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ฟน2พันรายโกงเราชนะ

ไทยโพสต • นายกฯ ประกาศเปดรับนัก

ทองเที่ยวเขาประเทศตั้งแต 1 พ.ย.โดยไม

ตองกักตัว แตทุกคนตองแสดงตัววาปลอด

เช้ือโควิด-19  ประเดิมประเทศเส่ียงตํ่ากอน 

10 ประเทศ รอ 1 ม.ค.เพิ่มจํานวนมากขึ้น 

เฮ! 1 ธ.ค.อนุญาตด� มในรานอาหารได โว

ถึงส้ินปไดรับวัคซีน 170 ลานโดสเกินเปา                                                    

“ผูชวยโฆษก ศบค.” เผยพบติดเชื้อใหม  

10,035 ราย เสียชีวิต 60 ราย ชี้ผูฉีดวัคซีน

ครบ 2 เข็มอัตราตายนอยกวา 1% จี้ 4 

จว.ใตเรงฉีดหลังพบวัคซีนคางสตอก หวง

โควิดระบาดเพ่ิมหลังตางดาวหลบหนีเขาไทย 

ล็อตใหม 

เม� อเวลา 20.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในฐานะผูัอํานวยการ

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ                     

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลง                                                         

ผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศ 

ไทย เร� อง  “เปดรับนักทองเที่ยวเขาประเทศ 

โดยไมตองกักตัว” ตอนหนึ่งวา

กรุงเทพฯ • คลังลงดาบใหญ ฟนผูประ 

กอบการ 2,099 รายในโครงการเราชนะ ชี้

มีพิรุธหลายขอ แตยังให โอกาสรีบเอาหลัก

ฐานมาอุทธรณใน 15 วัน กอนถูกเรียก

เงินคืน “ธนกร” วอนเห็นใจขาราชการตอง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ “เด็กไทยสรางไทย” 

ซัดโครงการดีแตไมรอบคอบ อัดมีปญหาก็

โยนภาระใหประชาชน 

เม� อวันจันทรที่ 11 ตุลาคม นายพร

ชัย ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ไดแถลง

ถึงการตรวจสอบผูประกอบการที่ฝาฝนหลัก

เกณฑหรือเง� อนไขในโครงการเราชนะ  จาก

ผูประกอบการที่เขารวมโครงการกวา 1.3 

ลานราย วาไดจัดตั้งคณะทํางานพิจารณา

ตรวจสอบขอมูลและเร� องรองเรียนสําหรับ

โครงการเราชนะ เพ� อติดตามตรวจสอบการ                                                            

กระทําที่เขาขายฝาฝนหลักเกณฑและเง� อน 

ไขของโครงการ ซึ่งเม� อพบการฝาฝนก็จะ

ระงับสิทธ์ิการเขารวมโครงการ รวมถึงรวม                                                             

มือกับหน�วยงานตางๆ เชน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติและกรมการคาภายใน ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและขยายผลสืบสวนสอบสวนตอ

ไป

นายพรชัยกลาวตอวา ขั้นตอนการ

ดําเนินงานกับผู ท่ีมีพฤติกรรมฝาฝนหลัก

เกณฑหรือเง� อนไขของโครงการเราชนะ ประ 

กอบดวย 1.การระงับสิทธิ์ชั่วคราวการใช 

แอปพลิเคชันถุงเงิน เม� อพบพฤติกรรมท่ีผิด                                                            

ปกติในธุรกรรมการใชจาย เชน จุดรับเงิน                                                          

ของแอปถุงเงินขยับไปมาระยะไกล ธุรกรรม

เต็มจํานวนวงเงินสิทธิเปนจํานวนมาก เปน 

ตน ซึ่งจะแจงใหผูประกอบการติดตอชี้แจง

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” ยันเสียงคาน “พีระ

พันธุ” เขาพรรคเปนที่ตัวบุคคล แต “สิระ” 

รับนองจัดหนัก เหมือนพระบวชใหมเวลา

นั่งตองเรียงตามลําดับพรรษา สวน ปชป.

นัวเนีย “เทพไท” อัดกรรมการบริหารพรรค 

หลังกาวไกลเปนแชมปรับเงินบริจาคจาก

ภาษี  “ราเมศ” ตอกกลับพรรคทํางานจริง 

ไมฉาบฉวย พูดจาสนุกสะใจไปวันๆ 

เม� อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พลเอก

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ กลาวถึงกระ 

แสภายในพรรคพลังประชารัฐที่ดูเหมือนจะ

คัดคานตัวนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่

ปรึกษาหัวหนาพรรค พปชร.วา ไมมีอะไร

หรอก เปนที่ตัวบุคคล สวนจะตองทําความ

เขาใจหรือไม พล.อ.ประวิตรระบุ “เดี๋ยว

บอกผม เปนเร� องของผม” 

เม� อถามวา พรรคพลังประชารัฐจะ

ยังเสนอช� อ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนแคนดิเดต                                                         

นายกฯ เพียงคนเดียวหรือไม รองนายกฯ 

สายหัวใหส� อมวลชนและตอบเพียงวา  “ถาม

อยูนั่นแหละ” แลวเดินออกจากวงสัมภาษณ

ทันที

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค

พลังประชารัฐ กลาวถึงนายพีระพันธุวา สวน

ตัวเห็นวานายพีระพันธุเปนนักการเมือง

อาวุโสจากพรรคการเมืองเกาแกท่ีสุดในประ 

เทศไทยคือพรรคประชาธิปตย ซึ่งในพรรค

พลังประชารัฐยังไมมีการหารือกัน และที่                                                   

สําคัญยังไมเคยเจอกันกับนายพีระพันธุ และ

เพิ่งจะเขาเปนสมาชิกพรรคเปรียบเสมือน

พระบวชใหม เวลานั่งตองเรียงตามลําดับ

พรรษาถึงจะถูกตอง 

“ผมเคยเลนหมากรุก เวลาจะออกตัว

ขบวนรถไฟลาว-จีน

นี้ช� อ ‘ลานชาง’

กกร.ปรับเปา

จีดีพีโต 1%

กกท.เรงแก 

พรบ.สารตองหามสูสากล

ไทยโพสต • นายกฯ สั่ง มท.-ผวจ.รับมือฝน

ถลมอีสานพิษพายุ “ไลออนร็อก” กอนหอบ

คณะลงพื้นที่อุบลฯ ติดตามบริหารจัดการ

น้ําวันศุกร กอนช.สนองนโยบาย “บิ๊กปอม” 

กักน้ําทวมไวใชหนาแลง ชี้ “คมปาซุ” ไม

กระทบไทย คาด 18 ต.ค.ปริมาณฝนลด 

พรอมจับตาพายุลูกใหม “น้ําเทิน”

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 11 ตุลา                                                             

คม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                             

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                                

รมว.กลาโหม หวงใยประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียง                                                                         

ไดรับผลกระทบจากพายุที่จะเขาประเทศ 

ไทย หลังไดรับรายงานการวิเคราะหสภาพ                                                                      

ภูมิอากาศและการคาดการณฝนของสํานัก                                                                           

งานทรัพยากรนํ้าแหงชาติพบวา สถานการณ

พายุโซนรอน “ไลออนร็อก” บริเวณประ 

เทศลาวปะทะกับความกดอากาศสูงแลว

ออนกําลังลงอยางรวดเร็วและสลายตัวไป                     

สวนพายุโซนรอน “คมปาซุ” บริเวณมหา 

สมุทรแปซิฟกใกลประเทศฟลิปปนส คาดวา

จะทวีกําลังแรงขึ้น และเคล� อนที่ทางตะวัน

ตกผานแนวประเทศจีนตอนใต สงผลให

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงที่ผานมาเกิน 

90 มิลลิเมตร ที่จังหวัดตราด, สกลนคร, 

มุกดาหารและหนองคาย

นอกจากน้ี มีหลายพ้ืนท่ีเส่ียงนํ้าหลาก 

ดินโคลนถลมจากฝนตกหนักมากกวา 90 

มิลลิเมตร ดังนี้ ภาคเหนือ 

กรุงเทพฯ • กกต.ไฟเขียวปกลองหาเสียง 

เลือกตั้ง อบต.กางกฎหมายชี้แจงยิบ ขีดเสน

ใชช� อพรรค-ภาพบุคคลเรียกคะแนนหาเสียง

ใหตัวเอง ตองไดรับความยินยอม ขณะท่ีรับ

สมัครวันแรกทางสะดวกไรปญหา ย้ํากฎ

เหล็กติดโควิดหมดสิทธิ์ ฝาฝนเจอโทษ 

เม� อวันที่ 11 ตุลาคม สํานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปดรับสมัคร

ผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล (ส.อบต.) และนายกองค                    

การบริหารสวนตําบล (อบต.) ในวันแรก  โดย                          

สํานักงาน กกต.แจงวา ในการหาเสียงเลือก

ตั้ง การปดประกาศและติดแผนปายของ

ผูสมัครและผูชวยหาเสียงเลือกต้ังนายก 

อบต.และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล ที่ กกต.เปดรับสมัครตั้งแต 11-15 

ต.ค.น้ี และจะมีการเลือกต้ังในวันท่ี 28 พ.ย. 

