสูรุน เปนแหลง

เรียนรูเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนใหกับชุมชน

และสังคมถึง 7 แหลงเรียนรู อาทิ กังหัน

น้ําขนาดเล็กผลิตไฟฟา อาคารเรียนพลังงาน

แสงอาทิตย บอเก็บนํ้าระบบสูบนํ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย ระบบไฟสองสวางถนนพลังงาน

แสงอาทิตย ผานการรวมแรงรวมใจของจิต

อาสา CKPower ราว 800 คน ผสานภาคี

เครือขาย 16 องคกร โดยมีพันธกิจสําคัญใน

การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 

Sustainable Development Goals: SDGs ที่

องคการสหประชาชาติ (UN) ประกาศไว

“เรามุงหวังในการสราง DNA การเปน

ผู ให ในหมูบุคลากรของ CKPower โดยนํา

ความรูทางดานวิศวกรรม สูการสรางคุณคา

ทางสังคม ผานกลยุทธหลักในการดําเนิน

กิจกรรม CSR ขององคกร 4 ขอ คือ เติม-

ตอ-รวม-สราง เราไดเติมขีดความสามารถ

ทางดานวิศวกรรมพลังงานสะอาด มาตอยอด

นวัตกรรมกระบวนการเพื่อส่งต่อพลังงาน

สะอาดสรางคุณคาแกสังคม ดวยความรวม

มือของพนักงานในกลุม CKPower พรอมกับ

สรางสานสัมพันธอยางครบดานทั้งพนักงาน 

ชุมชม และภาคีเครือขาย เพ� อการพัฒนา

อยางยั่งยืน” นายธนวัฒน กลาว

‘ซีเค พาวเวอร’ ควารางวัลชนะเลิศดาน Social Empowerment 

จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022

โอกาสดี ๆ สําหรับนักเรียนและ

นักศึกษาที่มีฝนอยากเปนนักสรางคอนเทนต

ดานกีฬามาถึงแลว เม� อ บริษัท เมนสแตนด 

ครีเอเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด ผูผลิตดานส� อกีฬา

ออนไลน และคอนเทนต 

ครีเอเตอร รวมกับ คิง 

เพาเวอร เปดโปรเจ็กต 

“Find the Young Content 

Creator” โปรเจ็กตเชิงพัฒนา

บุคลากรแหงป ดานส� อ

กีฬาและไลฟสไตล มุงเนน

ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง คว าม

คิดสรางสรรคควบคูกับ

จรรยาบรรณส� อ คัดเลือก

นักเรียนและนักศึกษา

จากงานเขียนภายใตคอน

เซ็ปต “พลังแหงแรง

บันดาลใจและความเปน

ไปได” จํานวน 50 คน 

เขารวมเวิรคช็อปกับนัก

เขียน และคอนเทนต  ครี

เอเตอรระดับประเทศ  

เมนสแตนด จับมือ คิง เพาเวอร สนับสนุนฝนเด็กไทย  

เฟนหาดาวรุงนักสรางสรรคคอนเทนตรุนใหม  
สําหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุ

ไมเกิน 25 ป สามารถรวมสงผลงานเขียน 

ภายใตคอนเซ็ปต “พลังแหงแรงบันดาลใจ

และความเปนไปได” โดยมีความยาวไมตํ่ากวา 

3 หนา A4  ขนาดตัวอักษร Cordia New 16 

ซ่ึงสามารถทําไดท้ังโดยอาศัยชุดขอมูลมือสอง 

หรือชุดขอมูลมือ 1 ที่เกิดจากสัมภาษณขึ้นมา

ใหมดวยตัวเองทั้งหมด

ผูที่ผลงานผานการพิจารณา 50 คน 

จะไดเขารวมเวิรคช็อปกับวิทยากรที่จะมา

ถายทอดประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจ

ในการเปนคอนเทนต ครีเอเตอรยุคใหม นําโดย 

กฤติกร ธนมหามงคล บรรณาธิการบริหาร 

Main Stand อลงกต เดือนคลอย บรรณาธิการ

บทสัมภาษณ Main Stand จิตกร ศรีคําเครือ 

นักเลาเร� องจากรายการ Footballista จิมมี่-

เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ ปป-ปนอนงค วัชร

ปาณ และปม-วีรวัฒน อัจจุตมานัส พรอม

แขกรับเชิญพิเศษ ทรงกลด บางยี่ขัน ผูกอตั้ง

และบรรณาธิการบริหาร The Cloud เบลล-

จิรเดช โอภาสพันธวงศ บรรณาธิการบริหาร 

Capital Read วิศรุต สินพงศพร จากเพจ

วิเคราะหบอลจริงจัง ในวันที่ 24 กันยายน 

65 โดยสามารถรวมสงผลงานไดที่ informa-

tion@mainstand.co.th  ไดตั้งแตวันนี้ จนถึง 

18 สิงหาคมนี้ เทานั้น  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อาฟเตอร์ช็อกนับร้อยทางเหนือปินส์

มะนิลา • ชาวฟิลิปปินส์หลายคนต้องนอนอยู่นอกตัวบ้าน 

เนื่องจากความกังวลหลังจากเกิดอาฟเตอร์ช็อกหลายร้อย

จุดทางตอนเหนือของประเทศ เอเอฟพีรายงานการเปิดเผย

ของคนในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดี ทางการฟิลิปปินส์รายงาน

ว่ามีผู้เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 150 คน จาก

เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่จังหวัดอาบราที่มีประชากรไม่

มากเมื่อช่วงเช้าวันพุธ โดยยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย 

เมื่อวันพฤหัสบดี เมื่อชายวัย 59 ปี เจอดินถล่มจากอาฟ

เตอร์ช็อก เจ้าหน้าที่ต้านภัยพิบัติในพื้นที่กล่าว โดยแผ่นดิน

ไหวครั้งรุนแรงได้ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วพื้นที่ภูเขา อาคาร

พังถล่ม ดินถล่ม และตึกสูงที่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร

ในกรุงมะนิลาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เรจจิ โทเลนติโน 

เจ้าของร้านอาหารในเทศบาลบังเก็ด ศูนย์กลางของจังหวัด

อาบราเผยว่า อาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นเกือบทุก 15-20 นาที 

นับตั้งแต่เมื่อวานนี้ เมื่อคืนหลายคนนอนนอกบ้านเกือบทุก

ครอบครัว

รัสเซียยังไม่ตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษกับมะกัน

มอสโก • รัสเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การเจรจาถึง

ความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่าง รัสเซียกับ                                                                         

สหรัฐ แต่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น เอเอฟพีรายงานว่า                                                  

มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย กล่าว

ในแถลงการณ์ว่า ผลการเจรจาที่เป็นรูปธรรมยังไม่บรรลุผล

สำาเร็จ รัสเซียหวังว่าประโยชน์สำาหรับทั้ง 2 ฝ่าย จะถูกนำา

มาพิจารณาเป็นสำาคัญ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสหรัฐประกาศว่า

ได้ยื่นข้อเสนอไปยังรัสเซียเพื่อขอให้ปล่อยตัวชาวอเมริกัน 

2 คนที่ถูกคุมขังในรัสเซีย ได้แก่ บริตต์นีย์ กรินเนอร์ นัก

บาสเกตบอลชาวอเมริกัน และพอล วีแลน อดีตนาวิกโยธิน

สหรัฐ อย่างไรก็ตาม แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่าง

ประเทศสหรัฐ ปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานข่าวที่บอกว่าสหรัฐ

เสนอที่จะแลกตัววิกเตอร์ บูต นักค้าอาวุธชาวรัสเซียที่กำาลัง

รับโทษจำาคุก 25 ปีในสหรัฐ

สเปนว่างงานลดหลังภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว

มาดริด • เอเอฟพีรายงานว่า สถาบันสถิติแห่งชาติสเปน

ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า อัตราการว่างงานลด

ลงเหลือ 12.48% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ จากอัตราว่างงาน 

13.56% ในช่วง 3 เดือนก่อนหน้านั้น จำานวนผู้ว่างงานลด

ลง 255,000 คน ในไตรมาสที่ 2 เหลือที่ 2.92 ล้านคน ภาค

บริการเป็นภาคที่เป็นผู้นำาในการสร้างงานมากที่สุด โรงแรม, 

ร้านอาหารและบาร์มีการจ้างคนงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาค

การท่องเที่ยวที่สำาคัญของสเปนกำาลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 

ภายหลังได้ยกเลิกข้อจำากัดในการเดินทางในช่วงการระบาด

ของโควิด-19 ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่.

