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เขต
1.พระนคร
2.ดุสิต
3.หนองจอก
4.บางรัก
5.บางเขน
6.บางกะปิ
7.ปทุมวัน
8.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
9.พระโขนง
10.มีนบุรี
11.ลาดกระบัง
12.ยานนาวา
13.สัมพันธวงศ์
14.พญาไท
15.ธนบุรี
16.บางกอกใหญ่
17.ห้วยขวาง
18.คลองสาน
19.ตลิ่งชัน
20.บางกอกน้อย
21.บางขุนเทียน
22.ภาษีเจริญ
23.หนองแขม
24.ราษฎร์บูรณะ
25.บางพลัด
26.ดินแดง
27.บึงกุ่ม
28.สาทร
29.บางซื่อ
30.จตุจักร
31.บางคอแหลม
32.ประเวศ
33.คลองเตย
34.สวนหลวง
35.จอมทอง
36.ดอนเมือง
37.ราชเทวี
38.ลาดพร้าว
39.วัฒนา
40.บางแค
41.หลักสี่
42.สายไหม
43.คันนายาว
44.สะพานสูง
45.วังทองหลาง
46.คลองสามวา
47.บางนา
48.ทวีวัฒนา
49.ทุ่งครุ
50.บางบอน
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กรุงเทพฯ/พัทยา • ศึกเลือกตั้งพอเมือง
กทม.จบแลว “ชัชชาติ” มาตามโพลนํา
มวนเดียวจบ ประกาศขอเปนผูวาฯ ของ
ทุกคน เห็นตางได แตไมทะเลาะกัน แนะ
ขาราชการรีบไปดู 200 นโยบายที่ประกาศ
ไว แลนดสไลดของจริง “เพ�อไทย-กาวไกล”
กวาดที่นั่ง ส.ก.รวม 33 เขต พลังประชา
รัฐหมดมนตเหลือเกาอี้แค 2 เขตเทากับผู
สมัครอิสระและกลุมอัศวิน
เม�อวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดจัด
เลือกตั้งในเขตปกครองพิเศษ ประกอบดวย

การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(กทม.), สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.),
นายกเมื อ งพั ท ยาและสมาชิ ก สภาเมื อ ง
พัทยา
โดยที่ โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู
เขตพญาไท นายอิทธิพร บุญประคอง ประ
ธาน กกต. พรอมดวยนายสําราญ ตันพานิช
ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า กรุ ง เทพ
มหานคร (กกต.กทม.) ตรวจเยีย่ มและสังเกต
การณการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งนาย
อิทธิพรใหสัมภาษณวา มีคํารองที่ย�นเขามา
แลวประมาณ 16 คํารอง โดยอยูระหวางการ
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วิกฤตซํา้ โควิด19
ตั้งศูนยฝดาษลิง!

ไทยโพสต • ไทยติดโควิดเพิ่ม 4.7 พัน
ราย ดับ 31 คน นายกฯ สั่ง สธ.เกาะ
ติด “ฝดาษลิง” เรงแจงประชาชนปองต�น
ตระหนก กรมควบคุมโรคตั้งศูนยปฏิบัติการ
รับมือ พรอมยกระดับคุมเขมผูเดินทางจาก
3 ประเทศเสี่ยงสูง ยันยังไมพบในไทย
เม�อวันที่ 22 พฤษภาคม ศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.
รายงานวา พบผูติดเชื้อรายใหม 4,739 ราย
เปนการติดเชื้อในประเทศ 4,729 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 4,710
ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 19
ราย, มาจากเรือนจํา 5 ราย เปนผูเดินทาง
มาจากตางประเทศ 5 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น
7,391 ราย อยูระหวางรักษา 55,792 ราย
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย เปนชาย 17 ราย
หญิง 14 ราย ในจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด
เปนผูปวยที่มีอายุ 60 ป และมี โรคเรื้อรัง
รวมรอยละ 100 แบงเปนผูที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป 23 ราย คิดเปนรอยละ 74
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ปูดคนโพสตเฟซ‘แตงโม’
ทนายเดชาโวไมถูกปลด

ไทยโพสต • “ทนายตั้ม” เช�อโพสตปริศนา
เฟซบุกแตงโม เพราะแมแตงโมเจอที่ปรึก
ษาคนใหมชว ยวางแผนการตอบโต ให ขณะ
ที่ตํารวจไซเบอรรูแลวใครโพสต แตยังไม
พบผิดกฎหมายจึงยังดําเนินคดีไมได สวน
“ทนายเดชา” ยืนยันแมไมไดทํา ให ไปถาม
นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ วาทีผ่ วู า ราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 กระโดดโชวความแข็งแกรงใหสอมวลชนถ
�
ายภาพ กอนแถลง บังแจ็ค
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 จากกรณี
ขาวหลังทราบผลการเลือกตั้งอยางไมเปนทางการที่มีคะแนนนําโดง

ฟดกันนัว‘8ปรฐั ประหาร’
ไทยโพสต • ประธานวิปรัฐบาลยอนจุดเริม่
ตนรัฐประหาร “บิก๊ ตู” ไมไดอยากเขามา แต
เกิดม็อบจนประเทศย่าํ แย ปชช.จึงเรียกรอง
เขามารักษาความสงบ “สาทิตย” โต “ยิ่ง
ลักษณ” บิดเบือน ซัดออกนิรโทษกรรมกลุม
ติดอาวุธที่ยิง ปชช.มือเปลา ระบอบทักษิณ
สรางเง�อนไขรัฐประหาร “เทพไท” เยย 8
ปความสงบจบที่ “ลุงตู” ไมมีอยูจริง อดีต
ประธานหมูบานเสื้อแดงแฉแกนนําใหนํา
มวลชนไปปะทะกับ กปปส. ขอบคุณทหารที่
ยึดอํานาจ มิเชนนั้นคนไทยจะฆากันเอง
เม�อวันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งเปนวัน
ครบรอบ 8 ปการรัฐประหารโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) นายนิโรธ สุนทร

ตรวจสอบขอเท็จจริง สวนใหญจะเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ 2562 มาตรา
65 (5) เกีย่ วกับการหาเสียงใสรา ย คาดหวัง
วาจะมีผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ประมาณ 70% แมวา
ฝนจะเปนอุปสรรค
“หากตรวจสอบเบือ้ งตนพบวาการเลือก
ตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะประ
กาศผลไดภายใน 30 วัน แตหากไมมีเร�อง
รองเรียนเลย จะประกาศผลไดเร็วสุดภาย
ใน 7 วัน โดย กกต.จะพิจารณา

หมายเหตุ : การนับคะแนนเลือกอยางไมเปนทางการ ณ เวลา 21.00 น. หรือ 60%

ผลเลือกตั้ง ส.ก. 50 เขต
อย่างไม่เป็นทางการ

เลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
ใหสัมภาษณวา ในตอนนั้นนักการเมืองและ
ประชาชนเกิดความไมเขาใจกันมาก จนมา
สูการลงทองถนน มีการชุมนุมกันในพื้นที่
ชั้นในของกรุงเทพฯ พื้นที่เศรษฐกิจ ตามหัว
เมืองตางๆ รวมป ซึ่งในที่สุดเกิดการฆากัน
ตาย มีการยิงระเบิด เผาสถานที่ตางๆ จน
เปนขาว ตองเขาใจวาเกิดเหตุการณแบบนี้
กอนที่ทหารจะเขามา และหนาที่การรักษา
ความสงบภายในประเทศเปนของเจาหนาที่
ตํารวจ แตเม�อเจาหนาที่ตํารวจไมฟงกชัน
กับงานตรงนี้ก็ทําอะไรไมได บานเมืองเกิด

ความเสียหายและประชาชนเดือดรอน
“ในชวงเวลาดังกลาวมีเสียงเรียกรอง
วาประเทศแยแลว เปนขาวไปทั่วโลก ตาง
ชาติกไ็ มไววางใจทีจ่ ะเขามาลงทุน เม�อประ
ชาชนสวนใหญเรียกรอง และทหารที่ ไมได
มีหนาที่รักษาความสงบในประเทศก็ตัดสิน
ใจเขามา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ที่ทํา
รัฐประหารก็ใหสัมภาษณวาไมอยากเขามา
แตเขามาและทําใหบานเมืองสงบอยางรวด
เร็ว เราตองเขาใจ มองยอนหลังไปวาเกิด
อะไรขึน้ การทีม่ กี ารรัฐประหารเกิดจากฝาย
การเมืองและประชาชนไมเขาใจกัน และ
ออกมาจนสรางความเดือดรอน

อานตอหนา 15

แอดมินลึกลับโพสตรปู ภาพและขอความผาน
เฟซบุก “Happy Melon Patcharaveerapong”
ของดาราสาว “แตงโม” น.ส.นิดา พัชรวีระ
พงษ มีเนือ้ หาทํานองเตรียมแฉเพ�อนรัก กอน
สุดทายเพจ Happy Melon Patcharaveerapong
จะถูกปด แตทางแอดมินลึกลับใชบัญชีอิน
สตาแกรมแมวของแตงโม
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ชัชชาติมาตามโพล
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยความเป็นธรรม”
นายอิทธิพรกล่าว
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม.
กล่ า วถึ ง กรณี ป ระชาชนที่ ไ ปใช้ สิ ท ธิ บ าง
ส่วนได้เอาปากกาเข้าไป แต่เป็นปากกาสี
ดำ� จะถือว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ว่า จริงๆ
แล้วไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องใช้ปากกาสี ไหน
ข้อห้ามไม่ได้บอก แต่การที่ขอร้องให้ ใช้
ปากกาสีน้ำ�เงิน เพราะอาจจะทำ�ให้มอง
เห็นได้ง่าย แต่ใช้ปากกาอะไรก็ได้ สีไหนก็
ใช้ ได้
พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร. ผู้อำ�นวยการศูนย์รักษาความ
ปลอดภั ย และความสงบเรี ย บร้ อ ยการ
จัดการเลือกตั้ง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
(ศลต.ตร.) กล่าวว่า ยังไม่พบการกระทำ�ผิด
กฎหมายเลือกตั้ง มีเพียงการทำ�ลายป้าย
หาเสียงจำ�นวน 7 คดี 32 ป้าย จับกุมผู้
ต้องหาได้ 2 ราย พื้นที่ สน.หนองค้างพลู
และ สน.วังทองหลาง ซึ่งการทำ�ลายป้าย
ของผู้สมัครนั้น จะเป็นความผิดฐานทำ�ให้
เสียทรัพย์
พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้
บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.)
เป็นประธานการประชุมศูนย์ ศลต.ตร.
ก่อนระบุว่า กทม.มีการกระทำ�ผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง 5 กรณี คือ สน.พระโขนง,
สน.ท่าเรือ, สน.พลับพลาไชย 2, สน.เตาปูน
และ สน.ประชาชื่น โดยมีทั้งกรณีทำ�ลาย
บัตร, ฉีกบัตร และใช้พฤติกรรมไม่เหมาะ
สม ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา มี
การกระทำ�ผิดกฎหมายเลือกตั้ง 1 กรณี
คื อ ผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ เ ข้ า ไปในพื้ น ที่
เลือกตั้ง เพื่อขอดูเอกสารรายชื่อผู้ที่ ไม่ได้
ไปใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หลังเปิดหีบเลือกตั้ง บรรดา
นักการเมืองและผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และ
ส.ก. ต่างเดินทางไปใช้สิทธิ โดยเมื่อเวลา
10.40 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 13 แขวง
พญาไท เขตพญาไท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
เดิ น ทางมาใช้ สิ ท ธิ ด้ ว ยรถยนต์ ส่ ว นตั ว
หมายเลขทะเบียน ญค 1881 กรุงเทพมหา
นคร และไม่มีรถนำ�ขบวน ทั้งนี้ พล.อ.
ประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส สวมเสื้อ
เชิ้ตลายสกอตสีฟ้า กางเกงสแลคสีดำ� เมื่อ
มาถึงนายกฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อและลำ�ดับ
ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์มีรายชื่อลำ�ดับที่ 161
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เข้าคูหาเลือกตั้ง
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เต็นท์สวน
วังทอง 1 ปากซอยลาดพร้าว 71 แขวง
สะพาน 2 เขตวังทองหลาง กทม. พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่มีชื่อ
อยู่ในลำ�ดับที่ 474 ได้ออกมาใช้สิทธิเช่น
กัน

23 พ.ค. จะสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ก่อนเสนอ กกต.ใหญ่
เพื่อรับรองผลการเลือกตัง้ อย่างเป็นทางการ
ภายใน 60 วัน ส่วนผลคะแนนอย่างไม่เป็น
ทางการจะทราบผลไม่เกิน 21.00 น.
ขณะเดียวกัน โพลสำ�นักต่างๆ ได้
เผยแพร่ผลสำ�รวจความคิดเห็นหลังปิดหีบ
เลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น. โดย
ศู น ย์ สำ � รวจความคิ ด เห็ น นิ ด้ า โพล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เผยผลสำ�รวจของประชาชนเรื่อง 22 พ.ค.
2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ

10% เลือกนายสุชัชวีร์, 6.9% เลือกนาย
สกลธี และ 4.4% เลือก น.ต.ศิธา ขณะ
ที่ โครงการวิจัยทูเดย์ โพล เสนอสำ�รวจ
เรื่องคะแนนนิยมแคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม.
ปี 2565 โค้งสุดท้าย โดยสอบถาม 1,777
ตัวอย่าง เมื่อสอบถามว่าหากวันนี้เป็นวัน
เลือกตั้งท่านจะเลือกใคร พบว่า อันดับแรก
47.95% จะเลือกนายชัชชาติ, 20.54%
เลือกนายวิโรจน์, 7.93% เลือกนายสุชัชวีร์
และ 4.95% ยังไม่ตัดสินใจ

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊ก
ว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงและทุก
กำ�ลังใจมอบให้กับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ
ผู้สมัคร ส.ก.ทุกคนของพรรค ทุกคะแนน
เสียงที่ ได้รับล้วนมีความหมายอย่างยิ่ง ไม่
ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร มั่นใจว่า
ปชป.ยังเป็นที่พึ่งพิงให้ชาว กทม.ได้ ทั้งใน
วันนี้และวันหน้า
ด้านนายสกลธี แถลงเมื่อเวลา 20.30 น.
สุชัชวีร์ โทรยินดีแล้ว
ว่ า ยอมรั บ ต่ อ ผลของการเลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ฯ
ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง นายสุชัชวีร์ กทม. ที่ ไม่สามารถเอาชนะได้ และขอ

ประชาชนว่า ขอขอบคุณทุกคะแนน ทุก
กำ�ลังใจ ทุกแรงใจ ส่วนนโยบายก็ขอฝาก
นายชัชชาติ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยต่อ
ยอดในสิ่งที่เราทำ�ค้างเอาไว้ ขอให้ประชา
ชนที่ ไว้ ใจนายชัชชาติ เลือกมาแล้วแสดง
ว่าให้ความไว้วางใจ ขอฝากนายชัชชาติลุย
ต่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนชาว
กทม. ยอมรับการตัดสินของประชาชน
ส่วนเส้นทางการเมืองจากนี้ ไม่ได้วางแผน
อะไร ขอพักผ่อน
ส่วนบรรยากาศทีส่ เตเดียมวัน ซึง่ เป็น
สถานที่ที่นายชัชชาติใช้เป็นสถานที่ติดตาม
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ขอเป็นผู้ว่าฯ ของทุกคน

รมว.ดีอีเอสฝาก 3 เรื่อง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร หน้าอาคารเอสซีบี
ปาร์ค ก่อนระบุว่า ขอฝากให้ผู้ว่าฯ กทม.
คนใหม่เเก้ ไขปัญหาเรื่องน้ำ�ท่วม
การ
จราจร เเละปัญหาสิ่งเเวดล้อม ซึ่ง 3 เรื่อง
นี้เป็นเรื่องใหญ่ท ี่ชาวพี่น้อง กทม.ประสบ
ปัญหามาโดยตลอด
ส่วนบรรดาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.นั้น
ต่างก็ทยอยออกมาใช้สิทธิเช่นกัน
โดย
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ
กทม. พรรคก้าวไกล สวมเสื้อลิเวอร์พูลทีม
โปรด และกางเกงขาสามส่วนสีเทา มาใช้
สิทธิ ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร
ผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ ปั่นจักรยานมา
จากบ้านพักมาใช้สทิ ธิ ขณะทีน่ ายสุชชั วีร์
สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรค
ประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยบิดา มารดา
ภรรยา และบุตรชาย เดินทางมาใช้สิทธิ
เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้
สมัครผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย ร.ต.อ.พงศกร
ขวัญเมือง บุตรชาย ได้เดินทางมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง ส่วนนายสกลธี ภัททิยกุล ผู้
สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ มาใช้
สิทธิลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 แขวง
เสนานิคม เขตจตุจักร เต็นท์บริเวณการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ น.ต.ศิธา
ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เดินทางมาใช้
สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 38 แขวง
คลองถนน เขตสายไหม
ต่อมานายขจิต
พร้อมด้วยนาย
อภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือก
ตั้งประจำ�ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลง
ภาพรวมก่อนปิดหีบเลือกตั้ง ว่าพบผู้ป่วย
โควิดมาใช้สิทธิ 17 ราย ส่วนผู้ที่ ไม่มาใช้
สิ ท ธิ ต้ อ งแจ้ ง สาเหตุ ที่ ไ ม่ ม าใช้ สิ ท ธิ ห ลั ง
เลือกตั้งภายใน 7 วัน โดยแจ้งผ่าน 3 ช่อง
ทาง ประกอบด้วย 1.ทำ�เป็นหนังสือยื่นด้วย
ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นแทน
2.ทำ�เป็นหนังสือจัดส่งทางไปรษณีย์ และ
3.แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.
bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote
นายอภิชัยกล่าวว่า คาดว่ามีผู้มาใช้
สิทธิ 50% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยในวันที่

กีฬาแห่งชาติมายังสเตเดียมวัน เมื่อมา
ถึงประชาชนที่มารอสนับสนุนได้ส่งเสียง
เฮดังกึกก้อง นายชัชชาติได้กระโดดชูมือ
ขณะที่ ก องทั พ สื่ อ จำ � นวนมากได้ รุ ม ถ่ า ย
ภาพและสั ม ภาษณ์ ค วามรู้ สึ ก ถึ ง ผลการ
นั บ คะแนนอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการที่ นำ � มา
เป็นอันดับ 1 โดยนายชัชชาติกล่าวว่า ไม่
ได้ทุกข์ ใจหรือไม่สบายใจ ส่วนคะแนน
จะทะลุล้านหรือไม่ ไม่ทราบเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องดูตัวเลขก่อน ตัวเลขเป็นสิ่งที่
ประชาชนพูด เราต้องน้อมรับ แล้วต้อง
ทำ�ให้ดีที่สุด อยากจะพูดถึงทั้งคนที่เลือก
และไม่เลือก ว่าพร้อมจะทำ�งานให้ทุกคน
แต่สุดท้ายก็ต้องไปรอดูว่าเราจะได้ทำ�หรือ
ไม่ แต่ก็ต้องทำ�เต็มที่สำ�หรับทุกคน

กทม. ซึ่งสำ�รวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งใน กทม. 50 เขต
ในเรื่องบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้
ว่าฯ กทม. พบว่า 50.72% ระบุว่าเป็นนาย
ชัชชาติ, 10.84% พล.ต.อ.อัศวิน, 10.36%
นายสุชัชวีร์, 10.28% นายวิโรจน์, 6.80%
นายสกลธี และ 4.08% ไม่เลือกใคร (Vote
NO)
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักวิจยั ซูเปอร์ โพล เสนอผลสำ�รวจ เรื่อง
คนกรุงเทพฯ ตัดสินใจเลือกใคร เฉพาะคน
ทีต่ ดั สินใจแล้ว โดยสำ�รวจจำ�นวน 5,686
ตัวอย่าง ซึ่งพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตัด
สินใจเลือก 45% เลือกนายชัชชาติ, 10.9%
เลือกนายวิโรจน์, 10.8% เลือก พล.ต.อ.อัศวิน,

ได้แสดงความมั่นใจอยู่ แต่เมื่อผลการนับ
คะแนนผ่านไปถึงเวลา 20.05 น. ได้แถลง
ว่า ได้ โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายชัช
ชาติ ซึ่งได้คุยกัน โดยบอกว่ามีอะไรให้ช่วย
เหลือสามารถบอกได้ เพราะเราเป็นพี่น้อง
กัน ส่วนอนาคตทางการเมืองนั้น ยังเป็น
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และไม่ถอดใจ
ในเส้นทางการเมือง
“ฝากเรื่องการทำ�แก้มลิงเพื่อแก้ ไข
ปัญหาน้ำ�ท่วมในกรุงเทพฯ และไวไฟฟรี ซึ่ง
จะทำ�ให้กรุงเทพฯ เปลี่ยนไปจริงๆ และ
ทีส่ �ำ คัญผูว้ า่ ฯ กทม.ต้องมีวธิ คี ดิ แบบใหม่
ไม่เช่นนัน้ กรุงเทพฯ จะจมน้�ำ ท่วมซ้�ำ ซาก”
นายสุชัชวีร์กล่าว
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

แสดงความยินดีกับนายชัชชาติ ที่คาดว่า
จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17
พร้อมขอให้นายชัชชาติทำ�งานตามที่ ได้หา
เสียงไว้กับประชาชน
นายวิโรจน์กล่าวว่า ขอบคุณประชา
ชนทุกแต้มทุกคะแนน และกำ�ลังใจที่มอบ
ให้เรา ทั้งนี้ ต้องรอให้นับคะแนนทั้งหมด
ก่อน แต่เรายึดหลักว่า ส.ก.พรรคก้าว
ไกลพร้ อ มทำ � งานให้ กั บ ประชาชนทุ ก คน
หากผู้ว่าฯ กทม.คนใดพร้อมทำ�งานให้กับ
ประชาชนเราก็พร้อมทำ�งานกับผู้ว่าฯ คน
นั้นเหมือนกัน
ด้าน พล.ต.อ.อัศวินแถลงข่าวยอม
รับว่า คะแนนสู้นายชัชชาติไม่ได้แล้ว เชื่อ
ว่านายชัชชาติชนะ 100% ขอฝากถึง

ผลการนับคะแนน โดยบรรยากาศเป็น
ไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา 17.00 น. มีสื่อ
มวลชนจากทุ ก สำ � นั ก และประชาชนที่
สนับสนุนนายชัชชาติมาร่วมสังเกตการณ์
และร่วมติดตามความเคลื่อนไหวจำ�นวน
มาก ขณะที่ทีมงานเพื่อนชัชชาติที่ช่วย
ทำ�งานช่วงหาเสียงเริ่มทยอยเดินทางมา
เพื่อร่วมลุ้น อาทิ นายนิคม ไวยรัชพานิช
อดีตประธานวุฒิสภา, พล.อ.นิพัทธ์ ทอง
เล็ก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.), น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ
นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์
ในเวลา 18.28 น. นายชัชชาติได้
เดินทางมาถึงสเตเดียมวัน โดยเดินทาง
มาด้วยรถไฟฟ้า และเดินจากสถานีสนาม

ในเวลา 20.35 น. นายชัชชาติแถลง
ว่า ขอบคุณนายสุชัชวีร์และนายวิโรจน์ที่
โทร.มาแสดงความยินดี และพร้อมทำ�งาน
ร่วมกับ ส.ก.ของทั้งพรรคประชาธิปัตย์
และพรรคก้าวไกล ยืนยันเป็นผู้ว่าฯ ของ
ทุกคน รับใช้ทุกคนเหมือนกัน อนาคตต่อ
ไปเรามาเดินร่วมกัน เราเห็นต่างกันได้ แต่
เราอย่าเกลียดกัน อย่าทะเลาะกัน จะดูแล
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน กรุงเทพฯ เป็น
มหานครที่เต็มไปด้วยความหวัง
“ผมอาสาเป็นผู้นำ�แห่งความหวังให้
พวกเราทุกคน ขอให้เราเดินร่วมกันไป จะ
ทำ�ให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครทีส่ วยงาม เป็น
เมืองทีน่ า่ อยูส่ �ำ หรับทุกคน โดยสิง่ ทีจ่ ะทำ�
เป็นอย่างแรก ฝากข้าราชการ กทม.ไปอ่าน
นโยบาย 200 ข้อในเว็บไซต์ และนโยบาย
รายเขต ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย ขอให้
มาคุยกัน สิง่ แรกทีจ่ ะทำ�คือนโยบายเหล่านี”้
นายชัชชาติกล่าว และว่า ขอบคุณท่านอดีต
ผูว้ า่ ฯ ทีด่ แู ลกรุงเทพฯ มา โครงการไหนดี
เราทำ�ต่อ และขยายออกไป เอาจุดดีท�ำ ต่อ
จุดไหนปรับปรุงต้องดูอกี ที
และเมื่อเวลา 21.00 น. ผลนับ
คะแนน 4,090 หน่วย จาก 6,817 หน่วย
หรือ60% นายชัชชาติได้ 800,331 คะแนน
ตามมาด้วยนายวโิ รจน์ 147,206 คะแนน,
นายสุชชั วีร์ 146,957 คะแนน, นายสกลธี
136,747 คะแนน และ พล.ต.อ.อัศวิน
125,806 คะแนน
ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.ก.นั้น นาย
อภิชัย เตชะอุบล ผู้อำ�นวยการการศูนย์
อำ�นวยการเลือกตั้ง ส.ก.พรรคพลังประชา
รัฐ พร้อมนายธวัชชัย ปิยนนทยา โฆษก
ศูนย์ฯ ได้เดินทางเข้ามาที่ทำ�การพรรค
โดยนายอภิชัยชี้ว่า
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม.และ ส.ก.ครั้งนี้ ประชาชนค่อนข้าง
ตื่นตัว โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ออกมาใช้
สิทธิจำ�นวนมาก และมองว่าเสียงกลุ่มคน
รุ่นใหม่เป็นตัวแปรสำ�คัญ
ต่อมาในเวลา 20.10 น. นายอภิชัย
แถลงว่า ขอแสดงความยินดีกับนายชัช
ชาติ ส่วนผล ส.ก.ยังนับไปไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
แต่ขอขอบคุณชาวกรุงเทพฯ ทั้งหมดทุก
คะแนนเสียงที่มอบให้ โดยยอมรับว่าใน
ส่วน ส.ก.ผิดหวังมาก แต่น้อมรับสิ่งที่ประ
ชาชนให้กับเราและจะรับไปแก้ ไขปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเมือง
ใหญ่ด้วย
ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้ง ส.ก.อย่างไม่
เป็นทางการเมื่อเวลา 21.20 น. พรรคเพื่อ
ไทยได้ 18 เขต, พรรคก้าวไกล 15 เขต,
พรรคประชาธิปัตย์ 9 เขต, พรรคพลัง
ประชารัฐ 2 เขต, พรรคไทยสร้างไทย 2
เขต, กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 2 เขต และผู้สมัคร
อิสระ 2 เขต
สำ�หรับการเลือกตั้งที่พัทยานั้น นาย
ปกรณ์ มหรรณพ กกต. พร้อมคณะได้
ตรวจเยี่ ย มและสั ง เกตการณ์ ก ารเลื อ ก
ตั้ ง นายกและสมาชิ ก สภาเมื อ งพั ท ยาใน
หลายพื้นที่ โดยนายปกรณ์ ได้แนะแนว
ทางข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานประจำ�หน่วยเลือกตั้งให้เป็น
ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การเลือก
ตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย สุจริตและเที่ยง
ธรรม ไม่ให้เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือคัดค้านการเลือกตั้ง
ร.ต.ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมือง
พัทยา และผู้อำ�นวยการการเลือกตั้งประ
จำ�เมืองพัทยา กล่าวว่า คาดว่าจะมีผู้ออก
มาใช้สิทธิมากกว่าครั้งที่ผ่านมาตามที่ตั้ง
เป้าไว้
ทั้งนี้ บรรยากาศการใช้สิทธิออก
เสี ย งของชาวพั ท ยายั ง คงเป็ น ไปอย่ า ง
คึกคัก แม้ช่วงเช้าสภาพอากาศไม่เป็นใจ
เท่าใดนัก ในขณะที่ช่วงบ่ายผู้สมัครชิง
ตำ�แหน่งนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 คนได้ ทั้ง
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายก
เมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา หมายเลข
1, นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระ
นายกเมืองพัทยา หมายเลข 2, นายกิตติ
ศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครหมายเลข 3
คณะก้าวหน้า และนายสินธ์ ไชย วัฒน
ศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา
กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 เดินทาง
มาใช้สิทธิ
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 21.00 น. ผลคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการของนายกพัทยา คือ
นายปรเมศวร์ กลุ่มเรารักพัทยา หรือบ้าน
ใหญ่.
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พลทุกสำ�นัก “แม่นจริง”
ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”
เบอร์ ๘ “มาแบบแลนด์สไลด์”!
เปิดหีบ คะแนน “นำ�โด่ง” ทุกเขต ทิ้งคู่แข่ง
ทุกคน ไม่ว่าสุชัชวีร์ วิโรจน์ อัศวิน สกลธี
ชนิด “ไม่เห็นฝุ่น”
แบบนี้ ก็ไม่ต้องรอลุ้นจนถึงคะแนนสุดท้ายแล้ว
สรุปได้เลยว่า ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ต่อจาก พล.ต.อ.อัศวิน
ขวัญเมือง ชื่อ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”
ก็ขอแสดงความยินดีด้วย!
คุ ณ ชั ช ชาติ สั ง กั ด พรรคเพื่ อ ไทยมาก่ อ น เป็ น
รัฐมนตรีคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์
แต่การลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ประกาศ ลง
สมัครแบบ “อิสระ” คือไม่สังกัดพรรค
ทางนิตินัย เป็นประมาณนั้น แต่ทางพฤตินัย เป็น
ที่รับรู้ทั่วไปว่า “ชัชชาติ” คือตัวแทนเพื่อไทย
ฉะนั้น ไม่ต้องคิดเป็นอื่น ชัยชนะของชัชชาติ คือ
คำ�ตอบว่าเพื่อไทย “แดง-ระบอบทักษิณ” ยังครองใจคน
กทม.ส่วนใหญ่
ยิ่งนายวิโรจน์ พรรคก้าวไกล ตามมาห่างๆ เป็นที่
๒-๓ สลับไปมา ยิ่งเป็นตัวตอกย้ำ� “ระบอบทักษิณ” ยัง
เหนียวแน่น
และเมื่อดูผลเลือกตั้ง ส.ก.ใน ๕๐ เขต
เพียงคร่าวๆ เบื้องต้น เพื่อไทยกับก้าวไกลยึดที่นั่ง
ใน “สภากรุงเทพมหานคร” รวมกันไปได้มากกว่าครึ่ง
ในขณะที่ประชาธิปัตย์-พลังประชารัฐ รวมกัน
แล้วได้ถึง ๒๐ ที่นั่งหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ
นี่เป็นผลเลือกตั้งที่นับไปประมาณ ๒๐%
แต่การที่ชัชชาติคะแนนนำ�ไปกว่า ๒ แสนคะแนน
ในขณะที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ยังอยู่ระดับ ๔-๕ หมื่น ก็คงไม่มี
ปัญหาที่ใครจะแซงชัชชาติขึ้่นไปได้
เป็นอันว่า คน กทม.ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ๔ ล้าน
กว่าคนซึ่งยังไม่ทราบว่าออกมาใช้สิทธิ์กันกี่เปอร์เซ็นต์
ประมาณครึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์
ต้องการเปลี่ยนกรุงเทพฯ จากขั้ว “ประชาธิปัตย์”
ที่ครองต่อเนื่องมาเกือบทุกสมัย ไปเป็นขั้ว “เพื่อไทย”
ระบอบทักษิณ เป็นครั้งแรกใน กทม.
แสดงว่า คนกรุงเทพฯ ต้องการ “ทดลองของใหม่”
จากขั้วการเมืองเดิมบริหาร กทม.จำ�เจมายาวนาน

เมื่อ ‘กทม.เปลี่ยนยุค’
อีกด้านหนึ่ง เป็นศิลปะในการเลือกของคน กทม.ที่
มักจะเลือก “ขั้วตรงข้าม” รัฐบาลเข้าไปบริหาร กทม.
ชัชชาติสามารถ “เปลี่ยนกรุงเทพฯ” ให้เป็นอย่างที่
คนกทม.ต้องการได้หรือไม่นั้น นั่นเป็นคำ�ถามง่ายมากกว่า
ที่จะถามว่า
“ชัชชาติจำ�ได้หมดหรือเปล่า.........
ว่ามี โครงการอะไรบ้างที่พูดไว้-สัญญาไว้ตอนหาเสียง
นั่นน่ะ?”
แต่จริงๆ แล้ว ทั้งคนเลือกและคนที่ถูกเลือก ไม่ว่าจะ
เลือกคนไหนก็ตาม ต่างรู้ โดยอัตโนมัติ ว่าจะไปเอาจริง-เอา
จังอะไรกับคำ�หาเสียง
พูดแล้ว-ฟังแล้ว ก็กองทิ้งไว้ตรงนั้น เพราะพูดน่ะ มัน
ง่าย แต่ทำ�ตามที่พูด ร้อยเรื่องได้ซักสิบเรื่อง ก็ขึ้นชั้นเป็นผู้
ว่าฯ เทวดา กทม.แล้ว!
แต่งาน กทม.แม้เป็น “งานใหม่” ของคุณชัชชาติก็
จริง แต่ไม่น่ามีปัญหา เพราะหนึ่งในกุนซือคนสำ�คัญของ
คุณชัชชาติ คือ
“นายนิคม ไวยรัชพานิช”
ใช่แล้ว นายนิคม อดีตประธานวุฒิสภาสมัย “สภา
ผัว-เมีย” ยุคยิ่งลักษณ์ อดีตแกนนำ�ไทยรักษาชาติ และ
อดีตรองปลัด กทม.
ดังนั้น การเป็นผู้ว่าฯ กทม.ของคุณชัชชาติ ถือว่าไม่
ตัวเปล่าเล่าเปลือยซะทีเดียว อย่างน้อย ก็ยังมีมือเก๋าจาก
กทม.เป็นกุนซือ
อีกคนที่น่าทึ่ง คือ....
“พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก” อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่เป็นเสนาธิการในทีมยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งให้
ชัชชาติ

สำ � หรั บ “พลเอกนิ พั ท ธ์ ” ผมชอบงานท่ า นด้ า น
วิชาการทั้งประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ ถือว่าเป็นมือดี
คนหนึ่งของกองทัพ
ท่านขึ้นมาเป็น “ปลัดกลาโหม” ยุคยิ่งลักษณ์เป็นนา
ยกฯ และเป็นรัฐมนตรีกลาโหม
ในการประชุมสภากลาโหม ปี ๒๕๕๖ เกี่ยวกับบัญชี
แต่งตั้ง-โยกย้ายนายทหาร ลงตัวแต่งตั้งพลเอกนิพัทธ์เป็น
ปลัด กห. ยิ่งลักษณ์ตอบนักข่าวว่า
“ได้พูดคุยกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ
แล้ว ทั้งนี้ ผบ.เหล่าทัพ ต่างก็เห็นด้วย และไม่ได้คัดค้าน
แต่อย่างใด”
ชั ช ชาติ มี กุ น ซื อ ซ้ า ย-ขวาระดั บ นี้ กทม.ยุ ค ใหม่ ใ น
เครือข่ายทักษิณ อาจสร้างผลงานตอบสนอง “สมใจอยาก”
คนกทม.ก็เป็นได้
เลือกตั้่ง กทม.หนนี้ ไม่แน่ใจว่าจะมีคนออกมาใช้
สิทธิ์ถึง ๖๐% หรือไม่ อย่างเขตที่ผมไปใช้สิทธิ์ เบาบางมาก
บ่ายสองยังเห็นบัตรไม่ถึงครึ่งหีบเลย
ถ้าไปเลือกตั้งกันไม่ถึง ๗๐% ขึ้นไป ก็แน่นอน....
คนที่ออกมาใช้สิทธิ์ จะเป็นคะแนนฐานของพรรค
ดังนั้น ชัชชาติ-เพื่อไทย, วิโรจน์-ก้าวไกล และสุชัชวีร์ประชาธิปัตย์ จึงมีคะแนนฐานรองรับ
ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน สกลธี ลงอิสระเหมือนชัชชาติ
แต่อิสระชัชชาติ “ชัดเจน” ว่าตัวแทนเพื่อไทยโดดๆ
ส่วนอิสระ “อัศวิน-สกลธี” นอกจากแย่งคะแนนฐาน
กันเองแล้ว ยังมะลำ�-มะเลือง ว่าใครเป็นตัวแทนพรรค
พลังประชารัฐกันแน่?
สรุปแล้ว ในความเห็นผม.........
ผลเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนว่าคน กทม. “ถูกใจพอใจ” นโยบายชัชชาติโดยตรง
หากแต่สะท้อนว่า “คนเสื้อแดง” ยังเหนียวแน่นใน
“ระบอบทักษิณ” และออกมาเลือกตั้งกัน จะเห็นว่าคะแนน
“ทุกเขต” ชัชชาตินำ�
ถ้าคน กทม.กว่า ๔ ล้านคนที่มีสิทธิ์ ออกมาใช้สิทธิ์กัน
เกิน ๗๐% ถึงชัชชาติชนะ แต่คะแนนจะไม่ทิ้งห่างที่ ๒ ที่ ๓
ที่ ๔ เป็นแสนๆ คะแนนอย่างนี้
และนี่ เป็นสัญญาณถึงการเลือกตั้่ง ส.ส.ที่จะมาต้น
ปี ๖๖ หรือไม่?
ผมว่ามีผล ตราบใดที่พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็น
พรรคแกนนำ�รัฐบาลขณะนี้ ไม่มีความชัดเจนที่ลงตัวใน

อำ�นาจนำ�
ว่ า ระหว่ า ง “พลเอกประวิ ต ร” กั บ “พลเอก
ประยุทธ์”
ใครกันแน่....?
ที่จะถือธงนำ�ในความเป็น “พรรคพลังประชารัฐ”
ในศึกสนามเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึง
ในขณะที่ขั้วตรงข้ามคือ “เพื่อไทย” ชัดเจนแล้ว
ทักษิณส่งลูกสาว “อุ๊งอิ๊ง” มาเป็นตัวนำ�ในศึกเลือกตั้ง
หวังเป็นนายกฯ คนที่ ๓ ของตระกูลชินวัตร
ชีวิตที่ต้องดิ้นรนในการอยู่กิน คือชีวิตคนระดับ
กลาง-ล่าง นั่นจึงทำ�ให้เขาสนใจการเมืองในด้านว่า ใคร
มาเป็นรัฐบาลแล้วจะเอาเงินมาแบ่งปัน
ส่ ว นเรื่ อ งอื่ น ๆ อั น เป็ น การวางรากฐานอนาคต
สังคมชาติบ้านเมือง เป็นเรื่องคนระดับกลาง-ล่างถือว่า
“ห่างชีวิตประจำ�วัน” เขา
ดังนั้น เขาจึงมุ่งหวังการเมืองที่จะบันดาลเฉพาะ
หน้ า และคนส่ ว นนี้ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ ที่
พยายามดิ้่นรนจากปัญหาปากท้องเฉพาะหน้า โดยไม่
สนว่า ต้นปัญหามันมาจากไหน
เมื่อมีเลือกตั้ง นั่นเท่ากับ “แสงสว่างปลายอุโมงค์”
ที่คนระดับกลาง-ล่างกว่า ๔๐% ของประชากร จะพุ่ง
ออกไปสู่
ดังนั้น จึงไม่แปลก.......
ถ้าคนออกไปเลือกตั้งน้อย ในส่วนน้อยที่ออกมาใช้
สิทธิ์ คือคนส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง
ส่วนคนระดับกลางกระเดียดบนขึ้นไป ซึ่งมีประ
มาณ ๒๐% ชีวติ สุขสบายแล้ว การเมืองน่ะ..สนใจ แต่
การออกไปใช้สทิ ธิ.์ .ไม่วา่ ง มีธรุ ะ หรือ ช่างมัน ฉันไม่เกีย่ ว!
ฉะนั้น ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.จะสร้าง
ความฮึกเหิม คึกคักให้พรรคเพื่อไทย มีความมั่นใจจะ
แลนด์สไลด์ ในการเลือกตั้งใหญ่มาก
ระบอบทั ก ษิ ณ จะได้ ก ลั บ เข้ า มาควบคุ ม อำ � นาจ
ประเทศอีกครั้งแน่ เขามีสิทธิ์มั่นใจ!
ศึก กทม.ฝ่ายรัฐบาลก็แพ้
ฟุตบอลซีเกมส์ ไทยก็แพ้เวียดนาม ยังดีที่วอลเลย์
บอลหญิงกู้หน้าไว้ ได้บ้าง ก็ไม่เป็นไร ดีซะอีก ถ้าชนะอยู่
ฝ่ายเดียวร่ำ�ไป
เคยเป็นมั้ย.........
โรค “เบื่อหน่ายชัยชนะ” น่ะ!
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ก็นั่นแหละ...อย่างน้อยอาจนำ�มาใช้เป็น บทเรียน เป็น
ข้อคิด สะกิดใจเพื่อที่จะนำ�ไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม
ของสังคมไทยได้มั่งไม่มาก-ก็น้อย โดยเฉพาะความสำ�คัญ
ของสิ่งที่เรียกว่า เอกภาพ หรือความเป็นอันหนึ่ง-อัน
เดียวกัน หรือจะเรียกว่า ความรู้-รัก-สามัคคี ก็ย่อมได้ ที่
นับวันจะยิ่งทวีความสำ�คัญสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ โลกที่
กำ�ลังเต็มไปด้วยความปั่นป่วน วุ่นวาย การแบ่งข้าง แบ่ง
ฝ่าย แยกข้าง แยกฝ่าย จนแทบหา พื้นที่เป็นกลาง แทบ
ไม่เจอ...