นั้น ผูสมัครและผูชวยหาเสียงสามารถหา

เสียงเลือกตั้งไดตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.64 ซึ่งเปน

วันที่ กกต.ประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 

จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันกอนวันเลือกตั้ง

คือวันที่ 27 พ.ย.64 โดยแผนปายประกาศที่

ผูสมัครจัดทําขึ้นเพ� อใชในการหาเสียง ตอง

มีขนาดความกวางไมเกิน 30 ซม. และมี

ขนาดความยาวไมเกิน 42 ซม. จัดทําไดไม

เกิน 5 เทาของจํานวนหน�วยเลือกตั้งของ 

อบต.นั้นๆ หากเปนแผนปายมีขนาดความ

กวางไมเกิน 130 ซม. และมีขนาดความ

ยาวไมเกิน 245 ซม. จัดทําไดไมเกิน 3 เทา

ของจํานวนหน�วยเลือกตั้งของ อบต.นั้นๆ

สวนรายละเอียดของประกาศและ

แผนปายหาเสียง ผูสมัครสามารถระบุช� อ                                                 

รูปถาย หมายเลขประจําตัวผูสมัคร

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 3

อานตอหนา 14

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

ปที่ 25 ฉบับที่ 9100

อิสรภาพแหงความคิด

พรชัย ฐีระเวช

บรรยากาศการเปดรับสมัคร ผูลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.) และนายกองคการบริหาร

สวนตําบล (นายก อบต.) ในวันแรก เม� อวันที่ 11 ต.ค. โดยที่ อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา มีผูสมัครนํารถจีปสมัยสงคราม

เวียดนาม ถือปายหมายเลขของผูสมัครพรอมเคร� องขยายเสียงแหไปรอบอําเภอเพ� อขอคะแนนเสียง

รับนทท.ไมตองกักตัว

1ธ.ค.นั่งด� มในรานได

นายกฯลุยอุบลฯ

‘คมปาซุ’สอแผว

ส่ังจับตา‘นํ้าเทิน’

สมัครอบต.คึกคัก

วันแรกไรปญหา

กกต.ยํ้ากฎเหล็ก

7

9

15หนา...

หนา...

หนา...

หนา...2หนา...2

ปดประตู ‘ยุบสภา’ ปนี้
ปจจัย-เง�อนไขไมเอื้อ

เปดประเทศ1พ.ย.
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2 ในประเทศ

สัญญาณ! จากประชาชน 

เสียงสะทอนจากประชาชนท่ีน�าสนใจในทิศทางและ

ความตองการทางการเมืองในยุควิกฤตท้ังดานโรค

ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณปญหา

อุทกภัยน้ําทวมในเกือบทุกพื้นที่ใประเทศ ขณะที่บาน

เรือนหลายรอยหลังคาเรือนของประชาชนยังจมอยูใตบาดาล 

โดยลาสุด ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของ

ประชาชน เร� อง “พลเอกประยุทธ กับ 3 ประเด็นทางการ

เมือง” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 5-8 ตุลาคม 2564 ที่ผานมา 

จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับ

การศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมท้ังสิ้น จํานวน 1,311 

หน�วยตัวอยาง 

จากการสํารวจเม� อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน

ต่อกรณีความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีไมเกิน 8 ป ของพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี พบวา สวนใหญ รอยละ 40.73 ระบุวา 

นายกฯ ควรประกาศวา 8 ปคือ อยูในตําแหน�งไมเกินสิงหาคม 

2565 รองลงมา รอยละ 38.37 ระบุวา นายกฯ ควรสงเร� องให

ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว รอยละ 15.03 ระบุวา นายกฯ                                                               

ควรอยูเฉยๆ ไมตองทําอะไร และรอยละ 5.87 ระบุวา ไม

ทราบ/ไมตอบ/ไมสนใจ  

ดานความคิดเห็นของประชาชนตอกระแสการยุบสภา

ผู้แทนราษฎรเพ่ือจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 

รอยละ 40.35 ระบุวา ควรประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรโดย

เร็ว รองลงมา รอยละ 30.05 ระบุวา ควรประกาศยุบสภาผู

แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกต้ังไดรับการแกไขให

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ รอยละ 22.12 ระบุวา ไมตองยุบสภา

ผูแทนราษฎร อยูยาวไปเลยใหครบเทอม 4 ป 

รอยละ 5.72 ระบุวา ควรประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร

กอนการถูกอภิปายไมไววางใจในปหนา และรอยละ 1.76 ระบุ

วา ไมทราบ/ไมตอบ/ไมสนใจ ทายที่สุดเม� อถามถึงความคิดเห็น

ของประชาชนตอการปรับคณะรัฐมนตรี พบวา สวนใหญ รอย

ละ 50.34 ระบุวา ควรมีการปรับ ครม.ครั้งใหญ รองลงมา รอย

ละ 18.92 ระบุวา ไมควรมีการปรับ ครม.

น�าพิจารณาวา หากคนในรัฐบาล หรือกุนซือ ทางการ

เมืองของ พล.อ.ปรยุทธ ไดไตรตรอง เสียงสวนหนึ่งจากความ

ตองการของประชาชน ที่แสดงผลออกมาอยางน�าสนใจในครั้ง

นี้หรือไม ทามกลางวิกฤตของปญหาที่หนักหนาสาหัสสากรรจ 

ทั้งภัยพิบัติ และโรคระบาด โหมทับดวยปญหาวัคซีนโควิด

ขาดแคลน เพราะยังมีประชาชนจํานวนไมนอยในพื้นที่ตาง

จังหวัดไมไดรับการฉีดวัคซีน และตัวเลขการติดเชื้อในบาง

พื้นที่ก็ไมสามารถหดตัวลงมาได อยางในพื้นที่ที่ตองจับตาคือ 

4 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลมันจะ

ขมวดเกลียวมาสูวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปญหาปากทองนั่นเอง ที่

ประชาชนจะไมยอมอดทนไปมากกวานี้ 

ในสถานการณปญหาในขณะนี้ นับวาฉายชัดอยางที่สุด

ถึงสัญญาณทางการเมืองจากประชาชนที่มีตอรัฐบาลที่เปนหัว

เรือในการแกไขปญหาประเทศ วาจะสามารถมุงตรงประคอง

ตัวตอไปขางหนาได หรือนับถอยหลังนาวารัฐบาลลํานี้กําลังจม

ลงๆ อยางตอเน� อง จนวาระสุดทายที่ตองกระโดดหนีตายออก

จากเรือรัฐบาลลํานี้

การสงเสียงเรียกรองของประชาชน ไมวาจะเปนทาง

ตรง หรือเคล� อนไหวบนถนน คือนัยสําคัญท่ีอาจจะไมไดรอ

ให พล.อ.ประยุทธนั่งคิดไตรตรองไดเนิ่นนาน ถึงความชัดเจน

ในการลุกจากเกาอี้นายกฯ ของตัวเองมากนัก เพราะอยาลืม

วาสัญญาณเลือกต้ังนั้นโหมใกลเขามาแลว นับถอยหลังจาก

การเมืองทองถิ่นในอนาคตอันใกลน้ี ท่ีจะเปนบทพิสูจน

สําคัญถึงตําแหน�งตอเน� องในทําเนียบรัฐบาล!.

มี

นายสมคิด เชื้อคง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อไทย

“เทาที่คุยกับเพ� อน ส.ส.สวนใหญเห็นดวย เพราะ

พรรคการเมืองตองมีกฎมีระเบียบ เม� อมีมติพรรคออกมาแลว 

ส.ส.ควรปฏิบัติตาม หากไมมีการดําเนินการใดๆ ตอไปก็จะ

มีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นอีก การดําเนินการที่จะเกิดขึ้น จะไดยึด

เปนมาตรฐานตอไปในอนาคต พรรคเพ� อไทยเองก็ไมสบายใจ

ที่ตองขับสมาชิกออก แตเราตองรักษากฎกติกาของพรรคไว 

เน� องจากเราเปนสถาบัน ทุกคนตองอยูในกติกาที่เราวางกันไว 

การขับ ส.ส.เชนนี้เช� อวาคงมีสมาชิกบางคนไมเห็นดวย แตคงมี

ไมมาก เสียงที่ตองการ 3 ใน 4 ของที่ประชุมกรรมการบริหาร

และ ส.ส.คงไมมีปญหา”

ปญหาเศรษฐกิจที่ ไมมี ‘สูตรสําเร็จ’

ห็นขาวแวบๆ...เม� อวัน-สองวันท่ีผานมาน่ีเอง วา 

การกูหนี้ยืมสินของโลกทั้งโลกระหวางนี้ หรือ

ภายในสิ้นปนี้ มันน�าจะใหญ โตมโหฬาร กอง

พะเนินเทินทึก ย่ิงไปกวาผลผลิตมวลรวมของโลกประมาณ 

3 เทา หรือปาเขาไประดับ 260 เปอรเซ็นตของ GDP โลก 

เอาเลยถึงขั้นนั้น นี่ถาวากันตามตัวเลข สถิติ ที่องคกรอยาง 

IIF (Institute of International Finance) เขาวาไว...

คือไมวาโลกจะผลิตโน�น ผลิตนี่ ไดมากมายมหาศาล

ถึงเพียงไหน แตมันยังไมน�าจะพอ หรือไมน�าจะเหลือเอา

ไวใช หนี้ ที่กําลังไปไกล ไปโลด หรืออาจไปไมกลับ-หลับ

ไมต� น-ฟนไมมี กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา เอาเลยก็ไม

แน�!!! แตทําไงไดละทานเอยยยย ในเม� อตองเจอกับการ

แพร่ระบาดของท่านเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องกันมา

เปนปๆ ตองล็อกดาวน ตองเวนระยะหาง กันไปโดยตลอด 

ไมเพียงแตตองหาทางเยียวยา ปลอบประโลม บรรดาผูที่

ไดรับผลกระทบในระดับทั่วทั้งโลก ยังตองพยายามอัดๆ 

ฉีดๆ เพ� อหาทางฟนฟูภาวะเศรษฐกิจในแตละประเทศ ให

กลับมาเติบโตไดดังเดิม ทุกสิ่งทุกอยางมันก็เลยตองเปน

ไปตาม สูตร นั่นก็คือหนีไมพนตองกู...กับ...กู ตองเปนหนี้ 

เปนสิน มากกวาผลผลิต หรือกําลังการผลิตของตัวเองไป

ถึง 3 เทา หรือกี่เทาก็แลวแต อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธได...

