
กทม.พรอมรับมือเลือกต้ัง

บ๊ิกตู โอดเจอวิกฤตซอนขอใหเช� อม่ัน

เม� อวันที่ 19 พ.ค. ครบรอบ 12 ป เหตุการณชุมนุมป 2553 พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ. เปนประธานพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศใหแกกําลังพลที่เสียชีวิตที่วัดโสมนัสฯ สวนแกนนําคนเสื้อแดง นําโดยนาย      

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตที่วัดเสมียนนารี ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ จัดพิธีที่อาคารพีซทีวี ยานรามอินทรา

‘ศบค.’เคาะเปดสถานบันเทิง-สธ.ลดเตือนภัยเหลือระดับ2

             
|

ทีมศก.ตีปบภูมิคุมกันดี

คลอดมาตรการเพียบ!
สยาม • ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลตีปบ ศก. 

ไทยภูมิคุมกันดี คลอดสารพัดมาตรการ

ฝาวิกฤตโควิด-สงครามยูเครน  “สุพัฒน

พงษ” มั่นใจเศรษฐกิจปนี้ยังโตได ชี้มี

เสถียรภาพทางการเงินการคลัง เดินหนา

เต็มสูบพรอมเปดประเทศ

ที่รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 

หางสรรพสินคาสยามพารากอน เม� อวัน

ที่ 19 พฤษภาคม นายสุพัฒนพงษ พันธ

มีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลัง                                   

งาน กลาวในงานเสวนา “ถามมา...ตอบ                                    

ไป เพ� อประเทศท่ีดีกวา” ในหัวขอ “มอง                                  

เศรษฐกิจโลก สะทอนเศรษฐกิจไทย” วา                                                      

เช� อวาเศรษฐกิจปน้ียังเติบโตไปได ปญหา                                                            

เงินเฟอที่เกิดขึ้นทั่วโลกรัฐบาลก็แกปญ 

หากันตอไป ความรวมมือรวมใจในการ

แกไขปญหาของคนไทยจะสามารถผาน

พนวิกฤตไปไดเหมือนที่ผานมา ยอมรับ

วาสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ไทยโพสต • กกต.พรอมแลวทุกดานรอง                                                      

รับเลือกผูวาฯ กทม.-ส.ก. คาดใชเวลานับ                                                      

คะแนน 1-2 ชม. “ศิธา” ไมเห็นดวยยุทธ                                                       

ศาสตรแลนดสไลดของเพ� อไทย เช� อประชา 

ชนไมไดประโยชน “ชัชชาติ” ประกาศชน

ระบบราชการ “เทือก” ทุมสุดตัวเชียรเบอร 

3 “จตุพร” ทํานายโพลใครนําตอนจบมักแพ

เม� อวันที่ 19 พฤษภาคม นางสุธา

ทิพย สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) พรอมดวยคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) ประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการซอมการประมวลผล                                                                 

คะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนน

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) และผูวาฯ กทม. โดยนางสุธาทิพย

กลาววา ไดเตรียมความพรอมสําหรับการ

จัดการเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึนในวันอาทิตยท่ี 22 

พ.ค.น้ีเรียบรอยแลวในทุกดาน ท้ังดานบุคลา                                                             

กร รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบดวย 

กรรมการประจําหน�วยเลือกต้ัง 61,353 คน, 

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 13,634 คน,                                               

อาสาสมัครสาธารณสุข 13,634 คน, เจา

หนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 405 คน                                                

และขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพ 

มหานคร 78,272 คน

นางสุธาทิพยระบุวา ดานวัสดุอุปกรณ 

หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ปายกระ 

ดานสําหรับปดประกาศหนาที่เลือกตั้ง บัญชี

รายช� อผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยในวันที่ 21 พ.ค. 

กรรมการประจําหน�วยเลือกตั้งจะตรวจรับ

วัสดุอุปกรณทั้งหมดที่สํานักงานเขตเพ� อให

พรอมสําหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

นางสุธาทิพยกลาวอีกวา ในสวนสถาน

ที่ทั้ง 50 สํานักงานเขต ไดจัดเตรียมสถาน

ที่เพ� อจัดตั้งเปนหน�วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น                                                        

6,817 หน�วย แบงเปนหน�วยเลือกตั้งที่ตั้ง                                                           

อยูในอาคาร 2,956 หน�วย และเปนเต็นท 

3,861 หน�วย จัดเตรียม

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เลายอนอดีต คสช.

เขาบริหารประเทศ เหตุบานเมืองเดินหนา                                                       

ตอไปได ยอมแลกถูกกลาวหาไมเปนประชา 

ธิปไตย โชวผลงานรัฐบาล 29 หนา โอด

เจอ “โควิด-สงคราม” กระทบ ศก.ทํา ปชช.

ขุนเคืองใจ ขอทุกฝายเช� อมั่น รบ.พยายาม

ทําทุกอยางใหดีที่สุด “จตุพร” โยนเสื้อแดง

ตัดสินใจหลัง “อุงอิ๊ง” ชวนกลับบาน ชี้ลูก

ทักษิณมีสิทธิเปนนายกฯ แตขอใหศึกษาประ 

วัติศาสตร อยาใหซ้ํารอยอีก “ไพบูลย” เผย

รัฐสภาเห็นชอบสูตรคํานวณปารตี้ลิสตหาร 

100 ชี้ ไรเหตุสงศาล รธน.ตีความ แยมไทม

ไลนใช กม.ลูกตนเดือน ต.ค.

ที่รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 

หางสรรพสินคาสยามพารากอน วันที่ 19 

พ.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ                                                            

มนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประธานการ                                                          

ประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพ� อประเทศ 

ไทยที่ดีกวาเดิม” และกลาวปาฐกถาพิเศษ 

“อดีต ปจจุบันและอนาคตประเทศไทย” ชวง

หนึ่งระบุวา ตนยอนคิดเสมอถึงวันที่ตัดสิน

ใจเขามาบริหารประเทศเม� อ 7 ปกอน วัน

นั้นประเทศไทยมีการแบงขั้วสลับกันตอตาน

ซึ่งกันและกัน โดยเหตุการณดังกลาวไดเกิด

ขึ้นตอเน� องกันมานับสิบป เปนเหตุใหบาน

เมืองเดินหนาตอไปไมได คนไทยไมมีความ

สุข และประเทศไทยไดช� อวาเปนคนปวย

แหงเอเชีย ซึ่งในวันนี้พวกเราหลายคนอาจ

จะลืมกันไปแลว และเม� อตนไดตัดสินใจไป

แลวก็ไดเดินหนาทําใหดีที่สุด 

พล.อ.ประยุทธกลาววา การมีคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ก็เขาใจดี

วาตองแลกกับการถูกกลาวหาวาประเทศ

เราไมเปนประชาธิปไตย ในเวลานั้น คสช.

ไดพยายามพิสูจน ใหประชาชนเห็นวาทุก

คนสามารถมีเสรีภาพทางความคิด ภายใต

กรอบกฎหมายที่ผอนปรนกับทุกฝายมากที่ 

สุด ในชวงเปนรัฐบาล คสช. มีอํานาจพิเศษ

มากมาย แตตนก็ไมไดใชในทุกกรณี ใชเทา

ที่จําเปนเพ� อแกไขปญหาเทานั้น

“เม� อเขาสูรัฐบาลใหมท่ีมาจากการเลือก

ตั้งในป 2562 ผมไดมีโอกาสกลับมาสานตอ

การบริหารภายใตรัฐธรรมนูญปจจุบัน 

ทหารยูเครนมอบตัว

1,730 นาย

กรุงเทพฯ • แกนนําคนเสื้อแดงแยกวง  

จัดงานรําลึก 12 ป สลายชุมนุมการเมือง 

“จตุพร” โอดคนสั่งฆาประชาชนไมถูกลง 

โทษ “ณัฐวุฒิ” รองปลอยตัวนักศึกษาที่ยัง

ถูกคุมขัง “บ๊ิกทหาร” ทําบุญใหกําลังพลเสีย

ชีวิต “ผบ.ทบ.” ย้ําไมอยากใหเกิดขึ้นอีก 

“เพ� อไทย” ไดทีไลบี้ปฏิรูปกองทัพ

เม� อวันที่ 19 พฤษภาคม วันครบรอบ

เหตุการณชุมนุมการเมืองเม� อป 2553 ที่มี

คนเสื้อแดงเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาว

จํานวนมาก โดยแกนนําคนเสื้อแดงรวมกัน

จัดงานทางพิธีสงฆ 

ทําเนียบรัฐบาล • จับตานายกฯ นั่งหัว

โตะถก ศบค. 20 พ.ค. เตรียมผอนคลาย

มาตรการมากข้ึน หลังสถานการณโควิด-19                                                     

ในประเทศมีแนวโนมดี เลขาฯ สมช.เผย                                                     

พิจารณาเปดสถานบันเทิง ผับบารคาราโอเกะ 

ดวย ขณะที่ สธ.ประเมินอาจลดระดับเตือน

ภัยเหลือระดับ 2 ปลายเดือน พ.ค. “วิษณุ” 

รับขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกระยะ

เม� อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 6,305 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 6,271 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 6,254 

ราย มาจากการคนหาเชิงรุก 17 ราย

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” รุดตรวจจุดระบายวง

เวียนบางเขน กําชับสถานีสูบน้ําตองใชได 

24 ชม. หามไฟดับ ปดเกี่ยวเลือกตั้งผูวาฯ  

เผยรัฐบาลจัดงบให กทม.ทุกปกวา 2 หม� น

ลาน ฝากผูวาฯ ใหมทําใหไดอยางที่พูด ยอน

ถามจะเอางบมาจากไหน “อัศวิน” หวง 19-

23 พ.ค. ฝนตกหนักสูงสุดใน กทม.

เม� อเวลา 12.40 น. 
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จ่อผ่อนคลาย

มาจากเรือนจำา 32 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก

ต่างประเทศ 2 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,567 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 59,579 ราย อาการ

หนัก 1,104 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 536 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย เป็นชาย 

23 ราย หญิง 19 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่

มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 34 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 

ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย มียอดผู้

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,394,915 ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 4,305,699 ราย ยอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 29,637 ราย 

ขณะที่สถานการณ์ โลก มียอดผู้

ติดเชื้อสะสม 525,038,045 ราย 

เสียชีวิตสะสม 6,294,792 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้

ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ กทม. 2,566 

ราย, บุรีรัมย์ 183 ราย, สุรินทร์ 

161 ราย, อุบลราชธานี 158 ราย, 

ขอนแก่น 155 ราย, ชลบุรี 148 

ราย, มหาสารคาม 146 ราย, 

ชัยภูมิ 127 ราย, ร้อยเอ็ด 110 

ราย และกาฬสินธุ์ 110 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

จะเป็นประธานการประชุมศูนย์

บริหารสถานการณ์ โควิด -19 

(ศบค.) ครั้งที่ 8/2565 ในวันศุกร์

ที่ 20 พฤษภาคมนี้ โดยที่ประชุม 

ศบค.เตรียมพิจารณาในประเด็น

ต่างๆ ทั้งการเตรียมผ่อนคลาย

กิจการ กิจกรรมเพิ่มเติม ภาย

หลังสถานการณ์ โควิด-19 ใน

ประเทศไทยเริ่มคลี่คลายและมี

แนวโน้มดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อลดลง 

อัตราการเสียชีวิตน้อยลง รวมทั้ง

อาจมีการพิจารณาปรับพื้นที่สีใหม่

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

ระบาดของโควิด-19 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข

ยังประเมินว่า ภายในปลายเดือน

พฤษภาคมนี้ สถานการณ์ โควิด-

19 ของไทยจะเข้าสู่ระยะโรคลด

ลง และอาจพิจารณาลดระดับ

การแจ้งเตือนภัยจากระดับ 3 ใน

เวลานี้ เป็นระดับ 2 อย่างไรก็ตาม 

นายกรัฐมนตรีย้ำาถึงความจำาเป็น

ที่ยังจะต้องมีมาตรการที่สามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้กลุ่ม 

608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เข้ารับ

การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ในกลุ่มนี้ ได้ จะทำาให้ตัวเลขผู้เสีย

ชีวิตลดลงได้อีก

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง                                                    

ชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อ

เสนอของผู้ประกอบการให้เปิด

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 

จะนำาเข้าพิจารณาในที่ประชุม

ในวันที่  20 พ.ค.ด้วย ที่ผ่าน

มาพิจารณามาหลายรอบ แต่

กระทรวงสาธารณสุขยังมีความ

กังวลอยู่  แต่ ในครั้ งนี้น่ าจะมี

แนวโน้มที่ดีขึ้น โดยดูจากวิธีการ

จัดการตนเองเมื่ อติดเชื้ อ เป็น

ไปด้วยดี คิดว่าน่าจะได้รับการ

พิจารณา

เมื่อถามว่า จะพิจารณา

เปิดสถานบันเทิงทั่วประเทศหรือ

ไม่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า อยู่ใน

ขั้นตอนพิจารณา โดยจะดูพื้นที่

ปลอดภัยเป็นหลัก และประเมิน

ตามปัจจัยที่กระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด เรื่ องนี้นายกฯ มอบ

แนวทางไว้นานแล้วว่าจะต้อง

พิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง หาก

พื้นที่ใดพร้อม นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข จะพิจารณา

จากปัจจัยที่ วางหลักเกณฑ์ ไว้  

สำาคัญที่สุดคืออาชีพของคนไทย

ที่เกี่ยวข้อง 10 ล้านคน จะทำาให้

ธุรกิจขยับขยาย 

นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้

สัมภาษณ์ว่า สธ.ไม่ได้เสนอมาตรการผ่อน

คลาย แต่จะเป็นเรื่องของการปรับระดับ

พื้นที่สีของแต่ละจังหวัด ซึ่งพิจารณาจาก

ความรุนแรงของโรค หากความรุนแรงลดลง

ค่อนข้างผ่อนคลายก็จะลดระดับสี ซึ่งแต่ละ

พื้นที่สีจะผูกกับมาตรการทางสังคมที่ ศบค.

กำาหนดไว้อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าถูกลดระดับสี

ไป ก็จะสามารถดำาเนินการอะไรต่างๆ ได้

ตามลักษณะมาตรการทางสังคมที่กำาหนด

ไว้ สำาหรับการเสนอพื้นที่สีจะเสนอทั้ง 3 รูป

แบบ คือ พื้นที่นำาร่องท่องเที่ยวสีฟ้า พื้นที่เฝ้า

ระวังสีเขียว และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง 

ซึ่งสัดส่วนพื้นที่สีเขียวและสีฟ้าน่าจะใกล้

เคียงกัน

“ขณะนี้สถานการณ์ โควิดในแต่ละ

จังหวัด หากแบ่งตามระยะที่จะเข้าสู่ โรค

ประจำาถิ่น ขณะนี้ ไม่มีระยะต่อสู้หรือขาขึ้น

แล้ว ส่วนระยะทรงตัวเมื่อเดือนที่แล้วมี

ประมาณ 20 จังหวัด ตอนนี้เหลือประมาณ 

5 จังหวัด คือ พะเยา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร 

และอุทัยธานี และที่เหลือเป็นระยะขาลงแล้ว 

ซึ่งขาลงนั้นสอดคล้องกันในทุกตัวเลข ทั้งผู้

ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยอาการรุนแรง และเสีย

ชีวิต” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

เมื่อถามว่า พื้นที่สีเขียวจะเปิดผับบาร์

ได้เลยหรือไม่ นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า เมื่อ

ระดับของการควบคุมลดลง ตรงนี้ขึ้นกับคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่สีเขียวอาจ

ต้องพิจารณาว่า จะสามารถประกอบกิจกรรม

กิจการอะไรได้บ้าง และกิจการกิจกรรมเสี่ยง

ก็ต้องมีข้อกำาหนดมาตรการทางสาธารณสุข

กำากับเสมอ เพื่อไม่ให้ติดเชื้อแพร่เชื้อต่อไป 

ส่วนจะปรับลดการแจ้งเตือนภัยจากระดับ 3 

เป็นระดับ 2 ด้วยหรือไม่ จะดูให้สอดคล้องกับ

มติ ศบค.ที่ออกมาก่อน แต่จะมีเรื่องของเงื่อน

เวลาอยู่ด้วย

ถามอีกว่าจะเสนอ ศบค.เรื่องของ

โรคประจำาถิ่นที่อาจเดินหน้าได้เร็วกว่าครึ่ง

เดือนหรือไม่ นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า จะมี

การรายงานให้ ศบค.ทราบ เนื่องจากตัวเลข

ดีกว่าในแผนประมาณ 2 สัปดาห์ เราก็จะดู

ตามเหตุการณ์ แต่คิดว่าวันที่ 1 ก.ค.นี้น่าจะ

เป็นไปได้สูง 

แหล่งข่าวในสาธารณสุขรายงาน

ว่า ในการประชุม สธ.มีการปรับระดับพื้นที่

สีของแต่ละจังหวัด คือ พื้นที่สีฟ้าคงเดิม 

17 จังหวัด พื้นที่สีเขียวจากที่ ไม่มีก็เพิ่มขึ้น

เป็น 14 จังหวัด และพื้นที่สีเหลืองเดิมมี 65 

จังหวัด ลดลงเหลือ 46 จังหวัด ซึ่งจะขึ้นกับ

การพิจารณาของ ศบค.ในวันที่ 20 พ.ค.นี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมขยายระยะเวลา

การบังคับใช้พระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) การ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.

2548 อีก หลังจากการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 17 จะสิ้นสุด

ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ ว่า สมช.จะมีการพิจารณา 

ซึ่งเท่าที่ตนทราบเบื้องต้น เขายังไม่ได้เริ่มพูด

คุยกันถึงเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้

อยู่ในช่วงการเตรียมลดระดับให้ โรคโควิด-19 

เป็นโรคประจำาถิ่น ก็คงจะทำาให้ความจำาเป็น

ต้องลดลงด้วย โดยอาจต่อเวลาการบังคับใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งคงเป็น

เวลาสั้นๆ แล้วค่อยหายไปในที่สุดก็ได้  

เมื่อถามว่า แสดงว่าน่าจะต่อเวลาการ

ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีกประมาณ 1 เดือน ใช่

หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า อะไรทำานองนั้น แต่

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สมช.

ผู้สื่ อข่าวถามถึงกรณีที่ยั งไม่มีการ

ประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

แม้ ครม.มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.

2564 นายวิษณุกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะ

ประกาศใช้เป็น พ.ร.ก.หรือนำาไปจัดเป็นร่าง 

พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพราะ

จากสถานการณ์ขณะนี้ทำาให้เห็นว่ามีความ

จำาเป็นน้อยลงจากที่คิดไว้ตอนแรกๆ และอาจ

ต้องนำา พ.ร.ก.ดังกล่าวมาปรับแก้ไขบางส่วน

อีกครั้ง เนื่องจากตอนที่จัดทำาร่าง พ.ร.ก.นั้น

ยังไม่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน และคำาว่า “โรคประจำาถิ่น” 

ยังไม่มีอยู่ ในกฎหมายฉบับใดเลย แต่ตอน

นี้เรากำาลังจะประกาศให้ โรคโควิด-19 เป็น

โรคประจำาถิ่น จึงทำาให้ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร 

และสามารถใช้มาตรการใดได้บ้าง จึงอาจ

ทำาให้ต้องบรรจุมาตรการบางอย่างลงไปใน 

พ.ร.ก.ดังกล่าวก่อนจะนำาไปประกาศใช้

ที่สำานักงาน สมช. นายคฑาวุธ ทอง

ไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า) ประธานสมาพันธ์

เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมศิลป์หอไตร ให้สัมภาษณ์

ภายหลังเข้าพบ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการ สมช. เพื่อขอหารือในการช่วย

เหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิง และการ

เปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ ว่า ขอ

ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.สุพจน์ 

ซึ่งไม่เคยนิ่งนอนใจต่ออาชีพของคนบันเทิง 

มีความห่วงใยและดูแลมาตลอด โดยมีการ

จัดพื้นที่จังหวัดโซนสีฟ้าให้สามารถดำาเนิน

อาชีพได้ และขณะนี้ผู้ประกอบการ ภาค

ประชาชนมีความใจชื้นมากขึ้นที่ ได้รับทราบ

ว่า สถานการณ์ โควิด-19 ผ่อนคลาย และ

ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติมาตรการ

ด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทำาให้ผู้

ประกอบการสามารถปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่าง

เต็มที่ และจนถึงขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรา

จะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรในการป้องกัน

ตนเองทำาให้ทิศทางดีขึ้นมาก ซึ่งเราเชื่อว่าเรา

มีความหวัง และจะรอเฮผลการประชุม ศบค. 

ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ ซึ่งถ้า ศบค.มีมติผ่อนคลาย

ให้ เราก็สามารถเปิดให้บริการได้ทันที เรามี

ความพร้อม.

 

แดงโวย

ร่วมรำาลึกถึงผู้สูญเสีย โดยท่ีอาคารพีซทีวี ย่าน

รามอินทรา นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

แห่งชาติ (นปช.) พร้อมคณะแกนนำาคนเส้ือ

แดง และญาติผู้เสียชีวิต อาทิ นางพะเยาว์ อัค

ฮาด มารดา น.ส.กมนเกด อัคฮาด หรือน้องเกด 

พยาบาลอาสาซ่ึงเสียชีวิตจากกระสุนปืนท่ีวัด

ปทุมวนารามฯ โดยในงานน้ีได้นิมนต์พระมา

เพื่อทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับด้วย  

นายจตุพรกล่าวว่า คนเสื้อแดงเกิด

ขึ้นมาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว เริ่มถูกฆ่าในปี 2552-

2553 ตายในเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์

เกิน 100  ไม่เคยมีการนิรโทษกรรมใดๆ ให้

กับทั้ง 2 ฝ่าย แต่ฝ่ายฆ่าไม่เคยติดคุกแม้แต่

เพียงวันเดียว พวกเราพยายามทำาทุกอย่าง 

ไม่มีสิ่งใดไม่ทำาในการเรียกร้องความยุติธรรม

ให้คนเสื้อแดง ไม่มีขบวนการประชาชนใดที่

มีความผูกพันและได้รับความเจ็บปวดเท่ากับ

คนเสื้อแดงอีกแล้ว การต่อสู้มันยังดำารง

อยู่ รูปแบบต่างๆ อาจยังไม่เหมือนเดิม ได้

พยายามสะท้อนและต่อสู้ ภายใต้อิสรภาพอัน

จำากัด เพราะยังเหลือคดีในศาลอีกไม่ต่ำากว่า 

5 คดี ถ้ารวมของใหม่ด้วยก็กว่า 10 คดี คดี

ทางแพ่งปลายทางคือล้มละลาย เป็นสมาชิก

พรรคไหนไม่ได้ 

“เพียงแต่ผมต้องการบอกกับคนเสื้อ

แดงว่า วันนี้หัวใจของเรานั้นมันไม่เคยทรยศ

อะไรที่ไหน อยู่ในฝั่งเดียวกัน พรรคเพื่อไทย

ทำาไม่ถูกซัดกันในพรรค อะไรไม่ถูกก็ต้องบอก

กัน ไม่มีหน้าที่ ไปอวย ถ้าไปอวยไปสอพลอ

ชีวิตจะเป็นแบบนี้เหรอ ถ้าย้ายขั้วสลับข้างจะ

ต้องลำาบากอย่างนี้หรือ  ถ้าย้ายขั้วเอาส้นตีน

คิดบ้างเวลากล่าวหากู”

นายจตุพรกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแห่ง

ความทรงจำา การจัดงานรำาลึกแต่ละจุดไม่

ได้เป็นการแบ่งแยกอะไร ไม่มีทั้งนั้น ใคร

ถนัดตรงไหนก็ว่ากันไป ในวันข้างหน้า ไม่รู้

ว่าสถานการณ์ประเทศจะเป็นอย่างไร แต่

ขอให้ทราบไว้ว่า ถ้าวันหนึ่งเราประเมินว่า

สถานการณ์ประเทศมันไปไม่ได้ ไม่ว่าจะ

เป็นการเมืองทั้งภายในและภายนอก วันนั้น

จะมีการนัดหมายกันอีก ยังจะต้องต่อสู้ 

ที่ศาลาการเปรียญ วัดเสมียนนารี 

แกนนำาคนเสื้อแดง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

นพ.เหวง โตจิราการ, นางธิดา ถาวรเศรษฐ, 

นายก่อแก้ว พิกุลทอง พร้อมกับแนวร่วมคน

เสื้อแดง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง มีการจัดพิธี

สงฆ์ ทำาบุญถวายสังฆทานและบังสุกุล อุทิศ

ส่วนกุศลและรำาลึก คนเสื้อแดงที่เสียชีวิตใน

เหตุการณ์ดังกล่าว 

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า รู้สึก

สงสาร เข้าใจและห่วงใยผู้คนที่

ถูกจองจำาด้วยประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 112 สิ่งที่อยากจะ

ส่งความปรารถนาดี คือในการ

เคลื่อนไหว ทุกการต่อสู้ อยากให้

พิจารณาเรื่องความรัดกุม ความ

ปลอดภัย ความมีเหตุผล และ

ความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เป็นจริง ประกอบเข้ากับการขับ

เคลื่อนด้วย เนื่องจากสถานการณ์

ที่เป็นอยู่ มีการทยอยเข้าเรือนจำา

ก็ไม่ได้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ไม่น่าใช่คำาตอบ กระบวนการ

ยุติธรรม ตนเคารพในอำานาจ

ตามกฎหมาย เพียงแต่เมื่อมีการ

พิจารณาว่ามีเด็กรุ่นใหม่ถูกจำา

ขัง อยากจะให้เติมความเมตตา

ลงไปในคำาวินิจฉัย และอยากให้

พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ เหมือนกับ

กระบวนการยุติธรรมใช้กับแกน

นำาหลายคนก่อนหน้านี้

ที่วัดโสมนัสฯ ศาลา 5 กอง                                                   

ทัพบกจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศให้

แก่กำาลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เสีย

ชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษา

ความสงบเรียบร้อยปี 2553 จำา 

นวน 7 นาย โดยมี พล.อ.ณรงค์

พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธาน 

มีผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่เข้า

ปฏิบัติหน้าที่ ในเหตุดังกล่าวเข้า

ร่วมพิธี  ได้แก่ พล.ท.สุขสรรค์ 

หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1, 

พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการ

กองพลทหารราบที่  2 รักษา

พระองค์, พล.ต.บรรยงค์ ทอง

น่วม ผู้บัญชาการกรมทหารราบ

ที่ 9 และ พล.ต.อาจิณ ปัทมจิตร 

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่  

2 รักษาพระองค์ ตลอดจนถึงผู้

บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพ

บก และญาติของผู้เสียชีวิต รวม

ถึงกำาลังพลที่ ได้เคยได้รับบาดเจ็บ

จากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมพิธี

เมื่อปี 2553 มีการชุมนุม

ยืดเยื้อของคนเสื้อแดง ขับไล่

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก

รัฐมนตรี ระหว่างเดือน เม.ย.-

พ.ค.53 จนนำาไปสู่การสลายการ

ชุมนุมและเกิดการปะทะระหว่าง

เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ชุมนุม รวมถึง

กลุ่มติดอาวุธที่ ไม่ทราบฝ่าย ส่ง

ผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งทหาร ตำารวจ 

และผู้ชุมนุมหลายราย

สำาหรับทหารที่เสียชีวิตเมื่อ 

10 เม.ย.53 พื้นที่แยกคอกวัว/

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (พล.ร.

2 รอ.) ประกอบด้วย พ.อ.ร่ม

เกล้า ธุวธรรม, พลทหารภูริวัฒน์ 

ประพันธ์ , ส.ท.อนุพงษ์ เมือง

อำาพัน, ส.อ.อนุพล หอมมาลี ,   

พลทหารสิงหา อ่อนทรง วันที่ 

28 เม.ย.53 พื้นที่อนุสรณ์สถานฯ 

(พล.ร.9) พลทหารณรงค์ฤทธิ์  

สาระ วันที่ 7 พ.ค.53 หน้า ธ.กรุง

ไทย ศาลาแดง (ตร.) ส.ต.อ.กาณ

นุพัฒน์ เลิศจันทร์เพ็ญ วันที่ 19 

พ.ค.53 พื้นที่สวนลุมพินี (พล.ม.

2 รอ.) ส.อ.อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ

พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าวกับ                                             

กำาลังพลที่เคยได้รับบาดเจ็บว่า                                                   

ทุกฝ่ายก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้น ทำาให้คนใกล้ชิดบาดเจ็บและ

สูญเสีย ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์

เช่นนี้ขึ้นมา เพราะการใช้ความ

รุนแรงซึ่ งกันและกันไม่มีอะไรดี  ขอให้

เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียน กองทัพบกอยากจัด

พิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำาลังพลที่เสียชีวิต

มาหลายปีแล้ว แต่ติดสถานการณ์ โควิด-19 

เมื่อคลี่คลายจึงถือโอกาสจัดเป็นครั้งแรก

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ครบรอบ 12 ปีของ

การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง น่าเศร้า

ที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถควาน

หาตัวผู้กระทำาผิดที่สั่งการให้เกิดการสั่งฆ่า

ประชาชนกลางเมือง ไม่มีการถอดบทเรียน

เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงสูญเสียที่จะเกิด

ขึ้น เชื่อว่าสิ่งที่คนไทยอยากเห็นคือการปฏิรูป

กองทัพอย่างจริงจังในยุค พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มากกว่าการซื้อ

อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและยังไม่มีความจำาเป็นเร่งด่วน ใน

ยุคที่ประชาชนทุกข์ยากแสนเข็ญ.  
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3บทความ

หากจะกลาวถึงความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนใดสักชุมชนหน่ึง 

แน�นอนวา ยอมมีความแตกตางกัน ตามวิถีของแตละชุมชน 

บางชุมชนกวาจะสําเร็จได ยอมผานรอนผานหนาว ผานอุปสรรค

มากมาย ผานการเดินทาง ผานการขับเคล� อน ความรวมมือรวมใจจาก

หลายๆหน�วยงาน 

จนมาถึงทุกวันน้ี เร� องราวของการขับเคล� อนชุมชน ใหสําเร็จเปน

รูปธรรม และเปนท่ีพึงพอใจ สรางความภาคภูมิใจจนเปนท่ีประจักษได

น้ัน นับวามีความสลับซับซอน เต็มไปดวยรายละเอียดมากมาย และมี

ความยากในภาคปฏิบัติเปนอยางย่ิง เพราะตองอาศัยความสามัคคี รวม

มืออยางจริงจัง จริงใจ ระยะเวลา จนบมเพาะชุมชน ใหกาวข้ึนมายืน

หยัดไดดวยตนเอง

การท่ีจะทําใหชุมชนไดเรียนรู ไดจัดการตนเองได จนนําไปสูความ

สําเร็จในแงการบริหารจัดการ การสรางคนทํางาน หรือสรางเอกลักษณ

ของชุมชน ดวยการคัดเลือกทุนทางทรัพยากรของชุมชน การคนหา

ศักยภาพของชุมชนท้ังเร� องคนทํางาน แกนนําชุมชนหรือคนรุนใหม ลวน

แลวแตเปนสวนสําคัญหรือองคประกอบหลักท่ีจะทําใหชุมชนไดเดินหนา

ดวยตนเอง ไดสรางสรรคความสวยงามดวยสองมือ สองขาและแรงใจ

ของคนในชุมชน

ชุมชนเกาะปู ตําบลเกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบ่ี  ชุมชนชาวเล ท่ีใชชีวิตในการทําประมงพ้ืนบาน มีวิถีท่ีเรียบงาย 

คือ ชุมชนท่ีกําลังกลาวถึง แตเดิมน้ันชุมชนไดพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเล ท่ีอุดมสมบูรณไปดวยสัตวนํ้านานาชนิด กุง หอย ปู ปลา ชาว

บานอยูกันแบบเรียบงาย ตางคนตางทํา จนกระท่ัง โครงการพัฒนาชุมชน 

ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได เขามาสรางโมเดลชุมชนดี

มีรอยย้ิมในจังหวัดกระบ่ี ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 

ผานกระบวนการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน รวมกัน

สรางเศรษฐกิจชุมชน ใหความสําคัญกับการรวมกลุม จัดกระบวนการ

กลุมใหม วางโครงสรางระบบการบริหารจัดการ รวบรวมแกนนําคน

สําคัญของชุมชน มารวมกันจดเปน วิสาหกิจชุมชน ข้ึน เพ� อใหเกิดการ

ตอยอด ขยายผล สรางงาน สรางอาชีพใหมใหชุมชน จนเกิดเปนโครงการ

ท่ีสําคัญ นับเปนการตอยอดการสรางสรรคอาชีพทําใหชุมชนไดลืมตาอา

ปากได มีรายไดอยางย่ังยืน

ชุมชนเกาะปู..ในวันน้ี

ดวยหลักคิด แนวทางปฏิบัติดังท่ีไดกลาวมาขางตน ไดเปล่ียนให

ชุมชนจากเดิมท่ีไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการกลุม มาเปนชุมชน

ท่ีมีการพัฒนาอยางตอเน� อง จนกลายเปนชุมชนดีมีรอยย้ิมกระบ่ี ท่ีดําเนิน

การขับเคล� อนงานพัฒนา จนเกิดกระบวนการเรียนรู การจัดการอยาง

เปนระบบ จนมีโครงการสําคัญ 3 โครงการไดแก

“โครงการปลิงดี” ปลิงทะเล นอยคนอาจจะคาดไมถึงวาท่ีชุมชน

แหงน้ี อุดมไปดวยปลิงทะเล ท่ีมีอยูตามธรรมชาติ อาศัย

กินหญาทะเล ท่ีข้ึนเต็มอยูรอบเกาะ และมีอยูจํานวนมาก 

วันน้ีชุมชนไดคนพบวิธีท่ีจะสรางรายไดจากการขายปลิง

ทะเล จนกลายเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญของชุมชน ดวย

การนํามาแปรรูปและขายสด ชุมชนดีมีรอยย้ิมกระบ่ีมอง

เห็นโอกาส จึงพยายามรวมกลุมชาวบานเพ� อขยายพ้ืนท่ี

การเล้ียงปลิงทะเล ดวยการรวบรวมสมาชิกจํานวน 70 

คน จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนปลิงดี ชุมชนดีเกาะปู ระดมทุน

เพ� อขยายและสรางคอกเพาะสําหรับเล้ียงปลิงบนพ้ืนท่ี 1 

ไร สามารถเล้ียงปลิงไดกวา 3,000 ตัว นอกจากน้ัน ยัง

เช� อมโยงกับเครือขาย ประชารัฐกลุมอันดามัน ขยายฐาน

การผลิตและเพาะเล้ียงปลิงไปยังพ้ืนท่ี อ.เกาะยาวนอย 

จ.พังงา และ อ.แหลมไทร จังหวัดตรัง  เพ� อการผลักดันพ้ืนท่ีใหเปน

ศูนยกลางการดานการเพาะเล้ียงและแปรรูปปลิงทะเล  ใหจําหน�ายได

ท้ังปลิงสด ปลิงตากแหง เน้ือปลิงพรอมปรุง ในพ้ืนท่ีภาคใต 

“โครงการแปรรูปอาหารทะเล” ชุมชนบานเกาะปู มีพ้ืนท่ีอุมดม

ไปดวยทรัพยากรทางทะเล ชาวบานสวนใหญทําอาชีพประมง สงขาย

ใหกับแพรับซ้ือในพ้ืนท่ี ทําใหไดราคาท่ีตํ่ากวา เม� อเทียบกับการขายตรง

ใหกับผูบริโภค อีกท้ังในบางฤดูกาล ปริมาณสัตวนํ้าท่ีจับมาไดมีจํานวน

มาก ทําใหขายไมหมด ชุมชนดีมีรอยย้ิมกระบ่ีจึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมชอง

ทางการตลาด ในรูปแบบการขายอาหารทะเลสดไปยังผูบริโภคโดยตรง 

และพัฒนาการแปรรูปสินคาอาหารทะเลในรูปแบบ พรอมปรุง และ 

พรอมทาน เชน ปลาแดดเดียว นํ้าพริกปูมา นํ้าพริกปลายาง เพ� อเปนทาง

เลือกใหกับลูกคา โดยเนนการจัดสงของท่ีสด คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย 

นอกจากน้ี ชุมชนดีมีรอยย้ิมกระบ่ียังไดรวมกับกลุมสตรีแปรรูปชุมชนบาน

เกาะปู วางแผนพัฒนาอาชีพและการ

แปรรูปอาหารทะเล ใหเปนฐานการ

ผลิตและแปรรูป พรอมท้ังจัดระบบ

การจําหน�ายท่ีเหมาะสม นําไปสูการ

ยอมรับในจังหวัดใกลเคียง สรางราย

ไดสูชุมชนอยางตอเน� อง 

“โครงการทองเท่ียวโดยชุมชนบานเกาะปู” ดวยลักษณะ

ภูมิศาสตรของเกาะปู มีลักษณะเหมือนปูควํ่า งายตอการจดจํา ทําให

เกาะปู กลายเปนเกาะในฝนของฝงอันดามัน มีความสวยงามชวน

หลงใหล หากไดมาสัมผัสเพียงสักคร้ัง ดวยความเปนธรรมชาติท่ี คง

ความสวยงดงาม อุดมสมบูรณ เม� อยามไดมาเท่ียว ทําใหเกิดการพัฒนา

ชุมชนเพ� อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษทรัพยากรทางทะเล นักทองเท่ียวจะ

ไดเรียนรูวิถีชาวเล และวิถีวัฒนธรรมไทย-มุสลิม ชุมชนดีมีรอยย้ิมกระบ่ี

มองเห็นถึงศักยภาพชุมชน จึงไดรวมพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการรวม

กลุม จดจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวโดยชุมชนบานเกาะปู จัดทํา

แผนพัฒนาการทองเท่ียว จัดทําเสนทางและกิจกรรมการทองเท่ียวบาน

เกาะปู ใน 3 รูปแบบ ไดแก (1) ทองเท่ียวทางทะเล คือ ลองเรือรอบเกาะ 

ชมธรรมชาติวิถีริมเล ตกหมึก เก็บหอยชักตีน ชมทะเลแหวก หญาทะเล 

อาหารหลักของพยูน นับวามีท่ีเท่ียวรอบเกาะเลยทีเดียว (2) ทองเท่ียว

ทางบก สวนใหญจะเปนแนวผจญภัย เดินปาข้ึนเขา สัมผัสธรรมชาติ 

ชมวิวบนจุดสูงสุดของเกาะปู ชิมอาหารพ้ืนบาน หรือข่ีมอเตอรไซดรอบ

เกาะ ชมวิถีไทยมุสลิม  (3) กิจกรรม CSR หรือจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ี เชน 

ปลูกหญาทะเล ใหพยูน นอกจากน้ันกลุมยังมีการพัฒนาการตลาดและ

การประชาสัมพันธซ่ึงนําไปสูการเกิดรายไดสูชุมชน โดยใชการบูรณา

การรวมกันระหวางชุมชน หน�วยงานในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

เสียงจากชุมชน..คนเกาะปู

นายธนยศ หลานหลงสา  ประธานกลุมปลิง

ดีชุมชนดีเกาะปู  ไดกลาวอยางประทับใจไววา “ขอ

ขอบคุณ ไทยเบฟมากๆ ท่ีมีโครงการพัฒนาชุมชน 

สงนองเจาหนาท่ีลงมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี สวนตัว

ของ นอง ๆ มีความมุงม่ันต้ังใจในการทํางานมาก 

เรียนรูส่ิงตาง ๆ รวมกับชุมชน ฝกใหชุมชนดําเนิน

ธุรกิจบนฐานทุนท่ีชุมชนมี รวมติดตาม ประเมินผล

จากการดําเนินงาน รวมกลุมชาวบานมารวมขับ

เคล� อนโครงการปลิงซ่ึงเปนชองทางการพัฒนาท่ีสรางอาชีพสรางรายได

ใหชุมชนไดอยางแทจริง ๆ” 

หรืออีกหน่ึงเสียงท่ีสะทอนถึงความสําเร็จ ของ นายสามารถ เก็ม

บาเส ประธานกลุมทองเท่ียวโดยชุมชนบานเกาะปู “โครงการพัฒนา

ชุมชนเขามารวมพัฒนาพ้ืนท่ี ถือเปนแรงกระตุนและแรงผลักดันการขับ

เคล� อนงานทองเท่ียวโดยชุมชนเปนอยางดี ทําใหชุมชนเกิดความสนใจ

และรวมกลุมการพัฒนาการทองเท่ียวเพ� อใหการทองเท่ียวในชุมชนกลับ

มาขับเคล� อนอีกคร้ัง ดีใจท่ีชาวบานไดกลับมาลืมตาอาปากไดอีกคร้ัง ชาว

บานก็มีความสุข”

จากท้ัง 2 เสียง ย่ิงตอกยํ้าถึงความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนเกาะ

ปู จากท่ีเคยอยูอยางตัวใครตัวมัน ตางคนตางหารายไดจากทรัพยากรทาง

ทะเล ท่ีไมมีทิศทางหรือจุดมุงหมายท่ีชัดเจน มาวันน้ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน

นับวาเปนความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัด เปนแบบอยางใหกับชุมชนชาว

ประมง ชุมชนชาวเกาะ ท่ีตองหันมาใหความสําคัญกับกระบวนการกลุม 

การคนหาแกนนําใหพบ ใหระเบิดจากขางใน เพ� อท่ีจะพัฒนาชุมชนของ

ตนเองใหมีรายไดแน�นอน ตอเน� อง และควบคูไปกับการอนุรักษรักษา 

แหลงท่ีมารายไดอันมหาศาล ท่ีเกิดจากความรวมมือ รวมใจ สานพลัง

ใหเปนชุมชนดีมีรอยย้ิมกระบ่ี...น่ีแหละ สูตรสําเร็จของชุมชนท่ีจะนําสู

ชุมชนตนแบบในอนาคต

สรางงาน..พัฒนาอาชีพ 

สูตรความสําเร็จชุมชนดีมีรอยยิ้มกระบี่

บอลไทยชั้น ‘บอลเทพ’

าชา” แห่งซีเกมส์คือ “ฟุตบอล”

 แล้ว “ทีมชาติไทย” ก็ใกล้สู่บัลลังก์ “ราชันแห่ง

ซีเกมส์” ที่กำาลังแข่งขันที่เวียดนามขณะนี้

เย็นวาน (๑๙ พ.ค.๖๕) ไม่ไปไหน นอนเฝ้าหน้า

จอรอดูการดวลแข้งระหว่าง “ไทย-อินโดนีเซีย” ที่จะ

ถ่ายทอดสดจาก “เธียน ตรวง สเตเดียม” เวียดนาม มา

ให้ดู ตอน ๔ โมงเย็น

เฝ้าไป-เฝ้ามา แฟนบอลชนิดเข้าเส้นเลือดอย่างผม 

หลับคาหน้าจอไปก่อนตอนไหนก็ไม่รู้ 

มาสะดุ้งตื่นเอาตอนเสียงพากย์ดังล้งเล้งจากจอ

ประมาณว่า

“เข้าไปแล้วครับ....

