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โควิดลดปรับแผนเร็วขึ้น
ศบค.จอไฟเขียวผับ-บาร

กรุงเทพฯ • เตรียมตัวเฮ! สธ.เผยขาวดี
คนไทย โควิดดีขึ้นตอเน�อง เดินหนาเขาสู
โรคประจําถิ่นเร็วกวาครึ่งเดือน พรอมปรับ
มาตรการใหสอดคลอง เตรียมดูแลภาวะลอง
โควิดทุกจังหวัด ขณะที่คนทํางานบันเทิงมี
ลุน ศบค.ชุดใหญไฟเขียวผับบารบางพื้นที่
สัปดาหนี้
เม�อวันพุธ ศูนยบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ โควิด-19
ในประเทศไทยวา พบผูต ดิ เชือ้ รายใหม 5,633
ราย ติดเชื้อในประเทศ 5,629 ราย มาจาก
ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 5,624 ราย,
มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 5 ราย, มา
จากเรือนจํา 3 ราย เปนผูเดินทางมาจาก
ตางประเทศ 1 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 8,042
ราย อยูระหวางรักษา 60,883 ราย อาการ
หนัก 1,160 ราย ใสเคร�องชวยหายใจ 568

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 45 ราย เปนชาย 24
ราย หญิง 21 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 35 ราย
มี โรคเรื้อรัง 9 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง
1 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน
ตั้งแตป 2563 จํานวน 4,388,610 ราย มี
ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน
4,298,132 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้ง
แตป 2563 จํานวน 29,595 ราย
สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก
ที่สุด ไดแก กทม. 2,488 ราย, สุรินทร 204
ราย, บุรีรัมย 187 ราย, ขอนแกน 180 ราย,
อุบลราชธานี 161 ราย, ชลบุรี 113 ราย,
รอยเอ็ด 109 ราย, สมุทรปราการ 99 ราย,
ยโสธร 88 ราย และระยอง 78 ราย
ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา สถาน
การณ โควิด-19 มีทิศทางดีขึ้นตอเน�อง

รองสอบ ‘ชัชชาติ’
ผิดปายหาเสียง
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หนา...

3

ลึกแตไมลบั ใครสัง่ เผาเมือง

5

หนา...
สอท.โอด
ดัชนีต่ําสุดรอบ 5 ด.

หนา...

7

อานตอหนา 16

ใหออก‘เนตร’

ผิดวินยั รายแรง

แจงวัฒนะ • ก.อ.มีมติเอกฉันท ใหออก
“เนตร นาคสุข” ใชดุลพินิจไมรอบคอบสั่ง
ไมฟอง “บอส” ขับรถชน ตร.ตาย ชี้ผิดวินัย
รายแรง แตพิสูจน ไมไดวาทุจริตในการสั่ง
คดี
ที่สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนเเจง
วัฒนะ เม�อวันที่ 18 พฤษภาคม นายพชร
ยุตธิ รรมดํารง ประธานคณะกรรมการอัยการ
(ก.อ.) เปนประธานการประชุม ก.อ. โดยใน
ที่ประชุมไดมีลงมติผลสอบคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยรายแรง นายเนตร นาคสุข
อดีตรองอัยการสูงสุด กรณีสั่งไมฟองนาย
วรยุทธ หรือบอส อยูวิทยา ทายาทเคร�อง
ด�มชูกําลัง ผูตองหาคดีขับรถชน ด.ต.วิเชียร
กลั่นประเสริฐ ผบ.หมูงานปราบปราม สน.
ทองหลอเสียชีวิต ซึ่งไดมีการสงผลการสอบ
สวนใหนายพชร หลังหยุดเทศกาลสงกรานต
ที่ผานมา
โดยภายหลังการประชุม นายพชร
กลาววา ที่ประชุม ก.อ.มีผูเขารวมประชุม
14 คน ลา 1 คน ซึ่งมี ก.อ.ที่เคยถูกตั้งเปน
กรรมการสอบสวนวินัยนายเนตรจํานวน 6
คน ที่ประชุมจึงใหงดออกเสียง โดยกรรม
การที่มีสิทธิลงมติจึงเหลือ 8 คน ซึ่งกรรม
การทั้ง 8 คนมีมติเปนเอกฉันทเห็นวา
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นายกฯสั่งปภ.
เรงชวยนํา้ ทวม
เยียวยาปชช.

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ชี้แกน้ําทวมกรุงตอง
ลดความแออัด ระบายน้ําชวงเวลาจํากัด
ไมทัน ปลัด กทม.สั่งการสํานักงานเขตทั้ง
50 เขตสํารวจน้ําทวมขังในพื้นที่ พรอมให
การชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวน “วรา
วุธ” เผยปรากฏการณลานีญาทําสถานการณ
น้ําปลายปน�าหวง
เม�อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ใหสมั ภาษณถงึ เหตุการณ
น้ําทวมใน กทม. หลังฝนตกหนักตอเน�อง
หลายชั่วโมงวา เม�อมีคนถามเร�องน้ํา ซึ่ง
ตรงนี้มีหน�วยงานที่กําลังแกปญหาอยูแลว
มันก็เปนอยางนี้ทุกครั้งเวลาฝนตกในฤดูนี้
ทุกคนทราบดีอยูแลวกรุงเทพฯ คอนขางแอ
อัดพอสมควร ฉะนั้นการระบายน้ําอาจจะ
ไม ทั น เวลาในกรณี ที่ ฝ นตกปริ ม าณมากๆ
หลายมิลลิเมตรในชวงเวลาจํากัด แตทุกคน
มีหนาที่ทํางานอยูแลว
“ผมหวังอยางยิ่งวาหลายๆ อยางใน
วันหนาจะดีขน้ึ ถาเราไดแกปญ
 หาจัดระเบียบ
ตางๆ ใหดีขึ้น ผมเห็นใจคนที่อยูในกรุงเทพฯ
เร�องความแออัด นั่นคือปญหาที่ทุกคนตอง
มาแกวาจะทําอยางไร ถาไมแกเร�องนี้มันก็
จะแกอะไรไมไดทั้งสิ้น ผมบอกไว ไดเลย”
นายกฯ กลาว
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ
จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา นายก
รัฐมนตรีหวงใยพี่นองประชาชนที่ประสบ
อุทกภัย วาตภัย เห็นใจและเขาใจความยาก
ลําบากของผูท ่ีไดรบั ความเดือดรอน เนนย้าํ
ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
เรงสํารวจความเสียหาย ดําเนินการจายเงิน
เยียวยาใหผปู ระสบภัยฟาฝนโดยเร็วทีส่ ดุ ขอ
คณะนักเรียนไทยที่ ไดรับรางวัลจากการเขาประกวดและควารางวัลในโครงงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรระดับนานาชาติ ใหทํางานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
ประจําป 2022 ถายรูปเซลฟรวมกับ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
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‘บิก๊ ตู’ ออนขอกําลังใจนักเรียน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ขอกําลังใจนักเรียน
บอกพยายามทํางานเต็มที่ใหสําเร็จ วอนทุก
คนชวยลดปญหาความขัดแยงใหมากที่สุด
เตรียมรวมเสวนา “ถามมา-ตอบไป” เพ�อ
ประเทศไทยทีด่ กี วาเดิม 19 พ.ค.นี้ “ประวิตร”
ลัน่ อยู พปชร.จนกวาจะตาย โวผลงานเพียบ
ระบุสง ส.ส.ลงเลือกตัง้ ตองหวังชนะ “วราวุธ”

หนา...
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มั่นใจ รบ.อยูครบเทอม “ยุทธพงศ” ยัน
23 พ.ค.กินขาวพรรคเล็กเหมือนเดิม เผย
“ธรรมนัส” ยังไมเลิกนัด ขู “บิ๊กปอม” หาก
“ผูกอง” เบี้ยวเจอรองยุบพรรคแน� โวมีขอ
มูลพรอมซักฟอกนายกฯ
เม�อวันที่ 18 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ
จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา
โหม เดินทางมาเปนประธานในพิธีเปดการ
ติดตามผลการบังคับใชประมวลกฎหมายยา
เสพติด ที่สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถนนดิน
แดง มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม
และหน�วยงานที่เกี่ยวของตอนรับ ซึ่งเม�อ
พล.อ.ประยุทธเดินทางถึงและเขาไปปฏิบัติ

ภารกิจ ปรากฏวากลุมนักเรียนเลวจํานวน
3 คน นําโดย น.ส.อันนา อันนานนท เดิน
ทางมารอพบ เพ�อเรียกรองใหยกเลิกกฎกระ
ทรวงเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน โดยขอ
ใหเปนสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ถึงแมจะ
มีการอะลุมอลวยแลว แตยังมีบางโรงเรียน
บังคับใหนักเรียนตัดผมทรงนักเรียนเชนเดิม
รวมถึ ง เรี ย กร อ งให มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนและ
บุคลากรครู
“เรามาเพ�อขอพบนายกฯ เพราะเดิน
ทางไปพบ รมว.ศึกษาธิการแลวหลายครั้ง
แตไมเปนผล เราไมไดตองการเจอกับเจา
หนาทีข่ องสํานักนายกฯ หรือเจาหนาทีต่ าํ รวจ

เราตองการใหนายกฯ ไดเห็นขอเรียกรอง หาก
นายกฯ ดําเนินการไมได ก็ใหพิจารณาตน
เองและลาออกไปซะ อยาอยูในตําแหน�งนี้
อีกเลย” ตัวแทนนักเรียนเลวระบุ
ผูส อข
� าวรายงานวา เจาหนาทีพ่ ยายาม
พูดหวานลอมและขอใหเดินทางกลับไปกอน
แตก็ไมเปนผล และมีความพยายามจะเขา
ไปในอาคาร ซึง่ เจาหนาทีห่ ญิงพยายามเจรจา
และผลักดันใหออกไป ทําใหเกิดการยื้อยุด
เปนระยะๆ โดย น.ส.อันนาไดแสดงออกเชิง
สัญลักษณ ในการเรียกรองเสรีทรงผมดวย
การตัดปลายผม พรอมชูปายขอความเรียก
รอง
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กบน.ตรึงดีเซล32บาท/ลิตร
จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร’

ลุนเหนอย! หวังปาฏิหาริย

วิภาวดีฯ • กบน.คงมติตรึงดีเซลไมเกิน 32
บาท/ลิตรตออีกสัปดาห หลัง ครม.ลดภาษี
สรรพสามิต 5 บาท เหตุราคาน้ํามันผันผวน
สูง พยุงกองทุนที่ติดลบ 7.2 หม�นลานบาท
เม�อวันที่ 18 พฤษภาคม นายกุลิศ
สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปดเผย
วา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
น้าํ มันเชือ้ เพลิง (กบน.) มีมติใหคงราคาดีเซล
สัปดาหนี้ ไวที่ 32 บาทตอลิตร จนถึงวันที่
22 พ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะประเมินสถาน

การณ ร าคาน้ํ า มั น ดิ บ และดี เ ซลตลาดโลก
เพื่อประเมินแนวทางการกําหนดราคาใน
ประเทศอีกครั้ง
ทั้งนี้ แมลาสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.)
จะมีมติลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลเพิ่ม
เติมอีก 2 บาทตอลิตร รวมกับครั้งกอน 3
บาทตอลิตร เปน 5 บาทตอลิตร แตกองทุน
ยังคงนําไปลดราคาดีเซลในอัตรา 2 บาท
ตอลิตรตามเดิม สวนอีก 3 บาทตอลิตร จะ
นําไปชวยลดภาระกองทุนที่ปจจุบันติดลบ

72,062 ลานบาท แบงเปนบัญชีน้ํามันติด
ลบ 37,854 ลานบาท และบัญชีกาซหุงตม
(แอลพีจี) ติดลบ 34,208 ลานบาท
“แมลดภาษีดีเซลลง 5 บาทตอลิตร
แตยงั ไมมกี ารลดราคาขายปลีกดีเซล เพราะ
นําไปเสริมสภาพคลองกองทุนเพ�อชวยตรึง
ราคาดีเซลไมใหเกิน 32 บาทตอลิตรไว ให
นานที่สุด ซึ่งการลดภาษี 5 บาทตอลิตร
เปนสวนของเนื้อดีเซล B0
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0

2 ในประเทศ

ภาพสะท้อนสังคมผ่านเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ฮื่

ออ์อ์อ์...นี่ก็เหลืออีกแค่วัน-สองวัน วันอาทิตย์ที่ 22
พ.ค.ที่จะถึง ก็คงได้ฤกษ์ ได้เวลา ในการ เขย่าประ
ชาธิปไตยในมือของท่าน หรือการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ที่ต้องเรียกว่า...เลย โค้งวัดเบญจะฯ มาพอสมควรแล้ว เหลือ
อยู่แต่ว่าผู้สมัครรายหนึ่ง รายใด จะสามารถเอาอก เอาหน้า
ผาก เอาตะหมูก ฯลฯ หรือเอาส่วนที่ยื่นออกมาจากอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย ออกไปแตะ เส้นชัย ได้มาก-น้อย หรือได้
รวดเร็วไปกว่ากันขนาดไหน...

แต่ถ้าว่ากันตาม โพล ไม่ว่าสำ�นักไหนต่อสำ�นักไหน...
แนวโน้มที่จะเข้าสู่เส้นชัยของผู้สมัครบางราย อาจหนักไปทาง
คล้ายๆ คุณหลาน บิว-ภูริพล บุญสอน ลมกรด 100 เมตร 200
เมตร ของชาวไทยแลนด์ แดนสยาม ในช่วงมหกรรมซีเกมส์
คราวนี้ ไม่ก็คุณหลาน โจชัวร์ โรเบิร์ต ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย
เจ้าของเหรียญทองประเภท 400 เมตร 800 เมตร อะไรทำ�นอง
นั้น คืออาจออกไปทาง ม้วนเดียวจบ หรืออาจทิ้งขาด ทิ้งห่าง
กันแบบแทบไม่เห็นฝุ่น เห็นหาง หรือทิ้งกันแบบผู้ที่พยายาม
ไล่กวด ไล่ตาม อาจแค่ได้รับรู้และสัมผัสกับกลิ่นตดแบบจางๆ
เอาเลยก็เป็นได้ เพราะมันห่างกันระดับนับเป็นสิบๆ เปอร์เซ็นต์
เอาเลยถึงขั้นนั้น...

แต่ก็นั่นแหละ...ถ้าว่ากันตามแนวคิด ข้อวิเคราะห์ การ
ประเมิน ของผู้ที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโพล ไม่ว่าสำ�นักไหน
ต่อสำ�นักไหน แต่จัดอยู่ในประเภท มังกร หรือ มังกือ ทางการ
เมือง โอกาสที่จะทิ้งห่าง ทิ้งขาด แบบที่ผลโพลแต่ละสำ�นักว่า
ไว้ ไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขั้นนั้น!!! คืออาจแค่แพ้-ชนะกันไม่ถึงกับ
แสน-ครึ่งแสน หรือคงต้องอาศัยอวัยวะส่วนต่างๆ ที่ยื่นออกมา
ไม่ว่าหน้าอก หน้าผาก หรือความโด่ง-ไม่ โด่งของสันตะหมูก พุ่ง
เข้าหาเส้นชัย ให้เร็วกว่า มากกว่า บรรดาผู้แข่งในแต่ละรายให้
จงได้ หรืออาจออกไปทาง หายใจรดต้นคอ ตามกันมาแบบติดๆ
อะไรทำ�นองนั้น ส่วนจะจริง-ไม่จริง หรือไม่? อย่างไร? เอาเป็น
ว่าอีกไม่กี่วัน ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า คงพอได้รู้ๆ ว่าอะไรคือหมู่ คือ
จ่า คือสารวัตร กันแนวใด ลักษณะใด...

แต่ โดยแนวคิด ข้อวิเคราะห์ ของพวก มังกร และ มังกือ

ทิ้งไพ่ศึกเลือกตั้งกรุงเทพฯ
ปลุกโหวตเชิงยุทธศาสตร์

จ

ากปัจจัยเรื่องการแบ่งขั้วทางการเมืองชัดเจน ยัง
มีตัวแปรสำ�คัญอีกประการคือ การตัดคะแนนของ
ผู้ที่ขั้วการเมืองเดียวกันเอง จนอาจจะทำ �ให้ผล
คะแนนที่ออกมามีความก้ำ�กึ่ง และเป็นการกระจายเก้าอี้
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปยังทุกกลุ่มการเมือง
แต่ ในภาพรวมแล้วผลแพ้ชนะจะเป็นส่วนหนึ่งในทิศทาง
การเมืองภาพใหญ่ นั่นก็คือการเลือกตั้งทั่วไปที่กำ�ลังจะมา
ถึงในปีหน้า หากมีการยุบสภา หรือรัฐบาลครบวาระ รวม
ไปถึงอุบัติเหตุทางการเมืองอื่นๆ
ทุกสำ�นักสำ�รวจความคิดเห็นยกให้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้สมัครอิสระ ภาพตัวแทนของเพื่อไทย และการสนับสนุน
จากฝ่ายทักษิณ ชินวัตร รวมไปถึงคนกรุงส่วนใหญ่ที่เคลิบ
เคลิ้มไปกับภาพผู้บริหารติดดิน ขายแบรนด์ผู้ ใส่รองเท้าแตะ
ถือถุงแกง อดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ซึ่งเป็นภาพ
จำ�คนละขั้วกับข้าราชการตำ�รวจที่อยู่ ในระบบราชการมา
นานของ พลตำ�รวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครที่มีคะแนน
มาเป็นอันดับ 2 ซึ่งบริหารมาหลายปี
ในโค้ ง สุ ด ท้ า ยทุ ก สำ � นั ก ฟั น ธงว่ า ชั ช ชาติ จ ะได้ รั บ
เลือกเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครคนต่อไปแน่นอน เพราะ
คนกรุงเทพฯ เริ่มไม่แคร์เงาของคนแดนไกล และอยากเห็น
การเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่กว่านี้ โดย
เฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิต ทั้งรถติด น้ำ�ท่วม มลพิษจากฝุ่น
การลดทอนโอกาสของผู้ค้ารายย่อย พ่อค้า แม่ขาย จาก
การเติบโตของทุนใหญ่อย่างต่อเนื่อง และการเข้ามาแทนที่
ของการบริโภคในยุคออนไลน์ ทำ�ให้เศรษฐกิจและปากท้อง
ของคนจนเมืองลำ�บากขึ้น ยิ่งเมื่อได้รับผลพวงจากโควิด-19
สะสมอีก 2 ปี ก็ยิ่งทุกข์ขึ้นอีกเป็น 2 เท่า
ขณะที่ ผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ตั ว แทนพรรคคนรุ่ น ใหม่ อ ย่ า ง
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร รู้ดีว่าการลงสมัครของพรรคก้าวไกล
นั้ น คงไม่ ไ ด้ รั บ ชั ย ชนะในเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แต่เป้าหมาย
สำ�คัญคือการดึงคะแนนเสียงของผู้สมัคร ส.ก.เพื่อให้ ได้รับ
เลือกในเขตต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีจำ�นวนมากพอที่จะมี
เสียงข้างมากในสภากรุงเทพมหานคร ตามยุทธศาสตร์ของ
พรรคที่หวังเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง พลิกการทำ�งานของ
สภาเล็กที่คุมงบประมาณ 8 หมื่นล้านบาท เป็นเครื่องมือใน
การเสนอกฎหมายเป็นตัวขับเคลื่อน
โจทย์ ใหญ่จึงอยู่ที่ขั้วผู้มีอำ�นาจปัจจุบันว่าจะเอาชนะ
ในสนามนี้ อ ย่ า งไร เพราะผู้ ส มั ค รที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเดี ย วยั ง ต้ อ ง
ซอยคะแนนแบ่ ง กั น ไปตามฐานมวลชน ทำ � ให้ เ กิ ด ความ
เคลื่อนไหวโค้งสุดท้ายจากผู้สนับสนุน กุนซือ แม่ยก ที่เห็นว่า
ถ้าขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะทำ�ให้ทุกคนแพ้กราวรูด จึงออก
มาเสนอแผนโหวตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้ ได้คะแนนมากพอ
ในการสนับสนุนพลตำ�รวจเอกอัศวินให้ ได้รับชัยชนะ เหนือ
แผนบันได 3 ขั้น ที่เริ่มจากชัชชาติในการยึดครองฐานเสียง
เมืองกรุงได้สำ�เร็จก่อน
น่ า สนใจว่ า การโยนยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วออกมา
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเหมือนกับการได้รับไฟเขียวนั้น จะ
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าล้มตัวเต็งได้หรือไม่ เพราะหัวเรือใหญ่
ในฝ่ายนี้ก็เคยแสดงความกังวลใจในพฤติกรรมของสลิ่มที่
เอาแต่ ใจตัวเอง ไม่มองเรื่องแผนการต่อสู้เพื่อชัยชนะมา
แล้ว ทำ�ให้ ในที่สุดขั้วเหลืองอาจจะพ่ายและสูญเสียฐาน
เสียงสำ�คัญในเมืองกรุงไปอย่างน่าเสียดาย ขยายปมความ
ขัดแย้งในรัฐบาลที่ ไม่เป็นเอกภาพ แบ่งฝ่าย แย่งชิงอำ�นาจ
และผลประโยชน์กันช่วงปลายเทอม.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
พปชร.เราไม่ส่งผู้ว่าฯ กทม. เพราะต้องการเอาเฉพาะ
ส.ก.เท่านั้น เราเชียร์ทุกคน เราสนับสนุนทุกคนที่ ได้ผู้ว่าฯ
กทม. ซึ่ง ส.ก.ของพรรคพร้อมทำ�งานกับผู้ว่าฯ กทม.ทุกคน.

ทางการเมือง...ก็ออกจะมีเหตุผล มีน้ำ�หนัก ที่น่าคิด น่าสะกิดใจ
อยู่พอสมควรเหมือนกัน คือด้วย สมมุติฐาน ที่ว่า ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหน หรือไม่ว่าจะใครต่อใคร โดยส่วนใหญ่แล้ว...
ออกจะหนักไปทางมีแต่ต้อง เฉือนกันไป-เฉือนกันมา ระหว่างฝ่าย
เดียวกัน หรือฝ่ายที่มีแนวคิด แนวทาง ในลักษณะเดียวกัน ไปด้วย
กันทั้งสิ้น เรียกว่า...ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายเอาบิ๊กตู่ หรือ ฝ่ายไม่เอาบิ๊ก
ตู่ ที่พอจะแยกออกเป็น 2 กลุ่ม 2 ค่ายอย่างเห็นได้ โดยชัดเจน ที่ ไม่
เพียงแต่ต้องไล่กวด ไล่ชิง กับฝ่ายตรงกันข้าม ยังหนีไม่พ้นต้องหัน
มาเบียดกันเอง ชิงกันเอง หรือเผลอๆ...ต้องหันมา ถีบ กันเอง เพื่อ
ที่จะมี โอกาสได้แอ่นอก แอ่นหน้าผาก แอ่นตะหมูก เข้าแตะ เส้น
ชัย ได้ตามความปรารถนาและต้องการของแต่ละคน แต่ละราย
กันไปตามสภาพ...

ไม่ว่าจะระหว่าง คุณน้า ชัชชาติ กล้ามใหญ่ที่สุดในปฐพี กับ
คุณหลาน วิโรจน์ ชนดะ ที่ต่างต้องพยายามสร้างแรงดึงดูด แรง
จูงใจ ว่าจะ ยึดสนามหลวงคืน แบบเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด หรือ
จะเปิดโอกาสให้ ประท้วงได้ โดยเสรี ไม่ว่าจะประท้วงเรื่องอะไร
ต่อมิอะไรก็แล้วแต่ อันไหนแรงกว่า-ไม่แรงกว่า หรืออันไหนเข้าท่า
กว่า-ไม่เข้าท่ากว่า คือต้องหันมา เฉือนกันเอง เพื่อเอาอก-เอาใจ
บรรดาพวก วัยรุ่นใจร้อน ทั้งหลาย หรือพวก กาเหว่าที่บางเพลง
ที่ออกจะมีจำ�นวนมิใช่น้อย ในการมีสิทธิ์เขย่าประชาธิปไตยในมือ
ของท่านในการเลือกตั้งเที่ยวนี้...

ไม่ต่างไปจาก ผู้ว่าฯ อัศวิน และ รองผู้ว่าฯ สกลธี ไปจนถึง
ด๊อกเตอร์เอ้ ไอน์สไตน์ หรืออาจผนวก หญิงเหล็ก รสนา เข้าไป
ด้วยก็ได้ ที่คงหนีไม่พ้นต้องหันมา เฉือนกันเอง เพื่อเอาอก-เอาใจ

บรรดาพวก คนแก่-คนชรา หรือพวก ไดโนเสาร์ ทั้งหลาย ที่
ต่างไม่อยากให้เกิดการฟื้นคืนกลับมาของระบบ โทนี่-โทนาฟ
หรือไม่อยากให้เกิดการฉีก กระชาก ทำ�ลาย สิ่งเก่าๆ แก่ๆ ที่
ยังพอมีคุณค่า ราคา ต่อการดำ�รงรักษาโครงสร้างสังคมไทย
ให้ต้องพังพินาศ ฉิบหาย เพียงเพราะอารมณ์-ความรู้สึก ของ
บรรดาพวกวัยรุ่นใจร้อน หรือพวกกาเหว่าที่บางเพลง มากมาย
เกินไปนัก...

และด้ ว ยเหตุ ที่ ต้ อ งหั น มา เฉื อ นกั น เอง ในลั ก ษณะ
ทำ�นองนี้นี่เอง เลยทำ�ให้ โอกาสที่จะเอาแพ้-เอาชนะ ระหว่าง
กันและกันหรือระหว่างฝ่ายตรงกันข้าม อาจไม่มากเกินไปกว่า
แสน-ครึ่งแสน หรือไม่ถึงกับทิ้งห่าง ทิ้งขาด แบบคุณหลาน บิวภูริพล หรือ โจชัวร์ โรเบิร์ต โดยจะจริง-ไม่จริงไปตามนั้น หรือ
ไม่? อย่างไร? ก็คงต้อง รอพักชมโฆษณาอีกจั๊กกู้ หรืออีกไม่กี่
วัน ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า คงพอได้รู้ๆ แบบชัดๆ จะจะนั่นแหละ
ว่า สุดท้ายแล้ว...จะออกมาในแนวไหนต่อแนวไหน...

แต่ที่ออกจะน่าสังเกตและน่าคิด สะกิดใจยิ่งไปกว่านั้น
ก็คือ...การวิเคราะห์ หรือการประเมินดังกล่าว อาจถือเป็นตัว
สะท้อนให้เห็นถึงความ แปลกแยก ภายในสังคมไทย ค่อนข้าง
ชัดเจน และค่อนข้างน่าเป็นห่วง น่าหนักใจ มิใช่น้อย โดย
เฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับแรงกด แรงบีบ แรง
กระทำ�ย่ำ�ยี จาก ปัจจัยภายนอก ที่นับวันจะหนักหน่วง รุนแรง
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งของโลก ที่ก�ำ ลังเป็น
ไปในลักษณะไม่ต่างไปจาก สงครามโลกครั้งที่ 3 ที่แม้ยังไม่
ได้ประกาศอย่างเป็นทางการก็ตาม หรือพูดง่ายๆ ว่า...ยังเป็น
สังคมที่ปราศจากเสียซึ่ง สามัคคีธรรม ด้วยเหตุเพราะบรรดา
กลุ่มต่างๆ ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าฝ่ายตรงข้าม หรือฝ่ายเดียวกันเอง
ล้วนแล้วแต่ปราศจากเสียซึ่ง ขันติธรรม เป็นพื้นฐาน...นั่นแล...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Anon (อีกครั้ง...และอีก
ครั้ง)... “Patience is the virtue most needed just when
we run out of it.- ขันติธรรม ความอดทน เป็นคุณสมบัติที่
เรามักขาด โดยเฉพาะในยามที่เราต้องการมันอย่างถึงที่สุด...”
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จับกระแส ‘vote เชิงยุทธศาสตร์’

ลุ้นเหนื่อย! หวังปาฏิหาริย์
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หลืออีกเพียง 3 วันสุดท้าย ก่อนเข้าคูหากาเลือก ผู้ว่าราช
การกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าฯ กทม. ตามที่คณะกรรม
การการเลือกตั้ง (กกต.) กำ�หนดเอาไว้ ในวันอาทิตย์ที่ 22
พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในรอบ 9 ปี
จับกระแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ครั้ง
นี้ ที่มีการเสนอแคมเปญ “โหวตเชิงยุทธศาสตร์” หรือ “เลือกตั้ง
อย่างมียุทธศาสตร์” นั้น
จนถึง ณ ตอนนี้ ดูเหมือนว่ากระแสดังกล่าวจะไม่เปรี้ยงปร้าง
เท่าที่ควร
ถึงขนาด “ดร.เสรี วงษ์มณฑา” นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
และการตลาด ออกมาโพสต์แสดงความรู้สึก
“ถึงวันนี้ มั่นใจว่าคงต้องแพ้แน่ๆ ไม่ผิดคาด แม้จะเสียใจที่
แพ้ แต่ก็ไม่เสียใจเท่ากับการเห็นสลิ่มด่ากัน แบบไม่ให้เกียรติการ
ตัดสินใจของกันและกัน แม้คนเคยร่วมอุดมการณ์ก็ยังประณามกัน
ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะ”
ก่อนนั้น ดร.เสรี ก็โพสต์อีกข้อความ...
“อีก 6 วัน สิ่งที่กังวลจะเกิดขึ้นเป็นความจริงเชิงประจักษ์ ถึง
เวลานั้น ไม่ต้องต่อว่าใคร เพราะสลิ่มไม่อาจตกลงกันได้ ลองหยั่ง
เสียงดู คำ�ตอบที่ ได้ เห็นชัดว่าเสียงแตก”
ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้อย่าง
ชัดเจน
เช่นเดียวกับ กนก รัตน์วงศ์สกุล พิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
ช่อง TOP NEWS ก็ได้ โพสต์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้
ว่าฯ กทม. รวมทั้งเชิญชวนให้เปิดชมช่องท็อปนิวส์ ในวันอาทิตย์นี้
จะเกาะติดนาทีต่อนาที จนรู้ผลวิเคราะห์ ให้เสร็จสรรพ ที่สำ�คัญช่วง
ท้าย กนก ได้ทิ้งคำ�ที่น่าสนใจ ที่น่าบ่งบอกถึงสถานการณ์ ณ ตอน
นี้เอาไว้
“ด้วยหวังใจว่า จะมีปาฏิหาริย์ กระแสตีกลับ ฉีกหน้าสารพัด
โพลในที่สุด”
ยิ่ง เทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) นี่ ไม่มีเม้ม ไม่มีกั๊ก ฟันธงฉับ เอากันแบบชัดๆ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ชูแคมเปญ ไม่เลือกเราเขามาแน่
มุกแป้ก!!!
“...มี ก ารเสนอแนวทางให้ ล งคะแนนเลื อ กผู้ ส มั ค รอย่ า งมี
ยุทธศาสตร์ นั่นหมายความว่า จากการเมืองที่มี 2 ขั้ว ให้แต่ละ
ขั้วเลือกคนที่มี โอกาสได้มากที่สุดขั้วละคน โดยการเทคะแนนให้ผู้
สมัครที่มี โอกาสมากได้รับเลือกมากที่สุด ซึ่งเป็นไปได้ยากจากฐาน
คะแนนเสียงของคนใน กทม.สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ขั้วการ
เมืองใหญ่ๆ ที่เชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่ง
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ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งสุดท้าย ก็มีการแบ่งฐานคะแนนเสียง
อย่างชัดเจน คือกลุ่มที่เอาทักษิณกับกลุ่มที่ ไม่เอาทักษิณ เห็นได้
จากผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อ 3 มีนาคม 2556 ที่กลุ่มไม่เอา
ทักษิณเทคะแนนเสียงให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จาก
พรรคประชาธิปัตย์ 1,256,349 คะแนน จนเบียดชนะ พล.ต.อ.
พงศพัศ พงษ์เจริญ จากพรรคเพื่อไทย 1,077,899 คะแนน ที่ ได้รับ
คะแนนสนับสนุนจากกลุ่มที่นิยมทักษิณในโค้งสุดท้ายไปได้
ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ฐานเสียงของกลุ่มผู้สนับสนุนทักษิณมี
ผู้สมัครอยู่ 2 คน คือ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8 และคุณวิโรจน์
ลักขณาอดิศร เบอร์ 1 ส่วนฐานเสียงกลุ่มที่ ไม่เอาทักษิณ ก็มีผู้สมัคร
อยู่ 4 คน คือ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ 4 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ
เมือง เบอร์ 6 คุณสกลธี ภัททิยกุล เบอร์ 3 คุณรสนา โตสิตระกูล
เบอร์ 7 ซึ่งกลุ่มนี้มีฐานเสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มพันธมิตร
และกลุ่ม กปปส.
ดังนั้นการเสนอแคมเปญให้เลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์นั้น
น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะผู้สมัครแต่ละคนก็มีฐานเสียง แฟน
คลับ หรือกลุ่มผู้สนับสนุนค่อนข้างชัดเจน ซึ่งไม่สามารถทำ�ใจไป
เทคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ตามแนวทางการลง
คะแนนอย่างมียุทธศาสตร์ตามที่ ได้ขายความคิดในช่วงนี้ ได้ เพราะ
ผู้ลงคะแนนจะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้อง กลัวผู้สมัครที่กลุ่มตน
สนับสนุนจะได้คะแนนน้อยเกินไป จะเกิดความเสียหายต่อภาพ
ลักษณ์ทางการเมืองได้
ส่วนตัวเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้ยุทธศาสตร์แบบ “ไม่
เลือกเราเขามาแน่” เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ไม่น่าจะสำ�เร็จ เชื่อว่า
คะแนนของผู้สมัครแต่ละคน จะแชร์กันเองในกลุ่มฐานคะแนนของ

แต่ละขั้ว อยู่ที่ใครจะมีฝีมือดึงคะแนนเสียงในขั้วตัวเองได้มากกว่า
ผู้สมัครคนอื่นๆ ผู้สมัครคนนั้นก็จะเป็นผู้ ได้รับชัยชนะในการเลือก
ตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้ ซึ่งสามารถฟันธงได้ว่า ขั้วเอาทักษิณจะได้
เปรียบขั้วไม่เอาทักษิณ เพราะมีตัวแชร์คะแนนน้อยกว่า”
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ
อดีตประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้
วิเคราะห์การ vote เชิงยุทธศาสตร์ 10 ข้อ โดยสรุปนั้น ดร.พิชัย ชี้
ชัดในปัจจุบันความคิดทางการเมืองของคนกรุงเทพฯ มีความหลาก
หลายมากขึ้น และประชาชนจำ�นวนไม่น้อยของกรุงเทพฯ แยกการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ ออกจากการเมืองระดับชาติ
“ดังนั้นในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ จึงมีการพิจารณาคุณสมบัติและ
นโยบายของตัวผู้สมัครมากกว่าความเชื่อแบบขั้วการเมืองที่ยังดำ�รง
อยู่ในระดับชาติ”
ถ้าจับกระแสศึกชิงเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กทม.” ครั้งนี้ ดูเหมือน
โอกาสของตัวเต็งยืนหนึ่งมาทุกโพลจะมีเปอร์เซ็นต์สูงจะคว้าชัยไป
ได้ กระนั้นเลยก็หาใช่จะปิดประตูสำ�หรับผู้สมัครรายอื่นจะเบียด
แซงโค้งสุดท้าย เพราะหากดูจากผลสำ�รวจล่าสุดของซูเปอร์ โพล
เรื่องการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า มีอีก 35.9% ยังไม่
ตัดสินใจรอใกล้วันเลือกตั้ง, 27.3% ยังไม่ตัดสินใจ กำ�ลังหาข้อมูล,
25.4% ตัดสินใจแล้ว แต่เปลี่ยนใจได้ และ 11.4% ตัดสินใจแล้ว ไม่
เปลี่ยนใจอีก
หาก 3 วันสุดท้ายก่อนเข้าคูหากาหมายเลข ใครมีทีเด็ดมัด
ใจคนกรุงออกมาแบบโป้งเดียวจอด ตัวเต็งอาจกลายเป็นตัวเกร็ง
ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นได้ ใครจะรู้.
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ถ้

าใครหาเสียงเป็นผูว้ า่ ฯ กทม.ว่า “ผมแก้ ไม่ ให้น�ำ้ ท่วมกรุงเทพฯ ได้”
อย่าไปเลือกมันเป็นอันขาด!
เพราะมันโม้
ถ้าย้อนไปเมื่อ ๕๐-๖๐ ปีกอ่ น ทีก่ รุงเทพฯ ด้านตะวันออก ถนนสุขมุ วิท
ไปสิน้ สุดความเป็นเมืองอยูต่ รง “โรงแรมเอราวัณ” ราชประสงค์
ทิศเหนือ-อีสาน ถนนพหลโยธิน ไปสิน้ สุดความเป็นเมืองอยูต่ รงแถว
บางซื่อ-สะพานควาย
ทิศใต้ ถนนเพชรเกษม จากวงเวียนใหญ่ อี โหลก-โขลกเขลกไปถึง
บางแค
แค่นน้ั ความเป็นเมืองของจังหวัดธนบุรี ก็นบั ว่าความเจริญแผ่ขยาย
ออกไปมากแล้ว
ถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกคูก่ รุงรัตนโกสินทร์ ไม่ตอ้ งว่อกแว่กเลีย้ ว
ซ้าย-เลีย้ วขวาทางไปไหน
“ท่าเตียน” ตรงแน่ว “ถนนตก” ถ้าไปต่อก็ “ตกถนน” หรือ “ตกแม่น�ำ้
เจ้าพระยา” ไปเลย ไม่มถี นนต่อไปไหน!
ใจกลางกรุงเทพฯ “ถนนสายหลัก” ด้วนอยูแ่ ค่นน้ั สารพัดถนน ตรอกซอกซอย เป็นร้อย เป็นพัน ยังไม่มี ถึงมี ก็ไม่มากเป็นรูมด-รูปลวก ซอกซอน
อย่างทุกวันนี้
เนีย่ ....
ถ้าเป็นสมัยนัน้ ใครบอกว่า “จะทำ�ให้กรุงเทพฯ น้�ำ ไม่ทว่ ม” มีความเป็น
ไปได้ เพราะผูค้ น ถนนหนทาง บ้านเรือน ตึกรามบ้านช่อง ยังน้อย
๑,๕๖๘ ตารางกิโลเมตรของ กทม. ไข่แดงซัก ๕๐๐ เป็นตารางกิโลเมตร
ของความเป็นเมือง
ขอบไข่ขาวอีก ๑,๐๐๐ ตร.กม.นัน่ จะเป็นทุง่ นา เป็นพืน้ ทีร่ าบรองรับ
น้�ำ ทัง้ นัน้
ประชากรทัง่้ ประเทศ ราวๆ ปี ๒๕๐๐ มีซกั ๒๐ กว่าล้านคน จะเป็น
ประชากรกรุงเทพฯ ซักล้านคน ถึงหรือมากกว่านัน้ ผมไม่แน่ใจ
ต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือกับวันนี้ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประชากรทัง้ ประเทศ
ตามสำ�มะโนประชากรกว่า ๖๕ ล้านคน ถ้ารวมคนนอกทะเบียนด้วย ผมว่า
ไม่หนี ๑๕-๑๖ ล้านคน
เฉพาะคนกรุงเทพฯ “ตามทะเบียน” มีกว่า ๕ ล้านคน
แต่ถา้ นับนอกทะเบียน ทัง่้ พม่า-เขมร-ลาว-ฝรัง่ -จีน-แขก อีกสารพัด
ทีแ่ ออัดยัดเยียดกันอยู่ใน กทม.
รวมแล้ว อย่างทีบ่ อก ประมาณ ๑๕-๑๖ ล้านคน!
๕๐-๖๐ ปี ก่อน เส้นทางคมนาคมและขนส่ง ใช้รถไฟและแม่น�ำ้ -คลอง
เป็นหลัก ทางถนน ก็มพี หลโยธิน, เพชรเกษม, สุขมุ วิท
แต่พอ่ เจ้าประคุณเอ๊ย เอาเป็นว่ามีสง่ิ ทีเ่ รียกว่า “ถนน” ก็พอแล้ว ไม่มี
ปัม๊ OR ของ ปตท. ไม่มคี าเฟ่อเมซอน ให้เติม-ให้ซด สะดวกสบายรายทาง
อย่างทุกวันนีห้ รอก
ฉายภาพอดีตคร่าวๆ ให้เห็นยุค กทม.มีคนไม่ถงึ ล้าน ตึกรามบ้าน

น้ำ�ท่วม ‘จะโทษใคร?’

