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กรุงเทพฯ • โพลกระตุกรัฐบาลเยียว 

ยาปากทองทามกลางวิกฤตโควิด-น้ํา

ทวม ขณะที่บิ๊กตูปลื้มไทยพาวิลเลียน 

โชวสายตาโลก รัฐจับตาเที่ยวดวยกัน

เฟส 3 เจาของธุรกิจฉวยโอกาสเจอ

แบล็กลิสตยาว 

เม� อวันอาทิตย ผศ.ดร.นพดล 

กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซู

เปอร โพล เสนอผลสํารวจภาคสนาม

เร� อง ตามดูปญหาปากทองประชาชน

ดีเดยรับสมัครชิงอบต.

กกต.ยํ้าเช็กคุณสมบัติ!

กรุงเทพฯ • สถานการณพลิก นิดาโพลเผย 

ประชาชนจี้ “บิ๊กตู” ยุบสภาโดยเร็ว! แนะ

เอาใหชัด อยาทําอึมครึมเร� องวาระ 8 ป

เกาอี้นายกฯ ตองประกาศมาเลยจะอยูเปน

นายกฯ ไมเกิน ส.ค.65 “เสี่ยแฮงค-สาม

มิตร” ยัน พปชร.เสนอช� อประยุทธชิงนายกฯ 

คนเดียว ขวางพีระพันธุหวังสมหลน “พปชร.” 

ฟตเตรียมชงกฎหมายลูกหลังโปรดเกลาฯ 

รธน.

เม� อวันท่ี 10 ต.ค. ศูนยสํารวจความ

คิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของ

ประชาชนเร� อง “พลเอกประยุทธ กับ 3 

ประเด็นทางการเมือง” โดยทําการสํารวจ

ระหวางวันที่ 5-8 ตุลาคม 2564 จาก

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป กระจาย

ทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่ว

ประเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,311 หน�วย

ตัวอยาง เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ กับ 3 

ประเด็นทางการเมือง 

นิดาโพลระบุกรณีเม� อถามถึง

ไทยโพสต • กกต.เตือนผูสมัครนายกฯ และ

สมาชิก อบต. เช็กลักษณะตองหาม 26 ขอ

ใหดี หากพบขาดคุณสมบัติเสี่ยงถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง 20 ป และจําคุก 1-10 ป กอน

เปดสมัครทั่ว ปท. 11-15 ต.ค.นี้ และเลือก

ตั้งจริง 28 พ.ย. มั่นใจมาตรการปองกันโค

วิด แยกพื้นที่เฉพาะใหกลุมเสี่ยงสูง จับตา

สนามบุรีรัมยแขงขันรุนแรง 

นายฐิติเชฏฐ นุชนาฏ กรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) กลาวถึงการเตรียมความ

พรอมการเปดรับสมัครสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหาร                                                              

สวนตําบล (อบต.) ระหวางวันที่ 

ไทยโพสต • ศบค.พบติดเชื้อใหม 10,817 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 84 คน 4 จว.ชายแดน

ใตยังอวม ยอดปวยอยู 5 อันดับแรก ฉีด

วัคซีนใกลแตะ 60 ลานโดส โฆษก รบ.เผย 

“WHO” ประกาศยกระดับระบบวัคซีนไทย

ดีขึ้น นายกฯ เตือนประชาชนการดอยาตก 

ยึดหลักดูแลตัวเองแบบครอบจักรวาล สธ.ชี้

โควิดยังทรงตัว ย้ําเปดเมืองปลอดภัย ทุก

ฝายตองเครงครัด 4 มาตรการ

เม� อวันที่ 10 ตุลาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                               

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 10,817 

ราย เปนการติดเช้ือในประเทศ 10,704 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

10,055 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 649 

ราย, มาจากเรือนจํา 50 ราย, เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 63 ราย ทําใหมียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563

เปดไทยเปดโลก

อานเอาเร� อง

ราชาผูพิทักษ

คอลัมนคุยเอกอัง ฟงเอกเลา

ปธน.ไตหวันลั่น

ไมกมหัวใหจีน

ไทยโพสต • เผยผลสํารวจเหย� ออุทกภัย

ระบุน้ําทวมคือภัยธรรมชาติ แตควรบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ไมเช� อมั่นรัฐจะ

ปองกันได “เพ� อไทย” เรียงหนาถลม! “ยุทธ

พงศ” แฉพิรุธ สทนช.ของบกลาง 567 ลาน

ซื้อเคร� องสูบน้ํา สงกลิ่นล็อกสเปก “อรุณี” 

ยกกน “ยิ่งลักษณ” วางแผนรับมือภัยพิบัติ

พรอมเยียวยา เยย “ประยุทธ” 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” สั่ง ก.คมนาคมเรง

สํารวจซอมแซมเสนทางเสียหายจากอุทก                                                         

ภัย กําชับเหลาทัพดูแล ปชช.พื้นที่เสี่ยง หลัง                                                              

พายุ 2 ลูกจอเขาซ้ํา “ปภ.” เตือน 57 จว.เฝา

ระวังระดับน้ําชวง 10-16 ต.ค. “เฉลิมชัย” 

ติดตามสถานการณนํ้า จ.อุบลราชธานี เตรียม                                                             

เรงรัดงบเยียวยาเกษตรกรเสียหาย “ชัยนาท” 

ชาวบานทายเข� อนเจาพระยาระทมหนัก 

เม� อวันที่ 10 ต.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี กลาวถึงสถานการณอุทกภัยหลายพื้นที่

วา ผลจากน้ําทวมในหลายพื้นที่ สงผลให

เสนทางการคมนาคมท้ังทางบกและทางราง                                        

หลายเสนทางเสียหาย  ไมสามารถเดินทาง                                                     

สัญจรได กระทบตอการเดินทางของประ 

ชาชน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  5  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

อานตอหนา 14อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

ปที่ 25 ฉบับที่ 9099

อิสรภาพแหงความคิด

ปชช.บ้ี‘รัฐบาล’

เรงแกปากทอง

ปล้ืมคนละคร่ึง

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผูอํานวยการศูนยปองกันและปราบปรามการแขงรถในทาง และความผิดอ� นที่

เกี่ยวของ (ศปข.ตร.) แถลงผลงานการปราบปรามการแขงรถในทองถนนและความผิดอ� นที่เกี่ยวของ ซึ่งมียอดกวา 1,000,000 ราย 

เตืิือน57จว.ระวังนํ้าลน

นายกฯกําชับคค.-กองทัพ

เพ� อไทยของใจ

‘สทนช.’ถลุงงบ

จัดซ้ือเคร� องสูบ

‘ไพบูลย’จอชงกม.ลูกยอนไปใชสมัย‘อภิสิทธิ์’
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โพลจี้บิ๊กตูยุบสภา!
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2 ในประเทศ

คนไทยปลอดภัย

เศรษฐกิจไปรอด

ลายฝายคาดหวังวา ชีวิตที่ถูกปดกั้น สรางกรอบ ขีด

เสนใหเดินในวงแคบและจํากัด อันเน� องมาจากการล็อก

ดาวน หรือปดประเทศ เพ� อปองกันการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 จะบรรเทา คล่ีคลายไดจากนอยไปหามาก จน

กระท่ังกลับสูภาวะปกติ ตามคําประกาศของนายกรัฐมนตรี ต้ัง 

แตเดือนมิถุนายนท่ีผานมา วาจะเปดประเทศภายใน 120 วัน ซ่ึง

หมายถึงครบพอดิบพอดีในวันท่ี 14 ต.ค.ศกน้ี

แมจะมีเสียงวิพากษวิจารณวา ประเทศไทยพรอมแน�หรือ

กับการเปดประเทศ ทามกลางตัวเลขผูติดเช้ือรายใหมยังคงเปน

หลักหม� นข้ึน อีกท้ังสถิติการฉีดวัคซีนของประชาชนยังไมบรรลุเปา

หมายท่ีนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ไดประกาศไว

วาจะฉีดวัคซีนใหแกประชาชนจํานวน 100 ลานโดส ครอบคลุม

ประชากรรอยละ 70 หรือ 50 ลานคน แตตัวเลขท่ีศูนยบริหาร

สถานการณโควิด-19 (ศบค.) ประกาศลาสุด ณ วันท่ี 9 ต.ค.2564 

กระทรวงสาธารณสุขสามารถฉีดวัคซีนใหกับประชาชนแลว 

59,539,624 โดส หรือเพียง 59% ท่ีแถลงไวกอนหนาน้ีเทาน้ัน

แตการเห็นยอดตัวเลขของผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ราย

ใหมในแตละวันลดลงตอเน� อง และการเรงฉีดวัคซีนเข็ม 2 ใหได

ตามเปาหมาย 70% ของประชากรภายในชวงปลายปน้ี รวมท้ัง

มาตรการคลายล็อกทีละพ้ืนท่ี และเปดใหมีการกระทํากิจกรรม

ตางๆ เพ่ิมข้ึนเปนระยะๆ ก็ถือเปนนิมิตหมายท่ีดีงาม สรางขวัญ

และกําลังใจไดอยางดีพอเหมาะกับจังหวะในการเปดประเทศ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกระบวนการสรางความรูความเขาใจใหกับทุก                                                                                   

คนในสังคมไทยไดตระหนักถึงความรวมมือรวมใจขับเคล� อนประ 

เทศชาติบานเมืองใหอยูได อยูเปนและอยูใหรอดไปกับโควิด-19 

แทนท่ีจะต้ังคําถามหรือแสดงความกังวลกับการเปด

ประเทศในวันน้ีพรุงน้ีวา เราพรอมกันจริงหรือไมอยางไรน้ัน เวลา

น้ีน�าจะเปนโอกาสสําคัญท่ีทุกฝายในสังคมไทยจะชวยกันสงตอชุด

ขอมูล “คนไทยปลอดภัย” สรางพลังในดานบวกใหกับตนเองและ

ใหกับทุกคนในสังคมไทย ซ่ึงหมายถึงการสรางความเช� อม่ันใหกับ

นานาประเทศ พิสูจนใหท่ัวโลกมองเห็นวา เรามีวินัย และความ

รับผิดชอบตอตนเอง แลวสงตอครอบครัว ชุมชน สังคม ใหเรียน

รูจักการดูแลสุขภาพปองกันการแพรระบาดของไวรัสไดอยางดี

เลิศ และมากท่ีสุดประเทศหน่ึง 

ความรวมมือรวมใจกันยกการดสูง เวนระยะหาง สวมหนา   

กากอนามัย รักษาสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐาน กินชอนกลาง ลางมือ

สมํ่าเสมอ พรอมๆ กับการเขารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายและ

แผนสาธารณสุข คือแนวทางการสรางความเช� อม่ันและศรัทธา

วา คนไทยปลอดภัย ประเทศไทยปลอดโรค ซ่ึงผลลัพธท่ีจะตาม

มาอยางแน�นอนคือ เศรษฐกิจท่ีซบเซาจะกระเต้ืองข้ึนตามจังหวะ

อยางคอยเปนคอยไป เพราะรัฐบาลโดย ศบค.มีการประกาศและ

ออกแถลงการณทุกวันใหรับรูอยางเปนทางการมาโดยตลอดอยู

แลวถึงตัวเลขตางๆ และสถานการณตามความเปนจริง 

ประสบการณจากการระบาดรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใน

คลัสเตอรตางๆ เช� อวาเปนบทเรียนสําคัญวา คนไทยจะตองไม

ประมาท และชวยเหลือดูแลปองกัน เปนพลังขับเคล� อนสังคม

ปลอดโรคปลอดภัย โดยเฉพาะเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจน                   

สรางปญหาใหเกิดชองโหวสงผลกระทบตอการแพรระบาด

ไวรัสนั้น สมควรตองใสใจจริงจัง ไมละเลยตอหนาที่ มิเชนนั้น

เศรษฐกิจที่วาดหวังวาจะฟนตัวและรอดพนวิกฤต ก็จะตองถอย

หลังกลับไปลงเหวเหมือนตนปที่ผานมา ยิ่งเคราะหซ้ํากรรมซัด

จากปญหาน้ําทวมในหลายพื้นที่ ก็ยิ่งเปนเคร� องตอกย้ําวา ปจจัย

เสี่ยงที่จะกระแทกการขับเคล� อนเศรษฐกิจนั้น ขึ้นอยูกับความ

รับผิดชอบของทุกภาคสวน ตองเคารพในกฏหมาย ไมละเมิดกฎ

กติกามารยาทที่มีตอสวนรวม  

ขอยืนยันวา ปจจัยตางๆ ท่ีจะสรางความปลอดภัยให

กับคนไทย คือสัญญาณท่ีดี และจะเปนตัวเรงสําคัญในการขับ

เคล� อนภาวะเศรษฐกิจใหเดินตอไปได และสงผลใหกิจกรรมทาง                                                                               

เศรษฐกิจกลับเขาสูปกติไดโดยเร็ว ซ่ึงหวังวาจากน้ีไปจะไดเห็น                                                                                    

ยอดผูติดเช้ือลดลง และมีผูไดรับการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชา 

กรท้ังหมดไดเร็ววัน นอกจากน้ัน คนไทยทุกคนตองรวมมือรวมใจ

กันอยาใหการดตกเด็ดขาด ไมวาจะเปดประเทศ 100% ชีวิตเขา

สู โหมดปกติแลวก็ตาม เพราะกันไวยอมดีกวาแกแน�นอน.

 

ห

นายไพศาล พืชมงคล 

อดีตกรรมการผูชวยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ)

“เม� อวานซืนนี้ นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษา

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไดเปดตัวแถลงขาว

ครั้งสําคัญ และเร� องสําคัญที่สุดคือการประกาศเปนผูสืบทอด

ภารกิจ 3 ป. ซึ่งจะสืบทอดภารกิจ 3 ป.นั้น จะทําไดตอง

ไมใชในฐานะที่ปรึกษาพรรค แตจะตองเปนนายกรัฐมนตรี!! 

ดังนั้นการแถลงขาวครั้งนี้จึงเปดเผยรองรอยชัดวาจะมีการ

เสนอช� อนายพีระพันธุเปนนายกรัฐมนตรีของ พปชร.ดวย 

และยังมีตัวเลือกอีก 2 คน!!!! เม� อเสนอช� อนายกฯ หลายคน 

ใครจะเปนตัวจริง ใครจะเปนตัวหลอก? สถานการณจะบอก

ใหทราบในไมชานี้!!!”.

รักยาวใหบั่น-รักสั้นใหตอ!!!
งไมถึงกับเปนอะไรท่ี...ชัดเจน!!! วาทานนายกฯ บ๊ิกตู ของ

หมูเฮา ทานคิดจะ อยูยาวววว ไปอีก 4 ป 5 ป นับจาก

บัดนี้กันเลยหรือไม? อยางไร? เพราะเทาที่ไปพูดๆ แถว

ปกษใต แถวจังหวัดหน�ะคอนซี้ทําหมะหราด ทานเพียงแตบอก

เอาไวแบบกวางๆ หลวมๆ ประมาณวา...ในอีกประมาณ 5 ปขาง

หนา อะไรตอมิอะไรที่ทานทําเอาไว น�าจะสงผลใหเห็นแบบแจม

แจง ชัดเจน อะไรทํานองนั้น...


คือพูดงายๆ...ยังไมคงถึงกับตอง กลั้นใจตาย กันไปซะ

กอนลวงหนา เพราะแคจะอยูให ครบเทอม หรืออยูไปประมาณ

เดือนมีนาคม ปพุทธศักราช 2566 ตามกําหนดอายุของสภาผู

แทนราษฎรชุดนี้ ก็น�าจะตองหายใจทางปาก ทางเหงือก ไมก็

ตองตอทอออกซิเจนใหสูด ใหพน ประมาณนักดําน้ํา นักประดา

น้ํา เอาเลยก็ไมแน� หรือถึงแมบรรดา ขาเชียร ทั้งหลาย จะออก

มายืนยัน นั่งยัน วายังไงๆ ก็ไมมี ยุบสภา ไมมี เลือกตั้งใหม กอน

กําหนดการที่ไดวางเอาไว แตโดยลักษณะอาการ โดยรูปมวย 

ทางมวย โอกาสที่จะเตนย็อกๆ แย็กๆ กลางเวทีตอไปไดเร� อยๆ 

จนถึงชวงกรรมการรวบรวมคะแนน ชวงหมดยก ครบยก ไปตาม

กฎ กติกานั้น ออกจะเปนอะไรที่ ยากซซซซ ยิ่งขึ้นเร� อยๆ...


เฉพาะแคผลสรุปของ นิดาโพล เม� อชวงวันวานที่ผาน

มา...ก็ลําบากแลว!!! ไมวาจะน�าเช� อ-ไมน�าเช� อ มีงาน-ไมมีงาน

ก็แลวแต แตการสรุปรวมความวา ผูคนถึง 40.35 เปอรเซ็นต 

เห็นวาควร ยุบสภา กลับไปเลือกตั้งกันใหมไดแลว หรือ 30.05 

เปอรเซ็นต เห็นวาหลังแกกฎหมายเลือกต้ังไปเปนท่ีเรียบโรยยยย 

แลว ก็น�าจะ ยุบสภา ใหสิ้นเร� อง สิ้นราว กันไปซะที เม� อนํามา

รวมๆ กันแลว ก็ปาเขาไปถึงประมาณ 70 เปอรเซ็นตเปนอยาง

นอย มีอยูแค 22.12 เปอรเซ็นตเทาน้ันเอง ท่ีอยากใหอยูยาวววว 

ตามแบบฉบับ เราจะทําตามสัญญา...ขอเวลาอีกไมนาน ฮึ้ม

ฮึม ฮึ้มหึ่ม ไปจนกวาจะครบเทอม ครบวาระ ตามที่ ขาเชียร 

ปรารถนาและตองการ...



คือคงตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดเลยวา...ภายใตความ

เปนไทยๆ หรือภายใตวาสนาและสันดาน ของบรรดาปวงชนชาว

ไทยทั้งหลาย คอนขางไมคอยจะเปดโอกาสใหกับใครตอใคร ได อยู

ยาวววว แบบชนิดอีเหลนเปนมากมายเกินไปนัก หรือดวยเหตุ

เพราะความเบ� องาย ความอยากไดของใหม อยากลองของใหม หรือ

อะไรตอมิอะไรก็แลวแต ขนาดอดีตรัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี 

อยาง ปาเปรม ของหมูเฮา ยังตอตั๋ว ตออายุ ไดเพียงแค 8 ปเทานั้น

เอง จากนั้น...ก็ตองถึงจังหวะ ถึงวาระที่ ผม...พอแลว ไมคิดจะไป

ตอ ณ ที่ไหนๆ อีกแลว สวนจะสงผลใหเหตุการณบานเมือง เปนไป

ในทิศไหนตอทิศไหนคอยไปวา คอยไปแกกันอีกที...


ดังนั้น...ถาหากทานนายกฯ บิ๊กตู ทานคิดทําลายสถิติ แบบ

ประเภท โนวัก ยอโควิช คิดจะแซงหนา โรเจอร เฟเดอเรอร หรือ 

ราฟาเอล นาดาล อะไรประมาณนั้น ถาวากันในแง ความคิด อาจ

พอคิดไดไมยากซซซ แตในแงของ ความจริง หรือในแง ขอเท็จจริง 

แลว ออกจะยากซซซฉิบหาย ยากซซซตายโหง และอาจนํามาซึ่ง

ความยุงฉิบหาย ยุงตายหา ขึ้นมาเม� อไหรก็ยอมได คือแคตอตั๋วยาว

มาจนผาน 7 ป ใกลๆ จะถึง 8 ปในอีกไมกี่เดือนขางหนา หรือในชวง

ปหนา โดยลักษณะอาการก็น�าจะ กะรุงกะริ่ง พอสมควรแลว หรือ

น�าจะไดจังหวะ เวลา ที่ ผม...พอแลว ตามแบบฉบับ ปาเปรม โดย

ไมคิดทําลายสถิติ ไมคิดจะทาบรัศมี น�าจะเหมาะ น�าจะเขาทากวา 

ไมถึงกับเสียๆ หายๆ อะไรกันมากมาย...



ยั

แตถาหากยังคิดจะ เดินหนา ยังคงทุรนทุราย กะจะใหไป

ถึงชวงครบเทอม หรือลากตอไปอีก 4 ป 5 ป ไปจนกวาจะถึงป

พุทธศักราช 2570 โน�นเลย โอกาสที่จะ ตาย...กับ...ตาย หรือ 

ไมตายก็เลี้ยงไม โต กลายเปน ผัก นอนติดเตียงไปโดยตลอด 

ยอมมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ คือแคเจอกับทานเชื้อไวรัส                                    

โควิด-19 ดอกเดียว ก็น�าจะตอง หยอดน้ําขาวตม กันไปอีก

ตราบนานเทานาน แถมยังตองมาเจอกับ น้ําทวม เขาไปอีกดอก 

จะ บิ๊กตู...ฉูฉู (สูๆ) กันไปอีกถึงขั้นไหน ตอขั้นไหน ก็น�าจะมีแต

ลําบากยิ่งเขาไปทุกที ยิ่งถาหากตองเจอกับ คล� นยักษสึนามิทาง

เศรษฐกิจ ที่กําลังจะอุบัติขึ้นมาภายในปหนาหรือไมเกินไปกวา

นี้มากมายนัก...เขาไปอีกดอก ตอใหอยากจะ ฉูฉู กันไปในแบบ

ไหน อยางไร สุดทาย...ก็คงหนีไมพนที่จะตอง ตาย...กับ...ตาย 

ลูกเดียวเทานั้นเอง โอกาสเหลือรอด เหลือเศษ เหลือซาก ออก

จะยากซซซเอามากๆ...


การรูจักประมาณการ ประมาณตน รูถึงจังหวะและ

โอกาส วาอะไรเหมาะ-ไมเหมาะ ควร-ไมควร ยอมถือเปน 

คุณสมบัติ ที่สําคัญเอามากๆ ของบรรดาผูซึ่งมีอํานาจ หนาที่ 

รวมทั้งความรับผิดชอบทั้งหลาย คือไมวาจะเกง-แสนเกง 

ฉลาด-แสนฉลาด ตื๊อ-แสนตื๊อ ทน-แสนทน ฯลฯ เพียงใดก็

เถอะ แตถาหากจังหวะและโอกาสมันไมเอื้ออํานวยให ความ

พยายามฉุดกระชากลากถูใหตัวเองยังคงมี อํานาจ ตอไป มัน

อาจสงผลใหเกิดการฉุดกระชากลากถูประเทศชาติ ใหตอง 

กะรุงกะริ่ง ตามลักษณะอาการเดียวกันกับตัวเอง อยางมิ

อาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได และนั่นเองที่ทําใหคําพูดประ

โยคสั้นๆ งายๆ คือคําวา ผม...พอแลว จึงกลายเปนคําอธิบาย

ที่สะทอนใหเห็นถึงความตระหนัก สํานึก ตออํานาจ หนาที่ 

และสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือ ความรับผิดชอบ ที่ผูนําชาติบาน

เมืองในทุกๆ ราย พึงตองตระหนัก และสํานึก เอาไวอยาง

เปนที่สุด...


ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Anais Nin... “Life shrinks 

or expands in proportion to one’s courage. - ชีวิตจะ

หดสั้น หรือแผขยายขอบเขต ขึ้นอยูกับอัตราสวนแหงจิตใจที่

หาวหาญของคนเรา...”



เริ่มตนนับหนึ่งคิกออฟกันแลว สําหรับการเลือกตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รอบลาสุด ที่รอบ

นี้เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

หรือนายกฯ อบต.ทั่วประเทศ 5,300 แหง ที่จะมีการหยอน

บัตรกันวันที่ 28 พ.ย.นี้ 

การคิกออฟจะเริ่มดวยการที่ตลอดสัปดาหนี้ 11- 15 ต.ค. 

เปนวันรับสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ อบต.และสมาชิกสภา อบต. 

จากนั้นตามปฏิทินที่วางไวคือ 22 ต.ค. ประกาศรายช� อผูสมัคร

รับเลือกตั้ง-วันที่ 2 พ.ย.ประกาศบัญชีรายช� อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

และเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.2564  

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ระบุไวเม� อกลางสัปดาหที่ผานมา ถึงการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ในชวงสถานการณ โควิด-19 

และปญหาน้ําทวม วาสถานการณดังกลาวไมเปนปญหาหรือ

อุปสรรคตอการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ โดยเร� องการระบาดของ

เชื้อโควิด-19 สํานักงาน กกต.ไดหารือกับทางกรมควบคุมโรค 

เพ� อกําหนดมาตรการปองกัน ซึ่งในการรับสมัครหากพบวามี

ผูที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา ก็ใหแยกออก เพราะถือวา

เปนกลุมเสี่ยง เพ� อปองกันไมใหเขาไปปะปนกับบุคคลที่ไมได

มีความเสี่ยง จําเปนตองปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุขอยางเครงครัด โดยเฉพาะมาตรการการเวนระยะ

หาง  การสวมหนากากอนามัย สวนสถานการณอุทกภัยที่เกิด

ขึ้นในหลายพื้นที่นั้น หลังจากประกาศแลวหากไมสามารถ

จัดการเลือกตั้งได ก็มีกฎหมายใหอํานาจสามารถขยับหรือ

เล� อนและยายสถานที่ได เปนดุลยพินิจของแตละ อบต.วาจะ

ใชวิธีการใด  

ขณะที่ “ธนวรรธน พลวิชัย และประธานที่ปรึกษาศูนย

พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย” ย้ําวา การหาเสียงการ

เลือกตั้งทองถิ่น เช� อวาการใชเงินน�าจะตกอยูที่ 2-3 หม� นลาน

บาท อาจจะชวยผลักดันสถานการณเศรษฐกิจใหคึกคักไดบาง 

และถารัฐบาลมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ชัดเจน 

ทําใหมีเม็ดเงินเขามาอัดฉีดในระบบมากขึ้น เศรษฐกิจไทยปนี้

มีโอกาสจะโตได 1-1.5%

ทั้งนี้ โครงสรางของ อบต.ตามกฎหมาย ให อบต.แตละ

แหงมีนายก อบต. 1 คน และรองนายก อบต.ไมเกิน 2 คน 

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดํารง

ตําแหน�งครั้งละ 4 ป และจะอยูในตําแหน�งไดไมเกิน 2 วาระ 

หรือ 8 ปติดตอกัน กรณีอยูครบสมัย ซึ่งก็เปนการเขียนล็อก

ไวเพ� อไมใหอยูกันจนรากงอก จนไมเปดโอกาสใหมีการเปลี่ยน 

แปลงใดๆ เกิดข้ึน ขณะท่ีในสวนของสภา อบต.กฎหมายกําหนด

ใหมีสมาชิกสภา อบต.เขตเลือกตั้งละ 1 คน ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแตละหมูบานในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแตละแหง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา อบต.คือการเมืองทองถิ่นที่ใกล

ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะลงไปถึงระดับรากหญา-

หมูบานทั่วประเทศ 

อยางไรก็ตาม จะพบวาการเมืองระดับ อบต. บรรดา

นักการเมือง-พรรคการเมือง-ส.ส.-อดีต ส.ส.ในแตละพื้นที่ทุก

จังหวัด จะไมคอยใหความสําคัญมากนัก เห็นไดจากจะไมมี

เครือขายนักการเมือง เชน เครือญาติของนักการเมืองไปลง

เลือกตั้ง อบต.เทาใดนัก เพราะคงมองวาเปนการเมืองทองถิ่น

ที่เล็ก ยิ่งการที่พรรคการเมืองจะเขาไปยุงเกี่ยวดวยแทบไมมี

ใหเห็น เหตุเพราะแม อบต.จะเปนการเมืองที่ลงไปถึงระดับ

หมูบาน แต อบต.ก็ไมไดมีงบประมาณอะไรมาก

ที่สําคัญ อบต.เปนการเมืองทองถิ่นที่ยังหางไกลกับ

การเมืองระดับชาติคอนขางมาก จึงทําใหไมคอยมีนักการ

เมือง-พรรคการเมืองใหความสําคัญมากนัก 

ไมเหมือนกับการเมืองทองถิ่นแบบพวก “องคการ

บริหารสวนจังหวัด” (อบต.) เชน นายกฯ อบต.-สมาชิก

สภา อบจ. หรือแมแตระดับเทศบาล เชน “นายกเทศมนตรี

นครนายก-เทศมนตรีเมือง” พวกนี้จะมีเครือขายของนักการ

เมืองเขาไปทําพื้นที่มากกวาอยางเห็นไดชัด เพราะทั้ง อบจ.-

เทศบาล มีงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งสามารถเช� อม

โยงกับการเมืองระดับชาติไดมากกวา ขนาดเทศบาลนครบาง

แหงมีเงินสํารองเปนพันลานบาท จึงทําให อบต.-เทศบาล 

เปนการเมืองทองถิ่นที่สามารถเกื้อหนุนเร� องฐานเสียง-ฐาน

คะแนน สําหรับการเลือกต้ังในระดับชาติ เชน การเลือกต้ัง                                                                            

ส.ส.ได 

จึงไมแปลกที่การเลือกตั้ง อบต.ที่ผานมา จะไมคอยอยูใน

สายตาของนักการเมืองระดับชาติ พวก ส.ส.-อดีต ส.ส.ในพื้นที่

มากนัก อาจจะมีบางก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่มีกลุมการเมืองที่

ยึดโยงกับการเมืองระดับชาติอยาง คณะกาวหนา ของธนาธร 

จึงรุงเรืองกิจ ที่มีแนวทางชัดเจนคือ เคล� อนไหวปกธงการเมือง

ทองถิ่น เพ� อหวังสรางฐานการเมืองในระดับทองถิ่นทุกระดับ 

เพ� อใหการเมืองทองถิ่นเขาไปเปนฐานเสียงใหกับ พรรคกาว

ไกล ที่มีเงาของธนาธรคอยดูแลควบคุมอยูหางๆ 

ซึ่งการเลือกตั้ง อบต.รอบนี้ คณะกาวหนาหวังชิงพื้นที่ 

อบต. โดยเฉพาะนายกฯ อบต.ไวมากพอสมควร เพราะจาก

ที่จะสงในครั้งนี้ประมาณ 200 คน มีขาววาแกนนําคณะ

กาวหนาตั้งเปาวาน�าจะชนะไดหลายจังหวัด โดยเฉพาะที่ตั้ง

เปาไวสูงคือ ภาคอีสานที่เปนภาคที่คณะกาวหนาสงมากที่สุด 

ซึ่งเปาหมายก็คงเพ� อหวังผลเร� องการสรางฐานเสียง คะแนน

นิยมในภาคอีสาน เพ� อใหตอไปพรรคกาวไกลเขามาขยายผล

ตอยามเม� อมีการเลือกตั้งใหญเกิดขึ้นนั่นเอง 

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. ถือไดวาเปนการเลือก

ตั้งครั้งแรกในรอบเกือบ 8 ป แต อบต.บางแหงก็พบวา ไมมี

การเลือกตั้งมารวม 10 ปแลว แตพอดีมีการรัฐประหาร เม� อป 

2557 ทําให อบต.หลายแหงที่ถูกแชแข็งไมมีการเลือกตั้งเลย

สบายไปไดอยูในตําแหน�งตอเน� องมารวม 10 ป

เม� อวันนี้บริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การที่

วางเวนการเลือกตั้ง อบต.มารวม 10 ป คงทําใหชาวบานใน

พื้นที่หลายแหงตองการเห็นการเปลี่ยนแปลง ไมใชการเมือง 

อบต.แบบเดิมๆ และนั่นอาจทําใหการเลือกตั้ง อบต.ที่จะมีขึ้น

อาจเกิดการ 

“พลิกโฉม-ถายเลือดใหม” ใน อบต.ทั่วประเทศ ก็เปน

ไปได. 

คิกออฟเลือกตั้งอบต.5,300แหง 

ถึงเวลาพลิกโฉม-ถายเลือดใหม

เ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วันหลงช่วงเดินสายลงพื้นที่ตรวจราชการ

ต่อเนื่องของ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาบินไปปักษ์ ใต้ พบชาว

นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำาและเยี่ยม

ชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

งานนี้นายกฯ ลุงตู่ออกลูกอ้อน หยอดคำาหวาน

ชาวเมืองคอน “รักจังฮู้” บอกเวลาอยู่กรุงเทพฯ ก็

คิดถึงทุกวัน คิดถึงคนใต้ตลอด ทำาเอาบรรดากองเชียร์

ลุงตู่ยิ้มแก้มปริไปตามๆ กัน และนอกจากไปติดตาม

งานในพ้ืนที่แล้ว นายกฯ ลุงตู่ยังสวมบทคุณครูเมื่อ

ได้เจอกับนักเรียนโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น  โดย

ช่วงเข้าชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน ซึ่งมี

นักเรียนชายหญิงกำาลังใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

อยู่ภายในห้อง

งานนี้ “ลุงตู่” สวมบทคุณครูสอนเด็กๆ เรื่องการ                                                                

เสพข่าวในโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบัน เรียกว่าสอนกัน                                            

แบบจริงจัง โดยสอน                                        

เด็กๆ ว่า “ต้องแยกแยะ

ให้ออกว่าอะไรคือข่าว

จริ งข่ าวปลอม จะ                                        

ได้ไม่ถูกเขาหลอกลวง                                         

สิ่งสำาคัญที่สุดในการ                                   

สอนของครูและนัก 

เรียน ก็อยากให้ยก

ตัวอย่างในการสอน 

ยกข่ าวสองข่ าวขึ้ น

มาให้เด็กวิเคราะห์ว่า

ข่าวนี้จริงหรือปลอม 

ให้ เ ด็ กถกแถลงกั น

ว่าทำาไมถึงคิดว่าจริง 

ทำาไมถึงคิดว่าปลอม เช่นข่าวเงินกู้ ทุกคนก็อยากได้ 

แต่ถูกหลอก”

พร้อมบอกเด็กๆ ทิ้งท้ายด้วยว่า “ต้องช่วยป้องกัน

คุณพ่อคุณแม่เราด้วย วันนี้อาจจะยากไปสักนิด เดี๋ยว

วันหน้าก็เข้าใจมากขึ้น ต้องเท่าทันเทคโนโลยี” 

ในช่วงจังหวะนั้นเอง มีเด็กน้อยคนหนึ่งอ้อนลุงตู่ 

บอกหนูมีเรื่องจะรบกวนขอท่าน ด้านนายกฯ ลุงตู่หยุด

ฟังพร้อมถาม “ขออะไรจ๊ะ?” หนูน้อยจึงบอกจะขอไอ

แพดไว้เรียนออนไลน์

เม่ือลุงตู่ได้ฟังก็ย้ิมในการพูดตรงๆ ของหนูน้อย 

พร้อมบอกอย่างอารมณ์ดีว่า “ขอไอแพดเลยเหรอ” ก่อน

บอกอีกว่า  “ลุงกำาลังพิจารณาตรงน้ีอยู่ เพราะบางที

ปัญหาเยอะเหมือนกัน” ซ่ึงเด็กๆ ก็ดีใจท่ีลุงตู่รับฟัง 

แหม..เมื่อมาในบทคุณครู “ลุงตู่” ก็จะเจอลูก

อ้อนของหนูๆ แบบนี้ล่ะจ้า ฮ่าๆๆ. 

บรรจง

สวมบทคุณครู 

ค

‘ตัดหัวพระ’ บาปมั้ย?

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

มมมม เรื่อง “พระ” นี่

เห็นจะเป็นวัตถุดิบให้สื่อใช้ปรุงเป็น “อาหารข่าว” ขาย

กินได้อีกหลายวันนะ!

ไล่มาตั้งแต่เรื่อง “มหาเถรสมาคม” มีมติ สั่งถอดถอน

ตำาแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัด ๓ จังหวัด” เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๔

สายธรรมยุต ๑ จังหวัด คือ

-ถอดถอน “พระเทพสารเมธี” (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชา

นิยม กาฬสินธุ์ จากตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

แต่งตั้ง “พระครูสุทธิญาณโสภณ” (เล็ก สุทธิญาโณ) วัด

ป่านาขาม หนองคาย ให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

มหานิกาย ๒ จังหวัด

-ถอดถอน “พระราชปริยัติสุนทร” (อมรภิรักษ์ ปสันโน) 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร  ฉะเชิงเทรา จากตำาแหน่งเจ้าคณะ

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แต่งตั้ง “พระราชภาวนาพิธาน” (ศิริวัฒน์ สิริวัฑฒโน) 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา ให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-ถอดถอน “พระธรรมรัตนาภรณ์” (สมศักดิ์ โชตินธโร) วัด

เขียนเขต ปทุมธานี จากตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี แต่ง

ตั้ง “พระราชสุทธิธรรมาจารย์” (สำาอางค์ ตานทินโน) วัดประยูร

ธรรมาราม ปทุมธานี ให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เท่าที่ผมตามดู พระคุณเจ้าทั้งที่พ้นตำาแหน่งและที่รับ

ตำาแหน่ง ท่านจะเข้าใจ “โลกธรรม ๘ ประการ” ดีอยู่

คือ มีลาภ-เสื่อมลาภ, มียศ-เสื่อมยศ, มีสรรเสริญ-มีนินทา 

และมีสุข-มีทุกข์

แต่ดูเหมือนญาติโยมและสื่อนั่นแหละ เห็นเป็นเรื่องร้าย

ในวงการคณะสงฆ์ จับหำา-จับหางช้าง คลำาถูกตรงไหน ก็ร้อง

แรกแหกกระเชอ ว่าตรงนี้-ตรงนั้น ใช่ช้าง

ก็เข้าใจ ว่าการสั่งปลดพระชั้นผู้ ใหญ่ออกจากตำาแหน่ง

ปกครองสงฆ์ระดับจังหวัด มันเรื่องใหญ่ (ทางโลก) พอสมควร

แต่ก่อนที่ฆราวาสญาติโยม ซึ่งอยู่คนละส่วนกับกิจการ

คณะสงฆ์จะโวยวาย  ทวงผิด-ทวงถูกแทนพระนั้น

ควรเข้าใจว่า พระท่ีถูกถอดถอนและท่ีแต่งตั้งเข้าไปแทน

นั้น มัน “ปลายเหตุ” ใช่มั้ย?

เท่าที่ฟังจากข่าวก็ดี จากญาติโยมโดยเฉพาะสายนักการ

เมืองก็ดี ก็แสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวกันแบบ

คิดเอาเอง-นึกเอาเอง-เข้าใจเอาเอง ว่ามันต้องมาจาก  

สาเหตุนั้น-นี้

ฟูมฟายว่าเป็นการสูญเสีย 

กับที่ ได้รับตำาแหน่งแทนน้ัน ท่านอาจอุทานในใจว่า กรรม

ของอาตมาท่ีต้องแบกของหนัก ก็เป็นได้ แต่ลูกศิษย์กลับปรีดา

ปราโมทย์ พระอาจารย์กูยศเฟื่อง-ตำาแหน่งฟู

บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ว่าด้วยอริยสัจ ๔ ในการ

ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

เข้าใจว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ ถึงไม่เคยสวด แต่ก็คงได้ยิน จะ

เข้าใจ-ไม่เข้าใจ เป็นอีกเรื่อง ท่านว่า

ชาติปิ ทุกขา การเกิดเป็นทุกข์

ชราปิ ทุกขา ความแก่เป็นทุกข์

มรณัมปิ ทุกขัง  ความตายเป็นทุกข์

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ  ทุกขา ความโศก  

ความร่ำาไรรำาพัน  ทุกข์กายทุกข์ใจ คับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข  ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก

ที่พอใจก็เป็นทุกข์ 

ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข ความพลัดพรากจากสิ่งอันที่รักที่

พอใจก็เป็นทุกข์

ยัมปิจฉัง  นะ  ละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใด 

ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ว่าโดยย่อ “อุปาทาน

ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์”

เห็นมั้ย.....

พระคุณเจ้าระดับเจ้าคณะจังหวัด “ต้องรู้” และควรต้อง

ทำาให้แจ้ง ถ้าแจ้ง ๓ รูปที่ถูกถอด ต้องดีใจแน่

“อาตมาเบาแล้ว อาตมาพ้นทุกข์ ไปเปลาะแล้ว ท่ี ไม่ต้อง

แบกแอก-แบกไถในตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอีกต่อไป จะได้มุ่งทาง

วิปัสสนาธุระ”

ทำานองเดียวกัน ทั้ง ๓ รูปที่มารับตำาแหน่งแทน ก็เท่ากับรับ

แอก-รับไถในตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมาใส่บ่าตัวเองแทน

“ทุกข์” เกิดแล้วหนอ....

