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1มิ.ย.เปด‘ผับ-บาร’
อิสรภาพแหงความคิด

วันเสารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แรม 6 ค่ํา เดือน 6 ปขาล

ปที่ 26 ฉบับที่ 9320

ราคา 15 บาท

ศบค.ชีล้ งอางตองใสแมสก
ตออายุพรก.ฉุกเฉิน2เดือน

คารมอ็ บไรผล
คุกทานตะวัน
ฝากขังรอบ8!

ไทยโพสต • “ศบค.” สั่งยกเลิกกักตัวผูเสี่ยง
สูง เปลี่ยนมาสังเกตอาการแทน คนไทยเขา
ปท.ไมตองลงไทยแลนดพาส ไฟเขียวเปด
“ผับ-บาร-คาราโอเกะ-อาบอบนวด” พื้นที่
สีเขียว-สีฟา กําชับนักเที่ยวใสหนากากลง
อาง เริ่ม 1 มิ.ย. พรอมตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก
2 เดือน “บิ๊กตู” ย้ําเม�อผอนคลายใหแลว
ผูประกอบการ-นักเที่ยวตองยึดมาตรการ
สธ.เครงครัด “ดอน” ตรวจพบติดเชือ้ โควิด
สอวุนเพิ่งรวมวงนายกฯ รับแขกตางประ
เทศ “อนุทิน” ชี้สัญญาณดีขยับใกล โรคประ
จําถิ่น
ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 20 พ.ค.
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานการณการแพร

รัชดาฯ • ศาลอาญาอนุญาตฝากขัง “ทาน
ตะวัน” ตออีก 7 วัน หลังอัยการย�นฝากขัง
ครั้งที่ 8 อางเหตุตํารวจเพิ่งสงสํานวน นัด
ไตสวนประกันตัว 26 พ.ค.นี้ ขณะที่ม็อบ 3
นิ้วไปตะโกนหนาศาลปลอยเพ�อนเรา
เม�อวันศุกร เวลา 15.00 น. ที่ศาล
อาญา ถ.รัชดาภิเษก ผูชุมนุมกลุมคณะ
ราษฎรยกเลิก 112 (ครย.) จัดกิจกรรมสง
เสียงถึงศาล สงสารถึงเพ�อน เรียกรองให
ปลอยนักโทษการเมืองประมาณ 100 คน
ที่เดินทางดวยรถยนตและรถจักรยานยนต
(คารม็อบ) มาถึงบริเวณหนาศาลอาญาก็
ไดปราศรัยผานเคร�องขยายเสียงเรียกรอง
ใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดีหมิ่น
สถาบันฯ มาตรา 112 ซึง่ ตัวแทนคณะราษฎร
ไดอานจดหมายถึงศาล โปรดจงคุมครอง
สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
มีรายละเอียดเนื้อหาสรุปวา การไม
ใหประกันตัวโดยอางเหตุหลบหนี ไมสอด
คลองกับขอเท็จจริง และศาลมีชองทางอ�น
ที่จะใชทดแทนการคุมขังได ยกตัวอยางเชน
ในคดีของเอกชัย หงสกังวาน และสมบัติ
ทองยอย พบวาทั้งสองคนไมมีประวัติการ
หลบหนี แมจะไดรบั สิทธิในการประกันตัว

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19 ) หรือ ศบค. ครั้งที่ 8/2565 เพ�อ
ติดตามสถานการณ โควิด-19 และปรับมาตร
การตางๆ
นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
แถลงผลการประชุมวา สถานการณการแพร
ระบาดโควิดในประเทศไทย พบผูต ดิ เชือ้ ราย
ใหม 6,463 ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ
6,439 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ
บริการ 6,429 ราย คนหาเชิงรุก 10 ราย
เรือนจํา 23 ราย เดินทางมาจากตางประ
เทศ 1 ราย หายปวยเพิ่ม 7,091 ราย อยู
ระหวางรักษา 58,910 ราย อาการหนัก
1,037 ราย ใสทอชวยหายใจ 510 ราย เสีย
ชีวิตเพิ่ม 41 ราย เปนชาย 23 ราย
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คนละครึง่ เฟส5ไมทว่ั ถึง
‘คลัง’แยมใหเฉพาะกลุม
ปทุมวัน • “บิก๊ ตู” ผวาดรามา งดไปเซอร
ไพรสงานเสวนาถามมา-ตอบไปฯ สุพัฒน
พงษเผย “คนละครึ่งเฟส 5” ไมไดทุกคน
เลือกเฉพาะกลุม “อาคม” แยมอาจถึงเวลา
เฟดเอาต เพราะเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้อง!
เม�อวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม เวที
เสวนา “Better Thailand Open Dialogue
ถามมา-ตอบไป เพ�อประเทศไทยทีด่ กี วาเดิม”
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 หาง
สรรพสินคาสยามพารากอน วันที่สอง พบ
วาประชาชนสนใจเขารวมงานและชมไลฟ
สดกวาวันแรก แตในชวงบายก็ยังเงียบเหงา
มีที่นั่งเหลือเกือบครึ่งหอง
ขณะเดียวกันก็มีการวิพากษวิจารณ
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ตั้ง ตร.ยึดอาวุโส 50%

หนา...

www.thaipost.net
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การเมืองเร�องนากลัว

การใชงบประมาณ 30 ลานบาทในการจัด
งานดังกลาว ซึง่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวง
กลาโหม ถึงกับสะบัดหนาหนีกอนเดินออก
จากวงใหสัมภาษณพรอมกับเดินสายศีรษะ
เม�อเจอคําถามดังกลาว
ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก
ประจําสํานักนายกฯ ชี้แจงวา เวทีเสวนา
นี้ ไมได ใชงบประมาณจากภาครัฐในการจัด
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท
ในเครือของกลุม ปตท.และภาคเอกชนทีส่ น
ใจสนับสนุนเพิ่มเติมในการนําเสนอผลงาน
ของรัฐบาล และส�อสารถึงโอกาส
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ตัวเต็งผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตางจัดปราศรัยใหญ ในพื้นที่ตางๆ ใน กทม. เพราะเปนชวงโคงสุดทายของการหา
เสียงกอนการเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2565
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หนา...
ศรีลังกา:
‘หายนะของประเทศ
รออยูขางหนา’

กาแฟดำ
หนา...

14

ตัวเต็งทิง้ ไพเรียกคะแนน
กรุงเทพฯ • โคงสุดทายเลือกตั้งผูวาฯ
กทม.ระอุ ตัวเต็งพรอมใจจัดปราศรัยใหญ
ชูสโลแกนทิ้งไพใบสุดทายหวังเรียกคะแนน
ชาวกรุงเทพฯ “ประยุทธ” ไปหยอนบัตรแน�
แมตองเฝาระวังโควิด สวน “บิ๊กปอม” ลุน
ฟนผาตา “วิษณุ” แยมรัฐบาลเตรียมออก
กฎหมายเขาช�อถอดถอน “ผูว า ฯ กทม.-ส.ก.”
เม�อวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม ถือ
เปนชวงโคงสุดทายในการหาเสียงเลือกตั้ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะ
ลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 22 พ.ค.

หนา...

2565 เวลา 08.00-17.00 น. ทําใหบรรดา
ตัวเต็งผูสมัครมีการปราศรัยใหญ รวมทั้ง
การทิ้งไพใบสุดทายเพ�อคะแนนเสียง
โดยตัวเต็งๆ ผูวาฯ กทม.ไดจัดเวที
ปราศรัยและงัดกลยุทธตางๆ เริ่มตั้งแตนาย
วิโรจน ลักขณาอดิศร พรรคกาวไกล ผู
สมัครหมายเลข 1 ไดจัดปราศรัยใหญที่มิว
เซียมสยาม (MRT สนามไชย) พรอมชูประ
เด็น 22 พฤษภา ออกไปกาเพ�อเปลี่ยนเกม
ขอโอกาสสรางเมืองของคนที่เทากัน
หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู
สมัครอิสระ จัดปราศรัยใหญที่วงเวียนใหญ

โดยเจาตัวได โพสตเฟซบุกและตอกย้ําเร�อง
กรุงเทพฯ ดีกวานี้ ได พรอมโชวทีมผูสมัคร
ส.ก.จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ
พรรคกลาที่ใหการสนับสนุนเขา
สวนหมายเลข 4 นายสุชชั วีร สุวรรณ
สวัสดิ์ พรรคประชาธิปตย (ปชป.) จัดปรา
ศรัยใหญที่สถานีรถไฟหัวลําโพง โดยขนผู
สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 คน รวมถึงอดีตผูวาฯ
กทม. ขอโอกาสเขาไปเปลีย่ นกรุงเทพฯ เปลีย่ น
คุณภาพชีวติ คน และเปลีย่ นเมืองทีส่ อดคลอง
กับปญหาของแตละพื้นที่
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2 รัฐบาลสัง่ เรงโตเฟกนิวส
สอท.เมินสังฆกรรมบิก๊ ตู!

ทบทวนยุทธศาสตรดับไฟใต
ถาไมตองการเสียดินแดน

ไทยโพสต • นายกฯ เผยสอบโครงการทอ
น้ําอีอีซีคืบหนา โฆษก รบ.ปรับกลยุทธชี้แจง
ขาวเท็จรวดเร็ว “ศักดิ์สยาม” พรอมให โคว
ตา รมต.ศรีสะเกษ หากกวาดยกจังหวัด “สุร
นันทน” อาง “อุตตม” คอนเฟรม สอท.ไม
สังฆกรรม “บิ๊กตู” ทุกทาง ยอมเปนฝายคาน
เม�อวันที่ 20 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา
การกระทรวงกลาโหม กลาวถึงความคืบหนา
การตรวจสอบโครงการระบบทอสงน้ําภาค
ตะวันออก (อีอีซี) วา ไดรับทราบความคืบ
หนา มีการหารือกันอยูแลว เปนเร�องของ
คณะกรรมการดําเนินการ
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พาณิชยจัดเดอะมาเช
คาไลฟสไตลรับเอเปก
ราชประสงค • “จุรนิ ทร” จัดเดอะมาเช
นําสินคาไลฟสไตลและแฟชั่นขายงาน
เอเปก พรอมจับคูธุรกิจ 190 คู คาด
งานเดียว 70 ลานบาท!! ปลื้มสงออก
3 เดือนแรกป 65 สินคาไลฟสไตลและ
แฟชั่นเพิ่ม 26% มูลคากวา 110,000
ลานบาทในตลาดทั่วโลก
เม�อวันที่ 20 พฤษภาคม นาย
จุรนิ ทร ลักษณวิศษิ ฏ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เป ด เผยภายหลั ง การเป น ประธานเป ด
งาน The Marché by STYLE Bangkok
วางานนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 2 สําหรับงาน
เดอะ มาเช บาย สไตลแบงค็อก และ

งานสไตล แบงค็อก ไดจัดตอเน�องมา
หลายสิบป ชวง 2-3 ปที่ผานมา ประ
เทศของเราเผชิญกับปญหาตางๆ เยอะ
เชนเดียวกับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะ
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโควิด และ
มาเจอสงครามการคา แถมดวยสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน จึงกระทบทั้งโลก การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกประเทศในโลก
จะซับซอนขึ้น แตประเทศของเราถือวา
ทําไดดี โดยเฉพาะการขับเคล�อนเศรษฐ
กิจฝาวิกฤตโควิด เรายังสามารถเดินหนา
ตอไปได โดยเฉพาะพระเอกสําคัญที่ขับ
เคล�อนคือการสงออก
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2 ในประเทศ

เ

สร้างคน-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่าวิกฤตความเปลี่ยนแปลง

จบเกมที่ผลแพ้ชนะ
อย่ายึดติดกับโพล

ห็นเงารางๆ ว่าคนกรุงอาจจะได้เจอบรรยากาศ
อึมครึม หลังการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครอีกครั้ง คาดการณ์กันว่าเหล่าบรรดา
กองเชียร์ของผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในฝ่ายที่พ่าย
แพ้อาจไม่เห็นด้วยกับผลที่ออกมา ประกอบกับสภาพ
การเมืองที่แบ่งเป็นสองขั้ว ต่างฝ่ายต่างอยากให้ฝ่ายตน
เป็นผู้ชนะ เพื่อแสดงพลังให้เห็นว่าปริมาณของผู้ที่นิยม
ในอุดมการณ์ฝ่ายตนเองมากกว่าอีกฝ่าย ใช้เป็นกระแส
ปักธงว่าประเทศไทยมีคนส่วนใหญ่ต้องการกลุ่มการเมือง
ฝ่ายตน
ผลโพลก่อนหน้านี้ที่ทำ�ให้เกิดความคาดหวังว่าผู้มี
คะแนนความนิยมนำ�โด่งต้องได้รับชัยชนะ จนเกิดความ
มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งไม่ควรพลิกจากโพล ทั้งที่ผลสำ�รวจ
บ่งชัดว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนั้นเป็น
จำ�นวนที่มากที่สุด และเป็นจำ�นวนที่มากพอในการเป็น
ตัวแปรสำ�หรับผลการแข่งขันและไม่เป็นไปตามโพล จึงเป็น
งานหนักของผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเลือกตั้งต้องทำ�
ขั้นตอนให้ โปร่งใส เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้เข้าไปสังเกตการณ์
อย่างแท้จริง ลดความค้างคาใจสงสัย นำ�ไปสู่การยอมรับใน
ผลการเลือกตั้งของทุกฝ่าย
ในปัจจุบันนอกจากผู้สังเกตการณ์พรรคการเมือง
ที่เข้าไปสอดส่องดูแลแล้ว การเกาะติดสถานการณ์ ในสื่อ
สังคมออนไลน์ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
สื่อหลักเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามีผู้
กระทำ�ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ รวมไปถึงการหาหลักฐาน
กลุ่มบุคคลที่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง สามารถ
กลั่นกรองให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้
อีกชั้น ก่อนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าพนักงานจะเข้ามา
สืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
การตรวจสอบหลายชั้นยังเป็นเครื่องมือในการรับ
ประกันว่า หลักฐานหรือข้อมูลที่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ดำ�เนินการนั้น ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง
ทำ�ลายล้างคู่ต่อสู้ทางการเมือง และจุดเชื่อมโยงสำ�คัญคือ
การทำ�หน้าที่ของสื่อที่ต้องมีความระมัดระวัง ไม่มีการชี้นำ�
ตลอดการรายงานตั้งแต่ช่วงของการนับคะแนน ด้วยการ
ใช้วิธีการรายงานอย่างสมดุล นำ�เสนอด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
รอบด้าน ไม่ได้มุ่งเน้นความรวดเร็ว แต่ขาดความแม่นยำ�
หรือหวังแต่จะสร้างเรตติ้งให้กับขั้วการเมืองที่ติดตามสื่อ
ของตัวเอง
ไม่เช่นนั้นจะยิ่งทำ�ให้บรรยากาศในสังคมที่วัดกันด้วย
อุดมการณ์ และค่านิยมทางการเมือง ถูกไปจุดประเด็นให้
เกิดการประท้วง ปลุกม็อบ สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
ผสมโรงกับกลุ่มมวลชนที่ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง สร้าง
ความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับการเมืองในภาพใหญ่ เข้าทางบาง
ฝ่ายที่ต้องการให้เกิดสภาวะแวดล้อมวุ่นวายปั่นป่วน นำ�ไปสู่
ทางตัน เข้าล็อกให้กลับไปสู่วังวนการเมืองแบบเดิม ด้วยการ
ปลุกการเมืองบนท้องถนน เพราะไม่เป็นไปตามความคาด
หวังในการเข้าไปมีอำ�นาจในฝ่ายบริหาร
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ที่เกิดขึ้นจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง ในการแสดงให้เห็น
ว่าคนไทยต้องการการเมืองแบบไหน ไม่ ใช่แค่การเลือกผู้
บริหารเมืองมาพลิกฟื้น ปะผุกรุงเทพฯ ที่มีแต่ปัญหาเท่านั้น
คนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงต้องพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนด้วยเหตุผลอย่างรอบด้าน พร้อมออกมาใช้สิทธิ์กันให้
มากที่สุด เมื่อผลเลือกตั้งออกมาอย่างไร ก็ต้องยอมรับผล
นั้น พร้อมให้ประเทศเดินไปตามครรลอง อย่ายึดติดอยู่กับ
ความคาดหวัง โพล หรือการชี้นำ�ในฝ่ายตนเอง.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาค
วิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝีดาษวานรไม่เคยพบในประเทศไทย ไม่มีอะไรต้องตื่น
ตระหนก การติดต่อแพร่กระจายต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิด การ
เฝ้าระวังเป็นสิ่งจำ�เป็น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกา
ตะวันตกและแอฟริกากลาง รวมทั้งการนำ�สัตว์ต่างถิ่นเข้าสู่
ประเทศไทย.

tapichart@hotmail.com
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ารพัฒนาคน-ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสำ�คัญในการสร้าง
ความก้าวหน้าให้บ้านเมืองและเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งต้องพัฒนา
ปรับสร้างความรู้-ทักษะใหม่ให้ทันการปรับตัวเปลี่ยนไปของ
เทคโนโลยี ท่ามกลางความผันแปร-ผันผวนของโลกวันนี้ การพัฒนาคนทรัพยากรมนุษย์จึงจะมีมรรคผลขับเร่งบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทันโลกได้!
หมุดหมายการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
สู่ โลกยุค 4.0 วันนี้ อาจพิจารณาผ่านความ
เคลื่อนไหวการลงทุนและการพัฒนาคนใน
อุตสาหกรรมจากพื้นที่การลงทุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC ได้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
พิจารณาถึงการพัฒนาบุคลากรว่า เราจะก้าวสู่
อนาคตในกระแสเปลี่ยนผ่าน-ผันผวนของโลกวันนี้
ได้มากน้อยเพียงใด?
การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่เชื่อมกับการ
พัฒนาคน-ทรัพยากรมนุษย์ จากหน้างานภาค
อุตสาหกรรม จะพบว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมในเขต EEC รวม 39 แห่ง ได้รับ
การยกเป็นเขตส่งเสริมของ EEC 26 แห่ง ที่เหลือ
เป็นการประกอบการของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
ซึ่งมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มสหพัฒน์-ที่
มีการจ้างงานมาก และมีรูปแบบสวนอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมโรจนะ เป็นต้น กับการประกอบ
การแบบโรงงานที่ โดดๆ ขนาดใหญ่-กลาง-จนถึง
กลุ่ม SMEs ทั้งหมดนี้มีการจ้างงานรวมกว่า 6 แสนอัตรา การลงทุนจาก
ญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงไปเป็นสิงคโปร์ จีน และตะวันตก ตามลำ�ดับ
ส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม กลุ่มใหญ่สุด
คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงไปก็ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ฯลฯ ตามลำ�ดับ ส่วนอุตสาหกรรม
กลุ่มใหม่ อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่-ยานยนต์ ไฟฟ้า อากาศยาน ระบบราง
โลจิสติกส์ และอื่นๆ ยังอยู่ในขั้นเตรียมตัวปรับฐาน ขณะที่มีหลายแห่ง
กำ�ลังเร่งปรับสู่ระบบโรงงานอัตโนมัติแบบ 4.0 เพื่อยกระดับเป็นโรงงาน
อัจฉริยะ (ฐานอุตสาหกรรมเราปัจจุบันอยู่ในระดับ 2.0-2.5)

แ

การยกระดับพัฒนาบุคลากรตามสภาพจริงวันนี้ เป็นเรื่องของ
การมุ่งปรับฐานความรู้-ทักษะให้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่ง-เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและแข่งขันให้กับทั้ง 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรมคือ กลุ่มอุตสาหกรรมเก่า-ที่ต้องปรับฐานการผลิต และกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่-ที่มีการวางรากฐานการผลิตใหม่ ทั้ง 2 กลุ่มการพัฒนา
บุคลากรนี้มุ่งยกระดับทักษะความรู้-สร้างความรู้ความเข้าใจการทำ�งาน
ในโหมดใหม่ เน้นการสร้างทักษะใหม่ให้ตรงตามความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม
การพัฒนาบุคลากรใน EEC มีหน่วยงาน EEC HDC เป็นแกน
ขับเคลื่อนภารกิจนี้ เริ่มต้นมากว่า 2 ปี โดย EEC HDC ได้วางพื้นฐาน
สร้างความเข้าใจการพัฒนายุคใหม่-ปรับสร้างทิศทาง-เนื้อหา-วิธีการ
ในการพัฒนาคนยุคใหม่ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
กับภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษาในพื้นที่ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวะ และการศึกษาพื้นฐาน
และประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคู่ไปด้วยการจัดปรับ
ฐานความรู้ ความคิด ทักษะใหม่ให้กับสถาบันการศึกษาประสบผลใน
การยกระดับการเปลี่ยนแปลงได้ ในระดับที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผล
ทางปฏิบัติ ที่มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษา
ได้
การปรับยกระดับอุตสาหกรรมจากฐาน 2.0 ถึง 2.5 สู่
อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการการพัฒนาทักษะ-ความรู้ระบบออโตเมชั่น หุ่น

ยนต์ แมคคาทรอนิก และการทำ�งานบนแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เชื่อมกับ
ระบบคลาวด์ที่จะสื่อสารเชื่อมโยงปรับระบบการผลิตใหม่ ฯลฯ ซึ่งต้อง
พัฒนาคนให้มีศักยภาพตามความต้องการจริงของอุตสาหกรรมแต่ละ
โรงงาน-แต่ละระบบการผลิต ในเรื่องนี้สถาบันการศึกษาต้องปรับตัว
เรียนรู้ ใหม่อย่างมาก ตั้งแต่ฐานความรู้ ใหม่ ความคิด-ความเข้าใจใหม่ใน
หน้างาน ที่ต่างไปจากความรู้แบบเดิมๆ ที่ฝังติดอยู่! จนถึงการจัดการสิ่ง
แวดล้อม การเรียนรู้-การทำ�งานใหม่ให้ตอบโจทย์การทำ�งานจริง เพราะ
การพัฒนาคนในโลกแวดล้อมจริง ไม่ใช่การเรียน-การสอนแค่เพื่อเอา
คะแนนสอบ! แต่เป็นการปั้นสร้างให้เกิดสัมฤทธิผลจริงในการผลิตและ
การปรับตัวของการประกอบการ ซึ่งคือการเรียนรู้และวินัยใหม่-โลก
แวดล้อมใหม่ที่ต่างจากเดิมเกือบสิ้นเชิง!
การจัดการปัญหาการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ที่ต้องการผล
สำ�เร็จ-ความก้าวหน้าที่จับต้องได้นี้ EEC HDC ได้ประสานเชื่อมเอา
ความก้าวหน้าจากองค์กรธุรกิจที่มีความ
ก้าวหน้าที่ ได้มาตรฐานระดับโลกเข้าเชื่อม
ต่อการพัฒนาคนให้กับสถาบันการศึกษา
เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมมิตซูบิชิ ที่มีความ
ก้าวหน้าในเรื่องระบบออโตเมชั่นและระบบ
โรงงานอัจฉริยะ หรือจากกลุ่มการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเตรียมพร้อม
การปรับตัวไว้นานแล้ว อาทิ โตโยต้า นิส
สัน บีเอ็มดับเบิลยู ฮอนด้า ฯลฯ เข้ามาเป็น
หุ้นส่วนการยกระดับพัฒนาคนยุคใหม่ให้กับ
อุตสาหกรรม ส่วนความเคลื่อนไหวจากภาค
รัฐ อย่างกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก็มีการเร่ง
ออกกฎระเบียบช่วยปลดล็อกให้สถาบันการ
ศึกษา-หน่วยงานในสังกัดสามารถทำ�งานสร้าง
สรรค์ ใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าทันโลกได้
นอกจากนั้น EEC HDC ยังร่วมมือ
กับภาคเอกชน เช่น กลุ่ม SNC กระทรวง
ศึกษาฯ ขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวะสร้างความ
ก้าวหน้าใหม่ ยกระดับวิทยาลัยที่มีคุณภาพขึ้นเป็นกลุ่ม CVM มีการ
จัดการความรู้ทักษะ-สิ่งแวดล้อมใหม่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของภาค
อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีราว 24 แห่ง ทั้งในและนอก EEC และมีการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาแบบจำ�เพาะเจาะจงปรับสร้างความก้าวหน้า
ใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย ฯลฯ ภาพรวมความเคลื่อนไหวเหล่า
นี้ เป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ชี้บอกว่า EEC สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคนได้ดี เพื่อให้ทุกการลงทุนมั่นใจว่า EEC มี
การจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ที่
จะสร้างเศรษฐกิจในวันนี้...แน่นอน.

ทบทวนยุทธศาสตร์ดับไฟใต้
ถ้าไม่ต้องการเสียดินแดน

ม้ว่าในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำ�เภอของ จ.สงขลา จะไม่ได้
เกิดสถานการณ์ความรุนแรงจากการก่อความไม่สงบจาก กอง
กำ�ลังติดอาวุธ ของ บีอาร์
เอ็น ซึ่งหลังจากหมด สัญญา
ในการ หยุดยิง ตั้งแต่วัน
ที่ 14 พ.ค.เป็นต้นมา ยังไม่มี
เหตุที่เป็นการ ก่อการร้าย จาก
กองกำ�ลังติดอาวุธ เกิดขึ้น
แต่...สิ่งที่คนในพื้นที่
และคนในประเทศต้อง รับ
รู้ และ เข้าใจ คือ ณ วันนี้
สงครามแบ่งแยกดินแดน ในพื้นที่
ปลายด้ามขวาน ไม่ได้ จงเจาะ กับ
การ ก่อเหตุร้าย เพราะใน สงครามแบ่ง
แยกดินแดน ยุคใหม่ที่ บีอาร์เอ็น ถูกกำ�หนดเกมโดย องค์กรต่างประเทศ
จาก ชาติตะวันตก การ ก่อการร้าย เป็นเพียง กระพี้ หรือ ส่วนประกอบ
การการดำ�เนินการตาม ยุทธศาสตร์ ใหม่ของ บีอาร์เอ็น เท่านั้น
เพราะความ สำ�เร็จ หรือ ล้มเหลว ของ ยุทธศาสตร์ การ
แบ่งแยกดินแดน ของ บีอาร์เอ็น นั้น การ แพ้ และ ชนะ อยู่ที่งาน
มวลชน ซึ่งเป็นงาน การเมือง ทั้งภายในประเทศ และในเวที โลก เช่น
ในพื้นที่ที่มีการ สร้างมวลชน เพื่อการ ปฏิบัติ ให้เกิดขึ้น และสร้าง
กำ�ลัง ทหารเยาวชน เพื่อเตรียมพร้อมในการ ก่อการร้าย ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข ของการเกิด สงครามล้างเผ่าพันธุ์ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ของ
สหประชาชาติ การก่อเหตุด้วยการโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ การก่อวินาศกรรม
สถานที่ราชการ การฆ่าประชาชนผู้ที่ เห็นต่าง และเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่
เป็นเพียงการ หล่อเลี้ยง ให้เห็นถึงความรุนแรง การกดขี่ และการ ต่อสู้
ด้วยอาวุธ เท่านั้น
ยิ่งถ้ากำ�ลัง ทหาร ในพื้นที่ ตั้งรับ อยู่แต่ ในฐาน งดการ บังคับใช้
กฎหมาย ไม่มีการ ค้นหา ว่า กองกำ�ลังติดอาวุธ หลบซ่อนที่ ไหน และไม่มี
การ ค้นหา ว่า แนวร่วม ฝ่ายต่างๆ ที่ทำ�งาน การเมือง ในพื้นที่เป็นใคร
อยู่ที่ ไหน การ ปะทะ ด้วย กำ�ลัง และ อาวุธ ยิ่งไม่เกิดขึ้น
สถานการณ์แบบนี้เป็นโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงาน
มวลชน หรือ การเมือง ของ บีอาร์เอ็น เป็นสถานการณ์ของความสงบที่รอ
เกิด สึนามิ เหมือนกับสถานการณ์ก่อนปี 2536 ที่ฝ่ายความมั่นคงมั่นใจว่า
ขบวนการแบ่งแยกดินแดนไร้สิ้น ศักยภาพ กลายเป็น โจรมิจฉาชีพ เรียก
ค่าคุ้มครองเป็นหลัก ที่ ไม่เป็นภัยกับความ มั่นคง อีกต่อไป เมื่อมีการ เผา
โรงเรียน คืนเดียว 36 โรง และมีปฏิบัติการ ก่อการร้าย อย่างต่อเนื่อง
ก่อนถึงปี 2547 เจ้าหน้าที่จึงงงเป็น ไก่ตาแตก เพราะไม่รู้สาเหตุที่แท้
จริง โดยทั้งฝ่าย ความมั่นคง และฝ่าย การเมือง พุ่งเป้าไปที่ พรรคฝ่าย
ค้าน ในขณะนั้นที่มี สายสัมพันธ์ และมี ส.ส.ที่เป็น มุสลิม ในพื้นที่เป็นผู้อยู่
เบื้องหลังในการก่อเหตุ
ซึ่งเช่นเดียวกับ ความเงียบ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ที่ฝ่าย ความมั่นคง
มั่นใจอย่างยิ่งว่า เกิดจากการ พูดคุยสันติสุข ครั้งล่าสุด ก่อนเข้าสู่เดือน
รอมฎอน ที่ตัวแทนของ รัฐบาลไทย ไป ลงนาม ใน สัญญา การ หยุดยิง
และรับ เงื่อนไข ของการ พูดคุย ครั้งต่อๆ ไปให้เป็นไปตามข้อเสนอของ บี
อาร์เอ็น และหนึ่งในข้อเสนอที่ บีอาร์เอ็น ต้องการคือ ให้มี องค์กรต่างชาติ
จากประเทศที่ 3 ที่ ไม่ใช่ มาเลเซีย เป็น สักขีพยาน ในการ พูดคุยสันติสุข
ที่ นิยาม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ในขณะที่ บีอาร์
เอ็น เรียกการ พูดคุย ระหว่าง เรา กับ เขา ว่าเป็นการ เจรจาสันติภาพ ดัง
นั้นความหมายของ เรา กับของ เขา จึงต่างกันราว หลังมือ กับ หลังเท้า
วันนี้สถานการณ์การก่อความไม่สงบจึงได้มีการ ยกระดับ สู่ความ

เป็น สากล และเดินไปใน ทิศทาง ของผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็น องค์กรต่างชาติ ที่
พร้อมที่จะเข้ามาเป็น คนกลาง และเป็นผู้ ไกล่เกลี่ย หากสถานการณ์ความ
รุนแรงใน อนาคต ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามที่ องค์การต่างชาติ
ต้องการ
ซึ่งวันนี้มี ปรากฏการณ์ ที่ ชัดเจน ถึงการที่ฝ่ายความมั่นคง
ของ รัฐไทย กำ�ลังเดิน ตามก้นฝรั่ง ซึ่งเป็นผู้ กำ�หนดเกม คือ ในสิ้น
เดือนนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่าย ความมั่นคง ของ กองทัพไทย จะ
ไปดูงานเรื่อง สันติภาพ ใน เจนีวา ตามการ จูงจมูก ขององค์กร
กาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี โดยที่ ไอซีอาร์ซี จะเป็นผู้
ซัพพอร์ต ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะสิ่งที่ ไอซีอาร์ซี ต้องการคือ ให้
ฝ่ายความมั่นคงของ รัฐไทย แก้ปัญหา ไฟใต้ ตามแผนของ ไอซีอาร์
ซี ซึ่งเหนือ ไอซีอาร์ซี ยังมี องค์กรต่างชาติ กำ�กับอยู่ และ ไอซีอาร์
ซี ต้องการเป็น ส่วนหนึ่ง ของนโยบายการดับ ไฟใต้ ของ รัฐไทย ข่าวว่า
ขบวนการผู้เดินทางไป เจนีวา ครั้งนี้ ตื่นเต้น ดีใจเป็นอย่างมากที่ ได้ ไป กินฟรี
เที่ยวฟรี โดยไม่ได้ สนใจถึง ผลลัพธ์ ที่จะติดตามมาในอนาคต
ปรากฏการณ์ที่ 2 พล.อ.พัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุย ของ
รัฐไทย เตรียมนำ� นายพลนูร์ อดีตผู้บัญชาการตำ�รวจสันติบาลมาเลเซีย ที่ทำ�
หน้าที่เป็นผู้ อำ�นวยความสะดวก ของการ พูดคุย ระหว่าง รัฐไทย กับ บีอาร์

เอ็น เข้าพบกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความ
มั่นคง และประธาน กพต.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการเข้าพบก็คือการ พูด
คุย เพื่อการเดินหน้าของ โต๊ะเจรจา ของทั้ง 2 ฝ่าย ที่มีมาเลเซียทำ�หน้าที่
อำ�นวยความสะดวกได้เดินหน้าต่อไป
นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำ�ให้เห็นชัดเจนว่า เรื่องของ ไฟใต้ เรื่องของ
บีอาร์เอ็น ได้มีการ ยกระดับ ไปสู่ความเป็น สากล และ บีอาร์เอ็น ก็ไม่ควรจะ
เป็น องค์กรลับ อีกต่อไป ดังนั้นเมื่อ บีอาร์เอ็น ไม่ใช่ องค์กรลับ ที่ต้องหลบอยู่
ใต้ดิน โดย บีอาร์เอ็น ต้องเผยตัวต่อคู่ เจรจา ด้วยการแสดงตนให้ ชัดเจน ว่าบี
อาร์เอ็นมีใครเป็น ผู้นำ� ที่ แท้จริง และต้องเดินเข้าสู่ โต๊ะเจรจา ด้วยตนเอง ไม่
ควรจะมี ตัวแทน ที่นำ�โดย หิพนี มะเระ อีกต่อไป
และยังมีข่าวอีกว่า รัฐไทย โดย คณะพูดคุย จะทำ�การเชิญ กัสตูรี มะ
โกตา หัวหน้าขบวนการแบ่งแยกดินแดน พูโล 5 จี มาเพื่อ พูดคุย อีกด้วย
หลังจากที่ กัสตูรี ได้ออกมา ฟาดงวงฟาดงา ด้วยการ แขวนป้ายผ้า เพื่อต่อสู้
กับ สยาม และอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุวาง ระเบิดแสวงเครื่อง ในเดือน รอมฎอน
ที่ อ.สายบุรี
เรื่องนี้ถ้าฝ่ายความมั่นคง คิดผิด ก็คิดใหม่ ได้นะ เพราะ คัสตูรี ไม่ได้
มี น้ำ�ยา อะไรที่ รัฐไทย จะไป ให้ค่า ด้วยการ ยกระดับ คน กระจอก คนหนึ่ง
ที่มีผู้ บงการ อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็น องค์กรต่างชาติ จาก ตะวันตก เหมือนกับ

กำ�กับบทบาทเดินเกมในในการ ต่อรอง กับ รัฐไทย และหากมีการเชิญ กัส
ตูรี มา พูดคุย ต่อไปก็ต้องเชิญกลุ่ม พูลโลเก่า ที่มี ซำ�ซูงดิง คาน เป็นผู้นำ�
เข้ามาเป็นคู่ เจรจา ด้วย และถ้าเป็นอย่างนี้จะมี ขบวนการแบ่งแยกดิน
แดนเก่าๆ อีกหลายขบวนการที่ยังมี โครงสร้าง อยู่ในต่างประเทศ เรียก
ร้องเพื่อเข้าร่วม เจรจา เพื่อ ผลประโยชน์ ที่ต้องการ ก็ไม่อยาก ทำ�นาย
ว่า ขบวนการดับ ไฟใต้ จะเป็นอย่างไรใน อนาคต อันไม่ไกล
นั่นเป็น ปรากฏการณ์ ในโหมด ยุทธศาสตร์ ทาง การเมือง ที่
องค์กรต่างชาติ บีบ หรือ วางเกม ให้ฝ่ายความมั่นคงของ รัฐไทย เดิน
ตามเกมที่ต้องการ เพื่อการ ยกระดับ ของ บีอาร์เอ็น และ ยกระดับ ของ
ไฟใต้ ให้เป็นเรื่องของ ต่างชาติ โดยมี เงื่อนไข ของสหประชาชาติเป็นตัว
กำ�หนด แต่...ที่ต้องตั้ง คำ�ถาม คือ แล้วใน พื้นที่ หลังการออกมา แสดง
พลัง ของ กลุ่มเปอร์มูดอ และ เปอร์มูดี และประกาศจัดตั้ง วันเยาวชน
แห่งชาติปัตตานี หน่วยงานความมั่นคงมีการเคลื่อนไหวอย่างไรกับเรื่องที่
เกิดขึ้น
ทราบเพียงว่า ส่วนกลาง ที่ ได้รับรายงานจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน
หน้า ไม่ สบายใจ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอาจจะ ไม่รู้ ไม่เคย ใส่ ใจ
และเข้าไม่ถึง ข้อมูล ของฝ่ายตรงกันข้าม หรือต้องการ ปกปิด ข้อเท็จจริง
เพื่อการ สร้างภาพ ให้เห็นว่าสถานการณ์ของ ไฟใต้ ดีขึ้นจาก ฝีมือ และ
นโยบาย ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทุกอย่างจึง ไม่มีอะไร และ ไม่
ต้องวิตกจริต ไม่เกี่ยวกับ บีอาร์เอ็น ไม่เกี่ยวกับความมั่นคง เป็นเรื่องการ
ทำ�ตาม มาเลเซีย และเป็นเรื่องของ พรรคฝ่ายค้าน ในพื้นที่ เพื่อสร้าง
ฐานทางการเมือง เพราะใกล้ที่จะมีการ เลือกตั้งแล้ว นั่นเอง
นอกจากเรื่องของ เปอร์มูดอ และ เปอร์มูดี หลายหมื่นคนที่
มี เงื่อนงำ� และ หมิ่นเหม่ ต่อสถานการณ์ของ ไฟใต้ แล้ว วันนี้ยังมีภาค
ประชาสังคมที่เป็น ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น จัดเวที สัมมนา เรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้กับ เยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำ�เภอของ
จ.สงขลา เรื่องนี้สำ�คัญ เพราะการสัมมนา ให้ความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ถ้าผู้จัด บิดเบือน เช่นเดียวกับที่กลุ่ม อูลามา และ อุสตาซ ของ บี
อาร์เอ็น บิดเบือนหลัก ศาสนา สิ่งที่ตามมาคือการ ไฟสุม เพื่อให้ ไฟใต้ลุก
โชน ยิ่งขึ้น เรื่องนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คิดเห็นและแก้ ไขอย่างไร เข้า
ถึง เนื้อแท้ ของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่
ทั้งหมดของสถานการณ์ของ ปรากฏการณ์ และ วิวัฒนาการ ของ
ไฟใต้ หลังความรุนแรงลดลง เป็นสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความ
มั่นคงต้อง ติดตาม และให้ความ ใส่ ใจ อย่าคิดแต่เรื่องการเป็น นายก
รัฐมนตรี สมัยที่ 3 และอย่าคิดแต่เรื่องพรรคพลังประชารัฐต้องชนะเลือก
ตั้งเพื่อกลับมาเป็น รัฐบาล ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยไม่ให้ความ
สนใจ กับสถานการณ์ของ ไฟใต้ ที่อยู่ในจุด อันตราย มากกว่าการ ก่อเหตุ
ร้ายรายวัน ด้วยซ้ำ� 
อย่าปล่อยให้ นายพล ทั้ง ในราชการ และ นอกราชการ เพียง
ไม่กี่คน นำ�แผ่นดินใต้ ไปสู่จุด วิกฤต เพราะหากเกิดความผิดพลาดในยุค
ที่ทั้ง 2 เป็น ผู้นำ� จะกลายเป็นการสร้าง ตราบาป ให้กับ แผ่นดิน ให้ถูก
คนทั้งประเทศ ตราหน้า ว่าเป็นผู้ที่ทำ�ให้ประเทศนี้ต้องถูก แทรกแซง จาก
องค์กรต่างชาติ ที่นำ�ไปสู่การถูก แบ่งแยกดินแดน คำ�ว่า บูรณภาพแห่ง
ดินแดน ไม่ใช่ หลักประกัน หากหน่วยงานความมั่นคงยังเดินตาม ก้นฝรั่ง
ต้อยๆ และเห็น ฝรั่ง เป็น เทวดา ในเรื่องของการสร้าง สันติภาพ ถ้า
ติดตามประวัติศาสตร์จะพบว่า สันติภาพ แบบที่ ฝรั่งต้องการ คือการ
เสียดินแดน ไม่ว่าเป็นที่ ไอร์แลนด์ ที่ ติมอร์เลสเต ที่ อาเจะห์ และความ
วุ่นวายที่ มินดาเนา นั่นเป็นฝีมือของ ฝรั่ง ทั้งสิ้น.

เมือง ไม้ขม รายงาน
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รุง่ นีแ้ ล้วนะ “อาทิตย์ ๒๒ พฤษภา”
ใครอยูพ่ ทั ยาก็ไปเลือกนายกเมืองพัทยา ใครอยู่ กทม.ก็ไป
เลือกผูว้ า่ ฯ กทม.และ ส.ก. “เขตใคร-เขตมัน”
ทีล่ มื ได้ แต่พลาดไม่ได้ คือ....
“ทีมชาติไทย” เตะกับ “ทีมเวียดนาม” ชิงเหรียญทองซีเกมส์
ถ่ายสดๆ จากเวียดนาม ตอนค่�ำ ดูไปด้วย-ลุน้ ไปด้วย ใครจะได้เป็น
ผูว้ า่ ฯ กทม.ก็ไม่ผดิ กติกาตรงไหน
ใครจะเลือกใคร ตามสบายเลย...โยม ทีส่ �ำ คัญต้องไปใช้สทิ ธิ์
กันให้มากๆ โดยเฉพาะใน กทม.ผูม้ สี ทิ ธิ์ ๔ ล้านกว่า ไปกันให้คหู า
แตกไปเลยยิง่ ดี
คนกรุงเทพฯ นัน้ เท่าทีส่ งั เกต เขามีแว่นวิเศษ เลือก ส.ส.ก็ใช้
เลนส์ชนิดหนึง่ เลือกผูว้ า่ ฯ กทม.ก็ใช้เลนส์อกี ชนิดหนึง่ ไม่เหมือนกัน
โพลน่ะ “เสียหมา” มาหลายครัง้ แล้ว!
ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งห่วงเรื่อง “กาผิด-คิดจนตัวตาย”
คือทีจ่ ะไปเลือกคนคิดไม่ซอื่ คนเก่งแต่ โม้ ว่าจะทำ�โน่น-ทำ�นี่
ทัง้ ที่ไม่มอี �ำ นาจ แล้วหลงคำ�ไปเลือกเขามาเป็นผูว้ า่ ฯ ไม่มแี น่
แต่ถา้ ถามว่า “แล้วผมเลือกใคร?”
“จ้างก็ไม่บอก”
เพราะเคยบอกไปแล้ว ขืนบอกพร่�ำ เพรื่อ จะเสียผู้ใหญ่ เขา
จะครหาว่า “ออกหน้า-ออกตา” จนไม่ดวู นั -ดูเวลาเลยนะคุณปู่
มาคุยเรื่องนีค้ น่ั เวลากันดีกว่า........
เมื่อวาน ผมดูคลิปเด็กสาวรุน่ ๒ คน แต่งชุดนักเรียน แต่
ไม่มเี ครื่องหมายโรงเรียนใด นัยว่ากลุม่ “นักเรียนเลว” ในขบวนการ
สามนิว้ นัน่ แหละ
มายืนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ยื่นข้อเสนอให้ “เปิดเสรีทรง
ผมนักเรียน”
พกกรรไกรมาคนละอัน หัน่ เปีย-ปอยผมตัวเองส่งให้ “นาย
วีระ แข็งกสิการ” รองปลัดกระทรวงฯ ฝากไปให้รฐั มนตรีศกึ ษา
“ตรีนชุ เทียนทอง”
ผมจะไม่แสดงความคิดเห็น แต่อยากให้อา่ นคอมเมนต์จาก
ท้ายข่าวเว็บไทยโพสต์ บางเมนต์
...........................
สังวรณ์ สายริด
ผมสัน้ ได้ยาวได้ แค่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ อยูท่ ่ี ไหนก็ท�ำ ตาม
ระเบียบเขา ถ้าไม่อยากทำ�ก็ยา้ ยไปทีอ่ นื่ ก็แค่นน้ั
.....................
Sajapong Bhurayanontachai
กระทรวงศึกษาไม่ได้ห้ามนานแล้ว ทรงผมมันแล้วแต่กฎ
โรงเรียน
..........................

พรุ่งนี้ ‘จะเลือกใคร?’

