
สุริยะติดโควิด19อีกราย

‘อนุทิน’ประเดิมเปดงาน

กลาเปลี่ยน!โพลหนุนกัญชา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายสิงหชัย ทนินซอน 

อัยการสูงสุด นําอัยการประจํากอง เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่

พบการตูนไทยโพสตเรื่องใหม 
‘วีรสตรีไทยยาโม ทาวสุรนาร’ี

เริ่มวันจันทรที่ 4 ก.ค. เปนตนไป หนา 8

             
|

ไทยโพสต • ไทยปวยใหม 2,328 ราย  ยอด 

ATK พุง 6,777 คน ดับ 19 ราย “สุริยะ” 

ติดโควิด! ตรวจเจอเชื้อ 2 ก.ค. มีอาการเล็ก

นอย เช็กไทมไลน 29 มิ.ย. รวมขบวน “บิ๊ก

ตู” ลงพื้นที่เชียงใหม สวน “อนุทิน” หาย

แลว ประเดิมภารกิจแรกเปดงาน “กอด กิน 

บิน เที่ยว” สนามบินสุวรรณภูมิ นายกฯ 

ขอบคุณคนไทยยังยกการดสูง  

เม� อวันที่ 3 กรกฎาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานวา พบผูติดเชื้อในประเทศ 2,328 

ราย จําแนกเปนผูปวยในประเทศ 2,325 

ราย ผูปวยมาจากตางประเทศ 3 ราย ขณะ

ที่ยอดติดเชื้อเขาขายจาก ATK 6,777 คน 

รักษาหายเพิ่มขึ้น 2,043 ราย หายปวย

สะสม 4,475,416 ราย (ตั้งแตป 2563) อยู

ระหวางรักษาตัว 24,989 ราย แบงเปน

ในโรงพยาบาล 10,252 ราย โรงพยาบาล

สนามและอ� นๆ 14,737 ราย อาการหนัก 678 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 298 ราย อัตรา

ครองเตียงระดับ 2-3 อยูที่ 10.9% มีผู   

เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสม 

30,700 ราย (ตั้งแตป 2563) 

นายกฤชนนท อัยยปญญา เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปด

เผยวา นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ 

ไทยโพสต • “กรณ” ย้ําคากลั่นเปนปจจัย

หลักทําราคาน้ํามันแพง “สนธิรัตน” โอด

กําเงิน 500 บาทยุคนี้ซื้อของมื้อหนึ่งยังไม

ได “อัยการ” ชี้คณะกรรมการกองทุนน้ํามัน

อํานาจเต็มเรียกเก็บคากลั่น “ทนายนกเขา-

จตุพร” ประสานเสียงปลุกทวงคืนทรัพยากร

ประเทศสูมือประชาชน

เม� อวันท่ี 3 ก.ค. นายกรณ จาติกวณิช 

หัวหนาพรรคกลา กลาววา ในวันจันทรที่ 

4 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม จะนัดประชุมสภาความมั่นคงแหง

ชาติ (สมช.) เพ� อพิจารณาวิธีแกปญหารา

คานํ้ามันแพง ซึ่งสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ เปนนายกฯ ราคานํ้ามันดิบอยู

ในระดับเดียวกับวันนี้ที่ราคา 110 ดอลลาร

เขาเชิดชู ‘จอมพล ป.’

กรุงเทพฯ • รัฐบาลยิ้มแกมปริ หวยดิจิทัลทําสถิติใหม กวา 5 ลาน

ใบเกลี้ยงใน 29 ชั่วโมง ย้ํางวดหนามา 7 ลานใบ จะไดมีเวลาให

เลือกซื้อนานขึ้น! อนุชายันหวย 3 ตัวไมไดมอมเมา แตใหผูชอบ

เสี่ยงโชคไดซื้อแบบถูกกฎหมาย

เม� อวันอาทิตย นายอนุชา นาคาศัย 

ไทยโพสต • แกนนํา พปชร.หวงบรรยากาศศึกซักฟอก วอน   

“ฝายคาน” ทํางานสรางสรรค อยาพูดใสรายเสียดสี โฆษกรัฐบาล

เยย ก.ก. ไรไมเด็ดจึงโหนกระแสเคร� องบินรบพมาล้ําแดนไทย  ทา

หากมีขอมูลทุจริตใหนํามาโชว “สุทิน” ยืนกรานขอซักฟอก 5 วัน 

อางขอบังคับหากอภิปรายไมครบ 11 คนสั่งปดประชุมไมไดและไม

ยอมแน� ส.ส.ปชป.เผย ส.ส.กลุมใหญตองการสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชี

รายช� อหาร 500 จอชงที่ประชุมพรรคใหมีมติ “มารค” เตือนระเบิด

เวลา 2 ลูก ส.ว.เลือกนายกฯ-กลุมหัวกาวหนาตองการแก โครงสราง

สถาบัน ฟนธงเลือกตั้งครั้งหนา พท.ชนะแตเจอปญหาตั้งรัฐบาล 

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลเผยคนสวนใหญ

หนุนกัญชาเสรี ชี้กลาเปลี่ยนแปลง ทําสูง

วัย-ผูปวยไดประโยชน เตือนระวังการเมือง

เตะตัดขาทําคนตัวเล็กตัวนอยเสียโอกาส 

พรรคไทยสรางไทยปูดตลาดซื้อขายขยาย

ตัวถึง 450% พรอมหวงเยาวชน ขณะที่

แพทยชนบทถามหมากเกมนี้เพ� อใคร 

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการ                                                 

สํานักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) เสนอ

ผลสํารวจเร� อง กัญชาเพ� อใคร กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

ตอบารเรลเทากัน แตราคาดีเซลหนาปมถูกกวากันถึง 5 บาทตอลิตร 

“หากดูราคาคาการกลั่น คือสาเหตุที่แทจริงวาเหตุใดราคา

น้ํามันจึงแพง แตป 2554 สามารถทําใหราคาน้ํามันตํ่ากวาปจจุบัน

ถึง 5 บาท วันนั้นเม� อสิบกวาปที่แลวเราเก็บภาษีนอยกวาปจจุบัน 

และไมตองใชกองทุนน้ํามันชดเชยมากเทาวันนี้ ดังนั้นที่อางวาคา

การกลั่นสูงเพราะราคานํ้ามันดิบสูงนั้นไมจริง คาการกลั่นที่ราคา 

แคบาทกวาๆ ในปนั้น โรงกลั่นกําไรดีทุกโรง” นายกรณระบุ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

เจริญพระชนมทวี กรมพระศรีสวางควัฒน
กรม พระขัตติเยศซอง นารี
พระ ขจัดทุกขไทยมี มุงมลาง
ศรี สงาสมจักรี    ยศยิ่ง
สวางควัฒน วรคุณสลาง นบนอมสรรเสริญ
 เจริญ จตุรพิธพอง  พรวิไล
พระ รัตนเรืองไตร รุงแลว
ชนม  สวัสดิวิชัย    วรขัต ติยาเอย
ทวี พรรษผลผองแผว เพียบพรอมคุณานันต

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

นายอธิชนัน สิงหตระกูล ประพันธ

วันจันทรที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9364

อิสรภาพแหงความคิด

หวยดิจิทัลหมดเกลี้ยง

3ตัวสอเคามาแน�นอน
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5หนา...
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การทูตในภาวะสงคราม

สไตล ‘โจโกวี’ 

กรมรางเรงเดินหนา

ไฮสปด

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

ขูเกมปวน!ปดประชุม

มารคฟนธง‘พท.’ชนะ

แตตั้ง‘รัฐบาล’ไมงาย

ฝายคานทูซี้ขอ5วัน

ถกแกน้ํามัน/ตูปลุกทวงคืน
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2 ในประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย

“วันนี้ผมนำ�เงินม� 500 บ�ท ตั้งใจจะม�ซื้อของ

ที่ตล�ดบ�งเขน กรุงเทพฯ ซึ่งในอดีตเคยซื้อได้ ตอนนี้

ไม่พอ เพร�ะของขึ้นเกือบทุกร�ยก�ร ผมอย�กสะท้อน

เรื่องนี้ อย�กให้รัฐบ�ลไปดำ�เนินก�รแก้ไข”.

ควันหลง แรงปะทะ

น่านฟ้า ไทย-เมียนมา
ม้จะเริ่มซาลงบ้างแล้ว กับเสียงวิจารณ์ทางการเมืองต่อ

กรณีเครื่องบิน MiG29 ของเมียนม�บินล้ำ�น่�นฟ้� หลัง

ปฏิบัติก�รตอบโต้ชนกลุ่มน้อยที่โจมตีฐ�นทห�รพม่� ฝั่ง

ตรงข้�มบ้�นว�เลย์ อำ�เภอพบพระ จังหวัดต�ก เมื่อ 

30 มิ.ย.ที่ผ่�นม� จ�กนั้นกองทัพอ�ก�ศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F16 

MLU  จ�กกองบิน 4 อำ�เภอต�คลี จังหวัดนครสวรรค์ ทำ�ก�ร

บินขึ้นรักษ�เขตแดนด้�นตะวันตก โดยที่ผู้นำ�ฝ่�ยรัฐบ�ล พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม รวมถึง

บิ๊กๆ ในกองทัพอ�ก�ศก็พย�ย�มขอให้เรื่องนี้จบลงได้เร็ว ไม่อย�ก

ให้บ�นปล�ยจนกระทบกับคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตและก�รทห�ร

ของ 2 ประเทศ ไทย-เมียนม�ที่มีช�ยแดนติดกัน 

โดยประเด็นในเชิงก�รเมืองที่มีก�รวิจ�รณ์กันม�ก โดย

เฉพ�ะฝ่�ยตรงข้�มรัฐบ�ล-กองทัพ ก็คือ มองว่�ปฏิบัติก�รของทัพ

ฟ้�ไทยล่�ช้�เกินไปหรือไม่ และอ�จไม่เป็นต�มที่กองทัพอ�ก�ศเคย

ยืนยันเรื่องประสิทธิภ�พของระบบป้องกันภัยท�งอ�ก�ศ ก�รสั่ง

ก�รบังคับบัญช� และคว�มพร้อมในก�รทำ�ก�รบินรบ

อย่�งไรก็ต�ม มองได้ว่�เหตุที่เสียงวิจ�รณ์ท�งก�รเมืองใน

ประเทศไทยเริ่มซ�ลง คงเพร�ะเห็นว่�ฝ่�ยพม่�เอง ทั้งฝ่�ยก�รทูต

และก�รทห�รมีก�รแสดงออกถึงก�รขอโทษต่อประเทศไทยอย่�ง

รวดเร็ว บนก�รสื่อส�รว่�ไม่ได้ตั้งใจ และเป็นเรื่องข้อผิดพล�ดใน

ก�รบินที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

 ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องท่ีรู้กันดีว่� ก�รเมืองไทยภ�ยใน

ประเทศ ห�กเสียงวิจ�รณ์ท�งก�รเมืองเป็นประเด็นเก่ียวกับต่�ง

ประเทศ โดยเฉพ�ะกับประเทศเพื่อนบ้�นท่ีมีแนวช�ยแดนติดกัน ก็

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนท�งก�รเมืองและก�รทูต ห�กล�งโยงกันไปไม่

จบส้ิน เพร�ะห�กเมียนม�ไม่ขอโทษและแสดงคว�มเสียใจต่อส่ิงท่ี

เกิดข้ึน แบบน้ันจะมีคว�มชอบธรรมในก�รกระตุกรัฐบ�ลและกองทัพ 

ต้องมีแอกชันออกม� แต่เมื่อฝ่�ยเมียนม�แสดงออกข้�งต้นแล้ว และ

ท่�ทีของคนไทยเองท่ีไม่พอใจต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน ก็เป็นเรื่องท่ีฝ่�ยสถ�นทูต

เมียนม�ประจำ�ประเทศไทยย่อมรู้และส่งข่�วส�รคว�มรู้สึกดังกล่�ว

ไปถึงผู้นำ�ทห�รของรัฐบ�ลเมียนม�ไปแล้วอย่�งแน่นอน 

อย่�งไรก็ต�ม ก็อ�จมีควันหลงเรื่องนี้อยู่บ้�งหลังจ�กนี้ 

เพร�ะท่�ทีฝ่�ยค้�นบอกว่� อ�จนำ�ประเด็นดังกล่�วไปอภิปร�ย

พลเอกประยุทธ์ ในฐ�นะควบ รมว.กล�โหม ในช่วงศึกซักฟอก 

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจด้วย

ต้องบอกไว้ว่� ห�กฝ่�ยค้�นจะอภิปร�ยประเด็นนี้ ฝ่�ยค้�น

เองก็ต้องมั่นใจเช่นกันว่� อภิปร�ยแล้วจะมีประเด็นอะไรที่ส�ม�รถ

อภิปร�ยได้ที่เป็นข้อมูลใหม่ แตกต่�งจ�กข่�วปกติ อีกทั้งก็ต้องมั่นใจ

ว่�อภิปร�ยแล้วจะไม่ทำ�ให้สัมพันธ์ท�งก�รทูตและทห�รระหว่�ง

ไทยกับเมียนม�คุกรุ่นขึ้นม�อีกรอบ หลังไฟเริ่มมอดลงไปแล้ว 

ขณะเดียวกัน ควันหลงเรื่องนี้ก็ต้องดูด้วยว่�จะเป็นแรงส่ง 

ให้คว�มหวังของ กองทัพอากาศ ในยุคที่ม ีพล.อ.อ.นภาเดช ธูปะ        

เตมีย์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่บอกม�ตลอดว่� ต้องก�ร

เสริมเขี้ยวเล็บให้ทัพฟ้�ด้วยก�รให้เครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ถูกยกให้

เป็นเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของโลกรุ่นหนึ่งในปัจจุบัน มีประจำ�ก�ร

อยู่ในกองทัพอ�ก�ศไทย โดยแม้ขณะนี้กระทรวงกล�โหมเบื้องต้น

จะไฟเขียวนำ�ร่องก�รจัดซื้อ F-35 ด้วยก�รจัดงบผูกพันข้�มปี ในปี 

2566 ประม�ณเจ็ดร้อยกว่�ล้�นบ�ท เพื่อจัดซื้อ F-35 วงเงินกว่�

เจ็ดพันกว่�ล้�นบ�ทไว้แล้ว แต่ด้วยสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจ

ไม่ดี ประช�ชนเดือดร้อนจ�กสภ�วะเศรษฐกิจ จึงทำ�ให้แรงต้�น 

ก�รจัดซื้ออ�วุธของทห�ร ที่ปกติก็มีม�กอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ยิ่งต้�น

ม�กกว่�เดิมหล�ยเท่� จึงทำ�ให้ยังไม่ส�ม�รถก�รันตีได้ว่�ก�รจัด

ซื้อ F-35 ของกองทัพอ�ก�ศจะผ่�นฉลุยหรือไม่ เพร�ะกรรม�ธิก�ร

งบจ�กฝ่�ยค้�น ก็จ้องสกัด-ขัดขว�งอยู่ย�มเมื่อพิจ�รณ�งบของ

กระทรวงกล�โหมในชั้นกรรม�ธิก�รกล�งเดือน ก.ค.นี้ 

เพร�ะแม้จะมีก�รมองกันว่� เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นที่ช�ยแดน 

อ.พบพระ จะยิ่งทำ�ให้กองทัพอ�ก�ศมีเหตุผลคว�มชอบธรรมม�ก

ขึ้นในก�รอ้�งได้ว่� เห็นหรือไม่ว่�กองทัพอ�ก�ศจำ�เป็นต้องมีคว�ม

พร้อมในก�รป้องกันประเทศเพื่อรักษ�อธิปไตย เพร�ะปัจจุบันเครื่อง

บินรบของกองทัพอ�ก�ศที่มีอยู่ปฏิบัติภ�รกิจม�ร่วมจะ 30 ปีแล้ว 

ต้องทยอยปลดประจำ�ก�ร เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถห�ชิ้นส่วนอะไหล่เข้�

ม�ทดแทน หรือซ่อมบำ�รุงไม่คุ้มค่� ทำ�ให้กองทัพอ�ก�ศมีเครื่องบิน

สกัดกั้นโจมตีอยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อก�รปฏิบัติภ�รกิจ ห�กไม่มี

ก�รจัดซื้อ อ�จจะเป็นคว�มเสี่ยงในเรื่องก�รป้องกันประเทศได้ 

ที่ผ่�นม� จะพบว่� “บิ๊กป้อง-พล.อ.อ.นภาเดช” เป็นบิ๊กกอง

ทัพ ที่พูดเรื่องคว�มจำ�เป็นในก�รจัดซื้ออ�วุธต่อส�ธ�รณชนหล�ย

ครั้ง ทั้งที่บิ๊กกองทัพส่วนใหญ่ ไม่ว่�จะเป็นเหล่�ทัพไหน จะไม่ค่อย

อย�กพูดเรื่องนี้ เพร�ะจะเข้�ตัวเองและทัวร์ลง จึงพย�ย�มเลี่ยง แต่ 

พล.อ.อ.นภ�เดช กลับแสดงออกอย่�งชัดเจนในก�รเชียร์ว่�ควรซื้อ 

f-35 เช่น เคยระบุว่� กองทัพอ�ก�ศต้องมียุทโธปกรณ์ที่น่�สะพรึง

กลัว ไม่ใช่มีแต่ยุทโธปกรณ์ที่เก่� ล้�สมัย และบอกว่�ปัจจุบันร�ค�

ของเครื่องบินขับไล่ F-35 เครื่องบินขับไล่สเปกสูง ที่ส�ม�รถหลบ

เลี่ยงก�รตรวจจับเรด�ห์ได้ ที่เป็นเครื่องบินรบสัญญ�ติสหรัฐอเมริก� 

ที่ผลิตโดย บริษัท Lockheed Martin ร�ค�ก็ลดลงจ�กเดิมม�ก ใกล้

เคียงกับเครื่องบินรบ Gripen สัญช�ติสวีเดน ที่กองทัพอ�ก�ศเคยจัด

ซื้อ จึงมีโอก�สที่กองทัพอ�ก�ศจะจัดห�ม�ประจำ�ก�รได้

จึงน่�ติดต�มว่� ข้อพิพ�ทน่�นฟ้� ไทย-เมียนม�ที่จบไปแล้ว 

จะยิ่งทำ�ให้กองทัพอ�ก�ศมีเหตุผลในก�รชี้แจงต่อฝ่�ยสภ�ฯ และ

ต่อสังคมได้ม�กขึ้นในก�รจัดซื้อ F-35 โดยอ้�งเรื่องก�รเตรียม

พร้อมเพื่อคว�มมั่นคงของประเทศ หรือจะพลิกไปอีกแบบกล�ย

เป็นตรงกันข้�มไปเลย คือจะยิ่งทำ�ให้ฝ่�ยที่คัดค้�นไม่เห็นด้วยกับ

ก�รจัดซื้อของกองทัพอ�ก�ศที่นอกจ�กจะนำ�เรื่องสภ�พเศรษฐกิจ-

ไม่มีคว�มจำ�เป็นในก�รจัดซื้อ หรือจะซื้อม�ทำ�ไม จะเอ�ไปรบกับ

ใคร นอกจ�กจะยกเหตุผลเหล่�นี้ม�สกัดแล้ว ก็อ�จยกเหตุอื่นๆ 

ม�ประกอบ เช่น ในเมื่อกองทัพอ�ก�ศบอกว่� เครื่องบิน F-16 ที่

บินไปที่ อ.พบพระ จ.ต�ก บินไปปฏิบัติก�รได้อย่�งรวดเร็ว ทันต่อ

สถ�นก�รณ์ ก็ให้ใช้เครื่องที่มีอยู่ไปก่อน น่�จะเพียงพอต่อภ�คกิจ

ปกป้องคว�มมั่นคงของประเทศแล้ว ยังไม่มีเหตุจำ�เป็นต้องจัดซื้อ 

F-35 ในเวล�นี้แต่อย่�งใด เป็นต้น. 

แ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ข้อมูล ‘ประกอบคิด’ คนไทย

คเทคโนโลยีการสื่อสารนี่..........

มันนำ�ม�ทั้ง “อุบัติ” ที่เรียกนวัตกรรม และทั้ง 

“วิบัติ” ที่เรียกว่�ฉิบห�ย-ทำ�ล�ยล้�ง!

แต่จะอุบัติหรือวิบัติ ขึ้นอยู่กับเจตน�คนใช้ ไม่ได้ขึ้น

อยู่กับเทคโนโลยี

ด้วยคว�มที่ ทุกวันนี้ คนในช�ติล้วนมีพระเจ้�องค์

ใหม่ที่เรียก “มือถือ” พกติดตัว ๒๔ ชั่วโมง 

จึงมีบุคคลบ�งพวกใช้เป็นช่องท�งแพร่ “ข่�วส�รพิษ” 

รูปแบบต่�งๆ ซึมแทรกเข้�เซลล์สมอง

บ้�นเมืองเร� ตอนนี้ ก็รู้กันอยู่-เห็นกันอยู่ มีนัก

วิช�ก�ร ครูอ�จ�รย์ พ่อค้�-นักธุรกิจ สื่อ และนักก�รเมือง

กลุ่มหนึ่ง

 สมคบแผน “ยุโรป-สหรัฐ”

หวังใช้ไทยเป็น “ฐ�นยุทธก�ร” สกัดอำ�น�จจีนใน

ภูมิภ�คนี้ แต่ตร�บใดที่ “พลเอกประยุทธ์” ยังเป็นผู้นำ�อยู่ 

ตร�บนั้น “ไม่มีท�ง”!

ฉะนั้น มีท�งเดียวที่ “สหรัฐ-ยุโรป” จะสมหวัง 

ต้องโค่นล้มรัฐบ�ลประยุทธ์ ต้องทำ�ทุกท�ง ไม่ให้พลเอก

ประยุทธ์กลับม�เป็นน�ยกฯ อีก

ในขณะเดียวกัน ต้องผลักดันทุกวิถีท�ง ให้ฝ่�ยค้�น-

เพื่อไทย ได้กลับเข้�ม�มีอำ�น�จบริห�รประเทศให้จงได้

เพร�ะมีแต่หนุนให้ “เพื่อไทย-ก้�วไกล” คุมอำ�น�จ

ประเทศเท่�นั้่น ไทยถึงจะเป็นประเทศ “ใต้อำ�น�จสั่งก�ร” 

ของสหรัฐ-ยุโรป สมอย�ก

เหมือนตอนทักษิณ-ยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำ�รัฐบ�ล! 

โดยตกลง “ก�งแผนที่” ขีดเส้นแบ่งประเทศ จ�กร�ช

อ�ณ�จักรไปเป็นส�ธ�รณรัฐ 

แยกกันไปครอบครอง มีประธ�น�ธิบดีเป็นประมุุข

แทน “พระมห�กษัตริย์” 

สหรัฐเก่งและชำ�น�ญ “ใช้สงคร�มสื่อ” ล้�งสมอง

ช�วบ้�น อย่�งตอน ยุค ๒๕๐๐ 

เข้�ม�ตั้ง “สำ�นักข่�วส�รอเมริกัน” ที่เรียก usis มีทั้่ง

หนัง หนังสือ ว�รส�ร ทั้งใบปิด ใบปลิว และละครวิทยุ ผม

ยังเป็นสม�ชิกร�ยเดือนว�รส�ร “เสรีภ�พ” เลย

โหมโฆษณ�ชวนเชื่อเชิงปลุกระดมด้วย “ข่�วส�รพิษ” 

ให้คนไทยเกลียด กลัวคอมมิวนิสต์ เกินจริง

หน้�ปกเงี้่ย...เขียนรูปคอมมิวนิสต์ถือเคียว มีช�วบ้�น

เซ่นค�คมเคียว เผ�วัดไฟโชน ถือแส้ไล่หวดพระวิ่งหนีสบง

ปลิว

อย่�งเรื่อง “ไผ่แดง” ของหม่อมคึกฤทธิ์ ที่สมภ�ร

กร่�ง ตัวแทนฝ่�ยประช�ธิปไตย กับไอ้แกว่น รุ่นใหม่ “หัว

แดง” ปลุกระดมช�วบ้�นเป็นคอมมิวนิสต์ เป็นตัวเดินเรื่อง

เล่มโตเบ้อเร่อ ยูซิสลงทุนพิมพ์แจกต�มชุมชนทั่ว

ไทยและกองทัพไทยไม่กล้�เล่นใหญ่ และห้�มทำ�ด้วย จะเกิด

อะไรขึ้นถ้�เมียนม�ตัดก๊�ซไทยแบบทันที

ผมคิดว่�สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนควรรู้เพื่อจะได้เข้�ใจหัว 

อกของรัฐบ�ล ฝ่�ยคว�มมั่นคงและทห�ร ก็คือ เมียนม�มีแต้ม

ต่อเหนือไทยม�กๆ อยู่หนึ่งเรื่องสำ�คัญ ที่ไม่ใช่กำ�ลังทห�ร ไม่ใช่

กำ�ลังประช�ชน 

แต่นั่นคือ “ก๊�ซธรรมช�ติ” ซึ่งไม่ต่�งจ�กก�รที่รัสเซียมี

แต้มต่อเหนือยุโรปเลยครับ

ผมคิดว่�แต้มต่อนี้น่�จะเป็นที่รู้กันดีทั้งในฝ่�ยคว�ม

มั่นคงฝั่งไทยและเมียนม� ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลส�ธ�รณะทั้ง

นั้นครับ

ข้อมูล :

1.ประเทศไทยพึ่งพ�ก�รผลิตไฟฟ้�จ�กก๊�ซธรรมช�ติ 

จ�กเมียนม�ม�กถึง 6,500 MW

2.Peak Demand ของประเทศปีนี้อยู่ที่ 33,177 MW ณ 

วันที่ 28 เม.ย.2565 เวล� 14.30 น. ไม่รวม IPS ที่ผลิตไฟฟ้�

ใช้เอง

3.ก๊�ซเมียนม�ถูกกว่� LNG นำ�เข้�ม�กๆ เพร�ะสงคร�ม

ในยุโรป

4.กำ�ลังไฟฟ้� 6,500 MW เทียบกับ 33,177 MW ในท�ง 

Power System Reliability ถือว่�สูงม�ก ม�กกว่� Spinning 

Reserve ม�กกว่� Fast Frequency Response Resource 

ทั้งหมดรวมกันแน่นอน

5.เคยเกิดเหตุก๊�ซจ�กเมียนม�ห�ยเฉียบพลัน 1 ครั้งเมื่อ

วันที่ 15 สิงห�คม 2552 ระบบไฟฟ้�ไทยเกือบไปไม่รอด 

แต่ กฟผ.ก็เก่งม�ก 

ส�ม�รถรักษ�ระบบเอ�ไว้ได้อย่�งเหลือเชื่อสุดๆ  โดย

แลกม�กับน้ำ�ท่วมท้�ยเขื่อนบ�งส่วน 

แต่ถ้�เกิดขึ้นอีก ผมคิดว่�ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่�จะเอ�อยู่ 

แต่ลึกๆ ผมก็เชื่อว่� กฟผ.อ�จจะเอ�อยู่ เร�มีคนที่เก่งม�กและ

ระบบที่ทันสมัยม�กกว่�เดิมอยู่ที่ตรงนั้น

6.เร�ยังต้องพึ่งพ�ก๊�ซจ�กเมียนม�อีกเป็น 10-20 ปี ต่�ง

จ�กยุโรปที่คงพึ่งรัสเซียอีกแค่ไม่เกิน 2-3 ปี

ถ้�เมียนม�ตัดก๊�ซทันที : จะเกิดอะไรขึ้น

1.ไม่ต่�งกับยุโรปโดนรัสเซียตัดก�รส่งก๊�ซทันที

2.ค่�ไฟฟ้�น่�จะแพงขึ้นอีกประม�ณหน่วยละ 1 บ�ท

ทันที

3.จ�กข้อ 2 เศรษฐกิจจะมีปัญห�แน่นอน และม็อบก็จะ

ม�กม�ย

4.โรงไฟฟ้�จะห�ยไป 6,500 MW โดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้ง

ตัว กว่�สถ�นีก๊�ซที่ไทรโยคจะรู้จ�กค่�มิเตอร์และแจ้งเหตุ โรง

ไฟฟ้�ภ�คตะวันตกก็น่�จะร่วงกันหมดแล้ว 

ผมไม่รู้ Timing ตรงนี้ในร�ยละเอียด ต้องถ�ม ปตท.

5.ถ้�จังหวะใช่ เวล�ใช่ มีโอก�สเกิดไฟฟ้�ดับทั่วประ 

เทศไทย จ�กข้อ 4

6.นับจ�กเกิดเหตุก�รณ์ในข้อ 4 กฟผ.จะมีเวล�แค่ไม่

เกิน 5 วิน�ที ในก�รรักษ�ระบบด้วยก�รเร่งเดินโรงไฟฟ้�

อื่นๆ ขึ้นม�แทน ขอย้ำ�ว่� 5 second เท่�นั้น

7.เวล� 5 วิน�ที ย�วน�นเท่�กับก�รห�ยใจเข้�ออก 

“พุทโธ” 1 ครั้ง

8.The Flash ก็อ�จไม่เร็วพอที่จะช่วยเร�ได้

9.ถ้�เร�จะยังส�ม�รถรอดม�ได้แบบครั้งก่อน ผมต้อง

บอกเลยว่� กฟผ.ต้องสร้�งป�ฏิห�ริย์อีกครั้ง ซึ่งป�ฏิห�ริย์

มักไม่ขึ้นบ่อยนัก

สิ่งที่ประเทศไทยเตรียมไว้ :

1.ฝ่�ยคว�มมั่นคง ทุกยุคทุกสมัย รักษ�คว�มสัมพันธ์

ที่ดีกับรัฐบ�ลเมียนม�ทุกฝ่�ย ทั้งพลเรือนและทห�ร รวม

ทั้งชนกลุ่มน้อยต่�งๆ ด้วย ซึ่งเป็นบทบ�ทที่ย�กม�กๆ แต่ก็

ทำ�ได้ดีเสมอม�

2.ก�รไฟฟ้� ปตท. และกระทรวงพลังง�น มีแผน A, 

B, C, D เตรียมทั้งสำ�หรับปัจจบุันและอน�คต และเร�มีแผน

อน�คตที่ชัดเจนว่� เร�จะยุติเรื่องนี้ ได้ และผมเชื่อว่�เร�จะ

ทำ�ได้แน่นอน

ไทย-เมียนม� เพื่อนบ้�นกัน ช�ยแดนติดกัน 2,202 

กิโลเมตร ถ้�ไม่รักกันก็เห็นทีจะลำ�บ�กกันทั้ง 2 ฝ่�ย พวก

เร�คงไม่มีใครชอบคว�มรุนแรงที่เกิดในเมียนม�ตอนนี้ และ

ก็คงไม่มีใครที่อย�กจะเห็นคว�มรุนแรงนั้นบ�นปล�ยออก

ม�สู่ช�ยแดนหรือล้ำ�แดนเข้�ม�

เร�ทุกคนมีประเทศช�ติต้องดูแล 

มีคนไทย 70 ล้�นที่ต้องดูแล 

มีคนเมียนม�หล�ยล้�นคนที่อพยพม�ทำ�ง�นที่เร�ก็

ต้องดูแล

สันติภ�พคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดก่อนที่เร�จะทำ�สิ่งอื่น

สำ�เร็จ และประเทศไทยคือ “หัวใจของสันติภ�พในภูมิภ�ค

นี้”

เร�ต้องชัดเจน เข้มแข็ง และอดทน 

และคว�มเข้มแข็งนั้น ไม่ได้จำ�เป็นต้องแสดงออกด้วย

คว�มรุนแรงเสมอไป 

คว�มอดทน วุฒิภ�วะ ก�รแสดงออกอย่�งถูกต้องใน

จังหวะที่ถูกต้อง ล้วนแสดงคว�มเข้มแข็งได้ทั้งสิ้นครับ

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

ชื่นใจจริงๆ.....

ไม่ใช่เพื่อน�ยกฯ ไม่ใช่เพื่อรัฐบ�ล ไม่ใช่เพื่อกองทัพ  

ข้อมูลที่ “ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำ�รง” ท่�นให้

เพื่อ “ประเทศไทย” และเพื่อ “สันติภ�พภูมิภ�ค”

ขอคารวะท่านครับ!

ประเทศ ผมเป็นเด็กวัด พลอยได้อ่�นไปด้วย

ยูซิสล้�งสมองสำ�เร็จถึงขั้นว่� พอเด็กร้องไห้ แม่ขู่...เดี๋ยว

คอมมิวนิสต์ม�จับตัวนะ 

เงียบฉี่เลย....

กลัวคอมมิวนิสต์ได้ยิน จะม�จับตัวไป!

ผ่�นม�กว่� ๖๐ ปี รูปแบบนั้น ไอ้กันย้อนกลับนำ�ม�ใช้อีก 

เพียงทันสมัยด้วยรูปแบบไอทีเท่�นั้น

ไอ้แกว่น ยุคนั้น เปลี่ยนลุคส์ม�เป็น “รุ่นใหม่ ๓ นิ้ว” ใน

โซ่ส�มสัสและพวกจ�น’จัญไร

ส่วนสมภ�รกร่�ง เยอะเลย ยกให้อ�จ�รย์เสรี อ�จ�รย์

อ�นนท์ และทั้งหมอวรงค์ ขมังเวททั้งนั้น

เมื่อก่อนไอ้กันปลุกให้กลัวคอมมิวนิสต์ แต่ตอนนี้ จะล่ม

ช�ติ-ล้มสถ�บันกัน ด้วยก�รประยุกต์เป็น “คอมมิวนิสต์พันท�ง

ประช�ธิปไตย”

ยุค ๒๕๐๐ อเมริกันใช้คำ�ว่� “ตื่นเถิดช�วไทย” ปลุกระดม

ยุค ๒๕๖๕ อเมริกัน+ส�มสัส+โทนี่ ใช้คำ�ว่� “หัวหน้�

ครอบครัวแดง”

ที่คุยม� เพียงอย�กชี้ ให้เห็นคว�มสำ�คัญของข้อมูล

ข่�วส�ร อย่�งกรณี เครื่องบินพม่�ล้ำ�แดนโดยไม่เจตน� 

กลุ่มชังช�ติ-ชังสถ�บัน พลัน “ดัดจริต” รักช�ติขึ้นม�

ทันที เพื่ออ�ศัยเป็นเหตุ ถล่มรัฐบ�ลและกองทัพ!

รักช�ตินั้นน่ะดี แต่เสแสร้งรักช�ติ มันเลว ถ้�รักช�ติจริง

ควรศึกษ�ข้อมูลและชั่งท�งประโยชน์ได้-ประโยชน์เสียด้วย

ผมอ่�นที่ “ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำ�รง” อ�จ�รย์พิเศษคณะ                                                                                               

บริห�รก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อม มห�วิทย�ลัยพัฒนบริห�ร 

ศ�สตร์ (นิด้�) ท่�นโพสต์เฟซ

นึกค�รวะท่�นในใจ มีครูบ�อ�จ�รย์อย่�งนี้ ยังไงๆ บ้�น

เมืองไทยเร�ก็รอด เพร�ะย�มสับสนท�งข้อมูลประกอบคิด 

ท่�นเป็น “เส�หลัก” ให้ โดยไม่เบี่ยงเบน อ่�นดูนะครับ

“Sunt Srianthumrong”

ไทย-เมียนม� : ภ�พสะท้อนยุโรป-รัสเซีย ทำ�ไมรัฐบ�ล

ยุ

หวยดิจิทัล

รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รจำ�หน่�ยสล�กเกินร�ค� 

กล่�วว่� ก�รจำ�หน่�ยสล�กดิจิทัล

งวดวันที่ 16 ก.ค.2565 เมื่อเวล� 

11.00 น. ส�ม�รถจำ�หน่�ยสล�กหมด

แล้ว โดยมีประช�ชนเข้�ม�ซื้อสล�ก 

908,662 ร�ย จ�กสล�ก 5,146,000 

ใบ 

น�ยอนุช�ยังกล่�วถึงสล�กเลข 

3 หลักที่อยู่ระหว่�งรับฟังคว�มคิด

เห็นว่� รัฐบ�ลไม่มีนโยบ�ยมอมเม� 

เพียงแต่เพิ่มท�งเลือกให้ผู้ชอบก�ร

เสี่ยงโชค จ�กเคยซื้อแบบไม่ถูกต้อง ก็

ม�ซื้ออย่�งถูกต้อง มีคว�มน่�เชื่อถือ 

100% ทั้งก�รซื้อและขึ้นเงินร�งวัล 

โดยผู้ซื้อส�ม�รถเลือกหม�ยเลขที่

ต้องก�รได้ทุกหม�ยเลข ตั้งแต่ 000 

ถึง 999 เปิดจำ�หน่�ยผ่�นช่องท�ง

ดิจิทัล โดยก�รซื้อทุกๆ 1 ร�ยก�ร จะ

ได้หม�ยเลขร�งวัลพิเศษ 1 หม�ยเลข 

จำ�กัดอ�ยุผู้ซื้อ-ผู้ข�ย 20 ปีขึ้นไป 

ออกร�งวัลเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 

และ 16 ของทุกเดือน จำ�หน่�ยใบ

ละ 50 บ�ท

น�ยอนุช�ระบุว่� ก�รจัดสรร

เงินร�งวัลเป็นร�งวัลแบบผันแปร

ต�มยอดข�ยและผู้ถูกร�งวัล โดยจะ

จ่�ยเงินร�งวัล 60% ของยอดข�ย 

แบ่งเป็น 4 ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลส�ม

ตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือตัวเลขที่

เลือกตรงกับผลก�รออกร�งวัลและ

หลักตรงกัน มีเงินร�งวัล 30% ร�งวัล

ส�มสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) 

หรือโต๊ด คือตัวเลขที่เลือกตรงกับผล

ก�รออกร�งวัลแต่หลักสลับกัน มีเงิน

ร�งวัล 30% ร�งวัลสองตรง (ตรง

เลข-ตรงหลัก) คือตัวเลขที่เลือกตรง

กับผลก�รออกร�งวัลและหลักตรงกัน 

มีเงินร�งวัล 39% ร�งวัลพิเศษ เป็น

ร�งวัลแจ็กพอต มีเงินร�งวัล 1%

น�ยลวรณ แสงสนิท อธิบดี

กรมสรรพ�กร ในฐ�นะประธ�น

กรรมก�รสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล กล่�ว

ว่� ก�รจำ�หน่�ยสล�กดิจิทัลงวด

วันที่ 16 ก.ค.ยังเป็นที่นิยมแรงดีไม่

ตก ทำ�ให้จำ�หน่�ยหมดตั้งแต่ช่วง

ประม�ณ 11.00 น. ของวันที่ 3 ก.ค. 

