
โยน‘ซูเปอรบอรดกัญชา’

สางปมชวง‘สุญญากาศ’

เยย‘ธรรมนัส’ราคาคุยลมบิ๊กตู
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ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ยันเคสมิก 29 ล้ํา   

น�านฟาไทยจบ! เมียนมาขอโทษแลว   อยา

ทําใหเปนเร� องใหญ “บิ๊กปอง” รับเดือดไม                                                         

แพคนไทยทุกคน แตเพ� อนบานยอมรับผิด                                                       

แลว ชี้การตัดสินใจที่ดีไมไดวัดกันที่ความ

รวดเร็ว แตวัดท่ีความสุขุม รอบคอบ เหมาะ

สมสถานการณ บอกคนไทยอยาขัดขากัน 

เองเร� องชงซื้อ “เอฟ 35” ที่จะเปนอนาคต

ทัพฟา ฝายคานเรียงหนาโหน ซัดเปนเร� อง

ใหญรุกล้ําอธิปไตย อัดหากสมยอมแสดงวา

เกี๊ยะเซียะกองทัพถลมชนกลุมนอย

เม� อวันศุกรที่ 1 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึง

กรณีเคร� องบินรบ Mig 29 ของประเทศ  

เมียนมา บินล้ําเขามาในเขตดินแดนประ 

เทศไทยท่ีตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัด

ตาก เม� อวันที่ 30 มิ.ย. วาไดประสานไป

แลว เขายอมรับแลว และขอโทษมาแลว 

ซึ่งเขาไมไดตั้งใจ เจตนา เน� องจากตีวงเลี้ยว

เขามาในเขตไทยนิดหน�อย ซึ่งเราเอาเคร� อง

บินขึ้นไปเพ� อแจงเตือนเขาแลว ก็เปนตาม

มาตรฐานที่ตองทําแบบนี้ 

“วันน้ีทูตทหารก็ไดคุยกับเขาแลว เขา

ก็ขอโทษมา และตัวผมเองก็คุยกันแลว น่ี                                                    

คือส่ิงท่ีเปนเร� องท่ีมองดูอาจเปนเร� องใหญ แต

มันข้ึนอยูวาเราจะทําเร� องใหญใหมันใหญข้ึน

กวาเดิมอีกไหม วันนี้เรามีความสัมพันธที่

ดีตอกันอยูแลว ฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยหารือ 

กัน ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือเรายังมีสมรรถนะท่ีพอ                                                        

เพียงปองกันอธิปไตยของเราไวได แตวัน

หนาก็ตองดูวาเรามีความเขมแข็งทันสมัย

เพียงพอหรือไมในอนาคตไวดวย

ไทยโพสต • “วิษณุ” โยน “คกก.ซูเปอร

บอรดกัญชา” สางปมกัญชาเสรีชวงสุญญา 

กาศ แยม กม.กัญชากัญชงคาดเสร็จปลาย 

ก.ค.หรือตน ส.ค. “ส.ว.สมชาย” แนะนายกฯ 

เรงออกมาตรการชั่วคราว ลั่นหาก กมธ.

กัญชาฯ ออก กม.ไมชัดเจน ส.ว.ไมใหผาน 

“ทิชา” นําเยาวชนรอง กมธ.เรงแกดานมืด

กัญชา “ตํารวจ” รับยังไมมีอํานาจจับกุม ทํา 

ไดแคขอความรวมมือไปกอน

เม� อวันที่ 1 ก.ค. นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวถึงการออก                      

กฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ..… 

วา เห็นนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาราง

พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.…. ระบุจะเสร็จ

ประมาณปลายเดือน ก.ค. หรือตนเดือน ส.ค. 

คงเสร็จจากสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงหากระหวาง

ที่กฎหมายยังไมเสร็จมีการซื้อขายกันแบบ

โจงครึ่ม เราก็ไลจับไปเร� อย

นายวิษณุยอมรับวา การบังคับใชกฎ                                                      

หมายเร� องนี้ตํารวจก็งง อยาวาแตตํารวจ

เลย ตนก็งง เพราะไมรูวาจะถูกหรือผิดขนาด

ไหนอยางไร เราถึงไดตั้งคณะกรรมการซู

เปอรบอรดใหญในประเทศ ที่มีนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุขเปนประธาน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เมินโซเชียลตีใชคอมพ

ไมเปน ลั่นไรสาระ “สุชาติ” นัดวิป 3 ฝาย

จันทรนี้ เคาะกรอบซักฟอก “สุทิน” งอแง

จะฝอย 5 วัน “วิษณุ” บอกประหลาดสูตร

บัตร 2 ใบหาร 500 แตรับพลิกได ตอนย� น

ไมไดล็อกวิธีคํานวณปารตี้ลิสต “เต” หยาม 

“ธรรมนัส” อยาขี้ฟนคว่ํานายกฯ

เม� อวันที่ 1 ก.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา  

กระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม กลาวเปดตัวงาน สูงวัย                                  

ใจสมารท โครงการจัดการและสงเสริมการ

ศึกษาตลอดชีวิตเพ� อคงสมรรถนะทางกาย 

จิต และสมองของผูสูงอายุ ในรูปแบบกิจ                                              

กรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ ตอนหน่ึง                                                       

วา เราตองรักษาความผูกพันภายในครอบ                    

ครัวไวใหได โดยเฉพาะครอบครัวใหญ คือ

ครอบครัวประเทศไทย อยาลืมวาหลายคน                                                   

ตรากตรําทํางานเพ� อประเทศชาติ สรางบาน 

สรางเมืองไวใหเรา ยอนไปดูประวัติศาสตร  

ประเทศไทยมีความเปนมาอยางไร เราจะ

เห็นไดวากวาบานเมืองเราจะสงบเรียบรอย 

มีดินแดนไดขนาดนี้ ตองสูญเสียชีวิตและ

เสียอะไรตางๆ ไปมาก ดังนั้น พวกเราทุก

คนจะตองรักและสามัคคี รักษาสิ่งเหลานี้

เอาไวใหไดดวยความเปนไทยของเรา

พล.อ.ประยุทธกลาววา รูสึกดีใจท่ีเห็น

รอยยิ้มของทุกคน รูวาทุกคนยังมีไฟอยู มี

ใครไฟออนบาง ไฟยังไมออน เพราะมันอยู

ที่จิตใจ ตนเองบางครั้งบางวันมีความรูสึก

เหน� อย ทอแท แตตองชารจไฟขึ้นมาใหม 

ดวยการพิจารณา การคิด และอะไรตางๆ 

หลายอยางดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเร� อง

ทางศาสนา ธรรมะ ชวยไดมากพอสมควร

นายกฯ กลาววา วันนี้เราตองเช� อม

ตอคนทั้ง 3 รุน รุนเกา รุนใหม และรุน

อนาคต เหตุผลที่รัฐบาลตองวางยุทธศาสตร

ชาติไวถึง 20 ป เพ� อใหครอบคลุมอายุชวง

วัยของคนทั้งหมด ไมเชนนั้นยุทธศาสตรจะ

เดินตอไมได จะกลายเปนทํางานจอบๆ จบ

เปนเร� องๆ โดยหาผลสัมฤทธิ์ไมไดเลย การ

สรางคน สรางบานเมือง ไมใชใชเวลาสั้นๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปลงเมืองของเรา 

การพลิกโฉมประเทศไทยของเราให ไปสู

อนาคต อยางไรก็ตาม รัฐบาลพยายามดูแล

ทุกอยางใหเปนไปตามกฎหมาย และเปนไป

ตามประชาธิปไตยทุกอยาง

ชิง ‘ผบ.ตร.’ ฝุนตลบ

ทําเนียบฯ • “สุพจน” ใหรอลุนประชุม

ใหญ 4 ก.ค. เช� อจะมีมาตรการแกไขวิกฤต

พลังงาน เผยประเมินแผนลากยาวต้ังแต 3                                                       

เดือน 6 เดือน และ 1 ป “วิษณุ” แจง     

ใหอํานาจ สมช.เพ� อบูรณาการแกปญหา

เหมือนโควิด แตไมไดขับเคล� อน “สุพัฒน

พงษ” คาด ก.ค.รูแน�เร� องคากลั่น จิกเอกชน

หากอยากยั่งยืนรวยคนเดียวไมได

เม� อวันศุกร พล.อ.สุพจน มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 

ใหสัมภาษณถึงการกําหนดแผนระยะส้ัน หลัง

จาก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม มอบหมายใหเตรียมการรับมือเร� อง

ความมั่นคงดานพลังงานและอาหารวา จะ

นําเสนอในที่ประชุม สมช.ในวันจันทรที่ 4 

ก.ค. โดยมี พล.อ.ประยุทธเปนประธาน ซึ่ง

จะเชิญหน�วยงานใน สมช.ท้ังหมด รวมท้ัง                                   

รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจท้ังหมดมาหารือ 

ซ่ึงท่ีผานมา สมช.ไดเรียกหน�วยงานมาประ                                                       

ชุม 2 ครั้ง และเชิญภาคเอกชน สภาอุต 

สาหกรรมฯ สภาหอการคาฯ และสมาคม

ธุรกิจท่ีเก่ียวของท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤต

พลังงานมาพูดคุย รับฟงปญหาและใหขอ

เสนอแนะ ซึ่งอาจตองหาขอมูลเพิ่มเติมใน                                                          

ชวงเสาร-อาทิตยนี้ และนําขอมูลมาเสนอ

ตอที่ประชุมในวันจันทรที่นายกฯ

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อใหม 2,354  

ราย เสียชีวิตอีก 16 คน “บิ๊กตู” หวงกลุม 

608 และผูไมฉีดวัคซีน ย้ําควรถลกแขนไป

ใหหมอจิ้ม “สมช.” แยม 8 ก.ค.เตรียมหารือ

เร� องปรับเปนโรคประจําถิ่น หลังมีสายพันธุ

ใหมเขามาปวน “สปสช.” แจงดวน ยันไมมี

ลอยแพผูปวยแน� ยังไดสิทธิเหมือนเดิมแม

ปรับสถานะโรค

เม� อวันที่ 1 ก.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในไทย                                                                 

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 2,354 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 2,350 ราย
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2 ในประเทศ

ระวังเสรีกัญชาเลยธง

ส่งผลกระแสตีกลับ

โยบายกัญชาเสรีที่มุ่งหวังให้ใช้ทางการแพทย์ และ

วางเป้าหมายให้เป็นพืชเชิงพาณิชย์ในการส่งออก

ทำาเงินให้กับชาวบ้านยกระดับความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรผู้ปลูกให้ดีขึ้น กำาลังกลายเป็นประเด็นถกเถียงกัน

อย่างหนักในสังคม หลังจากที่รัฐบาลและสภาฯ เห็นชอบ

ให้เปิดเสรี ปล่อยผี ไปก่อน ไม่ต้องรอให้กฎหมายผ่านสภาฯ 

เพื่อใช้เป็นหลักประกันควบคุมการใช้ ตีกรอบเยาวชนไม่ให้

นำาไปใช้เชิงสันทนาการ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และลด

ความสุ่มเสี่ยงด้านอื่นที่ตามมา ตามที่หลายฝ่ายกังวล 

ปฏิเสธได้ยากว่าการเร่งผลักดันนโยบายดังกล่าวให้

ออกมามีผลในทางปฏิบัตินั้น มีเป้าหมายทางการเมืองใน

เรื่องของฐานคะแนนเสียงของบางพรรคการเมือง หากไป

รอสภาฯ ในการพิจารณา ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์

ขัดแข้ง ขัดขา หรือการยื้อไม่ให้นโยบายดังกล่าวออกมาเป็น

ผลสัมฤทธิ์ แต่อีกด้านหนึ่งก็ทำาให้เห็นถึงผลกระทบที่รัฐได้

เร่งดำาเนินการ ทำาให้การซื้อ ขาย ใช้ พืชดังกล่าวมีความ

คลุมเครือว่าสิ่งใดถูก หรือสิ่งใดผิด ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็น

ผู้รักษากฎหมาย ต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณา ไม่

กล้าไปจับกุม ตั้งข้อหาดำาเนินคดีอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า

ขณะที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง ต้องอธิบายว่า กฎหมาย

อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน

กรกฎาคมนี้ ช่วงต้นเดือนสิงหาคมจะเสนอร่างกฎหมายเข้า

สู่สภาต่อไป ยืนยันว่าได้รับฟังความเห็นทุกภาคส่วน เพื่อ

ให้กฎหมายมีประโยชน์มากสุด โดยกำาหนดแนวทางป้องกัน

และให้สังคมมีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งปรากฏการณ์

พันลำาขายในถนนข้าวสารมีผู้ป่วย เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว

ว่าจะเกิด จึงขอผู้ที่ทำาการค้าลดความโจ่งครึ่มลง และให้ไป

อยู่ในที่เหมาะสมไม่ให้กระทบต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ

ภาพรวม

แต่ที่น่าสนใจคือ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กร

ต่างๆ ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว กว่า 33 องค์กร ยื่น

ข้อเสนอต่อสภาฯ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้มี

มาตรการรัดกุม หลังพบว่าเพียงวันแรกของการปลดล็อก 

พบสินค้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมจากกัญชาวางจำาหน่ายทั่ว

ประเทศ อย่างเปิดเผยและเสรี ทั้งเครื่องดื่ม ขนม รวมถึง

ต้นกัญชา เป็นต้น มีความห่วงใยจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ 

บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ นักวิชาการ 

ตัวแทนภาคประชาสังคม รวมถึงศิลปินดารา นักร้อง ถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม โดยเฉพาะการ

ปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง

พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า คงใช้เวลานานกว่าที่จะ

พิจารณาออกกฎหมายและมีผลบังคับใช้ แต่ขณะนี้ ไม่มี

มาตรการควบคุม และหากพิจารณาสาระสำาคัญของร่าง 

พ.ร.บ.กัญชาฯ จะพบว่ามีการให้สิทธิประชาชนสามารถ

ปลูกกัญชา กัญชงเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ เท่ากับเป็นการเปิด

ประตูให้สามารถใช้ในทางนันทนาการได้ ในขณะที่ยังไม่มี

มาตรการที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ใช้กัญชา กัญชงในทางที่

ผิด ไม่สามารถควบคุมปัญหาจากการเมากัญชาได้ เช่น เมา

กัญชาขับรถ การเสพหรือบริโภคเกินขนาด การคิดค้นสูตร

ผสมต่างๆ ที่อันตราย การกำาหนดปริมาณกัญชาในส่วนผสม

ของอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

กระแสสังคมหลังจากมีการเปิดเสรี เริ่มไปในทิศทาง

ลบ เนื่องจากผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เสพกำาลังใช้อย่างเกิน

ขอบเขต เลยธงเป้าหมายของการเปิดเสรี ส่งผลให้มีผู้ได้รับ

ผลกระทบทางด้านสุขภาพ ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจ

ที่จะจำาหน่ายในรูปแบบที่ตั้งใจไว้  เพราะมีผู้ที่กระทำาการ

ในลักษณะที่เลยกรอบที่ประกาศ กฎเกณฑ์ จนกลายเป็น        

กระแสตีกลับไปยังรัฐบาลท่ีออกนโยบายดังกล่าวออกมา เกิด

การเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กร ต่อต้านมากขึ้น ทางด้าน

เจ้าหน้าที่ก็ยังสับสน และไม่แน่ใจในการบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีต่างๆ ทำาให้การเปิดเสรีมีรูรั่วออกมาทุกวัน.

 “สังคมตี ก็แล้วแต่เขา เขาตีอะไรก็เรื่องของเขา ผม

ต้องการให้เด็กเขาภูมิใจว่าเขาได้สอนผม เขาจับมือผม ทำาโน่น

ทำานี่ แล้วเขาก็ภูมิใจของเขา แล้วมาจับผิดอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่

สาระ ไร้สาระ”.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ทมัส พีเก็ตตี (Thomas Piketty) นักเศรษฐศาสตร์ชาว

ฝรั่งเศสชื่อก้องโลก อดีตอาจารย์เอ็มไอที ที่ทุ่มเททำางาน

ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21” ได้กล่าวไว้

ตอนหนึ่งในงานวิจัยที่น่าสนใจนี้ ว่า...พวกเรา ผู้อยู่ในจุดเริ่มต้นของ

ศตวรรษที่ 21 นี้ ก็มีสภาพเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราเคยเป็น เมื่อ

ช่วงศตวรรษที่ 19 นั่นเอง คือเรากำาลังพบเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ใหญ่ในด้านเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นเรื่องยากมากที่เราจะรู้ว่า นับ

จากนี้อีกหลายทศวรรษมันจะขยายขอบเขตไปมากแค่ไหน หรือการ 

กระจายความมั่งคั่งของโลกจะเป็นอย่างไร ทั้งในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ... 

การเผชิญความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ทั่วทั้งโลกต่างเผชิญความ

ผันผวนเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงรวดเร็ว ซึ่งทุกฝ่ายให้ความสนใจกับ

โลกใหม่ของการเปลี่ยนแปลง-เติบโต และปัญหาความเหลื่อมล้ำาที่

กำาลังขยายถ่างช่องว่างมากขึ้นในสังคมโลก โดยเฉพาะการเติบโต

ยุคศตวรรษที่ 21 ที่ “ทุน” ได้ผนวกผสานกับความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งขยายช่องว่างความเหลื่อมล้ำารุนแรงขึ้น

ทุกขณะ! 

หนึ่งในปัจจัยการค้นพบกลไกทุนนิยมที่คืบคลานจากอดีตมา

จนถึงปัจจุบัน โทมัส พีเก็ตตี พบว่า “ทุน” มีบทบาทสำาคัญที่เป็นกลไก

สร้างให้เกิดความไม่เท่าเทียมและทางช่องว่างขึ้น และขยายสร้าง

ความเหลื่อมล้ำาในสังคมขึ้น จนปรากฏรูปแบบความเหลื่อมล้ำาในหลาย

มิติ ไม่ว่ามิติชนชั้นทางเศรษฐกิจในสังคมต่างๆ หรือการเกิดความต่าง

ระหว่างเมือง-ชนบท หรือในสถานะการจัดการทางเศรษฐกิจระหว่าง

ผู้บริหาร-ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ เป็นต้น ความเหลื่อมล้ำาที่ว่านี้ปรากฏขึ้น

ในทุกภูมิภาคของโลก 

มีการศึกษาเรื่องนี้ในหลายประเทศพบว่า สัดส่วนรายได้

ในสหรัฐอเมริการาวร้อยละกว่า 80 แต่ละปี-ตกอยู่ในมือของคน

จำานวนน้อยนิดไม่ถึงร้อยละ 10 ซึ่งทิศทางความเคลื่อนไหวของกลไก

เศรษฐกิจทุนนิยมนี้ เป็นเหมือนๆ กันในเกือบทุกภูมิภาคของโลก เป็น

ทิศทางการกระจายตัวของรายได้ที่ไม่เอื้อต่อการจัดการความเหลื่อม

ล้ำา ซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดจากผลตอบแทนของ “ทุน” ที่สูงกว่าอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งมันซ้ำาเติม-ขยายช่องว่างระหว่างคนรวยกับ

คนจนให้กว้างออก จนสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำาไปทั่วโลก!

สำาหรับประเทศไทยก็ไม่ต่างจากบ้านเมืองสังคมอื่นๆ ที่เผชิญ

ปัญหาความเหลื่อมล้ำานี้เช่นกัน มักปรากฏขึ้นทั้งจากการพัฒนาแนว

ราบ ที่สร้างช่องว่างระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรของเมืองกับชนบท

และในแนวดิ่ง จากการพัฒนาที่พึ่งพา “ทุน” ซึ่งขาดการออกแบบ-

การสร้างสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ดี จนทำาให้มันขยายช่องว่าง

ระหว่างคนรวยและคนจนกว้างมากขึ้น! 

ภาพรวมของสังคมไทยศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน เศรษฐกิจ

สังคมของประเทศไทยต้องปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า

ใหม่อย่างหนัก โดยใช้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เป็น

พื้นที่การขับเคลื่อน-กระตุ้นสร้างความก้าวหน้าใหม่ ที่ต้องการปรับ

สร้างความก้าวหน้าใหม่ให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป ปรับลดความเหลื่อม

ล้ำา และมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ปรับเปลี่ยนรับความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี-นวัตกรรม เศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน และการดำาเนิน

ชีวิตยุคใหม่ ผ่านการดึงการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นฐาน

สร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจ-สั่งสมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี-

ความรู้ยุคใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรและการร่วมทุน ใน

การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่เป็นตัวของตัวเองในระยะยาวที่

ยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายการลงทุน 2.4 ล้านล้านบาท ตามภารกิจของอีอีซีนั้น 

มีการขยายตัวดึงการลงทุนยุคใหม่ การพัฒนาและการปรับสร้างความ

ร่วมมือประสานให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะเทคโนโลยี วิศวกรรมและ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงโดยลำาดับ ได้สร้างให้เกิดความร่วม

มือขึ้นกับหลากหลายผู้ประกอบการและสถาบันที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ 

ซึ่งทั้งเทคโนโลยีความก้าวหน้าจากญี่ปุ่น จีน เกาหลี กลุ่มโลกตะวันตก 

เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการ

ขยับก้าวปรับฐานเศรษฐกิจของประเทศในเชิงบวกที่ดีมากทีเดียว

ในด้านการจัดการท้องถิ่นและกลุ่มสังคมฐานรากของประเทศ 

โดยเฉพาะในชุมชนในอีอีซี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาก็มีการขับเคลื่อน

สร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และสร้างกิจกรรมความ

ก้าวหน้าใหม่ควบคู่ไปกับการลงทุนใหม่ และมีการกระตุ้นปรับปรุง

เศรษฐกิจสังคมในชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกันหลากหลายกิจกรรม เช่น 

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวฐานชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่ม

สุขภาพ-เวลเนส การพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

เมืองพัทยา อบจ.ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา การสร้างงานสมาร์ท 

ฟาร์ม และสร้างเครือข่ายการตลาด e-commerce ให้กับชุมชนและ

กลุ่มเกษตรกร รวมถึงกระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วมในฐานของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของกิจกรรม

ด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการ

พัฒนายุคใหม่หลากหลายรูปแบบ 

ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวจากอีอีซี ที่มีการขับเคลื่อนงาน

หลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือที่

ดีจากภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการภาคเอกชนหลากกลุ่ม เข้า

ร่วมพัฒนาความก้าวหน้าใหม่ จากระบบโรงงานจนถึงกลุ่ม SMEs ใน

ห่วงโซ่อุปทานของแต่ละสาขาการผลิต ที่ช่วยกันยกระดับประเทศไทย

สู่ Thailand 4.0 ที่จัดปรับทิศทางให้เกิดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ผู้คน 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าใหม่ในการดำาเนินชีวิตในท้อง

ถิ่น ที่จะขยายตัวสู่สังคมไทยโดยรวมต่อไป.

ถานการณ์การ ก่อการร้าย ระลอกใหม่ผ่านไปแล้ว 18 ปี 

แต่ยังมีเรื่องที่ ถกเถียง กันในเรื่องของ ข้อมูล และ 

ความเชื่อ ทั้งในส่วนของหน่วยงาน ความมั่นคง และ 

ผู้คน ในพื้นที่ ถึงเรื่องของ ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนบีอาร์เอ็น ว่าเป็นเรื่องที่ มีอยู่

จริง หรือเป็นเรื่องที่มีการสร้างขึ้นมา

เพื่อให้ มีอยู่จริง และใช้ความ มีอยู่

จริง เพื่อ ประโยชน์ ของการ ใช้งบ

ประมาณ และผู้ที่เชื่ออย่างนี้ ไม่ใช่แค่ 

ประชาชน แต่เป็น นายทหาร ที่อยู่

ใน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้านี้ด้วย

จำานวนหนึ่ง 

ด้วยเหตุน้ีกระมังท่ีทำาให้การดับ ไฟ

ใต้ จึงเป็นไปอย่าง ยากเย็น แบบท่ีว่า ยักต้ืนติด

กึก ยักลึกติดกัก เพราะ ความคิด และ ความเชื่อ แบบ

น้ีมีการ ระบาด เข้าไปใน ส่วนกลาง ท่ีเป็น ศูนย์อำานาจ ต่อขบวนการ

แก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน 

เรียกส้ันๆ ว่าการดับ ไฟใต้ หน่วยงานความม่ันคงของ

ประเทศขาด เอกภาพ ขาด ข้อมูล ท่ีเป็นข้อเท็จจริง มี ชุดความ

จริง คนละชุด และต่างคนต่างก็เชื่อใน ชุดความจริง ว่าอยู่ในมือ

ของตน และเชื่อคนท่ีเป็น ทีมงาน ของตนเองท่ีเป็น ผู้ชง ข้อมูลให้ 

เช่น 2 ปี ในสมัยที่ แม่ทัพอาร์ท เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ไม่มี

การพูดถึงขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น 

เลย สถานการณ์ทุกอย่างถูกโยนไปที่เรื่องของ ภัย

แทรกซ้อน แต่ก็ยังอุตส่าห์มีโครงการ พาคนกลับ

บ้าน ซึ่งก็เป็น อดีต สมาชิกขบวนการแบ่งแยกดิน

แดน พูโล และ บีอาร์เอ็น ที่ถูก ปลดระวาง ซึ่งถูก 

พวกเดียวกัน มองว่าเป็นโครงการ งบประมาณ ที่ถูก

ต้องตาม กฎหมาย 

แต่ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเชื่ออย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้น

และดำารงอยู่คือ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน มีอยู่

จริง ไม่ได้เป็น ละคร ที่ เขียนบท ขึ้นมาลอยๆ และมี

ผู้ กำากับ การแสดง เพื่อการใช้งบประมาณแผ่นดินปี

ละ 30,000 ล้าน เพื่อการได้รับ เงินทอน อย่างที่ฝ่าย

ที่ไม่เชื่อว่ามี บีอาร์เอ็น เชื่อกัน 

เพราะจาก ปฏิบัติการ ที่เกิดขึ้นมี ข้อมูล และ 

หลักฐาน ที่เห็นชัดว่า บีอาร์เอ็น มีอยู่ 2 ปีกใหญ่ๆ ปีก

แรกควบคุมและ ปฏิบัติการ ด้าน การทหาร ซึ่ง ปฏิบัติ

การ อยู่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีกที่ 2 คือ

ปีก ทางการเมือง ซึ่งปฏิบัติการ สงครามข่าวสาร หรือ ไอโอ และ

ที่เป็น กลุ่มก้อน ของ ภาคประชาสังคม ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องการ

ขอ กำาหนดใจตนเอง ตาม กฎบัตรสหประชาชาติ การเคลื่อนไหวอยู่

ใน เวที ของ สหประชาชาต ิใน กิจกรรม ต่างๆ เพื่อแสดงความเป็น 

ตัวตน ของคน มลาย ูและที่เคลื่อนไหวในเรื่อง ประวัติศาสตร์ และ 

ชาติพันธุ ์อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยมี ศูนย์การนำา ของ บีอาร์เอ็น ในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง

ได้รับความคุ้มครองจาก รัฐบาล มาเลเซีย โดยมีหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงอย่าง ตำารวจสันติบาล เป็นผู้ กำากับ และต้องทำาตาม

ที่ มาเลเซีย ต้องการ เช่นการเปิด โต๊ะ ในการ เจรจาสันติภาพ 

ระหว่างตัวแทน รัฐบาลไทย กับตัวแทนของ บีอาร์เอ็น โดยมีอดีต

ผู้บัญชาการตำารวจสันติบาลมาเลเซีย เป็นผู้อำานวยความสะดวก 

โดยข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการ อำานวยความสะดวก แต่เป็นการ จัด

ฉาก ในการนำา ตัวละคร เข้าสู่ เวที ของการ พูดคุย ซึ่ง กำากับ

การแสดง โดย ตัวแทน ของรัฐบาลมาเลเซีย ตั้งแต่สมัยของ

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนถึงสมัยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

การมีอยู่จริงของ บีอาร์เอ็น คือการหยุด ก่อเหตุ ในเดือน รอน

ฎอน และการเข้าสู่ โหมด ความรุนแรงหลังสิ้นเดือน รอนฎอน 

ซึ่งเป็นการ แสดง ให้หน่วยงานความมั่นคงของไทยเดิน

เข้าสู่เวทีของการ เจรจา ที่เป็นไปตามความ ประสงค์ 

ของ มาเลเซีย และของ องค์กรต่างประเทศ 

การก่อเหตุหลังเดือน รอมฎอน แบบ 

ติดต่อ กัน ตั้งแต่ ถล่ม สถานีตำารวจน้ำาตาบา ที่ 

อ.ตากใบ การใช้ระเบิดแสวงเครื่องที่ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส การใช้ คาร์บอมบ์ ที่จุดบริการ

ประชาชน จันทรักษ์ อ.ปะนาเระ การวางระเบิด

ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี การ ซุ่มยิง ชุด รปภ.ครู ที่ 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นการ ปฏิบัติการ เพื่อให้ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า บังคับใช้กฎหมาย ในการ ตรวจค้น และการ 

จับกุม ผู้ก่อเหตุ 

เพราะหากมีการ ก่อเหตุ ก็จะไม่มีการ บังคับใช้กฎหมาย จาก 

ทหาร และ ตำารวจ เมื่อไม่มีการ บังคับใช้กฎหมาย แสดงว่า

สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุต ิหรือสงบลงแล้ว ความ 

เข้มข้น ความ ได้เปรียบ ในเวทีของการ พูดคุยสันติสุข หรือการ 

เจรจาสันติภาพ ของ บีอาร์เอ็น ก็จะ ได้เปรียบ เพราะในเมื่อ

เหตุการณ์ในแผ่นดิน ปลายด้ามขวาน สงบและ สันติ แล้ว ทำาไมที่ 

รัฐไทย จะต้องไปรับข้อเสนอของ บีอาร์เอ็น อีกเล่า 

การที่ กองกำาลังติดอาวุธ ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำาเภอ ยัง

ใช้ กำาลัง ในการ ตอบโต้ เจ้าหน้าที่รัฐได้ทุกครั้งที่มีการ บังคับใช้

กฎหมาย กับ แนวร่วม หรือ สมาชิก ของ บีอาร์เอ็น แสดงให้

เห็นชัดเจนว่า บีอาร์เอ็น ยังมีกำาลังอยู่ในทุกพื้นที่ของ 3 จังหวัด 

และ 4 อำาเภอ และมีความพร้อมในการ ตอบโต้ และการ ก่อ

วินาศกรรม ใน เป้าหมาย ที่ต้องการ 

ซึ่งล่าสุดจากการสืบสวนสอบสวน และผลของ 

นิติวิทยาศาสตร์ และ พิสูจน์หลักฐาน ในกรณีของ คาร์บอมบ์ ที่จุด

บริการประชาชน จันทรักษ์ มี หลักฐาน ที่ปรากฏชัดว่ามี แนวร่วม 

ในพื้นที่ร่วมใน ขบวนการ ของ คาร์บอมบ์ ในครั้งนี้ และ อาจจะ 

มี พนักงาน (บางคน) ของ อบต.ที่เกี่ยวกับรถขนขยะที่ถูก ปล้น ไปทำา

เป็น คาร์บอมบ์ มีส่วนในการ ก่อการร้าย ในครั้งนี้ด้วย 

เมื่อ บีอาร์เอ็น เป็นผู้กำาหนด เกม ใน เวที ของการ เจรจา 

การที่ กอ.รมน.ภาค 4 พยายามที่จะไม่ บังคับใช้กฎหมาย เพื่อ

ต้องการให้ถึงแนวทาง สันติภาพ ในพื้นที่ เพื่อให้ สอดรับ กับ

การ เจรจาสันติภาพ จึงไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะยิ่ง กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้ายิ่งไม่ เคลื่อนไหว กองกำาลังติดอาวุธของ บี

อาร์เอ็น ก็จะออกมา ปฏิบัติการ ทาง ทหาร เพื่อ บีบบังคับ ให้ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าต้อง บังคับใช้กฎหมาย 

จะเห็นว่า บีอาร์เอ็น มี ปฏิบัติการ ที่เดินไปพร้อมๆ กัน ทั้ง

ในเรื่องการเปิด เกมรุก ทาง ทหาร ด้วยการ ก่อการร้าย หรือก่อ 

วินาศกรรม อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ในส่วนของปีกทาง 

การเมือง จะเห็นว่า บีอาร์เอ็น เปิด เกมรุก ทางด้าน มวลชน 

ตั้งแต่สิ้นเดือน รอมฎอน เพียง 3 วันก็มี ปรากฏการณ์ ประกาศ

การจัดตั้งวัน เยาวชนปาตาน ีขึ้นมา และตามด้วย แกนนำา หลาย

คนที่แสดง ตัวตน และ เจตนารมณ ์ของ บีอาร์เอ็น ทาง สื่อ ที่

เป็นผู้สนับสนุน บีอาร์เอ็น ไม่ว่าในกรณีความเห็นให้ขบวนการ

แบ่งแยกอื่นๆ เช่น พูโล 5G เข้าร่วมการ เจรจา ด้วยกันได้ แต่

ต้องเป็นไปตาม เงื่อนไข ของ บีอาร์เอ็น เป็นต้น 

และ ล่าสุด การที่ เจ๊ะมูดอ บินเจ๊ะเต๊ะ แกนนำาของ บีอาร์

เอ็น ได้แสดง ตัวตน ในฐานะตัวแทนของ บีอาร์เอ็น เพื่อร่วม 

เสวนา ผ่าน สื่อออนไลน ์ซึ่งจัดโดยสำานักข่าว THE MOTIVE ใน

หัวข้อ ภาพอนาคตชาวปาตานี ชายแดนใต ้มีการให้คำาตอบที่ 

ชัดเจน ว่า บีอาร์เอ็น ต้องการอะไร และ บีอาร์เอ็น เปิดเผยเองว่า 

ณ บัดนี้ บีอาร์เอ็น มี ส.ส. ของตนเองอยู่ในสภาผู้แทน เพื่อเป็น 

ปากเสียง ในการ เรียกร้อง สิ่งที่ชาว ปาตาน ีต้องการ และยังมี

การ ตอกย้ำา ว่า สิ่งที่ บีอาร์เอ็น ต้องการคือ เอกราช 

จะสังเกตว่า ขณะนี้ บีอาร์เอ็น มีการ เปิด

หน้า มีการแสดง ตัวตน ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ใน เวที

สาธารณะ ที่จัดโดย นักข่าว ที่เป็นการจัดตั้งโดย ปีก

การเมือง ของ บีอาร์เอ็น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นการเปิดเกมรุกด้วย มวลชน ที่น่าจับตา

มองอย่างยิ่ง ซึ่งจะ สอดคล้อง กับการ เจรจา ที่กำาลัง

เข้าสู่ โหมด ของ เงื่อนไข ข้อเรียกร้องต่อ รัฐบาลไทย 

โดยมี มาเลเซีย และ องค์กรชาติตะวันตก เป็นผู้ 

กำากับ เวที และ เคียงข้าง อยู่กับฝ่าย บีอาร์เอ็น โดย

มี ตัวประกัน คือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทั้งนี้ คาร์บอมบ์ ที่จุดบริการประชาชน                 

จันทรักษ์ ตลาดปาลัส อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ติด

ถนนใหญ่สาย ปัตตานี-นราธิวาส ซึ่งเป็น ตลาด เป็น 

ชุมชนใหญ่, แนวร่วม ของ บีอาร์เอ็น ยังทำาสำาเร็จ 

การยกขบวนยิง ถล่ม สถานีตำารวจน้ำาตาบา ที่อยู่

ใน ตัวเมือง ยังทำาสำาเร็จ พร้อมทั้ง อัดคลิปเผยแพร ่

แสดง ผลงาน ไปทั้งโลก ยังทำาได้ง่ายๆ ถ้าจะทำาอีกไม่ว่าจะเป็น

ที่ไหน ก็ย่อมทำาได้ไม่ใช่หรือ 

ดังนั้นวันนี้จึงเป็น งานหนัก ทั้ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

ในการป้องกันเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา 

เพราะถ้าจะก่อ วินาศกรรม ใน อ.หาดใหญ่ก็ ไม่ยาก ถ้าจะทำา 

ส่วนคณะ พูดคุยสันติสุข ที่ทำาหน้าที่ เจรจา กับตัวแทนของ บี

อาร์เอ็น ก็ไม่ใช่ งานง่าย, พลาดพลั้ง และ หลงเหลี่ยม เมื่อไหร่ 

อาจจะมี เขตการปกครองตนเอง เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะฝ่าย 

บีอาร์เอ็น ที่ทั้ง มาเลเซีย และมีทั้ง องค์กรจากตะวันตก เป็น ผู้

สนับสนุน ที่มีการ ตั้งธง ล่วงหน้าว่า เมื่อไม่ได้ เอกราช ก็ให้ได้ 

เขตปกครองตนเอง ฉะนั้น ก่อนที่จะ เยสๆ กับ ฝรั่ง หรือก่อนที่

จะ ลงนาม อะไรลงไป ต้อง เข้าใจ และ มั่นใจ ที่สำาคัญ รอบรู้ 

และ รอบคอบ เพราะเรื่องที่กำาลังทำา มี แผ่นดินปลายด้ามขวาน 

เป็นเดิมพัน.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

เมื่อ ‘บีอาร์เอ็น’ เปิดเกมรุกฆาต

‘แม่ทัพไทย’ ตั้งรับอย่างไร?
ส

น

โ

โลกที่เหลื่อมล้ำากับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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3บทความ-ในประเทศ

ท่าฝนที่ตกกระหน่ำาแทบทุกวันในช่วงนี้ จะไม่ช่วยให้ “ฝุ่น

ตลบ” ภายใน “กรมปทุมวัน” จางหายลงไปเลย ย่ิงนับถอยหลัง

เข้าใกล้การแต่งต้ัง “ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ” หรือ “ผบ.

ตร.” คนใหม่ แทน “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ท่ีจะ

เกษียณอายุราชการวันท่ี 30 ก.ย.น้ี

ฝุ่นย่ิงตลบอบอวล!!!

โดยเฉพาะเมื่อ “ผบ.ป๊ัด” ลงนามประกาศลำาดับอาวุโส

ข้าราชการตำารวจ ระดับรอง ผบก. ถึง จตช. และรอง ผบ.ตร. วาระ

ประจำาปี 2565 คร้ังแรก วันท่ี 20 มิ.ย.ท่ีผ่านมา

ถือเป็นสัญญาณการเข้าสู่ช่วงระยะเวลาการดำาเนินการคัดเลือก

แต่งต้ังข้าราชการตำารวจดำารงตำาแหน่ง ระดับ ผบก.ข้ึนไป วาระประจำา

ปี 2565 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

แม้ตามระเบียบ ตามข้ันตอน ต้องรอตำารวจท่ีเก่ียวข้องตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีประกาศเอาไว้ เพื่อให้ร้องขอแก้ไขภายใน 

7 วัน จากน้ันจะมีการประกาศลำาดับอาวุโสคร้ังท่ีสอง ก่อนท่ีจะเข้าสู่

การจัดทำาบัญชีแต่งต้ังข้าราชการตำารวจ วาระประจำาปี 2565

แต่น่ันก็นับเป็นการส่ันระฆังเร่ิมต้นเข้าสู่ฤดูแต่งต้ัง “นายพลสี

กากี” อย่างเป็นทางการแล้ว

ตรวจแถว “ตำารวจ” ท่ีมีสิทธ์ิน่ังเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” ตามการ

ประกาศลำาดับอาวุโส “รอง ผบ.ตร.” ล่าสุด มีเพียง 3 ราย

“บ๊ิกหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ 

(นักเรียนนายร้อยอบรม) เกษียณปี 2566

“บ๊ิกเด่น” พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (นรต.

รุ่น 38) เกษียณปี 2566

“บ๊ิกรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (นรต.รุ่น 40) 

เกษียณปี 2567

เช็กสัญญาณช่วงโค้งวัดเบญจะ ก่อนเข้าทางตรง มุ่งหน้า

ทะยานสู่เส้นชัย ศึกชิงเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” เบียดกันสุดสูสี หายใจรดต้นคอ 

ฝุ่นตลบ “กรมปทุมวัน”!!!

ช่วงแรกดูเหมือน “บ๊ิกเด่น” จะเป็นเต็งจ๋า แบบนอนมา เพราะ

ได้แรงสนับสนุนจาก “ผบ.ป๊ัด” รุ่นพ่ี นรต.36 รวมท้ังเพื่อน นรต.38 

และ ตท.22 ก็หนุนกันสุดแรง มิหนำาซ้ำาการทำางานต่างๆ ยังถูกอกถูกใจ 

“ลุงตู่” ก็เหมือนแปะป้ายชื่อจองเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” เอาไว้ต้ังแต่ไก่โห่

พอเหลืออีก 2-3 เดือน ก่อนจะเข้าสู่ฤดูแต่งต้ัง “นายพล” 

สถานการณ์เร่ิมไม่แน่นอน ชื่อ “บ๊ิกรอย” กลับข้ึนมาแซงหน้า ลือกัน

ว่ามีแรงสนับสนุนจาก “บ๊ิกเพาเวอร์” พร้อมข้อต่อรองแบบ “วิน-วิน” 

คนละปี ดังข้ึนมาหนาหู

ทว่ายุทธจักรสีกากี ไม่มีอะไรแน่นอน ช่วงเดือนท่ีผ่านมา 

กระแสตีกลับมาอยู่ท่ี “บ๊ิกเด่น” อีกคร้ัง ในทำานองท่ีว่ากันว่า “บ๊ิกรอย” 

ไม่มีสัญญาณตอบรับ “บ๊ิกเพาเวอร์” ท่ีชัดเจน 

แต่กระแส “บ๊ิกเด่น” จะลากยาวไปจนถึงการประชุมแต่ง

ต้ัง “ผบ.ตร.” เลยหรือไม่ หรือ “บ๊ิกรอย” จะกลับมาเบียดแซงหน้า ดู

เหมือนไม่มีใครกล้ายืนยันฟันธง

สัญญาณความชัดเจนน่าจะออกมาช่วงปลายเดือน ก.ค.โน้น

กระน้ัน ณ ตอนน้ี ท่ีเคยมีแคนดิเดตอยู่ 2 คน ระหว่าง “บ๊ิก

เด่น” กับ “บ๊ิกรอย” เบียดชิงเก้าอ้ี “ผู้นำาสีกากี” น้ัน ว่ากันว่า ลมเร่ิม

เปล่ียนทิศ สปอตไลต์หันกลับ 360 องศา ชื่อ “บ๊ิกหิน” โผล่แรงข้ึนมา 

แบบไม่มีป่ีไม่มีขลุ่ย

ด้วยเงื่อนไขเกษียณปี 2566 เพียบพร้อมท้ังรูปสมบัติ ทรัพย์

สมบัติ แม้จะไม่ใช่ “นรต.” แต่ถ้าข้ึนมาก็จะเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ียืนยันว่า

ถึงไม่ใช่ “นรต.” ก็เป็น “ผู้นำากรมปทุมวัน” ได้ ช่ัวโมงน้ีอะไรก็เกิดข้ึน

ได้เสมอ

หรือ “ตาอยู่” จะคว้าพุงปลาไปกิน...น่าติดตามๆ.

ชิง ‘ผบ.ตร.’ ฝุ่นตลบ

ดู

คุก‘บรรยิน-สมุน’ตลอดชีวิต

‘รู้น้อยพลอยรำาคาญ’

าวุธรบ ก็ดี เครื่องบินรบ ก็ดี 

ต่อให้ดีและทันสมัยขนาดไหน?

แต่ถ้าการวินิจฉัยส่ังการของผู้นำา ใช้ความหุนหันพลันแล่นแทน

สติ ไม่ประเมินสถานการณ์บนฐานข้อมูลประกอบด้วยเหตุและผล ละก็

อาวุธ เครื่องบินรบน้ัน 

แทนท่ีจะป้องภัยให้ประเทศ กลับจะเป็นอาวุธท่ีนำาภัยมาให้

ประเทศตัวเอง โดยใช่เหตุ!

กรณี “เครื่องบิน MiG-29” ของพม่า บินโจมตีกองกำาลังชน 

กลุ่มน้อยตามแนวชายแดนและบินล้ำาเข้ามาในเขตไทย ด้านจังหวัด

ตาก เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๕

มันก็ “ประมาณน้ัน”!

ถ้ารัฐบาลและกองทัพ “บ้าจ้ี” ตามพวก “ซ่อนประสงค์ร้าย” ไว้

ข้างหลัง แล้วอ้าง “ประสงค์ดี” แบบเลือดรักชาติพลุ่งพล่านไว้ข้างหน้า 

แล้วพากันกระพือ “ไฟในเตา” ให้คุโชน หวังให้ฟุ้งกระจายเป็น

ไฟลามไปไหม้หลังคาระหว่างประเทศ “ไทย-พม่า”!

เช่นว่า.......

“เรื่องน้ี เรื่องใหญ่ รัฐบาลยอมได้ไง กองทัพอากาศมัวทำาอะไร

กันอยู่ เครื่องบินมีไว้แค่โชว์วันเด็กง้ันหรือ ทำาไมไม่บินข้ึนไปสกัดให้

ทันท่วงที ปล่อยให้บินรบพม่าบินล้ำาเข้ามาได้ต้ัง ๕ นาที ๑๐ นาที?”

อดีตทูตท่ีรัฐมนตรีโป๊งเหน่งยุคย่ิงลักษณ์ต้ังไว้คนหน่ึง ถึงข้ัน

ออกมาโพสต์ว่า

“เก่งกับลาซาด้า เจอพม่าแล้วหงอย?/ ผู้แทนพิเศษด้านพม่าท่ี

กระทรวงต่างประเทศต้ังมาน้ัน ทำาอะไรบ้าง?”

อีกต่างๆ นานา ท่ีท้ังสื่อ ท้ังนักรบคีย์บอร์ด นักรบโซเชียล สุม

ฟืน-สุมไฟ ป่ันจ้ิงหรีด ให้เป็นเรื่องศักด์ิศรี ท่ีไทยจะยอมพม่าไม่ได้ใน

เรื่องน้ี น้ัน!

ก็อยากจะบอกว่า..........

เรื่อง “รักชาติ” น้ัน เป็นเรื่องดี แต่จะดีย่ิงข้ึน ถ้าเป็นรักท่ี

ประกอบด้วยสติและความรับผิดชอบ

ถ้ารักแบบบุ่มบ่าม ห่ามไปทุกเรื่อง-ทุกกรณี รักน่้ัน มันจะกลาย

เป็นหาเรื่อง-หาทุกข์มาใส่หัว

ก็ไหนถามกันจัง “ทหารมีไว้ทำาไม...เรือรบ-เรือบิน-อาวุธกองทัพ 

ซ้ือมารบกับใคร สมัยน้ีเขาเลิกรบกันด้วยอาวุธแล้วไงล่ะ?”

และก็เห็นต้ังหน้า-ต้ังตา “ตัดงบกองทัพ”

แต่พอเครื่องบินพม่าข้ามแดนเข้ามาตดใส่นิดหน่อย ก็ตา

แหก และแหกปากโวยวาย ทหาร...ทหาร...อยู่ไหน  ทหารไปไหน 

ปล่อยชาวบ้านให้ตื่นตกใจไข่หดกับเครื่องบินรบต่างชาติบินล้ำาแดน

ได้อย่างไรกัน?