แตก็นั่นแหละ...แมจะกู...กับ...กู พรอมที่จะเปนหนี้ 

เปนสิน เพียงใดก็ตาม โอกาสที่จะฟนฟูสภาพเศรษฐกิจให

หวนกลับมาดังเดิม ยอมไมใชเร� องงายๆ อยูแลวแน�ๆ แมวา

การไลฉีด ไลจิ้ม ไลทิ่มวัคซีนของแตละประเทศในชวงนี้ จะ

เดินหนาไปไดพอสมควรแกอัตภาพ เหลือแตประเทศจนๆ 

ทั้งหลาย ที่ยังคงตองถูกทิ้งหาง ตาม ชองวาง ระหวาง โลก

รวย-โลกจน หรือ โลกเหนือ-โลกใต อันเปนสิ่งที่มีมานาน

จนอาจกลายเปนเร� อง ปกติ-ธรรมดา ไปแลวก็วาได ดัง

นั้น...โอกาสที่เศรษฐกิจแตละประเทศ จะเดงดึ๋งกลับมาเปน

รูปตัว V มันจึงหายาก หาเย็น ยิ่งกวาหาหนวดเตา-เขา

กระตาย สวนใหญแลว...น�าจะหนักไปในรูปตัว L นั่นแหละ

มากกวา แมแตประเทศไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮาก็

เถอะ เห็นวา...อยางนอยอาจตองใชเวลาไมต่ํากวา 3 ป ถึงอาจ

กลับมาสูสังคม 4.0 โดยที่การเมืองยังคง 0.4 หรือไม อยางไร ก็

แลวแต ไดอยางเปนเร� อง เปนราว หรือเปนจริง-เปนจัง...

เพราะนอกจากเร� องการแพรระบาดของทานเชื้อไวรัส-

19 ที่ยังคงหัวไมตก ไมเหี่ยวปลาย จนตราบเทาทุกวันนี้ อัน

ทําใหการกูหนี้ ยืมสิน มันเลยพรวดๆ พราดๆ จนแทบนึกไม

ออกวาจะหาทางชดใชกันแบบไหน อยางไร แตเห็นวาระหวาง

นี้...มันยังมีเร� องการขาดแคลนพลังงาน แนวโนมภาวะเงินเฟอ 

ไปจนถึงเร่ืองความไม่สมประกอบของบรรดาบริษัทผลิตชิ้น

สวน หรือบรรดา ธุรกิจหวงโซอุปทาน ฯลฯ ทยอยเขามา                                                                        

สรางปญหา จนทําใหแตละประเทศแทบหาทางออก ทางไป กัน

ไมเจอ หรือไมอาจเปลงพลังขับเคล� อนภาวะเศรษฐกิจใหกลับ

มาเหมือนเดิม ไดอยางเต็มเม็ด เต็มหน�วย แมแตประเทศที่

กําลังไดช� อวาถือเปน เบอร 1 ของโลก ในทางเศรษฐกิจ อยาง

ประเทศคุณพี่จีนก็เถอะ!!! เจอกับภาวะ ไฟฟาดับ ไปเปน

มณฑลๆ ตองจุดเทียน จุดตะเกียง ผลิตชิ้นสวนตางๆ กันแทนที่ 

กอใหเกิด ผลกระทบ ลุกลามไปยังโลกทั้งโลก อยางมิอาจหลีก

เลี่ยงและปฏิเสธได...

ภาวะสินคาราคาแพง อาหารแพง น้ํามันแพง แกส

แพง ฯลฯ มันเลยเริ่มเห็นๆ กันมั่งแลว และแมวาผูอํานวย

การบริหารของสถาบันระดับโลก อยาง S&P Global 

Ratings นาง Vera Chaplin ทานจะเช� อๆ ของทานวา การ

หาทาง ลดอัตราดอกเบี้ย ระหวางธนาคารใหต่ําๆ เขาไว น�า

จะชวยประคับประคองสถานการณ ใหผานไปได แตก็นั่น

แหละ...ถาหากตองเจอกับ ปญหาแทรกซอน อยางปญหา

เ

พลังงาน ภาวะเงินเฟอ และความไมสมประกอบของ

ธุรกิจหวงโซอุปทาน ฯลฯ ตามมาอยางเปนระลอก โอกาส

ที่รัฐบาลแตละประเทศจะ เอาอยู มันคงไมใชเร� องงายๆ 

หรือน�าจะยากเย็น แสนเข็ญ พอๆ กับ เข็นภูเขาขึ้นครก 

อะไรประมาณนั้น...

คือพูดงายๆ วา...ปญหาเศรษฐกิจ ภายในแตละ

ประเทศ หรือในระดับโลกทั้งโลกชวงนี้ มันคงไมอาจอาศัย 

สูตรสําเร็จ ใดๆ เขาไปแกไข เยียวยา และฟนฟูไดแบบ

สบายๆ เผลอๆ...อาจหนักไปทาง สูตรเตี๋ยว ไปดวยกันทั้งสิ้น 

ทั้งพวง อยางการแกปญหาระหวาง การปวยตาย กับ การ

อดตาย อันเน� องมาจากการแพรระบาดของทานเชื้อไวรัส

โควิดนั่นแหละ โอกาสที่จะหา จุดสมดุล หรือ จุดลงตัว 

ชนิดไมถึงกับตอง เสียวตูด แทบเปนไปไมไดเอาเลย มีแต

ตองหาทางปรับเนื้อ ปรับตัว ไปจนอาจตอง ปรับโครงสราง 

กันใหมหมดนั่นแหละ หรือตองแหวกกรอบ แหวกสูตร 

กันเอาเอง ถึงอาจพออยูๆ กันไปได...

แมแตประเทศไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮาก็

เชนกัน...ถึงจําเปนตองเดินตาม สูตรสําเร็จ ดวยการกูหนี้ 

ยืมสิน มาใช ในการเยียวยา ฟนฟู อะไรตอมิอะไรตางๆ 

อยางมิอาจปฏิเสธ แตถาหาก ความสูญเสีย อันเน� องมาจาก

รายจายเหลานี้ เปนไปโดยละเอียด รอบคอบ พิถีพิถัน ไมใช

แบบหยาบๆ-งายๆ ไมใชแจกแหลก ใชแหลก โดยไมคิดตั้ง 

เปาหมาย ใดๆ เอาไวเลย แตเปนไปในแบบที่ ลนเกลาฯ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทานเคยทรงมีพระราชดํารัสเอาไว

ประมาณวา Our Loss is Our Gain อะไรประมาณนั้น 

โอกาสที่จะ บรรลุเปาหมาย ดวย สูตรใหมๆ หรือโอกาส

นําพาประเทศไปสู สังคมพอเพียง หรือ เศรษฐกิจพอเพียง 

ก็ใชวาจะเปนไปไมไดเอาเลย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Children’s Moral 

lessons (อีกครั้ง)...“Look backward, how much has 

been won, Look round, how much is yet to win, 

The watches of the night are done, The watches 

of the day begin.- จงเหลียวหลังดูวาเราไดอะไรมาบาง

แลว-จงเหลียวมองรอบๆ วามีอะไรที่เราจะไดมาอีก-การ

เฝามองกลางคืนวาจะสิ้นสุดลงไปเม� อใด-การเฝามองการ

มาถึงของกลางวันก็จะเริ่มตนเม� อนั้น...”

















มศูนยสํารวจความคิดเห็น นิดาโพล สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร (นิดา) จะเปดเผยผลสํารวจของ

ประชาชนเร� อง “พลเอกประยุทธ กับ 3 ประเด็น

ทางการเมือง” โดยทําการสํารวจระหวางวันที่ 5-8 ตุลาคม 

2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป พบวาสวนใหญ 

40.35% ระบุวาควรประกาศยุบสภาโดยเร็ว 

แตในทางปฏิบัติโอกาสที่ บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะยุบสภาในเร็วๆ นี้

ยังเปนไปไดยาก  

นั่นเพราะปจจัยหลายอยางไมเอื้ออํานวย โดยเฉพาะ

เร� องการแกไขรัฐธรรมนูญกลับไปใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่

แมขณะนี้บิ๊กตูจะมีการนําขึ้นทูลเกลาฯ ไปแลวตั้งแตวันที่ 4 

ตุลาคม แตยังตองรอโปรดเกลาฯ ลงมากอน 

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายขั้น

ตอนนี้เอาไววา เม� อทูลเกลาฯ แลวจะมีพระบรมราชวินิจฉัย

ภายใน 90 วัน ซึ่งกรอบระยะเวลา 90 วันจะครบในตนเดือน

มกราคม 2565 

ขณะที่การแกไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพ� อใหสอดคลองกับรางแกไขรัฐธรรมนูญ 

แม นายไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อ และรองหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ จะระบุวาไมใชเร� องยากอะไร เพราะ

สามารถลอกโมเดลการแกไขกฎหมายลูกสมัยรัฐบาลนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได แตก็ยังไมสามารถย� นไดตอนนี้ เพราะ