ใช้เวล�เพียง 1 วัน 5 ชั่วโมง เร็ว

กว่�งวดสองที่ ใช้เวล�กว่� 2 วัน 

เนื่องจ�กส�ม�รถซื้อสล�กตัวเลขที่

ต้องก�รในร�ค� 80 บ�ทได้ โดยงวด

วันที่ 1 ส.ค. จะเพิ่มสล�กดิจิทัลอีก 2 

ล้�นฉบับ รวมแล้วไม่น้อยกว่� 7 ล้�น

ฉบับ เพื่อให้ผู้ซื้อมีเวล�ในก�รเลือก

ซื้อสล�กหม�ยเลขที่ต้องก�รในร�ค� 

80 บ�ทได้น�นขึ้น

“ก�รพิจ�รณ�เพ่ิมปริม�ณสล�ก

ในระบบแต่ละครั้ง จะต้องเป็นไป

ต�มคว�มต้องก�รของตล�ด และ

รักษ�สมดุลระหว่�งผู้ค้�ในระบบเก่�

และระบบดิจิทัลด้วย” น�ยลวรณ                             

กล่�ว และว่� นอกจ�กสล�กที่จำ� 

หน่�ยผ่�นแอปพลิเคชันเป๋�ตังใน

ระบบแพลตฟอร์มได้แล้ว ยังมีจุด

จำ�หน่�ยสล�ก 80 ที่สำ�นักง�นสล�กฯ 

เริ่มดำ�เนินก�รม�เป็นเวล�กว่� 1 ปี

แล้ว ซึ่งมีจุดจำ�หน่�ยกระจ�ยอยู่ทั่ว

ประเทศ ทั้งหมด 754 จุดทั่วประเทศ 

และตั้งแต่เดือน ส.ค.นี้เป็นต้นไป จะ

มีจุดจำ�หน่�ยสล�ก 80 ทั่วประเทศ 

1,077 จุด และภ�ยในปีนี้จะนำ�ร่อง

ขย�ยจุดจำ�หน่�ยสล�ก 80 ไปที่สถ�นี

บริก�รน้ำ�มันทั่วประเทศอีกไม่น้อย

กว่� 2,000 จุด

ส่วนน�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วว่�                                                 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

กล�โหม กำ�ชับให้ติดต�มผลก�ร

จำ�หน่�ยสล�กอย่�งต่อเนื่อง ประเมิน

ผล และห�กพบปัญห�ติดขัดให้เร่ง

ดำ�เนินในทันที ซึ่งขณะนี้สล�กกิน

แบ่งรัฐบ�ลอยู่ระหว่�งก�รพัฒน�ตัว

เลือกในแอปเป๋�ตังเพิ่มขึ้น เพื่อให้

ซื้อสล�กดิจิทัลกับร้�นค้�ผู้พิก�รได้ 

และจะพัฒน�ให้ส�ม�รถควบคุมก�ร

ทำ�ง�นด้วยเสียงได้ เพื่ออำ�นวยคว�ม

สะดวกให้กลุ่มผู้พิก�ร

“น�ยฯ ยังเน้นม�ตรก�รช่วย

เหลือผู้ข�ยสล�กใบและผู้พิก�รที่

มีอ�ชีพข�ยสล�ก ให้ศึกษ�ผลกระ

ทบท�งสังคมในทุกมิติ ย้ำ�ก�รแก้ไข

ปัญห�สอดคล้องสัมพันธ์กัน ยืนยัน

รัฐบ�ลจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” 

น�ยธนกรกล่�ว.

สุริยะติดโควิด

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม 

ได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 

ก.ค.ที่ผ่�นม� โดยขณะนี้มีอ�ก�รเล็ก

น้อย และเข้�สู่กระบวนก�รรักษ�

ต�มคำ�แนะนำ�แพทย์ โดยได้แจ้งให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องต�มไทม์ ไลน์ทร�บแล้ว 

ยืนยันไม่กระทบก�รทำ�ง�น พร้อม

ทำ�ง�นแบบ work from home เฝ�้

ดูอ�ก�รจนกว่�แพทย์จะยืนยันให้

ปฏิบัติง�นต�มปกติ

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ช่วงสัปด�ห์

ท่ีผ่�นม� น�ยสุริยะไม่ได้เดินท�งไป

ต่�งประเทศ ปฏิบัติง�นอยู่ในประเทศ

ต่อเนื่อง โดยวันท่ี 29 มิ.ย.ท่ีผ่�นม�

น�ยสุริยะได้ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ ร่วม

ง�น “เอฟทีไอ เอ็กซ์โป  2022” จัด

โดยสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภ�ค                                                   

ระหว่�งน้ันได้ร่วมคณะกับ พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ 

รมว.กล�โหม รวมท้ังรัฐมนตรีหล�ย

ด้วย อ�ทิ น�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เช�ว์ รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

พลังง�น, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด� 

รมว.มห�ดไทย, น�ยสุช�ติ ชมกล่ิน 

รมว.แรงง�น รวมถึงผู้บริห�รกระทรวง

อุตส�หกรรม ผู้บริห�ร ส.อ.ท.อีกหล�ย

คนด้วย

ท�งด้�น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่� น�ยกรัฐมนตรี

พอใจผลสำ�รวจล่�สุดของอน�มัย

โพล ซึ่งพบว่�ประช�ชนสวมหน้�ก�ก

อน�มัยเพิ่มขึ้นจ�กเดิมเมื่อเข้�สถ�น

ที่ปิด เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้มีคว�มเสี่ยง

สูง หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกัน

หน�แน่น รวมถึงล้�งมือด้วยสบู่หรือ

แอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อสัมผัสวัตถุ

หรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน และคัดกรอง

ตนเองด้วย ATK เพิ่มขึ้น ซึ่งน�ยกฯ 

ขอบคุณคนไทยที่ ให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รป้องกันตนเองจ�กก�รติดเชื้อโค

วิด-19 โดยถือว่�ยังยกก�ร์ดสูง แม้

สถ�นก�รณ์ก�รติดเชื้อในประเทศ

จะลงลดม�กแล้ว นอกจ�กนี้ยังขอ

ให้ประช�ชนให้รีบม�ฉีดวัคซีนเพิ่ม

เพื่อสร้�งภูมิต้�นท�น โดยเฉพ�ะ

กลุ่ม 608 

รองโฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ 

กล่�วว่� วันท่ี 4 ก.ค.น้ี น�ยอนุทิน 

ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ 

รมว.ส�ธ�รณสุข จะเดินท�งไปเป็น

ประธ�นในง�น Thailand Moving 

Together : กอด กิน บิน เท่ียว ใช้

ชีวิตใกล้ชิดอีกคร้ัง ซ่ึงจัดโดยกระทรวง

ส�ธ�รณสุข กระทรวงคมน�คม และ

กระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ� ณ ท่�

อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ โดยเป็นภ�รกิจ

แรกหลังห�ยป่วยจ�กโควิด มีผลตรวจ

เป็นลบต้ังแต่วันท่ี 2 ก.ค.ท่ีผ่�นม�

“รองน�ยกฯ แจ้งว่�จ�กก�ร

ตรวจซ้ำ�ขณะนี้ผลตรวจเป็นลบ และ

ไม่มีอ�ก�รป่วยแล้ว ซึ่งเชื่อที่ห�ยเร็ว

นี้เป็นผลจ�กก�รได้รับวัคซีนที่ครบ

ถ้วน เมื่อติดเชื้อจึงมีอ�ก�รไม่ม�ก 

ท่�นรองน�ยกฯ ยังได้ฝ�กม�ถึงพี่น้อง

ประช�ชนด้วยว่� ขอให้เข้�รับวัคซีน

เข้มกระตุ้นกันอย่�งทั่วถึง เพร�ะแม้

จะยังมีโอก�สติดเชื้อ แต่ที่วัคซีนช่วย

ได้แน่นอนคือก�รลดก�รป่วยหนัก

หรือเสียชีวิต” น.ส.ไตรศุลีระบุ.

กล้าเปลี่ยน!

โดยดำ�เนินโครงก�รทั้งก�รวิจัยเชิง

ปริม�ณและก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ  

จำ�นวน 2,250 ตัวอย่�ง ระหว่�งวัน

ที่ 30 มิถุน�ยน-2 กรกฎ�คม พ.ศ.

2565 ที่ผ่�นม� พบว่� ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 86.7 รับรู้ว่�นโยบ�ยกัญช�มี

ประโยชน์ท�งก�รแพทย์ ให้ส�ม�รถ

ศึกษ�ค้นคว้� ใช้กัญช�ท�งก�รแพทย์

ได้อย่�งถูกกฎหม�ย ลดก�รพึ่งพ�

นำ�เข้�ย�จ�กต่�งประเทศ ในขณะ

ที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.4 รับรู้

ว่� กัญช�มีประโยชน์ ส�ม�รถเป็น

พืชเศรษฐกิจได้ ส่งออกกัญช�เพื่อ

ประโยชน์ท�งก�รแพทย์แผนไทย

ที่น่�สนใจคือ เมื่อถ�มถึงกลุ่ม

คนที่ ได้รับประโยชน์จ�กนโยบ�ย

กัญช�ทำ�เพื่อใคร พบว่�ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 56.7 ระบุ ผู้ป่วย ผู้สูงอ�ยุ 

และช�วบ้�นทั่วไป ที่กัญช�รักษ�

โรคได้ เช่น อ�ก�รปวดเรื้อรัง นอน

ไม่หลับ ซึมเศร้� เบื่ออ�ห�ร และ

โรคกล้�มเนื้อ เป็นต้น, ร้อยละ 54.1 

ระบุ บุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่ศึกษ�

ค้นคว้�องค์คว�มรู้ ใช้ประโยชน์จ�ก

กัญช�ท�งก�รแพทย์ทำ�ได้อย่�งถูก

กฎหม�ยและเปิดเผย และร้อยละ 

53.5 ระบุประช�ชนทั่วไป โดยเฉพ�ะ

เกษตรกร ได้ประโยชน์จ�กก�รปลด

ล็อกกฎหม�ยกัญช� ทำ�ให้ส�ม�รถ

ปลูกและใช้เป็นย�ประจำ�บ้�น รักษ�

โรค และผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ

ช�ติ

นอกจ�กนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อย                                                            

ละ 65.8 สนับสนุนนโยบ�ยกัญช�                                                       

เพร�ะเป็นนโยบ�ยที่กล้�เปลี่ยน 

แปลง ม�ถูกท�ง แก้ปัญห�กัญช�

ใต้ดิน ลดอำ�น�จรัฐเก็บเกี่ยวผล

ประโยชน์ ช่วยเหลือช�วบ้�นผู้ป่วย                                                     

ย�กไร้มีย�ประจำ�บ้�นรักษ�โรคต่�งๆ                                                          

ให้ช�วบ้�นเกษตรกรได้ปลูกได้ ใช้

ในครัวเรือนเพื่อสุขภ�พอย่�งถูก

กฎหม�ย ไม่ใช่ให้น�ยทุนกอบโกย 

ช่วยทำ�ให้ก�รศึกษ�ค้นคว้�ใช้ประ 

โยชน์กัญช�ท�งก�รแพทย์พื้นบ้�น

เป็นไปได้ไม่ผิดกฎหม�ย สร้�งคว�ม

มั่นคงท�งย� สร้�งร�ยได้เข้�ประเทศ 

เป็นต้น

“ที่น่�ห่วงคือก�รเตะตัดข�กัน

ท�งก�รเมืองของนักก�รเมืองและ

กลุ่มน�ยทุนใหญ่ มุ่งทำ�ล�ยนโยบ�ย

กัญช�ที่ดีของประช�ชนคนตัวเล็ก

ตัวน้อยของสังคมไม่ให้ได้ประโยชน์

จ�กก�รปลดล็อกกัญช�ต�มศ�สตร์

ภูมิปัญญ�ไทย” ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่�ว

น.ส.ธิด�รัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำ� 

นวยก�รศูนย์นโยบ�ย พรรคไทยสร้�ง

ไทย กล่�วว่� ปัจจุบันรัฐกลับปล่อย

ให้มีก�รซื้อข�ยกัญช�ได้อย่�งเสรี 

แต่ไม่มีเครื่องมือท�งกฎหม�ยในก�ร

ควบคุมก�รใช้กัญช�ในท�งที่ผิด จึงมี

คว�มกังวลถึงก�รใช้กัญช�นอกเหนือ

ไปจ�กก�รใช้เพื่อประโยชน์ท�งก�ร

แพทย์ โดยเฉพ�ะก�รใช้กัญช�ใน

เย�วชนอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี ซึ่งในปี 

2564 พบวัยรุ่นใช้กัญช�ม�กถึง 1.89 

ล้�นคน ซึ่งควรมีม�ตรก�รเชิงรุกใน

ก�รป้องกันไม่ให้เย�วชนเข้�ถึงกัญช�

ได้ อีกเรื่องที่ยังน่�กังวลคือ เย�วชน

ยังคงส�ม�รถเข้�ถึงกัญช�จ�กแหล่ง

อื่นๆ นอกสถ�นศึกษ�ได้ โดยเฉพ�ะ

ก�รซื้อข�ยท�งออนไลน์ ที่สถ�น

ศึกษ�เข้�ไปควบคุมได้ย�ก ซึ่งในปี 

2564 ตล�ดซื้อข�ยกัญช�ขย�ยตัวถึง 

450% เทียบกับปีก่อนหน้� 

ด้�นเพจชมรมแพทย์ชนบท 

โพสต์ข้อคว�มเรื่อง “#อ้�งกัญช�ท�ง 

ก�รแพทย์ หม�กเกมหล�ยช้ันเพ่ือ

ใคร???” ระบุว่�  หม�กเกมน้ีชัดเจน

แล้วว่� อ้�งกัญช�ท�งก�รแพทย์ เพื่อ

ให้ข�วบ้�นได้ปลูกกันบ้�นละ 6 ต้น 

ช�วบ้�นดีใจได้ปลูก 6 ต้น แต่แท้จริง

ก็เป็นก�รปลดล็อกเพ่ือให้คนใหญ่คน

มีทุนปลูกกันเป็นฟ�ร์มต่�งห�ก กะจะ

รวยแต่ไม่สนใจผลกระทบต่อสังคม น่ี

คือกลเกมแห่งกัญช�เสรี ดังน้ัน จึงขอ

เชิญชวนผู้คนในสังคมไทย เรียกร้อง

ให้รัฐบ�ลทบทวนนโยบ�ยกัญช�เสรี 

ให้กัญช�กลับเป็นย�เสพติด และให้

ใช้สำ�หรับกัญช�ท�งก�รแพทย์เท่�น้ัน.

วันหลง “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม กับหล�นๆ

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำ�บลหนองผึ้ง อำ�เภอส�รภี จังหวัด

เชียงใหม่ ในช่วงลงพื้นที่ตรวจร�ชก�ร และติดต�มผลก�รดำ�เนิน

ง�นด้�นต่�งๆ ของรัฐบ�ลที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยเฉพ�ะก�รเยี่ยมชมผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ทักษะก�ร

เขียนชุดคำ�สั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐ�น (Coding) ให้

แก่เย�วชนของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ที่มีหล�นๆ นักเรียนม�กคว�ม

ส�ม�รถม�รอต้อนรับและโชว์ผลง�นสิ่งประดิษฐ์หล�กหล�ย

ร�ยก�ร ให้น�ยกฯ ลุงตู่ได้ดูได้ชมและได้ทดลองด้วย

คร้ันถึงเวล�พรีเซนต์ผลง�น                                              

ของนักเรียน ที่เริ่มต้นด้วยเด็กๆ 

แนะนำ�ตัว ชื่อ-น�มสกุล ด้�นน�ยกฯ 

ลุงตู่อ�รมณ์ดีเช่นเคยเมื่ออยู่กับ

หล�นๆ จึงแนะนำ�ตัวเองกับเด็กๆ 

เช่นกันว่� “ผมชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี ครับ” 

ทำ�ทุกคนหัวเร�ะ ก่อนที่ลุงตู่จะ

แนะนำ�รัฐมนตรีที่ร่วมคณะม�ด้วย

ว่�

“ลุงป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์                                                        

เผ่�จินด� รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

มห�ดไทย, “ลุงเฮ้ง” สุช�ติ ชมกลิ่น                                                            

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น, น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

คนสุดท้�ยที่ลุงตู่บอกกับเด็กๆ ว่� คนนี้เป็นครูใหญ่ของพวกเธอ 

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ทำ�ครู

ใหญ่ตรีนุชถึงกับหัวเร�ะ

และเมื่อเริ่มก�รพรีเซนต์ผลง�นของเด็กๆ ที่น�ยกฯ ลุงตู่

ดูชอบใจและสนใจไปเสียทุกอย่�ง กระทั่งม�ถึงผลง�นโปรแกรม

วัดค่�แสงไฟของหนูน้อยที่พรีเซนต์ ได้อย่�งน่�รักฉะฉ�น โดยพรี

เซนต์ให้น�ยกฯ ลุงตู่ฟังว่� โปรแกรมวัดค่�แสงนี้ถ้�อยู่ในที่มีแสง

น้อยไฟจะเปิดเองอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกผู้สูงอ�ยุ

ที่ไม่ส�ม�รถเดินไปเปิดไฟตอนมืดได้เอง พร้อมส�ธิตให้น�ยกฯ ลุง

ตู่ได้ดู

แต่ทว่�เครื่องวัดค่�แสงไฟที่ต้องมีไฟส่องสว่�งออกม�ดัน

ไม่ติด เนื่องจ�กเหม�ะสำ�หรับใช้ตอนกล�งคืน แต่ในห้องดังกล�่ว

มีแสงจ้� ทำ�ให้ผลก�รวัดค่�แสงเกินกว่�ที่กำ�หนดอยู่ในระดับที่ 51 

จึงทำ�ให้ไฟไม่ติด หนูน้อยเจ้�ของผลง�นเลยให้น�ยกฯ ลุงตู่เอ�มือ

ม�ว�งท�บไว้ที่เครื่องเพื่อบังแสงเข้�เครื่อง จนไฟติดต�มปกติ

ด้�นน�ยกฯ ลุงตู่ยังสงสัย ถ�มว่� “ทำ�ไมเอ�มือปิดไว้แล้ว

ไฟติด เพร�ะอะไร อุณหภูมิหรือเพร�ะน�ยกฯ?” ซึ่งหนูน้อย

อธิบ�ยว่� ที่เห็นว่�ไฟติดนั่นเพร�ะเซ็นเซอร์แสงมีไฟน้อย

ขณะที่น�ยกฯ ลุงตู่กล่�วอย่�งอ�รมณ์ดีว่� “ทำ�ไมน�ยกฯ 

ไฟน้อยลง มีแต่ไฟร้อนมืดแหละฉันเนี่ย” ทำ�ทั้งรัฐมนตรีและทุก

คนในห้องหัวเร�ะไปต�มๆ กัน

แหม..ได้อยู่กับหล�นๆ ทีไร “ลุงตู่” ก็จะอ�รมณ์ดี๊ดี ประ 

ม�ณนี้ทุกที ฮ่�ๆๆ.

บรรจง

สงสัยนายกฯ ไฟน้อย

ค

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช�
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความ

คดิ” กบัชอ่งทางในยคุโซเชยีลมเีดยี สามารถตดิตาม

ข้อมูลข่าวสารได้เพิ่มเติมจาก Line ID:@thaipost, 

Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaipostTV, Facebook 

: https://www.facebook.com/thaipost , Twitter : https://

twitter.com/thaipost, Instagram : https://www.instagram.

com/thaipost_ig/... เริ่มต้นบันทึกด้วยสุภาษิตไทย “ชักน้ำาเข้า

ลึก ชักศึกเข้าบ้าน” หากนักวิจารณ์ นักเล่นการเมืองทั้งหลาย

ตระหนักรู้อยู่แก่ใจ ก็สมควรต้องละเลิก “โหนกระแส” จะเอา

เป็นเอาตาย!! กับเครื่องบินรบ Mig 29 ของประเทศเมียนมา บิน

ล้ำาเข้ามาในเขตดินแดนประเทศไทย

ทีต่ำาบลวาเลย่ ์อำาเภอพบพระ จงัหวดั

ตาก เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ..เสียเถิดจะ

เกิดผล ...• เห็นผลพวงเลวร้ายจาก

สงครามยืดเยื้อระหว่าง รัสเซีย-

ยูเครน กว่า 4 เดือนแล้วยังไม่สาแก่

ใจหรืออย่างไร?!? เอาเป็นว่าอยาก

ฉวยโอกาสชิงพื้นที่ข่าวก่นด่ารัฐบาล 

และศักยภาพของกองทัพอากาศ

ไทย ทีม่ ีพล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา 

เป็น รมว.กลาโหม ก็เอาที่สบายใจ 

แต่เลิกทีเถอะกับสิ่งที่่จะกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน..น้านะ ...• บรรยากาศ 

“งดัขอ้” ทางการเมอืงเรื่องศกึซกัฟอกรฐับาลเปน็ครัง้สดุทา้ย อาจ

จะยังไม่สรุปลงตัว 4 วันหรือ 5 วัน แต่ที่แน่ๆ 5-6 ก.ค. มีเรื่อง

ต้องลุ้นหนักกว่า นั่นคือ การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณา

ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับ ที่แก้ไข

รองรับรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ ได้มีการแก้กติกาการเลือกตั้งจาก

บัตรใบเดียวเป็นสองใบในวาระ 2 และ 3 โดยประเด็นร้อนๆ คือ 

ความอยู่รอดของพรรคเล็กพรรคน้อยกับสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อว่า ใช้จำานวน 100 หรือว่า 500 คนหาร?!? ...• งานนี้มี

ไดม้เีสยี ชีช้ะตากำาหนดอนาคตการเมอืงไทย โดยเฉพาะแคมเปญ

แลนด์สไลด์ของหัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย แพทองธาร ชินวัตร  กับ

หวัหนา้พรรคกา้วไกล พธิา ลิม้เจรญิ

รตัน ์แคนดเิดตนายกรฐัมนตรีในโลก

เสมือนจริงที่เรียกว่า “ผลโพล” ...• 

เพราะหลายฝ่ายมองข้ามช็อตกันไป

แล้วว่า “พลังประชารัฐ” ไม่ว่าจะ

หาร 100 หรือหาร 500 ยากที่จะ

เป็นแรงขับเคลื่อนให้พรรค ท.ทหาร 

พุ่งสู่ “ขาขึ้น” เหมือนเมื่อการเลือก

ตั้งปี 2562 แม้แต่ พล.อ.ประวิตร 

วงษส์วุรรณ หวัหนา้พรรคยงัยอมรบั

ว่า ..วันนี้ขาลง ...• พิสูจน์ทราบ

จากบรรยากาศ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ขยันขัน

แข็งลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ แบบถี่ยิบ นับเฉพาะเดือนมิถุนายน 

ลงพื้นที่ไปแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สกลนคร และเชียงใหม่ 

ไม่เห็นมีข่าวคึกคักครึกโครมเท่ากับใครบางคนที่แค่กินก๋วยเตี๋ยว

ก็มีสื่อบางช่องรายงานกันทุกเช้าเลยทีเดียว ...• แฟนคลับ “ลุง

ตู่” อย่าเพิ่งท้อใจ วันที่ 7 ก.ค.นี้จะไปกำาแพงเพชร เพื่อชมผล

งานช่วยชาวนาส่งออกข้าวไทยระดับพรีเมียม ..งานนี้แว่วว่า 

ทีมงานนายกฯ ร้องเพลง “คนดี ไม่มีวันตาย” กันรัวๆ เพื่อให้

กำาลังใจกันและกันเองว่า สร้างงานมันยากเย็นเข็ญใจกว่าสร้าง

ภาพ!! แน่นอน ...• โลกการเมืองก็วนๆ ลูปกันไปตามสถานการณ์ 

โลกข้าราชการก็ใช่ย่อย ..อึ้ง!! กันเงียบเชียบกับการย้ายข้ามห้วย

ของ พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รอง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไปครองเก้าอี้ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ขณะที่เท วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

ปลัดคนเก่าไปแขวนไว้ ในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการสำานักงานขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 

(สำานักงาน ป.ย.ป.) ...• งานนี้โลก

ไมรู่ ้แตแ่วดวงขา้ราชการรู ้..เดก็ใคร

หนอ!! ถงึแม ้รมว.ยตุธิรรม และรอง

นายกฯ ที่กำากับดูแลงานด้านยุติธรรมจะไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่

ฝ่ายค้านจ้องซักฟอก แต่ความรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมบังเกิดแล้วใน

สงัคมขา้ราชการ กค็งตอ้งระวงั!! ขอ้มลูขา่วสารทางราชการสง่ถงึ

มือฝ่ายค้านจากฝ่ายแค้นนะจ๊ะ ...• บันทึกบรรทัดส่งท้าย .. ภาพ

ขา่วแฮปปีเ้บริธ์เดยท์ีล่อนดอน สาวคนสนทิ “ปลดักระทรวง” รบั

กระเปา๋หรรูาคาแสนจากนกัธรุกจิ ปดิกนัใหแ้ซด่วา่ ป.ป.ช.เตรยีม

ตั้งคณะทำางานตรวจสอบสืบเสาะแล้ว หลังจากมี “คลิป” อยู่ใน

มอืเปน็หลกัฐานชิน้สำาคญั แมค้นทีอ่วดคลปิจะลบออกจากสารบบ

ในเพจของตัวเองก็ตามที ...• ใคร คือปลัดคนนั้น มีความเชื่อม

โยงอะไรกับผู้หญิงคนนี้ อีกทั้งนักธุรกิจคนที่ว่า!! ไม่นานไม่ช้า 

โลกจะต้องตะลึงตึงๆ งานนี้จะเรียกว่าโชคร้ายเพราะอยากอวด

จนลืมแคร์สื่อหรือเปล่าไม่รู้!! แต่โชคดีนะที่ ไม่ใช่ปลัดกระทรวง

ที่อยู่ในโผถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มิเช่นนั้น  “เจ้ากระทรวง” 

คงโดนอ่วมแน่ ...• 

ปิยสาร์

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

w

พงษ์สวาท 

กายอรุณสุทธิ์ 

ทำาไมต้องเครือข่าย?

สภาพของสังคมไทยยุคของโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ 

เป็นโลกและประเทศที่ไร้พรมแดน ไม่มีขอบเขต คือไม่สามารถ

ปิดกั้นอิทธิพลของความคิด เทคโนโลยี วัฒนธรรม การลงทุน การ

เงิน การเก็งกำาไร ข้อมูลข่าวสาร สื่อต่างๆ โรคภัย ฯลฯ ที่มาด้วย

ความเร็วและความรุนแรง นอกจากนี้ยังเป็นทุนนิยมพึ่งพา ด้วย

การอาศัยรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก โดยดูการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจจากเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งทำาให้เศรษฐกิจภายใน

ประเทศอ่อนแอและขึ้นต่อต่างประเทศ การบริหารประเทศทุก

รัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาตามกระแสหลักตลาดเสรี ที่เอื้อ

ประโยชน์แก่นักธุรกิจ นักการเมือง และข้าราชการชั้นสูง โดย

ไม่ได้หรือไม่สามารถสร้างความเข้มแข็ง สร้างคุณภาพให้กับประ 

ชาชนและประเทศ นอกจากจะทำาให้ประชาชนและประเทศอ่อน                                                                                  

แอแล้ว สังคมและวัฒนธรรมในส่วนท่ีดีงามกลับถูกทำาให้เสื่อมลง                                                                                        

จนเกิดปัญหาวิกฤตทางสังคมตามมา เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม 

ปัญหาเด็กวัยรุ่น เป็นต้น

ปัญหาวิกฤตของสังคมไทยเป็นปัญหาโครงสร้าง การแก้

ปัญหาที่แท้จริงควรเน้นที่โครงสร้างชุมชน/สังคม และพบว่าชุม 

ชนที่มีโครงสร้างเข้มแข็งของตนเอง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่าม 

กลางวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่เสื่อมโทรม ดังนั้น การพัฒนา

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นยุทธวิธีท่ีสำาคัญ ซ่ึงนำาไปสู่ความสำาเร็จ                                                                                      

ทั้งนี้ ภาวะใหม่แห่งการพัฒนาจำาเป็นต้องอาศัยฐานคิดที่เป็นแกน                                                                                     

กลาง และปฏิสัมพันธ์กันกับชุมชน โดยมีชุมชนเป็นฐาน โครง 

สร้างการบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นฐานคิดสำาคัญ

ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยกระดับความรู้ข่าวสาร และแลก

เปลี่ยนบทเรียนกัน ตลอดทั้งร่วมกันวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน                                                          

ระดับสังคมอย่างสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน 

โดยมีเครือข่ายองค์กร ชุมชนในแต่ละระดับ มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการจากชุมชน หมู่บ้าน ตำาบล 

อำาเภอ จังหวัด ภาค และระดับชาติ ซึ่งฐานคิดนี้มีอยู่จริงในสังคม

ไทย สามารถนำามาสังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์การ

พัฒนาชุมชนไทยในอนาคต 

วิกฤตทางสังคมทั้งหลายเกิดจากการจัดการที่ขัดแย้งกับ

ชุมชน สภาพแวดล้อมที่ตนเองเชื่อมโยงอยู่ ปัญหาทั้งหลายจึงไม่

อาจแก้ไขหรือคลี่คลายอย่างยั่งยืนได้ การเรียนรู้ระบบชีวิต ของ

บุคคล ครอบครัวชุมชนของตนเอง และสังคมให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ที่เรียกว่า ทฤษฎีข่ายใยชีวิต 

(Web of life) ที่จะนำาไปสู่การคิดที่สอดคล้องกับระบบนิเวศหรือ

สภาพแวดล้อมท่ีตนเองอาศัยอยู่ ความเข้าใจในกฎของระบบนิเวศ

หรือชุมชน จึงมีความสำาคัญและเป็นพื้นฐานของการเข้าใจระบบ

ชีวิตอื่นๆ ทั้งหมด

กฎของระบบนิเวศ

1.เป็นเครือข่าย (Networks) 

สมาชิกของระบบหรือชุมชนทั้ง   

หมดติดต่อเชื่อมโยงกันและกัน 

(Interconnected) เป็นเครือข่าย

อันกว้างใหญ่ไพศาล ประณีตซับ

ซ้อน ในลักษณะของความสัมพันธ์

แห่งข่ายใยชีวิต (The Web of Life) 

คุณสมบัติของระบบชีวิตกำาหนด

จากระบบความสัมพันธ์แบบนี้ 

2.เป็นระบบซับซ้อน (Nested 

Systems) ระบบของธรรมชาติทั้ง                                                          

หมด มีโครงสร้างของระบบซ้อน                                                         

ระบบ ที่หลากหลายระดับรวมอยู่                                                               

ด้วยกันอย่างเป็นบูรณาการ (integrated) 

หรือองค์รวมเดียว เป็นระบบย่อย

อิสระที่สัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นส่วน

หนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าด้วย 

3.เป็นวัฏ (Cycles) การ

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง

สมาชิก เกี่ยวข้องกับการแลก

เปลี่ยนแปลงพลังงาน ทรัพยากรใน

วงจรที่ต่อเนื่องหมุนเวียน วงจรจะ

ผ่านกันไปมากับวงจรที่ใหญ่กว่าใน

ระบบนิเวศ 

4 . เป็ นระบบเลื่ อน ไหล 

(Flows) ระบบชีวิตทั้งหมดเป็น

ระบบเปิด ซึ่งต้องการการหล่อ

เลี้ยงอย่างต่อเนื่องของพลังงาน

และทรัพยากรเพื่อความอยู่รอด 

พลังงานแสงอาทิตย์คือพลังธำารง

ชีวิตและขับเคลื่อนวงจรของนิเวศทั้งหมด

5.การพัฒนา (Development) 

ชีวิตมีการพัฒนาและการเรียนรู้

เพื่อวิวัฒนาการ ทั้งในระดับปัจ 

เจกและในระดับวงศ์ (species) 

มีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการ

สร้างสรรค์และการดัดแปลงกัน

และกันของของหน่วยชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีวิวัฒนาการร่วมกัน

6.สมดุลอย่างพลวัต (Dynamic Balance) ทุกวงจรใน

ระบบนิเวศมีวงจรป้อนกลับ (Feedback Loops) ซ่ึงทำาให้ระบบ

สามารถควบคุมและจัดการกับตนเองได้ และรักษาสภาพสมดุล

อย่างเป็นพลวัต (Dynamic) จากการแกว่งไหวอย่างต่อเนื่อง

จากความคิดหลักในทฤษ                                                      

ฎีข่ายใยชีวิต ทำาให้เห็นว่า  ขบวน 

การสังคม (Social Movements) 

เป็นองค์ประกอบสำ าคัญของ

ระบบชีวิตในระดับสังคม ดังนั้น 

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชนโดยมีชุมชนเป็นฐาน โดย

คนในชุมชนได้เข้ามาปรับปรุง ดูแล

ชุมชนของตนเอง เปิดกว้างให้สมา ชิกทุกคนในชุมชนได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการค้นหาทุนเดิมของชุมชน ควบคุมทรัพยากรและ

จัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เป็นวิกฤตในชุมชนจนเกิดเป็นเครือข่ายที่

เข้ามาดูแลกันเองในชุมชน รวมทั้งรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการ

ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่จำาเป็นต้องรอการ

ดำาเนินการของภาครัฐเหมือนดังที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกระบวนการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชนนั่นเอง

การสร้างครือข่าย

แต่สิ่งแรกที่จะมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายต้องมี คนที่มีจิต                                                                           

ใจอาสา ที่จะมาทำางานให้ชุมชนให้สังคมให้เครือข่าย คนที่เข้ามา

ทำางานในกระบวนการเครือข่ายภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นอิสระ

หรือใช้แหล่งทุนจากบางหน่วยงานที่สนับสนุนทุนให้ หรือร่วมมือ

กับภาครัฐในการทำางานประชาสังคมก็ตาม ก็จะพบว่ากลุ่มคนเหล่า

นี้เขาเป็นคนที่อยากเห็นบ้านเมืองของตัวเองเปลี่ยนแปลงและก็

มีความเป็นอิสระกว่า แล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ซึ่งต้องมีการ

สำารวจตัวเองก่อน คือ

1.เราชอบและสามารถทำางานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่  เช่น

ต้ังแต่เรื่องง่ายๆ เลย เราแต่งตัวแบบของเรากับเขาแต่งตัวเป็นยัง

ไง การพูดจาของเรา ภาษาท่ีเราใช้ในการพูดกับภาษาของคนปกติ

ในสังคมท่ีเขาใช้พูดกันมันภาษาเดียวกันหรือเปล่า ท่ีเราชอบพูดท้ัง

หลาย อุดมการณ์ใหญ่ๆ คำาใหญ่ๆ ท้ังหลายคนในสังคมเขาเข้าใจ

ตรงกับเราไหม แค่ไหน อย่างไร แล้วเขาจำาเป็นต้องพูดภาษาเดียว

กับเราหรือไม่ หรือเราต้องไปพูดภาษาเดียวกับเขาน่ีก็เรื่องท่ีเราต้อง

สำารวจตัวเองในเรื่องเหล่าน้ี เพราะมันเหมือนคนแยกกลุ่มแยกเผ่า

อยู่แล้ว จะไปทำางานด้วยกันมันก็คงจะไปกันได้ยากพอสมควร

2.คนท่ีจะทำางานประชาสังคมได้สำาเร็จมันต้องพ่ึงตัวเองได้                                                                                      

งานประชาสังคมท่ีแท้มันก็คืองานท่ีประชาชนพลเมือง อยากจะทำา

อะไรให้กับท้องถ่ินของตัวเอง ส่ิงท่ีมันจะเกิดพลังการเปล่ียนแปลงได้

น่าจะเกิดจากส่ิงท่ีว่าเขาได้ลงมาช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือทำางาน 

การสร้างเครือข่ายในการทำางานเชิงพัฒนา มีแนวโน้มท่ีจะ

เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรท่ีทำางานพ่ึงพิงซ่ึงกันและ

กัน มากกว่าท่ีจะแข่งขันกัน เครือข่ายชุมชน ประชาสังคมต่างๆ 

จะเติบโตและย่ังยืนได้หากมีแนวคิดว่า “ชุมชนเป็นเจ้าของ” ผู้นำา

ชุมชนเป็นแกนนำาและเป็นหลักสำาคัญ ทำาหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมประ 

สาน เป็นผู้เสริมให้เครือข่ายเข้มแข็ง เครือข่ายชุมชน ประชาสังคม 

เป็นสมบัติของชุมชนของพวกเขาไม่ใช่สมบัติของหน่วยงานใด

การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย หรือเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

มีพลังในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง หรือเรียกร้องสิทธิ

ต่างๆ เครือข่ายพัฒนาชุมชน เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเกี่ยว

กับผลผลิตทางการเกษตร เครือข่ายเหล่านี้สามารถสร้างพลังต่อ

รองเพื่อสังคมโดยรวมได้ เพราะผู้มีอำานาจในการตัดสินใจเรื่อง

นั้นๆ ย่อมจะรับฟังเสียงของคนหมู่มากที่โยงกันได้.

ผู้คนที่สนใจปัญหางานรักษากฎหมายและกระบวน 

การยุติธรรมทางอาญาถามกันมากว่า ร่าง พ.ร.บ. 

ตำารวจ ฉบับที่กำาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสอง

สภาขณะนี้ จะส่งผลทำาให้มีการปฏิรูป ระบบตำารวจและการ

สอบสวนคดีอาญา ของชาติบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด?