เกิดกับพระคุณเจ้า ทั้งผู้สมหวังและผู้ผิดหวัง

เว้นแต่จะเข้าใจ พุทธวจนะในประโยคท่ีว่า “สังขิตเตนะ 

ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา” 

คือจะไม่ทุกข์ ไม่หนัก ไม่สูญเสีย หรือไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลย 

ถ้าเข้าใจถึงแก่นที่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่า 

ทั้งหมด-ทั้งปวง ที่เรารู้สึกว่าทุกข์ ว่าสุข ว่าได้ ว่าเสีย อะไร

นั่นน่ะ เคล็ดลับมันอยู่ที่ “อุปาทาน” ตัวเดียว

อุปาทาน คือ “ตัวยึด”

ถอนการยึดในขันธ์ ๕ คือ กาย เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณซะ เท่านั้นแหละ

“หมดทุกข์-เลิกทุกข์”!

ง่ายนิดเดียวเห็นมั้ย ธรรมชาติที่เป็นจริงก็อย่างน้ันจริงๆ 

แต่มันยากที่คนเราจะทำาใจ “ไม่ยึด” ในอะไรๆ

ไม่ต้องดูอื่นไกล ซื้อเสื้อตัวใหม่ น่ังตัวแข็งเลย เพราะใจ

เรายึด ยึดความใหม่ จะทำาอะไรก็กลัวเปื้อน 

ตัวยึด คือ ตัวอุปาทาน

แต่พอหมดอุปาทาน คือหมดเห่อ-ไม่ยึดมันแล้ว ใครเอา

ไปเป็นผ้าเช็ดตีน ก็ไม่เห็นเจ็บจี๊ดที่หัวใจเหมือนตอนยึด-ตอนเห่อ

เลย!

ผมดูข่าววันก่อน “พระธรรมรัตนาภรณ์” ที่ถูกถอดจากเจ้า

คณะจังหวัดปทุมธานี ท่านอกว่า

“เรื่องถอดถอนกับปลด มันอันตรายมาก สำาหรับพระ

เหมือนถูกตัดคอ เหมือนถูกตัดหัวประหารชีวิต”

อืมมม...

น่าจะเป็น “พระธรรมรัตนาภรณ์บัญญัติ” ขึ้นเอง 

นอกเหนือจากพระธรรมคำาสั่งสอนพระพุทธองค์นะขอรับ 

พระคุณเจ้า!

ศีล ๒๒๗ สมบูรณ์ แล้วใครมาจับสึก บังคับให้ละจากสมณ

เพศ แบบนั้นแหละ เท่ากับ “ประหารชีวิต” พระโดยแท้

แต่กับแค่ตำาแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์ มันเปลือก 

เป็นส่วนเกิน ส่วนรุงรัง เป็นเมือกยางย้อมยึด สลัดหลุดได้ยิ่ง

ประเสริฐกับสมณะ

แต่ไฉน พระคุณเจ้ากลับทึกทักเปลือกเป็นแก่นศีล-แก่น

ธรรมเล่า ว่าถูกถอด-ถูกปลด เหมือนถูกตัดหัวประหารชีวิต?!

ท่านพูดเป็นปริศนาธรรมให้ญาติโยมคิดกระมัง ว่าหัวที่ถูก

ตัดนั้น หมายถึง “หัวโขน” ทางคณะสงฆ์”?

เห็นว่ามีญาติโยมเข้าชื่อเป็นแสน จะไปร้องขอความเป็น

ธรรม ถ้าขออะไรที่เป็นธรรม ผมว่านั่นได้อยู่แล้ว

แต่ถ้า “ความเป็นธรรม” ตามความหมายที่ต้องการกัน คือ 

“หัวโขนพระ” ในตำาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดละก็

ผมไม่แน่ใจนะว่า....

“มหาเถรสมาคม” ชุดปัจจุบัน ท่านจะมี “หัวโขน” สำาหรับ

พระที่เข้าไม่ถึงคำาว่า “ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา” หรือไม่?

ถอนหนาม-ถอนหนวด ถอนด้วยแหนบ พอได้

แต่ “ถอนอุปาทาน” จากใจ จะไชโยด้วยอธรรม ไม่มี

หรอกครับ!

ยังไม่มีใครสืบเสาะ ค้นหา จนได้คำาตอบชัดๆ จากต้นตอ คือ 

“มหาเถรสมาคม” ว่า ด้วยอธิกรณ์ใด ด้วยเหตุผลใด 

และด้วยผิดพลาดบกพร่องการบริหารปกครองตามมาตราใด

ของ “พ.ร.บ.คณะสงฆ์” บนบรรทัดฐานของพระธรรมวินัย  จนต้อง

ถอดถอนพระทั้ง ๓ รูปนั้น ออกจากเจ้าคณะจังหวัด?

พระนั้น ไม่ว่ามีสมณศักดิ์หรือเป็นแค่หลวงตา เว้นจากอาวุโส

พรรษาแล้ว นอกนั้น เสมอกันหมดด้วยศีล ๒๒๗ ข้อ

คฤหัสถ์เมื่อบวชเป็นพระ มีธุระต้องทำาแค่ ๒ อย่าง คือ 

คันถธุระ การศึกษาให้รู้พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกตามควรแก่

ภูมิปัญญาตน

และวิปัสสนาธุระ คือการนำาสิ่งศึกษา-เรียนรู้ มาดัดกาย-ฝึก

จิต คลายตน ให้เปลื้องออกจากอุปาทานอันเป็นเมือกยางที่ร้อยรัด 

ข้ามวัฏฏะสู่งฝั่งวิมุตติ

นอกนั้น เป็นเรื่อง “อนุโลมโลก” ตามลักษณะสังคมและการ

ปกครองสงฆ์ตามยุคสมัย รวมทั้งเรื่องตำาแหน่งต่างๆ นั่นเป็นการ

เอื้อเฟื้อช่วยกันดูแลหมู่เหล่าให้อยู่ในกรอบโลกและกรอบธรรม

เรื่องยศ เรื่องตำาแหน่ง ไม่ต่างตัวเล็น-ตัวไร ไชผ้าเหลือง มัน

เป็นส่วนเกิน ส่วนที่ไม่ใช่ เมื่อมีก็ทำาหน้าที่อนุเคราะห์กันไป

การไม่มีได้นั้นแหละ บุญที่สุด

เท่ากับหลุดจากเมือกยางร้อยรัดไปได้เปลาะหนึ่งแล้ว 

พระคุณเจ้าเอ๋ย!

พูดตามสัตย์ ผมเนี่ย ทั้งดีใจ ทั้งหนักใจแทนพระคุณเจ้าทั้ง ๖ 

รูป ที่ถูกถอดจากตำาแหน่งและเข้าไปรับตำาแหน่งแทน

ที่ถูกถอด ผมว่าท่านอาจอุทาน เบาจริงโว้ย..เบาจริงโว้ย ใน

ใจท่านก็ได้ 

แต่พวกญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา เอาตัณหาส่วนตัวไปถมท่าน 

อื

ปชช.บ้ี

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัว

ประเทศ จำานวน 1,100 ตัวอย่าง ดำาเนิน

โครงการระหว่างวันท่ี 5-9 ต.ค.64 ท่ี

ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 73% กังวล

มากถึงมากท่ีสุดเรื่องปัญหาปากท้อง ค่า

ครองชีพ หลังจากเร่ิมกลับมาใช้ชีวิต

ปกติ

เ ม่ือถามถึงความต้องการให้

รัฐบาลช่วยเหลือมากท่ีสุด พบว่า 

49.5% ระบุด้านค่าครองชีพ ของกิน

ของใช้ และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 

ค่าน้ำา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ในขณะ

ท่ี 48.2% ระบุด้านแหล่งเงินทุนและ

ช่วยภาคธุรกิจ ในค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น 

ค่าน้ำามัน ค่าขนส่ง ต้นทุนการผลิต และ

การส่งออก เป็นต้น ท่ีน่าพิจารณาคือ

จากปัญหาน้ำาท่วมประชาชนต้องการให้

รัฐบาลช่วยด้านต่างๆ มากท่ีสุด ได้แก่  

45.6% ระบุช่วยเร่ืองรายได้ท่ีกระทบ

จากปัญหาน้ำาท่วม

อย่างไรก็ตาม เม่ือถามถึงความ

พอใจต่อนโยบายของรัฐบาล เร่ืองแก้

ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพใน 3 

อันดับแรก พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 84.2% 

พอใจโครงการคนละคร่ึง, 83.6% พอใจ

โครงการช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่ม ผ่าน 

อบต.และการปกครองท้องถ่ินอื่นๆ และ 

65.4% พอใจโครงการเราเท่ียวไปด้วย

กัน

นอกจากน้ี ความต้องการของ                                                     

ประชาชนให้รัฐบาลช่วยหลังสถาน 

การณ์ โควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 94.6 ระบุการพักชำาระหน้ีกับ

สถาบันการเงินและธนาคาร, ร้อยละ 

91.3 ระบุช่วยลดค่าน้ำา ค่าไฟฟ้า และ

อื่นๆ ไปถึงส้ินปี 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ยินดีต่อกระแสตอบ

รับอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand 

Pavilion) ใน World Expo 2020 Dubai 

ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ี

มีผู้เข้าเย่ียมชมจำานวนมาก เป็นการ

สะท้อนความนิยมในวัฒนธรรมความ

เป็นไทย และนวัตกรรมของไทยท่ีไม่แพ้

ชาติใดในโลก ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเชื่อม่ัน

ว่าเมื่อสถานการณ์ โควิด-19 คล่ีคลาย 

ไทยจะเดินหน้าฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจได้

อย่างรวดเร็ว

ท้ังน้ี กระแสตอบรับมีนักท่อง

เท่ียวสนใจเข้าชมวันละกว่า 8,000 คน 

และอาหารไทยเป็นท่ีนิยมจนต้องเข้าคิว  

มาสคอตท่ีมีชื่อว่า น้องรักและน้องมะลิ 

ซ่ึงเป็นช่ือมาจากดอกไม้ท้ังสองชนิดก็

เป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเท่ียว

ขณะท่ี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ตามท่ีรัฐบาลได้เร่ิมโครงการ

เราเท่ียวด้วยกัน เฟส 3 โดยเปิดให้

ประชาชนผู้ร่วมโครงการใช้สิทธ์ิจองท่ีพัก

ตามโครงการต้ังแต่วันท่ี 8 ต.ค.เป็นต้นมา 

ได้พบการร้องเรียนจากประชาชนมายัง

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รวมถึง

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เป็นจำานวนมากถึงปัญหาท่ีโรงแรมท่ีพัก

ซ่ึงเข้าร่วมโครงการปรับข้ึนราคาเป็น

จำานวนมาก โดยเฉพาะท่ีพักในแหล่ง

ท่องเท่ียวสำาคัญ เช่น ภูเก็ต พัทยา หัวหิน 

เชียงใหม่ เขาใหญ่ 

เธอระบุว่า ท้ัง น้ี รัฐบาลขอ

ความร่วมมือผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการทุกราย ให้คงกำาหนดราคา

ท่ีพักในราคาปกติและเป็นธรรม อย่า

ฉวยโอกาสท่ีมีโครงการสนับสนุนจาก

รัฐบาลในการปรับข้ึนราคา ทางการ

โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการมี

ระบบการติดตามข้อมูลการร้องเรียน

จากประชาชน ซ่ึงหากตรวจสอบพบ                                                               

ว่ามีการฉวยโอกาสปรับข้ึนราคาท่ีพักหรือ

ให้บริการจริง นอกจากจะถูกลงโทษตัด

สิทธิ์จากโครงการในรอบนี้แล้ว จะส่ง 

ผลถึงการพิจารณาเข้าร่วมโครงการอื่นๆ 

ท่ีรัฐบาลจัดข้ึนในระยะต่อๆ ไปด้วย.

ฉีดวัคซีน

จำานวน 1,710,884 ราย หายป่วยเพ่ิมข้ึน 

9,981 ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสม

ต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 1,582,313 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 110,880 ราย อาการ

หนัก 2,985 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 689 

ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 84 ราย เป็นชาย 

43 ราย หญิง 41 ราย เป็นผู้เสียชีวิตท่ี

มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 60 ราย มีโรคเร้ือรัง 

21 ราย พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 

11 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 17,691 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

รายใหม่สูงสุดวันท่ี 10 ต.ค. ได้แก่ กทม. 

1,185 ราย, ยะลา 776 ราย, สงขลา 

563 ราย, ปัตตานี 415 ราย, นราธิวาส 

479 ราย, สมุทรปราการ 462 ราย, 

ชลบุรี 457 ราย, ระยอง 364 ราย, 

นครศรีธรรมราช 345 ราย, ขอนแก่น 

305 ราย  

ส่ วนยอด ผู้ ไ ด้ รั บ วั ค ซีนของ

ประเทศไทยวันท่ี 9 ต.ค. มีการฉีดวัคซีน

เพ่ิมเติม 230,852 โดส รวมยอดฉีด

วัคซีนสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ. ท้ังส้ิน 

59,539,624 โดส ขณะท่ีสถานการณ์

โลก มียอดผู้ติดเช้ือสะสม 238,351,150 

ราย เสียชีวิตสะสม 4,862,825 ราย    

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตาม

สถานการณ์โควิด-19 รายวัน หลังปรับ

มาตรการกิจการ/กิจกรรม ขยายระยะ

เวลาเคอร์ฟิว พบว่า ประชาชนเร่ิม

ผ่อนคลายมาตรการป้องกันส่วนบุคคล 

มีการรวมกลุ่มสังสรรค์มากข้ึน จึงฝาก

ย้ำาเตือนพ่ีน้องประชาชนอย่าประมาท 

การ์ดอย่าตก ยังต้องยึดหลักอนามัยส่วน

บุคคล ดูแลตัวเองแบบครอบจักรวาล 

รวมท้ังผู้ประกอบการ ชุมชน ตลาด 

ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID  Free 

Setting อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจ 

ATK ตามท่ีกำาหนด เพื่อลดจำานวนผู้เช้ือ

รายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ห้ามลักลอบ

รวมกลุ่มจัดงานสังสรรค์ ต้ังวงเหล้า-

เล่นพนัน เพราะนอกจากจะมีความ

ผิดท้ังพระราชบัญญัติโรคติดต่อและ

พระราชกำาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) อาจทำาให้เกิดคลัสเตอร์

ใหม่ข้ึนได้อีก ถึงแม้การติดเช้ือรายใหม่

ในไทยอยู่ไนระดับคงท่ี ยังต้องเฝ้าระวัง

อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในการประชุม ศบค.

ในวันท่ี 14 ต.ค.น้ี จะมีการประเมิน

สถานการณ์โควิด-19 ท่ัวประเทศ ยอด

ผู้ติดเช้ือ ผลการฉีดวัคซีน เข้าหารือ 

เพื่อพิจารณาปรับมาตรการในระยะต่อ

ไปด้วย

โฆษกประจำ า สำ า นั กน า ยก ฯ 

กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) 

ประกาศให้ระบบการกำากับดูแลวัคซีน

ของไทยอยู่ในระดับท่ี 3 ซ่ึงสูงสุดเป็น

อันดับ 2 (ระดับวัด 1 ถึง 4 สูงสุดคือ

ระดับ 4) ของระบบการจำาแนกประเภท

ในการกำากับดูแลวัคซีนระดับชาติตาม

มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก มี

ผลเม่ือวันท่ี 27 ส.ค.2564 ท่ีผ่านมา 

โดยนาง Mariangela Simao ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการใหญ่ด้านเวชภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพขององค์การอนามัย

โลก ได้ประกาศในการประชุมวิสามัญ

ของ International Conference of Drug 

Regulatory Authorities (ICDRA) เมื่อ

วันท่ี 20-24 ก.ย. 2564 ท้ังน้ี ระบบ

การจำาแนกประเภทในการกำากับดูแล

วัคซีนระดับชาติขององค์การอนามัย

โลกใ ช้การประเ มินผ่านเค ร่ือง มือ 

Global Benchmarking Tool (GBT) 

ท่ีมีมาตรฐานโดยคำานึง ถึงคุณภาพ 

ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ 

โดยประเมินเป็นระดับวัด 1 ถึง 4 ซ่ึง

ประเทศไทยอยู่ในระดับวัดท่ี 3 หมายถึง

ระบบการกำากับดูแลวัคซีนมีเสถียรภาพ 

มีการบูรณาการการทำางานอย่างเป็น

ระบบ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภาพ

รวมในขณะน้ีแนวโน้มทรงตัว บาง

พ้ืนท่ีพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจาก

การรวมกลุ่มทำากิจกรรม อาทิ งาน

สังสรรค์ งานศพ รวมถึงยังพบการ

ติดเช้ือในโรงงาน สถานประกอบการ 

แคมป์ก่อสร้าง สถานท่ีดูแลกลุ่มเปราะ

บาง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว ขณะ

ท่ีบางพ้ืนท่ีสถานการณ์เร่ิมดีข้ึน พบผู้

ติดเช้ือประปราย และสามารถควบคุม

ได้ รัฐบาลจึงมีแนวทางท่ีจะเปิดกิจการ 

กิจกรรม และเปิดพ้ืนท่ีรับนักท่องเท่ียว

เพื่อสร้างรายได้ในชุมชนและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศมากข้ึน

ท้ังน้ี การดำาเนินกิจการกิจกรรม

ต่างๆ และการเปิดเมืองให้ปลอดภัยและ

ย่ังยืน  ทุกคน ทุกฝ่าย ต้องตระหนัก

และเคร่งครัดใน 4 มาตรการสำาคัญคือ 

1.การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายและ

ครอบคลุม 2.การป้องกันตนเองข้ันสูงสุด 

(Universal Prevention) โดยคิดไว้

เสมอว่าทุกคนอาจเป็นผู้ติดเช้ือแฝง 

และป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดกับ

ทุกคน 3.การใช้ชุดตรวจ ATK คัด

กรอง เ พ่ือใ ห้ผลเ ร็ว เ ข้า สู่ระบบ

รักษารวดเร็ว ลดการแพร่เช้ือ และ 

4.การดำาเนินการตามแนวทาง COVID 

Free Setting ซ่ึงองค์กร สถานประกอบ

การต่างๆ ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นและ

ต่อเนื่อง ซ่ึงหากดำาเนินการได้ครบถ้วน

ท้ัง 4 มาตรการ ม่ันใจว่าจะสามารถ

ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ และ

ประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง

ปกติแบบวิถีใหม่

“จากการนำาร่องเปิดพ้ืนท่ีท่อง                                                           

เท่ียวใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ 

ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) 

พังงา (เขาหลัก เกาะยาว) กระบ่ี (เกาะ

พีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง ทับ

แขก) ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข

ท่ีกำาหนด ถือว่าประสบผลสำาเร็จอย่าง

ดี สามารถเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนท่ีอื่นๆ 

ท่ีอยู่ในแผนจะเปิดเพ่ิม โดยต้องจัดต้ัง

ศูนย์บัญชาการเพ่ือติดตามเฝ้าระวัง

และควบคุมโรค เข้มงวดการปฏิบัติตาม

มาตรการโควิดฟรีเซตติง และมาตรการ 

บับเบิลแอนด์ซีล” ปลัด สธ.ระบุ

ท า ง ด้ า น ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร

แพร่ระบาดในต่าง จังหวัด พบว่า 

จ.สมุทรสาคร ผู้ติดเช้ือรายใหม่ลดลง

เหลือเพียง 139 ราย และไม่มีผู้เสีย

ชีวิตเพ่ิม โดยเทศบาลตำาบลสวนหลวง

เปิดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สำาหรับผู้

ท่ีฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มก่อน

วันท่ี 31 พ.ค.64 โดยให้วอล์กอินมา

รับบริการได้ ในทุกวันอังคารและวัน

พฤหัสบดี เวลา 08.00-14.00 น. ต้ังแต่

วันอังคารท่ี 12 ต.ค. ส่วนท่ี จ.พังงา หลัง

จากเจ้าหน้าท่ีในสำานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดพังงา 2 ราย ติดโควิด-19 ทาง

เจ้าหน้าท่ีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

พังงา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำาเภอเมือง

พังงา ได้รีบลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค และ

คัดกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงสูง 25 ราย ทำาการ

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ RT-PCR และส่ัง

กักตัวใน LQ กลางของจังหวัดพังงาและ 

LQ ตามภูมิลำาเนา พร้อมกับประกาศ

ปิดสำานักงานช่ัวคราวเป็นเวลา 14 วัน 

ต้ังแต่วันท่ี 10-23 ต.ค.64 

ขณะท่ี จ.กระบ่ี ยังคงรุนแรงต่อ

เน่ือง โดยผู้ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิม 271 

ราย และเสียชีวิต 27 ราย เช่นเดียวกัน

กับ จ.สงขลา ติดเช้ือเพ่ิม 563 คน ยอด

ติดเช้ือสะสม 34,885 คน เสียชีวิตสะสม 

160 คน ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

กว่า 6,200 คน.  

กรุงเทพฯ • เมื่อวันอาทิตย์ ท่ีแฟลต

ดินแดง แฟลต 1 พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล 

(ผบช.น.) พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจ

เย่ียมกำาลังพลข้าราชการตำารวจท่ีมา

รักษาความปลอดภัยท่ีแฟลตดินแดง 

เ พ่ือ ป้อง กันก ลุ่ม ป่วนเ มือง เ ข้ามา

อาศัยพ้ืนท่ี รวมท้ังเย่ียมผู้ท่ีพักอาศัย 

โดย พล.ต.ท.สำาราญเผยว่า บช.น.มี

ยุทธการ 3 สร้าง 1.สร้างความเข้าใจ 

2.สร้างความร่วมมือ และ 3.สร้าง 

ความสงบ 

“บช.น.เรามีโครงการแบ่งปัน จึง

มีความคิดช่วยชาวบ้านแฟลตดินแดง

และตำารวจ เมื่อวันท่ี 9 ต.ค.ได้จัดร้าน

อาหารปันสุขไปแล้ว วันน้ีจึงอยากข้ึน

ไปพบพ่ีน้องชาวแฟลตดินแดง แฟลต

ท่ี 1 ถึงแฟลตท่ี 4 พรุ่งน้ีก็จะไปพบชาว

แฟลต 5 ถึงแฟลต 8 ท่ีได้รับผลกระทบ 

โดยมีไข่จากทางบ้านท่ีเขาบริจาคมานำา

ไปมอบให้ชาวบ้านถึงห้องเลย พร้อมกับ

สอบถามความเป็นอยู่ สารทุกข์สุกดิบ

ของพ่ีน้องในพ้ืนท่ีจริงๆ ว่าโมเดลแบบ

น้ีเขาโอเคไหม ความสงบเพียงพอไหม”

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก 

รอง ผบช.น. กล่าวถึงการชุมนุมวัน

ท่ี 9 ต.ค.ของกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกว่า 

สามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยได้ 7 คน 

และนำาตัวไปสอบสวน ส่วนบริเวณใต้

ทางด่วนดินแดง ตำารวจได้เข้าไปตรวจ

ค้นในแฟลต 8 ของแฟลตดินแดง พบ

วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ประทัด วิทยุ

ส่ือสาร และมีด วางอยู่ใต้ต้นไม้ จึง

ยึดไว้ตรวจสอบ ซ่ึงการชุมนุมในพ้ืนท่ี 

กทม.ยังผิดกฎหมาย และขอให้ยุติการ

รวมตัว สำาหรับคดีท่ีเก่ียวข้องกับการ

ชุมนุมในเขต กทม. พบแล้ว 652 คดี 

นำาตัวส่งฟ้องไปแล้ว 304 คดี และอยู่

ระหว่างสอบสวน 348 คดี.

‘บิ๊กราญ’เดินสายแจกไข่แฟลตดินแดง
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหง

ความคิด” Line ID:@thaipost บันทึกตอนรับ

วาระ “เปดประเทศ” ตามคําประกาศของ “บิ๊กตู” 

เพราะจะครบ 120 วันในวันที่ 14 ต.ค.ศกนี้ ...• การดอยาให

ตก เวนระยะหาง สวมหนากากอนามัย ลางมือเปนนิจศีล ก็

ยังคงเปนวิถีชีวิตที่ตองดําเนินตอไป เพราะตัวเลขผูติดเชื้อโค

วิด-19 รายใหมยังทรงๆ อยูที่ตัวเลขหลักหม� น ...• แตอยางไร

เสียชีวิตก็ตองดําเนินตอไป โดยเฉพาะกิจการรานคา ธุรกิจ

ทองเที่ยวที่ซบเซามานาน เดือนนี้ถือเปนชวงทํามาหารายได                              

ประกาศ ศบค.ลาสุดก็เห็นชอบเปดพื้นที่นํารองการทองเที่ยว                                                               

ในพ้ืนท่ีท่ีมีผูติดเช้ือโควิด-19 นอยมาก หรือ พ้ืนท่ีสีฟา ระหวาง

วันท่ี 1-31 ต.ค.64 อยาง ภูเก็ต                             

สุราษฎรธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน 

เกาะเตา) พังงา (เขาหลัก เกาะ 

ยาว) และกระบี่ (เกาะพีพี เกาะ

ไหง ไรเลย คลองมวง ทับแขก) 

สวนกรุงเทพมหานคร “ไฟเขียว” 

ชวง 1-30 พ.ย.64 รวมทั้งเชียงใหม 

แลวระยะตอไปก็ระหวางวันท่ี 1-31                                     

ธ.ค.64 อีก 20 จังหวัด ไดแก 

เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน แพร 

หนองคาย สุโขทัย เพชรบูรณ 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทร 

ปราการ ตราด ระยอง ขอนแกน 

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง 

พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส จากนั้นปใหมหากทุกคนรวม

มือรวมใจกันระแวดระวังกันใหดี วิถีชีวิตก็คงจะเดินกันไดตาม

ปกติทั้งประเทศนั่นเอง ...• ชีวิตจริงจะราบร� นเรียบรอยเปน

ไปตามแผนและนโยบายหรือไม ก็คงตองตามลุนกันไปทีละ

ช็อต เพราะสถานการณฝนตกน้ําทวมยังน�าเปนหวง เหมือน

เคราะหซํ้ากรรมซัดใหละเห่ียหัวใจ ทามกลางสถานการณโควิด-                                                  

19 ที่กําลังจะ “เอาอยู” ก็ตองมาสูเภทภัยธรรมชาติอีกแลว 

...• โหราจารยหรือหอยโหนทั้งหลายทํานายทายทักวาปลาย

เดือนนี้ ไปจนถึงกอนสิ้นป “การเมือง” น�าเปนหวง ก็คงตอง

ใชสูตร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา สวดมนตใหจิตใจสงบ

และเกิดสติจะไดเห็นเร� องชางเปนแคเร� องสิวๆ อะไรท่ียากเย็น

เข็ญใจก็จะไดกาวพนไปได ...• 

เพราะวากันตามเนื้อผา มีเร� องน�า                                        

เบ� อในประเทศไทย “ตามหลอน” 

กันทุกป ตั้งแตน้ําทวม-น้ําแลงซ้ํา 

ซาก ปญหาการแจกเงินเยียวยา 

ปญหา NGO ตั้งประเด็นสิ่งแวด 

ลอม สรางเข� อน ขายชาติ ถามีการ

ขยับตัวแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือให                                           

ตางชาติซื้อบานเปนเจาของอสัง                                                 

หาริมทรัพย นอกจากนั้นที่ติดอัน 

ดับเป็นเรื่องเป็นราวตลอดก็ไม่พ้น 

“น้ํามันแพง” ...• ชุดความคิดชุด

เดิมๆ เอามารีวิวกันทุกรอบ ราวกับ

จัดอีเวนตรายป โดยมีตัวเลนหนาเกา ทั้งๆ ที่ขอเท็จจริงของ

ราคาน้ํามันนั้น ก็เปนไปตามกลไกตลาด ...• อธิบาย แจกแจง

กันกี่รอบตอกี่รอบ จากวันนั้นที่ อรรถพล ฤกษพิบูลย เปน

เลขาฯ หนาหองผูวาการ ปตท.เม� อป 2546 จนถึงวันนี้ป 2564 

เติบใหญตามเสนทางและสายงานเปนซีอีโอ ปตท. ก็ยังตอง

ตอบคําถามกับ “ผูเลน” หนาเดิมๆ ซึ่งเอะอะก็อวดอางวา ลด

ราคาน้ํามันกระทําไดงายนิดเดียว!! ...• อีเวนตประจําปเร� อง

ราคานํ้ามันน้ันสอนใหรูวา พูดมันงาย สวนจะทํามันไมงายอยาง

ที่พูด วาแลวซีอีโอก็ปลอยใหดรามาประเด็นนี้ ใชเวลาเปน

เคร� องตัดสิน เพราะยามนี้ การขับเคล� อนโครงการ “ลมหายใจ

เดียวกัน” เพ� อชวยเหลือและสนับสนุนการแกปญหาโควิด-19 

ของประเทศ เพ� อเปนพลังตอลมหายใจของประชาชนและ

เศรษฐกิจของประเทศใหเดินหนา

ต่อไปได้นั้นเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุด 

...• สาระแบบนี้ “คนหนาเดิม” ที่

ฉวยจังหวะราคาน้ํามันตลาดโลกสูง

เพราะดีมานดมากกวาซัพพลายมา

โจมตี ปตท. ไมเคยเอามามองมุม

บวก ทั้งๆ ที่ทามกลางสถานการณ

น้ําทวม “ลมหายใจเดียวกัน” ก็

มีหน�วยซีลออกไปชวยเหลือชาว

บาน..รูบางไหม หรือแกลงไมรู?!? 

...• บันทึกบรรทัดสงทาย..การเมือง

เรื่ องแคนดิ เดตนายกรัฐมนตรี  

ความจริงยังมีเวลาเหลืออีกนาน 

ฉะนั้นที่เห็นโผลกันมาทีละช� อสองช� อ ก็อยาเพิ่งไปจดจํา เพราะ

มันก็แคยุทธการโยนหินถามทางธรรมดาๆ ไมวาจะเปน พีระ

พันธุ สาลีรัฐวิภาค คนใกลตัวพี่นอง 3 ป. ที่เพิ่มเขามาใหม 

...เกาอี้ตัวนี้ ..คงอีกนานนนนนน ...•

ปยสาร

พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

w

อรรถพล ฤกษพิบูลย 

ลักคิดสังคมธรรมาธิปไตยของมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นได   

ชูธงแนวทางสังคมธรรมาธิปไตยมากวา 10 ป ทั้งนี้ ความ

หมายคําวาสังคมธรรมาธิปไตย คือ “สังคมประชาธิปไตย

ที่ประชาชนมีหลักเกณฑในการตัดสินใจที่ดี โดยยึดเอาความจริง 

ความถูกตองชอบธรรมและความดีเปนใหญ” ซึ่งนับเปนจุดเปลี่ยน

ครั้งสําคัญจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่ “สรางคน” มาเปน 

“สรางคนตนแบบ” ที่ตองมีทั้งความสําเร็จและความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยแนวทางใหมที่มหาวิทยาลัยรังสิตแสวงหานั้นตองทําให

สังคมกลายเปนสังคมที่สงบสุข มีการเมืองที่เปนประชาธิปไตย มี

ความเปนธรรมะ มีการกินดีอยูดี ประกอบอาชีพดวยความมั่นคง 

เจริญรุงเรือง ตองทําใหสังคมมีความเปนธรรมกับทุกคน ไมวายาก

ดีมีจนหรือร่ํารวย ตองสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ซึ่งจะ

เรียกสังคมแบบนี้วา “สังคมธรรมาธิปไตย”

ท้ังน้ี หากยอนไปกอนจะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา (Ccvid-19) 

ในดานการเรียนการสอนก็ไดนําหลักสังคมธรรมาธิปไตยมาปรับ

ใชกับการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาผานการเรียนรูเชิง

ประสบการณชุมชน ในโครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น นําโดย 

อ.สุนี ไชยรส รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม และ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม ที่ไดนําคณาจารยและนักศึกษาไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชน 

โครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นเริ่มมาตั้งแตป 2559 เพ� อชวย                                                         

เหลือพี่นองไทยพลัดถิ่นที่กําลังเดือดรอน “ไรบัตร ไรสิทธิ” และ

วางแผนงานเป็นการขับเคลื่อนขบวนนักศึกษาในการพัฒนา

จิตสํานึกสาธารณะอยางตอเน� อง เพราะเปนงานบริการสังคมตาม

ทิศทางของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โดยอยูในความรับผิดชอบของ                                                                   

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ซ่ึงมอบหมายภารกิจใหศูนยสงเสริม 

ความเสมอภาคและความเปนธรรม ดําเนินการรวมกับสโมสรนัก 

ศึกษาวิทยาลัย    

โครงการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญ

และเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจนักศึกษาที่ทําแบบต่อเนื่องของ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ในการออกไปเรียนรูนอกหองเรียนและ

เสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในชวงปดเทอมปละ 1-2 ครั้ง โดยมี

การลงพื้นที่เพ� อไปชวยเหลือพี่นองคนไทยพลัดถิ่นในเร� องการพิสูจน

และรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ชวยเร� องการเตรียมเอกสาร

และการทําผังเครือญาติ โดยทางวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมไดลงพื้น

ที่เพ� อไปชวยเหลือพี่นองคนไทยพลัดถิ่นแลวทั้งหมด 9 ครั้ง (ถึงสิ้น

ป 2563) ซึ่งปญหาการไมมีสัญชาติ ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน 

จึงไรสิทธิทุกอยาง ที่ผานมาในอดีตคนไทยพลัดถิ่นจํานวนมากเปน 

กลุมคนที่ถูกลืมในสังคมไทย เชน การถูกรังเกียจจากเพ� อนบาน

เพราะไมมีบัตรประชาชน ลูกคนไทยพลัดถิ่นที่เขาศึกษาในโรงเรียน

ถูกลอเลียนเน� องจากไมมีสัญชาติ ถูกขมเหง รังแก แตไมสามารถ

แจงความได สถานการณในปจจุบันอาจดีขึ้นบาง แตยังเปนปญหา

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาและครอบครัว  

โครงการนี้เปนกิจกรรมนอกหองเรียน ในการพยายามพัฒนา

กระบวนการการเรียนการสอน ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาท่ี                              

อาสาไปเรียนรูทํางานรวมกับชุมชนมีอยางตอเน� อง มีท้ังท่ีไปในราย 

วิชา และอาสาสมัครในกิจกรรมตางๆ ทามกลางความยากลําบากใน

การทํางาน การกินอยู การหลับนอน และการเดินทาง ในกระบวน 

การเหลาน้ีสิ่งที่คณาจารยพบในการลงพื้นที่ของนักศึกษาคือการมี

และการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ ในทุกวันที่คณะเราไดไปทํางาน

ชวยเหลือพี่นองคนไทยพลัดถิ่น ตอนเย็นหลังจากเลิกงานเราจะมี

การสรุปและถอดบทเรียนกันทุกวันเพ� อที่จะสะทอนปญหาที่เราได

เจอในพ้ืนท่ี และหาวิธีแกไขปญหาโดยใหนักศึกษาสะทอนถึงปญหา

และวิธีการแกไขปญหาดวยตัวเอง และฝกใหนักศึกษาชวยกันระดม

ความคิดเห็น และสรางความสามัคคีใหการทํางาน 

โดยปญหาหลักๆ ท่ีนักศึกษาไดสะทอนออกมาสวนมากจะเปน

ปญหาที่เกิดจากการทํางานของหน�วยงานรัฐ ซึ่งบางครั้งที่เราลงไป

ในพื้นที่หน�วยของรัฐก็สนับสนุนเราดี แตในบางครั้งกลับทําใหเรา

ทํางานยากขึ้น เชน เจาหนาที่อําเภอไมมีความเขาใจเร� องการทํา

เอกสารและการส� อสารของเจาหนาที่อําเภอกับชาวบานไมเขาใจซึ่ง

กันและกันทําใหใชระยะเวลายาวนานเกินความจําเปน สิ่งที่คนพบ

น�าสนใจคือ เปนงานอาสาสมัครที่รณรงคใหนักศึกษาไปแบบสมัคร

ใจและไมไดมีผลใดๆ ตอการเรียนการสอน ตองใชเวลาประมาณ 

8-9 วัน โดยตองมีการอบรมกอนไป 1-2 วัน ไปแตละครั้ง 6-7 วัน 

บางครั้งก็นอนที่วัด หรือบานชาวบาน แตนักศึกษาที่ไปสวนใหญ

ผูกพันกับเร� องราวของผูคนและผูนําชุมชน ตางไปกันหลายคร้ัง งานก็

ยากและละเอียด ตองมุงมั่นตั้งใจและรับผิดชอบอยางมาก แมบาง

คนจบไปแลวก็ยังไปรวมงานอีกหลายครั้ง   

นอกจากนี้ นักศึกษาไปกันตอเน� องมาหลายรุน  วิทยาลัยมอบ

กระบวนการทํางานเร� องคนไทยพลัดถิ่นใหเปนงานที่ทีมนักศึกษามี

สวนรวมอยางจริงจัง ตั้งแตการวางแผนงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่                                                                       

การสรุปบทเรียนในแตละวันของการลงปฏิบัติงาน และการสรุปบท

เรียนแตละคร้ัง จนถึงการวางแผนแกปญหาและพัฒนาระบบงาน การ                                                                               

เตรียมงาน กระท่ังการชวยหาทุนในการไปคร้ังตอๆ ไป ไดชวยใหนัก                                                                                

ศึกษาเรียนรูพัฒนาหลายมิติ การทํางานเปนทีม มากกวาการไปกิจ                                                                                 

กรรมจิตอาสาท่ัวๆ ไป ไดรับคําชมเชยจากอาจารยหลายวิชาวา นัก 

ศึกษาท่ีผานกิจกรรมเรียนรูประสบการณกับชุมชน โดยเฉพาะคนไทย                                                                                    

พลัดถ่ิน มีจุดเดนเร� องการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน การสัมมนา

ในหองเรียน ท้ังการพูด การทําส� อ การสอบ และกิจกรรมตางๆ ใน

หองเรียน หลายคนท่ีจบการศึกษาแลวเลือกทางเดินท่ีอยากมีประสบ 

การณเพ่ิมข้ึนในการทํางานของภาคประชาสังคม หรือไปอยูกับภาค

ธุรกิจ แบบงานเพ� อสังคม หรือหลายคนยังยอนกลับมาเขารวมงานกับ

เพ� อนและรุนใหม หรือรวมกิจกรรมของภาคประชาชนเทาท่ีทําได

นอกจากไดประโยชนตอพี่นองคนไทยพลัดถิ่นโดยตรงท่ี

อยูในกลุมชายขอบ เสียสิทธิเร� องสัญชาติและการเขาไมถึงสิทธิ

ตางๆ จํานวนมากมายาวนาน ยังเปนกระบวนการทํางานที่ทํา 

ใหนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมหลายคนท่ี ไมเคยทํา

กิจกรรมหรือเคยทํากิจกรรมเฉพาะการแบงปนแบบมนุษยธรรม 

ได้ต่ืนตัวและลุกขึ้นมาทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีเรียนรู้ปัญหาเชิง

โครงสรางของสังคมอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น แสดงใหเห็นวากิจกรรมมี

การกระตุนจิตสํานึกสาธารณะตอนักศึกษาที่เขารวมในแตละครั้ง 

และเปนการปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมและการมีสวนรวม

โดยมองประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง นักศึกษามีการเติบโตใน

ดานจิตสํานึกตอสาธารณะเปนอยางดี นั่นแสดงใหเห็นวาการไป

เรียนรูนอกหองเรียนน้ันจะเปนกระบวนการพัฒนาจิตสํานึกตอ

ตนเองเปนอยางสูง และรูจักรับผิดชอบตอสังคมนั่นเอง.

ญหาตํารวจไทยในปจจุบันนับแตไดแยกออกจากกระ                                                        

ทรวงมหาดไทยไปเปนหน�วยงานขึ้นตรงตอบุคคลคือ

ตัวนายกรัฐมนตรี โดยไมมีระบบตรวจสอบควบคุม

จากภายนอกไมวาโดยองคกรใดในความเปนจริง ซึ่งประชา 

ชนแตละคนไดประสบพบกันอยูทุกวันนั้น

นับวา หนักหนาสาหัสกวายุคสมัยใดในอดีตอยางยิ่ง!

ปรากฏการณ์ของปัญหาเรื่องหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดก็คือ  

“ความลมสลายในสายงานสอบสวน” 

ปจจุบันผูเสียหายท่ีเปนคนยากจนหรือผูคนท่ีไรเสนสาย

ไมสามารถแจงความรองทุกข ใหพนักงานสอบสวนแทบทุก                                                                     

สถานีดําเนินคดีกับผูกระทําผิดไมวาขอหาใดตามท่ี ป.วิ อาญา

มาตรา 130 บัญญัติไว ใหกระทําดวยความรวดเร็วเพ� อปอง 

กันมิใหพยานหลักฐานสูญหายหรือถูกทําลายได!