เห็นม้ัย พฤติกรรมพวกรักชาติแต่ประสงค์ร้าย มันย้อนแย้งใน

ตัวมันเองได้ทุกเรื่อง

ตรงไหน เป็นเหตุใช้สนับสนุนการด้อยค่ารัฐบาล ด้อยค่า

บ้าน อาจทำาอะไรพลาดพลั้งบังเอิญเข้ามาในเขตบ้านชานเรือนของ

เพื่อนบ้าน

เรียกว่า มีอะไรก็พูดจาถามไถ่กันก่อน เมื่อไม่ต้ังใจ ก็ขอโทษ-ขอโพย

กัน ระมัดระวัง มิให้พลาดพล้ังซ้ำาสอง ซ้้ำาสาม

เมื่อหินไม่เกิดรอยแยก ภูเขาก็ไม่ทลาย เพราะหยดน้ำาไม่สามารถ

ซึมเข้าไปกัดเซาะได้ ฉันใด

เพื่อ่นบ้านก็เช่นกัน พลาดพล้ัง “หนักนิด-เบาหน่อย” ก็พูดกัน-บอก

กัน ขอโทษขอโพยกัน มิตรภาพสัมพันธ์ก็จะไม่ร้าว ศัตรูท่ีจ้องสอดแทรก

เข้ามาทำาลาย มันก็กลายเป็นหมาเห่าเครื่องบินไป ฉันน้ัน

เห็นนายกฯ ประยุทธ์ บอกนักข่าวเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๕)

“วันน้ีทางทูตทหารก็ได้คุยกับเขาแล้ว เขาก็ขอโทษมา และตัวผม

เองก็คุยกันแล้ว 

น่ีคือส่ิงท่ีเป็นเรื่อง ท่ีมองดูอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่มันข้ึนอยู่ว่า เรา

จะทำาเรื่องใหญ่ให้มันใหญ่ข้ึนกว่าเดิมอีกไหม 

วันน้ี เรามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอยู่แล้ว ฉะน้ัน มีอะไรก็พูดคุย

หารือกัน ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือ เรายังมีสมรรถนะท่ีพอเพียงจะป้องกันอธิปไตย

ของเราไว้ได้ 

แต่วันหน้า ก็ต้องดูว่า เรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอหรือไม่

ในอนาคต ฝากไว้ด้วยละกัน ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต”

“พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์” ผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านก็

บอกว่า

“ผมบอกตามตรง ผมก็เหมือนกับทุกท่าน ผมก็เดือดเหมือนกัน 

บางทีอาจจะเดือดกว่าพ่ีน้องประชาชนอีกด้วย 

ส่ิงท่ีเราดำาเนินการไปแล้ว เราได้ประสานติดต่อกับผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงของกองทัพอากาศเมียนมา เพื่อขอให้กำากับดูแล 

ให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ ในเขตแดนของท่าน  ขอให้อยู่ใน

ขอบเขต อย่าได้ล่วงล้ำาเข้ามา 

ซ่ึงผมก็ได้รับทราบถึงคำาขอโทษ และเหตุผล จริงเท็จอย่างไร ก็ให้

ว่ากันไปก่อน 

เขาให้เหตุผลว่า เมื่อวานช่วงน้ีสภาพอากาศไม่ดีจริงๆ  และเป็นการ

เกิดข้ึนคร้ังแรก 

ท่ีผ่านมาเขาก็ระมัดระวัง ประกอบกับภูมิประเทศ หากมองจาก

คนท่ีอยู่บนฟ้า บางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าได้ผ่านล้ำา หรือตัดผ่านเข้ามา

ในบ้านของคนอื่น 

ซ่ึงเขตแดนไทย-เมียนมา ไม่ใช่ส้ันๆ การข่าวของเราท่ีดี เราก็รู้

ล่วงหน้า แต่ไม่ว่าเราจะรู้ล่วงหน้า หรือรู้เฉพาะหน้าจากเรดาร์ เราก็ส่ง

เครื่องบินข้ึนไป 

อย่างไรก็ตาม ภาพท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกร่วมกันของประชาชน

ชาวไทยท่ีไม่ชอบ ถ้าผมเป็นเขา ก็ต้องระมัดระวังมากข้ึน” 

“เรามีระบบเรดาร์ตรวจจับและมีสายข่าวท่ีดี สามารถรู้ได้ว่า เขา

จะปฏิบัติการเมื่อใด ในพ้ืนท่ีไหน หากรู้ล่วงหน้า ก็จะส่งเครื่องบินข้ึนไป 

ปฏิบัติการ Combat air patrol    

เพื่อแสดงท่าทีว่า พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ของเรา หรือหาก ตรวจ

พบ ก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปลาดตระเวนรบรักษาเขต และ Air in-

terception

ขอให้พ่ีน้องประชาชนเชื่อม่ันในกองทัพอากาศ อย่างเช่นท่ีเคย

เชื่อม่ันมาตลอด และโปรดไว้วางใจเรา ผมก็เป็นเหมือนทุกท่านน่ัน

แหละ ท่ีรักชาติ 

จึงขอให้ความเชื่อม่ันว่าเครื่องบินท่ีเราส่งข้ึนไป การข้ึนไปของ

นักบินของเรา ยังพบว่า ทางโน้นยังมีความพล้ังพลาด ด้วยเจตนาจงใจ

หรือไม่ก็ตาม เราจะดำาเนินการในข้ันเด็ดขาด 

แต่ภายใต้ ต้องคำานึงถึงสถานการณ์ใหญ่ ไม่ทำาเรื่องเล็กให้เป็น

เรื่องใหญ่ และไม่ทำาให้เรื่องใหญ่ ให้ใหญ่ข้ึนไปอีก

โดยปกติการป้องกันภัยทางอากาศ มี ๓ ลำาดับ พิสูจน์ฝ่าย, สกัด

ก้ัน, ทำาลาย แต่เมียนมา คือเพื่อน 

ถ้าเพื่อนพล้ังเผลอ เดินตัดสนามหน้าบ้านแล้วเราจะไปยิงเขา

ตายเลย ก็เกินไป 

เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติการท่ีเหมาะสม จึงอยู่บนพ้ืนฐานเพื่อน

ปฏิบัติต่อเพื่อน ผมเชื่อว่า ขณะน้ีเขาตระหนักในความผิดพลาดท่ีเกิด

ข้ึน”

ผบ.ทอ.ท่านน้ี แฟรงก์ๆ แฟร์ๆ นักเลงดี พูดจากันตรงๆ สำาหรับ

ปัญหาภายในพม่า มีผลบวก-ลบกับไทยขนาดไหน โดยเฉพาะในความ

เป็นด่านหน้าท่ียุโรป-สหรัฐฯ จะทะลุเข้าไป และไทยบริหารปัญหาน้ี

อย่างไร.........

ท่ีจะไม่ตกเข้าไปในวังวนปัญหา เสียท้ังเพื่อน คือพม่า  เสียท้ัง

มิตร คือยุโรป-สหรัฐฯ?

มันท้ังละเอียดอ่อน ท้ังซับซ้อน ท้ังเปราะบาง ย่ิงกว่ากลีบดอกไม้

ท่ีช้ำาได้แค่ตีนแมลงสัมผัส!

รัฐบาล โดยนายกฯ ประยุทธ์, กระทรวงการต่างประเทศ โดย

รัฐมนตรีดอน และกองทัพ โดยเฉพาะ ทบ.และ ทอ.เขาไม่ได้น่ังเกาหิด

ไปวันๆ อย่างท่ีบางนักการเมืองค่อนขอดหรอก

เขาต้องเดินตัวตรง “ไต่เส้นลวด” ข้ามเหวแต่ละวัน ท่ีมีท้ังเสือ 

ท้ังอินทรี ท้ังอีแร้ง คอยจ้องงาบ คอยท้ึงศพอยู่ข้างล่าง

เรา...ชาวบ้าน อยู่วงนอกปัญหา 

อาจนึกว่าเรื่องพม่า “เรื่องประเทศเขา” ไทยจะต้องทุกข์ร้อน

ทำาไม ไม่เห็นเก่ียวกับเรา?

คิดได้อย่างน้ัน ก็ดีแล้ว จะได้ไม่วุ่นวาย

ปล่อยให้คนมีหน้าท่ี “รัฐบาล-กองทัพ” ท่ีน่ังระหว่างเขาควาย 

บริหารปัญหาไป

ส่วนพวกเรา อยู่ว่างๆ ไม่รู้จะทำาอะไร ก็ชูป้าย เบื่อรัฐบาล...

ประยุทธ์ออกไป...๘ ปี ไม่เห็นมีผลงานอะไรไป

เด๋ียวไทยก็จะเจริญสมอยาก!

กองทัพได้ 

พวกไทยชังชาติ ไม่รีรอท่ีจะฉกฉวยสถานการณ์น้ัน ป่ันข่าว-โหม

กระพือทันที

น่ีถ้า นายกฯ หรือแม่ทัพอากาศบ้าจ้ี

มิก-๒๙ ของพม่า ล้ำาเข้ามาปุ๊บ ส่งบินรบเข้าไปสอยป๊ับ หรือไล่ตาม

เข้าไปส่ังสอนในแดนเขา

อะไรมันจะเกิดข้ึน?

พม่ากับไทยก็จะกินใจ “เปิดสงคราม” ระหว่างไทย-พม่า เป็น 

“ยูเครน-รัสเซีย” ในอนุภาคลุ่มน้ำาโขง ให้พวกพ่อมึง “ยุโรป-สหรัฐฯ” ดีใจ 

ท่ี...เส้ียมเขาควาย “พม่า-ไทย” ให้รบกัน ได้สำาเร็จ!

แล้วฉวยโอกาสส่งอาวุธ-ทหารเข้ามา อ้างว่า ช่วยไทย 

แล้วจีน-รัสเซีย ก็ส่งอาวุธ-ทหารเข้าไป อ้างว่าช่วยพม่า

ไทย-พม่า เป็นตาอิน-ตานา

ลงท้ายเสร็จ “ตาอยู่” ท้ังคู่!!!

แบบน้ี มันแผนการเดิน “หมากฮอส” ของเด็กวัดแท้ๆ จะเอามาจ้ี

เอวรัฐบาล จ้ีเอวทหารให้เดินในเรื่องน้ี มันต้องไล่ให้ไปเล่นอยู่หลังวัดซะ

แล้วละม้ัง ช่้ันหมากห่วยๆ

ในอาเซียน “ภาพใหญ่” ๑๐ ประเทศ ยังมีกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำาโขง 

“ภาพเล็ก” ๕ ประเทศ เขมร-ลาว-พม่า-เวียดนาม-ไทย ซ้อนอยู่ใน ๑๐ 

ประเทศน้ันด้วย

๑๐ ประเทศอาเซียน รวมเป็นหน่ึงเดียว ในการกำาหนดทิศและ

ทางเดิน

แต่ ๕ ประเทศ CLMVT ท้ังขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม ประเพณี 

สอดคล้องต้องกัน ท้ังศาสนา ความคิด ตลอดถึงครรลองชีวิตประชาชน 

เดินไปในวิถีเดียวกัน

ในความเป็นเพื่อนบ้าน-ชานเรือนติดกัน ท้ัง ๕  ประเทศ นอกจาก

ใครก็ไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในของใครแล้ว

ก็ยังไม่ถือสาหาความ ชนิดหุนหันพลันแล่น เมื่อบางครั้ง เพื่อน

อ

‘ธรรมนัส’ปักธง

เลือกตั้งลำาปาง

สู้ เพื่อนายใหญ่

ลำาปาง • เมื่อวันศุกร์ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า ลุยพื้นที่ลำาปาง

ช่วยนายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร 

ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่ง

เป็นอดีต ส.ส.ที่ถูกใบเหลืองใน

การเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้ (ใน

นามพรรคพลังประชารัฐ) หา

เสียงกับประชาชนในพื้นที่เขต

เลือกตั้งที่ 4 โดย ร.อ.ธรรมนัส

ได้กล่าวปราศรัยหาเสียงตอน

หนึ่งว่า พรรคเศรษฐกิจไทย

เป็นพรรคใหม่ที่ตนเองได้ตั้งขึ้น

หลังลาออกจากรัฐมนตรีในนาม

พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถือว่า

เป็นพรรครัฐบาล เนื่องจากหลาย

เหตุผลเกี่ยวกับแนวนโยบายการ

ขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ยังมี

หลายส่วนที่ต้องเดินหน้าพัฒนา

และแก้ไขไม่ถูกจุด

ร.อ.ธรรมนัสระบุด้วยว่า 

ขณะเดียวกันในการลงคะแนน

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลปรากฏว่า 

ส.ส.โหวตให้ตนเองมากที่สุด 

ทำาให้หัวหน้ารัฐบาลไม่พอใจและ

พูดกับตนเองว่า “สมัยหน้ามึง

ก็เป็นนายกฯ ไปเลย” ตนเองก็

คิดในใจว่าก็ลองดู ทำาให้ตนเอง

และเพื่อนพ้องอีกหลายคนร่วม

กันปฏิวัติลาออกจากการเป็น

รัฐมนตรี หันมาเป็นนักต่อสู้เพื่อ

ประชาชนดีกว่า เลยตั้งพรรค

ใหม่ขึ้นมาคือพรรคเศรษฐกิจไทย

“พรรคของคนเมืองเหนือ 

พรรคของคนลูกข้าวนึ่ง ท่าน

ทักษิณกลับมาไม่ได้ ไม่เป็นไร 

ผมได้คุยกับท่านแล้วว่าผมจะ

มาสานต่อในสิ่งที่จะทำาโดยที่ ไม่

กลัวใครทั้งนั้น ประกาศสู้กับมัน

เลย โดยมีแนวทางการทำางานที่

ชัดเจนจริงจังให้เกิดผลรูปธรรม 

ในส่วนของจังหวัดลำาปางถือว่า

ปัญหาน้ำาแล้ง และสวัสดิการ

พื้นฐานแห่งรัฐที่ครอบคลุมไม่

เหลื่อมล้ำาดังที่ผ่านมา ซึ่งบาง

คนได้รับสวัสดิการ บางคนไม่

ได้รับ หากประชาชนในพื้นที่ยัง

ไว้วางใจหมอรวย นายวัฒนา 

สิทธิวัง ก็ขอให้เลือกนายวัฒนา

เข้าไปเป็น ส.ส.อีกครั้ง ผมเคย

ร่วมงานกับท่านทักษิณมาตั้งแต่

ยุครัฐบาลทักษิณ เปิ้นปิ๊กมาไทย

บ่ได้ แต่ผมก็บอกเปิ้นแล้วว่า 

ผมนี่แหละที่จะเป็นตัวแทนลูก

ข้าวนึ่ง สร้างชาติบ้านเมืองร่วม

กับ ส.ส.ทุกคนอย่างเต็มที่ พื้นที่

จังหวัดลำาปาง” ร.อ.ธรรมนัสระบุ. 

‘ผู้ว่าฯ กทม.’ ชื่นชมนักโทษลอกท่อ

กรุงเทพฯ • ท่ีสนามกีฬาศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญ่ีปุ่น) ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวถึงกรณีท่ีวันน้ี (1 ก.ค.) เป็นวันแรกของการปล่อยคาราวาน

นักโทษเด็ดขาดออกทำางานลอกท่อระบายน้ำาว่า เป็นเรื่องท่ีดี เมื่อช่วงเช้านายสม

ศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ปล่อยคาราวานบริเวณหน้าเรือนจำากลางคลอง

เปรม เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าการนำานักโทษเด็ดขาดมาลอกท่อระบายน้ำาได้ผล

ดี โดยเฉพาะท่ีเขตห้วยขวาง จึงขอฝากถึงพ่ีน้องประชาชนหากพบเจอพ่ีน้องท่ีมา

ช่วยลอกท่อ โปรดให้กำาลังใจด้วยอย่างน้อยเขาก็มาช่วยเรา และในอนาคตก็จะ

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมด้วย เมื่อถามว่าวันน้ีจะลงพ้ืนท่ีไปตรวจเย่ียมให้กำาลังใจ

เหล่านักโทษเด็ดขาดหรือไม่ นายชัชชาติกล่าวว่าต้องดูเวลาก่อน เพราะต้องไป

ร่วมพิธีพระราชทานธงลูกเสือประจำาจังหวัด ท่ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในช่วงเย็นน้ี

ซัด ‘บ๊ิกตู่-เส่ียเฮ้ง’ หนีตอบกระทู้แรงงาน 

กรุงเทพฯ • ท่ีรัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

แถลงกรณีเมื่อวานน้ี (30 มิถุนายน) ได้มีการยื่นกระทู้แยกเฉพาะเพื่อสอบถาม 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เรื่องความคืบหน้าใน

การแก้ไขปัญหาการจ้างเหมางานภาครัฐว่า มีประชาชนไม่น้อยกว่า 7 แสนคน 

รวมถึงลูกจ้างในรัฐสภาแห่งน้ีอีกหลายคนท่ีเป็นลูกจ้างเหมางานของภาครัฐ ไม่

สามารถมีเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนและไม่สามารถหยุดงานได้ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวตนได้ยื่น

กระทู้ถามตั้งแต่เมื่อปี 2563 และนายกฯ ไม่มาตอบ โดยได้มอบหมายให้นาย

สุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงานมาตอบแทน แต่นายสุชาติก็เลื่อนไม่มาตอบ และ

ต่อมาวันท่ี 30 มิ.ย.ตนได้ยื่นเพื่อถามความคืบหน้าว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ซ่ึงตน

ก็ไม่ทราบว่าท่ีนายกฯ มอบหมายให้นายสุชาติมาตอบกระทู้และมีภารกิจร่วมกัน

น้ัน มีเจตนาไม่มาตอบหรือตอบไม่ได้ ซ่ึงความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

164 วรรค 2 ท่ีระบุว่า รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาในหน้าท่ีของตนเอง แต่

นายกรัฐมนตรีไม่มีความรับผิดชอบ ตรงน้ีเป็นการส่ังท้ิงส่ังขว้างหรือไม่ จนตอน

น้ีปี 2565 ก็ยังไม่ทำาอะไร 

รัฐบาลยันโครงการจะนะยังไม่เดินหน้า

กรุงเทพฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

ตามท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแนวทางการพัฒนา อ.จะนะ จ.สงขลา ข้อเท็จจริง

คือ มติ ครม. เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค.64 มอบหมายให้สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติไปดำาเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

สอดรับกับท่ีเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ินเสนอให้มีการจัดทำารายงานผลกระทบดังกล่าว                                                                                 

ขณะน้ีการกำาหนดขอบเขตในการรับฟังความคิดเห็นได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว 

จะเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทำา SEA ต่อไปโดยเร็ว ซ่ึง

จะไม่มีการดำาเนินโครงการใดๆ ก่อนจะได้รับทราบผลการประเมินอย่างแน่นอน 

ท้ังน้ี รัฐบาลโดยศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ

สำานักงานสภาพัฒน์จะไม่ปล่อยให้มีการดำาเนินโครงการใดๆ ก่อนท่ีการประเมิน 

SEA จะเสร็จส้ินสมบูรณ์. 

เมื่อวันศุกร์ ท่ีศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลาง ศาลนัดฟังคำาพิพากษา

ศาลอุทธรณ์คดีอุ้มฆ่าพ่ีชายผู้

พิพากษา อดีตเจ้าของสำานวน

โอนหุ้นเส่ียชูวงษ์ หมายเลขดำา 

อท.69/2563 ท่ีพนักงานอัยการ

สำานักงานคดีปราบปรามการ

ทุจริต 3 น.ส.พนิดา ศกุนตะ

ประเสริฐ เป็นโจทก์เเละโจทก์

ร่วมยื่นฟ้อง พ.ต.ท.บรรยิน ต้ัง

ภากรณ์ อายุ 56 ปี อดีต รมช.

พาณิชย์, นายมานัส ทับทิม อายุ 

67 ปี, นายณรงค์ศักด์ิ ป้อมจันทร์ 

อายุ 48 ปี, นายชาติชาย เมณฑ์

กูล อายุ 31 ปี, นายประชาวิทย์ 

หรือตูน ศรีทองสุข อายุ 33 ปี 

และ ด.ต.ธงชัย หรือ ส.จ.อ๊อด 

วจีสัจจะ อายุ 63 ปี ท้ังหมด

มีภูมิลำาเนาใน จ.นครสวรรค์ 

เป็นจำาเลยท่ี 1-6 ในความผิด 

9 ข้อหา ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น

โดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิด

ความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีก

เล่ียงให้พ้นอาญาในความผิดอื่น

ท่ีตนได้กระทำาไว้ ตามประมวล

กฎหมายอาญา (ป.อ.) มาตรา 

289, ฐานร่วมกันหน่วงเหน่ียว 

หรือกักขังผู้ใดเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ค่าไถ่ เป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไป

ถึงแก่ความตาย มาตรา 309, 

313, ฐานร่วมกันหน่วงเหน่ียว

กักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย มาตรา 310, ฐาน

ร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้

ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าท่ี

โดยใช้กำาลังประทุษร้ายโดยร่วม

กันกระทำาผิดต้ังแต่ 3 คนข้ึน

ไป มาตรา 139, 140, ฐานเป็น

ซ่องโจร

โดยสมคบกันเพื่อกระทำา

ผิดท่ีมีระวางโทษประหาร

ชีวิต มาตรา 210, ฐานร่วมกัน

พยายามข่มขืนใจผู้อื่น ให้กระทำา

การใดโดยร่วมกันกระทำาผิด

ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป มาตรา 213, 

ฐานร่วมกันซ่อนเร้น ทำาลายศพ

เพื่อปิดบังการตายและสาเหตุ

การตาย มาตรา 199, ฐานร่วม

กันกระทำาการใดๆ แก่ศพก่อน

การชันสูตรพลิกศพเสร็จส้ินเพื่อ

อำาพรางคดี

คดีน้ีศาลช้ันต้นพิพากษา

เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค.63 ว่า จำาเลย

ท่ี 1 มีความผิดฐานร่วมกัน

กักขังหน่วงเหน่ียวเป็นเหตุให้ผู้

อื่นจนถึงแก่ความตายฯ ลงโทษ

ประหารชีวิต, ร่วมกันฆ่าผู้อื่น

โดยไตร่ตรองไว้ก่อนฯ ตาม 

ป.อาญา มาตรา 289(4)(7) 

ลงโทษประหารชีวิต, ฐานแสดง

ตัวเป็นเจ้าพนักงานฯ จำาคุก 1 

ปี สวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานฯ 

จำาคุก 1 ปี, ซ่อนเร้นทำาลายศพฯ 

จำาคุก 4 ปี แต่จำาเลยท่ี 1 ให้การ

เป็นประโยชน์ลดโทษ 1 ใน 3 ทุก

ข้อหาคงจำาคุกจำาเลยท่ี 1 ท้ังส้ิน

ตลอดชีวิตสถานเดียว

ส่วนจำาเลยท่ี 2 มีความผิด

ฐานสนับสนุนให้กระทำาความ

ผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้

ก่อนฯ ลงโทษจำาคุกตลอดชีวิต

แต่ให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษ

เหลือจำาคุก 33 ปี 4 เดือน จำาเลย

ท่ี 4-6 มีความผิดฐานร่วมกัน

กักขังหน่วง

เหนี่ยวให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตายฯ (เรียกค่าไถ่ ) 

ลงโทษประหารชีวิต แต่ให้การ

เป็นประโยชน์ ลดโทษเหลือ

จำาคุกตลอดชีวิต โดยจำาเลย

ที่ 1 ให้นับโทษต่อจากคดีโอน

หุ้นจำาคุก 8 ปี ของศาลอาญา

กรุงเทพใต้

ส่วนจำาเลยท่ี 3 กระทำา

ผิดฆ่าโดยไตร่ตรอง (คนลงมือ) 

พิพากษาประหารชีวิต และ

กักขังหน่วงเหน่ียวให้ผู้อื่นถึงแก่

ความตาย พิพากษาประหาร

ชีวิต ให้การเป็นประโยชน์ลด

เหลือจำาคุกตลอดชีวิต ต่อมา

โจทก์และโจทก์ร่วมยื่นอุทธรณ์

ว่าไม่มีเหตุบรรเทา ขอไม่ให้ลด

โทษ

ท้ังน้ี เมื่อลงโทษประหาร

ชีวิตจำาเลยท่ี 1 และท่ี 3 แล้ว

ไม่อาจนำาโทษกระทงอื่นมารวม

หรือนับต่อจากโทษคดีอื่นหรือ

เพ่ิมโทษได้อีก ท้ังน้ีจำาเลยท่ี 1 

และท่ี 3 ไม่ปรับบทตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) 

นอกจากท่ีแก้ ให้เป็นไปตามคำา

พิพากษาของศาลช้ันต้น. 

กรุงเทพฯ • ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ยกฟ้องบางมาตรา “บรร

ยิน” กับพวกอุ้มฆ่าพ่ีชายผู้พิพากษา แต่ยังจำาคุกตลอดชีวิต ช้ีบรร

ยินกับมือฆ่าไม่ผิดซ่องโจร พร้อมยกคำาร้องท้ังหมดท่ีจำาเลยท้ัง 6 

ขอลดโทษข้อหาต่างๆ

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ ที่

สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุง 

เทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร มา

เป็นประธานในพิธีทบทวนคำา

ปฏิญาณและสวนสนามลูก

เสือ กทม. เนื่องในวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำา 

ปี 2565 

โดยนายชัชชาติร่วม

ปฏิญาณตนและให้โอวาทแก่

คณะลูกเสือว่า กิจการลูกเสือ

ของ กทม.ได้พัฒนาไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากได้มี

การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตร

นารี มีส่วนสำาคัญและเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมให้

ลูกเสือเนตรนารีทุกคน ได้

ตระหนักถึงบทบาทในการอยู่

ในสังคมอย่างมีคุณภาพ มี

ระเบียบวินัย รู้จักการสังเกต

จดจำา และพ่ึงตนเอง เป็นผู้ท่ีมี

ความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ 

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำาเพ็ญตน

เพื่อสาธารณประโยชน์ และยัง

ส่งเสริมให้บุคคลสามารถช่วย

เหลือตนเองและสังคมได้อย่าง

ถูกต้อง 

ต่อมานายศานนท์ หวัง

สร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

ถึงประเด็นชุดลูกเสือว่า ชุดลูก

เสือ กทม.ให้ฟรีอยู่แล้ว แบบ

ปีเว้นปี ถ้าเป็นวันทางการก็ใส่

เต็มยศ แต่ถ้าเป็นวันเรียนก็

สามารถลำาลองได้อยู่แล้ว ขณะ

นี้กำาลังทบทวนเพื่ออำานวย

ความสะดวกนักเรียนและ

พยายามจะทำาให้ผ่อนคลายขึ้น 

นายชัชชาติกล่าวเพ่ิม

เติมว่า ต้องไม่เป็นภาระผู้

ปกครองท่ีต้องไปเสียเงินเพ่ิม 

เพราะหัวใจของลูกเสือคือการ

ช่วยเหลือผู้อื่น น่ันคือส่ิงสำาคัญ

ของการเป็นลูกเสือ ส่วนเรื่อง

รูปแบบก็ต้องดูตามสถานการณ์

ของอนาคตท่ีเปล่ียนไป อาจ

มีการปรับหลักสูตรให้เหมาะ

สมกับโลกปัจจุบัน เรารับ

ตามกำาหนดของกระทรวง

ศึกษาธิการมา. 

ชัชชาติเล็งปรับวิชาลูกเสือ

เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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4 บทความ

ผู
รูสึกกระปรี้กระเปรา 

เก็บตกสีสัน นายกฯ ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ลุยลงพื้นที่และออกงาน

ตลอดทั้งสัปดาห

โดยลาสุดในวันเปดตัวงาน “สูงวัยใจสมารท” โครงการจัดการ

และสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพ� อคง

สมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผูสูง

อายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 

4 มิติ ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ 

งานนี้ นายกฯ ลุงตู ไดพบกับบรรดา

ผูสูงวัยทั่วประเทศที่จัดพิธีเปดงานพรอม

กัน โดยเช� อมสัญญาณผานระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซมายังสวนกลาง และในงานก็มีทั้งที่

อายุนอยกวาและรุนราวไลเลี่ยกับลุงตู 

ซึ่ง นายกฯ ลุงตู ก็แฮปปอารมณดี 

ขึ้นเวทีคุยไปหยอกไป พรอมบอกดวยวา “มา

ยืนตรงนี้รูสึกกระปรี้กระเปรา เพราะมาเจอ

ผูสูงวัย หลายคนก็อายุนอยกวา”  

แถมในงานยังมีสาวใหญสูงวัยจัดกิจกรรมรําวงในเพลง

สนุกสนาน มารํากระเซาเยาแหยเผ� อลุงตูจะหลวมตัวมารวมรําดวย 

แหม! งานนี้เรียกวาสรางความคึกคักสนุกสนาน ทํานายกฯ ลุงตู

อารมณดีมีรอยยิ้มขึ้นมาบาง อิอิ. 

จะไปรูไดไง

การอภิปรายไมไววางใจ คนที่จะลมรัฐบาลได คงไมใชน้ํายา

ฝายคาน แตคงจะเปนคนกันเองในฝงรัฐบาล โดยเฉพาะการออกมาให

ขาวเขยา ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยาและหัวหนาพรรค

เศรษฐกิจไทย ที่มีตอ  “บิ๊กตู”- พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม     และยังพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) คนอ� นๆ ดวย 

เร� องนี้รอนไปถึงผูจัดการรัฐบาล

อยาง “บิ๊กปอม”-พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค   

พปชร. ตองออกมาเคลียรปมปญหาเหลานี้ 

โดยระบุวา  “ไมมีหรอก”   ควบคูกับแกนนํา                                                      

พปชร. ก็บอกวา เช� อ “บารมีลุงปอม” 

สามารถจัดการปญหาพรรคเศรษฐกิจไทย 

และพรรคเล็ก 16 เสียงได    

กระจอกขาวมีโอกาสถามแซว 

“ลุงปอม” วาทําไม “ร.อ.ธรรมนัส” 

รัก “พล.อ.ประวิตร” แตไมรัก พล.อ.ประยุทธ

“ลุงปอม” บอกวา “ผมจะไปรูไดไง ตองไปถามเขา” 555 

แหะๆ! จริงของ “ลุงปอม” โอกาสหนาคงตองถาม “ผูกอง” 

แบบละเอียดกวาที่เปนขาว (อิอิ) 

ปารอยตอ

ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาใชเวลาพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ. ... ยาวนานจริงๆ โดยใชเวลาทั้งสิ้น 6 ครั้ง

แตก็ยังไมสามารถลงมติผานกฎหมายดังกลาวได

โดยชวงหนึ่งของการพิจารณา ในมาตรา 149 เกี่ยวกับที่มา

รายไดของกองทุนเพ� อการสืบสวน สอบสวน การปองกันและปราบ

ปรามการกระทําความผิดทางอาญานั้น พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ลุกขึ้นขอแปรญัตติ เพิ่มขอความให

รัดกุมขึ้น 

“ส.ส.สุพิศาล” กลาววา “ขอเพิ่มวามูลนิธิที่จะบริจาคใหกองทุน 

มูลนิธินั้นตองมีวัตถุประสงคตามกิจการ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) ไม

ขัดกันแหงผลประโยชน เพราะมูลนิธิที่

ตั้งข้ึนในปจจุบันมีวัตถุประสงคหลากหลาย 

ทําดีตอสังคมก็ดีไป แตมีบางมูลนิธิแฝง 

แอบซอนเง� อนไข เปนมูลนิธิสีเทา สีดําก็มี 

เชน มูลนิธิปารอยตอ ต้ังวัตถุประสงคเพ� อ

ทรัพยากรธรรมชาติ แตทําไมเอามาทําการ

เมือง เปนการใชพ้ืนท่ีผิดประเภท ถามวา

ใครเปนประธานมูลนิธิ ถายังเปนประธาน

มูลนิธิ มีการแตงต้ังขาราชการตํารวจท่ีน่ันอยู 

ถือเปนการกาวกาย สตช.ชัดเจน ท้ังน้ี เม� อ

มูลนิธิใหเงินก็ตองตอบแทนบุญคุณ ประมาณวาใหเงินแลวก็ตองคืนทุนให”  

อืม! ปฏิรูปตํารวจทิพยสินะ สตช.ก็ยังคงตองเปนเคร� องมือของ

ฝายการเมืองตอไป อิอิ

ดุดันกับลาซาดา?

ยังคงเปนประเด็นใหถกเถียงกันท้ังแวดวงชาวบาน แวดวงการ 

เมือง หลังเคร� องบินรบพมาบินรุกลํ้าเขาน�านฟาไทย อ.พบพระ จ.ตาก ตาง

ต้ังวงถก ผิดหวังทาทีทหารอากาศไทย และ  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ท่ีระบุ ‘..เขาไมไดต้ังใจเจตนา แตทีน้ีตีวง

เล้ียวเขามาในเขตไทยนิดหน�อย’ 

พลันทานผูนําประเทศไทยหลน

วรรคทองคําไป ยิ่งทําใหหลายคนไมคอย

สบายใจ กลายเปนกระแสลอเลียน เยย

หยันกันอยางสนุกสนานในโลกออนไลน 

ไมเวนแมแต โอปอ-นายอนุสรณ เอี่ยม

สะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและทิศทางการเมืองพรรคเพ� อ

ไทย ขอผสมโรงเยยหยันไปกับเขาดวย ผาน

ชองทางเฟซบุกตัวเองวา ‘ดุดันกับลาซาดา 

แตเคร� องบินรบพมาเพิกเฉย?’

คําพูด คําอธิบายความ มีเปนรอย

เปนพัน แตเลือกจะอธิบายความเชนนี้ เลยทําใหทัวรลงกับทานผูนําไป

ตามระเบียบ 

ขณะท่ีขุนพลเพ� อไทยก็ไมพลาด รวมผสมโรงกันอยางมันปากเชนกัน

แหม! ทานเอี่ยม ผสมโรงโยงเร� องเคร� องบินรบกับลาซาดาไดสุด

ยอดจริงๆ อิอิ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

พล.ต.ต.สุพิศาล 

ภักดีนฤนาถ

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

อนุสรณ 

เอี่ยมสะอาด

บันทึกอภิปรัชญาอารยันของชาวกรีกไดแกเฮสเสียด (Hesiod) 

แตเฮสเสียดเกิดภายหลังโฮเมอร (Homer) ราว 1-2 ศตวรรษ 

ดูเหมือนโฮเมอรจะเอาอภิปรัชญาที่เฮสเสียดบันทึกไวนั้นมา

แตงเปนวรรณกรรมมหากาพยที่มีคุณคาทางวรรณกรรมอยาง

สูง แตเนื้อหานั้นกระทอนกระแทนจับตนชนปลายไมถูก ก็ตองสมมุติวา

โฮเมอรมีฉบับของเฮสเสียดไวใชเปนหลักฐาน ก็ตองหวนกลับมาตีความ

วาเฮสเสียดไมใชผูแตงคัมภีร Theogony แตเปนเพียงผูรวบรวมคัมภีร

ศาสนาอารยันที่มีอยูกอน อาจจะมีบันทึกไวหลายสํานวน และอาจจะมี

สํานวนปากอีกหลายสํานวนซึ่งโฮเมอรและชาวกรีกกอนหนาเฮสเสียดรู

กันอยูและยอมรับเปนคัมภีรศาสนาภาคปฏิบัติ คือสําหรับมีศรัทธาแบบ

ชาวบานและใชในพิธีกรรม เฮสเสียดเอามาจัดใหเปนระเบียบ ก็คงได

ใชมหากาพยของโฮเมอรเปนหลักฐานดวยสวนหนึ่ง คําสอนที่ถายทอด

กันในหมูชาวบานกรีกที่สําคัญคือความเช� อที่วาออรเฝยส (Orpheus) ได

รับจากเทพ อันมีสาระวา

“แรกเริ่มเดิมทีมีกาละคูกับชะตา ครั้นกาละรวมตัวกับชะตาเกิด

อากาศ ความมืด สารรวมรูป (Chaos) 

ครั้นอากาศรวมตัวกับสารรวมรูปเกิดแสงสวาง ครั้นแสงสวาง

รวมตัวกับความมืดเกิดกลางคืน เกิดธรณี เกิดทองฟาและกลางวัน ครั้น

ธรณีรวมตัวกับทองฟาเกิดอสูรและนางอสูรจํานวนหนึ่งจากอสูรและ

นางอสูรเกิดเทพเทวีตางๆ เทพหลายองคสรางมนุษยตามท่ีตนตองการใช”

ตอมาชาวบานถายทอดกันตามอัธยาศัย คําสอนผิดเพี้ยนกันออก

ไปเร� อยๆ เฮสเสียสรับทําหนาที่บรรณาธิการเรียบเรียงใหเปนระเบียบ

น�าเช� อขึ้นมาบาง แตก็อดไมไดที่จะอางวาไดรับบัญชามาจากเทพธิดา

มิวส (Musae) วา

“มีสารรวมรูปมาไมรูตั้งแตเม� อใด จากสารรวมรูปเกิดธรณี จาก

ธรณีเกิดทารทาโรส (Tartaros) ที่เวิ้งวางทางตะวันตก เอโรส (Eros) 

แปลวาความใครคืออยากรวมตัวใหเกิดของใหมคือเอเรโบส (Erebos) 

มหรรณพเวิ้งวางใตธรณี จากการสมสูของฟากับธรณีเกิดอสูรและนาง

อสูร ซึ่งใหกําเนิดแกเทพเทวีทั้งหลาย”

โฮเมอรใหอสูรมหาสมุทร (Okeanos) จับคูกับนางอสูรเทธธิส 

(Tethys) เกิดเทพเทวีทั้งหลาย ซึ่งจะสรางมนุษยเพ� อใหรับใชเทพ

เธลิสผูคิดตาง

เธลิสทิ้งผลงานไวใหคนรุนหลังศึกษารวบรวมไดไมถึง 2 หนา

กระดาษเอ 4 แตก็เปนปริศนาใหศึกษาและออกความคิดเห็นกันไดไมรู

จบ สวนมากก็ลงความเห็นคอนขางลงตัวแลววาเธลิสเปนผูปรับความ

คิดแบบปรัมปรามาเปนความคิดแบบปรัชญา ก็เลย

เขาล็อกของโอกุส กงต (Auguste Comte 1798-

1857) ที่พยายามหาชองทางประณามวาความคิด

แบบปรัมปราเปนความคิดที่งมงายที่สุด ความคิด

ระดับปรัชญาก็ยังงมงายอยู แตนอยลงมาหน�อย 

ตองคิดดวยวิธีการวิทยาศาสตรจึงจะหลุดพนจาก

ความงมงาย แตเดวิด ฮูม (David Hume 1711-

1776) กลับแยงวาวิธีการวิทยาศาสตรก็ยังหาพน

จากความงมงายอันละเอียดออนไม คือยังงมงาย

เช� อความสม่ําเสมอของธรรมชาติ และงมงายอยู

กับความเช� อวามีความเปนสาเหตุในธรรมชาติ 

ลงทายโซสซูร (Saussure) ยกยองวาเธลิสเปน

ตัวอยางของความคิดแบบอารยันซึ่งถือวามีความ

คิดยอดเยี่ยมรวมกันมาตั้งแตยังรวมกลุมกันอยูแถบ

ทะเลสาบแคสเปยน เม� อแยกยายกันไปเปนหลาย

สายตางก็เอามรดกดั้งเดิมของบรรพบุรุษสรางควม

เจริญใหแกมวลมนุษยชาติ

ไดพบความคิดใหมของ H. and H.A. 

Frankfort ผูเขียนหนังสือ Before Philosophy, 

(1967) โดยเสนอความคิดวามนุษยชาติมีปรัชญา

ตั้งแตกอนมีวิชาปรัชญา มนุษยดึกดําบรรพใน

ฐานะที่เปนมนุษยยอมมีปญญา ความคิดคือผล

งานของปญญาเรียกไดวาปรัชญาทั้งสิ้น มนุษย

ดึกดําบรรพจึงมีปรัชญาดึกดําบรรพตรงกับกระบวน

ทรรศนที่ 1 มนุษย โบราณใชปรัชญาโบราณตรงกับ

กระบวนทรรศนที่ 2 กระบวนทรรศนที่ 1 เช� อตามที่เบื้องบนเปดเผยให

รูเทานั้น กระบวนทรรศนที่ 2 เช� อกฎที่เจาสํานักกําหนด เธลิสเปนเจา

สํานักคนหนึ่ง สอนอะไรเปนกฎเปนเกณฑลูกศิษยก็รับฟง สํานักของเธ

ลิสไมใชสํานักเดียวและสํานักแรกที่เกิดขึ้น ความยิ่งใหญของเธลิสจึงไม

น�าจะเปนเพราะดานนี้ ถาเชนนั้นแลวก็ยิ่งใหญตรงไหนกันเลา

แฟรงคฟอรทมีความเห็นวาความยิ่งใหญของเธลิสอยูที่ความคิด

แหวกแนวออกจากกรอบของความคิดแบบอารยัน บังเอิญเธลิสเปนชาว

อารยัน แตเปนชาวอารยันที่แหวกแนวออกจากกรอบ เธลิสทําทุกอยาง

นี้ ไดเพราะเกิดในอาณานิคมนอกดินแดนกรีซ คือเกิดในเอเชียไมเนอร 

เปนพอคาที่ชอบเดินทางไปตางประเทศเพ� อหาตลาดการคา มีทรัพยสิน

เงินทองที่ทําใหเปนผูมีอิทธิพลทางการเมืองการปกครอง คิดจะทําอะไร

ก็มีสิทธิ์จะทดลองทําได จึงจับไดวาความคิดเร� องปฐมธาตุเปนน้ําและ

ทุกสิ่งเต็มไปดวยจิต (daimon) ก็น�าจะมาจากความคิดเร� องน้ําดั้งเดิมนูน 

(Nun) และทุกสิ่งเต็มไปดวยจิตคา (ka) ของอียิปต ความคิดอยางนี้ ไมใช

วิสัยของชาวอารยัน แตแหวกแนวอารยัน แฟรงคฟอรทไมไดกลาว

ถึงพระพุทธเจา แตน�าจะสรุปไดในทํานองเดียวกันวาพระพุทธเจายิ่ง

ใหญมิใชเพราะพัฒนาความคิดสายอารยัน แตทรงแหวกแนวออกจาก

กระแสอารยัน และผูที่ขยายผลความคิดตางของเธลิสออกไปจนสุดลูกหู

ลูกตาก็คือแอรเริสทาทเถิลที่ยกใหองคปฐมกร (the First Mover) ผูไมมี

ขอบเขตเปนบอเกิดแตผูเดียวของสรรพสิ่ง

ปรัชญาศาสนาของเธลิส

เธลิสไมน�าจะไดช� อวาบิดาของปรัชญา เพราะปรัชญามีมานาน 

กอนเธลิส ความโดดเดนของเธลิสอยูที่แยกความคิดแบบปรัชญาบริสุทธิ์

ออกจากปรัชญาศาสนา ปรัชญาศาสนาคือการเอาปรัชญาบริสุทธิ์ไป

ตีความเร� องใดก็ไดที่เปนสวนของวิชาศาสนา ปรัชญากอนเธลิสหรือที่

แฟรงคฟอรท (Frankfort) เรียกวาปรัชญากอนปรัชญานั้น มั่วกันมาก

ระหวางปรัชญาบริสุทธิ์กับปรัชญาศาสนาและภาษาศาสนา ภาษา

ศาสนาคือภาษาที่มีความหมายตามปรกติอยูแลว มีความหมายเพิ่มใน

มิติของศาสนา ความสับสนที่สําคัญคือเอาปรัชญาศาสนามาเปนปรัชญา

บริสุทธิ์ ก็เลยตีขลุมเอาเลยวามีปรัชญาบริสุทธิ์แลว ไมตองสนใจสืบหา

เพราะคิดวามีแลว ทั้งๆ ที่ยังไมมี อันเปนอุปสรรคสําคัญขัดขวางความ

กาวหนาของการคนควาปรัชญา แตครั้นเธลิสพบประเด็นแยกไดสําเร็จ 

ก็เริ่มตนคิดหาปรัชญาบริสุทธิ์เปนคนแรก มีลูกศิษยและผูเขาใจประเด็น

พากันเอาอยางเปนล่ําเปนสัน ทําใหการศึกษาปรัชญาเดินหนาเร� อยมา

จนเปนอยางที่เปนอยูทุกวันนี้

 

ปรัชญาบริสุทธิ์ของเธลิส

ปรัชญาบริสุทธ์ิของเธลิสเปนตัวอยางแรกในประวัติปรัชญาสากล

เทาท่ีรู โดยท่ีเธลิสเองมิไดรูเปนหลักการวามันคือปรัชญาบริสุทธ์ิ เหมือน

มนุษยคนแรกท่ีใชปญญาแบบดึกดําบรรพซ่ึงยังไมรูวาตนใชปญญาคิด 

และท่ีคิดออกมาน้ันคือปรัชญาในความหมายวาเปนผลงานของปญญา

เธลิสตั้งคําถามกับตัวเองวา อะไรเปน arche (first principle, 

first element, first cause, ปฐมธาตุ, ปฐมเหตุ, ปฐมปจจัย) ของ

สรรพสิ่ง ไมถามวาอะไรคือ gonia (origin ตนกําเนิด ผูใหกําเนิด

อําเภอพบพระ จ.ตาก เปนพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา 

ซ่ึงอยูระหวางสถานการณสูรบระหวางทหารเมียนมากับฝาย

ตอตาน ประกอบดวยกะเหร่ียงเคเอ็นดีโอ ทหารพีดีเอฟ อยาง

ตอเน� อง โดยทหารกะเหร่ียงยังคงพยายามท่ีจะยึดคายใหญทหาร

เมียนมาใหได ท่ีคายอูเกรคี บานอูเกรคี อ.สุการี จ.เมียวดี รัฐ

กะเหร่ียง ประเทศเมียนมา ตรงขามชายแดนไทย พ้ืนท่ีตําบล

วาเลย อ.พบพระ จ.ตาก จนเกิดเหตุเคร� องบินรบเมียนมารุกลํ้า

เขามาในน�านฟาไทย เม� อวันท่ี 30 มิ.ย.2565 ท่ีผานมา.