Puntiwa Trysook
ตอนสอบเข้าเรียน ทำ�ทุกอย่างตามกฎให้ได้เข้า พอเข้าแล้วจะแก้
กฎทุกอย่าง เหมือนโลกหมุนรอบตัวเอง
........................
นักรบ พอเพียง
แล้วใครไปโกนหัวให้มนั ผมก็ไว้ยาวได้ จะเอาอะไรอีกจ๊ะนักเรียน
นักเรียนควรไปเน้นเรื่องเรียนไม่ใช่หรือ ตกลงจะเรียนหรือไปหา....
.............................
Manat Watchaipana
สมัยกูอยู่ มศ.1 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” นักเรียนมากกว่า
มึง 100 เท่า นัง่ ประท้วงหน้าเสาธง ขอตัดผมอะไรก็ได้ ครูคนไหนมา
พูดให้หยุดประท้วง นักเรียนไม่ฟงั ไม่สน
พอครูเจนเดินมาพร้อมไอ้ดา้ มแดง (ไม้เรียว) มาพูดว่า “จะเลิก
หรือไม่เลิก” เท่านัน้ แหละ จบข่าว ตัวใครตัวมัน
...........................
บอย วราห์
Manat Watchaipana มันไม่ได้ซคิ รับ พอยกเลิกการตีไปผลมันก็
เป็นแบบนีแ้ หละ ต้องกลับไปใช้ไม้เรียว ไอ้เด็กเห่อ.....พวกนี้
.............................
Tavon Inpapian
การแต่งเครื่องแบบนักเรียน ตัดทรงตามระเบียบมันคือฝึกบังคับ
ตนเอง ให้รจู้ กั คำ�วินยั ยังไม่ถงึ เวลาต้องแต่งตัวตามแฟชัน่ เพราะหาเงิน
เองไม่ได้
.........................
นายสิษฐสิงห์ ศรีปนุ ะเดช
ไปดูผลการเรียนของไอ้พวกที่มาขอเรื่องผิดระเบียบทั้งหลาย
เหอะ..เด็กเรียนเค้าไม่มเี วลามาสนใจเรื่องไร้สาระพวกนีห้ รอก..
........................

ฮันเตอร์บลู สตาร์ดา้ แบทไนท์ โกลล์
ถ้าทำ�ตามกฎระเบียบไม่ได้กไ็ ม่ตอ้ งเรียน และกระทรวงก็ไม่ได้
ห้ามทรงผมนานแล้ว
มันอยูท่ ่ีโรงเรียนไหนจะออกกฎทรงผมมาอย่างไร
ลาออกแล้วไปหา....สะมึง
.............................
แก้ว สารพัดนึก
เมืองมีกฎเมือง บ้านก็มกี ฎบ้าน โรงเรียนก็มกี ฎโรงเรียน อยาก
ไว้ผมยาวลาออกสิครับ
.................................
Manachai Thammaraj
ถ้าเป็นยุคเรานี้ เด็กๆ เหล่านี้คงเผาตัวเองประท้วงแน่ๆ กฎ
ระเบียบฯ รร.มัธยมประจำ�จังหวัดฯ สมัยนัน้ ผญ.ไว้ยาวได้แค่หู ยาว
ถักเปียเหมือนปัจจุบนั ก็ไม่ได้ ใครผมยาวมา ครูฝา่ ยปกครองถือกรรไกร
ตัดฉับๆๆ เลย
นร.ชาย ก็ไว้ได้แค่ทรงทหาร จะมารองทรงเหมือนปัจจุบนั ก็ไม่ได้
โดนกรรไกรคมกริบ ตัดให้อายหน้าเสาธงเลย แต่กแ็ ค่ 3 ปีเอง ก็ผา่ นมา
ได้ ยังวัยรุน่ อยูต่ อนนัน้ ในใจลึกๆ ก็อาจแอนตีอ้ ยูบ่ า้ ง
แต่เด็กบางคนเอาจริง ชกสวนครูปกครองก็มีท่ี ไปละเมิดสิทธิ์
(สมัยนัน้ คำ�นีค้ งยังไม่บญ
ั ญัต)ิ แต่ผลทีต่ ามมาคือต้องย้ายโรงเรียนตอน
ม.5 เพราะเขาถือว่าเด็กนักเรียนชายคนนีก้ า้ วร้าวเกินเยียวยา โดยไม่
สนใจว่า เขาถูกละเมิดสิทธิ.์ ..
ผ่านไปหลายปี ยุคสมัยเปลีย่ นไป ไหนๆ ก็ไหนๆ ก็แล้ว ควรยกเลิก
เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาไปซะเถอะ มันสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย จริงอยู่
ระดับประถมฯ อาจจะมีงบแจกฟรี แต่ระดับมัธยมฯ ก็ไม่ support ตรงนี้
จำ�ได้ตอนขึน้ ม.5 กางเกงนักเรียนขาสัน้ รอยตะเข็บแตกตรงก้น
อายก็อาย ต้องเอาเสือ้ เข้าในด้วย เอาออกข้างนอกก็โดนดุอกี ระเบียบ
เฮีย้ บมาก เด็กนักเรียนยุค 80 นี้ แต่กฝ็ กึ ความอดทนให้เราอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีสติ และอย่างสงบได้ พอเข้ามหาลัยก็อสิ ระแล้ว หนูๆ อยาก
ทำ�อะไรก็ได้แล้วตอนนัน้ อดทนเอานิดเดียวเอง
................................
อีกมากมาย คัดมาเผื่อนักเรียน ๒ คนนัน้ ได้อา่ น จะได้ทบทวนสิง่
คิด-สิง่ ทำ�ว่า มันไม่ควร-ไม่งามเลย
ก็เข้าใจ “วัยแตกพาน” อยากสวย-อยากงาม กันทั้งนั้น แต่
นักเรียนส่วนใหญ่ “เป็นแสน-เป็นล้าน” เขารูภ้ าวะ “อดทน-อดกลัน้ ”
อยู่ในกฎระเบียบได้ แล้วเราไม่กค่ี น จะแหกกฎไปเพื่ออะไร?
ทีพ่ ดู นี่ รูว้ า่ พวกเธอไม่สน.....
ไม่เป็นไร โตขึน้ เมื่อพ้นวัยระบัดใบ เธอจะเข้าใจเอง
ว่าทีน่ กึ ว่าเท่ นึกว่าเป็นฮี โร่
ทีแ่ ท้ พวกเธอคือ ผึง้ อ่อนหลงน้�ำ หวานของเกสรพิษสามสัสและ

จีส้ อบนิติเวชตร.จำ�ลองศพแตงโม
บางเขน • “อัจฉริยะ” ร้องจเรตำ�รวจสอบผู้การนิติเวช ตำ�รวจ
ไม่มีหน้าที่จำ�ลองศพ ท้าเอา ผกก.เมืองนนท์ออกนอกพื้นที่ ไม่ ได้
ให้เหยียบหน้า
วันที่ 20 พ.ค.65 ทีส่ �ำ นัก ดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม
งานจเรตำ�รวจ นายอัจฉริยะ เรือง พร้อมทั้งเข้าให้การกรณีท่เี ป็นผู้
รัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วย ร้องให้ส�ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
เหลือเหยื่ออาชญากรรม ยื่นเรื่อง ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ
ให้จเรตำ�รวจตั้งกรรมการสอบ เท็จจริง พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมจิ ติ ร
วินยั พล.ต.ต.สุพไิ ชย ลิม่ ศิวะวงศ์ ผบช.ภ.1 พร้อมกับพวก 3 คน
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
นายอั จ ฉริ ย ะเปิ ด เผย
รพ.ตำ�รวจ และแพทย์ท่ีร่วม ว่า การร้องเอาผิดผู้การนิติเวช
ชันสูตรจำ�ลองบาดแผล น.ส.นิ รพ.ตำ� รวจ เพราะรู้แล้วไม่มี

การทักท้วงหรือสั่งการใดๆ และ
ยังไปให้ความเห็นทางวิชาการ
เป็นเท็จ ที่บอกว่าขาขวาแตงโม
ถูกใบพัดเรือถือว่าเป็นการผิด
พลาด เพราะแพทย์ มี ห น้ า ที่
ในการพลิกศพ ไม่มีหน้าที่ ใน
การไปจำ�ลองใบพัดเรือกับขา
แตงโม ทำ�ให้เกิดการปนเปื้อน
ทำ�ให้เกิดมีความเปลี่ยนแปลง
สภาพ เพราะขณะนี้ตำ�รวจอย่าง
พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ให้สัมภาษณ์
บอกต้องเชื่อแพทย์ เป็นการโยน

ความผิดให้หมอแล้ว จึงมองว่า
ต้องให้หมอมาร่วมสอบอีกชุด
หนึ่งเพื่อให้ชัดเจนว่าหมอเป็น
คนยืนยันกับตำ�รวจหรือไม่
นายอัจฉริยะกล่าวอีกว่า
เชื่อมือ พล.ต.อ.มนตรี รู้จักกัน
มานานเป็นคนตรงไปตรงมา ถึง
แม้จะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับ
พล.ต.ท.จิรพัฒน์ แต่ก็ไม่ได้คาด
หวังอะไรมาก แต่เรามีพยาน
หลักฐานเชื่อได้ว่าทั้ง 4 คนร่วม
กันนำ�เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อั น เป็ น เท็ จ ในการแถลงข่ า ว
วันที่ 26 เม.ย. ที่นำ�ภาพข่าว
ของเดอะซันมาใช้ ถึงแม้อ้าง
ว่าไม่ ได้นำ�เข้าในสำ�นวน แต่
ระบุ ชั ด เจนว่ า บาดแผลภาพ

ข่าวเข้าได้กับบาดแผลแตงโม
เป็นการนำ�ความเท็จเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์
ส่วนที่ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ให้
สัมภาษณ์ว่า ถ้าการตรวจสอบ
ข้าราชการตำ�รวจทั้ง 4 คนแล้ว
ไม่พบความผิด แล้วให้ตนรับผิด
ชอบนั้น ความจริงแล้วไม่ควร
ออกมาพูดชี้นำ� ยิ่งเกิดกรณีที่
พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต
ผกก.เมืองนนทบุรี ไปแจ้งความ
จับตนนั้น ยิ่งเห็นว่ากินปูนร้อน
ท้อง
“ถ้าผมเอาเขาออกนอก
พื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าเหยี ย บหน้ า ผม
เลย ที่ผ่านมาเขาเคยถูกตั้ง
กรรมการสอบเรื่องอมเบี้ยเลี้ยง

โควิดที่ จ.อยุธยา เรื่องก็ยังไม่จบ
ปล่อยให้สถานที่เมืองนนทบุรี
มีบ่อนการพนัน สถานบันเทิง
ผิ ด กฎหมาย ของเถื่ อ นเต็ ม
พื้นที่ ซึ่งผมจะดำ�เนินการต่ออีก
เป็น ผกก.มีหน้าที่ควบคุมดูแล
พนักงานชุดสืบสวนสอบสวน
ของ สภ.เมืองนนท์ แล้วปล่อย
ให้ ไ ม่ มี ก ารอายั ด เรื อ สร้ า ง
พยานหลักฐานเท็จ เรามีหลัก
ฐาน ฉะนั้น ผกก.เมืองนนทบุรี
ไม่ต้องตื่นเต้น อย่างมากฟ้องผม
ได้แค่หมิ่นประมาท ดูหมิ่นเจ้า
พนักงาน ก็ออกหมายเรียกมา
เพราะเขาต้องรอให้คดีหลักเสร็จ
ก่อน ฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อน อีก 1
ปี 2 ปีก็ได้” นายอัจฉริยะกล่าว.

ห่วงฝนถล่มเลือกตั้งราชบุรี

ราชบุ รี • กกต.ตั้ ง เป้ า
ประชาชนออกมาใช้ สิ ท ธิ์
เลือกตั้งซ่อมเขต 3 ราชบุรี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เชิญ
ชวนออกมาใช้ สิ ท ธิ์ ใ นช่ ว ง
เช้าเนื่องจากช่วงบ่ายมีพายุ
พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อห้าม
กระทำ�ในการใช้สิทธิ์
เมื่ อ วั น ที่  20 พ.ค.65
นายปกรณ์ มหรรณพ คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ลงพื้ น ที่ ต รวจความพร้ อ ม
เตรียมการจัดเลือกตั้งซ่อมแทน
ตำ�แหน่งที่ว่างเขต 3 จังหวัด
คณะราษฎรยกเลิก ม.112 จัดกิจกรรมคาร์ม็อบส่งเสียงถึงศาลส่งสารถึงเพื่อนเรียกร้องให้ปล่อยตัว ราชบุรี สำ�หรับอุปสรรคที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นคือเรื่องของฟ้า
นักโทษการเมือง 11 คน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

แจงภาพนายกฯ ถ่ายคู่ผู้บริหาร ‘บิทคับ’

ทำ�เนียบรัฐบาล • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตี กล่าวว่า อย่าตีความเกินไปกรณีภาพถ่าย
ร่วมระหว่าง “ท็อป” จิรายุส ผู้บริหารบิทคับ กับ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และนายชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าว
ผู้บริหารบิทคับได้น�ำ รางวัล Prime Minister’s Digital Awards
2564 ที่บริษัทได้รับในสาขา Digital Startup of the Year แสดงถึง
Startup ที่มีการวิจัยและพัฒนา หรือการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี

ฝนที่เกิดพายุในช่วงนี้ กกต.ได้
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ทั้งอำ�เภอจอมบึงและโพธาราม
ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่
ในช่วงเช้า และยืนยันความ
พร้อมในการรองรับหากเกิด
ปัญหาใดหรือมีพายุฝนในช่วง
บ่าย
นายปกรณ์กล่าวว่า เรา
ได้ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ครั้งนี้มากกว่าร้อยละ 70 และ
แม้จะเป็นการเลือกตั้งที่ผู้อยู่
ในวาระดำ�รงตำ�แหน่งระยะ
สั้น 7-8 เดือนก่อนที่จะมีการ
เลือกตั้งครั้งใหม่ ก็ยังคงหวัง
ว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์

อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ได้
มีการประชาสัมพันธ์ข้อห้าม
กระทำ�ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เช่น ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือก
ตั้งที่กาแล้วออกไปนอกคูหา
ห้ า มฉี ก บั ต รเลื อ กตั้ ง ห้ า ม
กระทำ�การอันเป็นการชี้นำ�แก่
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หวังให้การ
เลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความ
บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ทั้งนี้
นางสาวปารี ณ า ไกรคุ ป ต์
อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ
ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
เนื่องจากคำ�พิพากษาของศาล
ฎีกา คดีฝ่าฝืนจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง.

ดิจิทัลในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผ่าน Application พ้นภัย
ในระดับชาติ นานาชาติ เพื่อนำ�เสนอแก่นายกรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่ง
‘บิ๊กป้อม’ ยันมาเลย์ช่วยคุยกลุ่มเห็นต่าง
ไม่มีนัยสำ�คัญ และไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณด้านการลงทุน
ทำ�เนียบรัฐบาล • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับ ตัน สรี อับดุล รอฮีม บิน
เชียงใหม่แจ้งทุกอำ�เภอรับมืออุทกภัย
เชียงใหม่ • กองอำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้ง โมฮัมหมัด นูร์ ผู้อ�ำ นวยความสะดวกรัฐบาลมาเลเซียว่า รัฐบาล
ให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร มาเลเซียยังคงสนับสนุนกระบวนการพูดคุยระหว่างไทยกับกลุ่มผู้
จากทางราชการ และเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก เห็นต่างต่อไป ส่วนจะหาโอกาสพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างอื่นๆ นอก
แรง ปริมาณฝนสะสม โดยพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่�ำ พื้นที่ชุมชน จากกลุ่มบีอาร์เอ็นเพิ่มอีกหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าคุยทุก
เมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมฉับพลัน น้ำ�ป่าไหลหลากและน้ำ� กลุ่ม ซึ่งทางการมาเลเซียรับปากว่าจะไปทำ�ให้ และจะเร่งดำ�เนิน
ท่วมขัง หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้เร็วที่สุด ส่วนผู้ประสานงานจะครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ประกาศแจ้งเตือนประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 แล้ว จะมีผลต่อการประสานงานต่อไปหรือไม่ พล.อ.ประวิตร
ชั่วโมง หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ กล่าวว่า คนประสานงานคนปัจจุบันได้เป็นต่ออยู่แล้ว เมื่อถาม
แจ้งสายด่วน 1784 หรือไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำ�เนิน ว่าต้องแจ้งไปที่รัฐบาลมาเลเซียหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
การเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้ง ไม่ต้องแจ้งเป็นเรื่องของเขา.

พวก’จานสารเลว
สุดท้าย เมื่อความอ่อนวัยของพวกเธอหมดประโยชน์จะใช้
ถึงตอนนัน้ ทุกอย่างมันก็ยบั เยินสายเกินจะกลับตัว-กลับใจ ก็ฝาก
ให้คดิ นะ
อาจสงสัย ทำ�ไมผมจึงพิร-้ี พิไรกับ “นักเรียนเลว” สอง-สาม
คนเหล่านี?้
เพราะผมดูคลิปแล้ว เห็นธาตุแท้เด็กทัง้ ๒ ว่าเป็น “เด็กดี”
แต่คงเพราะห่างผู้ปกครองอย่างหนึ่ง มั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนไม่ดีอีก
อย่างหนึง่ แล้วชักนำ�กันไปเข้าสูก่ าร “ล้างสมอง” ของพวก’จาน
ขบวนการสามสัส
ไม่ได้ชว่ั ไม่ได้เลวโดยสันดาน หากแต่การหว่านล้อม การปรน
เปรอจากแก๊ง’จานหลอกเด็ก แล้วเพริด...เตลิดไปมากกว่า
จะเห็นว่า พอรองปลัดกระทรวงฯ ออกมารับเรื่อง เธอทัง้ ๒ มี
สัมมาคารวะ ยกมือไหว้ และพูดตามเวิรด์ ดิงทีเ่ ขาให้ทอ่ งจำ�มากล่าว
ล้วงกรรไกรมาตัดผมตามบทที่เขากำ�หนดมาให้แสดง ไม่ก้าวร้าว
หยาบคาย เหมือนคนอื่นๆ
จุดดีของเธอทีค่ วรรักษาและนำ�ไปพัฒนาใช้ทางทีถ่ กู -ทีค่ วร
คือ กล้าแสดงออก พูดจาฉาดฉาน และมีสมั มาคารวะต่อผู้ใหญ่
โดยเฉพาะคนตัวเล็ก ย้อมผมสีแดง ทีพ่ ดู จากับรองปลัดฯ ผม
อยากจะบอกเธอว่า
“ความกล้า” ในการแสดงออกกับ “ความหน้าด้าน” ในการ
แสดงออก มันคนละอย่างกัน
ถ้าเธอแยกแยะและใช้ ให้ถกู ทาง เธอจะเด่นและพบความ
สำ�เร็จระดับ “ผูน้ �ำ ” แน่นอน!
ผมเห็นแวว “ธาตุด”ี ในตัวเด็กทัง้ สอง จึงเสียดาย อยากให้
มีใครซักคน ช่วยเจียระไน จูงเธอกลับไปเป็น “เด็กดี” ในชัน้ เรียน
ก่อนจะขึง้ -จะเคียด กับเด็กสามนิว้ วันนี้ อยากให้แต่ละท่าน
นึกย้อนตอนเราเป็นเด็กบ้าง เขาขาดรัก-ขาดความเข้าใจ จึงกลาย
เป็นเหยื่อขบวนการชัว่ ร้าย
ถ้าเห็นคนไหนพอจะช่วยรัง้ กลับมาได้ ก็ชว่ ยๆ กันเถอะครับ
นึกว่าลูกหลานเราก็แล้วกัน
อย่าง “ทอน-ปิยบุตร” นัน่ เป็นผู้ใหญ่แล้ว แม้วและลูกแม้วก็
เหมือนกัน ล้วนโตกันแล้ว คิดเป็นกันแล้ว
ฉะนัน้ ไม่ตอ้ งไปช่วยเขา
และก็ไม่ตอ้ งไปรวมตัวกันทีห่ น้าศาลากลางจังหวัด เพื่อรอ
สัญญาณเผาอย่างคราวทีแ่ ล้วอีก
ตอนติดคุกหัวโต หมาซักตัวก็ไม่มมี าแล แต่ตอนใกล้เลือกตัง้
กลับมานับญาติเป็นครอบครัวใหญ่
“เสือ้ แดง” เขาถอดแอก-ถอดไถตัง้ นานแล้ว
“ฟักแม้ว” ยังละเมออยูอ่ กี หรือนี?่
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าจะเริม่ มีทศิ ทางทีด่ ี ทิศทางทีส่ ดใส ตรงใจใครหลายคนที่
อยากจะเห็นการ “ปฏิรปู ตำ�รวจ” เกิดขึน้ จริงๆ จังๆ โดย
เฉพาะ “การแต่งตัง้ ตำ�รวจ” ทีเ่ ป็นธรรม คนทำ�งานได้เติบโต
ได้เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
เพราะนั่นจะเป็น “ต้นธาร” ให้การดูแลประชาชน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และยุตธิ รรม
เมื่อ “เก้าอี”้ ไม่มตี น้ ทุน ไม่มเี ส้นสาย คนดีมฝี มี อื เติบโตตาม
ครรลอง การกอบโกย การตักตวง การหาผลประโยชน์ การช่วย
เหลือพวกพ้อง ก็จะลดน้อยถอยลงไป
เท่าทีม่ สี ญ
ั ญาณ มีความเคลื่อนไหวออกมาในตอนนี้ การ
แก้กฎ แก้ระเบียบ แก้กติกา ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ใกล้จะ
เสร็จเรียบร้อยตามขัน้ ตอนต่างๆ
ในการผ่าโครงสร้าง “สีกากี” ครัง้ นี้ เท่าทีแ่ ย้ม เท่าทีม่ เี สียง
ลือๆ ออกมา ในเรื่อง “หลักเกณฑ์ ใหม่” สำ�หรับการแต่งตัง้ และโยก
ย้ายข้าราชการตำ�รวจ
จะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม!!!
โดยเฉพาะสูตรการครองตำ�แหน่งเพื่อเลื่อนสูงขึน้ มีการปรับ
เกณฑ์จากเดิมของปี 2561
รอง สว. เลื่อนเป็น สว. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 7 ปี
เท่ากับเกณฑ์ปี 2561
สว. เลื่อนเป็น รอง ผกก. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 5 ปี
ลดลงจากปี 2561 ทีก่ �ำ หนดไว้ 6 ปี
รอง ผกก. เลื่อนเป็น ผกก. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 4
ปี เท่ากับเกณฑ์ปี 2561
ผกก. เลื่อนเป็น รอง ผบก. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 4
ปี ลดลงจากปี 2561 ทีก่ �ำ หนดไว้ 5 ปี
รอง ผบก. เลื่อนเป็น ผบก. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 4
ปี ลดลงจากปี 2561 ทีก่ �ำ หนดไว้ 5 ปี
ผบก. เลื่อนเป็น รอง ผบช. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 3
ปี เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ทีก่ �ำ หนดไว้ 2 ปี
รอง ผบช. เลื่อนเป็น ผบช. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย 2
ปี เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ทีก่ �ำ หนดไว้ 1 ปี
ผบช. เลื่อนเป็น ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. ต้องครองตำ�แหน่งอย่างน้อย
1 ปี เท่ากับเกณฑ์ปี 2561
ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. เลื่อนเป็น รอง ผบ.ตร. ต้องครองตำ�แหน่ง
อย่างน้อย 1 ปี เท่ากับเกณฑ์ปี 2561
โฟกัสสำ�คัญทีเ่ รียกเสียงฮือฮา และดูจะตอบโจทย์เสียงเรียก
ร้องจากสังคม ในเรื่องของการยึดอาวุโสเป็นหลักในการแต่งตัง้ โยก
ย้ายตำ�รวจนัน้ กฎ ระเบียบ กติกา ทีจ่ ะนำ�มาใช้บงั คับใหม่
มีการปรับเพิ่มขึ้นของสัดส่วน “อาวุโส” ที่สามารถเลื่อน
ตำ�แหน่งสูงขึน้ ได้ จากเดิมทีย่ ดึ สัดส่วนร้อยละ 33
เป็นสัดส่วนอาวุโสร้อยละ 50!!!
อย่างไรก็ดี การเพิม่ “อาวุโส” ในสัดส่วนร้อยละ 50 จะไม่ได้
เพิม่ ทุกตำ�แหน่ง ทุกระดับในการแต่งตัง้ กำ�หนดเพิม่ เอาไว้เพียงแค่
ตำ�แหน่ง ผูบ้ งั คับการ (ผบก.) - ผูบ้ ญ
ั ชาการ (ผบช.) เท่านัน้ ทีผ่ อู้ ยู่ใน
ลำ�ดับอาวุโสร้อยละ 50 ของตำ�แหน่งทีว่ า่ งจะได้เลื่อนตำ�แหน่งสูงขึน้
ส่วนระดับ ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. ขึน้ รอง ผบ.ตร. จะใช้เรียงตาม
ลำ�ดับอาวุโสทัง้ หมด
ระดับ “นายพัน” ตำ�แหน่ง รองผูบ้ งั คับการ (รอง ผบก.) ลง
ไปถึง สารวัตร (สว.) จะยังคงยึดหลักอาวุโสร้อยละ 33 ตามเดิม
ซึ่งหากการปรับ “หลักเกณฑ์ ใหม่” การแต่งตั้งตำ�รวจดัง
กล่าว เป็นจริงตามทีม่ กี ระแสลือออกมา ก็นา่ จะทำ�ให้เหล่า “สีกากี”
หลายคนพอใจ
โดยเฉพาะพวก “ตำ�รวจ” มีฝมี อื มีผลงาน ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
แต่ไร้เส้น ไร้สาย ไร้ผสู้ นับสนุน จะได้เติบโตในหน้าทีก่ ารงานกันบ้าง.
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4 บทความ

เผ�อใครเปนนายกฯ

สัปดาหนี้ทําเนียบรัฐบาลคึกคัก นายกฯ ลุงตู-พล.อ.ประ
ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม เปดตึกไทยคูฟาและตึกภักดีบดินทรเปนกรณีพิเศษ
เพ�อตอนรับเด็กๆ ที่ ไดรับรางวัลจากการ
เขาประกวดและควารางวัลในงานโครง
งานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ระดับนานาชาติประจําป 2022
โดย นายกฯ ลุงตู อารมณดี
ปลื้มอกปลื้มใจเอามากๆ เดินพูดคุยทัก
ทายเด็กๆ และผูปกครอง พรอมปลอย
มุกตลอดทาง แถมยังเปดโอกาสใหถาย
พล.อ.ประยุทธ ภาพเซลฟแบบกันเองสุดๆ
จันทร โอชา
กอน นายกฯ ลุงตู จะปลอยมุก
กระเซาเด็กๆ ที่จะเขาชมภายในตึกไทยคูฟา ซึ่งเปนที่ทํางาน
ของนายกรัฐมนตรีดวยวา “เผ�อวันหนาใครจะไดเปนนายกฯ”
ทําเด็กๆ หัวเราะชอบใจ สวนผูปกครองก็อมยิ้มไปตามๆ กัน
แหม..เวลา “ลุงตู” อยูกับเด็กๆ ก็จะแฮปปๆ อารมณดี๊ดี
แบบนี้ตลอด ฮาๆๆ

“โทษพระพิรุณ”

เปลี่ยนจากบทบาทวุฒิสภา “วันชัย สอนศิริ” มาเปนโหร
ทํานายและวิเคราะหสถานการณการเมืองในทุกๆ สัปดาห
โดยกอนหนาก็มักวิเคราะหการเมืองสนามใหญ และทํา
นายรัฐบาลจะอยูหรือครบวาระหรือไม และมีปจจัยเสี่ยงที่จะยุบ
สภาหรือไม และเม�อเปดประเด็นมาปุบ ก็ถูกนักการเมืองที่ถูก
พาดพิงฟาดกลับแบบหอมปากหอมคอ
ยิ่งสัปดาหนี้ ไฮไลตเปลี่ยนเปน
สนาม กทม. ก็มีการชงให โหรวัน
ชัย วิเคราะหชวงที่ผูสมัครผูวาฯ กทม.
ลงพื้นที่แกปญหาน้ําทวม หลังจากไมกี่
วันกอนฝนตกหนักติดตอกันและมีเสียง
บนตามส�อโซเชียล
“วันชัย” ไมอยากบอกวาชวง
สุ ด ท า ยใครได เ ปรี ย บหรื อ เสี ย เปรี ย บ
วันชัย สอนศิริ
แตหากผูสมัครคนใดคนหนึ่งพลาดใน
ชวงโคงสุดทาย ก็ตองโทษ “พระพิรุณ”
แหม! “โหรวันชัย” พูดออกมาอยางนี้ คอการเมือง
ตีความกันเองวาหมายถึงอะไร อิอิ

ใหเปนเครือ

การเมืองเริม่ ใกลเขาโหมดเลือกตัง้ มาเร�อยๆ หลายพรรค
การเมืองขยับตัวทํากิจกรรม เตรียมผูส มัครไวพรอม รองรับอุบตั ิ
เหตุการเมืองทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดทกุ เวลา พรรคพลังชลทีม่ ี เดอะมืด-สุ
ระ เตชะทัต เปนเลขาธิการพรรค ยัง
คงทํากิจกรรมตามระเบียบ กฎขอบังคับ
กกต. เตรียมพรอมไวเชนกัน
ปะหน า เจ า ตั ว เลยได เ อ ย แซว
ถามเตรียมพรอมไปถึงไหน มี “กลวย”
ไปแจกเหมือนพรรคอ�นไหม เดอะมืด
ตอบทันที ‘ของเราไม ใชแจกแคเปน
หวีๆ นะ แต ใหเปนเครือเลย จะเอา
กลวยอะไร มีหมด’
สุระ เตชะทัต
พูดไมพดู เปลา พลางชีม้ อื ไปที่
ดานหลังรถ ‘นี่ ไงกลวย แตเปนกลวยจริงๆ นะ ใหเปนเครือเลย
กลวยหอม เอาไวกนิ เอาไปใหพรรคพวกหลายคนแลว!@’ พรอม
กับหัวเราะเอิก๊ อากออกมา
แหะๆ การเมืองรอบหนาวากันวากลวยจะสะพัดในตลาด
การเมือง สวนพลังชลมีใหเหมือนกัน แตเปนกลวยที่เอาไว
บํารุงสุขภาพ ใครสนใจติดตอ เดอะมืด ไดเลย (อิอิ)

หลี่ฟาเฉิน

และแลววันที่รอคอยก็มาถึง วันอาทิตย 22 พ.ค. ออก
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กันให
มืดฟามัวดิน กําปากกาใหแน�น เขาคูหา จําขึ้นใจ บัตรเลือกตั้ง
สีน้ําตาลเลือกผูวาฯ และบัตรเลือกตั้ง
สีชมพูเลือก ส.ก.
ชวงโคงสุดทายแบบนี้ ประชา
ชนคนกรุ ง ก็ จ ะได เ ห็ น ผู ส มั ค รแต ล ะ
ทานปลอยของ งัดทุกเม็ดที่มีมาใช เพ�อ
ขอคะแนน
อยางลาสุด “ดร.เอ”-สุชัชวีร
สุวรรณสวัสดิ์ เบอร 4 แหงพรรคประ
ชาธิปต ย ไปเดินพบปะพีน่ อ งแถวตลาด
สุชัชวีร
กิตติ ถนนเซนตหลุยส มีชาวบานถาม
สุวรรณสวัสดิ์
ถึง ช�อ-แซ-สกุล “สุชชั วีร” กลาวตอบ
วา “ผมแซหลี่ มีชอว
� า หลี่ ฟาเฉิน พอแซหลี่ แมแซเลา ทีเ่ ม�อ
กอนมาจากเมืองจีน แตเดีย๋ วนีเ้ มืองจีนพัฒนาไปมากกวาเราแลว
ขอโอกาสใหผมไดเปนผูว า ฯ กทม. เพ�อทําใหกรุงเทพฯ เปนเมือง
สวัสดิการทีท่ นั สมัย ตนแบบของอาเซียน และเราก็ทาํ ได!@”
แหะๆ เย็น 22 พ.ค. รูกัน “คนแซหลี่” จะไดเปนพอเมือง
หรือปาว หะๆ

กองทุนพัฒนาการกีฬา
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ บริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เปนกองทุน
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารกี ฬ าแห ง ประเทศไทย
พ.ศ.2558 มาตรา 36 เปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเพ�อ
การสงเสริม สนับสนุน พัฒนา คุมครอง ชวยเหลือ และ
จัดสวัสดิการที่เกี่ยวของกับการกีฬา โดยมีวัตถุประสงคตาม
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว.
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เสียโอกาสอยางยิ่งสําหรับบุคคลผูนั้นที่เสียชาติเกิด โดยไมรูตัวก็
อดเวิรด แครด ในหนังสือ Edward Caird, The Evolution
น�าสงสารอยูแลว หากทั้งๆ ที่รูตัวก็ยิ่งน�าสมเพชอยางยิ่ง หากมี
of Theology in the Greek Philosophers, p.65 ไดเช�อม
หนทางจะชวยกันอยางไรได ก็ควรอุทิศตนชวยเพ�อนมนุษย
โยงความคิดระหวางแอนเนิกแซกเกอเริสกับซาคเขรอถิส
อยางทีซ่ าคเขรอถิสพยายามทําจนถึงวาระสุดทายของชีวติ
ไวอยางน�าสนใจวา “แอนเนิกแซกเกอเริสเปนคนแรกที่อาง
แตจะชวยอยางไรหากเขาผูน น้ั เองไมใหความรวมมือโดยสนใจรูต วั
วาทั้งเอกภพมีกฎเกณฑที่ โยงใยถึงกันเปนระบบเครือขายแหง
เองก็ไรผล และสังคมก็ไดรบั ผลกระทบดวย อยางไรก็ตามเอดเวิรด
เหตุผล โดยระบุวา “แตเดิมมาทุกสิ่งรวมตัวกันเปนสารรวมรูป
แครด วิจารณประเด็นนีข้ องซาคเขรอถิสวาเหมาะสําหรับอบรมนัก
จนกวาจะมีกฎเกณฑแหงเหตุผลเริ่มจัดระเบียบใหกับมัน” ซึ่งน�า
จะหมายความวา จริงๆ แลวเขาตองการจะหมายความวา ตัว
อยางจริงจัง ดังนั้น หากสิ่งดีนั้นเปดเผยแกเรา หากเราสามารถรู ปรัชญา ไมเหมาะสําหรับเปนวิธกี ารและหลักการอบรมเยาวชนซึง่
สารรวมรูปเองทั้งหมดนั้นมีระบบกฎเกณฑอยูแลว มิไดมาจาก
ไดวาเบื้องหลังสิ่งลวงตามีอะไรอยูที่ดีจริงแน�ๆ เราก็จะทุมเทชีวิต ตองคอยๆ ชักนําใหเขาถึงหลักการทีละเล็กละนอยและฝกไปพลางๆ
ทีละเล็กละนอย เหมือนการปลูกตนไมซง่ึ ตองคอยๆ คอยสังเกตดู
ภายนอก เพียงแตรอใหมีปญญาของใครสักคนมาชี้ใหเห็นวากฎ
เพ�อไดสิ่งนั้นมาให ได นอกจากจะถูกบังตาเสียจนไมรูเหนือรู ใต
เกณฑมันอยูที่ ไหนและทําการอยางไร ไมใชมีปญญาจากภายนอก จนไมรูสํานึกไดวาทําอะไรลงไปนั่นแหละเราจึงหลงทาง หากเรา การเติบโตและปรับตัวทีละเล็กละนอย เชนเดียวกับทีแ่ สดงความหัว
รุนแรงโดยแยกบุคคลออกเปน 2 ประเภทแบบหัวรุนแรงเกินไปเปน
แทรกเขามาจัดระเบียบให และแครดเองก็ชี้ตัวบุรุษผูนั้นเปน
ใชปญญาตรึกตรองใหถึงแกนได ไซร เราก็จะปูฐานเพ�อรื้อฟนศีล
ผูร ู (the wise) กับผูไมรู (the ignorant)
คนแรกวาไดแกซาคเขรอถิสนั่นเอง โดยเริ่มความคิดใหปรากฏ
ธรรมได วิธีดําเนินการมีขั้นตอนดังตอไปนี้
เปนจุดแรกในหนังสือ Memorabllia และจะคอยๆ ชัดเจนขึ้นอีก
ขั้นที่ 1 ใหรับรูวาตนไมรูสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิต คือ เกิด
ผลจากการสอนปรัชญาของซาคเขรอถิส
นิดๆ หน�อยๆ ในบทสนทนาของเพลโทว และที่สุดเพลโทวรับ
มาเปนมนุษยเพ�อมีความสุขแบบมนุษย เพราะถาชีวิตมนุษยผาน
ผลประการแรกก็คือ ไดเยาวชนเอเธนสกลุมหนึ่งสนใจ
เปนนโยบายเต็มตัวที่ทําใหระบบกฎนี้ชัดเจนดวยทฤษฎี โลกแหง
ไปโดยไมรูและไมมี โอกาสไดมีความสุขอยางมนุษย ก็ตองถือวา
ติดตามและทดลองปฏิบัติตาม คือ หาเวลาในเวลากลางคืนฝกจิต
มโนคติของตนเอง ถายทอดความคิดใหแอรเริสทาทเถิลพัฒนาตอ เสียชาติเกิดอยางยิ่ง ไมไดเกิดมาเปนมนุษยเสียยังจะดีกวา ที่
ใหมีสมาธิเพ�อรูจักตัวเองและตัดกิเลส โดยหวังวาจะไดความจริง
และตอๆ มา
น�าสมเพชมากกวานั้นก็คือ ไมรู ไมมีความสุขแลวยังสําคัญตน
แอนเนิกแซกเกอเริสกลาวถึงทฤษฎีปฐมธาตุของตนวา ทุก ผิด โออวดวาตนเปนนักปราชญมีปรีชาญาณ (...they continually ตรงกันในวิปสสนาการของปญญาที่ ไรกิเลส ตอนชวงกลางวัน ก็
สิ่งมีอยูในทุกสิ่งและเปนไดทุกสิ่ง ซึ่งน�าจะหมายความวา ในสาร regard themselves as wise) ตัวซาคเขรอถิสเองไมคิดจะยกตน ออกนอกบานเพ�อสอบความรูกับผูสนใจถกปญญาเพ�อสอบดูวาที่
คิดอะไรได ในตอนกลางคืนนั้นน�าจะเปนความจริงของปญญาที่
สารพัดรูปแตเดิมมามีสมรรถภาพของทุกสิ่ง จึงนับเปนคนแรก
ขมทาน แตอยางนอยก็ไมน�าสมเพชในแงนี้อยางแน�นอน
หมดกิเลสแลวหรือยัง ถาจะตองปรับปรุงแก ไขอยางไร จะไดมี
ที่เสนอใหเปลี่ยนนิยามของคํา Chaos ของเฮสเสียดจากสารไร
ขั้นที่ 2 มีคําปริศนาที่แครดกลาวถึงในหนา 70 วาเปนคํา
การบานทําในชวงปสสนาการตอนกลางคืน ดังนั้นลูกศิษยของ
รูป (Formless Material) มาเปนสารสารพัดรูป (Various Forms
สอนของซาคเขรอถิส คือ คํา the Divine Will ซึ่งมีความหมาย
ซาคเขรอถิสจึงมีความโนมเอียงที่อยากจะพบหาผูคนที่มีปญหา
Material) และซี่งแอรเริสทาทเถิลจะปรับเปนสารรวมรูป (All
กวางๆ วาเปนเจตจํานงของเบื้องบน เจตจํานงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ�อสอบความรูของตนเอง
Forms Material)
บางครั้งก็ไดคูสนทนา
ซาคเขรอถิสไมได
ที่สนใจปญหาการเมืองใน
พูดตรงๆ วาตองการศึกษา
ขณะนั้น และบางครั้งก็ไดพบ
เร�อง Chaos ของเฮส
นักการเมืองและผูบริหารรัฐ
เสียดหรือตองการเปลี่ยน
เสียเอง บางครั้งการถกปญหา
นิยามของ Chaos แต
ก็อาจจะเขาขั้นเผ็ดรอนเกิน
แสดงเจตนาทางออม โดย
พอดี บางทีก็ซักไซ ไลเลียง
สอนวาคุณภาพดีเปนเปา
เจตนาของผูบริหารรัฐจนไมรู
หมายของการกระทําของ
จะตอบอยางไรดี ทั้งหมดเหลา
ทุกสิ่งทั้งที่ตั้งใจและไม
นี้สรางปญหาใหซุบซิบกันใน
ตั้งใจ ความสุขแทเปนเปา
หมูผูบริหารวาเปนผลมาจาก
หมายสูงสุดของปญญา
การเสี้ยมสอนของซาคเขรอถิส
มนุษย ปญญาของมนุษย
เปนสําคัญ จนถึงขั้นตองตัดสิน
มาจากสารที่มีคุณภาพดี
ใจขจัดเสี้ยนหนามของแผน
ที่สุดของเอกภพ สวนอ�นๆ
ดินโดยจับกุมซาคเขรอถิสดวย
ในตัวมนุษยมาจากสารที่มี
ขอหายุยงเด็กๆ ใหกระดาง
คุณภาพรองๆ ลงมาจึงไม
กระเด�องตอผู ใหญในสังคม
สมบูรณ ไมมีอะไรที่ ไมมี
(corruption of the youth)
คุณภาพเลยสักนอยนิด
และพวงดวยขอหาเสริมเพ�อ
มนุษยสามารถรูความดีตาม
ใหแน�ใจวาลงโทษประหารชีวิต
ความเปนจริงโดยถามจาก
ไดแน�นอน คือ กลาวหาวานํา
ปญญาของตนเอง เม�อรู
การนับถือเทพอยางไมบังควร
แลวก็ใหซ�อสัตยตอความรู
เขามาในสังคมเอเธนส ในนาม
ดังกลาว และตัดสินใจทํา
ของพรายกระซิบซึ่งไมรูวาเปน
ทุกอยางตามเปาหมายที่รู
ศาสนาอะไรและเปนภัยราย
จากปญญา ก็จะไดความ
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แรงแคไหน
สุขแทตามความเปนจริง
ผลที่สําคัญประการที่
จึงสังเกตไดวาปรัชญาที่
เพลโทวรับถายทอดมาจากซาคเขรอถิสนั้น สวนมากเนนทางดาน โดยกลาววา “ซาคเขรอถิสคิดวาบุคคลแตละคนที่ ไดบรรลุพันธกิจ สองก็คือ บรรดาลูกศิษยที่รับหลักการ “จงรูจากการแสวงหาความ
จริยศาสตร มีนิดหน�อยเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา โดยคิดวาเทพ
ของตนยอมถือไดวาไดรับใชรัฐและบรรลุเจตจํานงของเบื้องบน” รู ในตัวเอง” และเขาไมถึงคุณภาพสารรวมรูปดีๆ อยางเพลโทว
เอาหลักการไปปฏิบัติเปนหลักจริยศาสตรประจําตัวและตั้งสํานัก
เทวีตามความเช�อของชาวบานทั่วๆ ไปนั้น มีวิญญาณที่มาจาก
(Socrates indeed thinks that each individual, in achieving
สารรวมรูปที่มีคุณภาพดีเหมือนปญญาของมนุษยและรางกาย
his own mission, will also be serving the State and realising สอนมีคนเช�อเปนลูกศิษยลูกหา มีสํานักที่สําคัญรับรู ในประวัติ
ทิพยที่มีคุณภาพดีกวารางกายของมนุษย แตก็มีคุณภาพตางกัน
the Divine Will.” และเปนคํากําชับของซาคเขรอถิสทีเดียววาคน ปรัชญา คือ
1.ลัทธิซัฟฟสม (Sophism มาจากคําภาษากรีก sophia
หลายระดับเหมือนสวนที่เปนรางกายของมนุษย มีคุณภาพสูงกวา แตละคนตองถือเปนพันธะผูกพันที่จะตองขวนขวายให ไดรูเร�องนี้
แปลวาปรีชาญาณ) สรางหลักจริยธรรมพื้นฐานขึ้นมาวา ความ
รางกายของสัตว และรางกายของสัตวก็มีคุณภาพระดับตางๆ กัน อยางเปนระบบในชั่วชีวิตให ได (Each man for himself should
ประพฤติดีและฉลาดคือการไดตัดสินใจทําตามที่ตัวเองชอบ
เทพที่มีคุณภาพสูงจึงอยากชวยมนุษย โดยทําหนาที่เปน
work out such a system in his own life.) น�าคิดวาระบบขอ
พรายกระซิบ ซาคเขรอถิสจึงพอใจที่จะไมเรียกคําสอนของตน
ผูกพันนี้คืออะไร และเปนเจตจํานงเบื้องบนอยางไร ซึ่งหากหาพบ ในแตละครั้งเฉพาะหนา ผูสอนที่สําคัญคือเผรอทากเกอเริส
(Protagoras) เจาของสูตร “คนแตละคนเปนมาตรการวัดความ
วาเปนปรัชญาความรูอยางเอก แตเปนเพียงความอยากรูอยาก
แลวก็จะมีบทบาทเปนคุณธรรมสวนตัวจนตลอดชีวิต
จริงและความดีของตนเอง”
เรียนอยากฉลาด หรือเรียกสั้นๆ งายๆ วาเปนศิลปะแหงการดํารง
ผูวิจัยมีความคิดวา หากไดเอาเร�องเจตจํานงเบื้องบนไป
2.ลัทธิรตินิยม (hedonism จากคําภาษากรีก hedon แปล
ชีวิตใหมีความสุข (the art of living) และศิลปะนี้เริ่มจากการได
พิจารณารวมกับเร�องพรายกระซิบของซาคเขรอถิส และฟงคํา
วาความพึงพอใจ pleasure) สรางหลักจริยธรรมขึ้นมาวา ความ
ตระหนักถึงขอเท็จจริงแหงชีวิตเองวา “ชีวิตที่ ไมตั้งอยูบนฐาน
แนะนําของแครดวาซาคเขรอถิสน�าจะรูเร�อง Chaos ของเฮส
ประพฤติดีและฉลาดคือการไดตัดสินใจทําตามความพึงพอใจ
แหงการสํารวจชีวิตเปนชีวิตที่ ไมสมควรจะเรียกวาชีวิตมนุษย”
เสียดและรูการพัฒนานิยามของเฮสเสียดผานทางแอนเนิกแซก
(Edward Caird, p.68.) และเพ�อจูงใจผูฟงคําสอนใหสนใจสํารวจ เกอเริส ซาคเขรอถิสก็คงอยากเขาวงการพัฒนาดวยและมีความ (pleasure) มากที่สุดเฉพาะหนา เพราะพรุงนี้เปนของไมแน� ที่
ตน จึงกําหนดเปนสูตรวา “คุณธรรมคือความรู” (Virtue is
คิดเร�องนี้เปนของตนเอง หากการพัฒนาเปนไปตามกระแสนี้จริง แน�นอนคือวันนี้และขณะนี้
3.ลัทธิเอพเผอคีวเรียน (epicureanism จากช�อของอาจารย
knowledge) คือตองรูกอนจึงปฏิบัติตามที่รูจนเคยชินเปนอุปนิสัย ซาคเขรอถิสก็น�าจะคิดวา Chaos น�าจะเปนสารรวมรูปที่มีพลัง
Epicurus แตเปลี่ยนคําสอนสมถะยอดเยี่ยมของอาจารยจนกลาย
จึงจะไดคุณธรรม ที่พูดกันวา “ความรูคูคุณธรรม” นั้น หากชี้แจง ดีสรางสรรคเพียงดานเดียว สวนความเลวนั้นเปนการบกพรอง
เปนลัทธิใหมของตนเองที่ถูกใจชนชั้นสูงของมหาอาณาจักรโรมัน
หรือนิยามใหเขาใจตามนี้ก็ถือวาใช ได แตถาเขาใจวา รูก็เทากับ
ความดี หากทุกอยางเปนไปตามเกณฑที่สันนิษฐานไดขางตน ก็
อยางมาก) ปรับหลักจริยธรรมของลัทธิรตินิยมขึ้นมาวา ความ
มีคุณธรรมแลว ก็ตองถือวาไมใชคําสอนของซาคเขรอถิส แตถา
เช�อไดวา ซาคเขรอถิสมองเห็นวาปจเจกทั้งหลายลวนถือกําเนิด
อธิบายวาที่มีคุณธรรมนั้นแสดงวาก็ตองรูเร�องนั้นอยางดีจนปฏิบัติ มาจากสารสารพัดรูปดีๆ แตก็มีคุณภาพดีระดับตางๆ กัน เชน มี ประพฤติดีและฉลาดคือการไดตัดสินใจทําตามใจอุเบกขากับความ
พึงพอใจไดนานที่สุดและมากที่สุด เพราะพรุงนี้ ไมแน�นอนก็จริง
ไดถูกตอง นั่นใช ไดแตไมใชคําสอนของซาคเขรอถิส เพราะคนมี กอนหินเปนกอนๆ ที่ ไมมีชีวิต และมีปจเจกที่มีชีวิตจึงมีคุณภาพ
อุปนิสัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยไดรับการฝกฝนมาอยางดีและทําไป สูงกวากอนหิน เชน ตนแอปเปลเปนตนๆ สุนัขเปนตัวๆ แลวก็มี แตก็แน�นอนมากกวาไมแน�นอน จึงตองใชปญญาคํานวณอยาง
โดยอัตโนมัติก็เปนได ซึ่งซาคเขรอถิสคิดวาเปนไปไมได นอกจาก คนเปนคนๆ ที่นอกจากจะมีรางกายที่มีคุณภาพชีวิต ยังมีคุณภาพ ชาญฉลาดและพอใจตามนั้น
4.ลัทธิสโทวอิค (Stoicism ไดนามจากนามของระเบียงเสา
จะตองรูอยางดีมากอนวา ดีอยางสมบูรณคืออะไร เปนเปาหมาย ระดับสัตวเดรัจฉาน
(end) ที่บรรลุถึงอยางไร และตองใชวิถี (means) อยางไรจึง
ยิ่งกวานั้นคนยังมีปญญาที่สํานึกไดวาตัวเองเปนปจเจกโดย หินมุมหนึ่งของเนินเขากรุงเอเธนส Stoa Poikile อันเปนจุดชุมนุม
จะบรรลุถึงไดเพ�อไดความสุขแทตามความเปนจริง ตองรูอยาง
มีช�อเรียกไดเปนคนๆ นอกจากนั้นซาคเขรอถิสยังสังเกตวามีพราย เริ่มแรกของการตั้งลัทธิ โดย Zeno of Citium in Cyprus) ปรับ
หลักจริยธรรมของลัทธิเอพเผอคีวเรียนขึ้นมาวา ความประพฤติ
ถี่ถวนอยางนี้เสียกอนจึงจะมีกําลังใจและตัดสินใจทําการเปนขั้น
กระซิบรวมทั้งที่ชาวบานเช�อกันวามีเทพเทวีเปนหน�วยๆ ดวย
ตอนจนกวาจะเปนอุปนิสัย จึงเรียกไดวา Virtue is knowledge
ทั้งหมดเหลานี้ซาคเขรอถิสเช�อวาลวนแตมีกําเนิดรวมกันจากสาร ดีและฉลาดคือการไดตัดสินใจทําตามอุเบกขากับความพึงพอใจ
กับสิ่งที่พอเพียงกับความจําเปนในชีวิตเทานั้น เพราะถายังผูกใจ
คุณธรรมคือความรูที่ตองรูมากอน ไมใชรูควบคูกัน
รวมรูปที่มีศักยภาพสรางสิ่งดีๆ ที่ดีเลิศสุดขีดและดีมากนอยลด
ซาคเขรอถิสชี้แจงวาหากไมรูแตทําไปแลวบังเอิญไดรับการ หลั่นกัน และซาคเขรอถิสก็สนใจคนที่เปนปจเจกบุคคลเปนพิเศษ อยูกับสิ่งใดที่ ไมจําเปนแมแตสิ่งเดียวก็ไมมีวันจะรูสึกพอและไมมี
รับรองจากคนรอบขางวาเปนคุณธรรม ยอมไมใชคุณธรรมจริง
เพราะตนเองก็สํานึกไดเองวาเปนปจเจกหนึ่งที่เปนบุคคลที่อยาก ความสุขไดจริง
5.ลัทธิซีนนิค (Cynicism จากคําภาษากรีกวา Kunosarges
แตเปนกิเลส (vice) ที่ถูกเขาใจผิดวาเปนคุณธรรม “คนกลาโดย
มีความสุขเปนของตนเองและบุกบั่นมุงมั่นหาจนพบและเขาใจ
ไมรูวากลาคืออยางไรกอนตัดสินใจทําการถือวาเปนคนขี้ขลาดสิ้น ตัวเองไดและพบความสุขเฉพาะตัวทั้งชั่วชีวิตและหลังความตาย แปลวาซากสุนัขอันเปนช�อของหมูบานในกรุงเอเธนสที่เปนตน
กําเนิดของลัทธิโดย Antisthenes) โดยปรับหลักการจากลัทธิ
ดี” เชน นายดําวิ่งหนีไฟไหมบานออกมาอยางไมคิดถึงใครที่ติด
ทําใหความตายไมน�ากลัวและเผชิญความตายอยางมีความสุข
อยูในบาน บังเอิญมีเด็กวิ่งตามออกมาดวย ผูปกครองเด็กขอบใจ
ซาคเขรอถิสแยกบุคคลของตนเองออกเปน 2 สวนที่มีที่มา สโทวอิคขึ้นมาวา ความประพฤติดีและฉลาดคือการไดตัดสินใจทํา
ยกใหญเพราะคิดวาเขาเสียสละชีวิตเขาไปพาเด็กออกมา เขาเลย จาก 2 สวนของสารรวมรูปที่มีคุณภาพดีตางระดับกัน คือ กายมา ตามอุเบกขากับความพอใจกับความรูสึกไมมีความตองการอะไร
ถือโอกาสประกาศวาเขาเสี่ยงชีวิตเพ�อชวยพาเด็กออกมา ซาค
จากรูปสสาร (material form) สวนปญญามาจากรูปจิต (spiritual เลยนอกจากความพอเพียงเฉพาะหนา เปรียบงายๆ ก็คือใหมี
ความพึงพอใจอยางสุนัขที่ ไมคิดอะไรเผ�อถึงอนาคตเลยแมแตนอย
เขรอถิสไมรับวาเปนคุณธรรม แตเปนความขลาดที่ ไมกลารับ
form) ปญญารูปจิตมาอาศัยอยูในกายรูปสสารชั่วคราว โชคไมรู
คือ พอใจมีกินเฉพาะอิ่มแตละมื้อ ไมตองคิดถึงมื้อตอไป (สุนัขไม
ความจริงวาเปนเร�องบังเอิญอันเปนผลจากความขี้ขลาดของเขา
ดีหรือรายที่ปญญารับรูความตองการความสุขทั้งของรูปปญญา
เคยตุนอาหารเก็บไวกินมื้อตอไป สุนัขไมหวงที่นอนไวนอนครั้งตอ
ตรงกันขามซาคเขรอถิสชี้แจงวา หากใครคนหนึ่งรูชัดเจน และความสุขของรูปกาย และเม�อแยกกันไมออกก็จะแสวงหา
วาชีวิตของเขาเปนอยางไร ความดีสูงสุดของชีวิตของเขาอยูที่ ไหน ความสุขแบบชุลมุน หากความตองการของกายสงเสริมหรืออยาง ไป งวงที่ ไหนนอนที่นั่น)
ผลสําคัญประการที่สามและสําคัญที่สุดก็คือ ไดเพลโทวมา
ไมมีวันที่เขาจะไมทุมเทเพ�อให ไดความดีสูงสุดของชีวิตของเขา
นอยไมขัดกับความตองการของปญญาก็นับวาโชคดีไป ถาขัดกัน
เปนศิษยซึ่งเจาะลึกลงไปถึงความเช�อของซาคเขรอถิสวา แตแรก
“We must love needs the highest when we see it.” หากเรา และปญญาไมรูเทาทันก็อาจจะเกิดความหลงใหล ตองเสียความ
รูวาอะไรมีคุณภาพดีสูงสุดของชีวิต เราก็จะรักและทุมเทแสวงหา สุขทางปญญาที่ควรจะไดเพ�อเสวยสุขที่กายไดรับ อยางนี้เรียกวา เริ่มเดิมทีมี Chaos ที่หมายถึงสารรวมรูป เพลโทวจะใชชีวิตศึกษา
คนควาหาความกระจางในเร�องนี้ตอไป.
มัน ในบรรดาสิ่งที่เราแสวงหาในชีวิต เราอยากไดสิ่งที่ดีในชีวิต
มีกิเลส (vice) ในระบบจริยศาสตรของซาคเขรอถิส นับเปนการ
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บทความ 5