ขอเรียนว่า ประชาชนทุกคนไม่ควรเสียเวลาให้ความสน 

ใจต่อร่างกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด!

เนื่องจาก ไม่ได้เป็นการปฏิรูประบบตำารวจและการสอบ 

สวนอย่างแท้จริง ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนและ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอะไร!

เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่ ตำารวจผู้ ใหญ่กลุ่ม

หนึ่ง สุมหัวกันร่างขึ้น!

แทนการใช้หรือแม้กระทั่งปรับแก้ ไขร่างฉบับมี

ชัย  ฤชุพันธุ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้เป็น

ประธานกรรมการดำาเนินการอยู่นานนับปี  

โดยถือว่ามีเนื้อหาเป็นการปฏิรูประบบตำารวจ

อย่างมีนัยสำาคัญระดับหนึ่ง                 

ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มตำารวจ

ผู้ใหญ่ร่างขึ้นใหม่

ก็ย่อมไม่มีประเด็นสำาคัญที่เป็นการปฏิรูปหรือแม้

กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะทำาให้ตัวเองและพวก

พ้องต้องมีอำานาจน้อยลง หรือสูญเสียอำานาจเป็นอันขาด!

เช่นเรื่อง การกระจายอำานาจตำารวจสู่จังหวัด

ตามเสียงเรียกร้องของประชาชน ผู้ว่าฯ ไม่ว่าจะมา

จากการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง ต้องสามารถส่ังงานและตรวจสอบ

ควบคุมตำารวจทุกระดับได้ ก็ไม่ปรากฏ

หรือ การกำาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานสายการแพทย์ พยาบาล 

พิสูจน์หลักฐาน การศึกษา เป็นตำารวจประเภทที่ ไม่มียศเพื่อ

การรบแบบทหาร 

รวมทั้ง การโอนหน่วยตำารวจเฉพาะทางตามกฎหมาย 

ไปให้กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามมติสภาปฏิรูปแห่ง

ชาติ (สปช.) ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ก็ไม่มีการกำาหนดระยะเวลา

ดำาเนินการที่ชัดเจน  

ส่วนใหญ่แค่เขียนไว้ให้เป็นความเห็นชอบของ ก.ตร. ซึ่งประ 

กอบด้วย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร. เป็นเสียงส่วนใหญ่ หมกเม็ด 

“ซื้อเวลา” เอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำาได้!

จึงทำาให้ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปี หน่วยตำารวจมากมายที่ผู้ปฏิบัติ

งานไม่จำาเป็นต้องมียศและวินัยแบบทหารเหล่านี้จะได้ โอนไปสังกัด

กระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่นระบบตำารวจใน

ประเทศที่เจริญทั่วโลกเสียที!

ระหว่างนี้ก็ได้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวงการ 

อัยการรุ่นใหม่!

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัยการที่เบื่อหน่ายต่อการ นั่งอ่านสำานวน

สอบสวน ที่ตำารวจทำาส่งไปให ้ “สั่งฟ้อง” “สั่งไม่ฟ้อง” หรือ “งด

สอบสวน” 

ซึ่งหลายคดีมีลักษณะเป็น “นิยายสอบสวน”!

แต่ “อัยการไทย” ตกอยู่ในสภาพ “ถูกปิดตา” 

โดยแทบทุกคนไม่อาจรู้ ได้ว่าผู้ต้องหามีข้อต่อสู้และพยาน

หลักฐานอะไรได้กระทำาความผิดจริงตามหลักฐานและคำาพยานที่

ตำารวจสอบไว้ทำาให้ปรากฏในสำานวนการสอบสวนนั้นจริงหรือไม่?

ส่งผลทำาให้แทบทุกคน ต้องสั่งฟ้องไปทั้งที่ ไม่มั่นใจว่าจะ

สามารถพิสูจน์ความผิดให้ ศาลพิพากษาลงโทษจำาเลยได้ในหลายคดี!

ผลการสำารวจวิจัยในเรื่องนี้ของสำานักงานอัยการสูงสุดที่

สอบถามอัยการทั่วประเทศจำานวนเกือบ 2,000 คน  

กว่าร้อยละ 90 ตอบว่า การปฏิบัติหน้าที่มีปัญหา ต้องสั่ง

คดี ไปทั้งที่ ไม่ได้ความจริงครบถ้วนจากสำานวนการสอบสวน!

และการใช้อำานาจส่ังไปให้ตำารวจสอบเพ่ิมเติม ก็มีข้อจำากัด

มากมาย  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่จะสั่งให้สอบเพิ่มนั้นต้องปรา 

กฏในสำานวน ปัญหาระยะเวลาใกล้ครบฝากขัง  

รวมท้ังไม่ว่าจะส่ังให้สอบเพ่ิมไปก่ีคร้ัง ก็ยังไม่ทำาให้ได้ความ

จริงเช่นเดิม แต่ก็จำาใจต้องสั่งคดีไป!

ผู้บริหารรุ่นใหม่ของสำานักงานอัยการสูงสุด จึงได้มีความ

คิดเห็นตรงกันว่า จะต้องแก้ปัญหาที่คาราคาซังอยู่นี้ด้วยการมีคำา

สั่งตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการสอบสวนคดีสำาคัญ ขึ้นตรงต่อ อสส.

มีหน้าที่ ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญาสำาคัญ

หรือที่ประชาชนให้ความสนใจทั่วประเทศ

โดยอาศัย อำานาจตาม พ.ร.บ.องค์กรอัยการ ในการ 

ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อค้นหาพยานหลักฐาน นำาไปสู่

การให้ความยุติธรรมต่อประชาชนอย่างแท้จริง

มี เจ้าพนักงานคดี ผู้มีคุณวุฒิทางกฎหมาย 

ช่วยทำาหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานในคดีสำาคัญ

ตามที่กำาหนดไว้หรือคดีที่ประชาชนสนใจ ตั้งแต่เกิด

เหตุ

เช่นเดียวกับบทบาทของอัยการในทุกประเทศ

ที่เจริญทั่วโลก แม้กระทั่งเวียดนาม และ สปป.ลาว!

นอกจากนั้น ต่อคดีที่มีปัญหาพยานหลักฐาน

ในสำานวนไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอที่จะทำาให้

อัยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีด้วยความมั่นใจและ

พิสูจน์การกระทำาผิดให้ศาลพิพากษาลงโทษได้

สำานักงานอัยการสูงสุดจะไม่ใช้วิธีส่งกลับไป

ให้ตำารวจสวนสอบเพิ่มเติมให้เสียเวลาอีกต่อไป

แต่จะ สั่งให้พนักงานสอบสวนนำาผู้เสียหาย 

ผู้ต้องหา หรือพยาน มาที่สำานักงานอัยการจังหวัด

หรือเขตเพื่อสอบปากคำาเพิ่มเติมต่อหน้า

ถ้าทำาได้ จะถือเป็น “มิติใหม่” ของอัยการไทย  

ในการทำาให้ได้มี โอกาส “เห็น” และ “รับรู้” พยานหลัก

ฐาน รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่เกิดการกระทำาผิด

ไม่ตกอยู่ใน “วังวน” “กระบวนการทางอาญาที่วิปริต” 

เช่นปัจจุบันอีกต่อไป.

ฝ่ายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 4 ก.ค. เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา หรือ 

Independence Day โดยอาณานิคมสหราชอาณาจักร 13 

แห่งดินแดนอเมริกา ได้ออก “ประกาศเอกราชสหราชอา                                                         

ณาจักร” ต่ออังกฤษ ก่อให้เกิดเป็นประเทศใหม่ชื่อว่า “สหรัฐ 

อเมริกา (United State Of America)” เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2319 

ซึ่งผู้ร่างคำาประกาศคือ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ซึ่งต่อมาได้เป็น

ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศ.

วันชาติสหรัฐอเมริกา

การสร้างและบริหารงาน

เครือข่ายภาคประชาสังคม (ตอนที่ 1)

มี

มิติใหม่ ‘อัยการไทย’

‘สอบพยาน’ และ ‘รวบรวมหลักฐานเอง’ ได้



ลังเกิดเหตุเครื่องบินรบ Mig 29 ของประเทศ                                                                

เมียนมา บินล้ำาเข้ามาในเขตดินแดนประเทศ 

ไทยที่ตำาบลวาเล่ย์ อำาเภอพบพระ จังหวัดตาก 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ทำาให้เกิดความเห็นต่างๆ ตามมา ทั้ง

ในส่วนของฝ่ายการเมืองและท่าทีของกองทัพ 

แต่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นท่าทีของ พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ที่ระบุ

ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมีประชาชนและแฟนคลับแสดงความคิด

เห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ

ดีหรือไม่ หรือเครื่องบินของกองทัพอากาศมีไว้ใช้ในการ

แสดงวันเด็กหรือเปล่า หรือกระท่ังพูดว่าผู้บัญชาการระดับ

สูงของกองทัพอากาศมีวิจารณญาณในการตัดสินใจช้า

เกินไปหรือไม่ ที่แสดงความเห็นก็มีส่วนถูกต้อง แต่ขอ 

บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราดีมาก ไม่ใช่

อย่างที่หลายคนแสดงทัศนะ เครื่องบินและนักบินของ

เราดี มีความรู้ มีประสบการณ์ และสุดท้ายการตัดสินใจ

ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง                    

ก็มีการตัดสินใจที่ดี ซึ่ง

การตัดสินใจท่ีดีไม่ได้วัดกัน

ที่ความรวดเร็ว แต่วัดที่                                      

ความสุขุม รอบคอบ เหมาะ

สมกับสถานการณ์

“ผมจะบอกตามตรง               

ว่าผมก็เหมือนกับทุกท่าน                        

ผมก็เดือดเหมือนกัน บาง  

ทีอาจเดือดกว่าพ่ีน้องประ 

ชาชนอีกด้วย แต่สิ่งที่

เราดำาเนินการไปแล้ว เรา

ได้ประสานติดต่อกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ

อากาศเมียนมา เพื่อขอให้กำากับดูแล ให้การปฏิบัติการ

อะไรก็แล้วแต่ในเขตแดนของท่าน ขอให้อยู่ในขอบเขต 

อย่าได้ล่วงล้ำาเข้ามา ซ่ึงผมก็ได้รับทราบถึงคำาขอโทษและ

เหตุผล

เรามีระบบเรดาร์ตรวจจับ และมีสายข่าวที่ดี ขอ

ให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในกองทัพอากาศอย่างเช่นที่เคย

เชื่อมั่นมาตลอด และโปรดไว้วางใจเรา ตนก็เหมือนทุก

ท่านนั่นแหละ ที่รักชาติ จึงขอให้ความเชื่อมั่นว่าเครื่อง

บินที่เราส่งขึ้นไป การขึ้นไปของนักบินของเรา ยังพบว่า

ทางโน้นยังมีความพลั้งพลาด ด้วยเจตนาจงใจหรือไม่

ก็ตาม เราจะดำาเนินการในขั้นเด็ดขาด แต่ภายใต้ต้อง

คำานึงถึงสถานการณ์ใหญ่ ไม่ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 

และไม่ทำาให้เรื่องใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นไปอีก”

สำาหรับ พล.อ.อ.นภาเดช จบโรงเรียนเตรียมทหาร 

รุ่นท่ี 21 - จบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

รุ่นที่ 28 - โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 71 - จบ

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 และจบ

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย พล.อ.อ.นภาเดช เป็น ผบ.ทอ.คนที่ 28 และ

เป็นบุตรของ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีต ผอ.ทอ.

และอดีตรองประธานวุฒิสภา.

 * ดูกิ้งกือแสนมือเท้ายังก้าวพลาด

ดูนักปราชญ์แสนเก่งกล้าเสียท่าได้

ดูน้องหญิงแสนน่ารักถูกหักใจ

ดูพี่ชายแสนยากไร้คงใจเดียว

   ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ 

จากนั้น นิตสุรีย์  กาญจนินทุ กล่าวปลอบใจในบทกวีบทหนึ่ง

ว่า

 * ร้องไห้เถอะร้องไห้ในที่นี้

เพราะไม่มีใครๆ จะได้เห็น

กับคนอื่นฝืนน้ำาตาอย่ากระเซ็น

เพราะมันเป็นสิ่งสะท้อนเราอ่อนแอ

วันชัย  ตั้งตรงจิตร

จากนั้น ชูเกียรติ วรรณศูทร กวีผู้รักความเป็นธรรมเป็นที่

ประจักษ์แก่สังคม มีประวัติการต่อสู้มายาวนาน กล่าวบทกวีว่า

 * ดอกสวยล้ำา “ลำาดวน” ชวนประจักษ์

สัญลักษณ์ “ศรีสะเกษ” สมเหตุผล

เหลืองน้ำาตาลหวานตาประชาชน

ส่งกลิ่นหอมแรงกว่าผกาใด

พันธลีย์  จิรธันท์ (นามปากกา “พ.เทียนทิม”)

ต่อมา ฤทธิ์ ศรีดวง กวีผู้มากความสามารถเป็นกวีศรีสังคม

มานานนับหลายทศวรรษ ปากกล้า ดุเดือด เผ็ดมัน กล่าวว่า

 * เก็บบทเรียนดีๆ เติมชีวิต

ซึ้งข้อคิดไมตรีน้อง, พี่, เพื่อน

คล้องพันธะประสบการณ์ผ่านปีเดือน

เพื่อปลอบเตือนอนาคตให้งดงาม

    เกศรา  เกษมสุขสถาพร

จากน้ัน สมบัติ ต้ังก่อเกียรติ กวีในตำานานการเมืองไทย สารพัด

เหล่ียมคูทางการเมืองของระหว่างชนช้ันเพียบพร้อม กล่าวว่า

 * ไม่อยากเป็นผาณิตปลิดชีพมด

กลัวว่ากฎแห่งกรรมจะตามติด

แต่ควรหรือ? ที่มาโทษผาณิต

มดมันคิดเข้ามาให้ฆ่าเอง....

  อัญญาพร (ปัญญาภวกุล)  จตุรวิธวงศ์

ต่อมา กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง) กวีจากอโยธยาศรีรามเทพ 

ตำาบลคลองสวนพลู อหังการในตัวเองเคยลี้ภัยไปอยู่ชายแดนไทย 

กล่าวว่า

 * เราพบกันอีกครั้งหลังการพราก

หยาดน้ำาจากเบ้าตาเธอพร่าไหล

อยากโอบกอดคนตัดพ้อขออภัย

5บทความ

ครจัดฉาก!

สะพานข้ามคลองบางซื่อ ชื่อ “สะพานพิบูลสงคราม” 

ใกล้ๆ อาคารรัฐสภา ตกเป็นข่าวฮือฮาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เพราะมีคนเอาป้ายไปแปะ เปลี่ยนชื่อเป็น....  

“สะพานท่าราบ”

จับความผ่านโซเชียล ประเด็นน้ีถูกนำามาโยงกับการเมืองปัจจุบัน 

แบ่งข้างแยกขั้วถือหางแต่ละฝ่าย ด้วยเพราะคิดว่า ฝ่ายตัวเองเท่านั้นที่

ถูกต้อง อีกฝ่ายคือภาระของประเทศ 

โฟกัสไปที่กลุ่มเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย

กลุ่มน้ีฟันธงว่า น่ีคือความพยายามอีกคร้ังในการลบประวัติศาสตร์

ของคณะราษฎร

ก่อนอื่นอยากทำาความเข้าใจเรื่องราวผ่าน โพสต์ของ “เอ็ดดี้ 

อัษฎางค์ ยมนาค” ที่อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียด

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

พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม 

เป็นคุณตาของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

ดิ่น ท่าราบ เกิดในครอบครัวคหบดีชาวสวน จังหวัดเพชรบุรี 

เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก ด้วยการสอบได้ที่ ๑                                                                                  

จึงได้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยทหารบกเยอรมัน 

ร่วมรุ่นเดียวกับ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) และพระ 

ยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 

โดยทั้ง ๓ สนิทสนมกันมาก จนได้รับฉายาจากพระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าอลงกฎ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ ว่าเป็น “สามทหารเสือ” 

พระยาศรีสิทธิสงคราม ได้ศึกษาที่ประเทศเยอรมันนานถึง ๑๐ ปี 

ก่อนจะเดินทางกลับมายังประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

ราชการอย่างรวดเร็ว โดยได้รับยศเป็นพันเอก ตั้งแต่อายุ ๓๗ ปี และ

ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยา เมื่ออายุได้ ๔๐ ปี

ในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ นั้น พระยา

ศรีสิทธิสงครามได้ถูกชักชวนให้เข้าร่วมกับคณะราษฎรด้วย แต่พระยา

ศรีสิทธิสงครามปฏิเสธไม่ขอเข้าร่วม เนื่องจากยึดมั่นในคำาถวายสัตย์ 

แต่ก็ไม่กล้าต่อต้าน 

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

“กบฏบวรเดช”

เวลาได้ยินคำาว่ากบฏ เราจะตีความทันทีว่าเป็นฝ่ายไม่ดี

แต่ความจริงคือ ผู้ที่ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารไม่สำาเร็จ จะถูก

เรียกว่า กบฏ โดยไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือเลว

กบฏบวรเดช ถูกเรียกขึ้นตามพระนามของพระวรวงศ์เธอ พระ 

องค์เจ้าบวรเดช ผู้ที่ปฏิวัติรัฐประหารไม่สำาเร็จ

กบฏบวรเดช เกิดขึ้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖ นับเป็นการ

เขาเชิดชู ‘จอมพล ป.’

กบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 

พ.ศ.๒๔๗๕ 

สาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ จาก

ข้อโต้แย้งในเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจที่นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เสนอ และ

ถูกมองว่าเป็นระบอบสังคมนิยม” หรือที่เรียกว่า “คอมมิวนิสต์” 

รวมทั้งต้องการคืนพระราชอำานาจให้กับในหลวง

แต่ด้วยเพราะปฏิวัติไม่สำาเร็จเลยกลายเป็นกบฏ

ในขณะที่คณะราษฏรที่ปฏิวัติสำาเร็จโดยยึดอำานาจไปจากในหลวง 

และในหลวงไม่คิดจะต่อสู้ เพราะไม่อยากให้คนไทยรบกันเอง กลับไม่ได้

เป็นกบฏ

“ผู้ดีกลายเป็นผู้ร้าย และผู้ร้ายกลายเป็นผู้ดี”

มีให้เห็นในประวัติศาสตร์การเมืองเสมอ

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

“เหตุการณ์กบฏบวรเดช”

เกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๔ นำาโดยพระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าฝ่ายทหาร

นำากำาลังทหารจากหัวเมืองภาคอีสานล้มล้างการปกครองของรัฐบาล 

เนื่องจากไม่พอใจที่นายถวัติ ฤทธิเดช ได้ฟ้องร้องพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 

เนื่องจากกรณีที่พระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยคัดค้านแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ที่เรียกกันว่า “สมุด

ปกเหลือง” 

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจของนายปรีดีนี้มีแนวทางการปฏิรูปและ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีคล้ายกับการปกครองในระบบสังคม 

นิยม

ขณะที่ฝ่ายคณะราษฎรเองก็แตกแยกทางความคิด กระทั่งนำาไปสู่

การเปิดอภิปรายวิจารณ์ในรัฐสภา 

เป็นเหตุให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ต้องถูกกดดันให้

ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสชั่วคราว 

เมื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาฯ 

และงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ทำาให้คณะราษฎรหลายท่านไม่พอใจพระ 

เจ้าอยู่หัวและพระยามโนปกรณ์นิติธาดา โดยเฉพาะฝ่ายทหาร 

และนำาไปสู่การก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติ

ธาดารัฐประหาร ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๖ หลังจากการรัฐประหารพระยา

พหลพลพยุหเสนาผู้นำาคณะรัฐประหารได้เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีการล้าง

มลทินให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรม

ความวุ่นวายทางการเมืองทั้งหลายมีส่วนทำาให้พลเอก พระวรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช บรรดานายพล และนายทหารอื่นๆ ที่โดนปลด

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ไม่พอใจรัฐบาลเป็นอัน

มาก จึงเริ่มก่อกบฏขึ้น 

โดยนำาทหารโคราช ทหารเพชรบุรี ทหารอุบลราชธานีเข้ารบ โดย

หวังให้ทหารกรุงเทพฯ ที่สนิทกับพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามไม่ร่วมมือ

กับฝ่ายรัฐบาล

แต่ทหารกรุงเทพฯ กลับหันไปร่วมมือกับรัฐบาล เนื่องจากฝ่ายทหาร

โคราชยืนยันเอาพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้า 

ซึ่งผิดเงื่อนไขที่ทหารกรุงเทพฯ ต้องการ เนื่องจากทหารกรุงเทพฯ นับถือ

พันเอก พระยาศรีสิทธิสงครามมากกว่า พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าบวรเดช

จนเมื่อทางฝ่ายกบฏเพลี่ยงพล้ำาต่อรัฐบาล ในเวลาพลบค่ำาของวัน

ที่ ๒๓ ตุลาคม ปีเดียวกัน พระยาศรีสิทธิสงครามได้เป็นผู้เดินไปเจรจากับ

ทหารฝ่ายรัฐบาล เพื่อขอให้หยุดยิง แต่ปรากฏว่า พระยาศรีสิทธิสงครามได้

ถูกยิงเสียชีวิต ที่สถานีรถไฟหินลับ จังหวัดสระบุรี โดยร้อยโทตุ๊ จารุเสถียร 

(ประภาส จารุเสถียร) 

จากนั้นร่างของพระยาศรีสิทธิสงครามได้ถูกส่งกลับกรุงเทพมหา 

นคร โดยทำาการฌาปนกิจอย่างเร่งด่วนที่วัดอภัยทายาราม หรือวัดมะกอก 

โดยที่ทางครอบครัวไม่ได้รับรู้มาก่อนเลย 

และกว่าจะได้อัฐิกลับคืนก็เป็นเวลาล่วงไป ๓-๔ ปีแล้ว อีกทั้งยัง

ถูกคุกคามต่างๆ นานา ตลอดสมัยรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐ 

มนตรี จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

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

ด่ิน ท่าราบ หรือ พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม เป็นบิดาของนาง  

อัมโภช ท่าราบ ต่อมาสมรสกับ พ.ท.พโยม จุลานนท์ และมีบุตรด้วยกัน ซึ่ง

คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี นั้นคือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

ดิ่น ท่าราบ หรือ พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม คือคุณตาของ 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

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

จากประวัติศาสตร์หน้านี้ เราจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์กบฏบวร

เดชนั้นก่อการเนื่องจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดชไม่พอใจ

คณะราษฏร 

โดยเฉพาะความเหิมเกริมของคณะราษฏรที่ปล่อยให้นายถวัติ   

ฤทธิเดช ฟ้องร้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 

แต่เพราะก่อการไม่สำาเร็จ จึงถูกตราหน้าว่ากบฏ

และทำาให้ พ.ท.พโยม จุลานนท์ บิดาของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

ถูกตราหน้าว่าเป็นเขยกบฏ

การเมืองสามารถทำาให้ “ผู้ดีกลายเป็นผู้ร้าย และผู้ร้ายกลายเป็น

ผู้ดี”

ประวัติศาสตร์มีโอกาสบิดเบือนได้บ้างในบางเหตุการณ์ ต้อง

ศึกษาและใช้วิจารณญาณ

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

ขมวดประเด็นครับ... 

เป้าหมายของกบฏบวรเดชไม่ใช่เป้าหมายของคนรุ่นปัจจุบัน 

ฉะนั้นการไปโยงว่ามีความพยายามพาประเทศกลับสู่ระบอบสมบูรณา

ยาสิทธิราชย์อีกคร้ัง เป็นการประเมินผู้ศรัทธาในการปกครองระบอบประ 

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผิดเพี้ยนไปอย่างมาก 

ประวัติศาสตร์ไม่มีใครไปเปลี่ยนได้ และไม่อาจไปตัดสินประวัติ 

ศาสตร์ โดยเอาความรู้สึกในปัจจุบันเป็นตัวกำาหนดได้ 

ที่จริงเรื่องนี้ แค่อยากพูดถึงทัศนคติของกลุ่มคนที่ต่อต้านสถาบัน

พระมหากษัตริย์รัฐบาลประยุทธ์ว่าไม่อยู่กับร่องกับรอย  

ในเรื่องเดียวกันคนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนความคิดทันทีหากเรื่องนั้่นไม่

ตรงกับที่ใจตัวเองต้องการ 

ยกตัวอย่างกรณี จอมพล ป. แม้จะเป็นสมาชิกคณะราษฎรก็จริง 

แต่ก่อนหน้าจะมีการเปลี่ยนชื่อ “สะพานพิบูลสงคราม” เป็น “สะพาน

ท่าราบ” จอมพล ป.ในสายตานักวิชาการล้มเจ้า มวลชนสามนิ้ว คือจอม

เผด็จการทหาร  ยืนคนละฝั่งกับ “ปรีดี พนมยงค์” ที่คนกลุ่มนี้เคารพรัก

บ่อยครั้ง ป.ประยุทธ์ ถูกนำาไปเทียบกับ ป.แปลก ว่ามีความเป็น

เผด็จการพอกัน 

มาวันนี้กลับปกป้อง จอมพล ป. แล้วหันไปโจมตีผู้มีความเห็น

ต่างว่าต้องการลบประวัติศาสตร์ ด้วยการเปลี่ยนชื่อสะพาน ทั้งๆ ที่ยัง

ไม่รู้ฝีมือใคร

แต่พฤติการณ์ต้องการสร้างสถานการณ์มากกว่าจะเปลี่ยนป้าย

ชื่อจริง

ใครที่ได้ประโยชน์เอาไปปั่นกันในโซเชียลตอนนี้ก็นับหัวได้ 

พวกล้มเจ้าทั้งนั้น.

ทำาบุญแบบใหม่

รับบริจาคของเก่ามิได้ใช้

ของใหม่ ก็รับ ปรับเปลี่ยน

เป็นเงิน ช่วยวัด หมุนเวียน

แนวพุทธ จุดเทียน ทำาทาน

โต๊ะ ตู้ ตั่ง เตียง เสื้อผ้า

ช่วยวัดวากันเถิดเราท่าน

บุญกุศลล้นเหลือเจือจาน

จิตวิญญาณแบบขยะวิทยา

ขอบคุณ

สวัสดีครับคุณอัตถ์ อัตนัย

ขอบคุณมากครับที่ตั้งใจตอบจดหมายแฟนไทยโพสต์มายี่สิบ

กว่าปีและจะกรุณาตอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีจดหมายมาถึงดังที่

ระบุในคอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” เมื่อเร็วๆ นี้

วิเชียร อติชาตการ

OREGON, USA 

  

ทีแรกผมคิดว่าไทยโพสต์ส่งไปขายถึงอเมริกาด้วยหรือ แอบ

ดีใจ ฮ่าๆๆๆๆ นึกข้ึนได้ว่าน่ียุค ๔.๐ แล้ว ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนในโลก สามารถ

อ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้ทุกตัวอักษรที่ https://www.thaipost.

net/ ท่านใดไม่สะดวกจะซื้อหนังสือพิมพ์ก็กดเข้าไปอ่านได้ครับ คลิก

ไปที่หมวดหมู่หนังสือพิมพ์ เลือกอ่านย้อนหลังได้ด้วยจุใจแน่นอน  

บทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร? (๓)

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ต่อมา สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ออกไปกลางวง กล่าวบทกวีเป็น

ปรัชญาเบื้องต้นว่า

 * เริ่มก้าวหนึ่งจึงมีก้าวที่สอง

เป็นก้าวรองแล้วตามด้วยสามสี่

กลัวว่าไกลไม่ยอมก้าวเท้าสักที

เมื่อไหร่มีก้าวสุดท้ายอย่างไรกัน?

    ประเสริฐ  ขวัญเผือก

จากนั้น นิตย์สุรีย์ เชื้อเจ็ดตน กล่าวบทกวีถึงความรักสอน

ผู้ชายบทหนึ่งว่า

 * ในโลกกว้างยังมีที่ให้เลือก

มองผู้หญิงมองแต่เปลือกตาเหลือกได้

กิริยามารยาทเชิงบาดใจ

อย่าวางในเสน่ห์แรงแฝงมารยา

    นิตสุรีย์  กาญจนินทุ

ต่อมา วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ ออกมาสำาทับบทกวีมีเนื้อหา

ทำานองเดียวกันว่า

 * ลิ้นนารีมีเล่ห์เสน่ห์รัก

ผูกสมัครเย้ายวนชวนชายหลง

เป็นไก่อ่อนสอนขันมันติดกรง

คือคำาตอบโดยตรงจงจำาไว้

ชีวัน สุวรรณารักษ์ 

จากนั้น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ของขึ้นรีบออกไปหักมุม หัก

บรรยากาศ ฟันธงว่า

 * หาดทรายขาวคาวสวาทหาดสวรรค์

ของกำานัลจากชาวเลคลื่นเห่กล่อม

ราหูข่มอมพระจันทร์วันสมยอม

สิ่งแวดล้อมต้อนรับรักกลับคืน

     สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ 

ต่อมา ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ ออกท่าทีเป็นหญิงมั่น ทันที

ว่า

เดือดเหมือนกัน

กลัวนอกใจภรรยา...ไม่กล้าทำา

สุวรรณ  ช่วยนุกูล (นามปากกา “วัน หัวไทร”)

จากนั้น มฤคมาศ ตั้งใจงาม กวีสาวสวยวัยกระเตาะ ปราด

เปรียว เป็นหญิงมั่นทีเดียว พูดจริง ทำาจริง กับชนชั้นผู้ปกครอง 

กล่าวว่า

 * เช่นพเยียเกลี่ยพยอมหอมพยัก

ซึ้งตระหนักเปรียบเปรยเฉลยศรี

เขียนนิราศเฉิดฉันวรรณคดี

จึงเป็นที่ที่พำานักสู่หลักชัย

พันธลีย์  จิรธันท์ (นามปากกา “พ.เทียนทิม”)

จากนั้น ผศ.ดร.วาสนา บุญสม รีบออกมาตอบ กวาง กรุง

เก่า (แซ่ตั้ง) ทันที มิรอช้า ก็ยกมือไหว้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน กล่าวว่า

 * ไม่มีแล้วพลังใดในโลกหล้า

จะหาญกล้าแกร่งแห่งหนุ่มสาว

ไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาว

จะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชน

อภิชาติ  คำาดี

ต่อมา ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ ก็ออกมาให้คติชีวิตสะท้อน

สังคมไทยปัจจุบัน โดยหยิบกระจกเงาบานเล็กๆ ขึ้นมาส่อง แล้วว่า

 * โบราณว่า “อย่าคบเด็กสร้างบ้าน”

คบหัวล้านสร้างเมืองมากเรื่องยุ่ง

สมัยนี้เด็กกำาลังจะสร้างกรุง

หัวล้านมุงอยู่ห่างๆ หาทางโกง

ประสิทธิ์  โลหิตเสถียร (นามปากา “ดาเรศร์”)

จากนั้น ชีวัน สุวรรณารักษ์ ออกมากลางวงแสดงศักยภาพ

บ้าง ด้วยบทกวีเชิงปรัชญา เสริมปัญญาว่า

 * (หิน) ศิลาสลักหนักแน่นนับแสนก้อน

ยังคลอนแคลนเคลื่อนลงไม่คงที่

แล้วสิ่งไหนใครหนอในธรณี

จะดึงดื้อถือดีว่าจีรัง

วรา  จันทกูล

ต่อมา ชูเกียรติ วรรณศูทร นึกขึ้นได้ว่ามีบทกวีที่เกี่ยวกับศิลา

หรือหิน ก็รีบออกมากล่าวบทกวีดังกล่าวเสริมทันทีว่า

 * อิฐศิลาหน้าพระลานเป็นล้านก้อน

นับวันกร่อน (แตก) ให้เห็นความเป็นสอง

ใจดวงนี้อ่อนกว่าศิลากอง

(ถ้า) รัก, รักแล้ว, รับรองไม่สองใจ

ประทวน  เกาะแก้ว (นามปากกา “ทวน ธารา”)

จากนั้น สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประธานชมรมรักษ์ผืนป่าและ

ทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ขอจบบทกวีแบบสดๆ ประหน่ึงขออภัยว่า

 * เพราะสำานึกลึกซึ้งถึงเพศแม่

เอื้ออาทรรักแท้แม้ถูกหยาม

สวนกระแสสังคมจมปลักทราม

เพื่อฝ่าข้ามให้หลุดพ้นคนหลายใจ

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ 

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย (บันทึกคลิป)

ใ

ห

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์



ผลผลิตของผลไม้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีบางตัวชี้วัดที่ชะลอลงไปบ้าง

จากการเร่งขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า อาทิ ยอดจดทะเบียนรถปิกอัพและ

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุก ส่วนเครื่องชี้ด้านอุปทานในธุรกิจท่องเที่ยว

ขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวและการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงผลกระทบจากฐานต่ำา

และในระยะถัดไป เศรษฐกิจอีอีซียังมีแนวโน้ม

ฟ้ืนตัวดีข้ึน สะท้อนจากดัชนี Facebook Movement 

Range และดัชนี Google Mobility ท่ีแสดงการเดินทางของ 

ประชาชนมีสัญญาณปรับตัวดีข้ึน จำานวนผู้ติดเช้ือโควิด-

19 ท่ีชะลอตัวลง ทำาให้ภาครัฐปรับลดมาตรการควบคุม รวม

ถึง จังหวัดชลบุรีและระยอง อยู่ในพ้ืนท่ีนำาร่องการท่องเท่ียว 

แต่!! ก็ยังมีปัจจัยท่ีจำาเป็นต้องติดตาม คือ ความยืดเย้ือของ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และกลุ่มประเทศ

ผู้นำา ซ่ึงทำาให้ต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้มพุ่งสูงข้ึน และเป็น

ปัจจัยเส่ียงต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

ด้วยความที่รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือว่า ‘อีอีซี’ จะ

เป็นอาวุธใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 

การลงทุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ ช่วยดึงดูด

นักลงทุน จึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง และ

ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันที่ 28 มิ.ย.2565 ได้มีมติเห็นชอบ

แผนดำาเนินการโครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณูปโภค รวมทั้งมาตรการส่งเสริม

และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซีเพื่อยกระดับโครงข่าย

คมนาคม พ.ศ.2566-2570 รวมทั้งหมด 77 โครงการ 

วงเงินกว่า 3.37 แสนล้านบาท

โดยที่รัฐบาลเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พื้นที่อีอีซีจะ

กลายเป็นศูนย์กลางสำาคัญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ทั้งของไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ท้ายที่สุดจะ

กลายเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบุ

ว่า “การพัฒนาพ้ืนท่ีอีอีซี เป็นโครงการสำาคัญของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลได้วาง

รากฐานไว้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2561 ท้ังการจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สาธารณูปโภค ระบบโครงข่ายคมนาคมไร้

รอยต่อ ท้ังทางถนน ทางน้ำา ทางอากาศ 

หลายอย่างอยู่ในระหว่างดำาเนินการ แม้ว่า

ท่ีผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็

ต้องเร่งหาวิธีดำาเนินการท่ีเหมาะสม และ

ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย เพื่อยกระดับ

ระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ สำาหรับรองรับ

เมืองอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และ

พลังงานสะอาด”

สำาหรับ แผนดำาเนินการโครง                                                    

สร้างพื้นฐานดังกล่าว จำานวน 77 โครง 

การ กรอบวงเงิน 3.37 แสนล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนโดย

ภาครัฐ 53% จากงบประมาณประจำาปี เงินกู้ เงินรัฐวิสาหกิจ เงิน

กองทุน จำานวน 61 โครงการ วงเงิน 1.78 แสนล้านบาท และการ

ลงทุนโดยเอกชน โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) 16 โครงการ 

วงเงิน 1.59 แสนล้านบาท คิดเป็น 47%

การดำาเนินการทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบ

ากสถานการณ์โควิด-19 ของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 

นำาไปสู่การเดินหน้าเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

นอกจากจะเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นปัจจัย

บวกต่อบรรยากาศการลงทุน สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น ผนวกกับภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New 

S-Curve) และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economic Model)  

โดยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอีอีซีรองรับ ตลอดจนกระแสการ

ย้ายการลงทุนจากจีนไปยังประเทศอื่นๆ

‘ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics’  ได้

ประเมินการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง และมีโอกาสแตะ 4-5 แสนล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-                         

2567

ทั้งนี้ เมื่อไปดูในรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทาง FDI ของโลก                                                            

ก็เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีมูลค่าถึง 1.65                                                         

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการ 

ลงทุนอยู่ที่ 9.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และสูงกว่าช่วงก่อนการ

ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 โดยยอด FDI ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มา

จากการขยายตัวในอัตราเร่งของ FDI ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน

ประเทศกำาลังพัฒนา โดยเฉพาะอาเซียนมีการขยายตัวของ FDI ที่ 35% 

ซึ่ง ไทย มียอด FDI อยู่ที่ 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำาหรับแนวโน้มปี 2565 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า

และการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) คาดการณ์ว่า FDI ทั่วโลกจะมี

ทิศทางที่ดีขึ้น แม้เป็นอัตราชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-

ยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

ส่วนในภูมิภาคเอเชียน่าจะได้รับผลกระทบต่อ FDI ไม่รุนแรง จากกระแส

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนที่มีศักยภาพจำานวนมาก

เช่นเดียวกับประเทศไทย

‘ttb analytics’ เปิดข้อมูลว่า ไตรมาส 1/2565 ยอดการขอรับ

การส่งเสริมของโครงการต่างชาติจาก BOI อยู่ที่ 7.73 หมื่นล้านบาท 

สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นในการลงทุนในไทย โดยอุตสาหกรรม

ที่นักลงทุนต่างชาติมีการขอ BOI เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

6.03 หมื่นล้านบาท หรือ 78% ของยอด BOI ที่เป็น FDI อาทิ ยาน

ยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและ

ชีวภาพ การเกษตรและแปรรูปอาหาร โดยการลงทุนจากนักลงทุน

ไต้หวัน (โรงงานผลิตรถยนต์) ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ รวมแล้วกว่า 83%

โดย ‘ttb analytics’ มองว่า ปัจจัยบวกท่ีช่วยดึงดูดการลงทุน 

FDI ของไทยมาจากทิศทาง FDI โลก ‘China-Plus-One Strategy’ ส่ง

สัญญาณกระจายการลงทุนจากจีนไปสู่ประเทศอื่นๆ ท่ีมีศักยภาพ อาทิ 

อาเซียน เพื่อลดความเส่ียงธุรกิจ ซ่ึงไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีเป็นจุดหมาย

การลงทุนสำาคัญหลังโควิด-19 คล่ีคลาย จากจุดท่ีต้ังของไทยได้เปรียบ

ในทางภูมิศาสตร์และมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ขณะเดียวกันนักลงทุน

ต่างชาติยังเชื่อม่ันการลงทุนในไทยติดอันดับต้นๆ ในกลุ่มอาเซียน อีกท้ัง

ความพร้อมของ โครงสร้างพ้ืนฐานในอีอีซี ท่ีได้เร่ิมต้นไปในเฟส 1 และ

กำาลังก้าวสู่เฟส 2 และการตกลงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(RCEP) จากการเชื่อมโยง Value Chain ระหว่างประเทศสมาชิกจะ

ทำาให้ FDI มีโอกาสขยายตัวในภูมิภาคมากข้ึน และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนส่วน

ใหญ่ของโลกเข้ามาในภูมิภาคมากข้ึน รวมไปถึงต้นทุนพลังงานสูงข้ึนท่ัวโลก 

นำาไปสู่การใช้พลังงานทดแทน ซ่ึงไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ

ส่วนปัจจัยที่เป็นความท้าทายสำาหรับ FDI ของไทย นั่นคือ การ

แข่งขันดึงดูด FDI ใน

กลุ่มอาเซียนสูงขึ้น 

เช่น เวียดนาม ที่มีจุด

เด่นด้านตลาดแรงงาน

และค่าแรงที่ค่อน

ข้างต่ำา ขณะเดียวกัน

นักลงทุนต่างชาติมี

การกระจายความ

เสี่ยงไปลงทุนประเทศ

อื่นมากขึ้น เช่น นัก

ลงทุนญี่ปุ่นยังคงมี               

นโยบาย Thailand 

Plus One โดยลงทุนที่ไทย พร้อมๆ กับกระจายการลงทุนไปกลุ่มประเทศ

เพื่อนบ้านของไทย (CLMV) มากขึ้น ที่มีจุดเด่นในด้านปริมาณแรงงาน

และทรัพยากรธรรมชาติ

ขณะที่ ‘วิจัยกรุงศรี’ มองว่า แม้มีสัญญาณเชิงบวกจาก FDI ที่

เข้ามาในบางกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ยังมีหลายปัจจัยที่อาจจำากัดการ

เติบโตของการลงทุนภาคเอกชน อาทิ ความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น ค่าเงินบาทที่

ผันผวน รวมถึงความเชื่อมั่นที่ยังอยู่ในระดับต่ำา และล่าสุดยังถูกบั่นทอน

จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2565 ที่ร่วงลงมาสู่

อันดับ 33 จาก 28 ในปีก่อน

การลงทุนแม้จะมีสัญญาณเชิงบวกจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ของ FDI แต่ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในบางหมวดอุตสาหกรรมที่อาจได้ประ

โยชน์จากการกลับมาเปิดประเทศและการปฏิรูปอุตสาหกรรม สอดคล้อง

กับอัตราการใช้กำาลังการผลิตของหลายอุตสาหกรรมที่ยังคงอยู่ในระดับ

ต่ำากว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19

แม้จะยังมีข้อจำากัด แต่ในภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจใน

พื้นที่อีอีซีก็ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย.

