
ชัชชาติชงศบค.ใหคนกรุงถอดแมสก

จับตาประชุมสภากทม.นัดแรก

นายพานทองแท ชินวัตร สมาชิกพรรคเพ� อไทย ใหสัมภาษณส� อมวลชน ในระหวางลงพื้นที่เพ� อทํากิจกรรมพบปะประชาชนและเยี่ยมชมปราสาทศีขรภูมิ    ภายใตกิจกรรม

ครอบครัวเพ� อไทยเพ� อชาวนาไทย จ.สุรินทร เม� อวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 

พท.โวปลุกสุรินทรแลนดสไลด/โพลเช� อรบ.อยูครบเทอม

             
|

ไทยโพสต • “นิดาโพล” เผย ปชช.สวน

ใหญเช� อรัฐบาลประยุทธจะอยูครบเทอม 4 

ป ถึง มี.ค.66 “โฆษกรัฐบาล” ปดรัฐบาลให

โบนัสพรรคเล็กนั่ง กมธ.วิสามัญงบฯ แจง

เปนการพิจารณาของสภา แกนนํา พท.ซัด 

7 ส.ส.ทรยศ ปชช. ชง กก.วินัย พท.เชือด 

ประธานวิปฝายคานไมหว่ันเสียงไมเปนเอกภาพ 

พรอมย� นซักฟอก 15 มิ.ย. “พิเชษฐ” ย้ําหาก

รัฐเดินหนาทอสงน้ําอีอีซีกลุม 16 โหวตสวน

แน� “ปชป.” ลุยภาคเหนือตอนลาง มั่นใจ 

ปชป.จะคัมแบ็ก “อุงอิ๊ง” ติดโควิดสง “โอค” 

ลุยสุรินทร ปลื้มคนแหตอนรับ แกนนํายัง

ฝนแลนดสไลดปลุกโคนประยุทธ “สุทิน”  

โวสังหารนายกฯ คาหีบเลือกตั้ง 

เม� อวันอาทิตย ศูนยสํารวจความคิด                                                        

เห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ 

หารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจเร� อง                                                   

“ประชาชนมองอนาคตรัฐบาลพลเอกประ                                                    

ยุทธอยางไร” สํารวจระหวางวันที่ 30 พฤษ 

ภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565 จากประชาชน

ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดทั่วประ 

เทศ รวมทั้งสิ้น 1,326 หน�วยตัวอยาง เกี่ยว                                                    

กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทร โอชา                                                

จะสามารถอยูจนครบเทอม 4 ปในเดือน

มีนาคม 2566 หรือไม พบวา รอยละ 46.23 

ระบุวาจะสามารถอยูจนครบเทอม 4 ปใน                                         

เดือนมีนาคม 2566 แน�นอน รองลงมา 

รอยละ 28.81 ระบุวาจะไมสามารถอยูจน                                    

ครบเทอม 4 ปในเดือนมีนาคม 2566 แน� 

นอน และรอยละ 24.96 ระบุวาไมแน�ใจ

วาจะสามารถอยูจนครบเทอม 4 ปในเดือน

มีนาคม 2566 หรือไม  

ทายท่ีสุดเม� อถามตัวอยางท่ีระบุวา รัฐ                                                                     

บาลของพลเอกประยุทธจะไมสามารถอยู

จนครบเทอม 4 ปในเดือนมีนาคม 2566 

แน�นอน และไมแน�ใจวา

กรุงเทพฯ • ทั่นโรมไดทีใชจีที 200 ขยม

บิ๊กตู กมธ.ติดตามงบฯ ไมรอชา จอเรียก 

สวทช.ใน 2 สัปดาหแจง ของใจคาตรวจ

แพง PTEC รอนเอกสารเผยราคาถูกกวา

ตางประเทศ เพราะตองใชหลักวิทยาศาสตร

วัดคา

เม� อวันอาทิตย นายรังสิมันต โรม 

ส.ส.บัญชีรายช� อ และโฆษกพรรคกาวไกล   

(ก.ก.) แถลงกรณีนายจิรัฏฐ ทองสุวรรณ 

ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรค ก.ก. ไดอภิปรายราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา

ป 2566 ถึงการใชงบประมาณของกองทัพ

ที่จางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทค 

โนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตรวจสอบเคร� อง

ตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด 

(GT200) จํานวน 757 เคร� อง วงเงิน 7.57 

ลานบาท หรือเฉลี่ยเคร� องละ 10,000 บาท 

วาเปนการใชเม็ดเงินที่พิสูจน ใหเห็นวาไร

ประโยชน เพราะเปนอุปกรณที่ไมสามารถ

ใชไดจริง เปนไมลางปาชา ดังนั้นไมจําเปน

ตองใชเม็ดเงินเพ� อพิสูจนวาอุปกรณนี้ใชได

หรือไม เพราะคนทั่วไปใชไขควงอันเดียวก็

สามารถพิสูจนไดแลว ทําไมเราตองใชเงิน

มากขนาดนี้เพ� อพิสูจนวาอุปกรณลวงโลกนี้

ลวงโลก

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” นําคณะผูบริหาร 

กทม. เขาเฝา “สมเด็จพระสังฆราช” พรอม

กราบคารวะผูนําศาสนาคริสต-อิสลาม  ปด

ยังไมนัดเคลียรปมกับ 2 รัฐมนตรี สยบดรา

มาลอกคลอง “บิ๊กปอก” เซ็นสั่งเปดประชุม

สภา กทม.นัดแรก จับตา พท.ดัน “วิรัตน”’ 

นั่งประธาน “ชญาดา” รอง ปธ.คนที่ 1 

สวนกาวไกลสง “อํานาจ” ชิงรองประธาน

คนที่ 2 

เม� อวันท่ี 5 มิถุนายน เวลา 07.00 น.                                                   

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร เปนประธานกิจกรรม “รวมพล

เก็บขยะในแมน้ําเจาพระยาและปลูกตนไม” 

เน� องในวันสิ่งแวดลอมโลก 2565 (World 

Environment Day 2022) โดยไดพายเรือคา

ยัก พรอมปลอยขบวนเรือ 30 ลํา และเรือ

คายักอีก 58 ลํา ณ บริเวณลานใตสะพาน

พระราม 8 กอนจะรวมกับผูบริหาร กทม. 

และภาคีเครือขายดานส่ิงแวดลอมปลูกตน 

ไมภายในสวนหลวงพระราม 8 จํานวน 69 

ตน ประกอบดวย มะฮอกกานี ตะเคียนทอง 

และขี้เหล็ก 

 ตอมาเวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริย 

วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก เสด็จออกตําหนักอรุณ 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

ประทานพระวโรกาสใหนายชัชชาติ พรอม

คณะผูบริหาร กทม. เขาเฝาถวายเคร� อง

สักการะเน� องในโอกาสเขารับตําแหน�งหนา                                                       

ที่ พรอมกันนี้ นายชัชชาติและคณะไดเขา                                                     

กราบสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ กรรม 

การมหาเถรสมาคม ผูชวยเจาอาวาสวัดราช

บพิธฯ 

จากนั้น ผูวาฯ กทม.นําคณะผูบริหาร 

กทม.เขาเยี่ยมคํานับพระคารดินัลฟรังซิสเซ

เวียรเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครราชแหง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารสํานัก

พระสังฆราช สํานักมิสชังโรมันคาทอลิกกรุง 

เทพฯ 

ในชวงบาย นายชัชชาติพรอมคณะ 

เขาเยี่ยมคํานับนายอรุณ บุญชม ประธาน

คณะผูทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ณ สํานัก 

งานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประ 

เทศไทย เขตหนองจอก โอกาสนี้ นายอาศิส 

พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี ไดมีสารแสดง

ความยินดีกับผูวาฯ กทม.ดวย

ผููวาฯ กทม.ใหสัมภาษณกรณีการขุด

ลอกคูคลองใน กทม.วา เร� องนี้ ไมใชเร� อง 

ดรามา แตขอเท็จจริงคือคลองมี 2 ประเภท 

คือ คลองหลักรับผิดชอบโดยสํานักระบาย

น้ํา สวนคลองยอยรับผิดชอบโดยสํานักงาน

เขต ซึ่งระดับเขตมีการขุดลอกไปเยอะ สวน

ที่ผูอํานวยการสํานักระบายน้ํารายงานกับ

ตนเม� อคืนวันที่ 3 มิ.ย. เปนขอมูลปจจุบัน 

เฉพาะคลองใหญ 2 คลอง

ไทยโพสต • ศบค.เผยพบผูติดเชื้อ 3,236 

ราย เสียชีวิตอีก 28 คน “บิ๊กตู” วอน

ประชาชนยังตองเขมมาตรการดานสาธารณ 

สุขตอ “ชัชชาติ” เล็งชงใหคนกรุงถอดแมสก

ในพื้นที่โลง พรอมรับขอเสนอสถานบันเทิง

ปดตี 2 หลังพบ 5 วันไรปญหา

เม� อวันที่ 5 มิ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณการแพรระบาดของโควิด

ในไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,236 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 3,233 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,233 

ราย มาจากเรือนจํา 1 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 2 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

5,011 ราย อยูระหวางรักษา 32,253 ราย 

อาการหนัก 775 ราย ใสทอชวยหายใจ 372 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย เปนชาย 12 

ราย หญิง 16 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 21 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน  

4,466,793 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,404,369 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,171 

ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                  

จําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม ขอความรวม                                                 

มือประชาชนทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุขอยางเครงครัดตอไป ถึงแมวา

รัฐบาลไดผอนคลายมาตรการตางๆ แทบ

เปนปกติแลว สิ่งสําคัญคือตองสวมหนากาก

อนามัยกอนออกจากบานทุกครั้ง และฉีด

วัคซีนเข็มกระตุนตามเกณฑที่กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กําหนด สวนสถานประ 

กอบการตางๆ โรงเรียน ที่ทํางาน ถึงแมวามี

การผอนคลายไมจําเปนตองตรวจ ATK ทุก

สัปดาห แตยังคงตองดําเนินตามมาตรการ 

Covid Free Setting อยางเครงครัด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) กลาวถึงแนวโนม                                                               

การผอนคลายมาตรการสวมหนากากอนา 

มัยในพื้นที่ กทม. 

ความเมือง‘ชัชชาติ-อภิสิทธ์ิ’

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลเผยประชาชน

หวังรัฐใชงบ 66 โปรงใส ไมโกงและตกเปน

เคร� องมือทางการเมือง นักวิชาการเสนอโยก

งบซื้ออาวุธ เปลี่ยนลงทุนระบบชลประทาน 

กาวไกลลั่นตรวจสอบเขมใน กมธ. พรอมนํา

เสนอสังคมทุกสัปดาห 

นายนพดล กรรณิกา ผูอํานวยการ

สํานักวิจัยซูเปอรโพล (SUPER POLL) เสนอ

ผลสํารวจเร� อง งบประมาณป 66 กับความ                                                          

คาดหวังฟนประเทศ กรณีศึกษาประชาชน                                                        

ทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ โดยดําเนินโครง 

การทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) จํานวน 1,126 ตัวอยาง ระหวาง

วันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผานมา 

พบวาสวนใหญหรือรอยละ 92.3 ตองการ

ใหขาราชการที่มีหนาที่ ใชงบประมาณไม

ทุจริต  โปรงใส ขยันทํางานเพ� อประชาชน 

ไมเปนเคร� องมือทางการเมือง หรือนําเงิน                                         

เขากระเปาตนเองจนทําใหประชาชนเดือด

รอน นอกจากน้ี สวนใหญหรือรอยละ 90.6                                                          

ตองการใหนําเงินงบประมาณไปใชประหยัด 

โปรงใส คุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอประ 

ชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2 อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9336

อิสรภาพแหงความคิด

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

ปชช.หวังงบ66

ใชอยางโปรงใส

ก.ก.เล็งเกาะติด

14

9

5หนา...

หนา...

หนา...

GT200ลาม!กมธ.จอคุย

สวทช.แจงราคาถูกแลว

‘มาโน’ พอใจชางศึก

มุงมั่นซอมวันแรก

‘ความเปนกลางโมเดลสวิส’

ก็หวั่นไหว

หลังรัสเซียบุกยูเครน

อานตอหนา 16

สังหารบิ๊กตูคาคูหา!
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จับตาประชุม

แต่ที่เหลืออาจจะอยู่ระหว่างดำาเนินการ 

แต่หากรวมคลองย่อยแล้วมากกว่า 2 

คลองแน่นอน

“เรื่องต่างๆ ไม่ได้เป็นดรามาอะไร 

เป็นข้อมูลที่เราเอามาคุยกัน ผมว่า

อย่าทำาให้ใหญ่เกิน สุดท้ายผมว่าต้องรู้

ข้อมูลก่อน เราจะได้ปรับปรุงได้ ซึ่งต้อง

ขอบคุณท่านผู้อำานวยการสำานักระบาย

น้ำา วันนั้นก็ดึก ท่านอาจจะไม่มีข้อมูล

อะไรมาก ผมเองก็มีส่วนผิดด้วยที่ไป

ถามท่านกลางไลฟ์ แต่ความจริงแล้วไม่

ได้มีอะไรมาก” นายชัชชาติระบุ

เมื่อถามถึงการหนีงานของผู้รับ

เหมาขุดลอกคลอง นายชัชชาติกล่าวว่า 

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการทำาเขื่อนกั้น

น้ำาก่อนถึงช่วงคูคลองต่างๆ ที่ผ่านมา

พบว่าผู้รับเหมาอ้างว่า กทม.ไม่สามารถ

ส่งมอบพื้นที่ได้ เพราะมีชุมชนจึงไม่

สามารถดำาเนินการได้ วันนี้เราต้องเอา

จริงเอาจังในเรื่องของสัญญา และดู

เงื่อนไขให้ดี เชื่อว่าหากเราเอาจริงเอา

จัง จะสามารถปรับปรุงการก่อสร้างได้ 

ส่วนแนวทางการใช้ค่ายทหาร

เป็นแก้มลิงในการป้องกันน้ำาท่วมของ 

กทม.นั้น ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ไม่เคย

คิดถึงเรื่องนี้ โดยรับข้อเสนอซึ่งมีอยู่ 

2 เรื่องคือ 1.แรงคน กับ 2.แก้มลิง 

เนื่องจากพื้นที่ทหารหลายที่มีบึงน้ำาอยู่ 

สามารถพร่องก่อนที่ฝนตกเพื่อใช้เป็น

แก้มลิง แต่ยังไม่มีข้อมูลที่จะหารือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ฉะนั้น

เราต้องไปดูก่อนว่าจะทำาอย่างไรได้บ้าง

นายชัชชาติยังได้ปฏิเสธถึงกรณี

ท่ีมีข่าวว่า วันท่ี 6 มิ.ย.น้ีจะเข้าพบกับ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

เพ่ือหารือถึงการขอคืนงบประมาณท่ี

รัฐบาลหักในส่วนของการจัดเก็บภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ร้อยละ 90 และ

หารือกับนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม เก่ียวกับสัญญาการเดินรถไฟ                                                            

ฟ้าสายสีเขียว ว่าตามกำาหนดการของ                                                           

วันท่ี 6 มิ.ย. ยังไม่มีนัดหมายกับ พล.อ. 

อนุพงษ์และนายศักด์ิสยาม แต่มีกำาหนด                                                               

การร่วมพิธีเปิดประชุมสภากรุงเทพมหา 

นครคร้ังแรก ท่ีศาลาว่าการ กทม. (ดิน 

แดง) ซ่ึงต้องไปต้อนรับ รมว.มหาดไทย 

หลังจากน้ันอาจได้พูดคุยกันเล็กน้อย 

หลังเสร็จส้ินการประชุมสภา กทม. ส่วน

การประชุมสภา กทม. น่าจะมีวาระงบ

ประมาณท่ีต้องพิจารณาด่วน รวมถึง

การเลือกประธานสภา กทม.ด้วย

ผู้สื่อข่าวถามย้ำาถึงการนัดหารือ

กับ รมว.คมนาคม นายชัชชาติกล่าวว่า 

ขณะนี้ยังไม่เห็นจดหมาย แต่อาจจะมา

ถึงที่สำานักงานเลขานุการผู้ว่าฯ กทม.

แล้ว ยืนยันว่าหากมีจดหมายมา ต้อง

ไปหารือกัน ส่วนการร่วมทำางานกับ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 

50 เขตนั้น เท่าที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเลย 

ทุกคนเต็มใจ และยินดีร่วมมือกัน จึง

เชื่อว่าเป็นมิติที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ไม่ได้คิด

เรื่องพรรคอะไรกัน

มีรายงานว่า รมว.มหาดไทยลง

นามคำาส่ังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ท่ี 

1395/2565 ลงวันท่ี 5 มิ.ย.2565 เรื่อง 

เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร คร้ัง

แรก ระบุว่า ตามท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังได้จัดให้มีการเลือกต้ัง ส.ก. 50 

เขตเลือกต้ัง เมื่อวันท่ี 22 พ.ค.2565 บัดน้ี 

การเลือกต้ังดังกล่าวได้เสร็จส้ินลง และ

ได้ประกาศผลการเลือกต้ัง ส.ก.จำานวน 

45 เขตเลือกต้ังแล้วน้ัน อาศัยอำานาจ

ตามความในมาตรา 40 แห่งพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และ 

พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 มาตรา 

39 จึงให้เรียกประชุมสภา กทม. เพื่อให้

สมาชิกได้มาประชุมเป็นคร้ังแรก ในวัน

ท่ี 6 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง

ประชุมสภา กทม. อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำาแหน่ง

สำาคัญในสภา กทม.น้ัน คาดว่าพรรคเพื่อ

ไทยจะส่งนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก.เขต

มีนบุรี เป็นประธานสภา กทม. และ

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ส.ก.เขต

คันนายาว พรรคเพื่อไทย เป็นรอง

ประธานสภา กทม. คนท่ี 1 ส่วนพรรค

ก้าวไกล จะส่งนายอำานาจ ปานเผือก 

ส.ก.เขตบางแค พรรคก้าวไกล เป็นรอง

ประธานสภา กทม. คนท่ี 2

วันเดียวกัน สำานักงานคณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ของ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ กรณี

พ้นจากตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. เมื่อ

วันที่ 25 มี.ค.65 โดย พล.ต.ท.โสภณ

แจ้งว่า ตนเองและนางจิราภรณ์ พิสุทธิ                              

วงษ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมกันท้ังส้ิน 

60,740,947 บาท เป็นทรัพย์สินของ 

พล.ต.ท.โสภณ 26,099,192 บาท เป็นของ

นางจิราภรณ์ 34,641,754 บาท ไม่มีหน้ีสิน 

ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผย                           

บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของนายเกรียง

ยศ สุดลาภา กรณีพ้นตำาแหน่งรองผู้ว่าฯ                                 

กทม. เมื่อวันท่ี 25 มี.ค.65 โดยนาย

เกรียงยศแจ้งว่า ตนเองพร้อม น.ส.พิมพ์

พีรฎา กิจเพ่ิมพูน คู่สมรสและบุตรท่ี

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินท้ังส้ิน 

107,044,776 บาท เป็นทรัพย์สินของ

นายเกรียงยศ 103,578,608 บาท เป็น

ของ น.ส.พิมพ์พีรฎา 3,129,639 บาท และ

ของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 336,529 

บาท นอกจากน้ี นายเกรียงยศแจ้งว่า มี

หน้ีสินท้ังส้ิน 13,228,948 บาท โดยเป็น

เงินเบิกเกินบัญชี บัตรเครดิตของธนาคาร 

3 แห่ง เงินกู้จากธนาคาร 1 แห่ง และหน้ี

สินท่ีมีหลักฐานเป็นหนังสือ 2 แห่ง.

ปชช.

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อย 

ละ 87.9 ไม่ต้องการให้นำาเรื่องงบประ  

มาณของประเทศมาเป็นเกมกดดันหรือ

ต่อรองประโยชน์ทางการเมือง, ร้อย

ละ 86.5 เห็นด้วยกับการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยที่ใช้กลไกรัฐสภาในการ

ทำางานเพื่อประชาชน ดีกว่าการนำา

มวลชนลงถนน,  ร้อยละ 85.4 ระบุมี

ยังมีนักการเมืองแบบเก่า อภิปรายไม่

สร้างสรรค์ จับสาระไม่ได้ ตั้งใจเสียดสี

และบิดเบือน สร้างความเข้าใจผิดใน

สังคม และร้อยละ 80.1 ระบุ ภาพรวม

การอภิปรายงบประมาณปี 2566 ดี

ขึ้น เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีข้อสังเกต

และเสนอแนะทางนโยบายที่ เป็น

ประโยชน์กับประชาชน

ท่ีน่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 80.6 มีความหวังว่าหลังผ่านงบ

ประมาณ ปี 66 จะทำาให้มีเงินเข้าระบบ

มาพัฒนา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังผ่านวิกฤต

โควิด-19 และเปิดประเทศ ในขณะท่ี

ร้อยละ 19.4 ไม่มีความหวัง อย่างไร

ก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.4 ยัง

เช่ือม่ันว่ารัฐบาลจะนำาเงินไปใช้พัฒนา

ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีร้อย

ละ 30.6 ไม่เชื่อม่ัน

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  มหา                                       

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกรรม 

การนโยบายและกำากับการบริหารหน้ี

สาธารณะ กระทรวงการคลัง กล่าวถึง

งบประมาณปี พ.ศ.2566 ว่าโดยภาพรวม

แล้วรัฐสภาควรพิจารณาตัดงบประจำา

ลงมาให้อยู่ในระดับหรือต่ำากว่า 70% 

และเพ่ิมงบลงทุนให้อยู่ท่ี 26-30% ของ

วงเงินงบประมาณ นอกจากน้ีควรกำากับ

ควบคุมการก่อหน้ีสาธารณะไม่ให้ทำางบ

ประมาณขาดดุลเกิน 3% ของจีดีพี ใน

ปี พ.ศ.2566 (รัฐบาลประมาณการขาด

ดุลงบประมาณอยู่ท่ี 3.88% ของจีดีพี 

ก่อหน้ีสาธารณะเพื่อชดเชยการขาดดุล

ประมาณ 6.95 แสนล้านบาท) หากการ

ขาดดุลและกู้ชดเชยเกิน 3% ของจีดีพี

อาจก่อให้เกิดปัญหาวินัยและฐานะการ

คลังในระยะยาวได้ ขณะน้ีหน้ีสาธารณะ

คงค้างของประเทศอยู่ท่ี 9.95 ล้านล้าน

บาท คิดเป็นประมาณ 60.6% ของจีดีพี 

นอกจากน้ีเสนอให้โยกงบประมาณโยก

เม็ดเงินจากการจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์

มาใช้ในการลงทุนระบบชลประทาน

และการบริหารจัดการน้ำาเพ่ิมเติม

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) แถลง

ข่าวว่า การจัดทำางบประมาณปี 66 

ของสภาครั้งนี้น่าผิดหวังเป็นอย่าง

มาก และเมื่องบประมาณเข้าสู่วาระ 2 

พรรคก้าวไกลจะใช้ โอกาสนี้ในการทำา

ภารกิจอย่างเต็มที่เพราะประชาชนฝาก

ความหวังไว้ โดยพรรคได้ตั้งตัวแทน 6 

คนเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) 

เพื่อทำาให้งบประมาณของประชาชนถูก

ใช้อย่างมีประโยชน์ให้มากท่ีสุด ขอให้

ประชาชนช่วยกันติดตามในทุกสัปดาห์

ของการจัดทำางบประมาณ เพราะเราจะ

นำาข้อมูลท่ีมีการพูดคุยกันในกรรมาธิการ

มานำาเสนอให้ประชาชนรู้ว่าเงินภาษี

ประชาชนถูกใช้อย่างไร มีประโยชน์

อย่างไร และกรรมาธิการชุดน้ีได้ตัดลด

งบประมาณท่ีไม่จำาเป็นไปแล้วเท่าไหร่ 

พรรคก้าวไกลจะทำางานอย่างเต็มท่ี.

GT 200 ลาม!

“เรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำาว่าตั้งแต่ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

เป็นนายกฯ  8 ปี ไม่ได้ใช้เงินภาษีประ 

ชาชนอย่างมีประโยชน์มากขึ้นแม้แต่

น้อย เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังจริงๆ ซึ่งพรรค

จะไม่ปล่อยให้ ใช้ภาษีประชาชนกับ

เรื่องที่ไร้สาระที่ไม่คุ้มค่าแบบนี้” นาย

รังสิมันต์ระบุ

นายรังสิมันต์กล่าวอีกว่า กระบวน 

การตรวจสอบ GT200 ตั้งแต่ปีก่อน

หน้านี้มีปัญหามาโดยตลอด หลายครั้งท่ี

ตรวจสอบงบกองทัพ กรรมาธิการ (กมธ.) 

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ และ

ส่วนมากผู้แทนของกองทัพเมื่อมาช้ีแจง

ก็อ้างเร่ืองของความม่ันคงว่าเป็นราย

ละเอียดท่ีเปิดเผยไม่ได้ ซ่ึงคิดว่าถึงเวลา

แล้วท่ีต้องมาทำาความเข้าใจใหม่ ปรับวิธี

การของบประมาณ และต้องทำาให้ผู้แทน

ราษฎรเข้าถึงข้อมูลให้มากท่ีสุด

นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัว 

ลำาภู พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประ 

ธาน กมธ.จัดทำาและติดตามการบริหาร

งบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า 

กมธ.กำาลังรวบรวมข้อมูลเร่ืองดังกล่าว

อยู่ ซ่ึงดูแล้วมีประเด็นน่าสงสัย เพราะ

หน้าท่ีหลัก สวทช.ควรเป็นเรื่องเก่ียว

กับงานวิจัย มากกว่าการตรวจสอบประ                            

สิทธิภาพเครื่องมือ เรื่องน้ีควรเป็นหน้า                         

ท่ีของหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอำานาจและ

ความเช่ียวชาญโดยตรงมากกว่าหรือ

ไม่ โดยเฉพาะราคาตรวจสอบเครื่องละ 

10,000 บาท จะมีความเหมาะสมหรือ

ไม่ ถ้าเทียบกับการให้หน่วยงานอื่นใน

ประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ มา

ตรวจสอบแทน

“คาดว่าอีก 2 สัปดาห์ กมธ.จะ

เรียก สวทช.มาให้ข้อมูลถึงการมีอำานาจ

หน้าท่ีในการตรวจสอบ ความเช่ียวชาญ 

และข้อสงสัยเรื่องราคาตรวจสอบเครื่อง

ละ 10,000 บาท ตลอดจนเรียกตัวแทน

สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มา

ให้ข้อมูลผลการตรวจสอบบัญชีของ

แต่ละหน่วยงานเก่ียวกับเรื่องจีที 200 

ถ้ามีประเด็นสงสัยเพ่ิมเติม จะตรวจสอบ

อย่างใกล้ชิดต่อไป” นายไชยากล่าว

ด้านศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ช้ีแจง

ผ่านเอกสารว่า ได้รับการประสานจากกรม                                                                 

สรรพาวุธทหารบกเพ่ือตรวจสอบประ 

สิทธิภาพการทำางานของ GT200 ท้ัง 757 

เครื่อง ว่าใช้งานได้หรือไม่ด้วยเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ รวมถึงการผ่าพิสูจน์เครื่อง 

เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญประกอบการดำาเนิน

คดีปกครอง โดยต้องดำาเนินการตามหลัก

การท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือให้ข้อมูล

ข้อเท็จจริงท่ีครบถ้วนและเชื่อถือได้ในช้ัน

การพิจารณาของศาล ท้ังการตรวจวัดไฟ 

ฟ้าสถิต การแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ

วัดประสิทธิภาพการทำางานของเคร่ือง 

รวมถึงการผ่าพิสูจน์เครื่อง

“ค่าบริการทดสอบท้ังหมด ศูนย์ 

PTEC คำานวณจากการใช้วัสดุและอุปกรณ์ 

ทดสอบ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้เช่ียว 

ชาญ รวมถึงการใช้สารเสพติดและวัตถุ

ระเบิดในการทดสอบ เพื่อให้ได้คุณภาพ

ของผลการทดสอบตามเอกสารว่าจ้าง

ท่ีระบุทุกรายการ ซ่ึงค่าบริการดังกล่าว

ราคาถูกกว่าการทดสอบโดยห้องปฏิบัติ

การต่างประเทศ”

เอกสารช้ีแจงระบุว่า ตลอดเวลาท่ี

ผ่านมา สวทช. ปฏิบัติหน้าท่ีในทุกภารกิจ                                                       

บนหลักวิชาการและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพบนพ้ืนฐานในการรักษาผลประ                                                             

โยชน์ของประเทศเป็นสำาคัญ และขอยืน 

ยันเจตนารมณ์ในฐานะองค์กรวิจัยและ

พัฒนาท่ีจะใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการ

พัฒนาสังคมและประเทศต่อไป.
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3บทความ-ในประเทศ

สภาพิการ ‘บำานาญ ส.ส.’

ธา ลิ้มเจริญรัตน์”

หัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายร่าง  

พ.ร.บ.งบฯ ปี ๖๖

“ตั้งคำาถามรัฐบาล” ประมาณว่า

“เงินเดือน-สวัสดิการ-บำานาญข้าราช 

การ” ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้ประเทศเป็น “ช้าง

ป่วย” จะแก้อย่างไร?

“......ทุกๆ ๑ บาท ที่เก็บภาษีและกู้มา ๔๐% กลายเป็น

เงินเดือน สวัสดิการ กับบำานาญข้าราชการ ช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน

มา เงินที่ใช้ไปกับบำานาญมากขึ้น ๒ เท่า 

ปี ๕๗ บำานาญอยู่ที่ ๑.๔ แสนล้าน ปี ๖๔ อยู่ที่ 3 แสน

ล้าน ปี ๖๖ อยู่ที่ ๓.๒๒ แสนล้าน

ตอนนี้ มีข้าราชการเกษียณ ๘ แสนคน แต่ในปี ๒๕๘๐ 

จะมีเกษียณ ๑.๒ ล้านคน แค่บำานาญของบุคลากร ก็เกินงบ

ประมาณที่เราจะใช้ไปเยอะมาก 

กระบวนการรัฐราชการ รัฐอุ้ยอ้าย จึงเป็น “ช้างป่วย” 

ที่ปรับตัวไม่ได้ เราจะแก้ไขเรื่องนี้กันอย่างไร 

ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ ประเทศจะพัฒนาได้อย่างไร?”

เนี่ย ประมาณนี้........

ถ้าพิธาอภิปรายเรื่องนี้ให้ครบ “กระบวนการบำาเหน็จ

บำานาญ” จะไม่มีใครว่าอะไร

แต่นี่ จำาเพาะ “จิกกระบาล” ที่บำานาญข้าราชการ

อย่างเดียว จึงไม่แปลก ที่ก้อนอิฐ โดยเฉพาะจาก 

“ข้าราชการประจำา” ไปลงที่กระบาลพิธา!

เพราะข้าราชการ “มีบำานาญ” มีเหตุ-มีผลเป็นที่

เข้าใจได้ ไม่เป็นต้นเหตุของ “ช้างป่วย” โดยตรง อย่างที่

พิธาเจาะจง

นักการเมือง “ส.ส.-ส.ว.” นั่นตะหาก

ถ้าบอกว่า “ความโลภ-ความเห็นแก่ตัว” ของนักการ

เมือง คือ “ความเสียสละ” ของผู้อาสาเข้ามาทำางาน เป็น

เหตุผล ไม่มีส่วนทำาให้ “ช้างป่วย” ละก็

นั่น “ตรรกะจิตป่วย” ของคนอภิปรายชัดๆ!

หลายคนยังไม่รู้นะว่า นักการเมือง “ส.ส.-ส.ว.” มี

บำาเหน็จบำานาญ 

แต่เดิมไม่มีหรอก..........

“ทักษิณ ชินวัตร” สมัยเป็นนายกฯ  ตอนปี ๒๕๔๗ นั่น

แหละ เป็นผู้ออกกฎหมายให้ “บำาเหน็จบำานาญ ส.ส.-ส.ว.”

ผู้จัดการออนไลน์ เมื่อปี ๒๕๔๗ ไตเติลข่าวไว้อย่างนี้

“รัฐบาลทักษิณทิ้งทวนการอยู่ครบเทอมสมัยแรก 

ปลายปี ๔๗ ด้วยการมีมติ ครม.เมื่อ ๒๓ พ.ย.๔๗

อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. ๒ ฉบับ 

ฉบับแรก-ให้ขึ้นค่าตอบแทนและเงินประจำาตำาแหน่ง

แก่ข้าราชการการเมือง (ประธานและรองประธานสภาผู้

แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำาฝ่าย

ค้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา) 

โดยประธานสภาผู้แทนฯ ได้เงินเดือนเพิ่ม จาก 

๑๑๔,๐๐๐ บาท เป็น ๑๑๕,๙๒๐ บาท อัตราเดียวกับเงินเดือน

“ต้องเข้าใจว่า “ข้าราชการการเมือง” มีต้นกำาเนิดมาจาก

ตะวันตกสมัยกรีก ตั้งแต่สมัยอริสโตเติล 

เขาให้เกียรตินักการเมืองที่เป็นอาสาสมัคร ทำางานให้

ฟรีๆ ตอนนั้น มีเกียรติมาก ตอนหลัง ประเทศอื่นก็ให้เงินค่า

ตอบแทน 

ก็โอเคค่าตอบแทน.........

แต่มาถึง “บำาเหน็จบำานาญ” ผมคิดว่า มันไปอีกระดับ

หนึ่งแล้ว 

แต่เดิม ข้าราชการการเมือง มันเป็นอาสาสมัคร ทำางาน

ด้วยใจสมัคร มีอาชีพอยู่แล้ว ไปเปรียบเทียบกับ “ข้าราชการ

ประจำา” ไม่ได้ 

“ข้าราชการประจำา” เขาเริ่มต้น โดยให้ “เงินเดือนต่ำา” 

มาก คนที่เป็นข้าราชการประจำาที่มีไฟแรง มีความสามารถมาก

ไม่ค่อยจะอยู่กันหรอก 

เพราะฉะนั้น ข้าราชการประจำา จึงเอาบำาเหน็จบำานาญ

เป็นเครื่องล่อใจว่า เอาละ..จน..จนไป แต่พอเกษียณอายุแล้ว 

เขายังอยู่ได้ 

พวกนี้ เริ่มต้น โดยเงินเดือนของเขา ถ้าคุณวุฒิเท่า ส.ส.-

ส.ว. เงินเดือนเขาไม่ถึงเศษ ๑ ส่วน ๑๐ ของ ส.ส.-ส.ว. ที่เป็น

อยู่ปัจจุบันนี้ 

พวกที่มีคุณวุฒิเท่าๆ กันเนี่ย “คุณธรรม” นี่ คำานวณยาก

นะ วัดกันยาก มันเริ่มโดยอัตราเงินเดือนที่ “ต่ำามาก” 

ฉะนั้น โดยเหตุผลที่เขามีอยู่ ก็เพื่อให้เป็นหลักประกันว่า 

เมื่อทำางานไปสักพักหนึ่งแล้ว มีหน่วย-มีก้าน มีชื่อเสียง และ

อะไรดี คนอื่นมาซื้อไปไม่ได้ 

ไม่งั้นพวกดีๆ คนอื่นมาซื้อตัวไปหมด 

มันก็จะเหลือข้าราชการที่ ไม่มีความรู้ความสามารถ ถ้า

เช่นนั้น ก็ทำาให้ระบบราชการที่เป็นอยู่มันก็อ่อนแอ และรักษา

ผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้”

ไม่เพียงแต่เจตนารมณ์ของการให้บำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการการเมืองจะ “ไปด้วยกันไม่ได้” กับข้าราชการ

พลเรือน 

แม้แต่เงินเดือนของข้าราชการการเมืองยัง “ทิ้งห่าง” 

ข้าราชการพลเรือน ชนิดไม่เห็นฝุ่น 

ยิ่งมองไปถึงสิทธิแห่งการได้รับบำาเหน็จบำานาญของ

ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการพลเรือนแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่  

เพราะเป็น ส.ส.-ส.ว.แค่ ๒ ปี ก็ได้บำาเหน็จบำานาญแล้ว

แต่ข้าราชการ ต้องทำางาน ๑๕ ปีขึ้น ถึงจะมีสิทธิได้รับ

บำาเหน็จ และต้องทำางาน ๒๕ ปีขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิเลือก 

ว่า “จะรับบำาเหน็จ” หรือ “บำานาญ”?

นี่ยังไม่รวมถึงว่า อัตราและยอดเงินบำาเหน็จบำานาญที่

แต่ละฝ่ายได้รับ จะต่างกันขนาดไหน?

“ระดับปลัดกระทรวง ซี-๑๑ ระดับอธิบดี ซี-๑๐ เราก็รู้กัน

ว่า มันมีกี่คน ผมลองคำานวณประมาณ  ๔ หมื่นคน จะมีระดับ

นั้นสัก ๑ คน

ระดับนั้น จะมีเงินเดือน ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท นั่น

ก็เท่ากับ “ครึ่งหนึ่ง” ของข้าราชการการเมืองปัจจุบัน นั่น

ประเภท Top แล้วนะ สูงสุดของข้าราชการประจำา 

เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้ทราบจากคนที่ ไปตำาแหน่งสูงสุดใน

หน่วยของเขา หน่วยสำาคัญมาก มีบำานาญไม่ถึง ๓ หมื่น

บาท/เดือน นี่รับราชการมาเกือบ ๔๐ ปี 

เพราะฉะนั้น พอเกิดเรื่องอย่างนี้ แม้กระทั่งอัตราที่อยู่

ในร่างพระราชกฤษฎีกาปัจจุบัน ผมคิดว่า ประชาชนรู้แล้ว

เนี่ย เขาทนไม่ค่อยไหวกันหรอกนะ”

ครับ...นั่นเป็นปฏิกิริยาสังคมตอนปี ๔๗ ที่ไม่เห็นด้วย

กับที่ทักษิณออกกฎหมายให้บำาเหน็จบำานาญ ส.ส.-ส.ว.