ดู
วิ่น

เหมือนไม่มีอะไร
มีข่าวเล็กๆ อยู่ชิ้นหนึ่งถ้าอ่านผ่านๆ มันก็แค่ข่าวนัก
การเมืองคนหนึ่งแสดงความเห็นถึงอนาคตทางการเมือง
ของตัวเอง
แต่ลงในรายละเอียด มันสะท้อนการเมืองภาพกว้างที่ยังขาด

เป็นแค่มุมมองที่อยากให้เป็น ไม่ใช่มุมมองที่ควรจะเป็น
วานนี้ (๒๐ พฤษภาคม) “สุรนันทน์ เวชชาชีวะ” กรรมการ
บริหารพรรคสร้างอนาคตไทย เขียนถึงอนาคตทางการเมืองเผยแพร่
ในโซเชียล
“...เมื่อวานผมเกือบลาออกจากพรรคสร้างอนาคตไทย
เรื่องที่ทำ�ให้ผมต้องคิดตัดสินใจเช่นนั้น เป็นผลพวงจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการถกเถียงในจุดยืนเกี่ยวกับ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ผมให้ความเห็นว่า หากพรรคได้รับคะแนนเสียงเพียงพอ ได้
จำ�นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ๒๕ ทีน่ ง่ั ตามกำ�หนดทีส่ ามารถเสนอ
ชื่อ ผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ ได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เสนอชื่อ ดร.
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตามที่พรรคเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่พรรคขนาดใหญ่ที่เป็นแกน
นำ�จัดตั้งรัฐบาล และขอคำ�ยืนยันว่าจะไม่ยกมือให้ พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา ไม่ว่าในกรณีใด
มีการเสนอความเห็นพอสมควร แต่มีกรรมการท่านหนึ่ง ขอ
อนุญาตไม่เอ่ยนาม บอกข้อเสนอของผมเป็น ‘ปาหี่’ ซึ่งผมรับไม่ได้
สำ�หรับถ้าอะไรจะเป็นปาหี่ ก็คือการหักหลังประชาชนที่ลงคะแนนให้
พรรคเพื่อให้ ดร.สมคิด เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นอย่างน้อยในรอบ
แรกของการซาวเสียงในสภาฯ พรรคควรแสดงจุดยืนที่มุ่งมั่นตามที่
ประชาชนที่เลือกพรรคต้องการ
สำ�หรับ พลเอกประยุทธ์ นั้น ผมเคยได้ร่วมงานด้วย ท่านเป็น
คนเก่งและมีความตั้งใจดี แต่หนทางขึ้นสู่อำ�นาจมาจากการรัฐประ
หาร ซึ่งผิดหลักการอุดมการณ์ของผม ที่เลวร้ายกว่าคือการถือครอง
อำ�นาจที่ยาวนาน ไม่คืนอำ�นาจให้กับประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย
จนตกอยู่ในวังวนของอำ�นาจนิยม ไม่สามารถบริหารจัดการได้ และ
นำ�มาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติในทุกมิติ
ถ้าพรรคสร้างอนาคตไทยไปร่วมรัฐบาลกับ พลเอกประยุทธ์ อีก
ผมก็ร่วมสังฆกรรมด้วยไม่ได้
ดีที่ ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค ซึ่งผมนับเป็น ‘เพื่อน’
คนหนึ่ง มานั่ง ‘เคลียร์ ใจ’ รับฟังมุมมองของผม และยืนยันกับผมว่า
๑.พรรคจะสนับสนุน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เป็นนายก

การเมืองเรื่องน่ากลัว
รัฐมนตรีให้ ได้ เพราะเป็นคนเดียวเท่าที่เห็นขณะนี้ ที่จะพาประเทศด้วย
ชุดความคิดที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และจัดระบบเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองให้เข้าที่เข้าทาง ประเทศเดินหน้าไปได้
๒.พรรคจะไม่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายก
รัฐมนตรี และไม่เข้าร่วมรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ อีก
๓.พรรคพร้อมทีจ่ ะเป็นฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ถ้าพลเอกประ
ยุทธ์เป็นนายกฯ
๔.หัวหน้าพรรคไม่มีข้อตกลงใดๆ ในทางลับกับฝ่ายทหารในการตั้ง
พรรคและทำ�งานการเมือง
ดร.อุตตมขอให้ผมร่วมงานต่อ และช่วยกันสร้างพรรคทางเลือกให้
กับประเทศและประชาชน ผมรับปาก ไม่ใช่เพราะผมต้องการตำ�แหน่ง
หน้าที่อำ�นาจใดๆ แต่วันนี้ประเทศต้องการชุดความคิดใหม่ๆ ต้องการ
คนที่มีประสบการณ์ ที่มีบทเรียนทั้งดีและที่พลาดพลั้ง เพื่อจะได้ ใช้องค์
ความรู้นั้นมาแก้ ไขปัญหาที่ ‘หมักหมม’ มายาวนาน
ผมไม่ต้องทำ�การเมือง ผมก็กลับมาทำ�ร้านกาแฟของผมได้ ไม่
เดือดร้อน
ผมยืนยันว่าผมเชื่อในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยทาง
การเมืองเท่านั้นที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ หากบ้านเมือง
ไม่เป็นประชาธิปไตย โอกาสทางเศรษฐกิจของคนตัวเล็กตัวน้อยก็จะไม่มี
มีแต่อภิสิทธิ์ชน และทุนใหญ่ที่อยู่ใกล้ศูนย์อำ�นาจเท่านั้นที่ ได้ประโยชน์
ก็สู้กันต่อไป ผมสัญญาว่าผมจะยึดมั่นในอุดมการณ์ และทำ�ให้ดี
ที่สุด สุดความสามารถ เพื่อให้อนาคตของลูกหลานไทยสดใส มีอนาคต...”
ครับ...อ่านจบมีคำ�ถามในหัวมากมาย

ทำ�ไมนักการเมืองจำ�นวนมากถูกหล่อหลอมให้มองปัญหามุมเดียว
ขณะที่ปัญหาระดับมหภาคจะต้องแก้ ไขด้วยมุมมองที่หลากหลาย
เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมด
พูดกันมาเยอะครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองของไทยต้นกำ�เนิด
อยู่ตรงไหนกันแน่
บางคนบอกว่าเพราะรัฐประหาร
ขณะที่หลายๆ คนเชื่อว่าต้นตอที่แท้จริงคือการคอร์รัปชันในทุก
วงการ
“สุรนันทน์” มองปัญหามิติเดียว และพา “อุตตม” เข้ารกเข้าพง
ไปด้วย
แน่นอนครับรัฐประหารคือปัญหาแน่นอน และเป็นปัญหาใหญ่ดว้ ย
แต่ก็ยังมีปัญหาที่ใหญ่กว่า และนักการเมืองมักหลีกเลี่ยงที่จะพูด
ถึง คือปัญหาคอร์รัปชันในวงการเมือง
เพราะคอร์รัปชันปัญหาเดียว นำ�ไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย
หนึ่งในนั้นคือ รัฐประหาร
แต่ถ้าไปถามนักการเมืองวันนี้ก็จะได้คำ�ตอบเดิมๆ คือ เพราะรัฐ
ประหารเท่านั้นที่นำ�ไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง
ยากครับที่ โจรจะรับผิด!
คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ก่อโดยนักการเมืองเป็นหลัก ข้าราชการ
เอกชน อาจตามน้ำ�บ้างแต่ต้องมีนักการเมืองนำ�
ฉะนั้น มุมมองของ “สุรนันทน์” ที่ปฏิเสธ พล.อ.ประยุทธ์ ในทุก
กรณีถือเป็นความคิดที่คับแคบ เรียกว่าประชาธิปไตยไม่ได้เลย
มีคำ�ถามกลับไปยัง “สุรนันทน์” ว่า แล้วสามารถร่วมรัฐบาลกับ
พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่
ถ้าบอกว่าได้ งั้นมาทบทวนความหลังกันหน่อย
สิงหาคม ๒๕๖๐ หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมืองมีคำ�ตัดสินคดีขายข้าวจีทูจี “สุรนันทน์” เขียนข้อความถึง
เพื่อนชื่อ “บุญทรง เตริยาภิรมย์”
เฉพาะข้อความที่ “สุรนันทน์” ต้องกลับไปทบทวน
“...ได้ข่าว ‘เพื่อน’ อีกทีเป็นเลขานุการส่วนตัวนายกฯ ‘สมชาย
วงศ์สวัสดิ์’ ใจห่วงว่าเพื่อนจะปลอดภัยหรือไม่ ยกหูโทร.คุยกันครั้งหนึ่ง
เท่าที่จำ�ได้ เพื่อนบอก ‘ไม่ต้องห่วง’ ส่วนผมนั้นโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง
๕ ปี ด้วยเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ได้แต่ช่วยให้กำ�ลังใจอยู่
ห่างๆ
เวียนมาเจอและร่วมงานอีกครั้ง เมื่อ ‘ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ เป็น
นายกรัฐมนตรี ผมเข้ามาเป็น ‘เลขาธิการนายกรัฐมนตรี’ หลังพ้นการตัด
สิทธิ์ ปี ๒๕๕๕ ‘เพื่อน’ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไปเยี่ยม
ห้องครัวเพื่อนไฟไหม้ที่กระทรวง ยังหัวเราะกันอยู่

จน ‘เพื่อน’ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผมเป็น
เลขาธิการนายกฯ ได้เจอกันบ้าง แวะไปคุย เห็นเพื่อนแฟ้มเต็มโต๊ะ ยัง
เป็นห่วง
‘ใครดูให้มึง แต่ละเรื่องน่ากลัว’ ผมแอบพลิกแฟ้มดู
‘กูมีทีม’ แล้วชวนทานข้าวจากโรงอาหาร หน้าห้องสั่งมาให้ ยัง
คงความเป็นคนง่ายๆ ที่ผมรู้จัก ถึงแม้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่
เวลานายกฯ ยิ่งลักษณ์ ไปต่างประเทศ บางทีได้คุยกัน ได้ปรับ
ทุกข์ผูกมิตรกันมากกว่าอยู่กรุงเทพฯ แต่ในแววตา ‘เพื่อน’ มีความ
กังวล
ช่วงวิกฤต ผมงานหลายด้าน แต่ก็ไม่วายห่วงเพื่อน ส่งเรื่องจาก
ทำ�เนียบก็คอยเตือนว่าเรื่องไปแล้วรีบจัดการ เราเป็นเพียง ‘เสมียน’
ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางทั้งหมด แต่รู้สึกเสมอว่าเพื่อน ‘ไม่สบายใจ’
หลังพายุพดั ผ่าน รัฐประหารไปแล้ว เคยนัง่ จิบไวน์คยุ กันสองคน
ผมถาม ‘มึงเล่าให้กูฟังหน่อยว่าเรื่องเป็นยังไง’ ผมนับถือน้ำ�ใจ
มัน ที่ตอบ ‘กูพูดไม่ได้’ เราร่ำ�สุราจนดึก แล้วไม่แตะเรื่องนั้นอีกเลย
ทางการเมือง บางเรื่อง ‘ต้องตายไปกับเรา’ พูดไม่ได้ ผมเข้าใจ
ดี และผม ‘เห็นใจ’ เพื่อน ที่ต้องเข้าไปติดกับ ‘เงื่อนไข’ นั้น ผมอาจ
จะ ‘โชคดี’ กว่า ที่ยังรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้ และ ‘เพื่อน’ ไม่
‘โชคดี’ เท่า...”
ครับ...เรื่องที่ “บุญทรง” บอกว่า “กูพูดไม่ได้” ก็คือหนึ่งใน
เงื่อนไขที่ คสช.นำ�ไปเป็นเหตุผลการทำ�รัฐประหาร
ถ้าไม่มนี ริ โทษกรรมเหมาเข่ง ไม่มีโกงจำ�นำ�ข้าว วันนี้ “สุรนันทน์”
อาจเป็นใหญ่อยู่ในเพื่อไทย “ลุงตู่” เป็นเพียงทหารแก่เลี้ยงหมา-แมว
อยู่บ้าน
แต่วันนี้ต้องยอมรับความจริงเหตุมันเกิดไปแล้ว อยู่ที่จะแก้ ไข
อย่างไรหลังจากนี้
หาก พล.อ.ประยุทธ์ รับเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นแคน
ดิเดตนายกรัฐมนตรี ผ่านการเลือกตั้ง เหมือนกับคนอื่นๆ “สุรนันทน์”
จะยังปฏิเสธที่จะร่วมงานการเมืองกันหรือไม่
ก็ไม่ทราบครับว่าทำ�ไม “สุรนันทน์” ห่วง “บุญทรง” จะปลอดภัย
หรือไม่ที่ ไปเป็นเลขานุการส่วนตัวนายกฯ “สมชาย วงศ์สวัสดิ์”
มันมีเรื่องอะไรให้ ไม่ปลอดภัย
หรือตอนเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ แฟ้มที่วางบนโต๊ะ มีแต่เรื่อง
น่ากลัว
ถ้าวันนี้ “สุรนันทน์” บอกว่าสามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย
ภายใต้ชายคาตระกูล “ชินวัตร” ได้ แสดงว่าน่าจะมีความบกพร่อง
บางประการเกิดขึ้น
จะสร้างอนาคตไทยไปทางไหนกัน.

น้ำ�เหงื่อนี่ ไง
น้ำ�มัน ไม่มี ถึงที่สุด
มนุษย์ นักสู้ สิอยู่ได้
น้ำ�เหงื่อ ทำ�งาน นั่นไง
จักรยานเป็นใหญ่ไชโย

นัง่ ‘ผอ.องค์การเภสัชฯ’ อีกวาระ

ห

มีรถประจำ�ทางทั่วถึง
ผู้พึ่ง รถส่วนตน คนโง่
น้ำ�มันจะหมดไม่อดโซ
คนโก้ เก็บกัก จักรยาน

จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.คนไหนดี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
ท่านโพธิรักษ์ออกมาสนับสนุนคุณรสนา โตสิตระกูล ที่นำ�
มหาจำ�ลองมาเป็นไอดอล พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลว่า งบประมาณที่
ใช้ ในการหาเสียงคือ ๑๐๐ ล้าน ในขณะที่เงินเดือนผู้ว่าฯ ใน ๔ ปี
๕.๔ ล้าน ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการถอนทุนคืนบ้างหรือเปล่า
อีกเรื่องหนึง่ ทีค่ ณ
ุ รสนานำ�มาเปิดเผยก็คอื การต่อสัญญาสัมป
ทานรถไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งคุณรสนาให้ความเห็นว่า เมื่อไม่มีการลงทุน
ก็ไม่ควรมีการต่อ เพราะเมื่อไม่มีการลงทุนก็ไม่สมควรมีการต่อสัญ
ญา ซึ่งผมก็เห็นด้วย แต่อย่างไรก็ตามอำ�นาจในการต่อสัญญาก็ไม่
ใช่อำ�นาจของผู้ว่าฯ
ผูว้ า่ ฯ กทม.ก็ตอ้ งบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาล เพราะ
งบประมาณส่วนใหญ่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ดังนั้นรักใครชอบใครก็เป็นเสรีภาพของผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่
ในกรุงเทพฯ สำ�หรับผมไม่มีสิทธิ์
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสหลังสงกรานต์ ที่ถ้าไม่สามารถควบคุม
ได้ก็จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสนับแสนคนต่อวัน เรื่องนี้หมอใหญ่ออกมาให้
ความเห็นว่า ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ไวรัสสายพันธุ์ โอไมครอนแล้วหาย จะสามารถ
ติดเชือ้ ไวรัสได้อกี ภายใน ๑ เดือน เพราะเป็นไวรัสต่างสายพันธุ์
ดังนั้น ตัวเต็งก็อาจจะเป็นตัวเกร็ง ม้ามืดอาจจะเข้าวิน.
แมวขาว
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เที่ยวนี้ดูคึกคักกว่าครั้งไหนๆ โดยเฉพาะ
ฝั่งตรงข้ามกับทักษิณ ถึงกับต้องนั่งปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวครับ จะ
เลือกกันพรุ่งนี้อยู่แล้ว แต่วันนี้ยังไม่รู้จะเลือกใครดี ดร.เอ้, สกลธี,
อัศวิน, รสนา เลือกไม่ถูก มีคนบอกว่าให้เลือกแบบยุทธศาสตร์ ชู
เบอร์เดียวไปเลย แต่ก็หาจุดศูนย์รวมไม่ได้ว่าจะเอาใคร เพราะแต่
ละคนมีผู้สนับสนุนระดับบิ๊กๆ ทั้งนั้น
สรุปแล้วชอบใครก็เลือกคนนัน้ แหละครับ ใครได้เป็นผูว้ า่ ฯ กทม.
ก็ตอ้ งยอมรับตามกติกา รออีก ๔ ปีถอดบทเรียนครัง้ นีเ้ อาไปใช้ครับ.

ฉีด ๔ เข็มก็ยงั ติด : คนไทยต้องติดโอไมครอนทุกคน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
ข่าวเช้านี้ฉีดแล้ว ๔ เข็มยังติดโอไมโครอน แต่ไม่แสดงอาการ
พร้อมกับข่าวหมอยงที่ ให้ความเห็นว่าคนไทยทุกคนจะต้องติดไวรัส
โอไมครอนทุกคน แล้วโอโมครอนจะเป็นโรคประจำ�ถิ่น เรื่องนี้ผมมี
ความเห็นว่า “สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร” วงการแพทย์
ยังตามไวรัสไม่ทนั นักวิทย์และแพทย์ตา่ งก็ออกมาให้ความเห็นเรื่อง
ไวรัสกันต่างๆ นานา ถูกบ้างผิดบ้าง เริ่มตั้งแต่ปูพรมฉีดวัคซีน
วัคซีนเทพ ยาต้านไวรัส ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นไวรัสพาณิชย์ บวกกับ
อิทธิพลของประเทศผู้ผลิตทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะถึงทุกวันนี้เรายังไม่รู้
ถึงที่มาของไวรัสโควิด-๑๙ ที่อาจจะเป็นอาวุธชีวภาพหรือพระประ
สงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้
วันนีแ้ พทย์ตา่ งๆ พากันให้ก�ำ ลังใจว่าโอไมครอนไม่รา้ ยแรงเท่า
เดลตา หลายๆ คนคิดว่าโอไมครอนจะเป็นจุดจบของไวรัสโควิด-๑๙
ทัง้ ๆ ที่โอไมครอนสามารถยึดครองร่างกายของมนุษย์เป็นทีอ่ ยูท่ อ่ี าศัย

โควิดไม่จบง่ายๆ แน่นอนครับ มันยังอยู่แต่จะอยู่แบบไหน
นั้นเป็นอีกเรื่อง อาจอยู่แบบไข้หวัดธรรมดา หรืออาจเป็นโควิดสาย
พันธุ์ดุกว่าเดิม ก็ยังไม่มีใครรู้ ได้ รู้แต่ว่าอย่าซื้อหมูสับที่ตลาดเป็นอัน
ขาดนะครับ เพราะจะเป็นแบบที่นายสองศักดิ์บอกจริงๆ คุณจะไม่
ได้เนื้อหมูอย่างเดียวแต่บางเจ้าจะให้ของแถมด้วย
ว่าแต่หมูแพงแต่ทนู า่ กระป๋องก็ราคาใช่เล่นนะครับ กระนัน้ ก็
เถอะ ทูนา่ อร่อยจริงเอามาทำ�กับข้าวได้สารพัดเหมือนกัน กะเพราทูนา่ ก็
น่าลองนะครับ มาพร้อมไข่เจียวร้อนๆ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ฮ่าๆๆ.

ได้มากกว่าเดลตา โอไมครอนไม่ใช้การรุกรานรุนแรงรวดเร็วเหมือน
เดลตา ทีเ่ มื่อยึดร่างกายมนุษย์เป็นทีอ่ ยูท่ อ่ี าศัยได้กส็ บู เลือดสูบเนือ้ จน
กลับอีกแล้ว
มนุษย์ทนไม่ไหวต้องตายไป ทำ�ให้เดลตาต้องหาโฮสต์ ใหม่ซง่ึ หาไม่ได้
* กลับมาเสียที
ง่ายๆ เพราะมนุษย์สว่ นใหญ่มภี มู ติ า้ นทานไวรัสเดลตา แต่ส�ำ หรับโอ
“โทนี่ วู้ดซัม”
ไมครอนนัน้ รุกรานรวดเร็ว ทำ�ลายช้าๆ เพื่อเพิม่ จำ�นวนไวรัสให้มาก
จะเปิด “เรือนจำ�”
ทีส่ ดุ วันนีส้ หรัฐฯ ติดเชือ้ ถึงหนึง่ ล้านคนแล้ว ถ้าโอไมครอนสามารถ
เอาไว้ท่ารอ
เพิม่ ปริมาณได้มากทีส่ ดุ อาจจะมีอะไรเกิดขึน้ ตามมาก็ได้
* “ปีนี้กลับไทย”
ดังนั้น อย่าประมาทว่าโอไมครอนจะสลายตัวลดความรุนแรง
เดือนไหนกันหนอ
ลงเป็นโรคประจำ�ถิ่น โอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นมีได้ทั้งสิ้น ไวรัสโควิด
อย่าดีแต่จ้อ
อาจจะยุติที่สายพันธุ์ที่ ๑๕ (โอไมครอน) หรือจะกลายพันธุ์ถึงสาย
หลอกล่อผู้คน
พันธุ์ที่ ๒๔ (โอเมกา) ก็เป็นได้ ดังนั้นเราต้องไม่ตั้งอยู่ในความประ
* ให้หลงเชื่อว่า
มาท พยายามป้องกันตัวเองให้มากที่สุด
ครั้งหน้า “พรรค” ตน
หมูแพงทำ�อย่างไรดี!
“เพื่อไทย” จะล้น
วันนี้เนื้อหมูกิโลกรัมละ ๒๕๐ บาท ประชาชนโอดโอย โดย
ผู้แทนฯ แน่นไป
เฉพาะกลุ่มที่นิยมบริโภค หมูกระทะ หมูย่าง หมูทอด กะเพราหมู
* เชื่อผล “เลือกตั้ง”
สับ ผมไม่ได้บริโภคเนื้อหมูมานานแล้ว ดังนั้นจึงไม่รู้ราคาหมูกระทะ
ดัง “แลนด์สไลด์”
หมูย่าง หมูทอด ข้าวหมูแดง ข้าวกะเพราหมูสับ แต่สังเกตเมื่อผ่าน
ตนก็มั่นใจ
อาหารร้านตามสั่งจะพบเมนูกะเพราหมูสับไข่ดาวเป็นเมนูที่พบตาม
“กลับไทย” แน่นอน
โต๊ะอาหารมากที่สุด เมื่อสังเกตจากอาหารที่เหลือในจาน และหมู
* เถอะ...รีบกลับมา
สับที่พ่อค้าแม่ค้าซื้อจากเขียงหมูในตลาด หรือในห้างสรรพสินค้า
จงอย่า “กะล่อน”
ขนาดใหญ่ พบว่าหมูสับนั้นมีอวัยวะต่างๆ ของหมูปั่นรวมกันตั้งแต่
เหมือนครั้งก่อนก่อน
มันหมูถึงเนื้อแดง (ที่มีน้อยที่สุด)
“จะกลับ” ลับหาย
ทุกวันนี้สังเกตจากชามก๋วยเตี๋ยวพบว่าหมูบะช่อนั้นไม่นุ่ม
* กลับมาก็ดี
เหมือนสมัยโบราณ เพราะพ่อค้าแม่ค้าซื้อหมูสับมาทำ�บะช่อ ผมขอ
“คดี” มากมาย
เสนอเมนูสุขภาพมีประโยชน์มีคุณภาพอาหาร มี โอเมกาทรี กะเพรา
รกศาลจะได้
ทูน่า เริ่มต้นด้วยเลือกซื้อทูน่ากระป๋องคุณภาพดี (ทูน่าสเต๊กเนื้อ
ชำ�ระเสียที
ขาว) มาใช้แทนหมูสับ กรรมวิธีผลิตก็ไม่แตกต่างกับกะเพราหมูสับ
* “ยิ่งลักษณ์” น้องสาว
เริ่มต้นด้วยเลือกพริกขี้หนูสวน กระเทียมโทนหรือกระเทียมเม็ดเล็ก
“โกงข้าว” ก็มี
ถ้ายังมีเรี่ยวแรงก็ใช้ตำ� แต่ถ้าเรี่ยวแรงน้อยก็ใช้ครกไฟฟ้า นำ�ไปผัด
คดีเหมือนพี่
ให้หอมแล้วจึงใส่ทูน่า ใช้ตะหลิวสับๆ เนื้อปลาทูน่าให้ละเอียด ผัด
ก็ลากกลับมา
ต่อไปจนแห้ง ปรุงรสตามชอบ ใส่ใบกะเพราที่ล้างสะเด็ดน้ำ�เปิดไฟ
* รับโทษลงทัณฑ์
แรง ตักใส่จานในทันทีเพื่อมิให้กะเพราสลด รับรองว่าอร่อยไม่แตก
พร้อมกันทั่วหน้า
ต่างกับกะเพราหมูสับที่สั่งจากร้านอาหารตามสั่ง
“บุญทรง” ถามหา
ไข่เจียวหมูสับก็สามารถใช้เนื้อปลาทูน่าแทนได้ รสชาติอร่อย
มาอยู่ด้วยกัน.
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนั้นทูน่ากระป๋องสามารถนำ�มาชุบแป้งทอด 		
สามารถ เจนชัยจิตรวนิช
อร่อยไม่แพ้หมูทอด แต่มีประโยชน์มากกว่า นี้คือข้อเสนอของพ่อ
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุติธรรม
ครัวคนหนึ่งที่นำ�เสนอเมนูสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกาย หวังว่าจะ
ผู้อำ�นวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ไม่ทำ�ให้ผู้ค้าเนื้อสุกรไม่พอใจนะครับ.
พรรคพลังประชารัฐ
นายสองศักดิ์
....................................

ลัง นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำ�นวยการองค์การ
เภสัชกรรม เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อกรกฎาคม 2561
จนถึงปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และ
ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม จนครบวาระลงนั้น
ล่าสุดได้มีการขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน
การแต่งตั้งผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม และมีมติเห็นชอบ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้ง นพ.วิฑูรย์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยให้ ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 390,000
บาท ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบแล้ว ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป
ทั้งนี้ นพ.วิฑูรย์ ถือเป็นอีกบุคคลที่มีบทบาทสำ�คัญทาง
ด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์
การจัดหาชุดตรวจ ATK สำ�หรับใช้ ในสถานการณ์ โรคระบาด
ซึ่งการต่อวาระดำ�รงตำ�แหน่ง นพ.วิฑูรย์อีกวาระหนึ่ง จะช่วย
ให้งานราบรื่นมากยิ่งขึ้นใน
ช่วงสถานการณ์นี้
สำ � หรั บ ประวั ติ ข อง
นพ.วิฑูรย์ สำ�เร็จการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
ปี 2530 ประกาศนียบัตร
เวชศาสตร์ครอบครัว เวช
ศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพ
จิตชุมชน อาชีวเวชศาสตร์
จากแพทยสภา เมื่อปี 2545
วุฒบิ ตั รรังสีวทิ ยา จากคณะ
นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
เมื่อปี 2536
ประวัติด้านการทำ�งาน ดำ�รงตำ�แหน่งแพทย์ประจำ�โรง
พยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่ปี 2530-2533, แพทย์
ประจำ�บ้าน สาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตั้งแต่ปี 2533-2536, หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาล
เลย ตั้งแต่ปี 2536-2553, รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์ โรง
พยาบาลเลย ตั้งแต่ปี 2553-2555, ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ตราด ตั้งแต่ปี 2555-2556, ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลระยอง
ตั้งแต่ปี 2556
ในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ นพ.วิฑรู ย์ ได้รบั รางวัลทีส่ �ำ คัญเกีย่ ว
กับการบริหารต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลระฆังทอง (รางวัล
บุคคลแห่งปี 2557) สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น จากสมัชชานัก
จัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ราง
วัลคนดีแบบอย่างของชาติ ประจำ�ปี 2557 ประเภทผู้ทำ�คุณ
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา จากมูลนิธิธรรม
ลักษณ์ศิลา, รางวัลคนดีของแผ่นดิน ประจำ�ปี 2558 สาขานัก
บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา, รางวัล
คนดี ศรีสาธารณสุข ประจำ�ปี 2558 จากกระทรวงสาธารณสุข
รางวัล “ญาณสังวร” คนดีศรีสยาม สาขาผู้ทำ�คุณประ
โยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ประจำ�ปี 2558 จาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
ณายก, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ประจำ�ปี 2559 สาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร จาก
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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6 เศรษฐกิจ

อีอีซีผนึกมิตซูดึงญี่ปุ่นลงทุน
เน้นอุตสาหกรรมดิจิทัลลั่นเงินสะพัด5หมื่นล้านใน3ปี
ศุภาลัยปักธง
รุก‘เชียงใหม่’
ลลิลฟุ้งโต15%

ปทุมวัน • อีอีซีเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ต่อยอดความร่วมมือมิต
ซูบิชิ และเครือข่าย หวังดึงนักลงทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล
พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เกิดการลงทุนไม่น้อยกว่า 50,000
ล้านบาทใน 3 ปี
นายคณิศ แสงสุพรรณ พั ฒ นาความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทาง
เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรม ยุทธศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น และต่อ
การนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ ยอดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของ
ภาคตะวันออก (สกพอ. หรืออีอซี )ี ภาคเอกชนญี่ ปุ่ น ในพื้ น ที่ อี อี ซี
เปิดเผยถึงการจัดงาน EEC Con- ที่มีมายาวนาน เพื่อเสริมสร้าง
necting Thailand and Japan ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
Collaboration Forum 2022
ทั้งนี้ยังเชื่อมโยงด้านการ
“Digitalizing & Decarbonizing ผลิ ต และร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
in Manufacturing” ในโอกาส เศรษฐกิจสีเขียว BCG ส่งเสริม
ฉลองครบรอบ 135 ปี ความ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ไทย-ญี่ ปุ่ น ดิจิทัล และความร่วมมือด้าน
ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท มิตซูบิชิ สาธารณสุข ผ่อนคลายมาตรการ
อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด, เข้ า ประเทศหลั ง สถานการณ์
EEC Automation Park และ โควิด-19 รวมทัง้ กรอบความร่วม
เครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน มื อ พั ฒ นาอนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ
ไทย-ญี่ปุ่น ว่า งานดังกล่าวจะ ภาค เช่น กรอบความร่วมมือ

ไทยโพสต์ • นายประทีป ตั้งมติ
ธรรม ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ศุภาลัย เปิดเผยว่า ในปี
2565 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาค
เหนื อ กำ � ลั ง ส่ ง สั ญ ญาณฟื้ น ตั ว
อีกครั้ง เนื่องจากการเปิดตัว
โครงการใหม่ เ ริ่ ม กลั บ มามี สั ด
ส่วนเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงเดินหน้า
เต็มสูบเปิดตัวเมกะโปรเจ็กต์ ใหม่
ล่าสุด ศุภาลัย ทัสคานี วัลเล่ย์
มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วยโครงการศุภาลัย
เบลล่า ดอนแก้ว-แม่ริม บ้าน
เดี่ยวและบ้านรุ่นใหม่ 2 ชั้น
สไตล์ โมเดิร์น ที่เปิดขายล่วง
หน้าไปก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ผ่าน
มา และได้รับกระแสตอบรับที่ดี
จากลูกค้า โครงการศุภาลัย พรี
มา วิลล่า ดอนแก้ว-แม่ริม ที่มี
แผนเปิดตัวโครงการในอนาคต
โดยเตรียมเปิดให้บริการในไตร ไทยโพสต์ • บ้านปูขยายกำ�ลังผลิต ครอบคลุมธุรกิจกลางน้�ำ ด้านกัลฟ์
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐสูร่ ะดับ 900 จับมือ SCG จัดตัง้ เอสจี โซล่าร์
มาสแรกปี 2566
“ช่ ว งวิ ก ฤตการณ์ ก าร ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน ดำ�เนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
แพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
ส่ ง ผลให้ ค วามคึ ก คั ก ของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ในภาคเหนือลด
ลง จากการชะลอตัวของสภาวะ
ห้วยขวาง • กทพ.เผยทาง 14,670.57 ล้านบาท แบ่งเป็น
เศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีหลายพื้นที่
ด่วน “กะทู้-ป่าตอง” วงเงิน ค่าเวนคืนที่ดิน วงเงิน 5,792.24
ที่ ได้รับความสนใจสูงขึ้น” นาย
1.4 หมื่นล้าน จ่อปรับค่าก่อ ล้านบาท ค่าก่อสร้าง วงเงิน
ประทีปกล่าว
สร้างใหม่เพิ่ม 5% หลังโดน 8,878.33 ล้านบาท
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรม
พิ ษ ราคาน้ำ � มั น -เหล็ ก แพง
สำ�หรับขั้นตอนหลังจากนี้
การผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพ
คาดเปิดประมูลปลายปี 65 กทพ.เตรี ย มเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม
เพอร์ตี้ หรือ LALIN กล่าวว่า
ชง ครม.ปลายปี 66 ตอก คณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณา
ตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทยในปี
เสาเข็มปี 67 เปิดใช้ ธ.ค. พร้อมทั้งสรุปวงเงินค่าก่อสร้าง
2565 จะยังได้รับผลกระทบจาก
70
ใหม่ท่คี าดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ
โควิด-19 แต่ลลิล พร็อพเพอร์
นายสุรเชษฐ์ เหล่า 5% จากราคาเดิม หลังจากได้รบั
ตี้ ก็ยังคงเติบโตถึง 15% ทั้งยอด
พู
ล
สุ
ข
ผูว้ า่ การการทางพิเศษ ผลกระทบจากราคาเหล็ ก และ
ขายและกำ�ไรในปีที่ผ่านมา ด้าน
แห่งประเทศไทย (กทพ.) ราคาน้ำ � มั น ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
แผนการดำ � เนิ น งานนั้ น จะเน้ น
เปิ ด เผยภายหลั ง เป็ น ประ โดยอ้ า งอิ ง จากโครงการก่ อ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ธานในพิ ธี ล งนามข้ อ ตกลง สร้างทางพิเศษพระราม 3-ดาว
แนวราบเพื ่ อ เจาะกลุ ่ ม real
คุณธรรม (Integrity Pact) คะนอง-วงแหวนรอบ นอกกรุง
demand หรือกลุ่มกำ�ลังซื้อจริง
และหนังสือการรักษาข้อมูล เทพมหานคร ด้านตะวันตก ก่อน
เป็นหลัก และมีการปรับกระ
เป็ น ความลั บ และไม่ มี ส่ ว น จะเปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
บวนการทำ�งานภายในเพื่อเพิ่ม
ได้เสีย โครงการทางพิเศษ ภาคเอกชนในช่วง
มิ.ย.-ก.ค.
ประสิทธิภาพ โดยนำ�ระบบไอที
(ทางด่วน) สายกระทู-้ ป่าตอง 2565 หลังจากนัน้ จะรวบรวม
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้
จ.ภูเก็ต ว่า โครงการทาง ความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ นำ �
ในการดำ�เนินธุรกิจ และด้วย
การพัฒนากลยุทธ์ที่พร้อมเผชิญ
พิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้- เสนอคณะกรรมการมาตรา 36
ความท้าทาย มัน่ ใจในความพร้อม
ป่าตอง มีระยะทางรวม 3.98 เพื่อพิจารณาในเดือน ก.ค.2565
ที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่มีเข้า
กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ
มาในปี 2565.