2565 พบว่า ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซี ด้านการบริโภคและการ

ลงทุนปรับดีขึ้น เนื่องจากภาคการผลิตเพื่อส่งออก และรายได้แรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเติบโตได้ดี ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตาม

คมนาคม สนับสนุนระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้

รอยต่อ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศได้ราว 16% ต่อ

ปี เชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่ EEC เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ ได้ภายใน

เวลา 1 ชั่วโมง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้ EEC เป็น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค

อย่างไรก็ดี โครงการจะแบ่งเป็น 1.ระยะเร่งด่วน เร่ิมต้น

ปี 2566 จำานวน 29 โครงการ วงเงิน 1.25 แสนล้านบาท เช่น โครงการ

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง (HSR) ระยะ

ท่ี 1 (ชลบุรี-บ้านบึง-อีอีซีไอ และระยอง-บ้านค่าย-อีอีซีไอ) โครงการ

ก่อสร้างไฮสปีดแท็กซ่ีเวย์และแท็กซ่ีเวย์เพ่ิมเติมของท่าอากาศยานอู่

ตะเภา โครงการพัฒนาระบบการจราจรขนส่งอัจฉริยะ โครงการจัดหา

พลังงานสะอาด และ 2.ระยะกลาง ปี 2567-2570 จำานวน 48 โครงการ 

วงเงินรวม 2.12 แสนล้านบาท ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 

ช่วงศรีราชา-ระยอง โครงการติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ M-

Flow บนมอเตอร์เวย์สาย 7 โครงการ 

พัฒนาการให้บริการท่าเรือเชิง

พาณิชย์ (ท่าเรือสัตหีบ) โครงการ Dry 

Port ฉะเชิงเทรา โครงการก่อสร้างท่า

เทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะท่ี 1

ไม่เพียงแต่การยกระดับพ้ืนท่ี

โครงการอีอีซีผ่านโครงการลงทุนด้าน

คมนาคมและสาธารณูปโภค แต่ในฝ่ัง

ของการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน

พ้ืนท่ีดังกล่าวก็ยังเดินควบคู่กันไปด้วย 

โดยก่อนหน้าน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาด

ใหญ่ มูลค่า 2.09 แสนล้านบาท ซ่ึง

โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุนคร้ังน้ีเป็นโครงการลงทุนขนาด

ใหญ่ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนสาธารณูปโภค

ท่ีสำาคัญในพ้ืนท่ีอีอีซี รวมท้ังส่งเสริมการลงทุนโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

แบบแบตเตอร่ี จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า และโครงการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำาสำาหรับอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ ท่ีมีการจ้างงานเป็นจำานวน

มาก และมีผลต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป

พร้อมทั้ง ยังเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยต้องจัดให้มีบริการระบบ

อัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, 

Smart Economy และบริการ ระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อย

อีก 1 ใน 3 ด้าน ดังนี้ Smart Good Corporate Governance, Smart 

Living และ Smart Workforce รวม

ทั้งเปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนใน

กิจการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำาหรับ                                               

นิคม หรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อ

ช่วยยกระดับการพัฒนานิคมหรือเขต

อุตสาหกรรมไปสู่การเป็นนิคมหรือเขต

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี หากตั้งอยู่

ในพื้นที่อีอีซีจะได้รับลดหย่อนภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี

เพิ่มเติมอีกด้วย

การเร่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพของพื้นที่อีอีซีในช่วงที่

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเริ่มมีการฟื้นตัว อาจเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่

ไม่เพียงแค่ช่วยดึงดูดสายตาจากนักลงทุนต่างชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการ

ช่วงชิงความได้เปรียบในการมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆ ที่จะช่วย

สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะยุคที่มีการ

เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมากขึ้น!.

ากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19  คลี่คลาย ส่งผลให้กิจกรรมทางสังคมต่างๆ เริ่มกลับ

มาเป็นเหมือนก่อนที่จะเกิดความวุ่นวาย คนในสังคมมี                                                                                

การปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งมีการเสริมภูมิคุ้มกันในด้าน

ต่างๆ ทำาให้การติดเชื้อโควิดนั้นมีอาการเบาลงจนสามารถประ 

กาศเป็นโรคประจำาถิ่นได้แล้วในหลายพื้นที่ ประเทศไทยเองก็มี

แนวโน้มที่ดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การอุปโภคบริโภคเริ่มกลับมา 

แม้จะมีผลกระทบอื่นๆ อาทิ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน 

แต่ก็เริ่มเห็นผู้คนออกมาใช้ชีวิตกันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ซึ่งประเทศไทยก็มีความหวังว่า ในปี 2565 นี้จะมีแนว

โน้มทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึนจากปีท่ีแล้วด้วย โดยมีปัจจัยท่ีหนุน

อยู่หลายด้าน หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการท่องเที่ยว ที่เดิมเคย

เป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะช่วยสร้างเม็ดเงิน สร้างเงินสะพัด 

และสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เหมือน

ว่าความหวังเรื่องการท่องเท่ียวน้ันจะเร่ิมกลับมาจริงๆ โดยตอนนี้

สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมการก็คือ การพัฒนา ฟื้นฟู และ

เตรียมความพร้อมของพื้นที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้พอ

รองรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ ได้

โดยเห็นว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดี

พร้อม ก็มีโครงการท่ีจะเร่งฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวชุมชน-กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ให้พร้อมรับการท่องเที่ยวในยุคใหม่ที่คาดว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตามแนวทางไมโครทัวริสซึมด้วย ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่สำาคัญ เพราะเป็นการทำาความเข้าใจรูปแบบของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ เพราะหลังจากนี้จะพบว่า

มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวและประชาชนจะหันมาให้ความสนใจ

กับโมเดล “ไมโครทัวริสซึม” มากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการท่อง

เที่ยวที่จำากัดในเรื่องจำานวนนักท่องเที่ยว ความปลอดภัย เวลา 

และค่าใช้จ่าย

รวมถึงทางเลือกของสถานที่ที่ผู้คนจะให้ความสนใจไป

สู่เมืองเล็ก เมืองรอง หรือชุมชน เนื่องด้วยเป็นการหลีกเลี่ยง

ความแออัดจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม พร้อมทั้ง

ตอบโจทย์กับเรื่องงบประมาณที่มีอย่างจำากัดมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคการท่องเที่ยวชุมชนและ

วิสาหกิจชุมชน ให้ได้มีโอกาสสร้างมูลค่าจากการดำาเนินธุรกิจ

ได้อีกครั้ง ดีพร้อมจึงได้วางแนวทางฟื้นฟูภาคส่วนดังกล่าวไว้

ดังนี้

1.การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ให้

มีความแข็งแกร่งและชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมา โดยจะมุ่งเน้น                                                                                   

ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และ

วัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในเรื่อง

การบริหารจัดการอัตลักษณ์ชุมชน ให้สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้ง                                                                             

ในลักษณะของการผลิตสินค้า และทำาให้สินค้าเหล่านั้นสามารถ

ออกสู่ตลาดได้ทั้งในช่องทางออนไลน์-ขายผ่านนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน ต่อเนื่องถึงการผลักดันให้พึ่งพา

ตัวเองได้ด้วยการรู้จักวิธีจัดทำาบริการท่องเที่ยว ที่พัก รวมถึง

องค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว

2.ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบ

การหรือแต่ละชุมชนต้องเร่งปรับตัวให้ทัน โดยเฉพาะการเข้า   

ไปช่วยแนะนำาช่องทางการค้าขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 

เทคนิคในการไลฟ์สดเพื่อนำาเสนอภาพลักษณ์ที่น่าสนใจของ

ชุมชน และทำาให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก

ขึ้น การใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำาค้นหาที่พัก หรือ

บริการร้านอาหารบนอินเทอร์เน็ต โดยยังรวมไปถึงการนำานวัต 

กรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาสินค้า เช่น การลดของ

เสีย การทำาให้สินค้าเก็บได้นาน กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม เป็นต้น

3.การช่วยด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์                                                                                    

เพื่อต่อยอดมูลค่าในผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่าน

หน่วยงานสำาคัญ เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคของดีพร้อม

ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(IDC) และสิ่งที่จะมุ่งเน้นคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีทั้ง

ความสวยงาม เหมาะกับช่องทางค้าขาย และสื่อถึงแหล่งผลิต

หรือพ้ืนท่ีท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง ซ่ึงนอกเหนือจากประเด็นดัง                                                                           

กล่าวแล้ว ยังจะมีการเข้าไปช่วยการพัฒนาคอนเทนต์เชิงรูป 

ภาพ วิดีโอ บทความออนไลน์

เชื่อว่า แม้สถานการณ์ โควิดได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้บริโภคไป แต่หากว่าทุกภาคอุตสาหกรรมมีการศึกษาและ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองให้เข้ากับความต้องการของสังคมในปัจจุ        

บัน จะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ยังสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าให้

กับธุรกิจได้.

ลับมาอีกครั้ง  สำาหรับ  บมจ.อีเอ็มซี  หรือ  EMC ที่มา

พร้อมกับการวางกลยุทธ์เชิงรุก จัดขบวนทัพเปิดโอกาส                                                          

การลงทุนสู่การขยายธุรกิจไปยัง                                                    

อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริม 

ทรัพย์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือ

หุ้นและบริษัท หลังจากร่วมกับกลุ่ม

บริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 

ก็มีเสียงแว่วๆ มาว่า ดีลนี้บอสใหญ่ 

รัฐชัย  ภิชยภูม ิ ซุ่มเจรจาพาร์ตเนอร์

ต่างชาติอยู่นานสองนาน จนสุดท้าย

ก็ปิดดีลได้อย่างสวยงาม งานนี้ต้อง

บอกแบบดังๆ ว่า เมื่อดีลดัน ความสำา 

เร็จก็มา และเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อธุรกิจ

ไปได้ แหล่งที่มาของรายได้-กำาไรก็คง

ไม่ต้องพูดถึง เพราะส่อแววพุ่งทะยานเห็นๆ อย่างแน่นอน เอา

เป็นว่าเหล่าบรรดา FC ของ EMC อดใจรออีกแป๊บ.
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เที่ยวอย่าง..ไมโครทัวริสซึม

ซุ่มดีล

เศรษฐกิจ

ก

จ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

รัฐชัย 

ภิชยภูมิ

จ

”

วีระพล จิรประดิษฐกุล

“

ถานการณ์น้ำามันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.2565 นี้ เป็น

วิกฤตด้านราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลาย

ปี 2564 หลังจากสถานการณ์ด้านโรคระบาดโควิดผ่อน

คลายลงทำาให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และในช่วงต้นปี 2565 

ยังเกิดภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนซ้ำาวิกฤตให้ขยายวงกว้าง

ขึ้น และยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมาต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน

แน่นอน ปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอก แต่ก็คง

ปฏิเสธไม่ได้ถึงความเกี่ยวพันของในประเทศทุกประเทศ สำาหรับ

ประเทศไทยเท่าที่ประมวล แนวทางหรือมาตรการการรับมือกับวิกฤต

ราคาน้ำามันของไทยหลากหลายเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น

- กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง เครื่องมือหลักในการรักษา

เสถียรภาพราคาน้ำามันในภาวะวิกฤต โดยกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้

พยุงราคาน้ำามันดีเซลซึ่งเป็นกลไกสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจไว้ที่ 30 

บาท/ลิตร โดยตั้งเกณฑ์ราคานี้ ไว้มายาวนานกว่า 10 ปี ปัจจุบันเมื่อ

เกิดวิกฤตราคาน้ำามันดิบตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงเกิน 

100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลต่อเนื่อง จำาเป็นต้องหันกลับมาดูฐานะ

ของกองทุนน้ำามันฯ ซึ่งปัจจุบันเพื่อให้มีสภาพคล่องพยุงราคาน้ำามัน

ขายปลีกในประเทศได้ยาวนานต่อไป จึงได้เริ่มปรับราคาดีเซลตั้งแต่ 

1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา แต่ก็ยังเป็นการปรับราคาที่ยังไม่ได้

สะท้อนราคาที่แท้จริงของตลาด เพราะรัฐต้องการบรรเทาความเดือด

ร้อนประชาชน โดยปัจจุบันราคาดีเซลขยับมาอยู่ที่ 35 บาท/ลิตร และ

มติคณะรัฐมนตรี 21 มิถุนายน 2565 จะอุดหนุนร้อยละ 50 ในส่วน

ปลุกพฤติกรรม‘การประหยัด’สู้ศึกน้ำามันแพง?

ของราคาดีเซลที่แท้จริงที่สูงกว่า 35 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน 

(กรกฎาคม-กันยายน) พร้อมคุมค่าการตลาดดีเซลไม่เกิน 1.40 บาท/

ลิตร ซึ่งฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงก็ติดลบเกินแสนล้านบาทไปแล้ว

- การลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซล (B100) ในน้ำามันดีเซล จากเดิม

ผสม 10% หรือ B10 เหลือ 7% หรือ B7 และลดเหลือ 5% หรือ B5

- การใช้มาตรการด้านภาษ ีโดยลดภาษีสรรพสามิตดีเซล ล็อต

แรกลดลง 3 บาท/ลิตร และต่อล็อตสองลดลง 5 บาท/ลิตร ตั้งแต่วัน

ที่ 21 พฤษภาคม-20 กรกฎาคม 2565

- การตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ไว้ที่ 318 บาท/ถังขนาด 

15 กก.มายาวนาน และเริ่มขยับราคาขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงราคาตลาด

ที่แท้จริง กบง.เห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นในอัตรา 1 บาท/กก. ทำาให้

เดือนเมษายน 2565 ราคาอยู่ที่ 333 บาท เดือนพฤษภาคม 2565 

อยู่ที่ 348 บาท เดือนมิถุนายน 363 บาท โดยมติ ครม.ล่าสุดเมื่อ 

21 มิถุนายน 2565 วางกรอบราคา LPG ว่าจะไม่เกิน 408 บาท/ถัง

ขนาด 15 กก. เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน)

- การดึงกำาไรโรงกลั่นน้ำามันส่งเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง เพื่อ

ลดค่าน้ำามันดีเซล 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2565) ซึ่งเรื่องนี้เป็น

ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าโรงกลั่นทั้ง 6 แห่งจะร่วมมือได้แค่ไหน 

อย่างไร เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องดูให้รอบคอบ

ดูแล้วตัวอย่างมาตรการภาครัฐก็มีเยอะมาก แต่สถานการณ์

ราคาน้ำามันโลกที่ผันผวนอาจทำาให้ภาครัฐเอาไม่อยู่ ปัจจัยสำาคัญจึง

เป็นเรื่องทางด้าน Demand Side นั่นคือ การประหยัดใช้พลังงานจาก

ภาคประชาชนและทุกภาคส่วน เป็นกลไกสำาคัญที่จะเข้ามามีส่วนช่วย

แก้ปัญหาราคาน้ำามันแพงได้

เรื่องนี้ ภาครัฐก็ประกาศตัวนำาร่องให้หน่วยราชการลดการ

ใช้พลังงานให้ได้ 20% แต่ถามว่าแล้วภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรัฐจะมี

แคมเปญรณรงค์หรือมีแคมเปญอะไรมาขับเคลื่อน เพราะลำาพังแต่

บอกให้ประหยัดกันแต่ปาก การปฏิบัติจริงคงไม่เกิดขึ้นเป็นแน่

การเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่อง

ที่สำาคัญมากที่ภาครัฐต้องมองในระยะยาว เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะ

ทำาตามกระแสมีเหตุเกิดขึ้นทีก็ทำาทีหนึ่ง 

ถึงเวลาต้องยกชุดความคิดใหม่เรื่องการประหยัดพลังงานให้เป็นวาระ

แห่งชาติ เพราะรัฐไม่สามารถแก้วิกฤตได้โดยลำาพัง ทำาได้ยาก แต่ต้องทำา 

มีตัวอย่างมาตรการประหยัดพลังงานในต่างประเทศ ท่ีทางคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประมวลผ่านบทความทาง

วิชาการ “จากวิกฤตพลังงานโลก: ทราบแล้วเปล่ียน สู่การบริโภคท่ีย่ังยืน” 

ท่ีนำาเสนอพฤติกรรมการบริโภคอย่างย่ังยืน ซ่ึงกำาลังเป็นหน่ึงในกลไกสำาคัญ

ท่ีจะนำาพาประชากรไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงประชากรโลกมีภูมิต้านทาน

ในช่วงวิกฤตพลังงาน ติดตามได้จากลิงก์ https://anyflip.com/dfaj/waps/.

ส

      รัฐบาลเชื่อมั่นเป็น

อย่างยิ่งว่า พื้นที่อีอีซีจะ

กลายเป็นศูนย์กลางสำาคัญ

ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ทั้งของไทยและภูมิภาค

อาเซียนในอนาคต ท้ายที่สุด

จะกลายเป็นความภูมิใจของ

คนไทยทุกคน

ทุ่ม3.37แสนล้านเสริมแกร่ง‘อีอีซี’

สยายปีกดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ



ใครที่คิดแบบเดิมๆ ที่ว่าจะต้องเดินตามสหรัฐ ที่เคยเป็นผู้นำา

ตลาดโลกในอดีตคงจะต้องกลับมาคิดใหม่ว่า  ในยุคปัจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่แทบจะพูดได้ว่าหลายๆ 

ประเทศไล่ทันกันแล้ว อย่างกรณีสหรัฐเมื่อกว่า 70 ปีก่อน การเป็น

ผู้นำาในการทำาสงครามโลกครั้งที่ 2 จนได้ชัยชนะร่วมกับพันธมิตร 

ทำาให้สหรัฐได้รับการยกย่องในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธ

วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ด้วยการเป็นผู้นำาในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา 

ทำาให้ทั่วโลกพากันยกย่องให้สหรัฐเป็นผู้นำาของโลก แม้แต่ตลาดหุ้น

ก็เช่นกัน จึงพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐไปในทิศทางใด ตลาดหุ้นโลกก็มัก

จะเดินตามเสมอ

แต่มาปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนแทบจะพูดได้

ว่าสหรัฐคงจะไม่เป็นผู้นำาของโลกทุกด้านได้อีก เพราะพบว่าหลายๆ 

ประเทศต่างก็มีพัฒนาการจนทันกับสหรัฐแล้ว อย่างด้านอาวุธที่

เคยมองว่าสหรัฐมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทันสมัยมาก มาปัจจุบันมีหลายๆ 

ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีน และ

หลายประเทศทางยุโรป จึงตามทันกันหมด ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ

ก็พูดได้ว่าปัจจุบันจีนกำาลังจะมีเศรษฐกิจที่แซงหน้าสหรัฐได้ ยิ่งหาก

เศรษฐกิจสหรัฐเกิดการถดถอยในปัจจุบัน ก็จะเท่ากับเปิดโอกาสให้จีน

แซงหน้าได้เร็วมากขึ้น เพราะปัจจุบันจีนยังมีเศรษฐกิจใหญ่รองจาก

สหรัฐเท่านั้น แต่เมื่อเศรษฐกิจจีนยังโตได้ต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐ

กำาลังถดถอยเท่ากับร่นเวลาให้เศรษฐกิจจีนแซงหน้าสหรัฐได้มากขึ้น 

จึงต้องมาคิดพิจารณากันใหม่ว่าจะยังต้องเดินตามความคิดเดิมๆ อีก

หรือไม่ ในเมื่อผู้นำาอย่างสหรัฐอ่อนแอ

ลงมาก หากเฟดใช้นโยบายดอกเบี้ยสกัด

เงินเฟ้อในสหรัฐไม่ได้ เศรษฐกิจสหรัฐ

ก็จะถดถอยได้ทันที ซึ่งนั่นจะมีผลกระ

ทบแค่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่จะลดต่ำา

ลง แต่ไม่ได้หมายว่าทุกประเทศในโลก

จะต้องถดถอยตามสหรัฐ กลับมองว่าทาง

ภูมิภาคเอเชียที่มีจุดดีจุดเด่นมากกว่าทาง

ตะวันตก เศรษฐกิจจะยังมีการเติบโตได้ดี 

เป็นการบอกให้รู้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย 

แต่เศรษฐกิจของบรรดาประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียจะไม่ถดถอย อย่างมากก็แค่

เติบโตต่ำาลงคงไม่ถดถอยโตติดลบเหมือน

สหรัฐ จึงควรกลับมาพิจารณาไตร่ตรอง

กันให้ดี  จะได้ไม่หลงไปทำาตามความคิด
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7เศรษฐกิจ

ส่งออกไทย พ.ค.ทรงตัว

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic 

Intelligence Center หรือ  EIC บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งว่า                                                                    

การส่งออกสินค้าไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 

15 แต่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการส่งออกของไทยเดือน 

พ.ค.2565 อยู่ที่ 25,509 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.5% เทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือน 

ที่ 15 แต่ก็ยังถือว่าชะลอตัวลงหากเทียบกับเดือน มี.ค.และ ก.พ. ที่  

19.5% และ 16.2% ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม EIC ปรับคาดการณ์

ส่งออกทั้งปีโต 5.8% จากแนวโน้มความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่อาจ

ชะลอตัวในระยะถัดไป 

เร่งดำาเนินการโครงการ ‘บ้านเช่าพร้อมอาชีพ’

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เคหะสุขประชา เปิดเผยว่า ขณะนี้ บมจ.เคหะสุขประชา พร้อม

เดินหน้าภารกิจโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” บ้านเช่า 100,000 

หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-2568 สร้าง

ปีละ 20,000 หน่วย โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม

เปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคา

ท่ีเหมาะสม ท้ังยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้าง

รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ โครงการเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทาง 

บมจ.เคหะสุขประชา จึงเปิดรับสมัคร พร้อมลงทะเบียนผู้รับเหมา

ก่อสร้าง เพื่อดำาเนินการก่อสร้างบ้านเคหะสุขประชา 100,000 

หน่วย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ทล.แจ้งเปิดใช้สะพานเบลีย์ จ.แม่ฮ่องสอน  

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า หลัง                                                               

จากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำาป่าไหลหลากจนทำาให้

สะพานขาดบนทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน–ปางหมู ช่วง  

กม.340+200 (สะพานห้วยแม่สะมาด 1) อำาเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้น้ัน 

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน

ที่ 1 (พิจิตร) ได้เร่งดำาเนินการทอดสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็กชั่ว                                                                                  

คราว) ตลอดท้ังคืนของวันท่ีผ่านมา จนการทอดสะพานแล้วเสร็จ                                                                                   

และสามารถเปิดการจราจรได้แล้วเมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา เมื่อ                                                                                     

เวลาประมาณ 06.00 น. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ให้สามารถสัญจรไปมา  

บวท.แต่งตั้งบอร์ดวิทยุการบินฯ ใหม่ 

รายงานข่าวจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด 

(บวท.) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

2565 โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ก. กระทรวงการคลัง และกระทรวง

คมนาคม และผู้แทนผู้ถือหุ้น ข. สายการบินผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการ

ประชุม ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท

เพ่ิม 6 คน ดังน้ี 1.พลอากาศเอกคงศักด์ิ จันทรโสภา 2.เรือโทสุพจน์ 

เจริญสุข 3.นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ 4.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 

5.นายอนุกูล แต้มประเสริฐ และ 6.นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ 

‘อัลติจูด’ ผุด 2 โครงการใหม่ย่านอ่อนนุช-บางนา

นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ผู้ดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบ

ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “ALTITUDE” เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว 

อัลติจูด ฟอเรสต์ บน 2 ทำาเลใหม่ อัลติจูด ฟอเรสต์ อ่อนนุช และ

บางนา โดยพัฒนาในรูปแบบบ้านสไตล์รีสอร์ต พูลวิลล่า หน้ากว้าง 

2-3 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำาทุกหลังหนึ่งเดียวในทำาเล มีให้เลือก 3 

แบบ รวมทั้งหมด 120 ครอบครัว ได้แก่ แบบ SYLVAN EDITION 

ขนาด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 240 ตร.ม. แบบ SILVAN ขนาด 3 

ชั้น พื้นที่ใช้สอย 203 ตร.ม. และแบบ WYRE ขนาด 2 ชั้น พื้นที่

ใช้สอย 152 ตร.ม. ให้สวนทุกหลัง

กรมรางเร่งเดินหน้าไฮสปีด 
ลุ้นEIAเฟส2โคราช-หนองคาย3แสนล.คาดสร้างส.ค.66

นายพิเชฐ คุณาธรรม

รักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทาง

ราง (ขร.) เปิดเผยความคืบหน้า

โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮ                                                              

สปีด) ไทย-จีน เส้นทางกรุง 

เทพฯ-หนองคาย ระยะ (เฟส) ที่ 

2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 

ระยะทาง 356 กิโลเมตร (กม.) 

วงเงินประมาณ 3 แสนล้าน

บาท ว่า ได้รับข้อมูลจากการ

รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

ว่าขณะนี้ออกแบบรายละเอียด

แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)                      

ของสำานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ (สผ.) ซึ่งขณะนี้ทาง

คณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 

ได้ให้จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม และ 

รฟท.ได้ส่งข้อมูลกลับไปอีกครั้ง

แล้ว  

นายพิเชฐกล่าวว่า ทาง 

รฟท . จ ะ รอดู แนว โน้ ม ก า ร

พิจารณาอีไอเอก่อนว่าจะเป็น

อย่างไร หากมีแนวโน้มราบรื่นดี                            

คาดว่าจะเสนอโครงการให้คณะ                             

กรรมการ (บอร์ด) รฟท. พิจารณา

อนุมัติได้ประมาณเดือน ต.ค.

2565 ก่อนเสนอให้กระทรวง

คมนาคม และที่ประชุมคณะรัฐ                                         

มนตรี (ครม.) พิจารณาได้ใน

ปลายปี 2565 ต่อไป อย่างไรก็                                              

ตาม สำาหรับโครงการรถไฟไทย-                                               

จีน เฟสที่ 2 มีเส้นทางครอบ 

คลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย 

จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น, 

จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วย

อำานวยความสะดวกด้านการ

เดินทางที่มีความรวดเร็ว และ

ความปลอดภัยให้ประชาชน 

รวมทั้ งยั ง เป็น เส้นทางยุทธ 

ศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลง 

ทุนของไทยกับ สปป.ลาว และ

ประเทศจีนด้วย  

ด้านนายกำาพล บุญชม 

รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการ

พิเศษ รฟท. กล่าวว่า หากใน

ช่วงปลายปี 2565 ครม.เห็น

ชอบโครงการ ทาง รฟท.จะใช้

เวลาหลังจากนั้นในการดำาเนิน

การขั้นตอนการประกวดราคา

ประมาณ 7 เดือน และคาดว่า

น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณ

เดือน ส.ค.-ก.ย.2566 โดยจะ

ใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งงาน

ระบบอาณัติสัญญาณ รวมประ 

มาณ 4 ปี และสามารถเปิดให้

บริการได้ประมาณปี 71 ซึ่งโครง                                                          

การนี้หากผ่านความเห็นชอบ

จาก ครม. จะสามารถดำาเนิน

การได้อย่างรวดเร็ว เพราะพื้นที่                                                

ที่ ใช้ ในการก่อสร้างส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่ของ รฟท. โดยใช้เขต

โรงไฟฟ้าชุมชนฯเคว้ง

กกพ.เคาะเลื่อนลงนาม 

ไทยเองแม้จะมีการปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจจาก 4% ลง

เหลือ 3% นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจถดถอย แค่โตต่ำาลงก็

ยังโต จึงสามารถเลือกลงทุนได้ดี และมองว่ายังได้ความคุ้มค่าใน

การลงทุนมากกว่า.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

ESSO ใครที่คิดว่าราคาน้ำามันในตลาดโลกที่ผันผวน อาจจะ

ลงต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ได้ คงจะต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่ เพราะ

แม้ว่าราคาจะมีการอ่อนตัวลงในบางวัน แต่ลงท้ายราคาก็ยังมีการ

ขยับปรับขึ้นมาอีก ทำาให้ปัจจุบันราคายังคงยืนเหนือ 100 ดอลลาร์

ได้ดี ซึ่งบอกได้เลยว่าหากราคาน้ำามันยังยืนอยู่ในระดับสูงอย่างนี้ 

จะทำาให้ธุรกิจน้ำามันซึ่งมีโรงกลั่นอยู่ด้วยจะยังคงมีผลประกอบการที่

ดีต่อไป ดังนั้นหากราคาหุ้นตัวไหนในธุรกิจนี้ยังมีราคาต่ำากว่าความ

เป็นจริงอยู่มาก ย่อมสามารถลุ้นส่วนต่างราคาที่ยังต่ำาได้สะดวก 

มองว่าอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่ำาของราคาจะทำาให้มีกำาไรใน

ระดับสูงได้มาก จึงควรพิจารณา ดูอย่าง ESSO อาจไม่ใช่ธุรกิจที่

โดดเด่นในกลุ่มมากก็ตาม แต่การที่ราคา ESSO ยังคงเคลื่อนไหว

อยู่ระดับต่ำามากอย่างนี้ ทำาให้น่าสนใจในการลุ้นเก็งกำาไรได้ดี พบ

ว่าการที่ราคาหุ้น ESSO ยังต่ำาอาจเกิดจากนักลงทุนยังติดอยู่กับผล

ประกอบการที่ดูย่ำาแย่มาในช่วง 3 ปีก่อน เพราะปี 2562  ESSO 

มีผลประกอบการขาดทุนอยู่ 3,065.70 ล้านบาท มาปี 2563 ก็ยัง

คงมีผลประกอบการขาดทุน แต่กลับขาดทุนเพิ่มมาอยู่ระดับมาก

ที่ 7,911.07 ล้านบาท ดูอย่างนี้ก็คงคิดว่าอนาคตของธุรกิจดูมืดมน

มาก ทำาให้ราคาหุ้นจึงตกต่ำาลงมาก

แต่มาปี 2564 ปีกลายผลจากราคาน้ำาในตลาดโลกปรับสูงขึ้น 

ทำาให้ ESSO พลิกกลับมาทำากำาไรได้มากถึงระดับ 4,443.21 ล้าน

บาท ก็พลิกสภาวการณ์จากแย่มาเป็นดีได้ทันควัน เมื่อมาดูปี 2565 

นี้ที่ราคาน้ำามันยังคงขยับสูงขึ้นได้ ทำาให้มองว่า ESSO คงจะทำา

กำาไรได้ดีต่อไป ดูจากผลกำาไรไตรมาสแรกที่ทำาได้มากถึง 5,899.72 

ล้านบาท กำาไรสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าเท่าตัว 

ทำาให้ประเมินว่าปี 2565 นี้ ESSO น่าจะทำากำาไรได้ถึง 

18,000 ล้านบาท เป็นกำาไรที่เพิ่มอย่างก้าวกระโดด คิด

แล้วจะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 5.20 บาท เพียงประเมินราคาหุ้น

ด้วยค่าพีอีแค่ 5 เท่า ยังได้คำาตอบว่าราคาควรยืน 26 บาท 

แต่กลับพบว่าราคาซื้อขายในตลาดอยู่แค่ 11.40 บาท จึง

มี up side ได้มากถึง 120.11% หรืออีกกว่าเท่าตัว ส่วน

เงินปันผลแม้จะคิดจากกำาไรที่หักลดส่วนขาดทุน 2 ปีก่อน

ออก ยังน่าจะได้เงินปันผลไม่ต่ำากว่า 5.26% จึงเป็นหุ้นที่ยัง

สามารถเลือกลงทุนได้

BBL ไม่ว่าราคาหุ้น BBL จะผันผวนมากอย่างไร ก็

ยังมองมีราคาต่ำาเกินจริงอยู่มากเหมือนเดิม เพราะราคาหุ้น

ที่ผันผวนยังอยู่ต่ำาแค่ 134 บาท เป็นราคาที่ต่ำามาก ไม่ว่า

จะเปรียบเทียบกับผลประกอบการ และมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ของธนาคาร เริ่มดูจากผลประกอบการไม่ต้องดูผลกำาไรใน

อดีตก็ได้ ดูผลประกอบการของปี 2565 นี้ ได้เลย พบว่า

ไตรมาสแรก BBL ทำากำาไรได้ 7,118.06 

ล้านบาท แม้จะไม่มีความโดดเด่นมาก

ก็ตาม แต่กำาไรก็ยังคงสูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 2.82% อาจดูว่าเพิ่มไม่มาก ก็

ขอให้คิดว่าขนาดสภาพการณ์ โดยรวม

ยังไม่ดีนัก เพิ่งมีการเปิดประเทศ ธุรกิจ

ที่หยุดชะงักมาร่วม 2 ปียังเพิ่งฟื้นตัว 

และระยะแรกนักท่องเที่ยวก็ยังมีไม่มาก 

ทำาให้ยังไม่มีผลบวกมาก ต้องมองในช่วง

ครึ่งหลังของปี จะพบว่าธุรกิจท่องเที่ยว

กลับมาเติบโตสูง แต่ก็ยังไม่สูงเต็ม 100% 

ยังแค่ไม่ถึง 20% แต่ผลออกมาธุรกิจก็ยังเติบโตดีขึ้นได้ แสดงว่า

แนวโน้มต่อไปจะดีมากขึ้น ทำาให้ปัญหา NPL จะลดลง ธนาคาร

ก็จะมีกำาไรสูงขึ้นได้ จึงประเมินว่าปี 2565 BBL น่าจะทำากำาไรได้

ถึง 3 หมื่นล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 15.72 บาท ใช้พีอี 12 เท่า

คำานวณจะได้ราคาที่ 188.60 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 134 

บาท จึงมี up side ได้อีก 40.75% โดยจะได้เงินปันผลประมาณ 

3.73% ด้วย ที่ไม่ควรมองข้ามคือการดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ BBL 

ที่ปัจจุบันอยู่สูงที่ระดับ 260.70 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดเกือบ

เท่าตัว แสดงว่าราคาหุ้นในตลาดตกต่ำาเกินจริงมากๆ 

RCL การที่ราคาหุ้น RCL ตกต่ำาลงมาก อย่าไปคิดเอง

ว่าธุรกิจจะมีปัญหาจนทำาให้มีกำาไรต่ำาลง เพราะดูแล้วยิ่งราคา

หุ้น RCL ลดต่ำาลงก็ยิ่งเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนมากยิ่ง

ขึ้น เนื่องจากธุรกิจขนส่งทางเรือในขณะนี้เป็นธุรกิจที่มีกำาไรสูง

มาก และยังมีแนวโน้มที่จะมีกำาไรสูงต่อไปได้อีกมาก เป็นธุรกิจที่

มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การที่ราคาหุ้นตกต่ำาเท่ากับราคา

ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริงมาก จึงเหมาะที่จะเลือกลงทุน                

ดูอย่าง RCL เมื่อ 3 ปีก่อน (2562) ยังมีผลประกอบการขาดทุน 

491.75 ล้านบาท แต่นับจากปี 2563 เป็นต้นมา กลับพลิกกลับมา

มีกำาไรมากถึง 1,744.79 ล้านบาท และปี 2564 กำาไรเพิ่มมาอยู่

ระดับ 17,972.75 ล้านบาท เป็นการเพิ่มที่มากกว่าเท่าตัว คงคิดว่า

สูงมากแล้ว แต่มาดูต้นปี 2565 นี้ ไตรมาสแรก RCL ก็ทำากำาไรได้

มากถึง 8,222.56 ล้านบาท กำาไรสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก

ถึง 179.53% จึงคาดว่าตลอดปี 2565 คงจะทำากำาไรรวมได้มากกว่า 

2.3 หมื่นล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 27.75 บาท เพียงประเมิน

ราคาหุ้นด้วยใช้พีอี 5 เท่า ยังได้ราคาที่ 138.76 บาท แต่ราคาใน

ตลาดอยู่แค่ 38.25 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 262.77% 

หรือกว่า 2 เท่าตัว ส่วนเงินปันผลแค่จ่ายในระดับ 20% ของกำาไร 

ก็ยังจะได้ผลตอบแทนในระดับสูงถึง 14.51% ด้วย เรียกว่าคุ้มค่า

กับการลงทุนมากแน่นอน ส่วนมูลค่าหุ้น RCL ที่อยู่สูงที่ 41.12 

บาท ในปัจจุบันยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริง.