ภายใต้สภาพเช่นนี้นี่เอง...การหาทางดำ�รง รักษา
สิ่งที่เคยเป็น เอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ แห่งความเป็น
ตัวของตัวเองเอาไว้ ให้จงได้ จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญเอามากๆ
ชนิดที่อาจถือเป็นทางออก ทางไป หรือเป็น ความอยู่รอด
ของสังคมนั้นๆ เอาเลยก็ว่าได้ โดยอะไรก็ตามที่พอช่วยให้
เกิดความเป็น เอกภาพ ความเป็นอันหนึ่ง-อันเดียวกันขึ้น
มาได้บ้าง แม้แต่เล็กๆ น้อยๆ ก็มีแต่ต้องช่วยกันประคับ
ประคอง พิทักษ์ ปกป้อง เพื่อให้ความสงบ ร่มเย็น เท่า
ที่เคยมีมา ยังพอสามารถสืบต่อหรือพอที่จะดำ�เนินต่อไป
ได้ ไม่งั้น...ก็มี โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะย่อยแยก แตก
กระจาย ออกไปเป็นชิ้นๆ ไม่ต่างไปจากหลายต่อหลาย
ประเทศ หลายต่อหลายสังคม ที่ปรากฏให้เห็นเป็น บท
เรียน มาแล้วโดยชัดเจน...

ปิดท้ายวันนี้...จาก Rudyard Kipling (อีกครั้ง)...
“Nations have passed away and left no traces,
And history gives the naked cause of it---One
single simple reason in all cases; They fell
because their peoples were not fit. – หลายชาติ
สูญสิ้นไปอย่างไร้ร่องรอย และประวัติศาสตร์ ได้แสดง
ถึงเหตุอันแจ้งชัด ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงประการเดียว
สำ�หรับทุกๆ กรณี นั่นคือ...ชาติเหล่านั้นสูญสลายเพราะ
ประชาชนไม่เข้มแข็ง...”
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ซวย หรือพวกที่ออกจะ ซาดิสม์ ขึ้นมาซักหน่อย ความย่อย
แยก แตกกระจาย แตกฉาน ซ่านเซ็น ในลักษณะที่ว่านี้ ก็
คือการสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็น เอกภาพ ของแทบทุก
ฝ่ายนั่นแหละ ที่อาจปราศจากหลักคิด หลักยึดที่มั่นคง แน่ว
แน่ เลยต้องหันไป ทางใคร-ทางมัน หรือ ตัวใคร-ตัวมัน กัน
ไปตามสภาพ...

ดังนั้น...ก็แน่นอนนั่นแหละว่า ภายใต้ลักษณะอาการ
แบบ ตัวใคร-ตัวมัน หรือ ทางใคร-ก็ทางมัน เช่นนี้ ถ้าลอง
ต้องเจอกับแรงกด แรงดัน แรงกระแทก แบบชนิดหนักหนาสาหัส หนักหน่วง-รุนแรง ขึ้นมาเมื่อไหร่ โอกาสที่จะต้องเละ
เป็นขี้ เละเป็นโจ๊ก เปื่อยยุ่ย ย่อยสลาย จนอาจแทบไม่เหลือ
รูปร่าง รูปทรง ที่แน่นอนเอาเลยก็ย่อมได้ อะไรก็ตามที่เคย
เป็น เอกลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ อาจต้องสูญสลาย ไปจาก
ที่เคยมี เคยเป็น อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ หรือ
โอกาสที่จะเกิดลักษณะอาการแบบ กรุงแตก ขึ้นมาในสังคม
นั้นๆ ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลย...

แต่ก็น่ันแหละ...ถ้ามองในแง่ โลกแห่งความเป็นจริง
เฉพาะแค่การ เลือกตัง้ กทม. มันคงไม่ถงึ กับ สะท้อน อะไร
ต่อมิอะไรได้ครอบคลุม กว้างขวาง ไปถึงขัน้ นัน้ เพราะยังไงๆ...
กรุงเทพฯ ก็ยอ่ มไม่ใช่ ประเทศไทย อยูแ่ ล้วแน่ๆ แม้จะเคย
เป็นแหล่ง ศูนย์รวมอำ�นาจ มาตัง้ แต่เก่าก่อน อีกทัง้ ภายใต้การ
เร่งรัด พัฒนา ทีม่ งุ่ ไปสูค่ วามเจริญและทันสมัย แต่ไม่คดิ จะ
ก้าวหน้าหรือไม่ได้คดิ จะยกระดับในทางด้านจิตใจ จิตวิญญาณ
เอาเลยแม้แต่นอ้ ย ความเป็น กรุงเทพฯ แท้ๆ มันเลยจางหาย
สูญสลายหายไปมานานแล้ว ลักษณะอาการแบบ ร้อยพ่อ-พัน
แม่ มันจึงปรากฏให้เห็นชัดเจนยิง่ เข้าไปทุกที...

การย่อยแยก แตกกระจาย ในด้านอารมณ์-ความรู้สึก
และความนึกคิดของผู้คนชาวกรุงเทพมหานคร มันจึงถือเป็น
เรื่องปกติ-ธรรมดา มานานแล้ว ชัยชนะและความพ่ายแพ้
ของผู้หนึ่ง-ผู้ ใดในสนามเลือกตั้งแห่งนี้ มันจึงไม่อาจนำ�ไป
ใช้เป็นภาพสะท้อนของ ความเป็นสังคมไทย ได้ทั้งหมด แต่

1

10

จาก กทม.ถึงความเป็นชาติ เป็นสังคมไทย

ณะกำ�ลังปั่นต้นฉบับชิ้นนี้...ก็ยังไม่มี โอกาส
รับรู้ ได้เลยว่า ตกลงใครเป็นหมู่ เป็นจ่า เป็น
สารวัตรกันแน่!!! สำ�หรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม.ที่ต่างฝ่ายต่างไล่เบียด ไล่บี้ ไล่ชิงกันมา
โดยตลอด เห็นประธาน กกต.ท่านสรุปว่าน่าจะประมาณ
3 ทุ่ม (วันอาทิตย์ 22 พ.ค.) โน่นแหละ ถึงพอจะเห็นหน้า
เห็นตา เห็นว่าใครเป็นใคร ไผเป็นไผ ระหว่างบรรดาผู้
อาสาสมัครในแต่ละราย แต่จะให้ชักสะพานแหงนเถ่อรอ
ไปถึงขั้นนั้น แล้วค่อยลงมือปั่นต้นฉบับ มันอาจเป็นอะไร
ที่ออกจะอุตลุดชุลมุนชุลเกอยู่พอสมควรเหมือนกัน...

เพราะช่วงตั้งแต่ประมาณ 5 โมง...โดยสมาธิและหัว
จิต หัวใจ มันคงต้องหันไปทุ่มเทกับทีมวอลเลย์บอลหญิง
ที่ต้องลงแข่งชิงเหรียญทองซีเกมส์ อย่างมิอาจปฏิเสธ
และหลีกเลี่ยงได้ ต่อจากนั้นย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องไปนั่ง
ลุ้น นอนลุ้น ตีลังกาลุ้น ทีมฟุตบอลไทย ที่จะต้องเข่นเขี้ยว
เคี้ยวฟัน แลกมือ แลกตีน กับนักเตะ เหงียน หรือนักเตะ
เวียดนามทั้งหลาย ชนิดอาจมีสิทธิ์ หัวใจวาย ตายคาจอ
ทีวีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ โอกาสที่จะมีชีวิตรอดเพื่อกลับ
มาปั่นต้นฉบับให้กับ ไทยโพสต์ ของหมู่เฮาไปตามปกติ
อาจมีอยู่ประมาณ 50:50 เอาเลยก็ไม่แน่ ด้วยเหตุนี้...ถึง
ยังไม่มี โอกาสรู้ว่าใครเป็นใคร ไผเป็นไผ สำ�หรับการเลือก
ตั้งผู้ว่าฯ กทม.คราวนี้ แต่คงต้องขออนุญาตสรุป ภาพ
รวม เอาไว้ก่อนล่วงหน้า ไปตามเท่าที่เห็นและเป็นอยู่ นั่น
แหละทั่น...

คือถ้าว่ากันโดยรวมๆ แล้ว...ชนิดไม่ว่าใครจะผงาด
ขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯ ของบรรดาชาว กทม.ก็ตามที แต่สิ่งหนึ่ง
ที่พอจะสะท้อนให้เห็น และออกจะเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญ
น่าคิด น่าสะกิดใจ อยู่ ไม่น้อย ก็คือลักษณะอาการใน
แบบ ตัวใคร-ตัวมัน หรือ ทางใคร-ก็ทางมัน ของบรรดา
ผู้อาสาสมัครในแต่ละพรรค แต่ละราย หรือแต่ละฝ่าย
แต่ละแนวคิด เอาเลยก็ว่าได้ ที่ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการ
หลอมรวม ความเป็นอันหนึ่ง-อันเดียวกันของแต่ละฝ่าย
แต่ออกไปทางแตกฉาน ซ่านเซ็น ย่อยแยก แตกกระจาย
ไปตามความคิด ความรู้สึก ของแต่ละปัจเจกบุคคล นั่น
แหละเป็นหลัก...

ซึ่งโดยลักษณะอาการเช่นนี้...ถ้าหากพูดแบบพวก
ที่พยายามมองโลกให้สวยๆ เข้าไว้ ก็อาจถือเป็นลักษณะ
อาการแบบ ดอกไม้บานร้อยดอก อะไรทำ�นองนั้น คือ
ต่างมีสิทธิ์ประชัน ขันแข่ง อวดโชว์ความสวย ความงาม
ขีดความสามารถของแต่ละคน แต่ละราย ได้อย่างเป็น
อิสระและเสรี แต่ถ้าหากมองแบบพวกที่หนักไปทางโลก
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ลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เตรียม
ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ทั้งไฟเขียวเปิดผับ
บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ในพื้นที่สีเขียวและ
สีฟ้า คนไทยเข้าประเทศไม่ต้องลงไทยแลนด์พาส
เริ่มมีผล 1 มิถุนายนนี้ พร้อมยังต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 2
เดือน จนกว่าจะประกาศโควิด-19 เป็นโรคประจำ�ถิ่น
แต่ถึงแม้จะผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น แต่ ศบค.และ
กระทรวงสาธารณสุข ก็ยังเน้นย้ำ�ประชาชนให้ยังคงเคร่งครัดใน
มาตรการส่วนบุคคลเช่นเดิม รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่สำ�คัญคือเข็มบูสเตอร์ ที่ภาครัฐเร่งรณรงค์ ให้ประชาชน
ฉีดอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หากป่วยแล้วไม่รุนแรง
และไม่เสียชีวิต
ซึ่งทั้ง ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำ �นวยการ
ศบค. หมอหนู - อนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้ากระทรวง
รวมถึ ง หมอตี๋ - สาธิ ต
ปิ ตุ เ ตชะ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุข ก็นำ�ทีม
ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น เชิ ญ ชวนประ
ชาชนทุกกลุ่มมาฉีดวัคซีนให้ ได้
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข็ม
บูสเตอร์ เข็ม 3 ที่สำ�คัญที่สุด
และงานนี้ หมอตี๋ ทุ่มสุด
ตัว พีอาร์เชิญชวนประชาชนมา
ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด้วยการโพสท่า
ยอดฮิตติดกระแสที่สุดในตอนนี้
ในท่า คังคุไบ กวักมือเรียกคนมา
สาธิต ปิตุเตชะ
ฉีดวัคซีน พร้อมแคปชัน “มาฉีด
วัคซีนเข็มบูสเตอร์ เข็ม 3 กันนะครับ” ทำ�เอาคอมเมนต์บนเฟซ
บุ๊กถล่มทลาย เข้ามาแซวหมอตี๋เป็นคนตลก และไม่ตกเทรนด์
พร้อมยังแซวด้วยว่าโพสท่าได้เหมือน เหลือแต่ ใส่เสื้อเอวลอย
คือแจ่มไปเลย
ก่อนที่เจ้าตัวจะเผยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำ� ที่กว่าจะโพส
ท่าคังคุไบได้นั้นไม่ใช่ง่ายๆ โดยมีทีมงานตัวน้อยสุดน่ารักอย่าง
ลูกสาวเป็นผู้จัดท่าโพสให้ เรียกว่าโพสแล้วโพสอีกร่วม 10 เทก
กว่าจะทำ�ได้ เจ้าตัวยังบอกอีกว่า “ทีมงานตัวน้อยให้ทำ�ท่าอะไร
ก็ยอม เพื่อทุกท่าน” พร้อมย้ำ�ถึงคนไทยอีกครั้งให้มาฉีดวัคซีน
บูสเตอร์เข็ม 3 กัน
นอกจากนี้ “หมอตี๋” ยังฝากทุกคนติดตามในโซเชียลช่อง
ทางใหม่ ในแอปพลิเคชัน TikTok ที่เจ้าตัวเพิ่งเปิดหมาดๆ ไว้
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารถึงประชาชน ให้ทุกคนได้รับ
ชมกันอีกด้วย
แหม...กระแสคังคุไบกำ�ลังมา ไหนๆ จะชวนประชาชน
ฉีดเข็ม 3 ทั้งที ก็ต้องอิงกระแสกันหน่อย ฮ่าๆๆ.		
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4 บทความ

เสริมสรางสุขภาวะทางใจดวยศิลปะบําบัด :
ประสบการณการวิจัยภาคสนาม ณ หอศิลปผูสูงอายุราชสีมา

W

ปยสาร

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด”
Line ID:@thaipost เริม่ ตนบันทึกวันนี้ ขอแสดงความ
ยินดีกบั “ผูว า ฯ กทม.” และ “นายกเมืองพัทยา” คน
ใหม ตลอดจนบรรดา ส.ก.ทัง้ หลาย ..แมวา คนที่ไดจะไมใชคนที่
เรารัก คนทีเ่ ปนจะไมใชคนทีเ่ ราเลือกก็ตาม แตเม�อผานเขามาตาม
ครรลองของระบอบประชาธิปไตยแลว ทุกคนก็ควรตองยอมรับ
และเคารพในกติกา ...• เลือกตัง้ พอเมืองกรุงเทพมหานครครัง้ นี้
หางหายมา 9 ป เราจึงเห็นนิมติ หมายของผูค นไปใชสทิ ธิกนั อยาง
คึกคัก โดยเฉพาะพวกทีเ่ รียกตัวเองวา first vote ดูเหมือนจะต�น
เตนกันเปนพิเศษ จึงไมแปลกใจทีค่ ะแนนของหมายเลข 1 วิโรจน
ลักขณาอดิศร มาแรงมากๆๆ และคงจะใชเปนเครดิตเทีย่ วไปคุย
โตโออวดไดอกี นานๆๆๆ แน�แท ...•
เสร็จจากศึกเลือกตัง้ ทองถิน่ คนบาด
เจ็บ คนพลาดทาเสียที ก็คงตองสรุป
ปญหาเพ�อเตรียมตัวสําหรับเลือกตัง้
ใหญ สวนจะลบรอยประวัตศิ าสตร
เดิมๆ ทีก่ ลาวกันวา.. การเมืองไทย!!
คนตางจังหวัดเลือกผูแทน แตคน
กรุงเทพฯ เลือกผูน าํ .. หรือเปลา?!?
นั้น ดูเหมือนตองวัดวากันที่การ
ประชุมรัฐสภา ที่กรรมาธิการราง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย วิโรจน ลักขณาอดิศร
การเลือกตั้ง ซึ่งมี สาธิต ปตุเตชะ
เปนประธาน จะสงรายงานตอ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
เพ�อพิจารณาวาระสองและวาระสาม ในชวงกลางเดือนมิถนุ ายน
นี้ ...• เพราะจากภาพสะทอนการเลือกตัง้ กทม.ชีอ้ นาคต “สูตร
คํานวณ” ปารตล้ี สิ ต หรือ ส.ส.บัญชีรายช�อวาจะถือหลักให ใช
จํานวน 100 คนหาร หรือพลิกเปน 500 หาร งานนี้ “บิก๊ ปอม”
พล.อ.ประวิตร วงษสวุ รรณ หัวหนาพรรคพลังประชารัฐทีก่ าํ ลัง
รอแรในความเปนพรรคการเมืองและความเปนเอกภาพ และกลับ
กลายเปนพรรคขาลงนัน้ จะยอมเปลีย่ นใจหรือเปลา..มีใหลนุ !! ...•
พรรคประชาธิปต ยภายใตการบริหารของ จุรนิ ทร ลักษณวิศษิ ฏ
คงตองสังคายนาระบบการบริหาร
เปนการมโหฬาร ถึงจะเพิง่ กูห นาตา
ยิม้ ออกจากเกาอีซ้ อ ม ส.ส.ทีร่ าชบุรี ได
ชัยทิพย กมลพันธทพิ ย หรือ ส.จ.เส็ง
ก็ตาม แตอยาลืมวา สถานการณ
ในเมืองหลวงหรือแมแตฐานดัง้ เดิม
ในภาคใตน้นั ...วันนี้เปลี่ยนไปแลว!!
หากยังรักสวยรักงามไปไหนมาไหน
เหมือนคุณชายเดินกรีดกรายกลัว
เหง�อออก โดยไมลงพืน้ ทีจ่ ดั การแบบ
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ ถึงลูกถึงคนละก็ รับรองวา ..เลือกตัง้
ใหญปห นา มีหนาวสัน่ พับ่ ๆ นะเออ ...• คนนีส้ มิ าแรง สุพนั ธุ มงคล
สุธี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยถึง 3 สมัย เม�อ
พรรคไทยสรางไทยของ คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ประกาศ
เปดตัวใหนง่ั เกาอี้ “หัวหนาทีมเศรษฐกิจ” ดูนโยบายฟน เศรษฐกิจ
ไทย ปรากฏวาแวดวงนักธุรกิจภาคเอกชนตางยกนิว้ กดไลคกนั
ยกใหญ ราวกับวา เห็นรองนายกฯ ดูแลทีมงานเศรษฐกิจอยูต รง
หนา ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไมรอู นาคตหมูห รือจา ...• แตเพ�อนฝูง แกงกวน
บนถนนธุรกิจเช�อมัน่ แบบเต็มรอย วาผานเขาสภาเม�อไหร สุพนั ธุ
มงคลสุธี ไมเปนสองรองใคร หลัง
จากที่ตัดสินใจไมรวมหอลงโรงกับ
พรรคสรางอนาคตไทยทีม่ ี 2 กุมาร
อุตตม สาวนายน และ สนธิรัตน
สนธิจริ วงศ เปนแกนนําสําคัญ ทัง้ นี้
และทัง้ นัน้ เพราะเสือหลายตัวอยูถ าํ้
เดียวกัน ถึงจะปรองดองกันแคไหน
แตความคิดความอานอาจจะแตก
ตางกันจนเหยียบหางกันไดเนาะ ...•
เอาเปนวาใครคิดดีทําดี อยากให
สุพันธุ มงคลสุธี
ประเทศชาติปรับเปลีย่ น พัฒนาไป
ในทางที่ดี ก็ขอใหเดินเขาไปสูถนน
การเมืองเถิดจะเกิดผล บรรดาน้าํ เน�าน้าํ คลําทัง้ หลายจะไดคอ ยๆ
ไหลออกไป... เพราะ 8 ปรฐั ประหาร คสช. 22 พ.ค.2557 จนถึง
วันนีเ้ ราพิสจู นทราบแลววา บานเมืองไมควรถอยหลังกลับไปสู
บรรยากาศเดิมๆ ทีห่ าทางออกไมเจอ จากผูน าํ รวยที่ใชความเกง
ความฉลาดกอบโกยแบบไมรจู กั คําวา “พอเพียง” ชะตากรรม
บานเมืองจึงวนลูปเหมือนอยูในอาง ในขณะทีช่ ะตาชีวติ ของคนขี้
โกงก็ไมมแี ผนดินจะอยู ...• บันทึกบรรทัดสงทาย..ราคาน้าํ มันยัง
คงวิง่ ขึน้ ตอไป นาทีนก้ี ารใชพลังงานอยางประหยัด เปนเร�องทีต่ อ ง
รวมดวยชวยกัน ลาสุด ครม.เห็นชอบใหกรมสรรพสามิตตออายุลด
ภาษีดเี ซลลิตรละ 5 บาท จาก 22 พ.ค.ไปอีก 2 เดือน ก็หวังวา
ชาวบานจะเขาใจใหถกู ไมคดิ เองเออเองวา ราคาหนาปม จะลดลง
ฮวบฮาบ 5 บาทตอลิตร เพราะแนวคิดการลดภาษีสรรพสามิตนัน้
ก็เพ�อลดภาระกองทุนน้าํ มันทีต่ ดิ ลบวันนี้ ไปกวา 72,000 ลานบาท
แลว ...• เอาเปนวา ตอนนีต้ อ งสองราคาน้าํ มันวันตอวันนะ แต
อยางนอยทีส่ ดุ รัฐบาลการันตีแลววา จะคุมดีเซลใหอยูในอัตราไม
เกิน 35 บาทตอลิตร..สาธุจา ...•

วันเตาโลก
(World Turtle Day)
องคกร American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอรเนีย
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนองคกรอนุรักษและชวยเหลือเตาบกและ
เตาทะเล ไดเล็งเห็นถึงการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับเตา
รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหทุกคนรวมกันอนุรักษเตา เน�องจากเตา
เปนสัตวที่มีปริมาณแนวโนมลดลงเร�อยๆ ทางองคกรจึงได
กําหนดใหวันที่ 23 พ.ค.ของทุกป เปน “วันเตาโลก”.

นั

บตัง้ แตการนําเสนอหัวขอการวิจยั เร�อง “แนวทางการดูแล
สตรีสงู อายุทอ่ี ยูค นเดียวในสังคมไทย” กับคณะกรรมการเม�อ
ปลายป 2563 ผูว จิ ยั ไมเคยคาดคิดวา การเขาพืน้ ทีภ่ าคสนาม
เพ�อเก็บรวบรวมขอมูลจะเปนเร�องยากลําบากแตอยางใด แต
เม�อสถานการณ โรคระบาด COVID-19 เกิดขึน้ กับประเทศไทย การ
ติดตอประสานงานกับหน�วยงานและชุมชนเพ�อเตรียมการเขาสูภ าค
สนามจึงเปนไปอยางยากยิง่ เน�องจากทุกพืน้ ทีต่ า งก็จาํ เปนตองปฏิบตั ิ
ตามกฎประกาศล็อกดาวนของภาครัฐอยางเครงครัด เม�อสถานการณ
เริม่ ผอนคลาย ผูว จิ ยั เลือกพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาซึง่ เปนจังหวัดทีม่ สี ถิติ
จํานวนผูส งู อายุมากทีส่ ดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนลําดับแรก โดย
ประสานงานนัดหมายลวงหนากับเจาหนาทีป่ ระจํา “หอศิลปผสู งู อายุ”
ซึง่ ตัง้ อยูในสถานดูแลผูส งู อายุ “บานผูส งู อายุราชสีมา คามิลเลียน
โคราช” จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเปาหมายเพ�อเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ลึกเร�องการพัฒนาสุขภาวะดานจิตใจดวยศิลปะบําบัด ในชวงสายของ
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผูว จิ ยั พรอมอาจารยทป่ี รึกษา ผศ.ดร.ฐิตพิ ร ศิริ
พันธ พันธเสน จึงไดเดินทางไปยัง “หอศิลปผสู งู อายุ” เพ�อสังเกตการณ
กิจกรรมการพัฒนาผูส งู อายุและขออนุญาตสัมภาษณพดู คุยกับผูส งู อายุ
ในศูนย ผูว จิ ยั และอาจารยทป่ี รึกษาไดรบั การตอนรับเปนอยางดีจากคุณ
ชิดชนก ชาญพรมราช (นักศิลปะบําบัด) คุณชิดชนกนําเราเขาสูห อศิลป
พรอมแนะนําใหรจู กั กับผูส งู อายุผทู ก่ี าํ ลังทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี
ตลอดจนการทําหัตถกรรมตางๆ
คุณชิดชนก ชาญพรมราช (กระตาย) นักศิลปะบําบัด
คุณกระตายมีภมู หิ ลังการศึกษาดานการออกแบบผลิตภัณฑ
ปจจุบนั ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนนักศิลปะบําบัดประจําหอศิลป ซึง่ เปนศูนยสง
เสริมสุขภาพโดยใชศลิ ปะเปนส�อกลางในการบําบัด คุณกระตายเลา
ประสบการณ ในชวงแรกของการทํางานทีน่ ว่ี า ผูส งู อายุสว นใหญคดิ วา
ตนอายุมากเกินกวาทีจ่ ะจับดินสอวาดรูปขีดเขียน วาดรูปไมเปน หรือ
ไมเกงนักในสมัยหนุม สาว จึงมักไมคอ ยใหความสนใจในกิจกรรมเทาใด
นัก ในชวงที่โรคโควิด-19 ระบาดหนัก ผูส งู อายุถกู จํากัดอยูแ ตในหองพัก
อาจเกิดความเบ�อหน�าย คุณกระตายจึงไดนาํ รูปวาดดราฟตลงกระดาษ
A4 พรอมกับดินสอสีตา งๆ สงใหตามหองพักเพ�อใหผสู งู อายุไดขดี เขียน
เลนๆ แกเหงา เม�อสถานการณ โรคระบาดดีขน้ึ ผูส งู อายุจาํ นวนหนึง่
ตัดสินใจออกมาทํากิจกรรมทีห่ อศิลปดว ยตนเอง คุณกระตายมีเทคนิค
การสอนโดยเริม่ จากใหวาดเสนจากจุดหนึง่ ไปอีกจุดหนึง่ จนเปนรูปวาด
และไกด ใหวาดรูปตามแบบตัวอยาง พัฒนาไปเร�อยๆ จนเริม่ ใชสี ระบาย
สีในภาพวาดได ผูส งู อายุบางทานอาจไมถนัดงานวาดเขียน จึงมีการสอน
งานหัตถกรรมงายๆ อาทิ การรอยลูกปดเปนสายสรอย กําไล หรือถัก
ไหมพรม ใหผสู งู อายุเลือกทําไดถามตามถนัด และสามารถเพิม่ รายได
โดยการนําสายสรอยลูกปดมาประยุกตเปนสายคลองหนากากอนามัย
ตามเทรนดแฟชัน่ ใหมของสถานการณ โรคระบาดในปจจุบนั ผูว จิ ยั
สังเกตวาคุณกระตายสรางบรรยากาศในการทํางานศิลปะทีส่ อดคลอง
กับยุคสมัยของจิตรกรและผูส รางสรรคงานหัตถกรรมอาวุโส อาทิ การ
เปดเพลงของสุนทราภรณ ใหไดฟง หรือรองเพลงคลอตามระหวางสราง
ชิน้ งาน อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมเลนโยคะ ใหผสู งู อายุไดเคล�อนไหวกลามเนือ้
ปรับสมดุลในรางกาย

ลักษณาวดี คชฤทธิ์

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาผูนําทางสังคมธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หน�วยงานภาคเอกชน ซึง่ นอกจากจะดูแลดานสุขภาพกายของผูส งู อายุ
ในบัน้ ปลายชีวติ แลว ยังใหความสําคัญเกีย่ วกับการดูแลดานจิตใจและ
ดานทีเ่ กีย่ วกับอารมณ ความรูส กึ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี อีก
ทัง้ การสนับสนุนใหผสู งู วัยไดทาํ กิจกรรมรวมกันเพ�อการไดมปี ฏิสมั พันธ
และการส�อสาร ทัง้ นี้ ภายในหอศิลปยงั มีสว นจัดแสดงผลงานศิลปะของ
ผูส งู อายุ (Art Gallery) เพ�อเผยแพรความสามารถและจําหน�ายผลงาน
ของผูส งู อายุ รายไดสว นหนึง่ นําไปสมทบทุนชวยเหลือผูส งู อายุในชุมชน
ละแวกนัน้ อีกดวย เปนการสรางความภาคภูมใิ จเสริมพลังทางใจใหแก
ผูส งู วัย อีกทัง้ ยังมีการทํา Work Shop รวมกับชุมชนหรือผูม จี ติ อาสา
เชน เด็กๆ อาสามาชวยกันระบายสีกระถางตนไมรว มกับผูส งู อายุ สราง
ความเอือ้ อาทรเพ�อการอยูร ว มกันของคนทุกวัย นอกจากนี้ในบริเวณพืน้
ทีร่ อบๆ หอศิลปยงั มี “สวนบําบัด” เพ�อใหผสู งู อายุไดสมั ผัสกับธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมทีส่ งบ ใหไดรบั ความเพลิดเพลินกับชีวติ ทีอ่ ยูในภาวะที่
ตองไดรบั การดูแลใสใจทางกายภาพเปนพิเศษ ผูว จิ ยั ถือวาเปนตนแบบ
ของสถานดูแลผูส งู อายุแบบองครวมอยางบูรณาการอีกแหงหนึง่ ของ
ประเทศไทย

ศิลปะรวมรักษา (Art Associated Therapy) เปนทีย่ อมรับกัน
เปนอยางดีวา การสงเสริมใหผสู งู อายุทาํ กิจกรรม เชน วาดภาพระบาย
สี จะชวยลดความเครียด ความกดดัน ทัง้ ชวยเสริมสรางสมาธิ กระตุน
ความคิดสรางสรรค สามารถเยียวยาปญหาดานจิตใจ ลดความเสีย่ ง
ตอโรคซึมเศรา ชวยชะลอการเกิดภาวะอัลไซเมอร ในผูส งู อายุ ศิลปะ
มีประโยชนหลายประการผานกลไกทางจิตวิทยาและสมองทีซ่ บั ซอน
และยังสามารถชวยเพิม่ คุณภาพชีวติ ใหแกผสู งู อายุอกี ดวย (ทีม่ า : กรม
กิจการผูส งู อายุ https://www.dop.go.th/) คุณกระตายยกตัวอยางให
เราฟงวา “คุณลุงเจิมพงศ” เคยมีปญ
 หาเร�องการนอนไมหลับ ตัง้ แตได
เขามารวมกิจกรรมวาดรูปทุกวันๆ ไดขดี เขียน ระบายสีเพลินๆ อยาก
ใชสอี ะไรก็ไดตามใจอยากทีจ่ ะทํา ไมมีใครมาชีผ้ ดิ ชีถ้ กู เกิดเปนความ
สบายใจ ทําใหปจ จุบนั คุณลุงมีการนอนหลับดีขน้ึ มาก อีกทัง้ “คุณยาย
สุพรรณ” กลามเนือ้ มือออนแรง หยิบจับอะไรไมดี จับดินสอก็มอื สัน่ จึง
ไมอยากทําอะไรเลย แตพอลองใหทาํ งานศิลปะผนวกดวยแรงสนับสนุน
และกําลังใจของคุณกระตาย จึงทําใหคณ
ุ ยายมัน่ ใจในการทํางานศิลปะ
มากขึน้ สรางความภูมใิ จในตัวเอง เน�องจากทางหอศิลปไดมกี ารนําภาพ
วาดของคุณยายนําไปเปนภาพพิมพลายเสือ้ เปนผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
สําหรับจําหน�าย
บานผูส งู อายุคามิลเลียนโคราช เปนสถานทีด่ แู ลผูส งู อายุของ

พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

เ

virute_sir@hotmail.com

หตุการณความตายผิดธรรมชาติของ นองแตงโม ซึง่ ถือเปน
กรณี มีผอู นทํ
� าใหตาย ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 048 (2) ตาม
ที่ไดแจงขอกลาวหาวา กระทําประมาท
แตจนกระทัง่ ปานนี้ ก็ยงั ไมมีใครไมวา ตํารวจผู ใหญ หรือ
อัยการคนใด ชีแ้ จงวาผูต อ งหาทัง้ หา “ไดรว มกันกระทํา” หรือ “ตาง
กระทํา” โดยปราศจากความระมัดระวังตามวิสยั และพฤติการณท่ี
ควรกระทําของแตละคน” อยางไร?
และ “การกระทํานัน้ เปนเหตุให” นองตกจากเรือจมน้าํ ถึงแก
ความตาย ตามที่ไดแจงขอหา และเปนความผิดประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 290
ซึง่ ถาไมมขี อ เท็จจริงและพยานหลักฐานชี้ใหเห็นการกระทํา
ทีช่ ดั เจนเชนนัน้ ของผูต อ งหาแตละคน แตอยั การ สัง่ ฟองมัว่ ๆ ไป
ตามทีต่ าํ รวจสรุปผลการสอบสวน “เสนอ
ใหสง่ั ฟอง” หรือเปนเพราะไมตอ งการใหผู
บัญชาการตํารวจภาค “ทําความเห็นแยง
เสนอใหอยั การสูงสุดสัง่ ฟองอยางวิปริต”!
และสุดทายไมสามารถแสดงพยาน
หลักฐานพิสจู นความผิดให “ศาลรับฟงจน
สิน้ สงสัย” ได
ทุกศาลก็ตอ งพิพากษาไปตาม ป.วิ
อาญา มาตรา 227 คือ ยกฟอง!
จะสงผลทําให นองแตงโม กลาย
เปน แพะ ทันที!
คือเปนฝายประมาทเอง ที่ไปนัง่
ปสสาวะทายเรือ และทําใหพลัดตกน้าํ ไป
ถึงแกความตาย
ถือเปนความตายที่ ไมไดเกิดจาก
การกระทําของใครทั้งสิ้น เรียกวาเปน
อุบัติเหตุ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 048
(4)
สวนความจริงเปนเชนนั้นหรือ
ไม? จะไมมี ใครสามารถพิสูจนหรือแมแต
“นํามาพูด” เพ�อใหเกิดความยุติธรรมกับ
นองไดอีกตอไป!
แมกระทั่งในขอเท็จจริงอาจมีใคร
ลวนลาม ซึ่งถือเปน การกระทําอนาจาร
โดยใชกําลังประทุษราย ตอนอง ทําให
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7
บทเรียนสําคัญที่ไดจากการลงพืน้ ทีภ่ าคสนามในครัง้ นี้ คือความ
ตระหนักวาการฝกฝนทักษะ ในการเก็บขอมูล ทีฟ่ ง ดูอาจเปนเร�องพืน้
ฐาน ไมวา จะเปนทักษะในการสรางความสัมพันธทต่ี อ งใชศลิ ปการพูด
คุยหรือสนทนาอยางรูจ งั หวะ การสังเกตการณอยางละเอียดรอบคอบ
ตามดวยการจดบันทึก หรือการฟงที่ไมใชเพียงการใชหฟู ง เทานัน้ แต
ตอง “ฟงดวยใจ” เพ�อใหไดทราบวาผูใหขอ มูล รูส กึ อะไร อยางไร กับ
เร�องทีก่ าํ ลังเลา เพราะการฟงอยางผิวเผินแคเพียงเพ�อใหไดขอ มูล อาจ
สงผลตอการวิเคราะหขอ มูลและขอคนพบที่ไมสะทอนความจริงไดลมุ
ลึกพอ นอกจากนัน้ ผูว จิ ยั ไดฝก ตัง้ คําถาม หรือการเลีย่ งการใชคาํ บาง
คํา ทีอ่ าจกระทบกระเทือนจิตใจของกลุม ตัวอยาง เชน ผูส งู อายุทถ่ี กู ทอด
ทิง้ มักจะรูส กึ สะเทือนใจเม�อพูดถึงลูกหลาน นับวาเปนเร�องทีย่ ากและ
ทาทายนักวิจยั ฝกหัดอยางขาพเจาเปนอยางมาก
… ‘ศิลปะบําบัด’ นอกจากจะชวยรักษาอาการของโรคบาง
ประเภทไดแลว ยังชวยสรางคุณคาของการมีชวี ติ อยู ใหมคี วามหมาย
มากยิง่ ขึน้ ...
‘ชีวติ สัน้ ...ศิลปะยืนยาว’.