แม่ โขง-ญี่ปุ่น ซึ่งอีอีซีได้ทำ�งาน
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานและภาค
เอกชนญี่ ปุ่ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยประสบผลสำ � เร็จ กับความ
ร่วมมือมิตซูบชิ ฯิ พร้อมพันธมิตร
เครือข่ายได้พัฒนา EEC Automation Park ให้เป็นฐานหลัก
ขับเคลื่อนประยุกต์ ใช้ระบบหุน่ ยนต์
และออโตเมชัน่ สร้างความเชื่อม
โยงให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนา
และปรับตัวไปสู่ โรงงานอัจฉริยะ
ใช้นวัตกรรมนำ�การผลิต
รวมทั้ ง ได้ ร่ ว มกั บ กระ
ทรวงเศรษฐกิ จ การค้ า และ
อุตสาหกรรมญีป่ นุ่ (เมติ) เจโทร
(JETRO) และหอการค้าญีป่ นุ่
กรุงเทพ (JCC) ชักจูงนักลงทุน
ญีป่ นุ่ มาลงทุน ผลักดันการใช้
ระบบหุ่น ยนต์ แ ละออโตเมชั่น
พัฒนา Smart Factory 4.0 ใน

ไทย โดยสถาบันวิทยาการหุน่
ยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ. คาด
ว่าภายใน 3 ปีจากนีก้ ารลงทุน
อุ ต สาหกรรมดิ จิทัล จะมี มูล ค่ า
สูงถึง 500,000 ล้านบาท ก่อให้
เกิดการลงทุน 5G ระบบหุน่ ยนต์
ออโตเมชัน่
ในอีอซี ีไม่ต�ำ่ กว่า
50,000 ล้านบาท/ปี สร้างงานรายได้ ให้คนไทย และสนับสนุน
ให้ ภ าคการผลิ ต ของไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจได้ทดั เทียมทัว่ โลก
“อีอซี ีได้ตง้ั เป้าหมายภายใน
ปี 65 นำ�โรงงานอุตสาหกรรมใน
อี อี ซี ทำ � งานร่ ว มกั บ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้
บริ ก ารเชื่อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย
และเทคโนโลยี หรือ SI พร้อมสนับ
สนุนให้เข้าสู่ระบบออโตเมชั่นไม่
น้อยกว่า 200 แห่ง และภายใน
3 ปีขา้ งหน้า (ปี 2568) ไม่นอ้ ยกว่า

ค่าก่อสร้างด่วนกะทู้-ป่าตองพุ่ง5%

คณิศ แสงสุพรรณ
6,000 แห่ง คาดว่าไม่เกิน 5 ปีจะ
สามารถปรับสู่ โรงงานอัจฉริยะใช้
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ได้ ไม่ น้ อ ย
กว่า 10,000 โรงงาน ช่วยให้
ต้นทุนการผลิตลดลง ลดอัตรา
การเสื่อมของเครื่องจักร ลด
ภาระงาน ช่วยประหยัดพลังงาน
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง
ขันในตลาดโลก” นายคณิศกล่าว.

ก๊าซประมาณ 160,000 เอเคอร์
บริเวณใจกลางแหล่งก๊าซบาร์เนตต์
ด้านนางสาวยุพาพิน วัง
วิวฒ
ั น์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ด้านการเงิน บริษทั กัลฟ์ เอ็น
เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า
บริษทั ได้สง่ บริษทั กัลฟ์1 จำ�กัด
(GULF1) บริษทั ย่อยทีด่ �ำ เนิน
ธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ใน
ประเทศไทย เซ็นสัญญาร่วมกับ
บริษทั เอสซีจี คลีนเนอร์ย่ี จำ�กัด
ทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับพลังงาน
หมุนเวียน ถือหุน้ โดยบริษทั ปูนซิ
เมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน) (SCC)
จัดตัง้ บริษทั เอสจี โซล่าร์ จำ�กัด
(SG Solar) ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้ ในสัดส่วน 50:50% มีทนุ
จดทะเบียน 5,000,000 บาท
“เอสจี โ ซล่ า ร์ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาห
กรรม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
SCC และเป็นลูกค้าของโรงไฟ
ฟ้า SPP ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์
โดย SG Solar มีแผนที่จะขยาย
ฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมของทั้งสองกลุ่ม”
นางสาวยุพาพินกล่าว.

ธุรกิจประกันทยอยเจ๊ง
ก

ารระบาดของโควิด-19 ในช่วงปี 2563 นัน้ ดูเหมือนรัฐบาล
จะควบคุมได้ ในแต่ละวันมีคนติดเชื้อเพียงหลักสิบเท่านั้น
ทำ�ให้บริษัทประกัน 16 แห่งต่างแห่กันออกผลิตภัณฑ์
คุ้มครองโควิด-19 หลายรูปแบบ โดยเฉพาะเจอ จ่าย จบ ด้วยเบี้ย
ประกันเพียงหลักร้อย แต่เหตุการณ์ ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อการ
แพร่ระบาดกลับมาวิกฤตอีกครั้ง ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากเดือนมิถุนายน 2564 ที่เพิ่มขึ้นกว่า 3,000 คนต่อวัน และเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง จนกระทั่งเพิ่มทะลุ 20,000 คนต่อวันในช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 และยังทำ�สถิติสูงสุดกว่า 50,000 คนต่อ
วันเมื่อเชื้อกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ โอมิครอน
จำ�นวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจำ�นวนมากและรวดเร็วนั้น ทำ�ให้
ยอดเคลมกรมธรรม์ต่อวันพุ่งพรวด จนทำ�ให้บริษัทประกันขาด
สภาพคล่อง โดยเฉพาะ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทย
ประกันภัย และยังส่งผลกระทบกับลูกค้ากรมธรรม์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่
ประกันภัยโควิดอีกกว่า 8 ล้านกรมธรรม์ ดังนั้นจึงทำ�ให้ทั้งสอง
บริษัทต้องเร่งแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมียอดเคลมค่าสินไหม
รวมจากการรับประกันโควิดถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 มูลค่าสูง
กว่า 30,000 ล้านบาท และมียอดเคลมสะสมถึงสิ้นปี 2564 เพิ่ม
สูงถึง 35,000-40,000 ล้านบาท สูงกว่าที่บริษัทประกันภัยประเมิน
สถานการณ์เอาไว้จนแบกรับความเสี่ยงไม่ไหว ส่งผลทำ�ให้ต้อง
ทยอยเลิกกิจการไปแล้วหลายราย ไม่ว่าจะเป็น เอเชียประกันภัย,
เดอะ วัน ประกันภัย เป็นต้น
และสองบริษัทที่หนักสุดในบรรดาบริษัทที่รับประกันแบบเจอ
จ่าย จบ จากยอดกรมธรรม์กว่า 1.8 ล้านกรมธรรม์ คือ อาคเนย์
ประกันภัย จ่ายสินไหมไปกว่า 10,101 ล้านบาท และไทยประกัน
ภัย จ่ายไป 2,600 ล้านบาท จากยอดเคลม 166,179 กรมธรรม์
และสุดท้ายเมื่อรับภาระไม่ไหว ทั้งสองบริษัทจึงตัดสินใจคืนใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแบบสมัครใจกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

EKH ตีปีกจีนหนุนมีลูกเพิ่มดันตลาด IVE คึก

นายแพทย์อ�ำ นาจ เอือ้ อารีมติ ร กรรมการและผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาล บมจ.เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH เปิดเผยว่า การที่ใน
ประเทศจีนประกาศนโยบายแก้ปญ
ั หาประชากรลดลง โดยอนุญาต
ให้ครอบครัวทีม่ บี ตุ ร 2-3 คน สามารถซือ้ บ้านเพิม่ ได้อกี 1 หลัง จะ
ทำ�ให้แนวโน้มลูกค้าจีนกลับมาใช้บริการศูนย์ผมู้ บี ตุ รยาก (IVF) เพิม่
มากขึน้ จะสร้างรายได้เพิม่ ต่อเนื่อง ซึง่ ทางบริษทั ได้เตรียมเปิดให้
บริการโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุไตรมาส 3/65
จะช่วยผลักดันให้รายได้เติบโต มัน่ ใจผลงานปีน้ีโดดเด่น

บ้านปูซื้อแหล่งก๊าซเมกา/กัลฟ์ตั้งSGโซลาร์
นางสมฤดี ชัยมงคล ประ บริ ษั ท รุ ก คื บ อี ก ขั้ น สู่ ก ารขยาย
ธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั บ้าน กำ�ลังผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐ
ปู จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อเมริกา เพื่อตอบรับอุตสาหกรรม
พลั ง งานในสหรั ฐ ที่ มี แ นวโน้ ม
เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว โดย
BKV Corporation (BKV) ซึ่ง
เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ้ า นปู ถื อ หุ้ น
ประกาศเชิ ญ ชวนเอกชน
96.12% ได้ลงนามในสัญญาซื้อ
ร่วมลงทุนได้ ในช่วงปลายปี
ขาย เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนผลประ
2565 หลังจากนั้นเอกชนจัด
โยชน์ ใ นแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
ทำ � และยื่ น ข้ อ เสนอภายใน
และครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำ�
เวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน
บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์
หากรายละเอียดเยอะจะใช้
เนตต์ จากบริษัท XTO Energy,
เวลาประมาณ 3-4 เดือน
Inc. and Barnett Gathering
โดยคาดว่ า จะสามารถยื่ น
LLC (XTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ข้ อ เสนอแล้ ว เสร็ จ ไม่ เ กิ น
ของ Exxon Mobil Corporation
กลางปี 2566 จากนั้นจะ
โดยมีมูลค่าการลงทุน 750 ล้าน
เป็นขัน้ ตอนของการพิจารณา
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
ข้อเสนอเจรจาต่อรอง จัด
25,125 ล้านบาท
ทำ � ร่ า งสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น
ซึ่งมีมูลค่าผลประโยชน์แก่
และหารื อ กั บ อั ย การต่ อ ไป
ผู
้
ข
ายในอนาคตโดยรวมไม่
เ กิ น
คาดว่ารายละเอียดทั้งหมด
50 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึน้ อยูก่ บั
จะแล้วเสร็จและเสนอคณะ
ราคาก๊ า ซธรรมชาติ ใ นอนาคต
รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
โดยคาดว่ า การซื้อ ขายจะเสร็ จ
ได้ภายในปลายปี 2566
สิน้ ภายในเดือน มิ.ย.2565 ขณะ
และลงนามสัญญากับเอกชน
นี้อ ยู่ ใ นระหว่ า งการปฏิ บัติต าม
คาดว่ า จะเริ่ ม ก่ อ สร้ า งได้
เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องในสัญญา ซึง่
ภายในต้นปี 2567 แล้ว
การเข้าซือ้ สัดส่วนผลประโยชน์ ใน
เสร็ จ พร้ อ มเปิ ด ให้ บ ริ ก าร
แหล่งก๊าซธรรมชาติครัง้ นีต้ ง้ั อยู่ใน
ภายใน ธ.ค.2570.
ทำ�เลทีด่ ี ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารผลิต
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อ่วม!พิษโควิดจากโอกาสกลายเป็นวิกฤต
(คปภ.) เมื่อปลายเดือนมกราคม 2565 เพื่อดูแลลูกค้าทุกกลุ่มใน
ทั้งนี้ จากการระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง และโดย
ขณะที่ยังมีความมั่นคงเพียงพอ และสุดท้ายก็หนีไม่พ้นปิดกิจการ
เฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอนที่แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่ง
จนล่าสุด มีอีกหนึ่งบริษัทที่สุดท้ายต้องยอมแพ้กับประกันเจอ ผลให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นมามีจำ�นวนผู้เอาประกัน
จ่าย จบ คือ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย หรือ SMK ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มายื่นเคลมสินไหมโควิดเป็นจำ�นวนมาก และทำ�ให้มีจำ�นวน
พฤษภาคม 2565 SMK ได้ทำ�หนังสือ
เคลมสินไหมโควิด-19 คงค้างอีก
‘‘การระบาดของโควิด-19 ในวงกว้าง และ ประมาณ 350,000 รายการ คิด
แจ้งถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การยื่นคำ�ร้อง
โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่กระจาย เป็นค่าสินไหม ประมาณ 30,000
ขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย
ล้านบาท เมื่อนับรวมสินไหมโควิดได้
ง
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กลาง โดย นายเรืองเดช ดุษฎีสุร
19 ที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดจะเท่ากับ
พจน์ กรรมการผู้จัดการ SMK เปิด มีนาคม 2565 เป็นต้นมามีจำ�นวนผู้เอาประกัน 41,875 ล้านบาท คิดเป็นการจ่าย
เผยว่า ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
มายื่นเคลมสินไหมโควิดเป็นจำ�นวนมาก และ สินไหมที่สูงถึง 63 เท่าของเบี้ย
ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟู
ประกันภัยรับ หรือ 6,300% และ
ทำ
�
ให้
ม
จ
ี
�
ำ
นวนเคลมสิ
น
ไหมโควิ
ด
-19
คงค้
า
ง
กิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวัน
สูงกว่าการจ่ายสินไหมประเภท
ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ต่อมาในวันที่
อีกประมาณ 350,000 รายการ คิดเป็นค่า อื่นๆ ที่ ไม่ใช่ โควิด-19 ถึงเกือบ
18 พฤษภาคม 2565 ศาลล้มละลาย
สินไหม ประมาณ 30,000 ล้านบาท เมื่อนับ 100 เท่“ทีา ่ผ่านมาบริษัทได้ ใช้
กลางมีคำ�สั่งรับคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการ
รวมสินไหมโควิด-19 ที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ของบริษัทแล้ว โดยศาลล้มละลาย
กลางได้กำ�หนดวันนัดไต่สวนคำ�ร้อง
จะเท่ากับ 41,875 ล้านบาท คิดเป็นการจ่าย แก้ไขภาระค่าสินไหมโควิด-19 ที่
ขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 สิงหาคม
นวนมาก โดยการสรรหา
สินไหมที่สูงถึง 63 เท่าของเบี้ยประกันภัยรับ มีนัจกำ�ลงทุ
2565 บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความ
นเพื่อเพิ่มความสามารถ
หรื
อ
6,300%
และสู
ง
กว่
า
การจ่
า
ยสิ
น
ไหมประ
คืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ
ทางการเงินในการชำ�ระค่าสินไหม
บริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่ม เภทอื่นๆ ที่ ไม่ ใช่โควิด-19 ถึงเกือบ 100 เท่า’’ โควิด-19 ซึ่งแม้ว่าจะมีนักลงทุน
เติมต่อไป
ให้ความสนใจในธุรกิจหลักของ
และยังระบุอีกว่า ในปี 2564 บริษัทได้รับประกันภัยโควิดบริษัท เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ตาม
19 แบบเจอ จ่าย จบ และแบบ 2 in 1 รวมประมาณ 2 ล้าน
แต่สินไหมโควิด-19 ที่ปัจจุบันสูงกว่า 41,875 ล้านบาท เป็นสาเหตุ
กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยรับจากประกันภัยรวมจำ�นวน 661 ล้านบาท
หลักที่ทำ�ให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจลงทุน บริษัทมุ่งมั่นและ
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ ใช้ความพยายามอย่างเต็มความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ ไขปัญหาและหาทางออกตลอดระยะ
สามารถในการดูแลผู้เอาประกันและจ่ายสินไหมโควิดให้กับผู้เอา
เวลาหลายเดือนที่ผ่านมา โดยกระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นเพียง
ประกันที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วเป็นเงินจำ�นวน 11,875 ล้านบาท ทางออกเดียวที่เหมาะสมที่สุดที่จะแก้ ไขปัญหาในครั้งนี้ ได้” นาย
โดยนำ�เงินจากกำ�ไรสะสมทั้งหมดมาจ่ายชำ�ระสินไหมโควิด-19
เรืองเดช กล่าว
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บางจากฯ เซ็นซื้อน้ำ�มันไบโอดีเซล

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม
ธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำ�มัน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนาม
ในสัญญาซื้อขายน้ำ�มันไบโอดีเซลจากน้ำ�มันพืชใช้แล้ว (Used
Cooking Oil Methyl Ester หรือ UCOME) กับบริษัท ธนโชค
ออยล์ ไลท์ จำ�กัด โดยบางจากฯ เป็นผู้มีสิทธิ์รับซื้อรายเดียว
ในประเทศไทย ด้วยปริมาณซื้อขายกว่า 5 ล้านลิตรต่อเดือน
ดำ�เนินงานผ่านบริษัท BCPT กิจการค้าน้ำ�มันในกลุ่มบางจากฯ
ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ค้าน้ำ�มันอิสระอันดับหนึ่งในตลาดสิงคโปร์ ใน
การวางแผนจัดจำ�หน่ายน้ำ�มันไบโอดีเซลจากน้ำ�มันพืชใช้แล้ว
สำ�หรับใช้ทั้งในและต่างประเทศ
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ปตท.ยืดเก็บค่าก๊าซ กฟผ. 4 เดือน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติให้
ปตท.ร่วมช่วยบรรเทาภาระต้นทุนผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชน
โดยการเลื่อนกำ�หนดชำ�ระเงินค่าก๊าซฯ งวดเดือน พ.ค.2565
มูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. ออกไปเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยไม่
เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยมูลค่าประมาณ 340 ล้านบาทที่จะเกิด
ขึ้น เพื่อมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ กฟผ.ในการแบกรับ
ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน

กรมทางหลวงเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ

รายงานจากกรมทางหลวง (ทล.) ขอแจ้งเตือนประชาชน
ให้ระมัดระวังกลุม่ มิจฉาชีพทีแ่ อบอ้างเป็นเจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวง
ดำ�เนินการเรียกเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มี ไม้กั้นและ
เตือนอย่าหลงเชื่อโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลให้กลุ่มมิจฉาชีพดัง
กล่าว โดยในกรณีที่เกี่ยวกับการขอโต้แย้งของประชาชน และ
แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มี
ไม้กั้น (M-Flow) กรมทางหลวงจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เท่านั้น จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อคำ�
แอบอ้างดังกล่าว แนะนำ�ให้ชำ�ระผ่านช่องทางที่กรมทางหลวง
ได้กำ�หนดไว้ เช่น ช่องทางออนไลน์

ลุยพัฒนาระบบขนส่งใน จ.ศรีสะเกษ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภาย
หลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่สำ�คัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า กระทรวง
คมนาคมมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงข่ายคมนาคม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเร่งรัดการเปิดให้บริการโครงข่ายคมนาคม
เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชา
ชนในพื้นที่ ล่าสุดได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำ�เนินการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำ�คัญทุกโหมดการเดินทางใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เช่น มิติทางบก ประกอบด้วย ถนน
ทางหลวงระยะทาง 1,032.13 กิโลเมตร และถนนทางหลวง
ชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1,198.68 กิโลเมตร เป็นต้น.

อย่างไรก็ตาม จากการที่ศาลล้มละลายฯ ได้มีคำ�สั่งรับคำ�
ร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วนั้น มีผลทำ�ให้เกิดสภาวะการพักชำ�ระ
หนี้ (Automatic Stay) ดังนั้นบริษัทสินมั่นคง ในฐานะลูกหนี้จะได้
รับความคุ้มครองหยุดพักการชำ�ระหนี้ทั้งหมดตามมาตรา 90/12
พ.ร.บ.ล้มละลายฯ โดยอัตโนมัติทันที ในขณะที่ผู้เอาประกันที่ติด
เชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างยื่นเคลมของบริษัทสินมั่นคง จำ�นวน
350,000 รายการ คิดเป็นค่าสินไหมประมาณ 30,000 ล้านบาท
ถือว่าเป็น “เจ้าหนี้” จะยังไม่ได้รับการชำ�ระหนี้เคลมทั้งหมด
“บริษัทไม่สามารถจ่ายสินไหมโควิดได้ ในทุกกรณีนับตั้งแต่ที่
ศาลมีคำ�สั่งรับคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เบ
เคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องการ
ฟื้นฟูกิจการ ส่วนความคืบหน้าของผู้ร่วมทุนรายใหม่ บริษัทขอแจ้ง
ว่านักลงทุนอยู่ระหว่าง
ติดตามความคืบหน้า
ของผลการเจรจา
ซื้อ
ขาย
ระหว่างเจ้าหนี้และลูก
ดอลลาร
ส
หรั
ฐ
33.77
34.50
หนี้ รวมทั้งแผนฟื้นฟู
ยูโร
35.54
36.64
ปอนดสเตอรลิง
41.86
43.33
กิจการ
เยน
(100
เยน)
26.16
27.18
นายเรืองเดช
หยวนจีน
4.26
4.43
กล่าวว่า ในส่วนของ
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
ตัวเลขทางการเงินนั้น
บริษัทยังไม่สามารถ
ซื้อ
ขาย
ทองแทง
29,900 30,000
ให้ตัวเลข เนื่องจาก
ทองรูปพรรณ
29,364 30,500
บริษัทยังไม่ได้นำ�ส่ง
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
รายงานงบการเงิน
20/5/65
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) แต่
1,622.95
ส่งหนังสือชี้แจงถึงเหตุ
จำ�เป็นในการขอขยาย
66,204.09
เวลาการนำ�ส่งงบการ
เงินแล้ว ทั้งนี้เพื่อตรวจ
สอบตัวเลขสินไหมโควิดที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือน ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
4,855.31 5,997.04 -1,141.73
นักลงทุนสถาบัน
มีนาคมและเมษายนให้
+7.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 6,188.73 6,181.00
ละเอียดรอบคอบ เพื่อ
นักลงทุนตางประเทศ 31,958.41 28,864.91 +3,093.50
23,201.65 25,161.14 -1,959.50
นักลงทุนรายยอย
ความถูกต้องของงบการ
เงิน.
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คอลเลกชัน day to night จาก.. จิม ทอมป์สัน
ชวนอัปเดตลุคส์ ในแบบไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่

อาหารบำ�รุงสายตา

ายตาเป็นเรื่องสำ�คัญ ทุกคนประจักษ์รับรู้ ได้อย่างดี
ดังนั้นการกินอาหารบำ�รุงสายตา ก็เป็นเรื่องที่เราควร
ศึกษาและปฏิบัติตามอย่างสม่ำ�เสมอ มาเริ่มกันเลย
ตั้งแต่ “แครอต” เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำ�คัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อดวงตา อย่างวิตามินเอที่มีส่วนช่วยให้ดวงตามีความ
ชุ่มชื้นและป้องกันการเกิดอาการตาแห้ง และเบต้าแคโรทีนที่
ช่วยให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นตอนกลางคืนดีขึ้น ชะลอการ
เสื่อมสภาพของเซลล์ดวงตา และลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
ต้อกระจก (Cataracts) ทั้งนี้ นอกจากแครอตแล้ว วิตามินเอ
และเบต้าแคโรทีนยังสามารถพบได้ ในอาหารชนิดอื่นอีกเช่นกัน
เช่น มันเทศ มะม่วง ผักปวยเล้ง ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์จากนมวัว
“เนื้อปลา” เป็นอาหารอีกอย่างที่ช่วยสายตา เพราะ
เนื้อปลาถือเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นสาร
อาหารสำ�คัญที่ช่วยบำ�รุงจอประสาทตา (Retina) และช่วยให้
กระบวนการผลิตน้ำ�ตาของร่างกายทำ�งานได้ดีขึ้น โดยสามารถ
เลือกรับประทานปลาได้หลากหลายชนิด เช่น ปลาแซลมอน
ปลากะพงขาว ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด ปลาทูน่า ปลาซาร์
ดีน ปลาแมคเคอเรล นอกจากนี้ โอเมก้า 3 ยังสามารถพบได้
มากในอาหารอื่นๆ อีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรม เมล็ด
เจีย เมล็ดแฟลกซ์ ถั่วเหลือง และวอลนัท

“ผักเคล” อุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีน ซึ่งเป็นสารที่
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง การรับ
ประทานสารอาหารเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับความ
หนาแน่นของเม็ดสีในดวงตาส่วนมาคูลา (Macula) ที่มีหน้าที่
ป้องกันเซลล์ต่างๆ จากแสงสีฟ้า และรังสียูวีที่อาจส่งผลเสียต่อ
ดวงตาได้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานสารลู
ทีนและซีแซนทีนเป็นประจำ� อาจมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมขั้นรุนแรงได้ นอกจากผัก
เคลแล้ว อาจเลือกรับประทานอาหารชนิดอื่นที่ให้สารอาหารลูทีน
และซีแซนทีนได้เช่นกัน เช่น ไข่ ผักคะน้า ผักกาดแก้ว ข้าวโพด
ถั่วลันเตา กะหล่ำ�ปลี ผักปวยเล้ง
“เมล็ดทานตะวัน” อุดมไปด้วยวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่จะช่วยบำ�รุงเซลล์ต่างๆ ในร่างกายให้แข็งแรง และ
ยังเป็นอาหารบำ�รุงสายตาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการรับประทาน
อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอีเป็นประจำ� อาจมีส่วนช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคหรือภาวะผิดปกติทางดวงตาบางชนิดได้ เช่น
ภาวะจอประสาทตาเสื่อม โรคต้อกระจก นอกจากนี้ วิตามินอียัง
สามารถพบได้ ในอาหารชนิดอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น อัลมอนด์ เนย
ถั่ว ผักปวยเล้ง อะโวคาโด ธัญพืช น้ำ�มันข้าวโพด น้ำ�มันมะกอก.
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im Thompson (จิม ทอมป์สัน) แบรนด์ ไลฟ์สไตล์สุดไอคอนิก
ของไทย ชวนผู้ชื่นชอบการแต่งตัวแบบมิกซ์แอนด์แมตช์มา
อัปเดตเทรนด์ปรับลุคส์ พร้อมตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนเมืองรุ่น
ใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบ day to night ด้วยเสื้อผ้าหลากสีสันในลวดลาย
ปรินต์สวยงามร่วมสมัยที่ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเป็นไทย
โดยนับเป็นครั้งแรกที่แบรนด์นำ�เสื้อผ้าสไตล์ resort wear อัน
เป็นเอกลักษณ์มานำ�เสนอในมุมมองใหม่
สะท้อนคอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าที่ออกแบบ
มาให้สามารถสวมใส่ในทุกกิจกรรมตลอด
วัน เริ่มตั้งแต่ไปทำ�งานตอนเช้าในสไตล์
urban chic และในขณะเดียวกันก็
พร้อมไป hang-out ต่อในช่วงกลาง
คืนกับสไตล์ glam resort เพื่อเติม
เต็มความสนุกให้การแต่งตัวใน
ทุกๆ วัน
ล่าสุด Jim Thompson ได้จัดงาน “Jim
Thompson Exclusive Collection Preview” ซึ่ง
เป็นอีเวนต์พิเศษที่แบรนด์ ได้จับมือร่วมกับอีก
2 แบรนด์ระดับ
ตำ�นานของไทย
อย่าง การบินไทย
และโรงแรมแมน
ดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยเชิญสมาชิก
Royal Orchid Plus Platinum & Gold
members คนพิเศษ เข้าร่วมงานแบบ
เอ็กซ์คลูซีฟที่ร้าน Jim Thompson
สาขาสยามพารากอน ภายในงาน Jim Thompson ได้นำ�เสนอ
เสื้อผ้า Ready-to-Wear คอลเลกชันใหม่ แบบมิกซ์แอนด์แมตช์

มี

ศิลาวดี..ดีสมนาม

โอกาสบินในรอบ 2 ปี เมื่อสุดสัปดาห์หยุดยาวติดต่อกัน
หลายวัน หลังจากที่คุณโควิด-19 อาละวาด ..ปรากฏพบว่า
สนามบินสุวรรณภูมิคึกคักอย่างมากมาย แม้ส่วนใหญ่ยังคง
เป็นพี่น้องไทย จะเห็นฝรั่งหัวแดงก็แค่ประปราย
จุดหมายปลายทางอยู่ที่เกาะสมุย ที่มีสโลแกนว่า ..
ปะการังงาม น้ำ�ทะเลใส หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และ สลิลรัตน์ พงษ์พานิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี–เมจิ จำ�กัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง
จังหวัดลพบุรี สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้
16,000 ต้น บนพื้นที่ 80 ไร่ ต.หัวลำ� อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี และสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อ
จัดทำ�แนวกันไฟ สร้างเครือข่ายชุมชน ช่วยลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่
เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เมื่อวันก่อน
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ทั้งสำ�หรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีกว่า 15 ลุคส์ ซึ่งไฮไลต์ของงานคือ การแนะนำ�การแต่งกายที่เหมาะ
กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ day to night โดยมีไอเทมชิ้นเด่นที่ผู้หญิงชาวเมืองยุคใหม่ควรมีติดตู้เสื้อผ้า
ไว้ ได้แก่
Karawek Maxi Dress เดรสที่ ได้นำ�ความโรแมนติกสไตล์วินเทจ
มาผสมกับลายการเวกบนผ้าลินิน ซึ่งเป็นเดรสที่สวมใส่สบายแต่ยังมอบ
ความโดดเด่นไม่ซ้ำ�ใคร Karawek Cotton Garthered Skirt กระโปรงผ้า
ฝ้ายชั้นดีที่มาพร้อมลายการเวกอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาในทรงจับ
จีบสวยงามเมื่อสวมใส่และยังนำ�ไปมิกซ์แอนด์แมตช์กับเสื้อสไตล์ต่างๆ ได้
อย่างลงตัว และ Tiered Maxi Dress เดรสผ้า
ไหมลายแก้วชิงดวง ซึ่งเป็นลายดอกกลมซ้อน
ทับในดีไซน์ร่วมสมัย ที่สวมใส่สบาย มอบความรู้สึกหรูหราในลุคส์ resort glam
แล้วยังแฝงไปด้วยความหมายที่ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
สำ�หรับสุภาพบุรุษ ไอเทมชิ้นเด่นสำ�หรับการมิกซ์แอนด์แมตช์ที่แบรนด์
แนะนำ� ได้แก่ Karawek Long Sleeve Shirt เสื้อเชิ้ตผ้าลินินสีขาวเนื้อดีที่
สามารถสวมใส่ในลุคส์สุภาพเป็นทางการ หรือปรับให้กลายเป็นลุคส์สบายๆ
แบบ casual ด้วยลูกเล่นลายการเวกที่ซ่อนไว้ที่ปลายแขนเสื้อด้านในเมื่อพับแขน
เสื้อขึ้น และ Karawek Hawaiian Linen Short กางเกงขาสั้นผ้าลินินที่มาพร้อม
ลายปรินต์การเวกสีเหลืองสด เหมาะแก่การนำ�มาจับคู่กับเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืด สำ�หรับสวมใส่ไปทำ�กิจกรรม
สนุกๆ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์.

ก็ต้องยอมรับว่า เกาะสมุยเปลี่ยนแปลงไปมากมายค่ะ โดย
เฉพาะหาดเฉวง ที่มีหาดทรายเหยียดยาวงดงาม ตอนนี้มีร้านค้า
บังกะโล รีสอร์ตต่างๆ จับจองกันมากมาย
คราวนีเ้ ลยเปลีย่ นบรรยากาศไปพักค้างอ้างแรมทีเ่ กาะละไมบ้าง
จุดเช็กอินก็ท่ี ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท Silavadee Pool Spa Resort
เคยอ่านรีวิวในเว็บ pantip หลายคนที่เคยไปแล้วระบุว่า
รีสอร์ตแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีวิวที่สวยงาม แลนด์สเคปเป็นเลิศ เพราะ
ตัววิลลาแต่ละหลังและตัวอาคารโรงแรมถูกจัดวางอย่างดี ไล่ตาม
เนินเขาลงมาผสานกลมกลืนกับต้นไม้ที่มีอยู่เดิม ตั้งอยู่ที่แหลมน่าน
บนเนินเขา ระหว่างหาดเฉวง และหาดละไม ห่างจากสนามบิน
นานาชาติเกาะสมุย ประมาณ 20 นาที
สรุปว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าทุกประการ แต่ที่ถูกใจมากๆ ก็ตรงที่
พนักงานมารยาทแสนดีงาม ตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยหน้า
ประตูกันเลยทีเดียว และที่ติดใจสุดๆ ก็คือ welcome drink ค่ะ มนุษย์
ป้าถึงกับร้องขออีกแก้ว เพราะน้ำ�ตะไคร้ผสมน้ำ�ผึ้งและมะนาวดื่มแล้ว

ชื่นใจคลายร้อนได้อย่างชะงัด ซึ่งพนักงานต้อนรับบอกว่า เป็นสูตร
เฉพาะของศิลาวดีนะจะบอกให้
ความดีความงามแค่นี้ อาจจะถือเป็นเรื่องธรรมดาสำ�หรับ
นักท่องเที่ยวหลายคน แต่สำ�หรับมนุษย์ป้าคงต้องจดจำ�ไปนานแบบ
ไม่รู้ลืม นั่นเป็นเพราะว่า วันเช็กเอาต์ออกจากรีสอร์ต มนุษย์ป้าลืม
ทรัพย์สมบัติ แก้ว แหวน เงินทอง ที่พกพาไปประดับตัวเพราะมี
ภารกิจไปงานฉลองมงคลสมรสของลูกหลานที่เกาะสมุยไว้ ในเซฟ
ที่รีสอร์ตเจ้าค่า ..ลืมเสียสนิทจนถึงบ้าน ณ กรุงเทพมหานคร แถม
ข้ามคืนอีกต่างหาก
ขี้ลืมตามวัย!! หรือว่าเบ๊อะบ๊ะ ก็เดาไม่ถูก แต่เมื่อติดต่อ
ไปที่รีสอร์ต คำ�ตอบที่ ได้คือ เราได้เก็บของที่ท่านลืมไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะมารับเองหรือจะให้ทำ�อย่างไรดี!!!
ความร้อนอกร้อนใจแข่งกับอากาศที่ร้อนมั่กมาก เย็นลงฉับ
พลัน เพราะศิลาวดี ดีสมชื่อ..นั่นเอง.
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“ป้าเอง”

11

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด และศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ โครงการ
“แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022)
ชวนเยาวชนส่งต่อพลังเลือดใหม่ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อ
สำ�รองโลหิตคงคลังไว้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังเผชิญ
ภาวะขาดแคลนโลหิตสำ�รอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด
จนยังเป็นการสร้างจิตสำ�นึกของการเป็น “ผู้ ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
สำ�หรับ
กิจกรรมครั้งนี้
“แบรนด์” ได้
สนับสนุนบัตรเข้า
ชมงาน House
of illumination
นิทรรศการงานศิลปะแสดงแสงสีล้ำ�ยุค จำ�นวน 3,000 ใบ เพื่อมอบให้กับผู้ที่
ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้ โครงการ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เยี่ยมชมคูโบต้า ฟาร์ม
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 โดยผู้บริจาคโลหิตที่มีอายุ 17-22 ปี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม คูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์
สามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยถ่ายรูปคู่กับบัตรบริจาคโลหิต พร้อมกรอบรูป
เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมร่วมพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบ สมาร์ท ฟาร์ม
แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565 ติดแฮชแท็ก #brandsyoungblood
มิ่ง ที่ประสบความสำ�เร็จจากการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาบริหารจัดการใน
พื้นที่ และร่วมหารือการสนับสนุนโครงการของภาครัฐเรื่องการพัฒนาสมาร์ท ฟาร์มมิ่ง เพื่อขับเคลื่อน #BEHUMANKIND จากนั้นโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กของตนเองและตั้งค่าเป็น
เศรษฐกิจการเกษตรของไทยในระดับมหภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้ สาธารณะ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต ณ
จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคโลหิตที่มีอายุ 17-22
ปี ที่บริจาคโลหิตได้จะได้รับบัตรเข้าชมงานนิทรรศการ House of illumination
เอสซีจี (SCG) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ คูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
นิทรรศการงานศิลปะแสดงแสงสีล้ำ�ยุคจำ�นวน 2 ใบต่อ 1 ท่าน สามารถ
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.
brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาค
โลหิตและสื่อสารองค์กร โทร.0-2255-4567, 0-2263-9600 ต่อ 1743, 1752
และ 1753
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‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’

จับมือเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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marrygun55@gmail.com
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เปิดแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ ใจกลางกรุง

เดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์มอลล์วิถีคนเมือง ใจกลางถนนรัชดาฯ ชวนทุก
ครอบครัวมาเติมชีวิตชีวาด้วยการชมสัตว์นานาชนิด กับกิจกรรม “Butterfly & Animal
Camping” พร้อมจำ�ลอง
พื้นที่ของศูนย์การค้าให้
กลายเป็นแคมปิ้งที่จะ
ทำ�ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่น
ใจใกล้ชิดธรรมชาติไป
กับผีเสื้อแสนสวยนานา
เสริมการเรียนรู้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
พันธุ์ และบรรดาสัตว์
พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
น้อยใหญ่ รวมทั้งยังจัดกิจ
(มหาชน) ร่วมกับ ลิซ่า ฟอสส์ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำ�ประเทศไทย และ พิทยา สิทธิอำ�นวย Director of International Sales บริษัท สหมงคล กรรมเวิร์กช็อป ‘HOYA
ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด จัดกิจกรรมพิเศษนำ�เด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินชมภาพยนตร์ PAINT’ ให้ร่วมสนุกสนาน
กับงานศิลปะ ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 13.00-17.00 น. โดยกิจกรรม Butterfly
“CODA โคด้าหัวใจไม่ไร้เสียง” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้บกพร่องทาง
& Animal Camping จะเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณ
การได้ยินที่อยู่ในโครงการ EDeaf ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้า
ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา
เซ็นทรัลเวิลด์
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วิวาห์ชื่นมื่น

ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ ชาติศิริ โสภณพนิช เป็นประธานในงานฉลอง
สมรสพระราชทานระหว่าง สุทธิภา บุตรี ชาวันย์-ประถมาภรณ์ สวัสดิ์-ชูโต กับ กวินทร์
บุตร กวีพันธ์-ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ที่ห้อง CDC บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
เมื่อเร็วๆ นี้
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8 ท่องเที่ยว
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ยามเย็นที่เกาะหมาก

ช่

จุดชมวิวแหลมงอบ หมอกบางๆ หลังฝนตก

ปักหมุดเที่ยว 3 เกาะ จังหวัดตราด

วงหน้ามรสุมในตอนนี้มีฝนสลับกับแดดร้อนอบอ้าว หลายคน
คงพับแผนเที่ยว นอนอยู่บ้านดีกว่า แต่หน้าไฮซีซั่นแบบนี้แม้มี
อุปสรรคเรื่องสภาพอากาศบ้างก็เป็นประสบการณ์อีกมุมหนึ่งที่
ควรไปสัมผัส เพราะจะได้รสชาติอีกแบบในบรรยากาศที่แตกต่างไปจาก
หน้าร้อนหรือหน้าหนาว ว่าแล้วก็เตรียมเก็บกระเป๋าไปเที่ยวทะเลหน้า
ฝนกัน วันนี้ขอนำ�เสนอเส้นทางเที่ยว 3 เกาะ ได้แก่ เกาะหมาก เกาะ
กระดาด เกาะขายหัวเราะ ที่เป็นหมู่เกาะในพื้นที่จังหวัดตราดแห่งเดียว
ล้วนๆ เหล่าหมู่เกาะนี้จะสร้างความประทับใจให้ต้องหาเวลาเดินทาง
กลับมาอีกแน่นอน
เราเดินทางมาถึงจังหวัดตราดช่วงสายๆ พร้อมกับสายฝนที่ตกมา
เป็นระยะๆ เหมือนการต้อนรับ หรือจะบอกว่านี่หน้าฝนนะจ๊ะ ระหว่าง
ทางแวะจุดชมวิวแหลมงอบ ซึ่งตั้งอยู่สุดเขตดินแดนตะวันออก ใน
บรรยากาศหลังฝนตก ทำ�ให้ทิวเขาเบื้องหน้าปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆ
อารมณ์เดียวเหมือนได้เที่ยวเขาช่วงหน้าหนาว มีจุดสักการะพระบรม
รูปในหลวงรัชกาลที่ 5 และประภาคารสูงเด่นตระหง่าน ที่นี่ยังเคยเป็น
จุดลงเรือข้ามไปเกาะช้าง แต่ปัจจุบันไม่ได้ ใช้งานแล้ว แถมยังเป็นจุดชม
พระอาทิตย์ตกที่สวยมากอีกด้วย
จวนได้เวลาต้องนั่งเรือปาหนัน สปีดโบตข้ามไปยังเกาะหมากที่
ไกลอยู่ ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก็มาถึงจุดหมาย นับว่าโชคดีที่
ท้องฟ้าเปิดสว่าง ได้เห็นน้ำ�ทะเลสีใสๆ รับลมทะเลเย็นสบาย สูดโอโซน
เข้าไปให้เต็มปอด เพราะอยู่กรุงเทพฯ เราต้องใส่หน้ากาก ที่นี่ถ้าอยู่ที่ โล่ง
คนเดียวเปิดหน้ากากได้ ที่เกาะหมากมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
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ประภาคารจุดชมวิวแหลมงอบ
ป่าไม้ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลเกาะ ทำ�ให้มีการพัฒนา
และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Low Carbon Tourism ซึ่ง
นักท่องเที่ยวก็จะได้ซึมซับวิถีการลดคาร์บอนร่วมกับชาวบ้าน ไม่ว่าจะ
เป็นการลดใช้พลังงาน ไม่สร้างขยะ ไม่มีผับบาร์ มีร้านสะดวกซื้อของ
ชาวบ้านเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้จึงมีความน่าสนใจ
เราเลือกกิจกรรมย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติที่ Roja Studio of
Art ร้านศิลปะประจำ�พื้นที่ โดยมีพี่ โรจน์-โรจมาน ศิริรัตน์ เจ้าของร้าน
เป็นผู้สาธิตและสอนมัดย้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การย้อมผ้า
สีธรรมชาติว่า สีที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะหมากคือ สีส้ม ซึ่งมาจากดิน

นักท่องเที่ยวทำ�กิจกรรมย้อมสีคราม

ททท.ชวนร่วมงานเทศกาลขน
หัวลุก วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
ณ โรงงานรถไฟมักกะสัน ราชเทวี
กรุงเทพฯ พบกับ 9 สายกิจกรรม
ในงาน คือ สายบุญ สายบูชา สาย
อาสา สายมู สายเพลิน สายย่อ สาย
สยอง สายกิน สายพิเศษ ชมสุดยอด
พระเครื่องเมืองไทย เลือกซื้อสินค้า
แนวมู ทำ�บุญบริจาคทาน ไหว้พระฟัง
เทศน์ ชมรถไฟไทยโบราณกว่าร้อย

ซาชิมิย่ำ�ปลาสวาท อร่อยมากๆ
ในเกาะ เพราะดินที่นี่มีธาตุเหล็กสูงมาก จึงให้สีแดง เมื่อนำ�มาทำ�เป็น
วัตถุดิบในการย้อมผ้าที่ออกมาจะมีสีส้ม ซึ่งหาได้ยากในธรรมชาติทั่วไป
และต้องใช้เวลาในการย้อมเย็นประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อทำ�ครบทุกขั้น
ตอนแล้วก็จะได้ผ้าสีส้มที่เข้มและสวยมาก จึงได้รับรางวัลในการประกวด
ประเภทผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติระดับจังหวัดด้วย
แต่ด้วยเวลาที่จำ�กัด คณะเราจึงได้เรียนรู้การย้อมคราม ซึ่งในภาค
ตะวันออกยังหาซื้อไม่ได้ ทำ�ให้ต้องนำ�เข้ามาจากจังหวัดอื่น จากขั้นตอน
แรกเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเส้นใยของผ้า การมัดผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ
ก่อนเข้าสู่กระบวนการย้อมกับคราม ซึ่งกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาพอ

เสื้อสีส้มที่ย้อมจากดินบนเกาะหมาก

เกาะขายหัวเราะ โดดเด่นกลางทะเล

‘เทศกาลขนหัวลุก’ ครั้งแรก
รวมที่สุดของความเชื่อ
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เกาะนกใน

เกาะนกนอก

ปี อิ่มอร่อยกับอาหารไทยมงคล สนุกเพลินกับงาน
วัด หวีดสุดกับผีไทย และดาร์กสุดมันกับการแสดง
คอนเสิร์ต พิเศษ ลงทะเบียนเข้างาน รับด้ายสาย
สิญจน์มงคลปลุกเสกโดยเจ้าประคุณสมเด็จธงชัย
วัดไตรมิตร ลูกชิ้นลงยันต์ ลวกด้วยน้ำ�ซุปปลุกเสก
กินแล้วเสริมมงคลชีวิต วัดใจท้าเดิน
สามสิบสามเมตรสุดสยอง พร้อมเข็ม
กลัด Finisher กล้าหาญ แต่งชุดผีเล่น
ฟรี! เครื่องเล่นและเกมงานวัดรถไฟ
ประวัติศาสตร์ 112 ปี อวดโฉมครั้ง
แรก คอนเสิร์ต 27 พ.ค. indigo/28
พ.ค. sprite/29 พ.ค. paradox งานปัง
งานดี เข้าชมฟรี!