หรือเปนไปดวยความยากลําบาก ผูเสียหายแตละคน

ตองเทียวไปเทียวมาไดรับความทุกขกันแสนสาหัสเลือดตา

แทบกระเด็น!

โดยเฉพาะอยางยิ่ง คดีที่ผูเสียหายไมรูวาผูกระทําผิด

คือใคร อาจกลาวไดวา กวารอยละ 90 พนักงานสอบสวนจะ

ทําใหเพียง ลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน กันเทานั้น!

การ “รับคํารองทุกขออกเลขคดีอาญา” อยางถูกตอง

ตามกฎหมายและระเบียบราชการ กลายเปนงานที่ พนักงาน

สอบสวนเวร ผูมีความรูระดับปริญญาตรีหรือโททางกฎหมาย

ตัดสินใจดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของตนเชนในอดีตไมได!

เน� องจากถูก ผูบังคับบัญชาหัวหนาหน�วยผูมียศแบบ

ทหารที่สูงกวาระดับตางๆ สั่งดวยวาจาอยางผิดกฎหมาย ไว

วา อยารับคํารองทุกขออกเลขคดีงายๆ  หรือใหรายงานเพ� อ

พิจารณาตามความจําเปนกอนทุกคดี!

เพ� อท่ีตัวเลขสถิติอาชญากรรมในแตละเดือนของหน�วย

จะไดลดลง นําไปชี้แจงในการประชุมประจําเดือนโขมงโฉง 

เฉงวาทํางานบรรลุเปาตามตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกําหนดระบบและ

การบริหารงานไมไดมีปญหาอะไรท่ีตองแกไขหรือปฏิรูปตาม

ที่ประชาชนเรียกรองแตอยางใด?

รวมท้ังผูรับผิดชอบจะไดไมถูกตรวจสอบและกดดันจาก                                                                      

นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ส.ส.ในสภา ใหหาทางแกปญหาอาช 

ญากรรมท่ีเกิดขึ้นในความเปนจริงจนบานเมืองแทบลุกเปนไฟ 

สังคมไทยเต็มไปดวยภัยอันตรายจากมิจฉาชีพและโจรผูราย

สารพัดรูปแบบอยูขณะนี้                

ปจจุบันอาจกลาวไดวา การแกปญหาตํารวจรวมท้ังการ                                                                              

ปฏิรูประบบงานใหมีการกระจายอํานาจสูจังหวัดและวัฒน 

ธรรม รวมทั้ง “ยุบหรือลดหน�วยงานสวนเกิน” ภายใตความ

รับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้ ที่มี พลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

เปนนายกรัฐมนตรี คงไมมีทางเกิดขึ้นได!

คนไทยคงตองรอใหถึงเวลาเลือกตั้งครั้งใหญ อาจจะได

เห็นหลายพรรคการเมืองท่ีเกิดใหมเสนอนโยบายในการกระจาย 

อํานาจตํารวจสูจังหวัดอยางเปนรูปธรรมและมีแนวทางดําเนิน

การอยางจริงจังใหประชาชนเลือกเทานั้น

เม� อสองสามวันกอน มีประเด็นเร� องตํารวจผูนอยในจังหวัด

ภาคเหนือแหงหนึ่งฟองสังคมผานส� อโซเชียลวา ไดถูกผูบังคับ

บัญชาแจงใหแยกกลุมไลน ตามลักษณะชนชั้นและสถาบันการ

ศึกษาที่จบมา

กลุมแรก สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอย

ตํารวจ หรือที่เรียกกันวา นรต.

สําหรับพวกที่จบจากมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนสาขาวิชา

กฎหมายหรือมีชั้นยศใด ใหแยกไปใชไลนอีกกลุมหนึ่ง ไมใหปะ 

ปนกัน!

สวนตํารวจ พวกที่ถูกเรียกกันอยางเหยียดหยามวา “ชั้น

ประทวน” ใหใชไลนอีกกลุมหนึ่งตางหาก

ปญหาการแบงชนชั้นและสถาบันการศึกษาองคกรตํารวจ

ประเทศไทยในทุกระดับนั้น เกิดขึ้นมานานมากแลวและนับแต

จะรุนแรงสรางปญหาแตกความสามัคคี ในทุกหน�วยทําลาย

ขวัญและกําลังใจของตํารวจสวนใหญมากยิ่งขึ้นทุกวัน!

เปนที่รูกันดีวา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย

รอยตํารวจคุณวุฒิปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) 

ซึ่งมีเหลืออยูเพียงไมกี่ประเทศในโลกนั้น ถือเปนตํารวจชั้น

หนึ่ง!

ซ่ึงตํารวจแหงชาติ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะทุกตําแหน�ง

แบบวิปริต ใหสามารถสั่งแตงตั้งดํารงตําแหน�งไดทุกหน�วยทุก

สายงาน  

ใครทํางานไดจะเกิดความเสียหายตอราชการหรือไม 

ไมใชเร� องที่ตองคํานึงถึงแตอยางใด!

แมกระทั่งงานพิสูจนหลักฐาน รวมทั้งพนักงานสอบ 

สวนและการมีความเห็นทางกฎหมายคดีอาญา คดีแพงและ

วินัยในทุกระดับก็มีการแตงตั้งใหดํารงตําแหน�งเฉพาะทาง

นั้นกันมากมาย

การถูกปลูกฝงความคิดและอบรมบมเพาะใหรักพรรค

พวกเฉพาะที่เปนรุนพี่รุนนองของตนคอยค้ําจุนและอุปถัมภ

ซึ่งกันและกัน โดยไมตองแครความรูสึกของตํารวจกลุมใดที่

ไมใชพรรคพวกรวมรุนหรือสถาบันของตน

ประกอบกับเม� อยี่สิบกวาปที่ผานมา ไดมี ผูนําตํารวจ

ชั่ว กลุมหนึ่ง สุมหัวกัน แกไขหลักเกณฑการเล� อนตําแหน�ง

จากเดิมที่กําหนดให พิจารณาตามอาวุโสการครองตําแหน�ง

เปนลําดับแรก ซ่ึงเปนอุปสรรคตอความเจริญเติบโตอยางรวด 

เร็วของตํารวจที่มีเสนสายในระบบอุปถัมภ  

รวมไปถึงชองโอกาสในการซื้อขายใชทรัพยสินแลก

เปลี่ยนสรางความรํ่ารวยใหกับตํารวจผู ใหญผูมีอํานาจแตง

ตั้ง 

แกไขใหกลายเปนคุณสมบัติขอสุดทาย!

จึงทําใหในระยะหลัง กลุมตํารวจท่ีสําเร็จการศึกษาจาก                                                                             

รร.นรต.ผูกพันอยูในระบบอุปถัมภทั้งรุนและสถาบัน มีความ                                                                              

เจริญกาวหนาเหนือกวาตํารวจผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิท 

ยาลัย ไมวาจะมีคุณวุฒิทางกฎหมายหรือสาขาใด หลายสิบ

เทา!

หลังเปนขาวและเกิดเสียงวิพากษวิจารณทั้งจากตํารวจ

และประชาชนอยางอื้ออึง จึงไดมีการอธิบายจากตํารวจคน

หน่ึงซ่ึงไมรูวามีตําแหน�งหนาท่ีใดในจังหวัดน้ันวา เปนการแบง

กลุมไลนเพ� อใหเกิดความสะดวกตอการส� อสารในการดูแลทุกข

สุขตํารวจแตละกลุมของ ผบก.?

การแบงกลุมเชนนั้น ถากระทํากันตามสายงาน เชน 

ฝายอํานวยการ งานปองกันอาชญากรรม และงานสอบสวน 

หรือจราจร ก็ถือวาถูกตอง

เพราะจะไดเปนชองทางแจงขาวหรือขอมูลปญหาตางๆ 

ใหตํารวจในสายงานนั้นไดรับรูกันอยางทั่วถึง ไมวาจะมีชั้นยศ

หรือสําเร็จการศึกษาจากสถาบันใด

แตการกําหนดใหพวกที่จบการศึกษาจาก นรต.ไมวา                                                                           

ตําแหน�งและสายงานใด และพวกที่จบการศึกษาจากมหาวิท 

ยาลัยอยูในไลนคนละกลุม ไมใหปะปนกัน

นั่นสอแสดงถึงพฤติกรรม บาสถาบัน!

เปนการปองกัน ความลับ และ ความชั่ว รั่วไหลไปสู

กลุมตํารวจที่ไมใชรุนพี่รุนนองของตน จะสงผลใหส� อและประ 

ชาชนไดรูเร� องราวเลวรายในวงการตํารวจอีกมากมายที่หลาย

คนไมเคยไดยินมากอนเลยในชีวิต!.

โดย ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ผูนําตํารวจ ‘บารุน บาสถาบัน แบงชนชั้น’

เพราะกลัว ‘ความชั่ว’ รั่วไหล!

หลักสังคมธรรมาธิปไตยวาดวยการพัฒนาจิตสาธารณะ

ของนักศึกษาผานการเรียนรูเชิงประสบการณชุมชน

ห

ป

วันที่ 11 ตุลาคมของทุกป องคการสหประชาชาติ

ไดกําหนดใหเปนวันเด็กหญิงแหงโลก (International Day of 

the Girl Child) เพ� อใหทั่วโลกรณรงคสรางความตระหนัก

เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสสําหรับเด็กหญิง ใหไดรับการพัฒนา

ในดานตางๆ เพ� อแกไขปญหา เชน ความไมเทาเทียมกันทาง

เพศ การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาดานสุขภาพ.

วันเด็กหญิงแหงโลก 
ขอบคุณภาพจาก สวีนิวส



ลอดสัปดาห์นี้จะมีการเปิดรับสมัครคนท่ีจะลง

เลือกต้ังเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล                                                                

(ส.อบต.) และนายก อบต. หลังก่อนหน้านี้ สำานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เปิดแผนจัดการเลือก                                                                     

ตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ว่า                                                                        

ให้ 11-15 ต.ค.เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 22 ต.ค. 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 2 พ.ย.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วัน

ที่ 7  พ.ย.เป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำาร้องคัดค้านการรับ

สมัคร วันที่ 12 พ.ย.เป็นวันสุดท้ายของการส่งหนังสือแจ้ง

เจ้าบ้าน วันที่  17 พ.ย.เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ ถอน

ชื่อ วันที่ 21-27  พ.ย.เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือก

ตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง) วันที่ 28 พ.ย.64 เป็น

วันเลือกตั้ง วันที่ 29  พ.ย.-5 

ธ.ค.64 เปิดแจ้งเหตุที่ไม่อาจ

ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ภายใน 7 

วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

โดย “พ.ต.อ.จรุงวิทย์                                                

ภุมมา เลขาธิการคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง” ระบุไว้

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

และนายก อบต.ที่อยู่ในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 และ

ปัญหาน้ำาท่วม ที่อาจส่งผล

ต่อการรับสมัครรวมถึงการลงคะแนนการเลือกต้ัง ว่าไม่เป็น                                                                      

ปัญหาหรืออุปสรรค โดยเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด-19 

กกต.ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว เบ้ืองต้นรองเลขา                                                                                       

ธิการ กกต.ได้หารือกับกรมควบคุมโรคเพื่อกำาหนดมาตร 

การป้องกัน ซึ่งในการรับสมัครหากพบว่ามีผู้มีอุณหภูมิสูง                                                                 

เกิน 37.5 องศาเซลเซียสก็ให้แยกออก  เพราะถือว่าเป็น 

กลุ่มเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เข้าไปปะปนกับบุคคลอื่น เราจำาเป็น

ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่าง การสวมหน้า 

กากอนามัย 

เลขาธิการ กกต.ย้ำาว่า สำาหรับสถานการณ์อุทกภัย

ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นั้น หลังจากประกาศแล้วหากไม่

สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ก็มีกฎหมายให้อำานาจสามารถ

ขยับหรือเลื่อนและย้ายสถานที่ ได้ เป็นดุลยพินิจของแต่                               

ละ อบต.ว่าจะใช้วิธีการใด นอกจากนี้ สำาหรับการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ในวันที่ 28 พ.ย. กกต.ขอ

เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่าง

พร้อมเพรียง สิ่งสำาคัญต้องอย่าลืมมาตรการป้องกันส่วน

บุคคลด้วย

ด้านธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยา 

กรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า การหาเสียง

การเลือกต้ังท้องถ่ินเชื่อว่าการใช้เงินน่าจะตกอยู่ท่ี 2-3 หมื่น

ล้านบาท อาจจะช่วยผลักดันให้สถานการณ์เศรษฐกิจคึก 

คักได้บ้าง และถ้ารัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

เติมที่ชัดเจน ทำาให้มีเม็ดเงินเข้ามาอัดฉีดในระบบมากขึ้น 

เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสจะโตได้ 1-1.5%.

การผลิตอยู่ท่ีประเทศเวียดนามภายใต้มาตรฐานสินค้าญ่ีปุ่น ส่วนโกดัง                                                                                       

สินค้าอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่โฮมโปรสาขานี้เป็น

สถานที่โชว์สินค้าเท่านั้น แต่เมื่อมีคำาสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว ทางโรง 

งานจะเป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านพร้อมติดต้ังให้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า                                                                                         

จากประเทศเกาหลี แอลจี, ซัมซุง ฐานการผลิตยังอยู่ในเมืองไทย 

สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ารุ่นใหม่ หรือไม่ก็ช่วง ๑-๒ ปี รุ่นเก่าๆ 

จะต้องขายให้หมดไปจากสต๊อก ถ้าจะซ้ือเครื่องซักผ้าไว้ใช้เองท่ีบ้าน

แนะนำาให้ใช้สินค้าญี่ปุ่น แต่ถ้าจะใช้รับจ้างซักเสื้อผ้าแนะนำาให้ใช้สิน 

ค้าจากเกาหลี ปัจจุบันสินค้าใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัตโนมัติ 

แต่มีฟังก์ชันเพิ่มสำาหรับเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนโคลนมีปุ่มเฉพาะ

ปัจจุบันนี้การส่งสินค้ามาถึงมือลูกค้า HomePro ไม่ได้จัดส่ง                                                                                           

สินค้าเอง แต่จะจ้างบริษัทคู่ค้า อาทิ บ.กิตติพัฒน์เซอร์วิส สำานัก                                                                                    

งานใหญ่อยู่ที่ จ.สิงห์บุรี ทำาหน้าที่จัดส่งสินค้าจากวังน้อย พระนคร 

ศรีอยุธยา มาให้ลูกค้าถึงบ้าน พร้อมกับถ่ายรูปการจัดส่งสินค้าถึงลูก                                                                                       

ค้าผ่านทางไลน์ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ HomePro สำานัก 

งานใหญ่ ถนนประชาชื่น ในกรณีท่ีสินค้าชำารุดหรือมีปัญหาต้องเปล่ียน

ภายใน ๑๔ วัน ก็ต้องเก็บกล่องสินค้าไว้ด้วย ทั้งนี้จะมีการสุ่มตัวอย่าง

ลูกค้าทาง Facebook ให้ตอบแบบสอบถามการให้บริการลูกค้าถึง

ความพึงพอใจให้คะแนน ๑-๕ ยุคนี้การมีรถกระบะเป็นของตัวเอง มี

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและประปาก็สามารถเป็นฟรีแลนซ์ทำางานกับ

บริษัทเพื่อรับส่งสินค้าตามบ้าน ซึ่งกำาหนดให้รับผิดชอบแต่ละย่านท่ี                                           

ใกล้เคียงกัน อาทิ วันเดียวกันจะส่งสินค้าพร้อมติดต้ังย่านถนนเพชร 

เกษมและละแวกใกล้เคียง ๔ ราย 

นานๆ ออกจากบ้านก็ต้องสำารวจสถานท่ีกันสักนิดหน่ึง  บริเวณ

ชั้นล่างทางเข้า HomePro มีร้านค้า Bike Express  บริเวณด้านหน้า

ของร้านสกรีนเป็นจุด Start Finish เพื่อให้เด็กๆ ทดลองขี่จักรยาน                                                                                

และทดลองเล่นสเกตบอร์ดหลากหลายสี พ่อยืนถือถุงขนม MaMom 

เดินไปเดินมาและแม่คอยประกบยืนรอลูกๆ ๒ คนทดลองทั้งการขี่

จักรยานและเล่นสเกตบอร์ด เด็กหญิงใส่ชุดสบายๆ ทั้งเสื้อและกาง 

เกงสีส้ม  ส่วนเด็กผู้ชายสวมเสื้อมีข้อความ Dream๗๙ ทดลองเล่น

สเกตบอร์ดหลากหลายอันอย่างสนุกสนานเป็นเวลานาน  สะท้อนให้

เห็นว่าพ่อแม่สมัยน้ีต้องมีเวลาพอสมควรที่จะพาลูกมาเลือกซื้อสินค้า

เพื่อการออกกำาลังกายตามแฟชั่นยามนี้   

ร้าน Chester’s Grill มีลูกค้าทั้งรับประทานที่ร้านและซื้อหา 

กลับบ้าน ป้ายโฆษณา Chester’s Best Seller เมนูปลากะพง พ่อแม่

พาลูกชายที่สวมเสื้อข้อความ You’ll never walk  alone มาซื้อไก่ย่าง

กลับบ้าน ลูกค้าที่รอคิวอยู่ด้านนอกสวมเสื้อยืดมีโลโก้ข้อความเมือง

ไทยประกันชีวิต CP, King Power, โคคา-โคล่า, โรงแรมแมริออท 

อีกรายหนึ่งเดินไปเดินมาสวมเสื้อมีข้อความ Bangkok Sameday อีก

รายหนึ่งที่ยืนรอคิวสวมเสื้อฮอนด้า ปรารถนาดี นครนายก ฯลฯ 

5บทความ

าวดีสำาหรับคนไทยที่อยากไปอเมริกา

ปลายสัปดาห์ท่ีแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรค (CDC) อเมริกา ออกแถลงการณ์ว่าให้การยอมรับ

อย่างเป็นทางการ สำาหรับเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน

หรือที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ต

เน้ือหาในแถลงการณ์ บอกว่า ให้การยอมรับ ซ่ึงก็หมายถึงให้

เดินทางเข้าอเมริกาได้ หากบุคคลน้ันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ 

ซ่ึงได้รับการอนุมัติฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

หรือเป็นวัคซีนซึ่งอยู่ในบัญชีฉุกเฉิน ให้การรับรองโดย

องค์การอนามัยโลก (WHO)

ปัจจุบัน WHO ขึ้นทะเบียนเพื่อการใช้งานฉุกเฉิน ให้แก่

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙  หลายยี่ห้อ หลายแหล่งผลิต อาทิ

ไฟเซอร์ ของ ไบโอเอ็นเทค 

จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน  

แอสตร้าเซนเนก้า ของ ออกซ์ฟอร์ด

โควิชีลด์ ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของวัคซีนแอสตร้าเซนเน 

ก้าที่ผลิตในอินเดีย 

โมเดอร์นา 

ซิโนฟาร์ม

ซิโนแวค เป็นต้น 

ฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นต้นไป อเมริกา

จะเปิดพรมแดนให้ชาวต่างชาติจาก ๓๓ ประเทศ ซึ่งอยู่ในบัญชี

ห้ามเดินทางเข้าประเทศ เมื่อปีที่แล้ว 

มีทั้ง จีน อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้  

และประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป โดยผู้ประสงค์เดินทางต้อง

แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ครบแล้ว 

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มต้อง

ห้ามตั้งแต่ต้น ต้องแสดงหลักฐานยืนยันเช่นกัน

ก็จะได้เลิกกังวลกัน หรือแม้กระทั่งบูลลีวัคซีนเซินเจิ้นจะ

ได้เลิกกันเสียที

เหตุผลที่อเมริกายอมรับวัคซีนทุกตัวที่ WHO รับรอง น่า

จะมาจากสาเหตุหลักสองสามประการ

การเปิดประเทศเป็นเรื่องสำาคัญที่ หลายประเทศทั่วโลก

รวมทั้งไทย เริ่มจะทำากันอย่างจริงจังแล้ว 

อเมริกาเองต้องการเปิดรับนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะจาก

เปิดไทยเปิดโลก
เอเชีย ที่จ่ายหนัก!

ถ้ามัวแต่ท่องคาถา ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ไม่ยอมรับวัคซีนจีน 

ก็โกยเงินเข้าประเทศลำาบาก 

อีกประเด็น ต้องขอบคุณทีมหมอยง ภู่วรวรรณ กับสูตรฉีด

วัคซีนไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า 

รวมทั้งสูตรบูสเตอร์ ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ 

ที่ผลออกมาไม่ด้อยกว่าฉีดวัคซีน mRNA สักเท่าไหร่

ประเทศเพื่อนบ้านแห่เล่นสูตรไขว้กันเป็นแถว 

ครับ...เมื่อสองสามเดือนท่ีแล้วยังด่ากันขรม รัฐบาลไร้ประสิทธิ 

ภาพ วัคซีนไม่เพียงพอ แพ้แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ฐานะทาง 

การเงินด้อยกว่า 

วันนี้ตรวจสอบสถานการณ์การฉีดวัคซีนของไทยกันหน่อยว่า

ไปถึงไหนแล้ว 

นับตามจำานวนโดส ไทยฉีดวัคซีนมากเป็นลำาดับท่ี ๑๘ ของโลก

๑๐๐ คนฉีดวัคซีนแล้ว ๔๒ คน 

ข้อมูลถึงเที่ยงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ฉีดวัคซีนสะสมแล้ว  

๖๐,๑๔๔,๙๑๑ โดส

เข็ม ๑ ฉีดสะสม ๓๕,๐๗๕,๖๖๓ โดส

เข็ม ๒ ฉีดสะสม ๒๓,๓๘๖,๖๙๘ โดส

เข็ม ๓ ฉีดสะสม ๑,๖๙๑,๔๐๔ โดส

เข็ม ๔ ฉีดแล้ว ๑,๑๔๖ โดส

แบ่งเป็นโดสตามผู้ผลิตวัคซีนดังนี้

แอสตร้าเซนเนก้า ๒๗.๑๐๒ ล้านโดส

ซิโนแวค ๒๗.๑๐๒ ล้านโดส

ซิโนฟาร์ม ๙.๘๒๑ ล้านโดส

ไฟเซอร์ ๒.๑๖๖ ล้านโดส

จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ๗ พันโดส

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็ม ๑ ให้ได้ร้อย

ละ ๕๐ อย่างช้าภายในสิ้นเดือนตุลาคม 

เหลือเวลาอีก ๒๐ วันกับ ๑๕ ล้านโดส น่าจะถึงเป้าได้ไม่ยาก 

เพราะขณะนี้ ฉีดวัคซีนเฉลี่ย วันละ ๙ แสนโดส 

ทั้งหมดนี้เป้าหมายคือ “เปิดประเทศ” ให้เร็วที่สุด 

แต่...ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับหมื่นต้นๆ จะเปิดประเทศ

ได้จริงหรือ? 

คงต้องคิดใหม่ครับ 

ช่วงล็อกดาวน์ประเทศไทยติดเช้ือกว่า ๒ หมื่นคนต่อวัน  อัตรา

การตายพุ่งไป ๓ ร้อยคนต่อวัน ในวันน้ันเรายังฉีดวัคซีนได้ไม่มากพอ 

วันนี้ปลดล็อกมาเดือนกว่า ติดเชื้อรายวันหมื่นต้นๆ 

ที่สำาคัญคือการเสียชีวิตไม่ถึงร้อยคนต่อวัน 

ในขณะที่เราเร่งฉีดวัคซีนจนสะสมแล้วกว่า ๖๐ ล้านโดส 

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า เราไม่ได้ถอยหลัง 

แต่กำาลังเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 

ทั่วโลกกำาลังชิงเปิดประเทศกันครับ ยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกา

ยังต้องปรับตัว ยอมรับ ซิโนฟาร์ม ซิโนแวค ของจีน

ประเทศไทยเองปรับตัวก่อนแล้ว เราเปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

มาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 

ผ่านไป ๓ เดือนสร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า  ๒.๓ 

พันล้านบาท 

นักท่องเที่ยวเข้ามา ๔๓,๐๒๖ คน 

๕ อันดับแรกคือ มาจาก อเมริกา, อิสราเอล, อังกฤษ,  

เยอรมนี และฝรั่งเศส

โครงการสมุยพลัส (Samui Plus) และโครงการส่วนขยาย

ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ๗+๗ (Phuket Extension) มีจำานวนนักท่อง

เที่ยวสะสม ทั้งสิ้น ๑,๐๖๙ คน 

เดินหน้าเปิดอีก ๕ พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ได้แก่ กรุงเทพฯ  จังหวัดเชียงใหม่ 

(อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) จังหวัดประจวบ 

คีรีขันธ์ (อ.หัวหิน) จังหวัดเพชรบุรี (อ.ชะอำา) และจังหวัดชลบุรี 

(เมืองพัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ) 

ช่วงต้นเดือน ช่อ-พรรณิการ์ วานิช พร้อมพวกลงภูเก็ต  

เจตนาบลัฟภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่าล้มเหลว เพราะ ๓ เดือนนับ

ตั้งแต่เปิดมา รายได้ดังกล่าวกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรง 

แรมขนาดใหญ่เป็นหลัก 

นักท่องเท่ียวเม่ือเดินทางมาถึงก็มักจะใช้ชีวิตอยู่ ในโรง 

แรม ซึ่งมีบริการครบวงจร ไม่ได้ออกมาใช้จ่ายนอกโรงแรมมาก

นัก ทำาให้รายได้ไม่กระจายมายังคนหาเช้ากินค่ำาอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่

ในธุรกิจโรงแรม รวมถึงโรงแรมขนาดเล็กก็ยังไม่ได้มีลูกค้ามาก

นัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังมีจำานวนน้อยกว่าปกติมาก

กลุ่มที่ “ช่อ” นำามาประกอบฉากคือกลุ่มผับ บาร์ ที่ยังไม่

ได้รับอนุญาตให้เปิด 

“ช่อ” อ้างว่าธุรกิจกลางคืนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ทำารายได้

นับแสนล้าน และเป็นธุรกิจที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย  บาร์

ระดับโลก อันดับหนึ่งในเอเชีย ก็ตั้งอยู่ที่ภูเก็ต

โดยนัยคือ “ช่อ” ต้องการให้เปิด ผับ บาร์ ด้วย 

มองดูเป็นเจตนาดีครับ 

แต่ก็รู้ๆ กันอยู่ การระบาดหลายระลอกต้นตอหนึ่งมาจาก 

ผับ บาร์ 

พื้นที่ปิด ถอดหน้ากากอนามัย นั่งนาน เอื้อต่อการระบาด

มากที่สุด กลุ่มนี้จึงถูกพิจารณาเปิดในลำาดับท้ายๆ ซึ่งคนทำาธุรกิจ

นี้ต้องยอมรับความจริง การปรับตัวจึงเป็นเรื่องสำาคัญ 

ขณะที่รัฐต้องไม่ละเลยผู้ประกอบการกลุ่มนี้

แต่จะเหมาว่า เป็นความล้มเหลวของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

คงจะไม่ได้ 

วันนี้ภูเก็ตก้าวไปอีกขั้น 

คนที่นั่นเขาเดินต่อแล้วครับ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourist 

Association: PTA) เสนอก้าวต่อไปคือ Phuket  Sandbox, What 

Next: PHUKET 121

ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวขึ้นอีก ๓๐% ภายใน 

๑ ธันวาคมนี้

รัฐบาลต้องเข้าไปสนับสนุนครับ 

อย่าปล่อยให้มีพื้นที่สำาหรับนักการเมืองฉวยโอกาสเข้าไป

ปั่นสถานการณ์.

ทะลุแก๊ส ทะลุกาม

สิทธิเสรีภาพ หยาบ ลามก

พูดสกปรก ป้าเป้า เผ่าไหน

พูดเรื่องเพศสัมพันธ์เร็วทันใจ

Voice TV สตรีใด พูดสัปดน

เด็กสาวพูดเรื่องเพศที่ชุมนุม

มาจากขุม นรกลึก นึกฉงน

คือประชาธิปไตยตามใจตน

ทะลุแก๊ส เปิดก้น ทะลุกาม

เมื่อพนักงานขายเรียนจบครู

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

หลังจากท่ีรัฐบาลผ่อนคลายการล็อกดาวน์ภายใต้มาตรการเว้น

ระยะห่าง ให้มีการเปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปีนี้

เป็นปีแรกที่รัฐบาลประกาศให้วันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ย.๖๔ ซึ่งเป็นวันมหิดล

เป็นวันหยุดราชการ  ทำาให้มีวันหยุดต่อเนื่องศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม                                                                                     

ราชินี เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยา 

ณี ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน

มหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา  คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริ

ยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผอ.โรง

พยาบาลศิริราช, พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ                                                                                            

(ผบ.ทร.-ยศในขณะน้ัน)  และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เฝ้าฯ รับเสด็จ  ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโค

วิด-๑๙ ให้ครบ ๑ ล้านโดสภายในวันเดียว กระจายท่ัวประเทศ 

ในช่วงวันหยุดดิฉันและเพื่อนถือโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์ที่ 

HomePro สาขาจรัญสนิทวงศ์ ๑๘ ช่วงใกล้ๆ ๑๑  โมง บรรยากาศ

ไม่เงียบเหงาสำาหรับ กทม.ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง

โควิด-๑๙ ทางห้างติดป้ายลดราคาเครื่องซักผ้า เครื่องนอนครั้งใหญ่ 

โดยเฉพาะช่วงวันหยุดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ พนักงานโฮมโปรส่วนใหญ่

เป็นคนหนุ่มสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เพ่ิงเรียนจบการศึกษาระดับ                                                                            

ปริญญาตรี ทุกคนจะสวมถุงมือยางพีวีซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน

แคชเชียร์จะสวมถุงมือยางพีวีซีอย่างดี เนื่องจากต้องหยิบจับและทอน

เงินตลอดเวลา

สาคร มิตรศิริ คนบึงกาฬ พนักงานขายมารยาทดีมีความ

อดทนสูง เรียนจบการศึกษาด้านครูจากสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพแม่พิมพ์ของชาติ ในช่วงสถาน 

การณ์ โควิด-๑๙ หางานทำาได้ยาก ตัดสินใจมาทำางานเป็นพนักงาน

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี รู้จัก

สินค้าโดยเฉพาะเคร่ืองซักผ้าฝาหน้าและฝาบนทุกยี่ห้อทุกรุ่นจาก

ยุโรป เยอรมนี อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีเป็นอย่างดี รู้กระทั่งฐานการ

ผลิตในเมืองไทย เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น ตลอดจนความคงทนของ

สินค้า การรับประกัน เรียกได้ว่าถามอะไรสาครตอบได้หมดทุกเรื่อง 

และยังแก้ไขปัญหาได้ทุกสถานการณ์อย่างน่าชมเชย อาทิ ถ้าไฟฟ้า

ในบ้านตก เครื่องซักผ้าหยุดทำางาน มีน้ำาขังอยู่ในเครื่องโดยไม่ต้องวิด

น้ำาออก จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 

“ผมแนะนำาสินค้าลูกค้า ส่วนลูกค้าจะเชื่อหรือจะตัดสินใจเลือก

ด้วยตัวเองก็ข้ึนอยู่กับลูกค้า แต่เนื่องจากผมผ่านการอบรมมาแล้ว รู้ว่า

สินค้าตัวไหนลดราคาสูงสุดและมีคุณภาพดี ก็จะแนะนำาให้ข้อมูลกับ

ลูกค้ามากท่ีสุด รวมท้ังทดสอบให้ลูกค้าดูด้วยตัวเอง ผมทำางานได้รับ

เงินเดือนและค่าคอมมิชชันจากการขายสินค้า ไม่ว่าจะขายย่ีห้อใดก็ได้

ค่าคอมมิชชันเท่ากันท้ังหมด วันหน่ึงขายสินค้าได้ ๑ เครื่องก็ถือว่าเป็น

เรื่องดี เพราะพนักงานท่ีน่ีมีหลายคนด้วยกันก็ควรจะขายสินค้าให้ได้”

ความรู้ที่ได้รับก็คือ เครื่องซักผ้าพานาโซนิครุ่นล่าสุด มีฐาน

เร่ิมนับหน่ึงเลือกต้ัง อบต.ท่ัวปท.

เยื้องๆ กันนั้นร้านกาแฟ Starbucks มีคนเข้าไปนั่งเก้าอี้

สบายๆ ครั้งละนานๆ ส่วนใหญ่จะนั่งคุยเรื่องงานและพบปะเพื่อน

ฝูง บริเวณหัวมุมแรกจะเป็นร้านไก่ย่างนิตยาที่มีรูปปั้นไก่สีแดงตัว

เบ้อเริ่มต้อนรับอยู่หน้าร้าน มีเก้าอี้หลายตัวตั้งวางเว้นระยะห่างให้นั่ง

รอด้านหน้า วันนี้มีลูกค้าเต็มร้านและยังมีบรรดา Rider Lineman ได้

บัตรคิวอีก ๕-๖ รายเพื่อรอรับสินค้าไปส่งตามนัดหมาย ช่วงนี้ ไก่ย่าง

นิตยาสนนราคาตัวละ ๒๒๐ บาท ก่อนหน้านี้มีช่วงโปรโมชันซื้อไก่

ย่างนิตยา ๑ ตัว แถมอีก ๑ ตัว ด้วยสนนราคา ๒๒๐ บาท จะรับ

ประทานในร้านหรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้ ส่วนร้านอาหารมานีมีหม้อก็

คึกคักเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเป็นที่ถูกอกถูกใจเหล่าวัยรุ่น  ด้านล่าง

ไม่ไกลจากบันไดเลื่อนมีสินค้า Stainless ข้าวของเครื่องใช้ถ้วยโถโอ

ชามในครัวเรือน กล่องอาหารเฉพาะตัวออกแบบได้สวยงาม ราวตาก

ผ้าพร้อมไม้หนีบขนาดเล็ก มาเดินที่นี่มีสินค้าหลากหลายรายการน่า

ซื้อ พนักงานที่นี่ให้บริการน่าประทับใจ แม้แต่ห้องน้ำาห้องท่าก็สะอาด

สะอ้านตลอดเวลา มีฉากกั้นพร้อมข้อความ Respect Distancing  

กรุณาเว้นระยะห่าง เพิ่มความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำาคอยให้

บริการความสะดวก

ช่วงวันหยุด คุณอัตถ์ อัตนัย ลองจัดเวลามานั่งดูบรรยากาศใน

ร้านค้าตามศูนย์การค้า แล้วจะได้สัมผัสเรื่องจริงผ่านคำาบอกเล่าของ

พนักงาน เป็นความรู้อีกแบบหน่ึงโดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน...ได้รับรู้ถึงชีวิต

ต้องสู้ในยุคโควิดที่รัฐบาลหยิบยื่นความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม.

ขอแสดงความรักและนับถือ 

“ต้นทองหลาง”

ไม่ใช่พื้นที่โฆษณานะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิด ฮ่าๆๆๆ 

คุณต้นทองหลางมีเรื่องมาเล่าหลากหลายครับ คราวนี้เข้าห้าง 

บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง วันก่อนผมเองก็เพิ่งจะเข้าห้างไป

หาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวไปใส่คอมพิวเตอร์ ไปถึงห้างตกใจ

ครับคนยังกะหนอน เยอะจริงๆ

มุมหนึ่งน่าดีใจครับ ธุรกิจจะได้ขับเคลื่อนตามปกติเสียที  หลัง

ต้องปิดเพราะโควิดมาหลายเดือน แต่อีกมุมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ คน

เยอะแออัดอาจกลายเป็นที่แพร่เชื้อโควิดได้ แต่ถ้าการ์ดไม่ตก สวม

หน้ากากตลอดเวลา เข้าห้องน้ำาล้างมือบ่อยๆ ก็พอไหว  

เห็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า วันข้ึนปีใหม่น้ีจะสามารถ

กลับมาใช้ชีวิตปกติแบบวิถีใหม่ได้ ก็รู้สึกยินดีกับคนไทยครับ อย่างไร

เสียก็ยังต้องระวังตัวกันต่อไป ประมาทไม่ได้เลยทีเดียว.  

 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาจิ๊จ๊ะคุณโทนี่        

หนีคดีซุกกายาอยู่ดูไบ

รอไม่พวยรวยไม่พอหรืออย่างไร  

ไม่ยอมให้บ้านเมืองสุขยืนยง

เจ้าทุ่มทุนจ้างผีให้ โม่แป้ง       

เข้าขัดแย้งขุดคุ้ยหาฝุ่นผง

เจอลุงตู่มือฉกาจชาติทระนง      

โทนี่ปลงเสียเถิดหนอพอเถิดเอย

    ป.ปฏัก

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

รวบ‘เก๋ ห้วยปริก’เอเยนต์ยานรก

นครศรีธรรมราช • ตำารวจฉวาง จ.นครศรี 

ธรรมราช  สนธิกำาลังเข้าตรวจค้นจับ “เก๋ 

ห้วยปริก” หัวหน้าเอเยนต์ยานรกรายใหญ่

ในพื้นที่ อ.ฉวาง พร้อมของกลางจำานวนมาก 

รับส่งยานรกทางบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดัง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต.                                                             

สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรี 

ธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อเวลา  22.00 น. 

ของวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา ตำารวจ สภ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้การนำาของ พ.ต.อ. 

สุทัศน์ สงสยม  ผกก.สภ.ฉวาง ได้สั่งการให้ 

พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย สวป.สภ.ฉวาง ใน

ฐานะ หน.ชป.ปส. สภ.ฉวาง นำากำาลังตำารวจ

ชุด  ปปส.สภ.ฉวาง ร่วมกับ จนท.ปปส.ภาค 

หัวหน้าใหญ่ในพื้นที่อ.ฉวาง

ส่งของผ่านบ.เอกชนชื่อดัง

8 ร่วมกันทำาการจับกุมตัวนายสมชาย หรือ

เก๋ สวัสดิ์สุข อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่  168 

ม.1 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

พร้อมของกลางอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มม. ยี่

ห้อสมิธแอนด์เวสสัน หมายเลขทะเบียน กท.

3923817 หมายเลขประจำาปืน Moo 5906  

VEC 0150 จำานวน 1 กระบอก ใส่อยู่ในซอง

พกผ้าสีดำา  พร้อมกระสุนปืนขนาด 9 มม. 

