
อสส.หักทบ.ช้ีคดีจีที200จบแลว

เงินเฟอพุง7.1%ดีเซล34บ./ลิตร

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กลาวปาฐกถาพิเศษ เร� อง “ยุทธศาสตรการ

ยกระดับการทองเที่ยวไทย สูการทองเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน” ที่ โรงแรมบียอนด รีสอรท กะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

เม� อวันที่ 6 มิ.ย.
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อดีตไลลา ‘อำนาจขาลง’
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อดีตไลลา ‘อำนาจขาลง’

             
|

ภูเก็ต/กทม. • “บิ๊กตู” ลงภูเก็ตตอกย้ํา

ประเทศไทยมี 3 สถาบันหลัก ตองปลูกฝง

เยาวชนใหภูมิใจและทิ้งไมได ยอมรับเปน

นายกฯ นานไปหน�อย แตไมไดอยูจนตาย

คารังขึ้นอยูกับประชาชน รัฐบาลเรียงหนา

เยยอภิปรายไมไววางใจแคราคาคุย เช� อเขา

อีหรอบเดิมใชขอมูลโซเชียลตัดแปะ “นิโรธ”  

หยามเหมือนแหนางแมวขอฝน เม� อคนทํา

ไมบริสุทธิ์ใจยากเกิดขึ้น “สุทิน” ขึงขังรอบนี้

เด็ดทิ้งทวน เตรียมสรุป 8 มิ.ย.นี้ เผยยอด

ซักฟอกหดเหลือแค 5-6 ราย ยอมรับ 90% 

ฝายคานทั่วโลกใชอภิปรายลมรัฐบาลไมได 

เม� อวันจันทรที่ 6 มิถุนายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม พรอมคณะลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต                                                             

เพื่อรับฟังรายงานการจัดการศึกษาแบบมี                                                         

สวนรวม วาดวยความรวมมือในการพัฒนา 

การศึกษาอยางย่ังยืน และเปนประธานสักขี

พยานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวย

ความรวมมือการพัฒนาการศึกษาอยางยั่ง 

ยืน 

โดย พล.อ.ประยุทธกลาวตอนหนึ่งวา 

สิ่งที่ทําวันนี้คืออนาคตของพวกเรา ทั้งนี้พื้น

ฐานประเทศเราไมมีอะไรดอยกวาใคร ถา

ยอนไปดูประวัติศาสตรของเราหลายรอยป

ที่ผานมา ไมมีประเทศไหนที่เรานอยหนา

กวาเขา

กรุงเทพฯ • รองโฆษก อสส.แจงยิบ ปม

ความเห็นอัยการใหจางตรวจ GT200 ชี้จาง

ใครตรวจกี่บาทเปนเร� องของ ทบ. อัยการ

แคเห็นควรตรวจเปนประเด็นช้ีขาดคดี ระบุ

คดีจบแลวหลังศาลปกครองสูงสุดส่ังจายกวา 

600 ลาน แจงผลกองทัพตั้งแต 8 ก.ย.64 

ไมมีความจําเปนตองตรวจอีก

เม� อวันที่ 6 มิถุนายน นายประยุทธ 

เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด 

กลาวถึงกรณีโฆษกกระทรวงกลาโหมออก

มาระบุวาสํานักงานอัยการสูงสุด (อสส.) 

มีความเห็นใหกองทัพบกดําเนินการตรวจ

เคร� อง GT200 ที่ไมสามารถใชงานไดทุก

เคร� องทั้ง 757 เคร� อง เพ� อใชสูคดีในศาล

ปกครอง จนนําไปสูการดําเนินการจาง สวทช.

เปนเงิน 7,570,000 บาทวา เก่ียวกับเร� อง

น้ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับหนังสือจาก

กองทัพบกวันที่ 13 ม.ค.60 เร� องขอให

สํานักงานอัยการสูงสุดจัดอัยการยื่นฟ้อง

บริษัท เอวิเอ แซทคอม ผูถูกฟองที่ 1 กับ

พวก กรณีขอพิพาทการจัดซื้อขายเคร� อง

ตรวจวัตถุระเบิด GT200 รวม 12 สัญญา 

วงเงิน  683,900,000 บาท ซึ่งอัยการสูงสุด

ไดมอบใหสํานักงานอัยการคดีปกครองเปน                                                       

ผูพิจารณาวาตาง และไดมอบหมายใหสํานัก                                                               

งานอัยการคดีปกครอง 5 เปนผูรับผิดชอบ                                                                 

สํานวน  ซึ่งเม� อไดเร� องแลวพนักงานอัยการ                                                         

ผูตรวจสํานวนไดมีหนังสือแจง 24 ม.ค.60                                                

ใหกองทัพบกดําเนินการสงเคร� อง GT200                                                                      

ไปตรวจพิสูจนทั้งหมดรวม 757 เคร� อง เพ� อ

ที่จะทราบวาเปนของที่ ไมมีคุณสมบัติตาม

สัญญาจริง ซึ่งในประเด็นนี้ถือวาเปนขอแพ

ชนะคดี แตในสวนรายละเอียดทางกองทัพ

จะไปตรวจอยางไร ราคาเทาไหร ทางอัยการ

ไมไดกาวลวง เพราะเปนเร� องของกองทัพ

บกที่จะตองดําเนินการ จะจางใครตรวจก็ไม

เกี่ยวกับอัยการ เราเพียงแตใหไปตรวจเพ� อ

นําผลตรวจพิสูจนมา

ฮอล 91-95 ลุนราคาขายปลีกเบนซินลด 

โอดกองทุนฯ ติดลบ 8.6 หม� นลานบาท   

เม� อวันที่ 6 มิถุนายน นายรณรงค 

พูลพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระทรวง

พาณิชย เปดเผยวา ดัชนีราคาผูบริโภค 

(เงินเฟอทั่วไป) เดือน พ.ค.65 เทากับ 

106.62 เทียบกับ เม.ย.65 เพิ่มขึ้น 1.40% 

เทียบกับเดือน พ.ค.64 เพ่ิมข้ึน 7.10% เปน    

การเพ่ิมข้ึนสูงกวาตัวเลขเดือน เม.ย.65 และ

สูงกวาเดือน ก.พ.และ มี.ค.ที่ทําสถิติสูงสุด

ในรอบ 13 ป ทําใหเดือน พ.ค.เงินเฟอยัง

ถือวาสูงสุดในรอบ 13 ป สวนเงินเฟอรวม 

5 เดือนป 2565 (ม.ค.-พ.ค.) เพิ่มขึ้น  5.19% 

และเงินเฟอพื้นฐานที่หักอาหารสดและ

พลังงานท่ีมีความผันผวนดานราคาออก ดัชนี

อยูที่ 102.74 เพิ่มขึ้น  0.17% เม� อเทียบ

กับเดือน เม.ย.65 และเพิ่มขึ้น  2.28% เม� อ

เทียบกับเดือน พ.ค.64 และเฉลี่ย 5 เดือน

เพิ่มขึ้น 1.72%

สาเหตุที่ทําใหเงินเฟอสูงขึ้น ปจจัย

หลักยังคงเปนราคาพลังงานและอาหารที่

ปรับตัวสูงขึ้น โดยสินคากลุมพลังงาน เพิ่ม 

37.24% โดยเฉพาะราคานํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ิม

ขึ้นถึง 35.89% ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาใน

ตลาดโลก กาซหุงตม เพิ่ม 8% จากการ

ยกเลิกการตรึงราคากาซหุงตม ทําใหราคา

ทยอยปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได และคากระ 

แสไฟฟา เพิ่ม 45.43% จากการปรับเพิ่มคา

ไฟฟาผันแปร (Ft)  รอบเดือน พ.ค.-ส.ค.65

สวนกลุมอาหารเพิ่ม 6.18% เชน เนื้อ

สุกร, ไกสด, ไขไก ราคาเปลี่ยนแปลงตาม

ตนทุนการเลี้ยง ผักสดราคาเปลี่ยนแปลง

ตามปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาด เคร� องประ 

กอบอาหาร, อาหารสําเร็จรูป และเคร� อง

ด� มไมมีแอลกอฮอลราคาปรับขึ้นตามตนทุน 

สวนสินคาอ� นๆ เชน คาใชจายสวนบุคคล 

(แชมพู, ยาสีฟน, สบูถูตัว) ราคาปรับเพ่ิมข้ึน

หวัง ‘สงออก’ 

เข็นจีดีพีโต 3%

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” นั่งหัวโตะประชุม

ผูบริหาร กทม.นัดแรก พรอมสั่งการ 4 

เร� อง จอทบทวน 2 โครงการใหญอางไมคุม

ทุน “บิ๊กปอก” เปดประชุมสภา กทม. ขอ

ใหยึดหลักธรรมาภิบาลคํานึงถึง ปชช.เปน

ศูนยกลาง ยันไมกาวกายการทํางานผูวาฯ 

รถไฟฟาสายสีเขียวเปนอํานาจ กทม. รอให

ชง ครม.พิจารณา ที่ประชุมสภามีมติเลือก 

“วิรัตน” นั่งประธานสภา กทม.ตามโผ 

เม� อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิถุ 

นายน ที่อาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.2) ดินแดง นายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. เปนประธาน

การประชุมคณะผูบริหาร โดยมีนายจักกพันธุ 

ผิวงาม, นายวิศณุ ทรัพยสมพล, น.ส.ทวิดา 

กมลเวชช, นายศานนท หวังสรางบุญ รอง

ผูวาฯ กทม. และนายขจิต ชัชวานิชย ปลัด

กรุงเทพมหานคร พรอมคณะผูบริหารรวม

ประชุม 

ตอมาเวลา 12.00 น. ภายหลังการ

ประชุมนายชัชชาติกลาววา ในการประชุม

มีวาระ 4 เร� อง ไดแก 1.เร� องโควิด ซึ่งจาก

การดูตัวเลขจํานวนผูปวยติดเชื้อ อัตราการ

ครองเตียงพบวาสถานการณดีขึ้น ซึ่งคิดวา

ใกลถึงเวลาแลว จึงไดหารือเร� องการถอด

หนากาก แตตองรอศูนยบริหารสถานการณ

โควิด-19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.)  

พิจารณากอน แลวเสนอไปยัง ศบค.ใหญ

เพ� อใหความเห็นชอบ 2.เร� องงบประมาณ 

ไดเรงรัดใหหน�วยงานที่เกี่ยวของ จัดทํางบ

ประมาณประจําปงบประมาณ 2566 ใหแลว

เสร็จภายในสัปดาหหนา เพ� อนําเสนอตอที่

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) 

พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยนโยบาย 214 

ขอนั้นสวนใหญสอดคลอง

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” กระชับอํานาจ

บริหารโควิด! บอก “ชัชชาติ” รอฟง ศบค.

ไฟเขียวกรุงเทพฯ ถอดแมสก ขณะที่  ศปก.

ศบค.ขีดเสน 10 วันประเมินยอดติดเช้ือหลัง

ปลดล็อกผับบาร กอนพิจารณาปลอยถึงตี 

2 ดาน สธ.ชี้สัญญาณดีปวยหนัก-เสียชีวิต

ลดลงตอเน� อง ชี้กลุม 608  น�าหวงคนไมรับ

วัคซีน เรงฉีดเข็มกระตุนอีก 20 ลานโดสให

ทะลุ 60% ตามเปา

เม� อวันจันทรที่ 6 มิถุนายน ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) รายงาน

สถานการณโควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบ                                                                      

ผูติดเชื้อรายใหม 2,162 ราย ติดเชื้อใน

ประเทศ 2,159 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ  2,159 ราย จากเรือนจํา 

1 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

2 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 4,879 ราย อยู

ระหวางรักษา 29,509 ราย อาการหนัก 

761 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 375 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย เปนชาย  13 ราย 

หญิง 14 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 20 ราย มี

โรคเรื้อรัง 6 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 1 

ราย 

พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะ

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการศูนยบริหาร

สถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไทยโพสต • “พาณิชย” เผยเงินเฟอ พ.ค.

65 เพิ่มขึ้น  7.10% สูงสุดในรอบ 13 ปอีก

ครั้ง เหตุไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันพุง 

กาซหุงตม คาไฟฟา อาหารสด คาใชจาย

สวนบุคคล สวนทั้งปยังประเมินที่ 4-5% 

“กบน.” เคาะดีเซลขึ้นอีก 1 บาท หนาปม

อยูที่ 33.94 บาท/ลิตร สกนช.ใจปาลดการ

จัดเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันฯ กลุมแกสโซ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  8  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9337

อิสรภาพแหงความคิด

ตองรอฟง‘ศบค.’

ถอดแมสกที่โลง

ปลดล็อกผับบาร

‘ชัชชาติ’ส่ัง4เร� อง

ประชุมสภากทม.

เลือกวิรัตนน่ังปธ.
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‘บิ๊กตู’รับเปนนายกฯนาน

ฝายคานขูซักฟอกท้ิงทวน

ประมงพื้นบาน

ทวงคืนสัตวน้ําวัยออน

ทําไมไบเดนใชกฎหมาย

‘ใหยืม-ใหเชา’ 

ชวยยูเครนรบรัสเซีย?

อานตอหนา 2

ผมไมเคยเปนนายกรัฐมนตรี

มากอน แตอาจจะเปนนาน

หนอย แตมันก็ทําใหงานมันเดิน

เพราะเรามียุทธศาสตร 

แตผมไมไดอยูจนตายคารัง

เสียเม� อไหร ทั้งหมดขึ้นอยูกับ

ประชาชนอยูแลว แตในขณะ

ที่อยูก็ขอใหชวยกัน

ไมอยูจนตายคารัง
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อย จากกรณี นาย  

จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล เปิดอภิปราย

ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2566 ย้อนหลังไปถึงความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบประมาณ

ของกองทัพบกที่ไม่อยู่ในเอกสารงบ ปี 2565 เกี่ยวกับการจ้าง สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจพิสูจน์เครื่อง 

จีที 200 จำานวน 757 เครื่อง วงเงิน 7,570,000 บาท ทั้งที่รู้กันโดยทั่วไป

ว่าเครื่องมือดังกล่าวใช้การไม่ได้นับแต่มีคดีฟ้องร้องในต่างประเทศ

ตามมาด้วยคำาชี้แจงของ พล.อ.คงชีพ ตันตระ

วาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ที่ระบุว่า การดำาเนิน

การเป็นไปตามคำาแนะนำาของอัยการสูงสุด เพราะสาระ

สำาคัญของคดีคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเครื่องใช้ไม่ได้ ก่อน

ที่จะได้รับเงินค่าเสียหายกว่า 683 ล้านบาทตามคำาสั่ง

ศาล เป็นประเด็นที่ถูกโยนไปให้สำานักงานอัยการสูงสุด

ชี้แจง

ทำาให้ นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำานัก 

งานอัยการสูงสุด ต้องออกมาไล่เรียงไทม์ ไลน์ของคดี

ในการอ้างคำาแนะนำาจากอัยการสูงสุดนั้นมีข้อเท็จจริง

อย่างไร   

13 ม.ค.60 อัยการสูงสุดได้รับหนังสือจาก

กองทัพบกขอให้สำานักงานอัยการสูงสุดจัดอัยการ

ยื่นฟ้องบริษัท เอวิเอ แซทคอม ผู้ถูกฟ้องที่ 1 กับ

พวก สัญญาวงเงิน 683,900,000 บาท ซึ่งอัยการ

สูงสุดได้มอบให้สำานักงานอัยการคดีปกครองเป็นผู้

พิจารณาว่าต่าง และได้มอบหมายให้สำานักงานอัยการ

คดีปกครอง 5 เป็นผู้รับผิดชอบสำานวน 

24 ม.ค.60 อัยการผู้ตรวจสำานวนได้มีหนังสือแจ้งให้กองทัพบกดำา 

เนินการส่งเครื่องไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมด 757 เครื่อง เพื่อที่จะทราบว่า

เป็นของที่ไม่มีคุณสมบัติตามสัญญาจริงหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ถือว่าเป็น

ข้อแพ้ชนะคดี ในส่วนรายละเอียดทางกองทัพจะไปตรวจอย่างไร ราคา

เท่าไหร่ ทางอัยการไม่ได้ก้าวล่วง 

 27 เม.ย.60 อัยการสำานักงานคดีปกครอง 5 ได้ยื่นฟ้องบริษัท                                                                                                           

เอวิเอ แซทคอม, นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ผู้บริหาร บริษัท เอวิเอฯ                                                                                                              

ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ค้ำาประกัน (วงเงิน 56 ล้านบาทเศษ), ธนาคาร

กรุงเทพ ในฐานะแบงก์การันตี (วงเงิน 6 ล้านบาทเศษ) เป็นผู้ถูกฟ้องคดี 

ทั้ง 4 โดยอัยการได้ยื่นฟ้องทุนทรัพย์ทั้งหมด 687,691,975 บาท

28 ธ.ค.60 ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องคดี โดยให้เหตุผลเนื่องจาก

ขาดอายุความ

1 มิ.ย.61 ศาลปกครองสูงสุดมีคำาสั่งในคดีที่อัยการยื่นอุทธรณ์ว่า 

คดีไม่ขาดอายุความ พร้อมสั่งให้ศาลปกครองกลางรับคดีไว้พิจารณา

1 ก.ย.64 ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษาว่า เครื่อง GT200  

จำานวน 757 เครื่อง เป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะ

ตามเอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

จึงพิพากษาว่าให้บริษัท เอวิเอแซทคอมฯ ชำาระเงินให้กับกองทัพ

บก 683,441,561 บาท ให้ธนาคารกสิกรในฐานะผู้ออกแบงก์การันตีรับ

ผิดชอบในวงเงิน 56,856,438 บาท ให้ธนาคารกรุงเทพฯ ในส่วนแบงก์

การันตีรับผิดชอบวงเงิน 6,195,452 บาท และยกฟ้องนายสุทธิวัฒน์ ผู้

บริหารเอวิเอ เนื่องจากยังฟังไม่ได้ความว่า ได้กระทำางานเกินขอบเขต

อำานาจหน้าที่ของนิติบุคคล

8 ก.ย.64 สำานักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งผลคดีให้กองทัพบกทราบ 

23 ก.ย.64 ผู้ถูกฟ้องทุกคนยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

8 มี.ค.65 อัยการคดีปกครองยื่นอุทธรณ์ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 

2 ที่ศาลยกฟ้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องที่ 1  7 ก.พ.65 ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ยื่น 

คำาร้องขอถอนอุทธรณ์

7 มี.ค.65 ศาลปกครองสูงสุดอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์คดี คดีจึง

เป็นอันถึงที่สุด ที่ให้บริษัท เอวิเอ แซทคอมฯ ชำาระเงินให้กับกองทัพ

บก 683,441,561 บาท ตามคำาพิพากษาศาลปกครองกลาง ในส่วนที่อยู่

ในศาลปกครองสูงสุดจึงมีเพียง 2 ประเด็นคือ ในส่วนของธนาคารกสิกร

และธนาคารกรุงเทพ เเละประเด็นที่อัยการขอให้นายสุทธิวัฒน์ร่วมรับ

ผิดกับบริษัท 

สรุปคือ การตรวจเครื่องจีที 200 ไม่มีความจำาเป็น เนื่องจาก

คดีมันสิ้นกระเเสความ และเราแจ้งผลให้กองทัพบกตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.

64 แล้ว  

ในประเทศไทยหน่วยงานแรกที่จัดซื้อเครื่องจีที 200 มาใช้คือ 

กองทัพอากาศ (ทอ.) เมื่อปี 2548 โดยจัดซื้อราคาเครื่องละ 9.66 แสน

บาท ต่อมาในปี 2550-2552 หน่วยงานรัฐต่างๆ ได้จัดซื้อมาใช้งาน 

เนื่องจาก ทอ.นำามาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่าสามารถ

ตรวจพบอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดหลายครั้ง จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้

ใช้งาน ทำาให้ระหว่างปี 2548-2553 หน่วยงานของรัฐไทย 15 หน่วยงาน 

ซื้อจีที 200 มาใช้รวม 1,398 เครื่อง เป็นเงินกว่า 1,134 ล้านบาท ในราคา

ตั้งแต่เครื่องละ 4.26 แสนบาท -1.38 ล้านบาท 

สำาหรับกองทัพบกขออนุมัติจัดซื้อมากที่สุด จำานวน 12 สัญญา 

อย่างน้อย 757 เครื่อง วงเงิน 682.60 ล้านบาท กองทัพเรือ จำานวน 

8 สัญญา อย่างน้อย 38 เครื่อง วงเงิน 39.30 ล้านบาท กองทัพ

อากาศ จำานวน 7 สัญญา อย่างน้อย 26 เครื่อง วงเงิน 20.89 

ล้านบาท กรมราชองครักษ์ 3 สัญญา อย่างน้อย 8 เครื่อง วงเงิน 

9 ล้านบาท สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 3 สัญญา 

อย่างน้อย 6 เครื่อง วงเงิน 6.80 ล้านบาท สถานีตำารวจภูธรจังหวัด

ชัยนาท อย่างน้อย 1 เครื่อง วงเงิน 550,000 บาท สำานักงานตำารวจ

แห่งชาต ิ โดยกองกำากับการสนับสนุนทางอากาศตำารวจตระเวนชายแดน 

จำานวน 1 สัญญา วงเงิน 1,230,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) สระแก้ว จำานวน 1 สัญญา อย่างน้อย 2 เครื่อง วงเงิน 2,380,000 

บาท อบจ.สมุทรปราการ จำานวน 1 สัญญา อย่างน้อย 3 เครื่อง วงเงิน 

1,800,000 บาท กรมศุลกากร จำานวน 1 สัญญา อย่างน้อย 6 เครื่อง 

วงเงิน 2,556,000 บาท

แต่ในที่สุดความจริงเริ่มเปิดเผย เมื่อช่วงปลายปี 2552 เกิดเหตุ

เครื่องจีที 200 ทำางานผิดพลาด ทำาให้เกิดเหตุระเบิดข้างโรงแรมเมอร์ลิน 

จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 และตลาดสด จ.ยะลา เมื่อวันที่ 

19 ตุลาคม 2552 ผนวกกับภาคประชาชน โดยเฉพาะ

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายในโลกออนไลน์เกาะติด

เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จึงนำาไปสู่การเรียกร้องให้พิสูจน์

การทำางานของจีที 200 “ด้วยวิทยาศาสตร์” (ที่มา : 

PPTV 30 ส.ค.61) ขณะที่ต่างประเทศเริ่มมีการตรวจ

สอบ มีการฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตเป็นคดีความและชนะ

คดีไปแล้ว

ดูจากผลทางคดีที่ออกมาแล้วเรื่องราวน่าจะ

ปิดจ๊อบ และเงียบไปตามกระแส กลายเป็นตำานาน 

“เครื่องมือลวงโลก-ไม้ล้างป่าช้า” บทเรียนราคาแพง                                                                                    

ในการจัดซื้อจัดจ้างในราชการ หากไม่มีประเด็นกอง 

ทัพบกตั้งงบผ่าเครื่องจีที 200 ขึ้นมาอภิปราย 

นำาไปสู่ข้อสงสัยคลางแคลงใจรัฐที่ ไม่ยอมฟ้อง

ร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิต เพราะเกรงจะเห็น

ส่วนต่างกับราคาจริงที่จัดซื้อ รวมไปถึงคดีที่ค้างอยู่ใน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ ป.ป.ช. ที่ถูกตั้งข้อ

สังเกตว่าอาจจะถูกเตะถ่วง 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2565 สำานักข่าวอิศรารายงานข่าวว่า ในการ

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ มีวาระพิจารณา

คดีเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องจีที 200 และอัลฟา 6 ใน 5 สำานวนสุดท้าย 

เพื่อชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้อง แต่แล้วที่ประชุมก็ให้เลื่อนการพิจารณา

ออกไปหมดทุกสำานวน โดยให้เจ้าของเรื่องกลับไปดูแนวทางการลงโทษ

ของคดีเดิมประกอบ โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องเลื่อนชี้มูลความผิดกรณีการ

จัดซื้อจีที 200 และอัลฟา 6 เป็นเพราะการประชุมวันนั้นมีวาระหลาย

เรื่อง พิจารณาไม่ทัน ส่วนเรื่องที่เสนอในที่ประชุมยังให้รายละเอียด

ไม่ได้

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดคดี

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT 200 

และ Alpha6 รวม 20 สำานวน จากการไต่สวนทั้งหมด 25 สำานวน มี

ผู้ถูกกล่าวหากว่า 100 ราย โดยถูกชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและทาง

วินัย โดยส่วนใหญ่ผู้ถูกชี้มูลเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะ

กรรมการตรวจรับงานจ้างของหน่วยงานนั้นๆ

“ภายหลังการชี้มูลดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียด

ทั้งหมดเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับรองมติอีกครั้ง เนื่องจาก

มีผู้ถูกกล่าวหาจำานวนมาก จึงต้องการให้เกิดความชัดเจน โดยใน 20 

สำานวนนี้ มีผู้ถูกชี้มูลเป็นบุคคลมีชื่อเสียง เคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าส่วน

ราชการเทียบเท่าตำาแหน่งอธิบดี เคยเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ (สปท.) ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ด้วย” สำานักข่าวอิศรา

อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าว.

ใส่หน้ากากยังเป็นหัวใจสำาคัญ 

นย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ

โรคไวรัสโควิด-19 ล่าสุด ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ผู้

ป่วยใหม่ จำานวน 2,162 ราย จำาแนกเป็น ผู้ป่วย

ในประเทศ 2,160 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้

ป่วยสะสม 2,245,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หาย

ป่วยกลับบ้าน 4,879 ราย หายป่วยสะสม 2,240,754 ราย 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 29,509 ราย เสีย

ชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสม 8,500 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2565) จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

761 ราย

นับว่ามีสัญญาณที่ดีขยับเข้ามาใกล้ทุกขณะที่ประเทศ 

ไทยมีแนวโน้มที่จะถอดแมสก์ หรือหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ

พื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เตรียม

เสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด                                                                        

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

พิจารณาผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่ โล่งแจ้ง 

รวมขอขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจากเวลาเที่ยงคืนเป็นตี 2 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ  

แน่นอนว่าหากกรุงเทพฯ นำาร่องเปิดแมสก์ และสถาน

บริการบันเทิงเป็นไปตามวิถีปกติ ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนไปยัง

แต่ละจังหวัด ให้ขยับตามว่าประเทศกำาลังเดินหน้าสู่มาตรการ

สีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting 

สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติ

การศูนย์บริหารสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) (ศปก.ศบค.) ขีดเส้นโรดแมปในรอบ 10 วัน มาตรการ

ผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ไปถึงเวลาตี 2 โดยก่อน

หน้านี้ เมื่อมีการผ่อนคลายหลายกิจกรรม กิจการที่ประกาศไป

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ซึ่งอีกไม่กี่วันจะได้รับทราบตัวเลขผู้ติดเชื้อ ประชาชนที่

ได้รับผลประทบ การผ่าฝืน ละเมิดกฎหมาย การให้ความร่วม

มือน้อย หรือไม่ให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการเป็นอย่างไร

ในรอบ 10 วัน โดยจะมีการประชุมเพื่อประเมินและพิจารณา

ขยายเพิ่ม เช่น หากเป็นไปตามนโยบายทั่วประเทศก็อาจจะ

เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดได้ สถานบริการทั้งหมดที่ตั้งเป้า

เอาไว้ จะต้องเปิดบริการได้เหมือนภาวะปกติ  

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อน่าพิจารณาก่อนมาตรการต่างๆ 

จะถูกคลายล็อกจนเข้าสู่สภาะปกติ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย

ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้พยายามผ่อนคลายให้มากที่สุด เพราะ

ต้องการให้ประชาชนประกอบอาชีพได้อย่างปกติเพื่อให้ระบบ

เศรษฐกิจเดินได้ นั่นคือตัวเลขของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่ง

อาจจะเรียกได้ว่าสำาหรับคนไทยยังไม่ได้ถึงระดับที่มากพอ 

ดังที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงสถานะการฉีดวัคซีนของไทย 

วัคซีนเข็ม 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นนั้นมีความสำาคัญมากในการ

ป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ ป้องกันป่วยรุนแรง และลด

ความเสี่ยงในการเสียชีวิต โดยต้องเน้นย้ำาว่า คนที่ได้รับการฉีด

ไปเพียง 2 เข็มแรกนั้นไม่เพียงพอ เพราะระดับภูมิคุ้มกันจะลด

ลงอย่างรวดเร็ว   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับวัคซีนเชื้อตายจะยิ่งลดลง

เร็วกว่าวัคซีนชนิดอื่นๆ และไม่สามารถป้องกัน Omicron และ

สายพันธุ์ลูกหลานได้ ในขณะที่วัยสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้

รับวัคซีนเข็ม 3 ไป 44.9% ส่วนวัยเด็กเล็ก 5-11 ปีนั้น ได้รับ

วัคซีน 2 เข็มไปเพียง 34.8% จะเห็นได้ว่าประชากรไทยเรา

ยังมีสัดส่วนการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นน้อยมาก ไม่ว่าจะเด็ก 

ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ

แน่นอนว่า หลังเปิดหน้ากาก ประเทศเป็นพื้นที่สีเขียว 

กลับไปดำาเนินวิถีชีวิตในสังคมตามปกติ มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ก็

ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม การป้องกันตัวเอง

อย่างเคร่งครัด และการใส่หน้ากากอนามัยก็ยังเป็นปราการ

ด่านสำาคัญของคนไทยในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และ

ยังเป็นหัวใจสำาคัญอย่างยิ่งยวด!.

ศู

นายสุทิน คลังแสง 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

‘เราไม่ได้คาดหมายมือในสภา หากคาดหมายได้ ก็ไม่

มาก เพราะเป็นช่วงปลายเทอม การลงคะแนนจึงคิดว่ามีทั้งขา

ไปและขามา ขาไปก็อาจจะเป็นคนของเราที่ไปบ้างตามที่ทราบ

กัน เพราะเขามีเป้าหมายของเขาแล้ว ส่วนคนทางโน้นก็อาจจะ

มาเติมเรา ต้องดูกันไปอีกระยะหนึ่ง เพราะฉะนั้นวิธีการทำางาน

ของฝ่ายค้านคือ วันนี้ ไม่คิดหวังพึ่งใคร’. 

ย้อนรอย ‘จีที 200’

อดีตไล่ล่า ‘อำานาจขาลง’

ก

‘ชัชชาติ’

กับแผนพัฒนา กทม.ที่กำาหนดในยุทธ 

ศาสตร์แต่ละด้าน ดังนั้นจึงจะปรับ

แนวทางการทำางานให้ชัดเจนขึ้น 

3.เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ได้

มอบหมายให้ทุกหน่วยงานไปทำาการ

สำารวจจุดอ่อนและช่องโหว่ของการ 

ทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมเสนอแนวทาง

การป้องกัน ก่อนรวบรวมเพื่อจัดทำาเป็น

แผนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใน  

1 สัปดาห์ ตามนโยบายงบประมาณ

ฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting) 

โดยได้เชิญอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมประชุมด้วย 

ขณะเดียวกันจะทบทวนโครงการขนาด

ใหญ่ที่ใช้งบประมาณจำานวนมาก หรือ

บางโครงการที่เร่งรัดในการเบิกจ่ายงบ

ประมาณ  แต่ผลงานที่ทำาได้นั้นกลับ

ไม่มีความคืบหน้า เช่น การปรับปรุง

สวนลุมพินี, ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคลอง

ช่องนนทรี ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 

เรื่องที่ 4.การบำาบัดน้ำาเสีย พบ

ว่ามีหลายชุมชน ปล่อยน้ำาเสียลงคลอง 

จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำารวจ

เพื่อจัดทำาแผนบำาบัดน้ำาเสียในชุมชน 

ซึ่งสามารถทำาได้ทันที โดยไม่ต้องรอ

โครงการก่อสร้างโรงบำาบัดน้ำาเสีย ให้

แล้วเสร็จถึง 11 ปี และใช้งบหลายหมื่น

ล้านบาท  ปัจจุบันมีการดำาเนินการแล้ว

ที่คลองลาดพร้าว ดังนั้นจึงให้ไปทำาแผน

ให้ชัดเจนที่คลองเปรมประชากรและ

คลองแสนแสบด้วยว่าจะทำากี่ชุมชนและ

กี่จุดเพื่อสรุปอีกครั้ง

ขณะที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

หัวหน้าคณะทำางานขับเคลื่อนนโยบาย

กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล นำาทีม 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.พรรค

ก้าวไกลทั้งหมด  14 คน) มาร่วมประชุม

สภา กทม.ด้วย

ต่อมาเวลา 13.32 น. พล.อ.                 

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็น

ประธานการประชุมสภา กทม. โดยมี 

ส.ก.ที่ ได้รับการรับรองจาก กกต.จำานวน 

45 คน คณะผู้บริหาร, ผู้อำานวยการเขต 

50 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม

ประชุมนัดแรก  

โดยนายชัชชาติกล่าวต้อนรับ 

รมว.มท.ว่า ตามที่คณะกรรมการการ                                                           

เลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ก.จำา 

นวน 50 เขตเลือกตั้งเมื่อวันที่  22 

พ.ค. และได้รับรองผลการเลือกตั้งไป

แล้ว 45 เขตเลือกตั้ง ส่วนที่เหลืออีก 5 

เขตเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ประกอบด้วย เขตพญาไท, เขตสายไหม, 

เขตห้วยขวาง, เขตดินแดง และเขต

วังทองหลาง 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า รู้สึกเป็น

เกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เป็น

ประธานเปิดการประชุมสภา กทม. ขอ

แสดงความยินดีกับ ส.ก.ที่ ได้รับความไว้

วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำาหน้าที่ 

จึงขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และคำานึง

ถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง และทำา

หน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย

เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน

ในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็น

ไปตาม  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.2528 จึงเปิด

ประชุมดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกได้ดำาเนิน

การจัดประชุมตามระเบียบต่อไป

จากนั้นเลขานุการสภา กทม.

ได้เชิญนายไสว โชติกะสุภา ส.ก.เขต

ราษฎร์บูรณะ ซึ่งมีอายุสูงสุดทำาหน้าที่

ประธานชั่ วคราว กล่าวนำาสมาชิก

ปฏิญาณตน โดยที่ประชุมมีมติเลือก

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ส.ก.เขตมีนบุรี 

เป็นประธานสภา กทม. นางชญาดา 

วิภัติภูมิประเทศ ส.ก. เขตคันนายาว 

เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และนาย

อำานาจ  ปานเผือก ส.ก.เขตบางแค เป็น

รองประธานคนที่สอง

นายวิรัตน์กล่าวว่า ขอบคุณ ส.ก.                                                                   

ที่ ให้เกียรติมาทำาหน้าที่ประธานสภา                                                    

กทม. ยินดีสนับสนุน ส.ก.ในการปฏิบัติ                                                          

หน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวกรุง 

เทพฯ สภา กทม.จะขับเคลื่อนไปพร้อม

ผู้ว่าฯ กทม.และจะตรวจสอบตามอำานาจ

หน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการทำางานเพื่อน

ข้าราชการ ขอให้ตั้งใจในการทำาหน้าที่

เพราะประชาชนรอมา 8 ปี และมีความ

หวัง

ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม 9 คน นอกจาก

นี้ที่ประชุมยังมีการแต่งตั้ง น.ส.นฤนัน

มนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา 

พรรคเพื่อไทย เป็นโฆษกสภา กทม. และ

รองโฆษกสภา กทม. จำานวน 3 คน 

ได้แก่ นายนริสสร แสงแก้ว ส.ก.เขต

บางเขน กลุ่มรักษ์กรุงเทพ น.ส.ภัทรา                                     

ภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.บางซื่อ พรรค

ก้าวไกล นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขต

บางกอกใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ 

ต่อมา พล.อ.อนุพงษ์ให้สัมภาษณ์

ถึงบรรยากาศในการประชุมว่า บรรยา 

กาศดีเพราะนายชัชชาติทำางานมานาน 

จึงได้มีการประชุมสภา กทม.ตามลำาดับ 

เมื่อถามว่า พล.อ.อนุพงษ์เป็นตัวเชื่อม

ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จะทำาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดรอย

ต่อ  พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ไม่มีแน่นอน 

ต้องเข้าใจว่า กทม.เป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยกฎหมาย มีอำานาจหน้าที่

ด้วยตนเอง มีแผนพัฒนา และมีข้อ

บัญญัติของตนเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้อง

ไปขอความเห็นชอบจากใคร 

“ผมไม่มีอำานาจไปก้าวก่ายการ

ทำางานของนายชัชชาติ และ กทม. 

เป็นการปกครองท้องถิ่นที่ เป็นอิสระ 

เพราะฉะนั้นไม่มีรอยต่อ ไม่เกี่ยวกัน 

นายชัชชาติสามารถทำาตามอำานาจหน้าที่ 

แต่หากต้องได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล ผมก็จะสนับสนุนเต็มที่” รมว.

มหาดไทยกล่าว 

ถามต่อว่า เรื่องสัมปทานรถไฟฟ้า

สายสีเขียวมองเรื่องนี้ว่าจะมีการถก

กับ กทม.อย่างไร พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำานาจหน้าที่ของ 

กทม.ที่จะดำาเนินการ  ซึ่งในอดีตที่ผ่าน

มา กทม.มีปัญหามานานแล้วและยัง

หาแนวทางแก้ ไขไม่ได้ ต้องให้ คสช.

ดำาเนินการช่วยหาทางแก้ไข โดย คสช.

ก็หาแนวทางให้ ซึ่งการแก้ ไขรวมถึง

การเจรจากำาลังรอเข้าสู่การประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาว่าจะเห็น

ชอบหรือไม่เห็นชอบ อย่างไรก็ตามเมื่อ

เห็นว่ามีผู้ว่าฯ ใหม่ สภา กทม.มีการทำา

หนังสือว่าจะมีแนวทางในการดำาเนิน

การอย่างไร 

เมื่อถามว่า หลายคนคาดหวังว่า

เมื่อมีกระบวนการแบบนี้จะทำาให้ กทม.

พัฒนาไปมากน้อยขนาดไหน พล.อ.อนุ

พงษ์กล่าวว่า ดีแน่นอน เพราะเรามีผู้

ว่าฯ ชัชชาติ ท่านเป็นคนมีความตั้งใจ

ในการทำางาน ก็จะเห็นว่าท่านออกไป

ทำางานเยอะแล้วในทุกๆ เรื่อง มันก็ต้อง

ออกมาดีแน่นอน 

ถามอีกว่า กระแสของนายชัชชาติ

มาแรง ทำาให้เกิดโดมิโนไปถึงจังหวัดอื่น

ที่อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ด้วย พล.อ.อนุพงษ์

กล่าวว่า ขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้

เพราะประเด็นต่างกัน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพฯ  มีหน้าที่

บริการสาธารณะ แต่ในพื้นที่อื่นๆ ไม่ใช่

หน้าที่นั้น  โดยหน้าที่ผู้ว่าฯ จะทำาหน้าที่

เชื่อมต่อกับอำานาจส่วนกลาง ลงไปใน

พื้นที่ ยึดโยงกับพื้นที่ คนละอำานาจกัน.

