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เกลือสมุทร

“บ่อนการพนนั” ในอดตี 
มีมากมาย ทั้งบ่อนของ
คนเชือ้สายจนีและคนไทย 
เจ้าของบ่อนมักคุ ้นเคย
กับต�ารวจมาก “บ่อน” 
เหล่านี้มักจะดูแลต�ารวจ 
ด ้ ว ย ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ
สนับสนุนการท�าคดีส�าคัญ หลายครั้งที่คนร้ายหนีเข้าบ่อน เด็กใน
บ่อนจะเป็นสายแจ้งให้ต�ารวจจับ หลายครั้งที่นายต�ารวจชั้นผู้ใหญ่
ต้องการมผีลงานเลือ่นชัน้ยศ กจ็ะขอจบับ่อนให้นกัข่าวท�าข่าวใหญ่โต  
จัดฉากการทุบตึก งัดเหล็กดัด ทลายบ่อน มีนักเลงน้อยใหญ่
ถูกเรียกมาช่วยราชการเดินขึ้นรถไปศาล บ่อนที่ดังมากๆ มีบ่อน 
ป.ประตูน�้า บ่อนถวิล บางนา บ่อนเจ๊นวล บ่อนจอร์จ เฮาดี้ บ่อน
นายแคล้ว บ่อนเฮียตอืและอกีหลายบ่อน ซึง่ขณะนีท้ยอยปิดลงไป 
หลายบ่อน จากการทีใ่นโลกโซเชยีลฯปล่อยภาพบ่อนจ่ามนสั ยนืแจก
ซองอัง่เปาสชีมพใูห้ต�ารวจท้องที ่คนรุน่ใหม่ไม่เคยเหน็ จงึตกใจ จ่ามนสั 
หรอืทีน่ายต�ารวจรุ่นใหญ่เขาเรียก “ไอ้นสั” นัน้ เดมิทจ่ีานสัยงัไม่ได้เป็น 
ต�ารวจ เขาคลกุคลอียูใ่นบ่อนลอยฟ้ามาตลอด บ่อนนีต้ัง้มา 20 กว่าปี 
แล้ว จ่ามนสัเข้ามาเป็นพลต�ารวจด้วยความเมตตาของนายต�ารวจในอดตี 
เน่ืองจากเขาเป็นผู้คอยดูแลนายต�ารวจรุ่นใหญ่มาตลอด ถึงมาเป็น 
พลต�ารวจ แต่เขาก็คลกุอยูใ่นบ่อน ภายหลงัจงึนัง่ในต�าแหน่งเจ้าของบ่อน  