บรรจุอยู่ในซองแมกกาซีน จำานวน 7 นัดใส่

อยู่ในรังเพลิง และของกลางยาไอซ์จำานวน 

5 ถุง น้ำาหนักรวม 2,100.05 กรัม และยาบ้า

จำานวน 2 ห่อ รวมจำานวน 19,443 เม็ด น้ำา

หนัก 1749.87 กรัม อุปกรณ์การเสพ 4 ชุด, 

กล่องพัสดุยี่ห้อดัง 3 กล่อง, เครื่องชั่งดิจิทัล 

ากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก  ทำาให้การท่องเที่ยวต้อง

หยุดชะงักไป โดยเฉพาะในเมืองไทยนั้นการท่องเที่ยวไม่สามารถสร้างรายได้ ที่

สำาคัญการท่องเที่ยวภายในประเทศเองก็ต้องหยุดชะงักลงไปเช่นกัน ทุกจังหวัดที่

เคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมีอันต้องสะดุดหยุดลงไป

สำาหรับจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ผ่านมามีประชาชนคนไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติ

เข้าไปท่องเที่ยวกันมาก แต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคจากโควิด-19 และในช่วงเวลานี้เมื่อ

ภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลาย ทำาให้ภาคการท่องเที่ยวกำาลังจะกลับมาอีกครั้ง และจังหวัด

สมุทรสงครามมีการเตรียมความพร้อมรองรับ

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้

ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

มีจำานวนลดลง ในอัตราที่ต่ำาสุดและไม่มีการสร้างคลัสเตอร์ใหม่ๆ หรือยอดผู้ป่วยน้อย

ลง ไม่มีผู้ติดเชื้อ ตัวเลขเป็น 

ศูนย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

จะได้ทำาการปลดล็อกดาวน์ 

เพราะตั้งแต่มีการแพร่ระบาด

ตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นมา 

ภาคการท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงครามทรุดตัวลงอย่าง

เห็นได้ชัดเจน เศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวตกต่ำามาก ถึงขนาด 

บางแห่งบางสถานที่ต้องปิด

กิจการลง เพราะทนรับสภาพ

ขาดทุนไม่ไหว บางรายขาย

ทอดตลาด ปิดร้านปิดบ้านหนี

หนี้ ในขณะนี้ตลาดท่องเที่ยว

บางแห่งยังเปิดให้บริการใน

รูปแบบใช้คนในครอบครัวมา

ดำาเนินการเอง ไม่จ้างแรงงาน 

บริหารงานในระบบครอบครัว 

เช่นพ่อดูแลงานในภาพกว้าง

ของพื้นที่ของตนก่อน แม่รับ

หน้าที่แม่ครัวดูแลเรื่องอาหาร 

ทั้งคาวหวานและสินค้าชุมชน ลูกชายดูแลลูกค้าที่เข้ามาพักหรือทานอาหาร ลูกสาว

มีหน้าที่รับหน้าลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนสินค้า หรือหาที่พักผ่อนที่ถูกใจ

ทั้งนี้ ถ้าประกอบธุรกิจในระบบครอบครัวอย่างที่กล่าวมา ธุรกิจจะไปรอด แต่

ถ้ากู้เงินทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมาบริหารงาน หรือจ้างลูกจ้างมาบริการรับรองไปไม่

รอด เพราะเป็นช่วงขาลงไม่ใช่ขาขึ้น การดำาเนินการทุกอย่างต้องสุขุมรอบคอบแล้วจะ

ปลอดภัย

ในช่วงนี้จังหวัดจะส่งเสริมโครงการระยะยาวก่อนคือ การจัดเตรียมสถานที่ใหม่ 

การปรับปรุงสถานที่ใหม่ ให้สอดคล้องกับสังคมและเหตุการณ์ในปัจจุบันก่อน โดยจังหวัด

จะเป็นพี่เลี้ยงให้ไปก่อน พร้อมแนะแนวทางดำาเนินการ การบริการในรูปแบบการเป็นเจ้า

บ้านที่ดี

การเป็นเจ้าบ้านที่ดีหมายถึง การให้บริการลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ไม่ว่าจะมา

ติดต่อสินค้าทางการเกษตร ประมง  สินค้าโอทอป หรือสินค้าในชุมชน ต้องซื่อสัตย์กับ

ลูกค้า มีความจริงใจกับลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุน จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ให้ยิ้มต้อนรับไว้ก่อน แล้ว

ค่อยแนะนำาสินค้าและการบริการ นี่คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่เราต้องทำาให้ได้

สำาหรับการบริการเรื่องที่พักอาศัย และการบริการท่องเที่ยวทางเรือ ทางการเกษตร 

ต้องให้บริการที่พิถีพิถันมาก  เช่นเรื่องที่พักอาศัยต้องสะดวก ปลอดภัย สะอาด ในเรื่อง

อาหารก็เช่นกัน ควรนำาเสนอเมนูอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองก่อน  ตลอดจนสินค้าในชุมชน 

หากลูกค้าชอบใจในสิ่งใดให้พยายามนำาเสนอ แนะนำาให้ลูกค้าพอใจและยินดีรับบริการ

ความปลอดภัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องยอมรับได้ โดยเฉพาะ

การรับรองผู้ที่ต้องการมาพักรวมกับเจ้าของบ้าน ที่เรียกว่าโฮมสเตย์ ต้องพึงระวังความ

ปลอดภัย การให้บริการแบบถูกกาลเทศะ เป็นไปตามสังคมไทยและประเพณีอันดี

งาม วัฒนธรรมอันล้ำาเลิศของไทย ของพื้นบ้านนั้นๆ แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบ หรือชอบแบบ

นวัตกรรมใหม่ ถ้าไม่เสียหายก็ให้บริการไป ถ้าเสียหายต่อส่วนรวมต้องอธิบายหรือชี้แจง

ให้ลูกค้าเข้าใจเห็นใจ ในรูปแบบพบกันคนละครึ่งทาง  น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ดังนั้น จากนี้ ไปจังหวัดสมุทรสงครามเองจะได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดัง

กล่าว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำาลังจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดลดน้อยลงไปหรือสามารถควบคุมเอาไว้ได้

โดยจังหวัดสมุทรสงครามยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่างชาติ เมื่อ

สามารถเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ และเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะทำาให้คน

ที่มาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามประทับใจเมื่อเดินทางกลับไปแน่นอน.

สราวุฒิ ศรีธนานันท์ รายงาน

‘แม่กลอง’เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้าน

รับภาคการท่องเที่ยวหลังจบโควิด

และของกลางอื่นๆ อีกจำานวนหลายรายการ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 9 

ต.ค.ที่ผ่านมา กำาลังตำารวจ สภ.ฉวาง นำา

โดย พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย สวป.สภ.                                                  

ฉวาง ในฐานะ หน.ชป.ปส.สภ.ฉวาง จ.นคร 

ศรีธรรมราช ได้ทำาการจับกุมผู้ต้องหายา

เสพติดรายย่อยในพื้นที่ อ.ฉวาง  และจาก

การสอบสวนขยายผลทำาให้ทราบว่าซื้อยา

เสพติดมาจากนายสมชาย หรือ “เก๋ ห้วย

ปริก” หัวหน้าแก๊งยาเสพติดรายใหญ่ใน

พื้นที่ อ.ฉวาง จึงนำากำาลังตำารวจในปกครอง

ไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่ 168 ม.1 ต.ห้วยปริก 

อ.ฉวาง จนพบของกลางยาเสพติดจำานวน

มากและของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ 

สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอด

ข้อกล่าวหาว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากเอเยนต์ราย

ใหญ่ใน กทม.

โดยมีการส่งยาเสพติดมากับบริษัท

ขนส่งพัสดุเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ทำามาแล้ว

หลายครั้งแต่ไม่เคยถูกตรวจพบว่าเป็นการส่ง

ยาเสพติด ซึ่งมีนายปุ๊ (ไม่ทราบชื่อจริงและ

นามสกุล) เป็นแฟนหนุ่มอีกคนของภรรยา

ตน โดยมีการอยู่กินครองรักกันแบบ 1 หญิง 

2 ชายและทำาธุรกิจค้ายาเสพติดด้วยกันมา

ตลอด ซึ่งตำารวจจะได้ขยายผลติดตามจับกุม

ตัวนายปุ๊ เพื่อนร่วมแก๊งยานรกอีกคนมา

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ พ.ต.ท.นรากรได้คุมตัวนายสม                             

ชายพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.ฉวาง จ.นคร                                                             

ศรีธรรมราช ดำาเนินคดีในข้อหามียาเสพติด                                                             

ให้ โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า 

ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำาหน่าย

โดยผิดกฎหมาย   เสพยาเสพติดให้ โทษประ 

เภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย 

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความ

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผิด

กฎหมายต่อไป.

ลูบคมตม.ขอนแก่นคนร้ายบุกงัดสนง.
ขอนแก่น • คนร้ายลูบคมย่องเงียบบุกงัด

สำานักงาน ตม.ขอนแก่นและ บ.รับเหมาก่อ 

สร้าง รื้อค้นทรัพย์สินแล้วหลบหนี  สุดท้าย

โดนรวบพร้อมของกลางหลังตำารวจนอนเฝ้า

ท้ังคืนเพราะเชื่อจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำา และ                                                            

ก็มาจริงก่อนถูกรวบตัว สารภาพสิ้นนำาทรัพย์ 

สินไปขายนำาเงินมาซื้อยาบ้าเสพ

เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันที่ 10 ตุลาคม 

2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลมีเดีย

และเพจต่างๆ ทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น  มีการเผย

แพร่ภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดภายใน

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น (ตม.

ขอนแก่น) ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ม.7 ต.โนน

ท่อน อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้าง เป็นภาพคนร้ายเพศชาย รูปร่าง

ผอมสูงประมาณ  165-175 ซม. สวมเสื้อเชิ้ต

แขนสั้นสีน้ำาเงิน กางเกงขาสั้นสีเขียว ใช้เสื้อ

คลุมหัวแล้วสวมใส่หมวกแก๊ปทับ ถือไฟฉาย

พร้อมสะพายกระเป๋าเดินลัดเลาะหาทางเข้า

มาที่ประตูสำานักงานบริษัทเอกชนรายหนึ่ง

ที่รับจ้างก่อสร้างอาคารสำานักงานตรวจคน

เข้าเมืองขอนแก่น ซึ่งคนร้ายเข้าไปรื้อค้นหา

ทรัพย์สินตามโต๊ะทำางานที่อยู่ภายในออฟฟิศ

ก่อนจะได้ทรัพย์สินแล้วหลบหนีไป เหตุการณ์

ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา  02.00 น.ของวันที่ 

8 ต.ค.ที่ผ่านมา

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ จงกลรัตน์ ผกก.สภ.เวฬุ

วัน กล่าวว่า หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้นำา

หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถ

บันทึกพฤติการณ์และภาพใบหน้าของคนร้าย

อย่างชัดเจนเอาไว้ ได้ทั้งหมดเข้าแจ้งความ

กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หา

เบาะแสของคนร้ายและเก็บรวบรวมหลักฐาน

จากกล้องวงจรปิด กระทั่งทราบเบาะแสว่า

คนร้ายดังกล่าวคือ นายนพพล  ทองสะแก 

อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103  ม.14 ต.บ้าน

เม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และสามารถ

ติดตามจับกุมได้ที่หน้าไซต์งานก่อสร้าง 

เนื่องจากแนวทางสืบสวนของตำารวจเชื่อว่า

คนร้ายจะย้อนกลับมาก่อนเหตุซ้ำาอีก เพราะ

ก่อนหน้านี้ทรัพย์สินในไซต์งานได้หายไปต่อ

เนื่องประมาณ 2  วัน จึงวางแผนซุ่มที่หน้า

ไซต์งาน

“ชุดสืบสวนได้กระจายกำาลังและนอน

เฝ้าจุดเกิดเหตุ จนกระทั่งพบคนร้ายย้อนกลับ

มาและเตรียมที่จะลงมือก่อเหตุอีกครั้ง เจ้า

หน้าที่ตำารวจจึงแสดงตัวและทำาการจับกุม 

พร้อมทั้งควบคุมตัวไปตรวจค้นภายในห้อง

พักไม่มีเลขที่ บริเวณปากทางเข้าบ้านคำาบอน 

ม.11 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งอยู่ฝั่ง

ตรงข้ามที่เกิดเหตุ พบของกลางที่ถูกขโมยไป 

3  รายการ ประกอบด้วย สปอตไลต์ ยี่ห้อ 

RACER จำานวน 1  เครื่อง, สปอตไลต์ ยี่ห้อ 

PHILIPS จำานวน 1 เครื่อง และหินเจียร ยี่ห้อ 

NASH จำานวน 1 เครื่อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

พบว่าเป็นสีม่วง  จึงควบคุมตัวมาสอบสวน

ที่ สภ.เวฬุวัน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า

ลงมือก่อเหตุวันที่ 8 ต.ค.จริงและทำาครั้งแรก 

คิดว่าไม่มีคนเฝ้าจึงย้อนมาก่อเหตุซ้ำาก่อน

ถูกตำารวจจับ โดยทรัพย์สินที่ได้จะนำาไปขาย

หาเงินมาซื้อยาบ้าเสพ

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์กล่าวอีกว่า จากการ

สืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด โดยซื้อยาบ้ามาจากนายต้นที่อาศัย

อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ราคาเม็ดละ 80 บาท 

ตำารวจจะขยายผลติดตามจับกุมนายต้นมา

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ขาว
ทหารกองกำาลังผาเมืองยึดยาบ้า 90,000 เม็ด 

เชียงใหม่  • วันที่ 10 ต.ค.64 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำาลังผาเมือง 

เปิดเผยว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจ

กรมทหารม้าที่ 4 กองกำาลังผาเมือง ที่นำากำาลัง 1 ชุดออกลาดตระเวนและตั้งจุด

ตรวจ/จุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และป้องกันการ

ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ โดยผลปฏิบัติ

การตรวจพบบุคคลต้องสงสัยขับขี่จักรยานยนต์ สีน้ำาเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 

ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่บุคคลดังกล่าวอาศัย

ความชำานาญพื้นที่หลบหนีไปได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและ

พบเป้สะพายหลังสีเทา ภายในบรรจุยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำานวน  

90,000 เม็ด จึงได้นำาของกลางส่ง สภ.เวียงแหงเพื่อดำาเนินการตามกฎหมาย และ

จากการข่าวในพื้นที่ชายแดนพบว่า  กลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่เริ่มมีการปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการลักลอบลำาเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าพื้นที่ตอนใน โดย

ใช้จักรยานยนต์ในการขนส่งและแต่ละครั้งปริมาณจะไม่เกิน 100,000 เม็ด เพื่อ

หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นได้แจ้งเตือนหน่วยในพื้นที่ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และป้องกันการลักลอบ

เข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ

ประสิทธิภาพที่มากขึ้น

เมืองพัทยาจัดอีเวนต์ฟื้นท่องเที่ยวรับเปิดเมือง 1 พ.ย.

พัทยา • นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า  เมืองพัทยาได้บริหาร

จัดการวัคซีนเพื่อจัดสรรให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งสร้าง

ระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่ท่อง

เที่ยวนำาร่องในวันที่ 1 พ.ย.64 ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของเมืองพัทยาประจำา

ปี 2564 โดยเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

กิจกรรมต่างๆ ตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมงานเทศกาลดนตรี

พัทยา มิวสิกเฟสติวัล 2021 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน จากนั้นจะเป็นกิจกรรม

ลอยกระทงเมืองพัทยา  เทศกาลแสดงพลุไฟเมืองพัทยา และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ หรืองานพัทยาเคาต์ดาวน์ และเชื่อว่าจะมีกิจกรรมเสริมต่างๆ จาก

องค์กรอื่นๆ ที่จะมาใช้สถานที่เมืองพัทยาจัดกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนได้

รับวัคซีนมากที่สุด บรรยากาศหรือกิจกรรมต่างๆ เชื่อว่าจะมีการผ่อนคลายจากทาง

ภาครัฐมากขึ้น เนื่องด้วยท้องถิ่นให้ความสำาคัญในการหาแนวทางและปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการเตรียม

ความพร้อมกิจกรรมที่จะตามมา คณะทำางานส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน

เมืองพัทยามีการประชุมวางแผนหารือร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว เช่นในการเตรียม

ความพร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้

จับขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิด กม.

ตาก • วันที่ 10 ต.ค.64 พ.ต.อ.ณัฐพล  บุบผะศิริ   ผกก.สภ.วังเจ้า, พ.ต.ท.กุลวิช  หลวง

วรรณา  รอง  ผกก.สส.สภ.วังเจ้า  พร้อมชุดปฏิบัติการจับกุมนำาโดย พ.ต.ท.ศราย ุ ดีมั่น  

สวป.สภ.วังเจ้า ร่วมกับนายเอกสิฏฐ ์ วิไลศิลป์  นายอำาเภอวังเจ้า จ.ตาก, นายสมบูรณ ์ 

พรมดำา  ปลัดอำาเภอวังเจ้า, นายประจักษ์  ศรีดี  กำานัน  ต.นาโบสถ์ พร้อมกำาลังร่วมกัน

จับกุมตัวนายคริส (ไม่ทราบนามสกุล) อายุ 48  ปี ชาว อ.วังเจ้า  จ.ตาก โดยกล่าวหา

ว่า “ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใดฯ  (พ.ร.บ.คนเข้าเมือง) และฝ่าฝืนคำาสั่ง

จังหวัดตากที่  3710/2564  ลง วันที่ 30  ก.ย.64  เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (Covid-19) จังหวัดตาก   โดยจับกุมพร้อมแรงงานต่างด้าว 

37 คน แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าวและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัดตาก  ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจัง                   

หวัดตากฯ “ โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.วังเจ้า และฝ่ายปกครอง อ.วังเจ้า สามารถ

จับกุมได้บริเวณถนนสาธารณะ หลังจุดตรวจบ้านท่าทองแดง  ม.7   ต.นาโบสถ ์ อ.วัง

เจ้า  จ.ตาก จากนั้นได้นำาตัวผู้ต้องหา ทั้ง  38   ราย ส่งตรวจเชื้อโควิด แบบ ATK ที่โรง

พยาบาลวังเจ้า  ปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากนั้นนำาตัวผู้ต้องหาส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.วังเจ้าเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จ
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7บทความ

คนข่าวกับรางวัลโนเบลสันติภาพ

าสนใจว่ารางวัลโนเบลสันติภาพปีนี้เป็นของ “คนข่าวที่สู้

เพื่อความจริง”

เพราะปีก่อนๆ นี้ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้มักจะเป็นบุคคล

หรือองค์กรที่เกี่ยวกับงานเพื่อสังคม, ต่อต้านสงครามหรือนักการ

เมืองที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่โยงกับ “สันติภาพ”

เช่น อองซาน ซูจี และบารัค โอบามา

องค์กรนานาชาติที่ได้รับรางวัลนี้ก่อนหน้านี้มี เช่น World 

Food Program ซึ่งเป็นกลไกสากลเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ยากจน

และหิวโหยโดยไม่คำานึงถึงการเมือง

หรือ ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons) ของออสเตรเลียที่มีบทบาทสำาคัญในการรณรงค์ให้เลิก

อาวุธนิวเคลียร์

ปีนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ “คนข่าว” ที่ดิ้นรนต่อสู้กับอำานาจ

เผด็จการเพื่อทำาความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชนได้รับเกียรติ

เช่นนี้

เท่ากับเป็นการตอกย้ำาว่า หากสื่อมีอิสรเสรีอย่างแท้จริง

ในการทำาหน้าที่ขุดคุ้ยหาความจริง เปิดโปงความชั่วร้ายและ

พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของผู้มีอำานาจ ก็ควรจะนำาไปสู่ “สันติภาพที่

ยั่งยืน” สำาหรับโลกได้เช่นกัน

มาเรีย เรซซา (Maria Ressa) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Rappler 

ของฟิลิปปินส์ และดมิทรี มูราตอฟ (Dmitry Moratov) ผู้ก่อตั้ง

หนังสือพิมพ์ Novaya Gazet ของรัสเซีย จึงเป็นตัวแทนของคนทำา

สื่ออาชีพที่ควรได้รับการชื่นชมในการต่อสู้เพื่อความจริง

มาเรียกล่าวหลังจากได้รับทราบข่าวว่าเธอเป็นเจ้าของ

รางวัลนี้ว่า การที่คณะกรรมการโนเบลตัดสินมอบรางวัลนี้ให้กับ

เธอและเพื่อคนข่าวรัสเซียนั้น สะท้อนถึงความตระหนักถึงความ

สำาคัญของสื่อมวลชนใน “การต่อสู้เพื่อข้อเท็จจริง”

เธอบอกว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ควรเห็นรางวัลนี้ว่าเป็นชัยชนะ

สำาหรับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์และนักข่าวของเธอ 

มาเรียย้ำาว่า “เมื่อมีความยุติธรรม ความมืดก็ย่อมจะสลาย

หายไป”

มาเรียก่อตั้ง Rappler ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลที่เธอร่วมก่อตั้งใน

ปี 2012 

ทีมข่าวเล็กๆ ที่เธอสร้างขึ้นได้เป็นที่รู้จักในเวลาไม่นานนัก

จากการรายงานข่าวสืบสวนคดี “วิสามัญฆาตกรรม” ผู้คนจำานวนมาก

โดยฝีมือของตำารวจ ภายใต้ โครงการที่อ้างว่าเป็นการปราบปรามผู้ค้า

ยาเสพติด 

แต่ภายใต้ประธานาธิบดีดูเตร์เต มีผู้ถูก “วิสามัญฯ” หลายพัน

คนที่เข้าข่ายว่าเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งหรือเป็นศัตรูของนักการเมืองระดับ

ชาติและระดับท้องถิ่น

ดูเตร์เตเคยประกาศว่ามาเรียและ Rappler เป็นภัยต่อความ

มั่นคงของชาติ เพราะการไปขุดคุ้ยเรื่องชั่วร้ายของรัฐบาลของเขา

วันนี้มาเรีย วัย 58 ปี และนักข่าวในเครือข่ายก็ยังถูกดำาเนินคดี

มากมายหลายกระทง

ถึงวันนี้มาเรียต้องรอประกันตัวถึง 10 ครั้ง เพราะถูกทางการ

ฟ้องร้องดำาเนินคดีโดยกล่าวหาเธอทุกอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นประมาท

ไม่ว่าจะเป็นข้อหาหลบเลี่ยงภาษี 

ไม่แต่เท่านั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังกำาลังกลั่นแกล้งเธอด้วยการ

ระงับใบอนุญาตการดำาเนินกิจกรรมของ Rappler เมื่อ 3 ปีก่อน

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อเธอจะขอคืนใบ

อนุญาตนั้น

ด้วยข้อกล่าวหาจากทางการว่า มีการกระทำาที่ละเมิดกฎหมาย

ว่าด้วยการที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ

มาเรียถูกไล่ล่าและกล่าวร้ายด้วยกระบวนการของรัฐบาล

จนเธอบอกว่า “การเป็นนักข่าวไม่เคยยากเหมือนทุกวันนี้มา

ก่อน”

ส่วนนักข่าวคนกล้ารัสเซียมาราตอฟนั้น พอได้ข่าวเรื่องรางวัล

โนเบลร่วมกับมาเรียก็ประกาศทันทีว่า

เขาต้องอุทิศรางวัลให้กับผู้สื่อข่าวในสังกัดของเขา 6 คนที่ถูก 

“เก็บ” ด้วยมือฆาตกรที่สั่งการโดยผู้มีอำานาจที่ต้องการสกัดกั้นการทำา

หน้าที่เปิดโปงความชั่วร้ายของรัฐบาล

มูราตอฟปีนี้อายุ 59 ปี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์ “โนวายา 

กาเซตา” ในปี 1993 เพื่อทำาหน้าที่คนหนังสือพิมพ์ที่อิสระ หลังการ

ล่มสลายของสหภาพโซเวียต 2 ปีก่อนหน้านั้น 

โดยพุ่งเป้าไปที่การเจาะลึกและสอบสวนปัญหาสิทธิมนุษยชน 

คอร์รัปชัน และการใช้อำานาจโดยมิชอบของผู้มีอำานาจต่อประชาชนที่

เห็นต่างหรือต่อต้าน

นักข่าวในสังกัดของเขาหลายคน โดยเฉพาะที่วิพากษ์วิจารณ์

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ถูกลอบสังหารในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

รวมถึงนักข่าว อันนา โปลิตกอฟสกายา ที่เป็นนักข่าวจอม

เปิดโปง และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่ชื่อนาตาเลีย เอสเตมิ

รอฟวา

อันนาถูกยิงเสียชีวิตที่บันไดอพาร์ตเมนต์ของเธอในปี 2006 

ใกล้วันเกิดของปูติน 

อีกรายถูกลักพาตัวจากบ้านของเธอในเชชเนีย และถูกลากไป

ยิงทิ้งอีก 3 ปีต่อมา

กาแฟดำ

นที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำารวจ ตำารวจถือเอาวันที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมกิจการกรมพล

ตระเวนกับกรมตำารวจภูธรเข้าด้วยกันเป็นกรมเดียว เมื่อวันที่ 

13 ตุลาคม 2458 เรียกว่า กรมตำารวจภูธรและกรมพลตระเวน ต่อมา

เปลี่ยนชื่อเป็นกรมตำารวจภูธรและกรมตำารวจนครบาล ยกฐานะเจ้ากรม

เป็นอธิบดี

ทุกปีจะมีพิธีทำาบุญบำาเพ็ญกุศลทางศาสนา พิธีมอบโล่ห์และ

ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ

ตำารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและประชาชนที่ช่วยสนับสนุนราชการ

ตำารวจ พิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ตำารวจ พิธีสวนสนามของข้าราชการ

ตำารวจ และมีงานเลี้ยงรับรอง ดำาเนินการมาเป็นประจำาทุกปี จนกระทั่ง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาล

ศิริราช เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้ง

ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ ทุกหมู่เหล่า จึงได้มีการงดจัดกิจกรรมวัน

ตำารวจในวันที่ 13 ตุลาคมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่

พระองค์ท่าน โดยเลื่อนไปจัดวันอื่นในเดือนตุลาคมแทน

นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2489 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อตำารวจตลอดมา พระองค์

ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำาเนินร่วมในพิธีวันตำารวจ วันที่ 13 

ตุลาคม และพระราชทานธงชัย ประจำาหน่วยงานตำารวจ ณ พระราชวัง

ดุสิต ใน พ.ศ.2495 พ.ศ.2496 และ พ.ศ.2497 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

2495 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้เป็นเครื่องเตือนจิตใจของ

ข้าราชการตำารวจตอนหนึ่งว่า “ท่านเป็นตำารวจ จงทำาตนให้สมกับที่เป็น

ตำารวจ จงเป็นตำารวจที่ดี... ไม่ว่าจะเป็นตำารวจชั้นใด จะเป็นนายตำารวจ

สัญญาบัตรก็ดี ชั้นนายสิบหรือพลตำารวจก็ดี นับเป็นผู้มีเกียรติเสมอ

เหมือนกันหมด คือเกียรติแห่งลูกผู้ชายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในบ้านเมืองของตน ให้สมกับคำาสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ โดยไม่

คำานึงถึงประโยชน์ของตัวเอง แต่ให้นึกถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมือง

เป็นที่ตั้ง ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติราชการตาม

หน้าที่ของตนตามตำาแหน่งชั้นอย่างเต็มที่ เพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้

ยั่งยืนถาวรเหมือนอย่างบรรพบุรุษของเราได้กระทำามาแต่ก่อน”

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2499 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง

เปิดโรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพราน อำาเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม และทอดพระเนตรการสวนสนามและรับการถวายความ

เคารพจากขบวนสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำารวจหน่วยต่างๆ 

และเสด็จฯ ยังโรงเรียนนายร้อยตำารวจอีกครั้ง เนื่องในโอกาสวัน

สถาปนาครบ 100 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2545 ประทับรถยนต์

พระที่นั่งตรวจพลสวนสนามและประทับ ณ พลับพลาพิธีถวายสัตย์

ปฏิญาณของข้าราชการตำารวจและนักเรียนนายร้อยตำารวจ อีกทั้ง

ยังเสด็จพระราชดำาเนินไปพระราชทานกระบี่ให้แก่นักเรียนนายร้อย

ตำารวจที่สำาเร็จการศึกษาเป็นประจำาทุกปีต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 50 ปี 

และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2534 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินมายัง

กรมตำารวจเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หน้าอาคาร 1 กรมตำารวจ 

และอาคารโรงพยาบาลตำารวจ

พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

โอนกรมตำารวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อ

การพัฒนาปรับปรุงกรมตำารวจอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2555 

พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติจัดสร้างพระนิรันตรายขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำาสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ นำาไปประดิษฐานให้ข้าราชการตำารวจและประชาชนทั่วไปได้

สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “ราชาผู้พิทักษ์” ยามประเทศชาติ

มีภัยจากการก่อการร้าย พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจในหน่วยตำารวจหลายหน่วยหลายครั้ง ทรงเป็นขวัญกำาลัง

ใจให้ข้าราชการตำารวจ พระราชทานพระบรมราโชวาทให้ตำารวจยึด

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พระราชทานโครงการให้ตำารวจปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อประชาชนเป็นจำานวนมาก เช่น โครงการจราจรตามแนวพระ

ราชดำาริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร โครงการพัฒนาห้วยทราย ที่อำาเภอ

ชะอำา จังหวัดเพชรบุรี มีอดีตข้าราชการตำารวจผู้ใหญ่หลายท่าน อาทิ 

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำารวจ พล.ต.อ.เสริม 

จารุรัตน์ อดีตนายตำารวจราชสำานัก พล.ต.อ.พงษศักดิ์ โรหิโตปการ 

พล.ต.ท.เจริญฤทธิ์ จำารัสโรมรัน อดีตผู้บัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธิ์ อดีตผู้บังคับการตำารวจสื่อสาร ได้

มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อถวายงานด้านต่างๆ เช่น 

การดูแลพี่น้องประชาชนในบริเวณชายแดนและถิ่นทุรกันดาร การแก้

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

ทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ไม่ว่าโดยพระราช

พาหนะใด ทั้งเครื่องบิน เรือ รถยนต์ และรถไฟ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย

ได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพเสมอมาคือ พระองค์สนพระทัยและมีพระ

อัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสารเป็นเลิศ พระองค์ โปรดที่จะทดลองติดต่อ

สื่อสารกับสถานีวิทยุของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความอารักขาตาม

เส้นทางที่เสด็จพระราชดำาเนินผ่านด้วยพระองค์เองตลอดเวลา หากไม่มี

ประสิทธิภาพ จะรับสั่งแนะนำาให้แก้ไขทันที ส่งผลให้ โครงการพัฒนาและ

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของราษฎรเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7 รอบ 84 พรรษา สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติได้มอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าคณะทำางานจัดทำาหนังสือ “84 

พรรษา ราชาผู้พิทักษ์” เพื่อร่วมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ

ร่วมจิตร่วมใจแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสักการะ และเทิดทูนเชิดชู

พระเกียรติยศ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้บันทึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจและ

พระมหากรุณาธิคุณไว้เป็นประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนและอนุชน

รุ่นหลังได้รับทราบพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงพระราชทานให้ตำารวจ

ไทย อีกทั้งให้ปวงข้าราชการตำารวจทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทย

ได้น้อมรำาลึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร พระผู้ทรงเป็น “ราชาผู้พิทักษ์” ตลอดไป

ผมรับราชการเป็นตำารวจได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ 

สูงขึ้นมาโดยลำาดับ แต่การแต่งตั้งที่ผมมีความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

ราชการตำารวจคือ การได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายตำารวจราชสำานัก

เวร เมื่อแต่งเครื่องแบบได้ประดับเครื่องหมาย ภปร. (“ภ” มหาภูมิพล

อดุลยเดช “ปร” ปรมาราชาธิราช) อันเป็นพระนามย่อของพระองค์

ท่านไว้ที่บ่าด้านขวา ทุกครั้งที่ได้รับคำาสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรักษา

ความปลอดภัยจะมีความสุขมาก เพราะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระองค์

ท่านอย่างใกล้ชิด

ยังจำาได้เมื่อครั้งเข้าเวรถวายงานที่วังไกลกังวลหัวหิน ภาพ

พระองค์ท่านยังติดตราตรึงใจมาจนทุกวันนี้ พระองค์ท่านเสด็จลงทรง

ดนตรีร่วมกับนักดนตรีวงดนตรีประจำาพระองค์ เริ่มตั้งแต่เสด็จฯ มาถึง

ทรงเล่นกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง และลูกๆ อีกหลายตัว พระองค์

ทรงรักและมีพระเมตตาต่อสุนัขมากๆ ทรงปฏิบัติและเล่นหยอกล้อ

กับสุนัขด้วยความสนุกสนานเป็นเวลานาน จดจำาชื่อสุนัขได้ทุกตัว 

พระราชทานอาหาร ขนมให้สุนัข จนได้เวลาพอสมควรเจ้าหน้าที่ก็จะ

เอาสุนัขออกไป พระองค์ทอดพระเนตรสุนัขขณะเดินออกไปจนสุดสาย

พระเนตร

จากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำาเนินไปที่วงดนตรี ทรงเปิดกระเป๋า

อุปกรณ์ดนตรีซึ่งมีอยู่หลายชนิดมาทำาความสะอาดเช็คให้สะอาด ผม

นั่งดูเห็นว่าพระองค์ได้เช็ดเครื่องดนตรีเสมือนหนึ่งเป็นของรักของหวง

ของพระองค์ท่านด้วยความประณีต จากนั้นก็จะเริ่มทรงดนตรี พวก

ข้าราชบริพารและทหารตำารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นผู้ชมผู้

ฟัง พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในทางดนตรีอย่างมาก ดังที่ได้รับ

ทราบทั่วกัน ได้ทรงแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ไว้จำานวนมาก จะทรงดนตรี

โดยตลอดเป็นประจำาส่วนพระองค์ และเคยทรงดนตรีร่วมกับนิสิตที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางโอกาสผมนั่งฟังพระองค์ทรงดนตรีร่วมกับ

วงดนตรี เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสากล และเพลงไทย หลายสิบ

เพลง เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ เริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ประมาณตี

สอง จนฟ้าสางสว่างในตอนเช้า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความ

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ทรงบรรเลง เมื่อเสร็จการทรงดนตรี พระองค์

ก็จะปฏิบัติเหมือนเดิม เช็คทำาความสะอาดเครื่องดนตรีและเก็บเข้าที่

ด้วยพระองค์เอง ทรงขอบใจนักดนตรีที่เข้าร่วมเล่นดนตรีด้วย และก็

มาทักทายพูดคุยกับข้าราชบริพารและทหารตำารวจที่มาเฝ้าฯ ด้วยพระ

เมตตา สักพักจึงเสด็จฯ กลับห้องประทับ สร้างความปีติยินดีกับทุกคน

โดยถ้วนหน้า

ผมถวายงานปฏิบัติหน้าที่นายตำารวจราชสำานักเวรจนถึงวัน

สุดท้ายที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำาเนินกลับมาพักรักษาพระวรกายที่

กรุงเทพฯ และก็ไม่ได้เสด็จฯ กลับวังไกลกังวลจนสิ้นพระชนม์ ผมเกษียณ

จากราชการแล้วไปนั่งเฝ้าฯ รับเสด็จพระองค์ท่านครั้งสุดท้าย ริมถนน

หลักเมือง หน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สนามหลวง ตอนอัญเชิญ

พระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปบำาเพ็ญพระราชกุศลที่พระบรม

มหาราชวัง ได้มีโอกาสเข้ากราบพระบรมศพ และร่วมในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ทุกวันที่ 13 ตุลาคม ประชาชนชาวไทยทุกคน และตำารวจทุก

นายจะจดจำาวันนี้ ไว้ ในความทรงจำาตลอดไป พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 

ราชาผู้พิทักษ์ ปกปักรักษา ดูแลพสกนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยทศพิธราช

ธรรมมาตลอดเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ พระสถิตในดวงใจตราบ                                                                     

นิรันดร์.

น่

ฟิลิปปินส์และรัสเซียเป็น 2 ประเทศที่นักข่าวและคนใน

วงการสื่อถูกสังหารโดยฝีมือของมือปืนอย่างไร้ร่องรอย น้อยครั้ง

ที่ทางการจะสามารถจับมือใครดมได้

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่มอบให้นักข่าวผู้เสียสละและ

ทุ่มเท 2 คนนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและยกระดับการทำา

หน้าที่ของสื่อมืออาชีพที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองมากขึ้นแค่ไหนหรือ

ไม่ ยังเป็นคำาถามที่รอคำาตอบอยู่.

วั

ราชาผู้พิทักษ์



รางความฮือฮาเปนขาวใหญของโลก หลังจาก 

พับลิก อินเวสตเมนต ฟนด (Public Investment 

Fund) องคกรของประเทศซาอุดีอาระเบียที่มี

ทรัพยสิน 320,000 ลานปอนด (14.8 ลานลานบาท) ได

ใชเงินกวา 300 ลานปอนดเขาเทกโอเวอรกิจการของ

สโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ทีมดังแหงศึกพรีเมียรลีก

สงผลให นิวคาสเซิล เปนอีกสโมสรของเกาะอังกฤษ 

ที่ตกเปนธุรกิจของทุนขามชาติ และในปจจุบันทีมสโมสร

ในพรีเมียรลีกแทบทุกทีมตกเปนของเศรษฐีตางชาติไป

เกือบหมดแลว

คําถามคือ ทําไมอังกฤษถึงกลาอนุญาตใหชาวตาง

ชาติเขามาเปนเจาของทีมในทองถ่ิน แถมไมไดกังวลเร� อง 

ของการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเหมือนอยางใน

ประเทศไทย

ในมุมมองของผูเขียน มองวา ทางอังกฤษน�าจะ

ประเมินแลววาการเปดใหตางชาติเขามาเปนเจาของ

สโมสรนั้นเปนผลดีมากกวาผลเสีย เพราะนอกจากจะ

ทําใหตลาดฟุตบอลมีการขยายตัว, การลงทุนจะมีสูงขึ้น 

และที่สําคัญคือ เม็ดเงินทุกอยางจะลงอยูในประเทศ ทั้ง

การทองเที่ยว การสรางแบรนดขยายตลาด การขายของ

ที่ระลึก ซึ่งทั้งหมดก็จะยอนกลับมายังประเทศอังกฤษที่

สโมสรฟุตบอลตั้งอยู เพราะทีมคงไมสามารถยายที่ไป

ไหนได

พรอมกันนี้ อีกประเด็นที่น�าสนใจก็คือ ธุรกิจฟุต                                                                     

บอลไมไดมีกําไรมหาศาลเปนกอบเปนกํา โดยการลงทุน

ในสโมสรฟุตบอลของเศรษฐีตางชาติก็ไมไดมองท่ีการ

ทํากําไรจากการประกอบธุรกิจเปนหลัก แตใชสโมสร

ฟุตบอลเป็นการสร้างโปรไฟล์และช่ือเสียงให้กับตัวผู้

ลงทุนเพ� อนําไปตอยอดทางดานอ� นมากกวา ดังนั้นการ                                                                         

เปดทางใหตางชาติถือครอง ยอมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวม 

หากมองฟุตบอลใหนอกเหนือไปจากกีฬา ตอง

ยอมรับวาฟุตบอลคือซอฟตเพาเวอรประเภทหนึ่ง ที่ไม

ตางจากภาพยนตร ละคร เพลง หรือเกม โดยฟุตบอล

สามารถนําไปสูการสรางฐานแฟนคลับท่ีจงรักภักดีท่ัว

โลก ซึ่งหมายความวายอมจะกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ

เม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเขามาในประเทศในอนาคต เปนจุด

ดึงดูดและสรางภาพลักษณท่ีน�าสนใจใหกับคนตางประ 

เทศ

ลองมองยอนกลับมาท่ีประเทศไทย ดูเหมือนวาไทย                                       

ก็เริ่มมีแนวคิดในการสรางเศรษฐกิจโดยการใชซอฟต

เพาเวอรเปนจุดดึงดูดแลวเชนกัน หลังจากที่มีกระแส

ขาวของ ลิซา BLACKPINK ที่สรางช� อเสียงระดับโลก 

กับผลงานเพลงเดี่ยวที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยจนทําให

เปนที่รูจักไปทั่วโลก 

จริงๆ ไทยเราก็มีกีฬาที่คนทั่วโลกตางใหการยอม 

รับ นั่นก็คือ มวยไทย แน�นอนนี่นับเปนซอฟตเพาเวอร

ประเภทหนึ่งเชนกัน ซึ่งมองวาถามีการพัฒนาดีๆ ยก

ระดับมาตรฐาน และมีการเปดกวางใหกับนักลงทุนตาง

ชาติ รวมถึงสามารถสรางทัวรนาเมนตระดับโลกขึ้นมา

ได ยอมจะมีผลดีตอไทยไมมากก็นอย ทั้งทางตรงและ

ทางออม 

แตในปจจุบัน อยางที่เห็นตอนนี้มีโปรโมเตอรตาง

ชาตินํามวยไทยไปตอยอด ทํามาหากินเปนล่ําเปนสันใน

ตางประเทศ แตไทยซึ่งเปนตนตํารับกับยังไมสามารถ

ตอยอดใหเกิดทัวรนาเมนตระดับอินเตอรได อันนี้ควร

เปนโจทยที่ทั้งคนในวงการ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู

ที่เกี่ยวของทั้งหมดจะตองมาชวยกัน เพ� อสรางกีฬาอยาง

มวยไทยเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจท่ีจะดึงนักลงทุน, 

นักทองเที่ยวและนักกีฬาเขามาในประเทศไทย และจับ

จายใชสอยในไทยมากขึ้น

นี่ไมใชเร� องเพอฝน หากลงมือทําอยางจริงจังเช� อ

วามวยไทยจะเปนซอฟตเพาเวอรท่ีสรางเงินตราเขาประ                                                                     

เทศไดอยางมหาศาลเชนกัน. 