ตองรอใหมีการโปรดเกลาฯ รัฐธรรมนูญลงมากอน จากนั้นอีก 

2-3 วันถึงจะย� น 

เม� อย� นแลวยังตองมีกระบวนการของรัฐสภาที่ตอง

พิจารณา 3 วาระ มีกระบวนการทูลเกลาฯ โปรดเกลาฯ ตอง

ใชเวลาอยูพอสมควร 

ตองใชเวลาพอสมควร ในทีนี้ยังไมรวมกรณีหากมีการ

ย� นใหศาลรัฐธรรมนูญตีความอีก 

ซึ่งหากบิ๊กตูชิงยุบสภากอนในชวงนี้อาจจะยุงเหยิงพอ

สมควร เหมือนที่นายวิษณุกลาวเอาไว เพราะเปนชวงคาบ

เกี่ยวระหวางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับฉบับเกา 

“มันจะยุงหากเกิดเหตุการณยุบสภาในตอนน้ี เน� องจาก

ขณะท่ียุบสภา เรายังนึกวามี ส.ส.เขต 350 คน ส.ส.บัญชีราย

ช� อ 150 คน กกต.ก็ตองเตรียมการอยางน้ี เพราะยังไมไดใช

รัฐธรรมนูญใหมแลวพรรคการเมืองก็เตรียมการแบบน้ีแลว อยูๆ  

เกิดมีการโปรดเกลาฯ รัฐธรรมนูญฉบับใหมลงมา ทุกอยางตอง

เปล่ียนหมด จะไมเปล่ียนก็ไมได เพราะรัฐธรรมนูญใหมมีผลแลว” 

นอกจากนี้ กระแสความนิยมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ

ในตอนนี้เองก็ไมไดอยูในจุดที่ดีนัก ยังเผชิญวิกฤตศรัทธาจาก

ประชาชนจากการบริหารการแกไขโควิด-19 ที่ลมเหลว ตลอด

จนสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย ในทางการเมืองถือวาไมอยูในจุด

ไดเปรียบ 

ดังจะเห็นวาในระยะหลัง ทั้งบิ๊กตู และ บิ๊กปอม-

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ ตลอดจนองคาพยพของพรรคพลังประชา

รัฐ ตางพยายามลงพื้นที่อยางตอเน� องเพ� อหวังไปประชิดตัว

ประชาชน กูวิกฤตความนิยมกลับมา  

อีกตัวแปรสําคัญที่พอจะบงบอกไดวาบิ๊กตูสตารทเคร� อง

รอยุบสภาแลวจริงๆ นั่นคือ พ.ร.ก.กูเงิน ฉบับตอไป ที่ถูกมอง

วาจะนําเงินกอนนี้มากระชากความนิยม หลังมีการถางทางรอ

ไวแลวดวยการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เปน 70% 

เม� อเดือนกอน  

เงินกอนนี้จะถูกนําไปใชในโครงการชวยเหลือประชาชน

ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเปนลักษณะกึ่งประชานิยม 

คนพูดถึงและติดปาก  

หากจํากันได กอนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ เวอรชันคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ประกาศใหมีการเลือกตั้ง 

24 มีนาคม 2562 กอนหนานี้ 2-3 เดือน มีการคลอดบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ และสารพัดนโยบายตระกูลประชารัฐออกมา

เพ� อใหเขาหูคน เปนผลงานไปหาเสียง ครั้งนี้ก็มีโอกาสจะเดิน

ไปในแนวทางนี้เหมือนกัน 

อีกประเด็นสําคัญที่การเลือกตั้งจะไมเกิดขึ้นเร็วๆ นี้คือ 

บิ๊กตู รวมถึงรัฐบาลประกาศเอาไวกอนหนานี้วาจะฉีดวัคซีน

ใหได 100 ลานโดส หรือครอบคลุม 70% ของประชากรทั้ง

ประเทศภายในป 2564 ซึ่งขณะนี้เดือนตุลาคมฉีดไปแลว

ประมาณ 60 ลานโดส ยังเหลืออีก 40 ลานโดส 

รัฐบาลเหลืออีกประมาณ 2 เดือนกวาๆ กับการเรงฉีด

วัคซีนอีก 40 ลานโดส เพ� อใหได 100 ลานโดส แน�นอนวาบิ๊ก

ตูยอมตองกัดฟนทําเร� องนี้ใหสําเร็จกอน 

เพราะหากทําไดก็พอจะมีเร� องใหเอาไปเคลมในสนาม

เลือกตั้งไดบางวา ในความลมเหลวตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโควิด-19 ที่ผิดพลาด อยางนอยก็มีเร� องวัคซีนที่ประสบ

ความสําเร็จ ทําไดอยางที่พูด 

แตหากชิงตัดชองนอยแตพอตัวกอน ยุบสภาเลย เร� อง

นี้จะเปนดาบสองคมในสนามที่อาจถูกฝายตรงขามเอาไปขย้ํา 

ดิสเครดิต 

ดังนั้น แทบจะปดประตูยุบสภาในปนี้ ไปไดเลย. 

ปดประตู ‘ยุบสภา’ ปนี้ 

ปจจัย-เง� อนไขไมเอื้อ

แ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

คโควิด-19 ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ภาครัฐหรือเอกชน 

แม้แต่ในครอบครัวก็ต้องปรับตัวและดำ�เนินชีวิตในรูป

แบบวิถีใหม่ New Normal ไม่เว้นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ใน

รัฐบ�ล เช่น “อ�จ�รย์วิษณุ เครือง�ม” รองน�ยกรัฐมนตรีฝ่�ย

กฎหม�ย ท่ีจะต้องปรับตัวในก�รทำ�ง�นเช่นกัน โดยเฉพ�ะก�ร

ร่วมประชุมจะต้องเว้นระยะห่�ง หรือบ�งโอก�สก็ใช้วิธีก�ร

ประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ หลีกเล่ียงก�รเผชิญหน้�

กับผู้คน 

“อ�จ�รย์วิษณุ” เคยบอกไว้ว่� ในแง่ร้�ยของโควิด-19 แต่

ก็มีข้อดีเช่นกัน อะไรในอดีตท่ีเคยทำ�ไม่ได้ก็ดีข้ึน อะไรเคยย�กก็

ง่�ย เช่น เร�เห็นก�รเรียนและก�รประชุมแบบออนไลน์ และ

เรื่องเวิร์กฟรอมโฮม ซ่ึงก็ประหยัด

เวล� ประหยัดก�รเดินท�งไปได้

เป็นอันม�ก ซ่ึงในอดีตหล�ย 10 ปี

ม�แล้ว ช่วงน้ำ�มันแพง รัฐบ�ลก็

รณรงค์เรื่องเวิร์กฟรอมโฮม สุดท้�ย

ก็ทำ�ไม่ได้   

นอกจ�กน้ียังปรับปรุงวิธี

คิดเพ่ือให้เข้�กับก�รระบ�ด ท้ัง

วัฒนธรรม ประเพณี หรือศ�สน� 

เช่น ก�รเวียนเทียนออนไลน์ ลอย

กระทงออนไลน์ ในบ�งประเทศทำ�

บุญเช็งเม้งออนไลน์ 

ในส่วนของกระจอกข่�วก็ยอมรับว่�เป็นข้อดีท่ีเกิดข้ึน แต่

ในบ�งโอก�สก็อย�กเจอแหล่งข่�วแบบต่อหน้�ตัวเป็นๆ โดย

เฉพ�ะ “อ�จ�รย์วิษณุ” เพร�ะจะได้ซักถ�มให้ส้ินกระแสคว�ม 

ห�ยสงสัย โดยเฉพ�ะเรื่องข้อกฎหม�ยต่�งๆ ดีกว่�โทรศัพท์ หรือ

ติดต่อผ่�นช่องท�งออนไลน์ท่ีบ�งคร้ังยังเป็นอุปสรรค 

ย่ิงในช่วงท่ีมีก�รปิดทำ�เนียบฯ ป้องกันโควิด-19 นักข่�ว

หล�ยคนโทรไปห� แต่ก็ไม่ค่อยรับส�ย ปะหน้� “อ�จ�รย์วิษณุ” 

ก็ส�รภ�พว่� “มีนักข่�วโทรห�ผม แต่ช่วงน้ันผมไม่ว่�งติดประชุม

จึงไม่ได้รับส�ย”

กระจอกข่�วถ�มต่อว่� “อ�จ�รย์ว่�งก่ีโมงจะได้โทรไปถูก

เวล�...” รองน�ยกฯ ฝ่�ยกฎหม�ยตอบกลับว่� “ว่�ง 5 ทุ่ม” นัก

ข่�วตอบกลับว่� ในเมื่ออ�จ�รย์เปิดช่องก็ไม่ต้องเกรงใจแล้ว และ

จะโทรไปเวล�ดังกล่�ว”  

“อ�จ�รย์วิษณุ” หยอกกลับว่� “ถ้�คุณกล้�โทร...ผมก็กล้�

ด่�” 555  

ถ้�อย่�งน้ันคงต้องเปล่ียนเป็นโทรห�ตี 5 เพื่อห�ข่�วเช้� 

หวังว่�อ�จ�รย์จะตื่นแล้วรับส�ย (อิอิ).