‘วิธีประวิงและสกัดการดําเนินคดีอาญาและวินัยตํารวจ’
ปฏิรปู ตำรวจ
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ตั้ง‘กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง’คือ

เสี ย งประชาชน

1

ตองปดปองหรือหลีกหนีในลักษณะหนึ่งลักษณะใดและพลัดตกจากเรือ
ไปถึงแกความตาย ซึ่งเปนความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 289
และ 280 (2) มี โทษถึง ประหารชีวิต!
ก็จะทําใหผกู ระทําผิด “ขอหาฉกรรจ” นัน้ “ลอยนวล” ไปทันที
ไมมีใครสามารถดําเนินคดีหรือดําเนินการอะไรในทางกฎหมาย ไมวา
จะเปนอาญาหรือแพงไดอกี ตอไป!
ฉะนั้น ในการพิจารณาสั่งฟองของอัยการพื้นที่ จึงเปนเร�องที่ มี
ความสําคัญตอทุกคดีที่เกิดขึ้น อยางยิ่ง
และตอคดีนี้ จึงถึงเวลาที่ “อัยการไทยตองยกระดับการสั่ง
ฟอง” โดยตองใหถึงขั้นมั่นใจวาจะสามารถแสดงพยานหลักฐานให
ศาลเช�อโดยปราศขอสงสัยและพิพากษาลงโทษได “สอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติของอัยการในประเทศที่เจริญทั่วโลก” เทานั้น
ซึ่งเปนเร�องที่ประชาชนตอง ติดตามการทํางานของอัยการ
จังหวัดนนทบุรี ในคดีนี้ รวมทั้งอีกหลายๆ คดีของ อัยการทั่วประเทศ
กันตอไป!
สวนประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือ กรณีที่ ผบ.ตร.ไดมีคําสั่ง
ตั้งกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตามที่มีผูทําหนังสือกลาวหาวา
ตํารวจผูรับผิดชอบการสอบสวนรวมสี่คนกระทําความผิดทางอาญา
ขอหา เปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ
ในหลายการกระทํา
หนังสือดังกลาว
ถือเปน “คํากลาวโทษ”
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา
2 (8) ที่ “ผูรับผิดชอบ”
จะตองเรงดําเนินการ
สอบสวนดําเนินคดีอาญา
โดยมิชักชาตามมาตรา
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และใช “อํานาจตามมาตรา 030, 030/0, 032, 033 รวม
ทั้งที่เกี่ยวของตามลักษณะ 2 วาดวย “การสอบสวน” รวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเพ�อใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณ
ตางๆ และพิสูจน ใหเห็นความผิดที่กลาวหา
ไมมีผูบังคับบัญชาไมวาคนใดและระดับใดมีอํานาจ “ประวิง
การสอบสวน” ดวยการอาง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติมาตรา 84 ตั้ง
“กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง” วาที่มีผูแจงความกลาวหาหรือ
กลาวโทษนั้นเปนความจริงและมีพยานหลักฐานอะไรในการจะ
ดําเนินคดีอาญาตอไปหรือไมแตอยางใด?
เน�องจากไมใชเปนการกลาวหาหรือตรวจพบวาตํารวจคน
ใด กระทําความผิดทางวินยั ทีจ่ ะทําใหผบู งั คับบัญชามีอาํ นาจตัง้
กรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จ
จริง พ.ศ.2547 ขอ 2 และขอ 4
ไมใชการตัง้ กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เชนทีก่ ระทํากัน
ในทุกวันนี้โดยไมมอี ยูในกฎขอใด!
การตัง้ “กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง” กรณีทม่ี ผี รู อ งทุกข
หรือกลาวโทษวากระทําความผิดทางอาญา นอกจากจะเปนการ
ประวิงเวลา ไมเรงดําเนินการสอบสวนโดยมิชกั ชาตามที่ ป.วิ อาญา
บัญญัตไิ ว เพ�อปองกันมิใหพยานหลักฐานเสียหายหรือสูญหายไป
ตามธรรมชาติและเวลา แลว
ในความเปนจริง สวนใหญยงั กลายเปน ชองทางทําลาย
พยานหลักฐาน กันอีกดวย!
โดย ประธานกรรมการ มัก เปดโอกาส หรือแมกระทัง่ ชีช้ อ ง
ใหผถู กู รองไป เคลียร กับผูเ สียหายและพยาน แลว คอยนําพามา
ใหการ วาทีร่ อ งไว เปนเร�องเขาใจผิด สรุปเสนอใหผสู ง่ั ตัง้ กรรมการ
ยุตเิ ร�อง แทบทัง้ สิน้ !
เรียกวา รอยเร�อง จะตรวจ
ขอเท็จจริงพบความผิดสัก หนึง่
เร�อง หรือไม? โดยเฉพาะในกรณี
ทีม่ กี ารกลาวหา “ตํารวจผู ใหญ”
ก็ยงั ไมมีใครแน�ใจ!
ใครไมเช�อ? ก็ลองไปตรวจ
สอบการตัง้ “กรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง” ของตํารวจทุกหน�วย
ทุกระดับดูได!
เอาแคเร�องงายๆ เชนกรณี
ทีฝ่ า ยปกครองเขาจับกุมแหลง
อบายมุข บอนการพนัน หรือ
สถานบริการผิดกฎหมายในพืน้ ที่
ผลการตรวจสอบแทบไม
เคยพบวามี “ตํารวจผู ใหญชน้ั
นายพลคนใด” กระทําความผิด
อาญาหรือวินยั ถูกลงโทษตาม
กฎหมายหรือ “ไลออกปลดออก”
แมแตคนเดียว!.
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บทความ 5

ว

านนี้ (๒๒ พฤษภาคม) ครบรอบ ๘ ปีรัฐประหาร
และยังเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหา
นคร ในรอบ ๙ ปี
นักการเมืองน้อยใหญ่พากันเคลื่อนไหวคึกคัก
แต่ก็น่าสังเกต เลือกที่จะเป็นข่าวตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม เพื่อ
ปลุกกระแสต่อเนื่องถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ก็เป็นธรรมดาครับการเมืองโค้งสุดท้าย กระแสคือสิง่ สำ�คัญ
สุด
หลายครั้งถึงกับพลิก หักปากกาเซียนได้เลยทีเดียว
“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” โพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่วันเสาร์
“...พรุง่ นีจ้ ะเป็นวันที่ รัฐบาลดิฉนั ถูกยึดอำ�นาจไป ๘ ปีแล้ว
สำ�หรับบางคนดูเหมือนจะนานแต่ความทรงจำ�ช่วงนั้นยังคงชัด
เจนทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นการออกมาประท้วงให้ยบุ สภาผ่านการ
ชัตดาวน์กรุงเทพมหานคร ปิดกัน้ การทำ�งานของหน่วยงานราชการ
แม้ดิฉันได้คืนอำ�นาจให้กับพี่น้องประชาชน แต่ก็มีการขัด
ขวางการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้กลไกประชาธิปไตยทำ�งาน เพื่อทำ�ให้
บ้านเมืองเกิดสุญญากาศทางการเมืองประเทศถึงทางตัน เป็นเหตุ
ให้นำ�ไปสู่การรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ดิฉันจำ�ได้ดีภาพที่หัวหน้าคณะรัฐประหารได้ออกโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจฯ เพื่อประกาศยึดอำ�นาจพร้อมกับบอกว่า รัฐ
บาลทำ�บ้านเมืองเสียหายจึงยึดอำ�นาจและจะคืนความสุขให้กับ
คนไทยโดยเร็ว
๘ ปีผ่านไปหากคณะรัฐประหารสามารถบริหารประเทศ
ให้มคี วามเจริญมัง่ คัง่ ภาพจำ�เมื่อ ๘ ปีกอ่ นคงจะเลือนลางลงหรือ
ไม่มใี ครนึกถึง แต่วนั นีภ้ าพนัน้ กลับชัดเจนเด่นมากขึน้ เพราะบุคคล
ทีย่ ดึ อำ�นาจไม่สามารถ ‘turn on’ ประเทศไทยได้ ตามทีส่ ญ
ั ญาไว้
ดิฉันหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งไหน
ฝ่ายประชาธิปไตยจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อได้อำ �นาจรัฐ
กลับมาบริหารประเทศโดยเร็ว เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยทั้ง
ประเทศค่ะ...”
สังเกตมาระยะหนึ่งแล้ว การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ มี
การพุ่งเป้าไปที่ประเด็นรัฐประหารอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็อธิบายได้ ไม่ยากครับ รัฐบาลประยุทธ์ บริหารประ
เทศมา ๘ ปี คนชอบก็มีคนเกลียดก็เยอะ การขุดปมรัฐประหาร
ขึ้นมาก็เพื่อตอกย้�ำ ความไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย

‘เขา’ มาแล้ว
เมื่อมีผสู้ มัครผูว้ า่ ฯ กทม. มาจากฝัง่ ทีส่ นับสนุนรัฐบาลประยุทธ์
ปมรัฐประหารจึงมีผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงอยู่พอประมาณ
โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่กลางๆ ที่ ไม่เอารัฐประหาร และไม่เอา
คนโกง ต้องคิดนานพอควรว่าควรจะลงคะแนนให้ ใคร
รัฐประหาร กับ คอร์รัปชัน อะไรเลวร้ายน้อยกว่ากัน
แต่สำ�หรับแฟนคลับของแต่ละฝั่งแล้ว ไม่ค่อยมีผลต่อการตัด
สินใจนัก เพราะความทรงจำ�ทางการเมืองทีซ่ มึ ซับมานับสิบปีเหมือน
เส้นคู่ขนาน ทำ�ให้เปลี่ยนขั้วยาก
ก็ไม่ทราบว่า “ยิง่ ลักษณ์” โพสต์ขอ้ ความแบบนีส้ ามารถหลอก
ใครให้เปลี่ยนใจได้บ้างหรือเปล่า
ก่อนรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดวิกฤตการเมือง
จากน้ำ�มือรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ความทรงจำ�ที่ชัดเจน ในช่วงเวลานั้นคือ รัฐบาลยิ่งลักษณ์
พยายามเข็นกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่ง สอดไส้เพื่อให้ “ทักษิณ
ชินวัตร” พ้นจากความผิดคดีคอร์รัปชัน
กลับบ้านแบบเท่ๆ
จำ�กันได้มั้ยครับ ร่างกฎหมายฉบับนี้ชื่อว่า ร่างพระราช
บัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำ�ความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
มาตรา ๓ คือต้นเหตุให้มวลมหาประชาชนออกมาขับไล่รัฐ
บาลยิ่งลักษณ์

...ให้บรรดาการกระทำ�ใดๆ ทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประ
ชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออก
ทางการเมือง หรือบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง แต่
กระทำ�การนั้นมีมูลเหตุที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการใดเพื่อ
เรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐ การป้องกันตน การต่อสู้ขัดขืนการ
ดำ�เนินการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือการชุมนุม การประท้วง หรือการ
แสดงออกด้วยวิธีการใดๆ อันอาจเป็นการกระทำ�ต่อชีวิต ร่างกาย
อนามัย ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลอื่น ซึ่งเป็น
เหตุการณ์สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออก
ทางการเมือง ตั้งแต่หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำ�ผิดโดยคณะ
บุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำ�เนินการใน
เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๘
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระทำ�การนั้น
พ้นจากการเป็นผู้กระทำ�ไม่ว่าผู้กระทำ�จะได้กระทำ�ในฐานะตัวการ
ผู้สนับสนุน ผู้ ใช้ ให้กระทำ� หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำ�นั้นผิดต่อ
กฎหมายก็ให้ผู้กระทำ�พ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง...”
การที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชนะเลือกตั้งได้อำ�นาจรัฐมา แทนที่จะ
บริหารประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชน กลับพยายามช่วยนักโทษ
หนีคุกให้พ้นผิด มันยังอยู่ในความทรงจำ�ของผู้คนจำ�นวนมาก
แต่กลับไม่อยู่ในความทรงจำ�ของ “ยิ่งลักษณ์” เลย
ไม่แม้กระทั่งที่จะจดจำ�กรณีทุจริตจำ�นำ�ข้าว
แต่ประเทศไทยโชคร้ายพอสมควร รัฐบาลจากการทำ�รัฐประ
หารก็มีจุดอ่อนให้ โจมตีเช่นกัน
ในแง่หลักการประชาธิปไตยสามารถขุดมาโจมตี ได้ตลอด
เวลา
ในทางปฏิ บั ติ รั ฐ บาลประยุ ท ธ์ ไ ม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาใหญ่ ๆ
อาทิ ปฏิรปู การเมือง ปฏิรปู ตำ�รวจ ได้ และในข้อเท็จจริงทางการเมือง
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนับแต่อดีตก็ไม่มีรัฐบาลไหนแก้ ไขได้
แต่ ก็ เ ป็ น ประเด็ น ให้ ห ยิ บ ฉวยมาโจมตี รั ฐ บาลประยุ ท ธ์ ไ ด้
เพราะเป็นผู้ถืออำ�นาจอยู่ในปัจจุบัน
การปลุกประเด็นรัฐประหารก็เพื่อ กดให้ “อัศวิน ขวัญเมือง”
“สกลธี ภัททิยกุล” “สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” เข้ามุม
บวกกับธรรมชาติของรัฐบาลยิ่งอยู่นานยิ่งมีปัญหา

อีกทัง้ ปัญหาเศรษฐกิจทีเ่ ป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของ
โควิด-๑๙ ศรัทธาในรัฐบาลและเครือข่ายจึงลดลงไปโดยอัตโนมัติ
กลับกันการสร้างภาพให้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” อิสระจาก
พรรคเพื่อไทย ก็เพื่อสลัดภาพโกงของระบอบทักษิณ ได้ผลมากโข
เมื่อบวกกับฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทย ความนิยมใน
ตัว “ชัชชาติ” จึงมีมากกว่าผู้สมัครรายอื่น
ผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จึงแทบไม่ต้องลุ้น เพราะ “ชัชชาติ”
นำ�โด่งตั้งแต่เริ่มนับคะแนน
แลนด์สไลด์!
ระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากต้องการ “ชัชชาติ” ก็
ต้องว่าไปตามนั้นครับ
หลังจากนี้ สิ่งที่ต้องเฝ้าดูคือ นโยบายที่ “ชัชชาติ” ประ
กาศจนตัวเองจำ�ได้หมดหรือไม่ก็ไม่ทราบ เพราะมีมากถึง ๒๑๔
นโยบาย
๔ ปีในตำ�แหน่งผู้ว่าฯ กทม. จะทำ�ให้ครบหรือไม่
ปลอดภัยดี ๓๔ นโยบาย
สร้างสรรค์ดี ๒๐ นโยบาย
สิ่งแวดล้อมดี ๓๔ นโยบาย
เศรษฐกิจดี ๓๐ นโยบาย
เดินทางดี ๔๒ นโยบาย
สุขภาพดี ๓๔ นโยบาย
โครงสร้างดี ๓๔ นโยบาย
เรียนดี ๒๘ นโยบาย
บริหารจัดการดี ๓๑ นโยบาย
เอาเป็นว่า “ชัชชาติ” มีเวลาฝึกงานไม่มากนัก จะบอกว่า
เป็นการรับน้องก็ได้เพราะกว่าฝนจะหมดก็สิ้นเดือนตุลาคม
ฉะนั้นระหว่างนี้น้ำ�คงจะท่วมกรุงอีกหลายรอบ ก็รอดูว่า
“ชัชชาติ” มีวิธีบรรเทาได้ดีกว่าผู้ว่าฯ กทม.คนก่อนๆ หรือไม่
สำ�หรับพรรคร่วมรัฐบาลพึงตระหนักว่า พรรคฝ่ายค้าน
อันดับ ๑ กับอันดับ ๒ รวมกันได้รับความนิยมจากคนกรุง ใน
สัดส่วนที่เรียกได้ว่าหายนะสำ�หรับพรรคร่วมรัฐบาล
มากพอทีจ่ ะประเมินได้วา่ เลือกตัง้ ส.ส.ทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจาก
นี้ พรรคการเมืองไหนจะได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาล
และใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี
เขากลับมาแล้วครับ.

เล็กไว้ ใหญ่ยิ่ง
เขียนกลอนก่อนผลเลือกตั้ง
ชอบจัง จักรยาน หาญกล้า
ใครพูดถึง พ่อแม่ ผู้แก่ชรา
ออกจาก คูหา บูชาพระคุณ

นักเศรษฐศาสตร์ มธ.
จ่อนั่ง ป.ป.ช.

ห

ผลเลือกตั้งดังใจหรือไม่เล่า
ชีวิตเรา จงสุขสงบ ใจอบอุ่น
เป็นอะไร เป็นให้ดี มีสมดุล
เมื่อหมกมุ่นเรื่องใดล้วนไม่ดี

อนุสรณ์สุนทราภรณ์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย
เมื่อนึกถึงเพลงสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของ
ผู้คนทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพลงสุนทราภรณ์ เพลงเหล่านี้จะ
ดังกระหึ่มมากในช่วงเปิดเทอมใหม่กลางปี เพราะนักศึกษาใหม่
ต้องฝึกปรือร้องเพลงสถาบันให้ดำ�รงไปไม่ขาดสาย
อันที่จริงเพลงแนวนี้นอกจากเป็นอนุสรณ์ของสถาบัน
แล้ว ยังเป็นอนุสรณ์สุนทราภรณ์ด้วย โอกาสนี้จึงเสนอประเด็น
อนุสรณ์สุนทราภรณ์ แนบมาพร้อมนี้
************************************
ลุมพินีสถานในสวนลุมพินีครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่จัด
งานสังสรรค์และลีลาศ เมื่อกว่า ๕๐ ปีก่อนเรียกงานฉลอง
ยามค่ำ�คืนว่า “งานบอล” องค์กรต่างๆ รวมถึงสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษานิยมจัดงานลีลาศ สังสรรค์ รวมถึงงานฉลอง
ปริญญา แม้แต่ประกวดสาวสวยที่เด่นๆ เช่น เมษาฮาวาย
ได้ส่งเทพี ให้เป็นดาราดวงเด่นในยุคเดียวกับที่วงสุนทราภรณ์
เฟื่องฟู
จนกระทั่งถึงยุคที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้ก�ำ หนดให้พน้ื ทีส่ ว่ นหนึง่ เป็นสโมสรพลเมือง
อาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพฯ ที่สำ�คัญด้านหน้าสโมสรพลเมืองอาวุ
โสแห่งเมืองกรุงเทพฯ (ในบริเวณลุมพินีสถาน) มีอนุสาวรีย์สุน
ทราภรณ์ตั้งเด่นเป็นสง่าตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ อนุสาวรีย์เป็นรูป
ปั้นครูเอื้อ สุนทรสนาน อยู่ในท่ายืนที่ดูเหมือนเตรียมพร้อมจะ
สีไวโอลินคูก่ าย น่าสังเกตว่าอนุสาวรียส์ ร้างก่อนโอกาสครบ ๑๐๐
ปีชาตกาลครูเอื้อใน พ.ศ.๒๕๕๓ และโอกาสนั้นครูเอื้อ สุนทร
สนาน ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลกด้วย
ผลงานเพลงสุนทราภรณ์เป็นที่ประทับใจของประชาชน
อย่างไม่เสื่อมคลาย แต่ครูเอื้อตระหนักถึงความพลัดพรากใน
กาลภายหน้า ฉะนั้นก่อนจากไปเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ครูเอื้อ
จึงสั่งลาผู้ที่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์ด้วยการประกาศปณิธาน
ผ่านบทเพลง
พระเจ้าทั้งห้า
คำ�ร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
สุนทราภรณ์ ขับร้องบันทึกเสียง
เอื้อ สุนทรสนาน บรรจุทำ�นอง
* ดวงใจดวงเดียวที่ฉันมีอยู่
ขออุทิศให้ผู้เอ็นดู “เอื้อ” รักบูชา
มีพระคุณ ท่วมฟ้าเป็น “พระเจ้าทั้งห้า”
ปั้นฉันมีค่าสุดคณารำ�พัน
หนึ่งนั้นหรือคือบิดา และมารดร
เลือดจากอุทรกลั่นป้อนลูกทุกวัน
สอง ชาติ ศาสนา มหาทรงธรรม์		
พระเจ้าอยู่หัวมิ่งขวัญราชันภูมิพล

สาม ความรู้จากครูอาจารย์			
ขับขานชำ�นาญเพราะท่านช่วยกันหว่านพืชผล
สี่ ลูกรักเมียขวัญ สำ�คัญกว่าตน		
ทุกข์สุขยอมทนเพื่อคนรักด้วยดวงใจ
พระที่ห้ามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สิน		
ซอสุดรัก “ไวโอลิน” เหนือศิลป์ใดใด
ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป
อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจ “สุนทราภรณ์”
มีข้อสังเกตว่าเมื่อถึงวาระสำ�คัญ เช่นวันคล้ายวันเกิดครู
เอื้อ วันก่อตั้งวงสุนทราภรณ์ เรามักได้ยินเพลงนี้เสมอ เพลง
พระเจ้าทัง้ ห้าเหมือนถอดวิญญาณครูเอือ้ ให้มาสิงสู่ หรืออีกนัย
หนึ่งดุจเสียงทิพย์ที่ก้องตลอดไปในหัวใจคนรักสุนทราภรณ์ ว่า
ไปแล้วนับว่าสอดคล้องตามเจตนาของบรมครูที่ ได้รับการเชิดชู
เกียรติให้เป็นบุคคลสำ�คัญของโลก.
วัชรทัศน์

อุบัติเหตุ พยานทั้ง ๕ คนก็ต้องสมรู้ร่วมคิดกันปกปิดความจริง
อีกไม่กี่เดือนเสี่ยปั๊ดก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว คดีชมพู่จะ
หมดอายุความในระหว่างที่เสี่ยปั๊ดดำ�รงตำ�แหน่ง ผบ.ตร. ดัง
นัน้ จึงต้องปิดคดีให้ได้ เพราะเป็นคดีทป่ี ระชาชนส่วนใหญ่ตอ้ ง
การทราบความจริง แต่ความจริงก็ไม่ปรากฏ เพราะเสี่ยปั๊ดไม่
สามารถทำ�ให้ประชาชนเชื่อมั่นการกระทำ�ของ สตช.ได้ หลัง
จากจับลุงพลและป้าแต๋นแล้ว ก็เป็นเรื่องของอัยการและศาลที่
จะสืบสวนสอบสวนจากกระดาษและลมปากพยาน
แต่กรณีแตงโมนัน้ แตกต่างออกไป ก็ตอ้ งติดตามดูกนั ต่อไป
ว่าตำ�รวจจะสามารถค้นหาความจริงให้ปรากฏได้หรือไม่ หรือ
จะปล่อยให้เป็นคดีแบบเดียวกับชมพู่.
โกเป็ด

ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่ ๒ คดีนี้คือวิกฤตศรัทธาใน
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติครับ ต่อให้เปลี่ยนอีก ๑๐๐ ผบ.ตร.
ก็คงแก้ปญ
ั หาไม่ได้หากไม่มกี ารปฏิรปู ตำ�รวจ เป็นเรื่องทีพ่ ดู กัน
มานาน และต่างรู้ดีว่าคือทางออกสำ�หรับการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงให้กระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ�มีประสิทธิภาพ ทำ�งานได้
อย่างแม่นยำ� เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ แต่กลับไม่มีการขยับ
จะปฏิรูปกัน ฉะนั้นอีกไม่นานจะมีคดีอื่นๆ ซ้ำ�รอย ๒ คดีนี้อีก
ครับ ที่จริงคดีน้องชมพู่กับแตงโมก็ซ้ำ�รอยคดีอื่นๆ ก่อนหน้า
นั้น เช่นคดีบอส กระทิงแดง และยังมีคดีก่อนหน้าอีกเป็นกระ
บุง แล้วจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือครับท่านผู้มีอำ�นาจ
ครูเอื้อ คือทุกอย่างของวงการเพลงไทย ผมเชื่อว่าเด็กๆ ทั้งหลาย.
รุ่นหลังจำ�นวนมากรู้จักครูเอื้อ ฟังเพลงครูเอื้อ ร้องเพลงครูเอื้อ
ครับ ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบกับท่าน นึกไม่ออก เพราะ
ความทุกข์
ครูเอื้อเป็นทุกอย่างจริงๆ.
* ความจริงอันประเสริฐ
เลิศล้ำ�ประจำ�กาย-จิต
จากชมพู่ถึงแตงโม
มีในทุกชีวิต
เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
มาประชิดชัดชัดยามชรา
คดีน้องชมพู่กว่าตำ�รวจจะส่งฟ้องผู้ต้องสงสัยได้ก็ต้องใช้
* หนึ่งในความจริงประเสริฐ
เวลาเกือบหมดอายุความ แต่ก็ไม่ได้ส่งฟ้องผู้ต้องสงสัยในข้อ
เลอเลิศขื่นขันธ์ทุกขา
หาฆาตกรรม โดยส่งฟ้องในคดีพรากผู้เยาว์ ไปจากพ่อแม่เป็น
ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา
เหตุให้ผู้เยาว์เสียชีวิต คดีน้องชมพู่มีแต่หลักฐานแวดล้อม ขาด
อริยสัจจาปรากฏชัดเจน
หลักฐานตามหลักนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ เพราะแม้แต่แพทย์ผชู้ นั สูตร
* ภูมิใจเถิดพบอริยสัจ
คนแรกยังให้ความเห็นว่าน้องชมพู่เดินขึ้นเขาไปจนทำ�ให้ขาด
ยิ่งชัดเมื่อทุกข์ผุดให้เหน
น้ำ�เป็นเหตุให้เสียชีวิต คดีน้องชมพู่มีความขัดแย้งในระหว่าง
ยิ่งชัดปล่อยวางทุกข์ลำ�เค็ญ
พยานบุคคลจำ�นวนมาก แล้วไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่า ป้า
ได้เยือกเย็นพบสุขนิโรโธ
แต๋นและลุงพลเป็นผู้พรากชมพู่ไปจากพี่สาวที่อยู่กับชมพู่เป็น
* ทุกข์มาเถิดถาโถม
คนสุดท้าย
โหมมาเถิดสุดอักโข
สำ�หรับกรณีแตงโมตกเรือเสียชีวิตมีพยาน ๕ คน สถาน
มาให้เรียนรู้ตั้งนโม
ที่ก็อยู่ในวงจำ�กัด แตกต่างกับคดีชมพู่ที่หายไปจากหมู่บ้านแล้ว
ภิญโญยิ่งเจริญมรรคภาวนาฯ
จึงไปพบศพบนเขาสูง ถ้าพยานทั้ง ๕ คดีแตงโมยืนยันว่าแตงโม 			
วรฤทธิ์ ฤทธาคนี
ตกเรือเอง แล้วผลการสอบสวนพบว่าแตงโมมิได้ตกเรือเพราะ
........................................

ลังเปิดสมัยประชุมรัฐสภา ตั้งแต่จันทร์ที่ 23
พ.ค.นี้ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็เริ่ม
นั ด ประชุ ม กั น ตั้ ง แต่ สั ป ดาห์ แ รกเลยเพื่ อ ไม่ ใ ห้
เสียเวลา เรียกว่าฟิตจริงๆ อย่างวุฒิสภา ปรากฏว่า
จันทร์นี้ 23 พ.ค. มีระเบียบวาระสำ�คัญๆ หลายเรื่องเข้า
สู่การพิจารณา และหนึ่งในนั้นคือ ตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติคนใหม่ ที่ ได้รับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการสรรหา ป.ป.ช.ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
สรรหา
ซึ่งก็คือ ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา
ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเข้ามาทำ�หน้าที่แทน
พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง
ที่พ้นจากตำ�แหน่งไปแล้ว
เนื่องจากมีอายุครบ 70
ปี และเมื่อคณะกรรมา
ธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณา
ตรวจสอบเสร็จแล้ว ก็จะ
ส่ ง รายงานให้ ที่ ป ระชุ ม
วุ ฒิ ส ภาประชุ ม โหวตลั บ
ว่าจะเห็นชอบให้ ดร.อารยะ
เข้าไปทำ�หน้าทีเ่ ป็น ป.ป.ช.
คนใหม่หรือไม่ ซึ่งดูแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ
น่าจะไม่มีปัญหา
ปรีชาเมตตา
ทั้งนี้ ดร.อารยะ จบ
การศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และต่อมาจบการศึกษาปริญญาเอก Regional Science,
University of Pennsylvania
พบว่า ว่าที่ ป.ป.ช.คนใหม่อยู่ในแวดวงการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์และทำ�งานหลายอย่าง ถือเป็นนักวิชา
การด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ซึ่งการที่ ได้นัก
วิชาการจากสายเศรษฐศาสตร์เข้าไป น่าจะทำ�ให้การทำ�
งานของ ป.ป.ช.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องการ
ตรวจสอบด้านต่างๆ เช่น งบประมาณภาครัฐ, โครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐที่ใช้เงินมหาศาล ที่จะทำ�ให้การทำ�งาน
ของ ป.ป.ช.มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่มีแต่นักกฎ
หมายอย่างเดียว
โดยพบว่าประวัติของ ดร.อิสระก็ไม่ธรรมดา เช่น
เคยได้รบั รางวัลนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.), กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำ�ปี 2561 และรางวัล
เชิดชูเกียรตินักวิจัยประจำ�ปี 2551, 2552, 2556, 2562
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น.
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6 เศรษฐกิจ

ธรรมาภิบาลในการทําหน้าที่ของนักการเมือง

รุ่งนภา สารพิน

กลยุทธ์เจาะกลุ่มแฟนด้อมในอาเซียน
ันผู้คนในภูมิภาคอาเซียนนี้มีการรวมตัวและกลาย
ปั จจุเป็นบสมาชิ
กกลุ่มแฟนด้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยหลาย

เหตุผล เช่น มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นในช่วงโควิด-19 มี
ช่องทางที่เอื้อต่อการแชร์ข้อมูลและเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาชื่น
ชอบมากขึ้น เนื่องมาจากความแพร่หลายของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และเว็บไซต์ที่รวบรวมคลิปวิดี โอฟรีให้ทุกคนเข้าถึง
ได้ รวมถึงมีวิธีในการแสดงออกถึงความชอบที่หลากหลาย
มากขึ้น ช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถสร้างคอนเทนต์ ในรูปแบบ
วิดี โอและภาพได้ด้วยตัวเอง โดยมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
คนเหล่านี้ ไม่เพียงมีความหลงใหลในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ
แต่ยังใช้เวลาแบ่งปันความสุขนี้กับเพื่อนๆ เกิดเป็นพลังด้าน
บวกที่หล่อเลี้ยงอาณาจักรแฟนด้อมให้เติบโต และคอยช่วย
เหลือดูแลซึ่งกันและกันอีกด้วย
นางสาววรรณรัตน์ วิศวสุขมงคล รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ฮิลล์ เอเชีย จำ�กัด กล่าวว่า
ฮิลล์ อาเซียน ได้ทำ�วิจัยอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 8
และในปีนี้ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของคนกลุ่มใหม่ๆ จึงเกิด
ความสนใจเจาะลึกพฤติกรรมแฟนด้อมในอาเซียนในปัจจุบัน
จากผลวิจัยครั้งนี้ ฮิลล์ อาเซียน ได้ ให้คำ�จำ�กัดความของ
“แฟนด้อม” หมายถึง ผู้คนที่มีความหลงใหลชื่นชอบในตัว
บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นศิลปินไอ
ดอล การ์ตูน กีฬา งานอดิเรกต่างๆ อีกทั้งยังหมายรวมถึง
อาณาจักรหรือวัฒนธรรมของกลุ่มคนคอเดียวกันที่มารวมตัว
กันด้วยความชอบใดความชอบหนึ่ง ที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า
“Oshi-katsu” ซึ่งเป็นคำ�ศัพท์ที่กำ�ลังเป็นเทรนด์อยู่ในแดน
ปลาดิบขณะนี้
สิง่ ทีเ่ หล่าสมาชิกแฟนด้อมในอาเซียนได้รบั จากการรวม
กลุม่ กัน ไม่ได้มแี ค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเป็นไปเพื่อ
คลายเครียดจากชีวติ ประจำ�วันเท่านัน้ แต่ยงั เป็น “การเติมเต็ม
คุณค่าในตนเอง” ด้วยการแสวงหาแง่มมุ ใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ ทำ�
ในสิง่ ที่ใจปรารถนา และตอกย้ำ�ถึงข้อดีของตนเอง นอกจากนี้
ยังพบอีกว่า แฟนด้อมมีความรูส้ กึ เชื่อมโยงผูกพันกัน เสมือน
เป็น “คนในครอบครัว” โดยทีส่ มาชิกในชุมชนจะคอย “ช่วย
เหลือซึง่ กันและกันอย่างบริสทุ ธิใ์ จ” โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
นอกจากนั้น ชุมชนแฟนด้อมยังเชื่อมั่นใน “พลังของ
แฟนคลับ” และรักที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
โลก ยิ่งไปว่านั้นสมาชิกแต่ละคนยังมีบทบาทของตัวเองใน
การส่งเสริมและพัฒนาแฟนด้อมที่ตนเองหลงรัก ทั้งนี้ชุมชน
ของเหล่าแฟนด้อมในชาติอาเซียนมีลักษณะเสมือน “สังคม
ในอุดมคติ” หรือ “ยูโทเปีย” ทีส่ มาชิกทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน ปราศจากการแบ่งชนชั้น เป็นเหมือนฐานที่มั่นของทุก
คน ในยุคปัจจุบันที่ชุมชนแฟนด้อมส่วนใหญ่อยู่ในโลกออน
ไลน์ การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างเปิดกว้างและเสรี
ปราศจากข้อจำ�กัดเรื่องอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือสถานะสังคม
อย่างแท้จริง
สำ�หรับจุดเด่นของชุมชนแฟนด้อมในอาเซียน
คือ
1.ความเท่าเทียม สำ�หรับพวกเขาแล้ว แฟนด้อมคือ ชุมชน
ในอุดมคติ ที่ปราศจากการแบ่งแยกหรืออคติ แต่ละคนได้
รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนมีความเชื่อม
โยงกันด้วยความชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน 2.ความคิดสร้างสรรค์
พวกเขาสนุกที่ ได้ ใช้เวลาร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์เหล่า
นี้จะแสดงให้เห็นเวลาที่ทุกคนลงมือทำ�งานด้วยกัน เช่น วาง
แผนจัดงานอีเวนต์ ออกแบบผลิตสินค้าต่างๆ 3.ความสัมพันธ์
แบบครอบครัว สำ�หรับพวกเขา แฟนด้อมเป็นเหมือนบ้าน
หลังที่สองที่ทุกคน “สนับสนุนกันอย่างบริสุทธิ์ใจ” และเชื่อใจ
กันเหมือนคนในครอบครัว พวกเขาให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือกัน
ในทุกเรื่อง แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เกีย่ วข้องกับแฟนด้อมก็ตาม และ
4.พลังของแฟนคลับ พวกเขาเชื่อมัน่ ในพลังแห่งความสามัคคี
เมื่อร่วมมือกันทุกคนย่อมมีพลังทีจ่ ะสร้างความเปลีย่ นแปลง และ
นำ�มาซึง่ ประโยชน์แก่แฟนด้อมและสังคมโดยรวมได้
อย่างไรก็ดี สมาชิกแฟนด้อมชาวอาเซียนประมาณ 83%
ตอบว่า พวกเขามีแบรนด์ ในดวงใจที่คลั่งไคล้เอามากๆ ใน
ขณะที่มีสมาชิกแฟนด้อมญี่ปุ่น ราว 54% เท่านั้นที่มีแบรนด์
โปรดในดวงใจ โดยปัจจัยหลัก 3 ประการที่ทำ�ให้พวกเขา
กลายเป็นแฟนคลับของแบรนด์ คือ ผลิตภัณฑ์และบริการมี
คุณภาพสูง ออกแบบมาอย่างดี มีคุณค่าด้านอารมณ์ความ
รู้สึกและให้ความสำ�คัญกับการกระทำ� และมีชุมชนแฟนคลับ
ที่น่าดึงดูดใจ.
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ไม่ ใช่แค่ปั๊ม

ลังจากศึกษาตลาดและพัฒนาระบบงานมาสักระยะ
ครั้ ง นี้ ก็ ไ ด้ เ วลาผงาดความยิ่ ง ใหญ่ อี ก ครั้ ง ของบริ ษั ท
เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ผ่าน
ร้านกาแฟรูปแบบใหม่ ด้วยการเปลีย่ น
โฉมร้านกาแฟเดลี่คาเฟ่ สู่การเปิดตัว
เชลล์ คาเฟ่ แห่งแรกในประเทศไทย
เสริมทัพเครือข่ายเชลล์ คาเฟ่ ทั่วโลก
และพร้ อ มปรั บ โฉมสู่ แ บรนด์ เ ชลล์
คาเฟ่ ทั้งหมด งานนี้ เรืองศักดิ์ ศรี
ธนวิบุญชัย กรรมการบริหารธุรกิจ
โมบิลิตี้ เชลล์แห่งประเทศไทย ออก
เรืองศักดิ์
มาตอกย้ำ�ว่า ต่อไปนี้สถานีบริการ
ศรีธนวิบุญชัย
เชลล์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปั๊มน้ำ�มันเพื่อ
เติมน้ำ�มันอีกต่อไป และลูกค้าผูช้ นื่ ชอบกาแฟทัว่ ประเทศสามารถ
แวะชิมอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพได้แล้ววันนี้ที่ เชลล์ คาเฟ่
สาขาแรก ณ สถานีบริการเชลล์แห่งใหม่ ปากซอยนวลจันทร์
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร.
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รรมาภิบาล หรือความพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นปัญหา
สําคัญของประเทศเรา ทั้งในภาครัฐและเอกชน และเมื่อคนใน
ประเทศไม่พร้อมที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้อง ประเทศก็มีปัญหามาก
ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องแก้ ไข
เดือนที่แล้ว มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิ
บาล ได้รับเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้จัดหลักสูตรให้ความรู้ข้าราชการภูมิภาค
เรื่องธรรมาภิบาล เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาค
รัฐในภูมิภาคของ ป.ป.ช. จัดใน 3 ภาคของประเทศ เริ่มที่ภาคอีสาน ที่
จังหวัดขอนแก่น เป็นหลักสูตร 1 วัน ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการภูมิภาค
จากหน่วยราชการต่างๆ อบรมทั้งในสถานที่จัดและผ่านระบบ Zoom
เป้าประสงค์คือ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล เข้าใจ
ปัญหาที่ทําให้ธรรมาภิบาลในภาครัฐอ่อนแอ และแนวทางที่จะทําให้
ธรรมาภิบาลภาครัฐเข้มแข้งขึ้น เน้นทั้งหลักการสําคัญของธรรมาภิบาล
ภาครัฐและกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
การประเมินผลหลังการอบรมชี้ว่า การอบรมประสบความสําเร็จ
ด้วยดี ผู้เข้าอบรมพอใจกับความรู้ที่ ได้ ตระหนักในความสําคัญของ
ธรรมาภิบาลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และพร้อมที่จะใช้และถ่ายทอด
ความรู้ที่ ได้ ให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วย
งานให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งน่ายินดีมาก ผมในฐานะวิทยากรก็รู้สึกชัดเจน
ว่า ข้าราชการภูมิภาคตระหนักเป็นอย่างดีถึงปัญหาธรรมาภิบาลที่ภาค
รัฐมีเพราะอยู่ใกล้ชิดกับปัญหา มีใจที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
ต้องการมีส่วนร่วมแก้ ไขปัญหาให้ธรรมาภิบาลภาครัฐดีขึ้น เป็นนิมิต
หมายที่ดีมากยิ่งกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์
แต่ความเป็นจริงคือ การเปลี่ยนแปลงให้ธรรมาภิบาลภาครัฐดีขึ้น
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นําในส่วนกลาง โดยเฉพาะระดับเจ้ากระทรวง คือ
นักการเมืองต้องเห็นด้วย คือ ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการเห็นธรรมาภิ
บาลภาครัฐดีขึ้น พร้อมที่จะประกาศเป็นนโยบายและขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง ซึ่งถ้าเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้จริง เพราะมีการ
ขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับต้นนํ้าคือนโยบาย มีระดับปลายนํ้าคือข้าราชการ
ภูมิภาคพร้อมตอบรับและสนับสนุน นี่คือสิ่งที่ต้องมี
แต่ที่สําคัญกว่าและมักเป็นปัจจัยชี้ขาดความสําเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงคือ ผู้นําที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมแสดงให้
เห็น พร้อมทําตนให้เป็นตัวอย่าง หมายถึงถ้านักการเมืองต้องการผลักดัน
ให้ธรรมาภิบาลภาครัฐดีขี้น ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําในบริบทประเทศ
เรา นักการเมืองก็ต้องทําตนให้เห็นเป็นตัวอย่าง คือ ต้องทําหน้าที่ของ
ตนในฐานะเจ้ากระทรวง
หรือรัฐบาลอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพราะ
ถ้าไม่ทําก็จะเหมือนพูด
อย่างแต่กลับประพฤติ
หรือทําอีกอย่าง คือทํา
ไม่เหมือนที่พูด ทําให้
นโยบายขาดความน่า
เชื่อถือ และต่อไปนักการ
เมืองจะผลักดันอะไรก็
ยากเพราะไม่มีใครเชื่อ
ไม่มีใครทําตาม นี่คือ
ความสําคัญของการทํา
ตนให้เป็นตัวอย่าง
เรื่องผู้นำ�ต้อง
ทําตนให้เป็นตัวอย่าง
มีเกร็ดที่น่าสนใจจาก
ชีวประวัติของมหาตมะ
คานธี บิดาประชาชาติของอินเดียว่า สมัยที่มหาตมะ คานธี เรียน
หนังสืออยู่ที่อังกฤษและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอังกฤษ แม่บ้าน
ผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ขอให้มหาตมะ คานธี พูดกับลูกชายของเธอให้ลด
การบริโภคนํ้าตาลเพราะห่วงสุขภาพของลูกชาย ซึ่งมหาตมะ คานธี ก็
รับปาก แต่ผ่านไปสองอาทิตย์ ลูกชายยังบริโภคนํ้าตาลอยู่ แม่บ้านจึง
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บัณฑิต นิจถาวร

ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ถามหาตมะ คานธี ว่า ยังไม่ได้พูดกับลูกชายเธออีกหรือ มหาตมะตอบ
ว่าเพิ่งพูดเมื่อเช้านี้เอง เพราะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ทดสอบตนเอง
ว่าจะลดไม่บริโภคนํ้าตาลได้หรือไม่ ซึ่งเพิ่งทําได้เมื่อวานนี้ นี่คือตัวอย่าง
ของผู้นํา
ดังนั้น คําถามคือ ถ้านักการเมืองต้องทําหน้าที่อย่างมีธรรมาภิ
บาลให้เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะตอนมีตําแหน่งหน้าที่ในรัฐบาล นักการ
เมืองควรต้องทําอย่างไร
ในเรื่องนี้คําตอบที่ดีและเป็นคําตอบที่ผมอยากแชร์คือ แนวคิด
จากเอกสารของ The Caux Roundtable for Moral Capitalism (CRT)
หรือกลุ่มสนทนาโต๊ะกลมคลุ้กส ว่าด้วยจริยธรรมระบบทุนนิยม ที่เขียน
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือหลักสําคัญในการทําหน้าที่ของผู้ที่เข้ารับตํา
แหน่งทางการเมือง ให้แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่นักการเมืองควรคิดหรือถือ
ปฏิบัติในการทําหน้าที่สาธารณะเพื่อให้เกิดรัฐบาลที่ดี ซึ่งน่าสนใจมาก
เอกสาร CRT ชีว้ า่ ความกินดีอยูด่ ขี องประชาชนและเศรษฐกิจคือ
ผลจากการทําหน้าทีข่ องรัฐและภาคเอกชน ภาคเอกชนใช้ทนุ เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความมัง่ คัง่ ทําให้เศรษฐกิจเติบโต ทัง้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูอ้ นื่ แต่การสร้างความ
มัง่ คัง่ จะทําได้มากหรือน้อย
รวมถึงประโยชน์ทส่ี ว่ นรวม
จะได้จากการเติบโตของ
เศรษฐกิจจะมากหรือน้อย
ขึน้ อยูก่ บั การทําหน้าทีข่ อง
นักการเมืองหรือรัฐว่าจะใช้
อํานาจทีม่ อี ย่างไร ทําอย่าง
ถูกต้องและมีเหตุมผี ลหรือ
ไม่ เพื่อประโยชน์ของใคร ซึง่
จะกระทบกระบวนการสร้าง
ทุน กระทบการเติบโตของ
เศรษฐกิจ และประโยชน์ท่ี
ส่วนรวมจะได้
ทีเ่ ป็นอย่างนีเ้ พราะ
นักการเมืองเมื่อมีตาํ แหน่ง
เป็นรัฐบาล จะมีอาํ นาจ
ออกกฎระเบียบในการ
บังคับใช้กฎหมาย ในการใช้ทรัพยากรของประเทศ รวมถึงสร้างแรงจูงใจ
ต่างๆ ให้เกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ จะมีผลต่อการสะสมทุนและการ
เติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลทีท่ าํ หน้าที่ได้ดกี จ็ ะทําให้กระบวนการสะสม
ทุนเกิดขึน้ ต่อเนื่อง เศรษฐกิจเติบโตและยัง่ ยืน ตรงข้ามกับนักการเมืองทีท่ าํ
หน้าที่ได้ไม่ดี มองประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม ก็จะทําให้ประเทศ
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เสียโอกาส ไม่สามารถเติบโตได้อย่างทีค่ วร ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้
ประโยชน์ และในกรณีเลวร้ายก็อาจทําให้คนในประเทศยากจนมากขึน้
ด้วยเหตุนี้อํานาจจึงต้องมากับความรับผิดชอบ และการใช้อํานาจ
ของนักการเมืองก็ต้องใช้อย่างรับผิดชอบเช่นกัน คือใช้อย่างมีหลักการ มี
เหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในเรื่องนี้เอกสาร CRT ให้ข้อคิดที่น่า
สนใจเกี่ยวกับหลักในการทําหน้าที่ของนักการเมืองเมื่อมีอํานาจ เช่น
หนึง่ นักการเมืองต้องตระหนักว่าอํานาจทีม่ ากับตําแหน่ง เช่น ตํา
แหน่งรัฐมนตรี เป็นอํานาจที่ให้ไว้กบั ตําแหน่งด้วยความไว้วางใจว่า ผูท้ อ่ี ยู่
ในตําแหน่งจะใช้อาํ นาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ ผูท้ อ่ี ยู่
ในตําแหน่งคือผูท้ ด่ี แู ลและรักษาอํานาจ ไม่ได้เป็นเจ้าของอํานาจ และอํา
นาจไม่ใช่สมบัตสิ ว่ นตัว ผูท้ อ่ี ยู่ในตําแหน่งต้องรับผิดรับชอบต่อการใชัอาํ นาจ
และมีภาระทีต่ อ้ งพิสจู น์ตนเองเมื่อความไม่ถกู ต้องในการใช้อาํ นาจเกิดขึน้
สอง การใช้อํานาจต้องมองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
เพราะเป็นการทําหน้าที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้ที่ทํา
หน้าที่รัฐคือผู้ที่รับใช้ประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชน รัฐต้องส่งเสริม
การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและรักษาความเป็นอิสระของสื่อ
สาม ตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้มีไว้เพื่อหาประโยชน์ ให้ตนเอง ไม่
ว่าจะเป็นประโยชน์ทเ่ี ป็นตัวเงินหรือการทําให้ตนมีอภิสทิ ธิเ์ หนือผูอ้ นื่ โดย
ตัง้ ใจ การทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางการเงิน การเมือง หรือศีล
ธรรม ล้วนไม่สอดคล้องกับการดูแลรักษาประโยชน์ของส่วนรวม การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเท่านัน้ ทีต่ รงกับหลักของการใช้อาํ นาจรัฐ
สี่ ความยุติธรรมต้องมาก่อนและอยู่เหนือสิ่งอื่นใด กฎหมายต้อง
ใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การบังคับใช้กฎหมายต้องไม่ล่าช้า เป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (impartial)
ห้า รัฐต้องทําหน้าที่อย่างโปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบ มีการ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น
นี่คือข้อคิดเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของนักการเมืองซึ่งน่าสนใจมาก
และเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในการทําหน้าที่ของนักการเมือง โดย
เฉพาะในบ้านเรา แม้ ในโลกของความเป็นจริงการเมืองกับการทําในสิ่ง
ที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวมดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย ช่องว่างนี้จึงทําให้ธรรมาภิ
บาลภาครัฐเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ ไข ไม่ใช่เฉพาะเพื่อลดการทุจริต
คอร์รัปชัน แต่เพื่ออนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในประเทศ.

ตลาดนอกตก โยกเข้าตลาดไทย

การเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้น แต่
ความเชื่อที่ว่าเมื่อตลาดใหญ่เปลี่ยนไปในทิศทางใด ตลาดอื่นๆ ต้องเปลี่ยน
ตามไปด้วยเสมอคงจะเป็นการคิดที่ผิดในยุคปัจจุบัน ในอดีตการเดินตาม
ผู้ ใหญ่หมาไม่กัด แต่มาปัจจุบันไม่ต้องเดินตามหมาก็กัดไม่ได้หากมีการ
เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวได้ดี ดังนั้นการที่ตลาดหุ้นสหรัฐกำ�ลังถดถอยเพราะ
เศรษฐกิจสหรัฐกำ�ลังอ่อนแอก็เป็นเรื่องของสหรัฐ แม้ว่าสหรัฐยังเป็นตลาด
ใหญ่ของโลกก็ตาม แต่ปัจจุบันก็มีประเทศต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และ
ไม่ใช่แค่ประเทศเดียว ทำ�ให้สามารถปรับเปลี่ยนจากการยึดเอาตลาดเดิมๆ
เปลี่ยนหรือกระจายไปหาตลาดอื่นๆ ได้มากขึ้น ยิ่งตลาดใหญ่อย่างสหรัฐ
กำ�ลังอ่อนแอ มีปัญหาภายในประเทศมาก ตลาดก็จะอ่อนแรงลงได้มาก
การที่ดัชนีดาวโจนส์ค่อยๆ ดิ่งลงจากระดับที่เคยอยู่สูงกว่า 36,000 จุด มา
ปัจจุบันลงมายืนแค่ 31,000 จุด เป็นการบอกแนวโน้มที่ ไม่ดีของตลาด โดย
เฉพาะเมื่อภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐสูงมาก สูงกว่า 8.3% ซึ่งเปรียบเทียบกับ
เงินเฟ้อของไทยที่สูงสุดไม่เกิน 5.3% ก็นับว่าต่างกันมาก หมายความว่า
สหรัฐกำ�ลังประสบปัญหาภายในอย่างมาก ตลาดหุ้นจึงดิ่งลงแรง แต่ไทย
ตลาดหุ้นที่ผ่านมายังไม่เคยขึ้นไปทำ�จุดสูงสุดใหม่อย่างสหรัฐ จนถูกมองเป็น
ตลาดที่ ไม่เติบโต แต่มาปัจจุบันสภาพการณ์ของไทยกลับดี แม้จะได้รับผล
กระทบจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกมากก็ตาม ดูอย่างกรณีเงินเฟ้อไทย
ก็ต่ำ�กว่ามาก และที่ควรพิจารณาในขณะนี้มากๆ คือ ผลประกอบการของ
ธุรกิจต่างๆ ในตลาดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ธุรกิจกลับมามีกำ�ไรสูงขึ้น และ
ยังจะเติบโตได้ดีต่อไป เมื่อผลจากการเปิดประเทศมีผลดีมากยิ่งขึ้น เพียงแค่
6 เดือนที่ผ่านมาก็มีผลออกมาน่าประทับใจ จำ�นวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยเริ่ม
มากขึ้น จากเดือนละไม่กี่พันคน มาปัจจุบันมียอดมากหลายแสนคน และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับล้านคนต่อเดือนในไตรมาสสุดท้ายของปี
จุดนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวกำ�ลังเติบโตสูง ธุรกิจเหล่านี้จะ
กลับมามีรายได้และมีกำ�ไรสูงในระยะต่อไป มองแค่นี้ก็ประเมินได้แล้วว่าผล
ประกอบการของธุรกิจในตลาดจะดีแค่ไหน จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนต่าง
ชาติเริ่มหวนกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ก็คงจะมองออกว่าควร
โยกเงินเข้ามาลงทุนแค่ไหน ยังไม่ถึงครึ่งปีก็มีการกลับมาลงทุนในตลาดหุ้น
ไทยร่วม 130,000 ล้านบาทแล้ว เป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นกับการลงทุน
ในตลาดหุ้นไทยอย่างมาก นักลงทุนไทยควรจะกลับมาทบทวนก่อนที่นัก
ลงทุนต่างชาติจะเข้ามาเก็บของดีราคาถูกไปหมด

หุ้นเด่นประจำ�สัปดาห์
ESSO ได้บอกมาตลอดเวลาว่าราคาหุ้นจะต้อง
ยืนอยู่บนพื้นฐานที่แท้จริงของธุรกิจ ส่วนราคาที่ผันผวน
และเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง อาจยืนได้ ในระยะ
สั้นๆ จากอิทธิพลของการเก็งกำ�ไร ทำ�ให้การเก็งกำ�ไรมี
ความเสี่ยงสูง แต่หากเป็นการซื้อเพื่อการลงทุนที่แท้จริง
โดยหวังผลตอบแทนที่จับต้องได้คือเงินปันผล ย่อมทำ�ให้
มีความเสี่ยงน้อยมาก มีแต่จะได้ความคุ้มค่าที่มากขึ้น
ยิ่งมีจังหวะในการซื้อลงทุนในช่วงราคาหุ้นต่ำ�เกินมูลค่า
จริงมากๆ ก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนที่สูง จึงควรไตร่ตรอง
พิจารณาให้ดีๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน ดูอย่าง ESSO ธุรกิจ
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มาก มีการเติบโตมากกว่า 16% แสดงว่าจะมีสินค้าขนส่งออกไปต่าง
น้ำ�มันที่กำ�ลังได้รับผลดีจากการขยับขึ้นของราคาน้ำ�มันในตลาดโลก
ประเทศจำ�นวนมาก และพบว่าธุรกิจขนส่งทางเรือได้รับความนิยม
ทำ�ให้ ESSO มีกำ�ไรที่ดีขึ้นมาก เมื่อมาดูผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่
สูงกว่าขนส่งทางด้านอื่นๆ อาจเป็นผลมาจากการเกิดโรคระบาดหนัก
ผ่านมา จะพบว่าในปี 2562 ราคาน้ำ�มันเริ่มตกต่ำ�ลง ทำ�ให้ ESSO มี
ทำ�ให้การขนส่งด้านอื่นๆ ได้รับความสนใจน้อยลง ดูอย่าง RCL จะ
ผลประกอบการขาดทุนกว่า 3 พันล้านบาท มาปี 2563 ราคาน้ำ�มันยิ่ง
พบว่าธุรกิจมีการเติบโตกว่า 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว เพราะจากปี 2562
ลดต่ำ�ลงมาก ESSO ก็มีผลประกอบการขาดทุนมากขึ้นเป็นขาดทุนสูง
ธุรกิจยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่เกือบ 500 ล้านบาท มาปี 2563
ถึง 7,911.07 ล้านบาท ทำ�ให้มองกันว่าปี 2564 ที่ผ่านมา ESSO อาจ
กลับมีกำ�ไรถึง 1,744.79 ล้านบาท คงจะดูว่าดีมากแล้ว แต่มาปี
จะยังมีผลประกอบการขาดทุนได้อีก แต่ราคาน้ำ�มันในปี 2564 กลับ
2564 กลับพบว่า RCL ทำ�กำ�ไรได้เพิ่มมาถึงระดับ 17,972.75 ล้าน
ทะยานสูงขึ้น ทำ�ให้ ESSO พลิกกลับมามีกำ�ไรมากถึง 4,443.21 ล้าน
บาทได้ กำ�ไรเพิ่มจากปี 2563 มากถึง 10 เท่าตัว ก็ต้องไม่ธรรมดา
บาท กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นมาก มาต้นปี 2565 นี้ยังคงพบว่า ESSO แล้ว มาต้นปี 2565 ยังคงพบว่า RCL ทำ�กำ�ไรแค่ไตรมาสแรก
มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก แค่ไตรมาสแรกของปี 2565 ก็มีกำ�ไร ไตรมาสเดียวสูงถึง 8.222.56 ล้านบาท กำ�ไรเพิ่มจากช่วงเดียวกัน
สูงถึงระดับ 5,899.72 ล้านบาทแล้ว กำ�ไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ของปีก่อนมากถึง 179.53% ดูแล้วหากสถานการณ์ยังดีอย่างนี้ ปี
มากถึง 111.58% และยังเป็นกำ�ไรที่มากกว่ากำ�ไรในปี 2564 ทั้งปีอีกด้วย 2565 RCL คงจะทำ�กำ�ไรรวมได้ถึง 2.3 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างต่ำ�
และเมื่อดูจากราคาน้ำ�มันในตลาดโลกปัจจุบันที่ยังยืนอยู่ระดับสูงกว่า
ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้นสูงที่ 27.75 บาท เมื่อมาคำ�นวณราคาหุ้นด้วยพีอี
100 ดอลลาร์ ทำ�ให้มอง ESSO ยังคงมีกำ�ไรดีไปตลอดปี แม้จะประเมิน แค่ 5 เท่า ยังได้ราคาที่ 138.76 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 46.75
ในระดับต่ำ�กว่า 3 ไตรมาสที่เหลือของปี เพียงทำ�กำ�ไรไตรมาสละ 2,800 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 196.82% จึงน่าลงทุนมาก เพราะ
ล้านบาท คิดแล้วปี 2565 ESSO จะมีกำ�ไรรวมที่ 14,500 ล้านบาท ก็จะ แค่จ่ายเงินปันผล 25% ของกำ�ไรยังจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 14.8%
มีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 4.133 บาท เมื่อมาประเมินราคาหุ้นด้วยพีอีแค่ 5 เท่า ยัง
KTB นักลงทุนอาจคิดว่าการที่ราคาหุ้น KTB ปรับขึ้นมาอยู่
ได้ราคาหุ้นที่ 20.66 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 9.65 บาท ทำ�ให้ ระดับ 14.90 บาท ในปัจจุบันเป็นราคาที่สูงเพราะต้นปีราคายังอยู่
มี up side ได้อีกมากถึง 114.14% ก็ลุ้นกันได้อีกมาก และหากมีการจ่าย ต่ำ�กว่า 12.90 บาท จึงคิดว่าการที่ราคาปรับขึ้นมา 15.5% เป็นราคา
เงินปันผลแค่ 15% ของกำ�ไรก็ยังจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง
ที่ขึ้นมามากคงเป็นการคิดที่ผิดจากความเป็นจริงอยู่มาก เพราะเมื่อ
6.42% ด้วย ยิ่งทำ�ให้น่าลงทุน
กลับไปดูผลประกอบการของ KTB จะพบว่ากำ�ลังดีขึ้นอย่างมาก จาก
RCL อาจจะยังไม่มีใครได้พิจารณาว่าธุรกิจขนส่งทางเรือใน
ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ KTB มีกำ�ไรตกต่ำ�มากที่สุดเพราะเกิด NPL มาก
ปัจจุบันนับว่าดีมากๆ ซึ่งความจริงธุรกิจนี้ ไม่ได้เพิ่งจะมาดีในปี 2565
จึงต้องมีการตั้งสำ�รองหนี้สูง ผลออกมามีกำ�ไรแค่ 1.67 หมื่นล้าน
นี้ แต่ดีมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วเพราะผลจากการส่งออกของไทยที่ดีขึ้น
บาท จากปีก่อนหน้าที่ยังมีกำ�ไรกว่า 2.9 หมื่นล้านบาท มาในปี 2564
สภาวะการณ์เริ่มคลี่คลาย มีการปลดล็อก ทำ�ให้ KTB กลับมามีกำ�ไร
20/5/65 สูงขึ้น โดยมีกำ�ไรเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 21,588.29 ล้านบาท แต่ก็ยังเป็น
กำ�ไรที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ� มาปี 2565 นี้หลายสิ่งหลายอย่างยิ่งคลี่คลาย
1,622.95 ไปมาก มีการเปิดประเทศมากขึ้น ทำ�ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมา
ซื้อ
ขาย
ดำ�เนินการได้มากขึ้น ปัญหา NPL ของธนาคารก็จะยิ่งลดน้อยลง
ดอลลารสหรัฐ
33.77
34.50
โดยเฉพาะในครึ่งหลังของปีมีการผ่อนคลายความเข้มงวดในการตรวจ
66,204.09
ยูโร
35.54
36.64
ปอนดสเตอรลิง
41.86
43.33
โรคมาก ทำ�ให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะทยอยเข้ามามากขึ้น มี
เยน (100 เยน)
26.16
27.18
ผลดีกับธุรกิจในประเทศมากแน่นอน จากไตรมาสแรกปี 2565 นี้ที่
หยวนจีน
4.26
4.43
KTB ทำ�กำ�ไรได้สูงที่ 8,780.33 ล้านบาท กำ�ไรเพิ่มจากช่วงเดียวกัน
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ของปีก่อนอีก 57.4% คาดว่าตลอดปีคงจะมีกำ�ไรรวมที่ 3.2 หมื่นล้าน
4,855.31 5,997.04 -1,141.73
นักลงทุนสถาบัน
บาทได้ ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 2.29 บาท เพียงใช้พีอี 10 เท่าคำ�นวณจะ
+7.73
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 6,188.73 6,181.00
ซื้อ
ขาย
นักลงทุนตางประเทศ 31,958.41 28,864.91 +3,093.50
ได้ราคาที่ 22.90 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 14.90 บาท จึงมี up
ทองแทง
29,900 30,000
23,201.65 25,161.14 -1,959.50
นักลงทุนรายยอย
ทองรูปพรรณ
29,364 30,500
side ได้อีก 53.69% และจะได้เงินปันผลในระดับ 4.61% ด้วย ทำ�ให้
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
KTB ยังน่าลงทุน.

+16.97
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เศรษฐกิจ 7

ออมสินลุยธุรกิจสินเชื่อที่ดิน

ประเดิมใส่ทุนพันล.หั่นดอกเหลือ8%เร่งเครื่องปล่อยกู้ก.ย.นี้
ไทยโพสต์ • “ออมสิน” แจงบอร์ดไฟเขียวตั้งบริษัทลูกลุยธุรกิจสิน
เชื่อที่ดิน-รับขายฝากที่ดิน ประกาศหั่นดอกเบี้ยเหลือ 8% หักคอ
ตลาดที่ 40% ประเดิมใส่ทุน 1,000 ล้านบาท ปักหมุดเดินเครื่อง
ปล่อยกู้ ก.ย.2565
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำ� จัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ ร่วมทุน
นวยการธนาคารออมสิน เปิด กับหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ธนาคาร
เผยถึ ง ความคื บ หน้ า การจั ดตั้ง ออมสินจะใส่เงินทุน 1,000 ล้าน
บริ ษั ท ลู ก เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ บาท และมีสัดส่วนถือหุ้นมาก
ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ที่ ดิ น และการรั บ กว่า 51% โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลา
ขายฝากที่ ดิ น ในรู ป แบบผู้ ป ระ จัดตัง้ บริษทั และวางระบบต่างๆ ไม่
กอบการสินเชื่อที่ ไม่ ใช่ธนาคาร เกิน 3 เดือน และเริม่ ทำ�ธุรกิจให้สนิ
พาณิชย์ หรือนอนแบงก์ ว่า ที่ เชื่อได้ตง้ั แต่เดือน ก.ย.2565
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
สำ � หรั บ เป้ า หมายการ
ออมสินเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วย ปล่อยสินเชื่อที่ดินนั้น ธนาคาร
ธุรกิจดังกล่าวแล้ว โดยจะต้อง ต้องการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้

ประกอบการที่มีที่ดิน แต่ยังติด
ขั ด เรื่ อ งสภาพคล่ อ งที่ ต้ อ งการ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้ ซึ่งปัจจุบันพบ
ว่ามีประชาชน หรือผูป้ ระกอบ
การ ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ
เป็นจำ�นวนมาก จนต้องไปกู้
หรือขายฝากนอกระบบ ที่มีการ
คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง ซึ่งเบื้อง
ต้ น ธนาคารกำ � หนดอั ต ราดอก
เบี้ยสินเชื่อที่ดิน และขายฝาก
ไว้ที่ 8% ต่ำ�กว่าอัตราดอกเบี้ย
ตลาดที่เฉลี่ยอยู่ราว 40% ถือว่า
ลดภาระให้กับประชาชนและผู้
ประกอบการได้เป็นอย่างมาก
“การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ

ดำ�เนินธุรกิจดังกล่าว ได้ผา่ น
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) แล้ว ซึง่ ใน
ระยะเริม่ ต้นจะเน้นปล่อยสินเชื่อ
ทีด่ นิ ไปก่อน โดยใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับสินเชื่อเอสเอ็มอี มี
ที่ มีเงิน ของธนาคารออมสิน ที่
ออกมาช่วยผู้ประกอบการที่ ได้
รั บ ผลกระทบในช่ ว งโควิ ด -19
ซึง่ ปิดโครงการไปเมื่อ 30 มี.ค.
2565 คือ ให้จ�ำ นวนเงินให้กู้ไม่
เกิน 70% ของราคาประเมินทีด่ นิ
ของทางราชการ วงเงินให้กกู้ รณี
บุคคลธรรมดา ตัง้ แต่ 1-10 ล้าน
บาท กรณีนติ บิ คุ คล 1-50 ล้าน

บาท ส่วนการขายฝากทีด่ นิ นัน้
จะรับขายฝากทีด่ นิ จะดำ�เนินการ
ในระยะต่อไป” นายวิทยั กล่าว
ก่อนหน้านี้ นายวิทัย
ระบุว่า การขายฝากที่ดินนั้นจะ
รั บ ขายฝากที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก
สร้าง จะมีการผ่อนปรนในตัว
วงเงินสินเชื่อที่มากกว่าสินเชื่อ
ที่ดิน เนื่องจากการขายฝากมี
ต้นทุนในการบริหารจัดการน้อย
กว่า โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย
จะอั ต ราต่ำ � กว่ า การฝากขาย
วิทัย รัตนากร
ที่ดินในตลาด โดยในส่วนของ
ธนาคารออมสินหลังจากจัดตั้ง จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ประ
บริ ษั ท ลู ก แล้ ว คาดว่ า ในปี แ รก มาณ 10,000 ล้านบาท.

เดินหน้าด่วน‘ฉลองรัช-สระบุรี’
กทพ.คาดชงครม.เคาะปลาย65
ห้วยขวาง • นายสุรเชษฐ์
เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
เปิ ด เผยถึ ง ความคื บ หน้ า โครง
การทางพิ เ ศษสายฉลองรั ช นครนายก-สระบุรี ว่า ขณะ
นี้ โครงการดั ง กล่ า วมี ค วาม
พร้ อ มที่ จ ะผลั ก ดั น อย่ า งมาก
เนื่องจากผ่านการพิจารณาราย
งานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และทำ�การ
ศึ ก ษาออกแบบรายละเอี ย ด
โครงการแล้วเสร็จ กทพ.จึงอยู่
ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำ�
เสนอคณะกรรมการ (บอร์ด)
อนุมัติในวันที่ 24 พ.ค.นี้ เพื่อ
เริ่มต้นเดินหน้าลงทุนโครงการ
“ตอนนี้ ภ าพรวมโครง
การมีความพร้อมหมดแล้ว มี

การจัดรับฟังความคิดเห็นภาค
ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ติดปัญหาอะไร ทุกฝ่ายพร้อม
สนั บ สนุ น ให้ พั ฒ นาโครงการ
นี้ เบื้องต้นการทางฯ คาดหาก
บอร์ ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นการ
เสนอครั้งนี้ ก็จะสามารถเสนอ
โครงการเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน
ส.ค.ปีนี้ หรืออย่างช้าปลายปีนี้”
นายสุรเชษฐ์กล่าว
แหล่งข่าวจาก กทพ.ระบุ
ว่า แผนพัฒนาโครงการทางพิ
เศษสายดังกล่าว แบ่งการก่อ
สร้างออกเป็น 4 ระยะ โดยระยะ
ที่ 1 จะเริ่มจากจุดเชื่อมต่อจาก
ทางพิเศษฉลองรัช (อาจณรงค์รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร) ซึ่งจะสิ้น

สุ ด บริ เ วณถนนวงแหวนรอบ
ที่ 3 ของกรมทางหลวง (ทล.)
มีระยะทางประมาณ 17 กิโล
เมตร เบือ้ งต้นงานก่อสร้างระยะ
แรกนั้น กทพ.จะดำ�เนินการ
ลงทุนพัฒนาเอง จัดใช้วงเงิน
ลงทุนราว 1.9 หมื่นล้านบาท
“โครงการทางพิเศษสาย
ฉลองรั ช -นครนายก-สระบุ รี
หากได้รับการอนุมัติจาก ครม.
ในเดือน ส.ค.นี้ คาดจะสามารถ
เริ่มขั้นตอนเปิดประมูลหาผู้รับ
จ้ า งก่ อ สร้ า งได้ ใ นช่ ว งกลางปี
2566 หลังจากนั้นจะเริ่มงาน
ก่อสร้างโครงการในปี 2567
และเปิดให้บริการในปี 2569
ซึ่ ง ล่ า ช้ า กว่ า แผนเดิ ม ที่ ตั้ ง เป้ า
เปิดให้บริการในปี 2568” แหล่ง
ข่าวกล่าว.

โชว์ 4 เดือนต่างชาติลงทุนได้ 3.6 หมื่นล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 ตัว
นักลงทุนต่างชาติขออนุญาตประกอบธุรกิจมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อยู่ที่ 36,000
ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า คณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ
ประกอบธุรกิจในเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำ�นวน 50 ราย
คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวม 9,997 ล้านบาท เดือนมีนาคม
จำ�นวน 53 ราย มีเม็ดเงินลงทุนรวม 10,838 ล้านบาท เดือน
กุมภาพันธ์ จำ�นวน 44 ราย เม็ดเงินลงทุนรวม 5,781 ล้าน
บาท และเดือนมกราคม จำ�นวน 49 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น
9,767 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน หรือบี โอไอ เตรียมที่จะจัดโรดโชว์ ในยุโรป
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

เชื่อมระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ลงสู่ภาคใต้

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ดำ�เนิน
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและ
ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ
เริ่มจ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 500 กิโล
โวลต์ (kV) จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี
2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสิ้นสุดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต
3 รวมระยะทาง 504 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การส่งจ่ายพลังไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้มากกว่า 2 เท่า
จากเดิม 700 เมกะวัตต์ (MW) เป็น 1,600 MW ถือเป็นเส้น
ทางการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระดับแรงดันสูงสุด 500 kV
เส้นแรกของภาคใต้ ซึ่งจะสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้
พร้อมรองรับเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังโควิด-19 คลี่คลาย
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ทล.สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำ�ท่วมภาคเหนือ

มอบสินไหม • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ ผู้
จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัท มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP
รวมถึงเงินชดเชยรายได้ 12 เดือน จากกรณีนายเชิดชัย สุวรรณชาตรี ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ จำ�นวนรวม 3,120,000 บาท ให้แก่ เด็กชายสุรชา สุวรรณชาตรี ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตร
โดยมีนางสาวดวงเนตร สังข์สนาม มารดาของผู้รับประโยชน์ และนางสาวณัฐธยาน์ จำ�เริญสมรักษ์ ผู้
จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพงษ์เจริญ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพ
ประกันภัย สาขาหาดใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้.

ผลกระทบจากนโยบายตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท (ตอนจบ)
ปตท.โออาร์ ขายราคาไม่เกิน 30.0 บาทต่อลิตร ทำ�ให้ส่วน
แบ่งการตลาดเพิ่มมากสุดร้อยละ 6.27 คิดเป็นมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น
3,877 ล้านบาท
บางจาก ขายราคาไม่เกิน 30.0 บาทต่อลิตร ทำ�ให้ส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มร้อยละ 0.31 คิดเป็นมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท
ต่อเดือน
เชลล์ ขายราคาเพิ่มสูงกว่าโดยเฉลี่ย 33 บาทต่อลิตร ส่งผล
ต่อส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ 2.58 คิดเป็นมูลค่าตลาดที่ลดลงถึง
1,753 ล้านบาทต่อเดือน
วีระพล จิรประดิษฐกุล
เอสโซ่ ขายราคาเพิ่มสูงกว่าโดยเฉลี่ย 31 บาทต่อลิตร ส่ง
ผลต่อส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ 2.09 คิดเป็นมูลค่าตลาดที่ลดลง
ากที่เกริ่นไว้ตอนที่แล้วว่า ระหว่างแบรนด์ที่มีนโยบายการ 1,340 ล้านบาทต่อเดือน
ขายปลีกน้ำ�มันดีเซลราคาต่ำ� ส่วนต่างกำ�ไรต่ำ� อาศัยขาย
เชฟรอน ขายราคาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 32 บาทต่อลิตร ส่ง
ปริมาณจำ�นวนมากเป็นหลัก กับแบรนด์ที่ขายราคาสูงกว่า ผลต่อส่วนแบ่งตลาดลดลงร้อยละ 2.05 คิดเป็นมูลค่าตลาดที่ลดลง
ส่วนต่างกำ�ไรสูงกว่า แต่ขายปริมาณน้อยจะมีผลกระทบต่อมูลค่า 1,359 ล้านบาทต่อเดือน
ตลาดน้ำ�มันดีเซล และน่าจะพอคาดการณ์จากข้อมูลว่าในระยะ
บริษัทอื่นๆ ขายราคาเฉลี่ย 30.5 บาทต่อลิตร ทำ�ให้ส่วนแบ่ง
ยาวจะเป็นอย่างไร
ตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 คิดเป็นมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น 101 ล้าน
ผลกระทบต่อมูลค่าตลาดน้ำ�มันดีเซล
บาทต่อเดือน
ปริมาณการจำ�หน่ายน้ำ�มันดีเซลในเดือนมกราคม 2564
จากนโยบายตรึงราคาดีเซลไว้ ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร
จำ�นวน
โดยใช้กลไก
64.14 ล้าน
ของกองทุน
ลิตรต่อวัน
น้ำ�มันชดเชย
ราคาขายอยู่
ในช่วง 4
ที่ 25.0 บาท
เดือนที่ผ่าน
ต่อลิตร คิด
มา ทั้งนี้ ได้
เป็นมูลค่า
กำ�หนดค่าการ
ตลาดน้ำ�มัน
ตลาดน้ำ�มัน
ดีเซลรวม
ดีเซลคงที่ ไว้ที่
48,105 ล้าน
1.40 บาทต่อ
บาทต่อเดือน
ลิตร ซึ่งผู้ค้า
ซึ่งมูลค่า
น้ำ�มันบางราย
แยกตามราย
บอกว่าต่ำ�เกิน
บริษัท
ไปกว่าที่ควร
(ตาม
จะเป็นทำ�ให้
ข้อมูลใน
กำ�ไรน้อยหรือ
ตาราง) ต่อ
ขาดทุน จึง
มาปริมาณ
ต้องปรับขึ้น
จำ�หน่ายใน
ราคาไปเกิน
หมายเหตุ : ที่มา กรมธุรกิจพลังงาน ยอดจำ�หน่ายรวมขายให้ กฟผ. ใช้ผลิตไฟฟ้าด้วย
เดือนมีนาคม
30 บาทต่อ
2565 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 68.64 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02
ลิตรเป็นบางช่วงเวลา ซึ่งตลาดน้ำ�มันนั้นมีการแข่งขันกันมากพอ
ในช่วงที่ผ่านมาแต่ละบริษัทตั้งราคาขายปลีกดีเซลไม่เท่ากัน มีราคา สมควร ราคามีผลต่อยอดจำ�หน่ายที่ลดลงของบางบริษัทอย่างมีนัย
อยู่ในช่วง 30-33 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยเป็น 30.6 บาทต่อลิตร
สำ�คัญ ทำ�ให้กลุ่มผู้ค้าน้ำ�มันที่ขายไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร มีมูลค่า
มูลค่าตามสัดส่วนตลาดใหม่จะเพิ่มเป็น 63,024 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.76 คิดเป็นมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 สมมุติถ้าทุกบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเท่า
4,166 ล้านบาทต่อเดือน แม้ส่วนแบ่งตลาดจะเพิ่มขึ้นในภาพรวม แต่
เดิม (ณ มกราคม 2564) แต่ปริมาณปรับเพิ่มขึ้นเป็น 68.64 ล้าน กำ�ไรต่อลิตรลดลงจากที่ควรจะได้รับ และในทางตรงข้ามผู้ค้าน้ำ�มัน
ลิตร และการตั้งราคายังแตกต่างกัน มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 63,310 ที่ตั้งราคาเกิน 30 บาท ต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้ ไป แต่ ใน
ล้านบาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6 แต่เนื่องจากมีการตั้ง
ภาพรวมแล้วผู้บริโภคได้ประโยชน์คือใช้น้ำ�มันดีเซลในราคาไม่เกิน 30
ราคาที่แตกต่างกันทำ�ให้ยอดจำ�หน่ายไม่เท่ากัน บริษัทที่ตั้งราคาสูง บาทต่อลิตร หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว จะมีผล
กว่ายอดจำ�หน่ายและมูลค่าจะลดลงแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
ต่อโครงสร้างตลาดน้ำ�มันดีเซลของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จ

1

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยศูนย์บริหาร
งานอุบัติภัย สำ�นักบริหารบำ�รุงทางได้รายงานสถานการณ์น้ำ�
ท่วมทั่วประเทศ พบทางหลวงถูกน้ำ�ท่วม/ดินสไลด์ จำ�นวน 3
จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย และลำ�ปาง รวม 3 สาย
ทาง 3 แห่ง ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งคอยดูแลอำ�นวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในการเดินทางตลอด 24 ชม. ขอให้ประชาชนผู้ ใช้
เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ�และคำ�แนะนำ�ของเจ้า
หน้าที่อย่างเคร่งครัด สอบถามสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรม
ทางหลวง 1586 โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.
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กีฬา 9

‘ชบาแก้ว’เร่งแก้การจบสกอร์ก่อนบอลโลก

มิโยะ โอกาโมโตะ
เวียดนาม • “มิโยะ” กุนซือนักเตะสาวไทยยอมรับ “ชบาแก้ว” ต้อง
แก้ ไขเรื่องจบสกอร์ก่อนไปลุยบอลโลกรอบเพลย์ออฟ ทางด้านสุนิสา
เสียดาย ครึ่งแรกเราก็ยังไม่เข้าขา แต่ครึ่งหลังเราทำ�ได้ดี และ
เสียดายที่ยิงไม่ได้ เชื่อแข้งดาวรุ่งชบาแก้วได้ประสบการณ์ชั้นดี ส่วน
ตัวยันยังไม่คิดลาทีมชาติ
มิโยะ โอกาโมโตะ ยอมรับว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจำ�เป็น
ต้องแก้ ไขเรื่องการจบสกอร์ เพื่อเตรียมตัวสำ�หรับรายการต่อไปอย่าง
ฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟ
หลังจากฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพลาดท่าพ่ายต่อเวียดนามใน

‘เทนนิสไทย’ผงาดคืนบัลลังก์
ครองเจ้าคอร์ตซีเกมส์สมัยที่8

เวียดนาม • การแข่งขันเทนนิสในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่สนามฮานา
กา บั๊ก นิงห์ ณ เมืองบั๊ก นิงห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2565 เป็น
วันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ นักเทนนิสไทยชิงกันเอง
และปรากฏว่า “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ “ออมสิน” อัญชิสา
ฉันทะ คู่มือวาง 2 ของรายการ ดวลซูเปอร์ ไทเบรกชนะ “แพทตี้” พิมพ์
รดา จัตวาพรวนิช และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี คู่มือวาง 3 ของ
รายการ 2-1 เซต 1-6, 6-4 และซูเปอร์ ไทเบรก 10-8 ส่งผลให้พัชรินทร์
และอัญชิสาได้เหรียญทอง ส่วนพิมพ์รดาและลัลนาได้เหรียญเงิน ขณะ
ที่เหรียญทองแดง ได้แก่ เบียทริซ กุมุลยา และเจสซี พริสกา รอมไพรส์
จากอินโดนีเซีย กับคู่ของ จาไวริอาห์ บินตี นูร์ดิน และชาริอาห์ เอลีเซีย
บินตี วาน ราห์มัน คู่มือวาง 4 ของรายการ จากมาเลเซีย
“บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬา
ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากผลการแข่งขันประเภทหญิง
คู่ เป็นผลให้ทีมเทนนิสไทยได้ทั้งหมด 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ
2 เหรียญทองแดง ส่งให้ทีมเทนนิสไทยได้ครองเจ้าเหรียญทองในซีเกมส์
ครั้งที่ 31 จากที่มีชิงชัยทั้งหมด 7 เหรียญทอง ซึ่งไทยได้มา 4 เหรียญ
ทอง อินโดนีเซีย 1 เหรียญทอง ฟิลิปปินส์ 1 เหรียญทอง และเวียดนาม
เจ้าภาพ 1 เหรียญทอง ในซีเกมส์ครั้งก่อน เทนนิสไทยไม่ได้เหรียญทอง
ครั้งนี้จึงเป็นงานยาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นของนักกีฬา สตาฟฟ์ โค้ช และ
ทีมงานทุกคน
ด้าน นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคม และผู้จัดการทีม
ซีเกมส์ กล่าวว่า ความสำ�เร็จครั้งนี้ต้องชื่นชมหัวใจนักสู้ของนักเทนนิส
ไทยและทีมงานทุกคน ขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากบอร์ดบริหารสมาคม
พี่น้องชาวไทย และที่สำ�คัญต้องขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองและโค้ชที่ร่วม
กันสร้างนักกีฬาขึ้นมา จนทำ�ให้เทนนิสไทยก้าวสู่เจ้าเหรียญทองซีเกมส์
อีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกวาดเหรียญทองครั้งนี้ของทีมเทนนิส
ไทย ส่งผลให้เป็นเจ้าคอร์ตหรือเจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 8 หลังจาก

สุนิสา
นัดชิงชนะเลิศ จนได้แค่เหรียญเงินมาครองเท่านั้น
“วันนี้ก่อนที่จะเริ่มเกม ก็ได้คุยกับนักเตะแล้วว่า
แฟนบอลเวียดนามมาค่อนข้างเยอะ และจะมีจังหวะที่ตื่น
เต้นบ้าง แต่ก็ต้องพยายามรักษาสมาธิ เรายังมีจุดที่ต้อง
ปรับปรุง โดยเฉพาะจังหวะที่เสียประตู” มิโยะกล่าว
“ครึ่งหลังเรามี โอกาสทำ�ประตูมากมายอย่างที่ทุก
คนเห็น แต่เราไม่สามารถจบสกอร์ ได้ นี่คือสิ่งที่เรา
ต้องกลับไปพัฒนา”
“หลังจากนี้เราจะมีเวลาเตรียมทีมมากขึ้น

ก็จะเตรียมทีมให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในรายการ
ต่อไปอย่างฟุตบอลโลกรอบเพลย์ออฟ”
“ตอนแข่งที่อินเดีย ร่างกายนักกีฬาหลายคนอยู่
ในสภาพที่ ไม่พร้อม และเป็นโควิดด้วย แต่ครั้งนี้ทุกคนก็
พร้อมมากขึ้น คิดว่าวันนี้ทุกคนทำ�ได้ดีแล้ว”
ทางด้าน “แนน” สุนิสา สร้างไธสง เชื่อว่านัก
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย โดยเฉพาะตัวเด็กๆ ได้
ประสบการณ์ชั้นดี แม้จะได้แค่เหรียญเงินจาก
ซีเกมส์ครั้งนี้ก็ตาม และตัวเธอก็ยังไม่คิดเรื่อง
เลิกเล่นทีมชาติแน่นอน
“เสียดายค่ะ ครึ่งแรกเราก็ยังไม่เข้าขา
แต่ครึ่งหลังเราทำ�ได้ดี และเสียดายที่ยิงไม่
ได้” สุนิสากล่าว
“ลูกด้านข้างและการครอส
เราทำ�ได้ดี วันนี้เราวัดกันที่ตรงกลาง
และเรายังสู้ ไม่ได้ ก่อนแข่งก็ได้เล่าให้
รุ่นน้องฟัง และอย่างพี่จ๊อบ (จันทร์เพ็ญ ศรี
เสริม) ก็ได้เปิดให้เห็นว่าแฟนบอลเวียดนามเยอะมาก
วันนี้ก็ต้องชื่นชมน้องๆ เพราะแต่ละคนทำ�หน้าที่ ได้
ดีแล้ว”
“น้องๆ น่าจะมั่นใจมากขึ้น เพราะเราทำ�ได้
ดี ตอนนี้เราต้องกลับไปซ้อมหนักมากขึ้น ก็อยู่ที่การ
สร้างไธสง วางแผนของโค้ชมิโยะ”
“ตัวของแนนยังไปต่อแน่นอนกับทีมชาติ ถ้าร่างกาย
ของเรายังไหว จะไปต่อเรื่อยๆ มันคือการทำ�งาน และมี
ความสุขตรงนี้ และจะอยู่ต่อไปให้นานที่สุด”
“ฝากถึงแฟนบอลทั้งที่นี่และที่ ไทย ขอบคุณที่เป็นกำ�ลัง
ใจให้พวกเราตลอด วันนี้เราทำ�ให้ผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วย ถ้า
มี โอกาสก็จะทำ�ให้ดี และอยากคว้าเหรียญทองมาครองให้ ได้ ใน
อนาคต”
“ในชิงแชมป์อาเซียน เราก็ต้องทำ�งานหนักต่อไป หาจุด
บกพร่องและพยายามแก้ ไขตรงนั้น”
โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับไทยทันที เมื่อวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ในเวลา 22.30 น.