ศกนาฏกรรมสำาหรับคนในครอบครัวของนักเคลื่อนไหวพม่า

ที่ถูกรัฐบาลทหารพม่าประหารชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหนัก

หน่วงอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน

เพราะนอกจากสามีและลูกของตนจะต้องถูกไล่ล่า, ถูกจับ

ขึ้นศาลทหารที่ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเป็นธรรมแล้ว ก็ยังไม่มี

โอกาสที่จะอุทธรณ์คำาตัดสินประหารชีวิตอีกด้วย

มิหนำาซ้ำาญาติพี่น้องยังไม่ได้รับทราบล่วงหน้าว่าจะมีการ

ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย และยังถูก

ปฏิเสธที่จะได้รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา 

สำานักข่าว Radio Free Asia สัมภาษณ์ญาติผู้ใกล้ชิดหลัง

จากข่าวการประหารชีวิตได้รับการยืนยัน

ผมขอนำาเอาบางส่วนของบทสัมภาษณ์นั้นมาแบ่งปันให้ได้

อ่านกัน

ไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศสั้นๆ จากสื่อทางการเมียนมา

เมื่อวันจันทร์ว่ามีการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

อย่างโก จิมมี อดีต ส.ส. สังกัดพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตย

แห่งชาติ Phyo Zeya Thaw และนักเคลื่อนไหวอีก 2 คน RFA 

Burmese ได้พูดคุยกับ Nilar Thein หญิงม่ายของ Ko Jimmy 

และ Phyo Zeya Thaw ขิ่น วิน เมย์ มารดาว่าด้วยการได้พูดคุย

ครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ผ่านซูม โดยไม่ได้รับรู้ว่านั่นคือการได้แลก

เปลี่ยนกันครั้งสุดท้าย

RFA :  คุณได้รับทราบอะไรเกี่ยวกับ Ko Jimmy ตอน

ไหนบ้าง?

Nilar Thein : รองผู้คุมแจ้งเราว่ามีการประหารชีวิตแล้ว 

เมื่อฉันขอคืนร่างของเขา เขาบอกว่ากฎหมายของเรือนจำาไม่

อนุญาตคำาขอดังกล่าว

RFA : คุณต้องการจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?

Nilar Thein : ประชากรทั้งหมดในประเทศของเรากำาลัง

เผชิญกับการจับกุมตามอำาเภอใจและความรุนแรงและการปราบ

ปรามทุกประเภท ฉันจะบอกว่าการประหารชีวิตคน 4 คน รวมถึง

สามีของฉันและ Phyo Zeya Thaw เป็นการฆาตกรรมที่โจ่งแจ้ง 

อย่างท่ีฉันพูดไปก่อนหน้าน้ี พวกเขาจะต้องจะต้องได้รับผล

กรรมสำาหรับอาชญากรรมทุกเรื่องหรืออะไรก็ตามท่ีพวกเขาได้ทำาลงไป

 ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นโดยไม่มีเหตุผล วันหนึ่งผู้กระทำาความ

ผิดจะต้องพบกับชะตากรรมและการลงโทษที่พวกเขาสมควรได้รับ

สำาหรับการกระทำาที่พวกเขาได้กระทำาลงไป 

อีกอย่างคือสามีของฉัน โก จิมมี ยืนหยัดด้วยความมุ่งมั่น

และความภักดีต่อประชาชนตราบจนสิ้นลมหายใจ 

เขาได้ทิ้งความทรงจำาที่ประเสริฐเอาไว้และเขาจะไม่มีวัน

ตายในใจเรา เขาจะสถิตอยู่ในใจเราตลอดไป ในหัวใจของทุกคน 

ในฐานะวีรบุรุษ

RFA : ครอบครัวของคุณมีแผนอะไรหลังจากการประหาร

ชีวิตครั้งนี้?

Nilar Thein : เราไม่ได้จัดงานศพให้เขา เพราะเราไม่ยอมรับ

การกระทำาของพวกเขา (ของเผด็จการ) เราจึงไม่มีแผนงานศพ

RFA : คุณได้รับคำาตอบสนองจากประชาคมระหว่างประเทศ

หรือไม่?

Nilar Thein : เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป อดีตเอกอัครราชทูต

สหรัฐฯ Derek Mitchell และเอกอัครราชทูตคนอื่นๆ ได้ติดต่อมา 

ฉันอธิบายกับพวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดจนถึงการ

ยืนยันของกรมคุมขัง 

มีการระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติของเรือนจำาว่าต้องส่งคืนร่างของผู้ได้

รับโทษประหารชีวิตให้กับครอบครัว 

เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้พวกเขาจะดูแล

ร่างกาย ตอนนี้ฉันกำาลังพยายามทุกขั้นตอนที่จำาเป็นเพื่อให้ได้ร่างกาย

กลับคืนมา

RFA : สามีได้พูดอะไรเกี่ยวกับการที่จะถูกประหารชีวิตตอน

ที่ ได้พูดคุยกับเขาเมื่อวันศุกร์หรือไม่?

Nilar Thein : เราได้เรียนรู้ว่ารองผู้คุมกล่าวว่าสิ่งต่างๆ จะต้อง

เป็นไปตามคู่มือเรือนจำา แต่ยังไม่ทราบว่าจะดำาเนินการเมื่อใด 

ตอนที่เราคุยกันในวันศุกร์ โก จิมมี ขอให้ฉันฝากเงินบางส่วน 

(เพื่อซื้อเสบียง) และเจ้าหน้าที่เรือนจำาบอกว่าเงินสามารถฝากได้ใน

วันจันทร์ และเมื่อเช้านี้ (วันเสาร์) เมื่อเราไปถึงเรือนจำา เราก็ได้ยิน

ข่าวร้าย

RFA : คุณพูดถึงอะไรในการคุยกันเมื่อวันศุกร์?

Nilar Thein : เขาบอกว่าสุขภาพของเขาดี และเราไม่จำาเป็น

ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาในสิ่งที่เราได้ยินจากภายนอก เขาบอกให้เราดูแล

สุขภาพของเรา เขามีธรรมะอยู่ในใจ

ส่วนคุณแม่ของ Phyo Zeya Thaw ศิลปินนักร้องฮิปฮอปที่ต่อ

มาได้เป็น ส.ส.นั้นยืนยันว่า ‘ฉันภูมิใจในตัวลูกชายของฉันจริงๆ’

RFA : เราได้ยินมาเมื่อเช้านี้ (วันเสาร์) ว่าคุณไปที่เรือนจำา 

Insein และสอบถามเกี่ยวกับคดีของ Phyo Zeya Thaw ลูกชาย

ของคุณ ตอนนั้นคุณได้รับการบอกเล่าอะไรบ้าง?

กิน วิน เมย์ : ฉันไปที่นั่นเมื่อเช้านี้ (เสาร์) ทันทีที่มีข่าวออกมา 

ฉันต้องการทราบว่าความจริงคืออะไร วันนี้ฉันมีแผนจะไปฝากเงินให้

เขาที่เรือนจำาอินเส่ง 

เมื่อฉันได้คุยกับเขาในวันศุกร์ ฉันไม่มีเวลาฝากเงินและเตรียม

ที่จะทำาในวันจันทร์ต่อมา

ครั้งแรกที่ประตูเรือนจำา ฉันถามพวกเขาว่าจริงตามที่มีข่าวตี

พิมพ์ในข่าวหรือไม่ว่าลูกชายฉันถูกประหารชีวิตแล้ว

พวกเขาตอบว่าใช่ เหมือนข่าวในหนังสือพิมพ์ แต่สำาหรับฉันสิ่ง

ที่เขียนในหนังสือพิมพ์ไม่ชัดเจน เลยอยากทราบว่าจริงหรือเปล่า วัน

ไหน และเมื่อไหร่

เราต้องทำาพิธีศพตามประเพณีของชาวพุทธ ทีแรกก็บอกว่า

เหมือนที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ ไม่ยอมให้ฉันเข้าไป ต่อมาฉันยืน

กรานว่าต้องการพบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ฉันบอกพวกเขาว่าฉัน

ต้องการรายละเอียด จากนั้นพวกเขาก็ยอมให้ฉันพบเจ้าหน้าที่

RFA : เจ้าหน้าที่บอกอะไรคุณบ้าง? เขาอธิบายให้คุณฟังว่า

อย่างไร?

คิน วิน เมย์ : ฉันถามเขาว่าจริงไหมที่ลูกชายของฉันถูก

ประหารชีวิต เขาตอบว่าใช่ 

ครอบครัวได้รับอนุญาตให้พบพวกเขาในวันศุกร์ และฉันดีใจมาก

ท่ีได้เห็นเขา หวังว่าเส้นทางจะชัดเจน (สำาหรับอนาคต) เป็นคร้ังแรก 

(ต้ังแต่ถูกจับกุม) ฉันบอกเจ้าหน้าท่ีว่าฉันดีใจมากท่ีได้เจอลูก

ฉันดีใจมากที่เห็นเขาสดใส ร่าเริง และมีสุขภาพดี 

แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าวันต่อมาจะมีการประหารชีวิต และเจ้าหน้าที่

เรือนจำา Insein ได้อ่านขั้นตอนของเรือนจำาให้ฉันฟัง 

เมื่อโก จิมมี และลูกชายของฉันถูกส่งตัวเข้าคุกครั้งแรก 

พวกเขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสภาบริหารรัฐ พวกเขาส่งอุทธรณ์ 2 ครั้ง 

และถูกปฏิเสธทั้ง 2 ครั้ง และตอนนี้เจ้าหน้าที่กำาลังอ่านขั้นตอน

ของเรือนจำาทั้งหมด

ฉันจึงถามเขาว่าต้องโทษ

ประหารชีวิตหรือไม่ พวกเขาบอก

ว่าทุกอย่างจะดำาเนินการตามขั้น

ตอนของเรือนจำา 

แต่เขาบอกว่าเขาจะแจ้ง

ให้เราทราบตามกฎของเรือนจำา

ว่าจะต้องดำาเนินการวันไหน หรือ

เมื่อไหร่ 

ฉันไม่รู้ว่าเป็นการพบเขา

ครั้งสุดท้าย และลูกชายของฉันไม่รู้

ว่านี่เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของ

เราเช่นกัน เขายังขอให้ฉันนำาของ

ส่วนตัวมาด้วยในครั้งต่อไปด้วยซ้ำา

RFA : เป็นการยืนยันว่ามี

การประหารชีวิตหรือไม่?