นครราชสีมา • รฟท.ลุ้นไฟเขียวอี ไอเอไฮสปีดเฟส 2  ช่วง “นคร 

ราชสีมา-หนองคาย” วงเงิน 3 แสนล้าน เล็งชงบอร์ด ต.ค. ก่อน

เสนอ ครม.ปลายปีนี้ ตั้งเป้าลุยเปิดประมูล คาดเริ่มก่อสร้าง ส.ค.

66 เปิดบริการปี 71  

เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย แต่ไทยยังโต

VGHปักธงอีอีซี

ลุยซื้อที่ดินเพิ่ม!

รับตลาดบ้านบูม

พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

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

เปิดกิจกรรม • นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการ อพท. ประธานการเปิดงาน กิจกรรม

ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative Cities Network : TCCN 

2022 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.65 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รู้ ผู้นำาในการ

พัฒนาเมือง คน ผู้ประกอบการของเมืองต่างๆ มาร่วมกันสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการ

สร้างสรรค์สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนำามาออกแบบเพิ่มมูลค่า ทำาให้เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจของ

เมืองดีขึ้น สอดคล้องกับการสนับสนุนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.

รถไฟเดิมเกือบทั้งหมด เป็นพื้น 

ที่เวนคืนน้อยมาก.  

ไทยโพสต์ • นายพีระพล 

รังสิมานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้า                      

ที่บริหาร บริษัท เวนเจอร์ 

โกลบอล โฮลดิ้ง จำากัด (VGH)                                      

กล่าวว่า ภาพรวมอสังหาริม 

ทรัพย์ในภาพใหญ่ยังมีสัญญาณ                                  

บวกอยู่ 2 เรื่อง 1.สถาน 

การณ์ โควิด-19 เริ่มดีขึ้น และ

คาดว่าจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

ในปี 2566 ส่งผลให้เศรษฐกิจ

เริ่มกลับมาดีขึ้น ทั้งในภาค

การผลิต ภาคการท่องเที่ยว 

และภาคการส่งออก ที่หยุด

และชะลอในช่วงที่ผ่ านมา 

2.การลงทุนโครงการใหญ่ๆ 

ของภาครัฐ พื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มี

แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

“เป็นโอกาสที่ดีของผู้                                              

ประกอบการในธุรกิจอสังหา 

ริมทรัพย์ คาดว่าจะมีต่างชาติ

สนใจเข้ามาลงทุน ซึ่งส่งผล

ต่อกำาลังซื้อและความต้องการ

ที่อยู่อาศัยในโซนอีอีซีเพิ่มขึ้น 

ในอนาคตคาดการณ์การเพิ่ม

ขึ้นของจำานวนประชากรที่จะ

เข้ามาในพื้นที่อีอีซี ประมาณ 

100,000 คนต่อปี จากปัจจัย

ทั้ง 2 เรื่องนี้ ในมุมมองของ

บริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีใน

ภาคอสังหาริมทรัพย์” นายพี

ระพลกล่าว

นายจักรพันธ์ บำาเพ็ญ

เกียรติกุล ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ บริษัท เวนเจอร์

โกลบอล โฮลดิ้งจำากัด (VGH) 

กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีที่ผ่าน

มา สถานการณ์ตลาดอสังหาฯ                                        

ในโซนตะวันออกยังมีความ

ต้องการที่อยู่อาศัยต่อเนื่อง 

โดยบริษัทเตรียมเดินหน้า

สะสมที่ดินเพิ่มเติมสำาหรับ

พัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่ 

อีอีซี โดยจะมีทั้งแนวราบและ                                          

คอนโดฯ  เพื่อสร้างความต่อ                                                       

เนื่องของรายได้ เป้าหมายการ

รับรู้รายได้ปี 2565 จำานวน                                       

350 ล้านบาท ปี 2566 จำา 

นวน 450 ล้านบาท ปี 2567 

จำานวน 500 ล้านบาท และปี 

2568 จำานวน 1,000 ล้านบาท 

เพื่อก้าวสู่บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 5                                             

ปี.

ไทยโพสต์ • บอร์ด กกพ.เคาะ

เลื่อนลงนามซื้อขายไฟฟ้าโรง

ไฟฟ้าชุมชนฯ นำาร่อง รอบที่ 4 

กับผู้ที่ผ่านคัดเลือก 43 รายออก

ไปอีก 90 วัน อ้างเป็นไปตาม

ที่ กฟภ.เสนอ หลังสำานักงาน 

ป.ป.ช.ยังสอบสวนข้อร้องเรียน

ฮั้วประมูลไม่เสร็จ   

รายงานข่าวจากสำานักงาน

คณะกรรมการกำ า กับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) แจ้งว่า เมื่อวัน

ท่ี 29 มิ.ย.ท่ีผ่านมา นายคมกฤช 

ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. 

ได้ลงนามประกาศเปล่ียนแปลง

กรอบระยะเวลาลงนามซ้ือขาย

ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ

นำาร่อง) ออกไปเป็นคร้ังท่ี 4 ตาม

ท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

หรือ PEA เสนอ โดยให้เลื่อนออก

ไปอีก 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ี  2 

ก.ค.2565  

“บอร์ด กกพ.เมื่อ 15 มิ.ย. 

ได้มีการพิจารณาเห็นชอบและ

สำานักงาน กกพ.ได้ลงนามประกาศ

เปล่ียนแปลงตามการพิจารณา

ของบอร์ดในการเลื่อนกรอบระยะ

เวลาลงนามออกไปอีกเป็นคร้ัง

ท่ี 4 โดยจะไปส้ินสุดในวันท่ี 30 

ก.ย.2565 ท้ังน้ีเนื่องจากยังต้อง

รอผลการสอบสวนข้อร้องเรียน

ฮ้ัวประมูลจากสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน 

ป.ป.ช.)” แหล่งข่าวกล่าว 

นายจำาเนียร นนทะวงษ์                            

ประธานชมรมวิสาหกิจชุมชน

ผู้ผลิตไฟจากหญ้าเนเปียร์และ                                   

ประธานกลุ่มวิสาหกิจเศรษฐกิจ

แนวคิดใหม่ในอาเซียน อ.ราษี 

ไศล จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  เร็วๆ 

น้ีจะมีการหารือกับสมาชิกเพ่ือ

แก้ไขปัญหาหลังจากท่ีรัฐเล่ือน

การลงนามซ้ือขายไฟฟ้าจน

ทำาให้โรงไฟฟ้าชุมชนไม่อาจเดิน

หน้าได้ ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูก

หญ้าเนเปียร์ เพราะคาดหวังจาก

นโยบายรัฐในการท่ีจะร่วมมือกับ

โรงไฟฟ้าชุมชนในการใช้หญ้าเน

เปียร์เพื่อเป็นเช้ือเพลิง   

“รัฐมาให้ความหวังและเรา

ก็รวมตัวกันเพ่ือท่ีจะจดทะเบียน

เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องมีสมาชิก

ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน และ

หลายรายได้มีการเพาะปลูกหญ้า

เนเปียร์ไว้แล้วเพื่อรองรับโรงไฟฟ้า 

พอเลื่อนมากๆ เข้าทุกอย่างก็สะดุด

แล้วหญ้าก็โตข้ึน แม้ส่วนหน่ึงจะไป

เล้ียงวัวแต่ก็ยังมีส่วนท่ีเหลืออีกจะ

ทำาอย่างไร” นายจำาเนียรกล่าว.   
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ มาฟังเรื่องราววัยเด็กของย่าโมในตอนหน้าจ้า.......
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9กีฬา

‘ภาวินี’ กำาชัยลิ่วชนมือเต็ง- ‘นพดล’ ชนะด้วย  

เมืองทอง • สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จัดการ

แข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 82 

ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนา

กีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ในประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. เป็นรอบแรก (64 คน) “บอลลูน” ภาวินี ร่วมรักษ์ 

นักเทนนิสวัย 18 ปี จากกรุงเทพฯ มืออันดับ 38 ประเทศไทย ใช้

ประสบการณ์ชนะรุ่นน้องดาวรุ่ง “เจมม่า” กัญจน์ชญา จูงวัฒนา 

เยาวชนทีมชาติ ปี 2564 จากกรุงเทพฯ ที่ปัจจุบันเป็นมืออันดับ 5 

เยาวชนประเทศไทย ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง ได้ 2 เซตรวด 

6-2, 6-0 ส่งให้ภาวินีผ่านเข้ารอบ 2 ไปพบกับ วรัญญา วงค์เทียน

ชัย เต็ง 6 จากเชียงราย ที่ได้บายรอบแรก ด้านประเภทชายเดี่ยว 

รอบ 2 (64 คน) นพดล น้อยกอ นักหวดหนุ่มพิจิตร มืออันดับ 13 

ประเทศไทย ก็ผ่านเข้ารอบ 3 หรือ 32 คนสุดท้ายได้เช่นกัน หลัง

ชนะ ริคคาร์ โด อลิคานดริ นักหวดลูกครึ่งไทย-อิตาลี จากชลบุรี 

มืออันดับ 59 ประเทศไทย สกอร์ 6-1, 3-0Ret. เนื่องจาก ริคคาร์

โด อลิคานดริ ข้อเท้าพลิก ต้องถอนตัว ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น 

ชายเดี่ยว รอบ 2 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ ณภัทร ถาวร

วณิชย์ (กทม.) 6-0, 6-0 กฤติน โกยกุล (พังงา) ชนะ ธนาธิป โปติ 

(นนทบุรี) 6-1, 6-0 ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย (ภูเก็ต) ชนะ ชญานนท์ แก้ว

สุทอ (สระบุรี) 6-3, 6-4 เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) ชนะ ณัฐพัฒน์ 

ขุนทอง (เพชรบูรณ์) 6-2, 6-0  

‘โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง 2022’ เปิดฉากที่บางแสน  

ชลบุรี • มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย นายสนธยา คุณ

ปลื้ม ประธานจัดการแข่งขันและนายกราชยานยนต์สมาคมแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 

และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิด

การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 

2022 ชูแนวคิด “Pushing the limit to race your ambition” สนาม

แรกของฤดูกาลในงาน “บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2022” กับการแข่งขัน

รถยนต์ทางเรียบแบบวันเมคเรซ บนสตรีทเซอร์กิต เลียบชายหาด

บางแสน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ บางแสน สตรีท 

เซอร์กิต จ.ชลบุรี เริ่มจากรุ่นยาริส วันเมคเรซ อีโคคาร์ยอดนิยม

ที่เปิดตัวลงสนามแข่งเต็มรูปแบบปีแรก ได้รับการตอบรับจากนัก

แข่งทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างล้นหลามถึง 29 คัน ผลปรากฏ

ว่าอันดับ 1 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท, 2 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์, 3 

คือ อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ, รุ่นวีออส เลดี้ วันเมคเรซ อันดับ 1 คือ 

กมลชนก บุญคร่ำา, 2 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์, 3 คือ ศิริภากรณ์ 

แยบยนต์, รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลัง

แรงสะใจ ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์, 2 คือ ธีร

พันธ์ พรมขำา และอันดับที่ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช  

‘เอสวัน-ต๋อง’ มอบเงินรายได้จากชาร์ริตี้แมตช์

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ เอสวัน ซิกเนเจอร์ 

สนุกเกอร์คลับ พุทธมณฑลสาย1 “เอสวัน” ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ 

และต๋อง ศิษย์ฉ่อย หรือวัฒนา ภู่โอบอ้อม ได้ร่วมกันมอบเงินราย

ได้จากการแข่งขันสนุกเกอร์ ชาร์ริตี้ แมตช์ “มีฝัน มีพี่” ระหว่าง 

จิมมี่ ไวท์ กับ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย รวมจำานวนเงิน 480,000 บาท ให้

กับมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา โดยนายนัฐชัย ไชยพรม รอง

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบ

เงินสนับสนุนให้กับ ณัฐชารัตน์ วงศ์หฤทัย หรือ “มิ๊งค์ สระบุรี” 

และเดชาวัตร พุ่มแจ้ง หรือ แจ๊ค สระบุรี คนละ 300,000 บาท 

เพื่อเป็นทุนค่าฝึกซ้อมช่วงการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่จะ

เริ่มเปิดฉากในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ “เอสวัน” ไชยพงศ์ กรวสุรมย์                                                                                 

ผู้บริหารเอสวัน ซิกเนเจอร์ สนุกเกอร์ คลับ กล่าวว่า ต้องขอบ

คุณแฟนๆ สนุกเกอร์ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนั้นอีกครั้ง ส่งผล

ให้มียอดบริจาคถึง 480,000 บาท ซึ่งเงินจำานวนดังกล่าวได้นำา

มอบให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาเพื่อนำาไปส่งเสริมและสนับสนุน

นักกีฬาชาวไทยในการแข่งขันทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ สำาหรับการสนับสนุนนักกีฬาสนุกเกอร์ของมูลนิธิกองทุน

พัฒนาการกีฬา ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มอบเงินให้กับ “เอฟ วัน” หรือ 

เทพไชยา อุ่นหนู และ “หมู ปากน้ำา” หรือ นพพล แสงคำา 2 นัก

สอยคิวชายไทยที่ได้ โควตาลุยศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก คนละ 

300,000 บาท เพื่อเป็นทุนการฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษ.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. ฝ่าย

จัดการแข่งขันสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน จัดงานแถลงข่าวก่อน

การแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2022 ภายในงานแถลงข่าวนำาโดย 

โค้ชจากทั้ง 6 ชาติในกลุ่มเอ โดยไทย ได้ส่ง มิโยะ โอกาโมโตะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน “ชบาแก้ว” ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแถลงข่าว

โดยมิโยะ โอกาโมโตะ กล่าวว่า “เป้าหมายสำาหรับทัวร์

นาเมนต์นี้เราได้ตั้งเป้าและมีเป้าหมายเดียวกันกับ สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการให้ โอกาสนักเตะหน้าใหม่ รวมถึง

ดาวรุ่ง เพื่อที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้สำาหรับผู้เล่นหน้าใหม่”

“เราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเตะของเราจะได้มี

ประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้น และพร้อมสำาหรับ

การเตรียมตัวในอนาคต”

ลอนดอน • สเตฟานอส ซิตซิปาส นักเทนนิสชาวกรีก เผยว่า นิก คีย์จิออส 

เจอด้านที่ชั่วร้ายของตนเองครอบงำาหลังเกมวิมเบิลดัน แกรนด์สแลมบนคอร์ต

หญ้าที่นักเทนนิสจากออสเตรเลียเรียกร้องให้ผู้ตัดสินไล่นักเทนนิสชาวกรีกออก

จากการแข่งขัน 

แมตช์ที่เป็นการเจอกันของ 2 นักเทนนิสเจ้าอารมณ์ในรอบที่ 3 ของการ

แข่งขันเป็น นิก คีย์จิออส จากออสเตรเลีย ที่เป็นฝ่ายชนะ สเตฟานอส ซิตซิปาส 

จากกรีก 6-7 (2/7), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7) ในการเล่นที่คอร์ตหนึ่ง

การแข่งขันต้องโกลาหลเมื่อซิสซิปาสตีลูกใส่ฝูงชนที่เข้ามาชมในสนาม 

เนื่องจากอารมณ์เสียที่แพ้ไปในเซตที่ 2

จังหวะดังกล่าวคีย์จิออสเข้าไปบอกผู้ตัดสินว่า ซิสซิปาสควรจะโดนไล่

ออกจากทัวร์นาเมนต์ โดยอ้างจากกรณีที่ โนวัก ยอโควิช โดนไล่ออกจากการ

แข่งขันยูเอส โอเพ่น 2020 หลังจากตีลูกพลาดไปโดนผู้กำากับเส้น

“คุณไม่สามารถที่จะตีลูกขึ้นไปหาฝูงชนบนอัฒจันทร์ เพราะมันอาจ

จะโดนใครสักคน และนอกจากนั้นเขายังไม่โดนไล่ออกด้วย” นักเทนนิส

วัย 27 ปี จากออสเตรเลียกล่าว โดยในแมตช์นี้คีย์จิออสโดนผู้ตัดสิน

เตือน เนื่องจากใช้ถ้อยคำาไม่สุภาพ

คีย์จิออสโต้เถียงกับผู้ตัดสิน ซึ่งสุดท้ายแล้วซิตซิปาสไม่

ได้ถูกผู้ตัดสินไล่ออก แต่โดนปรับแต้มจากการตีลูกทิ้ง เนื่องจาก

อารมณ์เสีย

ความรู้สึกแย่ๆ เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงของการแถลงข่าว ซึ่งซิสซิปาส มือ

วางอันดับ 4 ของรายการออกมากล่าวว่าเหมือนกับอยู่ในละครสัตว์

“เขาดูถูกคู่ต่อสู้” นักเทนนิสชาวกรีกที่ยอมรับว่าพยายามตีลูกใส่

คีย์จิออสกล่าว “สมัยที่อยู่ในโรงเรียนเขาคงเป็นคนพาลคนหนึ่ง 

สำาหรับผมแล้วไม่ชอบการดูถูกใครก็ตาม”

“ผมไม่ชอบการดูถูกคนอื่น จริงๆ แล้วใน

บุคลิกของเขานั้นก็มีคุณสมบัติที่ดีบางอย่าง 

และเช่นเดียวกันที่ต้องมีด้านที่ชั่วร้ายอยู่ใน

ตัว ซึ่งถ้ามันถูกเปิดเผยออกมามันก็อาจจะ

ส่งผลเสียต่อคนรอบๆ ข้างได้”

ซิสซิปาสยังบอกด้วยว่า เขาหวังว่าบรรดานักเทนนิสคนอื่นๆ ควรจะมา

รวมตัวกันและช่วยกันวางกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคีย์จิออส

“ผมไม่เห็นผู้เล่นคนไหนทำาเรื่องแบบนี้” ซิสซิปาสกล่าว “ไม่มีผู้เล่นคน

ไหนที่อารมณ์เสียและหงุดหงิดตลอดเวลากับบางสิ่งบางอย่าง”

แต่คีย์จิออสกลับหัวเราะเยาะข้อกล่าวหาของซิสซิปาส โดยอธิบายว่าคู่

ต่อสู้ของเขาอ่อน “พวกเราไม่ได้มาจากที่เดียวกัน ผมเกิดและเติบโตเพื่อเป็นนัก

แข่งตัวจริง”

คีย์จิออสยังเสริมอีกว่า “ในล็อกเกอร์รูมผมมีเพื่อนมากมาย แค่อยากให้

คุณรู้ว่าผมเป็นหนึ่งที่มีคนชื่นชอบมากมาย ถ้าเขาจะไม่ชอบสัก

คน ก็ไม่เห็นเป็นอะไร”.

ปทุมธานี • สโมสร “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด ประกาศคว้าตัว เจสซี เคอร์แรน แข้งดีกรี

ทีมชาติฟิลิปปินส์ วัย 25 ปี จากสโมสรคายา เอฟ

ซี อิโลอิโล ทีมในลีกฟิลิปปินส์ เข้ามาร่วมทัพอย่าง

เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เตรียมความพร้อมสำาหรับ

ฤดูกาล 2022-23 ที่กำาลังจะมาถึง

สำาหรับ เจสซี เคอร์แรน ถือเป็นนักเตะสารพัด

ประโยชน์ สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กหรือปีกขวา โดย

หนุ่มลูกครึ่งสกอตแลนด์-ฟิลิปปินส์ เติบโตที่ประเทศ

ออสเตรเลีย และในวัย 16 ปี เคยมีโอกาสบินลัดฟ้าไป

ทดสอบฝีเท้ากับ แมนเชสเตอร์ ซิตี สโมสรชื่อดังแห่ง

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และต่อมาไม่นานได้ประเดิม

สนามระดับอาชีพครั้งแรกกับสโมสรเซ็นทรัล โคสต์ มา

ริเนิร์ส ในเอ-ลีก ออสเตรเลีย ก่อนจะถูก ดันดี เอฟ

ซี ทีมในลีกสกอตแลนด์ดึงไปร่วมทีมเมื่อปี 2015 และ

การยืมตัวระยะสั้นกับสโมสรมอนโทรส เอฟซี และอีสต์ 

ไฟฟ์ เอฟซี ในลีกล่างของสกอตแลนด์

ปี 2020 เจสซีย้ายมาค้าแข้ง ณ ประเทศไทย กับ

สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และถูกส่งไปยืมตัวกับสโมสร

อุดรธานี เอฟซี (ไทยลีก 2) ต่อด้วย นครราชสีมา มาส 

ด้า เอฟซี (ไทยลีก 1) ก่อนจะกลับมารับใช้ต้นสังกัด 

“กิเลนผยอง” ในเลกแรกของฤดกาล 2021-22 ที่ผ่าน

มา ลงสนามรวมทุกรายการ 15 นัด จากนั้นย้ายไปสวม

เส้ือคายา เอฟซี อิโลอิโล ในชุดสู้ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก 2022 รอบคัดเลือก และล่าสุดเซ็นสัญญาเป็นนัก

เตะใหม่ของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ.

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย อยู่กลุ่มเอ ร่วมกับ ฟิลิปปินส์, 

อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย มีโปรแกรมเเข่งขัน

มาเลเซีย • ปลดล็อกแชมป์แรกในรอบ 2 ปี “เมย์” รัชนก อินทนนท์ 

อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 มือวางอันดับ 8 ของรายการ มือ

อันดับ 8 ของโลก เอาชนะ เฉิน ยู่เฟย มือวาง 4 ของรายการ มือ

อันดับ 4 ของโลกจากจีน ไปได้สนุก 2-1 เกม 21-15 13-21 และ 21-

16 ใช้เวลาแข่งขันไป 65 นาที ส่วนคู่ผสม “บาส-ปอป้อ” ได้รองแชมป์

การแข่งขันแบดมินตัน “ปิโตรนาส  มาเลเซีย โอเพ่น 2022” 

รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ชิงเงินรางวัลรวม 675,000 เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 23,625,000 บาท ที่เอเซียตา อารีน่า ในกรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 

เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก 

ผ่านเข้าชิงฯ รายการซูเปอร์ 750 เป็นครั้งแรก พบกับ เฉิน ยู่ เฟ่ย มือ 4 

ของโลกจากจีน

สถิติคู่นี้พบกันมา 17 ครั้ง รัชนกชนะได้เพียง 2 ครั้ง และนี่

เป็นการพบกันในรอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 4 

ก่อนหน้านี้ 3 ครั้ง เฉิน ยู่เฟย ชนะรวด 

ส่วนครั้งล่าสุดที่พบกับรัชนกแพ้ไป 1-2 

เกม ในรอบชิงฯ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 

2022 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

การดวลกันในวันนี้ รัชนกแก้เกม

มาสู้ได้อย่างสนุกและเป็นฝ่ายชนะเกม

แรกไปได้ก่อน 21-15 คะแนน แต่ในเกม

ที่ 2 เฉิน ยู่เฟย กลับมาทำาได้ดี เอาชนะ

ไปได้ 21-13 แต่ว่าในเกม 3 รัชนก อินทนนท์ เริ่มต้นได้ดีนำาไปก่อนถึง 

10-1 คะแนน ในช่วงท้ายเกม รัชนกแม้ว่าจะเริ่มหมดแรง แต่เธอกัดฟัน

สู้สุดใจจนสามารถเอาชนะไปได้ 21-16 ทำาให้ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ 

ชนะไป 2-1 เกม 21-15, 13-21 และ 21-16 คว้าแชมป์ไปครอง พร้อม

รับเงินรางวัล 47,250 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,630,000 บาท 

และเป็นการคว้าแชมป์แรกในรอบ 2 ปี ต่อจากรายการอินโดนีเซีย มาส

เตอร์ส เมื่อปี 2020  ส่วนเฉิน ยู่เฟย รองแชมป์รับเงินรางวัล 22,950 

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 791,000 บาท

สำาหรับการคว้าแชมป์วันนี้เป็นการคว้าแชมป์มาเลเซีย โอเพ่น 

ครั้งที่ 2 (2016,2022) แชมป์แรกในรอบ 2 ปีครึ่งของเมย์, เป็นแชมป์

เวิลด์ทัวร์ รายการที่ 5 ของตัวเอง, แชมป์เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 

รายการแรกที่ทำาได้ และการเอาชนะ เฉิน ยู่เฟย ในวันนี้เป็นชัยชนะครั้ง

แรกในรอบ 9 เกม หรือตั้งแต่ปี 2018

ส่วนประเภทคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศนั้น ปรากฏว่า “บาส” เดชา

พล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 2 

ของโลก แพ้ให้กับ เจิ้ง ซีเหว่ย กับ หวง หย่าเฉียง คู่มืออันดับ 1 ของ

‘เมย์’ปลดล็อกแชมป์แรกในรอบ2ปี

โค่น‘เฉิน ยู่ เฟ่ย’,‘บาส-ปอป้อ’ได้รอง

เจสซี เคอร์แรน แข้งดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ วัย 25 ปี

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2022 ดังนี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. อินโดนีเซีย พบ

กับ ไทย (ตามเวลาประเทศไทย) สนาม Binar Football Stadium, 

ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ไทย พบกับ 

ออสเตรเลีย (ตามเวลาประเทศไทย) สนาม Rizal Memorial 

Stadium, ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ไทย พบ

กับ สิงคโปร์ (ตามเวลาประเทศไทย) สนาม City of IMUS 

Grandstand, ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. มาเลเซีย 

พบกับ ไทย (ตามเวลาประเทศไทย) สนาม City of IMUS 

Grandstand, ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ไทย พบ

กับ ฟิลิปปินส์ (ตามเวลาประเทศไทย) สนาม Rizal Memorial 

Stadium, ประเทศฟิลิปปินส์.

‘มิโยะ’ขอใช้เวทีอาเซียนยกระดับ‘ชบาแก้ว’

โลกจากจีน 0-2 เกม 13-21 และ 18-21

ทำาให้ เจิ้ง ซีเหว่ย กับ หวง หย่าเฉียง คว้าแชมป์คู่ผสมในการ

แข่งขันแบดมินตัน รายการปิโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2022 พร้อมรับ

เงินรางวัล 49,950 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,723,000 บาท ส่วน 

“บาส” เดชาพล กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี รองแชมป์รับเงินรางวัล 23,625 

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 815,000 บาท 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬา

แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ กล่าวภายหลังว่า “ขอ

แสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำาเร็จของ “เมย์” รัชนก ที่เคยคว้า

แชมป์รายการเดียวกันนี้เมื่อปี 2016 ครั้งนี้เมย์สามารถเอาชนะเจ้าของ

เหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุด เฉิน ยู่เฟย มืออันดับ 4 ของโลก จากสถิติ

ในการพบกันของทั้งคู่ก่อนหน้านี้เคยพบกันมาทั้งหมดมากถึง 17 ครั้ง 

เป็นทาง เฉิน ยู่เฟย ที่คว้าชัยชนะไปได้

มากถึง 15 ครั้ง วันนี้ด้วยสภาพร่างกาย

ที่ดูดี ด้วยสุดยอดฟอร์มการเล่นและ

เทคนิคการเล่นของเมย์พร้อมด้วยใจที่

แข็งแกร่งมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เกมที่ 3 ขอชื่นชมที่เมย์สามารถปลด

ล็อกตนเองได้สำาเร็จในรอบชิงชนะเลิศ 

หลังจากที่เมย์พลาดให้กับ เฉิน ยู่เฟย 

ในรอบชิงฯ มาแล้ว 3 ครั้ง ในรายการ

โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2019, ฮ่องกง โอเพ่น 2019 และล่าสุด 

อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2022 ดังนั้นการกลับมาคว้าแชมป์มาเลเซีย 

โอเพ่น 2022 ของเมย์ครั้งนี้เป็นการกลับมาคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับ

เวิลด์ทัวร์ 750 เป็นครั้งแรกของเมย์ เมย์เป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัย

ยอดเยี่ยมจนสามารถยืนระยะในระดับท็อป 8 ของโลกได้ยาวนานมาก 

เป็นนักกีฬาแบบอย่างให้กับรุ่นน้องๆ ในทีมชาติไทยของเรา การคว้า

แชมป์ในครั้งนี้จะเป็นการเรียกขวัญและกำาลังใจของเมย์กลับมา และจะ

สร้างความมั่นใจให้กับเมย์ที่จะเตรียมตัวไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกเดือน

สิงหาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น”

“โดยทัวร์นาเมนต์ต่อไปของบรรดานักกีฬาแบดมินตันชั้นนำาของ

โลก รวมถึงทีมนักกีฬาแบดมินตันไทยยังคงมีโปรแกรมแข่งขันทัวร์นา

เมนต์ใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ 2 ในศึก “เปอโรดัว 

มาเลเซีย มาสเตอร์ 2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 500 ชิงเงิน

รางวัลรวม 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12,240,000 บาท 

ระหว่างวันที่ 5-10 ก.ค.65 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย” คุณ

หญิงปัทมากล่าว.

ซิสซิปาสเผยคีย์จิออสโชว์มุมชั่วร้ายมากไป

กระบี่ • เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ได้มีพิธีเปิดโครงการ 

“Toyota Junior Football Clinic 2022” สนามคัดเลือกที่ 1 

จังหวัดกระบี่ ณ สนามกีฬาปลาใบ โดยได้รับเกียรติจาก นาย

สมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น

ประธาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ กิตติธรกุล ประธาน

สโมสรฟุตบอลกระบี่ ตัวแทนนักกีฬา และบริษัท โตโยต้า 

อันดามัน กระบี่ จำากัด (สำานักงานใหญ่) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การคัดเลือกสนามที่ 1 จังหวัดกระบี่ เยาวชนในจังหวัด

พื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจ  กว่า  400  คน  และได้ร่วมทำาการ

คัดเลือกกับทีมโค้ชอย่างดุเดือดจนได้ที่สุด 30 แข้งเป็นตัวแทน

โซนภาคใต้ เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จึงทำาให้ทาง “โต

โยต้า” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “Toyota Junior Football 

Clinic 2022” ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ 

เยาวชนและพัฒนาฝีเท้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่

จะก้าวไปสู่ทัพ “ช้างศึกจูเนียร์” ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 

ปี ในอนาคต

สำาหรับโครงการฟุตบอลคลินิก “Toyota Junior 

Football Clinic 2022” สนามคัดเลือกที่ 2 จะจัดขึ้น ณ สนาม

สามอ่าวสเตเดียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 9 

กรกฎาคม 2565 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Facebook : Toyota Spirit of Football

อนึ่ง โครงการ “Toyota Junior Football Clinic 2022” 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับประสบการณ์

จากการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น โดยเปิดจัดขึ้นทั้งหมด 7 สนาม 

7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

จังหวัดเชียงราย, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัด

สุพรรณบุรี, จังหวัดชลบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 

2565 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยคัดเลือกนักเตะ

เยาวชนไทยมากกว่า 4,200 คน เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ

สุดท้าย จำานวน 210 คน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เพื่อ

เฟ้นหาสุดยอดแข้ง 46 คนสุดท้าย ที่จะได้สิทธิ์เข้าแคมป์เก็บ

ตัวและฝึกทักษะขั้นสูงกับทีมผู้ฝึกสอนจาก STB (Sport Thai-

Bavaria) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เป็นนักเตะรุ่นแรกที่

ได้เข้าไปอยู่ในโครงการ Thai FA Youth Database ที่มีสิทธิ์

คัดเลือกให้ติดทัพ “ช้างศึกจูเนียร์” ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 

15 ปีอีกด้วย.

โตโยต้าอบรมฟุตบอลเด็กที่กระบี่

หาเยาวชนฝีเท้าดีร่วมช้างศึกจูเนียร์

นิก คีย์จิออส นักเทนนิสจาก

ออสเตรเลีย เถียงกับกรรมการในแมตช์

ในรอบที่เขาเอาชนะ สเตฟานอส ซิส

ซิปาส จากกรีก 6-7 (2/7), 6-4, 6-3, 

7-6 (9/7) ในศึกวิมเบิลดัน แกรนด์              

สแลมบนคอร์ตหญ้าที่ออลอิงแลนด์

คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

‘เดอะ แรบบิท’ดึง‘เจสซี’เติมริมเส้น

มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สมัยได้ ลวดลายผ้าบาติกที่ชุมชนพัฒนาจากคำาแนะนำา เราสามารถ

นำาไปตัด ทับบนเสื้อผ้ามือสองเพื่อเพิ่มดีไซน์ และเพิ่มมูลค่า เช่น ซื้อ

เสื้อมือสองราคาหลับสิบ ทำาแล้วขายได้หลักร้อยหลักพัน โดยไม่ต้อง

ลงทุนออกแบบเสื้อผ้าหรือทำางานตัดเย็บที่ไม่ถนัด เกิดผลิตภัณฑ์บาติก

รูปแบบใหม่ๆ มีชิ้นเดียว นอกจากนี้ยังพัฒนาลายมัดย้อมด้วย ทั้ง 7 

ชุมชนเราจะต่อยอดจากทักษะและความชำานาญแต่ละชุมชน

“ลายคอลเลกชันน้ียังได้แรงบันดาลใจจากตัวตลกในหนังตะลุง 

การละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้ท่ีมีความร่วมสมัย บอกเล่าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน

จริงในปัจจุบัน มาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมท่ีได้รับความนิยมในเมือง เช่น 

การเล่นสเกตบอร์ด การเซลฟี เช็กอินร้านกาแฟ ท่องเท่ียวท่ีต่างๆ ชวน

ชุมชนออกจากลายดอกไม้ ปรับเป็นลายใหม่ๆ ผมทำาคอลเลกชันผู้ชาย

ท้ังหมด 14 ชุด จะได้เห็นงานออกแบบแจ็กเกต ชุดทำางาน เส้ือยืดท่ี

ผสานลายผ้าบาติก โทนสีครีม ดำา และแดง ผลงานจะสร้างแรงบันดาล

สกศ.ตั้งงบสร้างความเข้าใจพ.ร.บ.การศึกษาใหม่

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตาม

ที่ สกศ.ได้ดำาเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

พิจารณากฎหมายลูก จำานวน 10 ชุด เช่น 

คณะกรรมการ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ 

พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน คณะกรรมการ พ.ร.บ.                                                            

การศึกษาพิเศษ เป็นต้น เพื่อที่จะให้คณะ

กรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ ไขกฎ 

หมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.การ

ศึกษาชาติ พ.ศ. .. ที่จะมีการประกาศในเร็วๆ 

นี้นั้น ซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าของการยกร่าง

กฎหมายลูกต่างๆ เดินหน้าไปกว่าร้อยละ 80                                                           

เหมือนเพียงแค่ให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ผ่าน                                                                

สภาผู้แทนราษฎร และมีการประกาศใช้ จาก                                                                 

นั้นเราก็จะปรับกฎหมายลูกที่มีอยู่ ในสอด 

คล้องและสามารถประกาศใช้ได้ในทันที

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในส่วน

ศึกษาธิการ • สกศ.ตั้งงบปี 66 รองรับ พ.ร.บ.การศึกษาฯ หวังสร้างความเข้าใจหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง และอบรมครู ยัน พ.ร.บ.การศึกษาฯ เป็นการกระจายอำานาจไปให้สถานศึกษาแบบ 

100% ส่วนกลางทำาหน้าที่เพียงการควบคุมมาตรฐานเท่านั้น ยันสภาเร่งรัดพิจารณาเสร็จ

สมัยประชุมนี้แน่

ของร่าง พ.ร.บ.การบริหารข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา พ.ศ. .. และร่างพระราช

กฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี

ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ. .. 