เคยได้มาแล้ว 7 สมัย โดยนับซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่เชียงใหม่ ปี 1995
เป็นครั้งแรก ตามมาด้วยครั้งที่ 20 ที่บรูไน ปี 1999, ครั้งที่ 22 ที่
เวียดนาม ปี 2003, ครั้งที่ 24 ที่นครราชสีมา ปี 2007, ครั้งที่ 25
ที่ลาว ปี 2009, ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์ ปี 2015 และครั้งที่ 29 ที่
มาเลเซีย ปี 2017
สำ�หรับเหรียญรางวัลที่ทีมเทนนิสไทยได้จากซีเกมส์ ครั้งที่ 31
ประกอบด้วย 4 เหรียญทอง (ทีมชาย, ทีมหญิง, หญิงเดี่ยว และหญิงคู่)
3 เหรียญเงิน (หญิงเดี่ยว, หญิงคู่ และคู่ผสม) และ 2 เหรียญทองแดง
(ชายเดี่ยว และคู่ผสม).

“อีฟ” พัชรินทร์
ชีพชาญเดช (สวม
หมวก) และ
“ออมสิน” อัญชิสา
ฉันทะ คู่มือวาง 2
ของรายการ คว้า
เหรียญทองหญิงคู่

‘ลุงตู่’ส่งใจเชียร์ชื่นชมความสำ�เร็จ‘บิว’ภูริพล

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก วัย 16 ปี จากการแข่งวิ่งประเภท 200 เมตรชาย 4x100 เมตรชาย
ประจำ�สำ�นักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก และ 100 เมตรชาย ที่สามารถทำ�สถิติวิ่ง 200 เมตร ด้วยเวลาเพียง
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งกำ�ลังใจเชียร์และ
20.37 วินาที ทำ�ความเร็วใกล้เคียงนักวิ่งดาวรุ่งชื่อดังของโลกในช่วง
ติดตามการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ พร้อมให้กำ�ลังใจนักกีฬาไทย ชื่นชมความ วัยเดียวกัน ได้แก่ “เออร์ริยอน ไนท์ตัน” (Erriyon Knighton) ซึ่งเคย
สามารถนักกีฬาที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมทำ�ลาย
ทำ�สถิติไว้ที่ 19.49 วินาที และ “ยูเซน โบลต์”
สถิติใหม่ได้ ในหลายรายการ เป็นผลมาจากวินัย
(Usain Bolt) เจ้าของ 8 เหรียญทองโอลิมปิก
การฝึกซ้อม และแรงใจที่ทำ�เพื่อประเทศชาติ
เกมส์ ทั้งยังทำ�ลายสถิติการแข่งขันวิ่งซีเกมส์ ใน
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกฯ กล่าวว่า การ
รอบ 23 ปีอีกด้วย
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐ
นายธนกรกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรี
สังคมนิยมเวียดนาม เข้าสู่ โค้งสุดท้ายแล้ว หลัง “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีม
ส่งกำ�ลังใจให้ทุกความทุ่มเทตั้งใจอย่างหนักของ
จากที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม
ชาติไทยชาวสมุทรปราการ วัย 16 ปี นักกีฬาในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้า
2565 ทัพนักกีฬาไทยทำ�ผลงานคว้าเหรียญ
ร่วมแข่งขันเกมกีฬาระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน
รางวัลไปแล้วรวม 258 เหรียญ แบ่งเป็น 68 เหรียญทอง 79 เหรียญ ออกเฉียงใต้จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีนานาชาติได้
เงิน 111 เหรียญทองแดง (อัปเดต ณ วันที่เสาร์ 21 พฤษภาคม 2565 อย่างเต็มภาคภูมิ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและ
เวลา 12.00 น.) เป็นผลงานที่แสดงถึงศักยภาพด้านกีฬาของไทย
สนับสนุนนักกีฬาจนประสบความสำ�เร็จ เป็นความภาคภูมิใจต่อตนเอง
โดยล่าสุดเว็บไซต์กรีฑาโลก “World Athletics” ซึ่งมีผู้ติดตาม
ครอบครัว และประเทศชาติ โดยนายกฯ เชิญชวนพี่น้องประชาชน
ร่วมล้านคน ชื่นชมผลงานโดดเด่นของ “บิว” ภูริพล บุญสอน นัก
ร่วมติดตามชม เชียร์และให้กำ�ลังใจนักกีฬาที่เหลือในโค้งสุดท้ายของ
กรีฑาทีมชาติไทยชาวสมุทรปราการ แชมป์ 3 เหรียญทองซีเกมส์
การแข่งขันซีเกมส์ประจำ�ปีนี้ด้วย.

‘ต๋อง ศิษย์ฉ่อย’คว้าเหรียญทองซีเกมส์รอบ35ปี
เวียดนาม • การแข่งขันกีฬาบิลเลียดในซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ฮา
รอมบอล หากเราได้ โค้ชดีๆ เชื่อว่าเรามี โอกาสลุ้นเหรียญมากกว่า
ดอง ยิมเนเซียม เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 22 พ.ค.
นี้ เพราะมาครั้งนี้เราได้เหรียญกลับบ้านไปทุกประเภท คือ 1 เหรียญ
เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์เดี่ยว 15 แดง รอบชิงชนะเลิศ “ต๋อง ศิษย์ ทอง กับ 8 เหรียญทองแดง
ฉ่อย” วัฒนา ภู่ โอบอ้อม นักสอยคิวชาวไทยอดีตมือ 3 ของโลก
ทางด้าน นายไชยพงศ์ กรวสุรมย์ ผู้จัดการทีมชาติ กล่าว
และนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ ในฐานะกัปตันทีมลงดวลคิวพบ ลิ้ม
ว่า เหมือนยกภูเขาออกจากอก สมาคมตั้งเป้าไว้ 1 ทอง เราทำ�ได้
ก๊อก เลียน จากมาเลเซีย โดนใช้ระบบแข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม
พร้อมกับ 8 เหรียญทองแดง ซึ่งทางตนนั้นก็ประกาศไปแล้วว่าจะเบิ้ล
เปิดฉากมา ลิ้ม ก๊อก เลียน นักสอยจากมาเลเซียทำ�ได้ดีกว่า
เหรียญรางวัลให้กับทุกคนที่ ได้เหรียญ ซึ่งมาถึงตรงนี้คิดเป็นเงินล้าน
ออกนำ�ไปก่อน 1-0 แต่ ต๋อง ศิษย์
กว่าบาท และต้องขอบคุณสมาคม
ฉ่อย ก็มาแก้คืนได้เฟรมถัดมา
ที่มอบหมายตำ�แหน่งผู้จัดการครั้ง
ตามตีเสมอเป็น 1-1 เฟรม 3
นี้ให้จนทำ�หน้าที่ ได้สมบูรณ์แบบ
ต๋องออกคิวพลาดไปหลายจังหวะ
และประสบความสำ�เร็จตามเป้า
ทำ�ให้ ลิ้ม ก๊อก เลียน ลุกขึ้นมา
หมาย
สอยหมดโต๊ะเอาชนะไปได้ ขึ้นนำ�
สรุปผลงานสมาคมกีฬา
2-1 อีกครั้ง แต่ว่าหลังจากนั้นต๋อง
บิลเลียดในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31
กลับเข้าสู่สมาธิยังนิ่งค่อยๆ เก็บ
ณ เวียดนาม สนุกเกอร์ 15 แดง
ทีละแต้ม ผสมกับการวางสนุ้กที่
ได้ 1 เหรียญทอง จากวัฒนา
ยอดเยี่ยมเอาชนะไป 3 เฟรมรวด
ภู่ โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย)/1
จบเกม ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เอาชนะไป
เหรียญทองแดง จากภาสกร สุ
ได้ 4-2 เฟรม 24-75, 88-34, 25วรรณวัฒน์ (กร นครปฐม)
“ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่ โอบอ้อม คว้าเหรียญ
70, 65-48, 83-33, 67-42 คว้า
สนุกเกอร์ 6 แดง ได้ 1
ทองเหรียญแรกกีฬาซีเกมส์ ในรอบ 35 ปี
เหรียญทองมาครองได้สำ�เร็จ และ
เหรียญทองแดง จาก สุชาครีย์
เป็นเหรียญทองในการแข่งซีเกมส์
พุ่มแจ้ง (ขวัญ สระบุรี)
ครั้งแรกของ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” ในรอบ 36 ปีอีกด้วย ส่วนเหรียญ
บิลเลียดเดี่ยว ได้ 2 เหรียญทองแดง จาก ประพฤติ ชัยธน
ทองแดง ได้แก่ “กร นครปฐม” ภาสกร สุวรรณวัฒน์ จากไทย และ สกุล (รมย์ สุรินทร์) และยุทธภพ ภาคพจน์ (นุ้ก จันท์)
อ๋อง เพียว จากเมียนมา
บิลเลี่ยดคู่ ได้ 1 เหรียญทองแดง จาก ประพฤติ ชัยธนสกุล
ภายหลังจบเกม ต๋อง ศิษย์ฉ่อย กล่าวว่า รู้สึกดีใจกับผลงาน
(รมย์ สุรินทร์) กับ ธวัช สุจริตธุรการ (วัช หาดใหญ่)
ที่ออกมา โดยเฉพาะการคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ของตัวเองในรอบ
พูล 10 ลูกหญิงเดี่ยว ได้ 1 เหรียญทองแดง จาก เพ็ญนิภา
35 ปี ทำ�ให้พี่น้องคนไทยมีความสุขเพื่อนร่วมทีมโค้ชและผู้จัดการ
นาคจุ้ย (น้ำ� พัทยา)
ทีมมีความสุขทุกคน ยิ่งเป็นเหรียญสุดท้ายของสนุกเกอร์ด้วยที่ลุ้น
แครอมบอล 3 ชิ่ง ได้ 2 เหรียญทองแดง จาก สุริยา สุวรรณ
กันจนวันสุดท้าย สิ่งที่อยากจะฝากผู้ ใหญ่คือเรื่องของโค้ชพูลและแค สิงห์ (หรั่ง พัทยา) และสมพล แซ่ตั้ง (เต่า มาสเตอร์).
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‘เสธ.หมึก’ พอใจนักปั่นไทยผลงานทะลุเป้า

เวียดนาม • การแข่งขันจักรยานประเภทถนน กีฬาซีเกมส์ ครั้ง
ที่ 31 ที่เมืองฮัวบินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 22 พ.ค. มีชิง 2
เหรียญทอง จากรายการโรดเรซทีมหญิง และโรดเรซบุคคลหญิง
เส้นทางระยะทางรวม 118 กิโลเมตร มีนักปั่นลงชิงชัย 29 คน จาก
7 ชาติ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย,
สิงคโปร์และลาว สำ�หรับทีมไทยส่ง 5 นักปั่นสาวคือ “ผู้กองบีซ”
ร้อยเอกหญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์, “ไก่” สิบเอกหญิงศุภักษร นันตะนะ,
“แพร” สิบตรีหญิงเพชรดารินทร์ สมราช, “บีม” สิบตรีหญิงชนิภรณ์
บัตริยะ, “ขิม” ร้อยตำ�รวจโทหญิงพรรณรายณ์ ราษี ผลปรากฏว่า
เหงียน ทิ ธัต นักปั่นเวียดนาม คว้าเหรียญทองบุคคลไปครอง ส่วน
เหรียญเงิน นูร์ อิสยา มูฮาหมัด ซูเบียร์ จากมาเลเซีย และเหรียญ
ทองแดง เดเลีย อายัสตินา พริอัตนา จากอินโดนีเซีย โดยทั้ง 3 คน
ทำ�เวลา 2.13.15 ชั่วโมงเท่ากัน ด้านผลงานนักปั่นสาวไทยดีที่สุดคือ
ร.ต.ท.หญิง พรรณรายณ์ ได้ที่ 7 เวลา 2.14.28 ชั่วโมง ขณะที่ราย
การโรดเรซทีมหญิง จะเอาเวลาของนักกีฬาของแต่ละชาติที่ทำ�เวลา
ดีที่สุด 3 คนมารวมกัน ผลปรากฏว่า ทีมเวียดนามคว้าเหรียญทอง
เวลา 6.42.11 ชั่วโมง, เหรียญเงิน มาเลเซีย เวลา 6.42.15 ชั่วโมง
ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ทีมชาติไทย เวลา 6.43.34 ชั่วโมง หลัง
การแข่งขัน พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ
เปิดเผยว่า ดีใจที่นักกีฬามีเหรียญทองแดงประเภททีม สรุปผลงาน
นักกีฬาจักรยานทั้งหมดได้มา 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญ
ทองแดง เกินเป้าหมายที่สมาคมตั้งไว้
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ว่ายน้ำ�ปลื้มผลงานซีเกมส์ ได้มา 4 เหรียญทอง

กรุงเทพฯ • พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำ�
เเห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำ�เร็จของนักกีฬาว่ายน้ำ�ทีมชาติ
ไทย ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม หลังเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทยว่า “รู้สึกภาคภูมิใจกับนักกีฬาทั้ง 21 คน ที่ฟันฝ่า
อุปสรรค ตั้งใจมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนัก ตลอดระยะเวลาในการเก็บ
ตัว ส่งผลให้คว้ามาได้ถึง 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน เเละอีก 9
เหรียญทองแดง นับเป็นผลงานทีมยอดเยี่ยมจริงๆ มีเพียงนักกีฬา 6
คนเท่านั้น ที่ ไม่สามารถคว้าเหรียญมาคล้องคอได้ แต่สถิติเวลาส่วน
ตัวถือว่าดีขึ้นมาก เห็นได้ถึงพัฒนาการของแต่ละคน โดย 4 เหรียญ
ทอง ที่ ได้จากสิบโทหญิงเจนจิรา ศรีสอาด ที่ทำ�คนเดียว 2 เหรียญ
ทอง จากท่าผีเสื้อเเละฟรีสไตล์ 50 เมตร ต้องยอมรับว่าการได้ ไป
เก็บตัวฝึกซ้อมที่เนเธอร์เเลนด์ ทำ�ให้เจ้าตัวมีความมั่นใจจนพัฒนา
ขีดความสามารถไปได้ ไกลกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ขณะที่ เพียงขวัญ
ปะวะโพตะโก การกลับมาคว้าเหรียญทองอีกครั้งในซีเกมส์ครั้งนี้
ในท่ากบ 200 เมตร ที่เคยเป็นเเชมป์ในซีเกมส์ 2017 ถือว่าจิต
ใจเเข็งเเกร่งที่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บ รวมถึงดาวรุ่งอย่าง กมนชนก
ขวัญเมือง ที่คว้าเหรียญทองมาได้เเบบเซอร์ ไพรส์จากผลัดผสม 400
เมตร นับเป็นนักกีฬาที่ว่ายน้ำ�ในระยะกลางเเละไกลได้ดี คาดว่าจะ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในทีมว่ายน้ำ�ไทยในอนาคต”
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‘ไท่ ซือ อิง’-‘ลี ซี เจี๋ย’ แชมป์แบดฯ ‘ไทยแลนด์’

เมืองทอง • การแข่งขันแบดมินตัน เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ
“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022” ชิงเงินรางวัลรวม
360,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12,240,000 บาท ที่อิมแพ็ค
อารีนา เมืองทองธานี เข้าสู่วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิง
เดี่ยว ไท่ ซือ อิง มือวาง 1 ของรายการ มือ 2 ของโลกจากไต้หวัน
ลงดวลกับ เฉิน ยู่ เฟย แชมป์เก่าปี 2019 จากจีน มือ 4 ของโลก มือ
วาง 3 ของรายการ เจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุง
โตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งคู่นี้ดวลกันมา 19 ครั้ง เป็น ไท่ ซือ อิง ที่เอาชนะได้
ถึง 15 ครั้ง การเจอกันในครั้งนี้ ไท่ ซือ อิง งัดเกมบุกที่ดุดันโจมตีเข้า
ใส่ เฉิน ยู่ เฟย ได้อย่างเฉียบขาด ชนะไป 2-1 เกม 21-15, 17-21,
21-12 ไท่ ซือ อิง ครองแชมป์หญิงเดี่ยว ไทยแลนด์ โอเพ่น เป็นสมัย
แรก รับเงินรางวัล 27,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 1,215,000 บาท), รอง
แชมป์ เฉิน ยู่ เฟย รับเงินรางวัล 13,680 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ
615,600 บาท) ส่วนรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ลี ซี เจี๋ย นัก
ตบลูกขนไก่มือวาง 6 ของรายการจากมาเลเซีย เจ้าของแชมป์ชาย
เดี่ยวเอเชียคนล่าสุด และอดีตแชมป์ชายเดี่ยว ออล อิงแลนด์ ปี
2021 เจอกับ หลี่ ชิ เฟง จากจีน มืออันดับ 49 ของโลก โดยสถิติคู่นี้
นักหวดจีนเป็นฝ่ายชนะมาได้ 1 ครั้ง 2-0 เกม ในศึกไชน่ามาสเตอร์ส
รอบ 32 คนสุดท้าย เมื่อปี 2018 เกมคู่นี้เล่นกันได้อย่างสูสี ก่อนที่ ลี
ซี เจี๋ย ที่เล่นได้นิ่งกว่าเบียดชนะไป 2-1 เกม 17-21, 21-11, 23-21
ลี ซี เจี๋ย ครองแชมป์ชายเดี่ยว รับเงินรางวัล 27,000 เหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 1,215,000 บาท) ส่วนรองแชมป์ หลี่ ชิ เฟง รับเงินรางวัล
13,680 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 615,600 บาท).

โค้ชชมอาเดบาโยพาฮีตบุกทุบบอสตัน
บอสตัน • แบม อาเดบาโย โชว์ผลงานซัด 31 คะแนนพา ไมอามี
ฮีต บุกมาชนะ บอสตัน เซลติกส์ 109-103 พร้อมขยับนำ�ซีรีส์ 2-1 ใน
ศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ ซีรีส์ชิงแชมป์สายอีสเทิร์น คอน
เฟอเรนซ์
หลังจากอาการบาดเจ็บที่ทำ�ให้ จิมมี บัตเลอร์ ตัวทีเด็ดของ
ไมอามี ฮีต ต้องออกจากสนามในช่วงครึ่งแรก แต่ แบม อาเดบาโย
ขึ้นมารับบทบาทเด่นแทน พาทีมบุกมาอัด บอสตัน เซลติกส์ ถึงทีดี
การ์เดน ในบอสตัน
ใน 2 เกมแรกของซีรีส์ชิงแชมป์สายตะวันออก อาเดบาโยทำ�
สกอร์เฉลี่ยเพียงเกมละ 8 แต้มเท่านั้น แต่เกมนี้เกมเดียวกดไป 31
คะแนน, 10 รีบาวด์, 6 แอสซิสต์ และ 4 สตีล
ผลงานของอาเดบาโยนั้นเป็นการดับความหวังของ บอสตัน
เซลติกส์ ที่พยายามไล่กลับขึ้นมาหลังจากตามหลังถึง 26 คะแนนใน
ช่วงครึ่งแรก ก่อนจะกลับมาตามหลังเพียงแต้มเดียวในช่วงไม่ถึง 3
นาทีสุดท้าย
“ในช่วง 2 เกมก่อนหน้านี้ ทีมของผมพยายามที่จะพึ่งพิงผล
งานของผม แต่ปรากฏว่าผมกลับไม่สามารถทำ�ได้อย่างที่ทีมต้องการ”
อาเดบาโยกล่าว “จนกระทั่งมาเกมนี้ที่ผมก้าวเข้ามาและสามารถพา
ทีมชนะได้”
บอสตัน เซลติกส์ ซึ่งเอาชนะ ไมอามี ฮีต ในเกมที่ ไมอามีเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนทำ�ให้ซีรีส์กลับมาเสมอกัน แต่เกมนี้พวกเขา
ต้องพบกับความพ่ายแพ้ ซึ่งปัจจัยหลักส่วนหนึ่งมาจากการเสียเทิร์น
โอเวอร์ถึง 23 ครั้ง
เจย์เลน บราวน์ ของบอสตันโชว์ผลงานโดดเด่น ซัดไปคนเดียว
40 คะแนน แต่ พี.เจ.ทักเกอร์ ผู้เล่นของไมอามีประสบความสำ�เร็จ
เป็นอย่างมากในการป้องกัน เจย์สัน เททัม ซึ่งเป็นอาวุธสำ�คัญของ
เซลติกส์ ให้ทำ�ได้เพียง 10 คะแนน โดยชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไปเพียง 3 ครั้ง
จากความพยายาม 14 ครั้ง
“เขาเป็นผู้เล่นสำ�คัญที่พาทีมชนะ”เอริก สโปลส์ตรา หัวหน้า
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ชิงสายตะวันออก • แบม อาเดบาโย ผู้เล่นของ ไมอามี ฮีต ในจังหวะ
รับบอลในเกม 3 ของซีรีส์ชิงแชมป์สายตะวันออก ที่ทีดี การ์เดน ใน
บอสตัน ซึ่งอาเดบาโยทำ�ไป 31 คะแนน พาฮีตบุกมาชนะ 109-103
และขึ้นนำ�ซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกมเป็น 2-1.

โค้ชของ ไมอามี ฮีต กล่าวถึงผลงานของ แบม อาเดบาโย “คุณรู้ ไหม
ว่าเขาเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของทีมนี้ คุณสามารถไว้ ใจเขาได้
ตลอด”
“เขาไม่ยึดติดกับเสียงและทุกสิ่ง เขาแค่ลงสนามไปแข่งขัน ลง
ไปเล่นพาทีมคว้าชัยชนะ เขาสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง
เกมรุกและเกมรับและทุกสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับทีม”
สโปลส์ตรายังกล่าวต่ออีกว่า “เกมในคืนนี้พวกเราต้องการเกม
รุกที่มีหมัดน็อกตั้งแต่ช่วงต้นเกม และเราก็สามารถทำ�ได้”
สำ�หรับเกมที่ 4 ของซีรีส์ชิงแชมป์สายตะวันออก ยังคงเล่นกัน
ที่บอสตันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือตรง
กับเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทย.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘ตรีนุช’สื่อสารถึงรร.-ครูห้ามลงโทษตัดผมนร.

ยกระเบียบศธ.ไม่มีข้อไหนให้ ใช้ความรุนแรงตีหยิกตบประจานเข้าข่ายละเมิดผิดกม.
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ชี้ยังไม่มีกฎระเบียบ ศธ.ข้อใด ให้ลงโทษโดยการตัดผมนักเรียน
ฝากถึง รร.และครูให้เข้าใจตรงกัน ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งตัดผม ใช้ ไม้เรียว หยิก ตบ ตี
ประจานให้อาย เข้าข่ายละเมิดสิทธิร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถทำ�ได้ ขัดต่อระเบียบ ศธ.
และผิดกฎหมาย ถ้านักเรียนผู้ปกครองพบเห็นแจ้งมาได้ที่ MOE Safety Center
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี เฉพาะเจาะจงได้ เช่น โรงเรียนที่สอนเกี่ยว
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึง กับนาฏศิลป์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่
การลงโทษโดยตัดผมนักเรียนว่า ไม่มีระเบียบ ต้ อ งการไว้ ท รงผมนั ก เรี ย นในรู ป แบบเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ฉบับใดที่ให้อำ�นาจ เป็นต้น ทั้งนี้ หลักการที่ต้องยึดถือในการวาง
ครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม ซึ่งระเบียบ ระเบียบคือ ความเหมาะสมในการพัฒนา
ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 บุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วน
ในข้อ 7 ก็กำ�หนดให้สถานศึกษาโดยความ ร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ ชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น ตราบใดที่การไว้ทรงผม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน วางระเบียบ ของนักเรียนไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตาม
เกี่ ย วกั บ การไว้ ท รงผมของนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม ระเบียบของสถานศึกษาหรือของกระทรวงแล้ว

การลงโทษนักเรียนย่อมไม่สามารถทำ�ได้
นางสาวตรีนชุ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณา
ถึ ง วิ ธี ก ารลงโทษที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระ
ทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2548 แล้ว ก็ยิ่งไม่พบว่ามี
ข้อไหนที่ให้คุณครูสามารถลงโทษนักเรียนด้วย
การตัดผมแม้แต่ข้อเดียว ซึ่งตามข้อ 5 ของ
ระเบียบ มี โทษเพียง 4 สถานเท่านั้น คือ ว่า
กล่าวตักเตือน, ทำ�ทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความ
ประพฤติ และทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อีกทั้งการลงโทษตามระเบียบดัง
กล่าวก็มีเจตนาเพียงเพื่อให้ครูใช้แก้นิสัยและ
ความประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือนักศึกษา
ให้รู้สำ�นึกในความผิด และกลับมาประพฤติ

ตนในทางที่ดีต่อไป ไม่ใช่การลงโทษด้วยวิธี
รุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท ตามที่
ข้อ 6 ของระเบียบนี้ ได้บัญญัติห้ามไว้อยู่ ดัง
นั้น ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่า การลงโทษ
นักเรียนด้วยการตัดผม รวมถึงการใช้ความ
รุนแรงอื่น เช่น การใช้ ไม้เรียว การหยิก ตบ
ตีร่างกาย หรือการประจานให้อับอาย ฯลฯ
นอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของนักเรียนแล้ว การลงโทษด้วย
วิธีการเหล่านั้นไม่สามารถทำ�ได้ เพราะขัดต่อ

ระเบียบของ ศธ.และผิดกฎหมายด้วย
“แม้การสร้างระเบียบวินัยจะเป็นสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับนักเรียน และเป็นหน้าที่ที่ครู
จะต้องทำ�ให้เกิดขึ้น แต่ดิฉันไม่คิดว่าการ
ลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม หรือการใช้
ความรุนแรงอื่นที่กระทำ�ต่อเนื้อตัวร่ างกาย
หรือจิตใจของนักเรียน จะช่วยให้เด็กๆ เกิด
ความตระหนักรู้ ในบทบาทและหน้าที่ของตัว
เอง ยิ่งถ้าเราเข้าใจว่า ‘ระเบียบวินัย’ นั้น ไม่
ได้หมายถึงการทำ�ให้ทุกคนมีลักษณะเหมือน
กัน แต่หมายถึงการทำ�ให้ ‘แต่ละคน’ รู้จัก

วางตัว และเลือกใช้พฤติกรรมที่เหมาะสมกับ
บุคคลอื่นในสังคม การลงโทษนักเรียนด้วย
ความรุนแรงยิ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการสร้างระเบียบวินัย ทั้งนี้ หากพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง หรือนักเรียน พบเห็นการ
ลงโทษนักเรียนที่ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งมา
ที่ระบบ MOE Safety Center ผ่าน 4 ช่อง
ทาง ดังนี้ Application MOE Safety Center,
www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center โทร.
0-2126-6565” รมว.ศธ.กล่าว.

ข่ายการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนอาชีวศึกษา
(CVM) ซึ่งถือเป็นภารกิจสำ�คัญของ สอศ.
ในการนำ � เอายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ
ประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินการ
เพื่อผลิตกำ�ลังคนตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และรองรับ
การเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0
นายสุเทพกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รมว.
ศธ.ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ เรื่ อ งการจั ด การ
ศึกษาในรูปแบบทวิภาคี พร้อมทั้งมีข้อสั่งการ
ให้ สอศ.เดินหน้าการจัดการศึกษารูปแบบ
ทวิภาคี ให้มากขึ้น จากเดิมจัดการศึกษาใน
รูปแบบนี้เพียงร้อยละ 20 แต่จะต้องเพิ่ม
เป็นร้อยละ 50 ให้ ได้ภายใน 3 ปีตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2565-2567 ซึ่งตนได้รับข้อสั่งการจาก
นางสาวตรีนุชและแจ้งไปยังสถานศึกษาสังกัด
สอศ.ทุกแห่ง ให้เดินหน้าจัดการศึกษาทวิภาคี
ให้มากขึ้นแล้ว สำ�หรับการจัดการศึกษารูป
แบบทวิภาคีนั้น รมว.ศธ.มองว่าเป็นการจัด

การศึกษาที่สำ�คัญตอบโจทย์การสร้างอาชีพ
เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
นั้นๆ มาเป็นครูฝึกสอนให้ อีกทั้งมีรายได้
ระหว่างเรียน เมื่อสำ�เร็จการศึกษาไปแล้ว
สถานประกอบการจะรับนักศึกษาเข้าทำ�งาน
ทันที เนื่องจากตรงกับสมรรถนะที่สถานประ
กอบการมีความต้องการ
“ส่ ว นประเด็ น ที่ ส ถานประกอบการ
ส่วนใหญ่สะท้อนถึงเรื่องภาษาอังกฤษของผู้
เรียนอาชีวะว่า ยังไม่มีทักษะเท่าที่ควรนั้น ใน
เรื่องนี้ สอศ.ได้ปรับการกำ�หนดตัวชี้วัดใหม่
แล้ว โดยสมรรถนะหลักของผู้เรียนสายอาชีพ
จะมุ่งเป้าหมาย 3 ด้าน คือ สมรรถนะด้าน
วิชาชีพ สมรรถนะด้านภาษา และสมรรถนะ
ดิจิทัล ดังนั้น เชื่อมั่นว่าจากนี้ ไปผู้เรียนสาย
อาชีพจะมีสมรรถนะหลักที่เข้มข้นและเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแน่นอน”
เลขาฯ กอศ.กล่าว.

8

อักษรฯ แปลงแคลอรีเป็นเงินบริจาคให้น้อง • มนตรี เพิ่มพูนธนาลาภ รองกรรมการผู้อำ�นวยการสนับสนุนองค์กร อักษร เอ็ดดูเคชั่น
จำ�กัด (มหาชน) นำ�พนักงานของบริษัทมาช่วยเหลือสังคม ในช่วง Work from Home เพราะการระบาดของโควิด-19 โดยนำ�การ Workout
ออกกำ�ลังกายของพนักงานในเวลา 168 วัน มาแปลงกิโลแคลอรี ให้เป็นเงินทุนเพื่อร่วมบริจาคมอบให้กับโรงเรียนที่ยากไร้และขาดแคลน
หรือ “Excellent Health forCharity 2021” โดยล่าสุดได้ทุนการศึกษา สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เครื่องเขียนกว่า 100,000 บาทให้กับน้องๆ
โรงเรียนวัดพระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 140 คน.