คิน วิน เมย์ : ใช่ แน่นอน 

ถามว่าจริงไหม ประหารวันไหน? 

ดำาเนินการเมื่อไหร่? เพราะเราต้องทำาพิธีศพ และเขาบอกให้ฉัน

คิดว่ามันเป็นหนึ่งในสองวัน เสาร์หรืออาทิตย์ 

ฉันบอกว่าฉันต้องรู้ว่ามันจะเสร็จวันไหน เขาควรจะบอกฉัน

ว่ามันเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

พอฉันถามว่าตกลงมันคือวันไหน พวกเขาก็บอกให้ฉันเดา

เอาเอง

พอถามถึงเรื่องจะขอศพมาทำาพิธีศาสนา เขาบอกว่าพวก

เขามักจะไม่ส่งคืนร่างให้

ฉันก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเอาขี้เถ้าของเขามาได้ไหม เพราะ

อย่างน้อยก็จะได้เอามาฝังเอง และเขาก็บอกว่าไม่ได้

RFA : ในฐานะแม่ คุณอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับการสูญ

เสียลูกชายแบบนี้?

คิน วิน เมย์ : ลูกชายของฉันไม่ใช่โจรหรืออันธพาล ฉัน

ภูมิใจในตัวเขาที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ฉันภูมิใจในตัวลูกชาย

ของฉันจริงๆ ถ้าฉันสามารถเอาขี้เถ้าหรือซากศพของเขาได้ ฉัน

อยากจะทำาหลุมฝังศพให้เขาเพื่อจารึกไว้

RFA : ในเมื่อคุณยังไม่ได้รับรูปถ่ายหรือหลักฐานใดๆ ว่า

เขาถูกประหารชีวิต คุณอยากจะถามอะไรจากผู้รับผิดชอบ?

คิน วิน เมย์ : ฉันจะไม่ขออะไรทั้งนั้น มันเป็นกรรมของฉัน

เอง ลูกชายฉันต้องตายเพราะเขาถูกลิขิตมาเพื่อวันนี้ ฉันจะอายุ 

76 ปีในไม่ช้านี้ ฉันจะต้องทำางานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น (หลังจาก

นี้) ใช่ไหม? 

ฉันจะไม่ทำาอะไร ฉันส่งความรักของฉันไปยังสิ่งมีชีวิต

ทั้งหมด ฉันขออธิษฐานในนามของลูกชาย ขอให้ชาวเมียนมาและ

คนทั้งโลกมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย.

โ

รัสเซียโจมตีฐานทัพนอกกรุงเคียฟ
เคียฟ • นายทหารยูเครนระดับสูงเผยว่า ทหารรัสเซียยิงมิสไซล์

ถล่มฐานทัพของยูเครนที่ตั้งอยู่นอกกรุงเคียฟ ซึ่งเป็นการยอมรับ

ที่เกิดขึ้นน้อยมากของยูเครนว่ารัสเซียประสบความสำาเร็จในการ

โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครน นอกจากนี้รัสเซียยัง

โหมโจมตีอีกหลายเมืองทั่วประเทศยูเครน

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน                                              

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กรกฎาคม 

2565 จากการเปิดเผยต่อผู้สื่อ

ข่าวของโอเล็กซี ฮโรมอฟ นาย

ทหารระดับสูงของยูเครนในวัน

เดียวกัน ระบุว่าทหารรัสเซียยิง

มิสไซล์ร่อน “คาลิบร์” 6 ลูกถล่ม

ฐานทัพของยูเครนที่ตั้งอยู่ ใน

หมู่บ้านลีอูจิตซ์นอกกรุงเคียฟ 

ห่างจากกรุงเคียฟทางเหนือ

ราว 30 กิโลเมตร เมื่อเวลาราว 

02.00 น. วันพฤหัสบดีตามเวลา

ท้องถิ่น หรือราว 09.00 น. ตาม

เวลาไทย ทำาให้อาคาร 1 หลัง

โดนทำาลาย และอาคารอีก 2 

หลังได้รับความเสียหาย 

ฮโรมอฟเผยด้วยว่า มิส

ไซล์ร่อนลูกหนึ่งที่รัสเซียยิงมา

ถูกยิงสกัดตกโดยระบบป้องกัน

ภัยทางอากาศของยูเครน มิส

ไซล์เหล่าน้ียิงมาจากคาบสมุทร

ไครเมียท่ีรัสเซียผนวกเป็นดินแดน

ของตนจากยูเครนเมื่อปี 2557 

ฮโรมอฟรายงานด้วยว่า 

แคว้นเชอร์นีฮีฟทางเหนือของ

ยูเครนถูกรัสเซียยิงจรวดโจมตี 

โดยยิงจากเบลารุส ชาติเพื่อนบ้าน 

ของยูเครนท่ีเป็นพันธมิตรกับ

รัสเซีย การโจมตีคร้ังน้ีทำาให้ทหาร

ยูเครนสูญเสียชีวิตจำานวนหน่ึง

นายทหารระดับสูงผู้น้ีของ                                                    

ยูเครนเผยว่า ในภาคตะวันออก                                                  

ของประเทศ ทหารรัสเซียพยายาม

ท่ีจะรุกคืบเพ่ือยึดเมืองซีเวอร์สก์

และเมืองบัคบุต ซ่ึงอยู่ในภูมิภาค

ดอนบาสท่ีเป็นเขตอุตสาหกรรม

ของยูเครน ระบุว่าสถานการณ์ท่ี

น่ันยากลำาบาก แต่ยังอยู่ภายใต้

การควบคุมของทหารยูเครน

ฮโรมอฟกล่าวเสริมว่า 

สำาหรับในแคว้นเคอร์ซอนท่ีขณะ

น้ีอยู่ในการควบคุมของรัสเซีย 

ทหารยูเครนกำาลับตอบโต้กลับ

เพื่อยึดคืนพ้ืนท่ี ทหารยูเครนยึด

คืนหมู่บ้านมาได้แล้ว 3 หมู่บ้าน 

ในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา 

ด้านประธานาธิบดี โว

โลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน 

กล่าวทางโซเชียลมีเดียเมื่อวัน

พฤหัสบดีว่า เป็นเวลาเช้าที่เรา

ประสบปัญหา มีการโจมตีด้วย

มิสไซล์จากรัสเซียอีกครั้ง แต่

เราจะไม่ยอมพ่ายแพ้

ทหารรัสเซียยังโจมตีพ้ืนท่ี 

อื่นของยูเครนด้วย วาเลนติน 

เรซนิเชนโก ผู้ว่าการแคว้นดนี

โปร ภาคกลางของยูเครนเผย

ทางโซเชียลมีเดียว่า จากการ

โจมตีของรัสเซีย ทำาให้มีผู้เสีย

ชีวิตอย่างน้อย 1 ราย และบาด

เจ็บ 2 ราย 

อีกอร์ เตเรคอฟ นายกเทศ                                    

มนตรีเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่

อันดับ 2 ของยูเครนท่ีต้ังอยู่ทาง                                           

ตะวันออกเฉียงเหนือของประ 

เทศเผยว่า เมื่อคืนท่ีผ่านมา ทหาร 

รัสเซียยิงมิสไซล์ เอส-300 ถล่ม

เมืองแห่งน้ี 2 คร้ัง

ด้านวาซิล บอดนาร์ เอก                                     

อัครราชทูตยูเครนประจำาตุรกี 

โพสต์ทางท วิตเตอ ร์เ ม่ือ วัน

พฤหัสบดีแสดงความเสียใจท่ี

ในการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุต

บอลแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนวันพุธ 

ระหว่างทีมไดนาโมเคียฟจาก

ยูเครนกับทีมเฟแนร์บาห์เชของ

ตุรกีท่ีสนามในนครอิสตันบูล ซ่ึง

จบลงด้วยชัยชนะของทีมยูเครน 

2-1 ช่วงท่ีไดนาโมเคียฟยิงประตู

แรกข้ึนนำา แฟนบอลในสนาม

ตะโกนก้องว่า “วลาดีมีร์ ปูติน” 

เอกอัครราชทูตยูเครน

ระบุว่า เสียใจที่ได้ยินแฟนบอล

เฟแนร์บาห์เชตะโกนชื่อของ

ฆาตกรและผู้ รุกรานที่สั่ งทิ้ ง

ระเบิดประเทศของเรา.