เงินเฟ้อพุ่ง

เนื่องจากสิ้นสุดโปรโมชัน ขณะที่สิ่ง

ที่เกี่ยวกับการทำาความสะอาด (น้ำายา

ล้างจาน, น้ำายารีดผ้า, น้ำายาปรับผ้า

นุ่ม) ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

(บุหรี่, เบียร์, สุรา) ราคาทยอยปรับเพิ่ม

ขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม มีสินค้าสำาคัญ

หลายรายการที่ราคายังคงลดลงอย่างต่อ

เนื่อง เช่น กลุ่มข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์

จากแป้ง ลด 2.81% โดยเฉพาะราคา

ข้าวสาร การศึกษาลด  0.65% ตามค่า

เล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่

ปรับลดลงทุกระดับชั้น เครื่องนุ่งห่มและ

รองเท้า เช่น กางเกงขายาวบุรุษและเสื้อ

สตรี ลด 0.06% ตามการจัดโปรโมชัน

ทั้งนี้ ในเดือน พ.ค.65 มีสินค้า

ที่ราคาสูงขึ้น 298  รายการ เช่น ค่า

กระแสไฟฟ้า, น้ำามันเชื้อเพลิง, เนื้อ

สุกร, กับข้าวสำาเร็จรูป, อาหารกลางวัน 

(ข้าวราดแกง), ไข่ไก่, อาหารเช้า, ค่าน้ำา

ประปา, ไก่สด เป็นต้น 

นายรณรงค์กล่าวว่า เงินเฟ้อ

เดือน มิ.ย.65 มีแนวโน้มขยายตัวต่อ

เนื่อง จากราคาน้ำามันเชื้อเพลิงที่อยู่ใน

ระดับสูง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน รวมถึงมีการขยายเพดานการ

ตรึงราคาน้ำามันดีเซล การปรับราคา

ก๊าซหุงต้ม (LPG) เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได 

ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย.65 และการ

ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ขณะที่

สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหาร

สดและอาหารสำาเร็จรูปที่ปรับราคาสูง

ขึ้นตามต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุน

การขนส่งและโลจิสติกส์ การระงับการ

ส่งออกสินค้าในหลายประเทศ และ

อุปสงค์ที่ เริ่มฟื้นตัวจากภาคการท่อง

เที่ยว และการส่งออก จะเป็นปัจจัย

เสี่ยงทำาให้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคง

เพิ่มขึ้น

สำาหรับเป้าหมายเงินเฟ้อทั้งปี 

ขณะนี้คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วไปของ

ไทยปี 2565 จะเคลื่อนไหวในกรอบ  

4.0-5.0% ค่ากลางอยู่ที่ 4.5% ซึ่งเป็น

ระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวย

การสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

(สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

(กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขาย

ปลีกน้ำามันดีเซลประจำาสัปดาห์ โดยมี

มติให้ปรับราคาน้ำามันดีเซลขึ้น 1 บาท/

ลิตร จากราคาแนะนำาที่  32.94 บาท/

ลิตร เป็น 33.94 บาท/ลิตร มีผลเวลา  

05.00 น. วันที่ 7 มิ.ย.65 เป็นต้นไป ซึ่ง

เป็นการทยอยปรับขึ้น แต่ไม่เกินเพดาน 

35 บาท/ลิตร เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่า

ครองชีพของประชาชนมากนัก โดย

กองทุนยังคงอุดหนุนครึ่งหนึ่งจากราคา

จริง หากไม่มีการอุดหนุนเลยดีเซลจะอยู่

ที่ 42.81 บาท/ลิตร   

ทั้งนี้ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคง

มีความผันผวน ราคาน้ำามันดีเซล (Gas  

Oil) เมื่อ 2 มิ.ย.65 อยู่ที่ 158.29 เหรียญ

สหรัฐฯ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเดิมสัปดาห์

ก่อนเทียบกับวันที่ 27 พ.ค.65 อยู่ที่ 

149.49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เป็นผล

มาจากการออกมาตรการคว่ำาบาตรของ

สหภาพยุโรป ที่ตกลงจะห้ามการนำาเข้า

น้ำามันจากรัสเซีย การเปิดประเทศของ

จีน  ตลอดจนปริมาณน้ำามันดิบคงคลัง

ของสหรัฐฯ ลดลงกว่า 1.2  ล้านบาร์เรล  

นอกจากนี้ กบน.ยังปรับลดการ

จัดเก็บเงินเข้ากองทุนประเภทแก๊สโซ

ฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 ลง 0.93  

บาท/ลิตร จากเดิมจัดเก็บ 1.02 บาท/

ลิตร เหลือส่งเงินเข้ากองทุน 0.09 บาท/

ลิตร E20 ปรับลดการจัดเก็บลงอีก  0.94 

บาท/ลิตร จากเดิมจัดที่เก็บ 0.12 บาท/

ลิตร ส่งผลให้กองทุนต้องชดเชยเงินให้ 

E20 ที่ 0.82 บาท/ลิตร เพื่อทำาให้ราคา

ขายปลีกเบนซินลดลง  

“สถานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงฯ                                                    

ปัจจุบัน ณ วันที่ 5 มิ.ย.65 ติดลบ 

86,028 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำามัน

ติดลบ 50,147 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ

หุงต้ม (แอลพีจี)  ติดลบ 35,881 ล้าน

บาท” นายวิศักดิ์กล่าว  

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำานวย

การสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์  

สกนช. กล่าวว่า การปรับลดราคาเบนซิน                                                        

ส่วนหนึ่งเพราะเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา 

มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกถึงประมาณ 

10 ครั้ง ปรับลดลงเพียงแค่ 1 ครั้งเท่า 

นั้น  กบน.จึงมองว่าอาจทำาให้ประชาชน

เดือดร้อน จึงมีการพิจารณาปรับลง โดย

เบื้องต้นมีระยะเวลาไปจนถึงสิ้นเดือน 

มิ.ย.นี้ก่อน หลังจากนั้นจะพิจารณากัน

อีกครั้ง.  
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3บทความ-ในประเทศ

๗ สาวไทย ‘ราชินีกีฬา’

รื่องนี้ มีเคือง.......

กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์มันทรยศ ทำาให้อดดูถ่ายทอดสด

วอลเลย์บอลคู่ “ไทย-จีน” เมื่อคืนวันอาทิตย์

 แต่พอรู้ว่าไทยชนะจีน ๓-๒ 

 ค่อยหายเคืองไปนิด!

 ต้องอดตาหลับขับตานอน ค้นดูตามช่องยูทูบจนค่อนรุ่ง  

เมื่่อเห็นคอมเมนต์แฟนต่างชาติที่กล่าวขวัญถึง ๗ นักตบสาวไทย

แล้ว มันชื่นอก-ชื่นใจ กับพวกเธอจนหายง่วง

 แฟนต่างชาติ ตั้งฉายาให้ ว่า “ราชินี ๕ เซต”!

 “หิ้วถุงแกง” เรียกกัน “ผู้แข็งแกร่งในปฐพี” แล้วที่ ๗  สาว

ไดนาไมต์ไทย แข่ง ๓ แมตช์ เล่น ๑๕ เซต ติดต่อกัน 

 อย่างนี้ จะเรียกพวกเธออย่างไร ช่วยคิดหน่อย...เร้ว!

 ก็เอาใจช่วย “แนน” ทัดดาว ให้หายบาดเจ็บไวๆ นะ ถ้า

ไม่ชนกับสุพัตรา-ลิเบโร ในนัดแข่งกับเบลเยียมละก็

 ไม่แน่..ไทยอาจชนะเบลเยียม ๓-๒ ก็ได้

 แต่เอาเถอะ สัปดาห์แรก แข่ง ๔ นัด ชนะ ๓ แพ้ ๑ ได้  

๘ แต้ม แถมเป็นการชนะทีมอันดับ ๒ และ ๕ ของโลก อย่างจีน

และเซอร์เบีย 

 นั่นทำาให้ “อันดับโลก” ของทีมไทยแซงเกาหลีใต้ขึ้นไปรั้ง 

อันดับที่ ๑๔ โลกแล้ว ขณะนี้!

 สัปดาห์ที่ ๒ วอลเลย์บอล เนชันส์ลีก 2022 จะไปแข่งกัน

ที่ฟิลิปปินส์ ตามตารางนี้ แปะข้างฝาไว้ ช่อง ๓๑  ถ่ายสด

 -๑๔ มิ.ย. ๑๔.๐๐ น. ไทย-แคนาดา 

 -๑๖ มิ.ย. ๑๐.๐๐ น. ไทย-โปแลนด์

 -๑๗ มิ.ย. ๑๘.๐๐ น. ไทย-ญี่ปุ่น

 -๑๙ มิ.ย. ๑๔.๐๐ น. ไทย-สหรัฐฯ

 รอบนี้ นัด “ไทยเจอญี่ปุ่น” ลุ้นปรอทแตกแน่! 

 เพราะมันสุดยอดตรงที่ “ญี่ปุุ่น” ช็อกโลกด้วยการทุบชนะ

สหรัฐฯ “มือ ๑ โลก” มาแล้ว ๓-๐

 ได้วัดฝีตบกับไทย ที่สร้างปาฏิหาริย์ตบชนะจีน “มือ ๒  โลก” 

มาแล้วเช่นกัน 

 ฉะนั้น ทำาเครื่องหมายดอกจัน ดอกโตๆ ไว้ที่ วันที่ ๑๗  มิถุนา 

๖ โมงเย็น พลาดก็ ผูกคอตายไปเลย!

 ถ้า ๗ นักตบสาวไดนาไมต์ของไทย ชนะญี่ปุ่นนัดนี้

 ต้องยกให้ทีมสาวไทย เป็น “๗ มือตบ” ผู้สยบเจ้ายุทธภพ

วอลเลย์บอลโลก ถึงขนาดนั้นเลยเชียว!

 ตารางคะแนนจากที่แข่งกันไปแล้ว ไทยอยู่ในอันดับ ๗  

จากทั้งหมด ๑๖ ทีม

 การเมืองยุคนี้ เป็นเรื่องถ่วงชาติ 

 ต้องการกีฬา ที่เป็นการพัฒนาชาติ เมื่อวันอาทิตย์ วอลเลย์

บอลหญิงไทยชนะจีน  

 ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๒๒ รุ่นไม่เกิน ๒๓ ปี รอบ

สุดท้าย นัดที่ ๒ กลุ่ม C ที่อุซเบกิสถาน หลังเสมอเวียดนาม ๒-๒ 

นัดก่อน วานซืน ไทยก็ชนะมาเลย์ ๓-๐ 

 นัดต่อไป บอลทีมชาติไทย จะพบกับ ทีมชาติเกาหลีใต้ พรุ่ง

นี้แหละ (๘ มิ.ย.) ตอน ๒ ทุ่ม

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

 “หลังจากที่ฉันด่าโค้ชไทยที่ไม่ยอมส่งอัจฉราพรลงเล่นในตอน

แรก ตอนนี้ฉันรู้สึกประทับใจ ๑๐๐% กับกลยุทธ์ของเขา เขาเดาถูก

ว่าเกมจะเข้าเซตที่ ๕ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันขอคอมเมนต์แค่ 

๑ คำา สำาหรับเกมนี้ของทีมชาติไทย ว่า Beautiful”

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

 “ฉันแทบจำาพิมพิชยาไม่ได้แล้ว เธอเปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบ

กับซีเกมส์ที่ผ่านมา เธอตีได้เร็วและดุดัน เรียกว่าถ้าบอลถึงมือเธอ

เมื่อไหร่ เป็นต้องมีแต้ม 

 ต่อจากนี้ ไปเราจะเรียกทีมไทยยุคใหม่ว่า ราชินี ๕ เซต”

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

 “แต่ฉันคิดว่าไทยอาจจะโชคดีมากกว่า บางทีจีนอาจจะเหนื่อย

กับการทุ่มเทพลังทั้งหมดของพวกเขาในนัดกับอิตาลี และการป้องกัน

ของจีนก็แย่

 แต่ฉันตระหนักได้ดีถึงจิตวิญญาณของไทยที่มองโลกในแง่ดี

ของพวกเธอ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จึงคุ้มค่าจริงๆ”

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

 “ใครที่ยังเสียใจกับเหรียญทองซีเกมส์ ตอนนี้คงจะไม่เสียใจ

แล้วนะ เพราะไทยแข็งแกร่งเกินไปสำาหรับเรา”

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

 “ขอแสดงความยินดีกับสาวไทย ยอดเยี่ยมมาก แต่พูดตรงๆ ว่า 

เซตที่ ๒-๓ ค่อนข้างน่าง่วงนอนนะ ตอนแรกคิดว่าเกมน่าจะจบแล้ว 

แต่พิมพิชยาแบกทีมได้ยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะในเซตที่ ๕ เธอเริ่ม

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ช่างเป็นแมตช์ที่เด็ดมาก ทีมไทย”

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

 “อืมมมม...ตอนนี้ ฉันกลายเป็นแฟนของทีมสาวไทยไปแล้ว 

พวกเธอสู้อย่างดุเดือด แต่ปากของเธอก็ยังคงเปื้อนรอยยิ้มเหมือน

ดอกไม้อยู่เสมอ”

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

 “ประเทศไทยทีมนี้ร่าเริง หลากหลาย และมีจิตวิญญาณแห่ง

ความสามัคคี ดูเหมือนพวกเธอจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้า 

ตอนนี้พญาอินทรีกำาลังโบยบินแล้ว”

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

 “ด้วยจิตวิญญาณแห่งการทุ่มเท และความร่าเริง ทำาให้ทีมไทย

ครองใจแฟนๆ มากมายทั่วโลก”

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

 “มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันใน

โอลิมปิกเกมส์ ปี ๒๐๒๔”

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

 “ฉันเคยฝันว่าเวียดนามจะชนะไทย แต่ได้ โปรดยกโทษให้ฉัน

ด้วย ฉันผิดไปแล้ว และตอนนี้ฉันดีใจที่สาวไทยชนะ”

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

 “ฉันชอบสปิริตของสาวไทยมาก ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่น

ไร พวกเธอก็ยังมีพลังและดูผ่อนคลายมาก เราจะไม่รู้สึกว่ามีความ

กดดันจากพวกเธอเลย 

 และทันทีที่อัจฉราพรปรากฏตัว เธอก็ตบเอาตาย ไทยสมควร

ได้รับชัยชนะแล้ว”

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

 “สาวๆ ทีมชาติเวียดนามควรเรียนรู้วิธีที่นักกีฬาสาวไทย

เล่นกล้อง ช่วงที่กล้องจับภาพ สาวๆ จะโพสท่าทันที พวกเธอยิ้ม

สดใสถ่ายรูปสวย และน่ารัก”!!!

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

 “ด้วยความเหนียวของไทย จึงสามารถโค่นทีมไหนก็ได้  เมื่อ

ทีมเล่นเกมรับได้ดี ทีมก็ได้เปรียบ พรพรรณเล่นดีมาก วันนี้ก็ได้

พิสูจน์แล้วว่าเธอเด็ดมากขนาดไหน ยินดีด้วยไทย”

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

 “นักกีฬารุ่นใหม่ของไทย แข็งแกร่งกว่ารุ่นพี่ ๖ เซียนรุ่น

ก่อนหน้านี้”

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

 “ทั้งๆ ที่มีความสูงเท่ากันในระดับตะวันออกเฉียงใต้อย่าง

เวียดนาม ไทยทำาได้ แต่เวียดนามทำาไม่ได้ วิสัยทัศน์ที่คับแคบของ

สหพันธ์ VN แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน”

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

 “พออัจฉราพรเข้ามา เราละสายตาจากเธอไปไม่ได้เลยสัก 

๑ วินาที ถ้าใช้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุด คงชนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ แต่นั่น

คงเป็นเทคนิคที่แท้จริง โดยเฉพาะบอลที่ผ่านมือของพรพรรณ ถ้า

คุณเล่นได้แบบนี้ในทุกเกม คุณจะได้รับการยอมรับจากทุกคนใน

โลกใบนี้่”

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

 “เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ ในการเริ่มต้นของ VNL สำาหรับไทย

ที่เล่นได้อย่างเหนือชั้น และยิ่งได้รับชัยชนะเหนือจีนอย่างแทบไม่

น่าเชื่อ พวกเขาสมควรได้รับมันอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับ

ชาวไทย จากแฟนๆ บราซิล”

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

 “โดยส่วนตัวฉันชื่นชมวอลเลย์บอลของไทย พวกเธอมี

สถานะเป็นทีมระดับโลกอย่างแท้จริง และในฐานะเพื่อนบ้านชาว

ตะวันออกเฉียงใต้ ฉันรู้สึกภาคภูมิกับความสำาเร็จนี้อย่างเต็มภาค

ภูมิ นี้คือความรักมากมายจากเพื่อนบ้านของคุณที่ฟิลิปปินส์”

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

 “พรพรรณเป็นอัญมณีเม็ดงามที่ทำาผลงานแทนต้อมคำาได้

อย่างสมบูรณ์แบบ และยิ่งกว่านั้น เธอยังทำาแต้มได้ ในเวลาที่

เหมาะอีกด้วย ฉลาดแกมโกงจริงๆ”

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

 ครับ.....

 วันนี้ ยกให้เป็นวัน “ยอวาที” ๗ สาวน้อยดินระเบิดของไทย 

พวกเธอสมควรได้รับเกียรตินั้นจริงๆ 

 ขณะที่ “สภา ๕๐๐” สร้าง “ทัศนคติลบ” ให้ประเทศ

 แต่พวกเธอเพียง ๗-๘ คน..........

 สามารถทำาให้ชาวโลกเกิด “ทัศนคติบวก” กับประเทศไทย 

ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ “ยิ้มจากหัวใจ” คือคนไทย ให้เป็นที่ประทับ

ใจคนทั้งโลก

 พวกเธอคู่ควรคำาว่า “๗ ราชินีกีฬา” จริงๆ!

 

 คุยเรื่องกีฬา สร้างสรรค์และมันดี......

 เพราะไม่มีข้าง-ไม่มีสี มีแต่ “ชาติไทย” หนึ่งเดียว เชียร์ไปด้วย

กัน ชนะก็เฮไปด้วยกัน แพ้ก็เหี่ยวไปด้วยกัน 

 สรุปแล้ว ผมว่า ไอ้คนการเมืองบางพวก-บางพรรคนี่แหละ 

ถ่วงชาติ ปั่นหัวคนไทยเป็นจิ้งหรีด เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

พวกมันเอง

 กีฬาเท่านั้น เป็นยาวิเศษ ทำาคนให้เป็นคนได้จริงๆ  สลาย

แตกแยก สร้างสามัคคีได้จริงๆ

 ผมสังเกตจากคอมเมนต์ทั่วโลก ผู้สนใจทางการกีฬา จะมีจิตใจ

สูง ไม่ชาตินิยมสุดโต่ง พร้อมให้เกียรติ พร้อมชื่นชมนักกีฬาที่เล่นดี 

มีสปิริต แม้ทีมของชาติตัวเองแพ้ก็ตาม

 อย่างจีน ที่ทีมเขาแพ้ไทย เขาก็ยังชื่นชมทีมไทย ด้วยคอมเมนต์ว่า.....

 “ทีมไทยเล่นดีมากนะ มีทั้งรุกและรับ แถมยังอารมณ์ดีด้วย 

ทีมเรายังมีปัญหาอยู่เยอะ อยากให้ทีมปรับอารมณ์ดีๆ แล้วมองให้

เห็นปัญหา แมตช์หน้าสู้ๆ นะ”

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

 “ทีมไทยยิ้มแย้ม หัวเราะ สนุกตลอดเลย ไม่ว่าแพ้หรือชนะ 

คงเป็นวัฒนธรรมของพวกเขา อารมณ์ดีสุดๆ แถมยังเป็นนักกีฬารุ่น

ใหม่ด้วย เก่งมาก แพ้-ชนะต้องยอมรับ 

 อย่าไปเมนต์แซะทีมไทย อย่าลืมว่าตอนแข่งชิงแชมป์โลก ทีม

ไทยเขาก็เชียร์เรานะ เขาใจกว้างมากๆ”

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

 แม้กระทั่งเวียดนามเพื่อนบ้านเราเอง ที่อะไรก็ยอมกันได้ทุก

อย่าง ยกเว้นเรื่องกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล ยอมไม่ได้ ต้องเอาเป็น-

เอาตายกันไปข้าง

 แต่เมื่อเขาเห็น ๗ สาวไดนาไมต์ของไทย สู้สุดใจขาดดิ้น ไม่ท้อ 

ไม่งอหน้า มีแต่รวมพลังสามัคคี แพ้-ชนะเป็นเรื่องกีฬา สนุกสนาน

เฮฮาตลอด

 เขาก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม เป็นกำาลังใจให้นักตบสาวไทยกันตรึม

 ผมดูจากยูทูบช่อง # Touch Studio บ้าง ช่อง “ช่องยำาไอเดีย” 

บ้าง ช่อง Hot Volleyball บ้าง เขานำาคอมเมนต์แฟนต่างชาติที่ชื่นชม

ทีมไทยมาแปล  

 อย่างเช่นแฟนๆ ชาวเวียดนามที่ผมกล่าวถึง ขออนุญาตนำามา

เผยแพร่ต่อ เพื่อเสริมสร้างสมัครสมานต่อกันด้วยกีฬา ประมาณนี้

อตที่สุดในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นท่านผู้ว่าฯ “ทริป”  

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ป้ายแดง ที่ไปไหนก็มีแต่คนอ้าแขนต้อนรับ มีแต่คน

เข้ามาทักทายขอถ่ายรูปด้วย ซึ่งล่าสุดในงานทำาบุญที่ท้องสนาม

หลวง ท่านผู้ว่าฯ ก็ได้รับความสนใจจากบรรดาเพื่อนๆ ข้าราชการ

ระดับสูงที่เข้ามาทักทายแสดงความยินดี ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ขณะที่เจ้าตัวเองก็เข้าหาสวัสดีผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ได้เจอ

กันเป็นครั้งแรกหลายคน ไม่ว่าจะ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รวมถึงได้ทักทายจับมือกับ “หมอตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเรียกว่า “พี่” 

เดี๋ยวเรามาช่วยทำางานด้วยกันนะ

ด้าน “หมอตี๋” ได้กล่าวยินดีกับผู้ว่าฯ ชัชชาติอย่าง

เป็นทางการด้วยตัวเอง พร้อมชวนมาช่วยกันพัฒนาระบบ

สาธารณสุขของกรุงเทพฯ

ก่อนหน้านี้หมอตี๋ยังได้

เคยโพสต์ข้อความแสดงความ

ยินดีกับผู้ว่าฯ ชัชชาติไปแล้ว

เมื่อผลคะแนนเลือกตั้งชัดเจน 

โดยขอให้มีความสำาเร็จที่มุ่งมั่น

ตั้งใจและเต็มที่กับการอาสามา

ทำางานให้คนกรุงเทพฯ อย่าง

จริงจังและจริงใจ พร้อมฝาก

ถ้าเป็นไปได้ฝาก 2 เรื่อง เรื่อง

แรกช่วยบอกประชาชนถึงความ

สำาคัญของพรรคการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเรื่องที่สองขอเอาจริงเอาจัง

กับการปราบปราม ทุจริตคอร์รัปชัน ให้ดีที่สุด

และด้วยความที่ทั้ง “หมอตี๋” และ “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” เป็น

สายรักสุขภาพ สายแกร่งเรื่องการออกกำาลังกาย และเป็นสายวิ่ง

ด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งหมอตี๋เองวิ่งออกกำาลังกายเป็นประจำา ทั้งหมอตี๋

ยังผ่านการวิ่งมาหลายสนาม เช่น วิ่งเทรลเบตง amazing jungle 

trail, ก้าวท้าใจซีซั่น 4 วิถีถัดไปพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ 

ซึ่งโครงการนี้หมอตี๋ออกวิ่งเก็บแต้มไปแล้วหลายจังหวัด รวมถึง 

Ultra Trail Unseen Koh Chang จ.ตราด และอีกหลายกิจกรรม

เมื่อทั้งสองมาเจอกันเลยถูกแซวว่าคู่จอมพลัง แกร่งปะทะ

แกร่ง ที่นอกจากแกร่งเรื่องงานแล้ว เรื่องสุขภาพร่างกายก็แกร่ง

ทั้งคู่ โดยเฉพาะเรื่องวิ่งรับรองสูสี ถ้าชวนกันมาวิ่ง City Run กัน 

การแข่งขันก็น่าจะสนุก เพราะชอบออกกำาลังกายเหมือนๆ กัน

งานนี้เลยทำาบรรดากองเชียร์ของ “หมอตี๋” ถึงกับลังเล

เลือกเชียร์ ไม่ถูก บอกว่าถ้ามาวิ่งด้วยกันทั้งคู่ก็ขอเชียร์ทั้งสอง

คนไปเลย.

บรรจง

แกร่งปะทะแกร่ง

ฮ

สาธิต ปิตุเตชะ

เ

‘กกต.’เคาะ

เลือกตั้งซ่อม

ลำาปาง10ก.ค.

อัดปฏิรูปตำ�รวจไม่แตะสอบสวน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร  (ส.ก.) นัดแรก  และได้หารือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ย่านดินแดง เมื่อวันที่ 

6 มิ.ย.

ค้านแนวคิด‘พิธา’

ตัดบำาเหน็จบำานาญ

ไทยโพสต์ • สร้างอนาคตไทยสุดผิดหวัง ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ ไม่

กล้าแตะสอบสวน โยกย้าย ตัดพ้อมองไม่เห็นแสงสว่างปลาย

อุโมงค์ เสนอปรับโครงสร้างเป็นกระทรวง ลดอำานาจผู้บังคับ

บัญชา ประธานวิปรัฐบาลคาดถก 9-10 มิ.ย.ไม่พอ เหตุขอแปร

ญัตติจำานวนมาก  

ทำาเนียบรัฐบาล • นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญ

รัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ตั้ง

ข้อสังเกตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 

ระบุวงเงินงบประมาณสำาหรับ

เงินบำานาญข้าราชการสูงเกินไป 

ว่า เงินบำาเหน็จบำานาญเป็นผล

จากกฎหมายที่เขียนเอาไว้ เมื่อ

ทำาราชการมาจนถึงเวลาก็ต้อง

ได้บำาเหน็จบำานาญ ที่มองว่า

มากไปอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ แต่

จะแปรญัตติตัดกันจนกระทบ

กับสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้ ได้

รับเงินบำาเหน็จบำานาญคงไม่ได้ 

เว้นแต่จะมีข้อเสนอแนะให้แก้

กฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่ง ตัวเลข

ที่สูงนั้น เมื่อข้าราชการมากขึ้น

วงเงินก็มากขึ้น และรัฐบาลคิด

สิ่งเหล่านี้มาตลอด จึงยังไม่คิด

เรื่องเออร์ลีรีไทร์ เพราะจะเป็น

ภาระงบประมาณ รวมถึงความ

คิดเกี่ยวกับการขยายอายุการ

เกษียณราชการ เดิมมีการคิด

ก่อนจะมีสถานการณ์ โควิด-19 

ว่าจะขยายจาก 60 ปีเป็น 63 ปี

ในล็อตแรก ในล็อตที่สองจาก 

63 ปีเป็น 65 ปี จะทำาให้ไม่ต้อง

จ่ายบำานาญ แต่ไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ โควิด-19 จึงหยุด

เรื่องนี้ ไว้ก่อน 

นายวิษณุกล่าวว่า เรื่องนี้

อยู่ในแผนปฏิรูปจะทำาให้ชะลอ

การจ่ายเงินบำาเหน็จบำานาญ 

แต่เพราะโควิดทำาให้คิดเช่นนั้น

ไม่ได้ เพราะคนต้องการเงิน 

และต้องการออกจากระบบ

ราชการโดยเร็ว วงเงินบำานาญ

ใน พ.ร.บ.งบประมาณฯ ยึดตาม

หลักเหตุผล ที่มองว่าไม่สมเหตุ

สมผล คงต้องไปดูในเรื่องของ

กฎหมายที่จ่ายเงิน หากเป็นเช่น

นั้นก็ต้องแก้กฎหมาย  

ถามว่าหากเป็นการจ่ายเงิน

บำานาญตามกฎหมาย ไม่สามารถ

ศูนย์ราชการฯ • เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65 

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) ได้ประชุมพิจารณา

เพื่อกำาหนดวันเลือกตั้ง และวัน

รับสมัครเลือกตั้ง หลังมีพระราช

กฤษฎีกา  (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง 

ส.ส.ลำาปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทน

ตำาแหน่งที่ว่าง นายวัฒนา สิทธิวัง 

โดยที่ประชุม กกต.ได้ออกประกาศ 

กกต. เรื่อง กำาหนดวันเลือกตั้ง และ

วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดย

กำาหนดวันและเวลาในการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือวัน

อาทิตย์ที่ 10 ก.ค. เวลา 08.00-

17.00 น. กำาหนดวันรับสมัครรับ

เลือกตั้งวันที่ 9 -13 มิ.ย.2565 ณ 

สถานที่ที่ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง

ประจำาเขตเลือกตั้งกำาหนด

การเตรียมความพร้อม

เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. 

สำานักงาน กกต.ได้มีมาตรการเพิ่ม

เติมภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม 

พระราชกำาหนดการบริหารราช 

การในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ

ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วน

ที่ เกี่ยวกับการกำาหนดพื้นที่ต่อ

คน การเว้นระยะห่างระหว่างคน 

และการกำาหนดจุดตรวจคัดกรอง 

พร้อมแอลกอฮอล์เจล เช่น สถาน

ที่และการรับสมัคร การกำาหนด

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การ

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการ

เลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์

การเลือกตั้ง การออกเสียงลง

คะแนนในวันเลือกตั้ง การนับ

คะแนน และการส่งหีบบัตรเลือก

ตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ข้อกำาหนดและประกาศดังกล่าว

ข้างต้นไว้พร้อมแล้ว.

ปรับลดงบประมาณส่วนนี้ ได้ ใช่

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยังคิด

ไม่ออกว่าจะปรับลดอย่างไรที่ไม่ให้

ขัดต่อกฎหมาย เรื่องตัดบำาเหน็จ

บำานาญ นายพิธาพูดอาจไม่ได้คิด

ไปไกลขนาดนั้น แต่พอมีคนไป

ขยายความ พรรคก้าวไกลออกมา

แถลงว่าไม่ได้คิดจะตัด และจะตัด

ได้อย่างไร เพราะทุกอย่างจ่ายไป

ตามกฎหมาย แต่ถ้าจะแก้กฎหมาย

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สมมติทำาราชการ 

10 ปี ออกแล้วได้บำาเหน็จ ทำา

ราชการ 25 ปี ออกแล้วได้บำานาญ 

หากขยายกรอบเวลาเหล่านี้ก็ได้ 

แต่ต้องไปแก้กฎหมาย.

นายวิเชียร ชวลิต รอง

หัวหน้าและผู้อำานวยการพรรค

สร้างอนาคตไทย กล่าวถึงการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

แห่งชาติ พ.ศ. ... ที่จะเข้าสู่

การพิจารณาสภาในวันที่ 9- 

10 มิ.ย. ในฐานะอดีตกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดัง

กล่าว เห็นว่าภารกิจที่ประชาชน

อยากให้มีการปฏิรูปคือ การ

สอบสวนของตำารวจ การบริหาร

ราชการและโครงสร้าง แต่ไม่

ได้มีการพูดถึงเรื่องสอบสวน

ซึ่งเป็นต้นน้ำาของกระบวนการ

ยุติธรรม ที่ผ่านมาตำารวจถูก

ตั้งคำาถามมาตลอดว่าน่าเชื่อ

ถือหรือไม่ ถูกแทรกแซง มีผล

ประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ รวม

ถึงเรื่องการถ่วงดุลของเจ้าพนัก 

งาน กฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้ตอบ

คำาถามและไม่ได้แก้ปัญหา  

นายวิเชียรกล่าวว่า ใน

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีการตั้ง

คณะกรรมการนโยบายตำารวจ

แห่งชาติ ซึ่งมีการปรับแก้ผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลนโยบาย

และการบริหารงานตำารวจ มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มี

รองนายกฯ เป็นรองประธาน 

มีปลัดกระทรวง ผู้นำาองค์กร

ภาคราชการที่เกี่ยวข้องมาเป็น

กรรมการ มีผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติเป็นเลขานุการ หน้าที่

หลักของกรรมการชุดนี้คือการ

ทำานโยบาย ขอบเขตที่เขียนไว้

นั้นแคบ เพราะกรรมการชุดนี้

ควรจะมีหน้าที่เกี่ยวกับความ

สงบเรียบร้อย 

นายวิเชียรกล่าวต่อว่า 

การแต่งตั้งบุคลากรตำารวจที่

ถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์

เข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นไปตาม

หลักคุณธรรมหรือไม่ ซึ่งไม่มีคำา

ตอบอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่

แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ ส่วน

ตัวมีข้อเสนอว่าควรจะมีการ

ปรับปรุงโครงสร้างสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (สตช.) ให้เป็น 

กระทรวง เพราะปัจจุบัน สตช.มี

บุคลากรมากกว่าหลายกระทรวง 

ตำาแหน่งต่างๆ ไม่ได้มีสถานะ

ด้อยกว่าอธิบดี การปรับเป็นกระ

ทรวงเป็นสิ่งที่ดี อำานาจเบ็ดเสร็จ

จะไม่ได้อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาคน

เดียว แต่กระจายไปยังหน่วย

งานต่างๆ ในกระทรวง เช่น 

งานสอบสวนให้แยกไปเป็นกรม 

ป้องกันการถูกแทรกแซง การใช้

อำานาจทางการเมืองไม่สามารถ

ก้าวล่วงได้ แต่ถ้าเราไม่แยกงาน

เฉพาะทาง การควบคุมบังคับ

บัญชาจะเบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้บังคับ

บัญชาผู้เดียว  

“กฎหมายตำารวจฉบับนี้

ไม่ได้ตอบคำาถามเรื่องการสอบ 

สวน ซึ่งถือเป็นประเด็นใหญ่ 

และถ้าโยงไปถึงรัฐธรรมนูญ

ที่กำาหนดให้มีการปฏิรูปกระ 

บวนการยุติธรรมที่ต้องทำาให้

แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี แต่

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่

ปี 2560 จนตอนนี้ปี 2565 จึงตั้ง

คำาถามว่าผ่านมา 5 ปีแล้ว เรา

กลับไม่ได้ร่างกฎหมายตำารวจ

ที่เรารอคอย ผมผิดหวังจากสิ่ง

ที่เรารอคอย ไม่เห็นแสงสว่าง

ปลายอุโมงค์ ในการปฏิรูปเท่า

ไหร่นัก” นายวิเชียรกล่าว 

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลัง

ประชารัฐ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์

ว่า การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ นั้นมี

ผู้แปรญัตติเป็นจำานวนมาก ดังนั้น

การพิจารณาวันที่ 9-10 มิ.ย.อาจ

ไม่แล้วเสร็จ แต่นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ได้กำาหนดวัน

ประชุมร่วมรัฐสภาเพิ่มเติมอีก  

2 วัน คือวันที่ 16-17 มิ.ย. ขณะ

ที่วันที่ 23-24 มิ.ย. จะเป็นการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือก

ตั้ง จำานวน 2 ฉบับ.



ดวยวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แตอยางไรก็ตามประชาชน

ก็มีสวนรวมในการดําเนินการพิจารณาการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

ดวยวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได แตตองเปนรางแกไขเพ่ิม

เติมที่เสนอโดยประชาชนเทานั้น

ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

ดวยวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เม� อพิจารณาศึกษาตาม                                                                                 

มาตรา 256 มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการยกเลิกรัฐธรรม 

นูญดวยวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหดําเนินกระบวนการ

พิจารณาและลงมติยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ ดังนี้

1.การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 “ขั้นรับหลักการ” 

ใหใชวิธีการเรียกช� อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนน

เสียงเห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภา ซึ่งในจํานวน

นี้ตองมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา

2.การพิจารณาในวาระท่ี 2 “ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา” 

ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงลําดับ

มาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ แตในกรณีที่เปน

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเปนผูเสนอ ตองเปด

โอกาสใหผูแทนประชาชนที่เขาช� อกันไดแสดงความคิดเห็นดวย

3.การพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแลว ใหรอไว 15 วัน 

เม� อพนกําหนดนี้แลวใหรัฐสภาพิจารณาวาระที่ 3 ตอไป

4.การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 “ขั้นลงมติ” ใหใช

วิธีเรียกช� อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง

เห็นชอบดวยในการที่จะออกใหใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภา โดย

ในจํานวนนี้ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่

สมาชิกมิไดดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร

หรือรองประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยไมนอยกวา

รอยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกลาวรวมกันและมีสมาชิก

วุฒิสภาเห็นดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของวุฒิสภา

5.เม� อลงมติในวาระที่ 3 ใหผานไปแลว ใหนํารางรัฐธรรม 

นูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ� อทรงพระปรมาภิไธย

เปนไปตามมาตรา 81 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2560 ตอไป

การประกาศใชรางรัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติม เม� อรัฐ                                                                                          

สภาพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 ใหผานไปแลว ใหนํารางรัฐ                                                                                    

ธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ� อทรงพระปรมาภิ 

ไธยเปนไปตามมาตรา 81 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ตอไป แตอยางไรก็ตามกอนนายกรัฐมนตรีนํา

ความกราบบังคมทูลเพ� อทรงลงพระปรมาภิไธยในการทูลเกลาฯ 

ถวายเพ� อประกาศใชรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม สมาชิกสภาผู

แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกทั้ง 2 สภารวมกัน มี

จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

แตละสภา หรือสมาชิกทั้ง 2 สภารวมกัน แลวแตกรณีมีสิทธิ

เขาช� อเสนอความเห็นตอประธานที่ตนเปนสมาชิกหรือประธาน

รัฐสภา แลวแตกรณีวารางรัฐธรรมนูญที่สงทูลเกลาฯ ถวายขัด

ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

256 (8) และใหประธานแหงสภาที่ไดรับเร� องดังกลาวสงความ

เห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญและใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลว

เสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเร� อง ในระหวางพิจารณา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีจะนํารางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพิ่มเติมดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ� อพระมหากษัตริย

ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได และถาไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ

ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพ� อทรง

ลงพระปรมาภิไธยเปนไปตามมาตรา 81 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทย พุทธศักราช 2560 ตอไป

ขอสังเกตเกี่ยวกับพระราชอํานาจยับยั้งรางแก ไขเพิ่ม                                                                                  

เติมรัฐธรรมนูญ ภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทย พุทธศักราช 2560 ในประเด็นเกี่ยวกับการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 256 (7) นี้ ไดกําหนดเง� อนไข

การประกาศใชรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม แตไมไดกําหนดเง� อน 

ไขของการยับยั้งรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาจะตองดําเนิน
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คิด มีเร� องน�ายินดี พอจะทําใหคนไทยยิ้มไดบาง 

ทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางการ

เมือง ดวงดาวในหวงเวลานี้ ไมได โหดรายเสมอไป                

อยางนอยแฟนกีฬาชาวไทยทั้งฟุตบอลชาย วอลเลยบอลหญิง                           

ที่ตางควาชัยมาใหคนไทย โดย

เฉพาะวอลเลยบอล แมแต พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ                                               

มนตรีและ รมว.กลาโหม ยังกลาว                                              

ช� นชม บอกผานมาทางนายธนกร                                            

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ‘นายกฯ ช� นชม

นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติ

ไทยเขารวมการแขงขันวอลเลย

บอลหญิงเนชั่นสลีก 2022 หรือ 

VNL 2022 (FIVB Volleyball 

Women’s Nations League 2022) 

ณ กรุงอังการา ประเทศตุรเคีย 

ทําผลงานไดอยางดีเยี่ยม สรางความสุข และรอยยิ้มใหชาว

ไทย ทีมชาติไทยเอาชนะวอลเลยบอลหญิงทีมชาติจีน ทีมอัน 

ดับ 2 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย สรางประวัติศาสตร

ชนะทีมชาติจีนไดในรอบ 9 ป’

ศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม. จบลงไปแลว ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูวาราชการ กทม.คนใหม ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ 

เริ่มงานที่ศาลาวาการ กทม. ยานดินแดง เปนที่เรียบรอย ลุย

งานทันที แมจะมีความกังวลวาชัชชาติมาจากอีกฝงความคิด 

จะทํางานรวมกับผูมีอํานาจใน

ปจจุบันไดหรือไม แตสุดทายก็ไมมี

อะไรใหตองกังวล ในการประชุม

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่

อาคารไอราวัตพัฒนา พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย 

ในฐานะหน�วยงานที่กํากับดูแล

หลายสวนงานใน กทม.อีกที ได

ออกมาเปดเผยหลังเปดสภา กทม.

วา ‘การพูดคุยในวันนี้เปนเร� อง 

กวางๆ ของการทํางาน ทานผูวาฯ 

บอกวามีเจตนาที่จะทําใหพี่นองประชาชนอยางเต็มที่ ไดเรียน

ทานวา กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ พรอมที่

จะใหการสนับสนุนทุกอยาง และไมมีปญหาในการทํางาน’

ฝายคานยังรุกไลขยมรัฐบาลประยุทธอยางตอเน� อง ศึก

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลที่น�าจะเกิดในเดือนกรกฎาคม ฝาย

คานโดยเฉพาะพรรคเพ� อไทย เดิมคาดหวังจะโคนรัฐบาลใหได                          

แตเม� อเห็นเสียงโหวต พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 เกิดงูเหาใน

ฝายคาน เลยเริ่มลดโทน ปรับ

ทาทีลงไป นายสุทิน คลังแสง 

รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย แยมไต                               

รัฐมนตรีที่จะถูกเชือดมีทั้งกระ 

ทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงคมนาคม และกระทรวง

สาธารณสุข สวนเสียงโหวตก็ยอม

รับตรงๆ วา ‘เราไมไดคาดหมาย

มือในสภา หากคาดหมายไดก็ไม

มาก เพราะเปนชวงปลายเทอม 

การลงคะแนนจึงคิดวามีทั้งขาไป

และขามา วิธีการทํางานของฝายคานคือ ไมคิดหวังพึ่งใคร คิด

วาตัวเราเองควรยืนใหแน�นๆ และอภิปรายดีมีคุณภาพ คิดวา 

ส.ส.ก็คงเห็นดวยกับเรา รวมถึงประชาชน’

สัญญาณโควิดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผูคนเขาใจ                                                                           

เรียนรูท่ีจะอยูกับมัน โควิดใกลจะเปนโรคประจําถ่ิน เร� องเศรษฐกิจ 

ชีวิตผูคนยังตองดําเนินไป ตอนน้ีมีสัญญาณดีข้ึน มีการพิจารณา

อาจจะใหถอดหนากากอนามัยใน                                                     

ท่ีโลงแจง และขยายเวลาเปด-ปด                      

ธุรกิจภาคบันเทิง พล.อ.สุพจน 

มาลานิยม เลขาธิการสภาความ

มั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะ

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

‘เตรียมชงขอเสนอเขาสูท่ีประชุม

ชุดใหญ การถอดหนากากอนามัย 

ถาดูบรรยากาศถึงปจจุบันมีความ

เปนไปไดสูงมาก เพราะประชาชน

ใหความรวมมือ สถานประกอบการก็ดําเนินการตามมาตรการ

ปองกัน แตยังมีขอกังวลขอเดียวท่ีเปนอยูคือ วัคซีน เพราะบาง

พ้ืนท่ีมีตัวเลขการฉีดวัคซีนเปอรเซ็นตนอยมาก บางจังหวัดยังน�า

เปนหวง’ ถึงอยางไรคงตองจับตาดูการประชุม ศบค.ชุดใหญ ใน

อีกไมก่ีวันน้ี ผลสรุปจะออกมาเปนอยางไร.