ช่างสงสัย

กล้าโทร...ผมก็กล้าด่า

ยุ

‘สีกาเทศนาสอนพระ’

วิษณุ เครืองาม

นุษย์นี่ เป็นได้ทั้งผึ้ง เป็นได้ทั้งแมลงวัน

มนุษย์ผึ้่ง 

วันๆ วนเวียนห�แต่ดอกไม้ หอมระรื่นชื่นหว�นจ�ก

ทิศไหน เป็นต้องบินไปคลุกเคล้�เฝ้�ผสม เชยชม ทั้งหอม-

ทั้งหว�น

 แต่มนุษย์แมลงวัน 

เมินดอกไม้ หม�ยเขม้นแต่ของเหม็นเน่� ไม่ต้องเห็น 

แค่กลิ่นโชย ก็โบยบินต�มกลิ่นไปชอนไช หอมอื่นหมื่นแสน 

ฤาจะแม้นเหมือน กลิ่นปฏิกูล

วัน-สองวันนี้ จึงเห็นข่�ว #save พระมห�สมปอง ติด

เทรนด์ทวิตเตอร์ อันดับ ๑!

ต้องปั่นกันเป็นแสนนั่นแหละ ถึงจะขน�ดนั้น ยินดี

ด้วยกับค่�ยทรู ดีแทค และเอไอเอส แบบนี้แหละที่เรียก 

“รวยเป็นวิน�ที”

มันก็จริงนะ อย่�งคนแต่งก�ยมิดชิดเรียบร้อย เหมือน

หลุดออกม�จ�กวรรณคดี

แฮชแท็กไม่ทำ�ง�นเลย!

แต่พอป้�เป้�นุ่งลม-ห่มฟ้� อ้�ซ่�เป็นน�งเอกอวดรอย

แผลเก่�เท่�นั้นแหละ

ไม่ทั้ง CNN ทั้ง BBC หรือนั่น ประโคมกันสนั่นโลก!?

ผมแชร์พระเทศน์แทบทุกวันพระ ทั้งบทธรรมะสอนใจ

ของครูบ�อ�จ�รย์เป็นประจำ�

เงียบกริ๊บ!

แต่พอ พระร้องไห้หน้�จอ แม่ง...กูมีคว�มรู้สึกนะโว้ย 

มึงจะเอ�ไงกะกูนักหน�วะ ห้�มนั่นห้�มนี่ ให้ผมทำ�อะไรผม

ก็ทำ� ผมยังไม่รู้อน�คตเลย ว่�จะเรียนบ�ลีไปทำ�ห่�อะไร ผม

ก็เรียน ถ้�ไม่ให้บวช ก็จะสึกไปเป็นมือปืน

เท่�นั้นแหละ.......

ลิซ่ง-ลิซ่� ตกกระป๋องไปเลย 

พส.สมปอง ดังยิ่งกว่�พลุส�มเหลี่ยมดินแดง

แต่ผมไม่กล้�กะท่�นหรอก เพร�ะท่�นบอก ถ้�สึกจะ

ไปเป็นมือปืน ใครก็อย่�ใส่บ�ตรท่�นด้วยลูกปืนแทนข้�วเป็น

อันข�ดเชียว!

มีสีก� Camalymayz May โพสต์คลิป ซึ่งท่�นสมปอง

น่�นำ�ไปโยนิโสมนสิก�รม�ก 

ถือ แต่ดูปัจจุบันสิ....

ท่�นมีโทรศัพท์มือถือม�กกว่�คนที่เข�อยู่ในสถ�นะ

ปัจจุบันอีก ท่�นมี ๑๑, ๑๒ อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่�น 

จริงๆ แล้ว แต่มองโดยความเป็นจริง คือเรื่องธรรมดา

ท่านใช้ได้มั้ย เอาในความเป็นจริงแล้วนะ ท่านไม่มีกล้องวงจร

ได้มั้ย ท่านไม่มีโน่น ไม่มีนี่ ท่านไม่มีการขายของได้มั้ย? 

ท่านไม่จำาเป็นต้องใช้เงินได้มั้ย ท่านอยู่ ท่านกิน อย่างที่

พระพุทธศาสนาสอนไว้ ท่านทำาได้มั้ย?

ท่านเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ทำาให้ทุกคน

รู้ และเห็นว่าท่านอยู่ฝ่ายใด-ฝ่ายหน่ึง ทำาให้ฝ่ายใด-ฝ่ายหน่ึง 

คิดว่าท่านอยู่ฝ่ายนั้น ทำาให้ฝ่ายใด-ฝ่ายหนึ่ง คิดว่าท่านไม่ได้

อยู่ฝ่ายนั้น 

อันนี้ เป็นสิ่งที่เราเห็น เรารู้กัน และท่านควรจะยอมรับ

ความจริง 

และอีกอย่าง มันมีมากมาย ออกมาแขวะ ออกมาแซะ 

ออกมาโน่น-มานี่ มันไม่ใช่ทำาให้เกิดความฮาแล้ว 

เพราะตอนนี้ สถานการณ์บ้านเมือง ทุกคนรู้ว่ามันมี ๒ 

ฝ่ายที่แยกกันอยู่ สามกีบ กับสลิ่ม 

แต่ท่านทำาให้ทุกคนรู้ว่า ท่านอยู่ฝ่ายไหน ซึ่งมันผิด ท่าน

ควรจะออกมายอมรับความผิดของตัวเอง 

ไม่ใช่ออกมาร้องห่ม-ร้องไห้ มันไม่ทำาให้รู้สึกว่า โอะ..

โอะ ท่าน..ท่าน มันไม่ใช่ค่ะ ท่านเป็นพระ ท่านควรจะรู้ว่าทำา

อะไร ท่านควรจะรู้ว่า สำารวมมันมีมากแค่ไหน แต่ท่านทำาให้

ประชาชนคนธรรมดา สีกาอย่างอิฉันเนี่ย ออกมาวิจารณ์ท่านได้

ท่านก็ไม่ใช่พระที่ดีแล้วล่ะค่ะ!

อืมมมม...

ยอมรับว่� สีก� Camalymayz May แยกแยะได้แบบ 

“ครบ-จบ-เจ็บ” และจี๊ดดดด

ผมแอบปลื้มใจ 

ไม่ได้ปลื้มตรงวิจ�รณ์พระ แต่ปลื้มที่ได้เห็นพุทธธรรมแท้

ในจิตคนรุ่นใหม่ อันมิใช่แบบฉ�บฉวย

สมจริงดังที่ว่�....

พุทธศ�สน�เป็นเรื่องของคนมีปัญญ� คนมีปัญญ�เท่�นั้น 

ที่จะเป็นพุทธได้

๒๕๖๔ ปี นับจ�กพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพ�น บวกอีก 

๘๐ ปี ขณะทรงพระชนม�ยุ  

คำ�ส่ังสอนพระพุทธองค์ท้ังหมด แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 

๒๑,๐๐๐ สุตตันตปิฎก ๒๑,๐๐๐ และอภิธรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ 

รวมทั้่งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

จ�กวันนั้น ถึงวันนี้.......

ไม่เคยปร�กฏว่�มีศ�สด� นักคิด นักทฤษฎี นักวิจัย นัก

วิทย�ศ�สตร์ หรือทุกศ�สตร์บรรด�มีในโลก 

ว่�ใคร-คนไหน ส�ม�รถห�เหตุผลม�พิสูจน์-หักล้�ง 

“สัจธรรม” ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ได้เลย 

ว่�ไม่ใช่ ไม่จริง ไม่เป็นไปต�มนั้่น แม้เพียงเศษธุลีเดียว 

ก็ยังห�ไม่พบ!

ต่อถึงนิรันดร์แห่งอน�คตก�ลในทุกจักรว�ล ธรรมะ 

คือ “จริงที่เป็นจริงต�มธรรมช�ติ”

เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ก็จะไม่ผิดจ�กนี้ ไปได้เลย!

ก็ดีใจ เพร�ะห�ก สมปอง หรือไพรวัลย์ ดับไป จ�ก

คว�มเป็น พส.ที่เข�เองบัญญัติเป็นสัญลักษณ์ “พระแครอท”

พุทธศ�สน� กงล้อแห่งธรรมในสัญลักษณ์ “เสม�                   

ธรรม�จักร” อย่�งน้อย ก็มีสีก� อย่�ง Camalymayz May 

เป็นเปลวไฟปล�ยเทียน ให้รุ่นใหม่-รุ่นเก่� ได้จุดส่งประก�ย

ต่อไปได้ตลอด

ผมก็คุยอู้ม�เรื่อยๆ นะเนี่ย เพร�ะเข�บอก “น�ยกฯ” 

จะแถลงก�รณ์เรื่องสำ�คัญตอน ๒ ทุ่มกว่� กะจะรอฟัง

ผมรอได้ แต่โรงพิมพ์เข�รอไม่ได้ สรุปคร่�วๆ ต�ม

แถลงละกันว่�

-๑ พฤศจิก�ยน เป็นต้นไป ไทยจะเริ่มเปิดรับก�รเดิน

ท�งเข้�ประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว สำ�หรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ

โดสแล้ว 

และเดินท�งเข้�ม�ท�งเครื่องบิน จ�กประเทศท่ีไทย

กำ�หนดว่� “เป็นประเทศคว�มเสี่ยงตำ่�”

-๑ ธันว�คม พิจ�รณ�อนุญ�ตให้ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในร้�นอ�ห�รได้ 

และจะพิจ�รณ�อนุญ�ตให้สถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

และสถ�นบันเทิง เปิดให้บริก�รได้ 

เอ้า...เฮ!.

เหตุที่อย�กให้เป็นเช่นนั้น เพร�ะผมฟังแล้ว รับรู้ได้เลย

ว่� สีก�ท่�นนี้ เป็นผู้มีพุทธิปัญญ� น่�ชื่นชม เป็นแบบอย่�งที่ 

“พุทธโดยพื้นฐ�น” ควรต้องมีเช่นนี้่เป็นเบื้องต้น

เธอมีเหตุ-มีผล สมเป็นพุทธบริษัท....