เขาสั่งเด็กในบ่อนคอยดูแลนายต�ารวจแทน มีงานอะไรเขามักจะช่วย
เสมอมา ในอดีตมีนายต�ารวจท่านหนึ่งอยากดัง เกณฑ์ต�ารวจมา
จับบ่อนมนัส เป็นการแสดงแสนยานุภาพ ต่อมามนัสก็ไปดูแล
นายต�ารวจท่านนี้อย่างเงียบๆตลอดมา ท�าให้เขาเปิดบ่อนได้อย่าง
สบายใจ ต�ารวจฝ่ายสืบสวนจะไปจับคนร้าย มนัสจะสนับสนุน 
ทกุอย่าง ต่อมาเขาได้ตดินายร้อยโดยอตัโนมตัทิีเ่รยีกกนัตดิปากว่า  
“นายร้อย 53” มนัสไม่เคยลงไปปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเขาดูแล
นายต�ารวจในกองบญัชาการต�ารวจนครบาลมาหลายยคุหลายสมยั  
นายต�ารวจส่วนใหญ่มักจะรู้จักมนัส.....การที่ต�ารวจเดินทางไป 
ต่างประเทศโดยไม่ลาตลอดรวมกว่า 20 ปี มีโทษร้ายแรงมาก เคยมี 
นายต�ารวจทีเ่ป็นเพือ่นกบันายต�ารวจใหญ่ไปต่างประเทศโดยไม่ลา กลบั
มาถกูตัง้กรรมการสอบและต้องถกูออกจากราชการ แต่เพือ่นๆ ช่วยกนั 
เปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ว่า ถ้ามีนายต�ารวจคนไหนไปต่างประเทศโดย
ไม่ลา ให้มีบทลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น จึงมีนายต�ารวจ 
ไม่ลาไปต่างประเทศกนัมากขึน้.....ส�าหรบัจ่ามนสัอายมุากแล้ว จะไล่
ออกปลดออก แกคงไม่เสียใจเพราะแกดูแลนายต�ารวจชั้นผู้ใหญ่
ไว้มากมาย รุ่นต่อรุ่นและอาชีพหลักคือท�าบ่อน เขาเป็นคนใจใหญ่ 
คสช.ให้ทหารมาควบคมุดแูลต�ารวจ บ่อนของจ่ามนสัไม่เคยถกูจบั
เพราะเขาดูแลดีมาก ฝากบอกมนัสด้วย ถ้าจะเลิกท�าบ่อน ช่วย
เขียนรายช่ือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยดูแลตั้งแต่หนุ่มจนปัจจุบันนี้ลงใน
โลกโซเชียลฯ รับรองจ่ามนัสต้องดังกว่าน้ีอีกมหาศาล จะได้เปิด
หน้ากากต�ารวจที่ “ปากว่า ตาขยิบ” ให้รัฐบาลและต�ารวจรุ่นใหม่
รับรู้เบื้องหลังแต่ละท่านว่า แสดงละครเก่งขั้นเทพฯ กันทั้งนั้น....
สวัสดีครับ..

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ม่ันคง ตรงไป ตรงมา...nn คว่�า!!!!  
7 เสอืกกต. “เสอืไท” จัว่หวัใหต้กใจ หลงัจาก สมาชกิสนช.ลงมติ
ไมร่บัรองวา่ทีก่กต.ทัง้ 7 คนอันประกอบไปดว้ย ฐากร ตณัฑสทิธ์ิ, 
เรอืงวทิย ์เกษสวุรรณ, ชมพรรณ ์พงษเ์จรญิ สธุรีชาต,ิ อิสสรยี ์ 
หรรษาจรูญโรจน์, ประชา เตรัตน์, ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 
และปกรณ์ มหรรณพ...nn ข่าววงนอก อาจจะคิดว่าผลการลง
คะแนนเป็นแบบนี้เพราะ ว่าที่ 7 กกต.นั้นล้วนแต่ “โนเนม” จะม ี
ทีสั่งคมรู้จกักเ็พยีง “ฐากร ตณัฑสทิธิ”์ เลขาธกิาร กสทช. เทา่นัน้ 
อกีคนก ็ประชา เตรตัน ์อดตีผูว้า่ราชการหลายจงัหวัด ซ่ึงกไ็มใ่ช่
คนเดน่ดงั หากยอ้นไป กจ็ะมคี�าถามว่าท�าไม “ฐากร” จงึทิง้เกา้อี้
เลขาธิการ กสทช.มาสมัครเป็น กกต. ทั้งๆ ที่ไลน์ของ “ฐากร”  
มีโอกาสขึ้นเป็น กรรมการกสทช.ชนิดนอนมา ซึ่งข่าววงในบอก
มาว่า ในใจของ “ฐากร” นัน้ อยากอยู ่กสทช.มากกวา่การมาเปน็  
กกต. ดงันัน้ท�าไม ใคร หรืออะไร ทีท่�าให ้“ฐากร” มาสมคัรเปน็กกต. 
“เสือไท” บอกไม่ได้เพราะมันคือ “ความลับสุดขอบฟ้า”...nn  
“เสอืไท” ยืนยันวา่ “ฐากร” ยงัสนกุกบังานในกสทช. โดยเฉพาะ
ท่ีก�าลังปลุกปั้นในขณะนี้คือโครงการ ยูโซ เน็ต (Uso Net) 
อินเตอร์เนตความเร็วสูง ส�าหรับชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย และได้รับเงินจากรัฐบาลเดือนละ 200-300 บาท หรือเรียก
อยา่งเขา้ใจว่า เนตประชารฐั อนัเปน็โครงการทีก่�าลงัไปไดส้วยและ
วางเครือข่ายได้รวดเร็วกว่า เนตประชารัฐ ภายใต้สัมปทานของ 
ทีโอที แบบไม่เห็นฝุ่น...nn นอกจากนี้ “ฐากร” ยังมีผลงาน 
“โบแดง” คือการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล 
ที่ประมูลไปในราคาแพง แต่รายได้ไม่ได้ตามคาด จึงจ�าเป็นต้อง 
“ปลดล็อก” เพือ่ใหธ้รุกจิสือ่สารดจิทิลันีอ้ยูไ่ด ้รอเพียงค�าสัง่ม.44 