สุทิน คลังแสง

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา

ารแก ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิธีทางรัฐธรรมนูญ 

ถือเปนกระบวนการหรือวิธีการหนึ่งของการยกเลิกรัฐ                                                                        

ธรรมนูญ ซ่ึง “การยกเลิกรัฐธรรมนูญ” (Abolition Constitution) 

หมายถึง “การกระทําใดๆ ท่ีทําใหเน้ือหาในมาตราของ

รัฐธรรมนูญฉบับนั้นหรือรัฐธรรมนูญฉบับนั้นสิ้นผลไปตามวิถี                                                              

ทางรัฐธรรมนูญและนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ” จากความหมาย

การยกเลิกรัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหเห็นวา มีการยกเลิกรัฐ                   

ธรรมนูญตามวิถีทางรัฐธรรมนูญกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญนอก

วิถีทางรัฐธรรมนูญ กลาวคือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญตามวิถี

ทางรัฐธรรมนูญ จะเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือการยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธี

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวนบางมาตรา กับการยก                                                                      

เลิกรัฐธรรมนูญตามวิถีทางรัฐธรรมนูญดวยวิธีการจัดทํารัฐธรรม 

นูญฉบับใหมแทนฉบับเดิม และการยกเลิกรัฐธรรมนูญอีกกรณี

หนึ่งเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ไมเปนไปตามหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย คือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทาง

รัฐธรรมนูญ โดยการปฏิวัติหรือการรัฐประหารดวย

การยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แตในสวนนี้ผูเขียน

ขออธิบายการยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ภายใตมาตรา 

255 มาตรา 256 สามารถอธิบายไดดังนี้

ขอหามยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะพบวามีขอ                                                                

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับขอหามคําวินิจฉัย

ของศาล ดังนี้

1.ขอหามยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแก

ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

มีดังนี้

1) ขอหามยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแก 

ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 255 เปนขอหาม

ที่ไมสามารถกระทําไดอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ขอ

หามแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและขอหาม

แกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐ

2) ขอหามยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแก 

ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 วรรค 2 

(8) กลาวคือ เปนขอหามที่มีเง� อนไขวาตองผานประ                                                                         

ชามติกอนถึงจะแกไขได ไดแก ในกรณีรางรัฐธรรม 

นูญแกไขเพิ่มเติมเปนการแกไขเพิ่มเติมในหมวด 

1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย หรือหมวด 

15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือเร� องที่เกี่ยว

กับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหน�งตางๆ 

ตามรัฐธรรมนูญ หรือเร� องที่เกี่ยวกับหนาที่หรืออํานาจของศาล

หรือองคกรอิสระ หรือเร� องที่ทําใหศาลหรือองคกรอิสระไมอาจ

ปฏิบัติตามหนาที่หรืออํานาจได กอนดําเนินการทูลเกลาฯ ถวาย

จัดใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายวาดวยการออกเสียง

ประชามติ ถาผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐ 

ธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายตอไป

2.ขอหามแกไขรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

เม� อพิจารณาศึกษาถึงขอหามแกไขรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัย 

ไดแก คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18-22/2555 ถึงขอหาม

ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 รัฐธรรมนูญแหง                                                                          

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หามมีการแกไขเพิ่มเติม                                                                           

รัฐธรรมนูญที่ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพ� อจัดทํารัฐธรรม 

นูญฉบับใหมกระทํามิได ถาไมไดรับความเห็นชอบจากประชาชน

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับผานการลงประชามติของประชาชน 

รวมไปถึงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2564 ไดวินิจฉัยกรณี

การยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 256 หามมีการ

แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพ� อ

จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมกระทํามิได ถาไมไดรับความเห็นชอบ

จากประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับผานการลงประชามติของ

ประชาชน แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญที่ผานการลงประชามติ

แลวจะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับน้ัน ดวยวิธีแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรม 

นูญไดนั้นตองผานประชามติเชนเดียวกัน

ผูมีสิทธิเสนอการยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการแก ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีดังนี้

1.คณะรัฐมนตรี

2.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 1 ใน 5 เทามีอยูใน

สภาผูแทนราษฎร

3.สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 1 

ใน 5 เทาที่มีอยูทั้ง 2 สภา

4.ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 50,000 คนขึ้นไป

ผูมีอํานาจพิจารณาการยกเลิกรัฐธรรมนูญดวยวิธีการ

แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กลาวคือ รัฐสภา คือองคกรที่ทํา

หนาที่หลักในการดําเนินการพิจารณาการยกเลิกรัฐธรรมนูญ

การอยางไร ผูเขียนพบวามีแนวทางอยู 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 พระมหากษัตริยอาจใชพระราชอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 วรรค 2 กรณี

ไมมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับให ใชจารีตประเพณีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข กลาวคือ ภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ผานทุกฉบับ

พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจในการยับยั้งรางรัฐธรรมนูญ

แกไขเพิ่มเติม กลาวคือ มีกระบวนการยับยั้งรางแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ โดยการเทียบเคียงบทบัญญัติใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 81 มาตรา 145 

มาตรา 146 ไดกําหนดกระบวนการประกาศใชกฎหมาย กลาว

คือเมื่อร่างแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณาจาก

รัฐสภาใหดําเนินการสงใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการนําเสนอ

ทูลเกลาฯ ถวายเพ� อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยนายกรัฐมนตรี

ทิ้งไว 15 วัน และสงทูลเกลาฯ ถวายภายใน 20 วัน นับแตวัน

ท่ีไดรับรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาจากรัฐสภา หากสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง 2 สภา 

รวมกันมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้ง 

หมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภา หรือนายกรัฐมนตรีเห็นวาราง

แก ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงกับ

รัฐธรรมนูญหรือตราไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

ถาศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญก็ให

นายกรัฐมนตรีสงทูลเกลาฯ ถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระ

ปรมาภิไธย การโปรดเกลาฯ เพ� อทรงลงพระปรมาภิไธยของราง

แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น พระมหากษัตริยทรงมีพระราช

วินิจฉัยได 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 พระมหากษัตริยทรงผานพระราชทานรางแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายภาย 

ใน 20 วัน กอนนับแตวันที่ไดรับรางฯ ภายใน 90 วัน และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีที่ 2 ทรงไมเห็นชอบดวยในรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรม 

นูญฉบับนั้นและพระราชทานคืนมายังรัฐสภาภายใน 90 วัน นับ

ตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีทูลเกลาฯ ถวาย อันถือวา “ทรงยับยั้ง 

(veto) รางกฎหมายโดยชัดแจง”

กรณีที่ 3 ทรงไมเห็นชอบดวยในรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรม 

นูญฉบับนั้น ปลอยใหเวลาลวงพนไป 90 วัน ก็ถือวา “ทรงยับยั้ง 

(veto) รางกฎหมายโดยปริยาย” 

เม� อพระมหากษัตริยจะทรงยับยั้ง (veto) รางโดยแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชัดแจงในกรณีที่ 2 หรือโดยปริยายในกรณี

ที่ 3 ก็ตาม รัฐสภา (ฝายนิติบัญญัติ) จะตองพิจารณาทบทวนราง

แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง และหากรัฐสภา

ลงมติรางกฎหมายนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภา นายกรัฐมนตรี

จะตองนํารางกฎหมายฉบับนั้นทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง และ

หากพระมหากษัตริยไมไดทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วัน 

นายกรัฐมนตรีจึงนํารางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับน้ันไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ เสมือนหนึ่งวาพระมหา

กษัตริยทรงไดลงพระปรมาภิไธย

แตถารัฐสภา (ฝายนิติบัญญัติ) มีมติยืนยันรางแกไขเพ่ิม

เติมรัฐธรรมนูญท่ีพระมหากษัตริยทรงยับย้ัง (veto) โดยชัดแจง

หรือปริยายดวยคะแนนเสียงไมถึง 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาที่มีอยูของ 2 สภา รางกฎหมายฉบับนั้นก็ตกไป นํา

ไปประกาศใชไมได 

แนวทางที่ 2 พระมหากษัตริย ไมมีพระราชอํานาจในการ

ยับยั้งรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใตหลักที่วา 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ภายใตรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจเพียงเทา

รัฐธรรมนูญไดกําหนดไวเทานั้น

สรุป ในมุมมองผูเขียนเห็นคลอยตามแนวทางที่ 1 พระ                                                                               

มหากษัตริยอาจใชพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราช                                                                                

อาณาจักรไทย มาตรา 5 วรรค 2 กรณีไมมีบทบัญญัติรัฐธรรม 

นูญนี้ใชบังคับให ใชจารีตประเพณีการปกครองในระบอบประ 

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กลาวคือ ภายใต

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ผานทุกฉบับ พระมหากษัตริยมีพระราช

อํานาจในการยับยั้งรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม.

มาไมมาไมมาไม

w

พล.อ.สุพจน มาลานิยม

วันน้ีในอดีต เม� อ  7 มิถุนายน พ.ศ.2472 เปนวันกําเนิด 

รัฐวาติกันซึ่งเปนประเทศขนาดเล็ก ที่มีพระสันตะปาปาเปน                                                                        

ประมุข บริหารดวยคณะสงฆแหงคริสตศาสนา นิกายโรมัน 

คาทอลิก การปกครองเปนแบบอํานาจเบ็ดเสร็จ อํานาจตก                                                                                  

อยูที่พระสันตะปาปาเพียงผูเดียว หมดวาระตอเม� อสิ้นพระ 

ชนม พระองคปจจุบันคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส 

ซึ่งไดรับเลือกเม� อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2556.

กอกําเนิดรัฐวาติกัน

ภาพจากเฟซบุก รสนา โตสิตระกูล

ก

‘ขอสังเกตเกี่ยวกับพระราชอํานาจยับยั้งรางแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560’

สิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



วงนี้สหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพ

กำ�ลังเฉลิมฉลอง ในโอก�สที่ “สมเด็จพระราชินีนาถ         

เอลิซาเบธที่ 2” แห่งอังกฤษ ทรงครองร�ชย์ครบ 70 ปี  

ตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุน�ยน โดยพระองค์ทรงครองร�ชย์

ย�วน�นที่สุดในประวัติศ�สตร์อังกฤษเป็นเวล� 70 ปีกับอีกเกือบ 4 

เดือน ซึ่งก่อนหน้�นี้องค์ประมุขที่ทรงครองสถิติดังกล่�วคือ “สมเด็จ

พระราชินีนาถวิกตอเรีย” โดยทรงครองร�ชย์ย�วน�น 63 ปี 7 เดือน 

2 วัน นอกจ�กนั้นด้วยพระชนมพรรษ� 96 พรรษ� ควีนเอลิซ�เบธ

ที่ 2  ยังทรงเป็นองค์ประมุขที่มีพระชนม์ยืนย�วที่สุดในโลกอีกด้วย

ในขณะท่ีเมืองผู้ดีกำ�ลังเฉลิมฉลอง แต่ดูเหมือนผู้นำ�ฝ่�ยบริห�ร

อย่�ง “บอริส จอห์นสัน” น�ยกรัฐมนตรีกำ�ลังต้องป�ดเหงื่อกัน

หนักทีเดียว เพร�ะนอกจ�กคะแนนนิยมในตัวเลขจะลดต่ำ�ลงม�ก

แล้ว พรรคอนุรักษนิยมเองก็เหมือนจะไม่ชื่นชอบหน้� “จอห์นสัน” 

ในย�มนี้เท่�ใดนัก  โดยล่�สุดในง�นเฉลิมฉลองก�รครองร�ชย์ของ

ควีนเอลิซ�เบธเข�ก็ถูกโห่ไล่

ท่ีสำ�คัญขณะน้ี ส.ส.พรรคอนุรักษนิยมหล�ยสิบคนกำ�ลังรวบ  

รวมร�ยชื่อ ซึ่งห�กสม�ชิกรัฐ                                         

สภ�ของพรรคส�ม�รถล่�ชื่อ

ได้ 54 คน ก็ส�ม�รถชงต่อให้ 

“เกรแฮม  เบรดี” ประธ�น

คณะกรรม�ธิก�รพรรค จัดก�ร

ลงมติไม่ไว้ว�งใจจอห์นสันได้ 

โดยแม้ตัวเลขก�รลงมติที่จะ

ทำ�ให้เข�พ้นจ�กตำ�แหน่งและ

เลือกผู้นำ�พรรคคนใหม่เพื่อม�

เป็นผู้นำ�รัฐบ�ลจะต้องใช้เสียง 

180 คนก็ต�มที แต่ห�กย้อนดู

ประวัติศ�สตร์ของพรรคก็เคย

มีม�ในก�รล�ออกหรือเปลี่ยน 

“ม้ากลางศึก” จ�กคว�มขัดแย้ง

ภ�ยในพรรค แม้ไม่ใช่ก�รลงมติถอดถอนก็ต�มที โดยมีทั้งหญิงเหล็ก

อย่�ง “มาร์กาเรต แทตเชอร์” หรือล่�สุดอย่�ง “เทเรซา เมย์” 

โดยคว�มไม่พอใจของสม�ชิกพรรคต่อ “บอริส จอห์นสัน” 

หรือชื่อเต็มๆ ว่� “อเล็กซานเดอร์ บอริส เดอ เฟฟเฟิล จอห์นสัน” 

นั้นก็เกิดจ�กผลก�รสอบสวนจ�กคณะกรรมก�รที่ตั้งโดยรัฐบ�ล

เองถึงคดี “ปาร์ตี้เกต” หรือคดีจัดง�นป�ร์ตี้ภ�ยในทำ�เนียบน�ยก

รัฐมนตรี บนถนนด�วนิงสตรีท ในช่วงล็อกด�วน์ปี 2563 ซึ่งเป็น 

ก�รล็อกด�วน์ครั้งที่ 2 ว่�เป็นเรื่องจริง!!!

สำ�หรับป�ร์ตี้เกตครั้งนั้น “จอห์นสัน” เจ้�ของฉ�ย�น�ม 

“โดนัลด์ ทรัมป์” แห่งเมืองผู้ดีได้จัดง�นเลี้ยงเล็กๆ ที่บ้�นเลขที่ 10 

ถนนด�วนิง เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 ขณะที่ประเทศอังกฤษกำ�ลังอยู่

ระหว่�งก�รไว้ทุกข์จ�กก�รสวรรคตของเจ้�ช�ยฟิลิปส์ พระร�ชสว�มี

ของสมเด็จพระร�ชินีน�ถเอลิซ�เบธ และยังอยู่ในช่วงล็อกด�วน์ครั้ง

ที่ 2 ที่รัฐบ�ลห้�มออกจ�กบ้�น ห้�มรวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรม และให้

ทำ�ง�นที่บ้�น โดยมีคลิปหลุดออกม�เผยแพร่ในโลกออนไลน์และ

กล�ยเป็นที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์อย่�งม�ก

“จอห์นสัน” ซ่ึงเกิดเมื่อวันท่ี 19 มิถุน�ยน 2507 และอ�ยุกำ�ลัง

ใกล้ 58 ปี ได้ออกม�ปฏิเสธว่�ง�นป�ร์ต้ีน้ันไม่เคยเกิดข้ึนเลย แต่เมื่อ

เริ่มถูกขุดคุ้ยเยอะขึ้นก็ยอมรับว่�มีก�รจัดจริง และเข�คิดด้วยคว�ม

บริสุทธิ์ใจว่�เป็นก�รจัดง�นเลี้ยงกึ่งทำ�ง�น และเข้�ร่วมง�นอยู่ด้วย

เป็นระยะเวล� 25 น�ทีเท่�น้ัน แต่ดูเหมือนสังคมและสื่อเมืองผู้ดีจะ

ไม่เชื่อ เพร�ะพบง�นเล้ียงเล็กๆ ในสวนหลังบ้�นน�ยกรัฐมนตรีน้ันจัด

กันเป็นประจำ�ทุกวันศุกร์ ท่ีสำ�คัญยังป�ร์ต้ีกันถึงโต้รุ่งทีเดียว ซ่ึงสุดท้�ย

เรื่องดังกล่�วก็ไปถึงรัฐสภ�และมีก�รโจมตี “จอห์นสัน” อย่�งม�ก 

ทำ�ให้เจ้�ตัวต้องขอพระร�ชท�นอภัยโทษจ�กสมเด็จพระร�ชินีน�ถ 

แต่เรื่องก็ไม่เบ�บ�งลงจนนำ�ไปสู่ก�รต้ังคณะกรรมก�รสอบสวน และ

ล่�สุดผลก็ออกม� แต่เข�ก็ดูเหมือนไม่ย่ีหระและไม่ล�ออกต�มคำ�เรียก

ร้องแต่ประก�รใด ง�นน้ีคงต้องติดต�มดูว่�ก�รเมืองของเมืองผู้ดี จะดี

และมีสปิริตต�มท่ีใครต่อใครยกก้นกันหรือไม่อย่�งไร.

นอกจ�กนั้น ส.ส.จะขอเพิ่มอภิสิทธิ์อื่นๆ เช่น บุกรุก

ป่�สงวนสร้�งเล้�ไก่ก็ไม่มีคว�มผิด ถมแม่น้ำ�สร้�งสวนหย่อม                                                                             

ก็ไม่มีคว�มผิด หนักไปกว่�น้ันก็คือฆ่�คนก็ไม่มีคว�มผิด เพร�ะ

ฆ่�คนเลวที่ต่อต้�นก�รกระทำ�ของผู้แทนร�ษฎรที่ล้วนแล้ว

แต่กระทำ�เพื่อช�ติ แต่ก็น่�สนใจว่�ทำ�ไมประช�ชนจึงยังเลือก 

ส.ส.ประเภทนี้เป็นตัวแทนเข้�สภ�

ข่�วหน้�หนึ่งหนังสือพิมพ์ “โทนี่ตกนรก เพร�ะตก 

หลุมเรื่องม�ตร� ๑๑๒ และ ๑๑๖” จริงหรือ ถ้�เป็นนรกจริง

ผมเชื่อ ๑๐๐% เพร�ะทักษิณก่ออนันตริยกรรมม�แล้วหล�ย

คร้ัง โกหก ใส่ร้�ยป้�ยสีฯ เชื่อว่�จะต้องมีก�รกรอกน้ำ�นรกใน

กระทะทองแดงใส่ป�กแน่นอน เพร�ะอนันตริยกรรมหนัก

กว่�สุร�เมระยะฯ แต่ถ้�เป็นนรกบนดินผมไม่เชื่อ นอกจ�ก

นรกในใจเท่�นั้น โดยเฉพ�ะก�รเมือง เพร�ะเลือกตั้งครั้ง

ใดคนไทยจำ�นวนไม่น้อยก็จะเลือกแต่ขี้ข้�โทนี่ ถึงโทนี่จะลง

นรกไปแล้วก็ยังจะเลือกลูกเลือกหล�นโทนี่ เหมือนหนังไทย

สมัยล้�นแล้วจ้�ของดอกดินตัวดำ�ๆ ที่คู่พระคู่น�งต้องเป็น 

“มิตร-เพชร�” ไม่ว่�บทบ�ทของพระน�งในหนังจะเป็นอย่�ง 

ไร ก็ต้องมิตรกับเพชร�

ไม่ว่�โทน่ีและสมุนจะถูกองค์กรต่�งๆ ตัดสินว่�มีคว�ม

ผิดกี่ครั้งกี่หน แต่ประช�ชนจำ�นวนไม่น้อยก็ยังเลือก วัน

นี้นิวเจนกำ�ลังฮิต เพร�ะกูรูก�รเมืองวิเคร�ะห์ว่�คนที่เพิ่ง                                                                         

มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกแต่นิวเจน เพร�ะถูกปั่นหัวว่� “ก�ร 

เมืองเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่” ดังนั้นจึงส่งลูกส�วม�เป็นนอ

มินี โดยเชื่อว่�จะแย่งคว�มนิยมจ�ก “ตีเมีย” โดยเฉพ�ะ

สตรีเสื้อแดงที่เครซี่น้องส�วโทนี่ ยังอย�กจะได้ผู้หญิงจ�ก

ตระกูลโกงม�เป็นน�ยกฯ อีกครั้ง เชื่อว่�จะแก้ภ�พลักษณ์

ของน�งแท้งกิ้วทรีไทมส์ได้

แต่เมื่อกูรูก�รเมืองประจำ�พรรคก้�วพล�ดล่วงละเมิด

ม�ตร� ๑๑๒ และ ๑๑๖ ที่มีสิทธิ์ถูกยุบพรรคอีกครั้ง ทำ�ให้

โทนี่ต้องรีบก้�วถอยหลังเพื่อเซฟพรรค แล้วโทนี่ก็ไม่ดันทุรัง

เสนอนิวเจนอย่�งเดียว เพร�ะขี้ข้�โทนี่ในท้องถิ่นก็ยังนิยม

ตัวบุคคล 

ดังนั้นทีมของโทนี่จึงเป็นทีมผสม ไม่เหมือนทีมตีเมีย                                                                         

5บทความ

วงนี้นักกีฬาไทยขึ้นหม้อ

ทีมวอลเลย์บอลส�วไทยตบส�วจีนดุเดือดชนะ

ไป ๓  ต่อ ๒ เซต ในก�รแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เน

ชันส์ ลีก ๒๐๒๒ สัปด�ห์แรก ที่กรุงอังก�ร� ประเทศ

ตุรกี เมื่อคืนวันอ�ทิตย์ที่ ๕ มิถุน�ยน ที่ผ่�นม�

ค่ำ�คืนเดียวกัน ทีมฟุตบอลช�ยไทย ฟ�ดแข้งถล่มม�เลเซีย

ยับ ๓ ต่อ ๐ ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย  ๒๐๒๒ รุ่นอ�ยุไม่เกิน 

๒๓ ปี (AFC U23 ASIAN CUP) ที่ประเทศอุซเบกิสถ�น 

“กีฬ�ทีม” ของไทยลบคำ�สบประม�ทที่ว่� คนไทยเล่น

กีฬ�เป็นทีมไม่เก่ง 

ครับ...มีก�รตั้งคำ�ถ�มกันม�น�นแล้วว่� ทำ�ไมคนไทยทำ� 

ง�นหรือเล่นกีฬ�เป็นทีมไม่เก่ง 

ถนัดเดี่ยวม�กกว่� 

เท่�ที่นำ�ม�กล่�วอ้�งกันส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่�  เพร�ะ

คนไทยชอบขัดแข้งขัดข�กันเอง 

ไม่ยอมรับคำ�วิจ�รณ์ซึ่งกันและกัน 

ไม่ชอบแสดงคว�มคิดเห็น 

สุดท้�ยสะดวกที่จะทำ�ง�นคนเดียวม�กกว่� 

แต่ไม่เสมอไปครับ คนไทยทำ�ง�นเก่งไม่แพ้ช�ติใดในโลก

เช่นกัน เพียงแต่วัฒนธรรมในก�รทำ�ง�นร่วมกันของคนไทยนั้น 

มีลักษณะเฉพ�ะที่แตกต่�งออกไป

ดูก�รเมืองเป็นตัวอย่�งครับ 

ก�รทำ�ง�นเป็นทีมบ�งทีก็น่�กลัวอยู่ไม่น้อยเช่นกัน 

เช่นก�รปูแนวคิดปฏิรูปสถ�บันพระมห�กษัตริย์ของพรรค 

ในขณะที่กลุ่มมวลชนไปไกลกว่� เพร�ะต้องก�รล้มล้�งสถ�บัน

พระมห�กษัตริย์  

ทีมแบบนี้น่�กลัวครับ 

อีกเรื่องที่จะบอกว่�น่�กลัวก็ไม่เชิง แต่มีก�รปูพื้นฐ�นเพื่อ

เปลี่ยนแปลงบ�งสิ่งบ�งอย่�ง โดยก�รปูพรมแนวคว�มคิดเพื่อ

ให้สังคมถกเถียง แล้วค่อยเฉลยทีหลังว่�ต้องแก้ปัญห�อย่�งไร 

ตลอดสัปด�ห์ที่ผ่�นม�จนถึงวันนี้ เกิดว�ทะเรื่องงบประ 

ม�ณ สวัสดิก�รข้�ร�ชก�ร ทำ�นองว่�เป็นอุปสรรคในก�รพัฒน�

ประเทศ 

เป็นภ�ระของงบประม�ณแผ่นดิน

คนอภิปร�ยเรื่องนี้ในสภ�คือ “พิธ� ลิ้มเจริญรัตน์”

ตามก้าวไกลให้ทัน

เกิดข้อถกเถียงหล�กหล�ยครับ ส่วนใหญ่มองว่�พรรคก้�วไกล

ไม่เห็นหัวข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

ฟังคว�มให้รอบด้�น เพจเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat - พิธ� 

ลิ้มเจริญรัตน์ ชี้แจงกรณีนี้เช่นกัน 

.....“Fake News” ข่�วปลอมที่กำ�ลังแพร่ระบ�ดในกรุ๊ป Line 

- อย่�หลงเชื่อ

พรรคก้�วไกล “ไม่มี” และ “ไม่เคยมี” นโยบ�ยยกเลิก

บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

มีแต่จะห�วิธีบริห�รจัดก�รงบประม�ณแผ่นดินเพื่อ  “เพิ่ม” 

สวัสดิก�รให้ประช�ชนที่น้อยนิด ใช้เทคโนโลยีให้ข้�ร�ชก�รทำ�ง�น

ได้ดีขึ้น งดก�รเพิ่มข้�ร�ชก�รใหม่ในง�นที่ไม่จำ�เป็น ซึ่งต้องอ�ศัย

คว�มร่วมมือกับข้�ร�ชก�รและประช�ชนทุกๆ คน

ขอทุกท่�นช่วยแชร์รูปภ�พ พร้อมข้อคว�มนี้ย้อนกลับไปใน

ทุกกรุ๊ป Line ที่ได้รับข่�วเท็จนี้ม�ด้วยครับ.....

ก็ชี้แจงเท่�นั้น 

มีบ�งคนบอกว่� อ่�นคำ�อภิปร�ยงบประม�ณปี  ๒๕๖๖ ของ 

“พิธ�” ชัดเจนแล้วหรือยัง ว่�พูดเอ�ไว้อย่�งไรกันแน่ 

ก็ต�มไปดู เพจ Pita Limjaroenrat - พิธ� ล้ิมเจริญรัตน์ เช่นเคย 

โพสต์เอ�ไว้เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภ�คม หลัง “พิธ�” อภิปร�ยเสร็จสิ้น 

๒๐ ตัวเลขสำ�คัญของงบประม�ณปีนี้ที่เจ้�ของภ�ษีควรรู้ครับ

๑) ถ้�งบประม�ณเร� ๑๐๐ บ�ท

๒) ร�ยได้ เร�ห�เอง ๗๘ บ�ท ต้องกู้ชดเชย ๒๒  บ�ท เพื่อ

๓) เอ�ไปจ่�ย บุคล�กรภ�ครัฐ ๔๐ บ�ท 

๔) จ่�ยดอกเบี้ย เงินกู้เดิม ๑๐ บ�ท

๕) จ่�ยสนับสนุน อปท. เดิม ๑๐ บ�ท

๖) จ่�ยสวัสดิก�รเดิม ๗ บ�ท

๗) จ่�ยภ�ระผูกพันเดิม ๕ บ�ท

๘) เหลือใช้เพื่ออน�คต ๒๙ บ�ท

๙) ค่�ใช้จ่�ยอันดับ ๑ อยู่ที่งบกล�ง

๑๐) ๘๒% ของงบกล�ง คือ งบบำ�เหน็จ บำ�น�ญ ค่�รักษ�

พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร

เรียงจ�กม�กไปน้อย ไอเท็มที่ม�กที่สุดคือ 

๑๑) เบี้ยหวัด บำ�เหน็จ บำ�น�ญ ๓๒๒,๗๙๐ ล้�นบ�ท เท่�กับ 

กระทรวงศึกษ�ฯ ดูแลเด็กทั้งประเทศ

งบท่ีโตไวท่ีสุด คือ งบรัฐวิส�หกิจ - ธ.ก.ส., รฟท., รฟม., ออมสิน

๑๒) งบก�รเกษตร ใช้หน้ีก�รอุดหนุนสินค้�ก�รเกษตรท่ี ธ.ก.ส. 

ออกไปก่อน ย้อนหลังไปถึงปี ๕๑-๕๒ ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ ล้�นบ�ท

๑๓) งบเครื่องจักร วิศวะก�รเกษตร ร�ยละ ๓,๐๐๐ (ซื้อปุ๋ยลูก

ครึ่งก็หมดแล้ว อย่�ว่�ถึงเครื่องจักรเลย) 

๑๔) งบ SME ๒,๗๐๐ ล้�น vs. งบ EEC ๑๑,๐๐๐  ล้�น

๑๕) งบ BCG Economy - ถ้�ดูงบอุตส�หกรรมชีวภ�พใน

แผนอุตส�หกรรมอน�คตแค่ ๑๔๐ ล้�น (เห็นน�ยกฯ พูดถึงทุก 

speech) ดูแผนก�รเติบโตอย่�งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๑.๒ แสน

ล้�น คืองบชลประท�น +  กระทรวงทรัพย�กรฯ

๑๖) งบ Soft Power - ๖๐ ล้�น, งบเพื่อจริยธรรม ศีลธรรม- 

๕,๐๐๐ ล้�น

๑๗) งบ Smart City ๗,๔๐๐ ล้�น เป็นงบของมห�ดไทย 

๗,๒๐๐ ล้�นบ�ท

๑๘) ถ้� search คำ�ว่� “รับรอง” = ๓๘๐ ล้�น 

๑๙) “ประชุม” = ๑,๐๐๐ ล้�น

๒๐) “สัมมน�” = ๔,๐๐๐ ล้�น

คือ...ถ้�ให้วิเคร�ะห์เอ�ต�มที่สรุปม�นี้ “พิธ�” ต้องก�รชี้ให้

เห็นภ�ระด้�นงบประม�ณโดยไม่มีก�รนำ�เสนอวิธีแก้ไขปัญห� 

พูดง่�ยๆ ว่�แต่เรื่องปัญห�อย่�งเดียว ไม่นำ�เสนอวิธีแก้

ถัดม�วันที่ ๓ มิถุน�ยน เพจ Pita Limjaroenrat - พิธ� ลิ้ม

เจริญรัตน์ ชี้แจงอีกรอบ โดยเปรียบเทียบ งบรัฐบ�ลประยุทธ์ vs. 

งบรัฐบ�ลก้�วไกล 

...งบประม�ณฉบับรัฐบ�ลประยุทธ์ : เป็นงบที่ชำ�ระไปกับ

อดีตเป็นหลัก เพร�ะเกินคร่ึงเป็นงบท่ีล็อกเอ�ไว้แล้ว ในส่วนของ

งบบุคล�กร ชำ�ระหนี้และดอกเบี้ยภ�ครัฐ หรืองบผูกพัน จนทำ� 

ให้รัฐบ�ลเหลือพื้นที่ท�งก�รคลัง หรืองบที่นำ�ม�ใช้เพื่อแก้ปัญห�

เฉพ�ะหน้�และเตรียมพร้อมรับมือคว�มท้�ท�ยปีต่อปีเพียง ๓๐๐%

งบประม�ณฉบับก้�วไกล : เร�จะปรับโครงสร้�งงบประ 

ม�ณใหม่ ให้เท่�ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต ผ่�นก�รลด

งบที่ไม่จำ�เป็นหรือทยอยลดงบผูกพันโดยไม่กระทบกับสวัสดิก�ร

ของบุคล�กรปัจจุบัน และผ่�นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รห�

ร�ยได้ภ�ครัฐ เพื่อขย�ยพื้นที่ท�งก�รคลังให้ขึ้นม�อยู่ที่ ๔๐๐% 

ขึ้นไป ซึ่งจะเพิ่มศักยภ�พของรัฐในก�รมีงบเพื่อรับมือกับคว�ม

ท้�ท�ยในโลกอน�คต

งบประม�ณฉบับรัฐบ�ลประยุทธ์ : งบกระจุกตัวที่รัฐร�ช 

ก�รในกรุงเทพฯ ม�กกว่� ๕๐% ส่วนแบ่งร�ยได้ ส่วนกล�ง-ท้อง

ถิ่น อยู่ที่ ๗๐:๓๐ ซึ่งต่ำ�กว่�เป้�หม�ย ๖๕:๓๕ ที่ถูกตั้งไว้กว่� ๒๐ 

ปีที่แล้ว จนทำ�ให้ท้องถิ่นไม่มีงบประม�ณเพียงพอในก�รแก้ปัญ 

ห�ให้ประช�ชนในพื้นที่ต�มศักยภ�พที่มี

งบประม�ณฉบับก้�วไกล : เร�จะกระจ�ยอำ�น�จ งบประ 

ม�ณ และคว�มเจริญไปทั่วประเทศ ก�รแบ่งร�ยได้ ส่วนกล�ง-

ท้องถิ่น ต้องเข้�สู่สัดส่วนที่ ๕๐:๕๐ ซึ่งจะเป็นก�รระเบิดพลัง

ท�งเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ และทำ�ให้ท้องถิ่นมีร�ยได้สูง

ขึ้น ๕๐๐,๐๐๐ ล้�นบ�ท หรือ อปท. ละ ๖๔ ล้�นบ�ท เพื่อพัฒน�

คุณภ�พประช�ชนของคนในพื้นที่...

ถ้�เป็นไปต�มน้ี ส่ิงท่ีพรรคก้�วไกลจะปูพรมหลังจ�กน้ีคือ 

ก�รกระจ�ยอำ�น�จ ก�รเลือกต้ังท้องถ่ินทุกระดับช้ัน รวมท้ังเลือก

ตั้งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

ตัดส่วนภูมิภ�คออก เลิกผู้ว่�ฯ แต่งต้ังจ�กกระทรวงมห�ดไทย

ลดจำ�นวนข้�ร�ชก�รประจำ�ลงไป ให้เป็นเจ้�หน้�ท่ีของท้อง

ถิ่นแทน 

เท่�กับลดภ�ระงบประม�ณที่เป็นเงินสวัสดิก�รข้�ร�ชก�ร

ลงไป

นี่คือวิธีเดียวที่จะตอบสนองก�รจัดงบประม�ณฉบับก้�ว

ไกลได้ 

“ทีมก้�วไกล” ขยับแล้วครับ

“ทีมลุงตู่” ว่�ไง.

เช้าช้อนเย็นช้อน

มิใช่แค่ข้าราชการเกษียณ

เบียดเบียนงบชาติขนาดหนัก

พวกเช้าช้อนเย็นช้อนช้าชัก

ลดเงินเดือนแล้วจักเห็นผลจริง

ข้าราชการงานน้อยเป็นที่หนึ่ง

ออกสักครึ่งงานเดินเจริญยิ่ง

งบประมาณของชาติถูกช่วงชิง

โดยปลิง ดูดชาติ ข้าราชการ

ถ้าเผาไทยแลนด์สไลด์ 

แผ่นดินไทยก็ไหลลงทะเล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เผ�ไทยเคยแลนด์สไลด์ม�แล้วครั้งหนึ่ง ส่งน้องส�ว

น�ยห้�งดูไบเป็นน�ยกรัฐมนตรีได้ภ�ยใน ๔๙ วัน ทั้งๆ ที่

ไม่มีคว�มรู้ในเรื่องก�รเมืองม�ก่อน ทำ�ให้ประเทศไทยต้อง

ชดใช้หนี้สินแทนกว่� ๙.๕ แสนล้�นบ�ท ที่เกิดขึ้นเพร�ะ

นโยบ�ยที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ประเทศไทย

วันนี้น�ยห้�งดูไบเสนอแลนด์สไลด์รอบสอง โดยส่ง

ลูกส�วม�น่ังเก้�อ้ีน�ยกรัฐมนตรี ประช�ชนไทยทำ�ไมจึงยอม

ให้ประวัติศ�สตร์ซ้ำ�รอย แผ่นดินไร้ซึ่งคนดีแล้วหรือ แล้ว

น�ยกฯ ท่ีม�จ�กก�รแต่งต้ังของน�ยห้�งดูไบยังปล่อยให้เกิด

คอร์รัปชันม�กม�ย ทำ�ไมประช�ชนจึงปล่อยให้น�ยห้�งดูไบ

จูงจมูก แลนด์สไลด์ครั้งที่แล้วเสียห�ยยังไม่พอหรือ ทำ�ไม

ต้องเอ�ประเทศไทยไปจำ�นองไว้กับน�ยห้�งดูไบอีก.

แมวขาว 

 

คำ�ว่�ก�รเมืองอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับ เพื่อไทยก็                                                                         

มีโอก�สแลนด์สไลด์อีกรอบได้เช่นกัน ห�กประช�ชนส่วน

ใหญ่ของประเทศเห็นว่�เป็นพรรคก�รเมืองที่ดีที่สุด และ

อย�กให้เข้�ม�บริห�รประเทศม�กที่สุด ขณะเดียวกันประ 

ช�ชนเสียงข้�งน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบก�รทำ�ง�นของ

รัฐบ�ล ห�กพบว่�มีพฤติกรรมเหมือนที่ผ่�นม� ประช�ชนก็

ส�ม�รถที่จะลุกขึ้นม�เตือนรัฐบ�ลให้ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องเช่น

กัน นี่คือระบอบประช�ธิปไตย. 

ถ้าสามารถล้มมาตรา ๑๑๒ ได้ ข้ันต่อไปของก้าวตกท่อ

ก็คือ ‘ด่าใครก็ได้ โดยไม่มีความผิด’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผู้กองปูเค็มเคยเสนอให้ยกเลิกอภิสิทธิ์ ส.ส. แต่เชื่อว่�

ว่� ส.ส.ทั้งสภ�ไม่เห็นด้วยอย่�งแน่นอน โดยเฉพ�ะ ส.ส.ที่

สั่งตรงจ�กอิแทลีคนนั้น เพร�ะวันนี้ถูกฟ้องเรียกค่�เสียห�ย 

๑๐๐ ล้�น ทำ�เอ�ขี้หดตดห�ยเพร�ะคว�มกลัว เชื่อว่�ถ้�มี

อำ�น�จม�กกว่�นี้ ส�ม�รถออกกฎหม�ยยกเลิกม�ตร� ๑๑๒  

ม�ตร� ๑๑๖ ได้สำ�เร็จ ขั้นต่อไปก็จะต้องเสนอร่�งกฎหม�ย

เพิ่มอภิสิทธิ์ ส.ส. เรื่องใดที่ ส.ส.พูดในสภ�ไม่ส�ม�รถเอ�ผิด

ได้ทั้งแพ่งและอ�ญ� เพร�ะสิ่งที่ ส.ส.อภิปร�ยในสภ�นั้น

เป็นคว�มจริง แล้วทำ�เพื่อช�ติบ้�นเมือง หุยฮ�จริงๆ

เก้าอี้ผู้นำาอังกฤษร้อนฉ่า

ที่เอ�แต่นิวเจนอย่�งเดียว เพร�ะมีพละกำ�ลัง มีคว�มบ้�                                                                      

ดีเดือด ส�ม�รถปั่นหัวได้ง่�ย และกรณีน�ยโรม�ถูกฟ้อง                                                                         

เรียกค่�เสียห�ย ๑๐๐ ล้�นบ�ทนั้น ทำ�ให้พรรคก้�วตกท่อ                                                                            

ถอยไม่ได้เด็ดข�ด ต้องเดินหน้�ทำ�ล�ยโครงสร้�งประเทศ 

ไทย แบบสู้จนต�ยหรือไม่ก็ได้รับชัยชนะ แต่ถอยหลังต�ย

อย่�งเดียว.

นายดีเกลือ

 

พรรคโทน่ีเข�อย�กจะข่ีพรรคก้�วพล�ด เพร�ะในท�ง 

ก�รเมืองฐ�นเสียงของ ๒ พรรคก�รเมืองน้ีทับซ้อนกันจำ�นวน

ม�ก คนเสื้อแดงเองก็มีจำ�นวนหนึ่งหนุนพรรคก้�วพล�ด 

ขณะที่ขบวนก�รส�มนิ้วก็มีจำ�นวนหนึ่งหนุนพรรคโทนี่ เข�

ถึงต้องประก�ศจุดยืนเพื่อแยกมวลชนให้ชัดเจน ดูแล้วพรรค

โทนี่จะได้เปรียบพอสมควร เพร�ะพรรคก้�วพล�ดสุดโต่ง

เกินไป อะไรที่สุดโต่งเกินไปไม่ส�ม�รถมัดใจคนจำ�นวนม�ก

ได้ครับ  จะมีก็เฉพ�ะพวกฮ�ร์ดคอร์เท่�นั้นเอง.

ขวัญใจ

   * เพร�ะว่�ท่�น “ประวิตร วงษ์สุวรรณ”

นั้นขยันทำ�ง�นทุกย่�นถี่

ทั้ง “เหนือ-ใต้-กลาง-ออก-ตก” วกไป “อี-

สาน” ไม่มีย่อท้อต่อสิ่งใด

   * แจกที่ดินให้ช�วบ้�นไม่น�นนัก

ก็ปักหลักตรวจแหล่งน้ำ�ต�มดูให้

ทุกจังหวัดที่อน�ทรร้อนใจ

ไม่เฉไฉแก้ปัญห�ไม่ช้�ที

   * โดยเฉพ�ะที่จังหวัด “เชียงราย”

แก้ปัญห�ได้ม�กม�ยหล�ยพื้นที่

จนกล�ยเป็น “ขวัญใจ” ประช�ชี

ต่�งพ�ทีสรรเสริญเยินยอครัน

   * จึงไม่แปลกใจที่พระอ�จ�รย์-

“พบโชค” ท่�นซึ่งเป็นพระดีของที่นั่น

มอบ “สร้อยประคำา” ข้อมือเล่�ลือกัน

ว่�ส�รพันเสริมสร้�งท�ง “บารมี”

   * ฝ�กผ่�นท่�น “สามารถ เจนชัยจิตร-

วนิช” ศิษย์รักให้ไวเร็วรี่

นำ�ไปมอบแด่ท่�น “ประวิตร” ที

ตอบแทน “ความดี” ที่ทำ�ให้เวียงช�วเชียงร�ย.

