
อุมดีเซล2เดือนห่ันภาษี5บ./ลิตร

นายกฯส่ังสางปมพระฉาว

พศ.ฮ่ึมฟนอาญาหมอปลา

ธุรกิจการเมืองทําปชต.สะดุด

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานจัดงานพิธี “รําลึก 30 ป สดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม” ที่สวนสันติพร อนุสรณสถาน

พฤษภาประชาธรรม ทั้งนี้ นายชวนไดรวมเขียนขอความบนบอรดขนาดใหญภายในงานวา “ประเทศรุงเรือง เพ� อบานเมืองสุจริต”

บรรยากาศการเปดเรียนออนไซตเต็มรูปแบบวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2565 ภายใตมาตรการปองกันโควิด-19 อยางเขมงวด ที่ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขต

พระนคร

‘บ๊ิกตู’ช้ีมีฝายม่ันคงดูแล/พท.โอ‘อุงอ๊ิง’กระแสตอบรับดีมาก

             
|

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” โวยลั่นใครจะทํา

รัฐประหาร เตือนสติใหไปดูพฤติกรรมใน

อดีต บอกเร� องดึงเสื้อแดงกลับบาน หากเกิด

ความวุนวายฝายความมั่นคง-กฎหมายมีอยู 

“ชัยวุฒิ” เช� อคนสวนใหญไมเอาดวยวนลูป               

กลับไปเผาบานเผาเมือง “ชลน�าน” พลิ้ว

บอกไมใชคําวาคนเส้ือแดง  แคใหเขามารวม 

ครอบครัวเพ� อไทยรวมงานการเมือง ยังกั๊ก                                                        

ช� อ “แพทองธาร” น่ังแคนดิเดตนายกฯ สวน 

สอท.ไมกั๊กคาด 1 เดือนทาบ “สมคิด”

เม� อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พล.อ.  

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ 

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ถึงการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครผูวาราช 

การกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่มีการนําเร� อง

การรัฐประหารมาพูดปลุกกระแสวา เปน

เร� องของเขา ไมอยากจะเขาไปเกี่ยวของ อีก                        

ทั้งไมมีสวนเกี่ยวของกับการเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. แคมีเพียงสิทธิหนึ่งเสียงที่จะไปเลือก

เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พูดมา ถา

ใครพูดยอนเร� องเกาก็กลับไปดูเร� องเกาๆ มา

ดวยก็แลวกันวาไดทําอะไรกันไปแลวบางของ

แตละคน

เม� อถามวา ต้ังขอสังเกตหรือไมวาเพราะ

เหตุใดจึงหยิบยกเร� องการรัฐประหารมาพูด                                                       

ในชวงนี้ พล.อ.ประยุทธกลาววา ก็อยาไป                                                        

สนใจสิ พรอมยอนวา “แลวใครจะไปรัฐ 

ประหาร ใครจะทําละ ที่ผานมาเขาทํากัน                                                         

เม� อไหร ทําเพราะอะไร

ไทยโพสต • “นายกฯ” สั่ง “อนุชา-พศ.”                                                     

ติดตามใกลชิดวงการสงฆฉาว ขอฆราวาส

อยาทําใหเสียหาย ขณะท่ี “เส่ียแฮงค” ล่ัน

เอาผิดอาญาแผนดิน “หมอปลา” เบรก 

กมธ.ศาสนาฯ เสนอเพ่ิมโทษอาญาสงฆ-สีกา 

ชี้เร� องนี้ตองคุยในวงกวาง รับสถานการณ

หลายครั้งเหลืออด ขณะที่สายนักรองแจง                                                         

ความกองปราบฯ หลังทํารายพุทธศาสนา-                                                         

จิตใจคนไทย “พี่ศรี” ไมพลาดย� น ป.ป.ช. 

สอบ จนท.ที่เกี่ยวของ 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 17 พฤษ 

ภาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ถึงกรณีนายจีรพันธ เพชรขาว หรือหมอ

ปลา พรอมพวก กระทําการลบหลูใสความ

จนทําใหเกิดความเสียหายกับพระสงฆชั้น

ผูใหญวา ไดมีการสั่งการไปแลวผานนาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายก                                                       

รัฐมนตรี รวมทั้งสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ (พศ.) ไดไปติดตามและกําชับใน

เร� องเหลานี้ เพราะเร� องของการปกครอง

สงฆก็มีระเบียบของพระสงฆอยูเชนเดียว 

กัน เปนการบริหารของเจาคณะเขต เจา

คณะจังหวัด ซึ่งเร� องนี้ก็ตองเขาไปดูแลดวย

“สิ่งสําคัญก็คือคนของเราหรือประ 

ชาชนอยาไปทําใหทานเสียหาย แตถาหาก

ทานทําเสียหายของทานเองก็ตองชวยกัน

แจงมา เพ� อจะไดเขาไปตรวจสอบ

ราชดําเนิน • รําลึก 30 ป พฤษภา’35  

“ชวน” ชี้ “ธุรกิจการเมือง” ทําประชาธิป 

ไตยสะดุด ถูกยึดอํานาจเพราะพฤติกรรม

ของบุคคล ล่ันหลักท่ีดีคนท่ีดีตองไปดวยกัน 

“ชลน�าน” ซัดรัฐประหารเปนวงจรอุบาทว 

“อานันทยกประวัติศาสตร ใหคนรุนหลังใช                                                          

เปนบทเรียน หวังทุกฝายใชสติหันหนาเขา                                                            

หากัน มี รธน.ฉบับใหมที่เปน ปชต. เวที

เสวนาจวกกองทัพจองสืบทอดอํานาจ “โภคิน” 

แนะเขียน รธน.ใหรัฐประหารตองถูกลงโทษ 

“มารค” หนุนปลดล็อก 250 ส.ว.เลือกนายกฯ 

หวั่นซ้ํารอยเหตุการณพฤษภาทมิฬ

ชวงเชาวันที่ 17 พฤษภาคม ที่สวน

สันติพร อนุสรณสถานพฤษภาประชาธรรม 

ถ.ราชดําเนิน กรุงเทพฯ คณะกรรมการญาติ

วีรชนพฤษภา ’35 จัดงานพิธีรําลึก 30 ป                                                  

สดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม โดยมีตัวแทน

องคกรและหน�วยงานตางๆ มารวมพิธี มี

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปน

ประธาน 

นายชวนกลาวเปดงานตอนหนึ่งวา 

จากป 2535 จนถึงปจจุบัน ผานมา 30 ป

เกิดความเปลี่ยนแปลงมาก เวลาสวนใหญ

ก็เปนของประชาธิปไตย แมจะมีการยึดอํา 

นาจถึง 2 ครั้ง แตกวา 20 ปเปนเวลาของ

ประชาธิปไตย เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยน

ไป มีทั้งดีและราย และเกิดการสะดุดดวย

สิ่งที่ไมคาดคิด คือธุรกิจการเมือง เปนเหตุ                                                      

ผลหนึ่งที่ทําใหประชาธิปไตยสะดุด ดังนั้น                                                         

จึงไดขอสรุปวา ในรอบ 30 ป แมมีรัฐธรรม 

นูญที่วาดีอยางรัฐธรรมนูญป 40 แตในที่                                                   

สุดรัฐบาลก็ถูกยึดอํานาจ เพราะปญหาพฤติ 

กรรมบุคคล  

“ดังนั้นขอสรุปหนึ่งที่อยากเรียนคือ 

หลักที่ดี คนที่ดี 

ไทยโพสต • ครม.เคาะลดภาษีดีเซล 5 

บาทตอลิตร อุม 2 เดือน มีผล 21 พ.ค.- 20 

ก.ค.65 “บิ๊กตู” ชี้ยอมสูญ 2 หม� นลานสกัด

ตนทุนสินคาเพิ่ม สวนเบนซินชวยเฉพาะ

กลุมที่เดือดรอนจริงๆ จับตา “กบน.” ถก

ตรึงราคาน้ํามัน

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 17 พฤษ 

ภาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวภายหลัง                                                                

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่ประ 

ชุม ครม.ไดมีการพิจารณาขยายมาตรการ

ลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลและน้ํามัน

อ� นๆ ท่ีคลายกัน ซ่ึงจะส้ินสุดภายในวันท่ี 20 

พ.ค.นี้ โดยรอบใหมนี้จะลดลงประมาณ 5                                                        

บาทตอลิตร เริ่มตั้งแตวันที่ 21 พ.ค.-20                                         

ก.ค.2565 เปนเวลา 2 เดือน และจะ

พิจารณาครั้งละ 2 เดือน คาดวาจะกอให

เกิดผลกระทบตอรายไดของรัฐประมาณ 

20,000 ลานบาท ซึ่งวันนี้กองทุนน้ํามันจํา 

เปนตองใชเงินกู เพราะเดิมติดลบอยูแลว 

รวมแลวใชไปทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ลาน

บาท รวมกับครั้งนี้ดวย แตเปนความจําเปน

ที่ตองดูแลพี่นองประชาชนและภาคการ

ผลิตเพ� อบรรเทาความเดือดรอนใหไดมาก

ที่สุด เพ� อไมใหราคาขายปลีกน้ํามันดีเซล

ปรับตัวสูงขึ้นไปตามราคาน้ํามันดิบตลาด

โลก ซึ่งจะมีผลกระทบตอคาครองชีพของ

ประชาชน สินคาอุปโภคบริโภคจะปรับตาม

ตนทุนคาขนสง ทั้งนี้มีอีกหลายมาตรการที่

กําลังหารือรวมกันอีก

ผู้สื่อข่าวถามถึงราคาน้ํามันเบนซิน 

รัฐบาลจะมีมาตรการชวยเหลืออยางไรหรือ

ไม พล.อ.ประยุทธกลาววา เร� องของน้ํามัน

เบนซินจะพิจารณาใหเปนเฉพาะกลุมอยูแลว 

หากจะทําทั้งหมดทุกอยาง

กบฏตอตานรูปแบบของรัฐไทย

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดลดลงตอ

เน� อง ผูปวยรายใหม 3,893 ราย เสียชีวิต 

38 คน “บิ๊กตู” ปลื้มไทยรับเลือกเปนที่ตั้ง 

สนง.เลขาฯ ศูนยอาเซียนรับมือภาวะฉุกเฉิน

สาธารณสุข-โรคอุบัติใหม “สาธิต” ชี้หาก

สถานการณโควิดดีข้ึนตามเกณฑ ม่ันใจแผน

ประกาศโรคประจําถิ่นไมสะดุด

เม� อวันที่ 17 พ.ค. ศูนยบริหารสถาน                                                        

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 3,893 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

3,886 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ                                                           

บริการ 3,860 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 

26 ราย เรือนจํา 4 ราย เดินทางมาจาก

ตางประเทศ 3 ราย หายปวยเพิ่ม 7,323 

ราย อยูระหวางรักษา 63,337 ราย อาการ

หนัก 1,245 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 607 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย เปนชาย 21 ราย 

หญิง 17 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 28 ราย มี

โรคเรื้อรัง 8 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 2 

ราย 

โดยมียอดผูติดเชื้อสะสม 4,382,977 

ราย ยอดหายปวยสะสม 4,290,090 ราย 

ยอดผูเสียชีวิตสะสม 29,550 ราย 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  แรม  3  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พูดถึงบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ทุกคน

ล้วนนึกถึงเรื่องการท่องเที่ยวภาพชายหาด

ทอดยาวสุดลูกตา ความสวยงามที่ธรรมชาติ

สรรค์สร้าง แต่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข การเดินทางไปบาหลี คือ การ

ทำาภารกิจสุดโหด เมื่อต้องนำาทัพกระทรวง

สาธารณสุข ไปหารือ เพื่อให้ไทยได้บรรลุเป้า

หมายใหญ่ คือ การให้สยามประเทศ ได้ตั้ง

สำานักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้าน

การรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

และโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public 

Health Emergencies and Emerging Diseases: 

ACPHEED) 

ในวงการสาธารณสุข

อาเซียน นี่คือหน่วยงานใหม่ 

ซ่ึงเป็นท่ีหมายปองของหลายๆ ชาติ

ในภูมิภาคน้ี เพราะการได้ต้ังศูนย์

ดังกล่าว คือ เครื่องยืนยันว่า

ประเทศนั้น มีความสามารถ

ดี เ ยี่ ย ม ในกา รจั ด ก า รด้ า น

สาธารณสุข  โดยเฉพาะใน

สถานการณ์โควิด-19 ท่ียังระบาด 

ความมั่นคงด้านสุขภาพ ยิ่งมี

ความสำาคัญมากเป็นทวีคูณ 

การแข่งขัน เพื่อหาว่าชาติไหน 

เหมาะแก่การเป็นศูนย์กลาง

ของ ACPHEED ก็ยิ่งเข้มข้นมากๆ 2 ชาติ 

ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งกับไทยโดยตรงคือเวียดนาม 

และอินโดนีเซีย ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรี

สาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ 

และท่านรองฯ ได้เข้าร่วมประชุมก็มีการหารือ

เรื่องการตั้งศูนย์ข้างต้นในบรรยากาศที่

ดุเดือด 

เรื่องศูนย์ ACPHEED มีการหารือกันมา

อย่างเข้มข้นในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยัง

ไม่สามารถมีมติได้ว่าประเทศไหนควรได้รับ

เกียรติให้เป็นที่ตั้งของสำานักงานเลขาธิการฯ 

กระทั่งมาการประชุมรอบนี้ ที่มีการตกผลึก

ร่วมกัน และเลือกประเทศไทยในที่สุด ซึ่งการ

ประชุมในช่วงเช้าของวันที่ 14 มีการเสนอ

เรื่องนี้ เข้าไปในที่ประชุม และมีการพูดคุยกัน

เป็นวงกว้าง ในที่สุดวันเดียวกันในช่วงบ่าย 

ประเทศไทยก็ได้รับข่าวดี นายอนุทิน ถึงขั้น

เป่าปากโล่งใจ แล้วยกธงชาติไทย มาไว้บนหัว 

เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาได้ทำาเพื่อชาติบ้านเมือง

สำาเร็จแล้ว โดยนายอนุทิน ได้ โพสต์รูปทีมงาน

ที่ร่วมคณะไปประชุมครั้งนี้ พร้อมข้อความว่า 

Team Thailand in ASEAN Health 

Ministerial Meeting in Bali. และ Proud to 

work with Public Health team of Thailand. 

We have all we want out of this ASEAN 

Health Ministers meeting in Bali, Indonesia

#รักเธอประเทศไทย

แปลเป็นไทย ว่า 

“ทีมประเทศไทย ในการประชุมรัฐมนตรี

สาธารณสุขอาเซียน ที่บาหลี” 

“ภูมิ ใจที่ ได้ทำางานร่วมอยู่ ในที่

สาธารณสุขไทยเราบรรลุความประสงค์ 

‘อนุทิน’ ทำาภารกิจสุดโหดสำาเร็จ!

มติอาเซียนตั้ง ACPHEED ในไทย
ในทุกสิ่งที่เราต้องการ ในการประชุมรัฐมนตรี

สาธารณสุข ที่ บาหลี อินโดนีเซีย” 

ซ่ึงต่างก็ทราบดีว่า นายอนุทิน หมายถึง

การท่ีไทยได้ต้ังศูนย์ ACPHEED น่ีเอง เอาเข้าจริง 

ความสำาเร็จน้ีเกิดมาจากหลายส่ิงหลายอย่าง

ผสมกัน แต่ที่สำาคัญคือตลอด 3 ปีที่ ไทยต้อง

เผชิญกับโควิด-19 ประเทศไทยได้จัดการกับ

สถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ

ในระดับโลก เราเคยขึ้นเป็นอันดับ 1 ประเทศ

ที่ฟื้นตัวจากวิกฤตได้เร็วที่สุดในโลก สถาบัน

การศึกษาชั้นนำาของโลกอย่างจอห์น ฮอปกินส์ 

ยกให้ไทย เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีความ

เข้มแข็งมั่นคงด้านสุขภาพมากที่สุดในโลก 

สื่อนานาชาติ ยกให้ไทยมีความโดดเด่นใน

เรื่องของการจัดการภาวะระบาด  และในการ

ประชุมครั้งนี้ หลายชาติต่างก็ยกย่องไทย ว่า 

มีความยอดเย่ียมในเรื่องของระบบสาธารณสุข 

ถึงขั้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ 

ของสหรัฐฯ นายฮาเวียร์ บิเซียร์รา (Xavier 

Becerra) ได้เข้ามาขอบคุณที่ประเทศไทย 

เอาใจใส่พลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยในประเทศ 

และให้บริการวัคซีนอย่างครบถ้วน

นายอนุทิน ยกความดีความชอบเหล่านี้ 

ให้กับประชาชนทุกคน ไปจนถึงบุคลากรการแพทย์ 

และทุกคนท่ีทุ่มเทเสียสละ กระท่ังประเทศไทย 

สามารถก้าวข้ามวิกฤต โดยที่ไม่เจ็บช้ำามากนัก 

เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศเขากล่าวว่า 

“ไทยเรามีคนไทยเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุด

ของความสำาเร็จในการรับมือกับโควิด 

เรามีการดูแลซึ่งกันและกันผ่านเครือข่าย 

อสม. และมีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน

ในระดับที่สูงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ระบบ

หลักประกันสุขภาพของไทยก็เป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ทำาให้เรารับมือกับโรคระบาดต่างๆได้อย่าง

ทันท่วงที อีกทั้งการให้ความสำาคัญกับเรื่อง

สุขภาพของประชาชนโดยรัฐบาลนั้นเป็นไปใน

รูปแบบการใส่ใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชน

ปลอดภัยและมีสุขภาพดี เราจึงได้มีความพร้อม

ทางด้านการสาธารณสุขเป็นอันดับต้นๆ

ของโลก”

ความสำาคัญของการที่ ไทยได้ เป็น 

CENTER ของศูนย์จัดการสภาวะฉุกเฉินด้าน

สุขภาพของอาเซียน นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 

เลขานุการรมว.สาธารณสุขให้คำาอธิบายไว้ 

ดังนี้ 

“มันเป็นการยืนยันว่าประเทศไทย 

ยังได้รับความเชื่อมั่นด้านการจัดการระบบ

สุขภาพจากประเทศสมาชิกในภูมิภาค และ

ความเชื่อมั่นนี้มันไม่ ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

แต่เกิดจากการสั่งสมความสำาเร็จไป  จนมา

ในช่วงวิกฤติโควิด -19 ที่ ไทยสามารถรับมือ

ได้อย่างชาญฉลาด เราคือประเทศที่ WHO 

ยกให้เป็นต้นแบบในการรับมือกับโรค เรา

ไม่ปล่อยให้ยอดผู้ติดเช้ือพุ่งทะยานจนเกินรับไหว 

กลับกันเราเข้าใจธรรมชาติของโรค เราควบคุม

การระบาด โดยอนุญาตให้เศรษฐกิจยังเดินไป

ได้ด้วย 

ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันเราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของสุขภาพ

ประชาชน แต่งานของเรามุ่งเน้นสร้างอิมแพ็ก

ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องด้วย นายอนุทิน

ต้องการเห็นคนไทยกลับมามีชีวิตเป็นปกติ

มากที่สุด เราเจ็บกับโควิด-19 

มามากพอจนถึ ง เวลาต้อง

คืนชีพเศรษฐกิจไทยแล้ว”

ก า ร ไ ด้ ตั้ ง ศู น ย์  

ACPHEED จึงไม่ได้เป็นเพียง

เครื่องการันตีประสิทธิภาพ 

ด้านการดูแลสุขภาพคนในชาติ 

แต่มันยังเป็นเครื่องการันตี 

ที่ส่งไปถึงนานาชาติ ว่าไทย 

มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ ง 

ในเรื่องของระบบจัดการด้าน

สาธารณสุข ซ่ึง นับเป็นปัจจัยบวก 

ต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง โดย

เฉพาะในห้วงเวลาท่ีโลกยังบอบช้ำากับโควิด – 19 

ปัจจุบันชัดเจนว่ากระทรวงสาธารณสุข 

คือ หน่วยงานหนึ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และแก้ปัญหาปากท้อง เช่นที่ นายวัชรพงศ ์

กล่าวว่า “เราเจ็บกับโควิด-19 มามากพอ 

จนถึงเวลาต้องคืนชีพเศรษฐกิจไทยแล้ว” 

กับนายอนุทิน การเดินทางไปบาหลีคร้ังน้ี 

จึงไม่ใช่เรื่องของการพักผ่อน แต่มันคือเรื่อง

ของชาติบ้านเมือง และทุกคนท่ีไปล้วนแบกรับ

ความคาดหวังของทุกคนในประเทศที่อุตส่าห์

สู้อดทน จนไทยก้าวพ้นวิกฤตด้านสุขภาพ

ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี และมีผลงาน

ด้านสาธารณสุขน่าพอใจเป็นที่ยอมรับของ

ทั่วโลก นี่คือเครื่องยืนยันความเข้มแข็งของ

ระบบสุขภาพไทยที่นายอนุทินแบกไว้บนหลัง 

แล้วค่อยๆ นำามาโชว์ให้ชาติอาเซียนประจักษ์ 

ถึงความเหมาะสมที่ ไทยจะได้รับเลือกเป็น

ศูนย์กลางด้านการรับมือเหตุฉุกเฉินด้าน

สุขภาพ เพราะเรามีทั้งประสบการณ์และเรา

มีทั้งความสำาเร็จมาโชว์ให้เห็น 

สำาหรับนายอนุทินที่ ให้ความสำาคัญ

กับการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมไม้ ร่วมมือ ของ

พี่น้องคนไทย ในการฝ่าฟันปัญหาโควิด-19 

ซึ่งเป็นการชื่นชมที่แสดงออกผ่านคำาขอบคุณ 

ในทุกครั้งที่มีการถามถึงความสำาเร็จด้านการ

ควบคุมโรคของไทย ก็ชัดเจนว่า คำาว่า “ทีม

ไทยแลนด์” นั้น มิได้เพียงการเอ่ยอ้างถึงคณะ

ทำางานของกระทรวงคุณหมอ ที่ผลักดันจน

ไทยได้เป็นศูนย์กลางของ ACPHEED แต่ยัง

มีความหมายถึง “พ่ีน้องประชาชนคนไทยทุกคน”

ที่ทุ ่มเทเสียสละช่วยเหลือกันและกัน  นี่คือ 

ปัจจัยสำาคัญ ที่นายอนุทิน ยกเป็นผู้ที่อยู่เบื้อง

หลังความสำาเร็จด้านการสาธารณสุขของไทย 

ตัวจริง  

นายกฯ

และนำ�เข้�สู่กระบวนก�ร ซึ่งก็มีมห�เถร

สม�คมดแูลตรงนีอ้ยูแ่ลว้ พระกม็กี�รปกครอง

ของพระสงฆ์เช่นเดียวกัน” น�ยกรัฐมนตรี

กล่�ว

ขณะที่รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรีกล่�วถึงก�รแก้ไขปัญห�ข้อพิพ�ท

ระหว่�งฆร�ว�สกับพระสงฆ์ รวมทั้งก�รเรียก

ศรทัธ�คนืจ�กพทุธศ�สนกิชน ว�่ ใหส้ำ�นกัง�น

พระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ (พศ.)  ดำ�เนินก�ร

ในส่วนที่จำ�เป็น ซึ่งตนได้มีคำ�สั่งให้สำ�นักพุทธ 

แต่งตั้งคณะกรรมก�รขึ้นม�เพื่อดำ�เนินก�ร

ตั้งแต่ต้นที่เกิดปัญห�ขึ้นม�เพื่อตรวจสอบ แต่

ไม่ได้ให้ข่�วออกไป 

“อย่�ลืมว่�พระพุทธศ�สน�ของเร�มี

ม� 2,500 ปีแล้ว เพร�ะฉะนั้นในเรื่องก�ร

ผิดพระวินัย ทั้งในเรื่องป�ร�ชิกหรือสิ่งต่�งๆ 

พระพุทธเจ้�ทรงเห็นม�ตั้งแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ศ�สน�พุทธเร�มีม� 2,500 ปี คงไม่

ตอ้งไปพึง่ใครเพยีงคนใดคนหนึง่ทีม่�บอกว�่จะ

ม�บริห�รจัดก�รองค์กรพุทธ เร�มีพระสงฆ์ที่

เป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้�ดูแลม�โดย

ตลอด และอยู่ม�จนถึงทุกวันนี้ คงไม่ต้องไป

พึ่งพ�บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บอกว่�จะม�ทำ�

เพื่อศ�สน� และส่วนตัวผมคิดว่�ก�รกระทำ�

บ�งอย�่งมนัเหมอืนด ีแตอ่กีสิง่หนึง่ทำ�ใหผู้ค้น

มองผ�้เหลอืง มองศ�สน�ไปอกีอย�่งหนึง่ ท�่น

คิดว่�ท่�นทำ�ถูกแล้วหรือ ระยะย�วท่�นทำ�ไม่

ถูกแน่นอน เพร�ะท่�นมีจิตใจที่ ไม่ปกติอย่�ง

แน่นอน” น�ยอนุช�กล่�ว

เมื่อถ�มว่�จะมีก�รดำ�เนินก�รกับน�ย 

จรีพันธ์อย่�งไรบ้�ง เพื่อให้เป็นตัวอย่�งไม่ให้เกิด

ก�รกระทำ�ในลกัษณะนีอ้กี น�ยอนชุ�กล�่วว�่ 

ทุกอย่�งว่�ไปต�มกฎหม�ย อะไรที่ยอมไม่ได้

เป็นอ�ญ�แผ่นดินก็ต้องดำ�เนินก�รต�มที่นัก

กฎหม�ยกล่�วไว้ ซึ่งในส่วนของสำ�นักพุทธ  

ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดำ�เนินก�ร ไม่เช่นนั้น

จะเป็นก�รละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ ซึ่งต�มมติ

ของมห�เถรสม�คมได้มีก�รเข้�ไปดูแลพระ

สงฆแ์ละศ�สน�อยูแ่ลว้ โดยเฉพ�ะในเรื่องก�ร

กำ�กบัดแูลพระต�มลำ�ดบัชัน้ และอยูร่ะหว�่งที่

จะตัง้โทษในสว่นทีจ่ะเกดิขึน้แตล่ะลำ�ดบัชัน้ลง

ไปในก�รดูแลของพระใต้ก�รปกครอง 

ยืนยันว่�ไม่ ใช่ว่�สำ�นักพุทธ จะนิ่ง               

เฉย หล�ยอย่�งได้ทำ�ไปแล้ว แต่ต้องยอมรับ

ว่�เรื่องศ�สน�เป็นเรื่องละเอียดอ่อน บ�งครั้ง

คว�มเชื่อคว�มศรทัธ�ยงัคงมอียู่ในสงัคม บ�ง

ครัง้ใครไมเ่ชื่อไมศ่รทัธ�กข็ึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล 

แต่คว�มเชื่อคว�มศรัทธ�ที่ยังคงมีม�จ�ก

อดีต เป็นคำ�สั่งสอนของสมเด็จพระสัมม�สัม

พุทธเจ้�ก็มีม�ตั้งแต่อดีตก�ล ยกเว้นคนอวด

อุตริฯ เท่�นั้น ดังนั้นเร�จะไม่ปล่อยให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งที่บอกว่�จะเข้�ม�บริห�รจัดก�ร

พุทธศ�สน� มันไม่ถูก 

ผู้สื่อข่�วถ�มถึงกรณีกรรม�ธิก�รก�ร

ศ�สน� ศิลปะและวัฒนธรรม สภ�ผู้แทน

ร�ษฎร เสนอร่�งแก้ไขกฎหม�ยเกี่ยวกับพระ

สงฆ์ 4 ฉบับ ให้มีโทษอ�ญ�ทั้งพระสงฆ์และ

สีก�ที่ร่วมประพฤติผิด น�ยอนุช�กล่�วว่� 

เรื่องนี้ต้องมีก�รพูดคุยกันในวงกว้�ง ไม่ใช่แค่

ว่�จะอยู่เท่�นี้ อย่�งไรก็ต�ม ส่วนตัวไม่อย�ก

ให้มีก�รลงลึกลงไปเกี่ยวกับศ�สน�ของเร� 

ซึ่งไม่ใช่ว่�ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรม�ธิก�รฯ 

แต่ต้องมีก�รพูดคุยในวงกว้�ง ไม่ใช่คิดว่�จะ

แก้ไขแล้วทำ�ทันที เพร�ะยังมีอีกหล�ยเรื่อง

ที่ต้องพูดคุยกัน ไม่ใช่ว่�พอเกิดเรื่องแล้วต้อง

ตัดสินใจทันทีทันใด  

“บ�งครั้งเองผมต้องอดทนอดกลั้น ไม่

เป็นไร ใครว่�ใครกล่�วก็ต้องอดทนอดกลั้น 

เพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งเมื่อพูดออกไป

แล้วกล�ยเป็นประเด็นในเรื่องของศ�สน� ผม

เปน็ฆร�ว�สคนหนึง่ที่ไมอ่ย�กเหน็ศ�สน�ของ

เร�ที่เป็นเส�หลักสั่นคลอน ยอมรับว่�บ�ง

ครั้งผมเองก็เกือบจะเหลืออดหล�ยครั้ง” น�ย

อนุช�กล่�ว

ขณะที่ น�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ ประ 

ธ�นชมรมเครือข่�ยปกป้องช�ติ ศ�สน� พระ

มห�กษัตริย์ แห่งประเทศไทย กล่�วเห็นด้วย

กับรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่จะ

เดินหน้�เอ�ผิดต�มกฎหม�ย ห�กพบว่�หมอ

ปล�ทำ�ผิด ทั้งนี้ตนยังรับพฤติกรรมของหมอ

ปล�ไม่ได้ เพร�ะเป็นก�รกระทำ�ที่เกินไป จน

ทำ�ให้เกิดผลกระทบกับพระสงฆ์และวงก�ร

พระพุทธศ�สน� รวมถึงกระทบกับจิตใจของ

คนไทยอย่�งม�ก

น�ยเสกสกลยังระบุว่� ได้ประส�น

กับน�ยสนธิญ� สวัสดี ที่ปรึกษ� กมธ.ก�ร

กฎหม�ย ก�รยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 

สภ�ฯ เข้�แจ้งคว�ม และขอให้พนักง�น

สอบสวนกองบังคับก�รปร�บปร�มตรวจสอบ

ก�รกระทำ�ของหมอปล�และพวก  รวมถึงขอ

สนบัสนนุประช�ชนในจงัหวดัยโสธรทีเ่ข้�แจง้

คว�มเอ�ผดิหมอปล� ในขอ้ห�สร�้งพย�นหลกั

ฐ�นเท็จเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับโทษท�งอ�ญ�, 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร,์ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ และอั้งยี่

ซ่องโจรด้วย

“ในฐ�นะที่ผมมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นลูก

หล�นคนอีส�น ก�รแสดงอ�กัปกิริย�อ�ก�รที่

ไม่สุภ�พต่อหลวงปู่แสง ที่พี่น้องคนอีส�นและ

คนต่�งถิ่นให้คว�มเค�รพนับถือ จึงไม่เหม�ะ

สมอย่�งยิ่ง ผมจึงอย�กประณ�มหมอปล�

และพวก ที่มีพฤติกรรมไม่เค�รพพุทธศ�สน� 

ซึ่งคนแบบนี้ ไม่ควรมีที่ยืนในสังคม และขอให้

สังคมช่วยกันตรวจสอบคนแบบนี้ เพื่อที่จะห�

คนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัใหป้ร�กฏออกม�ให้ได ้เพร�ะ

เชื่อว่�ต้องมีบุคคลอื่นเข้�ม�เกี่ยวข้องเป็นคน

ให้ท้�ยชักใยอยู่เบื้องหลัง ต้องขย�ยผลเอ�ม�

ดำ�เนินคดีให้หมดทุกคน” น�ยเสกสกลกล่�ว

ต่อม�ที่กองบังคับก�รปร�บปร�ม 

(บก.ป.) น�ยสนธิญ�ได้เข้�ร้อง พล.ต.ต.มนตรี 

เทศขัน ผู้บังคับก�รกองปร�บปร�ม (ผบก.ป.) 

เพื่อแจ้งคว�มดำ�เนินคดีกับหมอปล�พร้อม

คณะ ที่บุกสำ�นักสงฆ์ดงสว่�งธรรม กระทำ�

ต่อหลวงปู่แสง ญ�ณวโร ผิด พ.ร.บ.สงฆ์และ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) น�ย

ศรีสุวรรณ จรรย� เลข�ธิก�รสม�คมองค์ก�ร

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำ�ร้องต่อ ป.ป.ช. 

เพื่อขอให้ ไต่สวนสอบสวนและเอ�ผิดน�ย

อำ�เภอป่�ติ้ว และ ผอ.สำ�นักพุทธ จ.ยโสธร 

กรณลีะเวน้ก�รปฏบิตัหิน�้ที ่ปลอ่ยใหห้มอปล�

และพวกพ�ทมีสื่อมวลชนบกุไปทีส่ำ�นกัสงฆด์ง

สว่�งธรรม อำ�เภอป่�ติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อ

กล่�วห�หลวงปู่แสง ญ�ณวโร อันมีคว�มผิด

ท�งอ�ญ�หล�ยม�ตร�.

ติดเชื้อ

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 16 พ.ค. 25,923 โดส 

ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำ�นวน 

135,697,195  โดส 

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�ก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 865 ร�ย, บุรีรัมย์ 198 

ร�ย, สุรินทร์ 160 ร�ย, ชลบุรี 139 ร�ย,  

อุบลร�ชธ�นี 132 ร�ย, ร้อยเอ็ด 118 ร�ย,  

สมุทรปร�ก�ร 110 ร�ย, มห�ส�รค�ม 95 

ร�ย, นนทบุรี 95 ร�ย และขอนแก่น 92 ร�ย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรฐัมนตรแีละ รมว.กล�โหม กล�่วถงึก�ร

ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กล�งด้�นก�รแพทย์

และส�ธ�รณสุขของโลกว่� ล่�สุดไทยได้รับ

เลือกให้เป็นที่ตั้งของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รของ

ศูนย์อ�เซียนด้�นก�รรับมือกับภ�วะฉุกเฉิน

ท�งส�ธ�รณสขุและโรคอบุตัใิหม ่ซึง่จะทำ�ก�ร

เปิดสำ�นักง�นในเดือน ส.ค.นี้ นอกจ�กนี้ 

องคก์�รอน�มยัโลก (WHO) ใหก้�รยอมรบัและ

ชื่นชมประเทศไทยทีส่�ม�รถรบัมอืสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 ได้ดีที่สุด ถือเป็นอัน

ดับต้นๆ ของโลก 

“เร�มีคว�มพร้อมที่ทั่วโลกยอมรับ เช่น 

บุคล�กรด้�นก�รแพทย์ที่มีคุณภ�พ มีคว�ม

เชี่ยวช�ญเฉพ�ะท�ง มีก�รใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีชั้นสูงในก�รให้บริก�รรักษ� เร�มี

โรงพย�บ�ลและศูนย์ก�รแพทย์ที่ ได้รับรอง

ม�ตรฐ�นระดับส�กลถึง 58 แห่ง ซึ่งมีจำ�นวน

ม�กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็น

อันดับ 4 ของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เร�น่�ภ�คภูมิใจ

ที่บุคล�กรท�งก�รแพทย์ของไทยไม่แพ้ใครใน

โลก” น�ยกฯ กล่�ว 

ด้�นน�ยส�ธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย

ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข (รมช.สธ.) กล่�ว

ถึงก�รเสนอคณะรัฐมนตรีประก�ศโควิด-19 

เป็นโรคประจำ�ถิ่นว่� เรื่องนี้ยังไม่นำ�พิจ�รณ�

เข้� ครม. ซึ่งขณะนี้สถ�นก�รณ์ผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆ และมีสัญญ�ณลดลง 

ทัง้ผูป้ว่ยปอดอกัเสบและผูเ้สยีชวีติ นอกจ�กนี้

ยงัตดิต�มขอ้มลูผูต้ดิเชือ้หลงัเดอืน เม.ย. ทีค่�ด

ว่�จะเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขลดลง ห�กเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้ 4-5 เกณฑ์ คืออัตร�ก�รเสียชีวิตต่ำ�กว่� 

0.01% แตข่ณะนีอ้ยูท่ีป่ระม�ณ 0.1% ถ�้เทยีบ

กบัอตัร�ก�รตดิเชือ้และก�รฉดีวคัซนี ถ�้อย�ก

ผ�่นเกณฑแ์ละตวัเลขลดลง แผนก�รประก�ศ

เป็นโรคประจำ�ถิ่นก็จะไม่สะดุด

“จะเสนอ ครม.ได้เมื่อไหร่ต้องดูที่ประ 

ชุม ศบค.อีกครั้ง และต้องติดต�มสถ�นก�รณ์

ก�รตดิเชือ้ในเก�หลเีหนอืประกอบดว้ย แตเ่ร�

ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน  และจ�กก�รสอบถ�ม

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ที่เดินท�งม�ไทย

เพื่อศกึษ�วจิยัตอ่สูก้บัโควดิ-19 ตนไดส้อบถ�ม

ไปว่�ถ้�มีก�รกล�ยพันธุ์เชื้อส�ยพันธุ์ ใหม่ใน

ไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ ก็ได้คำ�ตอบว่�ห�ก

มีก�รระบ�ดใหญ่ในพื้นที่วงกว้�งแล้วไม่ได้

รับก�รติดต�มหรือฉีดวัคซีน ซึ่งข้อนี้ก็คล้�ย

กับประเทศเก�หลีเหนือ ส่วนก�รกล�ยพันธุ์

ในไทยขณะนี้ยังไม่มีปัญห�อะไร” รมช.สธ.                                                          

กล่�ว.

ไทยโพสต ์• เมื่อวนัที ่17 พ.ค. พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม 

แถลงภ�ยหลังเป็นประธ�นประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) ว่� ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติ

ก�รด้�นผู้สูงอ�ยุระยะที่ 3 พ.ศ.2566-2580 

ซึ่งเป็นแผนระยะย�ว 15 ปี มีก�รปรับแผน 

และประเมินผลทุกระยะ 5 ปี เพื่อให้ผู้สูง

อ�ยุมีคุณภ�พที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง เป็น

พลังร่วมในก�รพัฒน�สังคม เพร�ะเข�เป็น

ผู้มีประสบก�รณ์ชีวิต มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�น

ต่�งๆ ยังมีคุณค่�ต่อสังคมไทย ฉะนั้นต้อง

ดูแลเข�ให้ใช้ชีวิตอย่�งดีมีคุณภ�พในทุกมิติ 

มีศักดิ์ศรี ช่วยเหลือตัวเองได้ มีร�ยได้เพียง

พอ เพื่อเป็นก�รรองรับสังคมสูงวัยในเชิง

รุก ซึ่งจะเห็นว่�คนเร�มีอ�ยุยืนม�กยิ่งขึ้น 

สถิติก�รแต่งง�นลดลง ก�รมีบุตรลดลง ดู

ได้จ�กยอดนักเรียนที่เข้�เรียนในชั้นอนุบ�ล

มีจำ�นวนน้อยลง

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� วันนี้เร�จะ                                                            

เข้�สู่สังคมผู้สูงวัย เร�ต้องทำ�แผนปฏิบัติ

ก�รที่กำ�หนดให้คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่ง                                                                                                  

ช�ติ กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ ภ�คเอกชน ภ�ค

ประช�สังคม ดำ�เนินต�มแผนยุทธศ�สตร์

อย่�งบูรณก�ร ซึ่งมี 4 แผนย่อย 1.เตรียม 

คว�มพร้อมประช�กรก่อนวัยสูงอ�ยุ เช่น                                                

ก�รดูแลสุขภ�พ เงินออมชร�ภ�พ 2.ก�รยก    

ระดับคุณภ�พชีวิต เสริมทักษะอ�ชีพ เข้�

ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ รับรู้ข่�วส�รสำ�คัญ 

3.ก�รปฏริปูกฎหม�ยระบบบรหิ�ร และ 4.เพิม่ 

ศักยภ�พก�รวิจัยและก�รบริห�รเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย 

“เร�ต้องเชื่อมโยงฐ�นะข้อมูลผู้สูงอ�ยุ

จ�กทุกหน่วยง�นเข้�ด้วยกัน เพื่อกำ�หนด

นโยบ�ย ออกแบบปฏิบัติก�รต่�งๆ ดึงคว�ม

รว่มมอืจ�กทกุภ�คสว่น โดยเฉพ�ะบทบ�ทจ�ก

ชุมชน” น�ยกฯ กล่�ว.

ครม.ไฟเขียวแผนรองรับผู้สูงอายุ

ไทยโพสต์ • ที่ศ�ลฎีก�แผนกคดีอ�ญ�

ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง วันที่ 

17 พ.ค. ศ�ลนัดตรวจพย�นหลักฐ�นใน

คดีที่อัยก�รสูงสุดเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องน�ย

วิรัช รัตนเศรษฐ อดีตประธ�นวิปรัฐบ�ล 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคพลังประช�รัฐ กับ

พวก รวม 89 คน เป็นจำ�เลยในคว�มผิด

ฐ�นร่วมกันกระทำ�ผิดต�ม พ.ร.บ.ว่�ด้วย

คว�มผิดเกี่ยวกับก�รเสนอร�ค�ต่อหน่วย

ง�นของรัฐ พ.ศ.2542 ม�ตร� 10, 11, 

12, 13, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว�่ด้วย

ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต พ.ศ.

2542 ม�ตร� 123/1 และประมวลกฎหม�ย

อ�ญ� ม�ตร� 151, 157, 162, 264, 265, 

268, 83, 86, 91 กรณีทุจริตสน�มฟุตซอล

โรงเรียนในจังหวัดนครร�ชสีม�

โดยศ�ลพิ เคร�ะห์แล้ว เห็นควร

กำ �หนดพย�นโจทก์ต�มที่ โ จทก์ เสนอ 

ประกอบด้วยพย�นเอกส�ร 1,994 แผ่น 

พย�นวัตถุ 67 อันดับ ส่วนจำ�เลยยังตรวจ

หลักฐ�นไม่เสร็จสิ้น ให้นัดตรวจพย�น

จำ�เลยวันที่ 14 มิ.ย. และ 12 ก.ค.65 เวล� 

09.30 น. เเละกำ�หนดนัดไต่สวนพย�นโจทก์

วันที่ 9 ส.ค.65-22 ธ.ค.66

ไต่สวนพยาน‘วิรัช’ทุจริตฟุตซอล9ส.ค.
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3บทความ-ในประเทศ

‘มงคลบ้าน-มงคลเมือง’

ฬา” น่ี........