ช่องอยูก่ นั ห่างๆ และไม่มากมายเป็นดอกเห็ดอย่างตอนนี้ ต่อให้ฝนตก ๗ วัน ๗
คืน ก็ไม่ทว่ ม
เพราะ กทม. มีคลองรองรับน้�ำ อยูท่ กุ แห่ง ถึงล้นคลอง ก็นองลงพืน้ ทีร่ าบ
ซึมซับลงดินหายไป
ท่อระบายน้�ำ แทบไม่จ�ำ เป็น เพราะไม่มตี กึ ไม่มอี าคาร ไม่มถี นน ขวาง
ทางน้�ำ ฝนตกมาดินก็ซบั ลงไป
หลายถนนใน กทม.เพิง่ มาขุดวางท่อระบายน้�ำ กันทีหลัง อย่างเพชรบุรตี ดั
ใหม่ เป็นต้น
ตอนปี ๒๕๐๐ กว่าๆ ถนนเพชรบุรตี นั แค่ประตูน�ำ้ เพิง่ มาทะลุเป็น “ถนน
เพชรบุรตี ดั ใหม่” ตอนจีไอเต็มกรุงนีเ่ อง
ก็กรุยทางลาดยางวางแปะไปบนพืน้ ราบเท่านัน้ เรียกถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
กันว่า “ถนนสายนีช้ ว่ั ” เพราะสองข้างทางพรึบ่ ด้วยสถานบริการ สถานบันเทิง
รองรับพวกจีไอ
เมืองขยาย โดยใครวางผังเมืองรูม้ ย้ั ?
พวกหมูบ่ า้ นจัดสรรทีด่ นิ ขายนัน่ ส่วนหนึง่ พืน้ ทีเ่ คยรองรับน้�ำ ก็ถกู ถมด้วย
ทรายขีเ้ ป็ด
แล้วเจ้าของโครงการก็ตดั ถนนเท่าแมวดิน้ ตายตามใจชอบ โดยไม่สนว่าจะ
ขวางทางน้�ำ หรือไม่ ยิง่ ท่อระบาย ไม่ตอ้ งพูดถึง
เมื่อเมืองชัน่้ ในคือ “ไข่แดง” ถูก “ความเจริญ” ที่ไร้แบบแผนเจาะพรุน ทัง้
ตึกรามบ้านช่อง ทัง้ อาคารสูง ทัง้ สารพัดคอนโดฯ
คลองสองข้างทางเพื่อรองรับน้ำ� ก็ถูกถมขยายเป็นถนน เช่นถนน
วิภาวดีรงั สิต เป็นตัวอย่าง เดิมข้างทาง เป็นคลองรับน้�ำ ตลอดสาย ถัดเข้าไป เป็น
ทุง่ นาปลูกข้าวเขียวสุดลูกหูลกู ตา
ต่อมาก็คอ่ ยๆ ถมคลองเป็นทางเข้าตึกบ้าง ขยายถนนบ้าง จากนาข้าว กลาย
เป็นป่าคอนกรีต จึงไม่ตอ้ งสงสัย ฝนตกทีไร วิภาวดีฯ มันต้องท่วม!
ขึน้ ทางด่วน มองกว้างๆ ออกไป จะเห็นยอดตึก-ยอดอาคารเหมือนหน่อไม้
เบียดเสียดแทงยอดพรึด่ ไปหมด

จากไข่แดงพรุน ก็ขยายไปพรุนในพืน้ ที่ไข่ขาวรอบนอก
ก็คดิ ดูซิ สภาพเมืองด้วยแท่งคอนกรีต..........
เสาเข็มกีล่ า้ นต้นอัดลงไปในดิน ทางน้�ำ ไหลกีท่ างทีถ่ กู สิง่ ปลูกสร้างและถนน
ขวาง พืน้ ทีก่ พ่ี นั -กีห่ มื่น ตร.กม.ทีเ่ คยรองรับน้�ำ กลายเป็นเมือง และขยะจากมนุษย์
๑๕-๑๖ ล้านคน โยนถมลงไป
ต่อให้เทวดาเหาะลงมาเป็นผูว้ า่ ฯ กทม.ก็จะทำ�ให้น�ำ้ ไม่ทว่ ม กทม.ไม่ได้!
ทีต่ กซู-่ สองซู่ ก็ทว่ ม ไม่แปลกหรอก เพราะ ๑.ทางเดินน้�ำ หมดไป ๒.ถูกสิง่
ปลูกสร้างและถนนขวาง ๓.เสาเข็มเต็มพืน้ ดิน ไม่มที ว่ี า่ งให้นำ�้ ซึมลงไป ๔.ทิง้ ขยะ
ตามใจชอบ และ
๕.กทม. “เงิน” เป็นตัวกำ�หนดผังเมือง จากการก่อสร้าง โดยเฉพาะหมูบ่ า้ น
จัดสรรและอาคารสูง
กรุงเทพฯ ไม่ได้ออกแบบมารองรับคน ๑๕-๑๖ ล้านคน และจะเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
ทุกวันนี้ กรุงเทพฯ มัน “ล้นเกิน” มานานแล้ว ควรขยับขยาย “ย้ายส่วน
ราชการ” บางแห่งนำ�ร่อง เพื่อดึงการขยายตัวของเมืองให้ตามออกไป
ขืนกระจุกทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ ๑,๕๖๘ ตร.กม.ต่อไป ที่คำ�นวณกันว่า
“กรุงเทพฯ จะจมน้�ำ ” ในอีก ๒๐-๕๐ ปีขา้ งหน้า ผมว่า จะมาเร็วกว่านัน้
ทุกวันนี้ จากอดีตผูว้ า่ ฯ สุขมุ พันธุ์ ถึงผูว้ า่ ฯ อัศวินและรองฯ สกลธี ทีท่ �ำ
อุโมงค์ ทำ�สถานีสบู ต่างๆ พูดกันแฟร์ๆ ก็แก้น�ำ้ ท่วมได้ระดับหนึง่
ตกโครม จะให้แห้งวับ ยังไงก็เป็นไปไม่ได้!
ทีเ่ ป็นอยู่ ทีว่ า่ “น้�ำ รอระบาย” ผมว่าใช่ แค่ไม่กช่ี ว่ั โมง น้�ำ ก็ถกู ระบายแห้ง
ไป ทีจ่ ะท่วมถึงเป็นวันๆ เป็นสัปดาห์อย่างตะก่อนไม่มแี ล้ว
สรุป ได้แค่น้ี ก็บญ
ุ นักหนา ในสภาพ “ป่าคอนกรีต” ล้อมน้�ำ !
ผมมีอะไรให้อา่ นนิด ความจริงเผยแพร่อยูท่ ว่ั ไป ผมก็เคยนำ�มาเล่า จะ
ลอกมาให้อา่ นอีกที
...........................
S! Horoscope
สนับสนุนเนือ้ หา
“หลวงปูส่ งั วาลย์ เขมโก” วัดทุง่ สามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านบอก
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็นพระลูก
ศิษย์ ไว้ เรื่องภัยพิบตั ทิ จ่ี ะเกิดขึน้ ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
หลวงปูส่ งั วาลย์พดู ให้ฟงั ว่า
“สนอง ไม่ชา้ พวกเราก็ตายแล้ว แต่ โลกนีจ้ ะเดือดร้อน แต่ถา้ เราอยูถ่ งึ ก็จะ
เห็นภัย 3 อย่าง ‘น้�ำ จะท่วมภาคใต้ ฝัง่ ตะวันตกตายกันเยอะ เป็นครัง้ ที่ 1 แต่กต็ าย
ไม่มากเท่าน้�ำ ท่วมกรุงเทพ กรุงเทพนี่ น้�ำ ท่วมมาก ท่วมตึก 4 ชัน้ เลย’
สนอง…เตรียมน้ำ�มันรถไว้ ให้ดีนะ เตรียมรถให้ดี อย่าใช้รถเก่านะ ถ้า
น้�ำ ท่วมกรุงเทพเนีย้ ฝนจะตก 7 วัน 7 คืน ฟ้าจะมืดหมด ไม่มแี สงอาทิตย์ แสง
ตะวัน แล้วไฟดับหมด เงินไม่มคี า่ เงินไม่มคี วามหมาย เอาข้าวตากไว้ดกี ว่า ตอน
7 วัน 7 คืน”
ท่านบอกเรา (หลวงพ่อสนอง) ทีว่ ดั อีกครัง้ หนึง่ ว่า เวลาฝนตก 7 วัน 7 คืน
ถ้าน้�ำ ท่วมมาถึงชลบุรีโกยเลยนะ

ไปโน้นเลย สระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตาย
เราจะโกยไปทำ�ไมคนเดียวล่ะ คลื่นยักษ์มาถึง ชลบุรที ว่ มภูเขามาเลย
ท่วมไปถึงวัดทุง่ สามัคคีธรรม วัดทุง่ นีเ่ รานัง่ พืน้ น้�ำ เปียกหัวเรือเลยนะ น้�ำ ไปสุด
นครสวรรค์ เราบวชมานานเชื่อเราสิ
แล้วก็ จะเกิดสงครามพระ สงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลย
สงครามพระจะเกิด เชื่อเราไหม เราทำ�กรรมฐานมานาน (ก็ยงั ไม่เห็น เชื่อก็ไม่
ได้ จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ นัง่ เฉยไว้กอ่ น)
ท่านบอกว่า มันเป็นกรรมของคนไทย ไปดูสเิ ดีย๋ วเราตาย วัดทุง่ ฯ ก็
เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำ�เภาทีล่ พบุรนี ะ่
เมื่อตอนหลวงพ่อเภาอยูน่ ่ี เจริญมาก คนกรุงเทพขึน้ อุดมสมบูรณ์มาก
ทุกวันนีว้ ดั เงียบเลย อยูท่ ล่ี พบุรี เราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ ไปดู ตอนทีห่ ลวงปู่
สังวาลย์อยูอ่ ดุ มสมบูรณ์ เราอยากจะพาไปดู มันจะได้รวู้ า่ สิน้ เราแล้วเนีย้ สุนขั
ก็อดข้าว ท่านพูดไว้นะ
หลวงปูส่ งั วาลย์ พูดเรื่องอนาคตให้ฟงั ต่อไปว่า ให้เตรียมตัวไว้นะ เราก็
ถามว่า หลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอ “พอไม่นานน้�ำ ก็ทว่ ม ท่วมภาคใต้ เกิดสึนา
มิ” ก็จริงอย่างหลวงปูว่ า่ คนจะตายกันเยอะ เคยเล่าไปแล้ว ไม่เล่าต่อแล้ว นี่
คือคำ�พยากรณ์ของครูบาอาจารย์
เหลืออีกสองอย่างทีย่ งั ไม่จริง ยังไม่ถงึ “ศึกพระ กับน้�ำ ท่วมกรุงเทพฯ
คนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี”้
คราวนีท้ า่ นไม่บอกปีนะ ท่านเตือนบอกให้ระวังตัว แต่อาตมาจะมีวธิ ีไป
เดีย๋ วจะพาไป ไม่ตนื่ ตูม เป็นคนไม่ตนื่ ตูม เชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจ จะไปอย่างสวยๆ
ถ้าจะตาย ก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อน ตายยิม้ ตาย อาตมาจะไม่
ร้องไห้ เพราะฉะนัน้ คนเรานะมันต้องตาย วิบตั มิ นั เกิดขึน้ เราไม่อยากให้เกิด
วิบตั ิ วิบตั อิ ย่างนีเ้ ราไม่อยากได้ แต่วา่ ป้องกันไม่ได้
ซึง่ เป็นคำ�ทำ�นายทีส่ อดคล้องกับคำ�ทำ�นายของ “ปูอ่ นิ ทร์ตาทิพย์” แห่ง
เขาตำ�แย อำ�เภอปักธงชัย เมืองโคราช หลวงปูส่ งั วาลย์ทา่ นพยากรณ์ ไว้
ทีจ่ ริงอาตมาไม่อยากออกทีวหี รอก เพราะเดีย๋ วคนจะตื่นตัว แต่กด็ แี ล้ว
พวกคนทัง้ หลายทีม่ นั หลง มันจะได้เบาลงบ้าง แต่วา่ บางทีอาจจะด่าเราก็ได้ ว่า
หลวงพ่อเพ้อเจ้อ
ซึง่ ปัจจุบนั หลวงพ่อสนองได้ละสังขารด้วยอาการสงบแล้ว ด้วยโรค
ไตวายและโรคหัวใจ คืนวันศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2555 ในระหว่างกำ�ลังจำ�
พรรษาอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ (สวนธรรมกิจสุนทร) ต.ปากน้ำ�
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ซึง่ องค์หลวงพ่อท่านได้ลงไปพำ�นักจำ�พรรษาอยู่ในปีน้ี สิรริ วมอายุได้
68 ปี พรรษา 48 ท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัยเป็นยิง่ นักของบรรดาคณะ
สงฆ์ คณะศิษยานุศษิ ย์ และสาธุชนทัว่ ไป
ขอขอบคุณข้อมูล : พระศรีอาริยเมตไตรย
.............................
หลวงปูส่ งั วาลย์ เป็นอัมพาตก่อนละสังขาร ผมเคยนวดถวายท่านครัง้
หนึง่ ท่านมอบรูปหล่อให้ผม ๑ องค์ บูชาไว้บนหิง้ พระทุกวันนี.้
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ร้องสอบ‘ชัชชาติ’ผิดป้ายหาเสียง

ศูนย์ราชการฯ • “ศรีสวุ รรณ” ร้อง กกต.สอบ “ชัชชาติ” นำ�ป้าย
หาเสียงไปทำ�กระเป๋า-ผ้ากันเปือ้ น เป็นการชักจูงใจลงคะแนนให้ตวั
เอง เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตัง้ หลายข้อหา ฝ่ายกฎหมายชัชชาติ
ขอบคุณช่วยหาเสียงให้
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 ที่ กันเปือ้ น” อันเป็นการกระทำ�เพื่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการการ จูงใจให้ผมู้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ลงคะแนน
เลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ ให้แก่ตนเองด้วยวิธกี าร จัดทำ�ให้
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัด
พิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญไทย เดินทางมา เตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สนิ หรือผล
ยื่นคำ�ร้องขอให้ ไต่สวนสอบสวน ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำ�นวณ
นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ กรณีท�ำ ป้าย เป็นเงินได้หรือไม่
หาเสียงเป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝง
นายศรีสุวรรณกล่าวว่า
เพื่อให้ผมู้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ สามารถนำ� แผ่ น ป้ า ยดั ง กล่ า วมี ก ารจั ด ทำ �
ไปรีไซเคิลเพื่อทำ� “กระเป๋า-ผ้า เป็นลายบางๆ ไว้ ให้น�ำ ไปตัดเย็บ

ตามรอยปะไว้เสร็จสรรพ เพื่อ
ให้ผมู้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ สามารถนำ�ไป
หมุนเวียน โดยตัดเย็บเป็นกระเป๋า
หรือเป็นผ้ากันเปือ้ น แม้พยายาม
สื่อว่าจะนำ�แผ่นป้ายดังกล่าวกลับ
มาตัดเย็บใช้กนั เองในทีมหาเสียง
ก็ตาม แผ่นป้ายดังกล่าวอาจ
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กกต.ว่า
ด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ 2563 ข้อ 18 ไม่ระบุชอื่
ชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูว้ า่ จ้าง แต่
กลับไประบุชมรมกรุงเทพฯ น่าอยู่

กว่าเดิมเป็นผูว้ า่ จ้างแทน
“การจั ด ทำ � แผ่ น ป้ า ยหา
เสียงในลักษณะดังกล่าว อาจ
เข้าข่ายเป็นการกระทำ�เพื่อจูงใจ
ให้ผ้มู ีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้
แก่ตนเองด้วยวิธีการ จัดทำ�ให้
เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัด
เตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สนิ หรือผล
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำ�นวณ
เป็นเงินได้ อันเข้าข่ายการฝ่าฝืน
ม.65(1) แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ 2562 โทษของกฎหมาย
ดังกล่าวต้องระวางโทษจำ �คุก

ตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่
20,000-200,000 บาท หรือทัง้
จำ�ทัง้ ปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ของผูน้ น้ั มีก�ำ หนด 20
ปีดว้ ย” นายศรีสวุ รรณกล่าว
ด้านนายธีรภัทร เจริญสุข
ฝ่ายกฎหมายทีมงานนายชัชชาติ
สิทธิพนั ธุ์ ยื่นหนังสือชีแ้ จงข้อเท็จ
จริงต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
กรุงเทพมหานครเกีย่ วกับป้ายหา
เสียงดังกล่าวว่า จัดทำ�ตามขนาด
ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย และรูป
แบบแพตเทิร์นการตัดเย็บเป็น
กระเป๋าได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า

แผ่นป้ายหาเสียงจากผ้าไวนิลจะ
นำ�กลับมาใช้ตอ่ กันเองในทีมงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ จะไม่มกี ารแจก
หรือจำ�หน่ายให้แก่บคุ คลภายนอก
ไม่วา่ จะเป็นช่วงเวลาก่อน ขณะ
หรือภายหลัง ป้ายดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับนโยบายรักษาสิ่ง
แวดล้อม ต้องขอขอบพระคุณใน
ความห่วงใยของนายศรีสุวรรณ
ที่มาร้องเรียน ช่วยเผยแพร่วิธี
การหาเสียงแบบรักษ์ โลกของ
นายชัชชาติในโค้งสุดท้ายของ
การเลือกตั้งได้อีกทางหนึ่งเป็น
อย่างดี.

‘อัศวิน’แจงยิบแก้ปัญหาน้ำ�ท่วม

ธนบุรี • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 6
ลงพืน้ ทีห่ าเสียงทีต่ ลาดเสรี เจริญ
กรุง 109 พร้อมชี้แจงถึงปัญหา
น้ำ�ท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ
ว่า ช่วงนี้เข้าหน้าฝนพอดี ถ้าได้
รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ ต่อก็ต้องมา
แก้ ไขเพิ่มเติม อย่างที่ ได้บอกไป
แล้วว่าน้�ำ ท่วมในกรุงเทพฯ มีจดุ
ที่ท่วมซ้ำ�ซากอยู่ท้งั หมด 24 จุด
นายสกลธี ภัททิยกุล ผูส้ มัครผูว้ า่ ฯ กทม.หมายเลข 3 แบบอิสระ ลงพืน้ ทีบ่ ริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 (ซอย ตอนเป็นผู้ว่าฯ แก้ปัญหาไปแล้ว
เสือใหญ่อทุ ศิ ) บริเวณตรงข้ามศาลอาญา ซึง่ เป็นจุดทีม่ นี �ำ้ ท่วมขังในระดับสูง และเป็นปัญหาต่อการสัญจร 15 จุด ตอนนีเ้ หลือเพียง 9 จุด
เท่านัน้ ฝนทีต่ กลงมาเมื่อคืนนีห้ นัก
ไปมาของประชาชน หลังจากเกิดฝนตกหนักในช่วงค่�ำ คืนทีผ่ า่ นมา

‘ส.ก.’ พปชร.ทำ�งานกับผู้ว่าฯ ได้ทุกคน

ทำ�เนียบรัฐบาล • พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกฯ ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สมั ภาษณ์ถงึ กระแสข่าวว่า
ผูส้ มัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรค พปชร.บาง
ส่วนแยกไปสนับสนุนทัง้ นายสกลธี ภัททิยกุล และ พล.ต.อ.อัศวิน
ขวัญเมือง ว่า “ไม่รู้ ไม่ทราบ” ทีเ่ ราไม่สง่ ผูว้ า่ ฯ กทม.เพราะต้องการ
เอาเฉพาะ ส.ก.เท่านัน้ และจะสนับสนุนทุกคนที่ ได้ผวู้ า่ ฯ กทม.
พล.อ.ประวิตรยังตอบคำ�ถามปัญหาของกรุงเทพฯ ทีต่ อ้ งแก้อย่างเร่ง
ด่วนคืออะไร โดยบอกว่าต้องถามผูว้ า่ ฯ กทม.คนใหม่ ส่วนตนในฐานะ
ทีอ่ ยู่ กทม.เห็นว่ามีปญ
ั หาผูท้ ่ีได้รบั อุบตั เิ หตุจากยานพาหนะ จึงต้อง

มาก ภาพรวมทัว่ กรุงเทพฯ วัดได้
132 มิลลิเมตร ถ้าเป็นเมื่อก่อน
น้ำ�ท่วมหนักทั่วกรุงเทพฯ อย่าง
แน่นอน แต่สว่ นใหญ่ระบายได้ ใน
1 ชัว่ โมง โดยเฉพาะ 15 จุดเสีย่ ง
ทีแ่ ก้ไปแล้ว
นายสุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ผูส้ มัครผูว้ า่ ฯ กทม. พรรคประชา
ธิปตั ย์ หมายเลข 4 กล่าวถึงการ
แก้ปัญหาน้ำ�ท่วมว่า ถ้าผู้ว่าฯ
กรุงเทพฯ ทีเ่ ข้ามาแล้วคิดเหมือน
เดิม ทำ�แบบเก่า ปัญหาน้�ำ ท่วม 4
ปีจะหนักกว่านี้ เพราะฝนไม่ได้ตก

น้อยลง ขอให้คนกรุงเทพฯ เปิดรับ
สิง่ ใหม่ๆ เพราะพิสจู น์ยนื ยันแล้ว
ว่าการทำ�แบบเดิมๆ นี้ เราเสีย
เงินงบประมาณไปทุกปีแล้วไม่ได้
ประโยชน์ ตนมาตรงนีเ้ พื่ออาสา
นำ�สิง่ ทีด่ ขี องบ้านเมืองอื่นมาทำ�ที่
กรุงเทพฯ บ้าง ไม่เช่นนัน้ ก็ไม่กล้า
ประกาศตัวเป็นผูว้ า่ ฯ ทีข่ อแค่ลอก
ท่อลอกคลอง เพราะยังไงก็ชว่ ยแก้
ปัญหาไม่ได้ ซึง่ กรุงเทพฯ รอผูว้ า่ ฯ
คนใหม่ทม่ี าพร้อมกับสิง่ ใหม่ๆ เรา
มาเริ่มต้นทำ�สิ่งที่ถูกต้องกันสักที
ไม่เช่นนัน้ กรุงเทพฯ จมแน่.

จัดการปัญหาเรื่องรถและการจราจรให้ดขี น้ึ ซึง่ รัฐบาลพยายามแก้ กรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น
ปัญหาเรื่องอุบตั เิ หตุและเรื่องน้�ำ ทัง้ น้�ำ ท่วม และการระบายน้�ำ ให้ทนั
ปชป.ระดมหาเสียง 50 เขตทั่วกรุง
ต่อเวลา เมื่อฝนตกหนักระบายไม่ทนั ก็ทว่ มเป็นธรรมดา
เศรษฐศิริ • ที่พรรคประชาธิปัตย์ มีการจัดกิจกรรม “รวมใจเป็น
หนึ่งเดียว” ปล่อยขบวนรถแห่หาเสียง นำ�โดยสาขาพรรคจากทุก
อ้อนคน กทม.เลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์
เพชรบุรีตัดใหม่ • นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำ�นวยการการ ภาคของประเทศ ร่วมกันประกาศสนับสนุน และออกรณรงค์เลือก
เลือกตั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งส.ก.ใน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หมายเลข 4 ให้คน กทม. เลือกเป็นผู้
ช่วงโค้งสุดท้ายว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงที่ผ่านมา ผู้สมัครของ ว่าฯ กทม. และเลือกผู้สมัคร ส.ก.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 50
พรรคได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากนโยบายของเราทำ�ได้จริง และ เขต 50 คน ทั้งนี้ตัวแทนสาขาพรรคจากทุกภาคได้ขึ้นกล่าวเป็น
ประเด็นสำ�คัญเป็นเพราะคนกรุงเทพฯ อยากเปลี่ยนผู้บริหารจาก ภาษาถิ่นของตนเอง รวมพลังจากทั่วประเทศขอเสียงสนับสนุน
ชุดเดิมที่มาจากการแต่งตั้ง จนทำ�ให้คน กทม.ต้องเจอวิกฤตทุก นายสุชัชวีร์ เพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ
ด้าน ให้ ได้ผู้บริหารชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยมือของพวก รอง ผอ.ศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.พรรคประชาธิปัตย์
เขาเอง หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำ�นวนมาก กล่าวว่า 4 วันสุดท้ายลำ�พัง “เอ้ สุชัชวีร์” คงไม่สามารถไปหา
อยากขอให้คนกรุงเทพฯ สนับสนุนผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคเพื่อ เสียงในทุกจุดของกรุงเทพฯ ได้ เสียงของพี่น้องประชาชน เสียง
ไทยจำ�นวนมากๆ แบบแลนด์สไลด์ เพื่อเข้าไปผลักดันนโยบาย ของตัวแทนพรรค และเสียงของสาขาพรรค จึงมีพลังสำ�คัญทำ�ให้
ช่วยเหลือประชาชนตามที่เราได้หาเสียงไว้ พร้อมเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนกรุงเทพฯ ได้.
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หลืออีกแค่ 4 วันก็จะได้รกู้ นั แล้วว่า ใครจะได้เข้ามาบริ
หารราชการกรุงเทพมหานคร กับศึกเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม.
ทีจ่ ะมีขน้ึ ในวันที่ 22 พ.ค. โดยเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ใน
กทม.ไปหย่อนบัตรลงคะแนนตัง้ แต่เวลา 08.00-17.00 น. มา
ถึงช่วงสุดท้าย ท้ายสุดของการเลือกตั้ง ผู้สมัครแต่ละคน
นาทีนี้ ใครมีของดี ไม้เด็ด คงต้องงัดออกมาใช้ โกยคะแนนให้
ได้มากทีส่ ดุ   
ผู้สมัครแต่ละคนล้วน
มีกองเชียร์ ผูส้ นับสนุน ทีม่ า
จาก กลุ่มการเมือง กลุ่มนัก
เคลื่อนไหว นักวิชาการ ทีต่ า่ ง
โน้มน้าวให้เห็นว่า ผู้สมัคร
แต่ละคนทีต่ วั เองเชียร์เป็นผูท้ ่ี
เหมาะสมทีส่ ดุ   
หนึง่ ในพรรคการเมือง
น้องใหม่ อย่าง “พรรคเสมอ
ภาค” การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่
ได้ส่งผู้สมัครลงชิงชัย นาง
รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้า
พรรคเสมอภาค แม้จะไม่ได้เชียร์ ใครเป็นพิเศษ แต่กไ็ ด้เสนอไอ
เดียทีเ่ ป็นการเมืองวิถีใหม่ผา่ นเฟซบุก๊ เอาไว้ตอนหนึง่   
“ผูท้ ช่ี นะอันดับหนึง่ การเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพ
มหานคร 22 พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ควรเชิญผู้ท่ี ได้
คะแนนรองๆ ลงไปให้เข้ามาร่วมทีมบริหารเป็นรองผู้ว่าฯ
หรือในตำ�แหน่งหน้าทีท่ แ่ี ต่ละคนมีความรูม้ ปี ระสบการณ์ จะ
ทำ�ให้ทีมบริหารเข้มแข็งและมีคุณภาพยิ่งขึ้น การดึงคนต่าง
พรรคการเมืองเข้ามาร่วมทำ�งานเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
งานตามนโยบายให้ส�ำ เร็จ  
แทนทีจ่ ะแต่งตัง้ เฉพาะคนของฝ่ายตนเองเท่านัน้ เป็น
เรื่องดีทน่ี า่ จะเกิดขึน้ ได้ถา้ เราได้ผวู้ า่ ฯ กทม.ใจกว้าง และเป็น
ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง การบริหารการเมืองการปกครองวิถีใหม่
เนื่องจากได้ดปู ระวัตแิ ละผลงานของผูส้ มัครแต่ละคน
ล้วนเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง ถ้าผูห้ ญิงชนะ เรา
ก็จะมีผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นผูห้ ญิงคนแรก หรือ
ถ้าผูช้ ายคนใดคนหนึง่ ชนะ หรือผูห้ ญิงชนะ ควรเชิญผูส้ มัคร
ทัง้ หมดมาร่วมงานด้วย เราจะได้เห็นทีมงานต่างพรรค หลาก
หลายความดีความเก่ง ความรู้และประสบการณ์สามารถ
ประสานงานทุกเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ จะพัฒนา
กทม.อย่างก้าวกระโดด นำ�ความเจริญรุ่งเรือง ศิวิไลซ์มาสู่
ประชาชนและประเทศชาติ ชาว กทม.ทุกเพศทุกวัย จะอยูด่ มี ี
สุขอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทัว่ ถึงและยุตธิ รรม”
ผูช้ นะในศึกเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม.ครัง้ นี้ ใครสนใจนำ�ไปใช้
เชื่อว่าเจ้าตัวไม่สงวนลิขสิทธิแ์ ละคงยินดียง่ิ .  

13

14

15

16

17

18

19

20

ม้าไม้

21

0

4 บทความ

ท.ศักดิ์

ทั่

วไทยยั ง ฉ่ํ า ฝนต่ อ เนื่ อ งตามที่ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ ค าด
การณ ไว โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ก็เกิด
อาการ น้ําทวมขังและน้ํารอระบาย ถึงขนาด “โรงเรียน
สตรีวิทยา 2” ตองประกาศหยุดเรียนกันเลยทีเดียว จาก
ที่เจอฝนเทในชวงค่ําวันที่ 17 พ.ค. แบบวาเปดเทอมเต็ม
รูปแบบวันเดียวก็ตองมาปดกัน 1 วันเพราะสาเหตุน้ําเสียแลว ...•
งานนี้ ตําบลกระสุนตกจึงพุงไปที่
“พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” อดีตผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร และผู
สมัคร ผูวาฯ กทม.อยางหลีกไม
พน กันเลยทีเดียวเชียว โดยเฉพาะ
ในส�อสังคมออนไลน แตเจาตัวก็รูจัก
พลิ ก วิ ก ฤตเป น โอกาสชี้ แ จงทั น ที ว า
กทม.มี จุ ด น้ํ า ท ว มซ้ํ า ซากอยู ทั้ ง หมด
24 จุด ตอนเปนผูวาฯ แกปญหาไป
แลว 15 จุด ตอนนี้เหลือเพียง 9 จุด
เทานั้น จึงหวังวาจะมาสานตอในจุด
ที่เหลือ พรอมระบุอีกวา เม�อค่ําวัน
พล.ต.อ.อัศวิน
ที่ 17 พ.ค. ฝนตกหนักมากถึง 132
ขวัญเมือง
มิลลิเมตร ถาเปนอดีตน้าํ ทวมหนักแน�
นอน แตกรุงเทพฯ สวนใหญระบายได ใน 1 ชั่วโมง ...• ก็ไมรูวาการ
ชี้แจงแถลงไขกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง จะทําใหผูมีสิทธิ์มีเสียง
คิดอยางไรในวันอาทิตยที่ 22 พ.ค.นี้ แตที่ นอนมายิ่งกวาแชแปง
คือ กรณีการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง “กกต.” ภายใต
การนําของ “อิทธิพร บุญประคอง” ประธาน กกต. เพราะเกิดเหตุ
ซ้ําซาก อีกแลว เม�อศาลปกครองกลางมีคําสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
กอนมีคําพิพากษาโดยให กกต.รับ “ไกรเดช บุนนาค” เปนผูสมัครรับ
เลือกตั้งผูวาฯ กทม.หมายเลข 19 หลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์จากการเปน
ผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ ไฮไลท
บันเทิง ซึ่งถือเปนกรณีที่สอง เพราะ
กอนหนานี้ศาลก็มีคําสั่งใหรับ “พีรพล
กนกวลัย” จากพรรคกาวไกล เปนผู
สมัคร ส.ก.เขตพญาไท มาแลวรอบ
หนึ่ง ...• ที่น�าสนใจนอกจากการทํา
หนาที่ของ กกต.แลว คือ เร�องของ
ขอบเขตอํานาจศาลก็ควรนํามาพิจาร
ณาให ส ะเด็ ด น้ํ า กั น อี ก วาระหนึ่ ง
เพราะไมเชนนั้นในการเลือกตั้งใหญ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในป นี้ ห รื อ ป ห น า ก็ ต ามที อิทธิพร บุญประคอง
ไดเกิดปญหาตามมาอีกพะเรอเกวียนแน� หากใครถูกตัดสิทธิ์แลวไป
ย�นศาลปกครองเหมือน 2 กรณีดังกลาวขางตน ...• หันมาเร�องพอ
เมืองกรุงอีกระลอก วันอาทิตยนร้ี กั ใครชอบใครก็ไปเลือกไดตามอารมณ
เพียงอยากบอกวา ควรดูในเร�องนโยบายและการบริหารเปนหลักมาก
กวาในเร�องทางการเมือง ที่สําคัญ ตองไมลืมวา “ผูวาฯ กทม.”
นั้นไม ใชนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่จะมีอํานาจลนฟาแตอยางใด
เพราะแมจะเปนเขตปกครองพิเศษ แตกอ็ ยูภ ายใตกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาลในการกํากับดูแลอยูดี บางนโยบายขายฝนเชน การยก
เลิกสัมปทานรถไฟฟาเอย การลดคา
โดยสารเหลื อ เท า นั้ น เท า นี้ เ อยนั้ น
ไมใชอํานาจของผูวาฯ กทม.แตประ
การใดนะพอคุณ ...• งานนี้เลยตอง
บอกวาฟงหูไวหูโดยเฉพาะในชวงนี้ที่
โลกออนไลนตางมีการเสนอแนะแนว
ทางเลือก และเชียรบรรดาผูส มัครกัน
อยางเมามัน แตที่น�าสนใจคือ ขอ
เสนอของ “เทพไท เสนพงศ” อดีต
ส.ส.นครศรีธรรมราช คายพระแม
ธรณีบีบมวยผม ที่บอกไว ใหคิดวา
ควรเลื อ กบรรดาผู ส มั ค รที่ มี สั ง กั ด
เทพไท เสนพงศ
พรรค เพราะหากในอนาคตเกิดความ
ฉิบหายขึน้ มาก็จะไดไลเบีย้ กับพรรคและตนสังกัดได แตหากเปนบรรดา
ผูส มัครอิสระแลวละก็ ระวังจะเกิดอาการหายตอมหรือหนีหายตามตัว
ไมเจอก็เปนได ซึง่ น�าคิดอยางยิง่ ...• หันมาเร�องเศรษฐกิจกันบาง เม�อ
ลาสุด “สุวรรณี เจษฎาศักดิ์” ผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายและ
กํากับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลง ผล
ประกอบการของธนาคารพาณิชย ไทยในไตรมาสแรก วามีอตั ราการ
ขยายตัวของสินเช�อที่ 6.9% ที่สําคัญมีกําไรเพิ่มถึง 4.94 หม�นลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันป
กอน 11.8% ซึง่ ก็ไมนา� แปลกใจ เพราะ
เรี ย กได ว า เป น ธุ ร กิ จ เดี ย วในยุ ค โค
วิด-19 ที่โจมตีประชากรโลก แตยงั
เปนเสือนอนกินไดอยางสบายใจเฉิบ
เพราะมีสว นตางจากอัตราดอกเบีย้ เงิน
กูแ ละเงินฝากแบบสูงลิบลิว่ ทีส่ าํ คัญ
ในช ว งโควิ ด อาละวาดหนั ก บรรดา
ธนาคารพาณิชยก็แทบจะไม ไดขยับ
หรือลงมาชวยอะไรเลย แมจะมีการ
ยืดหนีอ้ อกไป แตดอกเบีย้ ก็ยงั เก็บเต็ม
เศรษฐพุฒิ
เม็ดเต็มหน�วย จึงไมนา� แปลกทีธ่ รุ กิจ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
จะทํากําไรมหาศาล ...• ขณะเดียวกัน
ไทยยังมีผวู า การแบงกชาติทค่ี นไทยแทบไมรจู กั ช�อและรูจกั หนาอยาง
“เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒ”ิ ซึง่ ถือเปนปรากฏการณ ใหมในแวดวง
สังคมไทยแบบไมเคยเกิดขึน้ เลย ทีค่ นจะไมคนุ ช�อและหนาตาของผูว า
การแบงกชาติ ทัง้ ทีภ่ าวะวิกฤตโควิด-19 นัน้ มันพันทัง้ ปญหาปากทอง
ปญหาการเงิน ซึง่ ในอดีตแบงกชาติตอ งเขามาของมาชวยไมมากก็นอ ย
แตปจ จุบนั กลับการเปนหน�วยงานลอยตัวเปนเอกเทศ ซ้าํ รายรัฐบาลก็ดนั
ไมเรียกใชเรียกหาอีก งานนีเ้ ราจึงไดเห็นระบบธนาคารพาณิชยทร่ี วย
เอาๆ ยิง่ กวาความเหล�อมล้าํ ระหวางคนรวยและคนจนเสียอีก ...•

อุโมงคยักษพระราม 9

อุโมงคพระราม 9 เปนอุโมงคระบายน้ําใตดินที่มีลักษณะ
เปนทอกลมเสนผาศูนยกลาง 5 เมตร ฝงอยูใตดินต่ําจากผิวดิน
ประมาณ 27 เมตร จุดรับน้ําอยูที่จุดตอของคลองลาดพราวกับ
คลองแสนแสบ ปากบอรับน้าํ มีเสนผาศูนยกลาง 15 เมตร อุโมงค
จะฝงอยูใ ตดนิ ไปตามแนวคลองแสนแสบ-คลองตัน-ซอยสุขมุ วิท 71
และเลี้ยวเขาสูถนนสุขุมวิท และไปดูดขึ้นที่สถานีสูบน้ําพระโขนง
โดยมีความสามารถในการดูดน้าํ ออกจากอุโมงคท่ี 60 ลบ.ม./วินาที
น้ําที่ดูดออกอุโมงคจะสงออกทางปากคลองพระโขนงลงสูแมน้ํา
เจาพระยา.

ทําไมจึงตองปรับเปลี่ยน

1

วัตถุประสงคของนโยบายอุดหนุนชาวนา

ก

ารประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว
(นบข.) เม�อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีวาระสําคัญคือ ความ
คื บ หน า ผลการดํ า เนิ น โครงการประกั น รายได ช าวนาและ
มาตรการคูขนานป 2504/65 กับความซ้ําซอนของมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกร 2 โครงการ (ไดแก โครงการสนับสนุนคาบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตขาวเปลือก และเงินชวยเหลือ
เยียวยากรณีชาวนาประสบภัยพิบัติ)
นอกจากปญหาความซ้ําซอนของมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่
กําลังสรางภาระทางการคลังแลว รายงานวิจัยของทีดีอาร ไอ (ที่ ไดรับ
การสนับสนุนจากแผนงานคนไทย 4.0 สภาวิจัยและโครงการ Smart
Farm ที่ ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร) มี
ขอเสนอแนะใหมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงคหลักของการสรางแรงจูงใจของเกษตรกร
ในการปรั บ เปลี่ ย นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตและลดความซ้ําซอนของมาตรการชวย
เหลือ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรเกิดปญหาความซ้ําซอนอยางไร
รัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 3 มาตรการหลัก ไดแก (1)
โครงการประกันรายไดของพรรคประชาธิปตย (2) มาตรการคูขนาน
ไดแก โครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
เกษตรกรผูปลูกขาว (หรือโครงการชวยเหลือตนทุนการผลิต) โครงการ
นี้เปนของพรรคพลังประชารัฐ ริเริ่มครั้งแรกในสมัยรัฐยุค คสช. ป
2557 สินเช�อชะลอการขายขาวเปลือกนาป (ดําเนินการโดย ธ.ก.ส.มา
นานกวาสองทศวรรษ) สินเช�อเพ�อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่ม
สําหรับสถาบันเกษตรกร และการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคา
ขาว (เปนสองโครงการดั้งเดิมของกระทรวงพาณิชย) (3) มาตรการ
ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติประกอบดวย เงินเยียวยาเกษตรกร
ผูประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ�อชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั ฉิ กุ เฉิน และในระยะหลัง ธ.ก.ส.
และกระทรวงการคลังริเริ่มโครงการประกันรายไดขาวนาป
การซ้ําซอนของการชวยเหลือเกิดขึ้นกับ 3 โครงการ ไดแก
โครงการประกันรายได โครงการชวยเหลือตนทุนการผลิต โครงการ
ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ (ชดเชยไรละ 1,340 บาท แตไม
เกินครัวเรือนละ 30 ไรสําหรับขาว และไรละ 1,980 บาทสําหรับพืช
ไรและผัก) สวนโครงการประกันภัยขาวนาปเปนความพยายามในการ
สรางระบบประกันภัยขาวเพ�อใหเกษตรกรมีแรงจูงใจที่จะซื้อประกัน
ภัยเพิ่มนอกเหนือจากเงินชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาเหตุที่เกิดความซ้ําซอน โดยเฉพาะ 2 โครงการแรก คือ
โครงการประกันภัยรายได คํานวณ “ราคาประกัน” จากตนทุนการ
ผลิตเฉลี่ย “บวก” กําไร (ประมาณ 15%-20%) เงินประกันรายไดจึง
“ซ้ําซอน” กับโครงการชวยเหลือตนทุนการผลิตแบบเต็มๆ สวนการ
ชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติที่คํานวณจากตนทุนการผลิตก็ซ้ํา
ซอนเชนกัน แตวัตถุประสงคตางกัน คือเปนการชดเชยความเสียหาย
โดยสิ้นเชิงใหเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
ถาหากรัฐยกเลิก “โครงการชวยเหลือตนทุนการผลิต” ปญหา
ความซ้ําซอน 3 ตอก็จะบรรเทาลง และคนสวนใหญยังคงรับไดกับการ
ชดเชยกรณีเกิดภัยพิบัติรุนแรงจนเกษตรกรสูญเสียผลผลิตทั้งหมด
เงินชวยเหลือการเกษตรแบบซ้ําซอนนี้รวมกันเปนจํานวนเงิน
มหาศาล ถาคิดเฉพาะเงินอุดหนุนที่ตกถึงมือเกษตรกรโดยตรง 3 โครง
การ คือ ประกันรายได เงินชวยเหลือตนทุนการผลิต และสินเช�อชะลอ
การขายขาวปลือก จะเปนเงิน 142,537 ลานบาทในป 2563/64 และ
เพิ่มเปน 161,956 ลานบาทในป 2564/65 เงินอุดหนุนนี้สูงกวางบ
ประมาณกระทรวงเกษตรฯ ทั้งกระทรวง (111,832 ลานบาทในป
2564/65) นี่ยังไมนับเงินอุดหนุนที่ใชงบประมาณประจําปในโครงการ
ตามยุทธศาสตรขาว เชน โครงการนาแปลงใหญ (7,267 ลานบาท
ในป 2564) โครงการขาวอินทรีย (111,832 ลานบาทในป 2560-64)
และเงินชดเชยภัยแลง (1,900 ลานบาทป 2562/63) รวมทั้งการที่
เกษตรกรในเขตชลประทานใชน้ําฟรี ไมเสียสตางค (ยกเวนคาสูบน้ํา
ในบางกรณี) ทั้งๆ ที่รัฐมีตนทุนในการจัดหาน้ําในโครงการชลประทาน
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ขนาดใหญและขนาดกลางเฉลี่ยลูกบาศกเมตรละ 1.44 บาท ชาวนา
ไทยจึงใชน้ําสิ้นเปลืองมากที่สุด แตกอใหเกิดมูลคาเพิ่มจากการผลิตต่ํา
สุด เม�อเทียบกับพืชผลอ�นๆ และการใชน้ํานอกสาขาการเกษตร
การใชเงินอุดหนุนจํานวนมากมหาศาลนี้เกิดผลอยางไร ผลดีคือ
เกษตรกรกวา 4.67 ลานครัวเรือนไดรับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นไรละหลาย
พันบาท เกษตรกรจึงมีแรงจูงใจเพิ่มพื้นที่ทํานา แตขอเสียที่สําคัญ
คือ การแตกครัวเรือนจดทะเบียนเกษตรกร (ที่เกิดขึ้นมาหลายปแลว)
เพราะมาตรการชวยเหลือของรัฐ “จํากัดจํานวนไรสงู สุดทีเ่ กษตรกรแต
ละครัวเรือนจะขอรับเงินชวยเหลือ” เชน โครงการประกันรายไดจาํ กัด
การชดเชย (เปนตน) ไมเกินครัวเรือนละ 40 ไร (ยกเวนขาวเจาไม
เกิน 50 ไร) โครงการชวยเหลือตนทุนการปลูกขาวไมเกิน 20 ไรตอ
ครัวเรือน ถึงแม ในแงหลักการ หน�วยงานรัฐจะกําหนดหลักเกณฑ
การจดทะเบียนเพ�อปองกันปญหาการแตกครัวเรือน แตขอเท็จจริงคือ
จํานวนชาวนาที่จดทะเบียนเขาโครงการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเพิ่ม
จาก 4.485 ลานครัวเรือนในป 2562/63 เปน 4.686 ลานครัวเรือน
ในป 2564/65 นายกรัฐมนตรีจึงตองนําหลักฐานที่บางครอบครัวมี
คนนามสกุลเดียวกันแยกจดทะเบียนรวมกัน 10 รายมาเปดเผยในที่
ประชุม นบข. และสั่งใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางจริงจัง
ผลกระทบที่สําคัญคือ เกษตรกรสวนใหญไมมีแรงจูงใจ หรือ
แรงกดดันที่จะตองปรับตัวรับมือกับภาวะราคาขาวตกต่ําหรือตนทุน
สูงขึ้น ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีในการลดตนทุน การประหยัดน้ํา
การใชปุยอยางถูกตอง หรือการเพิ่มผลผลิตตอไร เพราะไมวาจะเกิด
อะไรขึ้นก็ตาม การปลูกขาวก็มีแตกําไรจากเงินชวยเหลือ ไมวาราคา
จะตก ฝนจะแลง น้ําจะทวม หรือแมลงจะระบาด ก็ไมตองทําอะไร
ผลที่ตามมาในแงสวนรวมคือ ตนทุนการปลูกขาวก็สูงผิดปรกติ ขณะ
ที่ผลผลิตตอไรต่ํากวาประเทศสวนใหญในเอเชีย รวมทั้งประเทศที่ดอย
พัฒนาดานการเกษตรอยางเขมร เนปาล หรือศรีลังกา มิหนําซ้ําใน
รอบ 10 ปที่ผานมา ผลผลิตตอไรของไทยก็คงที่ ขณะที่ผลผลิตตอไร
ในประเทศอ�นๆ สูงขึ้น
จึงไมน�าประหลาดใจวาไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
ตกลําดับจากการเปนผูสงออกรายใหญที่สุดที่ในโลก มาอยูอันดับ 2-3
ตั้งแตป 2554 เปนตนมา
ผลกระทบทีน่ า� กังวลมากในระดับมหภาค คือ งบประมาณอุดหนุน
จํานวนมหาศาลนีก้ าํ ลังเบียดงบประมาณแผนดินในดานอ�น (เชน การ
ลงทุนดานการศึกษา สาธารณสุข และโครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ ปนบทบาท
หนาทีห่ ลักของรัฐบาล) แตทส่ี าํ คัญ คือ การกอภาระหนีส้ าธารณะ งบ
ประมาณสวนใหญในโครงการประกันรายได โครงการชวยเหลือตนทุน
สินเช�อชะลอการขายขาวเปลือก และการอุดหนุนโครงการประกันภัย
ขาวเปลือก อาศัยเงินกูจ ากธนาคารเพ�อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)
แตกลับไมนบั เปนหนีส้ าธารณะทัง้ หมด ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั บาลตองตัง้ งบประมาณ
จายคืนเงินตนและดอกเบีย้ ทุกป ภาระการคลังนีจ้ ะกลายเปนระเบิดเวลา
ทีอ่ าจกอใหเกิดวิกฤตการคลังครัง้ ใหญในอนาคต
คําถามก็คือ ทําไมนักการเมือง/พรรคการเมือง ซึ่งรูปญหานี้ดีจึง
ไมแกปญหาความซ้ําซอนของการชวยเหลือดังกลาว คําแกตัวของฝาย
การเมืองคือ พรรคตางๆ ไดหาเสียงสัญญากับประชาชนแลว จึงตอง
ทําตามสัญญา นั่นแปลวาหากตอนหาเสียง พรรคการเมืองสี่พรรคที่
รวมกันจัดตั้งรัฐบาล ตางก็หาเสียงดวยนโยบายอุดหนุนชาวนา แตใช
ช�อที่ตางกัน รัฐบาลก็ตองอนุมัติโครงการทั้งสี่ โครงการ คําถามคือ คํา
แกตัวแบบนี้เปนการบริหารประเทศดวยความรับผิดชอบตออนาคต
ของคนไทย และของประเทศหรือไม
เราจะมีทางออกหรือไม ทั้งในดานความเปนธรรมตอชาวนาที่
ยากจน ดานการดํารงความสามารถในการแขงขัน และในดานธรรมา

ภิบาลทางการเมืองพรอมๆ กัน
การอุดหนุนเกษตรกรเปนเงินจํานวนมหาศาลมิไดเกิดขึ้นเฉพาะ
ในประเทศไทย รัฐบาลตางประเทศตางมีนโยบายอุดหนุนเกษตรกรใน
หลากหลายรูปแบบ ไมวา จะเปนรัฐบาลประเทศพัฒนาแลว (เชน สหรัฐ
อเมริกา EU ออสเตรเลีย) และประเทศกําลังพัฒนา (จีน อินเดีย มาเล
เซีย ฟลปิ ปนส อินโดนีเซีย ตุรกี ฯลฯ) งานวิจยั ประเมินผลนโยบาย
อุดหนุน สวนใหญพบวานโยบายเหลานัน้ มักไมประสบผลสําเร็จในดาน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ไมสามารถสรางความมัน่ คงดานอาหาร
และไมอาจลดความยากจนได หลายประเทศจึงประสบวิกฤตการคลัง
จากการอุดหนุนจนตองมีการปฏิรูปนโยบายอุดหนุนภาคเกษตรขนาน
ใหญ เชน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ตุรกี อินเดีย เปนตน
ขณะนี้ภาคเกษตรทั่วโลกรวมทั้งเกษตรไทยกําลังประสบความ
ทาทายสําคัญ World Resource Institute ประมาณการวาเกษตรทั่ว
โลกตองเพิ่มการผลิตอาหารอีก 56% ภายในป พ.ศ.2593 เพ�อเลี้ยง
ประชากรโลกทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ หม�นลานคน แตกลับตองลดการใช
ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะทีด่ นิ การเกษตร (เพ�อนําไปปลูกปา) จํานวนไม
นอยกวาสองเทาของพืน้ ทีป่ ระเทศอินเดีย มิหนําซ้าํ ยังตองลดกาซเรือน
กระจกลงไมตาํ่ กวา 67% (เหลือเพียง 4 Gt CO2e) เพราะภาคเกษตร
(โดยเฉพาะสาขาปศุสตั วและการปลูกขาว) เปนตนตอสําคัญทีก่ อ ใหเกิด
กาซเรือนกระจก รองจากภาคขนสง สําหรับไทยขาวเปนพืชหลักทีก่ อ
ปญหากาซเรือนกระจกมากทีส่ ดุ (เพราะการทํานาใชนาํ้ มาก มีการเผา
ตอซังและใชสารเคมีปราบศัตรูพชื ) แต โชคดีทน่ี ายกรัฐมนตรีไดประกาศ
ในทีป่ ระชุม COP26 วาไทยมีเปาหมายความเปนกลางดานการปลอย
คารบอน (carbon neutrality) ในป พ.ศ.2593 และเปนประเทศทีล่ ดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (net zero carbon) ภายในป 2608
สวนความทาทายของภาคเกษตรไทย นอกจากเร�องการสูญเสียความ
สามารถในการแขงขันแลว ยังมีปญ
 หาเกษตรกรแกตวั และเกษตรกร
สวนใหญขาดแรงจูงใจในการปรับตัวดานตางๆ
ขาวดีคอื ผลการวิจยั โดยสถาบันนโยบายอาหารนานาชาติ (IFPRI)
และธนาคารโลกเม�อเร็วๆ นี้ พบวาหากมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค
ของ “การอุดหนุนภาคเกษตร” ไปเปนการสงเสริมการลงทุนดาน
เทคโนโลยีเพ�อลดกาซเรือนกระจก พรอมๆ กับการลงทุนเพ�อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต นโยบายใหมจะประสบความสําเร็จ เพราะโลกจะได
ประโยชนสามประการพรอมๆ กัน คือ การลดกาซเรือนกระจก การ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตและ GDP ของประเทศ รวมทั้งการสรางความ
มั่นคงดานอาหารใหพลเมืองโลกแบบยั่งยืน จุดออนประการเดียวคือ
ความยากจนอาจสูงขึ้นเล็กนอย
งานวิจัยชิ้นนี้ ใหนัยสําคัญตอการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของ
นโยบายอุดหนุนเกษตรกรและภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะการลงทุน
ดาน “เทคโนโลยีสีเขียว” ที่สามารถเพิ่มผลผลิตตอไร รวมทั้งการ
เปลี่ยนแนวทางการสงเสริมการเกษตรในปจจุบันที่เปนการสงเสริม
แบบเสื้อโหล ไปเปนการสงเสริมตามความตองการแทจริงของเกษตร
กร และเปนการปรับตัวทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศที่
แตกตางกันในแตละพืน้ ที่ วิธกี ารคือการปรับรูปแบบการสงเสริมเปน “สี่
ประสาน” กลาวคือ รัฐเปนผู ใหทุนสนับสนุนการสงเสริมและประเมิน
“ผลลัพธ” (outcome) ไมใชเพียงการประเมินผลผลิตแบบที่ทําอยูใน
ปจจุบัน สวนกลุมเกษตรกรจะรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาควิชาการ (หรือ
ภาคประชาสังคม) ในการนําเสนอโครงการปรับโครงสรางการผลิต
การแปรรูปและการคาของขาวไทย
ขอเสนอการเปลี่ยนวัตถุประสงคของนโยบายอุดหนุนเกษตรกร
แบบนี้น�าจะเปนที่ยอมรับของพรรคการเมือง เพราะนอกจากยังคง
มาตรการอุดหนุนเกษตรกรที่เปนฐานเสียงกลุมใหญที่สุดแลว ยังเปด
โอกาสใหพรรคการเมืองสรางสรรคนโยบายการเกษตรใหมๆ ทีส่ ามารถ
ลดกาซเรือนกระจก ใชเทคโนโลยีสีเขียว เพ�อเพิ่มรายไดของเกษตรกร
และความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
TDRI จะนําเสนอแนวทางการสงเสริมแบบสีป่ ระสาน และมาตร
การสนับสนุนใหเกษตรกรมีแรงจูงใจใชเทคโนโลยีสีเขียวในเร็วๆ นี้.