(องค์การมหาชน) นั้น สกศ.จะปรับแนวทาง

การดำาเนินการใหม่ โดยจะปรับให้เป็นไปใน

รูปแบบขององค์การมหาชนและเสนอคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ส่วนอีก 8 ฉบับ

ก็ดำาเนินการตามกระบวนการปกติ อย่างไร

ก็ตาม การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ 

ขณะนี้มีการอภิปรายไปแล้ว 93 มาตรา จาก 

119 มาตรา ลงมติไป 13 มาตรา เหลือการ

ลงมติ ซึ่งนายตวง อันทะไชย ประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.การศึกษาฯ ก็ยืนยันว่าจะเสร็จทันสมัย

การประชุมนี้ ซึ่งสาเหตุที่ต้องเร่งรัด เนื่องจาก

เป็นข้อกำาหนดที่มีการระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญ                                                    

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่าจะต้อง

มีการปฏิรูปการศึกษา

เลขาฯ สกศ.กล่าวอีกว่า สำาหรับร่าง 

พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับนี้ถือเป็นการกระจาย

อำานาจไปให้สถานศึกษาแบบ 100% ถึงตัว

ใจให้ชุมชนและผู้ประกอบการเอาไปต่อยอดได้ สร้างตลาดใหม่เพื่อเจน Z 

ท่ีให้ความสำาคัญพัฒนาชุมชนและชอบสินค้ามีสตอรี” ดีไซเนอร์ดังบอก

ด้าน ธีระ ฉันทสวัสดิ ์ดีไซเนอร์ระดับประเทศ กล่าวว่า การ

พัฒนาลายผ้าบาติกร่วมกับชุมชน เราทำาการบ้านและหาข้อมูล

ผลิตภัณฑ์กลุ่มหน้าตาเป็นยังไง จากนั้นหาแรงบันดาลใจให้สอดคล้อง

กับชุมชน หลักการทำางานไม่เอาตัวตนของเราไปยัดใส่ เพราะชุมชน

จะไม่รับ พูดเสมอว่า นวัตกรรมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมต้องเดินไปด้วย

กัน  ปัจจุบันเทรนด์เปลี่ยนไปแล้ว ลงพื้นที่คุยกับผู้ประกอบการ ถ้ายัง

ทำาลายแบบเดิมจะขายไม่ได้ มีตัวอย่างชุมชนที่ร่วมโครงการพัฒนาผ้า

ไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ หลังพัฒนาลายผ้าบาติกขึ้นใหม่ ปรับโทนสี

นิทรรศการส่งเสริมผ้าไทย 25 จังหวัด

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ภาคกลาง จัดนิทรรศการโครงการจัดแสดงผลงานองค์ความรู้การ

ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ภายใต้งานโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาค

กลาง และแสดงผลงานการส่งเสริมผ้าไทยท้องถิ่น 25 จังหวัด 

ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค.นี้ ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสน 

เฮอริเทจ จ.ชลบุรี มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นิสิต

นักศึกษานำาแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา

ผ้าไทย ร่วมส่งเสริม Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล กระตุ้น

ความนิยมสวมใส่ผ้าไทยในทุกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ให้ท้องถิ่นและประเทศ

‘ตรีนุช’ห่วงเด็กประถมโดดเข้าวงการพนันออนไลน์

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ห่วงเด็กประถมโดด

เข้าวงการเล่นพนันออนไลน์ จับมือ สตช.ขับ

เคลื่อนโครงการต้านภัยโลกไซเบอร์ในสถาน

ศึกษา หวังให้เด็ก-เยาวชนตระหนัก รู้เท่าทัน

ภัยโลกไซเบอร์

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่ขณะนี้มีผลวิจัยรายงานพฤติกรรม

การติดพนันออนไลน์ในกลุ่มเด็กระดับประถม

ศึกษามากขึ้นนั้น ตนมีความเป็นห่วงการใช้สื่อ

โซเชียลในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

อาจทำาให้ตกเป็นเหยื่อของภัยในโลกไซเบอร์

ได้ เพราะพนันออนไลน์เป็นการเล่นที่เข้าถึง

ได้อย่างง่าย จึงฝากครูและสถานศึกษากำาชับ

การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนอย่างเข้มข้น 

โดยเฉพาะครูประจำาชั้นจะต้องดูแลพฤติกรรม

ของเด็กแบบรายบุคคล เพื่อป้องกันการใช้

เทคโนโลยีที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ภัย

โลกไซเบอร์เป็นเรื่องหนึ่งในการดำาเนินการ

สถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้อง

นำาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยังได้ร่วมกับ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) ขับเคลื่อน

โครงการต้านภัยโลกไซเบอร์ ในสถานศึกษา

ด้วย ซึ่งเป็นการให้ความรู้เด็กและเยาวชน

ได้ตระหนักและรู้เท่าทันภัยโลกออนไลน์มาก

ขึ้น โดยเราจะต้องปลูกฝังประเด็นเหล่านี้

ตั้งแต่เด็กเล็กด้วย อย่างไรก็ตาม อาจมีการ

พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความตระหนัก

รู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security) โดยมีเป้าหมายให้ความ

รู้แก่เยาวชนขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นให้ ได้ 

100% ในการรับมือกับภัยไซเบอร์ ทั้งใน

เรื่องภัย Call Center การกลั่นแกล้งบนโลก

ออนไลน์ และการโต้ตอบกับการใช้วาจา

สร้างความเกลียดชังบนโลกออนไลน์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ ในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาในระยะยาวด้วย.  

เตรียมรองรับกม.มีผลบังคับใช้หลังผ่านสภาทันสมัยประชมุนี้ยันกระจายอำานาจสถานศึกษา100%

ตรียมพบกับคอลเลกชันผ้าบาติกชายแดนใต้ใหม่ล่าสุด 

ภายในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค. ที่รอยัล พารา

กอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

คอลเลกชันนี้เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ชื่อดังมากความสามารถได้

มาทำางานใกล้ชิดกับเหล่าผู้ประกอบการผ้าบาติกในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาลายผ้าบาติกยุคใหม่ให้เป็นที่ชื่นชอบ

สวยงามต้องตา คอลเลกชันใหม่สำาหรับชายและหญิงจะนำาเสนอ

สีสันและลวดลายใหม่ๆ การออกแบบที่ร่วมสมัยเพื่อสร้างสรรค์มรดก

ใหม่ที่ทันสมัยขึ้นจากภูมิปัญญาดั้งเดิมอันทรงคุณค่า เป็นงานภายใต้

โครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ สนับสนุนโดยสำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

โกวิท ผกามาศ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย (สศร.) กล่าวว่า ตนลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ

สงขลา ร่วมกับนายธีระ ฉันทสวัสดิ์ และนายเอก ทองประเสริฐ นัก

ออกแบบแฟชั่น ติดตามความคืบหน้าการสร้างสรรค์ผลงานลาย

ผ้า ซึ่ง สศร.คัดเลือกผู้ประกอบการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านสิ่ง

ทอในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีศักยภาพ 14 ชุมชน ผลิตผล

งานผ้าบาติกมาใช้ในการออกแบบชุดผ้าไทยร่วมสมัย 28 ชุด และ

จะนำามาจัดแสดงร่วมกับโครงการผ้าไทยใส่สบายที่ตัดเย็บด้วยผ้า

พื้นถิ่นของภูมิภาคต่างๆ ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” 

เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

“ต้นแบบผ้าบาติกที่ทุกชุมชนร่วมพัฒนากับนักออกแบบ

สวยงาม บอกเล่าวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน ลายที่ประยุกต์

ให้ทันสมัย ทั้งลวดลายเรขาคณิต ลายกราฟิก ลายธรรมชาติ ชุมชน

สามารถนำาไปผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มวางจำาหน่ายได้ด้วย ช่วยขยาย

กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่และผู้คนทั่วโลก สร้างรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

ที่ซบเซาจากโควิด-19” โกวิทกล่าว

สำาหรับผู้ประกอบการ 3 จังหวัด 4 

อำาเภอ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส ได้แก่ OK 

Batik และบ้านบาโง ส่วน จ.ปัตตานี ได้แก่ 

บาติกเดอนารา, ตันหยง ปาตานี, รายาบาติก, 

กลุ่มสตรีซัมบีลัน, ยาริงบาติก ขณะที่ จ.ยะลา 

ได้แก่ กลุ่มครูผีเสื้อ, อาดือนัน, Adel kraf, เก๋

บาติก และ Assama Batik และ จ.สงขลา 

ได้แก่ มีดีที่นาทับ และบาติกสะบ้าย้อย 

เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์ที่ทำา

กิจกรรมกับผู้ประกอบใน จ.ยะลาและสงขลา 

กล่าวว่า คอลเลกชันผ้าบาติกครั้งนี้ต้องการ

สร้างผลงานบาติกให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม

เสื้อผ้ามือสอง หรือธุรกิจเสื้อผ้าวินเทจ ซึ่ง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ มีเงิน

หมุนเวียนหลักพันล้าน และช่วยเหลือผู้

ประกอบที่มีจุดอ่อนไม่สามารถตัดเย็บชุดที่ทัน

ดี ไซเนอร์จับคู่ชุมชนแดนใต้

พัฒนาลายบาติกรังสรรค์แฟชั่น

เ

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

สถานศึกษาโดยตรง ส่วนกลางทำาหน้าที่เพียง

การควบคุมมาตรฐานเท่านั้น นอกจากนี้ ใน

งบประมาณปี 2566 ของ สกศ. เราได้เตรียม

งบสำาหรับการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เรื่องกฎหมายการศึกษาที่จะออกใหม่ทั้งหมด

ให้แก่หน่วยที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อที่

จะสร้างการรับรู้ และการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

เนื่องจากที่ผ่านมาเราติดกับปัญหาเรื่องการ

ปฏิบัติงาน แม้ว่ากฎหมายจะเปิดให้กระจาย

อำานาจ แต่ฝ่ายปฏิบัติยังยึดติดกับการทำางาน

แบบเดิมอยู่ เราก็ไม่สามารถที่จะกระจาย

อำานาจได้อย่างแท้จริง.

ศมส.เสวนา ‘ภาษาไท(ย)ในต่างแดน’

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัด

เสวนาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำาปี 2565 ในหัวข้อ 

“ภาษาไท(ย)ในต่างแดน” ร่วมแลกเปลี่ยนโดย อ.ดร.อุเทน วงศ์

สถิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร, 

อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม สำานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มรภ.เชียงราย และ อ.สิทธิชัย พันชน สาขาวิชาการ

ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ดำาเนินรายการโดย ดอกรัก 

พยัคศรี นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 

12 ก.ค.2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน

ธร กรุงเทพฯ และรับชมออนไลน์ Facebook Fanpage/Youtube: 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC, Sac TV: www.sac.or.th.

สดเป็นโทนอ่อน ขาว เทา ฟ้า คราม ขายได้เมตรละ 850 บาท จาก

เดิม 150-200 บาท หรือผ้าบาติกจากกลุ่มเดอนารา นราธิวาส ส่ง

ออกไปญี่ปุ่นใช้ตัดเย็บกิโมโน

“พอใจกับผลงานลายผ้าบาติกของ OK Batik เป็นผู้ประกอบ

การใหม่ เราให้ไอเดียลายรูปทรงเรขาคณิตไป ชวนวาดและเล่นสี

สนุกๆ ชาวบ้านใช้ความถนัดเขียนสด เขียนทับซ้อนหลายครั้ง งาน

ออกมาแนวแอ็บสแตร็กต์แต่ดูสวยงาม ผมจะนำาไปทำาคอลเลกชันของ

ผู้หญิงแสดงแฟชั่นโชว์เดือน ส.ค.นี้ ช่วยพัฒนาและยกระดับผ้าบาติก

สู่สากล” ธีระกล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามผลงานในหลายชุมชนของ

ชายแดนใต้.

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ พัฒนาลายผ้ากับบาติกเดอนารา

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ให้คำาปรึกษาพัฒนาลายผ้าผู้ประกอบ

การ OK Batik

เอก ทองประเสริฐ ดี ไซเนอร์ ให้คำาปรึกษาบาติก

สะบ้าย้อย
ติดตามการสร้างสรรค์ลายผ้าที่บ้านบาโง นราธิวาส

โกวิท ผกามาศ ติดตามผลงานพัฒนาลายผ้าของ OK Batik

เชฟรอนมอบเงินบริจาค • นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินบริจาคจำานวน 491,000 บาท ให้กับนางสาวโสพิศ ชัยเรือง (ซ้าย) 

รองหัวหน้าสำานักงาน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส สนับสนุนกองทุนวิจัยเพื่อผู้ป่วย และ

กองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัย ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ “Chevron Humankind : เชฟรอนรวม

พลัง ทำาดีคูณสาม” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคม ด้วยการร่วมบริจาคเงิน

ให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทจะสมทบทุนบริจาคให้อีกสองเท่าของทุกยอดเงินของพนักงาน  

รวมยอดบริจาคของบริษัทในครั้งนี้มีจำานวนกว่า 2.5 ล้านบาท.

อรรถพล สังขวาสี 



ล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด “Somebody’s Nobody” พร้อมมิวสิก             

วิดีโอเต็มไปด้วยอารมณ์เศร้าท่ีมูฟออนจากความรักคร้ังเก่า

ไม่ได้ สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้แล้วท่ี https://www.youtube.

com/watch?v=7zDDA7IwsAo

นอกจากน้ีหนุ่ม “Alexander 23” ก็ได้ประกาศกำาหนดปล่อยสตู

ดิโออัลบ้ัมใหม่ “Aftershock” ในวันท่ี 15 ก.ค.2565 โดยก่อนหน้าน้ี 

“Alexander 23” ได้ปล่อยเพลงบางส่วนจากอัลบ้ัมน้ีออกมาให้ทุกคน

ได้ฟังกัน อาทิ “The Hardest Part” เพลงท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์เศร้า 

เพลงป๊อปร็อกท่ีฟังคร้ังแรกก็ติดหูอย่าง “Crash” รวมถึงเพลงแรกท่ี

ปล่อยออกมาอย่าง “Hate Me If It Help” ท่ีได้ศิลปินสาวมากความ

สามารถ Olivia Rodrigo มาร่วมแต่งเน้ือร้อง และเขาก็ได้โปรดิวซ์

ร่วมกับ Dan Nigro อีกด้วย

ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา Alexander 23 ศิลปินจาก Chicago 

ได้ก้าวกระโดดคร้ังใหญ่จากศิลปินป๊อปสู่ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้า

ชิงรางวัลแกรมมี และดนตรีท่ีมีพลังของเขาได้รับการยกย่องไปท่ัว 

ควบคู่ไปกับการเปิดตัว EP “I’m Sorry I Love You” ท่ีเขาได้โปรดิวซ์

เองในปี 2019

หลายอย่าง จนคนที่กองเขาก็จะบอกว่าบทนี้ก็คือสกายจริงๆ แต่

สำาหรับสกาย เราก็ยังต้องมีการเตรียมตัวเยอะเหมือนกันนะคะ 

ไม่ใช่ว่าบทมันใกล้เคียงกับตัวเรา  แล้วเราจะไม่เตรียมตัว เอา

จริงๆ เลยคือ เราลงเรียนใหม่หมดเลยค่ะ เพราะต้องทำาการบ้าน 

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับบท รวมทั้งมีเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมด้วย 

(ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าวเต็มตัวครั้งแรก) รู้สึกดีใจ

มากค่ะและไม่คิดว่าจะได้มารับบทนี้ ต้องขอขอบคุณช่อง 7HD  ที่

ให้ โอกาส ให้สกายมารับบทนี้ มันเป็นอะไรที่เกินฝันมาก เป็น

โจทย์ใหญ่ที่ทำาให้เราต้องทำาการบ้านให้เยอะขึ้น ต้องขอบคุณทีม

นักแสดงหมอลำาซัมเมอร์ทุกคนที่ใจดีและซัพพอร์ตสกายมากๆ คือ

เราเป็นน้องใหม่ ที่อบอุ่นและได้รับความเอ็นดูจากทุกคน เลยทำาให้

สกายผ่านมาจนถึงจุดนี้ ได้ หมอลำาซัมเมอร์

เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สนุกสนาน 

เบาสมอง และครบรสมากๆ ทีมนักแสดง

และทีมงานทุกคนเต็มที่กันหมด สกาย                                              

อยากฝากทุกคนช่วยกันติดตามชมกัน

เยอะๆ นะคะ รับรองสนุกแน่นอน ฝาก

ติดตามด้วยค่ะ

จริงๆ การได้เข้ามาเล่นละครเป็นอีก

หนึ่งความฝันที่อยากจะลองทำาอยู่แล้วค่ะ 

แล้วพอมีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็ติดใจ สนุก

มากๆ เหมือนสกายได้เปิดโลกใหม่ เพราะ

ในทุกวันที่ทำางานมันทำาให้เราได้เรียนรู้

อะไรเยอะมากๆ จริงๆ สกายเรียนจบจาก

คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ก็เรียกว่าค่อน

ข้างตรงกับสายงานที่ได้ทำาอยู่ตอนนี้ มัน

ทำาให้เราได้เอาความรู้ที่เรียนมา ได้มาลอง

ใช้จริง

‘Alexander 23’ศิลปินอินดี้มาดเซอร์

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี

วนคักม่วนหลายสุดขั้วกับละครหมอลำาซัมเมอร์ ทางช่อง 

7HD เพราะตอนนี้บอกเลยว่าเรื่ องราวกำาลังสนุก เดินเรื่ อง เพราะตอนนี้บอกเลยว่าเรื่องราวกำาลังสนุก เดินเรื่อง

เร็ว แถมเพลงประกอบละครก็ไพเราะติดหูมากมาย และที่

สำาคัญแจ้งเกิดกับการขึ้นแท่นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวครั้งแรก

ของ สกาย  มาเรีย ไปเต็มร้อย เรียกว่าสอบผ่านกับบท แอนนี่ ที่

ชีวิตพลิกผันต้องมาเป็นหมอลำาสาวลูกครึ่งในชื่อ เดือนเด่น แดน

ดาว เรียบร้อย

โดย สกาย มาเรีย ได้เผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มารับบทนี้ หนู

รู้สึกว่าแอนนี่เป็นตัวละครนี้มีเสน่ห์ น่ารัก ซึ่งละครหมอลำาซัมเมอร์

เป็นละครเรื่องแรกของสกายด้วยที่ต้องรับบทนางเอกเต็มตัวครั้ง

แรก ตอนที่ละครออกอากาศวันแรกก็คือ แฮปปี้มาก เพราะได้รับ

การตอบรับดีมากๆ ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับดีขนาดนี้ ดีใจ

มากที่ทุกคนชอบละครเรื่องนี้ของสกายนะคะ อยากบอกว่ามีหลาย

ซีนที่ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์อีกเยอะมาก แบบว่ายิ่งดูยิ่งสนุก

แน่นอน สกายมั่นใจ 

โดยคาแรกเตอร์ของแอนนี่ที่ได้รับจะเป็นคนสนุกสนาน มอง

โลกในแง่บวกเสมอ ลุยๆ แต่รักการแต่งตัว ชอบช่วยเหลือคนอื่น 

แต่ถ้ามีใครมาทำาร้ายก็สู้กลับ จริงใจ รักจริง ชอบร้องเพลง ชอบ

เต้น เป็นเด็กที่เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์ก ตอนแรกๆ ก็ไม่เข้าใจ ไม่

ชอบเพลงหมอลำา พอยายดวง (สุนารี ราชสีมา) จะมาขอให้เป็นนัก

ร้องหมอลำาแทนนักร้องคนเดิมของวงที่ประสบอุบัติเหตุ ก็ไม่ยอม 

แต่สุดท้ายก็รู้ใจตัวเองว่าเราก็ชอบเพลงหมอลำา ก็เลยตัดสินใจตอบ

ตกลงกับยายดวง 

ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่อยากเล่นมากอยู่แล้ว ตัวละครนี้มี

เสน่ห์มาก น่ารัก และในบทของแอนนี่ก็มีอะไรให้ทำามากมายเลย 

ทั้งร้องเพลง แถมยังเป็นเพลงหมอลำา การเต้น การเซิ้ง ได้เรียนรู้

วัฒนธรรม สกายได้ทำาอะไรหลายอย่างมากค่ะ บทบาทนี้มีความ

เป็นตัวตนของสกายสูงมาก มีความใกล้เคียงกับนิสัยและตัวสกาย
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11บันเทิง

รางวัลอันทรงเกียรติ?

นเคลื่อนศพ”!

นี่..ถ้ามีองค์กรหรือหน่วยงานไหนคิดจะจัดมอบ

รางวัลให้ (เป็นเกียรติ) แก่องค์กรหรือบุคคล ผม

ใคร่ฝากเสนอชื่อคุณบิณฑ์กับคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ไว้

ให้ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

ผมไม่ได้ซี้ซั้ว เล่นเส้น-เล่นพวก แต่ทุกท่านคงเห็นเป็น

ประจักษ์ด้วยตามาตลอดว่า สองพระเอกฝาแฝดคู่นี้ ได้อุทิศ

ตัวช่วยเหลือสังคมในแทบทุกด้าน..

โดยเฉพาะงาน “แบกศพ-เคลื่อนศพ” นั้น ได้ทำามา

ตั้งแต่หนุ่มจนปัจจุบันที่วัยถึงเกณฑ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว!

ถ้าจะมอบรางวัลให้ก็คงจะไม่มีใครค่อนขอด หรือต่อ

ต้าน-เห็นต่างเป็นแน่ ไม่เหมือนกับ “กลุ่มแคร์” ของนายโท

นี่ ที่ได้จัดงาน 2 ปี CARE คิดเคลื่อนไทย และมีการมอบ

รางวัล “คนเคลื่อนไทย”..

ที่เห็นชื่อรางวัล-เห็นชื่อคนรับแล้ว ให้อึ้งกิมกี่ ไป

ตามๆ กัน!

ผมนั้นถึงกับอ้าปากเหวอไปชั่วขณะ พยายามอ่าน 

(ข่าว) แล้วอ่านซ้ำาเกรงว่าจะเป็นเฟกนิวส์ แต่เมื่อเป็นข่าว

จริง ยืนยันชัด ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้มีทั้งบุคคลและองค์กร..

ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนเบียร์ มูลนิธิและ

พนักงานบริการ (SWING) นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล นัก

กิจกรรมนักศึกษา นายเศรษฐา ทวีสิน ผู้บริหารกลุ่มแสนสิริ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำา นปช. และ ผอ.ครอบครัว

เพื่อไทย นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรชื่อดัง โครงการ

อินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) มูลนิธิ

กระจกเงา ประชาไทย

ก็..ให้รู้สึกไม่ต่างไปจาก “แรมโบ้” คุณเสกสกล อัตถา

วงศ์ ที่ได้ โพสต์ข้อความ.. ตื่นเต้น! สุดสยองวาบหวิวที่สุด 

ประเทศไทยเดินมาถึงรางวัลนี้ ได้อย่างไร

ช่วยมอบให้ “แรมโบ้ อีสาน” สักรางวัลไม่ได้หรือครับ 

อยากได้จัง คงเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตสำาหรับคน

ที่ได้รับ คงภาคภูมิใจที่สุด จนต้องเอารางวัลเกียรติยศนี้มา

นอนกอดทุกคืน (ฮา)

ถ้าแรมโบ้ได้รางวัลนี้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ กลัว

วิญญาณเจ้าของรางวัลจะตามมาหลอกมาหลอนจนกลาย

เป็นคนเพี้ยนเสียสติ

อาจถึงขั้นต้องพึ่ง “หมอปลา” ตามมาช่วยไล่วิญญาณ

ผีเร่ร่อนพเนจร ให้ออกจากร่างเป็นแน่ครับ

#ตบเองชงเองกินเองมอบกันเอง #เพี้ยนหรือเปล่า 

#บ้ากันไปแล้ว

นั่นสิ..แล้วใครล่ะที่เพี้ยน-ที่บ้า เจ้าของคลับ-กลุ่ม

แคร์-ผู้แจกรางวัล หรือ “คนรับ” ซึ่งหากจะพอมีสติที่ดี มี

หิริโอตตัปปะอยู่บ้าง องค์กร-บุคคล ใครจะกล้ารับ..

เพราะรางวัล “คนเคลื่อนไทย” ชื่อก็บอกอยู่

โต้งๆ ประเภท “เผาไปเลยพี่น้อง” มันเป็นการขับเคลื่อน

ประเทศไทยอย่างนั้นหรือ?

“หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว เอาที่สูทำาแล้ว

สบายใจ” ..เนี่ยเห็นต้องร้องเพลง “เฝ้าหม้อ” ของหนูเตย 

วีรยา เสียแล้วล่ะ คือเอาที่พวกคุณแคร์สบายใจเถอะ..

จะแจก-จะมอบรางวัลอะไร ถ้ามันสร้างสุข สร้าง

ความปีติให้พวกกลุ่มคุณได้ก็ทำาไป!

ส่วนผมหรือผู้ที่เห็นแล้วมันขัดตา-รำาคาญใจ ก็เห็นจะ

ต้องเอาหูไปนา-เอาตาไปไร่เสีย ขืนเอาใจไปข้องแวะด้วยก็

มีแต่ทำาให้ทุกข์-อารมณ์ขุ่นมัวไปเปล่าๆ

และไหนๆ ก็ไหนๆ..อุตส่าห์คุยมาเสียยืดยาว เพื่อไม่

ให้เสียมารยาท ผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง

องค์กรและบุคคลไว้ตรงนี้

ปีหน้า..ถ้าไม่อยากพลาดรางวัล ก็จงทำาตัว-ทำาปาก-

ทำาพฤติกรรมดังที่ทำาอยู่ให้มั่นคง..

คนเคลื่อนไทย..รางวัลที่ ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆ ซะ

ที่ ไหน!.

“ค

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘สกาย มาเรีย’ขอบคุณแฟนเปิดใจรับ

ขึ้นแท่นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัว

ป

ม่

ทอม ครูซ ดาราหล่ออมตะจาก TOP GUN และแสดงเองกำากับเองใน MI7 

ภาคล่าสุด ได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นโสดอีกครั้ง เมื่อรักครั้งนี้กับนักแสดงสาวเมืองผู้ดี เฮย์

ลีย์ แอตเวลล์ ไปไม่รอด และเธอก็ตีจากฝ่ายชายไปเรียบร้อย ไปกับโปรดิวเซอร์เพลง

สุดฮอตคนหนึ่งแห่งยุค

อันที่จริงก็มีข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วว่า ทอม ครูซ ไอคอนจาก Top 

Gun กับเพื่อนนักแสดงจาก Mission Impossible 7 เฮย์ลีย์ ตกลงแยกทางกันแล้วเป็น

ครั้งที่สอง

โดยเธอก็มีการออกเดตแบบสบายๆ อย่างเปิดเผยกับเนด โวล์ฟกัง เคลลี มีภาพ

ที่ทั้งคู่กอดกันหลังข่าวเลิกรากับทอมที่รักๆ เลิกๆ กันมา

วันเกิดครบรอบอายุ 60 ปี เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ทอมก็อาจต้องฉลอง

แบบเหงาๆ แม้จะมีทริปไปดูวิมเบิลดันกับบริติช กรังด์ปรีซ์ ที่มีคนดังระดับเอลิสต์อยู่

แวดล้อมมากมาย ในขณะที่เฮย์ลีย์ วัย 40 เริงร่าอยู่กับเนด หนุ่มคนใหม่ สวมหูมิคกี้ 

เมาส์ ระหว่างทริปในดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนีย.  

interthaipost69@gmail.com

‘ทอม ครูซ’เลิกเมียรอบ2ฉลองอายุ60

แต่ทุกอย่างก็ยังต้องเรียนรู้กันไปในทุกวันค่ะ การเป็นนัก

แสดงเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมาก คือ เราต้องมีความรับผิดชอบ

งานแสดงให้ดี และเป็นตัวแทนสื่อความรู้สึกต่างๆ จากตัวละคร

ให้คนดูรับรู้ความรู้สึกตามให้ได้ เรื่องราวเหล่านั้นจะสมบูรณ์แบบ 

แสดงมุมมอง  เรื่องราวในชีวิต และโลกจินตนาการให้คนได้ดู ซึ่ง

ละครจะสร้างเพื่อความบันเทิงและแฝงแง่คิดในชีวิตประจำาวัน    

ฝากเป็นกำาลังใจให้สกายด้วยนะคะ หมอลำาซัมเมอร์ เป็นครั้ง

แรกที่สกายได้เล่นคอมิดีด้วย ติดตามผลงานของสกายได้ทางช่อง 

7HD กด 35 ติดตามหมอลำาซัมเมอร์ได้ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 

20.30 น. หรือติดตามไลฟ์สไตล์สกายได้ที่ อินสตาแกรม mariaskyy 

ค่ะ ตาม Follow ได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ”

และตามมาติดๆ ในปี 2021 กับ EP “Oh No, Not Again!” ท่ี

มีเพลงฮิตอย่าง “IDK You Yet”

เพลงฮิตติดชาร์ตระดับยอดขายแพลทินัมท่ีเป็นไวรัลไปท่ัวโลก

จนทำาให้ชื่อของเขาเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

และเมื่อตันปี หนุ่ม Alexander 23 ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง

รางวัลแกรมมีจากการร่วมโปรดิวซ์เพลง “good 4 u” เพื่อนซูเปอร์  

สตาร์อย่าง Olivia Rodrigo

ท่ีทำายอดขายระดับ Triple-platinum นอกจากน้ีเขายังได้ร่วม

แสดงเปิดโชว์คอนเสิร์ต Sob Rock Tour 2022 ของ John Mayer

Alexander 23 เป็นศิลปินท่ีมีพรสวรรค์ในการเล่นกีตาร์ เบส 

กลอง และเปียโน

ตอนน้ีเขาเตรียมเปิดตัวสตูดิโออัลบ้ัมใหม่ “Aftershock” ใน

ช่วงซัมเมอร์น้ี ซ่ึงอัลบ้ัมน้ีจะเต็มไปด้วยพลังในการแต่งเพลง และการ

โปรดิวซ์ท่ีจะยกระดับเขาในฐานะศิลปินคลื่นลูกใหม่ท่ีน่าจับตามอง

ท่ีสุดในปัจจุบัน



12 ขาวประชาสัมพันธ

โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ 

และโรงแรมในเครือชาเทรียมขอเสนองาน

เวดดิ้ง แฟร 2022 “Creating Remarkable 

Memories” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 

กรกฎาคม เพ� อเปนแรงบันดาลใจใหคูรักที่

กําลังมองหาสถานที่จัดงานแตงงาน และ

บริการตาง ๆ  สําหรับวันสําคัญในชีวิตอยาง

วันแตงงาน

หองชาเทรียมบอลรูมของโรงแรม

ชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ จะถูก

ตกแตงใหเสมือนงานแตงงานในฝนริม

แมน้ําเจาพระยา พรอมบริการที่ครบครัน

และโปรโมชั่นพิเศษที่จัดมาเพื่อคู่รักได้มา

คนหาสิ่งที่ ใชสําหรับงานแตงงานในแบบ

ที่ตองการไว ในสถานที่จัดงานแตงงานที่

พบกับงานเว็ดดิ้งแฟร ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ 

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565

บริษัท เอพี ไทยแลนด ผูนําธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ ที่ให

ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน

อยางแทจริง ไดกาวเขามาเอ็มพาวเวอร

บัณฑิตและเยาวชนผูพิการเพ� อใหสามารถ

มีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได โดยรวมกับ 4 

พันธมิตร จัดทํา โครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน 

#IamPower’ ผาน 2 กิจกรรมใหญ ไดแก 

IW-Inclusive Workplace เตรียมพรอมเพ� อ

กาวสู โลกการทํางาน และลาสุดกับงาน

สัมมนาครั้งใหญของประเทศ AP-SEAC 

presents Creative Talk Conference 2022 

ครั้งแรกกับการดีไซนพื้นที่ในรูปแบบ 

Universal Access รองรับผูพิการในหลากหลาย

มิติ ทั้งผูพิการทางสายตา การเคล� อนไหว 

และการไดยินเพ� อสงตอพลังบวกไมหยุดที่

จะเรียนรู และเขาถึงตลาดงานที่มีคุณภาพ

เทียบเทากับบุคคลทั่วไป   

โดยมีวิทการ จันทวิมล รองกรรมการ

ผูอํานวยการ สายงานกลยุทธองคกรและ

‘เอพี ไทยแลนด’ เผยความสําเร็จโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’

จุดเริ่มตนเอ็มพาวเวอรผูพิการ มอบโอกาสการเรียนรูที่ ไมสิ้นสุด

การสรางสรรค ใหการตอนรับสราญภัทร 

อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ และนางสาวเมธาวี 

ทัศนาเสถียรกิจ หนึ่งในผูกอตั้ง บริษัท วัล

แคน โคอะลิชั่น จํากัด พรอมนองๆ ผูพิการ 

ในโครงการ ‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ 

ที่เขารวมงาน ณ ไบเทค บางนา 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

และกรมสงเสริมการเกษตร ไดเขารวม

พิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความ

รวมมือพัฒนาและสงเสริมงานอารักขาพืช

และจัดการดินปุย นําโดย วรงค ประยูรพงศ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท อายิโนะโมะโตะ 

(ประเทศไทย) คะซุยุกิ นะกะมุระ กรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) 

ในเครืออายิโนะโมะโตะ และ เขมแข็ง 

ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

ไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจฯ เพ� อรวม

มือกันหาแนวทางชวยเหลือเกษตรกรไทยผู

ปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งประสบปญหาในเร� อง

โรคใบดางรวมถึงสงเสริมและพัฒนางาน

ดานการจัดการดินปุยจากผลิตภัณฑพลอย

ไดเพ� อนํามาทําปุยอินทรีย

โดยการลงนามบันทึกความเขาใจฯ 

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ� อรวมกันพัฒนา

และสงเสริมการดําเนินงานดานการจัดการ

โรคใบดางในมันสําปะหลัง ดวยการสงมอบ

ทอนพันธุที่สะอาดและทนทานตอโรคให

แกเกษตรกร พรอมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี

การสํารวจแปลงดวยการใชอากาศยานไร

คนขับ หรือ "โดรน" เพ� อการสํารวจศัตรู

พืชและการขาดธาตุอาหารของพืช ซึ่งจะ

สงผลใหเกษตรกรสามารถแกปญหาโรคใบ

อายิโนะโมะโตะ รวมลงนามความรวมมือพัฒนาและสงเสริม

งานอารักขาพืชและจัดการดินปุย เพ� อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรไทย

ดางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี

รายไดเพิ่มขึ้น เพ� อใหเกษตรกรไทย กินดี 

อยูดี มีรอยยิ้มไดอยางยั่งยืน ซึ่งขอมูลและ

ผลงานทางวิชาการที่ ไดจากการดําเนิน

โครงการตามวัตถุประสงคดังกลาว จะถูก

นําไปขยายผลสําหรับความรวมมือใน

อนาคตตอไป    

ทั้งนี้ อายิโนะโมะโตะ มีสวนชวย

สนับสนุนการใชผลิตผลมันสําปะหลังของ

เกษตรกรไทยมากถึง 520,000 ตันตอป 

ดวยการใชแปงมันสําปะหลังจํานวนมาก 

เพื่ อ เป็นวัตถุดิบหลักสํ าหรับการผลิต

ผลิตภัณฑของเรา บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะรวม

สรางคุณประโยชน ใหกับเกษตรกรไทย 

พรอมทั้ งพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ

เกษตรกรให้ดียิ ่งขึ ้นอย่างยั ่งยืน ซึ ่ง

เป็นไปตามนโยบายการสรางคุณคารวม

กับสังคมของเรา (The Ajinomoto Group 

Creating Shared Value: ASV)

ไมเหมือนใคร ไมวาจะเปนงานแตงงานใน

สวนที่ชาเทรียม เรซิเดนซ สาทร กรุงเทพฯ, 

งานเลี้ยงฉลองทามกลางธรรมชาติและ

ขุนเขาที่ชาเทรียม กอลฟ รีสอรท สอยดาว 

จันทบุรี หรือพิธีมงคลสมรสในกลางเมืองที่

เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม 

ผูที่มารวมงานจะไดชมรูปแบบการ

จัดงานในแบบตาง ๆ , พิธีการ, การตกแตง 

รวมไปถึงซุมอาหาร โดยมีผูเชี่ยวชาญดาน

งานแตงงานคอยใหคําปรึกษาและตอบทุก

ขอสงสัย นอกจากนี้พบกับพารทเนอรและ

รานคาอีกมากมายที่มาออกบูธภายในงาน

พรอมสวนลดพิเศษเพ� อคุณผูรวมงานโดย

เฉพาะ ไดแกเว็ดดิ้งแพลนเนอร, แหวน

และเคร� องประดับ, รองเทา, การดงาน

แตงงาน, ของชํารวย, ชางถายภาพและ

พิธีกรงานแตงงาน

คูแตงงานที่กําลังวางแผนจัดงาน

แตงงานหามพลาดกับงานเวดดิ้ง แฟรใน

ครั้งนี้ที่เสนอสวนลดและโบนัสใหคูของคุณ

มูลคากวา 80,000 บาท ผูเขารวมงานยังมี

สิทธิลุนเวาเชอรอาหารและเคร� องด� มมูลคา 

2,000 บาท หากคุณวางมัดจําภายในงาน

จะไดรับสิทธิลุนเวาเชอรอาหารและเคร� อง

ด� มมูลคา 5,000 บาทอีกดวย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรม

ชาเทรียม ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ โทร.