เป็นดัชนีวัด “คุณภาพประเทศ” อย่างหน่ึง

น่ังๆ นอนๆ ดูถ่ายทอดสดแข่งขัน “ซีเกมส์” ท่ีเวียดนาม 

ต้องบอกว่า

“นักกีฬา” ในความเป็น “ทีมชาติไทย” ท่ีไปแข่งขัน แต่ละคน มี

พัฒนาการดีข้ึนมากแทบทุกด้าน

ต้องยกย่อง ชมเชย ท้ังสมาคม ผู้ฝึกสอน และตัวนักกีฬาเอง 

พวกคุณทุกคน “เย่ียม”

สมชาติ สมศักด๋์ิศรี “แพ้-ชนะ” เป็นเรื่องแข่งขัน การทำาหน้าท่ีเป็น

ตัวแทนประเทศ มุ่งสรรค์สร้างมิตรภาพในมวลหมู่มิตรอาเซียน เป่ียมด้วย

สปิริต 

น่ันมีค่าและสำาคัญเหนือกว่าเหรียญเป็นไหนๆ!

สมภาค-สมภูมิ “ไตรรงค์” บนหน้าอก ไปไหนๆ ใครก็ซูฮก ยกน้ิว

โป้งให้ 

พวกคุณ คือ นักกีฬาอัปเกรด “แบรนด์ไทย”

ด้านพัฒนาการ “คุณภาพประเทศ” สู่ระดับ worldwide  แล้วรู้ม้ัย!?

พูดถึงประเทศ ก็อยากบอกทุกคนว่า....

การเมืองเรื่องสี-เรื่องปลุกระดมแยกข้าง-แบ่งฝ่าย เจตนาแตก

ประเทศไทยเป็นแบงก์ย่อยไปแบ่งกัน น้ัน 

จบได้แล้วล่ะ!

หลายๆ คน โดยเฉพาะคนท่ีอยากเป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่ ยังไม่

เข็ด ไม่หลาบจำาอีกหรือ?

 กับประสบการณ์ “ถูกเขาหลอกใช้” เป็นบันไดรองตีนให้เขาเข้าไป 

“กินบ้าน-โกงเมือง” น่ันน่ะ

เมื่อเขา “ได้อำานาจ” เขาก็ถีบบันไดท้ิง!

หลายๆ คนอย่างรัฐมนตรีบุญทรง รัฐมนตรีภูมิ และข้าราชการ 

ท่ีนอนอยู่ในคุกขณะน้ี

น่ันคือตัวอย่าง “รางวัล” ท่ีจะได้รับจากครอบครัวใหญ่ หลังจากรับ

ใช้เขาด้วยภักดี!

ตอนหลอกใช้ ก็นับญาติ

ตอนหมดประโยชน์จะใช้ ...“มึง มันพวกไพร่ จะมาตามกูทำาไม ไปกิน

อยู่ใต้ถุนน่ันไป๊ กูจะพาลูก พานายหญิงตะป้ิงทองไปกินเหลา”

เขาเลือก “ติดปลอกคอหมา” เป็นบางตัวไว้เห่าตามท่ีเขาจะกระตุก

โซ่ส่งสัญญาณหรอก

น้ำาข้าวของเขา มีไว้เฉพาะหมาบางตัวในครอบครัวเท่าน้ัน บทเรียน

ก็มีแล้ว ประสบการณ์ก็ผ่านกันมาแล้ว ถ้ายังไม่เข็ด อยากเป็นหมาไพร่พาส

ช้ันอย่างบางตัวน่้ัน...ก็เชิญ

รอยซ้ำาประวัติศาสตร์น้ัน มันไม่ได้สร้างเอง 

“เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด” มกุฎราช

กุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุฯ ประมาณ

เดือนมิถุนายนน้ี

นับเป็นข่าวดีอีกคร้ังในรอบกว่า ๓๐ ปี.......

หลังจากท่ี “เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด” มกุฎ

ราชกุมาร ทรงเชิญนายกฯ ประยุทธ์และคณะไปเยือนซาอุฯ ฟ้ืนความสัมพันธ์ 

“ซาอุฯ-ไทย” กลับมา เมื่อปลายเดือนมกรา ๖๕

ไม่เพียงไทยเท่าน้ัน ท่ีกระตือรือร้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทุกด้านกับ

ซาอุฯ ให้คืบหน้าเห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ซาอุฯ ก็กระตือรือร้น บนความจริงใจในสัมพันธภาพระหว่างประเทศท้ัง

สองท่ีคืนกลับ ไม่ย่ิงหย่อนกัน

ข้อตกลงร่วมกันทุกข้อ “เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน  บิน อับดุลอะซีซ 

อัลซะอูด” มกุฎราชกุมาร ทรงกำาหนดกรอบเวลาท่ีต้องคืบหน้าเห็นผลเป็นราย

วัน-รายเดือนเลยทีเดียว!

การไปของรัฐมนตรีดอนคร้ังน้ี นำาพ่อค้า-นักธุรกิจภาคเอกชนไปด้วย 

“สน่ัน อังอุบลกุล” ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย หัวหน้าคณะ

สภาหอการค้าไทย ได้ทำาบันทึกความเข้าใจกับสภาหอการค้า

ซาอุดีอาระเบียหลายด้าน

พูดถึง MOU หรือบันทึกความเข้าใจกันน้ัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตาม

มรรยาท แต่กับซาอุฯ ด้วยความจริงใจของเขา MOU ไม่ใช่แค่ฉากมรรยาท 

หากแต่ “ต้องเกิดข้ึนจริง” ตามน้ัน!

ในการพบปะของกลุ่มพ่อค้า-นักธุรกิจไทย-ซาอุฯ เต็มไปด้วยความจริงใจ

ท่ีจับต้องสัมผัสได้ ถึงข้ึนนายสน่ันออกปากว่า.........

“ผลการ Business Matching โดยภาพรวมได้มีการหารือถึงโอกาสต่างๆ 

ซ่ึงขณะน้ี เศรษฐกิจของซาอุฯ ขยายตัวได้ดีมาก ไตรมาสท่ี ๑ มี GDP เติบโต

สูงถึง  ๙.๖% 

-ด้านอาหารและผลไม้ ท่ีทางซาอุฯ สนใจมากๆ ทุเรียนมีโอกาสส่งออก

มาท่ีน่ี

-ด้านวัสดุก่อสร้าง สอดคล้องกับทางซาอุฯ ท่ีมีแผนการขยายเมือง ซ่ึง

เรามีโอกาสส่งออก

-กลุ่มยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางซาอุฯ สนใจจะไปดูโรงงานท่ีไทย 

-การท่องเท่ียว ซาอุฯ สนใจท่ีจะ Connect กับไทย  ซ่ึงซาอุฯ ต้ังเป้าท้าทาย

มาก ปัจจุบัน มีนักท่องเท่ียว ๒๐ ล้านคน จะเพ่ิมให้ถึง ๑๐๐ ล้านคน ในปี ๒๐๓๐

ดังน้ัน ซาอุฯ จึงต้องการเชื่อมและแลกเปล่ียนความรู้กับไทย รวมถึง

กลุ่มโรงพยาบาล Medical และ Welness ของไทย เขาสนใจท่ีจะเดินทางไป

ประเทศไทย เพื่อไปใช้บริการและเรียนรู้ระหว่างกัน 

‘ความสำาเร็จจากเดินทางมาคร้ังน้ี คงสามารถต่อยอดได้อีกเยอะมาก ซ่ึง

ภาคเอกชนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า 

เกินความคาดหวังและประทับใจมากๆ’ 

หลังจากการร้ือฟ้ืนความสัมพันธ์ของท้ังสองประเทศ ซ่ึงภาครัฐและ

เอกชนของท้ังสองฝ่าย มีความกระตือรือร้น และมีความจริงใจ ต้ังใจท่ีจะ

ทำาให้เกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วท่ีสุด”

น่ีผมเก็บจากข่าวสำานักโน้น-น้ีมาผสมผเสเล่าให้ฟัง ซ่ึงรายละเอียด

ต่างๆ ยังมีอีกมาก 

แต่เท่าน้ีก็เป็นนิมิตหมายท่ีดีในด้านสัมพันธ์และความร่วมมือของท้ัง

สองประเทศสู่อนาคตมากแล้ว

ท่ีผมม่ันใจเช่นน้ี เพราะ........

ซาอุฯ “พูดคำาไหน” แล้ว ต้องเป็นไป “ตามคำาน่้ัน”

เห็นชัดจากความคืบหน้าในสัมพันธ์ น่ี...แค่ก่ีเดือนท่ีนายกฯ ไปเยือน

ซาอุฯ จากกุมภา-เมษา แค่ ๓ เดือนเท่าน้ัน

ทุกอย่างท่ีซาอุฯ รับปาก เป๊ะ..เป๊ะ!

เปิดสายการบิน ขนนักท่องเท่ียวมา พ่อค้า-นักธุรกิจการลงทุนมา 

และท่ีนายกฯ ทูลเชิญ “เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน  บิน อับดุลอะซีซ 

อัลซะอูด” มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมซาอุฯ เสด็จมาเยือนไทย

เดือนหน้า “มิถุนา” ท่ีจะถึง ก็จะเสด็จมาเยือนไทยเป็นทางการแล้ว!

“นายดามพ์ บุญธรรม” อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ

แอฟริกา แถลงการเยือนซาอุฯ ของรัฐมนตรีดอน ระหว่าง ๑๕-๑๙ พฤษภาว่า 

“ระหว่างการเยือน นายดอนจะเข้าพบรัฐมนตรีของซาอุฯ ๒ 

กระทรวง ประกอบด้วย ‘เจ้าชายฟัยศ็อล บิน ฟัรฮาน อัลซะอูด’ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

‘นายคาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิฮ์’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ลงทุน 

และอีก ๒ กระทรวง ท่ีรอการยืนยันเข้าพบคือ ‘นายอาเหม็ด อคีล 

อัล คาติบ’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว และ

‘เจ้าชายอับดุลลาซิส บิน ซัลมาน อัล ซะอูด’ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน 

ท้ังยังจะเข้าร่วมงาน Saudi-Thai Investment  Forum เพื่อให้ภาค

เอกชนท้ังสองฝ่ายได้หารือและจับคู่ธุรกิจกัน และร่วมเปิดงาน Thailand Halal 

Food Festival  2022 เพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยเฉพาะอาหารไทย

ในซาอุฯ ด้วย”

ครับ.....

เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองด้านขาวดี-ข่าวมงคล ก็อยากนำามาบอก

กล่าวให้ทราบกัน ในฐานะเราทุกคนเป็นเจ้าบ้าน จะได้เตรียมต้อนรับแขก

บ้าน-แขกเมืองกัน.

มนุษย์โง่ ท่ี “โง่ซ้ำาซาก” ตะหาก สร้างประวัติศาสตร์ซ้ำารอยข้ึนเอง!

วงการกีฬาไทยเขายังพัฒนาคุณภาพไปไกล แล้วพวกเราในวงการ

การเมืองจะนำาประเทศถอยหลังด้วยง่ังซ้ำาซาก มันน่าสมเพชนัก

ก็ฝากให้คิด ไม่ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้า ก็ไม่เป็นไร

ขอเพียงอย่าเกาะเหตุการณ์เก่าๆ ในอดีตเป็นเทศกาลหากิน ทำาจัญไรซ้ำา

กับบ้านเมือง แค่น่้ัน ก็นับว่าสร้างคุณกับประเทศแล้ว!

ประเทศไทยนับจากน้ี........

พวกเราเตรียมตัวเถอะ จะมีแขกบ้าน-แขกเมือง รวมถึงนักท่องเท่ียวเข้า

มากัน ชนิดหัวบันไดไม่แห้ง

เป็นโอกาสของคนรู้จักทำามาหากิน ต้ังแต่การค้าการขายข้างทาง-ริมถนน 

ของระดับคนรากหญ้า ไปจนถึงห้าง สรรพสินค้า ของคนระดับยอดยางน่ันเลย

สินค้าส่งออก ตลาดจะขยาย โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร อาหาร

สด-อาหารแห้ง-อาหารสำาเร็จรูป กระท่ังเพชร นิล จินดา มีเท่าไหร่ จะไม่พอขาย

ข้อสำาคัญของคนไทย อะไรท่ีขายดี มักจะปลอมปน ก็อย่าทำาอย่างน้ัน ได้

หน-สองหน แต่ทำาลายแบรนด์ไทย ไม่คุ้ม

โลกเขาวุ่นเรื่องสงคราม......

ไทยเรา “ประเทศเล็ก” ไม่วุ่นกับเขา สงครามไม่ยุ่ง มุ่งแต่ค้าขาย ขยาย

สัมพันธ์ไปท่้ังเหนือ-ใต้-ออก-ตก

น่ี เห็นนายกฯ เพ่ิงกลับจากไปประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ท่ีวอชิงตัน 

รัฐมนตรีต่างประเทศ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” เสร็จจากวอชิงตัน แยกจาก

คณะนายกฯ บินไปซาอุดีอาระเบียเป็นทางการ 

เพื่อเข้าหารือกับ “Prince Faisal bin  Farhan Al Saud” รัฐมนตรีต่าง

ประเทศซาอุฯ ถึงเรื่องเตรียมการ 

การเสด็จฯ เยือนไทย ของ.....

นอาทิตย์ท่ี 22 พ.ค. ขอคนกรุงเทพฯ จำาให้ข้ึนใจ ออกจาก

บ้านไปเข้าคูหา “เลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” 

กำาหนดชะตาชีวิตเมืองหลวงด้วยมือเรา ปัญหาน้ำาท่วม 

รถติด รถไฟฟ้าเสีย ทางเท้าน้ำากระฉอก ฝุ่นพิษ จะได้รับการ

จัดการดีเพียงใด อยู่ท่ีปากกาของชาวกรุง

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่อยู่ในกระแสและได้รับการ

กล่าวขานมากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้าย 3-4 วันนี้ มีทั้ง ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เบอร์ 6, สกลธี                                                                            

ภัททิยกุล เบอร์ 3 และสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ 4

สำาหรับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ เจ๊ปู-

ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์เลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.และ ส.ก. บอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ระดม

ไพร่พลของพรรคทุกภาคส่วน ร่วมพลังดัน “เอ้” สุชัชวีร์ เป็น

ผู้ว่าฯ กทม. สานฝันผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต 50 คนได้เดินเข้า

สู่สภากรุงเทพฯ

เธอย้ำาว่า ตลอดการหา

เสียงที่ผ่านมา มั่นใจนโยบาย

และแนวทางบริหารจัดการที่

เสนอนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง

ที่เป็นไปได้ และเหมาะสมกับ

สภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

รวมทั้งเป็นนโยบายที่สามารถ

เข้าถึงทุกกลุ่มคน ด้วยนโยบาย 

เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมือง

สวัสดิการที่ทันสมัย ต้นแบบ

ของอาเซียน

“ประชาธิปัตย์พร้อมให้

คำามั่นกับชาวกรุงเทพฯ ได้อย่าง

แน่นอนว่า หาก เอ้ สุชัชวีร์ และผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต 50 

คน ได้รับความไว้วางใจให้ทำาหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จะ

ไม่ทำาให้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ ผิดหวัง เพราะไม่เพียงแต่ผู้ได้รับ

เลือกตั้งทุกคนจะเร่งทำางาน โดยยึดมั่นในแนวทาง นโยบายที่

ประกาศไว้เท่านั้น แต่พรรคจะเข้ามาสนับสนุนให้การทำางาน

ของ กทม.เป็นไปด้วยความราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ชาวกรุงเทพฯ ตลอดไป”

 ในฐานะเป็นรอง ผอ.ศูนย์เลือกตั้งฯ ปู ดรุณวรรณ ฝาก

บอกว่า นอกจากกิจกรรมปราศรัยใหญ่ในวันพุธที่ 18 พ.ค. ที่

เขตบางขุนเทียน และปราศรัยปิดท้ายในวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.แล้ว 

ช่วงเช้าวันที่ 18 พ.ค.จะมีการปล่อยขบวนรถแห่หาเสียง

ของสาขาพรรคจากทั่วประเทศที่มารวมตัวกันกระจายไปทั่ว

กรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์หาเสียงให้ เอ้ สุชัชวีร์ และผู้สมัคร 

ส.ก.ทั้ง 50 เขตอีกด้วย

อืม ทำาให้เต็มกำาลัง ส่วนผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร 

ก็รอดูวันอาทิตย์นี้รู้กัน.

มินน่ีเม้าธ์

ปชป.ให้คำามั่น

วั

ดรุณวรรณ 

ชาญพิพัฒนชัย

“กี

พปชร.ซื้อใจ

แบ่งเสียง‘สก.’

หนุน‘สกลธี’

สกัดอิทธิพลมืดป่วนโค้งสุดท้าย

‘ชัชชาติ’ พร้อมทำางานกับ ส.ก.ทุกกลุ่ม 

กรุงเทพฯ • นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ในนามอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำางานร่วมกับ ส.ก.จาก

กลุ่มท่ีเป็นคู่แข่งในการเลือกต้ังว่า สภา กทม.ไม่มีการแบ่ง

เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล และไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้

วางใจหรือถอดถอนผู้ว่าฯ ได้ ถึงแม้ผู้ว่าฯ จะส่ง ส.ก.ก็

ไม่มีอะไรรับรองว่าจะได้เสียงเกินคร่ึง ดังน้ันผู้ว่าฯ ต้อง

ทำางานร่วมกับ ส.ก. ทุกคนให้ได้ ซ่ึงถือเป็นข้อดีของการลง

สมัครในนามอิสระ เพราะทำาให้ประสานงานกับ ส.ก.ทุก

พรรคได้ง่าย ท่ีผ่านมา ผู้ว่าฯ หลายคนท่ีลงอิสระ หรือไม่มี 

ส.ก.เป็นเสียงข้างมากในสภา กทม.ก็ทำางานได้ไม่มีปัญหา 

‘อัศวิน’ ส่งโปสต์การ์ด 6 ความในใจถึงคนกรุง 

พระนคร • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครรับเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 6 นำาทีมงานลงพ้ืนท่ีหาเสียง

กับข้าราชการ กทม. ท่ีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

เสาชิงช้า โดยมีการแจกโปสต์การ์ดเขียนด้วยลายมือ 

ระบุว่า “6 ความในใจ ท่ีผมอยากบอกคนกรุงเทพฯ 

1.ขอให้ได้คนท่ี เข้าใจ กรุงเทพฯ จริงๆ มาเป็นผู้ว่าฯ 

2.เขาต้องเป็นคนท่ี ลงมือทำาจริง 3.ขอให้เขา ไม่ย่อท้อ 

แม้บางเรื่องต้องใช้เวลา 4.เป็นท่ีพ่ึง และพาทุกคนฟันฝ่า

ในห้วงเวลาวิกฤต 5.ขอให้เขา เปิดใจรับฟัง คนทุกกลุ่ม

ทุกวัย 6.เพื่อทำาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความหวังและ

โอกาส เป็นบ้านท่ี สงบสุข ของเรา” 

อยากได้ ‘หญิงหน่อย’ นายกฯ เลือก ‘ศิธา’ 

บางกอกน้อย • พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรค และทีมผู้สมัคร ส.ก.ไทย

สร้างไทยฝ่ังธนบุรี จัดทัพคาราวานสร้างกรุงเทพฯ เคลื่อน

ขบวนไปตามถนน ชุมชน และตลาด โดยนายสุธา ชันแสง 

ประธานคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ีภาค กทม. กล่าวว่า 

ม่ันใจว่าคนกรุงเทพฯ อยากเห็นการเปล่ียนแปลง เปล่ียน

รัฐบาล และอยากเห็นสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรี ดังน้ัน

พ่ีน้องประชาชนต้องเลือก น.ต.ศิธา ทิวารี หมายเลข 11 

เป็นผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ไทยสร้างไทยยกทีม

‘ผู้การแต้ม’ นำาผู้สมัคร สก.พญาไทข้ึนรถแห่ 

ประชาธิปัตย์ • พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้อำานวย

การศูนย์เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์ 

และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองผู้อำานวยการ

ศูนย์เลือกต้ังฯ นำาทีม “วิน-เมธวิน อังคทะวานิช” ผู้สมัคร 

ส.ก. เขตพญาไท เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ ลงพ้ืนท่ี

พบปะพ่ีน้องประชาชนเขตพญาไทช่วงโค้งสุดท้าย อ้อน

ขอคะแนนให้โอกาสคนรุ่นใหม่เคลื่อนนโยบายเปล่ียน

กรุงเทพฯ พร้อมเชื่อม่ันว่าจะเป็นอีกหน่ึงเขตท่ีได้รับ

ชัยชนะในการเลือกต้ังคร้ังน้ี

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า 

ขอให้ได้กลับมาทำางานที่ศาลาว่าการ กทม.อีกครั้ง

พลังประชารัฐ • มีรายงานข่าว

จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

แจ้งถึงความเคลื่อนของผู้สมัคร 

ส.ก.ในช่วงโค้งสุดท้ายของการ

หาเสียง ซ่ึงพรรคส่งผู้สมัครครบ 

50 เขต โดยไม่ได้ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.ในนามพรรคน้ัน ช่วงท่ีผ่าน

มา ผู้ใหญ่ของพรรคให้อิสระผู้

สมัคร ส.ก.จะสนับสนุนแคนดิเดต

ผู้ว่าฯ กทม.คนใดก็ได้ แต่ในระยะ

หลังมาน้ีบรรดาผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ในพรรคต่างพูดคุยกันอย่าง

กว้างขวาง ถึงกระแสข่าวท่ีว่า 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ ส่งสัญญาณให้ผู้

สมัคร ส.ก.ของพรรคสนับสนุน 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 6 ทำาให้

ผู้สมัคร ส.ก.หลายคนอึดอัดใจ 

เนื่องจาก พล.ต.อ.อัศวินมีผู้สมัคร 

ส.ก.กลุ่มรักษ์กรุงเทพ คอยให้การ

สนับสนุนซ่ึงกันและกันอยู่แล้ว 

การท่ีผู้สมัคร ส.ก.พปชร.จะหัน

ไปสนับสนุนน้ัน ก็เท่ากับว่าต้อง

ไปช่วยคู่แข่งของตัวเอง

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า 

เบื้องต้นผู้สมัคร ส.ก.พปชร. 

จำานวน 27 คนตัดสินใจเลือกที่

จะไม่สนับสนุน พล.ต.อ.อัศวิน 

โดยจะให้การสนับสนุนนายสกล

ธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ในนามอิสระ หมายเลข 3 แทน 

เนื่องจากหลายคนมีความคุ้น

เคยกันมาตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่

เมื่อปี 2562 และเมื่อพิจารณา

จากเสียงตอบรับในพื้นที่แล้ว 

กระแสของนายสกลธีมีโอกาสที่

จะส่งให้ผู้สมัคร ส.ก.ของ พปชร.                                                      

ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

มากกว่า พล.ต.อ.อัศวิน ที่ช่วง

การหาเสียงถูกวิพากษ์วิจารณ์

เชิงลบมาตลอด

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้ง

ว่า ในวันที่ 18 พ.ค.นี้ ผู้สมัคร 

ส.ก.พปชร.ที่ตัดสินใจสนับสนุน

นายสกลธีจะมาร่วมกิจกรรมกับ

นายสกลธี โดยเป็นการเปิดตัว

สนับสนุนอย่างเป็นทางการ แต่

อาจมาไม่ครบทั้ง 27 คน.

ไทยโพสต์ • ตำารวจเตรียมพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.-นายกพัทยา และเลือกตั้งซ่อมราชบุรี ป้องปรามช่วงโค้ง

สุดท้ายผู้มีอิทธิพลใช้วิธีผิดกฎหมายสร้างความไม่สงบ

เมื่อวันท่ี 17 พ.ค.65 ท่ี

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการ

ประชุมเตรียมความพร้อมการ

รักษาความปลอดภัยและความ

สงบเรียบร้อยการจัดการเลือก

ต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, 

นายกเมืองพัทยา, สมาชิกสภา

เมืองพัทยา และสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วย

งานในสังกัดสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.สราวุฒิ 

การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ 

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง 

จตช.เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว

ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร.มอบหมายให้ตนรับ

ผิดชอบในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย โดยวันนี้เป็นการ

ประชุมเตรียมความพร้อม

การรักษาความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบร้อยการจัดการ

เลือกตั้ง ซึ่ง ตร.จะติดตาม

สถานการณ์ด้านการข่าวและ

เฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มที่อาจ

เข้ามาก่อเหตุความรุนแรง และ

ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

ในพื้นที่มิ ให้ เกิดเหตุการณ์

กระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัคร 

หรือเหตุประทุษร้ายต่างๆ หรือ

การกระทำาผิดกฎหมายต่างๆ 

โดยมีการระดมกวาดล้ าง

อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัด

ที่มีการเลือกตั้งและจังหวัด

ข้างเคียง ช่วงวันที่ 9-15 พ.ค.

65 จับกุมผู้ต้องหาได้ 87 ราย 

ยึดอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 43 

กระบอก อาวุธปืนมีทะเบียน 

10 กระบอก ระเบิดปิงปอง 3 

ลูก เครื่องกระสุนปืน 65 นัด

ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการป้อง

ปรามไม่ให้นำาไปก่อเหตุในช่วง

การเลือกต้ัง ตร.ได้จัดชุดเฉพาะ

กิจออกตรวจตราป้องกันมิให้มี

การกระทำาความผิดช่วงโค้ง

สุดท้าย เช่น การทำาลายป้ายผู้

สมัครรับเลือกต้ัง, การซ้ือสิทธ์ิขาย

เสียง เป็นต้น

กรณีมีเหตุเกิดในบริเวณ

หน่วยเลือกตั้งหรือใกล้เคียง จะ

มีชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อม

เข้าระงับเหตุได้ทันที รวมถึงการ

รักษาความปลอดภัยในการขน

ย้ายหีบบัตรเลือกตั้งให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย นอกจาก

นี้ ตำารวจจะช่วยอำานวยความ

อำานวยการรักษาความปลอดภัย

และความสงบเรียบร้อยการ

จัดการเลือกตั้ง (ศลต.น.) ใช้

กำาลังพลจาก บช.น. และหน่วย

สนับสนุนรวม 18,581 นาย การ

เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและ

สมาชิกสภาเมืองพัทยา จำานวน 

146 หน่วย และการเลือกตั้ง

ซ่อมเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัด

ราชบุรี อีก 240 หน่วย ใช้กำาลัง

พล 1,000 นาย 

รอง ผบ.ตร.กล่าวอีกว่า 

ยังไม่น่ากังวลเรื่องผู้มีอิทธิพล

เข้ามาขัดขวางการเลือกตั้ง 

เพราะเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตาม

และรายงานความเคลื่อนไหว

อยู่ตลอดเวลา ขณะนี้ยังไม่พบ

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง มีเพียงป้ายหาเสียงได้

รับความเสียหายในพื้นที่ กทม. 

17 ป้าย และพัทยา 2 ป้าย ทั้งนี้ 

ขอความร่วมมือประชาชนให้

ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบเห็น

ผู้กระทำาความผิดสามารถแจ้ง

เบาะแสได้ที่หมายเลข 191 หรือ 

1599 ตลอด 24 ชั่วโมง.

สะดวกและดูแลการจราจร

แก่ผู้ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ

ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงข้อ

กฎหมายต่างๆ รวมถึงมาตรการ

ควบคุมโรคให้ประชาชนเข้าใจ

และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว

ต่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีหน่วย

เลือกตั้งรวม 7,203 หน่วย

เลือกตั้ง ใช้กำาลังพลรวมทั้งสิ้น 

19,581 นาย  แบ่งเป็นการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.จำานวน 

6,817 หน่วย บช.น.ได้จัดตั้ง ศูนย์
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด วันท่ี 17 พฤษภาคม เปิด

เรียนวันแรกในภาคเรียนท่ี 1/2565 ให้นักเรียนได้กลับมา

เรียนในห้องเรียนหรือ On-Site ภายใต้สถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิด-19 หลังจากเรียนออนไลน์มาระยะหน่ึง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พอใจ

ภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรก แต่อีกด้านหน่ึงเกิดเหตุสลดใจ 

“น้องโบนัส” เด็กหญิงวัย 14 ปี นักเรียนโรงเรียนแห่งหน่ึงใน จ.พัทลุง 

ผูกคอตายเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ครอบครัวแตกแยก ไม่มีผู้

ปกครองมารับรอง ซ้ำาถูกครูพูดบ่ันทอน

จิตใจ และดีด น้องโบนัส ออกจาก

ระบบ เธอแชตไลน์ตัดพ้อว่า “มืดแปด

ด้าน อยากตาย” และฝากบอกเพื่อนว่า 

“ถ้าฆ่าตัวตาย ให้ช่วยเปิดโปงเรื่องราว

ท้ังหมด” เป็นการประจานการศึกษา

ไทยยังเหลื่อมล้ำา นโยบายเรียนฟรีไม่มี

จริง และการปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว

เช่นเดียวกับการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรม ท้ังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

2560 เมื่อเกิดปัญหาก็ต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วก็เลือนหาย

ไปตามสายลม นายกฯ ยังขอให้กระทรวงศึกษาธิการถอดบทเรียนการ

ศึกษาไทย โดยพบว่าการพัฒนาด้านการศึกษามีความล่าช้า แล้ว 8 

ปีท่ีมีอำานาจทำาอะไรอยู่หรือลุง? ...• 

วันเดียวกัน คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 จัดงานพิธี

รำาลึก 30 ปี สดุดีวีรชนพฤกษาประชาธรรม ท่ีสวนสันติพร อนุสรณ์

สถานพฤษภาประชาธรรม ถ.ราชดำาเนิน มีตัวแทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับค่ัง โดย นายอานันท์ ปันยารชุน อดีต

นายกฯ กล่าวตอนหน่ึงว่า “คนเรามีความเห็นท่ีแตกต่างกันได้ แต่

เมื่อไหร่ท่ีมีความแตกแยก ต่อสู้ใช้กำาลังกันแล้ว อันน้ันเป็นส่ิงท่ีไม่

พึงกระทำา การไม่อโหสิกรรมซ่ึงกันและกัน จะทำาให้การขัดแย้งน้ี

ลุกลามไปถึงจิตใจของประชาชน ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ทุกคน

ต้องจับเข่าคุยและหันหน้าคุยกัน  เพราะความปรองดองจะปรองดอง

คนเดียวไม่ได้” ด้าน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภากล่าวตอน

หน่ึงว่า “ธุรกิจการเมือง เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำาให้ประชาธิปไตยสะดุด 

รัฐบาลก็ถูกยึดอำานาจ เพราะปัญหาพฤติกรรมบุคคล หลักท่ีดี คนท่ี

ดี และกฎหมายท่ีดีต้องไปด้วยกัน เพราะหากดีเพียงส่วนเดียว เรา

ก็เห็นแล้วว่าในท่ีสุดเกิดปัญหา แม้

รัฐบาลมาจากประชาธิปไตย แต่ถ้าไม่

ยึดแนวประชาธิปไตยจะเป็นเง่ือนไข

ติดตามมา” ขณะท่ี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ

ผู้นำาฝ่ายค้าน ก็โทษแต่การรัฐประหาร

อย่างเดียว ถ้ายังถอดบทเรียนร่วมกัน

ไม่ได้ สังคมไทยก็คงยังมีความคิดท่ีแตก

ต่างและแตกแยกกันต่อไป ...•

ภายหลัง อุ๊งอ๊ิง-น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 

ชวน คนเส้ือแดง กลับบ้าน ทำาให้หลายคนเกรงว่าจะสร้างความขัด

แย้งเกิดเหตุการณ์ซ้ำารอยอีก วันก่อน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย เตือน พท.อย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่รู้

จะสำานึกกันหรือเปล่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  ช้ีแจงว่า “เราไม่ได้

ใช้คำาว่าเส้ือแดง ความเป็นเส้ือแดงและ นปช.ยังติดตัวเขา แต่เมื่อ

คุณมาร่วมงานการเมืองกับเรา เราเชิญชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิก

พรรคครอบครัวเพื่อไทย ซ่ึงมีโอกาสในการแสดงออกในเรื่องสิทธิ

เสรีภาพ” ประเด็นน้ี นายสมศักด์ิ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์คณะ

ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 ปัจจุบันล้ีภัยท่ี

ประเทศฝร่ังเศส ย้อนได้เจ็บว่า “ทำาให้ชวนนึกถึงว่า ถึงคราวเลือก

ต้ัง ก็เรียกหากันที พอเลือกต้ังได้ ก็เปล่ียนท่าที เหมือนคราวเลือก

ต้ังชนะปี 2554 ทักษิณก็บอกให้เส้ือแดงว่าส่งแค่น้ีพอแล้ว” ล่าสุด

ได้นำาคำาสัมภาษณ์ของ วีระกานต์ มุสิกพงศ์ แกนนำา นปช. เก่ียว

กับการตัดสินใจอยู่ชุมนุมต่อในช่วงวันท่ี 9-10 พ.ค.2553 เมื่อ “คน

ต่างประเทศ” โดยการร่วมมือกับ “สาย

ฮาร์ดคอร์” ยึดการนำาและนำามาซ่ึง                    

โศกนาฏกรรมคร้ังใหญ่ ...จุดน้ีแหละ

ทำาให้คนเส้ือแดงท่ีตาสว่างเข็ดหลาบไม่

ย้อนเข้าคอกเดิมอีก! ...•

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ครั้งนี้ คะแนนแตกเป็น 2 ขั้วการเมือง

ใหญ่ๆ คือกลุ่มของ พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

นายสกลธี ภัททิยกุล และ น.ส.รสนา 

โตสิตระกูล กับฝั่งของ นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร  

และ น.ต.ศิธา ทิวารี  ขณะที่โพลทุกสำานักระบุตรงกันว่า ชัชชาติ 

นำาโด่งผู้สมัครทุกคน ทำาให้มีการปลุกกระแสจากฝั่งตรงข้ามให้ลง

คะแนนแบบมียุทธศาสตร์ หรือ strategic vote เพราะมองว่า ชัช

ชาติ คือคนของ ระบอบทักษิณ หากชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะนำา

ไปสู่แลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทย ปูทางนำา คนแดนไกล กลับบ้าน

แบบเท่ๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การเลือกแบบมียุทธศาสตร์

เหมือนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี 2556 ที่ โพลระบุ พล.ต.อ.                                                                               

พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้สมัครจาก พท.นำา แต่สุดท้ายพ่ายกระแส 

“ไม่เลือกเรา เขามาแน่”  อาจไม่ได้ผล เพราะผู้สมัครขั้วเดียวกัน

ทั้ง 4 คน ไม่มีใครยอมเทคะแนนให้คนใดคนหนึ่ง ขณะที่แฟนคลับ

ของผู้สมัครแต่ละคน ก็คงไม่เปลี่ยนใจไปเลือกคนใดคนหนึ่งเช่นกัน 

สุดท้าย “ไม่เลือกเรา เขามาแน่” เว้นแต่จะมีเหตุเซอร์ไพรส์ขึ้นมา

ในนาทีสุดท้าย? ...• 

นายชวน หลีกภัย 

ไ

ย่านชุมชนเก่าแก่ของมุมไบ ประเทศอินเดีย ก่อต้ังราวปี 

ค.ศ.1795 เดิมย่านนี้เรียกว่า “ลัลบาซาร์” แหล่งรวมแรงงาน

ก่อสร้าง ต่อมาในศตวรรษที่ 19 มีโสเภณีจากญี่ปุ่นและยุโรป

เข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ จนถูกเรียกว่า “White Lane” ตาม

สีผิวของผู้คน กระทั่งปี ค.ศ.1947 หลังอินเดียได้รับเอกราช มี

โสเภณีชาวอินเดียย้ายเข้ามาอยู่เป็นจำานวนมากจนกลายเป็น

ย่านโสเภณีชื่อดังของอินเดียในเวลาต่อมา.

กามธิปุระ

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  

แซมซาย

1.วิธีคิดแบบตะวันตก

การเมืองไทยไม่ลงตัวมากว่า 100 ปี ถ้านับต้ังแต่กบฏ

หมอเหล็งในต้นรัชกาลท่ี 6 วิกฤตการเมืองเร้ือรังทำาให้ประเทศ

เสียโอกาสและประเทศไทยตกอยู่ในหลุมดำาแห่งวิกฤตการณ์ไม่

สามารถข้ึนมาได้

ทำาอย่างไรๆ ก็ขึ้นไม่ได้ถ้ายังใช้วิธีคิดแบบตะวันตก 

อารยธรรมตะวันตกที่ครองโลกมาได้ 3–4 ร้อยปีก็กำาลังวิกฤต 

ที่เรียกว่าวิกฤตอารยธรรมตะวันตก (Western Civilization 

Crisis)

โลกวิกฤตเพราะเสียสมดุลอย่างรุนแรงในทุกมิติ อะไรที่

ไม่สมดุลก็จะปั่นป่วนวุ่นวายรุนแรงวิกฤตไม่ยั่งยืน ความสมดุล

ทำาให้เกิดความสงบ ความเป็นปรกติสุข และความยั่งยืน

วิธีคิดแบบตะวันตกนำาไปสู่การเสียสมดุล

ทางสายกลางแบบพุทธนำาไปสู่ความสมดุล

ตะวันตกเก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่วิธี

คิดมีปัญหาที่นำามาสู่การเสียสมดุลของโลกวิธีคิดแบบตะวัน

ตกคือ คิดแบบตายตัว เมื่อตายตัวก็แยกส่วนแบ่งข้างแบ่งขั้ว

สุดโต่ง การแบ่งข้างแบ่งขั้วทำาให้ประทะ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อ

กัน (antagonistic) การต่อสู้และความรุนแรงยุโรปจึงเต็มไป

ด้วยสงครามและเป็นต้นตอขยายความรุนแรงไปทั่วโลกเพราะ

ครองอำานาจและครองวิธีคิด

สังคมไทยก็หนีไม่พ้นที่จะถูกอิทธิพลวิธีคิดแยกข้างแยก

ขั้วแบบตะวันตก การเมืองแบบแยกข้างแยกขั้วทำาให้ถอน

กำาลังและเกิดความรุนแรงการเมืองไม่มีทางลงตัว

วิธีคิดแบบตะวันตกแท้ที่จริงเป็นวิถีอำานาจแม้จะห่อหุ้ม

ด้วยคำาว่าประชาธิปไตยในการพัฒนาที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์เต็ม

ไปด้วยโครงสร้างอำานาจ เช่น การคิดเชิงอำานาจ การใช้อำานาจ

รัฐ การใช้กำาลังรบข่มขู่คุกคาม การใช้อำานาจความรู้ การใช้

อำานาจทุน การใช้อำานาจในการพัฒนาก่อให้เกิดความเหลื่อม

ล้ำาสุดๆ และความรุนแรงแนวทางตะวันตกเป็นอำานาจนิยม

แนวทางพุทธเป็นปัญญานิยม

2.ทางสายกลางแนวพุทธ

ทางสายกลางเป็นสายปัญญาที่เข้าถึงความจริงตาม

ธรรมชาติที่เป็นไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นกระ

แสของเหตุปัจจัยที่เรียกว่า อิทัปปัจจยตา เมื่อสรรพสิ่งล้วน

เป็นกระแสของเหตุปัจจัยจึงไม่แบ่งข้างแบ่งขั้วไม่มีส่วนสุด  

(extreme) ทั้งสองข้าง จึงเรียกว่าทางสายกลาง

อาจสรุปเปรียบเทียบ รหัสการพัฒนา ตามวิถีตะวันตก

วิถีพุทธได้ดังนี้

วิถีตะวันตก สร้างความรู้ อำานาจ แย่งชิง

วิถีพุทธ ปัญญา ไมตรีจิต การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

ขยายความ ชาวตะวันตก สร้างความรู้คือวิทยาศาสตร์

เอาไปทำาเทคโนโลยีที่มีอำานาจมากใช้อำานาจแย่งชิงหมดทั้งโลก

ทำาให้เกิดการเสียสมดุล และรุนแรง

พุทธ พัฒนาปัญญา เข้าถึงความจริงตามธรรมชาติที่

เรียกว่าธรรมะ มีไมตรีจิตอันไพศาล มีการแผ่เมตตาไปทุกทิศ

ทุกทางและสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งระหว่างคนกับ

คนและระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธควรจะใช้ทางสายกลางพัฒนา

ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งรวมทั้งระบบการเมืองด้วย

3.พรรคการเมืองทางสายกลางแนวพุทธเป็นไฉน

1) เป็นพรรคการเมืองที่ไม่คิดเชิงแบ่งข้างแบ่งขั้ว ไม่คิด

เชิงปฏิปักษ์ ต่อสู้ โค่นล้มกันแต่เน้นความร่วมมือทำาสิ่งดีๆ เพื่อ

ประเทศชาติและประชาชน

2) ไม่ใช้เงินเป็นเครื่องมือ แต่ใช้ปัญญาและความดี

การเมืองแบบธนาธิปไตย หรือใช้เงินเป็นใหญ่ในการซื้อเสียง

ขายเสียงซื้อตัวผู้สมัครมาเป็นก๊วนเป็นคอกโดยจ่ายเงินเลี้ยง

ดู แบบที่ว่าป้อนกล้วยให้ลิงกินจะได้สงบ แล้วนายทุนเจ้าของ

คอกได้สิทธิเป็นรัฐมนตรี ทำาให้เสื่อมเสียในศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์อนาริยะ เสื่อมเสียทางศีลธรรม เสื่อมเสียทาง

คุณภาพ ซ้ำาเติมให้บ้านเมืองวิกฤตยิ่งขึ้น ชาวพุทธไม่พึงทำา

3) ใช้สัมมาวาจาตามพุทธโอวาทกล่าวคือ

(1) จะพูดอะไรต้องเป็นความจริง มีที่มา มีที่อ้างอิง

(2) พูดเป็นปิยวาจาไม่ใช้คำาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อเสียดสี 

หรือพูดให้แตกสามัคคี

(3) พูดถูกกาลเทศะ

(4) พูดแล้วเกิดประโยชน์ ถ้าไม่เกิดประโยชน์หรือเสีย

ประโยชน์ก็ไม่พูด

ถ้าใช้สัมมาวาจาอย่างนี้ก็จะไม่แตกความสามัคคีและ

เป็นไปเพื่อปัญญาและความดี ขณะที่มิจฉาวาจาที่มักใช้กันนำา

ไปสู่การเมืองอกุศลหรืออนาริยะ

4) หน้าที่ของพรรคการเมืองคือคัดเลือกคนดีมีความ

สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค มีคนดีมีความสามารถจำานวน

มากที่อยากทำาเพื่อบ้านเมืองแต่เขาไม่สามารถเข้าร่วมกับ

พรรคการเมืองอย่างที่มีอยู่ ซึ่งแบ่งเป็นข้างเป็นขั้วอย่างรุนแรง

และตกอยู่ใต้อำานาจเงิน

เมื่อมีพรรคการเมืองทางสายกลางที่ไม่แยกทางแยก

ขั้วไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อใคร ไม่ใช้เงินเป็นใหญ่ แต่ใช้ปัญญา

และความดี จะมีคนเก่งและคนดีเข้าร่วมจำานวนมาก เป็น

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกจำานวนมากที่สุด เป็นการถักทอ