อําเภอพบพระ

แรก บอเกิด) ของสรรพสิ่ง หากถามอยางหลังก็ไมเปนคําถามแปลก

ใหม เพราะมีถามกันมานานแลวในหลายอารยธรรม และมีคําตอบให

เลือกมามากแลว เชน Chaos ของชาวอารยัน Nun ของชาวอียิปต 

Tiamat ของชาวเมโสโพเทเมีย Jehovah (ความเปน) ของชาวฮีบรู และ

เธลิสเองก็เปนเช้ือสายอารยัน จึงน�าจะยังเช� อแบบอารยันอยู แตน่ันเปน

คําถามประเภทปรัชญาศาสนา ก็คงไดคําตอบจากภาษาศาสนาของแตละ

คําตอบซ่ึงสําหรับปรัชญาศาสนาของชาวอารยันก็คือ เช� อวาไดรับวิวรณ

จากเบ้ืองบนมาวา แตเดิมมีสารรวมรูป รวมท้ังเทพดีและเทพช่ัว (จะเรียก

วามาร ปศาจ หรืออสูร หรือซาตาน หรืออะไรก็ได) สสารแปรสภาพมา

จากสารรวมรูปน้ี จิตก็แปรสภาพจากสารรวมรูปเชนกัน มนุษยเกิดจาก

เทพโดยแทรกพลังเทพจางๆ ภายในกอนสสารท่ีเปนราง เกิดเปนมนุษย 

ที่กลาวมาขางตนนี้มาจากวิวรณที่ใชภาษาศาสนา จะรูไดก็ตอง

ไดรับการเปดเผยจากเบื้องบน ไมตองถามวาทําไมเปนอยางนั้น ใหรับ

ไวเปนขอมูลที่ตองเช� อ แลวหาคําอธิบายไดจากปรัชญาบริสุทธิ์ที่ยอมรับ 

ซึ่งขณะดังกลาวยังไมปรากฏในความสํานึก แตทวาเปนความเช� อที่

แฝงอยูเบื้องหลังกระบวนทรรศน เพ� อใชอธิบายอะไรก็ได คําอธิบาย

วิวรณคือปรัชญาศาสนา ดูเหมือนไมมีปรัชญาบริสุทธิ์ที่ยอมรับ แตก็มี

ปรัชญาศาสนา รูไดเพียงคลุมเครือวาเปนขอมูลวิวรณที่ตองเช� อและทํา

ตามดวยพิธีกรรมและการปฏิบัติตามกําหนดของเจาสํานักที่จะระบุตาม

ความตองการของเจาสํานักและศิษยสํานัก เธลิสนับวาเปนคนแรกที่ตี

บทแตก จึงหาทางออกถูกทางโดยการสรางปรัชญาบริสุทธิ์ของตนเอง

ตามกระบวนทรรศนที่เช� ออยู ทั้งนี้เพ� อขยายความเขาใจภาษาศาสนาที่

รับรู เปนการตีความเสริมจากความเขาใจตรงๆ ตามภาษาศาสนาที่สอน

อยูเดิม ซึ่งก็เปนปรัชญาบริสุทธิ์ดวยภาษาศาสนาที่เธลิสยอมรับอยู แต

ก็อยากจะเขาใจในอีกมิติหนึ่งคือมิติปรัชญาบริสุทธิ์ดวยภาษาวิชาการ

โดยตีความมาจากปรัชญาบริสุทธิ์ ภาษาศาสนาที่รูดวยศรัทธา ซึ่งเม� อ

ตีความออกมาเปนปรัชญาบริสุทธิ์แสดงออกดวยสํานวนภาษาวิชาการ

ดวยความมั่นใจของปญญาของตนเองแลว อาจจะขัดแยงหรือไมขัดแยง

กับความเช� อและศรัทธาแบบเดิมก็ได และกลายเปนความนิยมจนเธ

ลิสมีลูกศิษยยกยองเปนเจาสํานักและมีลูกศิษยที่แยกไปทําตัวเปนเจา

สํานักใหมหลายสํานักตอมา

รูปแบบการสรางปรัชญาบริสุทธิ์ดวยภาษาวิชาการ

ภาษาวิชาการ (scholary language) หรือที่เบอรทรันด รัส

เซล (Bertrand Russell 1872-1970) เรียกวาภาษาอุดมการณ (ideal 

language) ก็คือภาษาที่มาจากการนิยามภาษาสามัญที่มีความหมาย

กํากวมกลายเปนภาษาไมกํากวมเพ� อใชส� อความหมายที่รัดกุมของเร� อง

ใดเร� องหนึ่ง เชน กําหนดความหมายของสัตวใหหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่

ไมใชคนและพืช พระโพธิสัตวจึงไมอยูในขอบขายของนิยามนี้ ภาษา

วิชาการอาจจะมาจากการสรางคําใหมถอดดามกําหนดใหมีความหมาย

เดียวและไมยอมรับความหมายเพิ่ม เชน DNA 

เธลิสรูดีและเช� อดวยศรัทธาตามศาสนากรีกสมัยของตนวาตน

กําเนิดของสรรพสิ่งไดแกสารรวมรูป (Chaos) ซึ่งรวมรูปที่มีพลังตรงกัน

ขาม คือ เชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งแทรกเพ� อชิงพื้นที่กันในอัตราสวนตางๆ 

กันทั่วเอกภพ แตนั่นเปนความเช� อที่เปนภาษาศาสนาที่ไดรับการเปด

เผยจากเบื้องบนซึ่งไมอาจจะตัดสินไดเด็ดขาดวาจริงหรือเท็จนอกจาก

จะเอาศรัทธาเขามาชี้ขาด

เธลิสไดทองไปตางแดนเพ� อทําธุรกิจและสนใจหาความรูใน

หัวเมืองตางแดนที่สําคัญๆ ในสมัยนั้นก็พบอภิปรัชญาภาษาศาสนาที่

ตองการตอบคําถามเดียวกันดวยสํานวนภาษาศาสนาตางๆ กัน และ

เปนที่ยอมรับดวยศรัทธาอยางเหนียวแน�นโดยชนทุกชั้นในแตละสังคม

ที่เช� ออภิปรัชญาเดียวกัน ความหลักแหลมในการใชความคิดตรึกตรอง

ของเธลิส นําเธลิสไปสูความคิดใหมแหวกแนวสําหรับคนสมัยนั้น หาก

ปญญามนุษยไมคิดจะพึ่งวิวรณหรือศรุติ พยายามตอบปญหาความ

อยากรูปญหาเดียวกันนั้น เพ� อใหเปนอภิปรัชญาที่ใชภาษาวิชาการอัน

ปญญามนุษยเขาใจไดและถกเถียงกันได โดยไมกาวลวงเขาไปสูวิว

รณใดๆ ที่วาโดยไมกาวลวงนั้นหมายความตามที่ฮุสเซิรล (Edmund 

Husserl 1859-1938) จะเรียกตอมาวาใสวงเล็บ (bracketing) คือไม

อางหรืออางอิงถึงวิวรณหรือศรุติ ทั้งนี้โดยไมสนใจวาผูรวมวงแลก

เปลี่ยนความเขาใจกันนั้นจะรับวิวรณหรือไมอยางไร เพราะถือวาอยู

นอกขายของการแลกเปลี่ยนความคิดกัน วิธีการคิดของเธลิสเชนนี้มี

หลักฐานยืนยันจากยูเดมุสแหงโรดส (Eudemus of Rhodes) ที่ยกยอง

เธลิสวาเปนผูกรุยทางใหวิชาคณิตศาสตรและดาราศาสตร โดยไดไป

เรียนรู 2 วิชานี้มาจากอียิปตและเมโสโพเทเมีย ซึ่งโปรคลุส (Proclus 

410?-485?) อรรถาธิบายความหมายของคําวา “บิดาของ 2 วิชานี้” 

ดวยเหตุผลวา “เขาได โจมตีบางเร� องดวยเกณฑทั่วไปมากขึ้น” (DK 11 

A 11) ซึ่งก็จะตองตีความตอไปวาหมายถึงเธลิสปรับคําอธิบายของ 2 

วิชานี้ ซึ่งแตเดิมไมเปนวิชาการเพราะอางความน�าเช� อจากวิวรณที่ได

รับจากเบื้องบนเพ� อใชในบรรยากาศของศาสนา มาเปนการอางความ

น�าเช� อจากประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติและเหตุผลในขอบขายเทาที่ปญญา

มนุษยจะเขาถึงไดเอง ซึ่งทําใหเทคนิคการพิสูจนดวยภาษาตรรกะกลาย

เปนวิชาการไปดวย

เราไมมีหลักฐานที่เหลืออยูพอใหพิสูจนไดวาเธลิสเลิกนับถือ

ศาสนากรีกโบราณหรือไม แตเช� อไดวา ในความสับสนและขัดแยงตัว

เองในภาษาศาสนากรีกและพิธีกรรมศาสนากรีกนั้น เธลิสคงจะยังมี

ศรัทธาเทาที่เหตุผลของตนจะเลือกมีศรัทธาได มิฉะนั้นคงมิไดรับความ

นับถือในสังคมกรีกอยางที่มีบันทึกไววา ช� อของเธลิสเปน 1 ใน 7 จอม

ปราชญของทุกนครรัฐ

ปรัชญาบริสุทธิ์กับภาษาวิชาการของเธลิส

ณ บัดนี้เรามีคําอางอิงเปนคําพูดของเธลิสที่เก็บรักษาเปนเศษ

นิพนธไมถึง 5 บรรทัดดังนํามาเสนอไวขางลางนี้ (11B3) นอกนั้นเปน

เพียงช� องานเขียนอีก 3 ช� อ รวมเปนเศษนิพนธทั้งหมด 4 ขอ ที่เหลืออีก

ประมาณ 1 หนานั้นเปนเพียงคําอาง (citation) เทานั้น ไมใชคําอางอิง 

(quotation) 

“เร� อง 4 ธาตุมีการศึกษากันมามาก แตเราคิดวาที่เปนหลักจริงๆ 

มีอยูธาตุเดียวคือน้ํา แตเม� อน้ําแปรสภาพเปน 4 ธาตุแลวก็เกิดการผสม

ธาตุ การจับตัวระหวางธาตุจนถึงการจับแข็งอันเปนสภาพของเอกภพ

ทั้งหมด เปนเชนนี้ ไดอยางไร ขาพเจาไดอธิบายไวแลวในบทที่ 1” ซึ่ง

เราไมรูไดวาเปนบทที่ 1 ของหนังสือเลมใด และแคทเธอลีน ฟรีเมิน 

(Kathleen Freeman (1962: p. 19) ก็ยังกังขาวาเปนขอเขียนของเธลิส

จริงหรือเปลา หรือวาลูกศิษยเขียนแลวสวมเขาให

เราไมมีตัวบทชั้นตนของเธลิสที่เช� อได 100% ใหอางอิงไดเลยใน

เร� องที่สําคัญที่สุดนี้ มีที่นับวาเช� อถือไดจากคําอางของแอรเริสทาทเถิล

ในหนังสือ Metaphysics วา “เธลิสซึ่งเปนผูนําแนวคิดปรัชญาแบบนี้

กลาวไววา ธาตุแทไดแกน้ํา (the principle is water) ซึ่งแสดงวาเปน

ปรัชญาบริสุทธิ์ดานอภิปรัชญา นั่นคือน้ําคือความเปนจริงพื้นฐานของ

ทุกสิ่ง สามารถแปรสภาพเปนทุกสิ่ง และทุกสิ่งสามารถแปรสภาพขั้น

สุดทายเปนน้ํา สวนปรัชญาบริสุทธิ์ดานญาณปรัชญานั้นไมปรากฏวามี

หลักฐานใดอางความคิดของเธลิสไว แตมีผูชวยเดาแทนเธลิสเปนหลาย

กระแสอยางมีเหตุผลเชิงปรัชญา เชน เศษนิพนธ 11A1 อางวาเธลิส

เปนนักธรรมชาติวิทยา (physicos) ดู Kathleen Freeman (1966, p. 

52) แตฟรีเมินก็ใหขอสังเกตวากอนเธลิสมีนักธรรมชาติวิทยามามาก

แลวที่ไดบันทึกผลงานไวเปนขอมูล แตไมมีใครตีความออกมาใหเปน

ปรัชญาบริสุทธิ์ และฟรีเมินก็เช� อคติของแอรเริสทาทเถิลที่วาเธลิสเปน

คนแรกที่ตีความเปนปรัชญาบริสุทธิ์ดวยภาษาวิชาการ ดังที่ชี้แจงไวใน 

11A12 วา เธลิสเปนคนแรกที่คิดเปนปรัชญาแบบนี้ คือ มีการตั้งปญหา

วา มีความเปนจริงอะไรอยูเบื้องหลังปรากฏการณ และตอบในเชิง

วิชาการวาเปนบอเกิดหรือวัสดุปจจัย (material cause) โดยอนุมานจาก

ประสบการณดวยภาษาวิชาการ ไมใชตอบในเชิง

การกปจจัย (efficient cause) ดวยภาษาศาสนาที่รับ

มาในรูปแบบของวิวรณหรือศรุติ และเธลิสก็เลือก

น้ําจาก 4 ธาตุที่นักธรรมชาติวิทยาไดใหขอมูลไวใน

การเลนแรแปรธาตุ เปนเอกลักษณของสํานักของ

เธลิสที่เช� อวาธาตุเดียวเปนปฐมธาตุที่เปนบอเกิด

ในความหมายของวัสดุปจจัยของเอกภพ โดยเช� อ

วาการระบุการกปจจัยอยูโพนขอบเขตของปญญา

มนุษยที่จะระบุได หากมีวิธีพิเศษ เชน การเปด

เผยจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกวาวิวรณหรือศรุติ 

(Revelation) หรือโดยการหยั่งรูพิเศษที่เรียกวาการ

ตรัสรู (Enlightenment) หรืออุตรัชฌัตติกญาณ 

(Transcendental Intuition) ก็ถือวาเปนมิติศาสนาไป 

ใครจะรับรูคําสอนใดหรือไมและอยางไรใหเปนเร� อง

ของศรัทธา ใครรับอยางไรก็ถือไดวาเปนปรัชญา

บริสุทธิ์ภาษาศาสนาของผูนั้นแทนหรือเสริมปรัชญา

บริสุทธิ์ภาษาวิชาการของตน ผูไมมีศรัทธาตอภาษา

ศาสนาใดเลยก็จะมีแตปรัชญาบริสุทธิ์ตามภาษา

วิชาการเพียงอยางเดียว ไมวาจะนับถือศาสนาใด

หรือไมก็ตาม ทุกคนมีสิทธิ์จะใชปรัชญาบริสุทธิ์ของ

ตนพิจารณาออกความเห็นเกี่ยวกับศาสนา เรียกวา

ปรัชญาศาสนาของแตละคนที่มีความคิดเห็น ซึ่งจะ

เสริมกันหรือแยงกันอยางไรก็จะเปนไปตามครรลอง

ของประวัติปรัชญา

แจกเกอร (Jaeger) คิดวาเธลิสเองน�าจะรูจัก

แยกประเด็นคิดดังกลาวขางตนนี้ชัดเจนเปนตัวอยางได ดังมีหลักฐาน

ที่เก็บบันทึกไวเปนคําอางอิงวา “Panta plere theen = All is full with 

gods = ทุกสิ่งเต็มไปดวยเทพ (11A22) อันเปนขอความที่แจกเกอร

คิดวาเปนปรัชญาประยุกตประเภทปรัชญาศาสนาตนแบบของแนวคิด

ปรัชญาศาสนามาจนถึงปจจุบัน (ดู Werner Jaeger: The Theology of 

the Early Greek Philosophers, 1967, pp. 20-22) 

แจกเกอรวิเคราะหยอนหลังไปถึงเฮสเสียดที่เปนผูรวบรวมและ

จัดระเบียบเร� องเลาเกี่ยวกับเทพตามความเช� อและศรัทธาของชาว

บาน รวมเปนเลมเรียกวา Theogonia (The Birth of Gods) และเรียก

สํานวนภาษาที่ใชวา Mythos (ปรัมปราที่ใชภาษาศาสนาบรรยายทุก

อยางที่อยากจะบรรยาย) ตอมาเฮสเสียดยังเขียนอีกเลมหนึ่งใหช� อวา 

Erga kai Emerai (Works and Days) ใหเปนคูมือการเกษตร บอกใหรู

วาเกษตรกรควรทําอะไรบางในรอบป เรียกสํานวนที่ใชวา Physikos คือ

ใชภาษาธรรมชาติ ซึ่งก็ตั้งใจใหเปนภาษาวิชาการนั่นเอง

แจกเกอรช้ีใหเห็นวาเธลิสไมแตะ Mythos แตวิเคราะห Physicos 

จนแยกออกไดวา ท่ีแลวๆ มานักธรรมชาติวิทยาสนใจปญหาเดียวกับ

นักการศาสนา คือ ปญหาเร� องการกปจจัยของสรรพส่ิง ทําใหดูเหมือนกับ

วานักธรรมชาติวิทยาขัดแยงกับนักการศาสนา ซ่ึงเธลิสคิดวาไมจําเปนเลย 

หากนักธรรมชาติวิทยาจะหันมาสนใจหาคําตอบใหแกปญหาการกปจจัย ก็

ไมจําเปนตองขัดแยงกับนักการศาสนา เพราะคิดในคนละมิติ ดังน้ันเม� อ

เธลิสเสนอปฐมวัสดุปจจัย (arche) วาไดแกนํ้า ก็ไมจําเปนตองขัดแยงกับ

นักการศาสนาท่ีถือวาการกปจจัยเปนอยางอ� นท่ีไมใชนํ้า เชน เทพท่ีมาจาก

สารรวมรูป หากนักการศาสนาเช� อวาการกปจจัยเปนนํ้าดวยก็ย่ิงเปนปเปน

ขลุยกันย่ิงข้ึน แตก็ไมจําเปน สวนวัสดุปจจัยก็ไมจําเปนตองเปนนํ้า จะเปน

อยางอ� นก็ไมวากัน ดังปรากฏวาลูกศิษยของเธลิสคิดวาปฐมธาตุเปนสาร

ไรกําหนด เปนอากาศ และเปนอะไรก็ยังเปนศิษยของสํานักตอไปได และ

เขากับนักการศาสนากรีกโดยท่ัวไปไดตอไป

แจกเกอรชี้แจงวาประโยคดังกลาวแสดงถึงปรัชญาศาสนาของ

เธลิส “ทุกสิ่งเต็มดวยเทพ” น�าจะมีความหมายตามปรัชญาศาสนา

ของเธลิสวาหมายถึง “ทุกสิ่งในเอกภพเต็มไปดวยพลังใหชีวิตที่ล้ํา

ลึก” (Everything is full of mysterious living forces” หรืออยางที่แอร

เริสทาทเถิลตีความวา “ทุกสิ่งมีวิญญาณ” (Everything has a soul, 

11A22, De Anima 405a19) อันแสดงใหเห็นวา ผูคิดเชิงปรัชญาอยาง

นี้ เขาใจเร� องเทพ (god) หรือพระผูสราง (God) คนละมิติตางจากที่

นักการศาสนาแตละคนเขาใจ แตก็ไมจําเปนตองขัดแยงกับคนใดเลย 

ที่สําคัญก็คือเขาไมคิดจากศรัทธาซึ่งตัวเขาอาจจะมีหรือไมก็ได โดย

เขาเอาศรัทธาสวนตัวใสวงเล็บเพ� อแลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนที่เอา

ศรัทธาใสวงเล็บเหมือนเขาหรือไมมีศรัทธาจะใสวงเล็บก็ไมวากัน ครั้น

เอาวงเล็บออกเม� อใดเขาจะอยูในมิติแหงศรัทธาเพ� อการปฏิบัติศาสนกิจ

เฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุมที่มีศรัทธาเสมอกัน เขาไมอยูในสถานภาพที่

จะถกเถียงหรือแลกเปลี่ยนความรูกับใครในสภาวะเชนนั้น เพราะไมถูก

กาลเทศะ “แน�นอนวาลําพังความเขาใจของมนุษยเราแตละคนนั้นยาก

ที่จะพอเพียงใหเห็นแจง (clear evidence) ไดแมจะมีศรัทธาระดับชาว

บาน อยางไรก็ตาม ความรูปรัชญาศาสนาเปนความรูอีกมิติหนึ่งที่น�า

สนใจ” Werner Jaeger (1967: 22).

ที่มาภาพ : https://cdn.britannica.com/55/223255-050-770896D3/Greek-Titans-Oceanus-Tethys-

Zeugma-Mosaic-Museum-Gaziantep-Turkey.jpg 



งแม้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการประกาศเป็น

ทางการให้ โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่น ตามแผน

เดิมที่วางไว้ แต่เลือกที่จะใช้คำาว่าเข้าสู่ระยะหลังการ

ระบาดใหญ่  (Post-Pandemic) แทน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.
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ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ต่างจากการเป็นโรคประจำาถิ่น 

เนื่องจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติให้ทุกจังหวัด

ทั่วประเทศเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมกับคลายล็อกทุกกิจการและ

กิจกรรมทุกอย่าง รวมถึงเลิกบังคับสวมหน้ากากอนามัย

แต่กลายเป็นประเด็นร้อน หลังสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกประกาศเรื่อง การยกเลิกกรณี

ที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเป็นโรค

ประจำาถิ่น พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่  1 ก.ค.เป็นต้น

ไป ซ่ึงมีเน้ือหาสำาคัญคือให้ยกเลิกประกาศ สปสช. เรื่องกำาหนด

กรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิ

ได้รับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 และ

ให้ยกเลิกประกาศ สปสช. 

เรื่องกำาหนดกรณีที่มีเหตุสม                         

ควรและอัตราค่าใช้จ่ายท่ีหน่วย

บริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับท่ี 6) 

พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ก.ค.

2564

ทำาให้วิพากษ์วิจารณ์

ตีความกันว่าเป็นการลอยแพ

ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อนถึงผู้                                         

บริหารของกระทรวงสาธารณ 

สุข (สธ.) ต้องรีบออกมาเคลียร์

กันยกใหญ่ ต้ังแต่ระดับปลัด                                                 

สธ.ท่ียืนยันว่าผู้ป่วยโควิด-19 

ยังได้รับการรักษาฟรีตามสิทธิของแต่ละคน ส่วนเรื่องระเบียบ

ที่ออกมาเป็นเรื่องหลังบ้านหรือการบริหารจัดการภายใน 

ขณะที่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.ก็

ชี้แจงในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งอธิบายถึงเคสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

หรือกลุ่ม 608 หรือมีอาการรุนแรง แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัย

การรักษา โดยสิทธิรักษาพยาบาลจะดูแลครอบคลุมท้ังหมด ท้ัง                                                                                                                                             

แบบ Home Isolation หรือแอดมิตนอนโรงพยาบาลก็ตาม ส่วน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์สีเหลือง-แดง ก็ใช้สิทธ์ิยูเซปพลัส 

(UCEP Plus) เข้ารักษา รพ.ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้

จ่าย นอกจากนี้ประชาชนมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19 

ยังสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วม

โครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือใช้บัตรประชาชนไป

รับ เพื่อตรวจยืนยันได้ทันที 

ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ นพ.จเด็จนำาทีมผู้บริหารออกมาแถลง

ข่าวอีกรอบ “เมื่อโควิด-19 เป็นโรคประจำ�ถิ่นแล้ว ไม่ใช่ว่�รัฐ

จะไม่ดูแล รัฐก็ยังดูแลอยู่ภ�ยใต้งบประม�ณจ�กกองทุนต่�งๆ                      

เน้นย้ำ�ว่� หลักประกันสุขภ�พทุกระบบเตรียมพร้อมท่ีจะรับดูแล

ประช�ชนในแต่ละกลุ่มของหลักประกันสุขภ�พนั้นๆ ยืนยันว่�

ไม่ได้ลอยแพผู้ป่วยแต่อย่�งใด ผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงได้รับก�ร

รักษ�ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยเหมือนเดิม” 

เอาเป็นว่า ใครยังติดใจ มีข้อสงสัย โทร.ถามสายด่วน  

สปสช. 1330 หรือคุยผ่านไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.

ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

ตำาแหน่งก็สามารถส่ังการบังคับบัญชาได้อยู่แล้ว ดังน้ันการไร้

ยศจะทำาให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากข้ึน นอกจากน้ันตำารวจชั้น

ผู้น้อยก็สามารถร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เหมือน

ข้าราชการพลเรือนถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งงานไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย ยังมีอีกประเด็นก็คือการไร้ยศจะทำาลายกำาแพง

ชั้นประทวนกับสัญญาบัตร ที่เปรียบเสมือนกำาแพงเบอร์ลิน

แบ่งตำารวจออกเป็นสองก๊ก

การไร้ยศสามารถทำาให้การเลื่อนลำาดับเป็นไปได้อย่าง

ไหลลื่นมากกว่า นอกจากนั้นยังลดปัญหาส่วยหรือการซื้อ                                                                       

ตำาแหน่ง เพราะตำาแหน่งพ่วงกับยศ เลื่อนตำาแหน่งก็สามารถ

เลื่อนยศ ยิ่งทำาให้ห่างเหินประชาชน เพิ่มอัตตาของตัวเอง 

ยศนายพลตำารวจนั้นทำาให้ผู้ครอบครองยศมีอาการเหมือน 

“อึ่งอ่าง” ยศยิ่งเพิ่มพุงยิ่งโต อัตตายิ่งคับสำานักงาน

ดังนั้นผมจึงขอเสนอแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส การปฏิ 

รูป สตช. ๗ ข้อของนายกฯ นั้นคงไม่มีเรื่อง “ไร้ยศ”  อย่าง

แน่นอน แต่จุดนี้จะเป็นโอกาสสำาคัญในการเปลี่ยนแปลง 

เพราะผมขัดหูขัดตาอย่างมากกับภาพตำารวจจราจรพกปืน

กระบอกโตต้ังด่านตรวจมอเตอร์ไซค์ ขอย้ำาว่าตำารวจทำางาน

รับใช้ประชาชน ไม่ใช่รบกับประชาชน และตำารวจต้องไม่

ใช้อำานาจของรัฐบาลเหมือนเกสตาโป

ผลงานปฏิรูป สตช.ของรัฐบาลที่เห็นเป็นรูปธรรม

อย่างเดียวก็คือ “หัวเกรียน” ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ 

นอกจากนั้นภาพลักษณ์หัวเกรียนพกปืนกระบอกโต เสื้อ

เอวคับ แสดงภาพลักษณ์การใช้กำาลังมากกว่าเหตุผล วันนี้

เชื่อว่าประชาชนมองตำารวจอย่างเป็นศัตรูมากกว่าเป็นมิตร  

โดยเฉพาะตำารวจจราจรและ ป.ป.ส. ข้อเสนอในการปฏิรูป  

สตช.นี้สามารถรอจนประเทศไทยมีประชาธิปไตยมากกว่า

นี้ ประชาชนสามารถเรียกร้องให้ทำาประชามติว่าต้องการ

ปฏิรูป สตช.ด้วยการไม่มียศและไม่พกปืนหรือไม่อย่างไร  

ถ้าพรรคการเมืองใดจะนำาไปหาเสียงก็จะสามารถรู้ว่าประ 

ชาชนในพื้นที่ต้องการอะไร ถ้าพบว่าประชาชนส่วนใหญ่

5บทความ

ามหน่อย...

ตอนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใครได้ยิน 

“ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์” พูดว่า รถไฟฟ้า ๓๐ บาท คิด

จากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการ ๘-๑๑ สถานี

บ้าง 

และมีกี่คนฟังแล้วเข้าใจว่า ๓๐ บาทตลอดสายบ้าง  

ไม่รู้ว่าก้นหม้อข้าวดำาหรือยัง แต่ถึงเวลาต้องพูดความ

จริงตามข้อเท็จจริง เลิกเชลียร์จนกลายเป็นการทำาร้าย “ชัช

ชาติ” กันเสียที 

ตัวผู้ว่าฯ กทม. เริ่มจะตระหนักแล้วครับว่า กรณีรถ 

ไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) คือเรื่องหนักใจที่สุด 

ย้อนกลับไปช่วงก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ” พูด

ถึงค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเอาไว้หลายครั้งหลายคราว

“...ราคา ๒๕-๓๐ บาทมีความเป็นไปได้ แต่ต้องขอดูราย

ละเอียดในสัญญาระหว่าง กทม.กับ BTS ก่อน ซึ่งในความเป็น

จริงแล้วค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถลดลงได้อีกหรือ

ไม่?...”

“...หากแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ เป้าหมาย คือ การหา

ทางออกให้ค่าโดยสารถูกลง เพราะประชาชนบ่นเรื่องนี้มามาก 

ซึ่งทั้งหมดมีความเป็นไปได้ในการเจรจาให้ราคาค่าโดยสารลด

ลงมาได้ถึง ๒๕ บาท...”

“...๒๕ บาทเป็นเป้าหมายที่ตั้งใจจะทำา และมีความเป็น

ไปได้ แต่ยอมรับว่าก็มีปัจจัยอื่นที่ควบคู่ไปด้วย...”

“...จะไม่ขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เอกชน  

แต่จะใช้วิธีเจรจากับเอกชนต่อปัญหาหนี้ค่าจ้างเดินรถ และมี                                                                        

นโยบายโอนสัมปทาน BTS ที่เหมือนเส้นเลือดใหญ่ ให้กระ 

ทรวงคมนาคมรับไปดูแลบริหารจัดการ โดยต้องทำาให้ค่าโดย 

สารไม่เกิน ๓๐  บาท...”

ครับ...ความเข้าใจของผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ จะเข้าใจ

ว่า “ชัชชาติ” มีนโยบายค่ารถไฟฟ้า ๓๐ บาทตลอดสาย  

น้อยคนครับที่จะเข้าใจเหมือนที่ “ชัชชาติ” อธิบายในวัน

นี้ว่า ๓๐ บาทคือ ๘-๑๑ สถานี ไม่ใช่ตลอดสาย 

ก็ถือเป็นบทเรียนครับว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องฟังการ

ปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองให้ชัด ตีความให้ถูกต้อง ก่อน

ที่จะตัดสินใจเลือกใคร

‘ชัชชาติ’ เจอของจริง

ไม่เช่นนั้นจะเจอปัญหา ไม่ตรงปก 

ตอนหาเสียงเข้าใจอย่างหน่ึง หลังเลือกต้ังกลายเป็นอีกอย่าง 

ค่อนข้างเห็นด้วยกับ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ที่เขียนถึง  

“ชัชชาติ” 

“...อ�จ�รย์ชัชช�ติ เป็นนีโอลิเบอรัลที่เป็นประช�ธิปไตยใน                                               

ท�งก�รเมือง ให้พ้ืนท่ีก�รแสดงออกของพลเมือง แต่ในท�งเศรษฐ 

กิจ ก็เสรีนิยมสุดๆ ให้เอกชนทำ�บริก�รส�ธ�รณะ ทำ�ให้ตกอยู่ภ�ย

ใต้กฎของกำ�ไร-ข�ดทุน ม�กกว่� บริก�รประช�ชน คว�มเสมอ

ภ�คเท่�เทียม

ผมอ�จถูกฝึกม�จ�กฝร่ังเศสและยุโรป ท่ีเชื่อในเรื่อง  ‘บริก�ร

ส�ธ�รณะ’ สำ�หรับคนทุกคน รัฐต้องลงทุน และข�ดทุน เพื่อให้ทุก

คนได้ใช้บริก�รในร�ค�ที่เข้�ถึงได้ ทั่วถึง จะคิดเรื่องกำ�ไร/ข�ดทุน 

อย่�งเดียวไม่ได้

ที่ฝรั่งเศสและอีกหล�ยประเทศในยุโรป เก็บตั๋วร�ค�เดียว 

กันหมดครับ ตลอดส�ยส่วนป�รีส ในกรณีออกนอกโซน ๑-๒ ไป

โซน ๓-๕ ต้องจ่�ยเพิ่มบ้�ง เพร�ะมันไกลออกไปจริงๆ ข้�มไปอีก

เมืองและกระตุ้นให้คนใช้ตั๋วปี ได้ลดร�ค�

คำ�อธิบ�ยของอ�จ�รย์ชัชช�ติในคลิปน้ี ปธน. Macron  ผู้นำ�

นีโอลิบ จ้องข�ยบริก�รส�ธ�รณะให้เอกชน ม�ฟังแล้ว ยังสู้ไม่ได้

เลยครับ

อธิบ�ยแบบนี้ มันจะไปสู่ข้อสรุปที่ว่� ไม่มีเงินก็ไม่ต้องนั่ง 

ใครอยู่ไกล ก็ไม่ต้องนั่ง ไม่ก็ทนจ่�ยแพงไป...”

ไม่แปลกครับที่มีการสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของ “ชัชชาติ” 

ว่า เป็นอย่างไรกันแน่ 

มีความเป็นเสรีนิยมสุดโต่งในทางเศรษฐกิจ และนีโอลิเบอ 

รัลในทางการเมือง ซึ่งมีความย้อนแย้งกันอยู่ไม่น้อย 

ทั้งที่นักการเมืองควรมีอุดมการณ์ ไปในทางใดทางหนึ่ง  

หากทำาเพื่อประชาชนเป็นหลัก ไม่ว่าในแง่เศรษฐกิจ สังคม การ 

เมือง ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่วันนี้ “ชัชชาติ” ถูกตั้งคำาถามแล้ว 

สำาหรับตัว “ชัชชาติ” เองเมื่อกลับเข้าสู่โต๊ะทำางานก็จะพบ

ความจริงว่า สิ่งที่ดูง่ายๆ ตอนหาเสียง กลับเป็นเรื่องน่าหนักใจใน

ตอนลงมือปฏิบัติ

เท่านั้นไม่พอกรณีค่าโดยสารรถไฟฟ้า “ชัชชาติ” ยังมีปัญหา

ด้านทัศนคติในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย 

ที่จริง “ชัชชาติ” ก็รู้ครับว่าระบบขนส่งมวลชนที่ดีนั้นต้อง

เป็นเช่นไร เพราะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมา

ก่อน 

เมื่อพูดถึงการขนคนที่มีประสิทธิภาพ ต้องนึกภาพให้ออกว่า

ขนจากไหนไปไหน ระบบขนส่งมวลชนสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา

อะไรเป็นหลัก 

การให้เหตุผลว่าขณะนี้กำาลังแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยบอก

ว่า ๓๐ บาทคือ ๘-๑๑ สถานี ไม่ใช่ตลอดสาย มันคือการเอาตัวรอด

ทางการเมือง 

ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าพลิกลิ้น 

ปรัชญาของการก่อกำาเนิดรถไฟฟ้าใน กทม.และปริมณฑล 

คือการขนคนจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสะดวกและ

รวดเร็ว   

แน่นอนครับจากชานเมืองสู่ใจกลางเมืองมันเกิน ๑๑ สถานี 

ฉะน้ันวิธีคิดเรื่องการลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะอ้างอิงจำานวนสถานี 

ที่ประชาชนใช้บริการสูงสุดคือ ๑๑ สถานีไม่ได้ 

ต้องอ้างอิงการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองเป็น

หลัก มันจึงจะตอบโจทย์การสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน

เพื่อประชาชนที่ต้องลงทุนเป็นล้านล้านบาทอย่างแท้จริง 

และในข้อเท็จจริง สิ่งที่ “ชัชชาติ” พยายามบอกเมื่อตอนหา

เสียงว่า ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ๒๕-๓๐ บาทมีความเป็นไปได้นั้น มัน

แทบเป็นไปไม่ได้ในแง่ข้อเท็จจริง 

การทำาราคานี้ ได้ต้องรอให้สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว ระหว่าง กทม.กับ BTS สิ้นสุดลงเสียก่อน

คือปี ๒๕๗๒ 

แต่วาระการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ของ “ชัชชาติ” จะ

หมดลงในปี ๒๕๖๙

หรือว่า “ชัชชาติ” หาเสียงล่วงหน้าในเทอมที่ ๒ 

ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยอมใจครับ 

แต่จะเป็นการดูถูกประชาชนหรือเปล่านี่ซิครับ เป็นเรื่อง

น่าคิด เพราะคนกรุงเทพฯ ๑.๓๔ ล้านคน อนุญาตให้  “ชัชชาติ” 

ทำางานถึงปี ๒๕๖๙ เท่านั้น 

จะได้ไปต่อหรือไม่ก็อยู่ที่ผลงานของ ๔ ปีแรก

อีกประเด็นไม่เตือนกันเลยคงไม่ได้ บรรดาแฟนคลับเลิก

เสียทีครับ อย่ารังแก “ชัชชาติ” ไปมากกว่านี้ อย่าไปเชิดชูเสีย

จนตดก็ว่าหอม 

เพราะสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาหา “ชัชชาติ” ทั้งหมด 

และวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้ว 

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน  

“ชัชชาติ” เดินเท้าตรวจน้ำาท่วมย่านห้วยขวาง หลังฝนตกหนัก 

และเป็นจุดที่กรมราชทัณฑ์ นำานักโทษมาลอกท่อระบายน้ำาไป

แล้ว

ระหว่างที่ “ชัชชาติ” กำาลังพูดคุยและถ่ายรูปกับชาวบ้าน 

มีชายขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มาจอดริมถนน ตะโกน “ท่านผู้

ว่าฯ ไปดูลาดพร้าว ๖๔ หน่อย มันน้ำาท่วมนานแล้ว”

“มาตรงนี้บ่อยเหลือเกิน โหย...ท่านผู้ว่าฯ ท่านไม่เข้าเขต

นั้นเลย”

นี่คือผลจากการอวย “ชัชชาติ” ว่าเข้ามาปุ๊บแก้ปัญหาน้ำา

ท่วมได้ปั๊บ 

คืนวานนี้ (๑ กรกฎาคม) วันศุกร์ต้นเดือน ฝนตกหนัก  

น้ำาท่วม รถติดอย่างหนัก ครบสูตรวิบากกรรมของคนกรุง ล้าน

ชัชชาติ ก็ทำาอะไรได้ไม่มากหรอกครับ นอกจากไลฟ์สด 

ข้อเท็จจริงการแก้ปัญหาน้ำาท่วมใน กทม. ต้องใช้เวลา

เป็นปีๆ ไม่ใช่วัน หรือเดือน 

ฉะนั้นอวย “ชัชชาติ” ต้องอยู่กับข้อเท็จจริง  

ยกย่องเหนือมนุษย์มากไปพังครับ.

ชีวิตคืออะไร?

ชีวิต คือกรรม กับกาละ

คำาพระ ผู้มีธรรม นำาเสนอ

กรรม คือการกระทำา ทุกท่านเธอ

กาละ คือเผลอ ไม่ได้เลย

กาลเวลา เลื่อนไหล ลี้ลับ

ปุบปับ เปลี่ยนไป จริงไหมเอ่ย

ทุกขณะ แห่งบุญ จงคุ้นเคย

จะเปิดเผย ผลกรรม กาลเวลา

ตำารวจสมควรหรือจำาเป็นต้องประดับยศหรือไม่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

“ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน” ผมเป็นหนึ่งในมวลมหาประ                                                                        

ชาชนนับล้านๆ ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปตำารวจ แต่เมื่อ

มวลมหาประชาชนไม่ได้ครอบครองอำานาจ แล้วคณะรัฐ 

ประหารที่ต้องยึดอำานาจเพราะประชาชนทะเลาะกัน มิใช่

รัฐบาลที่มวลมหาประชาชนขับไล่มีความผิด ดังนั้นจึงไม่

ยอมรับความต้องการของมวลมหาประชาชน พร้อมกับยืน 

ยันว่า สตช.เป็นองค์กรที่ “เพอร์เฟกต์” ที่สุด

ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนั้นคุณสมชายยังใช้ดาบเอกซ์คาลิเบอร์หลอมละ 

ลายสายงานสอบสวนสืบสวนเข้าเป็นเนื้อเดียวกับ สตช.  

ทั้งๆ ที่ตำารวจในสายงานสอบสวนสืบสวนเป็นประเภท “คน 

ในอยากออก คนนอกไม่อยากเข้า”

กว่า ๘ ปีที่ผ่านมา สตช.สร้างผลงานขัดหูขัดตา

ประชาชน มัวเมาอำานาจ เพราะตั้งแต่คุณสมชายเข้ามา

ครอบอำานาจก็จัดการบริหารแบบ “สตช.ต้องไม่มีความ

ผิด”  ความผิดที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็คือ 

ผบ.ตร.รับคำาสั่งบิ๊กก๊าบที่สั่งสลายฝูงชน เปิดทางให้หญิงปู

สามารถเข้าไปสักการบูชาศาลพระพรหมในทำาเนียบตาม

ฤกษ์ทั้งที่ศาลฯ สั่งคุ้มครองแล้ว ทำาให้ศาลปกครองต้องตก

อยู่ภายใต้อำานาจศาลพระพรหม เพราะ ป.ป.ช.ที่แต่งตั้งโดย

คุณสมชายให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่สั่งสลายฝูงชน 

ที่ศาลปกครองคุ้มครองสามารถทำาสำานวนฟ้องจนไม่มีความ

ผิด

ผลงานของ สตช.ในสมัยรัฐบาลเรือเหล็กสืบต่อมาถึง

รัฐบาลเรือเอี้ยมจุ๊นนั้นน่าอัปยศอดสูที่สุด อุ้มอิทธิพล อุ้ม

อภิสิทธิ์ชนเหนือกฎหมาย ไม่สนใจความยุติธรรม มากมาย

จนนับไม่ถ้วน เพราะตำารวจคิดว่าตัวเองคือกฎหมาย และมี

ศักดินาเหนือประชาชน เพราะ “ยศ” กำาหนดตัวตนตั้งแต่

สิบตำารวจตรีถึงพลตำารวจเอก ซึ่งก็ต้องปุจฉาว่า สมควรให้

ตำารวจมียศหรือไม่ เพราะลักษณะการทำางานของตำารวจ

แตกต่างจากทหาร ทหารต้องรับคำาสั่งผู้บังคับบัญชาแล้ว

ทำาตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าไม่ทำาตามคำาสั่งแล้วอาจจะ

พ่ายแพ้สงครามได้ แต่คู่กรณีของตำารวจไม่ใช่อริราชศัตรู

ต่างชาติ แต่เป็นผู้ร้ายที่ข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์

ดังนั้นจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ต้องประดับยศ เพราะ

เคลียร์ประเด็นร้อน

ต้องการ ก็สามารถเสนอให้รัฐบาลจัดทำาประชามติได้ แต่

ท้ังน้ีก็ท้ังน้ันต้องรอจนกว่า “อำานาจรัฐบาลจะไม่สามารถคุ้ม 

ครอง สตช.” ให้มีอำานาจที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นองค์กร

ลับของรัฐบาลเผด็จการต่างๆ.

ไข่เจียวพันธมิตรฯ

 

เรื่องปฏิรูปตำ�รวจจะไม่เกิดข้ึนในรัฐบ�ลน้ีแน่นอนครับ  

ส่วนจะเกิดได้ในรัฐบ�ลไหน ย�กที่จะตอบจริงๆ ยิ่งรัฐบ�ล

ม�จ�กก�รเลือกตั้งด้วยแล้วยิ่งเกิดย�ก แต่ไม่ใช่ว่�รัฐบ�ล

รัฐประห�รจะดีกว่�นะครับ เพียงแต่รัฐบ�ลรัฐประห�รส�ม�รถ

ทุบโต๊ะสั่งให้เปลี่ยนได้ง่�ยกว่�รัฐบ�ลที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง 

ที่ต้องระวังเรื่องคะแนนเสียง เรื่องคว�มขัดแย้งกันเองใน

รัฐบ�ลเพร�ะคว�มเห็นที่ต่�งกัน

แต่เมื่อรัฐบ�ล คสช.และรัฐบ�ลลุงตู่ไม่มีอะไรคืบหน้�

ในเรื่องก�รปฏิรูปตำ�รวจ ก็ต้องรอกันต่อไปครับ ก�รปฏิรูป

ตำ�รวจอ�จไม่ได้เกิดขึ้นจ�กนโยบ�ยรัฐบ�ล หรือคว�มคิด

นักก�รเมือง แต่เป็นเพร�ะประช�ชนจำ�นวนมห�ศ�ลที่ทน

ไม่ไหวแล้วออกม�รุกฆ�ตให้รัฐบ�ลถัดๆ ไปปฏิรูปตำ�รวจ

ครับ.  

แดด

   * แดดสว่างวูบวาบผันแปร

แลไปเห็นง่ายการแปรผัน

ดินฟ้าอากาศทั้งนั้น

สำาคัญที่การเปลี่ยนแปลง

   * “อนิจจัง” เป็นสิ่งประจำาโลก

โศก-สุขเพราะใจไปแสลง

จิตไม่ปรุงแต่งตะแบง

โลกก็แสดงไปเช่นนั้นเอง

   * การเปลี่ยนแปลงมีเป็นธรรมดา

อยู่แต่ว่าจะขมขื่นข่มเหง

ฤๅหวานชื่นด้วยพระธรรมเพลง

บรรเลงวิวัฒน์หรือวิบัติฉันใด

   * วงรอบของโลกแต่ละกาล

มีสัญญาณบอกก่อนชัดใส

รอบนี้สัญญาณบอกอะไร

ใจวิญญูชนย่อมรู้เป็นอย่างดีฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ถ

ถึ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี



‘การบินไทย’ขอแก้แผนฟื้นฟู

สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

‘ชัชชาติ’รับโจทย์หินแก้ยาก

PROUDทุ่มงบผุดคอนโดหรูหัวหิน
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6 เศรษฐกิจ

คุย67ปรับโครงสร้างทุนเสร็จ/ต้นปี68กลับเข้าเทรด

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

วิภาวดีรังสิต • “การบินไทย” ยื่นศาล ขอแก้แผนฟื้นฟู หลังธุรกิจ

เริ่มฟื้น ลั่นหากสำาเร็จตามแผนจะมีเงินทุนรวม 8 หมื่นล้าน คาดปรับ

โครงสร้างทุนเสร็จในปี 67 ตั้งเป้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ปี 68

หากาพย์การต่อสัมปทานโครงการ “รถไฟฟ้าสายสี

เขียว” ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพาน

ใหม่-คูคต ที่ยืดเยื้อมานานนับตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็น

แนวคิดการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีก 30 ปีให้กับผู้รับ

สัมปทาน คือ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เพื่อแลกกับภาระหนี้สิน 

ปัจจุบันอยู่ที่กว่า 3 หมื่นล้านบาท ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) แบก

รับอยู่ในตอนนี้ รวมถึงการกำาหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดตลอด

สายไม่เกิน 65 บาท กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังที่ กทม.มี                  

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่หลายคนจับตามอง

ว่าจะเข้ามาแก้ไขคลายปมหาทางออกอย่างไร

จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบในการต่อสัมปทานรถไฟฟ้า

สายสีเขียวถึง 7 ครั้ง แต่ยังไม่มีการอนุมัติ เนื่องจากมีประเด็น

ข้อสงสัยของกระทรวงคมนาคมที่สอบถามไปยังกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) ทุกครั้งไม่ได้รับการชี้แจงที่ครบถ้วน เช่น เรื่องการจัดเก็บ

ค่าแรกเข้าระหว่างส่วนหลักและส่วนต่อขยาย รวมถึงการต่ออายุ

สัมปทานกับเอกชน เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้คำาตอบ ทำาให้กระทรวง

คมนาคมมีความเห็นคัดค้านการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ให้บีทีเอสออกไปอีก 30 ปี หรือไปสิ้นสุดปี 2602 จากเดิมสิ้นสุด

ปี 2572 

จากปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน และไม่มีทีท่าว่าจะสรุป

อย่างไร ดังนั้นหลังจาก กทม.มีผู้บริหารชุดใหม่ กระทรวงคมนาคม

ได้ตั้งธงเดินหน้าเคลียร์ปัญหา โดย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัด

กระทรวงคมนาคม ได้ทำาหนังสือเชิญปลัดกรุงเทพมหานคร ใน

ฐานะประธานกรรมการร่วม เข้าประชุมคณะกรรมการกำากับดูแล

และติดตามผลการดำาเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิด-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบ

ริ่ง-สมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทาง

  

การดำาเนินโครงการร่วมกันในการกำาหนดแนวทางการโอนโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิด-สะพานใหม่-คูคต แต่ก็ยังไม่มีข้อ

สรุปที่ชัดเจนอย่างไร เนื่องจากด้วยสภา กทม.เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง

เข้ามาบริหารใหม่ จึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ต้องซักซ้อมทำาความเข้าใจ 

ดังนั้นจึงขอเวลาอีกประมาณ 2 

เดือน หรือประมาณเดือน ส.ค.