อาจารย์ทวีพาชมผลงานวิพากษ์บ้านเมืองใน
นิทรรศการ

ก

“ส ส ร, 2540”
สะท้อนปัญหาการเมืองในไทย

ผศ.วุฒิกร คงคา ภัณฑารักษ์

“สัตว์สงคราม”
1 ใน 60 ผลงานน่าชม

สำ�คัญที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทย ผู้
มาชมงานจะได้เห็นงานศิลปะทรง
พลังรูปแบบต่างๆ ทั้งจิตรกรรม
ประติมากรรม และสื่อผสม สัมผัส
ถึงตัวตน ร่องรอยชีวิต และพลัง
ในการแสดงออกทางศิลปะของ
อาจารย์ทวีชัดเจน จัดโดยหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
BACC และหอศิลป์ทวี รัชนี
กร สนับสนุนโดยบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติและผลงานของ
อาจารย์ทวีนั้น เชื่อว่าทุกคนใน
แวดวงศิลปะและผู้สนใจงาน
ศิลป์รู้กันดี เป็นนักเรียนเพาะ
ช่าง จากนั้นมาศึกษาปริญญา
ตรี สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัย

4
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ศิลปากร เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผ่านการ
ทำ�งานมาหลายแนว จบการศึกษาปี 2504 เดินทางไปสอนศิลปะที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.นครราชสีมา ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ร่วมบุกเบิกก่อตั้งแผนกวิชาศิลปกรรมให้กับภาคอีสาน
ตลอดการทำ�งานตั้งใจทุ่มเทถ่ายทอดวิชาความรู้และอุดมการณ์
ให้นักศึกษาตื่นตัวทั้งเรื่องศิลปะและการเมือง ถือเป็นผู้มีบทบาท
สำ�คัญก่อกำ�เนิดศิลปะเพื่อชีวิตของศิลปินสายอีสานโคราช หรือกลุ่ม
ศิลปินโคราช หลังเกษียณสร้างงานศิลปะต่อเนื่องในฐานะศิลปินอิสระ
ก่อตั้งหอศิลป์ทวี รัชนีกร ที่ โคราช เป็นศิลปินผู้กล้าทำ�งานวิพากษ์
วิจารณ์ สะท้อนปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเมือง ความ
เห็นอกเห็นใจชนชั้นล่าง ทั้งหมดที่กล่าวมาปรากฏในงานศิลปะของ
ศิลปินแห่งชาติผู้นี้มายาวนาน
ผศ.วุฒิกร คงคา ภัณฑารักษ์ กล่าวว่า ในงานศิลปะของอาจารย์
ทวีจะสื่อปัญหาของบ้านเมือง ซึ่งมี โครงสร้างจากระบบอุปถัมภ์ของ
ชนชั้นนำ� รัฐบาล นักการเมืองที่ส่งผลกระทบอย่างแรงกับพลเมือง
ชาวนา ยังไม่นบั ถึงสไตล์หรือรูปแบบทีห่ ลากหลายทัง้ การใช้ฟกิ เกอเรทีฟ,
สัญลักษณ์หรือรูปทรงนามธรรมในการเล่าเรื่อง ผ่านการแสดงออก
รุนแรงของฝีแปรง หรือความละเมียดละไมในการสร้างรูปทรงให้
สวยงาม แต่ทั้งหมดนำ�ไปสู่ โลกอุดมคติที่ครอบงำ�ไปด้วยบทวิพากษ์สังคม
“ถ้าจะพูดอย่างง่ายที่สุด อาจารย์ทวีใช้ภาษาศิลปะในขนบ
ของสุนทรียศาสตร์แบบโมเดิร์นอาร์ต วางรากฐานมาจากอาจารย์
ศิลป์ แต่ไม่ได้พุ่งเป้าไปสู่ความดี ความงาม ความจริง เพื่อหาแก่น
สารของความเป็นศิลปะแท้ๆ ในขนบเก่า ตรงกันข้ามนำ�ไปสู่อารมณ์
ขันแดกดัน เสียดสี และเปิดโปงปัญหาสังคมที่ฟอนเฟะจากโครงสร้าง
ของรัฐที่บิดเบี้ยวในทุกเรื่อง แม้ปัจจุบันในวัย 88 ปี กับผลงานชิ้น
ล่าสุดที่เพิ่งทำ�เสร็จ ศิลปินก็ยังไม่รามือที่จะวิพากษ์สังคมการเมือง”
ผศ.วุฒิกรกล่าว
ภัณฑารักษ์บอก ศิลปะของอาจารย์ทวีเปล่งประกายความจริง
ที่สะท้อนกลับเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นปัญหาต่างๆ ไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย
และไม่ใช่คนโลกสวย แต่มองอย่างที่เป็นจริงๆ พร้อมกับการสบถอย่าง
มีสาระ แต่ก็อาบคลุมด้วยเสียงหัวเราะแห่งความงาม
ไอเดียการนำ�เสนอของนิทรรศการ “ทวี รัชนีกร :
ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์” ก็แปลกใหม่ มีการจัดกลุ่มของผลงาน
แทนการเรียงไทม์ ไลน์ เชื่อมโยงงานต่างยุค ต่างเรื่อง แต่มีจุดร่วม
และจุดต่าง แล้วนำ�มาต่อเรียงร้อยเรื่องให้เกิดเอกภาพของแต่ละผนัง
ซึ่งสอดคล้องกับลำ�ดับเวลาชีวิตและผลงานของศิลปินแห่งชาติโดย
อัตโนมัติ ชวนคนดูตีความงานศิลป์อย่างเพลิดเพลิน
อยากรู้ศิลปินคิดอ่านอย่างไรต่อเหตุการณ์บ้านเมือง แวะไปชม
ผลงานของอาจารย์ทวี รัชนีกร ได้ทหี่ อศิลป์กรุงเทพฯ จัดแสดงตั้งแต่
วันที่ 17 พ.ค.-11 ก.ย.2565 หยุดวันจันทร์.
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วธ.เปิดสอบ ขรก.นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการฯ

ว่า 60 ผลงานของทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ที่ขนจากหอศิลป์ทวี รัชนีกร จ.นครราชสีมา มาแสดงเดี่ยวที่
หอศิลป์กรุงเทพฯ ย่านปทุมวัน ในนิทรรศการ “ทวี รัชนีกร :
ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์” เปรียบเสมือนอัตชีวประวัติที่บันทึกเรื่อง
ราวชีวิตของศิลปิน ขณะเดียวกันเป็นเหมือนจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์
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‘ทวี รัชนีกร’ มองการเมืองผ่านงานศิลปะ

ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ วัย 88 ปี
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ตั้งเป้าเพิ่มยอดเรียนอาชีวะ50%ภายใน3ปี

ศึกษาธิการ • รมว.ศธ.สั่ง สอศ.เดินหน้าการ
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ตั้งเป้า 3 ปี เพิ่ม
ยอดเรียนอาชีวะเป็น 50% เชื่อตอบโจทย์การ
สร้างอาชีพ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ด้าน
“สุเทพ” แจงสถานศึกษาทุกแห่งพร้อม
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.)
กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวตรีนุช
เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมว.ศธ.) ได้ประชุมมอบนโยบายและการ
กำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตาม
นโยบาย 12 นโยบาย การจัดการศึกษา และ
7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งเป็นนโยบาย
ของ รมว.ศธ. โดยในส่วนของ สอศ.ได้ติดตาม
การขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) การศึกษา
เพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ รวมถึงศูนย์บริหารเครือ

1

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กล่าวว่า สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ออก
ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการสังกัด สป.วธ. ในตำ�แหน่งนักวิชาการ
วัฒนธรรมปฏิบัติการในภารกิจพิธีการศพที่ ได้รับพระราชทาน
สังกัด สป.วธ. จำ�นวน 23
�������������������������������������
อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 25 พ.ค.
2565 นอกจากนี้
วธ.ออกประกาศ
รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ
ทั่วไป ตำ�แหน่ง
นักวิชาการ
วัฒนธรรมใน
ภารกิจพิธีการศพ
ที่ ได้รับพระราชทานของ สป.วธ. 21 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้-25 พ.ค. สามารถสมัครได้ที่ https://m-culture.thaijobjob.
com/ คุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำ�
กว่า 18 ปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นต้น ทั้งนี้จะจัด
สอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค
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‘Touch Me’ ศิลปะภาพเปลือยชวนดู

นิทรรศการกลุ่ม “Touch Me” แสดงงานของศิลปินไทย
และต่างชาติ ประกอบด้วย หริธร อัครพัฒน์, Bangkok Wet
Dream, วิชิต ไชยวงศ์, โอริท โดรรี, โอลิเวอร์ เฟาเชอโร, กริน
คณา คงเพชร, โอ๊ต มณเฑียร, โศภิรัตน์ ม่วงคำ�, แพร พัชรา
ภา อินทร์ช่าง, พิสุทธิ์ ศรีสุวรรณ, มานิต ศรีวานิชภูมิ, แพด
ดี้ ธัญวงศ์, มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์, โด้ ภัณฑารักษ์, ไรน์ฮาร์ด ไค
รสเนอร์ เป็นนิทรรศการที่ใช้ภาพเปลือยและความเร้าอารมณ์
ในการสำ�รวจความรู้สึกการสัมผัสทางกาย ภาพเปลือยเป็น
ศิลปะประเภทที่เก่าแก่และชวนพิศวงจนถึงทุกวันนี้ ภาพ
เปลือยสร้างสะพาน
ข้ามเส้นคั่นระหว่าง
ศิลปะชั้นสูงและ
ภาพลามกอนาจาร
จิตรกรรม ภาพถ่าย
วิดี โอ และศิลปะจัด
วางในนิทรรศการ
แสดงออกถึงภาวะ
ที่ก้ำ�กึ่งนี้ จัดแสดง
วันที่ 11 มิ.ย.23 ก.ค.65 ที่ Head
High Second Floor
จ.เชียงใหม่.
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บันเทิง 11

‘เบิร์ด-แอน’นำ�ทีมออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.ในรอบ9ปี
แอน ทองประสม

ถื

อเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่ชาว
กรุงเทพมหานครได้กลับมามีสิทธิ
เลือกผู้นำ�ท้องถิ่นอีกครั้ง โดยมี
ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้
ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กันอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งวัน รวมถึงเหล่าคนดังในแวดวงบันเทิงก็ไม่นิ่ง
เฉย ต่างออกมาใช้สิทธิเลือกผู้นำ�ในฝันเช่นกัน
โดยพี่ใหญ่อย่าง เบิรด์ -ธงไชย แมคอินไตย์
ได้เดินทางมาใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในช่วงเวลา 09.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 60 เต็นท์บริเวณชุมชน
หมู่บ้านสุขใจ ซอยวชิรธรรมสาธิต 43 สุขุมวิท
101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ท่ามกลาง
บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจ
กันออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันนี้
ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
เมื่อเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้ง เบิร์ด ธงไชย
ได้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อและลำ�ดับที่ของตนเอง
จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
จากนั้นเดินมาลงลายมือชื่อพร้อมรับบัตรเลือกตั้ง
ทั้ง 2 ใบ เดินเข้าคูหาลงคะแนนเสียง และหย่อน
บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร
หลังเสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าตัวได้เปิดใจว่า
“เหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เบิร์ดมาใช้สิทธิ ใช้
หน้าที่ของตัวเองตามที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย
เราต้องทำ�หน้าที่ให้ ได้มากที่สุดครับ สิ่งที่อยาก
ฝากบอกทุกคนก็คือ ใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นผู้
ว่าฯ ที่เบิร์ดเลือกไป หรือใครเลือกไปก็ตาม ขอ
ให้ท่านทำ�อะไรก็ได้ ให้เราภาคภูมิใจที่ ได้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมา
เที่ยว ทำ�ให้เรายืดอกอย่างภาคภูมิใจว่าเราได้อยู่
กรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของท่าน ครับ เบิร์ด
อยากเห็นความสงบสุข ร่มเย็น ราบรื่น ตอนนี้
เบิร์ดคิดว่าคนไทยเรารักความสะอาดมากขึ้น
กรุงเทพฯ ก็สะอาดมากขึ้น โควิดก็ใกล้จะไปแล้ว
เป็นเวลาที่ผู้ว่าฯ คนใหม่เข้ามาทำ�งาน ทุกอย่างก็
น่าจะดีขึ้น เบิร์ดหวังไว้อย่างนั้นครับ”
ด้านนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น สิงโตปราชญา เรืองโรจน์ ก็ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตึกสามัคยาจารย์ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมฝากถึงผู้ว่าฯ กทม.

ชดาธาร ด่านกุล
คนใหม่ที่กำ�ลังจะมาบริหารและช่วยเหลือชาว
กรุงเทพฯ จากปัญหาต่างๆ “อยากได้ผู้ว่าฯ ที่มอง
เห็นถึงปัญหาของชาวกรุงเทพฯ และสามารถแก้
ปัญหาได้อย่างที่ตัวเองวางนโยบายไว้ทุกอย่าง
อาจจะใช้เวลาหน่อย แต่ถ้าเลือกคุณมาแล้วเรา
ให้เวลากับคุณแน่นอนครับ
หวังว่าคุณจะสามารถแก้
ปัญหาของ
กรุงเทพฯ
ได้ครับ
ปัญ
หาที่อยาก
ให้แก้ ถ้า
หลักๆ
นอกจากโค
วิดก็เรื่อง
ธงไชย แมคอินไตย์

ชนกันต์ รัตนอุดม

ปราชญา เรืองโรจน์

รถติด เพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วรถติดมาก ยิ่ง
น้องๆ เริ่มเปิดเทอมแล้ว บางทีออกจากบ้านไปแค่
5 นาทีก็รถติดอยู่บนถนนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง
เลย เชื่อว่าชาวกรุงเทพฯ มีปญ
ั หาเรื่องนีก้ นั ทุกคน
เวลาจะไปทำ�งานหรือไปตามนัดมันเสียเวลาค่อนข้าง
เยอะและมันทำ�ให้เราสูญเสียเวลาทีม่ คี า่ ไปกับการติด
อยูบ่ นถนน ผมว่าทุกคนน่าจะอยากให้ปรับแก้เรื่อง
นี้ ฝากถึงผูว้ า่ ฯ คนใหม่ คือ ไม่วา่ คุณเป็นใคร เมื่อ
ประชาชนเลือกคุณมาแล้ว ขอให้คณ
ุ ยึดเอาปัญหา
ของประชาชนเป็นหลักและค่อยๆ ปรับแก้กนั ไป หวัง
ว่าจะได้เห็นผลงานของคุณเป็นรูปธรรมครับ”
ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล ไอดอลสาวชื่อดัง
สมาชิกยูนิต โพรเทีย จากลาสต์ ไอดอล เดินทาง
ไปใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 15
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง พร้อมกับเผยว่า
“การเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ

กทม.ครั้งแรกในชีวิตของม่านมุกค่ะ รู้สึกตื่นเต้น
มากที่ในที่สุดกรุงเทพฯ ของเราก็มีการเลือกตั้งสัก
ที รู้สึกดีใจที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
นี้ค่ะ สำ�หรับคุณสมบัติของผู้ว่าฯ ในดวงใจคือ
เป็นคนที่มองเห็นปัญหาของประชาชน และลงมือ
ทำ�เพื่อประชาชน จริงใจ มีความคิดที่กว้างขวาง
ยิ่งพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ม่านมุกก็อยากให้
ท่านผู้ว่าฯ ในอนาคตมีมุมมองใหม่ๆ และมีความ
ครีเอทีฟด้วยค่ะ
ถามว่าอยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่แก้ ไขปัญหา
ใด จริงๆ กทม.ยังมีปัญหาให้แก้ ไขอยู่หลายจุด แต่
ถ้าให้เลือกตอนนี้ม่านมุกอยากให้แก้ ไขในเรื่องของ
ถนนและทางเท้าเป็นอันดับแรกๆ เนื่องจากตอน
นี้ม่านมุกได้รับบาดเจ็บที่เท้ามา ทำ�ให้รับรู้ว่าตอน
เดินบนทางเท้ามันยากมากและอันตรายมากเลย
เพราะความผุพังและไม่สม่ำ�เสมอของทางเท้าอาจ

จะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้จริงๆ ค่ะ”
นางเอกตลอดกาล แอน ทองประสม ได้
เดินทางมาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ 16 เฮ้าส์
สโมสร หมู่บ้านปัญญาวิลเลจ เป็นผู้ ใช้สิทธิ
หมายเลข 744 ภายหลังลงคะแนน แอน ทอง
ประสม ได้เปิดใจว่า “ก่อนมาเลือกตั้งก็หาข้อมูล
ผู้ลงสมัครทุกท่านที่อยู่ในเขตเราว่าใครเป็น
ยังไง ตั้งใจมาแต่เช้าเพราะกลัวรถติด แต่
วันนี้รถก็ไม่ติดนะคะ ทั้งที่ฝนตก ก็ยัง
สบายๆ 9 ปี เป็นครั้งประวัติศาสตร์เลย
ค่ะที่เลือกแบบยกชุด ทั้งผู้ว่าฯ และ
ส.ก. เป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ที่สำ�คัญมาก แอนว่ามันสำ�คัญนะ
ครั้งนี้ เพราะอยากเห็นผลลัพธ์
อยากรู้มุมมองอนาคตของเรา
ว่ามันจะไปยังไง ครั้งนี้น่าจะมี
เด็กๆ คนรุ่นใหม่มาเลือกด้วย เขา
ก็มี โอกาสได้เลือกด้วย อยากเห็น
ผลลัพธ์แต่เราก็มีในใจของเรา เราก็
เลือกของเรา
ตอนนี้เราต้องการการเยียวยาอย่าง
สาหัส เพราะเราถูกเพิกเฉยในหลายๆ อย่าง
มาพอสมควร อยากได้คนที่มีแพชชั่นในการ
ที่จะดูแลพวกเรา ดูแลภาพรวม อยากได้คน
ที่มีพลัง มีพลังงานดีๆ มีความแอ็กทีฟ อยาก
ให้ทุกอย่างคล่องตัว คนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้
ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ส่วนที่เหลือ
เขาก็สู้ด้วยตัวเอง
อยู่แล้ว แต่ถ้า
มีการจัดการมา
ช่วยอีกทางมันก็
จะช่วยได้มาก”
นอกจาก
นี้ยังมีศิลปินอีก
มากมายที่ ได้ออก
ราณี แคมเปน
มาใช้สิทธิเลือก
ตั้งในครั้งนี้ ไม่
ว่าจะเป็น นิว-นภัสสร ภูธรใจ, จิ๋ว-ปิยนุช เสือจง
พรู ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบริเวณหน่วย
เลือกตั้งที่ 5 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง,
ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย หน่วยเลือกตั้งที่ 32
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา, เนม-ปราการ
ไรวา หน่วยเลือกตั้งที่ 7 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา, อะตอม-ชนกันต์ รัตนอุดม หน่วย
เลือกตั้งที่ 10 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนา ส่วนเสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค ใช้
สิทธิลงคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 35-47 ที่ โรงเรียน
อุดมศึกษา ภายในซอยลาดพร้าว 94, เบลล่าราณี แคมเปน ใช้สิทธิเลือกตั้งที่บริเวณสนาม
ฟุตบอลเคหะออเงิน เขตสายไหม สุขาภิบาล 5
ซอย 66, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ที่มาพร้อม
คุณพ่อ ได้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 30
เขตมีนบุรี ฯลฯ.

‘Diana Ross’และ‘Tame Impala’

โคจรพบกันครั้งแรกทำ�ซิงเกิลฟีลกู๊ด
‘Turn Up The Sunshine’รับซัมเมอร์

ก

ารโคจรมาพบกันระ
หว่างศิลปินระดับ
ตำ�นาน “Diana
Ross” และวงไซคีเดลิกร็อก
ชื่อดังจากออสเตรเลียอย่าง
“Tame Impala” ในซิงเกิล
ฟีลกู๊ดต้อนรับซัมเมอร์ ‘Turn
Up The Sunshine’ ซิงเกิล
แรกจากอัลบั้มเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ ‘Illumination’s
Minions: The Rise of Gru’
และยังเป็นการทำ�งานร่วมกัน
ครั้งแรกของสองศิลปินที่แตกต่างแต่ลงตัว โดย
เพลงนี้ ได้ ให้กลิ่นอายดนตรีแนวฟังก์ และดิสโก้
ผสมกับดนตรีแนวโซลคลาสสิกที่น่าตื่นตาตื่นใจ
นอกจากนี้ยังสร้างเสียงชื่นชมและฮือฮาจากแฟน
เพลงทั่วโลกอีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอในอัลบั้มนี้ยังมี
เพลงฮิตยุค 70 อีกมากมายที่ ได้นำ�มาทำ�ใหม่ อาทิ
‘Funky town’ ของ “Lipps Inc” ในปี 1979 ที่ “St.
Vincent” ได้นำ�กลับมาทำ�ขึ้นใหม่อีกครั้ง หรือจะ
เป็นการที่เหล่ามินเนียนได้มีส่วนร่วมในการร้อง
เพลงของ “Simon & Garfunkel” อย่าง ‘Cecilia’
ในอัลบั้มนี้อีกด้วย
บอกได้คำ�เดียวเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจอ
หรือนอกจอ รับประกันได้เลยว่าเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 70 จะ
ทำ�ให้คุณสนุกสนานและเต้นสะบัดไปตลอดฤดูร้อน
นี้อย่างแน่นอน!
เรื่องย่อของ ‘Illumination’s Minions: The
Rise of Gru’ ดำ�เนินเรื่องขึ้นในปี 1970 โดยจะ
บอกเล่าเรื่องราวที่มาของการที่ “กรู” เด็กหนุ่มน้อย

ที่วาดฝันจะกลายเป็นวาย
ร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
ได้พบกับเหล่ามินเนียน
ผู้ โด่งดังของเขาเป็นครั้ง
แรก และกรูกับบรรดา
ลูกสมุนสีเหลืองพร้อม
ที่จะเผชิญหน้ากับกอง
กำ�ลังอาชญากรที่ ไม่มีใคร
สามารถหยุดยั้งได้
เตรียมพบกับ
อัลบั้มเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ ‘Minions: The
Rise of Gru’ โปรดิวซ์ โดย
โปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัล
GRAMMY อย่าง “Jack
Antonoff” พร้อมทัพศิลปินชื่อ
ดัง “DIANA ROSS FT. TAME
IMPALA”, ST. VINCENT,
THUNDERCAT, PHOEBE BRIDGERS, H.E.R.,
BLEACHERS, CAROLINE POLACHEK,
BROCKHAMPTON, WEYES BLOOD และอีก
มากมาย
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อย่าให้ใครมาเหยียบเรา?

ข

อแสดงความยินดี..
ทั้งกับ “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” และ
“เหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมส์” ไว้ ณ ตรงนี้!
ไม่ว่าจะ “คนเก่า-หน้าเดิม” หรือ “คนใหม่” จะเป็น
“ทีมไทย” หรือ “เวียดนาม” เมื่อจบการแข่งขันในสนาม
ทุกคน-ทุกฝ่ายต้องน้อมรับในผลแพ้-ชนะ ด้วยความเป็น
อารยชน!
เสียดาย-เสียใจ เกิดขึน้ ได้ แต่ตอ้ งไม่ฟมู ฟาย เคียดแค้น
ขึง้ โกรธ และก็ไม่ตอ้ งโทษอะไรทัง้ สิน้ เพราะในสนามเลือก
ตั้งผู้ว่าฯ ผู้ตัดสินคือ “ประชาชน”..
ส่วนสนามซีเกมส์..แพ้-ชนะอยูท่ ฝ่ี เี ท้า ความสามารถ
ของนักฟุตบอลล้วนๆ เสียงเชียร์เป็นแค่กำ�ลังใจ!
ครับ..พูดถึง “เสียงเชียร์” ใครจะคิด-จะมองอย่างไร
ก็ช่าง สำ�หรับผมเห็นจะขอเป็น “กำ�ลังใจ” ให้คุณอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ อย่างเต็มที่ กับการเกาะติดคดีดาราสาว
“แตงโม” แบบถวายชีวิต
และเช้าวันจันทร์-23 พ.ค.นี้ คุณอัจฉริยะประกาศ..
“จะลงมือปฏิบัติการพิเศษ ทำ�ภารกิจสำ�คัญทวงความยุติ
ธรรมให้กับแตงโม
จะมีการเปิดโปงทุกช็อตให้เห็นว่ามีการสร้างพยาน
หลักฐานเท็จอย่างไร เพราะตนได้มาหมดแล้วว่าใครทำ�อะ
ไรไว้บ้าง ขอให้ประชาชนรอดูไปเรื่อยๆ
เพราะวันนี้ชัดเจนแล้วว่าน้องแตงโมกำ�ลังลงมาจาก
สวรรค์เปิดโปงคนที่ฆาตกรรมอำ�พราง และถ้าตนทำ�ไม่ได้
ให้มาเหยียบหน้าได้เลย แต่ตนมั่นใจว่าจะเด็ดปีกอินทรีได้
อย่างแน่นอน
และถ้าตนถูกยิงตาย หรือเป็นอะไรไปจริงๆ ขอให้
เชื่อได้เลยว่าเกิดจากการทำ�คดีแตงโมแน่นอน ก็ขอฝาก
ลูกฝากเมียไว้ด้วย”
ยอมให้ถูกเหยียบหน้า ถ้าไม่เชียร์ ไม่เป็นกำ�ลังใจให้
ก็ดูจะแห้งแล้งน้ำ�ใจเกินไปแล้วล่ะ นี่ ไม่ว่าผลคดีจะออกมา
เช่นไร คุณอัจฉริยะก็อยู่ในใจผมเสมอ-ตลอดไป!
ผมเชื่อ ไม่มใี คร “ดีเลิศประเสริฐศรี” หรือ “เพอร์เฟกต์”
ไปเสียทั้งหมด..คุณอัจฉริยะอาจจะมีถูกบ้าง-ผิดบ้าง และ
งานนี้ที่เขาทุ่มเททั้งชีวิต ไม่ได้แค่เพื่อ “น้องแตงโม”..
แต่เพื่อพิสูจน์ ให้เห็น.. “ความยุติธรรม” ต้องมีในสัง
คมไทย!
เอ้า..แต่นั่น “ยุติธรรม” แล้วไง ก็ตัวเองไปเหยียบไปเหยียด-ไปบูลลี่คนอื่นเค้าก่อนไม่ใช่เรอะ
จะมาโอด
ครวญทำ�ไม?
ผมหมายถึง “นารา” ผู้ที่ทำ�ให้ LAZADA ย่อยยับน่ะ
เห็นวันก่อนโพสต์หลังจากเกิดกระแสดรามา..
“ขอบคุณทุกกำ�ลังใจจริงๆ จากใจ ตั้งแต่เกิดเรื่อง
มา นาราเหนื่อยและท้อทุกวัน นาราโดนยกเลิกงานและ
ตัวแทนยกเลิกการเป็นตัวแทนของแบรนด์นาราเป็นจำ�นวน
หนึ่ง
ซึ่งตัวนาราเอง ต้องเคารพการตัดสินใจของทุกคน
ทั้งผู้สนับสนุน และทุกคนที่เข้ามาในชีวิต
แต่นาราก็คิดมาตลอดว่า จะทำ�ไงให้ตัวเราเดินหน้า
ต่อไป นั่นก็คือ การขอความช่วยเหลือจากคนที่รู้จักและ
ชื่นชอบ แต่สุดท้ายนาราถูกปฏิเสธ เพราะความกลัว
นาราเข้าใจ สุดท้ายตัวนาราเองจะต้องไม่ท้อ และ
สู้กับทุกปัญหา แล้วประสบการณ์จะสอนไม่ว่าใครก็ไม่
สามารถมาช่วยเราได้ เราต้องช่วยตัวเอง วันที่เราได้ดี เรา
กลับถูกเชิญไปชื่นชม
วันที่เราล้มเราถูกกับลืม #นาราอยู่ได้เพราะนารา
เชื่อว่ายังมีคนที่เข้าใจในตัวนาราและกำ�ลังใจจาก fc ทุก
คน วันนี้เราต้องเริ่มใหม่ อย่าให้ ใครมาเหยียบเรา #จำ�”
ใช่..อย่าให้ ใครมาเหยียบเรา แต่เราก็อย่า (เสือก) ไป
เหยียบ-เหยียดใคร..
#รู้ ไว้!.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ Pre-Save
เพลงประกอบภาพยนตร์ ได้แล้วทีน่ ่ี และสามารถฟัง
เพลง ‘Turn Up The Sunshine’ จาก Diana Ross
และ Tame Impala ได้แล้วตอนนี้ทุกช่องทาง

เพาเวอร์เรนเจอร์ โดนจับคาบ้านพักหรูในเทกซัส

ตามรายงานจาก TMZ ออสติน เซนต์
จอห์น นักแสดงวัย 47 ปีที่เคยรับบทเป็น “เรด
เรนเจอร์” เจสัน ลี สกอตต์ ใน Power Ranger
ซีรีส์ดังทางทีวีขวัญใจเด็กยุค 90 เสียท่าโดนใส่
กุญแจมือแล้ว โดยเขาโดนจับกุมหลังจากรัฐบาล
กลางส่งตัวแทนไปหาเขาถึงบ้านในย่านหรู
แมคคินนีย์ ขณะที่ควงปืน AR-15 ไปด้วย

1

เซนต์จอห์นถูกกล่าวหาในข้อ
หาฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ในคดีอาญาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับสิน
เชื่อเพื่อการบรรเทาทุกข์จากโควิดสำ�หรับ
ธุรกิจขนาดเล็ก โดยอ้างว่านักแสดงราย
นี้หลอกลวงรัฐบาลได้เงินไปถึง 3.5 ล้าน
ดอลลาร์
หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง
ตามข้อกล่าวหา เขาอาจต้องรับโทษติดคุกสูงสุด
20 ปี
เซนต์จอห์นโดนจับพร้อมกับอีก 17 คน
ซึ่งเป็นแก๊งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่และทำ�งานกัน
เป็นองค์กร.
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interthaipost69@gmail.com
21

12 ขาวประชาสัมพันธ

“จุรินทร" เดินหนาตลาดอาหาร-ผลไมพรีเมียม-ดิจิทัลคอนเทนตไทย "บุก" ฮองกง
นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก
รั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
พาณิชย แถลงภายหลังหารือทวิภาคีกับนาย
เอ็ดเวิรด เหยา รัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ ฮองกง ที่ชั้น 23
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด
นายจุรินทร กลาววา ฮองกงถือเปนคู
คาสําคัญลําดับที่ 12 ของไทย มูลคาการคา
รวม 4.56 แสนลานบาท โดยไทยสงออกไป
ฮองกงปละประมาณ 3.65 แสนลานบาท
โดยประเทศไทยไดดุลฮองกง สินคาที่สงออก
ไปฮองกง เชน คอมพิวเตอรอปุ กรณคอมพิวเตอร
แผงวงจรไฟฟา อัญมณีและเคร�องประดับ
โทรสารโทรศัพท ผลไมสด และผลไมแชเย็น
และแชแข็ง เปนตน
ประเด็นที่ ไทยหารือกับทานรัฐมนตรี
ฮองกงมี 4 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1.ขอใหฮอ งกงชวยสนับสนุน
การสงออกขาวพรีเมียม รวมทั้งขาวหอมมะลิ
จากประเทศไทยไปฮองกงและอาหารพรีเมียม
เชน เนื้อจากพืช(Plant Base Meat) รวมทั้ง
ผลไมไทย เชน ทุเรียน ลําไย มะมวง และผลไม
อ�นๆ เกรดพรีเมียม
ประเด็นที่ 2.ขอใหฮอ งกงชวยสนับสนุน
ธุรกิจภาพยนตรของไทย รวมทั้งธุรกิจดิจิทัล
คอนเทนทดวย ซึ่งเดือนกรกฎาคมปนี้ในงาน
ฮ อ งกงอิ น เตอร เ นชั น แนลฟ ล ม แอนด ที วี

มารเก็ต ที่สมาคมธุรกิจภาพยนตร ไทย จะได
มี โอกาสทํา MOU กับ TVB ฮองกง ซึ่งจะมี
สวนชวยให ไทยสามารถเปดตลาดภาพยนตร
ไทยในฮองกงไดสะดวก กวางขวางขึ้น รวม
ทั้ ง จู ง ใจให ธุ ร กิ จ ภาพยนตร ในฮ อ งกงใช
ประเทศไทยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรตอไป
โดยตนมอบใหกรมส งเสริ ม การค า ระหว า ง
ประเทศชวยดูประเด็น MOU ใหครอบคลุม
รอบดานทีส่ ดุ ถาเปนประโยชนกบั ธุรกิจภาพยนตร
ไทยและดิจิทัลคอนเทนทของเราใหมากที่สุด
รวมทั้งจะเปนการสนับสนุนสงเสริมการใช
Soft Power ผลักดันทัง้ ภาคการผลิตและบริการ
ของไทยในการเปดตลาดฮองกงในตลาดโลกตอไป
ประเด็นที่ 3. ไทยขอใช โอกาสนีเ้ ชิญชวน
ใหนักลงทุนของฮองกงทําธุรกิจ Wellness ที่
เกี่ยวของกับสุขภาพในประเทศไทย
และประเด็นที่ 4.ขอใหฮอ งกงสนับสนุน
การออกแถลงการณรว มในการประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจการคาเอเปคในครั้งนี้ตอไปดวย
สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ รั ฐ มนตรี ฮ อ งกง
หยิบยกมาหารือมี 4 ประเด็นสําคัญ คือ
ประเด็นที่ 1. ทานสนับสนุนการประชุม
เอเปคครั้ ง นี้ ที่ มี ไ ทยเป น ประธานในการ
ประชุมและสนับสนุนที่ประเทศไทยทําหนาที่
เปนเจาภาพการประชุม พรอมสนับสนุนการ
ออกแถลงการณรว มและแนวคิดหลักของไทย
ในเร�องแนวคิด “Open. Connect. Balance.”

ประเด็นที่ 2. ฮองกงมีความประสงค
ขอเขารวมเปนสมาชิก RCEP 15 ประเทศ ที่
มีผลบังคับใชแลว ไทยแจงวาไทยยินดีใหการ
สนับสนุนใหฮองกงเขามารวม จะมีสวนทําให
RCEP ใหญขึ้นและขนาดเศรษฐกิจขยายตัว
ออกไปดวย โดยตั้งแต 1 กรกฎาคมป 2566
เปนตนไป RCEP จะเริ่มกระบวนการเปด
รับสมัครสมาชิกใหมขอใหฮองกงแจงความ
จํานงตามกระบวนการ
ประเด็นที่ 3. รัฐมนตรีฮองกงแจงวา
ผู บ ริ โ ภคชาวฮ อ งกงสนใจสิ น ค า ระดั บ
พรีเมียมเปนพิเศษ นอกจากขาวของไทยแลว
ยังสนใจอาหารและผลไม ในระดับพรีเมียม
สอดคลองกับสินคาของไทยซึง่ ไดมกี ารสงออก
ไปยังฮองกงรวมทั้งในชวงถัดจากนี้ฮองกงจะ
ช่วยอํานวยความสะดวกในเรื่องระบบการ
ขนส ง ที่ จ ะส ง สิ น ค า พรี เ มี ย มของไทยไปยั ง
ฮองกงดวย เพ�อเพิม่ ตัวเลขการสงออกของไทย
และประเด็นที่ 4.ในเร�องของภาพยนตร
และดิ จิ ทั ล คอนเทนต ท า นรั ฐ มนตรี ฮ อ งกง
แจงใหทราบวา ยินดีสนับสนุน และธุรกิจ
ภาพยนตรฮองกงปจจุบันมีการใชบริการทั้ง
ใชประเทศไทยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร
รวมทั้งใชบริการธุรกิจตัดตอและอ�นๆสําหรับ
ภาพยนตรของฮองกง แตการทํา MOU ที่จะ
เกิดขึ้นนั้นทานสนับสนุน เพราะจะเปนการ
เพิ่มมูลคาการคาตอกันไดมากขึ้น

ประกาศศาลแพง
เร�อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๓/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นางสาวประภาภรณ พึง่ ออน กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ไปคืนหรือชดใชคนื ใหแกผเู สียหายแทนการสัง่ ใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน ตามพระ
ราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคาน
กอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาลเพ�อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือ
ชดใช ใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวประภาภรณ พึ่งออน กับพวก
รายการ รายการทรัพยสิน
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน/มูลคา
หมายเหตุ
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๑๒ เลขที่ดิน ๗๕๘ ตําบล
นางสาวสุภัทรา ๑,๐๑๗,๑๕๐ บาท (ณ ราคา/มูลคาที่เช�อวา
ลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เนื้อที่
อินพหล
วันที่ ๔ พฤศจิกายน
เกี่ยวกับการ
ประมาณ ๑ ไร ๒ งาน ๗๘ เศษ ๑ สวน ๑๐ ตารางวา
๒๕๖๔)
กระทําความผิด คือ
พรอมสิ่งปลูกสราง
๓๕๐,๐๐๐ บาท
๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๒๙ เลขที่ดิน ๕๑๘ ตําบล
นายอารีย
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ ติดภาระจํานอง
หนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ
พึ่งออน
วันที่ ๑๒ กันยายน
๒๒๐,๐๐๐ บาท
๑ งาน ๘๑ เศษ ๙ สวน ๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง
๒๕๖๒)
บริษัท ศรีสวัสดิ์
พาวเวอร ๒๐๑๔
จํากัด
๓ รถยนตตู ยี่หอ โตโยตา รุน คอมมูเตอร สีขาว หมายเลข ๑ คัน นางสาวสุภัทรา
๙๕๐,๐๐๐ บาท (ณ
ทะเบียน นข ๖๙๗๙ พิษณุโลก
อินพหล
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
๒๕๖๕)
๔ รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดา รุน PCX สีแดง เลขตัวถัง
๑ คัน นางสาวสุภัทรา ๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่
MLHKF2081J5576478เลขเคร�องยนต KF20E-4576478
อินพหล
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)
หมายเลขทะเบียน ๑กณ ๕๙๒๗ พิษณุโลก
๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอฟอรด รุน XLT สี ๑ คัน ธนาคารทิสโก จํากัด ๘๕๐,๐๐๐ บาท (ณ
แดง เลขตัวถัง MNBLMF080KW991654 เลขเคร�องยนต
(มหาชน) / นาย วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ
P4AT2798776 หมายเลขทะเบียน กษ ๕๔๑๐ พิษณุโลก
รุงชัย เยี่ยงยงค
๒๕๖๕)
๖ สรอยคอทองคําถักหรือสี่เสา น้ําหนัก ๓๐.๓๖ กรัม
๑ เสน นางสาวสุภัทรา ๕๒,๙๘๐ บาท (ณ วันที่
อินพหล
๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)
๗ แหวนทองคําแกะลายรูปมังกร น้ําหนัก ๗.๖๓ กรัม
๑ วง นางสาวสุภัทรา ๑๓,๓๑๕ บาท (ณ วันที่
อินพหล
๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)
๘ แหวนทองคําแกะลาย น้ําหนัก ๓.๗๘ กรัม
๑ วง นางสาวสุภัทรา ๖,๕๙๖ บาท (ณ วันที่
อินพหล
๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)
๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- นางสาวประภาภรณ ๘,๑๓๗.๐๘ บาท
สาขาเทสโก โลตัส พิษณุโลก ๒ เลขที่บัญชี
พึ่งออน
(ณ วันที่ ๑๔ มกราคม
๐๕๘-๓-๖๕๙๑๘-๘ ช�อบัญชี น.ส.ประภาภรณ พึ่งออน
๒๕๖๕)
๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาลานกระบือ
- นางสาวประภาภรณ ๓๔.๘๒ บาท (ณ วันที่
เลขที่บัญชี ๒๐๒๕๒๖๔๓๔๕๕ ช�อบัญชี นางสาว
พึ่งออน
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)
ประภาภรณ พึ่งออน
๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- นางสาวประภาภรณ ๗,๔๓๒.๕๕ บาท
สาขา BIG C KAMPHAENGPHET BRANCH เลขที่บัญชี
พึ่งออน
(ณ วันที่ ๒๑ มกราคม
๔๒๖๐๒๘๑๑๒๓ ช�อบัญชี นางสาวประภาภรณ พึ่งออน
๒๕๖๕)
๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
นางสาวสุภัทรา
๙๐๗.๘๔ บาท
สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี
อินพหล
(ณ วันที่ ๑๔ มกราคม
๐๑๓-๘-๖๑๐๑๓-๖ ช�อบัญชี น.ส.สุภัทรา อินพหล
๒๕๖๕)
๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา นางสาวสุภัทรา
๒๖๑.๘๘ บาท
ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๐๓๑๑๐๘๓ ช�อบัญชี
อินพหล
(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม
น.ส.สุภัทรา อินพหล
๒๕๖๕)
๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
นางสาวสุภัทรา ๐.๔๕ บาท (ณ วันที่
สาขาBIG C KAMPHAENGPHET BRANCH เลขที่บัญชี
อินพหล
๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)
๔๔๐๒๖๔๘๒๐๔ ช�อบัญชี น.ส.สุภัทรา อินพหล
๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา นางสาวอรสา ๑๗,๑๒๗.๙๖ (ณ วันที่
ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๐๓๑๗๒๕๑ ช�อบัญชี
ผูกทอง
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)
น.ส.อรสา ผูกทอง
๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา นางสาวอรสา
๒๗๑.๙๔ บาท
ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๐๔๔๔๕๙๘ ช�อบัญชี
ผูกทอง
(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม
น.ส.อรสา ผูกทอง
๒๕๖๕)
๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา นายรุงชัย
๘๕๖.๐๐ บาท (ณ วันที่
ลานกระบือ เลขที่บัญชี ๖๓๔๑๒๙๖๗๙๗ ช�อบัญชี
เยี่ยงยงค
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)
นายรุงชัย เยี่ยงยงค
๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาลานกระบือ
นายรุงชัย
๔.๕๒ บาท (ณ วันที่
เลขที่บัญชี ๒๐๐๘๒๗๑๐๙๙๕ ช�อบัญชี นายรุงชัย เยี่ยงยงค
เยี่ยงยงค
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)

เปดขอมูลไมผลภาคใต ผลผลิตรวม 5.7 แสนตัน

‘ทุเรียน – มังคุด’ ทยอยออกตลาดแลว

นายนิกร แสงเกตุ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
สุราษฎรธานี (สศท.8) สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปดเผยถึงการจัดทํา
ขอมูลปริมาณการผลิตไมผลภาคใต ป 2565
ครั้งที่ 2 (ขอมูล ณ 11 พฤษภาคม 2565)
ซึ่ง สศก. โดย สศท.8 และ สศท.9 รวม
กับคณะทํางานยอยเพ�อพัฒนาระบบขอมูลและ
โลจิสติกสภาคใต พิจารณาผลพยากรณ
ของสินคา 4 ชนิด ไดแก ทุเรียน มังคุด
เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 14 จังหวัด
คือ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต ตรัง พัทลุง
สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส
เพ�อใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการวางแผนบริหารจัดการผลไม
ตั้งแตตนฤดู เนื้อที่ยืนตน ของไมผลทั้ง
4 ชนิด มีจํานวน 1,108,655 ไร เพิ่มขึ้น
จากป 2564 ที่มีจํานวน 1,082,795 ไร

(เพิ่มขึ้นรอยละ 2) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 6 เน�องจากราคาอยูในเกณฑดีตอเน�อง
สงผลใหเกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น โดย
มีการปลูกทุเรียนทดแทนกาแฟ ยางพารา
และปลูกเพิ่มในพื้นที่วาง ขณะที่ลองกอง
ลดลงรอยละ 8 เงาะ ลดลงรอยละ 4 และ
มังคุด ลดลงรอยละ 1 เน�องจากเกษตรกร
โคนตนเงาะ มังคุด และลองกอง เพ�อปรับ
เปลีย่ นไปปลูกทุเรียนซึง่ ใหผลตอบแทนดีกวา
สวนเนือ้ ที่ใหผล มีจาํ นวน 931,688 ไร
เพิ่มขึ้นจากป 2564 ที่มีจํานวน
898,467 ไร (เพิม่ ขึน้ รอยละ 4) โดย
ทุเรียน เพิม่ ขึน้ รอยละ 9 และมังคุด
เพิม่ ขึน้ รอยละ 1 สวนลองกอง ลดลง
รอยละ 8 และเงาะ ลดลงรอยละ 3
ด า นปริ ม าณผลผลิ ต รวม
ของไมผลทั้ง 4 ชนิด คาดวามี
จํานวน 574,026 ตัน ลดลงจากป

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๔/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง
ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�น
คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นายอธิเบศร ถนอมพิชยั กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให
ประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ
สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล
เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอธิเบศร ถนอมพิชัย กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ รถยนตกระบะ ยีห่ อ
๑ คัน นายอธิเบศร ๒๕๐,๐๐๐ บาท
CHEVROLET รุน
ถนอมพิชยั
(ณ วันที่ ๗
COLORADO
ธ.ค. ๒๕๖๔)
หมายเลขทะเบียน
ฆว – ๒๑๑๐
กรุงเทพมหานคร
๒ รถจักรยานยนต
๑ คัน นายนครินทร ๑๐,๐๐๐ บาท
ยีห่ อ ฮอนดา
ไพรต�น
(ณ วันที่ ๗
รุน CLICK ๑๒๕ I
ธ.ค. ๒๕๖๔)
หมายเลขทะเบียน
๖ กบ ๕๖๓๘
กรุงเทพมหานคร
๓ สรอยขอมือทองคํา
๑ เสน นายอธิเบศร ๑๓๗,๗๐๐ บาท
ลายบิด น้าํ หนัก
ถนอมพิชยั
(ณ วันที่ ๗
๗๕.๗ กรัม
ธ.ค. ๒๕๖๔)
๔ สรอยคอทองคํา ลายสีเ่ สา ๑ เสน นายอธิเบศร ๘๐,๖๐๐ บาท
น้าํ หนัก ๔๓.๘ กรัม
ถนอมพิชยั
(ณ วันที่ ๗
พรอมหวงทองเจือ
ธ.ค. ๒๕๖๔)
จํานวน ๑ หวง
น้าํ หนัก ๐.๖ กรัม
๕ โทรศัพทมอื ถือ ยีห่ อ
๑ เคร�อง นายจรุวฒ
ั น ๘,๐๐๐ บาท
ไอโฟน (IPhone) ๗ Plus
พันธอไุ ร
(ณ วันที่ ๗
สีดาํ
ธ.ค. ๒๕๖๔)
๖ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ
๑ นายนครินทร ๑๐,๐๐๐ บาท
ไอโฟน (IPhone) ๑๑
เคร�อง ไพรต�น
(ณ วันที่ ๗
สีดํา
ธ.ค. ๒๕๖๔)
๗ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ
๑ นายคฑาวุธ ๑๒,๐๐๐ บาท
ไอโฟน (IPhone) ๑๑
เคร�อง เอี่ยมสมบุญ (ณ วันที่ ๗
สีขาว
ธ.ค. ๒๕๖๔)
รวมทรัพยสนิ ทีย่ ดึ ทัง้ สิน้ จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๕๐๘,๓๐๐ บาท
(หาแสนแปดพันสามรอยบาทถวน) พรอมดอกผล

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๘ รายการ รวมประมาณ ๔,๐๑๒,๙๒๖.๐๔ บาท (สี่ลานหนึ่งหม�นสองพันเการอยยี่สิบหกบาทสี่สตางค) พรอม
ดอกผล
พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)
ผูเชี่ยวชาญดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
ผูอํานวยการกองคดี ๔

พันตํารวจโท

(สมคิด ดวงมะลัย)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

ลงช�อ พ.ต.ท.