ใช้กระบอกฉีดยาเดียวให้วัคซีนนร.30คน
มัธยประเทศ • เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขคนหนึ่งของอินเดีย

ถูกสอบสวนหลังจากใช้กระบอก

ฉีดยากระบอกเดียวฉีดวัคซีนป้อง 

กันโควิด-19 ให้กับนักเรียน 30 

คน ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐมัธย

ประเทศ ภาคกลางของประเทศ

เมื่อวันพุธ 

บีบีซีและเว็บไซต์สถานี

โทรทัศน์เอ็นดีทีวีของอินเดียราย                                                   

งานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎา 

คม 2565 ว่า ในการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเจน 

ในเมืองสาคร รัฐมัธยประเทศ 

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จิเทนทรา ไร                                       

เ จ้ าห น้า ท่ีสาธารณสุข ซ่ึงทำ า

หน้าท่ีฉีดวัคซีนยอมรับกับสื่อว่า                                         

เขาใช้กระบอกฉีดยากระบอกเดียว

ฉีดวัคซีนให้นักเรียนถึง 30 คน เนื่อง                                            

จากได้รับกระบอกฉีดยามาเพียง

กระบอกเดียวจากกรมสาธารณสุข

ของรัฐ เขาเพียงทำาตามคำาส่ัง

เหตุการณ์นี้ เปิดเผยขึ้น

หลังจากผู้ปกครองนักเรียนที่พา

ลูกมาฉีดวัคซีนที่โรงเรียน เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ใช้กระบอกฉีดยาเพียง

กระบอกเดียวในการฉีดวัคซีนให้

กับนักเรียน จึงรายงานเรื่องนี้ต่อ

เจ้าหน้าที่โรงเรียน 

เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐมัธยประ 

เทศเดินมามาตรวจสอบเรื่องนี้ที่

โรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คนดังกล่าวไม่อยู่ที่ โรงเรียนแล้ว

และปิดโทรศัพท์มือถือของเขา

กรมสาธารณสุขรัฐมัธย                                          

ประเทศระบุว่า เหตุที่เกิดขึ้นถือ    

ว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผู้

น้ี และเริ่มสอบสวนเจ้าหน้าที่ซึ่ง

รับผิดชอบในการจัดส่งอุปกรณ์

ฉีดวัคซีนมาที่โรงเรียนแห่งนี้ตาม

โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19

โฆษกพรรคคองเกรสพรรค 

ฝ่ายค้านของอินเดียแถลงเรียก

ร้องให้รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐ

มัธยประเทศลาออกเพื่อรับผิด

ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ในการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข

อินเดียกำาหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่ใช้                                              

“เข็มเดียว, กระบอกฉีดยากระ 

บอกเดียวและใช้เพียงครั้งเดียว” 

กระบอกฉีดยาท่ีใช้ค ร้ัง

เดียวแล้วท้ิงใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในอินเดีย เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่

ระบาดของโรคอันตรายร้ายแรง

ต่างๆ เช่น การติดเชื้อเอชไอวี                       

แต่ที่ผ่ านมาเคยเกิดกรณี เจ้า

หน้าที่นำากระบอกฉีดยาที่ใช้แล้ว

นำากลับมาใช้ใหม่ในโรงพยาบาล

หลายแห่ง เนื่องจากขาดแคลน

อุปกรณ์ทางการแพทย์.

รัสเซียถล่ม • ชาวยูเครนขับรถผ่านบ้านหลังหนึ่งที่ไฟไหม้จากการถูกโจมตีโดยทหารรัสเซียที่ชานเมืองบัคมุตทางตะวันออกของประเทศ 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

จากปากคำาอันปวดร้าว

ของผู้เป็นภรรยาและแม่

Phyo Zena Thaw กับคุณแม่เมื่อปี 2015Jimmy กับภรรยา Nilar Thein



พปชร.

เรื่องการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็ต้องเดิน

ไปตามนั้น การจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวต้อง

ไปแก้รัฐธรรมนูญ จึงมองว่าไกลเกินกว่าจะพูด

กัน และส่วนตัวมองว่าพรรคพลังประชารัฐจะ

บัตรเลือกตั้งแบบไหนก็ได้ เพราะเรามั่นใจใน

ฐานเสียงของพรรค” ประธานวิปรัฐบาลกล่าว

ด้านนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า 

คำาว่าพรรคพลังประชารัฐ นาย ก. นาย ข. 

คนที่อยู่ภาคไหนก็เป็นพรรคพลังประชารัฐ 

ทุกคนต่างมีมุมมองว่าการเลือกตั้งด้วยบัตร

ใบเดียวหรือสองใบ มันจะได้ประโยชน์หรือ

ไม่ได้ประโยชน์บนพื้นฐานความได้เปรียบเสีย

เปรียบในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ความคิดเห็นที่ออกมาเป็นทัศนคติส่วนบุคคล 

ก็ต้องเคารพความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ละ

คนที่สะท้อนความเห็นออกมาถือว่ายังไม่ใช่

ความเห็นทางการของพรรค 

“ความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ

ของพรรคยังไม่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน 

เพราะพรรคมีกลไกที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆ 

แล้วค่อยออกมาเปิดเผย สำาหรับเนื้อหาว่า

จะสนับสนุน หนึ่งใบหรือสองใบหากจะเกิด

ขึ้น พรรคต้องพิจารณาบนหลักการที่เป็น

ไปตามระบบประชาธิปไตยอันปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญ” นายรงค์ระบุ

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.รัฐสภา 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี กมธ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม

เติมมาตราในร่าง พ.ร.บ. ให้สอดคล้องกับสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มติรัฐสภาเห็น

ชอบให้ใช้จำานวน 500 คนหาค่าเฉลี่ยแทน

จำานวน 100 คนเสร็จแล้ว ว่า กมธ.ได้เสนอ

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขให้นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาแล้ว และได้บรรจุเข้าสู่วาระ

การประชุมรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในวาระ

ที่ 3 แต่เนื่องจากว่ามีร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

ปรับเป็นพินัย พ.ศ..... ค้างการพิจารณาอยู่ ที่

เหลือการพิจารณาอยู่หลายมาตรา ซึ่งอาจจะ

ต้องปรับให้อภิปรายกันให้น้อย เพื่อพิจารณา

ให้เสร็จในวันที่ 2 ส.ค. และจะขอเสียงข้าง

มากของรัฐสภาขอเลื่อนวาระร่าง พ.ร.บ.มา

พิจารณาต่อ และคิดว่าใช้เวลาไม่นาน เพราะ

เหลือเพียง 9 มาตรา และมีปัญหาไม่กี่มาตรา 

คาดว่าจะเสร็จทันในวันที่ 3 ส.ค.นี้

เสร็จใน 15 สิงหา

เมื่อถามว่า จะพิจารณาทันกรอบเวลา 

180 วัน ที่จะครบในวันที่ 15 ส.ค.หรือไม่ 

นายนิกรกล่าวว่า “ทันแน่นอน ถ้าเสร็จวัน

นั้น วาระ 3 ก็ตามนั้นเลย เพราะเหลือการ

พิจารณาเพียง 9 มาตรา เชื่อว่าวันเดียวเสร็จ

คือวันที่ 3 ส.ค. จึงไม่ติดกรอบ 180 วันอีก

แล้ว จากนั้นประธานรัฐสภาจะส่งไปให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือหน่วยไหน

ก็แล้วแต่”

ถามว่า กังวลว่าจะมีเกมสกัดยื้อเวลา

ทำาให้พิจารณาไม่ทันกรอบหรือไม่ นายนิกร

กล่าวว่า ไม่มี เพราะผู้ที่สกัดได้มีเพียง นาย

สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธาน กมธ. 

และตน ที่เป็นเลขาฯ กมธ. ซึ่งเป็นผู้ตั้งใจ

เป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องทำางานให้เสร็จ แม้ว่า

จะไม่เห็นด้วยกับหาร 500 คือเราต้องส่งให้

ขึ้นฝั่งให้ได้ และต้องไปข้างหน้า ส่วนจะข้าม

ฝั่งไปอีกฝั่งได้หรือไม่ เราไม่รู้ และเชื่อว่าจะ

ไม่ต้องไปยึดร่างของ ครม.ที่เสนอมาเป็นสูตร

หาร 100

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ว่า จะใช้

บัตรใบเดียวหรือไม่ อยู่ที่คนมีอำานาจ บ้าน

เมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่เรายืนอยู่

ในหลักการว่าเราไม่เห็นด้วย พรรค พท.ไม่

ได้สนใจว่าจะบัตรกี่ ใบ แต่อะไรที่ถูกต้อง

และเสียงส่วนมากว่าอย่างไรเราก็ไปตาม

นั้น ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งฝ่ายคุมอำานาจบอกว่า

ตัวเองจะเสียเปรียบ ให้คิดใหม่ พรุ่งนี้คิดออก

มาแล้วบอกมันไม่ดี เอาใหม่ ทั้งนี้ ก็อยาก

ฝากบอกผู้มีอำานาจไปคิดให้ละเอียดว่าจะทำา

อย่างไร จะกีดกันอย่างไร จะขัดขวางอย่างไร 

ไปคิดให้ละเอียดแล้วทำาทีเดียว อย่าทำาหลาย

ครั้ง สงสารพี่น้องประชาชนที่เขาติดตาม

ถามย้ำาว่า บัตรเลือกตั้งใบเดียวสำาหรับ

พรรค พท. มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร นาย

สมคิดกล่าวว่า ข้อดีคือนับคะแนนโดยตรง

ได้ แต่ข้อเสียคือพี่น้องประชาชนไม่มีทาง

เลือก ซึ่งหากกลับไปเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว 

ก็เท่ากับว่าท่านปิดโอกาสประชาชนอีกครั้ง 

ตนไม่เห็นด้วย แต่ใครอยากทำาเราก็ห้ามเขา

ไม่ได้ เพราะเขามีอำานาจ มีเสียงข้างมาก 

เขาทำาอะไรก็ได้ บ้านเมืองเราไร้กติกา สร้าง

ความเสื่อมเสียให้รัฐสภาเปล่าๆ 

ไม่คิดละอายก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร

เมื่อถามถึงสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ที่อาจจะพลิกกลับไปหาร 100 มองว่ามี