   สมโชค พลรักษ์

ช่

ช่

บอริส จอห์นสัน
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อบกังวลเล็กๆ สำ�หรับภ�วะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นใน

ช่วงนี้ อันมีสาเหตุมาจากราคาสินค้า-บริการที่

แพงขึ้นจากต้นทุนราคาพลังงานซึ่งยังอยู่ในช่วง

ขาขึ้น

จากภาวะดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างในปัจจุบัน

รัฐก็พยายามที่จะประคองราคาดีเซลไม่ให้กระชากขึ้นไป

มากกว่านี้ ซึ่งตอนนี้ก็ยืนที่ระดับเกือบ 33 บาท/ลิตร และ

แนวโน้มอาจจะต้องมีการขยับขึ้นไปอีก เพราะราคาจริงๆ 

นั้นอาจจะถึงหลัก 40 บาท/ลิตรเลยทีเดียว

แน่นอน จากการขยับขึ้นจากเพดานเดิมมาเกือบ 3                                          

บาท/ลิตร ก็ย่อมเป็นการเพิ่มภาระของผู้ประกอบการที่จะ                             

ต้องผลักภาระมายังผู้บริโภคหรือประชาชนอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ดังที่เห็นจากข่าวในช่วงที่ผ่านมาที่บรรดาผู้ผลิตสินค้า                                                                             

อุปโภคบริโภค ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้จำาเป็น ประกาศ

ที่จะขึ้นราคาสินค้ากันแล้ว ขณะเดียวกันในเรื่องของค่า

บริการต่างๆ ทั้งค่าไฟ ค่าโดยสารต่างๆ ก็มีการขยับตามไป

เป็นลูกโซ่

และจากปัญหานี้ ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ได้เปิดเผยผลสำารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบ

การค้าปลีก (Retailer Sentment Index : RSI) ประจำา

เดือน พ.ค.2565 ทั้งภาวะปัจจุบันและในระยะ 3 เดือน

ข้างหน้า พบว่าดัชนีเชื่อมั่นมีการปรับตัวลดลงอันเนื่องมา

จากภาวะค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น แม้ว่าผู้บริโภคจะคลาย

ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนจาก

กิจกรรมนอกบ้านที่มากขึ้น แต่เป็นผลมาจากการปรับขึ้น

ราคาสินค้าหลายรายการตามต้นทุน และค่าขนส่งที่เพิ่ม

ขึ้น ขณะที่มาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐหมดลง 

ซ้ำาเติมกำาลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ และกดดันการ

ฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีก

โดยความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการประเภทห้าง

สรรพสินค้า ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารปรับดี                                                                       

ขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับความเชื่อมั่นต่อยอด                                                                         

ขายสาขาเดิม (SSSG) และความถ่ีของผู้ใช้บริการ (Frequency) 

ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดการใช้จ่ายต่อครั้ง (Spending per bill) 

ปรับลดลง เพราะผู้บริโภคคลายความกังวลต่อสถานการณ์

การแพร่ระบาด จึงเริ่มออกมาใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ลด

การประกอบอาหารในบ้าน ท่องเที่ยวและทำากิจกรรมนอก

บ้านมากขึ้น อย่างไรก็ดีราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นนั้นคาดว่า

จะยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของกำาลังซื้อของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการใช้จ่ายของ

ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากเดือน                                                        

ก่อน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากภาวะราคาสินค้าข้ันพ้ืนฐานหลาย

หมวดที่ปรับแพงขึ้น โดยเฉพาะในหมวดสินค้าจำาเป็น อีก

ทั้งยังพบว่าผู้บริโภคออกมาทำากิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น 

ทั้งการท่องเที่ยว การกลับเข้าทำางานที่บริษัท และการเปิด

ภาคการศึกษา

แน่นอน เมื่อประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ราย

ได้ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตาม ย่อมส่งผลที่จะทำาให้ประชาชนต้อง

ลดการใช้จ่ายลงและประหยัดมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาอาจ

ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดภาวะฝืดเคืองได้ในระยะยาว

และสิ่งที่อาจจะซ้ำาเติมเศรษฐกิจต่อจากเงินเฟ้อก็คือ 

การที่ภาครัฐจะต้องบริหารจัดการลดความร้อนแรงของ

เงินเฟ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทาง ธปท.ก็จะมีการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 8 

มิ.ย.2565 โดยจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงซึ่งจะมีผลต่อแนว

โน้มเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ และอาจจะปรับประมาณ

การเศรษฐกิจไทยตามสถานการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพิจารณาเรื่องทิศทางดอกเบี้ย  

ด้วย

ห�กค่�ครองชีพสูงแล้วยังเจอดอกเบี้ยข�ขึ้นด้วย 

คนไทยก็อ�จจะต้องประหยัด มัธยัสถ์เพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่ง

ก็จะไปกระทบกับภ�วะเศรษฐกิจภ�พรวมเพิ่มเติมก็เป็น

ได้.

ค่�ครองชีพสูงกระทบเชื่อมั่น

เศรษฐกิจ

แ

�มกล�งสถ�นก�รณ์ร�ค�น้ำ�มันทะย�น ดันต้นทุนผลิต

พุง่! แต่สำาหรับ เฮียสอง-อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรม                                                   

การผู้จัดการ บมจ.ไทยอุตสาห 

กรรมพลาสติก (1994) หรือ 

TPLAS บอกว่าไม่ต้องห่วง!! 

เพราะความต้องการบรรจุภัณฑ์                                         

ใส่อาหารยังเติบโตได้ดี หนุน

ยอดขายไปได้สวย ขณะเดียว 

กันก็สามารถปรับราคาขาย

ตามต้นทุนที่ผันแปรได้ รวมทั้ง                                               

ยังเน้นกลยุทธ์คุมต้นทุนเข้ม

ข้น รัดเข็มขัดแน่นหนา ผลงาน                                                   

ปีนี้มีลุ้นเข้าเป้าเติบโตระดับ 

10% ใช่มั้ยคร้าาา!!!. 

ท่

ไม่ต้องห่วง

อภิรัตน์ 

ธีระรุจินนท์

จ่อนัด‘ชัชช�ติ’ถกปมส�ยสีเขียว

เปิดจุดตรวจ • นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” แห่งใหม่ ซึ่งบริษัทดำาเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่

เป็นรอยต่อของจังหวัดเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและพนักงาน

วิริยะประกันภัย ในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ร่วมเปิด

จุดตรวจสอบอุบัติเหตุแห่งใหม่ในครั้งนี้ ณ สถานีบริการน้ำามัน ปตท. แพรกษา โชคมนัสปิโตรเลียม 2558 

ตำาบลแพรกษา อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.

ธพว.ผุดโครงก�ร ‘SME D Coach’

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน

ฐานะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า 

ธพว.ได้เปิดตัวโครงการ SME D Coach เพื่อให้คำาปรึกษาและ

แนะนำาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมี 6 หัวข้อหลัก 

ได้แก่ 1.ด้านการตลาด 2.ด้านมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3.ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.ด้านเขียนแผนธุรกิจ บัญชี 

การเงิน ภาษี 5.ด้านการผลิต และ 6.ด้านสนับสนุนและบ่ม 

เพาะเตรียมเข้าสู่แหล่งทุน

ดีพร้อมผนึก GC ชูไบโอพล�สติกเชิงพ�ณิชย์

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืช

กัญชงสู่เชิงพาณิชย์ กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด 

(มหาชน) หรือ GC ว่า การลงนามดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการ

ลดปริมาณขยะพลาสติกและกากอุตสาหกรรม ภายใต้บีซีจีโม 

เดล โดยใช้เส้นใยส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปกัญชง 

มาเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในเชิงพาณิชย์

กกพ.เปิดรับสมัคร ERC Sandbox เฟส 2

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำานักงานคณะ                                                                            

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. 

เปิดเผยว่า กกพ.ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทด 

สอบนวัตกรรมที่นำาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้าน

พลังงาน (ERC Sandbox) เฟส 2 โดยในเฟสที่ 2 จะเป็นการ

ทดสอบนวัตกรรมร่วมกันระหว่าง กกพ.และผู้เข้าร่วมโครงการ 

ซ่ึงจะเน้นรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ระบบ เครื่องมือ หรือบริการ

ด้านพลังงานที่ยังไม่เคยนำามาใช้งาน โดยเปิดให้ยื่นข้อเสนอ

โครงการวันที่ 1-30 มิ.ย.2565

หวยดิจิทัลสุดปัง 5 วันข�ยเกลี้ยง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า การ

เพิ่มโควตาสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นอำานาจของ

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาว่าจะเพิ่มหรือ

ไม่ แต่ต้องยอมรับว่าสลากดิจิทัลเป็นการแก้ปัญหาการขายสลากฯ 

เกินราคาได้ดี ขณะที่การขายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน

เป๋าตังในงวดแรกวันที่ 16 มิ.ย.2565 โดยเปิดขายตั้งแต่วันที่ 

2 มิ.ย. สามารถขายได้หมดแล้วทั้ง 5,173,500 ใบ คิดเป็นคน

ซื้อกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการสลากฯ ใน

วันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะพิจารณาอีกครั้งว่าต้องเพิ่มสลากดิจิทัลเป็น

จำานวนเท่าใด หากมีการเพิ่มก็จะเริ่มในงวดวันที่ 16 ก.ค. ซึ่ง

เริ่มขายวันที่ 2 ก.ค.

หวัง‘ส่งออก’เข็นจีดีพี โต3%
คลังสั่งแบงก์รัฐตรึงดอกเบี้ยอุ้มผู้ประกอบการ

พระร�ม 6 • ‘คลัง’ หวังส่งออกขึ้นแท่นพระเอกเข็นเศรษฐกิจไทย

ปี 65 โต 3% สั่งเอ็กซิมแบงก์เตรียม 5 พันล้�นบ�ท อัดฉีดสภ�พ

คล่องอุ้มผู้ประกอบก�ร กำ�ชับแบงก์รัฐตรึงดอกเบี้ยน�นที่สุด หวัง

ช่วยผู้ประกอบก�ร

นายอาคม เติมพิทยาไพ 

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า มั่นใจ

ว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะ

ขยายตัวได้ 3% โดยภาคส่งออก

จะยังเป็นพระเอกหลักในการขับ                                            

เคลื่อนเศรษฐกิจ หลังจากตั้งแต่

ปี 2564 การส่งออกขยายตัวได้                                               

เป็นอย่างดี ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 

1/2565 ที่การส่งออกขยายตัวสูง

ถึง 15%

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวง

การคลังได้มีการหารือกับภาค

เอกชนอย่างต่อเนื่องถึงทิศทาง

และแนวโน้มการส่งออกของไทย

หลังจากนี้ เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยง

กดดันจากปัญหาสงครามการ

ค้า และปัญหาความขัดแย้งของ

รัสเซียและยูเครน ซึ่งภาครัฐได้

เตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือ

ภาคเอกชนเพื่อให้ยังสามารถเดิน

หน้าได้อย่างต่อเนื่อง

นายอาคมกล่ าวอี กว่ า 

ตอนนี้ต้องยอมรับว่าทิศทางดอก                      

เบี้ยในตลาดโลกเป็นช่วงขาขึ้น 

ก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้

ประกอบการ โดยได้ขอให้สถาบัน

การเงินเฉพาะกิจของรัฐตรึง

อัตราดอกเบี้ยไว้ให้นานที่สุด เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

สำาหรับ อัตราดอกเบี้ยนโย 

บายของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่อง

ของคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (กนง.) ซึ่งที่ผ่านมา กนง.ได้

พูดชัดเจนว่าการจะปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายหรือไม่น้ันข้ึนอยู่

กับปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก                          

ซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วง                                    

การฟื้นตัว ดังนั้น กนง.จะปรับ                                    

ข้ึนดอกเบ้ียหรือไม่จึงต้องพิจารณา

อย่างรอบคอบใน 2 ประเด็น

สำาคัญ คือ ต้องรักษาไม่ให้เงินไหล

ออกนอกประเทศมากจนเกินไป 

และไม่สร้างต้นทุนให้ผู้ประกอบ

การจนส่งผลกระทบต่อการผลิต

และเศรษฐกิจของประเทศ

ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 6 มิ.ย.2565 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำา

เข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ

เอ็กซิมแบงก์ ร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) โครงการความ

ร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการ

ตลอด Value Chain ของภาค

การส่งออก กับสภาหอการค้าแห่ง                                     

ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมถึง

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประ                                       

เทศไทย (สรท.) โดยเตรียมเงิน 5                                                

พันล้านบาทสำาหรับให้สินเชื่อแก่ผู้                                               

ประกอบการท่ีต้องการเร่ิมต้นส่ง                                             

ออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ                                                    

โลจิสติกส์ทางบก ทางเรือ หรือทาง

อากาศ อัตราดอกเบ้ีย 4.5% ต่อ

ปี ในปีแรกขอสินเชื่อได้ถึงวันท่ี 31 

ธ.ค.2565 และร่วม MOU โครงการ

ความร่วมมือด้านวิชาการเ พ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วย

ทักษะและสมรรถนะในโลกการค้า

ยุคใหม่กับมหาวิทยาลัยมหิดล.

อ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ

ตลท.ชี้หุ้นไทยเงินไหลเข้�1.4แสนล.

ร�ชดำ�เนิน • คมนาคมเตรียม

นัด ‘ชัชชาติ-กทม.’ 13 มิ.ย.นี้ ถก

ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อเคลียร์

รายละเอียดมูลหนี้ในการจัดซื้อ 

พร้อมติดตั้งงานระบบการเดินรถ

เพิ่มเติม

ร าย ง านจากกระทรวง

คมนาคมระบุว่า กระทรวงคมนาคม

เตรียมทำาหนังสือไปยังปลัดกรุงเทพ 

มหานคร (กทม.) ในฐานะประธาน 

กรรมการร่วมฯ เพื่อนัดประชุม

คณะกรรมการกำากับดูแลและ

ติดตามผลการดำาเนินงาน ตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

มอบหมายให้ กทม.เป็นผู้บริหาร

จัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน

ใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทร                                         

ปราการ ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ เพื่อ                                              

หารือแนวทางการดำาเนินโครงการ

ดังกล่าวร่วมกัน

นอกจากน้ี กระทรวงคมนาคม 

ยังได้ทำาหนังสือถึงปลัด กทม. เพื่อ                                         

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล

การเจรจาและการเห็นชอบร่าง                            

สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถ  

ไฟฟ้าสายสีเขียว หลังจากที่ก่อน                            

หน้านี้ ได้รับคำาชี้แจงมาบางส่วน                      

แล้ว ได้แก่ 1.กทม.ชี้แจงว่า มูล

หนี้ ในการจัดซื้ อพร้อมติดตั้ ง

งานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและ                           

เครื่องกล) สำาหรับโครงการรถไฟ 

ฟ้าสายสี เขียวส่วนต่อขยายที่  

2 เป็นมูลหนี้ที่บริษัท กรุงเทพ

ธนาคม จำากัด ก่อขึ้น โดยที่ กทม.

ไม่ได้เป็นคู่สัญญา โดยเหตุใดจึง

นำามูลหนี้ดังกล่าวเป็นภาระของ

ภาครัฐ และกำาหนดเป็นเงื่อนไข

ในร่างสัญญาร่วมทุนฉบับแก้ไข

ให้ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบ

2.กทม.ช้ีแจงว่า บริษัท กรุง                                           

เทพธนาคม จำากัด ได้ดำาเนินการ                                  

ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ งงาน

ระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่อง                                      

กล) สำาหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย                                                

สีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ตามกฎ 

หมายจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพ

ธนาคมอย่างถูกต้องและครบ

ถ้วนแล้ว ซึ่งกระทรวงคมนาคม

ยังไม่ได้รับเอกสารการจัดซื้อจัด

จ้างดังกล่าว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ                       

ดังกล่าวไม่มีผู้ว่าราชการ กทม.เข้า

ร่วม แต่เนื่องจากนายชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ เข้ามาเป็นผู้ว่าราชการ กทม.

คนใหม่ รวมถึงผู้บริหาร กทม.ชุดใหม่ 

จึงเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อจะ

ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว ท้ังน้ีต้อง

รอผู้ว่าฯ กทม.และผู้บริหาร กทม.

ตอบรับเสียก่อน.

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ภ�วะตล�ดหุ้นเริ่มชะลอตัวลง หลังจ�กพบว่�นักลงทุน

ต่างชาติยังมีการขายหุ้นออก แต่ก็เป็นการขายที่ไม่มากนัก ดูจะ

เป็นการขายเพื่อปรับให้มีสภาพคล่องที่สูงขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา

ได้มีการโหมซื้อไปมาก ในขณะที่ทางนักลงทุนทั่วไปยังคงทยอย

ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตหลังจากที่ได้ขายออกไปค่อนข้างมากแล้ว จึง

เหมือนจะเป็นการเปลี่ยนมือกันถือครองหุ้น โดยไม่ได้ขายกันใน

ราคาที่ต่ำามากนัก ด้วยการขายหุ้นที่ไม่ใช่การทุบหุ้นหรือเร่ขาย

โดยไม่เกี่ยงราคา กลายเป็นการขายที่มีการจำากัดราคา ทำาให้

ดัชนีตลาดลดลงไม่มากแม้จะมีการขายจากนักลงทุนต่างชาติ

ในระดับ 1,190.68 ล้านบาทก็ตาม โดยทางนักลงทุนทั่วไปรับ

ไปเกือบทั้งหมด มีผลให้ดัชนีตลาดอ่อนตัวลงแค่ 1.59 จุด ซึ่ง

แทบไม่มีนัยสำาคัญอะไรเลย ดัชนีลงมาปิดที่ 1,646.08 จุด ด้วย

วอลุ่มที่เบาบางลงมาก เหลือแค่ 58,372.21 ล้านบาท แต่ตลาด

ก็ยังคงมีบรรยากาศของการเล่นเก็งกำาไรอยู่มากเหมือนเดิม เพราะ

ระหว่างวันดัชนียังแกว่งตัวขึ้นลงกว้างถึง 16.03 จุด ก็อยู่ที่ใครจะ

สามารถเลือกจังหวะในการลงทุนได้ดีกว่ากัน จึงจะทำากำาไรได้ ผู้ท่ี

พลาดจังหวะก็คงต้องรับกับการขาดทุนไป ส่วนนักลงทุนท่ีเลือกหุ้นพ้ืน

ฐานดีถือลงทุนก็คงไม่มีผลขาดทุน หากเลือกได้ถูกตัวยังน่าจะได้กำาไร

ด้วย เพราะดูแล้วแม้ดัชนีตลาดจะติดลบ แต่ก็มีหุ้นบวกในตลาดมาก

ถึง 552 ตัว เห็นได้ชัดว่าเลือกหุ้นถูกจังหวะยังสามารถทำากำาไรได้

การท่ีดัชนีตลาดผันผวนแน่ชัดว่ามาจากการเล่นเก็งกำาไรราย

วัน และการท่ีดัชนีปิดติดลบเพราะนักลงทุนต่างชาติยังขายหุ้น ทำาให้นัก

ลงทุนไทยเกิดความวิตก กลัวจะมีการขายออกมามาก เพราะนักลงทุน

ต่างชาติมีหุ้นอยู่ในพอร์ตมากกว่า 1.37 แสนล้านบาท มองเผินๆ คง

น่ากังวลกลัวจะขายออกมาก แต่พิจารณาด้วยเหตุผลแล้วมองว่า

คงจะไม่มีการขายมากเพราะจากการท่ีโหมซ้ือมาในราคาท่ีค่อนข้าง

สูง คงไม่ยอมตัดขายขาดทุนจำานวนมากได้ อาจเป็นการขายบางส่วน

จากนักเก็งกำาไรระยะส้ันๆ ซ่ึงก็เป็นปกติของการเล่นเก็งกำาไร อย่างไร

ก็ดีพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมในประเทศแล้วนับว่ายังมีปัจจัยใน

ทางบวกอยู่มาก โดยเฉพาะแค่ดูจากผลการเปิดประเทศทำาให้มีนัก

ท่องเท่ียวเข้ามาไทยเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่างๆ ก็มีการฟ้ืนตัวอย่าง

ชัดเจน จึงเหมาะท่ีจะเข้าลงทุนมากกว่าจะขายหุ้นออก

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคต 

สดใส เพราะการส่งออกยังดี น่ามองท่ี BIOTEC, 

III และ RCL กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ยังมีการฟื้น

ตัวมากขึ้น น่ามองที่ CPN, ORI และ PLAT 

กลุ่มอาหารธุรกิจที่ยังมีการเติบโตดีอย่างต่อ

เนื่อง น่ามองที่ ASIAN, CFRESH และ KSL 

กลุ่มไฟแนนซ์ยังคงสามารถสร้างรายได้จาก

การลงทุนของพอร์ต น่ามองที่ ASK, BFIT 

และ JMT หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี TOP, SCC 

และ AH เป็นต้น

แม้การเก็งกำาไรจะมีน้อยลงแต่ก็ยังมีการ

เล่นกันทุกวัน ทำาให้ราคาหุ้นยังผันผวน มองเป็น

โอกาสการเลือกลงทุนของนักลงทุนท่ีดีจะได้หุ้น

ในราคาท่ีต่ำา จะได้ผลตอบแทนสูงในอนาคต.

เก็งกำ�ไรลด วอลุ่มบ�ง

6/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,134.10 4,464.29 -330.19
 4,839.59 4,473.68 +365.91
 26,831.76 28,022.45 -1,190.68
 22,566.76 21,411.80 +1,154.96

58,372.21
-1.59

1,646.08
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.88 34.61
ยูโร 36.15 37.6
ปอนดสเตอรลิง 42.03 43.50
เยน (100 เยน) 25.77 26.76
หยวนจีน 4.27 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,050 30,150
ทองรูปพรรณ 29,516 30,650
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘อ�คม’ตีกลับ

ผลสอบท่อEEC

ไม่หวั่นซักฟอก

พระร�ม 6 • นายอาคม          

เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง 

กล่าวว่า ได้มอบหมายให้คณะ

กรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี

การประมูลโครงการบริหาร

ระบบท่อส่ งน้ำ าสายหลักใน

ภาคตะวันออก (อีอีซี) ดำาเนิน

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม

เติม หลังจากได้รับรายงานการ                                   

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เนื่อง 

จากเห็นว่าการตรวจสอบยัง

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดี โดย

เฉพาะกรณีที่เป็นข้อสงสัยของ

สาธารณะ

ทั้งนี้ เห็นว่ายังมีราย

ละเอียดที่ต้องพิจารณาเพิ่ม                                                    

เติมอย่างน้อย 2 ประเด็นสำาคัญ                                                           

ได้แก่ 1.ขั้นตอนกระบวนการ 

ประมูล ว่าเป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบวิธีการอย่างถูก

ต้องหรือไม่ 2.เรื่องปริมาณน้ำา 

และกายภาพของท่อน้ำาที่กำา 

หนดในร่างสัญญา TOR ว่า

เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งได้กำาหนด

เวลาดำาเนินการ 30 วันหลัง

จากได้มีคำาสั่งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 

3 มิ.ย.2565

นายอาคมกล่าวอีกว่า                                     

สำาหรับการอภิปรายไม่ไว้วาง 

ใจของฝ่ายค้านที่จะอภิปราย

ตนในกรณีดังกล่าวเนื่องจาก

อยู่ ในฐานะที่กำากับดูแลกรม

ธนารักษ์นั้น ก็เป็นเรื่องของ

การอภิปราย โดยตนพร้อมที่

จะชี้แจงทุกข้อสงสัย ว่ากันไป                                            

ตามข้อเท็จจริง ส่วนการขยาย                                    

ระยะเวลาการตรวจสอบข้อ                                            

เท็จจริงไม่เก่ียวกับการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ.

ไทยโพสต์ • ตลท.เผยต่างชาติ

ขนเงินกลับลงทุนหุ้นไทยต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 6 เปิด 5 เดือนแรก

ของปี 65 ซื้อสุทธิรวม 1.4 แสน

ล้านบาท หลังการส่งออกฟื้นตัว

ตามเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาท

อ่อนตัว และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากการเปิดประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร                                                         

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวาง                                                   

แผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิด

เผยว่า ใน 5 เดือนแรกปี 2565 

นักลงทุนต่างชาติย้ายเงินทุน

กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยค่อนข้าง

มาก เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างต่อ

เนื่องของภาคการส่งออกตามการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และค่า

เงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนตัว

ขณะที่ จำานวนนักท่อง

เที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

สำาคัญหลังภาครัฐดำาเนินนโยบาย

เปิดประเทศ โดยในเดือนพฤษภา 

คม 2565 นักลงทุนต่างชาติซื้อ

สุทธิ 20,937 ล้านบาท และเข้า

ซื้อต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ทำาให้

ใน 5 เดือนแรกปี 2565 ซื้อสุทธิ

รวม 139,058 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ณ ส้ินเดือน

พฤษภาคม 2565 ดัชนีหุ้นไทยปิดท่ี 

1,663.41 จุด ปรับลดลง 0.2% จาก

เดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับส้ิน

ปี 2564 SET ยังปรับเพ่ิมข้ึน 0.3% 

ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของภูมิภาค 

ขณะท่ีใน 5 เดือนแรกของปี 2565 

ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมท่ีได้

รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิด

เมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับ

ตัวดีกว่าดัชนีหุ้นไทยเม่ือเทียบกับ

ส้ินปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่ม

ทรัพยากร และกลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร.

37.26
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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
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9กีฬา

‘มะนาว’ แร็กเกตร้อนล้มเต็ง 4 ฉลุยคัดไอทีเอฟ 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอที

เอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 2 (รายการชายและหญิง) ชิงเงินรางวัล

รวม รายการละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 821,750 

บาท (รวมชาย-หญิง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

1,643,500 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 เป็นการคัดเลือกรอบที่ 2 ประเภท

หญิงเดี่ยว “มะนาว” ธมจันทร์ มอมขุนทด นักหวดทีมชาติไทยชุด

เฟดคัพ 2020 อายุ 25 ปี มือ 1,295 ของโลก เดินหน้าเข้าสู่รอบต่อ

ไปได้สำาเร็จ หลังใช้การหวดที่เฉียบขาด คว้าชัยเหนือ ชริวาลลี รัชมิ

กา ภามิดีพาตี สาวอินเดีย วัย 20 ปี มือวาง 4 ของรอบคัดเลือก และ

เป็นมือ 881 ของโลก โดยเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-2 ธมจันทร์

ฉลุยสู่การคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อลุ้นตั๋วเมนดรอว์ กับผู้ชนะระหว่าง 

ยิ่งลักษณ์ จิตตะโคตร์ และลู่ จิงจิง นักหวดจีน มือวาง 8 ของรอบคัด

เลือก ส่วนประเภทชายเดี่ยว “เน็ต” พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ นักหวด

ทีมชาติไทยชุดเดวิสคัพ 2021 วัย 22 ปี มือ 1,187 ของโลก และใน

รายการนี้ถูกจัดให้เป็น “เต็ง 2” ของรอบคัดเลือก ใช้ประสบการณ์

พาตัวเองเข้ารอบ หลังจากพ่ายเซตแรก ก่อนจะพลิกชนะ 2-1 เซต 

3-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8  ส่งให้พลภูมิผ่านเข้าสู่การคัด

เลือกรอบสุดท้ายแย่งตั๋วเมนดรอว์กับนักหวดไทยด้วยกัน นพดล 

น้อยกอ ที่เข้ารอบด้วยการชนะ พงศภัค เกิดลาภี 2-0 เซต 6-4, 6-3           

ฐิติกาญจน์-อุษณี นำา 15-18 ปีหญิงโนทาห์ บีเกย์ฯ

กรุงเทพฯ • ศึกกอล์ฟเยาวชน “โนทาห์ บีเกย์ เดอะเติร์ด จูเนียร์ 

กอล์ฟ เนชั่นแนล แชมเปียนชิพ พรีเซนเตด บาย ทรัสต์กอล์ฟ” 

สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (นอร์ท/อีสต์ คอร์ส) แบบ

พาร์ 72 และนักกอล์ฟที่คว้าอันดับ 1 ในแต่ละรุ่น หลังจบการแข่งขัน

รายการนี้จะได้ไปเล่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป 

การเล่นวันที่ 6-7 มิ.ย.2565 เป็นการแข่งขันรอบใหม่ ต่อจากวันที่ 

4-5 มิถุนายนที่ผ่านมา และแบ่งกลุ่มผู้เล่นเป็น 3 รุ่นเช่นเดิม จบ

วันแรกในรุ่นอายุ 15-18 ปี ชาย (แข่งขันระยะ 6,736 หลา) “น้อง

อินเตอร์” ศุภวิชญ์ มังคละคีรี ดาวรุ่งจากนครพนม รั้งตำาแหน่งผู้นำา

หลังจบด้วยผลงาน 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากผลงาน 5 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ 

กับอีก 1 ดับเบิ้ลโบกี้ ส่วนประเภทหญิง (แข่งขันระยะ 5,934 หลา) 

นำาร่วมกันระหว่าง “น้องข้าวปั้น” ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ และ “น้อง

วิว” อุษณี อุดคำาเที่ยง ทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 

67 โดยน้องข้าวปั้นทำา 6 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ ขณะที่น้องวิวทำาอีเกิลได้ที่

หลุม 9 พาร์ 5 ตามด้วย 4 เบอร์ดี้ และเสีย 1 โบกี้/รุ่นอายุ 12-14 

ปี ชาย (แข่งขันระยะ 5,934 หลา) ผู้นำาเป็น   อจลวิชญ์ อนันตะ

เศรษฐกูล สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากผลงาน 5 เบอร์ดี้ 1 

โบกี้ ด้านประเภทหญิง (แข่งขันระยะ 5,407 หลา) สุชานันท์ บุญ

โรจน์เสรี นำาโด่งด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 โดยมี ชญาณัณท์ 

คุณาวิริยะสิริ ตามมาอันดับ 2 สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 73 และ

ณัฐธิมา มุททาหัตถากร รั้งอันดับ 3 สกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 75 ในรุ่น

อายุ 8-11 ปี ชาย (แข่งขันระยะ 5,407 หลา) ชัยพิพัฒน์ พุทธเจริญ

ลาภ ทำา 3 อันเดอร์พาร์ 69 ขึ้นนำาเดี่ยวในประเภทหญิง (แข่งขัน

ระยะ 4,755 หลา) ผู้นำาเป็น สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล ทำาสกอร์ 3 

อันเดอร์พาร์ 69  

‘กวาร์ตาราโร’ ผงาดคว้าชัยคาตาลัน จีพี ครองจ่าฝูง

สเปน • ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกเฟรนช์แมน สังกัดมอน              

สเตอร์ เอเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี หมายเลข 20 บิดนำาม้วนเดียวจบ 

คว้าชัยในสนาม 9 ที่บาร์เซโลนา เก็บแต้มนำาโด่งบนตารางแชมเปียน                                                                                

ชิพ ศึกโมโตจีพี โดยการชิงชัยในสนามที่ 9 ศึกโมโตจีพี 2022 ดวล

ความเร็วในช่วงค่ำาวันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ เซอร์กิต เดอ 

บาร์เซโลนา-คาตาลุนญา ประเทศสเปน ในรายการกราน พรีมี มอน

สเตอร์ เอเนอร์จี้ เดอ คาตาลุนญา สนามนี้ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ได้

เริ่มเกมจากกริดที่ 3 ด้านฟรังโก มอร์บิเดลลี หมายเลข 21 เพื่อน

ร่วมสังกัดมอนสเตอร์ เอเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ประจำาการในกริด

ที่ 18 ส่วนอันเดรีย โดวิซิโอโซ  และดาร์ริน บินเดอร์ ดูโอสังกัดวิธยู 

ยามาฮ่า อาร์เอ็นเอฟ โมโตจีพีทีม อยู่ในกริดที่ 19 และ 23 เมื่อออก

สตาร์ทเรซด้วยจังหวะขึ้นนำาของกวาร์ตาราโร ที่ทะยานขึ้นรั้งหัวแถว

หลังผ่านโค้งแรก ก่อนจะบิดหนีคู่แข่งออกไปเรื่อยๆ และคว้าแชมป์

ที่ 2 ในฤดูกาล ให้กับตนเอง เก็บแต้มนำาโด่งบนตารางแชมเปียนชิพ 

สำาหรับศึกโมโตจีพี 2022 สนามถัดไปจะยกพลไปดวลความเร็วที่ซัค

เซนริง ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17-19  มิถุนายน  ในรายการ

ลิควิ โมลี มอเตอร์ราด กรังด์ป รีซ์  ดอยช์ลันด์.

ตุรเคีย • นักตบลูกยางสาวสายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยสร้าง

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมามากมาย ด้วยการจะเอาชนะจีน ที่มีผู้

เล่นชุดโอลิมปิกอยู่หลายคน ในนัดสุดท้ายศึกเนชั่นลีก สัปดาห์แรกที่

ประเทศตุรเคีย พร้อมเดินทางต่อไปฟิลิปปินส์เพื่อเล่นสัปดาห์ที่ 2

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก (VNL) 2022 รอบ

แรก สัปดาห์แรก กลุ่ม 2 นัดสุดท้าย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรเคีย 

(TurKiye) เมื่อค่ำาวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมสาวไทยชุดสาย

เลือดใหม่ พบกับทีมสาวจีน เบอร์ 2 ของโลก ที่มีผู้เล่นโอลิมปิกเกมส์

ครั้งล่าสุดเป็นตัวหลัก

สำาหรับเกมนี้ทีมสาวไทยไทยส่ง แก้วกัลยา กมุลทะลา ลงไป

แทน “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง ที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่สาวไทยเจอ

เบลเยียมจนลงเล่นไม่ได้  พร้อมทั้งส่ง ศศิภาพร จันทวิสูตร ลงไป

แทน “เพียว” อัจฉราพร คงยศ ในเซตแรก นอกนั้นยังใช้ผู้เล่นหลัก

ทั้งหมด ทั้ง “บิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์, “เตย” 

หัตถยา บำารุงสุข และมือเซต “พู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์

เซตแรกสาวไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรง เอาชนะสาวมังกรจีน ที่

เครื่องยังไม่ร้อน  25-23 

แต่ว่าการเล่นในเซตที่ 2 และ 3 สาวจีนบุกหนัก คุมเกมได้ดี

กว่า จีนอาศัยประสบการณ์ เทคนิคแท็กติกและความได้เปรียบรูปร่าง 

ขึ้นตบผ่านบล็อกของสาวไทยได้เกือบหมด จีนเอาชนะไป 2 เซตติดต่อ 

ด้วยสกอร์ 25-13, 25-14 ทำาให้สาวจีนขึ้นนำาไทย 2-1 เซต

ในเซตที่ 4 สาวไทยที่คืนฟอร์มเก่ง เพราะแพ้ไม่ได้อีกแล้ว 

อาศัยลูกตบและการขึ้นบล็อก จนไทยนำาจีน 23-19 แต่จีนก็พยายาม

ไล่จี้มาติดๆ 21-23 จน “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล หัวหน้าผู้

ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องขอเวลานอกเพื่อปรับเกม จน

กลับมาลงสนาม ไทยขึ้นนำา 24-21 แต่จีนก็ไม่ยอมแพ้ หลี่หยิงหยิงตบ 

2 คะแนนติดพาจีนไล่มาอีก แต่แล้ว “เพียว” อัจฉราพร คงยศ ตบ

คะแนนสุดท้ายให้ไทยเอาชนะจีนไปได้ในเซตนี้ 25-23 ทำาให้เสมอกัน

ซานฟรานซิสโก • สตีเฟน เคอร์รี ทำาไป 29 คะแนนพา โกล

เดนสเตท วอร์ริเออร์ส กลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งในซีรีส์ชิงชนะ

เลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์ หลังเปิดบ้านเอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ 

107-88 ทำาให้คะแนนซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกมกลับมาเสมอกัน 1-1

สตีเฟน เคอร์รี ยังเป็นหัวหอกของโกลเดนสเตท วอร์ริ                                   

เออร์ส ในการทำาสกอร์ ในขณะที่ศักยภาพในเกมรับของเจ้า                

บ้านวอร์ริเออร์สสามารถหยุดยั้งอาวุธในเกมบุกของ บอสตัน 

เซลติกส์ ได้เป็นอย่างดี

ในเกมเปิดซีรีส์ วอร์ริเออร์สที่นำาหน้าถึง 12 คะแนนก่อน

เข้าควอร์เตอร์สุดท้าย แต่ปิดเกมไม่ได้ ซึ่งพวกเขาไม่ยอมพลาด

เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันในเกมนี้ ด้วยการทิ้งห่างเป็นเลข 2 หลัก

ในช่วงควอร์เตอร์ 3 ก่อนจบเกมไล่ตามตีเสมอซีรีส์ดีที่สุดใน 7 

เกมเป็น 1-1

เคอร์รีทำาสกอร์มากที่สุดของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 

ด้วยการกดไป 29 คะแนน ขณะที่ จอร์แดน พูล 17 คะแนน, 

แอนดรูว์ วิกกินส์ 11 คะแนน, เควอน ลูนีย์ 12 คะแนน และ

เคลย์ ธอมป์สัน เป็นเจ้าบ้านที่ทำาแต้มเป็นเลข 2 หลัก โดยจบ

เกมด้วยสถิติ 11 คะแนน

ทางฝั่งทีมเยือนบอสตัน เซลติกส์ เป็น เจย์สัน เททัม 

ที่ทำาไป 28 คะแนน มากที่สุดของทีม ทว่า 21 คะแนนนั้น

เป็นการทำาได้ในช่วงครึ่งแรก และนอกจากนั้นมีผู้เล่นเซลติกส์

อีกเพียง 2 คนเท่านั้นที่ทำาแต้มเป็นเลข 2 หลักได้คือ เจย์เลน 

บราวน์ 17 คะแนน และเดอร์ริก ไวต์ 12 คะแนน

เกมรับของวอร์ริเออร์สนำาโดย เดรย์มอนด์ กรีน ก็

สามารถจัดการบอสตัน เซลติกส์ แบบอยู่หมัดในช่วงครึ่งหลัง 

โดย 2 ผู้เล่นบอสตันที่ทำาแต้มสูงสุดในเกมแรกอย่าง อัล ฮอร์                                                                        

ฟอร์ด และมาร์คัส สมาร์ต ทำาคะแนนรวมกันได้เพียง 4 

ของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส กล่าว “แน่นอนว่าในเกมนี้เรา

เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดี และนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการ 

เนื่องจากสิ่งที่บอสตันทำาไว้ในเกมที่ 1”

หัวหน้าโค้ชของวอร์ริเออร์สยังกล่าวต่ออีกว่า 

“แน่นอนสำาหรับการมีชื่อเข้ามาเล่นในซีรีส์ชิงชนะเลิศ 

เอ็นบีเอไฟนัลส์นั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะ

ออกไปชู้ตทำาแต้ม มันออกจะเป็นเรื่องที่ยาก

มากกว่า”

“มันค่อนข้างชัดเจนว่าในเกมนี้ 

ระดับของกำาลังของ

พวกเรารวมถึง

ร่างกายเพิ่มขึ้น

เล็กน้อย และมัน

ต้องเป็นเช่นนั้น” 

เคอร์กล่าว

“สิ่งที่บอสตันทำาใน

ครึ่งหลัง โดยเฉพาะในควอร์เตอร์

ที่ 4 ของเกมที่แล้วนั้น พวกเรารู้

ได้ทันทีว่าเกมนี้เราต้องลงเล่นพร้อมกับสมาธิที่ต้องดี

ขึ้นมากและสัมผัสได้ถึงความก้าวร้าว และผมคิดว่า

เราทำาได้ดีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเกม”

ทางด้าน อิเม อูโดกา หัวหน้าโค้ชของบอสตัน 

เซลติกส์ บ่นลูกทีมถึงการเสียการครองบอลมากเกินไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการพ่ายแพ้ โดยเกมนี้ผู้เล่น

ของเซลติกส์เสียเทิร์นโอเวอร์ไป 19 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้วอร์ริ 

เออร์สได้ไป 33 คะแนน

“สำาหรับพวกเราแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนิด

หน่อย” อูโดกากล่าว “มันค่อนข้างสำาคัญมาก

ในการเล่นเกมเพลย์ออฟ เมื่อใดก็ตามที่คุณมี

ปัญหากับการเสียเทิร์นโอเวอร์ เมื่อใดที่มันเกิดขึ้น 

หมายความว่าคุณมีปัญหาแล้ว”.