เมื่อนายพิธายกเฉพาะ “บำานาญข้าราชการประจำา”  

อ้างเป็นเหตุช้างป่วย โดยละเว้นไม่พูดถึงบำานาญ “ข้าราช 

การการเมือง” คือ ส.ส.-ส.ว.ที่ทักษิณประเคนให้ด้วย

“นันทิวัฒน์ สามารถ” อดีตรองผู้อำานวยการสำานักข่าว

กรองแห่งชาติ จึงโพสต์ข้อความนี้ เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๕

“........ที่ยังคาใจอยู่ ก็การอภิปรายของนักการเมือง ที่

ว่า เงินบำานาญที่จ่ายให้ข้าราชการเกษียณอายุ ไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ เหมือนช้างป่วย ฟังแล้วของขึ้น

ผมเป็นหนึ่งในข้าราชการบำานาญ ที่รับราชการจน

ครบเกษียณอายุ และมีสิทธิรับเงินบำานาญ 

ข้าราชการที่จะได้รับเงินบำานาญ ต้องรับราชการมาไม่

น้อยกว่า ๒๕ ปี ไม่ใช่เวลาวันสองวัน 

วันที่ผมบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก รุ่นผมได้เงิน

เดือน เดือนละ ๑,๒๕๐ บาท ย้ำา ๑,๒๕๐ บาท พวกข้าราชการ

อย่างผมสู้ก้มหน้าทำางาน 

ในขณะที่เพื่อนๆ ที่ “ทำางานเอกชน” รับเงินเดือน

มากกว่าราชการหลายเท่า ข้าราชการเสียสละรับเงินเดือน

น้อยและหวังสวัสดิการรักษาพยาบาลในยามแก่เฒ่า

ข้าราชการที่บรรจุหลังปี ๒๕๔๔ จะไม่ได้เข้าสู่กฎหมาย

บำานาญ แต่ทุกคนจะเข้าสู่ระบบกองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ “กบข.”

และเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่รับราชการอยู่ ในปี 

๒๕๔๔ และยังไม่เกษียณ สามารถสมัครใจเข้าสู่ กบข.ได้  

มีข้าราชการจำานวนมากสมัครใจเข้าสู่ กบข. 

ดังนั้น เหลือข้าราชการที่รับเงินบำานาญจำานวนไม่มาก

นัก มองปัญหาให้ถูกจุดด้วย

พวกเราไม่ได้อิจฉานักการเมืองที่ทำางานด้วยน้ำาลาย 

แต่ก็มีบำานาญเหมือนข้าราชการ กรรมาธิการงบประมาณ

ลองเสนอเลิกบำานาญ ส.ส.ในชั้นกรรมาธิการให้ที 

เผื่อจะประหยัดงบประมาณอย่างที่  ส.ส.เสนอ

ขอบ่นๆ ไปยังเพื่อนข้าราชการบำานาญทุกท่าน ให้รู้ว่า

นักการเมืองมองพวกเรายังไง”

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

วันนี้ อุตส่าห์รีบคุย

กะว่าสองทุ่ม จะดูวอลเลย์บอลทีมไทยตบกับจีนให้

เต็มตาซักหน่อย พอถึงเวลา หน้าจอดันบอก “สายสัญญาณ

ขัดข้อง”

“’รมณ์เสีย” เลยผม!

นายกรัฐมนตรี 

ประธานวุฒิสภาได้เงินเดือนเพิ่ม จาก ๑๐๘,๕๐๐ บาท 

เป็น ๑๑๐,๓๙๐ บาท 

รองประธานสภาผู้แทนฯ และรองประธานวุฒิสภา ได้

เงินเดือนเพิ่ม จาก ๑๐๔,๕๐๐ เป็น ๑๐๖,๓๓๐ บาท 

ส.ส.-ส.ว.ได้เงินเดือนเพิ่ม จาก ๗๗,๐๐๐ บาท เป็น 

๑๐๔,๓๓๐ บาท!

พ.ร.ฎ.อีกฉบับ ที่ ครม.ทักษิณอนุมัติในวันนั้นด้วย คือ 

พ.ร.ฎ.บำาเหน็จบำานาญ ส.ส.-ส.ว. โดยกำาหนดว่า .........

ผู้เป็น ส.ส.-ส.ว.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๔๐ ซึ่งเป็นวันประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ได้รับบำาเหน็จบำานาญ 

กำาหนดไว้ดังนี้ 

ผู้เคยเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.ตั้งแต่ ๒-๓ ปี ได้รับบำาเหน็จ

บำานาญร้อยละ ๒๐ ของเงินเดือน 

เคยเป็น ๓-๗ ปี จะได้รับร้อยละ ๓๐

เคยเป็น ๗-๑๑ ปี จะได้รับร้อยละ ๔๐

เคยเป็น ๑๑-๑๕ ปี จะได้รับร้อยละ ๕๐ 

เคยเป็น ๑๕-๒๐ ปี จะได้รับร้อยละ ๖๐ 

เคยเป็น ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป จะได้ร้อยละ ๗๐

แม้อัตราบำาเหน็จบำานาญจะสูงมากแล้ว แต่ยังไม่เป็น

พอใจอดีต ส.ส.บางส่วน เรียกร้องเพิ่มบำาเหน็จบำานาญให้สูง

ขึ้นอีกเท่าตัว 

และให้ขยายสิทธิครอบคลุมถึงผู้ที่เคยเป็น ส.ส.-ส.ว.ก่อน

ปี ๒๕๔๐ หรือก่อนที่ รธน.ปี ๔๐ จะบังคับใช้ด้วย

นี่แหละ..........

เรื่องบำาเหน็จบำานาญ เพราะนายพิธาเอา “ความจริงครึ่ง

เดียว” คือเฉพาะส่วนข้าราชการประจำาไประบายสี โดยไม่พูด

ถึงบำาเหน็จบำานาญข้าราชการการเมืองเลย

มันก็สมควรถูกด่าอยู่หรอก!

อีกอย่าง อภิปรายยังกะว่า “บำานาญข้าราชการ” เป็น

เรื่องเพิ่งเกิดในรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์งั้นแหละ 

พูดชัดๆ คือ อะไรที่เป็นปัญหา ก็พยายามสร้างมุมหักเห

ให้ทัวร์ไปลงที่นายกฯ ประยุทธ์ ทำานองนั้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ “ดร.เขียน ธีระวิทย์” นักวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์ ท่านแสดงความเห็นเรื่องนี้ ว่า

“พิ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด (TBR) บริษัทในเครือ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ริเริ่ม โครงการเก็บกลับ-

รี ไซเคิล ขึ้นเพ� อขับเคล� อนการเรียนรู คัดแยก และการนําบรรจุ

ภัณฑหลังการบริโภคกลับคืนสูกระบวนการรีไซเคิล เพ� อนํากลับมา

ใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม ไดผสานความรวมมือกับ สถาบันการ

จัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ� อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (TIPMSE) สงมอบ “สถานีเก็บกลับ-รี ไซเคิล” 

ซึ่งเปนสถานีตนแบบของการเรียนรูเร� องการคัดแยกขยะสูการ

รีไซเคิลที่เปนการตอยอดลงมือปฏิบัติจริง สรางรายไดและสงเสริม

วัฒนธรรมเร� องการจัดการสิ่งแวดลอมตั้งแตผูระดับบริโภคระดับ

ในครัวเรือน วัด โรงเรียนในพื้นที่ชุมชน โดยเริ่มที่ 3 แหง ไดแก 

ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร วัดมหาวัน จ.ลําพูน และ โรงเรียน

บานไมขาว จ.ภูเก็ต โดยมีการสงมอบในชวงเดือนเมษายน ที่ผานมา

ทางดาน คุณอรทัย พูลทรัพย กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด (TBR) ใหขอมูลวา “บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด (TBR) ไดสนับสนุนการพัฒนา แอป

พลิเคชัน ‘OK Recycle’ เพ� อใชบันทึกขอมูลกิจกรรมอยางเปน

ระบบ ใหสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ� อสิ่งแวดลอม 

(TIPMSE) นําไปใชในการจัดกิจกรรมของสถาบันกับหน�วยงานภาค

รัฐ จากนั้นไดริเริ่ม โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล โดยรวมกับ TIPMSE 

จัดเวิรกช็อปกับชุมชน เร� องการจัดการคัดแยกขยะและการบริหาร

จัดการเพ� อสิ่งแวดลอมในชุมชน ตั้งแตปที่ผานมาจนถึงปนี้ รวม 

5 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ลําพูน ขอนแกน 

และภูเก็ต ปนี้มีการตอยอดจากการเรียนรู สูจากการลงมือทํา

จริง มีการสงมอบ สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล แหงแรกที่ชุมชนกุฎี

จีน กรุงเทพมหานคร และอีก 2 แหงที่ วัดมหาวัน จ.ลําพูน และ 

โรงเรียนบานไมขาว จ.ภูเก็ต เพ� อเปนจุดนัดพบในชุมชนรูปแบบ 

‘ตลาดนัดรีไซเคิล’ ใหทุกคนคัดแยกตั้งแตที่บาน วัด โรงเรียน สถาน

ที่ทํางานของตนเอง และนัดวันเปดตลาดใหผูซื้อพบผูขาย นอกจาก

รายไดแลวชุมชนจะไดเกิดการเรียนรูเพ� อพัฒนาการบริหารจัดการ

บรรจุภัณฑหลังการบริโภคภายในชุมชนไดดวยตนเอง โดยสถานี

ทุกแหงก็จะใชแอปพลิเคชัน ‘OK Recycle’ ในการบันทึกขอมูลเพ� อ

การติดตามการจัดการของแตละสถานี และเผยแพรผลการจัดการ

ผานทางเว็บไซต www.bringbackrecycle.com และสถานีทุกแหงถือ

เปน จุดรับวัสดุรีไซเคิล(Drop-off) หนึ่งใน 300 กวาแหงทั่วประเทศ

ของโครงการฯ ที่เปนตนแบบในการจัดการภาคชุมชน ที่หวังจะเปน

แรงขับเคล� อนสูการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนไปดวยกัน”

คุณพรรรัตน เพชรภักดี รองผูอํานวยการใหญและ รักษา

การผูอํานวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพ� อสิ่ง

แวดลอม เผยวา “ความสําเร็จของโครงการอยูที่ความรวมมือของ

ทุกคน รูสึกดีใจที่ชุมชนใหความรวมมือและเห็นความสําคัญเร� อง

การแยกขยะ โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือวาเปนตนกลาพันธุ ใหมของ

ชุมชน ซึ่งนองพวกนี้จะเปนคนที่ออกแบบกิจกรรมชุมชนของเขา

ตอเน� องในอนาคต ขอช� นชมไทยเบฟ และ TBR ที่มีแนวคิดในการ

ที่จะขยายความรับผิดชอบแบบนี้ออกไปยังผลิตภัณฑของตนเอง

ใหมากขึ้น แลวก็ทํางานกับพื้นที่อ� นๆแลวก็เปนกําลังหลักแบบนี้ ไป

เร� อยๆ และขอเปนกําลังใจให TBR กับ ไทยเบฟ จะขยายกิจกรรม

ดีๆแบบนี้แลวก็จับมือกับทาง TIPMSE เดินไปดวยกันเพ� อใหชุมชน

ของเราน�าอยูตอไป” 

คุณปนทอง วงษสกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน กลาวปดทาย 

“รูสึกดีใจที่ชุมชนกุฎีจีนมี สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล ถือวาเปนการ

เริ่มตนทําเร� องขยะรีไซเคิลอยางจริงจัง การที่มาทําแบบนี้ทําให

จิตสํานึกคนในชุมชนรูจักความสะอาดเพิ่มขึ้นรูจักแยกขยะ เพราะ

วาขยะสามารถกลับเปนตัวเงินได เรากําหนดวันรับซื้อขยะและของ

เกาสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน ซึ่งทางเราจะตรวจสอบราคาจาก

คนที่มารับซื้อกอนวาตอนนี้มีการซื้อขายกันที่เทาไหร เรารับซื้อเทา

ไหร แลวก็ขายออกไปเทานั้น เพ� อชวยคนในชุมชนมีรายได ตองขอ

ขอบคุณ TBR แลวก็ไทยเบฟ ที่เห็นความสําคัญของชุมชนเราดวย 

แลวก็ให โอกาสเราหลายเร� อง ขอขอบคุณมากคะ”

นับเปนการเริ่มตนของปลุกพลังของชุมชน ใหเล็งเห็นความ

สําคัญในการจัดการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง ในฐานะผูบริโภค และ

นํากลับเขาสูกระบวนการรีไซเคิลอยางถูกวิธี  มีการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชนอยางเปนระบบ สรางรายไดกลับเชาสูชุมชน และสง

เสริมเปนวัฒนธรรมการจัดการสิ่งแวดลอมความยั่งยืนสืบตอไป

ไทยเบฟ ตอกย้ําผูนําดานความยั่งยืน สงมอบ

โครงการตนแบบ ‘สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล’
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4 บทความ

นอาทิตย ไมหรรษา คนเมืองชางอยางเซ็งไมไดเจอ “อุงอ๊ิง-แพ

ทองธาร ชินวัตร” หัวหนาครอบครัวตัวเปนๆ เพราะเจาตัวติดโค

วิด ขอกักตัวตามมาตรการปองกันโรคของศบค. แตเวทีปราศรัย 

“ครอบครัวเพ� อไทยเพ� อชาวนาไทย จ.สุรินทร” ไดเปดคลิปวิดิโอ

ของอุงอ๊ิงแทน โอภาปราศรัยจับใจความไดวา เพ่ิงกลับจากการไปหาคุณ

พอ (ทักษิณ ชินวัตร) และคุณอา (ย่ิงลักษณ ชินวัตร) ท่ีสิงคโปร แลวมีไข

เล็กนอย ตรวจเอทีเคแลวข้ึนสองขีด ติดโควิดไปพรอมสามี “การพบกับคุณ

พอคุณอาลาสุดไดคุยกับคุณพอและนายกฯ ปู วากอนนายกฯ ปูถูกยึดอํานาจ 

ไดเดินทางไปท่ีสุรินทร ชวยซ้ือขาวในราคาท่ีสูง ใหชาวนามีทางออก เช� อ

ม่ันพรรคเพ� อไทยมีจุดมุงหมายเหมือนเดิม จะทําใหชีวิตประชาชนกลับมา

ดีข้ึนอีกคร้ัง” ...•

ดูเหมือนนโยบายรับจํานําขาวท่ีสรางหายนะใหประเทศไทย จะ

เปนจุดออนของพรรคเพ� อไทย ชวงน้ีจึงโหมเร� องขาวและชาวนาหนัก

เปนพิเศษ คนขาวสารเกาๆ “ย่ิงลักษณ” 

ไปซ้ือขาวท่ีสุรินทรหลังถูกรัฐประหาร

แลว เปนการเหน็บแนมรัฐบาล คสช. วา

บริหารประเทศไมเปน ทําขาวราคาตก 

แตหัวหนาครอบครัวเพ� อไทยจําผิดวาเปน

กอนรัฐประหาร กรณีน้ีน�ามีคนในเพ� อไทย

ประทวง เพราะการท่ี “ย่ิงลักษณ” ไป

ซ้ือขาวจากชาวนาชวงท่ีตัวเองเปนนายก

รัฐมนตรี ก็ไมตางจากเหยียบหนาตัวเอง 

เปนการประจานวานโยบายรับจํานําขาว

มีปญหา ทําใหขาวราคาตก จนนายก

รัฐมนตรีตองไปซ้ือขาวจากชาวนาดวยตัว

เอง “อุงอ๊ิง” ทราบแลวเปล่ียน แกขาวดวย

นะจะ ไมง้ัน “อาปู” เดือดรอน...•

พรรคเพ� อไทยบริหารพรรคกันแบบพิลึกพิล่ัน อยางท่ีทราบกัน

โครงสรางพรรคมีท้ังหัวหนาพรรคและหัวหนาครอบครัว โดยตรรกะ 2 

ตําแหน�งน้ีน�าจะเปนคนคนเดียวกัน แตกลับกลายเปนคนละคนเพ� อใหอีก

คนเหยียบหัวอีกคนไว พิลึกพิล่ันกวาน้ันคือ พรรคน้ีเรียกฝายตัวเองวาฝาย

ประชาธิปไตย ก็ไมทราบวาอางอิงตําราไหน ปราชญคนใด รูแตวา “อุงอ๊ิง”                                                                                   

ติดโควิด ไปรวมงานท่ีสุรินทร ไมได หัวหนาครอบครัวก็เลยสงคนใน

ครอบครัวไปแทนน่ันคือ “โอค-พานทองแท ชินวัตร” งงในงง ตกลง

ครอบครัวไหนเพ� อไทย หรือชินวัตร แตท่ีแน�ๆ  ชินวัตรเปนเจาของเพ� อไทย 

แลวมีหนามาอางเปนฝายประชาธิปไตย 

ขาก....ถุย ....•

บันทึกไวท่ีหนา 4 ไทยโพสต “จา

ตุรนต ฉายแสง” สมาชิกพรรคเพ� อไทย 

ปราศรัยท่ีสุรินทรวา เลือกต้ังคร้ังหนาตอง

แลนดสไลดท้ังประเทศ การเลือกต้ังผูวาฯ 

กทม.แลนดสไลดไปแลว เห็นไดวาผูวาฯ 

ทํางานทุกวัน ตางจากอดีตผูวาฯ กทม.ท่ีมา

จาก พล.อ.ประยุทธแตงต้ัง แลนดสไลด

ใน กทม.ไปแลว เช� อวาคน กทม.คงไมพอ

แคน้ี คงอยากจะเปล่ียนนายกฯ “อยากมา

ถามพ่ีนองชาวสุรินทรตองการเปล่ียนดวย

หรือไม ดังน้ันครอบครัวเพ� อไทยจึงตอง

ประสานประชาชนใหกวางขวางมากท่ีสุด แลนดสไลดแรกใน กทม.ไปแลว 

ตอไปแลนดสไลดในตางจังหวัด ขอยืมมือคนอีสานมาเลือกต้ังใหชนะ จาก

น้ันจะรวมกับประชาชนท้ังประเทศทําใหรัฐธรรมนูญเปนประชาธิปไตย” 

“ชัดๆ” ย่ิงกวา “ชัชชาติ” เพ� อไทยฟนเฟรม “ชัชชาติ” คือเพ� อไทย คือ

คนในครอบครัวชินวัตร ...•

 ขามไปภาคเหนือตอนลางภาคกลางตอนบน พรรคประชาธิปตย

จัดประชุมสัมมนาแกนนําของพรรค ท่ีหอประชุมศูนยวัฒนธรรมภาคเหนือ

ตอนลาง โรงแรมวังจันทร จ.พิษณุโลก นอกจาก “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 

แลว แมทัพนายกองในพ้ืนท่ียกพลไปพรอมเพรียง อาทิ จุติ ไกรฤกษ นรา

พัฒน แกวทอง เทอดพงษ ไชยนันทน เพ� อ

เตรียมความพรอมสําหรับรองรับการเลือก

ต้ังภายในอีกไมก่ีเดือนขางหนา การเมือง

ชวงน้ีจึงดูคึกคักเปนพิเศษ ไฮไลตของงาน

มีเสียงเชียรประชาธิปตยจะกลับมาเปน

แกนนํารัฐบาลไดอยางแน�นอน ถาออกมา

รูปน้ี เพ� อไทยคงเปนฝายคานตอไป เพราะ

ประชาธิปตยกับเพ� อไทยเปนปลาคนละ

นํ้า...ไมใชหรือ ...•

น่ีก็คึกคัก “พิเชษฐ ปาณะพงศ” 

รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต พรอมดวย                                                            

“มนตชัย ตะโหนด” ผูอํานวยการทา

อากาศยานภูเก็ต (ผภก.) ประชุมและ

ลงพ้ืนที่รวมกับ พล.ต.ฐิตวัชร เสถียรทิพย หัวหนาศูนยปฏิบัติการนายก

รัฐมนตรี เพ� อเตรียมความพรอมการตอนรับ และการอํานวยความสะดวก 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในการปฏิบัติ

ราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ระหวางวันท่ี 6-8 มิถุนายนน้ี โดยมี “ภาคิน ศิริ

จันทร” ผูอํานวยการฝายการทาอากาศยาน ทาอากาศยานภูเก็ต (ฝทอ.ทภก.) 

พรอมดวยพนักงาน ทภก. และสวนงานราชการท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุม

และดูความเรียบรอยอาคารผู โดยสาร ทาอากาศยานภูเก็ต ...•

ตบตูดตรรกะวิบัติการเมืองไทย “สุทิน คลังแสง” ประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรครวมฝายคาน (วิปฝายคาน) ระเบิดคลังแสงฆา

ตัวตายอยางอนาถ ใหสัมภาษณเปนตุเปนตะ “การอภิปรายไมไววางใจจะ

ตางกับ พ.ร.บ.งบฯ เพราะการโหวตงบมีขออางไดวางบในพ้ืนท่ีจัดไปแลว 

ชาวบานรูแลววาจะไดงบอยางไร ถาผูแทนของชาวบานยกมือโหวตควํ่า 

ตัวของผูแทนเองก็อาจจะเสียหาย แตในสวนของการอภิปรายไมไววางใจ

ไมมีเร� องผลประโยชนของประชาชนเขามาเก่ียวของ เปนเร� องกลาวหา

รัฐบาลอยางเดียว ไมมีขออางท่ีจะไปแกตัวกับชาวบาน แตเร� องมือท่ียกน้ัน 

ก็ธรรมดา ชวงใกลสมัยเลือกต้ังก็จะมีทางขาไปขามา คือคนฝายคานอาจจะ

ไปยกใหรัฐบาล รัฐบาลก็อาจจะมายกใหฝายคาน ในสวนการอภิปรายไมไว

วางใจ เราก็ยังจะคงเดินหนาเต็มท่ี ใครจะไปจะมาหรือจะมายกมือกับเรา เรา

ก็ไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปคาดหวังเขา” ชวยตอบที การซักฟอกรัฐบาล

ไมมีเร� องผลประโยชนของประชาชนเขามาเก่ียวของจริงหรือ ถาจริงอยางท่ี 

“สุทิน” พูด ก็แสดงวานักการเมืองพวกน้ีใชไมได การซักฟอกรัฐบาลคือการ

ทําหนาท่ีตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนโดยฝายคาน แลวจะบอกวาไมมี

เร� องผลประโยชนของประชาชนเก่ียวของไดอยางไร? จังซ่ีมันตองถอน ...• 

เกษมราษฎร

สุทิน คลังแสง

แพทองธาร ชินวัตร

วั

จาตุรนต ฉายแสง

อนกลับไปสัปดาหกอน หรือเมือวันที่ 1 มิ.ย.2565 ที่ผาน

มา ไดมีการออก พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

มาบังคับใช ซึ่งผมเช� อวาหลายๆ ทานน�าจะยังไมเขาใจเกี่ยว

กับกฎหมายตัวนี้เทาไร ผมพยายามจะทําการยอยแบบเขาใจ

งายๆ ใหไดอานก็แลวกันนะครับ

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือในภาษา

อังกฤษ คือ กฎหมาย Personal Data Protection Act โดยมีตัว

ยอก็คือ PDPA ตามที่เราเห็นในขาวนั้นเอง

เริ่มดวยคําถามที่ทุกคนถามกันเยอะมากๆ นะครับวา PDPA 

คืออะไร อยางที่ผมบอกวา PDPA คือพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล โดยเปนกฎหมายที่ออกมาเพ� อปองกันการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคลของประชาชนทุกคน และรวมถึงการจัดเก็บขอมูล

และนําไปใช โดยไมไดแจงใหเราทราบ และไมไดรับความยินยอม

จากเจาของขอมูลเสียกอน โดยที่กฎหมายนี้ออกมาเพ� อแกไข

ปญหาการถูกลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นในชวงหลัง 

ตัวอยางเชน การซื้อขายขอมูลเบอร โทรศัพทและขอมูลสวนตัวอ� นๆ 

โดยที่เจาของขอมูลไมยินยอม 

ทั้งนี้กฎหมายนั้นไดใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล ผม

ขอยกตัวอยางใหเห็นกันนะครับ เชน ช� อ ที่อยู เบอร โทรศัพท รูป

ถาย บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน บัญชีผูใชของเว็บไซต ลายนิ้ว

มือ ประวัติการรักษาพยาบาล เปนตน จะสังเกตไดวาขอมูลเหลา

นี้สามารถระบุถึงตัวเจาของขอมูลได ซึ่งขอมูลพวกนี้สามารถจัด

เก็บในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสก็ได กฎหมายคุมครองทั้งหมด

ทีนี้มาดูกันวา PDPA นั้นมีความสําคัญอยางไรกันบาง

นะครับ ความสําคัญอยางแรกของ PDPA คือการทําใหเจาของ

ขอมูลมีสิทธิในขอมูลสวนตัวที่ถูกจัดเก็บไปแลว กําลังจะถูกจัด

เก็บบันทึกมากขึ้นในอนาคต เกิดความปลอดภัยและความเปน

สวนตัวใหเจาของขอมูล โดยมีสิทธิที่สําคัญคือ สิทธิการรับทราบ

และยินยอมการเก็บขอมูลสวนตัว และสิทธิในการขอเขาถึงขอมูล

สวนตัว คัดคานและเพิกถอนการจัดเก็บ การนําขอมูลไปใช และ

สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนตัวนั้นได เม� อเปนเชนนี้

ทําใหผูประกอบการขององคกรและบริษัท จําเปนตองปรับเปลี่ยน

กระบวนการเก็บรวบรวมและนําขอมูลสวนตัวของเจาของขอมูล 

ไมวาจะเปนลูกคา พนักงานในองคกร หรือคนที่เกี่ยวของใหเปนไป

ตามหลักปฏิบัติของ พ.ร.บ.ที่ออกมา

ทีนี้วนกลับมาเร� องใกลตัวกันบางสําหรับบุคคลทั่วไป สิ่งที่

หลายคนกังวลก็คือเร� องของการถายภาพหรือถายวิดีโอแลวติด

บุคคลอ� นวาจะผิดกฎหมายไหมกรณีการถายรูปหรือถายคลิปติด

บุคคลอ� นโดยผูถายไมเจตนา และการถายรูปถายคลิปไมไดกอให

เกิดความเสียหายกับผูถูกถาย สามารถทําไดหากเปนการใชเพ� อ

วัตถุประสงคสวนตัว สวนถานําคลิปหรือรูปถายที่ติดคนอ� นไปโพสต

ในโซเชียลมีเดีย โดยบุคคลอ� นไมยินยอมจะผิดหรือไมนั้น ตองบอก

เลยวาหลายคนสับสนและงงมาก ซึ่งตามหลักการของกฎหมาย

แลว สามารถโพสตไดตามปกติหากใชเพ� อวัตถุประสงคสวนตัว ไม

ใชแสวงหากําไร หารายไดหรือทางการคา และตองไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือคนในภาพหรือใน

คลิป 

เจาของขอมูลสวนบุคคลตองใหความยินยอมทุกครั้งกอน

นําขอมูลสวนบุคคลไปใช แตก็มีขอแมในบางกรณีที่ไมจําเปน

ตองขอความยินยอม หากการใชขอมูลดังกลาว เปนการทําตาม

สัญญาตกลงกันกอนแลว หรือวาเปนการใชที่มีกฎหมายให

อํานาจ การใชเพ� อรักษาชีวิตหรือรางกายของบุคคล การใชเพ� อ

การคนควาวิจัยทางสถิติ ใชเพ� อประโยชนสาธารณะ การใชเพ� อ

ปกปองผลประโยชน หรือสิทธิของตนเอง แตหลักการเหลานี้อาจ

เปลี่ยนแปลงตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนกรณีๆ ไป

 ทีนี้การไปรวมงานอีเวนตตางๆ แลวโดนถายภาพ ถือวา

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลหรือเปลา การจัดงานอีเวนตหรือกิจกรรม

ที่มีคนจํานวนมาก การถายภาพหรือถายคลิปแลวติดบุคคลโดยไม

ไดขออนุญาตอาจจะไมเขาขายละเมิดสิทธิสวนบุคคล โดยทางผู

จัดงานตองมีเอกสารและขอความ privacy policy หรือ privacy 

notice หรือนโยบายเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่ชัดเจน เพ� อแจงใหผู

รวมงานทราบวาในงานมีการถายรูป หรือบันทึกเทปหรือคลิป และ

ถาหากวาใครไมสะดวกอาจจะจําเปนที่จะตองมีการจัดพื้นที่ที่ ไมมี

การบันทึกภาพใหแกคนรวมงานดวย

ผมเช� อวากฎหมายฉบับนี้จะทําใหประชาชนตระหนักและ

ระมัดระวังมากขึ้นในการถายรูปหรือถายคลิป โดยเฉพาะเหลาผูที่

หาเงินจากการทําคลิป ทําคอนเทนตในโลกออนไลน เพราะวาหาก

มีคนที่พวกคุณถายติดไมโอเคกับภาพหรือคลิปที่พวกคุณเผยแพร

ออกไป ก็อาจจะกอใหเกิดการฟองรองกันเกิดขึ้นไดนั่นเอง 

อีกทั้งกฎหมายนี้ยังชวยปกปองหรือเตือนสติสําหรับใครที่

ชอบไปแอบถายคนอ� นใหระวังยิ่งขึ้น หรือถาใครที่ยังคงชอบถาย

ภาพแนวสตรีทอยูคุณอาจจะตองทําแบบฟอรมเพ� อขออนุญาตใน

การถายรูป ไมใชวาคุณจะถายภาพไดเลยโดยไมขอคนในรูป ยิ่งถา

คุณนํารูปไปสงประกวดหรือเอาไปสรางรายได คุณยิ่งจําเปนตองมี

ความระมัดระวังมากขึ้นกวาเดิม

แตสุดทายแลวหลักการของกฎหมาย PDPA ก็ไมตางอะไร

กับกฎหมายอ� นๆ นั้นแหละครับ กลาวคือ ดูที่เจตนาในการนําไป

ใชและควรเทาที่จําเปน และตองปลอดภัยและโปรงใสอีกดวย.

รณี “นองแตงโม” ถูกผูอ� นทําใหตาย จนถึงขณะน้ี การ

สอบสวน คดีอาญา “คนหาความจริงของรัฐ” ก็ยังไปไมถึง

ไหน อัยการ ยังไมสามารถ ส่ังฟองขอหาประมาท กับใคร

ตามท่ีศาลออกหมายจับและตํารวจแจงขอหาได!

เพราะไมรูจะบรรยายฟองและแสดงพยานหลักฐานการกระ

ทําผิดของแตละคนใหศาลรับฟงจนส้ินสงสัย รวมท้ังช้ีแจงอธิบายให

ประชาชนทราบและเขาใจไดอยางไร?

หากขืน ส่ังฟองม่ัวๆ ตามท่ีตํารวจเสนอไป เพราะไมตองการ

ใหผูบัญชาการตํารวจภาคทําความเห็นแยงเสนอใหอัยการสูงสุด

พิจารณา และในท่ีสุดศาลพิพากษายกฟอง  

นอกจากจะเปนการ โยนบาปใหนองแตงโม วาไปน่ังปสสาวะ

ทายเรือ ประมาทเอง แลว!

ยังทําใหผูกระทําผิดซ่ึงอาจเปน ขอหาอ� นท่ีมีโทษสูง

กวา“ลอยนวล” ไมตองรับผิดท้ังทางอาญาและแพงอะไรชดใชคา

สินไหมให คุณแม แมแตบาทเดียวอีกดวย!

ปญหาท้ังปวงเกิดจากการปฏิบัติแตแรกท่ีไมถูกตองตาม

ครรลองของการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  

ต้ังแตการไมอายัดเรือนําไปเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย ทําให

ผูคนไมเช� อถือ เม� อเจาหนาท่ีพิสูจนหลักฐานตรวจไมพบวัตถุพยาน

บงช้ีวามีการกระทําผิดทางอาญาอะไรในเวลาตอมา?

ในการผาชันสูตรศพซ่ึงตองสงไปใหสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตรตามระบบ

ปกติ   

ก็กลับมี คําส่ังลึกลับ ไรคําอธิบายให คุณเอกพันธ  บรรลือ

ฤทธ์ิ เล้ียวรถกลับนําไปสงท่ีสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ

แทน กอใหเกิดปญหา แพทยผาตรวจทํารายงาน แลวผูคนต้ัง

คําถามกันมากมาย!

ระหวางท่ีอัยการรีรอตอการส่ังคดีฟองหรือไมฟองใครตาม

กฎหมาย บอกใหรอฟงกันในวันท่ี 23 มิ.ย.2565 น้ัน  ก็ไดมีผูหวังดี ทํา

หนาท่ีนักสืบแขงกับตํารวจ เกิดข้ึนกันมากมายหลายสํานัก

สงผลทําใหประเด็น พฤติการณแหงความตาย กระจายกลาย

เปนท้ัง ถูกข้ึนฝงไปฆาตกรรม และ การทํารายโดยใชมีดหรือของมี

คมแทงขาบนเรือ แลวผลักตกนํ้าไป ฯลฯ!

บางคนบอกมีคลิปเหตุการณเปนหลักฐานสําคัญ  พรอมจะ

เปดใหดูกันรอใหถึงวันน้ันวันน้ี แตก็ยังไมเห็นมีใครเปดใหประชาชน

ดูหายสงสัยเสียที?

ระหวางน้ีไดมีการเสนอราง พ.ร.บ.ตํารวจฉบับท่ีผานความ

เห็นชอบของท้ังสองสภาในวาระแรกรับหลักการ นําไปสูการต้ัง กมธ.

วิสามัญ แปรญัตติและถูกบรรจุเขาสูการพิจารณาใน วาระ 2 และ 3 วัน

ท่ี 9-10 มิ.ย.2565 น้ี ท่ีหลายคนโดยเฉพาะนักการเมืองฝายรัฐบาลพูดวา 

เปนการปฏิรูปตํารวจคร้ังใหญตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว

แตแทจริง หาใชเปนการปฏิรูป “ระบบตํารวจและงาน

สอบสวน” ท่ีจะสามารถแกปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนกับ

ประชาชนอยางแสนสาหัสในปจจุบันไดแตอยางใด  

ไมวาจะเปนปญหาความไมมีประสิทธิภาพในการปองกันอาชญา 

กรรม โจรผูรายเกิดข้ึนท่ัวประเทศมากมาย พนักงานสอบสวนไมยอมรับ

คํารองทุกขจากประชาชน ดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

โดยไมชักชาตามท่ี ป.วิ อาญา บัญญัติไวเพ� อมิใหพยานหลักฐานเสียหาย

หรือสูญหายไป  

รวมท้ังไมสอดคลองกับเสียงเรียกรองตองการท่ีสําคัญของ

ประชาชนเร� องให ตํารวจสังกัดจังหวัด

ผูวาฯ ท้ังท่ีมาจากการแตงต้ังและเลือกต้ังตองมีเอกภาพใน

การบังคับบัญชา มีอํานาจส่ังราชการและแตงต้ังโยกยายตํารวจทุก

ระดับในจังหวัดไดเม� อผานความเห็นชอบของ “คณะกรรมการตํารวจ

จังหวัด”

นอกจากน้ัน หน�วยตํารวจเฉพาะทาง ไมวาจะเปนตํารวจจราจร 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ตํารวจนํ้า ตํารวจทางหลวง ตํารวจรถไฟ 

ตํารวจปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ตํารวจเศรษฐกิจ ตํารวจทองเท่ียว 

ตํารวจเทคโนโลยี ตํารวจคุมครองผูบริโภค ตํารวจปราบปรามการคา

มนุษย ตองถูกโอนไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตาม

มติสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ซ่ึงมี ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย  กี

ระนันทน เปนประธาน และไดทํารายงานตอนายกรัฐมนตรีเม� อ ปลาย

ป 2558

โดยคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติสงให สตช.และกระทรวงทบวงกรม

ท่ีเก่ียวของรวมกันดําเนินการตามขอเสนอดังกลาวรายงานผลใหทราบ

โดยเร็ว

สาเหตุท่ีรางกฎหมายปฏิรูปตํารวจแทบไมไดเปนไปตามเสียง

เรียกรองตองการของประชาชนอะไร เน� องจาก ไมใชรางฉบับท่ีนายก

รัฐมนตรีมีคําส่ังลาสุดแตงต้ังคณะกรรมการชุดท่ีนายมีชัย ฤชุพันธุ 

เปนประธาน เปนผูจัดทําข้ึนและเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึง

ถือวามีเน้ือหาท่ีเปนการปฏิรูประบบตํารวจของประเทศใหดีข้ึนระดับหน่ึง

ประมาณวา 50 เปอรเซ็นต ท่ีสําคัญเชน 

1.กําหนดใหตํารวจพิสูจนหลักฐาน แพทยพยาบาล และการ

ศึกษาโรงเรียนตํารวจตางๆ เปนขาราชการตํารวจประเภทท่ีไมมี

ยศ เพ� อใหการทํางานทางวิชาการมีความเปนอิสระตามวิชาชีพอยาง

แทจริง

รวมท้ังเปนการเร่ิมปฏิรูปใหตํารวจบางหน�วย เปนระบบ

พลเรือนสอดคลองกับสภาพของการทํางาน ท่ีไมจําเปนตองมียศ

และวินัยรวมท้ังการปกครองแบบทหารเพ� อบัญชาการรบเปนหมวด

หมูตอสูกับขาศึกศัตรู

2.กําหนดให Set Zero จัดแถวตํารวจติดตามและรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลสําคัญใหมท้ังหมด  

หากบุคคลตําแหน�งใดมีความจําเปน ใหทําไดโดยมติคณะ

รัฐมนตรีเทาน้ัน ไมใชใหมีอํานาจส่ังตํารวจไปเดินตามหรือคอยรับใช

ใคร ตามใจของ ผบ.ตร.กันเชนทุกวันน้ี

หรือแมกระท่ังมีการออก ระเบียบภายในใหจัดตํารวจไปรับ

ใชผูชวย ผบ.ตร.ข้ึนไปทุกคนได “จนตาย” ซ่ึงเปนเร� องท่ีไมมีเหตุผล

และเอาเปรียบประชาชน น�าละอายอยางย่ิง!