ตลอด 24 ชัว่โมง : สทิธชิยั ศกัดา ผวจ.พงังา ปลอ่ยแถวชดุเฉพาะกจิดแูลนกัทอ่งเทีย่วจงัหวดัพงังา  
ในหมู่เกาะสมิิลนั อ.ครุะบรุ ีจ.พงังา ซ่ึงบรูณาการความรว่มมือจากทกุภาคสว่น โดยมี พล.ร.ต.วรงกรณ ์ 
โอสถานนท ์ผบ.ฐท.พง.ทรภ.3, พ.ต.อ.เอกวฒุ ิเสนห่พ์ร รอง ผบก.ภ.จว.พงังา และ สพุงษวณิยั ชยูก  
นอ.ท้ายเหมือง ร่วมงาน ที่ท่าเรือในฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ออกมาเท่านั้น “เสือไท” รับรองว่า ทีวีดิจิทัล  
ไดเ้ฮแนน่อน ดงันัน้ เม่ือ สนช. คว่�า 7 วา่ทีก่กต.  
คนทีแ่ฮปป้ีทีส่ดุคือ “ฐากร”...nn เมือ่เปน็เช่นนี ้ 
การสรรหา กกต. จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่  
แต่ ท่ีแน่ๆ คือ กระสุนจะไปหล่นใส่บ้าน  
นายกฯประยทุธ์ จนัทรโ์อชา หวัหนา้คสช.อยา่ง
ไม่ต้องสงสัย เพราะม็อบอยากเลือกตั้งก็ต้อง
กล่าวหาว่านี่คือ “แผน” ยืดโรดแมปเลือกต้ัง
ออกไปอีก แล้ว นายกฯจะชีแ้จงอยา่งไร จะอา้ง
วา่เรือ่งสนช.ไมเ่กีย่วกบัรฐับาล ใครจะเชือ่...nn  
วกไปดูความเปลี่ยนแปลงใน การบินไทย  
สักหน่อย เห็นว่าพอมี รมต.ใหมช่ื่อ ไพรินทร์ 
ชูโชติถาวร จากคมนาคม มาก�ากับการบินไทย 
คนที่ท�าให้ ปตท.มีก�าไรอู้ฟู่ หุ้นในตลาดขึ้นเอ้า 
ขึ้นเอา ไพรินทร์ จึงไม่ลืมท่ีจะหนีบ ปิติพันธ์  
เทพปฏมิากรณ ์อดตี รอง กก ผจก.ใหญ ่ปตท.
คนที่มีฝีมือด้าน HR มาช่วยงานในต�าแหน่ง 
“บอร์ด” เพราะว่ากันว่าคนนี้ที่ท�าให้ ปตท.
จา่ยโบนสัพนกังาน 6 เดอืน งานแรกคงจะต้อง 
เข้ามาสะสาง HR ในการบินไทย ที่ค่อนข้าง 
ลา้หลงัใหท้นัสมยัยิง่ขึน้ ถา้ท�าส�าเรจ็ การบนิไทย 
จะกลบัมาท�าก�าไรไดแ้บบ ปตท. บรรดาลกูเรอื  
สจ๊วต แอร์ จะได้ สะกดค�าว่า “เงินเดือน-
โบนัส” เป็นเสียที...nn งานกอบกู้ผลก�าไร-
ขาดทุน ของการบินไทย ก็ส�าคัญ แต่การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ 
องค์กรใหแ้ข่งขันกบั “แอรไ์ลน”์ ท่ัวโลกได้ก็เปน็ 
งานหนักเช่นเดียวกัน เพราะหลังจาก อุษณีย์  
แสงสงิแกว้ รกัษาการดดีใีหญ่ ตัง้ ธีระสนิ แสงรงัษ ี 
เป็นผอ.ใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 
ได้ไม่นาน การสื่อสารก็เป็นไปด้วยความฉับไว 
ผิดกับในอดีตท่ีฝ่ายน้ีไม่ได้ท�าหน้าที่ “สื่อสาร” 
อะไรกับใครเลย...nn ฮัดเช้ย!!! น่ีขนาดยังไม่มี 
“โบนัส” ปรากฏว่ามีคนอยากมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบินไทยมาก ถึงขนาดที่โลกโซเชียล 
ไปกุข่าวว่าจะมีการรับสมัครแอร์-สจ๊วต ถึง 
755 ต�าแหนง่ หรอื TQV2018 นัน้ฝา่ยสือ่สารฯ 
ยนืยนันัง่ยนันอนยนัวา่ “ขา่วปลอม” ไมเ่ปน็ความจรงิ  
ขออย่าได้หลงเชื่อ...nn ข่าวเศร้า...พระราชทาน
เพลิงศพ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรมว.
อตุสาหกรรม ณ เมรวุดัสระเกศ วนัอาทติยท์ี ่25  
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ...nn