พลังบวกบนแผ่นดินไทยเป็นพรรคมหาชนอย่างแท้จริง ที่เติบ

ใหญ่เต็มแผ่นดิน เป็นการสร้างพลังพลเมืองที่ตื่นรู้และกัมมัน

ตะพลังพลเมืองที่ตื่นรู้และกัมมันตะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดที่

ทำาให้การเมืองดี เศรษฐกิจดี และศีลธรรมดี ประเทศก้าวข้าม

วิกฤตการณ์พ้นจากความเป็นอนาริยะไปสู่ความเป็นอาริยะ

5) ที่ว่าเป็นพรรคที่ใช้ปัญญานั้น ควรทำาความเข้าใจว่า

ความรู้และปัญญาอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

(1) ความรู้ ในเทคนิควิธีเพื่อการใช้งาน

(2) ปัญญาที่รู้ความจริงของแผ่นดินไทย

ต้องมีทั้ง 2 ประเภทประกอบกัน ถ้ามีแต่ความรู้เทคนิค

วิธี ไม่ว่าจะดีเลิศเพียงใดถ้าขาดปัญญารู้ความจริงของแผ่น

ดินไทย รบ 100 ครั้งก็ไม่ชนะทั้ง 100 ครั้ง อย่างที่เป็นไปใน

ประเทศไทย ระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่เริ่มแต่ ร.5 ส่งพระ

ราชโอรสและข้าราชการไปศึกษา และต่อมาปัญญาชนไทยรุ่น

ใหม่ล้วนไปสำาเร็จการศึกษาและมาสร้างระบบการศึกษาที่เอา

วิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาความจริงของแผ่นดินไทยเป็นตัวตั้ง 

ทำาให้คนไทย 4-5 ชั่วคนหลัง ซึ่งก็เท่ากับคนไทยทั้งประเทศ

ไม่รู้ความจริงของแผ่นดินไทย เมื่อไม่รู้ความจริงก็ทำาให้ถูกต้อง

ไม่ได้

ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่เส้นทางเศรษฐกิจทั้งหลายไม่

ประสบความสำาเร็จในการขจัดความยากจนและลดความ

เหลื่อมล้ำา ยิ่งพัฒนายิ่งเหลื่อมล้ำามากขึ้นจนประเทศไทยได้ชื่อ

ว่ามีความเหลื่อมล้ำาสูงสุดเป็นที่ 1 หรือที่ 3 ในโลก

หมายเหตุ มีตัวอย่างที่ดี

เมื่อกองทัพจีนคอมมิวนิสต์ต่อสู้กับกองทัพก๊กมินตั๋งอัน

มหึมาของเจียง ไคเช็ก ครั้งแรกบัญชาการโดยปัญญาชนจีนที่

ไปเรียนที่มอสโก ปรากฏว่าแพ้หลุดลุ่ย ต่อมาเหมา เจ๋อตง เข้า

มาบัญชาการแทน เหมาไม่ใช่นักเรียนนอก แต่รู้ภูมิสังคมจีน

เป็นอย่างดีจึงชนะเรื่อยมาจนชนะทั้งหมด ตั้งประเทศไว้เป็น

ปึกแผ่นและเข้มแข็งอย่างรวดเร็ว จนจะเป็นมหาอำานาจอันดับ 

1 ของโลก เพราะคนทำางานของพรรคล้วนมีประสบการณ์และ

รู้ความจริงของแผ่นดินจีน

6) ฉะนั้นพรรคการเมืองทางสายกลาง ควรส่งสมาชิก

พรรคไปทำางานในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริง

ของแผ่นดินไทย ส่วนความรู้ทางเทคนิควิธีสามารถสร้างได้

โดยรวดเร็ว

ในพื้นที่จะมีผู้นำาชุมชนตามธรรมชาติอยู่ประมาณ

หมู่บ้านละ 50 คน ตำาบลละ 500 คน อำาเภอละ 5,000 คน 

ทั้งประเทศมีประมาณ 4 ล้านคน ผู้นำาเหล่านี้ล้วนเป็นคนเก่ง

และคนดีและรู้ความจริงของแผ่นดินไทย

เมื่อพรรคการเมืองทางสายกลางไปเรียนรู้และปฏิบัติ

การในชุมชนท้องถิ่นก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติกับผู้นำา

ตามธรรมชาติเหล่านี้ประมาณ 4 ล้านคน เป็นการเรียนรู้ร่วม

กันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริงของคนไทยจำานวนมหึมาที่ 

ฐานรากของประเทศ ฐานรากของประเทศจะเข้มแข็งทุกด้าน

ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ–จิตใจ–สังคม-สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมสุขภาพ-การศึกษา-ประชาธิปไตย

ทั้ง 8 มิติบูรณาการอยู่ในกันและกันไม่ได้แยกเป็นส่วนๆ 

และไม่สำาเร็จอย่างที่ผ่านมา (ดูบทความตัวอย่าง)

เมื่อมีแพลตฟอร์ม คือพื้นที่ที่พัฒนาอย่างบูรณาการก็จะ

ดึงระบบต่างๆ เข้ามาเชื่อม เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ

ศึกษา ระบบศาสนา ระบบความยุติธรรม ระบบประชาธิปไตย 

ฯลฯ ระบบเหล่านี้แต่เดิมล้วนทำาแบบแยกส่วนและไม่สำาเร็จ ก็

จะไปเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มบูรณาการของพื้นที่ ก็จะเกื้อกูล

กันเป็นผลให้ประเทศมีบูรณภาพและดุลยภาพเข้มแข็งยั่งยืน

หายจน หายเหลื่อมล้ำา

7) ทั้งหมดนี้คือการที่พรรคการเมืองทางสายกลางแนว

พุทธเชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในการ

ปฏิบัติ (Interactive learning through action) ในสถานการณ์

จริง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทรงพลังในการก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) ในทุกมิติ ที่ยิ่งทำา

• ยิ่งรักกันมากขึ้น 

• ยิ่งเชื่อถือไว้วางใจกันมากขึ้น

• ยิ่งเกิดความเสมอภาค ภราดรภาพและสามัคคีธรรม

• ยิ่งฉลาดขึ้นและฉลาดร่วมกัน

• เกิดปัญญาร่วม (Collective wisdom) นวัตกรรมและ

อัจฉริยภาพกลุ่ม (Group genius)

• ทั้งหมดเป็นพลังมหาศาลที่จะฝ่าความยากทุกชนิดไป

สู่ความสำาเร็จ

• เกิดความสุขร่วมกันประดุจบรรลุนิพพาน

8) พรรคการเมืองต่างๆ จะด้วยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 

จะติดเชื้อ “ทางสายกลาง” ลดความเป็นปฏิปักษ์ เพิ่มความ

ร่วมมือและไมตรีจิต การเมืองจะถอยห่างจากการคิดโค่นล้ม

ทำาลายถอนกำาลังกัน กลายเป็นการเมืองอาริยะ

9) การเมืองทางสายกลางเป็นประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริงที่ไม่ใช้อำานาจไม่ใช้เงินแต่ใช้ปัญญาและความดี ที่คน

ไทยทั้งปวงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและมีส่วนร่วม

ในการได้รับผลของการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นธรรม คือการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุลสงบเย็นเป็นสุขและสร้างสรรค์ 

“ประชาธิปไตยทางสายกลาง” จะแพร่ไปทั่วโลก

4.“ประชาธิปไตยทางสายกลาง” รอคอยที่จะอุบัติขึ้น

เป็นเรื่องหนีไม่พ้น ที่ “ประชาธิปไตยทางสายกลาง” จะ

ต้องอุบัติขึ้น

เพราะตามกฎธรรมชาติจะต้องเป็นเช่นนั้น

กล่าวคือ ความโกลาหล (chaos) เป็นสภาพที่ไม่เสถียร

และใช้พลังงานมากในการพยุงสภาวะที่ไม่เสถียร ธรรมชาติ

ธรรมดาพยายามรักษาสมดุลหรือปรับไปสู่สมดุล เพราะสภาวะ

สมดุลเป็นภาวะที่เสถียร และใช้พลังงานน้อยที่สุด

เมื่อสภาวะโกลาหลมีมากถึงขนาดถึงจุดที่ธรรมชาติทน

ไม่ไหว จะเกิดการ จัดระบบใหม่ (New order) ผุดบังเกิดขึ้น

ทันทีทันใด

“ประชาธิปไตยทางสายกลาง” คือการจัดระบบใหม่ที่

ลงตัว สมดุล สงบ ใช้พลังงานน้อย ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นท่ามกลาง

ความโกลาหลที่มีมากถึงขนาดจนไปต่อไปไม่ได้ในวิถีเดิมของ

การเมืองแบบเก่าๆ

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ คนไทยคุ้นเคยกับคำาว่า “ทาง

สายกลาง” อยู่แล้ว ประเทศก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางพุทธ 

พุทธานุภาพจะทำาให้คนไทย “ตื่นรู้” (Awakening) ว่าเส้นทาง

สายกลางนั่นแหละที่จะนำาไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริง ไม่ใช่

เส้นทางแห่ง โลภะ โทสะ โมหะ ที่นำาโดยตะวันตกให้หลงทาง

ไป

พลังพลเมืองไทยที่ตื่นรู้และกัมมันตะจะเป็นปัจจัยให้เกิด 

“ประชาธิปไตยทางสายกลาง”

จึงนมัสการและกราบเรียนมาด้วยความเคารพ.

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

พรรคการเมืองทางสายกลางแนวพุทธ

จักได้รับความนิยมสูงและทำาให้ประเทศลงตัว

ประชาธิปไตยทางสายกลาง คือการจัดระบบใหม่

ที่ลงตัว สมดุล สงบ ใช้พลังงานน้อย ซึ่งจะต้อง

เกิดขึ้นท่ามกลางความโกลาหลที่มีมากถึงขนาดจน 

ไปต่อไปไม่ได้ในวิถีเดิมของการเมืองแบบเก่าๆ



างานกับ “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ก่อนที่

ปี 2562 จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ต่อทันที สำาหรับนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ที่เพิ่งยื่นใบลา

ออกจากการเป็น ส.ว.

นายวิสุทธ์ิแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่อน ส.ว.ถึงเหตุผลท่ีลาออก

เพียงสั้นๆ ว่า เพราะทำางาน ส.ว.มาครบ 3 ปีแล้ว  พร้อม

ระบุว่ายังยินดีรับใช้ทุกคนเหมือนเดิม

สำาหรับนายวิสุทธิ์ ได้รับการจารึกว่าเป็นรัฐมนตรีที่

อยู่ในตำาแหน่งยาวนานที่สุด โดยเข้ารับตำาแหน่งรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เมื่อ

เดือนพฤศจิกายนปี 2557 และพ้นจากตำาแหน่งเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2562 ทำาลายสถิติของนายวราเทพ รัตนากร 

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลทักษิณ 

ชินวัตร  

ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายวิสุทธิ์

ถูกนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

ดึงมาช่วยงานในตำาแหน่ง

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระ              

ทรวงการคลัง ก่อนที่ต่อ

มาในเดือนพฤศจิกายน 

พลเอกประยุทธ์จะแต่งตั้ง

รัฐมนตรีสายเศรษฐกิจเพิ่ม

อีก 2 คน ซึ่ง 1 ในนั้น

คือนายวิสุทธิ์ ที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงการคลัง 

แม้ต่อมาจะมีการปรับ                                    

คณะรัฐมนตรี ยกทีมเศรษฐ 

กิจของหม่อมราชวงศ์ปรีดิ

ยาธร เทวกุล ออกทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนมาเป็นทีมของนาย

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แต่นายวิสุทธิ์กลับไม่ได้ถูกปรับออก 

และอยู่ดำารงตำาแหน่งยาวยันหมดยุค คสช. เข้าสู่ยุครัฐบาล

ที่มาจากการเลือกตั้ง 

นายวิสุทธิ์ยังเป็นเพื่อนร่วมหลักสูตรการป้องกันราช

อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 รุ่นเดียวกับ

พลเอกประยุทธ์ 

ถือเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังของประ                                                                        

เทศดีคนหนึ่ง เพราะเคยรับราชการในกระทรวงการคลัง 

เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง, ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง, อธิบดีกรมธนารักษ์, 

อธิบดีกรมสรรพสามิต, อธิบดีกรมศุลกากร และรองปลัด

กระทรวงการคลัง 

เคยปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการ

คลัง ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ถึง 11 มิถุนายน  

2552 หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัด

กระทรวงการคลังตอนน้ัน โดยตำาแหน่งสุดท้ายของนายวิสุทธ์ิ

ที่กระทรวงการคลังคือ อธิบดีกรมศุลกากร 

มีความสนิทสนมกับนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

ที่เพิ่งเปิดตัวกับพรรคกล้า ภายใต้การนำาของนายกรณ์ จาติก

วณิช ไปเมื่อไม่นานมานี้.

สาธารณสุข โรงพยาบาลสระบุรี อยู่ระหว่างการศึกษาต่อแพทย์เฉพาะ

ทางสาขาจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๑๐ น. พญ.วราลัคน์ สุภวัตร

จริยากุล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตำารวจขับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนขณะ

เดินข้ามถนนในทางม้าลาย หน้าสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ กรุงเทพฯ  

สิริอายุ ๓๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๘ วัน 

รัชนีมารดาหมอกระต่ายเขียนถึงลูกเป็นที่รัก....ลูกได้ความรัก ได้

รับการอบรมและเลี้ยงดูมาอย่างดี ลูกเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๓๑ 

ปีมะโรง แต่แม่เห็นว่ายังไม่ถึงเดือน เม.ย.จึงยังอยู่ในปีเถาะ เพื่อให้จำาปี

นักษัตรได้ ลูกจึงมีชื่อเล่นว่ากระต่าย ส่วนชื่อจริงพ่อกับแม่ตั้งชื่อให้ว่า    

วราลัคน์ หมายถึงเวลาอันเป็นมงคลยิ่ง ช่วงเวลาลูกเกิด พ่อทำางานใช้

ทุนที่ รพ.บ่อไร่ จ.ตราด ส่วนแม่ทำางานที่กรุงเทพฯ เมื่อพ่อเรียนจบแพทย์

เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาก็ย้ายมารับราชการที่ รพ.จังหวัดสระบุรี แม่ ลูก

และน้องก็ย้ายมาอยู่สระบุรี

ในช่วงเรียน รร.อนุบาลสระบุรี ในชั้นประถมลูกได้เรียนดนตรีไทย 

ขิม พิณพม่า รำาไทย วาดเขียน พุทธศาสนาซึ่งลูกทำาได้ดี ลูกเลี้ยงปลาทอง 

ปลาสอด ปลาหางนกยูง ชอบเก็บลูกหินกลมๆ เกลี้ยงๆ ใส่กระป๋องไว้ ลูก

มาฉายแววเรียนเก่งขึ้นมากตอนเรียนชั้นประถมปีที่ ๔ ครูชื่นชมว่าลูกทำา                              

คะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ตอนเรียนช้ันประถมปลาย 

ลูกชอบเรียนวิทยาศาสตร์และสนใจเรื่องดาราศาสตร์มาก ป้าสุมิตราสมา 

ชิกสมาคมดาราศาสตร์ชวนเราไปค่ายดูดาวที่ อ.ปากช่อง ลูกสนุกมาก

เมื่อได้ฟังนิทานดวงดาวและเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมาย ลูกสอบได้ที่ ๑ เมื่อ

เรียนชั้นประถมปีที่ ๖ พ่อกับแม่ตัดสินใจให้ลูกมาสอบเข้าเรียน รร.สาธิต

ปทุมวันซึ่งเป็น รร.ที่มีสถิติผู้สอบเข้าได้ต่อผู้สมัครสอบสูงมาก ช่วงเรียน

กรุงเทพฯ ลูกพักอยู่กับอาอี้น้อย (ป้า) ทุกๆ วันสุดสัปดาห์ พ่อแม่และน้อง

จะขับรถเข้ามาหาลูกที่กรุงเทพฯ นำาเงินประจำาสัปดาห์มาส่งให้ ลูกก็จะ

อัดเพลงลงแผ่น CD ไว้ให้แม่เปิดฟังจะได้ไม่ง่วง

แม่ขอให้ลูกมาสอบเข้าเรียนที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา ทั้งๆ ที่ลูก

อยากเรียนที่ รร.สาธิตปทุมวันเหมือนเดิม ลูกบอกแม่ว่าลูกอยู่ต่อลูกจะได้

รับรางวัลเรียนดี แม่ทำาหูทวนลม เพราะแม่คิดว่าชีวิตต้องมีการแข่งขัน 

อดทน เรียนรู้ที่จะอยู่กับข้อจำากัดและความขัดสนได้ ที่ รร.เตรียมอุดมฯ 

อาหารกลางวัน ห้องเรียน ห้องน้ำา หลักสูตรต่างจากที่ รร.สาธิตมาก  แต่

ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นอยู่จริงของสังคมคนส่วนมาก 

นพ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล จักษุแพทย์ ข้าราชการบำานาญ กระ 

ทรวงสาธารณสุข เขียนคำาไว้อาลัยลูกรักของพ่อ  พ่อเคยประคองลูกอย่าง

ทะนุถนอมเมื่อตอนหัดเดินใหม่ๆ จนลูกเก่งเดินเองได้ กระนั้นพ่อยังหวังดี

ชวนลูกเดินไปด้วยกัน  เพราะเห็นว่าเป็นหนทางที่ดี อาจจะมีพลาดทำาให้

ลูกเจ็บบ้าง  พ่อก็เจ็บด้วยไม่แพ้กันเลย 

ในที่สุดลูกเดินต่อไปในเส้นทางของลูกเองอย่างสง่างามสำาเร็จสม

ความตั้งใจ พ่อภูมิใจที่สุด รอชื่นชมวันที่ลูกเจิดจรัสยิ่งขึ้นต่อไป อนิจจา 

เสมือนพ่อได้กอดดวงแก้วแสนสวยแล้วฉับพลันก็หายวับว่างเปล่า จงสู่

สุคติเถิดนะลูกรัก แม้มีภพชาติไหนๆ ขอให้เราพบพานเป็นพ่อลูกผูกพัน

ทุกภพชาติไป  ฯลฯ 

5บทความ

ริ่มจะไม่อยู่กับร่องกับรอย 

ไม่ได้เกิดเฉพาะนักการเมืองสูงอายุครับ 

หนุ่มๆ ที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นการเมือง ก็เริ่มจะเข้ารกเข้า

พง จนพวกเดียวกันต้องคอยแปลไทยเป็นไทยอยู่เหมือนกัน

สมัยก่อนตอนพรรคความหวังใหม่เฟื่องฟู “พ่อใหญ่จิ๋ว” พูด

อย่าง จะต้องมี “จาตุรนต์ ฉายแสง” กับคณะคอยแปลให้ 

ถึงได้เข้าใจว่า “พ่อใหญ่จิ๋ว” พูดอะไร 

แต่หลายครั้งก็แปลไทยเป็นไทยไปคนละความหมาย 

ไม่ใช่อะไรหรอกครับ “พ่อใหญ่จิ๋ว” พูดผิด ขืนปล่อยไว้จะพา

กันพังทั้งหมด  

วานนี้ (๑๗ พฤษภาคม) “ปิยบุตร แสงกนกกุล” แปลไทยเป็น

ไทยให้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เรื่องวันก่อนที่บอกว่าจะยกเลิก กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ประเด็นนี้สร้างแรงกระเพื่อมให้ “ธนาธร” และชาวคณะก้าว 

หน้า พรรคก้าวไกล พอควร 

กลัวเสียคะแนน การเมืองในส่วนภูมิภาคนั้น กำานัน ผู้ใหญ่

บ้าน ยังมีบทบาทอยู่เยอะครับ 

การเสนอไอเดียยกเลิก กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ “ธนาธร” 

กระแสตีกลับเยอะจน “ปิยบุตร” ต้องออกมาเคลียร์ประเด็นนี้

“...สำ�หรับในส่วนของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ที่มีกระแสข่�วออกม�

ต่อต้�นในเรื่องน้ี ผมอย�กช้ีแจงว่�ก�รเข้�ชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญคร้ังน้ี ไม่

ได้ยกเลิกกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น เป็นแต่เพียงก�รเอ�อำ�น�จไปให้กับท้องถ่ิน

และจัดก�รเรื่องอำ�น�จหน้�ท่ีของส่วนกล�งกับท้องถ่ินท่ีมันซ้ำ�ซ้อน 

สำ�หรับ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ต�มประวัติศ�สตร์ก�รเมืองก�ร

ปกครองของไทยที่ผ่�นม�ก็มีก�รปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเป็นปกติ มีทั้งคน

ชอบและไม่ชอบในแต่ละรูปแบบ และแน่นอนว่�ท�งแก้ที่ดีก็คือก�ร

สร้�งบทสนทน�ห�ท�งออก ดีกว่�ปล่อยให้เป็นปัญห�ซุกไว้ใต้พรมไป

เรื่อยๆ 

สำ�หรับในคว�มเห็นของผมนั้น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ในยุคก่อน

มีก�รกระจ�ยอำ�น�จนั้นมีคว�มจำ�เป็น เพร�ะช่วยเหลือประช�ชนได้

เข้�ถึงกว่� แต่ต้องม�คิดกันว่�เมื่อกระจ�ยอำ�น�จเกิดแล้ว ต้องปรับ 

ต้องทำ�อย่�งไรเมื่อระบบร�ชก�รเปลี่ยน 

เรื่องนี้รัฐบ�ลต้องไปออกแบบม� จะยกระดับเป็นพนักง�นร�ช 

ก�รท้องถิ่นมีเงินเดือนประจำ�ไหม หรือจะม�อยู่ในส่วนสิ่งที่เร�เสนอ

ให้มีอย่�งสภ�พลเมือง 

หรือห�กเห็นว่�ในเมื่อท้องถิ่นมีอำ�น�จ มีง�น มีเงิน มีคน มี

คว�มเป็นอิสระเต็มที่แล้ว อย่�กระนั้นเลย อ�ส�สมัครเป็นน�ยกฯ 

ท้องถิ่น น่�จะมีโอก�สช่วยประช�ชนได้ดีกว่�  ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ใน

กบฏต่อต้านรูปแบบของรัฐไทย

หล�กหล�ยรูปแบบ เรื่องนี้ต้องถกต้องคุยกันย�วๆ

แต่อย่�งไรก็ต�ม ผมคิดว่�จะเป็นประโยชน์ในระยะย�ว  เพร�ะนี่

จะทำ�ให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�นได้เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีบทบ�ทชัดเจนที่ได้ดูแล

ประช�ชนกลับคืนม� ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเครื่องมือของร�ชก�รส่วนกล�ง

หรือส่วนภูมิภ�ค ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของมห�ดไทย แต่ต้องปลดล็อกให้

กำ�นัน  ผู้ใหญ่บ้�นกลับม�มีบทบ�ทบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขประช�ชน  ใกล้

ชิดประช�ชน ไม่เป็นเครื่องมือรัฐร�ชก�ร...”

ที่ “ปิยบุตร” สะท้อนมา ก็ยังมีแนวคิดว่า กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็น 

“ส่วนเกิน” ของระบอบการปกครองที่ คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล อยาก

ให้เป็น 

การปกครองในความคิดของพรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ราวกับ

ว่าไม่มีงานให้ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำาอีกต่อไป ถ้าอยากจะอยู่ต้องปรับเปล่ียน 

ไม่ให้เป็นคนของรัฐ!

เพื่อความชัดเจนไปดูต้นเรื่อง “ธนาธร” พูดเอาไว้เมื่อปลายเดือน

เมษายน 

คนจัดให้ “ธนาธร” พูดคือ The Isaan Record  กับดาวดินทอล์ก 

X ขบวนการอีสานใหม่ ในหัวข้อ “เลือกตั้งผู้ว่าทั่วไทยในทรรศนะธนาธร” 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่ผ่านมา 

เนื้อหามิใช่ยกเลิก กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างเดียว

แต่นำาเสนอโละการปกครองส่วนภูมิภาคทิ้ง ให้ท้องถิ่นที่มาจาก

การเลือกตั้งเข้ามาปกครองแทน 

ซึ่งแนวคิดนี้หมายรวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

“...ในต่�งจังหวัดมีโครงสร้�งอำ�น�จท่ีทับซ้อนกันอยู่เรียกว่� อำ�น�จ

แฝด อำ�น�จหนึ่ง คือ ผู้ว่�ฯ น�ยอำ�เภอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ส�ยนี้ม�จ�ก

ก�รแต่งต้ังร�ยง�นตรงต่อส่วนกล�ง กับอีกอำ�น�จหน่ึงคืออำ�น�จท่ีม�จ�ก

ก�รเลือกตั้ง นั่นก็คือน�ยก อบจ., น�ยกเทศมนตรี, น�ยก อบต. 

ทั้งนี้โมเดลหรือรูปแบบรัฐที่ควรจะเป็นก็คือ ผู้บริห�รสูงสุดของจัง 

หวัดนั้นม�จ�กก�รเลือกตั้งโดยตรงของประช�ชน  มีอิสระในก�รตัดสิน

ใจ ไม่ต้องร�ยง�นส่วนกล�ง และปกครองตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญม�ก 

นี่คือหลักก�รและเนื้อห�ใจคว�มหลักของก�รเมืองท้องถิ่นที่ควรจะเป็น  

ปัญห�ปัจจุบันถ้�เร�บอกว่�เลือกตั้งผู้ว่�ฯ อย่�งเดียว หม�ยคว�ม

ว่� คุณจะมีผู้ว่�ฯ ที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง แต่ผู้บังคับบัญช�คือส่วนกล�ง 

แล้วก็มีน�ยก อบจ.ที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง 

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือรวม ๒ ส่วนนี้เข้�ด้วยกันเป็นผู้บริห�รสูงสุด                                                                                        

ของจังหวัดนั้นๆ ม�จ�กก�รเลือกตั้งของประช�ชน มีเจ้�น�ยคือประช� 

ชน เจ้�น�ยไม่ใช่มห�ดไทย  

จึงต้องเข้�ใจตรงนี้ก่อนว่� เวล�เร�พูดถึงผู้ว่�ฯ นั้น ผู้ว่�ฯ เป็น

ส�ยภูมิภ�คร�ยง�นต่อร�ชก�รส่วนกล�ง เร�ไม่ต้องก�รแบบนี้ เลือกคน

ที่จะม�เป็นน�ยเร� แล้วรับฟังนโยบ�ยรับฟังคำ�บัญช�ก�รจ�กส่วนกล�ง 

เร�ต้องก�รเลือกคนที่ม�ใช้อำ�น�จแทนเร� และเจ้�น�ยของคน

คนนั้นคือประช�ชนที่เลือกเข�เข้�ไป 

ถ้�จะพูดให้เข้�ใจง่�ยๆ คือ ยกเลิกส�ยภูมิภ�คทิ้งไปเลย ผู้ว่�ฯ 

น�ยอำ�เภอ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ยกเลิกทิ้งไปเลย แล้วเอ�อำ�น�จของส�ย

นั้นทั้งหมดกลับม�อยู่ที่น�ยก อบจ. แล้วจะเรียกน�ยก อบจ.ว่�ผู้ว่�ฯ หรือ

ผู้บริห�รจังหวัดก็ค่อยว่�กัน

ปัจจุบันนี้รัฐส่วนกล�งมีคว�มไม่ไว้ว�งใจประช�ชน จึงไม่ยอมให้มี

อำ�น�จเดียวในพื้นที่ จึงต้องมีอำ�น�จของรัฐส่วนกล�ง คือแขนข�ของรัฐ

ส่วนกล�ง ก็คือผู้ใหญ่บ้�น กำ�นัน น�ยอำ�เภอ ผู้ว่�ฯ ไปดูแล รับคำ�สั่งจ�ก

ส่วนกล�ง และเอ�คำ�สั่งจ�กส่วนกล�งส่งต่อไปทั่ว เร�ไม่ต้องก�รแบบนี้ 

ซึ่งประช�ชนไม่มีอำ�น�จที่แท้จริง 

อำ�น�จที่แท้จริงต้องมีอำ�น�จเดียว และอำ�น�จนั้นม�จ�กก�รเลือก

ตั้ง มีอิสระในก�รออกแบบอน�คต ก�รจัดสรรนโยบ�ย และก�รดำ�เนิน

ก�รของตัวเอง และเข�ร�ยง�นตรงต่อประช�ชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ใช่

ส่วนกล�ง 

น่ีคือไอเดียหลักใหญ่ใจคว�มของจังหวัดจัดก�รตนเอง หรือจะเรียก

อะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้�เลือกตั้งผู้ว่�ฯ อย่�งเดียว พูดแค่นี้จะยิ่งสับสน ว่�มี

ทั้งผู้ว่�ฯ และน�ยก อบจ.จ�กก�รเลือกตั้ง

รูปแบบก�รปกครองของประเทศไทยเป็นแบบเดิมม�  ๑๓๐ ปีแล้ว 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ๑๓๐ ปีที่แล้ว ซึ่งเดือนเมษ�ยน ๒๔๓๕ เกิดก�รปฏิรูป

ก�รปกครองโดยในหลวงรัชก�ลที่ ๕ ที่มีก�รรวมศูนย์อำ�น�จก�รปกครอง

ขึ้นม� ผมคิดว่�รูปแบบไม่ได้เปลี่ยนไปเลย 

หลักใหญ่ใจคว�มปัจจุบันของระบบรัฐไทยปัจจุบันไม่ได้ออกแบบ

ม�เพื่อดึงพลังของคนออกม�ใช้ ไม่ได้ออกแบบม�เพื่อผลักดันให้คนใน

พื้นที่มีอำ�น�จ มีสิทธิเสรีภ�พในก�รจัดก�รทรัพย�กรของตัวเอง ใน

ก�รออกแบบอน�คตพื้นที่ของตัวเอง 

แต่ออกม�เพื่อก�รปกครอง ก�รควบคุมคน 

หลังก�รปฏิรูปร�ชก�รปี ๒๔๓๕  เวล� ๑๐ ปีหลังจ�กนั้นเกิด

ผีบุญขึ้นในภ�คอีส�น และไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภ�คเดียว ในช่วงกล�ง

ทศวรรษที่ ๒๔๔๐ เกิดกบฏขึ้นทั่วประเทศ 

ไม่ว่�จะเป็นผีบุญ ในภ�คอีส�น กบฏเงี้ยว จ.แพร่ ในภ�คเหนือ 

กบฏ ๗ หัวเมืองแขกในภ�คใต้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ปี ๒๔๔๕ เกิดกบฏ

ขึ้นทั่วทุกภ�คเพื่อต่อต้�นรูปแบบของรัฐไทยที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในปี 

๒๔๓๕....”  

แล้ว “ธนาธร” สรุปว่า.... 

“ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ว่�อำ�น�จและสิทธิมันเป็นของท้อง

ถิ่นอยู่แล้ว แต่ถูกส่วนกล�งดึงเอ�ไป เมื่อสมัยก�รปฏิรูปรัฐร�ชก�ร

สมัยรัชก�ลที่ ๕”

ครับ...”ปิยบุตร” อาจไม่ได้อ่านรายละเอียดว่า “ธนาธร” มีแนว 

คิดมากกว่าเลิก กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน   

จะให้ย้อนกลับไปก่อนการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่สมัย

รัชกาลที่ ๕ ด้วย 

ไม่แน่ใจว่า “ธนาธร” ต้องการสื่อถึงอะไร 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปแบบการบริหารประเทศมิได้เปลี่ยน 

แปลงไปจากรูปแบบการบริหารในสมัยอยุธยามากนัก  

ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพทางการปกครองและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น ประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้น การคมนาคม

และการติดต่อสื่อสารเริ่มมีความทันสมัยมากขึ้น

ที่สำาคัญคือการล่าอาณานิคม

จึงต้องปฏิรูประบบราชการครั้งสำาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์

ของชาติไทย จนนำาพาประเทศ ให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองจาก

ประเทศมหาอำานาจตะวันตก 

หรือ “ธนาธร” จะให้หัวเมืองปกครองตนเอง 

จะเอาแบบพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเลียนแบบการปกครองของ

สุโขทัย คือ มีหัวเมืองชั้นใน ชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช 

หรือแบบสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีหัวเมืองช้ันนอกกำาหนด

เป็นหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี ตามลำาดับตามขนาดและความสำาคัญของ

เมือง ทางส่วนกลางส่งขุนนาง หรือพระราชวงศ์ไปทำาการปกครอง 

แต่สำาหรับเมืองประเทศราช ยังปล่อยให้มีอิสระในการปกครอง

จะเอาแบบไหนดี

ถ้าเล็ง “สาธารณรัฐ” เอาไว้ก็คงตอบไม่ยาก.

ช่วยคนให้ช่วยคน

หญิงกลางกรุงเทพฯท่านหนึ่ง

โทร.ถึงมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

หิวข้าวมาสามวันฟั่นเฟือน

หลังรับ ขับเคลื่อน ช่วยคน

ให้ข้าว กับข้าว แก้คับขัน

เพื่อนช่วยเพื่อนทันทุกแห่งหน

ประสาน ตำารวจ ตรวจค้น

ปล่อยคน อดข้าว นั้นไม่ควร

ความทรงจำาท่ีงดงาม พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

เมื่อวันก่อนดิฉันได้รับหนังสือ ความทรงจำาที่งดงาม  พญ.วราลัคน์ 

สุภวัตรจริยากุล ที่ระลึกงานครบ ๑๐๐ วัน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จากพี่น้อย 

อาริยา สินธุจริวัตร บุนนาค ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อได้ โทรศัพท์พูด

คุยก็ทราบว่า พญ.วราลัคน์หรือคุณหมอกระต่ายมีศักดิ์เป็นเหลนของคุณ

แม่พ่ีน้อย (ญาติกันทางสายมารดาคุณหมอกระต่าย รัชนี สุภวัตรจริยากุล) 

จำาได้ว่าเห็นกันช่วงวัยเยาว์มากๆ แล้วพี่น้อยก็เดินทางไปทำางาน Voice 

of America ที่สหรัฐฯ กระทั่งกลับมาเมืองไทยเพื่อมาดูแลมารดาซึ่งสูงวัย

มากแล้ว ได้พบทั้งรัชนีและกระต่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อมารดาพามาเยี่ยมคุณ

ทวดญาติผู้สูงวัยที่ซอยแจ้งวัฒนะ ๓๘

หนังสือเล่มเล็กๆ นี้เพื่อนๆ หมอกระต่ายช่วยกันทำาขึ้นอย่างสวย 

งามและมีความหมายยิ่ง ภาพหน้าปกเป็นภาพหมอกระต่ายยิ้มแย้มแจ่ม 

ใสในชุดเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ฝีมือธนกร ชูวงศ์ ส่วนปกหลังเป็นบท

กวี อีกก้าวเดียว  ของกวีซีไรต์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ภายในเล่มเป็นข้อ

เขียนของบุคคลในครอบครัวด้วยความอาลัยรัก เพื่อนรู้ใจที่กำาลังจะเป็น

คู่ชีวิต ผู้บังคับบัญชา คริสตจักรนิมิตใหม่ ฯลฯ และมีสติกเกอร์ข้อความ 

CUTI ทางม้าลายกระต่ายน้อย รถคันนี้จอดให้คนข้าม 

หน้าแรกข้อความธงชัย ประดับชนานุรักษ์ ความทรงจำาที่งดงาม 

“อาลัย” พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล “เมื่อบางคนที่คุณรักได้กลาย

เป็นความทรงจำา เมื่อนั้นความทรงจำาของคุณได้กลายเป็นทรัพย์ล้ำาค่า” 

(When someone  you love becomes a Memory that  memory 

becomes a Treasure!)

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เขียนคำาไว้อาลัยคุณหมอกระต่าย 

ทั้งยังให้กำาลังใจและชื่นชมความเข้มแข็งหนักแน่นของบิดามารดา ผู้รัก                                                                             

ความเป็นธรรมจึงไม่ดูดาย และไม่ยอมให้การสูญเสียหมอกระต่ายเหมือน

คลื่นกระทบฝั่ง โดยมีความพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายให้ทางม้า 

ลายเป็นทางที่ปลอดภัยสำาหรับคนข้ามถนน เพื่อให้การจากไปของหมอ

กระต่ายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงและเป็นความสูญเสียครั้งสุดท้าย 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เขียนคำาไว้อาลัย

แสดงความชื่นชมคุณหมอกระต่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง ด้วย

ความมุ่งมั่นตั้งใจและรักในอาชีพแพทย์ ได้ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาย่อย

ทางจักษุวิทยา มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่หายากในประเทศไทย และ

ด้วยอุปนิสัยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตากรุณา ทำาให้เป็นที่รักใคร่

ของบรรดาญาติมิตร เพื่อนฝูง ตลอดจนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเป็นอย่าง

มาก การจากไปในครั้งนี้เป็นการสูญเสียบุคคลที่มีคุณค่าต่อวงการแพทย์

และสาธารณสุขอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง 

สุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุก                                                                                         

เฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา “ความสูญเสียน้ีไม่สมควรจะเกิด                                                                                                    

ข้ึนอีก หากมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยได้รับการ                                                                                                  

เอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานและผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังและมีประสิทธิ 

ภาพ” ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ขอให้การสูญเสียและสะเทือนใจคร้ังน้ี

ทำาให้มีกระบวนการแก้ไข อย่าให้มีการบาดเจ็บเสียหายเสียชีวิตเกิดข้ึนอีก”

คุณหมอกระต่าย พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล จักษุแพทย์สาขา

ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ จอตาและวุ้นตา รพ.ตำารวจ เกิดวันอาทิตย์ที่ 

๒๔ ม.ค.๒๕๓๑ เวลา ๑๑.๑๘ น. ที่ รพ.รามาธิบดี เป็นบุตรสาว นพ.อนิรุทธ์ 

สุภวัตรจริยากุล จักษุแพทย์ ข้าราชการบำานาญ กระทรวงสาธารณสุข 

และ รัชนี สุภวัตรจริยากุล นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไข

การพูด) ข้าราชการบำานาญ กระทรวงสาธารณสุข มีน้องสาวคนเดียว 

พญ.วจมนต์ สุภวัตรจริยากุล นายแพทย์ชำานาญการ สำานักปลัดกระทรวง

ลาออก ส.ว.ไปไหน

“หลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายน้ีผ่านไป ครอบครัวเราต้องพยายาม

ปรับตัวอย่างลำาบากยากเข็ญกับสภาวะบอบช้ำาทางจิตใจ เพื่อให้ชีวิตดำาเนิน

ต่อไปในภายภาคหน้าอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป แต่ความ

เลวร้ายและเศร้าโศกคร้ังน้ียังคงฝังแน่นในใจของครอบครัวเราไปตลอด

กาล” 

“สิ่งสำาคัญที่สุดในสังคมไทยก็คือการบังคับใช้กฎหมายจราจรให้

เคร่งครัด การทำาผิดกฎจราจรต้องมีการจับ ปรับ ให้เข้มงวด ไม่มีการ

ละเว้น การขับรถชนคนข้ามถนนบนทางม้าลายควรเป็นโทษหนัก ไม่ใช่

แค่โทษประมาทเหมือนที่ผ่านๆ มา ต้องให้เกิดการจดจำาและกลัวบทลง                  

โทษ จนในท่ีสุดจะแทรกซึมเข้าสู่จิตสำานึกและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยต่อไป” 

“หนูหร่ัง” คู่รักของคุณหมอกระต่าย “ผมได้สูญเสียคนท่ีรักไปอย่าง

ไม่มีวันหวนกลับ แต่เธอจะอยู่ในใจของเราตลอดไป” See you on the 

other side 

“คุณจะยังจำาชื่อฉันได้ไหม ถ้าเราเจอกันในสวรรค์ เราจะยังเหมือน

เดิมไหม ถ้าเราเจอกันในสวรรค์ คุณจะช่วยให้ผมยืนขึ้นอีกครั้งไหม ถ้า

เราเจอกันในสวรรค์” Tears in  Heaven – Eric Clapton

การมีชีวิตอยู่ของคนคนหน่ึง สามารถสร้างประโยชน์ สร้างแรงบัน 

ดาลใจ ส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นได้มากเพียงน้ีได้ แต่โทษโชคชะตาที่มา

พรากเค้าไปก่อนเวลาอันควร  ทำาไมชีวิตมันถึงไม่ยุติธรรมเอาซะเลย ขอ

ให้เธอหลับสบายอยู่ในอ้อมกอดของดวงดาวและแมวน้อยๆ ท้ังหลาย ไม่

ต้องกังวลอะไรแล้วนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเด๋ียวทางน้ีเราดูแลและจัดการต่อให้

เอง สัญญาว่าจะส่งพลังบวก และจะพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้ได้เท่าท่ี

เธอทำาไว้นะ สุดท้ายขอยกประโยคจากหนังสือ Into the Magic Shop  โดย 

James Doty ท่ีมีผู้ปรารถนาดีส่งมาให้อ่านเพื่อเป็นกำาลังใจในยามมืดมนน้ี 

“ไม่มีชีวิตใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบ และไม่มีทางที่จะหนีความจริง

แห่งความทุกข์อันโหดร้าย ไม่มีทางจะหนีจากความเชื่อมโยงท่ีสวยงามของ

หัวใจ”

“การเป็นหมอทำาให้ได้เห็นว่าอุบัติเหตุและโรคต่างๆ ทำาลายชีวิต

ได้อย่างไร และที่น่าเศร้าคือ ได้เห็นว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถทำาร้ายคน

อื่น หรือที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นคือ ทำาร้ายตัวเองได้แค่ไหน แต่ก็เป็นที่ได้

เห็นความอ่อนน้อมสำาแดงความแข็งแกร่งอย่างที่คุณคิดไม่ถึง การรักษา

เยียวยาที่คุณไม่อาจหาคำาอธิบาย และพลังแห่งความเมตตาและความ

เอื้ออารีที่เยียวยารักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์” 

ประโยคสุดท้ายนี้เป็นข้อคิดเตือนใจปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆ 

ท่านๆ ที่ยังต้องใช้ชีวิตอย่างธรรมดาไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนที่อยู่เหนือ กม.แต่

อย่างใด. 

ขอแสดงความรักและนับถือ 

“ต้นทองหลาง” 

 

ไม่กี่วันก่อนผมจะข้�มท�งม้�ล�ย สถ�นก�รณ์ยังคงเดิมครับ ไม่มี

รถจอดให้ข้�ม ต้องรอจังหวะว่�งจริงๆ แถมต้องรีบวิ่งไม่งั้นรถที่กำ�ลังพุ่ง

ม�จะชนเอ� เพร�ะไม่มีทีท่�ว่�จะคำ�นึงถึงคนข้�มถนนแต่อย่�งใด   

ก็เหมือนๆ กับทุกสถ�นก�รณ์ท่ีมีคว�มสูญเสียแล้วเร�พย�ย�มบอก

ว่� ขอให้เป็นกรณีสุดท้�ย แต่ในคว�มเป็นจริงไม่มีหรอกครับกรณีสุดท้�ย 

จะมีแต่กรณีถัดไป เพร�ะท้ังรัฐและประช�ชนไม่คิดจะแก้ปัญห�อย่�งจริง 

จังนั่นเอง 

ที่จริงก็ไม่ย�กครับ หักดิบไปเลยติดกล้องวงจรปิดตรงท�งม้�ล�ย

ให้ได้ม�กที่สุด รถคันไหนไม่จอดให้คนข้�ม ก็มีใบสั่งถึงบ้�นปรับครั้งละ 

๑ พันบ�ท และใช้วิธีนี้ในกรณีอื่นๆ ด้วย ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจะ

ลดลงไปเยอะทีเดียวครับ.