ทําใหเราเริ่มเฉยชากับคนที่ ไมมีวินัยพวกนี้ ไปแลว
เพราะถาไปตักเตือนตอวาพวกเขา ก็คงตองตอวาคนอีกเปน
รอยๆ คนเปนแน�แท
ดีไมดีอาจเปนเร�อง!
เลยตองใชคาถา “ทนกันไป”
ที่พีกกวานั้น ชวง 2 เดือนที่ผานมา ถนนหนาหมูบานผม มี
การทําถนนใหม เพ�อยกระดับความสูงใหมีความสูงเทากับถนนสาย
หลัก เลยจําเปนตองเสริมฟุตบาท และปูถนนใหมหมด โดยผูรับ
เหมาปดประกาศแจงวาจะทําถนนทีละฝง จึงตองใหรถเดินทางเดียว
ทางการคือ กทม. จึงเอาปายมาติดในแตละจุดของถนน
จํานวนหลายปายวา นับตั้งแตนี้ ไปถนนนี้จะจัดการจราจรแบบ One
Way หรือเดินรถทางเดียวนั่นเอง
แน�นอนแหละครับวา ถนนซอยที่รถเดินทางเขา-ออกสวน
เลนกันไปมาโดยตลอด อยูๆ จะมาบังคับให ใชรถทางเดียว บางคน
อาจจะยังไมคนุ ชิน เลยอาจจะยังมีการเดินรถสวนเลนอยูบ า งในชวง
แรกๆ ซึง่ ก็เปนเร�องทีพ่ อจะเขาใจไดอยูบ า ง แตสง่ิ ทีผ่ มไมเขาใจเลย
จนวันนี้ที่ถนนในซอยใกลจะปรับปรุงเสร็จสมบูรณ จากวันแรกจน
ถึงวันนี้ราวๆ เกือบ 3 เดือน ที่ผมขับรถเขา-ออกซอย ก็จะมีรถขับ
สวนเลนมาทุกวัน ไมวาจะชวงเชา สาย บาย เย็น จนค่ํา
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โดย นิพนธ พัวพงศกร
กลุมนโยบายสาธารณะเพ�อสังคมและธรรมาภิบาล

วินัยจราจรสะทอนวินัยชาติและนิสัยคน

วง 2-3 เดือนที่ผานมา ถนนในซอยหนาหมูบานมีการ
ปรับปรุงซอมแซมทั้งซอย ทําใหตองมีการปรับเสนทาง
เดินรถ เจาลูกชายคนเล็ก “สิน สิทธิสมาน” ขับรถเขาออกหมูบานแตละครั้ง สังเกตถึงการใชรถของผูคนที่ ไร
วินัยแบบรายวัน ไดสะทอนมุมมองผานบทความนี้
...................................
วินัยจราจรสะทอนวินัยชาติ
ประโยคนี้ เช�อวาใครหลายๆ คนคงเคยพบผานตากันมา
นาน โดยสวนตัวผมคอนขางเห็นดวยนะ เพราะประเทศที่คนมี
วินัยจราจรสูง วินัยของคนในชาติก็มักสูงตามเชนกัน
ยกตัวอยาง ญี่ปุน เปนตน
ญี่ปุนเปนประเทศที่ผูคนมีระเบียบวินัยมากที่สุดประเทศ
หนึ่งของโลก ทั้งบนทองถนน ที่ ไมวาใครได ไปเจอกับตัวเอง ก็
ตางช�นชมกันทั้งนั้น หรือแมกระทั่งในสถานการณวิกฤตตางๆ
เชน สึนามิ แผนดินไหว เราก็ยังเห็นผูคนในประเทศนี้ยืนเขา
แถวซื้อของกันอยางเปนระเบียบ ไมมีการแซงคิวหรือแกงแยง
สิ่งของกัน แมแตในสถานการณวิกฤตสุดๆ
ก็แน�นอนละ ถาเรามองกลับมาที่ประเทศไทย วินัยบน
ทองถนนของคนในชาติเรายังตางกับประเทศเขาอยูมากทีเดียว
จริงๆ ก็มีหลายเหตุการณที่ผมประสบพบเจอกับตัวเอง
แตถาจะใหพูดทั้งหมด คิดวาพูดทั้งวันก็คงไมหมดเปนแน� งั้นขอ
ยกแคเหตุการณที่เกิดขึ้นที่ถนนหนาหมูบานละกัน
ถนนหนาหมูบานผม เปนถนน 2 เลนธรรมดาที่รถสวน
ทางกันฝงละเลน ทางเขาหมูบานจะมีสัญลักษณแถบตารางเสน
ทแยงสีเหลืองบนพื้นถนน ภาษาทางการคือพื้นที่ตองหามที่รถไม
ควรวิ่งทับ เพราะมันเปนทางเขา-ออกหนาหมูบาน หรือเขาซอย
ยอย แตแทบทุกครั้งที่มีรถติดไฟแดงอยูหัวถนน เขตหามหยุด
รถสีเหลืองที่อยูหางออกมาไมมากที่ผมตองใชเปนทางเลี้ยวเขา
หมูบาน ผมแทบจะไมเคยเจอรถคันไหนเวนชองไว ใหทางเขาออกหมูบานเลย
ครั้งแรกๆ ที่เจอเหตุการณลักษณะนี้ ก็มีอารมณหงุดหงิด
อยูบาง แตปจจุบันนี้ก็บอกเลยวามันกลายเปนเร�องปกติ ที่เกิด
ขึ้นเปนประจํา จนเราตองปรับอารมณตัวเองไมใหหงุดหงิด และ
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ขับรถสวนมาอยางสนุกสนานราวกับวา มันไมมีปายติดอยู
อยางไรอยางนั้น
นานๆ ทีก็จะมีตํารวจมาตั้งดานจับปรับสักครั้ง
แตพอตํารวจไป รถเดินสวนทางแบบผิดกฎจราจรก็มาอีก
และถึงแมวาจะมีการแก ไขสถานการณจากทางเจาหนาที่
เอาแผงปูนมากัน้ ทางเขาฝง หนึง่ ใหรถไมสามารถเลีย้ วเขามาได แต
ก็จะมีผทู ่ี ไรวนิ ยั จราจรเหลานัน้ สรรหาวิชามารในการสวนเลนเขา
มาใหได ไมวา จะเปนรถจักรยานยนต ทีพ่ ยายามจะใชชอ งทีเ่ หลือ
อยูเ ล็กนอยทีเ่ จาหนาทีป่ ด ไมมดิ ในการแทรกเขามาได หรือแมแต
รถยนตบางคัน ทีเ่ ลือกขับเลยถนนสายนี้ แลวเลีย้ วเขาคอมมูนติ ้ี
มอลล แลวมาเขาถนนจากปากทางเขาของมอลลทเ่ี ช�อมอยูก บั ถนน
อีกทีนงึ ทําใหผมยอมใจเลยจริงๆ กับการกระทําเหลานี้
จนเราเห็นมันเปนเร�องปกติ และเหมือนถูกบังคับใหชินชา
กับมันไปแลว
แลวไอเจาพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย เม�อมีการทําซ้ําๆ บอยๆ
เกิดขึ้น การที่เราเห็นมันซ้ําๆ ทุกวัน ก็มักจะมีคนที่ทําดีมาตลอด
เริ่มคิดวา เฮย ถาเราปฏิบัติตามกฎจราจรอยูตลอด แตสุดทาย
มันก็มีคนแหกกฎอยูดี ถาเราไมทํา คนอ�นก็ทําอยูดี สุดทายก็อาจ
จะเขารวมกับพฤติกรรมเหลานี้ ไปโดยปริยาย
นี่ผมแคยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดจากถนนซอยบานตัว
เองเทานั้นนะ ยังไมรวมเหตุการณระหวางทางอีกมากมาย
มันจึงทําใหเห็นชัดเหลือเกินวา ถาคนไทยมีระเบียบวินัย
จราจรมากกวานี้ ประเทศเราจะมีสังคมที่น�าอยูมากขึ้น เพราะ
วินัยจราจรมันสะทอนถึงวินัยของคนในชาติ คุณภาพของคนใน
ชาติ ลักษณะบุคลิกของคนในชาติ
นี่ก็ใกลจะถึงวันเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลว
จากที่ผมฟงนโยบายของแตละทาน ผมก็คิดวาคนที่จะเขามาเปน
ผูวาฯ คงจะตองหาทางแกปญหาเร�องเหลานี้ดวย
แตจะวาไปเร�องวินัยจราจรไมใชเพียงแคมีกฎหมายหรอก
ผมคิดวาไมมีใครจะมาแก ไขได ถาเราไมเริ่มจากตัวเรา จากจิต
สํานึกของเราเอง….

FB:สรวงมณฑ สิทธิสมาน
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บทความ 5
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ขาว่า “คนเสื้อแดง” กำ�ลังเนื้อหอม
จริงหรือเปล่า?
แรงกระเพื่อมจาก “อุ๊งอิ๊ง” ประกาศชักชวนคนเสื้อ
แดงกลับเพื่อไทย มีการพูดถึงกันมากทีเดียว
เพราะเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง ๕๓ ผ่านไปหลายปี
สำ�หรับเสื้อแดงหลายๆ คนหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิม
อีกแล้ว
บางคนยังภักดีกับ “ทักษิณ”
แต่หลายคนคิดได้ ขอปลีกตัวไปอยู่เงียบๆ
หรือไม่ก็ยืนฝั่งตรงข้ามไปเลย อย่างเช่นเครือข่ายของ
“แรมโบ้ เสกสกล อัตถาวงศ์”
ปฏิกิริยาจากคนเสื้อแดงฝั่งที่กลับใจไม่เอา “ทักษิณ” มี
เหตุผลน่าสนใจครับ
“อานนท์ แสนน่าน” ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน
แห่งประเทศไทย อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง เขียนข้อความ
เกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไว้ดังนี้ครับ
“...๑๙ พฤษภาคม วันคนเสื้อแดงถูกปล่อยทิ้ง หยุดวาท
กรรมเก่าๆ ได้แล้วครับ
อย่าเอาประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไปเลย
สงสารประเทศไทย หยุดทำ�ลายประเทศไทยเสียเถอะ
จำ�คำ�นี้ ได้มั้ยครับ ‘ให้เสื้อแดงไปรวมตัว กันที่ศาลากลาง’
แล้วสรุป สุดท้าย เสื้อแดงไปรวมตัว เผาศาลากลาง ถูกจับ ติด
คุกกันเป็นร้อยคน หนีคดีอีกหลายร้อยคน ใครพูดครับ
แล้ว พ.ร.บ.นิรโทษที่เห็นกัน ว่าเสื้อแดงจะได้ออกจากคุก
กันซะที แต่กลับมีมอื ดี เอาสุดซอย พ่วงเข้าไปเพื่อให้ คนต่างประ
เทศรอดคดีดว้ ย แล้วก็ เละเทะ จนนายกยิง่ ลักษณ์ฯ ต้องยุบสภา
พ.ร.บ.ที่เสื้อแดงจะรอดคุก โดนถอดออก เสื้อแดงในคุก
คงต้องคอตก รับชะตากรรมต่อ เพราะ ‘คนต่างประเทศ’ นัน่ เอง...
คนเสื้อแดงในตอนนั้น สมัยนั้นต้องออกมาหาเงินเยียวยา
กันเอง
#เสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล...”
ประวัติศาสตร์การเมืองจารึกไว้ว่า “ทักษิณ” มีบทบาทสูง
ต่อการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี ๒๕๕๓ และปีก่อนนั้น
มีหลักฐานปรากฏเป็นคลิปข่าวให้เห็นมากมาย
แม้กระทั่งในหมู่แกนนำ�คนเสื้อแดงเองก็ยอมรับว่า เหตุ
การณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี ๒๕๕๓ ส่วนหนึ่งเพราะ

ลึกแต่ไม่ลับใครสั่งเผาเมือง
คำ�สั่งจากแดนไกล
“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ให้ความเห็นไปเมื่อวาน (๑๘ พฤษภาคม)
ว่า เดินมาถึงจุดที่คนเสื้อแดงเนื้อหอมขนาดที่ทุกพรรคการเมืองของ
ฝ่ายประชาธิปไตยเรียกหา คนเสือ้ แดงเนือ้ หอมขนาดทีท่ กุ พรรคการ
เมืองในฝ่ายประชาธิปไตยเห็นว่าเป็นพลังที่มีคุณค่า อยากที่จะชวน
ไปร่วมงานด้วย
แต่ก็มีบางตอน “ณัฐวุฒิ” ยอมรับว่า นปช.มันมีปัญหาเรื่อง
หลักการภายใน
“...เมื่อเหตุการณ์เดินมาถึงวันนี้ องค์กรนำ�ของ นปช.มันมี
ปัญหาเรื่องหลักการภายใน ไม่ดำ�รงสภาพขับเคลื่อนอีกต่อไป แต่ว่า
คนเสื้อแดงต้องไปต่อ การต่อสู้ทางการเมืองต้องไปต่อ ดังนั้นพรรค
การเมืองแต่ละพรรคเมื่อเขาหันมาเห็นพลังนี้ เขาก็อยากที่จะชวน
พลังนี้เข้าไปร่วมแนวทาง ร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งผมคิดว่า
เป็นสิทธิ์ที่ทุกพรรคทำ�ได้...”
นปช.มีปัญหาเรื่องการนำ�มาก่อนเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมือง
มีประเด็นลึกแต่ไม่ลับ จากบทสัมภาษณ์ของ “วีระกานต์ มุสิก
พงศ์” หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมได้ ไม่นาน เป็นการตอกย้ำ�ว่า
มีการแทรกแซงการนำ�การชุมนุม จนนำ�ไปสู่วิกฤตมีผู้คนล้มตาย
“...คืนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีการประชุมกันในตู้คอน
เทนเนอร์ ผมเอามติเจรจากับฝั่งรัฐบาลที่จบว่าจะยุบสภากัน และ
เลือกตั้งวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน ขอให้สลายตัวแล้วไปเลือกตั้ง
กันตอนนั้น ผมก็พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผล ผมรับได้

เงื่อนไขของเราชุมนุมเมื่อ ๑๒ มีนาคม เราขอให้รัฐบาลยุบ
สภา เมื่อต่อรองกันมาจนกระทั่งรัฐบาลบอกว่าเอาล่ะยุบสภา เลือก
ตั้งเดือนพฤศจิกายน ผมก็ถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย
แกนนำ�ที่ไม่เห็นด้วยพูดมากไม่ได้ แต่พดู น้อยๆ ได้ เขามีเงื่อน
ไขปลีกย่อยแถมเข้ามา ซึ่งผมเห็นว่าเงื่อนไขปลีกย่อยที่ว่านั้นไม่คุ้ม
กับสิ่งที่ผมคาดว่าจะเกิดขึ้น
เพราะผมบอกเขาบอกว่าสถานการณ์ที่ผมอ่านทั้งหมดแล้ว
การปราบรุนแรงจะต้องเกิดขึ้น การบาดเจ็บการล้มตายจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเราจะต้องสงวนทุกชีวิตอย่าเสี่ยงเลย หยุดตอนนี้ดีกว่า
ก็เราบรรลุเป้าหมายแล้วนีห่ น่า หยุดเนีย่ เพื่อจะไปหาเสียงเลือกตัง้ กัน
การต่อรองก็มาถึงจุดสำ�คัญ ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น พวกเรา
ประมาณ ๒๐ คนโหวตกัน โหวตกันเดี๋ยวนี้ทุกคน ถ้าจะอยู่ต่อไปก็
อยู่ ถ้าจะหยุดก็หยุด ซึ่งในขณะนั้นผมซาวเสียงมาแล้วสักชั่วโมง
สองชั่วโมง เสียงข้างมากคือรับเงื่อนไขไปเลือกตั้งก็หยุดการชุมนุม
ก็มีคนเสนอบ้างว่าอย่าเพิ่งโหวตเลย ยังมีเวลาอีกเล็กน้อย
เราก็กลับไปคิดทบทวนกันก่อน เพราะที่ประชุมขณะนั้นเวลาสัก ๔
ถึง ๕ ทุ่ม ผมบอกก็ดีเหมือนกันเรื่องใหญ่ เรื่องคอขาดบาดตายของ
คนทุกคน เราก็มาโหวตกันพรุ่งนี้แล้วกัน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม วันนี้
เรากลับไปพักผ่อน แล้วคิดตัดสินใจอนาคตของตนเอง
แต่ผมต้องบอกข้อหนึง่ นะเป็นข้อเท็จจริง ทุกคนยังไม่รมู้ าก่อน
คือถ้ามติออกมาว่าเราจะชุมนุมกันต่อไป ผมเชื่อว่าจะมีคนเจ็บและ
คนตาย ซึ่งผมไม่อาจร่วมรับผิดชอบได้แล้ว ผมขอหยุด
ถ้าโหวตเป็นอย่างนั้นผมขอหยุด และผมจะไม่เข้ามาบนเวที
แต่ผมจะอยู่ข้างล่าง จะเป็นเสื้อแดงธรรมดาอยู่ข้างล่าง ถอดหมวก
แกนนำ�ออก
ก็ปรากฏว่าเราก็พักกัน พอเช้าวันรุ่งขึ้น วันที่ ๑๐ พฤษภาคม
คนที่เคยบอกผมว่าจะโหวตให้ผม เขาเปลี่ยนเสียงกันหมดแล้ว เขา
บอกว่าขอโทษครับท่านประธาน ผมโหวตตามที่ผมเคยบอกกับท่าน
ไม่ได้ ขอโทษด้วย ไม่มคี �ำ อธิบาย มีเวลาจำ�กัด แต่ผมรูว้ า่ อะไรเกิดขึน้
เมื่อเป็นเช่นนั้นผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง แล้วส่งเข้าไปใน
ที่ประชุมในวันที่ ๑๐ ว่า ผมไม่เข้าแล้วนะเพราะผมรู้ว่ามติออกมา
ว่าชุมนุมต่อ แต่ผมเขียนจดหมายเพื่อไปเตือนสติกันอีกรอบหนึ่งว่า
โดยประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาผมเชื่อมัน่ เหลือเกินว่า ปราบรุนแรง เพราะ
ฉะนั้นเราสงวนชีวิตคนไว้เถอะ ไปเลือกตั้งกัน
ผมเปรียบเหตุการณ์ว่าเราเดินกันมานานเหมือนเราขึ้นรถไฟ
สายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ เราบอกผู้ โดยสารมาตลอดทุกสถานีว่า ใคร

ที่มากับเราไปสันตินะ อหิงสานะ เราไม่มีใครพกอาวุธมานะ
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำ�ได้อย่างดีมาโดยตลอด แต่มันมา
ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน เกิดบาดเจ็บล้มตายไป ๒๕ ศพ เราก็เห็น
แล้วว่ามันไม่สันติแล้ว
บัดนี้ที่กำ�ลังพูดมันมาถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ผมพบว่า
มันจะมากขึ้น รถถึงบางซื่อแล้ว เมื่อผมเห็นบางซื่อถึงหัวลำ�โพง
มีระเบิด ผมบอกเลยผมขอหยุดตัวเองไว้ทส่ี ถานีบางซื่อ มีคนเห็น
ด้วยกับผม อดิศร เพียงเกษ บอกผมลงบางซื่อ วิสา คัญทัพ บอก
ผมลงบางซื่อ ก่อแก้วด้วย พวกนี้ ได้พูดไว้ก่อน ผมได้ย้ำ�ด้วย
จดหมายนี้ ไปอีกครั้ง แต่ผมจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าผมจะไม่ขึ้น
เวที เพราะมันจะทำ�ให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน เสีย
ขบวนการต่อสู้ แต่ผมจะอยู่ข้างเวที และจะรับหน้าที่ติดต่อกับ
ทีมรัฐบาลกับแกนนำ�เพื่อให้ ได้พูดจากันต่อจากผม
จุดเปลี่ยนเกิดคืนวันที่ ๙ พฤษภาคม มี โทรศัพท์จากต่าง
ประเทศ คนต่างประเทศอยู่ไกลจากข้อมูล อยู่ไกลจากเหตุการณ์
จริง จะให้ดุลพินิจเท่ากับคนอยู่ในเหตุการณ์คงไม่ได้ ทีนี้คนต่าง
ประเทศต้องรับข้อมูลจากคนในประเทศนี่แหละ สำ�คัญคือคนที่
ให้ข้อมูลคือใคร แล้วให้ข้อมูลไปว่าอย่างไร เอาไว้ ให้เจ้าตัวเขา
พูดเองดีกว่า ให้นกึ ถึงใครก็ได้ทช่ี อบบูๆ๊ มีกลุม่ หนึง่ คิดจะยึดอำ�นาจ
บนเวที แต่ผมฟังแล้วผมขำ� เค้ามีกันประมาณสัก ๒๐ คน ไป
ประชุมกันว่าจะยึดเวที ‘อริสมันต์’ ยังไม่ใช่ตัวเอก แต่ไม่ขึ้นเวที
‘จตุพร’ ติดใจอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะยอมได้ แต่เขา
ไม่ยอม เขาต้องการให้รองสุเทพ (เทือกสุบรรณ) ไปมอบตัวกับ
ดีเอสไอ เขาคิดว่าเมื่อเราสลายเราต้องเดินเข้าสู่กระบวนการกฎ
หมาย หมายความว่าจะถูกดำ�เนินคดีทุกคน...”
ครับ...ฟังตามนี้ หากแกนนำ� นปช.ยอมรับเงื่อนไขจาก
รัฐบาลอภิสิทธิ์ที่จะยุบสภา แล้วไปเลือกตั้งวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ เหตุการณ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ไม่มีการเผาเมือง
ไม่มีการสลายการชุมนุม
แต่เพราะโทรศัพท์จากแดนไกล ทำ�ให้ทุกอย่างกลับกันจาก
หน้ามือเป็นหลังเท้า
วันนี้ “ทักษิณ” ส่ง “อุ๊งอิ๊ง” ขอคะแนนจากคนเสื้อแดง ก็
ลองคิดทบทวนกันดู เป็นอย่างที่ “อานนท์ แสนน่าน” ว่าไว้หรือ
เปล่า
๑๙ พฤษภาคม วันคนเสื้อแดงถูกปล่อยทิ้ง.

วัดพัฒนาตัวอย่าง
วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
สดชื่น รื่นรมย์ หลากหลาย
เป็นวัดวาอารามอยู่รอบราย
สงบเงียบ เรียบง่าย งดงาม

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ทสท.

เ

วัดต้องเป็น เช่นนี้ เศรษฐีป่า
จุดจอดใจกายวาจาภาคสนาม
แขวนชิงช้าแกว่งไกวก็ได้ความ
ฝากศรัทธา แห่งอาราม เอือ้ อารี

ความวัวไม่ทนั หาย ความควายเข้ามาแทรก
โรคซ้ำ�กรรมซัดวิบัติเป็น

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
หมูแพงยังแก้ ไม่ได้ วันนี้ ไข่ไก่ขึ้นราคาแผงละ ๖ บาท
พร้อมๆ กับข่าวโอไมครอนผสมพันธุ์เดลตาทั่วโลก หมูแพงไม่ใช่
ความผิดของรัฐบาลเพราะอหิวาต์หมูสายพันธุ์แอฟริกันระบาด
ทำ�ให้ปริมาณสุกรในฟาร์มลดลง ไข่ไก่แพงเพราะอากาศหนาวไก่
ไม่ยอมไข่ ไวรัสผสมพันธุ์กันก็เป็นเรื่องของไวรัส รัฐบาลไม่ได้ยุ่ง
เกี่ยวด้วย นอกจากนั้นไวรัสโควิดก็ไม่ได้ถือกำ�เนิดขึ้นในประเทศ
ไทย ไทยต้องรับกรรมเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
สรุปตามตรรกะนี้ รัฐบาลไม่มีความผิด ไม่ต้องรับผิดชอบ
ไม่ต้องแก้ ไข หน้าที่สำ�คัญของรัฐบาลก็คือต้องชนะการเลือกตั้ง
ซ่อมได้ทั้งหมด หุยฮาไหมครับไอเดียนี้ ปีขาลผ่านมาได้แค่ ๑๐
วัน เกิดปัญหารุนแรงมากมาย รัฐบาลก็ท�ำ ได้แต่เป็น “เตมีย์ใบ้”
ให้ประชาชนชินชากับปัญหา ชินชากับความทุกข์ นอกจากนั้น
รัฐบาลนีแ้ ละการเมืองทัง้ ระบบทำ�เป็นแต่ “ประชานิยม กูม้ าแจก”
คนกลางคืนก็เพิ่งจะเฮเพราะรับทรัพย์ฟรีๆ ได้คนละ ๕,๐๐๐ บาท
แต่เมื่อเดลตาครอนหรือเดลครอนยังระบาดหนัก ถ้าผลของการ
ผสมพันธุ์ออกมาในรูป “ติดเร็วทำ�ลายรุนแรง” โลกก็จะต้องเสีย
หายมากกว่านี้ ซึ่งก็ส่งผลต่อคนกลางคืนอย่างแน่นอน เพราะ
ถึงรัฐบาลจะอนุญาตให้เปิดเสรีก็ไม่มีคนเที่ยว เพราะต่างก็รักตัว
กลัวตายด้วยกันทั้งสิ้น
หมูแพงให้กินไก่ ไข่แพงให้กินเต้าหู้ แล้วถ้าอาหารทุกอย่าง
แพงหมดจะกินอะไร เก็บหญ้ามาปั่นกินดีไหม วันนี้รัฐบาลใช้วิชา
“สยบปัญหาด้วยความเงียบ” จะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน แล้ว
ถ้าสามกีบร่วมมือกับพวกทำ�ลายชาติต่างๆ ทั้งศาสนาและผลประ
โยชน์ต่างชาติ ระดมผู้คนออกมาขับไล่รัฐบาล อะไรจะเกิดขึ้น
เพราะดูเหมือนจุดสุดทนของประชาชนมาถึงแล้ว
หมูแพง ไข่แพง ยังไม่แพงเท่าหวยแพง วันนีร้ าคาลอตเตอรี่
ใบละ ๘๐ บาทหาซื้อไม่ได้ เพราะมีแต่เลขชุด เลขสวย แผงขาย
ลอตเตอรี่กำ�หนดราคาเองตามใจชอบ เลขชุดสวยๆ ราคาใบละ
๕๐๐ บาทก็ยังมีคนซื้อ ปัญหาลอตเตอรี่แพงเป็นเพราะต้นทุนค่า
ดำ�เนินการสูงมากไม่สามารถลดลงได้
การเมืองไม่ใช่ที่พึ่งพาของประชาชนอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็น
ประชาธิปไตยเต็มใบ ครึ่งใบ หรือเผด็จการ สถาบันกษัตริย์ก็ไม่ใช่
ปัญหาของประชาธิปไตย เพราะปัญหาของประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง
ก็คอื คนไทยไม่รจู้ กั ประชาธิปไตย ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม แล้ว
ยังช่วยกันทำ�ลายประชาธิปไตยด้วยการขายสิทธิ์ขายเสียง
อนาคตของประเทศไทยจะยิ่งเลวร้ายกว่านี้ถ้ายังไม่มีการ
ปฏิรูปการเมือง เรื่องนี้คุณสมชายรับผิดชอบไป ๑๐๐% เพราะ
นอกจากไม่ปฏิรูปแล้วยังทำ�ให้การเมืองเลวลง เพราะยึดสโลแกน
“ลับ ลวง พราง” ปากว่าปราบคอร์รัปชัน แต่ก็อุ้มคนโกง เพราะ
ไม่ต้องการรังแกผู้หญิงโกงชาติ.
ไป่อี้ถุง

ถ้ารัฐบาลอ้างแบบนั้นแล้วไม่รับผิดชอบอะไรเลยก็คงไม่
ต้องมีรฐั บาลครับ เพราะแม้จะเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก เรื่อง
เศรษฐกิจโลก เรื่องโรคระบาด รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบ ทำ�อย่าง
ไรให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ผมเห็นด้วยครับว่า อนาคตหากไม่มีการปฏิรูปการเมือง เรา
จะย่ำ�อยู่อย่างนี้ต่อไป เพราะการเมืองที่ ไม่ โปร่งใส ไม่รับผิดชอบ
อะไรเลย คือบ่อเกิดของความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน.

ลุงไม่ ใช่คนใจร้าย ไม่ ใช่เผด็จการ
แต่ลุงเป็นคนที่มีธรรมาภิบาลไม่เพียงพอ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
วันนีล้ งุ ให้สมั ภาษณ์เชิงน้อยใจว่า “ผมไม่ใช่คนใจร้าย ไม่ใช่
เผด็จการ” ซึง่ ผมก็ยอมรับแต่ขอเพิม่ เติมว่า “ลุงเป็นคนทีม่ ธี รรมา
ภิบาลไม่เพียงพอ” นอกจากนั้นลุงก็เป็นคนไม่ตรงไปตรงมา อ้าง
อิงนักข่าวทหารอาวุโสมาที่อ้างว่า สโลแกนประจำ�ตัวลุงก็คือ “ลับ
ลวง พราง” ซึ่งก็หมายความว่าไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ลุงแสดงออก สิ่ง
ที่ลุงกระทำ� สิ่งที่ลุงพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ นอกจากนั้นลุงยัง
เป็นคนที่เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าคนอื่นๆ
รัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗ ที่ลุงประกาศว่าต้องทำ�เพราะ
ประชาชนทะเลาะกันนั้นเป็น ลับ ลวง พราง เรื่องแรกในฐานะ
บุคคลสาธารณะ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะ
ประชาชนไม่ได้ทะเลาะกัน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาขับไล่
รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน ใช้อำ�นาจเพื่อพวกพ้อง (ออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมให้คนผิดตอนตี ๔) บิ๊กสงค์เป็นคนแรกที่บอกว่าลุง
ตั้งโจทย์ผิด ซึ่งก็ต้องวิสัชนาว่าทำ�ไมลุงต้องตั้งโจทย์ผิด ผมเป็น
ผู้หนึ่งที่เชื่อว่ารัฐประหาร ๒๒ พ.ค.เป็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อช่วย
อดีตนายกฯ เพราะถ้าวันนั้นลุงกำ�นันและประธานวุฒิสภาไม่เอา
อำ�นาจใส่พานให้ลุง เชื่อว่าเส้นทางของนายกฯ หญิงจะแตกต่าง
ไปจากตอนนี้มาก โทษานุโทษต่างๆ ต้องรับก่อนหลบหนีอย่างแน่
นอน อีกเรื่องหนึ่งที่ลุงไม่กระทำ�ก็คือ “แต่งตั้งคณะกรรมการยึด
ทรัพย์ฯ” โดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการรังแกผู้หญิง
วันนี้วันเดียวที่ลุงโอดครวญว่า ผมไม่ได้เป็นคนใจร้าย ไม่
ได้เป็นเผด็จการ ให้เสรีภาพแก่ ผบ.ตร.แต่งตั้งนายตำ�รวจที่หนี
ราชการไปอารักขาอดีตนายกฯ ในต่างประเทศกลับมาเป็นใหญ่
ตามรอยพ่อค้าโจ๊กที่มีแนวโน้มว่าอาจจะได้เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป
ทั้งสองเรื่องนี้ตอกย้ำ�การกระทำ�ของลุงที่เห็นแก่พวกพ้องมากกว่า
ธรรมาภิบาล สตช.เน่าเฟะแต่ลุงประกาศว่า “เพอร์เฟกต์”

มีเรื่องมากมายที่ลุง ลับ ลวง พราง กับประชาชน ให้
ความสำ�คัญกับคนใกล้ชดิ ซึง่ เป็นสาเหตุให้ขบวนการชังชาติเติบโต
เพราะลุงปล่อยปละละเลยคนเลว คนชังชาติ คนโกงชาติ เพื่อ
ให้ประชาชนเกลียดชังแล้วจะได้หันมาเลือกลุงที่ดีกว่าคนเลวพวก
นี้ ลุงลับลวงพรางทุกเรื่อง จนไม่รู้ว่าเรื่องใดทำ�เพื่อประเทศชาติ
และเรื่องใดทำ�เพื่อพวกพ้อง ผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการให้ล้าง
ไพ่ระบบสามลุง เพราะผมไม่ประทับใจผลงานของลุงทีท่ �ำ ให้ความ
ยุติธรรมหายไป เพราะลุงให้ความสำ�คัญกับพวกพ้อง วันนี้คอลัม
นิสต์หลายคนเขียนเรื่อง “คิง แคน ดู โน รอง” เพราะไม่มีใคร
กล้าเขียนเรื่อง “ลุง ทำ�อะไร ก็ไม่ผิด” แต่ทำ�ผิดตั้งแต่ตั้งโจทย์แล้ว
เรียกว่าลุงใช้อะแดปเตอร์ปรับกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ (ผิด
เป็นถูก) มาโดยตลอด พ่อค้าโจ๊กถูกถอดออกจากราชการด้วยข้อ
หาร้ายแรง ลุงบอกว่าประชาชนไม่จ�ำ เป็นต้องรูว้ า่ พ่อค้าโจ๊กมีความ
ผิดอะไร วันดีคนื ดีพอ่ ค้าโจ๊กก็ถกู ฟอกขาว เช่นเดียวกับนายตำ�รวจที่
หนีราชการ เรื่องเหล่านี้ทำ�ให้ลุงสิ้นเครดิต ประชาชนหมดความ
เชื่อถือ ไม่ใช่เพราะลุงเป็นคนร้ายและเป็นเผด็จการ.
เมอร์ลิน
เป็นคำ�ตอบต่อเนื่องจากจดหมายฉบับแรก การแก้ปัญหา
คอร์รัปชัน หรือแม้กระทั่งรัฐประหาร ก็คือการปฏิรูปการเมือง
เพราะถ้าการเมืองมีธรรมาภิบาล นักการเมืองมีจริยธรรม ไม่ โกง
กิน มันก็ไม่มีเงื่อนไขให้กองทัพทำ�รัฐประหาร ถึงทำ�ไปก็อยู่ยาก
เพราะนอกจากไม่มีเหตุผลในการทำ�แล้ว ประชาชนจะยังไม่เอา
ด้วย ก็ฝากไปถึงพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย อย่า
เอาแต่เรียกร้องจากคนอื่น ให้ดูตัวเองก่อน มีอำ�นาจเมื่อไหร่อย่า
โกงเหมือนที่ผ่านมา.

แช่ง

* ใครคิดทรยศชาติ
จงพินาศทุกทางฉิบหาย
ชีวิตมีแต่อันตราย
วอดวายทุกกรรมเนรคุณ
* ใครฉ้อราษฎร์บังหลวง
ปวงเงินทองทุจริตกลับหนุน
ให้ยิ่งก่อบาปสิ้นบุญ
บาปหนักรุนตกนรกลึกดักดาน
* เอ็งไม่เชื่อนรกมีจริง
จักกลิ้งไปสู่สถาน
ที่ ไม่เชื่อนั่นแหละแสนนาน
ทรมานทุกข์ร้อนนิรันดร์ ไป
* ไม่ได้ขู่บอกเตือนไว้ก่อน
เผื่อเอ็งผ่อนบาปหลากไหล
จะได้ ไม่หนักจมลึกไกล
กูจักได้คว้าทันมากระทืบสักทีฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

มื่อวันจันทร์ทผ่ี า่ นมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ประธานพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เปิดตัว นาย
สุพันธุ์ มงคลสุธี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 3 สมัย ที่เพิ่งหมดวาระ และได้
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก และ
ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้า
พรรค ทสท. โดยจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต้อนรับนายสุพันธุ์ว่า ทศท.
ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็น
คนเก่ง เกิดจากการเป็น SMEs ตัวเล็ก ขยายกิจการและ
เติบโตจนสามารถนำ�พาธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
บริษัทมหาชนได้มากถึง 4 บริษัท และไม่มีสัมปทานรัฐมา
ช่วยให้เติบโต มียอดขายหลายหมื่นล้าน และเจริญเติบ
โตขึ้นมาด้วยความสามารถของตนเอง เป็นบุคคลที่มีวิสัย
ทัศน์สูงมองอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในแง่ของ
เทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ เป็น
ที่ยอมรับของคนในประเทศและนานาชาติด้วย
สำ�หรับประวัติ นาย
สุพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2501 อายุ 64
ปี สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาการจัด
การบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ปริญ
ญาโท บริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต City University
of Seattle, สหรัฐอเมริกา
และปริญญาโท คณะรัฐ
ศาสตร์ จุฬาฯ สาขารัฐ
สุพันธุ์ มงคลสุธี
ประศาสนศาสตร์
ประวัตกิ ารทำ�งาน ประธานกรรมการ บริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท
พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำ�กัด, กรรมการบริหาร บจ.มงคลสุธี
โฮลดิ้ง, กรรมการบริหาร บจ.ที.เค.เอส. สยามเพลส แมน
เนจเม้นท์, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.
เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบันส่งไม้ต่อให้บุตร
สาวบริหารธุรกิจแทน
หลังการรัฐประหาร 2557 คสช.แต่งตั้งให้เป็น สมา
ชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ, คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว, คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ, คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ, คณะกรรมการศูนย์อ�ำ นวยการเตรียมความ
พร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, คณะ
กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, คณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึก
ษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19
(ศบค.), กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ, กรรม
การสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ และกรรมการ
ในองค์กรต่างๆ อีกหลายชุด.
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6 เศรษฐกิจ

ตลาดประกันสุขภาพ-โรคร้ายแรงคึก

มอบน้ำ�ดื่ม • นายภูเบศ เพชรกิ่ง หัวหน้า
กลุ่มงานคุมประพฤติ และนายอำ�นาจ ชูแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำ�นักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับมอบน้ำ�ดื่ม
จาก บมจ.วิริยะประกันภัย โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง
กมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา
เป็นผู้แทนบริษัทมอบ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น เนื่องในโอกาสครบรอบ
30 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมกันนี้
นางสาวมณี ไวยภาษ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
คปภ.นครราชสีมา ให้เกียรติร่วมมอบในครั้ง
นี้ ณ สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา.