0-2307-8888 อีเมล: events.chrb@chatrium 

หรือเยี่ยมชมเว็บไซด www.chatrium.com
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 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา รุนซูเมอร เอ็กซ สีแดงดํา

หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๓๒๓๐อุดรธานี

๑ คัน นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒ โทรทัศนสี ยี่หอชารป ขนาด ๔๐ นิ้ว ๑ 

เคร� อง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๓ โทรทัศนสี ยี่หอทีซีแอล ขนาด ๔๐ นิ้ว ๑ 

เคร� อง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๔ โทรทัศนสี ยี่หอแอลจี ขนาด ๕๕ นิ้ว ๑ 

เคร� อง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๗๒๙ เลขที่ดิน ๑๓ หนา

สํารวจ ๒๓๙๓๒ ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

บานปูนชั้นเดียว เลขที่ ๔๓ หมูที่ ๕ ซอยบานหนองเตาเหล็ก

ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑ 

แปลง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๖ รถจักรยาน เสือหมอบ ๒ ลอ ยี่หอ JAVA รุน VELOCE สี

เทาแดง

๑ คัน นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๗ รถจักรยาน เสือหมอบ ๒ ลอ ยี่หอ JAVA รุน J – F๒ สีขาว ๑ คัน นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๘ ตูเย็น ยี่หอชารป ขนาด ๕ คิว ๑ หลัง นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๙ รถยนตกระบะบรรทุก ยี่หอนิสสันหมายเลขทะเบียน ผธ 

๗๐๐๘อุดรธานี

๑ คัน นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๐ รถยนตกระบะ ๔ ประตู ยี่หอโตโยตาสีแดง รุน HILUX 

REVO หมายเลขทะเบียน ขข ๒๑๘๓อุดรธานี

๑ คัน นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๐ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๑ โทรทัศน จอแบน LED TV ขนาด ๕๕ นิ้ว รุน LTV – ๕๕๐๓ 

ยี่หอ ALTRON

๑ 

เคร� อง

นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๒ ตูเย็น ๒ ประตู ยี่หอ LG ขนาด ๑๔.๒ คิวรุน GN-

B๔๒๒SQCL

๑ หลัง นางสาวภัทร

กานต ขันทะชัย

๑,๓๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๓ พัดลมตั้งโตะ ขนาด ๒๒ นิ้ว ยี่หอ HATARI ๑ 

เคร� อง

นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๓๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๔ เคร� องซักผาอัตโนมัติ ยี่หอ LG ๑ 

เคร� อง

นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๕ รถยนต ยี่หอโตโยตา รุนฟอรจูนเนอร สีขาว หมายเลข

ทะเบียน กล ๒๙๒๙อุดรธานี

๑ คัน นายเสกสรรค 

ดวงแจม

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๖ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๗๓๒ เลขที่ดิน ๑๗ หนา

สํารวจ ๒๓๙๓๕ ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานีเนื้อที่ ๕๑ ตารางวา

๑ 

แปลง

นางสิริลัคน 

สืบสิงหคาร

๔๑๒,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่

บัญชี ๖๘๓-๑-๒๐๑๒๑-๐ ช� อบัญชี นางสาวอนงรัตน ดวงแจม

- นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๕๕.๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่

บัญชี ๘๕๙๒๖๔๓๔๘๕ ช� อบัญชี นางสาวอนงรัตน ดวงแจม

- นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๓,๒๐๐.๒๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๙ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขาหาแยกน้ําพุ (อุดรธานี) ประเภทออมทรัพย 

เลขที่บัญชี ๔๖๕-๒-๓๘๖๘๔-๐ช� อบัญชี นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

- นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๒๔๒.๗๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๐ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขา

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๐๖๑๑๗๕๐๗๘๑ ช� อบัญชี นางสาวภัทรกานต ขันทะชัย

- นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๒๕๖.๖๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาถนนโพศรี อุดรธานี ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๕๘๗๒๗๙๒๔๘๕ ช� อบัญชี นางสาวภัทรกานต ขันทะชัย

- นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๒,๔๘๕.๕๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่

บัญชี ๘๕๙๒๖๒๙๘๕๕ ช� อบัญชี นายเสกสรรค ดวงแจม

- นายเสกสรรค 

ดวงแจม

๗,๒๖๘.๘๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขา

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๐๖๒๘๒๕๒๙๔๗ ช� อบัญชี บริษัท ภัทรเจริญทรัพย จํากัด

- บริษัท ภัทร

เจริญทรัพย 

จํากัด

๗,๓๓๒.๑๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๖๒,๙๔๑.๙๘ บาท (สองลานหกแสนหกหม� นสองพันเการอย

สี่สิบเอ็ดบาทเกาสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

นางสาวอนงรัตน ดวงแจม กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายชัยวัฒน เอี่ยมอุดมรักษ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธาน

ชมรมแมบานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่

ใหกําลังใจกลุมอิสลามบาติก โดยมี 

นายเอกชัย อิสลาม ประธานกลุมอิสลาม

บาติก และสมาชิกกลุมฯ ใหการตอนรับ 

ณ กลุมอิสลามบาติก ตําบลโพธิ์เสด็จ 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช

โดยประธานชมรมแมบานพัฒนา

ชุมชน กลาวใหกําลังใจแกสมาชิกกลุมวา 

ขอเปนกําลังใจใหกับสมาชิกกลุมทุกคนใน

การสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง อนุรักษ

มรดกภูมิปญญาการทอผา พรอมท้ังเผยแพร

พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

ไปเที่ยวกันไหม...เคป แอนด แคนทาร ี

โฮเทลส มาออนทัวรสายอีสานชวนคุณไป

ทองเที่ยวทั่วไทย ดวยโปรโมชั่นหองพักระดับ

พรีเมียมราคาสบายกระเปาในงาน ภูเก็ต

เด็ดทั้งเกาะ@อุบลราชธานี ณ ลานลูกยาง

ลิ่วลม ชั้น 2 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 8-10 กรกฎาคม 

2565 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต รวมกับสภาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต และไดรับการสนับสนุน

จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและ

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เพ� อใหคุณ

ไดออกไปสนุกสนานกับการทองเที่ยวใน

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมทั่วประเทศไทย 

ผอนคลายและพักผอนในหองพักหรูหรา

พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันระดับ

ออนทัวรสายอีสานกับโปรโมชั่นหองพักสุดคุมจากเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส

ในงาน “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@อุบลราชธานี”  8-10 กรกฎาคม

ดานการออกแบบเคร� องแตงกายและส่ิงทอ 

ตอยอดการพัฒนาลายผาพระราชทาน 

“ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ตาม

แนวพระดําริ “ผาไทยใสใหสนุก”

ดานประธานกลุมอิสลามบาติก 

กลาววา รูสึกซาบซึ้งใจในพระกรุณาธิคุณ 

ของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระราชทาน

ลายผาใหกับชางทอผาทุกกลุม ผลิตผา

ตามอัตลักษณภูมิปญญาของแตละทองถิ่น 

สามารถสรางงาน สรางอาชีพ ขยายสู

คนในชุมชน และตั้งใจวาจะตองเปน

กลุ ม ผ าบาติ กกลุ มแรกของจั งหวั ด

นครศรีธรรมราชที่สามารถผลิตชิ้นงานผา

บาติกลาย “ผาขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” 

ใหได 

ปธ.ชมรมแมบาน พช.ลงพื้นที่

ใหกําลังใจกลุมอิสลามบาติก นครศรีธรรมราช

นายกฯ เรงเคล� อนนโยบายลดกาซเรือนกระจก รณรงค ใชปูนลดโลกรอน (ปูนซีเมนต

ไฮดรอลิก)      พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมดวยประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 

รวมสนับสนุนเรงเดินหนานโยบายลดกาซเรือนกระจก ดวยการรณรงคใชปูนลดโลกรอน (ปูน

ซีเมนตไฮดรอลิก) เพ� อบรรลุเปาหมาย Thailand Net Zero โดย นายชนะ ภูมี นายกสมาคม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย (TCMA) ใหการตอนรับพรอมคณะกรรมการ TCMA ในงาน FTI 

EXPO 2022 พรอมนําเสนอนวัตกรรมปูนซีเมนตเพ� อสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือน

กระจก จากภาคอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ดวยการนําปูนลดโลกรอน (ปูนซีเมนตไฮดรอลิก) 

เขาสูการใชงานท้ังหมด รวมถึงแนวทางยกเลิกผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1 ในป 2566

หลักสูตรนานาชาติ       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล 

คณบดี เปดงานแถลงขาวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี  โดยได

รับเกียรติจาก ชัยณรงค อินทรมีทรัพย กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ รวมในงาน พรอมดวย ดร. 

อามอง แดรคี (Dr. Armand Derhy) ผูอํานวยการและผูกอตั้ง Paris School of Technology 

and Business  ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ผศ.ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ  ฉัตรปวีณ ตรีชัชวาลวงศ ฯลฯ 

ณ โรงแรมโฟร ซีซั่น กรุงเทพ แอท เจาพระยาริเวอร

TIP มอบเส้ือกันฝน ใหเจาหนาท่ีตํารวจใชในการปฏิบัติงาน      ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ บมจ.ทิพยประกันภัย มอบเสื้อกันฝน ใหกับ

สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย โดยมี พ.ต.อ.พรทวี สมวงค ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล

โชคชัย และ คุณเมตตา  ปราบสุธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร

งานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลโชคชัย เปนผูรับมอบ เพ� อใชในการปฏิบัติหนาท่ีในชวงหนาฝน

และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ณ อาคารทิพยประกันภัย สํานักงานใหญ พระราม 3 

#ทิพยประกันภัยหวงใยทุกชีวิตในสังคม 

ชองมาศ ทยากร ผูจัดการฝายนวัตกรรม

ดิจิทัลเพ� อธุรกิจ บริษัท ปตท. นํ้ามันและการ

คาปลีก หรือ โออาร รวมกับ ดร.ปราโมทย 

วิบูลยกิจโชติ รองกรรมการผูจัดการใหญ 

ดานการขายและการตลาด 1 บริษัท ทิพย

ประกันภัย ขยายชองทางการสะสมคะแนน 

Blue Card พรอมแลกสวนลดพิเศษจาก

การซื้อประกันภัยทุกประเภท เพ� อเปนการ

สงตอความหวงใยใหสมาชิก Blue Card ได

สะสมคะแนนเพิ่มเติมผานการซื้อประกัน

ภัยจากทิพยประกันภัย โดยทุก ๆ ยอดซื้อ 

25 บาท จะไดรับคะแนนสะสม Blue Card 

1 คะแนน หรือมากกวา ตามเง� อนไขที่

ทิพยประกันภัยกําหนดในแตละชวงระยะ

เวลา ทั้งนี้ สมาชิก Blue Card สามารถ

ซื้อประกันภัยไดที่ https://affinity.tipinsure.

Blue Card จับมือ ทิพยประกันภัย 

ขยายชองทางการสะสมคะแนน 

พรอมแลกสวนลดพิเศษจากการซื้อประกันภัยทุกประเภท 

com/product/affinity/ptt_coco 

นอกจากนี้ สมาชิก Blue Card ยัง

สามารถแลกคะแนนไดอยางสะดวก โดย

กดรับสิทธิ์ไดทันทีผาน Blue Card Appli-

cation เพ� อเปนสวนลดในการซื้อประกันภัย

ไดตามเง� อนไขที่ทิพยประกันภัยกําหนด

คะแนน Blue Card 500 คะแนน 

แลกรับสวนลดแทนเงินสดได 100 บาท คะแนน 

Blue Card 1,000 คะแนน แลกรับสวนลด

แทนเงินสดได 200 บาท คะแนน Blue 

Card 2,500 คะแนน แลกรับสวนลดแทน

เงินสดได 500 บาท คะแนน Blue Card 

5,000 คะแนน แลกรับสวนลดแทนเงินสด

ได 1,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ ทิพยประกันภัย Call Center 

โทร.1736 

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG) 

นําเสนอ 3 นิทรรศการโลกอุดมคติและโลก

ความจริง กับนิทรรศการ YOUTHOPIA 

การใฝฝนถึงโลกอุดมคติอาจชวยใหเราเห็น

ภาพความจริงชัดเจนกวาเดิม  นิทรรศการ 

THE TALE OF HUNGRY LAND บนเสน

ทางสูโลกอุดมคติ มักมีรองรอยการตอสูของ

ผูถูกกดขี่ และนิทรรศการ INHERITANCE 

เพาะปลูกจินตนาการเพ� อเตบิโตอยางงดงาม

ในโลกความจริง เขาชมไดตั้งแตวันที่ 4 

กรกฎาคม - 2 กันยายน ณ หอศิลป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้น 2 อาคาร C6 

Main Campus (รังสิต) (เปดใหบริการวัน

จันทรถึงวันศุกรตั้งแตเวลา 9:00–17:00 น.) 

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 0-2407-3888 ตอ 2373 , 

Email: bugallery@bu.ac.th www.facebook.

com/bangkokuniversitygallery/

บอกไดเลยวาที่เก็บไมใชปญหา เพราะ

สายชอปตัวจริงรูกันดีวา งานเซลที่ชอปคุม

ที่สุดแหงป ตองที่เซ็นทรัลมิดไนทเซลเทานั้น! 

ลาสุดบอสใหญหางเซ็นทรัล รวิศรา จิราธิวัฒน 

ไมปลอยใหทุกคนตองรอนาน จัด ‘Central 

Midnight Sale’ ซิกเนเจอรแคมเปญที่หาง

เซ็นทรัลเปนตนตําหรับ เตรียมตอนรับเพิ่ม

สีสันแหงการชอป กับคอนเซ็ปตใหม ที่เก็บ

ไมใชปญหา พรอมควาเหลาแบรนดชั้นนํา

ทั้งหาง รวมจัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซคลูซีฟลด

สูงสุด 70% และลดเพิ่มรวมสูงสุด 33% และ

สิทธิพิเศษอ� นๆ อีกมากมาย เฉพาะงานนี้งาน

เดียวเทานั้น เริ่มวันที่ 1 ก.ค. 65 – 14 ก.ค. 

ที่หางเซ็นทรัลทุกสาขา พรอมชอปไดทั่วถึง

ทุกที่และตลอดเวลาผาน Central App แอปฯ 

ชอปปงเหมือนยกหางเซ็นทรัลมาไวบนมือถือ 

และทุกชองทางชอปของหางอีกดวย... เรียก

วายกใหเปนแคมเปญเซลปงยืนหนึ่งแหง

วงการรีเทลแบบรัวๆ เพราะจัดแคมเปญกี่

ครั้งก็อดใจไมไหว จนตองชอปวนไปดั่งถูก

ตองมนตของเซ็นทรัลมิดไนทเซล

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

โรงแรมช้ันนํา อาทิ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย 

พูลวิลลาระดับ 5 ดาว บนเกาะสวนตัว, 

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรมเคปกูดู 

เกาะยาวนอย, โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, 

โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรม

แคนทารี ฮิลส เชียงใหม, โรงแรมแคนทารี 

โคราช, โรงแรมซัมแวร เกาะสีชัง และ

โรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส 

อีกมากมายที่รวมรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  

Call Centre 1627 พิเศษ สามารถใชสิทธิ

เราเที่ยวดวยกัน จองหองพักในงานได และ

พิเศษยิ่งขึ้น ไมตองไปถึงงานก็สามารถจอง

หองพักโดยตรงไดที่ www.capekantaryho-

tels.com/amazingphuket/

การทางพิ เศษแหงประเทศไทย 

(กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอเรียนชี้แจง

วา กทพ. ไดดําเนินการตรวจสอบกลอง

วงจรปดพบวา เม� อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 

เวลา 17.42 น. เกิดเหตุแผงโซลาเซลลปลิว

หลุดจากหลังคารถตูหลนใสรถยนตของ

ผูใชบริการบนทางพิเศษท่ีขับตามมาดานขาง 

โดยจุดเกิดเหตุอยูที่ทางพิเศษสายฉลองรัช 

ทิศทางจากอาจณรงคมุงหนาไปพัฒนาการ 

เหนือดานฯพระโขนง จากเหตุการณดังกลาว

ทําใหรถยนตของผู ใชบริการไดรับความ

เสียหาย ทั้งนี้ กทพ. ไดใหความชวยเหลือ

ในเวลาตอมา และผูใชบริการที่ไดรับความ

เสียหายไดเขาแจงความที่ สน.ทางดวน 1 

เปนที่เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางทาง

เจาหนาที่ตํารวจติดตามผูขับรถตูคันดัง

กลาว อยางไรก็ตาม กทพ. ขออภัยในความ

ไมสะดวกและขอขอบคุณส� อสังคมออนไลน

ที่เปนส� อกลางในการสรางความเขาใจอันดี

ระหวาง กทพ. และประชาชนมาโดยตลอด

กทพ. ชี้แจงกรณีแผงโซลาเซลลปลิวหลนใสรถของผู ใชบริการทางพิเศษ

ตามที่ส� อสังคมออนไลนไดเผยแพรภาพและขอความ

กรณีแผงโซลาเซลลปลิวหลนใสรถของผูใชบริการทางพิเศษ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ส.ส.ฮ่องกงติดโควิดหลังถ่ายรูปกับ ‘สี’

ฮ่องกง • สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่เพิ่งถ่ายรูปหมู่กับ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ระหว่างผู้นำาจีนเยือนฮ่องกง

ในสัปดาห์นี้ ได้รับการยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีผลตรวจโค

วิด-19 เป็นบวก เอเอฟพีรายงานว่า สตีเวน โฮ สมาชิกสภา

นิติบัญญัติฮ่องกงวัย 42 ปี เป็นหนึ่งเจ้าหน้าที่ราว 100 คนที่

ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ประธานาธิบดีสีในการถ่ายรูปหมู่เมื่อ

ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยเขายืนด้านหลังของสี จิ้น

ผิง ไปสองแถวในแนวตรงจากภาพที่ ได้รับการเผยแพร่โดย

รัฐบาลฮ่องกง โฮได้ผลตรวจออกมาเป็นลบในวันแรกของการ

เยือนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันพฤหัสบดี และได้ผล

ตรวจที่ไม่แน่นอนในวันศุกร์ เขาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ อีก

ในวันนั้น

สั่งอพยพหลายพันคนหนีน้ำาท่วมซิดนีย์

ซิดนีย์ • ประชาชนหลายพันคนได้รับคำาสั่งให้อพยพเป็นการ

ด่วนจากพื้นที่ในนครซิดนีย์เมื่อวันอาทิตย์ เนื่องจากฝนถล่ม

เมืองอย่างหนักและเกิดน้ำาท่วมบริเวณรอบนอก ถนนทั่ว

เมืองถูกตัดขาด และทางการเผยว่ามีคำาสั่งอพยพอย่างน้อย 

18 พื้นที่ทางตะวันตกของซิดนีย์ ซึ่งเคยเจอน้ำาท่วมหนักใน

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา “นี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคาม

ชีวิตประชาชน” สเตฟานี คุก รัฐมนตรีกระทรวงสถานการณ์

ฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าว ออสเตรเลียเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วทั้งความแห้งแล้ง, 

ไฟป่ารุนแรง เหตุการณ์ฟอกขาวบนแนวปะการังเกรทแบร์ริ 

เออร์รีฟ และน้ำาท่วมเริ่มกลายเป็นเรื่องธรรมดาและรุนแรงขึ้น 

คุกกล่าวเพิ่มเติมว่า เขื่อนวาร์รากัมบาของเมืองเริ่มมีน้ำาทะลัก

ล้นออกมาแล้วในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ขณะที่เขตแคมเดน

ชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่

มากกว่า 100,000 คน ร้านค้าท้องถิ่นและสถานีบริการน้ำามัน

ต่างโดนน้ำาท่วม

ปาเลสไตน์มอบกระสุนปลิดชีพนักข่าวให้สหรัฐ

รอมัลลอฮ์ • ทางการปาเลสไตน์มอบกระสุนสังหารชีรีน 

อาบู อัคเลห์ ผู้สื่อข่าวของอัลจาซีราให้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ เพื่อช่วยหาข้อพิสูจน์

ว่านักข่าวหญิงวัย 51 คนดังกล่าวถูกยิงโดยทหารอิสราเอล 

อัยการสูงสุดของปาเลสไตน์กล่าว ทางการปาเลสไตน์มั่นใจ

ว่าจะไม่มีการดัดแปลงใดๆ กับกระสุนที่สังหารอัคเลห์ระหว่าง

การโจมตีของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ และกระสุนจะถูก

ส่งคืนทันทีที่การวิเคราะห์เสร็จสิ้น ทางการปาเลสไตน์เปิดไฟ

เขียวในการส่งมอบกระสุนให้สหรัฐ แต่ไม่มอบให้อิสราเอล นัก

ข่าวคนดังกล่าวเป็นชาวปาเลสไตน์-อเมริกัน สวมเสื้อกั๊กที่มี

เครื่องหมาย Press ติดอยู่ที่เสื้อและสวมหมวกกันน็อกระหว่าง

ปฏิบัติหน้าที่ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ขณะที่รายงาน

ข่าวปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในค่ายเจนินทางตะวันตก

เฉียงเหนือของเวสต์แบงก์.

ารทูตสไตล์ โจโกวี” แห่งอินโดนีเซียต้องเรียกว่า 

“มาเหนือเมฆ” เลยทีเดียว

เพราะประธานาธิบดีโจโก วิโดโด กลาย

เป็นผู้นำาเอเชียคนแรกที่พบผู้นำาของรัสเซียและ

ยูเครนเพื่อเสนอตัวเป็น “คนกลาง” ให้คู่กรณีสงครามยูเครน

สามารถ “สื่อสารกันและกัน” เพื่อนำาไปสู่การเจรจาสันติภาพ

ส่วนจะได้ผลในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนไม่สำาคัญเท่ากับ

ว่าผู้นำาของประเทศในอาเซียนคนนี้ ได้แสดงบทบาทในเวทีระหว่าง

ประเทศอย่างโดดเด่น

เกินความคาดหมายของหลายๆ ประเทศในยุโรปด้วยซ้ำา

เหตุผลสำาคัญน่าจะเป็นว่าทั้งปูตินและเซเลนสกีเห็นอินโดนี 

เซียเป็นประเทศที่ “เป็นกลาง” พอสมควร

ไม่เหมือนกับผู้นำายุโรปหลายชาติที่บินไปทั้งกรุงเคียฟและ

มอสโกเพื่อทำาหน้าที่เป็น “กาวใจ” เหมือนกัน

แต่ส่วนใหญ่ถูกมองว่ามี “ผลประโยชน์ทับซ้อน” อยู่ในที

ไม่อาจจะเป็น Honest Broker หรือ “คนกลางผู้ซื่อสัตย์” (ที่

ไร้วาระซ่อนเร้น) ได้

ดังนั้นพอโจโกวีเสนอตัวไปพบผู้นำาคู่กรณีสงครามด้วยตัว

เอง จึงได้รับการต้อนรับจากทั้ง 2 ฝ่ายอย่างค่อนข้างจะอบอุ่นและ

เป็นกันเอง

แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของโจโกวีก็เพื่อจะ “คานอำานาจ” ของ 

ตะวันตกที่กดดันไม่ให้อินโดฯ เชิญปูตินไปร่วมประชุมสุดยอดของ 

G-20 ที่จะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีในเดือนพฤศจิกายน (ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

หน้าประชุมสุดยอด APEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเพียงไม่กี่วัน)

โจโกวีเห็นช่วงเวลาของการประชุมสุดยอด G-7 ที่เยอรมนีใน

จังหวะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ก่อน

จึงถือโอกาสบินพบปะกับผู้นำาตะวันตกที่นั่นก่อนที่จะบินไปกรุง

เคียฟและมอสโก

เป็นทำานอง “ขอปรึกษาหารือ” กับทางตะวันตกก่อนว่าเขาจะ

ไปเจอผู้นำายูเครนและรัสเซียเพื่อพูดเรื่องที่จะให้ปล่อยเรือสินค้าเพื่อ

ส่งมอบธัญพืช, ปุ๋ยและวัตุดิบอื่นๆ ไปยังประเทศต่างๆ ที่กำาลังเดือด

ร้อนเพราะสงครามได้อย่างไร

ผลจากการพบปะนั้นผู้นำาอินโดฯ บอกว่าได้รับคำามั่นจากปูตินที่

จะเปิดเส้นทางเดินเรือ และอนุญาตส่งออกอาหารและปุ๋ยจากยูเครน

โดยที่ผู้นำารัสเซียยืนยันว่าเขาก็ต้องการจะบรรเทาวิกฤตอาหาร

โลกเช่นกัน

และชี้นิ้วกล่าวโทษไปที่ประเทศตะวันตกที่สร้างวิกฤตเรื่องนี้ 

เพราะรวมหัวกันคว่ำาบาตรรัสเซีย

โจโกวีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนยูเครนและรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่

ผ่านมา โดยแสดงความคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการผ่อนคลาย

ปัญหาการส่งออกอาหารและปุ๋ยของยูเครนและรัสเซียไปสู่ตลาดโลก

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของห่วงโซอุปทาน หรือ supply chain 

ระดับโลกอันเกิดจากสงครามยูเครน

โจโกวีไม่เพียงแต่เน้นเรื่องวิกฤตอาหารที่กระทบประเทศยากไร้

ที่มีประชากรร่วมกันกว่า 2 พัน

ล้านคนที่ ได้รับผลกระทบจาก

ภาวะสงครามเท่านั้น

แต่ยังเสนอตนที่พร้อมจะ

สวมบทบาทเป็นสะพานทางการ

ทูต เชื่อมระหว่างรัสเซียและ

ยูเครนอีกด้วย

เพราะเขาเผยว่าได้นำาเอา 

“สาร” จากเซเลนสกีมาฝากปูติน

แต่ไม่เปิดเผยว่าข้อความ

คืออะไร และเมื่อปูตินได้รับสาร

นั้นแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไร

หลังการพบปะหารือแล้ว 

โจโกวีก็ยืนแถลงข่าวร่วมกับปูติ

นที่กรุงมอสโก

ผู้นำาอินโดฯ แสดงความ

ขอบคุณผู้นำารัสเซียที่ยอมให้มีการเปิดเส้นทางเดินเรือ เปิดทางให้มี

การส่งออกสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งรวมถึงข้าวสาลีและธัญพืช กับปุ๋ย

จากยูเครนและรัสเซีย

ผู้นำาอินโดฯ บอกว่า “ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดี

ปูตินกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ท่านจะรับประกันความปลอดภัยสำาหรับ

เสบียงอาหารและปุ๋ยที่จัดส่งจากทั้งรัสเซียและยูเครน นี่ถือว่าเป็น

ข่าวดีของมนุษยชาติ นอกจากนี้ผมยังสนับสนุนความพยายามของ

สหประชาชาติในการฟื้นฟูการจัดส่งสินค้าอาหารและปุ๋ยของรัสเซีย

และสินค้าอาหารยูเครน กลับคืนสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกอีกครั้ง”

ปูตินซึ่งยืนแถลงข่าวเคียงคู่กับโจโกวียืนยันถ้อยคำาของโจโกวี 

แต่ไม่ระบุรายละเอียดว่าจะสามารถเปิดทางให้มีการส่งอาหารและปุ๋ย

ออกจากท่าเรือทางใต้ของยูเครนที่กองกำาลังรัสเซียปิดล้อมทางทะเล

ได้เมื่อไหร่

ปูตินย้ำาว่าปัญหานี้ยูเครนต้องแก้ไข เพราะกองทัพยูเครนได้วาง

ทุ่นระเบิดตรงทางเข้าท่าเรือของตัวเอง

ผู้นำารัสเซียบอกว่ายูเครนยังไม่ยอมเข้าเคลียร์ทุ่นระเบิด แม้ว่า

มอสโกจะรับประกันความปลอดภัยในการขนส่งธัญพืชออกจากที่นั่น

แล้วก็ตาม

ยูเครนอ้างว่าถ้าหากมีการเคลียร์ทุ่นระเบิด ทหารรัสเซียก็จะถือ

โอกาสโจมตีเป้าหมายทางทหารของยูเครนอีกรอบ

นั่นย่อมแปลว่าแม้ โจโกวีจะได้รับคำายืนยันจากปูติน แต่ในทาง

ปฏิบัติคำามั่นสัญญานั่นจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถจะบอกได้

ผู้นำาอินโดนีเซียเป็นประธานกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาด

ใหญ่ G-20 ของปีนี้ซึ่งมีรัสเซียรวมอยู่ในประเทศสมาชิกด้วย

ตะวันตกขับไล่รัสเซียออกจากกลุ่ม G-8 เดิมหลังเกิดการ

ผนวกแหลมไครเมียจากยูเครนกลับเป็นของรัสเซียเมื่อปี 2014

จาก G-8 กลายเป็น G-7 ทุกวันนี้

เดือนเมษายนที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งโจ

โกวีเขาให้เป็น 1 ใน 6 ผู้นำา ‘กลุ่มรับมือวิกฤตการณ์ โลก’ (Global 

Crisis Response Group)

เป็นกลุ่มท่ีได้รับภารกิจรับมือกับภัยคุกคามจากความอดอยาก

หิวโหยทั่วโลกอันเกิดจากภาวะสงครามในยูเครน

โจโกวีบอกว่าเขาได้เรียกร้องผู้นำากลุ่ม G-7 ในระหว่างการ

ประชุมที่เยอรมนีเมื่อสัปดาห์ก่อน สร้างความมั่นใจว่าการดำาเนิน

มาตรการคว่ำาบาตรต่อรัสเซียจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก

อาหารและปุ๋ย

แต่นั่นแหละ ก็ไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นฝ่าย G-7 หรือรัสเซียที่

จะยืนยันได้ว่าสงครามยูเครนจะเบาบางลงเพื่อเปิดทางให้ยูเครน

สามารถส่งอาหารและวัตถุดิบไปยังตลาดทั่วโลกได้เมื่อใด

ภารกิจด้านการทูตของผู้นำาอินโดนีเซียจึงเป็นบทใหม่ของ

การเมืองระหว่างประเทศที่น่าวิเคราะห์ต่อไป

เพราะเป็นการตอกย้ำาว่าคำาว่า “ภูมิรัฐศาสตร์” หรือ 

Geopolitics นั้นสามารถมองข้ามทวีป...จากอาเซียนไปสู่สงคราม

ยูเครนได้เช่นกัน.

บึ้มเมืองเบลโกรอดของรัสเซียดับ3
เคียฟ • เกิดเหตุระเบิดหลายครั้งในเมืองเบลโกรอดของรัสเซียใกล้

กับชายแดนยูเครน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย อพาร์ตเมนต์และ

บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหาย ขณะที่เครื่องบินรบยูเครน

โจมตีฐานทัพของรัสเซียในเมืองเมลิโตปอลทางใต้ของประเทศที่

รัสเซียยึดครองอยู่

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย 

งานสถานการณ์สงครามระหว่าง

รัสเซียกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์

ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวียเชสลาฟ                                                   

กลาดคอฟ ผู้ว่าราชการเมือง

เบลโกรอดของรัสเซียเขียนทาง

แอปพลิเคชันเทเลแกรมในวัน

เดียวกันว่า เกิดเหตุระเบิดหลาย

ครั้งในเมือง ทำาให้มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย 3 ราย และอาคาร

อพาร์ตเมนต์อย่างน้อย 11 แห่ง

และบ้านเรือน 39 หลังได้รับ

ความเสียหาย ในจำานวนนี้มีบ้าน 

5 หลังที่โดนทำาลาย

อีกอร์ โคนาเชนกอฟ โฆษก                                               

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่า

ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ

รัสเซียยิงสกัดมิสไซล์ที่ยูเครนยิง

ถล่มเมืองเบลโกรอดได้ 3 ลูก แต่

ซากของมิสไซล์ลูกหนึ่งตกใส่บ้าน

หลังหนึ่ง

เมืองเบลโกรอดอยู่ห่างจาก                                               

พรมแดนทางเหนือของยูเครน

ราว 40 กิโลเมตร โดยมีประชากร

ของเมืองเกือบ 400,000 คน 

ชาวเมืองเบลโกรอดคน

หนึ่งเผยกับรอยเตอร์ว่า เสียง

ระเบิดที่ เกิดขึ้นดังมาก ทำาให้

เขาต้องกระโดดออกจากเตียง

และนอนต่อไม่ ได้ มันน่ากลัว

มาก ระเบิดเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 

03.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวัน

อาทิตย์ หรือ 07.00 น.ตามเวลา

ประเทศไทย 

แอนเดร คลิชาส ส.ส. 

อาวุโสของรัสเซียเขียนทางเทเล

แกรม กล่าวหายู เครนโจมตี

เมืองเบลโกรอด ระบุว่า ความ

ตายของพลเรื อนและความ

เสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน

ของพลเรือนในเมืองเบลโกรอด

เป็นการกระทำาที่รุกรานโดยตรง

ของยูเครน จะต้องตอบโต้คืน

อย่างรุนแรงที่สุด รวมถึงการ

ตอบโต้ทางทหาร

รัสเซียกล่าวหายูเครนว่า

โจมตีเมืองเบลโกรอดและภูมิ

ภาคอื่นๆ ของรัสเซียที่อยู่ติดกับ

ชายแดนยูเครนมาแล้วหลายครั้ง

ตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนในวัน

ที่ 24 กุมภาพันธ์ ยูเครนไม่ได้

ออกมายอมรับว่าการโจมตีที่เกิด

ขึ้นเป็นฝีมือของตน แต่ระบุว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเอา

คืนและเป็น “กรรม” ซึ่งเกิดจาก

การกระทำาของรัสเซีย

ด้ านอี วาน เฟโดรอฟ 

นายกเทศมนตรีเมืองเมลิโตปอล

ในแคว้นซาปอริซเซียทางใต้ของ

ยูเครน ที่ขณะนี้ลี้ภัยออกนอก

เมืองและเมืองนี้อยู่ในการครอบ

ครองของรัสเซีย โพสต์วิดีโอทาง

เทเลแกรมว่า ทหารยูเครนโจมตี

ฐานทัพของรัสเซียในเมืองเมลิ

โตปอลมากกว่า 30 ครั้งเมื่อวัน

อาทิตย์ ทำาให้ฐานทัพแห่งนี้เสีย

หายจนใช้การไม่ได้ 

ส่วนอีฟเยนี  บาลิตสกี  

หัวหน้าสภาแคว้นซาปอริซเซียที่

ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียเขียน

ทางเทเลแกรมว่า มีการโจมตี

บริเวณพื้นที่ลานบินของเมือง แต่ 

ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

คณะเสนาธิการกองทัพ

ยูเครนแถลงว่า กองทัพอากาศ

ยู เครนออกบินโจมตีฐานทัพ

รัสเซียในเมืองเมลิโตปอลราว 

15 เที่ยว โดยโจมตีเป้าหมายที่

สำาคัญของศัตรูในทุกทิศทุกทาง 

ยุทโธปกรณ์ของศัตรูได้รับความ

เสียหายราว 20 หน่วย และคลัง

อาวุธได้รับความเสียหาย 2 แห่ง.

‘หวังอี้’เยือนเมียนมา-รัฐบาลเงาประท้วง
กรุงเทพฯ • หวัง อี้ รัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศจีนเยือน                                                         

เมียนมาเมื่อวันเสาร์เพื่อร่วมประ 

ชมุกรอบความรว่มมอืแม่โขง-ลา้น

ช้าง เป็นการเยือนครั้งแรกหลัง

รัฐประหารในเมียนมา รัฐบาล

เงาของเมียนมาแถลงคัดค้านการ

ประชุมครั้งนี้ 

สำานักข่าวเอพีรายงานเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 

หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศจีน เดินทางเยือน

เมยีนมาเมื่อวนัเสารท์ีผ่า่นมา เพื่อ

ร่วมประชุมกลุ่มประเทศกรอบ

ความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กับ

รัฐมนตรีต่างประเทศอีก 5 ชาติ 

ไดแ้ก ่เมยีนมา, ลาว, ไทย, กมัพชูา

และเวียดนาม ที่เมืองพุกามภาค

กลางของเมียนมา 

กลุ่มประเทศกรอบความ

ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งจีน

ริเริ่มก่อตั้งสมาชิกประกอบด้วย

ประเทศในปากแม่น้ำ าแม่ โขง                                             

แหล่งทรัพยากรสำาคัญของภูมิ 

ภาคนี้ที่ตึงเครียด เนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลัง

น้ำา ซึ่งทำาให้เปลี่ยนทิศทางการ

ไหลของแม่น้ำาโขงและมีความ

กังวลมากยิ่งขึ้นเรื่องความเสีย

หายทางระบบนิเวศ โดยจีนสร้าง

เขื่อน 10 เขื่อนทางตอนใต้ของ

แม่น้ำาสายนี้ 

พลตรีซอ มิน ตุน โฆษก

รัฐบาลทหารเมียนมา กล่าวใน

การแถลงที่กรุงเนปยีดอเมื่อวัน

ศุกร์ว่า การเข้าร่วมประชุมใน                                                        

เมียนมาของรัฐมนตรีกระทรวง

การต่างประเทศทั้ง 5 ชาติ เป็น 

การรับรองอธิปไตยและรัฐบาล

ของเมียนมา การประชุมครั้งนี้จะ

มกีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ

และสัญญาร่วมกัน แต่ไม่ได้ราย

ละเอียดเพิ่มเติม

รัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศจีนเยือนเมียนมา

ครั้งล่าสุดโดยเข้าพบอองซาน 

ซูจี เพียง 3 สัปดาห์ก่อนการ

รัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2564 

จีนเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่                                                   

ที่สุดของเมียนมาและเป็นพันธ 

มติรเกา่แก ่จนีลงทนุหลายพนัลา้น

ดอลลาร์สหรัฐในด้านเหมืองแร่, 

น้ำามันและท่อส่งก๊าซในเมียนมา                                                                   

รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ และ                                                                

เป็นชาติรายใหญ่ที่ขายอาวุธให้

เมียนมาเช่นเดียวกับรัสเซีย 

กระทรวงการต่างประเทศ

ของรัฐบาลเงาเมียนมาที่ต่อต้าน                                        

รัฐบาลทหารเมียนมาแถลงคัด 

ค้านการประชุมที่เมืองพุกามครั้ง

นี้ระบุว่า ความพยายามใดๆ ที่

จะเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลทหาร

เมียนมาเป็นการละเมิดต่อความ

ประสงคข์องชาวเมยีนมาและการ

สร้างชุมชน และเป็นการคัดค้าน

โดยตรงต่อแผนสันติภาพใน                                                        

เมียนมาของอาเซียน.