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
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6 เศรษฐกิจ

เหตุผลทางพื้นฐาน จะมีคำาตอบต่างจากการเก็งกำาไร เพราะ

ปัจจุบันกลับมีปัจจัยบวกทางพื้นฐานหนุนอยู่

ในด้านต่างประเทศหรือเป็นปัจจัยจากภายนอก ก็ต้องมอง

ว่าการที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกยังคงผันผวนในทางบวก แม้จะ                                                                       

มีการอ่อนตัวลงจนลงต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ก็ตาม แต่เมื่อ

สภาวการณ์ โดยรวมยังอยู่ในสภาวะตึงตัว โดยเฉพาะกรณีสงคราม

ยูเครนที่ทำาให้ทางรัสเซียชะลอและหยุดการส่งออกน้ำามัน มีผลให้

ปริมาณน้ำามันในตลาดโลกลดลงมาก ราคาน้ำามันจึงปรับสูงขึ้นได้ 

ซึ่งปัจจุบันราคาได้พุ่งกลับมาอยู่เหนือ 110 ดอลลาร์แล้ว จึงทำาให้

เกิดผลดีกับธุรกิจน้ำามันและธุรกิจพลังงานอย่างมาก รวมถึงธุรกิจ

ปิโตรเคมีด้วย ธุรกิจเหล่านี้มีกำาไรเพิ่มอย่างมี

นัยสำาคัญ มีผลให้ราคาหุ้นต้องปรับสูงขึ้น นับ

เป็นปัจจัยที่หนุนตลาดค่อนข้างมาก

ส่วนในประเทศไทยยังมีปัจจัยบวก

เกิดขึ้นภายใน โดยการเปิดประเทศทำาให้

ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างชัดเจน ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นมาก 

จึงมีรายได้และกำาไรที่ดีในระยะต่อไป ส่ง

ผลให้ธุรกิจอื่นๆ พลอยเติบโตตามไปด้วย 

นอกจากนี้ในส่วนธุรกิจขนส่งของไทยพบ

ว่ามีการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดดจาก

การส่งออกที่ดีต่อเนื่อง จึงมองเป็นจุดที่

เหมาะกับการลงทุนมาก นักลงทุนต่างชาติ

คงมองออกวานนี้จึงกลับมาโหมซื้อหุ้นอีก 

ปรับขึ้นตามตลาดโลก

ในมุมมองของการเก็งกำาไรก็จะมองว่า ตลาดหุ้นไทยวาน

นี้ (17 พ.ค.65) ดีดตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลก เพราะจะพบว่าตลาด

หุ้นสหรัฐและยุโรปต่างพากันปรับตัวสูงขึ้น โดยไม่มีการนำาเอา

ปัจจัยเดิมที่เคยบอกว่าน่าวิตกมาพูดกันอีก เช่น กรณีเฟดลดคิว

อีและปรับขึ้นดอกเบี้ย ประเด็นนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนยังมีการนำามา

อ้างกันทุกวัน แต่อยู่ๆ ก็มองข้ามกันโดยไม่บอกเหตุผล ทั้งๆ ที่

ปัจจัยดังกล่าวยังคงมีอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย จึง

เป็นการอ้างด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลที่แท้จริง ในความเป็น

จริงน่าจะเกิดจากจบรอบการเก็งกำาไรในขาลง ซึ่งเป็นปกติของ

การเก็งกำาไรที่จะมีการเล่นรอบอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีการ

เก็งกำาไรในทิศทางลงมานานหลายวันก็จำาเป็นต้องกลับมาเล่น

กันในรอบใหม่ ซึ่งการเริ่มต้นใหม่จะต้องกลับมาซื้อหลังจากที่

ได้ขายออกไปหมดแล้ว แต่หากพิจารณาทางด้านการลงทุนด้วย

85,222.10

17/5/65

1,614.49
+30.11

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 8,003.73 5,334.74 +2,668.99
 6,539.93 7,334.87 -794.94
 46,308.86 43,103.97 +3,204.89
 24,369.59 29,448.52 -5,078.94

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.09 34.82
ยูโร 35.47 36.57
ปอนดสเตอรลิง 41.91 43.38
เยน (100 เยน) 26.20 27.21
หยวนจีน 4.30 4.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

        Black Case No. Por Bor. 4577/2560   

         Red Case No. Por Bor. 4256/2561

Phuket Provincial Court

The Phuket Provincial Court announcement

Subject: Notice of court order allowing the lawsuit to proceed as a class action.

     Mr.Mark Kieron Joseph Phillips     Plaintiff

     Murex Co., Ltd. or Blue Canyon Country Club Co., Ltd.   Defendant

 I, Mr.Mark Kieron Joseph Phillips                                                Plaintiff 

address 118/4 Pisitkoranee Rd., Patong Sub District, Kathu District, Phuket Province. 

 I, Mr.Chairat Nokthawee       Plaintiff's attorneys

address 8/90, Moo.7, Kathu District, Phuket Province.

 Miss Penpisut Supap 

address 18/1, 50 pee Rd., Patong Sub District, Kathu District, Phuket Province.

 Mr.Rungsan Kongthong 

address 7/6 Suthat Rd., Taladyai Sub District, Muang Phuket District, Phuket Province.

 Mr.Thanongsak Thongkul 

address 144 Moo.4, Kura Sub District, Kuraburi District, Phang Nga Province.

 Mr.Sakon Wongchuay 

address 127/80, Pisitkoranee Rd., Patong Sub District, Kathu District, Phuket Province.

 Miss Autcharawan Pratumwan 

address 7/15 Moo.4, Cherngtalay Sub District, Thalang District, Phuket Province. 

 

I, Murex Co., Ltd. or Blue Canyon Country Club Co., Ltd.   Defendant

address 165 Moo.1 Thepkasattri Rd., Maikhao Sub District, Thalang District, Phuket Province.

 In this case, the plaintiff filed a lawsuit against the defendant. The plaintiff wishes to file a class action and to exercise the right to act as a Plaintiff Class 

Representatives of a “Class Members” with the same status under the Civil Procedure Code Section 222/1. 

 The defendant was operating the business of providing golf courses services to the plaintiff and the general public using the trade name “Blue Canyon 

Country Club”. Located at 165 Moo 1, Thepkasattri Rd., Maikhao Sub District, Thalang District, Phuket Province, the defendant has been the owner and be 

the operator of the Blue Canyon Country Club since years 1991, it has facilities including a large of clubhouse / hotel building, villas and many condominiums in 

the golf course area, the defendant sold the right to membership for membership type of individual and type of corporate for lifetime per 1 membership in 

the price of approximately 800,000 baht to 1,200,000 baht, which members have the right to play golf without the fees for use golf course (green fees) for life. 

And charge an annual membership fee of 22,500 baht per year, throughout which members can transfer their membership to other people. The plaintiff and other 

members saw that the such lifetime memberships suitable for purchase for use in golf play and have a reasonable annual fee and can transfer the membership 

to other people, so the plaintiff is convinced by defendant’s sale advertisement. On July 15, 2002, the plaintiff agreed to apply for a golf course membership of 

the defendant, with type of individual member for lifetime, the membership number is I-0766/01 price 950,000 baht, which the plaintiff has paid membership and 

various fees to the defendant in full amount and paid the annual fee in the amount of 22,500 baht per since year 2002 through 2016.

 Subsequently, on February 12, 2017, the defendant intentionally breached the contract and intentionally damages to the plaintiff and other club members. 

The defendant operated the Executive committee of Blue Canyon Country Club meeting to change the conditions of membership transfer and various fees for 

the years 2017 by announcing the change of such conditions on February 22, 2017 and which had retrospective effect till January 1, 2017 as follows: 

 1. Re-nomination fee for a corporate nominee, increased from 40,000 baht to 70,000 baht.  

 2. Re-activation fee for a corporate member and individual member per person from of 4,500 baht, increased to 8,000 baht.

 3. Transfer fee for an individual member from 140,000 baht, increased to 250,000 baht.

 4. Transfer fee for a corporate member from 200,000 baht, increased to 360,000 baht .

 5. Annual due for an individual member from 22,500 baht, increased to 70,000 baht.

 6. Annual due for corporate member from 22,500 baht, increased to 70,000 baht.

 7. Annual due for a family privilege member from 4,500 baht, increased to 14,000 baht.

 The actions of the defendant are breach of contract and wrong from the club's previous fee announcement that the defendant has agreed to the 

plaintiff and other club members without the consent from the plaintiff and other club members. It caused the plaintiff and other club members to be damaged 

because of the increase for membership transfer fees and the various fees, greatly reducing the value of the membership and the defendant has suspended of 

membership if the plaintiff and other members failure to pay the fees of year 2017, which are unlawful actions. The club's regulations articles 6 and 9 are unfair contract 

clauses and are not applicable to members. Due to such regulations, the defendant made unilaterally and cannot be enforced under the Consumer Protection Act. And 

it is infringement which an act of willful or unlawful negligence causing damage to the property and rights of individual and corporate members of the club.

 Such actions are dispute the right of the plaintiff, causing the plaintiff to be damaged. Therefore, plaintiff is asking the court to force the defendant 

as follows:

  1. Request the court to revoke the announcement the Executive committee of Blue Canyon Country Club of the defendant which was approved on 

February 12, 2017 to change the conditions for transferring members and various fees for the year 2017 by announced on February 22, 2017 and request 

to use the conditions for transferring members and various fees to be same as years 2016 or the previous years.

 2. Request to order the defendant to restore suspended or canceled memberships due to not paying the fees for years 2017.

 3. Request the defendant to bring various the fees that were paid by the membership according to the unlawful announcement in years 2017 to be 

credited against future fees that the membership must pay to the defendants. 

 4. Requests the defendant to be liable for pay the fee and attorney’s fees including other expenses according to the Civil Procedure Code, section 222/37. 

 Therefore, would like to announce to the class action members to know that the court has issued a final order of permission to prosecute class 

action on August 17, 2021. By limiting the scope that only the defendant's golf course members are individual member, corporate member and corporate's 

nominee member who are appointed by the corporate member, excluding the category of honorary members, special members, and members who have a term 

in accordance with Articles 3 (a) (b) and (e) and make appointment date of both parties to appear before the court to mediate, to evidence examination and to 

the settlement issue on July 11, 2022.

 Class action members who wish to leave from this member group which can inform the purpose by written and filed to the court within 60 days 

commencing from the last date of notice announcement on newspaper. Which shall be deem you are not the class action members since from the date that you 

inform the purpose to the court. If over this due date time, you cannot leave from the class action members except get permission from the court. The judgments 

are binding on class action members, people who leave from members group will unable to request to rejoin the class action members or unable to request to 

intervene as a co-plaintiff and prohibited the members who not leave from the class action members to file a lawsuit as the same matter as the plaintiff's filed.

 Class action members who do not leave from members group have the following rights: to attend to hearings the trial, to request to court to order 

that the plaintiff is not qualified, not the interested person, including the acquisition of the right to be a class action member honestly, to request to inspect or 

request photocopy  documents in the lawsuit, to recruit new lawyers to prosecute instead of the class action member's lawyers in case if it appears during the trial 

that the plaintiff's lawyers are unable to adequately and fairly protect the rights of the class action members, or in case the plaintiff's lawyers request to withdraw 

from the class action. To request to replace the plaintiff, to objection to the request to replace the plaintiff, to withdrawal of the lawsuit, to made the agreement 

or a compromise, to made agrees for submit a dispute to an arbitrator to be the arbiter the case, to check and argue the request of debt settlement.

                          

     Announced on ………..……, 2022.

                                             

      (Miss Promporn Pitpakdee a nan)

                                                         Judge of the Phuket Provincial Court

Between

	 	 	 	 	 	 	 	 คดีหมายเลขดำาที่		ผบ.๔๕๗๗/๒๕๖๐

	 	 	 	 	 	 	 	 คดีหมายเลขแดงที่		ผบ.๔๒๕๖/๒๕๖๑

 

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง	คำาบอกกล่าวคำาสั่งอนุญาตให้ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

  

	 			นายมาร์ค	คีรอน	โจเซฟ	ฟิลลิปส์		 	 															 		 โจทก์

ระหว่าง			

	 			บริษัทมิวเร็กซ์	จำากัดหรือบริษัทบลู	แคนยอน	คันทรี่	คลับ	จำากัด		  จำาเลย

	 ข้าพเจ้า			นายมาร์ค	คีรอน	โจเซฟ	ฟิลลิปส์	 	 	 	 โจทก์

อยู่บ้านเลขที่	๑๑๘/๔	ถนนพิศิษฐ์กรณีย์	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

 

	 ข้าพเจ้า			นายชัยรัตน์	นกทวี	 	 	 	 		 ทนายความฝ่ายโจทก์

อยู่บ้านเลขที่	8/90	หมู่	7	ตำาบลกะทู้	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

	 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์	สุภาพ																				

อยู่บ้านเลขที่	18/1	ถนนห้าสิบปี	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

	 นายรังสรรค์	คงทอง	

อยู่บ้านเลขที่	7/6	ถนนสุทัศน์	ตำาบลตลาดใหญ่	อำาเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต

	 นายทนงศักดิ์	ทองกุล	

อยู่บ้านเลขที่	144	หมู่	4	ตำาบลคุระ	อำาเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงา

	 นางสาวอัจฉราวรรณ	ประทุมวัลย์												

อยู่บ้านเลขที่	7/15		หมู่	4	ตำาบลเชิงทะเล	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

	 นายสกนธ์	วงศ์ช่วย	

อยู่บ้านเลขที่	127/80	ถนนพิศิษฐ์กรณีย์	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

	 ข้าพเจ้า			บริษัทมิวเร็กซ์	จำากัดหรือบริษัทบลู	แคนยอน	คันทรี่	คลับ	จำากัด										 จำาเลย

อยู่บ้านเลขที่	๑๖๕	หมู่ที่	๑	ถนนเทพกระษัตรี	ตำาบลไม้ขาว	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

	 คดีนี้	โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำาเลยว่า	โจทก์มีความประสงค์ที่จะดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	และขอใช้สิทธิในการดำาเนินในฐานะตัวแทน	"กลุ่มบุคคล"	ที่มีสถานะเหมือนกันตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา	๒๒๒/๑	

	 จำาเลยประกอบธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟแก่โจทก์และบุคคลทั่วไป	โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า	 "บลูแคนยอนคันทรี่คลับ"	 (Blue	Canyon	Country	Club)	ตั้งอยู่เลขที ่

๑๖๕	หมู่	 ๑	ถนนเทพกระษัตรี	ตำาบลไม้ขาว	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	จำาเลยเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำาเนินการสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับตั้งแต่ปี	 2534	มีสิ่งอำานวย

ความสะดวก	 รวมถึงคลับเฮาส์ขนาดใหญ่	 อาคารโรงแรม	 วิลล่าและอาคารชุดจำานวนมากในบริเวณสนามกอล์ฟ	 จำาเลยขายสิทธิการเป็นสมาชิกสำาหรับสมาชิกประเภทบุคคล

ธรรมดา	และประเภทนิติบุคคลตลอดชีพ	ต่อสมาชิก	๑	คน	ราคาประมาณ	๘๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	บาท	สมาชิกมีสิทธิเล่นกอล์ฟโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้สนามกอล์ฟ	

(กรีนฟี)	ตลอดชีพ	และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี	๒๒,๕๐๐	บาท	ต่อปี	โดยสมาชิกสามารถโอนสมาชิกภาพให้บุคคลอื่นได้	โจทก์และสมาชิกคนอื่น	ๆ	เห็นว่า	สมาชิกตลอดชีพ

ดังกล่าวเหมาะแก่การซื้อเพื่อใช้ในการเล่นกอล์ฟ	และค่าธรรมเนียมรายปีมีราคาที่เหมาะสม	ทั้งสามารถโอนสมาชิกภาพให้บุคคลอื่นได้	โจทก์เชื่อคำาโฆษณาของจำาเลย	เมื่อวันที่	

๑๕	กรกฎาคม	๒๕๔๕	โจทก์ตกลงสมัครเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟของจำาเลยประเภทบุคคลธรรมดาตลอดชีพ	สมาชิกเลขที่	ไอ-๐๗๖๖/๐๑	ราคา	๙๕๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งโจทก์ชำาระเงิน

ค่าสมาชิก	และค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ให้แก่จำาเลยครบถ้วนแล้วและชำาระค่าธรรมเนียมรายปี	๒๒,๕๐๐	บาท	ต่อปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๕	จนถึงปัจจุบัน

	 ต่อมาเมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	จำาเลยโดยเจตนาผิดสัญญาและจงใจให้ โจทก์และสมาชิกสโมสรรายอื่น	ๆ	ได้รับความเสียหาย	ดำาเนินการประชุม

คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ	เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	สำาหรับปี	๒๕๖๐	โดยประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อวันที่	๒๒	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๐	เป็นดังนี้

	 ๑.	ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งใหม่สำาหรับสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งจากนิติบุคคล	จากเดิมจำานวน	๔๐,๐๐๐	บาท	เป็นจำานวน	๗๐,๐๐๐	บาท

	 ๒.	ค่าธรรมเนียมกลับเข้าเป็นสมาชิกสำาหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา	จากเดิมจำานวน	๔,๕๐๐	บาท	เป็นจำานวน	๘,๐๐๐	บาท

	 ๓.	ค่าธรรมเนียมการโอนสมาชิกภาพประเภทบุคคลธรรมดา	จากเดิมจำานวน	๑๔๐,๐๐๐	บาท	เป็นจำานวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท

	 ๔.	ค่าธรรมเนียมการโอนสมาชิกภาพประเภทนิติบุคคล	จากเดิมจำานวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท		เป็นจำานวน	๓๖๐,๐๐๐	บาท

	 ๕.	ค่าธรรมเนียมรายปีสำาหรับสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา	จากเดิมจำานวน	๒๒,๕๐๐	บาท	เป็นจำานวน	๗๐,๐๐๐	บาท

	 ๖.	ค่าธรรมเนียมรายปีสำาหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล	จากเดิมจำานวน	๒๒,๕0๐	บาท	เป็นจำานวน	๗๐,๐๐๐	บาท

	 ๗.	ค่าธรรมเนียมรายปีสำาหรับครอบครัวสมาชิก	จากเดิมจำานวน	๔,๕๐๐	บาท	เป็นจำานวน	๑๔,๐๐๐	บาท

	 การกระทำาของจำาเลยเป็นการผิดสัญญา	และผิดไปจากประกาศค่าธรรมเนียมของสโมสรฯ	ครั้งก่อนที่จำาเลยตกลงไว้กับโจทก์และสมาชิกสโมสร	โดยไม่ได้รับความ

ยินยอม	ทำาให้ โจทก์และสมาชิกสโมสรรายอื่น	 ๆ	 ได้รับความเสียหาย	 เพราะการปรับขึ้นค่าโอนสมาชิก	และค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 เป็นการลดทอนมูลค่าของสมาชิกภาพ	และ

จำาเลยได้ระงับสิทธิการเป็นสมาชิก	 หากโจทก์และสมาชิกสโมสรไม่ชำาระค่าธรรมเนียมปี	 ๒๕๖๐	 อันเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ข้อบังคับสโมสรฯ	 ข้อ	 6	 และข้อ	 9	

เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	ไม่มีผลบังคับต่อสมาชิก	เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวจำาเลยจัดทำาขึ้นฝ่ายเดียวและไม่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	และเป็นการ

กระทำาละเมิด	โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย	เป็นเหตุให้เสียหายต่อทรัพย์สินและสิทธิของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคลของสโมสรฯ	

	 การกระทำาดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์	ทำาให้ โจทก์ได้รับความเสียหาย	ขอให้บังคับจำาเลย	ดังนี้

	 ๑.	ขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการบริหารสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับของจำาเลย	ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

การโอนสมาชิกภาพ	และค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	สำาหรับปี	๒๕๖๐	โดยประกาศเมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	และให้ใช้เงื่อนไขการโอนสมาชิกภาพ	และค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	

เหมือนปี	๒๕๕๙	หรือปีก่อนหน้านั้น

	 ๒.	ขอให้จำาเลยคืนสภาพสมาชิกภาพที่ถูกระงับชั่วคราวหรือถูกยกเลิก	อันเนื่องมาจากไม่ได้ชำาระค่าธรรมเนียมปี	๒๕๖๐	

	 ๓.	ขอให้จำาเลยนำาเงินค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ที่สมาชิกได้จ่ายไปตามประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในปี	๒๕๖๐	เป็นค่าธรรมเนียมในอนาคตที่สมาชิกจะต้องชำาระให้

แก่จำาเลย

	 ๔.	ขอให้จำาเลยรับผิดชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ	รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๒๒๒/๓๗		

	 จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่า	ศาลมีคำาสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ โจทก์ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๔	โดยจำากัดขอบเขตของกลุ่มว่า	

เฉพาะสมาชิกสนามกอล์ฟของจำาเลยประเภทบุคคลธรรมดา	ประเภทนิติบุคคล	และสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลที่เป็นสมาชิก	โดยไม่รวมกลุ่มบุคคลประเภทสมาชิก

กิตติมศักดิ์	สมาชิกพิเศษ	และสมาชิกประเภทมีกำาหนดวาระ	ตามข้อบังคับ	ข้อ	3	(ก)	(ข)	และ	(จ)	และนัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย	ตรวจพยานหลักฐาน	และชี้สองสถานในวันที่	11	

กรกฎาคม	2565

 

	 สมาชิกกลุ่มสามารถออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้	 โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันประกาศคำาบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์

วันสุดท้าย	ซึ่งจะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ต่อศาล	หากพ้นระยะเวลาแล้วจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้	เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากศาล	คำาพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุ่ม	บุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะร้องขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือร้องสอดเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้	และ

ห้ามไม่ให้สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยื่นฟ้องจำาเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฟ้อง

	 สมาชิกกลุ่มที่ ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ	ดังนี้	เข้าฟังการพิจารณาคดี	ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงว่าโจทก์ ไม่มีคุณสมบัติ	ส่วนได้เสีย	รวมตลอดทั้ง

การได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต	 ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสำาเนาเอกสารในสำานวนความ	 จัดหาทนายความคนใหม่มาดำาเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม	 หาก

ปรากฎว่าระหว่างการพิจารณาทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำาเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม	 หรือทนายความฝ่ายโจทก์ขอถอนตัวจากการดำาเนินคดี

แบบกลุ่ม	ร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	การถอนฟ้อง	การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความ	การตกลงเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็น

ผู้ชี้ขาด	ตรวจและโต้แย้งคำาขอรับชำาระหนี้

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่			๒๕๖๕

                      

                                                                           

																																																												 	 (นางสาวพร้อมพร	พิชญ์ภักดีอนันต์)	

	 	 	 																																			 					ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

ในขณะที่กองทุนก็คงเริ่มมองออกเช่นกันตลาดจึงดีดกลับแรง แต่ก็

ยังเป็นแค่จุดเริ่มของรอบใหม่ จึงยังลุ้นและลงทุนได้ต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานน่ามองที่ AGE, BPP 

และ LANNA ราคาน้ำามันยังสูง กลุ่มธนาคารธุรกิจมีกำาไรดีขึ้น จึง

น่ามองที่ BBL, TISCO และ KKP กลุ่มขนส่งเป็นดาวเด่นในขณะ

นี้ น่ามองที่ JWD, PSL และ WICE กลุ่มอาหารธุรกิจที่จะโตได้ต่อ

ไป น่ามองที่ ASIAN, M และ SNNP หุ้นรายตัวที่เตะตามี ECL, 

SPALI และ SKN เป็นต้น

ยังคงมองตลาดอ่อนตัวหรือปรับฐานเป็นจังหวะของการเข้า

เลือกลงทุน อย่ากังวลกับการเก็งกำาไรมากเกินไป.

‘THAI’สุดปลื้มขาดทุนลดลง

ไทยโพสต์ • THAI เผยไตรมาส

แรกปี 65 ขาดทุน 3,243 ล้านบาท 

ปลื้มขาดทุนลดลง 8,962 ล้านบาท 

หลังรายได้สูงขึ้นตามการขนส่งผู้

โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้น รับนำา

นโยบาย Test and Go มาใช้ ส่งผล

ให้สภาพคล่องปัจจุบันอยู่ในระดับ

สูงที่สุดนับตั้งศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าว บมจ.การบิน 

ไทย หรือ THAI แจ้งผลการ

ดำาเนินงานไตรมาสแรก ปี 2565 

ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการ

ดำาเนินงานขาดทุนสุทธิในไตรมาส

แรก ปี 2565 จำานวน 3,243 ล้าน

บาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน 8,962 ล้าน

บาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วน

ที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,247 ล้าน

บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 1.49 

บาท ส่วนในไตรมาสแรก ปี 2564 

ขาดทุนต่อหุ้นที่ 5.59 บาท

ขณะเดียวกัน รายได้ไม่

รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 

11,181 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ 

6,797 ล้านบาท หรือ 155% จาก

รายได้จากการขนส่งผู้ โดยสารและ

สินค้าเพิ่มขึ้น 6,719 ล้านบาท หรือ 

255.7% ด้านค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน

งานไม่รวมรายการที่ เกิดขึ้นครั้ง

เดียวรวม 14,348 ล้านบาท สูงกว่า

ปีก่อน 2,967 ล้านบาท จากปริมาณ

การผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่ง

ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำามันที่ปรับ

ตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ขาดทุนจากการ

ดำาเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน

ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 

3,167 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี

ก่อน 3,830 ล้านบาท หรือ 54.7%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตร 

มาสแรกต่อเนื่อง 2 เดือนแรก

ของไตรมาส 2 ปีนี้ ปริมาณความ

ต้องการเดินทางของผู้ โดยสารมี

การเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ

การบินไทยและสายการบินไทย

สมายล์ เป็นผลจากการที่รัฐบาล

นำามาตรการ Test and Go กลับ

มาใช้ ส่งผลให้สภาพคล่องของ

บริษัทในปัจจุบันอยู่ ในระดับสูง

ที่สุดนับตั้งแต่ศาลล้มละลายกลาง

มีคำาสั่ งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู

กิจการของบริษัทเมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา.



0

6

3

9 9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ

ควิด-19”  ถือเป็นหนึ่งในตัวเร่งสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด

ก�รเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกมิติ  ทั้งด้�นสังคม 

เศรษฐกิจ  และก�รใช้ชีวิตประจำ�วันที่ถูกปรับให้

สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ในขณะนั้นม�กขึ้น  และกล�ยเป็น

อีกคว�มท้�ท�ยให้เกือบทุกมิติในก�รก้�วข้�มผ่�นอุปสรรค

สำ�คัญนี้ ไปด้วยเช่นกัน  ดังนั้นก�รเตรียมคว�มพร้อม  ก�รปรับ

ตัวเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นหลังสถ�นก�รณ์โควิด-19  จึง

เป็นเรื่องสำ�คัญ  โดยเฉพ�ะในมุมของภ�คธุรกิจ  ที่ต้องยอมรับ

ว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจในยุคโรคระบ�ดนี้  เปลี่ยนไปค่อนข้�งม�ก 

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งปฏิเสธไม่ได้

PwC  ประเทศไทย  ได้เผยรายงานผลสำารวจผู้นำาธุรกิจ 

ครอบครัวรุ่นใหม่  ประจำาปี  2565  ฉบับประเทศไทย  ครั้ง

ที่  2  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลสำารวจ  “Global  NextGen                                                           

Survey  2022”  โดยมีผู้ตอบแบบสำารวจทั่วโลกจำานวนทั้งสิ้น   

1,036 ราย จาก 68 ประเทศและอาณาเขต รวมถึงประเทศไทย 

จำานวน 40 ราย ว่า การบรรลุการเติบโตของธุรกิจ  เป็นภารกิจ

เร่งด่วนสำาหรับผู้นำารุ่นใหม่  (เน็กซ์เจน)  ไทยหลังจากนี้ ไป  โดย                                                                                     

63%  จัดให้การเติบโตของธุรกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19  

เป็นภารกิจสำาคัญอันดับแรกที่ให้ความสนใจ  และอีก  50%  จัด

ให้การขยายธุรกิจไปสู่ภาคส่วนหรือตลาดใหม่  เป็นภารกิจสำาคัญ

อันดับที่สอง

โดย  นิพันธ์  ศรีสุขุมบวรชัย  หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจ                                                                                              

ครอบครัว  และหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย  PwC  ประ 

เทศไทย  ระบุว่า  สถานการณ์ โลกในปัจจุบัน  ทำาให้การประคับ

ประคองธุรกิจครอบครัวให้อยู่รอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

มาก  ผลจากการสำารวจพบว่า  วันนี้ผู้นำาเน็กซ์เจนรุ่นใหม่ไม่ได้

มองเรื่องความอยู่รอดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังต้องการขับเคลื่อน

กิจการด้วยพลังความคิด  ความสามารถด้านดิจิทัล  และทักษะ

ใหม่ๆ  ที่พวกเขามี  โดยคำานึงถึงการสร้างสมดุลทั้งในมิติทางการ

เงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้  การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของพนักงาน 

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ยังเป็นอีกภารกิจเร่งด่วน

ที่ผู้นำาเน็กซ์เจนไทยจะเร่งดำาเนินการทันทีเพื่อยกระดับความ

สามารถขององค์กร และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวม

ถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง

โดยผลสำารวจของ  PwC  ระบุชัดเจนว่า  35%  ของผู้นำา

รุ่นใหม่ไทย  มีความมั่นใจในความสามารถด้านดิจิทัลของตัวเอง 

ซึ่งสูงกว่าผู้นำารุ่นปัจจุบันที่  28%  ขณะที่  33%  เชื่อว่า  ผู้นำารุ่น

ปัจจุบันยังคงไม่เข้าใจโอกาสและความเสี่ยงทางดิจิทัลที่อาจส่ง

ผลต่อการดำาเนินธุรกิจครอบครัว

“การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำาให้เกิดความร่วมมือกัน

มากขึ้นระหว่างผู้นำารุ่นใหม่และผู้นำารุ่นปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหา

และรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยกว่า 45% ของ

ผู้นำาเน็กซ์เจนไทย  กล่าวว่า  พวกเขารู้สึกมีความมุ่งมั่นในการ

ทำาธุรกิจมากขึ้นกว่าตอนก่อนเกิดการระบาด  และปัจจุบันได้

มีส่วนร่วมในกิจการของครอบครัวมากขึ้น  ขณะที่การสื่อสาร

ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวเกี่ยวกับตัวธุรกิจก็มีมากขึ้นด้วย

เช่นกัน  ขณะที่การวางมือจากธุรกิจของผู้นำารุ่นปัจจุบันยังเป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก  โดย  57%  ของผู้ถูกสำารวจกล่าวว่า  ผู้นำา

รุ่นปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะเกษียณในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาด  ขณะที่  18%  ของผู้นำาเน็กซ์เจนไทยกล่าวว่า  โควิด-

19  เป็นสาเหตุที่ทำาให้แผนการสืบทอดตำาแหน่ง  (Succession 

planning)  ของพวกเขาต้องชะลอหรือเลื่อนออกไป  ซึ่งสูงกว่า

ผู้นำารุ่นใหม่ทั่วโลกที่ 12%”

ยิ่งไปกว่านั้น  การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นยังกระตุ้น

ให้การดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  สังคม  และบรรษัท

ภิบาล  (Environmental,  Social  and  Governance:  ESG)  ได้

รับความสนใจจากธุรกิจทั่วโลกอย่างกว้างขวาง  รวมถึงธุรกิจ

ครอบครัวด้วย  โดยรายงานของ  PwC พบว่า  เกือบสองในสาม 

หรือ  68%  ของผู้นำารุ่นใหม่ไทยเชื่อว่า  ธุรกิจของตนต้องแสดง

ความรับผิดชอบในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งใกล้เคียงกับผู้นำารุ่นใหม่ทั่วโลกที่ 71% ขณะที่เกิน

กว่าครึ่งเชื่อว่า  การสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืน  คือหัวใจ

สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

อย่างไรก็ดี ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ ได้เห็นผู้นำารุ่นใหม่ หัน

มาสนใจการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงผลกระทบด้าน  ESG 

โดยไม่ โฟกัสเฉพาะการสร้างกำาไรและผลตอบแทนของผู้ถือ

หุ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19                                                                 

ทำาให้ความคาดหวังของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ันเปล่ียน

ไปมาก.

  งไม่ไหว!! สำ�หรับ “โครงก�รสินเชื่อ 3D” โดยธน�ค�ร                                                                

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ 

ไทย  (ธพว.)  หรือเอสเอ็มอีแบงก์  ที่เข็นโครงการสิน

เชื่อออกมาสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้า                 

ถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลได้  ล่าสุด                            

นารถนารี  รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ  ออกมาคอนเฟิร์มเองว่า 

เพื่อเป็นการเติมทุนต่อลมหายใจให้เอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจเต็ม

ที่  รับกำาลังซื้อที่จะเพิ่มขึ้นหลังเปิด

ประเทศ  จึงได้ประกาศเพิ่มวงเงิน

โครงการสินเชื่อ 3D อีก 4 พันล้าน

บาท รวมของเดิมเป็น 1.9 หมื่นล้าน

บาท  แถมยังขยายหลักเกณฑ์  เปิด

กว้างให้กู้ ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล  หากหลักประกันไม่พอ 

ยังสามารถใช้  บสย.ค้ำาประกันได้อีก

ด้วย  เรียกว่างานนี้ทั้งผลัก  ทั้งดัน 

ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกัน

สุดแรงไปเล้ย!!.

เน็กซ์เจนปั้นธุรกิจครอบครัวยุคโควิด

เพิ่มวงเงิน!!

ปั

“โ

ครองขวัญ รอดหมวน

น�รถน�รี รัฐปัตย์

สภาพัฒน์หั่นจีดีพีเซ่นพิษสงคราม
หวัง‘ส่งออก-ท่องเที่ยว’ช่วยประคอง
ไทยโพสต์ • สุดยื้อ!! “สภ�พัฒน์” ยอมหั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 3% จ�กค�ด

ก�รณ์เดิมที่  4%  โอดพิษสงคร�มรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อทุบหนัก  หวังส่ง

ออก-ท่องเที่ยวช่วยประคอง  แจงกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มต้องคิดให้

รอบคอบ หวั่นกระทบฐ�นะก�รคลัง

นายดนุชา  พิชยนันท์ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐ 

กิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ

สภาพัฒน์  เปิดเผยว่า  สภาพัฒน์

ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว

ของเศรษฐกิจไทยในปี  2565  ลด

ลงมาอยู่ในช่วง  2.5-3.5%  โดยมี

ค่ากลางอยู่ที่  3%  จากคาดการณ์

เดิมที่  3.5-4.5%  โดยมีค่ากลาง

ที่  4%  เนื่องจากความไม่แน่นอน

ของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย

และยูเครน  ที่ยืดเยื้อยาวนานซึ่ง

ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก  แต่

ยังมีเครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ  คือการส่งออกและการ

ท่องเที่ยว

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทย

ในไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 2.2% 

เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน์  ส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจกลับมา  โดยการบริโภค

ขยายตัวได้  3.9%  ขณะที่การส่ง

ออกขยายตัวที่ระดับ  10.2%  แต่

การก่อสร้างติดลบ  5.5%  ส่วน

การลงทุนรวมขยายตัว 0.8% การ

บริโภคภาครัฐขยายตัว 4.6%  

ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐ 

กิจ  อัตราการว่างงานอยู่ที่  1.53% 

ต่ำากว่าระดับ  1.64%  ในไตรมาส

ก่อนหน้า  ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป 

เฉลี่ยอยู่ที่  4.7% อัตราเงินเฟ้อพื้น

ฐาน  เฉลี่ยอยู่ที่  1.4%  สำาหรับดุล

บัญชีเดินสะพัดขาดดุล  1.6  พัน

ล้านดอลลาร์  (5.3  หมื่นล้านบาท) 

หรือคิดเป็น  1.2%  ของจีดีพีส่วน

เงินทุนสำารองระหว่างประเทศ  ณ                                                       

สิ้นเดือน  มี.ค.2565  อยู่ที่  2.42 

แสนล้านดอลลาร์ และหน้ีสาธารณะ 

ณ สิ้นเดือน มี.ค.2565 มีมูลค่าทั้ง

สิ้น  9,951,962  ล้านบาท  คิดเป็น 

60.6% ของจีดีพี

“การปรับคาดการณ์จีดีพี

ปีนี้ลง  เป็นผลมาจากสถานการณ์

ในต่างประเทศ  ราคาพลังงาน 

และเงินเฟ้อเป็นหลัก  ซึ่งไทยเป็น

ประเทศที่นำาเข้าพลังงาน  และ

สินค้าโภคภัณฑ์  ก็จะมีผลกระทบ

ได้มาก  จึงต้องดูให้ดี  รวมทั้งใน

เรื่องของชิปที่ ใช้ในอุตสาหกรรม

รถยนต์ท่ีได้รับผลกระทบในวงกว้าง 

ในระยะต่อไปคงต้องใช้วัตถุดิบทด 

แทนบางส่วน” นายดนุชากล่าว

สำาหรับเรื่องการกู้เงินเพิ่ม

เติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามข้อ

เสนอฝ่ายต่างๆ  นั้น  เรื่องนี้ต้อง

คิดให้รอบคอบ  เพราะทรัพยากร

ประเทศมีจำากัด  การกู้เพิ่มต้องดู                               

ฐานะการคลัง  ควรกู้ได้หรือไม่ 

จำานวนเท่าใด  กู้มาแล้วจะใช้ทำา

อะไรต้องดูร่วมกันให้ดี  วงเงินกู้ที่

เหลืออยู่  7.4  หมื่นล้านบาท  ต้อง

นำาไปใช้ส่วนแรกผ่านโครงการฟื้น

เศรษฐกิจฐานราก 1 หมื่นล้านบาท 

และใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-

19  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ

รองรับ  ส่วนที่เหลืออยู่  4.8  หมื่น

ล้านบาทต้องเสนอ  ครม.ใช้เงิน

ก่อนสิ้น  ก.ย.2565  จึงต้องใช้อย่าง

ระมัดระวัง

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง  กล่าวว่า  แม้ว่า

สภาพัฒน์จะปรับลดประมาณการจี

ดีพีลงมา แต่อัตราการขยายตัวก็ยัง

อยู่ในแดนบวก  และมีสัญญาณฟื้น

ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และหาก

มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

โควิด-19  ก็จะทำาให้ภาคการท่อง

เที่ยวคึกคักมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยกระ                                  

ตุ้นภาคบริการของประเทศ  โดย

คลังอยากเห็นการใช้นโยบายอัตรา

ดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย  (ธปท.)  เป็นผลบวกต่อการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจ.

ดนุช� พิชยนันท์

ไทยโพสต์  •  นายสุริยะ  จึง

รุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม 

เปิดเผยว่า  ผลผลิตอ้อยเข้าหีบ

ประจำาฤดูการผลิตปี  2564/65 

ของโรงงานน้ำาตาลทั้ง  57  โรง                                

ตั้งแต่วันที่  7  ธ.ค.2564  จนถึง

วันที่  7  พ.ค.2565  รวมระยะ

เวลาหีบอ้อย  152  วัน  มีปริมาณ

ออ้ยเข้าหีบท่ัวประเทศท่ี  92.07 

ล้านตัน แยกเป็นอ้อยสด จำานวน 

66.95 ล้านตัน คิดเป็น 72.72% 

และอ้อยไฟไหม้  จำานวน 25.12 

ล้านตัน  คิดเป็น  27.28%  ยิลด์

น้ำาตาลต่อตันอ้อย  โดยเฉลี่ยอยู่

ที่  110.08  กิโลกรัมต่อตันอ้อย 

และมีค่าความหวานอ้อยเฉลี่ย

อยู่ที่  12.71  ซี.ซี.เอส.  ปริมาณ

ผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน  25.41  ล้านตัน  คิดเป็น 

38.12%  สาเหตุมาจากปริมาณ

น้ำาฝนเพิ่มขึ้นและราคาน้ำาตาล

โลกสูงขึ้น

ขณะที่แนวทางการช่วย

เหลือต้นทุนการตัดอ้อยสด  อยู่

ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ

นำาเสนอคณะรัฐมนตรี  (ครม.) 

พิจารณาต่อไป  โดยการช่วย

เหลือต้นทุนการตัดอ้อยสดนั้น 

นอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไข

ปัญหาฝุ่น  PM  2.5  แล้ว  ยัง

ทำาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมา

ตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น  มี

รายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส่วนปัญหาจากอ้อยสดสกปรก

กระทรวงอุตสาหกรรมจะวาง

แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป.