2565

ขณะที่ นายชัชชาต ิได้

กล่าวถึงกรณีสัญญาสัมปทาน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่าใน

สัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบ

หน้าเกี่ยวกับปัญหาค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยจะ

หารือกับนายธงทอง จันทรางศุ 

ประธานบริษัท กรุงเทพธนาคม 

จำากัด (เคที) ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ 

ภายใน 1 เดือนต้องได้ข้อ

สรุป สิ่งสำาคัญคือ การคิดราคา

รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 ที่

เป็นภาระหนี้ ปัจจุบันมีคนใช้

อยู่ 27% และเพื่อแก้ปัญหา

ชั่วคราว เบื้องต้นคงเป็นไปตาม

ข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ให้ 

เก็บค่าโดยสารไม่เกิน 59 บาท

“ในส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 ช่วงแบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ 

และห้าแยกลาดพร้าว-คูคต ถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าโดยสาร เพราะ

เราต้องจ่ายค่าเดินรถเพื่อความยุติธรรม “ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าสาย

สีเขียว มีหนี้ส่วนต่อขยายราว 100,000 ล้านบาท และยังมีหนี้

เป็นว่าแยกจากระบบขนส่งรวมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) อาจเกิดปัญหาหากต้องรวมตั๋วเป็นราคา

เดียวกัน หรือใช้ตั๋วร่วมเหมือนอย่างฮ่องกง หรืออังกฤษ

ด้าน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กรณี

ที่ กทม.กำาหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายไม่

เกิน 59 บาทนั้นต้องรอดูความชัดเจน ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม

ได้เชิญ กทม.ประชุมหารือตลอด แต่ยังไม่มีข้อสรุป เพราะเอกสาร

รายละเอียดที่กระทรวงเคยขอไปยังไม่ได้รับการชี้แจง โดยเฉพาะ

เรื่องสัญญาสัมปทาน มองว่าเรื่องทุกเรื่องถ้าดำาเนินตามการตาม

กฎหมาย และตามมติ ครม.ก็คงต้องรอ กทม.ว่าจะดำาเนินการ

อย่างไร

ขณะที่ “ภาระหนี้” ในการจำาหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระ

ทางการเงินโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว

ให้ กทม.นั้น ล่าสุดใน

เดือน พ.ค.2565 อยู่ที่

ประมาณ 53,321.90 

ล้านบาท แบ่งเป็น สาย

สีเขียวใต้ ช่วง

สำาโรง-สมุทรปราการ 

จำานวน 19,150.20 ล้าน

บาท และ สายสีเขียว

เหนือ ช่วงหมอชิต-

คูคต จำานวน 34,171.70 

ล้านบาท หากถึงสิ้น

ปีงบประมาณ 2565 (ก.ย.

2565) ตัวเลขประมาณการ

ภาระหนี้จะอยู่ที่ 54,284.07 

ล้านบาท โดยหลังจากนี้ 

รฟม.จะทำาหนังสือยืนยัน

ตัวเลขภาระหนี้ล่าสุด

ให้ กทม.อีกครั้ง เบื้องต้น                                   

รฟม.ตั้งเป้าหมายว่า รฟม.

และ กทม.จะสามารถลง

นามในบันทึกข้อตกลงฯ 

ร่วมกันได้ภายในเดือน ก.ย.

2565. 

นายปิยสวัสด์ิ  อัมระนันทน์ 

ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการ บริษัท การบินไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ  THAI  เปิดเผยว่า 

คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

ได้ยื่นคำาร้องขอแก้ ไขแผนฟื้นฟู

กิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

แล้ว  โดยมีรายละเอียดสาระ

สำาคัญในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจ 

การประเด็นต่างๆ เช่น จัดหาสิน

เชื่อใหม่แบบสินเชื่อระยะยาว ไม่

เกิน 6 ปี หรือตราสารหนี้ที่มีอายุ

การไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 6 ปี  เป็น

จำานวนไม่เกิน 12,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเตรียมจัด                                                     

หาสินเชื่อหมุนเวียน  ในวงเงินไม่

เกิน  12,500  ล้านบาทเผื่อไว้อีก                                            

ด้วย และเพ่ิมทุนจดทะเบียน 31,500 

ล้านหุ้น  โดยมีเป้าหมายในการ

ทำาให้ส่วนทุนเป็นบวก  เพื่อทำาให้

โครงสร้างทางการเงินของบริษัท

มีความมั่นคง  และให้หลักทรัพย์

ของบริษัทสามารถกลับไปซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม  คาดว่าจะ                                                   

สามารถระดมทุนให้แก่การบินไทย 

เพิ่มเติมได้อีกประมาณ  25,000 

ล้านบาท  รวมเป็นส่วนทุนที่คาด                                                         

ว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้าง

หนี้และโครงสร้างทุนตามข้อ

เสนอขอแก้ ไขแผนประมาณ 

80,000  ล้านบาทเศษ  โดยการ     

บินไทยคาดหมายว่าจะสามารถ

ดำาเนินการปรับโครงสร้างทุนข้าง

ต้นให้แล้วเสร็จภายในปี  2567 

และหลักทรัพย์ของบริษัทน่าจะ

สามารถกลับมาทำาการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้ในปี 2568 

ทั้งนี้  ผู้บริหารแผนฟื้นฟู

กิจการมีความมั่นใจว่า การยื่นคำา                                  

ร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการใน

ครั้งนี้จะเป็นการยกระดับความ

เชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้  ผู้ถือหุ้น  ผู้ โดย                                 

สาร ลูกค้า ต่อการฟ้ืนฟูกิจการของ                                                  

บริษัท  และเป็นก้าวย่างที่สำาคัญ

ในการวางรากฐานเพื่อการเติบ                                                

โตและสร้างผลกำาไรอย่างยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต  เพื่อให้บริษัทเป็น

สายการบินแห่งชาติที่คนในชาติ

ภาคภูมิใจ  เป็นสายการบินหลัก

ที่นำารายได้เข้าสู่ประเทศ  และ

กำาลังสำาคัญในการสนับสนุนและ

ขับเคลื่อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ

ของประเทศในช่วงระยะเวลา

ใกล้ๆ นี้

นายปิยสวัสด์ิกล่าวอีกว่า 

จากความสำาเร็จในการบริหาร

จัดการวิกฤตสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ของประเทศไทย

และท่ัวโลกท่ีเร่ิมคล่ีคลายลง  รวม

ถึงได้ดำาเนินมาตรการต่างๆ  ได้

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ  จนมาถึงการเปิด

ประเทศอย่างเต็มรูปแบบในวัน

ที่  1  ก.ค.2565  บริษัทจึงได้เพิ่ม

จำานวนเที่ยวบินและเส้นทางบิน

ที่ให้บริการ  เพื่อรองรับปริมาณ

ความต้องการเดินทางของผู้ โดย 

สารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายสุวรรธนะ  ศรีบุญ                                                   

เรือง  รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร  บริษัท  การบินไทย  กล่าว

ว่า  หลังจากรัฐบาลเร่ิมผ่อนคลาย

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศ 

ทำาให้ให้มีการเติบโตด้านรายได้

อย่างมีนัยสำาคัญมาต้ังแต่เดือน 

พ.ย.2564  ในช่วงวันท่ี  1-27  มิ.ย.

2565  ผู้โดยสารรวมเฉล่ียในแต่ละ                                                      

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์”  เผยส่ง                                               

ออก พ.ค.65 ยังโตต่อเนื่อง ทำา 

ได้มูลค่า  25,509  ล้านเหรียญ

สหรัฐ เพิ่ม 10.5% รวม 5 เดือน 

122,631.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิม                                                

12.9%  เหตุตลาดโลกมีความต้อง 

การสินค้าเพิ่มขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                         

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิด

เผยว่า  การส่งออกเดือน  พ.ค.

2565  มีมูลค่า  25,509  ล้าน

เหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้น  10.5% 

คิดเป็นเงินบาทมูลค่า  854,372 

ล้านบาท และการส่งออกในภาพ

รวม 5 เดือนปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) 

มีมูลค่า 122,631.8 ล้านเหรียญ

สหรัฐ  เพิ่มขึ้น  12.9%  คิดเป็น

เงินบาทมูลค่า  4,037,962 ล้าน

บาท สำาหรับการส่งออกในเดือน 

พ.ค.2565  พบว่า  หมวดสินค้า

เกษตร  เพิ่ม  21.5%  เพิ่มขึ้น 

3  เดือนต่อเนื่อง  สินค้าหมวด

อุตสาหกรรมการเกษตร  เพิ่ม 

32.7%  บวก  15  เดือนต่อเนื่อง 

สินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น น้ำาตาล

ทราย เพ่ิม 171.2% อาหารทะเล                                      

กระป๋องและแปรรูป เพ่ิม 32.5% 

อาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 25.4%

ส่วนหมวดสินค้าอุตสาห 

กรรม  เพิ่ม  11.3%  สินค้าส่ง

ออกสำาคัญ  เช่น  เครื่องโทรสาร 

โทรศัพท์ เพิ่ม 141.3% อัญมณี

และเครื่องประดับ  เพิ่ม  48.3% 

เหล็ก  เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 

เพิ่ม  14.9%  เครื่องจักรกลและ                           

ส่วนประกอบ เพิ่ม 16.8% ผลิต    

ภัณฑ์ยาง เพิ่ม 10.0% แผงวงจร

ไฟฟ้า  เพิ่ม  14.7%  ทางด้าน                                           

ตลาดส่งออก  ตลาดที่ขยายตัว                                                

สูงสุด  10  อันดับแรกในเดือน                                        

พ.ค.65  ได้แก่  1.เอเชียใต้  เพ่ิม 

55.7%  2.แคนาดา  เพิ่ม  45.3%                            

3.ตะวันออกกลาง  เพิ่ม  37.9%                                                    

4.สหรัฐ เพ่ิม 29.2% 5.ลาตินอเมริ 

กา เพิ่ม 22.5% 6.เกาหลีใต้ เพิ่ม 

14.5%  7.  CLMV  เพิ่ม  13.1% 

8.สหภาพยุโรป  เพิ่ม  12.8% 

9.แอฟริกา  เพิ่ม  10.2%  และ 

10.อาเซียน (5) เพิ่ม 8.3%

นายจุ ริ น ท ร์ ก ล่ า ว ว่ า 

ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่ง

ออกให้ขยายตัวมาจากความ

ต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่ม

ขึ้น โดยเฉพาะอาหาร ที่มีความ

ต้องการจากทั่วโลกสูงขึ้น  ส่ง

ให้ไทยส่งออกอาหารได้มากขึ้น 

และภาคการผลิตทั่วโลกขยาย

ตัว  ทำาให้ความต้องการวัตถุดิบ

จากไทยเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่ม

ขึ้น  และค่าเงินบาทอ่อนค่า  มี                                                  

ส่ วนช่ ว ยทำ า ให้ ก า รส่ ง ออก

สามารถแข่งขันราคากับคู่แข่ง

ในตลาดโลกได้ดีขึ้น.

ม

หัวหิน • นางสาวพราวพุธ ลิปต

พัลลภ  กรรมการ  บมจ.พราว                                                   

เรียล  เอสเตท  หรือ  PROUD 

เปิดเผยว่า  ตลาดคอนโดมิเนียม

ในเมืองหัวหินยังมีโอกาสเติบโต 

ด้วยศักยภาพของเมืองที่มีเสน่ห์

และมีความพร้อมในทุกๆ  ด้าน 

อีกทั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแนวทาง

พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทะเล

ฝั่งตะวันตก  ในโครงการ  Thai-                                                     

land  Riviera  เพื่อยกระดับเมือง

ท่องเท่ียวชายทะเลสู่ระดับโลก

ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการ

เวหา  (VEHHA)  คอนโดมิเนียม

ระดับลักชัวรีแบบถือครองกรรม    

สิทธิ์ได้ โดยสมบูรณ์  จำานวน  1 

อาคาร  สูง  31  ชั้น  รวม  364 

ยูนิต  ตั้งบนพื้นที่ขนาด  5-1-

9.5 ไร่ หรือ 8,438 ตารางเมตร 

มูลค่าการลงทุน  2,290  ล้าน

บาท  มีห้องให้เลือกถึง  7  รูป

แบบ  ที่แต่งครบจบทุกห้องด้วย

ราคาเริ่มต้น  3.19  ล้านบาท 

คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

ไตรมาส 2/2568  

“บริ ษั ท ได้ เ ริ่ มทำ าการ

ตลาดในฝั่งต่างประเทศไปบ้าง

แล้ว  และกำาลังเริ่มสร้างการรับ

รู้ในไทยผ่านช่องทางต่างๆ  ทั้ง

ออฟไลน์และออนไลน์  โดยแบ่ง

สัดส่วนการทำางานตลาดต่าง

ประเทศและตลาดในประเทศ

อยู่ที่  20:80  ซึ่งค่อนข้างได้รับ

การตอบรับที่ดีจากกลุ่ม เป้า

หมายของเรา  คาดภายในสิ้น

ปี  2565  จะสามารถสร้างยอด

ขายจากโครงการนี้ ได้ประมาณ 

50%” นางสาวพราวพุธกล่าว

อย่างไรก็ตาม  ภายในปี                                              

นี้บริษัทจะมีโครงการคอนโดมิ 

เนียมที่เตรียมก่อสร้างใจกลาง

กรุงเทพฯ อีก 1 โครงสร้าง และ

อยู่ระหว่างการศึกษา  โดยราคา

ลงทุนเริ่มต้นที่  2,000-3,000 

ล้านบาท.

เมืองทองฯ • “อาคม”  จ่อถก                        

แบงก์ชาติขยายมาตรการกระ 

ตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมอีก  1 

ปี  อ้อนแบงก์พาณิชย์ร่วมแจม

โครงการบ้านล้านหลัง หวังช่วย

บูมธุรกิจท่ีอยู่อาศัยคึกคักต้ังแต่ปี

น้ียาวถึงปี 2566 พร้อมส่ังแบงก์

รัฐกัดฟันตรึงดอกเบ้ียให้นาน

ท่ีสุด  หวังช่วยเหลือประชาชน

ช่วงค่าครองชีพพุ่ง

นายอาคม  เติมพิทยา

ไพสิฐ  รมว.การคลัง  กล่าวว่า                                    

เตรียมหารือร่วมกับธนาคาร

แห่งประเทศ  (ธปท.)  เพื่อ

ขยายมาตรการกระตุ้นอสังหา 

ริมทรัพย์ที่จะหมดอายุในสิ้น

ปี  2565  โดยเบื้องต้นอยาก

ขยายเพิ่มอีก  1  ปี  ได้แก่  1. 

มาตรการลดค่าธรรมเนียม

การโอนและจดจำานอง  เหลือ 

0.01%  เนื่องจากเศรษฐกิจมี

การฟ้ืนตัว ซ่ึงกระทรวงการคลัง

ต้องการหามาตรการช่วยเหลือ

เพื่อให้เกิดการฟ้ืนตัวต่อเนื่อง

2.มาตรการควบคุมสิน 

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  (LTV)  ที่

กำาหนดให้เพดานอัตราส่วน

เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลัก

ประกัน  (LTV  ratio)  เป็น 

100%  (กู้ได้เต็มมูลค่าหลัก

ประกัน)  สำาหรับสินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย  ถึงวันท่ี  31  ธ.ค.

2565,  3.เร่งผลักดันโครงการ 

บ้านล้านหลัง  โดยต้องการให้

เอกชนเข้ามาร่วมโครงการ

มากข้ึนในช่วงท่ีภาวะดอกเบ้ีย

อยู่ในช่วงขาข้ึน  โดยโครงการ

น้ี ครม.ได้ขยายสินเชื่อจาก 1.2 

ล้านบาท  เป็น  1.5  ล้านบาท 

ดอกเบ้ียต่ำา 1.99% ระยะเวลา 

4  ปี  ซ่ึงมาตรการน้ีจะดูแลผู้มี

รายได้น้อยและปานกลาง

นอกจากน้ี ในภาวะดอก 

เบ้ียขาข้ึน ธนาคารรัฐซ่ึงถือเป็น

กลไกของรัฐบาล  ในส่วนของ 

ธอส.ก็อาจจะต้องมีการปรับเพ่ิม

ดอกเบ้ียข้ึนบ้าง  แต่ต้องไม่เต็ม

ท่ี  คลังขอให้ตรึงไว้ให้นานท่ีสุด

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วง

ท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน

“ภาคอสังหาริมทรัพย์ถือ

เป็นอีกหน่ึงเครื่องยนต์สำาคัญใน

การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดย

หลังจากสถานการณ์ โควิด-19 

คล่ีคลายลง  มีการเปิดประเทศ 

นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทาง

เข้าไทยมากข้ึน  โดยปีน้ีคาดว่า

จะอยู่ท่ี  9-10  ล้านคน  จะส่ง

ผลดีกับภาคเศรษฐกิจ  และภาค

อสังหาริมทรัพย์ให้ฟ้ืนตัวได้ดีข้ึน

ในปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566” 

นายอาคมกล่าว.

‘‘

แบงก์อัดโปรแรงเร่งระบายสต๊อก NPA

นายกิตติ  พัฒนพงศ์พิบูล  ประธานกรรมการสมาคมสิน

เชื่อที่อยู่อาศัย  เปิดเผยว่า  สมาคมได้จัดงาน  Home-Loan-NPA 

Grand  Sale  2022  ซึ่งเป็นงานแสดงทรัพย์สินรอการขาย  (Non-

Performing Asset  : NPA) จากธนาคารและสถาบันการเงิน ที่มี

อสังหาริมทรัพย์มือสองให้เลือกหลากหลายรูปแบบบนทำาเลที่ดี

ที่สุดในราคาถูก  รวมถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำาหรับการซื้อที่อยู่อาศัย 

และถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำาหรับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยและการ

ลงทุน  โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  1-3  ก.ค.2565  ที่อิมแพ็ค 

เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี

สสว.จับมือ ส.อ.ท.หนุนเอสเอ็มอี

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)  เปิดเผยว่า  สสว.ได้มีการลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่ีจะดำาเนินการสนับสนุน  SME  เพื่อ

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ท่ี www.thaismegp.com หรือระบบ THAI 

SME-GP  และมีการเสนอขายสินค้าท่ีได้รับการรับรองเป็นสินค้าท่ี

ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : MIT) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.)  ซ่ึงได้กำาหนดสิทธิประโยชน์สำาหรับ SME 

ท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับ  สสว.และได้รับการรับรองภายใต้มาตรการ MIT 

จะได้รับแต้มต่อในการเสนอราคากับภาครัฐไม่เกิน 15% ของผู้เสนอ

ราคาต่ำาสุดท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ัวไป

SCB อนุมัติสินเชื่อความยั่งยืน 2 หมื่นล.ให้ AWC

นายอาทิตย์  นันทวิทยา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท 

เอสซีบี  เอกซ์  จำากัด  (มหาชน)  เปิดเผยว่า  ได้จัดสินเชื่อพร้อม

สัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการ

ดำาเนินงานด้านความยั่งยืน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ให้กับ บมจ.

แอสเสท  เวิรด์  คอร์ป  หรือ  AWC  ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มุ่ง

เน้นโครงการที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวม

ถึงการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้หลัก  ESG  เสริมศักยภาพธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ทิสโก้คาดตลาดหุ้นไทยฟื้นไตรมาส 4

นายอภิชาติ  ผู้บรรเจิดกุล  ผู้อำานวยการอาวุโส  สายงาน

วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  บริษัทหลักทรัพย์  (บล.)  ทิสโก้  จำากัด  เปิด

เผยว่า การลงทุนในหุ้นไทยไตรมาส 3 ปี 2565 จะยังได้รับปัจจัย

ลบต่อเนื่องมาจากไตรมาส 2 จากเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นต่อ คาดตลาด

หุ้นไทยฟื้นไตรมาส 4 มองดัชนีหุ้นไทยครึ่งปีหลัง 2565 แกว่งใน

กรอบ 1,500-1,680 จุด พร้อมประเมินดอกเบี้ยขาขึ้นทุกๆ 0.25% 

หนุนภาพรวมกำาไร บจ.เพิ่ม 3,000 ล้านบาท.

49,435.62

1/7/65

1,572.67
+4.34

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,729.14 4,657.50 +1,071.64
 4,394.70 5,018.33 -623.62
 23,494.76 24,242.15 -747.39
 15,817.01 15,517.64 +299.37

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.10 35.83
ยูโร 36.46 37.57
ปอนดสเตอรลิง 42.14 43.72
เยน (100 เยน) 25.80 26.92
หยวนจีน 4.98 5.38
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,200 30,300
ทองรูปพรรณ 29,652 30,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เป็นหนี้วางระบบ 19,000 ล้านบาท 

หนี้ค่าจ้างเดินรถอีก 13,000 ล้านบาท” นายชัชชาต ิกล่าว

นายชัชชาติ กล่าวย้ำาว่า ข้อเสนอการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ในเพดานไม่เกิน 59 บาทนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นใน

ส่วนขยายที่ 2 ที่ไม่เคยจัดเก็บค่า

โดยสารเท่านั้น สำาหรับข้อเสนอ

ของสภาองค์กรของผู้บริโภค

ที่ให้เก็บค่าโดยสารเพดานไม่

เกิน 44 บาท มองว่าเป็นไปได้

ยาก เพราะแค่ในส่วนสัมปทาน

เดิมเก็บ 44 บาทก็ขาดทุนแล้ว 

และแนวคิดตั๋วร่วมไม่ใช่วิธีแก้

ปัญหาค่ารถไฟฟ้าได้ เพราะเป็น

เพียงการอำานวยความสะดวกใน

การชำาระเงิน แต่ไม่ได้เปลี่ยน

โครงสร้างราคา

“ยอมรับว่า เป็นปัญหา

หนักอกมากที่สุด เพราะมี

ปัญหาต่างๆ ค้างอยู่มาก รวม

ถึงหนี้อีกไม่น้อยกว่า 1 แสน

ล้านบาท ปัญหาสายสีเขียว 

กทม.ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ 

ต้องนำาเข้าตัดสินใจร่วมกับสภา 

กทม. และคาดว่าในสัปดาห์

หน้าจะมีความคืบหน้าในเรื่อง

การจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว”

นายชัชชาต ิกล่าวว่า ขณะนี้มีแนวคิดว่าการก่อสร้าง

โครงการขนาดใหญ่ควรจะต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุน เพราะ กทม.

ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญ หาก กทม.เป็นเจ้าของรถไฟฟ้าเพิ่มจะกลาย

วันของบริษัท  และสายการบิน 

ไทยสมายล์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่

ที่  12,568  และ  12,257  คนต่อ

วัน จาก 269 และ 4,929 คนต่อ

วันในช่วงเดือน เม.ย.-ต.ค.2564.

‘อาคม’จ่อถกธปท.

ยืดอายุมาตรการ

บูมธุรกิจอสังหาฯ

ส่งออกพ.ค.65พุ่งทำาเงิน2.5หมื่นล.เหรียญ

ยอมรับว่า เป็นปัญหาหนักอกมากที่สุด 

เพราะมีปัญหาต่างๆ ค้างอยู่มาก รวม

ถึงหนี้อีกไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท 

ปัญหาสายสีเขียว กทม.ไม่สามารถ

ตัดสินใจเองได้ ต้องนำาเข้าตัดสินใจร่วม

กับสภา กทม. และคาดว่าในสัปดาห์หน้า

จะมีความคืบหน้าในเรื่องการจัดเก็บค่า

โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

‘‘
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อมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัย 5 และ 6 ในชีวิต

ประจำ�วันของคนในยุคดิจิทัลแล้วอย่�งไม่ต้องสงสัย และก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่� ก�รอยู่หน้�จอสี่เหลี่ยมทั้งขน�ดเท่�ทีวีหรือ

เล็กแค่พกไปพกม�นั้น ส่งผลกระทบต่อส�ยต�ของเร�โดยตรง

ฉะนั้น ก�รดูแลบำ�รุงส�ยต�ของคนในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก

จึงเป็นเรื่อง..รู้ไว้ใช่ว่�!! แต่ก็น่�จะซื้อเวล�ให้กับอ�ยุส�ยต�ของ

เร�ไม่ม�กก็น้อย

ข้อมูลจ�กเว็บไซต์ “พบแพทย์” ระบุส�รอ�ห�รช่วยดูแล

ส�ยต�ว่�คือ วิต�มินเอ มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รบำ�รุงส�ยต� 

เพร�ะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนโรดอปซิน (Rhodopsin) ของ

จอประส�ทต�หรือเรติน� (Retina) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ผลิตเม็ดสีที่

ทำ�ให้เร�มองเห็นสิ่งต่�งๆ ได้ในที่มืดหรือตอนกล�งคืน นอกจ�ก

นี้ วิต�มินเอยังมีประโยชน์ในก�รผลิตคว�มชุ่มชื้นที่เพียงพอ

เพื่อหล่อเลี้ยงดวงต� พบม�กในปล�ทะเล เช่น แซลมอนและ

ทูน่� ตับ ไข่ นม ผักและผลไม้ เช่น มันฝรั่ง ปวยเล้ง เคล (Kale)            

แครอต ฟักทอง แคนต�ลูป และโกจิเบอร์รี (Goji Berries)

วิต�มิน

ซีเป็นส�รต้�น

อนุมูลอิสระ 

(Antioxidant) ที่

ช่วยสร้�งคอล

ล�เจน ซึ่งเป็น

โปรตีนที่เป็นองค์

ประกอบสำ�คัญใน

ดวงต� ทำ�หน้�ที่

ปกป้องเลนส์ต�

จ�กรังสียูวี (UV) และช่วยสร้�งวิต�มินอีและกลูต�ไธโอน ซึ่งเป็น

ส�รต้�นอนุมูลอิสระ  ก�รรับประท�นอ�ห�รที่มีวิต�มินซีอ�จช่วย

ลดคว�มเสี่ยงในก�รเกิดโรคจอประส�ทต�เสื่อมและต้อกระจกได้                               

โดยวิต�มินซีพบได้ในผักผลไม้ เช่น คะน้� ปวยเล้ง บร็อกโคลี 

ฝรั่ง ส้ม และผลไม้ตระกูลเบอร์รี เช่น สตรอว์เบอร์รี บิลเบอร์รี 

(Bilberries) และมัลเบอร์รี (Mulberries)

แอสต�แซนทิน (Astaxanthin) พบม�กในส�หร่�ยสีแดง

ขน�ดเล็ก ปล�แซลมอน กุ้ง เคย และยีสต์ มีส่วนช่วยป้องกัน

และชะลอคว�มเสียห�ยของโรคต� เช่น จอประส�ทต�เสื่อม 

ต้อหิน และต้อกระจก 

ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin) ซึ่งเป็นส่วน

ที่ช่วยให้มองภ�พได้คมชัด ช่วยกรองแสงสีฟ้� และมีส่วนช่วย

ป้องกันคว�มเสื่อมของดวงต�จ�กโรคจอประส�ทต�เสื่อมและ

ต้อกระจก พบม�กในผักใบเขียว เช่น คะน้� ปวยเล้ง เคล ผัก

ก�ดแก้ว และบร็อกโคลี รวมทั้งดอกด�วเรืองที่มีลูทีนสูง จึงนิยม

นำ�ม�สกัดเป็นอ�ห�รเสริม

แอนโทไซย�นิน (Anthocyanin) ท่ีพบในผลเบอร์รีส่วนใหญ่ 

ช่วยลดคว�มเสี่ยงของโรคต� เช่น เบ�หว�นขึ้นต� (Diabetic 

Retinopathy) และต้อหิน (Glaucoma) และแน่นอน โอเมก้� 3 

(Omega 3) กรดไขมันที่ช่วยในก�รทำ�ง�นของต่อมไมโบเมียน 

(Meibomian Gland) บริเวณดวงต� ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผลิตช้ันไขมันในน้ำ�ต� 

ซ่ึงช่วยให้ต�ของเร�มีคว�มชุ่มช้ืนอยู่เสมอและป้องกันไม่ให้ต�แห้ง จึง

ควรบริโภคอ�ห�รท่ีมีกรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอโดยตรง ซ่ึงพบม�กใน

อ�ห�รทะเล เช่น ปล�ซ�ร์ดีน แซลมอน ทูน่� และแมคเคอเรล. 

ค

คอลเลกชัน Walking on Sunshine

สีสันลงตัวสุดฮอตแห่งปีจาก SHEINกิน...ช่วยดูแลสายตา

มหกรรมนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา น�ยกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท

ในเครือ ในง�น FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้�และนวัตกรรมอุตส�หกรรมไทย โดย

มี วิเชาวน์ รักพงษ์ ไพโรจน์ ประธ�นคณะผู้บริห�ร ด้�นกิจก�รองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

พีรพงศ์  กรินชัย รองกรรมก�รผู้จัดก�รบริห�รด้�นวิศวกรรม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จำ�กัด (มห�ชน) ธวัชชัย ฤกษ์สำาราญ รองผู้อำ�นวยก�รธุรกิจโมบ�ยล์ และคณะกรรมก�ร

ยุทธศ�สตร์ 5G บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ให้ก�รต้อนรับและนำ�เสนอก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์

ภ�ยใต้นโยบ�ย BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) ด้วยแนวคิด 

“MAKING TODAY A BETTER TOMORROW” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติฯ 

จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย 

ทาซากะ ทาคุโระ อัครร�ชทูตฝ่�ยเศรษฐกิจ สถ�นเอกอัครร�ชทูตญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย ส่ง

มอบโครงก�ร The Project for Constructing a Flood Evacuation Center in Baansaingam region 

in Suratthani Province ผ่�นคว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจแบบให้เปล่�เพื่อพื้นฐ�นและคว�มมั่นคง

ของมนุษย์ (จีจีพี) โดยรัฐบ�ลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำ�นวนทั้งสิ้น 2,904,000 บ�ท ให้แก่ศูนย์อพยพผู้

ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้�นไทรง�ม โดยมี วิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุร�ษฎร์ธ�นี เป็นผู้แทนรับมอบ

ส่งต่อน้ำาใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ

อรนลิน ทิณรัตน์ เจ้�ของแฟรนไชส์หลัก BEST Express ส�ข�แพรกษ� จังหวัด

สมุทรปร�ก�ร และทีมพนักง�นตัวแทน บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จำ�กัด ร่วมเดินหน้�ส�นต่อโครงก�ร “BEST (เบสท์) ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 โดยมอบ

สิ่งของบริจ�คเพื่อช่วยเหลือเย�วชนที่สูญเสียบิด�ม�รด�และญ�ติพี่น้องโดยเฉพ�ะ ด้วย

คว�มปร�รถน�ที่อย�กให้เด็กๆ ได้สัมผัสคำ�ว่�ครอบครัวอย่�งแท้จริง โดยมีผู้อำ�นวยก�ร 

หมู่บ้�นเด็กโสสะบ�งปู จังหวัดสมุทรปร�ก�ร เป็นผู้รับมอบนมกล่องพร้อมดื่มยูเอชทีและ

นมผงคละรวมกันจำ�นวนม�ก ส่งต่อน้ำ�ใจจ�กพี่ๆ ครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศ ที่ปันสุขสู่

น้องๆ เพื่อให้เด็กและเย�วชนทุกคนได้เติบโตขึ้นท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์

ขับเคลื่อนโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคหะสุขประช� จำ�กัด (มห�ชน) พร้อม

ด้วย นันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เกษตรอินโน จำ�กัด ร่วมลงน�มบันทึก

ข้อตกลงคว�มร่วมมือกัน สร้�งพื้นที่ประสบก�รณ์เกษตรสมัยใหม่ พร้อมยกระดับอ�ชีพ

เกษตรกรรมให้กับโครงก�ร “บ้�นเช่�พร้อมอ�ชีพ” พร้อมออกแบบกำ�หนดสัดส่วนที่อยู่อ�ศัย-ที่

ทำ�กิน ส่งเสริมสร้�งร�ยได้สร้�งเศรษฐกิจแก่ผู้อยู่อ�ศัยและชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริม

คุณภ�พชีวิต สำ�หรับผู้เช่�บ้�นพร้อมอ�ชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศอย่�งยั่งยืน ณ คูโบต้�

ฟ�ร์ม จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

SOOKSIAM สุขรักษ์ โลก

เมืองสุขสย�ม ส�รพัดสุข สนุกแบบไทย ร่วมกับ ธน�ค�รกสิกรไทย 

พร้อมด้วย บริษัท ผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด ใน SCGP และสถ�บันไผ่

กู้ช�ติ มห�วิทย�ลัยรังสิต จัดง�น “SOOKSIAM สุขรักษ์ โลก” ระหว่�งวันที่ 

4 กรกฎ�คม 2565 ถึง 14 กรกฎ�คม 

2565 ณ บริเวณล�นเมือง เมืองสุข

สย�ม ณ ไอคอนสย�ม ชั้น G เพื่อมุ่ง

หวังมีส่วนร่วมก�รปลูกจิตสำ�นึกอันดี

ง�มให้กับเย�วชน ให้รู้รักและใส่ใจสิ่ง

แวดล้อมโลก ภ�ยใต้ 3 คอนเซ็ปต์หลัก 

คือ Live สนับสนุนชุมชนให้อนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมช�ติ Love 

ส่งต่อคว�มรักให้ตัวเองรวมถึงคนรอบ

ข้�ง Happy มีคว�มสุขกับทุกสไตล์

ก�รใช้ชีวิตสอดคล้องกับก�รอยู่ร่วมกับ 

ธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน

ภ�ยในง�นพบกับกิจกรรมไฮไลต์ 

อ�ทิ นิทรรศก�รโชว์ผลิตภัณฑ์ก�ร

แปลงร่�งของไม้ไผ่สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์ โลกที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้จริงได้ในชีวิตประจำ�

วัน พร้อมตระก�รต�กับประตูธรรมช�ติซุ้มไม้ไผ่ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้

น�น�พรรณอย่�งงดง�ม พร้อมด้วยพื้นที่รอบล�นเมืองสุขสย�มถูกประดับไป

ด้วยไม้ดอกไม้ประดับผสมผส�นกับพืชผักสวนครัว และสัมผัสคว�มละมุนของ

กล้วยไม้น�น�พันธุ์สไตล์ Orchid Paradise ช็อปสุขใจกับโปรโมชั่นรักษ์ โลกจ�ก

ตล�ด ธรรมช�ติ คือชีวิต

บางจากเสริมทัพ Non-Oil 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด ได้จับมือกับพันธมิตรบริษัท อะเบ�ท์ 

แพสชั่น จำ�กัด เจ้�ของสิทธิ์ก�รจัดจำ�หน่�ยสินค้�แบรนด์ ซับเวย์ ในประเทศไทย (Master 

Franchise) ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นธุรกิจอ�ห�รบริก�รด่วน (QSR) โดยได้ร่วมกันลงทุน

พัฒน�และมีแผนขย�ยส�ข� “ซับเวย์” ภ�ยในสถ�นีบริก�รน้ำ�มันบ�งจ�กจำ�นวนกว่� 50 

ส�ข�ทั่วประเทศ ภ�ยในปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้�หม�ยพัฒน�และขย�ยธุรกิจด้�นสินค้�

และบริก�รประเภท Non-Oil ในสถ�นีบริก�รน้ำ�มันบ�งจ�กให้หล�กหล�ยและตอบโจทย์ผู้

ใช้บริก�รม�กขึ้น ต�มแนวคิด Greenovative Destination

าด้วย “ท่องเที่ยว” แล้ว แค่คิดก็รู้สึกบันเทิงเริงรมย์ 

กระชุ่มกระชวยขึ้นม�ทันที!!!

จริงไม่จริง.. ก็ลองถ�มตัวเองดีกว่�ว่� ทุกครั้งที่มีโอก�สเจอ

เพื่อนฝูง หรือในหมู่ญ�ติสนิทมิตรสห�ย ห�กมีใครหยิบยกหัวข้อ 

..ไปเที่ยวกันเถิด!! เชื่อเลยว่� เสียงแสดงคว�มคิดเห็นจะเซ็งแซ่ 

อะดรีน�ลินส�รแห่งคว�มสุขจะหลั่งออกม�เต็มที่ สุดท้�ยก็จะแอบ

จิกกัดเม�ธ์กันเองว่� ได้แค่คุยไม่เคยได้ไปเที่ยวจริงๆ กับเข�สักที 

ท่องเที่ยว...เพื่อสุขภาพ

เพร�ะถึงเวล�ก็ติดนั่นโน่นนี่

แต่อย่�งน้อย แค่คุย และสร้�งฝันด้วยกัน เร�ก็มีคว�มสุข

แล้ว..

สอดคล้องกับผลวิจัย ข องมห� วิทย� ลัย Surrey ประเทศอังกฤษ 

ที่สำ�รวจเมื่อ ปี 2002 พบว่�  คนที่ไม่ ค่ อยได้อ อกไปเที่ ยว  หรือไม่ ค่อยได้

ออกเดินท�งไ ปไหนม�ไหน มีโอก�สเป็นโรคหัวใจม�กกว่�ค นที่เที่ ยว                                                

บ่อยๆ ม�กถึง 30% 

ข้อสรุปของก�รสำ�รวจครั้งนั้น บ่งบอกประโยชน์ของก�รท่อง

เที่ยวไว้ว่� 

1.เมื่อได้รู้ว่�จะไปเที่ย ว สมอง จะ มีก� รค�ดสถ�นก� รณ์ และ

เริ่มว�งแผนล่วงหน้� ห� ก ทำ�สำ�เร็ จในสิ่งที่ได้ว�งแผ นไว้ ในก�รไป 

ท่องเที่ยว ร่�งก�ย จะผลิ ตฮอ ร์ โมนโ ดพ�มี นทุก ครั้ง ที่เกิดสิ่งเหล่�นี้ขึ้ น 

จะทำ�ให้รู้สึ กดีเหมือน ประ ส บคว�มสำ�เร็ จอะไรบ� งอย่�งในชี วิ ต

2.ด้ วยเ หตุนี้ พบว่� ก�รไปเ ที่ย วบ่อยๆ  จะทำ�ให้ มี คว� มสุขม� ก

ยิ่งขึ้น แ ละช่ วยใ ห้สุข ภ� พดีขึ้นได้จริ ง

3.ต� มข้อมู ลใ นปี 2013 จ� ก ก�ร สำ�รวจเ พิ่มเ ติม พบ ว่�ก�รออก

เดินท�งช่วย ลดคว� มเครี ยดได้ดีม�ก

4. คนที่อ อกท่องเที่ยวใน ที่ต่�งๆ แบบไม่ซ้ำ� กัน  หรือออกไป 

เปิ ดหูเปิดต� ผจ ญภัยในส ถ� นที่ให ม่ๆ มีโอก�สเ ป็ นโรคซึมเศร้�

น้อยกว่� คนที่ชอบเก็บ ตั วอยู่ค นเดี ยว

5.ส่ วนผู้ที่ไม่ไ ด้ท่อ งเที่ยวติด ต่อกันเ ป็นเวล� หล� ยปี ม�กกว่� 

30% มีโอก�สเ ป็ นโรคหัวใ จ  ต่� ง จ�กผู้ ที่ออ กเดินท�งท่องเที่ ยว    

บ่ อยๆ  ก ลั บมี อัต ร�ก� รเป็นโรคหัวใจต่ำ�กว่�ม�ก

6.ด้ วยเหตุผลที่ว่� ผู้ที่ท่ องเที่ยวเป็ น ประ จำ�จะ ต้องเดินท�ง

ไกล ยิ่งเดินท�งท่ องเที่ยวม�กเท่�ไหร่ ก็ไม่รู้สึกเห นื่ อย เนื่องจ�กมี

สิ่งตื่นเต้นรออยู่ ข้� งหน้�ตลอด ท�ง โด ยเฉ พ�ะ ผู้ที่ ชื่น ชอบ ก�รท่อง

เที่ย วแ บบลุยๆ ก็ ยิ่ งทำ�ให้สุ ขภ�พแข็งแ รงดีขึ้นไป อี ก

7. ห�กพูด ง่�ยๆ  ก็คื อ เมื่อ ขยั บร่�งก� ยม�กกว่�ปกติ แถมยัง

สนุ กกับ ช่วงเวล�ไปต ล อด ท�ง ทำ�ใ ห้ สุขภ� พท�งก�ยและจิตดีขึ้น 

ม�กกว่�คนที่อยู่แต่บ้�น  หรือทำ� อะไรซ้ำ�ๆ เป็น กิจวั ตรประ จำ�

สรุปว่า  การไปท่องเ ที่ย วไ ด้อะไรมา ก กว่าที่คิด  ออกไ ป 

เที่ย ว ซะ บ้าง แล้ว จะได้อะไรมาก กว่า ที่คิ ดอย่างแน่นอน.

ว่

ากพูดถึงอากาศใน

ประเทศไทย กิจกรรม

ที่ทุกคนนึกถึงคงหนีไม่

พ้นกิจกรรมท�งน้ำ� SHEIN (ชี

อิน) จึงจัดเต็มคอลเลกชัน

ล่�สุด Walking on Sunshine ที่

โดดเด่นด้วยสีสัน และเสื้อผ้�

ที่ออกแบบม�เพื่อใส่ง่�ยและ

ส�ม�รถ Mix & Match ไปกับ

เครื่องประดับต่�งๆ ได้อย่�งลงตัว ไม่ว่�จะเป็น รองเท้� กระเป๋� 

สร้อยคอ สร้อยข้อมือ กิ๊บติดผม แหวน เข็มขัด และที่ข�ดไม่ได้เลย

คือหมวกและแว่นกันแดดแต่ละสไตล์ที่นำ�ม�สร้�งลุคส์ได้หล�ก

หล�ย จุดเด่นอีกข้อสำ�หรับชีอินคือก�รที่ส�ม�รถเลือกช็อปได้ทุก

อย่�งให้ได้ลุคส์ดั่งใจภ�ยในแอปเดียว ม�ดูกันเลยว่�แต่ละลุคส์ที่

ชีอินเลือกให้จะโดดเด่นขน�ดไหน

Walking on Sunshine กับ 4 ลุคส์นี้ม�ในธีมริมสระ 

เนรมิตให้สระน้ำ�กล�ยเป็นรันเวย์สุดชิกด้วยก�รจับคู่ครอปท็อป 

กับบิกินีสีส้ม เพิ่มลูกเล่นด้วยกิ๊บติดผมใส่คู่กับรองเท้�ส้นเต�รีด

เพิ่มคว�มทะมัดทะแมง ก�รนำ�บิกินีสีส้มม�จับคู่กับไบค์เกอร์ส�ม

ส่วน เพิ่มลูกเล่นด้วยสร้อยคอและกำ�ไล คอมพลีตลุคส์ด้วยแว่น

กันแดดเก๋ๆ สัก

อัน ห�กอย�ก

เน้นสีเข้มก�ร

เลือกเก�ะอกดำ�

สกรีนต้นป�ล์ม

และก�งเกงข�

สั้นสีดำ� เพิ่มสีสัน

ดว้ยสรอ้ยคอและ

ห
แว่นกันแดดสีสดก็เป็นตัวเลือกที่น่�สนใจ หรือจะเป็นตัว

แม่ส�ยแฟชั่นต้องนี่เลยจัมพ์สูทสีเหลืองสะดุดต� เพิ่ม

กำ�ไลและแว่นต�กันแดดและส้นสูงเก๋ๆ สักคู่ 

ก�รเลือกเซตเก�ะอก กระโปรงสั้นล�ยท�ง

สีแดงข�วม�เพิ่มคว�มสนุกด้วยต่�งหูระย้� และ

เข็มขัดลูกปัด พร้อมด้วยส้นสูงสีเหลืองตัดกับชุด

และมีลูกเล่นด้วยก�รพันขึ้นม�ถึงน่อง พร้อมด้วย

แว่นต�กันแดด และกระเป๋�ส�นเก๋ๆ สักใบ ปิด

ท้�ยด้วยลุคส์ที่ม�กับเสื้อคล้องคอสีฟ้�อ่อนล�ย

สกรีนส�ยคล้องจ�กลูกปัดหล�กสีม�จับคู่กับกระโปรงถักหล�ก

สี match ด้วยกำ�ไลลูกปัดให้เข้�กับส�ยคล้องคอ เพิ่มคว�ม

สดใสด้วยกิ๊บติดผม และ

ที่ข�ดไม่ได้เลยคือรองเท้�

ส�นสีชมพูดีเทลพันขึ้นม�

ที่บริเวณน่องแบบชิกๆ ที่

ทำ�ให้ลุคส์แฟชั่นตัวแม่

สมบูรณ์

นอกจ�ก

กิจกรรมริมสระแล้ว 

ก�รทำ�กิจกรรมกล�ง

แจ้งก็เป็นกิจกรรมที่ใครหล�ยคนชื่นชอบ ก�รปั่นจักรย�น

กล�งสวน ก�รตีปิงปอง หรือกิจกรรมอื่นๆ ก�รเลือกชุดที่

ทะมัดทะแมงและระบ�ยอ�ก�ศได้ดีจึงเป็นข้อสำ�คัญในก�ร

เลือกชุด เช่นก�รนำ�เดรสแขนกุดสีเขียวเข้มม�เติมสร้อย

และหมวกเข้�ชุดกัน หรือจะเป็นผ้�ถักที่ไม่หน�ม�ก เน้น

สีสันล�ยเส้นให้สดใส ม�ทั้งแบบเดรสสั้น เซตครอปท็อป

และก�งเกงข�ย�ว ใส่คู่กับสร้อยและรองเท้�ส้นเต�รีดสี

เข้�ชุด ก็พร้อมลุยกล�งแจ้งทันที. 
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8 ท่องเที่ยว

ทรงเคยใช้ขึ้น-ลงเรือ

เดินทะลุซอกซอยสู่ถนนหลักเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่รุ่งเรืองอย่าง

มาก มีห้างทองเปิดทำาการค้า นับแต่ปี 2500 วิถีชีวิตจากบ้านเรือนไม้ห้อง

แถวก็ยังเหลือให้ชมอยู่สักหนึ่งเรือนได้ บางหลังที่ยังหลงเหลือยังคงมีกลิ่น

อายการตกแต่งบ้านแบบในอดีต คือ การทำาบานพับ 3 พับ หน้าจั่วบ้านมี

การแกะสลักลายพรรณพฤกษาแบบดั้งเดิมที่มีความคมชัด แต่ไม่อ่อนช้อย

เท่ากับฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี นอกนั้นก็แปรสภาพเป็นบ้านสมัยใหม่

บนถนนเส้นนี้สถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งคือ บ้านเรสิดัง

กัมปอร์ต แปลได้ว่า ที่ว่าราชการของฝรั่งเศส สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ข้อ

สันนิษฐานเดิมบอกไว้ว่า ปลัดเมืองตราดได้สร้างบ้านหลังนี้ให้เป็นเรือนหอ

ของลูกสาว แต่เมืองตราดตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศส จึงใช้เป็นที่

อยู่ของข้าหลวงฝรั่งเศส เดิมบ้านมีสถาปัตยกรรมหลังคาทรงปั้นหยา ก่ออิฐ

ถือปูน ครึ่งปูนครึ่งไม้ 3 ชั้น สีขาว ด้วยอากาศร้อนและฝนตกหนัก ฝรั่งเศส

ก็ได้มีการต่อเติมชานทางเดินและระเบียงฝั่งซ้ายมือ ด้านหน้ามีหอคอย

กระจายเสียง เราได้ลองส่องดูทางขึ้นไป เป็นช่องแคบและเล็กมาก แต่ใน

อดีตคนตัวเล็กสามารถขึ้นไปประกาศเรื่องที่จะแจ้งแก่ประชาชน ปล่องด้าน

บนก็ทำาหน้าที่เป็นลำาโพง แต่อีกนัยหนึ่งคาดว่าเอาไว้เฝ้าระวังในยามค่ำาคืน

เมืองตราดยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุด ไว้คราวหน้า

เราขอนำามาบอกเล่าเสน่ห์วัดวาอารามที่มีศิลปะอันวิจิตรงดงามไม่แพ้ที่ใด.

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งว่า ททท. สำานักงาน

ตราด ร่วมกับจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะหมาก 

องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 

ประกาศกิจกรรมวิ่ง “Sexy Run Koh Mak” (Explore KOH MAK, 

a low carbon destination & Experience the eco-friendly activities 

and seafood) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ เกาะหมาก 

จังหวัดตราด เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

แสดงศักยภาพความ Sexy ในแบบฉบับของแต่ละคนเท่านั้น ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์วิถี Low Carbon ช่วย

ลดปริมาณการปล่อยกลับก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรกาศของโลก เปิด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2565 ทาง https://race.thai.run

ด้าน สุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำานักงานพื้นที่พิเศษ 3 

องค์การบริหารการ

พัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) หรือ อพท. 