(ประวิทย แชมมั่นคง)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

ลงช�อ
(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
ผูอํานวยการกองคดี ๑

2564 ที่มีจํานวน 841,134 ตัน (ลดลงรอย
ละ 32) โดย ทุเรียน มีจํานวน 465,959
ตัน ลดลงรอยละ 19 มังคุด มีจํานวน
59,659 ตัน ลดลงรอยละ 63 เงาะ มี
จํานวน 41,858 ตัน ลดลงรอยละ 36 และ
ลองกอง มีจํานวน 6,550 ตัน ลดลงรอยละ
82 ซึ่งไมผลทั้ง 4 ชนิดลดลง เน�องจากมีฝน
ตกตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนมา ดอกและ
ผลรวง ออกเปนใบออนแทนการออกดอก

สงผลใหผลผลิตตอไรลดลงตามไปดวย
สําหรับภาพรวมของไมผลทัง้ 4 ชนิด
ผลผลิตไดเริม่ ออกสูต ลาดตัง้ แตเดือนเมษายน
ที่ผานมา และจะออกตอเน�องจนถึงเดือน
ธันวาคม 2565 โดยผลผลิตจะออกมาก
สุ ด ช ว งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายน
2565 ซึ่งขณะนี้ ทุเรียน มังคุด เงาะ สวน
ใหญอยูระยะการเจริญเติบโตอยูในชวงผล
เล็ก โดยทุเรียน ออกดอกแลว รอยละ 64
เกษตรกรเริ่ ม ทยอยเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ได
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2565 เปนตนไป
ผลผลิ ต จะออกมากช ว งเดื อ นกรกฎาคม
2565 มังคุด ออกดอกแลว รอยละ 30 เริ่ม
ทยอยเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต รุ น แรกช ว งปลาย
เดือนเมษายน 2565 ผลผลิตจะออกมาก
ชวงเดือนสิงหาคม 2565 เงาะ ออกดอกแลว
รอยละ 54 เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตรุนแรก
ไดชว งเดือนมิถนุ ายน 2565 ผลผลิตจะออกมาก
ชวงเดือนกรกฎาคม 2565 และลองกอง
ออกดอกบางเล็กนอยรอยละ 13 สวนใหญ
อยูในระยะชอดอก คาดวาจะทยอยเก็บเกี่ยว
ผลผลิตรุนแรกไดชวงเดือนมิถุนายน 2565
ผลผลิตจะออกมากชวงเดือนกันยายน 2565
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการ
ผลไมภาคใต จะยึดหลัดการบริหารจัดการ
ผลไม ป 2564 - 2566 คือ “มีขอมูลการ
ผลิตที่ชัดเจน เพ�อเช�อมโยงกับตลาดผูซื้อ
อยางรวดเร็ว ดวยชองทางการคาออนไลน
อยางเหมาะสม” โดยมุงเนน 1) การบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ จัดทําแผนบริหารจัดการ
ผลไมระดับจังหวัด การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลไม การสรางมูลคาเพิ่ม
ของผลไมตลอดฤดูกาลผลิตจากทุกหน�วย
งานทีเ่ กีย่ วของภายในจังหวัด 2) การบริหาร
จัดการเชิงปริมาณ มุง เนนการบริหารจัดการ
จัดสมดุลอุปสงค อุปทาน จัดทําขอมูล
ความตองการตลาด และปรับสมดุลขอมูล
ของอุปสงคและอุปทาน เช�อมโยงขอมูล
ประมาณการผลผลิต ใหสอดคลองกับ
ความต อ งการทางการตลาดของผลไม
แตละชนิด และ 3) จัดเตรียมเหตุรองรับ
ปริมาณผลผลิตในชวงที่ผลไมออกมาก
อยางไรก็ตาม เน�องจากปรากฏการณ
ลานีญา ฝนตกติดตอกันเปนชวงๆ อาจสง
ผลให ป ริ ม าณผลผลิ ต ไม ผ ลเปลี่ ย นแปลง
ลดลงไดอีก ซึ่งสศท.8 และ สศท.9 จะ
ได ติ ด ตามสถานการณ โดยร ว มกั บ คณะ
ทํางานยอยเพ�อพัฒนาระบบขอมูลและโลจิ
สติกสภาคใตอยางใกลชิดตอไป สําหรับผล
การพิจารณาขอมูลเอกภาพไมผล ป 2565
ภาคใต 14 จังหวัด ครั้งที่ 2 นี้ จะนําไป
ใชเปนขอมูลจัดทําแผนบริหารจัดการผลไม
ป 2565 ระดับจังหวัด ระดับภาคใต และ
เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ไมผล (Fruit Board) ตอไป ทานที่สนใจ
ข อ มู ล ไม ผ ลภาคใต ส ามารถสอบถามเพิ่ ม
เติมไดที่ สศท.8 โทร. 0 7731 1641 หรือ
อีเมล zone8@oae.go.th
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“ดาวเรือง” ไมดอกทําเงิน ”อลิสา เรืองพิศาล” อานิสงค โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน

ปนนักปลูกมือาชีพ รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับมอบทุนวิจยั พัฒนากัญชาเพ�อประโยชนทางการแพทย จากสถาบันพัฒนาสงเสริมปลูกกัญชา
ทางการแพทย โดยมี พล.ท.สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาสงเสริมปลูกกัญชา
ทางการแพทย, รศ.ดร.สมเดช รุง ศรีสวัสดิ์ และ รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม รวมเปนสักขีพยาน
ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปดตัวเมตาเวิรส D.OASIS
สิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ (Sirikiat Bunworaset) ประธาน
เจาหนาที่บริหาร D.OASIS แพลตฟอรมเช�อมตอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทุกมิติเพ�อเขา
สู โลก Metaverse และ NFT เปดตัว “D.OASIS” โลกเสมือนระดับโลกของเมืองไทย รวมกับ
30 พันธมิตรองคกรธุรกิจของเมืองไทย อาทิ J Ventures, Index Creative Village, Eventpass,
WARRIX SPORT, Prakit Holdings, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (DPU) และ 25 เซเลบใน
Human X Club เดินหนาสราง Global Metaverse Community ใน The Sandbox Metaverse
ณ House of illumination ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด

จากปญหาภาคการเกษตรของไทยยาง
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ
ในขณะที่ ลู ก หลานคนรุ น ใหม นิ ย มออกไป
ทํางานในเมืองใหญ และไมสนใจประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สงผลใหแรงงานภาคเกษตร
เริ่มขาดแคลน ประกอบกับภาคเกษตรเปน
แหลงผลิตอาหารที่สําคัญเพ�อการบริโภคของ
คนไทยและการสูเปนครัวของโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมี
นโยบายทีจ่ ะสรางแรงจูงใจใหคนรุน ใหมหนั กลับ
มาทําอาชีพเกษตรกรรมมากขึน้ โดยมอบหมาย
ใหกรมสงเสริมสหกรณ รวมกับหน�วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทําโครงการนํา
ลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพ
การเกษตรเพื่ อ พลิ ก ชี วิ ต คนเมื อ งสู่ อ าชี พ
เกษตรกรรมในบานเกิด มาตัง้ แตป 2563 จนถึง
ปจจุบัน(2565)
ดาวเรือง ไมดอกอีกชนิดที่นิยมปลูก
กันมาในหมูเกษตรกกรรุนใหม เน�องจากเปน
ไมทาํ เงิน ปลูกงาย เก็บเกีย่ วไดเร็ว ลงทุนนอย
แต ผ ลตอบแทนดี แ ละที่ สํ า คั ญ ยั ง เป น ที่
ตองการของตลาดสูง เพราะเปนไมดอกสารพัด
ประโยชน ยิ่งใกลวันเลือกตั้ง ดอกดาวเรือง
ยิ่งเปนที่ตองการสูงเปนเงาตามตัว
นางสาวอลิสา เรืองพิศาล อายุ 35 ป
หนึ่งในเกษตรกรรุนใหมที่เขารวมโครงการ
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบานสานตออาชีพ
การเกษตร หลังลาออกจากงานประจําที่
กรุงเทพมหานคร กลับมาอยูบานดูแลพอแม
ตั้งแตป 2559 เน�องจากพอกับแมมีปญหา
ดานสุขภาพ ขณะเดียวกันตนเองก็มคี วามสนใจ
เร�องการทําเกษตรเปนทุนเดิมอยูแลว เม�อได
รั บ ทราบข า วสารโครงการ
นําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน
สานตออาชีพการเกษตร จึง
สมัครเขารวมโครงการฯทันที
“กลับมาอยูบานป59
ตอนลาออกจากงานฝายสินเช�อ
บริษัทประกันไดเงินเดือน 3
หม�นบาท ออกมาขายดอก
ดาวเรืองวันเดียวได 3 พันดี

แต ก็ ไ ม ไ ด ทุ ก วั น ก็ เ ลยคิ ด วางแผนการปลู ก
เปนอาชีพในระยะยาว”
ป จ จุ บั น เธอเป น เจ า ของแปลงปลู ก
ดอกดาวเรื อ งควบคู กั บ การทํ า เกษตรผสม
ผสาน บนเนื้อที่ 4 ไร หมู 8 บานเจน ตําบล
ดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งยัง
เพาะกลาพันธุด าวเรืองจําหน�าย พรอมดูแลดาน
การตลาดใหกับสมาชิกในเครือขายผูปลูก
ดอกดาวเรืองในพืน้ ทีอ่ าํ เภอตาง ๆ ของจังหวัด
พะเยาอีกจํานวน 49 ราย โดยสมาชิกจะ
สงดอกดาวเรืองมารวบรวมไวทน่ี เ่ี พ�อสงตอไป
ยังปากคลองตลาด ที่กรุงเทพฯ และสวนหนึ่ง
สงใหกับพอคาที่เชียงใหม
“ตอนแรกไดเมล็ดพันธุด าวเรืองมาปลูก
แตปลูกแลวไมมีที่จําหน�าย จึงจําเปนตองหา
ตลาดเอง เริ่มจากไปศึกษาตลาดดอกไมที่
ปากคลองตลาด เราเคยอยูกรุงเทพฯ 15 ป
และสวนหนึ่งก็ไดทําสัญญาสงดอกดาวเรือง
ใหกบั ผูค า ในจังหวัดเชียงใหม จากนัน้ ก็มาสงเสริม
สนั บ สนุ น การปลู ก ดอกดาวเรื อ งให กั บ
เกษตรกรและผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ซึง่ ปจจุบนั มีสมาชิกในเครือขายทัง้ สิน้ 49 คน”
นางสาวอลิสาเผย
ความที่มองเห็นโอกาสในการ
สรางรายไดของตนเองและสมาชิก
ใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการจางกลุม
แมบาน และกลุมผูสูงอายุแพคถุง
ดอกดาวเรือง ซึ่งเปนการสรางราย
ได ใหกับกลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ
ทําใหเธอคิดวางแผนการปลูกอยาง
เปนระบบตั้งแตการผลิต การแพ
กกิ้งไปจนถึงการตลาด ทําใหทุกวัน
นี้แปลงของเธอและสมาชิกปลูกตน
ดอกดาวเรืองไปแลว 80,000 ตน
สามารถเก็บดอกไดประมาณ 120 ดอกตอตน
คิดกําไรตนละ 10 บาท จะมีรายไดมากถึง
800,000 บาท โดยมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
นานถึง 3 เดือน
“ดอกที่ดี ดอกใหญกลม ไมลาย ไมมี
เชื้อราคาจะขายไดราคาสูง 1 ไร มีตนทุนอยู
ที่ 15,000 บาท สามารถปลูกได 4,000 ตน
ถาดูแลรักษา อยางดี สามารถสรางรายได
สาละวินนอกจากจะใหประโยชน ในดานการ มากถึง 80,000 บาท ตอไร ดาวเรืองหนึ่งตน
ทองเที่ยว เปนสถานที่พักผอนแลว ยังเปน
พื้นที่ที่จะสรางงานสรางรายได ใหกับชุมชน
ทองถิ่น ตลอดจนเปนพื้นที่บริการทางดาน
วิชาการตางๆ การถายทอดความรูด า นทรัพยากร
ปาไม สําหรับการเรียนรูข องเยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ชุมชนทองถิ่น และผูสนใจทั่วไป
ให ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรปาไม
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รอง
ตลอดจนการรูจักใชธรรมชาติที่ถูกตอง ไมกอ
เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
ใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา ‘สวนปาสาละวิน’

เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหงใหมของ จ.แมฮองสอน
นายสุกิจ จันทรทอง
ผู อํ า น ว ย ก า ร อ ง ค ก า ร
อุตสาหกรรมปาไม เปดเผยวา
สื บ เนื่ อ งจากบทบาทหน้ า ที่
และพันธกิจของ อ.อ.ป. ที่มุง
เน น ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน
ท อ งถิ่ น โดยใช ส วนป า เป น
ฐานและการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมใหเกิดการบริหาร
จั ด การสวนป า อย า งยั่ ง ยื น
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ไดตระหนักถึงการมีสวนรวม ซึ่งดําเนินการ
บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการร ว มกั บ การเผย
แพรประชาสัมพันธ เพ�อปลูกจิตสํานึกให
ความรูเร�องการอนุรักษ และรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อม
ซึ่งจะสามารถนําไปสูการแก ไขปญหาในพื้นที่
ไดอีกวิธีหนึ่ง

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

บํารุงราษฎร ปลื้มผลสํารวจ Newsweek ติดอันดับ 1 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย 2 ปซอน
พรอมย้ําศักยภาพดานการแพทย ไทยไมแพชาติใดในโลก
ภญ. อาทิรัตน จารุกิจพิพัฒน
ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร รวมกับ รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร (ที่
สองจากขวา) ประธานปฏิบัติการดานการแพทย โรงพยาบาลบํารุงราษฎร นําทีมแพทยและ
ผูบริหารรวมแสดงความภาคภูมิใจและรวมยินดีในฐานะที่ โรงพยาบาลบํารุงราษฎรติดอันดับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากผลการสํารวจโดย Newsweek จากโรงพยาบาล
2,200 แหง ใน 27 ประเทศ โดยบํารุงราษฎร ไดรับการจัดอันดับเปนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) เปนปที่ 2 ติดตอกัน รวมถึงเปนโรง
พยาบาลแหงเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกป 2565
(World's Best Hospitals 2022) สรางความเช�อมั่นในศักยภาพดานการแพทยของไทยทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ และมีความโดดเดนในดาน Medical & Wellness
Destination ซึง่ เปนทีจ่ บั ตามองของนักทองเทีย่ วเชิงสุขภาพทัง้ ชาวไทยและตางชาติดว ยเชนกัน

สทนช. เดินหนาศึกษา SEA พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ�อเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้ําอยางเช�อมโยงเปนโครงขายทั้งระบบ

ผอ.ออป. กลาวตอไปอีกวา สวน
ปาสาละวิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน มีศักยภาพที่จะพัฒนา
เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน
เนื่ อ งจากจากลั ก ษณะของพื้ น ที่ ที่ มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร มีธารน้ําพุรอน
ธรรมชาติ ซึ่ ง ต น กํ า เนิ ด ของธารน้ํ า
รอนมีลักษณะเปนบอน้ํามีน้ําไหลออก
จากซอกหินเปนบอๆ มีอุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 79 องศาเซลเซียส โดย
แตละบอธารน้ําจะไหลรวมกันมาเปนลําธาร
น้ําอุนและไหลลงสูลําหวยแมสะเรียง และ
แหลงน้ํารอน “บอน้ําพุรอนแมอุมลอง”
ยั ง คงความเปนธรรมชาติไมมีการปรับแตง
สภาพบอและบริเวณบอแตอยางใด
อ.อ.ป. คาดหวังตอไปอีกวา สวนปา

ทั้งนี้ หากนักทองเที่ยวทานใดอยากมา
เยี่ยมชมและเขาสัมผัสความเปนธรรมชาติ
ของสวนปาสาละวิน จังหวัดแมฮอ งสอน ของ
อ.อ.ป. สามารถสอบถามไดที่ Facebook
Fanpage : น้ําพุรอนแมอุมลอง สวนปาสาละ
วิน /โทร.08-1881-5037

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

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

สามารถเก็บไดประมาณ 3ครั้ง ตัดครั้งแรก
ดอกใหญ แลวมันจะแตกยอดขึ้นมาใหมรอ
อีก 45 วันก็จะตัดครั้งตอไป แตดอกจะเล็ก
ลงเร�อยๆ” เจาของแปลงปลูกดอกดาวเรือง
คนเดิมกลาว
ลาสุดเม�อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่
ผานมา นายอัชฌา สุวรรณนิตย รองอธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ พรอมดวย นายพงศธร
ศรีชัย สหกรณจังหวัดพะเยา และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกดอกดาวเรือง
ของนางสาวอลิสา เรืองพิศาลที่ม.8 บานเจน
ตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ รองอธิบดีฯอัชฌา สุวรรณนิตย
ไดแนะนําใหดําเนินการรวมกลุมในรูปแบบ
สหกรณ เพ�อใหมีอํานาจในการตอรองราคา
มีการบริหารจัดการทีด่ สี ะดวก รวดเร็วมากขึน้

อีกทั้งสมาชิกที่เปนเกษตรกรรุนใหมจะไดนํา
องคความรู ทักษะ เทคโนโลยี มาพัฒนาให
สหกรณมีความเขมแข็งดวย
“ถาเปนตัวบุคคลตองอาศัยความเช�อ
มั่นลึกซึ้งถึงจะทําได แตถาเปนสถาบัน เปน
สหกรณจะทําไดงายกวา เครือขายสหกรณ
เราก็เยอะ ดอกใหญขายดอก สวนดอกตกเกรด
ก็ชวยใหมีราคาได สงใหกับสหกรณผูเลี้ยงไก
ทีแ่ ปดริว้ เพ�อนําไปผลิตอาหารสัตว โดยไมตอ งทิง้ ”
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาว พรอม
ย้ําวาอยากใหกลุมผูปลูกดอกดาวเรืองภูกาม
ยาวจัดตั้งเปนสถาบันสหกรณเพ�อประโยชน
กับสมาชิกและงา ยต อ การขอรั บความชวย
เหลือในเร�องตาง ๆ จากหน�วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา
ไดดําเนินโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับ
บาน สานตออาชีพการเกษตร มีเกษตรกร
รุนใหมสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 46
ราย ในปงบประมาณ 2565 มีเกษตรกรรุน
ใหม เ ข า ร ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพเพ�อสรางรายได จํานวน 10 ราย
ซึ่งสํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยา ไดมีการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการอยางตอเน�อง
เพ�อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป

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

แหงชาติ (สนทช.) เปนประธานเปดกิจกรรม
สรางการรับรูผานส�อในพื้นที่ลุมน้ํา
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการ
ศึ ก ษาการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนหลั ก การบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรน้ํ า พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ หองประชุม
บลูโซเชียล โรงแรมบลู โฮเทล จังหวัด
นครพนม
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ กลาววา
สทนช. ไดมอบหมายใหกลุม บริษทั ทีป่ รึกษา
ประกอบดวย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท
จํากัด รวมกับ บริษัท อินเตอร เทค คอน
ซัลแตนท จํากัด และบริษัท โพธิศิรินทร
ไทยคอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการศึกษา
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนหลั ก การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมน้ํา
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ลุม
น้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ�อใหการ
พั ฒ นาของลุ ม น้ํ า สอดคล อ งกั บ สภาพ
แวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือ

มีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได และ
เปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนหลั ก การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน้าํ จัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกัน
อุ ท กภั ย และการแก ไ ขป ญ หาภั ย แล ง
เพื่ อ เป็ น กรอบการดํ า เนิ น การบริ ห าร
จัดการน้ําของลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียง
เหนือสําหรับใหทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของ
นําไปดําเนินการ ลดความซ้ําชอนของ

แผนงาน และกําหนดกรอบแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพื้นที่
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
การดําเนินการของ สนทช. ในครัง้ นี้
จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเปาหมายของ
การพัฒนาที่วา สรางความมั่นคงของ
ทรัพยากรน้าํ ลุม น้าํ โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
และมีความเช�อมโยงกับแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทั้ง 6 ดาน เพ�อขับเคล�อน
ใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย
อันประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร
คือ 1. การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
น้ําอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของผู ใชน้ํา
2. การปองกัน คุมครอง และฟนฟูการให
บ ริ ก า ร ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ทรัพยากรน้ําโดยการมีสวนรวมระหวาง
ผู ใชน้ํา 3. การสงเสริมการปรับตัวของ
ผู ใช น้ํ า ต อ ป ญ หาด า นทรั พ ยากรน้ํ า
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และ 4. การสรางความเขมแข็ง และสงเสริม
ศักยภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา
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ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
เรื่อง ประกาศให้บุคคลภายนอกยื่นคำาร้องคัดค้านเข้ามาในคดี
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
.............................................................
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ได้ยื่นคำาร้องเป็นคดีแพ่ง
หมายเลขดำาที่ พท๑/๒๕๖๕ ของศาลนี้ว่า ดาบตำารวจสายัณ อบเชย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ เพื่อขอ
ให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๒๔ มาตรา ๘๐ (๔) พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช
๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหามีทรัพย์สินที่ร่ำารวยผิดปกติ โดยมีรายการฝากเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร จำานวน ๖ บัญชี ได้แก่ (๑) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาเสนา
บัญชีเลขที่ ๒๙๘-๑-๒๐๔๔๑-๔ ชื่อบัญชี นายสายัณ อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๓ จำานวน ๑๒ ล้านบาท และจำานวน ๑ ล้านบาท รวม ๑๓ ล้านบาท (๒) บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาราชวัตร บัญชีเลขที่ ๑๔๖-๐-๐-๖๗๔๐๘-๖
ชื่อบัญชีนายสายัณ อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำานวน ๙,๙๙๙,๗๕๐ บาท
และฝากเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำานวน ๖,๙๙๙,๗๕๐ บาท จำานวน ๙,๙๙๙,๗๕๐ บาท
(๓) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเกษตร บัญชีเลขที่ ๗๘๒-๒๐๑๙๘๒-๖ ชื่อบัญชี นายสายัณ อบเชย
ฝากเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จำานวน ๔,๙๙๙,๗๕๐ บาท (๔) บัญชีธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง บัญชีเลขที่ ๒๙๓-๑-๐๖๙๔๐-๕ ชื่อบัญชี
นายสายัณ อบเชย หรือนางสุพร อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ จำานวน
๒๗,๙๙๘,๙๘๐ บาท ฝากเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จำานวน ๑๙,๙๙๙,๙๗๐ บาท และ
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำานวน ๕,๙๙๙,๙๕๐ บาท รวมจำานวน ๕๓,๙๙๘,๙๐๐
บาท (๕) บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชี
เลขที่ ๐๕๙-๙-๐๗๘๒๒-๓ ชื่อบัญชี นางสุพร อบเชย ฝากเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
จำานวน ๗ ล้านบาท และ (๖) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
บัญชีเลขที่ ๑๖๕-๕-๓๒๐๔๘-๗ ชื่อบัญชี นายวิชา พร้อมเพรียงชัย ฝากเมื่อวันที่ ๑
มิถนุ ายน ๒๕๕๓ จำานวน ๑,๖๑๘,๐๐๐ บาท รวม ๖ บัญชีเป็นเงินทัง้ สิน้ ๙๗,๖๑๖,๑๕๐ บาท
และปรากฏรายการทำาธุรกรรมถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวไปซื้อที่ดินรวม ๑๐ แปลง เป็น
เงินทั้งสิ้น 72,653,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๘๔๔ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และนางสุพร
อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
๒. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๔๓๕ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา
และนางสุพร อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
๓. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๗๙๔๓๖ ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่ ๑ งาน ๘๔ ตารางวา มีชื่อดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และนางสุพร
อบเชย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งที่ดินตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าว มีราคาซื้อ
ขายที่แท้จริงรวมกัน จำานวน ๙,๖๔๐,๐๐๐ บาท
๔. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๑๒๑๑๔ ตำาบลหนองโพรง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๗๑ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายัณ อบเชย
ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มีราคาซื้อขายที่แท้จริง จำานวน ๑๕ ล้านบาท
๕. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๗๙๙ ตำาบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำาเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบ
ตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
๖. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๘๐๐ ตำาบลบ้านอิฐ (บางแก้ว) อำาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง เนื้อที่ ๓ งาน ๙๙ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายั
ณ อบเชย ผูถ้ กู กล่าวหาเป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิซ์ ง่ึ ทีด่ นิ ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ทัง้ ๒ แปลงดังกล่าว
มีราคาซื้อขายที่แท้จริงรวมกันจำานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๑๑๑๐๓ ตำาบลหนองโพรง อำาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา มีชื่อนางสุพร อบเชย ภรรยาของดาบตำารวจสายัณ
อบเชย ผู้ถูกกล่าวหานายอุดม สงวนซื่อ และนางปราณี น้อยโสภณ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
มีราคาซื้อขายที่แท้จริงจำานวน34 ล้านบาท
๘. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๙๖ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๔ ไร่
๒ งาน ๕๒ ตารางวา มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย
ผู้ถูกกล่าวหา และพลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
๙. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๐๔ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๗ ไร่
๑๘ ตารางวา มีชอื่ นายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผูถ้ กู กล่าวหา
และพลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
๑๐. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๘๖๖ ตำาบลหลักฟ้า อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ ๒
ไร่มีชื่อนายอัครโชค อบเชย บุตรชายดาบตำารวจสายัณ อบเชย ผู้ถูกกล่าวหา และ
พลตำารวจตรีเมธี กุศลสร้าง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ซึ่งที่ดินตามข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๐ ทั้ง ๓ แปลงดังกล่าวมีราคาซื้อขายที่แท้จริงรวมกัน
จำานวน ๙,๕๑๓,๐๐๐ บาท
ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบภาค ๑ นัดพร้อมเพื่อกำาหนดวันนัดไต่สวน
คำาร้องในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ฉะนั้น จึงประกาศให้บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีความประสงค์
จะคัดค้านคำาร้องของอัยการสูงสุดที่ขอให้ริบทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน ให้ดำาเนินการยื่นคำาคัดค้านต่อศาลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ ตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๖ และ
สามารถติดต่อขอดูสำานวนและคำาร้องได้ที่สำานักงานประจำาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค ๑

สงคราม-โควิดดันไทยสู่
ภาวะ ‘เปราะบาง-สุ่มเสี่ยง’

น่

ากังวลครับสำ�หรับตัวเลขเกี่ยวกับสถานะ
เศรษฐกิจของประเทศไตรมาสแรกที่เปิดเผย
โดย คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ
สภาพัฒน์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ยิง่ ดูสถานการณ์สงครามในยูเครนทีท่ �ำ ท่าจะยืดเยือ้ ไป
อีกไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หรือข้ามไปปีหน้าด้วยแล้วก็ยง่ิ เห็นว่า
ไทยเราต้องปรับยุทธศาสตร์กนั อย่างหนักหน่วงกันเลย
สภาพัฒน์บอกว่า จีดพี ไี ตรมาสแรกของปีนข้ ี ยายตัว 2.2%
และลดคาดการณ์เศรษฐกิจทั้งปีเหลือโต 2.5-3.5%
จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว-สงครามที่ยืดเยื้อ-เงินเฟ้อพุ่ง-ราคาพลังงานแพง
คุณดนุชาบอกว่า แม้ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกจะเผชิญกับข้อจำ�กัด จากภาวะ
ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.เป็นต้นมา แต่เศรษฐกิจไทยยังขยาย
ตัวได้ 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564
แต่ก็ยอมรับว่า ในระยะถัดไปการขยายตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศจะมี
ข้อจำ�กัดมากขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน การแซงก์ชัน ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคยุโรป รวมถึงการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ การส่งออกสินค้าไทยขยายตัว 14.6%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกบริการขยายตัว 30.7%
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัว 34.1%
แม้ว่าการลงทุนรวมจะขยายตัวได้ 0.8% แต่จะพบว่าการลงทุนภาครัฐหดตัว
-4.7% ในขณะที่การลงทุนเอกชนขยายตัว 2.9%
ส่วนสาขาก่อสร้างหดตัว -5.5%
ที่น่ากังวลคือ ในสาขาการผลิตที่สำ�คัญ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเริ่มเห็น
สัญญาณการชะลอตัว
ตัวเลขคาดการณ์นี้อยู่บนสมมติฐานว่าน้ำ�มันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 95-105
ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 72-82 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
แต่ในความเป็นจริงนั้น ราคาน้ำ�ดิบโลกจะสูงกว่าระดับนี้พอสมควร
ข้อจำ�กัดและปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยปี 2565 มี 4 ปัจจัยหลัก คือ
1.ความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผล
กระทบต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรั้งการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป
2.แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จากการดำ�เนินนโยบาย Zero COVID
ของจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน และห่วงโซ่อุปทานการผลิตระดับโลก โดย
เฉพาะชิปเซต
3.ภาระหนีส้ นิ ของภาคเอกชนและภาคครัวเรือนทีอ่ ยู่ในระดับสูง ซึง่ เป็นอุปสรรค
ต่อการฟืน้ ตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และแม้วา่ สัดส่วนหนีเ้ สีย (NPL) จะอยู่ในระดับที่
บริหารจัดการได้ แต่ปญ
ั หาภาระหนีด้ งั กล่าวยังคงเป็นปัจจัยเปราะบางสำ�หรับเศรษฐกิจไทย
4.ความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าเรื่องโควิด-19 จะมีน้ำ�
หนักน้อยลง แต่ก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังเชื้อโควิดสายพันธุ์ ใหม่ที่อาจจะนำ�ไปสู่การ
ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งได้
เครื่องยนต์หลักๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะมาจาก 3 เรื่องหลัก
คือ
การส่งออก ซึ่งต้องมีการทำ�ตลาดอย่างต่อเนื่อง เรื่องการท่องเที่ยวที่ต้องปรับ

มาตรการเพื่อดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เข้ามามาก
ขึ้น
การบริโภคในประเทศ ที่ต้องมีการดูแลเพื่อให้
มีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ
ขณะที่ในช่วงถัดไป เราต้องพึ่งพาตัวเองให้
มากที่สุด เพราะจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ทำ�ให้วัตถุดิบบางตัวและราคาพลังงานสูงขึ้น
ใครที่ห่วงเรื่องรัฐบาลจะสร้างหนี้เพิ่มอีกเท่า
ไหร่ คุณดนุชาอธิบายเรื่องเงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ
เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ว่า ขณะนี้เหลือวงเงินกู้อยู่ 7.4 หมื่นล้านบาท
แต่เนื่องจากมีการกันวงเงินกู้สำ�หรับผูกพันไว้ ใน 2 เรื่อง คือ เรื่องการฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานราก 1 หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโควิดของสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อีก 1.6 หมื่นล้านบาท
จึงเหลือวงเงินกู้ที่ใช้ ได้อีก 4.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งวงเงินกู้ดังกล่าวต้องอนุมัติภายใน
วันที่ 30 ก.ย. และใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี
รัฐบาลจะต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อนำ�มาใช้ ในการดูแลเศรษฐกิจหรือไม่นั้น คุณดนุชาบอก
ว่า ต้องพิจารณาให้รอบคอบ และต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
เพราะต้องไม่ลืมว่าทรัพยากรของเรามีจำ�กัด
ถ้าวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระของตัวเลขทั้งชุดจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะ
“เปราะบางและสุ่มเสี่ยง” ไม่น้อย
ทั้งปัจจัยภายในที่เราควบคุมได้ แต่ยังควบคุมได้ ไม่ดีพอ
และปัจจัยภายนอกทีเ่ ราควบคุมไม่ได้ แต่ไม่สามารถสร้างดุลถ่วงชดเชยจากปัจจัยอื่นๆ
จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ ไทยต้องแสวงหาแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในปีนี้
และปีหน้า
เพราะต้องเตรียมเผื่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีอ่ าจจะเข้าสูภ่ าวะถดถอยกันจริงๆ
หากการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำ�นาจยังเดินหน้าสร้างความตึงเครียดเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ตัวเลขของสภาพัฒน์สะท้อนว่า เครื่องยนต์เศรษฐกิจบางตัวกำ�ลังแผ่วลงจากปีก่อน
เช่น ตัวเลขการส่งออกขยายตัวลดลงจาก 14.9% ในปี 64 เหลือ 10.2% ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 65
การผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรม ลดลงจาก 4.9% เหลือ 1.9%
การลงทุนรวมรัฐเอกชนลดลงจาก 3.4% เหลือ 0.8%
ภาคก่อสร้างลดลงจาก 2.7% เหลือ -5.5%
สะท้อนว่า “เครื่องยนต์ส่งออก” ที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของไทยที่เราพึ่งพามา 2 ปี
นั้นกำ�ลังอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด
ขณะเดียวกันการลงทุนรัฐเอกชน และภาคการก่อสร้างก็กำ�ลังชะลอตัวลงเช่นกัน
ภาคเศรษฐกิจที่ยังพอจะขยับไปได้บ้างก็มี เช่น
การบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.3% เป็น 3.9%
ภาคการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 1% เป็น 4.1%
การท่องเที่ยวจาก -23.1% เป็น +30.7%
ที่พักแรมและร้านอาหาร จาก -14.4% เป็น +34.1%
การขนส่งและเก็บสินค้า จาก -2.9% เป็น +4.6%
นักเศรษฐศาสตร์หลายสำ�นักเห็นตรงกันว่า เราจะต้องหาแรงขับเคลื่อนใหม่ๆ ที่
จะมาเสริมเศรษฐกิจสำ�หรับช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าที่น่าจะมาจากจุดที่ยังพอจะมี
เรี่ยวแรงที่จะผลักดันได้ เช่น
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ควรจะขยายตัวได้เมื่อเราผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันโควิด
เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวปีนี้ประมาณ 5-6 ล้านคน จนถึงปลายปีน่าจะ
ทำ�ได้ ไม่ยากนัก
และหากเพิ่มแรงกระตุ้นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็อาจจะทำ�เป้าได้ดีกว่านี้
อีกด้านหนึง่ คือ การลงทุนของรัฐเอกชน ซึง่ ต้องเร่งรัดโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานให้มากขึน้
โดยเฉพาะโครงการใน EEC เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด สนามบินอู่
ตะเภา และรถไฟ 3 สนามบิน
และต้องเร่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่กำ�ลังกลับมาอีกรอบเมื่อการ
เดินทางสะดวกขึ้นและธุรกิจต่างประเทศต้องการจะเร่งฝีเท้าเพื่อเร่งการผลิตที่หดหายไป
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
แต่ทั้งหมดนี้เป็น “เครื่องยนต์” เศรษฐกิจเดิมๆ ที่อาจจะไม่เพียงพอสำ�หรับการตั้ง
รับวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกในปีนี้และปีหน้า
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลและเอกชนต้องระดมสมองสร้าง “เครื่องยนต์” ใหม่ๆ ที่ โยง
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กำ�ลังเป็นแนวโน้มของโลกใหม่ในยามที่ความไม่แน่นอนใน
ระดับโลกกำ�ลังคุกคามทุกๆ ประเทศในยามนี้.