 ไทยนำา ๑-๐ จากการยิงสุดสวยกว่าอาภัสรากับน้อง

ลิซ่ารวมกันของ “วีระเทพ ป้อมพันธุ์” ในนาทีที่ ๙๔”!

ไม่เสียแรงนอนหลับเชียร์เลยจริงๆ แสดงว่าครึ่ง

แรก-ครึ่งหลัง ๙๐ นาที “ไทย-อินโดฯ” ทำาอะไรกันไม่ได้ 

ต้องต่อเวลาอีก ๓๐ นาที

และ ๔ นาทีแรกของการต่อเวลา “วีระเทพ” ก็

แสดงปาฏิหาริย์ สับไกตีนไวกว่ามาเวอริค “คาวบอยแม่น

ปืน” เปรี้ยงเดียวตาข่ายประตูเวียดนามกระจุย-กระเจิง!

ไม่ตำาหนิประตูเวียดนามเลย......

ต่อให้ “มานูเอล นอยเออร์” ประตูมือ ๑ ของโลก

ทีมบาเยิร์นมิวนิกมารับก็ไม่ทัน เพราะ “เทพ-วีระเทพ” 

ยิงลูกนี้ ทั้งเฉียบขาด ทั้งสุดสวย ทั้งแม่นยำา 

ตีนแตะลูกสับไกเปรี้ยงทันใด กะพริบตาว่าไว ยังช้า

กว่าลูกที่เทพ-วีระเทพยิงประตูนำาชัย ให้ไทยไปรอ “ชิง

ชนะเลิศ” กับผู้ชนะอีกคู่ระหว่าง “มาเลย์-เวียดนาม” ใน

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภา. 

ชัยชนะนัดนี้ ต้องยกให้การเล่นเป็นทีมของนักเตะ

ไทยก้าวล้ำาไปถึงขั้น ตีนแตะลูกปุ๊บ นักเตะรู้ ใจกันปั๊บ 

“เทพ-เบนจามิน เดวิส” ได้ลูก พาสไปให้ “เทพ-วีระเทพ”

เทพ-วีระเทพ แตะโดยไม่ต้องแต่ง เปรี้ยง...ไป

ทันใด ถ้าตาข่ายประตูไม่เหนียว ลูกทะลุขึ้นอัฒจันทร์

ไปเลยด้วยซ้ำา 

นี่...มันแรงถึงขนาดนั้น!

ที่พูดนี่ ไม่เกินเลยความจริง เดี๋ยวจะว่า...ไหนว่า

หลับ แล้วโม้เป็นฉากๆ ยังกะตาเห็นได้ไง?

ก็ตื่นพอดีไง แต่ไม่หรอก ดูเขาตอนรีเพลย์ซ้ำาแล้ว-

ซ้ำาอีกให้ดู แต่ต้องยอมรับจริงๆ ว่าลูกที่วีระเทพยิง “ขั้น

เทพ” ทะลุอาเซียน ไปถึงระดับเอเชีย 

ชัวร์ว่าน่าจะเป็น “แข่งส่งออก” ไปเจลีก ของ

เมืองทอง “กิเลนผยอง” เป็นรายต่อไปแน่!

ความจริงไทย-อินโดฯ เป็นคู่ซี้อาเซียน แต่บอล

เมื่อวาน ต่างคนต่างมั่นจะได้เข้าชิงเหรียญทอง แต่ถูก

“คุณสมบัติเทพ จาก “โต๊ะเล็ก” ก็คืนฟอร์ม ทำาให้ 

“วีระเทพ” เป็นแข้งเทพ “ในสนามใหญ่” ในนามทีมชาติไทย

ที่คุยนี่ ใช่ว่าเห็น “วีระเทพ” ยิงประตูได้ ก็ฟูมฟาย

ชมแต่วีระเทพคนเดียว ก็อย่างที่บอก ฟุตบอลนั้น “เก่งคน

เดียว” ไม่มีความหมาย

ฟุตบอลต้อง “เล่นเป็นทีม-เก่งเป็นทีม” จึงจะเรียกว่า

ทีมฟุตบอลดี-นักฟุตบอลเก่ง!

อย่างทีมช้างศึกที่ได้เข้าชิงเหรียญทอง เพราะ “เก่งทั้ง

ทีม” รวมทั้งโค้ชและผู้จัดการทีม 

โดยเฉพาะนักเตะ......

ความเป็นทีมเวิร์ก การไม่หวังเป็นพระเอกคนเดียว ลูก

ที่เบนจามิน เดวิส ส่งให้วีระเทพนำาประตูชัย ก็เพราะแต่ละ

นักเตะในสนาม ประสานแผน ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ ใช่ว่า

จู่ๆ ลูกจะลอยมาเข้าตีนให้วีระเทพยิงได้

ไงก็ ๑ ล้านบาทแรก ที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวและการกีฬา 

“นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ” ตกรางวัล ให้นั้น

นับรวมผมเป็นหนึ่งในทีมช้างศึกด้วยก็ไม่รังเกียจ ใน

ฐานะ “กองเชียร์หน้าจอ”...แฮ่ม!

๑๑ เทพ “ทีมชาติไทย” ที่ดวลกับทีมชาติอินโดฯ เย็น

วาน มีดังนี้ครับ

กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ (กัปตันทีม), นาคิน วิเศษชาติ, 

โจนาธาน เข็มดี, อิรฟาน ดอเลาะ, เอกนิษฐ์ ปัญญา, กรวิชญ์ 

ทะสา, วรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ, ชนภัช บัวพันธ์, เบนจามิน 

เจมส์ เดวิส, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช

อาทิตย์ ๒๒ พฤษภา. “วันมหาฤกษ์-มหาชัย” จริงๆ 

ทั้งสภาถึงวาระเปิดสมัยประชุม ทั้งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก. ทั้งเลือกตั้่ง “นายกเมืองพัทยา” และทั้งครบ

รอบ ๘ ปี คสช.

แล้วยังเป็นนัดเตะชิงเหรียญทองซีเกมส์ของไทยที่

เวียดนามอีก เห็นทีต้องไปซื้อโทรทัศน์เพิ่มอีกซักเครื่อง

ซะแล้ว จะได้เปิดดูพร้อมๆ กัน!

เอาการเมืองตบตูดการกีฬาซะหน่อยเป็นไง........

นายกฯ ประยุทธ์ไปปาฐกถาที่ “รอยัล พารากอน”                                                                                

เมื่อวาน ในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศ 

ไทย”

ตอนหนึ่งท่านบอกว่า......

“ประเทศไทยในวันนี้ ยังมีเสถียรภาพทางการเงิน

และการคลังที่ดี พร้อมรับมือวิกฤตที่ยืดเยื้อได้ 

มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในอนาคตได้ และมีอุตสาหกรรมสำาหรับรองรับคนรุ่น

ใหม่ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อม

ต่อกับประเทศในอาเซียนทุกด้าน”

นายกฯ พูดปลอบใจหรือเอาของจริงมาพูด อ่านนี่

ก่อนแล้วจะรู้เอง

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

สมเกียรติ โอสถสภา

เงินบาทเป็นเงินสกุลที่นิยมใช้ในการซื้อขายกัน 

อันดับที่ 10 ของโลก

ไม่ห่างเงินหยวนของจีนเท่าใด

สถานะของไทยในโลกจึงลูงมาก ดีมาก สง่างามมาก 

มีเงินกี่สกุลที่คนเชื่อยอมเอาเงินที่ตนมีไปแลก

ไทยเป็นหนึ่งในนั้น

เชื่อเงินบาท เชื่อประเทศไทย รักประเทศไทย

ใครไม่รักประเทศไทยลองขนเงินบาทไปวางกองให้

คนหยิบดูก็ได้

ของจริง ไม่โม้

ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศ วัดกันแบบนี้ครับ

หลายๆ ประเทศมาขอให้ไทยยอมรับเงินของเขา 

รัสเซียก็เพิ่งมา

เรามาไกลมาก

เทียบกับ 200 ประเทศทั่วโลก

นักเศรษฐศาสตร์พูดด้วยสถิติ และหัวใจครับ

เมื่อประเทศต่างๆ จะตีค่าประเทศหนึ่ง ทีมงานของ

เขาจะวัดจากดัชนีที่ว่านี้แหละ

Respect Thailand.

Love You, Thailand,

My Country, My Home

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

นี่คือ “ประเทศไทย” ใน ๘ ปี ของผู้บริหารที่ชื่อ “พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา”

ที่อดีตรัฐบาล “โกงมาแบ่งกัน” แล้วอ้างเป็น

ฝ่ายประชาธิปไตย สร้างวาทกรรมทำาลายว่า “รัฐบาล

เผด็จการ”!

ไทยนำาในตอนท้ายเกมอย่างนั้น ก็เข้าใจว่านักเตะอินโดฯ

ต้องปรอทแตก

ท้ายๆ เกม จึงเห็นอาการ “แรงมา-ก็แรงไป”  ระหว่าง

นักเตะไทย-อินโดฯ จนเจอใบแดงถูกไล่ออกจากสนามด้วย

กันทั้งสองฝ่าย 

กรรมการไล่จนงง ไม่รู้เหลือนักเตะฝ่ายละกี่คน ทั้งใน

สนามและขอบสนาม ก็หวิดจะจวกกันวุ่นวาย 

“พี่มาโน โพลกิ้ง” โค้ชทีมไทยของเรา พี่ก็หัวร้อนร้อน 

ตลอดอยู่ขอบสนาม มาดามแป้งคนสวยต้องเข้าไปกันออก

มา พอดีหมดเวลาซะก่อน ไม่งั้นคงพัลวัน-พัลเกกันอีกนาน

ไทยเรา “ขึ้นชั้น” เป็นสุภาพบุรุษนักกีฬา รักษา

มาตรฐานไว้ครับ อดทน-ควบคุมอารมณ์ไว้ 

ใครเทพ-ใครพาล คนดูเขาเห็น เขาตัดสินให้เอง เรา

ผู้เล่น ตัดสินเองไม่ควร

วีระเทพ หรือ “เตอร์” ทีมชาติไทยคนนี้ เป็น “กอง

กลาง” สังกัดทีม “SCG เมืองทอง ยูไนเต็ด”

ไม่ได้เกิดมาในสายฟุตบอลโดยตรง หากแต่เป็นเทพ 

“ฟุตซอล” สำานัก “ศรีบุญยานนท์-โรงเรียน” นนทบุรีและ

โรงเรียนปทุมคงคา

มาเปลี่ยนสายจากฟุตซอล ไปเป็นฟุตบอล ตอนเป็น

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เลิกฟุตซอลมาเอาดีฟุตบอลด้านเดียวในทีม “จามจุรี 

ยูไนเต็ด” เข้าสู่อาชีพบอลลีก ๕-๖ ปีมานี้เอง

มาสังกัด “กิเลนผยอง” ซัก ๓ ปี แรกๆ เป็นพระเอก

ม้านั่งตัวสำารอง เมื่อรุ่นพี่ “สารัช อยู่เย็น” ย้ายทีม ก็รับ

ตำาแหน่งกองกลางแทนสารัช

ความว่องไว เลื้อยได้ปรู๊ดปร๊าดปานปลาไหล ทั้งจ่าย

แม่น-ยิงแม่น “ซ้ายฉมัง” ของวีระเทพที่ขึ้นชื่อจากฟุตซอล 

เมื่อเปลี่ยนเป็นฟุตบอล ปรับสภาพ ลงตะไบ ไม่กี่ปี 

“ร
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

ทำ�ให้ได้อย่�งที่พูด! “บิ๊กตู่” ฝ�กถึงผู้ว่�ฯ กทม. คนที่ 

17 “การที่จะเป็นผู้ว่าฯ กทม.หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ 

ทำาให้ได้ก็แล้วกัน แล้วให้เข้าใจด้วยว่างบประมาณมา

จากไหน วันนี้รัฐบาลสนับสนุนงบให้ กทม. กว่า 2 หมื่นล้าน

บาท ใครจะทำาโน่นทำานี่ต้องถามว่าเอางบมาจากไหน” ช่วงนี้

แคนดิเดตหล�ยคนพูดซะจนคนกรุง

เคลิบเคลิ้มฝันไปหล�ยตลบ ก็ไม่ใช่

ครั้งแรก เลือกตั้งทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ 

แต่ของจริงที่ต้องเผชิญทุกวี่วันรถยัง

ติดหนัก และเพิ่งเห็นกันสดๆ ร้อนๆ 

ฝนตกปุ๊บน้ำ�ท่วมปั๊บ ถนนกล�ยเป็น

คลองในพริบต� ชูส�รพัดนโยบ�ย

ก่อนเลือกตั้งกับตอนทำ�จริงไม่ยักจะ

เหมือนกัน เพร�ะพูดง่�ยกว่�ทำ�จริง

มั้ย จะคนเก่�หรือคนใหม่ ขอตั้งใจ

ทำ�หน้�ที่ ไม่หวังม�ก ขอทำ�ให้ได้

ครึ่งจ�กที่คุยไว้ก็ยังดี

• ปลุกไม่ขึ้น! โหวตเชิงยุทธศ�สตร์ “ไม่เลือกเร� เข�ม�                                                       

แน่” ภ�ค 2 ตัวแปรเงื่อนไขต่�งจ�กครั้งแรกค่อนข้�งม�ก ถึง

แม้เป้�หม�ยจะเดียวกัน คือ ขว�งระบอบทักษิณยึดกรุง ย้อน

กลับไปศึกเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. ปี 56 ระหว่�ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ 

บริพัตร ฝั่งประช�ธิปัตย์ กับ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ฟ�ก

เพื่อไทย ในขณะนั้น จูดี้ เรียกว่�ผู้ว่�ฯ โพล ก็ว่�ได้ โดยมี

คะแนนนำ�ห่�งม�ตลอดในทุกสำ�นัก กระทั่งเอ็กซิตโพล ซึ่ง

สำ�รวจจ�กผู้ใช้สิทธิ์ที่ม�ลงคะแนนจริงในวันเลือกตั้ง ยังระบุว่�

ชัยชนะเป็นของจูดี้ แต่สุดท้�ยกล�ยเป็น “ช�ยหมู” ที่คว้�ชัย 

ด้วยคะแนนที่สูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ 1,256,349 คะแนน ส่วน

จูดี้พ่�ยด้วยคะแนน 1,077,899 เสียง ก�รต่อสู้ครั้งนั้นเป็นก�ร

ขับเคี่ยวระหว่�ง 2 พรรคชัดเจน โดยผู้สมัครคนอื่นๆ เป็นแค่

ตัวประกอบ ที่สำ�คัญกระแสขย�ด

ทักษิณม�แรงม�กจนคนกรุงยอมทน

อยู่กับช�ยหมูอีกสมัยแม้จะเบื่อเต็ม

ทน ทำ�ให้ว�ทกรรม ไม่เลือกเร� เข�

ม�แน่ ถึงประสบคว�มสำ�เร็จ หัน

ม�มองปัจจุบัน ปัดฝุ่นยุทธศ�สตร์นี้

ม�ใช้อีกครั้ง คร�วนี้ ไม่มีผู้เล่นหลัก

เหมือนครั้งก่อน เพร�ะฝั่ง “เร�” 

มีเยอะ ไล่ตั้งแต่เจ้�ของพื้นที่เดิม

อย่�งค่�ยพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่

ส่ง “ดร.เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ส่วนลงในน�มอิสระ พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง สกลธี ภัททิยกุล รสนา โตสิตระกูล เอ�แค่เสียงปลุก

ก็แตกตั้งแต่เริ่มแล้ว มีทั้งให้เลือกอัศวิน เชียร์สกลธี ดูแล้วน่�จะ

หั่นคะแนนกันเอง ต่�งจ�กฟ�ก “เข�” ถึงจะไม่ได้สวมเสื้อเพื่อ

ไทย แต่ก็แดงแจ๋ชัดเจน คะแนนที่จะตัด ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็มี 

น.ต.ศิธา ทิวารี เด็กในค�ถ�หญิงหน่อย แต่คงไม่ม�กพอ ขึ้นอยู่

กับว่� วิโรจน์ ลักขณาอดิศร แห่งค่�ย “ธน�ธร” จะโกยคะแนน 

3 นิ้ว เบียดเสียงคนรุ่นใหม่จ�กชัชช�ติไปได้แค่ไหน วันอ�ทิตย์นี้

รู้เรื่องแน่ว่� “เร�” หรือ “เข�” หรือ “ใคร” จะเข้�วินศ�ล�เส�

ชิงช้� พิสูจน์ โพลปีนี้แม่นจริงมั้ย หรือจะหน้�แหกซ้ำ�รอยปี 56 

• นับถอยหลังอีก 2 วัน น�งสุธ�ทิพย์ สนเอี่ยม รอง

ปลัดกรุงเทพมห�นคร ประก�ศ กกต.กทม.พร้อมเต็มร้อย ระดม

บุคล�กร 167,298 คน แบ่งเป็นกรรมก�รประจำ�หน่วยเลือก

ตั้ง  61,353 คน เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย 13,634 คน 

อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข 13,634 คน เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มสงบ

เรียบร้อย 405 คน ข้�ร�ชก�รและบุคล�กรของ กทม. 78,272 

คน ทำ�หน้�ที่ดูแลหน่วยเลือกตั้งทั้ง 50 เขต จำ�นวน 6,817 หน่วย 

หลังปิดหีบก็จะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ก่อนจะส่งม�ยัง

ศูนย์บัญช�ก�รใหญ่ ที่ห้องบ�งกอก 

อ�ค�รไอร�วัตพัฒน� ศ�ล�ว่�ก�ร

กรุงเทพมห�นคร ดินแดง “สมชัย  

สุรกาญจน์กุล” ประธ�น กกต.กทม.                                 

ก�รันตีระบบประมวลผลโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ไม่เกินเที่ยงคืนรู้ผล 

อย่�งไม่เป็นท�งก�ร ค�ดจะมีผู้ออก

ม�ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประม�ณ 70% 

จ�กผู้มีสิทธิ์์ เลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. 

ทั้งหมด 4,402,941 คน  ส่วน ส.ก. 

4,357,097 คน ง�นนี้ ใครที่มีเหตุ

จำ�เป็นจริงๆ ไปใช้สิทธิ์วันอ�ทิตย์นี้ ไม่ได้ แล้วไม่อย�กเสียสิทธิ์

ท�งก�รเมือง 2 ปี ง่�ยนิดเดียว แค่กรอกแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 

1/8 ระบุหม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชนและที่อยู่ต�มหลักฐ�น

ทะเบียนบ้�นให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่�ไม่อ�จไปใช้สิทธิ์

เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด ผ่�นแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ

เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/

main ภ�ยใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือภ�ยใน 7 วันนับแต่วัน

เลือกตั้ง คือ ระหว่�งวันที่ 23 - 29 พ.ค.นี้.

พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง

ไ

เป็นวัฒนธรรม Hip-Hop ยุคเร่ิมต้น โดยในช่วงปลายยุค 

70 ช�วแอฟริกันได้อพยพย้�ยถิ่นฐ�นเข้�ม�อยู่ในสหรัฐอเมริก�

เป็นจำ�นวนม�ก เมื่ออ�ศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้เกิดเป็น

วัฒนธรรมเฉพ�ะตัวขึ้น และก�รทำ�เพลง Hip-Hop ได้เป็นส่วน

หนึ่งในนั้น โดยเริ่มจ�กมิกซ์เสียงกันเล่นๆ ใช้ดนตรีง่�ยๆ เพื่อนำ�

ม�เปิดในป�ร์ตี้ เอกลักษณ์สำ�คัญของ Old School Hip-Hop คือ 

ก�รร้องบอกเล่�เรื่องคว�มย�กลำ�บ�กในก�รใช้ชีวิตของคนผิว

สี ทั้งปัญห�ก�รเหยียดสีผิว ก�รแบ่งแยกเชื้อช�ติ คว�มย�กจน. 

Old School Hip-Hop

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

สมชัย สุรกาญจน์กุล

ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในห้วง

เวล�สัปด�ห์วิส�ขบูช�โลก ระหว่�ง ๑๑-๑๖ พฤษภ�คม 

๒๕๖๕ มีเรื่องร�วหล�ยอย่�งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตที่ควรแก่ก�ร

ยินดีและนำ�ม�บอกกล่�วเล่�เรื่องให้ส�ธุชนได้รับทร�บ เพื่อ

ร่วมอนุโมทน�

แต่ก่อนที่จะนำ�ไปสู่ก�รแจกแจงเรื่องนั้นๆ .. ต้องขอวกม�สู่

เรื่องที่ ไม่เป็นเรื่อง.. แต่กลับม�เป็นเรื่องใหญ่โต.. ดังที่มีผู้ถ�มว่�.. 

“พระอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไร.. กรณีหมอปลาเข้าไปรบกวน

หลวงปู่แสง!!”

จริงๆ แล้ว.. คงไม่ต้องเอ่ยวิพ�กษ์ใดๆ ถึงเรื่อง หมอปลา กรณี

หลวงปู่แสง.. ด้วยทร�บว่� หลวงปู่ให้อภัยหมอปลาและคณะไป

เรียบร้อยแล้ว อันเป็นไปตามวิสัยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา.. 

ที่มั่นคงในพระธรรมวินัย.. เคารพในพระโอวาทปาฏิโมกข์ ได้แก่

..การไม่ทำาร้าย ..การไม่กล่าวร้าย

..การสำารวมในศีลปาฏิโมกข์

..การขบฉันพอประมาณ

..การนอนนั่งในเสนาสนะที่เงียบสงัด .. เพื่อกระทำาความ

เพียรประกอบจิตให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุที่ต้องดำ�เนินชีวิตไปต�มคำ�สั่ง

สอนของพระพุทธองค์ ในฐ�นะพระสงฆ์ส�วกในทุกก�ลสมัย

เมื่อม�ถึงปัจจุบัน สำ�หรับก�รใช้ชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องรับรู้

เรื่องร�วต่�งๆ น�น�ในกระแสโลกยุคไอที (เทคโนโลยีชั้นสูงในสมัย

ปัจจุบัน) คงต้องตั้งสติไว้เบื้องหน้�อยู่เสมอ เพื่อก�รกำ�หนดรู้.. เพื่อ

รู้เท่�ทันในเรื่องร�วนั้นๆ ที่จะแปรกลับม�เป็นอ�รมณ์ให้ประยุกต์

กับจิต จนเกิดเป็นคว�มคิด ที่ต้องนึกคิดไปต�มเรื่องร�วหรืออ�รมณ์

นั้นๆ...

ห�กไม่รู้ทันก�รรับรู้.. จึงเป็นธรรมด�ที่จะต้องไหลคว�มคิดไป

ต�มกระแสโลกที่เร่�ร้อนด้วยเพลิงกิเลสและม�กไปด้วยคว�มทุกข์

จึงไม่แปลกที่ช�วโลกในปัจจุบันสมัยต้องแบ่งแยกเป็นฝักฝ่�ย 

มีข้อปฏิบัติ (ศีล) และคว�มเห็น (ทิฏฐิ) ที่แตกต่�งกัน ซึ่งจะนำ�ไปสู่

ก�รตัดสิน.. ว่�จะไปอยู่กลุ่มใด.. ประเภทใด!

นับเป็นเรื่องธรรมด�ที่คนในสังคมยุคไอที.. จะเคลื่อนไหวเป็น

ไปด้วยอำ�น�จ โมหจิต ที่เชี่ยวกร�กด้วยกระแสอวิชช�.. ในส�ยธ�ร

แห่งชีวิตที่เป็นไปต�มโลกียวิสัย.. จึงให้สัตว์ทั้งหล�ย เค�รพ นับถือ 

ยึดมั่น.. คว�มรัก คว�มชัง เป็นใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวง..

ความรัก .. ความชัง จึงแปรรูปพฤติจิตสู่คว�มเห็น (ทิฏฐิ) 

และข้อปฏิบัติ (ศีล).. ที่ดำ�เนินไปต�มคว�มรู้สึก พอใจ .. ไม่พอใจ เป็น

ลักษณะธรรม..

ในโลกยุคสมัยไอที.. จึงมีก�รแบ่งแยกหมู่ชนออกจ�กกันเป็น

กลุ่มๆ .. ด้วยศีลและทิฏฐิดังที่กล่�วม�..

ใครชอบใจแบบไหน.. ใคร่ในสิ่งใด.. ประพฤติปฏิบัติอย่�งไร.. มี

คว�มเห็นเป็นเช่นไร จึงเป็นหัวข้อที่ปร�กฏ.. กล�ยเป็นคติของชีวิต.. 

ในหมู่ชนนั้นๆ...

คว�มถูก.. คว�มผิด.. จึงไม่ยุติลงด้วยธรรม.. แต่ด้วยเพร�ะ

คว�มพึงใจ..ไม่พึงใจ คว�มถูกใจ..ไม่ถูกใจ ต่�งห�ก ที่เป็นจริง.. ใน

กระแสโลก ที่เต็มไปด้วยคว�มเศร้�หมองเร่�ร้อนเช่นนี้

ทุกเรื่องร�วในโลกกระแสวัตถุนิยมมีอิทธิพลครองใจมนุษยช�ติ 

จึงย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย.. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทิฏฐิและศีล

ของบุคคล.. หมู่ชนนั้นๆ เป็นสำ�คัญ

เรื่องร�วในโลกสมัยใหม่.. จึงอ่อนไหวแปรปรวนผกผัน.. เปล่ียน 

แปลงได้ในทุกขณะ ที่สะท้อนคว�มไม่จีรังยั่งยืนของสภ�วธรรมทั้ง

หล�ยว่�.. เป็นอย่างนั้นจริงๆ .. อย่างทันตาเห็น!!

ดังที่กล่�ว.. จึงไม่แปลก.. ที่จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

แม้ในเรื่องเดียวกัน แม้จะมีเหตุผลสมบูรณ์ว่� ควรจะเห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วยก็ต�ม...

ก�รปฏิบัติใดๆ ก�รกระทำ�ใดๆ .. ในวิสัยโลกแบบนี้ จึงต้องตั้ง

อยู่ในความไม่ประมาทขั้นสูงสุด.. เพร�ะเหตุแห่งคว�มอ่อนแอท�ง

จิตวิญญ�ณของสัตว์ทั้งหล�ย ที่สูงม�กกว่�แต่ก่อนม�.. ม�กยิ่งกว่�.. 

อย่�งกับหนังคนละเรื่อง ย�คนละขวดกันเลยก็ว่�ได้.. และย�กที่จะ

แก้ไขในสันด�นสัตว์ยุคสมัยนี้...

จึงเป็นธรรมด�ใน กรณีของหมอปลาและคณะ และไม่ว่�จะ

เป็นใครๆ ก็ต�ม ที่กระทำ�ก�รต่�งๆ โดยเปิดเผยต่อส�ธ�รณชนให้ได้

รับทร�บ จึงมีทั้งกระแสยินดี.. และกระแสต่อต้�น .. ที่นับเป็นเรื่อง

ธรรมด�

ก�รทำ�ง�นในวิถีโลกที่ผกผันวิปริตเช่นนี้.. ทุกคน.. ทุกคณะ.. 

จึงต้องมั่นคง แน่วแน่ มีอุดมก�รณ์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรม.. ตั้งอยู่ใน

คว�มไม่ประม�ท ยึดหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประก�ศเป็น หลักบริหาร

ชีวิต.. บริหารความคิด.. เพื่อความไม่คลาดจากธรรม..

ห�กประม�ท มีข้อผิดพล�ดแม้ครั้งเดียว จ�กก�รทำ�ดีม�

เป็นร้อยๆ ครั้ง.. ย่อมข�ดทุนยับทั้งชีวิต. นี่เป็นคว�มจริงที่ต้องใส่ใจ

ใคร่ครวญพิจ�รณ�...

คว�มมั่นคง.. แน่วแน่.. ไม่แปรผันกับเจตน�แห่งก�รทำ�คว�มดี

ที่เป็นธรรม.. จึงเป็นเรื่องสำ�คัญยิ่ง จึงมีคำ�กล่�วที่ว่�...

..อย่าได้ท้อ... แม้ท้อ.. อย่าได้ถอย..

แม้ถอย.. อย่าได้หนี..  แม้จะหนี อย่าได้หน่าย

แม้จะหน่าย อย่าได้ละทิ้ง.. การทำาความดี.. ที่มีประโยชน์ 

เหมาะควรเป็นธรรม.. โดยเด็ดขาด!!

ปัญห�ใดเกิด มีปร�กฏแล้ว ก็ต้องแก้กันไป ด้วยธรรมวิธีที่ถูก

ต้อง..

ปัญห�ใหม่ ต้องเฝ้�ระวัง อย่�ก่อให้เกิด...

เดินหน้�ต่อไป.. ด้วยก�รปรับกระบวนก�รพัฒน�ที่ถูกต้อง เป็น

ธรรม.. เพื่อทำ�ง�นที่มีคุณค่� มีคุณประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และ

เพื่อประโยชน์ของประเทศช�ติต่อไป

อ�ตม�จึงไม่ได้มองลงไปถึงตัวตนบุคคลน้ันๆ เพียงแต่พิจ�รณ� 

ลงไปห�เหตุปัจจัยของเรื่องร�วนั้นๆ ต่�งห�ก.. ว่�เกิดขึ้นเพร�ะ

อะไร.. ..อะไรทำ�ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น..

ก็พบคว�มจริงอันหนึ่งว่�.. อุปกิเลสนี้แหละเป็นตัวก�รใหญ่ที่

ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของคนเร� แม้ตั้งใจทำ�คว�มดี แต่ห�กข�ดสติปัญญ� 

ไปติดต�ข่�ยม�รเข้�.. จนก่อเกิดคว�ม  อหังการมมังการ.. อย่�งแก่

กล้�เกินแกง ก็ส�ม�รถก้�วพล�ดไปจ�กธรรมได้..

..เรื่องของเรื่อง.. ที่ ไม่เป็นเรื่องจึงเป็นเรื่อง

..เรื่องของเรื่อง.. ที่ควรเป็นเรื่อง.. กลับไม่เป็นเรื่อง

สุดท้าย จึงเสียท่ามารกันหมด.. ทั้งมารนอก.. มารใน..

เมื่อสวมหัวใจม�ร.. เพื่อไล่จับม�ร.. จึงเกิดภ�วะฉ้อฉลขึ้น

ทันที... เพร�ะเสียรู้ม�ร.. ให้สำ�คัญผิดในธรรม.. จนวิปริตผิดแผกไป

จ�กธรรม ไปสู่คว�มเป็นอธรรมโดยไม่รู้ตัว...

..โดยไม่รู้ตัวตนในคว�มเป็นอธรรมเลย.. มิหนำ�ซ้ำ� อ�จจะ

เกิดโมหะหนัก ให้ค�ดคิดนึกเด�เอ�ว่� ตนเองเป็นธรรม.. ทั้งๆ ที่มี

พฤติกรรมเสียสมดุลไปจ�กธรรมแล้ว...

คว�มปั่นป่วนจึงเกิดขึ้นในสังคม.. ด้วยคว�มคิดวิปริตที่ผิดไป

จ�กธรรม อันเกิดจ�ก มิจฉาทิฏฐิ.. ตัวการแท้จริง ที่ต้องจับมาคุม

ขังเข้าเครื่องประหาร.. ทำาลายให้สูญสิ้นไป .. มิใช่บุคคลตัวตนที่ไหน

จึงอย่�ได้หลงเข้�ไปทำ�ตัวเป็นม�ร.. กันม�กนัก... มิฉะนั้น 

สังคม ประเทศช�ติ จะบรรลัย.. ลุกล�มไปจนถึงพระพุทธศ�สน�.... 

ที่จะตั้งอยู่ ทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ ห�กสัตว์ โลกมีทิฏฐิ.. และศีลเป็นเช่น                                                                                       

นี้

พระพุทธพจน์ที่ว่�....

..เราหยุดแล้ว แต่เธอยังไม่หยุด...

เราหยุดทำาบาปแล้ว แต่เธอยังทำาบาปอยู่...

พระสุรเสียงที่กังว�นแว่วจ�กพระโอษฐ์พระสัมม�สัมพุทธเจ้� 

จึงเป็นอมตธรรมที่ควรมนสิก�รด้วยคว�มเค�รพเสมอ ในจิตใจของผู้

ใฝ่ธรรม.. ปร�รถน�จะสร้�งสันติธรรมในโลกนี้....

ในที่สุดแห่งทุกก�รกระทำ�.. เมื่อถึงที่สุด จึงควรปล่อยให้เป็นไป

ต�มกฎเกณฑ์กรรมที่ให้คว�มเป็นธรรมในทุกก�ลสมัย... จึงมิควรที่จะ

เก่งเกินกรรมกัน ไม่มีประโยชน์และยังเป็นโทษกับผู้กระทำ� อย�่งมิ

อ�จหลีกเลี่ยง.. จึงควรจบลงตรงคำ�ว่� อภัยทาน ในทุกเรื่องร�ว.. เพื่อ

หยุดยั้งกระแสม�รมิให้เกิดขึ้นในวิถีจิตของเร�...

..การถอยออกมาคนละก้าว.. ให้แต่ละฝ่ายมีที่ยืน เพื่อการ 

กลับตัวกลับใจ น่าจะเป็นสังคมวิถีพุทธ.. ที่แท้จริง...

..มิใช่การรุกราน.. ฝ่ายอ่อนแอ.. ที่พลาดพลั้ง.. จนไม่มีที่จะ

กลับเนื้อกลับตัว....

..คำาโบราณที่ว่า.. อย่าไล่สุนัขให้จนตรอก.. อย่าไล่ล่าจนศัตรู

ไม่มีทางหนี.. น่าจะเป็นศาสตร์พิชัยยุทธ์..ชั้นเยี่ยม..ของบัณฑิต.. ที่

พึงเอาชนะด้วยการไม่คิดทำาลายส่วนเดียว.. จนพลิกผันจ�กเทพ

กล�ยเป็นม�รเสียเอง....

จึงขอให้กำ�ลังใจกับผู้พล�ดพลั้งทุกคน พึงใช้ โอก�สที่สังคม

อ�รยธรรมหยิบยื่นให้ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยธรรม.. แห่งก�รนำ�

ชีวิตของตนไปในเส้นท�งที่ถูกต้อง พ้นโทษ ทุกข์ ภัย

พึงคำ�นึงเสมอว่�... ไม่มีใครไม่เคยผิด 

แต่ไม่ควรติดอยู่กับคำาว่าผิดอีกต่อไปต่างหาก.. จึงควร!!

ขอให้กำ�ลังใจกับทุกคนที่ตั้งใจทำ�คว�มดี แม้จะยังไม่รู้จักคำ�ว่� 

คว�มดีที่แท้จริง หน้�ต�เป็นอย่�งไร!?.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

คติธรรม .. จากเรื่องหมอปลา .. กรณีหลวงปู่แสง!!

ว่าด้วย...อนาคตของ ‘บิ๊กตู่’
มู่น้ีรู้สึกว่า...เสียงด่า เสียงทอ ท่านนายกฯ บ๊ิกตู่ ของหมู่

เฮ� น่�จะซ�ๆ ไปพอสมควร จะด้วยเหตุเพร�ะใครต่อ

ใครหันไปสนใจเรื่องอื่น อย่�งเรื่องคุณน้อง แตงโม เรื่อง 

พระบิดา เรื่อง หมอปลา ฯลฯ หรือเรื่องอะไรต่อมิอะไรก็มิอ�จ

ทร�บได้หรืออ�จเป็นเพร�ะก�รด่�ในแต่ละเรื่อง แต่ละกรณี มัน

หนักไปท�ง มุกเดิมๆ ซะเป็นหลักใหญ่ แต่ไม่ว่�ด้วยเหตุผลกลใด

ประก�รใด ก็แล้วแต่ แนวโน้มที่ บิ๊กตู่ จะสมบูรณ์นิรันดร์ไป น่�จะ

เป็นไปได้ยิ่งเข้�ไปทุกที...

คือในเวทีท่ีถูกจัดท่ี จัดท�ง เอ�ไว้ให้ด่�เป็นก�รเฉพ�ะ หรือ 

เวทีรัฐสภา น้ัน...เท่�ท่ีด่�ม�แล้วเกือบ 3 ปี 4 ปี คงต้องยอมรับเอ�

จริงๆ น่ันแหละว่� แทบไม่ระค�ยเคืองผิวหนัง ผิวหน้� ไปจนผิวส่วน

อื่นๆ ของ บ๊ิกตู่ แต่อย่�งใด โดยจะไปสรุปแบบด้ือๆ ทื่อๆ ว่�เป็น

เพร�ะคว�มหน� หรือคว�ม แตกลายงา ของท่�นน�ยกรัฐมนตรี ก็

น่�จะไม่ถึงกับถูกเรื่องกันซักเท่�ไหร่นัก เพร�ะในแง่ของก�รเมือง

ต�มระบบ ต�มระบอบรัฐสภ�แล้ว อดีตน�ยพลร�ยน้ีน่�จะจัดอยู่ใน

ประเภท เบบ้ี ซะอีกด้วย หรือเพ่ิงยอมทอดตัวม�คลุกคลี ตีโมง กับ

บรรด� นักการเมือง ท้ังหล�ย อย่�งเป็นเรื่อง เป็นร�วอยู่ม่ังในช่วง

หลังๆ หรือหลังจ�กท่ีโดน ผู้กองแป้ง คิดจะเอ�มีดเสียบช�ยโครง   

เมื่อคร้ังอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจคร�วท่ีแล้ว อะไรประม�ณน้ัน...