BLAโชว์เบี้ยรับปีแรกเติบโตทุกช่องทาง

แ

นวโน้มเศรษฐกิจไทยแม้จะเป็นขาขึ้น เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ รวม
ถึงอัตราดอกเบี้ยไทยยังอยู่ในระดับต่ำ� แต่ก็ยังไม่ส่งผลเชิงบวก
ต่อธุรกิจประกันชีวิตในทันที ประกอบกับความไม่แน่นอนของ
ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน สงครามการค้า การเกิดใหม่ของสงคราม
เทคโนโลยี และสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้จ่ายและ
ไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้า
ดังนัน้ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ทศิ ทางและกลยุทธ์การดำ�เนินงาน
ของบริษทั ประกันชีวติ ต้องปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที ซึง่
นายสาระ ล่�ำ ซำ� นายกสมาคมประกันชีวติ ไทย คาดการณ์วา่ ธุรกิจประกัน
ชีวติ ปี 2565 จะมีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 612,000-629,500 ล้านบาท มี
อัตราการเติบโต 0-2.5% และมีอตั ราความคงอยูข่ องกรมธรรม์ประมาณ
82-83% แต่ธรุ กิจประกันชีวติ ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและปัจจัยความ
เสีย่ งทีย่ งั คงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบนั ทีอ่ ยู่ในระดับสูง
ส่งผลให้คา่ ครองชีพสูงขึน้ ทำ�ให้ประชาชนเริม่ ชะลอการใช้จา่ ยมากขึน้

นอกจากนี้แต่ละบริษัทประกันชีวิตยังต้องเผชิญกับกฎหมายใหม่
เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ.2562 ที่จะเริ่มบังคับ
ใช้ ในเดือน มิ.ย.2565 และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน TFRS17 (สัญญาประกันภัย) ที่เริ่มบังคับใช้ ในปี 2567
เป็นต้น สำ�หรับภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในไตรมาสแรกปี 2565
(มกราคม-มีนาคม) มีเบี้ยรับรวมอยู่ที่ 150,427.3 ล้านบาท ลดลง 1.8%
เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2564
“ไตรมาสแรกของปี 2565 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมของสัญญา
เพิ่มเติมประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงมีมูลค่าถึง 27,181.4 ล้านบาท
เติบโตเพิ่มขึ้น 9.5% ซึ่งมาจากการที่ประชาชนเริ่มตระหนักถึงการดูแล
และวางแผนเตรียมความพร้อมสุขภาพมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี” นายสาระกล่าว
ด้าน นายโชน โสภณพนิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ หรือ BLA กล่าวว่า ในไตรมาส
1 ปี 2565 บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับปีแรกจำ�นวน 1,405 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
5% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น บริษทั มีเบีย้ รับปีแรกเติบโตเพิม่ ขึน้ ในทุก
ช่องทาง จากเบีย้ ประกันภัยรับ MRTA ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่องทางธนาคาร และ
การเพิม่ ขึน้ ของเบีย้ ประกันภัยรับปีแรกในช่องทางออนไลน์เป็นหลัก อย่างไร
ก็ตาม เบีย้ รับประกันภัยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยูท่ ่ี 9,071 ล้านบาท
ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เนื่องจากบริษทั มีกรมธรรม์ทค่ี รบ
กำ�หนดชำ�ระเบีย้ ในช่องทางธนาคารในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี้
ขณะที่ นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ หรือ THRE กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส
2/65 ฟื้นตัวจากโควิด หลังกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ
หมดอายุแล้วกว่า 90% ตั้งแต่สิ้นเดือน มี.ค.65 พร้อมทั้งเดินหน้านำ�
บริษัทลูก บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำ�กัด หรือ EMCS เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอ
ขายหุ้น IPO ช่วงไตรมาส 3/65 ตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม มั่นใจ
ผลงานทั้งปี 65 พลิกเป็นบวก
อัดโปรแรง
รายงานข่าวจาก มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ “ชีวติ ดี มีประกัน” ส่ง
ฮี โร่สดุ คุม้ “ประกันภัยรถยนต์ 2+” ในราคาประหยัด ทีม่ าพร้อมความ

คุม้ ครองเทียบเท่าประกันภัยชัน้ 1 ด้วยทุนประกันคุม้ ครองรถยนต์ กรณี
สูญหาย ไฟไหม้ อุบตั เิ หตุรถชนรถซ่อมได้ วงเงินสูงถึง 200,000 บาท โดย
ไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก การันตีเบีย้ พิเศษเพียง 5,999 บาท อัตรา
เบีย้ ประกันใช้ได้ทง้ั รถเก๋งและรถกระบะ สามารถแบ่งชำ�ระแบบสบายๆ
0% นานสูงสุด 10 เดือน ได้ทง้ั บัตรเครดิต หรือเงินสด เพื่อให้คณ
ุ ได้รบั
ประกันภัยทีช่ อบ ในงบที่ใช่ โปรโมชัน่ พิเศษ!! ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป
เช่นเดียวกับไทยประกันชีวติ เดินหน้าขับเคลื่อนสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั ตอบ
โจทย์การเป็นทุกคำ�ตอบของการประกันชีวติ ประกันสุขภาพ และวางแผน
การเงินส่วนบุคคล จับมือ Rise เปิดตัว Exponential Program เฟ้นหา
สตาร์ทอัปจากทัว่ โลก สร้างนวัตกรรมเพื่อมอบคุณค่าและประสบการณ์ทด่ี ี
แบบครบรอบด้านให้กบั ทุกภาคส่วน ทัง้ ลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย พันธมิตร
พร้อมร่วมผลักดันธุรกิจประกันชีวติ ไทยสู่ InsureTech.
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คดีหมายเลขดำาที่ ผบ.๔๕๗๗/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.๔๒๕๖/๒๕๖๑

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

Between
I, Mr.Mark Kieron Joseph Phillips
address 118/4 Pisitkoranee Rd., Patong Sub District, Kathu District, Phuket Province.

Plaintiff

I, Mr.Chairat Nokthawee
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.

Plaintiff's attorneys

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.

ศาลจังหวัดภูเก็ต
ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง คำาบอกกล่าวคำาสั่งอนุญาตให้ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

ระหว่าง

นายมาร์ค คีรอน โจเซฟ ฟิลลิปส์

โจทก์

บริษัทมิวเร็กซ์ จำากัดหรือบริษัทบลู แคนยอน คันทรี่ คลับ จำากัด

จำาเลย

ข้าพเจ้า นายมาร์ค คีรอน โจเซฟ ฟิลลิปส์
อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๘/๔ ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ตำาบลป่าตอง อำาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โจทก์

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ นกทวี
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

ทนายความฝ่ายโจทก์

ข้าพเจ้า บริษัทมิวเร็กซ์ จำากัดหรือบริษัทบลู แคนยอน คันทรี่ คลับ จำากัด
อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๕ หมู่ที่ ๑ ถนนเทพกระษัตรี ตำาบลไม้ขาว อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จำาเลย
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คดีนี้ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำาเลยว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะดำาเนินคดีแบบกลุ่ม และขอใช้สิทธิในการดำาเนินในฐานะตัวแทน "กลุ่มบุคคล" ที่มีสถานะเหมือนกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๒/๑
จำาเลยประกอบธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟแก่ โจทก์และบุคคลทั่วไป โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "บลูแคนยอนคันทรี่คลับ" (Blue Canyon Country Club) ตั้งอยู่เลขที่
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
ดังกล่าวเหมาะแก่การซื้อเพื่อใช้ ในการเล่นกอล์ฟ 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

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:

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำาเลยโดยเจตนาผิดสัญญาและจงใจให้ โจทก์และสมาชิกสโมสรรายอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย ดำาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำาหรับปี ๒๕๖๐ โดยประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นดังนี้

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.
as follows:

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

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
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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.

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.
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๑. ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งใหม่สำาหรับสมาชิกที่ ได้รับแต่งตั้งจากนิติบุคคล 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 อันเป็นการกระทำาที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับสโมสรฯ ข้อ 6 และข้อ 9
เป็นข้อสัญญาที่ ไม่เป็นธรรม ไม่มีผลบังคับต่อสมาชิก เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวจำาเลยจัดทำาขึ้นฝ่ายเดียวและไม่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการ
กระทำาละเมิด โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เสียหายต่อทรัพย์สินและสิทธิของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคลของสโมสรฯ
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การกระทำาดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ ทำาให้ โจทก์ ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำาเลย ดังนี้
๑. ขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการบริหารสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับของจำาเลย ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การโอนสมาชิกภาพ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำาหรับปี ๒๕๖๐ โดยประกาศเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และให้ ใช้เงื่อนไขการโอนสมาชิกภาพ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เหมือนปี ๒๕๕๙ หรือปีก่อนหน้านั้น
๒. ขอให้จำาเลยคืนสภาพสมาชิกภาพที่ถูกระงับชั่วคราวหรือถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากไม่ได้ชำาระค่าธรรมเนียมปี ๒๕๖๐
๓. ขอให้จำาเลยนำาเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สมาชิกได้จ่ายไปตามประกาศที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในปี ๒๕๖๐ เป็นค่าธรรมเนียมในอนาคตที่สมาชิกจะต้องชำาระให้
แก่จำาเลย
๔. ขอให้จำาเลยรับผิดชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๒/๓๗
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จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่า ศาลมีคำาสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ โจทก์ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจำากัดขอบเขตของกลุ่มว่า
เฉพาะสมาชิกสนามกอล์ฟของจำาเลยประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทนิติบุคคล และสมาชิกที่ ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลที่เป็นสมาชิก โดยไม่รวมกลุ่มบุคคลประเภทสมาชิก
กิตติมศักดิ์ สมาชิกพิเศษ และสมาชิกประเภทมีกำาหนดวาระ ตามข้อบังคับ ข้อ 3 (ก) (ข) และ (จ) และนัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย ตรวจพยานหลักฐาน และชี้สองสถานในวันที่ 11
กรกฎาคม 2565
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สมาชิกกลุ่มสามารถออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศคำาบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์
วันสุดท้าย ซึ่งจะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ต่อศาล หากพ้นระยะเวลาแล้วจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากศาล คำาพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุ่ม บุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะร้องขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือร้องสอดเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้ และ
ห้ามไม่ให้สมาชิกกลุ่มที่ ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยื่นฟ้องจำาเลยในเรื่องเดียวกันกับที่ โจทก์ยื่นฟ้อง
สมาชิกกลุ่มที่ ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ ดังนี้ เข้าฟังการพิจารณาคดี ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงว่าโจทก์ ไม่มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้ง
การได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสำาเนาเอกสารในสำานวนความ จัดหาทนายความคนใหม่มาดำาเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม หาก
ปรากฎว่าระหว่างการพิจารณาทนายความฝ่ายโจทก์ ไม่สามารถดำาเนินคดีคมุ้ ครองสิทธิของกลุม่ ได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม หรือทนายความฝ่ายโจทก์ขอถอนตัวจากการดำาเนินคดี
แบบกลุ่ม ร้องขอเข้าแทนที่ โจทก์ คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่ โจทก์ การถอนฟ้อง การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความ การตกลงเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็น
ผู้ชี้ขาด ตรวจและโต้แย้งคำาขอรับชำาระหนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕๖๕

19

20

(นางสาวพร้อมพร พิชญ์ภักดีอนันต์)
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

21

0

เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม 7

โควิดทำ�เด็กจบใหม่‘เตะฝุ่น’อื้อ
ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ค

รับมือเศรษฐกิจผันผวน

งต้องจับตาภาวะเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ ที่ต้องเผชิญ
มรสุมคลื่นลมแรงจากภายนอก ทั้งปัญหาการระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก โดยเฉพาะในจีนและเกาหลี
เหนือ ที่เลือกใช้แนวทางการล็อกดาวน์ ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อ
ระดับการบริโภค การค้าขายของโลก
ขณะเดียวกันทางด้านแผ่นดินยุโรป ปัญหาการเมืองระดับ
ภูมิภาค และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ จึงส่งผลต่อเรื่องระดับราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ชนิดฉุดไม่อยู่ และที่สำ�คัญ เรื่องของพลังงานก็ยังไปกดดัน
เรื่องอัตราเงินเฟ้อ ที่เกิดปัญหาแพงทั้งแผ่นดินไปทั่วโลก
ล่าสุดทางสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในนามสภาพัฒน์ ได้รายงานภาวะ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 พร้อมทั้งแนวโน้มของปี 2565
ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้
1.ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สำ�หรับ
ไตรมาส 1 ของไทยนัน้ สามารถเติบโตได้ 2.2% จำ�แนกเป็น (1)
การบริโภคภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ 3.9% (2) การลงทุนรวมเพิม่ ขึน้
0.8% (3) การอุปโภคภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ 4.6% (4) ปริมาณการ
ส่งออกสินค้าเพิม่ ขึน้ 10.2% (มูลค่าการส่งออก USD เพิม่ 14.6%)
(5) ปริมาณการส่งออกบริการเพิม่ ขึน้ 30.7% (6) สาขาเกษตรเพิม่
ขึน้ 4.1% (7) สาขาอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ 1.9% (8) สาขาการค้า
เพิม่ ขึน้ 2.9% (9) สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารเพิม่ ขึน้
34.1% (10) สาขาขนส่งเพิม่ ขึน้ 4.6% (11) สาขาไฟฟ้าและก๊าซ
เพิม่ ขึน้ 0.2% (12) สาขาก่อสร้างภาคเอกชนลดลง 5.5%
2.ตั ว เลขประมาณการตั ว เลขแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยปี
2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึง่ มีการปรับตัวเลข
ลงเล็กน้อยจากปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ข้างต้น โดยสภาพัฒน์ ได้คาด
การณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ท่ี 2.5-3.5% หรือค่ากลางที่ 3%
ส่วนตัวเลขสำ�คัญอื่นๆ สำ�หรับปี 65 ก็มีการคาดการณ์
ไว้ดังนี้ การบริโภคภาคเอกชน 3.9% การลงทุนภาคเอกชน
3.5% การลงทุนภาครัฐ 3.4% มูลค่าการส่งออก (รูปเงิน USD)
7.3% และเงินเฟ้อ 4.2-5.2%
ทั้งนี้ ได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขณะที่ฐานรายได้ของครัวเรือน
และภาคธุรกิจขยายตัวตามภาคการผลิตอุตสาหกรรมและภาค
การส่งออก การผ่อนปรนมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยยกเลิกมาตรการ Test&Go
ในมุมบวกก็มมี มุ ลบ ทีค่ าดว่าจะเป็นปัญหา คือ 1.ภาระหนี้
สินภาคเอกชนทีอ่ ยู่ในระดับสูงและจะเป็นอุปสรรคต่อการฟืน้ ตัว
ของอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงตลาดแรงงานยังไม่ฟน้ื ตัวเต็ม
ที่ 2.เชือ้ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อาจนำ�ไปสูก่ ารแพร่ระบาด
ระลอกใหม่อกี ครัง้ 3.ความยืดเยือ้ ของสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครนและมาตรการคว่�ำ บาตร 4.แนวโน้ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
อย่างไรก็ดี ยังมีสง่ิ ทีน่ า่ กังวลอีกหลายปัจจัย ทีอ่ าจจะเป็น
ตัวฉุดรัง้ เศรษฐกิจไทยในปีน้ี นัน่ ก็คอื เรื่องของกำ�ลังซือ้ และหนี้
ครัวเรือนทีค่ อ่ นข้างชัดเจนว่า สัดส่วนหนีส้ นิ ของภาคครัวเรือน
ไทยทีม่ มี ากขนาดถึง 90.1% ของจีดพี ี หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 14.58
ล้านล้านบาทนัน้ ยังเป็นโจทย์ ใหญ่ทจ่ี ะต้องเร่งแก้ไข
ขณะเดียวกันเรื่องของเงินเฟ้อ ราคาสินค้าแพง ก็ยงั มาซ้�ำ
เติมกลุม่ คนทีม่ ภี าระหนีส้ นิ อยูแ่ ล้ว โดยระดับเงินเฟ้อทีค่ าดว่าจะ
อยูท่ ่ี 4-5% นับเป็นตัวเลขทีน่ า่ กลัว เพราะเพิม่ สูงกว่าจีดพี ี ซึง่ ก็
หมายความว่า รายได้ของคนไทยและเงินทีค่ นมีอยู่ จะมีมลู ค่าลด
ลง ขณะทีร่ ะดับรายได้อาจจะเติบโตน้อยกว่า สินค้าทีแ่ พงขึน้ ก็จะ
ยิง่ กลายเป็นภาระทีป่ ระชาชนต้องแบกอีก นับเป็นทุกข์สองเด้ง
ดังนั้น แนวทางจากนี้ของรัฐบาลอาจจะต้องมีการผลัก
ดันโครงการร่วมจ่ายอย่างคนละครึ่งให้กลับมาอีกครั้งเพื่อลด
ภาระประชาชน ขณะเดียวกันก็เพิ่มกำ�ลังซื้อไปในตัว แต่เข้าใจ
ว่า โครงการนี้จะต้องใช้งบอย่างเหมาะสม เพราะจะได้ ไม่เป็น
ภาระของประเทศในระยะยาว
ขณะเดียวกันในเรื่องของการส่งออกก็ตอ้ งจับตาดู เพราะ
ขณะนีค้ า่ เงินบาทอ่อนทำ�ให้สง่ ออกได้งา่ ยขึน้ แต่ถา้ เศรษฐกิจโลก
จีนและสหรัฐหยุดชะงัก ก็อาจจะส่งผลต่อภาคการส่งออกได้ อัน
นีภ้ าครัฐจำ�เป็นต้องเพิม่ ตลาดใหม่ๆ ในการส่งออกให้มากขึน้ ด้วย
ส่วนด้านการท่องเที่ยว ตอนนี้ถือว่าไทยได้เปิดประเทศ
อย่างสมบูรณ์แล้ว คงต้องติดตามดูว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมา
เยี่ยนเยือนบ้านเราตามเป้าหมายหรือไม่
ทัง้ หมดก็คอื สิง่ ทีจ่ ะต้องจับตาและบริหารทิศทางเศรษฐกิจ
ไปในเส้นทางทีถ่ กู และไทยน่าจะสามารถรอดจากวิกฤตครัง้ นี้ ไปได้.

ไทยโพสต์ • “แบงก์ชาติ” ชี้พิษ
โควิด-19 กระทบตลาดแรงงาน
เด็กจบใหม่สาหัส ห่วงว่างงาน
ทะยานแตะแสนราย สาขาบริการ
และการค้าอ่วมสุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำ�นัก
งานเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโย
บายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนา
คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
ออกบทความ Youth unemploy
ment : ส่องตลาดแรงงานเด็ก
จบใหม่ยุคโควิด-19 โดยระบุว่า
การว่างงานของเด็กจบใหม่เป็น
ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งที่ มี ม า
แล้วระยะเวลาหนึ่ง และยังถูก
ซ้ำ�เติมด้วยการระบาดของโควิด19 โดยตัวเลขการว่างงานของ
เด็กจบใหม่ หรือการว่างงานของ
กลุ่มเยาวชน (Youth unemploy

ment) ในช่วงอายุ 15-24 ปี มี
จำ � นวนเพิ่ ม ขึ้ น จากภาวะปกติ
เกือบแสนคน สะท้อนถึงปัญหา
ของตลาดแรงงานรุ่นใหม่ ซึ่ง
เป็นกลุ่มสำ�คัญที่จะเป็นแรงงาน
มีฝีมือในระยะข้างหน้า
ทั้งนี้ การว่างงานในกลุ่ม
เด็กจบใหม่ของไทยอยู่ ในระดับ
สูง เนื่องจากตำ�แหน่งงานว่างไม่
สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะ/วุ ฒิ ก าร
ศึ ก ษา/ค่ า นิ ย มของเด็ ก จบใหม่
ขณะที่บางบริษัทขาดแคลนแรง
งานที่ มี ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สะท้อนถึงปัญหา Skill Mismatch
ทั้งในปัจจุบันและอีกอย่างน้อย
ใน 2-3 ปีข้างหน้า รวมทั้งธุรกิจ
มีแนวโน้มปรับกระบวนการทำ�
งาน โดยลดการพึ่งพาการใช้คน
และลงทุ น ในเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล

ผ่

านไตรมาสแรกมาได้แบบร้อนแรง แซงมาหลายๆ ทาง
โค้งแล้ว แถมล่าสุด บมจ.ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC เสิรฟ์
ข่าวดีอกี ระลอก หลังทริสเรทติง้ สถาบันจัดอันดับเครดิต
ความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศจัดอันดับเครดิตองค์กรของ
UAC ในระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” งานนี้ CEO อย่าง
ชัชพล ประสพโชค ได้ออกมาระบุ
ชัดเสียงดัง ว่าเป็นการตอกย้ำ�ความ
เชื่อมั่นต่อนักลงทุน บริษัทเตรียม
เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท
ในไตรมาส 2/2564 นี้ เดินหน้าลงทุน
ในธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ควบคู่
ไปกับการเร่งขยายการตลาดในส่วน
ของธุรกิจเทรดดิ้งไปยังอุตสาหกรรม
อื่นๆ มากขึ้น หวังสร้างมูลค่าให้กับ
รายได้ปีนี้ แตะ 2,000 ล้านบาท
ชัชพล
เพิ่มเริ่มต้นไตรมาส 2 มาไม่นาน
ประสพโชค
แต่ประกาศตัวร้อนแรงขนาดนี้ หวัง
ว่าจะมีข่าวให้เซอร์ ไพรส์กันได้ทั้งปีนะจ๊ะ.
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บริจาค • นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยโพลีคอนส์ หรือ TPOLY
พร้อมด้วยนายประพนธ์ สุขเกษา RMC Business Sales and Solution Director เป็นตัวแทน บริษทั ปูน
ซิเมนต์ ไทย (ท่าหลวง) จำ�กัด ร่วมบริจาคแผ่นพืน้ ปูทางเท้า และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โดยมีนางสมจิตร รอดเพชร ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนวัดผาสุกมณีจกั ร นนทบุรี เป็นผูร้ บั มอบ กิจกรรมดัง
กล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการทำ�ดีไม่มวี นั หยุดของ TPOLY ที่ ได้บริจาคสิง่ ของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่
จำ�เป็นในชีวติ ประจำ�วัน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ ให้กบั หน่วยงานทีต่ อ้ งการรับบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง.

โอดดัชนีต่ำ�สุดรอบ5เดือน

ชี้น้ำ�มันพุ่ง-เงินเฟ้อปัจจัยลบ

เผยSMEน่าห่วงเร่งรัฐดูแล
สาทร • ส.อ.ท.โอดดัชนีกลับมาลด งวด เม.ย. อยู่ที่ 86.2 ต่ำ�สุดใน
รอบ 5 เดือน เผยเอสเอ็มอีน่าห่วง ดัชนีชี้ชัดความเหลื่อมล้ำ�เอื้อราย
ใหญ่สูงรับอานิสงส์ส่งออก จี้รัฐเร่งดูแลทั้งเงิน-หาตลาด
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล เรือน ส่งผลให้ประชาชนระมัด
ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ระวังการใช้จ่าย และอุปสงค์ ใน
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ประเทศชะลอตัวลง วันหยุดใน
ผลสำ�รวจดัชนีความเชื่อมั่นภาค ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำ�ให้การ
อุตสาหกรรมเดือน เม.ย.65 อยู่ ผลิตลดลง
ที่ 86.2 ลดลงจากระดับ 89.2 ใน
ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ
เดือน มี.ค. ต่ำ�สุดรอบ 5 เดือน ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเอส
รวมทั้งดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือน เอ็มอี อยู่ระดับเพียง 60.6 และ
ข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 95.9 ลด ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ มีความ
ลงจาก 99.6 เช่นกัน เนื่องจาก เชื่อมั่นรายใหญ่สูงถึง 110.5 เป็น
ผู้ ป ระกอบการกั ง วลต้ น ทุ น การ ตัวสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำ�ของ
ผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น จากราคา เอสเอ็มอีและขนาดใหญ่ยังห่าง
วัดถุดบิ ราคาพลังงาน ค่าขนส่ง กันมาก เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบ
ขณะที่กำ�ลังซื้อในประเทศชะลอ การขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ทำ�ธุรกิจ
ตัวจากปัญหาเงินเฟ้อ หนี้ครัว ส่งออก ไม่ค่อยได้รับผลกระทบ

เกรียงไกร เธียรนุกุล
แต่ เ อสเอ็ ม อี ที่ ผ่ า นมาประสบ
ปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องสภาพคล่อง
รวมทั้ ง การเข้ า ถึ ง ตลาด
กำ�ลังซื้อประชาชน ส่งผลให้ล้ม
หายตายจากเป็ น จำ � นวนมาก
ส่ ว นที่ ทำ � ธุ ร กิ จ อยู่ ก็ ยั ง ประสบ
ปัญหาอย่างมาก จึงต้องการ
ให้ รั ฐ เข้ า มาเร่ ง แก้ ปั ญ หาช่ ว ย

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดย
เฉพาะการออกแพ็กเกจสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ� ที่ออกแบบให้เข้าถึง
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง รวม
ถึงการขยายตลาดเพิ่มเติมให้ผู้
ประกอบการเอสเอ็มอี
“ดัชนีความเชื่อมั่นยังไม่
ปรับขึ้น เพราะยังมีหลายปัจจัย
ส่งผลกระทบ เช่น สถานการณ์
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ส เชี ย ยูเครน ทวีความรุนแรงขึ้น ส่ง
ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ การค้ า
โลก รวมทั้งกระทบต่อราคาสิน
ค้ า นำ � เ ข้ า ป ร ะ เ ภ ท วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้ากลุ่ม
โลหะ ปัญหาการขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ ที่ ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย
และพื้ น ที่ บ นเรื อ ไม่ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการส่งออกสินค้า
รวมทั้งความล่าช้าของเรือขนส่ง
ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อภาคการ
ส่งออก อีกทั้งปัจจัยค่าเงินบาท
ที่อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี” นาย
เกรียงไกรกล่าว.

คมนาคมทุ่ม1.9พันล.ขยายถนน4เลนบูมใต้

พญาไท • นายสราวุธ ทรงศิวิไล
อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิด
เผยว่า สำ�นักสำ�รวจและออก
แบบได้ ดำ � เนิ น โครงการสำ � รวจ
และออกแบบ ทางหลวงหมาย
เลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย
อ.กะเปอร์-อ.สุขสำ�ราญ จ.ระนอง
ระยะทาง 25.8 กม. งบประมาณ
1,930 ล้านบาท เพื่อขยายเส้น
ทางดังกล่าว จากเดิมมีขนาด 2

ช่องจราจร ให้มีขนาด 4 ช่อง
จราจร โดยคาดว่าเริ่มดำ�เนินการ
ได้ ในปีงบประมาณ 2568 แล้ว
เสร็จในปี 2571 ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้าง 3 ปี
สำ�หรับรูปแบบโครงการได้
ออกแบบรู ป ตั ด ทางหลวงหลาย
รูปแบบแตกต่างกันไปตามสภาพ
ภูมปิ ระเทศ มี 3 ลักษณะ ได้แก่
1.พืน้ ทีร่ าบและลูกเนิน โดยออก

แบบขนาด 4 ช่องจราจร 2.พื้นที่
ผ่านย่านชุมชน ออกแบบ 8
ช่องจราจร 3.ช่วงตัดผ่านพื้นที่
ภูเขาชาคลี รูปตัดทางหลวงจะ
เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร
โดยรู ป แบบจะมี ทั้ ง การขยาย
ทางหลวงเข้ า ไปทางด้ า นภู เ ขา
และการตัดภูเขาเพื่อปรับความ
ลาดชันของถนน รวมถึงปรับแก้
โค้งราบให้มีความปลอดภัย

ทัง้ นี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
จะช่วยยกระดับโครงข่ายทางหลวง
สนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนว
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก
รองรับการเดินทางและภาคขนส่ง
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ รวมทัง้ สอดคล้องกับ
การพัฒนาพื้นที่ จ.ระนอง ตาม
แนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Dorridor : SEC).
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กสิกรไทยจับมือหัวเว่ยหนุนสินเชื่อสีเขียว

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
เปิดเผยว่า ได้จับมือกับหัวเว่ย มุ่งสร้างสังคมสีเขียว รับกระแส
กรีนที่กำ�ลังเติบโต ร่วมกันสนับสนุน Green ecosystem แบบ
ครบวงจร ทั้งผู้รับเหมาติดตั้ง เจ้าของบ้าน และเจ้าของธุรกิจ
ด้วยสินเชื่อสีเขียว หวังให้มบี า้ นติดตัง้ หลังคาโซลาร์เซลล์ 30,000
หลังคาเรือน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 265,000 ตัน
ภายใน 1 ปี พร้อมช่วยลดบิลค่าไฟฟ้าให้ผู้ติดตั้ง

CIMB ออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า CIMB
Thai เปิดตัวผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง “Maxi Flexi ESG”
อายุ 3 ปี อ้างอิงกับดัชนี Citi FlexiBeta ESG USD VT5 เพิ่ม
โอกาสรับผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง 3-6%
ต่อปี คุ้มครองเงินต้น 100% ผลตอบแทนขั้นต่ำ� 0.25-0.75%
ต่อปี เสริมสร้างความมั่งคั่งในทุกสภาวะตลาดอย่างมีธรรมาภิ
บาล กับโอกาสการลงทุนระดับโลกด้วยสกุลเงินดอลลาร์

พาณิชย์เดินหน้าปราบของปลอม

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเดินหน้าป้องกันและปราบ
ปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ทัง้ พืน้ ทีย่ า่ นการค้า ตลาด
ออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า ดึงดูดการลงทุน และ
ป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการใช้
ของปลอมโดยความร่วมมือกับมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่ เพิม่ ช่อง
ทางร้องเรียน หากพบสินค้าละเมิดจำ�หน่ายในแพลตฟอร์มออน
ไลน์ ก็จะนำ�ออกจากระบบทันที พร้อมดำ�เนินการตามกฎหมาย
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CPF ผนึกพันธมิตรรุกตลาดสุขภาพ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ กับ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือกันกุล
และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำ�กัด เพื่อในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทาง ตอบโจทย์ผู้
บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ยกระดับขีดความ
สามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยบน
เวทีตลาดโลก

ต่างชาติและกองทุนเป็นผูซ้ อ้ื ในขณะทีน่ กั ลงทุนทัว่ ไปก็เป็นผูข้ ายหลัก
เหมือนเดิม ส่วนทางโบรกเกอร์แทบไม่มบี ทบาทอะไรเป็นแค่ตวั ประกอบ
เท่านัน้ ทีน่ า่ พิจารณาคือการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในรอบนีด้ ยู งั ฮึก
เฮิมมาก ก็คงจะมีเงินไหลเข้ามามากจึงสามารถซือ้ ได้มาก และเป็นการ
ซือ้ ทีม่ ากกว่าปีกอ่ นทีข่ ายออกไปแล้ว การซือ้ ในระดับกว่า 123,000
ล้านบาทในช่วงเวลาไม่ถึง 6 เดือนนับว่าไม่ธรรมดาเลย ปกติภายใน
1 ปีหากมีการซือ้ มากถึงแสนล้านบาทก็นบั ว่ามากแล้ว นีค่ อื จุดทีค่ วรคิด
พิจารณาให้มากๆ เพราะการทีจ่ ะกล้าเข้ามาซือ้ มากขนาดนี้ ต้องมีความ
เชื่อมัน่ สูงจึงจะทำ�ได้ และการทีจ่ ะเกิดความเชื่อมัน่ ได้มากก็ตอ้ งมีเหตุ
ปัจจัยทีด่ จี ริงๆ จึงจะกล้าตัดสินใจ เมื่อกลับมาดูพน้ื ฐานของไทย จะพบว่า
มีปจั จัยบวกทีท่ �ำ ให้นา่ มัน่ ใจได้จริงๆ ไม่ว่าจะดู
มองเผินๆ จะพบว่าตลาดหุ้นยังผันผวนมาก เพราะดัชนีตลาด จากการส่งออกที่ขยายตัวสูงกว่า 16% และยัง
ยังแกว่งขึ้นลงกว้างถึง 14.86 จุด ก็มีการเล่นกันทั้งในระดับต่ำ�คือ โตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการเปิดประเทศ
ดัชนีติดลบ 7.18 จุด แล้วมาไล่ขึ้นจนดัชนีบวกสูงสุดที่ 7.68 จุด แต่ ที่ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามามากขึ้น ทำ�ให้
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
มาปิดบวก 5.84 จุด ทำ�ให้ดัชนีมาปิดที่ระดับ 1,620.33 จุด ก็ขยับตัว ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วฟื้ น ตั ว ขึ้ น
ห่างจาก 1,600 จุดมากขึ้น การที่ดัชนีวานนี้ยังปิดบวกได้แสดงแนว อย่างมาก แค่ 2 ปัจจัยที่กล่าวมาก็คงทำ�ให้นัก
เรื่อง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
โน้มที่ดี เพราะวันก่อนหน้าดัชนีพุ่งขึ้นแรงบวกไปแล้วกว่า 30 จุด โดย ลงทุนต่างชาติมองออกว่าเศรษฐกิจไทยจะโต
เรียน
ท่านผู้เกี่ยวข้อง
ปกติเมื่อตลาดบวกขึ้นมากก็จะต้องมีการอ่อนตัวลงจากการขายทำ � ได้ดีแค่ไหน ส่วนเรื่องเงินทุนสำ�รองระหว่าง
บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความยินดีที่จะเรียน
กำ�ไรออกมา ซึ่งดูแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะพบว่าวานนี้ (18 ประเทศก็ยังสูงมาก จึงไม่กังวลกับการนำ�เงิน
ให้
ท
า
่
นทราบว่
าบริษทั กำาลังดำาเนินการขอเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั กับสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
พ.ค.65) นักลงทุนทั่วไปได้ขายหุ้นออกมากถึง 4,169.11 ล้านบาท นับ เข้าและออก ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้นักลงทุนต่างชาติ
ส่
ง
เสริ
ม
การประกอบธุ
รกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ว่าเป็นการขายจำ�นวนมากกว่าปกติ แต่การที่ตลาดสามารถปิดบวกได้ เกิดความเชื่อมั่นได้มาก ตลาดก็คงจะยัง Side
ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ก็มาจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง เพราะวานนี้นักลงทุน Way Up ได้ต่อไป ก็ควรเลือกลงทุน
เพื่อประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสารและการดำาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอ
ต่างชาติยังคงทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปอีก 3,496.49 ล้านบาท ในขณะ
ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังคงน่ามอง ในกลุ่ม
เรียนให้ทา่ นทราบว่านับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป บริษทั จะใช้ชอื่ ใหม่ดงั ต่อไปนี้
ที่ทางกองทุนก็ยังคงซื้อตามมาอีก 843.96 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อมองดู อสังหาริมทรัพย์ยังมีการฟื้นตัวมากขึ้น จึงน่า
ชื่อภาษาไทย
บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
แล้วพฤติกรรมการลงทุนวานนี้ เหมือนกับวันก่อนหน้าคือ ทั้งนักลงทุน มองที่ NCH, SPALI และ J กลุ่มขนส่งมั่นใจ
ชื่อภาษาอังกฤษ
KWI Life Insurance Public Company Limited
ม ากว่ า จะมี กำ � ไรสู ง เพราะส่ ง ออกดี
18/5/65 ได้
น่ามองที่ KEX, TTA และ PSL กลุ่ม
1,620.33 พลั ง งานยั ง รั บ ผลบวกจากราคาน้ำ � มั น
ซื้อ
ขาย
สูง จึงน่ามองที่ IRPC, TOP และ ACC
+5.84
ดอลลารสหรัฐ
34.17
34.90
73,889.75 กลุ่มไฟแนนซ์จากตลาดมีวอลุ่มหนา จึง
ยูโร
35.79
36.89
ปอนดสเตอรลิง
42.26
43.74
น่ามองที่ ECL, SAK และ KTC หุ้นราย
เยน (100 เยน)
26.29
27.30
ตัวที่น่ามองมี KBANK, SCC และ NRF
หยวนจีน
4.31
4.46
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
เป็นต้น
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
6,375.38 5,531.43 +843.95
นักลงทุนสถาบัน
ตลาดคงจะผันผวนจากเก็งกำ�ไร
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 5,898.95 6,070.28 -171.33
ซื้อ
ขาย
แต่
ช
่
ว
งที
่ตลาดอ่อนตัวให้มองเป็นจังหวะ
นักลงทุนตางประเทศ 41,235.21 37,738.72 +3,496.49
ทองแทง
29,700 29,800
20,380.21
24,549.32
-4,169.11
นั
ก
ลงทุ
น
รายย
อ
ย
ในการเข้าลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ดีใน
ทองรูปพรรณ
29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
ระยะต่อไป.

ต่างชาติเพิ่มการลงทุน

ตอกย้ำ�เชื่อมั่น

มากขึ้น ดังนั้น เด็กจบใหม่บาง
ส่ ว นจึ ง นิ ย มออกไปประกอบ
อาชีพอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในภาคการค้าและบริการ พบว่า
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 4.6 หมื่น
คนในปี 2562 เป็น 5.6 หมื่น
คนในปี 2564
“การว่ า งงานของเด็ ก จบ
ใหม่นับเป็นปัญหาที่มีความสำ�คัญ
และมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบ
ในระยะยาว โดยเฉพาะการเกิด
ช่ อ งว่ า งของทั ก ษะการทำ � งาน
(skilled gap) หากคนกลุม่ นีว้ า่ งงาน
ยาวนาน 2-3 ปี จะยิ่งส่งผลให้เข้า
สู่ตลาดแรงงานยากขึ้น ประกอบ
กับยังมีกลุ่มเด็กจบใหม่ที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานราว 4-5 แสนคนใน
แต่ละปี ทำ�ให้ตลาดแรงงานใน
อนาคตยิ่งน่ากังวลมากขึ้น”.
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กีฬา 9
เวียดนาม • “มาโน” ยอมรับอินโดนีเซียทีมเวิร์ก
ดี รวมทีมกันมานาน มีระบบที่ดี ไม่มี ใครเด่นเป็น
พิเศษ จุดแข็งของเขาคือการเล่นเป็นทีม และนัก
เตะที่เล่นลีกต่างแดนก็ฝีเท้าดี แต่มั่นใจนักเตะช้าง
ศึกทุกคนหลังจากที่ผ่านเกมแรก เราเล่นได้ตาม
แผน เชื่อว่าเราดีพอที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ได้
การแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม รอบรองชนะ
เลิศ คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ซึ่งจะแข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคมนี้ เวลา
16.00 น. ที่เทียน ตรวง สเตเดียม ล่าสุด เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม
นัม ควง ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชายได้จัดงาน
แถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันของทั้ง 2 ทีม
โดยทีมชาติไทยส่ง มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน
พร้อมกับ วสพล แก้วผลึก เข้าร่วมการแถลงข่าว
ครั้งนี้
มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
กล่าวว่า “มาถึงรอบรองแล้ว มันไม่สำ�คัญว่าเราจะ
เจอกับใคร เพราะว่า 4 ทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมที่ดี
แต่ที่สำ�คัญคือเราเป็นแชมป์กลุ่ม ทำ�ให้เราไม่ต้อง
เดินทางไปไกลเพื่อไปแข่งสนามอื่น และสนามนี้เรา
ได้เล่นมา 4 นัด มันดีสำ�หรับเราที่ ได้อยู่ที่เดิม และ
เล่นได้รอบรองฯ ที่นี่”
“นักเตะของเราเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและ
ทำ�ผลงานได้ดี พวกเขาเป็นอนาคตที่ดีสำ�หรับทีม
ชาติไทย ส่วนสถิติไม่ได้สำ�คัญ เพราะยุคนี้อินโดนี
เซียมีอนาคตที่ดีและแข็งแกร่งมาก หลายคนได้เล่น
ในชุดใหญ่ สำ�หรับทีมชุดนี้มีความเข้าใจกัน เล่นกัน
เป็นทีม มีทัวร์นาเมนต์ ได้เล่น สำ�หรับเรามันเป็น
เกมที่ยากกว่าเกมที่ผ่านๆ มา แต่ว่าเราจะสามารถ
เล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีเหมือนกับรอบแบ่งกลุ่มได้อีก
ครั้งในเกมนี้”

‘มาโน’มั่นใจ‘ช้างศึก’

2

เทนนิสไทยการันตีอีก 4 ทองแดงซีเกมส์

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

นี้สำ�คัญสำ�หรับนักกีฬา”
“ตัวผมได้มอบหมายให้มาคุมซีเกมส์ พอซีเกมส์
จบ ผมก็ต้องโฟกัสทีมชาติชุดใหญ่ ซึ่งเป็นเวลาเดียว
กับ U23 แต่ผมจะดูชุดใหญ่เป็นหลัก”
“มันเป็นเรื่องดีที่มีแฟนบอลเต็มสนาม เป็น
บรรยากาศที่ดีสำ�หรับฟุตบอล แฟนบอลที่นี่ ที่นัม
ดินห์ ประเทศเวียดนาม ทำ�ให้บรรยากาศออกมา
สนุก ส่วนเรื่องการต่อเวลา จุดโทษ ถ้าไปถึงตรง
นั้นก็แปลว่าเกมมันสูสี แต่แน่นอนเราอยากให้จบ
ใน 90 นาที แต่หากต้องยืดเยื้อเราก็พร้อม ส่วน
ความคิดเห็นแฟนบอลอินโดนีเซีย ที่มองว่าทีมยังไม่
ดีเหมือนที่ผ่านมา ผมคิดว่าพวกเขาทำ�ได้ดี และนัก

เตะก็เล่นเป็นทีม แต่ผมมั่นใจในทีมชาติไทย หลัง
จากที่ผ่านเกมแรก เราเล่นได้ตามแผน เชื่อว่าเราดี
พอที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้”
“แน่นอนว่า คูต่ อ่ สูท้ เ่ี ราจะเจอเป็นทีมทีด่ ี หาก
เรายังมีข้อผิดพลาดเราจะถูกลงโทษ แต่เราพยา
ยามปรับปรุงและแก้ ไข ซึ่งเราต้องเรียนรู้ มันเป็น
แบบนี้ การจะทำ�ทีมให้ดกี ต็ อ้ งเรียนรูจ้ ากข้อผิดพลาด
เราต้องเรียนรู้และแก้ ไขทำ�ให้ดีในนัดต่อไป”
สำ � หรั บ ฟุ ต บอลชายที ม ชาติ ไ ทยจะต้ อ งพบ
กับอินโดนีเซีย ที่เทียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 19
พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทาง
TV5 Hd1.

‘พิพัฒน์’ยกย่องฮี โร่นักบิด‘ก้อง’สมเกียรติ

เวียดนาม • การแข่งขันฟุตซอลชาย
กีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 31 นัดที่ 3 ทีมชาติ
อินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทย เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา
13.00 น. ณ ฮานัม ยิมเนเซียม
ประเทศเวียดนาม โดยไทยเตะไปแล้ว
2 เกมชนะรวด ส่วนอินโดนีเซียแข่ง
ไปแล้ว 3 เกม ชนะ 2 เสมอ 1
เกมนี้ คาร์ลอส เซซาร์ ส่ง
อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ, รณชัย จูงวงษ์

ฟุตซอลไทยเจ๊าอินโดนีเซีย1-1
เจอเวียดนามต้องชนะได้ทอง

สุข, มูฮัมหมัด อุซมานมูซา, คทาวุธ หาญคำ�ภา
(GK) และพีรพัฒน์ แก้ววิลัย เป็น 5 คนแรก
ครึ่งแรกเป็นไทยที่ครองเกมได้เหนือกว่า
และมีโอกาสหลายครัง้ แต่ยงั เจาะอัลบกีร์ ผูร้ กั ษา
ประตูอนิ โดนีเซียไม่เข้า ทำ�ให้สกอร์ยงั คงอยูท่ ่ี 0-0
เริ่มครึ่งหลัง นาที 23 นักเตะอินโดนีเซีย
สกัดพลาดไปชนเสา เด้งมาเข้าทาง อภิวัฒน์
แจ่มเจริญ แปเข้าไปให้ ไทยนำ�ก่อน 1-0
แต่ในนาทีเดียวกัน อินโดนีเซียมาได้ประตู
ตีเสมออย่างรวดเร็วจากจังหวะวอลเลย์จอ่ ๆ ของ
อาเดรียนซยาห์ ให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 1-1
ช่วงเวลาทีเ่ หลือไม่มปี ระตูเพิม่ เติม จบเกมไทย
เสมอกับอินโดนีเซีย 1-1 ทำ�ให้ไทยแข่ง 3 นัดมี 7
แต้ม ส่วนอินโดนีเซียแข่งครบ 4 นัดแล้ว มี 8 แต้ม
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตซอลชายทีมชาติ
ไทยจะพบกับเวียดนาม ที่ฮานัม ยิมเนเซียม
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD30

1

ดีพอที่จะเข้าถึงรอบชิง
“อินโดนีเซียชุดนี้รวมตัวกันมานาน พวกเขา
เข้าใจกัน เล่นบอลหนัก มีเกมรุกที่ดุดัน วางแผนดี
มีระบบที่ดี ไม่มีใครเด่นเป็นพิเศษ จุดแข็งของเขา
คือการเล่นเป็นทีม”
“ในส่วนนักเตะลูกครึ่งหลายๆ คน และคน
ที่เล่นในต่างประเทศก็มีส่วนทำ�ให้ทีมมีความแตก
ต่าง อย่างอินโดนีเซียก็มีอัสนาวี แบ็กขวาที่เล่นใน
ลีกเอเชีย เป็นนักเตะที่ดี และก็ติดโทษแบนในเกม
นี้ เขาสร้างความแตกต่างได้ ของเราก็เช่นกัน ทั้ง
เบน เดวิส นักเตะคนอื่นที่เล่นในลีกต่างแดน ทำ�ให้
เกิดการพัฒนา เพราะลีกต่างประเทศแข็งแกร่งได้
ประสบการณ์มากมาย ทำ�ให้เกิดสมดุลมากขึ้น ตรง

จากการเสมอกับอินโดนีเซีย 1-1 ในเกม
นี้ ทำ�ให้ฟตุ ซอลชายทีมชาติไทยลุน้ ชิงเหรียญทอง
นัดสุดท้ายกับเจ้าภาพเวียดนาม โดย “บิก๊ สุ” สุ
ทิน บัวตูม ผจก.ทีม กล่าวว่า “สำ�หรับเกมวันนี้
เราเสมอกับอินโดนีเซีย 1-1 ในช่วงท้ายเกมเรา
ต้องรัดกุม เพราะทุกทีมต่างก็ยงั อยู่ในเส้นทางลุน้
เหรียญทอง”
“ผลเสมอเราไม่ ได้เสียหายเรื่องคะแนน
ในช่วงท้ายเกมทีมอินโดนีเซียก็ไม่เดินบีบขึ้นมา
ตามแท็กติกเราก็ต้องการพื้นที่ด้านบนด้วย จึง
พยายามดึงให้เขาบีบขึ้นมา แต่เขาก็ไม่ขึ้น แต่
ถ้าผลีผลามบุกแล้วเสียประตู เราก็จบเลย รูป
เกมเราบุกได้ดี นักกีฬาทุกคนพยายามบุกตลอด
แต่เมื่อมันไม่ได้ก็ต้องรัดกุม”
“เรายังมีแมตช์เจอเวียดนาม ซึ่งเป็นนัด
สุดท้าย เราต้องใช้ความสามารถเราเองเอาชนะ
เพื่อเหรียญทอง ส่วนเวียดนามเองก็หวังชนะ
เราเหมือนกัน”.