มทัพใหญ จิรศักดิ์ จิยะจันทน แหงคายเครดิต                     

ฟองซิเอร เวิลด ยิ้มแกมปริรับยอดเงินฝากประจําเพิ่ม                                                                       

ควาอีกกวา 30 ลานบาท หลังประกาศใหดอกเบี้ย

สูงสุดในวงการ 3.5% เพียงไมถึง 

3 สัปดาห ทําเอาลูกคาที่สนใจ

ฝากประจํากินดอกติดตอเขามา

เพียบ ลาสุดบอสใหญ จิรศักดิ์ ยัง                          

แอบกระซิบเชิญชวน ตอนนี้ใครที่

กําลังมองหาแหลงฝากเงินประจํา

ระยะยาวที่ใหผลตอบแทนคุมคา                                 

ความเส่ียงตํ่า และมีความปลอดภัย 

สูง มาเปดบัญชีสมัครงายๆ กับ

เครดิตฟองซิเอร เวิลด ขั้นต่ํา 

100,000 บาท พรอมรับดอกเบี้ย

งามๆ กันไดแลววันนี้.
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‘มวยไทย’ กระตุนเศรษฐกิจ

ยิ้มแกมปริ

เศรษฐกิจ

แ

ส

ลลิตเทพ ทรัพยเมือง

จิรศักดิ์ 

จิยะจันทน

ากสถานการณปจจุบันที่ ไทยเราตองเผชิญกับภาวะวิกฤตการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ

โควิด-19 เปนเวลาเกือบ 2 ป แน�นอนวาไดสรางผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง แตอยางไรก็ตามรัฐบาลก็ไดหา

มาตรการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบเหลานั้น ขณะเดียวกันไดมี

การเรงรัดการลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กตที่มีความสําคัญตอภาพ

รวมของประเทศ โดยเฉพาะการกระตุนการลงทุนโครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะชวยขยายการลงทุนสูพื้นที่และชุมชน 

สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ซึ่งรัฐบาลไดเรงรัดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยวาง

เปาปลายป 2564 จะเริ่มทําโรดโชว โครงการทาอากาศยานอูตะเภา

และเมืองการบินภาคตะวันออก ลาสุดที่ประชุมคณะกรรมการจัด

ระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี เปนประธาน

การประชุม ติดตามความ

คืบหนาการแกไขปญหาการ

ขนสงและจราจรของประเทศ 

ครั้งที่ 2/2564 ไดเห็นชอบ

ผลการศึกษาจัดทําแผน

แมบทการพัฒนาระบบขนสง

สาธารณะกลุมจังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพ� อรองรับการ

พัฒนาในพื้นที่อีอีซี ขับเคล� อนโครงการไปสูการปฏิบัติใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และเห็นชอบโครงการศึกษา

จัดทําแผนการพัฒนาโครงขายทางรถไฟรวมกับทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง (Motorways-Railways Masterplan : MR-Map)

สําหรับแผนพัฒนาโครงขายดังกลาว ในเบื้องตนไดมี

การจัดทํารางโครงขายเสนทางจํานวน 10 เสนทาง ระยะทาง

รวม 6,540 กิโลเมตร โดยจัดทําเปนโครงการนํารอง 4 เสนทาง 

ไดแก เสนทาง 

กาญจนบุรี 

(ดานเจดีย

สามองค)-

อุบลราชธานี 

(สะพาน

มิตรภาพแหง

ที่ 6), เสน

ทางชุมพร-

ระนอง, เสน

ทางหนองคาย-

แหลมฉบัง และเสนทางวงแหวนรอบนอก กทม. รอบที่ 3 ซึ่งจะ

กอใหเกิดการเช� อมโยงระบบโลจิสติกสของประเทศไทย และเช� อม

ตอกับประเทศเพ� อนบาน ทั้งทางถนน, ทางราง, ทางน้ําและทาง

อากาศ เพ� อสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน

พัฒนาโครงขายรองอีอีซี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กลาววา ขณะนี้หน�วย

งานที่เกี่ยวของ โดยสํานักงานนโยบายแผนการขนสงและจราจร 

(สนข.) อยูระหวางจัดทํารายละเอียด เพ� อนําเสนอแผนแมบทดัง

กลาวเขาสูการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพ� อขอความเห็นของแผน

แมบทและบรรจุเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ (EEC Project List) 

ซ่ึงจะสามารถดําเนินการตามมาตรการโครงการรวมลงทุนระหวาง

ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีอีอีซี (PPP EEC Fast Track) ภายใตพระ

ราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ได

สําหรับกรอบความคิด (Conceptual Framework) ภาพรวม

ระบบขนสงสาธารณะ แบงเปน ระบบขนสงสาธารณะหลัก เช� อม

โยงแหลงกิจกรรมสําคัญระหวางภูมิภาคและโครงสรางพื้นฐาน

อ� นๆ ระบบขนสงสาธารณะรอง เช� อมโยงระบบหลักและกิจกรรม

สําคัญระหวางเมืองและในเขตเมือง สวนระบบขนสงสาธารณะ

เสริม เช� อมโยงแหลงกิจกรรมยอยในเขตเมืองหรือพื้นที่อยูอาศัย

เขาสูระบบขนสงสาธารณะสายรอง

เบื้องตนมีโครงขายระบบขนสงสาธารณะรอง เพิ่มเติมรวม

ทั้งสิ้น 18 โครงการ วงเงินลงทุน 7,538 ลานบาท รวมคาใช

จายดําเนินงาน 14,350 ลานบาท โดยไดเสนอใหมีการดําเนิน

คมนาคมลุยโครงขายอีอีซี

เช� อมการเดินทางแบบไรรอยตอ

โครงการนํารอง 3 เสนทางของทั้งสามจังหวัด เปนเสน

ทางที่ควรดําเนินการเปนลําดับแรก และเสนอขอไดจัดทํา

แบบเบื้องตนไวแลว โดย สกพอ.เปนหน�วยงานหลักรวมกับ

หน�วยงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมีความพรอมที่จะ

ดําเนินการ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามจังหวัด

ขอรวมสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการขับ

เคล� อนโครงการ 

สําหรับระบบที่อยูระหวางการพิจารณา อาทิ 

ระบบขนสงสาธารณะ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 สาย 80 กิโลเมตร (กม.) 

วงเงินลงทุน 1,004 ลานบาท, 

จังหวัดชลบุรี 7 สาย ระยะ

ทาง 178 กม. วงเงิน 2,667 

ลานบาท และ จังหวัดระยอง 

จํานวน 6 สาย ระยะทาง 297 

กม. วงเงิน 3,190 ลานบาท โดย

หลังจากนี้แตละจังหวัดที่เปน

หน�วยงานที่รับผิดชอบจะนําผล

การศึกษาของ สนข.ไปพิจารณา

ทบทวนเพ� อเสนอคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบ โดยการดําเนินการจะเปนไป

ตามความพรอมของแตละจังหวัดตอไป

“ภาพรวมเม� อมีรถไฟความเร็วสูง

เช� อมสามสนามบินใหบริการแลว เพราะ

ฉะนั้นจะตองมีการเช� อมตอการเดิน

ทางจากสนามบินไปยังพื้นที่ตางๆ แม

ปจจุบันจะมีโครงขายอยูแลว แตยังไม

เพียงพอตอการใหบริการ การเพิ่มเสนทาง

ใหมจะทําใหครอบคลุมพื้นที่และทําใหการเดิน

ทางเช� อมในพื้นที่อีอีซีเปนแบบไรรอยตอ”

เช� อมอีอีซี-ภาคใต

นายศักดิ์สยาม กลาววา เพ� อขับเคล� อนอีอีซีและ

สรางความเช� อมั่นใหกับนักลงทุน รัฐบาลไดเดินหนา

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ไมวาจะเปนรถไฟความเร็ว

สูง ทาเรือ สนามบิน และเพ� อเพิ่มโอกาสใหเศรษฐกิจไทย

มีการเติบโตมากขึ้นจึงตัดสินใจลงทุนโครงการเช� อมโยง

ระหวางอาวไทยและอันดามัน (แลนดบริดจ) และ

โครงการคลองไทย ซึ่งทั้งสองโครงการจะทําให

เกิดการเช� อมโยงระหวางอีอีซีและภาคใต และ

ยังสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต (SEC) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง 

สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งเปน

โครงการที่รัฐบาลใหความสําคัญ

“ขณะน้ีโครงการแลนดบริดจ

อยูระหวางการออกแบบเบ้ืองตน และ

กรอบวงเงินจะแลวเสร็จตนป 2565 

จากน้ันจะเรงสรุปผลการศึกษาเสนอคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เพ� อเปดประมูลในป 2565 คู

ขนานไปกับการทํารายงานผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

(EIA) จะใหเอกชนท้ังไทยและตางชาติรวมลงทุน PPP 

เหมือนโครงการในอีอีซี” นายศักด์ิสยาม กลาว

เมกะโปรเจ็กตอีอีซีคืบ

นายศักดิ์สยาม กลาวถึงความคืบหนา

โครงการเมกะโปรเจ็กตในอีอีซีวามีความคืบหนา

อยางมาก โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเช� อมสาม

สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา) การรถไฟ

แหงประเทศไทย (รฟท.) ไดสงมอบพื้นที่ใหกับ

บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเช� อม

สามสนามบิน จํากัด (กลุมกิจการรวมคา บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ โฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร) หรือ 

CP ไปแลวกวา 86% และพรอมสงมอบทั้งหมด

ภายในเดือน ธ.ค.2564 คูขนานไปกับการยก

ระดับแอรพอรต เรล ลิงก โฉมใหม ที่ผู โดยสาร

จะไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

ขณะที่ โครงการสนามบินอูตะเภาและ

เมืองการบินภาคตะวันออก อยูระหวางจัดทํา

แผนแมบทสนามบินอูตะเภาฉบับสมบูรณ สวน

โครงการทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 หลังจาก 

กพอ.พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ผลการ

เจรจา และรางสัญญารวมลงทุนแลว คาดวาจะ

ลงนามกับเอกชนไดภายใน 1-2 เดือนนี้.

จ

เปดไทมไลน : นโยบายการเปดเสรีกาซธรรมชาติ ตอนที่ 1

นวคิดการเปดเสรีกาซธรรมชาติ  โดยเปดใหมีการแขงขัน

เสรีในธุรกิจกาซธรรมชาติมีมาตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 

2558 หรือประมาณ 6 ปแลว บทความนี้จะขอนําเสนอ

ไทมไลนของนโยบายดังกลาววาเปนอยางไรบาง เปนไปตามแผน

งานหรือไม มีการปรับเปลี่ยนและมีผลสําเร็จอยางไร รวมทั้งขอคิด

เห็นในการดําเนินการตอไป

กรอบหลักการบริหารจัดการนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมี

มติเม� อวันที่ 17 กันยายน 2558 เห็นชอบกรอบหลักการบริหาร

จัดการดานการนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหมีการแขงขัน

เสรีและสงเสริมการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในอนาคต โดย

เพิ่มจํานวนผูจัดหาและจําหน�าย การเปดใหบุคคลที่สามสามารถ

ใชหรือเช� อมตอระบบสงกาซธรรมชาติและสถานี LNG (Third 

Party Access : TPA) และกํากับดูแลการจัดหา LNG ในระยะ

สั้นและระยะยาว โดยมอบใหหน�วยงานที่เกี่ยวของอันประกอบ

ดวย สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), กรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ (ชธ.) และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

รับไปศึกษาและจัดทําแนวทางดังกลาวตอไป

แนวทางการสงเสริมการแขงขันกิจการกาซธรรมชาติ

หน�วยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการศึกษาแนวทางการสง

เสริมใหเกิดการแขงขันเสรี และแนวทางการกํากับดูแลดานการ

จัดหา LNG เพ� อพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการแขงขันในกิจการ

กาซธรรมชาติ และไดนําเสนอ กพช. ในการประชุมเม� อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2560 โดยไดกําหนดปจจัยในการสงเสริมการแขงขัน

ประกอบดวย 4 แนวทางดังนี้

1.กําหนดใหมีผูบริหารระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

(Transmission System Operation : TSO) โดยใหมีการแยกกิจการ

และการบริหารใหเปนหน�วยงานเฉพาะการบริหารระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติเพียงอยางเดียว เปนอิสระจากหน�วยงานท่ีทําหนาท่ีผลิต 

จัดหา และจําหน�ายกาซธรรมชาติ รวมท้ังกําหนดใหมีการเปดใหใช

หรือเช� อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Third Party Access : TPA) ท่ี

สนับสนุนใหมีการแขงขันของ Shipper หลายราย และเอ้ือใหเกิดกลไก

การเคล� อนไหวของราคาตามสภาพตลาด ท้ังน้ีความเปนอิสระของ TSO 

จะสรางความม่ันใจใหผูประกอบการจัดหาและจําหน�ายกาซธรรมชาติวา

จะไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมอยางแทจริง

2.กําหนดใหมีผูประกอบการจัดหาและจําหน�ายกาซ 

ธรรมชาติ (Shipper) หลายราย และใหมีผูลงทุนและบริหาร

กิจการสถานีรับจายและแปรสภาพกาซธรรมชาติ (LNG 

Regasification Terminal) หลายราย โดยเปดโอกาสใหมีผูนํา

เขากาซ LNG และ Shipper รายใหมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ 

จํากัด การเพิ่มสวนแบงตลาดของผูประกอบการรายเดิมที่มีอํานาจ

เหนือตลาด เพ� อใหผูประกอบการอ� นๆ เขาสูตลาดได พรอมกับสง

เสริมใหมีผูลงทุนและบริหารกิจการสถานี LNG รายใหมเพิ่มขึ้น 

ซึ่งจะเอื้อให Shipper และผูนําเขา LNG สามารถเลือกใชบริการ

ไดมากมาย ทําใหเกิดการแขงขันดานประสิทธิภาพและอัตราคา

บริการของสถานี LNG และเพ� อเพิ่มความยืดหยุนในการรับ LNG 

จากแหลงที่มีคุณภาพและขนาดของเรือที่แตกตางกันอีกดวย

3.กําหนดใหมีระบบท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการแขงขันในการจัด

หา LNG โดยการสรางกลไกการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีโปรงใส ทันสถานการณ ทุกคนเขาถึงได

อยางเทาเทียมกัน มีระบบการเปดเผยขอมูลรายการและราคาการจัด 

หา LNG อยางโปรงใส ซ่ึงจะทําใหมีการเปรียบเทียบราคา เกิดการ

แขงขันในการจัดหา LNG และราคาท่ีสะทอนสภาพตลาด

4.กําหนดใหมีการแยกกิจการและการบริหารระบบทอ 

จําหน�ายกาซธรรมชาต ิใหเปนหน�วยงานที่มีการดําเนินการเฉพาะ

การบริหารระบบจําหน�ายกาซธรรมชาติ (Distribution System 

Operator : DSO) มีการกําหนดการเปดใหใชหรือเช� อมตอระบบ

จําหน�ายกาซธรรมชาติ (Third Party Access Code : TPA Code) 

ที่สนับสนุนใหมี Shipper และ Distributor หลายราย เพ� อสราง

ทางเลือกใหกับผูใชกาซธรรมชาติ ทั้งนี้ภายใตการกํากับของ กกพ. 

โดยการแยกกิจการและการบริหารระบบทอจําหน�ายกาซธรรมชาติ 

เพ� อขจัดการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่ง (Vertical Integration)

ในตอนหนาจะมาตอกันดวยเร� องการกําหนดกรอบระยะ

เวลา และแนวทางการสงเสริมการแขงขันกิจการกาซธรรมชาติกัน

วา กพช.ไดวางไวอยางไรกันบาง.

วีระพล จิรประดิษฐกุล

แ

ภาพรวมเม� อมีรถไฟความเร็วสูงเช� อมสามสนามบินใหบริการแลว 

เพราะฉะนั้นจะตองมีการเช� อมตอการเดินทางจากสนามบินไปยังพื้นที่ตางๆ แมปจจุบันจะมี

โครงขายอยูแลวแตยังไมเพียงพอตอการใหบริการ การเพิ่มเสนทางใหมจะทําใหครอบคลุมพื้นที่

และทําใหการเดินทางเช� อมในพื้นที่อีอีซีเปนแบบไรรอยตอ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
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9เศรษฐกิจ

GUNKUL รุกธุรกิจกัญชง–กัญชา

นายสมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.

กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทย่อย จี.เค.เฮมพ์ 

กรุ๊ป หรือ GKHG ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำากัด หรือ 

THCG สัดส่วน 50%  และเข้าเพ่ิมทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิของ 

THCG มูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท ซ่ึงการร่วมทุนคร้ัง

น้ีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำาด้านธุรกิจกัญชงและกัญชาต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึง

ปลายน้ำา ม่ันใจผลักดันผลงานในอนาคตแข็งแกร่งมากย่ิงข้ึน

จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด

เผยว่า ได้จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัด                                                                                

ประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) 

เพื่อค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ ในการช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจาก

สหกรณ์การเกษตรต่อยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ช่วยเหลือ

เกษตรกรไทย สร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของ

สมาชิกให้ดีขึ้น

CMO ขายหุ้นเพิ่มทุน

รายงานข่าวจาก บมจ.ซีเอ็มโอ หรือ CMO แจ้งว่า  บริษัท

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,277,313,665 บาท จากเดิม 

255,462,733 บาท เป็น 1,532,776,398 บาท ด้วยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจำานวน 1,277,313,733 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า

ไม่เกิน 638,656,832.50 บาท ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวนั้นเพื่อ

เตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำาหรับ

ขยายธุรกิจ และเพื่อสำารองไว้ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท 

เดลต้าหนุนอุตฯ พลังงานสะอาด 

นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบพลังงาน บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์,                          

บริษัท โซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี จำากัด รวมทั้งพันธมิตรภาครัฐและ

เอกชน เดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ลุยจัด

งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & 

VALVES ASIA 2021 (ASEW & PVA) - Virtual Edition ระหว่างวัน

ที่ 14-16 ต.ค.2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อแสดงนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานรองรับชีวิตวิถีใหม่ 

เดินหน้าผลักดันสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่ง

แวดล้อม การจัดการพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีปั๊มวาล์ว 

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

‘ดิทโต้’ คุยแบ็กล็อก Q3/46 เพียบ

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดิท

โต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัทชนะการประมูล

งานโครงการของภาครัฐอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ

ของสำานักงานศาลยุติธรรม เป็นการพัฒนาระบบ “ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์” และ “ลายมือชื่อดิจิทัล” มูลค่า 68 ล้านบาท, โครง 

การพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในปี 2565 ของกระทรวง

การท่องเที่ยวและการกีฬา มูลค่าโครงการ 34 ล้านบาท โดย

มี บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) ร่วมเป็นพันธมิตร และโครงการ

บริหารจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

มูลค่า 12 ล้านบาท ส่งผลให้ Q3/64 มีปริมาณงานในมือ (แบ็กล็อก) 

มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท.

ลุยถกสศช.-คลังฟื้นฟูน้ำ�ท่วม

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

‘สุพัฒนพงษ์’ประเมินความเสียหายนำาทีมปตท.ช่วยปชช.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ                                  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง 

งาน เปิดเผยภายหลังนำาคณะ

ผู้บริหารบริษัท ปตท.จำากัด 

(มหาชน) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม

สถานการณ์น้ำาท่วม ที่วัดโตนด 

ตำาบลดาวเรือง อำาเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี ว่า เบื้องต้นคาด                            

การณ์สถานการณ์อุทกภัยที่เกิด                            

ขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ ไม่

น่าจะเกินความคาดหมาย อยู่

ระหว่างประเมินผลกระทบและ                                           

ความเสียหาย โดยเชื่อมั่นใน                                    

การทำางานของกระทรวงมหาด 

ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

รวมถึงยังได้เตรียมงบประมาณ

แก้ปัญหาน้ำาไว้เป็นประจำาทุก                                     

ปีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะน้ำาท่วมหรือ

น้ำาแล้ง แต่ยังต้องติดตามราย  

งานสภาพอากาศจากกรมอุตุ 

นิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ ยังให้สำานัก 

งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) 

และกระทรวงการคลัง หารือ

ถึงมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลัง                         

น้ำาท่วมคลี่คลาย ว่าจะมีแนว                                   

ทางอย่างไร ซึ่งต้องดูให้สอด 

คล้องกับการควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ด้วย ขณะ                                          

เดียวกัน ภาครัฐพร้อมสนับสนุน 

นโยบายเปิดเมืองในพ้ืนท่ีต่างๆ 

ให้มีความเหมาะสม เพื่อขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ 

ละจังหวัดว่าจะเปิดเมืองในรูป

แบบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

อย่างไร เพื่อเป็นกติกาในการ

ดูแลนักท่องเที่ยวและคนพื้นที่

ให้อยู่ร่วมกันได้

สำาหรับการลงพื้นที่วัด

โตนด ตำาบลดาวเรือง อำาเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ ได้

ร่วมกับ ปตท. ส่งมอบถุงยังชีพ 

จำานวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนผู้ประสบภัย                                            

เพราะถือเป็นจังหวัดที่ ได้รับ                                               

ผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่อง 

จากมีระดับน้ำาท่วมท่ีค่อนข้าง

สูง จากการระบายน้ำาของเขื่อน

ป่าสักชลสิทธิ์ ที่ได้รับผลกระ

ทบจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยน

หมู่” โดยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย

ทั้งหมด 11 อำาเภอ ได้แก่ 

อำาเภอเมืองสระบุรี เสาไห้ บ้าน                                                  

หมอ เฉลิมพระเกียรติ วิหาร 

แดง ดอนพุด หนองโดน หนอง 

แซง วังม่วง แก่งคอยและมวก

เหล็ก

โดยพื้นที่ที่ ได้รับความ

เสียหาย มีทั้งบ้านเรือนประ                                                      

ชาชน พื้นที่ทำากิน เช่น พื้นที่

ทำาการเกษตร การประมง ซึ่ง

ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

บูรณาการเร่งสำารวจความเสีย

หายและเข้าให้ความช่วยเหลือ

จับมือ • นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ

การตลาด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรช่ัน และนายสมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุง

ศรีอยุธยา จำากัด ร่วมเปิดตัวโครงการ “โอนกันได้ แลกง่ายข้ึน” สมาชิกบัตรบางจาก สมาชิกบัตรเครดิต 

กรุงศรี ท่ีร่วมรายการ และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า รับคะแนนสูงข้ึน 25% เมื่อโอนคะแนน

จากบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า มาเป็นคะแนนสมาชิกบางจาก ต้ังแต่วัน

น้ี ถึง 31 ธ.ค.64. 

ไทยเตรียมชงCBAM 

หว่ันกระทบ‘การค้า’

เยียวยาประชาชนและฟื้นฟู

พื้นที่ประกอบอาชีพอย่างเร่ง

ด่วน.

ผอ.ขสมก.ล่ัน

เร่งเคลียร์‘หน้ี’

กว่า1.3แสนล.

ห้วยขวาง • “กิตติกานต์” เดิน                         

หน้าขับเคลื่อน ขสมก. ดึงประ 

สบการณ์ด้านระบบขนส่ง กทม.

มาประยุกต์ใช้ เร่งแผนฟื้นฟู 

ลุยเคลียร์หน้ีสะสมกว่า 1.3 แสน 

ล้าน พร้อมขับเคลื่อนงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติกานต์ จอมดวง 

จารุวรพลกุล ดำารงตำาแหน่งผู้อำา                                         

นวยการองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า สำาหรับ                                            

แนวทางการขับเคลื่อน ขสมก.

น้ัน จะดำาเนินการให้เป็นไปตาม                                                   

ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา

ระบบขนส่ง ระยะ 20 ปี (2561-                                                 

2580) รวมถึงให้สอดคล้องกับนโย 

บายของนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม รวมถึงนโยบายของ                                 

คณะกรรมการ (บอร์ด) ขสมก. จะ

นำาประสบการณ์จากด้านระบบ                                                 

ขนส่งและจราจร และด้านเทค 

โนโลยีจากท่ีเคยดำารงตำาแหน่งท่ี 

กทม. มาประยุกต์ใช้ในการพลิก

โฉม ขสมก. เพื่อให้ขับเคลื่อนงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ังน้ี นายศักด์ิสยามได้                                                            

มอบนโยบาย 5 เรื่องในการ                                                           

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ลุยจัด

ทำาความเห็นร่างกฎหมายปรับคาร์ 

บอน 5 สินค้า หลังอียูเตรียมใช้

ปี 2566 ชูข้อกังวลเรื่องความ

สอดคล้องกติกา WTO สุ่มเส่ียง

เลือกปฏิบัติ กระทบผลการค้า 

แนะผู้ประกอบการไทยต้ังท่ารับมือ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม 

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า ขณะน้ีอยู่

ระหว่างจัดทำาความเห็นต่อร่าง

กฎหมายมาตรการปรับคาร์บอน

ข้ามพรมแดน (CBAM) โดยเฉพาะ

ข้อกังวลในเร่ืองความสอดคล้อง

กับกติกาขององค์การการค้าโลก                                           

(WTO) ความสุ่มเส่ียงว่าจะเป็น 

การเลือกปฏิบัติระหว่างผู้นำาเข้า

กับผู้ผลิตในอียู และผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนกับการค้าระหว่างสอง

ฝ่าย เป็นต้น เนื่องจากสหภาพ

ยุโรป (อียู) ได้เปิดรับฟังความเห็น                                                 

ต่อร่างกฎหมายดังกล่าวโดยกำา 

หนดให้ผู้ท่ีสนใจ หรือมีข้อกังวลต่อ

มาตรการ สามารถส่งความเห็นได้

จนถึงเท่ียงคืนของวันท่ี 18 พ.ย.

2564 (เวลาบรัสเซลส์)

ท้ังน้ี ขอเชิญชวนให้ผู้ประ 

กอบการแจ้งความเห็นหรือข้อ

กังวลต่อมาตรการ CBAM ไปท่ี   

อียูภายในเวลาท่ีกำาหนดด้วย และ

ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมความ

พร้อมในการปรับตัวรับมาตรการ 

CBAM ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงรัฐและ

เอกชนจะต้องร่วมกันทำางานอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อปรับกระบวนการผลิต

ไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และใช้พลังงานทางเลือก

ท่ีปกป้องส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิ

อากาศมากข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมา กรม

ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

เตรียมรับมือในเบ้ืองต้นแล้ว

อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายดัง

กล่าวกำาหนดใช้กับสินค้านำาเข้า 5 

ชนิด ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็ก

และเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ต้อง

ซ้ือใบรับรอง CBAM ตามปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระ    

ตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกเร่งผลิต

สินค้าให้ได้มาตรฐานท่ีปลอดภัยต่อ

ส่ิงแวดล้อมตามท่ีอียูกำาหนด โดย

มาตรการ CBAM จะมีผลบังคับ

ใช้ในปี 2566 เร่ิมจากในช่วง 3 ปี

แรก (2566-2568) ผู้นำาเข้าจะต้อง

แจ้งข้อมูลปริมาณการนำาเข้าและ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของสินค้านำาเข้าต่ออียู และต้ังแต่

วันท่ี 1 ม.ค.2569 จะเร่ิมบังคับใช้

มาตรการ CBAM อย่างเต็มรูปแบบ.

บจากเดือน ก.ย.2564 ที่ดัชนีตลาดขยับขึ้นมาอยู่เหนือ 

1,600 จุด แม้ตลาดจะผันผวนค่อนข้างมากตลอดเดือน 

แต่ก็ยังสามารถยืนเหนือ 1,600 จุดได้ เท่ากับเป็นการ

ย่ำาฐานในระดับ 1,600 จุดจนดูหนาแน่นมากขึ้น มาต้น

เดือน ต.ค. ดัชนียังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบเหนือ 1,600 จุดเหมือน

เดิม แต่ทิศทางความผันผวนของดัชนีเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่แกว่ง

ตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบค่อนข้างจำากัด เริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้น 

ซึ่งในทางเทคนิคของการเก็งกำาไรอาจจะคิดว่าเป็นการย่ำาฐานจน

หนาแน่นพอแล้ว จึงค่อยๆ ขยับสูงขึ้น แต่ในทางปัจจัยทางพื้น

ฐานกลับพบว่า เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น ไม่ว่า

จะมองปัจจัยจากภายนอกประเทศที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวมาก

ขึ้น ซึ่งมาจากทางสหรัฐมีการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจ และจีนซึ่งเป็น

เศรษฐกิจใหญ่รองจากสหรัฐก็มีการฟื้นตัวสูง ทำาให้เศรษฐกิจโลก

ฟื้นตัว มีผลให้ดัชนีดาวโจนส์มีการขยับสูงขึ้นเหนือ 34,000 จุดได้

ดีมาตลอด ส่วนต้นเดือนก่อน (ก.ย.2564) ที่ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น

เหนือ 35,000 จุดก็เป็นอิทธิพลจากการเก็งกำาไร ทำาให้ต้องมีการ

ย่ำาฐานเช่นกัน ดัชนีจึงมีการอ่อนตัวลงต่ำากว่า 35,000 จุด ก็ไม่ได้

มีนัยสำาคัญอะไรที่จะทำาให้ดาวโจนส์ดิ่งลงแรงได้ เพราะที่ผ่านมา

ล้วนเป็นการเก็งกำาไรตามกระแสตลาดมากกว่าความเป็นจริง จึง

ต้องมีการปรับตัวบ้าง แต่เมื่อมาดูด้านราคาน้ำามันในตลาดโลกที่เริ่ม

กลับมาอยู่ในทิศทางบวก ทำาให้ราคาน้ำามันที่อ่อนตัวลงกลับขยับสูง

ขึ้น และกำาลังขึ้นมาจ่อระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว จุดนี้จะ

มีผลให้บรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำามันจะกลับมามีรายได้สูงขึ้นมาก จะ

ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีการปลด

ล็อกและทยอยเปิดประเทศมากขึ้น จะทำาให้ปริมาณความต้องการ

ใช้น้ำามันจะเพิ่มอย่างทวีคูณ เพราะที่ผ่านมาธุรกิจด้านการคมนาคม

ขนส่งประเภทต่างๆ หยุดชะงักไปมาก มีผลให้การใช้น้ำามันลดลง

มาก รวมถึงอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ ก็หยุดไปมาก เมื่อทุกอย่าง

กลับมาดำาเนินการมากขึ้น การใช้น้ำามันจะเพิ่มมากแน่นอน ดังนั้น 

แม้บรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำามันจะมีการเพิ่มกำาลังการผลิตก็ตาม ก็

คงจะไม่ทำาให้เกิดสภาวการณ์น้ำามันล้นตลาด อาจจะทำาให้เกิดความ

สมดุลได้มากขึ้น ทำาให้ราคาน้ำามันจะไม่ดิ่งลงแรง แม้จะผันผวน

ก็ตาม  จะยังคงมีผลดีกับธุรกิจพลังงานต่อไป จะมีผลให้ตลาดหุ้น

มีการขยับสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง ในส่วนในประเทศการชะลอตัวลงของ

โรคระบาดทำาให้รัฐสามารถลดความเข้มงวดในมาตรการต่างๆ มี

การปลดล็อกและทยอยเปิดประเทศ ย่อมเกิดผลดีทั้งธุรกิจและ

เศรษฐกิจที่จะมีการเติบโตสูงขึ้น ยิ่งมีมาตรการกระตุ้นธุรกิจและ

เศรษฐกิจมาเพิ่มก็จะยิ่งทำาให้ธุรกิจมีกำาไรมากขึ้น ทำาให้ตลาดต้อง

ขยับปรับตัวตามมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น อาจจะมีเพียงด้านการเมืองที่กวน

ใจอยู่บ้าง แต่รัฐมีเสถียรภาพดี ทำาให้มองตลาดจะยังคงมีการแกว่ง

ตัวในเชิงบวกได้ต่อไป.

 หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

ESSO นักลงทุนคงจะคิดว่าการที่ ESSO มีผลประกอบการ 

2 ปีก่อนขาดทุนอย่างต่อเนื่องทำาให้น่าวิตก กลัวปี 2564 จะยังคงมี

ผลดำาเนินงานขาดทุนต่อไปอีก นั่นเป็นการคิดจากการใช้ความรู้สึก

และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ก็จะเกิดความผิดพลาดในการประเมิน

ได้มาก เพราะการที่ ESSO ซึ่งเป็นธุรกิจน้ำามันมีผลประกอบการ

ขาดทุน เกิดจากที่ผ่านมาราคาน้ำามันในตลาดโลกตกต่ำาลงมาอย่าง

ต่อเนื่อง และมีราคาตกต่ำาลงมาก ทำาให้ธุรกิจน้ำามันและโรงกลั่น

น้ำามันมีผลประกอบการขาดทุนสูง โดยเฉพาะการขาดทุนในส่วน

สต๊อกน้ำามัน แต่ในทางกลับกัน หากช่วงใดที่ราคาน้ำามันสูงขึ้น 

ธุรกิจเหล่านี้ก็จะพลิกกลับมามีกำาไรสูงเช่นกัน ดังนั้นการที่ราคา

น้ำามันในปี 2564 นี้มีราคาเพิ่มสูงอย่างมากและต่อเนื่อง ทำาให้

ธุรกิจน้ำามันส่วนมากกลับมามีกำาไรสูง อย่างกรณี ESSO เมื่อมาดู

ผลการดำาเนินงานในครึ่งแรกของปี 2564 จะพบว่าพลิกกลับมามี

กำาไร 3,646.53 ล้านบาทแล้ว แทบไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่ธุรกิจยังขาดทุนมากถึง 8,811.05 ล้านบาทเลย 

มีผลแตกต่างกันมาก ในขณะที่ราคาหุ้นยังคงจมอยู่ระดับต่ำา ทำาให้

น่าสนใจมาก เพราะจากสภาพการณ์ที่ราคาน้ำามันยังคงสูงขึ้นใน

ครึ่งหลังของปี ทำาให้มองได้ว่าครึ่งปีหลังจะมีกำาไรสูงกว่าครึ่งปีแรก

ด้วย แต่ในที่นี้เพียงประเมินผลประกอบการในระดับต่ำา ประเมิน

ว่า ESSO ในปี 2564 มีกำาไรแค่ 5,000 ล้านบาท นั่นหมายถึงครึ่ง

ปีหลังมีกำาไรต่ำากว่าครึ่งปีแรก ก็ยังจะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.45 บาท 

เมื่อใช้พีอีแค่ 10 เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 14.50 บาท แต่ราคา

หุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 8.20 บาท ทำาให้ยังมี up side ได้อีกมากถึง 

76.83% และแม้จะจ่ายเงินปันผลต่ำากว่านโยบายธุรกิจ ก็ยังจะได้

เงินปันผลไม่ต่ำากว่า 6% จึงยังน่าลงทุน

PTTGC การที่ราคาหุ้น PTTGC มีการขยับตัวสูงขึ้นมาระ

ยะหนึ่ง นั่นเกิดจากกำาลังได้รับผลดีจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำามัน

เช่นกัน เพราะ PTTGC อยู่ในธุรกิจปิโตรเคมี มีส่วนสัมพันธ์กับ

ราคาน้ำามันค่อนข้างมาก ดังนั้น เมื่อราคาน้ำามันพุ่งสูงขึ้น ราคา

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีก็มีราคาสูงขึ้นตามมาด้วย และจากขนาด

ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ทำาให้ผลประกอบการที่เพิ่มจะมีมากไปด้วย ดู

จากปีกลายที่ราคาน้ำามันตกต่ำาลงมาก PTTGC ก็มีผลประกอบการ

ลดลงอย่างมากจากกำาไรปีก่อนหน้าที่ยังอยู่สูงกว่า 11,000 ล้าน

บาท กำาไรหดตัวลงเหลือแค่ 199.61 ล้านบาทเท่านั้น ก็คงน่า

กังวล เพราะหลายคนคงจะกลัวว่ามาปี 2564 ผลประกอบการจะ

ยังตกต่ำาลงไปอีกหรือไม่ ถ้าตกลงไปอีกก็จะเกิดการขาดทุนทันที 

แต่เมื่อมาดูราคาน้ำามันในปี 2564 ที่พลิกกลับขยับสูงขึ้นมาตลอด 

ทำาให้ PTTGC มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมาก แค่ครึ่งปีแรกก็ทำา

กำาไรได้สูงถึง 34,729.60 ล้านบาท ไม่ต้องกลับไปเปรียบเทียบกับ

ผลประกอบการในช่วงเดียวกันของปีก่อนเลย เพราะปีก่อนยังมี

ผลขาดทุนอยู่สูงถึง 7,113.37 ล้านบาท และที่ต้องสนใจมากๆ คือ 

กำาไรไตรมาส 2 สูงกว่าไตรมาสแรกเกือบ 3 เท่าตัว ทำาให้มีแนว

โน้มที่จะมีกำาไรในครึ่งหลังของปีสูงกว่าครึ่งปีแรก แต่เพียงประเมิน

ในระดับต่ำาๆ ว่าตลอดปี 2564 PTTGC ทำากำาไรได้เพียง 55,000 

ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 12.20 บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้น

ด้วยพีอีแค่ 10 เท่ายังได้ราคาที่ 122 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาด

อยู่แค่ 65 บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีก 87.69% มากเกินพอ

กับการลุ้นส่วนต่างราคา ส่วนเงินปันผลน่าจะได้ประมาณ 5.64% 

ที่สำาคัญคือ PTTGC มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีปัจจุบันที่ 69.57 บาท                                                                           

ยังสูงกว่าราคาหุ้นในตลาด เท่ากับจะทำาให้การลงทุนมีความเสี่ยง

น้อยมาก

SCB จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีแผนปรับโครงสร้าง

ธุรกิจ เพื่อรับมือกับการเงินโลกที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมมาก การ

ปรับเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และทำาให้ธุรกิจขยับ

ขึ้นเป็นธุรกิจในระดับภูมิภาค ดันกำาไรเพิ่มอีก 1-2 เท่า ประกาศ

รุกธุรกิจการเงินดิจิทัลเต็มตัว และล่าสุดได้จัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้

ชื่อ SCBX ที่สำาคัญคือการมีเป้าหมายสร้างฐานลูกค้าเพิ่มจาก 16 

ล้านคนในปัจจุบันเป็น 200 ล้านคน เท่ากับจะเพิ่มรายได้และกำาไร

อย่างมาก จึงพบว่าราคาหุ้น SCB ได้ขยับตอบรับกับแผนงานที่

กำาหนด แต่เนื่องจากยังเป็นแค่จุดเริ่มต้น ทำาให้ราคาหุ้นยังขยับไม่

ได้มากนัก เพราะจะถูกนักเก็งกำาไรกดดัน อย่างไรก็ตาม แม้จะกลับ

มาดู SCB ในปี 2564 นี้ที่ยังอิงอยู่กับผลประกอบการของธนาคาร 

ก็ยังพบว่าน่าจะทำากำาไรได้ดีขึ้น เมื่อสภาพการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย

ยังมีปัจจัยหนุนตลาด
ไปมาก และยังมีการทยอยเปิดประเทศจะทำาให้ธุรกิจธนาคาร

เติบโตได้ดีกว่าเดิม และลูกค้าก็จะไม่มีปัญหามากเหมือนเดิม เมื่อดู

จากผลกำาไรในครึ่งปีแรก 2564 ที่ทำาได้ 18,902.34 ล้านบาท กำาไร

ยังดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.33% มองว่ากำาไรครึ่งหลังของปี

จะดีกว่าครึ่งปีแรก ประเมินกำาไรตลอดปีจะได้ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท 

ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 11.19 บาท เมื่อประเมินราคาหุ้นด้วยพีอี 12 

เท่า จะได้ราคาที่ 134.29 แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 125 บาท จึง

ยังมี up side ได้อีก 7.43% โดยจะได้เงินปันผลอีกประมาณ 4% 

ด้วย ทำาให้หุ้น SCB ยังสามารถลงทุนได้คุ้มค่าในระยะสั้นเช่นกัน 

ส่วนระยะยาวดูจากแผนงานการปรับโครงสร้างแล้วก็จะมีโอกาสได้

ความคุ้มค่าที่มากขึ้นจากปัจจุบันอีกมาก จึงน่าลงทุน 

LANNA ธุรกิจถ่านหินในปัจจุบันยังคงได้รับผลดีจากราคา

น้ำามันที่สูงขึ้นเช่นกัน จึงพบว่าธุรกิจนี้มีกำาไรเพิ่มมากในปี 2564 นี้ 

ดูอย่าง LANNA ปีก่อน (2563) มีกำาไรเพียง 292.62 ล้านบาท แต่

มาปี 2564 เพียงครึ่งปีแรกก็ทำากำาไรได้สูงถึง 565.24 ล้านบาทไป

แล้ว กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 166.26% หรือ

กว่าเท่าตัว ยิ่งไปดูผลกำาไรไตรมาส 2 ที่สูงกว่าไตรมาสแรก เท่ากับ

บอกให้รู้ว่ามีแนวโน้มที่จะทำากำาไรได้มากในครึ่งหลังของปี เพราะ

ราคาน้ำามันยังคงทยอยสูงขึ้น ทำาให้สามารถประเมินได้ว่าปี 2564 

นี้ LANNA จะทำากำาไรตลอดปีได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท ก็จะ

มีกำาไรต่อหุ้นที่ 2.29 บาท เมื่อใช้พีอี 14 เท่าคำานวณราคาจะได้ที่ 

32.06 บาท แต่ราคาในตลาดยังอยู่ที่ 27 บาท จึงมี up side ได้

อีก 18.74% และน่าจะได้เงินปันผลประมาณ 6.3% ด้วย ทำาให้มอง 

LANNA ยังสามารถลุ้นและลงทุนได้ดีพอสมควร

SIRI หุ้นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีน่าสนใจในการลงทุน

หลายตัว และที่น่าจะจับตาคือ SIRI เพราะมองว่าปี 2564 จะมี

กำาไรดีกว่าปี 2563 เห็นได้จากครึ่งปีแรกที่ทำากำาไรได้แล้ว 1,045.89 

ล้านบาท ซึ่งกำาไรนี้สูงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 226.79% 

หรือกว่า 2 เท่าตัว ดูจากสภาวการณ์ที่ดีขึ้นมากในครึ่งหลังของปี 

หลังจากมีการปลดล็อกและทยอยเปิดประเทศ จะทำาให้ธุรกิจกลับ

มาเติบโตได้มากขึ้น และทาง SIRI ก็มีการปรับเปลี่ยนการทำาธุรกิจ

และธุรกรรมให้ทันสมัยตามสมัยนิยม ทำาให้สามารถขายได้เพิ่มมาก 

แม้จะยังมีการระบาดของโรคอยู่ก็ตาม ดูจากกำาไรไตรมาส 2 ที่สูง

กว่าไตรมาสแรก 72.32% ทำาให้มองแนวโน้มการทำากำาไรในครึ่งปี

หลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกด้วย ประเมินว่าปี 2564 SIRI คงจะทำากำาไร

รวมได้ถึง 2,100 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.14 บาท เพียง

ประเมินราคาด้วยพีอี 11 เท่าจะได้ราคาหุ้นที่ 1.54 บาท แต่ราคา

ในตลาดอยู่ที่ 1.24 บาท จึงยังมี up side ได้อีกถึง 24.19% หาก

จ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ 50% ของกำาไร ก็จะได้เงินปันผล

ประมาณ 5.65% แค่นี้ก็น่าลงทุนแล้ว ที่ควรมองต่อไปคือมูลค่าหุ้น

ปัจจุบันของ SIRI อยู่สูงถึง 2.57 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดเท่า

ตัว จึงน่าลงทุน.