การทูตในภาวะสงครามสไตล์ ‘โจโกวี’  

“ก

เยือนเมียนมา • ฝ่ายสารสนเทศกองทัพเมียนมาเผยแพร่ภาพของหวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้รับการต้อนรับขณะเดิน

ทางถึงสนามบินเนียงอูในเขตมัณฑะเลย์ เพื่อร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม.
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หนุ่มเมาขับรถส่ายโดนแทงไส้ทะลัก

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 03.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 

ร.ต.อ.พงษ์นรินทร์ นนตานนอก รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุทำาร้ายร่างกายมีชายถูกแทงด้วยอาวุธ

มีดได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในซอยจงสิริ เข้าจากถนนบางพลี-ตำารุ 

300 เมตร หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หลัง

รับแจ้งจึงพร้อมด้วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิด

เหตุอยู่กลางถนนภายในซอย พบนายอดิรุจ แก้วหนองฮี อายุ 31 

ปี ชาวบุรีรัมย์ นอนอยู่กับพื้นถนน มีแผลถูกแทงที่สีข้างด้านซ้าย 

เป็นแผลฉกรรจ์ ลำาไส้ทะลักออกมา และที่ต้นแขนซ้ายถูกคมมีดอีก 

1 แผล ใกล้กันพบนายอัฐพล สีเกี้ยง อายุ 25 ปี มีแผลมีดบาดที่

ฝ่ามือข้างซ้าย เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ก่อนรีบนำาตัวส่งโรงพยาบาลบางพลี จากการสอบถาม นายธวัช

ชัย จันทะคาม อายุ 22 ปี เพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในอาการเมา

สุรา เล่าว่า ตนและเพื่อนอีก 2 คนกำาลังขับรถกระบะ ตู้ทึบ อีซูซุ 

สีขาว ทะเบียน 2 ฒฌ 3924 กรุงเทพมหานคร เพื่อออกไปปาก

ซอยกลับที่พัก โดยมีนายอัฐพล สีเกี้ยง เป็นคนขับ พอมาถึงที่เกิด

เหตุพบรถเก๋งสีดำาไม่ทราบหมายเลขทะเบียน จอดด่าพวกตนว่าขับ

รถอย่างไรส่ายไปมาจนจะชนกัน และยังด่าถึงบุพการีพวกตนด้วย 

พวกตนจึงลงจากรถไปเพื่อถามว่ามาด่าพวกตนทำาไม แล้วเกิดการ

โต้เถียงกันและเข้าทำาร้ายร่างกายกัน จนเพื่อนของตนถูกคนขับรถ

เก๋งแทงได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 คน หลังก่อเหตุได้ขับรถเก๋งหลบหนีไป 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้เชิญตัวเพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บไปสอบปากคำาที่ 

สภ.บางพลี ทราบว่ารถทั้ง 2 คันวิ่งตามกันมาจากด้านในซอยจง

สิริ และเกิดการขับส่ายไปมาเกือบชนกัน ก่อนจะจอดรถแล้วลงมา

ทะเลาะกันจนมีการแทงกันได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่

จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้

ก่อเหตุมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เสียนักเรือใบทีมชาติไทย จยย.คว่ำาดับ

ชลบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 04.30 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 

2565 ร.ต.อ.กวิน จุ้ยรอด รองสารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ รับ

แจ้งเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำามีผู้เสียชีวิตบนถนนสุขุมวิท เส้น

ทางพัทยา-สัตหีบ บริเวณหน้าวัดเทพประสาทเตาถ่าน ต.สัตหีบ 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถาน

สัตหีบ รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า MSX 

สีขาว ทะเบียน 1 กษ 1836 ชลบุรี สภาพจอดติดเครื่องตะแคง

พิงขอบฟุตบาธ ย้อนสวนทางกลับไป 10 เมตรพบศพนายนพพร 

บุญเชิด อายุ 22 ปี คนขี่ เป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติ ประเภท 420 

สภาพคว่ำาหน้าเกยขอบฟุตบาธ ด้านหลังสะพายเป้สีดำา ภายใน

มีเสื้อผ้า นอนจมกองเลือด ใกล้กันพบหมวกนิรภัยเต็มใบที่ผู้ตาย

สวมใส่ เชือกรัดคางขาด ทำาให้หลุดกระเด็นออกจากศีรษะ เบื้อง

ต้นทางตำารวจได้นำาศพส่งชันสูตรยังโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 

พร้อมติดตามหาญาติรับศพไปบำาเพ็ญกุศล ส่วนสาเหตุไม่ทราบ

แน่ชัดว่าถูกเฉี่ยวชนหรือเกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มี

ผู้เห็นเหตุการณ์ ส่วนกล้องวงจรปิดอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามี

บันทึกไว้ได้หรือไม่.

ฝ่ายค้าน

“โจ้” ข้องใจไม่เอาเครื่องบิน F-16 ข้ึนสกัดก้ัน

เครื่องบินรบเมียนมา เล็งซักใน กมธ.งบฯ 

 เมื่อวันอาทิตย์ นายชัยวุฒิ ธนาคมา                                            

นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้

วางใจว่า การเตรียมพร้อมต้องเป็นของฝ่าย

ค้าน ตนเป็นเพียงผู้ฟัง  อะไรท่ีไม่ถูกต้องข้อ

เท็จจริงหรือไม่ถูกต้อง ทางรัฐบาลต้องช้ีแจง

ทำาความเข้าใจกับประชาชน และเท่าท่ีตนได้

พูดคุยกับรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทุกคน ม่ันใจสามารถช้ีแจงได้ เพราะก็รู้ว่าทำา

อะไรกันอยู่ ในเรื่องทุจริตผิดกฎหมายยืนยันว่า

ไม่มีอยู่แล้ว ส่วนบางเรื่องท่ีแก้ไม่ได้จริงไม่เป็น

ปัญหาของประชาชนเราก็ต้องช้ีแจงทำาความ

เข้าใจ ตนไม่มีประเด็นใดท่ีไม่สบายใจ กังวล

เพียงอย่างเดียวคือเร่ืองบรรยากาศในการ

ประชุม ขอให้ราบรื่นและเรียบร้อย ขอให้ฝ่าย

ค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ มีข้อเท็จจริงก็พูด

ไป อย่าไปพูดทำานองใส่ร้ายหรือเสียดสีจนเกิด

การประท้วง ขอให้ทำางานกันอย่างสร้างสรรค์

 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีท่ีพรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) ระบุว่ายังมีข้อมูลอภิปรายไม่

ไว้วางใจเข้ามาเรื่อยๆ และยังมีประเด็นใหม่

เพ่ิมข้ึนมาเช่นการรุกล้ำาน่านฟ้าจากประเทศ

เพื่อนบ้านว่า หากฝ่ายค้านจะโหมโรงเรียก

ร้องความสนใจก็โหมโรงไป   แต่ต้องอยู่บน

ความพอเหมาะพอดีด้วย  เรื่องบางเรื่องเป็น

เรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ หากไม่รู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

ก็ควรอยู่เงียบๆ ยังจะดีกว่า ไม่ใช่พยายามโยง

ทุกเรื่องให้เป็นเรื่องการเมืองไปหมด ประเทศ

จะเสียหายหรือไม่อย่างไรไม่สน แบบน้ันเรียก

ว่าใช้ไม่ได้ เพราะเอาแต่ได้ไม่ได้ยึดประโยชน์

ประเทศและประชาชนเป็นหลัก การท่ีฝ่ายค้าน

หยิบเรื่องน้ีข้ึนมาพูดน้ัน เท่ากับการยอมรับไป

ในตัวว่าข้อมูล หลักฐาน หรือข้อเท็จจริงท่ีอ้าง

ว่าเป็นไม้เด็ดน้ันอาจจะไม่มีอยู่จริง พอเจอเรื่อง

ท่ีเป็นกระแสจึงรีบกระโดดเข้าใส่ ผสมโรงไปกับ

เขาด้วย ถือว่าน่าผิดหวัง 

“เม่ือฝ่ายค้านบอกว่ามีข้อมูลของ

รัฐมนตรีเก่ียวกับเรื่องของการทุจริต การเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่พวกพ้องก็ควรนำามาแสดงด้วย 

อย่าอภิปรายลอยๆ หรือเอาเรื่องในอดีตมาปน

กับเรื่องในปัจจุบันโดยไม่ได้ตรวจสอบ เพราะ

ไม่เช่นน้ันคนท่ีจะทำาผิดจริยธรรมอย่างร้าย

แรงก็คือฝ่ายค้านเสียเอง ไหนๆ ก็จะเป็นการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นคร้ังสุดท้ายแล้ว ก็

อยากจะขอให้สร้างผลงานให้ประชาชนได้

จดจำาบ้างว่าฝ่ายค้านได้ทำาหน้าท่ีอะไรในสภา

บ้าง เพ่ือลบภาพจำาท่ีพรรคก้าวไกลมักจะ

เอาแต่ไปร่วมกับม็อบบนท้องถนนจนไม่สนใจ

งานในสภา” นายธนกรกล่าว

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

กล่าวกรณีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน 

ยืนยันว่าให้เวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา 

151 เพียง 4 วัน จะไม่สามารถอภิปราย

รัฐมนตรีได้ครบ และจะถือเป็นการผิดข้อ

บังคับการประชุมสภาว่า รัฐบาลไม่ได้มีปัญหา

อะไร แล้วแต่นายสุทินจะว่าอย่างไรก็ว่าไป 

เอาท่ีสบายใจ ท้ังน้ี เรื่องดังกล่าวอยู่ท่ีประธาน

สภาฯ ท่ีควบคุมการประชุม ตนอยากให้เวลา

ฝ่ายค้านอภิปราย 3 วันด้วยซ้ำา แต่ทางรัฐบาล

เห็นว่าเหมาะสม อภิปราย 4 วัน ลงมติวันท่ี 

5 ท้ังน้ี ในวันพุธท่ี 6 ก.ค. จะมีการพูดคุยเรื่อง

กรอบเวลา

เมื่อถามว่า กังวลท่ีฝ่ายค้านระบุมีทีเด็ด

เช็กบิลรัฐมนตรี จะวางกลยุทธ์ 3 ดาบ ฟัน

รัฐมนตรีด้ินไม่หลุด นายนิโรธกล่าวว่า ของ

เราวางแน่นหมดแล้ว ดาบอะไรก็ไม่รู้  ดาบพู่

ดาบแซ่ เอาเถอะพวกชอบชักดาบ  ตนก็ไม่ได้

ว่าอะไร พวกชอบชักดาบก็ชักดาบไป 

ฝ่ายค้านย้ำาขอ 5 วันซักฟอก

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า รัฐมนตรีของ

พรรค ปชป.ท่ีถูกอภิปรายไม่กังวลเรื่องช้ีแจง แต่

ในเรื่องกรอบเวลาในการอภิปรายก็สำาคัญ หาก

ฝ่ายค้านต้องการกรอบเวลาตามท่ีต้องการ ฝ่าย

รัฐบาลก็ต้องได้รับการจัดสรรเวลาท่ีเท่าเทียม

กันในการช้ีแจง ไม่เช่นน้ันฝ่ายค้านอภิปราย

แต่ในส่วนของรัฐบาลได้เวลาท่ีน้อยกว่าก็จะ

ไม่เป็นธรรมต่อรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายอีกเช่น

กัน กรณีท่ีนายสุทิน คลังแสง ท่ีพยายามโจมตี

ว่าการกำาหนดกรอบเวลาอภิปรายว่ารัฐบาลข้ี

เหนียวเวลาด้อยค่าการตรวจสอบ ต้องบอกว่า

ฝ่ายรัฐบาลเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ทุกคนพร้อมช้ีแจงในสภาอยู่แล้ว เพราะเป็น 

กระบวนการตรวจสอบตามระบบประชาธิปไตย 

ด้านนายสุทิน คลังแสง ในฐานะ

ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ฝ่ายค้านยืนยัน

ต้องได้วันอภิปราย 5 วัน ไม่รวมวันลงมติอีก 1 

วัน รวม 6 วัน หากพร้อมให้อภิปรายวันท่ี 19 

ก.ค. ก็จะอภิปรายถึงวันท่ี 23 ก.ค. และลงมติ

วันท่ี 24 ก.ค. ขณะน้ีต้องไปตกลงในท่ีประชุม

วิป 3 ฝ่ายคือ วันท่ี 6 ก.ค. เพื่อตกลงกรอบเวลา

อภิปรายให้ชัดเจน ฝ่ายค้านยืนยันต้องได้ 5 วัน 

ไม่รวมวันลงมติ หากฝ่ายรัฐบาลจะหักคอฝ่าย

ต้องปรับและปฏิรูปเชิงโครงสร้างในหลายมิติ 

และเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมครบ

วาระ เพราะกระแสความนิยมของรัฐบาลมีไม่

มาก จึงยังไม่มีความจำาเป็นต้องรีบเลือกต้ัง อีก

ท้ังความนิยมของประชาชนย่ิงเทไปท่ีฝ่ายค้าน

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หลังเลือกต้ังคร้ังหน้าควรแก้ไข

มาตรา 272 เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก

วุฒิสภาท่ีไม่ให้มีส่วนเลือกนายกฯ หากไม่มีการ

แก้ไขมาตราดังกล่าวถือเป็นระเบิดเวลา เป็น

ข้อผิดพลาด เพราะเชื่อว่าการเลือกต้ังคร้ังหน้า

ฝ่ายค้าน เช่น พรรคแกนนำาพรรคเพื่อไทยจะ

มีชัยชนะ แต่จะจัดต้ังรัฐบาลได้หรือไม่ ถือว่า

มีปัญหา และหากให้ ส.ว.เลือกนายกฯ อีก ก็

ย่ิงมีปัญหาไม่จบ

‘มาร์ค’เตือนระเบิดเวลา2ลูก

“หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกต้ัง จะ

สามารถจัดต้ังรัฐบาลได้หรือไม่ และจะยอม

ประนีประนอมเฉพาะหน้าในเชิงผลประโยชน์

หรือไม่ ถ้ายอมประนีประนอม แต่จะทำาให้

ฝ่ายหัวก้าวหน้าท่ีต้องการแก้โครงสร้างสถาบัน

หลักอาจไม่น่ิงเฉย ซ่ึงเป็นระเบิดเวลาอีกหน่ึง

ปัจจัย และเมื่อคร้ังท่ีพรรคเพื่อไทยเปิดตัว 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นหัวหน้าครอบครัว

พรรคเพื่อไทย ตนก็พูดแล้วว่าเข้ามาในวงการ

การเมืองถือเป็นส่ิงท่ีดี แต่เป้าหมายต้องไม่มา

ทำาเพื่อครอบครัวตัวเอง แต่ไม่มีใครแม้แต่คน

เดียวในพรรคออกมายืนยันว่าจะไม่ทำาแบบ

น้ัน จึงมองว่าการเมืองไทย ท้ายท่ีสุดจะกลับ

ไปสู่วังวนเดิมอีก” นายอภิสิทธ์ิกล่าว

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสาร 

คาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง

กรณีเครื่องบินรบ MIG-29 ของเมียนมารุก

ล้ำาในน่านฟ้าไทยว่า ทำาไมกองทัพอากาศไม่ส่ง

เครื่องบิน F-16 ท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนสกัดก้ัน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม บอกว่าเครื่องบินรบเมียน                                    

มาตีวงเล้ียวเข้าน่านฟ้าไทยไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

ขอโทษแล้วคุยกันแล้ว แต่ตนมองว่าความจริง

แล้วเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าการเข้ามาลุกล้ำา

น่านฟ้าไทย ถือว่ารุกล้ำาอธิปไตยของประเทศ 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผอ.ทอ. ระบุว่า

ก็เดือดเหมือนกัน แต่เครื่องบิน F-16 ข้ึนบิน

ช้า ยืนยันระบบป้องกันทางอากาศดี แต่เมียน                                                              

มาคือเพื่อน ซ่ึงมองว่าเป็นการพูดปัดไปมา 

เครื่องบิน F-16 มีประสิทธิภาพมากกว่า MIG-

29 และยังมีอาวุธท่ีทันสมัยกว่าทำาไมเราไม่บิน

ไปสกัดก้ัน

“ในปี 2566 กองทัพอากาศได้ของบ

ประมาณ 36,113 ล้านบาท การต้ังงบของกอง

ทัพอากาศในปีน้ีไม่เหมาะสม เช่น การจัด

ซ้ือเครื่องบินรบ F-35A ซ่ึงซ้ือเฉพาะเครื่อง

บินเปล่า ไม่มีอาวุธลำาละ 2,700 ล้านบาท 

จำานวน 2 ลำา จากท้ังหมด 8 ลำา ในวันท่ี 

18 ก.ค.น้ี จะมีการพิจารณางบประมาณของ

กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และ

กองทัพอากาศ ก็จะถามถึงกรณีเครื่องบินรบ

เมียนมาบินเข้าน่านน้ำาไทยกับกองทัพอากาศ

ด้วย เพราะเสียอธิปไตยประเทศเป็นอย่างมาก” 

นายยุทธพงศ์กล่าว 

ภาคประชาชน 12 องค์กร, คณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35, คณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), 

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยใน

พม่า (กรพ.), คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิ

มนุษยชน (ครส.), เครือข่ายนักวิชาการด้าน

สันติภาพและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (SHAPE SEA), มูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า 

ออกแถลงการณ์กรณีเครื่องบินรบของพม่า

ลำา้เขตแดนไทยว่า การรุกล้ำาเข้ามาในน่านฟ้า

ไทย เท่ากับรัฐบาลไทยสนับสนุนให้มีการเข่น

ฆ่าประชาชนชาวพม่า ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล

แสดงจุดยืนท่ีชัดเจน คัดค้านการใช้กำาลังทหาร

ในการเข่นฆ่าประชาชนของตนเอง รัฐไทย

ย่อมถูกมองว่าเป็นการ “สมคบคิด” กับระบอบ

เผด็จการ “มิน อ่อง หล่าย” ท่ีถูกฟ้องศาลอาญา

ระหว่างประเทศ ในข้อหาอาชญากรรมต่อมวล

มนุษยชาติ และฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวโรฮิงญา 

ต้องทบทวนท่าทีต่อ “มิน อ่อง หล่าย” ว่าควร

ค่าต่อการคบค้าสมาคม กับบุคคลท่ีโหดร้าย

ทารุณ ไร้มนุษยธรรม เป็นอาชญากรท่ีปราบ

ปรามและเข่นฆ่าประชาชนชนชาติเดียวกัน

ต่อไปหรือ ต้องประกาศเขตห้ามบิน (No Fly 

Zone) บริเวณชายแดนโดยทันที เพื่อธำารงไว้

ซ่ึงอธิปไตยและเขตปลอดภัย. 

ถกแก้

ท่ีตลาดบางเขน นายสนธิรัตน์ สนธิจิร

วงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อม

คณะ ได้ลงสำารวจราคาสินค้าเครื่องอุปโภค

บริโภค พร้อมจับจ่ายใช้สอยสินค้าภายในตลาด 

ก่อนระบุว่า ของแพงมาจากหลายมิติ มิติแรก

คือเรื่องค่าขนส่งท่ีกระทบจากราคาค่าพลังงาน

ม่ีรัฐบาลต้องเจอปัญหาไปอีกอย่างน้อยถึงส้ิน

ปีน้ี หรือต้นปีหน้า มิติท่ีสองคือต้นทางการ

ผลิตอาหาร ซ่ึงหัวใจสำาคัญคือเรื่องอาหารสัตว์ 

ปุ๋ยเคมี ตรงน้ีอยากเสนอให้รัฐบาลไปดูต้ังแต่

ต้นทาง เพราะวิธีแก้ปัญหาปลายทางการกำากับ

ราคาคงไม่ได้ และมิติสุดท้ายคือการบริหาร

จัดการ ต้นทุนสินค้าไปสู่มือพ่ีน้องประชาชน 

จากน้ันนายสนธิรัตน์ได้โชว์สินค้าท่ีซ้ือ

จากตลาดในวันน้ี พร้อมระบุว่า “วันน้ีนำาเงิน

มา 500 บาท ต้ังใจจะมาซ้ือของ ซ่ึงในอดีต

เคยซ้ือได้ ตอนน้ีไม่พอ เพราะของข้ึนเกือบทุก

รายการ อยากสะท้อนเรื่องน้ี อยากให้รัฐบาล

ไปดำาเนินการแก้ไข”

ด้าน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการ

จังหวัดประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติ

ราชการในหน้าท่ีผู้อำานวยการสำานักงาน

ประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิ

ติวัชร์ สำานักงานอัยการสูงสุด ได้โพสต์เฟซบุ๊ก

ถึงกฎหมายกรณีการนำาส่งกำาไรส่วนเกินของ

โรงกล่ันเข้ากองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงว่า คณะ

กรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงมี

อำานาจตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิงฯ มาตรา 14 (4) และมาตรา 27 (1) ใน

การประกาศกำาหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุน

โดยพิจารณาความเหมาะสมกับสภาวะวิกฤต

ราคาพลังงานในปัจจุบัน  และ พ.ร.บ.กองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิงยังกำาหนดบทลงโทษไว้ด้วย

สำาหรับผู้ไม่นำาส่งเงินเข้ากองทุนฯ

วันเดียวกัน ท่ีบริเวณลานคนเมือง เสา

ชิงช้า นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

และนายนิติธร ล้ำาเหลือ แกนนำาคณะหลอม

รวมประชาชน จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ 

: ประเทศต้องมาก่อน ตอนทวงคืนพลังงาน

ให้ประชาชน 

โดยมีประชาชนทยอยเดินทางเข้า

จับจองพ้ืนท่ีเพื่อฟังเสวนาอย่างต่อเนื่อง ช่วง

แรกของกิจกรรมเป็นการแสดงดนตรี ก่อน

ท่ีเวลา 18.30 น. นายจตุพรข้ึนเวทีประกาศ

เจตนารมณ์การจัดกิจกรรมว่า จะจัดกิจกรรม

ในรูปแบบน้ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือฟ้ืนฟูความ

สามัคคีของประชาชน และขจัดภัยกดข่ี

ประเทศชาติและประชาชนจากต่างชาติ 

ตลอดท้ังกลุ่มการเมืองกลุ่มทุนทหาร ตำารวจ 

ข้าราชการ และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ท่ีรวมกัน

ขายชาติจนกว่าจะบรรลุภารกิจ โดยต้องคืน

ความเป็นเจ้าของให้ประชาชนทุกคน เพื่อใช้

สิทธิในการบริหารทรัพยากรของแผ่นดิน และ

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

“ทุกการปราศรัยในทุกมิติ ถ้าเราไม่

อดทนท่ีจะต่อสู้ อยู่ท่ีบ้าน ทนบ่นว่าน้ำามันแพง 

ทนว่าไฟฟ้าแพง บ่นของแพง ตายก็ไม่ได้โลง

ศพก็แพง เราไม่มีวันหลุดพ้นได้ถ้าประชาชน

ไม่หลอมรวม และรวมต่อสู้กันเอง หมาท่ีไหน

ก็ไม่ช่วย นอกจากท่ีพวกเราจะร่วมมือกันเอง” 

นายจตุพรกล่าว

จาก น้ันคณะแกนนำาหลอมรวม

ประชาชนได้สลับกันข้ึนเวทีปราศรัย โดย

อภิปรายในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับวิกฤต

ราคาพลังงานแพงกับการบริหารท่ีล้มเหลว

ของรัฐบาล.

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 10.00 น. 

วันที่ 3 ก.ค.2565 ที่ สภ.เมือง

ขอนแก่น พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสา

ริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น 

พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศ์ภัค สิริ

พัฒนพงศ์ สว. (สส.) สภ.เมือง

ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว

ผลการจับกุม นายศราวุธ ภู

หารนา อายุ 36 ปี อยู่บ้าน

เลขที่ 102 ม.11 ต.บัวบาน 

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ผู้

ต้องหาตามหมายจับของศาล 

จ.ขอนแก่น ที่ จ.197/2565 

หลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำาร้าย

ร่างกาย น.ส.เอ (นามสมมุติ) 

นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง

แห่งหนึ่งในเขต จ.ขอนแก่น 

เหตุเกิดภายในหอพัก ใน

พื้นที่ บ.โนนม่วง อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่

ผ่านมา ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจ

จับกุมตัวได้ภายในบ้านพักที่                     

จ.กาฬสินธุ์

พ.ต.อ.ปรีชากล่าวว่า 

จากการสอบสวนผู้ต้องหา

ให้การรับสารภาพว่า ได้คบหา

กับฝ่ายหญิงมาได้ประมาณ 7 

เดือน โดยได้รู้จักกับฝ่ายหญิง

เนื่องจากทำางานเป็นพนักงาน

ขับรถเทรลเลอร์ที่เดียวกันกับ

พ่อของฝ่ายหญิง จึงได้รู้จัก

และมีการคบหากัน โดยก่อน

เกิดเหตุ ในช่วงเวลาประมาณ 

01.00 น. ของวันที่ 30 มิ.ย.ที่

ผ่านมา ผู้ต้องหาได้เห็นสตอ

รี่เฟซบุ๊กของฝ่ายหญิง พบว่า

อยู่ที่สถานบันเทิง จึงพยายาม

โทรศัพท์หาฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่

รับสาย ทำาให้เกิดอารมณ์ โมโห

และคิดว่าน่าจะมีอะไรหรือไม่ 

จึงขับรถยนต์กระบะมาจาก 

จ.สมุทรปราการ มาหาฝ่าย

หญิงที่ จ.ขอนแก่น

“ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็น

คนก่อเหตุจริง เพราะหึงหวง

ฝ่ายหญิง และฝ่ายหญิงไม่ได้

คิดที่จะคบหาเป็นแฟน มีเพียง

ฝ่ายชายที่คิดไปเองฝ่ายเดียว 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการ

สอบปากคำาแล้วเสร็จ จึงตั้ง

ข้อกล่าวหาว่ากระทำาอนาจาร

แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดย

ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้

กำาลังประทุษร้าย เป็นเหตุให้ผู้

อื่นได้รับอันตรายสาหัส และ

ทำาร้ายร่างการผู้อื่นเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายสาหัส และ

ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำาการ

ใดหรือไม่กระทำาการใดหรือ

จำายอมต่อสิ่งใด โดยทำาให้

กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ

ชีวิต พร้อมทั้งควบคุมตัวนำา

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง

ขอนแก่น เพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป”.

รวบหนุ่มแทงนศ.หญิงขอนแก่นรับหึงหวง

โจ๋ โหดยิงลูกน้องเงินกู้รายวันดับ

สงขลา • เมื่อเวลาประมาณ 00.15 

น. วันที่ 3 ก.ค.2565 พ.ต.ท.ไพโรจน์ 

พิจิตบรรจง สารวัตรสอบสวน 

สภ.คอหงส์ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ

รถชนและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บน

ถนนลพบุรีราเมศร์ ฝั่งขาออกเมือง

หาดใหญ่ พื้นที่ ม.5 ต.น้ำาน้อย 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงลงพื้นที่

ตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพคีรี

น้อย หน่วยกู้ภัยมิตรภาพสามัคคีท่ง

เซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่  ที่เกิดเหตุพบ

ร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อ น.ส.พรรณ

หยก ภู่กำาเนิดมณี อายุ 40 ปี ชาว

จังหวัดพัทลุง ร่างยังคร่อมติดกับ

ตัวรถจักรยานยนต์ ศีรษะมีรอยรถ

ทับ เศษสมองกระจายเต็มพื้นถนน 

ส่วนรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิต ยี่ห้อ

ฮอนด้าเวฟ  100 สีน้ำาเงิน หมายเลข

ทะเบียน 1 กย 4769 สงขลา สภาพ

ด้านหน้าพังยับคล้ายมีรถเหยียบ

จากการสอบถามชาวบ้านที่

อยู่บริเวณใกล้เคียงเล่าว่า เมื่อเวลา

ประมาณเที่ยงคืนตนได้ยินเสียงรถ

เบรกเสียงดังสนั่น ตนก็ยืนดู เห็นรถ

เทรลเลอร์เบรกและสักพักก็ขับออก

ไป แต่ตนเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวไม่

กล้าออกมาดู จนมาทราบอีกทีว่ามี

รถชนและมีคนเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่คาดว่าขณะที่หญิง

สาวฟู้ดไรเดอร์รายนี้เสร็จจากงาน

รับ-ส่งอาหารในเมืองหาดใหญ่ 

กำาลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน 

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถเทรลเลอร์                                              

เฉี่ยวชนจนเสียชีวิต ส่วนสาเหตุที่

เฉี่ยวชนผิดถูกมาจากฝ่ายใด ตำารวจ

จะสอบสวนอีกครั้ง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำาร่างผู้

เสียชีวิตตรวจสอบอย่างละเอียดที่ 

รพ.สงขลานครินทร์หาดใหญ่ ก่อน

ที่จะติดต่อญาติมารับศพไปทำาตาม

พิธีทางศาสนาต่อไป ส่วนรถคู่กรณี

ที่ชนแล้วหนีทางเจ้าหน้าที่ตำารวจ

จะตรวจสอบบริเวณข้างเคียงว่ามี

กล้องวงจรปิดหรือไม่ เพื่อค้นหา

รถที่ชนมาดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป.

รถเทรลเลอร์ชน

ฟู้ดไรเดอร์สาว

ตายก่อนชิ่งหนี นครพนม • โจ๋ขาโหดยกพวก

ถล่มอริคาโรงพยาบาล ก่อน

มาดักซุ่มรอคู่กรณีอยู่บริเวณ

ริมแม่น้ำาโขง แต่กลับยิงใส่รถ

จักรยานยนต์ลูกน้องเงินกู้ราย

วันคว่ำาจนเสียชีวิต ด้านตำารวจ

แย้มรู้ตัวมือปืนแล้ว

ความคืบหน้ากรณีนาย

พลพล ธารรัมย์ หรือกอล์ฟ อายุ 

20 ปี ซ่ึงเป็นลูกน้องนายทุน

นอกระบบ ทำาหน้าท่ีเก็บเงิน

รายวันอยู่ในพ้ืนท่ี อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม โดยพักอยู่บ้านเช่า

ในซอยแห่งหน่ึงใกล้กับถนน

เลาะริมแม่น้ำาโขง เย้ืองประตู

โขง อ.ธาตุพนม ถูกวัยรุ่นเจ้า

ถ่ินใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิง

เข้าท่ีบริเวณใต้ราวนมซ้าย 1 

นัด กระสุนตัดข้ัวหัวใจเสียชีวิต

คาท่ีบริเวณฟุตบาธ ขณะขับรถ

จักรยานยนต์ไปหาซ้ือของกิน 

โดยมีนายพิทยา กล่ินขจร อายุ 

33 ปี เพื่อนร่วมอาชีพท่ีน่ังซ้อน

ท้ายมาด้วย เหตุเกิดเมื่อเวลา

ประมาณ 04.00 น.ของวันท่ี 3 

มิถุนายน 2565

ล่าสุด เจ้าหน้าท่ีได้ภาพ

จากกล้องวงจรปิดท่ีติดต้ังอยู่

บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน โรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ธาตุพนม พบว่าในภาพ กลุ่ม

วัยรุ่นเจ้าถ่ินได้ยกพวกบุกไป

ทำาร้ายคู่กรณีจนต้องว่ิงหนีหัว

ซุกหัวซุน จากน้ันได้นำากล้อง

วงจรปิดอีกตัวท่ีติดอยู่ใกล้จุด

เกิดเหตุมาตรวจสอบ พบว่า

กลุ่มวัยรุ่นได้ขับ จยย.มาดัก

ซุ่มคู่กรณีอยู่บริเวณริมแม่น้ำา

โขง โดยยิงปืนใส่รถ จยย.ท่ีมี

นายกอล์ฟเป็นคนขับเสียหลัก

ล้มคว่ำาครูดไปกับพ้ืนถนนจนไฟ

แลบ และกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พากัน

แยกย้ายกันหลบหนี

ด้าน นางดวงตา ทอง

วิไล อายุ 57 ปี เจ้าของร้าน

อาหารดวงตา ซ่ึงถือว่าอยู่ใกล้

จุดท่ีเกิดเหตุมากท่ีสุด เล่าว่า 

เปิดร้านมา 12 ปีไม่เคยเจอ

เหตุการณ์ลักษณะน้ีมาก่อน จะ

มีเพียงกลุ่มวัยรุ่นส่งเสียงเอะอะ

โวยวาย ไม่ถึงข้ันยิงกันจนเสีย

ชีวิต “ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียง

ปืนดังข้ึนหลายนัด พร้อมกับ

เสียงรถล้ม จึงบอกสามีลุกออก

ไปดู เห็นกลุ่มเพื่อนๆ ของผู้ตาย

น่ังเรียกชื่อกัน แต่ไม่รู้ว่าเสีย

ชีวิตหรือไม่ ต้ังแต่เปิดร้านมา

ไม่เคยเกิดเรื่องลักษณะน้ี ถือว่า

เป็นคร้ังแรก” นางดวงตากล่าว

ขณะท่ี ทาง ร.ต.อ.ณัฐ

พล พ่อสาร เจ้าของคดี ได้

เรียกพยานในท่ีเกิดเหตุคือ นาย

พิทยา กล่ินขจร หรือบอล ตลอด

จนนายเต๋า (นามสมมติ) อายุ 26 

ปี ลูกพ่ีของผู้ตาย รวมท้ังเพื่อน

ร่วมงานมาสอบปากคำา โดย

นายเต๋าเผยว่า มาเช่าบ้านอยู่ท่ี 

อ.ธาตุพนม กว่าสองปี ไม่เคยมี

เรื่องบาดหมางกับใคร ยังงงกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับ

นายกอล์ฟ ผู้ตายไม่ดื่มเหล้า ไม่

สูบบุหร่ี พ่อเขาฝากให้มาทำางาน

กับตน ก่อนเกิดเหตุนอนหลับ

อยู่ในห้อง แต่นายบอล คนเจ็บ

ไปปลุกให้ลุกข้ึนมาขับ จยย.พา

ไปซ้ือบะหม่ีสำาเร็จรูปด้วยกัน 

เหมือนปลุกให้เขามาตาย ส่วน 

น.ส.แพท (นามสมมติ) อายุ 24 

ปี ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงาน เล่าว่า 

จยย.คันท่ีเกิดเหตุเป็นของตน 

เพ่ิงดาวน์ออกมาได้ 2 เดือน 

จึงยังไม่ได้ป้ายทะเบียน และ

ทะนุถนอมมากเพราะถือเป็น

รถคันแรก ไม่คิดว่าจะเกิด

เรื่องแบบนี้ในหมู่เพื่อน ทั้งที่

ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน รู้สึก

เสียใจมาก ส่วนศพนายกอล์ฟ

หลังชันสูตรที่ รพ.ศรีนครินทร์ 

ขอนแก่น เรียบร้อยแล้วทาง

ญาติก็จะรอขอรับศพอยู่ที่นั่น

เพื่อนำาไปบำาเพ็ญกุศลตาม

ประเพณี

จากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่คนร้าย

ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง 

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน 

ผบก.ภ.จว.นครพนม จึงลงมา

กำากับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อม

กำาชับให้นำาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมา

ดำาเนินคดีโดยเร็วที่สุด เบื้อง

ต้นทราบแล้วว่าคนร้ายเป็น 

กลุ่มไหน.

ค้านในท่ีประชุมวิป 3 ฝ่ายให้แค่ 4 วัน ฝ่าย

ค้านไม่ตกลงด้วยอยู่แล้ว ถ้าถึงวันอภิปราย 

หากครบ 4 วันเมื่อไหร่แล้วฝ่ายค้านยังอภิปราย

รัฐมนตรีไม่ครบ 11 คน จะปิดอภิปรายไม่ได้ 

เพราะผิดข้อบังคับการประชุมสภาท่ีระบุให้การ

ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีต้องอภิปราย

ให้ครบทุกคน จึงจะปิดอภิปรายได้ ถ้า 4 วัน

ยังไม่ครบ วันรุ่งข้ึนก็ลงมติไม่ได้ ต้องอภิปราย

ต่ออีก 1 วันให้ครบก่อน

 “ไม่ต้องห่วงฝ่ายค้านจะอภิปรายวก

วนซ้ำาซาก ถ้าทำาเช่นน้ันประธานท่ีประชุมไม่

ให้ทำาอยู่แล้ว ฝ่ายค้านจะเสียเอง ฝ่ายรัฐบาล

อย่ากังวลมากไปโดยไม่มีเหตุผล จะกลัวอะไร

นักหนา ถ้าเพ่ิมอีกแค่ 1 วัน หรือกลัวข้อมูล

ฝ่ายค้านพูดไปแล้วได้สาระดี รัฐบาลจะตอบ

ไม่ได้ หากครบ 4 วันแล้วยังอภิปรายรัฐมนตรี

ไม่ครบ 11 คน แต่รัฐบาลจะชิงปิดอภิปราย

ฝ่ายค้านไม่ยอมแน่” ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว 

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส. 

ราชบุรี พรรค ปชป. ในฐานะ กมธ.ร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.และพรรคการเมือง กล่าว

ว่า ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย ได้มีการสงวน

ความเห็นในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ัง 

ส.ส.ท่ีให้การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใช้วิธี

หารด้วย 500 จากการท่ีได้มีการพูดคุยและ

อธิบายเหตุผลกับ ส.ส.ของพรรค ปชป. ปรากฏ

ว่ามี ส.ส.ของพรรคบางส่วนต้องการให้พรรค

พิจารณาให้ลงมติให้ใช้วิธีหารด้วย 500 ซ่ึงตน

จะเสนอในท่ีประชุมพรรคให้พิจารณาลงมติให้

ใช้วิธีหาร 500 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ท่ีต้องการให้มี ส.ส.พึง

มี และในรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 

94 ก็ยังคงมี ส.ส.พึงมีอยู่ ดังน้ันการท่ีจะแก้ไข

กฎหมายแล้วจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง รวมท้ังการใช้

วิธีหารด้วย 500 น้ัน ถือว่าเป็นการสะท้อน

เจตนารมณ์ของประชาชนท่ีจะได้กำาหนดให้

แต่ละพรรคมี ส.ส.เท่าไหร่ในสภา ซ่ึงจะเป็นการ

สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าระบบ

คู่ขนานท่ีจะนำามาคำานวณแยกกัน

“จากท่ีได้คุยกับ ส.ส.ในพรรคประชา 

ธิปัตย์ หลายคนมีความเห็นเป็นไปในทาง

เดียวกัน และน่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ท่ี

ต้องการให้พรรคพิจารณาหารด้วย 500 และ

เรื่องน้ีคงจะต้องไปหารือและช้ีแจงพรรค เพื่อ

ลงมติว่าจะเอาแบบไหน” นายอัครเดชกล่าว

ท่ีโรงแรมเซ็นจูร่ี ปาร์ค กทม. นาย

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ ปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ “มองอนาคตประเทศไทย” ในโอกาส

ครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่า

ใน 2 ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองท่ีสำาคัญประเทศไทยจำาเป็นจะ
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