กรุงเทพฯ • “รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา” ยกย่อง มากที่ ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปสร้างชื่อเสียงในระ
“ก้อง-สมเกียรติ” ฮี โร่! ของคนไทย หลังสร้างผล ดับโลก ขอขอบคุณไทยฮอนด้าและแรงสนับสนุน
งานประวัติศาสตร์ระดับโลก คว้าโพเดียมในศึกโม จากแฟนชาวไทยที่ทำ�ให้ผมมีกำ�ลังใจ จนสามารถ
โตจีพี
นำ�ความสำ�เร็จครั้งนี้กลับมาสู่แฟนๆ ชาวไทยได้”
ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราช
“เป้าหมายต่อไปตั้งใจจะทำ�ผลงานให้ดีที่สุด
ดำ�เนิน เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา นาย ในฐานะคนไทย และขอโฟกัสกับการแข่งขันโมโตทู
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่วนการขึ้นโมโตจีพียังไม่คิด ขอสู้กับนักบิดกลุ่มโม
การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแสดงความยินดีกับ โตทูให้เต็มที่ เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้”
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ฮี โร่นกั บิดไทยจากโครงการ สมเกียรติเผย
“ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” โดยมี นายทนุเกียรติ
สำ�หรับ “ก้อง” สมเกียรติ มีกำ�หนดการ
จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย แข่งขันในศึกโมโตทู สนามต่อไปวันที่ 27-29 พฤษ
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ดร.อารักษ์ พรประภา ภาคมนี้ ในรายการอิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ที่มูเจลโล
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า เซอร์กิต ประเทศอิตาลีต่อไป.
แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด และนาย
ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ผู้อำ�นวย
การสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต ได้เดินทางมาต้อนรับ
นักบิดไทย และเข้าพบรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา เพื่อสานต่อแนวทางในการ
พัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย
ด้วย
นายพิพัฒน์ ได้กล่าวชื่นชม
ในความสามารถหลังสร้างชื่อเสียง
ให้ กั บ ประเทศไทยด้ ว ยการคว้ า
3 โพเดียมในศึกจักรยานยนต์ทาง นักบิดประวัติศาสตร์ • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ
เรียบชิงแชมป์ โลกรุ่นโมโตทู โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม
ได้กล่าวให้กำ�ลังใจ และกล่าว รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
ในนามรัฐบาลพร้อมให้การสนับ ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮอนด้า
สนุ น นั ก กี ฬ าไทยอย่ า งสุ ด ความ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ผอ.สนาม
ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ร่วมต้อนรับ “ก้อง” สมเกียรติ
สามารถ
ขณะที่ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักแข่งประวัติศาสตร์ของไทย ที่คว้าโพเดียมจักรยานยนต์ทาง
จันทรา เปิดเผยว่า “รู้สึกภูมิใจ เรียบชิงแชมป์ โลก รุ่นโมโตทู ณ ที่ทำ�การกระทรวง

ฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ วันธรรมดา 1,190 บาท วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 1,790 บาท หลัง 10.30 น. 1,650 บาท พิเศษสุดๆ เล่น
ต่ออีก 9 หลุม จ่ายแค่ 500 บาท (รวมกรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ)
รวมถึงห้องพักราคาพิเศษ 999 บาท พัก 2 ท่าน ราคานี้ ไม่รวม
อาหารเช้า จองเวลาโทร. 06-1555-8995..••..สนามกอล์ฟแหลม
ฉบังฯ จัดโปรโมชั่นตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 กรีนฟี วัน
ธรรมดา ท่านละ 2,219 บาท, วันหยุด หลัง 11.00 น. 2,754
บาท, สปอร์ตเดย์ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ท่านละ 1,900 บาท
(รวมกรีนฟี-แคดดี้ และรถกอล์ฟ) นอกจากนี้ยังมี โปรฯ ออกรอบ
พร้อมที่พัก 1 วัน 1 คืน วันธรรมดา 3,549 บาท/ท่าน วันหยุด
3,749 บาท/ท่าน (รวมกรีนฟี-แคดดี้-รถกอล์ฟ) พร้อมอาหารเช้า)
ราคานี้สำ�หรับนักกอล์ฟคนไทยและต่างชาติพำ�นักไทยเท่านั้น นัก
กอล์ฟสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-2222-3031 หรือ 08-22223032..••		

มหกรรมกีฬาแห่งชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซีเกมส์
ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ในส่วนของกีฬากอล์ฟ “บิ๊กรัง”
รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย
หวังกวาดทั้ง 4 เหรียญทอง ตอนนี้ ได้มาแล้ว 1 เหรียญทอง จาก
บุคคลหญิง ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ ที่ทำ�สกอร์รวม 3 วัน ที่เฮ
รอน เลก กอล์ฟ คอร์ส เข้ามา 14 อันเดอร์พาร์ 202 ส่วนบุคคล
ชาย วีระวิทย์ นาคประชา คว้าเหรียญทองแดงมาครอง สำ�หรับ
ในประเภททีมเล่นกันในรูปแบบแมตช์เพลย์ ตอนนี้ผ่านเข้าไปถึง
พัตเตอร์หยก
รอบชิงชนะเลิศเจอมาเลเซียทัง้ ชายและหญิง ป่านนีค้ งทราบผล
utaphao1818@gmail.com
กันแล้วว่าจบที่ 3 เหรียญทองหรือเปล่า..••..สัปดาห์
นี้ สดมภ์ แก้วกาญจนา มืออันดับ 116 ของโลก ได้
สิทธิ์ลงเล่นกอล์ฟเมเจอร์รายการแรกในชีวิตในศึก
พีจีเอ แชมเปียนชิพ ที่ สนามเซาเธิร์น ฮิลส์ คันทรี
คลับ ในรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น
ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ยังได้สิทธิ์เล่นเมเจอร์อีก
รายการอย่าง ดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ หรือ บริติช
โอเพ่น จากการคว้าแชมป์สิงคโปร์ โอเพ่น ในช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา อันดับแรกก็ขอให้ผ่านเข้ารอบไปก่อน
จากนั้นค่อยไปลุ้นผลงานดีในสองวันสุดท้าย..••..
ยินดีด้วยกับ “โปรซูม” วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง
นักกอล์ฟวัย 25 ปี จากจังหวัดพะเยา เจ้าของรางวัล
นักกอล์ฟทำ�เงินสูงสุด ไทยแลนด์พจี เี อทัวร์ ออเดอร์
ผลิตลูกเทนนิส • มร.มาซาโนริ โคบายาชิ กรรมการบริหาร บริษัท โย
ออฟ เมอริต เมื่อปี 2018 ที่ ได้รับการสนับสนุน
เน็กซ์เทคนิคไฟเบอร์ จำ�กัด, นายกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์ ผู้บริหาร โยเน็กซ์
จาก บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด ผู้นำ�ธุรกิจนวัตกรรม
ประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด บริษัท โยเน็กซ์นิคเทคนิคไฟเบอร์ จำ�กัด และลง
การเกษตรของไทย เด็กคนนี้นิสัยดี คงได้เห็นประสบ
นามบันทึกข้อตกลงดำ�เนินการผลิตลูกเทนนิสที่ ได้มาตรฐานระดับโลก โดย
ความสำ�เร็จในเวทีระดับโลกเร็ววันนี้..••..สนามยู
มีผู้บริหาร บริษัท ฟาร์อีสต์สเปเชียลลิตี้ จำ�กัด รวมถึงอดีตนักเทนนิสทีม
นิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท นครปฐม จัดโปรโม
ชาติไทย ดนัย อุดมโชค เดี่ยวมืออันดับ 77 ของโลกร่วมงาน เมื่อวันที่ 17
ชั่นดีๆ ยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 แพ็กเกจ กรีน พ.ค.2565 ที่ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา จ.ชลบุรี
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เวียดนาม • การแข่งขันเทนนิสกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่สนามฮานา
กา บั๊ก นิงห์ ณ เมืองบั๊ก นิงห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565 ใน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ
สาวไทยวัย 19 ปี มือ 703 ของโลก เจ้าของเหรียญทองแดง หญิง
เดี่ยวซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ใช้ความเฉียบขาด พลิกชนะ “เต็ง 3” อัลดิ
ลา ซูตเจียดี จากอินโดนีเซีย วัย 27 ปี มือ 404 ของโลก ดีกรี
เหรียญทอง หญิงเดี่ยวซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ขาดลอย 2-0 เซต 6-1,
6-0 โดยอัญชิสาเข้ารอบรองฯ พบ “เต็ง 1” ชาเนลล์ ฟาน เหวียน
(เวียดนาม) ที่ชนะ เจไนลา โรส ปรุลลา (ฟิลิปปินส์) 6-1, 6-2 และ
อีกหนึ่งความหวังของกองเชียร์ ไทย “ลักส์” ลักษิกา คำ�ขำ� นักหวด
วัย 28 ปี มือวาง 4 ของรายการ มือ 450 ของโลก ทะยานสู่รอบ
รองฯ ประเภทหญิงเดี่ยวได้เช่นกัน หลังชนะเบียทริซ กุมุลยา จาก
อินโดนีเซีย วัย 31 ปี มือ 847 ของโลก 2-0 เซต 6-4, 6-2 โดยลักษิ
กาจะตัดเชือกกับ อเล็กซานดรา เอลา (มือวาง 2-ฟิลิปปินส์) ที่ชนะ โจ
ลีน ซอว์ (มาเลเซีย) 6-2, 6-0 นอกจากนี้เทนนิสไทยยังคว้าชัยได้จาก
ประเภทคู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ โดย ปรัชญา อิสโร กับ พัชรินทร์
ชีพชาญเดช คูม่ อื วาง 3 ชนะ อาชาด อิมาม มารุฟ และเจสซี พริสกา รอม
ไพรส์ (อินโดนีเซีย) ได้ 2-0 เซต 6-1, 6-1 ผ่านเข้ารอบรองฯ ได้เช่นเดียว
กับคู่ของ กษิดิศ สำ�เร็จ และลักษิกา คำ�ขำ� คู่มือวาง 4 ที่ชนะ เล คว็อก
คานห์ และซิลลา โฟดอร์ (เวียดนาม) 2-0 เซต 6-1, 6-2 จากการผ่าน
เข้ารอบรองฯ ของนักเทนนิสไทยทั้งหมดในวันนี้ การันตีว่าไทยจะได้
เหรียญแล้วอย่างน้อย 4 เหรียญทองแดง เนื่องจากไม่มีการชิงอันดับ 3
โดยก่อนหน้านี้ทีมเทนนิสไทยคว้ามาแล้ว 2 เหรียญทองจากทีมชายและ
ทีมหญิง
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‘จุฑาธิป’ ลั่นสู้เต็มที่เพื่อเหรียญทองของไทย

เวียดนาม • ความเคลื่อนไหวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทย
ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮัวบินห์ ประเทศเวียดนาม ล่าสุด เมื่อ
วันที่ 18 พ.ค. “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท ผู้จัดการทีม และหัวหน้าผู้
ฝึกสอนจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทย พร้อมด้วย นายลี เสี่ยว เล่อ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวจีน ได้ ให้นักปั่นทั้งชายและหญิงออกไปฝึกซ้อมเส้น
ทางแข่งขันจริงในเมืองฮัวบินห์ โดย “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ เปิดเผยว่า ทีม
จักรยานถนนเดินทางมาถึงเมืองฮัวบินห์ช่วงก่อนเที่ยง วันที่ 17 พ.ค.ที่
ผ่านมา ทันทีที่มาถึงก็ได้ ให้รถบัสที่รับมาจากสนามบินฮานอยพาไปดูเส้น
ทางแข่งขันรายการโรดเรซ เมื่อกลับถึงที่พักนักกีฬาและสตาฟฟ์ โค้ชก็
เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรากฏว่าผลเป็นลบทุก
คน จากนั้นนักกีฬาได้พักผ่อนราว 2 ชั่วโมง เวลา 16.00 น. โค้ชลี เสี่ยว
เล่อ ผู้ฝึกสอนชาวจีน ให้นักกีฬาออกไปปั่นเส้นทางแข่งขันจริง เป็นการ
ปั่นเบาๆ เพื่อจำ�ว่าสภาพเส้นทางเป็นอย่างไร นักกีฬาก็รับทราบข้อมูล
ทั้งหมดแล้วว่าเส้นทางแข่งขันมีจุดสำ�คัญตรงไหน และต้องทำ�อย่างไร
บ้าง ส่วน “ผู้กองบีซ” ร้อยเอกหญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นสาวทีมชาติ
ไทย เปิดเผยว่า ตนเองมี โปรแกรมลงแข่งขันรายการแรกคือ ไครทีเรียม
หญิง ในวันที่ 19 พฤษภาคม และรายการที่ 2 โรดเรซทีมหญิง ในวันที่
22 พ.ค. ตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนความ
หวังในการคว้าเหรียญทองนั้น ตนเองก็จะพยายามทำ�ให้เต็มที่ ไม่กดดัน
ตัวเอง จะทำ�ให้ดีที่สุด
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ชบาแก้วล้างตาฟิลิปปินส์ 3-0 ลิ่วชิงชนะเลิศ

เวียดนาม • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ สนาม
กัม ฟา การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 รอบรอง
ชนะเลิศ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในฐานะแชมป์กลุ่มบี พบกับทีมชาติ
ฟิลิปปินส์ รองแชมป์กลุ่มเอ โดยคู่นี้พบกันครั้งล่าสุดในฟุตบอลหญิงชิง
แชมป์เอเชียที่อินเดีย ไทยแพ้ ไป 0-1 เกมนี้ มิโยะ โอกะโมโตะ ใช้ ธนี
กานต์ แดงดา เล่นกองหน้าคู่กับ กัญญาณัฐ เชษฐบุตร พร้อมด้วย ศิลา
วรรณ อินต๊ะมี ด้านฟิลิปปินส์นำ�มาโดยบรรดานักเตะลูกครึ่งอย่าง คาร์
ลีจ์ เบนเนตต์, ซารินา อิซาเบล โบลเดน และทาห์ ไน อันนิส กัปตันทีม
เริ่มเกมมา 21 นาที จากจังหวะบอลขลุกขลิกในเขตโทษ และเป็น ศิลา
วรรณ อินต๊ะมี ที่หลอกยิงจังหวะแรก ก่อนยิงด้วยขวาเบียดเสาเข้าไป
ให้ ไทยนำ�ก่อน 1-0, เริ่มครึ่งหลังมาแค่นาทีกว่า บอลยาวลอยมาถึง ธนี
กานต์ แดงดา กลับตัวยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ ไทยนำ�ห่างฟิลิปปินส์เป็น 2-0
ก่อนจบเกมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ไทยได้ประตูหนีห่างเป็น 3-0 จาก
พลอยชมพู สมนึก จากชัยชนะครั้งนี้ทำ�ให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือเมียนมา ที่จะ
แข่งขันกันที่สนามกัม ฟา สเตเดียม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา
19.00 น. รายชื่อ 11 ตัวจริง : วราภรณ์ บุญสิงห์ (GK), กาญจนาพร แสน
คุณ, อิรวดี มาคริส, พรพิรุณ พิลาวัน, ศิลาวรรณ อินต๊ะมี (C), นิภาวรรณ
ปัญโญสุข, วารุณี เพ็ชรวิเศษ, สุนิสา สร้างไธสง, กัญญาณัฐ เชษฐบุตร,
อรพินท์ แหวนเงิน, ธนีกานต์ แดงดา.

คล็อปป์บอกเป็นไปไม่ได้แต่ยังมี โอกาส

เซาแธมป์ตัน • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือ
หงส์แดงจัดอันดับของลิเวอร์พลู ทีจ่ ะคว้าแชมป์
พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ว่า “ไม่น่าเป็นไปได้ แต่
ยังมี โอกาสเป็นไปได้” หลังทีมที่กำ�ลังลุ้น 4
แชมป์ ในซีซั่นเดียวกันบุกไปชนะเซาแธมป์
ตัน 2-1 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา
ลิเวอร์พลู เฉือนชนะเชลซีในการดวลลูก
โทษทีจ่ ดุ โทษในแมตช์ชงิ ชนะเลิศเอฟเอคัพ และ
เพียง 3 วันหลังจากนั้น เจอร์เกน คล็อปป์
เสี่ยงอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนผู้เล่นถึง 9 คน ใน
เกมเยือนเซนต์แมรีส์ของเซาแธมป์ตัน
แม้จะเป็นทีมสำ�รอง แต่ก็เป็นลิเวอร์
พูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเจ้าบ้านขึน้ นำ�ไปก่อน
จาก นาธาน เรดมอนส์ แต่หงส์แดงก็ได้ 2
ประตูคืนจาก ทาคูมิ มินามิโนะ และโจเอล
มาติป
พลพรรคหงส์แดงมีคะแนนตามหลัง
“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี ทีมจ่าฝูงของ
พรีเมียร์ลีกอยู่เพียง 1 คะแนน และทั้ง 2 ทีม
ต่างเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงทีมละ
1 นัดเท่านั้น
ความได้เปรียบยังคงอยูท่ ่ี แมนเชสเตอร์
ซิตี ถ้าพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะเหนือ แอส
ตัน วิลลา ในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่เอทิฮัด
สเตเดียม ในเมืองแมนเชสเตอร์ แชมป์ก็จะ
เป็นของพวกเขา
เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือลิเวอร์พูลบอก
ว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี จะ
เสียแต้มในเกมเจอกับวิลลา แต่ลิเวอร์พูลก็
ยังมี โอกาสที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่
2 ในรอบ 3 ปี หากพวกเขาเปิดแอนฟิลด์เอา
ชนะวูล์ฟส์ และซิตีไม่ชนะในแมตช์สุดท้าย
“แน่นอนว่ามันไม่นา่ เป็นไปได้ เนื่องจาก
แมนเชสเตอร์ ซิตี ได้เล่นในบ้านกับ แอส
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ตัดสินนัดสุดท้าย • อลีสซง เบ็กเกอร์ (ขวาสุด) ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลฉลองชัยชนะเหนือ
เซาแธมป์ตัน 2-1 ที่เซนต์แมรีส์ สเตเดียม ในเซาแธมป์ตัน ทำ�ให้การตัดแชมป์พรีเมียร์ลีก
ฤดูกาลนี้ ได้ลุ้นถึงนัดสุดท้าย โดยลิเวอร์พูลตามหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี เพียง 1 คะแนน
ตัน วิลลา ซึ่งมีเกมตกค้างในวันพฤหัสบดี
ด้วย มันยังเป็นไปได้ ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ยังมี
โอกาสเป็นไปได้ นั่นก็เพียงพอแล้ว” คล็อปป์
กล่าว
“มันจะเป็นแมตช์ ในบ้านเกมสุดท้าย
ของฤดูกาลของพวกเรา ซึ่งบรรยากาศมันจะ
สุดยอดมาก และเราจะใช้ประโยชน์จากตรง
นั้น”
“แน่นอนว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ ฟุต
บอลเป็นเกมที่ยากในบางครั้ง โอกาสเดียวที่
เหลือของพวกเราคือต้องคว้าชัยชนะให้ ได้ ใน
เกมคืนนี้ ตอนนี้พวกเราสามารถจบงานนั้น
ได้แล้ว พวกเราไม่เคยยอมแพ้
เกมนี้คล็อปป์เปลี่ยนผู้เล่นถึง 9 คน

จากแมตช์ชิงเอฟเอคัพ ซาดิโอ มาเน, หลุยส์
ดิอาซ, แอนดรูว์ โรเบิรต์ สัน, ติอาโก อัลกันตา
รา และเทรนต์ อเล็กซานเดอร์ อาร์ โนลด์ ได้
พัก ขณะที่ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และเวอร์จิล
ฟาน ไดจ์ค ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เวมบลีย์
“พวกเราคงจะมีปญ
ั หามากในวันนีห้ าก
ส่งผู้เล่นที่ต้องเล่น 120 นาที ในแมตช์เมื่อวัน
เสาร์ลงสนามทั้งหมด” คล็อปป์กล่าว “เป็น
เกมที่ยอดเยี่ยม เราเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งที่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นถึง 9 คน”
“มันได้ผล ถ้ามันไม่ได้ผลมันจะเป็น
ความรับผิดชอบของผม 100 เปอร์เซ็นต์ เด็กๆ
ควรจะภูมิใจในตัวเอง” กุนซือหงส์แดงกล่าว
ในที่สุด.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้
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อบรมครู-สอนแบบActive Learningนร.กว่า2แสน

อาชีวะเรียนฟรีพุ่ง
เด็กสนใจ3.6พันคน
จากเป้
า
หมาย5พั
น
รมว.ศธ.พบครูอตั ราจ้างทำ�งานจัดซือ้ ให้รร.
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เผยอบรมครูสอน
แบบ Active Learning แล้วกว่า 2 แสนคน
ยันการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในแผน
ปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง
การให้ ศธ.ถอดบทเรียนการศึกษาและการปฏิรูป

สมุทรปราการ • “ตรีนุช” ย่องตรวจ รร.วัด
นิยมยาตรา พบปัญหาครูอัตราจ้างทำ�งาน
ธุรการ กังวลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ชี้เป็นงานที่ ไม่ถนัดอาจเกิดข้อผิดพลาด
ได้จนทำ�ให้เกิดความเสียหาย
ที่ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.
ศธ.) กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2565 ว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียน
สองวันแรกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งปฏิบัติการตามมาตรการ
ความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด
ไม่ ว่ า จะเป็ น การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม
การล้างมือ คัดกรองวัดไข้ สวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ย้ำ�กับ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งคือ การเติมทักษะ
ให้แก่นักเรียนในเรื่องการอ่านออก เขียนได้
และคิดเลขเป็นสำ�หรับกลุ่มเด็กประถมศึกษา
เพราะสถานการณ์ โควิด-19 ทำ�ให้เราต้อง
เรียน Online มากว่า 2 ปี ส่งผลให้เกิดภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนจะต้อง
วัดศักยภาพเด็กแต่ละคนว่าขาดทักษะด้าน
ใดบ้าง และจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเติมทักษะเหล่า
นั้นที่ขาดหายไป
นางสาวตรี นุ ช กล่ า วต่ อ ว่ า สำ � หรั บ

การศึกษาล่าช้าว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฯ ได้เน้นย้ำ�เรื่อง
การพัฒนาครูและนำ�ไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
Active Learning เพื่อที่จะพัฒนาเด็กของเราให้
ทันกับโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งขณะนี้ ศธ.ได้พัฒนา
ครูเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูป
แบบ Active Learning แล้วกว่า 2 แสนคน แต่ตน
ก็ได้มีการย้ำ�ให้มีการอบรมครูให้มากขึ้น อีกทั้ง

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนวัดนิยมยาตรานั้นพบว่า โรงเรียน
แห่ ง นี้ เ ป็ น โรงเรี ย นขยายโอกาส สอน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ซึ่งโรงเรียนบริหารจัดการการเปิดภาค
เรียนแบบ On site 100% และปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่าง

กสศ.ชวนส่งเสริมโอกาสเรียนรู้เยาวชนขาดแคลน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญ
ชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน
มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วย
เสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
สำ�หรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชน
นอกระบบการศึ ก ษา
และแรงงานนอกระบบ
ยื่นข้อเสนอโครงการ
“ส่งเสริมโอกาสทางการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
เยาวชนและแรงงาน
นอกระบบ ปี 2565”
เพื่ อ รั บ การสนั บ สนุ น
ทุนจาก กสศ. โดยผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสนุนทุนได้
ตั้งแต่วันนี้–31 พฤษภาคม 2565 และสมัครผ่านระบบออนไลน์
(www.eef.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 17–31 พฤษภาคม 2565 ภายใน
เวลา 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2079-5475 กด 3 หรืออีเมล community@eef.or.th

ม.หอการค้าชวนศึกษาหลักสูตรธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

“สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชวนผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ ที่ปรับรูปแบบเนื้อหายุค
ใหม่ในชื่อ “สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม” สร้างบัณฑิตนัก
พัฒนาที่เก่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้พร้อมเข้าเติมเต็ม
ความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ตลอดจนการเป็น
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัป ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
และสาขาวิชาการเงิน
และการลงทุ น รวม
ถึงสาขาวิชาอื่นๆ จาก
ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย หอการ
ค้ า ไทย ได้ แ ก่ สาขา
วิชาการตลาด, สาขา
วิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ, สาขา
วิชาการจัดการ, สาขา
วิชาการจัดการโลจิสติกส์,
สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ เกม
และอี ส ปอร์ ต , สาขา
วิ ช าการประกอบการ
ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยนวั ต
กรรม, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และหลักสูตร
ปริญญาโท อีกหลากหลายหลักสูตร สอบถาม โทร.0-26976767 ในเวลาทำ�การ 09.00-16.00 น. https://www.utcc.ac.th
Facebook page : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC (https://
www.facebook.com/utccsmart/) หรือ LINE @UTCC

เรายังมี โรงเรียนที่ประสบความสำ�เร็จเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active
Learning ด้วย ซึ่งตนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
นำ�มาเป็นต้นแบบ รวมถึงเรื่องการประเมินครูรูป
แบบใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องการปฏิรูปการ
ศึกษาถือเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนปฏิบัติการของทุก
หน่วยงานในสังกัดของ ศธ.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Active Learning

คือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้
นำ�ไปปฏิบัติเพื่อแก้ ไขปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต อีกทั้ง Active Learning ยัง
มีการกำ�หนดไว้ ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2560-2574 ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องดำ�เนินการให้สอดคล้องกัน.

เคร่งครัด นอกจากนี้ที่สำ�คัญตนได้พูดคุย
และสอบถามปัญหาภาระงานครูว่าอยากให้
ช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง ซึ่งครูที่ โรงเรียนแห่ง
นี้จำ�นวนหนึ่งเป็นครูอัตราจ้างทำ�งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานคลังและพัสดุ ซึ่งครู
มีความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง เพราะเป็นงานที่ ไม่ถนัดอาจเกิดข้อผิด

สมุทรปราการ • “ครูเหน่ง” ปลื้ม โครงการ
อาชีวะอยู่ประจำ� เรียนฟรี มีอาชีพ ดีเกินคาด
ระยะแรกพบเด็ ก สนใจเข้ า ร่ ว มโครงการถึ ง
3.6 พันคน จากเป้าหมาย 5 พันคน
เสวนานวัตกรรมเซลล์ • บริษัท เมดีซ
ที่วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัด
กรุ๊ป จำ�กัด ผู้นำ�ด้านสถาบันฝากเก็บ
ฉะเชิ
ง
เทรา
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
เซลล์แบบครบวงจรในประเทศไทย
ว่
า
การกระทรวงศึ
กษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้น
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ติดตามโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการ
พร้อมรางวัลการันตีคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตและพัฒนากำ�ลังคน
ระดับโลก นำ�โดยนายแพทย์วีรพล
ของประเทศ หรืออาชีวะอยู่ประจำ� เรียนฟรี มี
เขมะรังสรรค์ ผู้ก่อตั้งและประธาน
อาชีพ พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า พล.อ.ประยุทธ์
กรรมการบริหาร ทีมผู้บริหาร และ
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
แขกผู้มีเกียรติคนสำ�คัญ ร่วมถ่าย
กระทรวงกลาโหม ให้ความสำ�คัญกับการลด
ภาพในงานเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ
ความเหลื่อมล้ำ�และเน้นย้ำ�จะต้องไม่ทิ้งใคร
“BIOlongevity: ชีวิตยืนยาว 120 ปี
ไว้ ข้ า งหลั ง โดยเฉพาะกลุ่ ม เด็ ก ด้ อ ยโอกาส
ที่เป็นจริงได้” เพื่อแบ่งปันองค์ความ
ทางการศึกษา โดยในส่วนของสำ�นักงานคณะ
รู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม
กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น ศธ.ได้
มอบให้ทำ�โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการ
เซลล์ต่างๆ ของมนุษย์ สู่เป้าหมายการ
ศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตและพัฒนากำ�ลังคน
สร้างชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี
ของประเทศ หรืออาชีวะอยู่ประจำ� เรียนฟรี มี
งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
อาชีพ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้กลับเข้ามาเรียน
ณ โกลฟิช สาทร กรุงเทพฯ.
ในระบบ โดย สอศ.จัดเตรียมสถานที่ในวิทยาลัย
พลาดจนทำ�ให้เกิดความเสียหายต่ออาชีพ ที่มีความพร้อมเพื่อนำ�ร่องโครงการดังกล่าว
สำ � หรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2565 เป็ น ปี แ รก
การงานได้ ดังนั้นจึงต้องการให้กระทรวง ของโครงการ โดยนำ�ร่องในวิทยาลัยที่มีความ
ศึกษาธิการ (ศธ.) จัดหาตำ�แหน่งครูธุรการที่ พร้อมจำ�นวน 88 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะรับเด็ก
มีความรู้เฉพาะทางมาทำ�หน้าที่ดังกล่าว เพื่อ ยากจน ด้อยโอกาส เข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ให้งานพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ตนจะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยที่เด็กไม่ต้อง
รับเรื่องนี้ ไปพิจารณาทบทวนต่อไป ซึ่งเข้าใจ เสียค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารให้ฟรี นอกจากนี้
ปัญหาครูในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี
สอศ.ยังได้ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่หางานให้

รางวัลพิเศษ Sigma XI จากจิกทะเลแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

เยาวชน 3 คนที่ ได้รับรางวัล Sigma Xi

กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
ด้วย สามารถรองรับเด็กเข้าสู่ โครงการได้กว่า
5,000 คน โดยระยะแรกพบว่ามีเด็กสนใจเข้า
ร่วมโครงการถึง 3,600 คน ถือว่าเป็นการตอบ
รั บ ในเกณฑ์ ที่ ดี เพราะมี เ ด็ ก เข้ า โครงการถึ ง
ประมาณร้อยละ 70 แต่ปีนี้ก็ยังจะเปิดรับสมัคร
เด็กเข้าโครงการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
นี้ และจากการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพ
บางปะกง พบว่าวิทยาลัยมีความพร้อม เพราะ
อยู่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
และมีผู้ประกอบการภาคเอกชนจำ�นวนมากที่
สามารถเข้ามาช่วยเหลือการจัดการศึกษาได้
นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า สำ�หรับการ
ขยายผลโครงการในปี ก ารศึ ก ษาหน้ า ได้ ม อบ
หมายให้ สอศ.ติดตามและประชาสัมพันธ์ ใน
โรงเรียน เพื่อแนะนำ�ให้น้องๆ ที่สนใจเข้ามา
เรียน สร้างงาน สร้างอาชีพในระหว่างเรียนต่อ
ไป ทั้งนี้ ได้มอบให้หน่วยงานหลักรวบรวมข้อมูล
และนำ�เสนอโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณที่
จะพัฒนาอาคารสถานที่ และเงินอุดหนุนรายหัว
เพื่อที่จะนำ�มาดำ�เนินโครงการรองรับเด็กเข้ามา
เรียนในปีต่อๆ ไปด้วย ทั้งนี้ ได้กำ�ชับ สอศ.ด้วย
ว่านอกเหนือจากการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้ผู้เรียนแล้ว ความปลอดภัยในสถานศึกษาก็
เป็นเรื่องสำ�คัญ เพราะเด็กมาจากหลากหลายที่
เข้ามาอยู่ร่วมกัน ดังนั้นต้องดูแลความปลอดภัย
อย่างระมัดระวัง รอบคอบและใกล้ชิด เพราะ
ผู้ปกครองได้ ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมา
เรียนกับเราแล้ว.

ทีม Sawasdee-AMP ที่คิดค้นชุดตรวจโควิดหรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่
อาจมี ในอนาคต

‘จิกทะเล’และ‘ชุดตรวจโควิดไทย’
ผลงานเด็กไทยดังไกลในเวที‘ISEF2022’จากอเมริกา

เ

ยาวชนไทย 16 ทีม 35 คน ที่เข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้ง
ที่ 24 (Young Scientist ompetition, YSC
2022) และจากค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2564 (Thai Young Scientist Festival,
TYSF 2022) ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ Regeneron
International Science and Engineering Fair
(Regeneron ISEF) 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 713 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแอตแลนตา มลรัฐ
จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มี โครงงานเข้าร่วม
ประกวด 1,410 ผลงาน จากนักเรียน 1,750 คน จาก
63 ประเทศ และมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
Special Award จากผลงานคิดค้นชุดตรวจโควิด แบบเป็นสี ของ
สำ�หรับปีนี้เยาวชนไทย 15 คน จาก 7 ทีม เยาวชนทีมไทยแลนด์
ทีม Sawasdee-AMP
โดยสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) และพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนงบ
การทำ�ประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ� การศึกษา และ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ในการพัฒนานวัตกรรม
ประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อนำ�ไปใช้งานจริงได้
ได้ร่วมกันส่งคณะเยาวชนไทยเข้าร่วมการประกวด
นวัตกรรมชิ้นนี้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายในการ
ด้าน นายกุลพัชร ชนานำ� นักเรียนชั้นมัธยม
โครงงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
ซ่อมแซมป่าชายเลนในบริเวณที่คนเข้าไปซ่อมแซม ศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าทีม Sawasdee-AMP โรงเรียน
หรือ ISEF 2022 โดยในรอบการประกวดรางวัลพิเศษ ชนานำ� นางสาวปกิตตา เกรียงเกษม และนายคุณัชญ์ ไม่ถึง ด้วยการใช้วิธีลอยวัสดุปลูกผ่านรากของพืชที่ มหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า พวกเรา
(Special Award) มีทีมเยาวชนไทยคว้า 2 รางวัลพิเศษ คงทอง จากโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ โดยมี มีความหนาแน่นโดยอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ได้พัฒนานวัตกรรมต้นแบบชุดตรวจโรคเชิงสีสำ�หรับ
ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูสาขาวิชาเคมี โรงเรียน แรงของคลื่น ลม และน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง ซึ่งการใช้นวัตกรรม การตรวจโรคที่เกิดจากทั้งไวรัส แบคทีเรีย พาราไซต์
(Special Award) ประกอบด้วย
รางวัลจาก Sigma Xi, The Scientific Research มหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม และ ดร.วันเสด็จ ชิ้นนี้ ในการฟื้นฟูป่าชายเลนจะสามารถช่วยในการ โดยการรวม pH-sensitive dye เพื่อให้ ใช้งานได้ โดย
Honor Society สมาคมการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ เจริญรัมย์ จากไบโอเทค สวทช. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ฟื้นฟูได้ ในปริมาณที่มากกว่าวิธีการปลูกแบบทั่วไปใน ง่าย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการอุบัติขึ้นของโรค
ที่สุดในโลก จากผลงาน “โครงงานการพัฒนานวัตกรรม โครงงานดังกล่าวได้รับรางวัลที่ 1 สาขาการพัฒนา ระยะเวลาที่เท่ากัน อีกทั้งยังสามารถแก้ ไขปัญหาทาง โควิด-19 เพื่อให้การตรวจโรคเข้าถึงง่ายสำ�หรับทุก
ซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำ� สุขภาพระดับโลก จาก USAID หรือองค์การพัฒนา สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เล็ก คน ในราคาที่ ไม่แพง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงเทียบ
เลียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล” ผู้พัฒนา เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
หรือใหญ่ เช่น พืชในป่าชายเลนสามารถลดทอนแรง เท่าวิธีมาตรฐานที่ใช้กันในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการที่ทุก
นายจิ ร พนธ์ เส็ ง หนองเเบน นั ก เรี ย นชั้ น ของคลื่นได้ ส่งผลให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งของคลื่น คนเข้าถึงได้ง่ายนี้ ก็จะทำ�ให้การตรวจโรค เฝ้าระวัง
ได้แก่ นายจิรพนธ์ เส็งหนองเเบน และนายฐิติพงศ์
หลานเดช จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช มัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าทีม จากโรงเรียนวิทยา หรือแม้แต่แสมขาวที่เป็นพืชตัวอย่างที่เลือกมาใช้ ใน การแพร่กระจายของโรคทำ�ได้เร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น
วิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีนายขุนทอง คล้ายทอง เป็น ศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี กล่าวว่า การศึกษา ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารเคมี นอกจากนี้ต้นแบบชุดตรวจของพวกเราก็สามารถนำ�
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา สำ�หรับผลงานนวัตกรรมวัสดุปลูกลอยน้ำ�เลียนแบบ ตกค้างในป่าชายเลนได้อีกด้วย
ไปประยุกต์ ใช้ ในการตรวจโรคอื่นๆ ได้ด้วยการเปลี่ยน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเป็นผลงานการวิจัยที่มีการ ลักษณะโครงสร้างของผลจิกทะเล สร้างขึ้นเพื่อแก้
นอกจากนี้ นวัตกรรมชิ้นนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ องค์ประกอบเพียงแค่ 1 ชนิด ทำ�ให้ง่ายต่อการตรวจ
ปัญหาการลดลงของป่าชายเลน ซึ่งส่งผลกระทบเป็น ช่วยฟื้นฟูแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของมนุษย์ ไม่ว่าจะ โรคที่อาจอุบัติใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย
บูรณาการวิทยาการจากหลากหลายสาขายอดเยี่ยม
อีกหนึ่งผลงานรางวัลพิเศษ (Special Award) วงกว้างในหลายๆ ด้าน เนื่องจากป่าชายเลนเป็น เป็นจากการฟื้นฟูแหล่งทำ�ประมง การเพาะพันธุ์สัตว์
ทั้ ง นี้ จะมี ก ารประกาศรางวั ล เพิ่ ม เติ ม คื อ
ได้แก่ “โครงงานการพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิง แหล่งพลังงาน อาหาร ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ น้ำ� การศึกษา และการท่องเที่ยว ทำ�ให้เกิดความ รางวัล Grand Award ซึ่งเป็นรางวัลหลักของเวที
สีชนิดใหม่สำ�หรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA ตามธรรมชาติ รวมถึงเป็นแนวป้องกันฝั่งทะเลจาก ยั่งยืน โดยชุมชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมชิ้นนี้ ได้ ‘ISEF2022’ ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. เวลาประมาณ
เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตอย่างครอบคลุม การกัดเซาะพังทลาย กำ�บังคลื่น ลม กระแสน้ำ�และ ง่าย เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าวผลิตจากวัสดุเหลือ 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งคณะเยาวชน
(Sawasdee-AMP)” ผู้ พั ฒ นาได้ แ ก่ นายกุ ล พั ช ร พายุ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำ�คัญของมนุษย์จาก ใช้ทางการเกษตรที่หาได้ง่าย ทำ�ให้มีราคาถูก และ ไทยมีหวังได้ลุ้นรางวัลดังกล่าวด้วย.
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บันเทิง 11

‘นุ๊ก-ปาย’ประกาศลดสถานะคู่จิ้น

1

รับภาพหลุดสาวมาหาถึงบ้านเป็นเรื่องจริง

น

าทีนี้หนึ่งในข่าวบันเทิงที่เรียกได้ว่า
ทำ�เอาแฟนคลับช็อกไปตามๆ กันก็
คือ ข่าวของคู่จิ้น นุ๊ก-ธนดล ศิริแวว
และปาย-ฉัตรนภา เขียวขำ� ที่ล่าสุดประกาศลด
สถานะคู่จิ้นลงเหลือเพียงความเป็นเพื่อนกัน โดย
ทั้งคู่พร้อมกับผู้ ใหญ่ในค่ายได้ ไลฟ์เปิดใจถึงกรณี
ดังกล่าว พร้อมกับชี้แจงเรื่องภาพหลุดของผู้
หญิงที่บ้านนุ๊ก ธนดล
ปายเผย
ว่า “จริงๆ เราสอง
คนคุยกันอยู่แล้ว
เป็นการตัดสินใจ
ร่วมกันทั้งสองคน นุ๊ก
และปาย เราสองคน
ได้ปรึกษากันแล้ว แต่
ในส่วนของปาย การ
พัฒนาความสัมพันธ์
ของเรามาตั้งแต่ 2-3 ปี
ที่ผ่านมา ปายอาจจะ
เคยทดลองเปิดใจในการ
คุยกับนุ๊กไปแล้ว แต่
ในที่สุดแล้ว ปายคิดว่า
ความสัมพันธ์ ในการ
เป็นเพื่อนมันดีที่สุด จะ
ลดสถานะคู่จิ้นลง เรื่อง
งานเราจะไปทุกพื้นที่
เหมือนเดิม เรามีงานตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าเลย
ส่วนฟีดแบ็กที่ตามมา เราทั้งสองคนทำ�ใจไว้แล้ว
ว่ามันต้องมีฟีดแบ็กกลับมาแน่นอน
ที่ผ่านมาสำ�หรับปายตั้งแต่ 1 ปี 2 ปี 3 ปี
ปายให้นิยามนุ๊ก ธนดล คือ “เฟื่อน” คือเพื่อนที่
แสนดีของปาย ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบันนี้ นุ๊ก

ก็ยังเป็นเพื่อนที่รู้ ใจปายเสมอ มองตาก็รู้ ใจกัน ตบ
บ่าก็รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ไม่ว่าจะทุกข์จะสุข ไม่ว่า
เราจะเจอเรื่องร้ายมากแค่ไหน ยังมีนุ๊ก ธนดล ที่
ยืนเคียงข้างปายเสมอ คำ�ว่าฮี โร่ก็ยังจะมอบให้
นุ๊กเสมอ เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจาก
ใจของปาย เพราะตั้งแต่ก้าวเดิน
แรกๆ นุ๊กก็คือฮี โร่ในการสอน
ปาย ฝึกปายให้เรียนรู้ ไม่ว่า
ปายจะจับไมค์สั่นแค่ไหน นุ๊ก
ธนดล ก็ยังยืนอยู่ข้างๆ ปาย
คอยช่วยเหลือผลักดันตั้งแต่
วันแรกจนถึงวันนี้ นุ๊ก ธน
ดล ก็ยังเป็นฮี โร่ของปาย
เสมอ”
ด้านนุ๊กเผยว่า
“จริงๆ เราเคยคุยกัน
หลายรอบแล้ว เรื่องที่
เราจะรักกันได้ ไหม เราจะ
เป็นแฟนกันได้ ไหม แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งสอง
ฝ่าย ไลฟ์สไตล์ของปายจะ
ไปอีกทางหนึ่ง ส่วนไลฟ์
สไตล์ของนุ๊กก็เป็นไปอีกทาง
หนึ่ง วันนี้เราก็จะออกมา
พูดว่าเราเป็นเพื่อนกัน ต่อ
จากนี้เรื่องงาน พวกเราก็จะ
ยังเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหน เป็นเพื่อน
เป็นเฟื่อน เป็นคู่บุญทุกๆ อย่าง เรื่องคิวงานที่
ค้างอยู่ เราก็จะไปหาพี่ๆ เอฟซีทุกๆ ที่ ทุกจังหวัด
เหมือนเดิมเลย ก็จะไปงานด้วยกัน แต่พวกเรา
สองคนก็เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้จัด หรืองานมีตติ้ง
ทุกๆ งาน ถ้าเกิดมันกระทบมาก พี่ๆ ก็เข้ามาคุย

• เปิดฉากละครฟอร์มยักษ์
“ใต้หล้า” ช่องวัน 31 ทั้งที พระเอก
หนุ่มฝีมือเฉียบ “ต่อ-ธนภพ ลีรัตน
ขจร” จัดเต็มตามใบสั่ง ผู้กำ�กับ สันต์
ศรีแก้วหล่อ ได้สุดทุกอารมณ์ เรียก
ว่าทุกโหมดที่หนุ่มต่อระเบิดออกมา
โดยเฉพาะซีนมรสุมชีวิตที่ถาโถมใส่หนุ่มต่อแบบไม่
ยั้ง พลังการแสดงคือทัชใจคนดูแน่นอน เตรียมพบ
กับละครที่จะมอบความหวังในชีวิตให้กับคุณ ที่เต็ม
ไปด้วยเรื่องราวครอบครัว ความรัก และคุณธรรม
“ใต้หล้า” เสนอเป็นตอนแรก วันพฤหัสบดีที่ 19
พฤษภาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่องวัน 31
• กลายเป็นแดดดี้สุดหล่อขวัญใจสาวๆ ไป
แล้ว สำ�หรับ “มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำ�พล” ในละคร
น้ำ�ดีสะท้อนสังคมเรื่อง “มามี้ที่รัก” ค่ายมาสเตอร์วัน
แต่ลา่ สุดแม้จะเป็นชายอบอุน่ แต่กต็ อ้ งกินเกาเหลากัน
ชามโตกับหนุม่ “บอมบ์-ธนิน มนูญศิลป์” ทีเ่ ปิดศึกชิง
นาง “มาร์ก-้ี ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวฒ
ั น์” กันแบบ
ไม่ตอ้ งไว้หน้า ดุเดือดถึงขัน้ ลงไม้ลงมือกันทีเดียว ห้าม
พลาด ศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง
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กับพี่สิงห์เลย เข้ามาคุยกับ
บริษัทเลยครับ
ต่อจากนี้นิยามความ
สัมพันธ์ที่เราจะใช้ก็คือ เราจะ
ใช้คำ�ว่าเพื่อนเต็มตัว เพื่อน
แบบเต็มตัวยังไง
พี่ๆ เอฟซีน่าจะจำ�
ได้แหละว่าสตอรี
พวกเราเดินกันมายัง
ไง ตั้งแต่แรกพวก
เราเป็นยังไง มันจะ
เป็นสตอรีของพวก
เรา เพื่อนเหมือนเดิม
แต่เป็นเพื่อนที่รักกัน
มากขึ้น เป็นเพื่อนกัน
แบบเต็มร้อยเลย นุ๊ก
ก็ยังหยอกปายได้
เหมือนเดิม ตั้งแต่ขึ้น
เวทีแรกๆ เราก็หยอก
กันแบบนี้อยู่แล้ว
หยอกได้เสมอ หยอก
ได้เหมือนเดิม ถึงแม้
จะเป็นคู่จิ้น จะเป็นเฟื่อน เป็นเพื่อน ทุกสถานะ
เราก็จะมีงานร่วมกันเหมือนเดิม ปกติเลย งานต่อ
จากนี้ในอนาคต หรืองานที่เราสร้างไว้ หนัง เพลง
อีกเยอะแยะมากมายเลยครับ หรือไม่แน่ต่อจากนี้
พี่สิงห์อาจจะทำ�หนังอีกหลายๆ เรื่องที่เป็นตัวตน
ของปายและของนุ๊ก รอชมด้วยครับ
ก็อยากจะบอกพี่ๆ เอฟซีทุกคน ถึงแม้เรา
จะลดสถานะการจิ้นลง เราจะมาเป็นเพื่อนกัน ใน
อนาคตนุ๊กอาจจะมีแฟน ปายอาจจะมีแฟนแฟน
เอฟซีไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่มีใครคนไหนแน่นอน

• แจ้งเกิดจากการ
เป็นศิลปินหมอลำ�มาดทะเล้น
สำ�หรับ “เน็ค นฤพล” แต่ล่า
สุดหนุ่มเน็คได้แสดงภาพยนตร์
ครั้งแรกในชีวิตเรื่อง “บั้งไฟ
สไลเด้อ” ทำ�เอาเจ้าตัวตื่นเต้น
สุดๆ ถึงแม้จะมีบทบาทไม่มาก แต่ก็ดีใจเพราะได้พา
พ่อกับแม่เข้าโรงหนังเป็นครั้งแรกในชีวิต ส่วนแฟนๆ
คนไหนที่ตั้งตารอคอยผลงานเพลงใหม่ สิ้นเดือนนี้
หนุ่มเน็คคอนเฟิร์มว่าจะปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้ฟัง
กันอย่างแน่นอน!
• ปล่อยของอย่างต่อเนื่องสำ�หรับ Only
Monday วงเครื่องดนตรี 3 ชิน้ ทีป่ ระกอบด้วย ธีร-์ ทีป
กร คำ�สุรยี ,์ โปรด-วริศ สาระเขตต์ และ เฟรม-คฑาวุธ
ขำ�ทอง จากค่าย GeneLab ในเครือ GMM Grammy
เจ้าของเพลงฮิต ได้แต่นกึ ถึง และไม่คดิ จะลืม ล่าสุด
ปล่อยซิงเกิลใหม่ “ทิง้ ไป” มาตอกย้�ำ ฝีไม้ลายมือทาง
ดนตรีอกี ครัง้ กับดนตรีแนวอัลเทอเนทีฟผสมโอลด์สคูล
ร็อกกวนๆ ชวนโยก พร้อมชมเรื่องราวอลหม่านในมิวสิก
วิดีโอเพลง “ทิง้ ไป” ได้แล้วทีย่ ทู บู แชนเนล Gene Lab.