3.กําหนดระยะเวลาให โอนตํารวจบางหน�วยไปใหสวนราชการ                                                                      

ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามฎหมาย ไดแก ตํารวจรถไฟ ตํารวจทรัพยากร                                                                        

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตํารวจจราจร และงานนายทะเบียนธุรกิจ

รักษาความปลอดภัย

ราง พ.ร.บ.ตํารวจฉบับมีชัยดังกลาว เม� อถูกเสนอไปใหนายก

รัฐมนตรีนําเขาสูสภา เพ� อตราเปนกฎหมาย แตกลับ ถูกสงไปให 

สตช.ตรวจและพิจารณา  

ซ่ึงกลายเปนวา “ตํารวจผูใหญ” ไดแสดงความไมเห็นดวย

แทบทุกเร� อง

ซํ้ามีการจัดทําราง พ.ร.บ.ตํารวจฉบับใหมข้ึน โดยตัดสาระ

สําคัญๆ ในรางฉบับมีชัยออกไปหลายประเด็น

เชนการ Set Zero ตํารวจติดตามและรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญ ใหกําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี การใหตํารวจสาย

วิชาการ เชน แพทย พยาบาล พิสูจนหลักฐาน และการศึกษาเปน

ขาราชการตํารวจไมมียศแบบทหาร รวมท้ังการโอนหน�วยตํารวจ

เฉพาะทางไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมท่ีรับผิดชอบ

ซ่ึงแมจะไดมีการต้ัง กมธ.วิสามัญรวมกันท้ังสองสภา เพ� อ

พิจารณาแปรญัตติ แต คนเปนประธาน กมธ.ก็กลายเปนวุฒิสมาชิก

แตงต้ัง ยศพลตํารวจเอกคนเดิม

สงผลทําใหการแกไขหรือแปรญัตติเพ� อใหมีเน้ือหาท่ีสําคัญตาม

รางฉบับมีชัย ซ่ึงแมไมใชการปฏิรูปอะไรตามเสียงเรียกรองตองการ

ของประชาชนอยางแทจริง ก็ยังเปนไปไดยาก

ฉะน้ัน ราง พ.ร.บ.ตํารวจท่ีกําลังจะเขาสูการพิจารณาของ

สองสภาฉบับน้ี  จึงไมไดมีเน้ือหาท่ีเปนการ “ปฏิรูประบบตํารวจ

และงานสอบสวน” อะไรท่ีจะทําใหสามารถแกปญหาความเดือด

รอนท้ังของตํารวจผูนอยและประชาชนไดสงผลใหระบบงานรักษา

กฎหมาย รวมท้ังกระบวนยุติธรรมทางอาญาของชาติมีมาตรฐานได

รับการยอมรับจากประชาชนแตอยางใด!.

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย ม.รังสิต

รางพ.ร.บ.ตํารวจ‘ปฏิรูป’หรือที่แท

แค‘ปฏิลวง’ถวงเวลาหลอกประชาชน!

ย

“Pride Month” คือวันแสดงออกถึงความเทาเทียมสิทธ์ิทางเพศ 

ซึ่งในแตละประเทศก็จะมีวันและเวลาในการจัดที่แตกตางกันออกไป แต

โดยสวนมากก็จะจัดขึ้นภายใน 1-30 มิถุนายนของทุกป นอกจากวันที่จะ

ไดแสดงออกในเร� องของความเทาเทียมแลว ยังเปนวันสําคัญอีกหนึ่งวัน

เพราะเปนการรําลึกถึงวันที่เกิดความขัดแยง การถูกเลือกปฏิบัติของกลุม

คนที่เปนเพศทางเลือก กอนนําไปสูการกอจลาจลใน Stonewall นิวยอรก 

ในวันที่ 28 มิถุนายน 1969.

Pride Month

ทําความเขาใจกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หรือ PDPA แบบงายๆ

ก

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ขอบคุณภาพจาก Naewna.com

“กฎหมายฉบับนี้จะทําใหประชาชนตระหนักและระมัดระวังมากขึ้นในการถาย

รูปหรือถายคลิป โดยเฉพาะเหลาผูที่หาเงินจากการทําคลิป ทําคอนเทนตใน

โลกออนไลน เพราะวาหากมีคนที่พวกคุณถายติดไมโอเคกับภาพหรือคลิปท่ี

พวกคุณเผยแพรออกไป ก็อาจจะกอใหเกิดการฟองรองกันเกิดข้ึนไดน่ันเอง อีก

ทั้งกฎหมายนี้ยังชวยปกปองหรือเตือนสติสําหรับใครที่ชอบไปแอบถายคนอ� น

ใหระวังยิ่งขึ้น หรือถาใครที่ยังคงชอบถายภาพแนวสตรีทอยูคุณอาจจะตองทํา

แบบฟอรมเพ� อขออนุญาตในการถายรูป ไมใชวาคุณจะถายภาพไดเลยโดยไม

ขอคนในรูป ยิ่งถาคุณนํารูปไปสงประกวดหรือเอาไปสรางรายได คุณยิ่งจําเปน

ตองมีความระมัดระวังมากขึ้นกวาเดิม” 



นจันทร์ที่ 6 มิ.ย.นี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 72 คน จะมีการ

ประชุมกันนัดแรก เพื่อเลือกกรรมาธิการด้วย

กันเองให้ทำาหน้าที่ต่างๆ ในกรรมาธิการ เช่น 

ประธานกรรมาธิการ-รองประธานกรรมาธิการ-โฆษก

กรรมาธิการ เป็นต้น หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อสัป 

ดาห์ที่แล้ว ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2566 ด้วย

คะแนนเสียง 278 ไม่รับหลักการ 194 งดออกเสียง 2

ซึ่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ โดยหลักก็จะให้ รมว.

คลังทำาหน้าที่ประธานกรรมาธิการ ดังนั้น ก็การันตีได้ว่า 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะมาเป็นประธาน กมธ. 

แต่ว่าด้วยภารกิจสำาคัญมากมายของ รมว.คลัง ส่วนใหญ่

แล้ว คนที่จะเป็นตัวหลักจริงๆ ก็คือ รองประธานคนที่

สอง ที่จะเป็น รมช.คลัง 

ซึ่งก็คือ “สันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.คลัง” 

ส่วนตำาแหน่งอ่ืนๆ                   

ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป                                

แต่หลักๆ ก็จะมีการแบ่ง                                 

โควตารองประธานกรรมา 

ธิการให้กับ กมธ. ที่มา

จากพรรคการเมืองอื่นๆ 

แบบเฉลี่ยกันไป เพื่อมา

ทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประ 

ชุม ส่วนเลขานุการก็จะ

เป็น “เฉลิมพล เพ็ญสูตร 

ผอ.สำานักงบประมาณ” 

ส่วนกรรมาธิการคนอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่รู้กันแล้ว ก็                                                     

นำามารีวิวกันอีกรอบ เช่น โควตาจาก ครม. อาทิ 

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี-

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม-นิโรธ สุนทรเรขา 

ส.ส.นครสวรรค์ และประธานวิปรัฐบาล พรรคพลังประ                                             

ชารัฐ-วราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง-บุญลือ ประเสริฐ

โสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย-น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ 

อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคประชาธิปัตย์-เทวัญ ลิปตพัลลภ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา-ไผ่ ลิกค์ ส.ส. 

กำาแพงเพชร พรรคเศรษฐกิจไทย-ภานุวัตน์ สะสมทรัพย์ 

ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา-ชาดา ไทยเศรษฐ์ 

ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย-สรวุฒิ เนื่องจำานงค์ ส.ส. 

ชลบุรี พรรคพลังประชารัช-พล.ท.กิติ นิมิบุตร-เรืองไกร 

ลีกิจวัฒนะ-นพดล พลเสน จากชาติไทยพัฒนา และพีระ

วิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทย

รักธรรมจากโควตาพรรคเล็ก 

ส่วนของพรรคเพื่อไทย 15 คน ประกอบด้วย 

1.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 2.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 

ส.ส.อุบลราชธานี 3.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

4.นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำาพูน 5.นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม 6.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต

ส.ส.กทม. 7.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 

8.นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา 9.นายวีรพล จิต

สัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เป็นต้น.

ผู้สมัคร เพราะมีแต่คนปฏิเสธที่จะใส่เสื้อ พชปร. แต่ก็ต้อง

ยอมรับความจริงว่ามี พชปร.ขายไม่ออกแล้ว แม้ว่าลุงตู่

บอกว่าให้รอเลือกใหญ่ก็ตาม โดยเฉพาะความแตกแยกของ 

ป.ใหญ่ที่แบะท่ายอมรับโทนี่ นัยว่าเป็นต่างตอบแทนก็ตาม 

ถ้า ป.ใหญ่+เสี่ยแป้งมัน+หญิงอวบอ้วนได้ครอบครองยุทธภพ 

ประเทศไทยก็ถอยหลังลงคลอง

หนูไข่เจียว 

 

น่ีเป็นช่องว่างท่ีพรรคการเมืองดีๆ สามารถแทรกเข้ามา

ในสนามเลือกตั้ง ส.ส.ใน กทม.ได้ครับ ตอนเลือกผู้ว่าฯ กทม. 

ประชาชนเบื่อพลังประชารัฐ เบื่อประชาธิปัตย์ ไม่รู้จะเลือก

ใคร ก็เลยไปเลือก “ชัชชาติ” ที่สร้างภาพว่าอิสระ แต่ในการ

เลือกตั้ง ส.ส. ต้องสังกัดพรรค ฉะนั้่นจึงน่าคิดว่าประชาชน

เบื่อของเก่าแล้วจะเลือกของใหม่หรือเปล่า เป็นโอกาสของ

พรรคหน้าใหม่

   

สวัสดีครับ คุณผักกาดหอม

ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไทยโพสต์ อ่านทุกวันทางอิน 

เทอร์เน็ต website ของไทยโพสต์ เนื่องจากอยู่ต่างประเทศ 

แต่ไม่ได้ความรู้สึกเหมือนซื้อจากแผงลอยในซอยชัยพฤกษ์ 

(สุขุมวิท 65) ซึ่งเขาขายให้แฟนประจำาวันละประมาณ 20 

ฉบับ ต้องจอง เพราะถ้าแวะไปตอนเย็นหลังเลิกงาน จะไม่มี

เหลือ

ปัจจุบันผมอายุ ๖๙ ปี เป็น ส.ว.เต็มตัว คนวัยนี้คุ้น

กับเดินไปซื้อหนังสือพิมพ์ที่แผงลอย และคุ้นเคยกับการอ่าน

หนังสือพิมพ์แบบเป็นกระดาษ ถึงแม้ว่ามือจะเป้ือนหมึกเพราะ

อ่านเป็นชั่วโมง อ่านเสร็จ ต้องไปล้างมือ และต้องดมกลิ่น

ตะกั่วจากหมึก เคยฝันว่าวันนึงไทยโพสต์จะพิมพ์จากหมึกถั่ว

เหลือง ซึ่งมีการใช้อยู่ในองค์กรที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม 

แต่ยังไม่แพร่หลาย เพราะต้นทุนอาจยังสูงอยู่

พรรคเพื่อเธอ (คงไม่แลนด์สไลด์) เพราะ ๑๐ ปีที่ผ่าน

มีการแตกแยก แตกวง และพลพรรคติดคุกไปหลายคน คง

5บทความ

จริงนะ...

เสียงเตือนอย่าอวย “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” 

มากจนเกินงาม เดี๋ยวกระแสจะตีกลับ 

ตัว “ชัชชาติ” เองก็ไม่ควรเล่นกับเกมพีอาร์

จนมากเกินไปเช่นกัน

เพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำางานจริงๆ มันจะไม่ง่าย

เหมือนการสร้างภาพ 

แต่ก็ยังต้องเอาใจช่วย “ชัชชาติ” ครับ  

และต้องเข้าใจว่า คนกรุงเทพฯ ไม่ต้องการช่วงฮันนี

มูนท่ียาวนาน แต่ต้องการการแก้ไขปัญหาท่ีฉับไวทันท่วงที

มากกว่า

เพราะปัญหามันเยอะ 

รอให้ผู้ว่าฯ แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแก้ไขอยู่

เรื่องขยะ การจราจร น้ำาเสีย ถนนพัง ฯลฯ  

ที่จริงก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเหมือนกัน 

เพราะช่วงนี้ข้าราชการ กทม.ชั้นผู้ใหญ่ขยันกันเป็นพิเศษ 

มีปัญหาก็รายงานผู้ว่าชัชชาติกันพรึ่บพรั่บ

ถูกบ้างผิดบ้างก็แก้ข่าวกันไป   

ทำาให้นึกถึงช่วงมีรัฐบาลจากการรัฐประหารใหม่ๆ  

ช่วงนั้นออกประกาศ คสช.เมื่อไหร่ เด็กๆ ร้องไห้

กระจองอแง เพราะกลัวเผด็จการจะเล่นงานเอา 

ประกาศเรื่องห้ามคอร์รัปชันออกมา หัวหดกันหมด 

ทั้งภาครัฐ-เอกชน ถึงกับหมอบ เพราะใครหือจะถูกเรียก

ตัวปรับทัศนคติ 

ก็ไม่น่าเชื่อว่าปีแรกของรัฐบาล คสช. ดัชนีชี้วัดภาพ

ลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้นราวกับเสกได้

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency 

Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับในการจัดอันดับดัชนีชี้

วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำาปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยได้

คะแนน ๓๘ คะแนน

ความเมือง ‘ชัชชาติ-อภิสิทธ์ิ’

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประ 

เทศทั่วโลก

อย่าเพิ่งร้องยี้!

เพราะปีก่อนน้ันคือยุครัฐบาลย่ิงลักษณ์ ได้อันดับท่ี ๑๐๒ 

ดีขึ้นตั้ง ๑๗ อันดับ

จะเรียกว่าก้าวกระโดดก็ได้ 

ปี ๒๕๕๘ ดีกว่าเดิมอีก ได้ลำาดับที่ ๗๖ เพราะคนยัง

กลัวเผด็จการรัฐประหารอยู่

แต่ปี ๒๕๕๙ เกิดอะไรขึ้นมิทราบได้ รูดไปอยู่ลำาดับที่ 

๑๐๑

ปี ๒๕๖๐ อันดับที่ ๙๖ 

ปี ๒๕๖๑ อันดับที่ ๙๙

ปี ๒๕๖๒ อันดับที่ ๑๐๑ 

ปี ๒๕๖๓ อันดับที่ ๑๐๔

ปี ๒๕๖๔ อันดับที่ ๑๑๐ 

ตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่มาจากการเลือกตั้ง ดัชนีโกงไหลรูด

ไปเทียบชั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซะงั้น สู้รัฐบาลลุงตู่มาจากการ

รัฐประหารช่วงแรกๆ ไม่ได้เลย

หรือว่าดัชนีการโกงแปรผันตามที่มารัฐบาล 

นี่แหละครับการเมืองไทยยากแท้หยั่งถึง 

รัฐบาลที่อ้างว่ามาจากประชาชน กลับโกงมากกว่ารัฐ 

บาลที่มาจากรัฐประหาร ซึ่งฉีกตำาราประชาธิปไตยมาซะงั้น 

ครับ...ว่าเสียยืดยาว ก็อยากให้กองเชียร์ชัชชาติ เชียร์

แต่พองาม รักชัชชาติ ต้องค่อยๆ เชียร์จะได้เชียร์นานๆ 

เปลี่ยนผู้ว่าฯ กทม.ก็คล้ายกับเปลี่ยนรัฐบาล บิ๊กข้าราช 

การจะขยันกว่าปกติ เพราะต้องดูทิศทางลม ว่าพัดไปทางไหน 

จากนี้อีกไม่นาน “ชัชชาติ” จะต้องเจอกับของจริง กับ

ปัญหาที่ต้องแก้จริงๆ  

ประเภทพายเรือเก็บขยะ ไม่ต้องแล้วครับ 

ต้องนั่งบัญชาการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสะอาดกว่าที่                                                                             

ผ่านมา ไม่ถึงข้ันต้องเป็นโลกท่ีหน่ึงเหมือนท่ีกองเชียร์พยายาม

ปั้นกันอยู่ แค่ให้มันต่างจากเดิมจนสามารถจับต้องได้ 

อีกสักเรื่อง....เทพไท เสนพงศ์ โพสต์ข้อความบอกว่า

“...วันนี้ คือวันที่ ๕ มิถุนายน เป็นวันครบรอบ ๓ ปี ของ

การประกาศลาออกจากตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

และอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองตัว 

อย่างในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการรักษาสัจจะวาจา

เท่าชีวิต

การตัดสินใจลาออกจากตำาแหน่ง ส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ 

นับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำาคัญในชีวิตของนักการเมือง 

เพื่อรักษาคำาพูดที่เป็นสัญญาประชาคมต่อพี่น้องประชาชน 

ซึ่งมีความยิ่งใหญ่และสำาคัญมากกว่ามติของพรรคประชา 

ธิปัตย์ ที่มีมติเสียงข้างมากให้เข้าร่วมรัฐบาล กับพลเอกประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา

แม้ว่านายอภิสิทธ์ิจะถูกทัดทานจากบรรดาสมาชิกพรรค 

และพยายามหาทางออกทางการเมืองให้กับนายอภิสิทธิ์ใน

เงื่อนไขต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิดคำาพูด หรือสัจจะวาจา

ที่สัญญากับประชาชน แต่นายอภิสิทธิ์ก็ปฏิเสธและได้

ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง ส.ส. ซึ่งเป็นตัวแทนของ

ประชาชนทั้งประเทศ โดยยกเหตุผลของการลาออกใน

ตอนหนึ่งว่า “มหาตมะ คานธี ส่งจดหมายให้กับหลาน 

ระบุถึงบาป ๗ ประการในสังคม หนึ่งในนั้นคือการเมือง

ที่ปราศจากหลักการ ผมไม่สามารถทำาบาปนั้นได้ ผมจึง

จำาเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

ขอชื่นชมและศรัทธาในจุดยืน และอุดมการณ์ทาง 

การเมืองที่มั่นคง ดั่งคำาขวัญของพรรคประชาธิปัตย์ “สัจ

จังเว อมตวาจา ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”...”

มองย้อนกลับไป การตัดสินใจของ “อภิสิทธิ์” ในวัน

นั้นไม่ง่ายเลย

ถ้า “อภิสิทธิ์” อยู่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อ 

และไม่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ หน้าตาของรัฐบาล

จะออกมาเป็นอย่างไร 

โอกาส “ลุงตู่” เป็นนายกฯ แทบจะริบหรี่ ต่อให้ 

ส.ว.เทคะแนนให้ทั้งหมด ก็จะอยู่ในสภาพ ตั้งรัฐบาลได้ 

แต่บริหารประเทศไม่ได้

เมื่อ “ลุงตู่” เป็นไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนขั้ว 

“อภิสิทธิ์” จะพาประชาธิปัตย์จับมือกับเพื่อไทย จัด

ตั้งรัฐบาล โดยมีภูมิใจไทยติดสอยห้อยตามไปหรือเปล่า 

ก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน เพราะคนเสื้อแดงจะเล่นงาน

เพื่อไทย ว่าเป็นผู้ทรยศทันที 

ส่วนแฟนๆ ประชาธิปัตย์ก็กระหน่ำา “อภิสิทธิ์” ไม่

แพ้กัน

เพราะเท่ากับไปเป็นมือไม้ให้ระบอบทักษิณ

การที่ประชาธิปัตย์เดินมาถึงวันนี้อาจเป็นทางเลือก

ที่ดีที่สุดแล้ว 

ครับ...การเมืองไทยไม่ง่ายเลย 

ไม่มีตำาราสอน ว่ากันหน้างานล้วนๆ.

บทเรียนจากญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น จอดรถริมถนนได้

ต้องมีผู้ นั่งใน รถยนต์นั่น

ไม่มีคน นั่งอยู่ใน รถคันนั้น

ตำารวจจับ ฉับพลัน จงมั่นใจ

เรื่องจอดรถปัญหาสาหัส

จราจร ติดขัด ขนานใหญ่

นำาญี่ปุ่นมาประเทืองเมืองไทย

จอดรถได้ในรถยนต์ถ้าคนมี

“ลุงป้อม” ว่าไง

เรียน คุณเปลว สีเงิน ที่เคารพ

ต้องขออภัยที่เขียนมารบกวน แต่หมดที่พึ่งจริงๆ สื่อ 

มวลชนก็เห็นคุณเปลวคนเดียวเท่านั้นที่มั่นคงและกตัญญู

รู้คุณแผ่นดิน ด้านพระสงฆ์ผมก็เห็นว่าพุทธทาสภิกขุเท่านั้น

ที่มั่นคงต่อพระพุทธองค์ ด้านครูบาอาจารย์ผมก็เห็นว่า ม.ล. 

ปิ่น มาลากุลฯ เท่านั้น แต่ทั้งสองท่านก็จากไปแล้ว ผมก็เลย

หมดที่พึ่ง ก็เลยขอความกรุณาคุณเปลวได้ โปรดรับฟังความ

คิดเห็นของผมที่มีต่อแผ่นดินเกิด แผ่นดินอาศัย 

ข้อคิดเห็นของผมก็คือ ปัจจุบันบ้านเมืองจะเดินไปได้ 

การเมืองจะต้องปฏิวัติตัวเองแต่เบื้องต้น ผมว่าลุงป้อมต้อง

ยุบพรรค พปชร. แล้วไปรวมกับพรรคของคุณสมคิด จาตุ

ศรีพิทักษ์ และยุบพรรคเศรษฐกิจไทยของพลเอกวิชญ์ ของ 

ร.อ.ธรรมนัส ที่เอาทุนมาจากนายทุนส่งผ่านมาทางลุงป้อม

เสีย แล้วไปรวมกับลุงป้อม ไปอยู่กับพรรคของคุณสมคิด จาตุฯ                                                                                 

เสียเด็ดขาด เพราะเงินที่นายทุนให้ ทำาให้รัฐบาลท่านประ 

ยุทธ์มีปัญหาอ่อนแอ ทำาให้พวกสามนิ้ว พวกสีส้ม พวกเพื่อ

ไทยได้ใจ บ้านเมืองเตี้ยลงๆ รัฐบาลจะทำาอะไรก็ติดขัดไป

หมดเพราะนักการเมืองระยำา  ระยำา

กราบขอบคุณ คุณเปลว อย่างสูง

แฟนไทยโพสต์

 

ผมก็งงๆ อยู่เหมือนกันครับว่า ลุงป้อมจะแตกแบงก์พัน

ทำาไม ในเมื่้อเลือกตั้งคราวที่แล้วเห็นชัดๆ ว่า “ทักษิณ” แตก

แบงก์พันแล้วไม่ประสบความสำาเร็จ ไม่สามารถกลับมาเป็น

รัฐบาลได้ คราวนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงป้อมคุมร้อยเอกได้แค่ไหน ไม่รู้

ว่าร้อยเอกฟังนายพลแค่ไหน เพราะเห็นแสดงอิทธิฤทธ์ิอยู่เรื่อย 

แต่ผมว่ายากครับท่ี “ลุงป้อม” จะยุบพลังประชารัฐ แล้ว 

ไปรวมกับพรรคสร้างอนาคตไทย เพราะที่แยกพรรคกันไป

เนื่องจากทำางานร่วมกันไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่นะครับ ถ้าชู “ดร.

สมคิด” เป็นนายกฯ “กลุ่มสามมิตร” ในพลังประชารัฐอาจ

สนับสนุนก็ได้ แต่ต้องฝ่าด่าน “ลุงตู่” ไปก่อน เพราะคนหนุน 

“ลุงตู่” ก็มีอยู่ไม่น้อย สรุปแล้วการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน 

ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้

ป.ย่อมาจากไปไม่เป็น

เรียนคุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ผ่านไป ถึง พชปร.จะไม่ได้ส่ง                                                                       

นั่ง ปธ.กมธ.งบฯ

มีผลให้คนลงคะแนนตาสว่างบ้าง แต่การเลือกตั้งเป็นงาน

ถนัดของเพื่อโทนี่ กระสุนดินดำาเยอะ คงพยายามสุดฤทธิ์สุด

เดชควบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้ให้ เพราะตั้งเป้า  ฝันหวาน

ว่าปีนี้จะกลับมาอย่างเท่ๆ ให้ได้ ยิ่งเห็นผลเลือกตั้งประธา 

นาธิบดี ยิ่งฮึกเหิมใหญ่  

ไม่มีแรงลงถนนอีกแล้วครับ และไม่ได้อยู่ในประเทศด้วย

วิเชียร  อติชาตการ

 

อยากเห็นหนังสือพิมพ์ในวันที่พิมพ์จากหมึกถั่วเหลือง

เช่นกันครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าต้นทุนจะสูงแค่ไหน เท่าที่เห็นเขา

ใช้พิมพ์บนกล่องกระดาษ ถุงกระดาษ ที่ใส่อาหาร เพราะ

สามารถสัมผัสอาหารได้ โดยตรงโดยไม่อันตรายต่อร่างกาย 

แต่เอามาพิมพ์หนังสือยังไม่เห็นครับ 

สำาหรับพรรคเพื่อเธอ ถ้าจะแลนด์สไลด์ก็คงเป็นพื้นที่

ภาคอีสานและเหนือบางส่วนครับ เพราะเป็นฐานเสียงเก่า

มาตั้งแต่พรรคเธอรักเธอ ส่วนภาคอื่นๆ รวมทั้ง กทม. คงจะ

เฉลี่ยกันไป ภาคใต้ก็ยังคงเป็นของประชาธิปัตย์ ช้าสุดต้นปี

หน้าได้รู้แน่นอนครับว่า พรรคเพื่อเธอแลนด์สไลด์หรือเปล่า

ใส่ได้แต่ไม่ชอบ

 โลกมนุษย์สุดประเมินเกินคาดคิด

ขืนอัดอึดยึดติดย่อมผิดหวัง

บ้างพลิกกลับฉับพลันไม่บันยัง

บ้างหลุดลอยถอยหลังพังทลาย

 สรรพสิ่งทั้งมวลล้วนเปลี่ยนผัน

ชัยนิรันดร์ชนะใช่มีวันพ่าย

หลงเลื่องลือถือมั่นอันตราย

เลิกยินดียินร้าย...คลายลำาเค็ญ

 นิ่งพินิจคิดเผื่อเหลือไว้บ้าง

หากสิ้นร้างทางใหญ่มองไม่เห็น

ยังเหลือตรอกชอกช้ำาเมื่อจำาเป็น

ไว้ถอยยามยากเข็ญ broken hearted

 ด้วยยืนหยัดศรัทธากาเบอร์สี่

เลือกสุชัชวีร์...ได้ชัชชาติ

เหมือนสั่งซื้อ Nike ได้ Adidas

ต้องใส่กันยันขาดแม้บาดใจ!!!

(ตามประสาเกือกใหม่ มันเริ่มกัดแล้ว)

เฉินซัน

ก็

วั

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ



ารพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงระยะยาว ต้องสร้างความ

เสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับ

เศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับ

ประชาชน ล่าสุด พลโทสุข

สรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพ

ภาคที่ 1 กองทัพบก และ                     

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รอง

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ 

พร้อมด้วย นายสมวุฒิ เหรา 

บัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทน      

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธาน

กรรมการเครือซีพีและซีพี

เอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่

สร้างแล้วเสร็จ จำานวน 6 หลัง                              

จากทั้งหมด 47 หลัง ให้

แก่ชาวชุมชนคลองเตย                             

ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน                     

2565

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสร้างสุข

อนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง 

ภายใต้ “โครงการสร้างและ

ซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้

และด้อยโอกาส” ในโครงการที่ 

2 ซึ่งดำาเนินการโดยกองทัพบก 

สนับสนุนโดยซีพีเอฟ พร้อมทั้ง

มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำาเป็น รวมถึงชุดปลูกผัก

สวนครัวจากเจียไต๋ และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือซีพี ตาม
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ชาวคลองเตยปลื้ม!

2/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,517.30 3,823.61 -306.31
 4,626.30 3,747.15 +879.14
 27,000.96 28,937.21 -1,936.25
 22,731.32 21,367.91 +1,363.41

57,875.88
-12.34

1,647.67
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.88 34.61
ยูโร 36.05 37.16
ปอนดสเตอรลิง 42.18 43.66
เยน (100 เยน) 25.90 26.91
หยวนจีน 4.27 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,100 30,200
ทองรูปพรรณ 29,562 30,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ทยา หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม

จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เพราะด้วยความพร้อม

ในด้านสาธารณูปโภคและธรรมชาติของเมือง ที่การพัฒนา

ทุกด้านของเมืองพัทยาสามารถดำาเนินการได้อย่างเท่าทัน ตอบโจทย์

ความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับการที่พัทยา

เป็นเมืองที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี  ทำาให้มีการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจ พัทยาจึงมีความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 

และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย

และเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมือง

พัทยา การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ผ่าน 

อารยสถาปัตย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกจึง

มีความจำาเป็น ซึ่งนาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ระบุว่า ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อพท.ได้ดำาเนินการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อม

โยง ระยะ 5 ปี หรือระหว่างปี พ.ศ.2566-2570 พร้อมกับบรรจุการขับ

เคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อเป็นกรอบแนวทางของการดำาเนินงาน

โดยสำานักงานพื้นที่พิเศษ 3 ได้นำาเสนอแผนดำาเนินงาน

โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนดังกล่าวให้แก่เมืองพัทยา 

เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดย อพท.

ต้องรับผิดชอบดำาเนินงานจำานวน 11 โครงการ งบ

ประมาณรวมประมาณ 2.45 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรอบสำาหรับตลาดนักท่องเท่ียว

คุณภาพสูงท่ีจะเดินทางเข้ามายังเมืองพัทยา โดยแบ่งเป็น 

2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ได้แก่ การฟ้ืนฟูและพัฒนา

เมือง เช่น การฟ้ืนฟูด้านธรรมชาติ การบริหารจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงอำานวยความ

สะดวกต่างๆ ซ่ึงโครงการในระยะเร่งด่วนน้ีหน่วยงานผู้รับผิด

ชอบหลักได้เร่ิมดำาเนินการไปบ้างแล้ว

ระยะที่ 2 คือ การพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวเพื่อสร้างและกระจายรายได้จากการ

ท่องเที่ยว นั่นคือ แนวคิดการทำางานหลัก

ของ อพท. คือ ทำาอย่างไรที่จะสร้างรายได้

คือเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ 

โดยยังคงรักษาสภาพสังคมวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และกระจาย

รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นลงไปสู่ชุมชนที่

เป็นเจ้าของพื้นที่โดยแท้จริง

ปัจจุบันงานของ อพท.อยู่ในระยะ

ที่ 2 ซึ่งได้มีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ

ท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่

นาเกลือ มีเป้าหมายให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากล 

คือ มาตรฐาน Green Destinations 

และ พื้นที่ชายหาดพัทยา

“เป้าหมายเพื่อให้ได้รับการ

รับรองในระดับสากลคือ มาตรฐาน 

Quality Coast ซ่ึงจะช่วยยกระดับ

มาตรฐานและขีดความสามารถในการ

การมอบบ้านครั้งนี้เป็นโครงการจิตอาสา

พระราชทาน “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” นับ

เป็นชุดที่ 4 หลังจากส่งมอบชุดที่ 3 เมื่อ

เดือนเมษายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องจากซีพีเอฟ สะท้อนการ

ทำางานแบบบูรณาการของภาครัฐและภาค

เอกชนอย่างเข้มแข็ง ช่วยสร้างโอกาสให้พี่

น้องประชาชนได้เข้าถึงที่พักอาศัยที่เหมาะสม

และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 

ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง

กองทัพบกผนึกซีพี-ซีพีเอฟมอบบ้านพักอาศัย

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยา

สมุนไพรไทย

พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การ

มอบบ้านครั้งนี้เป็นโครงการจิต

อาสาพระราชทาน “เราทำาความ

ดีด้วยหัวใจ” นับเป็นชุดที่ 4 หลัง

จากส่งมอบชุดที่ 3 เมื่อเดือน

เมษายน 2565 โดยได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก     

ซีพีเอฟ สะท้อนการทำางานแบบ

บูรณาการของภาครัฐและภาค

เอกชนอย่างเข้มแข็ง ช่วยสร้าง

โอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้า

ถึงที่พักอาศัยที่เหมาะสมและได้

มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพา

ตนเอง ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้

มั่นคง

ด้าน นายพงษ์ วิเศษ

ไพฑูรย์ รองประธานคณะ

กรรมการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าว

ว่า กิจกรรมในวันนี้ดำาเนินตาม

ดำาริของท่านประธาน

อาวุโส ธนินท์ เจียร

วนนท์ ตามหลัก

ปรัชญา 3 ประโยชน์ 

ที่ประเทศชาติ 

ประชาชน และบริษัท

เป็นลำาดับสุดท้าย ซีพี

เอฟมีความยินดีที่ได้

ร่วมกับกองทัพบกช่วย

เหลือชาวคลองเตย 

สร้างบ้านหลังใหม่ที่

ปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคลองเตย และอยู่

อย่างสุขสบาย

น.ส.จีระนันท์ บุญสรนะ อายุ 47 ปี เจ้าของบ้านหลังที่ 5 

กล่าวว่า ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

กองทัพบก ซีพี และซีพีเอฟ ที่ร่วมสร้างบ้าน

หลังใหม่ สามารถอยู่ได้ 7 คน ไม่แออัด น่า

เสียดายที่วันนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วย ท่านเสีย

ไปตั้งแต่ปี 62 ท่านคือคนที่ยื่นเรื่อง และ

ดำาเนินการมาตลอด บ้านหลังนี้จึงเปรียบ

เสมือนมรดกที่แม่ให้ไว้ อยากบอกแม่ว่า 

ขอบคุณที่ทำาให้ทุกคนสุขสบาย ได้อยู่ในบ้าน

สวยๆ หลังนี้

น.ส.กฐิน มณีวงค์ อายุ 45 ปี 

เจ้าของบ้านหลังที่ 6 กล่าวว่า บ้านหลัง

เดิมไม้หัก ห้องน้ำาตัน หลังคารั่ว ไม่มี

เงินซื้อสังกะสี ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และประธานชุมชนฯ                           

ที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงคำาปรึกษา จนได้บ้านหลังใหม่ที่เหมาะ

กับการอยู่อาศัย ทำาให้ชุมชนสวยงาม เข้มแข็ง และมีความ

ปลอดภัย

ทั้งนี้        

ซีพีเอฟ ร่วม

โครงการกับ

กองทัพบก 

สนับสนุนการ

สร้างบ้านให้

กลุ่มเปราะบาง

ในพื้นที่ชุมชน

คลองเตย ล็อก 

4-5-6 ทั้งหมด 87 

หลัง รวมมูลค่า 

13,998,000 บาท 

แบ่งเป็น โครงการที่ 1 จำานวน 40 หลัง คิดเป็นมูลค่า 5,200,000 

บาท และสนับสนุนการสร้างบ้านพักต่อเนื่องในโครงการที่ 2 อีก 

47 หลัง มูลค่า 8,798,000 บาท ซึ่งทยอยส่งมอบไปแล้ว 34 หลัง 

และครั้งนี้เป็นการมอบอีก 6 หลัง ส่วนที่เหลืออีก 7 หลังจะส่ง

มอบได้ทั้งหมดภายในปี 2565

สำาหรับ บ้านทุกหลังของโครงการฯ ออกแบบจากทีม

สถาปนิก Vin Varavarn Architects Ltd. นำาโดย คุณวิน-ม.ล.วรุตม์ 

วรวรรณ ซึ่งเข้ามาร่วมกับเครือซีพี ตั้งแต่เฟส 2 ดีไซน์บ้านแบบ

กึ่ง Custom-made คือมีรูปแบบ Prototype อาคารเบื้องต้น แล้ว

ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสำาหรับแต่ละครอบครัวโดยเฉพาะ เรียบง่าย 

โมเดิร์น หลังคามีชายคาเพื่อให้กลมกลืนกับบ้านโดยรอบชุมชน มี

พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า รวมทั้งสีสันและความสดใสตามที่ชาวบ้าน

ต้องการ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญนำาไปสู่การพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป.