กล่าวเสริมว่า ไม่เพียง

เป็นการจัดกิจกรรม

แข่งขันวิ่งเท่านั้น ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม low 

carbon destination อาทิ กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล 

และชักเย่อ กิจกรรม Trash Hero (กลุ่มจิตอาสา) กิจกรรมท่องเที่ยวที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พายซัพบอร์ด พายคายัก ฯลฯ

มืองตราดมาก่ีคร้ังก็ยังประทับใจ เพราะนอกจากจะมีทะเลสวยแล้ว ท้ัง

เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะกูด ในตัวเมืองยังมีแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองตราด ท่ีการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้พาเรามาลัดเลาะย่านในเมือง สัมผัสเรื่อง

ราวประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในสถานท่ี

สำาคัญ พร้อมดื่มด่ำากับธรรมชาติของป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์

หลังจากเที่ยวเกาะหมากจนหนำาใจก็ขึ้นฝั่งมายลเสน่ห์ในเมืองตราด

กันบ้าง ครั้งนี้ขอเริ่มต้นทริปยามเย็นด้วยการพาไปชิลๆ กันที่ชุมชนท่า

ระแนะ ต.หนองคันทรง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าชายเลนอันอุดม

สมบูรณ์ มีเนื้อที่ราวๆ 2,000 ไร่ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของรากตะบูน

ที่คาดว่ามีอายุกว่า 100 ปี ด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของ

ชาวบ้านนิยมทำาเกษตร บ้างก็ทำาประมง และรวมตัวกันพัฒนาดูแลป่าชาย

เลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เราไม่รีรอร่วมทำากิจกรรมนั่งเรือชมป่าชาย

เลน หากใครชื่นชอบการพายซัพก็มีนะ ได้ออกกำาลังแขนกำาลังขาท่ามกลาง

ธรรมชาติ ใช้เวลาไปกลับประมาณ 2 ชั่วโมง

เรือแล่นเข้ามาถึงจุดไฮไลต์ของที่นี่ คือ ลานตะบูน เกิดจากต้นตะบูน

ต้นใหญ่ที่ขึ้นห่างกัน ทำาให้รากได้แผ่ขยายถักทอพันกันเป็นแผ่น กลายเป็น

ลานตะบูน จนสามารถลงไปเดินได้ แต่ต้องระวังหน่อยนึง เพราะรากค่อน

ข้างแข็งและยังมีร่องเล็กๆ ระหว่างราก ที่อาจจะทำาให้ข้อเท้าพลิกได้ กลับ

เข้าท่า ทานอาหารพื้นเมืองให้อิ่ม พักผ่อนเตรียมลุยวันถัดไป

หมุดหมายของเช้าอีกวันคือ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ตั้ง

อยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด โดยชาว จ.ตราดเคารพนับถือพระองค์อย่าง

มาก จากเหตุการณ์อดีตเมื่อปี พ.ศ.2448 ไทยนำาเมืองตราดคืนมาจากการ

ยึดครองของฝรั่งเศส โดยแลกกับเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ 

เมืองตราดยังเป็นเมืองที่ ร.5 เสด็จประพาสบ่อยครั้งอีกด้วย

ห่างกันไม่ไกล เดินข้ามถนนไปอีกฟากไปชมความเป็นมาของ 

จ.ตราดในพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ซึ่งเดิมเคยเป็นศาลากลางจังหวัด ที่

มีสถาปัตยกรรมสวยงาม หลังคาทรงปั้นหยาเด่นตระหง่านท่ามกลางตึกทัน

สมัย เป็นสถาปัตยกรรมในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 สร้างเป็นเรือนไม้สักทอง 

เสาปูน ยกพื้นใต้ถุนสูง ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน

ในปี 2539 ต่อมาปี พ.ศ.2547 อาคารหลังนี้ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด 

จึงได้มีการบูรณะอาคารตามรูปแบบเดิมโดยใช้ไม้มะค่าและไม้ประดู่จาก

ประเทศลาวแทนไม้สักทองที่เสียหาย

ส่วนด้านในพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาของ จ.ตราด แบ่งเป็น 

6 โซน ได้แก่ 1.มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองตราด จัดแสดงเรื่อง

ภูมิศาสตร์ โดยตราดมีพื้นที่ราวๆ กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พันธุ์ผลไม้ อาทิ สับปะรดตราดสีทอง 

ระกำา กล้วยไข่โบราณ โซนนี้ยังมีวีดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือรบระหว่าง

ไทยกับฝรั่งเศสให้ชมเป็นน้ำาจิ้มด้วย รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ อาทิ 

วัดบุปผาราม ศาลหลักเมือง 2.ผู้คนเมืองตราด จัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ใน

จังหวัดตราด เพราะเป็นเมืองท่าในการค้าขายที่สำาคัญ จึงทำาให้มีความหลาก

หลายทั้งไทย จีน เขมร ญวน ชอง

ถัดไปโซนที่ 3.ลำาดับทางโบราณคดีและ

ประวัติเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัด

ตราดตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัย

ประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ (สมัย

รัชกาลที่ 1-4) ที่มีหลักฐานทางโบราณคดี เช่น 

ภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน ชิ้นสำาคัญคือ กลอง

มโหระทึก จำานวน 3 ใบ ซึ่งสันนิษฐานว่าใช้ตีในพีธี

กรรมการบูชาตามความเชื่อ ด้านในกลองพบเครื่อง

มือโลหะ เศษภาชนะดินเผา ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ 

ลูกปัดสี เป็นต้น 4.เหตุการณ์สำาคัญในสมัยสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องราวการ

ส่งมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส และเราได้เห็น

พระแสงราชศัสตราประจำาเมืองตราดองค์จำาลอง

ที่ได้พระราชทานในวันที่ 6 กรกฎาคม 2450 ซึ่ง

เป็นองค์ที่ 11 จากทั้งสิ้น 32 องค์ ส่วนองค์จริงสามารถชมได้ในขบวนแห่งาน

ตราดรำาลึกประจำาปี ยังมีไทม์ไลน์การเสด็จประพาสเมืองตราดจำานวน 12 ครั้ง

ส่วนโซนที่ 5.เหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรื่องราวตาม

เ

ลำาดับเหตุการณ์ยุทธนาวี โดยจำาลองห้องจัดแสดง

เป็นเรือรบ ซึ่งมีการจำาลองเรือรบทั้งของไทยและ

ต่างชาติให้เห็นขนาดที่แตกต่างกัน ในอดีตเหตุการณ์ 

ร.ศ.112 เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยและฝรั่งเศส 

มีการสู้รบกันจนกลายเป็นกรณีพิพาทอินโดจีน ในวัน

ที่ 16 มกราคม 2483 จึงเกิดเหตุรบที่เกาะช้าง โดย

เรือลาดตระเวนลามอตต์ ปีเกต์ ได้จู่โจมไทยแบบฉับ

พลัน เรือรบ 3 ลำาของไทย คือ เรือหลวงธนบุรี เรือ

หลวงชลบุรี และเรือหลวงสงขลา ตกอยู่ในความ

เสียเปรียบด้วยน้ำาหนักของเรือทั้ง 3 รวมกันยังไม่ถึง

ครึ่งหนึ่งของเรือลามอตต์ ปีเกต์ลำาเดียว ทำาให้เรือรบ 

2 ลำาของไทยต้องสละเรือ ส่วนเรือหลวงธนบุรีได้

ทำาการต่อสู้จนสุดศักยภาพ ได้ยิงกระสุนจนโดนท้าย

เรือลามอตต์ ปีเกต์ เกิดไฟไหม้ท้ายเรือหักห้อยลงมา 

แต่จากการถูกระดมยิงทำาให้ทหารและผู้บังคับการ

เรือเสียชีวิต ในที่สุดเรือหลวงธนบุรีก็จมลงสู่อ้อมกอดของท้องทะเลตราด 

และ 6.ตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวการค้าในตลาดเก่าและสภาพ

ปัจจุบันของตลาดเมืองตราดที่มีของขายมากมาย

นล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะ

หมาก  อ.เกาะกูด จ.ตราด กล่าวว่า เส้นทางในการวิ่งจะเริ่มต้น

ที่อ่าวสวนใหญ่ (เกาะหมาก รีสอร์ท) และเส้นชัยอยู่ที่ สะพาน

อ่าวนิด ระยะทางการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ระยะทาง คือ ระยะ 10 

กม. ค่าสมัคร 600 บาท ระยะ 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท เปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ผู้สมัครจะได้รับ

เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://race.thai.run หรือ Facebook: Sexy Run Koh Mak Trat

พายซัพ-ล่องเรือ ที่ชุมชนท่าระแนะ

ลัดเลาะเมืองตราด ตามรอยประวัติศาสตร์

ชมลานตะบูน 100 ปี

ผู้เข้าชมรับชมวีดิทัศน์เหตุการณ์ ร.ศ.112 พระแสงราชศัสตราองค์ที่ 11 (องค์จำาลอง)

จากพิพิธภัณฑ์ เดินเท้าชมเมืองสักหน่อยที่ชุมชนรักษ์คลองบางพระ 

หรือย่านคลองบางพระ ซึ่งมีบ้านเรือนริมคลอง อีกฟากจะเป็นป่าชายเลน

เขียวขจี ในอดีตบ้านเรือนจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวต่อกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่

จะมีอาชีพเป็นพ่อคนกลาง อาทิ มะพร้าว เครื่องเทศ ของป่าต่างๆ มีความ

รุ่งเรืองอย่างมาก และเมื่อว่างจากงานก็มีอาชีพเสริมในการจับจระเข้พันธุ์

น้ำาเค็ม จนกระทั่งมีการพัฒนาถนนตัดผ่านทำาให้ย่านนี้ซบเซาไปตามกาล

เวลา เดินเรียบคลองมาเรื่อยๆ ก็จะถึงจุดที่เป็นท่าเสด็จของรัชกาลที่ 5 ที่ได้

ลานตะบูน พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

ศาลากลางหลังคาทรงปั้นหยาในสมัย ร.4 ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถาน

เมืองตราด จ.ตราด

บ้านเรสิดังกัมปอร์ต เรือนไม้ห้องแถว บ้านเรือนเมืองตราดในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่

กลองมโหระทึก โบราณ

วัตถุชิ้นสำาคัญ

อาหารพื้นบ้านหลากหลาย

เมนู หลังนั่งเรือชมป่าชายเลน

ครั้งแรกสายวิ่งห้ามพลาด ‘Sexy Run Koh Mak’

เรือรบหลวงทั้ง 3 ลำาของไทย

ตามรอยท่าเสด็จ ร.5

ย่านริมคลองบางพระในปัจจุบัน



มาร่วมแข่งขัน เกิดมิตรภาพจากคนหลากหลายเชื้อชาติอีกด้วย และ

ปีนี้เราจัดงานโดยนำาความยั่งยืน (Sustainability) มาปรับใช้ในทุกมิติ

ที่เราสามารถทำาได้ ลดการใช้พลาสติก ลดขยะ ไม่ว่าจะเป็นซุ้มน้ำา

หรืออาหาร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ทุกจุดที่เราสามารถ

ทำาได้ เพราะความยั่งยืนเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกัน

เพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน” นายประภาสกล่าว

นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร 

พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท และ C55 Events 

เปิดเผยว่า “ขอบคุณทางธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย ท่ีเล็งเห็นถึงการลงทุนทางด้านสุขภาพ

ของกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจเป็นหลัก เพราะ

ตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา พัฒนา               

สปอร์ท รีสอร์ท และ C55 Events ของเรา

ได้รับความไว้วางใจให้เป็นพาร์ตเนอร์ใน

การร่วมจัดการแข่งขันไตรกีฬาของทางซี

ไอเอ็มบี ไทย ด้วยดีมาตลอด และกระแส

การตอบรับจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซ่ึงเป็น

ท้ังลูกค้าของทางธนาคาร และกลุ่มคนรัก

สุขภาพ ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอด 

ดูได้จากจำานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีจำานวน

เพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี

ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมดูแลสุขภาพด้วย

การแข่งขันไตรกีฬา CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR 

HEALTH โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ปีที่ 4 ในวันที่ 11 ธันวาคม 

2565 นี้ ที่พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อห่างไกล

โควิด-19 ไปพร้อมๆ กับเราด้วยครับ” นายบดินทร์ธรกล่าว

อนึ่ง “CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR 

HEALTH” การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ผู้สนใจติดตามได้ที่ 

www.facebook.com/CIMBTHAI และลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.

c55events.com.
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9กีฬา

‘ศุภวัฒน์-ศิวณัฎฐ์’ ผงาดแชมป์ชายคู่หวด ITF

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 

4 รายการ “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพส์” ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 

ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ “ปันปัน” ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล และ 

“น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย สองนักเทนนิสไทย เล่นได้เข้าขา ประสาน

งานได้ดี ชนะปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ จากไทย และเบรนแดน นิโคลัส 

เฮนดราตา จากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3, 6-4 ศิวณัฎฐ์และศุภวัฒน์

คว้าแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 11.25 

คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ได้รับคนละ 6.75 คะแนน จากผลงานดัง

กล่าวนับเป็นแชมป์ประเภทชายคู่ระดับไอทีเอฟ จูเนียร์ รายการที่ 11 

ของศุภวัฒน์ รายการที่ 7 ของศิวณัฎฐ์ และเป็นการครองแชมป์ชายคู่

ร่วมกัน นับเป็นรายการที่ 6 หลังจากศุภวัฒน์และศิวณัฎฐ์จับคู่กันคว้า

แชมป์ครั้งแรกในปี ค.ศ.2020 ด้านหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศ แชมป์เป็น

ของตปณีย์ บุญวัฒน์ จากไทย และดาเรีย นาซาเรนโก จากรัสเซีย 

หลังผนึกกำาลังเอาชนะคู่เต็ง 1 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร และลีเดียร์ พอด

โกริชานี ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย คู่นักหวดจากไทย 2-1 เซต 2-6, 7-6 (7-

2) และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 โดย ตปณีย์และดาเรีย ในฐานะแชมป์ 

ได้คะแนนคนละ 11.25 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ได้รับคนละ 6.75 

คะแนน

‘สองล้อ’ เดินหน้าคัดนักปั่นเข้าทีมชาติต่อ

หัวหมาก • การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำาปี 2565 สนามที่ 2 ที่สนาม

เวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำาหรับพิธีเปิด

การแข่งขันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจาก “เสธ.หมึก” พล

เอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซ 

บุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association ให้แฟนจักรยานได้รับชมตลอดการ

แข่งขัน ปรากฏว่ามียอดวิวมากกว่า 17,000 วิว พร้อมทั้งมีผู้ชมจาก

ชาติอาเซียน อาทิ เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, สปป.ลาว ร่วมรับ

ชมด้วย พลเอกเดชาเปิดเผยว่า ในสนามที่ 2 นี้ยังได้รับความสนใจ

จากสโมสรสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำานวนมากเช่น

เดิม โดยสมาคมจะดำาเนินการพิจารณานักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติ

ไทยไปแข่งระดับนานาชาติ ซึ่งบางส่วนได้ตัวแล้วจากการแข่งขัน

สนามแรก ได้แก่ นายกฤตณัฐ แก้วน้อย นักปั่นจากศูนย์ฝึกจักรยาน

ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก และนายธนวัฒน์ แสน

ตา จากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร & Roojai ก็จะไปแข่งขัน

จักรยานประเภทลู่ระดับเยาวชนรายการ “ยูซีไอ จูเนียร์ แทร็ก เวิลด์ 

แชมเปี้ยนชิพส์” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม ที่กรุงเทลอาวีฟ 

ประเทศอิสราเอล และอีก 1 รายการคือ จักรยานประเภทลู่นานาชาติ

รายการ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 

ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สมาคมก็จะทำาการคัดเลือกนักกีฬาทั้งระดับยุวชน, เยาวชน และ

ประชาชน ตามผลงาน ตามสถิติที่นักกีฬาทำาได้

‘บิ๊กฮง’ ชื่นชมศรีสะเกษเมืองกีฬา, นุ้กจันท์ ได้ชิง

ศรีสะเกษ • การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 

รายการที่ 5 “อีมิแน้นท์ แอร์-ทรู ศรีสะเกษ คัพ” ที่โรงแรมพรหม

พิมาน  จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. มีนายสุนทร จารุมนต์ นายก

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน โดยนักกีฬาที่

สามารถทำาแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มได้ ทางบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด มอบเงินสด 500,000 บาท ให้กับทุกคนที่ทำาได้ 

วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการ

ดวลกันระหว่าง “ตัวเล็ก สำาโรง” ไพทูรย์ ผลบุญ อดีต 3 เหรียญทอง

กีฬาซีเกมส์ที่โคราช พบกับ “นุ้ก จันท์” ยุทธภพ ภาคพจน์ รองแชมป์

บิลเลียดประเทศไทยคนล่าสุด ปรากฏว่า นุ้ก จันท์ ชนะตัวเล็ก สำาโรง 

ไปขาดลอย 4-1 เฟรม 74-23, 72-49, 78-42, 19-88, 69-38 ผ่าน

เข้ารอบชิงชนะเลิศ รอผู้ชนะระหว่างลิม ก็อก เหลียง นักสอยคิวจาก

มาเลเซีย หรือพุทธิกานต์ ขิมสุข “พุธ รังสิต” ทางด้าน “บิ๊กฮง” นาย

สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

สำาหรับการเดินทางมาจัดที่จังหวัดศรีสะเกษ ถือว่าได้การต้อนรับเป็น

อย่างดีกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานสมาคมกีฬาจังหวัด และ

การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง

ดี สมกับการเป็นจังหวัดที่ถูกคัดเลือกให้เป็น Sport City สำาหรับแฟนๆ 

สายคิวชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางมาชมได้ที่จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้

ติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง True24 True Vission เฟซบุ๊กเพจของ

สมาคมในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2 ก.ค. เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป.

หัวหมาก • ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เปิดให้จังหวัดที่มีความพร้อมเสนอแผนจัดการแข่งขัน

ฟุตบอล International ‘A’ Match ตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ในช่วง

ระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2565 โดยให้ส่งเอกสารยื่นความจำานง

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

สมาคมได้รับการเสนอตัวจากสามจังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดสงขลา, เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขัน

ของสมาคม และบริษัท ไทยลีก ได้ประชุมร่วมพร้อมกับแจ้งราย

ละเอียดและข้อกำาหนดต่างๆ กับตัวแทนของจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ขณะที่จังหวัดเชียงรายจะมีการนัดประชุมเพื่อ

แจ้งรายละเอียดต่อไป

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับ International ‘A’ Match ดัง

กล่าวจะจัดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ 4 ทีม ซึ่งการออกไปจัดในจังหวัด

ที่มีความพร้อม เพื่อเป้าหมายในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ การท่อง

เที่ยว สังคม ความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้น

มา

โดยจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะต้องมีความพร้อมพื้นฐาน

ตามเกณฑ์ต่างๆ ของแมตช์นานาชาติ ดังนี้

-สนามแข่งขัน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำานวยความสะดวก 

เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำาของไทยลีก หรือเอเอฟซี (เนื่องจากเป็น

ทัวร์นาเมนต์ 4 ทีม จะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อย 2 สนาม และห้อง

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 

สำานักงานใหญ่หลังสวน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นายประภาส ทอง

สุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย พร้อมด้วยนายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ

บริหาร พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬา 

รายการ CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH 

ท่ามกลางนักกีฬาและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายประภาส ทองสุข รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า 

ธนาคารกลับมาเดินหน้าจัดการแข่งขัน

ไตรกีฬาอีกคร้ัง หลังจากปีท่ีแล้วต้อง

หยุดจัดแข่งขันไปเพราะการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ปีน้ีเมื่อสถานการณ์

คล่ีคลายลง ธนาคารจึงเดินหน้าจัดไตร

กีฬา เพราะเป็นกีฬาท่ีกระตุ้นให้คนก้าว

ข้ามขีดจำากัดของตัวเอง การจัดไตร

กีฬาในปีน้ีด้วยแนวคิด CIMB THAI 

TRIATHLON FORWARD YOUR 

HEALTH ตอกย้ำาแนวคิด “การลงทุน

ท่ีดีท่ีสุดคือการลงทุนกับสุขภาพ” และ

ต้องการเห็นคนไทยสร้างภูมิคุ้มกันอันแข็งแกร่งจากภายใน พร้อมสู้กับ

โรคภัยไข้เจ็บสายพันธ์ุใหม่ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา

“พอเรามาเป็นผู้จัด พบว่ามีคนไทยสนใจเข้าวงการไตรกีฬา

เพิ่มขึ้นทุกปี นักไตรสุขภาพดีและดูมีความสุขในการใช้ชีวิต ก็เป็น

ตัวอย่าง เป็นแรงดึงดูดให้คนอีกหลายคนเข้ามาเล่นตาม นอกจาก

นี้ CIMB THAI TRIATHLON ยังเป็นรายการที่ผู้เข้าแข่งขันจาก

ประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ กว่า 20 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย 

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย แคนาดา เบลเยียม 

นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

ลอสแองเจลิส • นิโกลา โยคิช ผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็นวีพี 2 สมัย

อยู่ต่อกับเดนเวอร์ นักเก็ตส์ หลังต่อสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแท็กต์ 5 ปี 

มูลค่า 264 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9,390 ล้านบาท เป็น

สัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอ จากการเปิด

เผยของสื่อในสหรัฐอเมริกา

เดนเวอร์ โพสต์เป็นหนึ่งในหลายสื่อของสหรัฐอเมริกาที่

รายงานตรงกันถึงสัญญามูลค่ามหาศาลที่นิโกลา โยคิช ซูเปอร์

สตาร์ชาวเซอร์เบีย โดยโพสต์ระบุว่าการต่อสัญญานี้ ไม่ได้เหนือ

ความคาดหมายหลังจากที่โยคิชซึ่งถูกดราฟต์รอบสองเมื่อปี 2014 

ระบุหลังเดนเวอร์แพ้ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ในรอบเพลย์ออฟ

ว่าเขาไม่สนใจที่จะย้ายทีม

เขากล่าวในตอนนั้นว่า ถ้าหากมีข้อเสนออยู่บนโต๊ะ “แน่นอน

ว่าผมจะยอมรับข้อเสนอ เนื่องจากผมชื่นชอบองค์กรนี้ ผมชอบ

คนที่ทำางานที่นี่จริงๆ” โยคิชเสริมว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ทุกคนในองค์กรตั้งแต่เจ้าของจนถึงผู้จัดการอุปกรณ์

แต่ความซื่อสัตย์กับองค์กรไม่ได้มีกับทุกที่ โดยมีรายงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาว่า เค

วิน ดูแรนต์ ซูเปอร์สตาร์ของบรูคลิน เรียกร้องทีมให้เทรดเขา

ออกจากทีม

อีเอสพีเอ็นอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า ดูแรนต์ที่คว้า

แชมป์เอ็นบีเอสองสมัยกับโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส กล่าวว่า 

ต้องการให้ทีมเทรดเขาไปฟีนิกซ์ ซันส์ หรือไมอามี ฮีต แต่บรูค

ลิน เน็ตส์ ยังต้องการข้อเสนอ

ที่ดีที่สุดสำาหรับดูแรนต์ที่ยัง

มีสัญญาเหลืออยู่กับทีม

ถึง 4 ปี

เควิน ดูแรนต์ ผู้

เล่นวัย 33 ปีต่อสัญญากับ

บรูคลิน เน็ตส์ เมื่อปี 2021 

ที่ผ่านมาเป็นสัญญา 4 ปีมูลค่า 

198 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยดูแรนต์

ย้ายจากโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ในฐานะฟรีเอเยนต์เพื่อมาร่วมทีมกับ

ไครี เออร์วิง พอยต์การ์ดตัวเก่ง

ต่อมาเน็ตส์ได้การ์ดตัวดังอย่าง เจมส์ ฮาร์เดน มาร่วมทีม

ด้วย ทว่าทั้งสามดาวดังแทบจะไม่ได้ โชว์ผลงานร่วมกันใน

สนาม

ในฤดูกาล 2021-22 ที่ผ่านมาเออร์วิงนั้นไม่ได้ลง

เล่นหลายเกม เนื่องจากเขาปฏิเสธการรับวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 และในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฮาร์เดนถูกเทรด

ไปฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ก่อนที่

เน็ตส์จะโดนบอสตัน เซลติกส์ กวาด

ตกรอบแรกในเพลย์ออฟที่ผ่านมา

การขอเทรดของดูแรนต์นั้น

เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ไครี 

เออร์วิง เลือกใช้ออปชันที่จะเล่น

กับเน็ตส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วย

สัญญามูลค่า 36.9 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 1,312 

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดกัน

ว่าไครีก็พยายามจะออกจาก    

บรูคลินเช่นกัน.

แต่งตัวของสนามแข่งขันอีก 4 ห้อง)

-ไฟส่องสว่างสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน

-สนามซ้อมที่ได้มาตรฐาน

-ไฟส่องสว่างสนามซ้อมที่ได้มาตรฐาน

-โรงแรมในระดับ 3-5 ดาว และเพียงพอต่อการรองรับบุคลากร

ในส่วนต่างๆ ทั้งในเรื่องของทีมแข่งขัน, คณะผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

จัดการแข่งขัน

-อาหารนานาชาติ

-การเดินทางจากสนามบินนานาชาติ และสนามบินในประเทศ ที่

ไม่ได้อยู่ห่างเกินไป

-บุคลากรจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ ข้อกำาหนดต่างๆ ถือเป็นการยกระดับ ปรับปรุง 

สาธารณูปโภค สิ่งอำานวยความสะดวก เช่น สนามแข่งขัน สนามซ้อม 

ให้กับสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งส่งผลต่ออนาคตที่ประเทศไทยจะมีสนามที่

ได้มาตรฐานนานาชาติตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือสหพันธ์

ฟุตบอลนานาชาติ ระบุไว้มากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น สมาคมพร้อมที่จะสานฝันเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ต่างๆ ด้วยการนำากิจกรรมฟุตบอลลงไปสนับสนุน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้

ด้านฟุตบอล เช่น การอบรมผู้ฝึกสอน, แนะนำาความรู้สำาหรับบุคลากรใน

การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลคลินิก, กิจกรรมอาสา (Volunteer Program) 

และการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้า (Grassroot)

อินโดนีเซีย • ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ลงฝึกซ้อมครั้ง

สุดท้ายก่อนพบกับฟิลิปปินส์ นัดเปิดศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่

เกิน 19 ปี  ขณะที่ชุดแข่งขันเลือกชุดสีน้ำาเงินสลับชุดขาวเป็นสีนำา

โชคลงแข่งขัน ส่วนผู้รักษาประตูชอบสีเขียวทุกนัด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สนามซ้อม 

มัดยา เสนายัน ประเทศอินโดนีเซีย ฟุตบอลชาย ทีมชาติไทยรุ่นอายุ

ไม่เกิน 19 ปี ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนพบกับฟิลิปปินส์ ในศึกชิง

แชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี นัดแรก

การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนการฝึกซ้อมทั้งหมด แก้ไข

ข้อผิดพลาด และเตรียมความพร้อมสำาหรับเกมแรกกับฟิลิปปินส์

ก่อนการฝึกซ้อม วินัย เอี่ยมโอด กองหน้าของทีม กล่าวว่า 

“ตอนนี้ความพร้อมของทีมก็เต็มร้อยแล้วครับ หลังจากที่ได้ซ้อมร่วม

กันมาอย่างต่อเนื่อง และนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย”

“ผมไม่ได้กังวลหรือกดดันตัวเองเรื่องการทำาประตู เพราะโค้ช

ช้างศึกU19ติวเข้มเจอฟิลิปปินส์

เลือกชุดสี‘น้ำาเงินและขาว’นำาโชค

โยคิชเซ็นสัญญาเป็นสถิติของเอ็นบีเอ

โดยในโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์

เดียวกันกับแมตช์การแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ฟุตบอล เช่น

-การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลในระดับเบื้องต้นหลักสูตร G 

License (ผู้ปกครอง, ครู อาจารย์, ผู้ฝึกสอนอะคาเดมี ฯลฯ)

-กิจกรรมฟุตบอลคลินิก หรือ Grassroots Day ให้กับเยาวชน

อายุไม่เกิน 12 ปีในจังหวัด

-คอร์สการอบรมระยะสั้นให้ความรู้การจัดการฟุตบอล 

(Stadium Guide, Match Operation, Media and Communications) 

สำาหรับบุคลากรในจังหวัดที่สนใจ

-กิจกรรมช้างศึกอาสา หรือ Volunteer ที่จะเข้ามาช่วยการ

จัดการแข่งขันแมตช์ทีมชาติ.

ซัลบาก็เน้นเรื่องทีมเวิร์กเป็นหลัก และพยายามช่วยกันเล่น ส่วนการ

ทำาประตู หากมีโอกาสก็ต้องทำาให้ได้”

“เกมกับฟิลิปปินส์ก็น่าจะเป็นเกมที่ยาก เพราะเกมแรกของทัวร์

นาเมนต์มันยากเสมอ กับการติดทีมชาติไทยก็กดดันนิดหน่อย แต่เชื่อ

ว่าน่าจะผ่านไปได้ และก็ฝากแฟนบอลเป็นกำาลังใจให้พวกเราด้วยนะ

ครับ”

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ 

ห้องประชุม โรงแรมเซ็นจูรี ในประเทศอินโดนีเซีย ฝ่ายจัดการแข่งขัน

สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดการประชุมผู้จัดการทีม เพื่อเตรียมพร้อม

ก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ประจำา

ปี 2022 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พร้อมตัวแทนจากทั้ง 6 ทีมเข้า

ประชุม

สรุปผลการประชุมมีดังนี้ เรื่องสีเสื้อ ทีมชาติไทยจะสวมชุด

น้ำาเงิน ผู้รักษาประตูเขียว ในเกมที่จะพบกับฟิลิปปินส์/ทีมชาติไทยจะ

‘สงขลา-เชียงใหม่-เชียงราย’แย่งคิวฟีฟ่าเดย์

มาเลเซีย • การแข่งขันแบดมินตัน รายการ “ปิโตรนาส มาเลเซีย 

โอเพ่น 2022” ซึ่งเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 750 

ชิงเงินรางวัลรวม 675,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,625,000 

บาท ที่เอเซียตา อารีนา ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นการชิงชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศ (รอบ 8 

คนสุดท้าย)

ไฮไลต์ที่แฟนแบดมินตันชาวไทยลุ้นก็คือในประเภทหญิงเดี่ยว 

รอบก่อนรองชนะเลิศ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก ลง

สนามพบกับฮาน ยู่ มืออันดับ 23 ของโลกจากจีน

สำาหรับ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นั้นผ่านเข้ามาถึงรอบ 8 คน

สุดท้ายได้ โดยในรอบ 16 คนสามารถชนะจาง เป่ยเหวิน มือ 16 

ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม คะแนน 15-21, 21-12 และ 

21-18

ปรากฏว่า ประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศ “เมย์” รัช

นก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก พบกับฮาน ยู่ มืออันดับ 23 ของโลก

จากจีน การแข่งขันในรอบนี้ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ อาศัยประสบ 

การณ์ที่ดี การเล่นที่แน่นอนทั้งเกมรุกและรับ และการลงเล่นด้วย

ความมั่นใจ ไม่เสียสมาธิ จนเอาชนะคู่แข่งจากจีนไป 2-0 เกม ด้วย

คะแนน 22-20 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับหวัง 

ซี่ยี่ มือ 13 โลกจากจีนต่อไป

ขณะที่อีกประเภทที่แฟนแบดมินตันไทยรอคอยก็คือ ประเภท

คู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี 

แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 2 ของโลก เอาชนะตัง ชุนมาน กับเซ หยิง ซู

เอต คู่มืออันดับ 7 ของโลกจากฮ่องกง 2-0 เกม 21-13 และ 21-14 

ทะยานเข้ารอบตัดเชือกไปพบงานหนักกับหวัง ยี่ลู่ และหวง ตงปิง 

คู่ผสมดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก 2020.

‘เมย์’เข้าตัดเชือกจีนมือ13โลก

ปิโตรนาสมาเลเซียโอเพ่น2022
สวมชุดขาว ผู้รักษาประตูเขียว พบกับเมียนมา/ทีมชาติไทยจะสวม

ชุดขาว ผู้รักษาประตูเขียว พบกับอินโดนีเซีย/ทีมชาติไทยจะสวมชุด

น้ำาเงิน ผู้รักษาประตูเขียว พบกับบรูไน และทีมชาติไทยจะสวมชุด

น้ำาเงิน ผู้รักษาประตูเขียว ในเกมที่จะพบกับเวียดนาม

สำาหรับทีมชาติไทย U19 อยู่ในสายเอร่วมกับอินโดนีเซีย,                

เมียนมา, เวียดนาม, บรูไน และฟิลิปปินส์ โดยโปรแกรมทีมชาติ

ไทย U19 ในศึกชิงแชมป์อาเซียน U19 มีดังนี้ วันที่ 2 กรกฎาคม 

พบฟิลิปปินส์ ที่สนามแพทริอ็อต คันดราบากา เวลา 17.00 น./วัน

ที่ 4 กรกฎาคม พบเมียนมา ที่สนามแพทริอ็อต คันดราบากา เวลา                   

17.00 น./วันที่ 6 กรกฎาคม พบอินโดนีเซีย ที่สนามแพทริอ็อต คัน

ดราบากา เวลา 20.00 น./วันที่ 8 กรกฎาคม พบบรูไน ที่สนาม               

แพทริอ็อต คันดราบากา เวลา 17.00 น. และวันที่ 10 กรกฎาคม 

พบเวียดนาม ที่สนามมัดยา เสนายัน เวลา 20.00 น.

ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม และรอบ

ชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่สนามแพทริอ็อต คัน

ดราบากา

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U19 ณ ปัจจุบัน ยังไม่มี

สถานีโทรทัศน์ช่องใดบรรลุข้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายใน

ประเทศไทย.

นิโกลา โยคิช ซูเปอร์สตาร์จากเซอร์เบีย 

ต่อสัญญา 5 ปี มูลค่า 264 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 9,390 ล้านบาท กับ

เดนเวอร์ นักเก็ตส์ เป็นสัญญามูลค่ามาก

ที่สุดในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอ.

ไตรกีฬา‘CIMB’การลงทุนกับสุขภาพ

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, 

นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธาน

กรรมการบริหาร พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก

(Credit Badminton Photo)

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซียหัวหน้าผู้ฝึกสอน
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10 บันเทิงเทศ

ชวงนี้ในประเทศของเรามีผลไมนานาชนิดออกมาใหไดชิม

ไดกินมากมายครับ แตละอยางก็มีรสชาติแตกตางกันไป แตที่มี

รสชาติอรอยจนเล� องลือไปทั่วโลก ไดรับสมญานามวา ราชาแหง

ผลไม ก็คงจะหนีไมพน ทุเรียน

ทุเรียนในประเทศเรามีมากมายหลายพันธุ ที่สําคัญคือ 

ปจจุบันสามารถปลูกไดทุกจังหวัดทั่วประเทศ แตก็จะมีรสชาติ    

แตกตางกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศแตละแหง

ทุเรียนที่จะแนะนําให

ตองไปชิมใหไดในวันนี้เปน

ทุเรียนที่มีช� อเสียงโดงดังติด

อันดับตนๆ ของประเทศไทย 

คือ ทุเรียนดินภูเขาไฟ จาก

จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปน

ทุเรียนที่ ไดรับทะเบียนสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตรจาก                   

กรมทรัพยสินทางปญญา   

ไดรับตราสัญลักษณ GI เพ� อ

รับรองวาเปนสินคาที่มาจาก

แหลงภูมิศาสตรที่ไดรับขึ้น

ทะเบียนไว โดยตองปฏิบัติ

ตามคูมือและแผนการควบคุม

อยางเครงครัด

ทุเรียนจากดินภูเขาไฟที่มีปลูกกันมากในหมูบานซําตารมย 

อําเภอกันทรลักษณ นั้น นับเปนหมูบานแรกๆ และยังมีปลูกที่

อําเภอขุนหาญ อําเภอศรีรัตนะ ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทุเรียนมี

รสชาติอรอยมากนั้น ก็มาจาก ดิน ครับ รวมทั้งยังมีภูมิประเทศ

เปนที่ราบสูงสลับทุงนามีทั้งภูเขา ปาไมและยังเปนตนกําเนิดของ

แมน้ําหลายสาย โดยเฉพาะดินนั้นเปนดินจากหินลาวาโบราณ

ที่ขึ้นมาเย็นตัวอยางรวดเร็วบนพื้นผิวโลกแลวผุพังทับถมกันมา

นานในปริมาณสูง เม� อนําทุเรียนไปปลูกจึงไดผลดีมาก โดยจะมี

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ คือ เนื้อแหง เนื้อเยอะ กรอบ และนุม

เหนียว ไมแฉะติดมือ มีเสนใยละเอียด รสชาติอรอยมาก

ถาอยากจะชิมรสชาติความอรอยของทุเรียนจากดินภูเขาไฟ

ก็ไมตองเดินทางไปไกลถึงจังหวัดศรีสะเกษแลวครับ (คาน้ํามัน

แพงมาก) เพราะคุณกัญจณ และคุณอรณษา (เอะ) เครือแกว 

สองคูขวัญ เจาของรานสมตําคุณกัญจณ ซึ่งเปนชาวบานจากหมู

บานซําตารมย ตนกําเนิดทุเรียนภูเขาไฟไดเดินทางเขามาประกอบ

อาชีพในกรุงเทพฯ จนประสบความสําเร็จ

เปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มขายไกยาง-

สมตํา จนไดเขาแขงขันสมตําชิงแชมป

ประเทศไทยที่จัดขึ้นบริเวณทองสนาม

หลวง ผลปรากฏวาไดรับรางวัลชนะเลิศ 

รวมทั้งคุณกัญจณยังไดเขาแขงขันจนได

รับรางวัลชนะเลิศทั้งไกยางและตมยํากุง

อีกดวย 

แคน้ันยังไมพอรานสมตําคุณกัญจณ

ยังไดรับรางวัลระดับโลก มิชลินไกด ทั้ง 

มิชลินไกดระดับเพลท และ มิชลินไกด 

ระดับบิบกูรมองต ถึง 4 ปซอน คุณกัญจณ                                                  

ไดนําทุเรียนจากบานญาติพี่ๆ นองๆ จาก

หมูบานซําตารมยมาขายที่รานสมตํา

คุณกัญจณ สุขุมวิท 101/1 นอกจาก

จะใหลูกคาไดชิมทุเรียนอรอยๆ แลว ยังไดชวยเหลือชาวบานอีก

ดวย โดยลูกคาจะซื้อทุเรียนทั้งลูกก็มีบริการแกะใสกลองใหอยาง

สวยงามในราคากิโลกรัมละ 350 บาท แตถาอยากจะกินใหไดรู

รสชาติที่รานวาทุเรียนจากดินภูเขาไฟมีรสชาติอรอยอยางไร คุณ

กัญจณและคุณเอะ สองคูขวัญ ไดนําทุเรียนภูเขาไฟคัดเอาแตระ

ดับพรีเมี่ยมมาขายในแบบบุฟเฟตใหไดกินกันอยางไมอั้น จะเลือก

ชิมเนื้อทุเรียนขนาดใดก็ได ทั้งแบบกรอบๆ กรอบนอกนุมใน หรือ

สุกกําลังดี ตามใจชอบ และในบุฟเฟตนี้ก็ยังมีเบเกอรี่สุดหรู ทั้ง

ครัวซองต ทิรามิสุทุเรียน ทารตครีมชีสทุเรียน เคกทุเรียน รวมทั้ง

ของหวานขายดีประจําราน เชน ขาวเหนียวมะมวง ขาวเหนียว

น้ํากะทิทุเรียน ทับทิมกรอบ ลอดชอง ตบทายดวยไอศกรีมทุเรียน

ภูเขาไฟและสมูทตี้ทุเรียน ใหไดชิมทุกอยางอยางไมอั้น ในเวลา                                                                         

1 ชั่วโมง 30 นาที โดยคิดราคาทานละ 699 บาท ครับ รับประกัน

ไดวาจะอ่ิมแบบอรอยจนลุกจากท่ีน่ังแทบจะไมข้ึนเชียว ขอกระซิบ

นิดวาขากลับซื้อทุเรียนใหพนักงานแกะใสกลองกลับไปฝากผูที่

เคารพนับถือก็จะเปนที่ประทับใจคนรับฝากนานเทานานเชียวครับ 

ที่สําคัญคือ โปรโมชั่นนี้จัดเพียงแคทุเรียนภูเขาไฟ

หมดเทานั้นครับ

แตอยาลืมเชียวนะครับวารานสมตําคุณ

กัญจณนั้นอาหารอรอย บริการดี สถานที่สะอาด

สะอาน ราคาไมแพง จนไดรับรางวัลจากมิชลิน

ไกดทั้งระดับ มิชลินเพลท และบิบกูรมองต ถึง 

4 ปซอน เพราะฉะนั้นอาหารอรอยๆ ที่ขึ้นช� อ

ของรานที่มิชลินไกดแนะนําคือ คอหมูยางน้ํา

ผึ้ง ไกยางหนังกรอบ ยํากุงฟ ูนั้น รวมทั้ง สมตํา

มะพราวออน เมนูโปรดของผมเอง นั้นถายังมี

พื้นที่ในทองเหลือจากกินบุฟเฟตทุเรียนแลว ลอง

สั่งมาชิมสักจาน ก็จะไดรูรสชาติอาหารอรอยจาก

ฝมือระดับแชมปวาเปนอยางไรครับ

ชิมบุฟเฟตทุเรียนดินภูเขาไฟ
เกรดพรีเมียม by คูขวัญ อรอย ที่ 
รานสมตําคุณกัญจณ 

ถนนสุขุมวิทซอย101/1

ช� อราน สมตําคุณกัญจณ

เจาของ คุณกัญจณ-อรณษา เครือแกว

สถานท่ี ถนนสุขุมวิท 101/1 จากถนนสุขุมวิท เล้ียวเขาซอยสุขุมวิท 101/1 ไปจนถึงซอยวชิรธรรมสาธิต 23 

เล้ียวซายเขาซอยประมาณ 200 เมตร จะผานรานอยูขวามือ เปดบริการต้ังแตเวลา 10.00-23.00 น.โทรศัพท 06-2824-

6292,09-9195-2652

พอล รัดด์ นักแสดงชาวอเมริกัน

ที่หลายคนน่าจะยังจำาได้ดีจาก  

Ant-Man ซึ่งออกมา 2 ภาค รวม

ไปถึง Captain America: Civil War 

และ Avengers: Endgame หลัง

จากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกทั้งทีวี 

ซีรีส์ และแอนิเมชัน แต่ขณะ

เดียวกันก็ได้ลงทุนใน Rhinebeck 

ร้านขายขนมหวานร้านหนึ่งในนิว 

ยอร์ก ร่วมกับเจฟฟรีย์ ดีน มอร์แกน 

และฮิลารีย์ เบอร์ตัน มานานกว่า 

7 ปีแล้ว

มอร์แกน วัย 56, เบอร์ตัน 39, 

พอล รัดด์ 53 และภรรยาของเขา จู

ลี แยเกอร์ ลงทุนในสถานประกอบ

การแห่งนี้ในเดือนธันวาคม ปี 2014 

หลังจากที่ ไอรา กุตเนอร์ เจ้าของ

เดิมของร้านเสียชีวิตอย่างกะทันหัน 

8 เดือนก่อนหน้านั้น

รัดด์กล่าวว่า เขาได้รับแรง

บันดาลใจในการลงทุนจากความ

ผูกพันในพื้นที่

“หนึ่ ง ในสิ่ งที่ สำ าคัญที่สุดที่

มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสได้คือ การ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และรู้สึกมี

ความเชื่อมโยงกับที่ที่คุณอยู่อาศัยกับ

คนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ที่นั่น โดยเฉพาะ

ในงานอย่างของผม” รัดด์กล่าว

รัดด์บอกด้วยว่า สิ่งที่ดีที่สุด

ของการได้เป็นเจ้าของร้านแคนดี้

ช็อป คือการได้ขนมหวานวันหยุดที่

ผมชอบในเดือนมิถุนายน”.

NBI12 (เอ็นบี ไอ 12) จัดการอบรมค่ายเยาวชน

สร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” (เอ็นบีไอ-ยูธ 

แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาค

กลาง เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” 

เสริมความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ

นายชัยวัฒน์ ทองคำาคูณ ประธานนักศึกษา

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 

ที่ 12 ในฐานะประธานคณะทำางาน เปิดเผยว่า 

คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการ

สร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 สถาบันการสร้างชาติ  

(Nation-Building Institute) หรือ NBI12 (เอ็นบีไอ 12) 

ได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “NBI-Youth Camp#11” 

(เอ็นบีไอ-ยูธ แคมป์ #11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 

17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, 

ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, 

เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, 

สระบุรี, สิงห์บุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง 

“โดยตั้งเป้าอบรมโครงการนี้ให้แก่เยาวชน 

1,050 คนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง โดยเริ่มต้นที่

หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นที่แรกไปแล้ว

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้ง

นี้จะผ่านรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ 

Facebook Live รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้น่า

จะมากกว่า 1,500 คน”

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธาน

สถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ 

กล่าวว่า “ผมเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนคือการให้

ความสำาคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติ

บ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความ

คิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการ

เตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน

องค์กรที่เกี่ยวข้องสังคม และประเทศชาติ”.