อุซเบกิสถาน • “ช้างศึก” U23 โชว์ฟอร์มนัดที่ 2 ศึกชิงแชมป์

เอเชียได้สวยงามด้วยการถล่มมาเลเซีย 3-0 ผ่าน 2 นัดมี 4 แต้ม 

โดดขึ้นจ่าฝูงกลุ่มร่วมเกาหลีใต้ ด้าน ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ที่ยิง 2 

ประตูเกมนี้ พอใจที่ยิงประตูให้ทีมชาติไทยได้ต่อเนื่อง พร้อมกระตุ้น

ทีมว่าต้องผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ให้ได้ ส่วน “โค้ชโย่ง” พอใจทำาแฟน

บอลไทยมีความสุข เชื่อเกมต่อไปอะไรก็เกิดขึ้นได้

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบ

สุดท้าย กลุ่มซี นัดที่ 2 ทีมชาติไทย U23 พบกับมาเลเซีย U23 เมื่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ 

บุนยอดกอร์ สเตเดียม  ประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นเกมนัดที่ 2 

ของทั้ง 2 ทีม โดยเกมแรกทีมชาติไทยเสมอเวียดนามมา 2-2 ส่วน

มาเลเซียแพ้เกาหลีใต้มา 1-4

เกมนี้ วรวุธ ศรีมะฆะ วางศุภณัฏฐ์ เหมือนตา เป็นหน้าเป้า 

พร้อมมีเอกนิษฐ์ ปัญญา, เบนจามิน เดวิส และชาญ

ณรงค์ พรมศรีแก้ว สนับสนุน ด้าน แบรด มาโลนีย์                  

กุนซือมาเลเซีย เกมนี้นำาทีมมาโดย ลุคมาน ฮาคิม 

พร้อมด้วย นิค อากีฟ และดาเนียล อัสรี

ปรากฏว่าเกมนี้ช้างศึก u23 ปีไทยเหนือกว่า

มาเลเซียชัดเจน เป็นฝ่ายเอาชนะนักเตะ “เสือเหลือง” 

มาเลเซีย 3-0 จากชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว จ่าย

บอลให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ยิงแฉลบเข้าไป

ให้ไทยนำา 1-0 ในนาทีที่ 23 จากนั้นนาที

ที่ 69 ไทยนำาห่างเป็น 2-0 ที่นิโคลัส  

มิคเคลสัน ที่เปิดให้ ชาญณรงค์ 

พรมศรีแก้ว ยิงเข้าไปง่ายๆ 

และนาทีที่ 73 ไทย

มาได้ประตูนำาห่างออกไป

อีกจากจังหวะที่ เบน 

เดวิส แทงให้ ศุภณัฏฐ์ 

เหมือนตา ที่หลุด

ก่อนยิงเข้าไปให้

สกอร์ขยับเป็น 

3-0 และ 

เป็นลูกที่ 

2 ของศุภ

ณัฏฐ์ในเกมนี้

ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เวียดนาม

เสมอเกาหลีใต้ 1-1 ทำาให้ไทยมี 4 แต้ม ประตู

ลูกยางสาวไทยสร้างผลงานช็อกโลก

เฉือนมังกรจีน3-2ส่งท้ายเนชั่นส์ลีก

โค้ชโย่งพอใจลูกทีมมั่นใจชนะเกาหลี ได้

ได้เสียเท่ากับเกาหลีใต้ โดยเกมสุดท้าย

หากไทยได้ผลเสมอก็จะเข้ารอบทันที

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย

จะพบกับเกาหลีใต้ ท่ีปัคห์ตากอร์ สเตเดียม ในวัน

ท่ี 8 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง True ID และ Eleven 

Sports

หลังจบเกม ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา พอใจที่ยิง

ประตูให้ทีมชาติไทยได้ต่อเนื่อง พร้อมกระตุ้นทีมว่า

ต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ของ

รายการนี้ให้ได้

“ก็ดีใจท่ียิงได้ 2 เกมติด แต่ก็ดีใจมากกว่าทีม

ได้ 3 แต้ม จะได้ไปลุ้นเกมสุดท้ายต่อไป” ศุภณัฏฐ์

กล่าว

“แน่นอนครับเราต้องการเข้ารอบต่อไป และ

ทำาเต็มที่ในเกมนัดหน้าเพื่อจะเข้ารอบต่อไป”

ที่ 2-2 เกม 

เซตที่ 5 เซตตัดสิน ความมั่นใจกลับมาเป็นของสาวไทย 

ท่ามกลางกองเชียร์ชาวตุรเคีย สาวไทยสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะจีน

ไปในเซตนี้ 15-11

สรุปแล้วสาวไทยพลิกชนะสาวจีน 3-2 เซต (25-23, 13-25, 

ทางด้าน “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ

ไทย พอใจที่ทีมเอาชนะและทำาให้แฟนบอลมีความสุข และเชื่อว่าเกม

ต่อไปอะไรก็เกิดขึ้นได้

“ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางมาเลเซีย วันน้ีมันเล่นเป็นฟุตบอล ไม่มี

นอกเกมกัน และเป็นเกมศักด์ิศรี ซ่ึง 2 ทีมก็ทำาได้ดี” โค้ชโย่งกล่าว

“ผมต้องขอบคุณนักเตะของผม วันนี้เขาแสดงให้เห็นว่า

ท่ามกลางความกดดันต่างๆ ในทีมเขาสามารถผ่านมันไปได้ สิ่งสำาคัญ

คือชัยชนะครั้งนี้ ต้องมอบให้นักเตะและแฟนบอลชาวไทยทุกคน ผม

ว่าการชนะครั้งนี้มันทำาให้เรามีความสุขทั้งประเทศ”

“ขอบคุณผู้จัดการทีม และสมาคมที่คอยสนับสนุนเราตลอด 

ผมว่าฟุตบอลมันออกได้หมด ที่จริงเกมระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย 

ทางมาเลเซียก็สามารถชนะได้ ผมรู้จักทีมชุดนี้ดีมาก พวกเขาสู้เต็มที่ 

ส่วนเรากับเกาหลี อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่เราก็เคารพคู่ต่อสู้และทุกทีม”

“เราให้ โอกาสนักเตะทุกคนลงไปเล่น แต่ถ้าใครลงไปเล่นแล้ว

ยังตื่นเต้น หรือตอบโจทย์ไม่ได้ เราก็ต้องเปลี่ยน แต่มันไม่ใช่ความผิด

พลาดส่วนบุคคล แต่ที่เราทำาเร็ว เพราะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”.

คะแนนเท่านั้น

ซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์จะย้ายไปเล่นกันที่บอสตัน

ในเกม 3 ในวันพุธที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือ

ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทย และเกม 4 ใน

วันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา

“พวกเราต่างกล่าวว่าพวกเราต้องเล่นกันแบบสิ้นหวัง

แบบหลังชนฝา และนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราทำากันในวันนี้”  เคอร์

รีกล่าว “มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้กลับมาอยู่บนเส้นทางอีก

ครั้ง และตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปกับเกมนอกบ้าน”

“พวกเราเริ่มต้นกันด้วยเกมรับที่ยอดเยี่ยม ซึ่งนั่น

เป็นรอบที่น่าประทับใจของพวกเราในเกมนี้ ในช่วง

ควอร์เตอร์ 3 พวกเราทำากันได้อย่างยอดเยี่ยม และ

การที่ทำาแต้มทิ้งห่างออกไปได้มากอย่างนั้นทำาให้

เกมในควอร์เตอร์ที่ 4 ของคืนนี้มันง่ายขึ้น”

โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ทำาให้

พวกเขาอยู่ในตำาแหน่งที่จะคว้า

ชัยชนะในเกมที่ 2 นี้ ไม่ยาก

เย็นนัก เมื่อทำาสกอร์เหนือ

กว่า บอสตัน เซลติกส์ ใน

ช่วงควอร์เตอร์ที่ 3 ถึง 

35-14 ที่ทำาให้เจ้าบ้าน 

วอร์ริเออร์สเข้าควอร์

เตอร์สุดท้ายด้วย

การนำาห่างถึง 

87-64

จอร์แดน 

พูล เรียกเสียง

เชียร์จากแฟนใน

ซานฟรานซิสโกที่เกือบเต็มความจุของเชส

เซ็นเตอร์ด้วยการส่อง 3 แต้มในช่วงท้ายของ          

ควอร์เตอร์ที่ 3 ที่ทำาให้เจ้าบ้าน โกลเดนสเตท 

วอร์ริเออร์ส ได้เปรียบค่อนข้างมาก

เข้าควอร์เตอร์ที่ 4 โกลเดนสเตท วอร์ริ                                         

เออร์ส ยังสร้างความกดดันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับยืด

การนำาห่างออกไปเป็น 29 คะแนน ในขณะที่ บอสตัน 

เซลติกส์ พยายามจะปรับขบวน แต่ก็ไม่สามารถไล่กลับ

มาได้

“การเตรียมตัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความ

เข้มข้นและสภาพร่างกายของเรา” สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ช

เคอร์รีพาวอร์ริเออร์สตีเสมอเอ็นบีเอไฟนัลส์

เจย์สัน เททัม (ซ้าย) ผู้เล่นหมายเลข 0 ของบอสตัน เซลติกส์ ใน

จังหวะเลี้ยงบอลผ่าน เคลย์ ธอมป์สัน ของโกลเดนสเตท วอร์ริ                                                                           

เออร์ส ในเกมที่ 2 ของซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์ ที่เชส

เซ็นเตอร์ ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเจ้าบ้านวอร์ริเออร์สชนะไป              

107-88 ทำาให้คะแนนซีรีส์กลับมาเสมอกัน 1-1

สตีเฟน เคอร์รี

14-25, 25-23, 15-11)

โดยนัดนี้ “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ 

ทำาไป 28 คะแนนให้ไทย จากการตบ 26 

บล็อก 1 เสิร์ฟเอซ 1 และ “บิ๋ม” ชัชชุ

อร โมกศรี ทำา 16 และ “เพียว” อัจฉรา

พร คงยศ ทำาเพิ่ม 9 คะแนน สาวจีนที่

ทำาแต้มให้ทีมมากสุดคือ หลี่หยิงหยิงทำา 

28 คะแนน

สำาหรับนักตบสาวไทยจะออกเดิน

ทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ในวันจันทร์

ที่ 6 มิ.ย.นี้ เพื่อเตรียมแข่งขันรอบแรก 

สัปดาห์ที่ 2 กลุ่ม 4 ที่จัดแข่งขันวันที่ 14-

19 มิถุนายนนี้ โดยสัปดาห์ที่ 2 นี้ สาว

ไทยจะดวลกับแคนาดา, โปแลนด์, ญี่ปุ่น

และสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ เมื่อจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก รอบ

แรก สัปดาห์แรกที่ตุรเคีย ครบทุกคู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายนแล้ว 

อันดับ 1 ญี่ปุ่น 11 คะแนน จากชนะรวด 4 นัดติด อันดับ 2 จีน 10 

คะแนน จากชนะ 3 แพ้ 1 และอันดับ 3 สหรัฐอเมริกา 9 คะแนน 

ชนะ 3 แพ้ 1 ส่วนไทยอยู่อันดับ 7 มี 8 คะแนน ชนะ 3 แพ้ 1.

ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา

ศูนย์หน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว 3 ประตูใน 2 เกม

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
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ไทย-อินเดียตามปืนใหญ่สมัยอยุธยา

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม  กล่าวว่า  จากการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่

ประเทศไทย  ครั้งที่  1/2565  ได้รับทราบผลการดำาเนิน

งานของคณะอนุกรรมการวิชาการและอนุกรรมการด้าน

กฎหมาย ที่อยู่ระหว่างติดตามโบราณวัตถุกว่า 100 รายการ 

นอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชา 

การรวบรวมรายละเอียดของปืนใหญ่สมัยอยุธยาตอน

ปลาย 4 กระบอก ที่ได้รับแจ้งว่ามีการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์

เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย  กรณีนี้จะประสานความ

ร่วมมือทางการทูตเชื่อมความสัมพันธ์เป็นหลัก  เพราะ

กระบวนการนำาออกนอกประเทศไม่ใช่การลักลอบออกไป

โดยผิดกฎหมายเหมือนกรณีอื่นๆ อ้างอิงจากประวัติศาสตร์

ว่าถูกนำาออกไปตั้งแต่สมัยอยุธยา จึงไม่ใช่การติดตามทวง

คืนนำากลับมาในประเทศ แต่ประสานงานกันเพื่อสืบทราบ

การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ นำามาซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์

อันดีระหว่างประเทศเป็นหลัก

เปิดตัวหนังสือ ‘อนิช คาพัวร์’

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ  บางกอก อาร์ต 

เบียนนาเล่  เปิดตัวหนังสือ อนิช คาพัวร์: จักรวาล สุญตา 

และความเป็นแม่  เล่าถึงเนื้องานและความหมายของ

สัญลักษณ์ในผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง  อนิช คาพัวร์ 

ทั้งในแง่ศาสนาพุทธ และฮินดู  ในมุมมองเกี่ยวกับศิลปะ 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศาสนา ความศรัทธาและปรัชญา เล่ม

นี้เป็นการวิเคราะห์งานออกแบบสถาปัตยกรรม  2  ชิ้น

ของอนิช  คาพัวร์  โดย ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์  ร่วม

เป็นบรรณาธิการ  ซึ่ งนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดง  

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ หรือวัดโพธิ์,  วัดอรุณ

ราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร และเดอะปาร์ค  เป็นส่วน

หนึ่งของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต  

เบียนนาเล่  เมื่อปี 2563 สนใจหนังสืออนิช คาพัวร์  inbox 

มาที่ FB: Bkkartbiennale ในราคา 2,500 บาท.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ารเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เมือง 

พฤติกรรม ทำาให้มนุษย์ต้องแสวงหา

จุดสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ 

ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในบริบท

สังคมยุคดิจิทัล  และเทคโนโลยีสมองกล ตลอด

จนการตระหนักรู้ ในอดีตที่ผ่านมาเพื่อหาหนทาง

อยู่ร่วมกับธรรมชาติ  ผ่านการมองงานศิลปะเพื่อ

เข้าใจถึงอดีตและรับรู้ถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนไป หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ

สมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย  จัดนิทรรศการ  

“ครอสโอเวอร์ 2” ภายใต้หัวข้อ ‘ผสาน’ ที่แสดง

ถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วง

เวลา ยุคสมัย ตลอดจนมายาคติเบื้องหลังผลงาน

ศิลปกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2488-2543 

สำาหรับ นิทรรศการครอสโอเวอร์ 2 ประกอบ

ด้วย 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ทรรศนีย์ (Scenery) เชื่อ 

(Site of Beliefs) องศาภายใน (A Part of Mind) 

เหนือจริง (Surrealism) สลายรูป (The Nature in 

Abstraction) และหน้าที่วิภาค (Social Criticism) 

รวม 72 ภาพ ทั้งหมดเป็นผลงานจิตรกรรมที่สะสม

ขององค์กรรัฐ/เอกชน และนักสะสมไทย ดังนั้นจึง

เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์  3 ส่วน ระหว่าง 

ศิลปะ-ศิลปิน-สิ่งแวดล้อม  เข้าชมนิทรรศการได้

ตั้งแต่วันนี้-11 ก.ย.2565 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ 

สืบแสง แสงวชิระภิบาล ภัณฑารักษ์ กล่าว

ว่า นิทรรศการครอสโอเวอร์ 1 ที่เคยจัดนั้นเป็นการ

จัดแสดงผลงานที่สะท้อนบุคลิกของนักสะสม แต่ใน

นิทรรศการครอสโอเวอร์  2 ครั้งนี้มีการกำาหนดธีม

จัดแสดงภายใต้หัวข้อ ผสาน เพื่อเชื่อมโยงทั้งศิลปะ 

ศิลปิน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทุก

คนให้ความสนใจ ดังนั้นผลงานจิตรกรรมจึงมีความ

เป็นโมเดิร์นอาร์ต เนื่องจากเราได้คัดผลงานให้อยู่ใน

เวลาเปลี่ยนผ่านศิลปะไทยสมัยใหม่จาก พ.ศ.2488 

ยุติสงครามโลกครั้งที่  2 สู่ พ.ศ.2543 วิกฤตการณ์

ทางการเงินต้มยำากุ้ง ก่อนเข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์

ร่วมสมัย  ซึ่งผลงานเหล่านี้จะได้พูดคุยกับเด็กใน

ศตวรรษที่ 21 ที่มาชมผลงาน สร้างความเข้าใจและ

การเปลี่ยนผ่านของสิ่งแวลดล้อมในแต่ละช่วงเวลา 

“ดังนั้นในการเลือกผลงานมาจัดแสดงจึงต้อง

มีการศึกษาแนวคิดจากนักสะสม และองค์กรศิลปะ 

ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและแตกต่างจาก

สภาวการณ์ปัจจุบันอย่างมีนัยสำาคัญ อีกทั้งการจัด

แสดงในครั้งนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์มากกว่าในครั้ง

แรก  เพราะเป็นการรวมองค์กรศิลปะที่หลากหลาย 

และนักสะสม โดยสมาคมนักสะสมฯ ที่อยากนำาผล

งานมาจัดแสดงมากขึ้น เพราะในอดีตการสะสมผล

งานจะไม่ค่อยมีการนำาออกมาจัดแสดง นอกจาก

นี้ยังจะได้ให้วิธีการดูแลหรือเก็บผลงานจิตรกรรม

สะสม รวมไปถึงการเลือกซื้อผลงานในอดีตที่เกิดขึ้น

เพราะชื่นชอบในตัวผลงาน ซึ่งในอนาคตไม่มีใครรู้

ว่าจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น” ภัณฑารักษ์กล่าว 

6  ประเด็นหลักในนิทรรศการที่เชื่อมโยง

‘ครอสโอเวอร์2’รวมภาพล้ำาค่านักสะสมไทย

ศิลปะและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ภัณฑารักษ์บอก

ว่า  เริ่มจาก ทรรศนีย์ เป็นการเผชิญหน้าระหว่าง

ศิลปิน พื้นที่นั้น ที่มีการจำาลองหรือลอกเลียนอยู่บน

ความจริง เช่น ภาพพายเรือในคลอง ของศิลปินนิโร 

โยโกต้า สะสมโดยธนาคารกสิกรไทย, ภาพต้นไม้ ของ

ศิลปินหม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล หรือภาพงานพระราช

พิธีพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 

พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ศิลปินสวัสดิ์ ตันติสุข 

ทั้งสองชิ้นสะสมโดยธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 

สู่ความเชื่อ  ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อกับพื้นที่ 

อาทิ นรก สวรรค์ จักรวาล  เขาพระสุเมรุ  เขามอ 

ชาดก  เชื่อมโยงกรอบหลักคติธรรม ผสานเข้ากับ

สภาวะโลกสมัยใหม่ที่มีความเป็นมิติของอัตลักษณ์

ไทย  หรือจิตรกรรมและประเพณีหลังสมัยใหม่ 

เช่น ภาพปริศนาธรรม  (สมัยรัชกาลที่  4)  ศิลปิน

ขรัวอินโข่ง  ต้นทางของศิลปะไทยสมัยใหม่ที่วาด

ลงบนไม้  หาดูได้ยาก  เพราะมักพบในจิตรกรรม

ภายในวัด  สะสมโดยพิริยะ และกรกมล  วัชจิต

พันธ์, ภาพธรรมชาติ ของศิลปินพยัต ชื่นเย็น ที่

นำาจิตรกรรมไทยมาสร้างธรรมชาติให้เหมือนจริง 

สะสมโดยมูลนิธิบัวหลวง,  ภาพมุมหนึ่งของชีวิต

ไทย ศิลปินเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ที่วัดเป็นการ

รวมกันของกลุ่มคน และยังเป็นงานศิลปะในยุค

ต้นของ อ.เฉลิมชัยด้วย สะสมโดยมูลนิธิบัวหลวง

ถัดมา องศาภายใน คือความรู้สึก จิตใจ ผสาน

มายาคติและความซับซ้อนในความคิดของมนุษย์  แต่

กลายเป็นพื้นที่สำาคัญของความเป็นปัจเจกสูงสุด สภาวะ

หมกมุ่นวนเวียน เช่น ภาพของศิลปินจักรพันธุ์ โปษยกฤต 

ที่มีการใช้ทักษะการผสมสีกับน้ำาซาวข้าว เมื่อครั้งเรียน

อยู่ปี  5  สะสมส่วนบุคคล,  ภาพเหลืองระทม ศิลปิน

สุเชาว์  ศิษย์คเณศ สะสมโดยทิสโก้  สู่ประเด็นเหนือ

จริง ที่ได้แรงบันดาลใจในการจัดพื้นที่มาจากจิตรกรรม

และวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์  (พ.ศ.2507-2527) 

ที่พูดถึงพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมและวงการศิลปะซึ่งได้

รับอิทธิพลจากตะวันออก  เช่น ภาพกินรีร่ายมนต์ของ

กายสิทธิ์จากดวงดาว ศิลปินอังคาร กัลยาณพงศ์ สะสม

โดยสัมพันธ์ มั่นการโชค, ภาพฝันครั้งหลัง ศิลปินสมพงศ์ 

อดุลยสารพัน สะสมโดยธนาคารกสิกรไทย

ต่อมา สลายรูป ศิลปินสร้างประสบการณ์การ

ทำาความเข้าใจธรรมชาติ  ผ่านการผสานนานาองค์

ประกอบ ทั้งการลดทอน สลายรูป ควบคุมจัดการ

เส้น สี น้ำาหนัก สู่อภิปรัชญาทางโลก เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 

ดับไป เช่น ภาพดวงตาฟ้า ศิลปินประเทือง เอมเจริญ 

สะสมโดยพงศ์ชิต  เอครพานิช, ภาพทะเลสสาปตาย 

ของศิลปินโกวิท เอนกชัย ที่รู้สึกเสียใจเมื่อทะเลสาบ

สงขลาเปลี่ยนแปลงไปมาก  และประเด็นสุดท้าย 

หน้าที่วิภาค ศิลปะทำาหน้าที่บันทึกช่วยจำาเพื่อย้ำาเตือน

และบันทึกที่ไม่สามารถหลุดพ้นต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

สังคม ชีวิต ที่คงหมุนวนเวียนไปตามกาล เช่น ภาพ

แรงงานเด็ก ศิลปินเลอพงศ์ พุฒิชาติ ที่สะท้อนข่าว

ในช่วงหนึ่งที่บอกว่าเด็กถูกจ้างในราคา 5 บาท และ

มีการปล่อยน้ำาเสียจากโรงงาน ซึ่งสะท้อนสังคมได้

ดี สะสมโดยมูลนิธิศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9, ภาพป่าไม้

จากจินตนาการของข้าพเจ้า ศิลปินสมโภชน์ ทองแดง 

สะสมโดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการครอส

โอเวอร์ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้-11 ก.ย.2565 ห้องนิทรรศ 

การหลัก ชั้น 8 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ ทุกวัน (ปิด

วันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. 

ก

ชมจิตรกรรมทรงคุณค่าในนิทรรศการ ‘ครอสโอเวอร์ 2’ภาพ ‘มุมหนึ่งของชีวิตไทย’ ศิลปินเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

‘แรงงานเด็ก’ ศิลปินเลอพงศ์ พุฒิชาติจิตรกรรมล้ำาค่า ‘ปริศนาธรรม’ ศิลปินขรัวอินโข่ง ‘กินรีร่ายมนต์ของกายสิทธิ์จากดวงดาว’ ศิลปิน

อังคาร กัลยาณพงศ์ 

ศึกษาธิการ • “ธนุ” ลงพื้นที่ติวเข้มมาตรการ

ความปลอดภัย รร.การศึกษาพิเศษ หลังเกิด

เหตุเด็กทุบตีกันจนเสียชีวิต พร้อมเยียวยา

ดูแล ให้กำาลังใจผู้ปกครอง

ตามที่ปรากฏข่าวนักเรียนโรงเรียน

แพร่ปัญญานุกูล  เด็กพิเศษเสียชีวิตในห้อง

นอนรวมของโรงเรียนเมื่อวันที ่ 3 มิถุนายน

ที่ผ่านมานั้น  ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  (รองเลขาฯ  กพฐ.)  กล่าวว่า  ตน

ได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช  เทียน

ทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.)  ให้ลงพื้นที่จังหวัดแพร่  เพื่อเยียวยา 

ดูแล และให้กำาลังใจผู้ปกครอง ณ อำาเภอวัง

ชิ้น จังหวัดแพร่ รวมถึงสร้างขวัญและกำาลัง

ใจแก่คณะผู้บริหารครูของโรงเรียนดังกล่าว

ด้วย โดยในขณะนี้ สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อย

แล้ว  และตนได้กำาชับให้ดำาเนินการอย่าง

เร็วที่สุด  ทั้งนี้ตนได้รับรายงานในเบื้องต้น

ว่ามีนักเรียนเด็กพิเศษจำานวน 2 คน มีปัญหา

ทะเลาะวิวาทกันตั้งแต่ช่วงเวลากลางวัน 

โดยคนหนึ่งเป็นเด็กตัวใหญ่ และอีกคนเป็น

เด็กตัวเล็ก ซึ่งครูผู้ดูแลได้มีความพยายาม

อย่างเต็มที่ในการดูแล เมื่อถึงเวลาประมาณ

ตี  1 นักเรียนที่ตัวใหญ่กว่าได้ทุบตีนักเรียน

ตัวเล็กจนเสียชีวิต  อย่างไรก็ตาม  เรื่องดัง

กล่าวคงต้องให้คณะกรรมการสืบสวนข้อ

เท็จจริงสืบค้นในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน

ด้วย  นอกจากนี้ตนยังได้ประสานหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง  เช่น กระทรวงสาธารณสุข 

กรมสุขภาพจิต  ให้เข้ามาช่วยเหลือภายใน

โรงเรียนด้วย พร้อมเน้นย้ำาโรงเรียนว่าไม่

ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก  และเมื่อ

พบเห็นเด็กทะเลาะกันก็ให้แยกทันที เพราะ

เด็กกลุ่มนี้ถือเป็นเด็กพิเศษที่ต้องได้รับการ

ดูแลมากกว่าเด็กทั่วไป

“พร้อมกันนี้ผมได้สั่งการให้จัดประชุม

ติวเข้มมาตรการความปลอดภัยในสถาน

ศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหาร

สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แพร่  เขต 1-2 ผู้อำานวยการสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ผู้อำานวย

การสถานศึกษาสังกัดสำานักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษ  178  แห่งทั่วประเทศ  ผ่าน

ระบบออนไลน์  เพื่อเน้นย้ำากำาชับมาตรการ

ความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการ  (ศธ.)  ป้องกันไม่ให้เหตุเหล่านี้

เกิดขึ้นซ้ำาอีก” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” กำาชับสถานศึกษาอีกครั้ง! 

ขอให้ยืดหยุ่นวิชาลูกเสือ  ไม่จำาเป็นต้องแต่งเครื่อง

แบบ ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกก็เพียงพอ 

หวังช่วยลดภาระผู้ปกครอง  เผยโลกเปลี่ยนแปลง

เร็ว อาจต้องปรับกิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือให้

มีความทันสมัยมากขึ้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่โซ

เชียลมีเดียมีการเผยแพร่เรื่องราคาค่าชุดลูกเสือ

ของผู้ปกครองคนหนึ่งที่มีราคาสูงอาจจะทำาให้ผู้

ปกครองแบกรับค่าใช้จ่ายชุดไม่ไหว ว่า กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) รับทราบปัญหาภาระค่าใช้จ่าย

ของผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 มาโดยตลอด ซึ่งก่อนหน้าตนได้ย้ำาไป

ยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้วว่า  สิ่งใดที่ ไม่จำาเป็น

และจะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง ขอให้

สถานศึกษายืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอน โดย

บางวิชาอย่างเช่น  วิชาลูกเสือ ที่ต้องมีการแต่ง

เครื่องแบบก็ไม่จำาเป็นจะต้องมีการแต่งเครื่อง

แบบ แต่ขอให้มีสัญลักษณ์เฉพาะบ่งบอกให้รู้ว่า

เด็กได้เรียนวิชาลูกเสือ เช่น การสวมใส่ผ้าพันคอ 

เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนได้ชี้แจงทำาความเข้าใจ

ให้แก่สถานศึกษาได้รับทราบถึงแนวปฏิบัตินี้แล้ว 

แต่ครั้งนี้จะกำาชับสื่อสารทำาความเข้าใจให้มากขึ้น

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับชุดลูก

เสือถูกจัดอยู่ในโครงการเรียนฟรี  15  ปีอย่าง

มีคุณภาพ  ในหมวดเครื่องแบบนักเรียน  โดย 

ศธ.จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาดำาเนินการ

จัดทำาบัญชีจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน

ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัว  โดยผู้ปกครองและ

นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการจัดซื้อเครื่อง

แบบนักเรียนด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม ขณะ

นี้ตนทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายความจำาเป็นของ 

ผู้ปกครองเป็นอย่างดี อีกทั้งขณะนี้ ศธ.กำาลังอยู่

ระหว่างปรับอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว

ใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ

ค่าครองชีพในปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนวิชาลูกเสือถือ

เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ปลูกฝังวินัยให้แก่ผู้เรียน และ

สร้างจิตอาสาการบำาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม 

แต่ขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

เราอาจจะต้องปรับกิจกรรมการเรียนวิชาลูกเสือ

ให้มีความยืดหยุ่นและมีความทันสมัยมากขึ้น.

‘ตรีนุช’ปลดล็อกนักเรียนไม่ต้องแต่งชุดลูกเสือทำากิจกรรม

จุฬาฯเผยกำาลังศึกษาฟื้นฉีดวัคซีนฝีดาษหรือไม่
แต่การปลูกฝีจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเบ้ืองต้นนำามาตรการป้องกันโควิดมาใช้ได้  

โศกนาฏกรรมรร.เด็กพิเศษ

นร.ถูกเพื่อนตีเสียชีวิต

‘ธนุ’ลั่นเข้มรร.ปลอดภัย

จุฬาฯ • หมอจุฬาฯ ยันแนวทางมาตรการป้องกัน

โควิด  เบ้ืองต้นใช้กับโรคฝีดาษลิงได้  การเฝ้า

ระวังและควบคุมผู้ท่ีมีอาการเข้าข่าย  ต้องกักตัว

ประมาณ 21 วัน-1 เดือน เผยกำาลังดูสถานการณ์

ระบาด และศึกษาว่าควรกลับมาฉีดวัคซีนป้องกัน

ฝีดาษอีกหรือไม่ แต่การฉีดวัคซีนป้องกันได้ 85% 

และมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะ ต้องพิจารณาให้ดี  

ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

แถลงข่าว “ทันเหตุการณ์ฝีดาษวานร Monkeypox 

Update”  เพื่อร่วมเจาะลึกและทำาความเข้าใจ

เก่ียวกับโรคฝีดาษวานร  รวมถึงแนวทางการ

ป้องกันดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกวิธี 

และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ทราบเก่ียวกับสถานการณ์โรคฝีดาษวานร

ผศ.นพ.โอภาส  พุทธเจริญ  หัวหน้าศูนย์

โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย  เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคฝีดาษวานรอัพเดตในวันน้ี (6 มิ.ย.65) 

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันประมาณ 1,000 คน กระจาย

ท่ัวโลก  โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเส่ียงในแถบยุโรป

และอเมริกา โดยเฉพาะในประเทศสเปนและอังกฤษ

ผศ.นพ.โอภาสให้ข้อมูลอีกว่า  โรคฝีดาษ

วานรเป็นโรคติดเช้ือท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัส

ตระกูล orthopox  ค้นพบคร้ังแรกว่ามีการติดเช้ือสู่

คนจากการถูกลิงกัด ในปี ค.ศ.1970 เป็นท่ีมาของชื่อ

โรคฝีดาษวานร อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วการติดเช้ือ

ไวรัสฝีดาษวานรสามารถติดเช้ือได้จากการสัมผัส

สารคัดหล่ัง หรือการรับประทานเน้ือสัตว์ตระกูลสัตว์

ฟันแทะอื่นได้ด้วย เช่น กระรอก หนู เป็นต้น หาก

มีการติดเช้ือในคน  ก่อให้เกิดอาการไข้  มีผื่นตุ่มน้ำา 

ตุ่มหนองตามร่างกาย คล้ายโรคฝีดาษ  (smallpox) 

ซ่ึงถูกประกาศว่ากำาจัดไปได้แล้ว ต้ังแต่ ค.ศ.1968

ปัจจุบันโรคฝีดาษวานรมีการระบาดประจำา

ถ่ินอยู่ในแถบแอฟริกาตอนกลางและตะวันตก ซ่ึง

พบว่ามีการระบาดประปรายเป็นระยะท้ังปี  ส่วน

ใหญ่เป็นเด็กและในคนท่ีไม่ได้รับวัคซีน  มีอัตรา

ผู้ติดเช้ือเสียชีวิตเฉล่ีย  3-6%  เม่ือเทียบกับการ

ระบาดฝีดาษในอดีตท่ีเสียชีวิตเฉล่ียประมาณ 30%  

ในไทยกลุ่มคนท่ีเคยเป็นโรคฝีดาษอายุเกิน 42 ปีข้ึน

ไป ได้รับการปลูกกฝี สังเกตท่ีไหล่จะมีตุ่มก้อนเล็กๆ 

คือการปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคฝีดาษ ซ่ึงฝีดาษวานร

เป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกันท่ีมีความรุนแรงน้อยกว่า 

แต่อาจจะรุนแรงได้ในคนไข้บางราย

“การระบาดของโรคฝีดาษวานรในขณะน้ี

เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ การระบาดจากสัตว์สู่คนใน

ประเทศแอฟริกา และการแพร่กระจายเช้ือจากคน

ไปยังท่ีต่างๆ ท่ัวโลก ซ่ึงการระบาดของโรคน้ีไม่ง่าย

เหมือนโรคโควิด-19 เพราะส่วนใหญ่จะแพร่เช้ือจาก

การสัมผัสเป็นหลัก ส่วนการแพร่เช้ือผ่านการหายใจ

จะมีโอกาสน้อยกว่า สำาหรับประเทศไทยยังไม่พบผู้

ท่ีติดเช้ือฝีดาษวานร แม้จะพบเคสท่ีมีอาการสงสัย  

6 ราย ได้มีการตรวจแล้วว่าไม่ใช่โรคฝีดาษวานร ซ่ึง

จากการระบาดในยุโรป พบการยืนยันว่าติดเช้ือจาก

ผู้ท่ีมีประวัติเดินทางกลับจากไนจีเรีย จากน้ันเชื่อว่ามี

การแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ผ่านการสัมผัสสาร

คัดหล่ังของผู้ติดเช้ืออย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะการมี

เพศสัมพันธ์  เนื่องจากไวรัสมีระยะฟักตัวนานได้ถึง 

21  วัน และในบางรายพบว่าอาการผื่นตุ่มน้ำาเกิด

ข้ึนท่ีเยื่อบุช่องปาก และท่ีอวัยวะเพศถึง 60% คล้าย

กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเริม หรืออาจจะ

เป็นเช้ือรา ทำาให้ผู้ป่วยอาจไม่ทราบว่าตนเองป่วย

เป็นโรคฝีดาษวานร ทำาให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือ

ต่อไปยังผู้อื่นได้ แต่ย้ำาว่าโรคฝีวานรไม่ใช่โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์” ผศ.นพ.โอภาสกล่าว

ผศ.นพ.โอภาสอธิบายว่า  ในกลุ่มท่ีต้องเฝ้า

ระวังเป็นพิเศษในยุโรปและอเมริกาคือ กลุ่มชาย

รักชาย ท้ังน้ีอยากให้เข้าใจว่าไม่ใช่กลุ่มชายรักชาย

ท่ีจะเป็นโรคโรคฝีดาษวานรเท่าน้ัน แต่เพราะเป็น 

กลุ่มแรกท่ีเร่ิมพบว่ามีการติดเช้ือ  จึงมีความเส่ียง

ท่ีอาจจะเกิดการติดเช้ือ  โดยสัดส่วนของกลุ่มชาย

รักหญิงจะน้อยกว่า จากปัจจัยการมีเพศสัมพันธ์

แบบไม่ป้องกัน หรือในขณะท่ีมีเพศสัมพันธ์ เพราะ

เช้ือก็พบอยู่ในเยื่อบุช่องปาก  โดยกลุ่มคนจำานวน

น้ีอาจจะมีการเดินทางจากต่างประเทศมายัง

ประเทศไทยและมีการนำาเช้ือเข้ามาได้

“ขณะน้ีในประเทศท่ีเร่ิมมีการระบาด

มากคือ สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ แคนาดา สเปน 

โปรตุเกส ท่ีจำานวนผู้ติดเช้ือเกิน 20 คน ซ่ึงคาด

ว่าจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และจากข้อมูลของประเทศ

อเมริกา สเปน และโปรตุเกส  มีการตรวจสาร

รหัสพันธุกรรมฝีดาษวานรในปี 2018 เพื่อเทียบ

กับปี 2022 พบว่าไวรัสมีการกลายพันธ์ุกว่า 40 

ตำาแหน่ง ซ่ึงรวดเร็วกว่าอัตราการกลายพันธ์ุตาม

ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 2 ตำาแหน่งต่อปี อาจจะเป็น

ไปได้ว่าไวรัสมีการกลายพันธ์ุเป็นระยะๆ  เพราะ

ไม่ได้มีการเทียบรหัสอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงยังไม่มีการ

วิเคราะห์แน่ชัดว่าการกลายพันธ์ุน้ีจะเอ้ือให้การ

ติดเช้ือง่ายข้ึนหรือไม่” ผศ.นพ.โอภาสกล่าว

ผศ.นพ.โอภาสย้ำาแนวทางการป้องกันโรค

ฝีดาษวานรเบ้ืองต้นว่า  การควบคุมตามมาตรการ 

โควิด-19 จะช่วยให้ลดการแพร่กระจายของโรค ส่วน

การได้รับวัคซีน ซ่ึงยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยเฉพาะ แต่

สามารถป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนฝีดาษ ซ่ึงสามารถ

ป้องกันได้ 85% แต่ด้วยผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะ จึง

ต้องผ่านการพิจารณาก่อนได้รับวัคซีน  แต่ปัจจุบันมี

การพัฒนาวัคซีนฝีดาษรุ่นท่ี 2 รุ่นท่ี 3 รุ่นท่ี 4 ซ่ึงจะ

ดีข้ึนเรื่อยๆ ในอเมริกามีการเตรียมใช้วัคซีนฝีดาษรุ่น

ท่ี 3 สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเส่ียง

ท้ังน้ี ในไทยมีวัคซีนฝีดาษท่ีเก็บไว้เป็นวัคซีน

ฝีดาษรุ่นแรก  (Dryvax)  ท่ีเป็นเช้ือเป็น สามารถนำา

มาใช้ได้ในกรณีท่ีมีการจัดเตรียมไม่ทัน หากมีการ

พิจารณาเปล่ียนก็จะเป็นวัคซีนในรุ่นใหม่  เบ้ืองต้น

จะมีการพิจารณาใช้วัคซีนในกลุ่มเส่ียงก่อน คือ กลุ่ม

บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มบุคลากรในห้อง

ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับโรคฝีดาษลิง ท้ังน้ีเนื่องจาก

มีการหยุดฉีดฝีดาษไประยะหน่ึง ทำาให้ในปัจจุบัน

สัดส่วนผู้ท่ีได้รับวัคซีนลดลง และในผู้ท่ีเคยได้รับการ

ปลูกฝีไปแล้วอาจจะช่วยให้ความรุนแรงของโรคลด

ลง แต่ไม่ได้ป้องกันการติดเช้ือ โดยขณะน้ีอยู่ในช่วง

ระหว่างการศึกษาในการฉีดวัคซีน ว่าควรมีการกลับ

มาฉีดใหม่หรือไม่ หรือในคนท่ีเคยปลูกฝีไปแล้ว ควร

ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยหรือไม่  ท้ังน้ียังต้องเฝ้า

ระวังมากย่ิงข้ึนหากมีการระบาดจากคนสู่สัตว์เพราะ

จะส่งผลต่อการควบคุมการแพร่กระจายของโรค

ด้าน  ดร.สุภาภรณ์  วัชรพฤษาดี  นักวิจัย

ประจำาศูนย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก  โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงการวินิจฉัย

ในห้องปฏิบัติการว่า  เนื่องจากโรคฝีดาษวานรเป็น

โรคอุบัติซ้ำา  มีข้อมูลและประสบการณ์ในการตรวจ

หาเช้ือฝีดาษและฝีดาษวานรกว่า 5  ปี  จึงสามารถ

เตรียมการตรวจได้ในทันที  ท้ังระบบการคัดกรอง

และการตรวจวินิจฉัยเช้ือเพื่อช่วยในการยืนยันผู้ป่วย

โรคฝีดาษวานร ส่วนการตรวจในปัจจุบันสามารถใช้

วิธี RT-PCR และการถอดรหัสสารพันธุกรรม โดยใช้

ตัวอย่างท้ังการสะกิดแผล เลือด และการสวอป ผล

ตรวจจะออกภายใน 24 ช่ัวโมง สำาหรับการรักษายัง

คงเป็นการรักษาตามอาการ โดยโรคสามารถหายเอง

ได้โดยส่วนใหญ่ ท้ังน้ีมีการพบน้ำายา RT-PCR ตรวจ

โรคฝีดาษวานรขายในท้องตลาด ซ่ึงเป็นตัวน้ำายาท่ีมา

จากการวิจัยท่ียังไม่ได้รับการข้ึนทะเบียนอย่างถูกต้อง 

หากผู้ท่ีตรวจแล้วพบว่ามีความเส่ียงก็อยากจะให้ส่ง

ผลการตรวจมายังโรงพยาบาลเพื่อยืนยัน.
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11บันเทิง

ศาลน่ะ..ตบ-จูบ!

ส่วนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย “ตบไป-

ยิ้มไป” และบางจังหวะก็ “จุ๊บ-จูบ” โชว์ความน่ารัก 

จนสื่อต่างชาติต้องตั้งคำาถาม.. “ทำาไม (พวกยู) จึงเล่นได้อย่าง

มีความสุขเช่นนี้”

“ทุกคนสนุกกับเกมในวันนี้มาก เราเล่นอย่างมีความ

สุข เพราะเราไม่ได้เล่นแค่เพื่อตัวเอง เราเล่นเพื่อคนไทยทั้ง

ประเทศด้วย” นี่..อัจฉราพร คงยศ ได้ตอบให้หายสงสัย

ซึ่งผมก็พลอยให้รู้สึกปลื้มปีติ-ดีใจ และหวังว่าพวกเธอ-

นักวอลเลย์บอลหญิง จะเล่น (เพื่อ) ให้คนไทยได้มีความสุข

แบบนี้ต่อๆ ไป พร้อมกับความหวัง..

จะได้เห็น “ทัดดาว นึกแจ้ง” ที่บาดเจ็บบริเวณเอวส่วน

ล่าง มีการหักของกระดูกรยางค์ข้างซ้ายของกระดูกสันหลัง 

หายวัน-หายคืน กลับมายืนตบ-ยืนบล็อกร่วมทีมไวๆ!

เอ้า..แต่นั่นไม่รู้จะไวไปไหน? อย่างว่า เมื่อคุณชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ได้ชื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม.ที่เก่ง-ที่เชี่ยวชาญด้านพีอาร์-

การตลาด..

การประกาศ..เตรียมเสนอ ศบค.ให้ถอดหน้ากากในท่ี 

สาธารณะ ขอขยายเปิดสถานบันเทิงถึง 02.00 น. ที่นอก

เหนือจากนโยบาย 214 ข้อ..

จึงเป็นอีกหนึ่งผลงานหลังการเต้นโชว์ในงานดนตรีใน

สวน ที่ได้ทั้งพื้นที่ข่าว ทั้งคะแนนนิยม ซึ่งถ้าพูดตามภาษา

ชาวบ้าน เขาเรียก “ตีกิน” หน้าตาเฉยเลย!