‘‘เป้าหมายเพื่อบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน       

ในการส่งเสริม สนับสนุน                               

ขับเคลื่อนภารกิจเมืองพัทยาสู่

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้าน

ภาพยนตร์ของยูเนสโก และ

เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นการส่ง

เสริมการลงทุนในพื้นที่ เกิด

การจ้างงาน สร้างรายได้ให้

กับชุมชน เพื่อการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจให้กับประเทศ ภาย

ใต้ความร่วมมือดำาเนินงานใน  

ระยะ 5 ปี’’

ดัน‘พัทยา’เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

วางโรดแมปพัฒนาสู่ฮับอุตสาหกรรมภาพยนตร์

แข่งขันในระดับสากล ดังน้ัน อพท.และเมืองพัทยาเห็นตรงกันว่า เมือง

พัทยาซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลัก นอกจากจะมีการลงทุนของอีอี

ซี ยังเป็นการเตรียมความพร้อมหากเมือง

พัทยาได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกเครือ

ข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

ของยูเนสโกอีกด้วย จะส่งผลให้ชุมชน

และแหล่งท่องเท่ียวในเมืองพัทยามี

ศักยภาพพร้อมรองรับ และสร้างราย

ได้จากการท่องเท่ียวให้กับประเทศ” 

นาวาอากาศเอกอธิคุณ กล่าว

นาวาอากาศเอกอธิคุณ กล่าว

ว่า อพท.ยังได้พัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชลบุรีและ

จังหวัดระยอง

เพื่อรองรับ

กำาลังซ้ือท่ีจะ

เติบโตข้ึน 

มีท้ังส้ิน 

14 ชุมชน 

แบ่งเป็น จังหวัดชลบุรี จำานวน 

9 ชุมชน และจังหวัดระยอง 

จำานวน 5 ชุมชน ซ่ึงชุมชน

ท้ังหมด อพท.ได้นำาเกณฑ์

มาตรฐานการท่องเท่ียวโดย

ชุมชนของประเทศไทย หรือ 

CBT Thailand ไปใช้ในการพัฒนาเพื่อยก

ระดับมาตรฐานชุมชนให้ผ่านเกณฑ์การท่อง

เท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยมีกรมการ

ท่องเท่ียวเป็นผู้ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน

ต่อไป ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาและยกระดับชุมชน

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองท่ีเกิดจากการ

เข้ามาลงทุนในอีอีซี ท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนในอนาคตใกล้ๆ น้ี

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด อพท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ                                                    

ร่วมมือ (MOU) ในการ “ขับเคลื่อนเมือง

พัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้าน

ภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมภาพยนตร์” กับ 12 องค์กร 

ประกอบด้วย สำานักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม, สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เมือง

พัทยา, กรมการท่องเท่ียว, สำานักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน), สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), หอภาพยนตร์ 

(องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยบูรพา, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์

แห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและ

คอมพิวเตอร์กราฟิกไทย และสมาคมเครือข่าย

ผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย

ท้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริม 

สนับสนุน ขับเคลื่อนภารกิจเมืองพัทยาสู่เครือ

ข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุนใน

พ้ืนท่ี เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจให้กับประเทศ ภายใต้ความร่วมมือดำาเนินงานในระยะ 5 ปี5 ปี

ด้าน เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า เมือง

พัทยาได้ดำาเนินการจัดต้ังคณะทำางานจัดทำาแผนขับเคลื่อนพัทยาสู่

เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ปี 2565-2570 เพื่อเป็นกรอบในการ

พัฒนา ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว การเสริมสร้างอาชีพและรายได้

ให้กับประชาชน เนื่องจากเมืองพัทยามีปัจจัยเชื่อมโยงท่ีสามารถเดิน

หน้าสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างย่ังยืน และขับเคลื่อนเมืองพัทยา

ให้ก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ได้ อีกท้ังการเจริญเติบโตของ

เมืองท่ีพร้อมรองรับนักลงทุนเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีพร้อม

ในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงอำานวยความสะดวก ท่ีต้ัง 

ความหลากหลายท้ังธรรมชาติ วัฒนธรรม สถานท่ีท่องเท่ียว และวิถีชีวิต

ของประชาชนท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก สำานักงานส่งเสริม

การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า 

‘‘ความร่วมมือคร้ังน้ี สสปน.ร่วมสนับสนุนแบบบูรณาการคู่ขนานไปกับ

แผนการขับเคลื่อนเมืองพัทยา โดยจัดให้มีการประชุมงานนิทรรศการ งาน 

FILM FESTIVAL ในระดับนานาชาติเพื่อให้เห็นศักยภาพของเมืองพัทยา 

รวมถึงการส่งเสริมการจัด WORKSHOP NETWORK ในเรื่องของการ

เรียนรู้ด้านภาพยนตร์กับเยาวชนและประชาชนในท้องถ่ินเมืองพัทยา”

นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย 

EEC กล่าวว่า อีอีซีพร้อมท่ีจะให้การเสนอแนะ การวิเคราะห์และร่วม

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทยให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัว และการลงทุนใน

ระดับนานาชาติ อีกท้ังกระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศ ส่ง

เสริมการท่องเท่ียว ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก พร้อมท้ังขับเคลื่อน

เมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก 

และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ท่ีทันสมัยต่อไป. 

พั

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงม ี
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงษทอง กับ

พวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ขอใหนําทรัพยสินไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม) หากเหลือหรือคืน

ไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะ

คัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ 

อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหนําทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไป

คืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก 

รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จํากัด

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม)

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รวมทรัพยสินท่ียึดท้ังส้ิน จํานวน ๑๐๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๒๒,๑๗๙,๕๖๐ บาท 

(หน่ึงรอยย่ีสิบสองลานหน่ึงแสนเจ็ดหม� นเกาพันหารอยหกสิบบาทถวน) พรอมดอกผล 

หมายเหตุ

ทรัพยสินรายการท่ี ๓๓ ถึงรายการท่ี ๓๖ รายการท่ี ๓๙ และรายการท่ี ๖๐ ติดจํานองกับสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ 

จํากัด รายการท่ี ๔๙ ติดจํานองกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และรายการท่ี ๕๑ 

และรายการท่ี ๕๒ ติดจํานองกับนางสาวศิริพร วีรธีรางกู

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวสรญา แสนโสดา)

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาววนิดา แชมพวงงาม)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางสาวพัชรี สุขเมา)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๔๕๙ เลขท่ีดิน ๒๑ หนา

สํารวจ ๒๑๓๕ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑๖ ไร ๑ งาน ๓๖ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๖๔ เลขท่ีดิน ๑๓ หนา

สํารวจ ๒๕๔๑ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑๓ ไร ๒๖ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๒,๙๔๒,๑๔๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒  ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๕๓ เลขท่ีดิน ๒๖ หนา

สํารวจ ๓๙๖๙ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๔ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑๘๗,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓  ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๕๗ เลขท่ีดิน ๓๐ หนา

สํารวจ ๓๙๗๓ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๒๙ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๘,๗๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๖๖ เลขท่ีดิน ๓๙ หนา

สํารวจ ๓๙๘๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๑๗ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๕,๑๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๗๒ เลขท่ีดิน ๔๕ หนา

สํารวจ ๓๙๘๘ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๕ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๗๐,๕๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๗๕ เลขท่ีดิน ๔๘ หนา

สํารวจ ๓๙๙๑ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๔๓ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๗๒,๙๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๗๖ เลขท่ีดิน ๔๙ หนา

สํารวจ ๓๙๙๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๕๖ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๗๖,๘๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๗๗ เลขท่ีดิน ๕๐ หนา

สํารวจ ๓๙๙๓ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๔๗ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑๔,๑๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙ ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๑๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๑๑ เลขท่ีดิน ๓๖ หนา

สํารวจ ๔๐๒๐ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๔ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๗๐,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๑๕ เลขท่ีดิน ๓๙ หนา

สํารวจ ๔๐๒๔ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๑๗ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๕,๑๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๑ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๑๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๒๓ เลขท่ีดิน ๔๗ หนา

สํารวจ ๔๐๓๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๑๗ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๕,๑๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๒๗ เลขท่ีดิน ๕๑ หนา

สํารวจ ๔๐๓๖ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๗ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๒,๑๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๒ เลขท่ีดิน ๔๒ หนา

สํารวจ ๔๐๔๐ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๓ เลขท่ีดิน ๔๓ หนา

สํารวจ ๔๐๔๑ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๓ ไร ๖๔ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๓๗๙,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๕ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๔ เลขท่ีดิน ๔๔ หนา

สํารวจ ๔๐๔๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๐,๙๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๖ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๑๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๕ เลขท่ีดิน ๕๔ หนา

สํารวจ ๔๐๔๓ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๗๘ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๘๓,๔๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๘ เลขท่ีดิน ๕๗ หนา

สํารวจ ๔๐๔๖ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๒๕ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๖๗,๕๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๑๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๕๐ เลขท่ีดิน ๖๙ หนา

สํารวจ ๔๐๕๘ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๔๔ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๑๓,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๑๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๖๔๕ เลขท่ีดิน ๕๔๘ 

หนาสํารวจ ๓๙๐๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๒ งาน ๓๑ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๒๖๘,๐๖๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๒๙๓ เลขท่ีดิน ๕๕๕ 

หนาสํารวจ ๔๑๖๓ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๔ ไร ๒ งาน ๖๓ 

ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๔๘๔,๓๘๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๑ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๔๗๑ เลขท่ีดิน ๕๑๖ 

หนาสํารวจ ๓๗๗๘ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๓๖ ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๙,๓๖๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๕๖๕ เลขท่ีดิน ๖๑๖ 

หนาสํารวจ ๓๘๒๙ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ งาน ๗๔.๗ 

ตารางวา 

- นายบุญสง 

หงษทอง

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๐๖๒ เลขท่ีดิน ๔๙๑๘ 

หนาสํารวจ ๘๑๐๘ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓๐ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๑๘๔ เลขท่ีดิน ๔๗๐๙ 

หนาสํารวจ ๘๒๓๐ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓๑ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๕  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๒๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๒๑๖ เลขท่ีดิน ๔๙๗๕ 

หนาสํารวจ ๘๒๖๒ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๕ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๖ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๗๗๑๓ เลขท่ีดิน ๕๐๑๐ 

หนาสํารวจ ๙๓๕๒ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๑ 

งาน ๖๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๗๗๑๘ เลขท่ีดิน ๕๐๑๕ 

หนาสํารวจ ๙๓๕๗ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒ 

งาน ๑๕ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๒๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๕๕๔๖ เลขท่ีดิน ๕๐๑๔ 

หนาสํารวจ ๕๒๙๘ ตําบลหนองบอน อําเภอประเวศ 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓ งาน ๑๗ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๗๙๔๗ เลขท่ีดิน ๙๕๓๖ 

หนาสํารวจ ๙๖๕ ตําบลหนองบอน อําเภอประเวศ 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๐ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๑๐๔๖ เลขท่ีดิน ๒๙ หนา

สํารวจ ๙๕๑ ตําบลวัดแค อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม เน้ือท่ี ๑ งาน พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายนรินทร 

โพธ์ิศรี

๖๐๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๓๐๓๒ เลขท่ีดิน ๓๕๖ 

หนาสํารวจ ๒๖๗๑ ตําบลบางกระเบา อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เน้ือท่ี ๒๑.๔ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายนรินทร 

โพธ์ิศรี

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๓ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๑๕๑ เลขท่ีดิน ๗๐ หนาสํารวจ 

๔๐๕๙ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เน้ือท่ี  ๑ งาน ๕๖ ตารางวา 

- นางสาวณัฐญาณิ

ศ มหาโชติ

๒๘๙,๖๒๔ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๔ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๑๕๒ เลขท่ีดิน ๗๑ หนาสํารวจ 

๔๐๖๐ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เน้ือท่ี  ๒ งาน ๑๒ ตารางวา 

- นางสาวณัฐญาณิ

ศ มหาโชติ

๓๙๓,๕๖๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๕ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๕ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๑๕๓ เลขท่ีดิน ๗๒ หนาสํารวจ 

๔๐๖๑ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เน้ือท่ี  ๒ งาน ๓๐ ตารางวา 

- นางสาวณัฐญาณิ

ศ มหาโชติ

๔๒๖,๙๖๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๖  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๓๖ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๑๕๔ เลขท่ีดิน ๗๓ หนาสํารวจ 

๔๐๖๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เน้ือท่ี  ๒ งาน ๑๐ ตารางวา 

- นางสาว

ณัฐญาณิศ 

มหาโชติ

๓๘๙,๘๔๘ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๗ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๑๔๘๔ เลขท่ีดิน ๕๒๑ หนาสํารวจ 

๓๗๙๑ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เน้ือท่ี  ๒ ไร ๒๘ ตารางวา 

- นางสาว

ชญาณิศ มหา

โชติ

๒๑๕,๒๘๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๘ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๑๔๗๔ เลขท่ีดิน ๕๑๙ หนาสํารวจ 

๓๗๘๑ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี เน้ือท่ี  ๕ ไร พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

ชญาณิศ มหา

โชติ

๕๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๓๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๔๗๐ เลขท่ีดิน ๕๑๕ 

หนาสํารวจ ๓๗๗๗ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี  ๕ ไร ๗๙ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายมงคล 

เวทยะเวทิน

๕๔๐,๕๔๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๐๘๖๙ เลขท่ีดิน ๓ 

หนาสํารวจ ๓๙๖๘ ตําบลลาดยาว อําเภอจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๑ งาน ๕๙ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายบัญชา 

ชวยประสิทธ์ิ

๒,๗๐๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๑ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๙๑๙ เลขท่ีดิน ๓๗๙๒ 

หนาสํารวจ ๖๗๔ ตําบลจตุจักร อําเภอจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓๗ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- นายบัญชา 

ชวยประสิทธ์ิ

๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๕๙๐ เลขท่ีดิน ๕๐ หนา

สํารวจ  ๓๘๕๙ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ ไร ๑๐ ตารางวา 

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๔๑๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๒๕ เลขท่ีดิน ๔๙ 

หนาสํารวจ ๔๐๓๔ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ ไร ๕๗ ตารางวา 

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๔๕๗,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๑ เลขท่ีดิน ๔๑ หนา

สํารวจ ๔๐๓๙ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๓ งาน ๕๕ ตารางวา 

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๓๕๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๕ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๔๗ เลขท่ีดิน ๖๖ หนา

สํารวจ ๔๐๕๕ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ งาน ๙๙ ตารางวา 

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๖ตามคําส่ังท่ี 

ย.๔/๒๕๖๕

๔๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๔๘ เลขท่ีดิน ๖๗ หนา

สํารวจ ๔๐๕๖ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ งาน ๙๙ ตารางวา 

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๕๘ เลขท่ีดิน ๗๗ หนา

สํารวจ ๔๐๖๖ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ งาน ๒๗ ตารางวา 

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๐๑๖ เลขท่ีดิน ๔๙๙๒ 

หนาสํารวจ ๘๐๖๒ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๗ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๔๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๐๒๑ เลขท่ีดิน ๔๙๘๗ 

หนาสํารวจ ๘๐๖๗ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๖ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๒๒๗ เลขท่ีดิน ๔๙๕๙ 

หนาสํารวจ ๘๒๗๓ ตําบลหนองบอน (พระโขนง

ฝงใต) อําเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๒๖ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสุรัตน 

ศรีสวัสด์ิ

๙๘๘,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๑ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๕๘ เลขท่ีดิน ๓๑ หนา

สํารวจ ๓๙๗๔ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๑ ตารางวา 

- นางอรพิน 

รอดรัศมี

๒๐๖,๒๕๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๒ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๒๙  เลขท่ีดิน ๕๓ 

หนาสํารวจ ๔๐๓๘ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๑๗ ตารางวา 

- นางอรพิน 

รอดรัศมี

๑๙๓,๗๕๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๖๘ เลขท่ีดิน ๔๑ หนา

สํารวจ ๓๙๘๔ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๒๓ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางอรพิน 

รอดรัศมี

๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๖๐ เลขท่ีดิน ๓๓ หนา

สํารวจ ๓๙๗๖ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๕ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางสมพร 

รอดรัศมี

๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๕ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๖ เลขท่ีดิน ๕๕ หนา

สํารวจ ๔๐๔๔ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๖ ตารางวา 

- นางสาวพรระวี 

โพธ์ิศรี

๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๖ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๑๓๗ เลขท่ีดิน ๕๖ 

หนาสํารวจ ๔๐๔๕ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๒๕ ตาราง

วา 

- นายตะวัน 

โพธ์ิศรี

๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๘๗ เลขท่ีดิน ๕๙ 

หนาสํารวจ ๔๐๐๒ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๕๓ ตาราง

วา 

- นายณภัทร 

ธนะไพรินทร

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๒๐๘๘ เลขท่ีดิน ๖๐ หนา

สํารวจ ๔๐๐๓ ตําบลวังจันทร อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ งาน ๖๐ ตารางวา 

- นางสาวณัฐพร 

ธนะไพรินทร

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๕๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๖๐๕๖๐ เลขท่ีดิน 

๗๙๙ หนาสํารวจ ๑๖๓๕๐ ตําบลพิมลราช อําเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เน้ือท่ี ๕๒.๕ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาวณัฐพร 

ธนะไพรินทร

๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๕๖๑ เลขท่ีดิน ๖๑๒ 

หนาสํารวจ ๓๘๒๕ ตําบลวังจันทร อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๓ ไร ๒ งาน ๒๒.๘ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายณรงคชัย ฤ

ทธิโรจน

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๑ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๖๘๐๕ เลขท่ีดิน ๓๔๗ 

หนาสํารวจ ๕๑๑๔ ตําบลทวีวัฒนา (บางพรม) 

อําเภอตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๖๒ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายเธียรไชย 

จันทรผิวอิน

๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๘๙๑๗ เลขท่ีดิน ๓๘๙ 

หนาสํารวจ ๕๑๘๙ ตําบลทวีวัฒนา (บางพรม) 

อําเภอตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๕๕ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาวธัญดา 

สุทธิชัยธนกร

๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๘๙๒๐ เลขท่ีดิน ๓๘๗ 

หนาสํารวจ ๕๑๙๒ ตําบลทวีวัฒนา (บางพรม) 

อําเภอตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๕๕ ตาราง

วา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางณราพร 

แกวขาว

๓,๔๙๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๘๔ เลขท่ีดิน ๒๙ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๑ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๕๓ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายบุญเลิศ 

แซโกว

๒๕๕,๙๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๕ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๘๕ เลขท่ีดิน ๓๐ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๒ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๘๓ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายบุญรอด 

แซโกว

๒๒๙,๕๘๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๖ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๘๖ เลขท่ีดิน ๓๑ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๓ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๓๕ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสมใจ 

น่ิมสะอาด

๒๑๗,๑๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๘๗ เลขท่ีดิน ๓๒ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๔ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๔๔ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

ปทวรรณ 

แซโกว

๒๑๙,๔๔๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๘๘ เลขท่ีดิน ๓๓ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๕ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๒๕ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางลัดดา 

บุญบัวหลวง

๒๑๔,๕๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๖๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๖๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๘๙ เลขท่ีดิน ๓๔ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๖ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๑๔ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาวแรม 

แซโกว

๒๑๑,๖๔๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๙๐ เลขท่ีดิน ๓๕ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๗ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒ ไร ๖ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- เด็กหญิง

จันทรธิมา 

สมจิตต

๒๐๙,๕๖๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๑ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๑๑๙๑ เลขท่ีดิน ๓๖ 

หนาสํารวจ ๔๘๐๘ ตําบลแกงกระจาน อําเภอแกง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ ไร ๓ งาน ๙๘ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางผิน 

เกตุมงคล

๒๐๗,๔๘๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๒ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) 

เลขท่ี ๒๖ หมูท่ี ๑๑ (๑๐) ตําบล (วังจันทร) (วังไคร) 

แกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒๕ ไร พรอมส่ิงปลูกสราง

- - นายปรีชา 

ธนะไพรินทร 

- นายบุญสง 

หงษทอง 

- นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ 

- นายนรินทร 

โพธ์ิศรี

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๕๗๒๕ เลขท่ีดิน ๒๐๖ 

หนาสํารวจ ๒๑๘๘ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑๐ ไร ๒ งาน ๑๒.๔ ตาราง

วา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๒๙,๔๘๖,๘๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๐๙๙ เลขท่ีดิน ๒๓๖ 

หนาสํารวจ ๒๒๘๑ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๗๕  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๗๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๐๙ เลขท่ีดิน ๒๔๖ 

หนาสํารวจ ๒๒๙๑ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๖ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๕๔ เลขท่ีดิน ๒๙๑ 

หนาสํารวจ ๒๓๓๖ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๗๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๗๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๕๕ เลขท่ีดิน ๒๙๒ 

หนาสํารวจ ๒๓๓๗ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๘๗ เลขท่ีดิน ๓๗๓ 

หนาสํารวจ ๒๓๖๙ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๕๙.๙ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๑๙,๓๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๗๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๘๘ เลขท่ีดิน ๓๗๔ 

หนาสํารวจ ๒๓๗๐ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๘๙ เลขท่ีดิน ๓๗๕ 

หนาสํารวจ ๒๓๗๑ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๑ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๙๐ เลขท่ีดิน ๓๗๖ 

หนาสํารวจ ๒๓๗๒ ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๙๑ เลขท่ีดิน ๓๗๗ 

หนาสํารวจ ๒๓๗๓ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๗๑.๙ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๕๐๓,๓๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๑๙๓ เลขท่ีดิน ๓๗๙ 

หนาสํารวจ ๒๓๗๕ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๐๙ เลขท่ีดิน ๓๙๓ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๑ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๑๙,๓๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๕ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๐ เลขท่ีดิน ๓๙๔ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๒ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๖ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๖ ๘๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๑ เลขท่ีดิน 

๓๙๕ หนาสํารวจ ๒๓๙๓ ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๘๗  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๘๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๒ เลขท่ีดิน ๓๙๖ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๔ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๓ เลขท่ีดิน ๓๙๗ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๕ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๗๑.๙ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๕๐๓,๓๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๘๙ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๘๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๕ เลขท่ีดิน ๓๙๙ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๗ ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๐ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๖ เลขท่ีดิน ๔๐๐ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๘ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๙๑  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๙๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๑๗ เลขท่ีดิน ๔๐๑ 

หนาสํารวจ ๒๓๙๙ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๒ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๒๖ เลขท่ีดิน ๘๖ 

หนาสํารวจ ๒๔๐๘ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ ไร ๑ งาน ๗๐ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๓ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๒๗ เลขท่ีดิน ๓๒๑ 

หนาสํารวจ ๒๔๐๙ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒๓ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๑๖๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๔ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๒๘ เลขท่ีดิน ๓๒๒ 

หนาสํารวจ ๒๔๑๐ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๒๕.๖ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๑๗๙,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๙๕  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๙๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๗๒๙๓ เลขท่ีดิน ๓๒๓ 

หนาสํารวจ ๒๔๑๑ ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๖๙.๒ ตารางวา 

- บริษัท บุญสง

หงษทอง จํากัด

๔๘๔,๔๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๖ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๖ กระเปา ย่ีหอ LOUIS VUITTON สีดํา (หนังเฟลด) 

(พรอม book, การดเล็ก, การดบาร โคด, สายยาว)

๑ ใบ นางปภาภัส หงษ

ทอง

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๗ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๗ กระเปา ย่ีหอ LONGCHAMP สีดํา ๑ ใบ นางปภาภัส หงษ

ทอง

๑,๕๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๙๘ ตามคําส่ัง

ท่ี ย.๔/๒๕๖๕

๙๘ กระเปา ย่ีหอ LONGCHAMP สีแดง (พรอมถุง

ผา, book)

๑ ใบ นางปภาภัส หงษ

ทอง

๑,๕๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๙๙  

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๙๙ กระเปา ย่ีหอ LOUIS VUITTON ลายดามิเยร 

(damier)

๑ ใบ นางปภาภัส หงษ

ทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๑๐๐ กระเปา ย่ีหอ LOUIS VUITTON สีดํา (พรอม book, 

การดเล็ก, พู, แมกุญแจ, ลุกกุญแจ)

๑ ใบ นางปภาภัส หงษ

ทอง

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

๑๐๑ กระเปาแฟช่ัน ไมมีย่ีหอ หนังจระเขแท (พรอมสาย

ยาว, ถุงผา)

๑ ใบ นางปภาภัส หงษ

ทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๔/๒๕๖๕

จํากัด รายการท่ี ๔๙ ติดจํานองกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และรายการท่ี ๕๑ 

และรายการท่ี ๕๒ ติดจํานองกับนางสาวศิริพร วีรธีรางกู
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



754 ของโลก ที่ฝ่าด่านจากรอบคัดเลือกมาถึงรอบชิงชนะเลิศ 

และปรากฏว่า เพียงธารสุดต้านฟอร์มยอดเยี่ยมของ เกา 

ซินหยู ทำาให้พ่ายไป 0-2 เซต 3-6, 3-6 ได้รองแชมป์ รับเงิน

รางวัล 2,107 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 69,046 บาท พร้อม

คะแนนสะสม 30 แต้ม ขณะที่ เกา ซินหยู ได้แชมป์ รับเงิน

รางวัล 3,935 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 128,949 บาท พร้อม

คะแนนสะสม 50 แต้ม.
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9กีฬา

‘เพิ่มพล’ ครองเจ้าจีพีเจ็ตสกี โปรทัวร์ส.3

ศรีสะเกษ • การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “ศึกเจ็ตสกี

โปรทัวร์ 2022” สนามที่ 3 ที่เกาะกลางน้ำา จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 

มิ.ย. เป็นวันตัดสินแชมป์ทุกรุ่น ซึ่งหลังจากจบสนามนี้จะได้รู้กันว่า

นักแข่งระดับมืออาชีพคนใดจะครองความได้เปรียบก่อนตัดสินแชมป์

ประเทศไทยในสนามสุดท้าย โดยผู้ชนะแต่ละรุ่นมีดังนี้ รุ่นเจ็ตสกีนั่ง

แรงและเร็วที่สุดในโลกลงทำาการแข่งขัน รุ่นเจ็ตสกีนั่งอาชีพ จีพี (Pro-

Am Runabout GP) รวมคะแนน 4 โมโต เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ คว้า

แชมป์ 214 คะแนน, รองแชมป์ เลิศพงศ์ ขุนเจ๋ง 188 คะแนน อันดับ 3 

อรพรรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ 187 คะแนน/รุ่นเจ็ตสกียืนอาชีพปรับแต่ง

เครื่องยนต์ได้ (Pro-Am Ski Modified) นันทวัฒน์ สิงห์อุไร ยอดนักแข่ง

ดาวรุ่งทีมชาติไทย 240 คะแนนเต็ม รองแชมป์เป็น อานนท์ หงษ์กลาง 

202 คะแนน อันดับ 3 โอเมิด สารี่ 192 คะแนน/รุ่นเจ็ตสกีนั่งอาชีพ 

สปอร์ต จีพี (Sport Gp) รวมคะแนน 4 โมโต สุภัค เสร็จธุระ ยังคว้า

แชมป์สนามนี้ด้วย 240 คะแนน, รองแชมป์ วุฒิพงศ์ สุวรรณทองขาว 

197 คะแนน อันดับ 3 ธีรภัทร มีชัย 188 คะแนน/รุ่นเจ็ตสกีนั่งอาชีพ 

1,100 ซีซี แต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am Runabout 1,100 Open) เมื่อ

รวมคะแนน 4 โมโต ธีรภัทร มีชัย จึงพลิกล็อกคว้าแชมป์สนามนี้ 209 

คะแนน รองแชมป์ ทศวนนท์ เผือกผ่อง 197 คะแนน อันดับ 3 สุภทัต 

ฟูตระกูล 180 คะแนน สำาหรับสนามสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 25-26 มิ.ย. 

โดยจะประกาศสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 

‘ไกรสีห์’ ปลื้มเปตองเด็กไทยเฟ้นหาทีมชาติ

กรุงเทพฯ • นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โครงการ “เปตองเยาวชน

ไทยก้าวไกลสู่สากล” ประจำาปี 2565 ที่สนามเปตอง มูลนิธิเพื่อพัฒนา

กีฬาเปตอง เมื่อ 4 มิ.ย.2565 โดยมีนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศ

กว่า 204 ทีม กว่า 400 คน เข้าร่วม โดยนายไกรสีห์ กรรณสูต เปิด

เผยว่า  “เปตองเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล” ปี 2565 จัดขึ้นเพื่อเปิด

โอกาสให้นักกีฬาเยาวชนจากชมรมต่างๆ ทั่วประเทศได้ใช้เวลาว่าง

ในช่วงสุดสัปดาห์ในการเล่นกีฬาและออกกำาลังกาย โดยถือเป็นเวที

ในการแสดงฝีมือและความสามารถ ขณะเดียวกันสมาคมก็ใช้ทัวร์นา

เมนต์นี้ในการเฟ้นหานักกีฬาทีมชาติไทยในระดับเยาวชนด้วย ซึ่งทีมที่

เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของแต่ละประเภท จะได้เข้ามาคัดเป็นตัวแทน

ทีมชาติเข้าแข่งขันในรายการระดับชาติในระยะเวลาหลังจากนี้ด้วย 

ปีนี้กระแสตอบรับคึกคัก โดยแบ่งเป็นประเภทคู่ชาย 128 ทีม และ

ประเภทคู่หญิง 76 ทีม จากชมรมต่างๆ ทั่วประเทศที่ตบเท้าร่วมชิงชัย 

และแข่งขันภายใต้กติกาของสหพันธ์เปตองโลก (F.I.P.J.P) ตั้งแต่การ

แข่งขันรอบแรกยันรอบน็อกเอาต์ ‘สำาหรับรายการในระดับเยาวชน 

สมาคมมีจัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง อย่างต้นปีก็มีจัดเปตอง อีแกท 

แชมเปียนชิพ ต่อด้วยรายการนี้ โครงการเปตองเยาวชนไทยก้าวไกลสู่

สากล ประจำาปี 2565 รวมถึงรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จะจัดใน

เดือน ก.ย.นี้ ที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งสุดท้ายสมาคมก็จะมีการเชิญนักกีฬาที่

ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้ง 3 รายการ เพื่อมาคัดเลือกเป็นตัวแทน

ทีมชาติระดับเยาวชนด้วย’

‘โปรโม’ ที่ 10 ร่วมวันที่ 3 ยูเอสวีเมนส์,อีมินนำา

อเมริกา • กอล์ฟยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น ครั้งที่ 77 เมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุด

ของกอล์ฟหญิง ที่ไพน์ นีดเดิลส์ ลอดจ์ แอนด์ กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 

ในเซาเทิร์น ไพน์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา  ชิงเงินรวม 10 

ล้านดอลลาร์ (ราว 330 ล้านบาท) ซึ่งมีนักกอล์ฟสาวไทยร่วม 6 คน 

คือ “โปรโม” โมรียา “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล “โปรเหมียว” ปภัง

กร ธวัชธนกิจ, “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์

นฤการ และ “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำา แต่เอรียา, ปภังกร และ

พรอนงค์ ไม่ผ่านการตัดตัว รอบที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน โมรียา 

จุฑานุกาล โปรสาววัย 27 ปี เจ้าของแชมป์อาชีพในแอลพีจีเอทัวร์ 2 

รายการนั้น ทำา 1 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้สกอร์อีเวนพาร์ 71 สกอร์รวม 3 

วัน 5 อันเดอร์พาร์ 208 รั้งอันดับ 10 ร่วมตามหลัง อี มินจี โปรสาว

จากออสเตรเลียผู้นำาอยู่ 8 สโตรก ผลงานของโมรียา ในยูเอส วีเมนส์ 

โอเพ่น ดีที่สุดคืออันดับ 6 ร่วม เมื่อปี 2020 และเธอเคยสร้างผลงาน

ดีในรายการของสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา (ยูเอสจีเอ) เมื่อครั้ง

เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคือ รองแชมป์รายการยูเอส วีเมนส์ อเมเจอร์ 

เมื่อปี 2011 สำาหรับผู้นำากลายเป็น อี มินจี โปรสาววัย 26 ปี จาก

ออสเตรเลีย ผู้นำาร่วมหลัง 2 วันแรกออกรอบกลุ่มสุดท้ายเธอพลาด

เสียโบกี้หลุม 5 แต่ก็แก้กลับมาทำาเบอร์ดี้ที่หลุม 6 และเริ่มร้อนแรงทำา 

4 เบอร์ดี้รวดจากหลุม 9, 10, 11 และ 12 จากนั้นพาร์ทั้งหมดจบลง

วันที่ 3 สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 3 วัน 13 อันเดอร์พาร์ 

200 นำาเดี่ยว และยังเป็นการทำาสถิติสกอร์ต่ำาสุด 54 หลุมของรายการ

นี้ที่ จูลี อิงค์สเตอร์ โปรชาวอเมริกันเคยทำาเอาไว้ 201 เมื่อปี 1999.

เชีย’ใหม่ • “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี เติมแผงมิดฟิลด์ลุยศึก

ซีซั่น 2022-23 ด้วยการคว้าตัว “ไท” ศรีไทย บูโกก ห้องเครื่องวัย 26 ปี 

จากสโมสรราชประชา เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่รายที่ 5 ซึ่งเจ้าตัวยืนยันสู้

เพื่อทีมสุดชีวิต พร้อมเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในถิ่น “พยัคฆ์ล้านนา”

ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเชียงใหม่ เอฟ

ซี ทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของวงการฟุตบอลไทย และทีมที่มี

แฟนบอลติดตามอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง การขึ้นภาคเหนือครั้งนี้ถือเป็น

ครั้งที่ 2 ของตัวเอง เพราะก่อนหน้านี้เคยมาเล่นให้กับพิษณุโลก เอฟ

ซี ในเลก 2 ของฤดูกาล 2019 ทำาให้ไม่น่าจะปรับตัวมากนักเรื่อง

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอ

ทีเอฟ เมนส์ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 819,250 บาท ที่สนามกีฬาเทนนิส 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2565 ซึ่งเป็น

วันสุดท้าย และได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบ

รางวัลแก่นักกีฬา

ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “บูม” กษิดิศ ในวัย 21 

ปี ดีกรีมือ 1 ของไทย และมืออันดับ 985 ของโลก แข่งขันกับ 

คอนสแตนติน คราฟชุค นักหวดจอมเก๋าจากรัสเซีย วัย 37 ปี มือ

วางอันดับ 5 ของรายการ และมืออันดับ 584 ของโลก ปรากฏว่า

สู้กันได้อย่างสนุก โดยเฉพาะในการเล่นเซตที่ 2 ซึ่งตัดสินด้วยไท

เบรก และเป็นกษิดิศที่ในแมตช์นี้เสิร์ฟได้ถึง 12 เอซ คว้าชัยได้ 

2-0 เซต 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ใช้เวลาแข่งขันไปทั้งสิ้น 1 

ชั่วโมง 42 นาที ส่งให้กษิดิศคว้าแชมป์ไปครอง

นับเป็นแชมป์อาชีพระดับนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ รายการแรกของกษิดิศ นับตั้งแต่ลงเล่นแมตช์อาชีพครั้งแรก 

เมื่อเดือน ส.ค. ปี 2016 ในขณะที่อายุได้ 15 ปี นอกจากนี้กษิดิศ                   

ยังได้รับเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ จำานวน 3,600 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 117,972 บาท พร้อมคะแนนสะสม 25 แต้ม 

ส่วนคอนสแตนติน คราฟชุค ได้รับ 2,120 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ 69,472 บาท พร้อมคะแนนสะสม 16 แต้ม

ด้านประเภทหญิงเดี่ยว “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ วีเมนส์ 

เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 819,250 บาท ในรอบชิงชนะเลิศ “เอิร์ธ” เพียงธาร 

ผลิพืช นักเทนนิสไทย วัย 29 ปี มือวางอันดับ 2 และมืออันดับ 

378 ของโลก พบกับ เกา ซินหยู นักหวดจีน วัย 24 ปี มืออันดับ 

ปารีส • อิกา สเวียเทก นักเทนนิสสาวหมายเลข 1 ของโลกจาก

โปแลนด์ออกมาเปรยว่าเธอไม่ได้คาดหวังสำาหรับแชมป์วิมเบิลดัน หลัง

ยืดสถิติชนะติดต่อกันเป็นแมตช์ท่ี 35 พร้อมคว้าแชมป์หญิงเด่ียว เฟรนช์ 

โอเพ่น ที่โรลังด์ การ์รอส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นสมัยที่ 2

นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกจากโปแลนด์ เอาชนะ โคโค 

กอฟฟ์ จากสหรัฐอเมริกา 6-1, 6-3 ในแมตช์ชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวที่

โรลังด์ การ์รอส รับเป็นการคว้าแชมป์เป็นรายการที่ 6 ติดต่อกันใน

ปีนี้ของเธอ ในจำานวนดังกล่าวเป็นรายการระดับดับเบิลยูทีเอ 1,000 

จำานวน 4 รายการ และแกรนด์สแลม 1 รายการ 

สเวียเทกเปิดฉากด้วยการคว้าแชมป์บนฮาร์ดคอร์ตที่อินเดียน 

เวลล์สและไมอามี จากนั้นไปชนะอีกรายการที่โดฮา ตามด้วยชัยชนะ

บนเคลย์คอร์ต หรือคอร์ตดิน 3 รายการติดต่อกันที่สตุทการ์ท, โรม

และปารีส

แต่ถ้าหากเธอต้องกานยืดสถิติคว้าชัยชนะติดต่อกันของเธอต่อ

ไปนั้น สเวียเทกจำาเป็นต้องปรับปรุงผลงานการเล่นบนคอร์ตหญ้าของ

เธอ หลังจากสถิติลงเล่นเมนดรอว์บนคอร์ตหญ้าของเธอชนะ 4 และ

แพ้ไป 4 แมตช์

“โค้ชของฉัน (โทมัสซ์ วิกโตรอฟสกี) เชื่อว่าฉันจะสามารถชนะ

การแข่งขันบนคอร์ตหญ้าได้มากขึ้น” สเวียเทก ซึ่งผ่านเข้ามาเล่นใน

สัปดาห์ที่ 2 ของรายการระดับแกรนด์สแลมเป็นรายการที่ 7 ติดต่อ

กันกล่าว

“ฉันยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ฉันอยากจะชนะเพิ่มอีกสัก 

1 หรือ 2 รายการ” สเวียเทกกล่าว “ด้วยความสัตย์จริงการเล่นบน

คอร์ตหญ้านั้นมันมีความเจ้าเล่ห์เสมอ ฉันชื่นชอบในส่วนนั้น แต่ก็ไม่

ได้มีความคาดหวัง มันเป็นอะไรที่สดชื่นดี”

เมื่อปีที่ผ่านมา สเวียเทกแสดงให้เห็นการพัฒนาสำาหรับการเล่น

บนคอร์ตหญ้าด้วยการผ่านเข้าถึงรอบ 4 ที่วิมเบิลดัน และวิกโตรอฟ

สกี โค้ชของเธอก็เคยมีลูกศิษย์อย่าง อักนีซสกา รัดวานสกา ที่เข้ารอบ

ชิงแกรนด์สแลมรายการเดียวของเธอที่ออลอิงแลนด์คลับ เมื่อปี 2012

“ฉันจะเตรียมตัวให้ดีที่สุด”  สเวียเทกกล่าว

“บางทีด้วยประสบการณ์ที่เขามีกับรัดวานสกา ที่คอร์ตหญ้า

เป็นพื้นผิวที่ถนัดของเธอ ดังนั้นบางทีเขาอาจจะให้คำาแนะนำาบาง

อย่างแก่ฉัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์จริงๆ และฉันจะสนุกกับการเล่นบน

พื้นหญ้าอีกหน่อย”

ชัยชนะของสเวียเทกเทียบเท่ากับสถิติชนะติดต่อกัน 35 แมตช์

ของ วีนัส วิลเลียมส์ ในปี 2000 ซึ่งเป็นสถิติที่ชนะติดต่อกันมากที่สุด

ในวงการเทนนิสหญิงในศตวรรษที่ 21

นอกจากนั้นเธอยังแซงหน้าสถิติชนะ 34 แมตช์ติดต่อกันของ 

เซเรนา วิลเลียมส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้เธอพอใจมากกว่า ซึ่งสเวียเทก 

บอกว่า “มันอาจจะดูแปลกๆ แต่ฉันชนะ 35 แมตช์ติดต่อกัน มันเป็น

อะไรที่ทำาได้เหนือกว่าเซเรนา นั่นมันพิเศษจริงๆ เนื่องจากวงการ

เทนนิสในยุคหลังอาชีพของเซเรนาเป็นอะไรที่ยากมากๆ และการทำา

สถิติบางอย่างเป็นอะไรที่ฉันต้องการ”.