อบรมเอ็นบีไอ12

จัดค่ายเยาวชน

เด็ก17จังหวัด

‘พอล รัดด์’ซุ่มลงทุนร้านแคนดี้มากว่า7ปี

ดีพีเวิลด์ทัวร์จับมือพีจีเอทัวร์ 

เสริมความแกร่งกันแบบระยะยาว
พี เวิลด์ ทัวร์ และพีจีเอทัวร์ ผนึกกำาลังบูรณาการความ

แข็งแกร่งของสองทัวร์ ประกาศความร่วมมือระยะยาว 13 ปี 

เพิ่มเวทีการแข่งขันพร้อมเงินรางวัล และเพิ่มโอกาสให้กับนัก

กอล์ฟทั่วโลกลุ้นคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในพีจีเอทัวร์

การขยายความร่วมมือครั้งสำาคัญดังกล่าวมีผลไปจนถึงปี 

ค.ศ.2035 ซึ่งถือเป็นการตอ่ยอดการเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ของทั้งสอง

ทัวร์ ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 และได้เห็นการจัดการ

แข่งขันร่วมกันระหว่างสองทัวร์มาแล้ว 3 รายการ ได้แก่ รายการเจเน

ซิส สกอตติช โอเพ่น ในดีพี เวิลด์ ทัวร์ รายการบาร์บาซอล แชมเปียน

ชิพ และบาร์ราคูดา แชมเปียนชิพ ในพีจีเอทัวร์

ขณะเดียวกัน ดีพี เวิลด์ ทัวร์ ยังได้ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน

รายใหม่เพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น เจเนซิส และฮอริซอน รวมถึงพันธมิตร

รายใหม่ของทัวร์อย่าง บริษัท ฟอร์ติเน็ต และเวลโลซิตี้ โกลบอล           

การร่วมมือกันของทั้งสองทัวร์ไม่เพียงขับเคลื่อนในเรื่องของการเพิ่ม

เงินรางวัลและการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลดีต่อสมาชิกในทัวร์ แต่

ยังสร้างโอกาสสำาคัญให้กับนักกอล์ฟของทั้งสองทัวร์ในอนาคตด้วยเช่นกัน           

สำาหรับความร่วมมือครั้งใหม่ในรูปแบบจอยต์เวนเจอร์ (joint 

venture) ในครั้งนี้ พีจีเอทัวร์จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ในบริษัท

ยูโรเปี้ยน ทัวร์ โปรดักชันส์ (European Tour Productions) จาก 15 

เปอร์เซ็นต์เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และประสานความร่วมมือในการจัดการ

แข่งขันดีพี เวิลด์ ทัวร์ ทั่วโลก           

ส่วนดีพี เวิลด์ ทัวร์ การันตีจะมีการเพิ่มจำานวนเงินรางวัลรวม

ทุกปีสำาหรับสมาชิกของทวัร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีจำานวนสูงกว่าเงิน

รางวัลรวมในปี 2022 ที่ได้ประกาศแจ้งไป

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา           

คีธ เพลลีย์ ประธานบริหารของ 

ดีพี เวิลด์ ทัวร์ กล่าวว่า “การต่อยอดความ

สำาเร็จพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเราและ 

พีจีเอทัวร์ในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วม

มือและเป็นความก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำามา

ตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยยก

ระดับกีฬากอล์ฟอาชีพชายของทั้งสองทัวร์ที่

ประสบความสำาเร็จมาตลอดระยะเวลากว่า 

50 ปี ผมเชื่อมั่นว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็น

สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสำาหรับทัวร์ของเรา 

สำาหรับนักกอล์ฟในทัวร์ แฟนกีฬากอล์ฟ 

และเกมการแข่งขันกอล์ฟโดยรวม โดยทั้ง

สองทัวร์ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และการประกาศ

ความร่วมมือครั้งใหม่ในวันนี้จะช่วยสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองทัวร์ เพื่อมอบ

สิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับสมาชิกในทัวร์ของเรา”

ด้านเจย์ โมนาฮาน ประธานบริหาร

ของพีจีเอทัวร์ กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์กับยูโรเปี้ยนทัวร์ กรุ๊ป แสดงให้

เห็นชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นการร่วม

มือที่ทรงพลังสำาหรับทั้งสองทัวร์ และเรา

รู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ประกาศ

ขยายความร่วมมือครั้งสำาคัญในวันนี้ ซึ่ง

เราจะยังคงทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟทั่วโลก และ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อมอบความสนุกสนาน 

และเกมกอล์ฟน่าตื่นตาตื่นใจสำาหรับแฟน

กีฬากอล์ฟทั่วโลก ในนามของพีจีเอทัวร์ ผม

ต้องให้เครดิตกับคีธ เพลลีย์ และทีมงาน 

ยูโรเปี้ยนทัวร์ กรุ๊ป สำาหรับความมุ่งมั่น

ทุ่มเทเพื่อให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้”.

interthaipost69@gmail.com

ดี

คีธ เพลลีย์

เจย์ โมนาฮาน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
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11บันเทิงไทย

ตรียมสรางปรากฏการณรักครั้งใหมพรอม

กันทั่วสยาม เม� อจีดีเอชรวมกับบรอดคาซท 

ไทย เทเลวิชั่น จัดงานแถลงขาวภาพยนตร

รวมทุนฟอรมใหญ บุพเพสันนิวาส 2 กํากับ

โดยปง-อดิสรณ ตรีสิริเกษม นําแสดงโดยโปป-

ธนวรรธน วรรธนะภูติ และเบลลา-ราณี แคมเปน 

งานนี้ถือเปนการรวมตัวครั้งสําคัญของเซเลบแหง

รัตนโกสินทร นําทีมโดยไอซ พาริส, กิ๊ก สุวัจนี, 

ปุกกี้ ปวีณนุช, บอบบี้ นิมิตร, นน ชานน ฯลฯ 

รวมดวยจินา โอสถศิลป ประธานเจาหนาที่

บริหาร GDH, อรุโณชา ภาณุพันธุ กรรมการ

ผูจัดการ บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น พรอมดวย

ทีมผูบริหารและนักแสดงตางพรอมใจกันแตงกาย

ดวยชุดไทยมารวมงาน และรวมถายภาพกันอยาง

พรอมเพรียง ณ ควอเทียร แกลอรี่ ชั้น M ศูนยการ

คาดิ เอ็มควอเทียร โดยมีโอปอล-ปาณิสรา อารยะ

สกุล รับหนาที่พิธีกร 

โดยเบลลา ราณี เผยวา “บอกเลยวาสนุก

มากคะ ดวยความที่เลาเร� องชาติภพใหม แตเบล

คิดวาคนดูน�าจะชอบ เพราะคาแรกเตอรของเกสร 

ตัวละครที่เบลเลน เปนสาวมั่น หัวสมัยใหม ไม

เช� อเร� องบุพเพสันนิวาส ถามางมงาย มาคลั่งรัก 

มาจีบอะไรไมเขาทา เราก็ปดตกหมด ซึ่งมันก็จะ

เปนเคมีอีกแบบ ซึ่งเอื้อกับการใสความโรแมนติก

คอมิดีมาก ตอนเขาฉากกับพี่โปบก็คือสนุกมากคะ 

อารมณแบบเธอหยอด ชั้นสวน เธอชง ชั้นตบ 

อะไรแบบนี้เลยคะ” ภาพยนตรบุพเพสันนิวาส 2 

เตรียมออกเดินทางขามภพพรอมกันทั่วสยาม 

28 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร.

‘โปป-เบลลา’นําทีมรวมแถลงขาว

เตรียมสรางปรากฏการณรักครั้งใหม

‘โปป-เบลลา’นําทีมรวมแถลงขาว

เตรียมสรางปรากฏการณรักครั้งใหม

เ

SM True ผูจัดคอนเสิรตอยางเปน

ทางการในประเทศไทยของศิลปน SM 

Entertainment ประกาศการเริ่มตนจัด

คอนเสิรตออฟไลนแบบไมเวนที่นั่ง หลัง

จากรอคอยกันมานานกวา 2 ป 7 เดือน 

กับตํานานของเค-ปอป SUPER JUNIOR 

ในคอนเสิรต SUPER JUNIOR WORLD 

TOUR-SUPER SHOW 9 : ROAD in 

BANGKOK ทั้งหมด 2 รอบการแสดง

ในวันเสารที่ 30 (เวลา 18.00 น.) และ

อาทิตยที่ 31 (เวลา 16.00 น.) กรกฎาคม 2565 

ณ อิมแพ็ค อารีน�า เมืองทองธานี

SUPER JUNIOR ถือเปนหนึ่ง

ในศิลปนผูบุกเบิกกระแสเกาหลี กับการ

โลดแลนสรางอิทธิพลในวงการบันเทิง

มาอยางยาวนานกวา 18 ป 

โดยพวกเขาไดสรางสรรคผล

งานอันโดงดังมากมาย และ

กําลังจะกลับมาสรางความ

ฮือฮาอีกครั้งดวยอัลบั้มเต็ม

ชุดที่ 11 Vol.1 The Road : 

Keep on Going ซึ่งมีกําหนด

ปลอยในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ 

นอกจากนี้พวกเขายังไดเดิน

ทางไปพบกับแฟนคลับทั่วโลก

อยางตอเน� อง ผานแบรนด

คอนเสิรตเวิลดทัวรสุดยิ่ ง

ใหญอยาง SUPER SHOW ที่

เริ่มตนในป 2551 และจัด

ขึ้นมาแลวกวา 150 รอบใน 

30 เมืองทั่วโลก รวมผูชมกวา 

2 ลานคน 

สําหรับคอนเสิรตครั้ง

ที่ 9 นี้ ใชช� อวา ROAD ส� อ

ถึงจุดเริ่มตนของการเดินทาง

ครั้งใหมพรอมกับบทเพลงที่

จะคอยสองแสงสวางบนเสนทางของทุก

คน การรอคอยกําลังจะสิ้นสุดลง เตรียม

ตัวซื้อบัตรกันใหพรอม รอบสมาชิก SM True

MEMBERSHIP ในวันเสารที่ 9 กรกฎาคม 

2565 เวลา 11.00-12.00 น.เทานั้น 

สิ้นสุดการรอคอย2ป7เดือน

กับคอนเสิรต‘SUPER SHOW9’

และรอบปกติสําหรับคนทั่วไปในวันอาทิตยที่ 

10 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.เปนตนไป 

ทางเคานเตอรเซอรวิสในราน 7-Eleven หรือ

รานคาที่มีสัญลักษณเคานเตอรเซอรวิสทุก

สาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต allticket.

com/event/SUPERSHOW9

ขึ้นแทนเปนพระเอกนําครั้งแรกสําหรับบุน-

นพณัฐ กันทะชัย ในซีรีส EVEN SUN ฉันนี่แหละ

นายอาทิตย ที่งานนี้ ไมไดมาคนเดียว แตยังพา

คูจิ้นสุดฮอตอยาง เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ มา

ทํางานดวยกันอีกครั้ง โดยหนุมบุนที่รับบทนาย

หัวอาทิตย ยอมรับวาซีรีสเร� องนี้ถือเปนโจทย

ยาก เพราะเจอคาแรกเตอรแบบไกลตัว ดีที่ ได

ผูกํากับอยางออด-บัณฑิต ทองดี ชวยตีความจึง

ทําใหเลนไดงายขึ้น

“ผมรับบทเปนนายหัวอาทิตยครับ เปน

คนที่มีมาด สุขุม พูดนอย จนบางทีดูเหมือนเปน

คนดุ แตลึกๆ เปนคนจิตใจดี ชอบชวยเหลือคน 

จะเปนนายหัวที่เปนที่รักของลูกนอง ซึ่งคาแรก

เตอรของอาทิตยกับตัวบุนถือวาหางไกลกันมาก 

ตัวผมไมใชคนที่จะนิ่งหรือเงียบขนาดนั้น เวลา

เลนก็ตองคอยถามผูกํากับ (ออด-บัณฑิต ทองดี) 

วาพี่เขาตีความบทอาทิตยไปแบบไหน อยากให

ผมเลนประมาณไหน อารมณแบบนี้ดีมั้ย พี่เขา

ก็จะคอยชวยตบๆ ใหเพ� อหาจุดตรงกลาง ทําให

ผมเขาใจทิศทางการเลนมากขึ้น

พอไดอานบท ผมคอนขางเปนกังวลและ

‘บุน นพณัฐ’ขึ้นแทนพระเอกนํา

รับกดดันบทบาท‘นายหัวอาทิตย’

กดดันมากเหมือนกัน อาทิตยเปนตัวละครที่บุนไมเคยเลนมากอน และ

ยิ่งนิสัยคนละขั้วเลยก็ตองพยายามทําความเขาใจในแตละบทและแตละ

เหตุการณวาวันนี้ตองเลนแบบไหน วันนี้จะตองคุมโทน ซีนนี้ถายกอน 

แตในเร� องอาจจะเปนเหตุการณที่อยูเกือบทายๆ ใกลจบ ก็ตองมีสมาธิ

ใหมาก เพราะอารมณของตัวละครจะมีมิติมากๆ แลวในซีรีสจะเปนคน

ที่อารมณขึ้นๆ ลงๆ มาก แตวาจะเปนกับซัน (เปรม วรุศ) แคคนเดียว 

เหมือนเจอกันครั้งแรกก็อยากแกลงเขา อยากจะหยั่งเชิงดูวาซันเปนคน

ยังไง แตรับรองวาสนุกแน�นอนครับ”.

ไฟวสตาร โปรดักชั่น สงภาพยนตรแนวแอก

ชัน-ทริลเลอร ลุนระทึกอยาง แมมดมือสังหาร 

The Witch: Part 2. The Other One (เดอะ วิทช: 

พารท 2 ดิ อาเธอร วัน) ภาพยนตรสัญชาติเกาหล ี

ที่ทุมสรางมหาศาลควาตัวนักแสดงแถวหนาอยาง 

อี จงซอก, คิม ดามี, พัค อึนบิน, ซอ อึนซู, จิน 

กู, ซอง ยูบิน, โจ มินซู และชิน ชีอา กํากับภาพ

ยนตร โดยพัค ฮุนจอง ชมพรอมกันทั่วประเทศได

ในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร 

อี จงซอก เผยถึงการทํางานครั้งนี้วา 

“ความทาทายของบทหนังเร� องนี้ที่ผมโดดลงมา

รับแสดง คือมันมีมากกวาความทาทายในการ

พลิกบทบาทที่เคยแสดงมา ความคลุมเครือของ

บทนี้มันมีเสน�หที่รายกาจแอบซอนอยู ผมถือวา

เปนหนังที่ผมประทับใจมากอีกเร� อง The Witch: 

Part 2. The Other One เปนผลงานเร� องแรกหลัง

จากที่ผมไดปลดประจําการจากกรมทหาร และ

ผมไดกลับมารวมงานกับผูกํากับพัคในรอบ 5 ป

หลังจากเร� อง V.I.P. ในหนังเร� องนี้ผมรับบทเปน 

Jang (จาง) คือหนึ่งในผูบริหารและกรรมการผู

จัดการของอารค วัน ณ ดาตั้ม พอยท  

สวนดานงานสราง ดวยความที่หนังเร� อง

นี้มีฉากแอกชันเดือด ทําใหสถานที่ถายทําและ

งานสรางซีนแอกชันทุกคนตองทํางานหนัก

เปนรอยเทา การตอสูแบบฉับไว รวดเร็ว จึง

เป็นเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้ จะเห็นได้จาก

‘อีจงซอก’เปดปฏิบัติการลาหัว

ในหนังแอกชัน‘แมมดมือสังหาร’

ตัวละครไดวิ่งไตผนังและกระโดดขึ้นไปบน

เพดาน เร� องความแมนยําในรายละเอียด

ของแตละฉาก เราพลาดไมไดแมแตนาที

เดียว ผูกํากับวางซีเควนซแอกชันไวอยาง

ดุเดือดมาก ผสมผสานงานวิชวลเอฟเฟกต

และสเปเชียลเอฟเฟกตที่ตองสะกดสายตา

ผูชมใหอยูหมัด อยากฝากใหแฟนๆ คนไทย

ไปดูหนังเร� องนี้กันนะครับ มาชวยเปนกําลัง

ใจใหผมดวย”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายเลอศักด์ิ ไทยแท กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสดท่ีไดจากการขายทอดตลาด รถยนตย่ีหอ

ฮอนดา สีนํ้าตาล หมายเลขทะเบียน กย-๑๗๑๙ 

ภูเก็ต       

- นายเลอศักด์ิ 

ไทยแท

๔๗๑,๙๗๘.๙๙ 

บาท(ณ วันท่ี๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔๗๑,๙๗๘.๙๙ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม� นหน่ึงพัน

เการอยเจ็ดสิบแปดบาทเกาสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายรายนายเลอศักดิ์ ไทยแท กับพวก

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)

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!!

NSI นําสินประกันภัย รั้งทําเนียบ บริษัทยั่งยืน ติดอันดับหุน ESG100 เปนปที่ 8 ติดตอกัน

     สมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผูอํานวยการ และวรวัจน เจริญชัยพงศ กรรมการรองกรรมการ

ผูอํานวยการ บริษัท นําสินประกันภัย (NSI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company 

ประจําป 2565 จากดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน ในฐานะเปนบริษัท

ที่มีการดําเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุมธุรกิจการ

เงิน (Financials) และยังเปนบริษัทที่เขาอยูในทําเนียบ ESG100 เปนปที่ 8 ติดตอกัน (พ.ศ.

2558-2565)

GPSC ผนึกความรวมมือ PEA จัดหาพลังงาน-ธุรกิจที่เกี่ยวเน� อง     รสยา เธียรวรรณ 

รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ หรือ GPSC 

แกนนํานวัตกรรมธุรกิจไฟฟา กลุม ปตท. รวมกับ ภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผูวาการการไฟฟา

สวนภูมิภาค หรือ PEA ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การแสวงหาโอกาสรวมกันใน

การเปนผูจัดหาพลังงานและดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเน� อง” เพ� อรวมมือจัดหาพลังงานทั้งจาก

พลังงานฟอสซิล (Fossil) และจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในโครงการซื้อ

ขายพลังงานไฟฟาผานระบบโครงการของ PEA รวมถึงศึกษาการลงทุนรวมกันระหวาง PEA 

กับ GPSC และบริษัทในเครือเพ� อรองรับการดําเนินธุรกิจการใหบริการอ� นๆ เชน การซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) Energy Attributed Certificates (EACs) 

หรือ Carbon Credits รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเน� องเพ� อรองรับการเปนผู ใหบริการผาน

แพลตฟอรม พิธีดังกลาวจัดขึ้น ณ หองประชุมรัตนโกสินทร ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟา

สวนภูมิภาค สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร

โครงการความรวมมือ คลินิกแกหนี้ by SAM x EGAT    โครงการคลินิกแกหนี้ by 

SAM ลงนามความรวมมือ (MOU) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือ 

EGAT ในโครงการ “ความรวมมือคลินิกแกหนี้ by SAM x EGAT” โดยมีวัตถุประสงคเพ� อ

ใหความรูทางการเงินและใหคําปรึกษาดานจัดการหนี้สินแกพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีสุวัธนา รัศมีโรจนวงศ ผูบริหาร “โครงการคลินิกแกหนี้ by SAM”  

รวมเสวนากับปรารถนา โกยทอง ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคการ กฟผ. 

เร� อง “การบริหารการเงินสวนบุคคล” พรอมนําทีมวิทยากร “โครงการคลินิกแกหนี้ by SAM” 

อบรมใหความรูในหัวขอ “การบริหารการเงิน การบริหารจัดการหน้ี และรายละเอียดโครงการ

คลินิกแกหนี้” โดยถายทอดสดผานชองทางออนไลน ไปยังพนักงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ณ 

สํานักงานใหญ กฟผ. จ.นนทบุรี 

วิภา อัมพุช ผูอํานวยการใหญบริหาร

สินคา บีเทรนด บริษัท เดอะมอลล กรุป 

จํากัด จัดงาน “บีเทรนด แก็ดเจ็ท เพลยกราวน” 

ภายใตคอนเซ็ปต “LET'S PLAY” ชวนเปด

ประสบการณทองโลกเทคโนโลยี ผานหลาก

หลายไอเทมสินคาอินเทรนดสุดล้ํา การันตี

คุณภาพจากแบรนดดังระดับโลก ทั้งอุปกรณ

ไอที, แกดเจ็ท, เคร� องเขียนรวมถึงของขวัญ

และอุปกรณตกแตงหลากสไตล งานจัดตั้งแต

วันท่ี 23 มิถุนายน – 31 สิงหาคม ท่ี BETREND 

เดอะมอลล และเดอะมอลล ไลฟสโตรทุก

สาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารท

เมนทสโตร 

คอหนังรองวาวหนักมาก “ShopeePay” 

(ชอปปเพย) ผู ใหบริการดานการชําระเงิน

ผาน Mobile Wallet แบบครบวงจรบนชอปป 

จัดใหญ สงดีลซื้อตั๋วหนัง แลกซื้อปอปคอรน 

ในราคาเพียง 1 บาท เพียงจองตั๋วผานฟเจอร 

‘ชอปป อีเซอรวิส’ ฟเจอรผูชวยจายเงินบน

แอปฯ ชอปป พรอมชวนชอปสินคาลิขสิทธิ์

แทจากภาพยนตรสุดอินเทรนดสงตรงจาก

คายมารเวลและยูนิเวอรแซลในราคาพิเศษ

ที่เหลาสาวกไมควรพลาด ตอนรับแคมเปญ 

“Shopee 7.7 Free Shipping Marathon” 

สงฟรี* ไมหยุด คุมฉุดไมอยู ตั้งแตวันที่ 30 

มิถุนายน -7 กรกฏาคม 2565 นี้

HERB CARE ฉลองเปดสาขาใหมที่ 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร จัดเต็มโปรโมช่ัน 

ซื้อ 2 แถม 1 ตลอดเดือนกรกฏาคม หากช� น

ชอบผลิตภัณฑเพ� อสุขภาพ สปาและความงาม

จากวัตถุดิบธรรมชาติ พืชสมุนไพรไทย 

หามพลาดแวะมาชอปฟน ๆ กันไดที่ ชั้น 3 

โซน B รานเปดอยางเปนทางการวันศุกรที่ 

1 กรกฎาคมนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร (MBK 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

CENTER) ศูนยกลางการใชชีวิตคูล ๆ แหลง

รวมความพิเศษที่หลากหลายเขาถึงทุกไลฟ

สไตล และเตรียมพบประสบการณใหม ๆ 

อยางตอเน� อง โดยสามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวรายละเอียดร้านค้าเปิดใหม่ 

โปรโมชั่นตางๆ และกิจกรรมที่น�าสนใจไดที่ 

www.mbk-center.co.th และ www.facebook.

com/mbkcenterth

แอบไปสองงานสัมมนา Fostering 

the Future of Finance  เม� อวันกอนแอบ

ช� นชม พิธีกรกิตติมศักดิ์ อยาง พราว ลิ่มพงศ

พันธุ บิ๊กบอส Zipmex Group ไมได นอกจาก

จะรับหนาที่เปนผูดําเนินรายการพูดคุยอยาง

ถึงพริกถึงขิงแลว ยังใหความรูแบบเจาะลึก

เร� องการเงินและสินทรัพยดิจิทัลอยางเขาใจ 

แถมงานนี้เจาตัว ยังไมมามือเปลา แตเตรียม 

NFT คอลเล็กชันพิเศษ HCT Bubblebear ที่

ส่ังออกแบบกวา 10 แบบ มาแจกผูเขารวมดวย 

แหม…สมกั บ เป นที่ ป รึ กษาการลงทุ น

สินทรัพยดิจิทัลจริงๆ

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมช่ันเอาใจสายถ่ัวเพ� อสุขภาพ 

ลดราคาสุดคุมไปกับถั่วหลากหลายชนิด

รสชาติยอดนิยม ไดแก ซันคิสท พิสทาชิโออบ, 

พิสทาชิโออบเกลือ ขนาด 454 กรัม ซันคิสท 

ถั่วรวมอบเกลือรสเค็มนอย และอัลมอนดอบ

เกลือรสเค็มนอย ในขนาด 400 กรัม ราคา

พิเศษเพียง 282 บาทเทานั้น ปกติราคา 320 

บาท โดยสามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้

ไดแลว ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม  

ที่วิลลา มารเก็ตทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ โทร.0-2813-0954-5 

ศูนยการคา แพลทินัม ชวนชอปชิลชิม 

อิ่มอรอย กับเมนูอาหารคาวหวานและเคร� อง

ด� มมากมาย ในงาน Colorful Market พบกับ

รานเดนสไตลไทยสตรีทฟูด มากกวา 50 ราน 

อาทิ ขาวมันไก ตมแซบ ขาวผัดตมยําซีฟูด 

ปงยางซีฟูด มะพราวน้ําหอม 

ผลไมไทย อีกทั้งยังมีสินคา

แฟชั่นทํามือ อาทิ กระเปา

ตอกหมุด เคร� องประดับ Hand 

Made และรานเดนแบรนดดารา 

“พริกทอดกรอบคั่วงา น้ําพริก

รสเด็ด” โดยคุณโก ธีรศักดิ์ 

ตลอดจนรานคาอ� นๆ ท่ีน�าสนใจ

อีกมากมาย โดยภายในงาน

ไดรับเกียรติ จากเหลาดารา 

ไดแก “ปุย” อรัญญา ประทุม

ทอง, คริสติน�า ปอป (มยุรา2) 

“จุบแจง” วิมลพันธ ชาลีจังหาญ 

มารวมชอปสนุกสนานสราง

สีสันในงานครั้งนี้

ศูนยการคา แพลทินัม ยกขบวนอาหารไทย-นาชาติแสนอรอย

ชวนชอปชิมในงาน Colorful Market และงาน Food Caravan ตั้งแตวันนี้ – 5 ก.ค. 65 นี้

นอกจากนี้ ทางศูนยฯ ขอเอาใจนักชิม

สายฟูดทรัค เชิญคุณรวมเช็คอิน ในงาน 

Food Caravan อ่ิมอรอย ในบรรยากาศสุดชิล 

เพลิดเพลินกับอาหารนานาชาติ อาทิ เบอรเกอร 

และพิซซาสไตลอิตาเลี่ยน ปงยางอิซากายะ

ในแบบญี่ปุน อาหารและผลไมยอดนิยม 

ตั้งแตวันนี้ - 5 กรกฏาคม ณ ลานกิจกรรม

ดานหนาศูนยการคา แพลทินัม

พิเศษ !!! ชวนชอปเพลินๆ กับโปรโมช่ัน

จอดรถฟรี 2 ชั่วโมง ตั้งแตวันนี้ – วันที่ 31 

กรกฎาคม ที่ ศูนยการคา แพลทินัม ติดตาม

อัพเดตรานคา เทรนดแฟชั่น และโปรโมชั่น

พิเศษ พรอมสิ่งตางๆ ที่น�าสนใจไดที่ FB: 

Platinum Fashion Mall แพลทินัม

เปดนิทรรศการแสดงภาพถาย "Our Moment in Mine” BY GUT THIANPATTHANAPOL          

       จิรันธนิน เธียรพัฒนพล เปดนิทรรศการภาพถายชุด "Our Moment in Mine” นําโดย

ภาพ “When Fish Fly” ที่ไดควารางวัล Gold Key จากงานประกวดภาพถายเวที Scholastic 

Art & Writing Awards 2022 สหรัฐอเมริกา เปดใหชมฟรีจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม หลังการ

จัดงานจะเปดใหรวมประมูลภาพเพ� อนํารายไดไมหักคาใชจายมอบให “มูลนิธิอุนใจ” โดยมี 

พิมพิ์ญาดา โฆษิตนันทพงศ, อุกฤษฎ ตั้งสืบกุล, ทวีพงษ ประทุมวงษ รวมงานดวย ณ Creator 

Hub, Madi BKK 

TIP ควา 2 รางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 3     ดร.ปราโมทย  วิบูลยกิจโชติ  

รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Smart 

Awards ครั้งที่ 3 ประเภทองคกรแหงนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Innovative Company Awards)  

จากการที่ทิพยประกันภัยเปนบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนําของประเทศไทย ที่ประกาศชัดเจน

ในการพัฒนาเปนผูนําดาน Digital Insurer และรางวัลประเภทผลิตภัณฑ ในสาขาสุดยอด

ผลิตภัณฑแหงป 2022 ซึ่งผลิตภัณฑประกันภัย TIP Rainbow ก็ไดรับรางวัลนี้มาอีกหนึ่ง

รางวัล สําหรับ TIP Rainbow โดย ทิพยประกันภัย เปนผลิตภัณฑประกันภัยที่ปลดล็อกทุกขอ

จํากัดของ LGBTQ+ และสงเสริมความหลากหลายความเทาเทียม เพ� อสรางพลังขับเคล� อนให

สังคมสมบูรณแบบอยางลงตัว โดยมี นายกฤชนนท  อัยยปญญา  เลขานุการรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี  ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท สุขุมวิท

สัตวเปนสิ่งมีชีวิต มีความคิดและมี

ความรูสึก มีความตองการแตกตางกันออกไป 

และรับรูถึงความเจ็บปวดไดเหมือนกับคน 

ปจจุบันยังมี #สัตวนับพันลานตัวที่ตองทุกข

ทรมานจาก #น้ํามือมนุษย #สิ่งแวดลอม นับ

วันยิ่งเส� อมถอย และ 

#โรคระบาด ครั้งตอไป

ดูจะใกลเขามามากขึ้น

ทุกที ทุกสิ่งลวนเช� อม

โยงกัน

องคกรพิทักษ

สัตวแหงโลก จึงเชิญชวน

ทานที่สนใจเปนสมัคร

อาสารวมเปลี่ยนโลก 

รวมกับองคกรพิทักษ

สัตวแหงโลก เพ� อเปน 

#กระบอกเสียง ให

สัตวตาง ๆ ลงมือแกไข

ปญหาเรงดวนให โลก

ใบนี้ เพ� อสรางการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด า น 

#สวัสดิภาพสัตว และ 

#ยุติการทารุณกรรมสัตว 

ชวนสมัคร “อาสาฮีโรพิทักษสัตว” รวมเปลี่ยนโลกกับองคกรพิทักษสัตวแหงโลก

ในประเทศไทยใหหมดไป ดวยการเขารวมเปน

#อาสาฮีโรพิทักษสัตว กับเรา สมัคร

ไดตั้งแต วันนี้ - 13 กรกฎาคมนี้ (รับจํานวน

จํากัด)

คุณสามารถเปน #อาสาฮีโรพิทักษ

สัตว กับเราได เพียงมี อายุ 18 ป ขึ้นไป มี

ความรู ความเขาใจ และพรอมเรียนรูเกี่ยว

กับงานปกปองสวัสดิภาพสัตวมีจิตอาสา

พรอมที่จะเสียสละเวลาเพ� อรวมงานรณรงค

มีทัศนคติดีเปดกวางและยอมรับความแตก

ต่างนอกจากนี้คุณจะได้รับการอบรมเรื่อง

สวัสดิภาพสัตวและพฤติกรรมตามธรรมชาติ

ของสัตว ไดลงพื้นจริงเพ� อเรียนรู เชน ศึกษา

ปางชางที่เปนมิตรหรือเยี่ยมชมฟารมสัตวที่มี

สวัสดิภาพสูง ตลอดจนประสบการณในการ

ทํางานรวมกับองคกรพิทักษสัตว ในระดับ

สากล ถาพรอมเปนอาสาฮีโรพิทักษสัตวแลว 

สมัครไดเลย รายละเอียดและสมัครไดที่ลิงค 

https://bit.ly/3aV0mWJ   
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ยานยนต

เบิกรองกิจกรรมวันแรกไปพรอมกับ

ความสําเร็จ สําหรับงาน Amazing Thailand 

Fireworks Festival 2022 @Hua Hin การ

แสดงพลุสุดยิ่งใหญ พรอมคอนเสิรตศิลปน

คืนแรก บี-พีรพัฒน เถรวอง, วง พาราด็อกซ 

และลิเก 2 เทพบุตร สุดท่ีรัก ซ่ึงเพียงคืนแรกได

รับความสนใจจากนักทองเที่ยวคนไทย และ

ชาวตางชาติมารวมกิจกรรมจํานวนมาก เรียก

ไดวาลนตระการตา ณ บริเวณชาดหาดทะเล

หัวดิน เขาตะเกียบ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

โดยพิธีเปดไดรับเกียรติจาก นางสาว

ฐาปนีย เกียรติไพบูลย รองผูวาการดานตลาด

ในประเทศ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

เปนประธานเปดงานการจัดกิจกรรม Amazing 

Thailand Firework Festival 2022 @Hua Hin 

ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

รวมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ เทศบาล

เมืองหัวหิน องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบ

คีรีขันธ และสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวหัวหิน-

ชะอํา ทามกลางความสนับสนุนจากนายอิศรา 

สถาปนเศรษฐ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) สํานักงานประจวบคีรีขัน 

และนางสาวชมพู มฤศโชติ ผูอํานวยการการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน

เพชรบุรี  ที่ใหเกียรติมารวมพิธีเปดงาน

นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย รอง

ผูวาการดานตลาดในประเทศ ททท. เปดเผยวา 

ททท. รวมกับหน�วยงานพันธมิตร ทั้งโรงแรม

ที่พัก สายการบิน รานคา รานอาหาร สวน

เริ่มแลว! กับงาน Amazing Thailand Fireworks Festival 2022 @Hua Hin

การแสดงพลุสุดยิ่งใหญ พรอมคอนเสิรตจากกองทัพศิลปน

ราชการ สมาคม และชมรมดานการทองเท่ียว

ตางๆ เพ� อผลักดันการเพ่ิมอัตราเฉล่ียการเขาพัก 

ของโรงแรมทั่วประเทศใหสูงกวารอยละ 55 

รวมถึงการเพ่ิมอัตราเฉล่ียการโดยสารเคร่ืองบิน 

เสนทางภายในประเทศ ใหสูงกวารอยละ 50 

ภายในสิ้นป 2565 ซึ่งเสนทางกรุงเทพฯ-

สมุทรสาคร -สมุทรสงคราม- เพชรบุ รี -

ประจวบคีรีขันธ เปนแหลงทองเที่ยวในชวง

วันหยุดสุดสัปดาหท่ีไดรับความนิยม โดยสราง

รายไดกวา 14,500-16,000 ลานบาท ในชวง

ครึ่งป 2565 และเพ� อตอยอดการตลาด ดวย 

“Event Marketing” รวมไปถึงนโยบายการ

เปดประเทศอยางเปนทางการ ททท. จึงจัด 

“กิจกรรม Amazing Thailand Firework Festival 

2022 @Hua Hin” เพ� อกระตุนการเดินทาง

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ตามแนวคิด “เที่ยว

เมืองไทย Amazing ยิ่งกวาเดิม” โดยการสง

มอบประสบการณการเดินทางที่น�าประทับใจ 

ซึ่งจะกระตุนใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทาง

นอกฤดูกาลทองเที่ยว ในชวงเดือนมิถุนายน - 

สิงหาคม 2565 ไดเปนอยางดี

งาน “Amazing Thailand Fireworks 

Festival 2022 @ Hua Hin” จัดขึ้น ณ บริเวณ

ริมหาด หัวดอน เขาตะเกียบ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม� อวันที่ 24 – 26 

มิถุนายน 2565 ที่ผานมา ภายใตมาตรฐาน 

Amazing Thailand Safety and Health 

Administration (SHA) ที่สามารถสรางความ

มั่นใจในสุขอนามัยใหกับนักทองเที่ยว โดย

ภายในงาน พบกับการแสดงพลุประกอบแสง-

สี-เสียงสุดตระการตา จํานวนกวา 1,777 นัด 

และการแสดงคอนเสิรต อาทิ บี พีระพัฒน, 

วงพาราด็อกซ และลิเกฮีโร, เดอะ พากินสัน, 

ซีดี กันตธีร, นอย วงพรู และบุรินทร 

บุญวิสุทธิ์ ,ศิลปนลูกทุง จะ นงผณี, กระแต-

กระตาย และเบิ้ล ปทุมราช อารสยาม  และ

กิจกรรมอ� นๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรม AR 

พากาวสูโลก METAVERSE การออกรานคา

และรานอาหารชุมชน จุดถายภาพ Landmark 

และการนวดเทาผอนคลายริมทะเล

ททท.คาดวาการจัดกิจกรรม Amazing 

Thailand Firework Festival 2022 @Hua Hin 

จะสามารถกระตุนการทองเที่ยว และสราง

รายไดใหกับผูประกอบการในพื้นที่ จากการ

เขาพักของนักทองเที่ยว รวมถึงสรางความ

สนุกสนานเพลิดเพลินใหกับนักทองเที่ยวที่เขา

รวมงานไดเปนอยางดี

นิสสัน มอเตอร ประเทศญ่ีปุนประกาศ

ความรวมมือกับ คริส แรมซีย นักผจญภัย

ชาวอังกฤษ ในภารกิจผจญภัยขับรถยนตไฟฟา 

100% จากข้ัวโลกเหนือสูข้ัวโลกใตเปนคร้ังแรก

ของโลก การเดินทางที่กลาหาญในครั้งนี้

จะเริ่มตนขึ้นในเดือนมีนาคม 2023 แรมซีย 

และทีมจะออกเดินทางดวย นิสสัน อริยะ 

(ARIYA) e-4ORCE เปนระยะทางกวา 27,000 

กิโลเมตร ผานหลายภูมิภาคและทวีปตาง ๆ 

ซึ่งคาดวาจะมีชวงอุณหภูมิที่แตกตางกัน

ตั้งแต - 30 ถึง 30 องศาเซลเซียส แรมซีย

จะเปนมนุษยคนแรกที่ขับขี่รถยนตจากขั้วโลก

หนึ่งไปอีกขั้วโลกหนึ่ง เขาจะเดินทางจาก

อารกติกผานทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง 

และอเมริกาใต กอนท่ีจะขามไปยังทวีปแอนตารกติก

เสนทางดังกลาวมีความเปนที่สุดในทุกๆ

ดาน ทั้งความทรหด ความรุนแรง ความยาก

ลําบาก และสวยงามที่สุดแหงหนึ่งในโลก 

เริ่มจากภูมิประเทศที่มีน้ําแข็งปกคลุมไป

จนถึงการขามผานเขาสูงชัน หรือลุยไปใน

เนินทรายอันกวางใหญ ภารกิจขั้วโลกเหนือ

สูขั้วโลกใต หรือ Pole to Pole ที่ขับเคล� อน

นิสสัน อริยะ รถยนต ไฟฟา 100% กับภารกิจสํารวจเสนทาง

จากขั้วโลกเหนือสูขั้วโลกใตครั้งแรกของโลก

ตรีเพชรอีซูซุเซลส ไดรับรางวัล MEA ENERGY AWARDS   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส

 จํากัด โดย คุณพิมลพร เฟอรบีค ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง เปนตัวแทนรับรางวัล  MEA 

ENERGY AWARDS จัดขึ้นโดยการไฟฟานครหลวง จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย ผูวาการการ

ไฟฟานครหลวง โดยรางวัลนี้มาจากการที่ อาคารสํานักงานใหญของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส 

จํากัด ผานเกณฑมาตรฐานดานการใชพลังงานและดานคุณภาพอากาศภายในอาคาร ไดรับการ

พิจารณาใหไดรับตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS ภายใตแนวคิด “การใชพลังงาน

มีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศไดมาตรฐาน” ถือเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญ ดานการใชพลังงานและ

คํานึงถึงคุณภาพอากาศในอาคารมาโดยตลอด จึงไดมีการติดตั้ง แผงโซลาเซลส ใชหลอดไฟ 

LED มีระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติใชแผนกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 

และติดตั้งหลอด UV-C ในระบบปรับอากาศ

โดยนิสสัน อริยะจะพาแฟน ๆ เดินทางผาน

เสนทางที่น�าทึ่งและยังไมไดรับการบันทึกลง

ในแผนที่ฉบับไหน

นิสสันภูมิใจที่ประกาศความรวมมือ

กับคริส แรมซีย และทีมสํารวจขั้วโลกเหนือสู

ข้ัวโลกใต (Pole to Pole)” อาซาโกะ โฮชิโน� รอง

ประธานบริหารและหัวหนาฝายการตลาด

และการขายระดับโลกของนิสสัน (Executive 

Vice President Asako Hoshino, global 

head of marketing and sales) กลาว “นิสสัน 

อริยะ รถยนตเอสยูวีครอสโอเวอรไฟฟา 100% 

ชวยใหคุณไปไดไกลขึ้น งายขึ้นอยางสะดวก

สบาย และดวยเทคโนโลยีการควบคุมการ

ขับขี่ e-4ORCE ที่เพิ่มความเสถียรและการ

ยึดเกาะบนพื้นผิวที่หลากหลาย เรารูดีวามัน

จะเปนคูหูที่สมบูรณแบบสําหรับคริสและทีม

ของเขาในการเดินทางดวยพลังงานไฟฟา 

100% อันสุดทาทายของพวกเขา การผจญ

ภัยสุดทาทายที่จะสรางความต� นเตนใหกับทุก

คนนี้ชวยสงเสริมวิสัยทัศนระยะยาว Nissan 

Ambition 2030 เพ� อพัฒนาศักยภาพการขับ

เคล� อนดวยการใชรถยนตพลังงานไฟฟาเปน

หลัก โดยวิสัยทัศนนี้มีจุดมุงหมายเพ� อสงมอบ

รถยนตและเทคโนโลยีที่ยกระดับการเดินทาง

และชีวิตผูคนในสังคม

นิสสัน อริยะ e-4ORCE ของแรมซีย

จะถูกปรับแตงเสริมความแข็งแกรงบึกบึน

เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บใน

แถบอารกติกและแอนตารกติก รวมถึงลอ 

ยาง และระบบกันสะเทือนท่ีไดรับการอัพเกรด

ใหเหมาะกับการยึดเกาะบนพ้ืนผิวท่ีหลากหลาย 

ในขณะเดียวกันก็จะมีนิสสัน อริยะ e-4ORCE 

อีกหนึ่งคันแบบไมปรับแตงรวมเดินทางไป

สนับสนุนทั่วทวีปอเมริกา e-4ORCE คือ

เทคโนโลยีการควบคุมลอทั้งสี่ขั้นสูงจากนิส

สันที่จัดการการสงกําลังไปที่ลอรวมถึงใหการ

เบรกได้อย่างแม่นยําเพื่อการขับขี่ที่ราบรื่น

และมั่นคง ระบบนี้ชวยเพิ่มความมั่นใจให

กับผูขับขี่ โดยการชวยใหขับไปตามทิศทางที่

ตองการบนพ้ืนผิวถนนเกือบทุกรูปแบบ รวมท้ัง

ถนนท่ีเปยกและเต็มไปดวยหิมะ โดยไมจําเปน

ตองเปลี่ยนวิธีการหรือรูปแบบการขับขี่

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จํากัด สานตอโครงการ “Honda Dream 

School โรงเรียนสรางสรรคส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัยกับฮอนดา” เปนปท่ี 17 เพราะ

ฮอนดาเช� อวาการปลูกฝงเร� องความใสใจใน

สิ่งแวดลอมและความมีวินัยจราจรเพ� อความ

ปลอดภัยบนทองถนนควรเริ่มตั้งแตวัยเด็ก 

ทั้งยังชวยสรางความมั่นใจใหนักเรียนและผู

ปกครองในการกลับมาใชชีวิตวิถีใหมรับการ

ฮอนดา สานตอโครงการ “Honda Dream School”
เปดเรียนอยางเต็มรูปแบบ 

โครงการฯ มีเปาหมายในการสราง

และปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม

และความปลอดภัยแกเยาวชนและชุมชนใน

พื้นที่ใกลเคียงที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู ปนี้ 

พนักงานฮอนดาจิตอาสาไดรวมกลุมทําการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ของ 3 โรงเรียน ท้ังโรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือ 

จ.กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสะแก 

จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน

บานหนองปรือนอย จ.ปราจีนบุรี 

เพื่อให้ โรงเรียนมีบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียน 

พรอมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการ

จราจรและการใชชีวิตของนักเรียน

ในชวงสถานการณ โควิด-19 ซึ่ง

กิจกรรมนี้ ยังถือเปนสวนหนึ่งของ

การกาวไปสูเปาหมายฮอนดาในป 2593 

ในดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  เพ� อ

สรางสังคมปลอดมลพิษ (Carbon Neutrality) 

และสรางสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการ

เสียชีวิตที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนตและ

รถยนตฮอนดาท่ัวโลกใหเปนศูนย  (Zero Traffic 

Collision Fatalities) กิจกรรมในปนี้ ประกอบ

ดวยดานสิ่งแวดลอม พัฒนาและอนุรักษสิ่ง

แวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน และ

ดานความปลอดภัย เพิ่มความปลอดภัยใน

การใชถนนและเสนทางจราจรตางๆ ในชวง

การเขาเรียนและเลิกเรียน 

นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนเงินทุน

สําหรับการดําเนินโครงการที่ริเริ่มและดําเนิน

การเองในแตละโรงเรียน โดยยึดหลักความ

ปลอดภัยในการใชชีวิตชวงสถานการณ

โควิด-19 อาทิ โครงการอาหารกลางวัน ดวย

อาหารที่มีคุณคาครบ 5 หมู สะอาดและถูก

สุขอนามัย การสรางฉากปองกันสําหรับ

โตะรับประทานอาหาร การสรางจุดลางมือ

เพิ่มความสะอาดหลังทํากิจกรรมตาง ๆ  การปรับปรุง

หองสมุดใหเอื้อตอการคนควา รวมถึงพื้นที่

สันทนาการสําหรับทํากิจกรรมนอกหองเรียน 

และโรงเรือนน้ําหมักชีวภาพ ฯลฯ

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิส 

ประเทศไทย ประกาศแตงตั้ง มร. คารสเทน 

สตัมพฟ ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารการ

เงินคนใหม เขารับตําแหน�งตอจาก มร. วิลฟรีด 

ลุกซ ซึ่งยายไปรับตําแหน�งประธานเจาหนาที่

ฝ ายบริหารการเงินของบี เอ็มดับ เบิลยู  

ไฟแนนเชียล เซอรวิส ประเทศเม็กซิโก โดย

มีผลต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป 

มร.คารสเทน สตัมพฟ มีความเช่ียวชาญ

และประสบการณดานการบริการทางการ

เงินมายาวนาน หลังจากเริ่มตนการทํางาน

ในแผนกการพัฒนาธุรกิจ ณ สํานักงานใหญ

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิส ที่เมือง

มิวนิค ประเทศเยอรมนี มร. สตัมพฟไดเขาทํางาน

ในแผนกควบคุมและวางแผนองคกร บีเอ็ม

ดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิส ประเทศ

อังกฤษ และหลังจากเขารับตําแหน�งในแผนก

กลยุทธท่ีสํานักงานใหญในเมืองมิวนิค เสนทาง

การทํางานในทวีปเอเชียก็ไดเร่ิมตนข้ึน ในฐานะ

ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารการเงิน บีเอ็ม

ดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิส ประเทศอินเดีย 

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิส ประเทศไทย 

แตงตั้งประธานเจาหนาที่ฝายบริหารการเงินคนใหม

กอนท่ีสานตอดวยการเขารับตําแหน�งประธาน

เจาหนาที่ฝายบริหารการเงินคนใหมของ

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิส ประเทศไทย

มร. บียอรน แอนทอนสสัน ประธาน

กรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล 

เซอรวิส ประเทศไทย กลาววา ผมขอขอบคุณ 

มร. ลุกซ สําหรับความทุมเท ความมุงม่ันและ

ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่นําไปสู

ความสําเร็จสวนหนึ่งของบีเอ็มดับเบิลยู 

ไฟแนนเชียล เซอรวิส ประเทศไทย ตลอด

หลายปที่ผานมา และในโอกาสนี้ ผมยินดี

เปนอยางย่ิงท่ีไดตอนรับ มร. คารสเทน สตัมพฟ 

ในฐานะประธานเจาหนาที่ฝายบริหารการ

เงินคนใหมของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล 

เซอรวิส ประเทศไทย ดวยประสบการณดาน

การใหบริการทางการเงินมาเปนเวลาหลายป

ของ มร. สตัมพฟ ผมมั่นใจวาเราจะสามารถ

สรางจุดยืนอันเขมแข็งในตลาดประเทศไทย

และพัฒนาการให้บริการของเราเพื่อให้

สามารถตอบโจทยดานการเงินแกลูกคาไดดี

ยิ่งขึ้น
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นวอนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า

โตเกียว • รอยเตอร์รายงานอุณหภูมิสูงสุดของฤดูร้อนใน

ญี่ปุ่นแผดเผาพื้นที่ส่วนมากทางตะวันออกของประเทศมา

เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่งผลให้รัฐบาลต้องขอร้องประชาชนให้

ลดการใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และใช้เฉพาะ

ที่จำาเป็น พร้อมแนะเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้ร่างกาย

เป็นอะไรไป เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าว ภูมิภาครอบโตเกียว

เผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 35 องศาเซลเซียส เป็นวันที่ 7 

ติดต่อกันเมื่อวันศุกร์ แต่มีความเป็นไปได้ว่าจะได้ฝนมาช่วย

คลายความร้อนได้บ้างในวันจันทร์ เป็นครั้งแรกของสัปดาห์

ที่ทางการไม่ ได้เตือนถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 

อย่างไรก็ตาม อุปทานของพลังงานจะยังคงต่ำาและราคาสูง 

ทำาให้เริ่มมีเสียงเรียกร้องในรัฐบาลให้กลับมาเปิดใช้เครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออฟไลน์ไปแล้วตั้งแต่เกิดภัยพิบัติที่ฟุกุชิ

มะเมื่อมีนาคม 2554 อุณหภูมิในเมืองอิเซซากิเมื่อวันศุกร์สูง

ถึง 40.3 องศาเซลเซียส สูงสุดในญี่ปุ่นในปีนี้ โดยมีอีกหลาย

เมืองทางเหนือของเมืองหลวงที่อุณหภูมิแตะ 40.1 และ 40 

องศาเซลเซียสไปบ้างแล้ว ขณะที่ตัวเมืองโตเกียวอยู่ที่ 37 

องศาเซลเซียส 

รัสเซียถล่ม ‘โอเดสซา’ ดับ 17 ศพ

เคียฟ • เอเอฟพีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ศพ 

และบาดเจ็บอีกหลายสิบรายเมื่อวันศุกร์ จากการโจมตีด้วย

ขีปนาวุธในเมืองโอเดสซาทางใต้ของยูเครน หน่ึงวันหลังทหาร

รัสเซียถอนกำาลังจากเกาะงูที่เป็นเกาะทางยุทธศาสตร์ของ

ยูเครน ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำาชาติต่างๆ ของนาโต 

เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดในกรุงมาดริด โดยประธานาธิบดี

โจ ไบเดน ของสหรัฐประกาศเรื่องการส่งอาวุธใหม่มูลค่า 

800 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำาหรับยูเครน เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ 

มิสไซล์ของรัสเซียหลายลูกยิงไปที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่ง

หนึ่งกับศูนย์สันทนาการห่างราว 80 กิโลเมตร จากทางใต้

ของท่าเรือทะเลดำาของเมืองโอเดสซา อาคารอพาร์ตเมนต์ 

9 ชั้นถูกทำาลายไปบางส่วน รายงานจากหน่วยฉุกเฉินเผย

ว่าการโจมตีอพาร์ตเมนต์ มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และบาดเจ็บ

กว่า 30 ราย ขณะที่อีก 3 รายรวมเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บ 

1 คน จากการโจมตีศูนย์สันทนาการ

สิงคโปร์จ่อแขวนคอนักค้ายาชาวมาเลย์

สิงคโปร์ • เอเอฟพีรายงานว่านักค้ายาชาวมาเลเซียราย

หนึ่งมีกำาหนดถูกประหารชีวิตที่สิงคโปร์ในสัปดาห์หน้า 2 

เดือนหลังสิงคโปร์เพิ่งประหารชีวิตชายผู้พิการทางสมอง

ฐานค้ายาโดยไม่สนเสียงคัดค้าน Kalwant Singh ถูกตัดสิน

โทษประหารในปี 2561 ในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศ 

มีกำาหนดถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันพฤหัสบดี 

นักเคลื่อนไหวและกลุ่มเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านโทษประหาร

แห่งเอเชียในสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันศุกร์.