มักเกิ้ล

โหนไป-เหนื่อยไป..แต่คุ้ม!

วั

ที่จะมาทำ�ให้มิตรภาพของเรามันสูญหายไป
นุ๊กกับปายในชาตินี้ ชีวิตนี้ ไม่มีทิ้งกันแน่นอน
ต่างคนต่างไปมีครอบครัว เราก็ไม่มีวันทิ้งกัน
ครับ”
นอกจากนี้หนุ่มนุ๊กยังได้เคลียร์ประเด็นภาพ
หลุดของหญิงสาวที่มาที่บ้าน ว่าตนจะขอพูดแบบ
ลูกผู้ชาย ยอมรับว่ามีผู้หญิงมาบ้านจริง แต่ขอไม่
เอ่ยชื่อ พร้อมขอโทษแฟนคลับที่ทำ�ให้ผิดหวังและ
เสียใจ ตนก็เป็นเพียงเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วง
คึกคะนอง อยู่ในช่วงอายุที่ลองผิดลองถูก.

เฟ้นหานักเต้นเท้าไฟ • ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนชมการออดิชันรอบที่ 2 ของ
การประกวด MBK COVER DANCE 2022 เวทีการแข่งขัน Cover Dance ใหญ่ที่สุดของ
เมืองไทย เฟ้นหานักเต้นเท้าไฟทั้งรุ่น Junior และ Teen ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า
400,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 21-วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ลานปทุมวัน ฮอลล์
ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป.

‘เดอ รอย’โปรสาวเบลเยียมปลดล็อก
คว้าแชมป์แรกเลดีส์ยูโรเปียนทัวร์ที่ ไทย

จ

บไปแล้วกับศึก อารามโก้ ทีม ซีรสี ์ ทีม่ า
จัดครัง้ แรกทีป่ ระเทศไทย และเลือกสนาม
ไทยคันทรีคลับเป็นสถานที่จัดแข่งขัน
งานนี้ โปรสาวเจ้าถิ่น ไม่ว่าจะโปรเหมียว หรือ
แพตตี้ และโปรโม และ
โปรเม ผิดฟอร์มกัน
เล็กน้อย ปล่อยให้ โปร
สาวชาวเบลเยียม มา
นอน เดอ รอย วัย 30
มาปลดล็อกคว้าแชมป์
แรกในเลดีส์ ยูโรเปียน
ทัวร์ หลังเทิร์นโปร
มา 7 ปีได้สำ�เร็จ ด้วย
สกอร์รวม 13 อันเดอร์
พาร์ 203 รับเงินรางวัลก้อนโต 71,856.75 เหรียญ
สหรัฐ ประมาณ 2,371,273 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 14
พฤษภาคมที่ผ่านมา

อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ซึ่งเปิดฉากการดวลกัน
แบบทีมใน 2 วันแรก มาปิดท้ายกันด้วยการแข่งขัน
ในประเภทบุคคล ในการท้าแดดเมืองไทย ดวลวง
สวิงวันที่สาม เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มา
นอน เดอ รอย โปรวัย 30 ปี
จากเบลเยียม ปิดฉากด้วย
การทำ� 6 อันเดอร์พาร์ 66
จาก 6 เบอร์ดี้รวดที่หลุม 2,
8, 10, 12, 14 และ 15 คว้า
แชมป์เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์
รายการแรกไปที่สกอร์รวม
13 อันเดอร์พาร์ 203 รับ
เงินรางวัลไป 71,856.75
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
2,371,273 บาท โดยมี โยฮันนา กุสตาฟชอน จาก
สวีเดน รั้งรองแชมป์ที่ 10 อันเดอร์พาร์ 216 ขณะ
ที่ โปรเหมียว-ปภังกร (แพตตี้) ธวัชธนกิจ มืออันดับ

13 ของโลก วัย 22 ปี เจ้าของแชมป์
เมเจอร์ เอเอ็นเอ อินสไปเรชัน เมื่อปี
2021 ทำ�ผลงานดีที่สุดในกลุ่มสาวไทย
แม้วันสุดท้ายจะตีเกินไป 1 โอเวอร์
พาร์ 73 จาก 4 เบอร์ดี้ที่หลุม 12,
13, 16 และ 18 เสีย 5 โบกี้ที่หลุม
2, 4, 8, 11 และ 15 สามวันเหลือ 8
อันเดอร์พาร์ 208 จบอันดับที่สามร่วม
กับไคลี เฮนรี จากสกอตแลนด์
เดอ รอย ทีถ่ งึ แม้วา่ จะปลดล็อกคว้าแชมป์
รายการนีเ้ ป็นครัง้ แรกในการเล่นเลดีส์ ยูโรเปียน
ทัวร์ แต่กเ็ คยคว้าแชมป์แอลอีที เอคเซส ซีรสี ์ (ทัวร์
รองของเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์) มาแล้ว 3 รายการ
รวมทัง้ รัง้ อันดับ 6 ร่วมประเภททีมในอารามโก้ ทีม
ซีรสี ์ แบงค็อก ไปเมื่อวันศุกร์ เปิดใจหลังรับแชมป์วา่
“รูส้ กึ เยีย่ มมากทีส่ ามารถคว้าแชมป์เลดีส์ ยูโรเปียน
ทัวร์ มาครองได้ส�ำ เร็จเป็นครัง้ แรก หลังจากรอคอย
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นนี้-19 พ.ค. ตั้งแต่ 4 โมงเย็น!
ผมเห็นจะต้องเปิดโทรทัศน์ช่อง 7HD ดูรายการ
“ถกไม่เถียง” เสียหน่อยแล้วล่ะ ไม่เฉพาะความ
พิเศษกับการเปิดเวทีให้ผู้สมัครทั้ง 31 คนได้แสดงวิสัยทัศน์..
หากแต่ผู้ดำ�เนินรายการ “คุณทิน โชคกมลกิจ” ยังได้
ติดต่อพระเอกฮอลลีวู้ดคนดัง อย่าง “รัสเซล โครว์” ที่เคย
มาเยือนเมืองไทยช่วงที่ถ่ายทำ�ภาพยนตร์เรื่อง The Greatest
Beer Run Ever..
ให้ ร่ ว มตั้ ง คำ � ถามในมุ ม ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ขาอยาก
รู้ด้วยแน่ะ ซึ่งผมจะรอฟังว่านายรัสเซล โครว์ แกจะถาม
เรื่องอะไร (คงไม่ใช่สายไฟหรอกนะ) และผู้สมัครจะตอบกัน
อย่างไร?
เผื่อ..อาจมีคนทีต่ อบได้เข้าหู-โดนใจ จะได้ตดั สินใจกาเบอร์!
อย่างไรเสียก็หว่ งภาพลักษณ์ผสู้ มัคร (บางคน) อยูเ่ หมือน
กัน โดยเฉพาะนายวิโรจน์ ช่วยกรุณาตอบด้วยความสุภาพ ทั้ง
วาจาและกิริยา ไม่ต้องใส่อารมณ์ แอกติ้งแบบตาถลนเหลือก..
ไม่ว่าคำ�ถามนั้นจะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ ก็ให้อธิบาย
ความกันอย่างอารยชน!
อ้อ..นอกจากรัสเซล โครว์แล้ว คนดังเมืองไทยอย่าง
คุณฮาย อาภาพร, คุณบัวขาว, คุณไบรอัน ตัน ก็ได้ร่วมตั้ง
คำ�ถามด้วยเช่นกัน
ว่าแต่..คุณไกรเดช บุนนาค เพื่อนรักผม หมายเลข 19
ที่ศาลปกครองสั่งให้คุ้มครองให้รับเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จะ
ได้รับเกียรติเชิญหรือไม่ไม่ทราบ ถ้ายังจะพอจัดเก้าอี้ลงได้..
ผมก็อยากเห็นเพื่อนได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในรายการ
พิเศษ “22 พฤษภา ชี้ชะตา กรุงเทพฯ กับถกไม่เถียง” ครั้งนี้
ด้วย เพื่อความเป็นธรรม!
ครับ..ส่วนคนนี้ ไม่ได้เป็นเพื่อน ไม่สนิทสนมคุ้นชิน แต่
เท่าที่สดับตรับฟังกระแสดรามาที่ชาวเน็ตโวย-แซะ หลังไม่
สามารถพา “หมอปลา” ไปออกรายการ “โหนกระแส”
เพื่อเคลียร์กรณีหลวงปู่แสงให้เกิดความกระจ่างแล้ว ก็
ให้รู้สึกเห็นอก-เห็นใจคุณหนุ่ม-กรรชัย กำ�เนิดพลอย อยู่ไม่
น้อย!
ฉะนั้น ที่พิธีกรหนุ่มระบาย.. “ถ้าวันนี้ผมเป็นผู้วิเศษ ผม
ก็อยากจะดีดนิ้วแล้วก็เนรมิตในสิ่งที่หลายๆ คนต้องการ แต่ใน
ความเป็นจริงเราไม่สามารถทำ�แบบนั้นให้กับทุกคนได้
ปัจจุบันนี้ทุกเรื่องมันถูกมองเป็น 2 มุมเสมอ และแน่
นอนเมื่อเราอยู่ตรงกลาง ต่างฝ่ายต่างก็อยากให้เราทำ�แบบที่
เขาต้องการ มันเกิดความคาดหวัง แต่ผมไม่เคยมองมุมลบนะ
ผมมองมุมบวกเสมอ..
ถามว่าท้อไหม ไม่ได้ท้อนะ เพราะเราเลือกที่จะมาอยู่
ตรงนี้แล้ว แต่เหนื่อย ไม่ได้เหนื่อยกับการถูกด่า เราไม่ใช่น้ำ�
เต็มแก้ว เรารับฟังได้ เราเข้าใจความรู้สึกของทุกคน
ผมว่าผมแข็งแรงพอทีจ่ ะต้อนรับคำ�ด่าของคน แต่เรา
เหนื่อยทางร่างกายมากกว่า และพอเราไม่สามารถทำ�ตามความ
คาดหวังของหลายๆ คนได้ ในบางเรื่อง เรายิ่งเหนื่อยเข้าไปอีก
เพราะเราพยายามแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าอยากเลิกทำ�โหนกระแส เรายังไม่คิด
จะเลิก..ก็คงยังต้องทำ�อยู่ เราอยากทำ�งานตรงนี้ ไปเรื่อยๆ แต่
วันหนึ่งก็คงต้องหยุดเมื่อถึงเวลา ตอนนี้ ไม่ถือว่าเราสูญเสีย
ความเป็นตัวตน
แต่เราแค่พยายามหาวิธปี รับตัว จากคำ�พูดหรือคำ�วิจารณ์
ของคนอื่นๆ และไม่ทำ�อีกในครั้งหน้า เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มี
ใครดี 100 อาจจะพลาดพลั้งไปบ้าง เผลอไปบ้าง
เพียงแต่เราต้องกลับมาให้เร็วที่สุด เรามองว่าทุกคนมี
มุมมองของตัวเอง ไม่ผิดถ้าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดง
ความคิดเห็น
เราเลือกที่จะมาอยู่จุดนี้แล้ว ก็ต้องรับฟัง ถ้าเราผิดก็
ขอโทษ และปรับปรุง เชื่อว่าสังคมก็พร้อมที่จะให้อภัย”
ก็..อยากให้เข้าใจ-ให้อภัยในความพลาดพลั้ง ส่วนผม
อ่านแล้วก็ให้นึกชื่นชมในไหวพริบ-ปฏิภาณ สติปัญญาของคุณ
หนุ่ม ที่รู้จักเลี่ยง-หลบ ออดอ้อน-ถ่อมตน เอาตัวรอดท่ามกลาง
กระแสดรามาได้
อย่างงี.้ .โหนต่อไปเถอะ เหนื่อยหน่อย แต่คุ้ม!.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
มานาน วันนีต้ นเล่นได้ดี พัตต์ดี เล่นตามเกมตัวเอง
ไม่ได้คดิ ว่าเล่นกับผูน้ �ำ อย่างแพตตี้ ก่อนร่วมแข่งขัน
รายการอารามโก้ ทีม ซีรสี ์ ก็ท�ำ ผลงานได้ดที ส่ี เปน
จบอันดับสามร่วม ก็พยายามรักษาโมเมนตัมเกมของ
ตัวเองไว้ และเชื่อในเกมของตัวเอง อดทนรอจังหวะ
รอเวลาของตัวเอง และในที่สุดก็คว้าแชมป์สำ�เร็จ
มีความสุขมาก ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณโค้ชที่
อดทนทำ�งานร่วมกันมานาน”.
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อยากกลับมาเล่นละครแล้วนะ..ผู้จัดเตรียมจีบได้
ห่างหายจากการแสดงไปนาน แต่ไม่ได้ถึง
กับหายจากจอทีวีไปเลย เพราะศรีริต้า หรือศรีริต้า
เจนเซ่น ณรงค์เดช ยังคงมีผลงานเป็นภาพยนตร์
โฆษณา เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผ้าอ้อมเด็กสำ�เร็จ
รูปเกรดพรีเมียมแบรนด์หนึ่งสัญชาติตุรกี ที่ ได้น้อง
กวิณฑ์ วัยขวบกว่าๆ มาร่วมถ่ายทอดความน่ารัก
เมื่อเร็วๆ นี้ในงานแถลงข่าวของไรมอน
แลนด์ ที่ประกาศเข้าสู่ธุรกิจศูนย์การจัดเก็บข้อมูล ที่
ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “ดาต้า เซ็นเตอร์” เป็นความ
ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับบริษัท Nautilus Data
Technologies จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณกรณ์ ณรงค์

เอง เป็นโฆษณาตัวนึงต้องใช้เวลา 3 วันค่ะ แล้วพรุ่ง
นี้ก็ต้องถ่ายต่อ ที่เห็นตอนนี้ก็จะมีผลงานโฆษณากับลูก
กวิณฑ์”
เดช รับหน้าที่บรรยายให้ฟังอย่างน่าทึ่งตลอดทั้งเซสชัน
“แต่งานแสดง ริต้าเองก็อยากกลับมาเล่นละคร
ซึ่งนักแสดงสาวภรรยาคนสวยของซีอี โอหนุ่มของไร
แต่ถ้าเกิดว่าเวลาถ่ายละคร ก็ต้องถอดแมสก์ ก็จะ
มอน แลนด์ ก็มาช่วยดูเรื่องพีอาร์และมาร์เก็ตติ้งให้
มีความกังวลนิดนึง เพราะลูกยังเล็ก แต่แน่นอนใน
ด้วยในงานนี้
อนาคตก็อยากจะกลับมาเล่นละคร รับงานแสดงละคร
ถามว่าคิดถึงงานการแสดงบ้างมั้ย หลังพักเบรก ไม่รู้จะมีใครสนใจติดต่อเรามั้ยนะ”
จากวงการไปเนื่องจากมีน้อง
ได้ยินอย่างนี้ ทางผู้จัดก็เตรียมเลียบๆ เคียงๆ ได้
“ริต้าไม่ได้รับงานแสดงเลย ด้วยเหตุการณ์
แล้วสิ แฟนๆ ก็บ่นคิดถึงแล้ว ต่อจากโฆษณา เราน่าจะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทำ�ให้ต้องยิ่งคิด ได้เห็นน้องกวิณฑ์ประเดิมละครเรื่องแรกกับคุณแม่ศรีริ
เยอะ เพราะริต้าท้องในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีลูก ทำ�ให้ ต้าในอนาคตอันไม่ใกล้ ไม่ไกลนี้แหละ.
ไม่ได้รับงานการแสดงที่เป็นลองเทิร์มเท่าไหร่ แต่ว่า
ก็มีงานโฆษณา จริงๆ เพิ่งถ่ายโฆษณาไปเมื่อวานนี้
interthaipost69@gmail.com
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12 ขาวประชาสัมพันธ

“วรุณา” เดินหนา “คุงบางกะเจา” โมเดลตนแบบฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนดวยเอไอ

เวิรคชอปใชงานฐานขอมูลเชิงลึก เดินหนาตอยอดประโยชนดานความยั่งยืนสิ่งแวดลอมไทย
ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๗/๒๕๖๔
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง
ทีอ่ ยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�น
คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นายพงพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา
และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ
สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล
เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายพงพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖
๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

จํานวน

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข
ที่ ๘๖๓๒๒ เลขที่ดิน ๕๕๑
ตําบลทายบาน อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ เนื้อที่
ประมาณ ๑๖ ตารางวา
พรอมสิ่งปลูกสราง
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข
ที่ ๗๙๒๙๒ เลขที่ดิน ๓๐
หนาสํารวจ ๑๙๐๗๖ ตําบล
ทายบาน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ เนื้อที่
ประมาณ ๒๑ ๙/๑๐ ตาราง
วาพรอมสิ่งปลูกสราง
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลข
ที่ ๖๐๓ เลขที่ดิน ๙๗
ตําบลพานพราว อําเภอ
ศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย เนื้อที่
ประมาณ๑ งาน ๓๑ ๕/๑๐
ตารางวาพรอมสิ่งปลูก
สราง
รถยนต ยี่หอ TOYOTA
๑ คัน
รุน VIOS สีดํา หมายเลข
ทะเบียน ๓ กล – ๘๐๙
กรุงเทพมหานคร
รถยนต ยี่หอ HONDA
๑ คัน
รุน CRV สีขาว หมายเลข
ทะเบียน ๖ กว –
๘๐๐๐กรุงเทพมหานคร

รถยนต ยี่หอ ISUZU สีดํา
หมายเลขทะเบียน ฆฒ –
๘๓๓๖ กรุงเทพมหานคร
รถยนต ยี่หอ BMW
รุน ๓๒๐d Sport สีขาว
หมายเลขทะเบียน ๔ กฒ ๗๐๐๐ กรุงเทพมหานคร
รถจักรยานยนต ยี่หอ
HONDA สีดําหมายเลข
ทะเบียน รคล –
๘๓๐กรุงเทพมหานคร
รถจักรยานยนต ยี่หอ
YAMAHAรุน GRAND
FILANO หมายเลข
ทะเบียน ๙กส – ๖๗๙๙
กรุงเทพมหานคร
รถจักรยานยนตยี่หอ
YAMAHA สีเหลือง
หมายเลขทะเบียน ๘ กข –
๘๖๕๔กรุงเทพมหานคร

๑ คัน
๑ คัน

๑ คัน

ผูถ อื
กรรมสิทธิ/์ ผู
ครอบครอง
นางสาว
ปทมา
บัวทอง

นางสาว
ปทมา
บัวทอง

ราคาประเมิน
(บาท)

หมายเหตุ

๑,๑๐๐,๐๐๐
บาท (ณ วันที่
๗ พฤษภาคม
๒๕๖๒)

-

๕๓๑,๕๔๐
ติดภาระ
บาท (ณ
จํานอง
วันที่ ๒๒
ธนาคาร
พฤศจิกายน ไทยพาณิชย
๒๕๖๔)
จํากัด
(มหาชน)

นางสาว ๖,๐๐๐,๐๐๐
ปทมา บาท (ณ วันที่
บัวทอง / ๑๒ กันยายน
นางอุไร
๒๕๖๒)
บัวทอง

-

นางสาว ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ชุติมา
(ณ วันที่ ๑๖
บัวทอง / ตุลาคม ๒๕๖๒)
นางวิมล
ช�นชมวัฒนา
นายวีระชัย ๑,๐๐๐,๐๐๐
ชาวนานาย บาท (ณ วัน
อรรถพล ที่ ๑๖ ตุลาคม
ชาวนา
๒๕๖๒)
ธนาคาร
ทหารไทย
ธนชาต
จํากัด
(มหาชน)
นางสาว ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ปทมา
(ณ วันที่ ๑๖
บัวทอง ตุลาคม ๒๕๖๒)
นายนฤพล ๒,๕๐๐,๐๐๐
ภาพพิธี บาท (ณ วัน
ที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๒)
นายนฤพล ๓๐,๐๐๐ บาท
ภาพพิธี (ณ วันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๑ คัน นายอรรถพล ๔๐,๐๐๐ บาท
ชาวนา (ณ วันที่ ๑๖
นางสาว ตุลาคม ๒๕๖๒)
ระพีพักตร
ศรีสุข
๑ คัน นางวิมล ๓๐,๐๐๐ บาท
ช�นชมวัฒนา/ (ณ วันที่ ๑๖
บริษัท ตุลาคม ๒๕๖๒)
เอส ๑๑
กรุป จํากัด
(มหาชน)
โทรศัพทมือถือ รุน ไอโฟน ๑
นายอรรถ ๕,๐๐๐ บาท
X สีดํา
เคร�อง พล ชาวนา (ณ วันที่ ๑๘
นางสาวระพี กุมภาพันธ
พักตร ศรีสุข ๒๕๖๕)
โทรศัพทมือถือ รุน ไอโฟน ๑ นายอรรถพล ๒,๐๐๐ บาท
๖ สีเทา
เคร�อง ชาวนา (ณ วันที่ ๑๘
นางสาว กุมภาพันธ
ระพีพักตร
๒๕๖๕)
ศรีสุข
โทรศัพทมือถือ รุน วี โว
๑ นายอรรถพล ๑,๐๐๐ บาท
Y๕ สีขาว
เคร�อง ชาวนา (ณ วันที่ ๑๘
นางสาว กุมภาพันธ
ระพีพักตร
๒๕๖๕)
ศรีสุข
ไอแพด ๖ สีขาว
๑ นายอรรถพล ๕,๐๐๐ บาท
เคร�อง ชาวนา (ณ วันที่ ๑๘
นางสาว กุมภาพันธ
ระพีพักตร
๒๕๖๕)
ศรีสุข
โทรศัพทมือถือ รุน ไอโฟน ๑ นายอรรถพล ๒,๐๐๐ บาท
๖ สีทอง
เคร�อง ชาวนา (ณ วันที่ ๑๘
นางสาว กุมภาพันธ
ระพีพักตร
๒๕๖๕)
ศรีสุข

ทุ ก วั น นี้ เ ทคโนโลยี มี ส ว นช ว ยให เ รา
สามารถดูแลสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเปนระบบ และ
นําขอมูลดิจิทัลมาใชประโยชน ได ในชีวิตจริง
อยางการวางแผนฟน ฟูพน้ื ทีส่ เี ขียวทีค่ งุ บางกะเจา
ในโครงการ OUR Khung BangKachao บง
บอกไดอยางชัดเจนวา เคร�องมือเทคโนโลยี
ดานการสํารวจพื้นที่และวิเคราะหดวย AI
ที่ ถู ก นํ า ม า บู ร ณ า ก า ร ร ว ม กั น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพนั้น มีอิทธิพลและสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวของไทย และ
สามารถนําไปพัฒนาในภาคเกษตร เอื้อประโยชน
ในการวางแผนทํางานของภาคเอกชนและ
การมีสวนรวมของชุมชน
เบื้ อ งหลั ง การฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ ม
อย า งยั่ ง ยื น ด ว ยเอไอที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โครงการ
OUR Khung BangKachao โดยมีมูลนิธิ
ชั ย พั ฒ นาเป น ผู กํ า กั บ ดู แ ลกํ า หนดนโยบาย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เปนประธานคณะทํางานฯ และ
รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคีเครือขายมากกวา 100
องคกรนัน้ ลวนมาจากความตั้งใจ
และความเชี่ ย วชาญของทุ ก
ภาคสวน สําหรับบริษัท วรุณา
(ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษทั
เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส
จํากัด หรือ เออารวี เราใชความเชี่ยวชาญ
ทางดานการสํารวจพื้นที่ โดยนําเทคโนโลยี
เชิงลึก (DeepTech) และเทคโนโลยีปญญา
ประดิษฐ (AI) มาใชติดตามผลการรักษาพื้นที่
สีเขียวในพื้นที่คุงบางกะเจา อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ ตลอด 5 ป (ป 2562 –
2566) โดยมีแพลตฟอรมวิเคราะห “วรุณา”
(VARUNA Analytics) ชวยเก็บขอมูลในพืน้ ที่
ดวยโดรนสํารวจและดาวเทียม เพ�อวิเคราะห
พื้นที่แบบ End to End ดวยระบบเอไอ (AI)
ชวยใหการวางแผนฟนฟูทําไดตรงจุด และ
แมนยํามากยิ่งขึ้น
สําหรับเทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใชกับ
โครงการ OUR Khung BangKachao นั้น
ถู ก นํ า มาประสานรวมกั น เพ� อเป น ข อ มู ล ที่
ถูกตอง สามารถนํามาประมวลผลได ทั้ง
เทคโนโลยี Geographic Information System

ประกาศศาลแพง
เร�อง ขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแก
ผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

-

-

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๘/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอ
ศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นางจิรารัตน ตันรัตนสิรกิ ลุ 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 ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน
คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

-

-

-

-

-

-

-

(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองเพ�อขอใหศาลมีคําสั่งใหนํา
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสิน
ดังกลาวตกเปนของแผนดิน รายนางจิรารัตน ตันรัตนสิริกุล กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๐๕๐๖๗
นายนพรุจ
๑,๓๐๐,๐๐๐
เลขทีด่ นิ ๗๙ หนาสํารวจ ๙๖๘๗
ตันรัตนสิรกิ ลุ บาท (ณ วันที่
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม
๒๘ พฤษภาคม
จังหวัดเชียงใหม เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑๙.๔
๒๕๕๖)
ตารางวา พรอมสิง่ ปลูกสราง
๒ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๐๙๓๗๗
นายนพรุจ
๒,๖๐๐,๐๐๐ จํานองเปน
เลขทีด่ นิ ๔๖๒๓ หนาสํารวจ ๗๓๑๑
ตันรัตนสิรกิ ลุ บาท (ณ วันที่ ประกัน
ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม
๒๘ พฤศจิกายน การชําระ
จังหวัดเชียงใหมเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๒๐.๗
๒๕๖๑)
หนีก้ บั
ตารางวาพรอมสิง่ ปลูกสราง
ธนาคาร
ออมสิน
๓ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๙๒๔๙ เลข นางนงนุช
๑,๗๙๓,๒๕๐
ทีด่ นิ ๑๙ หนาสํารวจ ๔๙๑๘ ตําบล
ชัยพงศพพิ ฒ
ั น
บาท (ณ
ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหมจงั หวัด
วันที่ ๑๓
เชียงใหมเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๘๙.๕ ตาราง
วาพรอมสิง่ ปลูกสราง
๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๙๗๓
นางนงนุช
๒,๔๑๒,๙๐๐
เลขที่ดิน ๓๑๓๕ หนาสํารวจ ๗๐๑๐
ชัยพงศพิพัฒน บาท (ณ วันที่
ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม
๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๔)
จังหวัดเชียงใหมเนื้อที่ประมาณ ๘๙.๕
ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง
นายนพรุจ ๑,๑๘๔,๖๒๕.๗๕
๕ หองชุดเลขที่ ๔๐๖ ชั้นที่ ๔ อาคาร
ตันรัตนสิริกุล บาท (ณ วัน
เลขที่ ๒๒๙/๑๓๗ อาคารชุดปนนา
ที่๓๐ มกราคม
เรสซิเดนซ ๕ ตั้งอยูบนที่ดินตาม
๒๕๕๖)
โฉนดที่ดินเลขที่๑๑๕๒๔๔ ตําบล
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม เนื้อที่ประมาณ ๓๐.๙๑
ตารางเมตร
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๙,๒๙๐,๗๗๕.๗๕ บาท
(เกาลานสองแสนเกาหม�นเจ็ดรอยเจ็ดสิบหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

(นายสุชิต แสนลาภ)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ของพื้ น ที่ เ พื่ อ ผลั ก ดั น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษ
อีกทัง้ ฐานขอมูลตางๆ ยังใชเปน “มาตรวัด”
ช ว ยให ผู ส นั บ สนุ น ด า นเงิ น ทุ น สามารถ
วั ด ผลลั พ ธ โครงการของตนเองได อี ก ด ว ย
เชน บริษทั ตองการทํา CSR พัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
โดยมีเปาหมาย 4 พันไร ใหเปน 6 พันไร
ก็สามารถนําเทคโนโลยีของวรุณาไปปรับใช
เพ�อวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น
ระบบยั ง สามารถพั ฒ นาฐานข อ มู ล ต า งๆ
เพิ่มเติม เชน โมเดลการคํานวณการกักเก็บ
คารบอน เพ�อศึกษาผลเชิงลึกดานสิง่ แวดลอม
ของพื้นที่คุงบางกะเจาในอนาคต เปนตน
อยางไรก็ตาม ถึงแมระบบจะมี
ความพรอมใชงานแลว แตเพ�อให ไดขอมูล
ที่ถูกตองแมนยํา ตรงกับสถานการณ สภาพ
แวดลอมปจจุบัน จึงจําเปนตองขยายการ
มีสว นรวมจากเครือขายภาคี ใหผมู สี ว นเกีย่ วของ
สามารถเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล เข า ระบบได เ อง
นางสาวพณัญญา เผยวา นับเปนความทาทาย
ที่จะพัฒนาฟเจอรตางๆ ใหสามารถคัดกรอง
ขอมูลที่ถูกตองเขาสูระบบ และเช�อมโยง
ขอมูลจากหลากหลายแหลงที่มาใหเปนฐาน
ขอมูลที่สมบูรณกอนจะนําไปใชงานจริง
“การจัดอบรมการใชงานระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่
สีเขียว เปนอีกกาวหนึ่งของการนํา
เทคโนโลยี ม าให ผู ใช ง านสั ม ผั ส
อยางใกลชิด และยังนับเปนจุด
เริ่ ม ต น ที่ ดี ที่ ค นในชุ ม ชนและผู มี
สวนเกี่ยวของกับพื้นที่สีเขียวจะได
หั น มาเข า ใจเทคโนโลยี จ ริ ง ๆ
และยังเปนการสะทอนการอยู
รวมกันของชุมชน สังคม สิง่ แวดลอม
เทคโนโลยี และการทําธุรกิจได
อยางลงตัว และยังเปนประตูใหทุกคนรูวา
เคร�องมือเหลานี้สามารถตอยอดสูการทํางาน
ทั้งดานสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
ในพื้นที่อ�นๆ ไดอีกดวย” พณัญญา กลาว
ทิ้งทาย

-

รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๑๒,๐๔๖,๕๔๐ บาท
(สิบสองลานสีห่ ม�นหกพันหารอยสีส่ บิ บาทถวน) พรอมดอกผล

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)
นิติกรชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(GIS) เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ
แผนที่อิเล็กทรอนิกส เพ�อสะทอนภาพจริง
ที่เกิดขึ้นแตละพื้นที่ รวมถึงเทคโนโลยีการ
สํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing)
เพ�อใหไดภาพ Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) นํามาเทียบประเมินพืน้ ทีส่ เี ขียว
จากภาพดาวเทียมขนาดใหญ โดยไมตองใช
กํ า ลั ง คนและเวลาเดิ น สํ า รวจพื้ น ที่ ภ าคพื้ น
เหมือนในอดีตอีกตอไป นอกจากนั้นยังมีการ
ใชภาพถายจากโดรน ซึ่งสามารถกําหนด
ทิศทางการสํารวจไดอยางแมนยํา
ชัดเจนมาก ตลอดจนการติดตาม
โดยใช Dashboard ทําใหเห็นความ
คืบหนาเพ�อนําไปใชขับเคล�อนแผน
งานตอไป
ต อ งยอมรั บ ว า เทคโนโลยี
เหลานั้นอยูภายใตการทํางานที่เขม
ขนของ “วรุณา” มาโดยตลอด โดย
มีสวนชวยขับเคล�อนโครงการ OUR
Khung BangKachao ใหบรรลุเปาหมาย
นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ ผูบริหาร
ดานธุรกิจและผูรวมกอตั้ง บริษัท วรุณา
(ประเทศไทย) จํากัด กลาววา วรุณา ไดนํา
เทคโนโลยีมาชวยเก็บขอมูล ทําการพัฒนา
และจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ และ
ติดตามผลความคืบหนาการดําเนินโครงการ
รวมถึงสรางฐานขอมูลจําเปนที่สามารถนําไป
วิเคราะห ชวยใหทีมงานสามารถปรับเปลี่ยน
แผนการดําเนินงานไดอยางทันทวงที เพ�อ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุงบางกะเจาไดอยาง
สมบูรณ
นายธราณิศ ประเสริฐศรี หัวหนา
ทีมพัฒนาเทคโนโลยี บริษทั วรุณา (ประเทศไทย)
จํากัด เผยวา บริษัทไดพัฒนาระบบเพ�อตอบ
สนองการวางแผนฟนฟูพื้นที่สีเขียวที่คุงบาง
กะเจากวา 1 ป มีการวิเคราะหรูปแบบ

นําไปสูการดีไซน Dashboard ปรับแก ไขและ
เช�อมโยงขอมูลปจจุบนั และยอนหลังเขาดวยกัน
และเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ต่ า งๆ
ให เปนการใชงานงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
และเพ�อใหภาคีเครือขายได ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีทันสมัย ใชงานไดอยางถูกตอง
และเขาใจ เจาหนาที่หนางานสามารถเรียก
ดูขอมูลที่มีขอมูลขนาดใหญ ไดอยางสะดวก
ผานอุปกรณมือถือได จึงเปนที่มาของการจัด
อบรมการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศเพ�อ
การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ใหแกคณะทํางาน ฯ
โครงการ OUR Khung BangKachao ที่มี
องคกรภาคีเครือขาย และชุมชนคุง บางกะเจา
เขามาเรียนรูการใชงานเคร�องมือดิจิทัลตางๆ
ผานการใช Mobile App, Web App และ
Dashboard อยางละเอียด
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษ ผูอ าํ นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กลาวสนับสนุนวา ประโยชนที่ทุกคนจะไดรับ
จากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีพ่ ฒ
ั นาโดย “วรุณา” มีหลากหลาย
มิติ นอกจากจะใชติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
อยางตอเน�องเพ�อใหทุกคนสามารถเขามาดู
ขอมูลไดแลว ยังเปน DATA
พื้ น ฐานเพื่ อ การพั ฒ นา
พื้นที่สีเขียวดานการเกษตร
เชน การจัดโซนนิ่งพื้นที่
ลั ก ษณะพื้ น ที่ สี เ ขี ย วและ
ลักษณะดินและน้ําในพื้นที่
ทําใหเกษตรกรและชุมชน
เขาใจพื้นที่ของตนเองมาก
ขึ้น ภาครัฐและผูมีสว น
เกี่ยวของสามารถใชขอมูล
เหลานี้ เปนหลักเกณฑ ในการตัดสินใจ
พร อ มดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น และวางแผน
พัฒนาพื้นที่นั้นๆ ใหมีประสิทธิภาพได รวมทั้ง
ยังประยุกต ใชกับนโยบายสงเสริมจากภาค
รัฐอ�นๆ กอใหเกิดรายไดและผลประโยชนตอ
ชุมชนในหลายรูปแบบ เชน การใชประโยชน

รอยเอก

(ณัฐเศรษฐ คชเดช)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นายวัฒนชัย ปอมสุข)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
ผูอํานวยการกองคดี ๑
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

เปดตัวแอปพลิเคชัน TK Read โฉมใหม สรางประสบการณการอานในยุคดิจทิ ลั
กิตติรตั น
ปติพานิช ผูอํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรูหรือ ทีเคพารค เปดตัวแอปพลิเคชัน “TK
Read” เวอรชั่นใหม แพลตฟอรมสําหรับอานหนังสือออนไลน ภายใตแนวคิด “หองสมุดดิจิทัล
สาธารณะที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ” แหลงความรูที่รวบรวมหนังสือหลากหลายแนว
จากนักเขียนช�อดังของไทย พื้นที่เติมเต็มความสุขแบบอันลิมิตของคนรักการอานที่จะมาตอบ
โจทย ไลฟสไตลคนยุคใหม แอปที่มาพรอมฟเจอร ใหม ดีไซนทันสมัย พรอมตั้งเปามุงสูการเปน
หองสมุดดิจิทัลในระดับชาติ
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เริ่มแลว APEC “จุรินทร” นําประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปค พรอมหนา “อเมริกา-รัสเซีย-จีน” รวม 21 เขตเศรษฐกิจ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น เจรจาการคาการลงทุนระหวางกันในกรอบเอเปค 19-22 พ.ค.2565 นี้
ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถว่ั พิสทาชิโอ
และเคร�องด�มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ
เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นอิ่มคุม อรอยเพลินไป
กับถั่วพิสทาชิโอ 5 รสชาติยอดนิยม ไดแก
พิสทาชิโออบ, พิสทาชิโออบเกลือ, พิสทาชิโอ
รสเกลือผสมพริกไทยดํา, พิสทาชิโอ รสพริก
มะนาว และพิสทาชิโอ รสฮอตแอนดสไปซี่
ในขนาด 150 กรัม ราคาพิเศษเพียง 99 บาท
เทานั้น ปกติราคา 115 บาท โดยสามารถ
พบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวัน
ที่ 1 – 31 พฤษภาคม ทีส่ ยาม ทาคาชิมายะ
ไอคอนสยาม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสาร
และกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.heritagethailand.com, www.facebook.com/SunkistTH
และ IG:sunkistthailand
บัตรเครดิต กรุงศรี มอบความคุมคา
ทุกการเดินทางใหแกสมาชิกบัตรรับเครดิต
เงินคืนสุดคุมงายๆ เพียงใชจายเติมน้ํามัน
ผานบัตรเครดิต กรุงศรี ตามเง�อนไข ตั้งแต
1 มกราคม - 31 ธันวาคม รับเครดิตเงินคืน
สูงสุด 3% ตามประเภทบัตร โดยไมตองลง
ทะเบียน เม�อเติมน้ํามันครบทุก 800 บาท
ตอเซลลสลิป ที่สถานีบริการน้ํามันบางจากที่
รวมรายการ หรือแลกพอยตเพ�อรับเครดิต
เงินคืนไดทกุ วัน ทีส่ ถานีบริการน้าํ มันทุกทีท่ ว่ั ไทย
เมื่ อ เติ ม น้ํ า มั น โดยไม่ มี ขั้ น ต่ํ า ต่ อ เซลล์ ส ลิ ป
พรอมแลกทุก 500 พอยต เพ�อรับเครดิตเงิน
คืน 50 บาท ผานแอป UCHOOSE โดยพิมพ
คนหา GAS หลังจากมียอดใชจายผานบัตร
ภายในเดือนที่ทํารายการ (เง�อนไขเปนไป
ตามที่กําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม www.krungsricard.com/th/Promotion.html?cid=51
การทํารากเทียมถือเปนทางเลือกหนึ่ง
ของการรักษาในกรณีที่สูญเสียฟนธรรมชาติ
ไปและตองการใสฟน เพ�อทดแทน ซึง่ “รากเทียม”
หรือ “รากฟนเทียม” คือ รากฟนที่ถูกสรางขึน้

จากวัสดุไททาเนียม เพ�อทดแทนฟนธรรมชาติ
ที่สูญเสียไป โดยสวนของตัวรากเทียมจะยึด
อยูกับกระดูกขากรรไกรและมีสวนครอบฟน
หรือฟนเทียมชนิดถอดได สวมทับ ซึง่ จะใชงาน
ได ใกลเคียงฟนธรรมชาติ เพราะแรงบดเคี้ยว
จะกระจายลงบนกระดู ก ขากรรไกรคล า ย
ฟนธรรมชาติ ศูนยทันตกรรม โรงพยาบาล
หัวเฉียว ขอเปนตัวชวยในการเสริมบุคลิกภาพ
และเพิ่มความมั่นใจดวย แพ็กเกจทันตกรรม
รากเทียม เพ�อใหคุณมีความสุขในทุกรอยยิ้ม
ตัง้ แตวนั นี้ – 31 ธันวาคม สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและนัดหมายลวงหนาไดที่ ศูนยทันต
กรรม โทร.0-2223-1351 ตอ 3469, 3470
ตอนรับเปดเทอมนี้ สนุกอยางปลอดภัย
ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท
ชวนนองๆ ใชเวลาวันหยุดกับฟารมจําลองใน
งาน "ลิตเติ้ล ฟารม" (Little Farm) เพ�อเพิ่ม
ประสบการณเรียนรูอยางผอนคลายและได
ทดลองทํากิจกรรมนอกรั้วโรงเรียนตลอดทั้งวัน
กับฐานกิจกรรม อาทิ เติมนมใหเต็มขวด
แยกไข ไก ชอนปลาดวยกระชอนกระดาษ
ปอนอาหารสัตวเลี้ยง เชน แกะ แพะ ไกซิลกี้
ไกมินิโคชิน และ ชมการแสดงอีกมากมาย
วันเสารที่ 21 - วันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม
เวลา 10.30 น. - 20.00 น. บริเวณ ลาน
ไนนสแควร (เซ็นเตอร โซน) เพียงแสดง
ใบเสร็ จ การซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารภายใน
ศูนยการคา เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท
ครบ 300 บาท ขึ้นไป และ เขารวมกิจกรรม
ครบทั้ง 5 ฐาน สามารถแลกรับของที่ระลึก
ภายในงานไดฟรี (จํากัด 200 สิทธิ์ ตลอด
รายการ) สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี
เค คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 พรอมติดตาม
กิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนยการคา
เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท ไดที่ www.
thenine.co.th/tiwanon/ หรือเฟซบุกเพจ The
Nine Center Tiwanon