‘วิ่งมาราธอนซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต’

วิ่งมาราธอนซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต
(Supersports Laguna Phuket Marathon) การแข่งขัน
วิ่งมาราธอนชั้นนำ�ของเอเชียอาคเนย์ เตรียมกลับมาอีก

ครั้ง โดยงานนี้ ได้ต้อนรับนักวิ่งกว่า
200,000 คนจากกว่า 70 ประเทศ
ทั่วโลกสู่ภูเก็ตมาตลอด 15 ปี และ
เป็นหนึ่งในสปอร์ตอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุด
ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นงานวิ่ง
มาราธอนชั้นนำ�ของประเทศไทย ที่
ได้รับการการันตีมาตรฐานสนามวิ่ง
มาราธอนระดับสากลจากสมาคมวิ่ง
มาราธอนนานาชาติและการแข่งขัน
ทางเรียบ (IAAF AIMS) และเป็น
ควอลิฟายเรซเพื่อเข้าแข่งขันวิ่งระดับ
โลกอย่างบอสตันมาราธอนได้อีกด้วย
เตรียมพร้อมต้อนรับนักวิ่งหลายพัน
คนจากทั่วประเทศไทยและนานาประเทศ สู่สนามวิ่งที่เรียกได้ว่า
เป็นรันพาราไดซ์ (Run Paradise) ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่
11-12 มิถุนายน 2565 นี้ ณ ลากูน่า ภูเก็ต กลุ่มโรงแรมรีสอร์ต
ที่ ได้รับรางวัลการันตีมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.phuketmarathon.com/

ผักในสวนทานได้ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สมควร จากนั้นเราก็นำ�ไปตากรอแห้ง พอเห็นก็ต้องอมยิ้มให้กับฝีมือการ
มัดย้อมของเราที่สวยไม่ซ้ำ�ใคร
บนเกาะหมากยังมีพื้นที่เกษตรสีเขียวที่ใส่ใจธรรมชาติ ชื่อว่า เกาะ
หมากออร์แกนิกฟาร์ม ถึงฟาร์มปุ๊บก็พักทานกล้วยบวชชีก่อนเลย อิ่มพร้อม
ลุย พี่เล้ง-วิริศรา อริยวงศ์ปรีชา เจ้าของสวน เล่าประวัติคร่าวๆ ให้ฟังว่า
เจ้าของพื้นที่คือ เกาะหมาก รีสอร์ท และซีวานา รีสอร์ท เกาะหมาก มี
ความตั้งใจที่อยากให้มีการนำ�ผักปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร พี่เล้งจึงได้รับโอกาสในการเข้ามาดูแลและบริหาร
จัดการสวนผักออร์แกนิก 15 ไร่ที่ใช้เวลาเตรียมพื้นที่กว่า 1 ปีในการวาง
ระบบน้ำ� ระบบไฟ แบบแปลง การเตรียมดิน การควบคุมต้นทุน ชนิด
ผักที่ปลูกให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และอากาศ เช่น เสาวรส มันหวาน ใบ
สะระแหน่ หน่อกระทือ กระวาน ลูกหม่อน ใบแมงลัก ตะไคร้ มะเขือพวง
ถั่วฝักยาว มะเขือยาว แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว ผักสลัดต่างๆ แต่ช่วงนี้
เป็นระยะของการพักสวนอาจจะไม่ได้เห็นผักเต็มแปลง ถ้าให้ดีต้องมา
ในช่วงเดือนกันยายน แต่ก็ยังมีกิจกรรมให้ทำ� อย่างเราก็ลงมือปลูกผัก
วอเตอร์เครสง่ายๆ ใส่ดินพร้อมต้นกล้า นำ�กลับไปดูแลต่อที่บ้านได้
มื้อเย็นที่ร้านเกาะหมากซีฟู้ด ห้ามพลาดกับเมนูซาชิมิปลาย่ำ�
สวาท ปลาท้องถิ่นประจำ� จ.ตราด ปลาย่ำ�สวาท ชื่อฟังแล้วออกจะดู
เซ็กซี่ แต่ปลาชนิดนี้มีอีกชื่อคือ ปลากะรังจุดฟ้า หรือปลากุดสลาด มีการ
เลี้ยงในกระชังธรรมชาติในพื้นที่เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก ถ้าได้
ลองทานครั้งแรกก็สมกับคำ�ร่ำ�ลือที่ยกให้เป็นปลาเนื้อดี เนื้อจะใสอมชมพู
อ่อนๆ ราคาแพง เมื่อนำ�มาแล่ตามวิถีชาวบ้านจะได้ความกรุบหนึบของ
เอ็นปลา ไม่มีกลิ่นคาว จิ้มกับซอสโชยุผสมกับน้ำ�จิ้มซีฟู้ด คือ ปังไม่ไหว
ส่วนหัวก็นำ�ไปทำ�ต้มยำ�ซดร้อนๆ ได้เพิ่มอีกหนึ่งเมนูเลย
จากเกาะหมากเรายังเที่ยวเชื่อมไปยังเกาะกระดาด อีกหนึ่งเกาะที่
สวย เนื้อที่บนเกาะมีราวๆ 1,200 ไร่ ตัวเกาะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ อีกทั้ง
ยังถือเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มี โฉนดแสดงว่ามีเจ้าของที่ดินถูกต้อง
ตามกฎหมาย เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีข้อพิพาทระหว่างฝรั่งเศสที่เข้า
มาล่าอาณานิคมในไทย เกาะกระดาดจึงถูกยกให้คนในบังคับของฝรั่งเศส
ชาวเขมร ทำ�ให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัยซื้อเกาะนี้ให้พระโอรสองค์ที่ 17
ในราคาสมัยนั้นจำ�นวน 2,000 บาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก
โฉนดที่ดินของเกาะขึ้น ปัจจุบันผู้เป็นเจ้าของคือตระกูลกาญจนพาสน์
ภายในเกาะยังมีเหล่าฝูงกวางที่อาศัยในเกาะมานานแล้ว แถม
บางตัวยังมีความเป็นมิตรเข้าหาคน เราสามารถนั่งรถแต๊กๆ ชมเกาะแห่ง
นี้ที่อุดมไปด้วยต้นมะพร้าวกะทิเรียงรายให้เห็นเหมือนอยู่ฮาวาย แวะไป
ถ่ายรูปกับต้นมะพร้าวที่เอนเอียงต้นมาเป็นตัวแอล
จากนั้นเรานั่งรถต่อไปที่เกาะนกใน-นกนอก เดินผ่าน 2 เกาะนี้
เชื่อมไปยัง “เกาะขายหัวเราะ” เกาะเล็กๆ เล็กจริงๆ นะ แต่ โดดเด่น
ท่ามกลางท้องทะเล อีกจุดอันซีนที่เดิมแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกาะ
นกนอก แต่เพราะมีความเหมือนกับภาพปกในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
เพียงแต่ต้นไม้ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ ไม่ใช่ต้นมะพร้าว แต่เป็นต้นตะบัน จึง
เป็นไอเดียในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ ททท.สำ�นักตราด เรียกเกาะ
แห่งนี้ว่า “เกาะขายหัวเราะ” หามุมภาพดีๆ แล้วกดรัวๆ เป็นเกาะที่จิ๋ว
แต่แจ๋วมากบอกเลย.
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registration หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.
phuketmarathon.com/hybrid-race และดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ทาง www.phuketmarathon.com เฟซบุ๊ก www.facebook.com/
phuketmarathon อินสตาแกรม @phuketmarathon ยูทูบ https://
www.youtube.com/user/LagunaPhuketMarathon.
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กีฬา 9

ฟุตซอลชายไทยทุบเวียดนาม2-0
คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์สมัย5
เวียดนาม • การแข่งขันฟุตซอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่
ประเทศเวียดนามนัดสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา
16.00 น. ณ ฮานัม ยิมเนเซียม เป็นนัดชิงเหรียญทองระหว่างทีมชาติ
ไทยพบกับ “เจ้าภาพ” เวียดนาม
โดยทีมชาติไทยเตะไปแล้ว 3 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 ส่วน
เวียดนามชนะ 2 เสมอ 1 มาเช่นกัน หากเกมนี้ ไทยเสมอหรือแพ้จะได้
แค่เหรียญทองแดง แต่หากชนะจะได้เหรียญทองทันที
เกมนี้ คาร์ลอส เซซาร์ ส่ง อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ, รณชัย จูงวงษ์
สุข, มูฮัมหมัด อุสมานมูซา, คทาวุธ หาญคำ�ภา (GK) และพีระพัฒน์
แก้ววิลัย เป็น 5 คนแรก
เริ่มเกมมาแค่สองนาที รณชัย จูงวงษ์สุข จ่ายให้มูฮัมหมัด
อุสมานมูซา ยิงด้วยขวาเสียบเสาสองเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำ�ก่อน 1-0

เท่านั้นไม่พอนาทีที่ 10 พีระพัฒน์ แก้ววิลัย ได้บอลหน้าเขต
โทษ ก่อนกดด้วยซ้ายเข้าไปให้ ไทยนำ�ห่างเวียดนามเป็น 2-0 และจบ
ครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทยคว้า
เหรียญทองไปครองด้วยการเอาชนะเวียดนามไป 2-0 ส่วนอินโดนีเซีย
ได้เหรียญเงิน และเวียดนามได้เหรียญทองแดง
นอกจากนี้ พีระพัฒน์ แก้ววิลัย ยังเป็นดาวซัลโวร่วมกับเหงียน
มิน ตรี ของเวียดนาม หลังทำ�ไป 4 ประตูเท่ากัน
ชัยชนะนัดนี้ทำ�ให้ฟุตซอลชายทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง
ซีเกมส์ สมัยที่ 5 ไปครองทันที โดยนักกีฬาและทีมงานสตาฟฟ์ โค้ช
จะเดินทางกลับไทยทันทีในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โดยจะถึงท่า
อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ในเวลา 22.30 น.
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เทนนิสหญิงเดี่ยวไทยชิงกันเอง ‘ทอง’ ชัวร์

พีระพัฒน์ แก้ววิลัย (16) ทำ�ประตูที่ 2 ให้ ไทยในนัดชิง
คว้าดาวซัลโวร่วมกับเหงียน มิน ตรี ของเวียดนาม หลัง
ทำ�ไป 4 ประตู.

‘มาดามแป้ง’ย้ำ�ลูกทีมคุมอารมณ์ ให้อยู่

เวียดนาม • การแข่งขันเทนนิส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่สนาม
ฮานากา บั๊ก นิงห์ ณ เมืองบั๊ก นิงห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 20 พ.ค.
2565 ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศ ซึ่งมีนักเทนนิสไทยผ่าน
เข้ามาถึงรอบนี้ 2 คน โดย “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาว
ประจวบคีรีขันธ์ วัย 19 ปี มือ 703 ของโลก ลงสนามทำ�ศึกหนักกับ
เจ้าภาพ ชาเนลล์ ฟาน เหวียน วัย 28 ปี เต็ง 1 และมือ 388 ของโลก
ท่ามกลางกองเชียร์เจ้าถิ่น ปรากฏว่าอัญชิสาพยายามรวบรวมสมาธิเข้า
สู้ความกดดัน และเล่นให้ ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง จนเอาชนะนัก
หวดเจ้าภาพได้ 2-0 เซต 6-3 และ 7-6 (2) อัญชิสาทะยานสู่รอบชิง
ชนะเลิศได้เป็นคนแรก จากนั้น “ลัก” ลักษิกา คำ�ขำ� นักหวดไทย วัย
28 ปี ชาวจันทบุรี เต็ง 4 และมือ 450 ของโลก พบกับอเล็กซานดรา
เอลา เต็ง 2 และมือ 394 ของโลก จากฟิลิปปินส์ โดยคู่นี้เจอกันมา
แล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกในศึกเทนนิสอาชีพที่เชียงราย รอบชิงชนะเลิศ
เอลาชนะ 2-0 เซต 6-4, 6-2 และพบกันในซีเกมส์ครั้งนี้ ศึกเดี่ยวมือ 1
ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ลักษิกาเป็นฝ่ายชนะ 6-2, 0-6 และ
6-2 มาถึงแมตช์ตัดเชือกหญิงเดี่ยวซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ปรากฏว่าลักษิกา
ทำ�ได้ดีกว่าในจังหวะสำ�คัญ เอาชนะได้ 2-0 เซต 6-4, 6-1 ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศได้เช่นกัน ทำ�ให้ ในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว ศึก
ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จะเป็นการแข่งขันระหว่างนักเทนนิสไทยด้วยกันเอง
ลักษิกา คำ�ขำ� พบกับ อัญชิสา ฉันทะ จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเหรียญ
ทองและเหรียญเงินในประเภทนี้จะเป็นของทีมเทนนิสไทย ซึ่งก่อนหน้า
นี้ ได้มาแล้ว 2 เหรียญทองจากประเภททีมชายและทีมหญิง
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‘พีระพล’ สู้สุดใจคว้าเหรียญทองไทม์ ไทรอัล

เวียดนาม • “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีม “ช้างศึก” กำ�ชับลูกทีมคุม
อารมณ์ ให้ดี อยู่ ในเกมของการแข่งขันนัดชิงเหรียญทองกับ “เจ้า
ภาพ” เวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้ หลังจากมีบทเรียนความ
ใจร้อนมาแล้วในเกมรอบรอง จนทำ�ให้ โดนใบแดงและเหลืองอีก
หลายคน ขณะที่ “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธุ์ ปลุกเร้าแข้งทีมชาติ
ไทย สลัดความล้า ใส่ ให้สุดในนัดชิงเหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวของนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ในกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19
พ.ค.ที่ผ่านมาต้องเล่นลงเกมรองชนะเลิศถึง 120 นาที ก่อนจะเบียด
ชนะอินโดนีเซียไปหวุดหวิด 1-0 ประตู ในนาทีที่ 94 จากการทำ�ประตู
ของ “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธุ์ มิดฟิลด์จอมคลาสสิกคนใหม่ของทีม
ชาติไทยในนาทีที่ 94 พาทีมชาติไทยเข้าชิงเหรียญทองสมัยที่ 17 กับคู่
ปรับตลอดกาลในอาเซียนคือ “เจ้าภาพ” เวียดนาม ที่ต้องเล่นถึง 120
นาทีเช่นกันกว่าจะเอาชนะ “เสือเหลือง” มาเลเซียได้ 1-0 ประตู
โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 พ.ค. โค้ชมาโน โพลกิง ได้
ปล่อยให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายจากการเล่นเกม 120 นาที โดยนักเตะ
ทีมชาติไทยลงสระว่ายน้ำ�เพื่อฟื้นฟูร่างกายที่สระว่ายน้ำ�โรงแรมที่พัก
โดย “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธุ์ ฮี โร่ผู้ทำ�ประตูชัยส่งทีมชาติ
ไทยเข้าไปชิงเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เปิดเผยว่า
“ความรู้สึกตอนนั้นคือเกมมันอึดอัดทั้งเกม ทั้งเขาและเรา ก็
พยายามขึ้น บอกน้องๆ ว่าถ้ามี โอกาสก็ยิงเลย จังหวะนั้นก็เข้าทาง
พอดีและก็ตัดสินใจยิง” วีระเทพกล่าว
“ส่วนตัวผมคิดว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์
นี้ ด้วยเวลาเก็บตัวและนักเตะที่มีประสบการณ์ชุดใหญ่ แตกต่างจาก
เราที่มีรุ่นน้อง แต่พวกเราทุกคนสู้ด้วยหัวใจ ทำ�การบ้าน และแท็กติก
ต่างๆ ก็ทำ�ได้ตามเป้าหมาย”
“ตอนนี้เราคิดว่าไม่ว่าจะเจอใครก็เป็นเกมสุดท้ายแล้ว และ
เป็นเกมนัดชิง ผมคิดว่าทำ�เต็มที่ ให้ดีที่สุด แพ้ชนะคือเรื่องฟุตบอล
แต่อยากให้ทุกคน รวมถึงตัวผมทำ�เต็มที่ ถ้าเราเต็มที่แล้ว ผมคิดว่า

ชัยชนะจะเป็นของเรา”
ทางด้าน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ผู้จัดการทีมชาติไทย
กำ�ชับแข้งช้างศึก U23 ควบคุมอารมณ์ ให้ดีกว่านี้ ก่อนพบกับเจ้าภาพ
เวียดนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซีเกมส์ 2021 วันอาทิตย์นี้
โดย “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทัพช้างศึก กล่าวว่า “แป้งเข้าใจ
บรรยากาศในสนามว่าทุกคนคงกดดันและพยายามสู้เต็มที่ ซึ่งเรา
จะไม่ โทษกัน แต่ก็ได้เตือนเขา อยากให้คุมอารมณ์กันมากกว่านี้
ขอโทษแฟนฟุตบอลที่ทำ�ให้ ไม่สบายใจ เพราะเรามีบทเรียนแล้วว่าใน
สถานการณ์ที่เสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่น มันส่งผลต่อเกมอย่างไร ดังนั้น

‘บาส-ปอป้อ’เข้ารอบรองฯเจอแชมป์ โอลิมปิก
เมืองทองฯ • การแข่งขันแบดมินตัน เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500
เมื่อปีที่แล้ว สาวไทยแพ้ ไป 1-2 เกม 21-14, 18-21, 18-21
รายการ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022” (TOYOTA
นอกจากนี้การโคจรมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศปีนี้ระหว่าง
GAZOO Racing Thailand Open 2022) ชิงเงินรางวัลรวม 360,000 รัชนก กับไต้ จื่ออิง ยังเป็นการรีเพลย์แมตช์ของศึกแบดมินตัน ไทย
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 12,240,000) บาท ที่อิมแพ็ค อารีนา
แลนด์ โอเพ่น ที่ทั้งคู่ได้ดวลในรอบเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งไต้ จื่ออิง
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ทีผ่ า่ นมา โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์
เป็นฝ่ายชนะ 2-1 เซต 11-21, 21-18, 21-16
นักแบดมินตันไทยมืออันดับ 8 ของโลก ลงดวลแร็กเกตรอบ 8 คน
ประเภทคู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คู่สุดท้าย) “บาส”
สุดท้าย พบกับลีเน คริสโตเฟอร์เซน มืออันดับ 22 ของโลกจาก
เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ
เดนมาร์ก ซึ่งเป็นคู่แข่งที่
วางอันดับ 1 ของ
รัชนกเคยชนะมา 1 ครั้ง
รายการ คู่มืออันดับ 1
ในแบดมินตันชิงแชมป์ โลก
ของโลก ชนะเคียวเฮอิ
เมื่อปี 2021 ที่สเปน รอบ
ยามาชิตะ กับ นารุ ชิ
16 คนสุดท้าย รัชนกเป็น
โนยา คู่มืออันดับ 33
ฝ่ายชนะ 23-21, 21-9
ของโลกจากญี่ปุ่น ได้
การเจอกันครั้งนี้ยัง
อย่างง่ายดาย 2 เกม
คงเป็นรัชนกที่ โชว์ฟอร์ม
รวด 21-15 และ 21-8
การเล่นได้เหนือชั้นกว่า งัด
ใช้เวลาเพียง 34 นาที
เกมบุกที่เด็ดขาดกดดันสาว
เดชาพลกับ
เดนมาร์กได้ตลอด ก่อนจะ
ทรัพย์สิรีผ่านเข้าสู่
เอาชนะได้อย่างขาดลอย
รอบรองชนะเลิศได้
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ
2 เกมรวด 21-8, 21-8 ใช้
สำ�เร็จ โดยจะเข้าไปตัด
วางอันดับ 1 ของรายการ คู่มืออันดับ 1 ของโลก.
เวลาไปเพียง 26 นาที
เชือกกับหวัง ยี่ลู่ กับ
รัชนกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ (4 คนสุดท้าย) ได้สำ�เร็จ จะ หวง ดองปิง คู่มืออันดับ 4 ของโลกจากจีน ดีกรีเหรียญทองคู่ผสม
เข้าไปพบกับไต้ จื่ออิง มือวาง 1 ของรายการ มือ 2 ของโลกจาก
โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผ่านเข้ารอบมา
ไต้หวัน ที่ชนะเหอ ปิงเจียว มืออันดับ 9 ของโลกจากจีน 21-10, 14- ได้หลังเอาชนะคู่ผสมไทย “เอ็ม” สุภัค จอมเกาะ กับ “เฟม” ศุภิสรา
21, 21-18 ใช้เวลารวม 57 นาที
เพียวสามพราน คู่มืออันดับ 24 ของโลก 2-0 เกม 21-16, 21-15 ใช้
สำ�หรับสถิติการพบกันของรัชนกกับไต้ จื่ออิง คู่นี้ถือว่าเป็น
เวลารวม 32 นาที
คู่รักคู่แค้นที่เคยดวลแร็กเกตกันมาแล้วถึง 30 ครั้ง และผลัดแพ้สำ�หรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เป็นรอบรองชนะเลิศ เริ่ม
ชนะกันมาตลอด ซึ่งรัชนกชนะได้ 14 ครั้ง ขณะที่ ไต้ จื่ออิง เหนือ
เวลา 12.00 น. ซึ่งผู้ที่ต้องการชมการแข่งขัน ซื้อบัตรได้แล้วที่ ไทย
กว่าเล็กน้อยชนะได้ 16 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดที่พบกันเป็นการแข่งขัน
ทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.
รอบ 8 คนสุดท้าย โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น com/sport/gr-toyota-gazoo-racing-thailand-open-2022.

แป้งได้ขอให้น้องๆ มีสติ มีสมาธิอยู่ในเกมตลอด 90 นาที ส่วนอย่าง
อื่นเป็นหน้าที่ผู้จัดการ”
“ตอนนี้เราเดินทางถึงฮานอยเป็นที่เรียบร้อย และโค้ชมาโน
จะปล่อยนักเตะพักเต็มที่ 1 วัน จากเกมต่อเนื่องและต้องเล่นถึง
120 นาทีวานนี้ หวังว่าทุกคนจะสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายขึ้นมาได้
พร้อมพบเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศ” มาดามแป้งปิดท้าย
สำ�หรับทีมชาติไทย U23 เตรียมพบกับเวียดนาม เจ้าภาพ ใน
ฟุตบอลซีเกมส์ 2021 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ เวลา
19.00 น. ที่ มี ดินห์ สเตเดียม กรุงฮานอย.

เหรียญทอง • “มะตูม”
พันจ่าอากาศโทพีระพล ชาว
เชียงขวาง นักปั่นทีมชาติ
ไทย เร่งสุดแรง ทำ�เวลาได้
48.32 น. คว้าเหรียญทอง
ไทม์ ไทรอัลชาย ระยะทาง
39.56 กม. มาครอง ในการ
แข่งขันจักรยานประเภทถนน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมือง
ฮัวบินห์ ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565.

เวียดนาม • การแข่งขันจักรยานประเภทถนนในกีฬาซีเกมส์ ครั้ง
ที่ 31 ที่เมืองฮัวบินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม มี
ชิง 2 เหรียญทอง จากรายการไทม์ ไทรอัลบุคคลชายและหญิง ซึ่ง
ปล่อยตัวนักกีฬาทีละคน ห่างกันคนละ 1 นาที นักกีฬาคนใดทำ�เวลา
ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ ช่วงเช้าเริ่มจากรายการไทม์ ไทรอัลบุคคล
หญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีนักกีฬาทั้งหมด 11 คน ทีมไทยส่ง
2 นักปั่นสาวลงชิงชัย ได้แก่ “แพร” สิบตรีหญิงเพชรดารินทร์ สม
ราช และ “ปอมมี่” น.ส.ณภัสสร ปัญญาวุฒิไกร ผลปรากฏว่าเพชรดา
รินทร์ ได้เหรียญทองแดง ด้วยเวลา 42.28.358 นาที ส่วนเหรียญทอง
เป็นของเดเลีย อายัสตินา พริอัตนา จากอินโดนีเซีย เวลา 40.08.445
นาที, เหรียญเงิน เยเว่ย หลัว นักปั่นจากสิงคโปร์ เวลา 40.47.051
นาที ขณะที่ณภัสสรเข้าอันดับที่ 5 เวลา 42.54.335 นาที ส่วนไทม์
ไทรอัลบุคลชาย ระยะทาง 39.56 กิโลเมตร มีนักกีฬาลงแข่งขัน 14
คน ทีมไทยส่ง “มะตูม” พันจ่าอากาศโทพีระพล ชาวเชียงขวาง และ
“น็อต” สิบตำ�รวจเอกยุทธนา มะโน ลงชิงชัย ผลปรากฏว่าพีระพลสู้
อย่างสุดหัวใจ คว้าเหรียญทองมาครองได้สำ�เร็จด้วยเวลา 48.32.404
นาที ซึ่งเป็นเหรียญทองที่ 3 ของทัพนักปั่นไทย ส่วนเหรียญเงินเป็น
ของเอแมน คาห์ยาดี จากอินโดนีเซีย เวลา 48.37.903 นาที, เหรียญ
ทองแดง มูฮัมหมัด นูร์ เอแมน รอสลี จากมาเลเซีย เวลา 48.58.547
นาที ขณะที่ยุทธนาได้อันดับ 4 เวลา 49.18.304 นาที ส่งผลให้ทีม
จักรยานถนนแข่งขัน 2 วันคว้าไปแล้ว 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1
เหรียญทองแดง เมื่อรวมกับผลงานของทีมเสือภูเขาเท่ากับได้เหรียญ
รางวัลไปแล้ว 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

บุรีรัมย์ดวลนครราชสีมาชิง ‘ช้าง FA คัพ’ 22 พ.ค.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสโมสร
ราชพฤกษ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับบริษัท ช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด โดยเครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดแถลงข่าวการ
แข่งขันฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ ประจำ�ปี 2564/65 รอบชิงชนะเลิศ โดย
ได้รับเกียรติจากคุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำ�นักประสานงานภายนอก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง, คุณพา
ทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมตัวแทน 2 สโมสรเข้าร่วมการ
แถลงข่าวด้วย สำ�หรับคู่ชิงเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม วันอาทิตย์
ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
AIS PLAY ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกผ่านทางเพจ Chang FA
Cup ซึ่งผู้ โชคดีจากกิจกรรมก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากเครื่องดื่ม
ตราช้างไปด้วย สำ�หรับเงินรางวัลทีมชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล
5,000,000 บาท พร้อมสิทธิเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ACL ปี 2023 ทีม
รองชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000,000 บาท ทีมที่แพ้ ในรอบรอง 2 ทีม ได้
รับเงินบำ�รุงทีม ทีมละ 400,000 บาท ทีมที่แพ้ ในรอบก่อนรอบรอง 4
ทีม ได้รับเงินบำ�รุงทีม ทีมละ 200,000 บาท ทีมที่แพ้ ในรอบ 16 ทีม
จำ�นวน 8 ทีม ได้รับเงินบำ�รุงทีม ทีมละ 100,000 บาท ทีมที่แพ้ ในรอบ
ที่สาม รวม 16 ทีม ได้รับเงินบำ�รุงทีม ทีมละ 50,000 บาท และทีมที่
แพ้ ในรอบที่สอง รวม 32 ทีม ได้รับเงินบำ�รุงทีม ทีมละ 25,000 บาท.

เซลติกส์บุกต้อนฮีตตามเสมอซีรีส์
ไมอามี • เจย์สัน เททัม ทำ� 27 คะแนน พาบอสตัน เซลติกส์ ไล่กลับ
มาเสมอซีรีส์ชิงแชมป์เอ็นบีเอ อีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ หลังบุกไปชนะไม
อามี ฮีต ถึงถิ่น 127-102 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวัน
ที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา
จากการได้สองผู้เล่นอย่าง มาร์คัส สมาร์ต และอัล ฮอร์ฟอร์ด
กลับมาหลังจากพลาดในเกมที่พวกเขาแพ้ 118-107 ในเกมเปิดซีรีส์เมื่อ
วันอังคารที่ผ่านมา ส่งผลให้บอสตัน เซลติกส์ เปลี่ยนเป็นอีกทีม พร้อม
คะแนนซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ดเกมที่ ไล่มาเสมอกัน 1-1
เกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกานั้น ผู้
เล่นบอสตัน เซลติกส์ ยิงจากระยะสามแต้มลงไปเพียง 11 จากความ
พยายามทั้งหมด 34 ครั้ง เปิดโอกาสให้ ไมอามี ฮีต เปิดซีรีส์ด้วยการคว้า
ชัยชนะไปก่อน
แต่ในเกมที่สองของซีรีส์ บอสตัน เซลติกส์ ลบล้างความผิดพลาด
จากเกมเปิดซีรีส์ด้วยการชูตจากระยะสามแต้มลงไปถึง 20 จากความ
พยายามทั้งหมด 40 ครั้ง พร้อมบุกมาชนะถึงรังไมอามี
เจย์สัน เททัม ทำ�สกอร์มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นของทีมเยือน
แต่ก็ได้รับการสนับสนุนการทำ�แต้มจากบรรดาผู้เล่นบอสตัน เซลติกส์
หลายคน
มาร์คัส สมาร์ต จบเกมด้วยสถิติ 24 คะแนน, 12 แอสซิสต์ และ
9 รีบาวด์ ขณะที่เจย์เลน บราวน์ กดไป 24 คะแนน ซึ่งรวมถึงการชูต
จากระยะสามแต้มลงไป 12 คะแนน
แกรนต์ วิลเลียมส์ ลุกจากม้านั่งสำ�รองกดไปอีก 19 คะแนน ส่วน
อัล ฮอร์ฟอร์ด และเพย์ตัน พริตชาร์ด ได้ ไปคนละ 10 คะแนน
จิมมี บัตเลอร์ ทำ�ไป 29 คะแนน มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นของเจ้า
บ้าน แต่เกมนี้ผู้เล่นของไมอามี ฮีต มีเพียงสามคนเท่านั้นที่สามารถทำ�
สกอร์เป็นเลขสองหลัก
ไมอามี ฮีต ทำ�ท่าจะมาดีในช่วงควอร์เตอร์แรก เมื่อแม็กซ์
สตรัส ชูตสามแต้มลงติดต่อกันสองหนให้เจ้าบ้านออกนำ� 10 คะแนน
ด้วยสกอร์ 18-8 แต่บอสตันก็ทำ� 17-0 รับในช่วงกลางควอร์เตอร์จาก
การส่องไกลหลายชุด โดยเฉพาะจากบราวน์ ที่ทำ�ให้บอสตันจบควอร์
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ชิงสายตะวันออก • เจย์สัน เททัม (ขวา) ผู้เล่นของบอสตัน เซลติกส์
เลี้ยงบอลผ่านแม็กซ์ สตรัส ของไมอามี ฮีต ในเกมของของซีรีส์ชิงแชมป์
สายอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่เอฟทีเอ็กซ์ อารีนา ในไมอามี ซึ่งเซลติกส์
บุกมาชนะ 127-102 ทำ�ให้คะแนนซีรีส์เสมอ 1-1.
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เตอร์แรกนำ� 35-24
เซลติกส์ยังแม่นต่อเนื่องในควอร์เตอร์สอง เมื่อพริตชาร์ดยิงจาก
ระยะ 26 หลา เป็นการส่องสามแต้มให้บอสตันหนีห่าง 19 คะแนนที่
47-28 ช่วงกลางควอร์เตอร์
เททัมกดสามแต้มตามด้วยชูตลูกโทษที่สองให้บอสตันหนี 27
คะแนนที่ 64-37 และเซลติกส์หนีห่าง 29 แต้มจากเลย์อัปของแกรนต์
วิลเลียมส์ ให้สกอร์นำ� 68-39 ก่อนจะจบครึ่งแรกบอสตันนำ� 70-45
ไมอามีไล่มาในควอร์เตอร์สามและช่วงหนึ่งเหลือช่องว่าง 17
แต้ม แต่เซลติกส์ก็กลับมาคุมสถานการณ์ ได้อีกครั้งและจบควอร์เตอร์
สามนำ� 94-69
เกมสามของซีรีส์จะกลับไปเล่นที่บอสตันในวันเสาร์ตามเวลาท้อง
ถิ่นสหรัฐอเมริกา.
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10 บันเทิงเทศ

อารามโก้จัดกอล์ฟคลินิกให้กับเยาวชน
‘โม-เหมียว-เฟลิซิตี’สร้างแรงบันดาลใจ
อ

ารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงค็อก
จั ด กิ จ กรรมกอล์ ฟ คลิ นิ ก
เยาวชนที่ ส นามไทยคั น ทรี
คลับ เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชน
จากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย
และสมาคมกีฬากอล์ฟเยาวชนไทย ได้
เรียนรู้กับโปรกอล์ฟระดับแนวหน้าของ
โลก โดยมี “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล
โปรกอล์ฟสาวดาวดังของไทย และเฟลิ
ซิตี จอห์นสัน จากอังกฤษ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ รวมถึง “โปรเหมียว” ปภังกร
ธวัชธนกิจ ร่วมพบปะกับนักกอล์ฟเยาวชน
ในช่วงสัปดาห์การแข่งขัน
ทั้งนี้ โมรียาและเฟลิซิตีเข้าร่วม
แข่งขันกอล์ฟอารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงค็อก
ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญฯ ที่
สนามไทยคันทรีคลับ ระหว่างวันที่ 1214 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้ ใช้เวลา
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การแข่ ง ขั น วั น ที่ ส องมา

ร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิกให้คำ�แนะนำ�
และฝึกทักษะให้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่
บริเวณสนามไดรฟ์ เพื่อสร้างแรงผลักดัน
ให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยก้าวตามฝันสู่เส้น
ทางการเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
เฟลิ ซิ ตี เ ผยหลั ง ร่ ว มกิ จ กรรมว่ า
“หลังจากเห็นลีลาการตีกอล์ฟของน้องๆ
เยาวชน ก็สังเกตเห็นว่าทุกคนมีเทคนิค
ที่ยอดเยี่ยมมาก เด็กเยาวชนควรจะฝึก
เล่นลูกสั้นให้ดีก่อน นักกอล์ฟทุกคนล้วน
ต้องการตีไดรเวอร์ เพราะมันสนุกกว่า แต่
หากเล่นลูกสั้นแม่นยำ�ก็จะช่วยให้สามารถ
เปลี่ยนวันที่เล่นแบบธรรมดาๆ ให้เป็นวัน
ที่มีผลงานที่ดีได้ ซึ่งในวันนี้ก็มีช็อตที่เจ๋งๆ
จากน้องๆ เยาวชนหลายช็อต”
โปรกอล์ฟจากอังกฤษกล่าวเสริม
ว่า “ในฐานะทูตมูลนิธิกอล์ฟในสหราช
อาณาจักร รู้สึกยินดีที่ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคลินิกสอนกอล์ฟเยาวชน และ

การได้เห็นน้องๆ เยาวชนตีได้ดีคือรางวัล
ตอบแทนที่ ได้รับ สมัยเป็นเด็กฉันชอบ
มากเลยถ้ามี โปรกอล์ฟตี ให้ดูหรือเปิด
คลินิกสอนกอล์ฟ ดังนั้นจึงมีความสุข
มากที่ ได้มอบโอกาสดีๆ แบบนี้คืนให้กับ

กีฬากอล์ฟเยาวชนไทย เผยว่า การ
ได้พาลูกสาวมาชมการแข่งขันกอล์ฟ
รายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ แบงค็อก
และร่วมกิจกรรมกอล์ฟคลินิกโดยได้
รั บ คำ � แนะนำ � จาก “โปรโม” โมรี ย า
จุฑานุกาล นักกอล์ฟในดวงใจ จะเป็น
แรงผลั ก ดั น ให้ น้ อ งไคริ ส านฝั น สู่ ก าร
เป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
หลั ง จากได้ รั บ คำ � แนะนำ � และ
ฝึกทักษะกับโปรกอล์ฟมือดัง เหล่านัก
กอล์ฟเยาวชนต่างก็สนุกกับการแข่งขัน
ตีกอล์ฟ โดยคนแรกที่ทำ�ระยะถึง 50 หลา
ได้รับลูกกอล์ฟที่มีลายเซ็นของ “โปร
เหมียว” หรือ “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ
น้องๆ นักกอล์ฟเยาวชน และได้เห็น ซึ่ ง โปรเหมี ย วได้ มี โ อกาสทั ก ทายกั บ
เด็กๆ สนุกกับการร่วมกิจกรรม”
หนึ่งในนักกอล์ฟเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม
ด้านนางสุจารุปัญญ์ มารดาของ กอล์ฟคลินิก และถ่ายภาพแห่งความ
น้องไคริ-กฤษณ์พรรณรจน์ กฤตมโนรถ ทรงจำ�ร่วมกัน.
นักกอล์ฟเยาวชนวัย 10 ปี จากสมาคม
interthaipost69@gmail.com

‘ลี คังฮุน’เปิดใจมีวันนี้ ได้
เพราะความเสียสละของแม่และพ่อ
ลี คังฮุน โปรกอล์ฟหนุ่มจากเกาหลี ใต้ อดีต
แชมป์พีจีเอทัวร์ รายการ เอทีแอนด์ที ไบรอน
เนลสัน เปิดใจก่อนลงป้องกันแชมป์ที่สนาม
ทีพีซี เครก เรนจ์ ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
เล่ า ย้ อ นเส้ น ทางก่ อ นประสบความสำ � เร็ จ
แบบในวันนี้ว่า มาจากความเสียสละของคุณ
แม่และคุณพ่อที่ทำ�งานหนักมากเพื่อสานฝัน
การเป็นนักกอล์ฟอาชีพของลูกชาย
ลี คังฮุน โปรแดนโสมวัย 30 ปี ย้อนถึง
เรื่องราวสมัยเป็นเด็กว่า ตนเป็นลูกชายคนเดียว
แต่ ไม่เคยมี ไม้กอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดหรือเสื้อผ้า
แบรนด์เนมเป็นของตัวเองเหมือนอย่างไทเกอร์
วูดส์ และ เค.เจ. ชอย ผู้เป็นไอดอลของเขา
เพราะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้มีฐานะร่ำ�รวย โดย
ท่านทั้งสองเปิดร้านอาหารในกรุงโซล ทำ�งาน
เก็บเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนลูกชายที่มีความ

รักและใฝ่ผันเป็นนักกอล์ฟ ซึ่งโปรกอล์ฟจาก
เกาหลีใต้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อกับแม่เสมอ
โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา
เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันแม่ในเกาหลีใต้
ลี คังฮุน ขอบคุณความเสียสละของคุณแม่
ที่ ต้ อ งเหน็ ด เหนื่ อ ยกั บ การดู แ ลกิ จ การร้ า น
อาหารเพียงลำ�พังเพื่อสนับสนุนครอบครัว ใน
ขณะที่คุณพ่อมารับหน้าที่เป็นคนขับรถ เป็นพี่
เลี้ยง และเป็นผู้ติดตามของเขาระหว่างการ
เริ่มต้นเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ
“ถ้าไม่มีคุณแม่ ผมคงมาไม่ได้ ไกลขนาด
นี้ คุณแม่เป็นผู้ดูแลทุกอย่างในครอบครัว และ
ทำ�งานหนักที่สุด ผมกับพ่อจะสบายกว่าเพราะ
เราอยู่ด้วยกัน ผมคิดอยู่เสมอว่าคุณแม่ต้องเจอ
กับความเหนื่อยยากลำ�บากและรู้สึกโดดเดี่ยว
มากแค่ไหนในตอนนั้น และพอคิดถึงเรื่องที่แม่

ต้องทำ�งานหนัก บางครั้งผมก็รู้สึกปวดใจ” ลีกล่าว
“ในตอนนั้น ท่านทั้งสองไม่เคยพูดถึง
ความยากลำ�บากเลย และผมก็ทำ�ในสิ่งที่
ผมต้องการ เช่น พอมีนักกอล์ฟซื้อชุดแข่ง
ใหม่ ผมจะบอกให้พ่อกับแม่ซื้อให้เช่นกัน ซึ่ง
ผมรู้สึกเสียใจไม่น้อยที่ท�ำ แบบนั้น หากผมรู้
สถานะทางการเงินของครอบครัวในขณะนั้น
ก็คงไม่รบเร้าให้ท่านซื้อให้ แม้ว่าต้องเจอกับ
ความยากลำ�บาก แต่ท่านทั้งสองก็สนับสนุน
และบอกให้ผมทำ�ตามฝัน” ลีกล่าวเสริม
ปัจจุบัน ลี คังฮุน ทำ�เงินรางวัลรวม
แล้ว 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดการลง
เล่นสี่ฤดูกาลในพีจีเอทัวร์ แต่ลี ซังมุน เชื่อ
ว่าลูกชายยังกระหายต่อชัยชนะและความ
สำ � เร็ จ มากมาย ผลพวงการปลู ก ฝั ง ของ
ครอบครัว “เงินคือสิ่งสำ�คัญที่สุด” โดยกล่าว
ทิ้งท้ายว่า “เท่านี้ยังไม่พอหรอก นั่นคือสปิริต
ที่จะรักษาความกระหายชัยชนะของนักกีฬา
ไว้ ลี คังฮุน ตระหนักและเรียนรู้จากความ
ยากลำ � บากด้ า นการเงิ น ของครอบครั ว ใน
อดีตที่ผ่านมา แต่เราพยายามทำ�ดีที่สุด เรา
เสียสละเพื่อเขา เพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่
การให้การสนับสนุนเขาคือสิ่งที่เราต้องทำ�”.