ฝนชุกดันผลผลิตอ้อยพุ่ง

ปี64/65ทะลุ92ล้านตัน 

VRANDA ลุยพัฒน�โครงก�รภูเก็ต    

นายวีรวัฒน์  องค์วาสิฏฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.วีรัน

ดา รีสอร์ท หรือ VRANDA เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานไตรมาส 1/65 

ฟื้นตัว  ทำารายได้ธุรกิจโรงแรม  150  ล้านบาท  เติบโต  91%  EBITDA 

รวมทั้งบริษัท  46  ล้านบาท  เติบโต  15%  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

แสดงถึงสัญญาณกลับตัวจากจุดต่ำาสุดในปี  2564 นอกจากนั้นยังได้รับ

อนุมัติสินเชื่อกว่าพันล้านบาทจาก KBANK พร้อมเดินหน้าลุยโครงการ

ใหม่ต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์วีรันดา ใกล้แหลมพันวา

NUSA มั่นใจปี 65 ร�ยได้พลิกเป็นบวก

นายวิษณุ  เทพเจริญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.ณุศาศิริ 

หรือ NUSA เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 พลิก

เป็นบวกโดยกำาไรสุทธิอยู่ที่  17.016  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  108%  เมื่อ

เทียบกับ  Q1/64  ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ที่    213.824  ล้าน

บาท  อย่างไรก็ตาม  มั่นใจปี  2565  จะสามารถทำารายได้มากกว่า 

3,800 ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีผลประกอบการกำาไรต่อ

	 	 	 วันที่	13	พฤษภาคม	2565

เรื่อง	 แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เรียน	 ท่านผู้เกี่ยวข้อง

 

	 บริษัท	คิง	ไว	ประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	("บริษัท")	มีความยินดีที่จะเรียน

ให้ท่านทราบว่าบริษัทกำาลังดำาเนินการขอเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	

ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในวันที่	1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

	 เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการดำาเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจึงขอ

เรียนให้ท่านทราบว่านับต้ังแต่วันท่ี	1 มิถุนายน พ.ศ. 2565	เป็นต้นไป	บริษัทจะใช้ชื่อใหม่ดังต่อไปน้ี

ชื่อภาษาไทย บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ KWI  Life Insurance Public Company Limited

เนื่องทุกไตรมาส 

“เอก�” ทุ่มงบวิจัยมุ่งสู่ก�รเติบโตที่ยั่งยืน 

นายชัยวัฒน์  นันทิรุจ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท  เอกา 

โกลบอล จำากัด หรือ EKA GLOBAL  เปิดเผยว่า กรณีสหประชาชาติได้

ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านอาหารปี  2565  มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจาก

ปีก่อนที่มีจำานวนผู้คนขาดแคลนอาหารจะมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งเป็น

ผลมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน  และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศ  รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด  ดังนั้น  เอกา 

โกลบอลได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ  มุ่งเน้นสู่การเติบโตที่ยั่งยืน  และมีความ

ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ โลกในอนาคตมากยิ่งขึ้น  โดยบริษัททุ่มเทกับงาน

ด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้า  (R&D)  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตอบ

โจทย์ลูกค้าอย่างสูงสุดในระยะยาว

ปตท.-เด็นโซ่ เปิดโรงเรือนผลิตพืชสมุนไพร

นายนพดล  ปิ่นสุภา  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่

และโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัท  ปตท.  จำากัด  (มหาชน)  เปิดเผยภายหลัง

ร่วมพิธีเปิดโรงเรือนโครงการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบอัจฉริยะ  บน

เนื้อที่กว่า 4 ไร่ ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง 

ว่าได้ร่วมมือกับ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำากัด ต่อยอด

ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันในระดับอุตสาหกรรม  โดยผลผลิต

ที่ได้จะถูกนำาเข้าสู่กระบวนการสกัดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  ภายใต้

อสังห�อู้ฟู่โกยร�ยได้ทะลัก

ไทยโพสต์  •  ธุรกิจอสังหาฯ  ยิ้ม

ไตรมาสแรกโกยทะลัก  “พฤกษา” 

ทำารายได้  5,679  ล้านบาท  มี

กำาไร  639  ล้าน  ด้านลลิลกำาไรกว่า 

300  ล้าน  บริทาเนียทำานิวไฮ  แจง

ปัจจัยหนุนมาจากโควิดคลี่คลาย 

เศรษฐกิจฟื้น  มาตรการรัฐช่วย

กระตุ้น

นายอุเทน  โลหชิตพิทักษ์ 

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหารกลุ่ ม 

บมจ.พฤกษา  โฮลดิ้ง  เปิดเผยผล

การดำาเนินงานในช่วงไตรมาสแรก                                                  

ปี  2565  ว่า  ผลประกอบการไตร 

มาสแรกปี  2565  บริษัททำายอด

ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์รวม 

5,344 ล้านบาท  รายได้รวม 5,679 

ล้านบาท มีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 639 ล้าน

บาท  เติบโตจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน  10%  ในขณะที่กำาไรสุทธิ

ของพฤกษา  โฮลดิ้ง  (รวมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเฮลท์แคร์) 

อยู่ที่ 552 ล้านบาท และมียอดขาย

รอรับรู้รายได้ที่ 20,200 ล้านบาท 

นายชูรัชฏ์  ชาครกุล  กรรม 

การผู้จัดการ  บมจ.ลลิล  พร็อพเพ

อร์ตี้  เปิดเผยว่า  ผลประกอบการ

ไตรมาส  1/2565  ยังคงขยายตัว

ได้ต่อเนื่อง  แม้ในสภาวะที่มีปัจจัย

ลบมากมายในไตรมาสแรกของปี                                          

โดยสามารถทำายอดรับรู้รายได้ที่ 

1,586 ล้านบาท ขยายตัว 4% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน  รวมทั้งยัง                                             

คงความสามารถในการบริหารจัดการ                                                  

ต้นทุนต่างๆ  ได้ดีในสภาวะท่ีเงินเฟ้อ

เร่งตัวขึ้นทั่วโลก  โดยมีกำาไรสุทธิที่ 

328 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3%

นางศุภลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.บริ

ทาเนีย  หรือ  BRI  เปิดเผยว่า  ใน

ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้  มองแนวโน้ม

ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทยอย

ฟื้นตัว  หลังโควิด-19  เริ่มคลี่คลาย 

และรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศเต็มรูป                                                          

แบบกระตุ้นเศรษฐกิจ  รวมถึงการ                                                           

ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

โดยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน

และค่าจดจำานอง  การผ่อนปรน

มาตรการหลักเกณฑ์การกำากับดูแล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่น

ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

(มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว 

สำาหรับผลการดำาเนินงานใน                                 

ไตรมาสแรกของบริษัทดีกว่าที่คาด

ไว้  และเป็นสถิติสูงสุดใหม่ราย

ไตรมาส  ทั้งรายได้กำาไรสุทธิ  โดยมี

ยอดรับรู้รายได้รวมทั้งสิ้น  1,483.0 

ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  77.4%  จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน  และเพิ่มขึ้น 

47.2%  จากไตรมาสก่อนหน้า  ส่วน

กำาไรสุทธิอยู่ที่ 352.5 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น  169.7%  จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน  และเพิ่มขึ้น  134.7%  จาก

ไตรมาสก่อนหน้า.

Q1แบงก์ไทยฟันกำาไรเฉียด5หมื่นล.
ไทยโพสต์  •  “ธปท.”  โชว์กำาไร                                 

แบงก์พาณิชย์ไตรมาส  1/2565 

โกย 4.94 หมื่นล้านบาท อานิสงส์

สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง  แจง

ขอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมดูจังหวะเหมาะสมก่อนออก

มาตรการแก้ปมหนี้ครัวเรือน

นางสาวสุวรรณี  เจษฎา

ศักดิ์  ผู้อำานวยการอาวุโส  ธนา 

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิด

เผยถึงผลการดำาเนินงานของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 

1/2565  ว่า  ระบบธนาคาร

พาณิชย์มีกำาไรสุทธิในไตรมาส 

1/2565 จำานวน  4.94 หมื่นล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน

ปีก่อน  11.8%  โดยหลังจากการ

ขยายตัวของสินเชื่อที่ทำาให้ราย

ได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น  ขณะที่

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับลดลง

จากรายได้ค่าธรรมเนียมเป็น

สำาคัญ

ทั้งนี้  ภาพรวมการเติบโต

ของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์

ในไตรมาส  1/2565  ขยายตัวที่ 

6.9%  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 

โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวที่  8.8% 

จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่

ต้องการเงินทุน ด้านสินเชื่อธุรกิจ

เอสเอ็มอี  ขยายตัวจากมาตรการ

สินเชื่อฟื้นฟูเป็นสำาคัญ

ขณะที่ สิ น เ ชื่ อ อุ ป โ ภค

บริโภคขยายตัวในอัตราที่ชะลอ

ลงจากไตรมาสก่อนที่  3.3% 

สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของ

ครัวเรือนที่ปรับลดลงจากการ

ระบาดของโควิด-19  สายพันธุ์

โอมิครอน  โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่  3.4% 

ตามอุปสงค์ต่อที่ อยู่ อาศัยที่มี

แนวโน้มปรับลดลง  ด้านสินเชื่อ

รถยนต์ทรงตัวที่ 0.1% ขณะที่สิน

เชื่อบัตรเครดิตขยายตัวที่ระดับ 

2.3%  สอดคล้องกับปริมาณการ

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ปรับเพิ่ม                                                  

ขึ้น  และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ 

6.6%  ตามความต้องการสภาพ

คล่องของภาคครัวเรือน

สำ าหรับแนวทางแก้ ไข

ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้น  ยืนยันว่า 

ธปท.ให้ความสำาคัญกับเรื่องดัง

กล่าวมาโดยตลอด แต่เรื่องนี้ต้อง

ยอมรับว่าต้องใช้เวลา และต้องดู

จังหวะเวลาในการออกมาตรการ

ช่วยเหลือต่างๆ  อย่างเหมาะสม 

ต้องทำาอย่างรอบคอบและต้องหา

รือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน.

ฉลองครบรอบ  •  บริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย  จำากัด  เฉลิมฉลองครบรอบ  130  ปีของการดำาเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย ส่งแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “130 ปีเชลล์ แจกครั้งใหญ่ ให้เต็มแรง” จัดเต็มรางวัลมากมาย อาทิ รถยนต์

ปอร์เช่  รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู  ทองคำาแท่ง  สร้อยคอทองคำา  และบัตรของขวัญเชลล์  วี-เพาเวอร์  มูลค่า

รวมกว่า  14  ล้านบาท  เพียงเติมน้ำามันเชลล์  หรือซื้อสินค้า  อาหาร และเครื่องดื่ม ณ สถานีบริการน้ำามันเชลล์ 

ร้านสะดวกซื้อเชลล์ ซีเล็ค และร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.2565.

แบรนด์  “เนเชอรัล-เน็กซ์”  (Natural-Nxt)  ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ

ต่างๆ ตลอดต้นน้ำาถึงปลายน้ำา 

จัดเสวน�เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่�เดิม

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  (กกร.)  ได้แก่ สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร

ไทย  ขอเชิญฟังงานเสวนา  “Better  Thailand  Open  Dialogue  ถามมา-

ตอบไป  เพื่อประเทศไทยท่ีดีกว่าเดิม”  โดยมี  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา                                                                                

นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษวันท่ี 19 รับฟังเสวนาบนเวทีหลัก                                                                                                     

19–20 พฤษภาคม เวลา 09.00-16.30 น. ทางช่องยูทูบ BetterThailand 

2022 และชมนิทรรศการที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

WP โชว์ Q1/65 โกยทะลุ 3,330 ล้�นบ�ท 

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ หรือ WP เปิดเผยว่า ผลงานไตรมาส 1/65 ราย

ได้ โตกว่า 3,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.05% มีกำาไรสุทธิ 18.54 ล้าน

บาท  ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายก๊าซหุงต้มหรือ  LPG  ในประเทศ

เพิ่มขึ้นพุ่ง  3.50% ส่งผลให้ยอดขายในประเทศโตแรงโดยเฉพาะกลุ่ม 

Auto  gas  หลังราคาน้ำามันปรับตัวสูงขึ้น  ตั้งเป้าปีนี้ยอดขายก๊าซเพิ่ม

เป็น 7.65 แสนตัน รายได้ โตไม่ต่ำากว่า 5%.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

บัวขาวพาทีมคิกบ็อกซิ่งขอบคุณภูริต

กรุงเทพฯ • “บัวขาว” รอยโทสมบัติ บัญชาเมฆ ผูจัดการทีม

คิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมส นําทัพนักกีฬาเขาขอบคุณ คุณภูริต 

ภิรมยภักดี ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของ

นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย สรางประวัติศาสตรควา 2 เหรียญ

ทอง 4 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง เปนเหรียญทองแรก

ในกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยในซีเกมส ที่อาคารสิงหคอมเพล็กซ เม� อ 

17 พ.ค.2565 ซึ่งจากผลงานสุดประทับใจคนไทยทั้งประเทศนี้ 

ภูริต ภิรมยภักดี ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่ง

แหงประเทศไทย เปนผูที่ใหการสนับสนุนการเก็บตัวฝกซอมของทีม

นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งมาอยางตอเน� องตลอด 3 เดือนที่ผานมา สงผล

ใหนักกีฬามีความพรอมสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ จนสามารถ

สรางผลงานไดเปนที่ประจักษในซีเกมสครั้งนี้ สําหรับทัพคิกบ็อกซิ่ง

ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส ที่ผานมายังไมเคยสัมผัสเหรียญ

ทองเลย แตในซีเกมสครั้งที่ 31 ภายใตการนําทัพของ “บัวขาว” 

รอยโทสมบัติ บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทยช� อดังในฐานะผูจัดการ

ทีม พานักกีฬาผานดานหินอยางเจาภาพเวียดนามทะลุเขาชิงได

ถึง 6 รุน จากที่สงเขารวมชิงชัย 12 รุน ควาเหรียญรางวัลไดครบ

ทั้ง 12 รุน และปลดล็อกควา 2 เหรียญทองประวัติศาสตรจาก รุน 

54 กก. ชาย “แมน” ไชยวัฒน สังขนอย และรุน 71 กก. ชาย 

ธงชัย ทับพลี และ 4 เหรียญเงิน จาก ศิวพรรณ อรุณโน, เฉลิมลาภ 

สันติดงสกุล, วราพร ใจเที่ยง และกัมปนาท วัลศิริพัฒนชัย สวนอีก 

6 ทองแดงไดจาก โอภาส รอดนอก, เสกสิทธิ์ ทิมะดี, กัญญวรา 

บุญเพ็ง, เปยมสุข เพิ่มขุนทด, สุรัชดา นามรักษ และเจศิตา โยธาวัน

เทนนิสไทยพาเหรดควาชัยซีเกมส

เวียดนาม • การแขงขันเทนนิส กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่สนาม

ฮานากา บั๊ก นิงห ณ เมืองบั๊ก นิงห เวียดนาม เขาสูการแขงขัน

ประเภทบุคคล เม� อวันที่ 17 พ.ค.2565 เปนวันแรก มีนักเทนนิส

ไทยลงแขงขันหลายประเภท โดยหญิงเดี่ยว รอบแรก (สาย 16 คน) 

“ลักส” ลักษิกา คําขํา มือวาง 4 ของรายการ ใชความเฉียบขาด หวด

ชนะ สวันนา ลี่ เหวียน เจาภาพ เวียดนาม 2-0 เซต 6-1, 6-1 ลักษิ

กาเขารอบกอนรองชนะเลิศไปพบกับ เบียทริซ กุมุลยา (อินโดนีเซีย) 

ที่ชนะ ซเร นอช นาม (กัมพูชา) 6-0, 6-0  ดาน “ออมสิน” อัญชิสา 

ฉันทะ ประเดิมรอบแรก ดวยการไลตอนเอาชนะ เสอ ลิม ซวน จาก

มาเลเซีย 2-0 เซต 6-1, 6-2 “ออมสิน” เขารอบกอนรองชนะเลิศ

ไปพบกับ “เต็ง 3” อัลดิลา ซูตเจียดี (อินโดนีเซีย) ที่ชนะ ชินดา สม 

(กัมพูชา) 6-0, 6-0 ขณะที่ประเภทคู นักเทนนิสไทยผานเขารอบกอน

รองชนะเลิศไดครบถวน โดยชายคู รอบแรก (สาย 16 คู) วิชยา ตรง

เจริญชัยกุล และยุทธนา เจริญผล คูมือวาง 4 เฉือนชนะ บัน เคน

นี และเหล็ง ซารินริช (กัมพูชา) 7-6 (7), 4-6 และซูเปอรไทเบรก 

10-4 สวนศึกคูผสม รอบแรก (สาย 16 คู) กษิดิศ สําเร็จ และลักษิกา 

คําขํา คูมือวาง 4 ชนะผาน มิค เลสเคียวร สะเดดทาน และมาไล

ลัก เดลิลาห ปะทุมมาคุโรเนน (ลาว), ปรัชญา อิสโร และพัชรินทร 

ชีพชาญ คูมือวาง 3 ชนะ เหวียน วาน เฟรือง และชาเนลล ฟาน 

เหวียน (เวียดนาม) 3-6, 6-3 และซูเปอรไทเบรก 10-7

‘รัชพล-เฌอยนิชา’ ปราบอินเดียลิ่วเมนดรอว

เมืองทอง • การแขงขันแบดมินตัน เวิลดทัวร ซูเปอร 500 รายการ

โตโยตา กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด โอเพน 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 

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

อารีนา เมืองทองธานี เริ่มแขงขันวันแรก เม� อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผาน

มา โดยในชวงเชาเปนการแขงขันในรอบคัดเลือก เพ� อหาผูชนะ

ผานเขาสูรอบเมนดรอวตอไป ในสวนของนักกีฬาแบดมินตันไทย

ที่ลงแขงขันในรอบคัดเลือก ที่น�าสนใจเปนการลงสนามแขงขัน

ในประเภทคูผสมของ “มิกซ” รัชพล มรรคศศิธร กับ “เจน” 

เฌอยนิชา สุดใจประภารัตน คูนักกีฬาดาวรุงมาแรงเจาของแชมป 

“โยเน็กซ เอสโตเนียน อินเตอรเนชั่นแนล 2022” ทัวรนาเมนต

ระดับอินเตอรเนชั่นแนล ซีรีส ที่เมืองทาลลินน ประเทศเอสโตเนีย 

มืออันดับ 246 ของโลก ซึ่งทั้งคูผนึกกําลังกันโชวฟอรมไดอยาง

เยี่ยมยอดกอนจะเก็บชัยชนะเหนือคูนักตบลูกขนไกอินเดีย สุนิจห 

จูเนียร กับ กอวรี กฤษณา ไดสําเร็จ 2-0 เกม 21-17 และ 21-13 

ทําใหทั้งคูผานเขาสูรอบเมนดรอวไดสําเร็จ สวนรอบเมนดรอว รัช

พลกับเฌอยนิชาจะตองเจอกับคูแขงดีกรีมือวาง 3 ของรายการ 

ยูตะ วาตานาเบ กับ เอริสะ ฮิกาชิโนะ คูนักแบดมินตันคูมืออันดับ 

3 ของโลก ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565. 

เบื้องหลัง • ภูริต ภิรมยภักดี ในฐานะที่ปรึกษาสมาคม รวมถายรูป

กับ ชัยวัฒน สังขนอย นักคิกบ็อกซิ่งเหรียญทอง รุนโลวคิก 54 กก. 

ซีเกมส ครั้งที่ 31 ในโอกาสที่นักกีฬาเขาขอบคุณที่ใหการสนับสนุน

การเก็บตัวฝกซอมมาโดยตลอด ที่อาคารสิงห คอมเพล็กซ เม� อวัน

ที่ 17 พ.ค.2565 ที่ผานมา

หกรรมกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม 

ประเทศเจาภาพโกยเหรียญทองเปนวาเลน สวนผล

งานของทัพนักกีฬาไทยถึงแมจะไลเวียดนามไมทัน

คอนขางแน�นอนแลว แตมาตรฐานโดยรวมของนักกีฬาไทย

กลับดูดีขึ้นในหลายประเภทกีฬาที่เปนระดับอินเตอรเนชั่นแนล 

โดยเฉพาะการแจงเกิดอยางเต็มตัวของ “ลมกรดไทยคนใหม” 

ภูริพล บุญสอน ดาวรุงวัย 16 ป ที่อนาคตบนลูวิ่งมีโอกาสไปไกล

ในระดับโอลิมปกเกมส..••..สวนนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทย

เดินทางสูเวียดนามเรียบรอยแลว เพ� อรวมการแขงขันมหกรรม

กีฬาแหงอาเชียนอีกครั้ง หลัง สหพันธยกน้ําหนักนานาชาติ คืน

สิทธิ์ใหสมาคมกีฬายกน้ําหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย ที่ปฏิบัติ

ตามขอแนะนําของคณะกรรมการอิสระของสหพันธยกน้ําหนัก

นานาชาติเปนอยางดีมาตลอดจากปญหาเร� องของสารตองหาม 

งานนี้ 2 ฮีโรสาวโอลิมปกเกมส “แนน” ศานิกุณ ธนสาร (ช� อ

เดิม โสภิตา ธนสาร) และ “แตว” พิมศิริ ศิริแกว การันตีมี

เหรียญทองกลับบานแน�นอน..••..วันกอน “บัวขาว” รอยโท

สมบัติ บัญชาเมฆ ผูจัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมส 

นําทัพนักกีฬาเขาขอบคุณ ภูริต ภิรมยภักดี ในฐานะที่ปรึกษา

สมาคมที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติ

ไทย สรางประวัติศาสตรควา 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 

6 เหรียญทองแดง เปนเหรียญทองแรกในกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยใน

ซีเกมส ที่อาคารสิงหคอมเพล็กซ งานนี้ภูริตในฐานะที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแหงประเทศไทย เปนผูที่ใหการ

สนับสนุนการเก็บตัวฝกซอมของทีมนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งมาอยาง

ตอเน� อง ตลอด 3 เดือนที่ผานมา สงผลใหนักกีฬามีความพรอม

สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ จนสามารถสรางผลงานไดเปนที่

ประจักษในซีเกมสครั้งนี้..••..ศึกขนไก “โตโยตา กาซู เรซซิ่ง ไทย

แลนด โอเพน 2022” ระหวางวันที่ 17-22 พฤษภาคม ที่อิมแพ็ค 

อารีนา เมืองทองธานี “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห กับ “ปอ

ปอ” ทรัพยสิรี แตรัตนชัย คูมืออันดับ 1 ของโลก งานเบารอบแรก 

ไดลุนทะลุเขาถึงรอบ 4 ทีมสุดทาย ขณะที่ รัชนก อินทนนท มือ

วางอันดับ 7 ของรายการ มืออันดับ 8 ของโลก งานเบารอบแรก

เชนกันเม� อตองเจอกับคูแขงจากรอบคัดเลือก แตจะไปหนักตั้งแต

รอบ 2 ที่มีทั้ง หวัง ซียี่ มือ 15 ของโลกจากจีน กับ อัน เซ ยอง มือ 4 

ของโลกจากเกาหลีใตดักอยู ดานแฟนๆ กีฬาไทยไดเฮ สามารถ

เขาชมการแขงขันในสนามไดเต็มความจุ และไมตองตรวจหาเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ผานการตรวจแบบเอทีเคกอนเขาสนาม สวนผูสนใจ

สามารถจองซื้อบัตรเขาชมไดที่ไทยทิคเกตเมเจอร ทุกสาขา..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com
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อารเตตาเซ็งลูกทีมอาจชวดท็อปโฟว
นิวคาสเซิล • มิเกล อารเตตา ตําหนิลูกทีมไอปนใหญอารเซนอล

ที่อาจจะทําใหฤดูกาลนี้เปนซีซั่นที่วางเปลา หลังบุกไปแพ 

“สาลิกาดง”  นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-0 สุมเสี่ยงที่จะพลาดโอกาส

ไปเลนในยูฟา แชมเปยนสลีก เปนฤดูกาลที่ 6 ติดตอกัน

“ไกเดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร อยูอันดับ 4 ของ

ตารางพรีเมียรลีก ยังมีคะแนนนําหนาอารเซนอล คูปรับแหงยาน

ลอนดอนเหนืออยู 2 คะแนน 

ในแมตชสุดทายของฤดูกาล ไกเดือยทองตองการเพียงผล

เสมอในเกมไปเยือน นอริช ซิตี ซึ่งตกชั้นไปแน�นอนแลวเพ� อจะ

รักษาอันดับ 4 ของพรีเมียรลีกฤดูกาลนี้ ซึ่งตองขอบคุณผลตาง

ประตูไดเสียของสเปอรสที่เหนือกวาอารเซนอลมาก

การพายแพของอารเซนอลในแมตชนี้ยังเปนการยืนยันวา 

“สิงโตน้ําเงินคราม”  เชลซี ซึ่งอยูอันดับ 3 บนตารางลีกสูงสุด

ของอังกฤษไดสิทธิ์เขาไปเลนในยูฟา แชมเปยนสลีก ฤดูกาลหนา

แน�นอนแลว

การทําเขาประตูตัวเองของ เบน ไวต และประตูในชวงทาย

เกมของ บรูโน กิลมาเรส เปน 2 ประตูที่แตกตางที่ทําให นิวคาสเซิล 

ยูไนเต็ด ควาชัยชนะ 2-0 ในเซนตเจมสปารก

แตฟอรมของนักเตะนิวคาสเซิลภายใตการคุมทีมของ 

เอดดี ฮาว นั้นน�าประทับใจมาก พรอมกับเปนการสงเสียงเตือน

เพ� อนรวมลีกวา ในฤดูกาลหนานิวคาสเซิลจะเปนหนึ่งในทีมที่ขึ้น

มาลุนการติด 1 ใน 4 ของพรีเมียรลีกอีกทีม

“เปนค่ําคืนที่ยากลําบากจริงๆ” มิเกล อารเตตา กุนซือ

อารเซนอลกลาว “นิวคาสเซิลสมควรเปนผูชนะไปแบบสบายๆ 

พวกเขาดีกวาเราตั้งแตนาทีแรกของการแขงขัน เกมนี้พวกเรา

ไมมีอะไรเลย”

“พวกเขาดีกวาเราในทุกๆ สวนที่ฟุตบอลแมตชหนึ่งสมควร

จะมี ตองยอมรับวาสําหรับเกมในคืนนี้พวกเรารับมือกับมัน

ไมไดเลย”

ตอนที่เหลือ 3 แมตชสุดทายของฤดูกาลนั้น ลูกทีมของ

อารเตตายังยึดหัวหาดอยูบนอันดับ 4 ของตาราง โดยมีคะแนน

เหนือกวา ท็อตแนม ฮอตสเปอร ถึง 4 คะแนน

อยางไรก็ตาม เกมนอรธลอนดอนดารบีเม� อวันพฤหัสบดี

ที่ผานมา ซึ่งท็อตแนมเปดบานถลมอารเซนอลไป 3-0 นั้นสราง

ความกดดันใหกับนักเตะหนุมของอารเซนอล และพวกเขาก็ตอง

มาแพเปนแมตชที่ 2 ติดตอกัน

“นิวคาสเซิลนั้นเหนือกวาเราถึง 10 เทา และเราตอง

ยอมรับวาจากแมตชนี้แสดงใหเห็นวาผลงานเราไมไดใกลเคียง

กับมาตรฐานที่จําเปนสําหรับการเขาไปเลนในแชมเปยนสลีก” 

อารเตตากลาวในที่สุด.

ไมไดดึง • กาเบรียล มารติเนลลี (ขวา) ผูเลนของอารเซนอล และ

เอมิล คราฟธ นักเตะของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชวงชิงจังหวะกันใน

เกมพรีเมียรลีกนัดรองสุดทาย ที่เซนตเจมสปารก ในนิวคาสเซิล 

ซึ่งเจาบานนิวคาสเซิลเปดบานควาชัยชนะไป 2-0

กรุงเทพฯ • นายวินิจ เลิศรัตนชัย  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด ผูจัดศึกฟาดแขงระหวาง

สโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด กับสโมสรลิเวอรพูล “THE 

MATCH Bangkok Century Cup 2022” ศึกแดงเดือดใน

ประเทศไทย ยืนยัน 2 ทีมยักษใหญ สโมสรแมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอรพูล ขอสงชุดใหญลงเปนตัวจริง ใน

ศึกศักดิ์ศรีครั้งนี้อยางแน�นอน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่

สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ

โดยไดรับคํายืนยันจากกุนซือของ “หงสแดง” ลิเวอรพูล 

เจอรเกน คล็อปป และนักเตะ อาทิ โมฮัมเหม็ด ซาลาห, ซาดิ

โอ มาเน, หลุยส ดิอาซ, โรแบร โต ฟรมีโน

ดานฝงของ “ปศาจแดง” แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด นําทีม

โดยสุดยอดนักเตะ คริสเตียโน โรนัลโด, มารคัส แรชฟอรด, 

สกอตต แม็คโทมิเนย, อเล็กซ เตลเลส ที่เตรียมตัวพรอมจะมา

ระเบิดศึกฟาดแขงใหคนไทยไดมันสกันแบบสุดติ่ง ชนิดเรียก

ไดวาเหมือนไปอยูในสนามตางประเทศเลยทีเดียว

นายวินิจเปดเผยวา “ลาสุดตอนนี้การปรับปรุงสถาน

ที่แขงขันสนามราชมังคลาฯ แลวเสร็จไป 70 เปอรเซ็นแลว 

อาทิ สนามหญาของราชมังคลากีฬาสถาน, ล็อกเกอรหอง

แตงตัว รวมไปถึงอัฒจันทร อุโมงคทางเขาสนาม ที่ออกแบบ

ใหมีบรรยากาศที่คลายกับสนามกีฬาในประเทศอังกฤษมาก

ที่สุด หรือแมกระทั่งระบบความปลอดภัยของทั้งผูแขงและผู

ชม เพ� ออรรถรสในการรับชมอยางเขมขน รับรองวาสนุก ยิ่ง

ใหญสมการรอคอยอยางแน�นอน.  

เวียดนาม • ฟุตซอลหญิงไทยทุบเมียนมา 

4-0 ลุนชิงเหรียญทองนัดสุดทายกับเวียดนาม 

ดาน “บิ๊กแดง” ผูจัดการทีมเผยเกมดวล

เวียดนามตองชนะสถานเดียวเพ� อซิวทอง 

ขณะที่โคชถึกพอใจไทยชนะแมพักตัวหลัก

เม� อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 

13.00 น. ที่ฮานัม ยิมเนเซียม การแขงขัน

ฟุตซอลหญิง ในมหกรรมซีเกมส ครั้งที่ 31 

นัดที่ 2 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมา

เกมแรก ไทยชนะมาเลเซียมา 4-0 

สวนเมียนมาแพเวียดนามมา 0-6 เกมนี้ 

สุรพงศ พลายอยูวงศ สง พรรนิภา กมล

รัตน ลงเฝาเสา พรอมดวย เจนจิรา บุบผา, 

ธนพร จันทรแจง , ณัฐมน อาจกลา และ

ดาริกา เพียรภายลุน  เปนผูเลน 5 คนแรก

เริ่มเกมมาแค 7 นาที ไทยมาไดประตู

ออกนําจากจังหวะที่ ปทิตตา มูลโพธิ์ พยายาม

ชารจหนาประตู และไปโดน อี อี เฮ สกัดเขา

ประตูตัวเองใหฟุตซอลหญิงไทยนํากอน 1-0

นาที 9 ปทิตตา มูลโพธิ์ จิ้มบอลเลยไป

ถึง แพรพลอย หัวใจเพชร กดดวยขวาเสียบ

สามเหลี่ยมใหไทยนําหางเมียนมาเปน 2-0

นาที 17 แพรพลอย หัวใจเพชร ได

ลองยิงไกลดวยขวาเขาไปใหไทยนําหางเปน 

3-0 และจบครึ่งแรกไปดวยสกอรนี้

ครึ่งหลังนาที 24 ไทยมาไดประตูนํา

หาง จากจังหวะที่ มุฑิตา เสนคราม เติม

มาทางขวากอนปาดเรียดเขากลาง และเปน 

‘โรนัลโด-ซาลาห’นําแขงหลัก

ทําศึกแดงเดือดในไทย12ก.ค. 

ฟุตซอลสาวทุบเมียนมา4-0 

แยงทองกับเวียดนามนัดทาย

นันต เมย ทาซิน ที่สกัดพลาดเขาประตูตัว

เองใหสกอรขยับเปน 4-0

นาที 27 ไทยมาไดจุดโทษ หลัง 

เจนจิรา บุบผา โดนทําฟาวล กอนจะลุกมา

สังหารเอง แตหลุดกรอบออกไป

ชวงเวลาที่เหลือไมมีประตูเพิ่มเติม 

จบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะ

เมียนมาไป 4-0 มีเพิ่มเปน 6 คะแนน

สําหรับโปรแกรมนัดตอไป ฟุตซอล

หญิงทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนาม ที่ฮานัม 

ยิมเนเซียม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

เวลา 16.00 น. ถายทอดสดทาง TV5 HD1

หลังจบการแขงขัน “บิ๊กแดง” พล.ต.ต. 

ดิเรก ปลั่งดี ผูจัดการทีม กลาววา ฟอรม

ดีขึ้นกวานัดแรก แตจังหวะทําประตูหลาย

จังหวะเขาดักทางถูก น�าจะทําการบานมาดี

พอสมควร ชนะการันตีเหรียญเงินในนัดนี้ ก็

เขาไปปองกันแชมปตามเปา นัดสุดทายตอง

ชนะอยางเดียวเพ� อเหรียญทอง

ทางดาน “โคชถึก” สุรพงษ พลายอยูวงศ 

กลาววา เมียนมาปรับการเลนมาจากเกมแรก 

บางจังหวะทําใหเราเลนยาก แตเด็กเราก็

พยายามแกไข และก็สรางจังหวะยิงได แตก็

พลาดในจังหวะสุดทาย เกมนี้เราก็พักตัวที่ ไม

สมบูรณอยาง จิระประภา นิ่มรัตนสิงห และพัชร

พร ศรีเมือง เพ� อเลนนัดสุดทายกับเวียดนาม ก็

ตองดูอีกครั้งวาตอนเวียดนามเขาเนนจะเปนยัง

ไง เพราะเกมแรกกับเมียนมาเขาไมเนนเทาไร.

เวียดนาม • นักเตะหญิงทีมชาติไทย “ชบา

แกว” ลงฝกซอมครั้งสุดทายกอนลางตา

ฟลิปปนส ที่เคยพายมาในศึกชิงแชมปเอเชีย 

ขณะที่วารุณีเช� อทีมพรอมเต็มที่และมี

บทเรียน ยอมรับฟลิปปนสมีเวลา

พักมากกวาไทยที่ ไดพักแค 2 วัน 

แตภาพรวมแลวทัพชบาแกวพรอม

เต็มที่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

2565 เวลา 16.00 น. ณ สนาม

ซอมไดร เยน ฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทยลงสนามฝกซอม

เพ� อเตรียมพรอมสําหรับ

การแข งขันฟุตบอล ห ญิ ง ใ น

มหกรรมกีฬาซีเกมส ครั้ งที่  31 

ที่เวียดนาม ในรอบรอง ชนะเลิศ ทีม

ชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟลิปปนส

โดยทีมชาติไทยครองแชมปกลุมบี 

ดวยการมี 7 แตม และตองเผชิญหนากับ

ฟลิปปนส รองแชมปกลุมเอ ที่เคยเจอกัน

มาในศึกชิงแชมปเอเชีย การฝกซอมในวัน

นี้ มิโยะ โอกาโมะโตะ ใชเวลาในการฝกซอม 

1 ชั่วโมง 30 นาที

กอนการฝกซอม วารุณี เพ็ชรวิเศษ นัก

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กลาววา “ตอนนี้ทีม

พรอมสําหรับเลนรอบรองชนะเลิศแลว เรา

ศึกษาคูตอสูมาพอสมควร นําขอผิดพลาดมา

แกไขเพ� อจะสูในวันที่ 18 พ.ค.นี้”

“สวนความกดดันภายในทีมอาจจะไมมี 

ชบาแกวลุนชนะฟลิปปนสเขาชิงชบาแกวลุนชนะฟลิปปนสเขาชิง

แตวาฟลิปปนสเขาน�าจะไดเปรียบกวาเราเร� องของการพัก เพราะฟลิปปนสมี

เวลาพักมากกวาเรา แตเราไดพักแค 2 วัน ก็อาจจะทําใหเสียเปรียบไปนิดหนึ่ง”

“สภาพรางกายของทุกคนมีความพรอมสําหรับเกมรอบรอง ทุกคน

สามารถทดแทนกันได นองๆ ที่เขามาใหมก็กลาที่จะเลน ทุกคนมีความ

กระหายสําหรับซีเกมสในครั้งนี้มาก”

“ฝากแฟนบอลติดตามเชียรและเปนกําลังใจใหกับพวกเรานักฟุตบอล

หญิงทีมชาติไทยดวยคะ” วารุณีกลาวในตอนทาย

สําหรับการแขงขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับฟลิปปนสรอบ

รองชนะเลิศ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่สนามกัมฟา 

สเตเดียม ถายทอดสดผานทาง PPTV 36HD.
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นิทรรศการเคลื่อนที่ 

‘มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า’

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่

ในหัวข้อ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” บอกเล่าเรื่องราว

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้ารำาไพพรรณี 

พระบรมราชินี ในด้าน

ต่างๆ ครั้งนี้จัดแสดงที่

หอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน) จ.นครปฐม 

บริเวณชั้น 5 ของอาคาร

สรรพสาตรศุภกิจ ตั้งแต่

วันที่  24 พ.ค.จนถึง  

31 ส.ค.2565 เปิดให้

เข้าชมทุกวันอังคาร-วัน

อาทิตย์ เวลา 10.00-

17.00 น. วันที่ 24 พ.ค. 

จะมีพิธีเปิดนิทรรศการฯ 

พร้อมด้วยการบรรยาย

พิเศษจาก ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ในหัวข้อ “มองสยาม ตาม

รอยพระปกเกล้า” ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ชั้น 6 อาคารสรรพ

สาตรศุภกิจด้วยเช่นกัน เข้าชมฟรี

ศมส.เสวนาเอกสารชวาโบราณ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัด

เสวนาวิชาการสาธารณะ หัวข้อ “จากนาครกฤตาคมและปารารา

ตอน สู่นูษานตระ: อินโดนีเซียกับการหวนหาอดีตอันรุ่งโรจน์” นำา

เสนอเกี่ยวกับเอกสารชวาโบราณ 2 ฉบับ ได้แก่ นาครกฤตาคม  

(Nagarakretagama) และปาราราตอน (Pararaton) ซึ่ง ศมส.ได้

ศึกษา มีความสำาคัญเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์นำาไปสู่การทำาความ

เข้าใจพัฒนาการของ

เกาะชวาตั้ งแต่สมั ย

อาณาจักรสิงหะส่าหรี 

และอาณาจักรมัชปา

หิต ในช่วงศตวรรษ

ที่ 13-14 และตอนนี้

ประ เทศอิน โดนี เซี ย

กำาลังสร้างเมืองหลวง

แห่ ง ใหม่ และมี แผน

เปิดอย่างเป็นทางการ 

ปี 2567 ใช้ชื่อเมืองหลวง

ว่า “นูษานตระ” (Nusantara) ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ดร.ตรงใจ  

หุตางกูร, สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการ ศมส. และกัญญานาฏ ศิริ

ปัญญา ในวันที่ 31 พ.ค.2565 เวลา 13.00-16.30 น. จัดกิจกรรมทั้ง

ทางออนไซต์ ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน 

และออนไลน์รับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

รคภัยไข้เจ็บไม่ได้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

เท่านั้น แต่ได้ทิ้งร่องรอยให้เราเห็น

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อย่าง

โรคระบาดก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์รวมตัวกันอยู่

เป็นสังคมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มี 

การตั้งถิ่นฐาน เพาะปลูกทำานา เลี้ยงสัตว์ 

ล่าสัตว์ จนนำาไปสู่การเกิดโรค โรคระบาด

เป็นปัจจัยหนึ่งทำาให้เกิดการอพยพเคลื่อน

ย้ายถิ่นฐาน  

เมื่อโรคเพิ่มขึ้นมนุษย์เริ่มแสวงหาหน 

ทางพ้นจากโรค ไม่ว่าจะด้วยสัญชาตญาณ 

การสังเกตจากธรรมชาติและสัตว์ การลองผิด

ลองถูก สั่งสมเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ในการ

รักษาโรค มีทั้งการรักษาเยียวยาทางกาย และ 

จิตใจ การป้องกันไม่ให้เกิดโรค และยังคงต้อง

คิดหาหนทางใหม่ๆ ที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

อยู่เสมอ

‘อาโรคยปณิธาน’โยงประวัติศาสตร์โรคระบาดในไทย

ส่วนระบบสาธารณสุขปัจจุบันมีการ

พัฒนาสามารถควบคุมและจัดการโรคได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำาให้ผู้คนห่างไกลโรค

ระบาด จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้คน

ล้มตายจำานวนมาก สร้างวิกฤตให้กับประชากร

โลกตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เกิดการเรียนรู้สู้ โรค

ขนานใหญ่ องค์ความรู้ด้านการรักษาโรคใน

อดีตถูกพลิกฟื้น ควบคู่ไปกับการค้นคว้าทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตยารักษาและวัคซีน

ป้องกันโรค มุ่งหมายเพื่อหาแนวทางการบำาบัด

แก้ไขโรคร้าย ลดตัวเลขคนป่วยและตายให้

น้อยที่สุด

เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจโรคระบาดที่คน

ทั่วโลกกำาลังเผชิญอยู่ กรมศิลปากรพาข้ามเวลา

เข้าสู่อดีตเพื่อพบหลักฐานการเกิดโรค ผ่าน

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

พุทธศักราช 2565 เรื่อง “อาโรคยปณิธาน” 

ซึ่งหมายถึง ความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษย 

ชาติพ้นจากโรค ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดนิทรรศการ

พิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยดังกล่าว ณ 

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ พระนคร เมื่อวันก่อน 

ในนิทรรศการเริ่มที่หัวข้อ มนุษย์กับโรค

ภัย นำาเสนอเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์ 

โรคภัยของมนุษย์จากหลักฐานทางโบราณคดี 

นำาเสนอโรคต่างๆ ที่พบบนผืนแผ่นดินไทย

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

โดยอ้างอิงจากหลักฐานต่างๆ ทั้งทางด้าน

โบราณคดี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง จารึก และ

บันทึกต่างๆ 

หนึ่งในหลักฐานสำาคัญนำามาจัดแสดง 

เป็นคัมภีร์พระตำารับแผนฝีดาษ รัตนโกสินทร์ 

พุทธศตวรรษที่ 25 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ

กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณและหลวงสาร

ประเสริฐทรงชำาระและชำาระเมื่อ พ.ศ.2414 

ได้มาจากห้องสมุดกรมศึกษาธิการ สำานัก

หอสมุดแห่งชาติ แล้วยังมีสมุดไทยดำา อักษร

ขอมปนไทย เส้นชุบทอง ประกอบด้วยแผน 

ภาพฝีดาษประจำา 12 เดือน วิธีรักษาพร้อม

ทั้งตำารับยารักษาอาการระดับต่างๆ รวมถึง

อธิบายลักษณะของฝีขึ้นวันกำาเนิดเป็นฝีร้าย

และลักษณะฝีที่ขึ้น

ถัดมาแท่นหินบดยา มีจารึกเยธมฺมาฯ 

เก่าแก่สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-12 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล 

พบที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2507 การนำาคาถา 

เย ธมฺมา ซึ่งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนามาจารึก

บนแท่นหินบดยาจะทำาให้ตัวยาศักดิ์สิทธิ์ด้วย

พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ผู้ป่วยที่ได้

รับยานี้จะพ้นจากโรค พ้นจากทุกข์ โบราณวัตถุ

ชิ้นสำาคัญทำาให้เรารู้ถึงความเชื่อและศรัทธา

ของผู้คนสมัยทวารวดีที่มีต่อพระพุทธศาสนา

และปรุงยารักษาโรค แล้วยังมีประติมากรรม

ฤาษีดัดตน เป็นท่าดัดตนของโยคีอินเดีย 

เป็นการออกกำาลังกายที่ใช้ศิลปะเพื่อให้สุขภาพ

แข็งแรง และแก้ปวดเมื่อย

ในส่วน ศาสตร์แห่งการรักษา นำาเสนอ

แนวทางการรักษาโรคที่มีวิธีอธิบายสมุฏฐาน

และวิธีบำาบัดโรคมากกว่าหนึ่งวิธี ได้แก่ ศาสตร์

ด้านความเชื่อ ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย 

และศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันตก มา

ชมหน้ากากชิมเมลบุช ประดิษฐ์ขึ้น พ.ศ.2433 

โดย นพ.เคอร์ท ชิมเมลบุช ศัลยกรรมชาว

เยอรมัน ลักษณะเป็นตะแกรงหน้ากากโปร่ง 

หุ้มด้วยผ้าสำาสีสำาหรับหยดยาสลบ แล้วนำาไป

ครอบจมูกและปากให้ผู้ป่วยสูดดม เป็นเครื่อง

มือแพทย์ยุคเริ่มแรกสำาหรับผ่าตัดภายใน 

โรงพยาบาลศิริราช ช่วยอำานวยความสะดวก

แก่ศัลยแพทย์ผ่าตัดด้วยความเรียบร้อย และ

ลดอาการเจ็บปวดผู้ป่วยได้

นอกจากนี้ มีหัวข้อ สังคมระดมปัญญา 

สู่ชีวิตวิถี ใหม่ นำาเสนอการจัดการวิกฤตโรค

ระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสังคมไทย ให้

ผ่านพ้นด้วยพลังของทุกภาคส่วนในสังคม เดิน

ชมนิทรรศการจนทั่วจะเห็นได้ว่าโรคร้ายมีมา

แต่อดีต มีการรักษาไม่ให้แพร่กระจาย ส่วน

ในไทยวันนี้ประชาชนต้องดูแลป้องกันตัวเอง 

อยู่ร่วมกับโควิด เพราะไม่ช้าจะกลายเป็นโรค

ประจำาถิ่น สนใจชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง 

“อาโรคยปณิธาน” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15  พ.ค.- 

7 ส.ค.2565 เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวัน

จันทร์และอังคาร).