3เอ็ม เดินหนาสรางความปลอดภัยบนทองถนนในเขตโรงเรียน

ตั้งเปา 100 โรงเรียน 23 ประเทศ ภายในป 2567
จากขอมูลของศูนยควบคุมและปองกันโรค (Centers for Disease Control and
Prevention) พบวา สาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆ ในเด็กอายุตง้ั แต 5 ปขน้ึ ไปทัว่ โลกนั้นเกิด
จากอุบัติเหตุบนทองถนน ทาง 3เอ็ม จึงประกาศความตั้งใจในการติดตั้งอุปกรณเพ�อเพิ่ม
ความปลอดภัยและชวยใหทัศนวิสัยในการมองเห็นบนทองถนน
ดีขึ้นใหกับ 100 โรงเรียน ใน 23 ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย ภายในป 2567
จากรายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกป 2561
ซึ่งจัดทําโดยองคกรอนามัยโลกไดเผยวา ประเทศไทยติดอันดับ
ประเทศทีม่ อี บุ ตั เิ หตุสงู สุดในโลก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลปใหม
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 หรือที่
เรียกกันวา “เจ็ดวันอันตราย” จากสถิติมีรายงานวา เกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนนมากกวา 2,700 ครั้ง และมีผูเสียชีวิตสูงถึง 333 ราย
“การยกระดับความปลอดภัยบนทองถนนถือเปนสวนหนึ่ง
ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับทุกคน ซึ่งเปนปณิธานของ
องคกรเสมอมา 3เอ็ม ประเทศไทย จึงมีความยินดีเปนอยางยิ่ง
ในการเพิ่มความปลอดภัยบนทองถนนใหเด็กนักเรียน และผู ใช
ถนนในชุมชน คุณวิยะดา ศรีนาคนันทน ประธานบริหาร บริษัท
3เอ็ม ประเทศไทย กลาว ซึง่ ทาง 3เอ็ม ประเทศไทย ไดดาํ เนินการ
ติดตั้งอุปกรณเพิ่มความปลอดภัยบนทองถนน ในบริเวณโรงเรียน
สุธวี ทิ ยา จังหวัดสระบุรี โดยไดจดั ทําทางมาลายบริเวณหนาโรงเรียน
ป้ายสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ผู้ ใช้พาหนะชะลอความเร็วลง
รวมทัง้ มีการบํารุงรักษาเคร�องหมายจราจรทางขาม และปายเตือน
ทางขามใหอยู ในสภาพที่ผูขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได
ชัดเจน
หากทานตองการมีสวนรวมและเรียนรู เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
โครงการ School Zone Road Safety ของ 3เอ็ม สามารถศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 3M.com/schoolzonesafety.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา
พรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา
การเปนประธานการประชุมรัฐมนตรีการคา
ของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค 2565 (APEC
Ministers Responsible for Trade Meeting
2022: MRT) ครั้งนี้เน�องจากประเทศไทยเปน
เจาภาพ โดยผูนําระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
การค า จะเดิ น ทางเข า มาร ว มประชุ ม เป น
ครั้งแรกแบบพบปะกันในรอบ 3 ป นับจากมี
การแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งตนในฐานะ
ประธานการประชุ ม จะทํ า หน า ที่ ใ นฐานะ
ประเทศเจาภาพใหดีที่สุด
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย ระบุวา กําหนดการ
ประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคและกิจกรรมที่
เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม
2565 จัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
แอนดบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัล
เวิลด กรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนดการคือ

KBank Private Banking ผนึก Lombard Odier และ EVme

เปดตัวแคมเปญ ‘Self-Driving on All Roads’ ชูกองทุน K-ALLROAD Series
KBank Private Banking (เคแบงก ไพรเวทแบงกิ้ง) นําโดย จิรวัฒน สุภรณ ไพบูลย
Private Banking Group – Executive Chairman ธนาคารกสิกรไทย รวมกับ Lombard Odier
(ลอมบารด โอเดียร) พันธมิตรทางธุรกิจ ไพรเวทแบงกระดับโลกจากสวิตเซอรแลนด นําโดย
วินเซนต มาเนียนาต Limited Partner and Chief Executive Officer, Asia ลอมบารด โอเดียร
รวมแถลงขาวเปดตัวกองทุน K-ALLROAD Series ภายใตคอนเซ็ปต “Self-Driving on All
Roads” พรอมผนึก EVme แพลตฟอรมใหบริการรถยนต ไฟฟาเเบบครบวงจรรายแรกและ
รายเดียวในประเทศไทย นําโดย สุวิชชา สุดใจ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด (EVME PLUS) รวมสงมอบประสบการณเหนือระดับ เช�อมโยง
นวัตกรรมการลงทุนกับการขับขี่ยานยนต์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนสู่ทุกเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
สะดวกสบาย และปลอดภัยในทุกสภาวะตลาด ใหแกลูกคาไดสัมผัสและทดลองใชงานจริง
เปนครั้งแรกในประเทศไทย ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

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

ใหญองคการการคาโลก ในเร�องการประชุม
รัฐมนตรีองคการการคาโลก สมัยสามัญ ครั้งที่
12 (MC12) ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 12-15
มิ.ย. 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
และแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางเขตเศรษฐ
กิจเอเปคในเร�องระบบการคาพหุภาคี และ
ความคาดหวังที่มีตอการประชุม MC12 สวน
วันที่ 22 พ.ย. 2565 รัฐมนตรีการคาเอเปค
จะหารือเร�องการรับมือและดําเนินชีวิตเพ�อ
อยูรวมกับโควิด-19 การมองไปขางหนา โดย
ใชนโยบายการคาเปนเคร�องมือในการสราง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และยัง่ ยืน ซึง่ ทัง้ 3 วาระการประชุมจะสะทอน
หั ว ข อ หลั ก ในการเป น เจ า ภาพของไทย
“Open. Connect. Balance.”
"เอเปค หรือความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟก ประกอบดวย สมาชิก 21
เขตเศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา
ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญีป่ นุ เกาหลีใต มาเลเซีย
เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลปิ ปนส

รัสเซีย สิงคโปร จีนไทเป จีนฮองกง สหรัฐ
อเมริกา ไทย
โดยปนี้ ไทยเรารับเปนเจาภาพตอจาก
ประเทศนิวซีแลนด หลังจากการประชุมนี้
แลวจากนั้นในชวงปลายปวันที่ 18-19 พ.ย.นี้
จะเปนการประชุมสุดยอดผูนําเอเปค ซึ่งผูนํา
สมาชิกเอเปคก็จะเดินทางมารวมประชุมที่
ไทยเชนกัน กอนการประชุมสุดยอดผูน าํ เอเปค
ก็จะมีการประชุมอเปคในระดับตางๆ ตลอด
ป 2565 โดยหน�วยงานที่เกี่ยวของในแตละ
ดานจะรับเปนเจาภาพการประชุม สวนทางดาน
การค า และการลงทุ น ภายใต ก รอบเอเปค
ทางกระทรวงพาณิชยเราเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคหรือ MRT
(APEC Ministers Responsible for Trade
Meeting 2022: MRT) ซึง่ ไดกาํ หนดการประชุม
ในระหวางวันที่ 19-22 พ.ค. ที่โรงแรม Centara
Grand and Bangkok Convention Centre at
Central World กรุงเทพ" นายจุรินทร กลาว

กิน ชอป เที่ยว สไตลญี่ปุน
สรียา บุญมาก ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานกาญจนบุรี ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน “โรบินสันไลฟสไตล เทสต ออฟ เจแปน
2022 (Taste of Japan 2022)” เทศกาลญี่ปุนสุดยิ่งใหญ ที่รวบรวมทั้งอาหารคาวหวานรส
เลิศ อาทิ ช็อคโกแลต ROYCE ช็อกโกแลตสงตรงจากเมืองฮอกไกโด ของฝากอันดับ 1 ของ
ญี่ปุน, Shiroi Koibito ขนมชิโรย โคอิบิโตะ และรานขนมสไตลญี่ปุนช�อดังอีกมากมาย ราน
ของฝาก บรรยากาศการตกแตงในงานที่ยกเอาแลนดมารกสําคัญอยาง เสาโท-ริ-อิ (鳥居)
และสะพานแดง วัดเซ็นโซจิ มาใหครอบครัวนักชอปไดกิน ชอป เที่ยวใหหายคิดถึง ประเดิม
คิกออฟกิจกรรมที่ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล กาญจนบุรี เปนสาขาแรก และตอเน�องอีก 3
สาขา ไดแก สาขาสมุทรปราการ, สาขารอยเอ็ด และสาขาบานฉาง ระยอง โดยมีบุคคลสําคัญ
ของจังหวัด วิเชียร เจนตระกูลโรจน ประธานหอการคา จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนผูบริหาร
ศูนยการคาโรบินสัน ไลฟสไตล โชคาวิชญ วสุวิรักษ โชติ ผูจัดการทั่วไป ศูนยการคาโรบินสัน
ไลฟสไตล กาญจนบุรี รวมดวยตัวแทนรานคา และศิลปนดาราช�อดัง ธนภัทร กาวิละ ใหการ
ตอนรับ ณ ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล กาญจนบุรี

ผลงานจังหวัด อําเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป 2565 ระดับภาคกลางและตะวันออก
“ปทุมธานี” นับเปนอีกหนึ่งจังหวัด
ที่ ไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่จัดกิจกรรม
การนําเสนอผลงานจังหวัด อําเภอและชมรม
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง
และตะวันออก ซึง่ เปนภาคที่ 4 ของการนําเสนอ
ผลงาน ประจําป 2565 เพ�อขับเคล�อนการ
ดําเนินโครงการตามแนวพระดําริของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE โดยพัฒนารูปแบบ
และเกณฑการนําเสนอผลงานกลุม ประเภทตางๆ
รวมทั้ ง ขยายการดํ า เนิ น งานให ค รอบคลุ ม
ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งใน
จังหวัด อําเภอ ชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ สถานพินจิ และคุม ครองเด็กและ
เยาวชน/ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน และสํานักงานคุมประพฤติ
โดยได้ จั ด การประกวดขึ้ น เมื่ อ วั น อั ง คารที่
3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท
จังหวัดปทุมธานี

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!
แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก.
ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง
ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา
(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน
เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท
ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

นำเขาจากเยอรมัน
จำหนาย รับซอม
โทร 087-936-1911,
02-373-1147

วันเสารที่ 21 พ.ค.65 เวลา 9.00-12.30 น.
การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค (Ministers
Responsible for Trade Meeting: MRT)
ณ หอง World Ballroom ชั้น 23 เวลา
14.30-17.00 น. การประชุมรัฐมนตรีการคา
เอเปค(MRT) เวลา 19.00-22.00 น. Gala
dinner โดยไทยเปนเจาภาพอาหารค่ํา และ
วันอาทิตยท่ี 22 พ.ค.65 เวลา 9.00 - 11.15 น.
การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค (MRT)
เวลา 11.45-12.15 น. แถลงขาวผลการประชุม
โดยการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค
(MRT) ประกอบดวย 3 วาระสําคัญ คือ ใน
ชวงเชาของวันที่ 21 พ.ค. 2565 เปนการ
หารือระหวางผูแทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เอเปค (APEC Business Advisory Council:
ABAC) และรัฐมนตรีการคาเอเปค ในเร�อง
แผนงานการขับเคล�อนเอเปคสูการเปนเขต
การคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก (FTAAP) ทีจ่ ะเกิดขึน้
หลังจากโควิด-19 ตอดวยชวงบายจะเปนการ
รั บ ทราบความคาดหวั ง ของผู อํ า นวยการ

การประกวดผลงานในครั้งนี้นอกจาก
จะเปนการแสดงความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตามแนวพระดําริขององคประธาน
ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ ชุมชน และชมรม
ประเภทตาง ๆ แลวยังเปนเวทีการเรียนรู
และแลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารทํ า งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ของเครือขาย
ภาคกลางและตะวันออก ที่มีคุณคาอยางยิ่ง
ทั้ ง นี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
และอําเภอ TO BE NUMBER ONE ที่ ไดรับ
การคัดเลือก มีเกณฑการพิจารณาที่สําคัญคือ
นโยบาย แผนงาน การบูรณาการงานดาน
การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด และ
การเสริมสรางศักยภาพเยาวชนกลุมปกติและ
กลุมเสี่ยงภายใตจังหวัดที่เขมแข็งชัดเจน และ
การดูแลชวยเหลือผูเสพผูติดยาเสพติด ภายใต
โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ในขณะที่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึง่ ประกอบดวย
ชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา

ในสถานประกอบการ ในสถานพินจิ และคุม ครอง
เด็กและเยาวชน เรือนจํา/ทัณฑสถาน และ
สํานักงานคุมประพฤติ มีเกณฑการพิจารณาที่
สําคัญคือ มีการดําเนินงานตามองคประกอบ
ชมรมฯ 3 ก. ที่ชัดเจนและเขมแข็งภายใต
แนวทาง “สมาชิกเพ�อสมาชิก” และ “เพ�อน
ชวยเพ�อน” เพ�อดําเนินกิจกรรมสรางสรรคตาม
ยุทธศาสตร โครงการ คือ การรณรงคปลุก
จิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การเสริมสราง
ภูมคิ มุ กันทางจิตใจใหแกเยาวชน รวมทัง้ การสราง
และพัฒนาเครือขาย เพ�อการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สํ า หรั บ ป นี้ มี จั ง หวั ด เข า
ร ว มนํ า เสนอผลงานประเภท
จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ทั้ ง ในระดั บ ต น แบบและดี เ ด น
ครบทั้ง 25 จังหวัด สวนอําเภอ
และชมรมฯ ประเภทตางๆ เขารวม
นําเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 216 แหง
โดยจังหวัดและชมรมฯ ทีเ่ ปนตนแบบ
มี ผ ลการดํ า เนิ น งานก า วหน า
ทั้ ง ด า นนวั ต กรรมและองค ค วามรู ด า นการ
ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด มากที่ สุ ด ใน
ภาคกลางและตะวันออก ประเภทจังหวัด คือ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแกว ประเภทชมรมฯ ในชุมชน
ภูมภิ าค คือ ชุมชนตําบลวัดแกว จังหวัดราชบุรี
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร)
จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนธรรมศาสตร
คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
และในสถานประกอบการ คือ บริษทั ศูนยบริการ
เหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
และบริษทั เทพผดุงพรมะพราว จํากัด จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ นางสาวบุปผา เรืองสุด
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ทําหนาทีป่ ระธานใน
พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ไดเชิญ
ชวนผูบริหารและผูเขาประกวดทุกคนไดนอม
ระลึ ก ถึ ง พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของทู ล กระหม อ ม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ที่ทรงทุมเททรงงานอยางตอเน�อง และทรงมี
พระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อป้องกัน
และแก ไขปญหายาเสพติดใหกับประเทศชาติ
ดวยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิรยิ ะ
อุตสาหะ เพ�อใหบรรลุเปาหมาย เยาวชนไทย
ปลอดภัย หางไกลยาเสพติด และเติบใหญเปนคน
รุน ใหมทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และนอกจากวัยรุน และเยาวชน
ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงทั่วไปแลว ยังพระราชทาน
โอกาสใหวยั รุน และเยาวชนในสถานพินจิ /ศูนย
ฝกฯ ผูตองขัง ในเรือนจําและทัณฑสถาน และ
ผูถูกคุมประพฤติ ในสํานักงานคุมประพฤติ
สมัครเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมตางๆ
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ�อให
สามารถเลิกยาเสพติดไดอยางถาวรดวย

ในฐานะหน� ว ยงานหนึ่ ง ในกระทรวง
หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE
กระทรวงแรงงานไดรว มสนับสนุน และดําเนิน
โครงการ สนองพระปณิธานขององคประธาน
อยางตอเน�อง โดยการสงเสริมและรณรงค
อยางเขมแข็งใหสถานประกอบการเขารวม
โครงการ TO BE NUMBER ONE และมอบ
หมายใหสํานักงานแรงงานจังหวัด เปนกลไก
สํ า คั ญ ในการบู ร ณาการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ
หน�วยงานเครือขายในพื้นที่ เพ�อสรางความ
ตระหนักรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และสนั บ สนุ น ให ส ถานประกอบการจั ด ตั้ ง
และดําเนินงานชมรม และศูนยเพ�อนใจ TO BE
NUMBER ONE เพ�อเปาหมายพัฒนาแรงงาน
ไทย หางไกลจากยาเสพติด
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14 บทความ-ต่างประเทศ

คิม จองอึน : ขีปนาวุธ
2

ภาพ 2 ท่าของคิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ
สะท้อนถึงความย้อนแย้งที่เด่นชัดมาก
ภาพแรกคือการยืนตระหง่านในงานสวนสนาม
กลางกรุงเปียงยางอันเกรียงไกรตอนต้นเดือน
ภาพที่ 2 คือ ภาพที่ผู้นำ�เกาหลีเหนือหงุดหงิดและ
วุ่นวายใจ เพราะต้องเผชิญกับภัยของโควิดที่ระบาดไป
อย่างกว้างขวางและรวดเร็วเกินคาด
ด้านหนึ่งคือการทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อ
ทดลองขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง (ยิงลูกที่ 16 ตั้งแต่ต้นปีไป
เมื่อต้นสัปดาห์)
อีกด้านหนึ่งคือ ความขาดแคลนด้านสาธารณสุข
และอาหารการกินในภาวะที่ต้องล็อกดาวน์เพื่อสู้กับโควิด
จนเกิดความกังวลว่า หากคิมไม่สามารถสกัดการ
แพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ ได้ อาจจะเกิด “ความวุ่นวาย
ครั้งใหญ่” อย่างที่เขาได้ประกาศเอาไว้ตอนพบว่า โควิด
อาละวาดแล้ว ทั้งๆ ที่ ไม่มีการไปมาหาสู่กับโลกภายนอก
มากนัก
ขณะที่เขียนอยู่นี้ เกาหลีเหนือรายงานตัวเลขผู้มี
อาการไข้ขึ้นสูงมากกว่า 392,000 คน ในวันอาทิตย์
และมีจำ�นวนผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 ราย ทำ�ให้ยอด
ผู้เสียชีวิตจากโควิดในเกาหลีเหนือแตะระดับ 50 คน
แล้ว
นั่นคือตัวเลขทางการของเกาหลีเหนือผ่านสื่อที่เป็น
กระบอกเสียงของพรรค ซึ่งไม่อาจจะตรวจสอบได้ว่ามี
ความแม่นยำ�เพียงใด
และไม่มีใครรู้ว่ามีการตรวจหาคนติดเชื้อในเชิงรุก
เพียงใด
อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่า แม้แต่องค์การอนามัยโลก
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโควิดใน
เกาหลีเหนือเพียงใด
สื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานในวัน
จันทร์ว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้เจ็บป่วยจาก “อาการไข้ขึ้นสูงโดย
ไม่ทราบที่มา” เพิ่มขึ้นเป็น 1,213,550 คน นับตั้งแต่ปลาย
เดือนเมษายน
และจากจำ�นวนนี้ สื่อทางการแจ้งว่า ประมาณครึ่ง
หนึ่งต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
นั่นหมายถึงการต้องนอนโรงพยาบาล หรือใช้วิธี
กักตัวในบ้านที่เรียกว่า Home Isolation หรือเป็นที่กักตัว

สู้โควิด-19 ได้ไหม?

ของชุมชนที่เรียกว่า
Community Isolation
สื่อโทรทัศน์ของ
เกาหลีเหนือ KCTV ราย
งานว่า จำ�นวนผู้ติดโควิด
ที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างน้อย 168 คน ส่วน
ใหญ่อยู่ในกรุงเปียงยาง
และเมืองพยองกันเหนือที่
มีพรมแดนติดกับจีน
สื่อทางการแจ้ง
ว่า คิม จองอึน ได้เรียก
ประชุมฉุกเฉินของพรรค
แรงงานเกาหลีเหนือใน
วันอาทิตย์ และได้แสดง
ความไม่พอใจกับการ
ทำ�งานของเจ้าหน้าที่
โดยมีการตำ�หนิถึง
ความไร้ประสิทธิภาพของ
ระบบการขนส่งยาที่ล่าช้า
จากคลังเก็บยาสำ�รองของ
รัฐบาลไปยังร้านขายยา
ต่างๆ ทั่วประเทศเมื่อสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพที่ปรากฏให้เห็น
คือ คิมได้ตระเวนตรวจ
สอบร้านขายยาต่างๆ ด้วย
ตนเองในวันอาทิตย์
แสดงว่ามีความ
กังวลต่อการแพร่ระบาด
ของโควิดอย่างจริงจัง
ข่าวทางการถึงขั้นบอกว่า ท่านผู้นำ�พบว่าร้านขายยา
ส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการเก็บสำ�รองยาที่จำ�เป็น และ
ขาดสุขอนามัยที่ดี
ความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกสำ�หรับคนที่ติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ

เพราะปัญหาใหญ่ของประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยัง
เคร่งครัดกับความเป็นสังคมนิยมรวมศูนย์แห่งนี้คือเรื่อง
มาตรฐานของสุขอนามัยและภาวะขาดแคลนอาหารสำ�หรับ
คนในชนบท
สัญญาณแรกๆ ของการระบาดโควิดที่เกาหลีเหนือเริ่ม

ฟินแลนด์-สวีเดนสมัคร
สมาชิกนาโตเป็นทางการ

บรัสเซลส์/โตเกียว • ฟินแลนด์และสวีเดน
ยื่นสมัครเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ (นาโต) อย่างเป็นทาง
การเมื่อวันพุธ เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
เนื่องจากรัสเซียรุกรานยูเครน ด้านญี่ปุ่น
เตื อ นจี น ให้ แ สดงบทบาทรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
วิกฤตยูเครน
รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานเมื่อ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ว่า ในวัน
เดียวกัน ฟินแลนด์และสวีเดนยื่นสมัครเป็น
สมาชิกขององค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติก
เหนือ (นาโต) อย่างเป็นทางการ โดย
เอกอัครราชทูตประจำ�นาโตของทัง้ 2 ประ
เทศยื่นจดหมายสมัครเป็นสมาชิกนาโตต่อ
เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโต ที่
สำ�นักงานใหญ่นาโตในกรุงบรัสเซลส์ ใบ
สมัครอยู่ ในแฟ้มสีขาวที่พิมพ์ลายนูนของ
ธงชาติประเทศตน
สวีเดนและฟินแลนด์วางตัวเป็นกลาง
ในช่วงสงครามเย็น การตัดสินใจเข้าเป็นสมา
ชิกนาโตนับเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่
สำ�คัญที่สุดต่อโครงสร้างความมั่นคงของ
ยุโรปในรอบหลายสิบปี และสะท้อนถึง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง
ไปในประเทศภูมิภาคนอร์ดิกตั้งแต่รัสเซีย
รุกรานยูเครน
สโตลเทนเบิร์กกล่าวระหว่างพิธีการ
สั้นๆ ที่ฟินแลนด์และสวีเดนยื่นสมัครเป็น
สมาชิกนาโตว่า นับเป็นช่วงเวลาประวัติ
ศาสตร์ ขอต้อนรับการยื่นขอร่วมเป็นสมา
ชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดน ทั้ง 2
ชาติต่างเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของเรา การ
เข้าเป็นสมาชิกนาโตของทั้ง 2 ชาติจะเพิ่ม
ความมั่นคงร่วมกันของเรา ชาติสมาชิกนา
โตพิ จารณาว่า การมีฟินแลนด์และสวีเดน
เป็นสมาชิกเพิม่ ของนาโต จะช่วยเพิม่ ความ
แข็งแกร่งอย่างมากในทะเลบอลติก
ด้านเจ้าหน้าที่การทูตให้ความเห็นว่า
การให้สตั ยาบันในเรื่องนีข้ องรัฐสภาประเทศ
สมาชิกนาโตทั้ง 30 ประเทศต้องใช้เวลา
ถึง 1 ปี

อุปสรรคสำ�คัญในการเข้าเป็นสมาชิก
นาโตของฟินแลนด์และสวีเดนอยู่ท่กี ารคัด
ค้านของตุรกี ที่อ้างว่าทั้ง 2 ชาติให้ที่หลบ
ภัยต่อกองกำ�ลังติดอาวุธทีต่ อ่ ต้านตุรกี สโตล
เทนเบิร์กกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่า น่า
จะมีหนทางแก้ปัญหาการคัดค้านของตุรกี
ด้านกระทรวงการต่างประเทศญี่ป่นุ
แถลงเมื่อวันพุธว่า โยชิมาสะ ฮายาชิ รัฐมน
ตรีต่างประเทศญี่ปุ่น พูดคุยกับหวัง อี้ รัฐ
มนตรีต่างประเทศจีนเป็นครั้งแรกในรอบ

6 เดือน ฮายาชิกล่าวถึงการรุกรานยูเครน
ของรั ส เซี ย ว่ า เป็ น การละเมิ ด ต่ อ กฎบั ต ร
สหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประ
เทศอื่นๆ อย่างชัดเจน เรียกร้องให้จนี แสดง
บทบาทรับผิดชอบเพื่อรักษาสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
การพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประ
เทศญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนมีขึ้น
ก่อนประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะเยือนญีป่ นุ่
ในสัปดาห์นี้.

เป็นข่าว เพราะมีรายงานผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่พุ่งขึ้น
อย่างรวดเร็ว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกาหลีเหนือเพิ่มระดับการเตือน
ภัยโควิด-19 ไปสู่ระดับ “เตรียมพร้อมรับมือการระบาดขั้น
สูงสุด”
นั่นถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของ
โควิดไปทั่วโลกเมื่อ 2 ปีที่แล้วที่เกาหลีเหนือยอมรับว่ามี
การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
เพราะก่อนหน้านี้ เกาหลีเหนือยืนยันมาตลอดว่า
ประเทศนี้ปลอดจากไวรัสตัวนี้ เพราะมีมาตรการป้องกัน
อย่างแข็งขัน
มีข่าวช่วงต้นๆ ที่มีการระบาดว่า แม้คนเกาหลีเหนือ
ไม่กี่คนที่ติดเชื้อหลังจากกลับจากจีนก็ถูกลงโทษอย่างหนัก
เพราะเชื่อว่ามาตรการแบบคอมมิวนิสต์ของ
เกาหลีเหนือจะทำ�ให้ โควิดกลัวได้หรืออย่างไรก็ไม่อาจจะ
ทราบได้
ถ้าอย่างนั้น คิม จองอึน จะขอความช่วยเหลือจาก
ใครถ้าไม่ใช่จีน
ไม่ปรากฏมีข่าวเรื่องนี้ในสื่อเกาหลีเหนือ
แต่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า จีนได้ส่งคณะผู้เชี่ยว
ชาญด้านการแพทย์ 10 คนไปยังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยใน
การควบคุมการระบาด นอกจากนี้ยังมีการขอความช่วย
เหลือด้านต่างๆ จากเกาหลีเหนือไปยังรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
ด้วย
ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ ยูน ซุก-ยอล
แถลงต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ ประกาศว่า
เกาหลีใต้พร้อมส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่
เกาหลีเหนือ
ไม่ว่าจะเป็น ยา วัคซีน อุปกรณ์และบุคลากร
ทางการแพทย์ เพื่อใช้ ในการรับมือโควิด-19 หาก
เกาหลีเหนือต้องการ
สหรัฐฯ จะช่วยไหม?
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บอกว่า ยังไม่มี
แผนส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้เกาหลีเหนือ
โดยตรง
แต่จะช่วยผ่านทางโครงการวัคซีนโคแวกซ์
(COVAX) ของสหประชาชาติ
เพราะนี่คือโครงการที่บริจาควัคซีนโควิดให้แก่
ประเทศรายได้ต่ำ�และปานกลาง
องค์กรนี้ ได้แสดงความพร้อมจะช่วย
แต่ก็ขอให้เกาหลีเหนือยอมทำ�งานร่วมกับประชาคม
โลก เพื่อจัดหาวัคซีนให้แก่ประชากรประมาณ 26 ล้านคน
ของเกาหลีเหนือให้ตั้งรับกับโควิดให้ ได้
เมื่อไม่มีข้อมูลว่าคนเกาหลีเหนือได้รับวัคซีนแล้วกี่
คน และใช้วัคซีนอะไร องค์กรระหว่างประเทศก็ย่อมจะ
ต้องหนักใจว่าจะยื่นมือเข้าหาคิม จองอึน อย่างไร.
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คดีหมายเลขดำาที่ ผบ.๕๑๑/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่..........................
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เรื่อง คำ�สั่งอนุญ�ตให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม
-----------------------------------------------น�ยสุจร ช�ติพันจันทร์

โจทก์

บริษัทม�สด้� เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

จำาเลย

โจทก์ น�ยสุจร ช�ติพันจันทร์ อยู่ที่ ๑๑/๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำ�บลทับม� อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
จำ�เลย บริษัท ม�สด้� เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด อยู่ที่ ๖๘๙ อ�ค�รภิรัช ท�วน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น ๑๕-๑๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน�
กรุงเทพมห�นคร ๑๐๑๑๐
ทนายฝ่ายโจทก์ คือ น�ยจิณณะ แย้มอ่วม,น�ยศิร� โอสถธรรม และน�งส�วฉันท์ธิต� โต๊ะสกุล มีที่อยู่ที่สำ�นักง�นที่เดียวกัน คือ เลขที่ ๒๑๘๖/๕๓ อ�ค�รบ้�น
สุโขทัย ๒ ซอยร�มคำ�แหง ๓๐/๑ แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพมห�นคร ๑๐๒๔๐ โทร ๐๙ ๑๘๑๐ ๙๙๕๖ หรือ ๐๘ ๙๗๙๙ ๕๗๙๙
คำาฟ้องโดยย่อและลักษณะกลุ่ม
ต�มที่โจทก์ ได้ยนื่ คำ�ฟ้องเป็นคดีผบู้ ริโภค ม�พร้อมกับคำ�ร้องขอดำ�เนินคดีกลุม่ นัน้ คำ�ฟ้องของโจทก์ ได้ส�ระสำ�คัญอันสรุปได้ว�่ โจทก์เป็นผูซ้ อ้ื ผู้ใช้ ผู้ได้รบั บริก�ร หรือ
เจ้�ของกรรมสิทธิ์หรือ ผู้ครอบครองรถยนต์นั่งสองตอนแวน ยี่ห้อ ม�สด้� (Mazda) แบบ ม�สด้� ซีเอ็กซ์-5 (Mazda CX-5) รุ่นสก�ยแอคทีฟ(Skyactiv)เครื่องยนต์เชื้อเพลิง
ดีเซล โดยสินค้�ดังกล่�วเป็นสินค้�ด้อยคุณภ�พ ไม่ได้ม�ตรฐ�น มีคว�มชำ�รุดบกพร่องและเป็นสินค้�ไม่ปลอดภัย จำ�เลยโดยรู้อยู่แล้วแต่ โฆษณ�เกินจริง ใช้กลฉ้อฉลทำ�ให้ผู้บริโภค
สำ�คัญผิดในคุณภ�พของสินค้�และส่งมอบสินค้�ไม่ตอ้ งต�มคว�มประสงค์ ในก�ร มุง่ หม�ยทีจ่ ะใช้ง�นต�มปกติ ซึง่ จ�กก�รใช้รถยนต์พพิ �ทดังกล่�วพบปัญห�เกีย่ วกับเครื่องยนต์
เช่น น้ำ�ในหม้อน้ำ�เพิ่มขึ้นหรือลดลง มีลักษณะเหมือนน้ำ�เดือด หรือเรียกว่� “น้ำ�ดัน” กล่�วคือ มีแรงดันและระเบิดของหม้อพักน้ำ�บริเวณห้องเครื่องยนต์ มีก�รเปื้อนเป็น
ลักษณะคร�บน้ำ�จ�กหม้อน้ำ�กระจ�ย กำ�ลังเครื่องยนต์ตกกะทันหัน เร่งไม่ขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวช�ญหรือช่�งยนต์ ให้คว�มเห็นไว้ว่� คืออ�ก�รที่แรงอัดจ�กลูกสูบรั่วพ่นเข้�ม�ในระบบ
น้ำ�ส่วนม�กท�งปะเก็นฝ�สูบ บ�งทีอ�จจะฝ�สูบร้�วหรือแตก บ�งทีเสื้อสูบผุ เมื่อแรงดันจ�กลูกสูบรั่วม�ถึงระบบไหลเวียนจะดันไปที่หม้อน้ำ�ต่อไปยังถังพักน้ำ�และเกิด
ก�รระเบิดกระจ�ยขึ้น ซึ่งเป็นคว�มผิดปกติจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ ใหม่ หรือเกิดจ�กเครื่องยนต์ ไม่ได้ม�ตร�ฐ�น เป็นต้น ซึ่งเป็นก�รฟ้องให้จำ�เลยรับผิดชอบในคว�ม
เสียห�ยดังกล่�วและคว�มเสียห�ยทีส่ บื เนื่องหรือเกีย่ วข้องกัน ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ พระร�ชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และพระร�ชบัญญัติคว�มรับ
ผิดต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กสินค้�ที่ ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ โดยขอให้จำ�เลยชดใช้ร�ค�รถยนต์ที่ซื้อและค่�ซ่อมรถยนต์คืน ค่�ข�ดประโยชน์ที่ ไม่มีรถยนต์ระหว่�งซ่อมวัน
ละ ๒,๕๐๐ บ�ท ค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ ๒ เท่� และค่�เสียห�ยแก่จิตใจปีละ ๕๐,๐๐๐ บ�ท พร้อมกับให้จำ�เลยชดใช้ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินคดีแทนโจทก์ และค่�ทน�ยคว�มใช้
แทนด้วย และ ขอให้คำ�พิพ�กษ�มีผลหรือมีสภ�พบังคับไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเฉพ�ะและเป็นสม�ชิกกลุ่ม คือ ผู้ซื้อ ผู้ ใช้ ผู้ ได้รับบริก�ร หรือเจ้�ของกรรมสิทธิ์หรือ
ผู้ครอบครองที่ ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รซื้อ หรือใช้สินค้�หรือรถยนต์ ยี่ห้อ ม�สด้� (Mazda) แบบ ม�สด้� ซีเอ็กซ์-5 (Mazda CX-5) รุ่นสก�ยแอคทีฟ(Skyactiv)เครื่องยนต์
เชื้อเพลิงดีเซล โดยคิดคำ�นวณค่�เสียห�ยเป็นลักษณะเดียวกัน คือ ให้สม�ชิกกลุ่มได้รับเงินร�ค�รถยนต์ที่ตนเองซื้อและค่�ซ่อมรถยนต์คืน พร้อมกับได้รับค่�ข�ดประโยชน์จ�ก
ก�รไม่มีรถใช้ระหว่�งซ่อมเป็นร�ยวันๆละ ๒,๕๐๐ บ�ท และได้รับค่�เสียห�ยเชิงลงโทษ ๒ เท่�จ�กค่�เสียห�ยต�มคว�มเป็นจริง กับค่�เสียห�ยต่อจิตใจ ๕๐,๐๐๐ บ�ท ต่อปี
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คำาสั่งศาล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เร�อง

แจงการเปลี่ยนแปลงช�อบริษัท

เรียน

ทานผูมีอุปการะคุณ

ทะเบียนเลขที่ 0107556000019

บริษัท คิงไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความยินดีที่จะเรียนใหทานทราบ
วาบริษัทกําลังดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงช�อบริษัทกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึง่ คาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้น เพ�อประโยชน ในการติดตอส�อสารและการดําเนินการอ�นๆ
ที่เกี่ยวของ บริษัทจึงขอเรียนใหทานทราบวานับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป บริษัทจะ
เปลี่ยนช�อใหมเปนดังตอไปนี้
ช�อภาษาไทย
บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ช�อภาษาอังกฤษ
KWI Insurance Public Company Limited
บริษัทขอขอบคุณที่ทานรวมดําเนินธุรกิจกับบริษัทตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวาบริษัท
จะไดรวมดําเนินธุรกิจรวมกับทานตอไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ศ�ลอุทธรณ์ มีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ ๘ มีน�คม ๒๕๖๕ และศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้อ่�นคำ�สั่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีน�คม ๒๕๖๕ โดยนัดพร้อม
เพื่อไกล่เกลี่ย และกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินคดีในวันที่ ๒๒ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวล� ๐๙.๐๐ น�ฬิก�
สิทธิของสม�ชิกกลุ่ม
สม�ชิกกลุ่มที่ ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้
๑. เข้�รับฟังก�รพิจ�รณ�คดี
๒. ร้องขอให้ศ�ลสั่งแสดงว่�โจทก์มิได้มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งก�รได้ม�ซึ่งสิทธิก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม
๓. ขอตรวจเอกส�รทั้งหมดหรือบ�งส่วนในสำ�นวนคว�มหรือขอคัดสำ�เน�เอกส�รเหล่�นั้น
๔. จัดห�ทน�ยคว�มคนใหม่ม�ดำ�เนินคดีแทนทน�ยคว�มกลุ่ม ในกรณีที่ศ�ลเห็นว่�ทน�ยคว�มฝ่�ยโจทก์ ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคล
ได้อย่�งเพียงพอ หรือกรณีทน�ยคว�มฝ่�ยโจทก์ขอถอนตัวจ�กก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม
๕. ร้องขอเข้�แทนที่ โจทก์ โดยอ�ศัยสิทธิต�มบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งในส่วนของก�รดำ�เนินคดีกลุ่ม
๖. คัดค้�นก�รร้องขอเข้�แทนที่ โจทก์ ก�รที่ โจทก์ถอนฟ้อง ก�รที่มีก�รตกลงกันหรือประนีประนอมยอมคว�มกันในประเด็นแห่งคดี ก�รที่คู่คว�มตกลงกันเสนอ
ข้อพิพ�ทให้อนุญ�โตตุล�ก�รเป็นผู้ชี้ข�ด
๗. ตรวจและโต้แย้งคำ�ขอรับชำ�ระหนี้
๘. แต่งตั้งทน�ยคว�มส่วนตัวเพื่อดำ�เนินก�รต�ม ๑) ถึง ๗) ได้
กำาหนดวันสำาหรับสมาชิกลุ่มที่ประสงค์จะออกจากลุ่ม
สม�ชิกกลุ่ม ส�ม�รถที่จะยื่นคว�มประสงค์ที่จะออกจ�กกลุ่มได้ภ�ยใน ๔๕ วัน นับแต่วันประก�ศคำ�บอกกล่�วท�งหนังสือพิมพ์วันสุดท้�ย
ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
สม�ชิกกลุ่มที่ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มแล้ว จะร้องขอกลับเข้�ม�เป็นสม�ชิกกลุ่มอีกไม่ได้ และสม�ชิกกลุ่มที่ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มจะร้องสอดเข้�ม�
เป็นโจทก์ร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่มโดยอ�ศัยสิทธิต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง ม�ตร� ๕๗ ไม่ได้ สม�ชิกกลุ่มที่ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกให้ถือว่�สม�ชิก
กลุ่มดังกล่�วไม่เป็นสม�ชิกนับแต่วันที่ ได้แจ้งคว�มประสงค์ออกจ�กกลุ่ม และสม�ชิกที่ออกจ�กกลุ่มแล้วมีสิทธิดำ�เนินคดีต�มสิทธิของตนได้ โดยอิสระ
ผลของคำาพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุ่ม
คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลจะมีผลผูกพันเฉพ�ะสม�ชิกกลุ่ม ที่ ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มเท่�นั้น
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-นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชานประธานกรรมการ
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ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

ยึดอพาร์ตเมนต์เครือข่ายค้ายาบ้า

ขาว

นทท.ออสซีตกตึกโรงแรมดับคาดเมา

ภูเก็ต • วันที่ 18 พ.ค.65 พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สว.ส.ทท.1
กก.2 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 17 พ.ค.65
ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ โรงแรมเดอะรอยัล
พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต จึง
ได้สั่งการให้สายตรวจเดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบร่างผู้
เสียชีวิตลักษณะนอนหงายบนพื้นด้านหลังของโรงแรม ศีรษะ
กระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ทราบชื่อคือ Mr.Billy James
Simmons อายุ 22 ปี สัญชาติออสเตรเลีย ถือหนังสือเดินทาง
เลขที่ PA6479841 พักอยู่ห้องพักเลขที่ 1107 เดินทางมา
กับกลุ่มเพื่อนจำ�นวน 11 คน ได้เข้าพักในโรงแรมตั้งแต่วันที่
14 พ.ค. และมีกำ�หนดเดินทางกลับในวันที่ 28 พ.ค. จากการ
ตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือการต่อสู้
ขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักเพียงคนเดียว พบ
ขวดสุราเปิดดื่มเเล้ว สันนิษฐานว่าอาจเมาสุราและตกลงมา
เสียชีวิต สอบถามนายวงศ์ธรรศธรรม สันติ รปภ.ผู้พบศพ
คนเเรก ทราบว่าขณะกำ�ลังเดินเข้าห้องน้ำ�ได้พบศพผู้เสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุ ได้สอบถามเพื่อนที่มาด้วยกันทราบว่าบิดาของผู้
เสียชีวิตทราบแล้วและจะบินมาภูเก็ตในวันที่ 18 พ.ค.เพื่อรับ
ศพลูกชายกลับประเทศออสเตรเลีย

เอาผิด ปธ.สภาเทศบาล-ผญบ.ลักทรัพย์

ขอนแก่น • เวลา 13.00 น. วันที่ 18 พ.ค. ที่สำ�นักงาน
เทศบาลตำ�บลเมืองเก่า นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายก
เทศมนตรีตำ�บลเมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ได้มอบหมายให้
น.ส.พนิดา โสชารี ผู้ช่วยนิติกรประจำ�สำ�นักงานเทศบาล
เข้าแจ้งความต่อ พงส.สภ.หนองเรือ เพื่อให้ดำ�เนินคดีกับ
นายมนตรี พั้วลี ประธานสภาเทศบาลตำ�บลเมืองเก่า และ
นายคมสัน กองเพชร ผู้ ใหญ่บ้าน บ.ดอนบม ม.10 ต.เมือง
เก่า ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ของทางราชการ ด้วยการขโมย
เอามอเตอร์สูบน้ำ�ประปาขนาด 110 กิโลวัตต์ มูลค่ากว่า
200,000 บาท จำ�นวน 1 เครื่อง ที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีสูบน้ำ�
ประปาบ้านสะอาด ไปขายร้านรับซื้อของเก่าชื่อร้านโชค
อลังการรีไซเคิล เลขที่ 138 ม.7 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จาก
การตรวจสอบพบมอเตอร์ถูกถอดเป็นชิ้นส่วน ประกอบด้วย
ตัวมอเตอร์ 1 ชิ้น ฝาปิดหน้าหลังอย่างละ 1 ชิ้น และแกน
มอเตอร์ 1 ชิ้น ส่วนแกนมอเตอร์ที่เป็นขดลวดทองแดงได้
สูญหายไปแล้ว นางกฤษณา คำ�อุ่น อายุ 44 ปี เจ้าของร้าน
ให้การว่า มี ส.ท.เมืองเก่าและผู้ ใหญ่บ้านนำ�มาขายให้ ด้าน
พ.ต.ท.สำ�เนียง สำ�โรงพล รอง ผกก.(สอบสวน) กล่าวว่าได้ส่ง
หมายเรียกให้บุคคลทั้ง 2 เดินทางมาให้ปากคำ�และรับทราบ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว.