ช�อราน
รส ดี เด็ด
เจาของ
คุณสุทธิฉนั ท (นพ) วุฒพิ รกุล
สถานที่
ถนนพระราม 4 (สามยาน) รานอยูร มิ ถนนพระราม 4 ใกลๆ ซอยจุฬาลงกรณ 9 เปดบริการ
ตัง้ แตเวลา 10.00-22.00 น. โทรศัพท 08-7168-4598
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‘ฮวาง ดอง-ฮยุก’ผู้สร้างSquid Game
บอกแฟนรอซีซั่น2ปลาย2023หรือ2024

ฮวาง ดอง-ฮยุก ผู้สร้าง Squid Game เผยว่า แฟนๆ คงต้อง
อดใจรอชมซีซั่น 2 ของซีรีส์ดังทาง Netflix ไปอีกนิด คาดว่าจะ
ได้ชมกันช่วงปลายปี 2023 หรือไม่ก็อาจล่าช้าออกไปเป็นปี 2024
ในการให้สัมภาษณ์กับ Vanity Fair เมื่อวันก่อน ผู้กำ�กับชาว
เกาหลีใต้อธิบายว่า เขายังอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยรอบสุดท้าย
กับบริษัทยักษ์ ใหญ่สตรีมมิงเกี่ยวกับซีรีส์ทริลเลอร์เอาชีวิตรอด
ซีซั่น 2 ที่ทั่วโลกกำ�ลังรอคอย
อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่าคงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด
ได้มากนักกับสิ่งที่แฟนๆ คาดหวังจะได้เห็นในซีรีส์ ใหม่ เพราะเขา
มีไอเดียเพียงกระดาษ 3 หน้า ที่เขาจะต้องแปลงให้เป็นสคริปต์.
มาทํา นักกินเนื้อก็จะรูกันดีวาเนื้อสามชั้นนั้นอรอยขนาดไหน เห็น
แลวน้ําลายสอจนตองสั่งมาชิม ตักชิ้นเนื้อจิ้มกับน้ําจิ้มพริกน้ําสม
อรอยจนบรรยายไมถูก นุมปากนุมคอมากครับ นั่งเขียนไปก็ยัง
คิดถึงอยูมิวาย ราคาเพียงชามละ 200 บาท แตละวันมีจํานวน
จํากัด นะครับ

ชิมกวยเตี๋ยวรสเด็ด ที่ราน
รานอาหารที่จะแนะนําในวันนี้ ผมเช�อวานักชิมคงจะรูจัก
กันเปนอยางดีแทบทุกคน เพราะเปดบริการใหความอรอยกับ
ลูกคามานานกวา 50 ป คือราน รส ดี เด็ด ที่ โดงดังครับ
รานนี้เริ่มมาจากคุณเล็ก ภัทรพุทธากร ที่เปดรานขาย
อาหารประเภทสุกี้ยากี้ ขาวหนาไก สตูเนื้อ ขาวแกงกะหรี่เนื้อ
อยูแถวๆ ทาพระจันทร อยูได ไมนานก็ยายมาอยูที่แถวๆ ซอย
พระนาง สะพานควาย แถวๆ นั้น มีรานขายกวยเตี๋ยวช�อ รสเด็ด
อีกรานช�อ ดีเด็ด จึงตั้งช�อรานของตัวเองวา รส ดี เด็ด แตเพราะ
คุณเล็กเปนคนที่มีวิสัยทัศนเล็งการณ ไกล ชอบหาทําเลดีๆ ที่มี
ผูคนผานไปมามาก ราคาคาเชาแพงเทาไรก็ไมเกี่ยง จึงเริ่มขยาย
สาขาเปดรานสถานที่ที่ใครๆ ไมกลาเปด เพราะกลัวคาเชาแพง
คือ ที่ใกลๆ โรงภาพยนตรลิโด สยามสแควร มีลูกคาไปอุดหนุนกัน
แน�นและยังเปดสาขาของราน รส ดี เด็ด ตออีกที่ ราชประสงค
(ตรงขามกับหางไดมารู) สีลม เตาปูน และฝงตรงกันขามกับพาตา
ปนเกลา จนเปนที่รูจักกันดี โดยสูตรกวยเตี๋ยวของทางรานจะเปน
สูตรน้ําปลาตามสูตรของวัดดงมูลเหล็ก ที่ตัวเองไปชิมไปดูหลายๆ
ครั้ง วามีสวนผสมของอะไรบางแลวนํามาพัฒนาเปนสูตรของตัว
เองเฉพาะจนโดงดัง
มาถึงทายาทรุนที่ 2 คือ คุณสุทธิฉันท วุฒิพรกุล ที่เพ�อน
ฝูงเรียกกันวาคุณนพ ที่คลุกคลีกับราน รส ดี เด็ด ตั้งแตเกิด ชวย
งานที่รานของคุณพอมาโดยตลอด เม�อเรียนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาก็ไดเขามาพัฒนาราน รส ดี เด็ด ใหหลากหลายมาก
ขึ้น โดยคุณนพไดศึกษาหาความรูดานเนื้อตางๆ จากนักวิชาการ
เกษตร เกษตกรที่เลี้ยงวัว ที่ปจจุบันนี้เนื้อวัวตางๆ ของไทยเรา
ไดพัฒนาไปมาก จนแทบจะพูดไดอยางเต็มปากเต็มคําวา เนื้อวัว
ของไทยเรานั้นไมแพเนื้อวัวของชาติไหนๆ แถมยังจะดีกวาอีกดวย
ซ้ําไปและจากความรูประสบการณที่ ไดศึกษามาทางดานเนื้อวัว
ทําใหปจจุบันคุณนพจะเลือกซื้อเนื้อวัวจากผูผลิตโดยตรง ไมผาน
คนกลางเปนการชวยทําใหผูผลิตไดรับรายไดเต็มเม็ดเต็มหน�วย
และตัวคุณนพเองก็ไดเนื้อคุณภาพดีมาขายใหลูกคาจนปจจุบัน
คุณนพไดเปดรานขายอาหารเกี่ยวกับเนื้อถึง 9 แหง แตละแหง
สวนมากจะอยูในละแวกสามยานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้ง
สิ้น คือ ราน รส ดี เด็ด By นพ รานปงยาง บุฟเฟตสไตลญี่ปุน
รส ดี เด็ด The Steak House นพเนื้อยาง (อาหารอีสาน) รส ดี
เด็ด บานคุณนพ หมอไฟบุฟเฟตเนื้อไทย-วากิว อิชากายา พระยา
บาร รสดีเด็ด สาขาเฉลิมพระเกียรติ และยังไดขายแฟรนไชสของ
คุณนพเองไปอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ลาว ฟลิปปนส และ
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รส สามย
ดี านเด็ด

คุณนพแนะนําวาอยากใหลอง
ชิม อาบน้ําเนื้อ วาอรอยอยางไร ไดยิน
ช�อแลวก็งงครับจะเอาเนื้อมาทําอยางไร
ก็สั่งมาลองดู ซึ่งคุณนพไดอธิบายวา
เปนการปรับอุณหภูมิเนื้อใหเทากับ
อุณหภูมิของน้ําซุปจะทําใหเนื้อไม
กระดาง โดยคุณนพจะนําเนื้อมาให
เลือกมีไทยวากิวและเนื้อวากิวญี่ปุน ผม
เลือกเอาวากิวไทยครับ ซึ่งคุณนพจะตัก
เอาเนื้อวากิวที่สไลซ ไวแลวใสลงในชาม
ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนั้นแลวคุณนพ
แลวเอียงชามใหเนื้ออยูดานบนใสน้ําลง
ยังใหความรูแกประชาชนดวยการเปนวิทยากร
ดานลางแลวจึงคอยๆ เอาเนื้อที่ดานบน
สอนการทําอาหารอีกดวย
ลงไปคลุกกับน้ําที่ดานลาง ถาจะเติมน้ํา
เดินเขามาภายในรานรส ดี เด็ด ที่
ซุปอีกก็อยาเติมราดลงไปบนตัวชิ้นเนื้อ
สามยานแหงนี้ จะมีที่นั่งทั้งภายในรานดาน
แตราดลงไปในน้ําแลวจึงคอยๆ เอาเนื้อ
นอกให ไดมองเห็นกรรมวิธีการปรุงกวยเตี๋ยว
ลงไปคลุกทําอยางนี้เนื้อจะสุกหวานนุม
แบบตางๆ อยางชัดเจน และหองแอร จะมี
ตามใจชอบ
ลายหินออนของเนื้อก็ยังอยู น้ําซุปหวานตักขึ้นมาจิ้มกับพริกน้ําสม
เมนูทม่ี ที ง้ั รูปภาพและราคาใหเลือกสัง่ มาชิม ทัง้
ในฐานะที่ผมเปนแฟนประจํา
ก็จะนุมปากนุมคอจนบรรยายไมถูกอีกเชนกันครับ
กวยเตีย๋ วเนือ้ มีตง้ั แตเมนูดง้ั เดิมทีม่ ลี กู ชิน้ เนือ้
ราน รส ดี เด็ด ที่สาขาสีลม ตั้งแต
ระหวางที่นั่งกินกวยเตี๋ยวอยูนั้น สังเกตุดูปรากฏวาลูกคา
สด ตับ เนือ้ หรือ กวยเตีย๋ วหมู ทีม่ ลี กู ชิน้ หมู
สมัยเปนหนุมๆ จึงคุนกับรสชาติของน้ํา สวนมากเรียกวาเกือบจะทั้งหองเปนชาวตางชาติทั้งผูหญิงและ
หมูสด ตับหมู ราคาชามละ 60 บาท นอกจาก
ซุปของรานเปนอยางดี มาถึงรานก็สั่ง ผูชาย สวนมากจะเปนวัยรุนถึงวัยกลางคน แกๆ อยางผมไมมี ทุก
นัน้ ยังมีหมูสะเตะยางเตาถาน เนือ้ สะเตะยางเตา
กวยเตี๋ยวเนื้อรสดั้งเดิมมาชิมไมผิดหวัง คนสั่งเนื้อมากินแลวผลัดกันถายรูปกันใหวุยวายไปหมด สอบถาม
ถาน เนือ้ ยางจิม้ แจว ขาวราดหนาไก สตูลน้ิ หมู
ครับ เหมือนเดิมที่เคยกินทุกอยาง แต คุณนพซึ่งเปนคนสนุกสนานคุยเปดเผยเปนกันเองจึงไดทราบวา
ขาวหนาเนือ้ สับ เสนหมี่ เสนเล็ก หรือ เสนใหญ
ที่แปลกไปก็คือ พริกน้ําสม มีรสชาติ
ชวงนี้เปดประเทศลูกคาชาวตางชาติที่เคยไดมาลิ้มรสชาติความ
ราดหนาเนือ้ สับ ยังมีเมนูเนือ้ หมอไฟ เมนูหมูหมอไฟใหเลือกชิม และ แปลกๆ แตอรอย ไดสอบถามคุณนพจึงทําใหทราบวาในน้ําจิ้มได อรอยของอาหารที่ราน ตางพากันกลับเขามา และที่สําคัญราน รส
สําหรับนักเลงเนือ้ ทีร่ า น รส ดี เด็ด นี้ นับวาเปนสวรรคของคนกิน ใสกัญชาลงไปดวย
ดี เด็ด ยังมีสาขาที่ตางประเทศถึง 4 แหง จึงเปนที่รูจักของนักชิม
เนือ้ เพราะมีทง้ั เนือ้ วากิว เนือ้ ริบอาย เนือ้ ใตซ่ีโครง เนือ้ ซุปเปอร
ระหวางที่นั่งกินกวยเตี๋ยวเหลือบมองที่เมนูเห็นโปรโมท เนื้อ มากขึน้ เราเปนคนไทยแทๆ อยายอมอยูใกลเกลือกินดาง ขอแนะนํา
เนือ้ เซอรลอยด เนือ้ สันไหล เนือ้ ปาลเลอะรอง ฯลฯ ใหไดเลือกชิม
ตุนแองกัส ซึ่งใชเนื้อสามชั้นที่หายากมากมาตุนจนเป�อยกําลังดี
วาตองแวะไปชิมสักครัง้ แลวจะตองแวะไปอีกหลายครัง้ ครับ
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บันเทิงไทย 11

‘บาร์ โค้ด’อินบทน้องชาย‘พอร์ช’
ปลื้ม‘อาโป’ช่วยส่งอารมณ์แสดง
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ถื

อเป็นนักแสดงน้องใหม่ที่มี
ฝีมือทางการแสดงโดดเด่น
ไม่แพ้ ใคร สำ�หรับหนุ่มน้อย
วัย 18 ปี บาร์ โค้ด-ตฤณสิษฐ์ อิสระ
พงศ์พร ที่มาสวมบทบาท ปอเช่ น้อง
ชายของเฮียพอร์ช นำ�แสดงโดย อา
โป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ซึ่งมา
รับบทพี่ชายที่ทั้งรักทั้งห่วงน้องแบบ
สุดขั้วหัวใจ และถึงแม้ คินน์ พอร์ช
เดอะซีรีส์ จะเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิต
ของบาร์ โค้ด แต่เจ้าตัวแสดงได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ จนทำ�ให้ ใครหลายคน
ต้องเสียน้ำ�ตากับตัวละครนี้
“สำ�หรับเรื่องคินน์ พอร์ช
เดอะซีรีส์ เป็นเรื่องแรกในชีวิตของ
ผมเลยครับ ผมรู้สึกโชคดีมากครับที่
ได้รับโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์
เรื่องนี้ ตั้งแต่วันแรกที่มาแคสติ้ง ผม
เห็นทุกคน ทุกฝ่ายตั้งใจ จริงจังกับซี
รีส์เรื่องนี้มาก แม้เราจะเป็นน้องใหม่

แต่พอเห็นแบบนี้ทำ�ให้มีแรงฮึดขึ้นมาเลย
ครับ ด้วยความที่เมื่อก่อนผมเป็นคนพูด
ไม่ค่อยเก่ง พอเริ่มฝึกการแสดงก็พยายาม
ฝึกพูดให้ชัดขึ้น เพราะอยากพัฒนาตัวเอง

ให้ดีขึ้นครับ ยิ่งเป็นเรื่องแรกเลยต้องคอย
ทำ�การบ้านว่าตัวละครต้องการอะไร และ
ในฐานะตัวละครเขาคิดอะไรอยู่
ถ้าถามว่ากดดันไหม กดดันมาก

ครับ แต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความตั้งใจ
มาคอยกลบความกดดันนั้นครับ สำ�หรับ
เรื่องอารมณ์ก็จะมีคุณครูที่มาช่วยสอน
การแสดง เพื่อให้เรารู้สึกลึกซึ้ง เข้าถึง
บทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งซีนที่ผมประทับใจ
ที่สดุ คือซีนที่ได้เข้าฉากกับพีอ่ าโป กับฉาก
ทีพ่ เ่ี ขามาแอบลาน้องชาย เพื่อเตรียมไป
เป็นบอดีก้ าร์ดแบบเต็มตัว ด้วยความทีผ่ ม
เป็นคนรักครอบครัว แต่นสิ ยั อาจจะแตก
ต่างจากตัวละคร เพราะชีวติ จริงผมเป็น
คนที่ไม่คอ่ ยแสดงออกถึงความรัก แต่ตวั
ละครปอเช่ เขาจะเป็นคนทีก่ ล้าแสดงออก
กล้าบอกความรูส้ กึ ทีม่ ี ซึง่ ซีนทีป่ อเช่บอก
ว่ารักเฮียพอร์ชมากนะ โดยภาพรวมทัง้ บท
และบรรยากาศตอนนัน้ มันทำ�ให้ผมรูส้ กึ
อินมากๆ เลยครับ ตอนทีพ่ อ่ี าโปส่งอารมณ์
มาให้แบบเต็มๆ ทำ�ให้ผมร้องไห้ออกมา
ไม่หยุด ด้วยความรู้สึกที่มาจากอินเนอร์
จริงๆ ต้องขอบคุณพี่อาโปมากๆ ที่ทำ�ให้
ฉากยากๆ ฉากนี้ผ่านไปได้ด้วยดี”.
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‘ไบร์ท’แท็กทีม‘ออฟ-ใหม่’
เสิร์ฟครบรสใน‘คืนนับดาว’

เตรียมลงจอให้แฟนๆ ได้ชมกัน
แล้วสำ�หรับซีรีส์เคมีสุดยอดแห่งปีที่คุณ
ไม่ควรพลาด กับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจาก
GMMTV ที่คว้านางเอกแถวหน้าของ
เมืองไทย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ประกบคู่

ครั้งแรกกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตแห่ง
ปี ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี สร้างเคมี
ใหม่สุดละมุน เสิร์ฟความรักแบบ
ครบอารมณ์ ในซีรีส์ คืนนับดาว
(Astrophile) ถ่ายทอดเรื่อง
ราวของเธอ คนในความ
ทรงจำ�ที่จะทำ�ให้หัวใจ
ของเขากลับมาส่องสว่าง
อีกครั้ง
ประชันนักแสดง
หนุ่มสุดปัง ออฟ-จุมพล
อดุลกิตติ
พร ร่วม
ด้วยคู่รักอารมณ์ดี นิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์, ก้อยอรัชพร โภคินภากร และ
นักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง
อาทิ เจนนี่-ปาหนัน สุข
ชุม, เฟย-ภัทร เอก
แสงกุล, กระปุก-พัชรา
ทับทอง, ปาแปง-พรหม
พิริยะ ทองพุทธรักษ์,
ท็อปแท็ป-จิรกิตติ์ คูอา
ริยะกุล, เฟิร์ส-คณพันธ์
ปุ้ยตระกูล, ลูกจัน-ภาสิ
ดี เพชรสุธี, เอวา-ปวร
วรรณ วีระภุชงค์ ฯลฯ ผล
งานการกำ�กับของผู้กำ�กับ
คนเก่งฝีมือคุณภาพ กู่-
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เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข รับรองความ
สนุกครบทุกอรรถรสแน่นอน
ติดตามชมซีรีส์ คืนนับดาว
(Astrophile) ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง
GMM25 และรับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่
TrueID เวลา 22.30 น. เริ่มตอนแรก
วันพุธที่ 1 มิถุนายนนี้ และอัปเดตทุก
ความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.
com/gmmtvofficial & IG & YouTube &
Twitter : GMMTV.
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ซีรีส์‘เจ้าหญิงหลงยุค’แจ้งข่าว
เลื่อนออกอากาศ2ตอนสุดท้าย
เดินทางมาถึง 2 อีพีสุดท้าย
แล้วสำ�หรับซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุค ทาง
ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
นำ�แสดงโดย คิมม่อน-วโรดม เข็ม
มณฑา และฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น
แต่ล่าสุดทางค่ายไผ่ร้อยกอ โปรดักชั่น
ในฐานะผู้ผลิตซี
รีส์เรื่องเจ้าหญิง
หลงยุค ได้ออกมา
แจ้งว่า เนื่องจาก
วันเสาร์ที่ 21
และอาทิตย์ที่ 22
พฤษภาคมนี้ ทาง
สถานีติดถ่ายทอด
สดรายการพิเศษ
จึงของดการออก
อากาศของซีรีส์ และให้ขยับไปออก
อากาศอีกครั้งในเสาร์และอาทิตย์ถัด
ไป
โดยชายแฮ็คส์-ดร.วโรดม ศิริ
สุข โปรดิวเซอร์ของซีรีส์เจ้าหญิงหลง
ยุค เผยว่า “ในวันเสาร์ที่ 21 และ
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซีรีส์เจ้า

หญิงหลงยุคซึ่งจะเป็น 2 ตอนสุดท้าย
ต้องของดออกอากาศไปก่อน เนื่องจาก
ทางสถานีติดถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์
ฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ และการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ซีรีส์ 2 อีพี
สุดท้ายก็เลยต้องยกไปออกอากาศในวัน
เสาร์ที่ 28 และ
อาทิตย์ที่ 29
พฤษภาคม แทน
ครับ
กระแส
ตอนนี้ถือว่า
หายเหนื่อยครับ
แฟนๆ ชอบทาง
ทีมงานและนัก
แสดงก็ดีใจ มีทั้ง
แฟนคลับไทยและแฟนคลับต่างประเทศ
เข้ามาคอมเมนต์ ในยูทูบของทางไผ่ร้อย
กอกันเยอะเลย ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่
สนับสนุน ทั้งทีมงานและนักแสดงทุกคน
ก็ตั้งใจทำ�งานกันมากๆ อยากให้ผลงาน
ออกมาถูกใจแฟนๆ อยู่แล้ว ซึ่งซีรีส์ตอน
นี้เรียกได้ว่ากำ�ลังเข้มข้นมากๆ ทั้งพาร์ต
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ของอดีตและพาร์ตของปัจจุบัน ต้อง
มาลุ้นกันว่าตอนจบจะเป็นอย่างไร คุณ
รัฐและกรรณิกาจะได้อยู่ด้วยกันไหม
อีกสองตอนสุดท้าย ห้ามพลาดกันนะ
ครับ”.
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12 ขาวประชาสัมพันธ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
โอซีซี กรุป แนะนํา IRIS OHYAMA บริเวณ ลานน้าํ พุ และ ลาน North Terrace
(ไอริส โอยามะ) หนากากอนามัยสําหรับเด็ก ชัน้ 1 ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ศรีนครินทร
ศูนยการคาแพลทินมั ชวนดับกระหาย
เล็ก อายุ 3 ถึง 6 ป คุณภาพจากประเทศ
ญี่ปุน มีประสิทธิภาพการกรอง 3 ชั้น ปองกัน คลายรอนกับหลากเมนูเคร�องด�ม ราน
“แบล็คแคนยอน” จัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ
3 ขวดแถมฟรี 1 ขวด กับเคร�องด�ม บรรจุขวด
Ready to Drink ชงสดใหมแชเย็นอรอย
พรอมด�ม ไมตองใสนํ้าแข็ง #อรอยไดทุกเวลา
มีใหเลือกถึง 8 รสชาติ อาทิ กาแฟแบล็คแคน
ยอน,คาเฟ ลาเต,อเมริกาโน,ช็อกโกแลต,มัท
ชะลาเต,ชานม บราวชูการบบั เบิล (โดยเคร�องด�ม
ขวดที่แถมฟรี ตองราคาเทากัน หรือต่ํากวา
ขวดที่ราคาต่ําสุด) ตั้งแตวันนี้- 31 พฤษภาคม
ที่ราน “แบล็คแคนยอน” พิกัด ชั้น 3 โซน
1 พรอมเลือกซื้อสินคาแฟชั่นสุดอินเทรนด
ชอปเพลินๆ เดินชิลๆ กับโปรโมชั่นพิเศษ
ไวรัส แบคทีเรีย ฝุน PM 2.5 และละออง จอดรถฟรี 2 ชั่วโมง ตั้งแตวันนี้ – วันที่
เกสรดอกไม ไดถึง 99% พรอมมอบโปรโมชั่น 31 กรกฎาคม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร.
ตอนรับเปดเทอม เม�อซื้อหนากากอนามัย 0-2121-8000 หรือชองทาง FB: Platinum
สําหรับเด็กเล็ก 1 กลอง ลดเหลือเพียง 149 Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล
บาท (จากปกติ 399 บาท) ตั้งแตวันนี้ – 31
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พฤษภาคม ดูขอ มูลและซือ้ สินคาไดท่ี Facebook, เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวน
Shopee และ Lazada : Occ Beauty House ผู ที่ ส นใจร ว มชมและสามารถเป น เจ า ของ
Shop หรือที่รานซูรูฮะ และดอง ดอง ดองกิ นวัตกรรมนวัตกรรมเพ�อตอยอดอาชีพในงาน
ทุกสาขา
“KMITL INNOKET 2022” ครั้งแรกของการ
ศู น ย ส ร ร พ สิ น ค า ซี ค อ น ส แ ค ว ร เปดตลาดนวัตกรรมเพ�อธุรกิจอย า งแท จ ริ ง
ศรีนครินทร เนรมิตพื้นที่ภายในศูนยฯ ให ที่จะชวยสรางรายได ใหกับประชาชน หรือผู
กลายเปนสวนสัตวเปด Open Zoo แบบที่ ไม ประกอบการไทยในการทําธุรกิจ โดยภายใน
เคยมีที่ใดมากอน สุดอลังการไปกับ 2 งาน งานพบนวั ต กรรมที่ พั ฒ นาโดยคณาจารย
2 สไตล ให ไดเต็มอิ่มและใกลชิดกับเหลา นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษารั้ ว พระจอมเกล า
สัตวนานาชนิดที่ ใชชีวิตอยางอิสระ ที่พรอม ลาดกระบัง อาทิ ‘นวัตกรรมเพาะเลีย้ งเนือ้ เย�อ’
ให ไดสัมผัสกันอยางใกลชิด อาทิ กวางดาว ที่ชวยใหการขยายพันธุ ไมดาง-พันธุ ไมดอก
แพะแคระ, มาแคระเชทแลนท, หมูแคระ สามารถทําไดปริมาณมากในเวลาอันสั้น
พอตเบลลี่, กระตายยักษ Flemish Giant, ‘นวัตกรรมแปรรูปขาวเหนียวหัก’ เปนการ
นกแกวโนรี, นกกระตั้ว ใกลชิดกับสุนัข เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจาก
สายพั น ธุ ใ หญ ใ จดี นํ า ขบวนโดยสายพั น ธุ ปลายขาว หรือขาวหัก ฯลฯ นอกจากนี้ ภายใน
Alaskan, timber shepherd, Irish wolfhound งานยังมี ‘คลินิกธุรกิจอาหาร’ จากคณะ
และอีกมากมาย พรอมกิจกรรมสุดพิเศษพบ อุตสาหกรรมอาหาร ทีพ่ รอมเปดใหคาํ ปรึกษา
เหลาสัตวเซเลบช�อดัง ไดแก คิ้ว คือมงกุฎ สําหรับผูประกอบการธุรกิจทุกรูปแบบและ
ของแค วอแวเปดมีผม และไอตาวงุย พรอม หลั ก สู ต รระยะสั้ น สํ า หรั บ ผู เ ริ่ ม ต น ธุ ร กิ จ
เป ด โลกใหม ไ ปกั บ เหล า สั ต ว แ ปลกในงาน สนใจเลื อ กซื้ อ นวั ต กรรมหรื อ ขอคํ า ปรึ ก ษา
One day in THE WILD Exotic Pet สอง เพ�อตอยอดธุรกิจของคุณไดที่งาน KMITL
ความน�ารักแปลกตาและความเปนธรรมชาติ INNOKET 2022 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม
ของ เมนเผือก, โคอาติเผือก, แร็กคูน, ลิงมา เวลา 10.30 – 19.00 น. บริเวณลานโปรโมชัน
โมเสท, บูช เบบี,้ อีกวั น�า,กบแอฟริกนั บูลฟร็อก บอนชอน (Bonchon) ชั้น G ศูนยการคาสาม
นกฮูกเกรทฮอรน ฯลฯ พรอมชอปอาหาร ยานมิตรทาวน (SAMYAN MITRTOWN)
และสินคาสําหรับสัตวเลี้ยงแสนรัก ทั้งนี้ งาน ติดตามความเคล�อนไหวกิจกรรมไดทางเพจ
"OPEN ZOO" และงาน One day in THE WILD เฟซบุก www.facebook.com/kmitlofficial
จะจัดขึ้น ระหวาง วันที่ 20 - 29 พฤษภาคม

เปดตัว ธนชาต ธนาดํารงศักดิ์ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เบลเนลลี่ ประเทศไทย เปนประธาน
เปดงานแถลงขาวเปดตัวออโตเมติกสายพันธุ ใหม New icon of style จัดโดย บริษัท เบลเนลลี่
ประเทศไทย ณ หองพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชัน่ โดยมี รมิดา ธนาดํารงศักดิ์
กรรมการผูจัดการ สุรเชษฐ สูยะชีวิน ผูอํานวยการฝายขาย เขารวมงาน พรอมกันนี้ โดม
บินซอเล็ม ผูชวยผูจัดการทั่วไป โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น ธัญพร บัวคลี่ ผูอํานวยการ
ฝายขายและการตลาด โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น, พัชราภรณ อุปวงศษา ผูจัดการ
ฝายขาย โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น รวมแสดงความยินดี

คลินิกแกหนี้ By SAM รวมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
“โครงการคลินิกแกหนี้ by SAM” โดย สุวัธนา รัศมี โรจนวงศ ผูบริหาร
“โครงการคลินิกแกหนี้ by SAM” ใหการตอนรับ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง
และรณดล นุมนนท รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
ใหเกียรติเขาเยี่ยมชมบูธ “คลินิกแกหนี้ by SAM” ที่เปดใหคําปรึกษาและรับสมัครประชาชน
ที่เปนหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเช�อสวนบุคคลที่ ไมมีหลักประกันของธนาคาร
พาณิชยและผูประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) 34 แหง ในงานมหกรรมการเงิน
ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022 Bangkok) เม�อวันที่ 12-15 พฤษภาคม ณ อาคารชาเลนเจอร
2-3 อิมแพ็คอารีน�า เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนใหความสนใจเขารับคําปรึกษา
และสมัครเขารวมโครงการจํานวนมาก

“ดวงฤทธิ์” เลขานุการ รมว.อว.เปดโรงอนุบาลตนพืช วิสาหกิจชุมชนบานโนนสําราญ จ.มหาสารคาม

เตรียมพัฒนา“แอปเปล สายพันธุฟูจิ” เปนพืชเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล
ชัยรุงเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ลงพืน้ ทีศ่ นู ยเกษตรเพาะเลีย้ งเนือ้ เย�อพันธุพ ชื
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ดําเนินงานโดย
อุทยานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเปดโรงอนุบาลตนพืช วิสาหกิจชุมชน
บานโนนสําราญ ต.วังไชย อ.บรบือ พรอม
กลาววา อว. ใหการสนับสนุนศูนยเกษตร
เพาะเลี้ยงเนื้อเย�อพันธุพืชที่ดําเนินการโดย

บริษัท ไทยทิชชูคัลเจอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด ผานกลไกการบมเพาะของอุทยาน
วิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเย�อ
หลากหลายสายพันธุทั้งในประเทศและตาง
ประเทศที่เปนพืชเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง
เนื้ อ เยื่ อ พื ช เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ ได้ พื ช
จํานวนมาก ภายในระยะเวลาอันสั้น และ
มีจํานวนเพียงพอตอความตองการทั้งของ
กลุ ม เกษตรกรและกลุ ม พ อ ค า ต น พั น ธุ พื ช
โดยได ดํ า เนิ น กิ จ การภายใต วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ อ ให้ ไ ด้ พื ช เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ที่ ส มบู ร ณ์
แข็งแรง ปลอดเชื้อที่เกิดจากพืช ทําให
เกษตรกรไดรับพืชพันธุที่ดี มีคุณภาพ บริษัท
ยังไดคิดคนการนํานวัตกรรมมาใชกับพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยคิ ด ค น สารเคมี ใ นการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเย�อไมเนื้อแข็งใหสามารถแตกยอด
และเจริญเติบโตไดดี และไดทําการทดลอง
นําวัตถุดิบในทองถิ่นมาปรับใชเพ�อลดตนทุน
การผลิ ต โดยการนํ า นุ น มาทดแทนวุ น ใน
อาหารสังเคราะห ในรูปการปลูกพืชที่คลาย
การปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส
เลขานุการ รมว.อว.กลาวตอวา ทั้งนี้
บริษทั ไทยทิชชูคลั เจอร อินเตอรเนชัน่ แนล
จํากัด ไดเขารวมหลักสูตรผูจ ดั การนวัตกรรม
รุน ที่ 1 ในแผนงานการสรางผูจ ดั การนวัตกรรม
ภายใต โครงการสร า งกํ า ลั ง คนและทั ก ษะ

แหงอนาคตในภูมิภาค เพ�อตอบโจทยการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศ กํากับดูแลโดย
สกสว.สงผลใหบริษัทฯ ไดวิจัยและพัฒนา
อยางตอเน�อง ทั้งการพัฒนาสายพันธุ ไมดาง
กลวยและที่สําคัญ แอปเปล สายพันธุฟูจิ
ซึ่ ง ประเทศไทยได นํ า เข า สายพั น ธุ นี้ ม า
จํานวนมากที่สุด และเปนที่นิยมใหสามารถ
เพาะปลูกได ในเขตภูมิภาคของประเทศไทย
และเปนพืชเศรษฐกิจในอนาคต

ดาน น.ส.สาวิตรี ศรีพงษ ผูประกอบ
การบริษัท ไทยทิชชูคัลเจอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด กลาววา ขณะนี้ ไดประสบ
ความสําเร็จในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เย�อพันธุพ ชื
ในการพัฒนาแอปเปล สายพันธุฟ จู ิ จากประเทศ
ญีป่ นุ และไดทดสอบในแปลงนํารองไดผลผลิต
รสชาติหวาน แน�นและเตรียมขยายเพิ่มอีก
50 ไร ถือวาเปนแหงแรกของประเทศไทยที่
สามารถนําแอปเปล สายพันธุฟูจิ มาปลูกได
ในสภาพแวดลอมของประเทศไทยและจะ
พัฒนาใหการปลูกแอปเปล สายพันธุฟูจิเปน
สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดและเปนการ
สรางเศรษฐกิจฐานรากตอไป

น.ส.สาวิตรี กลาวอีกวา นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีสว นสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม
เกษตรกรในพืน้ ที่ ผานการเพาะเลีย้ งเนือ้ เย�อ
มันสําปะหลัง เพ�อแกปญ หาโรคพืชในมันสําปะหลัง
คือโรคไวรัสใบดางในมันสําปะหลัง สงผลให
เกษตรกรไดมีพันธุมันสําปะหลังที่ปลอดโรค
ทําใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพในจํานวนทีเ่ พิม่ มาก
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ อว. “บริษัทฯ
ได้ ดํ า เนิ น กิ จ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช
โดยการนําชิ้นสวนตางๆ ของพืชที่มีชีวิต
อาทิ ใบ ดอก เมล็ด กาน ใบ และลําตนของพืช
มาเลี้ ย งในสภาวะปลอดเชื้ อ ด ว ยอาหาร

วิทยาศาสตรที่สังเคราะหขึ้นพรอมดวยการ
ควบคุมสภาพแวดลอม ทั้งแสงและอุณหภูมิ
เพ�อใหตนพืชเจริญเติบโตเปนตนออนและ
ทําการคัดสรรตนพืชทีม่ คี วามสมบูรณ แข็งแรง
เพ�อทําการกระตุน ตนพืชใหเกิดรากจนสามารถ
นําไปอนุบาลในโรงเรือน เพ�อใหตน พืชเจริญ
เติบโตแข็งแรง สมบูรณกอนจะจัดจําหน�าย
ใหแกเกษตรกรและกลุมลูกคา ณ ศูนย
เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเย�อพันธุพืช บานโนน
สําราญ” น.ส.สาวิตรี กลาว

FOREO เดินหนาผนึกพันธมิตร – ขยายสาขา เปดวางจําหน�ายอยางเปนทางการที่ FIRSTER
คิง เพาเวอร มหานคร
ชาญชัย เชิดชูวงศธนากร ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
คิง เพาเวอร คลิก ผูบริหารพื้นที่เฟรสเตอร รวมกับปนัดดา รุงเรืองรัตนกุล ผูจัดการฝายการ
ตลาดดิจิทัล บริษัท ฟอริโอ (ไทยแลนด) เปดตัวสาขาใหมของ FOREO (ฟอริโอ) แบรนดบิวตี้
เทคสัญชาติสวีเดน สาขา FIRSTER (เฟรสเตอร) คิง เพาเวอร มหานคร โดยมี เกศราภรณ
มีมงคล อรพิมล รักศรีอักษร วาทเดือน เกตุสาระธรรม และ ปณีดา ฟองพิกุล มารวมงาน ณ
FIRSTER (เฟรสเตอร) คิง เพาเวอร มหานคร

แถลงขาว ฮาย ฟลายเยอร เอเชีย (High Flyer Asia)
สตีฟ วี ประธานกรรมการ
บริหารฮาย ฟลายเยอร เอเชีย (High Flyer Asia) จัดงานแถลงขาวเปดตัวพันธมิตรนักธุรกิจใน
ประเทศไทย และเปดตัวโครงการสงเสริมการทองเที่ยว มูฟวี่เวิลดเอเชีย (Movie World Asia)
โลกแหงเทพนิยายที่เขาใหญ เพ�อดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสัมผัสประสบการณ
การทองเทีย่ วรูปแบบใหม โดยมี มณเฑียร ตันตกิตติ์ พันชนะ วัฒนเสถียร จักรพันธ รัตนเพชร
ดาทิน วินนี่ ลู กฤติยาณี พรมแพง และวงศพัชร สุบิน ณ ลอบบี้เซาทวิง โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ กรุงเทพฯ

OLIVER PEOPLES และ BRUNELLO CUCINELLI ขอเสนอคอลเลกชันฤดูใบไมผลิ 2022
Oliver Peoples และ Brunello Cucinelli
ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะประกาศการเป ด ตั ว
คอลเลกชันครั้งที่ 2 ซึ่งเปนผลงานจากการ
รวมมือกันอยางตอเน�อง คอลเลกชันฤดูใบไมผลิ
2022 มีแรงบันดาลใจมาจากสไตลอันเปน
เอกลักษณที่ยิ่งใหญของวงการภาพยนตร
โดยได นํ า ดี ไ ซน ดั้ ง เดิ ม กลั บ มาผสม
ผสานกั บ สี สั น สไตล โมเดิ ร น และลวดลาย
ศิลปยอดฝมือ คอลเลกชันนี้นําเสนอ 4
สไตล ใหมที่จับคูมากับสีสันและวัสดุสุดพิเศษ
ของกรอบแวนยอดนิยมอันเปนผลงานการ
รวมออกแบบ
ดีไซนใหมประกอบไปดวย Capannelle,
Gerado, Eduardo และ Jep Capannelle

เป น การผสมผสานสไตล ที่ ทํ า ให คิ ด ถึ ง แว น
กันแดดดาวเดนในชวงยุคทองของฮอลลีวูด
สไตลน้เี ปนการรวมกันของเลนสทรงสี่เหลี่ยม
รายละเอี ย ดอะซิ เ ตทและโลหะบนสะพาน
แวนและโครงแวน
มาพรอมเลนสกรองแสงแดดและแสง
สีฟา Gerado เปนดีไซนที่สงางามและสงเสริม
ใบหนาทุกรูปทรง สไตลนี้มาพรอมดานหนา

อะซิเตทและขาแวนโลหะ Eduardo ที่มีเลนส
ทรงแพนโทสและ Jep ทีม่ าพรอมกรอบอะซิเตท
หนาคลาสสิคลวนมีอปุ กรณคลิปเสริมทีเ่ ขากัน
และเพ�อเติมเต็มคอลเลกชันแรก คอล
เลกชันนี้มีกรอบ 2 สไตลที่ผลิตดวยเขาสัตว

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

แทจากแหลงที่ยั่งยืน ไดแกกรอบ Jep และ
Filu อันเปนที่ช�นชอบ พรอมทั้ง Oliver Sun
กรอบอะซิเตททรงสี่เหลี่ยมเหนือกาลเวลาก็มี
ใหเลือกแลวใน 5 สีสันสุดพิเศษ
ดวยแรงบันดาลใจจากองคประกอบ
ตางๆ ในธรรมชาติ สีสันของคอลเลกชันนี้
โดดเดนเปนเอกลักษณและสรางสรรคขึ้นมา
เพ�อใหสวมใสคูกับทุกชุดของ Brunello ได
อยางสมบูรณแบบ
คอลเลกชันในฤดูกาลนี้นําเสนอสีสัน
เหนือกาลเวลาของ Oliver Peoples อยาง
LBR, Honey VSB และ Canarywood Gradient
ซึ่งเปนสีใหมในการรวมงานกันนี้
นอกจากนี้กรอบแวนยังมาพรอมราย
ละเอียดที่ตราตรึงเชนเดียวกับกรอบแวนที่
เปดตัวไปในครั้งแรก ไดแก แบรนดคู เงา
โลโก ในตัวเลนส และแพ็กเกจเฉพาะพิเศษ
คอลเลกชันฤดูใบไมผลิ 2022 พรอม
ใหเลือกซื้อบน oliverpeoples.com, brunellocucinelli.com และในบูติค Oliver Peoples
และ Brunello Cucinelli ตัง้ แตวนั ที่ 5 เมษายน
เปนตนไป

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก.
ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง
ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา
(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน
เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท
ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.
แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา
ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน
พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

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

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.
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เอ็มจี สง MG5 (MY2022) รุน D+ “ฮอนดา ซิตี้ แฮทชแบค วันเมคเรซ 2022” ดวล 4 สนามตลอดทั้งป ออกสตารท พ.ค.นี้

ออปชั่นแน�น ราคาจับตองได

NEW MG5 รถยนตสปอรตคูเปซดี านที่
โดดเดนและแตกตางดวยแนวคิด “BEYOND”
การันตีคุณภาพดวยรางวัลดานการออกแบบ
ระดับโลก Good Design Award 2021 ถือ
เปนโมเดลที่ ไดรับความนิยมเปนอยางมากใน
ประเทศไทย ดวยการออกแบบที่โฉบเฉีย่ วและ
มีเอกลักษณเฉพาะตัว สมรรถนะทีร่ องรับการ
ใชงานไดเปนอยางดีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทั้งฟงกชั่น และเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย รวมถึง
ระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ทําใหรถยนต
รุนดังกลาวมียอดขายรวมกวา 11,330 คัน
นับตัง้ แตเปดตัวเม�อเดือนกรกฎาคมปทผ่ี า นมา
ลาสุด คายเอ็มจีเผยความเคล�อนไหว
ครั้งใหมของ NEW MG5 กับโฉมลาสุด รุน
MY2022 อัพเกรดสเปกในทุกรุนยอย พรอม
เพิ่มทางเลือกดวย NEW MG5 รุน D+ ใส
ออปชั่น จัดเต็มกับความคุมคาที่ ใหมากกวา
พรอมที่โชวรมู และศูนยบริการเอ็มจีทว่ั ประเทศ
โดยนายพงษศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส
(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา NEW MG5
2022 เพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคดวยการเพิ่ม
รุนยอยใหม รุน D+ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กระจังหนาสีทูโทน , หลังคาซันรูฟ (Sunroof)
, หนาจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด
7 นิ้ว , เบาะปรับไฟฟาดานคนขับแบบ 6
ทิศทาง , ไฟสองสวางที่นั่งแถวหลังและที่เก็บ

แวนตา , ระบบ Cruise Control , กลองรอบ
คันแบบ 3 มิติ NEW MG5 MY2022 มีการ
อัพเกรดในเร�องของดีไซน ใหมในทุกรุน ไมวา
จะเปน รุน C ที่มาพรอมลออัลลอยดขนาด
16 นิว้ รุน D เพิม่ ขนาดลออัลลอยดเปน 17 นิว้
และ รุน X ที่ดูสปอรตมากยิ่งขึ้นกับ สปอย
เลอรหลัง ซึ่ง NEW MG5 (MY2022) รุน D+
มีใหเลือก 5 สี ไดแก สีเหลือง (Nuclear Yellow)
สีขาว (Arctic White) สีดาํ (Black Knight) สีแดง
(Scarlet Red) และสีเทา (Metal Ash Grey)
จัดจําหน�ายในราคา 679,000 บาท และ สงมอบ
รถไดตั้งแต วันที่ 17 พฤษภาคม เปนตนไป
สําหรับ NEW MG5 2022 มีการปรับราคา
เพิ่มขึ้นจากรุนกอนหนาเฉลี่ย 1-1.6 หม�นบาท
โดยจําหน�ายในราคาใหม ดังนี้ NEW MG5
2022 รุน C 585,000 บาท NEW MG5
2022 รุน D 625,000 บาท NEW MG5
2022 รุน D+ 679,000 บาท NEW MG5
2022 รุน X 709,000 บาท

บริดจสโตนสานตอโครงการ “Bridgestone Global Road Safety” บริษทั ไทยบริดจสโตน
จํากัด โดย นายเคอิจิ ชูมะ กรรมการผูจัดการ รวมกับมูลนิธิปองกันอุบัติภัยแหงเอเชีย (AIP
Foundation) นางมิเรียม ซิดิก ประธานกรรมการบริหาร และภาคีในพื้นที่ สงมอบพื้นที่ความ
ปลอดภัยบนทองถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปที่ 1 (บริดจสโตน
โกลบอล โรด เซฟตี้)” แก โรงเรียนกะทูวิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอด
ระบํา รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต รวมใหเกียรติเปนประธานเปดงาน และสงมอบโครงการฯ