แต่โดยหลักใหญ่ ใจคว�ม ที่บรรด�มังกือ หรือมังกรท�งก�ร

เมือง หล�ยต่อหล�ยร�ยค่อนข้�งเห็นพ้องต้องกัน นั่นก็คือด้วยเหตุ

เพร�ะฝ่�ยตรงข้�มอย่�ง พรรคฝ่ายค้าน ยุคนี้ ออกจะหนักไปท�ง

มวยสมัครเล่น หรือมือสมัครเล่น ซะเป็นส่วนใหญ่ คือออกอ�ก�ร

วืดๆ ว�ดๆ ป่�ยซ้�ย-ป่�ยขว� จะด้วยเพร�ะคว�มไม่คุ้นชิน กับก�ร

ที่ต้องแบกรับหน้�ที่ทำ�นองนี้ หรือเพร�ะเคยเป็นฝ่�ยรัฐบ�ลซะจน

เคย หรือไม่? อย่�งไร? คงต้องลองไปสรุปเอ�เองก็แล้วกัน แม้แต่

ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจคร�วนี้ หรือคร�วที่จะถึง ด้วยเหตุเพร�ะ

เรื่องบัตรหนึ่งใบ-บัตรสองใบ หรือไม่? อย่�งไร? ก็มิอ�จสรุปได้

ชัดเจน แต่เอ�เป็นว่� โดยแนวโน้ม โดยลักษณะท่�ทีแห่งก�รเงื้อๆ 

ง่�ๆ  น่�จะหนักไปท�ง น้ำาล้างหัวล้าน แบบเดิมๆ หรือคงต้องจืด

สนิท-ติดทนน�นไปต�มสภ�พ...

ส่วนในเวทีอื่นๆ ท่ีไม่ได้ถูกจัดท่ี จัดท�ง เอ�ไว้ต�มกฎหม�ย หรือ

ต�มระบบและกระบวนก�ร อย่�งคว�มพย�ย�มทะลุฟ้� ทะลุแก๊ส ของ

พวกหนูเล็กๆ และเด็กๆ ท้ังหล�ย ช่วงก่อนหน้�น้ัน...ก็อ�จดูม�แรง แซง

โค้ง อยู่ต�มสมควร แต่หลังจ�กท่ีโดน คุก-คุก-คุก เข้�ไปไม่รู้จะก่ีดอก

ต่อก่ีดอก ไม่ว่�จะแว้นซ์ จะเวอร์ หรือจะวีน ขน�ดไหน แต่มันคงหนี

ไม่พ้นต้องอ่อนเพลีย ละเห่ียใจ ม�กบ้�ง-น้อยบ้�งไปต�มมี-ต�มเกิด ย่ิง

พย�ย�มอ�ศัยกลยุทธ์ ขายเหล้า-พ่วงเบียร์ คือไม่ได้คิดจะด่� บ๊ิกตู่ ร�ย

เดียวล้วนๆ แต่ยังลุกล�ม ล�มป�ม ไปถึงผู้อื่นท่ีแทบไม่ได้มีอะไรเก่ียวข้อง

ด้วยเลย เลยทำ�ให้บรรด� กองหนุน ท่ีได้แปรสภ�พไปเป็น กองเกิน หรือ

แม้แต่ กองหลอน ไปแล้ว ม�ต้ังแต่ 3 ปี-4 ปี หรือยังไม่ถึง 8 ปีเหมือน

ทุกวันน้ี หนีไม่พ้นต้องหันกลับม�รวมมือ-รวมตีน ยอมแบก ยอมห�ม บ๊ิก

ตู่ เอ�ไว้ก่อน จนกว่�จะเห็น ผู้ท่ีเหมาะสม หรือไม่ ประก�รใด ก็แล้วแต่

จะว่�กันไป...

ด้วยเหตุเพร�ะบุญช่วย บุญหล่นทับ บุญบังเอิญ หรือบุญใดๆ ก็

แล้วแต่ท่ีเคยสะสมม�ต้ังแต่ช�ติป�งก่อน ไม่ว่�ด้วยก�รเอ�ย�เสน่ห์ใส่

บ�ตรพระ หรือด้วยกุศลกรรมในแบบไหน อย่�งไร ไปๆ-ม�ๆ...ก�ร อยู่

ยาวว์ว์ว์ ของ บ๊ิกตู่ ก็ป�เข้�ไปถึง 8 ปีจนได้ เรียกว่�...พอๆ กับ ป๋า หรือพอ

จะท�บรัศมีอดีตรัฐบุรุษอย่�ง ป๋าเปรม ผู้ว�ยชนม์ไปแล้วเอ�เลยทีเดียว 

และด้วยก�รอยู่ย�วว์ว์ว์ในระดับน้ี ยังไงๆ...มันก็คงพอช่วยให้  ตบะ และ 

ห
บารมี แกร่งกล้�ข้ึนม�มิใช่น้อย เพร�ะโดย อำานาจ ของคว�มเป็น

น�ยกรัฐมนตรี หรือผู้นำ�ระดับสูงสุดของประเทศ กระท่ังแม้แต่คุณ

น้อง ปู นารีข่ีม้าขาว ท่ียอมโดดข้ึนม้�ต�มคำ�ช้ีชวนของคุณพ่ี โทน่ี-โท

นาฟ แค่ 45 วันเท่�น้ันเอง แวบเดียวเท่�น้ัน...ก็ยังเปล่งบ�รมีซะจน

กล�ยเป็นหญิงเหล็ก หญิงแกร่ง เป็นอองซ�น ซูจง ซูจี ไปโน่นเลย...

คือด้วย อำานาจรัฐ ที่อยู่ในมือนั้น...ไม่ว่�ใครก็เถอะ ถ้�ลอง

ได้ถือครองกันแบบเต็มไม้ เต็มมือ โอก�สที่จะเกิด ตบะ และ บารมี 

ชนิดเริ่มมีแสงเฮ้�กวงปร�กฏขึ้นม�ร�งๆ ย่อมเป็นไปได้ทุกเมื่อ 

เพร�ะบรรด� กลไกรัฐ ที่หนีไม่พ้นต้องหันซ้�ย-หันขว� ไปต�ม

คว�มปร�รถน�และต้องก�รของผู้ที่ถือครองอำ�น�จรัฐทั้งหล�ย 

ย่อมต้องกล�ยเป็นตัวขับแสง เปล่งแสง ให้ยิ่งเจิดจ้�ยิ่งขึ้นไป

เท่�นั้น ยิ่งถ้�ห�กไม่ถึงกับหลงละเมอ เพ้อพก ไม่ละโมบ โลภม�ก 

ใช้ฐ�นะแลอำ�น�จดังกล่�วในระดับพอดีๆ หรือพอเหม�ะ-พอควร

แก่อัตภ�พ โอก�สที่จะ อยู่ยาวว์ว์ว ์ระดับ 4 ปี-8 ปี ย่อมมีโอก�ส

เป็นไปได้ยิ่งขึ้นไปเท่�นั้น...

แต่ถ้�ห�กเกิด มันซ์ซ์ซ ์ขึ้นม�!!!...คิดจะต่อไปอีก 4 ปี หรือ

ล�กย�วว์ว์ว์ ไปถึง 20 ปีต�ม ยุทธศาสตร์ชาต ิ อันนี้...ชักไม่แน่ใจ 

ว่�จะออกไปท�ง ยาว อยุธยา หรือย�วในแบบไหนกันแน่ ด้วย

เหตุเพร�ะบรรด� ทวยไทย ทั้งหล�ย ออกจะเป็นอะไรที่เบื่อง่�ย 

หงุดหงิดง่�ย อยู่พอสมควร ไม่ว�่จะเก่ง-ไม่เก่ง ดี-ไม่ดี ฉล�ด-ไม่

ฉล�ด ฯลฯ แต่ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นของคว�มพอเหม�ะ-พอดีนั้น คงไม่

น่�จะน�นเกินไปกว่�นี้ม�กม�ยซักเท่�ไหร่ สำ�หรับก�รเอ่ยถ้อยคำ�

สั้นๆ ประเภทว่� ผม...พอแล้ว อย่�งที ่ป๋าเปรม ท่�นเคยประพฤติ 

ปฏิบัติ ให้เห็นเป็นแบบอย่�งแห่งคว�มเป็น รัฐบุรุษ นั่นเอง...

ปิดท้�ยด้วยว�ทะวันนี้...จ�ก Lisa Hobbs ... “Power is 

a little like alcohol. The faster it is consumed, the more 

quickly it effects the brain. - อำ�น�จนั้นเหมือนน้ำ�เม� ยิ่งดื่ม

เร็วเท่�ไหร่ยิ่งกระทบกระเทือนสมองเร็วเท่�นั้น...”
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ากเรียก “เทพบิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทย 

วัย 16 ปี ที่เข้าแข่งขันกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่

ประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าลมกรดระยะสั้น เพราะคว้า 

3 เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะ 100 เมตร, 200 เมตร และ 

4x100 เมตรชาย 

“เทพจอชชัว” จอชชัว โรเบิร์ต แอตกินสัน นักกรีฑาลูกคร่ึง

ทีมชาติไทย วัย 18 ปี ก็ต้องเป็นเจ้าลมกรดระยะกลาง สามารถคว้า

เหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ท่ีประเทศเวียดนาม

คร้ังน้ีมาได้ถึง 4 เหรียญทอง จากการแข่งขันว่ิง 400 เมตร, ผลัด

ผสม 4x400 เมตร ว่ิงผลัด 4x400 เมตรชาย และว่ิง 800 เมตร

ถือเป็นลมกรดชายไทยคนแรกในรอบ 27 ปีที่สามารถคว้า 

4 เหรียญทองในซีเกมส์สมัยเดียว นับตั้งแต่ที่ “เหรียญชัย สีหะ

วงษ์” เคยทำาได้ในซีเกมส์ที่เชียงใหม่เมื่อปี 1995

โดยเฉพาะเหรียญสุดท้ายประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตร

ชาย ซึ่งเป็นเหรียญที่ 4 ที่ “เทพจอชชัว” คว้ามาได้นั้น เรียกว่า

ทำาให้กองเชียร์ชาวไทยลุ้นจนตัวโก่ง

เมื่อลมกรดไทยประเภทวิ่งผลัด 4x400 เมตรชาย ซึ่งประ 

กอบด้วย ไม้ที่ 1 อภิสิทธิ์ ฉ่ำาศรี ไม้ที่ 2 ศิริพล พันแพ ไม้ที่ 3 

รวมโชค เสมาทอง และไม้สุดท้าย “เทพจอชชัว” ต้องวิ่งเบียด

กับคู่แข่งสำาคัญอย่างทีมชาติ

เวียดนาม เจ้าภาพ ต้องลุ้น

กันถึงไม้สุดท้าย เพราะจนถึง

ไม้ท่ี 3 ทีมไทยถูกเจ้าถ่ินว่ิงแซง                                                 

ในช่วงจังหวะก่อนส่งไม้ 

กระท่ังส่งต่อมาไม้ท่ี 4 

เป็นคิวของ “เทพจอชชัว” ก็

สับโชว์สปีดวิ่งนำาห่างก่อน

เข้าเส้นชัย คว้าเหรียญทอง

ให้ทัพนักกีฬาไทย และเป็น

เหรียญที่ 4 ของเจ้าตัว ด้วย

เวลา 3.07.58 นาที ตามมา                                            

ด้วยเหรียญเงิน ทีมชาติเวียด 

นาม เวลา 3.08.52 นาที และเหรียญทองแดง ทีมชาติสิงคโปร์ 

เวลา 3.11.09 นาที

หลังชัยชนะ “จอชชัว” บอกว่า ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมารู้สึก

ได้ถึงพลังงานที่ได้รับจากแฟนๆ ได้รู้ความรู้สึกพิเศษอย่างมากที่                                                                                 

เป็นตัวแทนประเทศไทย ขอบคุณแฟนๆ ที่คอยให้กำาลังใจสนับ 

สนุนเราทั้งทีมมาโดยตลอด 

ซึ่งจากความสำาเร็จครั้งนี้ “แฝดเล็ก” พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ์ อา

ริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกรีฑาฯ เตรียมที่จะต่อยอดวางแผน

ส่ง “เทพบิว” และ “เทพจอชชัว” ก้าวสู่ระดับโลก ในรายการแข่ง 

ขัน 2022 เวิลด์ แอธเลติก ยู 20 แชมเปียนชิพ ระหว่างวันที่ 1-7 

สิงหาคม 2565 ที่ประเทศโคลอมเบีย 

สำาหรับ จอชชัว โรเบิร์ต แอตกินสัน หรือที่แฟนกีฬาชาว

ไทยเริ่มเรียกกันติดหู “เทพจอชชัว” จากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า

เหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยเป็นกอบเป็นกำาครั้งนี้ เกิดวันที่ 25 

พ.ค.2546 (2003) เป็นลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย มีคุณแม่เป็นคน

ไทย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี

จากข้อมูลท่ีปรากฏออกมา การเข้าสู่ทัพกรีฑาทีมชาติไทยของ 

“จอชชัว” มาจากคุณแม่ท่ีคอยสนับสนุน หลังลูกชายโชว์ผลงานระ

ดับไฮสคูลของออสเตรเลียได้อย่างดี คุณแม่เลยติดต่อทางสมาคมกีฬา

กรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว เพราะอยากให้ลูกชายกลับ

มารับใช้บ้านเกิดคุณแม่ท่ีประเทศไทย เมื่อสมาคมเห็นผลงานท่ีผ่านมา                                                                                  

มีสถิติดีอย่างต่อเนื่อง ก็ไม่ลังเลท่ีจะอ้าแขนรับเข้ามาร่วมเป็นหน่ึงใน                                                                                

ทัพกรีฑาทีมชาติไทย จนสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกรีฑาฯ และประ 

เทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 ท่ีประเทศเวียดนามคร้ังน้ี.

เกษตรฯ ไม่รู้จักยางพารา ท่านยังปล่อยให้นั่งเก้าอี้จนจบพร้อม                                                                            

รัฐบาล บูรณาการ หรืออินทิเกรท คือการรวบรวมปัญหาทั้ง 

หมดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องทั้งระบบ แต่วันนี้ต้องถามว่าการแก้ไข

ปัญหาในพรรค พปชร.น้ันใช้วิธีอินทิเกรท หรือดิฟเฟอเรนชิเอท 

(แยกส่วน) ครับ

ดังนั้นศรัทธาประชาชนที่มีต่อรัฐบาล, พรรค พปชร.นับ

วันจะหมดไป ถ้าสามลุงยังต้องการอยู่ต่อ ต้องหาวิธีแก้ไขปัญ 

หาแบบ “หน้ามือเป็นหลังมือ” แล้วก็ไม่สามารถใช้นักการเมือง                                                                              

พรรคการเมืองเก่าๆ ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง อนาคตของชาติ                                                                              

จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกัน แต่การน่ังรอกินบุญเก่าของรัฐบาล

น้ันเวลาแทบจะไม่เหลือแล้ว โดยเฉพาะถ้าแพ้การเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม. เท่ากับอนาคตทางการเมืองของสามลุงและพรรค พปชร. 

ดับวูบแล้ว (ตายแบบไส้หมด น้ำามันยังมี แต่ตะเกียงดับ)

ลุงกระป๋อง  

 

ก็ไม่ทราบว่าสินค้าจำาพวกพืชผักผลไม้จากจีนเข้าไทยมี

การตรวจสอบเข้มงวดแค่ไหน ได้ยินแต่ข่าวจีนตีกลับผลไม้ไทย

เพราะพบสารปนเป้ือน ท่ีแน่ๆ พืชผลทางการเกษตรภายในประ                                                                                  

เทศไทยยังใช้สารเคมีกันอยู่ มะเร็งยังถามหา ถ้าภายในประ 

เทศเราไม่แข็งแรงพอก็ยากครับที่จะกลั่นกรองสารพิษจากต่าง

ประเทศได้มีประสิทธิภาพ 

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.อีกไม่กี่วันรู้กันครับ พลังประชารัฐถึง

จะไม่ส่งผู้สมัคร แต่ประชาชนเขาก็รู้กันว่าสนับสนุนใคร ถ้าแพ้

ขึ้นมา สนามเลือกตั้ง ส.ส.คราวหน้าเหนื่อยแน่นอนครับ. 

บทตกหกหล่น (กับคนดู)

ว่ากันว่า หากโลกคือละคร แลคนไทยเราคุ้นเคยคิดแบบ

ไม่ติดทฤษฎี หมายถึงอย่างไร มหรสพคดีอาจบอกได้ดีกว่าสิ่ง                                                                          

อื่น เคยมีหนุ่มจบนอกด้านการละครเวทีแล้วประสบความสำาเร็จ

ด้านละครโทรทัศน์ คนดูติดงอมแงม 

มีการสัมภาษณ์เจ้าตัวในฐานะผู้กำากับการแสดงว่า ทำาได้

อย่างไร เขาตอบว่า เขากำากับคนดูเป็นหลัก 

เมื่อถามต่อว่า หลักคืออะไรบ้าง เขาบอกว่า ทุกทีเมื่อคิด

ดึงคนดูอยู่หมัดแล้ว มีหลักการอยู่ตัวแล้ว ล้มเหลวทุกที การ

กำากับคนดู (หากมีจริง) จึงเสมือนไม่มีสูตรสำาเร็จ ทว่าละครทุก

5บทความ

าเห็นใจคนกรุงครับ

นั่งหัวคิ้วชนกัน ไม่รู้จะเลือกใครเป็นผู้ว่าราช 

การกรุงเทพมหานครดี

เลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ยากที่สุดของคน

กรุงเทพฯ

เพราะไม่ใช่แค่เลือกตั้งผู้ว่าฯ

ยังเลือกอนาคตของประเทศอีกด้วย 

ก็ทำานองไม่เลือกเราเขามาแน่นั่นแหละครับ 

แต่ก็น่าเหลือเชื่อครับ ตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เท่ียวน้ี โดย

เฉลี่ยไม่ได้ดีเด่นดังอะไรมากมาย แต่ทำาไมถึงเลือกยากจัง?

ดูการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี ๒๕๔๓ เป็นตัวอย่าง คราว

นั้นผู้สมัครระดับเทพเพียบ 

สมัคร สุนทรเวช จากพรรคประชากรไทย 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ จากพรรคไทยรักไทย 

วินัย สมพงษ์ กลุ่มคนรักเมืองหลวง ส่งเข้าประกวด

กัลยา โสภณพนิช จากกลุ่มกรุงเทพฯ สดใส

และปวีณา หงสกุล ชาติพัฒนา ขอเบียดท่ีน่ังในเมืองกรุง

ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เป็นระดับตำานานการเมืองไทยทั้งสิ้น 

แต่กลับกลายเป็นว่าเลือกง่ายครับ   

“สมัคร สุนทรเวช” ชนะแบบแลนด์สไลด์ ได้ถึง 

๑,๐๑๖,๐๑๙ เสียง ทิ้ง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปหลายทุ่ง เพราะ 

“เจ๊หน่อย” ได้มาเพียง ๕๒๑,๑๘๔ เสียง

ที่น่าสนใจคือ “สมัคร สุนทรเวช” ไม่ร่วมดีเบตกับใคร

ทั้งนั้น ไม่ว่าเวทีไหน หรือใครจะเชิญ เหตุผลง่ายๆ กระดูก

คนละเบอร์ 

ก็แน่นอนครับ คนเคยเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรี ลด

ตัวมาเล่นสนามเล็ก ต้องวางท่าไว้ก่อน

“สมัคร สุนทรเวช” ใช้นโยบาย แผงลอยบนทางเท้า

เสรีตลอดทั้งสัปดาห์ พวกพ่อค้าแม่ค้าพากันชอบใจ พากันไป

โหวตชนะที่สองถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

ครั้งนั้นความขัดแย้งทางการเมืองพอมีบ้าง การแบ่งสี                                                                            

เส้ือของประชาชนยังไม่เกิด เงื่อนไข ปัจจัย ไม่มากมายเหมือน

ในปัจจุบัน

แต่คราวนี้ต่างออกไปแทบจะสิ้นเชิง

เลือกใครเป็นผู้ว่าฯดี?

ตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ไม่เด่นเท่าปี ๒๕๔๓ แต่ความขัดแย้ง

ทางการเมืองเทียบกันไม่ได้เลย 

ปัจจุบันเลือกตั้งทุกระดับ เกี่ยวข้องกับสีเสื้อทั้งหมด 

ประชาชนแยกเป็น ๒ ขั้ว แนวคิดทางการเมืองแบ่งเป็น ๒ 

ทาง  

จุดเริ่มต้นของความวิบัติคือการก่อเกิดของระบอบทักษิณ 

การเมืองบางครั้งต้องใช้เวลาตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อต้อง

เจอของใหม่ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๔ แฟนคลับ

ประชาธิปัตย์จำานวนมากอยากลองของใหม่ หันไปเลือก “ทักษิณ 

ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมนตรี 

ครั้งนั้นเพราะ “ชวน เชื่องช้า” เป็นเหตุ ประชาชนอยากได้

นายกฯ ที่ตัดสินใจเร็วทำาเร็ว 

ผลเลือกตั้งใน กทม. ไทยรักไทยกวาดไปถึง ๒๙ ที่นั่ง  

ประชาธิปัตย์ถูกคนกรุง “เท” ได้ไปเพียง ๘ ที่นั่งเท่านั้น 

ก็สมหวังครับ หลังจากนั้นโกงกันเร็วเป็นจรวด 

กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คราวนี้ แม้ผู้สมัครตัวเต็งคละ

กันไป มีทั้งเก่าใหม่ แต่ก็มีความพยายามจาก “หน้าเก่า” บางคน 

สร้างภาพให้ดูใหม่หมด 

เก่าที่อื่น ใหม่ที่นี่

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” มากับภาพ “ผู้สมัครอิสระ” ไม่ขึ้นกับ

พรรคการเมือง ทำาให้คนบางกลุ่มคล้อยตาม และย้ายขั้วเพราะ

อยากลองของใหม่  

คล้ายๆ กับครั้งหนึ่ง คนเบื่อนายหัวชวน หันไปเลือก 

ทักษิณ

คิดว่า “ชัชชาติ” เป็นของใหม่ กลางๆ 

ทำาให้คนไม่เอาทักษิณ แต่จะไปเลือกชัชชาติ เพราะความ

เข้าใจว่า “อิสระ” มีอยู่มากพอสมควร 

มากพอที่ “ชัชชาติ” ต้องชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราว

“...มีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่า ‘คุณไม่อาจเปลี่ยนใจคนอื่นได้

หรอก การเปลี่ยนใจต้องมาจากตัวเอง’ หลายคนที่ไม่เชื่อว่าผม

อิสระ เขาตัดสินใจไปแล้วว่าผมคือเพื่อไทย แต่ก็มีหลายคนที่เชื่อ

ว่าผมเป็นอิสระจริงๆ อย่างน้อยคุณแม่ของผมก็เชื่อคนนึง และ

เราก็ทำามาตลอด ตอนที่เราประกาศออกจากเพื่อไทย ก็มีแนว

ร่วมมาร่วมกับเรา เขามาร่วมกับเรา เพราะว่าแพลตฟอร์มที่เรา

เป็นอิสระ...”

“...เราแบ่งชัดเจนระหว่างความเป็นเพื่อน กับเรื่องผลประ 

โยชน์ ไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอก การที่ลงผู้ว่าฯ อิสระ ประชาชนต้อง

สนับสนุน ต้องเชื่อมั่นในตัวเรา ต้องมีความมั่นใจในตัวเรา ถ้ามี

จุดที่ด่างพร้อยยังไง มีคนออกมาพูดอยู่แล้ว สิ่งสำาคัญคือเราต้อง

โปร่งใสและชัดเจน เช่น ถ้าจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มันก็ไม่

สามารถไปช่วยคนอื่นได้ มีเหตุผลอธิบายตามหลักการได้...”

ก็...พูดได้หมดล่ะครับว่าอิสระ แต่การเมืองเขาไม่ได้ดูกัน

แค่วันเดียว 

พื้นเพ แนวความคิด พฤติกรรม หรือไม่กระทั่ง แผนการที่

วางกันเอาไว้ 

คนที่เชื่อว่า “ชัชชาติ” ตัดขาดกับเพื่อไทยแล้ว ต้องคิดหน้า

คิดหลังให้ดี เพราะมีเงื่อนปมทางการเมืองที่ถูกปูทางเอาไว้ให้ 

“ชัชชาติ” 

และ “ชัชชาติ” ต้องปูทางให้ใครต่อ  

ผู้ว่าฯ กทม.ไม่มี ส.ก.เป็นฐาน ทำางานยากครับ

“ชัชชาติ” ไม่ส่งทีม ส.ก. แต่เพื่อไทยส่งพรึ่บทุกเขต 

อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่!

ขณะที่ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, อัศวิน ขวัญเมือง, สกลธี 

ภัททิยกุล ฝ่ายตรงข้ามลากลงหล่มรัฐประหาร ตอกย้ำาภาพเบื่อ

ลุงตู่

นี่เป็นเหตุให้ผลโพลแทบทุกสำานักออกมาในทิศทางเดียว 

กัน “ชัชชาติ” นำาโด่ง 

น่าเสียดายครับ เวทีดีเบตหลายๆ เวทีเน้นเรื่องทัศนคติ

ต่อการรัฐประหาร ทำาให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อย่าง สุชัชวีร์, 

อัศวิน, สกลธี ต้องตกเป็นเหยื่อ ความเกลียดชังการเมืองระดับ

ชาติ 

ถูกเหมารวมว่าเป็นพวกคลั่งรัฐประหาร

ที่บอกว่าเสียดายคือ ไม่มีคำาถามถึงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ว่าใครมีทัศนคติล้มล้างสถาบันบ้าง 

ควรให้ “ชัชชาติ” และ “วิโรจน์” ตอบคำาถามนี้บ้าง

ครับ...มันเป็นกรณีใกล้เคียงกัน 

เมื่อฝ่ายหน่ึงเหมารวมอีกฝ่ายว่าเป็นพวกนิยมรัฐประหาร

ฉะนั้นฝ่ายที่ ไปเหมารวมเขาก็ถูกตั้งคำาถามได้เช่นกันว่า 

เป็นพวกล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่ 

“ชัชชาติ” และ “วิโรจน์” เป็นพวกล้มล้างสถาบันพระ

มหากษัตริย์หรือเปล่า

ใช่หรือไม่ใช่ก็ตอบมา!

อย่างน้ีน่าทำาให้เข้าใจอีกฝ่ายได้ง่ายข้ึนว่า ไม่ควรไปเหมา

รวมเขา 

ท่ียก “ชัชชาติ” และ “วิโรจน์” ข้ึนมา โดยเฉพาะ “วิโรจน์” 

มีความชัดเจนเรื่องผู้สนับสนุนในเครือข่ายหลายพวก มีแนวคิด

ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จริง 

ส่วน “วิโรจน์” จะล้มล้างด้วยหรือไม่ ก็เหมือนที่เจ้าตัว                                                                       

เที่ยวไปโจมตีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.รายอื่น ว่าเป็นพวกนิยมรัฐ 

ประหาร

ครับ...เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ มีหลายเหตุปัจจัยเชื่อม

โยงไปถึงอนาคตของการเมืองระดับชาติ 

ฝ่ายหนึ่งชนะจะมีคนบอกว่าเผด็จการยังอยู่

อีกฝ่ายชนะก็จะตีกลองร้องป่าวว่าเป็นชัยชนะของขบวน 

การล้มล้างสถาบัน 

แต่ก็มีคนกลุ่มใหญ่มองว่าหากตัวแทนของคนโกงแพ้ จะ

เป็นชัยชนะของประเทศ 

จะเลือกใครตัดสินใจให้ชัดครับ เพราะเลือกได้แค่คนเดียว.

เรื่องจริง เรื่องใจ

พี่ชายเลือกชัชชาตินำาหน้า

น้องชายเลือกรสนาแน่วแน่

นามสกุล เดียวกัน มั่นดวงแด

บอกต่างเบอร์ต่างแบใจแบ่งเบา

ประชาธิปไตยก็ดีเช่นนี้แหละ

แยกแยะ ยาย่ิงยวด ในขวดเขย่า

ต่างเชียร์ต่างชอบเรื่องรอบเรา

แต่ไม่เอา เป็นเรื่อง เคืองอารมณ์

ต้องการทราบปริมาณสารพิษ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สืบเนื่องจากข่าวผักผลไม้จากประเทศจีนที่ขนส่งมากับ

รถไฟความเร็วสูง วันนี้ข่าวกรมศุลฯ เร่งเวลาในการตรวจรับ

สำาหรับพืชผักผลไม้ที่เน่าเสียง่ายให้เหลือเวลาเพียง ๓๐ นาที 

ส่งผลให้พืชผักผลไม้จากประเทศจีนแทบจะไม่มีการตรวจสอบ

ใดๆ เพราะ ๓๐ นาทีก็เป็นการเดินทางของหนังสือตามลำาดับ

ราชการเท่านั้น แต่สาเหตุที่นำามาวิสัชนาก็คือ ประเทศจีนไม่                     

ห้ามการใช้สารเคมีปราบวัชพืชที่ก่อมะเร็งทั้งสามชนิด ดังนั้น                                                                       

เชื่อว่าจะต้องมีการปนเป้ือนของสารก่อมะเร็งท้ังสามชนิดอย่าง

แน่นอน ซ่ึงก็ต้องเป็นผลกับผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างแน่นอน 

ผมต้องการทราบว่าเกณฑ์ที่ประเทศไทยอนุญาตให้นำา

เข้าพืชผักผลไม้ที่มีปริมาณปนเปื้อนสารก่อมะเร็งทั้งสามชนิดมี

ค่าเท่าใด สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกหรือไม่ แล้วมีการ

ตรวจสอบสินค้าแสดงให้ประชาชนรับทราบหรือไม่ ทุกวันน้ีเรียก

ว่า “ปิดประตูตีแมว” ไม่ต้องมีการตรวจสอบ โชคดีก็รอด โชค

ร้ายก็เป็นมะเร็ง

นอกจากกรณีสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนมากับพืชผักผล

ไม้จากต่างประเทศแล้ว วันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องเนื้อ

สุกรแพง หวังว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่แก้ไขปัญหาด้วยการนำาเข้า                         

เนื้อสุกรที่เลี้ยงด้วยสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศ โดยอ้าง

ว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน และกดดันราคาเนื้อสุกรในประ                                                                            

เทศท่ีสูงข้ึน แต่ข่าวรัฐมนตรีพาณิชย์ส่ังห้ามส่งเน้ือสุกรออกนอก

ประเทศ เพื่อให้มีเนื้อสุกรภายในประเทศมากขึ้น นับว่าเป็นวิธี

การแก้ไขที่ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเนื้อสุกรมีราคาสูง

ขึ้น ทำาให้ขายไม่ดี พ่อค้าต้องนำาไปทำาเป็นไส้กรอก เรื่องนี้ก็บ่ง

บอกว่าเหรียญมีสองด้านเสมอ

ผักชีแพง ให้ทหารปลูกผักชีในค่ายทหาร ไข่ไก่ราคาแพง 

แก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกครอบครัวเลี้ยงไก่ครอบครัวละสอง

ตัว หวังว่าเนื้อสุกรราคาแพงคงจะไม่ใช้วิธีการนำาเข้าเนื้อสุกร

ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง (เร่งเนื้อแดง) จากต่างประเทศไทยนะ

ครับ 

วิสัยทัศน์ ในการแก้ ไขปัญหาปากท้องประชาชนของ

รัฐบาลคับแคบลงทุกวัน ไม่ได้ตั้งใจแก้ที่ต้นเหตุ แต่ใช้วิธีแก้ที่

ปลายเหตุ หรือปล่อยให้ปัญหาผ่านไปเฉยๆ แต่นายกฯ สั่งให้

นำาปัญหาค่าครองชีพสูงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด ก็คงจะ

เป็นแบบนายกฯ สั่ง รมต. รมต.สั่งต่อให้ รมช.ช่วยหาข้อมูล 

รมช.ช่วยส่ังให้ท่ีปรึกษาไปสำารวจหาข้อมูล ท่ีปรึกษาไปสอบถาม

ความคิดของพ่อค้าแม่ค้าแบบสุ่ม ได้ข้อมูลแล้วก็ส่งกลับไปถึง

นายกฯ นายกฯ ก็นำาเข้า ครม. 

แต่วันน้ีนายกฯ ส่ังการว่าต้องการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา                                                                               

การ ก็ทำาไมท่านไม่ทำาตั้งแต่เมื่อ ๗ ปีที่แล้ว เพราะกรณี รมต.                                                                              

คว้า4เหรียญทองซีเกมส์

เรื่องล้วนมีบทล่วงหน้า แลตัวละครเล่นตามบท หากเป็นละคร

โทรทัศน์มักทำาครบถ้วนตามบท ยิ่งกว่าละครเวที แต่ขาดจาก

คนดู ไม่รู้ผลหรือปฏิกิริยาทันที จึงเสมือนมโนเอาว่ากำาลังกำากับ

คนดู ต่างจากละครเวทีซึ่งคนดูประจันหน้า อยู่ต่อหน้า ดีร้าย

เช่นไร เห็นกันรู้กันตรงนั้นทันที 

ลางทีท่ามกลางบทซ้ำาๆ นานัปการ คนดูมักรู้เรื่องอยู่ก่อน

แล้ว จึงดูการแสดงแลลักษณะสดลางอย่าง เหมือนในละครคือ

โลก อาทิเช่น ละครเวทีเรื่อง เลือดสุพรรณ อันเปี่ยมไปด้วยวีร

รส มีอยู่คราวหนึ่ง ในฉากไต่สวนของทัพศึกด้วยกันเอง เหตุ

ด้วยปล่อยเชลยศึกหนีไปจึงมีความผิด แลถามคนผิดว่า รู้ไม่รู้ 

บทตามจริงอาจเงียบ หรือนานกว่าจักกล่าว มีคนดูแถวหน้าคน

หนึ่งจึงพูดแทนว่า รู้ คนทั้งโรงละครหัวเราะขำา 

การแสดงพึงดำาเนินต่อ ตามบทตรงใด เพียงใด แลกลับ

เข้าเรื่องเช่นไหนได้ คนดูพานอกบท ผิดบท หลุดบท ใช่หรือไม่ 

คร้ังน้ันตัวร้ายในการละคร ตัดสินใจพูดนอกบท แลพาขำาต่ออีก                                                                                

ก่อนส่งต่อให้ตัวละครดี พาเข้าบทตามฉบับประพันธ์อีกคร้ังหน่ึง 

ตัวร้ายอายุมากแลดูเจนเวทีมาก ตัวดีตัวอื่นๆ ล้วนหนุ่มๆ 

สาวๆ ลางทีหากแค่เงียบ แลปล่อยผ่านไป ก่อนคืนสมานต่อบท

อีกครา ทูตมหรสพของการแสดงอาจสำาเร็จจงง่าย แลดำาเนิน

ต่อ บทตกหกหล่นหรือไม่ คนดูรู้ การแสดงในโลกเรายังไม่มี

อะไรใหม่ แต่คนหัวร้อนใจร้อนดูจักมากขึ้น แลเทคโนโลยีโซ

เชียลมีเดีย ช่างชิงช่วงชาญ ผุดปุดทันที บ่มคิดลงลึก ดูจักเป็น

บทตกหกหล่นของจริง เหมือนมหรสพคดีมีแต่คนเล่น ไม่มีคน

ดู ไม่ใช่คนดูอีก อาจเป็นตัวตัดสินมหรสพคดีตัวจริง รู้ อาจไม่

จำาเป็นต้องพูด ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้ แต่ผู้แทนตัวแทน อาสามา

ทำาการงานการละคร เงียบมิได้ บทตกหกหล่น มิพึงมี แล้วตัว

ผลงานเอง ก็จะฟ้องตัวเอง

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

ความยากของละครเวที ก็ผิดแล้วผิดเลย ไม่มีการขอเทก

ใหม่ โดยเฉพาะละครการเมืองเล่นกันทุกวันเลยครับ ฮ่าๆๆๆ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 สักวาไทยเราจะซ้ายขวา    

จะเดินหน้าถอยหลังยังสับสน

จากโควิดมายูเครนพายากจน    

ไทยทุกคนกระเทือนกระทนสะท้านทรวง

ยังโทนี่ชี้ชนวนชวนปวนปั่น        

ด้วยหมายมั่นคืนกลับสู่แดนสรวง 

กัปตันตู่สู้ไม่สู้แน่นหรือกลวง      

ถูกถามทวงพ้นเก้าอี้ ไล่หนีเอยฯ

     ป.ปฏัก

จอชชัว โรเบิร์ต แอตกินสัน
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6 เศรษฐกิจ

ารลดปริมาณและแยกประเภทขยะอินทรีย์ รวมทั้ง

การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อ

ประโยชน์ของชุมชนและองค์กรต่อไป อันจะก่อให้เกิด                                                                     

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำาไปสู่ความยั่งยืนจากการใช้                                                                  

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษของประเทศ ซ่ึง ศูนย์วิจัย 

Krungthai COMPASS เห็นว่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มาจากขยะพลาสติกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวด                                                                              

ล้อมมากข้ึน เป็นโอกาสสำาหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก

ชีวภาพไทย เพื่อตอบรับเทรนด์รักษ์ โลก

ซ่ึง พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                                           

ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ตลาดพลาสติกชีวภาพโลกยังเติบ 

โตได้อีกมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็น การ

บังคับใช้กฎหมายห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ 

Single-use Plastics, ความตื่นตัวของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวด 

ล้อมและดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการเร่งปรับตัวของภาคธุรกิจ

ตอบรับกับกระแสการพัฒนาขององค์กรอย่างย่ังยืน หรือ Environ-          

ment, Social และ Governance (ESG) และลดก๊าซเรือน

กระจก ตลอดจนการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในอนาคต

ขณะท่ี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทำาให้สามารถ 

นำาขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตรท่ีมีมูลค่าน้อย 

มา Upcycle เป็นพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid หรือ 

PLA และ Polyhydroxyalkanoate หรือ PHA ท่ีเป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อมมากกว่าพลาสติกท่ัวไปท่ีผลิตจากปิโตรเคมี

อย่างไรก็ตาม หากจะผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ PLA และ PHA ของไทยให้สามารถผลิตเพื่อรองรับ

ความต้องการของตลาดโลกได้มากขึ้น การนำาขยะอาหาร

และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเป็น

วัตถุดิบ เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจในการขยายศักยภาพการผลิต 

เพราะนอกจากสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือ

ใช้ในภาคเกษตรได้มากถึง 3-12 เท่าแล้ว ยังเพ่ิมโอกาสในการ

ขยายศักยภาพการผลิตโดยไม่สร้างภาระให้กับภาคเกษตรเพ่ิม

ข้ึน คาดมูลค่าตลาด PLA และ PHA ของไทยมีโอกาสเติบโต

สูงเฉล่ียปีละ 40% หรือแตะระดับ 1.9 หมื่นล้านบาทในปี 2026

นอกจากน้ี การนำาขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตรมาใช้ประโยชน์ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และมลพิษที่เกิดจากการฝังกลบขยะอินทรีย์และการเผาเศษ

วัสดุทางการเกษตร ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero 

ของประเทศ และเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular 

Economy สอดรับกับเทรนด์ ESG

ด้านนักวิเคราะห์อย่าง ชัยสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ์ ระบุว่า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะอินทรีย์จำาพวกขยะอาหารจำานวน

กว่า 12 ล้านตันต่อปี และมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากถึง 

160 ล้านตันต่อปี นับเป็นแหล่งคาร์บอนท่ีน่าสนใจ หากจะนำา

มาแปรรูปเป็นสารสำาคัญสำาหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA 

และ PHA อีกท้ังเป็นวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับพืช

อาหารต่างๆ ท่ีนิยมใช้กัน เช่น มันสำาปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย

นอกจากจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ ยังช่วยลดความเส่ียง

จากการพ่ึงพาพืชอาหารจำานวนมากเป็นวัตถุดิบหลัก ซ่ึงใน

ช่วงท่ีผ่านมาปริมาณผลผลิตของพืชอาหารเหล่าน้ันค่อนข้าง

ผันแปร มีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

ในแต่ละปี และท่ีสำาคัญช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะอินทรีย์

และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น การใช้ขยะอินทรีย์

จำาพวกเศษผักและผลไม้มาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ PLA อาจ

เพ่ิมมูลค่าได้ราว 3-12 เท่าเทียบกับการขายเป็นอาหารสัตว์ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมด้านวัตถุดิบทาง

เลือก แต่ผู้ประกอบการในธุรกิจพลาสติกชีวภาพไทยจำาเป็น

ต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจัย

ความสำาเร็จที่สำาคัญคือ มุ่งเน้นทำาการวิจัยและพัฒนา กับ

การหาพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ลดต้นทุนการผลิตให้แข่งขันกับพลาสติกทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น 

รวมทั้งค้นหานวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ที่สำาคัญ

สามารถนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้เร็ว

และใช้ได้จริง ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในห่วงโซ่การ

ผลิตทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบและตลาดที่มีศักยภาพรองรับ 

รวมไปถึงการทดสอบและการขอรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค.