ขับเคลื่อน ขสมก.อย่างย่ังยืนประ                            

กอบด้วย 1.คำานึงถึง ประชาชน                                                                  

เป็นหลัก 2.ยกระดับการให้บริการ 

ประชาชน ตามวิสัยทัศน์ “สะดวก                                              

ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และราคา

สมเหตุสมผล” 3.การนำาเทคโน                                                               

โล ยีมาพัฒนาและประยุกต์

ใช้ 4.มุ่งเน้นให้มีการพัฒนารถ                              

โดยสารประจำาทางใช้พลังงาน                                                                 

สะอาด และ 5.การเร่งรัดแผน 

ฟ้ืนฟูกิจการ ขสมก.

สำาหรับแผนฟ้ืนฟู ขสมก. 

จะเดินหน้าตามแนวทาง 5 ลด 

3S คือ 1.ลดปัญหาการจราจร 

ปรับเส้นทางท่ีมีความทับซ้อน                                                      

2.ลดมลภาวะ 3.ลดปัญหาการ 

ขาดทุน ปัจจุบัน ขสมก.มีหน้ี

สะสมกว่า 1.3 แสนล้านบาท 

4.ลดภาระค่าครองชีพของประ                                                                  

ชาชน และ 5.ลดภาระของภาครัฐ 

ส่วน 3S ได้แก่ 1.การเดินรถโครง 

ข่ายเดียว 2.การกำาหนดอัตรา                                                   

ค่าโดยสารเดียว และ 3.ระบบ 

บริหารจัดการเดียว.

สระบุรี • “สุพัฒนพงษ์” เร่งประเมินความเสียหายน้ำาท่วม ม่ันใจ 

ไม่เกินความคาดหมาย ลั่นหารือสภาพัฒน์-กระทรวงการคลัง 

เตรียมมาตรการฟ้ืนฟู พร้อมยังติดตามสภาพอากาศต่อเนื่อง และ 

นำาทีม ปตท.ช่วยน้ำาท่วมสระบุรี

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นั
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

บเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง                                                    

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เดอะไมสโตร” ของสมเถา                                                        

สุจริตกุล ไปชนะรางวัล Spirit of Cinema ท่ีเยอรมนี

สำาหรับ “เดอะไมสโตร” หรือ “The Maestro” ได้รับ

การรังสรรค์ขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้รับรางวัล Spirit 

of Cinema อันทรงเกียรติเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จาก

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอลเดนเบิร์ก ประเทศเยอรมนี 

หรือที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทศกาลซันแดนซ์แห่งยุโรป 

ทั้งยังเป็นการสะท้อนศักยภาพในการนำาโลกแห่งดนตรีคลาส

สิกกับธุรกิจด้านภาพยนตร์ของไทยมาผนวกกันได้อย่างลงตัว

งานกาลาในวันสุดท้ายของเทศกาล เริ่มต้นด้วย

คอนเสิร์ตดนตรีโดยสยามซินโฟนิเอตต้า ออร์เคสตราเยาวชน

ไทยที่เด่นดัง ซึ่งบรรเลงดนตรีจากภาพยนตร์เรื่องต่างๆ อาทิ 

นอสเฟอราตู (Nosferatu) ภาพยนตร์ปี 2465 และดนตรี

จากภาพยนตร์ของโอวิดิโอ กาเบรียล แอสโซนิติส ผู้อำานวย

การผลิตผู้ โด่งดังในช่วงปี 2513-2523 รวมทั้งดนตรีจาก

ภาพยนตร์เรื่อง “เดอะไมสโตร” คอนเสิร์ตดังกล่าวจบลงด้วย

เสียงปรบมืออันกึกก้องยาวนานถึง 10 นาที และการลุกขึ้น

ยืนปรบมือของผู้ชมภายในโรงมหาอุปรากรประวัติศาสตร์

แห่งโอลเดนเบิร์กที่มีผู้เข้าชมเต็มทุกที่นั่ง

“เดอะไมสโตร” ยังได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์

สำาหรับฉายปิดงานเทศกาลอีกด้วย นับเป็นการเปิดฉายรอบ

ปฐมทัศน์ โลกของภาพยนตร์ไทยสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) ซึ่ง

กำากับการแสดงโดย พอล สปูร์ริเออร์ ผู้กำากับชาวอังกฤษ 

เขียนบทภาพยนตร์และอำานวยการผลิตโดย สมเถา สุจริตกุล 

นำาแสดงโดยนักแสดงมีชื่อ อาทิ วิทยา ปานศรีงาม, สหจักร 

บุญธนกิจ รวมทั้งสมเถาด้วยที่แสดงบท ดร.อรุณ แสงสม

นึก คีตกวี/วาทยกรสติเสียที่ลักพาวงออร์เคสตราเยาวชนใน

ช่วงวิกฤตโควิดไปสู่ “สวรรค์ดนตรี” ณ บ้านร้างห่างไกลผู้คน 

เพื่อร่วมนำาเสนอผลงานชิ้นเอก “Tongue of an Angel” ของ

เขา นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ในวงการหนังใหญ่ ได้แก่ 

กิตติธัช (อินคำา) กาญจนบวร และชนิศพงศ์ (เจแปน) กังวาน

เลิศอุไร ร่วมแสดงเป็นนักดนตรีเยาวชนในเรื่องอีกด้วย

“ตามปกติผมไม่เคยตะลึงจนพูดไม่ออก” สมเถากล่าว 

หลังจากแนะนำาดนตรีในรายการเป็นภาษาเยอรมันอย่าง

พอล สปูร์ริ

เออร์ ผู้กำากับการ

แสดงเจ้าของรางวัล

ผู้สร้างสรรค์ยอด

เยี่ยมจากภาพยนตร์

เรื่อง The Forest ได้

กล่าวแนะนำา “เดอะ

ไมสโตร” ว่าเป็น

โครงการใหญ่ทุน

จำากัดขนาดนี้ จำาเป็น

ต้องใคร่ครวญอย่าง

หนักว่าใครจะแสดง

บทวาทยกรสติเสียดี 

จะเป็นเอียน แมคแคลเลน หรือจอห์นนี เดปป์ แต่ในที่สุดได้

ข้อสรุปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอร้อง

ให้สมเถารับบทเป็นเดอะไมสโตร

สำาหรับทอร์สเตน นิวมานน์แล้ว การปรากฏตัวของคน

ไทยในเทศกาลใหญ่ที่เยอรมนีคือ “การเฉลิมฉลองการกลับ

มาของการร่วมมือด้านวัฒนธรรมระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือน

สัญญาณที่นำาทางไปสู่ความหวัง”

“เดอะไมสโตร” ได้สื่อสารให้ โลกทราบว่า ไม่ว่าจะต้อง

เผชิญอุปสรรคใดก็ตาม การสร้างสรรค์งานจะไม่มีวันหยุด 

ศิลปินจะหาทางทำางานร่วมกันจนได้ไม่ว่าหนทางนั้นจะยาก

สักเพียงใด เพื่อเล่าเรื่องราวดีๆ ดังเช่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่

นำาเสนอเกี่ยวกับอัจฉริยภาพกับความบ้าคลั่ง และความตาย

กับความรัก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เดอะไมสโตร”                                                             

สามารถติดต่อได้ท่ี themaestro@thai.film หรือ maestroterror 

@bangkokopera.com.

นั

ไล่ออกอดีตผอ.สพป.โคราชคดีสนามฟุตซอล

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเอื้อประโยชน์ผู้ประมูลรายหนึ่งทำาให้การแข่งขันราคาไม่เป็นธรรม

ศึกษาธิการ • “เลขาฯ กพฐ.” ไล่ออก อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหตุ ป.ป.ช.ชี้

มูลความผิดคดีจัดซื้ออุปกรณ์และสนามฟุตซอล มีลักษณะมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าทำาการเสนอราคารายหนึ่ง ก่อความเสีย

หายร้ายแรงแก่รัฐ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ลงนาม

ในคำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ที่ 1599/2564 เรื่อง ไล่ออก

จากราชการ อดีตผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 

นครราชสีมา เขต 7 เนื่องจากคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) มีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัย

แก่อดีต ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 กรณี

ทุจริตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นงบแปรญัตติให้กับ 

สพป.นครราชสีมา เขต 7 ในกระบวนการจัด

ซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

และสนามฟุตซอล เนื่องจากมีลักษณะมุ่ง

หมายไม่ ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าทำาการ

เสนอราคารายหนึ่งให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำาสัญญา

กับหน่วยงานของรัฐ และทำาให้ราชการเสีย

หายอย่างร้ายแรงตามมาตรา 84 วรรคสาม 

มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรค

สอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีมติให้ลงโทษไล่ออกจาก

ราชการ

ทั้งนี้ หากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะ

อุทธรณ์คำาสั่งดังกล่าว สามารถยื่นอุทธรณ์

ต่ อคณะกรรมการข้ าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายใน 30 

วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาสั่ง ตามกฎ 

ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์ พ.ศ.2550 หรือผู้ถูกลงโทษมีสิทธิ์

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่ถูกลงโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ.2561 อย่างไรก็ตาม

เรื่องดังกล่าวเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูล

ความผิดมาแล้ว บทบาทหน้าที่ของ สพฐ.ก็

จะต้องดำาเนินการยืนยันตามมติของ ป.ป.ช.

‘ออมสิน’ยอมให้ครู‘รี ไฟแนนซ์หนี้’ลดภาระดอกเบี้ย

ศึกษาธิการ • แบงก์ออมสินยอมให้ครูรี

ไฟแนนซ์หนี้ ทำาให้ได้ดอกเบี้ยต่ำาลง เป็น

ทางออกปัญหาหนี้สินครู ด้าน “ที่ปรึกษา 

รมว.ศธ.” เผยเตรียมเจรจากับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู ช่วยเหลือกลุ่มครูที่เป็นหนี้วิกฤต

หนัก

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่

ปรึกษา รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะ

ทำ า ง านแก้ ปัญหาหนี้ ค รู ขอ งกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตน

ได้หารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารออมสิน 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ซึ่ง

จากการหารือร่วมกันถือเป็นนิมิตหมายที่

ดีที่ธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุน 

ศธ.ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยธนาคาร

ออมสินได้รายงานว่า ที่ผ่านมาการแก้ไข

ปัญหาหนี้ครูนั้นธนาคารมีมาตรการลด

ดอกเบี้ยและขยายเวลาการผ่อนชำาระหนี้

ให้แก่ครูผู้กู ้ รวมถึงกลุ่มครูที่เป็นหนี้จาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและมีปัญหาวิกฤต

หนัก ทางธนาคารออมสินก็มีมาตรการรีไฟ                               

แนนซ์ (Refinance) หรือปรับโครงสร้างหนี้

ให้ด้วยมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา หรือ 

(Soft Loan) นอกจากนี้ยังมีมาตรการปล่อย

กู้อัตราดอกเบี่ยต่ำา โดยมีเงินในอนาคตของ

ครูที่สะสมไว้ เช่น กองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ (กบข.) หรือเงินจากกองทุนสะสม

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เป็นต้น เพื่อ

นำามาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เพื่อชำาระ

หนี้ ได้

“จากนี้ ศธ.และธนาคารออมสินจะ

วางแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูร่วมกัน ซึ่ง

เท่าที่ฟังสรุปมาตรการแก้หนี้ครูของธนาคาร

ออมสิน ถือว่ามีความสบายใจมากขึ้น เพราะ

ธนาคารมีมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือครูอย่าง

เต็มที่ โดยจากนี้ ไปคณะทำางานฯ จะไปเจรจา

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่ากลุ่มครูที่เป็น

หนี้วิกฤตหนักของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีกี่

ราย และจะใช้มาตรการแบบไหนได้บ้างใน

การเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากครูเป็นหนี้จาก

แหล่งนี้มากที่สุด ส่วนครูที่เป็นหนี้กับธนาคาร

ออมสินก็จะดำาเนินการคู่ขนานกันไปเช่น

เดียวกัน อย่างไรก็ตามผมจะนำาข้อสรุปจาก

การหารือร่วมกับธนาคารออมสินรายงานให้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.รับทราบ

ต่อไป” ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าว.

ว.ดุสิตธานี สอนทำาอาหารให้เป็นยา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำาทางด้านการโรงแรมและการ

ประกอบอาหารของประเทศไทย จัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ 

“โภชนาการและการประกอบอาหาร” ขึ้น หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับทุกท่านที่ใส่ใจสุขภาพ 

สนใจการรับประทานอาหารแทนการใช้ยา ในวันที่ 30-31 ต.ค.2564 เนื้อหาที่จะได้เรียน

รู้ในหลักสูตร เริ่มตั้งแต่เรื่องของอาหารและสารอาหาร สุขภาพดีขึ้นด้วยกากใย กินเท่าไร

ถึงจะพอดี น้ำาหนักเท่านี้อ้วนเกินไปหรือไม่ การค้นหาแหล่งโภชนาการเพื่อความคุ้มราคา 

อาหารแต่ละจานมีพลังงานเท่าไร มีคุณค่าประโยชน์อะไรบ้างที่อยู่ในวัตถุดิบ เรียนรู้เกี่ยว

กับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา อาหารทะเล และอาหารจากพืช การสร้างสรรค์อาหารจาน

สุขภาพอย่างฉลาด อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อาหารบำารุงสมอง อาหารเพื่อความงาม

และการชะลอวัย และอาหารกับผู้ที่ต้องการลดน้ำาหนัก เป็นต้น อบรมโดย ผศ.นันธิดา แดง

ขาว อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิต

ธานี ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 6,900 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ www.dtc.ac.th 

หรือสอบถามและสำารองโปรแกรม โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล publicprograms@

dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu พิเศษ สมัคร ชำาระเงิน และส่งผลวิ่งครบภายใน 31 ต.ค.

2564 รับ race kit package ก่อนใครได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

แมคฯ ชวนวิ่งเพื่อเด็ก ‘RMHC Virtual Run for Kids 2021’

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ชวนวิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้

ป่วยเด็กและครอบครัว กับกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘RMHC Virtual Run for Kids 2021’ ผ่าน

รูปแบบ Virtual Run วิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ กับใครก็ได้ สามารถกำาหนดวัน เวลา สถานที่ และ

สะสมระยะทางได้ด้วยตนเอง โดยการบันทึกผลด้วยสมาร์ทโฟน สมาร์ทวอตช์ หรือบนลู่

วิ่งไฟฟ้า สะดวก ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายได้

ทั้งหมดจะนำาไปสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิในการช่วยเหลือ 3 โครงการหลัก

ของมูลนิธิ ได้แก่ 1.โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ 2.หน่วยรถทันตกรรม 

เคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ 3.โครงการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก ให้แก่โรง

พยาบาลของรัฐและสถานสงเคราะห์เด็ก ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันได้จนถึงวันที่ 

10 ธ.ค.2564 และสนใจส่งผลวิ่งผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2564 เมื่อทีมงาน

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งของที่ระลึกตามเงื่อนไขการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.

2565 เป็นต้นไป สมัครได้ที่ https://www.thai.fit/c/rmhc21 ดูรายละเอียด www.facebook.

com/rmhcthailand สอบถาม ติดต่อทีม Thai Fit โทร. 08-1818-6155.

อัมพร พินะสา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ 

จำากัด (มหาชน) เปิดตัวการแข่งขันทำาอาหารออนไลน์ “ไทยเทสเทอราปี ชาเลนจ์ ep. 

สมุนไพรพื้นถิ่น” ตอกย้ำาอาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 

100,000 บาท

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็น

เนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน “ไทยเทสเทอรา

ปี ชาเลนจ์ ep. สมุนไพร

ไทยพื้นถิ่น” ในครั้งนี้ถือ

เป็นการสะท้อนความมุ่ง

มั่นของบริษัทในการช่วย

ยกระดับวงการอาหาร

ไทย ควบคู่กับการแสดง

ให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย

ที่ว่าอาหารเป็นยา โดย

การนำาสมุนไพรพื้นถิ่นที่

เป็นดั่งสมบัติล้ำาค่าที่หาได้

โดยทั่วไปมาประยุกต์ใน

การรังสรรค์เมนูได้อย่าง

สร้างสรรค์ และเปี่ยม

ด้วยคุณค่าโภชนาการ 

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยหันมาให้ความสำาคัญในการ

ดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างกันอย่างจริงจังมากขึ้น

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2565 นี้จะ

เป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายภาครัฐบาล 5F ซึ่ง Food ก็เป็น 1 ใน 

5 นั้น เราจึงมีแนวคิดในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมสินค้าและวัตถุดิบ

สมุนไพรพื้นถิ่นของชุมชน โดยกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์อาหารที่มาจากสมุนไพรพื้น

ถิ่น นับเป็นการนำาเสนอเรื่องราววัฒนธรรมอาหารไทยที่ไม่ได้มีเพียงความอร่อยอย่าง

เดียว แต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ ซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมาย

บอกเล่าคุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้กลับ

คืนสู่ชุมชน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนสอดรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

พ.ศ.2564-2569  

ผู้สนใจสมัครการ

แข่งขันทำาอาหารออนไลน์ 

“ไทยเทสเทอราปี ชาเลน

จ์ ep. สมุนไพรพื้นถิ่น” ได้

ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม-5 

พ.ย.ศกนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ 

www.thaitastetherapy.com 

หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.

com/thaitastetherapy.

แข่งทำาอาหารสมุนไพรพื้นถิ่น

‘อาหารไทยยาอร่อยที่สุดในโลก’

คล่องแคล่ว ตามประเพณีดั้งเดิมแล้ว

รางวัลนี้ต้องสั่งทำาเป็นพิเศษจากประเทศ

มองโกเลีย นับตั้งแต่ที่มองโกเลียชนะ

รางวัลนี้เป็นต้นมา ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณ

ว่าจะมีส่วนร่วมในการจัดทำาถ้วยรางวัล

ตลอดไป แต่ด้วยสถานการณ์ โควิดทำาให้

ถ้วยรางวัลยังมาไม่ถึงตามที่กำาหนด 

เนื่องจากติดค้างอยู่ในกระบวนการทาง

ศุลกากร ภาพที่ปรากฏบนจอขนาดมหึมา

บนเวทีคือภาพรางวัลซึ่งมีลักษณะเหมือน

หมวกนักรบมองโกลสมัยเจงกิสข่าน

การนำาสมาชิกวงดุริยางค์ซึ่งร่วม

แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ ไปเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติโอล

เดนเบิร์กเริ่มจากความ

เพ้อฝันเล็กๆ โดยก่อน

หน้านี้สมเถาเคยเปรยกับ

ทอร์สเตน นิวมานน์ ผู้

ก่อตั้งและผู้อำานวยการ

ของเทศกาลฯ ว่า น่าจะ

มีวงดุริยางค์บรรเลงสด

ในงาน ซึ่งนิวมานน์เห็น

ด้วยในทันที จากนั้นเขา

รีบจัดหางบประมาณ

สำาหรับค่าเดินทาง ค่าที่

พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ 

สำาหรับทีมงานไทยทั้งหมด 30 คน เพื่อเข้าร่วมเทศกาลตั้งแต่

ต้นจนจบงาน นอกจากนั้นยังให้เกียรติสยามซินโฟนิเอตต้า

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรีตลอดเทศกาล เริ่มจากเพลง 

Oldenburg Fanfare ที่สมเถาประพันธ์ขึ้นใหม่สำาหรับพิธีเปิด

เทศกาลโดยเฉพาะ รวมทั้งดนตรีจากภาพยนตร์ของโอวิดิ

โอ แอสโซนิติส ผู้อำานวยการผลิตอาวุโส ซึ่งเคยร่วมสร้าง

ภาพยนตร์ไทยกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคล

การ ในปี 2513

สยามซินโฟนิเอตต้ายังได้เชิญฉางชิง นักแมนโดลินวัย 

17 ปี มาร่วมเดี่ยวแมนโดลินในรายการบรรเลงเพลง The 

Sun Will Shine Again ของสเตราซ์ ณ พิพิธภัณฑสถาน โดย

มีผู้แสดงบทแม่ใน “เดอะไมสโตร” เป็นผู้ขับร้อง ซึ่งสร้าง

ความซาบซึ้งกินใจจนผู้ชมชาวเยอรมันน้ำาตาไหล นับว่าเป็น

ความภาคภูมิใจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ศิลปินเยาวชน

ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีใน

เทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก

‘เดอะไมสโตร’ หนังไทยโดย สมเถา สุจริตกุล

ชนะรางวัล Spirit of Cinema ที่เยอรมนี
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

าวที่น่ายินดี..

ซีรีส์แนวลึกลับระทึกขวัญ “เด็กใหม่ 2” หรือ “Girl From 

Nowhere” ซีซั่น 2 ได้รับรางวัล “สุดยอดซีรีส์ยอดเยี่ยม

แห่งเอเชีย” หรือ Best Asian TV Series จากงาน Asia Contents 

Awards 2021 

ซึ่งจัดขึ้น ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ประเทศ

เกาหลี และนี่จะพูดว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ “อุตสาห 

กรรมสร้างคอนเทนต์” ของประเทศไทย..

ก็..ไม่น่าจะฟังเวอร์เกินเลยไป เพราะเป็น “คร้ังแรก” ท่ีซีรีส์สัญชาติ

ไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาน้ี จึงย่อมต้ืนเต้น-ดีใจเป็นธรรมดา!

คุณเอกชัย เอื้อครองธรรม หนึ่งในผู้บริหารของ The One 

Enterprise และผู้อำานวยการสร้าง ได้กล่าวในการแสดงสุนทรพจน์ 

ณ งานประกาศผล ว่า..

“รางวัลนี้คือการเฉลิมฉลองฝีมือของทีมงานทุกๆ คนที่ร่วม

กันสร้างสรรค์ซีรีส์ ไทยเรื่องนี้ ต้องขอปรบมือดังๆ ให้กับทีมเด็กใหม่ 

2 ทุกๆ ท่าน! ด้วยครับ”

ครับ..ในฐานะคนข่าวบันเทิง ผมก็ขอปรบมือดังๆ และขอร่วม

เฉลิมฉลองฝีมือกับทีมงานเด็กใหม่ 2 ด้วยคนละกัน ทั้งหวังอนาคต

ข้างหน้าผมจะได้ปรบมือดังๆ อีกเป็นแน่!

ที่หวังก็ด้วยเห็นเป็นประจักษ์อยู่ว่า อุตสาหกรรมบันเทิงของ

บ้านเรานับวันได้มีการพัฒนาฝีมือล้ำาหน้าไปค่อนข้างมาก

ย่ิงหากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบ-ต่อ

เนื่องด้วยแล้ว มั่นใจว่า “คอนเทนต์บันเทิง” จะเป็นอุตสาห กรรมส่ง

ออกที่ทำาเงินให้กับประเทศได้อย่างเป็นกอบเป็นกำา!

และนี่พูดถึง “เด็กใหม่” ผมเองก็เป็นแฟนของ “แนนโนะ” 

ด้วยเหมือนกัน แอบนึกชื่นชม “หนูคิดตี้” - ชิชา อมาตยกุล ที่รับบท

นี้อยู่ในใจว่าเธอเก่ง เล่นได้เป็นธรรมชาติ..

ถ้าจะยึด “งานแสดง” เป็นหลัก อนาคตก็น่าจะสดใส จากนี้

ไปเชื่อได้ เธอจะมีงานไม่ขาดมือ!

สำาหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านตากับซีรีส์ ไทยเรื่องนี้ ขอแนะนำา

ติดตามดูได้ท้ังซีซ่ัน 1 ซีซ่ัน 2 ทาง Netflix ส่วนผมก็เห็นจะหันมาเร่ิม

ต้นดูซีซ่ัน 2 ได้เสียที หลังจากท่ีไปหลงใหลติดใจในรสชาติ “กิมจิ”..

ตามดู “ซีรีส์เกาหลี” คล้ายกับต้องมนต์เสน่ห์อยู่หลายชุด!

เออ..ขณะคุยเรื่องเด็กใหม่น้ีก็บังเอิญเปิดไปเจอข่าว (เก่า) ของ

อาจารย์-นักวิชาการท่านหน่ึงท่ีได้แสดงความคิดอ่านต่อกรณี “เด็ก

เก่า-เด็กแก่” ที่ชอบไปยืนเปลือยกายอยู่ตามที่ชุมนุม..

“ในความเห็นของผมแล้ว การกระทำาของป้าเป้าคือสิ่งที่ควร

ต้องให้ความเคารพเป็นอย่างสูงในฐานะที่ ได้สละเรือนร่างอันเป็น

พื้นที่ส่วนตัวของตนเอง

และมีความหมายสำาคัญในสังคมไทยเพื่อต่อสู้กับอำานาจรัฐที่

อยุติธรรม..

ขอยืนยันว่าการเปลือยกายของป้าเป้าคือเสรีภาพในการ

แสดงความเห็น”

แม่เจ้าโว้ย..ต้องถึงขนาด “ต้องให้ความเคารพ (หอย) เป็น

อย่างสูง” กันเชียวรึ? ก็เห็นมีหลายคนมองว่า..นี่เป็นการใช้ป้า “เป็น

เครื่องมือบำาบัดความใคร่ทางการเมือง”!

แต่ผมกลับมอง..น่าจะเป็นการ “ใช้ป้าบำาบัดความใคร่ทาง

กามารมณ์” เสียมากกว่า ด้วยความคิดวิปริต-วิปลาสของอาจารย์ผู้

นี้ มันบ่งชี้ความเป็นไปได้

ภายในอาจซ่อนรสนิยม มีอารมณ์ มีความสุขกับการได้ยลเรือน

กายผู้หญิงแก่ เลยคิดยุยง-ส่งเสริมให้ “ป้า” แก้ผ้า-เปลือยกายโชว์..

โถๆ..หื่นก็น่าจะบอกเสียตรงๆ!.

เครื่องมือบำ�บัดคว�มใคร่..?

ข่

• ช่อง 7HD ประกาศแล้ว 

ธิดาวานร เวอร์ชั่นล่าสุด ที่นำาแสดง

โดย เมฆ-จุติ จำาเริญเกตุประทีป 

ประกบคู่นางเอกใหม่ป้ายแดง ปิ่น-

ชรินพร เงินเจริญ จะลงจอพร้อมให้

ชมตอนแรกในวันพุธที่ 20 ตุลาคม

นี้ เหล่านักแสดงร่วมช่องอย่าง มิกค์ 

ทองระย้า, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์, เข้ม หัส

วีร์, อ๋อม อรรคพันธ์, อ๊อฟ ชนะพล, หลุยส์ เฮส, นาว ทิสา

นาฏ ฯลฯ ต่างพร้อมใจจัดคลิปพิเศษลงอินสตาแกรม ช่วย

โปรโมตละครกันแบบเต็มเหน่ียว ติดตามชมธิดาวานรได้ทุก

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น. ทางช่อง 7HD กด 35

• นรุตม์ เจียรสนอง จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับ

มือ TikTok เปิดตัว TikTok LIVE Cinema by Major 

Cineplex ครั้งแรกในประเทศไทย กับความร่วมมือที่

ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการชมภาพยนตร์ผ่าน 

TikTok LIVE ให้ได้ชมกันแบบฟรีๆ กับภาพยนตร์ไทย 3 

เรื่อง 19 ตุลาคมนี้ กับภาพยนตร์เรื่อง สาระแน โอเซก

ไก, 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง รุ่นพี่ และ 21 ตุลาคม 2564 

เรื่อง สุดเขตเสลดเป็ด ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป 

รับชมสดพร้อมกันในแพลตฟอร์ม TikTok @majorgroup 

เท่านั้น

• แฟนๆ กรี๊ดกันสุดเสียงไป

เลยเมื่อได้เจอหนุ่มฮอตที่นานๆ ครั้งจะ

ยอมรับงานแสดง สำาหรับ คชา-นนท

นันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ หรือธาม ในซี

รีส์ อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head 

On My Shoulder กับบทบาทของซู

เปอร์สตาร์จอมเหวี่ยง ที่เปิดตัวมาก็ไม่ถูก

ชะตากับ พระพาย นางเอกของเรื่องซะแล้ว ต้องมาคอย

ติดตามกันให้ดีแบบห้ามกะพริบตาว่าเสน่ห์ของพระพาย

จะทำาให้ธามลดความเหวี่ยงวีนลงได้หรือไม่ ในสามารถ

ชมความน่ารักย้อนหลังทั้งหมดทาง WeTV 

• ท่ามกลางวิกฤตท่ีรุมเร้าจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 เก้า-จิรายุ ละอองมณี และครอบครัว 

ก็พร้อมยืนเคียงข้างและมอบความช่วยเหลือให้ทุกคนท่ี

ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ีให้ได้มากท่ีสุด ซ่ึง

ล่าสุดก็ได้กระจายส่งกล่องปันสุขบรรจุของแน่นกล่อง ทั้ง

ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมนมสำาหรับน้องๆ โดยได้จัด

ส่งออกไปอีก 510 กล่องทั่วประเทศ เพื่อหวังว่าของกิน

ของใช้ในกล่องนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย.

รักชิด

‘คุณแม่สมสุข’ภูมิใจ‘สุรีรัตน์ล่องหน’

ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ
อภาพยนตร์ (องค์ 

การมหาชน) ได้

ประกาศรายชื่อ 

11 ภาพยนตร์เพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

ครั้งที่ 11 ประจำาปี 2564 

โดยภาพยนตร์เรื่อง สุรีรัตน์

ล่องหน (2504)  ซึ่งสร้างจาก

บทประพันธ์ของคุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ.

2561 สาขาศิลปะการแสดง (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) เป็นหนึ่ง

ในภาพยนตร์ที่ได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์

ชาติในครั้งนี้ด้วย

โดย

ในปีนี้คณะ

กรรมการ

พิจารณา

ตัดสินขึ้น

ทะเบียน

มรดก

ภาพยนตร์

ของชาติ

ประจำาปี 

2564 ได้

พิจารณา

คัดเลือก

ภาพยนตร์

ที่มีคุณค่า

และความ

สำาคัญด้าน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ จากบรรดารายชื่อภาพยนตร์ท่ี

ประชาชนร่วมเสนอเข้ามา จำานวน 317 เรื่อง ก่อนจะคัดรอบสุดท้ายให้

เหลือจำานวน 11 เรื่อง เพื่อประกาศให้เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

ในการนี้ คุณสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท กันตนาวีดีโอ 

โปรดักช่ัน จำากัด จนปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็นบริษัท กันตนากรุ๊ป 

จำากัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความรู้สึก

หลังการประกาศขึ้นทะเบียนสุรีรัตน์

ล่องหน เป็นมรดกภาพยนตร์ของ

ชาติไว้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมาก และ

ภูมิใจมากที่บทละครเรื่องนี้ ได้ถูกนำา

ไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ จึงถือเป็น

เกียรติอย่างสูง 

ตอนนั้นก็ดีใจกับทุกคนที่เอาผลงานของเราไปทำาให้ดีขึ้น ซึ่ง

ทำาให้เขาได้รางวัล ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำา รวมถึงผู้แสดง คุณ

สุพรรณ บูรณะพิมพ์ และท่านอื่นๆ ก็ดีใจกับทุกคนที่ได้รางวัลนี้ ต้อง

บอกว่าทุกคนมีจินตนาการอยู่ในตัวแล้ว ก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

สำาหรับยายก็ใช้จินตนาการสร้างผลงานต่างๆ เลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยง

ดูลูกหลานมาด้วยความภูมิใจว่าเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ แค่ทุกคนดึง

จินตนาการของตัวเองออกมา และขอแค่ดึงด้านดีที่เป็นประโยชน์ของ

จินตนาการของเรามาใช้”

ทั้งนี้ กันตนาเคยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดก

ภาพยนตร์ของชาติมาแล้ว กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ก้านกล้วย 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติเรื่องแรกของไทย ผลิตโดย บริษัท กันตนา 

แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำากัด โดยได้รับการประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกภาพยนตร์ชาติ ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2561.

คุกเข่าขอแฟนสาว เมษา-กิตติ

มา วงษ์สวัสดิ์ แต่งงานไปเมื่อวันที่ 11 

มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดพระเอกหนุ่ม นิว-

ชัยพล จูเลียต พูพาร์ต ก็ควงว่าท่ีเจ้าสาวคน

สวยไปถ่ายภาพพรีเวดด้ิงท่ามกลางบรรยากาศ

โรแมนติกท่ีเขาใหญ่ ส่วนงานวิวาห์น้ันจะเกิด

ข้ึนในวันท่ี 18 ตุลาคมท่ีจะถึงน้ี

โดยหนุ่มนิวกับแฟนสาวนั้นเคย

คบหากันและเลิกรากันไป ก่อนที่จะกลับมา

คบกันอีกครั้ง และนำาไปสู่ข่าวดีที่ทั้งคู่กำาลัง

จะสร้างครอบครัวด้วยกัน ซึ่งหลังจากที่

กลับมาคบกันอีก

ครั้งหนุ่มนิวก็คิด

เรื่องแต่งงานมา

ตลอด เพราะอายุ

เริ่มเยอะ อยาก

แต่งงานและอยาก

มีลูกในวัยที่ยัง

สามารถเล่นสนุกกับลูกได้

นิว ชัยพล เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่อง

การแต่งงานว่า “อยากแต่งงานมานานแล้ว 

ตั้งแต่อายุ 25-26 เพราะคุณพ่อคุณแม่เรา

แต่งงานตอนนั้น แต่งเร็วๆ 

มีลูกก็ทันเล่นสนุกกัน แล้ว

ครั้งนี้พอกลับมารีเทิร์นกัน

ก็เคยคุยกันว่าถ้ามันดี มัน

โอเค เรามองถึงอนาคต

อยู่แล้ว เรารู้จักกันมาก็

นานแล้ว ถ้ากลับมาคบกัน

จริงจังก็มองถึงอนาคตแล้ว  

พอกลับมาคบมันดีขึ้นจริงๆ 

อย่างที่เราทั้งสองคนรู้สึกได้

เลยไม่อยากจะเสียเวลาแล้ว 

ก็เลยขอแต่งงานเลยครับ เราไม่อยาก

เสียเวลา อยากอยู่ด้วยกันให้เร็วที่สุด 

ยิ่งอยู่ด้วยกันเร็วที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน

นานขึ้น”.

มอบเงิน • นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง 

พร้อมด้วย ครูเอก-จิระชัย กุลละวณิชย์, อ.วิรัช อยู่ถาวร, รวิวรรณ จินดา, ภาสกรณ์ 

รุ่งเรืองเดชาภัทร์, กตธิป อัครวิกรัย, ขวัญกมล กิจประสาน ร่วมมอบเงินจากการจัด

คอนเสิร์ตการกุศล The Glory of Love 60 ปี ครูเอก จิระชัย กุลละวณิชย์ จำานวน 

100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการซื้อ

อุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนหูหนวก.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
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เปิดเแฟ้มนักจิตวิทยาเลี้ยงลูกกับชิมแปนซี
นโธรป ไนล์ส เคลล็อกส์                                   

นักจิตวิทยาสัตว์ กับ

ภรรยา ลูเอลลา เคย

ทำาการทดสอบที่แปลกประหลาด

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เมื่อพวก

เขาเลี้ยงชิมแปนซีหนึ่งตัวชื่อ กัว 

ให้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับ โดนัลด์ 

ลูกชายของเขาเอง ให้เป็นเหมือน

พี่ชายและน้องสาว สุดท้ายโด                                   

นัลด์ โตขึ้นมามีความเป็นลิง

มากกว่ามนุษย์

การทดสอบครั้งนั้นถูกยกเลิก

ไป เนื่องจากมีรายงานว่าเด็กเริ่ม

ส่งเสียงเหมือนชิมแปนซี และเริ่มที่

จะแสดงความก้าวร้าวมากกว่าปกติ 

ถึงกับมีการกัดคนที่เข้ามาใกล้

เขาส่งเสียงคำารามและแผดเสียง

ออกมาเหมือนกับน้องสาวที่เป็นลิงของเขา

เมื่อต้องการได้อาหารมากขึ้น และจะมีการ

เลียนแบบพฤติกรรมของเธออีกหลายอย่าง

โดนัลด์ยังเริ่มที่จะเคลื่อนไหวด้วยสี่

ขาเหมือนชิมแปนซี และบางทีโดนัลด์กับ

กัวยังกอดปล้ำาต่อสู้กันเหมือนสัตว์ป่าสอง

ตัว

เมื่อมองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับ

ลูกชายของตัวเอง เคลล็อกส์ก็ยุติการ

ทดลอง และชิมแปนซีที่ชื่อกัวก็ถูกส่งไปที่

อื่น และตายด้วยโรคปอดบวมหลังจากนั้น

แค่ปีเดียวเมื่ออายุได้ 3 ขวบ 

และแม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักอะไรเกี่ยว

กับโดนัลด์มากนัก แต่มีการยืนยันว่าเขา

ฆ่าตัวตายตอนอายุ 43 ในปี 1973

สองสามีภรรยาเคลล็อกส์ได้ลูก

ชิมแปนซีมาเลี้ยงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

ปี 1931 ซึ่งทั้งคู่ตัดสินใจที่เลี้ยงไปกับ

ลูกชายคือโดนัลด์ สิ่งที่อยากเห็นคือ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้จะมีผล

ต่อพัฒนาการของชิมแปนซีและทารก

มนุษย์อย่างไร

การทดสอบนี้อันที่จริงมีแผนว่าจะ

ใช้เวลาราว 5 ปี แต่ต้องยุติเสียก่อนหลัง

ผ่านไปแค่ 9 เดือนเท่านั้น

มีทฤษฎีอื่นว่าทำาไมการทดสอบ 

ถึงยุติ หนึ่งในนั้นคือ เป็นเพราะกัวมี

พละกำาลัง มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

เรื่อยๆ และสุดท้ายอาจทำาร้ายโดนัลด์                                            

ได้

กัวตอนนั้นอายุ 7 เดือนครึ่ง ขณะ

ที่โดนัลด์แก่กว่าเล็กน้อย คืออายุ 10 

เดือนตอนเริ่มทำาการทดสอบ.