กำาลงัใจ... : กา้วสูป่ทีี ่39 “แนวหนา้” อศัวนิ องิคะกลุ กบัทายาท บตุร-ธดิา อนคัพล-ลกัษมกีานต ์
อิงคะกุล ร่วมกันต้อนรับลูกค้าประจำาของโรงแรมฯ วาริน-ผาณิต พูนศิริวงศ ์ยามนั่งวีลแชร์มาทาน
อาหาร ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมเป็นกำาลังใจให้สุขภาพแข็งแรงหายดี ทันงาน
เลีย้งฉลองครบรอบวันเกดิ กา้วสูปี่ที ่39 ของหนงัสอืพิมพ์แนวหนา้ ในวันพฤหสับดทีี ่22 ม.ีค. 2561

แวดวงเกษตร : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์วิฒัน์ รับเชิญเปน็วทิยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง “ผลกระทบ 
นโยบายของประเทศมหาอำานาจกบัประเทศไทย ในป ี2561” ในงานประชมุใหญส่ามญั ประจำาป ี2561  
สมาคมการคา้ปุย๋และธรุกจิการเกษตรไทย โดย นายกองเอก เปลง่ศกัดิ ์ประกาศเภสชั ไดร้บัเลอืกตัง้ 
ให้เป็น นายกสมาคมฯ อีกวาระ ที่สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต

คนืสูเ่หยา้ : ปยิะบตุร ชลวจิารณ ์ปธ.กก.สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในฐานะ นายกสมาคมอสัสมัชญั มอบรางวลั  
“อสัสมัชนิกดเีดน่ ประจำาป ี2561” ในโอกาสครบรอบ 133 ปี โรงเรยีนอัสสมัชญั โดยม ีภราดาเลอชยั ลวสตุ, พล.ร.อ.ประพฤติพร  
อกัษรมตั, ดร.พจน ์อรา่มวฒันานนท,์ ศ.วริยิะ นามศริพิงศพ์นัธุ ์ประธานมลูนธิสิากลเพือ่คนพกิาร, นาวาอากาศตร ีนพ.บญุเรอืง  
ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ศุภชัย เจียรวนนท ์ร่วมรับมอบ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