นัยทางการเมืองอย่างไร นายสมคิด ตอบว่า 

จะหาร 100 หรือ 500 ก็ไม่เสียเปรียบและ

ได้เปรียบเท่าไหร่ แต่หลักการคือกฎหมาย

เสียหาย เป็นการสกัดพรรค พท.แน่นอน คิด

เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ต้องการจะเอาเปรียบ แต่

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะหารอะไร พรรค พท.เราก็ไม่

ได้ซีเรียส หารอะไรเราก็พร้อมสู้ ไม่ว่าจะ

หาร 100, หาร 500 หรือหาร 1,000 คุณ

ออกกฎหมายมาถ้าประชาชนไม่เลือกก็ไม่มี

ประโยชน์ พวกที่เขาคิดเขาคิดกันอย่างไร 

“ฉะนั้นพวกเราจึงไม่ได้ใส่ใจว่าจะหาร

เท่าไหร่ เราก็เฉยๆ เพียงแต่เราอายที่หลัก

การกฎหมายหรือหลักการแก้ไขกฎหมายใน

สภาถูกย่ำายีจนไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้น

คนที่คิดทำาเรื่องเช่นนี้ หากไม่คิดละอายก็ไม่รู้

จะทำาอย่างไร เห็น ส.ว.และนักการเมืองบาง

คนเจ้าหลักการ แต่ทุกคนกลืนน้ำาลายแล้วทำา

ในสิ่งที่ถูกสั่งการมา” นายสมคิดกล่าว

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะรอง กมธ.

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

(ฉบับที่.…) พ.ศ. … ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอ

บัตรเลือกตั้งใบเดียวว่า แท้จริงแล้วเป็นเรื่อง

ที่อยากจะเอาเปรียบในการเลือกตั้ง แต่ไม่

ได้คิดที่จะทำากติกาเลือกตั้งให้เป็นธรรมโดย

ฝ่ายที่มีอำานาจ ซึ่งตอนเริ่มแรกเปลี่ยนจาก

บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อมาเป็นบัตร 2 ใบ 

และใช้สูตรคำานวณหา ส.ส.บัญชีรายชื่อ

แบบหาร 100 คือไม่ต้องการให้พรรคขนาด

กลางเติบโต หรืออาจจะกลัวพรรคการเมือง

ใด พรรคการเมืองหนึ่งมาก จึงได้มีการสกัด

ตรงจุดนี้ แต่เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จ 

เป็น ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

100 คน ก็กลัวพรรคฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งที่

อาจจะใหญ่มากขึ้น และพรรครัฐบาลก็แตก

ออกไปเป็นพรรคขนาดกลาง ก็กลัวว่าจะสู้ไม่

ได้ในการเลือกตั้ง จึงเปลี่ยนมาเป็นหาร 500 

เพื่อให้พรรคขนาดกลางของรัฐบาลจะอยู่ได้ 

แต่ช่วงหลังไม่ทราบว่าคิดอย่างไร ที่ว่าอยาก

จะกลับมาเปลี่ยนเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว 

“ถ้า 3 ป.เห็นว่าจะทำา ก็อาจจะใช้วิธี

เดิมคือ ซ้ายหัน ขวาหัน ซึ่งเดิมเป็นอย่างนั้น

อยู่แล้ว ไม่ค่อยมีตรรกะ” นายธีรัจชัยกล่าว 

ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร   โฆษก

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราช บัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ  

(พ.ร.ป.)  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ฉบับที่…) พ.ศ.… แสดงความเห็นว่า 

รัฐสภามีวันประชุมร่วมเหลือ 4 วัน คือวันที่ 

2, 3, 9 และ 10 ส.ค. เพื่อพิจารณาวาระสอง

รายมาตราต่อ ตั้งแต่มาตรา 24/1 ถึงมาตรา 32 

รวม 9 มาตรา โดยมีมาตราสำาคัญคือ 24/1 

การคำานวณ ส.ส.บัญชีแบบหาร 500 กรณี

เลือกตั้งไม่เสร็จ และมาตรา 26 การคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรณีเลือกตั้ง ส.ส.เขตใหม่

ด้วยเหตุทุจริตเลือกตั้งภายใน 1 ปี

ใช้บัตร 2 ใบแน่นอน 

ถ้าไม่เลื่อนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. แทนร่าง พ.ร.บ.กำาหนดเวลาใน

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่รู้จะเลื่อนได้หรือ

ไม่ แล้วดำาเนินการอภิปรายตามลำาดับวาระ

ลากยาวกัน 4 วันแล้วไม่จบ ร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็จบแบบเรียบร้อย

โรงเรียนประยุทธ์ กลับไปหาร 100 โดย

ไม่เหนื่อย แต่สภาจะเสียศักดิ์ศรีครั้งยิ่ง

ใหญ่ที่สุด คือไม่สามารถพิจารณากฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จภายใน 180 วัน 

ตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญดูหน้าว่าจะมีใคร

ออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้าง

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รอง

หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) โพสต ์

เฟซบุ๊กหัวข้อ “กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

หรือ?” ระบุว่า มีความเห็นเยอะว่า รัฐสภาจะ

กลับไปใช้การเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัตรใบเดียว

อีกหรือ? ถ้าจะอธิบายก็ต้องเขียนเยอะ และ

เข้าใจยาก เอาง่ายๆ สั้นๆ ถ้ารัฐสภาจะกลับ

ไป-กลับมาไม่มีหลักการ วิธีการเริ่มแรก คือ

สมาชิกรัฐสภา “ต้องคว่ำา” ร่างกฎหมายเลือก

ตั้งที่จะพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า แต่เชื่อ

เถอะ ไม่กล้าคว่ำา ด้วยเหตุผล 2 ข้อ

1.เวลาของรัฐสภามีไม่พอที่จะแก้รัฐ 

ธรรมนูญและแก้กฎหมายเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

2.พรรคการเมืองบางพรรคที่อ้างว่า 

เข้าเป็นรัฐบาล เพราะต้องการแก้ ไขรัฐ 

ธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย จะกลาย

เป็นการแหกตาประชาชน และจะเป็นการ

ฆ่าตัวตายกลางสภา

กล่าวโดยสรุป จะใช้บัตร 2 ใบในการ

เลือกตั้งแน่นอน แต่จะหาร 500 หรือหาร 

100 ให้สมาชิกหายเมากัญชาก่อนค่อยถาม 

อย่าเพิ่งถามตอนเมากัญชา

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค

ชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า สุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

ฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงกระบวนการนั้น ยังอยู่

ในวาระ 2 วาระ 3 ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะมี

ความคิดเห็นอย่างไร และเสร็จแล้วก็ต้องไป

ที่ศาล รธน. ฉะนั้นถ้าศาล รธน.ตัดสินออก

มาอย่างไร นั่นก็น่าที่จะเป็นคำาตอบที่ทุกฝ่าย

ให้การยอมรับ 

“ผมคิดว่าตอนนี้การที่จะสร้างบรรยากาศ

ให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับเรื่องกติกาการเลือก

ตั้งมีความสำาคัญ เพราะเรากำาลังจะมีการ

เลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งหน้าทั่วไปอีกประมาณ 

7-8 เดือน และมีความสำาคัญมาก เพราะ

ว่าปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น พี่

น้องประชาชนก็รอว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า

นี้ประชาชนจะได้มีแนวคิดในการที่จะเลือก

ตัวแทนเข้าไปแก้ไขปัญหากันอย่างไร ฉะนั้น

การเลือกตั้งครั้งหน้านี้ ผมถือว่าเหมือนกับ

เป็นทางออกในเรื่องของวิกฤตต่างๆ ของ

บ้านเมือง ฉะนั้นกติกาอะไรที่เกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้ง ถ้าเราสามารถที่จะสร้างกฎ

เกณฑ์สร้างกติกาที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นธรรม 

ทุกฝ่ายยอมรับ การเมืองก็จะไม่เดดล็อก” 

นายสุวัจน์กล่าว.

ฝีดาษลิง

ยืนยันผู้ป่วยฝีดาษลิงรายที่ 2 ของประเทศไทย 

ซึ่งนำาส่งจากโรงพยาบาล (รพ.) วชิรพยาบาล 

กทม. เป็นชายไทย อายุ 47 ปี มีประวัติมี

เพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเพศเดียวกัน มี

อาการสงสัยป่วย เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2565 

จากนั้น 2 วัน เริ่มมีไข้ ปวดตามตัว ต่อมน้ำา

เหลืองโต และ 1 สัปดาห์ต่อมามีผื่นที่อวัยวะ

เพศ ลำาตัว หน้า แขนขา จึงมาตรวจที่ รพ. 