โ

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เปิดกว้างเสรีทรง

ผม นร. รับแม้นโยบายจากส่วนกลางไม่

ปิดกั้น แต่บาง รร.อาจยังยึดตามระเบียบ

ทรงผมที่ต้องให้เกิดความเหมาะสม ลั่น  

ศธ.ไม่เห็นด้วยการกล้อนผมลงโทษ นร.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงระเบียบทรงผมนักเรียนว่า 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดกว้าง

เรื่องการไว้ทรงผมนักเรียน ซึ่งระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผม

ของนักเรียน พ.ศ.2563 ข้อ 4 นักเรียนชาย

จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว

ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้า

และกลางตามความเหมาะสม นักเรียน

หญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้

ยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ

รวบให้เรียบร้อย และข้อ 7 กำาหนดให้

สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการ

ไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะ

เจาะจงได้ ดังนั้น ในส่วนกลาง ศธ.เราเปิด

กว้างอย่างเต็มที่ โดยโรงเรียนสามารถ

บริหารจัดการระเบียบทรงผมนักเรียน

ได้เองอยู่แล้ว ซึ่งมีตัวอย่างของโรงเรียน

มัธยมวัดธาตุทอง กทม. ที่ให้อิสระในเรื่อง

ระเบียบทรงผมเรียน ซึ่งถือว่าโรงเรียน

บริหารจัดการได้เอง   

“ทั้งนี้ ดิฉันเข้าใจปัญหาดีว่า แม้ 

นโยบายจากส่วนกลางจะไม่ปิดกั้น

เรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน แต่ในบาง

โรงเรียนอาจยังยึดตามระเบียบทรงผม

ที่ต้องให้เกิดความเหมาะสมและเมื่อ

มีนักเรียนไว้ผมยาวผิดระเบียบครูจะ

มีมาตรการกล้อนผมนั้น เรื่องนี้ ศธ.ไม่

เห็นด้วยอยู่แล้วที่ โรงเรียนจะไปลงโทษ

นักเรียนด้วยวิธีการรุนแรง เช่น การ

กล้อนผม หรือตัดผมนักเรียน เป็นต้น 

แต่ต้องการให้ โรงเรียนได้มีการพูดคุย

ทำาความเข้าใจกับนักเรียนให้มากขึ้นถึง

ระเบียบดังกล่าว” รมว.ศธ.กล่าว.

‘ตรีนุช’เปิดเสรีทรงผมนักเรียน

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เผยตั้ง คกก.

สอบกรณีเด็ก 14 จบชีวิตแล้ว ชี้ระบบ

การแนะแนวใน รร.ต้องเข้มแข็งกว่านี้ 

ดูแลไม่เฉพาะเรื่องเรียนอย่างเดียว แต่

รวมถึงสวัสดิภาพด้านอื่นๆ ของเด็กด้วย

จากกรณีที่ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) 

อายุ 14 ปี มีปัญหาครอบครัวรุมเร้าให้

ต้องดิ้นรนหาหนทางเรียนหนังสือต่อ แต่

สุดท้ายกลับถูกครูในโรงเรียนพูดจากล่าว

หา ทำานองว่าไม่มีทางเรียนต่อได้ ทั้งตัว

มีเพียงเงิน 200 บาท สุดท้ายเด็กสาว

ตรอมใจเครียดหนัก ผูกคอตัวเองเสียชีวิต

ในบ้านพักนั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเรื่องดัง

กล่าวแล้ว และทราบว่ามีการตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ เกิด

ขึ้นแล้ว ซึ่งเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่า

เป็นการสื่อสารทำาความเข้าใจกันน้อย

เกินไป โดยมีปัญหาเกิดขึ้น 2 ประเด็น 

คือ 1.ปัญหาจากครอบครัว และ 2.เรื่อง 

การเปลี่ยนโรงเรียน เนื่องจากทราบว่าผู้

ปกครองต้องการให้เด็กย้ายไปโรงเรียน

ใหม่ แต่เด็กต้องการจะเรียนในโรงเรียน

เดิม ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนให้

เราต้องกลับมาตระหนักถึงบทบาทการ

แนะแนวในโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งระบบ

การแนะแนวในโรงเรียนจะต้องมีความ

เข้มแข็งมากกว่านี้ เพราะนโยบายหลัก

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการ

สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถาน

ศึกษาในทุกมิติ ดังนั้นต่อจากนี้ ไประบบ

การแนะแนวในโรงเรียนจะต้องปรับปรุง

ใหม่ทำาให้มีความเข้มข้น ครูต้องเข้าถึง

ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน   

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า บริบทของ

โรงเรียนมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงมีความซับซ้อน 

แต่สิ่งสำาคัญที่สุดคือระบบการดูแลช่วย

เหลือนักเรียน หรือระบบการแนะแนว

จะต้องทำาให้มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เป็น 

การแนะแนวเรื่องการเรียนต่อเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องแนะแนวไป

ถึงการดูแลสภาพจิตของนักเรียน และ

การปูเส้นทางในอนาคตให้แก่นักเรียน

ด้วย พร้อมกับสร้างความเข้าใจให้แก่

นักเรียนมีความรู้สึกอุ่นใจว่าโรงเรียนคือ

บ้านหลังที่สองของเด็ก และมีครูที่พร้อม

ช่วยเหลือสนับสนุนเด็กทุกเรื่องอย่างเต็ม

ที่ เพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้เรียน 

การจัดสรรทุนการศึกษาของทุกโรงเรียน

ไม่ใช่ปัญหา ซึ่งมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) จัดสรรให้เด็กกู้ยืมได้

อยู่แล้ว.

สอบนร.อายุ14จบชีวิต

แนะแนวสถานศึกษา

ต้องทำาหน้าที่เข้มแข็ง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง “อา

โรคยปณิธาน” 

ประติมากรรมฤาษีดัดตน

แท่นหินบดยา มีจารึกเยธมฺมาฯ เก่าแก่สมัยทวารวดี

คัมภีร์พระตำารับแผนฝีดาษ

หน้ากากให้ยาสลบชิมเมลบุช

ทำาเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู่” สั่ง ศธ.ถอด

บทเรียนการศึกษา ย้ำาปฏิรูปการศึกษา

ล่าช้า ต้องทบทวนแผนการศึกษา ปรับ

วิธีสอนให้เด็กคิดเป็น-ทำาเป็น เพราะ

กำาหนดในรัฐธรรมนูญไว้แล้ว 

เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 17 พ.ค. 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ว่า วันนี้มีการหารือร่างพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ตน

จึงบอกว่าให้กลับไปทบทวนแผนฉบับ 

ปี 2551 ทำาให้สมบูรณ์ ปรับวิธีการสอน

ให้นักเรียนรู้จักทำาเป็น คิดเป็น  ทำาให้

ครบถ้วนแล้วค่อยว่ากันใหม่ต่อไป ไม่ใช่

ว่าตนไม่สนับสนุน เราต้องดูที่พื้นฐาน

ก่อนว่าของเดิมเป็นอย่างไร เราทำาครบ

หรือยัง ถ้าไม่ครบก็ทำาให้ครบ เพราะเป็น

เรื่องกำาหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญในเรื่อง

การปฏิรูปด้านการศึกษา

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลง

เพิ่มเติมประเด็นข้อสั่งการนายกฯ ว่า 

นายกฯ ย้ำาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเป็น

นโยบายที่นายกฯ ให้ความสำาคัญ และ

รัฐบาลต้องดำาเนินการที่ระบุไว้ตาม

รัฐธรรมนูญปี 60 ในการจัดการเรียน

การสอนตามที่ผู้เรียนถนัด เพื่อตอบ

สนองความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ที่ 21 เน้นส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน ที่

สำาคัญต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำา

เป็น มีทักษะความรู้ นำาไปใช้แก้ปัญหา

ในชีวิตจริงได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

โดยครูและนักเรียนต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจวิธีการเรียนการสอนออนไลน์

“นอกจากนี้ นายกฯ ยังขอให้

กระทรวงศึกษาธิการถอดบทเรียนการ

ศึกษาไทย โดยพบว่าการพัฒนาด้าน

การศึกษามีความล่าช้า ขณะที่รัฐบาลให้

ความสำาคัญและสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ตรงจุด 

และเกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า”.

‘บ๊ิกตู่’ส่ังศธ.ทบทวนการศึกษาไทย
ชี้การปฏิรูปเดินช้าย้ำาต้องสอนเด็กคิดเป็นทำาเป็น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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11บันเทิง

	ลวงปู่ไม่ได้ขอบิณฑบาต

	แต่..จากที่นายอนันต์ชัย	 ไชยเดช	ทนายความ	บอก

ว่า..	 “ตนเองได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงปู่แสง	 ถึง

ประเด็นเกี่ยวกับนักข่าวสาวช่องเวิร์คพอยท์ที่ถูกไล่ออก

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

	หลวงปู่แสงฝากไปถึงผู้บริหารต้นสังกัดว่า	 ไม่อยาก

ให้ไล่ออก	 ให้มีการรับนักข่าวกลับมาทำางานอีกครั้ง	 เพราะ

ท่านได้ให้อภัยแล้ว	 ซึ่งนักข่าวถือว่ายังเด็กและประสบการณ์

ทำางานน้อย”	นั้น

หากผู้บริหารเวิร์คพอยท์จะทำาเป็นนิ่งเฉย	 เอาหูไปนา	

เอาตาไปไร่เสีย	 ก็ดูจะไม่เหมาะ-ไม่งามนัก	 ครั้นจะ	 “กลับลำา”	

ชนิดตีลังกา	 กวักมือเรียกให้นักข่าวสาวกลับเข้าทำางานในทันที

ทันใด..

ก็..เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ	 และพอจะเข้าใจ	 ไม่ใช่จะทำากัน

แบบไม่มีหลักมีการ	 เพราะผู้นำา-ผู้บริหารจะทำาตัวเป็น	 “ไผ่ลู่

ลม”	ไม่ได้!

ฉะนั้น..ประเด็นนี้ก็ต้องตามดูกันว่า	ที่สุดแล้วเวิร์คพอยท์

จะรับนักข่าวสาวผู้นั้นกลับทำางานตามที่หลวงปู่แสงเอ่ยปาก

ฝากถึงผู้บริหารหรือไม่อย่างไร?

ส่วนตัวผม..ถ้าไม่ติดขัดในกฎ-ระเบียบ	 หรือหนักใจเกิน

ไป	 ก็ควรจะทำาตามความประสงค์ของหลวงปู่แสงเถอะนะ	 คิด

เสียว่า	“ถวายเป็นทาน”	หลวงปู่ก็แล้วกัน!

อีกอย่าง..การ	 “ไล่ออก”	 ก็ใช่ว่าจะทำาภาพลักษณ์ดูดี

อะไรขึ้นมา	 ด้วยสังคมก็ยังมีข้อครหา-ซุบซิบนินทาอยู่ดีว่า..ไล่

แต่นักข่าว	แล้วหัวหน้า	บ.ก.ล่ะ	ไม่ผิดอะไรเลยเหรอ?

เอ้า..แล้วนั่น	 แค่เพจ	 “กองทัพบก	 Royal	 Thai	 Army”	

โพสต์..	“หน่วยฝึกทหารใหม่	มณฑลทหารบกที่	13	จัดให้มีการ

ฉายภาพยนต์เรื่อง	 “ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	 ให้

กับน้องทหารใหม่	ผลัดที่	1/2565	ได้รับชม

ณ	หน่วยฝึกทหารใหม่	 ร้อย.มทบ.13	อ.เมืองฯ	จ.ลพบุรี	

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้	 ประวัติศาสตร์องค์พระมหากษัตริย์	

ประวัติศาสตร์ชาติไทย	

ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ	 สร้างความภาคภูมิใจใน

การเข้าเป็นทหารกองประจำาการ”

นายธัญวัจน์	กมลวงศ์วัฒน์	ส.ส.พรรคก้าวไกล	ถึงกับหัว

ร้อน-ของขึ้น..	 “ไม่รู้สึกแปลกใจที่กองทัพบกจะคิดได้แค่นี้	 แต่

การผูกว่าเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องนี้คือความรักชาตินั้น	

นับวันโลกของพวกท่านและบทบาทของกองทัพแคบ

ลงไปทุกที	 อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบทบาทของกองทัพที่

ชัดเจนที่สุด	 คือ	 การพิพากษาประชาชนที่ไม่แสดงออกไปใน

ทิศทางเดียวกับตน

กองทัพมักใช้ข้ออ้างของการรักชาติเพื่อสร้างความเสีย

หายนับครั้งไม่ถ้วน	 เพราะคิดว่าตนรักชาติกว่าผู้อื่น	 	หากท่าน

อยากปลูกฝังการรักชาติ	เริ่มต้นที่การเคารพสิทธิของผู้อื่น	

เปิดพื้นที่ ให้ประชาชนแสดงความรักชาติอย่างกว้าง

ขวาง	 รับฟังและความคิดเห็นที่แตกต่าง	 ปล่อยตัวประชาชนที่

ออกมาเรียกร้องสิทธิของพวกเขา	

อย่าจำากัดความรักชาติเอาไว้แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น”	

(ผู้จัดการออนไลน์)

ขอโทษ..มันไปรกหู-รกตา-ขัดใจอะไรมากมายถึงเพียง

นั้น	จนต้องหยิบมาพูด-มาเป็นประเด็น	ทั้งๆ	ที่เขาก็ฉายหนังดู

กันด้วยความเพลิดเพลินในหน่วยฝึกฯ	และ..

“เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้	 ประวัติศาสตร์องค์พระมหา

กษัตริย์	ประวัติศาสตร์ชาติไทย	ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ	

สร้างความภาคภูมิใจในการเข้าเป็นทหารกองประจำาการ”

ทำาไม..การที่ทหารปลูกฝังทหารให้มีอุดมการณ์	“รักชาติ-

รักแผ่นดิน”	มันทำาให้บทบาทกองทัพแคบลงไปทุกทีอย่างงั้นรึ?

ผมว่า	นายธัญวัจน์และพรรคก้าวไกลนั่นต่างหากกระมัง

ที่นับวันบทบาทจะแคบลงๆ	เพราะตั้งแต่ก่อเกิดพรรค	(อนาคต

ใหม่)	มา	ไม่เห็นจะทำาอะไรให้เห็นถึงบทบาทที่กว้างไกล..

นอกจากคอยประกันตัวบรรดาเด็ก	 3	กีบ	กับตั้งหน้าตั้ง

ตา	“สร้างวาทกรรม”	ให้เกิดความขัดแย้ง	แตกแยก	เกลียดชัง

ในสังคมไปวันๆ!

เห็นเรียกร้องกันจัง..	 “ให้รับฟังและความคิดเห็นที่แตก

ต่าง	ให้เคารพสิทธิของผู้อื่น”	ถามตรงๆ..

พวกคุณเคยเคารพสิทธิคนอื่นเค้าบ้างมั้ย..หือ?.

เคารพสิทธิของผู้อื่น?

ห

•	เมื่อความรู้สึกตรงกัน	ไม่ใช่

แค่	ดาวเหนือ	(ดัง	ณัฎฐ์ฐชัย)	ที่หลง

รัก	คาบคลื่น	(จุง	อาเชน)	อยู่ฝ่าย

เดียว	แต่คาบคลื่นก็รักดาวเหนือมา

โดยตลอดเช่นกัน	ซ่ึงคร้ังน้ีคาบคลื่น

ไม่ขอเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองอีกต่อ

ไปแล้ว	จึงรีบนำากระถางดอกทานตะวันของดาวเหนือ

ท่ีเคยให้ไว้มาสารภาพรักดาวเหนือทันที	ทำาเอาดาว

เหนือถึงกับน้ำาตาคลอและโผเข้ากอด	พบกับฉากน้ีได้

ในซีรีส์	แล้วแต่ดาว	Star	In	My	Mind	วันศุกร์ท่ี	20	

พฤษภาคมน้ี	เวลา	20.30	น.	ทางช่อง	GMM25

•	กำาลังมาแรงเป็นที่พูดถึงทุกสัปดาห์	สำาหรับ

รายการเกมโชว์แปลกแหวกตลาด	รายการจิ้งจกทัก	

ช่อง	3	กด	33	ผลิตโดย	สนุกกูรู	โดยผู้จัดสุดเก๋า	ต้น	

ณฐนนท์	และ	ใหม่-นัฏฐา	ลอยด	์ดำาเนินรายการ

โดย	หมอช้าง-ทศพร	ศรีตุลา	กับ	มดดำา	คชาภา 

ซึ่งล่าสุด	2	พิธีกรได้ออกมาแจ้งว่ารายการจิ้งจกทัก

จะงดออกอากาศ	2	สัปดาห์ติด	เพื่อหลีกทางให้กับ

การถ่ายทอดกีฬาซีเกมส์	2022	พร้อมกลับมาเจอ

กันอีกครั้งแบบจัดหนัก	จัดเต็ม	ในวันอาทิตย์ที่	29	

พฤษภาคม	2565

•	ช่อง	7HD	มอบ

ความสุขทุกช่วงเวลา	ขอ

เอาใจแฟนละครโรแมนติกคอ

มิดี	ส่ง	คุณชายเลี้ยงหมู	คุณ

หนูเลี้ยงแกะ	กลับมารีรันลง

จออีกครั้ง	ในช่วงละครดังที่

คิดถึง	ทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	09.20	น.	โดย

คุณชายเลี้ยงหมู	คุณหนูเลี้ยงแกะ	จากบทประพันธ์	

เล่าเต็ง	บทโทรทัศน์	อภิวัฒน์	เล่าสกุล	ผลิตโดยค่าย

ปรากฏการณ์ดี	จำากัด	นำาแสดงโดย	ซี-ศิวัฒน์	โชติ

ชัยชรินทร์, ปู-ไปรยา	สวนดอกไม้	และ	พล-พูล

ภัทร	อัตถปัญญาพล	ลงจอให้ชมกันแล้ว

•	ข่าวดีของแฟนๆ	ที่รอคอย	เมื่อ	

4NOLOGUE	จัดให้อากาเซโดยเฉพาะ	เปิดตัวแขก

รับเชิญคนพิเศษ	แบมแบม-กันต์พิมุกต์	ภูวกุล 

หรือแบมแบม	GOT7	ที่จะมารับบท	MC	คู่ใจใน

งาน	PULL-UP		MARK	TUAN	FAN	MEETING	IN	

THAILAND	แฟนมีตติ้งของ	MARK	TUAN	(มาร์ค		

ต้วน)	ในวันที่	28-29	พฤษภาคม	2565	นี้	ที่อิมแพ็ค	

อารีน่า	เมืองทองธานี.	

รักชิด

อแสดงความยินดี

กับพระเอกหนุ่ม

ขวัญใจวัยรุ่น	สิงโต-

ปราชญา	เรืองโรจน์	ที่ล่าสุด

เตรียมตัวเข้ารับปริญญาที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขต

รังสิต	พร้อมประกาศราย

ละเอียดวันและเวลาให้แฟนๆ	

ได้มาเจอกันได้	โดยได้แจ้งผ่าน

ทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า

“เรียนจบมาหลายปีแล้ว	

แต่เพิ่งถึงคิวรับ..	กะทันหันไป

หน่อย	แต่ถึงเหล่าญาติสนิทมิตรสหายทุกท่าน	

ช่วงเวลาที่สามารถพบตัวได้ที่	ม.กรุงเทพ	(รังสิต)	

วันศุกร์ที่	20	พฤษภาคม	(วันซ้อม)	:	ช่วงเช้าก่อน

เวลา	10.00	น.	วันพฤหัสบดีที่	26	พฤษภา.	(วัน

รับจริง)	:	ช่วงเช้าก่อนเวลา	10.00	น.	ช่วงเย็น

หลังออกจากหอประชุม	-	ประมาณ	17.00	น.

เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้	ทาง

ที่ดีลองโทร.มาก่อนดีกว่าครับ	ถ้าไม่มีเบอร์ทัก

ไลน์มา	ถ้าไม่มีไลน์ทัก	dm	มา	ถ้าไม่มีอะไรเลย	

หรือถ้าไม่สะดวกมา	ก็ให้ โอนเงินมาแทนได้

ครับสิงไม่คิดมาก	สำาหรับพี่ๆ	แฟนคลับทุกคน	

รบกวนเป็นตามเวลาที่นัดกันไว้เท่านั้นนะครับ	

เพื่อที่ช่วงเวลาอื่นจะให้กับเพื่อนและญาติของ

ผมด้วย	อีกทั้งเพื่อเป็นการไม่วุ่นวายจาก

จำานวนคนด้วยครับ

#รบกวนเลี่ยงดอกไม้นะครับ	#ไม่รู้

จะแบกกลับยังไงไหว	#โครงการเรียนพร้อม

เพื่อนจบพร้อมน้องเพื่อนที่เรียนแพทย์”

รางวัลของคนดนตรี • โอบขวัญ กิ่งหลักเมือง (โอบ)/ธมลวรรณ กอบลาภธนากูล (ไอซ์)/

ทิฏฐินันท์ อ้นปาน (เบสท์)/วีนัส ศักดิ์ศิริ (วีนัส) ศิลปินค่าย YES i AM (เยสไอแอม) ร่วม

แสดงความยินดีงานประกาศรางวัลของคนดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย กับงาน “The 

Guitar Mag Awards 2021” ฉลองครบรอบปีที่ 10 บรรยากาศของงานตั้งแต่ช่วงเย็นเป็น

ไปด้วยความคึกคัก เหล่าศิลปินชื่อดังของประเทศต่างร่วมเดินพรมแดงคับคั่ง ณ Ultra 

Area ชั้น 6 Show DC เมื่อวันก่อน

ข

ost	Malone”	ศิลปินขวัญใจ

มหาชนจาก	Dallas,	Texas	ผู้

เป็นเจ้าของยอดขายเพลงระดับ

ไดมอนด์	กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ภายใต้ชื่อ	

“Cooped	Up”	ร่วมกับ	“Roddy	Ricch”	ชวน

แฟนๆ	Pre-save/Pre-order	

สตูดิโออัลบั้มชุดที่	4	“Twelve	

Carat	Toothache”	ที่มีกำาหนด

ปล่อยในวันที่	3	มิถุนายนนี้	ซึ่ง

จะเป็นอัลบั้มแรกของเขานับ

ตั้งแต่ปี	2019

“Cooped	Up”	นับ

เป็นการร่วมงานครั้งที่	2	

ระหว่าง	“Post	Malone”	และ	

“Roddy	Ricch”	ซึ่งก่อนหน้านี้

ทั้งคู่เคยได้ร่วมงานกันมาแล้วใน

เพลง	“wow”	เวอร์ชั่นรีมิกซ์ของ	“Post	Malone”	

นอกจากนี้	“Post	Malone”	ยังได้ไปโชว์

เพลงใหม่ในรายการ	“Saturday	Night	Live”	เมื่อ

วันเสาร์ที่	14	พฤษภาคมที่ผ่านมา	ซึ่งเขาก็ได้

แนะนำาเพื่อนและผู้ร่วมงานคนสำาคัญในอัลบ้ัมใหม่	

ซ่ึงก็คือ	Roddy	Ricch	เรียก

ได้ว่าวินวินกันทุกฝ่าย	เพราะ	

Ricch	ก็เคยมีกำาหนดมาโชว์

ท่ี	SNL	เมื่อต้นซีซ่ันแต่ยกเลิก

ไปเพราะโควิด-19	คร้ังน้ันวง

ดนตรีร็อก	Bleachers	ได้มา

เล่นในรายการแทนแรปเปอร์

ชาวอเมริกัน

สำาหรับอัลบั้ม	

“Twelve	Carat	Toothache”	

ที่	“Post	Malone”	ออกมา

พูดถึงระหว่างพบปะแฟนๆ	

ผ่าน	Instagram	Live	และ

บอกด้วยว่าสตูดิโออัลบั้มนี้

จะมีเพลงทั้งหมด	14	เพลง

ด้วยกัน

นอกจากนั้นแล้ว	

Twelve	Carat	Toothache	

ยังได้เหล่าศิลปินคุณภาพ	

อาทิ	“Kid	Laroi”,	“Doja	

Cat”,	“Fleet	Foxes”	และอีก

มากมายมาร่วมงานอีกด้วย

เมื่อ	3	ปีที่แล้ว	“Post	Malone”	ได้

ปล่อยอัลบั้มฮิตยอดขายระดับมัลติแพลทินัม	

Hollywood’s	Bleeding	ที่เคยเปิดตัวด้วยอันดับ	1	

ชาร์ต	Billboard	Top	200

และเมื่อปีที่ผ่านมา	“Post	Malone”	ยังได้

ปล่อยเพลงฮิตอย่าง	“One	Right	Now”	ร่วมกับ	

“The	Weekend”

ติดอันดับ	Top	10	Billboard	Hot	100	

พร้อมยอดสตรีมรวมมากกว่าพันล้านสตรีมภายใน

ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน

“P

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

“นัท	วันเดอร์เกิร์ล”	หวังใช้ความได้

เปรียบด้านมวยไทย	เป็นอาวุธลับเพื่อคว้าชัย

เหนือ	“เซบา	บาโน”	ให้ได้	ในศึก	ONE	157:	

เพชรมรกต	vs	จิมมี	ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์

ที่	20	พ.ค.นี้		

หนึ่งในนักมวยไทยสาวแถวหน้าของ

วงการ	หลังจากห่างสังเวียนมวยไทยไปซุ่มฝึก

ซ้อมศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน	(MMA)	อยู่

นานราวสองปี	ก็มีโอกาสย้ายมาอยู่ในสังกัด	

Marrok	Force	ค่ายดังแห่งย่านพัฒนาการ	ซึ่ง

วันเดอร์เกิร์ลได้ทุ่มเทกับการฝึกฝน	MMA	เพื่อ

ตามฝันในการลงแข่งขัน	MMA	ไฟต์

แรกในชีวิต	

ในที่สุดโอกาสก็มาถึงมือ	น้อง

นัทได้เซ็นสัญญากับ	ONE	เป็น

นักกีฬา	MMA	รุ่นสตรอว์เวตอย่าง

เต็มตัว	และได้คิวประเดิมศึกแรกกับ

คู่แข่งจากแดนโรตี	“เซบา	บาโน”	ใน

ศึกใหญ่ที่กำาลังจะถึงนี้

แน่นอนว่า	การเปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้อาจจำาให้แฟนๆ	ต่างสงสัยว่า

สาวน้อยมหัศจรรย์วันเดอร์เกิร์ลจะ

ทำาได้ดีแค่ไหน	และเธอจะมีทีเด็ดอะไรในการ

พิชิตคู่ต่อสู้	เพื่อคว้าชัยประเดิมการแข่งขันใน

กติกาใหม่ที่อาจจะไม่คุ้นเคย

“ด้วยความที่หนูเริ่มต้นจากมวยไทยมา

ก่อน	ทำาให้หนูมีข้อได้เปรียบในเรื่องทักษะการ

ยืนสู้ที่ดีกว่าเขาแน่นอน	ทั้งการปล่อยหมัด	เข่า	

และลูกถีบ	รวมถึงจะใช้การเตะตัดขาเพื่อสกัด

การโดนเทกดาวน์ของเขาด้วย	ซึ่งน่าจะมีส่วน

ช่วยให้เอาชนะได้ในไฟต์นี้ค่ะ”

วันเดอร์เกิร์ลจะคว้าชัยชนะได้หรือไม่	

แฟนๆ	MMA	ไปลุ้นกันในศึก	ONE	157:	ศุกร์ที่	

20	พ.ค.2565	ทางแอปมือถือ	ONE	Super	App,	

ยูทูบ	ONE	Championship,	AIS	Play	(เฉพาะ

ลูกค้า	AIS)	หรือทางไทยรัฐทีวี	ช่อง	32	ในวันที่	

21	พ.ค.2565	เวลา	22.30	น.

interthaipost69@gmail.com

‘วันเดอร์เกิร์ล’หวังอาวุธเด็ดมวยไทย

จะช่วยคว้าชัยMMAไฟต์แรกในชีวิต

Post MaloneจับมือRoddy Ricchอีกครั้ง

ออกซิงเกิลใหม่Copped Upโชว์แรกในSNL

‘สิงโต ปราชญา’แจ้งข่าวดี

นัดแฟนคลับวันรับปริญญา

‘โอม’เคลียร์ดรามาค่ายเพลง

ถูกวิจารณ์ดังได้เพราะมีเด็กเก่ง
นอกจากจะเป็นนักร้องแล้ว	โอม-ปัณฑ

พล	ประสารราชกิจ	นักร้องนำาวง	Cocktail	ยัง

นั่งแท่นเป็นผู้บริหารค่ายเพลง	GeneLab	ที่

มีศิลปินตัวท็อปมากมายและมาแรงในขณะ

นี้	โดยล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจผ่านรายการ	

WOODY	FM	กับกระแสดรามาของค่ายที่ถูก

วิจารณ์ว่าไม่ทำาอะไรเลย	แต่ที่ค่ายดังทุกวันนี้

เพราะมีเด็กเก่ง	

“ผมสร้างค่ายด้วยตรรกะของการจัดการ

แล้วรู้สึกว่าทำายังไงก็ได้ให้เรา

สร้างค่ายที่มันเป็นพื้นที่ให้คน

ทำางานศิลปะรู้สึกสบายใจ	คน

ทำางานศิลปะต้องการสภาพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมให้เขาทำางาน

ได้ดี	เลยสร้างพื้นที่บางอย่างให้เขา

รู้สึกว่าทำางานแล้วได้เป็นตัวของตัวเอง

ได้เต็มที่	สะดวกสบายในความเข้าใจ	ได้รับ

ความรู้ทุกอย่างครบถ้วนไม่ได้ปิดบังความจริง

อะไร	ให้เขาอยู่ตรงนั้นแล้วสะดวก	

ง่าย	สบาย	แค่นั้นเอง	เหมือน

จะง่ายมาก	แต่ก็ยุ่งมาก	

เพราะอย่าลืมว่า	Product	

ของเราคือมนุษย์	แล้ว

มนุษย์ไม่ได้มั่นคง

(อยากจะรู้ว่าใน

ความคิดของคนที่พูด

ประโยคนี้	คุณว่าเขาคิด

อะไรอยู่)	เขามีสิทธิจะมอง

แบบนั้นได้เพราะว่าค่ายดังด้วย

ศิลปินจริงไหม	ก็จริง	ค่ายดังด้วย

เพลงของศิลปินไหมก็จริง	เขาเห็นแค่

นั้นเขาก็จะบอกแบบนั้น	ที่ผมไม่แก้เพราะผม

เป็นคนเบื้องหลัง	ไม่ต้องได้รับคนชมอยู่แล้ว	

หน้าที่บริหารไม่ได้คิดแทน	แค่จัดการทุกอย่าง

ให้ได้ประโยชน์สูงสุด	ตามเพลงของศิลปินที่เขา

สร้างมา	ไปจัดการให้มันเป็นกำาไรค้าขายได้แล้ว

ก็นำากลับมาให้เขา	

ส่วนหน้าที่ศิลปินในฐานะของผมก็คือ

สร้างชิ้นงานที่เป็นตัวเอง	จริงใจกับตัวเองให้

มากที่สุดให้ได้คุณภาพ	แล้วส่งต่อไปให้ค่าย

เพื่อให้ค่ายเอาออกไปหาคน	การทำาธุรกิจมันไม่

กำาไรไม่ได้	ผมอยากให้นักดนตรีที่เขามาเซ็นที่	

GaneLab	ทุกคนสามารถเลี้ยงชีพด้วยการเป็น

นักดนตรีได้เต็มภาคภูมิโดยไม่ต้องทำาอย่างอื่น

เลย	มันถึงจะเรียกว่าเราประสบผลสำาเร็จในการ

ดูแลเขาจริงๆ”

Post Malone กับ Roddy Ricch ใน SNL

Post Malone



12 ขาวประชาสัมพันธ

กรุงศรีเฟรสชอยส วีซา จัดดีลพิเศษ

เฉพาะสมาชิกกรุงศรีเฟรสชอยส พริวิเลจ 

บลูพลัส และบลูเมมเบอร (Krungsri First 

Choice Privileges BLUE PLUS+ & BLUE 

Member) ตั้งแต 20 เมษายน - 30 มิถุนายน 

เมื่อมียอดรูดผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิต

กรุงศรีเฟรสชอยส วีซา แพลทินัม เพ� อซื้อ

เคร� องใชไฟฟาแบรนดดังชั้นนํา ณ รานคา

ที่รวมรายการ ไมวาจะเปน ตูเย็น, เคร� อง

ปรับอากาศ, โทรทัศน, เคร� องซักผา เปนตน 

ต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไปตอเซลลสลิป สามารถ

ใชคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

20% โดยทํารายการแลกคะแนนหลังทํารายการ

ผอน (เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) 

ขอมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/EPrivileges

STelligence เปดเกมรุกเสริมสราง

ศักยภาพดานการวิเคราะหขอมูล จัดสัมมนา

ออนไลนในหัวขอ Unlock your analytics 

potential and grow 10x with the new graph 

technology ดวย Tigergraph เทคโนโลยีกราฟ

ทรงพลัง เคร� องมือที่ชวยปลดล็อกศักยภาพ

ในการวิเคราะหและกระตุนการเติบโต 10 เทา 

ในวันท่ี 20 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.30 น.  

เปดใหผูสนใจลงทะเบียนไดแลววันนี้ ทาง 

https://bit.ly/3kU7J2r

KMA Cosmetics จากคาย OCC GROUP 

แนะนําผลิตภัณฑ KMA Water Resist Liquid 

Foundation รองพื้นสูตร Oil-Free ปกปดริ้ว

รอย จุดดางดํา และรอยหมองคล้ําไดเรียบ

เนียนสนิท ผสานเทคโนโลยี “Multi Film 

Complex” ชวยมอบสัมผัสที่เบาบาง เกลี่ย

งาย นุมละมุนแกผิว พรอม SPF30 ปกปอง

ผิวจากแสงแดด พรอมคุณสมบัติพิเศษ กันนํ้า 

กันเหง� อ ติดทนนาน เหมาะสําหรับทุกสภาพผิว 

พรอมสองประกายผิวสวย สวางใสอยางเปน

ธรรมชาติ ขนาด 30 ml.ราคา 420 บาท วาง

จําหน�ายท่ีเคานเตอร KMA Cosmetics ณ 

หางสรรพสินคาช้ันนําท่ัวไป และทางออนไลน 

https://shop.kma-cosmetics.com ,Lazada, 

Shopee

บริษัท เนเจอร เฮิรบ อินเตอรเนช่ันแนล 

โฮลด้ิง และสถานีขาว TOP NEWS ขอเชิญ

ชวนผูที่สนใจเขารวมกิจกรรมเสวนาสาระ

สุขภาพในงาน Health Talk “สูดวยใจ หางไกล

มะเร็ง โดยมีแพทยผูเชี่ยวชาญ ทั้งแพทย

แผนปจจุบันและแพทยแผนไทยมาเปน

วิทยากรใหความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเปน

สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย 

ตั้งแตการคัดกรองมะเร็ง การรักษา การดูแล

สุขภาพ ทั้งทางกายและทางใจ การสราง

กําลังใจในสภาวะตางๆ เพ� อดูแลแบบใหครบ

องครวม ทําใหสามารถลดความรุนแรงและ

ระยะเวลาการรักษาลงได ผูเขารวมงาน

ไมเสียคาใชจายใด ๆ และทุกทานจะไดรับ

ผลิตภัณฑสมุนไพร M HERBS มูลคา 990 

บาท ฟรี!! รับจํานวนจํากัดเพียง 200 ทาน

เทาน้ัน วันเสารท่ี 28 พฤษภาคม เวลา 12.30 

– 15.30 น. ณ อาคารรัตนเทพสตรี หอง

พระเพทราชา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี จังหวัดลพบุรี สนใจรวมฟงเสวนา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ LINE: @

natureherbinter และ Page Facebook: 

MHERBS หรือ โทร.0-2117-9899

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 ชวนชิล 

“เทศกาลยอมใจ ผามัดยอมธรรมชาติ” รวมสินคา

มัดยอม และเวิรกช็อปยอมผาจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติรอบตัว เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 

9 ชวนมาฮีลหัวใจกับกิจกรรมสรางสรรคจาก

ธรรมชาติ ตอนรับสาวกผายอมคราม กับ

เทศกาล "เทศกาลยอมใจ ผามัดยอมธรรมชาติ" 

เปดพื้นที่ ใหเหลารานคาผลิตภัณฑจากผา

ยอมครามไดมารวมกันนําสินคาดีๆ และ

สรางแรงบันดาลใจและความรูใหกับผูเขาชม

ผานกิจกรรมเวิรกช็อปสอนกระบวนการยอม

ผาดวยสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Natural Tie 

Dye Clothe) ดวยเทคนิคหลากหลายทีไมซ้ํา

กันแตละวัน ตั้งแต วันพฤหัสบดีที่ 19 -  วัน

อาทิตยที่ 22  พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. 

- 20.30 น. บริเวณ ลานไนนสแแควร 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 

สนใจเขารวมเวิรกช็อปลงทะเบียนผานแอพ

พลิเคชั่น  MBK PLUS รับสิทธิ์รวมกิจกรรม

ไดฟรี  จํานวน 2 รอบ ตอวัน  ไดแก 11.30 

- 13.30 น. และ 14.00 - 16.00 น. โดยมี

กิจกรรม ดังนี้ 19 พฤษภาคม ยอมผาเช็ดหนา 

ดวย ใบหูกวาง จากราน Saisumbai 20 

พฤษภาคม ถายโอนสีจากใบไม ลงบนผาโพก

ศีรษะ ดวยเทคนิค Ecoprinting จากราน 

Guge Ecoprinting 21 พฤษภาคม พิมพตรายาง

ลงบนถุงผา ดวยสีจากธรรมชาติ เชน ฮอม

ดาวเรือง และฝาง จาก  ราน Alek para Clay 

22 พฤษภาคม เย็บพวงดอกทิวลิปจากผามัด

ยอม จากราน FINE ART Studio ติดตาม

กิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆ ของศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอรพระราม 9 ไดที่ www.

thenine.co.th หรือเฟซบุกเพจ The Nine Center 

Rama 9 และ อินสตาแกรม thenine_rama 9

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน เย่ียมชมกิจการรานขนมโมมิจิมันจูแหงแรก และแหงเดียวในประเทศไทย

เน� องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ คิชิดะ ฟูมิโอะ นายก

รัฐมนตรีญี่ปุน เยี่ยมชมกิจการรานขนมหวาน ‘โมมิจิมันจู’ (Momiji Manju) แหงแรกและแหง

เดียวในประเทศไทยท่ีอาคารซีอารซี ออลซีซัน เพลส ถนนวิทยุ โดยมีทีมผูบริหารบริษัท ดีเคบีวาย 

โมมิจิ นําโดย เย็บ ซู ชวน เตียว ลี งอ เย็บ ซิน หรู และวิโรจน พัชร-วัฒนกูล ใหการตอนรับ

     “โมมิจิมันจู” เปนขนมหวานรูปใบเมเปลสอดไสถั่วแดงกวนและเปนขนมขึ้นช� อประจํา

เกาะมิยาจิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุน

ติดตามความกาวหนา     รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี  เปนประธานกลาวเปดกิจกรรมการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานระยะ 9 

เดือน (Site Visit) ในโครงการวิจัยเร� อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพ� อสรางเปนตนแบบชุมชนแหงการเรียนรู/นวัตกรรม

ดวยการจัดการชุมชนสรางการเรียนรูบนฐานทรัพยากร  ณ หองประชุมสงคธนาพิทักษ  มทร.