ความเป็นอยู่ รวมถึงระบบการจัดการของทีม ซึ่งการย้ายจากราช

ประชามาเชียงใหม่ เอฟซี เราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้ว

ครับ ทำาให้การทำางานไม่น่าจะต่างกัน และแน่นอนว่าผมจะช่วยทีมให้

ได้มากที่สุด และเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการแข่งขันไทย

ลีก 2 ฤดูกาลที่กำาลังจะมาถึงนี้ ส่วนตัวมองว่าน่าจะสู้กันสนุก เพราะ

แต่ละทีมก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งนั้น แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีการเตรียมทีม

ที่ดี รวมถึงเรามีผู้เล่นที่เคยเล่นด้วยกันมาก่อน ก็จะพาเราเลื่อนชั้นได้

สำาเร็จครับ และแน่นอนว่าเป้าหมายหลักของตัวเองก็คือช่วยทีมเลื่อน

ชั้นให้ได้เท่านั้น”

หรับ “ไท” ศรีไทย ลงแข่งขันทั้งฟุตบอลและฟุตซอลให้กับ

โรงเรียนคลองแห้งวิทยาคม และโรงเรียนลานสักวิทยา รวมถึงจังหวัด

อุทัยธานีบ้านเกิด ก่อนจะแจ้งเกิดบนเวทีโต๊ะเล็ก ในการแข่งขันฟุต

อุซเบกิสถาน • มาโน โพลกิง เฮดโค้ชทีมชาติไทย พอใจ

การฝึกซ้อมวันแรกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเจอทีมชาติ    

มัลดีฟส์ ในการแข่งขัน เอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก ที่

ประเทศอุซเบกิสถาน คุยซ้อมได้เต็มที่ หลังได้ผู้เล่นมาครบ

จากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่น่าห่วงมีแค่เรื่องอาหาร เพราะ

อาหารค่อนข้างกินยาก เรากำาลังพยายามหาอาหารไทยมา

ให้ผู้เล่นได้รับ โดย “มาดามแป้ง” เตรียมจัดให้แล้ว

หลังจากที่นักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ออก

เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย 

สู่ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี และ

ต่อเครื่องไปยังทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน จากนั้น

ต่อเครื่องอีกครั้งมุ่งหน้าถึงเมืองนามังกัน เมื่อวันที่ 

3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยใช้เวลาเดินทางรวม 23 

ชั่วโมง ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟน

บอลเจ้าภาพ เพื่อร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพ 2023 

รอบคัดเลือก ที่ประเทศอุซเบกิสถานนั้น

ล่าสุด มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้

นำาลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกในที่สนามซ้อมดินา

โม ในเมืองนามังกัน โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง โดย

เน้นยืดกล้ามเนื้อเรียกความพร้อมร่างกาย ก่อนจะ

เริ่มซ้อมเบาๆ และจะเพิ่มความเข้มข้นใน

โปรแกรมของวันถัดไป

“ถ้านับตั้งแต่ออกจาก

โรงแรมที่ประเทศไทย เรา

ใช้เวลาเดินทางถึง 28 

ชั่วโมง ซึ่งนานมากๆ 

กว่าจะมาถึงที่นี่”

“เมื่อวานเรา

พักผ่อนเต็มที่ ส่วน

การซ้อมวันนี้ทุกคน

ทุ่มเทมากๆ เรื่อง

สภาพสนาม และ

สภาพแวดล้อมก็

พร้อมอยู่ในระดับ

ที่ดี ทุกคนซ้อมได้ดี 

วันนี้ยังเป็นวันแรก

ที่เราได้ผู้เล่นมาครบ

จาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

ทำาให้สามารถซ้อมได้

เต็มเซ็กชั่น”

“ตอนนี้ที่น่า

ห่วงมีแค่เรื่องอาหาร 

เพราะอาหารค่อนข้าง

‘พยัคฆ์ล้านนา’เสริมแดนกลาง

คว้าตัว‘ศรี ไทย’ยืนแผงมิดฟิลด์

‘มาโน’พอใจช้างศึก

มุ่งมั่นซ้อมวันแรก

กินยาก เรากำาลังพยายามหาอาหารไทยมาให้ผู้เล่นได้รับประทาน ซึ่ง

คุณแป้งกำาลังจัดการเรื่องนี้อยู่ ก็หวังว่าจะมีมาช่วยเราในเร็วๆ นี้”

“วันนี้ผมได้คุยกับทีมงานเพื่อพูดคุยเรื่องการซ้อม และได้อธิบาย

ผู้เล่นไปหมดแล้วว่า แผนการฝึกซ้อมของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง ก่อน

เกมแรกที่จะเจอกับมัลดีฟส์ ซึ่งเราคาดว่าเขาจะเล่นเกมรับและรอโต้

กลับ ดังนั้นใน 2-3 วันที่เหลือ เราจะเน้นการจบสกอร์เป็นพิเศษ และ

พยายามหาวิธีเจาะเกมรับเวลาเขาลงไปรับต่ำาก็เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้ให้ได้”

“หลายคนมองว่าอุซเบกิสถานเป็นทีมที่แรงก์ดีที่สุด และคนมองไปถึง

เกมที่จะเจอกับพวกเขา แต่เราจะมองข้ามอีก 2 ทีมอย่างมัลดีฟส์และ

ศรีลังกาไม่ได้ เพราะพวกเขาก็เตรียมทีมมาดี และไม่มีเกมไหน

ง่ายสำาหรับฟุตบอล ดังนั้นเราต้องมีความพร้อม วางแผนให้

ดีเพื่อผ่าน 2 เกมแรกไปให้ได้”

“อย่างแรกเราต้องผ่านรอบคัดเลือกไปให้ได้ หลังจาก

เข้ารอบแล้ว เราจะนั่งคุยกันระหว่างสมาคม สโมสร โค้ช

ทีมชาติ รวมถึง U23 ด้วยถึงเรื่องการเตรียมทีมให้ดีกว่านี้”

“ผมไม่ได้ต้องการโทษใคร แต่แค่พูดถึงแนวทาง

ทำางานร่วมกันเพื่อให้ดีกว่าเดิม และเพื่อให้มีเวลาเตรียม

ทีมมากขึ้น เพราะนักเตะของเรามีคุณภาพอยู่แล้ว แต่

สิ่งที่ต้องการคือเวลาซ้อมด้วยกัน”

“ไม่มีโค้ชคนไหนทำาผลงานได้ดีไปตลอดด้วย

เวลาเตรียมทีมที่น้อย เราต้องปรับตรงนี้เพื่อไปให้ไกล

กว่าเดิม ก็เป็นสิ่งที่จากนี้เราจะต้องเข้ามาคุยกันเพื่อ

ปรับกันได้”

สำาหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกในศึก

เอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก กลุ่มซี นัดแรกพบกับ

ทีมชาติมัลดีฟส์ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. 

(ตามเวลาประเทศไทย) ที่ มาร์กาซีย์ สเตเดียม ประเทศอุซเบกิสถาน 

ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี และ AIS PLAY.

สเวียเทกรับไม่คาดหวังกับวิมเบิลดัน

แชมป์แกรนด์สแลม • อิกา สเวียเทก มือ 1 ของโลกจากโปแลนด์ 

จูบถ้วยชนะเลิศหญิงเดี่ยว เฟรนช์ โอเพ่น แกรนด์สแลม ที่โรลังด์ 

การ์รอส ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังเอาชนะ โคโค กอฟฟ์ 

จากสหรัฐอเมริกา คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 2

แชมป์แรก • กษิดิศ สำาเร็จ นักเทนนิสมือ 1 ของไทย หวดชนะ 

“เต็ง 5” คอนสแตนติน คราฟชุค จอมเก๋าจากรัสเซีย 2-0 เซต 

6-3, 7-6 (3) คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยว ศึกเทนนิสอาชีพ “ไทย

แลนด์-ไอทีเอฟ เมนส์ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 ที่สนามกีฬาเทนนิส 

อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2565 โดยนับเป็นแชมป์แรกใน

ระดับนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ของกษิดิศด้วย

ซอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก 2014 และฟุตซอลลีก ดิวิชั่น 1 ฤดูกาล 

2015 กับทีมอุทัยธานี ฟุตซอลคลับ ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวมีอายุเพียง 15 

ย่าง 16 ปี และยังเคยผ่านการคัดตัวติดทีมฟุตซอลทีมชาติไทย รุ่นอายุ

ไม่เกิน 20 ปีมาแล้ว ก่อนจะได้ โควตาศึกษาต่อที่คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำาให้ผันตัวสู่สนามใหญ่เต็มตัว ด้วยการ

ติดทีมรังสิต เอฟซี ในศึกเอไอเอส ลีกดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล เมื่อฤดูกาล 2016 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นบางกอกกล๊าส เอฟซี, 

บีจีซี เอฟซี และสยาม เอฟซี โดยเจ้าตัวย้ายสู่พิษณุโลก เอฟซี ในเลก 

2 ฤดูกาล 2019 ก่อนที่ปีถัดมาจะช่วยสโมสรราชประชาเลื่อนชั้นสู่ไทย

ลีก 2 ได้สำาเร็จ และเมื่อซีซั่นที่แล้วยึดตัวหลักให้ทัพ “ตราชฎา” ก่อน

จะลงสนามในเกมลีก 29 นัด 1,840 นาที ทำาได้ 1 ประตู จนมาเปิดตัว

เป็นสมาชิกใหม่รายที่ 5 ลุยศึกทุกรายการ ซีซั่น 2022-23 ในที่สุด.

‘กษิดิศ’ผงาดแชมป์แรกหวดไอทีเอฟ

จันทบุรี • การแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา 

ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประจำาปี 2565 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New 

จัดขึ้นวันที่ 3-5 มิถุนายน ในพื้นที่เทศบาลตำาบลทับไทร ภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด 

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน เป็นการแข่งขัน

วันสุดท้ายประเภทถนน รายการโรดเรซ ที่สนามกอล์ฟชาเทรียม กอล์ฟ 

รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี ซึ่งในสนามที่ 5 นี้เป็นสนามสุดท้าย นักกีฬา

ที่มีคะแนนรวมทั้ง 5 สนามสูงสุด จะได้แชมป์ประเทศไทย และได้ครอง

ถ้วยพระราชทาน รวมทั้งมีสิทธิ์สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยลงแข่งขันใน

รายการที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันในปี 2566 

“นอกจากนี้สมาคมจะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่มีฝีมือโดดเด่น

จากผลการแข่งขันประจำาปี 2565 ที่ผ่านมา ให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา

ทีมชาติไทย ไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา วันที่ 5-16 

พฤษภาคม 2566 รวมถึงกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว 

ประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะแข่งขันในเดือนกันยายน 2566 รวมถึงการ

แข่งขันในระดับอาเซียนและระดับเอเชีย” พลเอกเดชากล่าว

ด้านการแข่งขันประเภทถนน รายการโรดเรซ มีผลรุ่นที่น่า

สนใจดังนี้ รุ่นทั่วไปหญิง ปั่น 20 รอบ ระยะทางรวม 60 กม. ที่ 1 “ผู้

กองบีซ” ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ เจ้าของ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญ

ทองแดงซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 

เวลา 1.36.58 ชั่วโมง, ที่ 2 “ไก่” ส.อ.หญิงศุภักษร นันตะนะ เจ้าของ 

2 เหรียญทองแดงซีเกมส์ (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) 1.37.02 

ชั่วโมง, ที่ 3 ส.ต.หญิงชนิภรณ์ บัตริยะ เจ้าของ 1 เหรียญทองแดง

ซีเกมส์ (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)  1.38.33 ชั่วโมง ส่วนแชมป์

ประเทศไทย ได้แก่ ส.อ.หญิง ศุภักษร นันตะนะ ด้วยคะแนนรวม 96 

คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทาน

รุ่นทั่วไปชาย ปั่น 24 รอบ ระยะทางรวม 72 กม. ที่ 1 จ.ต.เจษฎา 

จันทร์เหลือง (สโมสรทหารอากาศ) เวลา 1.36.32 ชั่วโมง, ที่ 2 ส.ท.สรา

วุฒิ สิริรณชัย เจ้าของเหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 (สำานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม) 1.36.32 ชั่วโมง, ที่ 3 มร.ฟาสต์ คอนสแตนติน (รู้

ใจดอตคอม) 1.36.36 ชั่วโมง ขณะที่แชมป์ประเทศไทยเป็นของ ส.ท.สรา

วุฒิ สิริรณชัย ด้วยคะแนนรวม 92 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทาน

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทถนน ปี 2565 ได้รับถ้วย

เกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ พ.อ.อ.พี

ระพล ชาวเชียงขวาง (สโมสรทหารอากาศ), นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง 

ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม).

ร้อยเอกหญิงจุฑาธิป มณีพันุธุ์ สังกัดทีมสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปั่นนำาคู่แข่งก่อนเข้าเส้นชัย คว้าแชมป์รายการโรดเรซ รุ่นทั่วไปหญิง    

‘จุฑาธิป’คว้าแชมป์โรดเรซ2ล้อถนนปท. 

มาโน โพลกิง

เฮดโค้ชทีมชาติไทย 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

วัฒนธรรมด้านหนังสือ เพื่อการ

พัฒนาตนเองของเด็ก เยาวชน 

และประชาชน ให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา 

ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการต่างๆ และร่วมกันพัฒนา

และสร้างสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อัน

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในประเทศเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สำาหรับ แนวทางความร่วมมือการส่งเสริมวัฒนธรรมหนังสือ

และระบบหนังสือของประเทศไทย มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์ เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ กล่าวว่า ภาษาเป็น

วัฒนธรรมอันสำาคัญของชาติ เป็นสื่อกลางให้คนในชาติสื่อสารติดต่อ

ถึงกัน ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมด้านอื่นๆ ของชาติเจริญยิ่ง

ขึ้น ภาษานำามาซึ่งการสร้างสรรค์งานเขียนหรือหนังสือในรูปแบบที่

หลากหลาย หนังสือเป็นมากกว่าเครื่องมือถ่ายทอดความคิดและความ

บันเทิงเริงรมย์ หนังสือคือผลผลิตขนาดใหญ่จากการอ่าน การเขียน 

และความคิด ดังนั้นเราจะร่วมกันสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ถึง

มือประชาชน เผยแพร่นโยบายหนังสือคือวัฒนธรรมของชาติ ตลอด

จนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมหนังสือทุกรูปแบบ 

เพื่อการพัฒนาตนเองของเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้วยความรู้

‘ตรีนุช’เชื่อ‘สุทธิชัย’ย้ายพรรคไม่กระทบแก้หนี้ครู

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงกรณีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่

ปรึกษา รมว.ศธ. ย้ายสังกัดเข้าพรรค

สร้างอนาคตไทยที่มีนายอุตตม สาวนา

ยน อดีต รมว.คลัง เป็นหัวหน้าพรรค

สร้างอนาคตไทย ว่า ตนได้รับทราบแล้ว

ว่านายสุทธิชัยได้ย้ายไปสังกัดพรรคสร้าง

อนาคตไทย ซึ่งในเร็วๆ นี้ ตนจะหารือ

กับ นายสุทธิชัยถึงบทบาทการทำางานใน

ตำาแหน่งที่ปรึกษา รมว.ศธ. เนื่องจากที่

ผ่านมานายสุทธิชัยได้มาพูดคุยเรื่องดัง

กล่าวไว้เบื้องต้นกับตนแล้วว่าจะต้องมี

การลงพื้นที่หาเสียงมากขึ้น จึงอาจทำาให้

การทำางานในส่วนของการศึกษาทำาได้

น้อยลง ดังนั้นตนจึงขอพูดคุยกับนาย

สุทธิชัยถึงการทำาหน้าที่ ในตำาแหน่งดัง

กล่าวก่อนว่าจะไปในทิศทางใดได้บ้าง 

ทั้งนี้ หากนายสุทธิชัยไม่ประสงค์จะอยู่

ในตำาแหน่งที่ปรึกษา รมว.ศธ. เพราะ

ด้วยบทบาทที่ต้องลงพื้นที่กับสังกัดพรรค

ใหม่มากขึ้นนั้น ก็อาจจะต้องการพูด

คุยกัน เพื่อสรรหาผู้ที่เหมาะสมดำารง

ตำาแหน่งดังกล่าวแทนต่อไป  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ส่วน

กรณีที่ นายสุทธิชั ยรับผิดชอบดูแล

ศึกษาธิการ • “สุทธิชัย” ขอถอนตัวจากตำาแหน่งที่ปรึกษา  รมว.ศธ. หลังย้ายไป

พรรคสร้างอนาคตไทย “ตรีนุช” เชื่อไม่กระทบการทำางานแก้ปัญหาหนี้ครู เพราะมี

โครงการช่วยเหลือจากแบงก์ออมสิน ทำาให้การแก้ปัญหารุดหน้า

ในฐานะประธานแก้ ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งระบบนั้น เรื่องนี้ ไม่ได้ทำาให้

เป็นปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งโครงการแก้ไข

หนี้สินครูยังเดินหน้าต่อไปได้ เพราะที่

ผ่านมา ศธ.ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ให้กับครูมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน

มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.4 เท่านั้น 

โดยมีครูได้รับประโยชน์รวมเกือบ 3 

แสนบัญชี ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติสิน

เชื่อพิเศษให้กับครู โดยสามารถนำาเงิน

บำาเหน็จตกทอดมาค้ำาประกันการกู้ยืม 

ซึ่งสามารถกู้ได้ 100% ของเงินบำาเหน็จ

ตกทอด คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ใน 

10 ปีแรก มีระยะเวลากู้ถึง 30 ปี แต่

มีเงื่อนไขให้นำาเงินกู้ก้อนใหม่ไปชำาระสิน

และสติปัญญา ด้วยวัฒนธรรมหนังสือ

รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าว

อีกว่า ประโยชน์ของการร่วมมือกันทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้จะ

เป็นการรักษา ส่งเสริม เผยแพร่ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำา

ชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย แสดงออกถึง

ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์และสืบสาน

ภาษาไทยให้คนในชาติเห็นคุณค่าของภาษาไทยและวัฒนธรรมหนังสือ

อย่างยั่งยืน

การส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือ และรู้จักคิดจากการอ่านและ

เขียนนั้นสำาคัญ ศศิรี เดชวิทยาพร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา กล่าวถึงคุณค่าของหนังสือในงาน MOU ครั้งนี้ว่า จากการ

ที่ราชบัณฑิตยสภากำาลังจะจัดทำาพจนานุกรมฉบับเด็กขึ้นมา ได้มีการ

รวบรวมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 7-18 ปี พบ

ว่า ส่วนใหญ่เมื่อเจอคำาที่ไม่รู้จักจะใช้วิธีการค้นหาในอินเทอร์เน็ตถึง 

75% เพราะความสะดวกและเข้ากับวิถีในปัจจุบัน แต่ทำาให้เด็กขาด

ทักษะการหาและระบุตำาแหน่ง เพราะทักษะนี้จะเกิดขึ้นจากการหาคำา

ในพจนานุกรม จึงเห็นความสำาคัญในการทำาพจนานุกรมสำาหรับเด็ก 

เพราะอาจจะช่วยสร้างความเข้าใจคำา อาทิ ด้านอารมณ์ความรู้สึก 

หนังสือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจ เสริมทักษะใช้ภาษาไทย 

เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง.

ศิลปะดิจิทัลเสมือนจริงจากไต้หวัน

นิทรรศการ “WITHIN_Taiwan’s Selected VR 

Works” การทำางานครั้งแรกระหว่างศูนย์ปฏิบัติการศิลป 

กรรมดิจิทัล (FAAMAI) ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และมูลนิธิ

ศิลปะดิจิทัล (Digital Art Foundation) เพื่อส่งเสริมการทำา

กิจกรรมศิลปะดิจิทัล พัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะดิจิทัล นำา

มาสู่นิทรรศการ “WITHIN_Taiwan’s Selected VR 

Works” เป็นผลงานเสมือนจริง 3 ชุดจากไต้หวัน ซึ่งนำามา 

รวมกันเพื่อนำาเสนอการใช้ VR ที่เพิ่มมากขึ้นในหลายสาขา

เพื่อสร้างผลงานหลากหลาย ตั้งแต่ภาพยนตร์, Sound 

Arts จนถึง Contemporary Dance งานที่จัดแสดงจะดึงเอา

คุณค่าหลักระหว่างรูปแบบงานศิลปะและเนื้อหาออกมา จัด

แสดงระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.-16 ก.ค.2565 เวลา 10.00-

17.30 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์) ที่ Art4C, Gallery and Creative 

Learning Space ชั้น 2-3 และกิจกรรมเสวนา 14 มิ.ย. 

เวลา 14.00 น. ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์ หอศิลป์กรุงเทพฯ

PULSE Chroma 2022 ฉลองความเท่าเทียม

PULSE Social Enterprise จัดนิทรรศการใหญ่ 

ประจำาปี PULSE Chroma 2022-Art Exhibition 

Celebrating Diversity, Inclusivity and Social Well-

being ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.65 เฉลิมฉลองความหลาก

หลายในสังคมเมืองและความเท่าเทียมกันในสังคม จัดแสดง

ภาพถ่าย ดิจิทัลอาร์ต ประติมากรรม และแสงจากศิลปินที่

กำาลังมาแรงและศิลปินผู้ โด่งดัง อาทิ นิทรรศการภาพถ่าย

จากปุย-สุรชัย แสงสุวรรณ ภาพวาดจากโอ๊ต มณเฑียร และ

ประติมากรรมเซรามิกจากติ้ว-วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ โดย

งานศิลปะทุกชิ้นจะจัด

แสดงและจัดจำาหน่าย

ที่ PULSE Gallery 

ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 

สีลม CBD, อโศก,  

พร้อมพงษ์, เพลินจิต 

และพญาไท และแกล

เลอรีร่วม House of 

Heals ติดตามเพิ่มเติม

ได้ท่ีเว็บไซต์หรือโซเชียล 

มีเดียของ PULSE.

อนุมัติปรับราคาค่าห้องพักสกสค.บุคคลภายนอก

ศึกษาธิการ • บอร์ด สกสค.อนุมัติปรับ

อัตราค่าห้องพัก สกสค.ใหม่ สำาหรับบุคคล

ภายนอกที่มาใช้บริการ แต่ราคาของ

สวัสดิการครูยังเหมือนเดิม

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะ                                                        

กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ                                                    

ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

ได้มีการอนุมัติหลักการการเพิ่มค่าบริการ

หอพักสวัสดิการของ สกสค. เนื่องจาก

ที่ผ่านมาพบว่า การให้บริการห้องพักดัง                                                         

กล่าวมีการให้สิทธิผู้เข้าใช้บริการจากหน่วย

งานอื่น หรือบุคคลทั่วไปเป็นจำานวนมาก                                                              

แต่กลับมีการคิดราคาห้องพักในอัตรา

พิเศษเท่ากับข้าราชการครู คือราคา 490                                                            

บาท ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการ                                                            

เพิ่มอัตราค่าบริการห้องพักในหอพัก 

สกสค.ในกรณีที่ เป็นบุคคลอื่นที่ ไม่ ใช่

ข้าราชการครู เนื่องจากหอพัก สกสค.จัด                                                           

สร้างข้ึนเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใช้

บริการ เมื่อต้องเดินทางมาติดต่อประสาน

งานเกี่ยวกับการบริการด้านการศึกษา  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ทั้งนี้

การปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวยังมี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการ

โรงแรม ซึ่งหอพัก สกสค.ก็เป็นหนึ่งใน

ผู้ประกอบการที่ให้บริการเรื่องที่พักเช่น

เดียวกันจึงทำาให้รายได้ลดลง ดังนั้น ที่

ประชุมจึงเสนอให้มีการปรับอัตราค่า

บริการห้องพักสำาหรับบุคคลภายนอก

ทั่วไปในราคา 750 บาท และห้องพิเศษ 

ราคา 800 บาท แต่ข้าราชการครูยังคงคิด

อัตราพิเศษในราคาเดิม เพื่อเป็นสวัสดิการ

ครู เพราะไม่เช่นนั้นจะทำาให้หอพัก สกสค.

ไม่สามารถบริหารงานต่อไปได้ ทั้งนี้หอพัก 

สกสค.จะคิดอัตราค่าบริการใหม่ในเร็วๆ 

นี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงาน

เรื่องการจัดพิมพ์และการส่งแบบเรียน

ของปีการศึกษา 2565 นี้ ว่าการดำาเนิน

การทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ.  

ยันโครงการช่วยเหลือปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำาของแบงก์ออมสินทำาให้การแก้ปัญหารุดหน้า

นังสือ” เปรียบเสมือนโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความรู้ 

ประสบการณ์ และการค้นหาคำาตอบ อีกทั้งยังถ่ายทอด

ให้เราได้เห็นการเขียนที่ได้รับการสังเคราะห์ การร้อย

เรียงประโยค ย่อยข้อมูลยากๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น หนังสือมีหลายภาษา

เพื่อสร้างความเข้าใจสภาพสังคม ประเทศ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

รวมถึงการมีวรรณกรรมแปลทำาให้เราเข้าใจต่างชาติมากยิ่งขึ้น นับ

เป็นการสร้างระบบความรู้ให้กับทุกคน และการเข้าถึงหนังสืออย่าง

เท่าเทียมจึงเป็นสิ่งสำาคัญ

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม 

มูลนิธิวิชาหนังสือ และสำานักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมให้คนในชาติเห็น

คุณค่าร่วมกันสืบสานภาษาไทย และพัฒนาวัฒนธรรมด้านหนังสือ ส่ง

เสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่า

เทียมและทั่วถึง

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งเสริมให้คนในชาติเห็นคุณค่าของภาษา

ไทยและวัฒนธรรมด้านหนังสือ 

เพราะภาษาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยว

ให้มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน การ

พูดภาษาเดียวกันทำาให้มนุษย์มี

ความสำานึกในเชื้อชาติเดียวกัน ดัง

นั้นหนังสือภาษาไทยถือเป็นเครื่อง

บันทึกเรื่องราวขนบธรรมเนียม

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจโลก และ

เข้าใจชีวิตมากขึ้น เกิดปัญญา มีการใช้ความคิด และเข้าใจความเป็น

มนุษย์ วธ.จะพัฒนาหนังสือให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นองค์

ความรู้มากขึ้น

“การอ่านหนังสือเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาต่อยอดและสร้าง

มูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมด้านหนังสือ ส่งเสริมให้ประชาชนทุก

MOUสร้าง‘หนังสือ’คุณภาพเข้าถึงได้ง่าย

“ห

เชื่ออื่นๆ ที่มีดอกเบี้ยสูง

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยัง

สนับสนุนเงินกู้พิ เศษดอกเบี้ ยต่ำ า ให้             

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยเฉพาะ

สหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

และสหกรณ์ที่ทำาการรีไฟแนนซ์ หรือ

ปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับสมาชิกที่เข้า

ร่วมโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครู 

ไทย” โดยให้กู้ในวงเงินถึง 2 เท่าของ

ยอดเงินที่มีการปรับโครงสร้าง โดยให้

อัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ต่ำาสุดเพียง

ร้อยละ 2.2 ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

ด้วย อย่างไรก็ตามจึงเชื่อว่าการเดิน

หน้าโครงการดังกล่าวไม่มีปัญหาอย่าง

แน่นอน.  

มอบเครื่องกรองน้ำ�โรงเรียน • บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทในกลุ่ม SINGER เดินหน้�แผนง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) ส�นต่อโครงก�ร “ปันน้ำ�ใจ ห่วงใยโรงเรียน” เพื่อเร่งแก้ไขปัญห�ข�ดแคลนน้ำ�สะอ�ดไว้บริโภคในโรงเรียนพื้นที่ชนบท ยกระดับคุณภ�พ

ชีวิตให้ดีขึ้น หนึ่งในพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคมผ่�น 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศ�สตร์แนวคิดพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน ESG ด้�นก�รจัดก�ร

คุณภ�พน้ำ� ข�นรับสภ�พแวดล้อมท่�มกล�งปัญห�ระดับโลก ตั้งเป้�มอบเครื่องกรองน้ำ�ดื่มสะอ�ด จำ�นวน 200 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในพื้นที่

ชนบทภ�ยในปี 2565 นี้.

พิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�ง 3 หน่วยง�น

คนเข้าถึงสื่อ” อิทธิพลกล่าว

ด้าน ลิปิการ์ กำาลังชัย 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กล่าวว่า หน่วยงานทั้ง 3 แห่ง 

เล็งเห็นความสำาคัญของหนังสือ 

เครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

ของชาติ การบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการฉบับ

นี้จัดทำาขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ 4 

ด้าน คือ เพื่อส่งเสริมให้คนใน

ชาติเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม

ทางหนังสือ เป็นการสืบสาน 

รักษา และต่อยอดภาษาไทยอันดี

งาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผย

แพร่ และประสานความร่วมมือ

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ.

ตัวแทนเย�วชนไทยกล่�วถึงคุณค่�ของหนังสือ

มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�วรรณศิลป์ 
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11บันเทิง

 ปีนับจากนี้..

ชาวกรุง-เมืองฟ้าอมรเห็นจะได้ดู-ได้ชม “เรียลลิตี้” 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ กันอย่างอิ่มอก-เบิกบานอุรา

เริ่มจากเช้าตีห้า ออกจากบ้านไปวิ่งสวนลุมพินี ก่อน

จะป่ันจักรยานเข้าทำางานท่ีศาลาว่าการกรุงเทพฯ พักเท่ียงก็ได้

ดูมาดนั่งกินอาหารริมทาง และอะไรต่อมิอะไรมากมายไป

ยันเข้านอน

เสาร์-อาทิตย์ ก็จะได้ดู-ได้เห็นการทำางาน เพราะผู้

ว่าฯ ได้ประกาศแล้วว่า “ไม่มีวันหยุด” ฉะนั้น ทุกอิริยาบถ 

ทุกความเคลื่อนไหว..

จะมีกล้องคอยจับภาพนำามาแพร่ทางโซเชียล ทาง

สื่อทีวี-สื่อหลัก อาจจะไม่ถึงกับทุกชั่วโมง แต่ทุกวันแน่!

อย่างวานซืนก็ไปขยับขา โยกย้าย ส่ายบั้นเอวอยู่ใน

งาน “ดนตรีในสวน” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 

และเช้ารุ่งก็ไปนั่งพายเรือคายัก (โชว์) เก็บขยะในแม่น้ำา

เจ้าพระยา

นี่..นับเป็น “ผู้ว่าฯ” คนแรกกระมังที่มีข่าว-ภาพให้

ประชาชนได้เฝ้าตามดูตลอดวัน..อย่างนี้อย่าว่าแต่ 214 

นโยบายเลย ต่อให้ 500-1,000 นโยบาย..

รวมทั้งขุดลอกคลองอีก 1,980 คลอง ก็จะสำาเร็จ-

เสร็จทันในวาระเทอม 4 ปีเป็นแน่..ไม่ได้ตลก เรื่องจริง!

อย่างไรก็ตาม อยากให้คนใกล้ตัวได้ช่วยสะกิดให้

ท่านผู้ว่าฯ ได้อ่านที่ “ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์” นักวิชาการ

อิสระ โพสต์..

“เราจะอยู่ในโลกของการปั่นกระแสจนเกินจริง และ

อุปาทานหมู่ทางการเมืองแบบนี้จริงหรือ?

วันนี้เห็นมีงานดนตรีในสวน ที่จัดที่สวนรถไฟ อ.ชัช

ชาติ ผู้ว่าฯ กทม.ป้ายแดง แกก็ไปร่วมงานตามหน้าที่ ซึ่งก็

ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับ

แต่สื่อต่างๆ พากันรุมประโคมข่าว เพจฟุตบาททั้ง

หลายก็ออกมาเชิดชู บอกว่าวันนี้กรุงเทพฯ เหมือนกลาย

เป็น “โลกที่ 1” แล้ว รู้สึกมีความหวังสุดๆ พร้อมด้วยคน

นับพันที่เข้าไปคอมเมนต์ว่า 

กรุงเทพฯ เปล่ียนไปแล้ว แซะให้รัฐบาลหรือผู้ว่าฯ คน

ก่อนมาดูซะว่าชัชชาติมาทำางานได้ไม่ถึงสัปดาห์ก็จัดดนตรี

ในสวน ที่ทำาให้ดูศิวิไลซ์เหมือนประเทศโลกที่ 1 ได้แล้ว

โดยคนเหล่านี้ ไม่ได้รู้เลยว่า งานพวกนี้เขามีจัดมา

ตั้งนานแล้วครับ ตั้งแต่สมัยสุขุมพันธุ์และอัศวินเป็นผู้ว่าฯ 

ก็มีจัดงานแบบนี้ ไม่รู้กี่รอบแล้ว งานใหญ่กว่านี้ มีคนมา

เยอะกว่านี้

แต่แค่สื่อและเพจเหล่านั้นทำาเหมือนมันไม่มี และไม่

เคยนำาเสนอก็เท่านั้นเอง

หมายเหตุ: ปรากฏการณ์เหล่านี้คือ การ PR ที่เกิน

จริง หรือเรียกว่า “Over PR” สุดท้ายวันหนึ่งมันจะเป็น 

กระแสตีกลับไปที่ตัวคนที่ถูก PR แทน

และตัว อ.ชัชชาติเองที่จะดูไม่ดีมากขึ้นในอนาคต ก็

เพราะสื่อ เพจ และติ่งเหล่านี้ ที่ทำาแบบนี้นั่นแหละครับ”

เอ้า..แล้วนี่ผมก็ขออนุญาต PR บ้าง เฟซบุ๊ก “บิณฑ์ 

บรรลือฤทธิ์” พระเอกแบกศพ โพสต์.. “ในที่สุดก็ไม่

สามารถยื้อชีวิตไว้ได้.. 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ตุ้ย สุริยา 

ชินพันธ์ ด้วย 69 ปี รายละเอียดรอภรรยาพี่ตุ้ยแจ้งให้

ทราบอีกที่ครับ”

ครับ..ไม่อยากนึกย้อนถอย แต่ตั้งแต่ต้นปี 65 มา 

ยมบาล (เจ้าขา) ได้มาเอาคนในวงการบันเทิงไปนับสิบ-

ยี่สิบชีวิตเข้าไปแล้ว

คุณสุริยา ชินพันธ์ แม้จะไม่ใช่วิญญาณดวงสุดท้าย 

แต่หวังว่า ยมบาลจะได้ให้เวลา ทอดระยะ เพื่อคนบันเทิง

ไม่ต้องทุกข์ โศกเศร้า..

ยาวๆ ข้ามปีไปนู่นเลย..เจ้าขา!.

ระวังกระแสตีกลับ?

4

องยกให้เป็นผู้บริหารหญิงคนเก่งแห่ง

วงการบันเทิงไทย สำาหรับ มาดาม

โจ้-ภัทรภร วรรณภิญโญ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำากัด 

(มหาชน) ที่สร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรม

บันเทิงได้ โกอินเตอร์ เพื่อนำาเสนอ Soft Power 

ผ่านผลงานไทยที่สร้างมูลค่าทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ต่อ          

ยอดสู่การสร้าง

รายได้เชิง

เศรษฐกิจ ด้วย

การส่งออก

คอนเทนต์ซีรีส์

ภายใต้การผลิต 

3 เรื่อง ได้แก่ 

พฤติการณ์ที่

ตาย, หน่าฮ่าน

เดอะซีรีส์ และ

ทริอาช แสดง

ศักยภาพในแง่

การผลิตและการ

สร้างสรรค์ผล

งานสู่สายตาชาว

โลก หวังขยายฐานผู้ชมคอนเทนต์ไทยในต่าง

ประเทศและยกระดับซีรีส์ ไทยสู่เวทีสากล

โดยเริ่มนำาร่องที่ พฤติการณ์ที่ตาย 

(Manner of Death) เรื่องราวเกี่ยวกับอาชญา 

กรรมแนวนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบสาเหตุ

การตายของศพที่ผิดปกติ แตกต่างจากการถ่าย

ทำาละคร Boy’s love ของไทยเรื่องอื่นๆ 

ที่มักเป็นเรื่องในโรงเรียนมัธยมและ

มหาวิทยาลัย นำาแสดงโดย แม็กซ์-ณัฐ

พล ดิลกนวฤทธิ์ และตุลย์-ภากร ธน

ศรีวนิชชัย สำาหรับพฤติการณ์ที่ตาย 

ผลงานสร้างชื่อจากกลุ่มผู้ชมทั่วโลก 

เป็นเสมือนการเปิดเวที Soft Power 

ให้กับคอน

เทนต์ไทย

ในด้าน Value ของ

เรื่องการผลิต 

และนักแสดง 

โดยเฉพาะ

ในประเทศญี่ปุ่น

ที่มีการเผยแพร่

อยู่ในแพลตฟอร์ม 

Rakuten TV ทั้ง

ยังได้รับการ

จัดอันดับจาก

นิตยสาร Vouge 

Japan ว่าเป็นซีรีส์

จากประเทศไทยที่

ได้รับความนิยมสูง

ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังติดอันดับ 11 Best BL 

Dramas of 2021 จาก Teen Vouge America 

รวมถึงทำาให้เกิดฐานแฟนคลับที่กล่าวขานถึงซี

รีส์ ไทยว่ามีเอกลักษณ์และน่าจดจำา คือ สามารถ

นำาเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เช่น การ

คอร์รัปชันทางการเมืองและยาเสพติดมารวมไว้

ต้

ากีรา นักร้องสาวสวยสายป๊อป 

วัย 45 ประกาศแยกทางกับ เฆ

ราร์ ปิเก นักฟุตบอลดังทีมชาติ

สเปนของบาร์เซโลนาแล้ว หลังใช้ชีวิตคู่ด้วย

กันมา 11 ปี

สาเหตุก็มาจากฝ่ายชาย ตามข่าวที่เริ่ม

ลือกันมาร่วมสัปดาห์ว่า อดีตกองหลังแมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

แอบไปซุกซนนอก

บ้าน และภรรยา

ระดับไอคอนเพลงป๊อปงานนี้ ไม่โอเค แม้จะมีโซ่

ทองคล้องไว้เป็นลูก 2 คน ก็ล่ามไม่อยู่ เจ้าตัวมี

ข้อความประกาศยืนยันออกมาแล้วว่าแยกทาง 

แต่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงข่าวที่บอกว่าปิเกนอกใจแต่

อย่างใด

“เราเสียใจที่ต้องยืนยันว่าเราแยกทางกัน

แล้ว”

“เพื่อการใช้ชีวิตของลูกๆ ของเรา ซึ่งเป็น

สิ่งที่เราให้ความสำาคัญสูงสุด เราขอให้คุณเคารพ

ความเป็นส่วนของพวกเขาด้วย”

“ขอบคุณที่ทุกคนเข้าใจ”

สำาหรับ ปิเก กองหลังบาร์ซ่า วัย 35 ยัง

ไม่ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการแยกทาง และ

ไม่ได้กล่าวถึงการนอกใจที่เขากำาลังถูกกล่าวหา

รายงานในสเปนอ้างว่าเขาอยู่ตัวคนเดียว

ในอพาร์ตเมนต์มาหลายสัปดาห์แล้ว หลังจาก 

ชากีราไปรู้มาว่าเขานอกใจ

ปิเกพบชากีราครั้งแรกตอนซ้อมอยู่ที่

มาดริดก่อนฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกา  

ใต้

ซิงเกิลที่ชื่อ Waka Waka ของนักร้อง

ชาวโคลอมเบีย เพลงอย่างเป็นทางการของ

ทัวร์นาเมนต์นั้น และปิเกก็อยู่ใน MV ด้วย 

ปิเกยอมรับว่า ทุกอย่างเริ่มขึ้นตอน

ที่อยู่ที่แอฟริกาใต้ และเขาเป็นคนเขียน

ข้อความถึงเธอ ก่อนที่ทั้งคู่จะออกมายืนยัน

ว่าคบหากันแล้วในปีถัดมา.