เธอแยกแยะในคว�มเป็น “พระพึงเป็น” กับ “พระแบบ 

พส.” ได้อย่�งน่�รับฟัง

ผมจะแกะคลิปต�มที่เธอพูดให้ท�่นนำ�ไปพิจ�รณ� แล้ว

ชวน พส.ไพรวัลย์ “ปลงอ�บัติ” ด้วยกันวันละ ๓ เวล� ละกัน

(สงสัยตัวอ�บัติที่หลุด น่�จะกองสูงเท่�เจดีย์หน้�วัด

สร้อยทองเชียวล่ะ)

เธอวิจ�รณ์ พส.สมปอง “โดยธรรม” ดังนี้

“เมื่อก่อนเคยชอบ ชอบมาก ชอบดูมากๆ คือท่านจะมี

สาระปนกับการเทศนา และก็การฮาเข้ามาสอดแทรก 

ซึ่งมันเข้ากับวัยรุ่นได้ง่าย

อันนี้ ต้องยอมรับว่า แต่ก่อนชอบมากๆ!

แต่หลังๆ เนี่ย คือจริงๆ แล้ว ความที่เรามีความรู้เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนามาแต่เด็กยันโต เรารู้ว่า พระสงฆ์ควรที่จะละ

กิเลสทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งหลาย ทั้งปวง

แต่ท่านเนี่ย....

กลับนำากิเลสเข้ามาครอบงำาจิตใจ นำากิเลสซึ่งพระพุทธเจ้า

เคยสอนไว้ว่า กิเลสทุกอย่างควรที่จะละเว้น 

แต่ท่�นนำ�กิเลสนั้น ม�สร้�งประโยชน์ให้กับตัวเอง

ไม่ใช่อะไรหรอกนะ โอเค....ท่�นมีสิทธิ์จะมีโทรศัพท์มือ

ม

สกัดพีระพันธุ์

เดินเบี้ย เดินขุน ผมต้องดูต�ม้�ต�เรือ

ด้วย เชื่อว่�คุณพีระพันธุ์คงรู้จักหม�ก

รุกดีพอ”

เมื่อถ�มว่� ขณะนี้พรรคพลัง

ประช�รัฐยังมีแค่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอช� คนเดียวใช่หรือไม่ เนื่องจ�ก

น�ยไพศ�ล พืชมงคล อดีตกรรมก�ร

ผู้ช่วยรองน�ยกรัฐมนตรี ให้จับต�                                   

พปชร.เสนอชื่อน�ยกฯ 3 คน โดยหนึ่ง

ในนั้นมีน�ยพีระพันธุ์ด้วย น�ยสิระ

กล่�วว่� เรื่องนี้เป็นเรื่องสำ�คัญ ต้อง

ใช้คว�มคิดเห็นคนทั้งพรรค ซึ่งก�ร

ออกม�แสดงคว�มเห็นของน�ยไพศ�ล

ที่ ไม่ใช่คนในพรรค ไม่ใช่สม�ชิกและ

กรรมก�รบริห�รพรรค ตนถือว่�เร�

คุยกันในสม�ชิกและกรรมก�รบริห�ร

พรรค ซึ่งยังไม่ถึงเวล�เหลืออีกปีกว่�ถึง

จะมีก�รเลือกตั้ง ไม่มีก�รยุบสภ�

“ขอให้คุณไพศ�ลไปดูว่� ทำ�ไม

พรรคประช�ธิปัตย์ถึงไม่ส่งช่ือคุณ                      

พีระพันธ์ุเป็นน�ยกรัฐมนตรีครั้งที่แล้ว 

ห�กมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถอย่�งที่คุณ

ไพศ�ลพูด” น�ยสิระกล่�ว

เมื่อถ�มอีกว่� ภ�ยในพลังประช�

รัฐมีกระแสต่อต้�นน�ยพีระพันธุ์หรือ

ไม่ น�ยสิระกล่�วว่�ยังไม่ได้เจอกัน

เลย เพร�ะยังไม่มีก�รประชุมพรรค 

จึงยังไม่รู้ว่�ใครจะต่อต้�นหรือใครจะ

สนับสนุน แต่เท่�ที่รู้น�ยพีระพันธ์ุเพ่ิง

จ่�ยเงินค่�สม�ชิกร�ยปีและตลอดชีพ 

1,000 และ 100  บ�ทเท่�นั้น ไม่มี

อะไรเหนือกว่�นี้ ตนก็จ่�ย 1,000 บ�ท

เข้�ม�เป็นสม�ชิกเมื่อปี 2562 ตนถือว่�

ตนอยู่พรรค 3 ปีแล้ว น�ยพีระพันธุ์เพิ่ง

เข้�ม�สัปด�ห์เดียว ถึงได้บอกว่�ต้องดู

พรรษ�ด้วย

น�ยสัณหพจน์ สุขศรีเมือง 

ส.ส.นครศรีธรรมร�ช พรรคพลังประช�

รัฐ ให้สัมภ�ษณ์ถึงก�รทำ�โพลให้คะแนน

ก�รทำ�ง�น ส.ส.พรรค พปชร.ว่�  ไม่ได้

กังวลอะไร เพร�ะรู้จุดประสงค์ของคน 

ทำ�โพลนี้อยู่แล้ว  โดยช�วบ้�นก็รู้อยู่

แล้วว่�ตัวผู้แทนในพื้นที่เป็นอย่�งไร  

เชื่อว่�สังคมมองออกว่�ใครทำ�อะไรเพื่อ

วัตถุประสงค์ อะไร  และตอนนี้ ส.ส.ภ�ค

ใต้เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีคว�มส�มัคคี

กันไม่น่�จะมีปัญห�อะไร  

เมื่อถ�มว่�  พรรคได้แจ้งถึงร�ย

ละเอียดก�รให้คะแนนหรือไม่  น�ยสัณห

พจน์ ยืนยันว่� ไม่มี  แต่เชื่อว่� ส.ส.ใต้ไม่มี

ปัญห�สักคน  เมื่อไหร่ ที่  พล.อ.ประยุทธ์ 

ยังเป็น น�ยกฯ ก็ไม่มีปัญห�  เพร�ะคนใต้

ยังรัก พล.อ.ประยุทธ์  และ ส.ส.ใต้มีแต่

เพิ่มไม่มีลด จ�ก 14 คนในตอนนี้ เลือก

ตั้งเที่ยวหน้�ค�ดว่� จะได้ขั้นต่ำ� 25 คน  

เนื่องจ�กกระแสของน�ยกฯ ท�งภ�คใต้

ดีม�ก  เห็นได้จ�กล่�สุดที่น�ยกฯ ลงพื้น

ที่ตรวจร�ชก�ร จ.นครศรีธรรมร�ช เมื่อ

วันที่  7 ต.ค.ที่ผ่�นม� ทุกโค้งที่วิ่งไปใน

เมืองมีแต่คนบอกรักลุงตู่  ลุงตู่สู้ๆ ลุง

ตู่อยู่ต่อ  

ขณะท่ีน�ยสมคิด เชื้อคง ส.ส. 

อุบลร�ชธ�นี พรรคเพื่อไทย กล่�ว

ว่�  กรณีพรรคพลังประช�รัฐจะเสนอ 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตน�ยกฯ  

เป็นเรื่องภ�ยในของพรรคพลังประช�

รัฐ จะได้ชัดเจนเลย สุดท้�ยขึ้นอยู่กับ

ประช�ชนว่�จะตัดสินใจอย�่งไร ขอให้

พรรคพลังประช�รัฐเสนอ พล.อ.ประ

ยุทธ์จริงๆ อย่�งที่พูดม� อย่�เปลี่ยนเป็น

คนอื่นเมื่อสถ�นก�รณ์พลิกผัน เพร�ะ

เชื่อว่�ทุกอย่�งจะชัดเจนเมื่อมีก�รเลือก

ตั้ง  ห�กประช�ชนชอบ พล.อ.ประยุทธ์

ก็ให้เลือก พล.อ.ประยุทธ์และคณะ แต่

ถ้�ใครชอบประช�ธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์

เท่�กันก็ให้เลือกพรรคเพื่อไทย   

วันเดียวกันน้ี น�ยเทพไท เสน

พงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมร�ช  

พรรคประช�ธิปัตย์ ได้ โพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนตัวมีเนื้อห�ระบุว่� “ผมได้ดู

ข้อมูลยอดเงินก�รบริจ�คภ�ษีเงินได้

ให้กับพรรคก�รเมืองต่�งๆ ประจำ�

ปี  2563 พบว่� มีพรรคก�รเมือง

ที่ ได้รับก�รบริจ�คภ�ษี ยอดเกิน 

1  ล้�นบ�ท มีจำ�นวน 5 พรรค คือ 

1.พรรคก้�วไกล 12,695,739.77 บ�ท 

2.พรรคประช�ธิปัตย์ 3,241,639.30 

บ�ท 3.พรรคกล�้ 2,532,740.71 บ�ท 

4.พรรคพลังประช�รัฐ 2,032,004.08 

บ�ท 5.พรรคเพื่อไทย  1,422,517.81 

บ�ท”

น�ยเทพไทระบุอีกว่� “ซึ่ ง

กลุ่มบุคคลท่ีบริจ�คภ�ษีเงินได้ให้กับ

พรรคก�รเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นคน

ช้ันกล�ง หรือเป็นคนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ จ�กเมื่อก่อน