เชดิชเูกยีรตคินด ี: ศ.ดร.นพ.วทิยา นาควชัระ ประธาน “กองทุน ศ.ดร.นพ.วทิยา  
นาควัชระ” มอบรางวัล “คนดีศรี น.ข.” ประจำาปีการศึกษา 2561 ให้แก่ 
น.ส.สริมินต ์นำาพา และ นายวรศิ กลมเกลยีว นกัเรยีนดเีดน่ของโรงเรยีนมธัยม
วัดหนองแขม โดยมี วันชัย ทองเกิด ผอ.โรงเรียนฯ พร้อมคณาจารย์ ร่วมยินดี

เพือ่ความเปน็ธรรมในสงัคม : วรรณชัย บญุบำารงุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา เปดิการสมัมนา 
เรื่อง “โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561” จัดโดย  
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี นริศรา แดงไผ่ ผู้อำานวยการกองกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม ต้อนรับ ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

ลงวนัที ่20-26 ก.พ. 2561 กทม.

ลงวันที ่19-25 ม.ีค. 2561 ตจว.

 กรมโยธาธิการและผังเมืองจะด�าเนินการวางและจดัท�าผงัเมืองรวม

ชุมชนเกาะสาหร่าย - เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ในท้องที่ต�าบลเกาะ

สาหร่าย อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยจะปิดประกาศแผนที่แสดง

เขตท้องที่ที่จะวางและจัดท�าผังเมืองรวม และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสตูล ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสตูล ส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะ

ส�านักงานที่ดินจังหวัดสตูล ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะ

สาหร่าย ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล หรือกรมโยธาธิการ

และผังเมือง และในที่สาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดท�า

ผังเมืองรวม และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ

ประชาชน ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียน

เกาะสาหร่ายชยัพฒันา ต�าบลเกาะสาหร่าย อ�าเภอเมอืงสตลู จงัหวดัสตลู 

 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะ

ปิดประกาศดังกล่าว

   (นายมณฑล สุดประเสริฐ)

 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

ลงวนัที ่20 - 26 ก.พ. 2561

 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจะด�าเนนิการวางและจดัท�าผงัเมอืงรวมชมุชน

เสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ในท้องทีต่�าบลเสนางคนคิม อ�าเภอเสนางคนคิม 

จงัหวัดอ�านาจเจรญิ โดยจะปิดประกาศแผนทีแ่สดงเขตท้องทีท่ีจ่ะวางและจดัท�า

ผงัเมอืงรวมและรายการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ณ ศาลากลางจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ�านาจเจริญ ที่ว่าการอ�าเภอเสนางคนิคม 

ส�านักงานที่ดินจังหวัดอ�านาจเจริญส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ�านาจเจริญ 

ส�านักงานที่ดินอ�าเภอเสนางคนิคม ส�านักงานเทศบาลต�าบลเสนางคนิคม 

ส�านกังานเทศบาลต�าบลสิรเิสนางค์ โรงพยาบาลเสนางคนคิม ตลาดสดเทศบาล

ต�าบลเสนางคนคิม ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวัดอ�านาจเจรญิ และ

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ระบบอนิเทอร์เนต็ของเทศบาลต�าบลเสนางคนคิม 

(www.senangcity.go.th/page/contact ) ระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาล 

ต�าบลสริเิสนางค์ (www.senangkanikom.go.th/public/) และเผยแพร่ทางระบบ

อนิเทอร์เนต็ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (www.dpt.go.th) ตัง้แต่วันองัคารที่ 

27 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะจดัประชุมเพ่ือรบัฟัง

ข้อคดิเหน็ของประชาชน ในวนัพฤหสับดท่ีี 15 มนีาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ หอประชุมอ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวัดอ�านาจเจรญิ
 

 จงึขอเชญิชวนผูส้นใจไปตรวจดไูด้ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีจ่ะปิดประกาศ

ดงักล่าว 

  (นายมณฑล สุดประเสรฐิ)

               อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