ช สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ในซีรีส์อย่างเข้มข้น 

ต่อด้วย หน่าฮ่านเดอะซีรีส์ ซีรีส์ตัวแทน

ทีมชาติ ในการส่งออกคอนเทนต์ที่ถูกพูดถึง

ในโลกโซเชียลว่าสะท้อนความเป็นพื้นถิ่นของ

อีสานได้อย่างจริงใจและเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

ด้วยเรื่อง Coming of Age เล่าชีวิตวัยรุ่นภาค

อีสาน ครอบครัว การเติบโต ความฝัน จนนำามา

สู่การสะท้อนถึงชีวิตในยามเปลี่ยนผ่านจากเด็ก

สู่ผู้ใหญ่ ภายใต้แสงสี และเสียงกระหึ่มข้างเวที

หมอลำา 

โดยนักแสดงหลักเป็นเด็กอีสานล้วนเกือบ

ทั้งหมด รับบทโดย พร้อม-ราชภัทร วรสาร และ

กุ๊งกิ๊ง-ปฏิมา ฉ่ำาฟ้า จะเห็นได้ว่า ทีวี ธันเดอร์ 

ผู้ผลิตคอนเทนต์มืออาชีพได้รังสรรค์ออกมาได้

อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำาทั้งหมด

ที่อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นำาเสนอ

ทั้งภาพทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่อีสาน 

ร่วมถึงวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิต และแนวคิด

ที่ถูกสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเรื่อง โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมการเต้นหน่าฮ่านที่เป็นเสมือนจิต

วิญญาณของคนอีสาน 

และล่าสุดกับ ทริอาช 

ซีรีส์แนวเมดิคัลดรามา 

(Medical Drama) ผสม

กลิ่นอายแฟนตาซีที่เน้น

เรื่องราวของนาทีเป็น

นาทีตายในห้องฉุกเฉิน 

ดึงผู้กำากับฝีมือคุณภาพ 

มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์

วีระกุล มาร่วมงาน

กันอีกครั้งหลังประสบ

ความสำาเร็จจากการ

กำากับเรื่อง พฤติการณ์

ที่ตาย พร้อมส่งคู่จิ้น

ในตำานาน BL อย่าง 

เต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ 

และตี๋-ธนพล จารุจิตรา

นนท์ กลับมาเจอกันอีกครั้งใน

รอบ 5 ปี ภายใต้เสียงวิจารณ์

ถึงคุณภาพและมาตรฐาน

ด้านการผลิต ว่ายกระดับซี

รีส์ ไทยให้เทียบเท่าผลงานซี

รีส์ต่างประเทศ โดย 2 เรื่อง

ล่าสุดได้ถูกขายลิขสิทธิ์ไปที่

แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาด

ใหญ่อันดับ 1 ของญี่ปุ่น ซึ่ง

จะออกอากาศเร็วๆ นี้

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือคอนเทนต์เนื้อดี

จากทีวี ธันเดอร์ ที่ถือเป็นความสำาเร็จอีกขั้นใน

อุตสาหกรรมบันเทิงไทย และจะก้าวต่อไปอย่าง

ไม่หยุดยั้งในฐานะผู้ส่งออกคอนเทนต์คุณภาพ

ชั้นดี และส่งต่อถึงความเป็นเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก พร้อมอัปเดตทุกความ

เคลื่อนไหวได้ที่ FACEBOOK: tvthunderofficial 

และ YOUTUBE: TV Thunder Official.

‘ชากีรา-ปิเก’เลิกกันแล้ว

จับได้ฝ่ายชายนอกใจ

จบชีวิตคู่11ปีมีลูก2คน

ล่าสุดออกมา ด้วยการใช้ชื่อว่า 

“ICEAGE” ซะเลย

ซึ่งเพลง “ICEAGE” 

หนุ่มไอซ์นิยามความหมายเอา

ไว้อย่างลึกซึ้งว่า เป็นเพลงที่

พูดถึงการเดินทางอย่างยาก

ลำาบากบนเส้นทางดนตรีสาย

แรปเปอร์ของเขา เปรียบ

เสมือนการเดินฟันฝ่าอุปสรรค

และขวากหนามท่ามกลางพายุ

หิมะในยุคน้ำาแข็ง มีทั้งความ

เหน็บหนาว ความหวาดกลัว จน

“ICEACE” หรือ “ไอซ์-  

ธิติวัฒน์ เกษตรเวทิน” หนุ่ม

หล่อชาวเหนือที่ชื่นชอบดนตรี

สไตล์แรป ผู้คว้าตำาแหน่ง

รองชนะเลิศอันดับ 1 “GSB 

Gen Campus Star 2018” 

ระดับประเทศ และมัก

ถูกใครหลายคนเขียนชื่อ

ของตนเอง “ICEACE” ผิด

เป็น “ICEAGE” อยู่ประจำา 

และนั่นก็ทำาให้หนุ่มไอซ์เกิด 

Inspiration ในการแต่งเพลงใหม่

วันหนึ่งน้ำาแข็งก็ละลายหายไปด้วยความเดือด

ของดนตรีแรปที่เขาชื่นชอบ

อีกนัยหนึ่ง หนุ่มไอซ์ยังบอกอีกว่าน้ำา

แข็งก็ยังละลายกลายเป็นน้ำาได้ เพราะไม่ว่าน้ำา

จะอยู่ในภาชนะใดๆ มันก็จะปรับรูปร่างได้ตาม

ภาชนะนั้นๆ เปรียบเสมือนกับหนุ่มไอซ์ที่ไม่

ว่าเขาจะทำาผลงานเพลงออกมาสไตล์ไหน ก็

สามารถนำาตัวเองเข้าไปอยู่ในสไตล์เพลงนั้นๆ 

ได้เสมอ

นอกจากนี้หนุ่มไอซ์ยังบอกเล่าการ

ทำางานเพลงที่ตัวเองรักในช่วงที่ผ่านมาตลอด 

7 วัน และเขายังได้รับโอกาสในการทำางาน

ร่วมกับ “แสตมป์-อภิวัฒน์ เอื้อถาวรสุข” ใน

ซิงเกิลก่อนหน้าอย่างเพลง “เกลียด” ความ

พิเศษของเพลงนี้แสตมป์ยังมาร่วมแต่งเนื้อ

ร้องให้เนื้อหาคารมคมคายมากขึ้นกว่าเดิม

อีกด้วย.

‘ICEAGE’อีกหนึ่งเพลงแรปเดือด

ผิดบ่อยนักจุดประกาย‘ICEACE’

‘ทีวี ธันเดอร์’ภายใต้การดูแลของ‘มาดามโจ้’

รุกตลาดต่างแดนส่งคอนเทนต์ ไทยสู่ โกลบอล

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

ตามรอยหลวงปูมั่น ภูริทัตโต      อดิศักดิ์ เทพอาสน ประธานคณะทํางานโครงการทองเที่ยว

โดยชุมชน ตามรอยองคหลวงปูมั่น ภูริทัตโต บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ พรอมดวย คุณอนันต 

ชูโชติ ศ. ดร. อภินันท โปษยานนท และธนาภรณ โปษยานนท เขากราบสักการะหลวงพอ

อินทรถวาย สันตุสสโก เจาอาวาสวัดปานาคํานอย และรักษาการเจาอาวาสวัดถ้ํากลองเพล 

พรอมพาคณะตามรอยศรัทธาในโครงการทองเท่ียวโดยชุมชน ตามรอยองคหลวงปูม่ัน ภูริทัตโต 

ณ จ.อุดรธานี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย 

นายอลงกรณ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ 

ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ 

พรอมดวย นายปราโมทย ยาใจ อธิบดีกรม

หมอนไหม นายศรัญู พูลลาภ รองอธิบดี

กรมหมอนไหม และผูบริหาร รวมงานมหกรรม

ผาไหม “ไหมไทยสูเสนทางโลก” ปที่ 11  

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เปนประธานในพิธีเปดงาน พรอมเยี่ยมชม

นิทรรศการและผลงานการประกวดชุด

ผาไหมและลายผาไหมศิลปาชีพฯ รวมสมัย 

(The 3 Next Big Silk Designer Contest) 

และบูธแสดงสินคาผาไหมไทย ซึ่งมีรมว.

วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงฯ ผูแทนรัฐบาลไทย

และคูสมรส เอกอัครราชทูตประเทศตางๆ 

ประจําประเทศไทย อาจารย นักศึกษา และ

ส� อมวลชน เขารวม ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รวม

เดินแบบแฟชั่นโชวผาไทย รวมกับคณะ

เอกอัครราชทูต และคณะกงสุลกิตติมศักดิ์

จาก 100 ประเทศ ซึ่งเปนชุดที่ออกแบบและ

ตัดเย็บโดยสถาบันอาชีวศึกษา 40 สถาบัน 

สถาบันอุดมศึกษา 20 สถาบัน โรงเรียน

เอกชน (สอนตัดเสื้อ) 4 แหง และหองเสื้อ 

11 แหง โดยอธิบดีกรมหมอนไหมไดมอบรางวัล

ชมเชยรวมกับ ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ประธาน

ก.เกษตรฯ รวมงานมหกรรมผาไหม “ไหมไทยสูเสนทางโลก” ปที่ 11

การจัดการประกวด ใหแกนิสิต นักศึกษาผูได

รับรางวัลดวย

สําหรับการประกวดคร้ังน้ี กรมหมอนไหม

ไดรวมกับ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ

สมาคมสงเสริมผาไหมไทย จัดขึ้นเพ� อเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได

สนับสนุนผาไหมในมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ 

สําหรับการตัดเย็บชุดประกวด ซึ่งมีนิสิต 

นักศึกษา และเยาวชนสงผลงานเขารวม

ประกวด จํานวน 233 ผลงาน แบงเปนการ

ออกแบบชุดผาไหม 203 ผลงาน และการ

ออกแบบลายผาไหม 30 ผลงาน โดยคณะ

กรรมการฯ ไดคัดเลือกรางแนวคิด (Sketch) 

การออกแบบชุดผาไหม 30 ผลงาน และการ

ออกแบบลายผาไหม 5 ผลงาน สําหรับรอบ

ตัดสิน ซ่ึงผลงานออกแบบตัดชุดผาไหม "รอ คอย 

เธอ เสมอ" ของนายธนพล โสมทรัพย และ

นายรัฐพล ทองดี นศ.ม.มหาสารคาม ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ไดรับ 200,000 บาท พรอม

โลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และผลงาน

ลายผาไหม "มะมวด" ของนายธีรภัทร 

อ่ิมบุตร นักศึกษามทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับ 50,000 บาท 

โดยทั้ง 30 ผลงาน ไดนํามาจัดแสดงแฟชั่น

โชวภายในงานนี้ดวย

มหกรรมผาไหม “ไหมไทยสูเสนทางโลก” 

ปที่ 11 เปนงานแฟชั่นโชวระดับโลกครั้ง

ย่ิงใหญ เพ� อประชาสัมพันธผาไหมไทย เปนการ

สนับสนุนเกษตรกร กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไหม 

กลุมผูทอผาไหม และผูประกอบการไหม 

ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ปลูกฝงจิตสํานึกรวมสืบสาน

อนุรักษวัฒนธรรมไทย สงเสริมมรดกไทย 

รวมถึงเพิ่มมูลคาใหผาไหมไทย ที่จะเปนการ

สรางโอกาสเชิงพาณิชยทั้งในและในตาง

ประเทศตอไป

โชวศักยภาพ      ภาพร มหัทธโนบล ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท พรีเซิรฟ ฟูด สเปเชียลต้ี 

ผูผลิตและจําหน�ายครีมเทียม ภายใตแบรนด "คอฟฟ ดรีมมี่" รวมออกบูธโชวศักยภาพผูนํา

การผลิตอาหารอบแหงแบบครบวงจรของไทย พรอมเปดตัว Dreamy Natural Rice Bran Oil 

ครีมเทียมน้ํามันรําขาว เพ� อสุขภาพ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 โดยมี มณลักษณ 

อัศวศิลปกุล และ ภัทร เมธาภัทร รวมงานดวย ณ บูธดรีมม่ี ฮอลล 7 ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

เกาอี้ Leda นับวา

เปนงานศิลปะสุดพิเศษ จาก

การออกแบบของ Salvador 

Dali ศิลปนช� อกองโลกจาก

ประเทศสเปน ที่มีอิทธิพล

ตอวงการศิลปะมากที่สุดใน

ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเกาอี้ตัวนี้ 

มาจากงานที่ช� อวา Femme 

à tête de roses,1935 

หนึ่งในผลงานที่ เปนที่น�า

จดจําท่ีสุดของ Salvador Dali 

โดยทุกรายละเอียดของ

เกาอี้ตัวนี้ จะถูกอางอิงจาก

ผลงานชิ้นนี้ทั ้งหมด เรียก

ไดวาเปนงานศิลปะที่จับ

ตองไดอยางแทจริง

สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ ซีซั่นส เอกมัย 20 

ที่อยู : 342/1-2 ซอยเอกมัย 

20 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง

คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร.0-2114-3145

บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส หรือ TIPH 

ประกาศจายปนผล 1.30 บาทตอหุน โดยจะ

ขึ้นเคร� องหมาย XD ในวันที่ 14 มิถุนายน 

2565 ตอกย้ําภาพลักษณบริษัทที่สามารถ

สรางผลตอบแทนจากเงินปนผลที่ยั่งยืนใหกับ

ผูถือหุน ควบคูไปกับการสรางการเติบโตที่

แข็งแกรงในระยะยาวใหกับกลุมธุรกิจ พรอม

ประกาศจัดต้ัง บริษัท ทิพย เอกซ โพเนนเชียล 

จํากัด (TIPXx) เปนบริษัทเรือธง (Flagship 

Company) รุกลงทุนในกลุมธุรกิจอ� นๆ ที่

สอดคลองกับเทรนดของธุรกิจในโลกอนาคต 

นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับประกันภัย

ที่เปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยจะเนนธุรกิจ

ที่มีโอกาสในการเติบโต และมีความสามารถ

ในการทํากําไรสูง ตั้งเปาเปนอีกหนึ่งเรือธงใน

การสรางการเติบโตอยางกาวกระโดด และ

ยั่งยืนใหกับกลุม TIPH

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 5/2565 ไดมีมติอนุมัติจาย

เงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 1.30 บาท

ตอหุน สําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2565 โดยจะมีการขึ้นเคร� องหมาย 

XD ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และจาย

เงินปนผลแกผูถือหุน TIPH ในวันที่ 24 

มิถุนายน 2565 ทั้งนี้การจายเงินปนผล

ระหวางกาลในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่งบ

การเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด 3 เดือนสิ้น

สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ของ TIPH มีรายได 

และกําไรสุทธิแลว

ดร.สมพร กลาวตอวา “ผมยังคงยืนยัน

วานโยบายในการดําเนินธุรกิจของ TIPH นั้น 

ใหความสําคัญกับการสรางการเติบโตทาง

ธุรกิจที่ยั ่งยืน ควบคูไปกับการรักษาระดับ

การจายเงินปนผลที่มีเสถียรภาพ และมั่นคง

ในระยะยาวใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งผม

TIPH เคาะจายปนผล 1.30 บาทตอหุน ขึ้น XD 14 มิ.ย.2565

เสริมแกรงจัดตั้ง TIPXx เปนบริษัทเรือธงแหงที่ 3 พรอมรุกลงทุนในธุรกิจรับเทรนดอนาคต

เชื่อว่าการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 

2565 ในครั้งนี้ของบริษัทฯ จะชวยตอกย้ํา

แนวทางการดําเนินธุรกิจของเราได หลังจาก

ที่กอนหนานี้ดวยกฎเกณฑทางกฏหมายที่

เกี่ยวของ ทําใหในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปของบริษัทฯในเดือน เมษายน 2565 

ที่ผานมา ที่ประชุมผูถือหุนไมสามารถอนุมัติ

ใหบริษัทฯจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2564 ได เน� องจากการ

ปรับโครงสรางการถือหุน และการจัดการฯ

ของ TIPH เพิ่งแลวเสร็จในวันที่ 7 กันยายน 

2564 ทําใหงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2564 

ของ TIPH ยังคงไมมีกําไรสุทธิ”

ในคราวเดียวกัน ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของ TIPH ไดมีมติ

อนุมัติจัดตั้งบริษัท ทิพย เอกซ โพเนนเชียล 

จํากัด (TIPXx) เปนบริษัทเรือธง (Flagship 

Company) แหงใหม ในกลุมธุรกิจอ� น (Other 

Business) เพ� อเขาถือหุน และลงทุนในธุรกิจที่

สอดคลองกับเทรนดของธุรกิจในโลกอนาคต 

นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับประกัน

ภัยที่เปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดวยทุนจด

ทะเบียนตั้งตน 10 ลานบาท โดยมี TIPH ถือ

หุน 100%

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัท ทิพย เอกซ

โพเนนเชียล จํากัด (TIPXx) ในคร้ังน้ี สอดคลอง

กับแผนการดําเนินธุรกิจ และการจัดโครงสราง

กลุมธุรกิจของ TIPH ที่ ไดมีการแบงแยก

กลุมธุรกิจอยางชัดเจน และแตละกลุมธุรกิจ

จะมีการจัดต้ังบริษัทเรือธง (Flagship Company) 

ขึ้นมาเพ� อบริหารจัดการโดยผูเชี่ยวชาญอยาง

แทจริงในแตละกลุมธุรกิจ โดยท่ีปจจุบันกลุม

ธุรกิจของ TIPH ประกอบดวย 3 กลุมธุรกิจ 

ไดแกกลุมธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย 

(Insurance Supported Business) ซึ่งมี

บริษัท ทิพย ไอเอสบี จํากัด (TIP ISB) เปน 

Flagship Company, กลุมธุรกิจประกันภัย 

(Insurance Business) ซึ่งมีบริษัท ทิพย ไอบี 

จํากัด (TIP IB) เปน Flagship Company 

และลาสุดบริษัท ทิพย เอกซ โพเนนเชียล 

จํากัด (TIPXx) จะเขามาเปน Flagship Company 

ในกลุมธุรกิจอ� น (Other Business) ซึ่ง TIPH 

มีนโยบายการลงทุนในกลุมธุรกิจอ� นดังกลาว 

ในสัดสวนไมเกิน 25% ของสินทรัพยรวมขอ

งบริษัทฯ

โดยบริษัท TIPXx ที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้ 

จะลงทุนในธุรกิจอ� นๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่

เกี่ยวของกับประกันภัยที่เปนธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ  โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่

มีความสามารถในการทํากําไรที่ชัดเจน และ

เสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ใหกับ TIPH ได พรอมทั้งสรางผลตอบแทน

ที่คุมคา และสรางผลตอบแทนที่ยังยืนใหกับ

ผูถือหุน โดยในเบื้องตน บริษัทฯมีแผนที่จะนํา 

TIPXx ลงทุนในธุรกิจทางการเงิน (Finance) 

และวางแผนที่จะศึกษาความเปนไดในธุรกิจ

อ� นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตควบคูกันไป 

โดยจะมุงเนนไปที่ธุรกิจที่สอดคลองกับเท

รนดของธุรกิจในโลกอนาคต ไดแก Future 

Trend Biz, Health Tech, Fin Tech, DeFi 

และ Digital Platform เปนตน

“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ งว่าบริษัท

ลูกตางๆท่ีอยูภายใต บริษัทเรือธง (Flagship 

Company) ทั้ง 3 แหงของ TIPH ไดแก TIP 

ISB, TIP IB และ TIPXx ซึ่งอยูภายใต

การบริหารงานของผูเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณ ในธุรกิจนั้นๆอยางแทจริง 

นอกจากจะสามารถสรางมิติใหมใหกับวงการ

ประกันภัยในประเทศไทยแลว จะสามารถ

เพิ่มโอกาสในการสรางผลตอบแทนตอผูถือ

หุนของ TIPH ในระยะยาวได จากการที่

บริษัทลูกทุกบริษัทมีเปาหมายรวมกันคือการ

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 

5 ป” ดร.สมพร กลาว

“Qfresh” ดึงไอดอลยุค ’90 “มอส-ปฏิภาณ” ขึ้นแทนเปนพรีเซ็นเตอรคนลาสุด 

คิวเฟรช (Qfresh) ภายใต บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป ผลิตภัณฑอาหารทะเลที่คัดสรร

วัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาพรอมกับความพรีเมียม ผานกรรมวิธีที่ทันสมัยดวย

เทคโนโลยี IQF (Quick individual Frozen) สามารถรักษาความสดใหมไดดี และยังคงรักษา

คุณคาของอาหารไวอยางครบถวน ตอบสนองไลฟสไตลของคนยุคปจจุบันเพราะสินคาพรอม

ปรุงทุกจานใหอรอยลงตัว สะดวก ไมยุงยาก เพียงแคอุนหรือประกอบอาหารเทานั้น 

ลาสุดโดย คุณพีระศักดิ์ บุญมีโชติ กรรมการผูจัดการดานผลิตภัณฑแชแข็งและธุรกิจ

ที่เกี่ยวของของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป ในประเทศไทย และ คุณธนโชติ บุญมีโชติ ผูจัดการ

ท่ัวไป ฝายการตลาดสําหรับตลาดในประเทศ บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุป จัดงาน “Qfresh Freshtival 

: มหกรรมอาหารทะเล สดสงตรงจากทุกมุมโลก” พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอรคนลาสุด “มอส-

ปฏิภาณ ปฐวรกานต” นักรองขวัญใจยุคเด็กเทป ไอดอล ’90 กับโชวสุดพิเศษที่มอบความสนุก

ใหกับแขกภายในงานอีกดวย ปดทายดวยมินิคอนเสิรตจาก นนท ธนนท ที่มารวมสรางสีสัน

ทําใหบรรยากาศเปนกันเองและอบอุน ณ ลานแฟชั่น ฮอลล ชั้น 1 สยามพารากอน 

จูนิเปอรเน็ตเวิรก (NYSE: JNPR) 

ผูนําดานระบบเครือขาย และความมั่นคง

ปลอดภัยที่ขับเคล� อนดวย AI เผยวา โรงเรียน

นานาชาติคิงสคอลเลจกรุงเทพ (King's 

Bangkok) ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา

สําหรับนักเรียนทั้งในและตางประเทศได

เลือกใช โซลูชันแบบมีสาย แบบไรสาย และ

ระบบรักษาความปลอดภัยของ จูนิเปอร (Juniper) 

เพื่อขับเคลื่อนระบบเครือข่ายและสร้าง

ประสบการณการใชงานที่ดีภายในโรงเรียน 

ดวยเครือขาย AI ที่มั่นคงปลอดภัย จะทําให

โรงเรียนสามารถสรางประสบการณการ

เรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นสําหรับเจาหนาที่และ

นักเรียน รองรับการเรียนรูในระบบหองเรียน

ที่กําลังกลับมา และจํานวนนักเรียนที่กําลัง

เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง

เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการ

สรางเครือขายโรงเรียนไรสายแหงแรก 

King's Bangkok ไดติดตั้ง Juniper Wireless 

Access Points รวมกับบริการ Juniper 

Mist Wireless Assurance เพ� อใหเจาหนาท่ี 

นักเรียน และผูมาเยือนสามารถเขาถึงการ

เช� อมตอท่ีรวดเร็วและไววางใจไดทุกท่ีทุกเวลา 

สวิตชอีเทอรเน็ต EX3400 และ EX2300 

รวมถึงบริการ Juniper Mist™ Wired Assurance 

ของจูนิเปอร ชวยสนับสนุนการเช� อมตอนี้ 

โดยนําขอมูลเชิงลึกมาส

รางประสบการณการใช

งานของผูใช ขณะที่การ

บริหารและการใชงาน

เครือขายแบบมีสายจะ

จัดการไดงายยิ่งขึ้น วิธีนี้

จ ะ ช ว ย ใ ห โ ร ง เ รี ย น

รองรับจํานวนอุปกรณ

เช� อมตอและความตองการ

ใชแบนดวิดท ในเครือ

ขายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

เมื่ อจํ านวนนักเรียนที่

ตองการเขาถึงเคร� องมือการเรียนรูดิจิทัลทั่ว

ทั้งโรงเรียนมีการขยายตัวขึ้น

เพ� อให ทีมไอทีของโรงเรียนไมตอง

อาศัยเจาหนาท่ีจํานวนมาก Juniper Mist Cloud 

Services ชวยเพิ่มความคลองตัวโดยการ

ปรับใชและการจัดการโครงสรางเครือขาย

ภายในโรงเรียน King's Bangkok ในขณะที่ 

Mist AI ชวยลดความยุงยากในการดําเนินงาน

และชวยรายงานประสิทธิภาพของอุปกรณที่

เช� อมตออยู ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับ King's 

Bangkok ทําใหมองเห็นอุปกรณเช� อมตอ

หลายพันเคร� องได ตั้งแตโทรศัพทมือถือ 

แท็บเล็ตไปจนถึงแล็ปท็อป ในคราวเดียวกัน

“ ก า ร เ ป นพั น ธมิ ต ร กั บ จู นิ เ ป อ ร

เน็ตเวิรก ทําให King's Bangkok สามารถ

ตอบโจทยตรงตามความมุงมั่นตั้งใจของเรา

ในการมอบประสบการณการเรียนรูที่เปน

นวัตกรรมและมั่นคงปลอดภัยสําหรับนักเรียน

และครู โรงเรียนของเรามองไปขางหนาเสมอ 

และดวยคลาวดและโซลูชันที่ขับเคล� อนดวย 

AI ของจูนิเปอร จะชวยใหทีมไอทีของเรามี

ระบบที่ยืดหยุนมากขึ้น และมั่นใจไดวา 

การเชื่อมต่อไร้สายทั่วทั้งโรงเรียนเป็นไป

อยางตอเน� องไมสะดุด ในขณะท่ีเราคาดการณ

วา จํานวนนักเรียนกําลังจะเพิ่มขึ้นในอีก

ไมก่ีปขางหนา เราจึงม่ันใจวาจูนิเปอร ไดชวย

ใหเราสรางเครือขายที่สามารถปรับขนาด

รองรับความตองการไดอยางทั่วถึง ซึ่งจะ

ชวยสรางประสบการณการเรียนรูดิจิทัลที่

เหนือกว่าสําหรับนักเรียนให้เก่งที่สุดเพื่อ

ประเทศไทย” นายดิออน นอรมัน ผูอํานวย

การฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส� อสาร 

โรงเรียนนานาชาติคิงสคอลเลจกรุงเทพ 

กลาว

“เรารูสึกเปนเกียรติที่ โรงเรียนนานา

ชาติคิงสคอลเลจกรุงเทพ ไดเลือกจูนิเปอร 

เพื่อมอบประสบการณ์การศึกษาระดับโลก

ใหแกประเทศไทยที่ ไมหยุดนิ่งและกําลัง

พัฒนาอยางรวดเร็ว ดวยระบบอัตโนมัติและ

ขอมูลเชิงลึกที่ขับเคล� อนดวย AI ทีมไอทีของ

โรงเรียนสามารถมุงเนนไปที่งานตามลําดับ

ความสําคัญ ทําใหงานดานไอทีราบร� นและ

คุมคามากยิ่งขึ้น เรามั่นใจวา วิธีการสราง

ระบบเครือขายที่เนนประสบการณการใช

งานเปนอันดับแรกจะชวยเรงกระบวนการ

สรางองคกรที่ขับเคล� อนดวย AI ของโรงเรียน

ใหรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็สามารถสราง

ความมั่นใจไดวา ครูและนักเรียนจะไดรับ

ประสบการณทางการศึกษาที่ดีที่สุดเทาที่จะ

สรางขึ้นมา” กลาวโดยนาย เพอรรี ซุย 

ผูอํานวยการอาวุโส ภาคพื้นอาเซียนและ

ไตหวัน จูนิเปอร เน็ตเวิรก 

โรงเรียนนานาชาติคิงสคอลเลจกรุงเทพ เลือกจูนิเปอรเน็ตเวิรก 

สรางแคมปสเนนประสบการณเรียนรูดิจิทัลเต็มรูปแบบ
BD Barcelona Design 

แนะนําเกาอี้ Leda
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ควอน สปา (Quan Spa) สปาระดับ

พรีเมี่ยมใจกลางเมือง ณ โรงแรม แบงค็อก 

แมริออท มารคีส ควีนสปารค พรอมมอบ

ประสบการณการพักผอนและปรนนิบัติ

ทุกทานดวยทรีตเมนตบําบัดทั้งสี่ โปรแกรม

ที่ชวยฟนฟูรางกายและกระตุนประสาท

สัมผัสใหไดรับความผอนคลายอันแสนพิเศษ

ตลอดชวงฤดูฝนในเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กรกฎาคม

พบกับแพ็กเกจ “Stress Away” ที่ให

คุณไดปลดปลอยความตึงเครียดกับชวงเวลา 

120 นาที (ราคา 2,100 บาทสุทธิตอทาน) 

เริ่มตนดวยทรีตเมนตกระชับผิวทั่วใบหนา 

30 นาที เพ� อผลลัพธแหงความงาม และ

ตอดวยทรีตเมนตนวดน้ํามัน 90 นาที เพ� อ

กระตุนเลือดลมชวยใหเกิดความผอนคลาย

และการฟนฟูอยางสมบูรณ

ตอดวย “Volcanic Hot Stone Massage” 

แพ็กเกจผอนคลายกลามเนื้อกับชวงเวลา 90 

นาที ดวยพลังงานจากหินรอนภูเขาไฟ (ราคา 

2,300 บาทสุทธิตอทาน) ที่จะชวยกระตุน

การไหลเวียนของโลหิตและฟนฟูกลามเนื้อที่

ออนลาและตึงเครียด ใหคุณไดปลดปลอย

และผอนคลายดวยน้ํามันมะพราว

ยังมี “Siam Oriental Massage” แพ็ก

เกจนวดไทยเวลา 90 นาที (ราคา 1,800 

บาทสุทธิตอทาน) โดยนําศาสตรการนวด

แบบไทยที่สืบทอดมายาวนานผสมผสานการ

นวดแบบกดจุดบริเวณกลามเนื้อทั่วรางกาย 

เพื่อให้กล้ามเนื้อชั้นลึกได้ผ่อนคลายสดชื่น

และมีชีวิตชีวายิ่งกวาที่เคย

และสุดทายหามพลาดกับ “Aroma-

therapy Massage” เวลา 90 นาที (ราคา 

1,300 บาทสุทธิตอทาน) เปนหนึ่งในวิธีการ

บําบัดที่ ไดรับความนิยมมากที่สุด เปนการ

บําบัดดวยสรรพคุณของน้ํามันหอมระเหย

แตละชนิด เนนใหความผอนคลาย ชวยปรับ

ระบบประสาทและปรับอารมณใหรูสึกสบาย 

จิตใจสงบ

โปรโมชั่นทั้ง 4 โปรแกรมทรีตเมนต

พิ เศษนี้พรอมใหบริการทุกทานไดสัมผัส

ความผอนคลายเหนือระดับทุกวัน ตั้งแต

เวลา 11.00 – 21.00 น. ระหวางวันที่ 1 

มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ณ ควอน สปา 

(Quan Spa) ชั้น 9 ของโรงแรมแบงค็อก 

แมริออท มารคีส ควีนสปารค นอกจากนี้

ยังมีทรีตเมนตอีกหลากหลายที่พรอมจะตอบ

สนองความตองการของทุกการผอนคลาย

ตลอดจนการบําบัดรักษาตามตําราของชาว

เอเชียดวยทรีทเมนตที่เปนเอกลักษณของ

ควอน สปา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารอง

การทําทรีตเมนท ไดที่ โทร.0-2059-5832 

หรืออีเมล mhrs.bkkqp.spa@marriotts.com 

หรือจองผาน https://megatix.in.th/events/

monsoon-healing 

“ควอน สปา” นําเสนอความผอนคลายเหนือระดับ

กับหลากหลายแพ็กเกจสุดพิเศษที่จะปรนนิบัติกายและใจของทานตลอดชวงฤดูฝนนี้

“ตั้งเปาหมาย ที่

แมแตตัวคุณเอง ก็ไมรูวา 

จะทํ า ให มั นสํ า เ ร็ จ ได

อยางไร แตที่สําคัญ สิ่ง

นั้นตองสรางคุณคาและ

เปนประโยชนตอสังคม” 

ดร. ฮาราลด ลิงค ประธาน 

บี.กริม บอกเลาถึงสิ่งที่

ยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร

ดําเนินธุรกิจดวยความ

โอบออมอารี สะทอน

ความหมาย ท่ีทําให บี.กริม 

และ แคเรียร์ ต่างเป็น

ทั้งผูริเริ่มสิ่งใหมและเปนทั้งนักพัฒนา ที่มี

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ คานิยมองคกร และ

จริยธรรมที่สอดประสานกันอยางแนบแน�น 

พรอมสรางสรรคนวัตกรรมอยางไมมีท่ีส้ินสุด 

เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้คนใน

สังคมมากวาศตวรรษ

ดร.ฮาราลด ลิงค ประธาน บี.กริม 

ชวนน่ังไทมแมชชีนยอนเวลาวา “บี.กริม และ 

แคเรียร ตางมีประวัติศาสตรอันยาวนาน ทั้ง

สองบริษัทมีจุดเริ่มตนเดียวกันคือ ความตั้งใจ

ที่จะพัฒนาความเปนอยูของผูคนใหดีขึ้น 

บี.กริม ผานรอนผานหนาวมา 144 ปแลว 

โดยกอตั้งในป พ.ศ. 2421 เปดธุรกิจรานขาย

ยาช� อ สยามดิสเปนซารี ที่นํายาสมัยใหม

ตํารับยุโรปมาสูสยามประเทศเพ� อชวยรักษา

อาการเจ็บปวยของประชาชน และรวมเปน

ผูริเริ่มพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญของ

ประเทศไทยดวยการขุดคลองรังสิตความยาว 

1,500 กิโลเมตร นับเปนระบบชลประทานที่

ใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในขณะน้ัน 

รวมถึงการไดรับใบอนุญาตใหวางระบบ

โทรเลขครั้งแรกในประเทศไทย ตอยอดถึง

ปจจุบันดวยการขยายขอบเขตไปยังหลาก

หลายธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจดาน

อุตสาหกรรม เรารวมมือกับ แคเรียร สงมอบ

เคร� องปรับอากาศท่ีดีท่ีสุดใหคนไทยมาถึง 60 ป 

และไดรับความไววางจากใจจากลูกคาทุก

กลุมตลอดมา”

นายอดิศักด์ิ รัมมณีย กรรมการผูจัดการ 

บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา 

“เปนเวลาถึง 120 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 

2445 ท่ี วิลลิส แคเรียร วิศวกร

ชาวอเมริกัน ไดคิดคนเคร� อง

ปรับอากาศเคร� องแรกของโลก

ไดสําเร็จ จนไดรับการยกยอง

วาเปน ‘บิดาแหงเคร� องปรับอากาศ’ 

และยังสรางสรรคนวัตกรรม

อยางตอเน� อง ทั้งเคร� องฟอก

อากาศและเพิ่มความชื้นใน

อากาศ ไปจนถึงเคร� องปรับ

อากาศแบบรวมศู นย ห รื อ

เคร� องทําน้ําเย็น โดยไดขยาย

ธุรกิจมายังประเทศไทย มีการ

ติดตั้งเคร� องปรับอากาศแคเรียร

เคร� องแรกที่ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งในขณะนั้น

เป็นโรงภาพยนตร์ที่ติดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปจจุบัน แคเรียร ยังคงพัฒนา

ศักยภาพขององคกรอยางไม

หยุดน่ิง มีการนําเทคโนโลยีตางๆ 

มาวิเคราะหตลาดและออกแบบ

แผนงาน เพ� อตอบสนองความ

ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ที่

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

ดวยการนําเทคโนโลยีปญญา

ป ร ะ ดิ ษ ฐ ม า ส ร า ง ส ร ร ค

นวัตกรรมใหมๆ เพ� อรองรับ

การเติบโตของเมืองอัจฉริยะและระบบนิเวศ

อัจฉริยะอ� นๆ ที่กําลังขยายตัวมากขึ้น และสิ่ง

สําคัญ คือ ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ใหมากที่สุด”

“ความสัมพันธของบี.กริม และ แคเรียร 

เริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2505 ดวยวิสัยทัศนของคุณ

ลุงเฮอรเบิรต ลิงค ที่มองวาควรมีนวัตกรรม

ชวยแกปญหาอากาศที่รอนอบอาวของเมือง

ไทย จึงไดติดตอไปยังแคเรียร สหรัฐอเมริกา 

ในนามของบริษัท บี.กริมแอนโก จํากัด และ

ไดรับสิทธิจําหน�ายเคร� องปรับอากาศภายใต

แบรนดแคเรียร รวมถึงไดรับความไววางใจ

ใหติดตั้งแอรแคเรียรภายในพระที่นั่งจักรี

มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และทองฟา

จําลอง ตอมาไดรวมทุนกับ แคเรียร คอรเปอเรช่ัน 

สหรัฐอเมริกา จัดต้ัง บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัท บี.กริม 

แคเรียร (ประเทศไทย) 

จํากัด ใหบริการระบบ

ทําความเย็น ครอบคลุม

ตั้งแตเคร� องปรับอากาศ

ขนาดเล็กตามครัวเรือน

ไปจนถึงอุตสาหกรรม

ขนาดใหญท่ัวประเทศไทย

ปจจุบัน บี.กริม ไดรวบรวม

นวัตกรรมจาก แคเรียร 

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปถือวาเปน 

“วันสิ่งแวดลอมโลก” เพ� อใหเราไดตระหนัก

ถึงสิ่งแวดลอมที่อยูรายลอมรอบตัว ทั้งสิ่ง

มีชีวิต ธรรมชาติ ปาไม สัตว และไมมีชีวิต 

ที่จําเปนตองอาศัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเปน

วัฏจักรที่แยกออกจากกันไมได หากสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดขาดสมดุลก็ยอมสงผลกระทบตออีกไป

เร� อยๆ 

ใ น ฐ า น ะป จ เ จ ก บุ ค ค ล เ ร า มี วิ ธี

แสดงออกและรวมดูแลสิ่งแวดลอมรอบตัว

ไดงายๆ เริ่มตั้งแตที่บาน เชน การแยกขยะ 

ลดการใชพลังงาน หันมาใชพลังงานทดแทน

หรือพลังงานหมุนเวียน สวนในระดับองคกร

ธุรกิจยอมตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

ในระดับชุมชนและประเทศที่เขมขนมากขึ้น 

อีกทั้งหากสามารถริเริ่มหรือตอยอดโครงการ

ท่ีมีประโยชน สรางจิตสํานึก หรือแรงบัลดาลใจ

ใหคนในสังคมรวมถึงองคกรตางๆ นําไปเปน

แบบอยางก็นับเปนเร� องที่ดี ที่ทุกภาคสวนจะ

ไดรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพราะ

สิ่งแวดลอม เปนเร� องของทุกคน

กลุมบริษัท สยามพิวรรธน เจาของ

และผูบริหารโครงการที่มีช� อเสียงระดับโลก 

อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร สยาม

ดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจาของ ไอคอน

สยามและสยาม พรีเมี่ยม เอาทเล็ต กรุงเทพ 

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวคิด การใช

ทรัพยากรอยางรูคุณคาและเปนมิตรตอส่ิง

แวดลอม ตลอดจนยกระดับการจัดการปญหา

ส่ิงแวดลอม ดวยการดําเนินโครงการตนแบบ

ในการใชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีสนับสนุน

ใหคนใชชีวิตในรูปแบบใหมใหสมดุลและ

รวมกันดูแลรักษาธรรมชาติใหคงอยูไดอยาง

ยั่งยืน โดยมีหลากหลายโครงการที่น�าสนใจ 

และเปนตนแบบใหกับองคกร หน�วยงานตางๆ 

ตลอดจนประชาชนทุกคนไดศึกษาเปน

แนวทางและรวมเปนสวนหนึ่งของการรักษ

โลกไดผานทางโครงการตางๆ 

“Siam Piwat 360° Waste Journey to 

Zero Waste”

ระบบจัดการขยะทั้ งห วง โซ เปน

โครงการที่ปลุกกระแสรักษ โลกดวยการกระตุน

ใหเกิดกระบวนการใชซ้ํา (reuse) หมุนเวียน

กลับมาใชใหม (recycle) จนนําไปสูกระบวน

การอัพไซคล่ิง (Upcycling) นําขยะมาแปรรูป

สรางมูลคาเพิ่ม โดยสยามพิวรรธน รวมกับ 

กลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ประเทศไทย บริษัท 

คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 

และบริษัท เต็ดตราแพค (ประเทศไทย) จํากัด 

สรางจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑสะอาดท่ีไมใชแลว 

เปดใหลูกคาและประชาชนสามารถนําขยะท่ี

ทําความสะอาดและคัดแยกแลวมาท้ิงท่ีจุดดรอ

ปออฟ  Recycle Collection Center ที่ตั้งอยู

ที่สยามพารากอน จุดที่ 1 บริเวณจุดจอดรถ

ทัวร ชั้น G ฝง North และ จุดที่ 2 บริเวณ

ทางออก 4 ช้ัน G (ฝงธนาคารกรุงเทพ) ต้ังแต

มิถุนายน 2564 จนถึงปจุบัน ซ่ึงมีคณะทํางาน

ดานสิ่งแวดลอมของสยามพิวรรธนนําขยะ

ที่คัดแยกดังกลาวมาตรวจสอบประเภทขยะ

อยางละเอียด พรอมทําความสะอาดในสวน

ขยะพลาสติกที่ยังไมไดทําความสะอาดกอน

นํามาทิ้ง

ในปที่ผานมามีปริมาณขยะที่ เขาสู

กระบวนการบริหารจัดการมากกวา 4.7 ตัน 

วันสิ่งแวดลอมโลกปนี้ สยามพิวรรธนสงหลากหลายโครงการรักษ โลก

รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตอกย้ําพันธกิจ สงเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ� อโลกที่ยั่งยืน

ประกอบดวย กระดาษ /นิตยสารใบปลิว 

1,489 กก. ขวดพลาสติกใส 776 กก. พลาสติก

แข็ง  233 กก. อลูมิเนียม 121 กก. พลาสติก

แบบยืด 209 กก. พลาสติกแบบซอง Multilayer 

351 กก. กลองนม / น้ําผลไม / กะทิ 418 กก. 