ขณะนี้รับไว้ ใน รพ.และติดตามผู้สัมผัสมา

ตรวจและเฝ้าสังเกตอาการต่อให้ครบ 21 วัน

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า  

กรมควบคุมโรคได้รับรายงานผู้ป่วยต้อง

สงสัยโรคฝีดาษวานรจาก รพ.วชิรพยาบาล 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา สถาบันป้องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุม

โรค และสำานักอนามัย กทม. ลงพื้นที่สอบ 

สวนโรคและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การแล้ว ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น ผู้

ป่วยไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ วัน

ที่ 14 ก.ค. เริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว 

1 สัปดาห์ ก่อนมาโรงพยาบาลมีตุ่มหนองที่

อวัยวะเพศ ซื้อยามาทาเอง ต่อมามีตุ่มหนอง

ขึ้นตามแขนขา ใบหน้า ศีรษะ วันที่ 27 ก.ค. 

จึงไปรักษาที่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลด้วย

อาการอวัยวะเพศบวม เจ็บ แสบ 

ทาง รพ.ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ หา

เชื้อก่อโรค โดยห้องปฏิบัติการของกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

และห้องปฏิบัติการ ที่คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการตรวจ PCR 

ทั้ง 2 แห่งตรงกัน พบเชื้อ Monkeypox virus 

ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นชายไทยรายแรก

ของประเทศ และเป็นรายที่ 2 ที่ตรวจพบการ

ติดเชื้อฝีดาษวานรในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยรายดังกล่าวมี

อาการไม่รุนแรง และอยู่ในการดูแลของ

แพทย์ในห้องแยกเพื่อป้องกันการแพร่กระ 

จายเชื้อ ขณะนี้ ได้เร่งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

โดยผู้ป่วยให้ข้อมูลว่ามีครอบครัวอยู่รวมกัน 

10 คน หลังจากมีผื่นตุ่มได้แยกตัวจากคน

อื่นในบ้าน ซึ่งได้ติดตามเพื่อส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งได้เร่งติดตามตัวชาย

ชาวต่างชาติดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ได้มีการเฝ้า

ระวังโดยขอให้ โรงพยาบาลส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการเมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ และเน้น

ย้ำาว่าโรคฝีดาษวานรไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ 

ซึ่งจะติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดมากๆ 

จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มความระมัดระวัง ลด

การสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า หาก

ประชาชนมีอาการสงสัยว่าตนเองมีอาการ

ป่วยเข้าได้กับโรคฝีดาษลิง สามารถติดต่อ

สถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหา

เชื้อได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน

กรมควบคุมโรค โทร.1422 

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถาน 

การณ์ โรคฝีดาษวานรทั่วโลก (ข้อมูล ณ วัน

ที่ 27 ก.ค.2565) ว่า ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 

20,849 ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 74 

ประเทศ โดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่

พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป ประเทศที่มีผู้ป่วย

สูง 5 ลำาดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 4,639 

ราย, สเปน 4,001 ราย, เยอรมนี 2,459 ราย, 

สหราชอาณาจักร 2,367 ราย และฝรั่งเศส 

978 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเกือบทั้งหมด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอ

ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากโรคฝีดาษ

วานรไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรง และเป็นโรคที่

สามารถรักษาหายขาดได้ และสามารถเข้า

รับการรักษาฟรีตามสิทธิของประชาชนทุกคน 

ทั้งนี้ นายอนุทินได้ย้ำาก่อนหน้านี้ว่า แม้จะเป็น

ช่วงวันหยุด แต่กระทรวงสาธารณสุขยังเฝ้า

ระวังทั้งโรคโควิด-19 และฝีดาษวานร พร้อม

ได้สั่งการไปยังสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกแห่ง หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 

ให้ดำาเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันที่กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะที่กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ (สบส.) ได้ประสานความร่วม

มือไปยังสถานพยาบาลเอกชนให้ดำาเนินการไป

ในทิศทางเดียวกับการเฝ้าระวังโควิด-19

ที่ จ.ภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า 

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้เก็บตัวอย่างเลือดและ

สารคัดหลั่งของผู้ป่วยชายไทย ซึ่งเป็นคนใน

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้ารับการรักษาที่ รพ.วชิระ

ภูเก็ต ผู้ป่วยมีอาการไข้ และตุ่มผื่นขึ้นตาม

ตัว ได้เจาะเลือด เพาะเชื้อ ส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อ

พิสูจน์ว่าผู้ป่วยดังกล่าวติดเชื้อโรคฝีดาษวานร

หรือไม่ ซึ่งวันที่ 28 ก.ค. สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ตได้รับใบรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์ Monkeypox virus real-time PCR 

ของผู้ป่วยแล้ว ผลการตรวจเป็นลบ ขอยืนยัน

ภูเก็ตยังไม่มีผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรเพิ่ม โดย

จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมเฝ้าระวัง คัดกรอง

โรค ตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาษวานร
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ตร.ภูเก็ตแจงขายกัญชาต้องมีใบอนุญาต

ภูเก็ต • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.2 บก.ทท.3 พร้อมด้วยนายศิวัชฐ์ 

ระวังกุล นายอำาเภอกะทู้, พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.ป่าตอง เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขอำาเภอกะทู้ และฝ่ายปกครองอำาเภอกะทู้ ได้บูรณาการร่วม

กันลงพื้นที่ซอยบางลาป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้

ประกอบการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินเกี่ยวกับมาตรการบังคับ

ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชา ชี้แจงให้ผู้ประกอบการที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์

กัญชาทราบถึงการขออนุญาตก่อนจำาหน่าย และบทลงโทษหากฝ่าฝืน

กฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายเข้าใจในข้อกฎหมายดังกล่าว พร้อมให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีและปฏิบัติตามที่ราชการกำาหนด ซึ่งการลงพื้นที่

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 ให้

กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ซึ่งบุคคลใดจะศึกษาวิจัย, ส่งออก, จำาหน่าย, 

เเปรรูป จะต้องดำาเนินการขออนุญาตจากสาธารณสุขจังหวัดก่อน มิ

เช่นนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และมีหนังสือถึง ผบ.ตร.

เรื่องการดำาเนินคดีกับผู้ไม่ขออนุญาตฯ ลงวันที่ 26 ก.ค.65

เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำาอยุธยาท่วมแล้ว

อยุธยา • วันที่ 28 ก.ค.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำาล้นตลิ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้

รับผลกระทบจากการระบายน้ำาของเขื่อนเจ้าพระยา โดยน้ำาได้ไหลเข้า

ท่วมใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 2 อำาเภอ 

ดังนี้ อำาเภอเสนา มีระดับน้ำาท่วมสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร 

ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ตำาบล 15 หมู่บ้าน 265 ครัวเรือน พื้นที่

การเกษตร (นาข้าว) ได้รับความเสียหายประมาณ 165 ไร่ อำาเภอผักไห่ 

มีระดับน้ำาท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร ประชาชนได้รับผลกระ

ทบ 2 ตำาบล 2 หมู่บ้าน 15 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร (นาข้าว) ได้รับ

ความเสียหายประมาณ 20 ไร่ สำาหรับการให้ความช่วยเหลือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหาร 

อำาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง สำารวจความเสียหาย และบรรเทาความเดือด

ร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้ว

รวบไอ้บาสโจรลักรถ จยย.พร้อมชิ้นส่วน

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ก.ค.2565 พ.ต.อ.ปรีชา 

เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงข่าว

ผลการจับกุมนายยุทธนา สุริยะ อายุ 31 ปี ในข้อหาลักทรัพย์หรือรับ

ของโจร และข้อหาเสพยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยผิด

กฎหมาย พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีดำา ไม่ติด

แผ่นป้ายทะเบียน และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อีก 3 คัน หลังจาก

มีผู้เสียหายที่พักที่หอพักบ้านเม็ดทราย บ.โนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมืองขอนแก่น 

จำานวน 4 ราย ว่าถูกคนร้ายเข้าไปทำาการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ใน

หอพักอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุลัก

ทรัพย์รถจักรยานยนต์คันแรกในปี 2564 ไปแล้ว จำานวน 1 คัน และนำา

ไปถอดชิ้นส่วนทยอยขาย เอาเงินมาซื้อข้าวกิน และซื้อยาบ้ามาเสพ.