พรรคประช�ธิปัตย์จะเป็นแชมป์ใน

ก�รได้รับบริจ�คม�โดยตลอด แต่ม�

ปีนี้พรรคที่เป็นแชมป์ได้รับก�รบริจ�ค

สูงสุด คือพรรคก้�วไกล ที่มียอดก�ร

บริจ�คทิ้งห่�งพรรคก�รเมืองอื่นหล�ย

เท่�ตัว และที่น่�จับต�มองอีกพรรค

หนึ่งคือพรรคกล้� ที่มียอดก�รได้รับ

บริจ�คภ�ษีสูงเป็นอันดับ 3 ม�กกว่�

พรรคก�รเมืองใหญ่อย่�งพรรคเพื่อไทย 

และพรรคพลังประช�รัฐอีก ทั้งที่เป็น

พรรคก�รเมืองก่อตั้งใหม่”

“จ�กยอดเงินของก�รบริจ�ค

ภ�ษี น่�จะเป็นดัชนีหรือนัยท�งก�ร

เมืองได้ระดับหนึ่ง ที่บ่งบอกว่�คนชั้น

กล�งที่มีก�รเสียภ�ษีเป็นส่วนใหญ่  

และคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ที่เป็นผู้เสียภ�ษีเงินได้ มีคว�มสนใจ

และให้ก�รสนับสนุนพรรคก้�วไกลม�ก

ที่สุด”

“พรรคประช�ธิปัตย์ ที่เคยเป็น

แชมป์ก�รได้รับบริจ�คม�โดยตลอด

นั้น แต่กลับมียอดบริจ�คลดลงอย่�งน่�

ใจห�ย น่�จะเป็นสัญญ�ณท�งก�รเมือง

บ�งอย่�ง ที่คณะกรรมก�รบริห�รพรรค

จะต้องทบทวนก�รทำ�ง�นของพรรค 

ทั้งในเรื่องท่�ที จุดยืน และอุดมก�รณ์

ท�งก�รเมืองของพรรค และจะต้องห�

คำ�ตอบให้ได้ว่� ทำ�ไมยอดก�รรับบริจ�ค

ของพรรคจ�กผู้เสียภ�ษีเงินได้ลดลงไป

ม�กกว่�ที่ผ่�นม� เพร�ะข้อมูลจ�กก�ร

บริจ�คภ�ษีเงินได้ของผู้เสียภ�ษีให้กับ

พรรคก�รเมือง จะเป็นผลโพลวัดคว�ม

นิยมได้ชัดเจนกว่�ผลโพลบ�งสำ�นักเสีย

ด้วยซ้ำ�ไป” น�ยเทพไท ระบุ

ด้�นน�ยร�เมศ รัตนะเชวง โฆษก

พรรคประช�ธิปัตย์ ตอบโต้น�ยเทพไท

ว่� คว�มนิยมในท�งก�รเมืองคงจะ

นำ�ม�ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แล้ว

ม�ตัดสินในทุกเรื่องคงไม่ได้ ส่วนของ

พรรคห�กติดต�มก�รทำ�ง�นด้วยใจที่

เปิดกว้�ง ท่�ที จุดยืน และอุดมก�รณ์

ท�งก�รเมืองของพรรค  คือก�รทำ�ง�น

ให้ประช�ชนและประเทศยึดมั่นผล

สำ�เร็จของง�นและคว�มยั่งยืนใน

อน�คต ยึดมั่นในระบอบประช�ธิปไตย

อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่โกงกิน และไม่คิดล้มสถ�บัน เชื่อ

ว่�จะเห็นคว�มจริง และประช�ชน

ก็เห็นว่�พรรคทำ�ง�นจริง ไม่ทำ�ง�น

ฉ�บฉวย หรือหวือหว� พูดจ�ให้สนุก

สะใจไปวันๆ 

“ห�กคิดว่�สิ่งที่พรรคทำ�ไม่ดี 

หรือไม่เกิดประโยชน์แก่ประช�ชนใดๆ 

เลย ก็ช่วยเสนอให้มีก�รยกเลิกประกัน

ร�ยได้พี่น้องเกษตรกรช�วสวนย�ง 

ช�วน� มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้�วโพด 

ให้ยกเลิกที่ ไปสร้�งบ้�นมั่นคงให้แก่

ประช�ชนที่ย�กจน ให้ยกเลิกก�รส่ง

ออกที่มียอดเพิ่มขึ้น ให้ยกเลิกพ�ณิชย์

ลดร�ค�เพื่อประช�ชน ให้ยกเลิกก�ร

พัฒน�ระบบชลประท�นทั้งหมดที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำ� และ

อีกม�กม�ยสิ่งที่ดีที่พรรคทำ�ก็ต้อง

ยกเลิกให้หมด ก�รที่น�ยเทพไทออก

ม�กล่�วเช่นนี้ก็จะไม่เป็นธรรมต่อ

พรรค เหมือนพรรคไม่ได้ทำ�อะไรใน

สิ่งที่ดีเลย” โฆษกพรรคประช�ธิปัตย์

กล่�ว.

ฟัน 2 พัน

โต้แย้งภ�ยใน 14 วัน ซึ่งเมื่อครบกำ�หนด

แล้วจะนำ�เอกส�รชี้แจงโต้แย้งของผู้

ประกอบก�รที่ได้รับเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�

ของคณะทำ�ง�น

2.เมื่อได้พิจ�รณ�เอกส�รหลัก 

ฐ�นของผู้ประกอบก�รแล้วเห็นว่� ผู้

ประกอบก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนหลัก

เกณฑ์ดังกล่�วจริง หรือผู้ประกอบก�ร

ไม่ชี้แจงโต้แย้งภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด จะ

ได้มีหนังสือประทับตร�แจ้งผลวินิจฉัย

และขอให้ชำ�ระเงินคืนให้ โครงก�ร 

แต่ผู้ประกอบก�รส�ม�รถอุทธรณ์ ได้

ภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ประทับตร� และ 3.กรณีไม่มีก�รชี้แจง 

หรือเสนอข้อมูลหลักฐ�นประกอบก�ร 

อุทธรณ์ หรือไม่มีก�รชำ�ระเงินคืนให้แก่

โครงก�รเร�ชนะ รวมถึงกรณีอุทธรณ์

ม� แต่คณะทำ�ง�นพิจ�รณ�แล้วเห็น

ว่�ยังมีพฤติกรรมฝ่�ฝืนหลักเกณฑ์หรือ

เงื่อนไขโครงก�ร ก็จะได้มีหนังสือแจ้งผู้

ประกอบก�รอีกครั้ง โดยห�กผู้ประกอบ

ก�รยังไม่ชำ�ระเงินคืน ก็ต้องดำ�เนินก�ร

เรียกร้องต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้

ประกอบก�รต่อไป

“โครงก�รเร�ชนะได้ระงับสิทธิ์

ถ�วรผู้ประกอบก�รที่ฝ่�ฝืนหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขของโครงก�รแล้ว 2,099 

ร�ย และได้ออกหนังสือประทับตร�

แจ้งผู้ประกอบก�รที่ฝ่�ฝืนหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และคว�มยินยอมสำ�หรับผู้

ประกอบก�รที่เข้�ร่วมโครงก�รเร�

ชนะเพื่อคืนเงินที่ ได้รับ โดยขณะนี้อยู่

ระหว่�งก�รเปิดให้ผู้ประกอบก�รขอ

อุทธรณ์ได้ภ�ยใน  15 วัน” น�ยพรชัย

กล่�ว และว่� เพื่อเป็นก�รรักษ�สิทธิ์จึง

ขอให้ผู้ประกอบก�รชี้แจงเหตุผล พร้อม

ยื่นเอกส�รหรือหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องต่อ  

สศค.ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด เช่น 

ใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงต้นทุนสินค้�, 

หลักฐ�นก�รจัดส่งสินค้�, เอกส�ร

แสดงสินค้�คงคลัง รวมถึงภ�พถ่�ย

สถ�นประกอบก�ร เป็นต้น เพื่อนำ�

เข้�สู่กระบวนก�รพิจ�รณ�ของคณะ

ทำ�ง�นและกระบวนก�รขั้นตอนต�ม

กฎหม�ยต่อไป

ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  

กล่�วถึงเรื่องดังกล่�วว่� มีผู้ประกอบ

ก�ร 2,099 ร�ยที่มีธุรกรรมผิดเงื่อนไข 

เช่น รับสแกนแล้วแลกเป็นเงินสด, มี

ก�รสแกนเงินเต็มจำ�นวนวงเงินสิทธิ 

1,000-2,000 บ�ท เป็นต้น หรือรับ

สแกนซื้อข�ยข้�มจังหวัด ทำ�ให้จุดรับ

เงินขยับไปม�เกิน 7,000 กิโลเมตร

ใน 1 วัน หรือบ�งร�ยอยู่นอกพื้นท่ีใน

เวล�ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ี

ไม่สอดคล้องกับลักษณะก�รประกอบ

กิจก�ร แต่ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่น

อุทธรณ์คำ�สั่ง พร้อมแสดงหลักฐ�นให้

ทบทวนผลก�รพิจ�รณ�ต่อผู้อำ�นวยก�ร 

สศค.เพ่ือนำ�เข้�สู่กระบวนก�รตรวจ

สอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง

“วิงวอนขอให้เห็นใจก�รทำ�ง�น

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ ทุกอย่�งต้องยึด

ต�มระเบียบและกฎหม�ยรองรับ ซึ่ง

ผู้ประกอบก�รที่สมัครใจร่วมโครงก�ร

ต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อกำ�หนด

ตลอดระยะเวล�ที่เข้�ร่วมโครงก�รด้วย 

ห�กละเมิดกติก�หรือผิดวัตถุประสงค์

ที่ว�งไว้ ส่วนร�ชก�รที่รับผิดชอบก็

จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รต�มข้อบังคับเพื่อ

ปกป้องและรักษ�สิทธิ์ของประช�ชน 

และให้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบ

ก�รส่วนใหญ่”