"จีพี ไอ มอเตอรสปอรต" โดย บริษทั
กรังดปรีซ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
โปรโมเตอรความเร็วยักษ ใหญของไทย
จับมือ บริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
จํากัด สานตอความมันสศกึ รถยนตทางเรียบ
รายการ “ฮอนดา ซิตี้ แฮทชแบค วันเมค
เรซ 2022" ภายใตสุดยอดโปรดักชั่นคาร
“ฮอนดา ซิตี้ แฮทชแบค อารเอส” อัพเกรด
"เบรก" และ "ยาง" เพิม่ สมรรถนะใหสงู ขึน้
นักขับกวา 30 คนพรอมลาแชมปปที่ 2
ดวลกันทั้งสิ้น 4 สนามตลอดทั้งป ประเดิม
สนามแรก 13-15 พฤษภาคมนี้ ที่ พีระ
อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต (พัทยา) พรอม
เปดใหแฟนเขาชมในสนามอีกครั้งภายใต
มาตรการคุมเขม โควิด-19
นายอโณทัย เอี่ยมลําเนา ประธาน
จัดการแขงขัน ฮอนดา ซิตี้ แฮทชแบค
วันเมคเรซ เปดเผยวา ปที่ผานมาเราเจอ
สถานการณ โควิด-19 เลนงานอยางหนัก
ทําใหตองเล�อนการแขงขันหลายครั้ง จีพีไอ
มอเตอรสปอรต ในฐานะโปรโมเตอรตอง
ขอบคุณผูสนับสนุนทุกรายที่เคียงขางเรา
รวมถึง 'พีที แม็กซนิตรอน เรซซิ่ง ซีรีส'
ที่ ไมยอมแพ และทํางานหนักจนสามารถ
ทํ า ให ฤ ดู ก าลแข ง ขั น เกิ ด ขึ้ น ได อ ย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปนี้เราจะจับมือเปน
ซัพพอรท เรซ ในรายการนีอ้ กี ครัง้ ในสนาม
แรกที่ พีระ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต
(พัทยา) กลางเดือนพฤษภาคมนี้ และ
สนาม 2 ที่ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล
เซอรกิต จ.บุรีรัมยสวนสนาม 3 ซึ่งเปนซัพ
พอรทเรซของรายการ RAAT Endurance
Championship 2022 จะดวลกันตอที่
สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ซึ่ง
เปนสังเวียนความเร็วระดับโลก ที่ผมเช�อวา
จะเปนเรซที่น�าสนใจอยางมาก กอนจะปด
ทายฤดูกาลในสตรีทเซอรกิตที่สวยงามที่สุด
แหงหนึ่งของเมืองไทยอยาง พีที ประจวบฯ
สตรีท เซอรกิต ในเดือนตุลาคม ภายใตการ

จาก KUROKI RACING สํานักสรางรถแขง
ฮอนดา ช�อดังในประเทศญี่ปุน ออกแบบ
อุปกรณความปลอดภัยอาทิ โรลเคจ และ
เซ็ตระบบชวงลางแบรนด Tein จาก ATP
Motorsport ดานเคร�องยนตจะไมสามารถ
ตกแตงไดเลย แตไดมกี ารปรับเซ็ตโปรแกรม
ของกลองควบคุม (ECU) ใหม โดย Power
Lab เพ�อเพิ่มความแรงใหกับรถแขง ซึ่งจะ
ทําใหการแขงขันเราใจมากขึ้น ในฤดูกาล
2022 ฝายจัดการแขงขันไดเพิม่ ประสิทธิภาพ
รถแขง "ฮอนดา ซิต้ี แฮทชแบค วันเมคเรซ"
ในดานเบรก รวมถึงเร�องยางที่รวมกับ
โยโกฮามา อัพเกรดมาใชยางรหัส AD08 ที่
สงผลใหมีการยึดเกาะมากขึ้น และจากการ
ทดสอบที่ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล
เซอรกิต ในชวงตนปนี้ ปรากฏวาสามารถ
ทําความเวลาตอรอบไดเร็วกวาเดิมถึง 2-3
วินาทีตอรอบเลยทีเดียว ขณะเดียวกัน ศึก
ฮอนดา ซิตี้ แฮทชแบค วันเมคเรซ 2022
ยังคงมีนักขับลงแขงขันกวา 30 คน โดย
ในฤดูกาลนี้มีนักขับหนาใหม 4 คัน ยืนยัน
เขารวมการแขงขันอยางเปนทางการแลว
ไดแก โชคชัย จารุนงคราญ, ฐิติพงศ
อาจิณภัทรา, สิทธิชัย อัศวเทศานนท และ
กฤษฏา ปณฑะเกษตริน สวนกลุมนักขับ
เดิมในปที่ผานมาก็ยังคงไลลาความสําเร็จ
ในฤดูกาลนี้เชนเคย
แขงขันซัพพอรทเรซของ พีที แม็กซนติ รอน
เรซซิ่ง ซีรีส เชนเคย
ศึก ฮอนดา ซิต้ี แฮทชแบค วันเมคเรซ
2022 จะใชรถแขงสุดยอดโปรดักชั่นคาร
“ฮอนดา ซิตี้ แฮทชแบค อารเอส” ซึ่งเปน
รุนท็อปมาสรางเปนรถแขงวันเมคเรซสาน
ตอจากฤดูกาลที่ผานมา ซึ่งมีจุดเดนอยาง
เกียร Paddle Shift ที่พวงมาลัยมาเพิ่ม
อรรถรสของการแขงขันคลายกับรูปแบบ
ของฟอรมูลาวัน โดยไดรับความรวมมือ

อีซูซุเปดตัวภาพยนตร โฆษณา
ปนัดดา เจณณวาสิน ประธานที่ปรึกษา และวิชัย
สินอนันตพัฒน กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด รวมกับสุวัฒน ทองรมโพธิ์ ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร และสุวทิ ย ทองรมโพธิ์ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร สายงานการตลาด บริษัท
เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมเปดตัวภาพยนตร โฆษณา Digital Sound Check
ชุดใหมลาสุด THE SOUND OF "MASTER OF ALL ROADS" ที่ถายทอดเสียงบรรยากาศ
จริงจากการถายทําภาพยนตรสั้น “ISUZU V-CROSS 4x4 MASTER OF ALL ROADS…ตัว
จริงทุกเสนทาง” การเดินทางที่แสนประทับใจของนักแสดงหนุมหลอ คุณนิว-ชัยพล จูเลียน
พูพารต กับ ISUZU V-CROSS 4x4 ให ไดฟงเสียงบรรยากาศการถายทําในรูปแบบ ASMR
เปรียบเสมือนใหผูฟงไดอยู ในบรรยากาศการถายทําจริง ผานระบบภาพและเสียงสมบูรณ
แบบของโลกภาพยนตร ณ โรงภาพยนตร เอส เอฟ เวิลด ซีเนมา ชัน้ 7 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ประกาศศาลแพง
เร�อง ไปคืนหรือชดใช ใหแกผูเสียหาย
แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๓/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล
ขอใหทรัพยสนิ ของ นายเสกน แซลม้ิ กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ไปคืนหรือชดใชคนื ใหแกผเู สียหายแทนการสัง่ ใหทรัพยสนิ ดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราช
บัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลไตสวนคํารอง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดัง
กลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดง
และเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดิน (เพิ่มเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย
สโมสรรถไฟ จํากัด
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ หุน ของนายบุญสง หงษทอง ในบริษทั
นายบุญสง
๖,๐๐๐,๐๐๐
เรซ พร็อพเพอรต้ี ชลบุรี จํากัด จํานวน
หงษทอง
บาท (ณ วันที่ ๕
๑๒๐,๐๐๐ หุน เลขหมายของหุน ๑๖๐๐๐๑
กุมภาพันธ ๒๕๕๖)
- ๒๘๐๐๐๐
๒ สิทธิเรียกรองในมูลหนี้ใหกูยืมเงินระหวาง นายบุญสง ๑๐,๕๕๑,๐๐๐ บาท นายบุญสง หงษทอง (เจาหนี้) และบริษัท
หงษทอง
(ณ วันที่ ๒๗
เรซ พร็อพเพอรตี้ ชลบุรี จํากัด (ลูกหนี้)
ธันวาคม ๒๕๖๔)
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๑๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สิบหก
ลานหาแสนหาหม�นหนึง่ พันบาทถวน) พรอมดอกผล

(นายสุพัฒน ลักษณะ)
(นางสาวสรญา แสนโสดา)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
พนักงานเจาหนาที่
รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
ผูอํานวยการกองคดี ๑
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นิ“รอสนนีสั้ ขับนขี่ปลอดภั
สงย แคมเปญ
สบายใจทุกเสนทาง”

นิสสัน ประเทศไทย สงความหวงใย
ผานแคมเปญ “Nissan Always Cares
รอนนี้ ขับขี่ปลอดภัย สบายใจทุกเสนทาง”
ชวนลูกคาเตรียมความพรอมกอนเดินทางไกล
ดวยโปรโมชั่นตรวจเช็คฟรี 28 รายการ
พรอมทั้งบริการลางรถ ดูดฝุน ฉีดพนน้ํายา
ฆาเชื้อภายในรถยนต ฟรี และสวนลด
พิเศษอ�นๆ อีกมากมาย ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน
– 30 มิถุนายน 2565
NISSAN ALWAYS CARES ให
บริ ก ารตรวจเช็ ค สภาพรถยนต ฟ รี ถึ ง
28 รายการ* พรอมสวนลดแพ็คเกจเช็ค
ระยะสูงสุดถึง 24% และสามารถเลือก
บริการผอนชําระ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด
10 เดือน เพ�อลดภาระคาใชจายของลูกคา

พรอมสวนลด 500 บาทเม�อเปลีย่ นยาง 4 เสน*
อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน
ประเทศไทย เปดเผยวา นิสสันและศูนย
บริการทั้ง 177 แหงทั่วประเทศ ใหความ
สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่
และความปลอดภั ย ในสุ ข ภาพของลู ก ค า
และทุกๆคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม�อใกลถึงการเดินทางไกลในชวงเทศกาล
วันหยุดยาว จึงจัดแคมเปญพรอมเสนอ
สิทธิประโยชนมากมายที่ชวยแบงเบาภาระ
คาใชจายในการเช็คระยะและเสริมบริการ
เพ�อความปลอดภัยดานสุขอนามัย ทั้งนี้เพ�อ
สรางความมั่นใจและเตรียมความพรอมให
กับผูขับขี่ อีกทั้งชวยปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนน

อุทยานวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน โชว “เคร�องวัดคุณภาพหัวมันสําปะหลังแบบพกพา”

ไมตองขุดขึ้นจากดิน รูเปอรเซ็นตแปงภายใน 3 วินาที
ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๙/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอ
ศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นายมูฮมั หมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคาํ
สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน
คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล
เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายมูฮัมหมัดซูล อาแซ และนางสาวสูไฮลา สาฆอ กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน
ผูถ อื กรรมสิทธิ/์
ราคาประเมิน/มูลคา หมาย
ที่
ผูค รอบครอง
เหตุ
๑ เงินสด
นางสาวสูไฮลา สาฆอ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
พรอมดอกผล

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

น.ส.ทิพวัลย เวชชการัณย
ผอ.กลุมอุทยานวิทยาศาสตร ภายใต
กองส่ ง เสริ ม และประสานเพื่ อ
ประโยชนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กปว.) สํานักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ ย มและรั บ ฟ ง สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภายใต โครงการสร า ง
กําลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาคเพ�อ
ตอบโจทย ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมของประเทศ
ซึ่งกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการสง
เสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน โดยมี
คณะผู้ บ ริ ห ารกองส่ ง เสริ ม และประสานเพื่ อ
ประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.ขอนแกน นําโดย ดร.อภิรชัย วงษศรีวรพล
ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร ม.ขอนแกน บรรยาย
สรุ ป ภาพรวมสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานอุ ท ยาน
วิ ท ยาศาสตร ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาย
ใตแผนงานการสรางกําลังคนและทักษะแหง
อนาคตในภู มิ ภ าคเพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นา
นวัตกรรมของประเทศ
ดร.อภิรชัย กลาววา ภายใต โครงการ
สรางกําลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาค
เพ�อตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
โดยเฉพาะแผนงานการสรางผูจ ดั การนวัตกรรม
(CIM) จะมุงเนนการผลักดันใหผูบริหารจาก
3 หน�วยหลักของประเทศ คือผูบริหารสถาบัน
การศึกษา ผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ และ

ผูบริหารจากภาคเอกชน โดยนํา
องคความรูและความเชี่ยวชาญใน
การชวยพัฒนานวัตกรรมใหกับผู
ประกอบการ เกษตรกรในการสราง
ธุรกิจฐานองคความรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่
ซึ่งการนําองคความรูจากการเขา
รวมกิจกรรมอบรมกวา 6 สัปดาห
มาใช ใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
สําหรับการดําเนินงานแผนงานการยก
ระดั บ งานวิ จั ย ขั้ น สู ง สู ภ าคอุ ต สาหกรรมผล
งานเครื่ อ งวั ด คุ ณ ภาพหั ว มั น สํ า ปะหลั ง แบบ
พกพา (Portable Cassava Quality Meter)"
ดําเนินการโดย ผศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม ซึ่งได
ยกระดับผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพ
หั ว มั น สํ า ปะหลั ง ที่ ใ ช ท ดลองสู ก ารพั ฒ นา

ต้ น แบบเครื่ อ งวั ด คุ ณ ภาพหั ว มั น สํ า ปะหลั ง ที่
สามารถทดลองในแปลงปลูกได ซึ่งเคร�องวัด
คุณภาพหัวมันสําปะหลังนี้สามารถวัดคุณภาพ
หัวมันสําปะหลังได โดยที่ ไมตองขุดขึ้นจากดิน
หรือสามารถวัดได ในขณะที่หัวมันอยูในแปลงปลูก
โดยการวั ด ค า ความถ ว งจํ า เพาะที่ ใ ช ใ นการ
ประมาณคาเปอรเซ็นตแปง และแสดงผลภายใน
3 วินาที/ครั้ง

0

14 บทความ-ต่างประเทศ

ศรีลังกา : ‘หายนะของประเทศรออยู่ข้างหน้า’
3 ลำ�

แต่มีเรือบรรทุกน้ำ�มันจอดรออยู่นอกท่าเรือโคลัมโบอีก

รัฐบาลกระเป๋าฉีก ต้องวิ่งเต้นหาเงินสำ�รองต่างประเทศ
มาจ่ายค่าขนส่งเพื่อจะนำ�มาใช้ประทังชีวิตของประเทศได้ที
ละวัน
พอออกประกาศเช่นนั้น ประชาชนชาวศรีลังกาในเมือง
หลวงก็วิ่งกันจ้าละหวั่น
เกิดภาพความโกลาหลที่ผู้คนแย่งกันออกมาเติมน้ำ�มัน
ตามปั๊มน้ำ�มันคิวยาวเหยียด
กฤตศรีลังกายังหนักหน่วงรุนแรง...เมื่อเศรษฐกิจล่ม
สื่อรายงานว่า บางคนไม่เป็นอันกินอันนอน ตื่นแต่เช้า
สลาย ประชาชนไร้ที่พึ่ง ซ้ำ�เติมด้วยวิกฤตข้าวของ
เพื่อออกมาต่อคิวแต่เช้าตรู่
แพงเพราะสงครามยูเครน
บางคนต้องรอนานถึง 7 ชั่วโมงเพื่อจะได้เติมน้ำ�มัน
จากวิกฤตปากท้องสู่วิกฤตการเมือง
ภาพที่น่ารันทดคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือก
ประชาชนออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ นายกฯ
ต้องหันกลับไปใช้รถลากแบบโบราณเพื่อรอต่อคิวรับบริการ
ยื้อต่อไปไม่ไหว ยอมลาออก
น้ำ�มัน
แต่ผู้นำ�คนใหม่ก็ยอมรับว่า ‘ความยากลำ�บากที่สุดรอ
พอขาดแคลนน้ำ� ผู้ ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้จำ�กัดแค่ผู้ ใช้
อยู่’
รถยนต์เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบขนส่งใน
รานิล วิกรมสิงเห (Ranil Wickremesinghe) อดีต
ประเทศถั
ง
แตกจริ
ง
ๆ
ประเทศ
นายกรัฐมนตรีศรีลังกา กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งอีกครั้งหลังจาก
ในไม่กี่วันข้างหน้า ศรี
นั่นแปลว่าการเดินทางและขนส่งสินค้าและข้าวของ
การลาออกของ มหินทรา ราชปักษา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน
อาจจะต้องหยุดชะงัก
ไม่มีอะไรรับรองได้ว่าผู้นำ�คนใหม่จะแก้วิกฤตของบ้าน ลังกาต้องการเงินฉุกเฉิน 75
ล้านดอลลาร์ (2,550 ล้าน
ที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นคือ ภาคการเกษตรที่เป็น
เมืองได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าการบริหารโดย “ตระกูลราช
บาท)
เส้นเลือดสำ�คัญของประเทศระดับรากหญ้าล่างก็ถูกกระหน่ำ�
ปักษา” ทีมเดิมน่าจะหมดสภาพแล้วจริงๆ
ไม่
ใ
ช่
เ
พี
ย
งเพราะรั
ฐ
บาล
อย่างหนักเช่นกัน
แต่คนที่แต่งตั้งนายกฯ คนใหม่ก็ยังเป็นคนในตระกูล
ขาดเงินบริหารประเทศ แต่
เริ่มด้วยการขาดเชื้อเพลิงที่ใช้ ในเครื่องจักรการเกษตร
“ราชปักษา” อยู่ดี
ตามมาด้วยค่าขนส่งผลผลิตที่แพงขึ้นอย่างมาก
ประธานาธิบดี โกตาบายา ราชปักษา แต่งตั้งวิกรมสิงเห ต้องการเงินเร่งด่วนเพื่อใช้ ใน
การซื้อสินค้าจำ�เป็น รวมทั้ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วก็หมดสภาพ
เป็นนายกรัฐมนตรี แทนน้องชายมหินทรา ราชปักษา
เชื้อเพลิงและยารักษาโรคให้
และค่าครองชีพก็พุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว
มหินทรายอมก้าวลงจากตำ�แหน่ง เมื่อวันที่ 9
ประชาชน
มิหนำ�ซ้ำ� รัฐบาลศรีลังกายังออกมาสำ�ทับว่าสถานการณ์
พฤษภาคม หลังการประท้วงที่ในเมืองหลวงโคลัมโบสะท้อน
ที่ทำ�ให้ผู้คนแตกตื่นกัน
ที่เห็นอยู่นี้ยังไม่ใช่จุดเลวร้ายที่สุด
อารมณ์ โกรธแค้นของประชาชนทั่วทุกระแหง
พอสมควรก็คือ การที่ผู้นำ�
ความวุ่นวายที่อาจจะเรียกว่าเข้าข่าย “หายนะ” กำ�ลัง
การชุมนุมที่เริ่มด้วยความสงบกลับกลายเป็นการนอง
คนใหม่
ย
อมรั
บ
ว่
า
กระทรวง
จะตามมาในอี
ก 2-3 เดือนข้างหน้านี้
เลือด เพราะทหารถูกส่งลง “รักษาความสงบ” ในภาวะที่บ้าน
การคลังของศรีลังกาวันนี้ ไม่สามารถหาเงินมาได้แม้เพียง 1 ล้าน เชื้อเพลิงลงมาใช้
นักวิเคราะห์เห็นพ้องกันว่า ความเป็น “รัฐล้มเหลว”
เมืองเกือบไร้ขื่อแป
ดอลลาร์
ประชาชนคนศรีลังกาไม่เคยได้รับรู้ว่ารัฐบาลก่อนได้ทิ้ง
ของศรีลังกาวันนี้มีสาเหตุมาจากการบริหารประเทศที่ผิด
เกิดการปะทะกันต่อเนื่องกันหลายวัน มีผู้เสียชีวิต 9
เพราะไปกู้ ใครก็ไม่มีเครดิตพอ ต้องอ้อนวอนองค์กร
ปัญหาหนักหนาไว้อย่างไร
พลาดในเกือบทุกมิติ
คน และบาดเจ็บกว่า 200 คน
ระหว่างประเทศและพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่พร้อมจะควักกระเป๋าส่ง
นายกฯ คนใหม่จะปิดบังความจริงไม่ได้อีกต่อไป จึงยอมรับ
รากเหง้าของปัญหามาจากการที่อำ�นาจรัฐตกอยู่ในมือ
ปัญหาของศรีลังกาที่เผชิญคือ “Perfect Storm” อัน
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ครอบครัว ‘ราชปักษา’ มานานหลายปี
หมายถึงวิกฤตรุนแรงจากทุกสารทิศ
นายกฯ วิกรมสิงเห กล่าวด้วยว่า ตอนนี้ศรีลังกามีเชื้อเพลิง
รัฐบาลต้องหาเงินตราต่างประเทศให้ ได้วันละ 75 ล้าน
เป็นแนวทางการบริหารที่เน้นการทำ�นโยบายประชา
ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้ภาครัฐมหาศาล
เหลือพอใช้อีกเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น และอาจจำ�เป็นต้องมีการตัด เหรียญฯ เพื่อมาซื้อน้ำ�มันใช้วันต่อวัน
นิยม และทุ่มเม็ดเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างที่ ไม่ก่อให้เกิด
เงินสำ�รองระหว่างประเทศร่อยหรอลงเรื่อยๆ
ถือว่าเป็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจขั้นเลวร้ายที่สุดของศรี รายได้
ตามมาด้วยปัญหาขาดแคลนสินค้าจำ�เป็นต่างๆ ถึงขั้น ไฟฟ้าเพิ่มเป็นวันละ 15 ชม.
หนึ่งในแผนที่จะหาเงินเข้าคลังนั้น นายกฯ คนใหม่บอกว่า ลังกา
และปีศาจร้ายก็คือปัญหาคอร์รัปชัน
ขาดแคลนเชื้อเพลิง ไม่เฉพาะสำ�หรับชาวบ้าน แต่รวมถึงที่
จะขายสายการบินศรีลังกาให้เป็นของเอกชน
ทั้งๆ ที่เคยได้รับฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย”
ซ้ำ�เติมด้วยการระบาดของ Covid-19 ที่กลายเป็นตัวเร่ง
ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนและระบบขนส่ง
แต่เท่านั้นยังไม่พอ รัฐบาลต้องขอความช่วยเหลือจากต่าง
แต่วันนี้กลายเป็นประเทศยืนอยู่ขอบเหวแห่งการล้มละลาย ให้เห็นความหายนะทางเศรษฐกิจและสังคม
มวลชนต่างๆ ด้วย
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐบาลช็อกคนทั้ง
ใครสรุปบทเรียนราคาแสนแพงและเจ็บปวดสุดๆ ของ
พอรับตำ�แหน่งท่ามกลางความวุ่นวายสับสนทั้งประเทศ ชาติในการชดใช้ค่าเรือขนส่งเชื้อเพลิงที่ทอดสมอรออยู่ในเขตน่าน
น้ำ�ของศรีลังกา
ประเทศด้วยการประกาศว่ามีน้ำ�มันคงเหลือเพื่อใช้ ในประเทศได้ ศรีลังกาได้ควรจะนำ�มาเป็น “คู่มือแห่งการสร้างรัฐล้มเหลว”
นายกฯ วิกรมสิงเหออกโทรทัศน์ยอมรับความจริงที่เจ็บปวด
เรียกว่าไม่มีเงินแม้จะจ่ายค่าขนส่งให้กับบริษัทเรือเพื่อเอา วันเดียวเท่านั้น
สำ�หรับทุกประเทศได้เลย.
กับประชาชนว่า

วิ

รัสเซียเร่งถล่มแหลก

ภูมิภาค‘ดอนบาส’

เคียฟ • ทหารรัสเซียระดมอาวุธถล่มภูมภิ าค
ดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนทั้งทาง
บกและทางอากาศ ทำ�ให้พลเรือนเสียชีวิต
อย่างน้อย 13 ศพ ประธานาธิบดียูเครน
ระบุว่าดอนบาสในขณะนี้มีสภาพไม่ต่างจาก
นรก ด้านโรงเบียร์เล็กๆ ในฟินแลนด์ผลิต
เบียร์แบรนด์ “นาโต”
รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2565 ว่าสถานการณ์การสูร้ บ
ในยูเครนทีด่ �ำ เนินมาเกือบ 3 เดือนแล้ว คณะ
เสนาธิการทหารของยูเครนระบุวา่ ทหารรัส
เซียกำ�ลังเร่งโจมตีเพื่อจะยึดภูมิภาคดอนบาส
ทางตะวันออกของยูเครนให้ได้ทง้ั หมด รัสเซีย
โจมตี โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้วยการ
ระดมยิงปืนใหญ่ครัง้ ใหญ่ และถล่มด้วยเครื่อง
ยิงจรวดหลายลำ�กล้อง ขณะที่เครื่องบินรบ
รัสเซียบินโจมตีเป้าหมาย
เซอร์ฮีย์ ไฮได ผู้ว่าการแคว้นดอน
บาส เผยว่า ทหารรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่ม

พืน้ ที่ในเมืองลูฮนั สก์ ทำ�ให้พลเรือนเสียชีวติ
13 ศพ ในช่วง 24 ชัว่ โมงทีผ่ า่ นมา ในจำ�นวน
นี้ 12 ราย เสียชีวิตในเมืองโซเวโรโดเนตสค์
และมีผู้ ได้รับบาดเจ็บ 40 คน
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี
กล่าวในการแถลงประจำ�วันเมื่อคืนวันพฤหัส
บดีว่า ทหารรัสเซียผู้รุกรานกำ�ลังเพิ่มความ
กดดันยิ่งขึ้นในภูมิภาคดอนบาส ดอนบาส
โดนทำ�ลายอย่างสิ้นเชิง ที่นั่นคือนรก เป็นคำ�
กล่าวที่ ไม่เกินจริง นอกจากนี้ทหารรัสเซียยัง
โจมตีอย่างต่อเนื่องที่ภูมิภาคโอเดสซาทางใต้
ของประเทศ
กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงเมื่อวัน
พฤหัสบดีว่า ทหารรัสเซียไม่ยอมให้พลเรือน
ในภูมิภาคดอนบาสหนีไปยังเมืองที่อยู่ในการ
ควบคุมของยูเครน
หน่วยข่าวกรองทางทหารของอังกฤษ
ระบุเมื่อวันศุกร์ว่า มีความเป็นไปได้ที่รัสเซีย
จะเพิ่มกำ�ลังทางทหารเพื่อยึดภูมิภาคดอน

บาส หลังจากเข้าควบคุมเมืองมารีอูโปลไว้
ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว
เอเอฟพีรายงานว่า เพทเตรี วานท์ติ
เนน เจ้าของโรงผลิตเบียร์เล็กๆ ในเมืองซา
วอนลินนา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟิน
แลนด์ ห่างจากพรมแดนรัสเซียเพียง 50 กิ
โลเมตร ผลิตเบียร์ลาเกอร์แบรนด์ ใหม่ตั้งชื่อ
ว่า “OTAN” ซึง่ เป็นชื่อย่อขององค์การสนธิสญ
ั
ญาแอตแลนติกเหนือในภาษาฝรัง่ เศส หลัง
จากรัฐบาลฟินแลนด์ประกาศสมัครเป็นสมาชิก
นาโตอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ทผ่ี า่ นมา
กระป๋องเบียร์แบรนด์นาโตทำ�เป็นพื้น
สีน้ำ�เงิน-ฟ้า มีภาพวาดอัศวินสีขาวที่หน้าอก
ประดับดาวนาโต วานท์ตเิ นนบอกว่าเบียร์แบรนด์
นาโตมี ร สชาติ ข องความมั่ น คงและสื่ อ ถึ ง
เสรีภาพ โดยเขาเผยว่าโรงเบียร์ของเขาจาก
ที่ขายเบียร์ ได้วันละราว 100 กระป๋อง หลัง
จากผลิตเบียร์นาโต ทำ�ให้ขายได้วันละกว่า
2,000 กระป๋อง.

สำ�นักงานสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียแถลงเมื่อวันศุกร์วา่ ชายอายุราว
30 ปี เดินทางกลับจากอังกฤษถึงนครเมลเบิรน์ เมื่อวันจันทร์ ตรวจ
พบว่าติดเชือ้ โรคฝีดาษลิง และชายวัยราว 40 ปี ทีน่ ครซิดนีย์ เป็น
ผูต้ อ้ งสงสัยติดเชือ้ โรคนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ เขาเพิง่ เดินทางไปยุโรป ชาย
ทัง้ 2 คนมีอาการของโรคเล็กน้อยหลังเดินทางกลับออสเตรเลีย เป็น
อาการทีส่ อดคล้องกับโรคฝีดาษลิง แคร์รี แชนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ แถลงให้ความมัน่ ใจกับประชาชนว่า
แคนาดา-ออสเตรเลียพบติดฝีดาษลิง
มอนทรีออล/ซิดนีย์ • แคนาดารายงานผูป้ ว่ ยฝีดาษลิง 2 ราย โรคนี้ ไม่ได้แพร่เชือ้ แบบเดียวกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่
แรกยืนยันเมื่อคืนวันพฤหัสบดี ก่อนหน้านีม้ ผี ทู้ ต่ี ดิ โรคนีท้ ง้ั ในยุโรป อินโดฯ คุมราคาน้ำ�มันปาล์มในปท.
และอเมริกาเหนือ เอเอฟพีรายงานการแถลงสำ�นักงานสาธารณสุข จาการ์ตา • รอยเตอร์รายงานว่า อินโดนีเซียจะคุมราคาขายน้�ำ มัน
แคนาดาว่า “คืนนีร้ ฐั ควิเบกได้รบั แจ้งว่า ห้องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยา ปาล์มในประเทศ แอร์ลงั กา ฮาร์ตาโต รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ
แห่งชาติได้รบั ตัวอย่าง 2 ชิน้ ทีม่ ผี ลทดสอบออกมาเป็นบวกสำ�หรับ อินโดนีเซีย กล่าวเมื่อวันศุกร์วา่ จะบังคับใช้ขอ้ บังคับตลาดในประ
ฝีดาษลิง นีเ่ ป็น 2 กรณีแรกที่ได้รบั การยืนยันว่าพบในแคนาดา” เทศ (ดีเอ็มโอ) กับน้�ำ มันปาล์ม เพื่อมัน่ ใจว่าน้�ำ มันที่ใช้ปรุงอาหาร
เจ้าหน้าทีก่ ล่าวว่าเคสต้องสงสัยอื่นๆ ยังอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบใน 10 ล้านตัน จะอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เป็นประเทศผูผ้ ลิตน้�ำ มัน
นครมอนทรีออล เมืองใหญ่สดุ ของรัฐควิเบก ในการแถลงข่าวเมื่อ ปาล์มรายใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก เพิง่ ยกเลิกคำ�สัง่ ห้ามส่งออกน้�ำ มันปาล์มมี
เช้าวันพฤหัสบดี เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมอนทรีออลเผยว่ามีผตู้ อ้ งสง ผลวันจันทร์น้ี รัฐบาลของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด พลิกนโยบาย
สัยติดเชือ้ 17 ราย แต่ส�ำ หรับยุโรปและอเมริกาเหนือ มีผตู้ ดิ เชือ้ ที่ เกี่ยวกับน้ำ�มันปาล์มไปมาหลายครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ยืนยันแล้วหรือต้องสงสัยหลายสิบคนนับตัง้ แต่ตน้ เดือนพฤษภาคม และการประกาศห้ามส่งออกเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน เพื่อ
รอยเตอร์รายงานว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรก ควบคุมราคาน้ำ�มันปรุงอาหารในประเทศที่สูงขึ้น.
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คดีหมายเลขดำาที่ ผบ.๕๑๑/๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่..........................
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
เรื่อง คำ�สั่งอนุญ�ตให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม
-----------------------------------------------น�ยสุจร ช�ติพันจันทร์

โจทก์

บริษัทม�สด้� เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

จำาเลย

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

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

ขาว

ทภ.3 เตรียมพรอมรับมืออุทกภัย

พิษณุโลก • เม�อวันที่ 20 พ.ค.65 พลตรีอํานาจ ศรีมาก
รองแมทัพภาคที่ 3/รองผูบัญชาการศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กองทั พ ภาคที่ 3 เป น ประธานตรวจความพร อ มบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนกประสงค
กองทัพภาคที่ 3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก
เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในชวงนี้ ซึ่ง พล.ท.อภิเชษฐ
ซ�อสัตย แมทัพภาคที่ 3/ผูบัญชาการศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาคที่ 3 ไดสั่งการใหหน�วยขึ้นตรง ศูนยบรรเทา
สาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน�วยทหาร เตรียม
ความพรอมชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตางๆ ใน
17 จังหวัดภาคเหนือทันที โดยความรวมมือของสวนราชการ,
ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในการระดมศักยภาพ
ทั้งทางดานกําลังพล, ยุทโธปกรณ และชุดแพทยเดินเทา
เคล�อนที่ในการใหความชวยเหลือเม�อเกิดภัยพิบัติ สําหรับฝน
ที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ตามที่กรม
อุตุนิยมวิทยาไดประกาศเตือน ก็เพ�อใหทันตอการชวยเหลือ
พี่นองประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม
เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร
กําแพงเพชร และตาก ปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทําใหเกิดน้ํา
ทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก

ทะลักไมหยุดเมียนมาเขาไทยไปมาเลย

สงขลา • เม�อเวลา 01.00 น. วันที่ 20 พ.ค.65 ทหารกอง
กําลังเทพสตรี โดยหน�วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 รวมกับ
กองรอยทหารราบที่ 5021 รวมทั้งชุดเฝาตรวจชายแดน 4304
รอย ตชด.437 และตํารวจภูธรสะเดา ออกลาดตระเวนแนว
รั้ ว ชายแดนช อ งทางธรรมชาติ ไ ทย-มาเลเซี ย และพบกั บ
กลุมบุคคลตองสงสัยทั้งชายและหญิงบริเวณสนามแขงรถ
มอเตอร ไซควิบาก ถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย ใกล
กับหลักเขตแดนที่ 21/13 บ.ไทยจังโหลน ม.7 ต.สํานักขาม
อ.สะเดา จ.สงขลา ตรวจสอบพบเปนชาวเมียนมา 20 คน เปน
ชาย 18 คน และหญิง 2 คน ตรวจสอบเบื้องตนทั้งหมดไมมี
หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางแตอยางใดจึงควบคุม
ตัวเอาไว สอบถามทราบวาทั้งหมดมาจากหลายรัฐของประเทศ
เมียนมา ผานชองทางธรรมชาติดาน จ.แมฮองสอนและระนอง
และพักคอยในพื้นที่ของแมฮองสอนและระนอง รอใหรถมารับ
เม�อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผานมา โดยเดินทางมากับรถเกงแวน สีดํา
ไมทราบทะเบียนและยี่หอ มาถึงวันที่ 18 พ.ค.ที่ผานมา โดยมี
จุดหมายปลายทางคือมาเลเซีย ไดติดตอนายหนาชาวเมียนมา
(ไมทราบช�อ) ในการนําพาขามแดน โดยจายเงินที่ฝงประเทศ
เมียนมา 2,000,000 จาด/คน หรือ ประมาณ 37,000 บาท/คน.

รัฐบาล
ตนมี แ ต เ พี ย งย้ํ า เตื อ นให ทุ ก อย า งเป น ไปตาม
กฎหมายและให ค วามเป น ธรรม เพราะกรอบ
อํ า นาจของนายกฯ ไปสั่ ง ใครไม ไ ด อ ยู แ ล ว แต
เปนเร�องของกรรมการ และหากมีการฟองรอง
เปนเร�องของศาลตัดสิน นายกฯ ยืนยันวาไมมีผล
ประโยชนอะไรทั้งสิ้น และใหความเปนธรรมทุกคน
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยภายหลั ง เป น
ประธานการประชุ ม คณะกรรมการโฆษก
กระทรวง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ
รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รวมประชุมดวยวา ไดหารือเกี่ยวกับแนวทางใน
การทํางานอยางเขมแข็ง เพ�อใหขอมูลขาวสาร
ที่สงถึงประชาชนเปนขอมูลที่ถูกตอง ไมสราง
ความสับสนแตกแยกในสังคม และขอใหทุก
กระทรวงรวมทํางานประชาสัมพันธการทํางาน
ใหเขาถึงประชาชนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว ตาม
ยุทธศาสตรการทํางานที่นายกฯ ได ใหแนวทางไว
ทั้งนี้ อาจปรับรูปแบบการทํางาน การนําเสนอให
เทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใหชี้แจงแก ไข
ขาวเท็จ ขาวบิดเบือนทันที
วันเดียวกัน ที่ จ.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย
(ภท.) จัดโครงการประชุมพรรคสัญจร ประจําป 65
โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค
ภท.รัฐมนตรีของพรรค กรรมการบริหารพรรค
และ ส.ส.ของพรรค เขารวมอยางพรอมเพรียง
โดยมีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมตอนรับ
น.ส.ไตรศุลีกลาวบนเวทีตอนหนึ่งวา ชวง
2-3 วันที่ผานมา ไมวาจะไปที่ ไหน จะเห็นปาย
ไวนิลที่มีทั่วจังหวัดวา ภท.พูดแลวทํา เราอยาก
จะบอก ภท.วา ถาทานพูดแลวทํา พวกเราชาว
อ.กันทรลักษพรอมจะจํา
มีรายงานวา ในการประชุมครั้งนี้ของ ภท.
ยังพบนายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค
เพ�อไทย, นายปวีณ แซจึง อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค
เพ�อไทย สามีของนางผองศรี แซจึง ส.ส.ศรีสะเกษ
พรรคเพ�อไทย และนายจาตุรงค เพ็งนรพัฒน
ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพ�อไทย มารวมสังเกตการณ
พรอมทั้งขึ้นเวทีแนะนําตัวกับชาวกันทรลักษดวย
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
และเลขาธิการพรรค ภท. กลาววา ภท.พรอม
เสนอตัวเปนตัวแทนพี่นอง จ.ศรีสะเกษทั้งจังหวัด
สวน น.ส.ไตรศุลี ขณะนี้เปนรองโฆษกประจํา
สํานักนายกฯ แตถาหากในอนาคต ภท.เปนแกน
นําจัดตั้งรัฐบาล ไมรูวาจะเลือกเปนโฆษกประจํา
สํานักนายกฯ หรือเปนรัฐมนตรี สวนนายสิริพงศ
อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ ภท. ไมตองเสียใจ
นายสิริพงศตองเปนรัฐมนตรีเลย แตมีขอแมวา
ตองได ส.ส.ศรีสะเกษยกจังหวัด
เม�อวันศุกร นายสุรนันทน เวชชาชีวะ
กรรมการบริหารพรรคสรางอนาคตไทย (สอท.)
โพสตเฟซบุกสวนตัวตอนหนึ่งวา เม�อวานตน
เกือบลาออกจากพรรคสรางอนาคตไทย เร�อง

สงขลา • วันที่ 20 พ.ค.65 จาก
การสืบทราบของ พล.ต.อ.สุชาติ
ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย
ปราบปรามผู มี อิ ท ธิ พ ลและ
มือปนรับจาง ตร. และ พล.ต.ท
สุรเชษฐ หักพาล ผช.ผบ.ตร./
รอง ผอ.ศูนยฯ, พล.ต.ท.นันทเดช
ยอยนวล ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.ทิว
ธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.9 วา
มี มื อ ป น ระดั บ พระกาฬที่ ห ลบ
หนี ห มายจั บ ถึ ง 2 หมายของ
ศาลจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ที่
จ.44/2558 ลงวันที่ 25 พ.ค.58
ในฐานความผิ ด พยายามฆ า
ผูอ�นโดยไตรตรองไวกอน, มี
อาวุธปน เคร�องกระสุนปนไว ใน
ครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต,
พกพาอาวุธปนไปในเมือง หมู
บานฯ, ยิงปนโดยใชเหตุ
และหมายจั บ ของศาล
จว.กั น ทรลั ก ษ ที่ 95/58 ลง
28 ก.ค.58 ข อ หาร ว มกั น ฆ า
ผูอ�นฯ (สภ.กันทรลักษ) ซึ่ง
เป น มื อ ป น ที่ อั น ตรายรั บ ยิ ง ทั่ ว

ประเทศ หลังกอเหตุไดหลบหนี
ไปกบดานพื้นที่ภาคเหนือ จึงได
สั่งการให พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล
รอง ผบก.สส.ภ.9 จว.สงขลา

และ พ.ต.อ.สมพงษ สุวรรณวงศ
ตอจากนั้น พ.ต.อ.ศักดา
รอง ผบก.สส.ภ.9 พรอมตํารวจ และ พ.ต.อ.สมพงษ และตํารวจ
สืบภาค 9 อีกจํานวนหนึ่งเขา สืบภาค 9 พรอมชุดสืบภาค 9
พื้นที่เพ�อจับกุม
ไดลงพื้นที่ ไลลา โดยมือปนราย

นี้ ไดรับงานฆาจาก จ.ตรัง ซุม
นายไก (มือปนช�อดัง จ.ตรัง) ซึ่ง
ได รั บ แจ ง จากแหล ง ข า วขณะ
หาขาวในพื้นที่ จ.ตรัง, พัทลุง,
สงขลา และสตูล วาเปาหมาย
รายนี้ ได ห ลบหนี จ ากตรั ง มา
รับจางกรีดยางพาราใหนายทุน
คนภาคเหนือ อยูที่ อ.ทองแสน
ขัน จ.อุตรดิตถ
พ.ต.อ.ศั ก ดาพร อ มเจ า
หนาที่ตํารวจสืบภาค 9 ทั้งหมด
ได ป ระสานกั บ ตํ า รวจในพื้ น ที่
ปลอมตัวเปนชาวไรเขาไปตรวจ
สอบที่อยูของผูตองหา จนมั่นใจ
วาผูตองหายังอยูที่หมู 3 ต.ผัก
ขวาง อ.ทองแสนขัน จึงนํากําลัง
เขาจับกุมนายบุญมา จันทร โสะ
อายุ 46 ป เดิมอยูบานเลขที่ 26/1
ม.7 ต.ในควน อ.ย า นตาขาว
จ.ตรั ง ซึ่ ง เป น ผู ต อ งหาตาม
ปฏิ ทิ น หมายจั บ ของ ตร.(ภ.3)
ลําดับที่ 3 นําสง สภ.กันทรลักษ
ในชั้นนี้ผูตองหาใหการปฏิเสธทั้ง
2 หมายจับ.