บังเอิญ.. เหลี่ยมคูการเมืองไม่ห่างชั้นกัน พลันคุณชัช

ชาติเตรียมตีกิน คุณอนุทิน ชาญวีรกูล ก็ได้ออกมาดักคอว่า.. 

“สิ่งที่ท่าน (ชัชชาติ) พูดถึงการเปิดหน้ากากอนามัยในที่

สาธารณะ เป็นสิ่งที่ปลัด สธ.เคยพูดอยู่แล้ว เมื่อ 2 สัปดาห์ที่

ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ซึ่งสามารถเสนอได้ อยู่ที่ ศบค.จะพิจารณาอย่างไร แต่

ช่วงที่ปลัด สธ.เสนอก่อนหน้านี้ยังมีความกังวลจากหลายฝ่าย

ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ 

แต่หากผู้ว่าฯ กทม.มาสำาทับอีกที เวลาประชุม ศบค.ก็

อาจจะพิจารณาให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะเสนออะไรเข้า ศบค.ตามใจ

ชอบ เพราะจะต้องเสนอเข้าที่ประชุม ศปก.ศบค. ซึ่งเหมือน

คณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อพิจารณาก่อนเสนอเข้า

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 

ดังนั้น หากใครอยากเสนออะไรก็ต้องเสนอเข้า ศปก.

ศบค.หรือ ศบค.ชุดเล็กก่อน...

หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องของการป้องกันและการดูแล

รักษาตัวเอง ต่อให้ไม่มีโควิดแล้ว แต่ด้วยความที่เราได้มี

การใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สามารถป้องกันอะไรได้หลายๆ 

อย่าง

หากประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยในการอยู่ในที่

สาธารณะ หรือกรณีอยู่ในคนหมู่มาก มีคนกลุ่มเสี่ยงแล้วการ

จะใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย 

เพราะเป็นการป้องกันตัวเองให้เกิดความมั่นใจ เพราะ

ขณะนี้การติดเชื้อก็ยังคงมีเยอะอยู่”

ครับ..ผมก็ว่าอย่างนั้น แม้ ศบค.จะอนุญาตให้ถอด

หน้ากากในที่สาธารณะ คนกรุงเทพฯ ก็ไม่น่าถึงกับดีใจ ไชโย

โห่ร้อง เพราะเชื่อยังมีคนอีกจำานวนมากที่อยากใช้ชีวิตแบบ..

เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 

อยู่ต่อไป (อีกสักระยะ)!

ส่วนคนที่มั่นใจ คิดว่าโควิด-19 ได้หายจากกรุงเทพฯ 

ไปหมดแล้ว ก็ไม่เห็นต้องถึงกับเฮ ด้วยที่ผ่านมา แม้ ศบค.-

รัฐบาลจะมีมาตรการในการป้องกัน..

แต่ก็ไม่ถึงขั้นจับคนไม่สวมแมสก์เข้าคุก-ติดตะรางสัก

รายเดียว!

นี่..ผมก็ไม่ได้จะขัดคอให้ขัดใจ แต่คุณชัชชาติก็ต้องอย่า

เชื่อทีมงานพีอาร์หรือที่ปรึกษาไปเสียทั้งหมด บางเรื่องก็งด-ก็

เว้นเสียบ้าง..

จะเอา (เป็นข่าว) เสียทุกอย่าง-ทุกประเด็น ไม่เว้นเรื่อง

ขี้หมูรา-ขี้หมาแห้ง อย่างนั้นก็น่าหนักใจแทน เพราะขืนมัวยุ่ง

กับเรื่องไม่ควรยุ่ง จะพลอยทำาให้เสียงาน-เสียเวลา..

เกรงว่า..214 ข้อจะไปไม่ถึงไหนน่ะ!.

ถอดหน้ากากแล้วไง?

พิ

• ติดใจเป็นลูกค้าประจำา

ร้าน Le Pere Bakery (เลอแปร์ เบ

เกอรี่) คาเฟ่สุดชิกของ ธัญญ่า-ธัญ

ญาเรศ เองตระกูล กับน้องสาวพี่เป๊ก 

ปุ๊กกี้-สินีนารถ เองตระกูล มานาน 

จนอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติสุดฮอต 

หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว และ ก๊ิฟ-

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ ขอทุบกระปุกลงทุนซ้ือแฟรนไชส์ 

Le Pere Bakery มาเปิดแถวย่านวัชรพล-ถนนเทพรักษ์ 

โดยเน้นคอนเซ็ปต์ Modern-Industrial ออกแนวเท่ๆ 

สปอร์ตๆ สื่อให้เห็นถึงตัวหน่องและกิ๊ฟซึ่งเป็นนักกีฬาที่

เล่นแบบดุดัน เตรียม Grand Opening 11 มิถุนายนนี้ 

งานน้ีแฟนคลับและเหล่าคาเฟ่ฮอปป้ิงเตรียมตัวไปเช็กอิน 

กันได้เลย!

• เมื่อพระเอกหน้าใส เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐ

กุล ที่มารับบท “แทน” หนุ่มสายละมุน ผู้เชี่ยวชาญงาน

ซ่อม รับงานจ้างทั่วราชอาณาจักร ในละคร “รักสุดท้าย

ยัยจอมเหวี่ยง” ช่องวัน31 ริอ่านเล่นของสูง ปีนไปขอ

รักข้ามรุ่นกับ บี น้ำาทิพย ์ที่รับบท “แป๊ด” สาวคลั่งงาน

สายเหวี่ยง ไม่รู้เน๋งโดนมนตร์สะกดบทไหนเข้าไป ถึงขั้น

ขอปกป้องบีทั้งร่างกายและหัวใจ เรียกว่าพร้อมเป็นทุก

อย่างให้เธอแล้ว หัวใจอันแสนด้านชาของแป๊ดจะกลับมา

เต้นแรงได้อีกครั้งหรือเปล่า มาเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อม

กัน ทุกจันทร์-อังคาร เวลา 20.20 น.           

ทางช่องวัน31 (เริ่มตอนแรก 

อังคารที่ 14 มิถุนายนนี้)

• หลายคนจะคุ้นหน้าคุ้น

ตานักแสดงหนุ่ม ภัค-ชวิศพงศ์ 

พูสมจิตสกุล กันมาบ้าง โดย

เฉพาะสายซีรีส์วาย นอกจาก

ความหล่อจะบาดใจสาวๆ แล้วหนุ่มภัคดีกรีไม่ธรรมดา 

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม และแจ้งเกิดเต็ม

ตัวกับซีรีส์ lovearea ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน ทางช่อง 9 

MCOT HD 30 ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถดูย้อนหลังได้ทาง 

AIS PLAY และซีรีส์ “คาธ” ที่กำาลังถ่ายทำาอยู่ จะออก

อากาศทาง GMMTV

• (ต่อ) นอกจากงานในวงการจะไปได้สวย หนุ่ม

ภัคยังมุ่งม่ันกับการทำาธุรกิจ ล่าสุดเพ่ิงเปิดตัวแบรนด์ 

CheevitD Fiber Collagen ชีวิตดีไฟเบอร์คอลลาเจน ท่ี ตรี

ชวา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปเมื่อวันก่อนแบบ 

Soft Opening เพื่อเป็นการเร่ิมต้นเปิดตัวแบบ Exclusive 

เฉพาะคนใกล้ชิดและเหล่าบรรดาแฟนคลับ ซ่ึงอนาคตจะ

เปิด Grand Opening ท่ีกรุงเทพฯ อีกคร้ัง ถือเป็นคลื่นลูก

ใหม่ท่ีน่าจับตามองอีกคนหน่ึงของวงการบันเทิงเลยทีเดียว.

มักเกิ้ล

 

ลังจากที่เปิดตัวเป็น Queer (กลุ่ม

คนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง 

โดยไม่จำากัดว่าจะต้องรักชอบ

กับเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น) ศิลปินชื่อดัง 

เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ หรือ เขื่อน 

K-OTIC ก็มีแฟนๆ เข้ามาติดตามเพิ่ม

มากขึ้น โดยเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ต่อสู้

เพื่อความเท่าเทียมและความหลากหลาย

ทางเพศ ล่าสุดยังได้ไปร่วมเดินพาเหรด 

“ไพรด์พาเหรด” เพื่อผลักดันความเท่า

เทียมทางเพศที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

กรุงเทพมหานคร

โดยเขื่อนยังได้ โพสต์ถึง Pride 

Month ด้วยว่า “Happy #pride นะ

โมเมนต์แห่งความสุข • แลคตาซอย จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นำาโดย “เต ตะวัน” ที่

ควงแขนมาพร้อมกับคู่จิ้น “นิว ฐิติภูมิ” ชวนเหล่าบรรดาแฟนคลับผู้ โชคดี 40 คนมา

ร่วมสนุกสุดเหวี่ยง พร้อมสร้างโมเมนต์แห่งความสุขรับความสดใส ในกิจกรรม “พาเต

ไป PLAYGROUND” ซึ่งได้จัดขึ้นที่ LS Theatre บริษัท แลคตาซอย เมื่อวันก่อน ภายใน

งานได้เนรมิตพื้นที่ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟในบรรยากาศแบบอบอุ่น เรียกได้ว่าแฟนคลับคู่จิ้น 

“เต-นิว” ต้องฟินสุดๆ เพราะทั้งได้ฟังเพลงจากคู่จิ้นที่ชอบ แถมยังได้ชมโชว์น่ารักๆ ทั้งร้อง 

เต้น เล่นเกมลุ้นรางวัลพิเศษไปอีก.

ห

ปิดตัวด้วยความสำาเร็จตั้งแต่ปล่อยอี

พีชุดแรก ‘Taking You’ ออกมาเมื่อ

ปี 2016 มาถึงวันนี้ 5 หนุ่ม Why 

Don’t We (วายดอนต์วี) Jonah Marais (โจ

นาห์ มาไรส์), Corbyn Besson (คอร์บิน เบส

สัน), Daniel Seavey (แดเนียล ซีวีย์), Jack 

Avery (แจ็ก อะเวรี) และ Zach Herron (แซ็ก      

เฮอร์รอน) คืออีกหนึ่งศิลปินขวัญใจแฟนเพลง

ที่ชอบฟังงาน Pop เพราะๆ ดนตรีมีชีวิตชีวา 

โดยอัลบั้มทั้งสองชุดของ Why Don’t 

We ‘8 Letters’ (2018) และ ‘The Good 

Times and the Bad Ones’ (2021) ต่างเข้า

ท็อปเท็นชาร์ตอัลบั้มขายดี บิลบอร์ด 200 

(Billboard 200) ได้ทั้งคู่ โดยอัลบั้มล่าสุดพุ่งไป

ถึงอันดับ 3

ซิงเกิลที่หนุ่มๆ ปล่อยออกมาในปีนี้ “Don’t 

Wake Me Up” ที่เป็นการทำางานกับ Jonas Blue 

(โจนาส บลู) และ “Let Me Down Easy (Lie)” 

ต่างก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับเพลงก่อนๆ 

หน้า ที่ส่งให้เป็นป๊อปสตาร์ระดับหัวแถว

แล้วกับซิงเกิลที่ 3 ของปี 2022 Why 

Don’t We จะเผยความในใจแทนใครๆ หลาย

คนที่แอบไปรักคนใกล้ตัว เพื่อนใกล้ชิด จนวัน

นี้ชีวิตไม่อยากเป็นแค่เพื่อน อยากเป็นอะไร

ที่มากกว่านั้นแล้ว ผ่าน “Just Friends” เพลง

สนุกๆ ดนตรีใสๆ ฟังแล้วรู้สึกเฟรช เหมือนกับ

เป็นความรักที่มีความหวัง ท่อนฮุกติดหู และ

เมโลดี้ฟังลื่นไหล ติดใจตั้งแต่ฟังหนแรกเลยก็

ว่าได้

มิวสิกวิดีโอของ “Just 

Friends” ก็นำาเสนอความสดใส 

ภาพลักษณ์น่ารักๆ ให้ความรู้สึก

ชื่นชูใจของหนุ่มๆ ท่ามกลาง

บรรยากาศดีๆ แสงแดดเจิด

จ้า วิวทิวทัศน์งามๆ ที่กระชาก

ยอดวิวผ่านหลักล้านไปแล้ว 

หลังจากปล่อยให้ชมกันทาง 

Youtube: Why Don’t We เพียงไม่กี่วัน 

เพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าของเขาดีจริง

และหากจะฟัง “Just Friends” หรือ 

เพลงอื่นๆ จากหนุ่มๆ Why Don’t We ก็ฟัง

กันได้ที่บริการทุกสตรีมมิง: https://wmth.lnk.

to/justfriendsEC แล้วจะรู้ว่าทำาไมแฟนเพลง

ทั้งโลกถึงไม่อยากเป็นแค่เพื่อนกับ 5 หนุ่ม

กลุ่มนี้ จากวอร์นเนอร์ มิวสิค

เ
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

คะทุกคน ก่อนอื่นหมวยต้องขออภัย 

และขอโทษทุกคนที่ออกมาพูดเรื่อง 

Pride month ช้านะคะ : (มีหลายๆ 

อย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิต สภาพจิตใจ 

และร่างกาย เลยอาจจะยังไม่ได้

พร้อมมาทำางาน awareness ช่วง 

Pride Month แต่หมวยสัญญาว่าไม่

ได้หายไปใหน และยังสู้เพื่อความ

เท่าเทียมให้ทุกๆ คนเท่าที่หมวยจะ

ทำาได้ตลอดทุกลมหายใจที่มีจริงๆ 

แต่อาจจะหายไปจาก social media 

นิดหน่อย :) ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ 

ตอนนี้มีคนดีๆ รอบตัวดูแลหมวยอยู่ 

Happy Pride month นะคะ”

‘Just Friends’สนุกๆดนตรีสดใส

เพลงใหม่จาก Why Don’t We

Pride Month ปีนี้ “Universal 

Music Thailand ชวนทุกคนหันมา “Love 

Me More” รักและเห็นคุณค่าของตัวเอง 

สนับสนุนและฉลองความแตกต่างในแบบ

ของคุณ ผ่านการร่วมสนุกกับกิจกรรมเซฟ 

“Pride Festival: Love Me More” เพลย์

ลิสต์รวมเพลงให้กำาลังใจ ส่งเสริมให้ทุกคน

กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและรักตัวเองใน

แบบที่เป็น พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษให้

ได้ไปดูแลตัวเองแบบฟินๆ กับ Spa Package 

มูลค่า 3,800 บาท 1 รางวัล, Gift Voucher 

1,000 บาท 1 รางวัล และกระจก “Love Me 

More” จาก “Sam Smith” จำานวน 2 ราง 

วัล

เพียงทำาตามกติกาง่ายๆ กด Save 

playlist “Pride Festival: Love Me More” 

บน Spotify กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน บอกชื่อ

เพลงที่ทำาให้ใจคุณฟีลกู๊ดมากที่สุดในเพลย์

ลิสต์นี้ พร้อมเหตุผล

ร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วัน

ที่ 1-30 มิถุนายน 2565 และทีม

งานจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 

กรกฎาคม 2565 โดยคำาตัดสินของ

กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

และทางค่ายขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวม

ถึงผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้

อื่นได้ และท้ายสุด ของรางวัลไม่สามารถแลก

เป็นเงินสดได้.

interthaipost69@gmail.com

‘Universal Music Thailand’ชวนทุกคน

ฉลองPrideMonthหันมา‘LoveMeMore’

‘เขื่อน’ต้อนรับ‘Pride Month’

โพสต์ยังคงสู้เพื่อความเท่าเทียม

รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงสายฮา 

ตัวแทนของคนกลุ่ม LGBTQ ที่ชีวิตลงตัวรอบ

ด้าน แต่เจ้าตัวยันเส้นทางชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิด 

เผยจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำาให้แพนิก ยอมรับเมืองไทย

ไม่ใช่โลกของตนเอง ในรายการ “วัน เดย์ วิท 

แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With 

Matthew)” ทางช่อง MONO29

“หนูเกิดที่จังหวัดภูเก็ต แต่พออายุได้ 4-5 

ขวบก็ไปโดนทุบที่เชียงราย ที่นั่นเขาเลี้ยงดูโหด

มาก โดนทำาร้ายร่างกายตลอด เป็นช่วงชีวิตวัย

เด็กที่น่ากลัวมาก หนูไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านตรงนั้น

มาได้ยังไง จนอายุ 10 ขวบแม่ก็เลยต้องพาเรา

ย้ายไปอยู่ที่สวีเดน แล้วชีวิตไฮสกูลที่นั่นด้วยความ

ที่เราเป็นตุ๊ด มีแต่คนหมั่นไส้ มีคนมาท้าตีท้าต่อย 

บางวันโดนเผากระเป๋า โดนเผาล็อกเกอร์ เพราะ

หนูดันเป็นกะเทยทะเยอทะยาน เข้าโรงเรียนวัน

ชีวิตแบบฝรั่งทั่วไป แต่พอมาดัง

แบบชั่วข้ามคืนที่ต้องวางตัว

ในสังคม วางตัวให้กับน้อง

แฟนคลับจนเราไม่ได้

เป็นตัวของตัวเอง มันตั้ง

ตัวไม่ถูก ตั้งแต่ตอนนั้น

จนถึงตอนนี้อยู่ในวงการ

มาแล้วน่าจะ 6 ปีได้ค่ะ ก็

มีน้องปกป้อง ลูกพี่ต้นหอม

เนี่ยแหละเป็นพลังด้านบวกให้

แรกใช้กระเป๋าหลุยส์เลยจ้า เพราะเรา

ต้องทำางานหาเงินเรียน เราก็อยาก

ได้อยากลองดู

แต่ในพาร์ตของชีวิตใน

ประเทศไทย ตั้งแต่ได้มาเป็นนัก

แสดงชีวิตมันพลิกมาก ครั้งแรก

ที่มีแฟนคลับ มีคนมากๆ กรูกัน

เข้ามาหาเรา ตอนนั้นเราช็อก เรา

แพนิกเป็นอาทิตย์ ตกใจมากไม่กล้า

ออกจากบ้านเพราะเราอยู่สวีเดนก็ใช้

เรา ทำาให้เราไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ทำาให้เราดาวน์

ลงไปอีก ช่วงนี้ก็เลยมีทำาธุรกิจขายของบ้าง คิดว่า

เป็นช่วงเวลาค่ะ อะไรที่กอบโกยได้ก็รีบกอบโกย

สุดท้ายแล้วยังไงหนูก็กลับสวีเดนแน่นอน 

เพราะเมืองไทยไม่ใช่โลกของหนู เอาตรงๆ นะ  

พี่ หนูพูดจากใจ บางทีเห็นป้ายเลือกตั้ง เห็น

สโลแกน แต่เราเองยังขับรถลุยน้ำาท่วมอยู่เลย 

บางครั้งเราก็ขับรถอยู่ปกติก็มีรถมาปาดหน้าบ้าง

ไรบ้าง เราก็เฮ่ย นึกในใจนี่มันอะไรกัน หนูเป็นคน

ทำางานกับความคิดตัวเอง เจอแบบนี้บ่อยๆ มัน

เลยเหนื่อย มันเลยช็อก ส่วนใหญ่ก็ได้เพื่อนๆ ช่วย

ปลอบช่วยอธิบายเราตลอด อย่างหนูโดนทำาร้าย

ร่างกายมา หนูต้องไปขึ้นศาล หรืออะไรก็ตามกับ

เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตที่หนูเจอ มันทำาให้หนูแบบ

อุทานมา มันจริงหรอเนี่ย? เฮ่ยไม่อยากเชื่อ อะไร

แบบนี้”

ชีวิตหลายรสชาติกับ‘รัศมีแข’

ยอมรับเมืองไทยไม่ใช่ที่ของหนู
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท กะตะรอคส จํากัด  ลูกหนี้

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๒/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเชมัส คริสโตเฟอร โอไบรอัน (Mr.Seamus Christopher 

O'Brien) ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ ตอศาลวา บริษัท กะตะร็อคส จํากัด ลูกหนี้ 

มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน

จํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ได

ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด 

ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๙๕๗/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายวันเฉลิม อินสุวรรโณ ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ไดย� นฟอง นางจินดาหรือภูษณิศาหรือณฐมณฑ หรือณณัฐ อิทริส จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูล

หนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕,๘๕๓,๙๐๗.๓๗ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไม

สามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางจินดาหรือภูษณิศาหรือณฐมณฑหรือณณัฐ อิทริส จําเลย ทราบแทนการสงหมาย

เรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดัง

กลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๙๔๐/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายประสิทธิ์  เงินถาวรกุล ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ไดย� นฟอง นายประพันธ โภคากร ที่ ๑ นางสาวดรรชณี ภาคี ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกใน

มูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๒๑๙,๖๓๙.๗๔ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับ

หนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง

ใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายประพันธ โภคากร จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๙๗๐/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายวรยุทธ อุปละ ที่ ๑ นางสาวพัชรินทร สุนนท 

ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๘๔๗,๑๘๔.๖๕ บาท และจําเลยมีหนี้

สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่ง พิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

แตการสงหมายเรียก  และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายวรยุทธ อุปละ จําเลยที่ ๑ และนางสาวพัชรินทร สุนนท จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการ

สงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไป

ศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง   

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ทิพยประกันภัย พรอมผูบริหาร รวม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ  

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

วันพุธที่ 8 มิถุนายน เวลา 08.30 น. 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานในพิธีการจัดกิจกรรม Meet the press 

“การเตรียมความพรอมโรคโควิด-19 

สู โรคประจําถิ่น” จัดโดย กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ณ หองแกรนด เอบี 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

กําลังแฮปปสุดๆ กับธุรกิจใหมตามลา

หาเมล็ดกาแฟสายพันธุดีจากทุกมุมโลกนํา

เขามาใหคอกาแฟไดชิม แถมราน Le Pere 

Bakery (เลอแปร เบเกอรี่) คาเฟสุดชิคที่ปง

ทั้งกาแฟและครัวซองต ก็กําลังไปไดสวย  

ปุกกี้-สินีนารถ เองตระกูล ก็เลยพรอม เปด

ขายแฟรนไชส ราน Le Pere Bakery สาขาแรก 

สวนลูกคาก็ไมใชคนอ� นคนไกลที่ไหน หน�อง-

ปลื้มจิตร ถินขาว และ กิ๊ฟ-วิลาวัณย 

อภิญญาพงศ อดีตนักวอลเลยบอลทีมชาติ

ไทยสุดฮอต ลูกคาประจํา ที่มาลงทุนซื้อ

แฟรนไชส Le Pere Bakery สาขาวัชรพล - 

ถนนเทพรักษ ซึ่งเตรียมเปดรานวันแรก 11 

มิถุนายน งานนี้สาวกครัวซองต คอกาแฟ 

และแฟนพันธุแทวอลเลยบอลจะพลาดไดไง

กําหนดสวดพระอภิธรรม ชาคริต 

กังวานสุระ สามี พยงค กังวานสุระ กรรมการ

บริหาร บริษัท ซิลเลเบิล ณ ศาลาเสถียรไทย 

(ศาลา 32) วัดธาตุทอง สุขุมวิท กทม วัน

เสารที่ 4 มิถุนายน - วันพุธที่ 8 มิถุนายน 

เวลา 18.30 น.  และฌาปณกิจ วันพฤหัสบดี

ที่ 9 มิถุนายน เวลา 17.00 น. ณ เมรุหนา

กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและ

สรางสรรค เชิญชวนผูสนใจเขารวมกิจกรรม 

โครงการจัดเวทีสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 5 ภูมิภาค ประจําป 2565 ภายใต

แนวคิด “TMF POWER FOR CHANGE : 

สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และ

แนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

การรูเทาทันส� อสารสนเทศและดิจิทัล  การ

ประชาสัมพันธภารกิจและการสนับสนุน

ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากภาคี

เครือขาย หน�วยงาน องคกรภาครัฐ องคกร

วิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ

ประชาชนทั่วไปในระดับภูมิภาค และตอยอด

ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อท้องถิ่น

ที่พัฒนาเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  

พรอมนํารองจัด “เวทีสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน ครั้งที่ 1 ภาคใต” โดยไดรับ

เกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานเปดงาน 

พรอมดวย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผูจัดการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน เวลา 9.00-

16.00 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด

นครศรีธรรมราช

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท จัดงาน 

“Miracle's Song  มหัศจรรยครื้นเครง เพลง

กลอมกรุง” ชวนผูท่ีอายุ 40 ปข้ึนไป ท่ีช� นชอบ

ในการรองเพลงลูกกรุง ขึ้นเวทีประกวดรอง

เพลงลูกกรุงทั้งประเภทเดี่ยวและคูชิงถวย

เกียรติยศ พรอมเงินรางวัล 200,000 บาท 

ภายในงานยัง พบกับโชวพิเศษจากศิลปน

ชั้นนํารุนเกา พ.ต.อ.ดร.วิระ บํารุงศรี ศิลปน

จากวงเย� อไม และวงมะลิลา บราซิลเลี่ยน 

ศิลปนรุนใหม “ผิงผิง” สรวีร ธนพูนหิรัญ 

แชมปจากการแขงขันรายการ The Golden 

Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 2 และ อุมาพร 

บัวพึ่ง นักรองคุณภาพแผนเสียงทองคํา

พระราชทาน ประจําป 2524 ที่จะรวม

ขับกลอมกับบทเพลงอันแสนไพเราะชวน

หลงใหล มาเพลิดเพลินและเต็มอ่ิมไปบทเพลง

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

จากผูเขารวมประกวดและศิลปนชั้นนําใน 

งาน “Miracle's Song มหัศจรรยครื้นเครง 

เพลงกลอมกรุง” ระหวางวันเสารที่ 11 – วัน

อาทิตยที่ 12 มิถุนายน เวลาา 10.00 น.-

20.00 น. ลานไนน สแควร (เซ็นเตอร โซน) 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท

นับถอยหลัง ...สูมหกรรมสินคาลดราคา 

คุมคาจัดเต็มรอบสองป!! พบขบวนสินคา

เร� องบานและอาคาร สินคาคุณภาพเทคโนโลยี

จากเยอรมนี บนใจกลางสุขุมวิทในงาน “Häfele 
Big Clearance Sale 2022” ชอปกับไอเทม

คุณภาพแปะปายเซลทุกชิ้น ลดสูงสุดกวา 

70%!! เติมความตองการใหเต็มคําวาบาน 

ดวยสินคาอุปกรณฮารดแวร อุปกรณเฟอรนิเจอร 

เคร� องใชไฟฟาในครัว สุขภัณฑและอุปกรณ

หองน้ํา และนวัตกรรมเร� องบานแหงอนาคต 

จากเทคโนโลยีสุดล้ําของเฮเฟเล พรอมพบ

ไฮไลทเอาใจคนรักบาน จัดพิเศษโปรโมชั่น 

“ชอปมาก ยิ่งไดมาก” คืนกําไรล็อตใหญ

สมการรอคอย !! แจกรางวัล Top Spender 

จัดหนักทุกวัน ชอปเยอะรับเลยเฮเฟเลตูเย็น

มินิบารแบบสไตลยอนยุค คิวท ซีรีส 9 รางวัล, 

ไมโครเวฟเฮเฟเล 9 รางวัล, เคร� องทําอาหาร

เชาอเนกประสงค 3 ฟงกชัน 9 รางวัลและ

เคร� องทําอาหารเชาอเนกประสงค 2 ฟงกชัน 

18 รางวัล แจก 5 รางวัลตอรอบตอวัน รวม

ทั้งสิ้น 45 รางวัล มูลคารวมกวา 198,540 

บาท งานนี้บอกเลย หาม! พลาด! เด็ดขาด !! 

ตั้งแตวันที่ 9–11 มิถุนายน เพียง 3 วัน

เทาน้ัน เร่ิมเวลา 09.00–20.00 น. ลงทะเบียน

ชอปลวงหนาไดแลว คลิก https://bit.

ly/3LwOO91 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ https://bit.ly/382oiXb พบกันที่ เฮเฟเล 

ดี ไซน สตูดิโอ กรุงเทพ สุขุมวิทซอย 64 ใกล

รถไฟฟา BTS สถานีปุณณวิถี ลงทางออก 4 

โทร.0-2768-7171

มหัศจรรยปลาสวยงามดินแดนสยาม   ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปดงาน “มหัศจรรยปลาสวยงาม ดินแดนสยาม” ท่ีจัดข้ึน

ภายใตธีม “The story of Native Ornamental Fish in Thailand 2022” รอยเรียงเร� องราวดวยการ 

“เลาเร� องปลาสวยงามผานความภาคภูมิใจในแผนดินสยาม” ที่จะนําเสนอแงมุมตางๆ ของ

ปลาสวยงามไทยที่มีเอกลักษณ โดดเดน ทรงคุณคา ทั้งทางดานเศรษฐกิจและการอนุรักษ 

พรอมกระตุนธุรกิจปลาสวยงามของไทยใหยืนหนึ่งในระดับโลก โดยมี ธนา ชีรวินิจ, สมชวน 

รัตนมังคลานนท, เฉลิมชัย สุวรรณรักษ, สุพจน ชัยวัฒนศิริกุล และ วิชัย ไตรสุรัตน รวมงาน 

ณ เจริณนคร ฮอลล ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

“สมาพันธเครือขายเซ็นทรัลเพ� อสังคมไทยปลอดบุหรี่” จัดโครงการ “เราเลิก (บุหรี่) กัน”  

     สุพัตรา จิราธิวัฒน รวมกับ ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ จัดกิจกรรม “เราเลิก 

(บุหรี่) กัน” ภายใต โครงการ “เซ็นทรัล ทํา” เน� องใน “วันงดสูบบุหรี่ โลก” ซึ่งกลุมเซ็นทรัล

ไดตั้งเปาหมายสูการเปน “คลังสินคาปลอดบุหรี่ 100%” โดยมี ผศ.นพ. กวิรัช ตันติวงษ, 

นพ. สุขุม กาญจนพิมาย, นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส และ ธเนศร เน� องจํานงค ณ ศูนยกระจาย

สินคาเซ็นทรัล รีเทล

สนับสนุนการจัดงาน "108 พันกาว"     มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

สนับสนุนการจัดงาน "108 พันกาว" ครบรอบ 108 ปแหงการกอตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สภากาชาดไทย โดยมี กมลนัย ชัยเฉนียน เปนผูแทนสงมอบ แก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  พรอมดวย ผศ.นพ.สุรชัย เคารพธรรม รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ คุณเชษฐ รมยนันทน 

คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ คุณสุวัฒน อังคทาภิมณฑ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
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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!!
ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๐๔๘/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยนางสาววิชุดา ทองแสวง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นายวิชัย เกียรติธนินกุล จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตาม คําพิพากษา รวมจํานวน 

๙,๑๗๕,๓๗๓.๕๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายวิชัย เกียรติธนินกุล จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                   

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นายประพิศ จันทรมา  อธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา 

ภายหลังจากที่อางเก็บน้ําหวยทรายขมิ้นอันเน� องมาจากพระ

ราชดําริ ต.พังขวาง อ.เมือง จ.สกลนคร ไดเปดใชงานอยาง

เต็มรูปแบบมาแลว 2 ป หลังจากที่เสียหายจากพายุโซนรอน

เซินกา เม� อ 24-27 ก.ค. 2560 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ รับโครงการกอสรางอางเก็บน้ํา

หวยทรายขมิ้น ไวเปนโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ 

กรมชลประทาน ไดสนองพระราชดําริในการปรับปรุงเพิ่ม

ความจุอางฯ จากความจุเดิม 2.40 ลานลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.) 

เปน 3.18 ลาน ลบ.ม. ตามขอจํากัดของสภาพภูมิประเทศ 

สามารถสงน้ําสนับสนุนกิจกรรมเพาะปลูกพืชฤดูฝนได 3,000 ไร 

และฤดูแลงได 1,000 ไร นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการไดมี

การออกแบบภูมิทัศน ใหสวยงาม ปจจุบันกลายเปนแหลง

ทองเที่ยวใหมของจ.สกลนคร สามารถสรางไดรายเสริมให

เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ไดอีกดวย

ดานนายโรจนวัฒน อินทรทุง ผูอํานวยการศูนยศึกษา

การพัฒนาภูพานอันเน� องมาจากพระราชดําริ กลาววา หลังจาก

ที่อางเก็บน้ําหวยทรายขมิ้น ไดดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ 

ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ไดตั้งคณะกรรมการจัดการ

ชลประทานโครงการชลประทานสกลนคร(ลุมน้ํายอยหวย

ทรายขมิ้น)(JMC)  โดยบริหารในลักษณะอางฯพวงที่มีดวยกัน 

5 อางฯ ไดแก อางเก็บนํ้าหวยบอ อางเก็บนํ้าหวยทรายตอนบน 

1 -3  และอางเก็บน้ําหวยทรายขมิ้น ซึ่งกรรมการฯจะประชุม

วางแผนการบริหารจัดการน้ําทั้ง 5 แหง และแบงสรรปนสวน

กันสําหรับใชในการปลูกพืชทั้งป ในการประชุมจะมีการนํา

เสนอปญหาอุปสรรคตางๆ เพ� อใหการใชนํ้าเกิดประโยชนสูงสุด 

ผลจากการมี JMC  สามารถลดปญหาการจัดสรรน้ําไดอยาง

น�าพอใจ จากเดิมที่มักมีปญหาในชวงฤดูแลง

ดานนายทรงธรรม ไผแกวตา กํานันต.ขมิ้น อ.เมือง 

จ.สกลนคร กลาววา หลังจากปรับปรุงเข� อนและเพ่ิมความจุอางฯ 

ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ต.ขมิ้น และ ต.พังขวาง มีชีวิตที่ดีขึ้น 

แมจะเปนอางฯขนาดเล็ก เพราะไดมีการตั้งคณะ JMC ทําให

แบ่งน้ํากันใช้ ได้เหมาะสมทั้งการเกษตรและกิจกรรมอื่นใน

พ้ืนท่ี และบริเวณรอบอางฯ 6 กม. มีการปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

ทุกวันจะมีประชาชนใกลเคียงและจากตัวเมืองสกลนคร ซึ่ง

หางออกไปราว 10  กม. มาออกกําลังกาย ปนจักรยาน และ

วันหยุดกลายเปนแหลงทองเท่ียว  ทําใหเกษตรกรและชาวบาน

มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางน�าพอใจ และลาสุดไดเขาไปอยูในการ

ดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ  มีการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฏีใหมและโครงการ

เกษตรกรตนแบบ การใหความรู การทําเกษตรที่ถูกตอง 

รวมถึงปจจัยการผลิตที่ขาดแคลน.

สถาบันจีนไทย ม.รังสิต จัดเทศกาลไหวบะจาง      สถาบันจีน-ไทยแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 

จัดเทศกาลไหวบะจาง โดยไดรับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝาย

การตางประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เปนประธานในพิธีเปด ภายในงานมีกิจกรรมที่น�าสนใจ

มากมาย อาทิ การแสดงแขงเรือมังกรของนักศึกษา การแสดงรองเพลงของนักศึกษาจีนและ

นักศึกษาตางชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลุนรับของรางวัลมากมายณ หองนิทรรศการ ศาลา

กวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

พาณิชย – DITP ปนผูประกอบการสงออกรุนใหม โกอินเตอรกวา 107 ราย    อารดา 

เฟ� องทอง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม (NEA) เปนประธานเปด

โครงการความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจสงออก รุนที่ 141 ภายใตการดําเนินงานของ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย ภายใตวิสัยทัศนและการกําหนด

นโยบายของ จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ในการสนับสนุนผูประกอบการกาวสูตลาดตางประเทศ โดยมีผูใหความสนใจเขารวมโครงการ

มากกวา 107 ราย โดยในปนี้เปนการดําเนินการโครงการในรูปแบบ Virtual Training and 

Workshop ผานระบบ Zoom meeting ซึ่งโครงการอบรมอัดแน�นดวยองคความรูและเทคนิค

การสงออก พรอมตั้งเปาผลักดันผูประกอบการสงออกรุนใหมจากโครงการความรูเบื้องตนใน

การประกอบธุรกิจสงออก ในป 2566 เพิ่มอีกกวา 200 ราย

Vintel x Beauty Gems จัดแฟชั่นโชว เปดตัวคอลเลกชั่น Vintel Gorgeous      สุริยน 

ศรีอรทัยกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท บิวตี้ เจมส แฟคตอรี่ จํากัด รวมกับ รัตติยา วรรัตน

ผูกอตั้ง Vintel แบรนดลักซชัวรีเลานจแวรจากเสนใยเย� อไผแทธรรมชาติ 100% จัดแฟชั่นโชว

ในธีม “The Luxury Runway PAJAMAS with DIAMOND" เพ� อเปดตัวคอลเลกชั่น Vintel 

Gorgeous เสื้อผาลักซชัวรีเลานจแวร จับคูโชวกับเคร� องเพชรสุดอลังการจากคอลเลกชั่น

ไฮจิวเวลรีของ บิวตี้ เจมส โดยมี อัญรินทร ธีราธนันพัฒน และดร.ภาดาภัสสรณ ภาดาพิลาส

ธานันทร มารวมงาน  ณ ชั้น 3 ดิ อีเวนต ฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลชิดลม 

มอบรางวัล      สุรพล  เพชรวรา อดีตเอกราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ชิลี และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน มอบรางวัลชมเชยแนวปฏิบัติที่ใหแก ชนะชัย  ฤทธิ์ทรงเมือง เจาหนาที่

บริหารงานทั่วไป สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใต โครงการพัฒนา

หัตถกรรมทางภูมิปญญาและการผลิตผาไหมมอดินแดง ณ หองประชุมสารสิน มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ทั้งนี้ โครงการพัฒนาหัตถกรรมทางภูมิปญญาและการผลิตผาไหมมอดินแดง พื้นที่ 

ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คณะกรรมการไดใหคํารับรองรางวัลวา “สามารถนําไป

ตอยอดไดเน� องจากมีการนําดินแดงจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปเปนสีในการยอมผาไหม ซึ่ง

เปนการยกระดับมูลคาและคุณคาของผลผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนการสงเสริม

การสรางรายไดใหกับชุมชน และสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจใหเกิดความเขมแข็ง”

เปดตัวหนังสืออนิช คาพัวร : “จักรวาล สุญตา และความเปนแม”    ศาสตราจารย 

ดร.อภินันท โปษยานนท ประธานอํานวยการ และผูอํานวยการศิลป บางกอก อารต เบียนนาเล 

จัดงานเปดตัวหนังสืออนิช คาพัวร : “จักรวาล สุญตา และความเปนแม” โดยมี คริส แครกเนลล 

ประธานสภาหอการคาอังกฤษแหงประเทศไทย เฮลกา สเตลมาเกอร ผูอํานวยการ บริติช 

เคานซิล ประเทศไทย อปรณา ปฏวรธัน ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมอินเดีย ศูนยวัฒนธรรม 

สวมรวิเวกานันท สถานเอกอัครราชทูตอินเดียกรุงเทพมหานคร พรอมดวย พลภัทร สุวรรณศร 

ศาสตราจารย ดร.ชาตรี ประกิต นนทการ และโลเรดานา ปซซีนี-ปารัชชานี รวมภายในงาน 

ณ BAB Café อาคาร The Parq 

กรมชลฯปลื้ม อางฯหวยทรายขมิ้นแหลงทองเที่ยวใหมเสริมรายไดเกษตรกร

กรมชลฯ เผยหลังปรับปรุงอางฯหวยทรายขมิ้น จ.สกลนคร ปจจุบันไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวใหมสุดฮิต ชวยสรางรายไดเพิ่มใหเกษตรกร

โปรโมชันสุดพิเศษ     กรุงศรีเฟรสชอยส จัดโปรโมชันสุดพิเศษสําหรับลูกคาที่สนใจ

สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา แพลทินัม และบัตรกรุงศรีเฟรสชอยส ตั้งแต 1 

มิถุนายน – 30 กันยายน 2565 และสะสมยอดใชจายผานวงเงินบัตรเครดิตหรือผอนสินคา

ครบตามเง� อนไขภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! รับกระเปา

ลอลากขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลคา 3,990 บาท พิเศษ! เม� อสมัครบัตรใหมผานแอปพลิเคชัน 

UCHOOSE และ KMA รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 200 บาท เม� อมียอดใชจายผายบัตรตั้งแต 

1 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร และยังสามารถเบิกถอนเงินสดไดแบบ

ไมมีดอกเบี้ยนานสูงสุด 30 วัน (เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) สมัครงาย อนุมัติไว รูผล

ภายใน 30 นาทีที่สาขาเฟรสชอยส
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ลาฟรอฟ’ ฉุนยกเลิกไปเซอร์เบีย

มอสโก • รัสเซียประณามอย่างโกรธแค้นหลังหลายประเทศ

ในทวีปยุโรปปฏิเสธคำาขอให้เครื่องบินของเซอร์เก ลาฟรอฟ 

รัฐมนตรีต่างประเทศของตนผ่านน่านฟ้า ทำาให้ลาฟรอฟต้อง

ยกเลิกการเดินทางไปเยือนเซอร์เบียในที่สุด เอเอฟพีรายงาน

ว่า ลาฟรอฟกล่าวระหว่างแถลงข่าวออนไลน์ในกรุงมอสโก

บอก “ส่ิงท่ีไม่คาดคิดได้เกิดข้ึน น่ีคือการกีดกันรัฐอธิปไตยของ

สิทธิในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ”  บัลแกเรีย, มาซิโด                                                                           

เนียและมอนเตเนโกร ปฏิเสธคำาขอจากรัสเซียท่ีจะให้เครื่องบิน

ของลาฟรอฟผ่านน่านฟ้าระหว่างทางไปเซอร์เบีย เนื่องจาก

การคว่ำาบาตรที่บังคับใช้ต่อปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียใน

ยูเครน ลาฟรอฟเดิมมีกำาหนดที่จะจัดการเจรจาร่วมกับเจ้า

หน้าที่ระดับสูงในกรุงเบลเกรด เมืองหลวงของเซอร์เบีย หน่ึง

ในประเทศพันธมิตรท่ีเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่งในทวีปยุโรปของมอสโก 

นับตั้งแต่เริ่มการบุกโจมตียูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

เกาหลีใต้-สหรัฐยิงมิลไซล์ตอบโต้ โสมแดง

โซล • เกาหลีใต้และสหรัฐยิงขีปนาวุธ 8 ลูกเมื่อวันจันทร์ 

เพื่อตอบโต้การทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวัน

อาทิตย์ เอเอฟพียืนยันจากการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้ 

คณะเสนาธิการร่วมกล่าวว่า เกาหลีใต้และสหรัฐปล่อยระบบ

ขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพ (ATACMS) จากพื้นดินสู่พื้น

ดิน สู่เป้าหมายในทะเลตะวันออก หรือที่รู้จักในชื่อทะเลญี่ปุ่น

เมื่อช่วงเช้า การระดมยิงขีปนาวุธที่ใช้เวลา 10 นาที เกิดขึ้น 

1 วันหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ 8 ลูก หลัง

การซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐ กองบัญชาการ

อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ ระบุว่าขีปนาวุธของกองทัพสหรัฐ 

1 ลูก และขีปนาวุธของเกาหลีใต้ 7 ลูก ถูกยิงจากทางตะวัน

ออกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ ระหว่างการซ้อมรบเมื่อวัน

จันทร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการแสดงแสนยานุภาพในการตอบ                                                                     

โต้ต่อเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็ว การยิงขีปนาวุธเมื่อ

วันจันทร์เป็นการยิงขีปนาวุธร่วมกันครั้งที่ 2 ของทหารเกา 

หลีใต้และสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีสายเหยี่ยวคนใหม่ของ

เกาหลีใต้ ยุน ซุคยอล ที่เคยให้คำามั่นว่าจะแสดงจุดยืนที่แข็ง 

กร้าวต่อเกาหลีเหนือ

บังกลาเทศโทษคลังสินค้าไม่แจ้งเรื่องสารเคมี

สิตาคุนทะ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ทางการบังกลา 

เทศกล่าวหาบริษัทที่ดำาเนินกิจการคลังสินค้าตู้คอนเทนเนอร์

ว่า ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่ามีการเก็บสารเคมีไว้ในตู้

คอนเทนเนอร์ ก่อนเกิดระเบิดและไฟไหม้จนเกิดความเสีย

หายร้ายแรง คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 49 ราย ในจำานวนนี้

เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 9 คน เกิดเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บสินค้า

ที่ท่าเรือของบี.เอ็ม.คอนเทนเนอร์ ดีโปต์ ในเมืองสิตาคุนทะ 

ใกล้เมืองจิตตะกอง เมื่อกลางดึกคืนวันเสาร์ ตู้คอนเทนเนอร์

บางส่วนยังคงคุกรุ่นในวันจันทร์ มากกว่า 36 ชั่วโมงหลัง

ระเบิด.

ะไรคือกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ให้ยูเครน   

“เช่า” หรือ “ขอยืม” อาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อสู้

รัสเซีย?

ที่อเมริกาเขาเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า Lend-Lease Act

ซึ่งเคยใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่อเมริกา

ช่วยสหราชอาณาจักรสู้นาซีเยอรมันภายใต้การนำาของฮิต

เลอร์

มาวันนี้สภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้รื้อฟื้นเครื่องมือ

ทางกฎหมายยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อจัดส่งอาวุธไป

ยังยูเครนเพื่อให้มีความคล่องตัวและลดขั้นตอนของระบบ

รัฐบาลกลาง

เพราะนี่คือ “ภาวะสงคราม” มิใช่สถานการณ์ปกติที่

มีเวลาพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนก่อนเก่า 

อีกเหตุผลหนึ่งคือประธานาธิบดีโจ ไบเดน ร้องขอ

เงินทุนใหม่จำานวนหลายพันล้านเหรียญฯ อย่างเร่ง

ด่วน โดยเตือนว่าคลังแสงอาวุธใกล้จะร่อยหรอลงเต็มที่                                                              

แล้ว

ท้ายที่สุด สภาคองเกรสก็ยอมผ่านข้อเสนอของบ

ประมาณพิเศษเพื่อช่วยยูเครนถึงเกือบ 40,000 ล้าน     

เหรียญฯ (หรือประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท)

สภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติอย่างท่วมท้นให้ร่าง

กฎหมาย Lend-Lease Act เพื่อ “ป้องกันประชาธิปไตย

ของยูเครน”

เมื่อใช้กฎหมายฉบับนี้ก็จะช่วยขจัดอุปสรรคของขั้น

ตอนทางการของกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายในสหรัฐฯ 

ในอันที่จะส่งอาวุธไปยังยูเครนและประเทศอื่นๆ ในยุโรป

ตะวันออกให้ทันกับความต้องการในช่วงนี้

โดยประเทศที่ “ขอยืม” และ “เช่า” อาวุธต่างๆ 

เหล่านี้สัญญาว่าจะชำาระคืนในภายหลังภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อน

ปรน

“เราทุกคนรู้ว่าระบบและขั้นตอนทางการเป็นศัตรูใน

วิกฤต ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการโดยเน้นที่ความรวดเร็ว

และความว่องไวในการส่งมอบให้กับยูเครนและประเทศอื่นๆ 

ที่มีความจำาเป็น” 

นั่นคือคำาอธิบายของ ส.ส. Victoria Spartz, R-Ind.    

ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครนเพียงคนเดียวในสภาคอง  

เกรส

ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน 417-10 

โดยคะแนนโหวต “ไม่” ทั้งหมด 10 เสียงมาจากพรรครีพับ

ลิกัน : ส.ส. Andy Biggs, Arizona; พอล โกซาร์, แอริโซนา; 

สกอตต์ เพอร์รี เพนซิลเวเนีย; Matt Gaetz, ฟลอริดา ; ทอม 

แมสซี รัฐเคนทักกี; ราล์ฟ นอร์แมน เซาท์แคโรไลนา; ทอม 

ทิฟฟานี วิสคอนซิน; มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน, จอร์เจีย; แดน

บิชอป นอร์ทแคโรไลนา และวอร์เรน เดวิดสัน รัฐโอไฮโอ

การลงคะแนนเสียงในสภาเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่าน

มา...วันเดียวกับที่ไบเดนส่งคำาขอไปยังรัฐสภาเป็นงบประมาณ

ฉุกเฉิน 33 พันล้านดอลลาร์ในการจัดหาเงินทุนสำาหรับยูเครน 

รวมถึง 16.4 พันล้านดอลลาร์สำาหรับกระทรวงกลาโหมของ

สหรัฐฯ เอง

ก่อนหน้านี้สภาคองเกรสอนุมัติเงินช่วยเหลือยูเครน 

13.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม ซึ่งรวมถึง 3 พัน

ล้านดอลลาร์เพื่อเติมเต็มคลังอาวุธของสหรัฐฯ ที่ถูกส่งไป

ยังยูเครน

พอได้ไฟเขียวจากฝ่ายนิติบัญญัติ กระทรวงกลาโหม

ก็เดินหน้าจัดหาอาวุธส่งไปสนับสนุนทหารยูเครนอย่างเร่ง

ด่วน

ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ทุ่มงบเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์

ให้กับแพ็กเกจอาวุธต่างๆ ที่รับปากไว้กับประธานาธิบดีเซ

เลนสกี

ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน Stinger 

ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง Javelin โดรน Switchblade 

kamikaze ระบบปืนใหญ่ Howitzer รถหุ้มเกราะ และอื่นๆ

ฝั่งตะวันตกประเมินกันว่ารัสเซียจะทุ่มกำาลังทั้งทหาร

และอาวุธทันสมัยไปที่ภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของ

ยูเครน 

การต่อสู้ในบริเวณนั้นจะหนักหน่วงและรุนแรงเป็น

พิเศษ 

จึงตกลงกันว่าทหารยูเครนต้องการอาวุธที่ “หนักกว่า

เร็วกว่า” เพื่อต้านการรุกคืบของทหารรัสเซียที่ถาโถมเข้า

มาในลักษณะเป็นคลื่นยักษ์

ไบเดนบอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะใช้งบ

ประมาณก้อนใหม่นำาไปผลิตและส่งมอบอุปกรณ์สงคราม

ที่จำาเป็นทันที เช่น ปืนใหญ่ รถหุ้มเกราะ ระบบป้องกัน

อาวุธ ความสามารถในการต่อต้านอากาศ ที่เคยถูกใช้อย่าง

มีประสิทธิภาพในสนามรบโดยนักรบยูเครน

ไม่แต่เท่านั้น งบประมาณก้อนใหม่นี้ยังรวมถึงเงิน 

2.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนในการส่งกองทหารสหรัฐฯ 

ไปประจำาการที่ปีกตะวันออกของ NATO ต่อไป

“เราจึงเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติคำาขอของเราโดย  

ไม่ชักช้า” รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน เรียก

ร้อง

แนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร แนน

ซี เปโลซี ดี-แคลิฟอร์เนียซึ่งไปเยือนกรุงเคียฟด้วยตนเอง

อธิบายว่า

“โครงการให้ยืม-เช่าแบบเดียวกับที่เราเคยใช้ใน

สงครามโลกครั้งที่ 2 จะช่วยขับเคลื่อนฝ่ายพันธมิตรไปสู่

ชัยชนะเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยไว้สำาหรับคนรุ่น

หลัง” 

เธอเสริมว่า “ภารกิจของเราในวันนี้ยังคงเหมือนเดิม

กับการปล่อยยืม-เช่าเดิมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คือ

ต้องรักษาเสรีภาพและประชาธิปไตยเอาไว้ให้ได้...”

แน่นอนว่าเมื่อรัสเซียเห็นสหรัฐฯ ทุ่มอาวุธมาให้กับ

ยูเครนอย่างคึกคักเช่นนี้ ก็ย่อมจะต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้

นั่นย่อมหมายความว่าสงครามจะต้องยืดเยื้อและ

รุนแรงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย.

อ

‘เซเลนสกี’เยี่ยมแนวหน้าดอนบาส
เคียฟ • ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เดินทาง

ไปเยี่ยมทหารที่สู้รบอยู่แนวหน้าในภูมิภาคดอนบาสทางตะวัน

ออกของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ และลงพื้นที่เมืองซาปอร์ริซเซีย

พบประชาชนที่อพยพหนีออกจากเมืองมารีอูโปล

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 6 มิถุนายน 2565 ว่า 

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลน

สกี ของยูเครน เดินทางไปเย่ียม

ทหารยูเครนท่ีสู้รบอย่างดุเดือด

กับทหารรัสเซียในภูมิภาคดอน

บาส ทางตะวันออกของประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ โดยผู้นำายูเครน

ไปเย่ียมค่ายบัญชาการรบและ

บริเวณแนวหน้าของเมืองลิซิ

คานสก์ แคว้นลูฮันสก์ในภูมิภาค

ดอนบาส เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีอยู่

ติดกับเมืองเซเวโรโดเนตสก์ เพียง

ข้ามแม่น้ำาซีเวอร์สกีโดเนตสก์                                              

เมืองเซเวโรโดเนตสก์เป็นสมรภูมิ

ท่ีทหารยูเครนสู้รบอย่างดุเดือด

กับทหารรัสเซีย ทหารยูเครน

สามารถผลักดันทหารรัสเซีย

ล่าถอยไปได้ ก่อนหน้าท่ีทหาร

รัสเซียเกือบจะยึดเมืองน้ี ซ่ึงเป็น

เมืองยุทธศาสตร์สำาคัญได้แล้ว 

สำานักประธานาธิบดียูเครน

เผยว่า ประธานาธิบดีเซเลนสกี

ไปเยี่ยมเมืองบักห์มุทด้วย เป็น

เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

แคว้นโดเนตสก์ เขาได้พูดคุย

กับทหารท่ีประจำาการอยู่ในเมืองน้ี 

เซเลนสกีกล่าวกับทหาร

ยูเครนว่า ขอขอบคุณพวกคุณ

สำาหรับการทำางานที่ยอดเยี่ยม, 

สำาหรับการรับใช้ชาติ, ปกป้อง

พวกเราและประเทศของเรา ผม

สำานึกในบุญคุณของทุกคน ขอ

ให้พวกคุณดูแลตัวเอง

สำานักประธานาธิบดียูเครน

ระบุว่า การเดินทางไปเย่ียมแนว

หน้าของประธานาธิบดี เพื่อต้อง 

การให้คุ้นเคยกับสถานการณ์จริง

ในปฏิบัติการรบในแนวหน้า 

เซเลนสกีกล่าวในการ

แถลงประจำาวันทางวิดี โอหลัง

กลับจากเยือนแนวหน้าว่า “ผม

ภูมิใจกับทุกๆ คนที่ได้พบในวัน

นี้ ทุกคนที่ผมจับมือด้วย, พูด

คุยด้วยและให้กำาลังใจพวกเขา

เซเลนสกีเผยว่า เขาเดิน

ทางไปท่ีเมืองซาปอร์ริซเซียด้วย 

ซ่ึงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ยูเครน พบปะกับประชาชนท่ี

ต้องอพยพออกจากเมืองมารีอู

โปล หลังรัสเซียโจมตีถล่มเมือง

มารีอูโปลหลายเดือน

ผู้นำายูเครนกล่าวว่า แต่ 

ละครอบครัวต่างมีเร่ืองราวของ                                                     

ตน ครอบครัวส่วนใหญ่ขาดสมา 

ชิกท่ีเป็นผู้ชาย บางครอบครัวสามี

ไปรบในสงคราม, บางคนถูกคุม

ขังอยู่ ผู้ชายบางคนในครอบครัว

เสียชีวิตแล้ว พวกเขาไม่มีบ้าน คน

รักจากไปแล้ว แต่ต้องมีชีวิตอยู่

ต่อไปเพื่อลูกๆ พวกเขาเป็นฮีโร

ท่ีแท้จริงท่ีอยู่ท่ามกลางพวกเรา 

มิก ไรอัน อดีตนายพล

ของกองทัพออสเตรเลียโพสต์

ทางทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์ ระบุว่า 

การท่ีเซเลนสกีเดินทางไปเย่ียม

สมรภูมิ ทำาให้เขาได้เห็นปฏิบัติ

การทหารด้วยตาของตัวเอง และ

ส่งเสริมขวัญกำาลังใจของทหาร

ในแนวหน้า และเป็นการแสดง

ว่าเขาเชื่อม่ันอย่างย่ิงต่อกองทัพ

ยูเครนของเขา และทำาให้เด่นชัด

ข้ึนถึงความแตกต่างในสไตล์การ

เป็นผู้นำาประเทศของเขา เมื่อ

เปรียบเทียบกับประธานาธิบดี

วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เซ

เลนสกีแสดงให้เห็นว่าเขายอม

เส่ียงชีวิตไปเย่ียมทหารท่ีอยู่ใน

สมรภูมิ เป็นวิธีการท่ีเซเลนสกี

สร้างความแตกต่างกับคู่ปรปักษ์

ของเขา 

ก่อนหน้าน้ีเซเลนสกีไป                                              

เย่ียมทหารในแนวหน้าเมื่อปลาย

เดือนพฤษภาคม แต่ยังไม่มี

ว่ีแววว่าปูตินจะเดินทางไปใกล้

สมรภูมิรบต้ังแต่รัสเซียบุกยูเครน.

สังหารหมู่ที่ โบสถ์คริสต์ ไนจีเรียตาย50ราย

ลากอส • กลุ่มคนร้ายบุกกราด

ยิงและใช้ระเบิดสังหารคริสต

ชนขณะร่วมพิธีมิสซาในวันอา 

ทิตย์ที่โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ใน

รัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้

ของไนจีเรีย มีผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 50 ราย   

รอยเตอร์และเอเอฟพี                                                    

รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุ 

นายน 2565 เกิดเหตุกลุ่มคน 

ร้ายท่ียังไม่ทราบว่าสังกัดกลุ่มใด 

รวมถึงแรงจูงใจที่ก่อเหตุกราด

ยิง และใช้ระเบิดสังหารคริสต

ชนขณะร่วมพิธีมิสซาช่วงเช้าวัน

อาทิตย์ตามเวลาท้องถ่ินท่ีโบสถ์

เซนต์ฟรานซิส ในเมืองโอโว 

รัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้

ของไนจีเรีย 

จากการเปิดเผยของแพทย์

ผู้หนึ่งที่ โรงพยาบาลในเมืองโอ

โว ระบุว่ามีร่างผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 50 ราย จากเหตุโจมตีที่

โบสถ์ นำามาเก็บที่โรงพยาบาล 

2 แห่งในเมือง   

ฟันมิลาโย ไอบูคุน โอดูน

ลามี โฆษกหญิงตำารวจรัฐออน

โด แถลงว่า กลุ่มคนร้ายกราด

ยิงทั้งด้านนอกและข้างในโบสถ์

แห่งนี้ คนร้ายใช้ระเบิดด้วย 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

จำานวนมาก แต่ไม่ได้เปิดเผย

จำานวนเหยื่อของเหตุสังหารหมู่

ครั้งนี้ 

อาราคุนริน โอลูวาโรติมี               

อาเคเรโดลู ผู้ว่าการรัฐออนโด                              

เดินทางไปท่ีโบสถ์ท่ีเกิดเหตุ และ

เย่ียมผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีรักษาตัว

ในโรงพยาบาล กล่าวว่า เหตุ

โจมตีโบสถ์คาทอลิกในวันอาทิตย์ 

เป็นการสังหารหมู่คร้ังใหญ่ท่ีไม่

ควรจะเกิดขึ้นอีก 

บาทหลวงออกัสติน ไอ

เควู โฆษกศาสนจักรคาทอลิก

แห่งไนจีเรีย แถลงว่า เป็นเรื่อง

เศร้าอย่างยิ่งที่ขณะกำาลังมีพิธี

มิสซาวันอาทิตย์ที่ โบสถ์คาทอ

ลิกเซนต์ฟรานซิส กลุ่มมือปืน

โจมตีโบสถ์แห่งนี้ ทำาให้มีผู้เสีย

ชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก 

ยืนยันว่าบิชอปและบาทหลวง

ที่ประจำาโบสถ์แห่งนี้ ไม่ได้รับ

บาดเจ็บจากการโจมตี 

ประธานาธิบดีมูฮัมมาดู 

บูฮารี ของไนจีเรีย ประณามเหตุ

โจมตีโบสถ์ว่าเป็นการกระทำาที่

ชั่วร้าย เป็นฝีมือของซาตาน 

ไนจีเรียกำาลังปราบปราม                                                 

กลุ่มก่อการร้ายอิสลามิสต์ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของประ 

เทศและแก๊งติดอาวุธที่ลักพา

ตัวเรียกค่าไถ่ ส่วนใหญ่ในพื้นที่

ตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนเหตุ

โจมตีทางตะวันตกเฉียงใต้เกิด

ขึ้นไม่บ่อย.

เยี่ยมแนวหน้า • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ขณะเดินทางไปเยี่ยมทหารที่สู้รบแนวหน้าในภูมิภาคดอนบาสทาง

ตะวันออกของประเทศ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ภาพถ่ายและเผยแพร่โดยฝ่ายสื่อสำานักประธานาธิบดียูเครน

ทำ�ไมไบเดนใช้กฎหม�ย

‘ให้ยืม-ให้เช่�’ ช่วยยูเครนรบรัสเซีย?



ตองรอฟง

(โควิด-19) (ศปก.ศบค.) ใหสัมภาษณถึง

กรณีที่นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม.

เตรียมเสนอใหที่ประชุม ศบค. พิจารณา

ผอนคลายใหถอดหนากากอนามัยในพื้นที่

โลงแจง รวมถึงขอขยายเวลาเปดสถาน

บันเทิงจากเวลาเที่ยงคืนเปนตี 2 ในพื้นที่

กรุงเทพฯ วา กระบวนการทั้งหมดที่จะเกิด

ขึ้นหน�วยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนใน

พื้นที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดตางๆ ที่อยูภาย

ใต ศปก.ศบค.ซึ่งตนเองกํากับดูแล มีการ

ประชุมสัปดาหละครั้ง โดยทุกหน�วยงาน

จะเขารวมประชุมเพ� อเสนอปญหาและขอ

พิจารณาตางๆ ซึ่ง ศปก. ศบค.จะรวบรวม

ใหเปนแนวทางตามที่รัฐบาลกําหนด คือ

จะตองใหมีการผอนคลายแบบเปนขั้นเปน

ตอนภายใตความปลอดภัย

พล.อ.สุพจนกลาววา สวนการผอน

คลายเปดสถานบันเทิง ผับ บาร ไปถึง

เวลาตี 2 นั้น เม� อมีการผอนคลายหลาย

กิจกรรม/กิจการที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 

1 มิ.ย.ที่ผานมาแลว ก็จะประเมิน 10 วัน 

ดังนั้นอีกไมกี่วันเราก็จะไดเห็นตัวเลขผูติด

เชื้อ ประชาชนที่ไดรับผลประทบ การฝาฝน 

ละเมิดกฎหมาย การใหความรวมมือนอย 

หรือไมใหความรวมมือของผูประกอบการ

เปนอยางไร ดังนั้นโรดแมปที่วางไวคือ ใน

รอบ 10 วันก็จะประชุมเพ� อประเมินและ

พิจารณาขยายเพิ่ม เชนหากเปนไปตาม

นโยบายทั่วประเทศก็อาจจะเปลี่ยนเปน

พื้นที่สีเขียวทั้งหมดได สถานบริการทั้งหมด

ที่ตั้งเปาเอาไวจะตองเปดบริการไดเหมือน

ภาวะปกติภายใตมาตรการควบคุมโรค

“เร� องการถอดหนากากมีขอกําหนด

เปนกฎหมายกํากับไว เพราะฉะนั้นหาก

ผานการพิจารณาจาก ศปก.ศบค.  หรือมี

ขอเสนอจากสวนราชการตางๆ แลว จะ

ตองเสนอไปยัง ศบค.เพ� อแกกฎหมาย แก

ขอกําหนดที่ออกโดย พ.ร.ก. ซึ่งขณะนี้ขอ

กําหนดฉบับที่ 24 กํากับไวเร� องหนากาก

อนามัย โดยใครจะไปสั่งใหถอดอะไร

โดยพลการไมได พรอมยืนยันวาอยาก

ใหประชาชนไดประกอบอาชีพตามปกติ

ของกฎหมายปกติ ซึ่งจะเปนเร� องเรงดวน

มากกวาการเรงใหถอดหนากากอนามัย 

โดยจะเปนการพิจารณากฎหมายควบคูกัน

ไป”  พล.อ.สุพจนระบุ 

ขณะที่  พล.อ.ประยุทธ  จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ตอบคําถามผูส� อขาวเพียงสั้นๆ ถึงกรณีที่ 

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

รวบแรงงานเถ� อนหลบเขาเมือง

กาญจนบุรี • ผูส� อขาวรายงานวา เจาหนาที่ไดจับกุมแรงงานจาก

ประเทศเพ� อนบานลักลอบขามชายแดนเขาไทยโดยผิดกฎหมาย 

พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี วันเดียวรวม 58 ราย ทาง กกล.

สุุรสีห โดย ฉก.ลาดหญา/ร.9 ไดรับการแจงขอมูลจากประชาชน

ในพื้นที่ และ ชป.ขว.กกล.สุรสีห วาจะมีขบวนการนําพาผูลักลอบ

เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงไดทําการสนธิกําลังลาดตระเวน ซุม

ตรวจ จุดตรวจ เม� อวันที่ 6 มิ.ย.65 โดยจุดแรก เวลา 00.30 น. พื้นที่ 

บ.ทาขนุน ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทําการจับกุม

บุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขามแดนโดยผิดกฎหมาย 

จํานวน 7 คน (ช.3, ญ.4) ผูนําพา 1 คน (ช.) จุดที่ 2 เวลา 00.50 น. พื้นที่ 

บ.ทาขนุน ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทําการจับกุม

บุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขามแดนโดยผิดกฎหมาย 

จํานวน 45 คน (ช.29, ญ.16) จุดที่ 3 เวลา 01.30 น. พื้นที่ บ.ทา

ขนุน ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทําการจับกุมบุคคล

ตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขามแดนโดยผิดกฎหมาย จํานวน 

5 คน (ช.2, ญ.3) ผูนําพา 1 คน (ช.) และจุดที่ 4 วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 

08.20 น. พื้นที่ บ.ทาขนุน ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

ทําการจับกุมบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขามแดนโดย

ผิดกฎหมาย จํานวน 1 คน (ช.) ผูนําพา 1 คน (ช.) ทั้งหมดเดิน

ทางมาจากเมาะลําไย, ยางกุง, พะโค, ยะไข ประเทศเมียนมา โดย

จะเขาไปทํางานที่ จ.สมุทรสาคร, จ.ระยอง, จ.กาญจนบุรี และ

กรุงเทพฯ หน�วยไดนําตัวสงสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่เพ� อดําเนิน

คดีตามกฎหมายตอไป                                  

เด็กแอบจุดไฟ ตีรังผึ้งลามไหมอาคารเรียน 

บุรีรัมย • วันที่ 6 มิ.ย.65 ผูส� อขาวรายงานวา ไดเกิดเหตุเพลิง

ไหมอาคารเรียน โรงเรียนบานหนองหมี ต.โคกวาน อ.ละหานทราย 

จ.บุรีรัมย เม� อคืนวันที่  5  มิ.ย.ที่ผานมา หลังรับแจงทั้งเจาหนาที่ดับ

เพลิงเทศบาล อบต.ใกลเคียง พรอมดวยชาวบานและครูไดชวย

กันดับ ซึ่งใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไวได 

หลังเพลิงสงบพบเพียงบริเวณบันไดและขาวของบางสวนที่ ไดรับ

ความเสียหายเทานั้น จากการตรวจสอบบริเวณตนเฟ� องฟาดาน

หลังอาคารเรียนซึ่งอยูหางจากจุดเกิดเหตุประมาณ 5 เมตร พบ

รองรอยไฟไหมที่ตนเฟ� องฟาและใบไมแหงที่พื้น และยังมีรังผึ้งตก

อยูที่บริเวณพื้นดวย จึงสันนิษฐานวามีคนมาจุดไฟตีรังผึ้งแลวอาจ

จะดับไฟไมสนิท ทําใหปลิวไปโดนอาคารเรียนซึ่งเปนอาคารไมเกา

จนเกิดไฟไหมดังกลาว ดานนายชินวัตร เหลืองรัตนวิมล ครูเวร 

บอกวา กอนเกิดเหตุมีชาวบานเห็นเด็กในหมูบานมาแอบจุดไฟตี

รังผึ้งที่ตนเฟ� องฟาเลนอยูพักหนึ่งแลวก็แยกยายกันกลับบาน และ

ชวงประมาณ 2 ทุมเศษเห็นรถดับเพลิงและชาวบานเขามาดับไฟ

ที่อาคารเรียนที่เกิดเหตุ จึงรีบไปดูและชวยดับจนสามารถควบคุม

เพลิงไว พบเสียหายเพียงชวงบันไดและขาวของบางสวนเทานั้น 

สวนสาเหตุที่เกิดไฟไหมก็คาดวาน�าจะมาจากที่เด็กในหมูบานแอบ

จุดไฟตีรังผึ้งที่ตนไมหลังอาคารเรียน แตอาจจะดับไฟไมหมดทําให

พัดสะเก็ดไฟมาโดนของที่อยูใตบันไดแลวเกิดเพลิงลุกไหมดังกลาว 

แตโชคดีที่ไมมีอะไรเสียหายมาก.

นายชัชชาติเตรียมเสนอ ศบค.ใหคน

กรุงเทพฯ ไดถอดหนากากอนามัยในสถาน

ที่เปดวา “เขาพิจารณาอยูแลว  หลายเร� อง 

ศบค.เขาพิจารณาลวงหนาหมดแลว ขอให

รอฟงเขา”

ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ . ) 

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กลาววา ภาพรวมของประเทศ 

สถานการณผูติดเชื้อ ปวยหนัก เสียชีวิต 

มีแนวโนมลดลงสอดคลองกับขอบงชี้  

เชนการรักษาใน รพ.ที่เตียงไอซียู เตียง

อาการหนักใชไปเพียง 10% ทําใหระบบ

สาธารณสุขเริ่มกลับไปใหบริการผูปวย

โรคอ� นตามปกติ   อยางไรก็ตาม ตั้งแตวัน

ที่ 1 มิ.ย.ที่อนุญาตใหสถานบันเทิง ผับ 

บาร คาราโอเกะเปดใหบริการ ยังไมพบ

แนวโนมผูติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งตองติดตาม

อีก 1-2 สัปดาหจึงจะบอกไดชัดเจนวา การ

เปดสถานบันเทิงไมมีผลกระทบตอจํานวนผู

ติดเชื้อ ผูมีอาการหนักมากนัก

“สํ าหรับผู เ สี ยชี วิ ต เฉลี่ ยวันละ 

20-30 รายตอวัน  ปจจัยสําคัญมาจาก 

1.ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่เห็นชัดจะอยูใน

กลุม 70 ปขึ้นไป 2.ผูปวย 7 โรคเรื้อรัง ซึ่ง

ใน 2 ปจจัยนี้เปนกลุม 608 ที่มีสัดสวน

เสียชีวิตสูง อยางวันนี้รายงาน 27 ราย มี 

26 รายที่อยูในกลุม 608 คิดเปน 96% และ 

3.สวนใหญไมไดวัคซีนสูงถึง 59% ไมได

รับเข็มกระตุน 30% ซึ่งสอดคลองกับการ

วิเคราะหตัวเลขมาตลอด เราจึงพยายามลด

การสูญเสียชีวิตดวยการเรงฉีดวัคซีนรวม

มาตรการอ� นที่จําเปน โดยที่ประชุมอีโอซีได

เห็นชอบแผนเรงรัดวัคซีนเข็มกระตุน เพ� อ

ลดอาการปวยหนักและรุนแรงถึงกวา 30% 

โดยเฉพาะชวงตอไปที่เราจะเปดประเทศ

เปดกิจกรรมตางๆ มากขึ้น” นพ.โอภาสระบุ 

นพ.โอภาสระบุถึงกรณีสถานการณ

วัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย หลังจากถูก

ตั้งขอสังเกตวามีการสั่งซื้อเขามาเกินความ

ตองการและรอวันหมดอายุวา รายงาน

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 

5 มิ.ย.65 เข็มที่ 1 ฉีดแลว 56 ลานคน 

คิดเปนรอยละ 81.7 เข็มที่ 2 ฉีด 52 ลาน

คน คิดเปนรอยละ 75.9 และเข็มที่ 3 ฉีด 

28 ลานคน คิดเปนรอยละ 41.1 โดยตาม

เปาหมายที่ตั้งไวเพ� อเปดกิจการตางๆ ให

ปลอดภัย คือตองฉีดเข็มที่ 3 อยางนอยรอย

ละ 60 ซึ่งเปนเหตุผลที่เราตองเรงรัดวัคซีน

ใหไดตามเปาหมายอีก 15-20 ลานโดส 

ทั้งนี้มีหลายจังหวัดที่ฉีดเข็มกระตุนมากกวา

รอยละ 60 มี 20 จังหวัด คือ ภูเก็ต นนทบุรี 

สมุทรปราการ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา 

น�าน สระบุรี ลําพูน ระยอง นครนายก 

ฉะเชิงเทรา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท ยโสธร 

สมุทรสงคราม ชลบุรี ลพบุรี มหาสารคาม  

และนครปฐม

นพ.โอภาสกลาวตอวา สวนคําถาม

ที่ประชาชนอยากทราบคือ เราตองฉีดทุก

ปหรือไม จึงตองเรียนวาอยูในแผนที่เรา

ดําเนินการแลว แตจะฉีดทุกปเหมือนไข

หวัดใหญหรือไม ขณะนี้ยังไมมีขอมูลที่บอก

ไดชัด แตอยางนอยเรามีแผนเตรียมการ

แลว เชนป 2565 ที่จัดซื้อ 120 ลานโดส 

ตอนนี้เรานําเขามา 36 ลานโดส ฉะนั้น

สวนที่เหลือจะสํารองไวปหนา หรือเพ� อฉีด

เปนการกระตุนทุกป  เทียบตัวเลขงายๆ คน

ไทย 70 ลานคน ฉีดคนละ 2 เข็ม รวมเปน  

140 ลานโดส ซึ่งขณะนี้ฉีดสะสม 138 ลาน

โดส แตหากตองฉีด 3 เข็ม ก็รวมเปน 210 

ลานโดส ซึ่งจัดซื้อทั้งหมด 138 ลานโดส 

ซึ่งมีสัญญาการสงมอบในมือ หากจําเปน

ตองหาวัคซีนเพิ่มเติมก็จะมีแหลงวัคซีนให

เหมาะสมกับคนไทย

เม� อ ถามถึงวัคซีนเข็มที่ 5 จะตองฉีด

ระยะใด นพ.โอภาสกลาววา ขณะนี้ยังไมมี

คําแนะนําวัคซีนเข็มที่ 5  สําหรับประชาชน

ทั่วไปออกมาอยางเปนทางการ เน� องจาก

ขอมูลยังไมเพียงพอ แตก็มีประชาชนที่รับ

เข็มที่ 5 แลว ซึ่งขอใหแพทยพิจารณาตาม

เหมาะสม เชน ผูเดินทางตางประเทศ ผู

แพวัคซีน เปนตน ซึ่งจะดูเปนรายบุคคล 

รวมถึงผูที่ประสงครับวัคซีนเน� องจากระดับ

ภูมิคุมกันต่ํา หรือโรคประจําตัวบางอยางที่

ทําให โรครุนแรง แพทยสามารถพิจารณา

ใหเข็มที่ 5 ได.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำารง อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 

2564 ที่ผ่านมามีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ในหลายด้าน ทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการ

กลุ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ทำาให้วิสาหกิจ

ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 9,562,127 บาท 

หลัง เข้ าร่วมโครงการกับกรมส่ง เสริม

การเกษตร รวมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 

ซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการฯ สร้างรายได้เพิ่ม

ขึ้นให้กับวิสาหกิจชุมชน 22,297,275 บาท 

โดยในปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร 

ยังคงเดินหน้าผลักดันการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่

และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า

และสร้างมาตรฐานให้กับผลผลิตทางการ

เกษตรในพื้นที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค (Smart Product) การพัฒนา

ศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นแหล่งเรียนรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการประกวด

วิสาหกิจชุมชนดีเด่นและแหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจ

แก่เกษตรกรตลอดจนเป็นการสร้างการรับรู้

วิสาหกิจชุมชนเฮ สร้างรายได้เพิ่มราว 30 ล้าน กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่อง 

หนุนกิน-เที่ยวเชิงเกษตรคุณภาพ ผลักดันต่อยอดกิจการแบบนิติบุคคล

แก่ประชาชนถึงกลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรที่

มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรดำาเนิน

การจัดอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน ประจำาปี 2565 ทั่วประเทศ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ให้มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริม

และพัฒนาศั ก ยภาพวิ ส าหกิ จ ชุ มชน 

สามารถให้บริการจดทะเบียนและใช้

ประโยชน์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ

วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสามารถให้คำาแนะนำา

วิสาหกิจชุมซนในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น

นิติบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดยข้อดี 

คือ วิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลแล้ว 

จะสามารถเปิดบัญชีธนาคาร 

หรือสามารถถือครองทรัพย์สิน

ได้ โดยตรง เช่น การซื้อที่ดิน 

และทำาเรื่องกู้ยืมเงินกับธนาคาร

เพื่อใช้ลงทุนในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนได้ รวมถึงการขอขึ้น

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือ การขอเครื่องหมาย อย. 

เป็นต้น นอกจากนี้วิสาหกิจ

ชุมชนยังจะได้รับสิทธิในการ

เข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ของรัฐ และ

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

เพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาท

หน้าที่ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยหนึ่งในการ

รวมกลุ่มที่สำาคัญคือ วิสาหกิจชุมชน ที่กรม

ส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมและ

สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และ

การแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้กิจการ

วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

ทำ า ใ ห้ ปั จ จุ บั น มี วิ ส าหกิ จ

ชุ มชนที่ จ ดทะ เบี ยนแล้ ว 

85,798 แห่ง และเครือข่ายฯ 

อีก 589 แห่งทั่วประเทศ

(ข้อมูลณ วันที่ 27 พฤษภาคม 

2565) ทั้งนี้ มีวิสาหกิจชุมชน

ท่ีเป็นนิติบุคคลแล้ว 4,234 แห่ง 

(ข้อมูลนิติบุคคลและประเภท

ธุรกิจในประเทศไทย กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 

29 เมษายน 2565)   

สงขลา • ผูส� อขาวรายงานวา 

เม� อวันที่ 6 มิ.ย.65 นางใหมเหนาะ 

พลนุย อายุ 46 ป แมของนองนิ

หน�า เหย� อฆาขมขืน กลางถนน

สายเอเชีย เม� อวันที่ 27 ก.พ.64 เขา

พบทีมทนายของสภาทนายความ

จังหวัด หลังทราบขาววาผูตองหา

ในคดีนี้กลับคําใหการ โดยปฏิเสธ

วาไมไดขมขืนนองนิหน�า ซึ่งได

พบกับทนายสัญญวีณ สาสุธรรม 

ประธานสภาทนายความจังหวัด

สงขลา เพ� อรองขอความเปน

ธรรมและติดตามความคืบหนา

ของคดี

ทนายสัญญวีณ กล า ว

วา ครั้งแรกผูตองหาใหการรับ

สารภาพทั้งหมดตลอดขอกลาว

หา แตกฎหมายกําหนดวาถาคดี

มีอัตราโทษสูงจะตองมีการสืบ

ประกอบ แตปรากฏวาระหวาง

นั้นทางผูตองหาไดมีการย� น

คํารองกลับคําใหการ ปฏิเสธวา

ไมไดขมขืน และมีการแตงตั้ง

ทนายความขึ้นมาสูคดี

“การย� นคํารองกลับคํา

ใหการของผูตองหาก็เปนสิทธิ์ที่

สามารถกระทําได แตทีมทนาย

ของสภาทนายความจั งหวัด

สงขลาก็ไมไดนิ่งนอนใจ ไดมีการ

แบงหนาที่การทํางาน อยากให

พอแมนองนิหน�าไดสบายใจวาทีม

สภาทนายความไดทํางานอยาง

เต็มที่ ทํางานเปนระบบคณะ

ทํางาน และยืนยันวานองนิหน�า

จะไดรับความเปนธรรมแน�นอน

ดานนางใหมเหนาะ พลนุย 

แมของนองนิหน�า เผยวา หลัง

จากไดพบทนายก็สบายใจขึ้น

และมั่นใจในทีมสภาทนายความ

ของจังหวัดสงขลา เช� อวานอง

นิหน�าลูกสาวจะไดรับความเปน

ธรรม และหลังจากสูญเสียนอง

นิหน�ามาปกวาๆ แมยังรูสึกเสียใจ

อยูทุกวัน ยังอยากใหนองนิหน�า

กลับมาเกิดเปนลูกของแมอีก.

แมเหย� อฆาขมขืน

บุกรองทนายชวย

หวั่นคดีอาจพลิก ไทยโพสต • เครือขายประมง

พื้นบานออกเดินทางจากทะเล

อาวไทยและอันดามันมุงหนาสู

เจาพระยา รณรงค “ทวงคืนน้ํา

พริกปลาทู” หยุดจับ-ขาย-ซื้อสัตว

น้ําวัยออน และเตรียมย� นขอเรียก

รองที่รัฐสภาในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

วันที่ 6 มิ.ย.65 ชาวประมง

พื้นบาน สมาคมรักษทะเลไทย 

และสมาคมสมาพันธชาวประมง

พื้นบานแหงประเทศไทย จาก 

23 จังหวัด ตลอดทั้งชายฝงอาว

ไทยและอันดามัน จัดกิจกรรม

ลองเรือทางไกล “ทวงคืนน้ําพริก

ปลาทู” หยุดจับ-ขาย-ซื้อสัตวน้ํา

วัยออน จากปตตานีไดเดินทาง

มาถึงกรุงเทพฯ แลว โดยมีเปา

หมายที่จะไปที่รัฐสภา เพื่อยื่น

ขอเรียกรองตัวแทนรัฐบาลเรง

บังคับใชกฎหมาย พ.ร.ก.การ

ประมง ป 2558 ใหกําหนด

ขนาดสัตวน้ําวัยออนเพ� อยุติการ

ตัดวงจรชีวิตสัตวทะเล พรอม

กําหนดโควตาที่เปนธรรมในการ

จับสัตวน้ํา ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

ปยะ เทศแยม นายกสมาคม

สมาพันธชาวประมงพื้นบานแหง

ประเทศไทย ระบุวา กระบวนการ

ผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย

กําลังสงผลกระทบถึงระบบนิเวศ

ตอชุมชนชายฝง กอใหเกิดความ

ประมงพื้นบานทวงคืนสัตวน้ําวัยออน

ชลบุรี • นายกเล็กเกล็ดแกว

เตรียมลงดาบเจาของ “เพจหมา

มะเร็ง” เปดสถานพักพิงสุนัขไม

ขออนุญาต ผิดระเบียบเง� อนไข

หลายขอ หลังเบี้ยวนัดอางปวย 

สงทนายมาแทน ยืดเวลา 6 

เดือน หยุดดําเนินกิจกรรม ตอง

ยายออกนอกพื้นที่

เม� อวันที่ 6 มิ.ย.65 น.ส.ธนิน 

ทรา จิรโชควิชญา หรือหนูนา 

เจาของเพจ “หมามะเร็ง” แจงวา 

ไดเขารักษาตัวยังโรงพยาบาล จึง

มอบหมายใหนายดรัญญะ สติมั่น 

ทนายความ เขาพบนายยศวัฒน 

ภูวรัตนเลิศคุณ นายกเทศมนตรี

ตําบลเกล็ดแกว ชี้แจงกรณีสถาน

พักพิงดูแลสุนัขปวยมะเร็งและ

โรคตางๆ ราว 260 ตัว บนเนื้อที่ 

2 ไร ตั้งอยูใกลถนนสาย 332 

ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได

จัดตั้งขึ้นโดยไมมีการขออนุญาต

อยางถูกตอง และไมเปนไปตาม

ระเบียบมาตรฐานที่กําหนด เพ� อ

หาขอสรุปการดําเนินการวาจะ

เปนไปตามทิศทางใด

ลาสุดหลังการประชุมหารือ

ซึ่งมีคณะผูบริหารและส� อมวลชน

เขารวม ไดขอสรุปดังนี้ เบื้อง

ตนทางนายกเทศบาลฯ ใหทาง

ศูนยพักพิงสุนัขดําเนินการแก

ปญหาเร� องกลิ่น การแออัด และ

การแยกสัตวปวยกับปกติภายใน 

1 เดือน ซึ่งทางเทศบาลไดออก

หนังสือเรียกตัว น.ส.ธนินทรา จิร

โชควิชญา หรือหนูนา เจาของ

เพจ “หมามะเร็ง” ถาไมมาเขา

พบชี้แจงภายในวันที่ 14 มิ.ย.65 

ทางเทศบาลจะใหยายการดําเนิน

กิจกรรม ออกนอกพื้นที่ภายใน 6 

เดือน ซึ่งกอนหนาในป 2561 ทาง

เทศบาลไดออกหนังสือหามนํา

สุนัขเขามาเพิ่ม แตก็ยังดื้อรั้นไมฟง

ในสวนของ “สถานพักพิง

หมามะเร็ง” ไดเขาขายการกระ

ทําความผิดหลายขอ ประกอบ

ดวย 1.ปลูกสรางอาคารโดย 

ไมรับอนุญาต 2.กิจกรรมเขา

ข าย เปนอันตรายต อสุ ขภาพ 

3.เหตุสรางความรําคาญ 4.ไมเปน 

ไปตามหลักเกณฑในเทศบัญญัติ 

เร� อง การปลอยสัตว เลี้ยงสัตว 

5.ไมถูกสุขลักษณะ อาทิ สกปรก 

แสงสวางไมเพียงพอ ระบายน้ํา

ไมดี ไมมีการบําบัดน้ําเสีย สุมเสี่ยง

ตอการเกิดโรคระบาดในสัตว ฯลฯ.