ยูเครนยันไม่อ่อนข้อ-หยุดยิง

เคียฟ • หัวหน้าคณะเจรจาของยูเครนยืน
ยันจะไม่หยุดยิงหรือยอมอ่อนข้อยกดินแดน
ให้รัสเซีย ถ้าทำ�เช่นนั้นจะถูกรัสเซียโจมตี
หนักหน่วงขึ้น ด้านผู้นำ�ยูเครนระบุสงคราม
ยูเครนจะยุติลงบนโต๊ะเจรจาเท่านั้น
รอยเตอร์รายงานสถานการณ์สงคราม
ในยูเครน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม
2565 ว่าขณะนี้ทหารรัสเซียมุ่งการโจมตีที่
จังหวัดลูฮันสก์ 1 ใน 2 จังหวัดของภูมิภาค
ดอนบาสทางตะวันออกของยูเครน หลังจาก
ทหารยูเครนทีป่ กั หลักในโรงงานเหล็กอาซอฟ
สตัลในเมืองมารีอูโปลทางใต้ของยูเครนยอม
จำ�นนแล้ว
แม้กองกำ�ลังแบ่งแยกดินแดนในยูเครน
ที่ ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียควบคุมพื้นที่
จำ�นวนมากในจังหวัดลูฮันสก์และจังหวัด โด
เนตสก์มาตัง้ แต่กอ่ นทีร่ สั เซียจะรุกรานยูเครน
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แต่รัสเซียต้องการ
ยึดดินแดนทั้งหมดที่ยังอยู่ในการครอบครอง
ของยูเครนในภูมิภาคดอนบาส
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี
ของยูเครน แถลงเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลา
ท้องถิ่นว่า สถานการณ์ ในภูมิภาคดอนบาส
ขณะนี้ยากลำ�บากอย่างยิ่ง กองทัพรัสเซีย
กำ�ลังพยายามโจมตีเมืองสโลเวียนสก์และ
เมืองซีวี โรโดเนตสก์ แต่ทหารยูเครนต่อสู้
ต้านทานการบุกของทหารรัสเซียเอาไว้
ด้านไมไคโล โปโดลยัก ที่ปรึกษาประ
ธานาธิ บ ดี เ ซเลนสกี แ ละเป็ น หั ว หน้ า คณะ

เจรจาของยูเครน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรอย
เตอร์ที่ทำ�เนียบประธานาธิบดียูเครนในกรุง
เคียฟ ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
แน่นหนาว่า ยูเครนจะไม่บรรลุข้อตกลง
หยุดยิงกับรัสเซีย หรือยอมรับข้อตกลงใดๆ
กับรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการยกดินแดนของ
ยูเครนให้รัสเซีย การยอมอ่อนข้อให้รัสเซีย
จะส่งผลร้ายกับยูเครนในที่สุด เพราะว่ารัส
เซียจะโจมตีหนักหน่วงขึ้นหลังจากหยุดการ
สู้รบ
โปโดลยักกล่าวว่า สงครามนี้จะไม่
ยุติหลังการอ่อนข้อของยูเครน จะเป็นเพียง
แค่การหยุดการสู้รบชั่วคราว หลังจากนั้นรัส
เซียจะเริ่มโจมตีครั้งใหม่ที่นองเลือดมากขึ้น
และขยายวงกว้างขึ้น
เสียงเรียกร้องล่าสุดให้รัสเซียและยู
เครนหยุดยิงในทันทีมาจากลอยด์ ออสติน รัฐ
มนตรีกลาโหมสหรัฐ และมาริโอ ดรากี นายก
รัฐมนตรีอิตาลี
ด้านเอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า
ประธานาธิบดีเซเลนสกีแถลงทางโทรทัศน์
ว่ า สงครามรั ส เซี ย รุ ก รานยู เ ครนจะยุ ติ ล ง
ได้ท่ีโต๊ะเจรจาเท่านัน้ สงครามนีท้ ม่ี กี ารนอง
เลือด, มีการสู้รบ แต่ในที่สุดแล้วจะยุติลง
ผ่านหนทางทางการทูตเท่านั้น การเจรจาระ
หว่างยูเครนกับรัสเซียจะต้องเกิดขึ้น แม้เขา
ยังไม่รวู้ า่ จะเป็นการเจรจาในรูปแบบใดกันแน่
แต่สัญญาว่าผลการเจรจาต้องเป็นธรรมกับ
ยูเครน.

ว่าที่นายกฯ จิงโจ้ลั่นกู้ภาพลักษณ์ปท.

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงาน
เมื่อวันอาทิตย์วา่ แอนโธนี
อัลบาเนซี ว่าทีน่ ายกรัฐมนตรี
คนใหม่ของออสเตรเลีย ให้
คำ � มั่น ว่ า จะรื้อ ฟื้น ความสั ม
พันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับ
ประเทศต่างๆ ในโลก และ
ซ่อมแซมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศจากความล้าหลังในการแก้ ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อัลบาเนซีส่งสัญญาณถึงยุคของการเมืองที่ยุติธรรมขึ้นและ
ต่อสู้ฟาดฟันกันน้อยลง หัวหน้าพรรคแรงงานวัย 59 ปี กล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์
คือช่วงเวลาที่สำ�คัญมากครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ยืนยันว่าเขาต้องการให้เป็นช่วงเวลาที่สำ�คัญ
สำ�หรับประเทศ “ผมต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ” เขากล่าว ต้องรอดูว่าพรรคแรงงาน
ของเขาจะสามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภาได้หรือไม่ หรือต้องการเสียงเพิม่ จาก ส.ส.
ที่เป็นผู้สมัครอิสระ คาดว่าอัลบานาซีและรัฐมนตรีกระทรวงหลักจะสาบานตนเข้ารับตำ�
แหน่งในวันจันทร์นี้เพื่อให้ทันการประชุมซัมมิตผู้นำ�กลุ่มประเทศ Quad ที่ประกอบด้วย
สหรัฐ, ญี่ปุ่น, อินเดียและออสเตรเลีย ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกก๊าซและ
ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก และประสบปัญหาไฟป่า, ภัยแล้งและน้ำ�ท่วม

เซี่ยงไฮ้เปิดขนส่งสาธารณะบางส่วน

ปักกิ่ง • นครเซี่ยงไฮ้เปิดให้ระบบขนส่งสาธารณะกลับมาให้บริการได้แล้วบางส่วนตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งสัญญาณว่าจะค่อยๆ เปิดกลับมาบริการเต็มระบบได้อีกครั้งหลัง
จากล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 เอเอฟพีรายงานว่า เซี่ยงไฮ้ปิดเมืองเกือบ 100% ตั้งแต่
เมษายนหลังจากที่เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโคโรนาที่เลวร้าย
ที่สุดนับตั้งแต่การระบาดช่วงแรก แต่จากจำ�นวนผู้ติดเชื้อใหม่เริ่มลดลง เซี่ยงไฮ้จึงได้
เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 แต่ทำ�ด้วยความระมัดระวัง โดยโรงงานบาง
แห่งสามารถกลับมาดำ�เนินการตามปกติได้แล้ว ขณะที่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่ำ�ได้รับ
อนุญาตให้ออกไปทำ�กิจกรรมกลางแจ้งได้ รถไฟใต้ดิน 4 สาย จากทั้งหมด 20 สาย กลับ
มาเริ่มให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ พร้อมกับขนส่งสาธารณะทางถนนบางส่วน.
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ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

น้ำ � ป่ า ดอยขุ น ตาล
ทะลักท่วมหมู่บ้าน
600หลังจมบาดาล

ลำ�ปาง • วันที่ 22 พ.ค.65 นาย
นเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำ�เภอ
ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง พร้อมด้วยปลัด
อำ�เภอ จนท.เทศบาลปงยางคก กำ�นัน
ผู้ใหญ่บา้ น หน่วยกูภ้ ยั เทศบาลปงยาง
คก ฯ ได้ระดมกำ�ลังลงพืน้ ที่ ม.6 ต.ปง
ยางคก หลังจากคืนวันที่ 21 พ.ค.ที่
ผ่านมา ได้เกิดน้�ำ ป่าจากดอยขุนตาล
ในเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยขุน
ตาลไหลหลากลงลำ�ห้วยแม่ตาล ส่ง
ผลให้น�ำ้ ในลำ�ห้วยล้นทะลักท่วมบ้าน
เรือนชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง 4
หมู่บ้านใน ต.ปงยางคก คือ ม.6,
ม.7, ม.8 และ ม.10 ชาวบ้านกว่า
600 หลังคาเรือน รวมทั้งตลาดสด
บ้ า นจำ � ได้ รั บ ผลกระทบ ตำ � รวจ
จราจร สภ.ห้างฉัตร ได้ปิดกั้นการ
จราจรบนถนนสายห้างฉัตร-เกาะคา
ไม่ให้รถสัญจรเนื่องจากระดับน้ำ�สูง
ทำ�ให้รถต่างๆ ต้องขับอ้อมไปเส้น
ทางอื่นแทน
จากการสอบถามนายร่ำ�รวย
สายคำ�น้อย อายุ 54 ปี ชาวบ้าน
ม.6 ต.ปงยางคก ทราบว่าระดับน้�ำ
ในโรงงานเซรามิกของตนเพิม่ สูงขึน้
ตั้งแต่ตีหนึ่งที่ผ่านมา พยายามเก็บ
ของขึน้ ทีส่ งู แต่ไม่ทนั เนื่องจากน้�ำ ขึน้
เร็วมากเกือบ 1 เมตร ทำ�ให้เซรามิกที่
แพ็กไว้รอส่งให้พอ่ ค้าได้รบั ความเสีย
หายกว่าหนึง่ แสนบาท เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ นีถ้ อื ว่าหนักสุดในรอบ 40 ปี
ทั้งนี้ จากรายงานการตรวจ
วั ด ปริ ม าณน้ำ� ฝนของสำ � นั ก งาน
ปภ.ลำ�ปางรายงานว่า พื้นที่ชุมชน
แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
จ.ลำ�ปาง ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ บั น้�ำ จากเทือก
เขาดอยขุนตาล วัดปริมาณน้ำ�ฝน
24 ชัว่ โมงได้สงู ถึง 120 มิลลิเมตร
รองลงมาทีส่ ถานีตรวจวัดบ้านหลวง
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน วัดได้ 119
มิลลิเมตร และบ้านปางปง-ปางทราย
ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร วัดได้ 118
มิลลิเมตร.

แจ้งชายนับสิบอ้างเป็นปปส.ค้นรถ

บุรรี มั ย์ • เจ้าของร้านเครื่องเสียงนำ�คลิป
โร่แจ้งตำ�รวจ หลังชายฉกรรจ์กว่า 10 คน
อ้างเป็นชุด ป.ป.ส.และปลัด ปิดล้อมค้น
รถหน้ารีสอร์ต แถมขูห่ า้ มถ่ายภาพ หาก
เป็น จนท.รัฐจริงวอนตรวจสอบทำ�เกิน
กว่าเหตุหรือไม่
วันที่ 22 พ.ค.65 เจ้าของร้าน
จำ�หน่ายและติดตัง้ เครื่องเสียงจ.ศรีสะเกษ
ได้ ไลฟ์สดเหตุการณ์ท่มี ีชายฉกรรจ์กว่า
10 คน นำ�รถยนต์มาจอดปิดล้อมรถยนต์
ของลูกชายทีห่ น้ารีสอร์ต โดยอ้างตัวว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. แต่ไม่ได้ ใส่เครื่อง
แบบ มาขอตรวจค้นรถยนต์อีซซู ุ สีป่ ระตู
สีขาว ทะเบียน กธ-7705 ศรีสะเกษ คัน
ทีล่ กู ชายเป็นคนขับ โดยไม่มหี มายค้นหรือ
เอกสารอะไรมาแสดง และในคลิปมีชาย
คนหนึง่ อ้างว่าเป็นปลัดอำ�เภอ มีอ�ำ นาจ
ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น จึง
ทำ�ให้เกิดการโต้เถียงกัน และในคลิปไลฟ์
สดเจ้าของร้านเครื่องเสียงได้ถา่ ยรถยนต์
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมระบุว่าทำ�ไมรถถึง
ไม่ตดิ พ.ร.บ. ถ้าเป็นรถประชาชนไม่ตดิ
พ.ร.บ.คงถูกจับไปแล้ว
จากนั้นเจ้าของร้านและลูกชายได้
นำ�คลิปเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำ�วัน
ไว้ที่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพราะเกรงจะไม่
ปลอดภัย และไม่รู้ว่ากลุ่มดังกล่าวเป็น

เตือน 7 จว.ลุ่มเจ้าพระยาระวังน้ำ�หลาก

เจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือไม่ อยากให้มีการ
ตรวจสอบ หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงจะ
เข้าร้องเรียนให้ตรวจสอบการทำ�งานว่า
ทำ�หน้าที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเกินกว่า
เหตุหรือไม่
นายทรงพล สาทร อายุ 21 ปี
ลูกชายเล่าว่า วันเกิดเหตุขณะตนจะขับ
รถออกจากรีสอร์ต มีรถกลุม่ ชายฉกรรจ์
อ้างตัวเป็น จนท.ประมาณ 3-4 คันมาจอด
ปิดล้อมรถของตน บอกขอตรวจค้นรถว่า
มีส่งิ ผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งตนก็ลงจาก

รถและยอมให้ตรวจค้นเพื่อแสดงความ
บริสทุ ธิใ์ จ เพราะคิดว่าเป็น จนท.จริง แต่
ก็ขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน แต่กลับถูกขู่
ห้ามถ่ายแล้วยึดโทรศัพท์ ไป แฟนตนทีน่ ง่ั
มาด้วยก็ใช้ โทรศัพท์อกี เครื่องโทร.หาพ่อ
ทีข่ บั รถออกไปก่อนหน้า จากนัน้ ก็มรี ถมา
เพิม่ อีกหลายคัน กลุม่ ดังกล่าวไม่ได้แสดง
เอกสารอะไร แค่บอกว่ามีคนประสานมา
ให้ตรวจค้น
ยอมรับว่าตอนนัน้ กลัว ทัง้ เด็กและ
คนแก่ในรถก็ตกใจ ทีส่ �ำ คัญคนทีเ่ ข้าออก

รีสอร์ตและขับรถผ่านไปมาเห็นหลายคน
กลัวเขาเข้าใจว่าตนทำ�ผิดกฎหมายหรือ
ค้ายา ทัง้ ทีต่ นไม่ได้ท�ำ อะไรผิด ยืนยันว่า
ไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือสิง่ ผิดกฎหมายเลย
เบื้อ งต้ น ได้ นำ� คลิ ป เข้ า แจ้ ง ลง
บันทึกประจำ�วันไว้ท่ี สภ.เมืองบุรีรัมย์
และขอให้ตรวจสอบกลุม่ คนดังกล่าวด้วย
หากเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั จริง ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรตรวจสอบการทำ�หน้าทีด่ ว้ ยว่าเหมาะ
สมหรือไม่.

2ผัวเมียไม่กลัวบาปขโมยพระพุทธรูป

กาญจนบุรี • วันที่ 21 พ.ค.65 พ.ต.ท.ภู
ริพรรษณ์ โลหะกิจตระกูล รอง ผกก.
สส.ภ.จว.นครปฐม, พ.ต.ต.เสน่ห์ ทอง
สวัสดิ์ สว.สส. และชุดสืบสวนฯ นำ�ตัว
นายสาทิตย์ สุขยงค์ อายุ 37 ปี ชาว
นครปฐม และ น.ส.ดวงดาว ไพรวัลย์
อายุ 30 ปี ชาว ต.ศรีมงคล มาชี้จุดที่
ก่อเหตุขโมยพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร
ที่ต้งั อยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่าของวัด
ท่ากระทุ่ม ม.1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี พร้อมรถ จยย.พ่วงข้าง
ฮอนด้าเวฟ 125R สีสม้ -บรอนซ์ ทะเบียน

วิกฤตซ้ำ�
และมีอายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มี โรคเรื้อรัง 8
ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ
สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 4,411,494 ราย
ยอดหายป่วยสะสม จำ�นวน 4,325,956 ราย
และยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำ�นวน 29,746
ราย โดยมียอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่
28 ก.พ.2564 รวมทั้งสิ้น 136,540,949 โดส
สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
ได้แก่ กทม. 1,465 ราย, สุรินทร์ 164 ราย,
บุรีรัมย์ 157 ราย, อุบลราชธานี 156 ราย,
ขอนแก่น 142 ราย, นนทบุรี 123 ราย,
ชลบุรี 120 ราย, นครราชสีมา 108 ราย,
สมุทรปราการ 96 ราย และสมุทรสาคร
92 ราย
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก
ประจำ � สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผย
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แนะกระทรวง
สาธารณสุขติดตามพัฒนาการของโรค
ฝีดาษลิง หลังองค์การอนามัยโลกประชุม
ฉุกเฉินวันที่ 20 พ.ค. เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
แพร่ระบาดของไวรัสฝีดาษลิง หลังจากพบ
การแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 10 ประเทศทั่ว
โลก พร้อมทั้งเร่งให้ความรู้ประชาชนเพื่อ
ป้องกันไม่ ให้ตื่นตระหนก แต่ ให้มีความ
เข้าใจและเท่าทันต่อสถานการณ์ โรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ใช่ โรคใหม่ โรคนี้เกิดจาก
เชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus พบได้ ในสัตว์หลายชนิด โดย
เฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ นัก
วิทยาศาสตร์ยังคาดว่าไม่น่าจะพัฒนาไปสู่
โรคระบาดใหญ่เหมือนโรคไวรัสโควิด-19
ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวิน
พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุม
โรคได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข กรณี โรคฝีดาษลิง เพื่อ
เฝ้าติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม พร้อม
ทั้งคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่ อ จั ด ทำ � แผนทั้ ง ในระยะ
ยาว ระยะกลาง ในการปรับปรุงกลยุทธ์
และมาตรการให้เหมาะสม ซึ่งในขณะ
นี้พบผู้ป่วยกว่า 100 รายแล้ว จาก 15
ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักรอังกฤษ
สเปน โปรตุเกส อิตาลี เบลเยียม ฝรั่งเศส
เยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา
ออสเตรเลีย อิสราเอล เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ และกรีซ ส่วนไทยยังไม่มี
รายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้เป็นช่วง

ขาว

กยฉ 530 กาญจนบุรี กล่องพลาสติกใส
หลักฐานเสือ้ ผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ เศษชิน้
ส่วนพระทีถ่ กู หลอมปูนปลาสเตอร์
พระครูสมุหส์ มนึก สุขโิ ต อายุ 61
ปี เจ้าอาวาสวัดท่ากระทุม่ เปิดเผยว่า เมื่อ
เวลา 23.00 น. วันที่ 16 พ.ค.65 มีคนร้าย
ขี่รถพ่วงข้างมาจอดที่หน้าพระอุโบสถ
หลังเก่า ต่อมาเวลา 03.00 น. คนร้าย
2 คนช่วยกันยกพระพุทธรูปปางสะดุ้ง
มาร เนือ้ ทองเหลือง หน้าตัก 30 นิว้ ที่
ตัง้ อยูข่ น้ึ รถพ่วงข้างแล้วหลบหนีไป จึงได้
แจ้ง สภ.ท่ามะกาให้มาตรวจสอบ และ

ที่เริ่มเปิดให้มีการเดินทางเข้าประเทศได้
มากขึ้น อาจมีความเสี่ยงจากผู้เดินทาง
มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด โดยข้อมูลกอง
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและ
กักกันโรค รายงานว่าจำ�นวนผู้เดินทางที่ลง
ทะเบียนจากประเทศเสี่ยงสูง ได้แก่ อังกฤษ
สเปน โปรตุเกส ระหว่างวันที่ 1- 22 พ.ค.นี้
มีผู้เดินทางจากสหราชอาณาจักร จำ�นวน
13,142 คน, จากสเปน 1,352 คน และ
โปรตุเกส 268 คน กรมควบคุมโรคได้ยก
ระดับเพื่อเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากประเทศ
เสี่ยงเหล่านี้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตาม
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และหากต้องเดิน
ทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วยฝีดาษลิง ควร
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะ
และหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่
มีการระบาด ให้สังเกตอาการ หากพบมี
ความผิดปกติ เช่น มีไข้ มีตุ่มผื่นที่ใบหน้า
แขน และขา ให้รีบพบแพทย์ทันที รวมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์บ่อยๆ หากมีข้อสงสัยสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-3839 หรือ 1422.

ฟัดกันนัว
และประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้เข้ามา
แล้วยินดี โห่ร้อง ทั้งมอบดอกไม้และพวง
มาลัย มีการร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อให้ โอ
กาสรัฏฐาธิปัตย์เข้ามาบริหารประเทศ มี
การตั้งพรรคการเมือง แล้วจะค่อยผ่อน
คลาย ส.ว.อีกไม่นานก็หมดวาระ เราควร
ให้ประเทศเดินหน้าต่อไป ไม่ใช่พวกที่พูด
อยากกลับเข้ามาแสวงหาอำ�นาจ” นาย
นิโรธกล่าว
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง
พรรคประชาธิปัตย์ แกนนำ� กปปส.ขับไล่
รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคัดค้าน
การนิรโทษสุดซอยให้กับนายทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายกฯ กล่าวว่า ที่คุณยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเป็นการ
ขับไล่รัฐบาลผ่านการชัตดาวน์กรุงเทพฯ
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น คำ � พู ด ที่ บิ ด เบื อ น เหตุ ผ ล
ของการลุกขึ้นมาต่อสู้ของประชาชนกับ
การรัฐประหารเป็นคนละเรื่องกัน การ
ลุกขึ้นมาสู้ของมวลมหาประชาชนคือสู้กับ
กฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดคนโกง ไม่
ต้องการเห็นการล้างผิดให้คนโกงออกมา
ต่อสู้ด้วยสติ ยืนยันได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ถูก
ต้อง แต่ขบวนการการต่อสู้ 204 วัน มัน
มีกลุ่มคนชั่ว กลุ่มคนเสื้อดำ� และโยงไป
กลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนออกมาใช้อาวุธ
เข่นฆ่าประชาชนผู้ชุมนุม โดยใช้ M79

ยังพบว่ายอดเกตุมาลาเศียรพระพุทธรูป
อีกสององค์ท่ตี ้งั อยู่ใต้ต้นโพธิ์ ห่างจาก
พระอุโบสถประมาณ15 เมตรหายไปด้วย
สำ�หรับพระพุทธรูปองค์นอ้ี ายุเกือบ 50 ปี
โดยญาติโยมนำ�มาถวายไว้จงึ นำ�มาตัง้ ที่
หน้าพระอุโบสถหลังเก่า มีความศักดิส์ ทิ ธิ์
และเป็นทีเ่ คารพศรัทธาของชาวบ้านเป็น
อย่างมาก
ชุดสืบสวน สภ.ท่ามะกาลงพืน้ ที่ไล่
ดูกล้องวงจรปิดและเช็กเส้นทางหลบหนี
โดยมีเบาะแสจากชาวบ้าน และนำ�กำ�ลัง
ไปซุม่ รอทีบ่ า้ นหลังหนึง่ ในไร่มนั สำ�ปะหลัง

ใช้ระเบิด ใช้ปืน จนเป็นเหตุให้เด็กต้อง
เสียชีวิตที่ราชดำ�เนิน มีคนเสียชีวิต มีคน
บาดเจ็บกว่า 1,000 คน นี่เป็นข้อเท็จจริง
ที่บิดเบือนไม่ได้
“การรัฐประหารถูกบิดเบือนว่ากลุ่ม
ผู้ชุมนุมไปกวักมือเรียก ซึ่งความจริงแล้ว
มันไม่ ใช่ คนที่กวักมือเรียกทหารเข้ามา
ปฏิวัติคือกลุ่มติดอาวุธที่ ไปยิงไปเข่นฆ่า
ประชาชนซึ่งมาต่อสู้ด้วยมือเปล่า ที่เป็นคน
สร้างเงื่อนไขให้ทหารเข้ามาปฏิวัติได้ ส่วน
คนที่ออกมาเที่ยวขอโทษว่าเคยชุมนุมเป็น
คนดัดจริต เพราะตอนที่คุณออกไปต่อสู้
คุณต้องไปด้วยสติสามัญสำ�นึกว่าคุณทำ�
เพื่ออะไร อย่าลืมว่าหลังรัฐประหารไม่ใช่
รัฐประหารล้วนๆ มี โควิดเข้ามาด้วย ก็
ยอมรับว่าเศรษฐกิจมีปัญหาจริง ซึ่งหลาย
เรื่องก็ไม่ตรงจุด แต่จะไปโทษรัฐประหาร
ทั้งหมดเสมือนว่ารัฐประหารเป็นคนทำ�
ต้ อ งคิ ด กลั บ ไปด้ ว ยว่ า เงื่ อ นไขออกกฎ
นิรโทษกรรมคือใคร คุณยิ่งลักษณ์ก็มีส่วน
คุณทักษิณก็มีส่วน คนเสื้อแดงก็มีส่วน
พรรคเพื่อไทยก็มีส่วน อย่าชี้หน้าโทษแต่
คนอื่น แต่ไม่เคยมองตัวเอง วันนั้นผมไม่คิด
ว่าจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร คิดว่าหากมี
คนออกมาหลายๆ คนรัฐบาลคงจะยอมลา
ออกไป” นายสาทิตย์กล่าว
นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์
เฟซบุ๊กว่า การรัฐประหารของเมื่อปี 2549
และปี 2557 นับว่าเป็นความเสียของ
ทั้ง 2 ครั้ง และไม่คุ้มค่าต่อการสูญเสีย
ประชาธิปไตยของประเทศ ตลอดระยะ
เวลา 8 ปี เกิดสภาพความล้มเหลวใน
หลายๆ ด้าน ในด้านความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ ที่เคยประกาศว่าต้องการ
ความสงบจบที่ลุงตู่ ก็ไม่เป็นจริงตามที่
ประกาศไว้ ความขัดแย้งทางการเมืองยัง
คงอยู่ และเป็นยุคที่มีสถาบันเบื้องสูงถูกนำ�
มาเคลื่อนไหวทางการเมืองมากที่สุด
นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.
อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าว
ถึงกรณีครบรอบ 8 ปีรัฐประหารว่า เป็นบท
เรียนให้สังคมไทยว่าการแก้ปัญหาทางการ
เมืองโดยการรัฐประหารไม่ใช่คำ�ตอบ แม้
อาจจะแก้ ไขปัญหาได้ แต่ก็แค่ชั่วคราว
เฉพาะหน้า แต่หลังจากความสงบแบบ
ชั่วคราวที่เกิดขึ้นโดยการรัฐประหาร เราจะ
เห็นว่ามันเกิดปัญหามากมายขึ้นในสังคม
ตอนนี้สังคมได้เรียนรู้มากขึ้นพอสมควร ผล
ของการรัฐประหารนั้นทำ�ให้บ้านเมืองบอบ
ซ้ำ�และถอยหลังไปหลายสิบปีอย่างไรบ้าง
สังคมต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าปัญหา
ทางการเมืองต้องใช้การเมืองแก้ ไข และ

พืน้ ที่ ม.6 บ.หนองปลาซิว ต.ศรีมงคล
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จึงแสดงตัวเข้า
จับกุมเมื่อช่วงสายๆ ของวันนี้ (21 พ.ค.
65) ได้ของกลางทัง้ รถจักรยานยนต์พว่ ง
ข้าง เสื้อผ้าที่ใส่ในคืนก่อเหตุและของ
กลางบางส่วน
เบื้ อ งต้ น แจ้ ง ข้ อ หาร่ ว มกั น ลั ก
ทรัพย์ ในเวลากลางคืนในสถานที่บูชา
สาธารณะหรือรับของโจร และถ้าผล
ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดก็จะแจ้ง
ข้อหาเพิม่ เติม ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างสอบสวน
ผูก้ อ่ เหตุรบั สารภาพว่าก่อเหตุจริง.

การรัฐประหารไม่ใช่ทางออก
ขณะที่นางนิตยา นาโล หรือ “นัก
สู้ปอสี่” อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง
ภาคอี ส าน และนายสมชั ย แสงทอง
อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ
ได้ ป ระสานมื อ กั น ผนึ ก กำ � ลั ง ขอบคุ ณ
รั ฐ ประหาร 2557 ทหารออกเพื่ อ ยุ ติ
ความขัดแย้งของประชาชนคนไทย ไม่
ว่าจะเป็น คนเสื้อแดงและกลุ่ม กปปส.
โดยนางนิตยากล่าวว่า วันนั้นก่อนการ
รัฐประหาร แกนนำ�อยู่บนเวที ได้ประชุม
หารือกัน และต้องการให้มวลชนเคลื่อน
ขบวนออกจากถนนอักษะ ในวันที่ 23-24
พ.ค.2557 เพื่อไปปะทะกับกลุ่ม กปปส.
หรือคนเสื้อเหลือง จึงได้ปรึกษากันว่า
พวกเราจะค่อยๆ ออกจากม็อบ แล้วไป
เช่าบ้าน เช่าอยู่ใกล้ๆ แถวนี้ แต่สุดท้าย
ทางทหารรั ฐ ประหาร พวกตนต่ า งพา
กันยกมือขึ้นศีรษะ แล้วกราบขอบคุณ
พระรัตนตรัยว่าสาธุที่มีการรัฐประหาร
ขอบคุณทหาร มิเช่นนั้นเพื่อนพ้องน้อง
พี่ของพวกเราตายและบาดเจ็บกันเป็น
จำ�นวนมาก ประชาชนคนไทยจะเข่นฆ่า
กันเองเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านนายสมชัย แสงทอง กล่าวว่า
จากปี พ.ศ.2535-2557 มีรัฐประหารถึง 3
ครั้ง ก็เพราะว่านักการเมืองฉ้อราษฎร์บัง
หลวง โกงกิน บ้านเมือง ทำ�ให้เศรษฐกิจ
ย่ำ � แย่ ป ระชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
ทหารที่ดูแลประชาชนก็จำ�เป็นต้องออก
มาทำ�การรัฐประหารยึดอำ�นาจ ทุกวัน
นี้ ค นภาคเหนื อ ตาสว่ า งแล้ ว จะไม่ ข อ
ไปทำ�ร้ายประเทศไทยอีกต่อไป ที่มีการ
ออกมาก่อม็อบกันทุกๆ วัน และจำ�นวน
ผู้ร่วมชุมนุมน้อยลง เพราะว่าประชาชน
เขาตาสว่าง
ที่บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
สวนรัชดานุสรณ์ ตรงข้ามศาลากลาง
จ.ขอนแก่น กลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่น
พร้อมด้วยกลุ่มขอนแก่นพอกันที, กลุ่ม
ราษฎรขอนแก่น, กลุ่มทะลุ มข., กลุ่ม
ดาวดิน, กลุ่มแนวร่วมคนเสื้อแดง และ
ภาคีเครือข่ายนักเรียนเคเคซีขอนแก่น ได้
กำ�หนดจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐประหาร
ด้วยการเดินวนรอบอนุสาวรีย์ 3 รอบ
จากนั้นร่วมอ่านแถลงการณ์ประณามการ
ทำ�รัฐประหารของ คสช. ว่าเป็นกบฏต่อ
ประชาชน ตลอด 8 ปี บริหารประเทศที่
ล้มเหลวทุกด้าน
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป รี ดี พนมยงค์
ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การครบรอบ 8

ชัยนาท • วันที่ 22 พ.ค.65 นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานชลประทานที่ 12 มีหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำ�
และการบริหารจัดการน้ำ�ลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 1/2565 ลงวัน
ที่ 21 พ.ค.65 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา
ได้แก่ ชัยนาท, อุทัยธานี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี,
พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เพื่อขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้านที่ประกอบ
กิจการในแม่น�้ำ เจ้าพระยา และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ริมสองฝั่งแม่น้ำ�เจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
น้ำ�อย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝนที่ตกหนักทางภาคเหนือส่งผลให้
มีน้ำ�หลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้�ำ เจ้าพระยาไหลลงเหนือ
เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาทเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาด
การณ์ว่าปริมาณน้ำ�ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูง
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่ง
จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำ�ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไป
จนถึงบริเวณ ต.กระทุ่ม, ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับเพิ่มสูงขึ้น 1.50-2 เมตร
แต่ยังอยู่ในระดับตลิ่งลำ�น้ำ� ทั้งนี้ สำ�นักงานชลประทานที่
12 จะควบคุมปริมาณการระบายน้�ำ ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้
อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร แต่
หากน้ำ�หลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำ�ไหลผ่านเขื่อน
เจ้าพระยามากกว่า 500 ลบ.ม.ต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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กระบะแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าโค่น

สงขลา • เมื่อเวลา 05.10 น. วันที่ 22 พ.ค.65 เกิดอุบตั เิ หตุ
บนถนนกาญจนวนิช เส้นทางหาดใหญ่-สงขลา รถกระบะตูท้ บึ
ขนส่งสินค้า ยีห่ อ้ โตโยต้า สีเงิน หมายเลขทะเบียน บพ 8143
สงขลา เสียหลักปีนเกาะกลางถนนและชนเสาไฟส่องทางบน
เกาะกลางถนนล้ม 1 ต้น หน้ารถพังเสียหาย ใกล้สะพานลอย
หน้า มรภ.สงขลา เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ฝั่งเข้าเมือง
สงขลา มีผบู้ าดเจ็บ 2 คนทีน่ ง่ั มาในรถ คือ นายศรายุทธ เอก
เชวง อายุ 30 ปี คนขับ และ น.ส.ยุกซิน่ แซ่จวิ อายุ 64 ปี หน่วย
กูช้ พี เทศบาลเมืองเขารูปช้างนำ�ตัวส่ง รพ.สงขลา โดย น.ส.ยุก
ซิน่ มีบาดแผลทีห่ น้าผากจากกระจกบาดและเจ็บหน้าอกจากแรง
กระแทก ตำ�รวจ สภ.เมืองสงขลาต้องรีบนำ�รถมายกเพื่อป้องกัน
อุบตั เิ หตุซ�ำ้ ซ้อนเพราะเป็นทางโค้ง ส่วนสาเหตุเบือ้ งต้นคาดว่า
คนขับน่าจะหลับใน เพราะจากการสอบถามจำ�เหตุการณ์ขณะ
พุง่ ชนไม่ได้ สำ�หรับจุดนีเ้ มื่อคืนวันที่ 16 พ.ค.ทีผ่ า่ นมาเพิง่ เกิด
อุบตั เิ หตุรถกระบะแต่งซิง่ เสียหลักพุง่ ชนเสาไฟฟ้ามาแล้ว คน
ขับเสียชีวติ คาที่ แฟนสาวบาดเจ็บ และคนเก็บของเก่าเสียชีวติ
อีก 1 คน.

ปีของการรัฐประหารครั้งล่าสุด พร้อมการ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิก กทม.ใน
รอบ 9 ปีในวันนี้ของไทย สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนว่ารัฐประหารไม่ ใช่ทางออก
ของการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ ใดๆ และ
ไม่ได้ทำ�ให้สถานการณ์ต่างๆ พัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว การ
ยึดมั่นในหลักการปกครองโดยกฎหมาย
การดำ�เนินการตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตย และใช้กลไกรัฐสภาแก้
ปัญหาวิกฤตต่างหากคือทางออกที่แท้จริง
ของประเทศ นำ�มาสู่ความมีเสถียรภาพของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข.

ปูดคนโพสต์
ชี้ช่องเฟซบุ๊กใหม่ช่วงเช้าวันวันที่ 22 พ.ค.
ในชื่อ “Happy Melon Offcial” นั้น
ล่าสุด “ทนายตั้ม” นายษิทรา เบี้ย
บังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประ
ชาชนฯ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ษิทรา เบี้ย
บังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนาย
ประชาชนฯ” ระบุถึงเรื่องนี้ว่า “ตอนอยู่
ฝรั่งเศส แม่ให้อดีตคนคุ้นเคยติดต่อหาผม
บ่นทำ�นองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
คนเดิม ผมบอกรอกลับมาคุยกัน แล้วอยู่ ๆ
ก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของแตงโมไม่
หยุด ส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคน
ใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ ให้ เป็นคนที่
สังคมรู้จักกันดี อยากรู้ ใครได้ข้อมูลไป ทำ�
เพื่ออะไร ถามแม่เลยครับ”
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชา
การตำ�รวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) หรือตำ�รวจ
ไซเบอร์ เปิดเผยถึงกรณีบุคคลปริศนา
โพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของแตงโม
เมื่อคืนที่ผ่านมาว่า ตำ�รวจไซเบอร์สามารถ
ตรวจสอบและทราบบุคคลที่ โพสต์ รวม
ถึงสถานที่ที่ โพสต์ ได้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้
ยังไม่พบข้อมูลที่ โพสต์นั้นมีข้อความหรือ
ลักษณะเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญา จึง
ยังไม่มีการดำ�เนินการทางกฎหมาย
เบื้องต้นมองว่า ลักษณะของการ
โพสต์มีความจงใจให้คนเกิดความสงสัย
และร่วมแสดงความคิดเห็น มากกว่าการ
เปิดเผยหลักฐานทางคดี แต่ไม่ได้มีผลต่อ
รูปคดี ซึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายคือแตงโม แต่
ได้เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้นหากคุณแม่และ
ครอบครัวได้รับความเสียหายจากกรณีนี้
และต้องการทราบว่าบุคคลที่ โพสต์เป็น
ใคร ก็ให้มาแจ้งความกับตำ�รวจไซเบอร์
ได้ โดยทางตำ�รวจจะทำ�การตรวจสอบ

ทันที เช่นเดียวกันกับบุคคลที่ถูกนำ�ภาพ
ไปโพสต์ หากได้รับผลกระทบก็มาแจ้ง
ความได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารตรวจสอบ
ข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งพบความ
เคลื่อนไหว และพอทราบรายละเอียดบาง
อย่าง กรณีนี้การตรวจสอบข้อมูลในมือถือ
ไม่จำ�เป็นต้องมีมือถือของแตงโมอย่างเดียว
แค่ทราบรหัสก็สามารถเข้าได้ ส่วนรหัส
iCloud ถือว่าเป็นจุดสำ�คัญ เปรียบเสมือน
สมองของบุคคลนั้น หากผู้ ใดรู้และนำ�ไป
ใช้ ก็จะทราบข้อมูลสำ�คัญทั้งหมด ซึ่งกรณี
ของแตงโม หากมีการผูกรหัสเฟซบุ๊กและ
ไอจีเข้ากับ iCloud ก็จะสามารถรู้และล้วง
ข้อมูลทั้งหมดได้ทันที
ด้ า นนายเดชา กิ ต ติ วิ ท ยานั น ท์
ทนายความ เป็นทนายความของนางภนิ
ดา ศิริยุทธโยธิน แม่ของแตงโม ระบุว่า
หลังจากที่มีการปรากฏโพสต์ของทนายตั้ม
ตนได้มีการคุยกันก่อนที่จะโพสต์ ได้คุยกัน
ประมาณ 10 นาที สังคมมองว่าเรา 2 คน
ทะเลาะกัน แต่ความจริงแล้วรักกันดี ซึ่งได้
มีการคุยกันตั้งแต่ที่ทนายตั้มอยู่ที่ฝรั่งเศส
ว่าแม่ โทร.ไปแล้วทำ�นองว่าจะว่าจ้างให้
ทนายตั้มเป็นทนายแทน เรามีการคุยกัน
ตลอด อยู่ในกลุ่มทนายดัง 7 คน
ซึ่งหลังจากที่ทนายตั้มโพสต์ตนก็ได้
แชร์มาแสดงให้เห็นว่าถ้าใครจะมาช่วย
เป็นทนายความคนใหม่ให้แม่น้องแตงโม
เต็มที่เลย แต่คุยแล้วทนายตั้มไม่รับ คนที่
ติดต่อทางด้านทนายตั้มบอกว่าเป็นคนสนิท
ของคุณแม่ ส่วนทางด้านคุณแม่เองก็ได้
มีการพูดคุยกันกว่า 1 ชม. ถามว่าคุณแม่
ตกลงจะปลดผมแล้วเหรอ แม่ยืนยันชัดเจน
ว่าไม่ปลด ยังใช้บริการต่อ ฉะนั้นข่าวต่างๆ
ที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นหมอผู้หญิงที่ชอบผ่า
ศพ หรือจากทนายตั้ม หรือจากสื่อมวลชน
ต่างๆ คุณแม่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ตน
ยังคงเป็นทนายของคุณแม่ต่อไป สู้ ไปด้วย
กันเหมือนเดิม
ส่วนประเด็นการเคลื่อนไหวทางโซ
เชียลของคุณแตงโม คุณแม่ยืนยันว่าไม่
ได้ทำ�ส่วนใครเป็นคนทำ�อะไรก็ไม่ทราบ
อาจจะใช่บังแจ็คหรือไม่ก็ไม่ทราบ ต้อง
ลองดูเอา
ทนายเดชายังระบุอีกว่า หลังจาก
เผาร่างแล้วในวันที่ 27 พ.ค. จะเริ่มเป็น
เรื่องของคดีความ พวกบรรดาแก๊งสมคบ
คิดบางคนบางท่านจะกลายเป็นผู้ต้องหา
หลายคดี ทั้งหมายเรียกหมายจับ ตอนนี้
ต้องรีบโหมโรง ถ้าสั่งฟ้องก็จบ คดีความก็
จะตามมา บางคนเริ่มสั่งเสียลูกเมีย เพราะ
รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเอง.
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