นครพนม • นายศักดา ชัยภัย 

ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

(ผอ.สพม.ฯ) เปิดเผยว่า ภายหลัง

รัฐบาลมีการออกกฎหมายกัญชา

เสรีเพื่อการแพทย์ รวมถึงถอด

กัญชาออกจากยาเสพติดประ 

เภท 5 โดยทาง สพม.นครพนม

ถือเป็นอีกหน่วยงานสำาคัญที่จะ

ต้องกำากับดูแล ควบคุมโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่รวม  

55 แห่ง โดยมีคำาสั่งให้คณะผู้

บริหาร ครูอาจารย์ ช่วยกันสอด

ส่องพฤติกรรมของนักเรียน ห้ามมี

การเสพ ซื้อ-ขาย หรือสันทนาการ

เกี่ยวกับกัญชา รวมถึงขอความ

ร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองในการ

ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ

ลูกหลานเยาวชนไม่ให้เข้าเกี่ยว 

ข้องกับยาเสพติด รวมถึงกัญชา

ทั้งนี้ ผอ.สพม.นครพนมได้

ประกาศให้ โรงเรียนทั้ง 55 แห่ง 

เป็นสถานศึกษาปลอดกัญชาและ

ยาเสพติด และห้ามนำากัญชา 

ผลผลิตกัญชา เข้ามาในสถาน

ศึกษาเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้

ลูกหลานเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่ออนาคตการศึกษาตามมา

อนึ่ง ก่อนหน้านี้มีสถานศึกษา

แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม 

คณะกรรมการด้านยาเสพติดได้เข้า 

ไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยม 

พร้อมกับมีการตรวจหาสารเสพติด

ในปัสสาวะ ขณะที่เตรียมการตรวจ 

คณะกรรมการได้สอบถามนักเรียน

ว่าใครที่เสพกัญชามาก็ให้บอก หาก

ตรวจแล้วเจอสารในปัสสาวะอาจ

ถูกผู้บริหารภาคทัณฑ์ ปรากฏว่ามี

นักเรียนอย่างน้อย 6 คน ในจำานวน

นั้นเป็นนักเรียนหญิง 2 คน ยอมรับ

ว่าเพิ่งเสพกัญชามา จากเหตุการณ์

ดังกล่าวจึงทำาให้เชื่อได้ว่าแม้จะมี

การปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพ

ติดประเภท 5 แล้วก็ตาม ตอนนี้ ได้

ทะลุเข้าไปอยู่ในสถานศึกษา และ

ไม่ใช่สถานศึกษาแห่งนี้ที่เดียวอย่าง

แน่นอน.

สพม.นครพนมเข้ม

สั่งรร.ปลอดกัญชา

เจอนร.เสพ6ราย

บุรีรัมย์ • วันที่ 28 ก.ค.65 

นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า 

จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำานักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

บุรีรัมย์ เตรียมจัดงาน “เทศกาล

ลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้ง 

ที่ 5” ประจำาปี 2565 ในระหว่าง

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 

ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ที่

บริเวณโครงการบุรีรัมย์คาสเซิล 

หลังสนามช้างอารีน่า ต.อิสาณ 

อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์กล่าว

ว่า รูปแบบการจัดงานในปีนี้จะ

พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา ประกอบ

ด้วยกิจกรรมการแสดงเปิดสุด 

“ต๊าซ”

ต๊าซกับโชว์แข่งกินสุดโหด

ของคู่แฝด “โป้ง-ปั้น” แชมป์กิน

ประเทศไทยสุดหล่อ จะมารุมกิน

โต๊ะกับ 1 สาวสวยสุดเซ็กซี่ดีกรี

แชมป์กิน “น้องเบนซ์” พร้อมแท็ก

ทีมกับ 4 นักกินระดับพระเทพ ใคร

จะแรง ใครจะแซง ต้องมาลุ้นกัน

ต๊าซกับ D U O Pretty Sexy 

ลูกชิ้นยืนกิน Contest กับสาว

สวยสุดเซ็กซี่จาก 8 ทีม 16 คน 

แบ่งเป็นทีมละ 2 คน เพศหญิง 

อายุ 16-35 ปี บุคลิกหน้าตาดี 

การแต่งกายสวยงาม เซ็กซี่ ที่

จะมาขับเคี่ยวความอร่อยกับการ

แข่งขันกินลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์

ภายใน 5 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 

15,000 บาท

และต๊าซที่พลาดไม่ได้กับ

การหา “แชมป์โลกลูกชิ้นยืนกิน

คนใหม่” ชิงเงินและรางวัลมูลค่า

รวมกว่า 100,000 บาท ทั้งรุ่น

แชมป์โลก ไม่จำากัดเพศและอายุ, 

รุ่นแชมป์โลกหญิง เพศหญิง ไม่

จำากัดอายุ และรุ่นแชมป์โลกทีม

ไม่จำากัดเพศ ไม่จำากัดอายุ ทีม

ละ 3 คน ใครจะเป็นแชมป์ให้

มาลุ้นกัน

ต๊าซต่อมากับการค้นหา 

“ร้านลูกชิ้นและร้านน้ำาจิ้มลูกชิ้น

ยืนกินบุรีรัมย์ยอดเยี่ยมประจำา

ปี” แชมป์เก่าจะคงอยู่หรือแชมป์

ใหม่จะเข้ามา ต้องมาวัดกัน

ต๊าซกับความอร่อยจาก

ร้านลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์จาก

ทั่วทุกสารทิศ และร้านค้าจาก

ชุมชนท่องเที่ยวพร้อมผู้สนับ

สนับสนุนกว่า 40 ร้านค้า ที่จะมา

เสิร์ฟความอร่อยและความสุข

ให้ทุกคนได้เลือกชิมลิ้มรสชาติ

และเลือกซื้อกันได้ถึงที่

และต๊าซสุดท้าย สุดพิเศษ 

1 ปีมีครั้งกับโปรโมชั่นจากร้าน

ลูกชิ้นยืนกิน นาทีทองฉลองความ

อร่อยกับลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ ราคา

สุดต๊าซ พลาดแล้วจะเสียใจ.

บุรีรัมย์จัดงานลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก

เชียงใหม่ • ตำารวจภูธรภาค 5 

จับยาไอซ์ เกือบ 400 กก. พร้อม

ผู้ต้องหา 2 ราย ที่พยายามจะ

ขนผ่านด่านตรวจ แต่ไม่รอด 

และตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-26 

กรกฎาคม 2565 ตร.ภ.5 จับ

คดียาเสพติดจำานวน 28,084 

คดี ยึดยาบ้ามากสุดกว่า 150 

ล้านเม็ด ไอซ์แตะ 1,200 กก. 

เฮโรอีน, ฝิ่นอีกอื้อ ยึดทรัพย์ 

เกือบ 600 ล้าน

วันที่ 28 ก.ค.65 ที่กอง

บัญชาการ ตำารวจภูธร ภาค 5 

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5  

พร้อมด้วย พล.ท.บุญยืน อิน

กว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน., 

พล .ต .ศุภฤกษ์  สถาพรผล 

ผบ.กกล.ผาเมือง, นายสิธิชัย 

จินดาหลวง ผู้ว่าราชการ จังหวัด 

ลำาปาง, นายไกรเลิศ ดาวเรือง 

ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 และผู้เกี่ยวข้อง  

ร่วมกันจับกุมคดียาเสพติดราย

สำาคัญจากที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สภ.แม่พริก จ.ลำาปาง, บก.สส.ภ.5 

จับกุมได้เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 เวลา

ประมาณ 17.00 น.ที่ผ่านมา ที่

ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก 

อ.แม่พริก ได้ผู้ต้องหาคือ 

ภ.5จับ2ผู้ต้องหาขนไอซ์400กก.

1.นายชเนรินทร์ (สงวน

นามสกุล) อายุ 31 ปี มีภูมิ 

ลำาเนาอยู่เขตลาดกระบัง กทม. 

2.น.ส.พิจิตรา (สงวนนามสกุล) 

อายุ 32 ปี ภูมิลำาเนาอยู่ อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยา

เสพติดให้ โทษประเภท 1 ไอซ์ 

จำานวน 400 ถุง ประมาณ 398 

กิโลกรัม และรถยนต์กระบะที่

ก่อเหตุ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมาย 

เลขทะเบียน ผอ 93xx เชียงใหม่ 

(สงวนเพื่อขยายผลทางคดี) แจ้ง

ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้

โทษประเภท 1 (เมตแอมเฟตามีน 

หรือไอซ์) ไว้ในความครอบครอง

เพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย อัน

เป็นการก่อให้ เกิดการแพร่

กระจายในกลุ่มประชาชน”

ก่อนจับกุม เจ้าหน้าที่

ตำารวจชุดจับกุมทราบข่าวว่า

จะมีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด

ลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่

ชายแดนภาคเหนือตอนบนเข้า

สู่พื้นที่ตอนในของประเทศผ่าน

มาตามเส้นทาง จึงเพิ่มความ

เข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อ

มาสามารถ สกัด จับกุมขบวนการ

ดังกล่าว ได้ หลังตรวจค้นรถ 

ยนต์กระบะบรรทุกเล็กมี โครง

เหล็กสูง ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ดัง

กล่าว เบื้องต้น ไม่พบสิ่งของผิด

กฎหมาย 

แต่ผู้ต้องหาทั้งสองมีท่า 

ทางพิรุธ จึงให้นำารถเข้าตรวจ

อุโมงค์เอกซเรย์ ตรวจพบยา

เสพติดซุกซ่อนอยู่ ในกล่องลัง

พลาสติกที่บรรจุมะม่วง เปิดดู

พบถุงชาสีเขียว ภายในบรรจุ

ไอซ์ จำานวน 400 ถุง ประมาณ 

398 กิโลกรัม จึงได้จับกุมผู้ต้องหา

พร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมด

ส่ง พงส.สภ.แม่พริก เพื่อดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป

สรุ ปผลการจั บกุ มยา

เสพติดของตำารวจภูธรภาค 5 

ห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-

26 กรกฎาคม 2565 พบว่า

สามารถ จับกุมคดียาเสพติด

จำานวน 28,084 คดี เป็นคดีราย

สำาคัญ 138 คดี ผู้ต้องหา 23,477 

ราย ตรวจยึดของกลางยาเสพ

ติด ยาบ้า 150,751,590 เม็ด 

ไอซ์ 1,117 กิโลกรัม เฮโรอีน  

48 กิโลกรัม ฝิ่น 195 กิโลกรัม  

เคตามีน 151 กิโลกรัม และ

ตรวจยึดทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับ

ยาเสพติด มูลค่าทรัพย์สินประ 

มาณ 588 ล้านบาท.