และขวดแกว 1,193 กก. โดยขยะทั้งหมด

ไดนําเขาสูกลไกการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ สงตอไปรีไซเคิลเปนวัตถุดิบ ซ่ึงบางสวน

เขาสูกระบวนการอัพไซคลิ่ง และสวนหนึ่ง

ยังกลับมาวางจําหน�ายบนพื้นที่สําหรับสินคา

รักษ โลก “อีโคโทเปย” ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ 

และยังเปดพื้นที่ ใหสามารถนําขยะกําพรา

หรือขยะพลาสติกไรคาที่ ไมสามารถนํากลับ

ไปรีไซเคิลเปนวัตถุดิบไดเพ� อสงตอใหกับวงษ

พาณิชยสุวรรณภูมินําไปทําเปนเชื้อเพลิง

ทดแทน (RDF) เพ� อผลิตกระแสไฟฟาตอไป 

ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มให

กับขยะพลาสติกไรคาแลว ยังเปนการสราง

ระบบจัดการขยะเปนศูนยไดอยางแทจริง

มุงมั่นลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

สูนวัตกรรมโซลารรูฟท็อป

แมวาปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกของธุรกิจศูนยการคา สวนใหญจะเกิด

จากการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจาก

การใชพลังงาน แตสยามพิวรรธนก็ยังให

ความสําคัญและสงเสริมใหมีกิจกรรมตางๆ 

อาทิ โครงการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ

เพ� อลดภาระการทํางานของระบบทําความเย็น 

โครงการปรับเปล่ียนระบบปรับอากาศ (chiller) 

ที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงขึ้น 

โครงการปรับเปลี่ยนระบบแสงสวางมาใช

หลอด LED โครงการลดการสงของเสียไป

กําจัดโดยการฝังกลบเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

มีเทนออกมาสูชั ้นบรรยากาศ โดยสยาม

พิวรรธนทํ างานรวมกับศูนย เชี่ ยวชาญ

เฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร (VGREEN) ประเมินปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ

องคกรตามมาตรฐานขององคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ที่

เทียบเทากับ มาตรฐานสากล ISO 14064-1 

จนไดรับการรับรองคาคารบอนฟุตพริ้นทของ

องคกร

ทําใหที่ผานมาสามารถลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,600 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา หรือเทียบ

เทากับการปลูกตนไม 858,800 ตน ยิ่งไป

กวานั้น ไอคอนสยาม ไดนําเอานวัตกรรมโซ

ลารรูฟท็อปมาติดตั้งไวเพ� อนําพลังงานแสง

อาทิตยซึ่งเปนพลังงานสะอาดมาทดแทนการ

ใชพลังงานไฟฟา โดยจากป 2562 เปนตนมา 

ชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

รวมทั้งสิ้น 996 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา หรือเทียบเทากับการปลูกตนไม 

57,921 ตน อีกทั้งยังเตรียมตอยอดโครงการ

ติดตั้งโซลาร รูฟท็อปบนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม 

เอาทเล็ต กรุงเทพ ในอนาคตอันใกลนี้อีกดวย

เพราะสิ่งแวดลอมเปนเร� องของทุกคน

บนโลกใบนี้  สยามพิวรรธนจึงเดินหนาดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมและรวมสรางความสมดุล

ใหกับโลก ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจในทุก

มิติอยางตอเน� องและยั่งยืนตลอดไป

บี.กริม – แคเรียร : 60 ป แหงความผูกพัน สององคกรนักบุกเบิก ที่มีปรัชญา คานิยม จริยธรรม 

สอดประสานกันอยางแนบแน�น มุงสรางความเปนอยูที่ดีใหกับผูคน สูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

และทุกบริษัทภายในเครือ ในการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลและ IoT มาใชพัฒนาโซลูชันเพ� อการ

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใช

ชีวิตอยางมีคุณภาพที่ดี (Energy-efficient 

and Healthy Living Solution) เชน ระบบ

ปรับอากาศประหยัดพลังงาน พรอมดวย

ระบบกําจัดเช้ือโรคท่ีสามารถปองกัน PM 2.5 

และ COVID-19 พรอมทั้งพัฒนาระบบอ� นๆ 

เชน ระบบคอลเซ็นเตอรซึ่งสามารถรวบรวม

และจัดการคําขอรับบริการจากหลากหลาย

ชองทาง (Omni channel) เขากับฐานขอมูล

ของลูกคา เพ� อใหการบริการและติดตามงาน

ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น และการพัฒนาระบบ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย (District Cooling 

System) สําหรับเมืองอัจฉริยะ เปนตน” 

ดร.ฮาราลด ลิงค กลาวเสริม

นายวรเศรษฐ ตันติ

ศิริวัฒน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บี.กริม แคเรียร 

(ประเทศไทย) จํากัด กลาววา 

“บี.กริม และ แคเรียร 

น อ ก จ า กป ร ะ สบค ว า ม

สําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

แลว เรายังสงมอบสิ่งดีๆ 

กลับคืนสูสังคม ดวยการ

ผู ส นั บ ส นุ น อ ย า ง เ ป น

ทางการของสถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน สงเสริมความ

รูความสามารถของชางฝมือ

ในประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังสนับสนุนเคร� องปรับ

อากาศและอุปกรณเพ� อเปน

สื่อการเรียนการสอนให้กับ

สถาบันตางๆ ในการพัฒนา

ทักษะการประกอบอาชีพใน

อนาคต ตอไป สะทอน Pio-

neering Spirit ของทั้ง บี.กริม และ แคเรียร 

ที่ ต างใหความสําคัญกับลูกคาและคูค า 

ควบคูการพัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่ง

แวดลอมอยางยั่งยืน”

ประเทศไทยมีองคกรมากมายท่ีเกิดข้ึน 

ตั้งอยู และดับไป แต บี.กริม - แคเรียร ยังคง

หนักแน�นกับปณิธานท่ีมุงม่ัน สรางสรรคผลิตภัณฑ

และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  เพ� อสงมอบคุณภาพ

ชีวิตที่ดีใหกับผูคนในสังคมไทย พรอมกาวไป

สูบริบททุกยุคทุกสมัยไดอยางแทจริง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฉลองใหญ่ควีนครองราชย์ 70 ปี

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า สหราชอาณาจักรเฉลิม

ฉลองอย่างยิ่งใหญ่สำาหรับการครองราชย์ครบรอบ 70 ปี 

ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มีการจัดงานเลี้ยง

อันตระการตาในวัง ซึ่งมีคนดังในแวดวงบันเทิง อาทิ ไดอา

นา รอสส์, แอนเดรีย โบเซลลี และร็อด สจ๊วร์ต เข้าร่วม 

และมีการจัดคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองที่เปิดให้สาธารณชนเข้า

ร่วมเป็นวันที่สามเมื่อวันเสาร์ โดยมีผู้ถือตั๋วเข้าชม 22,000 

ราย คอนเสิร์ตจัดบนเวที 360 องศาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ

บริเวณด้านนอกของพระราชวังบักกิงแฮม ผู้คนจำานวนหลาย

หมื่นคนแห่ไปรวมกลุ่มในใจกลางกรุงลอนดอน ขณะท่ีอีกนับ

ล้านชมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การแสดงของศิลปินท่ีทยอย

ข้ึนเวทีสร้างความตื่นตาตื่นใจ ควีนเอลิซาเบธท่ี 2 ไม่ได้เข้า

ร่วมชมคอนเสิร์ตระยะเวลา 2 ช่ัวโมงครึ่งด้วยพระองค์เอง 

กล่าวกันว่าพระองค์รับชมทางโทรทัศน์ในปราสาทวินเซอร์

ฮ่องกงรวบผู้ชุมนุมรำาลึกเทียนอันเหมิน

ฮ่องกง • ตำารวจฮ่องกงควบคุมตัวผู้มาร่วมชุมนุมหลาย

คน ขณะที่พวกเขาพยายามจัดงานรำาลึกวันครบรอบ 33 

ปีของการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ

วันเสาร์ที่ผ่านมา ในขณะที่ทั่วโลกแสดงความไว้อาลัยต่อ

เหยื่อในเหตุการณ์นองเลือดเมื่อปี 2532 เอเอฟพีรายงาน

ว่า ทางการฮ่องกงเตือนประชาชนว่า การเข้าร่วมการ

ชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตในวันเสาร์เสี่ยงต่อโทษจำาคุกสูงสุด 

5 ปี มีการปิดพื้นที่ส่วนใหญ่ของวิกตอเรียปาร์ก สถานที่

หลักที่เคยใช้ในพิธีจุดเทียนรำาลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมิน 

ที่มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่่นคน ในวันที่ 4 มิถุนายนของทุก

ปี มีรายงานว่าตำารวจควบคุมตัวชาย 5 คน และหญิง 1 

คน อายุระหว่าง 19-80 ปี เมื่อวันเสาร์ โดย 3 คนถูกจับ

ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คนหนึ่งใน

ข้อหายุยงให้ผู้อื่นเข้าร่วมชุมนุม และอีกหนึ่งคนในข้อหา

ครอบครองอาวุธร้ายแรง

โสมแดงทดสอบยิงขีปนาวุธ 8 ลูก

โซล • กองทัพเกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีป 

นาวุธ 8 ลูกจากหลายสถานที่เมื่อวันอาทิตย์ หลังจาก 1 วัน

ก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้กับสหรัฐเพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วม

เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี เอเอฟพีรายงานการแถลง

ของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ กล่าวว่า “กองทัพ

ของเราตรวจพบการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำานวน 

8 ลูก ยิงโดยเกาหลีเหนือ” ขีปนาวุธถูกยิงขึ้นจากสถานที่

หลายแห่งในระยะเวลา 30 นาที รวมถึงจากเขตซูนันใน

กรุงเปียงยาง, เขตตงชางรีในจังหวัดพย็องอันเหนือ และ

เขตฮัมฮุงในจังหวัดฮัมกย็องใต้ มิสไซล์เดินทางระยะจาก 

110 กม. ถึง 670 กม. บินในระดับความสูงต่างๆ สูงสุด

ที่ 90 กม. 

ม่เพียงแต่ฟินแลนด์กับสวีเดนเท่านั้นที่ตัดสินใจ

เข้าร่วม NATO แต่สวิตเซอร์แลนด์ก็ทำาท่าเหมือน

กำาลังพิจารณาจะสละสถานภาพ “ความเป็นกลาง” 

เพราะเกิดสงครามยูเครนเช่นกัน

จะเรียกว่า “สถานะความเป็นกลางทางทหารและ

ทางการเมือง” ของสวิตเซอร์แลนด์กำาลังถูกท้าทายอย่าง

หนักก็ไม่ผิดนัก

สังเกตได้ว่ากระทรวงกลาโหมสวิสมีท่าทีขยับเข้าใกล้

กับมหาอำานาจทางทหารของตะวันตกมากขึ้น เป็นปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

ผมได้อ่านรายงานด้านความมั่นคงของกลาโหมสวิส

แล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีการเปิดทางเลือกต่างๆ เอาไว้สำาหรับ

อนาคตที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนจุดยืน “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” ที่

เป็นยี่ห้อของประเทศนี้มายาวนาน

ทางเลือกที่ว่านี้หมายรวมถึงการร่วมซ้อมรบกับ

ประเทศสมาชิกองค์การนาโต

และรวมถึงการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์สนับสนุนยูเครน

อย่างเปิดเผยอีกด้วย

หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความมั่นคงของสวิตเซอร์

แลนด์ Paelvi Pulli ยอมรับกับสำานักข่าวรอยเตอร์ว่า 

ยุทธศาสตร์ดั้งเดิมของประเทศนี้กำาลังอยู่ในกระบวนการ

ประเมินและทบทวนใหม่ในภาวะที่ระเบียบโลกกำาลัง

เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

รอยเตอร์บอกว่า เนื้อหาของ “ทางเลือกด้านความ

มั่นคง” ใหม่ของสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมา

ก่อน

แต่ได้นำาเสนอต่อระดับนโยบายระดับสูงของประเทศสวิต

เซอร์แลนด์และนาโต

แปลว่าองค์การ NATO เองก็มีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นต่อการปรับท่าทีของสวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน

อาจเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนคำานิยามของคำาว่า “เป็น 

กลาง”

จำาได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีวลีที่อธิบายความเป็นกลางที่ต้อง

มีกองทัพปกป้องตนเอง

ด้วย

เรียกมันว่า 

“Armed Neutrality”

อันหมายถึงการ

ที่ประเทศรักษาความ

เป็นกลางและสงวนสิทธิ์

ที่จะมีการสร้างเสริม

แสนยานุภาพทางทหาร

ในระดับที่จะปกปัก

รักษาอธิปไตยของตน

ได้ด้วย

รัฐมนตรีกลาโหม

สวิตเซอร์แลนด์ Viola 

Amherd พูดไว้เมื่อเร็วๆ 

นี้ว่า ประเทศของเขา

ควรทำางานร่วมกันใกล้

ชิดยิ่งขึ้นกับนาโต

แต่เขาก็รีบเสริม

ว่า การพูดเช่นนั้นไม่ได้หมายถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต

แต่อย่างใด

มีคำาอธิบายจากนักวิเคราะห์ในกลุ่มที่กำาลังเสนอปรับยุทธ

ศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ว่า การที่ประเทศนี้มีนโยบายเป็น                                                                 

กลางด้านการทหารและการเมืองมาต้ังแต่หลังส้ินสุดสงครามโลก

นั้น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการดำารงแนวทางเป็นกลางในความ

หมายที่ว่าจะไม่สนใจแนวโน้มความขัดแย้งของโลก

แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ การเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย

ให้กับประเทศ

ถ้าสวิตเซอร์แลนด์ขยับเข้าใกล้นาโต แต่ไม่จำาเป็นต้อง

เป็นสมาชิกองค์กรทางทหารตะวันตกนั้น อาจจะทำาให้ประเทศ

นี้ปรับจุดยืนกลายเป็นประเทศที่ไม่เป็นคู่กรณีกับฝ่ายใด         

แต่ก็ยังสามารถรักษาบทบาทพิเศษในการเป็น “ตัวกลาง” 

ที่จะช่วยไกล่เกลี่ยหารือระหว่างประเทศคู่พิพาท

เช่นกรณีที่เกิดขึ้นช่วงสงครามเย็น

ข่าวบอกว่ารายงานด้านความมั่นคงของสวิตเซอร์แลนด์

จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายนนี้ และจะเข้าสู่การพิจารณา

จากคณะรัฐมนตรีสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป

นั่นหมายความว่า กระทรวงกลาโหมก็ต้องระดมสมองกับ

ทบวงกรมอื่นๆ เพื่อประเมินประเด็นที่เกี่ยวโยงต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การสนับสนุนด้านอาวุธ การ

จัดส่งอาวุธ และความสัมพันธ์กับนาโตบนพื้นฐานของการ

รักษาความเป็นกลางต่อไป

สวิตเซอร์แลนด์มีความภาคภูมิใจที่ไม่เคยเข้าร่วม

สงครามระหว่างประเทศใดๆ มาตั้งแต่ ค.ศ.1818

เป็นปีที่ประเทศนี้ประกาศจุดยืนเป็นกลางมาตั้งแต่สิ้น

สุดการปฏิวัติฝรั่งเศส

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1907 ระบุว่า สวิตเซอร์

แลนด์จะไม่เข้าร่วมในความขัดแย้งทางอาวุธระหว่าง

ประเทศ ไม่สนับสนุนฝ่ายที่ทำาสงครามด้วยกองกำาลังหรือ

อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือทำาให้ดินแดนของตนเข้าถึงฝ่ายที่ทำา

สงครามได้

นโยบายนี้ถูกกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งอนุญาตให้มี

สิทธิในการป้องกันตัวเอง (self-defence)

แต่ก็เปิดทางให้สามารถตีความ “ความเป็นกลาง” ใน

มิติการเมืองนอกเหนือจากแง่ทางกฎหมาย

พอเกิดสงครามยูเครน จุดยืนของประเทศนี้ก็เริ่มจะ

ถูกตีความให้ตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

หลายประเทศแปลกใจที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ร่วม

กับโลกตะวันตกในการดำาเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ

ต่อรัสเซีย

แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปิดทางให้ส่งอาวุธยุทโธป 

กรณ์ให้แก่ยูเครน

แต่ก็ยังเปิดทางให้สวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนยูเครน

ทางอ้อม...นั่นคือสามารถส่งอาวุธให้แก่ชาติอื่นๆ เพื่อ

ทดแทนส่วนที่จัดส่งไปให้กับยูเครนได้

ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ อิกนาซิโอ กัสซิส บอก

ว่า กำาลังพิจารณาแนวทางเช่นว่านี้

แนวทางนี้ ไม่ได้ห้ามการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ด้านกลาโหมของประเทศ

ปีที่แล้วสวิตเซอร์แลนด์สั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A 

ของบริษัทล็อคฮีดมาร์ตินแห่งสหรัฐฯ

เป็นเครื่องบินท่ีประเทศสมาชิกนาโตบางประเทศใช้อยู่

รัฐมนตรีกลาโหมเคยบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่

สามารถเข้าร่วมนาโตได้ เพราะนโยบายเป็นกลาง

แต่ก็ “สามารถทำางานร่วมกันได้”

และระบบการจัดซื้ออาวุธก็อยู่ที่ว่าประเทศจะได้

ประโยชน์สูงสุดอย่างไร

ความเห็นของประชาชนก็เริ่มปรับเปลี่ยนหลังรัสเซีย

ส่งทหารเข้ายูเครน

การสำารวจความเห็นประชาชนล่าสุดพบว่า 56% 

สนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์กับนาโต ซึ่งเพิ่มจาก

ระดับ 37% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อถามว่าสนับสนุนให้เข้าร่วมนาโตหรือไม่ คำาตอบก็

เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน

แต่ยังชัดเจนเหมือนฟินแลนด์และสวีเดนที่เสียงส่วน

ใหญ่เกิน 70% ให้ร่วมนาโต

โพลเมื่อเดือนเมษายน ของ Sotomo พบว่า 33% 

ของชาวสวิส หนุนการเข้าร่วมนาโต เพิ่มจากระดับ 21%

กรณีของสวิตเซอร์แลนด์มีความละม้ายและแตกต่าง

กับฟินแลนด์และสวีเดนอย่างน่าสนใจมากทีเดียว.

ไ

ไฟไหม้ท่าเรือบังกลาเทศดับ49คน
จิตตะกอง • เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าท่าเรือท่ีมีตู้คอนเทนเนอร์

เก็บเส้ือผ้าเตรียมส่งออกและสารเคมีท่ีบังกลาเทศ เมื่อกลางดึกคืน

วันเสาร์ ทำา ให้เกิดการระเบิดของสารเคมี ไฟยังไหม้อยู่จนถึงวัน

อาทิตย์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 49 ราย และบาดเจ็บราว 300 คน

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

อาทิตย์ท่ี 5 มิถุนายน 2565 

จากเหตุไฟไหม้คลังสินค้าท่าเรือ

ท่ีเมืองสิตาคุนทะ ใกล้เมืองจิต

ตะกอง เมืองท่าสำาคัญของบัง 

กลาเทศ จากการเปิดเผยของ

เจ้าหน้าท่ี มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

49 ราย และบาดเจ็บราว 300 

คน คาดยอดผู้เสียชีวิตน่าจะ

เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บ

หลายรายอาการสาหัส 

คลังสินค้าท่าเรือท่ีเกิด                                                   

เพลิงไหม้ เป็นที่เก็บตู้คอนเทน                                                     

เนอร์ราว 4,000 ตู้ ตู้คอนเทน 

เนอร์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเส้ือผ้า

ที่บังกลาเทศผลิตให้กับบริษัท

ชาติตะวันตก เตรียมส่งออก

กลับไปยังบริษัทผู้ว่าจ้าง เมือง

นี้อยู่ห่างราว 40 กิโลเมตรจาก

เมืองจิตตะกอง เมืองท่าสำาคัญ

ทางภาคใต้ของประเทศ 

มูจิบูร์ เราะห์มัน ผู้อำา                                         

นวยการบริษัท บี.เอ็ม คอน 

เทนเนอร์ ดีโป บริษัทที่ดำาเนิน

กิจการคลังสินค้าท่ีเกิดเพลิงไหม้ 

ซึ่งมีพนักงานราว 600 คน เผย

ว่ายังไม่ทราบสาเหตุท่ีทำาให้เกิด 

ไฟไหม้ครั้งนี้ 

ด้าน นายพลจัตวาเมอิน 

อุดดิน หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง                                                  

เผยกับผู้สื่อข่าวว่า มีตู้คอนเทน                                                          

เนอร์ท่ีข้างในเก็บสารไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ ทำาให้ยังคงไม่

สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ 

อันวาร์ ฮุสเซน ผู้บัญชา 

การตำารวจภาคจิตตะกอง เผย

ว่า เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น มีผู้

เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อย่างน้อย 5 คน เจ้าหน้าที่

ดับเพลิงบาดเจ็บอย่างน้อย 40 

คน ส่วนตำารวจบาดเจ็บ 10 

นาย คาดยอดผู้เสียชีวิตน่าจะ

เพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากผู้ได้รับ

บาดเจ็บหลายรายอาการสาหัส 

อีเลียส โชว์ทูรี หัวหน้า

แพทย์เมืองจิตตะกอง เผยว่า                              

ยอดผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้

คลังสินค้าท่าเรือขณะน้ีอยู่ท่ี 49                    

ราย ผู้สื่อข่าวหลายคนท่ีเฟซบุ๊ก

ไลฟ์รายงานข่าวเพลิงไหม้คลัง

สินค้า ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตา

กรรม หน่วยกู้ภัยส่งผู้ได้รับบาด

เจ็บไปรักษาตัวหลายโรงพยาบาล 

และต้องเรียกตัวแพทย์ท่ีอยู่ใน

ช่วงวันหยุดกลับมาช่วยรักษาผู้

ได้รับบาดเจ็บ 

อาสาสมัครกู้ภัยคนหนึ่ง

เผยกับผู้สื่อข่าวว่า เขาเห็นผู้

เสียชีวิต 8-10 ศพที่ยังไม่ได้นำา

ร่างออกจากคลังสินค้าแห่งนี้

กองทัพบังกลาเทศแถลง

ว่าได้ส่งทหาร 250 นาย นำา

กระสอบทรายกั้นที่ท่าเรือเพื่อ

ป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลลงทะ 

เล 

บังกลาเทศเกิดเหตุเพลิง

ไหม้บ่อยครั้ง เนื่องจากขาด

การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความ

ปลอดภัยที่เข้มงวด 

บังกลาเทศมีมูลค่าการค้า                                                     

ปีละราว 100,000 ล้านดอล 

ลาร์สหรัฐ รวมถึงจากการรับ                                                

จ้างผลิตเสื้อผ้าให้บริษัทชาติตะ 

วันตก เช่น เฮชแอนด์เอ็ม, วอล                                                

มาร์ทและบริษัทอื่นๆ สินค้าที่

บังกลาเทศส่งออกราว 90% ผ่าน

ท่าเรือเมืองจิตตะกอง 

ภาคการส่งออกของบังกลา 

เทศกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อ

ปลายปีที่แล้ว หลังหยุดชะงัก

ไปจากการระบาดของโควิด-19 

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้                                           

การส่งสินค้าทางเรือของบังกลา 

เทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 40%.

ยิงกันถนนราตรี‘ฟิลาเดลเฟีย’ตาย3ศพ

วอชิงตัน • เกิดเหตุคนร้าย

หลายคนยิงกันริมถนนแหล่งบัน 

เทิงยามค่ำาคืนท่ีนักท่องเท่ียว

พลุกพล่านในเมืองฟิลาเดลเฟีย 

สหรัฐ เมื่อคืนวันเสาร์ ทำาให้มี

ผู้เสียชีวิต 3 ศพ และบาดเจ็บ 

11 คน เป็นอีกหนึ่งเหตุยิงกันที่

เกิดขึ้นถี่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่

ผ่านมาในสหรัฐ

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอา                                 

ทิตย์ท่ี 5 มิถุนายน 2565 สหรัฐ 

อเมริกาเกิดเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต

และบาดเจ็บอีกครั้ง ล่าสุดเกิด

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ถนน

เซาท์สตรีท เมืองฟิลาเดลเฟีย 

แหล่งบันเทิงยามค่ำาคืนของเมือง 

สารวัตร ดี.เอฟ.เพซ ตำา 

รวจเมืองฟิลาเดลเฟียเผยกับ

ผู้สื่อข่าวว่า เหตุยิงกันที่ถนน

เซาท์สตรีท มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ 

เป็นผู้ชาย 2 คน และผู้หญิง 1 

คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 

คน คนร้ายที่ก่อเหตุยิงมีหลาย

คน ขณะเกิดเหตุมีผู้คนหลาย

ร้อยชีวิตกำาลังพักผ่อนตามร้าน

ต่างๆ บนถนนเซาท์สตรีท ซึ่ง

เป็นกิจวัตรในทุกสุดสัปดาห์ แต่

แล้วก็เกิดเหตุยิงกันเกิดข้ึน หลัง

ได้ยินเสียงปืนนัดแรกดังขึ้น 

ตำารวจหลายนายมาถึงท่ีเกิดเหตุ

ทันที เนื่องจากมีการเตรียมกำา 

ลังพร้อมรับมือกับเหตุร้ายท่ีอาจ                                                

เกิดในช่วงกลางคืนของสุดสัป 

ดาห์ในฤดูร้อน 

เพซเผยว่าตำารวจนายหน่ึง

ยิงเข้าใส่มือปืนคนหนึ่ง ทำาให้

ชายคนน้ันท้ิงปืนแล้วว่ิงหนีไป ยัง

ไม่แน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุโดนยิงหรือไม่

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ยัง                                                 

ไม่มีการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุยิงกัน

ที่เกิดขึ้นในเมืองฟิลาเดลเฟีย 

เพซเผยว่าในท่ีเกิดเหตุตำา                                             

รวจพบปืนพกก่ึงอัตโนมัติ 2 กระ 

บอก และแม็กกาซีนปืนอีก 1 อัน

สหรัฐเกิดเหตุกราดยิงและ                                            

ยิงกันบ่อยครั้งในช่วง 2-3 สัป 

ดาห์ที่ผ่านมา ในจำานวนนี้คือ

เหตุกราดยิงในโรงเรียนประถม

ศึกษารัฐเท็กซัสท่ีมีผู้เสียชีวิต

ถึง 21 ศพ, เหตุยิงในโบสถ์รัฐ                

แคลิฟอร์เนีย, ยิงในซูเปอร์มาร์ 

เก็ตรัฐนิวยอร์กและยิงในโรงพยา 

บาลรัฐโอคลาโฮมา 

ในช่วงเดือนที่อากาศอบ                        

อุ่นขึ้นในสหรัฐ มีแนวโน้มว่า                       

จะเกิดความรุนแรงจากอาวุธปืน                                     

เพ่ิมข้ึน จากสถิติในปี 2563 สหรัฐ

มีปืนหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด                                                  

ราว 393 ล้านกระบอก มากกว่า

ประชากรทั้งประเทศ.

ไหม้คลังสินค้า • ควันดำ�ลอยขึ้นจ�กคลังสินค้�ท่�เรือเมืองสิต�คุนทะ ใกล้เมืองจิตตะกอง บังกล�เทศ เมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน หลังเกิด

เพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่�นม� มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 49 ร�ย

‘ความเป็นกลางโมเดลสวิส’

ก็หวั่นไหวหลังรัสเซียบุกยูเครน



นางสาวอุษา โทณผลิน 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ

ก�รเกษตรท่ี 3 อุดรธ�นี (สศท.3) 

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร 

(สศก.) เปิดเผยถึงผลก�รดำ�เนิน

ง�นของ “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

มะเขือเทศตำ�บลพ�นพร้�ว” 

ตำ�บลพ�นพร้�ว อำ�เภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองค�ย ซึ่งเกิดจ�ก

ก�รรวมกลุ่มภ�ยใต้ก�รขับ

เคลื่อนโครงก�รนำ�ร่องพัฒน�

เกษตรแม่นยำ�สู่ธุรกิจเกษตรอุตส�หกรรม 2 

ล้�นไร่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่ม

ดำ�เนินก�รโครงก�ร ปี 2564 – 2566 ซึ่งหลัง

จ�กก�รเข้�ร่วมโครงก�รเกษตรกรส�ม�รถ

ลดต้นทุนก�รผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ผลผลิตมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น สอดคล้องกับ

คว�มต้องก�รของตล�ด ภ�ยใต้ก�รบูรณ�ก�ร

ของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน

จ�กก�รติดต�มกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

มะเขือเทศตำ�บลพ�นพร้�ว ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก

มะเขือเทศโรงง�น 83 ไร่ มีสม�ชิกเกษตรกร 35 

ร�ย โดยมีน�ยฉัตรชัย วงค์แก่น เป็นประธ�นกลุ่ม 

ซึ่งจ�กก�รที่เกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ภ�ย

ใต้ก�รดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่องพัฒน�เกษตร

แม่นยำ�สู่ธุรกิจเกษตรอุตส�หกรรม 2 ล้�นไร่ 

พบว่� เกษตรกรได้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ใน

ก�รผลิตมะเขือเทศจ�กทั้งภ�ครัฐและเอกชน 

มีแหล่งจำ�หน่�ยผลผลิตและมีก�รกำ�หนดร�ค�

ที่แน่นอนภ�ยใต้ระบบก�รเกษตรแบบพันธะ

สัญญ� ทั้งนี้ จ�กก�รดำ�เนินง�นในช่วงที่ผ่�น

ม�กลุ่มแปลงใหญ่ได้มีก�รพัฒน�คุณภ�พใน

ด้�นที่สำ�คัญ คือ ด้�นก�รลดต้นทุนก�รผลิต

และก�รเพิ่มผลผลิต เกษตรกรใช้

พันธุ์ปลูกที่ดี มีก�รใช้ระบบน้ำ�พุ่ง/

น้ำ�หยดในแปลงปลูก เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รผลิต ก�รควบคุม

โรค/ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผส�น 

(IPM) ก�รใช้ปุ๋ยต�มค่�วิเคร�ะห์ดิน

ก�รใช้ โดรนพ่นส�รป้องกันกำ�จัด

ศัตรูพืช/ก�รตัดแต่งกิ่งให้ผลผลิต

ทยอยออก และใช้แรงง�นในครัว

เรือนทดแทนก�รจ้�งแรงง�น 

สศท.3 ติดตาม ‘แปลงใหญ่มะเขือเทศตำาบลพานพร้าว’ 

จ.หนองคาย เน้นรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ส่งผลให้ส�ม�รถลดต้นทุนก�ร

ผลผลิตเหลือเพียง 19,280 บ�ท/ไร่/

ปี จ�กเดิมก่อนรวมกลุ่มแปลงใหญ่ 

ที่มีต้นทุนเฉลี่ย 24,000 บ�ท/ไร่/ปี 

หรือลดลงร้อยละ 20 และผลผลิต

ต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,000 กิโลกรัม/

ไร่ จ�กเดิมมีผลผลิตเฉลี่ย 6,800 

กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

20 ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พผลผลิต 

มีก�รเข้�รับก�รอบรมและศึกษ�

ดูง�นก�รผลิตมะเขือเทศ ต�ม

ม�ตรฐ�น GAP จ�กศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�ร

เกษตรหนองค�ย เพื่อผลักดันให้สม�ชิกแปลงใหญ่

ผ่�นม�ตรฐ�นก�รผลิตพืช ด้�นก�รตล�ด มีตล�ด

รับซื้อที่แน่นอน โดยมีก�รรับซื้อผลผลิตผ่�น

ระบบเกษตรพันธสัญญ�กับบริษัท ศรีเชียงใหม่

อุตส�หกรรม จำ�กัด และมีก�รพัฒน�ก�ร

แปรรูปสินค้�เพื่อเพิ่มมูลค่� และด้�นก�ร

บริห�รจัดก�รกลุ่ม เน้นก�รว�งแผนก�รผลิตให้

มีกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยัง

มีแนวคิดที่จะขย�ยผลสู่ก�รเป็นวิส�หกิจชุมชน

และนิติบุคคล

สำ�หรับปี 2565 กลุ่มเกษตรกรแปลง

ใหญ่มะเขือเทศตำ�บลพ�นพร้�ว ค�ดว่�มี

ผลผลิตรวม 273 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิต จำ�นวน 

216 ตัน หรือร้อยละ 79 ส่งจำ�หน่�ยบริษัท

ศรีเชียงใหม่อุตส�หกรรม จำ�กัด อำ�เภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองค�ย ร�ค�ที่บริษัทรับซื้อจะขึ้นอยู่

กับคุณภ�พของผลผลิต มีร�ค�ประกันรับซื้อไม่

ต่ำ�กว่� 2 บ�ท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นร�ค�ที่บริษัท                     

ได้ทำ�สัญญ�ไว้กับเกษตรกรล่วงหน้�แล้ว และ

ผลผลิตอีกจำ�นวน 57 ตัน หรือร้อยละ 21 ส่ง

จำ�หน่�ยเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้�

ทั่วไป โดยร�ค�เฉลี่ย ณ เดือน

เมษ�ยน 2565 ผลเขียว ร�ค� 5 

บ�ท/กิโลกรัม ผลแดง ร�ค� 2.50 

บ�ท/กิโลกรัม

นอกจ�กน้ี จังหวัดหนองค�ย

ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำ�คัญของภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนร่วม

กับสำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�

เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ต ิ

(มกอช.) และบริษัทศรีเชียงใหม่

อุตส�หกรรม จำ�กัด ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รใน

พื้นที่นำ�ร่องภ�ยใต้ชื่อโครงก�รพัฒน�ระบบก�ร

รับรองผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยก�รประยุกต์

ใช้ระบบก�รประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier audit) 

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้ผลิตเข้�สู่ระบบรับรอง

ผลิตภัณฑ์ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรปลอดภัย ภ�ย

ใต้เครือข่�ยสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�ร

แห่งช�ติ (มกอช) ดำ�เนินโครงก�รในพ้ืนท่ี นำ�ร่อง 

ได้แก่ บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตส�หกรรม จำ�กัด 

และชนิดสินค้�ผลิตภัณฑ์นำ�ร่อง ได้แก่ มะเขือเทศ 

ท้ังน้ี จะดำ�เนินก�รให้ก�รรับรองม�ตรฐ�นให้กับ

เกษตรกรท่ีเป็นสม�ชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นลำ�ดับแรก

“ขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจและ

ส�ม�รถรวมกลุ่มเพื่อปลูกมะเขือเทศส่งเข้�

โรงง�น หรือเป็นเกษตรกรเครือข่�ยของบริษัท

ผู้รับซื้อผลผลิตที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลง

ใหญ่ภ�ยใต้ โครงก�รที่อยู่ในจังหวัดหนองค�ย 

สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร โดยส�ม�รถติดต่อคุณ

สิริณัฏฐ์ รักษ์เมือง หัวหน้�กลุ่มยุทธศ�สตร์พัฒน�

ก�รเกษตร สำ�นักง�นเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หนองค�ย โทร 0 4242 2841 หรือที่สำ�นักง�น

เกษตรจังหวัดหนองค�ย และสำ�นักง�นเกษตร

อำ�เภอทุกอำ�เภอ นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถติดต่อ

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศรีเชียงใหม่

อุตส�หกรรม จำ�กัด 99/1 ถนนม่ิงเมือง ตำ�บลพ�นพร้�ว 

อำ�เภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองค�ย 43130 หรือ 

โทร 0 4245 1410” ผู้อำ�นวยก�ร สศท.3 กล่�วท้ิงท้�ย
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ยิ่งใหญ่แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร • วันที่ 5 มิ.ย.2565 ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ

หลักเมืองสมุทรสาคร ประจำาปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย.