จับเรือประมงเวียดนามรุกน�านน้ํา
ปตตานี • จับเรือประมงเวียดนาม
1 ลําพรอมลูกเรือ 5 คน รุกล้ํา
ทําประมงน�านน้ําไทย อีก 14 ลํา
หลบหนีได พรอมสงสัญญาณคุม
เขมขนน้ํามันเถ�อนเขาอาวไทย
ผานปตตานี
เม�อวันที่ 20 พ.ค.65 ที่
ทาเทียบเรือตํารวจน้ํา จ.ปตตานี
น.อ.บุญมี แกวสงา รอง ผอ.ศรชล.
ป ต ตานี พร อ มนายชยพล
สายทวี ผอ.ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
พิเศษปตตานี ผอ.ศูนยอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ผอ.ศูนยปองกันและปราบปราม
ประมงทะเล และประมงปตตานี
แถลงขาวการจับกุมเรือประมง

ที่ทําใหตนตองคิดตัดสินใจเชนนั้น เปนผลพวง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีการถก
เถียงในจุดยืนเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ
“ผมให ค วามเห็ น ว า หากพรรคได รั บ
คะแนนเสี ย งเพี ย งพอ ได จํ า นวนสมาชิ ก สภา
ผูแทนราษฎร 25 ที่นั่งตามกําหนดที่สามารถเสนอ
ช�อ ผูที่จะเปนแคนดิเดตนายกฯ ไดก็ไมมีเหตุผล
ที่จะไมเสนอช�อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ตาม
ที่พรรคเสนอตอประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปที่
จะเกิดขึ้น ถึงแมวาเราอาจจะไมใชพรรคขนาด
ใหญที่เปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล และขอคํายืนยัน
วาจะไมยกมือให พล.อ.ประยุทธ ไมวาในกรณีใด”
นายสุรนันทนระบุอีกวา มีการเสนอความ
เห็นพอสมควร แตมีกรรมการทานหนึ่งขออนุญาต
ไมเอยนาม บอกขอเสนอของตนเปนปาหี่ ซึ่งตน
รับไมได สําหรับตนถาอะไรจะเปนปาหี่ ก็คือการ
หักหลังประชาชนที่ลงคะแนนใหพรรคเพ�อใหนาย
สมคิดเปนนายกฯ ดังนั้น อยางนอยในรอบแรก
ของการซาวเสียงในสภา พรรคควรแสดงจุดยืนที่
มุงมั่นตามที่ประชาชนที่เลือกพรรคตองการ
กรรมการบริหารพรรค สอท.กลาววา ดี
ที่นายอุตตม สาวนายน หัวหนาพรรค ซึ่งตน
นั บ เป็ น เพื่ อ นคนหนึ่ ง มานั่ ง เคลี ย ร์ ใ จ รั บ ฟั ง
มุมมองของตน และยืนยันกับตนวา 1.พรรค
จะสนั บ สนุ น นายสมคิ ด ให เ ป น นายกฯ ให ไ ด
2.พรรคจะไม ส นั บ สนุ น พล.อ.ประยุ ท ธ เ ป น
นายกฯ และไมเขารวมรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ
เป น นายกฯ อี ก 3.พรรคพร อ มที่ จ ะเป น ฝ า ย
คานในสภาถา พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ และ
4.หัวหนาพรรคไมมีขอตกลงใดๆ ในทางลับกับ
ฝายทหารในการตั้งพรรคและทํางานการเมือง
ขณะที่ นายชนะศั ก ดิ์ อั ต ถาวงศ ที่
ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได
ออกมาตอบโตนายสุรนันทน ในเร�องนี้วา นาย
สุรนันทนเปนนักการเมืองมาหลายปแลว แต
เหตุใดถึงไมพอใจ เอาแต ใจตัวเอง ไมยอมรับ
ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก พรรคที่ อ ยากจะ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ ตอไป จน
มีคนในที่ประชุมไมเห็นดวยกับขอเสนอของนาย
สุรนันทน นอกจากนี้การที่สมาชิกพรรค สอท.
เสนอแนวคิดสนับสนุน พล.อ.ประยุทธนั้น ถือ
เปนเร�องธรรมดา เพราะที่ผานมาแกนนําเคย
ทํางานกับนายกฯ มาแลว ดังนั้นไมใชเร�องแปลก
ที่สมาชิกพรรคจะมีความเห็นที่แตกตางบาง นาย
สุรนันทน ไมควรเอาแนวคิดยึดติดกับนายเกามา
ทําใหสมาชิกพรรคเกิดความไมสบายใจ จนทําให
บรรยากาศของพรรคอาจจะขัดแยงขึ้นมาได
นายชนะศักดิ์ระบุวา นายสุรนันทน ควร
ลาออกจากพรรค สอท. หากอยากไดตามใจตัว
เองมาก ควรออกไปตั้งพรรคเปนหัวหนาพรรค
เอง หรือไปสังกัดพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ
เดียวกันอยางเชนพรรคฝายคานจะดีกวา เพราะ
ตนเองเห็นวานายสุรนันทนมีความใกลชิดสนิท
สนมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ตอนเปนนายกฯ
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธ
ศาสตรขับเคล�อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย กลาว
ถึงการแก ไขรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และราง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

เวียดนามจํานวน 1 ลํา พรอม
ลูกเรือชาวเวียดนาม 5 คนรุก
ล้ําทําประมงผิดกฎหมายในเขต
น�านน้ําไทย
สื บ เนื่ อ งเมื่ อ วั น ที่ 17
พ.ค. เวลา 20.50 น.ไดรับแจง
จากแหลงขาวในพื้นที่วามีเรือ
ประมงตางชาติ 15 ลําเขามา
ทําการประมงในน�านน้ําไทย ใน
พื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ใน
ระยะ 13 ไมลทะเล จึงไดบูรณา
การกับ ชล.ภาค ๒ ศรชล.จังหวัด
ปตตานี ประมงจังหวัดปตตานี
ศู น ย ป อ งกั น และปราบปราม
ประมงทะเลปตตานี ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที่ 5 ดาน

วา จากการแก ไขกติกาเลือกตั้งทั้งบัตรเลือกตั้ง
2 ใบ การนับคะแนนแบบคูขนาน และใชสูตร
คํ า นวณเพื่ อ หา ส.ส.บั ญ ชี ร ายชื่ อ ด้ ว ยจํ า นวน
100 คนหารนั้น ผลที่เกิดขึ้นคือการเอื้อประโยชน
ตอพรรคการเมืองขนาดใหญ เชน พรรคเพ�อไทย
สวนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะยังเปนพรรค
ขนาดใหญหรือไม ขอตั้งเปนคําถาม สวน ภท.
พรรคประชาธิปตย (ปชป.) พรรคกาวไกล ถือเปน
พรรคขนาดกลาง กลุมขนาดกลางและกลุมขนาด
เล็ก เสียเปรียบภายใตกติกาดังกลาว
นายสมชัยกลาววา การแก ไขกติกาเลือก
ตั้ง เปนการสรางทางเลือกใหพรรคใหญเขมแข็ง
และในสภาจะมีพรรคใหญไมกี่พรรค และคาดวา
โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณเพ�อไทยแลนดสไลด
เปนพรรคเดียวที่ ได ส.ส.เกินครึ่งของสภาเกิดขึ้นได
อดีต กกต.รายนี้ระบุวา ภาพในระยะสั้น
ยังตองจับตาการพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ทั้ง 2 ฉบับที่จะเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมรวมรัฐสภาในวาระสองและวาระสาม
โดยเฉพาะสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อที่หารดวย
100 คน ที่ ไมไดรับการยอมรับจาก ส.ว. และเช�อ
วามีสวนสําคัญตอการลงมติ ที่อาจเปนไปไดวาจะตี
ตกรางกฎหมายทั้งในมาตราที่เกี่ยวของหรือทั้งฉบับ
“คะแนนลงมติที่ตัดสินวาจะผานวาระ
สองและวาระสาม ใช ข า งมากของที่ ป ระชุ ม

ตรวจประมง เขาจับกุมเรือประมง
สัญชาติเวียดนามได 1 ลํา สวน
อีก 14 ลําหลบหนีไปได โดยเปน
เรือประเภทคราดปลิง
จากนั้ น นํ า เรื อ เข า เที ย บ
ท า ที่ ท า เที ย บเรื อ ศู น ย ป อ งกั น
และปราบปรามประมงทะเล
ปตตานี ตอมาเจาหนาที่สาธารณสุข
ไดตรวจคัดกรองเชื้อลูกเรือทั้ง 5
คน พบวาทุกคนยังปกติ แตทั้งนี้
ตองนําตัวไปยังสนามกักตัวเพ�อ
รอดู อ าการและเตรี ย มดํ า เนิ น
คดีตอไป
จากการตรวจสอบพบวา
เรือเดินทางออกมาจากเมือง กา
เมา ประเทศเวียดนาม ตั้งแตวัน

ที่ 15 พ.ค.65 โดยทําการประมง
ในน�านน้ําไทยมาแลว 5 วัน
อย า งไรก็ ต าม สํ า หรั บ
การดําเนินคดีเน�องจากเปนการ
จั บ กุ ม ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ
จํ า เพาะ จึ ง ได ตั้ ง ข อ กล า วหา
ผูกระทําความผิดไว 3 ขอ หา
ประกอบดวย
1.ใชเรือประมงไรสัญชาติ
ทําการประมงในเขตการประมง
ไทย (ตาม พ.ร.ก.การประมง
พ.ศ.2558 มาตรา 10) 2.รวมกัน
ทําการประมงพาณิชย โดยไมมี
ใบรับอนุญาตทําการประมง (ตาม
พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558)
3.ทําการประมงในเขตการประมง

สําหรับเสียง ส.ว.รวมกันคือ 1 ใน 3 ของสภา
และในขั้นการโหวตของ กมธ.วิสามัญพิจารณา
ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ ส.ว.เสียง
แตกไดคุยกันวา เพราะลุงสองคนสงสัญญาณไม
ชัดเจน ไมคุยกันใหดี ทําให พปชร.หนุนหารดวย
100 แต ส.ว.ไมสนับสนุน ดังนั้นในอนาคตตอง
ดูวาสองลุงจะคุยกันหรือไม หรือสงสัญญาณที่
ชัดเจนอยางใดหรือไม” นายสมชัยกลาว.

ไทยโดยทําหนาที่เปนผูควบคุม
เรือโดยไม ไดรับอนุญาต (ตาม
พ.ร.ก.วาดวยสิทธิการประมงใน
เขตการประมงไทย พ.ศ.2482)
และไดทําการบันทึกการจับกุม
เพื่ อ นํ า ส่ ง ให้ ส ถานี ตํ า รวจภู ธ ร
อ.ปะนาเระ จ.ปตตานีตอไป
น.อ.บุญมี แกวสงา รอง
ผอ.ศรชล.ปตตานี กลาวตอนทาย
วา สําหรับอาวไทยพื้นที่จังหวัด
ปตตานีที่ตนรับผิดชอบ ตนจะ
ปกปองและตรวจตราปองกันไม
ใหมีผูลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะน้ํามันเถ�อนและบุหรี่
เถ�อนเขามาในน�านน้ําอาวไทย
ในพื้นที่ จ.ปตตานี โดยเด็ดขาด.

ขึ้น ไม ใชทั่วไป แตกอนเปนคนละครึ่งแบบวง
กวาง ตอนนี้กําลังพิจารณาดูอยูวา ถาเศรษฐกิจ
ไปได การสรางรายไดจากการเปดประเทศ การ
สงออกไปได อาจตองดูวากลุมไหน ซึ่งกําลัง
ประเมินอยู อาจจะดูเกณฑรายได เกณฑจังหวัด
เปนผูที่ ไดรับผลกระทบแลวยังไมดีขึ้น
สวนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การ
คลัง กลาววา โครงการคนละครึ่งเฟส 5 อาจ
ใหบางกลุม เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ตองไปดูวา
กระทบในเร�องอะไร ถากระทบในดานพลังงาน
ก็มีมาตรการดานพลังงาน ซึ่งอาจไมได ใชเงินกู
ในการพัฒนาประเทศชาติ
กอนที่ยังเหลืออยู
มีรายงานวา เดิม พล.อ.ประยุทธจะเดิน
เม�อถามวา คนละครึ่งยังไมจําเปนตอง
ทางไปพบปะกลุมเยาวชนคนรุนใหมที่บริเวณ ออกมาตอนนี้ใชหรือไม นายอาคมกลาววา อยา
โถงดานหนารอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 ใชคําวาไมจําเปน หมายความวาตองคอยๆ เฟด
ในงานดั ง กล า ว แต ไ ด ย กเลิ ก การเดิ น ทางไป เอาต เพราะถาเศรษฐกิจดี คนมีรายไดมากขึ้น
เซอร ไพรส เน�องจากคณะทํางานเกรงวาจะถูก ความจําเปนที่จะเขาไปสนับสนุนคนละครึ่งอาจ
ดรามา หลังนายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกฯ นอยลงไป อาจตองถอยออกมา
และ รมว.การตางประเทศ ติดเชื้อโควิด-19 และ
“ยังตอบไมได เพราะเศรษฐกิจพอมันดี
พล.อ.ประยุทธอาจเปนกลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง ขึ้นคนก็ไปทํางาน คนที่ใชคนละครึ่งก็เริ่มมีราย
ขณะที่นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง
นายกฯ และ รมว.พลังงาน ใหสัมภาษณภาย
หลังเสวนาหัวขอ “มองเศรษฐกิจโลก สะทอน
เศรษฐกิจไทย” ถึงโครงการคนละครึ่งเฟส 5 วา
จะรูปแบบไหนก็แลวแต จะเฉพาะเจาะจงมาก

คนละครึ่ง

เชียงใหมเตือน
ชวง19-25พ.ค.
รับมือฝนหนัก

เชียงใหม • รอง ผวจ.เชียงใหมวิทยุ
ส�อสารดวน เตือนทุกอําเภอเฝาระวัง
พรอมรับมือฝนตกหนัก 19-25 พ.ค.นี้
ลาสุดเทศบาลนคร ระดมระบายน้ํา
หลายพื้นที่น้ําทวมขังสูง และน้ําหวย
ธรรมชาติหลายแหงสูงเขาขั้นวิกฤต
วันที่ 20 พ.ค.65 เน�องจาก
เชียงใหมมีฝนตกหนักตอเน�อง
ตลอดทั้งวัน ทําใหเกิดน้ําทวมขัง
รอระบายในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
เชียงใหมหลายจุด ผูบริหารและ
เจาหนาที่ตองลงพื้นที่เรงแก ไขเรง
ระบายน้ํา บางจุดมีน้ําทวมขังรถ
เล็กไมสามารถสัญจรไปมาได เชนที่
บริเวณดานหนาสนามบินเชียงใหม
วิทยาลัยนาฏศิลปชุมชนศรีปงเมือง
กาดกอม แยกขวงสิงห เปนตน
ที่ อ.แม ริ ม นายอํ า เภอ
ไดแจงทุกหน�วยงานเฝาระวังภัย
ธรรมชาติ หลั ง พบ ระดั บ น้ํ า ใน
ลําน้ําตางๆ โดยเฉพาะในลําหวย
แม ส าเส น ทางท อ งเที่ ย วหลั ก น้ํ า
มีปริมาณสูง บางจุดเกิดน้ําทวม
หลาก เชนที่บริเวณปางชางแมสา
ตองงดใหบริการ เน�องจากน้ําใน
ลําหวยเชี่ยวกรากทวมสะพานทาง
ขาม ตองเฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง
เพราะฝนยังตกสะสมตอเน�อง
ขณะที่นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์
รอง ผวจ.เผยวา ไดวิทยุส�อสารดวน
ที่สุดถึงนายอําเภอทุกอําเภอและ
ทุกหน�วยทองที่ทองถิ่น ใหเตรียม
พรอมรับมือ แจงเตือนประชาชน
และเฝาระวังภัยธรรมชาติจากฝน
ตกหนักระยะนี้ โดยเฉพาะ พื้นที่
เสี่ยงหลัก 949 หมูบานและพื้นที่
ใกลเสนทางน้ํา เน�องจากปริมาณ
ฝนสะสมตอเน�องอาจสงผลใหเกิด
น้ําหลากและน้ําทวมฉับพลัน รวม
ทั้งทําใหพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังเดิมมี
แนวโนมระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น โดย
มี พื้ น ที่ เ ฝ า ระวั ง สถานการณ ทุ ก
อําเภอระหวางวันที่ 19-25 พ.ค.นี้
ซึ่งขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มประสบ
ภัยแตยังอยูในการดูแลได.

ไดจากการทํางานแลว แต โครงการคนละครึ่ง
เป น โครงการที่ เ อาไปช ว ยคนที่ ต กงาน หรื อ
ทํางานอยูแลวถูกลดเงินเดือน” นายอาคมกลาว
ตอบขอถามรัฐยังจะชวยออกครึ่งหนึ่งเหมือน
เดิมหรือไม
วันเดียวกัน นายธนกรยังกลาวถึงกรณี
นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ�อไทย (พท.)
จะใชยุทธการ 3 จ. ‘เจาะ จับ เจอ’ ชําแหละราง
พระราชบัญญัติงบประมาณป 2566 วาเปนเร�อง
ปกติของฝายคานยุคนี้ที่คานไปไดทุกเร�อง แตไม
เคยเสนอแนะแนวทางที่ดีไดสักเร�องเชนกัน ซึ่ง
การจัดทํางบประมาณนั้นเปนไปตามขั้นตอนของ
กฎหมายและขอจํากัดในสถานการณปจจุบัน ซึ่ง
ทุกอยางโปรงใส ตรวจสอบได มั่นใจวารัฐบาล
สามารถชี้แจงไดอยางแน�นอน
นายไผ ลิกค ส.ส.กําแพงเพชร และรอง
เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) กลาวใน
เร�องนี้วา จุดยืนเร�องงบประมาณเปนเร�องสําคัญ
และเราตองดูใหดีที่สุด เราคงไมมาเลนการเมือง
กัน เราใหผานอยูแลว.
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
เร�อง

แจงการเปลี่ยนแปลงช�อบริษัท

เรียน

ทานผูมีอุปการะคุณ

ทะเบียนเลขที่ 0107556000019

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

1 มิ.ย.
หญิง 18 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 36 ราย มี โรคเรื้อรัง 4 ราย ไม่มี โรคเรื้อรัง
1 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,401,378 ราย
ยอดหายป่วยสะสม 4,312,790 ราย ยอดผู้
เสียชีวิตสะสม 29,678 ราย
“ทิศทางการติดเชื้อ ป่วยหนักและ
เสียชีวิตต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ ไว้ ถือว่าการ
เข้าสู่การประกาศโรคประจำ�ถิ่นในระยะ
ที่ 3 เร็วขึ้นกว่าเดิม แต่การประกาศให้ โค
วิดเป็นโรคประจำ�ถิ่นยังคงวันที่ 1 ก.ค.ไว้
ก่อน เพราะต้องรอดูมาตรการผ่อนคลาย
ต่างๆ ทั้งการเปิดสถานบันเทิงและการเปิด
ภาคเรียนที่เป็นตัวแปรว่าเป็นอย่างไร” นพ.
ทวีศิลป์กล่าว
โฆษก ศบค.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็น
ชอบปรับมาตรการการกักตัวในส่วนของผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง จากเดิมให้กักตัว 5 วัน และ
สังเกตอาการอีก 5 วัน เปลี่ยนเป็นไม่ต้อง
กักตัว แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน
และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบ
ทางเดินหายใจ ขณะเดียวกันยังเห็นชอบ
ปรับระดับพื้นที่ จากเดิมมีพื้นที่เฝ้าระวัง
สูง (สีเหลือง) 65 จังหวัด ปรับลดลงเหลือ
46 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)
14 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท ตราด
นครพนม น่าน บุรีรัมย์ พิจิตร อ่างทอง
มหาสารคาม ยโสธร ลำ�ปาง สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์ อุดรธานี และอำ�นาจเจริญ พื้นที่
นำ�ร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) จาก 12 จังหวัด
เป็น 17 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่
กทม. กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย
เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี
ภูเก็ต ระยอง สงขลา
โฆษก ศบค.กล่าวว่า มาตรการใน
พื้นที่สีเหลือง ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
เกิน 1,000 คน ขณะที่มาตรการในพื้นที่
สีเขียวและฟ้านั้น จัดกิจกรรมต่างๆ ได้
ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังผ่อนคลายให้
สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถาน
บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันเปิดดำ�เนินการได้ตั้งแต่วันที่
1 มิ.ย. โดยให้จำ�หน่ายและบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ได้ ไม่เกิน 24.00 น. งด
กิ จ กรรมดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ก้ ว
เดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการให้บริการที่มีการ
คลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า เช่น อาบ
อบนวด ต้องสวมหน้ากาก โดยผู้รับบริการ
ไม่ต้องโชว์ผลตรวจโควิด เพียงแต่ โชว์ผล
การฉีดวัคซีน พร้อมกับขอความร่วมมือกลุ่ม
608 งดหรือเลี่ยงเข้าพื้นที่เหล่านี้

ไฟเขียวเปิด ‘ผับ-บาร์’

“มาตรการของสถานประกอบ
การ ผู้ ให้บริการ นักร้อง นักดนตรี ต้อง
ได้วัคซีนตามเกณฑ์และได้รับเข็มกระตุ้น
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน
และตรวจ ATK ทุก 7 วัน สถานบริการ
ต้องขึ้นทะเบียนและขออนุญาตจากคณะ
กรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประเมินตนเอง
ผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด อีกทั้งต้อง
ให้กระทรวงมหาดไทย, กทม., สธ. และคณะ
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดติดตามอย่างใกล้
ชิด” โฆษก ศบค.กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ
ปรับมาตรการป้องกันโรคสำ�หรับการเดิน
ทางเข้าราชอาณาจักร โดยปรับลดการ
ตรวจในการเข้าราชอาณาจักร ผู้เดินทาง
ที่ ไม่ ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ
สามารถแสดงผลตัว ATK โดยแพทย์ หรือ
ผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง และยกเลิกการกักตัวในกลุ่มที่
ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ แต่
หากเดินทางมาถึงแล้วไม่มีผลตรวจโควิด
ให้ตรวจ ATK ที่สนามบิน ขณะที่ระบบ
ไทยแลนด์พาสนั้น ให้คงเหลือเฉพาะชาว
ต่างชาติเท่านั้น ขณะที่คนไทยไม่ต้องลง
ทะเบียนไทยแลนด์พาสแล้ว และยกเลิกการ
กักตัว โดยให้ตรวจ ATK ที่สนามบิน หาก
มีผลเป็นบวก ให้ ไปพบแพทย์และดำ�เนิน
การรักษา แต่หากผลเป็นลบสามารถเข้า
ประเทศได้เลย
“ที่ประชุม ศบค.ได้เห็นชอบขยาย
ระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ครั้งที่ 18 ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วัน
ที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค. จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นโรคประจำ�ถิ่นตามที่ฝ่าย
สาธารณสุขกำ�หนด” โฆษก ศบค.กล่าว
ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์แถลงว่า การ
ประชุมวันนี้มีการผ่อนคลายเรื่องระดับพื้นที่
หรือสีของจังหวัด ซึ่งเหลือเพียงพื้นที่สีเขียว
สีเหลือง และสีฟ้า เนื่องจากสถานการณ์เริ่ม
ดีขึ้น รวมถึงการมีมติร่วมกันที่จะผ่อนคลาย
สถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ โดยจะเริ่มใน
วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นข้อเรียกร้อง
ที่รับมาพิจารณาดำ�เนินการ โดยเราต้อง

พิจารณาตามหลักของ สธ.
“เมื่อผ่อนคลายให้เปิด ก็ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ที่ ให้
บริการและผู้ที่ ไปเที่ยว นอกจากนี้ก็มีการ
ปรับมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศ
ให้รวดเร็วขึ้น เพราะจากสถิติจำ�นวนคน
ที่เดินทางเข้าประเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน โดย
เฉพาะทางอากาศ ขณะที่ทางเรือและทาง
บกก็มีมาตรการอยู่แล้ว ซึ่งจะมีการหารือ
ตามมาตรการต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
นายกฯ กล่าวว่า ได้สอบถามเรื่อง
การเปิดเรียน ก็ได้รับรายงานทุกอย่างอยู่
ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อยู่ ฉะนั้นมาตรการ
ทุกอย่างที่รัฐออกไป ตนรู้ว่าประชาชน
เดือดร้อน ไม่สบายใจ เพราะทุกคนถูก
สถานการณ์ทำ�ให้เกิดความลำ�บากในการ
ประกอบการ ประกอบอาชีพ และทุกเรื่อง
รัฐบาลจึงพยายามทำ�อย่างเต็มที่ และ
ระมัดระวัง ขอให้เข้าใจรัฐบาลด้วย
“วันนี้ประเทศไทยถูกยกระดับเป็น
ลำ�ดับต้นๆ ของโลก หรือเป็นอันดับหนึ่ง
ของอาเซียนด้วยซ้ำ�ในเรื่องการดูแลการ
แพร่ระบาด หลายอย่างก็นำ�ไปเป็นบทเรียน
องค์การอนามัยโลกก็นำ�ของเราไปศึกษา วัน
นี้การท่องเที่ยวของไทยได้รับการชื่นชมจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ภูเก็ตและ
เชียงใหม่ ถ้าเราทำ�ได้และร่วมมือกันดี ฉีด
วัคซีนให้ครบมันก็จะดีขึ้นไปกว่านี้ เพราะ
เครื่องจักรสำ�คัญด้านเศรษฐกิจของเราคือ
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้ก็คาดการณ์ว่า
จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำ�นวนพอสมควร ก็คง
ทำ�ให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วน
เครื่องจักรอันอื่นยังไปได้ช้า เพราะเรามี
ซ้อน 3 ซ้อนคือ 1.มาตรการกีดกันทางการค้า
2.โควิด-19 และ 3.สถานการณ์ความขัดแย้ง
ซึ่งเกี่ยวพันกันทั้งหมดเท่ากับรัฐบาลเจอ 3
เด้ง ผมพยายามทำ�อย่างดีที่สุด ตัดสินใจบน
พื้นฐานความถูกต้องจากผลการหารือของ
ทุกฝ่าย ซึ่งเราต้องไปด้วยกัน” นายกฯ กล่าว

พบ ‘ดอน’ ติดเชื้อโควิด

มี ร ายงานจากกระทรวงการต่ า ง
ประเทศว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เวลา 08.50 น.
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี
และ รมว.การต่างประเทศ ได้ตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ด้วยการใช้ ATK ตามแนวทางที่
ปฏิบัติเป็นประจำ� แต่ปรากฏว่าผลเป็นบวก
จึงเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อ
ยืนยันอีกครั้ง ในเวลา 21.00 น. ของวันที่
19 พ.ค. ซึ่งผลพบเชื้อโควิด-19 โดยขณะ
นี้ ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว
คาดว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ ในไม่นาน
เนื่องจากได้รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้ว 4 เข็ม
อย่างไรก็ดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ
เวลา 15.30 น. วันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา
นั้น นายดอนได้เข้าร่วมหารือกับนายทาดา
ชิ มาเอดะ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วม
มือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ที่เข้าเยี่ยม
คารวะ พล.อ.ประยุทธ์ที่ห้องสีม่วง ตึกไทย
คู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้
สถานการณ์อยู่ในช่วงที่เตรียมจะเข้าสู่ โรค
ประจำ�ถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งการประกาศไม่ ใช่
อยู่ดีๆ จะประกาศก็ทำ�ได้ เพราะในช่วงที่
ประกาศเป็นโรคระบาดร้ายแรง องค์การ
อนามัยโลกเป็นผู้ประกาศให้เป็นโรคร้าย
แรงของโลก ดังนั้นหากเราจะประกาศ
ต้องประสานงานให้เขาได้รับทราบด้วย
เวลานี้ดูสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อผ่อนคลาย
มาตรการให้ ม ากที่ สุ ด และขณะนี้ เ ข้ า
เงื่อนไขของโรคประจำ�ถิ่นบ้างแล้ว ส่วนจะ
มี โอกาสประกาศได้เร็วขึ้นหรือไม่นั้น ขอ
ชี้แจงว่าเรายังไม่เคยพูดว่าจะประกาศวันที่
1 ก.ค. แต่ใช้เป็นวิธีการปฏิบัติออกมา เช่น
การปรับโซนสีพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการผับ
บาร์ คาราโอเกะ
ถามถึ ง ความคื บ หน้ า การแก้ ไข
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2548 เพื่อรองรับ
หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขณะนี้เรียบร้อย
แล้วหรือยัง นายอนุทินกล่าวว่า เราใช้
พ.ร.บ.โรคติดต่อควบคู่กับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่
แล้ว เพื่อรวมความร่วมมือกับทุกฝ่ายมา
ดำ�เนินงาน และตราบใดที่ ศบค.ยังไม่ยุบ
และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลอยู่ เราก็ยังทำ�งาน
ร่วมกันแบบนี้
“เรื่ อ งหน้ า กากอนามั ย ที่ อ ยู่ ใ นข้ อ
กำ�หนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น เป็นเพียงข้อ
แนะนำ�ในการปฏิบัติ ไม่ถึงกับว่าถ้าไม่สวม
หน้ากากแล้วจะต้องถูกลงโทษ ยกเว้น
แต่ บ างจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ประกาศของคณะ
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำ�หนดไว้ แต่ไม่
ได้บังคับใช้ถึงขั้นลงโทษขนาดนั้น และทำ�ไม
ต้องบังคับใช้ ในเมื่อประชาชนให้ความร่วม
มือ ทั่วโลกถอดหน้ากากกันหมดแล้ว แต่
เรายังสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาด
อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่คนร่วมมือโดย
ไม่ต้องบังคับ ทำ�ให้สถานการณ์การติดเชื้อ
ดีขึ้น วันนี้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักเหลือแค่ 1
พันเศษ จำ�นวนผู้เสียชีวิตลด นี่คือสัญญาณ
ที่จะนำ�ไปสู่ โรคประจำ�ถิ่น” นายอนุทินระบุ

จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว้ า่ ฯ นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะ
กรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ประชุม
ติดตามสถานการณ์ โควิด-19 ในพืน้ ที่ โดย
เฉพาะหลังเปิดเทอมเรียนออนไซต์ของ
โรงเรียนต่างๆ ทัง้ 1,730 แห่ง โดยได้เน้นย้�ำ
ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ให้มีการรายงานสถานการณ์ ในโรงเรียน
สถานศึกษาทุกวันศุกร์ ในทุกสัปดาห์ เพื่อดู
แนวโน้มของการแพร่ระบาดหรือการติดเชือ้
ในโรงเรียนต่อไป.
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คาร์ม็อบ
มาตลอดก่อนจะมีคำ�พิพากษาของศาล
และจำ�เลยทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำ�สั่ง
และเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด ไม่ว่า
จะเป็นการมารายงานตัวตามนัดทุกครั้ง
นอกจากนี้ ในคำ�ร้องขอประกันตัวของผู้
ต้องหาและจำ�เลยในคดีการเมือง มีการระบุ
ให้ติดอุปกรณ์กำ�ไลอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอ็ม)
เพื่อเป็นกลไกป้องกันการหลบหนี พร้อมทั้ง
ให้ศาลกำ�หนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมอีกได้
แต่ศาลไม่ได้พิจารณาถึงมาตรการดังกล่าว
และใช้มาตรการคุมขังเป็นหลัก
จากนั้ น ในช่ ว งท้ า ยตั ว แทนคณะ
ราษฎรจึงได้สั่งให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดชู 3 นิ้ว
และตะโกนเสียงดังพร้อมกันหลายครั้งว่า
“ปล่อยเพื่อนเรา คืนสิทธิประกันตัว” ต่อมา
ภายหลังได้ยื่นเอกสารจดหมายถึงศาล โดย
มีเจ้าหน้าที่ศาลมาเป็นตัวแทนรับเอกสาร
ดังกล่าวแล้ว ผู้ชุมนุมคณะราษฎรจำ�นวน
100 คน จึงเคลื่อนขบวนรถต่อไปยังเรือนจำ�
พิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลาง
โดยวั น นี้ ภ ายหลั ง ทนายความยื่ น
คำ�ร้องขอคัดค้านการฝากขังครั้งที่ 8 เเละ
ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ยื่นคำ�ร้องขอ
ปล่อยชั่วคราวแเล้ว
ในช่วงเย็น ศาลอาญาอ่านคำ�สั่ง
ว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวน
คำ�ร้องและข้อคัดค้านของผู้ต้องหาแล้ว ได้
ความจากพนักงานอัยการผู้ร้องว่า ผู้ร้อง
เพิ่งได้รับสำ�นวนการสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวน เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 เวลา
ประมาณ 13.00 น.
ผู้ร้องจึงไม่อาจที่จะพิจารณาสั่งฟ้อง
ได้ทัน ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
ซึ่งตามหนังสือสำ�นักงานอัยการสูงสุด เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ผู้
ร้องต้องส่งสำ�นวนให้คณะกรรมการของ
ทางสำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
และได้ส่งสํานวนให้ทางคณะกรรมการฯ
พิจารณาแล้วในวันเดียวกัน หลังจากได้รับ
สำ�นวนจากพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่ได้
รับสำ�นวนกลับคืนมา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอฝากขัง
ผู้ต้องหาต่อศาลในครั้งนี้อีก 7 วัน และผู้
ร้องยืนยันว่าผู้ร้องเองและคณะกรรมการฯ
สามารถดำ�เนินการพิจารณาสั่งคดีได้ แล้ว
เสร็จภายในกำ�หนดนี้
ผู้ ต้ อ งหาคั ด ค้ า นว่ า ผู้ ต้ อ งหาไม่ มี
พฤติการณ์หลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลัก
ฐาน หรือก่อเหตุภยันตรายประการอื่น หาก
ไม่ฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลก็ไม่ได้เป็นเหตุที่
จะทำ�ให้ผู้ร้องไม่สามารถที่จะพิจารณาสั่ง
คดีได้ ขอให้ศาลยกคำ�ร้องขอฝากขัง
ศาลเห็นว่าเมื่อผู้ร้องเพิ่งได้รับสำ�นวน
การสอบสวนจากพนักงานสอบสวน เมื่อ
วันที่ 19 พ.ค.65 เวลาประมาณ 13.00 น.
ทำ�ให้ผู้ร้องไม่อาจพิจารณาสั่งคดีได้ทันและ
คดีนี้ก่อนฟ้องคดี ผู้ร้องต้องส่ง สำ�นวนให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน กรณีจึงเป็น
เหตุจำ�เป็นเพื่อการฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ต้องหา
คัดค้านว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบ
หนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อ
เหตุภยันตรายอย่างอื่น จึงไม่มีเหตุที่จะขังผู้
ต้องหานั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจำ�เลยมา
แล้วในระยะใดระหว่างสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้อง หรือพิจารณา ศาลจะออกหมาย
ขังผู้ต้องหาหรือจำ�เลยไว้ตามมาตรา 87
หรือ มาตรา 88 ก็ได้ และให้นำ�บทบัญญัติ
ในมาตรา 66 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่ง
มาตรา 66 บัญญัติว่าเหตุที่จะออกหมายจับ
ได้ มีดังต่อไปนี้
1.เมื่ อ มี ห ลั ก ฐานตามสมควรว่ า
บุคคลใดน่าจะได้กระทำ�ความผิดอาญา ซึ่ง
มีอัตราโทษจำ�คุกอย่างสูงเกินสามปี ดังนั้น
ตามบทบัญญัติดังกล่าวให้อำ�นาจศาลที่จะ
ขังผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนหากมีเหตุ
ตามมาตรา 66 เมื่อคดีนี้ผู้ต้องหาถูกกล่าว
หาว่ากระทำ�ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 112 ซึ่งมีระวางโทษจำ�คุก
ตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี จึงเป็นกรณีที่ศาล
จะออกหมายขังผู้ต้องหาได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา
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71 ประกอบมาตรา 66 (1) กรณีการฝากขัง
ของผู้ร้องจึงไม่จำ�ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์
ว่าผู้ต้องหาจะมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุ
ภยันตรายอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 71 ประกอบ
มาตรา 26
2.ตามที่ผู้ต้องหาคัดค้าน จึงเห็นควร
อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาในครั้งที่ 8 นี้ เป็น
เวลา 7 วัน นับแต่วันที่ 23-29 พ.ค.65 แต่
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ต้องหาในการยื่นคำ�ร้องขอ
ปล่อยตัวชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 106
โดยในส่วนคำ�สั่งประกันตัว ศาล
อาญามีคำ�สั่งว่า ให้นัดไต่สวนคำ�ร้องขอ
ปล่อยชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.นี้
เวลา 10.00 น. และให้ผู้ร้องเสนอพฤติการณ์
พิเศษที่เป็นเหตุให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
เช่น ผู้ร้องจะเป็นผู้กำ�กับดูแลพฤติการณ์
ของผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้ผู้ต้องหา
ทำ�ผิดเงื่อนไขที่ศาลกำ�หนดไว้อีก และหากผู้
ต้องหาผิดเงื่อนไขผู้ร้องจะแสดงความรับผิด
ชอบอย่างไร ให้ผู้ต้องหาและทนายผู้ต้องหา
เสนอเงื่อนไขให้ศาลพิจารณาประกอบใน
การปล่อยชั่วคราวก่อนหรือในวันนัด แจ้ง
พนักงานสอบสวนหากจะคัดค้านให้ยื่นคำ�
คัดค้านก่อนหรือในวันนัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำ�หรับก่อน
หน้านี้สำ�หรับการฝากขังครั้งที่ 7 ศาลเคย
อนุญาตฝากขังเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งวันนี้ที่ศาล
อนุญาตฝากขังอีก 7 วัน ก็จะครบอำ�นาจ
การคุมตัวตามกฎหมายที่ควบคุมได้ ในชั้น
ฝากขัง 84 วัน หากพนักงานอัยการยังไม่
สามารถยื่นฟ้อง น.ส.ทานตะวันได้ ก็จะต้อง
ปล่อยตัวผู้ต้องหาทันที.

ตัวเต็ง
หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้สมัครอิสระ จัดปราศรัยใหญ่ที่อินดอร์สเต
เดียม หัวหมาก
พร้อมชูสโลแกน หยุดลังเลแล้วเทให้
เบอร์ 6 ซึ่งเหมือนกับที่พรรค พปชร.เคยใช้
ในช่วงเลือกตั้งปี 2562 “เลือกความสงบ จบ
ที่ลุงตู่” มาแล้ว
ขณะที่หมายเลข 7 น.ส.รสนา โตสิ
ตระกูล ผู้สมัครอิสระ จัดปราศรัยใหญ่ไปล่
วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.ได้ โพสต์เฟซ
บุ๊กประกาศยุทธศาสตร์ส่งเสริมคนดี ให้
ปกครองบ้านเมือง และต้องหยุดการทุจริต
ให้สำ�เร็จ เพื่อหักล้างยุทธศาสตร์ ไม่เลือก
เรา เขามาแน่
ส่วนหมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ ผู้สมัครอิสระ ไม่ได้จัดปราศรัยใหญ่
แต่ได้เชิญชวนประชาชนออกมาเจอในโค้ง
สุดท้าย เพื่อรวมพลังเพื่อผู้ว่าฯ ของทุก
คน ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. ตามจุด
ต่างๆ โดยเจ้าตัวประกาศว่าหากแพ้เลือก
ตั้งครั้งนี้จะไม่กลับไปพรรคเพื่อไทยหรือเล่น
การเมืองอีก
หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรค
ไทยสร้างไทย ได้จัดปราศรัยใหญ่ที่ตลาดยิ่ง
เจริญ สะพานใหม่
ชูสโลแกนพรรคไทยสร้างไทยคือ
พรรคของคนเล็ก พร้อมทั้งประกาศกลยุทธ์
All for One, One for All ภารกิจทางเลือก
ใหม่ให้ประชาชน เป็นทางรอดของประเทศ
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
อิ ส ระบางส่ ว นได้ นั ด รวมตั ว ปราศรั ย ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในการจัดปราศรัย
ขณะเดียวกัน บรรดากองเชียร์และ
ผู้สนับสนุนต่างก็ออกมาเชิญชวนให้ ไปลง
คะแนน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในการ
เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. โดยนาย

อภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม.โพสต์
เฟซบุ๊กกระตุ้นให้ชาว กทม.ออกไปกำ�หนด
ชีวิตของเราและครอบครัว เพื่อให้เป็นจุด
เปลี่ยนของชีวิตด้วยการเลือกนายสุชัชวีร์
และ ส.ก.จากพรรคประชาธิปัตย์
พล.ต.ต.วิ ชั ย สั ง ข์ ป ระไพ รอง
ผอ.ศูนย์เลือกตั้ง กทม. และ ส.ก.พรรค
ปชป. กล่าวว่า การรณรงค์หาเสียงเป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ แม้มีการ
ดิสเครดิตทางการเมืองผู้สมัครของพรรค
บ้าง แต่กระแสความนิยมชื่นชมต่อผู้สมัคร
ของพรรค ทั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ก็ไม่
ได้เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่นว่าขณะนี้ความ
นิยมของ ดร.เอ้ ไล่ผู้มีคะแนนนำ�มาไม่ห่าง มี
โอกาสสร้างปรากฏการณ์ ใหม่ได้ตลอดเวลา
นายธนพร สมศรี อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) โพสต์เฟซบุ๊กสนับสนุนนายสกลธี
โดยยก 7 เหตุผลในการสนับสนุนดังกล่าว
ขณะที่นายวรนัยน์ วาณิชกะ หัวหน้าพรรค
รวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊กสนับสนุน
นายชัชชาติ โดยระบุว่าเป็นการก้าวข้าม
ความแตกแยก เลือก Man of the People
ขณะที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เผย
แพร่คลิปวิดี โอของ น.ส.แพทองธาร ชิน
วัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วน
ร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัว
เพื่อไทย และ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล อดีต
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. เพื่อให้เลือก
ส.ก.ของพรรคให้ชนะถล่มทลาย เพื่อเข้ามา
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปลดแอกกรุงเทพฯ
ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
กลาโหม กล่าวถึงการเดินทางไปใช้สทิ ธิเลือก
ตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม.และ ส.ก.ว่า เดีย๋ วคอยดูแล้ว
กัน ไปสายๆ
นายธนกร วั ง บุ ญ คงชนะ โฆษก
ประจำ�สำ�นักนายกฯ กล่าวถึงกรณีนาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และ รมว.
การต่างประเทศ ติดโควิด-19 และได้พบ
กับ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าไม่เป็นเหตุให้ต้อง
กักตัวตามแนวทางที่ ศบค.กำ�หนด เนื่องจาก
นายกฯ และนายดอนสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา โดยยังสามารถไปใช้สิทธิเลือก
ตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ได้
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนา
ยกฯ กล่าวถึงการไปใช้สิทธิว่า ยังไม่รู้เลย
เพราะจะไปผ่าตาด้วย ตามองไม่เห็น
มีรายงานล่าสุดว่า พล.อ.ประวิตรได้
เลื่อนที่จะเดินทางไปพบจักษุแพทย์ ในวัน
ที่ 20 พ.ค. เพื่อให้หายทันการเลือกตั้ง แต่
หากอาการไม่ดีขึ้น ก็จะแจ้ง กกต.ถึงเหตุที่
ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ
วันเดียวกัน ในการประชุมเสวนา
“ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า
เดิม” นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษใน
หัวข้อ “สังคมยุคใหม่ กฎหมายทันสมัย
ระบบราชการทันโลก แก้คอร์รัปชันทันที”
ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลกำ�ลังจะคลอดร่างพระ
ราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเข้ า ชื่ อ ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เพราะถ้าวันหนึ่งคนที่เราเลือกตั้งเข้ามา
แล้วทุจริต ไม่ทำ�ตามสัญญา เมื่อประชาชน
เข้าชื่อเลือกตั้งได้ประชาชนสามารถเลือกตั้ง
ได้ ดังนั้น ส.ก. ผู้ว่าฯ กทม. ถ้าเลือกแล้วไม่
ดีประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอนได้ตาม
ร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนที่จะเลือกใหม่
แม้ว่ายังไม่ครบวาระ
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าว
ว่า สมาคมได้รับหนังสือคำ�วินิจฉัยจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีร้องให้

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ก.พรรค
เพื่อไทย เขตตลิ่งชัน หลังยื่นร้องเรียนไป
เมื่อ 12 พ.ค. ซึ่ง กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้สมัคร
ส.ก.รายดังกล่าวเคยต้องคำ�พิพากษาอัน
ถึงที่สุดว่ากระทำ�ความผิดฐานพยายามปล้น
ทรัพย์ตามคำ�พิพากษาศาล กกต.จึงมีมติสั่ง
ให้ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรค
เพื่อไทยดังกล่าวออกจากบัญชี โดยหลังจาก
นี้ ไป กกต.ต้องแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้ถูกร้องต่อไปฐานแจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเป็นเท็จด้วย
ต่อมานายศรีสุวรรณยังได้เดินทาง
มายื่นคำ�ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อ
ฟ้อง กกต. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำ�กรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ฐาน
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้ผู้สมัครผู้
ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร ส.ก.ติดป้ายทำ�ผิด
กฎหมายเลือกตั้งโดยไม่บังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้วย.

พาณิชย์
ปีที่แล้วแม้เจออุปสรรคมากมาย แต่ตัวเลข
การส่งออกก็เป็นบวกถึง 17.1% ทำ�เงินเข้า
ประเทศถึง 8.5 ล้านล้านบาท
นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า ปีนี้เรายัง
เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไปได้เป็นอย่างดี ไตรมาสแรกปีนี้ ทำ�ตัว
เลขเป็นบวกถึง 15% นำ�เงินเข้าประเทศถึง
2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจะทำ�ให้ ได้
เพิ่มจากปีที่แล้วอีก 500,000 ล้านบาท เป็น
9 ล้านล้านบาท โอกาสการส่งออกของเรา
ยังถือว่าดี การจัดงานแสดงสินค้าในวันนี้
คือการเพิ่มตัวเลขการส่งออก เป็นกิจกรรม
ที่ สำ � คั ญ อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ของกระทรวง
พาณิชย์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น
ที่มาจัดแสดงในงานนี้ถือเป็นกลุ่มสินค้า
เป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำ�เงินเข้าประเทศ
ไม่น้อยในช่วงที่ผ่านมา โดยตนเพิ่งเปิดงาน
เสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium
2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี
กิจกรรมเสริมในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้า
ภาพ ช่วง 19-22 พฤษภาคม โดยงานนี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่เน้นการนำ� BCG Model มาขับ
เคลื่อนเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งมี
จำ�นวนไม่น้อยนำ�สินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้า
แฟชั่นนำ�มาแสดงในงานวันนี้
“จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมจั บ คู่ ธุ ร กิ จ
OBM ซื้อขายเพื่อทำ�ตัวเลขส่งออกเพิ่มเติม
จำ�นวน 190 คู่ จากกลุ่มเอเปก 21 เขต
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเอสเอ็มอีถึง 95% คาด
ว่ามูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำ�กว่า 70 ล้านบาท
โดยสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ปีที่แล้ว (2564) ส่ง
ออกเป็นบวกถึง 18% นำ�เงินเข้าประเทศถึง
385,000 ล้านบาท และปีนี้ (2565) ตั้งเป้า
ว่าจะบวกให้ ได้อย่างน้อย 7.5% ซึ่งไตรมาส
แรกของปีนี้เป็นบวกแล้ว 26% ทำ�เงินเข้า
ประเทศแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้กว่า
110,000 ล้านบาท” รองนายกฯ และ รมว.
พาณิชย์กล่าว
ข้ อ มู ล จากกรมส่ ง เสริ ม การค้ า
ระหว่างประเทศระบุว่า งาน “เดอะ มาเช่
บาย สไตล์ แบงค็อก” จะจัดขึ้นระหว่างวัน
ที่ 18-22 ที่บริเวณชั้น 1 และ 2 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการแสดงสินค้าจากผู้
ประกอบการกว่า 150 ราย ซึ่งสินค้าที่นำ�
มาจัดแสดงประกอบด้วยกลุ่มเฟอร์นิเจอร์
และของแต่งบ้าน 43 ราย, กลุ่มของขวัญ
ของชำ�ร่วยและของใช้ ในบ้าน 53 ราย และ
กลุ่มแฟชั่นและเครื่องหนัง 54 ราย และ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ OBM มีผู้นำ�เข้าจาก 21
เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม เช่น สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย จีน ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น.
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