ธัญบุรี

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

เ ชิญทุ กท่ านดื่ มด่ํ า ย ามค่ํ า คื น ใ จกลาง

กรุงเทพมหานคร และรวมตอนรับการเปดตัว

อีกครั้งของ ‘สปาสโซ’ หนึ่งในหองอาหาร

ขึ้นช� อของโรงแรมที่พลิกโฉมรายการอาหาร

และเคร� องด� มพรอมใหบริการในสไตล 

เฟรนช-บิสโทร (French Bistro) ทามกลาง

บรรยากาศเคลากลิ่นอายฝรั่งเศสแบบฉบับ

หนุมสาวปารีส คลอเสียงดนตรีบรรเลงสด

ราวกับมีมนตขลังที่จําลองจากยานแซ็ง-

แฌรแม็ง (Saint-Germain) 

อันโดงดังของฝรั่งเศสมาไว ใจ

กลางกรุงเทพมหานคร พรอม

ใหบริการอีกครั้งตั้งแตวันที่ 17 

พฤษภาคม เปนตนไป

‘สปาสโซ บิสโทร’ ณ 

โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ 

กรุงเทพฯ ขอตอนรับทุกทาน

อีกครั้ง ดวยประสบการณรับ

ประทานอาหารในสไตล เฟรนช-

ด� มด่ํายามค่ําคืนอีกครั้งกับ ‘สปาสโซ’ ในมื้ออาหารสไตล ‘เฟรนช-บิสโทร’ เคลากลิ่นอายฝรั่งเศส

พรอมใหบริการอีกครั้งแบบพลิกโฉม ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

บิสโทร ผานรายการอาหารและเคร� องด� มใหม

ทุกรายการ ทั้งในแบบเมนูอะ ลา คารท และ

เมนูแชรริ่ง ที่รังสรรคเคลากลิ่นอายฝรั่งเศส

โดยเชฟผูมากความสามารถสัญชาติฝรั่งเศส 

พรอมใหคุณไดเพลิดเพลินเต็มที่ตามแบบ

ฉบับหนุมสาวปารีส 

ลิ้ มลองรสชาติ เ มนู แนะนํ าแบบ

ฝรั่งเศสแทๆ จาก ‘สปาสโซ บิสโทร’ อยาง 

‘ลา ฟอรมูล’ (La Formule) ที่นําเสนอเมนู

ขึ้นช� อยอดนิยม ลองเทรอโกต (L'Entrecote) 

หรือสเตกเนื้อริบอาย เสิรฟคู

กับเฟรนชฟรายสที่ ใหบริการ

ไมจํากัดตลอดมื้อในแบบสเตก

ฟริทส (Steak-Frites) พรอม

ซอสเนยพิเศษสูตรลับของเชฟ

ที่คนรักเนื้อไมควรพลาด เคียง

สลัดผักสดใหมและขนมปงอบรอน 

ทั้งยังมีตัวเลือกอาหารจานหลัก

เพิ่มเติมอยาง สเตกซี่โครงแกะ

แลมปช็อป และ บัทเทอรกริลล

กุงลายเสือยางเนย ใหคุณเลือกรับประทาน

ตามความช� นชอบ หรือเพิ่มเติมความอรอย

แบบฝรั่งเศสเต็มขั้น จากอีกหลายรายการ

อาหารจานเดน อาทิ ฟวกราส โอ ทอรชง 

จากแบรนดฌอง ลาร โนดี (‘Jean Larnaudie’ 

foie gras au torchon) เมนูรวมชีสข้ึนช� อหลากชนิด

จากแบรนดเลส แฟรส มารชองด (‘Les Frères 

Marchand’ AOC cheese platter) ซุปปู

ทะเลบุยยาเบสสไตลฝรั่ งเศสสูตรพิเศษ 

(Bouillabaisse with sea crab) รวมถึงหอย

นางรมสดใหมนานาชนิดสงตรงจากฝรั่งเศส 

พลาดไมไดกับรายการของหวานที่คุณ

อาจจะยังไมคุนหู แต ‘สปาสโซ บิสโทร’ รับ

ประกันความอรอยไมตางจากเมืองปารีสเลย

ทีเดียว ไมวาจะเปน ทารตลูกแพรบูคดาลู 

โพรฟตเทอร โรลส เมลบาลูกพีชและสตรอว

เบอรรี และไอศกรีมรสพิเศษหลากรสชาติ 

พร้อมรายการเครื่องดื่มและค็อกเทลสุด

สรางสรรคที่เนนย้ํากลิ่นอายฝรั่งเศสสุดชิค 

ใหบริการทามกลางบรรยากาศสบายคลอ

เสียงดนตรีบรรเลงสดหลายรูปแบบตลอด

ยามค่ําคืนที่มีมนตขลังราวกับจําลองยาน

แซ็ง-แฌรแม็ง (Saint-Germain) อันโดงดัง

ของฝรั่งเศสมาไว ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท 

เอราวัณ กรุงเทพฯ ใจกลางยานราชประสงค

ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว 

พบกับ ‘สปาสโซ บิสโทร’ ณ โรงแรม

แกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ไดอีก

ครั้งตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม พรอมด� มด่ํา

กับยามค่ําคืนที่ เต็มเปยมดวยรสชาติอัน

ละเมียดละไมจากรายการอาหารและเคร� อง

ด� มในสไตล เฟรนช-บิสโทร พลางสัมผัส

บรรยากาศแหงการพักผอนแสนเพลิดเพลิน

เคลากลิ่นอายฝรั่งเศสในแบบฉบับหนุมสาว

ปารีสอยางแทจริง 

สปาสโซ บิสโทร ณ โรงแรมแกรนด 

ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  พรอมใหบริการ

ต้ังแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:30 น. 

เปนตนไป สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ

สํารองที่นั่งไดทันทีที่ 0-2254-1234 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายพงพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา 

และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๘๖๓๒๒ เลขที่ดิน ๕๕๑ 

ตําบลทายบาน อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ เนื้อที่

ประมาณ ๑๖ ตารางวา

พรอมสิ่งปลูกสราง

- นางสาว

ปทมา 

บัวทอง

๑,๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๒)

-

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๗๙๒๙๒ เลขที่ดิน ๓๐ 

หนาสํารวจ ๑๙๐๗๖ ตําบล

ทายบาน อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ เนื้อที่

ประมาณ ๒๑ ๙/๑๐ ตาราง

วาพรอมสิ่งปลูกสราง

- นางสาว

ปทมา 

บัวทอง

 ๕๓๑,๕๔๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

ติดภาระ

จํานอง

ธนาคาร   

ไทยพาณิชย

จํากัด

(มหาชน) 

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข

ที่ ๖๐๓ เลขที่ดิน ๙๗ 

ตําบลพานพราว อําเภอ

ศรีเชียงใหม จังหวัด

หนองคาย เนื้อที่

ประมาณ๑ งาน ๓๑ ๕/๑๐ 

ตารางวาพรอมสิ่งปลูก

สราง

- นางสาว

ปทมา 

บัวทอง /

นางอุไร 

บัวทอง

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๒ กันยายน 

๒๕๖๒)

-

๔ รถยนต ยี่หอ TOYOTA 

รุน VIOS สีดํา หมายเลข

ทะเบียน ๓ กล – ๘๐๙ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

ชุติมา 

บัวทอง /

นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๕ รถยนต ยี่หอ HONDA 

รุน CRV สีขาว หมายเลข

ทะเบียน ๖ กว – 

๘๐๐๐กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายวีระชัย 

ชาวนานาย

อรรถพล 

ชาวนา

ธนาคาร

ทหารไทย   

ธนชาต 

จํากัด 

(มหาชน)

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๖๒)

-

๖ รถยนต ยี่หอ ISUZU สีดํา 

หมายเลขทะเบียน ฆฒ – 

๘๓๓๖ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

ปทมา 

บัวทอง

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๗ รถยนต ยี่หอ BMW 

รุน ๓๒๐d Sport สีขาว 

หมายเลขทะเบียน ๔ กฒ - 

๗๐๐๐ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๖๒)

-

๘ รถจักรยานยนต ยี่หอ 

HONDA สีดําหมายเลข

ทะเบียน รคล – 

๘๓๐กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

๓๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๙ รถจักรยานยนต ยี่หอ 

YAMAHAรุน GRAND 

FILANO หมายเลข

ทะเบียน ๙กส – ๖๗๙๙ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายอรรถพล 

ชาวนา

นางสาว

ระพีพักตร 

ศรีสุข

๔๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๑๐ รถจักรยานยนตยี่หอ 

YAMAHA สีเหลือง 

หมายเลขทะเบียน ๘ กข – 

๘๖๕๔กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา/

บริษัท 

เอส ๑๑ 

กรุป จํากัด 

(มหาชน)

๓๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๑๑ โทรศัพทมือถือ รุน ไอโฟน 

X สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายอรรถ

พล ชาวนา

นางสาวระพี

พักตร ศรีสุข

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๑๒ โทรศัพทมือถือ รุน ไอโฟน 

๖ สีเทา

๑ 

เคร� อง

นายอรรถพล 

ชาวนา

นางสาว

ระพีพักตร 

ศรีสุข

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๑๓ โทรศัพทมือถือ รุน วีโว 

Y๕ สีขาว

๑ 

เคร� อง

นายอรรถพล 

ชาวนา

นางสาว

ระพีพักตร 

ศรีสุข

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๑๔ ไอแพด ๖ สีขาว ๑ 

เคร� อง

นายอรรถพล 

ชาวนา

นางสาว

ระพีพักตร 

ศรีสุข

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๑๕ โทรศัพทมือถือ รุน ไอโฟน 

๖ สีทอง

๑ 

เคร� อง

นายอรรถพล 

ชาวนา

นางสาว

ระพีพักตร 

ศรีสุข

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๒,๐๔๖,๕๔๐ บาท 

(สิบสองลานส่ีหม� นหกพันหารอยส่ีสิบบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายพงพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางจิรารัตน ตันรัตนสิริกุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแก

ผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๕๐๖๗ 

เลขท่ีดิน ๗๙ หนาสํารวจ ๙๖๘๗ 

ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม เน้ือท่ีประมาณ ๑๙.๔ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายนพรุจ 

ตันรัตนสิริกุล

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๘ พฤษภาคม 

๒๕๕๖)

-

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๙๓๗๗ 

เลขท่ีดิน ๔๖๒๓ หนาสํารวจ ๗๓๑๑ 

ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมเน้ือท่ีประมาณ ๒๐.๗ 

ตารางวาพรอมส่ิงปลูกสราง

- นายนพรุจ 

ตันรัตนสิริกุล

๒,๖๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑)

จํานองเปน

ประกัน

การชําระ

หน้ีกับ

ธนาคาร

ออมสิน

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๙๒๔๙ เลข

ท่ีดิน ๑๙ หนาสํารวจ ๔๙๑๘ ตําบล

ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัด

เชียงใหมเน้ือท่ีประมาณ ๘๙.๕ ตาราง

วาพรอมส่ิงปลูกสราง

- นางนงนุช 

ชัยพงศพิพัฒน

๑,๗๙๓,๒๕๐ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๑๓ 

-

๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๙๗๓ 

เลขที่ดิน ๓๑๓๕ หนาสํารวจ ๗๐๑๐ 

ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมเนื้อที่ประมาณ ๘๙.๕ 

ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง

- นางนงนุช 

ชัยพงศพิพัฒน

๒,๔๑๒,๙๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

-

๕ หองชุดเลขที่ ๔๐๖ ชั้นที่ ๔ อาคาร

เลขที่ ๒๒๙/๑๓๗ อาคารชุดปนนา

เรสซิเดนซ ๕ ตั้งอยูบนที่ดินตาม

โฉนดที่ดินเลขที่๑๑๕๒๔๔ ตําบล

สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม เนื้อที่ประมาณ ๓๐.๙๑ 

ตารางเมตร

- นายนพรุจ 

ตันรัตนสิริกุล

๑,๑๘๔,๖๒๕.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ที่๓๐ มกราคม 

๒๕๕๖)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๙,๒๙๐,๗๗๕.๗๕ บาท 

(เกาลานสองแสนเกาหม� นเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองเพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนํา

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสิน

ดังกลาวตกเปนของแผนดิน รายนางจิรารัตน ตันรัตนสิริกุล กับพวก 

(นายสุชิต แสนลาภ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

รอยเอก

(ณัฐเศรษฐ คชเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายวัฒนชัย ปอมสุข)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

พนักงานเจาหนาที่

(นายวัฒนชัย ปอมสุข)
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

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!!

พลังบุญทิพยรวมสรางครั้งที่ 197  วันวิสาขบูชา วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการ

ผูจัดการใหญ ทิพยประกันภัย พรอมหน�วยหนุมานทิพยจิตอาสา และกัลยาณมิตร จัดโครงการ

“พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่ 197” เน� องในวันวิสาขบูชา สรางบุญมหากุศล เพ� ออุทิศถวาย

เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และรวมสืบสาน

พระพุทธศาสนา โดยนิมนต พระธรรมรัตนมงคล เจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

เจาอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มาเปนประธานสงฆ พระเมธีวราภรณ รองเจาคณะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและรองเจาอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พรอมดวยพระภิกษุสงฆ จํานวน 

9 รูป เจริญพระพุทธมนต ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นจึงไดรวมกัน

ถวายจตุปจจัยไทยธรรม ปจจัยบํารุงศาสนสถาน ณ ศาลาสรางใหม วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอ็กโก กรุป เดินหนาบนรากฐานท่ีม่ันคง

สูการดําเนินงานครบรอบ 30 ป เม� อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2565 ภายใตทิศทางการดําเนิน

ธุรกิจเพ� อขับเคล� อนองคกร สูความยั่งยืน 

จากแนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger 

to Drive Sustainable Growth” มุงสูเปาหมาย

ความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutral) 

ภายใน ป 2593 สอดรับยุคเปลี่ยนผาน

อุตสาหกรรมไฟฟาและพลังงานสูสังคม

คารบอนต่ํา เพ� อสรางคุณคาเพิ่มใหผูมีสวน

ไดเสียทุกภาคสวน

นายเทพรัตน เทพพิทักษ กรรมการ

ผูจัดการใหญ เอ็กโก กรุป กลาวถึงทิศทาง

การขับเคล� อนเอ็กโก กรุป เน� องในวันคลาย

วันครบรอบการดําเนินงานปท่ี 30 เม� อวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2565 วา “ปจจุบันอุตสาหกรรม

ไฟฟาและพลังงานอยู ในชวงเปลี่ยนผาน 

โดยไดรับแรงกดดันจากปจจัย 5 ดาน หรือ 

4D+1E  ไดแก Decarbonization, Digitalization, 

Decentralization, Deregulation และ Elec-

trification ดังนั้น เอ็กโก กรุป จึงปรับตัวและ

เรงขับเคล� อนองคกรในทุกดานใหพรอมตอบ

สนองตอการเปลี่ยนผานดังกลาว การกําหนด

เปาหมายระยาว คือ การมุงสูความเปนกลาง

ทางคารบอน (Carbon Neutral) ภายในป 

2593 และการกําหนดเปาหมายระยะกลาง 

ในการ เพิ่ มสั ดส วนการผลิต ไฟฟ าจาก

พลังงานหมุนเวียนเปน 30% และ การลด

การปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

ตอหน�วยไฟฟาที่ผลิตได (Carbon Emission 

Intensity) 10% ภายในป 2573”

ในดานธุรกิจ เอ็กโก กรุป มุงเนน

การเสริมความแข็งแกรงในธุรกิจไฟฟา ซ่ึงเปน 

Core Business ควบคู ไปกับการขยายการ

ลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานที่ เกี่ยวเนื่องทั้ง

ตนน้ําและปลายน้ําแบบครบวงจร ไดแก 

ธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค ซึ่งมีธุรกิจ 

LNG ระบบขนสงน้ํามันทางทอ และนิคม

อุตสากรรมเอ็กโกระยอง ที่อยูในพอรตโฟลิโอ 

รวมทั้งธุรกิจ Smart Energy Solution ซึ่งเปน

การตอยอดธุรกิจหลักดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีพลังงาน โดยมีธุรกิจท่ีกําลังดําเนิน

การอยู ไดแก บริษัท อินโนพาวเวอร จํากัด 

บริษัทเทคโนโลยีดานการเงิน “เพียร พาวเวอร” 

และการรวมกับพันธมิตรและ กฟผ. ศึกษา

และพัฒนาการผลิตไฟฟาจากไฮโดรเจน 

(Hydrogen to Power) เปนตน

ในดานการดูแลสิ่งแวดลอม ชุมชน 

และสังคม ตลอด 30 ปที่ผานมา เอ็กโก 

เอ็กโก กรุป 30 ป รากฐานมั่นคง ตอยอดสูธุรกิจพลังงานครบวงจร พรอมขับเคล� อนสูสังคมคารบอนต่ํา

กรุป ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

อยางย่ังยืน หรือ ESG (Environmental, Social 

and Government) ควบคูกับการดูแลส่ิงแวดลอม

และการพัฒนาสังคมในทุกพื้นที่ที่ เขาไป

ดําเนินกิจการ ภายใตหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี เพ� อสรางคุณคาเพิ่มใหกับผูมีสวน

ไดเสียมาอยางตอเน� อง ไมวาจะเปนการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา การใชประโยชน

จากโรงไฟฟาที่หยุดเดินเคร� องเชิงพาณิชยแลว 

มาเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนดาน

พลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟาผาน 

“ศูนยเรียนรู โรงไฟฟาขนอม” การดําเนิน

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเนน

กลุมเยาวชนและครูมาอยางตอเน� อง อาทิ 

โครงการ “โรงไฟฟาพี่ โรงเรียนนอง” และ

การจัดทํา “หลักสูตรครูพลังงานออนไลน” 

เปนตน 

นอกจากนั้น เอ็กโก กรุป ยังรวม

บรรเทาสถานการณ โควิด-19 และชวยเหลือ

สังคม ควบคูสงเสริมการตอตานคอรรัปชั่น

ผานโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปใหม เปน

พลังใจใหสังคม” ตลอดจนอนุรักษฟนฟูปา

ตนน้ําผานการดําเนินงานของ “มูลนิธิไทย

รักษปา” มากวา 20 ป 

“กาวยางแหงอนาคต เอ็กโก กรุป 

พรอมเดินหนาขับเคล� อนธุรกิจทั้งในและตาง

ประเทศใหสอดรับกับทิศทางพลังงานโลก

เพ� อสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ใหกับผูถือหุน รวมสรางความม่ันคงทางพลังงาน

ใหกับประเทศไทย และเคียงขางคนไทย

ใหกาวผานวิกฤตทางพลังงานและการชวย

เหลือชุมชนและสังคมในสถานการณตางๆ 

ภายใตวิสัยทัศนที่ เรายึดมั่นมาตลอดคือ 

เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจพลังงาน

อยางยั่งยืน ดวยความใสใจที่จะธํารงไวซึ่ง

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสังคม” นายเทพรัตน 

กลาว

ไทยออยล รับรางวัล Thailand Top Company Award 2022     ถิรยุทธ ลิมานนท รักษา

การผูจัดการฝายกิจการสัมพันธ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand 

Top Company Awards 2022 ประเภท ความเปนเลิศ “TOP MANAGEMENT AWARD” 

จาก ฯพณฯ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกลาว

มอบใหแกองคกรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเดน ทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงองคกร 

และการสรางผลประกอบการท่ีโดดเดน ดวยมุงหวังท่ีจะเชิดชูเกียรติองคกรธุรกิจในประเทศไทย

ซึ่งจะเปนแบบอยางวิธีคิด และวิธีปฏิบัติใหแกองคกรธุรกิจอ� นๆ พิธีดังกลาวจัดขึ้น ณ หอง

บอลรูม โรงแรมอินเตอรคอนติเนตัล กรุงเทพฯ

โครงการ Thailand Top Company Awards 2022 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business Plus 

ของ บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพ� อมอบรางวัล

อันเปนเคร� องหมายแหงความภาคภูมิใจ ใหแกบริษัทที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดของ

ประเทศ ซึ่งจะนําไปสูความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยตอไปในอนาคต

เปดงาน ครัวคุณตอยยกทัพ ที่เซ็นทรัล เวสตเกต     ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และ ไตรภพ 

ลิมปพัทธ  เปดงาน ครัวคุณตอย ยกทัพ  ชวนคุณมาเลือกอรอยกับรานเด็ดสุดละลานตา กวา 

80 รานคาช� อดังทั่วประเทศ การันตีความอรอยทุกราน โดยรายการครัวคุณตอย ตั้งแตวันนี้-

16 พฤษภาคม โดยมี เกษริน มณีรัตน, กอเกียรติ ลิมปพัทธ, พัทธยศ ลิมปพัทธ, กีรติ เทพธัญญ และ 

โกะตี๋ อารามบอย รวมงาน ที่ ศูนยการคาเซ็นทรัล เวสตเกต

พิธีเปดการแขงขันจักรยานระดับโลก L’Étape Thailand by Tour de France Phang Nga 

2022     จําเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดพังงา จัดพิธีเปดการแขงขันจักรยาน

ทางไกลระดับโลก “เลอแทป ไทยแลนด บาย ตูร เดอ ฟร็องซ พังงา 2022” ปท่ี 3 โดยมี วิลีแอนโดร 

คาวาโค ซิลวา ผูจัดการทั่วไปโรงแรมตอนรับ และนิชาภา ยศวีร วิษณุ ไลชะพิษ บุญเพิ่ม 

อินทนปสาธน ธราธิป ทองเจิม, มร. ดารา ไอ พรอมเหลานักปนผูมีช� อเสียงมารวมงาน ณ 

หอง อวานี บอลรูม โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอรท 

ทามกลางยุคโควิด 19 ทุกคนตองปรับ

พฤติกรรมเปนแบบ New Normal ลดระยะ

หางทางสังคมและรับประทานอาหารที่บาน

ใหมากขึ้นเพ� อหลีกเลี่ยงการแพรเชื้อ แตวา

จะยอมใหเร� องแบบนี้ทําใหการกินหมูกระทะ

หยุดชะงักคงไมได ถาการออกไปกินหมูกระทะ

ขางนอกเปนเร� องยาก ก็ตองซื้อกระทะมาทํา

กินเองเสียเลย ดวยกระทะยางบารบีคิว ฮีทบูสเตอร 

ที่เรียกไดวา “ยางไมสะดุด กินไมหยุดแบบ 

Nonstop” โดยบริษัทไทยสเตนเลสสตีล จํากัด 

ผูผลิตและจัดจําหน�ายเคร� องครัวสเตนเลสสตี

ลและนอนสติ๊กคุณภาพ ตรา “ซีกัล”

กระทะยางบารบีคิว ฮีทบูสเตอร มี

จุดเดนคือ ยางเร็ว รอนไว สุกทันใจ ดวย

เทคโนโลยี Heat Booster เสริมครีบ เพ่ิมพ้ืนท่ี

รับความรอนมากถึง +65% นอกจากนี้ยังมี

การเสริมความทนทานใหถาดยาง โดยสาร

เคลือบคุณภาพสูง CERAMIC FUSION ที่

สามารถทนความรอนไดสูงถึง 450 ⁰C ไม

เพียงเทานั้นตัวกระทะถูกออกแบบโดยคํา

นึกถึงการใชงานของลูกคาเปนหลัก ถาดยาง

สามารถเปลี่ยนได ทําใหยางไดอยางตอเน� อง 

นานขนาดไหนก็ไมหวั่น อีกทั้งยังมีชองน้ําซุป

กวาง ตักสะดวก ถือเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่

ซีกัลมุงพัฒนาเพ� อความสุขของลูกคา

กระทะยางบารบีคิว ฮีทบูสเตอร 32 ซม. 

พรอมวางจํ าหน� ายใหทุ กท านไดสัมผัส

ประสบการณ ยางไมสะดุด กินไมหยุดแบบ 

Nonstop ไดแลววันนี้ที่ Seagull Store ทุก

สาขา (สุขุมวิท 61, พาราไดซ พารค, แฟชั่น

ไอสแลนด, Terminal 21 โคราช, ฟวเจอร

พารค รังสิต) หรือสามารถสั่งซื้อไดที่ https://

“ซีกัล” เปดตัวกระทะยางบารบีคิว ฮีทบูสเตอร

เอาใจสายปงยาง ยางไมสะดุด กินไมหยุดแบบ Nonstop

bit.ly/3JSjxMD หรือสั่งงายๆ กับ HELLO 

GULLY โทร.06-3849-4495 / 06-5729-

5125 Facebook : Seagull Brand https://

www.facebook.com/seagullbrand Line : @

seagullbrand  https://lin.ee/2Unn4gf 

ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 

5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หองอาหารจีน แชง

พาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ รวมฉลอง

และสืบสาน “เทศกาลไหวบะจาง” หนึ่งใน

เทศกาลสําคัญของชาวจีนที่สืบทอดกันมาแต

โบราณ 

มีความสุขไปกับการกลับมาพบปะ

สังสรรคกันอีกครั้งของสมาชิกในครอบครัว

และคนที่คุณรักในเทศกาลแขงเรือมังกรนี้ 

พรอมมอบบะจางรสเลิศ

ที่บรรจุในกลองดี ไซน

พรี เมี ยมสวยหรูสี สัน

สดใสจากหองอาหารจีน 

แชงพาเลซ เพ� อแบงปน

ความอรอยใหกับครอบครัว

และคนที่คุณรัก

“เทศกาลไหวบะจาง” 

หรือ “เทศกาลแขงเรือมังกร” 

เปนอีกหนึ่งในประเพณี

ที่สืบสานกันมาตั้ งแต

สมัยจีนโบราณ เพ� อรําลึก

ถึงคุณงามความดีของ

บรรพบุรุษ ดวยการไหวขนมบะจางพรอม

กันท้ังครอบครัวในชวงเวลาเชาของวันท่ีหา 

และเดือนที่หาตามปฏิทินจันทรคติของชาวจีน 

และรับประทานบะจางรวมกันในมื้ออาหาร

ของวัน อ่ิมเอมกับ “บะจางไสด้ังเดิม” แสนอรอย 

ท่ีรังสรรคข้ึนดวยกรรมวิธีอันพิถีพิถัน หอมกรุน 

เหนียวนุม ในราคาเพียงช้ินละ 150 บาทถวน 

บรรจุกลอง 3 ชิ้นในราคา 428 บาทถวน 

หองอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

รวมฉลองเทศกาลไหวบะจางเพ� อสืบสานพิธีรําลึกถึงบรรพบุรุษของชาวจีน

บรรจุกลอง 6 ชิ้นในราคา 728 บาทถวน

หรือจะเลือกอรอยไปกับ “ขาวเหนียว

เน้ือปู” สูตรเกาแกอันเล� องช� อของหองอาหารจีน 

แชงพาเลซ ในราคาเพียงชิ้นละ 180 บาท

ถวน บรรจุกลอง 3 ชิ้นในราคา 488 บาทถวน 

บรรจุกลอง 6 ชิ้นในราคา 888 บาทถวน สั่ง

ซื้อไดทุกวันที่ หองอาหารจีน แชงพาเลซ ชั้น 

3 และ ช็อกโกแลตบูติก ชั้นล็อบบี้ 

สั่งซื้อบะจางไดที่ หองอาหารจีน แชง

พาเลซ และช็อกโกแลตบูติก หรือส่ังซ้ือพรอม

สงตรงถึงที่บานไดที่ออนไลนสโตร: www.

shangrila-bangkok-specials.com. สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายสํารองที่นั่งหองอาหาร

ของโรงแรมฯ โทร. 0-2236-7777 หรือ 

0-2236-9952 หรือ อีเมล restaurants.slbk@

shangri-la.com
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเปิดรับกรุ๊ปทัวร์ 4 ประเทศรวมไทย

โตเกียว • ญี่ปุ่นเตรียมทดลองรับนักท่องเที่ยวด้วยการ

เปิดรับกรุ๊ปทัวร์ขนาดเล็กก่อนจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ, 

ออสเตรเลีย, ไทยและสิงคโปร์ นับจากเดือนน้ีเป็นต้นไป ตาม

การประกาศของรัฐบาลเมื่อวันอังคาร สำานักงานการท่อง

เที่ยวญี่ปุ่นเผยว่ายังไม่มีแผนที่จะยกเลิกข้อจำากัดชายแดน

อย่างเต็มรูปแบบเหมือนประเทศอื่นๆ โดยจากนี้จะทดลอง

เปิดรับนักท่องเที่ยวก่อนจาก 4 ประเทศที่เดินทางมาเที่ยว

แบบแพ็กเกจทัวร์พร้อมกำาหนดการล่วงหน้า “บริษัทท่องเท่ียว

ญี่ปุ่นจะจัดทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นไปพร้อมกับพวกเขา” 

เจ้าหน้าที่ของเอเยนซีรายหนึ่งบอกกับเอเอฟพี โดยนักท่อง

เท่ียวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว 3 เข็ม และ

มีประกันสุขภาพส่วนตัว ผู้เดินทางเข้าจะต้องแสดงผลตรวจ

โควิดที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งก่อนเดินทางเข้าและ

ออกจากญี่ปุ่น

ชายกราดยิงในโบสถ์มะกันเกลียดไต้หวัน

ลอสแองเจลิส • เอเอฟพีรายงานว่าทีมสืบสวนตำารวจสหรัฐ

เผยเมื่อวันจันทร์ว่า มือปืนที่เข้าไปในงานเลี้ยงที่โบสถ์คริสต์

แห่งหนึ่งในลากูนาวูดส์แล้วเปิดฉากยิงใส่ชาวอเมริกันเชื้อ

สายไต้หวัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 

5 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่่ผ่านมา ได้รับแรงจูงใจจากความ

เกลียดชังต่อชาวไต้หวัน ชายผู้ก่อเหตุชื่อเดวิด โจว ชาวจีน

สัญชาติอเมริกัน ใช้ทั้งกาวซูเปอร์กูลและโซ่ล่ามประตูโบสถ์

หลังเข้าไปในโบสถ์ ระหว่างที่สมาชิกของโบสถ์หลายสิบคน

กำาลังเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงหลังพิธีกรรมในช่วงเช้า ชาย

วัย 68 ปี ยังซ่อนถุงบรรจุระเบิดขวดและกระสุนสำารองไว้

รอบๆ อาคาร ก่อนเปิดฉากยิงด้วยปืนพก 2 กระบอก “เรา

รู้ว่าเขาวางกลยุทธ์ที่เขาต้องการจะใช้มาเป็นอย่างดี” นาย

อำาเภอดอน บาร์นส์ ประจำาเทศมณฑลออเรนจ์กล่าว โจว

ทำางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเมืองลาสเวกัส 

ก่อเหตุด้วยความเกลียดชังที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและขุ่น

เคืองกับความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนและไต้หวัน

ฝรั่งเศสตั้งนายกฯ หญิงคนแรกรอบ 30 ปี

ปารีส • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ประธานาธิบดี

เอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศสแต่งตั้ง เอลิซาเบธ บอร์น 

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลฝรั่งเศสในรอบกว่า 

30 ปี ก่อนหน้านี้ ฌ็อง กัสเต็กซ์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสยื่น

จดหมายลาออก คาดเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง

เพื่อเปิดทางให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายหลังชนะเลือกตั้ง

อีกครั้งของมาครงเมื่อเดือนเมษายน และก่อนการเลือกตั้ง 

ส.ส.ในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนนายกรัฐมนตรีหญิงของฝรั่งเศส

ก่อนหน้านี้คือ เอดิธ เครสซอง ดำารงตำาแหน่งช่วงสั้นๆ จาก

พฤษภาคม 2534 ถึงเมษายน 2535 ภายใต้ประธานาธิบดี  

ฟรองซัวส์ มิตแตร์ร็องด์

อฟิลิปปินส์ ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ ทั้งจีน

และสหรัฐฯ ก็แสดงความยินดีด้วยอย่างฉับ

พลัน

สะท้อนว่านโยบายต่างประเทศภายใต้การนำาของ

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ “บอง บอง” มาร์กอส จูเนียร์ 

จะต้อง “รักษาระยะห่างอันเหมาะสม” กับมหาอำานาจทั้ง

ในเอเชียและในเวทีระหว่างประเทศ

เป็นแนวทางที่หลายๆ ประเทศพยายามจะถือเป็น

หลักปฏิบัติเพื่อไม่ให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับ

ให้ต้องถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เป็น “เครื่องมือ” ในการต่อ

ต้านอีกฝ่ายหนึ่ง

พอผลการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ออกมาเมื่อต้นสัปดาห์นี้ 

ผู้นำาสหรัฐฯ และจีนต่างก็ออกข่าวแสดงความยินดีกับมาร์

กอส จูเนียร์ อย่างฉับพลัน

เพราะทั้ง 2 มหาอำานาจกำาลังแย่งชิงอิทธิพลเหนือ

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี่เอง

ทำาเนียบขาวที่วอชิงตันออกแถลงการณ์ว่า 

“ประธานาธิบดีไบเดนเน้นย้ำาว่าท่านกระตือรือร้นที่จะได้

ร่วมงานกับประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับพันธมิตรสหรัฐ-ฟิลิปปินส์ต่อไป ในขณะที่

ขยายความร่วมมือทวิภาคีในประเด็นต่างๆ รวมถึงการต่อสู้

กับโควิด-19 การแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การ

ส่งเสริมในวงกว้าง ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ

เคารพสิทธิมนุษยชน” 

ในขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตจีนประจำาฟิลิปปินส์ 

Huang Xilian แจ้งว่าได้ส่งข้อความแสดงความยินดีจาก

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ถึงมาร์กอส จูเนียร์ แล้ว

ทูตจีนบอกว่า “ไม่ต้องสงสัยเลย” ว่าความสัมพันธ์

ทวิภาคีจีน-ฟิลิปปินส์ “จะแข็งแกร่งขึ้น” ภายใต้การบริหาร

ของมาร์กอส

“เราตั้งตารอที่จะทำางานร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ชุด

ต่อไปเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของความร่วมมือเชิงกล

ยุทธ์ที่ครอบคลุมให้สูงขึ้นไปอีก และนำาผลประโยชน์ที่เป็น

รูปธรรมมาสู่ประชาชนใน 2 ประเทศของเรา” ทูตกล่าวใน

โพสต์บนเฟซบุ๊ก

ฟิลิปปินส์และปักกิ่งมีประเด็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิ์

เหนือเกาะแก่งในทะเลจีนใต้ 

แต่ประธานาธิบดีดูเตร์เตที่จะก้าวลงจากตำาแหน่งวัน

ที่ 30 มิถุนายนนี้ ได้พยายามกระชับความสัมพันธ์กับจีนมาก

ขึ้น โดยแลกกับเงินลงทุนและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ

จากจีน

เป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารของมาร์กอสคาดว่าจะสานงาน

ต่อ เพราะยิ่งในภาวะที่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยแล้ว 

เม็ดเงินลงทุนและการค้ากับจีนก็ยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้น

แนวทางของมาร์กอส จูเนียร์ น่าจะเข้ากรอบที่ผู้

เชี่ยวชาญที่เกาะติดท่าทีของเขาในการสานสัมพันธ์กับจีนให้

แน่นแฟ้นขึ้น โดยไม่เสียแรงหนุนจากสหรัฐฯ ที่มีอยู่ไป

หรือที่เรียกว่าเป็นการ “คบหาจีนอย่างสนิทสนิม ขณะ

เดียวกันก็เก็บอเมริกาไว้ใกล้ตัว”

จะเทน้ำาหนักไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เลย

ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่ต้องทำา เพราะถ้าไม่ทำาก็

จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศ

มาร์กอส ‘บอง บอง’ เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งเสริมความ

สัมพันธ์กับจีนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยจะไม่กลับไปพูดถึงประเด็น

คำาพิพากษาเมื่อปี ค.ศ.2019 โดยศาลอนุญาโตตุลาการถาวร 

ณ กรุงเฮก 

เป็นคำาพิพากษาซึ่งปฏิเสธคำาอ้างอธิปไตยของจีนเหนือ

น่านน้ำาทะเลจีนใต้ หลังกรุงมะนิลายื่นเรื่องฟ้องต่อศาลดัง

กล่าวเพื่อแย้งคำาอ้างของกรุงปักกิ่ง

แต่สังเกตได้ว่าช่วงหาเสียงนั้น “บอง 

บอง” ไม่ค่อยพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับจีนมาก

นัก 

ซึ่งไปคนละทางกับดูเตร์เตที่ชูธงหนุนจีน

มาตั้งแต่เมื่อรับตำาแหน่งในปี ค.ศ.2016 

ก่อนหน้านั้นสายสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-จีน

เริ่มเสื่อมถอยลง และรัฐบาลที่กรุงมะนิลา

หันไปหากรุงวอชิงตันเพื่อขอแรงสนับสนุน

สำาหรับเตรียมพร้อมหากเกิดกรณีความขัดแย้ง

ทางทะเลกับกรุงปักกิ่ง

นักวิเคราะห์มองว่าผู้นำาฟิลิปปินส์คน

ใหม่นี้ตระหนักว่าจีนยังเป็น “ขาใหญ่” ของ

ภูมิภาคนี้

และผลประโยชน์ของประเทศที่แท้จริง

อยู่ที่จะไม่ทำาตนเป็นปรปักษ์กับทั้งวอชิงตัน

และปักกิ่ง

คำาถามใหญ่ก็คือว่า ประเด็นพิพาท

ทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนจะมี

ทางออกอะไรที่ดีกว่าที่ผ่านมา

ถึงวันนี้ก็ยังมีกรณีที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะ

เผชิญหน้ากันตลอดเวลา

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งของจีนและเรือ

ประมงของจีนก็ยังมาป้วนเปี้ยนบริเวณของ

ทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์ยืนยันว่าอยู่ภายใต้

อธิปไตยของตน 

เป็นเสมือนการทดสอบว่าฟิลิปปินส์กับจีนท่ี

ทำาท่าว่าจะคบหาใกล้ชิดกันมากข้ึนภายใต้ดูเตร์เต

น้ันจะช่วยกันแก้ปัญหาคาราคาซังได้หรือไม่

จนเกิดเหตุการณ์บางครั้งที่ทำาให้ดูเตร์

เตต้องแสดงความไม่พอใจต่อจีน เพื่อไม่ให้

ประชาชนคนฟิลิปปินส์รู้สึกว่าผู้นำาของตน

ยอมอ่อนข้อต่อปักกิ่งมากเกินไป

ดังนั้นพอ “บอง บอง” ขึ้นบริหาร

ประเทศก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางการ

ประสานงานระหว่าง 2 ประเทศด้วยการยก

ระดับมาตรการด้านความมั่นคงตามแนวชายฝั่งเพื่อไม่ให้

เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งใหม่ๆ ขึ้นมาอีก

ขณะที่ มาร์กอส จูเนียร์ คงจะต้องปรึกษาหารือกับ

เพื่อนๆ ในอาเซียนที่ต่างก็พยายามจะสร้าง “ความสมดุล” 

ในการคบหากับสหรัฐฯ และจีน

ทั้งในระดับทวิภาคีกับในฐานะอาเซียนกับจีนและ

สหรัฐฯ ที่นับวันก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นตามลำาดับ

ยิ่งพอเกิดสงครามยูเครนก็ยิ่งทำาให้ความยุ่งเหยิงใน

ความสัมพันธ์เชิงซ้อนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ, จีนและ

รัสเซียก็ยิ่งเพิ่มดีกรีขึ้นมาเช่นกัน.

พ

เคียฟ/โนโวอาซอฟสค์ • กองทัพยูเครนแถลงว่ากำาลังดำาเนินการ

อพยพทหารยูเครนท่ียังหลงเหลืออยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตัล 

ซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของยูเครนในเมืองมารีอูโปล เมืองท่ายุทธ 

ศาสตร์สำาคัญทางใต้ของยูเครน ทำาให้รัสเซียเข้าควบคุมเมืองนี้

ได้ทั้งหมดหลังจากโจมตีมาหลายเดือน

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน                         

อังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

ว่าสถานการณ์ท่ีโรงงานเหล็ก                                       

ในเขตอุตสาหกรรมอาซอฟสตัล 

เมืองมารีอูโปล เมืองท่ายุทธ 

ศาสตร์ทางใต้ของยูเครน โดย

กองทัพยูเครนแถลงในวันเดียว 

กันว่ากำาลังดำาเนินการอพยพทหาร

ยูเครนท่ียังหลงเหลืออยู่ในโรง 

งานเหล็กอาซอฟสตัลให้ได้ทั้ง 

หมด 

การอพยพทหารยูเครน

หลายร้อยนาย ซ่ึงส่วนใหญ่ได้                                             

รับบาดเจ็บไปยังเมืองของยูเครน

ท่ีอยู่ในการยึดครองของรัสเซีย 

เท่ากับเป็นการยุติสมรภูมิท่ียาว 

นานและนองเลือดท่ีสุดของสง 

ครามในยูเครนคร้ังน้ี เปิดทาง

ให้รัสเซียยึดครองเมืองนี้อย่าง

เบ็ดเสร็จ ซึ่งสภาพเมืองมารีอู

โปลในขณะน้ีได้รับความเสียหาย

อย่างหนัก

คณะเสนาธิการทหาร

ยูเครนกล่าวในแถลงการณ์ว่า 

กองทหารรักษาการณ์เมืองมารี

อูโปลเสร็จส้ินภารกิจการรบของ

ตนแล้ว กองบัญชาการทหาร

สูงสุดขอส่ังให้ผู้บัญชาการหน่วย

ทหารซ่ึงประจำาการท่ีโรงงานเหล็ก

อาซอฟสตัล จงรักษาชีวิตของ

ทหารในหน่วย ภารกิจในการ

ปกป้องเมืองมารีอูโปลคือการ 

กระทำาของวีรบุรุษในยุคสมัยของ

เรา

อันนา มาลิอาร์ รัฐมนตรี

ช่วยกระทรวงกลาโหมยูเครน 

เผยว่า ทหารยูเครนท่ีได้รับบาด

เจ็บ 53 นาย ซ่ึงอพยพออกจาก

โรงงานเหล็กอาซอฟสตัล นำาส่ง                                                 

ไปท่ีโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในเมือง

โนโวอาซอฟสค์ เมืองที่อยู่ใน

การควบคุมของรัสเซีย ห่าง

จากเมืองมารีอูโปลไปทางตะวัน

ออกราว 32 กิโลเมตร ส่วน

ทหารอีก 211 คนที่อพยพออก

จากโรงงานเหล็ก ส่งไปที่เมือง

โอเลนิฟกาที่อยู่ในการควบคุม

ของกองกำาลังแบ่งแยกดินแดน

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย 

ทหารยูเครนท่ีอพยพออกจาก

โรงงานเหล็กท้ังหมด มีความเป็น

ไปได้ว่าจะมีการแลกเปล่ียนเชลย

ศึกกับรัสเซีย

มีการประเมินว่าทหาร

ยูเครนท่ีอยู่ภายในโรงงานเหล็ก

ในเมืองมารีอูโปลมีท้ังหมดราว 

600 นาย 

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวใน

แถลงการณ์เม่ือเช้าวันจันทร์ตาม                                              

เวลาท้องถ่ิน ระบุว่า เรามีความ

หวังว่าจะสามารถช่วยชีวิตทหาร                                                 

ของเราท่ีโรงงานเหล็กอาซอฟ 

สตัลให้ได้ท้ังหมด พวกเขาหลาย

คนได้รับบาดเจ็บสาหัส พวกเขา

ต้องเข้ารับการรักษาตัวยูเครน

ต้องการวีรบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า เห็นรถบัส 5 คันท่ีนำาทหาร

ยูเครนท่ีอพยพออกจากโรงงาน

เหล็กอาซอฟสตัลในเมืองมารี

อูโปล เดินทางถึงเมืองโนโวอา                                           

ซอฟสค์ รถบัสคันหน่ึงติดเครื่อง 

หมายตัว “Z” ซ่ึงแสดงว่าเป็น

ยานพาหนะของทหารรัสเซียใน

ยูเครน โดยมีชายท่ีได้รับบาด

เจ็บนอนอยู่บนเปลบนรถบัสโดย

นองเรียงกัน 3 ระดับ ชายท่ี

ได้รับบาดเจ็บคนหน่ึงท่ีนอนบน

เปลได้รับการเข็นออกมาจากรถ

บัส ท่ีศีรษะของเขามีผ้าพันแผล

หนาพันรอบอย่างแน่นหนา.