ก

บุญช่วย ค้ายาดี

จี้กทท.ศึกษาโมเดลเชื่อมอีอีซี
คลองเตย • “ศักด์ิสยาม” ส่ัง กทท.

เตรียมพร้อม “บุคลากร-เทคโนโลยี” 

หนุนเปิดอีอีซีรองรับการขนส่งสินค้า 

18 ล้านทีอียู/ปี พร้อมเร่งเดินหน้า 

“แลนด์บริดจ์” คาดแหลมฉบังเฟส 

3 ส่งมอบพ้ืนท่ีให้ “จีพีซี” ในปี 68  

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.                                                  

คมนาคม เปิดเผยว่าได้มอบนโยบาย

ให้ กทท.นำาเทคโนโลยี และระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์

ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง

ทางน้ำา โดยให้ กทท.เตรียมความ

พร้อมท้ังบุคลากร อุปกรณ์และเทค                                                    

โนโลยี เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่ีจะ                                                   

แล้วเสร็จในปี 2568 โดยเฉพาะใน

ส่วนของการพัฒนาท่าเรือแหลม                                                        

ฉบัง ระยะท่ี 3 ท่ีจะช่วยเพ่ิมขีด                                                    

ความสามารถการรองรับปริมาณ                                                  

การขนส่งสินค้าเพ่ิมข้ึนอีก 1 เท่าตัว 

หรือจาก 9 ล้านทีอียูต่อปี เพ่ิมเป็น 

18 ล้านทีอียูต่อปี 

นายศักด์ิสยามกล่าวว่า ใน

ส่วนของการศึกษาและพัฒนาโครง                                                          

การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าว

ไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) 

ชุมพร-ระนอง เพื่อให้สามารถตอบ

โจทย์ผู้ใช้บริการสายการเดินเรือ

ระดับโลก คาดว่าในระยะท่ี 1 จะรอง                                                       

รับเรือท่ีผ่านช่องแคบมะละกาประ 

มาณ 10-20% หรือมีประมาณ 8-9 

หมื่นลำาต่อปี และจำานวน 125,000 

ลำาต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า ส่งผล

ให้การจราจรทางน้ำาแออัด โดยคาด

การณ์ว่าในปี 2572 จะมีเรือเดินทาง

มาใช้บริการไม่ต่ำากว่า 20,000 ลำา 

พร้อมก้าวสู่การเป็นโลจิสติกส์ทางน้ำา

ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

ด้านนายเกรียงไกร ไชยศิริ

วงศ์สุข ผู้อำานวยการ กทท. กล่าว

ถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ว่า ขณะ

น้ี กทท.อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำา

เอกสารการประกวดราคา (TOR) 

ของส่วนท่ี 2 การก่อสร้างถนนและ

สะพาน วงเงิน 7,000 ล้านบาท ซ่ึง

คาดว่า TOR จะแล้วเสร็จภายใน 

1-2 เดือน ท้ังน้ีจะเป็นงานท่ีเชื่อมกับ

ส่วนท่ี 1 หรืองานก่อสร้างงานทาง

ทะเล ขณะท่ีส่วนท่ี 3 งานระบบราง

และย่านรถไฟ และส่วนท่ี 4 งานติด

ต้ังระบบและเครื่องจักรจะเร่งดำาเนิน

การต่อไป อย่างไรก็ตามคาดว่าจะส่ง

มอบพ้ืนท่ีได้ภายในปี 2568.

เยี่ยมชมบูธ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงไทย “ติดปีก

ไทย สู่ความยั่งยืน ในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า

เดิม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยาม

พารากอน โดยมีนายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS 

ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ.

ปตท.ชี้ปี65ยอดใช้LNGพุ่ง
เล็งจัดหาเพิ่มช่วงราคาถูก

PTTEPเซ็นซื้อน้ำามันโอมาน

ไทยโพสต์ • ปตท.คาดปี 65 ไทยใช้แอลเอ็นจี โต ไตรมาสแรกบวก 

6% ชี้ราคาเริ่มลดอยู่ระดับ 20 เหรียญฯ/ล้านบีทียู หารือ กกพ.จัดซื้อ

ก๊าซกักตุนช่วงราคาตก ด้าน ปตท.สผ.ลงนามซื้อขายน้ำามันดิบโอมาน 

สร้างความมั่นคง

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรม                                                    

การผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ประเมิน

ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติปี                                         

2565 คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น

จากปีก่อน หลังช่วงไตรมาส 1 ปี                                                

นี้พบว่าความต้องการใช้ก๊ าซ

ธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เฉลี่ย

อยู่ที่ 4,420 ล้านลูกบาศก์ฟุต 

(ลบ.ฟ.) ต่อวัน หรือเติบโตเพิ่ม

ขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 

ปี 2564 โดยความต้องการใช้ที่

เพิ่มขึ้นมาจากภาคการผลิตไฟฟ้า

ที่มีความต้องการใช้ก๊าซฯ เพื่อ

เป็นเชื้อเพลิงการผลิตอยู่ที่ 2,650 

ล้าน ลบ.ฟ.ต่อวัน ประกอบกับภาค                                        

อุตสาหกรรมกลับมาเดินเครื่อง

การผลิ ตตามการฟื้ นตั วของ

เศรษฐกิจ 

“ช่วงไตรมาส 2 จากสถาน 

การณ์ โควิด-19 ที่คลี่คลาย การ

เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ 

คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซจะ

เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1 อีก

ทั้งปัจจุบันราคาแอลเอ็นจีถือว่า

ลดลงจากเดิมเหลือที่ประมาณ 

20-21 ล้านเหรียญฯ ต่อล้านบีที

ยู ซึ่งลดลงจากช่วงเดือน มี.ค. ที่ 

84-85 ล้านเหรียญฯ ต่อล้านบีที

ยู” นายวุฒิกรกล่าว 

นายวุฒิกรกล่าวว่า ปตท.

อยู่ระหว่างหารือกับ กกพ.และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ

แอลเอ็นจีในช่วงราคาตลาดโลก

อ่อนตัวลงเพื่อมาเก็บกักไว้ เพื่อ

เสริมความมั่นคงตามนโยบายของ

กระทรวงพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะมี

แนวทางที่ชัดเจนเดือน มิ.ย.-ก.ค.                                             

นี้ ทั้งนี้ในปี 65 คาดว่าไทยจะมี

ปริมาณแอลเอ็นจีนำาเข้ารวม 10                                               

ล้านตัน โดยมาจากสัญญาแอล                                                 

เอ็นจีระยะยาวของ ปตท.ประมาณ  

5 ล้านตัน และอีก 5 ล้านตันจะ

มาจากตลาดจร (สปอต) 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม                                               

การผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. กล่าว                                               

ภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนาม

สัญญาซื้อขายนำ้ามันดิบโอมาน 

ระหว่าง บริษัท PTT International 

Trading กับบริษัท PTTEP Oman 

E&P Corporation และบริษัท 

PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็น

บริษัทในกลุ่มของบริษัท ปตท.สำา 

รวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ปริมาณประ 

มาณ 9,000,000 บาร์เรลต่อปี 

เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงาน

ของประเทศไทย ภายใต้กลยุทธ์

การมีศักยภาพทางการค้า และ

เครือข่ายทางการค้า. 

PREB-โนเบิลโชว์รายได้Q1แกร่ง

วุฒิกร สติฐิต

ไทยโพสต์ • NOBLE ลั่นครึ่ง

ปีแรกยอดขายแตะหมื่นล้าน

บาท มั่นใจปี 65 ผลงานโตแกร่ง 

เปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง ด้าน 

PREB โชว์กำาไร Q1/65 พุ่ง 52% 

นายอรรถวิทย์ เฉลิม

ทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสายงานการเงิน บมจ.โน                                     

เบิล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ 

NOBLE เปิดเผยว่า บริษัทได้

เปิดตัวโครงการโนเบิล ครีเอท 

มูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท เป็น

โครงการคอนโดมิเนียม 6 อาคาร 

รวม 1,250 ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่ 

1.99 ล้านบาทต่อยูนิต แล้วเสร็จ

ในปี 2568 และเปิดให้จองตั้งแต่

วันที่ 19 พ.ค.65 ตั้งเป้ายอดขาย

ที่ประมาณ 40% ภายในช่วง 3 

เดือนนับจากนี้หรือเดือน พ.ค.-

ก.ค.65 สำาหรับช่วงไตรมาส 1/65 

ที่ผ่านมานั้นบริษัทมียอดขายกว่า 

6,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150% 

จากช่ ว ง เดี ยวกันของปี ก่ อน 

มั่นใจในครึ่งปีแรกจะมียอดขาย 

10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่

ที่ 8,700 ล้านบาท ดังนั้นทั้งปี 65 

จะมียอดขายที่ 28,000 ล้านบาท

นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรม 

การผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ หรือ 

PREB กล่าวว่า ผลการดำาเนิน

งานในงวดไตรมาส 1/2565 บริษัท                              

มีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 87.85 ล้านบาท                                           

เพิ่มขึ้น 52.36% จากงวดเดียวกัน

ปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิเท่ากับ 57.66 

ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวมอยู่

ที่ 1,276.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

18.6% จากงวดเดียวกันปีก่อนมี

รายได้รวมอยู่ที่ 1,076.33 ล้าน

บาท และมีงานในมือกว่า 7,000 

ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีนี้

บริษัทจะเดินหน้าประมูลงาน

ใหม่ ขยายไปยังโครงการอาคาร

สำานักงาน โรงแรม และโรงพยา 

บาล มั่นใจรายได้ปีนี้โตเข้าเป้า 

20%.

ความผันผวนของตลาดดูเผินๆ ก็น่าวิตกเพราะ

ถูกกดดันจากตลาดโลก เป็นธรรมดาและธรรมชาติของ

ตลาดท่ีมีการเก็งกำาไรมักจะคิดและเล่นตามกัน โดยมอง

ว่าอิทธิพลทางจิตวิทยาจะสามารถชี้นำาตลาดได้มาก 

เมื่อบรรยากาศโดยรวมยังอยู่ในทิศทางลงการเล่นตาม

กระแสจะทำาได้ง่ายกว่า หากทวนกระแสจะมีแรงต้าน

มากจึงไม่มีใครคิดที่จะสวนกระแส คงคิดลอยไปตาม

กระแสน้ำาจะดีกว่า แต่ในโลกของความเป็นจริง เมื่อมา

คิดไตร่ตรองกันด้วยหลักการเหตุผลที่เป็นจริง จะพบว่า 

บ่อยครั้งที่กระแสการเก็งกำาไรกดราคาหุ้นให้ต่ำาเกินจริง

ได้ มองดูเผินๆ ก็คงรับได้จากการเก็งกำาไรที่ยังคิดว่า

เล่นตามกระแสตลาดดีกว่า แต่ในเมื่อราคาหุ้นต่ำาเกิน

จริงไปมากๆ เท่ากับจูงใจให้นักลงทุนที่ไม่คิดเก็งกำาไร

แต่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและแน่นอนกว่าจะกลับ

เข้าลงทุนมากขึ้น จึงเกิดแรงรับที่ทางการเก็งกำาไรมอง

เป็นแรงต้านกระแส หากกระแสการเก็งกำาไรลดน้อย

ลงแรงรับก็จะดูแข็งแกร่งมากขึ้น กลายเป็นการกลับมา

มองเป็นแนวรับของการเก็งกำาไรเช่นกัน จุดนี้จะทำาให้

แรงขายที่น้อยลงจะยิ่งน้อยและหยุดลงได้ จึงทำาให้ตลาด

เปลี่ยนทิศทางได้ ตลาดก็จะเปลี่ยนจากขาลงกลับมาเป็น

ขาข้ึน ในทางเทคนิคจะมองเป็นการดีดกลับหลังจากราคา

ตกต่ำาลงนาน แต่ในความเป็นจริงคือราคาต่ำาเกินจริงมาก                                                                     

นักลงทุนจะสามารถประเมินอัตราผลตอบแทนในการ

ลงทุนได้สูงขึ้นมาก ทำาให้ราคาและดัชนีตลาดจะยืนได้                                         

มั่นคงมากขึ้น นักลงทุนต้องกลับไปคิดพิจารณาว่ามีวัตถุ                                                                        

ประสงค์ในการเข้าตลาดในลักษณะใด ก็จะสามารถตัด 

สินใจได้ว่าควรลงทุนหรือไม่

ในกรณีตลาดหุ้นไทยปัจจุบัน หากดูตามการเก็งกำาไร

ท่ีวานน้ี (19 พ.ค.65) มีการกดให้

ดัชนีหลุดลงต่ำากว่า 1,600 จุดได้ 

โดยกดลงไปต่ำาท่ี 1,592.10 จุด ก็

คงเป็นการขายด้วยเจตนาท่ีจะให้

นักเก็งกำาไรอื่นๆ ขายตาม แต่เมื่อ

ดัชนีสามารถดีดกลับได้นักลงทุนก็

จะมีความเชื่อม่ันมากข้ึน ก็พบว่า

กลุ่มผู้ขายหุ้นเป็น 2 กลุ่มเดิมท่ีไล่

ซ้ือหุ้นมาก่อนหน้า คือ นักลงทุน

ต่างชาติและกองทุน แต่ดูแล้วก็

ขายไม่มาก แค่ 4-6 ร้อยล้านบาท

ต่อกลุ่ม แสดงว่ายังไม่มีเจตนาท่ี

จะขายจริง ในขณะท่ีทางผู้ซ้ือกลับ

มาเป็นนักลงทุนท่ัวไปท่ีนิยมเข้ามา

ซ้ือหุ้นในช่วงท่ีราคาอ่อนตัวลงมาก เป็นการลงทุนด้วยเหตุผลง่ายๆ ท่ี

ว่า หุ้นลงซ้ือและขายเมื่อหุ้นข้ึน จึงมองตลาดไม่มีอะไรน่าวิตก มีการ

หมุนเวียนกันซ้ือและขาย ตลาดจึงยังดูดีสามารถเลือกลงทุนได้ต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังมองน้ำามันเป็นตัว

หนุนอยู่ น่ามองที่ ESSO, LANNA และ TOP กลุ่มพาณิชย์ธุรกิจ

ยังเติบโตดี มีกำาไรดี น่ามองที่ DOHOME, RS และ SINGER กลุ่ม

ธนาคาร ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมองเป็นจังหวะดีในการลงทุน เพราะ

ธุรกิจยังเติบโตดี น่ามองที่ BBL, TISCO และ TCAP กลุ่มรถยนต์

ธุรกิจมีการฟื้นตัวมากขึ้น จึงน่ามองที่ CWT, TKT และ TNPC หุ้น

รายตัวที่น่ามองมี CFRESH, SCC และ TTCL เป็นต้น

สุดสัปดาห์วันนี้ตลาดคงจะซึมลง แต่ก็ยังมีการลุ้นเก็งกำาไร

อยู่ ให้เลือกหุ้นพื้นฐานดีลงทุนจะลดความเสี่ยงได้มาก.

ลงตามตลาดโลก

จุรินทร์หนุนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.                                                                           

พาณิชย์ เปิดเผยในการเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนการ

จัดทำาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ว่า เพื่อระดม                                                                                     

ความคิดเห็นการจัดทำาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) 

ของ 21 เขตเศรษฐกิจ ตั้งเป้าสำาเร็จปี 2040 ซึ่งจะเป็นเขต

การค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมประชากร 2,900 

ล้านคน มี GDP 62% ของ GDP โลก มูลค่าการค้า 608 ล้าน

ล้านบาท ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า 200-400% ไทยก็จะเพิ่มใน

สัดส่วนเดียวกัน 

ออลล์ อินสไปร์ ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งธุรกิจคาร์บอน

เครดิตในประเทศไทย กับบริษัท GSI เจ้าของแพลตฟอร์ม

จัดการธุรกิจซ้ือขายคาร์บอนเครดิตด้วยบล็อกเชน เพื่อดำาเนิน

การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย หวังให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างธุรกิจที่ยั่งยืน เติบโต สร้างผล

กำาไรให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

สุริยะยันแบนพาราควอต-คลอร์ ไพริฟอส

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะ

ประธานกรรมการคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า กระทรวง 

อุตสาหกรรมยืนยันไม่นำา 2 สารอันตราย คือ พาราควอต

และคลอร์ไพริฟอส กลับมาใช้อีกอย่างแน่นอน ซึ่งกระบวน

พิจารณาแบน 2 สารดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งเป็นไปตาม                                                                                      

มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้ังแต่เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2562 โดยมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วถึงความเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของประชาชนในวงกว้าง 

CPF ชูเทรนด์อาหารโลก

รายงานข่าวจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพี

เอฟ) แจ้งว่าได้เปิดพ้ืนท่ีกว่า 250 ตร.ม.โชว์ศักยภาพผู้นำา

ธุรกิจอาหารของโลก ภายในงาน Thaifex-Anuga World of 

Food Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “FOOD FOR THE NEXT 

DECADE” ชูเทรนด์อาหารโลกในอนาคต ตอบโจทย์วิถีบริโภค

ย่ังยืน พบกับ “Meat Zero” ผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืช ท่ีคว้ารางวัล

สุดยอดนวัตกรรมอาหาร พร้อมกับนวัตกรรมอาหารคุณภาพ

สูง มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ระหว่างวัน

ท่ี 24-28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ชาเลน

เจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี.

กฟภ.เดินหน้า

ผนึกพันธมิตร

ขายชาร์จ‘EV’
ไทยโพสต์ • นายเขมรัตน์ 

ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอี

เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด (PEA ENCOM) ในเครือ                                            

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

กล่าวว่า ได้เข้าไปร่วมลงทุน

และสนับสนุนธุรกิจด้านพลัง 

งานรูปแบบใหม่ ให้สามารถ

พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

ได้อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับบริษัท 

ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำากัด หรือ 

SHARGE ผู้นำาตลาดอีวีชาร์จ

เจอร์ และผู้ให้บริการอีวีชาร์จ

จิ้งโซลูชั่นแบบครบวงจร จด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ 

ยูทิลิตี เซอร์วิสเซส จำากัด หรือ 

ENCOM SHARGE เพื่อร่วมกัน

ดำาเนินกิจการขายอุปกรณ์ชาร์จ

ยานยนต์ ไฟฟ้าและให้บริการ

ติดตั้งตามที่อยู่อาศัย ทั้งบ้าน

และคอนโดมิเนียมในพื้นที่ต่าง

จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

“เราและ SHARGE ต่าง                      

มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลัก

ดันโครงสร้างพื้นฐานด้านยาน                       

ยนต์ไฟฟ้า ให้ตอบสนองความ

ต้องการใช้งานที่เพียงพอของ

คนทั่วประเทศในอนาคต ทาง 

PEA ENCOM มีจุดแกร่งเรื่อง

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านพลัง                                          

งานไฟฟ้าท่ีพร้อมเข้าไปให้บริการ 

ในทุกภูมิภาค ขณะที่ SHARGE 

มีจุดแกร่งด้านโนว์ฮาวเกี่ยวกับ 

EV Charger ตลอดจนความ

เข้าใจผู้บริ โภคในตลาดที่อยู่

อาศัย เราเชื่อมั่นว่าการร่วมทุน

กันในครั้งนี้จะพลิกโฉมอนาคต

ประเทศให้สอดรับกับทิศทาง

พลังงานสะอาดในระดับโลก” 

นายเขมรัตน์กล่าว. 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.14 34.87
ยูโร 35.62 36.72
ปอนดสเตอรลิง 41.85 43.32
เยน (100 เยน) 26.39 27.41
หยวนจีน 4.31 4.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

19/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,741.02 4,434.20 -693.18
 4,817.59 4,737.71 +79.88
 30,055.37 30,487.81 -432.44
 24,050.06 23,004.32 +1,045.74

62,664.04
-14.35

1,605.98

	 	 	 วันที่	13	พฤษภาคม	2565

เรื่อง	 แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เรียน	 ท่านผู้เกี่ยวข้อง

 

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

ให้ท่านทราบว่าบริษัทกำาลังดำาเนินการขอเปล่ียนแปลงชื่อบริษัทกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	

ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในวันที่	1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

	 เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการดำาเนินการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจึงขอ

เรียนให้ท่านทราบว่านับต้ังแต่วันท่ี	1 มิถุนายน พ.ศ. 2565	เป็นต้นไป	บริษัทจะใช้ชื่อใหม่ดังต่อไปน้ี

ชื่อภาษาไทย บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ KWI  Life Insurance Public Company Limited

แปลงขยะอินทรีย์รับเทรนด์ESG
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

        Black Case No. Por Bor. 4577/2560   

         Red Case No. Por Bor. 4256/2561

Phuket Provincial Court

The Phuket Provincial Court announcement

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

     Mr.Mark Kieron Joseph Phillips     Plaintiff

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

 I, Mr.Mark Kieron Joseph Phillips                                                Plaintiff 

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

 I, Mr.Chairat Nokthawee       Plaintiff's attorneys

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

 Miss Penpisut Supap 

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

 Mr.Rungsan Kongthong 

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

 Mr.Thanongsak Thongkul 

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

 Mr.Sakon Wongchuay 

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

 Miss Autcharawan Pratumwan 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

as follows:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the settlement issue on July 11, 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                          

     Announced on ………..……, 2022.

                                             

      (Miss Promporn Pitpakdee a nan)

                                                         Judge of the Phuket Provincial Court

Between

	 	 	 	 	 	 	 	 คดีหมายเลขดำาที่		ผบ.๔๕๗๗/๒๕๖๐

	 	 	 	 	 	 	 	 คดีหมายเลขแดงที่		ผบ.๔๒๕๖/๒๕๖๑

 

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง	คำาบอกกล่าวคำาสั่งอนุญาตให้ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม

  

	 			นายมาร์ค	คีรอน	โจเซฟ	ฟิลลิปส์		 	 															 		 โจทก์

ระหว่าง			

	 			บริษัทมิวเร็กซ์	จำากัดหรือบริษัทบลู	แคนยอน	คันทรี่	คลับ	จำากัด		  จำาเลย

	 ข้าพเจ้า			นายมาร์ค	คีรอน	โจเซฟ	ฟิลลิปส์	 	 	 	 โจทก์

อยู่บ้านเลขที่	๑๑๘/๔	ถนนพิศิษฐ์กรณีย์	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

 

	 ข้าพเจ้า			นายชัยรัตน์	นกทวี	 	 	 	 		 ทนายความฝ่ายโจทก์

อยู่บ้านเลขที่	8/90	หมู่	7	ตำาบลกะทู้	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

	 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์	สุภาพ																				

อยู่บ้านเลขที่	18/1	ถนนห้าสิบปี	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

	 นายรังสรรค์	คงทอง	

อยู่บ้านเลขที่	7/6	ถนนสุทัศน์	ตำาบลตลาดใหญ่	อำาเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต

	 นายทนงศักดิ์	ทองกุล	

อยู่บ้านเลขที่	144	หมู่	4	ตำาบลคุระ	อำาเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงา

	 นางสาวอัจฉราวรรณ	ประทุมวัลย์												

อยู่บ้านเลขที่	7/15		หมู่	4	ตำาบลเชิงทะเล	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

	 นายสกนธ์	วงศ์ช่วย	

อยู่บ้านเลขที่	127/80	ถนนพิศิษฐ์กรณีย์	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต

	 ข้าพเจ้า			บริษัทมิวเร็กซ์	จำากัดหรือบริษัทบลู	แคนยอน	คันทรี่	คลับ	จำากัด										 จำาเลย

อยู่บ้านเลขที่	๑๖๕	หมู่ที่	๑	ถนนเทพกระษัตรี	ตำาบลไม้ขาว	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต

	 คดีนี้	โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำาเลยว่า	โจทก์มีความประสงค์ที่จะดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	และขอใช้สิทธิในการดำาเนินในฐานะตัวแทน	"กลุ่มบุคคล"	ที่มีสถานะเหมือนกันตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา	๒๒๒/๑	

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

๑๖๕	หมู่	 ๑	ถนนเทพกระษัตรี	ตำาบลไม้ขาว	อำาเภอถลาง	จังหวัดภูเก็ต	จำาเลยเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำาเนินการสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับตั้งแต่ปี	 2534	มีสิ่งอำานวย

ความสะดวก	 รวมถึงคลับเฮาส์ขนาดใหญ่	 อาคารโรงแรม	 วิลล่าและอาคารชุดจำานวนมากในบริเวณสนามกอล์ฟ	 จำาเลยขายสิทธิการเป็นสมาชิกสำาหรับสมาชิกประเภทบุคคล

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

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

ดังกล่าวเหมาะแก่การซื้อเพื่อใช้ในการเล่นกอล์ฟ	และค่าธรรมเนียมรายปีมีราคาที่เหมาะสม	ทั้งสามารถโอนสมาชิกภาพให้บุคคลอื่นได้	โจทก์เชื่อคำาโฆษณาของจำาเลย	เมื่อวันที่	

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

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

	 ต่อมาเมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	จำาเลยโดยเจตนาผิดสัญญาและจงใจให้ โจทก์และสมาชิกสโมสรรายอื่น	ๆ	ได้รับความเสียหาย	ดำาเนินการประชุม

คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ	เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการโอนสมาชิกและค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	สำาหรับปี	๒๕๖๐	โดยประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อวันที่	๒๒	

กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	และให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๐	เป็นดังนี้

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

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

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

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

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

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

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

	 การกระทำาของจำาเลยเป็นการผิดสัญญา	และผิดไปจากประกาศค่าธรรมเนียมของสโมสรฯ	ครั้งก่อนที่จำาเลยตกลงไว้กับโจทก์และสมาชิกสโมสร	โดยไม่ได้รับความ

ยินยอม	ทำาให้ โจทก์และสมาชิกสโมสรรายอื่น	 ๆ	 ได้รับความเสียหาย	 เพราะการปรับขึ้นค่าโอนสมาชิก	และค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 เป็นการลดทอนมูลค่าของสมาชิกภาพ	และ

จำาเลยได้ระงับสิทธิการเป็นสมาชิก	 หากโจทก์และสมาชิกสโมสรไม่ชำาระค่าธรรมเนียมปี	 ๒๕๖๐	 อันเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ข้อบังคับสโมสรฯ	 ข้อ	 6	 และข้อ	 9	

เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	ไม่มีผลบังคับต่อสมาชิก	เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวจำาเลยจัดทำาขึ้นฝ่ายเดียวและไม่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	และเป็นการ

กระทำาละเมิด	โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย	เป็นเหตุให้เสียหายต่อทรัพย์สินและสิทธิของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคลของสโมสรฯ	

	 การกระทำาดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์	ทำาให้ โจทก์ได้รับความเสียหาย	ขอให้บังคับจำาเลย	ดังนี้

	 ๑.	ขอให้เพิกถอนประกาศของคณะกรรมการบริหารสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับของจำาเลย	ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

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

เหมือนปี	๒๕๕๙	หรือปีก่อนหน้านั้น

	 ๒.	ขอให้จำาเลยคืนสภาพสมาชิกภาพที่ถูกระงับชั่วคราวหรือถูกยกเลิก	อันเนื่องมาจากไม่ได้ชำาระค่าธรรมเนียมปี	๒๕๖๐	

	 ๓.	ขอให้จำาเลยนำาเงินค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	ที่สมาชิกได้จ่ายไปตามประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในปี	๒๕๖๐	เป็นค่าธรรมเนียมในอนาคตที่สมาชิกจะต้องชำาระให้

แก่จำาเลย

	 ๔.	ขอให้จำาเลยรับผิดชำาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ	รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๒๒๒/๓๗		

	 จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบว่า	ศาลมีคำาสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ โจทก์ดำาเนินคดีแบบกลุ่ม	เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๔	โดยจำากัดขอบเขตของกลุ่มว่า	

เฉพาะสมาชิกสนามกอล์ฟของจำาเลยประเภทบุคคลธรรมดา	ประเภทนิติบุคคล	และสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลที่เป็นสมาชิก	โดยไม่รวมกลุ่มบุคคลประเภทสมาชิก

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

กรกฎาคม	2565

 

	 สมาชิกกลุ่มสามารถออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้	 โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันประกาศคำาบอกกล่าวทางหนังสือพิมพ์

วันสุดท้าย	ซึ่งจะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มนับตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ต่อศาล	หากพ้นระยะเวลาแล้วจะออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่ได้	เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากศาล	คำาพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุ่ม	บุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วจะร้องขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือร้องสอดเข้าเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้	และ

ห้ามไม่ให้สมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มยื่นฟ้องจำาเลยในเรื่องเดียวกันกับที่โจทก์ยื่นฟ้อง

	 สมาชิกกลุ่มที่ ไม่ได้ออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มมีสิทธิ	ดังนี้	เข้าฟังการพิจารณาคดี	ร้องขอให้ศาลสั่งแสดงว่าโจทก์ ไม่มีคุณสมบัติ	ส่วนได้เสีย	รวมตลอดทั้ง

การได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยสุจริต	 ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสำาเนาเอกสารในสำานวนความ	 จัดหาทนายความคนใหม่มาดำาเนินคดีแทนทนายความของกลุ่ม	 หาก

ปรากฎว่าระหว่างการพิจารณาทนายความฝ่ายโจทก์ไม่สามารถดำาเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม	 หรือทนายความฝ่ายโจทก์ขอถอนตัวจากการดำาเนินคดี

แบบกลุ่ม	ร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	คัดค้านการร้องขอเข้าแทนที่โจทก์	การถอนฟ้อง	การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความ	การตกลงเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็น

ผู้ชี้ขาด	ตรวจและโต้แย้งคำาขอรับชำาระหนี้

	 	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่			๒๕๖๕

                      

                                                                           

																																																												 	 (นางสาวพร้อมพร	พิชญ์ภักดีอนันต์)	

	 	 	 																																			 					ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต

babaranoi@hotmail.com

ชีวิตนิวนอร์มอล จำ�เป็นต้องใส่แมสก์ทั้งวัน บ�งครั้งทำ�ให้

เราได้กลิ่นลมหายใจหรือกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเองอย่าง

ชัดเจน จนหมดความมั่นใจ ซึ่งกุญแจสำาคัญที่จะมาแก้ปัญหา

สุขภาพช่องปาก ช่วยให้คุณมีลมหายใจที่หอมสดชื่น และช่อง

ปากที่มีสุขภาพดี นั่นก็

คือ ‘ยาสีฟัน’ กิฟฟ�รีน  

ขอแนะนำาผลิตภัณฑ์

ใหม่ ที่จะมาช่วยให้ทุก

คนมีสุขภาพช่องปาก

และฟันที่แข็งแรง กับ 

กิฟฟ�รีน เฮมพ์ ซีด                       

ออยล์ ทูธเพสท ์ยาสีฟัน

น้ำามันเมล็ดกัญชง ด้วย

คุณค่าน้ำามันเมล็ด          

กัญชงบริสุทธิ์ มีโอเม

ก้า 3, 6, 9 น้ำาผึ้งมานูก้า 

จากประเทศนิวซีแลนด์ 

น้ำามันกานพลู น้ำามันเปปเปอร์มินต์ 

สารสกัดชะเอมเทศ สารสกัดใบ

ฝรั่ง และฟลูออไรด์ 1,492 ppm 

อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพช่องปาก

บั่นทอนความมั่นใจของคุณ ขนาด 

160 กรัม ราคา 320 บาท...•

มาที่ บัตรเครดิต ทีทีบี 

ร่วมกับ โฮมโปร จัดแคมเปญสุด

พิเศษ WOW! Wednesday เอาใจคนรักบ้านให้ได้ช็อปสุดคุ้มทุก

วันพุธ พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 

มิถุนายน 2565 โดยลูกค้าบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และ

ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย แลกรับ

เครดิตเงินคืน 20% ส่วนลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี 

และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทที่มีคะแนนสะสม ใช้คะแนนสะสม

เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน 15% จำากัดแลกคะแนน

สะสมสูงสุด 30,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน...•

ห้องอ�ห�รจีน

หยก โรงแรม ดิ เอมเมอ 

รัลด์ จัดเมนูราคาพิเศษ

กับ “เป็ดปักกิ่ง” เพียง 

999 บาทถ้วน (จากปกติ 

1,742 บาท) เสิร์ฟพร้อม

แผ่นแป้งที่นุ่มกำาลังดี

สำาหรับห่อ (สูตรดิเอม

เมอรัลด์) แตงกวา หอม 

และซอสราด ทานกับ

ส่วนหนังเป็ดที่กรอบ หอม

กรุ่นจากเตาย่าง ส่วน

เนื้อเป็ดสามารถสั่งทำา

เมนูได้ 1 อย่างพิเศษ!! 

บุฟเฟต์ติ่มซำามื้อกลาง

วัน ราคาเพียงท่านละ 

859 บาทถ้วน (ปกติ 

1,300 บาท) “จองทาน

ครบ 4 ท่าน ท่านที่ 4 

จ่ายเพียง 50% เท่านั้น” ภายใน 31 พฤษภาคม 2565 ...•

ขาช็อปออนไลน์ต้องไม่พลาดกับ www.kingpower.com 

และ คิง เพ�เวอร์ แอปพลิเคชัน จัดหนัก 2 แคมเปญพิเศษ “LET 

YOUR LOOK SHINE” และ “WONDERFUL THAI ITEMS” พบ

สินค้ากว่า 10,000 รายการ พร้อมดีลน่าช็อปตลอด 7 วัน ลด

สูงสุด 70% แบบไม่มีขั้นต่ำา และข้อเสนอพิเศษมากมาย ที่ www.

KINGPOWER.COM และคิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่  

21–26 พฤษภาคม 65 นี้  ...•

ด้าน ซีพีเอฟ เปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม่ล่าสุด “เบอร์เกอร์ปล�หมึก ผสม

ปล�ซอสมัสต�ร์ด” สายซีฟู้ดใหม่ต้อง

ลอง! เบอร์เกอร์ชิ้นโต เนื้อปลาหมึก

แน่นๆ ผสมกับเนื้อปลาจนได้ชิ้นหนา ราด

ซอสมัสตาร์ดรสชาติเข้มข้น ประกบด้วย

ขนมปังโรยงา เนื้อนุ่ม ฟู กำาลังดี กัดตรง

ไหน...ก็อร่อยฟินทุกคำา ในราคาเพียง 39 

บาทเท่านั้น พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่วประเทศ...•

เฮเฟเล่ ชวนคนรักกาแฟ

สดมาสัมผัสกับกลิ่นและรสอันน่าหลงใหลของดริปคอฟฟี่                          

ที่ชงสดจาก ‘เครื่องชงกาแฟดริปอัตโนมัติ’ Smart Drip                                                                         

Coffee Maker นวัตกรรมที่ผสานศิลปะของการสกัดรสชาติ

เมล็ดกาแฟไว้ด้วยกัน ชงด้วยกรรมวิธีดริป ด้วยเทคโนโลยี

ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living มาพร้อม

ฟังก์ชันตั้ง

เวลาดริปล่วง

หน้าสูงสุด 24                          

ชั่วโมง รองรับ

รอบการชงใน 

1 ครั้งประมาณ 

12-15 ถ้วย

เหยือกโถแก้ว 

หรือประมาณ 

10 ถ้วยการ้อน

สเตนเลสสตีล                 

หาซื้อได้แล้ว

วันนี้ ที่เฮเฟเล่ 

ดีไซน์ สตูดิโอ                    

ทุกสาขา                   

...•

และ

ปิดท้ายด้วย                   

ไข่หว�นบ้�นซูชิ เสิร์ฟความอร่อยเพียง 150 กล่อง ราคา 99 

บาทฉลองสาขาใหม่ เลียบทางด่วน เอกมัย–รามอินทรา เสาร์

ที่ 21 พ.ค.65 เพียงวันเดียวเท่านั้น มีให้เลือกมากกว่า 70                            

หน้า ...•
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

กรีฑาไทยปลื้ม 12 ทองซีเกมส์ครองกีฬาสากล

เวียดนาม • สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทยที่กวาดเหรียญทองได้มากที่สุดในการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม โดยทำาได้ 12 เหรียญทอง, 10 

เหรียญเงิน, 8 เหรียญทองแดง เป็นหนึ่งในเป้าหมายของคณะนักกีฬา

ทีมชาติไทยที่กำาหนดไว้ว่า ไทยจะต้องครองตำาแหน่งเจ้าเหรียญทองใน

ชนิดกีฬาสากล และเป็นไปตามเป้าหมายของสมาคมที่ตั้งไว้ โดย  

“แฝดเล็ก” พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ์ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑา

ทีมชาติไทย กล่าวว่า การเตรียมนักกีฬาเพื่อแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของโควิด-19 พอสมควร แต่นักกีฬา

ก็ได้ซ้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งผลงานในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการ                                                    

กวาดเหรียญทองจากการวิ่งระยะสั้น โดยเฉพาะวิ่ง 100 เมตร, วิ่ง 200 

เมตร และวิ่งผลัด 4x100 เมตร ทำาให้ไทยกลับมาครองเจ้าลมกรด

อาเซียนอีกครั้ง หลังจากที่ซีเกมส์ในระยะหลังไทยได้เหรียญทองจาก

ประเภทลานเป็นส่วนมาก สำาหรับผลงานของ “บิว” ภูริพล บุญสอน 

ลมกรดดาวรุ่งวัยเพียงแค่ 16 ปี ที่คว้า 3 เหรียญทองในซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 นี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทย กล่าวว่า เป็นนักกีฬาที่มี

ความพิเศษอย่างมาก ลงแข่งขันด้วยหัวใจ และยังมีอนาคตอีกยาวไกล 

โดยสมาคมต้องดูแลให้ดี อย่าให้เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเด็ด

ขาด โดยในปีนี้การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่หางโจว ประเทศ

จีน ในเดือนกันยายนต้องเลื่อนออกไป ทำาให้ “บิว” ภูริพล บุญสอน จะ

ได้ไปพิสูจน์ผลงานอีกครั้งในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่

เกิน 20 ปี ที่เมืองคาลี ประเทศโคลอมเบีย วันที่ 1-7 สิงหาคม 2565  

‘รมว.พิพัฒน์’ พอใจไทยผลงานซีเกมส์ดีกว่าเดิม

เวียดนาม • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้เดินทางถึงประเทศเวียดนาม เพื่อ

เชียร์นักกีฬาไทยในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2565 ได้เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่ ธรรญธร สุขข์                                                                        

เจริญ นักยกน้ำาหนักสาวไทยที่คว้าเหรียญทองในรุ่น 45 กก.หญิง 

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมจอมพลังสาวไทยที่สามารถทำาลายสถิติซีเกมส์ 

โดยนายพิพัฒน์ได้กล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 ว่า ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยทำาเหรียญทองขึ้นมาได้ในอันดับที่ 2 

แต่ถ้านับเฉพาะกีฬาสากลถือได้ว่าประเทศไทยทำาได้ดีกว่ากีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2019 (พ.ศ.2562) 

ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพราะการจะก้าวไป

เป็นเจ้าเหรียญทองตารางเหรียญรวมนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะสู้กับ

เวียดนามเจ้าภาพได้ แต่ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งต่อไป เชื่อว่าไทยจะ

สู้กับเวียดนามได้อย่างสนุกสนานเข้มข้นมากขึ้น ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัช

กิจประการ ได้กล่าวเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งกำาลังใจเชียร์

นักกีฬาไทยในกีฬาซีเกมส์ซึ่งแข่งขันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว โดยเฉพาะ

ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ฝากให้กำาลังใจ

นักกีฬาไทยทุกคนมา ณ ที่นี้ ส่วนตนเองเป็นตัวแทนกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา รวมไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็พยายาม

ทำาหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยประสบความ

สำาเร็จ ซึ่งการแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬา ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ขอให้มี

น้ำาใจนักกีฬาให้แก่กัน ถ้าทุกคนปฏิบัติอยู่ในกรอบ ตามกฎ กติกา การ

กีฬาของไทยก็จะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีและเป็นอันดับ 1 ได้ในอนาคต.