อ่านต่อหน้า 16
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

ฝีดาษลิง

นพ.กู้ศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีได้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยมี

ข้อความตอนหนึ่งว่าขณะนี้ในประเทศไทย

พบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายที่ 2 แล้ว โดยมี

ความเป็นไปได้สูงว่าจะได้รับเชื้อจากผู้

ป่วยรายแรก เนื่องจากตัวเชื้อไวรัสที่พบ

มีความใกล้เคียงกันมากนั้น ว่าสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันว่าข้อมูล

ดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน เป็นข่าวปลอม 

สำาหรับผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรรายที่ 2 มี

ประวัติอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งไม่มี

ความเกี่ยวพันกับผู้ติดเชื้อรายแรกชาว

ไนจีเรียที่พบในจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ห่วงใยประชาชน ในช่วงวันหยุด

ยาวติดต่อกัน วันท่ี 28-31 กรกฎาคมน้ี ขอ

ให้ประชาชนดูแลตนเอง ปฏิบัติตนตาม

มาตรการสาธารณสุขส่วนบุคคล เว้นระยะ

ห่าง สวมแมสก์ เม่ือจะออกเดินทางท่อง

เท่ียว รวมถึงผู้ท่ีจะใช้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะ เครื่องบิน รถโดยสารสาธารณะ 

รวมท้ังขณะท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัว

ของคนจำานวนมาก เช่น สถานีขนส่ง ตลาด 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแออัด ซ่ึงมีความเส่ียง

สูงท่ีจะได้รับเช้ือโควิด-19 ขอให้ประชาชน

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่าง

เคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างเท่า

ท่ีจะปฏิบัติได้ รวมท้ังระมัดระวังความ

ปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน ตรวจ

สภาพยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎจราจร 

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย 

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษา

ตัวใน รพ.) จำานวน 1,902 ราย จำาแนก

เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,901 ราย ผู้ป่วย

มาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 

2,360,635 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 

หายป่วยกลับบ้าน 2,129 ราย หายป่วย

สะสม 2,360,326 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 23,960 ราย เสีย

ชีวิต 32 ราย จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 904 ราย.

หนักแน่น

เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ลงทาง

อัฒจันทร์ด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าฯ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  

สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร

ขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า

ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ

ณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนเฝ้าฯ 

ด้านตะวันตกหน้าแถวพระบรมวงศานุวงศ์ 

ใกล้มุมเสาด้านซ้ายพระแท่นพระนพปฎล

มหาเศวตฉัตร ในพระวิสูตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับ

พระท่ีน่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระ

ราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร 

เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร เจ้า

พนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาว

พนักงานประโคมกระท่ัง แตร  มโหระทึก กอง

ทหารเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะน้ัน

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่

เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 

และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

คร้ันส้ินสุดเสียงประโคมแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จออกยังหน้าพระวิสูตร  

กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพร

ชัยมงคล แทนพระบรมวงศานุวงศ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวาย

พระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี  

ข้าราชการทหาร ตำารวจ พลเรือน และ

ราษฎรทุกหมู่เหล่า

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัย 

มงคล แทนสมาชิกรัฐสภา

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธาน

ศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวาย

พระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี

พระราชดำารัสตอบ ความว่า

“ข้าพเจ้ามีความช่ืนชมและซาบซ้ึง

ใจเป็นอย่างย่ิง ท่ีท่านท้ังหลายพร้อม

เพรียงกันมาให้พรวันเกิดแก่ข้าพเจ้า ใน

วาระน้ี ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุ

วงศ์ และขอบใจนายกรัฐมนตรี ประธาน

รัฐสภา ประธานศาลฎีกา ในคำาอำานวย

พรอันเป่ียมไปด้วยความปรารถนาดีของ

ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรี

ด้วยใจจริงเช่นกัน ความปรารถนาดีท่ีจะ

ให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้า

น้ัน จะสำาเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียง

และความสามารถของทุกท่านท่ีจะร่วมมือ

กันปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีให้บรรลุผล

สมบูรณ์ เพ่ือประเทศชาติและประชาชน 

ทุกวันน้ีเหตุการณ์หลายอย่างท่ีเกิดข้ึน ท้ัง

ในและนอกประเทศ ได้กระทบกระเทือนถึง

สวัสดิภาพ ตลอดจนความม่ันคงของชีวิต

และการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่าง

มาก จำาเป็นท่ีทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำาความ

คิดจิตใจให้หนักแน่น ยึดม่ันในเหตุผลท่ีถูก

ต้อง และประโยชน์สุขของส่วนรวม แล้ว

มุ่งม่ันปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความสมัคร

สมานสามัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะ

ของโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

จึงขอให้ท่านท้ังหลายในมหาสมาคมแห่งน้ี 

และประชาชนชาวไทยทุกคน มีขวัญและ

กำาลังใจท่ีดีอยู่เสมอ รวมท้ังรักษาความดี 

ความสามัคคี ความสุจริต  ไว้ให้ม่ันคงหนัก

แน่น ความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีข้ึน   

ท้ังแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุก

ส่วน ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา 

จงคุ้มครองรักษาทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข

ความเจริญโดยท่ัวกัน” 

จบแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและปิด

พระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้

สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมเช่นเวลา

เสด็จออก กองทหารเกียรติยศถวายความ

เคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ

พระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรม

ราชินี เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปประทับ

รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ต่อมาเวลา 17.14 น. พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินโดย

รถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา

วัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ไปยังพระบรมมหาราชวัง ครั้นรถยนต์

พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำาเนิน

ไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีน

และญวนถวายพระพร แล้วเสด็จเข้าพระ

อุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรง

จุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ 

แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหา

มณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่ โต๊ะ

หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธ

มนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ทรงจุดเทียนที่บัตร

เทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทวดา

นพเคราะห์ เสด็จลงจากชานหน้าพระ

อุโบสถ พระราชทานราชสังคหวัตถุแก่

ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุ ฝ่าย

หน้า-ฝ่ายใน แล้วเสด็จพระราชดำาเนินไป

ประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลัง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้า

พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่ง         

อมรินทรวินิจฉัย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

ทรงยืนเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ สมเด็จ

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา

วัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

ทรงยืนเฝ้าฯ หน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

จุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ 

และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปองค์

อภิบาล และองค์แทรกพระชนมพรรษา

แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ

ปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธรูป

ประจำาพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ทรง

รับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ   

ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล เจ้าหน้าที่

กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร

พระสงฆ์ 71 รูปเจริญพระพุทธมนต์ 

การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึง

บททำาน้ำาพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝ่า

พระครอบพระกริ่ง

เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่ โต๊ะหน้า

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จฯ 

ไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ

ขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวาร

เทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระ

สยามเทวาธิราชแล้ว เสด็จลงพระที่นั่ง

อมรินทรวินิจฉัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธ

มนต์ จบแล้ว ถวายอดิเรก ถวายพระพร

ลา เสด็จพระราชดำาเนินไปประทับรถยนต์

พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จ

พระราชดำาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน  

พระราชวังดุสิต

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปใน

การบำาเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันท่ี 28 

กรกฎาคม 2566 ณ ท่าวาสุกรี  เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรม

มหาราชวัง พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ 

รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน

เชิญแจกันดอกไม้ของหน่วยราชการใน

พระองค์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 

2565 และมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กร มหาวิทยาลัย 

โรงเรียนเชิญแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร

ชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ขณะท่ีอาคารหน่วยราชการใน

พระองค์ 904 ฝ่ังทิศตะวันออก ในพระบรม

มหาราชวัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะ

รัฐมนตรี และคู่สมรส, คณะองคมนตรี, 

ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธาน

ศาลฎีกา, จุฬาราชมนตรี, ศาลปกครอง นำา

แจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวาย

พระพร เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

และน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2565

ขณะเดียวกัน สำานักพระราชวัง

เปิดเขตพระราชฐานต่างจังหวัดลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคล ทั้ง 5 เขตพระ

ราชฐาน มีพระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์, 

พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์, พระตำาหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์, พระราชวังบางปะอิน 

และวังไกลกังวล นอกจากนี้ ประชาชน

ทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรผ่าน

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เพื่อ

แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

ทรงพระเจริญ