ม็อบอินโดฯประท้วงห้ามส่งออกน้ำามันปาล์ม

จาการ์ตา • เกษตรกรรายย่อย

ปลูกปาล์มน้ำามันหลายร้อยคน

ชุมนุมในกรุงจาการ์ตาและหลาย

เมืองทั่วประเทศเมื่อวันอังคาร 

เรียกร้องรัฐบาลยกเลิกคำาส่ังห้าม

ส่งออกน้ำามันปาล์ม

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                         

อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ว่า เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำามัน

รายย่อยหลายร้อยคนชุมนุม

ในกรุงจาการ์ตา เรียกร้องรัฐ 

บาลยกเลิกคำาส่ังห้ามส่งออกน้ำา                                         

มันปาล์มท่ีส่งผลกระทบต่อราย                                          

ได้ของพวกเขาอย่างย่ิง โดยกลุ่ม                                                

เกษตรกรท่ีเรียกตัวเองว่า AP-                                                 

KASINDO เผยว่า นอกจากการ

ชุมนุมในกรุงจาการ์ตาแล้ว ยังมี

การชุมนุมแบบเดียวกันในอีก 22                                                          

จังหวัดทั่วประเทศ 

แม้อินโดนีเซียเป็นประ 

เทศส่งออกน้ำามันปาล์มรายใหญ่

ท่ีสุดในโลก แต่รัฐบาลมีคำาส่ัง

ระงับการส่งออกน้ำามันปาล์ม

ดิบและผลิตภัณฑ์ท่ี ได้จากน้ำา 

มันปาล์มบางอย่าง เมื่อวันท่ี 28 

เมษายน ระบุว่า เป็นมาตรการ

ควบคุมไม่ให้ราคาน้ำามันปรุงอา 

หารสูงขึ้น 

หน่ึงในป้ายประท้วงของ

เกษตรกรอินโดนีเซียเขียนว่า 

“เกษตรกรมาเลเซียกำาลังย้ิมหน้า

บาน แต่เกษตรกรอินโดนีเซีย

ต้องทนทุกข์” 

มาเลเซียเป็นประเทศผู้

ผลิตน้ำามันปาล์มอันดับ 2 ของ

โลก ซึ่งกำาลังเติมช่องว่างของ

ตลาดโลกหลังจากอินโดนีเซีย

ห้ามส่งออกน้ำามันปาล์ม

เกษตรกรอินโดนีเซียเดิน

ขบวนในกรุงจาการ์ตา พร้อม

กับรถกระบะท่ีบรรทุกผลปาล์ม

น้ำามัน จากน้ันรวมตัวชุมนุมด้าน

นอกกระทรวงประสานกิจการ

เศรษฐกิจ ซ่ึงรับผิดชอบนโยบาย

เศรษฐกิจของรัฐบาล 

APKASINDO กลุ่มเกษตร 

กรรายย่อยปลูกปาล์มน้ำามันระ                                                  

บุในแถลงการณ์ว่า ตั้งแต่รัฐ 

บาลมีคำาสั่งห้ามส่งออกน้ำามัน

ปาล์ม ทำาให้ราคาผลปาล์มน้ำา                                                   

มันตกลงไปถึง 70% ต่ำากว่ารา 

คาประกันที่เจ้าหน้าที่ภูมิภาค

กำาหนด เกษตรกรรายย่อยไม่

สามารถขายผลปาล์มน้ำามันใน

ราคาประกัน ซึ่งเป็นการตกลง

กันระหว่างโรงงานสกัดน้ำามัน

ปาล์มกับสหกรณ์ขนาดใหญ่

อัลแบร์ตุส วาวัน เกษตร 

กรจากจังหวัดกาลีมันตันตะวัน

ตกให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ว่า APKASINDO ประเมินว่ามี

โรงงานสกัดน้ำามันปาล์มอย่าง

น้อย 25% ที่หยุดรับซื้อผล

ปาล์มน้ำามันจากเกษตรกรราย

ย่อยตั้งแต่มีคำาสั่งห้ามส่งออก

น้ำามันปาล์ม เนื่องจากถังเก็บ

น้ำามันปาล์มของโรงงานเหล่านี้

ยังเต็มอยู่.

อพยพ • ภาพนิ่งจากวิดีโอเผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ขณะอพยพทหารยูเครนออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตัล เมืองมารี

อูโปล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม รัสเซียเผยว่าได้อพยพทหารยูเครน 264 นาย มีผู้บาดเจ็บสาหัส 53 นาย. 

‘บอง บอง’ : คบหาจีน

แต่ไม่ห่างจากอเมริกา

อพยพทหารยูเครนจากรง.เหล็ก
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

อุ้มดีเซล

ทุกคนทราบดีว่าจะต้องใช้เงินจำานวนมาก 

แล้วจะเอามาจากที่ ไหน การที่ ให้ความ

สำาคัญกับน้ำามันดีเซลเพราะถือเป็นต้นทุน

การผลิตด้วย ด้านการขนส่งสินค้าอะไร

ต่างๆ สำาหรับเบนซินเราช่วยเหลือเฉพาะ

กลุ่มไปที่เดือดร้อนจริงๆ ที่เหลือถ้าพอช่วย

กันได้ก็ช่วยกันไปก่อนเถอะ สิ่งสำาคัญที่สุด

คือทำาอย่างไรจะช่วยกันประหยัดพลังงาน

จะได้ลดค่าใช้จ่าย

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่

ประชุม ครม. อนุมัติในหลักการร่างกฎ

กระทรวงกำาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

(ฉบับที่..) พ.ศ..... สาระสำาคัญ โดยการลด

อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำามันดีเซลและ

น้ำามันอื่นๆ ที่คล้ายกันในบัญชีพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิตประเภทที่ 01.05 รายการน้ำามัน

ดีเซลที่มีกำามะถันและรายการน้ำามันดีเซลที่

มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด

ไขมันผสมอยู่ โดยปรับอัตราภาษีลงประมาณ 

5 บาท/ลิตร ตามชนิดของน้ำามันดีเซล มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 2565 

โดยเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการปรับลด

อัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลตามกฎ

กระทรวงกำาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

(ฉบับที่ 19)  พ.ศ.2565 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

กล่าวว่า การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้า

น้ำามันดีเซลและน้ำามันอื่นๆ ที่คล้ายกันนี้ ถือ

เป็นมาตรการทางภาษีในระยะสั้น เพื่อรักษา

ระดับราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลในประเทศ 

ซึ่งเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการ

ขนส่งในทุกอุตสาหกรรมไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างรวดเร็วจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพ

ของประชาชน จากสถานการณ์ราคาสินค้า

ในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นที่อาจจะอยู่ ใน

ระดับที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีย้ำาในที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความจำาเป็นต้องต่อ

เนื่องในการดูแลประชาชนและผู้ประกอบ

การอย่างทั่วหน้า ขณะเดียวกันการส่งเสริม

การประหยัดพลังงานในภาคประชาสังคม

ควบคู่กันไปด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การปรับ

ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลในครั้ง

นี้ ส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2 

หมื่นล้านบาท โดยการใช้มาตรการภาษีดัง

กล่าวเป็นเพียงมาตรการในระยะสั้น และ

ถ้าหากสถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในตลาด

โลกเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลยังคงใช้กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษา

ระดับราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล เพื่อไม่ให้

กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและ

เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ

ประเทศต่อไป

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ กรมสรรพ

สามิตปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามัน

ดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.

2565 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ค.2565 

ทำาให้สูญเสียรายได้เดือนละ 5.7 พันล้าน

บาท รวม 3 เดือน สูญเสียรายได้ 1.7 หมื่น

ล้านบาท

รมว.การคลังกล่าวว่า แม้จะมีการ

ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลลง 

5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ยัง

ประเมินว่าผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ในปีงบประมาณ 2565 ยังเป็นไปตามเป้า

หมาย ซึ่งปีนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย

ที่ 3.1 ล้านล้านบาท และประมาณการราย

ได้ที่ 2.1 ล้านล้านบาท และต้องกู้เพื่อชดเชย

การขาดดุล 7 แสนล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วย

แบ่งเบาภาระกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงใน

ขณะนี้ ได้มากขึ้น จากที่กองทุนมีภาระดูแล

ดีเซลเกือบ 10 บาทต่อลิตร และกำาลังจะ

ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดย

ฐานะกองทุนน้ำามันฯ ณ 15 พ.ค. ติดลบ 

72,062 ล้านบาท ส่วนราคาขายน้ำามันดีเซล

รายสัปดาห์จะขึ้นราคาจาก 32 บาทต่อลิตร

หรือไม่นั้น ต้องรอการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

(กบน.) ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 18 พ.ค.นี้ 

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะ

มีออกมาอีกหรือไม่นั้น ขณะนี้พิจารณาต่อ

เนื่องแบบเดือนต่อเดือน ซึ่งในแง่งบประมาณ

ขณะนี้ยังมีเพียงพออยู่ ไม่จำาเป็นต้องกู้เพิ่ม

จากแผนงานเดิม

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำานวย

การสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า จะมี

การประชุม กบน. เพื่อติดตามแนวโน้ม

สถานการณ์ราคาน้ำามันและพิจารณาทิศทาง

การกำาหนดราคาน้ำามันดีเซลในประเทศ

ประจำาสัปดาห์ ซึ่งกองทุนจะรวบรวมปัจจัย

ต่างๆ รอบด้าน โดยเฉพาะความเคลื่อนไหว

ของราคาน้ำามันดิบตลาดโลกล่าสุดรวบรวม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีรายงานว่า ที่ประชุม กบน.จะนำา

มติ ครม.ที่อนุมัติให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำามัน

ราคาดีเซลไว้กว่า 9.92 บาท/ลิตร ทำาให้ราคา

ขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร จาก

ราคาจริงควรจะอยู่ที่ 41.94 บาท/ลิตร โดย

ล่าสุด ณ วันที่ 17 พ.ค.2565 ประมาณการ

ฐานะกองทุนสุทธิติดลบ 72,062 ล้านบาท 

แบ่งเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ 37,854 ล้านบาท 

และบัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 34,208 

ล้านบาท.

ธุรกิจการเมือง

และกฎหมายที่ดีต้องไปด้วยกัน เพราะหากดี

เพียงส่วนเดียว เราก็เห็นแล้วว่าในที่สุดเกิด

ดีเซลลง 5 บาท/ลิตร ออกไปอีก 2 เดือน 

ทั้งนี้ปัจจุบันราคาดีเซลอยู่ที่เกือบ 32 บาท

ต่อลิตร จะต้องมาดูมติที่ประชุม กบน.อีก

ครั้งว่าจะใช้กลไกของการลงภาษีสรรพสามิต

ลงมาเท่าไหร่ หากมีมติต่ออายุมาตรการเดิม 

คือลดราคาขายปลีกแค่ 2 บาทต่อลิตร จะยัง

ไม่ส่งผลให้ราคาน้ำามันขายหน้าปั๊มลดลง แต่

หากที่ประชุมต้องการที่จะลดราคาขายปลีก

น้ำามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร จะ

ต้องใช้ โควตาการลดภาษีสรรพสามิตทั้งหมด  

4 บาทต่อลิตร จากโควตาทั้งหมด 5 บาทต่อ

ลิตร เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลหน้า

ปั๊มลดลง 2 บาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกองทุนชดเชย

ปัญหา แม้รัฐบาลมาจากประชาธิปไตย แต่

ถ้าไม่ยึดแนวประชาธิปไตยจะเป็นเงื่อนไข

ติดตามมา อย่างเช่นเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในภาคใต้ มาจากการไม่ยึดหลักนิติธรรมตาม

หลักกฎหมาย” 

ประธานรัฐสภากล่าวว่า ข้อสรุปที่เป็น

บทเรียนเพื่อฟันฝ่าสู่การเป็นประชาธิปไตย

ต่อไปนั้น นอกเหนือจากหลักที่ดี คนก็ต้องดี

ด้วย ฝากถึงญาติวีรชนและทุกคนว่า การสูญ

เสียที่เกิดขึ้นไม่ได้สูญเปล่า แต่ขอเพียงอย่า

หวั่นไหวหรืออย่าท้อ ขอให้เชื่อมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ซึ่งเราตัดสินใจเรื่องนี้มานาน 90 ปี 

และจะไปสู่ปีต่อๆ ไปด้วยระบอบนี้ 

ภายหลังจากที่นายชวนกล่าวเปิด

งาน ได้นำาพวงหรีดมาวางเพื่อเป็นการรำาลึก

ถึงวีรชนพฤษภา’35 บริเวณด้านหน้าของ

อนุสรณ์สถานด้วย

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำา

ฝ่ายค้าน กล่าวว่า คนที่มาร่วมกันตรงนี้ใน

ปี 2535 มีจุดประสงค์เพื่อจะเรียกร้องความ

ถูกต้องให้เกิดขึ้นคือ ให้นายกรัฐมนตรีมาจาก

การเลือกตั้ง แต่การเรียกร้องการต่อสู้ครั้ง

นั้นจบด้วยการสูญเสีย เพราะมีทั้งผู้เสียชีวิต 

บาดเจ็บ และสูญหาย นับว่าเป็นเรื่องที่น่า

สลดใจอย่างยิ่ง ผ่านมา 30 ปี แต่สิ่งที่เราพบ

ก็คือ ประเทศนี้ ไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยได้เรียน

รู้ หรือถอดบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า เป็นวัฏจักรที่หลายคน

เรียกว่าวงจรอุบาทว์ และในการรัฐประหาร

แต่ละครั้งก็มีข้ออ้างที่แตกต่างกัน เป็นความ

ล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินของ

ฝ่ายบริหาร ทุจริตคอร์รัปชัน ล้มล้างสถาบัน

เพื่อที่จะสืบทอดอำานาจ 

“หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าในการต่อสู้

และเรียกร้อง ซึ่งเป็นความเห็นต่างใน

วิถีประชาธิปไตยจะเกิดความสมานฉันท์ 

ปราศจากการใช้ความรุนแรง ทำาให้เกิดการ

นองเลือดในแผ่นดินนี้ต่อไป เพื่อให้บ้าน

เมืองก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สมดุลและ

แท้จริง” นพ.ชลน่านกล่าว 

ต่อมา นายอานันท์ ปันยารชุน อดีต

นายกรัฐมนตรี และอดีตประธานคณะ

กรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและ

ช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือน

พฤษภาคม 2535 กล่าวเปิดอนุสาวรีย์วีรชน

พฤษภา’35 ตอนหนึ่งว่า ความทรงจำาเรา

มีอยู่ เราไม่ลืม แต่เราต้องเดินข้ามไปแล้ว 

อนุสรณ์ที่เราทำาขึ้นมาก็เป็นการปลุกให้คน

ระลึกถึงว่าเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่น่าจะเกิด

ขึ้นอีก แต่ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความ

เคียดแค้น แต่เป็นอนุสรณ์ของการสร้าง

บทเรียนประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นเราและคน

รุ่นหลานของผู้ประสบเหตุการณ์ โดยตรง

ได้ระลึกเสมอว่า ครั้งหนึ่งได้มีการต่อสู้เพื่อ

ประชารัฐและเพื่อประชาคมเรียกร้องหา

สิทธิเสรีภาพ หาโอกาสที่จะลดความเหลื่อม

ล้ำา ลดความอยุติธรรม

หวังทุกฝ่ายใช้สติปรองดอง

“คนเราความเห็นแตกต่างกันได้ แต่

ถ้าเมื่อไหร่มีความแตกแยก มีการต่อสู้ มี

การใช้กำ าลั งกันแล้วถือเป็นสิ่ งที่ ไม่พึ ง

กระทำา เรามีบทเรียนแบบนี้หลายครั้ง การ

ไม่อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ทำาให้ความขัด

แย้งที่ลุกล้ำาเข้าไปถึงจิตใจประชาชน ก่อให้

เกิดความเกลียดชัง โมโห โทสะ อย่างรุนแรง 

ถ้าเราไม่เรียนจากประวัติศาสตร์ว่าสิ่งที่ผ่าน

มาผิดตลอดเวลา เมืองไทยเราจะหาความสุข

สงบได้ยาก เพราะความปรองดองต้องสร้าง

ขึ้นจากพวกเราทั้งหลาย โดยการสร้างความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะไม่เป็นมิตร แต่

สร้างความไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่า

นี้ต้องใช้เวลาและความพยายาม รวมถึงใช้

สติ หวังว่าเหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้น

อีก” นายอานันท์กล่าว  

จากนั้นนายอานันท์ ให้สัมภาษณ์ถึง

การเมืองไทยว่า หวังว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ ซึ่งทั้งตัวหนังสือและจิตวิญญาณ

จะเป็นของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องเป็น

ประชาธิปไตยที่แท้จริง จะเป็นประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์ ในแง่สิทธิขั้นพื้นฐานของคนใน

สังคม เป็นเครื่องมือหรือแนวนโยบายขั้น

พื้นฐานที่จะนำาสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความ

ยุติธรรมมากขึ้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม สิ่งที่ทุกรัฐบาลควรตระหนักว่าปัญหา

การเมืองมีแต่ปัญหาปากท้องประชาชน 

เศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน จึงอยากเห็นรัฐบาล

ให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้น และทำาจริงจัง 

ไม่ใช่สักแต่ว่าพูด

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีปัญหาเรื่องความ

ขัดแย้งและปัญหาปากท้องประชาชน

ค่อนข้ างมาก จนมี เสียง เรียกร้องให้  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหมรับผิดชอบ นายอานันท์

กล่าวว่า ตนไม่มีข้อแนะนำา เพราะไม่มี

ตำาแหน่ง อำานาจ และความรับผิดชอบ ดัง

นั้นจะพูดอะไรก็ต้องรู้อยู่เสมอว่าตนไม่มี

ข้อมูลที่สมบูรณ์ 

ถามว่ารัฐบาลในขณะนี้จะเดินหน้าต่อ

ไปอย่างไร เพราะดูเหมือนความขัดแย้งยัง

ฝังรากลึกอยู่ กังวลว่าจะเกิดความรุนแรง

เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายอานันท์กล่าว

ว่า สื่อมีส่วนที่ทำาให้เกิดความรุนแรงทาง

วาทกรรม แต่ที่ร้ายแรงไปกว่าสื่อคือ แฟลต

ฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และสังคมไทยส่วนใหญ่

เป็นคนหูเบา พอได้ยินอะไรมาก็ไม่ไตร่ตรอง 

รับไปเป็นความจริงทันที ตรงนี้ถือว่าอันตราย 

เรื่องการปรองดองอยู่ในบรรยากาศที่มีการ

ทะเลาะกันในเรื่องสิ่งที่ ไม่ควรทะเลาะ ก็

ปรองดองลำาบาก ดังนั้นทุกคนต้องจับเข่า

คุยและหันหน้าคุยกัน เพราะความปรองดอง

จะปรองดองคนเดียวไม่ได้ อย่างน้อยต้อง 

2 ฝ่าย 

ช่วงบ่าย ที่ห้องประชุม LT2 คณะ

นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

มีเวทีอภิปรายนานาชาติ 30 ปีพฤษภา

ประชาธรรม หยุดวัฏจักรรัฐประหาร สร้าง

รัฐธรรมนูญประชาชน และประสบการณ์

จากต่างประเทศ โดยมีนายสมชาย  

หอมลออ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

รณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าว

ว่า รัฐบาลทหารที่มาจากการเลือกตั้งก็

วางรากฐานสืบทอดอำานาจ เช่นเดียวกับ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รสช.) ที่

เคยรัฐประหารมาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดย

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์สืบทอดอำานาจมาถึง

ปัจจุบันเกือบจะ 8 ปีแล้ว และยังออกแบบ

รัฐธรรมนูญเพื่อจะให้รัฐบาลทหารสืบทอด

อำานาจต่อไป ท่ามกลางความขัดแย้ง

ระหว่างกลุ่มการเมือง

แนะปลดชนวนขัดแย้ง

ด้านนายโภคิน พลกุล อดีตประธาน

รัฐสภา กล่าวว่า พลังศักดินานิยมต้องการ

จะอยู่อย่างมั่นคง ปลอดภัย และสิ่งที่พลัง

นี้หวาดเกรงคือการยึดอำานาจจากกองทัพ 

เพราะพลังฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงพลังศักดินาได้เลย เพราะ

เป็นรูปของสถาบันที่คนทั่วไปให้ความ

เคารพนับถือ สิ่งที่ทำาให้เกิดรัฐประหาร

ง่ายในยุคนี้คือการที่ศาลยุติธรรมไปให้การ

รับรองว่าการรัฐประหาร หากทำาสำาเร็จก็

จะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ และจะพัฒนาสุดโต่ง

ไปจนถึงขนาดมีการเขียนนิรโทษกรรมการ

รัฐประหารในรัฐธรรมนูญ สำาหรับทางแก้

คือ 1.ทำาอย่างไรเราจะขจัดความคิดอำานาจ

นิยมได้ 2.เรื่องการมอบอำานาจให้ประชาชน

คนตัวเล็กได้ สิ่งที่ตามมาคือ เขาจะไม่อยาก

มีความคิดอำานาจนิยมอีกต่อไป เพราะตัวเขา

คือผู้สร้างประเทศ 3.ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชนอย่างแท้จริง และต้องมีบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญต่อไปได้ว่าการรัฐประหารไม่

อาจจะนิรโทษกรรมได้ และจะถูกลงโทษได้

ตลอดเวลา 

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราจำาเป็นจะต้อง

เรียนรู้และแสวงหาทางออก คือ 1.ให้รัฐบาล 

ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ ในแนวทางที่ยึด

ประชาชน และหากมีความจำาเป็นที่ต้อง

คัดค้านหรือประท้วง เป็นการประท้วงเฉพาะ

ตัวรัฐบาล และไม่นำามาสู่การล้มตัวระบบ

ที่เป็นประชาธิปไตย 2.ต้องมีค่านิยมและ 

วัฒนธรรมทางการเมืองเข้ามาสนับสนุนด้วย 

หากต้องการเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของ

ประชาธิปไตย ปัจจุบันนี้เรากำาลังเผชิญกับ

อะไรบ้างนั้นคือ การที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาส

ให้ ส.ว.สามารถเลือกนายกฯ ได้ โดยที่ไม่ได้

มาจากการเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้งครั้ง

ต่อไปมีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัด

แย้งในกรณีที่ ส.ว. 250 คน ตนไม่อยากให้

เกิดสถานการณ์แบบนั้น และทำาให้ย้อนกลับ

ไปสู่เหตุการณ์ปี 2535 

“เพราะฉะนั้นล็อกที่จะต้องปลดอย่าง

เร่งด่วนคือรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ถ้าผู้

มีอำานาจเปิดใจกว้างแล้วยอมรับ ถ้าเสียง

ข้างมากของ ส.ส.เห็นไม่ตรงกับรัฐบาลที่

ส.ว.สนับสนุนก็ไม่อาจดำารงอยู่ได้ เราไม่ควร

ที่จะปล่อยให้เกิดเงื่อนไขของความขัดแย้ง

เช่นนั้น แต่ควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

และเลือกรัฐบาลได้หลังการเลือกตั้งครั้งต่อ

ไป เพื่อปลดชนวนความขัดแย้ง การจะต้อง

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือจะ

ต้องยกร่างขึ้นใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่าง

แท้จริง แล้วใช้ โอกาสนั้นสร้างการเรียนรู้

จุดบอดสำาคัญของรัฐธรรมนูญคืออะไร” นาย

อภิสิทธิ์กล่าว.  



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

ไม่สน

ย้อนกลับไปดูพฤติกรรมสมัยก่อนก็แล้วกัน ถ้า

ใครจะว่าแล้วบ้านเมืองอยู่มาถึงวันนี้ ได้ สงบ

แบบนี้มันเพราะอะไร แล้วใครอยากจะให้มัน

เกิดขึ้นอีกหรือ ไม่มีหรอก ผมก็ไม่อยากทำา”  

ในช่วงท้ายก่อนกลับขึ้นไปยังห้อง

ทำางานบนตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อผู้สื่อข่าวถาม

ว่าจะสยบข่าวลือการโยกย้ายผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) ในช่วงปลายปีอย่างไร  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่มี ยังไม่ถึงเวลา”

ส่วนนายชัยวุฒิ   ธนาคมานุสรณ์   

รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (ดี

อีเอส)  กล่าวถึงการหารือเสียงของผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ว่า เรื่องแบ่งฝั่งหรือไม่

แบ่งฝั่งอยู่ที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตัดสินใจ  แต่

พรรคการเมืองควรทำาหน้าที่ตรงไปตรงมา

ตามระบอบประชาธิปไตย จะแบ่งฝ่าย กัน  

สร้างวาทกรรม เพื่อสร้างความเกลียดชังและ

หาคะแนนเสียง ไม่ใช่เรื่อง  

“อยากให้เลือกคนที่ดีคนที่มีความรู้

ความสามารถมาบริหาร กทม. อย่าไปเลือก

การเมือง เพราะ กทม.ไม่ใช่เวทีของนักการ

เมืองที่จะดูแลทุกคนด้วยการเมือง แต่มัน

เป็นเรื่องของการบริหารท้องถิ่น” นายชัยวุฒ ิ

กล่าว 

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ตอบคำาถามสื่อมวลชน

แทน พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะไปปาฐกถา หัวข้อ 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดี

กว่าเดิม ในวันที่ 19 พ.ค. เกี่ยวกับการส่ง

สัญญาณเลือกผู้ว่าฯ กทม.ด้วยหรือไม่ ว่า

นายกฯ ระบุว่าเกี่ยวกันตรงไหน เป็นการ

ทำาความเข้าใจ เปิดเวทีเสวนาให้เข้าใจการ

ทำางานของรัฐบาล รับฟังความคิดเห็น และ

ตอบคำาถาม 

นายธนกรยังตอบคำาถามกรณีพรรค

เพื่อไทย (พท.) ชูแคมเปญชวนคนเสื้อแดง

กลับบ้าน จะเป็นการปลุกความขัดแย้งรอบ

ใหม่หรือไม่ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่ากฎหมาย

มีอยู่แล้ว หากเกิดความรุนแรงวุ่นวายขึ้นเป็น

หน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง 

นายชัยวุฒิ กล่าวประเด็นนี้ว่า มีความ

รู้สึกว่าคนเสื้อแดงอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่

แล้ว เป็นเนื้อเดียวกันมาตลอด เพียงอาจจะ

งอนกันบ้างบางคน และไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่อง

เหนือความคาดหมาย คนกลุ่มนี้เป็นฐานเสียง

ของพรรคเพื่อไทย เขาสร้างมาโดยการเมือง

ฝั่งนี้อยู่แล้ว แต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่

ได้เห็นด้วยกับแนวทางคนเสื้อแดง คนส่วน

ใหญ่อยากจะทำาการเมืองแบบสร้างสรรค์ ไม่

ได้มีความรุนแรง ไม่ได้มาประท้วง ไม่มีการ

โจมตีกัน อยากให้บ้านเมืองสงบสุข เดินหน้า

ไปด้วยความสงบเรียบร้อย

พปชร.เมินคนเสื้อแดง

เมื่อถามว่า จะกระทบกับพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) หรือไม่ในเรื่องกลยุทธ์ของ

การเลือกตั้ง นายชัยวุฒิกล่าวว่า คนเสื้อแดง

ไม่ได้เลือกเราอยู่แล้ว ไม่มีผลหรอก เราต้อง

เอาคนกลุ่มอื่นสิ เยอะแยะ ประชาชนส่วน

ใหญ่เขาไม่ได้เป็นคนเสื้อแดง คนเสื้อแดงเป็น

คนส่วนน้อย 

เมื่อถามว่า ถือว่าแบ่งแยกกลุ่มกันชัด                                                                

เจน แฟนคลับพรรคใครพรรคมันใช่หรือไม่ 

นายชัยวุฒิกล่าวว่า แฟนคลับใครแฟนคลับ

มัน ของเราก็มีเยอะแยะ ดูทั้งประเทศสิ อย่า

ไปดูบางจุดบางกลุ่ม ทั้งประเทศคนส่วนใหญ่

ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางของคนเสื้อแดง

หรอก เชื่อเถอะ แต่เขาก็มีแฟนคลับของ

เขา แต่ถ้าเอาคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนั้น

ไม่ใช่ เราดูภาพรวมของทั้งประเทศ ดูว่าคน

ไทยส่วนใหญ่อยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างไร 

ให้บ้านเมืองสงบ เดินหน้า แก้ ไขปัญหา

ประชาชน และไม่ต้องการการเมืองที่มาสร้าง

ความแตกแยกขัดแย้ง มันหมดเวลาแล้ว เดิน

ไปข้างหน้าเถอะ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า เป็นเรื่อง

ธรรมดาทุกพรรคการเมืองต้องหาเสียง ถึง

อย่างไรปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไป แต่ละ

พรรคก็ต้องมีแนวทางหาเสียงของตัวเองว่า

ฐานเสียงอยู่ตรงไหน แต่คิดว่าประชาชน

จะพิจารณาอย่างไรอยู่ที่บทเรียนในประวัติ 

ศาสตร์ ประชาชนติดตามสถานการณ์ ใน

ประวัติศาสตร์ทั้งอดีตปัจจุบันและคาดการณ์

ในอนาคตเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจ 

เมื่อถามว่า บทเรียนที่ระบุหมายถึง

อะไร นายจุรินทร์กล่าวว่า ทุกพรรคเคย

ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วยกเว้นพรรคเกิดใหม่ 

ฉะนั้นจะเป็นส่วนสำาคัญในการพิจารณา

ของประชาชน ส่วนประชาชนจะพิจารณา

อย่างไรก็ต้องเคารพ เพราะพรรคการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับประชาชน

ถามย้ำาว่า พรรค พท.ชวนคนเสื้อแดง

กลับบ้าน ปชป.จะชูอะไร นายจุรินทร์กล่าวว่า 

พรรคจะชูผลงานและอุดมการณ์ ซึ่งประกาศ

ที่ จ.สงขลาแล้วว่า ปชป.ในภาคใต้เราจะคัม

แบ็ก เช่นเดียวกับทั้งประเทศ เพราะผลงานที่

เราร่วมรัฐบาลมีมากมาย 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข

กล่าวว่า เป็นความคิดเห็นทางการเมือง แต่

ขออย่าไปเพิ่มความขัดแย้งให้กับบ้านเมือง 

และให้ประชาชนตัดสินในวันเลือกตั้ง

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.แพ

ทองธารชวนคนเสื้อแดงกลับบ้าน โดย

ยอมรับว่าการที่เราจะชนะแบบแลนด์สไลด์

มากกว่า 250 ที่นั่งขึ้นไป ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ

คนที่สนับสนุนพรรคต้องร่วมมือร่วมใจกัน 

ซึ่งฐานผู้ที่ ให้การสนับสนุนตั้งแต่สมัยพรรค

ไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และเกิด

กระบวนการคนเสื้อแดงขึ้นในช่วงปี 2551-

2553 เมื่อเราถูกกระทำาและมีรัฐบาล คสช.

ขึ้นมา เราถูกตั้งเงื่อนไขให้แยกสลาย แต่ละ

คนก็กระจัดกระจายกันไป แต่สิ่งสำาคัญคือ

กลไกที่จะมารวมตัวกันต้องห้ามปิดกั้น ฉะนั้น 

ครอบครัวเพื่อไทยจึงเป็นนวัตกรรมที่จะ

เชิญคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่ต้องการ

ประชาธิปไตยที่แท้จริงมาร่วมแรงร่วมใจ ซึ่ง

ถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เราตั้งใจทำา ส่วน

ใครจะมีส่วนร่วมหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชาชน

จะตัดสินใจ

เมื่อถามว่า มีการมองว่าการที่เสื้อแดง

กลับมาจะสร้างความขัดแย้งใหม่อีกครั้งใน

สังคมหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราไม่ได้ใช้

คำาว่าเสื้อแดง ความเป็นเสื้อแดงและ นปช.ยัง

ติดตัวเขา แต่เมื่อคุณมาร่วมงานการเมืองกับ

เรา เราเชิญชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค

ครอบครัวเพื่อไทย ซึ่งความเป็นครอบครัว

เพื่อไทยมี โอกาสในการแสดงออกในเรื่อง

สิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิเรื่องการเมือง

มากกว่าความเป็นเสื้อแดงและ นปช.ที่ถูก

จำากัดเรื่องข้อกฎหมายหลายเรื่อง

ยังกั๊กดัน ‘แพทองธาร’

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะเปิดตัว

แคนดิเดตนายกฯ เมื่อไหร่ นพ.ชลน่าน กล่าว

ว่า เมื่อเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง เช่น มีการยุบสภา 

เราจะประกาศทันที ส่วนจะเป็น น.ส.แพทอง

ธารหรือไม่นั้น ยังตอบไม่ได้ เพราะอยู่ใน

กลไกของการพิจารณาของพรรค แต่ชัดเจน

ว่าเราจะส่ง 3 รายชื่อ ส่วน น.ส.แพทองธาร

จะเป็น 1 ใน 3 รายชื่อหรือไม่นั้น ต้องอยู่ใน

กระบวนการพิจารณาและการตอบรับของ

ประชาชน คณะทำางานยังดูอยู่เรื่อยๆ โดยมี

มุมมองที่หลากหลายในเรื่องนี้ว่าแคนดิเดต 

นายกฯ ของพรรค ถ้าเสนอไปประชาชนต้อง

ร้องว้าว และมีความมั่นใจว่าจะเลือกพรรค 

เพราะเห็นผู้นำาเช่นนี้

เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารลงพื้น

ที่หลายครั้ง และได้รับกระแสตอบรับจาก

ประชาชนเป็นอย่างดี ถือว่าการันตีได้หรือ

ไม่ว่าเหมาะสมเป็นแคนดิเดตนายกฯ นพ.ชล

น่านกล่าวว่า เท่าที่ลงพื้นที่มา น.ส.แพทอง

ธารได้รับการตอบรับจากประชาชน แต่จะ

ด่วนสรุปว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

เลยก็ยังไม่ได้ ต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เท่า

ที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมาก ซึ่งก็เป็นช่อง

ทางหนึ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าคนที่จะเป็น

แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคต้องเป็นที่ยอมรับ

ของประชาชน ประชาชนสัมผัสได้ เข้าถึง

และมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำาพาประเทศ

ให้พ้นจากวิกฤตได้ และสร้างอนาคตให้กับ

ประเทศได้

เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารลงพื้นที่

หลายครั้ง เป็นการหยั่งเชิงหรือไม่ นพ.ชล

น่านกล่าวว่า ไม่ใช่การหยั่งเชิง เป็นการ

ประกาศตัวและมาทำางานช่วยพรรค เข้า

มาเป็นประธานยุทธศาสตร์อย่างเปิดเผย 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นสมาชิกพรรค

และมาทำางานในส่วนของการดูนโยบายด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นเรื่อง

สำาคัญของพรรค และการที่ น.ส.แพทองธาร

มาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เพราะเป็น

จุดเชื่อมโยงในเรื่องของอุดมการณ์ที่มีตั้งแต่

สมัยไทยรักไทยจนถึงปัจจุบัน โดย น.ส.แพ

ทองธารมีความเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจุด

เชื่อมให้ทุกฝ่ายมารวมกันได้

รายงานจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ใน

ท่ีประชุม ครม.ได้มติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 และให้ความเห็นชอบการต้ังคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง 

พ.ร.บ.งบฯ จำานวน 64 คน โดย พล.อ.ประยุทธ์

ระบุว่าจะเข้าสภาระหว่างวันท่ี 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 

ก็ขอให้ทุกคนช่วยกัน และเตรียมการให้พร้อม 

ให้เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย โดยเฉพาะ

การต้ัง กมธ.งบประมาณฯ ท่ีเคยได้ยินข่าวว่า 

กมธ.บางคนไปเรียกรับผลประโยชน์ ถ้ามีใคร

ทำาเช่นน้ัน ต้องดำาเนินการตามกฎหมายทุก

ประการ ใครมีข้อมูลอะไรให้รายงานมาด้วย

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กล่าวเสริมว่า พ.ร.บ.งบฯ ปีนี้ถือเป็นโค้ง

สุดท้ายของรัฐบาล อาจมีการใส่ความแบบ

รุนแรงสุดโต่ง จึงอยากให้รัฐมนตรีนำาเสนอ

เพื่อความเข้าใจในภาพรวมก่อนที่จะเข้าสู่

สภา รวมถึงให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ ให้

ความรู้ต่อ ส.ส. ก่อนกฎหมายเข้าสภา

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวว่า จะมีประชุมสภาระหว่าง

วันที่ 25-27 พ.ค. จากนั้นจะพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 31 

พ.ค.ถึง 2 มิ.ย. ส่วนการประชุมรัฐสภา โดย

เฉพาะร่าง พ.ร.บ.ตำารวจที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

อาจต้องใช้เวลาประชุมถึง 2 วัน ส่วนการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 

ฉบับนั้น กำาลังรออยู่ และเตรียมเวลาประชุม

ไว้พอสมควร ทั้งนี้ 120 วันต่อจากนี้จะมีเรื่อง

ค้างอยู่มาก เรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้วก็

มีหลายเรื่องค้างอยู่ 

นายชวนยังกล่าวถึงญัตติอภิปรายไม่

ไว้วางใจว่า ถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แวว เป็นเรื่อง

ที่ฝ่ายค้านจะพิจารณาในการยื่นญัตติ เพราะ

สามารถทำาได้ทั้งสมัยประชุมที่จะถึงนี้ในอีก

ไม่กี่วัน และสมัยประชุมหน้า แต่ตามข่าวเห็น

ว่าจะยื่นในเดือน ก.ค.ที่จะถึงนี้ ฉะนั้นต้องรอ

ดูว่าฝ่ายค้านจะยื่นเมื่อใด 

นายสาธิต ในฐานะประธาน กมธ.

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับ

ที่…) พ.ศ..… ระบุว่า ในวันที่ 18 พ.ค. จะ

ทบทวนและให้ผู้แปรญัตติมาชี้แจง และใน

วันที่ 19 พ.ค. จะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีก

ครั้ง จากนั้นจะนำาร่างที่แก้ไขและตรวจคำาผิด

แล้วเสนอต่อนายชวนในวันที่ 24 พ.ค. ส่วน

จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเมื่อใด

นั้น ขึ้นอยู่กับนายชวน แต่คิดว่าจะบรรจุญัตติ

โดยเร็ว เพราะเป็นกฎหมายสำาคัญ ส่วนความ

เห็นของสมาชิกรัฐสภาจะเป็นอย่างไร ขึ้น

อยู่กับแต่ละคน โดยร่างตั้งตนเป็นของฝ่าย

รัฐบาล จึงคิดว่าสมาชิกรัฐสภาจะให้ความ

เห็นชอบเพื่อดำาเนินการให้มีกฎหมายใช้ให้ได้

ฟุ้งพรรคเล็กพรรคแยกหนุน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้

แทนราษฎร กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ว่า คร้ังน้ีเป็นการอภิปรายปีสุดท้าย และคร้ัง

สุดท้าย ดังน้ันประเด็นเน้ือหาสาระ ข้อเท็จ

จริง ข้อกฎหมายท่ีเราใช้ ฝ่ายค้านเตรียมพร้อม

เต็มเป่ียม และม่ันใจมากว่าจะทำาให้ประชาชน 

ส.ส.ท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยอมรับในเหตุ

และผลในข้อหาข้อเท็จจริง ทำาให้การตัดสินใจ

ในการลงคะแนนมีเหตุผลรองรับ และเชื่อว่า

หลายพรรคอยากทำาเพื่อชาติบ้านเมือง อยาก

เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีให้กับประเทศชาติ ก็

อาจตัดสินใจลงคะแนนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

หรือนายกฯ ท่ีเราอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ โดย

เราคาดหมายทุกพรรค รวมถึงพรรคเล็ก และ

กลุ่มพรรคท่ีแตกออกมาต้ังใหม่ เชื่อว่าเราน่าจะ

ได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.ท่ีเห็นแก่ประเทศ

ชาติบ้านเมือง เพราะค่อนข้างมีอิสระในการ

ตัดสินใจพอสมควร 

นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำาภู 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ.ศึกษา

การจัดทำาและติดตามการบริหารงบประมาณ 

กล่าวถึงกรณี กมธ.เตรียมส่งหนังสือถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ ให้ยกเลิกโครงการบริหารและ

ดำาเนินกิจการท่อส่งน้ำาสายหลักภาคตะวัน

ออก (อีอีซี) ว่า กมธ.ยื่นหนังสือดังกล่าว

ถึง พล.อ.ประยุทธ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่

กับนายกฯ จะทำาตามหรือไม่ หากผลสุดท้าย

ไม่มีการทบทวน ปล่อยให้เป็นไปตามการ

ประมูลเหมือนเดิม ถ้าเกิดความเสียหายขึ้น

มา รัฐบาลต้องรับผิดชอบ เพราะ กมธ.ได้

เตือนแล้ว

วันเดียวกัน ยังมีความเคลื่อนไหว

ทางการเมือง เมื่อนายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ทำาหนังสือ

ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. เพื่อคัดค้าน

มติคณะกรรมการข้อกฎหมายและข้อบังคับ

พรรค ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อเป็นประธาน

ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีต

รองนายกฯ ก็เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังไปกล่าว

ปาฐกถาพิ เศษปิดหลักสูตรผู้นำ า -นำาการ

เปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 15 

พ.ค. โดยได้มีการโพสต์ภาพนายสมคิดพร้อม

ข้อความ Behind the Scene of the Future 

ซึ่งแปลว่า เบื้องหลังอนาคต และข้อความ

ว่า “เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกสร้างอนาคตไทย

ได้” รวมทั้งมีการติดแฮชแท็กด้วยว่า #สมคิด

สร้างอนาคตไทย 

ส่วนที่พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) 

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พร้อม

แกนนำาพรรค ได้จัดทำาพิธีทำาบุญพรรค ก่อน

การประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) 

โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

นโยบายพรรคสร้างอนาคตไทย เพื่อกำาหนด

แนวนโยบายของพรรคให้ทันแข่งขันเลือกตั้ง

ที่ใกล้จะมาถึงนี้ จำานวน 10 คน และแต่งตั้งที่

ปรึกษาคณะกรรมการฯ จำานวน 7 คน 

นายอุตตมยังกล่าวถึงการจะเชิญนาย

สมคิดมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเมื่อ

ใดว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพูดคุยกัน แต่เรา

จะเรียนเชิญแน่นอน เพียงแต่จะเลือกเวลา

ที่สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานของพรรค 

และนายสมคิด รวมถึงจะหารือกันถึงรูปแบบ

ว่าจะเทียบเชิญอย่างไร คาดว่าจะใช้เวลาไม่

นานเกินไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายใน 1 เดือน

หลังจากนี้ สอท.เตรียมจะเทียบเชิญนาย

สมคิดมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ อย่างเป็น

ทางการ.