วิ

‘นิว-เมษา’ปล่อยเซตพรีเวดดิ้ง

โชว์ซีนสุดโรแมนติกที่เขาใหญ่

‘จัสติน บีเบอร์’คว้าดารารุ่นใหญ่‘ไดแอน คีตัน’

ร่วมถ่ายทอดอารมณ์ซึ้งใน MV ตัวใหม่ ‘Ghost’

ซูเปอร์สตาร์เบอร์ 1 “Justin Bieber” 

จัดเต็มปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ “Ghost” 

ที่ได้ดารารุ่นใหญ่อย่าง “Diane Keaton” 

เจ้าของรางวัลออสการ์ร่วมแสดง พร้อม

ออก “The Complete Edition” ของสตูดิโอ

อัลบั้มชุดที่ 6 อย่าง “Justice” ที่ปัจจุบันมี

ยอดสตรีมรวมทั่วโลก

มากกว่า 3.3 พันล้าน

สตรีมและยังคงเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เรียกว่าเป็นอีก

หนึ่งอัลบั้มแห่งปี และ

มีเพลงฮิตที่ได้ยินไปทุก

ที่อย่าง “Peaches”, 

“Lonely”, “Holy”, 

“Anyone”, “Hold 

On” และอีกมากมาย 

ซึ่ง “The Complete 

Edition” มีทั้งหมด 

25 เพลง และ 3 เพลงใหม่เป็น Bonus 

Track อย่าง “Red Eye”, “Angel Speak” 

และ “Hailey” ที่เป็นชื่อภรรยาคนสวยของ 

“Justin Bieber”

“Ghost” ถือว่าเป็นเพลงที่ให้ความ

รู้สึกสุขปนเศร้า อย่างท่อน “So if I can’t 

be close to you, I’ll settle for the ghost 

of you” ที่แปลว่า “หากฉันไม่สามารถอยู่

ใกล้ๆ เธอได้ ฉัน

ก็จะเตรียมใจ

ยอมรับกับการที่

เธอจะหายไป” 

โดย 

“Justin Bieber” 

ได้กล่าวถึงเพลง 

“Ghost” ไว้ว่า 

“เป็นหนึ่งในเพลงที่ emotional ที่สุดของ

ผม มันพูดถึงการสูญเสียคนที่เรารักไป 

ถึงแม้มันจะเศร้าแต่ก็เป็นกำาลังใจที่ดีให้

ก้าวต่อไป” 

แถมไฮไลต์สำาคัญเห็นจะเป็นการ

ที่ได้ดารารุ่นใหญ่อย่าง “Diane Keaton” 

มาร่วมแสดง

ในมิวสิกวิดีโอ

เพลงนี้ จะซึ้ง

น้ำาตาแตกขนาด

ไหนลองเสิร์ชหา 

Justin Bieber 

- Ghost ทาง 

Youtube

ในวัน

เดียวกัน “Justin 

Bieber” ก็ได้

ปล่อยภาพยนตร์

สารคดีทาง Amazon อย่าง “Justin 

Bieber: Our World” ที่แฟนๆ จะได้

ชมคอนเสิร์ต NYE T-Mobile ของหนุ่ม 

“Justin Bieber” เมื่อต้นปี รวมถึงเบื้อง

หลังและการทำางานในอัลบั้ม “Justice” 

แบบเน้นๆ อีกด้วย ห้ามพลาด สามารถ

รับชมได้ทาง Amazon Prime.

linkthaipost@gmail.com
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ปธน.ไต้หวันลั่นไม่ก้มหัวให้จีน

นายกฯออสเตรียลาออกโดนสอบทุจริต

รายงานรอยเตอร์และเอ

เอฟพีกล่าวว่า สุนทรพจน์ของ

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน แห่ง

ไต้หวัน เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 10 ตุลาคม 

2564 มีออกมา 1 วันให้หลัง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน 

สร้างความตกใจระคนโกรธแค้น

แก่ชาวไต้หวันด้วยการประกาศที่

มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง 

ว่าการรวมชาติอย่างสมบูรณ์กับ

ไต้หวันจะเกิดขึ้นและสามารถเป็น

จริงได้ 

ประธานาธิบดีสีไม่ได้กล่าว

ถึงการใช้กำาลังทหารโดยตรง แต่

บอกว่า เขาอยากให้เป็น “การรวม

ชาติอย่างสันติ” แต่ไต้หวันตอบโต้

ว่า มีเพียงชาวไต้หวันเท่าน้ันที่

สามารถตัดสินอนาคตของตนเอง

สถานการณ์ข้ามช่องแคบ

ไต้หวันตึ ง เครี ยดที่ สุ ด ในรอบ

หลายสิบปี นับแต่ไช่ ซึ่งปฏิเสธ

ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน 

ชนะการเลือกตั้งเมื่อ 5 ปีก่อน 

รัฐบาลจีนภายใต้การนำาของสี

ตัดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็น

ทางการและเพิ่มแรงกดดันทั้ ง

ทางเศรษฐกิจ, การทูต และการ

ทหาร ต่อดินแดนประชาธิปไตยที่

มีประชากร 23 ล้านคนแห่งนี้ ซึ่ง

แยกปกครองตนเองนับแต่สิ้นสุด

สงครามกลางเมืองจีนเมื่อปี 2492

หลายเดือนที่ผ่านมาจีนยิ่ง

กดดันทางทหารหนักขึ้น รวมถึง

การส่งเครื่องบินรุกล้ำาเขตแสดง

ตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ 

(เอดีไอแซด) รวมถึงการฝึกจำาลอง

การรุกรานไต้หวัน สถานการณ์

ร้อนระอุหนักขึ้นตั้งแต่วันชาติของ

จีนเมื่อ 1 ตุลาคม ที่จีนส่งเครื่อง

บินรบเข้าเขตเอดีไอแซดรวมแล้ว

เกือบ 150 ลำา ภายในช่วงเวลา 

4 วัน 

ในสุนทรพจน์เน่ืองในวัน

ชาติของสาธารณรัฐจีน หรือชื่อ

อย่างเป็นทางการของไต้หวัน เมื่อ

วันอาทิตย์ ไช่กล่าวว่า เธอหวัง

ว่าความตึงเครียดข้ามช่องแคบ

ไต้หวันจะผ่อนคลายลง ไต้หวัน

จะไม่หุนหันพลันแล่น แต่ก็ไม่ควร

มีมายาคติว่าชาวไต้หวันจะยอม

ศิโรราบต่อแรงกดดัน

“เราจะยังคงเสริมการป้อง                                         

กันประเทศของเราต่อไป และ

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ

ป้องกันตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี

ใครสามารถบังคับไต้หวันเดินบน

เส้นทางที่จีนวางไว้สำาหรับเรา” ไช่

กล่าวสุนทรพจน์ด้านนอกทำาเนียบ

ประธานาธิบดี ในกรุงไทเป “นี่

เป็นเพราะเส้นทางที่จีนวางไว้นั้น 

ไม่ได้มอบวิถีชีวิตที่ เสรีหรือเป็น

ประชาธิปไตยแก่ไต้หวัน หรือให้

อำานาจอธิปไตยแก่คน 23 ล้านคน

ของเรา”

จีนเสนอรูปแบบการปก                      

ครองตนเองแบบ “หนึ่ งประ                                                     

เทศ สองระบบ” แก่ ไต้หวัน 

คล้ ายคลึ งกับของฮ่องกง แต่

พรรคการเมืองใหญ่ๆ ทุกพรรค

ของไต้หวันไม่ยอมรับ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภายหลังการปราบปราม

ในฮ่องกง 

ผู้นำาไต้หวันย้ำาอีกครั้งถึง

ข้อเสนอการเจรจากับจีนบนพื้น

ฐานของ “ความเท่าเทียมกัน” ซึ่ง

รัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธมาโดยตลอด 

และกล่าวอีกว่า เธอสนับสนุนให้

จีนและไต้หวันคงสถานภาพที่เป็น

อยู่ในปัจจุบัน 

ไช่เตือนด้วยว่า สถานการณ์

ของไต้หวันขณะน้ีมีความซับซ้อน

และไหลลื่นมากกว่าช่วงเวลาใด

ในรอบ 72 ปีที่ผ่านมา และการ

แสดงธงทางทหารของจีนอย่าง

สม่ำาเสมอในเขตป้องกันภัยทาง

อากาศของไต้หวันกระทบต่อความ

มั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัย

ทางการบินอย่างร้ายแรง.

เวียนนา • เซบาสเตียน คูร์ซ 

นายกรัฐมนตรีออสเตรีย ประกาศ

ลาออกจากตำาแหน่งเม่ือวันเสาร์ 

หลังโดนกดดันให้ลาออกเนื่องจาก

พัวพันกับเร่ืองอ้ือฉาวคอร์รัปชัน 

เขาเสนอชื่อรัฐมนตรีต่างประเทศ

เป็นผู้นำาประเทศคนใหม่ 

เอเอฟพีรายงานว่า เซ

บาสเตียน คูร์ซ นายกรัฐมนตรี

ออสเตรีย วัย 35 ปี แถลงลาออก

จากตำาแหน่งทางโทรทัศน์เม่ือวัน

เสาร์ท่ี 9 ตุลาคม ระบุเหตุผลการ

ลาออกเพื่อให้เกิดพ้ืนท่ีว่างป้องกัน

ไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายขณะ

ท่ีประเทศกำาลังต่อสู้กับการระบาด

ของโควิด-19 

คูร์ซท่ีเคยเป็นผู้นำาประเทศ                          

จากการเลือกต้ังในระบบประ 

ชาธิปไตยอายุน้อยท่ีสุดของโลก

ในปี 2560 กล่าวว่า เราจำาเป็น

ต้องมีเสถียรภาพ เป็นการไม่รับ

ผิดชอบท่ีจะปล่อยให้ออสเตรียเข้า

สู่ความสับสนวุ่นวายหรือทางตัน

หลายเดือน 

แรงกดดันท่ีให้เขาลาออก

จากตำาแหน่งมาจากพรรคกรีนส์

ท่ีเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วย เร่ิม

ข้ึนหลังจากอัยการบุกค้นสถาน

ท่ีหลายแห่งท่ีเก่ียวข้องกับพรรค

ประชาชน (OeVP) ท่ีคูร์ซเป็น

หัวหน้าพรรค 

อัยการออสเตรียแถลงใน

เวลาต่อมาว่ากำาลังสอบสวนคูร์ซ

และบุคคลอ่ืนอีก 9 คน เป็นผู้

ต้องสงสัยนำาเงินของรัฐบาลไป

ใช้ระหว่างปี 2559-2561 โดย

มีการตกลงโดยมิชอบเพ่ือให้มี

การนำาเสนอข่าวในด้านบวกทาง

สื่อมวลชน 

บีบีซีรายงานว่าคูร์ซถูก

กล่าวหาว่านำาเงินของรัฐบาลไปใช้

เพ่ือให้นำาเสนอข่าวด้านบวกของ

เขาทางหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์

ฉบับหน่ึง

คูร์ซปฏิเสธมาตลอดว่าเขา

ไม่ได้กระทำาความผิดตามข้อกล่าว

หา และกล่าวย้ำาอีกคร้ังเม่ือวัน

เสาร์ว่า ข้อกล่าวหาเขาเป็นเท็จ 

และม่ันใจว่าจะให้ความกระจ่าง

ข้อกล่าวหาได้ 

คูร์ซเผยว่าเขาเสนออเล็ก

ซานเดอร์ ชาลเลนแบร์ก  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็น

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยท่ีเขายัง

เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนและ

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แวร์เนอร์ โคกเลอร์ รอง

นายกรัฐมนตรีออสเตรียและหัว 

หน้าพรรคกรีนส์ ท่ีเรียกร้องให้คูร์ซ

ลาออกเมื่อวันศุกร์ เผยว่าจะเข้าหา

รือกับชาลเลนแบร์กในวันอาทิตย์ 

เรื่องการดำาเนินต่อไปของพรรคร่วม

รัฐบาล และบอกว่าการลาออกของ

คูร์ซเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและสำาคัญ.

มาเลย์เลิกข้อห้ามเดินทางคนฉีดวัคซีน 2 เข็ม

กัวลาลัมเปอร์ • เอเอฟพีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอิสมา

อิล ซาบรี ยาคอบ ของมาเลเซียแถลงทางโทรทัศน์เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม ประกาศยกเลิกข้อห้ามเดินทางระหว่าง

รัฐและการเดินทางไปต่างประเทศ สำาหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโค

วิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตการเดินทางแต่

อย่างใด เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้ เขากล่าวว่า จากข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุข อัตราการฉีดวัคซีนในประชากรผู้ใหญ่

ของมาเลเซียถึง 90% แล้ว แต่เตือนประชาชนว่าอย่าเพ่ิงพึง

พอใจ ให้ปฏิบัติตามกฎป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาต่อ

ไป เช่น สวมหน้ากาก การผ่อนคลายกฎการเดินทางครั้งนี้เป็น

ความพยายามของรัฐบาลในการเปิดเศรษฐกิจของประเทศ มา

เลย์ประกาศห้ามเดินทางระหว่างรัฐต้ังแต่เดือนมกราคมท่ีผ่าน

มา อนุญาตการเดินทางในสถานการณ์ยกเว้นเท่านั้น ส่วนการ

เดินทางไปต่างประเทศต้องยื่นขออนุญาตจากทางการ แม้จะ

ยกเลิกข้อห้ามเดินทางไปต่างประเทศ แต่ชาวมาเลเซียที่เดิน

ทางกลับประเทศยังต้องเข้ารับการกักตัว รอยเตอร์รายงาน

ว่าอิสมาอิลกล่าวระหว่างการแถลงว่า ต้องฝึกฝนตนเองที่จะ

ใช้ชีวิตอยู่กับโควิด เพราะไม่มีทางกำาจัดโควิดไปได้หมดสิ้น 

จากข้อมูลถึงวันเสาร์ ชาวมาเลเซียฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

เกือบ 65% จากประชากรทั้งหมด 32 ล้านคน โดยรวมผู้มีอายุ

ระหว่าง 12-17 ปีด้วย มาเลเซียมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 

สะสมมากกว่า 2.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 27,000 คน

กัวเตมาลาช่วยผู้อพยพ 126 ชีวิตถูกทิ้งในตู้สินค้า

กัวเตมาลาซิตี • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 

อ้างคำาแถลงของฮอร์เก อากีลาร์ โฆษกตำารวจกัวเตมาลา

ว่า ตำารวจตรวจพบผู้อพยพเข้าเมือง 126 คนถูกทิ้งไว้ภายใน

ตู้สินค้าบนรถพ่วงเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ หลังจากได้รับรายงาน

ว่ามีรถพ่วงบรรทุกตู้สินค้าถูกจอดทิ้งไว้บนถนนระหว่างเมือง

นวยวากอนเซปซี โอนและเมืองโกกาเลส ทางภาคใต้ของ

ประเทศ “เราได้ยินเสียงร้องและเสียงเคาะดังจากภายในตู้

คอนเทนเนอร์ เราเปิดประตูแล้วพบว่ามีคนท่ีไม่มีเอกสารเข้า

เมือง 126 คนอยู่ภายใน 106 คนมาจากเฮติ, 11 คนจากเนปาล 

และ 9 คนจากกานา” ตำารวจผู้นี้กล่าว ตอนนี้พวกเขาถูกส่งไป

ยังศูนย์พักพิงของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองกัวเตมาลาแล้ว ช่วง

หลายเดือนมาน้ี ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญวิกฤตผู้อพยพเข้า

เมืองจำานวนนับหมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นชาวเฮติ ที่เดินทางฝ่าฟัน

อันตรายหวังไปให้ถึงเม็กซิโกเพื่อข้ามแดนเข้าสหรัฐ ข้อมูล

จากสำานักงานอัยการปานามากล่าวว่า นับแต่ต้นปี 2564 มีผู้

อพยพเข้าเมืองเสียชีวิตแล้วมากกว่า 50 คน ขณะพยายามข้าม

แนวป่าดาริเอนที่อยู่ชายแดนโคลอมเบีย เมื่อวันศุกร์องค์การ

ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานกล่าวว่า มีผู้อพยพ

ชาวเฮติมากกว่า 7,500 คน โดนสหรัฐอเมริกาเนรเทศในช่วง

เวลาไม่ถึง 3 สัปดาห์ โดยส่งพวกเขาขึ้นเที่ยวบินเหมาลำา 70 

เที่ยวกลับเฮติ.  

ไทเป • ไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันประกาศกร้าวเนื่อง

ในวันชาติว่า ไต้หวันจะไม่ยอมศิโรราบต่อแรงกดดันของจีนและจะเสริม

สร้างการป้องกันประเทศเพื่อปกป้องวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลัง

จากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ลั่นวาจาจะทำาให้การรวมชาติเป็นจริง

 

ไม่ก้มหัว  •  ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการเฉลิมฉลองวันชาติที่กรุงไทเป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ระบุ

ว่าไต้หวันจะไม่ก้มหัวต่อการกดดันของจีนและจะปกป้องวิถีประชาธิปไตย.

เตือน 57 จว.

มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงกำาชับให้

กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหา โดยเร่ง

สำารวจเส้นทางการคมนาคมที่ ได้รับความ

เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยและแก้ไข

ซ่อมแซมฟ้ืนฟูโดยเร็ว เมื่อสถานการณ์อุทกภัย

มีความคลี่คลายแล้ว เพ่ือให้เส้นทางการ

คมนาคมของประชาชนที่ ได้รับความเสียหาย

กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็ว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า เส้นทางใดท่ีได้รับ

ความเสียหายยังไม่สามารถใช้เดินทางสัญจร

ได้ นายกฯ ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีระบบ

การแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

อย่างท่ัวถึง โดยต้องแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ี

ได้รับทราบอย่างท่ัวกันว่าเส้นทางในพ้ืนท่ีน้ันได้

รับความเสียหายไม่สามารถใช้เดินทางได้ เพื่อ

ป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่ประชาชน และ

ยังถือเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์

อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีด้วย

“รัฐบาลพร้อมอำานวยความสะดวกใน

การเดินทางของประชาชน แต่ด้วยขณะน้ีมี

สถานการณ์อุทกภัยเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี จึง

ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง 

ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และให้

สังเกตป้ายการแจ้งเตือนอย่างสม่ำาเสมอ ส่วน

การเดินทางในพ้ืนท่ีใกล้เคียงอุทกภัย ขอให้

ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง และเดินทาง

ด้วยความไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยในการ

เดินทาง” รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ขณะท่ี พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์                                                                 

โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ได้กำาชับกระทรวงกลาโหม โดยทุก

เหล่าทัพให้คงกำาลังสนับสนุนการช่วยเหลือ

ประชาชนจากอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุเต้ียน

หมู่ ในพ้ืนท่ีต่างๆ กว่า 30 จังหวัดต่อเนื่องกัน

ไปจนถึงข้ันฟ้ืนฟู ขณะเดียวกันให้ติดตามเฝ้า

ระวังสถานการณ์ผลกระทบจากร่องมรสุมพาด

ผ่านและผลกระทบจากพายุโซนร้อนไลออน   

ร็อกและคมปาซุ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจาก

ฝนตกสะสมต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก

และภาคใต้ โดยให้เสริมกำาลังหมุนเวียนร่วม

กับจิตอาสาและเคร่ืองมือช่างกระจายลงพ้ืน

ท่ีเข้าช่วยประชาชนให้ท่ัวถึง รวมท้ังขอให้ใช้

สะพานทหารเข้าช่วยดำารงไม่ให้เส้นทางสัญจร

ถูกตัดขาด

เตือน 57 จว.เฝ้าระวังระดับน้ำา

“ตั้งแต่ 23 ก.ย.ถึงปัจจุบัน ทุกเหล่า

ทัพยังคงกระจายกำาลังลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือ

ประชาชนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง 

33 จังหวัด โดยได้จัดกำาลังพลหมุนเวียน

กว่า 10,000 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์และ

เครื่องมือช่าง เช่น รถยนต์บรรทุกขนาด

ต่างๆ รถขุดตัก รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถ

ครัวสนาม รถประปาสนาม จัดสร้างพื้นที่

พักหลบภัยชั่วคราว พร้อมห้องน้ำาและห้อง

สุขา รถพยาบาล เรือท้องแบน เรือผลักดัน

น้ำา สะพานชนิดต่างๆ และอากาศยานไร้คน

ขับ เป็นต้น”  โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าว 

กองอำานวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจาก

กองอำานวยการน้ำาแห่งชาติว่า ได้ประเมิน

และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำาจากแผนที่ฝน

คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำา (องค์การมหาชน) 

ได้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง ดินถล่มและ

น้ำาป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำาและ

กรมทรัพยากรธรณี พบว่าในช่วงวันที่ 10-16 

ต.ค.มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย 

โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำาหลาก ดินถล่ม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร 

และอุบลราชธานี, ภาคตะวันออก ได้แก่ 

กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 

สระแก้ว จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี, ภาคใต้ 

ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ส่วนพื้นที่

เฝ้าระวังระดับน้ำาในอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่

และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำามากกว่า 80% 

และแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำาล้น กระทบ

พื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำา, ภาคเหนือ ได้แก่ 

ลำาปาง สุโขทัย น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ

เพชรบูรณ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

อุดรธานี หนองบัวลำาภู บึงกาฬ สกลนคร 

นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม 

กาฬสินธุ์ ยโสธร มุกดาหาร อำานาจเจริญ 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

และอุบลราชธานี, ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี 

และสระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก 

ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ตราด และประจวบคีรีขันธ์, ภาคใต้ ได้แก่ 

สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต และกระบี่

นอกจากนี้ พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำาใน

ลำาน้ำามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่ง และท่วม

ขังบริเวณที่ลุ่มต่ำา ภาคเหนือ ได้แก่ บริเวณ

แม่น้ำาน่าน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร,  แม่น้ำายม  

อ.สามง่าม อ.โพทะเล จ.พิจิตร, ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ บริเวณแม่น้ำาชี อ.โกสุมพิสัย 

อ.กันทรวิชัย และ อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม, 

อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.ยางตลาด และ 

อ.ร่องคำา จ.กาฬสินธุ์, อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, 

อ.เมืองฯ และ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร, 

แม่น้ำ ามูล อ.ประโคนชัย อ.สตึก และ 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์, อ.ชุมพลบุรี 

และ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์, อ.เมืองฯ และ 

อ.ราษี ไศล จ.ศรีสะเกษ และ อ.เมืองฯ 

จ.อุบลราชธานี, ภาคกลาง บริเวณแม่น้ำา

เจ้ าพระยา อ .ชุมแสง จ .นครสวรรค์ , 

อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี, อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 

และ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา, 

แม่น้ำาป่าสัก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

และ อ.เมืองฯ จ.สระบุรี , แม่น้ำาลพบุรี 

อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี,  แม่น้ำาท่าจีน อ.สองพี่น้อง 

จ.สุพรรณบุรี และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

และเฝ้าระวังแม่น้ำาโขง โดยระดับน้ำามีแนว

โน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น

“กอปภ.ก.จึงได้แจ้งให้ 57 จังหวัดและ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้า

ระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ

ล่วงหน้า ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร

กลสาธารณภัย และทีมปฏิบัติการเข้าประจำา

พื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ทันที” กอปภ.ก.ระบุ

วันเดียวกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร

กระทรวง เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการ

ดำ า เนินงานตามนโยบายสำ าคัญในพื้นที่  

จ.อุบลราชธานี โดยรับฟังการรายงานสรุป

สถานการณ์น้ำาบริเวณเขื่อนธาตุน้อย การ

บริหารจัดการน้ำาและความคืบหน้าโครงการ

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ 

ต.ค้อทอง อ.เขื่อนใน จ. อุบลราชธานี

เร่งเยียวยาเกษตรกรเสียหาย

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า จากการรับฟังการ

รายงานสถานการณ์น้ำาจากกรมชลประทาน

และแนวโน้มสถานการณ์น้ำา คาดว่ามวลน้ำา

จากทางตอนบน ซ่ึงยอดน้ำาอยู่ท่ี จ.มหาสารคาม 

จะเดินทางมาถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพร ในวัน

ท่ี 15 ต.ค. ซ่ึงพนังก้ันแม่น้ำาชีของเขื่อนยโสธร-

พนมไพร สามารถรองรับน้ำาได้ถึง 1,700 

ลบ.ม./วินาที และระดับน้ำาปัจจุบันอยู่ต่ำากว่า

คันพนัง 2.00 ม. จึงสามารถรองรับน้ำาปริมาณ

ดังกล่าวได้ แต่จะมีผลกระทบในพ้ืนท่ีลุ่มต่ำาน้ำา

ท่วมซ้ำาซาก และมวลน้ำาจะเดินทางมาถึงเขื่อน

ธาตุน้อยในวันท่ี 18 ต.ค.

“ได้ส่ังการกรมชลประทานให้เฝ้าติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการ

น้ำาตามแผนท่ีวางไว้ พร้อมเตรียมเครื่องจักร-

เคร่ืองมือให้พร้อมสำาหรับเข้าช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน นอกจาก

น้ี กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งรัดงบประมาณ

ในเร่ืองจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบของกรม

บัญชีกลางให้แล้วเสร็จใน 60 วัน เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชน

ท่ีประสบภัยธรรมชาติจากสถานการณ์น้ำาเอ่อ

ล้นตล่ิงและน้ำาท่วม ซ่ึงส่งผลให้พืชผลทางการ

เกษตรได้รับความเสียหาย รวมท้ังเร่งรัดงบ

ประมาณตามแผนการขอสร้างสถานีสูบน้ำาให้

ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เจ้า

หน้าท่ีเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ช่ัวโมง” 

รมว.เกษตรฯ กล่าว

จ.ชัยนาท สถานการณ์น้ำ าท่วมใน

พื้นที่ อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ 

จ.ชัยนาท ซึ่งอยู่ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 

น้ำาสูงขึ้น 5 เซนติเมตร บ้านเรือนและพื้นที่

การเกษตรในพื้นที่ ลุ่ มต่ำ าริมตลิ่ งสองฝั่ ง

แม่น้ำาเจ้าพระยายังคงมีน้ำาท่วมสูงกว่า 30 

เซนติเมตร ส่วนด้านท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา 

น้ำาท่วมในพื้นที่ลดลง 8 เซนติเมตร   แต่ยัง

มีน้ำาท่วมขังสูง 30 เซนติเมตร ไปจนถึงกว่า 

1 เมตร ซ่ึงน้ำาที่ท่วมขังนานกว่า 2 สัปดาห์ 

ได้เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นซ้ำาเติม

ทุกข์ชาวบ้านมากขึ้น ชาวบ้านจึงอยากให้

หน่วยงานช่วยสูบน้ำาเน่าที่ท่วมขังออกจาก

พื้นที่ หรือช่วยเปิดประตูระบายน้ำาลงคลอง

ชลประทานเพื่อให้น้ำาที่ท่วมขังลดลงโดยเร็ว 

โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำาตามชุมชนที่มี

ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น   

จ.ตราด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำาจาก

เขื่อนคีรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระบายน้ำาลง

สู่คลองสะตอตอนบน หลังมีฝนตกหนักและ

ปริมาณน้ำาล้นเกินความจุ ทำาให้ปริมาณน้ำา

ไหลลงมายังคลองสะตอตอนล่าง ระดับน้ำา

ในคลองสูงขึ้น โดยสถานีวัดระดับน้ำาที่คลอง

สะตอ บ้านหนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง 

จ.ตราด มีความสูงถึงระดับ 9 เมตร ทำาให้น้ำา

ไหลท่วมบ้านเรือนใน 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 

04.00 น. และถึงเวลา 10.00 น. ทำาให้ระดับ

สูงถึง 150 ซม. ในระดับถนนเข้าหมู่บ้าน ซึ่ง 

4 หมู่บ้านน้ำาท่วม และมีระดับความสูงตั้งแต่ 

80-150 ซม. มีบ้านเรือนกว่า 20 หลังคาเรือน

ถูกน้ำาท่วม และอีก 5 หลังคาเรือนน้ำาท่วม

รอบบ้านและออกมาไม่ได้.

เพื่อไทยข้องใจ

เอาแต่โทษฟ้าฝน  

เม่ือวันอาทิตย์ สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำารวจความ

คิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยท่ีได้

รับผลกระทบจากน้ำาท่วม 2564” โดยสำารวจ

เฉพาะผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม  569 

ครัวเรือน ระหว่างวันท่ี 4-7 ตุลาคม 2564 

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของน้ำาท่วมคร้ัง

น้ีคือ ภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

70.49%, ท่ีผ่านมาไม่มีการแก้ปัญหาอย่าง

จริงจัง 69.61%, ไม่มีผู้เช่ียวชาญด้านอุทกภัย 

65.90%, การทำางานแยกส่วน ไม่ประสานร่วม

มือกัน 59.01%  

สิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำาคัญ                 

คือ ควรมีการบริหารจัดการน้ำาอย่างมีประ 

สิทธิภาพ 77.03%, รัฐบาลให้ความสำาคัญ

และแก้ไขอย่างจริงจัง 71.91%, มีวิธีการ

ป้องกันน้ำาท่วมในระยะยาว 70.67%, เร่ง

ฟื้นฟูธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำา 70.14%, 

สถานการณ์น้ำาท่วมมีกระทบต่อการดำาเนิน

ชีวิตของประชาชน  86.62%, พืชผลทางการ

เกษตรเสียหาย 83.10%, บ้านเรือนเสียหาย

ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน 78.35%

ส่ิงท่ีรัฐบาลควรดำาเนินการโดยเร่งด่วน                                                               

คือ ช่วยเหลือประชาชนท่ีน้ำาท่วม เช่น เรือ 

ห้องน้ำา ท่ีพักช่ัวคราว ถุงยังชีพ 87.35%,  

ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับประชาชน แจ้งเตือน

รวดเร็ว 83.48%, เร่งสำารวจความเสียหาย

พ้ืนท่ีท่ีถูกน้ำาท่วม 74.52%, ป้องกันพ้ืนท่ีเส่ียง

น้ำาท่วม เตรียมพร้อมรับมือ 74.1% ส่วนความ

เชื่อม่ันต่อการป้องกันน้ำาท่วมของรัฐบาลไม่น่า

จะป้องกันได้ 44.17%,  ป้องกันไม่ได้ 28.62%     

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

แถลงกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รวมถึง 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะผู้อำานวยการกองอำานวยการน้ำาแห่ง

ชาติ สำานักทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (สทนช.) 

เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์น้ำาท่วมหลายพื้นที่

ปัจจุบัน พบว่าการแก้ปัญหาน้ำาท่วมภายใต้ 

สทนช. โดยจัดซื้อเครื่องสูบน้ำาระบบไฮดรอ

ลิก พบความไม่โปร่งใส ใช้การจัดซื้อแบบ

พิสดาร คือผ่านการคัดเลือกบริษัทแทนการ

ให้บริษัทเสนอราคาเข้าแข่งขัน สทนช. ที่แบ่ง

ศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ พบว่าได้ของบกลางรวม 

567 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำาขนาด

ต่างๆ รายละเอียดพบว่าศูนย์ใน จ.นนทบุรี 

จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา 

จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.สงขลา 

ได้แบ่งรายการจัดซื้อไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่ง

เกินอำานาจของผู้อำานวยการแต่ละศูนย์จะจัด

ซื้อได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 21 ล้านบาท 

“สิ่งที่ส่อให้เห็นความไม่ โปร่งใส คือ

การล็อกสเปกไม่ประกวดราคาด้วยระบบอี

บิดดิง และการจัดซื้อรายการที่มีคุณสมบัติ

เหมือนกันควรรวมรายการซื้อ แทนการแยก

ซ้ือรายศูนย์ ราคาที่ใช้เป็นราคากลางพบว่า

สืบราคามาจาก 3 บริษัทเอกชน และมีคู่

เทียบ แต่เลือกซื้อจากบริษัทเพียงรายเดียวที่

มีที่ตั้งใน กทม.ทั้งที่ในจังหวัดต่างๆ เชื่อว่าจะ

มีบริษัทที่สามารถขายเครื่องปั๊มน้ำาที่ต้องการ

ได้ เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร 

จะบอกว่าไม่รู้ เรื่องไม่ ได้ เพราะมีความ

เกี่ยวข้อง ควรยกเลิก สนทช. เพราะปล่อย

ให้มีการฮั้วประมูลล็อกสเปก พล.อ.ประยุทธ์

คือผู้อนุมัติงบกลางให้จัดซื้อ ส่วนผู้ของบคือ 

พล.อ.ประวิตร” นายยุทธพงศ์กล่าว 

นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี 

พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า คนนนทบุรีน้อยใจ 

สนทช. เพราะไม่นำาเคร่ืองสูบน้ำามาช่วย

ประชาชน ขณะเดียวกันรัฐบาลปัจจุบันพบการ

จ่ายเงินเยียวยาให้ ประชาชนน้อยกว่าสมัยของ

รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร เมื่อมหาอุทกภัย

ปี 2554 ได้แก่ การเยียวยาซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ให้ 4.09 หมื่นบาท สมัย

รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ให้ 2.4 แสนบาท ค่า

ดำารงชีพ รัฐบาลปัจจุบัน ให้ 3,800 บาท สมัย

รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ให้ 5,000 บาท ส่วนการ

เยียวยาเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว รัฐบาลปัจจุบันให้

ไร่ละ 1,340 บาท สมัยรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์

ให้ 2,222 บาท

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำาท่วม

ในหลายจังหวัด เป็นหลักฐานสะท้อนชัด

ว่าตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการน้ำาของประเทศล้มเหลว 

ลูบหน้าปะจมูก ทั้งที่ทุ่มงบประมาณไปเป็น

จำานวนมาก พล.อ.ประยุทธ์และพวกพ้องได้

ใช้เวลาไปกว่า 7 ปีแล้ว สภาพบ้านเมืองมี

ปัญหารอบด้าน ก่อนพลิกโฉมประเทศ ควร

พลิกกลับการตัดสินใจ ยุติบทบาททางการ

เมืองดีกว่า

นส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค

เพื่อไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน

และน้ำาป่าไหลหลากในพื้นที่ 31 จังหวัด 

ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัว

เรือน และปัจจุบันยังมีหลายจังหวัดที่ยังคง

มีน้ำาท่วมขัง แต่ตลอดระยะกว่า  3 สัปดาห์ 

พล.อ.ประยุทธ์ทำาได้เพียงลงพื้นที่แจกของ

และให้กำาลังใจบอกรักจังฮู้ ทั้งๆ ที่งานวิจัย

เคยระบุชัดว่าปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งไม่ ใช่

เพียงภัยธรรมชาติ แต่เกิดจากการบริหาร

จัดการ พล.อ.ประยุทธ์กลับไร้ภาวะผู้นำา ไร้

มาตรการเยียวยา ตรงกันข้ามกับ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ ที่ปัญหาอุทกภัยปี 2554 ได้แสดงวิสัย

ทัศน์ภาวะผู้นำา มีแผนในการรับมือภัยพิบัติทั้ง

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อม

ประกาศมาตรการเยียวช่วยเหลือผู้ ได้รับผล 

กระทบน้ำาท่วมทันที 7 ปีที่ผ่านมาไม่ทำาอะไร

นอกจากโทษฟ้าโทษฝน ยังคิดจะบริหารงาน

ต่ออีก 5 ปี ไม่แน่ใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ รู้จักคำา

ว่าอายฟ้าดินบ้างรึเปล่า.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15กีฬา

รามิลเพลย์ออฟ 5 หลุมซิวคว้าโทรฟีไทยแลนด์มิกซ์ 

เพชรบุรี • รามิล แซ่ลิ้ม นักกอล์ฟสมัครเล่นหนุ่มจากพิษณุโลก 

ต้องดวลเพลย์ออฟถึงรอบท่ี 5 ก่อนเฉือนเอาชนะ พรรณรายณ์ มี

สมอรรถ โปรสาวจากชลบุรี คว้าถ้วยแชมป์ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ 

บาย ทรัสต์กอล์ฟ สนามที่ 3 ที่เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

คลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี หลังทั้งคู่สกอร์เสมอกันที่ 13 อันเดอร์

พาร์ 275 โดยน้องรามิลรับถ้วยแชมป์ ขณะที่พรรณรายณ์รับเงิน

รางวัล 450,000 บาท การแข่งขันในรอบสุดท้าย รามิลทำาสกอร์

เข้ามาเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275 

เท่ากับพรรณรายณ์สวิงสาวจากชลบุรี ที่ทำาเข้ามาอีก 6 อันเดอร์

พาร์ 66 หลังคว้าชัยชนะจากการดวลเพลย์ออฟ 5 หลุม นักกอล์ฟ

สมัครเล่นวัย 16 ปี ที่ก่อนหน้านี้เป็นแชมป์ทรัสต์กอล์ฟ อเมเจอร์ 

ควอลิฟายเออร์ 2021 และได้คว้าตั๋วไปแข่งขันศึกจูเนียร์ เวิลด์ ที่

สหรัฐ ในเดือน ธ.ค.นี้ กล่าวว่า “วันนี้ทำาได้ดีทุกอย่าง ยอมรับว่า

ตื่นเต้นที่ต้องตัดสินด้วยการเพลย์ออฟในทุกๆ ชอต ภูมิใจมากๆ 

ที่ตัวเองทำาได้สำาเร็จในวันนี้ ขอขอบคุณทุกกำาลังใจที่มีให้ รวมถึง

ทรัสต์กอล์ฟที่จัดให้มีการแข่งขันดีๆ แบบนี้”

ทรูชวนเชียร์ 2 คิวไทย ‘หมู-ซันน่ี’ ลุยศึกสอยคิวโลก  

กรุงเทพฯ • ทรูผู้นำาเบอร์ 1 การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกใน

เมืองไทย ตอกย้ำาความเป็น “คิง ออฟ สปอร์ตส์” ชวนแฟนสอย

คิวร่วมเชียร์ 2 จอมแม่นไทย “หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา มือ

อันดับ 38 ของโลก และ “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริม

สวัสดิ์ มืออันดับ 56 โลก ลุยศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนอาชีพ

โลก  “นอร์ธเทิร์น ไอร์แลนด์ โอเพ่น 2021”  ซึ่งเป็น 1 ใน 4 

รายการโฮมซีรีส์ ที่วอเตอร์ฟรอนต์ ฮอลล์ กรุงเบลฟาสต์ ประเทศ

ไอร์แลนด์เหนือ ร่วมดวลคิวกับซูเปอร์สตาร์มือระดับพระกาฬทั้ง 

“ฉลามหิน” มาร์ก เซลบี แชมป์โลกคนปัจจุบันมืออันดับ 1 ของ

โลก, “ซ้ายปืนกล” จัดด์ ทรัมป์ มืออันดับ 2 โลก แชมป์เก่า 3 

สมัยติด, “เดอะ ร็อกเก็ตส์” รอนนี โอซัลลิแวน มือ 3 โลก ขวัญใจ

มหาชน อดีตแชมป์โลก 6 สมัย และ “จิงโจ้อันตราย” นีล โรเบิร์ต

สัน มืออันดับ 4 โลก แฟนสอยคิวร่วมเชียร์ 2 นักสนุกเกอร์ไทย 

“หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา และ “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ 

ส่งเสริมสวัสดิ์ ล่าแชมป์รายการใหญ่  “นอร์ธเทิร์น ไอร์แลนด์ 

โอเพ่น 2021” ได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูไอดี ทางช่องทรูสปอร์ต 

เอชดี (666), ทรูสปอร์ต 5 (684) ถ่ายทอดสดตลอดทัวร์นาเมนต์

ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2564 เริ่มตั้งแต่ 19.00 น. 

‘สิทธิชัย’ ไม่หวั่น ‘ไทฟุน’ ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 

กรุงเทพฯ • “สิทธิชัย ศิษย์สองพ่ีน้อง” ได้โอกาสคืนสู่เกมคิกบ็อก

ซิ่งที่ถนัด โดยมีนัดฟาดปากกับ “ไทฟุน ออสแคน” นักชกหมัด

หนักจากตุรกี ในการแข่งขันคิกบ็อกซ่ิง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต 

(65.9-70.3 กก.) รอบแรกในศึก ONE : FIRST STRIKE ซึ่งจะ

ถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยสิทธิชัยยอมรับว่า

ไทฟุนเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายและกำาลังมาแรง แต่เขาก็เตรียมการ

ศึกษาคู่ต่อสู้อย่างละเอียดและวางแผนเพื่อแก้เกมมาเป็นอย่างดี 

โดยมั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้ต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอน สไตล์การ

ชกของไทฟุนเป็นมวยที่ดุดัน เขาเป็นคนมีพรสวรรค์เรื่องพลังหมัด 

ต่อยได้ทั้งซ้ายและขวา ฮุกลำาตัวดี เตะขารุนแรง เตะก้านคอเป็น

อาวุธที่อันตรายที่สุด ผมเตรียมวิธีแก้เกมด้วยการออกหมัดยาวๆ 

เตะลำาตัว เตะขา สลับการบุก หาจังหวะกระแทกเข่าลำาตัว คิด

ว่าเขาไม่น่าชอบเข่า และลำาตัวไม่น่าจะแข็งแกร่งมากนัก ที่สำาคัญ

คือเราต้องชกแบบมีระยะห่าง ไม่พยายามประชิดตัวกับเขาเด็ด

ขาด ถ้ามีโอกาสน็อกได้ก็น็อกเลย และผมเชื่อว่าชัยชนะต้องเป็น

ของผม” แฟนๆ ติดตามชมการถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 

เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่านทาง ONE Super App, YouTube 

ของ ONE Championship, AIS Play และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 

รับสัญญาณสด เวลา 21.30 น. 