‘ช้างศึก’มาตามนัดเข้าชิงซีเกมส์ครั้งที่ 31

ซานฟรานซิสโก • สตีเฟน เคอร์รี ทำาคะแนน 21 แต้ม พาโกลเดน

สเตท วอร์ริเออร์ส เปิดบ้านไล่ต้อน ดัลลัส มาเวอริกส์ 112-87 ใน

เกมเปิดซีรีส์ชิงแชมป์ฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่

ผ่านมา

เพียง 3 วันหลังจากที่ ลูกา ดอนซิช เพิ่งโชว์ผลงานเขี่ยฟีนิกซ์ 

ซันส์ ตกรอบ ซูเปอร์สตาร์จากสโลวีเนีย พบว่ามาเจองานที่ยากกว่า

กับ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ในการเล่นที่เชส เซ็นเตอร์ ในซาน         

ฟรานซิสโก

ดัลลัส มาเวอริกส์ ทำาสกอร์เป็นว่าเล่นในเกมเจอกับ ฟีนิกซ์   

ซันส์ ในแอริโซนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทว่าสกอร์กลับเหือดแห้ง

ในการเล่นกับ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส แชมป์เอ็นบีเอ 6 สมัย

เจ้าบ้านวอร์ริเออร์สออกสตาร์ทค่อนข้างช้า และมาเร่งเครื่อง

ในควอร์เตอร์ที่ 2 ที่ทำาให้พวกเขาจบครึ่งแรกด้วยการนำาหน้าผู้มา

เยือนจากดัลลัส 54-45

เกมนี้ที่ดอนซิส ดาวดังของดัลลัสดูเหมือนจะมีอาการบาด

เจ็บที่ไหล่ ส่งผลให้ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ทำาสกอร์เหนือกว่า                      

มาเวอริกส์ถึง 34-24 ในช่วงควอร์เตอร์ที่ 3 และนำาห่างถึง 19 แต้ม

ก่อนเข้าควอร์เตอร์สุดท้าย

เจ้าบ้านเปิดฉากควอร์เตอร์ 4 ด้วยการทำา 8-0 รัน ส่งผลให้ 

โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส หนีห่างเป็น 27 คะแนน ที่สกอร์ 96-69 

ซึ่งทีมเยือนแทบไม่มีโอกาสไล่ทัน

สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ชของวอร์ริเออร์สสามารถถอดผู้เล่นตัว

จริงออกมาพักตั้งแต่การแข่งขันยังเหลืออีกถึง 5 นาที นับเป็นการพัก

ที่คุ้มค่ามากสำาหรับซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกม

สตีเฟน เคอร์รี ทำาผลงานดีที่สุดของวอร์ริเออร์สด้วยการทำาไป 

21 คะแนน, 12 รีบาวด์ และ 4 แอสซิสต์ ขณะที่ จอร์แดน พูล และ

แอนดรูว์ วิกกินส์ ได้ไปคนละ 19 คะแนน 

ในช่วง 2 ควอร์เตอร์แรก เคลย์ ธอมป์สัน ทำาคะแนนไม่ได้

แม้แต่คะแนนเดียว กว่าจะมาคลำาเป้าได้ในครึ่งหลัง และจบเกม

ด้วยสถิติ 15 คะแนน โดยเกมนี้ผู้เล่นของวอร์ริเออร์สถึง 7 คนที่ทำา

คะแนนเป็นเลขสองหลัก 

ลูกา ดอนซิช ทำาไป 20 คะแนน มากที่สุดของดัลลัส โดยเกมนี้

ผู้เล่นมาเวอริกส์ชู้ตฟิลด์ โกล์ในครึ่งแรกลงไปเพียง 14 ครั้ง จากความ

พยายาม 44 ครั้ง และยิง 3 แต้มลงไปเพียง 7 ครั้ง จากทั้งหมด            

29 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมีโอกาสที่จะเข้าใกล้วอร์ริเออร์สที่

วอร์ริเออร์สต้อนดัลลัสเปิดซีรีส์ชิงสาย

ประตูชัย • “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธ์ มิดฟิลด์คนสำ�คัญของ “ช้�งศึก” ทีมช�ติไทย ออกอ�ก�รดีใจสุดๆ หลังจ�กเป็นผู้ยิงประตูชัย

ให้ทัพช้�งศึกเอ�ชนะอินโดนีเซียได้แบบฉิวเฉียด 1-0 ในช่วงต่อเวล�พิเศษ หลังจ�ก 90 น�ทีเสมอกัน 0-0 ทำ�ให้ทีมช�ติไทยผ่�นเข้�สู่

รอบชิงเหรียญทองได้ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้  ในก�รแข่งขันฟุตบอลช�ย กีฬ�ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่สน�มเธียน ตรวง สเตเดียม ประเทศ

เวียดน�ม เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่�นม� ท่�มกล�งเกมดุเดือดท้�ยเกมของช่วงต่อเวล� ฝั่งอินโดฯ โดนไป 2 ใบแดง ส่วนทีมช�ติไทย 1 

ใบแดง ต�มด้วยใบเหลืองสงบสตินักเตะ 2 ฝ่�ยอีกหล�ยใบ.

วนังดสบูบหุรี่โลก ซึง่ตรงกบัวนัที ่31 พฤษภาคม                                                                              

ของทุกป ปนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศคําขวัญ 

“บหุรีท่าํลายสิง่แวดลอม” สอดรบักบัองคการอนามยั

โลกรณรงควนังดสบูบหุรี่โลก ป 2565 “ยาสบู : ภยั

คกุคามตอสิง่แวดลอม” เนนเปดโปงความจรงิพษิภยั

ของยาสบู นอกจากบัน่ทอนสขุภาพแลว ตลอดวงจร

ชวีติยาสบูเริม่ตัง้แตการปลกู การผลติ การขนสง การ

จดัจาํหนายยาสบู ของเสยี และกนบหุรีข่ยะพลาสตกิ

จากการสูบบุหรี่ สรางมลพิษใหสิ่งแวดลอม เปนอีก

เหตผุลเรงสรางความตระหนกัใหกบัประชาชน นาํไปสู

การเลกิสบูบหุรีแ่ละเพิม่มาตรการควบคมุการผลติยาสบู 

ผลกระทบทางสิง่แวดลอมทีเ่กดิจากการสบูบหุรีม่หีลกัฐานจากการศกึษา

และวจิยัไดเสนอในเวทสีมัมนาภาคเีครอืขายและแถลงขาวเนือ่งในวนังดสบูบหุรี่

โลก 2565 ในรปูแบบ Hybrid เมือ่วนักอน จดัโดยมลูนธิริณรงคเพือ่การไมสบูบหุรี่ 

รวมกบัองคการอนามยัโลก ประเทศไทย 

พญ.โอลเิวยี นเีวอราส ผูเชีย่วชาญดานโรคไมตดิตอ องคการอนามยัโลก

ประจาํประเทศไทย กลาววา ปนีข้บัเคลือ่นประเดน็บหุรีท่าํลายสิง่แวดลอม ตัง้แต

การทาํไรยาสบู มกีารตดัปา ใชยาฆาแมลง ทาํใหดนิแหงแลง บหุรีก่อมลพษิอากาศ 

การผลติ การขาย การสบู สรางความเสยีหายทัง้แกสิง่แวดลอม และเศรษฐกจิ

ของประเทศ ประมาณการความสญูเสยีทางสขุภาพและเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการ

สบูบหุรีม่มีลูคาสงูถงึ 3.5 แสนลานบาทตอป เทยีบเทากบั รอยละ 2.1 ของ GPD 

“แวดวงอุตสาหกรรมยาสูบโฆษณากระบวนการผลิตเปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอม แตความจรงิเปนการฟอกเขยีว เพราะทกุขัน้ตอนสรางผลกระทบ ภาค

นโยบายตองผลกัดนัหลกัการความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผูผลติ หรอื EPR บงัคบั

ใชกบัธรุกจิยาสบู ใชมาตรการภาษเีพิม่ตนทนุดานสิง่แวดลอมในฐานะผูทาํลายสิง่

แวดลอม ควบคูขบัเคลือ่นลดอปุสงคอปุทานยาสบู สงเสรมิเกษตรกรเพาะปลกู

พชืชนดิอืน่ทดแทนยาสบู เพือ่สขุภาพตนเองและรกัษาสภาวะแวดลอม รวมถงึ

มมีาตรการควบคมุการสบูบหุรีจ่ะสงผลดทีกุมติ”ิ พญ.โอลเิวยี เนนยํา้

ขอมูลจากองคการอนามัยโลกชี้ชัดยาสูบเปนภัยคุกคามสิ่งแวดลอม 

รศ.ดร.เนาวรตัน เจรญิคา คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล ขยาย

ขอมลูใหเหน็ชดัๆ วา ยาสบูทาํใหเกดิการตดัไมแผวถางปาพืน้ที ่ 1.25 ลานไร 

ทาํใหดนิ นํา้ และอากาศเสือ่มโทรม รวมถงึการฟนฟคูณุภาพดนิหลงัทาํไรยาสบู

มคีาใชจายสงู ยาสบูผลติขยะพลาสตกิและขยะพลาสตกิที่ไมสามารถยอยสลาย

ไดทางชวีภาพจากตวักรอง บรรจภุณัฑ ขยะเหลานีม้สีวนทาํใหนกทะเล 1 ลาน

ตวั และสตัวทะเลแสนตวัตายจากมลพษิพลาสตกิทกุป รวมถงึยาสบูแบบไรควนั

เปนขยะอเิลก็ทรอนกิส

“จากการสาํรวจพฤตกิรรมการทิง้ขยะ พบวา รอยละ 65 ของผูสบูบหุรี ่ทิง้

กนบหุรีอ่ยางไมเหมาะสม เชน บนทางเทา ชายหาด ฯลฯ กนบหุรีม่สีารกอมลพษิ

และเปนพษิอนัดบัตนๆ ทีพ่บในแหลงนํา้ กนบหุรีถ่กูทิง้ทัว่โลก 4.5 ลานลานชิน้

ตอป และขยะกนบหุรี ่2.5 พนัลานชิน้ตอปถกูพบในไทย”

รศ.ดร.เนาวรตัน กลาวตอวา วฏัจกัรทัง้หมดของบหุรีห่นึง่มวนตองใชนํา้ 

3.7 ลติร หากเลกิสบูบหุรีจ่ะประหยดันํา้ไดถงึ 74 ลติรตอวนั การผลติยาสบูปลอย

คารบอนไดออกไซดเกอืบ 84 ลานเมตรกิตนัตอป ควนับหุรีม่สีวนทาํใหระดบัมลพษิ

ทางอากาศสงูขึน้ เกดิกาซเรอืนกระจก 3 

ชนดิ ไดแก คารบอนไดออกไซด มเีทน 

และไนตรสัออกไซด 

 ไรยาสูบที่อาบดวยสารเคมี 

เปนภยัคกุคามสขุภาพเกษตรกรไรยาสบู 

รศ.ดร.เนาวรัตน เผยพบระดับความ

เขมขนของอะลูมิเนียมและสารหนูใน

เลอืดสงูขึน้จากการสมัผสัยากาํจดัศตัรู

พืชสะสม กระทบตอสุขภาพ รวมทั้ง

ความพกิารแตกาํเนดิ เนือ้งอกที่ไมราย

แรงและรายแรง การเปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรม ความผดิปกตขิองเซลลเมด็

เลอืด ระบบประสาท และตอมไรทอ สวนแรงงานเดก็ในไรยาสบูเปนกลุมเปราะ

บาง มคีวามเสีย่งพเิศษเปนโรคไตเรือ้รงัระยะที ่1 เพิม่ขึน้ เพราะจากนํา้หนกัตวั

เดก็สมัพนัธกบัสดัสวนของนโิคตนิทีด่ดูซมึผานผวิหนงัจากการสมัผสักบัใบยาสบู 

จนถงึการผนัตวัเองเปนผูสบูดวย สวนสตรเีสีย่งสงูขึน้ของภาวการณมบีตุรยาก

และปญหาการเจรญิพนัธุ 

ในไทยมกีนบหุรีผ่ลติขึน้มากกวา 100 ลานชิน้ กลายเปนขยะไปตกอยูตาม

สถานทีต่างๆ โดยเฉพาะชายหาด จดัเปนขยะหมายเลขหนึง่ ศ.นพ.ประกติ วาที

สาธกกจิ ประธานมลูนธิริณรงคเพือ่การไมสบูบหุรี ่กลาววา ปนีอ้งคการอนามยั

โลกฉีกมารณรงคสรางสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ และหลายหนวยงานใหความ

สาํคญัมากขึน้ โดยเฉพาะกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง(ทช.) กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ทีอ่อกกฎหมายหามสบูบหุรีบ่นพืน้ทีช่ายหาด 

ในตางประเทศหามสบูบหุรี่ในชายหาดมานานแลว อยางสหรฐัรอยละ 50 ของ

ชายหาดทัว่ประเทศปลอดบหุรี ่แคลฟิอรเนยีมกีฎหมายหามสบูบหุรีท่ีช่ายหาด

ชดัเจน สวนสเปนกรกฎาคมนีท้กุชายหาดหามสบูบหุรี ่ฝาฝนปรบั 5 หมืน่บาท 

การรณรงคจะจดุประกายใหทกุฝายหนัมาทาํสิง่แวดลอมรอบตวัใหปลอดบหุรีเ่พือ่

มีโอกาสเลกิสบูบหุรีม่ากขึน้ ลดอตัราการเจบ็ปวยของไทย

ดานภาคเีครอืขายทีข่บัเคลือ่นชายหาดปลอดบหุรีน่าํรอง 24 ชายหาด 15 

จงัหวดัชายฝงทะเลไทย เชน หาดบางแสน หาดปาตอง หาดหวัหนิ นายอภชิยั 

เอกวนากลุ รองอธบิดทีช. กลาววา จากการสาํรวจชายหาดแตละแหงมกีนกรอง

บหุรีต่กคางมากกวา 1 แสนชิน้ นาํมาสูโครงการชายหาดปลอดบหุรี ่เอาผดิกบัผู

ทีฝ่าฝนสบูบหุรีแ่ละทิง้กนกรองบหุรี่ไมเปนที ่มีโทษจาํคกุไมเกนิ 1 ป ปรบัไมเกนิ 

1 แสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

“ขยะจากกนกรองบหุรีป่ระกอบดวยสารเคม ีเชน ทอ็กซนิ นโิคตนิ สารหนู 

ยาฆาแมลง สารกอมะเรง็ ทาํใหนํา้ทะเลและนํา้สะอาดมพีษิ ทัง้ยงัเปนพษิตอ

จลุนิทรยีและสตัวทะเลขนาดเลก็ สตัวใหญกนิกนบหุรีจ่นเกดิอดุตนัทางเดนิหายใจ

และทางเดนิอาหาร กนกรองบหุรีย่งัมพีลาสตกิที่ใชเวลาในการยอยสลายกวา 12 

ป ทช. จะขยายผลชายหาดปลอดบหุรี่ไปยงัทกุชายหาดตอไป” นายอภชิยั กลาว 

บหุรีก่อมลพษิฝุน PM2.5 เปนอกีประเดน็รอน รศ.ดร.นภิาพรรณ กงัสกลุ

นติ ิคณะสาธารณสขุศาสตร ม.มหดิล เปดผลวจิยัโครงการศกึษาการไดรบัสมัผสั

ควนับหุรีม่อืสองของผูทีพ่กัผอนในบรเิวณชายหาด 2 แหงทีม่ชีือ่เสยีงของไทย ใน

ป 2558 โดยตรวจวดัปรมิาณฝุนขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน บรเิวณพกัผอนใตรมและ

เกาอี ้พบปรมิาณฝุน PM2.5 มคีาเฉลีย่ 260 และ 504 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเมตร 

(ลบ.ม.) และพบคาสงูสดุถงึ 716 และ 1,335 ไมโครกรมั/ลบ.ม. สงูกวามาตรฐาน

กาํหนด 50 ไมโครกรมั/ลบ.ม.ถงึ 27 เทา คณุภาพอากาศไมเหมาะสมกบัการมาพกั

ผอน เหน็ดวยกบั กม.หามสบูบหุรีบ่นชายหาด นอกจากควนับหุรีม่อืสอง มอืสาม

เปนมลพษิแลว ตวักนบหุรีท่ีเ่หลอืทิง้เปนเศษขยะและตวักนกรองทีป่ระกอบดวย

ไมโครพลาสตกิเปนอนัตรายในสิง่แวดลอม ขณะนีท้มีวจิยัศกึษากนบหุรีบ่รเิวณ

ชายหาด ไดทนุสนบัสนนุจากสถาบนัสงเสรมิสขุภาพไทย มลูนธิสิาธารณสขุแหง

ชาต ิศนูยวจิยัและจดัการความรูเพือ่การควบคมุยาสบู (ศจย.) รวมกบันกัวจิยัจาก

สหรฐั และญีปุ่น จะรายงานผลศกึษาโอกาสตอไป

อสาํหรบัภาคเีครอืขายทีต่องการรวมรณรงค หรอืขอสือ่รณรงคเพือ่การ

ไมสบูบหุรี ่สามารถรายละเอยีดเพือ่ขอรบัสือ่ไดที ่www.smokefreezone.or.th 

หรอืตดิตอทีห่มายเลข 0-2278-1828 ชวยกนัสรางสภาพแวดลอมปลอดบหุรี่ให

เกดิขึน้ทัว่ไทย

เปดโปงความจริง‘บุหร่ีทําลายส่ิงแวดลอม’

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

เวทีสัมมนาภาคีเครือขายเปดโปงความจริงบุหรี่ทําลายสิ่งแวดลอม

ชิงแชมป์สาย • สตีเฟน เคอร์รี (ขว�)  พอยต์ก�ร์ดของ โกลเดนสเตท 

วอร์ริเออร์ส กับจังหวะชู้ต 3 แต้มในเกมเปิดซีรีส์ชิงแชมป์เวสเทิร์น 

คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งวอร์ริเออร์สเปิดรังเชส เซ็นเตอร์ ในซ�นฟร�นซิสโก 

ชนะ ดัลลัส ม�เวอริกส์ 112-87 ออกนำ�ซีรีส์ ไปก่อน 1-0

เมืองทอง • การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 

รายการ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022” 

(TOYOTA GAZOO Racing Thailand Open 2022) ชิงเงินรางวัล

รวม 360,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 12,240,000 บาท) ที่อิม

แพ็ค อารีนา เมืองทองธานี รอบ 2 (16 คน) ประเภทหญิงเดี่ยว 

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันไทย

มืออันดับ 8 ของโลก ลงดวลกับ หวัง ซี่

ยี่ นักกีฬาจีน มืออันดับ 14 ของโลก 

เจ้าของแชมป์เอเชียคนล่าสุด ซึ่งสถิติ

คู่นี้เคยดวลกันมา 3 ครั้ง และรัชนก

สามารถเอาชนะได้ 2 ครั้ง

รัชนกเปิดฉากบุกตั้งแต่เกมแรกที่

แทบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้เล่น

ตามเกมตัวเองนัก เกมนี้ชนะไป 

21-13 เกม 2 ในช่วงต้นเกม 

สาวจีนพยายามเน้นการเล่นที่

แน่นอนขึ้น ทำาให้เกมสูสี แต่

หลังจากรัชนกดักทางได้ก็ใช้

เกมบุกที่เฉียบขาดเก็บแต้ม

ทิ้งห่างและชนะอีก 21-15 

ทำาให้รัชนกชนะ 2 เกมรวด 

21-13, 21-15 ใช้เวลาทั้งสิ้น 

38 นาที

หลังการแข่งขัน 

รัชนกกล่าวว่า “วันนี้

เป็นงานที่ไม่ยาก

นัก ดีใจมากที่

ผ่านเข้ารอบ 8 

คนสุดท้าย 

เพราะ

อย่างที่เคยบอกไปว่ารายการนี้มีนักกีฬาฝีมือดี

มากันเยอะ ไม่ว่าใครก็เป็นคู่ต่อสู้ที่หนัก 

โดยเฉพาะในรอบ 8 คนสุดท้ายที่ต้อง

เจอกับ ลีเน คริสโตเฟอร์เซน มือ

อันดับ 22 ของโลกจากเดนมาร์ก ที่

พลิกชนะ อัน เซ ยอง มือ 3 ของ

โลกจากเกาหลีใต้ในรอบแรก ถือเป็น

คู่ต่อสู้อีกคนที่ไม่สามารถประมาทได้ 

และจะต้องพยายามทำาให้ดีที่สุด”

สำาหรับรอบ 8 คนสุดท้าย รัชนกจะเจอกับ 

ลีเน คริสโตเฟอร์เซน มืออันดับ 22 ของโลกจาก

เดนมาร์ก ที่ชนะ มัลวิกา บันสอด มืออันดับ 57 ของ

โลกจากอินเดีย 2-1 เกม 16-21, 21-14, 21-14 

ส่วนสถิติการพบกันระหว่างรัชนกกับลีเน คู่นี้เคย

ดวลแร็กเกตกันมา 1 ครั้ง ในแบดมินตันชิงแชมป์

โลก เมื่อปี 2021 ที่สเปน รอบ 16 คนสุดท้าย               

รัชนกชนะ 23-21, 21-9

ด้านประเภทคู่ผสม รอบ 2 (16 

คู่) “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ 

‘ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือวาง

อันดับ 1 ของรายการ คู่มืออันดับ 1 ของโลก 

พบกับ ลี จี ฮุย กับ ซู หย่า ชิง คู่มืออันดับ 

25 ของโลกจากไต้หวัน ซึ่งสถิติที่ผ่านมา 5 ครั้งที่เจอกันคู่ผสม ไทย

เป็นฝ่ายชนะได้ตลอด รวมถึงครั้งนี้ที่บาสกับปอป้อยังคงผนึกกำาลัง

กันโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้น ชนะไป 2 เกมรวด 21-15, 21-19 สรุป

เดชาพลกับทรัพย์สิรีกอดคอกันผ่านเข้ารอบ 8 คู่สุดท้าย

เดชาพลกับทรัพย์สิรีกล่าวว่า “การเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายได้

ก็ดีใจ และตอนนี้ก็พยายามที่จะโฟกัสที่เกมการแข่งขันแต่ละรอบ

มากกว่าการมองว่าเจอกับใครแล้วจะต้องชนะ เพราะคู่แข่งก็มี

การเตรียมตัวมาดี ส่วนเป้าหมายตอนนี้ก็คือการพยายามเข้ารอบ

ให้ลึกที่สุด ซึ่งตอนนี้ก็เข้ารอบก่อนรองฯ แล้ว ดังนั้นก็ยังอยาก

จะเชิญชวนแฟนๆ กีฬาแบดมินตันไทยมาให้กำาลังใจในสนามกัน

เยอะๆ เพื่อเป็นกำาลังใจให้เราผ่านเข้ารอบลึกๆ อย่างที่ตั้งเป้า

หมายไว้”

สำาหรับรอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ผสมไทยมืออันดับ 1 ของ

โลก จะพบกับ เคียวเฮอิ ยามาชิตะ กับ นารุ ชิโนยา คู่มืออันดับ 

33 ของโลกจากญี่ปุ่น ที่ผ่านเข้ารอบได้หลังพลิกล้มเพื่อนร่วมชาติ 

คู่มือวาง 8 ของรายการ ยูกิ คาเนโกะ กับ มิซากิ มัทสึโตโมะ คู่มือ

อันดับ 16 ของโลก 21-16, 21-16

ส่วนคู่ผสมไทยอีกคู่ “เอ็ม” สุภัค จอมเกาะ กับ “เฟม” ศุภิ

สรา เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 24 ของโลก ชนะ แบดมินตัน

เยอรมนี ลินดา เอฟเลอร์ กับ โจนส์ รัลฟี แจนเซน คู่ผสมมือ

อันดับ 46 ของโลก 2-1 เกม 21-17, 17-21 และ 21-16 ทำาให้คู่

ไทยผ่านเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายได้สำาเร็จ.

มีโอกาสชู้ตฟิลด์ โกล์ 39 ครั้ง ลงไป 22 ครั้ง แต่การชู้ตจากระยะ 3 

แต้ม 18 ครั้ง ลงไปเพียง 5 ครั้งเท่านั้น

เกม 2 ของซีรีส์ชิงแชมป์สายตะวันตกจะยังคงเล่นที่ซานฟราน

ซิสโกในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับ

เช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทย.

‘เมย์’ฟอร์มยังแกร่งเข้ารอบ8คน

‘บาส-ปอป้อ’ลิ่วไทยแลนด์Open

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ 

นักแบดมินตันไทยมืออันดับ 8 ของโลก

เวียดนาม • นักเตะโต๊ะเล็กสาวทีมชาติไทยไม่

พลาดเหรียญทอง หลังจากนัดสุดท้ายโค่นสาว 

“เจ้าบ้าน” เวียดนาม ได้ 2-1 ประตู ทำาให้ฟุตซอล

หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเป็นครั้งที่ 5 และ

เป็นชาติเดียวที่ได้เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์

เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.  

ที่ฮานัม ยิมเนเซียม การแข่งขันฟุตซอลหญิงใน

มหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 นัดสุดท้าย ทีมชาติไทย

พบกับทีมชาติเวียดนาม

2 นัดแรกทั้ง 2 ทีมต่างชนะมารวด ทำาให้

เกมนี้เป็นเกมตัดสินเหรียญทอง โดยใครชนะจะได้

เหรียญทองทันที และหากเสมอเวียดนามจะได้ไป 

เนื่องจากประตูได้เสียดีกว่า 1 ประตู

เกมนี้ สุรพงศ์ พลายอยู่วงศ์ ใช้ 5 คนแรก

เป็น พรรนิภา กมลรัตน์ (GK), จิระประภา นิ่มรัตนสิงห์, เจนจิรา 

บุบผา, ณัฐมน อาจกล้า และดาริกา เพียรภายลุน  ครึ่งแรกยังไม่มี

สกอร์ เสมอกันอยู่ 0-0

ครึ่งหลังเริ่ม 6 นาที ปทิตตา มูลโพธิ์ มายิงให้ไทยนำาก่อน 

1-0, นาทีที่ 28 ศศิชา โพธิวงศ์ มายิงให้ไทยนำาห่างเป็น 2-0 แต่

นาที 32 ตรัน งอค ฮัว มายิงให้เวียดนามไล่มาเป็น 1-2

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมฟุตซอลหญิงทีม

ชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป 2-1

จากชัยชนะคร้ังน้ีทำาให้ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง

เป็นคร้ังท่ี 5 และเป็นชาติเดียวท่ีได้เหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ต่อไป.

ฟุตซอลหญิงเชือดเวียดนามคว้าทองสมัย 5
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เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ชวนน้องๆ เนรมิต ‘ลิตเติ้ล ฟาร์ม’

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ชวนน้องๆ ใช้

เวลาวันหยุดกับฟาร์มจำาลอง ในงาน “ลิตเติ้ล ฟาร์ม” (Little Farm) 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย และได้ทดลองทำา

กิจกรรมนอกรั้วโรงเรียนตลอดทั้งวัน กับฐานกิจกรรม อาทิ เติม

นมให้เต็มขวด แยกไข่ไก่ ช้อน

ปลาด้วยกระชอนกระดาษ 

ป้อนอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น 

แกะ แพะ ไก่ซิลกี้ ไก่มินิโคชิน 

และชมการแสดงอีกมากมาย

ในวันเสาร์ที่ 21-วันอาทิตย์ที่ 

22 พฤษภาคม 2565 เวลา 

10.30-20.00 น. บริเวณ

ลานไนน์สแควร์ (เซ็นเตอร์ 

โซน) ศูนย์การค้าเดอะไนน์ 

เซ็นเตอร์ ติวานนท์ พิเศษ! 

เพียงแสดงใบเสร็จการซื้อ

สินค้ าและบริการภายใน

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ครบ 300 บาทขึ้นไป 

และเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 ฐาน สามารถแลกรับของที่ระลึก

ภายในงานได้ฟรี (จำากัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ) ดูข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ www.thenine.co.th/tiwanon/ หรือเฟซบุ๊กเพจ The Nine 

Center Tiwanon

สถาบันพระปกเกล้าชวนทำาสื่อสาธารณะ

สถาบันพระปกเกล้า, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมจัดทำาโครงการ

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำานึกพลเมืองขึ้น ในหัวข้อ “จิตสาธารณะ” 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปีเข้าร่วมอบรม

ความรู้และแสดงความคิด

เชิงสร้างสรรค์ผ่านการออก 

แบบสื่อนิทาน สมุดภาพ/

ภาพการ์ตูน หรือคลิปวิดี โอ

สำาหรับเผยแพร่ให้แก่สถาน

ศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน

การสอนและการรณรงค์เพื่อ

สร้างจิตสำานึก ส่งใบสมัคร

มายังสถาบันพระปกเกล้า

ตามช่องทางดั งนี้  ส่ งถึ ง 

นางสาวสุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ 

สำานักส่งเสริมการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสน

ภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง

ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ทาง e-mail: suparat 

@kpi.ac.th หรือ komgrit@kpi.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว

สุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ โทร. 0-2141-9525, 09-6815-6154 e-mail: 

suparat@kpi.ac.th และนายคมกฤช เพ็ญสุข โทร. 0-2141-9550, 

08-7794-2166.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ากความสำาเร็จของการบูรณาการหลักสูตร

การศึกษา ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม

ลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน ผ่าน

โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก 

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับ

การยกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ภาย

ใต้ โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดย

การสนับสนุนของซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น 

และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำาทัพพันธมิตรวิทยากรด้านการ

จัดการขยะ ร่วมมอบองค์ความรู้สู่การขยายเครือข่าย

ในพื้นที่ภาคอีสานผ่านการจัดงานสัมมนาแบบคู่ขนาน 

(Hybrid) “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภาย

ใต้แนวคิดต้นกล้าไร้ถัง ประจำาปี 2565” ให้กับ 245 

โรงเรียน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 

(โรงเรียนระดับประถม/ขยายโอกาส) สังกัด สมพ.

กาฬสินธุ์ (โรงเรียนระดับมัธยม) และสังกัด สพป.

ขอนแก่น เขต 4

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

ขยะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินชีวิตของทุกคน แต่

ปัญหาขยะกลับเป็นสิ่งที่กำาลังถูกมองข้าม เนื่องจากคน

ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ซีพี 

ออลล์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ขยายผลแนวคิด 

“ต้นกล้าไร้ถัง” ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก มาเป็นต้น

แบบในการบ่มเพาะเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดย

ถ่ายทอดแนวคิดให้นักเรียนมองว่าขยะเป็นวัสดุเหลือ

ใช้ที่ยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งยังร่วมกับ

พันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชนในการให้ความรู้ด้านการ

รีไซเคิลวัสดุกับโรงเรียนในภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริม

การลดปริมาณขยะเหลือทิ้งในโรงเรียนและชุมชน

“เราเชื่อว่าการให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการขยะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเขาจะได้

รู้กระบวนการการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วย

ลดปัญหามลพิษในประเทศไทย แม้ โครงการต้นกล้า

ไร้ถังอาจจะไม่สามารถลดมลพิษได้ทั้งหมด แต่เราเชื่อ

ว่าการทำากิจกรรมร่วมกันผ่านภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้

ถัง จะเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมของ

เราดีขึ้นได้” นายสุวิทย์กล่าว

โดยภายในงานโรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 

เขต 1 เขต 2 และเขต 3 (โรงเรียนระดับประถม/

ขยายโอกาส) สังกัด สมพ.กาฬสินธุ์ (โรงเรียนระดับ

มัธยม) และสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 รวมทั้งสิ้น 

245 โรงเรียน ได้ร่วมกันลงนาม MOU เป็นอีกหนึ่ง

กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้

ถังให้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง

ด้านนายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วย

ผู้จัดการทั่วไป สำานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนที่ลงนามเข้า

ขยาย‘ต้นกล้าไร้ถัง’สู่245รร.ภาคอีสาน

เรียนรู้จัดการลดขยะ  

ร่วมเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังจะร่วมกันปฏิบัติตามพันธ

สัญญาภาคี 5 ข้อ ได้แก่ 1.สนับสนุนและแลกเปลี่ยน 

ความรู้ด้านการจัดการและคัดแยกขยะ โดยเริ่มจาก

ภายในโรงเรียน ไปถึงกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เพื่อ

นำาไปพัฒนาให้เกิดแนวคิดและการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 

2.เผยแพร่และขยายเครือข่าย นำาแนวคิดต้นกล้าไร้

ถังขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ 3.สร้างองค์ความรู้ พัฒนา

หลักสูตรต้นกล้าไร้ถัง ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการ

ร่วมกับ 8 กลุ่มสาระให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยใช้

หลักการประเมินผลตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ 

4.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะเพื่อนักเรียน 

ครู และชุมชน 5.บันทึกรายงานผลข้อมูลการรับฝากและ 

จำาหน่ายวัสดุรีไซเคิลผ่านทางแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” 

(KoomKah) ซึ่งในบทบาทของ “ธนาคารขยะ” โรงเรียน

จะเป็นตัวกลางระหว่าง “ผู้ฝากวัสดุ” จากสมาชิกซึ่งจะ

มีทั้งครู บุคลากร นักเรียน ชาวบ้านในชุมชน ก่อนที่จะ

นำาส่งเพื่อจำาหน่าย หรือแลกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก

ผู้รับซื้อ ทั้งรถซาเล้ง โรงงานรีไซเคิล และซีพี ออลล์ 

โดยมีบริการจัดส่งพัสดุผ่านทาง Speed-D ภายในร้าน

เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา เป็นเครื่องมือในการส่งต่อ

วัสดุต่างๆ ที่คัดแยกไว้แล้วไปยังปลายทางโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

นางสาววันเพ็ญ โล่ห์เลิศพิภพ ผู้จัดการฝ่าย

ความยั่งยืน บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำากัด 

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำาหรับอาหารและเครื่องดื่ม หนึ่ง

ในพันธมิตรภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง เล่าว่า กล่อง

นม UHT ที่มีการรับประทานในโรงเรียน สามารถเอา

ไปรีไซเคิลได้หลายรูปแบบเพื่อลดปริมาณขยะ เช่น 

การนำาไปประดิษฐ์เป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน แต่บรรจุ

ภัณฑ์ UHT อาจมีวิธีการจัดการที่ยากกว่าวัสดุเหลือใช้

ประเภทอื่น เนื่องจากประกอบด้วยกระดาษ พลาสติก

โพลิเมอร์ และอะลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการ

รีไซเคิลอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การใช้กระบวนการอัด

แน่นด้วยความร้อนสูง 180 องศาเซลเซียส เพื่อผลิต

แผ่นชิปบอร์ดที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าแผ่นไม้อัด 

ซึ่งสามารถนำามาผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนได้ 

และ 2.การแยกโพลิเมอร์และอะลูเนียมฟอยล์ด้วย 

การปั่นวนในน้ำา แล้วนำาวัสดุที่ได้ไปผลิตเป็นหลังคาที่มี

คุณสมบัติกันน้ำากันไฟ และสะท้อนแสงยูวี เพิ่มความ

เย็นภายในตัวอาคาร 

ขณะที่ นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ

ประจำาประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 

จำากัด หนึ่งในพันธมิตรภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง เล่า

เพิ่มเติมว่า กล่องบรรจุภัณฑ์ UHT ยังสามารถนำามา

ผ่านกระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นอิฐบล็อกช่องลม

ที่มีลักษณะโปร่ง ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ซึ่งที่ผ่าน

มา บริษัทเคยนำาอิฐบล็อกช่องลมรีไซเคิลมาก่อสร้าง

อาคารเพื่อพัฒนาเป็นโรงอาหาร (Eco-Canteen) ให้

เด็กนักเรียนในโรงเรียนมาแล้ว

ดร.วิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์  

เขต 3 ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กล่าวเสริมว่า โครงการ

ต้นกล้าไร้ถังนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ทางการ

ศึกษาอย่างยิ่ง เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้และ

นำามาปฏิบัติเองได้ในชีวิตประจำาวัน ทั้งยังปลูกฝังให้

เยาวชนรู้จักการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งช่วย

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ จึงขอขอบคุณซีพี ออลล์ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดทำา

โครงการนี้ และนำาแนวปฏิบัติมาถ่ายทอดสู่โรงเรียน

ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการดำาเนินโครงการต้นกล้า

ไร้ถัง สู่ โรงเรียนไร้ถัง แนวคิดจากโรงเรียนต้นแบบ

อนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้นโยบาย 

7 GO GREEN ของซีพี ออลล์ ดำาเนินการอย่างต่อ

เนื่องมาเป็นปีที่ 3 และมีโรงเรียนเครือข่ายสะสมรวม

กว่า 378 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับพฤติกรรม

จากการ “ทิ้งขยะลงถัง” เป็นการ “คัดแยกวัสดุออก

จากขยะเพื่อส่งไปยังปลายทางที่เหมาะสมก่อนทิ้งลง

ถัง” พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน

ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด จนส่งผลต่อ

สังคมโดยรวม อันจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาการจัดการ

ขยะได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำาหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการ

ศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 44 

องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำาคัญและตอบรับการ

มีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตาม

ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส

ต่อกัน” วางเป้าหมายร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิต

ที่ดีกว่า (Education for better life) ดูแลโรงเรียนใน

โครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำานวนกว่า 600 

แห่งทั่วประเทศ.

จ

กรุงเทพฯ • “ผอ.รร.บางประกอก

วิทยาคม” แจงแล้ว กรณีเด็กลุกฮือ มา 

รร.เหมือนไปไซต์งานก่อสร้าง “อัมพร” 

ชี้ ไม่มีบานปลาย กำาชับเร่งดำาเนินการ

ปรับปรุงอาคารเรียนให้เสร็จโดยเร็ว ชี้

สถานศึกษาจะต้องปลอดภัยในทุกมิติ 

นักเรียนมาโรงเรียนอย่างสบายใจ

จากกรณีที่เฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง 

อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 3 ได้ออก

มาเผยเรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ย่านบางปะกอก หลังจากเรียนออนไลน์

มา 2 ปี แต่พอกลับมาเปิดเทอมปรากฏ

ว่าเจอสุดสยองเมื่อมาเรียนในไซต์

ก่อสร้าง โดยได้ระบุข้อความว่า “น้องๆ 

นักเรียนขอบ่น เรียนออนไลน์มาสองปี 

เปิดเทอมทั้งที สภาพพ…รร.แถวบาง

ประกอก อยากร้องเรียน รร.แห่งหนึ่ง

ซึ่งไม่มีความพร้อมในการเปิดเทอมเลย 

ไป รร.เหมือนไปไซต์งานก่อสร้าง โควิดก็

หนักแล้ว เด็กๆ ยังต้องเผชิญกับฝุ่นและ

ความไม่ปลอดภัยจากอุปกรณ์ก่อสร้าง

ต่างๆ ที่กองไว้ เปิดเทอมวันแรก รร.อื่นๆ 

เขาเตรียมความพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ แต่ 

รร.นี้เด็กไป รร.แล้วเจอสภาพ คงไม่ต้อง

ถามว่าได้มีการฉีดพ่นเหมือน รร.อื่นๆ 

มั้ย คงไม่น่าจะมี เพราะแค่ความพร้อม

ที่จะให้เด็กได้นั่งเรียนยังไม่พร้อมเลยค่ะ 

เด็กๆ ต้องไปทำาความสะอาด เคลียร์

พื้นที่ยกโต๊ะเก้าอี้เข้ามานั่งเรียนกันเอง 

แอร์ก็เปลี่ยนใหม่แต่ยังไม่เดินสายไฟ โรง

อาหารก็ปรับปรุงบางส่วนไม่มีที่พอให้นั่ง

ทานได้ทุกคน อาหารก็ไม่พอสำาหรับเด็ก

ที่พักทีหลัง สนามก็ซ่อมแซม อยากให้

เข้าไปดูสภาพทั้งหมดใน รร.ว่าตกลงแล้ว

เป็น รร.หรือไซต์ก่อสร้าง เรียนออนไลน์

มาตั้งนาน ปิดเทอมอีกหลายเดือน แต่

เพิ่งจะมาปรับปรุงตอนใกล้จะเปิดเทอม 

ผอ.คิดอะไรคะ ตอนนี้หลายๆ ช่องทางก็

มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ ทั้งในติ๊กต๊อกหรือ

ทวิตเตอร์”

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า สำาหรับเรื่องที่

นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ประท้วงผู้บริหารถึงสภาพอาคารเรียน

ในวันเปิดภาคเรียนนั้น นายวิเชียร ชุติมา

สกุล ผู้อำานวยการโรงเรียนได้รายงาน

เรื่องที่เกิดขึ้นให้ตนรับทราบแล้ว โดย

ได้มีการชี้แจงว่า โรงเรียนอยู่ระหว่าง

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งได้

เร่งรัดกับผู้รับเหมาแล้วว่าให้เร่งดำาเนิน

การปรับปรุงอาคารเรียนให้เสร็จโดย

เร็ว อีกทั้งได้มีการชี้แจงทำาความเข้าใจ

กับนักเรียนทุกคนแล้ว ซึ่งนักเรียนรับ

ทราบและไม่มีเหตุการณ์บานปลาย

ใดๆ ทั้งนี้ตนได้ย้ำาให้ ผอ.โรงเรียนเร่ง

ดำาเนินการปรับปรุงอาคารเรียนให้เสร็จ 

เพราะสถานศึกษาจะต้องปลอดภัยในทุก

มิติ เพื่อให้นักเรียนได้มาโรงเรียนอย่าง

สบายใจ. 