มื่อวานผมนำาเอาความเห็นของอดีตเอกอัครราชทูต

จีนประจำาสหรัฐฯ ชุย เทียนไข่ ที่วิพากษ์นโยบาย

สหรัฐฯ ต่อจีนอย่างตรงไปตรงมา เป็นข้อมูลให้

เข้าใจว่าปักกิ่งมองวอชิงตันอย่างไร

 เพื่อประเทศไทยจะได้วางยุทธศาสตร์ของเราต่อ 

มหาอำานาจได้ถูกต้อง

เพราะมุมมองของยักษ์ใหญ่ต่อกันและกันมีความสำาคัญ

ต่อทิศทางของการเผชิญหน้าในวันข้างหน้าเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะหลังสงครามยูเครน เราจะเห็นการแบ่งขั้ว

ของอำานาจโลกครั้งใหม่อย่างมีนัยสำาคัญ

วันนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่า “ระเบียบโลกใหม่” ที่ว่านี้จะ

มีหน้าตาและสาระอย่างไร

แต่ที่แน่ๆ คือความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะไม่

ผ่อนเบาลงอย่างแน่นอน

ถึงแม้ว่าประธานาธิบดี โจ ไบเดน กับสี จิ้นผิง จะมี

นัดหมายพบปะกันนอกรอบในเวทีระหว่างประเทศเพื่อแลก

เปลี่ยนจุดยืนกันก็ตาม

แต่เมื่อเบอร์ 1 ไม่ยอมให้เบอร์ 2 ขึ้นมายืนเคียงข้าง

ง่ายๆ เราก็จะเห็นว่า C 3 ตัวก็จะยังลงท้ายที่ตัวสุดท้าย

นั่นคือ Cooperation ความร่วมมือ

ตามด้วย Competition การแข่งขัน (ที่ควรจะเป็นการ

แข่งขันฉันมิตร)

แต่หากไม่บริหารความเห็นที่แตกต่างกันให้ดีก็จะกลาย

เป็น Conflict หรือความขัดแย้งที่หนักหน่วงและรุนแรงได้

แนวทางของผู้นำาระดับสูงในสหรัฐฯ ถูกสะท้อนใน

ความเห็นของนายพลสหรัฐฯ คนนี้พอสมควร

พลเอกเคนเนธ สตีเฟน วิลส์บาค (Kenneth Wilsbach) 

เป็นนายพลในกองทัพอากาศสหรัฐ เขาเป็นผู้บัญชาการ 

กองทัพอากาศสหรัฐแปซิฟิก; ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ

อากาศ กองบัญชาการอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา 

ฐานทัพร่วมเพิร์ลฮาเบอร์-ฮิกแคม ฮาวาย

เขาเคยแสดงจุดยืนชัดแจ้งว่าจีนมีเป้าประสงค์หลักคือ

การมายืนตระหง่านเป็นมหาอำานาจ “แต่ผู้เดียว” ของโลก

และปักกิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะมาแทนที่สหรัฐฯ ในเวที

ระหว่างประเทศอย่างปราศจากความสงสัย

นายพลคนนี้ออกคำาเตือนพันธมิตรในย่านอินโด-

แปซิฟิกว่า

“จีนไม่เชื่อในระบบที่จะมีมหาอำานาจหลายเจ้า พวกเขา

เชื่อว่าเบอร์หนึ่งต้องมีประเทศเดียว และนั่นคือจีน...”

 นายพล Wilsbach บอกว่าผู้นำาจีนวันนี้ต้องการหวน

คืนสู่ยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิจีน ที่ซึ่งทุกคนเป็นรัฐข้าราชบริพาร 

และทุกคนต้องสวามิภักดิ์ต่อองค์จักรพรรดิ

“และตอนนี้จักรพรรดิก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

ถ้อยคำาเตือนจากนายพลวิลส์บัคเมื่อเร็วๆ นี้มีขึ้นเพียงไม่กี่

วันหลังจากกองกำาลังมาเลเซียสกัดกั้นเครื่องบินกองทัพปลดแอก

ประชาชนจีน 16 ลำา

จีนปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันว่าเครื่องบินรบจากกองทัพ

อากาศจีนไม่ได้ละเมิดน่านฟ้ามาเลเซีย

แต่นายพบอเมริกันผู้นี้ก็ชี้ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็น

เพียงตัวอย่างล่าสุดของความขัดแย้ง   

ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเพื่อน

บ้าน 

เพราะจีนกำาลังดำาเนินคดีกับ

ข้อพิพาทเรื่องพรมแดนกับญี่ปุ่นและ

ฟิลิปปินส์ 

ในขณะที่กองทัพปลดแอกของจีน

ส่งสัญญาณเตือนให้ไต้หวันได้ตระหนัก

ถึงภยันตรายที่จะคบกับโลกตะวันตกโดย

เฉพาะสหรัฐฯ

“เราต้องเตรียมตัวเองสำาหรับการ

คำานวณผิดทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อเรามีกิจกรรม

เหล่านี้ เพราะเราไม่ควรจะละเมิดน่าน

ฟ้าของประเทศอื่น” นายพล Wilsbach 

วิเคราะห์ให้นักข่าวฟัง

คำาว่า “คำานวณผิด” หรือ 

miscalculation มีความสำาคัญในภาษา

ยุทธการทหาร

เพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประเมิน

ตัวเองสูงไป และประเมินอีกฝ่ายหนึ่งต่ำา

ไป “อุบัติเหตุ” ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

อันอาจจะนำาไปสู่เหตุการณ์อันไม่

พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะรวมถึงการปะทะ

กันจนกลายเป็นสงคราม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมความมั่นคงแห่ง

ชาติของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เคย

ระบุว่าการแข่งขันกับจีนเป็นหัวใจสำาคัญ

ของนโยบายต่างประเทศของวอชิงตัน

พรรคใหญ่ 2 พรรคของสหรัฐฯ คือ Democrat และ 

Republican มีความเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่าปักกิ่งเป็น

ตวัแทนของภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตรร์ะยะยาวตอ่ผลประโยชน์

ของสหรัฐฯ 

นักการเมืองของทั้ง 2 พรรคต้องการให้รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้

เงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ในปีนี้เพื่อเป็นเงินทุนให้กับ

โครงการ Pacific Deterrence Initiative ที่ร่างไว้ต่อรัฐสภาโดย

พลเรือเอก Philip Davidson ผู้บัญชาการกองบัญชาการอินโด-

แปซิฟิกของสหรัฐฯ ในขณะนั้น 

ด้วยคำาเตือนว่า จากนี้ถึงปี 2026 เป็นกรอบเวลาที่จีน” 

อาจมองเห็นโอกาสที่จะบุกไต้หวัน”

ส.ส. Ami Bera พรรคเดโมแครตแห่งแคลิฟอร์เนีย ซึ่ง

เป็นประธานคณะอนุกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้

แทนราษฎรในเอเชียตอกย้ำาว่า

“เวลานี้คือจังหวะที่เราต้องใส่งบประมาณเพื่อดำาเนิน

นโยบายที่สำาคัญนี้”

เขาย้ำาว่า “เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่ระดับ

สูงของสหรัฐฯ ผู้บัญชาการทหาร และพันธมิตรของเราใน

ภูมิภาคได้บอกกับสภาคองเกรสว่า การเพิ่มการลงทุนความ

ร่วมมือด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมิภาค และปรับ

ท่าทีของกองทัพสหรัฐฯ มีความสำาคัญอย่างมากต่อขีดความ

สามารถและการรุกรานทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีน” 

จีนอ้างอำานาจอธิปไตยเหนือส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ 

โดยสหรัฐมองว่าเป็นการขัดต่อการปกครองระหว่างประเทศ 

และการอ้างอธิปไตยของพันธมิตรสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ 

วอชิงตันมองว่าจีนยังได้สะสมคลังอาวุธขีปนาวุธอย่าง

ต่อเนื่อง และมีเจตนาชัดเจนที่ต้องการให้กองทัพเรือสหรัฐฯ 

ถอนกำาลังออกจากน่านน้ำาสำาคัญๆ ในกรณีที่เกิดวิกฤต 

ผู้นำาสหรัฐฯ ทั้งในทำาเนียบขาวและสภาคองเกรสต่างก็

เห็นพ้องกันว่าจีนมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะสหรัฐฯ 

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

จึงมีความจำาเป็นที่อเมริกาจะต้องปรับตำาแหน่งกอง

กำาลังสหรัฐในภูมิภาคนี้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่

กำาลังเกิดขึ้น

นายพล Wilsbach ยืนยันว่า “ความไว้วางใจของเราต่อ

จีนต่ำามาก” 

“ความไม่ไว้วางใจของเรารวมกับของพันธมิตรกำาลัง

ผลักดันให้เราต้องตระหนักว่าเราต้องรู้ว่าจีนกำาลังทำาอะไรอยู่

กับกองทัพของจีน...”

“ไม่ต้องการความประหลาดใจใดๆ”

ความหมายคือสหรัฐฯ มองจีนด้วยความระแวงตลอด

เวลา และมีความจำาเป็นอย่างสูงที่อเมริกากับพันธมิตรในย่าน

นี้ต้องเตรียมพร้อมสำาหรับสถานการณ์ทุกๆ ด้าน

เพราะไม่ต้องการ “เซอร์ไพรส์” จากจีนที่มะกันคาด

ไม่ถึง...อันหมายถึงความพ่ายแพ้ต่อเกมของมังกรพ่นไฟ 

แน่นอน.

เ

‘สี’ชื่นชมระบบปกครองฮ่องกง 
ฮ่องกง/ไทเป • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวชื่นชมการปกครอง 

“1 ประเทศ 2 ระบบ” ที่ใช้กับฮ่องกงว่าเป็นระบบที่ดีทำาให้ประ 

ชาธิปไตยของฮ่องกงมีความเจริญรุ่งเรือง ในงานฉลองครบ 25 ปี

อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้จีน ด้านนายกฯ ไต้หวันระบุว่าเสรีภาพ

และประชาธิปไตยในฮ่องกงสูญสิ้นไปแล้ว

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน                                      

ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ประ 

ธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน

กล่าวสุนทรพจน์ในวันเดียวกัน

ระหว่างเดินทางมาเป็นประธาน

ในงานฉลองอังกฤษส่งมอบ

ฮ่องกงคืนให้จีนปกครองครบ 

25 ปี ชื่นชมการปกครอง “1 

ประเทศ 2 ระบบ” ที่จีนใช้กับ

ฮ่องกงว่าเป็นระบบที่ดี และนับ

ตั้งแต่ฮ่องกงอยู่ในการปกครอง

ของจีน ประชาธิปไตยในฮ่องกง

มีความเจริญรุ่งเรือง

จีนบังคับใช้กฎหมายความ

ม่ันคงกับฮ่องกงในปี 2563 หลัง

มี ก า รชุ มนุ ม เ รี ย ก ร้ อ งประ                                    

ชาธิปไตยครั้งใหญ่ในฮ่องกง 

จากนั้นมีการปราบปรามผู้เห็น                                    

ต่างกับรัฐบาล ทำาให้แกนนำาที่                                          

เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิป 

ไตยส่วนใหญ่ต้องหนีไปลี้ภัยใน

ต่างแดน, หลายคนถูกตัดสินว่า                                        

ข า ด คุณสมบั ติ ใ น ก า ร เ ป็ น

สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง

และอีกหลายคนถูกคุมขัง 

แต่ประธานาธิบดีสีกล่าว

ที่ฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ระบุว่า จีน

ทำาเพื่อผลประโยชน์ของฮ่องกง

มาโดยตลอด หลังฮ่องกงกลับ

คืนสู่มาตุภูมิ ประชาชนชาว

ฮ่องกงเป็นผู้ปกครองเมืองของ

ตนเอง และประชาธิปไตยที่แท้

จริงของฮ่องกงเริ่มต้นจากที่นี่

ก าร เดิ นทางมา เยื อน

ฮ่องกงของผู้นำาจีน เป็นการเดิน

ทางออกนอกจีนครั้งแรกของ

เขานับตั้งแต่การระบาดของ

โควิด-19 และเป็นการเยือน

ฮ่องกงครั้งแรกหลังการชุมนุม

เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่

ของชาวฮ่องกงในปี 2562 

พิธีการเมื่อวันศุกร์รวมถึง

การสาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง

ของคณะผู้บริหารฮ่องกงชุดใหม่ 

ท่ีนำาโดย จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุด

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

สีกล่าวด้วยว่า หลังจาก

พายุทั้งหลายผ่านพ้นไปแล้ว ทุก

คนเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดว่า

ฮ่องกงจะต้องไม่ตกอยู่ในความ

สับสนวุ่นวายอีกต่อไป ต้องกำาจัด

การก่อกวนทั้งหมดและมุ่งเน้น

ที่การพัฒนา 

ผู้นำาจีนยืนยันว่า การปก                                      

ครองฮ่องกงด้วย “1 ประเทศ, 

2 ระบบ” เป็นระบบที่ดี ไม่มี

เหตุผลใดที่จะเปลี่ยนการปก 

ครองนี้ ซึ่งเป็นระบบที่ปกป้อง

อธิปไตย, ความมั่นคงและการ

พัฒนาประเทศ

ในวันเดียวกัน นายกรัฐ 

มนตรีซู เจิง ชาง ของไต้หวัน 

กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงไทเป 

ระบุว่า ทุกคนเมื่อเห็นความ

เจ็บปวดของชาวฮ่องกงในช่วงที่

ผ่านมา ตระหนักได้ดีว่าฮ่องกง

ในวันนี้ดีขึ้นหรือแย่ลง อังกฤษ

ส่งมอบฮ่องกงคืนจีนผ่านมา

แล้ว 25 ปี จีนให้สัญญาว่าจะ

ให้เสรีภาพกับฮ่องกง 50 ปีโดย

ไม่เปลี่ยนแปลง ดังคำากล่าวของ

เติ้ง เสี่ยวผิง อดีตผู้นำาจีนที่กล่าว

ไว้ว่า “การเต้นรำาจะดำาเนินต่อ

และม้ายังควบต่อ” ซึ่งเป็นการ

ให้สัญญากับชาวฮ่องกงว่าชีวิต

จะไม่เปลี่ยนแปลงหลังการส่ง

มอบฮ่องกงคืนจีน แต่ขณะนี้

เสรีภาพและประชาธิปไตยใน

ฮ่องกงสูญสิ้นไปแล้ว 

นายกรัฐมนตรี ไต้หวัน                        

กล่าวด้วยว่า จำาเป็นต้องส่งเสริมให้

เร็วย่ิงข้ึนในเรื่องอำานาจอธิปไตย, 

เสรีภาพและประชาธิปไตยของ

ไต้หวัน และไม่ควรสนับสนุนให้

นำาส่ิงท่ีจีนเรียกว่า “1 ประเทศ, 2 

ระบบ” มาทดลองใช้กับไต้หวัน.

ปธน.อินโดฯจบภารกิจเยือนยูเครน-รัสเซีย

มอสโก • ประธานาธิบดีโจโก 

วิโดโด ของอินโดนีเซีย เสร็จสิ้น

ภารกิจเยือนยูเครนและรัสเซีย 

เขาหวังว่าจะมีความก้าวหน้า

ในเรื่องอุปทานของอาหารและ

ปุ๋ยที่หยุดชะงักจากสงคราม 

และเสนอเป็นสะพานสื่อสาร

ระหว่างผู้นำายูเครนกับรัสเซีย

รอยเตอร์รายงานเมื่อ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ว่า ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด 

ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประธาน

กลุ่มจี20 ในปีนี้ แถลงเมื่อวัน                           

พฤหัสบดีหลังเข้าหารือกับประ 

ธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่กรุง 

มอสโก โดยเมื่อวันพุธ เขาไป

เยือนยูเครนและได้หารือกับ

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี 

ของยูเครน

ประธานาธิบดีอินโดนี  

เซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อโจโกวี                                                  

แถลงว่า ขอชื่นชมประธานาธิบดี 

ปูตินที่บอกก่อนหน้านี้ ว่ าจะ

ช่วยรับประกันความปลอดภัย

ของอุปทานของอาหารและปุ๋ย

ที่จะขนส่งออกจากรัสเซียและ

ยูเครน นับเป็นข่าวดี “เพื่อเห็นแก่                                                                 

มนุษยชาติ ผมขอสนับสนุนความ

พยายามของสหประชาชาติท่ีต้อง 

การให้สินค้าโภคภัณฑ์ด้านอาหาร

และ ปุ๋ยของ รัสเ ซียและสินค้า

โภคภัณฑ์ด้านอาหารของยูเครน 

กลับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก” 

โจโกวีเผยด้วยว่า เขาขอ                           

ร้องบรรดาชาติผู้นำ ากลุ่มจี7 

ระหว่างการประชุมท่ีเขาเข้าร่วม                                

ในเยอรมนีเมื่อสัปดาห์นี้ว่า ให้

มั่นใจว่ามาตรการคว่ำาบาตรต่อ

รัสเซียจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

อุปทานอาหารและปุ๋ย

สงครามในยู เครนก่อ

ให้เกิดการชะงักงันครั้งใหญ่

ต่อการค้าโลก โดยราคาของ

ธัญพืชและข้าวสาลีสูงขึ้นมาก 

เนื่องจากเรือรบรัสเซียปิดล้อม

ท่าเรือของยูเครนและมาตรการ

คว่ำาบาตรของชาติตะวันตกต่อ

สินค้าโภคภัณฑ์ของรัสเซีย เช่น 

น้ำามัน, ก๊าซและปุ๋ย

ประธานาธิบดีปูตินกล่าว                                         

ระหว่างร่วมแถลงกับประธานาธิบดี 

อินโดนีเซีย ปฏิเสธว่ารัสเซียไม่ได้                                                   

ปิด ก้ันการส่งออกธัญพืชของ

ยูเครน แต่ทหารยูเครนวางทุ่น

ระเบิดในน่านน้ำาท่ีจะเข้าท่าเรือ

ของยูเครน ไม่มีใครขัดขวางไม่

ให้ทหารยูเครนเก็บกู้ทุ่นระเบิด

เหล่าน้ัน และเรารับประกันความ

ปลอดภัยในการขนส่งธัญพืชออก

จากท่าเรือยูเครน

ประธานาธิบดีอินโดนี  

เซียเผยด้วยว่า เขาส่งสารของ

ประธานาธิบดีเซเลนสกีที่ฝาก

ถึ งประธานาธิบดีปู ติ นแล้ ว 

อินโดนีเซียยังมุ่งมั่นที่จะเป็น 

“สะพานสื่อสาร” ระหว่างผู้นำา

ทั้ง 2 ชาติ แต่ไม่ได้เปิดเผยเนื้อ 

หาในสารของเซเลนสกี.

สีเยือน • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินอยู่กับจอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง หลังกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งของผู้

บริหารฮ่องกงชุดใหม่ และฉลองครบ 25 ปี อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนจีนที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

 

ทำ�ไมมะกันมองจีนเป็นศัตรู

หม�ยเลขหนึ่ง?



กลายพันธุ์ป่วน

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการและเป็นผู้

เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย หายป่วยเพิ่ม

ขึ้น 2,154 ราย อยู่ระหว่างรักษา 24,115 ราย  

อาการหนัก 690 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 

288 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 16 ราย เป็นชาย  

7 ราย หญิง 9 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ  

60 ปีขึ้นไป 15 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 ราย มียอด

ผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,525,269 ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 

ปี 2563 จำานวน 4,470,490 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 30,64 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชน

กลุ่มเสี่ยง 608 และผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้น ซึ่งรายงานกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำาคัญที่ติดเชื้อ 

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน BA.4 และ BA.5 

เสียชีวิต ดังนั้นเพื่อลดการรุนแรงและเสียชีวิต

จากการติดเชื้อ จึงขอให้ประชาชนทุกคนที่ยัง

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้รีบเข้ารับ

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มขึ้น

ไปให้มากขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำานวย

การศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงการประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 8 ก.ค.ว่า จะพิจารณา

แผนการเดินหน้าให้ โควิดเป็น Endemic หรือ

การเป็นโรคประจำาถิ่นตามที่ สธ.และ ศบค.ตั้ง

เป้าไว้ว่าจะเกิดขึ้นวันที่ 1 ก.ค. แต่เนื่องจาก

มาตรการที่เราผ่อนคลาย รวมถึงการแพร่

ระบาดทำาให้ต้องปรับแผน โดยมีการพูดคุย

กันมาสองสัปดาห์ ขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างปรับ

แผนให้ชัดเจน แล้วจะเสนอให้ ศบค.พิจารณา

เห็นชอบ ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่จะประชุมคือ การ

ประเมินสถานการณ์การผ่อนคลายที่ผ่านมา 

การประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังมีเชื้อตัวใหม่

เข้ามา ซึ่ง สธ.ยืนยันว่ายังมีขีดความสามารถ

ในการรองรับอัตราการครองเตียงอยู่ในเกณฑ์

ที่น้อยมาก ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 9% เรา

ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 25% ถ้าเกินก็ต้องยกระดับโดย 

สธ.มีการรองรับไว้ รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

วันเดียวกัน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) ชี้แจงแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย

ติดเชื้อโรคโควิด-19 หลังวันที่ 1 ก.ค. เพื่อ

รองรับนโยบายรัฐบาลในการปรับโควิด-19 

เข้าสู่ โรคประจำาถิ่นว่า สปสช.อยู่ระหว่าง

เตรียมความพร้อมตามนโยบายรัฐบาลเพื่อ

รองรับการเดินหน้าสู่ โรคประจำาถิ่นเช่นกัน 

โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปสช. 

ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ ส่วนที่เข้าใจว่าตั้งแต่วันที่ 

1 ก.ค. สปสช.จะลอยแพผู้ป่วยโควิด-19 ขอ

ชี้แจงและยืนยันว่าไม่มีการลอยแพแต่อย่าง

ใด ผู้ป่วยยังคงได้รับการรักษาฟรีไม่เสียค่าใช้

จ่ายเหมือนเดิม

“หลังจากนี้ หากประชาชนมีอาการ

เข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19 สามารถขอรับชุด

ตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วม

โครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือใช้บัตร

ประชาชนไปรับเพื่อตรวจยืนยันได้ทันที หาก

ขึ้น 2 ขีด คือผลเป็นบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 

กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียว เข้า

รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจำา

ตามสิทธิหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ตาม

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งจะได้รับการ

ดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบของ สธ. 

หรือโทรศัพท์ประสานร้านขายยาตามรายชื่อที่

อยู่ในเว็บไซต์ สปสช. เพื่อรับยาตามโครงการ

เจอแจกจบ ที่ร้านขายยาได้เช่นกัน”

นายจเด็จกล่าวว่า กรณีกลุ่มเสี่ยงหรือ

กลุ่ม 608 หรือมีอาการรุนแรง จะถูกพิจารณา

ให้พบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษา หากแพทย์

ให้การรักษาแบบใดตามดุลพินิจ สิทธิรักษา

พยาบาลของแต่ละท่านก็จะดูแลครอบคลุม

หมด ส่วนอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์สี

เหลือง-แดง ก็ใช้สิทธิยูเซปพลัสเข้ารักษา รพ.ที่

อยู่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ใน

ส่วนของสายด่วน สปสช.1330 หลังจากวันที่  

1 ก.ค. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำาเป็นต้องโทร.

แจ้งแล้ว แต่หากสงสัยว่าจะต้องทำาอย่างไร ให้

โทร.สอบถามขั้นตอนได้ หรือหากมีอาการแย่

ลง จะต้องทำาอย่างไรต่อ หรือต้องการประสาน

หาเตียงเข้ารักษาใน รพ. ก็โทร.ได้เช่นกัน

“เมื่อโควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่นแล้ว 

ไม่ใช่ว่ารัฐจะไม่ดูแล รัฐก็ยังดูแลอยู่ภายใต้

งบประมาณจากกองทุนต่างๆ ยืนยันว่าไม่ได้

ลอยแพผู้ป่วย ผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงได้รับการ

รักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม” นพ.จเด็จ

กล่าว

ด้าน พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยว 

ชาญพิเศษ สายงานบริหารกองทุน สปสช. 

กล่าวว่า ในวันที่ 4 ก.ค. บอร์ด สปสช.จะ

ประชุมหารือเพิ่มค่าใช้จ่ายหมวดโควิด-19 

เดิมที่ ได้รับงบประมาณที่ ได้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 

จะนำามาอยู่ในงบบัตรทอง ซึ่งตามหลักการจะ

เปลี่ยนจากการใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 

มาเป็นงบระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

แต่ละระบบแทน

“โรคโควิด-19 แม้จะไม่ใช่โรคระบาด

ร้ายแรง แต่ก็ยังเป็นโรคที่สามารถฉุกเฉิน

ได้ เมื่อประชาชนป่วยเป็นโรคโควิด-19 เกิด

หายใจไม่สะดวก มีอาการเข้าข่ายยูเซป เจ็บ

ป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต หรืออยู่ในกลุ่ม

อาการสีแดง ก็สามารถเข้ารักษาได้ ซึ่งส่วน

นี้ก็เป็นส่วนที่ระบบสำารองเอาไว้ แต่ถ้าผู้ป่วย

อยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว-สีเหลือง ก็เข้ารักษา

ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีอยู่” 

พญ.กฤติยา กล่าว.

โยน ‘ซูเปอร์บอร์ดกัญชา’

คณะกรรมการชุดนี้จะต้องเป็นคนตอบว่า

อะไรถูก อะไรผิด อะไรได้หรือไม่ได้ ในคณะ

กรรมการชุดนี้จะมีระบุไว้หมด ทั้งกระทรวง

สาธารณสุข ตำารวจ คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หมอ ซึ่ง 

นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทย 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็อยู่ในนั้น 

รวมถึงแพทยสภา 

ถามว่า หลายคนก็ยังห่วงกับสุญญา  

กาศตรงนี้ รองนายกฯ กล่าวว่า ถ้าห่วงก็อย่า

ไปยุ่งกับมันเลยดีที่สุด อย่าไปเสพ อย่าไปสูบ 

อย่าไปเด็ด อย่าไปดม อย่าไปดอม ที่ยุ่งๆ อยู่

คือประเภทกล้าๆ กลัวๆ อยากลอง  

ส่วนนายสมชาย แสวงการ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงคลิปภาพกลุ่มคนนั่ง

เสพกัญชาและสาธิตวิธีการใช้บ้องกัญชาริม

ถนนย่านสีลมว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมาหลาย

เรื่อง ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพมาจากการปลด

ล็อกโดยไม่มีกฎหมายควบคุม เช่นเดียวกับที่

เกิดขึ้นบริเวณถนนข้าวสาร ทั้งหมดตำารวจ

เองไม่มีอำานาจจะมาควบคุมได้ ทำาได้เพียงแค่

ใช้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดแบบเดียวกับที่ใช้

กับกลุ่มหาบเร่แผงลอยและกฎหมายควบคุม

ควัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องตลกมากของ

ประเทศไทย 

นายสมชายกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทย

เป็นประเทศเสรีกัญชาที่ไร้ขอบเขตที่สุดในโลก 

เหตุใดไม่มีการควบคุมกัญชาบางส่วนเหมือน

กาวและทินเนอร์ ที่แม้จะไม่ใช้ยาเสพติด แต่

เมื่อนำาไปใช้เสพจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุ

ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ดังนั้น ช่อดอกกัญชา 

ซึ่งมีปริมาณสาร THC 5-20% จึงไม่ควรอยู่

ประเภทเดียวกับใบ 

“ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งออก

มาตรการควบคุมในระหว่างยังไม่มีกฎหมาย

บังคับใช้ เช่น การออกประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขให้มีโทษบังคับชัดเจน หรือออก

ประกาศกำาหนดให้ช่อดอกของกัญชา เป็นส่วน

ที่เป็นวัตถุการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพื่อ

ควบคุมการใช้ช่อดอก หรือออก พ.ร.ก.ควบคุม

ไปพลางก่อน โดยใช้เนื้อหาบางมาตราที่กำาลัง

พิจารณาอยู่” นายสมชายกล่าว

ส.ว.รายนี้ระบุว่า ร่างกฎหมายกัญชา 

กัญชงที่กำาลังพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ 

ของสภาผู้แทนราษฎร หากยังร่างกฎหมายอยู่

ภายใต้หลักเสรีแบบนี้ โดยไม่กำาหนดประเภท

การใช้งานที่ชัดเจน รวมถึงบทกำาหนดโทษ 
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ผัวเศร้ากลับบ้านพบเมียผูกคอตาย

ตราด • เวลา 13.30 น. วันที่ 1 ก.ค.65 ศูนย์ 191 ภูธร จว.ตราด 

รับแจ้งจากนายวิทยา ชำาปฏิ อายุ 58 ปี ที่อยู่ 66/2 ม.3 ต.ท่าพริก 

อ.เมืองตราด ว่าภรรยาผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพัก จึงประสาน

แพทย์เวร รพ.ตราดและกู้ภัยหลักเกาะไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็น

บ้านพักชั้นเดียว กลางบ้านพบศพ นางขวัญยืน ชำาปฏิ อายุ 53 ปี 

ใช้เชือกไนลอนผูกคอกับคานบ้าน พื้นบ้านพบแกลลอนน้ำายาฆ่า

หญ้าหกเกลื่อน ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ เบื้องต้นสันนิษฐานกินยา

ฆ่าหญ้าก่อนแล้วใช้เชือกผูกคอเสียชีวิต นายวิทยากล่าวว่า ภรรยา

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาปีกว่าๆ ต้องกินยาอยู่ตลอดเวลา และชอบ

ตัดพ้อว่าอยากตาย ตนคอยพูดให้กำาลังใจและอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา  

ซึ่งภรรยามักชวนตนไปตายเหมือนกันบอกว่าเบื่อโลก เมื่อรักษาจน

อาการดีขึ้นก็สามารถออกกำาลังกาย ทำาอาหาร ใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

กระทั่งวันนี้ตนออกไปทำางานตั้งแต่เช้า และกลับมาพบว่าภรรยาผูก

คอเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้นายวิทยาไม่ติดใจสาเหตุการตาย

นทท.สิงคโปร์แห่เที่ยวเชียงใหม่

เชียงใหม่  • วันที่ 1  ก.ค.  ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้ โดยสาร

เที่ยวบินระหว่างประเทศคึกคักหนาแน่นรับการเปิดประเทศเต็มรูป

แบบวันแรก ล่าสุดเที่ยวบิน TR 676 ของสายการบินสกู๊ตไทเกอร์

แอร์จากสิงคโปร์ มีผู้ โดยสาร 160 คน เกือบเต็มความจุของเครื่อง 

โดยผู้ โดยสารไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ยังต้องแสดง

หลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจโควิดก่อนเดินทางไม่เกิน 

72 ชั่วโมงหากไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ผู้ โดยสารบางส่วนไม่ได้เตรียม

เอกสารวัคซีนหรือผลตรวจโควิด-19  ไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบ

คุมโรคฯ จึงเกิดความล่าช้าเล็กน้อย ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้

โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนเครื่องจะลงจอดต่อไป นายวิจิตต์  แก้ว

ไทรเทียม ผอ.ท่าอากาศยานฯ กล่าวว่า การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

น่าจะทำาให้เชียงใหม่มีผู้ โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาเพิ่ม

มากขึ้น ล่าสุดมีสายการบินเจจูแอร์ เส้นทางอินชอน-เชียงใหม่-อิน

ชอน ลักษณะเครื่องเช่าเหมาลำา ส่วนมากเป็นกลุ่มเล่นกีฬา กอล์ฟ

แจ้งจับเน็ตไอดอลค้างค่าสินค้า 5 ล้าน

กรุงเทพฯ • วันที่ 1 ก.ค.65 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระ

ทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นายอภิยุกต์ 

พรพิทักษ์เทพกิจ อายุ 33 ปี เจ้าของร้านเครื่องสำาอางย่านเยาวราช 

พร้อมผู้เสียหายรวม 4 ราย  เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ 

ผกก.4 บก.ปคบ.เพื่อแจ้งความดำาเนินคดีกับเน็ตไอดอลสาวรายหนึ่ง  

หลังสั่งซื้อสินค้าไปขายแต่กลับไม่ชำาระเงิน รวมมูลค่าความเสียหาย

กว่า 5 ล้านบาท นายอภิยุกต์กล่าวว่า เมื่อสามปีที่แล้วเน็ตไอดอล

คนดังกล่าวเคยทำางานเป็นลูกจ้างที่ร้าน แล้วลาออกไปไลฟ์สดขาย

เครื่องสำาอางในเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง  ช่วงแรกๆ มาขอให้ช่วยส่ง

สินค้าให้ไลฟ์ขาย เมื่อขายได้แล้วจะนำาเงินมาชำาระในภายหลัง ช่วง

แรกๆ ยังมีการโอนเงินค่าสินค้ามาให้บ้าง แต่ช่วงหลังเมื่อยอดเงิน

สูงกว่า 4 ล้านบาทก็ปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไป นอกจาก

นี้ทราบว่ายังหลอกขายสินค้าโดยไม่ส่งของให้ลูกค้า มีผู้เสียหายกว่า 

400 ราย ยอดความเสียหายนับล้านบาท

เมื่อร่างกฎหมายมาถึงชั้นการพิจารณาของ

วุฒิสภา วุฒิสภาอาจมีการเสนอให้มีการแก้ไข

ใหม่ ทำาให้เวลาที่ล่าช้ามากกว่าเดิม และอาจ

ไม่ทันระยะเวลาของสภาชุดนี้

“ถ้ายังไปด้วยหลักเสรีแบบนี้ โดยไม่มี

ขอบเขต ไม่ดูแลสังคม ส.ว. ก็จำาเป็นจะต้อง

ทำาหน้าที่ในฐานะสภากลั่นกรอง ถ้ามีการปรับ

แก้ร่างก็จะเสียเวลา แล้วหากไม่เห็นด้วยกับ

การปรับร่างก็ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมขึ้นมา

อีก ยิ่งต้องใช้เวลามาก ประมาณ 6 เดือนถึง 

1 ปี เราไม่รู้สภาจะได้อยู่ถึงหรือเปล่า” นาย

สมชายกล่าว

ที่รัฐสภา นางทิชา ณ นคร ผู้อำานวย

การศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) 

บ้านกาญจนาภิเษก พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ 

สำาเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายลดปัจจัย

เด็ก และตัวแทนเยาวชน เข้ายื่นหนังสือต่อ

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. … 

เพื่อยื่นข้อเสนอต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดัง

กล่าว โดยให้เน้นการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

ไม่เปิดสันทนาการและห้ามขายกัญชาให้เด็ก

ต่ำากว่า 20 ปี และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง

ห้ามใช้กัญชาในสถานศึกษา สถานที่ราชการ 

และศาสนสถานอย่างเด็ดขาด, ห้ามไม่ให้

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านเครื่องจำาหน่าย

อัตโนมัติโดยเด็ดขาด เพื่อจำากัดการเข้าถึงและ

ครอบคลุมอายุของผู้ซื้อ, ควรห้ามการโฆษณา

กัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วน

ผสมของกัญชา กัญชง รวมถึงกิจกรรมส่ง

เสริมการขายที่มีวิธีการและเนื้อหาเชิญชวน

เด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

“เราไม่ได้ต่อต้านการใช้กัญชาทาง การ

แพทย์ แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการใช้กัญชา

โดยทั่วไป เพราะปลดล็อกกัญชาออกจากพืช

ยาเสพติดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เพียงวันแรกที่

ปลดล็อกมีสินค้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมของ

กัญชาวางจำาหน่ายทั่วประเทศอย่างเปิดเผย

และเสรี ทั้งเครื่องดื่ม ขนม และต้นกัญชา 

ดังนั้น ในช่วงสุญญากาศของการบังคับใช้

กฎหมาย ในอดีตเคยมีหรือไม่ ถ้าไม่เคยมีครั้งนี้

ถือเป็นความอัปยศของรัฐสภาไทย ซึ่งมีความ

ห่วงใยจากหลายกลุ่มว่าจะเกิดผลกระทบขึ้น

กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน 

และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนเหล่านี้ตกหลุมดำา

มาก่อน และเมื่อตกหลุมดำาไปแล้วไม่ใช่งานที่

ง่ายที่จะเอาพวกเขาขึ้นมา  จึงอยากให้ กมธ.

ช่วยคิดด้วยว่าจะทำาอย่างไรกับด้านมืดของ

กัญชา และด้านที่เป็นแสงสว่างของกัญชา 

เพราะกัญชาถือเป็นดาบ 2 คม ที่คมกริบทั้ง 

2 ด้าน ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้การพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ต้องไม่ทิ้งพวกเขา” นาง

ทิชากล่าว

ส่วนนายศุภชัยยืนยันว่า กฎหมายฉบับ

นี้จะต้องออกมาแล้ว ทำาให้กัญชาสามารถ

ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศไทยและ

คนไทย และกฎหมายฉบับนี้ต้องสร้างความ

มั่นใจให้กับทุกภาคส่วนที่มีความกังวล ให้ได้

รับความมั่นใจว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้เพื่อ

ปกป้องประชาชน

“เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมาย

ที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำามาในชีวิต เพราะจะทำาให้

เกิดความเชื่อมั่นในทางการแพทย์ ปกป้องคน

ที่ต้องปกป้อง และต่างประเทศเห็นกฎหมาย

นี้ออกมาแล้วสบายใจ เพราะ กมธ.ทุกคนคิด

เหมือนกันว่าจะทำาอย่างไรเพื่อปกป้องเยาวชน 

ทุกคนก็ห่วงลูกห่วงหลาน และผมก็ห่วงลูกห่วง

หลานเช่นกัน จึงอยากให้ทุกคนร่วมกันเสนอ

แนะ แต่ขออย่างเดียว อย่ายืนอยู่นิ่งๆ แล้ว

ด่า เพราะสภาแห่งนี้ ไม่ได้อัปยศ ส.ส.ทำางาน

กันทุกวัน” นายศุภชัยกล่าว

ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ประชุม

ตำารวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการ

นโยบายเรื่องเกี่ยวกับกัญชา

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวว่า ตร.ได้พูดคุย

กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสำานักงานอัยการ 

สรุปได้สั้นๆ ฟังดูแล้วอาจสับสน เอาเป็นว่า 

ณ วันนี้ตำารวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย 

จะพิจารณากฎหมายอื่นเพื่อเป็นแนวทางให้

ตำารวจควบคุม กำากับดูแลวัตถุประสงค์ เพื่อ

การรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยให้กับ

ประชาชน กฎหมายที่เราดูอยู่ เรียนตรงๆ ว่า

ไม่ใช่ตำารวจเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย เป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น พ.ร.บ.สาธารณสุข 

เป็นต้น

“หลักๆ ที่เป็นประเด็นอยู่เราจะพยายาม

ใช้การทำาความเข้าใจมากกว่า พิจารณาใน

หลายๆ เรื่อง การจำาหน่ายต้องมีใบอนุญาตต่าง

หากไหม หรือการแปรรูปจะต้องมีการขอใบ

อนุญาตต่างหากไหม ฝากเตือนผู้ประกอบการ

ต้องดูด้วย ทางเจ้าหน้าที่กำาลังดูกฎหมายพวกนี้

อยู่ การแปรรูปก็เป็นความผิด แต่ความชัดเจน

จริงๆ ต้องรอกฎหมายที่กำาลังจะออกมา ฝาก

ประชาชนคำานึงถึงความสงบสุขเรียบร้อยใน

ภาพรวม การจำาหน่ายกัญชามันสุ่มเสี่ยงหลาย

เรื่อง ไม่ใช่ว่าตำารวจไม่มีอำานาจในการดำาเนิน

การตามกฎหมาย เพียงแต่ต้องทำาให้ชัดเจนใน

เรื่องข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจำาหน่ายโดย

ไม่มีใบอนุญาต การแปรรูป การฝ่าฝืนประกาศ

ต่างๆ โดยสามัญสำานึกทำาไม่ได้อยู่แล้ว เจ้า

หน้าที่พยายามใช้กฎหมายอื่นบังคับแทน แต่

ยืนยันว่าถ้ามีการร้องทุกข์ผู้จำาหน่ายก็สุ่มเสี่ยง

ที่จะถูกดำาเนินคดี” ผบ.ตร.ระบุ.

กรุงเทพฯ • ตำารวจไซเบอร์

จับขบวนการหลอกระดมทุน

ออนไลน์คล้ายแชร์ลูกโซ่ ผล

ตอบแทนสูง เงินหมุนเวียนกว่า  

1.4 พันล้าน พร้อมยึดทรัพย์สิน 

32.27 ล้านบาท 

วันที่ 1 ก.ค.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจสืบสวนสอบ

สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

(บช.สอท. ) พล.ต.ท.กรไชย 

คล้ายคลึง ผบช.สอท., พล.ต.ต. 

ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง  

ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารี

ฉัตร รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต. 

มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สอท., 

พล .ต .ต .ฐิตวัฒน์  สุ ริ ยฉาย  

ผบก.สอท.4 แถลงข่าวการจับกุม

ขบวนการฉ้อโกงหลอกลวงระดม

ทุน พบเงินหมุนเวียนกว่า 1.4 

พันล้านบาท

พล.ต.ท.กรไชยเปิดเผยว่า 

สืบทราบว่าบริษัท นอร์ทเทิร์น 

ลอว์เยอร์ จำากัด (Northern 

Lawyer) มีพฤติการณ์ โฆษณา

ชักชวนประชาชนทั่วไปทางสื่อ

ออนไลน์ ให้มาสมัครเป็นสมาชิก

ในลักษณะการระดมทุน ซึ่งอ้าง

ว่าจะนำาเงินลงทุนของสมาชิกไป

ทำาการลงทุนต่างๆ เช่น ซื้อขาย

ทรัพย์สินดิจิทัล (Cryptocurrency) 

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 10.00 น. 

วันที่ 1 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ 

สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 

เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่

นายกิตติชัย ด่านกลาง อายุ 31 ปี 

ที่อยู่ 200 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล 

อ.พล จ.ขอนแก่น ถูกคนร้ายฆ่า

ตายทิ้งศพในไร่อ้อยที่ บ.วังหิน 

ม.1 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง 

จนมีคนมาพบศพเมื่อช่วงเย็น

ของเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. และเมื่อ

ตรวจจุดที่เกิดเหตุพบว่าเป็นไร่

อ้อย ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ คาด

ว่าน่าจะถูกฆ่าตายจากพื้นที่อื่น

แล้วนำาศพมาทิ้งอำาพราง

พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ 

ผกก.สภ.หนองสองห้อง กล่าว

ว่า ได้สอบสวนบิดามารดาและ

ญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว ไม่มีใคร

ทราบสาเหตุการตายเพราะผู้

ตายไม่เคยมีปัญหาบาดหมาง 

หรือมีเรื่องกับใคร แต่ผู้ตายไม่มี

งานทำาที่มั่นคง และเพิ่งพ้นโทษคดี

ยาเสพติดมาได้ไม่นาน และยังคง

มีหมายจับในคดียาเสพติดอีกด้วย

“จากการสืบสวนทราบ

ว่าการถูกฆ่าเกิดจากการที่ผู้ตายไป

ล้วงข้อมูลส่วนตัวทางโซเชียลของ

อีกฝ่าย ซึ่งขณะนี้สามารถควบคุม

ตัวชายที่ร่วมลงมือฆ่าได้แล้ว 1 คน 

เป็นชายและเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้

ตาย ชื่อนายโทน (ขอสงวนชื่อจริง 

นามสกุลจริง เพราะยังไม่ขอหมาย

จับ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ

สอบสวน ผู้ต้องหาให้ความร่วม

มือกับเจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นอย่าง

ดี ในเบื้องต้นรับสารภาพว่าร่วม

กับเพื่อนอีกคนลงมือทุบตีนายกิตติ

ชัยจนตายคามือ แล้วนำาร่างใส่รถ

กระบะออกจากเมืองพลไปทิ้งใน

ไร่อ้อยจุดที่พบศพ เพราะแค้นที่

ผู้ตายเจาะข้อมูลส่วนตัวแล้วนำา

มาเผยแพร่ประจาน จึงเรียกไป

เจรจาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องจึงพลาด

พลั้งทำาร้ายร่างกายจนตาย”.

ตร.คุมตัวมือฆ่า

หนุ่มหมกไร่อ้อย

รับทุบตีจนตาย

สงขลา • เมื่อเวลา 23.57 น. วัน

ที่ 30 มิถุนายน 2565 ตำารวจ

ชุดสืบสวนได้นำาตัวนางชวลี 

เทียนงามสัจ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำากัด 

ซึ่งเป็น 1 ในผู้ต้องหาตามหมาย

จับของศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 9 ที่ได้ออก

หมายจับเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 ใน

ความผิดฐานร่วมกันปลอม และ

ใช้เอกสารปลอม นำาส่งพนัก 

งานสอบสวนสถานีตำารวจภูธร

สงขลา

ทั้งนี้ ตำารวจจับกุมนาง

ชวลีได้ขณะหลบหนีอยู่ในพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนนำา

ตัวมายัง สภ.สงขลา ส่งพนักงาน

สอบสวนดำาเนินคดีต่อไป โดย

เดินทางมาถึงในเวลา 23.57 น. 