2565 สำาหรับประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือ

เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำาคัญที่สุดของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี

มายาวนานปีนี้เป็นปีที่ 55 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มี

มาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลต์ของงานคือขบวน

แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั้งทางน้ำาและทางบกที่

ยิ่งใหญ่ ที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อองค์เจ้าพ่อฯ 

ซึ่งจะมีในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เริ่มในเวลา 09.00 น. โดย

จะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองออกจากศาลแล้วลงเรือแห่

ทางน้ำา ซึ่งใช้เรือประมงขนาดใหญ่แห่ไปในแม่น้ำาท่าจีนจาก

ฝั่งมหาชัยไปขึ้นฝั่งท่าฉลอมที่วัดแหลมสุวรรณาราม เพื่อแห่

ไปตามถนนถวายถึงวัดช่องลม แล้วอัญเชิญองค์เจ้าพ่อฯ ลง

เรืออีกครั้ง เพื่อแห่ไปยังปากอ่าวมหาชัย ซึ่งเป็นประเพณี

อันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของลุ่มแม่น้ำาท่าจีน จากนั้นขบวนแห่

จะมาขึ้นฝั่งมหาชัยที่องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อ

แห่ทางบกรอบเมืองมหาชัย เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา 

การจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองในครั้งนี้จะเป็นการ

เปิดเมือง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครหลัง

จากสถานการณ์ โควิด-19 และจะเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจ

ให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นกับภาคธุรกิจ

และนักท่องเที่ยวให้กลับมาลงทุน

อำานาจเจริญยิ้มโควิดขาลงติดเชื้อ 78 ราย

อำานาจเจริญ • วันที่ 5 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน

สถานการณ์ โควิด–19 จังหวัดอำานาจเจริญ ข้อมูลจาก

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญว่า มีผู้ติดเชื้อ

จำานวน 78 ราย แยกเป็นตรวจแบบ RT-PCR ติดเชื้อ 

จำานวน 36 ราย ตรวจแบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 42 ราย 

โดยมีผู้ติดเชื้อทุกอำาเภอ ดังนี้ 1.อ.เมืองอำานาจเจริญ ตรวจ

แบบ RT- PCR ติดเชื้อ จำานวน 6 ราย ตรวจแบบ ATK ติด

เชื้อ จำานวน 8 ราย 2.อ.ชานุมาน ตรวจแบบ RT-PCR ติด

เชื้อ จำานวน 4 ราย ตรวจแบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 0 ราย 

3.อ.ปทุมราชวงศา ตรวจแบบ RT-PCR ติดเชื้อ จำานวน 8 

ราย ตรวจแบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 10 ราย 4.อ.พนา ตรวจ

แบบ RT-PCR ติดเชื้อ จำานวน 3 ราย ตรวจแบบ ATK ติด

เชื้อ จำานวน 1 ราย 5.อ.เสนางคนิคม ตรวจแบบ RT-PCR 

ติดเชื้อ จำานวน 6 ราย ตรวจแบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 2 

ราย 6.อ.หัวตะพาน ตรวจแบบ RT-PCR ติดเชื้อ จำานวน 7 

ราย ตรวจแบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 18 ราย และ อ.ลือ

อำานาจ ตรวจแบบ RT-PCR ติดเชื้อ จำานวน 2 ราย ตรวจ

แบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอก

มกราคม 2565 ตรวจแบบ RT-PCR จำานวน 7,556 ราย 

ตรวจแบบ ATK ติดเชื้อ จำานวน 16,644 ราย กำาลังรักษา 

จำานวน 354 ราย ที่โรงพยาบาล จำานวน 91 ราย Home 

Isolation จำานวน 263 ราย หายป่วยเพิ่ม 76 ราย หายป่วย

สะสมระลอกมกราคม 2565 จำานวน 7,126 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสมระลอกมกราคม 2565 จำานวน 

76 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.01.  

กรุงเทพฯ • พล.ต.อ.ดำารง

ศักด์ิ กิตติประภัสร์ เปิดเผย

ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร. ส่ังการให้กวาดล้าง

ปัญหาการแข่งรถในท้องถนน

หลวงแบบถอนรากถอนโคน 

รวมถึงผู้ชักชวนและผู้สนับสนุน

อย่างจริงจัง ซ่ึงกรณีน้ีเนื่องจาก

มีประชาชนถ่ายคลิปวิดีโอกลุ่ม

รถจักรยานยนต์ปิดถนนแข่งรถ

บริเวณแยกเทพธานี มุ่งหน้าแยก

สลักได จ.สุรินทร์ เผยแพร่ในโซ

เชียล จึงส่ังการให้ พล.ต.ต.ชาญ

ชัย พงศ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.

สุรินทร์, พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญ

ด้วง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, 

พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ 

ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ และทีมโซ

เชียลมีเดีย ศปข.สภ.เมืองสุรินทร์ 

สืบสวนพิสูจน์ทราบบุคคลตาม

คลิปวิดีโอดังกล่าว 

จนสามารถนำาตัวบุคคลท่ี

ปรากฏในคลิปวิดีโอมาดำาเนินคดี

ตามกฎหมายในข้อหา “ขับข่ีรถ

โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว

อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล

หรือทรัพย์สินและขับข่ีรถโดย

ไม่คำานึงถึงความปลอดภัย หรือ

ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน” ผู้

ต้องหาท้ังสองให้การรับสารภาพ

ตลอดข้อกล่าวหา จึงนำาตัวผู้

ต้องหาพร้อมของกลางส่งศาล

แขวงจังหวัดสุรินทร์ ต่อมาศาล

พิพากษาจำาคุก 2 เดือน ปรับ 

4,000 บาท จำาเลยให้การรับ

สารภาพ ลดโทษให้ก่ึงหน่ึง คง

จำาคุก 1 เดือน ปรับ 2,000 บาท 

โทษจำาคุกให้รอไว้มีกำาหนด 1 

ปี พร้อมท้ังริบรถจักรยานยนต์

ของกลาง

รอง ผบ.ตร.กล่าวอีกว่า 

ส่วนกรณีคลิปวิดีโอรถบ๊ิกไบค์ 2 

คันยกล้อท่ีเผยแพร่ในช่องทาง 

Tiktok ท่ีเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์น้ัน 

ได้ให้ชุดสืบสวนและทีมโซเชีย

ลมีเดีย ศปข.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 

ตรวจสอบแล้ว ทราบว่าบุคคล

ท้ังสองท่ีปรากฏในคลิปได้เดิน

ทางเข้ามามอบตัวกับพนักงาน

สอบสวน สภ. บึงสามพัน 

จ.เพชรบูรณ์แล้ว และได้รับทราบ

ข้อกล่าวหา “ขับรถโดยประมาท, 

ขับรถในลักษณะท่ีผิดปกติวิสัย

ของการขับรถธรรมดา, ขับรถ

โดยไม่คำานึงถึงความปลอดภัย

ของผู้อื่น, ขับรถโดยประมาทอัน

อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล

และทรัพย์” ผู้ต้องหาท้ังสองราย

ให้การรับสารภาพ จึงได้ส่งฟ้องผู้

ต้องหาท้ังสองต่อศาลต่อไป.

รวบเดก็แวน้โพสตค์ลปิฟอ้งศาลรบิรถ

สกัดจับแก๊งค้ายาก่อนส่งเข้ากทม.

ไทยโพสต์ • วันที่ 5 มิถุนายน 2565 

พลเรือโทปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก

กองทัพเรือ ชี้แจงกรณีตรวจพบชาว

โรฮีนจาหลบหนีเข้ามาพักบริเวณ

เกาะรอ-กลอย อุทยานแห่งชาติตะรุ

เตา จังหวัดสตูล นั้น จากการตรวจ

สอบพบว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 

2565 เวลาประมาณ 10.00 น. แหล่ง

ข่าวทางทะเลแจ้งว่า พบกลุ่มคนอยู่

บนเกาะรอ-กลอย (หรือเกาะดง) คาด

ว่าเป็นกลุ่มคนหลบหนีเข้าเมือง 

เบื้องต้นตรวจพบว่าเป็นชาว

โรฮีนจา จำานวน 59 คน แบ่งเป็น

ชาย 31 คน หญิง 23 คน เด็กชาย 

3 คน เด็กหญิง 2 คน ทั้งหมดได้

โดยสารมากับเรือประมงขนาดใหญ่

ออกเดินทางจากประเทศบังกลาเทศ 

โดยมีจุดหมายที่ประเทศมาเลเซีย 

แต่เมื่อเดินทางมากัปตันเรือได้นำา

กลุ่มคนเหล่านี้มาปล่อยไว้บนเกาะ

ดังกล่าว พร้อมทั้งบอกว่าเกาะนี้คือ

พื้นที่ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้น

ก็ออกเรือไป 

ศปก.ทรภ.3 จึงได้ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอาหารและ

น้ำาดื่มให้กับชาวโรฮีนจาบนเกาะรอ-

กลอย พร้อมจัดเรือ ต.996 ลำาเลียง

ชาวโรฮีนจาจากเกาะรอ-กลอย 

ไปยัง นป.สอ.รฝ.452 เพื่อส่งให้ 

กอ.รมน.จังหวัดสตูลและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามกฎหมาย 

ล่าสุดเรือ ต.996 ได้ลำาเลียงชาว

โรฮีนจา จำานวน 59 คน ส่งตัว

ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจ

ภูธรอำาเภอละงู เพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมาย จากนั้น กอ.รมน.จังหวัด

สตูล นำาตัวไปควบคุมที่กองร้อย 

ตชด. 436 ตำาบลคลองขุด อำาเภอ

เมือง จังหวัดสตูลต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพเรือยังคงยึดถือ

การปฏิบัติต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมายตามแนวทางการปฏิบัติ

ต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล 

(Standard Operating Procedure - 

SOP) ที่ สมช.กำาหนดอย่างเคร่งครัด.

พบชาวโรฮีนจา

หลบหนีเข้าเมือง

ถูกทิ้งปล่อยเกาะ
กรุงเทพฯ • ตำารวจสืบสวน

นครบาลสกัดจับกุมแก๊งค้า

ยาบ้าก่อนลำาเลียงเข้าสู่พื้นที่

กรุงเทพฯ ยึดของกลางกว่า 8 

แสนเม็ด ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ

วันที่ 5 มิ.ย.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุข

วิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อม

ด้วย พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา 

ผบช.น., พล.ต.ต.นิธิธร จินตกา

นนท์ รอง ผบช.น, พล.ต.ต.นพ

ศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น., 

พ.ต.อ.ธีระชัย ชำานาญหมอ รอง 

ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.กฤศณัฏฐ์ 

ธนศุภณัฏฐ์ ผกก.สส.2.บก.

สส.บช.น., พ.ต.อ.จิรกฤต                        

จารุนภัทร์ ผกก.สส.บก.น.5 

และ จนท.บก.สส.บช.น. ร่วม

แถลงข่าวกรณีการจับกุม

ขบวนการค้ายาเสพติดพร้อม

ของกลางยาบ้า 8,500,000 เม็ด

ซ่ึงการจับกุมคร้ังน้ีสืบ

เนื่องจากเมื่อวันท่ี 3 พ.ค.ท่ีผ่าน

มา เจ้าหน้าท่ีตำารวจ บก.สส.

บช.น.ได้ทำาการจับกุมผู้ต้องหา

คดียาเสพติดรายใหญ่ ผู้ต้องหา 

3 ราย ภายในป๊ัมพีที ต.โคกเดื่อ 

อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ พร้อม

ของกลางยาบ้า 1,000,000 เม็ด 

ซ่ึงจะนำายาเสพติดมาส่งให้กับ

ลูกค้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จึงได้

สืบสวนขยายผลเร่ือยมาจน

ทราบว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบลำาเลียง

ยาเสพติดจากชายแดนภาค

เหนือด้านจังหวัดพะเยาเพ่ือ

นำามาส่งให้กับลูกค้าพ้ืนท่ีภาค

กลาง ก่อนท่ีจะกระจายยาเสพ

ติดลงสู่กรุงเทพมหานครและ

ใกล้เคียง โดยใช้รถยนต์หลาย

คัน และมีรถยนต์บรรทุก 10 

ล้อ ย่ีห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 

70-2729 สกลนคร ซ่ึงเชื่อว่า

เป็นรถบรรทุกยาเสพติด ใน

แต่ละคร้ังจะมีการเปล่ียนรถ

นำาตลอดเวลา และมีนายฤทธิ

รงค์คุมทีมลำาเลียง ซ่ึงเป็นคน

พ้ืนท่ี จ.นครพนม โดยใช้เส้นทาง

พะเยา-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก 

ลงสู่หลายจังหวัดในภาคกลาง

กระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 

เจ้าหน้าที่ตำารวจสืบทราบว่า

รถยนต์ของกลุ่มดังกล่าวเดิน

ทางออกจากจังหวัดนครพนม 

มุ่งหน้าจังหวัดเลย-พิษณุโลก 

ขึ้นสู่ภาคเหนือด้านจังหวัด

พะเยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจชุด

จับกุมได้เฝ้าดูความเคลื่อนไหว

ตลอด เชื่อว่าน่าจะไปรับยาเสพ

ติดเพื่อมาส่งให้กับลูกค้า ซึ่ง

กลุ่มดังกล่าวจะทำาเช่นนี้เป็น

ประจำา ต่อมาวันที่ 3 มิ.ย.เวลา

ประมาณ 03.59 น. พบความ

เคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าว

เคลื่อนตัวลงมา ผู้บังคับบัญชา

จึงได้สั่งการให้นำากำาลังออก

ติดตาม ได้ติดตามเรื่อยมาจน

กระทั่งใกล้ถึงตัวเมืองสระบุรี 

บริเวณปั๊มน้ำามันพีที สระบุรี 

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี รถยนต์บรรทุกสิบ

ล้อได้เข้าไปจอดภายในปั๊ม 

และพบว่ารถยนต์นิสสัน ซิลฟี่ 

หมายเลข กค-7687 นครพนม ที่

เชื่อว่าเป็นรถนำา จอดอยู่บริเวณ

หน้าปั๊มบางจากเคซี ออย 

ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี จอดอยู่บริเวณหน้า

ปั๊มกับรถยนต์กระบะอีกหลาย

คัน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเชื่อว่า

จะมีการส่งยาเสพติดจึงแสดง

ตัวเพื่อทำาการตรวจค้นพบยาบ้า 

จำานวน 8,500,000 เม็ด พร้อม

จับกุมตัวนายประยงค์ อายุ 45 

ปี นายทวีโชค อายุ 49 ปี และ

นายฤทธิรงค์ อายุ 38 ปี

ขณะเดียวกันรถยนต์

กระบะอีกหลายคันพยายาม

หลบหนี เจ้าหน้าที่ตำารวจ

พยายามยิงสกัดแต่สามารถ

หลบหนีไปได้ ผู้ต้องหาทั้งหมด

ให้การรับสารภาพ จึงได้จับกุม

ผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำาส่ง

พนักงานสอบสวน บช.ปส. โดย

กล่าวหาว่า “ร่วมกันจำาหน่าย

ยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 

(เมตแอมเฟตามีน) อันเป็นการ

มีไว้เพื่อจำาหน่ายอันเป็นการ

กระทบต่อความมั่นคงของ

รัฐหรือความปลอดภัยของ

ประชาชนทั่วไป” เพื่อดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

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

สังหารบิ๊กตู่

จะสามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปีในเดือน

มีนาคม 2566 หรือไม่ (จำานวน 713 หน่วย

ตัวอย่าง) ว่าหากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์

จะไม่สามารถอยู่จนครบเทอม 4 ปีในเดือน

มีนาคม 2566 ท่านคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะ

ยบุสภาหรอืลาออก หรอืถกูใหพ้น้จากตำาแหนง่

โดยคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ พบว่า ร้อยละ 

45.58 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์จะประกาศ

ยุบสภา รองลงมา ร้อยละ 32.68 ระบุว่าพล

เอกประยุทธ์จะถูกให้พ้นจากตำาแหน่งโดยคำา

สั่งศาลรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 

21.74 ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จะ

ประกาศลาออก นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่

ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลให้

โบนัสพรรคเล็กโดยให้ที่นั่งเก้าอี้

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2566 วา่ 

รฐับาลคงไมจ่ำาเปน็ตอ้งชีแ้จงอะไร 

เพราะเปน็การดำาเนนิการของสภา 

รัฐบาลไม่สามารถไปก้าวก่ายอะไร

ได้ การที่พรรคเล็กได้ที่นั่งเก้าอี้ 

กมธ.วิสามัญฯ นั้น ครั้งนี้ ไม่ได้เกิด

ขึ้นเป็นครั้งแรก เพียงแต่ที่ผ่านมา

บางครั้งอาจจะได้ 1 คน หรือบาง

ครั้งก็ได้ 2 คน ซึ่งเป็นพิจารณา

ของสภา รัฐบาลไม่สามารถไป

กำาหนดอะไรได้ ไม่อยากให้ฝ่าย

ค้านพยายามโยงทุกเรื่อง แม้แต่

เรื่ องที่ เกี่ ยวกับประโยชน์ของ

ประชาชนก็ยังพยายามโยงให้เป็น

เรื่องการเมืองเพียงเพื่อหวังจะดิส

เครดิตรัฐบาลเท่านั้น หากพบว่า

มีข้อสงสัยในชั้น กมธ.วิสามัญงบฯ 

ฝ่ายค้านก็สามารถใช้กลไกของ

สภาดำาเนินการตรวจสอบได้อยู่

แล้ว และรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงถึง

เหตุผลและความสำาคัญ ยืนยัน

ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีความเด็ดขาด 

จะไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริตอย่าง

แน่นอน

“ไมอ่ยากใหฝ้า่ยคา้นโยงทกุ

เรื่องเป็นเกมการเมืองไปเสียหมด 

การออกมาบิดเบือนว่ามีความ

พยายามแบ่งผลประโยชน์ ให้กับ

พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเล็กใน

ชั้น กมธ.วิสามัญงบฯ นั้น เป็นการ

มโนเอาเอง” นายธนกรกล่าว

พท.จ่อเชือด 7 ส.ส.งูเห่า

นายสทุนิ คลงัแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์

กังวลเสียงฝ่ายค้านในการโหวต

อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ เนื่อง 

จาก พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผ่านมา 

เสียงฝ่ายค้านที่ ไม่เป็นเอกภาพว่า 

ไม่กังวล ก็อย่างที่รู้ คนที่เขาจะ

ไปจะย้ายเขามีเป้าหมายของเขา 

ส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

จะต่างกับ พ.ร.บ.งบฯ เพราะการ

โหวตงบมีข้ออ้างได้ว่างบในพื้นที่

จัดไปแล้วชาวบ้านรู้แล้วว่าจะได้

งบอย่างไร ถ้าผู้แทนของชาวบ้าน

ยกมือโหวตคว่ำาตัวของผู้แทนเอง

ก็อาจจะเสียหาย แต่ในส่วนของ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีเรื่อง

ผลประโยชน์ของประชาชนเข้ามา

เกีย่วขอ้ง เปน็เรื่องกลา่วหารฐับาล

อยา่งเดยีวไมม่ขีอ้อา้งทีจ่ะไปแกต้วั

กับชาวบ้าน เรายังคงเดินหน้าเต็ม

ที่ ใครจะไปจะมาหรือจะมายกมือ

กับเราก็ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้อง

ไปคาดหวังเขา

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทย

จะมีการประชุมเพื่อลงโทษงูเห่า

ในพรรคอย่างไร นายสุทินกล่าว

ว่า จะมีมาตรการตามข้อบังคับ

พรรค ตอนนี้กำาลังทำาอยู่ ใช้ระยะ

เวลาไมน่าน โดยปกตกิจ็ะประมาณ 

1 เดือน และเป็นข้อหาอย่างไรก็

ต้องว่าไป

ผู้สื ่ อข่าวถามถึงรายชื่อ

รัฐมนตรีที่จะถูกพรรคเพื่อไทย

อภิปรายไม่ ไว้วางใจมีชื่อรัฐมนตรีคนใดบ้าง 

ทางพรรคกา้วไกลกไ็ดเ้ปดิชื่อวา่รายชื่อของ 3 ป.                                                                         

นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ต่างกัน นอกจาก 3 ป. ก็

จะมีกระทรวงทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัชวีติประชาชน

มากๆ เราจะตรวจสอบขอ้มลูกนัครัง้สดุทา้ยใน

วันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งนายสันติ  พร้อมพัฒน์ 

รมช.การคลัง ก็อยู่ในข่าย ในวันที่ 6 มิ.ย. 

แต่ละพรรคจะยื่นญัตติส่วนตัว มาเขียนญัตติ

รวมและพร้อมยื่นในวันที่ 15 มิถุนายน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี 7 ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทยโหวตสวนมติพรรคว่า ไม่กังวลเราจะทำา

หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด 7 ส.ส.ที่ โหวตสวน

มติพรรคเราก็ทราบมานาน และได้เตรียมผู้

สมคัรไว้แทนพร้อมแล้ว การท่ี ส.ส.ย้ายออกจาก                                                  

พรรคเรามันอธิบายประชาชนไม่ได้ว่า ทำาไม

ไม่ดำาเนินการกับพรรคเพื่อไทย พูดตรงๆ ว่า

ทำาไมถึงทรยศพรรคเพื่อไทยพูดแบบภาษาพี่

น้องในขณะที่เราเป็นความหวังให้ประชาชน 

พท.กำาลังกลับขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้น

จะต้องมีคำาตอบตรงนั้นตรงนี้จะเป็นแรง

ขับให้มีการสนับสนุนมากขึ้น ส่วนจะขับ 7 

ส.ส.ออกจากพรรคหรอืไม ่จากนีก้จ็ะเขา้สูค่ณะ

กรรมการวินัยของพรรคสอบสวนพฤติกรรมดู

ตามข้อบังคับพรรค

นายพเิชษฐ สถริชวาล ส.ส.บญัชรีายชื่อ 

พรรคพลังประชารฐั (พปชร.) ในฐานะหวัหนา้

กลุม่ 16 ใหส้มัภาษณถ์งึทศิทางในการอภปิราย

ไม่ไว้วางใจและการลงมติของกลุ่ม 16 ว่าจะ

รว่มกบัฝา่ยคา้นในการโหวตคว่ำารฐับาลในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ ต้องดูเป็น

เรื่องๆ ว่าเรื่องดังกล่าวขัดประโยชน์ประเทศ

หรือไม่ พวกตนจะหารือกันก่อนลงมติ เรื่อง

ที่จะอภิปราย คือเรื่องประมูลโครงการบริหาร 

และดำาเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำาสายหลักใน

ภาคตะวนัออก (ออีซี)ี มลูคา่ 2.5 หมื่นลา้นบาท 

ที่ ส.ส.กลุ่ม 16 ร่วมกันตรวจสอบมาตลอด มี

เปา้หมายทีน่ายสนัต ิพรอ้มพฒัน ์รมช.การคลงั 

ในฐานะที่กำากับดูแลกรมธนารักษ์ ที่มีส่วนรับ

ผิดชอบการจัดประมูลโครงการ เพราะทำาให้

เห็นถึงความไม่ โปร่งใสและส่อที่จะเกิดการ

ทจุรติเกดิขึน้ได ้ถา้รฐับาลยงัเดนิหนา้โครงการ

ดังกล่าวต่อไป กลุ่ม 16 คงอยู่ร่วมกับรัฐบาล

ตอ่ไปไม่ได ้เพราะยดึถอืเรื่องการตอ่ตา้นทจุรติ 

เมื่อถามวา่ การไดร้บัจดัสรรเกา้อี ้กมธ.

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ.2566 หลงัลงมตริา่ง 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ เปน็การตอบแทนหรอืการ

ให้ โบนัสกับกลุ่ม 16 หรือไม่ นายพิเชษฐกล่าว

ว่า คิดว่าไม่ใช่ เพราะเมื่อถึงเวลา เก้าอี้ กมธ.

ต้องสับเปลี่ยนให้กับคนอื่นบ้าง ไม่ใช่ให้แต่

กลุ่มเดิมๆ และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แล้ว ต้อง

มี ส.ส.กลุ่มอื่นเข้าไปนั่งบ้าง

ปชป.มั่นใจคัมแบ็ก

ที่ จ.พิษณุโลก นายจุรินทร์ ลักษณ       

วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รอง

นายกรฐัมนตรแีละ รมว.พาณิชย ์นำา “จรุนิทร ์

ออนทัวร์” ไป จ.พิษณุโลก เปิดสัมมนาแกนนำา

ของพรรค ปชป.ภาคเหนือตอนล่าง ที่หอประ  

ชุมศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรม

วังจันทร์ จ.พิษณุโลก พร้อมแกนนำาสำาคัญ

ของพรรค และประธานสาขา ตวัแทนเขต เขา้

ร่วมอย่างพร้อมเพรียงกว่า 400 คน  โดยนาย                                                                   

จุรินทร์กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

การเลือกตั้งที่กำาลังจะมาถึงที่รัฐบาลจะครบ

เทอมราวต้นปีหน้าพวกเรามีความมั่นใจและ

ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคน 

ปชป.ในภาคเหนือตอนล่างของเรายังมีโอกาส

ที่จะได้รับเลือกตั้งมากขึ้น และสามารถครอง

ใจประชาชนได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่าง

แน่นอน

นายนพินธ ์บญุญามณ ีกลา่ววา่ การจดั

สัมมนาครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ

รองรับการเลือกตั้งภายในอีกไม่กี่เดือนข้าง 

สำาหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งด้านนโยบาย

และตวับคุคล มัน่ใจวา่ประชาธปิตัยจ์ะกลบัมา 

และถดัจากนีพ้รรคประชาธปิตัยจ์ะเดนิหนา้ขึน้ 

และต้องได้ ส.ส.มากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พรรค ปชป.ได้ทำาการเปิดตัวว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.ในเขตเลือกตั้งภาคเหนือตอนล่าง 

17 คนด้วย

ที่ จ.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรม 

“ครอบครวัเพื่อไทย เพื่อชาวนาไทย จ.สรุนิทร”์ 

มีแกนนำาพรรคเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, 

นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง เลขาธกิารพรรค, 

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทย, นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม นายคุณากร 

ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์, นายสมคิด เชื้อคง 

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี, 

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค 

ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประ 

ธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม และ

นวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 

ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เนื่องจาก

ติดโควิด โดยส่งนายพานทองแท้ ชินวัตร พี่

ชายเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม

ครอบครั ว เพื่ อ ไทย เริ่ มด้ วยการพบปะ

ประชาชนที่ปราสาทศีขรภูมิ โดยมีประชาชน

จำานวนมากสวมเสื้อที่สกรีนใบหน้า น.ส.แพ

ทองธาร และโลโก้พรรคเพื่อไทยมารอให้การ

ต้อนรับ

นายพานทองแท้กล่าวว่า การเดิน

ทางมาครั้งนี้ ไม่ได้มาแทน น.ส.แพทองธาร 

เดิมทีตนและ น.ส.แพทองธารจะเดินทางมา 

จ.สรุนิทรด์ว้ยกนั แต ่น.ส.แพทองธาร ไมส่บาย 

ตนก็เลยมาคนเดียว โดย น.ส.แพทองธารฝาก

ความคิดถึงมาถึงพี่น้องชาวสุรินทร์ ส่วนตัว

เห็นบรรยากาศที่ประชาชนมาให้การต้อนรับ 

ก็รู้สึกดีที่เห็นการต้อนรับของประชาชน ตน

ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวเพื่อไทย ถ้ามีเวลาก็                                                                        

จะลงพื้นที่ทำากิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อ

ไทย

พท.ยังฝันแลนด์สไลด์

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว กล่าวว่า เรามีเป้า

หมายจัดกิจกรรมทุกที่ แต่ขึ้นกับความพร้อม 

และสำาหรบั จ.สรุนิทร ์ในการเลอืกตัง้ครัง้ตอ่ไป 

เราตัง้เปา้หมายได ้ส.ส.ยกจงัหวดั สว่นจงัหวดั

ศรีสะเกษ ที่มี ส.ส.ย้ายพรรคไป 3 คน ทราบ

มานานแล้วว่าเขาจะไป อีกไม่นานจะเปิดตัว

ว่าที่ผู้สมัครแทนคนที่ย้ายออกไป

จากนั้นเวลา 10.45 น. คณะเดินทาง 

ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมชมของดีเมือง

สุรินทร์ มีตัวแทนข้าวอินทรีย์ นวัตกรรม 

ปศุสัตว์ หม่อนไหม นำาเสนอปัญหา ต่อพรรค

เพื่อไทย

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน มีการเปิดเวที

ปราศรัยครอบครัวเพื่อไทย แกนนำาพรรคได้

สลับกันขึ้นปราศรัย โดยนายสุทิน คลังแสง 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เดือน 

ส.ค.2565 พล.อ.ประยุทธ์จะครบวาระ ซึ่งใน

รัฐธรรมนูญให้อยู่ในวาระ 8 ปี แต่ถ้าเขาไม่

ยอมออก เขาบอกจะอยู่ไปถึงปี 2570 ซึ่งไม่

ไหว พวกเราในสภาไลม่าเตม็ที ่ตอ่ใหเ้กง่ขนาด

ไหน เมื่อเลอืกตัง้มาถงึ ขอใหพ้ีน่อ้งจดัการดว้ย

มอืของพีน่อ้งเอง มเีลอืกตัง้ใหญ ่สงัหารคาหบี

เลอืกตัง้  เสน้ใหญ่ไมก่ลวั กเูสน้เยอะเสยีอยา่ง 

เพราะเรามีตั้ง 20 ล้านเสียง มีทางเดียวที่จะ

ล้มได้คือเอาคนของเราที่มีเยอะๆ ไปสู้ในการ

เลือกตั้งให้แลนด์สไลด์ ปลดในสภาไม่ได้ เรา

จะปลดในหีบเลือกตั้ง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรค

เพื่อไทย กล่าวว่า เลือกตั้งครั้งหน้าต้องแลนด์

สไลดท์ัง้ประเทศ การเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ

กทม.แลนดส์ไลด์ไปแลว้ ครอบครวั

เพื่อไทยจึงต้องประสานประชาชน

ใหก้วา้งขวางมากทีส่ดุ แลนดส์ไลด์

แรกใน กทม.ไปแล้ว ต่อไปแลนด์

สไลด์ในต่างจังหวัด 

นายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย 

กล่าวว่า ศึกครั้งหน้าเป็นศึกใหญ่ 

มีความท้าทาย ระหว่างทางมีกับ

ดักมากมาย มีอุปสรรคมีผลไม้พิษ

ที่เรียกรัฐธรรมนูญปี 60 คอยถ่วง

ประชาชน แต่ขอเรียนว่าสายลม

แห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว 

แตก่ารเปลีย่นแปลงตอ้งอาศยัพลงั

ประชาชน ต้องได้อำานาจรัฐ 

เวลา 13.45 น. มีการเปิด

คลปิวดิีโอ น.ส.แพทองธาร ชนิวตัร 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง โดย 

น.ส.แพทองธารกลา่ววา่ วนันีจ้รงิๆ 

เรามีนัดกันเจอตัวเป็นๆ แต่โชคไม่

ดี  พอดีเพิ่งกลับจากการไปหาคุณ

พ่อ (นายทักษิณ ชินวัตร) และคุณ

อา (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แล้วมี

ไขเ้ลก็นอ้ย ตรวจเอทเีคแลว้ขึน้สอง

ขีด ตนและสามีเป็นโควิด เสียดาย

ที่ไม่ไดม้ารว่มงานพบพีน่อ้งดว้ยตวั

เอง เพราะเราเตรยีมการมานานใน

การพูดคุยรับฟังปัญหา เสียใจที่ไม่

ได้ไปร่วมงาน และการพบกับคุณ

พ่อคุณอาล่าสุด ได้คุยกับคุณพ่อ

และนายกฯ ปูว่าก่อนนายกฯ ปูถูก

ยึดอำานาจ ได้เดินทางไปที่สุรินทร์ 

ช่วยซื้อข้าวในราคาที่สูงให้ชาวนา

มีทางออก วันนี้ขอส่งพี่ชายเป็น

ตัวแทนไปพบพี่น้อง.

ชัชชาติ

วา่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ ศบค.

เป็นหลัก แต่ กทม.จะให้ความเห็น

ไปว่าสถานการณ์ใน กทม. เริ่มลด                                                 

น้อยลง คงต้องเริ่มให้ถอดเเมสก์

ในพื้นที่เปิดโล่ง แต่ขอให้เป็นไป

ตามหลักการแพทย์เพื่อให้ เกิด

ความมั่นใจ แต่เชื่อว่าสถานการณ์

คลี่คลายขึ้น คนก็พร้อม ซึ่งจะนำา                                                

เรื่องน้ีหารือกับ ศบค.อย่างเป็นทาง 

การ

นายชัชชาติยังกล่าวถึงการ

เปิดสถานบริการและสถานบันเทิง

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. และมีข้อเสนอ

ให้ขยายเวลาเปิดจากเที่ยงคืนเป็น

ตี 2 ว่า ผ่านมา 5 วันยังไม่พบ

ปัญหา หากมีมาตรการที่ชัดเจน ผู้

ประกอบการก็พร้อมร่วมมือ เชื่อ

ว่าการขยายเวลาในหลายๆ เรื่อง 

ไม่ว่าจะผับบาร์ สวนสาธารณะ 

เปน็ทางทีด่ ีชว่ยลดความหนาแนน่ 

เพราะหากเรากำาหนดเวลาสัน้ หรอื

ไม่ให้ทำากิจกรรม ก็ยิ่งทำาให้คนหนี

ไปทางอื่น คนจะหนาแน่นมากขึ้น 

ซึ่งจะขอดูผลช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไร 

ก่อนนำาเข้าพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ 

หากขยายเวลาขึ้นก็ลดความแออัด 

นกัทอ่งเทีย่วกอ็อกมา ซึง่เชื่อวา่เรา

พร้อมกลับไปชีวิตปกติแล้ว

ทั้งนี้ ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะมี

การประชุม ศปก.ศบค.และ กทม. 

โดยเป็นการพิจารณามาตรการ

ต่างๆ ก่อนที่จะเสนอใน ศบค.ชุด

ใหญ่ต่อไป 

ขณะที่ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุข

วิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวถึงการผ่อนคลาย

มาตรการให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ 

คาราโอเกะ และอาบอบนวดในพื้นที่ต่างๆ 

ว่าภาพรวมจากการตรวจสอบในทุกพื้นที่กอง

บัญชาการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความ

ร่วมมือในการเปิด-ปิดสถานบริการตรงตาม

เวลาที่กฎหมายกำาหนด และไม่มีการกระทำา

ที่ละเมิดกฎหมาย แต่ยังพบปัญหาเรื่องการ

ขออนุญาต โดยยังมีร้านและสถานบริการอีก

จำานวนมากที่ยังไม่ ได้ทำาเรื่องให้ถูกต้องตาม

กฎหมาย จงึไดส้ัง่การใหท้กุกองบญัชาการและ

ทุกพื้นที่สถานีตำารวจแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบ

การไปทำาหนังสือและขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้บัญชาการ

ตำารวจนครบาล กลา่วเชน่กนัวา่ รา้นสว่นใหญ่

ใหค้วามรว่มมอืปฏบิตัติามกฎหมายและยงัไมม่ี

สถานที่ใดกระทำาผิดกฎหมาย.