ศึกษาธิการ • รมว.ศธ.ให้ความมั่นใจ

มีงบจ้างครู-ธุรการโรงเรียนต่อเนื่อง 

กำาชับ สพฐ.จ่ายเงินตรงเวลา เผยปี 65 

ได้งบจ้างครูและธุรการ 3 โครงการ 

วงเงินทั้งสิ้น 6,108 ล้านบาท

นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) กล่าวว่า จากการที่ตนได้

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน

การสอนที่จังหวัดสมุทรปราการ และ

ได้รับฟังปัญหาของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ที่ต้องการให้กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ช่วยเหลือ ซึ่งพบว่า

ครูธุรการมีความไม่มั่นใจว่าสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) จะจ้างต่อถึงสิ้นปีงบประมาณ 

2565 หรือถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

หรือไม่ พร้อมทั้งบอกด้วยว่าไม่ได้รับ

เงินเดือนค่าจ้างประจำาทุกเดือน บาง

เดือนไม่ได้รับ แต่ไปรวมจ่าย 2 เดือน 

ซึ่งตนได้สอบถามไปยัง ดร.อัมพร  

พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แล้วพบว่า 

ที่ผ่านมามีปัญหาในการได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน และ

ขณะนี้ ได้แก้ไขแล้ว อีกทั้งเมื่อวันที่ 15 

มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ก็ได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบ

ประมาณ 1,800 ล้านบาท เพื่อมาดูแล

ครูทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ ครู

ผู้สอน กลุ่มครูขาดแคลน กลุ่มครูคลัง

สมอง ครูวิทย์-คณิต กลุ่มครูที่ดูแลน้อง

เด็กพิเศษ บุคลากรด้านธุรการ และ

นักการภารโรงแล้ว จึงขอให้มั่นใจได้

ว่า สพฐ.จะจ้างต่อเนื่องถึงวันที่ 30 

กันยายนแน่นอน และตนได้กำาชับไป

ด้วยว่าให้จ่ายเงินเดือนครูตรงเวลา

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า 

สำาหรับในปีงบประมาณ 2566 ศธ.ได้

เสนอโครงการสนับสนุนนโยบายและ

จุดเน้นของ ศธ. ในส่วนของการจ้างครู

และธุรการ โรงเรียนสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 3 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 

6,108 ล้านบาท โดยจะจ้างต่อเนื่อง

ทุกคน จำาแนกเป็น โครงการครูผู้ทรง

คุณค่าของแผ่นดิน จำานวน 610 คน 

วงเงิน 104 ล้านบาท โครงการครูคลัง

สมอง จำานวน 1,757 คน กับโครงการ

จ้างเหมาครูและบุคลากรต่างๆ สำาหรับ

โรงเรียนปกติ จำานวน 44,291 คน 

วงเงินรวม 6,004 ล้านบาท ซึ่ง ครม.

ได้ให้ความเห็นชอบ และนำาเสนอต่อ

รัฐสภาซึ่งมีมติรับหลักการในวาระ  

1 แล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 ขอให้มั่นใจได้

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ให้ความสำาคัญกับบุคลากรทุกกลุ่ม 

ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน ที่มุ่งมั่นให้การ

ศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนของชาติ.

กรุงเทพฯ • กสศ.ผนึกกำาลังสำานักการ

ศึกษา กทม. ร่วมมือปิดช่องว่างความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา ในเขตพื้นที่

กทม. หลังพบสถิติเด็กรวย 10% มีค่า

ใช้จ่ายทางการศึกษา 78,200 บาทต่อปี 

แต่เด็กยากจน 10% ล่างสุดมีค่าใช้จ่าย 

6,600 บาทต่อปี หรือห่างกัน 12 เท่า  

เตรียมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็ก 

เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน  พร้อมเปิดศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการ

ศึกษา ป้องกันเด็กและเยาวชนหลุดออก

จากระบบ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า โควิด-19 ได้

ตอกย้ำาปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม

ไทยให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษาในกรุงเทพฯ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช่องว่างความเหลื่อมล้ำา

ระหว่างคนรวยและคนจนสูงที่สุดใน

ประเทศไทย จากการสำารวจค่าใช้จ่าย

ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำา

กว่า 15 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ามีค่า

ใช้จ่ายทางการศึกษาเฉลี่ย 37,257 บาท

ต่อคนต่อปี สูงกว่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ

ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 17,832 บาทต่อคนต่อปี 

ถึง 2 เท่า และหากเปรียบเทียบภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กที่มาจาก

ครัวเรือนยากจนร้อยละ 10 ล่างสุดของ

กรุงเทพฯ จะอยู่ที่ 6,600 บาทต่อคน

ต่อปี ขณะที่ครัวเรือนที่รวยที่สุดร้อยละ 

10 แรกของกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 

78,200 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งห่างกันถึง  

12 เท่า ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพ

การศึกษาที่นักเรียนกลุ่มยากจนและ

กลุ่มที่มีฐานะดีมีโอกาสได้รับแตกต่างกัน

ดร.ไกรยสกล่าวว่า หลังจากที่

ผ่านมา กสศ.ทำางานมาอย่างต่อเนื่องกับ

หน่วยงานต้นสังกัด 5 สังกัด และขณะ

นี้กำาลังขยายสู่สังกัด กทม.เป็นก้าวแรก

ที่จะสร้างหลักประกันการเข้าถึงโอกาส

ทางการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษา

สังกัดกรุงเทพฯ กสศ.ได้ร่วมมือกับสำานัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร วางระบบ

สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (CCT) ให้ครูประจำาชั้นทุกโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพฯ มีเครื่องมือเยี่ยม

บ้าน และคัดกรองสถานะความยากจน

เป็นรายครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบการ

ประเมินความเสี่ยงในการหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา รวมทั้งประกอบการ

พิจารณาสนับสนุนมาตรการสำาคัญต่างๆ 

ที่ กสศ.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล เช่น โครงการจัดสรรเงิน

อุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอ

ภาค ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยงอื่นๆ 

ที่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการ

ศึกษาของเด็กและเยาวชน  

“ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณา

การและเชื่อมส่งต่อฐานข้อมูลจากสถาน

ศึกษาสังกัดกรุงเทพฯ เพื่อนำาไปสู่การ

สนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น เช่น 

การเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสใน

การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่ง 

กสศ.มีเครือข่ายความร่วมมือกับที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รวมถึงทุนการ

ศึกษาจากภาคเอกชน การดำาเนินงานภาย

ใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งหมดนี้ เพื่อยก

ระดับอัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย

และวัยเรียน รักษาอัตราการคงอยู่ของ

นักเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสการ

ศึกษาต่อสูงกว่าภาคบังคับทั้งในและนอก

ระบบตามศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น” 

ดร.ไกรยสกล่าว  

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำานวย

การสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

กล่าวว่า จากการสำารวจข้อมูลนักเรียน

สังกัดกรุงเทพฯ ที่ ไม่ได้ศึกษาต่อ ใน

ภาคเรียนที่ 2/2564 พบว่ามีนักเรียน

ออกจากระบบการศึกษา จำานวน 434 คน 

โดยกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำาให้เกิดปรากฏ 

การณ์ความยากจนที่ซ้ำาซ้อน ทั้งยากจน

เฉียบพลัน เกือบจน และจนถาวร ใน

ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 นี้ 

สำานักการศึกษากรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับ 

กสศ. ระดมพลังคุณครู พร้อมทำางาน

ร่วมกับสำานักงานเขตและชุมชน ใน

การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน คัดกรอง ติดตาม

ข้อมูลนักเรียน 261,160 คน จาก 437 

โรงเรียน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการ

หลุดออกจากระบบให้ได้กลับมาเรียนต่อ

อีกครั้ง นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญกับ

การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เช่น 

การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน ที่ 

กสศ.จะเข้ามาสนับสนุนนักเรียนที่มีข้อ

จำากัดด้านต่างๆ เป็นการศึกษาทางเลือก

ที่ตอบโจทย์เด็กมากขึ้น

สำาหรับกรณีวิกฤตเร่งด่วน ได้ร่วม

มือกับ กสศ. เชิงรุกผ่าน “ศูนย์ช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตการศึกษา 

กรุงเทพฯ” บรรเทาปัญหาเร่งด่วนเฉพาะ

หน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน

ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากภาวะวิกฤต

ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 

ปัจจัย หรือสภาวะอื่นใดที่ส่งผลกระทบให้

กระบวนการอุปการะทางด้านการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนไม่สามารถดำาเนิน

การได้อย่างต่อเนื่อง จนอาจเป็นเหตุให้

เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงที่จะหลุดออก

จากระบบการศึกษา หรือขาดโอกาสที่จะได้

รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเสมอภาค

สำาหรับประชาชนทั่วไปหากพบ

กรณีเด็กและเยาวชนที่หลุดนอกระบบ

การศึกษา และต้องได้รับการช่วยเหลือ

เร่งด่วนสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ช่วย

เหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตการ

ศึกษา กรุงเทพฯ เบอร์ โทรศัพท์ 0-2079-

5475 ต่อ 0 และ 06-5506-9574 และ 

06-5506-9352 ระหว่างเวลา 09.00-

18.00 น. ทุกวันทำาการ.

ค่าใช้จ่าย‘นร.รวย-จน’กทม.ห่างกัน12เท่า
กสศ.ผนึกกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ช่วยเหลือปิดช่องว่างเหลื่อมล้ำาแก้หลุดระบบ

ครู-ธุรการโรงเรียน

สบายใจได้แน่นอน

ยันมีงบจ้างต่อเนื่อง

สพฐ.จี้รร.บางปะกอกฯหลังเด็กบ่นเหมือนมาไซต์ก่อสร้าง



IDDY” หวนคืนวงการทำา

หน้าที่เป็นพิธีกรและเอ็ก

เซ็กคิวทีฟโปรดิวเซอร์ใน

งานประกาศผลรางวัล 2022 Billboard 

Music Awards เมื่อคืนก่อน พร้อม

สร้างเซอร์ไพรส์เปิดโชว์แสดงเพลง

ใหม่ ‘Gotta Move On’ ที่ยังไม่ได้

ปล่อยที่ไหน บนเวที Billboard Music 

Awards ต่อด้วยเพลง ‘First Class’ ที่

เชิญ Jack Harlow ขึ้นมาเรียกเสียงเฮ 

และปิดท้ายด้วยเพลงคลาสสิกอย่าง 

‘Mo Money Mo Problems’

นอกจากนี้ “DIDDY” ยัง

ประกาศเปิดตัวค่ายเพลง R&B แห่ง

ใหม่ในชื่อ ‘LOVE RECORDS’ และได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง

ระดับตำานานอย่าง Motown Records ค่ายเพลงใหม่นี้จะโฟกัส

ดนตรีแนวอาร์แอนด์บี และจะปล่อยซิงเกิลและโปรเจ็กต์ที่ได้

รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปิน โปรดิวเซอร์ และนักแต่งเพลง

ระดับโลก ถือเป็นการกลับสู่วงการเพลงอย่างเป็นทางการของ 

SEAN ‘DIDDY’ COMBS

อัลบั้มของ “DIDDY” จะเป็นโปรเจ็กต์แรกภายใต้

ค่ายเพลง LOVE RECORDS ซึ่งจะเปิดตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ 

เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง “DIDDY” เจ้าของ 3 รางวัล 

GRAMMY กับ Motown ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา

“ดนตรีถือเป็นรักแรกของผมเสมอมา และ LOVE RE-

CORDS จะเป็นบทต่อไปของการกลับไปหาความรัก และการ

‘DIDDY’เจ้าพ่อแรปและโปรดิวเซอร์มือทอง

โชว์เพลงใหม่บนเวทีBillboard Music Awards

พร้อมเซอร์ ไพรส์เปิดตัวค่าย‘LOVE RECORDS’

กิดกระแสดรามาร้อนฉ่าในโลกโซเชียลทันที เมื่อวงฮิปฮอปรุ่นเก๋าอย่างไทยเทเนี่ยม ซึ่งประกอบไป

ด้วย 3 สมาชิก ขัน-ขันเงิน เนื้อนวล, เดย์-จำารัส ทัศนละวาด และเวย์-ปริญญา อินทชัย ได้ปล่อย

ซิงเกิลล่าสุดที่ชื่อว่า พ่อมึง ออกมา แต่ด้วยเนื้อหาของเพลงที่มีคำาหยาบคายแถมดูเหมือนจะเหยียด

คนรุ่นใหม่ไปอีก ทำาให้ โดนชาวเน็ตถล่มยับ ล่าสุด เวย์ ไทยเทเนี่ยม ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงพร้อมกับ

ขอโทษในประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า

“จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของเพลง “พ่อมึง” พวกเราไทยเทเนี่ยม อยากขอขอบคุณทั้งคำาติชม รวม

ถึงกำาลังใจดีๆ ที่ส่งเข้ามา ด้วยเจตนาของการทำาเพลงนี้ขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากการต้องการดิสใครใดๆ มัน

คือเพลงหนึ่งเพลงที่ตั้งใจให้ความบันเทิงกับคนที่รักในดนตรีฮิปฮอปตามแบบฉบับของไทยเทเนี่ยม และตาม

วัฒนธรรมของดนตรีฮิปฮอป อย่างไรก็ตามพวกเรา

ต้องขออภัยถ้าเพลงนี้ทำาให้ใครรู้สึกไม่ดี หรือทำาให้

ใครผิดหวัง จากหัวใจของพวกเราจริงๆ ครับ

AND with that being said to all the Thai 

Hip Hop artists that been holding it down, 

keep killin it!! The Thai HipHop Scene is very 

much alive and strong and THAITANIUM 

couldnt be more proud of all the young artists 

representing for Thailand. Respectfully, THAITANIUM”
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11บันเทิง

ฤาจะลองใช้ ‘คนใหม่’?

รกิจ-การตลาด ไม่ขอพูดถึง!

บอกแต่เพียง..ภาพยนตร์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส 2” 

ของค่ายจีดีเอช ที่ทุ่มเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท 

โดยคู่ขวัญจากภาคละคร “โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” 

และ “เบลล่า ราณี แคมเปน”..

ได้ฤกษ์งามยามดี กำาหนดเข้าโรงในวันพฤหัสฯ ที่ 28 

กรกฎา.ที่จะถึงนี้ ซึ่งคุณจินา โอสถศิลป์ หนึ่งในทีมผู้บริหาร

คุยว่า..

“บุพเพสันนิวาส 2 ไม่ใช่ภาค 2 นะคะ บุพเพสันนิวาส

คือละคร เราทำาภาคขยายใหม่ทั้งเรื่อง เราไม่ได้เอาละครมารี

เมก หรือมาทำาต่อเป็นภาค 2 แบบละคร 

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าอันนี้คงไม่ใช่อาถรรพ์ เรากลับเชื่อ

ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปรากฏการณ์ เราสร้างปรากฏการณ์

ของพี่มากพระโขนง ก็เชื่อว่าเราจะทำาปรากฏการณ์ครั้งนี้

เกิดขึ้นใหม่

เป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศออกมาดูหนัง

เรื่องนี้ด้วยความรักในสิ่งที่เขาเคยได้เห็นมาบ้าง 

หรือคนที่ไม่เคยดูละครเลยก็เชื่อว่าจะดูหนังเรื่องนี้ ได้

อย่างมีความสุขและสนุกมากเช่นเดียวกัน”

ครับ..ก็หวังและขอให้เป็นเช่นนั้น เพื่อที่หนังไทยจะได้

กลับมากระปรี้กระเปร่า-คึกคักขึ้นอีกครั้ง หลังจากซึม-เหงา

มาเสียนาน ก็บอกกล่าวกันเอาไว้แต่เนิ่นๆ จะได้เตรียมตัว

เตรียมใจ..

ไปดู “ออเจ้า” กันให้สบายอารมณ์ ก่อนจะนั่งลุ้น “ศึก

อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ..นายกฯ ลุงตู่จะอยู่หรือไป อีกไม่กี่เพลา

ได้รู้-ได้เห็นกันล่ะ!

ส่วนนี่..ไม่ใช่บทหนังหรือละคร แต่ผลพวงจากปาก 

“เด็กน้อย” ที่ตะโกนเรียก “คนเสื้อแดง” กลับเข้าคอก เอ๊ย

กลับไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ 

“แลนด์สไลด์” เมื่อวันก่อนนู้น

ซึ่งนอกจากคนเสื้อแดงบางภาค-บางจังหวัดจะออกมา

ส่งเสียงโต้ถาม “วันเสื้อแดงถูกปราบ คุณอุ๊งอิ๊งอยู่ใส” แล้ว 

ล่าสุด คุณอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้

องค์ราชันแห่งประเทศไทย อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง ทั้ง

โพสต์รูปภาพและข้อความ..

“19 พฤษภาคม วันคนเสื้อแดงถูกปล่อยทิ้ง หยุดวาท

กรรมเก่าๆ ได้แล้วครับ..อย่าเอาประชาชนเป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองอีกต่อไปเลย สงสารประเทศไทย หยุดทำาลาย

ประเทศไทยเสียเถอะ

จำาคำานี้ ได้มั้ยครับ “ให้เสื้อแดงไปรวมตัวกันที่ศาลา

กลาง” แล้วสรุปสุดท้าย เสื้อแดงไปรวมตัว เผาศาลากลาง ถูก

จับ ติดคุกกันเป็นร้อยคน หนีคดีอีกหลายร้อยคน ใครพูดครับ 

แล้ว พ.ร.บ.นิรโทษที่เห็นกัน ว่า เสื้อแดงจะได้ออก

จากคุกกันซะที แต่กลับมีมือดี เอาสุดซอย พ่วงเข้าไปเพื่อให้ 

“คนต่างประเทศ” รอดคดีด้วย แล้วก็ เละเทะ จนนายกฯ ยิ่ง

ลักษณ์ต้องยุบสภา

พ.ร.บ.ที่เสื้อแดงจะรอดคุก โดนถอดออก เสื้อแดง ใน

คุก คงต้องคอตก รับชะตากรรมต่อ เพราะ “คนต่างประเทศ” 

นั่นเอง...

คนเสื้อแดงในตอนนั้น สมัยนั้นต้องออกมาหาเงิน

เยียวยากันเอง #เสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล”

คม-ชัด..ด้วยความรู้สึกและสามัญสำานึก นี่ถ้าคุณ

อานนท์มาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. (ได้) ผมจะกาเบอร์ให้เลยแบบ

ไม่ต้องลังเล-คิดหลายตลบอย่างเช่น ณ ขณะนี้

เปล่า..ผมไม่ได้สนใจหรือกลัวแคมเปญ “ไม่เลือกเรา 

เขามาแน่” อะไรนั่น เพราะพูดก็พูดเถอะ ผมสังหรณ์ และ

มั่นใจ.. “เขา” คนนั้นมาไม่ได้หรอก แต่ที่ลังเล-คิดมาก..

เราจะเอาคนเก่าไว้ หรือจะลองใช้ “คนใหม่” ดู เท่านั้น

แหละ!

และคนใหม่ก็ดันมาใหม่แบบเพียบพร้อมคุณสมบัติ-

คุณภาพ ถ้าใหม่ประเภท “สังข์ทอง สีใส” ที่เอาแต่ตะโกน..

“ชนๆ กันแหลก ชนหัวแตกก็ไม่เคยจะบ่น สังข์ทอง

หนุ่มน้อยหน้ามล เขาเป็นนักชนที่ไม่เคยกลัวใคร”..

ก็..ง่ายที่จะเขี่ยทิ้ง..ว่ามั้ย?.

ธุ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘เวย์ ไทยเทเนี่ยม’โพสต์ขอโทษ
หลังเจอกระแสดรามาเพลง‘พ่อมึง’

“D

เ

ประเดิมผลงานแสดง

เรื่องแรกในซีรีส์กระแสแรง 

แล้วแต่ดาว Star In My Mind 

ทำาเอานักแสดงวัยรุ่นน้อง

ใหม่ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ ท่ีมารับบทดาวเหนือ รู้สึกกดดันไม่น้อย 

แถมคาแรกเตอร์ยังท้าทายสุดๆ แต่เจ้าตัวก็ทุ่มเทต้ังใจเกินร้อย และมุ่งม่ัน

ทำาการแสดงอย่างเต็มท่ีจนได้รับกระแสฟีดแบ็กดีเกินคาดสน่ันโซเชียล 

งานน้ีเจ้าตัวถึงกับย้ิมแก้มปริ และขอบคุณแฟนๆ ท่ีให้การตอบรับ

ดีขนาดน้ี อีกท้ังแฟนๆ ยังตอบรับอย่างอบอุ่นมากๆ อีกด้วย “ผมรู้สึกดีใจ

และตื่นเต้นมากๆ ท่ีได้มาเล่นซีรีส์แล้วแต่ดาว Star In My Mind ครับ แต่

ก็รู้สึกกดดันด้วย เพราะเป็นการแสดงซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของผมเลย 

แถมคาแรกเตอร์ดาวเหนือท่ีได้รับยังท้าทายมากๆ อีกด้วย เพราะตัวดาว

เหนือจะมีความเป็นเด็ก ข้ีเล่น เป็นน้องน้อยของทุกคนท่ีมีความน่ารัก 

สดใส และทุกคนก็จะเอ็นดูดาวเหนือกันมากๆ 

ซ่ึงตัวผมเองไม่ได้เป็นคนลักษณะแบบน้ันเท่าไหร่ ก็ต้องไปทำาการ

บ้าน เวิร์กช็อปเพ่ิมเติม เพื่อให้ปรับจูนเป็นคาแรกเตอร์ดาวเหนือให้ได้ รวมถึงการแสดงท่าทาง สีหน้า แววตา และน้ำาเสียง

ด้วย ซ่ึงผมก็ต้ังใจทุ่มเทมากๆ พอเราทำาได้และผู้กำากับให้ผ่านและชอบการแสดงของเรา ทำาให้ผมรู้สึกดีใจมากๆ เลยครับ และ

ผมก็ดีใจท่ีได้มาเล่นคู่กับ จุง (อาเชน ไอย์ดึน) ท่ีรับบทเป็น คาบคลื่น ซ่ึงจุงได้คอยช่วยเหลือผมหลายๆ อย่าง อีกท้ังพวกเรายัง

สนิทกัน เวลาแสดงก็ทำาให้เล่นได้ลื่นไหล และรับส่งอารมณ์กันได้ดีสุดๆ ครับ”

‘ดัง’ทุ่มเทหนักสวมบท‘ดาวเหนือ’

เล่นซีรีส์เรื่องแรกปลื้มฟีดแบ็กดี

ทำาดนตรีที่ดีที่สุดในชีวิต

ของผม” Sean “DIDDY” 

Combs กล่าว “สำาหรับ

ค่ายเพลงนี้ ผมจดจ่อ

กับการสร้างเพลงที่อยู่

ยงคงกระพันอย่างแนว

เพลง R&B กับศิลปิน

และโปรดิวเซอร์รุ่นต่อไป Motown ถือเป็นหุ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบ

สำาหรับอัลบั้มของผม และผมตื่นเต้นที่จะได้สร้างผลงานอัลบั้มนี้”

C.E.O ของ Motown Records และประธาน Ethiopia 

Habtemariam ได้กล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่สำาคัญของ Motown 

เนื่องจาก “DIDDY” เป็นหนึ่งในเสียงที่สำาคัญที่สุดของศตวรรษนี้ใน

ด้านดนตรีและวัฒนธรรม การได้เป็นส่วน

หนึ่งของวิวัฒนาการและอัลบั้มต่อไปของ

เขานั้นจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆ”

“DIDDY” ไม่เพียงเป็นหนึ่งในศิลปิน

ที่มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์เท่านั้น 

แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพลงที่ประสบ

ความสำาเร็จมากที่สุดตลอดกาลอีกด้วย

LOVE RECORDS เป็นตัวแทน

การกลับมาสู่วงการ R&B อย่างมีชัยของ 

Diddy ในฐานะผู้อำานวยการสร้าง ภัณฑา               

รักษ์ และ A&R ของอัลบั้มที่กำาลังจะถูก

ปล่อยออกมา “DIDDY” จะยังคงควบคุม

ดูแลแบรนด์ Bad Boy Entertainment ที่

ประสบความสำาเร็จของเขาต่อไป

เขาคือไอคอนทางวัฒนธรรม นัก

ประดิษฐ์ และยังเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการ

เพลง นอกเหนือจากแคตตาล็อกเพลงฮิต

ของเขาแล้ว “DIDDY” ยังได้ โปรดิวซ์และ

สร้างสรรค์เสียงเพลงให้กับซูเปอร์สตาร์ 

อย่าง Mary J. Blige, The Notorious 

B.I.G., Mariah Carey, Jennifer Lopez, 

Boyz II Men, Britney Spears, Kanye West และอีกมากมาย 

เตรียมติดตามผลงานเพลงใหม่ของ “DIDDY” เจ้าพ่อเพลง

แรปและโปรดิวเซอร์มือทองเร็วๆ นี้.

interthaipost69@gmail.com

• หลังจากปล่อยเพลงฮักข่อหล่อแข่แหล่           

เพลงเฮิร์ตๆ เพื่อซับน้ำาตาคนอกหักเมื่อปลายปี 2564 

วันน้ี โฟกัส กิตติคุณ ศิลปินหนุ่มหล่อลูกอีสานแบบ

ฉบับ Urban Style คนแรกของวงการลูกทุ่ง สังกัด

ค่าย YES i AM (เยสไอแอม) ขอเปล่ียนโหมดเอาใจ

สายโจ๊ะ ด้วยการส่งซิงเกิลใหม่สุดม่วน สาดฮัก ท่ี

พร้อมจะสาดความรัก สาดความคิดถึง ให้หัวใจท่ีแห้ง

แล้งได้กลับมามีแฮงอีกคร้ัง

• พระเอกหนุ่มมากความ

สามารถ เอส-กันตพงศ์ บำารุงรักษ์ 

พลิกบทบาทใหม่จัดเต็มร่วมทัพข่าว 

7HD คุยวิเคราะห์เจาะลึกกันสดๆ 

กับนักวิชาการ พิธีกร ผู้ประกาศ

ข่าวชื่อดังในศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และนายกเมือง

พัทยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ใน

รายการพิเศษ 22 พฤษภาชี้ชะตากรุงเทพฯ ตั้งแต่

เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ทางหน้าจอช่อง 7HD 

และ Facebook LIVE: Ch7HD News    

• รายการเจาะใจ ได้รับเกียรติจาก ดร.คุณ

หญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อยู่เบื้องหลังการศึกษาของ

เด็กไทย โดยพิธีกรรุ่นใหญ่ ดู๋-สัญญา คุณากร จะ

พาไปรู้จักตัวตนและวิธีคิดของแขกรับเชิญคนดัง

แบบเจาะลึก ติดตามได้ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม

นี้ เวลา 21.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD 

(หมายเลข 30)

• หลังจากที่ได้แจกความ

สดใสไปพร้อมกับคู่จิ้นในเพลง

โอ๋โอ๋ มาวันนี้ถึงเวลาของหนุ่ม

สุดคิวต์ คอปเปอร์ เดชาวัต 

ส่งซิงเกิลแรกของตัวเองออก

มาให้แฟนๆ ได้ติดตามกัน ใน

เพลงเธอยังมองฉันเป็นเพื่อนรึ

เปล่า จากโปรเจ็กต์ The Star 

Idol: Coming Of Eight อีกหนึ่งก้าวสำาคัญของหนุ่ม

คอปเปอร์ ที่พกพาความสามารถและเสน่ห์ที่เป็น

ธรรมชาติมาถ่ายทอดไว้ในเพลงนี้ ในสไตล์ดนตรี 

POP ฟังสบาย ร้องตามง่าย ได้ฟีลคนแอบรักเพื่อน. 

รักชิด

รับรางวัล • GMMTV ในเครือบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) คว้า 

2 รางวัลในงานประกาศรางวัล Maya Entertain Awards 2022 จัดโดยบริษัท มายา 

2022 จำากัด โดยซีรีส์นิทานพันดาวคว้ารางวัลละครยอดเย่ียมแห่งปี และซีรีส์แค่เพื่อน

ครับเพื่อน คว้ารางวัลซีรีส์แห่งปี โดยมีผู้กำากับคนเก่ง ออฟ-นพณัช ชัยวิมล พร้อม 3 

นักแสดง มิกซ์-สหภาพ วงศ์ราษฎร์, โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และนนน-กรภัทร์ เกิดพันธ์ุ 

เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายวิศิษฐ  ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสง

เสริมสหกรณ เปดเผยวา นางสาวมนัญญา 

ไทยเศรษฐ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดสั่งการใหกรมสงเสริมสหกรณ  ตรวจสอบ

การดําเนินกิจการทางเงินของสหกรณออม

ทรัพยทั่วประเทศ โดยใหเปนการสอบทาน

เงินฝากของสมาชิกสหกรณวามีความผิดปกติ

ใดๆ หรือไม เพ� อเปนการปองกันและปองปราม

การทุจริตไมใหเกิดขึ้น ทั้งนี้ใหแลวเสร็จใน 

3 เดือน พรอมทั้งใหกําชับกรรมการบริหารฯ 

ใหมีการวางระบบการตรวจสอบการทํางาน

ของเจาหนาที่สหกรณออมทรัยพ ใหเปนไป

ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณและ

ขอบังคับของแตละสหกรณ

“ทั้งนี้ผมไดประชุมผานระบบวิดี โอ

คอนเฟอเรนซ ไปยังสหกรณจังหวัดท่ัวประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่ านมาเพื่อให้ผู้ตรวจการ

สหกรณเขาตรวจสอบสหกรณออมทรัพยที่

มีมูลคาธุรกิจตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป ซึ่ง

มีประมาณ 1,100 แหง สําหรับผูตรวจการ

สหกรณน้ันจะมีจังหวัดละประมาณ 20 -30 คน 

‘เอส แอนด พี’ ประกาศเจตนารมยรวมมือ "รานกาแฟที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม" ตอกย้ํา

ธุรกิจอาหารใสใจสิ่งแวดลอม   มณีสุดา ศิลาออน ประธานเจาหนาที่สํานักพัฒนาความ

ยั่งยืนและส� อสารองคกร และกําธร ศิลาออน กรรมการผูจัดการใหญสายการผลิตและการเงิน 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท ประกาศเจตนารมยความรวมมือ "รานกาแฟที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม" (Green Coffee Shop) รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในกิจกรรมเน� องในวันคุมครองโลก ประจําป 2565 

(Earth Day 2022) Invest in our planet: ทําเพ� อโลกวันน้ี อนาคตท่ีดีเปนของเรา โดยมีเปาหมาย

สงเสริมการมีสวนรวมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายในงานมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน ณ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

รมช.มนัญญา สั่งการให กสส.ตรวจทานเงินฝากสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ 

หาพฤติกรรมทุจริตเพ� อคุมครองเงินสมาชิก ใหจบใน 3 เดือน สรางความเช� อมั่นแกระบบสหกรณ

ดังนั้นใหวางแผนแบงงานเขาตรวจตามหลัก

กฎหมายของสหกรณ  กรณีพบเหตุสอทุจริต

ใหรายงานทันทีไมตองรอใหครบระยะเวลา 

3 เดือน” นายวิศิษฐกลาว

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาวอีกวา 

สําหรับการวางระบบตรวจสอบติดตามการ

ทํางานของเจาหนาที่สหกรณ  ตามวิธีปฎิบัติ

ในการควบคุมภายในของสหกรณไดวางแนว

ปฏิบัติเพ� อเปนการควบคุมไว ใหปฏิบัติอยาง

เครงครัด จึงเปนหนาที่ของกรรมการสหกรณ

ที่จะตองมีการดําเนินการวางระบบใหเปนไป

ตามระเบียบดังกลาว กรณีสหกรณใดไมมี

การดําเนินการถือวาบกพรองตอหนาที่  ทั้งนี้

การเขารับตําแหน�งของกรรมการสหกรณ

ออมทรัพยแตละแหงนั้นมาจากการเลือกตั้ง 

จึงมีหนาที่ที ่จะกํากับ ดูแลการทํางานของ

เจาหนาท่ีสหกรณน้ันๆ เพ� อรักษาผลประโยชน

ของสมาชิก กรณีละเวนการปฏิบัติหนาที่

หรือมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการสหกรณออม

ทรัพยชุดนั้นๆ จึงตองรับผิดตามกฎหมายทั้ง

ทางแพงและอาญา 

บีไนซ เผยโฉมผลิตภัณฑอาบน้ํา “บี ไนซ เนเชอรัล สกิน ทรีทเมนท” กับการรังสรรคสูตร

จากธรรมชาติ 98% อัปเกรดผิวชุมชื้นขึ้นถึง 12 เทา     สุทธิเดช ถกลศรี ประธาน

เจาหนาที่บริหารบริษัท นีโอ คอรปอเรท บริษัทชั้นนําดานสินคาอุปโภคคุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล จัดงานเผยโฉม “บีไนซ เนเชอรัล สกิน ทรีทเมนท” (BeNice Natural Skin 

Treatment) ผลิตภัณฑอาบน้ําระดับพรีเมี่ยม ครั้งแรกกับการคัดสรรอาหารผิวที่ดีที่สุดจาก

ธรรมชาติ มารวมไวใน 2 สูตรสุดพิเศษ ไดแก “อิงลิช แพร & ดอกฟรีเซีย” และ “พอมเมกาเนต 

& อโวคาโด”  โดยมี “เบลลา” ราณี แคมเปน แบรนดแอมบาสเดอรบีไนซ ศิริสุภา อาจสัญจร 

สรัญญา ลุยะพันธุ ณิชมน ถกลศรี  ณิศรา ถกลศรี และ รัตติยา วรรัตน ใหเกียรติรวมงาน ณ 

The Glass House (Nai Lert Park) 

ทิพยประกันชีวิต ผนึกกําลังทิพยประกันภัย รวมออกบูธงาน Money Expo 2022

 ทิพยประกันชีวิต จับมือกับ ทิพยประกันภัย รวมออกบูธงาน Money Expo 2022 มหกรรม

การเงินครั้งที่ 22 ภายใตแนวคิด "Wealth to Wellness ความสมดุลแหงชีวิต" โดยมี สันติ 

วิริยะรังสฤษฎ ประธานจัดงาน พรอมดวย นพพร บุญลาโภ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

ทิพยประกันชีวิต และผูบริหารบริษัท ทิพยประกันภัย รวมเปดบูธอยางเปนทางการ โดยงาน

จัดขึ้นระหวางวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม ณ ชาเลนเจอร ฮอลล 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มี

ผูสนใจในผลิตภัณฑ เขารวมชมงานอยางคับคั่ง

เตรียมความพรอมปรับกลยุทธ ใหมๆ  

ใหรู จักเลือกใชเคร� องมือ หรือเทคโนโลยี

ที่ตรงใจลูกคา และสามารถมาประยุกต ใช

อยางสรางสรรค เพ� อพัฒนาธุรกิจใหเห็นผลกําไร 

และสรางธุรกิจใหเขมแข็งและยั่งยืน

มีองคกรมากมายที่พยายามปรับตัวให

เขากับยุคแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม 

ดวยการนําเทคโนโลยีล้ําๆ และของใหมๆ มา

ใสในองคกร แตหลายครั้งสิ่งเหลานั้น อาจ

ไมไดสรางผลลัพธที่ดีที่สุด

องคกรที่ประสบความสําเร็จสูงสุด

ในการใช Innovation คือนวัตกรรมนั้นตอง

ออกแบบและพัฒนามาจากการมีลูกคาเปน

ศูนยกลาง ถาสิ่งนั้นแกปญหาและสราง

คุณคาใหมไดจริง ลูกคาจะยอมเลือกเรา และ

เปนเหตุผลที่ทําใหธุรกิจของเราโตขึ้นแบบ

สมาคมการตลาดฯ เปดหลักสูตรใหม 

“Marketing for Tomorrow”

ยั่งยืน และมีกําไรจริง

คอรสนี้ทานจะไดเรียนรู ในหลายมุม

มองจากทานวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ที่จะมาเพิ่ม

ทักษะใหมๆ  ใหกับคุณ พรอมแนะแนวทางการ

ใชเทคโนโลยีมาปรับใชกับการทําการตลาด

ยุคใหม เพ� อใหพรอมรับกับ “Digital Disruption” 

ไปดวยกัน

วันอังคารที่ 21 และ วันพุธที่ 22 

มิถุนายน เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรม 

แกรนด เซ็นเตอรพอยต เทอรมินอล 21 โดย

มีคาลงทะเบียนอบรมสําหรับสมาชิกสมาคมฯ 

ทานละ 14,900 บาท และผูสนใจทั่วไป 

ทานละ 15,900 บาทสามารถลงทะเบียน

และดูรายละเอียด ไดที่: https://www.

marketingthai.or.th/event/marketing-for-

tomorrow/

ตรวจเยี่ยม     นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตรวจเยี่ยม

การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง พรอมมอบนโยบายเสริมสราง

ศักยภาพวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน และสรางภาคีเครือขายใหทันสมัย ไดมาตรฐานสากล 

ประชาชนสามารถเขาถึงได ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดไดแก ตรัง พัทลุง และ สตูล โดย

มี ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง ใหการตอนรับ

Dolfin Money | KBank สินเช� อสวน

บุคคลจากบริษัทเซ็นทรัล เจดี ฟนเทค รวมกับ

ธนาคารกสิกรไทย เปดตัวแคมเปญใหมลาสุด 

“สุภาษิตดอลฟน” ที่เขาใจสถานการณของ

ลูกคาเวลาเงินตึงมือและตองการใชเงินดวน

เม� อเกิดปญหาการเงิน จัดการไมไหว รายได

สะดุด หมุนเงินไมทัน Dolfin Money | 

KBank จึงพรอมเปนฮีโรมาชวยยกภูเขา

ออกจากอกให ดวยวงเงินพรอมใชท่ีสามารถ

ใหลูกคาสมัครไดงาย ๆ ในแอป Dolfin 

อนุมัติไวสุดภายใน 5 นาที ดอกเบี้ยเพียง 

2.08% ตอเดือน หากยังไมใชก็ยังไมตอง

เสียดอกเบี้ย แมรายไดเพียง 7,500 บาท ก็

สมัครได พรอมสามารถใชวงเงินไดทันที 

ไมตองรอ เบิกถอนเปนเงินกอน หรือสแกน

จายผานรานคาท่ีรับชําระผาน Dolfin Wallet 

ไดกวา 7 ลานจุด 

เปดตัวแคมเปญใหมลาสุด “สุภาษิตดอลฟน” 

พรอมแจกโบนัสเงินคืนสูงถึง 4,000 บาท

พบกับโปรโมชันใหมลาสุด รับโบนัส

เงินคืนในรูปแบบดอลฟน โบนัส สูงสุด 

4,000 บาท เม� อสมัครใชบริการ Dolfin 

Money | KBank ระหวางวันที่ 1 เมษายน 

2565 – 31 พฤษภาคม 2565 และไดรับ

การอนุมัติ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

สมัครใชบริการ Dolfin Money | KBank วันน้ี 

ก็มีวงเงินติดตัวไว ไมใชก็ไมเสียดอกเบี้ย 

ดาวน โหลดและสมัครไดแลววันนี้ผานแอป

พลิเคชันดอลฟน ทั้งระบบ iOS บน App 

Store ระบบ Android บน Google Play 

และ Huawei Gallery พรอมรับขาวสาร

และโปรโมชันสุดพิเศษกอนใคร สามารถ

ติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://dolfinthai-

land.com/

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวสูไฮลา สาฆอ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)  

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๓๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายเสกน แซล้ิม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราช

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ หุนของนายบุญสง หงษทอง ในบริษัท 

เรซ พร็อพเพอรต้ี ชลบุรี จํากัด จํานวน 

๑๒๐,๐๐๐ หุน เลขหมายของหุน ๑๖๐๐๐๑ 

- ๒๘๐๐๐๐ 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖)

-

๒ สิทธิเรียกรองในมูลหนี้ใหกูยืมเงินระหวาง 

นายบุญสง หงษทอง (เจาหนี้) และบริษัท

เรซ พร็อพเพอรตี้ ชลบุรี จํากัด (ลูกหนี้) 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑๐,๕๕๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก

ลานหาแสนหาหม� นหน่ึงพันบาทถวน)  พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพิ่มเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย

สโมสรรถไฟ จํากัด 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุพัฒน ลักษณะ) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ                     

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก

(นางสาวสรญา แสนโสดา) 

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลานหาแสนหาหม� นหน่ึงพันบาทถวน)  พรอมดอกผล
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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�มท่ีโจทก์ได้ยื่นคำ�ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค ม�พร้อมกับคำ�ร้องขอดำ�เนินคดีกลุ่มน้ัน คำ�ฟ้องของโจทก์ได้ส�ระสำ�คัญอันสรุปได้ว่� โจทก์เป็นผู้ซ้ือ ผู้ใช้ ผู้ได้รับบริก�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�เลยโดยรู้อยู่แล้วแต่โฆษณ�เกินจริง ใช้กลฉ้อฉลทำ�ให้ผู้บริโภค

สำ�คัญผิดในคุณภ�พของสินค้�และส่งมอบสินค้�ไม่ต้องต�มคว�มประสงค์ในก�ร มุ่งหม�ยท่ีจะใช้ง�นต�มปกติ ซ่ึงจ�กก�รใช้รถยนต์พิพ�ทดังกล่�วพบปัญห�เก่ียวกับเครื่องยนต์ 

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�เป็นต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ หรือเกิดจ�กเครื่องยนต์ไม่ได้ม�ตร�ฐ�น เป็นต้น ซึ่งเป็นก�รฟ้องให้จำ�เลยรับผิดชอบในคว�ม

เสียห�ยดังกล่�วและคว�มเสียห�ยท่ีสืบเนื่องหรือเก่ียวข้องกัน ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ พระร�ชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และพระร�ชบัญญัติคว�มรับ

ผิดต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กสินค้�ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ โดยขอให้จำ�เลยชดใช้ร�ค�รถยนต์ที่ซื้อและค่�ซ่อมรถยนต์คืน ค่�ข�ดประโยชน์ที่ไม่มีรถยนต์ระหว่�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 ผู้ได้รับบริก�ร หรือเจ้�ของกรรมสิทธิ์หรือ

ผู้ครอบครองที่ได้รับคว�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

       

คำาสั่งศาล

 ศ�ลอุทธรณ์ มีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ ๘ มีน�คม ๒๕๖๕ และศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่�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�ชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจ�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�แทนที่โจทก์ โดยอ�ศัยสิทธิต�มบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งในส่วนของก�รดำ�เนินคดีกลุ่ม

 ๖.  คัดค้�นก�รร้องขอเข้�แทนที่โจทก์ ก�รที่โจทก์ถอนฟ้อง 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�ชิกนับแต่วันที่ได้แจ้งคว�มประสงค์ออกจ�กกลุ่ม และสม�ชิกที่ออกจ�กกลุ่มแล้วมีสิทธิดำ�เนินคดีต�มสิทธิของตนได้ โดยอิสระ

ผลของคำาพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุ่ม

 คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลจะมีผลผูกพันเฉพ�ะสม�ชิกกลุ่ม ที่ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มเท่�นั้น

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ขอเชิญชวน

ทุกทานมาเพลิดเพลินกับเคร� องด� มสูตรพิเศษ 

ท่ีถูกรังสรรคมาเพ� อคํ่าคืนพิเศษในบรรยากาศ

สุดแสนโรแมนติค พรอมโปรโมชั่นสุดคุม 

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน จัดโปรโมชั่นสุดคุม

 “Happy Hour” ซื้อเคร� องด� ม 1 แกว แถมฟรีอีก 1 แกว

“Happy Hour” ซื้อเคร� องด� ม 1 แกว แถมฟรี

อีก 1 แกว (เฉพาะเคร� องด� มที่รวมรายการ) 

ณ ออน เดอะ ร็อคส (On the Rocks) บารสุด

หรูบนชั้นรูฟท็อป ชวนเพ� อนสนิทมาพบปะ

สังสรรคหรือกุมมือคนที่คุณรักมาด� มชิลกับวิว

ผอนคลาย สบายๆ ริมทะเล ในราคาสบาย

กระเปา กับชวงเวลาแหงความสุข “Happy 

Hour” โปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยใหบริการทุก

วัน ตั้งแตเวลา 17.00-19.00 น.