ฟนเพจหมามะเร็งผิด6เดือนตองออก

สูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล 

ขณะที่ประชาชนสวนใหญเขา

ถึงอาหารทะเลไดนอยลง จึงได

จัดกิจกรรมรณรงคครั้งนี้ขึ้นเพ� อ

กระตุนใหภาครัฐกําหนดนโยบาย

และประกาศมาตรการควบคุม 

และสงเสริมใหผูขาย ผูบริโภค 

และชาวประมงตระหนักถึงความ

สําคัญของวิกฤตการจับสัตวน้ําวัย

ออนอยางจริงจัง

“วันนี้เราเห็นกันแลววาการ

จับ-การซื้อ-การขาย-การบริโภค 

“สัตวน้ําวัยออน” ไดทําลายโอกาส

ทางเศรษฐกิจนับหม� นลานบาท

ตอป ทํารายชาวประมงพื้นบาน

ขนาดเล็กหลายแสนคนที่จะมีราย

ไดเลี้ยงชีพ ที่สําคัญคือ เปนการ

ทําลายโอกาสของประชาชนคน

เล็กคนนอยทั่วประเทศที่จะไดเขา

ถึงอาหารที่มีคุณภาพ ดวยการ

ปลอยใหมีการนํา “อาหารทะเล” 

น้ําหนักมากกวา “300,000,000” 

(สามรอยลาน) กิโลกรัม ถูกปนใน

ราคาถูกๆ โดยผลประโยชนตกอยู

กับกลุมทุนอุตสาหกรรมประมง

และกลุมประกอบการอาหารสัตว

เทานั้น”

รัฐตองกําหนดสัดสวน

โควตาการจับสัตวน้ําที่เปนธรรม 

เพราะตอนนี้ประมงพาณิชย ได

โควตามากถึง 82% ในขณะที่

ประมงพื้นบานทั่วประเทศเขา

ถึงทรัพยากรไดนอยกวาแค 18% 

จึงยังตองเผชิญกับความยากจน

“สัดสวนนี้ทําใหประมง

พื้นบานขนาดเล็กจับสัตวน้ําได

แค 18% เทานั้น แมจะไมได

กําหนดจํานวนวัน แตเขาไมมี

โอกาส เพราะวาเรือประมงพื้น

บาน 50,814 ลํา เขารอจับสัตว

น้ําตัวเต็มวัย ตอใหประมงขนาด

เล็กจับสัตวน้ําทุกวันในรอบปก็

ไมมีโอกาส เพราะสัตวน้ําขนาด

เล็กขนาดใหญจํานวนมากถูก

กอบโกยจากประมงที่มีเครื่อง

มือศักยภาพสูงกวาไปหมดแลว”

ดานวิโชคศักดิ์ รณรงคไพรี 

นายกสมาคมรักษทะเลไทย ได

ตั้งแคมเปญ “กอนปลาทูจะหมด

ไทย ขอเรงบังคับใชกฎหมายเลิก

จับสัตวน้ําวัยออน” ผานเว็บไซต 

change.org เพื่อเรียกร้องให้

ประเทศไทยหยุดซื้อ หยุดจับ 

หยุดกินสัตวน้ําวัยออน ชวยกัน

สงเสียงเพ� อใหรัฐบาลเรงบังคับ

ใชกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง 

ป 2558 มาตรา 57 “หามมิให

ผู ใดจับสัตวน้ําหรือนําสัตวน้ําที่มี

ขนาดเล็กกวาที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดขึ้นเรือประมง” โดยใหมี

การกําหนดขนาดสัตวน้ําวัยออน

ทันที เพื่อยุติการตัดวงจรชีวิต

สัตวทะเล พรอมกําหนดโควตาที่

เปนธรรมในการจับสัตวน้ํา.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

อสส.หัก

ในวันที่ 27 เม.ย.60 อัยการสำานักงานคดี

ปกครอง 5 ได้ยื่นฟ้องบริษัท เอวิเอ แซทคอม, 

นายสทุธวิฒัน ์วฒันกจิ ผูบ้รหิารบรษิทั เอวเิอฯ 

ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูค้้ำาประกนั (วงเงนิ 

56 ล้านบาทเศษ), ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ

แบงก์การันตี (วงเงิน 6 ล้านบาทเศษ) เป็นผู้

ถกูฟอ้งคดทีัง้ 4 โดยอยัการไดย้ื่นฟอ้งทนุทรพัย์

ทั้งหมด 687,691,975 บาท

ต่อมาวันที่ 28 ธ.ค.60 ศาลปกครอง

กลางไมร่บัฟอ้งคด ีโดยใหเ้หตผุลเนื่องจากขาด

อายคุวาม จากนัน้วนัที ่1 ม.ิย.61 ศาลปกครอง

สงูสดุมคีำาสัง่ในคดทีีอ่ยัการยื่นอทุธรณว์า่คดีไม่

ขาดอายุความ พร้อมสั่งให้ศาลปกครองกลาง

รับคดีไว้พิจารณา

จนวันที่ 1 ก.ย.64 ศาลปกครองกลาง

มีคำาพิพากษาว่า เครื่อง GT200 จำานวน 

757 เครื่อง เป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ  ไม่มี

คณุลกัษณะเฉพาะตามเอกสารแสดงคณุสมบตัิ

ของเครื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึง

พิพากษาว่าให้บริษัท เอวิเอ แซทคอมฯ ชำาระ

เงินให้กองทัพบก 683,441,561  บาท ให้

ธนาคารกสิกรในฐานะผู้ออกแบงก์การันตี

รับผิดชอบในวงเงิน 56,856,438 บาท ให้

ธนาคารกรุงเทพฯ ในส่วนแบงก์การันตีรับผิด

ชอบวงเงิน 6,195,452 บาท และยกฟ้องนาย

สุทธิวัฒน์ผู้บริหาร บ.เอวิเอฯ เนื่องจากยังฟัง

ไม่ไดค้วามวา่ไดก้ระทำางานเกนิขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ของนิติบุคคล

และวันที่ 8 ก.ย.64 สำานักงานอัยการ

สูงสุดได้แจ้งผลคดีให้กองทัพบกทราบ ต่อมา 

23 ก.ย.64 ผู้ถูกฟ้องทุกคนยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

ปกครองสูงสุด

วันที่ 8 มี.ค.65 อัยการคดีปกครอง

ยื่นอุทธรณ์ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ศาล

ยกฟ้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องที่ 1 จนวันที่ 7 

ก.พ.65 ผูถ้กูฟอ้งที ่1 ยื่นคำารอ้งขอถอนอทุธรณ ์

และวนัที ่7 ม.ีค.65 ศาลปกครองสงูสดุอนญุาต

ให้ถอนอุทธรณ์คดี คดีจึงเป็นอันถึงที่สุด ที่ให้

บริษัท เอวิเอ แซทคอมฯ ชำาระเงินให้กองทัพ

บก 683,441,561 บาท ตามคำาพิพากษาศาล

ปกครองกลาง ในส่วนที่อยู่ในศาลปกครอง

สูงสุดจึงมีเพียง 2 ประเด็น คือในส่วนของ

ธนาคารกสกิรไทยเเละธนาคารกรงุเทพฯ และ

ประเดน็ทีอ่ยัการขอใหน้ายสทุธวิฒันร์ว่มรบัผดิ

กับบริษัท ฉะนั้นสรุปการตรวจเครื่อง GT200 

จงึไมม่คีวามจำาเปน็ เนื่องจากคดมีนัสิน้กระแส

ความแล้ว และเราแจ้งผลให้กองทัพบกตั้งแต่

วันที่ 8  ก.ย.64 แล้ว 

“ในส่วนของอัยการที่เรายืนยันในเวลา

ขณะนั้นให้ตรวจเพราะมีความจำาเป็นทางคดี 

แต่เมื่อคดีมันเดินมาถึงที่สุดแล้วฟ้องชนะคดี

มากว่า 600 ล้าน ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องไป

ตรวจอะไรอีก” นายประยุทธกล่าวย้ำา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรครว่มรฐับาล (วปิรฐั

บาล) กลา่วถงึกรณทีีพ่รรคกา้วไกลอภปิรายงบ

ประมาณในการตรวจสอบเครื่องจีที 200 ว่า  

เรื่องเครื่องจีที 200 ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน

ให้ฝ่ายบริษัทผู้ผลิตชดใช้เงินให้ทางราชการ 

ซึ่งตนเข้าใจว่าการตั้งงบให้ตรวจสอบคงค้าง

ท่อมาจากตอนสู้กันในชั้นศาล ดังนั้นประเด็น

อยู่ที่ว่าเรื่องเครื่องจีที 200 มีประสิทธิภาพใน

การใช้งานได้หรือไม่ และเป็นประเด็นสำาคัญ

ที่จะแพ้ชนะคดี จึงต้องมีการพิสูจน์ว่าเครื่อง

ดังกล่าวสามารถใช้ได้หรือไม่ จึงจำาเป็นต้อง

มีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นพยานหลัก

ฐานในชั้นศาล ซึ่งการตั้งงบประมาณต้องตั้ง

ตัง้แตต่น้ทาง  เพราะจะมาจดังบประมาณเลย

คงทำาไม่ได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วในชั้นกรรมาธิการ

ก็สามารถตัดงบประมาณได้ไม่มีปัญหาอะไร

ถามย้ำาว่า หากไม่จำาเป็นจะสามารถตัด

งบส่วนนี้ออกได้เลยหรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า 

“ใช่ครับ ไม่ต้องไปกังวลประเด็นนี้” เมื่อถาม

ต่อว่า แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาสา

พร้อมตรวจสอบให้ฟรี นายนิโรธกล่าวว่า ตน

ไม่ทราบข้อเท็จจริง แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่

จะต้องเชื่อถือได้และมีองค์กรรับรอง เพราะ

จะต้องนำาไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล

ได้ พร้อมย้ำาว่าประเด็นนี้ ไม่มีปัญหา หากเข้า

สู่การพิจารณาของกรรมาธิการสามารถตัดงบ

ประมาณได้ ถ้ามันขาดความจำาเป็นแล้ว.

ไม่อยู่จนตาย

สิ่งเหล่านี้จะต้องให้เกิดในจิตใจเด็กของเราให้

เขาภมูใิจ หนา้ทีแ่ละสทิธมิาดว้ยกนัเสมอ และ

เราม ี3 สถาบนัหลกัของประเทศ “ชาต ิศาสนา  

พระมหากษัตริย์” สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปลูก

ฝังให้ทุกคนได้เข้าถึง ประวัติศาสตร์ ศาสนา 

สถาบันหลักของเรา เราทิ้งไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า เรื่องงบประ 

มาณเข้าใจว่ามีหลายส่วนที่เพิ่งมีการอภิปราย

ไป รฐับาลยนืยนัวา่จะดแูลอยา่งเตม็ที ่ทัง้ทอ้ง

ถิ่นจังหวัด ส่วนกลางต้องไปด้วยกัน หลังจาก

การพิจารณางบประมาณมา ถ้ามีงบประมาณ

ที่ถูกตัดทอน เราก็จะมาเติมส่วนที่ขาดได้ใน

จุดที่จำาเป็น นายกฯ ให้ความสำาคัญกับท้องถิ่น 

หลายอยา่งเรารูป้ญัหาอยูต่รงไหน เราตอ้งชว่ย

กนัทัง้คู ่ขอใหน้ายกทอ้งถิน่ทำาใหส้ำาเรจ็ในสิง่ที่

พูด วันหน้าก็มาเป็นนายก

“ขอให้สิ่งที่ท่านทำาเป็นกุศล ทำาให้คนที่

เดือดร้อนคนที่ลำาบากดีขึ้น วันนี้ถึงเวลาที่ต้อง

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ มากบ้างน้อยบ้างก็

ว่ากันไป การที่บอกว่ารัฐบาลจะไม่ช่วย ให้แต่

คนอื่นชว่ยมนัไม่ใช ่มนัตอ้งไปดว้ยกนัคนละไม้

คนละมือ เพราะนี่คือแผ่นดินของเรา วันนี้ทำา

อย่างไรจะไปด้วยกันได้ ต้องปรับวิธีการเรียน

การสอน ต้องสอนให้เด็กมีหลักคิด คนเราถ้า

ขาดหลักคิด ใช้ตำาราอย่างเดียว วันหน้าจะคิด

ยาก” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

จากนั้นนายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ

ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ทักษะอาชีพและการมี                                                                          

งานทำา เยีย่มชมการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 

ทั้งนี้ในช่วงท้ายนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลง

บ้านเกิดเมืองนอนร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

โดยนายกฯ ได้เดินเข้าไปยังกลุ่มเด็กๆ ร้อง

เพลงคลอไปด้วย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวย้ำา

กับเด็กๆ ว่า เราต้องรู้จักว่าบ้านเกิดเมืองนอน

ของเราคือที่ ไหน ที่นี่คือประเทศไทย และนี่

คือธงชาติไทย ที่เราจะต้องร่วมกันรักเทิดทูน

สถาบันชาติกันต่อไป

ต่อมาเวลา 15.30 น. ที่ โรงแรม

บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ ต.กะรน อ.เมือง

ภูเก็ต พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานพิธีเปิดการ                                                               

สัมมนากำาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

ประเทศไทย  (Thailand Tourism Congress 

2022)  และกล่าวปาฐกถาพิ เศษเรื่อง 

“ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทย 

สู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน” ช่วงหนึ่งว่า  

เวลาที่ทุกคนเจ็บปวด ตนเจ็บปวดกว่า เพราะ

ตนเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องแบกรับทุกอย่าง 

แต่จะพยายามทำาให้ดีที่สุด  วันนี้ที่เราเดินมา

ถึงวันนี้ ได้ เพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกันที่จะ

ทำาให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้า สิ่งที่มา

พบกันในวันนี้ คือมาให้กำาลังใจ

ไม่อยู่จนตายคารัง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศเรา

จำาเป็นต้องสืบสาน รักษา ต่อยอดในทุกเรื่อง 

เรามขีองดขีองเราอยูแ่ลว้ เรามเีอกลกัษณ ์อตั

ลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และอย่าลืมรอย

ยิม้ของพวกเราซึง่ถอืเปน็สิง่สำาคญัที่ใครๆ กร็กั 

นายกฯ อาจจะยิ้มน้อย หน้าตาดุมาก เพราะ

คุ้นเคยกับชีวิตที่ค่อนข้างจะเครียดและเจอกับ

ปัญหามาตลอดทั้งชีวิต แต่มาเจอกับพวกเรา

วันนี้ขอยิ้ม 

“ไม่มีใครจะแก้ปัญหาได้เพียงลำาพังทั้ง

สิ้น ถ้าดีท่านเอาไปเลย ถ้าไม่ดีผมรับผิดชอบ

เอง” เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์พูดมาถึงตรงนี้ก็มี

เสียงตะโกน “ลุงตู่สู้ๆ” ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์

ถึงกับกล่าวว่า “ผมสู้มาตลอดอยู่แล้ว สู้จาก

วันนั้นจนถึงวันนี้” 

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

“นายกฯ เป็นคนที่นึกถึงคนอื่นเสมอ อยากให้

ทกุอยา่ง วนันีม้ากใ็หห้วัใจคนภเูกต็ไปหมดแลว้ 

ผมไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อน แต่อาจ

จะเป็นนานหน่อย แต่มันก็ทำาให้งานมันเดิน

เพราะเรามียุทธศาสตร์ แต่ผมไม่ได้อยู่จนตาย

คารังเสียเมื่อไหร่ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชน

อยู่แล้ว แต่ในขณะที่อยู่ก็ขอให้ช่วยกัน  ผม

พร้อมที่จะยิ้มให้กับทุกคน ความจริงผมเป็น

คนใจดีนะ  ขอบคุณมากๆ ผมมีความตั้งใจ มี

ความพยายามสูง แต่จะสำาเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่

เราช่วยกัน”

ขณะเดียวกันยังคงมีความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองเกี่ยวกับ 7 ส.ส.งูเห่าพรรคพรรค

เพื่อไทย (พท.) ที่โหวตสนับสนุนร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

โดย  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

ไม่ตอบคำาถามถึงท่าทีของ 7 ส.ส.งูเห่า ว่าจะ

ทำาให้รัฐบาลมั่นใจหรือไม่ในศึกอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรี 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ  กล่าวถึงกรณี พ.ต.อ.ทวี 

สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการ

พรรคประชาชาติ ระบุถึงการอภิปรายไม่ไว้

วางใจเป็นรายบุคคล จะเน้นข้อมูลที่เห็นว่า

รัฐบาลทำาผิดกฎหมาย และส่อไปในทางทุจริต

ที่มีหลักฐาน 2-3 เรื่องใหญ่ว่า เป็นเรื่องปกติ

ที่ฝ่ายค้านชอบโหมโรงก่อนศึกซักฟอกทุกครั้ง

วา่มหีลกัฐาน มีไมเ้ดด็ แตเ่มื่อถงึเวลาอภปิราย

จริงก็มักเป็นอย่างที่ประชาชนได้เห็นได้รับ

ทราบ ว่ามีแต่วาทกรรม เสียดสี สาดโคลน 

นายธนกรยังกล่าวถึงกรณี น.ส.ศิริกัญญา 

ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระบุ

ถึงรายชื่อรัฐมนตรีท่ีจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

เป้าหมายหลักเป็นรัฐมนตรีกลุ่ม 3 ป.ว่า ขอให้

ฝ่ายค้านไปคุยกันเองให้ตกผลึกก่อนดีกว่า ว่า

หาข้อมูลท่ีอ้างว่ามีการทุจริตได้จริงหรือไม่ ควร

ใช้เน้ือหาเป็นตัวต้ัง แล้วค่อยสรุปว่าจะอภิปราย

รัฐมนตรีก่ีคนแน่ ไม่ใช่เอาจำานวนรัฐมนตรีท่ีจะ

ถูกอภิปรายเป็นตัวต้ังแล้วค่อยไปหาข้อมูลเอา

ดาบหน้า ซ่ึงสุดท้ายจะกลายเป็นการอภิปราย

แบบน้ำาท่วมทุ่งเหมือนท่ีผ่านมา 

เปรียบฝ่ายค้านแห่นางแมว

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 

(วิปรัฐบาล) กล่าวตอบถึงผลการลงมติร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณป ี2566 ทีผ่า่นฉลยุ จะทำาให้

การอภปิรายไม่ไวว้างใจครัง้หนา้รูส้กึเบาใจขึน้

หรือไม่ว่า บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าพวกนั้นเขาก็

แห่นางแมวไปเรื่อยเพื่อขอฝน  แต่ฝนก็ไม่ตก 

รอบนีก้เ็หมอืนกนั ทัง้นีก้ารแหน่างแมวเปน็พธิี

โบราณทีค่นแหต่อ้งมจีติใจทีบ่รสิทุธิแ์ละสจุรติ

เพื่อขอฝนจากฟ้า ดังนั้นหากจิตใจไม่สุจริต ไม่

ถือศีลก็ไม่ประสบผลสำาเร็จ

ดา้นนายสทุนิ คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม 

และรองหัวหน้าพรรค พท. ในฐานะประธาน

วิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงความคืบหน้าในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ว่ามีความคืบ

หน้าไปแล้วกว่า 90% หลายพรรคการเมือง

ยังขอสรุปความถูกต้อง โดยวันที่ 7 มิ.ย.จะได้

ข้อสรุปผู้ที่น่าจะถูกอภิปรายจะเป็นรัฐมนตรี

หรอืรฐัมนตรชีว่ยในกระทรวงสำาคญัๆ เชน่ นา

ยกฯ,  กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์, 

กระทรวงคมนาคม  และกระทรวงสาธารณสขุ 

รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ เพิ่มเติมอีก  คาดว่า

ไม่เกินวันที่ 8 มิ.ย.จะได้ข้อสรุปและแถลงได้ 

ส่วนผู้อภิปรายยังไม่ได้วางตัวใคร และจะยื่น

ญตัตอิภปิรายไม่ไวว้างใจวนัที ่15 ม.ิย.แนน่อน

“จะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายน้อยกว่าการ

อภิปรายครั้งที่ผ่านมา คาดว่ามี 5-6 คน แต่

เวลาที่เหลือนี้ยังมีข้อมูลงอกขึ้นเรื่อยๆ จะให้

ตัดตรงไหนทิ้งก็ยังเสียดาย ส่วนข้อกล่าวหา  

อาทิ 1.ความล้มเหลวในการบริหารราชการ 

แผ่นดิน 2.การทุจริต การหาประโยชน์เอื้อตน 

เองและพวกพ้อง 3.การกระทำาผิดกฎหมาย 

และผิดจริยธรรมของความเป็นนักการเมือง 

และ 4.ไม่ทำานโยบายที่แถลงต่อสภาไว้ หรือ

ทำาแล้วล้มเหลว” นายสุทินระบุ

เมื่อถามว่า พรรคเศรษฐกิจไทยและ

พรรคเล็กมีแนวโน้มร่วมอภิปรายด้วยหรือไม่ 

นายสุทินกล่าวว่า ที่ผ่านมาก็รู้กันอยู่แล้วว่า

ใครควรทำาอะไร แต่พรรคต้องเดินหน้ายืนบน

ขาตัวเองให้แหลมคมมากที่สุด ใครจะมาไม่

มาเป็นประเด็นรอง  คาดว่าหลังจากยื่นญัตติ

จะมีการติดต่อเข้ามาขอร่วมอภิปรายด้วย ซึ่ง

การอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาก็ยังพูดไม่

หมด  เพราะจะเอาข้อมูลมาอภิปรายไม่ไว้

วางใจในครั้งสุดท้าย คิดว่าครั้งนี้จะดีและ

สมบูรณ์กว่าทุกครั้ง

เมื่อถามวา่ กรณทีี ่ร.ต.อ.เฉลมิ อยูบ่ำารงุ 

ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรค 

พท.จะอภปิรายนอกสภาควบคูก่บัการอภปิราย

ในสภา นายสทุนิกลา่ววา่ ยงัไมม่กีารพดูคยุกนั

แต่สามารถเกิดขึ้นได้

ถามถึงว่า กังวลหรือไม่กับกรณี  7 

ส.ส.งูเห่าจะยกมือโหวตไว้วางใจให้รัฐบาล 

นายสุทินกล่าวว่า ไม่กังวลเพราะเป็นเรื่อง

ธรรมชาติ สังคมก็ตัดเสียงเหล่านี้ออก จึงไม่

คาดหวังกับ ส.ส.เหล่านี้อยู่แล้ว สิ่งที่สำาคัญ

อยากให้ประชาชนจับตาไปที่เนื้อหาสาระ 

เพราะเห็นได้ชัดได้ว่า 90% ของฝ่ายค้านทั่ว

โลกไม่เคยเห็นฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ ในการ

อภิปราย แต่เนื้อหาสาระต่างหากที่ทำาให้

รฐับาลเสื่อม และสงัคมจะลงโทษ อาจแพห้ลงั

จากอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือจบที่การเลือกตั้ง 

รอฟังเจตนา 7 ส.ส.งูเห่า

นายสุทินยังกล่าวถึงการดำาเนินการกับ 

7 ส.ส.งูเห่าว่า  พรรคยังไม่มีมติอะไร เพราะ

อยู่ระหว่างการดำาเนินการตามขั้นตอน ตาม

กฎหมายระเบียบข้อบังคับของพรรค ส่วน

ตอ้งขบัออกจากพรรคหรอืไมน่ัน้กย็งัไมแ่น ่แต่

ต้องถามเรื่องเจตนาก่อน ที่สำาคัญที่สุดคือการ

วิเคราะห์เจตนา หากมีเจตนาทำาลายทิศทาง

ของพรรคและขัดขวางการทำางานของพรรค

ก็ต้องว่ากันไป ซึ่งต้องดูเจตนาของเขาว่าเป็น

แบบนั้นหรือไม่  ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมการ

บริหารพรรคให้ โอกาสคนเหล่านั้นมาชี้แจง

 นายเสกสกล อัตถาวงศ์  อดีตผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงกรณีนายสุทินจะยื่นญัตติอภิปรายโดย

เฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ว่า เป็นเรื่องปกติของ

พรรคการเมืองฝ่ายค้านในระบบรัฐสภา ที่

ต้องตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารประเทศของ

รฐับาล แตย่นืยนัวา่นายกฯ พรอ้มใหต้รวจสอบ 

ไมเ่คยกลวัการถกูอภปิราย และสามารถชีแ้จง

ไดท้กุเรื่องอยูแ่ลว้ เพยีงแตอ่ยากขอใหฝ้า่ยคา้น

ทำาหนา้ที่ในการอภปิรายไม่ไวว้างใจนัน้ ขอ้มลู

ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีเนื้อหาสาระที่เชื่อถือได้ 

ไม่ใช่ข้อมูลจากโซเชียลแล้วมาตัดแปะ กล่าว

หาโจมตีรัฐบาลโดยปราศจากข้อเท็จจริง แบบ

นี้นอกจากประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว 

ฝ่ายค้านเองยิ่งจะเสียเครดิต

นายเสกสกลยังกล่าวอีกว่า ฝ่ายค้าน

อ้างข้อมูลเด็ดมาโดยตลอด แต่เมื่อถึงเวลา

อภิปรายไม่ไว้วางใจก็มุกแป้กทุกครั้ง อย่าง

การอภิปรายวาระ 1 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณที่

ผ่านมา เห็นคุยโวว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้ แต่ผล

โหวตออกมา กลายเป็นว่า ส.ส.ฝ่ายค้านหลาย

คนหันมาสนับสนุน จนแกนนำาพรรคเพื่อไทย

ออกอาการแทบกระอักเลือดไปเลย ถึงขั้นจะ

ขับไล่ออกจากพรรค

“ผมอยากฝากไปยงัฝา่ยคา้น โดยเฉพาะ

พรรคเพื่อไทย ก่อนตรวจสอบอะไรนายกฯ 

และรัฐบาลควรกวาดบ้านตัวเองให้เรียบร้อย

ก่อน เพราะขณะนี้มี ส.ส.เตรียมย้ายออกเป็น

จำานวนมาก เป็นเพราะรับไม่ได้ที่ต้องเป็นสิ่งมี

ชวีติอยู่ในคอก ทีร่อใหเ้จา้ของคอกบงการหรอื

สั่งหันซ้ายหันขวา จึงแหกคอกออกมา” นาย

เสกสกลระบุ.

 ผลสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2554 ระบุวา 

พบกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูที่

รอยละ 12.7 พบนักสูบหนาใหมที่สูบบุหรี่เกิน 1 ปถึง 

211,474 คน ในจํานวนนี้รอยละ 73.7 เริ่มสูบบุหรี่

ในชวงอายุ 15-19 ป และยังพบวามีนักด� มหนา

ใหม 1,381,449 คน อายุเฉลี่ยต่ําสุดที่เริ่มด� มคือ 

8 ป ปญหาการพนันในวัยเรียนเปนอีกปญหาที่

สําคัญ โดยพบวา เยาวชนอายุระหวาง 15-25 ป 

เลนพนันถึง 4.3 ลานคน และมีพฤติกรรมที่เขา

ขายวาเปนปญหาอยู 6 แสนคน ทั้งนี้ นักพนันหนา

ใหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 6.28 แสนคน ในป 2560 

เปน 7.95 แสนคน ในป 2564 

 นับเปนภาพสะทอนที่ฟองบอกวา เด็กและเยาวชนไทย

จํานวนไมนอยที่ติดในวังวนปญหาจากปจจัยเสี่ยง ซึ่งเปนสัญญาณ

เตือนวา เด็กและเยาวชนอยูในภาวะภูมิคุมกันตอปจจัยเสี่ยงบกพรอง 

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการและสรางกลไกอยางเปนระบบ เพ� อ

สรางภูมิคุมกัน สรางความเขาใจที่ถูกตอง รูเทาทัน และไมถลําตัวเขา

สูพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งจากปจจัยเสี่ยงหลักและปจจัยเสี่ยงทางสังคม  

การเปดพื้นที่ ใหเยาวชนไดมี โอกาสทํากิจกรรมและใชเวลาใหเกิด

ประโยชน จึงเปนหนทางหนึ่งที่หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงเหลานี้ ได 

ดวยเล็งเห็นปญหานี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) จึงไดจัดกิจกรรม “เวทีสาธารณะ พื้นที่สรางสรรค

ทางสังคม รวมกัน...เราทําได Together Make it Happen” ภายใต

โครงการศิลปนแหงชาติ ปราชญ ปญญาชน สรางพื้นที่สรางสรรค

สําหรับเยาวชนเพ� อลดปจจัยเสี่ยง ที่อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ จัดโดย 

Imagine Thailand Movement รวมกับ สสส. เม� อวันที่ 27 พฤษภาคม

ที่ผานมา โดยชวนศิลปนแหงชาติ ปราชญ ปญญาชน และเยาวชน 

รวมจุดประกายใหตระหนักถึงบทบาท ความสําคัญ และเห็นโอกาสที่

จะลุกขึ้นมารวมสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพ� อลดปจจัยเสี่ยงและ

สรางภูมิคุมกันใหเยาวชนไทย 

นายศรีสุวรรณ ควรขจร รองประธานกรรมการ

บริหารแผนคณะที่ 1 สสส. ในฐานะประธานการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้ กลาววา เยาวชนไทยตองเผชิญ

ปญหาในชวงหัวเลี้ยวหัวตอในการคนพบตัวเองวา

จะเดินเสนทางไหนในชีวิต ศิลปนมีความประณีต 

ถายทอดสิ่งที่เปนตัวตนในสังคม ปวารณาตัวเปน

สะพานบุญ เพ� อใหงานประสบความสําเร็จขยายออก

ไปเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

“การมีพื้นที่สรางสรรคทางสังคม พื้นที่สุขภาวะ 

นับเปนเร� องที่ สสส.ใหความสําคัญ เน� องจากในปจจุบัน

เยาวชนถูกรายลอมไปดวยปจจัยเสี่ยงรอบดาน สสส.จึงสนับสนุนการ

สรางพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชนเพ� อลดปจจัยเสี่ยง ที่เนนการปลุก

พลังศิลปนแหงชาติ ศิลปนพื้นบาน ปราชญ ใหพรอมใจกันลุกขึ้นมามี

บทบาทรวม และหาแนวทางสรางเกราะปองกันเยาวชน โดยประยุกต

ใชศิลปศาสตรทองถิ่นรวมกับทุนของสังคมในพื้นที่ใหกลายเปนพื้นที่

สรางสรรค” นายศรีสุวรรณกลาว 

ดร.อุดม หงสชาติกุล ผูกอตั้ง Imagine Thailand Movement 

ตั้งคําถามเปนขอคิดวาทําไมตองมีพื้นที่สรางสรรคทางสังคม ดวยจุดมุง

หมายคือการสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหมๆ รวมกัน Imagine Thailand Move-

ment ชวนคนไทย ผูนําทุกคนในสังคมลุกมาสรางการเปลี่ยนแปลง

สังคมในแบบที่อยากเห็น ทุกวันนี้สังคมเรามี

ปญหาความทาทายมากมาย สภาพแวดลอม 

สภาพเศรษฐกิจทําใหเกิดความเครียด ความเห็น

ตาง ความไมลงรอยกัน เกิดความขัดแยง  การ

แขงขันทางธุรกิจ รวมถึงประเด็นดานอ� นๆ

การสรางความรวมมือ คือการสรางพื้นที่

ที่คนอยูในสังคมหรือในกลุมนั้นๆ สามารถเขามา

พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน โดยพื้นที่นั้นเปดกวางเพียง

พอ เปดที่จะรับรูในสิ่งที่เราไมรู เปดที่จะรับรูใน

ประเด็นบางอยางที่บางทีเราไมอยากจะรู จาก

ความรวมมือของศิลปนแหงชาติ ปราชญ ปญญา

ชน ที่เห็นความสําคัญของปญหาและอยากมี

สวนรวมสรางการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดพื้นที่

สรางสรรคทางสังคมขึ้นมาอยางหลากหลาย ตาม

บริบท ความถนัด และความเชี่ยวชาญและตนทุน

ทางสังคม รวมถึงความพรอมและเครือขาย โดย

ริเริ่มสรางทําพื้นที่สรางสรรคในทันที เชน คุณพอ

เสริม คําแปง ปราชญเกษตรอินทรีย ตําบลเจดีย

ชัย อ.ปว จ.น�าน ไดชวนใหลูกสาวเปดบานเปน

ศูนยเรียนรูเช� อมวัย ชวนคนในชุมชนและคนรุน

ใหม รวมถึงนักเรียน มาเรียนรูเทคนิคการเกษตรอินทรียดวยวิถีทาง

ธรรมชาติ รวมถึงใหหลักคิดในการขยันอยางฉลาดปราศจากความจน 

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

รวมกัน...เราทําได Together Make it Happen จึงนับเปน

ทางเลือกทางออกทุกหน�วยในสังคมไทยพึงเขาถึง เขาใจ เพ� อสราง

ภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไทยอยางยั่งยืนสืบเน� องตลอดไป.

โชวพลังศาสตรและศิลป

สรางสรรคพื้นที่สุขภาวะ

ศรีสุวรรณ ควรขจร

ลานอเนกประสงคท่ีถูกปลอยรกราง ทําเปนพ้ืนท่ีสรางสรรคของชุมชน 

ออกแบบเปนลานสเกตในวัดเปนแหงแรกในประเทศไทย นอกจากน้ี

ยังริเร่ิมโปรเจกต ละคร เสน�ห...รอยร่ัว โดยชวนลูกศิษยเช่ียวชาญ

ดานการกํากับการแสดงมารวมกันทําละครออนไลนสรางสรรค

สังคม เพ� อคนทุกวัยไดเรียนรูการส� อสารอยางสรรคและการเคารพ

ความเปนมนุษย 

“ขณะน้ีมีพ้ืนท่ีสุขภาวะของเยาวชนท่ีกําลังพัฒนาสูการเปน

พ้ืนท่ีสุขภาวะตนแบบ 8 แหง ไดแก 1.ชุมชนคลองมหาสวัสด์ิ จ.นครปฐม 

2.ชุมชนวัดโพธ์ิเรียง กรุงเทพมหานคร 3.ศูนยการเรียนรูเสริมทรัพย 

ต.เจดียชัย จ.น�าน 4.ศูนยการเรียนรูลําตัดหวังเตะ-คุณแมศรีนวล 

ขําอาจ จ.นครปฐม 5.ชุมชนบาน ทามะพราว จ.กระบ่ี 

6.สวนศิลปบานดิน ชุมชนเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี 7.โรงเรียนภัทราวดี 

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ และ 8.ศูนยการเรียนรูชุมชนบานหัวอาว 

จ.นครปฐม” คุณครูเล็ก ภัทราวดี กลาว

“วันท่ี 7 มิ.ย. ดูเว็บไซตชองภัทราวดี channel ดูฟรีทุมคร่ึง ดู

ละคร 15 นาที แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกัน คนดูแสดงความ

คิดเห็นใหคนทําละครไดรับรู แทนท่ีจะคุยกันอยูในบาน เม� อดูตัวอยาง

ละครแลวใหกด like กด share ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ดูละคร 

15 นาที มีท้ังหมด 16 ตอน คนดูแสดงความคิดเห็นกับคนทําละคร 

Nothing is impossible ไมมีอะไรท่ีมนุษยทําไมได ถาเรามีความมุงม่ัน

ใหประสบความสําเร็จ” ครูเล็กกลาวตอนทาย.

กีฬาคือลมหายใจแกไขดวยศิลปศาสตร
โหดๆ ใหเขาเลนสเกต เขาไมใชนักกีฬาก็ลมลุกคลุกคลาน เราก็สราง

ลานสเกตเพราะอยากใหเขาเกง เขาไปในคุกเราก็ใหวิชาเขาเพ� อเขาจะ

ไดมีงานทํา นําสเกตมาเลนเปนละครทําใหเด็กเหลาน้ีมีงานทํามีสตางค

ใช สรางลานสเกตเปนเวทีละครใหเด็กเลน ในชวงโควิดละครหยุดแต

เด็กซอมสเกต เปดใหเด็กมาเลนสเกตฟรีๆ มีการขายกาแฟ ลูกชายส่ัง

สเกตมาขาย ขายดีมาก มีกําไรจนไดรถบีเอ็มดับเบิลยูมาขับ ไมตองขอเงิน

แมซ้ือ เขากลายเปนเศรษฐีมหัศจรรยมาก เพราะไมงอมืองอเทา แรกๆ

คนไมรูจักสเกต แตตอนน้ีเด็กท้ังประเทศรูจักสเกต เลนสเกตเปนแลว”

เม� อเด็กติดยามาเลนสเกตก็เลิกสูบยาได  มิฉะน้ันจะลมหกคะเมน 

เน� องจากการเลนแตละคร้ังตองใชเวลา 5-6 ช่ัวโมง เลนท้ังวันไมมีเวลา

สูบยา ในท่ีสุดก็เลิกยาได “ดิฉันถูกยุจะเกิดไฟจุดประกาย สสส. follow up 

ประชุมกันจนเกิดไอเดีย ดิฉันยังมีแผนการตอไป hub หัวหิน hub educa-

tion อยูในเว็บไซตเดียวกัน เม� อเขาไปในเว็บหน่ึงก็จะเช� อมตอความรูได

ท้ังหมด สสส.จะตองไปหาทุนมาสนับสนุน เราตองทําใหเด็กอยากเรียนรู

เพ� อประสบความสําเร็จในชีวิต กีฬาคือลมหายใจแกไขดวยศิลปศาสตร”

ครูภัทราวดีกลาววา ไดนําความรูความเช่ียวชาญดานศิลปศาสตร

การแสดงเขามาใชกลอมเกลา สรางการเปล่ียนแปลงใหเยาวชน ซ่ึงจาก

ความสําเร็จ ท่ีชุมชนเพชรหึงษ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ใหกาว

ขามปญหายาเสพติด สูการสรางชีวิตใหม มีการฝกทักษะกีฬาสเกตจน

เช่ียวชาญ และยังเปดบานเปนพ้ืนท่ีสรางสรรค สอนนองๆ ในชุมชนเลน

สเกตและกลับไปเรียนหนังสือ และท่ีชุมชนเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี เปล่ียน

“คุณครูเล็ก” ภัทราวดี มีชูธน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะ

การแสดง ผูกอต้ังโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน เปนผูจุดประกายใหเกิด

โครงการศิลปศาสตรสังคมอายุยืนมาพัฒนาเปนพ้ืนท่ีสรางสรรค 

กลาววา สสส.มีพ้ืนท่ีสรางสรรคเยอะมาก แตละพ้ืนท่ีสรางเด็กชางคิด 

การเรียนมวย 100 คน จะไดแชมปมวย 1 คน “ดิฉันเรียนลําตัดกับ

ครูหวังเตะ แลวนําไปประยุกต เรียนวรรณคดีเพ� อสอนเด็กแตงกลอน 

เม� อเรียนกลองรํามะนาก็นํามาสอนเด็กเคาะโตะเรียนเปนจังหวะ 

หองสมุดมีพ้ืนท่ีสรางสรรค ทําอยางไรคนไมชอบเขาหองสมุด ก็ตอง

มีกิจกรรมใหเขาหองสมุด”

ครูเล็กเลาวา “ดิฉันเขาเรียนวิชา Art Theraphy เพ� อแกไข

ปญหาเด็กตีกัน กระทรวงศึกษาธิการใหทําทัณฑบนถึงข้ันไลออก 

ดิฉันเปนทุกขไมอยากไลเด็กออก ไปเรียน Art Theraphy เจอเด็ก