กบน.
ที่ เ ดิ ม มี ก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต ที่
6.44 บาทต่อลิตร และเมื่อลดลง 5 บาท
จะเหลือเรียกเก็บภาษี 1.44 บาทต่อลิตร
แต่ปัจจุบันประเทศไทยใช้น้ำ�มันดีเซลแบบ
ผสมที่ 7% หรือ B7 ที่เรียกเก็บภาษีอยู่
ที่ 5.99 บาทต่อลิตร และเมื่อนำ�ภาษีจาก
เนื้อดีเซลมาผสม จะส่งผลให้มีการลดราคา
ภาษีเหลืออยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร ซึ่งจะ
ทำ�ให้คงเหลือเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตกับ
น้ำ�มัน B7 อยู่ที่ 1.34 บาทต่อลิตร” นาย
กุลิศระบุ
โดยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง
5 บาทต่อลิตร ช่วยลดภาระการอุดหนุน
ของกองทุนลง 2.46 บาทต่อลิตร เพิ่มเติม
จากเดิมที่ลดภาระได้ 79 สตางค์ต่อลิตร
เหลือ 7.25 บาทต่อลิตร จากขณะนี้อุดหนุน
ดีเซลอยู่ที่ 9.41 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์
ก่อนอุดหนุนที่ 10.89 บาทต่อลิตร ขณะ
ที่ความจำ�เป็นในการปรับราคาดีเซลขึ้นไป
อยู่ที่ 33 บาทต่อลิตร ก็ต่อเมื่อกองทุนติดลบ
ถึงระดับ 8 หมื่นล้านบาท หรือสมมติฐาน
ราคาน้ำ�มันตลาดโลกผันผวนสูงขึ้นไปอีก
สำ � หรั บ การพิ จ ารณาทบทวนราคา
ขายปลีกน้ำ�มันดีเซลประจำ�สัปดาห์ของ กบน.
เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565
เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพ โดยรัฐบาล
จะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำ�มันดีเซล
ปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณา
ปรั บ ราคาน้ำ � มั น ดี เ ซลครั้ งแรกมี ผ ลตั้ งแต่
วันที่ 1 พ.ค.2565 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมา
อยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับ
ราคาขึ้นลงเป็นรายสัปดาห์ หากในแต่ละ
รอบสัปดาห์ราคาน้ำ�มันตลาดโลกมีการปรับ
ลดลง จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับ
เพดานราคาลดลงตามความเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ำ�มันต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์สู้รบ
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนจะสิ้นสุดลง แต่จะ
ทำ � ให้ ร าคาน้ำ � มั น ลดลงหรื อ ไม่ ยั ง ตอบไม่
ได้ เพราะมองว่าวิกฤตราคาน้ำ�มันยังไม่
ได้ ห ายไปทั น ต้ อ งติ ด ตามและวิ เ คราะห์
สถานการณ์ราคาน้ำ�มันตลาดโลกอย่างใกล้
ชิดกันไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยประเมินราคา
น้ำ�มันดิบตลาดดูไบไม่เกิน 120 เหรียญ
สหรัฐ/บาร์เรล หรือเฉลี่ยอยู่ในกรอบ 110115 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาดีเซลตลาด
โลกไม่เกิน 140-145 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล
ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าภาย
ใต้ ส ถานการณ์ ร าคาน้ำ � มั น ตลาดโลกผั น
ผวนเช่นนี้ มี โอกาสที่กองทุนจะติดลบถึง

ชลบุรี • ป.ป.ส.ภาค 2 สนธิกำ�ลัง
สภ.ห้วยไร่และ สภ.เมืองชลบุรี
พร้อม จนท.ปราบปรามยาเสพ
ติด ตรวจยึดอพาร์ตเมนต์มูลค่า
120 ล้านบาทในชลบุรี หลังพบ
เจ้าของเป็นเครือข่ายยาเสพติด
รายใหญ่ในภาคเหนือ
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18
พ.ค.65 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 2
สนธิ กำ � ลั ง ร่ ว มกั บ ตำ � รวจ สภ.
เมื อ งชลบุ รี , สภ.ห้ ว ยไร่ และ
เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด
กองบั ง คั บ การตำ � รวจจั ง หวั ด
เชียงราย กว่า 30 นาย บุกเข้า

ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ “สบาย
ดี” ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรม
ต.คลองตำ�หรุ อ.เมืองชลบุรี
โดยเป็นอาคารสูง 8 ชั้น
มีห้องเช่ารวม 84 ยูนิต มูลค่า
อาคารประมาณ 120 ล้านบาท
โดยเปิดให้เช่าพักในราคาเดือน
ละ 3,500 บาท และปัจจุบันมี
ผู้เช่าเต็มทุกห้อง จึงทำ�ให้มีราย
ได้ต่อเดือนประมาณ 294,000
บาท ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
เป็นชื่อของนางทัศพร ภัทรจิร
ประภา ผู้ต้องหาซึ่งมีหมายจับ
ฐานร่วมกันจำ�หน่ายยาเสพติด

ให้ โทษประเภท 1
การตรวจยึดอพาร์ตเมนต์
ครั้งนี้ เป็นผลจากการที่ด่านตรวจ
ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ได้จับกุม
นายวิบูรณ์ ทะกัน ชาวเชียงราย
ขณะขั บ รถบรรทุ ก 10 ล้ อ ขน
ยาบ้าจำ�นวน 5,600,000 เม็ด
และไอซ์อีก 20 กิโลกรัม มูลค่า
กว่า 23 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ม.ค.
ที่ ผ่ า นมา และมี ก ารสื บ สวน
กระทั่งสาวถึงตัวนายธนกร ภัทร
จิรประภา ชาวปทุมธานี ซึ่งเป็น
ผู้ร่วมขบวนการโดยมีหน้าที่เดิน
ทางไปเจรจาซื้อขายและเป็นตัว

ประกันที่ประเทศเพื่อนบ้าน อีก
ทั้งจากการตรวจสอบโทรศัพท์ยัง
พบว่ามีการโอนเงินไปมากับนาง
ทัศพร ภัทรจิรประภา และกลุ่ม
นั ก ค้ า ยาตามชายแดนในพื้ น ที่
ภาคเหนือช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.65
ศาลจึงได้อนุมัติหมายจับ
นายธนกร และนางทัศพร ภัทร
จิรประภา พร้อมพวกรวม 12 คน
ฐานร่วมกันจำ�หน่ายยาเสพติดให้
โทษประเภท 1 และเจ้าพนักงาน
ป.ป.ส.ได้สืบทราบว่า นางทัศพร
เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์สบายดี จึง
ประสานกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 2

ชลบุรี เข้าตรวจยึดอาคารเพื่อ
ตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ ประวั ติ น างทั ศ พร
เคยถูกตรวจสอบทรัพย์สินมูลค่า
กว่า 200 ล้านบาทเมื่อปี 2559
จากคดีจับกุมยาบ้าหลักล้านเม็ด
ที่ สภ.แม่พริก และเมื่อปี 2548
ยั ง เคยถู ก ร้ อ งเรี ย นผ่ า นสาย
ด่วน 1386 ว่าเกี่ยวข้องกับเครือ
ข่ า ยยาเสพติ ด และมี ฐ านะ
ร่ำ�รวยผิดปกติโดยไม่ได้ประกอบ
อาชีพใด และอาจเป็นผู้ถือครอง
ทรัพย์สินแทนญาติซึ่งเป็นนักค้า
ยาเสพติดรายใหญ่อีกด้วย.

รวบหนุม่ กัมพูชาลอบเข้าไทยบวชหาเงิน
ขอนแก่น • รวบหนุ่มกัมพูชา
ตีเนียนบวชพระ เดินธุดงค์จาก
สุ ริ น ท์ ถึ ง ขอนแก่ น ตระเวน
บิณฑบาต-รับกิจนิมนต์ หาเงิน
ส่งให้ครอบครัวที่ต่างประเทศ
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่
18 พ.ค.65 ที่ สภ.เมืองขอนแก่น
พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.
เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ชุด
สืบสวนสอบสวนและสายตรวจ
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า ที่วัด
วุฒาราม คุ้มโนนหนองวัด ใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่ น มี
พระสงฆ์ชาวกัมพูชามาอาศัยอยู่
และออกบิณฑบาตทุกเช้า
จึงประสานตำ�รวจพร้อม
หน่วยงานเข้าตรวจสอบเมื่อ
กลางดึกคืนที่ผ่านมา (17 พ.ค.) ซึ่ง
ได้ประสานกับเจ้าอาวาสวัดเพื่อ
ตรวจสอบใบสุ ท ธิ แ ละเอกสาร
สำ�คัญของพระภิกษุและสามเณร
จนกระทั่งพบพระ 4 รูปที่มี ใบ
สุทธิการบวชพระถูกต้องแต่เป็น
ชาวกั ม พู ช า ไม่ มี ใ บอนุ ญ าต
การเข้ า มาในประเทศไทย จึ ง
คุ ม ตั ว ไปทำ � การสึ ก ที่ วั ด กลาง
พระอารามหลวง และคุมตัวไปที่

แสนล้ า นบาทหรื อ ไม่ นายกุ ลิ ศ ยอมรั บ
ว่ า มี โ อกาสที่ ก องทุ น จะติ ด ลบถึ ง แสน
ล้ า นบาท ซึ่ ง ในอดีตกองทุนก็เคยติดลบ
มาแล้ว แต่วิกฤตครั้งนี้มีความยากและ
ท้าทายมากกว่า อีกทั้งกองทุนต้องมีภาระ
รายจ่ า ยในการอุ ด หนุ น แอลพี จี ม าก่ อ น
หน้านี้ด้วย สำ�หรับความคืบหน้าการกู้เงิน
20,000 ล้านบาทของกองทุนนั้น ขณะนี้
ยังอยู่ในกระบวนการหารือสถาบันการเงิน
และกระทรวงการคลัง โดยยังมั่นใจว่าจะมี
เงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องกองทุนภายใน
เดือน มิ.ย.นี้ตามแผน.

‘บิ๊กตู่’
อย่างไรก็ดี ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์
เป็นประธานในงานพร้อมชมนิทรรศการ
เสร็จสิ้น ได้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและเดิน
ทางกลับทำ�เนียบรัฐบาลทันที โดยขบวนรถ
ใช้ทางออกประตูด้านหลังของ ป.ป.ส. เพื่อ
เลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มนักเรียนเลวที่
ปักหลักอยู่ทางด้านหน้า
ต่ อ มา พล.อ.ประยุ ท ธ์ เ ข้ า ปฏิ บั ติ
ภารกิ จ ที่ ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล โดย น.ส.ตรี นุ ช
เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นำ�คณะนักเรียน
ไทยที่ ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและ
คว้ารางวัลในงานโครงงานวิทยาศาสตร์
และวิ ศ วกรรมศาสตร์ ร ะดั บ นานาชาติ
ประจำ�ปี 2022 (Regeneron International
Science and Engineering Fair 2022)
เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า
วันนี้หลายอย่างเราแก้ ไขได้แล้ว หลาย
อย่างพยายามแก้และกำ�ลังแก้ ไข ขณะที่
หลายอย่างเริ่มต้นและต้องปรับปรุง โดย
ประเทศไทยต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยฝีมือพวกเราทุกคน ขอให้ทุกอย่างที่เริ่ม
ต้นมาทำ�ต่อคิดต่อ ทำ�ให้สำ�เร็จ แล้วคิดถึง
อนาคตของตัวเอง อนาคตของครอบครัว
และอนาคตของประเทศชาติอันเป็นที่รัก
ยิ่งของพวกเรา เราคือชาติไทย เราคือคน
ไทย เรามีชื่อเสียงหลายอย่างในระดับโลก
จากนั้ น นายกฯ เดิ น ทั ก ทายเด็ ก ๆ
ที่มาร่วมงาน พร้อมกล่าวว่า “ขอให้ช่วย
นายกฯ นายกฯ พยายามทำ�เต็มที่ พยายาม
ทำ�ให้สำ�เร็จ เป็นกำ�ลังใจให้กันและกัน”
และยังกล่าวด้วยว่า “ที่นี่มีแต่หัวกะทิ ไม่ใช่
หางกะทิ นายกฯ อยากได้นักวิทยาศาสตร์
เก่งๆ”
นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จงาน นายกฯ
ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำ�ทำ�เนียบ
รั ฐ บาลพาคณะนั ก เรี ย นและผู้ ป กครอง
เดิ น ชมตึ ก ไทยคู่ ฟ้ า และตึ ก ภั ก ดี บ ดิ น ทร์
เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย โดยนายกฯ ยังกระ

สภ.เมืองขอนแก่นตรวจปัสสาวะ
ไม่ พ บสารเสพติ ด และตรวจ
เอทีเคไม่พบการติดเชื้อโควิด-19
“จากการสอบสวนทั้ ง
4 คน เป็นชายชาวกัมพูชา มีอายุ
ระหว่าง 25-40 ปี ลักลอบเข้ามา
ในประเทศไทยทางชายแดนใน

พื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ บวช
เป็นพระแล้วออกเดินธุดงค์มา
เรื่อยๆ ค่ำ�ที่ ไหนและมีวัดก็ขอพัก
อาศัยชั่วคราว แล้วก็เดินเท้าออก
ธุดงค์มาจนถึง จ.ขอนแก่น และ
พากันขอพักอาศัยที่วัดวุฒาราม
สลับสับเปลี่ยนกันออกบิณฑบาต

ส่วนเงินที่ ได้จากญาติโยมที่มา
ร่ ว มทำ � บุ ญ จะเก็ บ ไว้ แ ละส่ ง ให้
ครอบครัวที่ต่างประเทศ”
พ.ต.อ.ปรีชากล่าวต่ออีกว่า
ทั้งหมดยอมรับว่าเป็นชาวกัมพูชา
และไม่มีหนังสือเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จึงได้แจ้งข้อหาเป็น

เซ้าเด็กๆ ว่าเผื่อวันหน้าใครจะได้เป็นนายก ร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพรรค พปชร.ไปจนถึง
รัฐมนตรี
เมื่อใด พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “อยู่จนกว่า
‘ป้อม’ อยู่ พปชร.จนตาย
ผมจะตาย”
ที่ ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล นายธนกร วั ง
ส่วนนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
บุ ญ คงชนะ โฆษกประจำ � สำ � นั ก นายก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
รัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ 19 พ.ค. เวลา ฐานะประธานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นประธาน พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกรณี
การประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อ ฝ่ายค้านจะใช้การพิจารณาร่างกฎหมายงบ
ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ที่รอยัล พารา ประมาณเป็นเวทีซ้อมก่อนการอภิปรายไม่
กอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยจะกล่าว ไว้วางใจว่า เป็นเช่นนี้ทุกปีไม่ใช่หรือ เพียง
ปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข้ อ “อดี ต ปั จ จุ บั น แต่บางครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้น
อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ก่อน แต่ปีนี้พิจารณางบประมาณก่อนการ
รวมทั้งนายกฯ จะแสดงวิสัยทัศน์ ข้อเสนอ อภิปรายไม่ ไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม เชื่อ
แนะ และทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวาง ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถ
รากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ควบคุ ม การประชุ ม ให้ อ ยู่ ใ ต้ ก รอบการ
ในอนาคตให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต พิ จ ารณางบประมาณ ไม่ ก้ า วล่ ว งไปถึ ง
ของประชาชน และความสามารถในการ วาระอื่น
แข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและ
“ทุกคนต่อว่าต่อขานรัฐบาลทุกครั้ง
ยั่งยืนในระยะต่อไป
ของการจัดทำ �งบประมาณ เราพายเรือ
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาถึงจุดนี้แล้ว แน่นอนว่าจะต้องมีการ
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค บอบช้ำ�ดำ�เขียว แต่ทายานิดหน่อย พักสัก
พลั ง ประชารั ฐ (พปชร.) กล่ า วถึ ง กรณี หน่อย เดี๋ยวก็หาย แล้วเดินต่อไปได้ ซึ่ง
นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังเชื่อมั่นว่านายกฯ จะอยู่ครบเทอม เท่า
พรรค พปชร. ทำ�หนังสือคัดค้านมติคณะ ที่ดูไม่มีเหตุอะไรที่จะทำ�ให้อยู่ไม่ครบเทอม
กรรมการข้อกฎหมายและข้อบังคับที่ห้าม ธรรมนัสไม่เลิกนัด พท.
ทำ � กิ จ กรรมพรรคหลั ง ไปกิ น ข้ า วกั บ ฝ่ า ย
ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสมคิด
ค้านว่า เป็นเรื่องของกรรมการ ไม่ใช่เรื่อง เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. กล่าว
ของตน ต้องให้กรรมการพิจารณา
ถึ ง สถานการณ์ ก ารเมื อ งไทยว่ า ตั้ ง แต่
พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงการลงพื้นที่ อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พรรค พปชร.ว่า ลงอยู่ตลอด เป็นหน้าที่ กองทัพยังไม่ยอมออกจากการเมือง ดังนั้น
ของ ส.ส.และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่ต้องไป การเมืองไทยจึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างรัฐ
พบปะและให้ความรู้กับประชาชน สนใจ ราชการกับประชาชน ซึ่งเป็นการสู้กันมา
เรื่องปากท้องของประชาชน เพื่อให้ทุกคน นานกว่า 80 ปีแล้ว ปัจจุบันก็ย้อนกลับไป
มีอาชีพและสามารถอยู่ได้ โดยตนลงพื้นที่ สู่วังวนเดิม
ทุกจังหวัดอยู่แล้ว
“8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไร้ประโยชน์
“นโยบายที่เราทำ�มีเยอะมากที่ต้อง เพราะไม่มีนโยบายที่จะมาวางรากฐาน ให้
ทำ�ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ช่วยเหลือคนมี ประเทศและประชาชน รั ฐ บาลบริ ห าร
รายได้น้อยทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ โดดเด่น ประเทศแบบรายวัน บริหารมั่วไปหมด ที่
ของพรรค พปชร. ที่รัฐบาลทำ�ให้ทุกคนอยู่ ผ่านมาการรักษาอำ�นาจไม่ได้มาจากความ
ได้” พล.อ.ประวิตรกล่าว
เชื่ อ มั่ น ของประชาชน แต่ ม าจากการ
ถามว่า มองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทย แจกผลประโยชน์ ที่ชาวบ้านรู้กันว่าแจก
(พท.) ประกาศชวนคนเสื้อแดงกลับบ้าน กล้วย ดังนั้นรัฐบาลจะไปก็เพราะกล้วยนี่
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มอง ไม่รู้ เพราะ แหละ เมื่อใดไม่มีแจกก็อยู่ยาก” ส.ส.พรรค
พรรคของใครของมัน และฝ่ายความมั่นคง พท.รายนี้ระบุ
ก็ไม่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวอะไรของคน
ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.
เสื้อแดง เพราะทุกคนทำ�งานให้ประชาชน มหาสารคาม พรรค พท. แถลงข่าวยืนยัน
ซักว่า พรรค พปชร.มีความมั่นใจว่า การนัดรับประทานอาหารค่ำ�ระหว่างพรรค
ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้กลับมาเป็น พท.กับพรรคเล็ก ในวันที่ 23 พ.ค.จะนัด
แกนนำ�จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร รับประทานอาหารค่ำ�ที่ร้าน The Corner
กล่าวว่า การที่เราส่งผู้สมัคร ส.ส. ก็ต้อง ซอยสุขุมวิท 26 เป็นร้านอาหารที่พรรค
หวังเป็นธรรมดาเหมือนกับทุกพรรค เพื่อ เพื่ อ ไทยและพรรคเล็ ก เคยรั บ ประทาน
ที่จะไปดูแลประชาชน
อาหารค่ำ�ร่วมกันมาแล้วเมื่อวันที่ 28 เม.ย.
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรจะอยู่เป็น เหมือนเดิมในเวลา 18.00 น. มีแกนนำ�

คนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ ในราช
อาณาจั ก รโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
และประสานกองบังคับการตรวจ
คนเข้าเมือง 4 ประสานเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์
ส่งทั้ง 4 คนออกนอกประเทศตาม
ขั้นตอนต่อไป.

สลดรับเปิดเทอม
มองหน้าเขม่นกัน
ชักมีดแทงสาหัส
สงขลา • วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา
ประมาณ 08.40 น. พ.ต.อ.วิวัฒน
ชัย์ ธรรมวิทยาภูมิ ผกก.สภ.นา
หม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา รับ
แจ้ ง เหตุ นั ก เรี ย นแทงกั น ได้ รั บ
บาดเจ็ บ ที่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมแห่ ง
หนึ่งใน อ.นาหม่อม จึงลงพื้นที่ ไป
ตรวจสอบร่วมกับ พ.ต.ท.ภูวดล
อาบทิพย์ รอง ผกก.ป.
จุ ด เกิ ด เหตุ อ ยู่ ห น้ า ห้ อ ง
เรียน ม.3/1 ซึ่งอยู่ชั้น 3 อาคาร 1
โดยนักเรียนที่ก่อเหตุชื่อนายเอก
(นามสมมุติ) อายุ 15 ปี อยู่ชั้น
ม.3/1 ส่วนนักเรียนที่ถูกแทงชื่อ
นายโอ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี
ชั้น ม.3/2 ถูกแทงด้วยอาวุธมีด
ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร เข้า
บริเวณชายโครงอาการค่อนข้าง
หนัก ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแล
ของแพทย์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ส่ ว น
นักเรียนที่ก่อเหตุได้นำ�ตัวไปสอบ
สวนที่ สภ.นาหม่อม พร้อมมีด
ของกลาง โดยมีทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกันสอบสวน
เบื้องต้นทราบจากครูว่า
ทั้งสองคนมีเรื่องกันมาตั้งแต่เมื่อ
วานนี้ สาเหตุจากการมองหน้า
แล้วเกิดเขม่นกัน แต่ ได้เคลียร์
กันจนจบเรื่องและแยกย้ายกัน
ไป แต่ปรากฏว่าในวันนี้ นักเรียน
ที่ก่อเหตุน่าจะยังคาใจและพก
อาวุธมีดติดตัวมาจากบ้าน หลัง
เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จและ
แยกย้ า ยกั น เข้ า ห้ อ งเรี ย น ทั้ ง
สองคนมาเจอหน้ า กั น ที่ ห น้ า
ห้อง ม.3/1 นายเอกจึงใช้อาวุธ
มีดแทงนายโอเข้าที่ชายโครงจน
ทรุดลงกับพื้น ซึ่งขณะเกิดเหตุ
ก็มีเพื่อนๆ นักเรียนอยู่ด้วย ต่าง
ตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุดังกล่าว
และรีบแจ้งครูพาคนเจ็บส่งโรง
พยาบาล ส่วนจะมีการแจ้งข้อหา
ใดบ้างกับนักเรียนที่ก่อเหตุต้อง
รอผลการสอบสวนเสร็จสิ้นก่อน.
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ฮึ่ม!ปราบยาห่วงเยาวชนติดอันตราย
กรุงเทพฯ • ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการติดตามผลการบังคับใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติดว่า วันนี้เป็นที่น่าพอใจใน
บทบาทการปราบปรามและการยึดทรัพย์ สิ่ง
ที่ตนให้ความสำ�คัญมากที่สุดคือความร่วมมือ
จากทุกคน ทั้งภาคประชาชนและสื่อ รวม
ถึงสังคมต่างๆ และจะทำ�อย่างไรไม่ ให้เด็ก
เยาวชนของเราติ ด ยาเสพติ ด เพิ่ ม มากขึ้ น
เพราะจะทำ�ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทำ�ให้

เกิดปัญหาในการดำ�รงชีวิต การดำ�รงชีพ ค่าใช้
จ่ายต่างๆ มากมาย มันเป็นความสุขเพียงชั่ว
ครู่ เท่าที่ตนทราบ ซึ่งตนก็ไม่เคยลองเหมือน
กัน ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากติดยาเสพติด อันตราย
จะติดตัวไปจนวันตาย พ่อแม่ก็มีความทุกข์ วัน
นี้หลายอย่างจะเห็นได้ว่ามีความก้าวหน้า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปราบปราม ขบวนการ
เครือข่าย การยึดทรัพย์ยาเสพติด และตน
กำ�หนดไว้แล้วว่าให้เป็นวาระแห่งชาติ หนึ่งใน
นโยบายของรัฐบาล เราจะทำ�เรื่องนี้ต่อไปให้
เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ละเว้นให้
ความเป็นธรรม ต้องดำ�เนินการตามกฎหมาย.

พรรคนำ�โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง
เลขาธิการพรรค, นายจิรพงษ์ ทรงวัชรา
ภรณ์ ส.ส.นนทบุรี, น.ส.ชนก จันทาทอง
ส.ส.หนองคาย และ น.ส.อรุณี กาสยานนท์
รองเลขาธิการพรรค และตน ส่วนพรรค
เล็ก มีนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นายมนูญ
สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
เศรษฐกิจใหม่, นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคชาติพัฒนา
“ยังไม่มีการติดต่อทุกช่องทางจาก
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และ
เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่จะยกเลิก
นัดรับประทานอาหารค่ำ�ในครั้งนี้ มีเพียง
แค่ พล.อ.ประวิตรออกมาพูดว่า ร.อ.ธรรม
นัสจะไม่มาเท่านั้น ซึ่งถ้า พล.อ.ประวิตรพูด
แบบนี้ แล้ว ร.อ.ธรรมนัสไม่มาจริงจะไปยื่น
ยุบพรรค พปชร. ถือว่า พล.อ.ประวิตรไป
ก้าวก่ายแทรกแซงครอบงำ�พรรคเศรษฐกิจ
ไทยของ ร.อ.ธรรมนัส ทางตรงก็ไม่ได้ทาง
อ้อมก็ไม่ได้ ดังนั้นถ้า ร.อ.ธรรมนัสไม่มา จะ
เอาเรื่อง พล.อ.ประวิตร” นายยุทธพงศ์กล่าว
ส.ส.มหาสารคามรายนี้ระบุว่า บรรยา
กาศจะต้องชื่นมื่นรัฐบาลฝ่ายค้านพูดคุย
เรื่องบ้านเมือง โดยเฉพาะท่อส่งน้ำ�สาย
หลักภาคตะวันออก ถ้าหลักฐานมันชัดเจน
ได้แตกหักกันแน่ หลักฐานเป็นเล่มๆ มีอยู่
ในมือฝ่ายค้านแล้ว เชิญสื่อมวลชนไปด้วย
ให้ดูว่าใครบ้างมาล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้อง
ปิด ไม่ได้กลัว ข้อมูลอย่างนี้ พล.อ.ประยุทธ์
อย่ายุบสภานี้ก็แล้วกัน
วันเดียวกัน นายพิเชษฐ สถิรชวาล
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าวว่า ขณะนี้กำ�ลัง
ให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้อง
ดำ�เนินคดีทางกฎหมายข้อหาหมิ่นประมาท
ด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 328 ต่ อ คณะกรรมการ
กฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชา

รัฐ 4 คน ได้แก่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
รองหัวหน้าพรรค, นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวร
รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา
รัฐ, นายประสาน หวังรัตนปราณี และนาย
ทศพล เพ็งส้ม กรณีมีมติลงโทษตัดสิทธิ์ไม่
ให้ตนร่วมกิจกรรมพรรค 6 เดือน
“สิ่ ง ที่ น ายไพบู ล ย์ แ ถลงกล่ า วหา
ผม อาทิ ไม่ มี สำ � นึ ก ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
เสถียรภาพพรรค ไม่มีจิตสำ�นึกในอุดมคติ
พรรค การตั้ ง ผมเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ กั บ พรรค
พปชร. การคบค้ากับผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
ที่หลบหนีคดี ข้อกล่าวหาเหล่านี้ ไม่เป็น
ความจริง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปหมดแล้ว
มติดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค แต่กลับนำ�
มาแถลงข่าว ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จะ
ให้เวลา 7 วัน หากคณะกรรมการฯ ไม่
ถอนข้อกล่าวหาตน จะยื่นฟ้องข้อหาหมิ่น
ประมาททั้งทางอาญาและทางแพ่ง” นาย
พิเชษฐกล่าว
ด้านนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล
และรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ
กล่าวถึงกรณี ได้ปรึกษาหารือผ่านประธาน
สภาฯ ไปยังนายกฯ และ รมว.กลาโหม ให้สั่ง
การกองทัพบกสร้างความชัดเจนเรื่องการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ภาคสนาม
ว่า ได้ส่งเรื่องตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา
ผ่านมา 3 เดือนไม่มีความคืบหน้าใดๆ มีแต่
สร้างความสับสนและกังวลให้กับ นศท.และ
ผู้ปกครอง เพราะโควิดยังคงแพร่ระบาด
“เราจะใช้ ก ลไกสภาทวงคำ � ตอบ
นายกฯ เอาให้ชัดว่าจะดำ�เนินการอย่างไร
เพราะจากการฝึ ก เพื่ อ ความมั่ น คงของ
ประเทศ กลายเป็นทำ�ลายความน่าเชื่อถือ
ของกองทัพ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของมนุษย์” รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุ.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โรคประจำ�ถิ่น
น่ า จะเข้ า สู่ ก ารเป็ น โรคประจำ � ถิ่ น เร็ ว กว่ า ที่
คาดการณ์ ไว้ตามกำ�หนดกว่าครึ่งเดือน จึง
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเตรี ย มวางแผนการดำ� เนิ น
งานรองรั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งระบบบริ ก าร
สาธารณสุข ซึ่งขณะนี้สายพันธุ์ โอมิครอนมี
ความรุนแรงลดลงอย่างมาก ความรุนแรง
น้อยกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่
ไม่มีอาการ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ประ
กอบกั บ การฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 มี ค วาม
ครอบคลุมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
“นอกจากนี้ ยั ง เตรี ย มพร้ อ มการดู แ ล
ภาวะลองโควิด โดยกรมการแพทย์ ได้จัดทำ�
แนวทางการคัดกรองและการประเมินอาการ
เบื้องต้น รวมถึงวางระบบดูแลรักษาติดตาม
อาการ สิ่งสำ�คัญคือมีการบูรณาการการรักษา
ภาวะลองโควิดไปยังทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง มี
ช่องทางการให้คำ�ปรึกษาส่งต่อระหว่างสถาน
พยาบาล และเก็บข้อมูลผู้ป่วยภาวะลองโควิด
รายสัปดาห์หรือรายเดือน ซึ่งจะมีการประชุม
ร่ ว มกั บ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด และ
ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศเพื่ อ
สื่อสารทำ�ความเข้าใจ ให้สามารถเดินหน้า
เรื่องนี้ ไปในทิศทางเดียวกัน” นพ.เกียรติภูมิ
ระบุ
วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ระบุถึงความคืบหน้าการเสนอ
ศบค.ชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโค
วิด และการผ่อนผันเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า จะดำ�เนินการ
สเต็ปบายสเต็ป ต้องหารือกับทางกรมควบคุม
โรคอีกครั้ง แต่ทุกอย่างจะเป็นแนวทางผ่อน
คลายให้ประชาชนดำ�เนินชีวิตได้ ส่วนเรื่อง
ผับบาร์ก็จะมีมาตรการต่างๆ เป็นลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดแหล่งข่าวระดับ
สูงในกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า สถาน
การณ์ ก ารระบาดของโรคโควิ ด -19 ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 17
พ.ค.ที่ผ่านมา ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการ
หารือกันเกี่ยวกับการดูแลสถานการณ์ เบื้อง
ต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับพื้นที่สี
ใหม่ โดยเป็นไปในทางบวก
“จะมี ก ารปรั บ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ที่ จ ะ
อนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะได้ แต่
จะเป็นพื้นที่ ไหนบ้าง และมีกี่พื้นที่นั้น ยังอยู่
ในการพิจารณากัน ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุม
ศบค.ในวันที่ 20 พ.ค.นี้” แหล่งข่าวระบุ
ด้านสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไทยระบุ ว่ า ภาคธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ
กลางคืนต้องการให้มีการเปิดผับบาร์ นำ�ร่อง
ใน 28 จังหวัดท่องเที่ยว เริ่ม 1 มิ.ย.นี้ เพื่อ
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม
ตั้งแต่พ่อครัว นักดนตรี ตลกโชว์ รวมถึงรถ
รับจ้าง ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ซึ่ง
หากเปิดได้ จะสามารถสร้างรายได้ ไม่ต่ำ�กว่า
3 แสนล้านบาท
สำ � หรั บ ประเทศไทย ขณะนี้ แ บ่ ง
พื้ น ที่ อ อกเป็ น 2 สี ได้ แ ก่ สี เ หลื อ ง 65
จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย กาฬสิ น ธุ์ กํ า แพง
เพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท
ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก
นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา
นครศรี ธ รรมราช นครสวรรค์ นราธิ ว าส
น่ า น บึ ง กาฬ บุ รี รั ม ย์ ประจวบคี รี ขั น ธ์
ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา
พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร
ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลํา
ปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลํา
ภู อ่างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์
อุ ทั ย ธานี และอุ บ ลราชธานี กั บ พื้ น ที่ สี ฟ้ า
12 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร
กระบี่ กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี
ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง และ
สงขลา
ขณะที่ น ายคทาวุ ธ ทองไทย (อ.ไข่
มาลีฮวนน่า) ประธานสมาพันธ์เครือข่ายคน
บันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ใน
วันพฤหัสฯ ที่ 19 พ.ค.นี้ ตนและคณะจะเข้า
พบ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภา
ความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผูอ้ �ำ นวย
การศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อขอหารือในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิง และ
การเปิดบริการสถานบันเทิงผับบาร์.

กอ.มติ
นายเนตรขาดความระมั ด ระวั ง ละเอี ย ด
รอบคอบในการรับฟังข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานที่สำ�คัญในคดี และไม่ให้ความสำ�คัญ
กับสำ�นวนทุกประเภท ตามระเบียบสำ�นักงาน
อัยการสูงสุดว่าด้วยการดำ�เนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ (อันเป็นระเบียบที่ ใช้บังคับ
ในขณะกระทำ � ความผิ ด ตามที่ ถู ก กล่ า วหา)
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
อั น เป็ น การกระทำ � ความผิ ด ฐานไม่ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง เป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการ ไม่ถือและปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสีย
หายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราช
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ (พ.ร.บ.) ข้ า ราชการฝ่ า ย
อัยการ พ.ศ.2553 และความผิดฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง เป็นเหตุ
ให้เ สี ยหายแก่ ร าชการ และฐานไม่ ถื อ และ
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
พ.ศ.2553 เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ส่วนความผิดฐานประมาทเลินเล่อใน
หน้ า ที่ ร าชการ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง การกระทำ�ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการ
กระทำ� ครั้งเดียวผิ ดวิ นั ยหลายฐาน จึ งเห็น
ควรลงโทษในสถานความผิดวินัยอย่างร้าย
แรงที่ มี โ ทษหนั ก กว่ า แต่ ท างสอบสวนไม่
ปรากฏพยานหลั ก ฐานบ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหา
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงยังไม่ถึงขนาดที่
จะต้อ งถูกไล่อ อกจากราชการ เห็นพ้อ งกัน
ว่าควรลงโทษผู้ถูกกล่าวหา “ปลดออกจาก
ราชการ” แต่เมื่อพิจารณาถึงประวัติการรับ
ราชการ พบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยถูกลงโทษ
ในการกระทำ�ความผิดทางวินัยมาก่อน และ

กรณีดังกล่าวนี้เป็นการกระทำ�ความผิดทาง
วินัยครั้งแรก ผู้ถูกกล่าวหาเองได้รับราชการ
มาเป็ น ระยะเวลานานกว่ า 40 ปี ทำ � คุ ณ
ประโยชน์แก่ราชการไว้มาก กรณีมีเหตุอัน
ควรลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา คณะ
กรรมการ ก.อ.ทั้ง 8 ซึ่งรวมตนด้วย จึงมี
มติเเละคำ�สั่งให้ลงโทษนายเนตร นาคสุข ผู้
ถูกกล่าวหา ในสถาน “ให้ออกจากราชการ”
ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
มาตรา 85, 87
ประธาน ก.อ.กล่าวว่า มติ ก.อ.วันนี้
ถือว่าสิ้นสุดแล้วในส่วนของการดำ�เนินการ

ทางวินัย หากนายเนตรไม่เห็นด้วยกับมติ ก.อ.
ยังสามารถใช้วิธีทางปกครองโดยการยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ คำ�สั่งให้ออกจาก
ราชการมีผลตั้งแต่วันที่มีการอนุมัติให้ลาออก
จากราชการแล้ว สำ�หรับการดำ�เนินคดีอาญา
กับนายเนตร ในส่วนของสำ�นักงานอัยการนั้น
คงไม่มีแล้ว คงให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
อื่น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนายชัยณรงค์
แสงทองอร่าม อดีตอัยการอาวุโส ซึ่งถูกกล่าว
หาว่าเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
รถยนต์ นั้ น ได้ ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง โดยมีนายประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์

อธิ บ ดี อั ย การสำ � นั ก งานคดี ป กครอง เป็ น
ประธานสอบ แต่จะเป็นความผิดสถานใดต้อง
รอดูผลสอบสวน
เมื่อถามว่า การลงโทษนายเนตร นาค
สุข แค่ ให้ออกจากราชการ มองว่าเป็นการ
ช่วยเหลือกันหรือไม่ นายพชรยืนยันว่า ไม่ใช่
เป็ น การช่ ว ยเหลื อ กั น เพราะนายเนตรนั้ น
ในหมู่ อั ย การรู้ นิ สั ย กั น ดี ว่ า จริ ง ๆ แล้ ว นาย
เนตรไม่ควรจะขาดความรอบคอบ แต่เราไม่
สามารถพิสูจน์ ได้ว่าการสั่งคดีนั้นมีการทุจริต
ตรงไหน นายเนตรถือเป็นอัยการที่มือสะอาด
แต่การใช้ดุลพินิจในขณะนั้นจะด้วยเหตุผล

อะไรก็ ต าม ถื อ ว่ า ขาดความรอบคอบจาก
มาตรฐานของคนที่ทำ�คดีมายาวนาน ซึ่งต้อง
มีความรอบคอบมากขึ้น และต้องสอบพยาน
คนกลางที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
“องค์กรอัยการเราอยู่มาถึง 140 กว่า
ปี ถ้าเราไม่ได้รับความเชื่อถือต่อสังคม เรารับ
ไม่ได้ เพราะองค์กรจะต้องอยู่ต่อไป เราเป็น
ทนายแผ่นดิน เป็นข้าแผ่นดิน ถ้าทนายแผ่น
ดินเชื่อถือไม่ได้ ก็ไม่รู้จะสรรหากระบวนการ
ยุติธรรมไหนที่เชื่อถือได้อีกแล้ว” ประธาน
ก.อ.ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำ�หรับความเห็น
ของนายเนตร ที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในคดี
นี้ ได้ ให้เหตุผลในการสั่งคดีว่า จากคำ�ให้การ
ของพยานผู้เชี่ยวชาญ ข้อเท็จจริงจึงเชื่อว่า
ขณะเกิดเหตุผู้ต้องหาที่ 1 ขับรถยนต์แล่นมา
ในช่องทางเดินรถที่ 3 ชิดเกาะกลางถนนด้วย
ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย
มีนายจารุชาติ มาดทอง ขับรถยนต์กระบะ
แล่นมาในช่องทางเดินรถที่สอง ส่วนผู้ต้องหา
ที่ 2 ขับขี่รถจักรยานยนต์แล่นมาในช่องทาง
เดินที่ 1 (ด้านซ้าย) แล้วผู้ต้องหาที่ 2 ได้ขับ
รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนช่องทางเดินรถจาก

ช่องทางที่ 1 ผ่านช่องทางเดินรถที่ 2 นายจารุ
ชาติชะลอความเร็วของรถลง และหักพวง
มาลัยหลบไปทางซ้ายมือ แต่รถจักรยานยนต์
ที่ผู้ต้องหาที่ 2 ขับขี่มาได้แล่นเข้าไป ในช่อง
ทางเดินรถที่ 3 ที่ผู้ต้องหาที่ 1 ขับรถยนต์แล่น
มาในระยะกระชั้นชิด จึงทำ�ให้รถยนต์คันที่ผู้
ต้องหาที่ 1 ขับขี่มาชนท้ายรถจักรยานยนต์คัน
ที่ผู้ต้องหาที่ 2 เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาที่ 2 ถึงแก่
ความตาย เหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง เป็ น เหตุ สุ ด วิ สั ย
มิ ใ ช่ เ กิ ด จากความประมาทปราศจากความ
ระมัดระวังของผู้ต้องหาที่ 1 แต่เกิดจากความ
ประมาทปราศจากความระมั ด ระวั ง ของผู้

ต้องหาที่ 2 ที่เปลี่ยนช่องทางเดินทางรถใน
ระยะกระชั้นชิด การกระทำ�ของผู้ต้องหาที่
1 จึงไม่เป็นความผิดฐานกระทำ�โดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 คดีมีพยานหลัก
ฐานไม่พอฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ในความผิดฐาน
นี้ และเป็นกรณีกลับความเห็นและคำ�สั่งเดิม
ตามระเบียบสำ�นักงานอัยการสูงสุด.

1

2

นายกฯ สั่ง
อย่าให้ประชาชนรอการเยียวยานานจนเกิน
ไป อะไรที่สามารถช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นได้ขอให้รีบดำ�เนินการ
โดยเฉพาะส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ รั บ รู้
ปัญหามากที่สุด ขอให้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย
วาตภัยทันที สิ่งสำ�คัญที่สุดคือชีวิตของประ
ชาชน อย่าให้เกิดการสูญเสียขึ้น
ด้ า นนายขจิ ต ชั ช วานิ ช ย์ ปลั ด กรุ ง
เทพมหานคร แจ้งว่า จากเหตุการณ์ที่มีฝน
ตกหนักเมื่อคืนวันที่ 17 พฤษภาคม ต่อเนื่อง
มาจนถึงเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม ส่งผลให้
เกิดปัญหาน้ำ�ท่วมในหลายพื้นที่ จึงสั่งการทุก
สำ�นักงานเขตเร่งตรวจสอบพื้นที่ว่ามีบริเวณ
ใดที่ยังมีน้ำ�ท่วมขัง โดยเฉพาะในตรอก ซอย
หมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ให้เร่งแก้ ไขปัญหา
พร้ อ มทำ � การช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนในทันที
นอกจากนี้ พยากรณ์ อ ากาศจาก
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในช่ ว งจากนี้ ไปจะมี ฝ น
ตกชุกและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ รวมถึง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ฝน ให้ตรวจสอบพื้นที่
ถนนที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ว่ า มี เ ศษวั ส ดุ
กีดขวางทางระบายน้�ำ หรือไม่ และหากมีการ
แจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนให้
ดำ�เนินการแก้ ไขโดยเร่งด่วน โดยให้รายงาน
ผลไปยังสำ�นักการระบายน้ำ�ภายในวันที่ 18
พฤษภาคม 65
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์
ถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่
มีพายุเข้าว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ทส.
ไม่ ว่ า จะเป็ น กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทุกหน่วยงานในพื้นที่
ที่ มี ค วามเสี่ ย งจะเกิ ด น้ำ � ป่ า ไหลหลากและ
ดินถล่ม ได้กำ �ชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ำ�
ดื่ม อาหาร ทั้งนี้ ได้ขอให้กรมทรัพยากรธรณี
เฝ้าระมัดระวังคอยตรวจตราเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในเรื่องของดินสไลด์และดินถล่มจาก
ที่มีน้ำ�ป่าไหลหลากจำ�นวนมาก ส่วนทางกรม
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ เ ตรี ย ม
พร้ อ มเรื่ อ งของเรื อ ขนาดเล็ ก ที่ จ ะเข้ า ไป
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงลำ �บาก
อย่างไรก็ตาม ปีน้ถี ือเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่เกิด
ปรากฏการณ์ลานีญา ที่ตรงข้ามกับเอลนี โญ
พื้ น ที่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ลุ่ ม น้ำ � ภาคกลางและอี ก
หลายส่วน มีความเสี่ยงสูงที่ปลายปีนี้อาจจะ
เกิดสถานการณ์น้ำ�เยอะแบบปีที่แล้ว หรือ
อาจจะมากกว่า จึงได้ประสานทุกหน่วยงาน
ให้เตรียมพร้อมและระมัดระวัง
นายวราวุ ธ กล่ า วว่ า พล.อ.ประยุ ท ธ์
ได้กำ�ชับให้ ทส.ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ ได้รับผลกระทบจากพายุ โดยต้องขอบคุณ
นายกฯ ที่แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้ โดย
ทส.จะเร่ ง ขุ ด ลอกแหล่ ง น้ำ � และหาหลุ ม
ขนมครกต่างๆ เพื่อบรรเทาปริมาณน้ำ�ที่จะ
ไหลเข้ า มาในพื้ น ทุ่ ง แต่ ล ะพื้ น ที่ รวมไปถึ ง
โอกาสที่ขุดลอกแม่น้ำ�เจ้าพระยา แม่น้ำ�ท่า
จีนหรือแม่น้ำ�สุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มอัตราการ
ไหลของน้ำ � ที่ อ อกมาจากเขื่ อ นเจ้ า พระยา
เพราะหากสถานการณ์น้ำ �เหนือลงมาเยอะ
เขื่อนเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ำ�ออกมาทาง
แม่น้ำ�เจ้าพระยาและทางประตูน้ำ�พลเทพที่
แม่น้ำ�ท่าจีน ซึ่งอัตราการไหลของแม่น้ำ�ท่า
จีนน้อยกว่าแม่น้ำ�เจ้าพระยาถึงสิบเท่า ดังนั้น
การผั น น้ำ � และการตกตะกอนของแม่ น้ำ � ใน
แต่ละพื้นที่เป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องฝากกระทรวง
คมนาคม กรมเจ้ า ท่ า และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยดูว่าน้ำ�จะระบายได้อย่างไร โดย
เฉพาะแม่น้ำ�ท่าจีนที่มีความคดเคี้ยวมากกว่า
แม่ น้ำ � เจ้ า พระยา มี อั ต ราการรั บ น้ำ � ที่ น้ อ ย
กว่า
เมื่อถามว่า ได้มีการประสานกับกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการ
ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือกับประชาชนบ้าง
หรือไม่ นายวราวุธกล่าวว่า ยังไม่มีการซัก
ซ้อม แต่เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 พ.ค. ได้มีการ
ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เตรียมความ
พร้ อ มหากท้ า ยที่ สุ ด เราไม่ ส ามารถป้ อ งกั น
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนได้ โดยให้
เตรียมทั้งเรื่องอาหาร ถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ�
และการกำ�จัดขยะ
ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า
ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2565 เกิด
วาตภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
พะเยา อุ ต รดิ ต ถ์ พิ ษ ณุ โ ลก กำ� แพงเพชร
พิจิตร สุโขทัย นครนายก ขอนแก่น ชัยภูมิ
อำ�นาจเจริญ อุดรธานี สุรินทร์ และตราด
รวม 24 อำ�เภอ 47 ตำ�บล 78 หมู่บ้าน บ้าน
เรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 252 หลัง
ผู้บาดเจ็บ 1 คน (ชัยภูมิ) ไม่มีผู้เสียชีวิต.
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