สํารองท่ีน่ังลวงหนา กรุณาติดตอ โรงแรม

เคปนิทรา หัวหิน โทร. 0-3251-6600 หรือ 

เย่ียมชมเว็บไซต https://www.capenidhra.com

โรลเลอร โคสเตอร ผูนําตลาดขนม

ขบเคี้ยว ภายใตการดําเนินงานของ บริษัท 

ยูอารซี (ประเทศไทย) สงนองใหม “โรลเลอร 

โคสเตอร แครกเกอร” 

มั น ฝ รั่ ง อ บ ก ร อ บ รู ป

สามเหล่ียม ขนาดพอดีคํา 

มีไขมันนอยกวาแครกเกอร

สูตรปกติถึง 25% มาพรอม

กับ 2 รสชาติสุดฮิตอยาง 

รสชีส และรสสาหราย 

ใหคุณไดมีชวงเวลาแหง

ความสนุก สัมผัสความ

อร อ ย ไ ด ห ล ากหลาย 

อรอยไดไมมีหยุด

นายฐานันท สุวรรณรักษ ผูจัดการ

ทั่วไป บริษัท ยูอารซี (ประเทศไทย) เผยวา 

“การเปดตัว โรลเลอร โคสเตอร แครกเกอร 

จะชวยเสริมความแข็งแกรงใหกับกลุมบิสกิต

แครกเกอร ภายใตแบรนด โรลเลอร โคสเตอร 

โดยขยายฐานลูกคาไปยังกลุมวัยรุนและกลุม

คนทํางานที่มีไลฟสไตลแบบแอ็กทีฟ 

ไมหยุดนิ่ง ชอบทํากิจกรรม และรักสุขภาพ 

สอดคลองกับคอนเซ็ปต “ไขมันนอย อรอย

ไดไมหยุด” ซึ่งผลิตภัณฑใหมนี้ จุดเดนอยู

ท่ีการเปนแครกเกอรจากมันฝร่ังแท รูปสามเหล่ียม

ขนาดช้ินพอดีคํา ผานการอบ ไมทอด จึงทําให

เปนขนมที่มีไขมันนอย ตอบสนองผูบริโภค

กลุมเปาหมายที่ใสใจในสุขภาพ ดวยแผนที่

บางกรอบ ใหอารมณเหมือนรับประทานของ

โรลเลอร โคสเตอร แครกเกอร ลุยตลาดคนใสใจสุขภาพ

ออกแครกเกอรมันฝรั่งแบบใหม รูปสามเหลี่ยม ไขมันนอย อรอยเขมเต็มรสชีส และรสสาหราย

KWANPEN เปด Flagship Store แหงใหม ณ ไอคอนสยาม      ศศสรัญ พงศชัยฤกษ 

ผูจัดการประจําภาคพื้นเอเชีย KWANPEN แบรนดเคร� องหนังเอ็กโซติกสัญชาติสิงคโปร อายุ

กวา 84 ป จัดงานเปดตัว KWANPEN Flagship Store ICONSIAM (ควานเพน แฟล็กชิพ 

สโตร ไอคอนสยาม) แหงใหม ตอกย้ําความเปนผูนําดานเคร� องหนังจระเข พรอมเผยกระเปา 

Raffles 1819 Satchel (ราฟเฟลส 1819 แซทเชล) คอลเลกชั่นใหมในโทนสีพาสเทล โดยมี 

ไพรัช วิเศษศิริลักษณ แคโรไลน เมอรฟย ชาลิดา วิจิตรวงศทอง และ ณัฐฐชาช บุญประชม 

มารวมงาน ณ ชั้น M โซนไอคอนลักซ ศูนยการคาไอคอนสยาม 

ทานเลน ที่มีความอรอยเพลิดเพลิน แมจะ

มีไขมันนอย แตยังคงความอรอยเขมขนเต็ม

รสชาติ โดยบุกตลาดดวย 2 รสชาติยอดนิยม

อยางรสชีสและรสสาหราย ในรูปแบบซองที่

สะดวกพกพางาย เราเช� อม่ันวาความหลากหลาย

ของกลุมผลิตภัณฑ โรลเลอร โคสเตอร ไมวา

จะเปนโรลเลอร โคสเตอร มันฝรั่งทอดรูปวง, 

โรลเลอร โคสเตอร มินิ, และโรลเลอร โคสเตอร 

จัมโบ ไปจนถึงผลิตภัณฑใหมน้ี จะชวยยกระดับ

ความสําเร็จของแบรนด โรลเลอร โคสเตอร 

ในประเทศไทย อีกทั้งยังชวยผลักดันการ

เติบโตของตลาดแครกเกอรมันฝรั่งอบกรอบ

โดยรวมอีกดวย”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทายใจ Health 

Me Heart ที่ควาตัวกลัฟ - คณาวุฒิ 

ไตรพิพัฒนพงษ ตัวแทนวัยรุนสุดแอ็กทีฟ

มาไลฟสดผานทางอินสตาแกรม เพ� อใหผู

บริโภคไดรูจักกับแครเกอร มันฝรั่งอบกรอบ

รูปสามเหลี่ยมอยาง “โรลเลอร โคสเตอร 

แครกเกอร” มากยิ่งกวาเดิม

โรลเลอร โคสเตอร แครกเกอร รสชีส 

และรสสาหราย พรอมเสิรฟความอรอยลงตัว 

ในแบบไขมันนอย อรอยไดไมหยุด ดวยมัน

ฝรั่งแทคุณภาพชั้นเลิศ พอดีคํา ใหคุณเคี้ยว

เพลินทุกเวลา วางจําหน�ายในขนาด 50 กรัม 

ราคา 20 บาท เฉพาะท่ี 7-Eleven ทุกสาขา 

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ

แบรนด โรลเลอร โคสเตอรไดทาง Facebook 

fan page: www.facebook.com/RollerCoaster-

Thailand และ Line Official Account: Roller 

Coaster TH: https://page.line.me/roller-

coasterth

บุฟเฟตนานาชาติ

ปรุงสดจานตอจาน

บุฟเฟตนานาชาติปรุงสดอรอยเลือกไดจานตอ

จาน อาทิ พลาปลากะพง กุงคั่วพริกเกลือ ยําวุนเสนกุง 

ขาวปนหอสาหราย หมูหันฮองกง เนื้ออบ ซุปบรอกโคลี 

และ สลัดกุงอาโวคาโด จากราคาปกติ 750 บาท เหลือ

เพียง 450 บาทถวน เฉพาะมื้อเที่ยง เวลา 11.30-14.30 

น. ที่หองอาหารสรัสวดี โรงแรม อัศวิน แกรนด คอนเวน

ชั่น พรอมมาตรการปองกัน สอบถามรายละเอียดและ

สํารองที่ โทร.0-2159-5888

หองอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด จัดเมนูราคาพิเศษกับ “เปดปกกิ่ง” เพียง 

999 บาทถวน (จากปกติ 1,742 บาท) เสิรฟพรอมแผนแปงที่นุมกําลังดีสําหรับหอ (สูตรดิเอม

เมอรัลด)  แตงกวา  หอม และซอสราด  ทานกับสวนหนังเปดที่กรอบ หอมกรุนจากเตายาง 

สวนเนื้อเปดสามารถสั่งทําเมนูได 1 อยาง

พิเศษ!! บุฟเฟตต่ิมซํา

ม้ือกลางวัน ราคาเพียงทานละ 

859 บาทถวน (ปกติ 1,300 

บาท) “จองทานครบ 4 ทานๆท่ี 

4 จายเพียง 50% เทานั้น” 

ภายใน 31 พฤษภาคม 

สํารองโตะลวงหนาไดที่โทร.

0-2276-4567 ตอ 8429 

หรือ ไลน @theemeraldhotel 

หรือ www.facebook.com/

yoktheemerald

“เปดปกกิ่งราคาพิเศษ” ที่หองอาหารจีนหยก

เย่ียมชม     นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย นางเกตุ สินเทศ 

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงานศึกษาวิจัย

และพัฒนา ดานสมุนไพรอยางครบวงจร เพ� อใหไดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่

สวนสมุนไพร จ.จันทบุรี โดยมี นายพรชัย สินเจริญโภไคย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย

สมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย และบุคลากรใหการตอนรับ 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จับชายญี่ปุ่นอมเงินช่วยโควิดโอนผิด

โตเกียว • ชายชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้รับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ที่โอนผิด 46.3 ล้านเยน หรือราว 

12.5 ล้านบาท โดนจับกุมแล้วหลังไม่ยอมคืนเงิน เอเอฟพี

รายงานการเผยของตำารวจเมื่อวันพฤหัสบดีว่า หน่วยงานท้อง

ถิ่นในเมืองอาบุ จังหวัดยามากุจิ เริ่มหมดหวังที่จะได้รับเงิน

คืนจากหนุ่มวัย 24 ปีรายนี้ ซึ่งบอกว่าเขาจะคืนเงินให้ แต่

ด้วยจำานวนย่อยทีละนิดหน่อยเท่านั้น เขาได้รับเงินที่โอนเงิน

ไปให้ 46.3 ล้านเยน ด้วยความผิดพลาดเมื่อเดือนที่แล้ว จาก

โครงการแจกเงินสดให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโควิด-19 และหลังจากทั้งบุกไปหา, โทรศัพท์ 

และส่งจดหมายไปแจ้งหลายครั้ง ก็ยังไม่สามารถทำาให้ชายคน

ดังกล่าวคืนเงินให้ ทางการยื่นฟ้องดำาเนินคดีเขาเมื่อสัปดาห์ที่

แล้ว ล่าสุดชายคนดังกล่าวถูกจับกุมในข้อหาละเมิดกฎหมาย

ว่าด้วยการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ชายดังกล่าวบอกกับตำารวจ

ว่าเขาใช้เงินที่ ได้มาเหมือนลาภลอยไปกับการเล่นกาสิโน

ออนไลน์ คาดว่ามีการย้ายเงินบางส่วนไปยังอีกบัญชี

สหรัฐพบผู้ติดฝีดาษลิงรายแรกของปี

วอชิงตัน • รอยเตอร์รายงานว่า แผนกสาธารณสุขรัฐแมสซา

ชูเซตส์ สหรัฐยืนยันเมื่อพุธว่า พบการติดเชื้อไวรัส Monkeypox 

หรือฝีดาษลิงในชายคนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางไปแคนาดา เมื่อเร็วๆ 

นี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) เผยผลตรวจ

จากห้องปฏิบัติการออกมายืนยันแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันพุธว่า 

การติดเชื้อเป็นฝีดาษลิง หน่วยงานของรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าว

ว่า ได้ทำางานร่วมกับซีดีซีและคณะกรรมการสุขภาพท้องถิ่น 

ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด กรณีนี้ ไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณะ 

และบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว และ

อาการอยู่ในระดับดี ไม่ได้น่าเป็นกังวล สำาหรับโรคฝีดาษลิงมัก

เกิดขึ้นในแอฟริกากลางและตะวันตก เป็นการติดเชื้อไวรัสที่

คล้ายกับฝีดาษหรือไข้ทรพิษในคนแต่อ่อนกว่า

ยิงในโรงเรียนเยอรมนีบาดเจ็บ 1 คน

แฟรงก์เฟิร์ต • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุยิงในโรงเรียน

แห่งหนึ่งในเมืองเบรเมอร์ฮาเฟินทางเหนือของเยอรมนีเมื่อวัน

พฤหัสบดี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ที่ลอยด์ยิมเนเซียม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลางเมืองเบร

เมอร์ฮาเฟิน ตำารวจเผยว่าผู้ก่อเหตุมีอาวุธพร้อมมือ ถูกจับกุม

และอยู่ในการควบคุมตัวของตำารวจแล้ว สำาหรับผู้ที่ได้รับบาด

เจ็บ ตำารวจยืนยันว่าไม่ใช่นักเรียน และนำาตัวส่งโรงพยาบาล

เรียบร้อยแล้ว เหตุกราดยิงเกิดขึ้นได้ยากในเยอรมนี เพราะ

เป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดที่สุดในยุโรป แต่

เหตุล่าสุดปฏิเสธไม่ได้ว่าได้สร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับ

ประชาชนขึ้นอีก หลังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพนักงานสอบสวนใน

เมืองเอสเซินกล่าวว่า พวกเขาสามารถป้องกันเหตุระเบิดโจมตี

โรงเรียนแห่งหนึ่ง และจับกุมเด็กอายุ 16 ปีไว้ได้ โดยต้อง

สงสัยว่ากำาลังวางแผนก่อการร้ายนาซี. 

ระธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ จะเดินทาง

เยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคาร

หน้า (20-24 พฤษภาคม)

ท่ามกลางความตึงเครียดกับคู่แข่งอย่างจีน

และจ้องไปที่เกาหลีเหนือ

ไบเดนเพิ่งประชุมสุดยอดกับผู้นำาอาเซียนที่กรุง

วอชิงตัน 12-13 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ประเด็นเรื่องสงครามยูเครนและการเผชิญหน้า

ระหว่าง NATO กับรัสเซียในยูเครนเป็นหัวข้อสำาคัญในทั้ง 

2 กรณี

นั่นแปลว่าเอเชียก็ถูกลากเข้าไปในความขัดแย้งระดับ

โลกนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไบเดนจะพบกับผู้นำาเกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยมีเป้า

หมายเพื่อส่งเสริม “ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของฝ่ายบริหาร

ที่มีต่ออินโดแปซิฟิกและพันธมิตรสนธิสัญญาสหรัฐฯ กับ

สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่นที่เสรีและเปิดกว้าง “โฆษก Jen 

Psaki กล่าวในแถลงการณ์ที่โตเกียว ไบเดนจะพบกับผู้นำา

ของกลุ่ม Quad ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย

ด้วย 

กลไกนี้ถูกมองว่าเป็นปราการต่อต้านจีนที่เหนียวแน่น

รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวาง อี้ เรียกความ

เคลื่อนไหวดังว่านี้ว่าเป็นความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะจัด

ตั้ง “NATO ภาคเอเชีย” เพื่อปิดล้อมจีน

ไบเดนเรียกการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ว่าเป็นการต่อสู้ว่าด้วยจุดยืนที่แตกต่างระหว่างระบอบ

เผด็จการและประชาธิปไตยของโลกของศตวรรษ 21

การเยือนของไบเดนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากผู้นำา

เกาหลีเหนือ คิม จองอึน ได้ทดลองยิงอาวุธอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดสัปดาห์ก่อน คิมสั่งยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ เป็นลูก

ที่ 16 ตั้งแต่ต้นปี

ขณะที่เพิกเฉยต่อข้อเสนอการเจรจาของสหรัฐฯ และ

ยังยืนยันว่าจะเร่งโครงการนิวเคลียร์ให้เร็วขึ้นอีก

ไบเดนจะพบกับประธานาธิบดี Yoon Suk Yeol ที่เพิ่ง

ได้รับการเลือกตั้งใหม่ของเกาหลีใต้ 

จากนั้นก็จะพบนายกรัฐมนตรี Kishida Fumio นายก

รัฐมนตรีที่ยืนเคียงคู่กับวอชิงตันในการเผชิญหน้ากับรัสเซีย

และจีนอย่างเต็มที่

โฆษกทำาเนียบขาวบอกว่า ไบเดนกับผู้นำา 2 ประเทศนี้

จะ “หารือเกี่ยวกับโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ด้านความ

ปลอดภัยที่สำาคัญของเรา กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

และขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของเราเพื่อส่งมอบผลลัพธ์

ในทางปฏิบัติ” 

วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์รัฐบาล

เกาหลีเหนือ KCTV เผยแพร่ภาพการสวนสนามกองทัพของ

ประเทศอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี 

การก่อตั้งกองทัพปฏิวัติแห่งประชาชน

นางรี ชุนฮี ผู้ประกาศหญิงอาวุโสคนดังของเกาหลีเหนือ 

รายงานเหตุการณ์สำาคัญนี้พร้อมภาพจากงานล่าสุดตัดสลับกับ

เทปที่บันทึกภาพอาวุธไว้แล้ว 

เปิดด้วยช็อตคณะดิ่งพสุธากระโดดลงมายังจัตุรัสคิม อิล

ซุง ใจกลางกรุงเปียงยาง มีรถทหารจอดเป็นทิวแถวยาวตลอด

ถนน

ตามด้วยภาพนายทหารหลายพันนายเดินสวนสนามที่

จัตุรัส พร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ละลานตา โดดเด่นที่สุดคือ 

ขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ฮวาซอง-17 ขนาดใหญ่ยักษ์ 

ซึ่งเกาหลีเหนือเพิ่งเผยแพร่ภาพทะยานสู่ฟ้า ประกอบ

ข่าวที่เกาหลีเหนืออ้างความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งนายคิม  

จองอึน บังคับบัญชาเอง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.

ก่อนหน้านี้ สื่อทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพ นายคิม 

จองอึน พานางรี โซลจู ภริยา ทักทายบรรดานายทหาร ก่อน

ชมการสวนสนามที่มีประชาชนจำานวนมากมาร่วมฉลองด้วย 

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.

คิมประกาศในงานนี้ว่าจะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ “ด้วยอัตราเร่งความเร็วอย่างที่สุด” 

และยังย้ำาว่าหากเกาหลีเหนือถูกข่มขู่คุกคาม ก็อาจใช้

ระเบิดปรมาณูตอบโต้

จังหวะของคำาขู่ดุดันจากคิมตรงกับการขึ้นมาบริหาร

ประเทศของยุน ซอกยอล ผู้นำาคนใหม่ของเกาหลีใต้ที่เพิ่งรับ

ตำาแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เขาถูกมองว่าเป็น “สายเหยี่ยว” รับอำานาจต่อจากนาย 

มุน แจอิน ที่เป็น “สายพิราบ”

น่าสังเกตว่า นายคิมพูดเจาะจงถึงเป้าหมายทางอาวุธ

นิวเคลียร์ หลังจากนายยุน ผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดี

เกาหลีใต้ขู่ว่าอาจ “โจมตีกรุงเปียงยางก่อนถ้าจำาเป็น”

คิมโต้ทันควันว่า ถ้าทำาเช่นนั้นจะต้องถูกตอบโต้ด้วย

อาวุธนิวเคลียร์

ที่น่ากังวลคือ เปียงยางได้ดำาเนินการทดสอบอาวุธ

หลายครั้งในปีนี้ รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ซึ่ง

เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 หลังจากการระงับ

การทดสอบอาวุธครั้งใหญ่มาระยะหนึ่ง

มีการตั้งคำาถามว่า ถ้าหาก คิม จองอึน ต้องการจะ

แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ โจ ไบเดน เห็น เขาอาจจะยิงขีปนาวุธ

เหมือนที่เคยทำามาหลายครั้งก่อนหน้านี้ในระหว่างที่ผู้นำา

สหรัฐฯ มาเยือนเกาหลีใต้

ถ้าเป็นเช่นนั้น น่าจะถือเป็นการท้าทายที่โจ๋งครึ่มเกินไป

แต่ก็ไม่แน่ เพราะนี่คือจังหวะของสงครามยูเครน

เกาหลีเหนือยืนเคียงข้างรัสเซียในทุกเรื่องใหญ่ๆ

และหากคิมต้องการแสดงความไม่พอใจต่อผู้นำา

เกาหลีใต้คนใหม่กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มายืนอยู่ใกล้ๆ 

บ้านตัวเองก็อาจจะแสดงอะไรที่ดังไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งก็ได้

ในกรณีของคิมแล้วไม่มีใครกล้าฟันธงว่าจะทำาหรือ

ไม่ทำาอะไร...แม้ในช่วงที่ต้องสู้กับโควิด-19 อย่างร้อนแรง

ก็ตาม.

ป

ทหารยูเครนมอบตัว1,730นาย
เคียฟ/วอชิงตัน • รัสเซียเผยทหารยูเครนจากโรงงานเหล็กในเมือง

มารีอูโปลที่มอบตัวแล้ว 1,730 นาย ขณะที่ยูเครนไต่สวนทหาร

รัสเซียในคดีอาชญากรรมสงครามเป็นคดีแรกที่กรุงเคียฟ ด้านสหรัฐ

กลับมาเปิดสถานทูตในกรุงเคียฟอีกครั้งหลังปิดไปกว่า 3 เดือน                

และวุฒิสภาสหรัฐรับรองบริดเจ็ต บริงค์ เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐ

ประจำายูเครน

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลง

ว่า ทหารยูเครนที่โรงงานเหล็กอา

ซอฟสตัลในเมืองมารีอูโปล ยอม

มอบตัวต่อทหารรัสเซียในสัปดาห์

นี้แล้ว 1,730 นาย ในจำานวนนี้ 

เป็นทหารที่ได้รับบาดเจ็บ 80 คน 

ที่ส่งไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลใน

เมืองทางตะวันออกของยูเครนที่

อยู่ในการควบคุมของรัสเซีย  

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

เผยแพร่ภาพวิดี โอของทหาร

ยูเครนท่ียอมมอบตัวเดินกะโผลก  

กะเผลกออกจากโรงงานเหล็กอา

ซอฟสตัล ขณะที่ทหารรัสเซียค้น

ตัวและกระเป๋าของทหารยูเครน

คณะกรรมการกาชาด

ไบเดนเตรียมเยือนกรุงโซล

จับตา คิม จองอึน ที่เปียงยาง!

           ทะเบียนเลขที่ 0107556000019

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เร� อง แจงการเปลี่ยนแปลงช� อบริษัท

เรียน ทานผูมีอุปการะคุณ

 บริษัท คิงไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความยินดีที่จะเรียนใหทานทราบ

วาบริษัทกําลังดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงช� อบริษัทกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการ

แลวเสร็จในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้น เพ� อประโยชนในการติดตอส� 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)

       -นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน-

               ประธานกรรมการ

โสมแดงมีผู้ป่วยไวรัสใกล้2ล้านราย
โซล • เกาหลีเหนือเร่งผลิตยารักษา

โรคและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อต่อสู้กับ

การระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะยอด

ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,978,230 ราย

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ว่า เกาหลีเหนือ

ที่แถลงยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์

ที่ผ่านมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีผู้                                                       

ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ และวัน

ต่อมารายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต

รายแรก 

สำานักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการ

เกาหลีเหนือรายงานสถานการณ์การ                                                        

แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกาหลี 

เหนือเรียกว่าโรคที่ทำาให้มีอาการไข้ 

อ้างข้อมูลจากสำานักงานใหญ่ป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคแห่งชาติถึงเย็น

วันพุธที่ผ่านมา ผู้มีอาการเป็นไข้เพิ่ม

อีกอย่างน้อย 262,270 ราย แต่ไม่ได้

รายละเอียดว่าผู้ที่มีผลตรวจเชื้อโควิด

เป็นบวกจำานวนเท่าไร  

เกาหลีเหนือมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 

สะสมขณะนี้อยู่ที่ 1,978,230 ราย โดย

เป็นผู้ที่มีอาการไข้ และผู้ป่วยเสียชีวิต 

63 ราย

โรงงานในกรุงเปียงยางและเขต

ปริมณฑลกำาลังเร่งผลิตยารักษาโรค, 

เข็มฉีดยา, ปรอทวัดไข้และเวชภัณฑ์

ต่างๆ และขนส่งเกลือหลายพันตันมา

ที่กรุงเปียงยางเพื่อผลิตน้ำายาฆ่าเชื้อ 

และแนะนำาให้ประชาชนกินยาแผน

โบราณเกาหลีเพื่อลดอาการไข้และ             

แก้ปวด.

ระหว่างประเทศเผยว่าลงทะเบียน

ทหารยูเครนจากโรงงานเหล็กใน

เมืองมารีอูโปลเป็นเชลยศึกแล้ว

หลายร้อยนาย

ด้ านยู เครนเริ่ ม ไต่ สวน

ทหารรัสเซียที่จับกุมตัวได้ ในคดี

อาชญากรรมสงครามคดีแรกที่

ศาลในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธ 

ทหารรัสเซียยศจ่า วัย 21 

ปี ชื่อวาดิม ชิชิมาริน มาจากเมือง

เออคุตสค์ ภูมิภาคไซบีเรียของ

รัสเซียยอมรับสารภาพว่า เขาเป็น

คนยิงโอเล็กซานเดอร์ เชอริโปว์ 

ชายชาวยูเครนวัย 62 ปี เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ความ

ผิดของเขามี โทษสูงสุดคือจำาคุก

ตลอดชีวิต 

ชิชิมารินกล่าวกับภรรยา

เชอริโปว์ ในศาลว่า โปรดจงให้

อภัยเขาแม้รู้ดีว่าเธอทำาไม่ได้

เอ เอฟพีและรอยเตอร์

รายงานการแถลงของกระทรวง

ต่างประเทศสหรัฐว่า สหรัฐกลับ

มาเปิดสถานทูตของตนในกรุง

เคียฟเมื่อวันพุธ หลังจากปิดทำา 

การไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 10 

วันก่อนที่รัสเซียนำากองทัพรุกราน

ยูเครน ช่วงที่ปิดสถานทูต เจ้า

หน้าที่การทูตสหรัฐย้ายมาปฏิบัติ

หน้าที่ ในเมืองลวิวทางตะวันตก

สุดของประเทศ และพักค้างคืน

ในโปแลนด์เพื่อความปลอดภัย

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรี

ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวในแถลง 

การณ์เมื่อวันพุธว่า ประชาชน

ชาวยูเครนปกป้องมาตุภูมิจาก

การรุกรานที่ ไร้สามัญสำานึกของ

รัสเซีย โดยได้รับความช่วยเหลือ

ด้านความมั่นคงจากสหรัฐ ใน

วันนี้ธงชาติอเมริกันโบกสะบัด

เหนือสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟ                 

อีกครั้ง 

เย็นวันเดียวกันตามเวลา

ในสหรัฐ คณะกรรมาธิการวิเทศ 

สัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐลง

มติเป็นเอกฉันท์รับรองบริดเจ็ต 

บริงค์ เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐ

ประจำายูเครน หลังจากได้รับแต่ง

ตั้งจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน สหรัฐไม่มี

เอกอัครราชทูตประจำายูเครนมา                                             

ตั้งแต่พฤษภาคม ปี 2561 ใน

สมัยของประธานาธิบดี โดนัลด์                                     

ทรัมป์ ที่เรียกมารี โยวาโนวิช 

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำายูเครน 

กลับประเทศทันที

บริงค์ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำาสโล

วาเกีย พูดภาษารัสเซียได้ มีประ 

สบการณ์ด้านการทูตมา 25 ปี.

สมรภูมิ • ทหาร

รัสเซียยืนรักษา

การณ์ที่โรงงาน

เหล็กอาซอฟสตัล 

เมืองมารีอูโปล เมื่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 

รัสเซียเผยมีทหาร

ยูเครนยอมมอบตัว

แล้ว 1,730 นาย



ทีม ศก.

ทําใหราคาพลังงานและสินคาที่เกี่ยวของ

ทั้งหมดซึ่งเปนสินคาตนทุนการผลิตตางๆ ปรับ

ราคาสูงสุดในรอบ 10 ป 

“ผมเช� อวาวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

สงผลใหภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตรัฐบาลก็ทํา

เต็มที่ ออก 10 มาตรการดูแลเศรษฐกิจ กระทรวง

การคลังพยายามดูแล หรือกรณีราคาน้ํามัน แม

จะบอกวาแพงกวาประเทศเพ� อนบาน แตก็

พยายามดูแลใหดีที่สุด ขณะนี้ ไทยรอเวลาการ

เปดประเทศ รอเวลาการปรับตัวของประชาชน 

คนไทยเราบนไทยแตก็ปรับตัว ไมทิ้งกัน ภาค

เอกชนก็ตองปรับตัว ลดคาใชจายลดตนทุนที่ไม

จําเปน ไมพยายามสงตนทุนทั้งหมดแกภาคผู

บริโภค ไมตองการกําไรเกินควร พยายามพึ่งพา

ตัวเองมากขึ้น ใชวัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ซึ่ง

วันนี้ ไทยผานวิกฤตมา 2 ป แตยังมีเสถียรภาพ

ทางการเงินการคลัง” นายสุพัฒนพงษระบุ

ดานนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง กลาววา แมเศรษฐกิจ

ไทยจะไดรับผลกระทบจากปญหาใหญที่เกิดขึ้น

รวมกันทั่วโลก ไมวาจะเปนการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ปญหาความขัดแยงระหวาง

รัสเซีย-ยูเครน แตโดยรวมแลวเศรษฐกิจไทยมี

ภูมิคุมกันที่ดี รัฐบาลไดมีการออกมาตรการเพ� อ

บรรเทาผลกระทบดานตางๆ สรางดีมานดใน

ประเทศ เพ� อชวยกระตุนกําลังซื้อใหเกิดขึ้น จึง

ทําใหผลกระทบทางเศรษฐกิจตอประเทศไทย

ไมไดรุนแรงมากอยางที่หลายฝายคาดการณไว

รมว.การคลังกลาววา ในสถานการณ

โควิด-19 นโยบายการคลังกับนโยบายการเงิน

ตองสอดประสานกัน นโยบายการเงินก็ตองดู

ในเร� องตนทุนการเงิน การพักชําระหนี้ การ

เติมเงินใหผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งมาตรการ

พักทรัพยพักหนี้ สวนนโยบายการคลัง ก็ตอง

มีมาตรการเยียวยา เชน โครงการเราไมทิ้ง

กัน, เราชนะ, คนละครึ่ง ซึ่งเปนตนทุนของ

รัฐบาลที่ไมมีใครสามารถแบกรับแทนได ทําให

จําเปนตองมีการกูเงิน 1.5 ลานลานบาท เปน

เร� องที่ทุกประเทศทั่วโลกดําเนินการในการใช

นโยบายการคลัง ดูแลภาคประชาชน ธุรกิจ 

ซึ่งตนทุนทางการเงินของรัฐบาลทั่วโลกเพิ่มสูง

ขึ้นเหมือนกันหมด และไทยเองก็ไมไดสูงที่สุด

โดยเม� อมองไปขางหนา ยังมีตนทุนอีก

อยางที่เขามาผานการเติมสินเช� อเขาระบบ 

และโครงการพักทรัพยพักหนี้ ทั้งธนาคาร

เอกชนและธนาคารของรัฐ แตกรณีธนาคาร

เฉพาะกิจของรัฐจะไดเปรียบ เพราะรัฐบาล

เขาไปชดเชยใหในกรณีหนี้เสีย 30-40% และ

มีการยกเวนภาษีใหในชวงเวลา 2 ป ดังนั้น

รัฐบาลจะมีตนทุนในการดูแลประชาชนและ

ธุรกิจรวม 1.5 ลานลานบาท และในสวนที่ลด

ภาษีให ไมใชเฉพาะตนทุนจากการกูเงินเทานั้น

ดังนั้นสิ่งสําคัญกระทรวงการคลังจะ

ตองเรงดําเนินการคือ การผลักดันใหเศรษฐกิจ
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15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

ตร.เขาจับกลุมเปดเลนพนันออนไลน

สงขลา • ผูส� อขาวรายงานวา เม� อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผานมา พ.ต.ท.มาชา 

แกวทอง รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ รวมกับ พ.ต.ท.ทวีป จันทายนะ 

สว.กก.2 บก.สอท.5 พรอมดวยกําลังเจาหนาที่ตํารวจหาดใหญ และ

เจาหนาที่ สอท.5 เขาทําการจับกุมกลุมเลนการพนันทางออนไลนที่

ทาวนเฮาสเลขที่ 152 ถนนรัตนอุทิศ ซอย 13 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ซึ่งเปนบานทาวนเฮาสใหเชา 2 ชั้น หลังตํารวจสืบไดวาทาวนเฮาส

ใหเชาดังกลาวลักลอบเปดเลนการพนันทางออนไลน สามารถจับกุม

ผูตองหาได จํานวน 9 คน ประกอบดวย นายภานุพงศ บุญชวย, 

นายกิติคุณ ใจมล, นายนุกูล สายเมือง, น.ส.ธิดาทิพย แซหลี่ อายุ 

24 ป, น.ส.พณัฐดา เสาแปง อายุ 19 ป, น.ส.อําไพพร แสงสวัสดิ์ 

อายุ 20 ป, น.ส.อัฟฟาน เจะจาโรจน อายุ 20 ป, น.ส.จุฑามาศ สุขยิ่ง 

อายุ 39 ป และ น.ส.สาวิตรี ปาลี อายุ 31 ป พรอมตรวจยึดโทรศัพท

มือถือจํานวนกวา 10 เคร� อง, คอมพิวเตอรยี่หอ CUBIC พรอม

อุปกรณจํานวน 5 ชุด, สมุดบัญชีธนาคารตางๆ 7 เลม, บัตรเอทีเอ็ม 

2 ใบ, แฟลชไดรฟ 2 อัน และ router ยี่หอ Huawei เครือขาย 3bb 

จํานวน 1 อัน กอนแจงขอหาผูตองหาทั้งหมดในขอหา รวมกันจัดให

มีการเลน หรือทําอุบายลอ ชวยประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดย

ทางตรงหรือทางออมใหผูอ� นเขาเลนหรือเขาพนัน (สลอตแมชชีน, 

ฟุตบอล, บาคาราออนไลน) ในการเลนซึ่งมิไดรับอนุญาต และรวม

กันกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.พระราชบัญญัติปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน คุมผูตองหาพรอมของกลางนําสง สภ.หาดใหญ

เพ� อดําเนินคดีตอไป

รวบแกงคายาบาของกลาง 2.6 แสนเม็ด

อางทอง • วันที่ 19 พ.ค.65 ที่สถานีตํารวจภูธรไชโย จ.อางทอง 

พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 แถลงขาวการรวบเครือขายยา

นรกขณะกลับรถใตสะพาน ถนนหมายเลข 32 (สายเอเชีย) กม.65 

หมู 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อางทอง ทําการจับกุมผูตองหา 1 ราย 

ทราบช� อคือ นายนพปฎล หรือกอลฟ ภูมิทรัพย อายุ 24 ป พบ

ยาบาจํานวน 130 มัด ประมาณ 260,000 เม็ด พรอมรถยนตยี่หอ

ฮอนดา CR-V สีเทา หมายเลขทะเบียน กย 7361 ลพบุรี จํานวน 

1 คัน สืบเน� องจากเม� อวันที่ 4 พ.ค.2565 จนท.ตร.ชปส.ภ.1 ชุดที่ 

2 ไดจับกุมตัวนายกรกต หรือฮัม ลาใบยูโชะ และนายชูพงษ หรือ

นิว สุเดชะ พรอมของกลางยาบา 40,000 เม็ด และขยายผลทราบ

วายังมีเครือขายยาเสพติดรายสําคัญคือ นายนพปฎล หรือกอลฟ 

ภูมิทรัพย จึงเฝาสะกดรอยติดตามและสังเกตพฤติกรรม พบวานาย

นพปฎล หรือกอลฟ จะใชรถยนตยี่หอฮอนดา CR-V สีเทา หมายเลข

ทะเบียน กย 7361 ลพบุรี เปนยานพาหนะในการไปรับยาเสพติด

เพ� อนํามาสงมอบใหกับลูกคา โดยจะใชเสนทางถนนหมายเลข 32 

(สายเอเชีย) ในการเดินทาง และจะมากลับรถที่จุดกลับรถใตสะพาน 

ถนนหมายเลข 32 (สายเอเชีย) กม.65 หมู 8 ต.ไชยภูมิ เพ� อมุงหนา

เขาพื้นที่ จ.ลพบุรี เจาหนาที่จึงปดกั้นและตรวจคนรถ พบยาเสพติด

ให โทษประเภท 1 (เมตแอมเฟตามีน หรือยาบา) จํานวน 130 มัด 

ประมาณ 260,000 เม็ด อยูภายในหองโดยสาร.