ได้คู่ชิงชนะเลิศคาราเต้ โด เวอร์ชวล

ไทยโพสต์ • การแข่งขันเอสเอที เวอร์ชวล สปอร์ตส์ 2021 ใน

ส่วนของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้มีการคัดเลือก

นักกีฬาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายครบตามจำานวนแล้ว ซึ่งประเภทท่า

รำาบุคคลหญิงในรุ่น 10-11 ปี โดยคู่ชิงชนะเลิศแล้วเป็นการพบ

กันระหว่าง ด.ญ.ปรัชญาภรณ์ อรรคฮาต (Boy Gym) กับ มิยุ ยู

อาสะ (Sakura Dojo) ซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศ

เมื่อครั้งที่แล้วในรายการคาราเต้ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นการ

แข่งขันระบบออนไลน์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่วนประเภท

ท่ารำาบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14-15 ปี คู่ชิงชนะเลิศ เป็นการพบกัน

ระหว่าง ด.ญ.พัชรินทร์ เปล่งไปล่ กับ ด.ญ.ฐิชาภรณ์ แก่นคำา ทั้งคู่

สังกัดสโมสรคาราเต้-โด กาญจนบุรี โดยนัดชิงชนะเลิศคู่นี้จะเจอ

กัน 23-24 ต.ค.นี้ ที่สตูดิโอถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต 7. 

2ล้อใจเกินร้อยสนาม2 

นักปั่นเข้าซ้อมเส้นทาง

‘สดมภ์’ซิวแชมป์อาชีพรายการที่ห้า

บังมาดนั่งนายกกีฬามวยไทยนานาชาติ

กรุงเทพ • “เสธ.หมึก” พลเอก

เดชา เหมกระศรี นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย

ว่า ตามที่สมาคมร่วมกับจังหวัด

สุพรรณบุรี และธนาคารออม 

สิน จัดการแข่งขันจักรยานเสือ

ภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ

การแข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อ

ชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประจำาปี 2564 ในรูป

แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal 

(ไม่มีผู้ชม) สนามที่ 2 วันที่ 16-

17 ตุลาคม ที่บริเวณเขื่อนกระ

เสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

ล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 10 ตุลาคม 

ยอดผู้สมัครมากกว่า 400 คน โดย

สมาคมจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์

ของสมาคมกีฬาจักรยานเท่าน้ัน 

ไม่มีการรับสมัครท่ีบริเวณสนาม

แข่งขัน และกำาหนดปิดรับสมัครวัน

พุธท่ี 13 ตุลาคม เวลา 24.00 น. 

พลเอกเดชากล่าวว่า เนื่อง 

จากมีนักปั่นจากทั่วทุกสารทิศ

สมัครเข้าแข่งขันจำานวนมาก ทำาให้

โรงแรมท่ีพักในอำาเภอด่านช้าง

เต็มเกือบทุกแห่ง และมีทีมจักร

ยานหลายๆ ทีมเดินทางเข้าพื้นที่

เพื่อปักหลักฝึกซ้อมเส้นทางการ

แข่งขันจริง รวมท้ังสถานท่ีท่องเท่ียว                                                                  

สำาคัญอย่างเขื่อนกระเสียว ซึ่งเป็น

เส้นทางแข่งขันก็มีนักกีฬาและ

ผู้ติดตามไปเยือนกันอย่างคึกคัก 

บรรยากาศท่ีสันเข่ือนก็เย็นสบาย                                    

เป็นผลจากน้ำาในเขื่อนมีระดับสูง

ข้ึน และมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ร้าน                                                

อาหารต่างๆ มีผู้เข้าไปใช้บริการ

มากขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้เศรษฐ                             

กิจในอำาเภอด่านช้างเร่ิมเฟื่องฟู มี

เงินสะพัดมากกว่าเดิม สำาหรับ

นักกีฬาที่ยังไม่ตัดสินใจสมัคร 

หรือจองที่พัก อาจจะเสียโอกาส

ท่ีจะได้โรงแรมที่พักดีๆ หรืออาจ                     

จะต้องไปพักห่างไกลออกไปจาก

สนามแข่งขัน ดังนั้นจึงขอให้

รีบตัดสินใจโดยด่วน นอกจากน้ี 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ส่ังการ

ให้ทางหลวงชนบทปรับปรุงเส้นทาง

แข่งขันท่ีชำารุดเรียบร้อยแล้ว เพื่อ

ความปลอดภัยของนักป่ันทุกคน 

“สำาหรับการแข่งขันสนาม                              

ท่ี 2 น้ี เป็นสนามสำาคัญในการสะ                                 

สมคะแนนต่อเน่ืองไปถึงสนามท่ี 

3 ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน                             

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันท่ี 30-

31 ตุลาคม ซ่ึงเป็นสนามสุดท้าย นัก

ป่ันในแต่ละรุ่นต่างก็ลุ้นคว้าแชมป์

ประเทศไทย รวมไปถึงการได้ครอง

ถ้วยพระราชทาน ประจำาปี 2564 

โดยสมาคมกีฬาจักรยานจะดำาเนิน                                                     

การถ่ายทอดสดให้ชมทางเฟซบุ๊ก

ไลฟ์ Thaicycling Association 

โดยวันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม เร่ิม

ถ่ายทอดสดต้ังแต่เวลา 09.00 น. 

ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม จะ

ถ่ายทอดสด เวลา 08.00 น. โดย

มีโค้ชต้ัม หรือ วิสุทธ์ิ กสิยะพัท ผู้

ฝึกสอนทีมชาติไทย มาเป็นผู้บรร 

ยายท้ัง 2 วัน ซ่ึงผ่านการกักตัว

ในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

พร้อมกับนักป่ันทีมชาติ หลังเดิน

ทางไปแข่งขันจักรยานประเภท

ถนนชิงแชมป์ โลกท่ีประเทศ

เบลเยียม เมื่อกลางเดือนกันยา                                                 

ยนท่ีผ่านมา แฟนๆ กีฬาจักรยาน

สามารถติดตามชมได้ท้ัง 2 วัน” 

พลเอกเดชากล่าว. 

กรุงเทพฯ • “บังมาด” นาย

สามารถ มะลูลีม ท่ีปรึกษาคณะ

ทำางานด้านการเมือง ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีก                                                

ภัย เปิดเผยว่า ในฐานะที่ตน                                             

เองอยู่ในวงการมวยมาโดยตลอด                                                    

เรียกว่าตั้งแต่ลืมตาดูโลกก็คลุก 

คลีอยู่กับนักมวย เนื่องจากคุณ

พ่อได้ตั้งค่ายมวยลูกคลองตัน 

จึงได้หารือกับกลุ่มรวมใจเพ่ือน

สามารถจัดต้ังสมาคมกีฬามวย 

ไทยนานาชาติข้ึนมา เพราะอยาก

ช่วยเหลือวงการมวยไทย โดย

เฉพาะการเชิดชู อนุรักษ์ สืบสาน                                                      

พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิล 

ปะมวยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

รวมทั้งดูแล ส่งเสริมสวัสดิการ 

บุคคลในวงการมวยที่เดือดร้อน

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำาหรับรายชื่อกรรมการ

บริหาร สมาคมกีฬามวยไทยนา                        

นาชาติมีดังนี้ 1.นายชาดา ไทย                                

เศรษฐ์ ประธานท่ีปรึกษา 2. นาย

สามารถ มะลูลีม นายกสมา                         

คม 3.นายพิบูลย์ กัญจนาภรณ์                          

(ศิษย์แม็ค) อุปนายกคนท่ี 1 4. 

พล.ต.ต.ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์ 

อุปนายกคนท่ี 2 5.“เส่ียโบ้ท” นาย

ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ อุปนายก

คนท่ี 3 6.ผศ.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

อุปนายกคนท่ี 4 7.“มิตร นคร”                         

นายสุเมธ ซื่อสัตตบงกช อุปนายก

คนท่ี 5 8.นายสุเมต สุวรรณพรหม 

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

9.นายศุภศักด์ิ เงาประเสริฐวงศ์ 

กรรมการ นายทะเบียนและฝ่าย

วิชาการ 10.นายจักร จามิกรณ์ (กง

สุลฯ สาธารณรัฐนิการากัว) กรรม                                                        

การ และฝ่ายต่างประเทศ

11.นายสรวิศ พรหมผดุง                                       

ชีพ กรรมการ และเหรัญญิก 

12.นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์                                                        

(ศิษย์กวนอิม/พ.ธวัชชัย) เลขา                         

ธิการ 13.นายสุพัฒน์ เลาหเพียง                                    

ศักดิ์ (ปืนรัตนา) กรรมการ และ                                                     

รองเลขาธิการ 14. นายเจริญ ชูมณี                                              

(เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง) กรรม 

การ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่ 

15.นายสามารถ สามภูศรี (หน่ึง

สยาม แฟร์เท็กซ์) กรรมการ และ

ฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่ 16.นายผุดผาด                                                 

น้อย ออมกล่ิน (ผุด ผาดน้อย วร

วุฒิ) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์

เผยแพร่ 17.นายสมัย มะลูลีม 

(ปราบพิภพ ลูกคลองตัน) กรรม 

การ และฝ่ายอนุรักษ์เผยแพร่ 18. 

นายสุรชัย ยินดีชาติ (เบิกฤกษ์ ป่ิน

สินชัย) กรรมการ และฝ่ายอนุรักษ์

เผยแพร่ 19.ธนัตถ์ สุกมลพาณิชย์ 

กรรมการ และฝ่ายปฏิคม. 

สดมภ์ แก้วกาญจนา หนุ่ม

จากนราธิวาส ซ่ึงออกสตาร์ทรอบ                                               

สุดท้ายด้วยการนำา 2 สโตรกยัง                                                

ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ในช่วงกลางรอบที่เก็บเข้ามาถึง 

6 เบอร์ดี้ ในช่วง 7 หลุม เริ่ม

ตั้งแต่หลุม 8 แม้จะไปพลาดเสีย 

2 สโตรกในช่วง 4 หลุมสุดท้าย 

แต่ไม่เสียหายอะไร ก่อนกลับขึ้น

คลับเฮาส์ 4 อันเดอร์พาร์ 66 

รวม 4 วัน 13 อันเดอร์พาร์ 267 

คว้าแชมป์โดยทิ้งห่างอันดับ 2 

ถึง 4 สโตรก

นับเป็นการคว้าแชมป์เป็น

สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันของสดมภ์ 

ท่ีเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมาเพ่ิงจะคว้า

แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการ

แรกในชีวิตมาครองในการแข่งขันท่ี

บลูแคนยอน คันทร่ีคลับ เลกส์คอร์ส 

และเป็นการคว้าแชมป์รายการ

ระดับอาชีพเป็นรายการท่ี 5 ใน

ชีวิตของนักกอล์ฟจากนราธิวาส 

โดยก่อนหน้านี้เคยชนะออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการ ใน

รายการสิงห์ พัทยา โอเพ่น 2017 

สมัยยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น 

และรายการธงชัย ใจดี ฟาวเด 

ช่ัน เมื่อปี 2019 และยังคว้าแชมป์

ระดับเอเชียนทัวร์มาครองอีก 1 

รายการ ในการแข่งขันที่บังกลา 

เทศเมื่อปี 2019

เจ้าของแชมป์สิงห์ ลา

กูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 เปิด

เผยว่า “ดีใจและภูมิใจครับที่เรา

ทำาได้ จริงๆ ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะ

ได้แชมป์ 2 อาทิตย์ติด แต่ว่าเรา

ก็พยายามทำาให้ดีที่สุดในแต่ละ

ช็อต ผลงานที่ออกมาก็พอใจครับ 

รู้สึกภูมิใจมากๆ ครับ สำาหรับเกม

การเล่นในรอบสุดท้าย รวมๆ อยู่

ในเกณฑ์ที่เราคิดไว้ แค่รอจังหวะ

ครับ แรกๆ ออกไปอาจจะตีเสีย

บ้าง แต่พอจังหวะเรามาเราก็พยา 

ยามทำาให้ได้ ช่วงท่ีผมได้เบอร์ด้ี

ท่ีหลุม 8 จนถึง 14 ช่วงน้ันครับ 

เป็นช่วงท่ีจังหวะเรามา รู้สึกว่าเรา

เล่นได้ดี พัตต์ได้ดีในช่วงน้ัน ก็เลย

ทำาให้หลุมท่ีเหลือเล่นง่ายข้ึนครับ”

ทางด้าน รัชชานนท์ ฉันทนา                  

นุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่น วัย 

14 ปี จากกรุงเทพฯ ที่แสดง

ความนิ่งเกินอายุ โดยเฉพาะช็อต

แอพโพรชในรอบสุดท้ายท่ีมีโอกาส

ข้ึนไปยิงเบอร์ดี้ถึง 14 หลุม ก่อน

จบสกอร์รอบสุดท้ายเข้ามา 3 อัน                            

เดอร์พาร์ 67 รวม 4 วันจบการ

แข่งขันในอันดับ 2 ด้วยสกอร์

รวม 9 อันเดอร์พาร์ 271 คว้า

ลอสแองเจลิส • ดานิล เมด

เวเดฟ แชมป์ชายเดี่ยวยูเอส โอ 

เพ่น คนล่าสุดยังโชว์ผลงานสม

ราคาในการกลับมาลงเล่นเอทีพี

ทัวร์ ไล่อัด แมคเคนซี แมคโด 

นัลด์ นักหวดสหรัฐอเมริกา 6-4 

และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ 3 ที่อิน

เดียนเวลล์ส เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่

ผ่านมา  

ดานิล เมดเวเดฟ มือ

อันดับ 2 ของโลก ซึ่งเป็นมือ

วางอันดับ 1 ประเภทชายใน

รายการที่เล่นร่วมกันทั้งดับเบิล

ยูทีเอและเอทีพี มาสเตอร์ส 

ฮาร์ดคอร์ต เป็นการกลับมาลง

แข่งเอทีพีครั้งแรกนับตั้งแต่เมด

เวเดฟคว้าแชมป์แกรนด์สแลม                                        

รายการแรกในชีวิต หลังชนะ 

โนวัก ยอโควิช ที่ฟลัชชิง เม

โดวส์  

หลังจากนั้นเมดเวเดฟพา

ทีมยุโรปเอาชนะทีมรวมดารา

โลกในรายการเลเวอร์คัพ และ

ยังโชว์ผลงานดีต่อเนื่องด้วยการ

ล้มแมคโดนัลด์ มืออันดับ 57 

ของโลก  

เมดเวเดฟ นักเทนนิสจาก

รัสเซีย ไม่ต้องเผชิญกับสถาน                                                    

การณ์เบรกพอยต์แม้แต่คร้ังเดียว 

ในขณะที่ตนเองนั้นมีโอกาสได้

เบรกพอยต์จากคู่แข่ง 7 ครั้ง 

และสามารถเบรกไปได้ 3 ครั้ง 

ก่อนใช้เวลาเพียง 72 นาที 

เอาชนะนักเทนนิสอเมริกัน 

เมดเวเดฟซึ่งมีสถิติชนะ 

3 แพ้ 3 ในการเล่นรายการนี้ที่

แคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า “ผมค่อน

ข้างพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ปกติแล้วผมมาแข่งขันรายการ

นี้ที่อินเดียนเวลล์สทีไรไม่เคย

เล่นได้ดีสักครั้ง แม้กระทั่งการ

ฝึกซ้อมก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ยัง

ทำาได้ไม่ดี”  

แมคเคนซีเป็นคู่ต่อสู้ท่ีแข็ง 

แกร่งจริงๆ เขาสามารถสร้าง

ความกดดันให้กับทุกคนได้” 

เมดเวเดฟกล่าว “ผมค่อนข้างมี

ความสุขที่สามารถเอาชนะเขา

ได้ในเวลาที่ค่อนข้างเร็วทีเดียว”  

เมดเวเดฟจะผ่านเข้าสู่รอบ 

3 ไปเจอกับ ฟิลิป ครายิโนวิช                       

นักเทนนิสจากเซอร์เบีย ที่เอา 

ชนะ มาร์กอส กิรอน หนุ่ม

อเมริกัน 7-6 (7/2), 7-5. 

ดานิลฟอร์มดี

ทะลุรอบสาม

ศึกเอทีพีทัวร์

แรงจัด • สดมภ์ แก้วกาญจนา โปรวัย 23 ปี จากนราธิวาส คว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการที่ 2 ติดต่อกัน ในศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 

รายการสิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 หลังหวด 4 วัน 13 อันเดอร์พาร์ 267 ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต นับเป็นการคว้าแชมป์

รายการระดับอาชีพเป็นรายการที่ 5 ในชีวิต

รางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำา

ผลงานดีที่สุดเป็นรายการที่ 2 

ติดต่อกัน หลังจากเมื่อ 2 สัปดาห์

ที่ผ่านมาเพิ่งจบอันดับ 5 ร่วมใน

รายการสิงห์ ออลไทยแลนด์ แชม

เปียนชิพ ท่ีสนามบลูแคนยอน คัน                                                  

ทรีคลับ แคนยอนคอร์ส โดย

รายการน้ีรัชชานนท์เก็บคะแนน

สะสมอันดับโลกไป 3 คะแนน

ส่วน ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต 

นักกอล์ฟวัย 31 ปี จากขอนแก่น

เจ้าของแชมป์ออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ 2 รายการ ที่ออก

สตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการตาม

หลังผู้นำาเพียง 2 สโตรก โดยเจ้า

ตัวพยายามเร่งฟอรม์เก็บ 3 เบอร์

ด้ี ในการเล่น 11 หลุมแรก แต่มา

พลาดออกโบก้ีท่ีหลุม 15 ตามด้วย

ดับเบิลโบก้ีท่ีหลุม 16 ทำาให้หมด

ลุ้น อย่างไรก็ตาม เบอร์ด้ีท่ีหลุม 

18 ทำาให้ถิรวัฒน์จบสกอร์รอบ

สุดท้ายเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 69 

รวม 4 วัน 8 อันเดอร์พาร์ 272 

ข้ึนมาจบอันดับ 3 แต่เพียงผู้เดียว.

งานเข้าประเทศไทยเต็มๆ “ใครจะ

รับผิดชอบ” สัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การ

ต่อต้านสารต้องห้ามโลก หรือ “วา

ดา” ออกแถลงการณ์ว่า ประเทศไทย, 

อินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ ทำาผิดกฎ

ของเรื่องสารต้องห้ามเกี่ยวกับนักกีฬา 

และจะถูกลงโทษสูง โดย “วาดา” ระบุ

ความผิดของประเทศไทยไว้ว่า “ไทย

ไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาร

กระตุ้นของวาดา ในด้านของการบังคับ

ใช้กฎหมาย” ในขณะที่อินโดนีเซียและ

เกาหลีเหนือผิดกฎในด้านของการ “ไม่

ส่งนักกีฬาเข้ารับการตรวจหาสาร

กระตุ้น”..••..โทษหนักของ 3 ชาติจาก 

“วาดา” คือการห้ามเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันระดับชาติ, ทวีปและระดับโลก

ทุกรายการ และคณะกรรมการของทั้ง 

3 ประเทศจะถูกสั่งให้ออกจากตำาแหน่ง

คณะกรรมการของ “วาดา” ชั่วคราว

อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี หรือ

จนกว่าจะมีคำาสั่งคืนตำาแหน่ง ที่

สำาคัญแม้นักกีฬาของทั้ง 3 ชาติ

จะเข้าแข่งขันในระดับโลกได้ แต่

หากรายการไหนมี “วาดา” และ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอ

โอซี) เป็นผู้ดูแลการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น

โอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ ทั้ง 

3 ชาติจะไม่สามารถใช้ “ธงชาติ” ของ

ประเทศลงแข่งขันได้ ต้องส่งแข่งในนาม

องค์กร ณ ตอนนี้ทั้ง 3 ชาติยังมีเวลาใน

การชี้แจงต่อ “วาดา” ก็ฝากถึงผู้บริหาร

กีฬาไทยด้วย โดยเฉพาะภาครัฐบาล 

เตรียมกู้ภาพพจน์ประเทศไทยหรือ

ยัง..••..ศึกวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะ

เลิศแห่งเอเชีย “พีพีทีวี วอลเลย์บอล

สโมสรชาย เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่ง

เอเชีย 2021” ที่ศูนย์การค้าเทอร์มิ

นอล 21 จ.นครราชสีมา พีพีทีวี เอชดี 

ช่อง 36 จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมแบบ

เอ็กซ์คลูซีฟ ให้แฟนๆ รับชมกันแบบ

เต็มอิ่ม และสามารถรับชมทางออนไลน์ 

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ได้ที่ www.

pptvhd36.com จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม

นี้ แฟนๆ วอลเลย์บอลติดตามเชียร์ 2 สโมสร 

ตัวแทนประเทศไทย “นครราชสีมา คิวมิน

ซี วีซี” กับ “ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี” ได้เลย..••..

เพาะกายชวนเชียร์ประชันกล้ามออนไลน์ 

SAT VIRTUAL SPORTS 2021 (แซท เวอร์

ชวล สปอร์ต 2021) ในการแข่งขัน “เพาะ

กายและฟิตเนส ไฮบริด เวอร์ชวล 

แอนด์ ฟิสิก สปอร์ต แชมเปียนชิพ” 

รับชมได้จากการถ่ายทอดสด รอบชิง

ชนะเลิศ วันที่ 11 และ 12 ต.ค.2564 

นี้ ผ่านทางช่อง YOUTUBE TBPA 

TV..••..บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)  โดย คุณ

อโณทัย เอี่ยมลำาเนา กรรมการบริหาร/

ประธานเจ้าหน้าปฏิบัติการด้านพัฒนา

ธุรกิจ ผู้จัดการแข่งขัน รายการ Honda 

City Hatchback One Make Race 

2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-

ธันวาคม 2564 นี้ โดยทางผู้จัดการ

แข่งขันได้จัดงานแถลงข่าวการจัดการ

แข่งขันในรูปแบบออนไลน์ รายการ 

“Honda City Hatchback One Make 

Race 2021”  ในวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม 

2564   เวลา 15.45-16.45 น. ผ่าน

ระบบ Zoom Meeting และสามารถรับ

ชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : 

XO Autosport และ Facebook : GPI 

Motorsport..••..  

   นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com  

แลกเปล่ียน • Dr.Sok Sokrethya ท่ีปรึกษาส่วนตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายก

รัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เข้าพบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อ

หารือและแลกเปล่ียนความเห็นเรื่องกีฬาท่ีกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในปี 2023  โดยเฉพาะลู่

จักรยาน ท่ีปัจจุบันการขับข่ีจักรยานเป็นท่ีแพร่หลายมากในกัมพูชา แต่ยังขาดเทคโนโลยีท่ีถูกต้อง

ภูเก็ต • สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟวัย 23 ปี จากนราธิวาส เก็บ

อีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 รวม 4 วัน 13 อันเดอร์พาร์ 267 ทิ้งอันดับ 

2 ถึง 4 สโตรก คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นแชมป์

ระดับอาชีพรายการที่ 5 ในชีวิต ในศึกกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัล

รวม 3 ล้านบาท ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,674 หลา 

พาร์ 70 จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา



โพลจี้บิ๊กตู่

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีความไม่

ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

พบว่า ส่วนใหญ่ 40.73% ระบุว่านายกฯ 

ควรประกาศว่า 8 ปีคืออยู่ในตำาแหน่งไม่

เกินสิงหาคม 2565 รองลงมา 38.37% ระบุ

ว่านายกฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความโดยเร็ว, 15.03% ระบุว่านายกฯ 

ควรอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำาอะไร และ 5.87% 

ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชน

ต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ

จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 

40.35% ระบุว่าควรประกาศยุบสภาผู้แทน

ราษฎรโดยเร็ว รองลงมา 30.05% ระบุ

ว่าควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรหลัง

จากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ,  22.12% ระบุ

ว่าไม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไป

เลยให้ครบเทอม 4 ปี, 5.72% ระบุว่าควร

ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการถูก

อภิปายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และ  1.76% 

ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า 

ส่วนใหญ่  50.34% ระบุว่าควรมีการปรับ 

ครม.ครั้งใหญ่ รองลงมา 18.92% ระบุว่าไม่

ควรมีการปรับ ครม. 12.36% ระบุว่าควรมี

การปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 

2 ตำาแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ, 

11.82% ระบุว่าควรมีการปรับ ครม. เฉพาะ

ในส่วน 2 ตำาแหน่งของพรรคพลังประชา

รัฐ และ 6.56% ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/

ไม่สนใจ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐ                                                         

มนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กระแสการยุบสภา โดยยืนยันว่านายกฯ 

ไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอน และจะอยู่

ครบเทอม เนื่องจากขณะนี้ประเทศได้เกิด

สถานการณ์หลายอย่าง ทั้งการแพร่ระบาด

เชื้อโควิด-19 และสถานการณ์น้ำาท่วมที่เกิด

ขึ้นในหลายจังหวัด และนายกฯ รัฐบาลก็

กำาลังแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้

สถานการณ์คลี่คลายลงให้ได้

นายเสกสกลยังย้ำาว่า การลงพื้นท่ี

ของนายกฯ รองนายกฯ และรัฐมนตรีอย่าง

ต่อเนื่องนั้น เนื่องจากขณะนี้เกิดน้ำาท่วมใน

หลายพื้นที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เป็นจำานวนมาก จึงเป็นหน้าที่ของนายกฯ 

และรัฐมนตรีทุกคนจะต้องลงพื้นที่เพื่อไป

ให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ใช่เป็นการลงพื้น

ที่หาเสียงหรือเตรียมการยุบสภาเพื่อเลือก

ตั้งใหม่

นายเสกสกลยังระบุว่า ไม่มีนายกฯ

หรือรัฐมนตรีคนใดนำาความเดือดร้อนของ

ประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมือง 

หรือจะนำาไปหาประโยชน์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา

ไม่ว่าประเทศจะเกิดสถานการณ์ ใดๆ ขึ้น 

หรืออยู่ในสถานการณ์ปกติ นายกฯ ก็ได้

ลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่องอยู่

แล้ว และทำามาต้ังแต่เข้ามาบริหารแผ่นดิน 

นอกจากนี้ นายกฯ ยังให้ความสำาคัญกับ

การประชุมที่มีความสำาคัญกับประเทศโดย

ได้ ให้นโยบายในการเตรียมการเป็นเจ้า

ภาพจัดการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจเอเปก 

และการประชุมที่เก่ียวข้อง ปี พ.ศ.2565 

ครั้งที่ 3/2564 และย้ำาให้ทุกหน่วยงาน

ดำาเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และคำานึง

ถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุข ดังนั้นจึง

เป็นการยืนยันได้แล้วว่านายกฯ จะยังไม่ยุบ

สภา และจะอยู่ทำางานจนครบเทอมอย่าง

แน่นอน ขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รอไป

ก่อน เพราะนายกฯ ไม่ยุบสภาอย่างแน่นอน 

นายกฯ จะไม่ทิ้งประชาชนที่ขณะนี้กำาลังได้

รับความเดือดร้อนอยู่ หากฝ่ายค้านอยาก

เข้ามามีอำานาจ ก็ขอให้เข้ามาตามกติกาหลัง

นายกฯ หมดวาระแล้ว และทางที่ดีฝ่าย

ค้านน่าจะเอาเวลานี้ ไปช่วยเหลือประชาชน

ที่กำาลังประสบปัญหา ให้ประชาชนได้เห็น

ความดีของฝ่ายค้านบ้าง มากกว่าการออก

มาพูดกล่าวหาโจมตีคนอื่นหวังผลทางการ

เมืองของตนเอง

“อย่าหวังว่ านายกฯ จะยุบสภา

ก่อนครบวาระ ไม่มีแน่นอน คงเป็นแค่ฝัน

กลางวันหรือฝันค้างของฝ่ายค้าน ให้ระวัง

กระหายอยากมีอำานาจ อยากเป็นรัฐบาล

มากเกินไป ระวังอกแตกตายก่อน เพราะนา

ยกฯ มีผลงานรัฐบาลดีวันดีคืน เลือกตั้งสมัย

หน้า มี โอกาสสูงที่ฝ่ายค้านก็ยังจะรักษา

ความเป็นแชมป์ฝ่ายค้านได้เหมือนเดิม ไม่มี

โอกาสเป็นรัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะ

ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเหมาะสมทำา

หน้าที่ค้านได้ดีมาก ไม่สมควรมาเป็นรัฐบาล 

เพราะผลงานและฝีมือไม่ถึง ทำาหน้าที่ไม่ได้

ดั่งใจประชาชน” นายเสกสกลกล่าว 

ขณะที่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชา รัฐมนตรีจากกลุ่ม

สามมิตร กล่าวถึงกรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลี

รัฐวิภาค เข้ามาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐด้วยว่า เป็นเรื่องดีที่นายพีระ

พันธุ์เข้ามาร่วมกันทำางาน

เมื่อถามว่า เร่ิมมีคนมาอยู่ในพรรค

พลังประชารัฐมากขึ้น ล่าสุดนายช่ืนชอบ 

คงอุดม บุตรชายของนายชัชวาลล์ คงอุดม 

หัวหน้าพรรคพลังท้องถ่ินไท นายอนุชากล่าว

ว่า เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความ

ว่ามีคนเข้า-ออกพรรคเป็นจำานวนมาก ยัง

เป็นส่วนน้อย

ส่วนกรณีของนายชื่นชอบ มีนัย

ทางการเมืองหรือไม่ และจะมีการยุบ

พรรคพลังท้องถิ่นไทมารวมกับพรรคพลัง

ประชารัฐด้วยหรือไม่นั้น นายอนุชากล่าว

ว่า ต้องดูว่าการเมืองในวันข้างหน้าจะเป็น

อย่างไร มันต้องอ่านบริบทการเมืองต้ังแต่

เรื่องรัฐธรรมนูญว่าถ้าแก้ไขแล้วใครจะคิด

อย่างไร  พรรคขนาดใหญ่ พรรคขนาดกลาง 

และขนาดเล็กจะคิดอย่างไร ก็ต้องไปว่ากัน

ตอนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะเด็ดน้ำาแล้ว 

โดยตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรัฐธรรมนูญ

ฉบับแก้ ไขออกมา เราจึงยังพูดอะไรไม่

ได้ เพียงแต่ทุกคนรอดูแนวโน้มว่าจะเป็น

อย่างไร ขอให้รอดูแล้วกันว่าหลังจากมี

การประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแก้ ไขออก

มาแล้ว พรรคการเมืองต่างๆ จะต้องขยับ

ตัวในเร่ืองความคิดต่อประเด็นต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง 

2 ใบ ที่ถือประเด็นสำาคัญสำาหรับแนวคิด

หรือยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองในวัน

ข้างหน้า ส่วนเรื่องที่ประเมินกันว่าจะมี

การเลือกต้ังเกิดขึ้น ยืนยันว่าไม่จริง ไม่มี

สัญญาณ ไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียว เป็นการ

ประเมินกันเอง

นายอนุชากล่าวหลังถูกถามว่าถ้ามี

การเลือกต้ังเกิดขึ้น ประชาชนจะยังเลือก

พล.อ.ประยุทธ์อีกหรือไม่ ว่ายังมีประชาชน

ส่วนหน่ึงที่ยังรักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในภาคใต้ ที่เชื่อว่ามีประชาชนเยอะ

มากที่ยังรักนายกฯ คิดว่าถ้าในอนาคตได้มี

การชี้แจงทำาความเข้าใจ หรือได้ทราบในวิถี

ทางต่างๆ มีประชาชนที่รักนายกฯ เพิ่มขึ้น 

ถามย้ำาว่า พลังประชารัฐยังเสนอ

ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ชิงตำาแหน่งนายกฯ 

เพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า 

ใช่ๆ เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรเป็นอย่าง

อื่น เมื่อถามว่ามีบางฝ่ายมองว่านายพีระ

พันธุ์อาจมาเป็นนายกฯ สำารอง นายอนุชา

กล่าวว่า “ไม่มี ไม่เคยได้ยิน นิดเดียวก็ยัง

ไม่เคยได้ยิน บอกหน่อยว่าไปได้ยินกันมา

จากไหน”

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค

ก้าวไกล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.ตราดใน

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน 

โดยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ประกาศว่าจะยึด 9 ที่น่ังในภาคตะวันออก

ว่า ก็เป็นเรื่องของพรรค ปชป. แต่ก้าวไกล

เราทำางานการเมืองเพื่อคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ ส่วนของกติกาเลือกตั้งที่มี 2 ใบ 

พรรคไม่กลัว เราพร้อมปรับตัว ยังมีเวลา 

และจะต่อสู้ในทุกมิติ ทุกกติกาแน่นอน 

วันเดียวกัน นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ และรองหัวหน้าพรรค 

พปชร. กล่าวถึงร่างกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ท้ังตัวพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมือง 

ว่า  ร่างเสร็จแล้ว รอนายวิรัช รัตนเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) หารือกับวิป 3 ฝ่ายก่อน 

เนื่องจากต้องเสนอรัฐสภาพิจารณา

ผู้ส่ือข่าวถามว่า จะแก้ประเด็นใด

บ้าง  นายไพบูลย์กล่าวว่า  มีเรื่องบัตรเลือก

ตั้ง  2 บัตร  จะแก้ไปตามรัฐธรรมนูญ  โดย

ร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรค ปชป.ใน

มาตรา 91 วิธีคำานวณ ส.ส.บัญชี รายชื่อก็ใช้ 

ถ้อยคำามาจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี 

2554 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

โดย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน จะนำา  ส.ส. 

100 คนมาหารจากคะแนนรวมทั้งประเทศ  

ซึ่งจะได้คะแนนที่ ส.ส.พึงมีต่อ 1 คน  สมมุติ 

หารคะแนนท่ีประชาชน มาออกเสียง 32 

ล้านใบ ก็จะนำามาหาร 100 จะเท่ากับ  

320,000 คะแนน   และนำาคะแนนนี้ ไปหาร

คะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองได้  ถ้าหาร

แล้วได้คะแนนออกมา จะดูให้ได้จำานวนเต็ม

คือ  1% ขึ้นไป   พรรคใดที่ได้ตั้งแต่  320,000 

คะแนนขึ้น ไปจะได้ ส.ส.ตามจำานวนเต็ม

ก่อน  ส่วนเศษยังไม่พูดถึง  เม่ือแบ่งช่วง

แรกไปแล้ว พรรคการเมืองต่างๆ ได้รับ

การจัดสรร ส.ส.พึงมีไปแล้วเหลือ ส.ส.ท่ี

อาจจะไม่ครบ 100 อย่างแบ่งไปแล้วได้   

97 คน ถือว่าเหลือ ส.ส. 3 คน  จะมาดูว่า

พรรคการเมืองท่ี ได้คะแนนเต็มหรือได้ 1 

เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  มีพรรคการเมืองใดได้เศษ

มากที่สุด พรรคการเมืองนั้นก็จะได้ ส.ส.เพิ่ม

อีกคน  

“น่ีเป็นแนวของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส.ปี  2554  ซึ่งในร่างของพรรค 

พปชร.ก็ร่างมาในแนวน้ี  ดังน้ันจะไม่มี 

ส.ส.ที่พรรคได้คะแนนไม่ถึง 320,000  คน  

การได้ ส.ส. ต้องได้คะแนนเต็ม และพรรค

ที่ได้คะแนนเต็มเท่านั้น ถึงจะได้เศษ  จะไม่มี 

ส.ส.พรรคปัดเศษ  เพราะต้องได้คะแนนเต็ม

ก่อนเศษที่เหลือถึงค่อยมาแบ่งกัน”

“กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะ

มาในแนวน้ีคือ  แก้ไข   4 เรื่อง  1.จำานวน 

ส .ส . เขต 350 คนให้ เป็น 400 คน  

ส.ส.บัญชีรายชื่อจาก 150 คนเป็น 100 

คน 2.การแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

3.แก้ ไขวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และ 4.ในการเลือกตั้ง ส.ส.เขตกับบัญชีราย

ชื่อจะแก้ไขให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมด ซึ่ง

จะเหมือนกับปี 2554 ท่ีใช้เบอร์เดียวท้ัง

ประเทศ  ทั้งน้ี การแก้ไขน้ันเตรียมไว้หมด

แล้ว  พร้อมท่ีจะยื่นให้กับประธานรัฐสภา  

แต่ต้องรอรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าฯ ก่อน  

เมื่อโปรดเกล้าฯ แล้วไม่เกิน 2-3 วันก็จะ

ยื่น” นายไพบูลย์กล่าว.

ดีเดย์

11-15 ตุลาคมนี้ เวลา 08.30-16.30 น. ว่า

สำาหรับการเปิดรับสมัครซึ่งจะเริ่มในวันท่ี 

11 ตุลาคมน้ัน หากบุคคลใดมีความเสี่ยง

สูง ทาง กกต.ก็ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับ

เพื่อให้กรอกใบสมัครและชำาระเงินค่าสมัคร 

ดังน้ันจะเห็นว่าการเลือกตั้งท่ามกลางโค

วิด กกต.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือก

ตั้งด้วยความระมัดระวัง อยู่ในความดูแล

ของ ศบค.

นายฐิติเชฏฐ์กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่อง

การซ้ือสิทธิ์ขายเสียงในครั้งน้ี ขอย้ำาว่า 

กกต.เอาจริง ส่วนเรื่องร้องเรียนถ้าหากมี

การนำาความเท็จมาร้องเรียนบุคคลอื่นต่อ 

กกต.   ทาง กกต.ก็จะดำาเนินคดีด้วยเช่น

กัน อย่างไรก็ตาม ขอให้บุคคลที่จะมาสมัคร

รับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้อง

ห้าม 26 ลักษณะตามท่ีกฎหมายกำาหนด 

ถ้าหากละเลย จะมีความผิดตามกฎหมาย

มาตรา 120 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีโทษจำา

คุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 2 

แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือก

ตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด 20 ปี จึงเป็นเรื่องที่

ต้องพึงระมัดระวัง ขณะเดียวกัน การหา

เสียงต้องหาเสียงด้วยความสุจริต อย่าใส่

ร้ายป้ายสี  อย่านำาสถาบันมาหาเสียง

ขณะที่  พ .ต .อ .จรุ งวิทย์  ภุมมา 

เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า สำาหรับวันอาทิตย์

ที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 08.00-17.00 น. ที่

จะมีการเลือกตั้งน้ัน อยากให้ผู้มีสิทธิเลือก

ตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆ อย่า

นอนหลับทับสิทธิ์ หากมีเหตุที่ไม่สามารถไป

ใช้สิทธิ์ได้ก็สามารถยื่นแจ้งเหตุที่ ไม่อาจไป

ใช้สิทธิ์ได้ แต่ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่แจ้งเหตุ 

ก็จะเสียสิทธิหลายอย่าง  

ทางด้าน กกต.ท้องถิ่นได้เตรียมความ

พร้อมการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำาบลและนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลเช่นกัน เช่น ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้

มีการอบรม กกต.ประจำาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั้ง 145 แห่ง รวม 725 คน 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเลือกตั้งดังกล่าว

จะมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เพราะมี

การแบ่งขั้วการเมืองอย่างชัดเจน   ส่วน

ท่ี อบต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ทาง 

อบต.ได้จัดเตรียมสถานที่ที่รับสมัครรับเลือก

ตั้งนายกและสมาชิก อบต.แม่ปะ โดยมี

การกางเต็นท์ ตัวอย่างแบบฟอร์ม โต๊ะ 

เก้าอี้ แบบเว้นระยะแห่ง รวมท้ังสถานท่ี

จุดคัดกรอง สำาหรับผู้ติดตามและกองเชียร์

ต่างๆ เช่นเดียวกับ อบต.พระธาตุผาแดง 

อ.แม่สอด ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียม

การเปิดรับสมัครนายกและ ส.อบต.เป็นท่ี

เรียบร้อยเช่นกัน.
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