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าว

หาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำาผู้ต้องหา

เข้าห้องควบคุมเพื่อสอบสวน

ต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหา 

ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี  ได้แก่ 

นายอิทธิพล ดวงเดือน กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท พลวิศว์ เทค 

จำากัด และห้างหุ้นส่วนจำากัด 

เพลิโอนี, นายสุรพงษ์ ตรียานนท์ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์ 

ทู ที อินดัสตรี จำากัด, นางสาว

ญาณี ลิ้มสถิรานันท์ หรือนาง

ญาณี อารยะทรงศักดิ์ กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท อะมีลัม จำากัด 

และมีรายงานว่าผู้ต้องหาบาง

รายได้เดินทางหลบหนีออกนอก

ประเทศแล้ว

สำาหรับการจัดซื้อรถซ่อม

บำารุงทางของ อบจ.สงขลา มี

การประมูลจัดซื้อทั้งหมด 3 ครั้ง 

กว่า 100 ล้านบาท บัดนี้ผู้เข้า

ร่วมประมูลทุกรายรวมถึงผู้ชนะ

การประมูลในการจัดซื้อครั้ง 

ที่ 1 และ 2 นั้น ถูกศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค 9 ออกหมายจับทั้งหมดแล้ว 

สำาหรับการจัดซื้อครั้งที่ 3 นั้น 

สำานวนการสอบสวนยังอยู่ ใน

การพิจารณาของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ผู้ชนะการประมูลก็คือ 

นายอิทธิพล  ดวงเดือน เจ้าของ

บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำากัด 

ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้ชนะ

การประมูลในครั้งที่ 1 และ 2 

เช่นกัน.

จับ1ในผู้ต้องหาฮั้วประมูลรถอบจ.สงขลา

รวบแก๊งหลอกระดมทุนออนไลน์

(Forex) ซื้อขายทองคำา ธุรกิจ

ค้าขายอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์

มือสอง และอัญมณี โดยจะให้

ผลตอบแทนในอัตราถึง 180% 

ต่อปี การลงทุนจะแบ่งเป็น 5  

แพ็กเกจ เช่น แพ็กเกจแรกเริ่ม

ต้นลงทุนที่ 4,000 บาท ครบ 10 

เดือน รับผลตอบแทน 6,000 บาท  

ไล่ไปตามจำานวนเงินลงทุน ไป

จนถึงแพ็กเกจสุดท้ายลงทุน

สูงสุดที่ 400,000 บาท ครบ 

10 เดือน รับผลตอบแทนถึง  

600,000 บาท โดยมีสนใจเข้า

ร่วมลงทุนในแพ็กเกจต่างๆ กว่า 

90,000 รายการ มีเงินหมุนเวียน

กว่า 1,400 ล้านบาท และไม่

ได้นำาเงินลงทุนของสมาชิกไป

ลงทุนหรือทำาธุรกิจตามที่กล่าว

อ้างแต่อย่างใด แต่หลอกลวง

ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่อัน

เป็นความผิดตามกฎหมาย

กระทั่งเมื่อ 28 มิ.ย.65 

ตำารวจ บก.สอท.4 ได้เข้าตรวจ

ค้นเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ 5 แห่ง คือ อ.เมือง

เชียงใหม่ 2 แห่ง, อ.สันทราย  

3 แห่ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา

ได้ 2 ราย คือ น.ส.ดารารัตน์ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท และ 

น.ส.เกวรินทร์ วิทยากรผู้ชักชวน

สมาชิกร่วมลงทุน ตามหมายจับ

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 

ผบช.สอท. เปิดเผยอีก

ว่า ได้ตรวจยึดทรัพย์สินหลาย

รายการมูลค่า 32.27 ล้านบาท 

ได้แก่ โฉนดที่ดิน 7 แปลง รถเบนซ์ 

2 คัน กระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 

10 ใบ และสามารถอายัดเงินใน

บัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาได้ 16.74 

ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สิน

กว่า 49 ล้านบาท นำาตัวผู้ต้องหา

ส่ง พงส.บก.สอท.4 ดำาเนินคดี

ตามกฎหมาย ซึ่งจะขยายผลไป

ยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำาเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงินต่อไป.

ทำาเนียบฯ • พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำารวจกอง

บังคับการปราบปรามการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 

จับนายธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการบริหาร

สำานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ฐานกระทำาความ

ผิดเปิดเผยเอกสารอันเป็นความลับสำาหรับ

ความปลอดภัยของประเทศ เข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักร ว่าเป็นเรื่องทาง

กฎหมาย ไม่ว่าใครกระทำาผิดตามกฎหมายก็

ต้องดำาเนินการ เรื่องความมั่นคงที่เกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าว ก็เป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานที่

รับผิดชอบต้องดำาเนินการอยู่แล้ว ซึ่ง สมช.

ได้มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลา 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สถานการณ์ทางการ

เมืองที่กำาลังมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ 

และรัฐมนตรีรวม 11 คนด้วยหรือไม่ที่ สมช.

จับตาอยู่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เหตุการณ์ 

ที่เราต้องดูในอนาคตคือเรื่องการเตรียม

ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำาเขต

เศรษฐกิจเอเปก ส่วนเรื่องการเมืองจะมีผล 

กระทบอะไรหน่วยงานที่รับผิดชอบมีแผน

ดำาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชุมนุม

ประท้วง หรือเรื่องอะไรต่างๆ ก็ดี และขอฝาก

ทุกคนช่วยกันพูดคุยว่าการดำาเนินการใด ขอ

ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และเคารพ

สิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นปัญหา

ที่สำาคัญที่ประเทศไทยต้องแก้ไขในระยะยาว

เรื่องของความคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 

ถามอีกว่า ในช่วงไทยเป็นเจ้าภาพ

การประชุมเอเปก หากยังไม่มีการยกเลิก

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะส่งผลกระทบอย่างไรหรือ

ไม่ เลขาฯ สมช.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม ได้ตอบกระทู้ ในสภาแทน

นายกฯ ไปแล้วอย่างชัดเจนว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้

แก้ไขปัญหาโควิด-19 ดังนั้นหากสถานการณ์

โควิดดีขึ้น สามารถกลับมาใช้กฎหมายปกติ

ทั้งหมดได้ เราก็จะทำาทันที ซึ่งเราพยายามทำา

ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันยังมีเงื่อนไขที่กระทรวง

สาธารณสุขมีข้อกังวล จึงต้องคงไว้ ซึ่งประเทศ

ผู้มาร่วมประชุมเขาเข้าใจแน่นอน เพราะไทย

เป็นประเทศที่แก้ไขสถานการณ์ โควิดได้ดี.

สมช.ลั่นจับบก.ฟ้าเดียวกันเป็นเรื่องปกติ



อย่าทำา

ฝากไว้ด้วยละกัน ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โต” พล.อ. 

ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบในเรื่องน้ีได้ดำาเนินการตามบทบาท

หน้าท่ีและข้ันตอนท่ีถูกกำาหนดไว้ โดยกองทัพ

อากาศได้ช้ีแจงรายละเอียดชัดเจนหลายรอบ

แล้วเมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. แต่ส่ิงท่ีเราต้องกำาชับเพ่ิม

เติมคือ มาตรการท่ีให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังมาก

ข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้เกิด

ข้ึนระหว่างไทยกับเมียนมา แต่เป็นเรื่องภายใน                    

เมียนมาแล้วส่งผลกระทบกับไทย เราจึงต้อง

ประท้วงไปตามข้ันตอนของหน่วยงานทุกระดับ

ช้ัน ซ่ึงได้ดำาเนินการไปแล้ว

เมื่อถามว่า จากเหตุการณ์น้ีทำาให้มีผู้หนีภัย

สงครามทะลักเข้ามาในไทยอีก จะมีแผนการรับมือ

อย่างไร พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า เราเตรียมรับมืออยู่

แล้ว เพราะเรื่องน้ีไม่ได้เกิดข้ึนคร้ังเดียวในสัปดาห์

น้ี แต่เกิดข้ึนมาแล้ว 4-5 คร้ังในรอบปี ซ่ึงเราได้

ดำาเนินการไปตามมาตรการ และทุกหน่วยได้ปรับ

การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

พล.ท.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้า

กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะโฆษกกอง

บัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แสดงความ

ชื่นชมกองทัพอากาศ ท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง

รวดเร็วทันเวลา และขอให้ประชาชนเชื่อม่ันว่า

กองทัพไทยจะดำารงภารกิจในการป้องกันประเทศ

ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย 

และความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนอย่างเต็ม

กำาลังความสามารถต่อไป

บ๊ิกป้องรับเดือดเหมือนคนไทย

ขณะเดียวกัน พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้

บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมคณะ ซ่ึง

ได้ข้ึนตรวจสถานีเรดาร์ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีประชาชน

และแฟนคลับแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์

วิจารณ์กันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศดีหรือไม่ 

หรือเครื่องบินของ ทอ.มีไว้ใช้ในการแสดงวันเด็ก

หรือเปล่า หรือกระท่ังพูดว่าผู้บัญชาการระดับสูง

ของ ทอ.มีวิจารณญาณในการตัดสินใจช้าเกินไป

หรือไม่ ท่ีท่านแสดงความเห็นก็มีส่วนถูกต้อง แต่

ขอบอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราดี

มาก ไม่ใช่อย่างท่ีหลายคนแสดงทัศนะ เครื่องบิน

และนักบินของเราดี มีความรู้ มีประสบการณ์ และ

สุดท้ายการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็

มีการตัดสินใจท่ีดี ซ่ึงการตัดสินใจท่ีดีไม่ได้วัดกันท่ี

ความรวดเร็ว แต่วัดท่ีความสุขุม รอบคอบ เหมาะ

สมกับสถานการณ์ 

“ผมจะบอกตามตรงว่าผมก็เหมือนกับทุก

ท่าน ผมก็เดือดเหมือนกัน บางทีอาจเดือดกว่าพ่ี

น้องประชาชนอีกด้วย แต่ส่ิงท่ีเราดำาเนินการไป

แล้ว เราได้ประสานติดต่อกับผู้บังคับบัญชาระดับ

สูงของกองทัพอากาศเมียนมา เพื่อขอให้กำากับ

ดูแล ให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ในเขตแดน

ของท่าน ขอให้อยู่ในขอบเขต อย่าได้ล่วงล้ำาเข้า

มา ซ่ึงผมก็ได้รับทราบถึงคำาขอโทษและเหตุผล 

จริงเท็จอย่างไรก็ให้ว่ากันไปก่อน เขาให้เหตุผลว่า

เมื่อวานช่วงน้ีสภาพอากาศไม่ดีจริงๆ และเป็นการ

เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีผ่านมา เขาก็ระมัดระวัง ประกอบ

กับภูมิประเทศ หากมองจากคนท่ีอยู่บนฟ้า บางที

อาจจะมองไม่เห็นว่าได้ผ่านล้ำา หรือตัดผ่านเข้ามา

ในบ้านของคนอื่น   ซ่ึงเขตแดนไทยเมียนมาไม่

ใช่ส้ันๆ การข่าวของเราท่ีดี เราก็รู้ล่วงหน้า แต่

ไม่ว่าเราจะรู้ล่วงหน้าหรือรู้เฉพาะหน้าจากเรดาร์ 

เราก็ส่งเครื่องบินข้ึนไป อย่างไรก็ตาม ภาพท่ีเกิด

ข้ึนจากความรู้สึกร่วมกันของประชาชนชาวไทย

ท่ีไม่ชอบ ถ้าผมเป็นเขาก็ต้องระมัดระวังมากข้ึน” 

พล.อ.อ.นภาเดชกล่าว 

พล.อ.อ.นภาเดชย้ำาว่า เรามีระบบเรดาร์

ตรวจจับ และมีสายข่าวท่ีดี ขอให้ประชาชนได้

เชื่อม่ันในกองทัพอากาศอย่างเช่นท่ีเคยเชื่อม่ัน

มาตลอด และโปรดไว้วางใจเรา ตนก็เหมือนทุก

ท่านน่ันแหละ ท่ีรักชาติ จึงขอให้ความเชื่อม่ันว่า

เครื่องบินท่ีเราส่งข้ึนไป การข้ึนไปของนักบินของ

เรา ยังพบว่าทางโน้นยังมีความพล้ังพลาด ด้วย

เจตนาจงใจหรือไม่ก็ตาม เราจะดำาเนินการในข้ัน

เด็ดขาด แต่ภายใต้ต้องคำานึงถึงสถานการณ์ใหญ่ 

ไม่ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และไม่ทำาให้เรื่อง

ใหญ่ให้ใหญ่ข้ึนไปอีก

แจงความจำาเป็น F-35

เมื่อถามว่า หากมีอีกคร้ังจะดำาเนินการ

อย่างไร พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า ปกติการป้องกัน

ภัยทางอากาศมี 3 ลำาดับ พิสูจน์ฝ่าย สกัดก้ัน และ

ทำาลาย แต่เมียนมาคือเพื่อน ถ้าเพื่อนพล้ังเผลอ

เดินตัดสนามหน้าบ้านแล้วเราจะไปยิงเขาตายเลย

ก็เกินไป เพราะฉะน้ันการปฏิบัติการท่ีเหมาะสมจึง

อยู่บนพ้ืนฐานเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อน เชื่อว่าขณะน้ี

เขาตระหนักในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  

เมื่อถามว่า ในอนาคตหากมีเอฟ 35 ประจำา

การ จะทำาให้เมียนมาระมัดระวังการปฏิบัติการ

ต่างๆ กว่าน้ีหรือไม่ พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า ไม่

อยากให้เอามาโยงกัน เพราะอาจทำาให้คนไม่เข้าใจ

นำามาพัวพันกันมากข้ึน เพราะภัยคุกคามของ ทอ. 

ไม่ใช่อย่างอื่น แต่ภัยคุกคามท่ีแท้จริงก็คือความล้า

สมัย แม้เราจะมีความทันสมัยอยู่บ้าง แต่อีก 10 

ปี ข้างหน้า ทอ.ก็จะมีความความล้าสมัยคืบคลาน

เข้ามาทุกวัน หากไม่แก้ไขเปล่ียนแปลง ก็จะส่ง

ต่ออนาคต ซ่ึงโครงการจัดหาเครื่องบินเอฟ 35 

เป็นโครงการท่ีจะนำาให้เกิดความทันสมัยข้ึนทุก

องคาพยพของ ทอ. เพราะจะเกิดการเรียนรู้ต่างๆ 

เช่นเทคโนโลยีและบุคลากร เป็นต้น

“ถ้าเราคิดจะมีของดี ผมไม่อยากให้คนไทย

เราขัดขากันเอง เพราะเราจะพลาด สู้เราช่วยกัน

สนับสนุนได้มาดีกว่า แม้จะพลาด ก็ขอให้เป็นข้ัน

ตอนท่ีเขาไม่ขายให้เรา ไม่ใช่เราขัดขา โยกเยก

กันเอง จนเราพลาดต้ังแต่ยกแรก ไม่ใช่ยกสุดท้าย 

ผมอยากให้คนไทยสามัคคีทุกเรื่อง โดยเฉพาะกับ

ส่ิงดีๆ ในบ้านเมือง ก็ขออย่าโยงเรื่องเหล่าน้ี ไม่

เก่ียวข้องกัน” พล.อ.อ.นภาเดชกล่าว

ด้าน พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษก 

ทอ. ช้ีแจงเรื่องน้ีอีกคร้ังว่า ผู้ปฏิบัติของ ทอ.ปฏิบัติ

ตามข้ันตอน วิธีการปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อมีเหตุการณ์เกิดข้ึน และได้รับการแจ้งเตือน

จากระบบเรดาร์ภาคพ้ืนมายังท่ีศูนย์ยุทธการทาง

อากาศ นักบินก็พร้อมว่ิงข้ึนภายใน 5 นาที ระยะ

ทางกว่า 100 ไมล์ ประมาณกว่า 10 นาทีก็จะ

ถึงเป้าหมาย แต่การไปด้วยเครื่องรบทางอากาศ 

นักบินก็ต้องระมัดระวัง แต่เครื่องท่ีเข้ามาเมื่อ

วาน เขาเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไป ในลักษณะ

การใช้อาวุธและโอเวอร์ชูต เข้ามาในพ้ืนท่ีท่ีเป็น

ภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา ต้นไม้ ซ่ึงเขาไม่เห็นหรอก 

ก็เห็นใจนักบินท่ีอยู่ข้างใน

ส่วนท่ีศูนย์ส่ังการชายแดนไทย-เมียนมา 

จ.ตาก ได้ออกเอกสารช้ีแจงสถานการณ์ชายแดน

พ้ืนท่ี จ.ตาก ถึงเหตุปะทะกันระหว่างทหารเมียนมา

กับกองกำาลังชนกลุ่มน้อยเช้ือสายกะเหร่ียงเมื่อวัน

ท่ี 30 มิ.ย.ว่า มีกระสุนไม่ทราบชนิดและไม่ทราบ

ฝ่ายข้ามมาตกยังฝ่ังไทย ส่งผลให้ยานพาหนะของ

ประชาชนเสียหาย และมีผู้หนีภัยความไม่สงบ ชาว

เมียนมาได้เดินทางเข้ามายังฝ่ังไทย 855 คน ใน

พ้ืนท่ีปลอดภัยช่ัวคราว ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ 2 แห่ง 

คือ 1.บ้านมอเกอร์ไทย ผู้หนีภัยยอดเดิม 281 คน 

เดินทางเข้ามาฝ่ังไทย 26 คน และสมัครใจเดิน

ทางกลับเมียนมา 2 คน ยอดคงเหลือ 305 คน 

2.บ้านวาเล่ย์เหนือ เดินทางเข้ามาฝ่ังไทย 550 คน

ฝ่ายค้านแห่โหนป่ัน

วันเดียวกัน มีความเคลื่อนไหวในเรื่องดัง

กล่าวอย่างมาก โดยในการประชุมรัฐสภาเพื่อ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ (ฉบับ

ท่ี…) พ.ศ. … ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นายณัฐ

พล สืบศักด์ิวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

ได้หารือถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเหตุการณ์น้ีเกิด

ข้ึนได้อย่างไร และรัฐบาลไทยมีมาตรการรองรับ

ปัญหาอย่างไร

ขณะท่ีนายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร 

พรรคเพื่อไทย ระบุว่า เรื่องน้ีไม่ใช่เรื่องเล็ก กห.ใน

ฐานะกำากับดูแลต้องไม่ปล่อยให้ ทอ.ออกมาแก้ตัว

ว่าเขาบินมาไม่นาน เพราะชาวบ้านในพ้ืนท่ีบอก

ว่าทหารเพื่อนบ้านใช้เวลานาน ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ี

เราได้แต่ยืนดู กห.ต้องมีคำาตอบให้ประชาชน เพื่อ

ความปลอดภัยของบ้านเมือง

 ด้านนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ส.ว. 

ยอมรับว่า จะมอบหมายให้สำานักงานเลขาธิการท้ัง 

2 สภาหาข้อมูลเรื่องน้ี เพื่อแจ้งประธานรัฐสภา

ทราบต่อไป เพราะเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วง ซ่ึงหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องต้องดูแล

นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร กล่าวว่า อยาก

เสนอให้ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ประธาน กมธ. 

เรียก พล.อ.ประยุทธ์มาช้ีแจงด้วยตนเอง พร้อม

เรียก พล.อ.อ.นภาเดชเข้ามาช้ีแจงกับ กมธ.ภายใน

สัปดาห์หน้า เพราะถือเป็นภัยความม่ันคง ยอมไม่

ได้ และไม่อยากให้เรื่องแบบน้ีเกิดข้ึนอีก 

นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

พรรคก้าวไกล แถลงว่า มีข้อมูลว่าเครื่องบินดัง

กล่าวไม่ได้บินเข้ามารอบเดียว แต่บินเข้ามาถึง 3 

คร้ัง ในเวลา 20 นาที ก่อนทำาการโจมตีในเวลา 

17.00 น. จึงน่าสงสัยว่ามีการรู้เห็นเป็นใจของกอง

ทัพไทยหรือไม่ท่ีเปิดให้มีการบินรุกล้ำา โจมตีชน 

กลุ่มน้อย

นายคำาพอง เทพาคำา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การตัดสินใจล่าช้าของกอง

ทัพอากาศท่ีนำาเครื่องบิน เอฟ 16 บินข้ึนไปสกัดก้ัน

เครื่องบินต่างชาติ ถือเป็นความบกพร่องของกอง

ทัพอากาศไทย

นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำาพรรคเพื่อ

ไทย ทวีตข้อความว่า เพื่อนคุณยิงประชาชนพม่า

แล้วก็เล้ียวล้ำาเข้ามาในแดนเรา แล้วก็แล้วกันไป 

เวลาชาวพม่าเพื่อนเราหนีตายเข้ามา คุณกลับรีบ

ผลักดันให้กลับบ้านไป กลับไปเพื่อไปถูกเพื่อนคุณ

ยิง แบบน้ีชาวพม่าเพื่อนเราก็มีแต่ตายกับตายสิ 

ชาวพม่าไม่ใช่เพื่อนคุณบ้างเลยหรือ

นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ ผู้อำานวยการครอบครัว

เพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กมีเน้ือหาว่า เรื่องละเอียด

อ่อนต่อความม่ันคงแบบน้ี ทำาไม พล.อ.ประยุทธ์

ถึงทำาเหมือนเล่นขายของ ท่าทีอย่างเป็นทางการ

ของท้ัง 2 ฝ่ายต้องมี เราท้วงไปว่าอย่างไร เขาตอบ

มาแบบไหน ต้องให้ชัด นายกฯ พูดง่ายๆ แค่ไม่มี

อะไร จะย่ิงทำาให้ชาวโลกมองว่ารัฐบาลไทยมีอะไร

กับรัฐบาลเผด็จการเมียนมาหรือไม่

“ประชาชนเดินขบวน ตู้คอนเทนเนอร์มา

ล่วงหน้าเป็นวัน ท้ังแก๊ส น้ำา ปืนกระสุนยาง เต็ม

อัตราศึก ไล่ยิงไล่ตีแทบเป็นแทบตาย พอเครื่องบิน

เมียนมาล้ำาแดน เครื่องบินเรามาเหมือนตำารวจใน

หนังไทย แถมนายกฯ อธิบายแทนว่าแค่มายูเทิร์น 

ทำาเหมือนปฏิบัติการน้ี พล.อ.ประยุทธ์รู้เห็นเป็นใจ” 

นายณัฐวุฒิโพสต์.

สุพัฒนพงษ์

เป็นประธาน 

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า ส่ิงท่ีเราจะเสนอคือ

การประเมินสถานการณ์ กำาหนดแผนการเตรียม

ความพร้อมในอนาคต และการเตรียมความ

พร้อมแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยโดยเฉพาะปัญหา

เรื่องพลังงาน ท่ีไปกระทบกับเรื่องโลจิสติกส์หรือ

การขนส่งเป็นหลัก กระทบเรื่องเงินเฟ้อ และทำาให้

ราคาทุกอย่างสูงข้ึน ซ่ึงแม้ สมช.จะไม่เช่ียวชาญ 

แต่เราไม่ได้ทำางานคนเดียว ส่ิงท่ีทำาเรื่องแรกก็คือ

พบกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทุกกระทรวง เพื่อขอ

ความเห็นและรับทราบปัญหา และเชิญหน่วยงาน

เหล่าน้ันมาพูดคุย โดยในการประชุมจันทร์น้ี สมช.

จะเสนอความคิดเห็นและแผนท่ีจะรองรับ ซ่ึงอาจ

ยังไม่สมบูรณ์ ดังน้ันแผนต่างๆ อยากให้รอฟังหลัง

การประชุมวันจันทร์ 

“จะนำาเสนอนายกฯ เพื่อรับทราบและเสนอ

แผน ซ่ึงเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะกระทบ

ตามห้วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้างหน้า

อย่างไร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็จะเตรียมการ

รองรับ เราเชื่อว่าภายใน 3 เดือนมีผลกระทบแน่ 

ซ่ึงก็ต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรท่ีจะบรรจุอยู่ใน

ห้วงเวลาน้ีบ้าง ดังน้ันเราต้องเร่งแก้ไข แต่อย่างไร

ก็ตามเรื่องราคาสินค้ามีการแก้ปัญหากันทุกวันอยู่

แล้ว และจะมีระยะ 6 เดือน รวมถึงในปี 2566 

ตลอดท้ังปีด้วย” พล.อ.สุพจน์กล่าว

เมื่อถามถึงข้อถกเถียงเรื่องการดึงกำาไรจาก

โรงกล่ันน้ำามัน ระหว่างกระทรวงพลังงานและ

กระทรวงพาณิชย์ สมช.จะเป็นผู้ช้ีขาดเองหรือ

ไม่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เรื่องน้ีต้องใช้กลไกทาง

กฎหมาย ส่วนการเจรจาเป็นอีกเรื่องหน่ึง ส่วน

จะใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราช

อาณาจักรหรือไม่ ขอให้ฟังหลังการประชุมในวัน

จันทร์ โดยในท่ีประชุมจะมีคณะกรรมการกฤษฎีกา

เป็นหน่วยงานหลักพิจารณาเรื่องน้ีด้วย

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าว

ถึงการใช้ พ.ร.บ.รักษาความม่ันคงภายในฯ มา

แก้ปัญาพลังงานว่า ไม่น่าจะเก่ียวอะไร ส่วนท่ี

ให้เลขาธิการ สมช.มาแก้ปัญหาน้ัน ไม่ได้ให้มา

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ให้มาวางโครงสร้างการ

ทำางาน เพราะ สมช.ชำานาญการจัดต้ังองค์กร 

เหมือนท่ีให้ มช.ทำาเรื่องโควิด-19 เขาไม่ได้เป็น

คนฉีดยา แต่รวบรวมคนมาดำาเนินการ เพราะมี

อำานาจ หน่วยงานอื่นไม่มีอำานาจเช่นน้ี เขาไม่ใช่คน

ขับเคลื่อน แต่ให้คนอื่นเป็นผู้ขับเคลื่อน จึงต้องวาง

โครงสร้างเพื่อบูรณาการใหม่ ตรงน้ีต้องใช้อำานาจ

ของ สมช.ดำาเนินการ

 ขณะท่ีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนา

ยกฯ และ รมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบ

หน้าการหารือกับโรงกล่ันนำากำาไรจากค่าการกล่ัน

มาช่วยเหลือในกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงว่า เรื่องน้ีให้

บริษัทโรงกล่ันเขาคุยกันเอง โดยมีคณะกรรมการ

จากกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงฯ เข้าไปร่วมเจรจา และ

เชื่อว่ากลุ่มโรงกล่ันจะพิจารณาและกำาหนดทิศทาง

ไปในทิศทางท่ีดี เห็นได้จากเวลาน้ียังมีการเจรจา

กันอยู่ มิเช่นน้ันคงเลิกประชุมไปแล้ว ส่วนจะได้คำา

ตอบเมื่อใด คงต้องรอ คาดว่าภายในเดือน ก.ค.น้ี

ต้องเห็นผลอะไรออกมาบ้าง แต่ต้องยอมรับว่าการ

ใช้มาตรการบังคับในตลาดเสรีเป็นเรื่องท่ียากมาก 

แต่การใช้ความร่วมมือเป็นเรื่องท่ีดีท่ีสุด แม้แต่ใน

อเมริกา ประธานาธิบดียังใช้การขอความร่วมมือ

ไปถึงผู้ประกอบการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดทางโรงกล่ันยังไม่ได้

ข้อยุติในเรื่องน้ี นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า มีเรื่อง

ของข้อกฎหมาย ท่ีเราจะรวบรวมเพื่อถามคณะ

กรรมการกฤษฎีกา โดยต้องดูความสมัครใจของ

โรงกล่ันด้วย ขณะท่ีบางกลุ่มมีข้อเสนอว่าควรจะ

ใช้กฎหมายบังคับ เนื่องจากมีเรื่องของการถือหุ้น

ในบริษัทมหาชน

“บริษัทเหล่าน้ีทำาธุรกิจไม่ได้ทำาเพื่อกำาไร

สูงสุดอย่างเดียว ต้องคำานึงถึงสังคมและชุมชน

ด้วย เพราะปัจจัยเหล่าน้ีนำาไปใช้อธิบายกับผู้ถือหุ้น

ได้ เรื่องใดท่ีอยู่ในระดับท่ีเหมาะควรทำาได้อยู่แล้ว 

เพราะเป็นนโยบายของแต่ละบริษัทท่ีประกาศ

เป็นบริษัทท่ียังย่ังยืนและมีธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็น

ธรรมดาของบริษัทท่ีดี การจะย่ังยืนอยู่ได้ ไม่ใช่ตัว

เองจะร่ำารวยอยู่คนเดียว ต้องดูพวกบริโภคและ

คนรอบข้างไปด้วยกันได้” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

เมื่อถามว่า มาตรการของรัฐบาลจะขอ 

บริจาคแทนการออกกฎหมายกับโรงกล่ันใช่หรือ

ไม่ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ไม่เคยขอใคร เขาจะ

บริจาคก็บริจาค เราไม่ได้เท่ียวไปขอใคร อยากให้

เข้าใจ เด๋ียวจะหาว่าไปบังคับ แต่ให้เขาพิจารณา

เองว่าจะช่วยในรูปแบบไหน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ติดตาม

สถานการณ์ราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้น้ำามัน และ

ผู้โดยสารรถสาธารณะต่างๆ โดยกำาชับให้หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันดำาเนินมาตรการช่วย

เหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดจาก

สถานการณ์ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนด้วย

ส่วน น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2566 กล่าว

ว่า เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. ภายหลังการช้ีแจงของ

กระทรวงพลังงานพบว่า ในสมัยรัฐบาล คสช. สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้ออก พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิง พ.ศ.2562 ซ่ึงมาตรา 26 กำาหนดให้กองทุน

ต้องมีเงินเพื่อใช้ในบริหารจัดการอยู่ไม่เกิน 40,000 

ล้านบาท ส่วนท่ีเก็บได้เกินจากจำานวนท่ีกำาหนด

ต้องนำาส่งเข้าคลัง ซ่ึงการจำากัดเพดานวงเงิน

กองทุนน้ำามันเช่นน้ีกลายเป็นอีกหน่ึงสาเหตุสำาคัญ

ท่ีทำาให้สถานะกองทุนไม่แข็งแรงพอ เกิดปัญหาใน

การบริหารจัดการ เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำามัน จึงส่ง

ผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนไทยทุกคน 

“สมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ราคาน้ำามันใน

ตลาดโลกเคยสูงถึง 136 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

แต่ด้วยความสามารถในการบริหารประเทศ 

สถานะทางการคลังแข็งแรง จึงสามารถลดภาษี

สรรพสามิตและทำาให้ราคาน้ำามันขายปลีกท่ี

ประชาชนต้องจ่ายถูกกว่าปัจจุบัน ขณะท่ีรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ ตอนน้ีราคาน้ำามันในตลาดโลกอยู่

ท่ีประมาณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่รัฐบาล

ไม่สามารถบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้ ท้ังหมดเกิด

จากความบกพร่องล้มเหลว ขาดวิสัยทัศน์ ขาด

ความรอบคอบ ขาดความรู้ความสามารถของ 

พล.อ.ประยุทธ์ท้ังส้ิน” น.ส.จิราพรระบุ.  

เย้ย‘ธรรมนัส’

ตนไม่ได้อะไรกับใครท้ังส้ิน 

นายกฯ ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโลกโซเชีย

ลแชร์ภาพเด็กนักเรียนจับมือนายกฯสอนการ

ใช้ coding ระหว่างลงพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

จ.เชียงใหม่ ซ่ึงสังคมนำาไปตีความโจมตีว่านายกฯ 

ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นว่า “สังคมตี ก็แล้วแต่เขา 

เขาตีอะไรก็เรื่องของเขา ผมต้องการให้เด็กเขา

ภูมิใจว่าเขาได้สอนผม เขาจับมือผมทำานู่นทำาน่ี 

แล้วเขาก็ภูมิใจของเขา แล้วมาจับผิดอย่างน้ี ผม

ว่าไม่ใช่สาระ ไร้สาระ”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวถึงไทม์ไลน์การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. และร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ว่า จะพิจารณาในรัฐสภาแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 

จากน้ันส่งไปถามคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) อีก 1 เดือนคือ ส.ค. หากไม่มีการทักท้วง

อะไรมากภายในเดือน ก.ย.สามารถนำาข้ึนทูลเกล้าฯ 

ถวายได้ 

รองนายกฯ ยังกล่าวถึงกรณีท่ีบางฝ่ายอยาก

ให้ใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือ หารด้วย 

500 แทนหารด้วย 100 ตามช้ัน กมธ.วิสามัญว่า 

ทำาได้ เพราะหลักการตอนยื่นแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้

มีการกำาหนดว่าให้ใช้สูตรคำานวณแบบใด แต่เมื่อ

พิจารณาลงมาตรา ต่างฝ่ายต่างงัดสูตรใครสูตร

มันข้ึนมา แล้วฝ่ายหารด้วย 100 ชนะ พอนำากลับ

เข้าสู่ท่ีประชุมรัฐสภาอาจจะให้เปล่ียนเป็นหารด้วย 

500 ก็ได้ ส่วนจะแก้ได้หรือไม่น้ัน ตนไม่ทราบ แต่

โอกาสมี แต่ถึงอย่างไรก็ต้องใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 

  ผู้สื่อข่าวถามว่า การใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ

แล้วหารด้วย 500 ดูประหลาดหรือไม่ นายวิษณุ

ตอบว่า “ดูประหลาด” ต่อข้อถามว่าประหลาดท่ีว่า

หมายความว่าอย่างไร นายวิษณุย้ำาว่า “เอาเป็นว่า

ประหลาดแล้วกัน” เมื่อถามว่า คำาว่า ส.ส.พึงมียัง

จะต้องใช้ต่อไปหรือไม่ รองนายกฯ อธิบายว่า มัน

ต้องใช้ต่อ แต่ต้องดูว่าแปลว่าอะไร ต้องแปลให้

เข้ากับบริบทใหม่        

วันเดียวกัน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงาน

สภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ตำารวจแห่งชาติว่า เท่าที่

ตกลงกัน ที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาให้

เสร็จภายในวันที่ 1 ก.ค. จากนั้นในวันที่ 5-6 ก.ค. 

จะพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ เพราะทุกฝ่าย

ต้องการที่จะให้เสร็จก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

อย่างไรก็ตาม จะพิจารณากฎหมายลูกให้เสร็จใน

วันที่ 6 ก.ค. จากนั้นวันที่ 7-8 ก.ค. จะเป็นการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนำาวาระวันพุธไป

อยู่ไว้ในวันศุกร์คือวันที่ 8 ก.ค.แทน

รองประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่า ในวัน

ท่ี 6 ก.ค. นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ 

คนท่ี 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานสภาฯ ได้นัดประชุมวิป 3 ฝ่าย ท้ังฝ่ายค้าน 

รัฐบาล และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องกรอบ

เวลาการอภิปรายว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาเท่าไหร่ 

เพราะฝ่ายค้านต้องการอภิปราย 5 วันแล้วลงมติ

ในวันอาทิตย์ท่ี 24 ก.ค. แต่ฝ่ายรัฐบาลต้องการให้

อภิปราย 4 วัน แล้วลงมติในวันเสาร์ท่ี 23 ก.ค. 

เพราะเห็นว่าเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่ฝ่าย

ค้านยังไม่ยอม จึงต้องมาพูดคุยกัน 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ใน

การประชุมวิป 3 ฝ่ายวันท่ี 6 ก.ค. จะคุยกันว่าจะ

ใช้เวลาท้ังหมดก่ีวัน แต่ละฝ่ายจะใช้เวลาเท่าไหร่ 

ส่วนจะเป็นไปตามท่ีฝ่ายรัฐบาลพยายามจะบีบ

เวลาให้เหลือ 4 วันหรือไม่น้ัน แม้จะบีบ แต่เรา

คงไม่รับ จะขอให้เขาใช้ข้อบังคับแทนการตกลง 

เพราะเป็นการตกลงท่ีขัดกับข้อบังคับ ทำาให้ทำางาน

ไม่ได้ หากรัฐบาลไม่ยอมคือไม่ยอม แต่หากบรรจุ

ระเบียบวาระแล้วก็ต้องอภิปราย ต้องเป็นอำานาจ

ของประธานสภาฯ แต่ท่ีมาคุยกัน เพราะต้องการ

ทำาให้งานราบรื่น โดยประธานสภาฯ อาจจะบอก

ว่าให้อภิปรายไป แต่ต้องไม่ซ้ำาซาก อย่าวกวน ต้อง

อภิปรายไปจนจบ หากตกลงกันไม่ได้ต้องให้เป็นไป

ตามข้อบังคับ

เมื่อถามว่า จะมีการคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ

ไทย และกลุ่ม 16 ก่อนลงมติหรือไม่ ประธานวิป

ฝ่ายค้านบอกว่า ไม่ต้องคุย แค่มองตาก็รู้ใจกัน ส่วน

เขาจะมาร่วมให้ข้อมูลในการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือ

ไม่น้ัน ขณะน้ียังไม่มี แต่ต่อไปไม่แน่

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึง

กรณี ร.อ.ธรรมนัสระบุพร้อมคว่ำา พล.อ.ประยุทธ์

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า อย่าขี้ฟัน ที่บอกว่า
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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
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ชัชชาติเร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร

กรุงเทพฯ • ท่ีสนามกีฬาศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญ่ีปุ่น) ดินแดง นายชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารว่า เมื่อก่อนเห็นคน

มาพาดสายไฟและไม่รู้ว่าขออนุญาตหน่วยงานใด สถานการณ์ปัจจุบันแย่อยู่

แล้ว ไม่อยากให้เพ่ิมข้ึนไป โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอำานาจการพาดสาย

สื่อสารบนเสาไฟเป็นอำานาจของหน่วยงานใด เนื่องจากเสาไฟเป็นของการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) แต่การสร้างความรกรุงรังตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 เป็นอำานาจของกรุงเทพมหานคร แต่ต้อง

ไปดูกรอบอำานาจโดยละเอียดอีกคร้ังหน่ึง และหลังจากน้ีการพาดสายสื่อสาร

เพ่ิมต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงก่อน เมื่อถามว่าจะไปร่วม

หารือหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด (เคที) ในวัน

เสาร์ท่ี 2 ก.ค.หรือไม่ นายชัชชาติกล่าวว่า การประชุมบอร์ดเคทีในวันเสาร์น้ีต้อง

ไป และดีท่ีได้นายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริหารเคที มาช่วยตรงน้ี

นายกฯ เล็งดันไทยผู้นำาอาหารโลก

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ติดตามและได้รับทราบผลการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยช่วง 5 เดือน

แรกมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท พร้อมส่ังการต่อเนื่อง กำาชับทุกฝ่ายร่วมต่อยอด

ความสำาเร็จ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ สร้าง

ความเชื่อม่ันแก่คู่ค้า พร้อมผลักดันไทยสู่ผู้นำาอาหารโลกอย่างย่ังยืน ท้ังน้ี รัฐบาล

ไทยได้ขยายความร่วมมือกับรัฐบาลจีนในด้านการค้าและวิชาการ เพื่อผลักดัน

พัฒนาประเด็นด้านปศุสัตว์ การส่งออกสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ของไทยไป

จีน เช่น การข้ึนทะเบียนโรงงานเน้ือสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกไปจีน 

การขอเปล่ียนแปลงข้อมูลการข้ึนทะเบียน รวมถึงการขยายขอบข่ายและกำาลัง

การผลิต การเปิดตลาดโคเน้ือมีชีวิตไปยังประเทศจีน ภายใต้โครงการ Sandbox 

ปศุสัตว์ อีกท้ังการแลกเปล่ียนบุคลากรเพื่อดูงานระหว่างประเทศ เป็นต้น

‘พล.อ.ธีรวัฒน์’ อู้ฟู่ 188 ล้านไร้หน้ี 

สนามบินน้ำา • สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหน้ีสิน พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 

กรรมการบริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดย 

พล.อ.ธีรวัฒน์แจ้งว่า ตนเองและนางน้ำาฝน บุณยะวัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินท้ัง

ส้ินมูลค่า 188,420,370 บาท ไม่มีหน้ีสิน แบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.อ.ธีรวัฒน์ 

50,149,277 บาท ทรัพย์สินของคู่สมรส 138,271,092 บาท ท้ังน้ี พล.อ.ธีรวัฒน์

ยังแจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปี 5,039,000 บาท โดยเป็นเงินเดือน 942,000 บาท ค่า

ตอบแทน 360,000 บาท เงินโบนัส 2,500,000 บาท เบ้ียประชุม 1,050,000 บาท 

ท้ังน้ี พล.อ.ธีรวัฒน์ดำารงตำาแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) 

และเกษียณอายุราชการในตำาแหน่งดังกล่าว และมีตำาแหน่งกรรมการในคณะ

กรรมการบริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) โดยดำารงตำาแหน่งต้ังแต่ปี 2562 จนถึง

ปัจจุบัน ขณะท่ีคู่สมรส ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.).

ขาว

จะโหวตคว่ำานายกฯ ต้องโหวตจริงๆ อย่า

มั่ว ชายชาติทหารพูดแล้วต้องไม่คืนคำา 

และอย่าต่อรอง ต้องทำาจริงๆ อย่าทำาเพื่อ

ต่อรอง ไม่ใช่บอกว่าจะคว่ำาแล้วขอรอฟัง

ก่อน จะทำาให้เสียเวลา เพราะตอนนี้มีนา

ยกฯ คนใหม่ให้เลือกแล้ว คือนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่

ยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ ถ้าจะมีการ

เลือกตั้งอีกครั้ง

นายประมวล เอมเปีย รองหัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึงกรณีนาย

อานนท์ แสนน่าน ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี พาดพิง ร.อ.ธรรมนัส ว่าอย่าใช้

อคติส่วนตัวหรือนิสัยอันธพาลมาอภิปราย

ในศึกซักฟอกว่า คงไม่มีใครท่ีจะอภิปราย

อวยยศ ยกยอปอป้ัน แต่จะอภิปรายเพื่อ

สะท้อนถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชนท่ีเดือดร้อน ทนทุกข์จากการ

บริหารราชการแผ่นดินท่ีล้มเหลว แต่

รัฐบาลยังลอยหน้าขออยู่ต่อ และอย่ามัว

แต่บริหารบนหอคอยงาช้าง ลงมาเดินดิน 

จะได้รู้ว่าพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนสาหัส

แค่ไหน ไม่ใช่ฟังแต่คนเชลียร์ อวยไปวันๆ 

ประเภท ได้ครับท่าน ใช่ครับนาย ถูกต้อง

ครับผม มันจะพังไม่รู้ตัว

นายคำานูณ สิทธิสมาน สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก Kamnoon 

Sidhisamarn หัวข้อ เปิดปฏิทินการเมือง

ร้อน กรกฎา 65-มีนา 66 ยุบสภาหรือ

อยู่ครบวาระ? ว่า วันนี้เป็นวันแรกของ

ครึ่งปีหลัง 2565 จากวันนี้จนถึงวันที่ 24 

มีนาคม 2566 อันเป็นวันที่สภาผู้แทน

ราษฎรชุดปัจจุบันจะครบวาระ 4 ปี เหลือ

เวลากลมๆ อยู่อีก 8 เดือน ภาพรวมของ

การเมืองไทยในช่วง 8 เดือนนี้ถือว่าร้อน

แรงทีเดียว. 

ไอลอว์แฉ6ส.ว.โดยตำาแหน่งส่อเค้าสิ้นสภาพ!

กรุงเทพฯ • โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ

กฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ เปิด

ผลการตรวจสอบการทำางานของสมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) โดยตำาแหน่งท่ีมาจาก

ผู้นำาเหล่าทัพ ในการทำาหน้าท่ีในสมัยการ

ประชุม ส.ว.ปีท่ี 3 (สมัยสามัญประจำา

ปีคร้ังท่ีสอง) ต้ังแต่เดือน พ.ย.2564 ถึง 

ก.พ.2565 ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

ส.ว.หมายเลข 019 ไม่เคยมาประชุมหรือ

ลงมติจาก 161 คร้ัง หรือ 0%

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้

บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 

ส.ว.หมายเลข 40 มาประชุม 2 คร้ัง ร่วม

ลงมติอย่างน้อย 10 คร้ัง จาก 155 คร้ัง 

หรือมีสัดส่วนการลงมติ 6.5%, พล.อ.วร

เกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

(กห.) ส.ว.หมายเลข 055 มาประชุม 5 คร้ัง 

ลงมติ 10 คร้ัง จาก 161 คร้ัง หรือมีสัดส่วน

การเข้าร่วมการลงมติ 6.2%, พล.อ.เฉลิม

พล ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.

ทสส.) ส.ว.หมายเลข 118 มาประชุม 2 

คร้ัง ลงมติ 11 คร้ัง จาก 161 คร้ัง หรือ

มีสัดส่วน 6.8%, พล.ร.อ.สมประสงค์ นิล

สมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ส.ว. 

หมายเลข 149 มาประชุม 2 คร้ัง ลงมติ 8 

คร้ัง จาก 155 คร้ัง หรือ 5.1%, พล.อ.ณรงค์

พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก 

(ผบ.ทบ.) ส.ว.หมายเลข 236 มาประชุม 

2 คร้ัง ไม่เคยลงมติ จาก 161 คร้ัง หรือมี

สัดส่วนการลงมติ 0%

ไอลอว์ยังระบุว่า รัฐธรรมนูญปี 

2560 กำาหนดให้การเข้าประชุมและการ

ลงมติในท่ีประชุม ถือเป็นหน้าท่ีหลักของ 

ส.ว. โดยกำาหนดเรื่องน้ีเป็นเงื่อนไขการ

พ้นตำาแหน่งในมาตรา 115 (5) ท่ีระบุว่า 

ให้สมาชิกภาพของ ส.ว.ส้ินสุดลงเมื่อขาด

ประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำานวนวันประชุม

ในสมัยประชุมท่ีมีกำาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 

120 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธาน

วุฒิสภา หรือหมายความว่าภายใน 120 

วันน้ัน ส.ว.ต้องเข้าประชุม 75% เว้นแต่

ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้ขาดประชุม 

และในมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญกำาหนด

ให้ ส.ส.หรือ ส.ว.จำานวนไม่น้อยกว่าหน่ึง

ในสิบของสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ

แต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธาน

แห่งสภาท่ีตนเป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพ

ของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห่งสภาน้ันส้ิน

สุดลงตามมาตรา 111 (5) และให้ประธาน

แห่งสภาท่ีได้รับคำาร้องส่งคำาร้องน้ันไป

ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิก

ภาพของสมาชิกผู้น้ันส้ินสุดลงหรือไม่

“จากจำานวนคร้ังการเข้าร่วมการ

ประชุมของ ส.ว.ท่ีมาจากผู้นำาเหล่าทัพพบ

ว่าท้ัง 6 คน มีข้อมูลการเข้าประชุมไม่ถึง 3 

ใน 4 ของสมัยประชุมของเดือน พ.ย.2564 

ถึง ก.พ.2565 โดยผู้ท่ีเข้าประชุมมากท่ีสุด

คือ พล.อ.วรเกียรติ ซ่ึงเข้าประชุมอย่าง

น้อย 5 คร้ัง จาก 27 คร้ัง  แต่จำานวนน้ี

ก็ช้ีให้เห็นว่า ส.ว.ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 

ของสมัยประชุม ดังน้ันจึงเป็นไปได้ท่ีความ

เป็นสมาชิกภาพของ ส.ว.ท้ัง 6 คน จะส้ิน

สุดลงตามรัฐธรรมนูญ” ไอลอว์ระบุ.