เติบโต แตในภาวะที่มีปจจัยเสี่ยง ก็ยอมเลือกที่

จะเติบโตชา แตวาเปนการเติบโตที่มั่นคง โดย

มุงพัฒนา 3 ดาน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ 1.มุงสูความ 

เปนดิจิทัลเทคโนโลยี 2.สนับสนุนสงเสริม

อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา (EV) ตามแผนลดการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในป 2030 และ 

3.การสรางความเขมแข็งใหภาคสาธารณสุข

“ทั้ง 3 เร� องเปนเร� องสําคัญที่จะตอง

ใหการสนับสนุน ทั้งจากการออกมาตรการ

ภาษี การใหสินเช� อ ขณะเดียวกันก็ตองดูแล

ในเร� องของ Finance Sustainable หรือความ

ยั่งยืนดานการคลัง ไมใชจายออกเพียงอยาง

เดียว จําเปนตองมีรายได มีการปฏิรูปการจัด

เก็บรายได ซึ่งเปนแนวทางที่หลายประเทศ

ดําเนินการ” รมว.การคลังระบุ

นายดนุชา พิชยนันท เลขาธิการสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาว

ถึงการประคองเศรษฐกิจในชวง 2 ปที่ผาน

มา หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 วา รัฐบาลได

ออกมาตรการดานการเงินและการคลัง ผาน

โครงการ “เราไมทิ้งกัน” “คนละครึ่ง” เพ� อ

ชวยคาครองชีพและกระตุนการบริโภค รวม

ทั้งมาตรการเงินกูชวยเหลือรายยอย และ

มาตรการสาธารณสุขเพ� อรักษาชีวิตประชาชน 

รวมถึงมีการออกมาตรการกระตุนการบริโภค 

ผานโครงการ “เราเที่ยวดวยกัน” เพ� อชวยการ

ทองเที่ยว โครงการ “เราชนะ” และเติมเงินใน

โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยโครงการ

ดังกลาวตองใชเงินกูภายใต พ.ร.ก.เงินกูเพ� อ

ฟนฟูและเยียวยาเศรษฐกิจ

“สิ่งที่รัฐบาลทําคือ การประคับประคอง

เศรษฐกิจ การดูแลรักษาชีวิตประชาชน และ

มีการอัดเม็ดเงินลงทุน รักษาการจางงาน ซึ่ง

นโยบายที่ทําตองดูจังหวะ เวลา และตอง

ติดตามตลอด และสิ่งที่เกิดขึ้น การใช โครงการ

คนละครึ่ง โครงการเราชนะ ทําใหประชาชน

มีการปรับตัวหันมาใชเทคโนโลยีมากขึ้น และ

ชวงที่เดลตาระบาด สามารถดึงแรงงานนอก

ระบบเขาสูระบบมากขึ้น ประมาณ 20 ลานคน” 

นายดนุชาระบุ.

กทม.

ศูนยประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถาน

ที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษา

บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งกอนวันเลือกตั้งและ

หลังวันเลือกตั้งเปนที่เรียบรอยแลวเชนกัน

ปลัด กทม.กลาววา สําหรับแนวทางการ

นับคะแนนและการรายงานผลคะแนนในการ

เลือกตั้งหลังจากปดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. 

เจาหนาที่จะนับคะแนนพรอมกันทั้งในสวนของ

ผูสมัครผูวาฯ และ ส.ก. ที่หน�วยเลือกตั้ง แยก

กระดานคะแนนผูวาฯ กับ ส.ก. โดยไดกําชับ

ใหจัดเตรียมเจาหนาที่สําหรับการนับคะแนน

ที่มี โทนเสียงตางกัน หรืออาจใชผูนับคะแนน

เปนเพศหญิงและชาย เพ� อปองกันความสับสน 

ทั้งนี้ เม� อแตละหน�วยเลือกตั้งนับคะแนนแลว

เสร็จ ใหนําหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ 

พรอมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือก

ตั้งมาสงที่สํานักงานเขต โดยเจาหนาที่บันทึก

ขอมูลแตละเขตจะบันทึกขอมูลผลคะแนนของ

แตละหน�วยเลือกตั้งผานทางระบบประมวลผล

คะแนน ซึ่งจะถูกสงไปยังศูนยประมวลผลใหญ 

เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 

50 สํานักงานเขตที่หองบางกอก อาคารไอราวัต

พัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

“หลังจากปดหีบเลือกตั้งแลว คาดวา

แตละหน�วยเลือกตั้งน�าจะใชเวลาในการนับ

คะแนนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และจะทยอยสง

คะแนนเขามาไดตั้งแตเวลา 19.00 น.เปนตน

ไป” ปลัด กทม.ระบุ

นายสมชยั สรุกาญนกลุ ประธานกรรมการ

การเลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

กลาววา สําหรับผูพิการ ทุพพลภาพและผูสูง

อายุ ตามกฎหมายใหสามารถแสดงตนที่หน�วย

เลือกตั้งได โดยจะใหคณะกรรมการประจําหน�วย

เลือกตั้งพาลงคะแนน 

รายงานขาวจาก กกต.แจงวา สําหรับการ

เลือกตั้ง ส.ก.และผูวาฯ กทม. มี 50 เขต 6,817 

หน�วย มีประชากร 5,527,994 คน เปนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งผูวาฯ กทม. 4,402,941 คน สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 4,357,097 คน ขณะที่การเลือก

ตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

มี 4 เขต 146 หน�วย มีประชากร 116,451 คน 

เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 78,415 คน 

สมาชิกเมืองพัทยา 78,174 คน 

เม� อวันพฤหัสบดี การหาเสียงเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.และ ส.ก. ในชวงโคงสุดทายเปน

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นราธิวาส • เม� อเวลา 01.00 น. วัน

ที่ 19 พ.ค.65 พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญ

ทอง สว.กก.6 บก.ป. พรอมกําลัง

รวม 8 นาย ทําการสกัดกั้นกลุม

ขบวนการคามนุษยแอบลักลอบ

ขนยายกลุมบุคคลตางดาวสัญชาติ

เมียมมาจากพื้นที่  อ.บางกล่ํา 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพ� อลักลอบ

นําสงทางชองทางธรรมชาติใน

พื้นที่ อ.แวง จ.นราธิวาส เพ� อ

เดินทางเขาไปทํางานในประเทศ

มาเลเซีย สามารถจับกุมไดที่

บริเวณถนนหนาบานตันหยงมะลิ 

เยื้องกับสนามกอลฟคลับแอนด

รีสอรท ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 

โดยมีรถยนตกระบะ จํานวน 3 คัน 

ที่แลนตามกันมา มีรั้วกระบะหลังที่

ใชผาพลาสติกสีฟาคลุมมิดชิด เจา

หนาที่ชุดดักซุมไดออกมาพรอม

แสดงตัวใหรถยนตกระบะทั้ง 3 คัน

จอดเพ� อขอตรวจคน

จากการตรวจคนพบบุคคล

ตางดาวสัญชาติเมียมมาทั้งผูชาย

และผูหญิง อยูในกระบะหลังคัน

ละประมาณ 20-30 คน เจาหนาที่

จึงไดควบคุมตัวคนขับรถยนตและ

ผูนําพา จํานวน 5 คน และชาว

เมียนมา รวม 75 คน โดยแยก

เปนผูหญิง จํานวน 12 คน อยู

ในชวงอายุ 18-35 ป ไปทําการ

สอบสวนและเขียนบันทึกการจับกุม

ที่ สภ.สุไหงโก-ลก 

สอบสวนนายนุรดิง อาลี 

1 ใน 5 ผูนําพาบุคคลตางดาว 

ใหการวา ตนทําหนาที่ในการนํา

พาชาวเมียนมาจากพื้นที่ อ.บาง

กล่ํา จ.สงขลา โดยไดคาหัวคนละ 

1,000 บาท เพ� อไปสงตอที่ชอง

ทางขามธรรมชาติในพื้นที่ อ.แวง 

โดยชาวเมียนมามีความประสงค

ที่จะแอบขามแดนไปทํางานใน

ประเทศมาเลเซีย โดยไมมีสวน

รูเห็นหรือเปนนายหนานําบุคคล

ตางดาวแอบลักลอบเขาไปทํางาน

ในประเทศมาเลเซียโดยตรง เพียง

รับจางนําพาในการขนยายเทานั้น.

สกัดกลุมคามนุษย

รวบเมียนมาคารถ

เตรียมสงมาเลเซีย

กรุงเทพฯ • วันที่ 19 พ.ค.65 ที่

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) 

พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแยม ที่ปรึกษา

พิเศษสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ในฐานะประธานกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงกรณีนายอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ ประธานชมรม

ชวยเหลืออาชญากรรม รอง

เรียนใหดําเนินการตรวจสอบ

ตํารวจภูธรภาค 1 จํานวน 4 นาย 

ในคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทร

ธิดา พัชรวีระพงษ หรือแตงโม 

เน� องจากเห็นวาไมปฏิบัติตามขั้น

ตอนที่ถูกตอง เปนเจาพนักงาน

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบ ไมกระทําการ

รวบรวมพยานและหลักฐานทุก

ชนิดเทาที่สามารถที่จะกระทํา

ได ตลอดจนนําขอมูลเท็จหรือ

พยานหลักฐานอันเปนเท็จเขา

สูสํานวนการสอบสวน และไม

ทําคดีชันสูตรการตาย ไมตรวจ

สารเสพติดนายวิศาพัช มโนมัย

รัตน หรือแซน และไมอายัดเรือ

ของกลางตั้งแตแรก เม� อวันที่ 3 

พ.ค.ที่ผานมา

พล.ต.อ.มนตรีกลาววา 

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จ

จริงจะเชิญนายอัจฉริยะ และ 

พ.ต.อ.จาตุรนต อนุรักษบัณฑิต 

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี เขาให

ถอยคําในวันที่ 20 พ.ค.65  ซึ่ง

การสอบสวนจะดําเนินการตาม

ประเด็นที่นายอัจฉริยะรองเรียน 

โดยในสวนของนายอัจฉริยะจะ

สอบสวนในประเด็นที่ติดใจสงสัย 

รวมถึงพยานหลักฐานที่อางถึง 

สวน พ.ต.อ.จาตุรนตจะสอบสวน

ตามความรับผิดชอบในคดี 

สวน พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร ผบช.ภาค 1 และ 

พล.ต.ต.วสันต เตชะอัครเกษม 

ผบก.สส.ภ.1, พล.ต.ต.ไพศาล 

วงศวัชรมงคล ผบก.จ.นนทบุรี 

ไดทําหนังสือแจงเขามาใหขอมูล

แลว โดยใชเวลาในการสอบสวน 

30 วัน กอนจะสรุปผลการตรวจ

สอบวามีความผิดตามขอรองเรียน

หรือไมมีความผิด พรอมกับเสนอ

บทลงโทษให พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร. พิจารณาสั่ง

การ ทั้งนี้หากตรวจสอบพบพยาน

หลักฐานใหม ก็สามารถเสนอ

อัยการนําเขาประกอบสํานวน

ได ไมถือเปนความบกพรองของ

พนักงานสอบสวนที่ตรวจไมพบ

ตั้งแตตน สําหรับในชั้นนี้เปนแค

การตรวจสอบขอเท็จจริง ไมใช

การตั้งกรรมการสอบวินัยราย

แรงกับตํารวจทั้ง 4 นาย.

ขีดเสน30วันสอบบิ๊กตร.ภ.1ทําคดีแตงโม

เชียงใหม • ตํารวจภูธรภาค 5 

และชุดสืบสวน ภ.จว.เชียงใหม 

บุกเขาจับกุมแกงคอลเซ็นเตอร

ชาวจีนคารีสอรตกลางเมืองฝาง 

หลังหลอกลวงคนไทยและตาง

ชาติลงทุนออนไลน ไดเงินแลว

เชิดหนี

วันที่ 19 พ.ค.65 พล.ต.อ.

วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.

ในฐานะผูอํานวยการศูนยปราบ

ปรามคนรายขามชาติและเขา

เมืองโดยผิดกฎหมาย พรอม

ดวยตํารวจภูธรภาค 5 และชุด

สืบสวน ภ.จว.เชียงใหม รวม

แถลงขาวการเขาจับกุมแกงคอล

เซ็นเตอรชาวจีน (HYBRID SCAM) 

24 คน ในรีสอรตหรูแหงหนึ่ง พื้นที่ 

สภ.ฝาง จ.เชียงใหม พรอมดวย

ของกลางจํานวน 6 รายการ คือ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊ก 

10 เคร� อง 2.หนาจอคอมพิวเตอร 

20 เครื่อง 3.ซีพียูคอมพิวเตอร์ 

10 เคร� อง 4.โทรศัพทมือถือ-ซิม 

การดพรอมใชงาน 244 เคร� อง 

5.ซิมการดโทรศัพทมือถือ 6 อัน 

6.แฟลชไดรฟ 2 อัน

การจับกุมมีขึ้นหลังชุดสืบ 

สวน ภ.จว.เชียงใหมไดสืบสวนหา

ขาว จนพบพฤติการณคนไทยและ

บุกจับแกงคอลเซ็นเตอรชาวจีน

คนตางชาติรวมตัวเชาที่พัก แตมี

พฤติกรรมที่เปนพิรุธผิดปกติ จาก

นั้นจึงไดนําหมายคนศาลจังหวัด

ฝางนําทีมชุดปฏิบัติการเขาตรวจ

คนภายในรีสอรตแหงหนึ่งในพื้นที่ 

ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม พบผู

ตองหา 24 คน เปนคนสัญชาติจีน 

20 คน คนไทยในพื้นที่ 4 คน กําลัง

ทํางานผานเคร� องคอมพิวเตอร

และโทรศัพทมือถือ โดยพบวามี

การสรางบัญชีผู ใชปลอมในแอป

พลิเคชันหาคูตางๆ และแอปพลิเค

ชันไลน เปนช� อที่สมมติขึ้นมาเอง 

และใชภาพโปรไฟลหญิงสาวสวย

ที่หามาจากชองทางออนไลน เพ� อ

สนทนาหลอกลวงเหย� อทั้งคนไทย

และตางชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุน 

ดวยการหวานลอมหลอกใหเหย� อ

ตกหลุมรักหรือไววางใจ 

จากนั้นจะวางกลอุบายให

เหย� อรวมลงทุน โดยใหเปดบัญชี

ในแอปพลิเคชัน metatrader เพ� อ

เขาสูกระบวนการหลอกเอาเงิน

มาลงทุน โดยมีทีมที่สรางขอมูล

บนแพลตฟอรมที่สรางปลอมขึ้น

มา หลอกใหผูเสียหายหลงเช� อวา

มีการเทรดเงินไดจริง เม� อเหย� อ

หลงโอนเงินลงทุนก็ตัดขาดการ

ติดตอ สูญเสียเงินฟรี

สอบสวนผูตองหารับสาร 

ภาพวา พวกตนไดคาตอบแทน

จากการทํางานดังกลาวจํานวน 

25,000-35,000 บาทตอเดือน 

และไดมีการเชาเหมาพักอาศัยในรี

สอรตที่เกิดเหตุ โดยจะมารวมตัว

กันทํางานที่อาคารออฟฟศดานหลัง

ที่พัก ตั้งแตเวลา 09.00-21.00 น. ใน

วันจันทร-ศุกร และเวลา 12.00-

17.00 น. ในวันเสาร-อาทิตย

เบื้องตนเจาหนาที่ ไดแจง

ขอกลาวหาวา “สมคบกันตั้งแต 

5 คนขึ้นไปเปนซองโจร เพ� อรวม

กันฉอโกงประชาชนโดยแสดง

ตนเปนบุคคลอ� น, รวมกันนําเขา

สูระบบคอมพิวเตอร โดยทุจริต

หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิว 

เตอรที่บิดเบือนหรือปลอมไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูล

คอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดย

ประการที่น�าจะเกิดความเสียหาย

แกประชาชน” และแจงขอหา

เพิ่มเติมในสวนผูตองหาชาวจีน

วา “เปนคนตางดาวอยู ในราช

อาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

หรือการอนุญาตสิ้นสุด”.

ไปอยางเขมขน โดยนายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

ผูสมัครผูวาฯ กทม. หมายเลข 4 จากพรรค

ประชาธิปตย กลาววา เช� อมั่นในประชาชน 

เพราะตนและผูสมัครส.ก. 50 คน 50 เขต มี

ความชัดเจนตั้งแตวันแรกในการประกาศวิสัย

ทัศนรวมกันทํางานเพ� อเปลี่ยน กทม.  

น.ต.ศิธา ทิวารี สมัครผูวาฯ กทม.พรรค

ไทยสรางไทย กลาวในรายการผูวา HardTalk 

จอมขวัญถามเจาะผูวาฯ กทม.65 ในชวง

สุดทาย ถึงการทําหนาที่ผูวาฯ กทม. และการ

ทํางานการเมืองในอนาคตวา ไมเห็นดวยกับ

ยุทธศาสตรแลนดสไลด ที่ตองการใหพรรค

อื่นๆ โดยเฉพาะในฝ่ายประชาธิปไตย เปิด

ทางใหชนะเด็ดขาดเพียงพรรคเดียว ตนและ

คณะพรรคไทยสรางไทยเห็นวา ประชาชน

ไมไดประโยชนจากวิธีการดังกลาว และไม

จริงใจตรงไปตรงมากับผูมีสิทธิเลือกตั้ง และ

พรอมทํางานกับทุกพรรค รวมถึง ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ หากนําเสนอบุคคลอ� นเปนแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่ไมใช 3 ป. 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครผูวาฯ 

กทม. ในนามอิสระ โพสตเฟซบุกสวนตัววา 

รวมคําตอบสําคัญของ ชัชชาติ ในเวที ผูวา 

HardTalk จอมขวัญถามเจาะผูวาฯ กทม.65 

วา ถาไดรับเลือกจะชนกับระบบขาราชการ

แน�นอนที่เขามีเครือขาย มีผูรับเหมารายใหญ

ที่จองพื้นที่อยูใน กทม. เราตองไปดวยความ

โปรงใสวา หลักการมันคืออะไร อะไรคือ

ประโยชนของประชาชน 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ โพสตเฟซ 

บุกสวนตัววา อยากจะเชิญชวนประชาชน  

พรอมใจกันไปเลือกตั้ง และชวยกันลงคะแนน

เสียงใหนายสกลธี ภัททิยกุล ผูสมัครหมายเลข 

3 เพราะมีคุณสมบัติที่เพียบพรอม 

นายจตุพร พรหมพันธุ ประธาน นปช. 

กลาววา แมครั้งนี้นายชัชชาติคะแนนโพลจะนํา 

ซึ่งคนนําตองเอาบทเรียนวาจะตองทําอยางไรไม

ใหแพ ที่ผานมาคนคะแนนนํามักจะไมคอยชนะ.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

บิ๊กตู่ โอด

คณะรัฐมนตรีทุกคนได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

รัฐบาลได้ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ที่เป็นกรอบเป้าหมาย และแนวทาง

การพัฒนาประเทศ ให้กับหน่วยงานของ

รัฐทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตาม โดยจะมีการ

วัดผลและทบทวนแผนอย่างสม่ำาเสมอ ตาม

สถานการณ์และความจำาเป็นของประเทศ” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

นายกฯ กล่าวว่า การเกิดวิกฤตโรค

ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็นวิกฤต

โลกที่เราไม่ได้ก่อ และเป็นมหาวิกฤตครั้งที่

ใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 แต่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการถดถอย

ทางเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลก รวมถึง

ประเทศไทย เราถูกประเมินว่าจะได้รับผล 

กระทบมากท่ีสุด ในระดับต้นๆ ของโลก เพราะ

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 

20 ของ GDP การระบาดของโควิด-19 ทำาให้

ทั่วโลกหยุดเดินทาง และเครื่องจักรการท่อง

เที่ยวไม่สามารถสนับสนุนการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทยได้เหมือนก่อน 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้

ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยยังได้รับผลกระทบ

ของวิกฤตจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน ซึ่งเป็นการเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤต 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 โดยโลกแบ่งเป็นสองขั้ว ทรัพยากร

ที่ เคยสมดุลต้องขาดแคลน มีผลให้ราคา

สินค้า ราคาพลังงาน และค่าครองชีพปรับตัว

สูงขึ้น สร้างความหวาดกลัวว่าสงครามจะยืด

เยื้อ สิ่งสำาคัญที่สุดในวันนี้คือ การแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น วิกฤต

พลังงาน สินค้าขาดแคลน ความยากจน เพื่อ

ให้ประชาชนอยู่รอดอย่างพอเพียง รัฐบาลจึง

ได้เข้ามาดูแลประชาชนเพื่อลดภาระค่าครอง

ชีพด้วยมาตรการต่างๆ 

“ที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยจะเจอกับ

เรื่องวิกฤตซ้อนวิกฤต ไม่ว่าจะจากโรคโค

วิด-19 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน รวมถึงเกิดความแตกแยกทางความ

คิดมากมายแค่ไหนก็ตาม รัฐบาลของผมก็ยัง

เดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภาย

หลังจากที่สถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลายลง 

ประเทศไทยเองต้องมีการลงทุน และเตรียม

ความพร้อมที่จะเติบโตด้วยการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจใหม่” นายกฯ กล่าว 

บิ๊กตู่ขอ ปชช.มั่นใจรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน

ที่ช่วยกัน รัฐบาลเข้าใจในความขุ่นเคือง ไม่

พอใจของประชาชนกับวิกฤตที่ยืดเยื้อติดต่อ

กันกว่า 2 ปี และมีวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นอีก 

รัฐบาลมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

นำาความสุขกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยโดยเร็ว 

แต่วิกฤตเหล่านี้เป็นวิกฤตโลก เป็นเรื่องที่

เราไม่ได้ก่อ หรือจะทำาให้จบด้วยตัวเราเอง

ได้ สิ่งที่รัฐบาลสามารถให้ความมั่นใจกับพี่

น้องประชาชนได้ คือประเทศไทยในวันนี้

ยังมีเสถียรภาพทางการเงินและการคลังที่

ดี พร้อมรับมือกับวิกฤตที่ยืดเยื้อได้ มีความ

พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในอนาคตได้ และมีอุตสาหกรรมสำาหรับ

รองรับคนรุ่นใหม่ ในด้านต่างๆ รวมทั้งมี

โครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อกับประเทศใน

อาเซียนทุกด้าน

“ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น บางครั้งใน

ยามวิกฤต ไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้า 

อาจจะทำางานไม่ทันใจ ก็ขอให้เข้าใจ เห็น

ความจริงใจ ทุกคนมุ่งมั่นแก้ปัญหา ตั้งใจ

ทำางาน ขอเพียงให้อดทน ร่วมมือร่วมใจกัน 

ไม่ใช่เวลาแห่งความขัดแย้งหรือบ่อนทำาลาย

ชาติบ้านเมือง เพราะนี่คือ ประเทศไทยของ

เรา แผ่นดินนี้ยังมีสิ่งที่งดงามและอนาคต

ที่ดีๆ รอพวกเราและลูกหลานอยู่ และเรา

ก็มีสถาบันที่สำาคัญ ชาติศาสนา พระมหา

กษัตริย์ ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวคนไทยไว้ด้วยกัน 

สิ่งที่เราต้องการวันนี้คือต้องการความร่วม

มือ ความมุ่งมั่นและความเข้าใจเผื่อแผ่แบ่ง

ปันซึ่งกันและกัน รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และ

ไม่เคยท้อแท้ พยายามจะทำาทุกอย่างให้ดี

ที่สุด เพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปาฐกถาดัง

กล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นการสรุปผล

การดำาเนินงานของรัฐบาลทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้รวม 29 

หน้า

ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน 

นปช. กล่าวถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หรืออุ๊งอิ๊ง บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านว่า 

เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระ เป็นสิทธิเสรีภาพ

ของคนเสื้อแดงจะตัดสินใจกันอย่างไร แต่

ให้ยึดหลักความเป็นประชาธิปไตย ขณะนี้

ตนเป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ติดคุก 

ออกคุกมาแล้ว 5 ครั้ง คดียาวเป็นหาง

ว่าว ต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่ในสนามของ

ประชาชน ส่วนสนามการเมืองยังไม่ได้คิด แต่

ก็ไม่ได้ปิดประตูตาย 

ถามถึงกรณี น.ส.แพทองธารจะเป็น                                                              

แคนดิเดตนายกฯ นายจตุพรกล่าวว่า รัฐ 

ธรรมนูญระบุว่า บุคคลสัญชาติไทย อายุ 35 

ขึ้นไป สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ คุณอุ๊ง 

อิ๊งก็มีสิทธิเป็นนายกฯ ได้เหมือนคนอื่น ไม่ได้

วิตกกังวลอะไร เป็นสิทธิที่จะแข่งขันในสนาม

การเมือง 

“บทเรียนมีไว้ ให้แก้ พูดเสมอว่าทุก

ฝ่ายมีสิ่งที่ถูกและผิด ไม่มีฝ่ายใดถูกเสมอ 

เมื่อมีบทเรียนแล้วก็ต้องดูสาเหตุที่จะทำาให้

ไปสู่เหตุการณ์นั้น อย่าไปเปิดประตูให้กับการ

รัฐประหาร ทุกเหตุการณ์ย่อมมีบทเรียน อย่า

ไปติดกับดักติดบ่วง เชื่อว่าประวัติศาสตร์จะ

อธิบายได้ดีว่าต้องดำาเนินการอย่างไร เชื่อ

ว่าธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ทำาอย่างนั้นอีก 

ประวัติศาสตร์จะอธิบายได้ดีว่าต้องป้องกัน

อย่างไร ไม่ควรย้ำารอยนั้นอีก แต่ละบทเรียน

มีไว้ ให้แก้ไข ไม่ใช่ทำาผิดพลาดซ้ำาอีก” นาย

จตุพรกล่าว 

กม.ลูกคาดใช้ต้น ต.ค.

ที่ รัฐสภา นายไพบูลย์  นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. กล่าวถึงขั้น

ตอนหลังจากแปรญัตติว่า หลังจาก กมธ.มี

มติรับรองเรียบร้อยก็จะนำาเสนอต่อนายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งคาดว่าคงจะ

บรรจุเข้าวาระวันที่ 9 มิ.ย. ซึ่งการพิจารณา

วาระ 2 ของกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนั้น คงจะ

ไม่มีปัญหาอะไร เชื่อว่าจะเป็นไปตาม กมธ.

เสนอ และทุกอย่างคงจะจบในวันที่ 10 มิ.ย. 

ในวาระ 3 เมื่อเสร็จแล้วก็ส่งให้เฉพาะคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ส่งศาล

รัฐธรรมนูญ โดย กกต.จะพิจารณาไม่เกิน 15 

วัน และส่งกลับมาถ้าไม่มีประเด็นใดๆ ส่งให้

ศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะส่งให้นายกฯ จากนั้น

ประมาณ 20 วัน นายกฯ ก็จะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวาย จากนั้นอีกไม่เกิน 90 วัน ประมาณ

ปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม 

กฎหมายก็คงจะมีการประกาศใช้

“เชื่อว่าเสียงข้างมากในรัฐสภาจะเห็น

ชอบกับที่ กมธ.แก้ไข ส่วนกระแสโหวตคว่ำา

ร่างกฎหมายลูกจะเป็นไปได้หรือไม่นั้น เป็น

แค่คนพูดถึงเท่านั้น แต่ไม่มีความเป็นไปได้ใน

สถานการณ์หรือบริบทใดๆ ทั้งสิ้นในการคว่ำา

ร่าง สำาหรับผมถือว่าไม่มีความเป็นไปได้เลย” 

นายไพบูลย์กล่าว

ถามถึงประเด็นการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ จะมีการพลิกกลับในรัฐสภาไปใช้สูตร

หาร 500 หรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า ไม่มี 

เชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากจะเห็นด้วย

กับท่ี กมธ.เสนอ ซ่ึงเรื่องน้ีคือมาตรา 23 ของ

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ส.ส. ซ่ึงเป็นการแก้ไขมาตรา 128 แต่ 

กมธ.ไม่ได้แก้ไข โดยคงตามร่างท่ี กกต.เป็นผู้

ยกร่างส่งให้ ครม. ดังน้ันเมื่อ กมธ.เสียงข้าง

มาก 32 ต่อ 11 เสียง มีมติให้คงตามร่างเดิม ก็

เชื่อว่าท่ีประชุมรัฐสภาก็จะคงตามร่างเดิม ไม่มี

การแก้ไข เพราะถ้าท่ีประชุมรัฐสภาลงมติหาร

ด้วย 100 ตามท่ี กกต.เสนอมา ซ่ึงเป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 91 กกต.ก็คงจะไม่มีเหตุ

ขัดข้อง แต่ถ้าลงมติหาร 500 กกต.คงจะท้วงไป

ว่าขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

ซักว่าในชั้น กมธ. ตัวแทนฝั่ง ส.ว.ส่วน

ใหญ่ลงมติหารด้วย 500 เมื่อกลับไปในรัฐสภา 

ส.ว.จะสนับสนุนหารด้วย 500 ทั้งหมดหรือไม่ 

นายไพบูลย์กล่าวว่า กมธ.ฝั่งส.ว.มี 14 คน ลง

มติเห็นด้วยกับหาร 500 จำานวน 9 คน เห็น

ด้วยกับหาร 100 จำานวน 2 คน งดออกเสียง 

1 คน ไม่อยู่ในห้องประชุม 2 คน ดังนั้นเสียง 

ส.ว.ไม่ได้เป็นเอกภาพ อีกทั้ง ส.ว.ในรัฐสภาก็

ถือเป็นเสียง 1 ใน 3 แต่เสียงที่เห็นชอบนั้น

ส่วนใหญ่มาจาก ส.ส.ประมาณ 90% ซ่ึง ส.ส.มี

ตั้ง 476 คน จึงไม่มีปัญหาในเรื่องการลงมติ 

ทั้งหมดคงจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ส่วน

ผู้ที่มีความเห็นเป็นอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็ไป

พูดคุยกันในรัฐสภา” นายไพบูลย์ระบุ

ถามว่า ดูจากสัญญาณแล้วกฎหมาย

ลูกจะราบรื่นไม่มีสะดุด ก่อนที่รัฐบาลจะมี

อุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่ นายไพบูลย์

กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีอุบัติเหตุทางการเมือง 

อยู่ครบวาระแน่ และกฎหมายลูกก็ไม่มี

ปัญหาใดๆ ในการพิจารณาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยทุกประการ ส่วนตัวคิดว่าถ้าลงมติ

หาร 100 แล้วคงไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญ 

เพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จึง

ไม่มีประเด็นที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญ. 

ท้าผู้ว่าฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อม

ด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

และคณะ ลงพื้นที่วงเวียนบางเขนเพื่อตรวจ

จุดระบายน้ำาชั่วคราว  โดย พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า ปัญหาวันนี้ ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่

ปริมาณฝนตกมากกว่าประสิทธิภาพในการ

ระบายน้ำา ซึ่ง กทม.ก็ทำาได้ ในส่วนของตัว

เอง และที่เหลือรัฐบาลก็เติมให้ ที่ลงมาวัน

นี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจ ถึงเวลาบางทีมันก็

ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ไม่มีใครอยากให้

เกิด แต่ปกติฝนตกที่ 50-60 มิลลิเมตรก็พอ

จะระบายทัน แต่เมื่อตก 100 มิลลิเมตรก็

ระบายไม่ทัน

ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์หันไปถามเจ้า

หน้าที่ว่า ขณะนี้เตรียมการอะไรอยู่บ้าง เจ้า

หน้าที่ตอบกลับว่า ตอนนี้กำาลังเตรียมเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. จากนั้นนายกฯ จึงกล่าวว่า ไม่ใช่

เรื่องเลือกตั้ง ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

อีกว่า สำาหรับผู้ว่าฯ ที่จะมาใหม่ ตนก็ไม่รู้ว่า

ทำาได้อย่างที่คุยหรือไม่ ในส่วนของ กทม. แม้

มีงบประมาณของตัวเองทั้งหมดรัฐบาลก็ต้อง

ดูให้ แต่หากคิดว่าทำาได้เองตนก็จะไม่เกี่ยว 

อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้สถานีสูบน้ำาทั้งหมด

จะต้องใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องสูบทุก

สถานีต้องทำางานได้ อย่าให้ไฟดับแล้วสูบไม่

ได้ ต้องไม่มีเด็ดขาด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวย้ำาว่า เรื่องเลือก

ตั้งตนไม่เกี่ยว มีเพียงสิทธิเดียวเท่านั้น เลือก

ตั้งไม่ต้องมาพูด วันนี้ตนมาในฐานะนายก

รัฐมนตรี โดยได้ให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาด้วย 

มาร่วมดูแลมาช่วยตรงนี้ รวมถึง ปภ. ซึ่งมี

เครื่องไม้เครื่องมือที่ดี เพราะถ้าไม่ร่วมมือกัน

ก็ไปไม่ได้ และจะต้องเตรียมแผนรองรับใน

อนาคตไว้ด้วย ซึ่งมีหลายวิธีการในการแก้ไข

ปัญหาและจะต้องลดความเสียหายและความ

เดือดร้อนให้ได้มากที่สุด 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์

ว่า ในเรื่องของงบประมาณ ทาง กทม.ก็มีงบ

ในส่วนของตัวเอง แต่คงไม่เพียงพอ รัฐบาล

ก็สนับสนุนงบให้มาตลอดเหมือนกับท้องถิ่น

ทั่วไป อย่างไรก็ต้องพึ่งรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะ

ลำาพังเฉพาะงบ กทม.คงไม่เพียงพอต่อการ

บริหาร รัฐบาลก็ต้องไปดูแล ทั้งหมดรัฐบาล

ช่วยทุกเรื่อง มหาดไทยก็ให้การสนับสนุน

เครื่องไม้เครื่องมือ รัฐบาลสนับสนุนงบให้ 

กทม.มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่งบ 

กทม.มีประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลก็

สนับสนุนงบประมาณให้ทุกปี แต่วงเงินจำากัด

เพราะรัฐสภาจะต้องอนุมัติ

เมื่อถามว่า จะฝากอะไรไปยังว่าท่ีผู้ว่าฯ 

กทม.ใหม่ท่ีจะเข้ามาหรือไม่ นายกฯ กล่าว

ว่า ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหามีเยอะ ดังน้ันทำา

อย่างไรจะช่วยลดปัญหา ส่ิงสำาคัญทุกคนจะ

ต้องร่วมมือกับรัฐในการแก้ปัญหา เพราะบางที

มันเดือดร้อน เวลาจะทำาอะไรสักอย่างจะเดือด

ร้อนคน ไม่ว่าจะขุดลอก ขุดท่อทำาใหม่ มันติด

คนหมด ฉะน้ันถ้าย่ิงทะเลาะกันก็ย่ิงไปไม่ได้

ใหญ่ การจะทำาเส้นระบายน้ำาใหม่หรือท่อขนาด

ใหญ่แบบฝร่ังมันทำาไม่ได้ เพราะเป็นบ้านเรือน

คนไปหมดแล้ว ไม่เช่นน้ันต้องร้ือใหม่ท้ังหมด 

แต่วันหน้าอาจจะทำาได้

เมื่อถามถึงแนวคิดการขยายเมือง

แก้ไขปัญหาความแออัดในกรุงเทพฯ นายกฯ 

กล่าวว่า ตอนนี้ ได้เริ่มขยายไปแล้ว ไปบางนา 

พุทธมณฑล เยอะแยะ แต่ศูนย์เศรษฐกิจส่วน

ใหญ่จะอยู่ตรงนี้ เพราะคนมีรายได้น้อย คน

ค้าขายจะมาอยู่ตรงนี้ และเป็นชุมชน ซึ่งใน 

กทม.มีทั้งหมดกว่า 1,800 ชุมชน เข้ามาอยู่ใน

พื้นที่บางทีก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เราก็เห็นใจมัน

ก็จะทำาอะไรลำาบากหน่อย

“นายกฯ ไม่ใช่คนที่ไม่เห็นใจคนอื่นเมื่อ

ไหร่ ต้องเข้าใจ ฉะน้ันการท่ีจะเป็นผู้ว่าฯ กทม.

หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ ทำาให้ ได้ก็แล้วกัน 

แล้วให้เข้าใจด้วยว่างบประมาณมาจากไหน 

วันนี้รัฐบาลสนับสนุนงบให้ กทม.กว่า 2 หมื่น

ล้านบาท ใครจะทำาโน่นทำานี่ต้องถามว่าเอา

งบมาจากไหน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า ควรจะเลิกแบ่งแยกการ

ทำางานกันได้แล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ถ้าสื่อไม่ยุ ก็เลิกไปนานแล้ว หมด

เวลาความขัดแย้ง หมดเวลาการแบ่งแยก 

หมดเวลาความล้มเหลว เลิกเสียทีเถอะ ต้อง

ทำาให้ได้

ด้านนายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำานวย

การสำานักการระบายน้ำา กทม. กล่าวว่า สำานัก

การระบายน้ำาได้ตรวจสอบปัญหาน้ำาท่วมขัง

ในซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 พบว่าเกิดจาก

ฝนตกหนักในพื้นที่ประมาณ 107.5 มิลลิเมตร 

ประกอบกับลักษณะทางกายภาพบริเวณ

ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำา มีสาธารณูปโภค

ใต้ดินจำานวนมาก ทำาให้ ไม่สามารถขุดวาง

ท่อระบายน้ำาใหม่ได้ รวมถึงท่อระบายน้ำามี

ขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำาเข้า

ระบบระบายน้ำาถนนลาดพร้าว ไปลงคลอง

ลาดพร้าวได้ทัน อีกทั้งน้ำาในคลองลาดพร้าวมี

ระดับสูง จึงเกิดปัญหาน้ำาท่วม 

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 6 กล่าวว่า  ดู

ประกาศเตือนจากกรมอุตุฯ ว่าฝนจะตกหนัก

อีก ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.ไปจนถึงวันที่ 23 พ.ค. 

จึงมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาว กทม.

เป็นอย่างมาก เราอยากเข้าไปแก้ปัญหาด้วย

ตัวเอง แต่ขณะนี้สถานะเป็นเพียงผู้สมัครผู้

ว่าฯ จึงไม่สามารถลงไปแก้ปัญหาให้พี่น้อง

ประชาชนได้ ถึงแม้ว่าจุดเสี่ยงน้ำาท่วมที่แก้ไข

ไปแล้วตอนนี้มีทั้งหมด 15 จุด ซึ่งแทบไม่มี

ปัญหาน้ำาท่วมจากฝนที่ถล่มเมื่อวันก่อนนี้ แต่

เหลืออีก 9 จุดที่ต้องเฝ้าระวัง และยังคงเป็น

ปัญหาอยู่ ถ้าได้กลับมาเป็นผู้ว่าฯ อีก จะผลัก

ดันจุดทำาที่เหลือให้ได้.