ส่วนน�ยรณก�จ ชินสำ�ร�ญ 

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รและพัฒน�

พรรค พรรคไทยสร้�งไทย กล่�วว่� 

ต้องมองทั้ง 2 มุม นอกจ�กมองมุมของ

กฎกติก�ที่รัฐว�งไว้แล้ว ยังต้องมองถึง

เรื่องคว�มรัดกุมเหม�ะสมในเงื่อนไข 

และให้คว�มยุติธรรมกับร้�นค้�และผู้

ประกอบก�รด้วย โดยก�รนำ�ไปใช้ผิด

ประเภทหรือตั้งใจทุจริตของร้�นค้�เป็น

เรื่องที่ไม่สมควรทำ�  แต่รัฐควรให้คว�ม

เป็นธรรมและชี้แจงอย่�งเป็นเหตุเป็น

ผลกับทุกคนด้วย  มีตัวอย่�งที่ร้�นค้�ได้

จดหม�ยเรียกเงินคืน แต่ไม่ได้ชี้แจงว่�

ทำ�ผิดเงื่อนไขลักษณะไหนเพื่อที่ร�้นค้�

จะได้ยื่นอุทธรณ์ได้ตรงจุด หรือแม้แต่

ก�รเรียกเงินคืนที่รวมไปถึงส่วนต้นทุน

ของร้�นค้�ด้วย ไม่ได้แค่เรียกคืนเฉพ�ะ

ส่วนที่รัฐอุดหนุนม� เพร�ะมีร้�นค้�

หล�ยร�ยที่ ได้รับจดหม�ยเรียกเงินคืน

หลักหล�ยแสนบ�ทไปถึงหลักล้�นบ�ท 

หล�ยคนตกใจและไม่รู้ว่�ตัวเองทำ�ผิด

เงื่อนไขในลักษณะใด 

“โครงก�รช่วยเหลืออุดหนุน

ต่�งๆ ของรัฐตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่แล้ว  

หล�ยโครงก�รเป็นโครงก�รที่ดี เจตน�

ดี แต่บ่อยครั้งที่เร�เห็นตลอดม�ว่�

รัฐคิดไม่ครบ คิดไม่จบ ไม่รอบคอบ 

ไม่รัดกุม พอเกิดปัญห�ก็ผลักให้

ประช�ชนเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบตลอด 

ขอเรียกร้องให้รัฐคิดให้รอบคอบใน

ก�รออกโครงก�รต่�งๆ และให้คว�ม

ยุติธรรมกับประช�ชนและคนทำ�ม�

ค้�ข�ยทุกคน เพื่อที่ โครงก�รดีๆ จะ

ได้ไม่เป็นภ�ระกับประช�ชน” น�ย

รณก�จระบุ.

สมัคร อบต.

 

ชื่อของพรรคก�รเมือง  สัญลักษณ์ของ

พรรคก�รเมือง สัญลักษณ์ นโยบ�ยของ

ผู้สมัคร คติพจน์  คำ�ขวัญ ข้อมูลประวัติ

เฉพ�ะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุ

ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่�จ้�ง ผู้ผลิต 

จำ�นวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณ

ที่ เห็นได้ชัดเจนของประก�ศเกี่ยวกับ

ก�รห�เสียงเลือกตั้งและแผ่นป้�ยเกี่ยว

กับก�รห�เสียงเลือกตั้ง 

ในกรณีนำ�ข้อมูลเกี่ยวกับพรรค 

ก�รเมือง หรือนำ�ภ�พบุคคลม�ใช้ใน

ก�รห�เสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับคว�ม

ยินยอมจ�กบุคคลหรือพรรคก�รเมือง

นั้นๆ และไม่ขัดต่อม�ตร� 34 พ.ร.บ.ก�ร

เลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นหรือผู้

บริห�รท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอ�จนำ�

ภ�พผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสม�ชิกสภ�

ท้องถิ่น หรือผู้บริห�รท้องถิ่นในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันม�ใช้ใน

ก�รห�เสียงเลือกตั้งด้วยได้ โดยก�ร

กำ�หนดจำ�นวน หลักเกณฑ์วิธีก�ร และ

สถ�นที่ปิดประก�ศ หรือติดแผ่นป้�ย

ในแต่ละ อบต.ให้เป็นไปต�มประก�ศที่ 

กกต.ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประก�ศกำ�หนด

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รปิดประก�ศ

หรือติดแผ่นป้�ยเก่ียวกับก�รห�เสียง

เลือกต้ังจะกระทำ�ได้เฉพ�ะในสถ�นท่ี

ร�ชก�ร และต้องมีขน�ด จำ�นวน

ไม่เกินท่ี กกต. หรือผู้ท่ี กกต.มอบ

หม�ยกำ�หนด ห�กฝ่�ฝืนระว�ง

โทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ

ไม่เกิน 10,000 บ�ท หรือท้ังจำ�ท้ัง

ปรับต�มม�ตร� 132 พ.ร.บ.ก�ร

เลือกต้ังสม�ชิกสภ�ท้องถ่ินหรือผู้

บริห�รท้องถ่ิน พ.ศ.2562

วันเดียวกัน พ.ต.อ.จรุง

วิทย์ ภุมม� เลข�ธิก�ร กกต.

กล่�วถึงก�รเปิดรับสมัครเลือก

ตั้ง อบต.ในวันแรกว่� ภ�พรวม

ยังเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย 

ยังไม่มีปัญห�อุปสรรคในก�ร

รับสมัคร ซึ่งห�กมีปัญห�ติดขัด 

หรือปัญห�เร่งด่วนจะมีก�รแจ้ง

เข้�ม�ที่สำ�นักง�น กกต.
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“ภูเขาไฟสังคม” นี้ ก็เปรียบเสมือน “สงครามที่ ไมใชรุกรบ

ทางอาวุธทหาร (Non-Military War) ซึ่งเลวรายหนักหน�วงพอๆ 

กันกับสงครามฆากันโดยอาวุธบน “การกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบโหด

รายที่คนกระทําตอคนผูเสียเปรียบ ผูดอยโอกาส ผูไมมีทางสู” 

จากอํานาจนิยมเผด็จการของชนชั้นผูปกครองทุนผูกขาดและทหาร

สําหรับผมมองวาปหนา 2022 จะเกิดวิกฤตการเงินโลก

เริ่มที่สหรัฐอเมริกา เพราะนโยบายการเงินอเมริกาคิดแบบเกา จะ

ใช QE (Quantitative Easing) พิมพธนบัตรเงินดอลลารสหรัฐโดย

ไมมีทุนสํารองใดๆ หนุนหลังอยูร่ําไป สหรัฐพิมพเงินเปนหนี้เงินกู

หวังกระตุนเศรษฐกิจซึ่งเคยทําสําเร็จมากอน แตคราวนี้หลายสิ่ง

หลายอยางยิ่งเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม จึงดูทําทาจะลมเหลว

เพราะเงินดอลลารที่พิมพไปกองอยูใน 2-3 แบงกก็ไมสามารถ

ระบายออกได ดังที่ความเร็วของเงิน (Velocity of Money) แทบ

ไมเคล� อนไหว เพราะบรรดาบริษัทในภาคการผลิตไมกูเงินไปลงทุน 

เพราะเศรษฐกิจฝดเคืองจากมหาวิกฤตโควิด จึงไมมีแรงกูไปผลิตจึง

ไมสรางงาน หนี้สาธารณะอเมริกาจึงทวม ทับทวีคิดเปนมากกวา 3 

เทาของจีดีพี อเมริกาตกในหลมวิกฤตการเงิน  เปนลูกหนี้ประเทศ

ที่มีหนี้สินลําดับ 1 ของโลก สวนจีนเปนเจาหนี้รายใหญอันดับ 2 

รองจากญี่ปุนอันดับ 1

การเมืองระหวางประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาชิงไหวชิง

พริบทุกเม็ดทุกดอกน�าจับตา ดูเหมือนจีนเปนตอสหรัฐหลายขุม 

เชน จีนประกาศจะขายทิ้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตอไปเร� อยๆ และ

จีนจะไมปรับคาเงินหยวนลง สินคาเขาจากจีนขึ้น 15% บวกกับ

เงินเฟอของดอลลารในสหรัฐ 15%  รัฐมนตรีคลังสหรัฐตองการให

จีนหยุดขายพันธบัตรดอลลารสหรัฐ จีนขายไปแลว 500 พันลาน

ดอลลาร สหรัฐขอใหจีนชวยซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 650 พัน

ลานดอลลาร แตจีนปฏิเสธ รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐตองการมา

จีนมาพบและเจรจากับจีน แตจีนบอกไมมีอะไรจะพูดดวย ไมตอง

มา ที่ปรึกษาความมั่นคงแหงชาติสหรัฐ Jake Sullivan  อยากมา

จีนเพ� อพูดเกี่ยวกับความประสงคของ ประธานาธิบดี Jo Biden ที่

อยากมาเยี่ยมจีน จีนตอบวายังไมมีอะไรสําคัญที่ตองมาคุยกัน โดย

สรุปจีนปดประตู ไมใหขาราชการระดับสูงของสหรัฐมาเยี่ยมจีน 

และไมตอนรับประธานาธิบดี Jo Biden

จีนในฐานะเจาหนี้ถือไพเหนือสหรัฐอเมริกา เตรียมเทขาย

พันธบัตรดอลลารสหรัฐ เพ� อเตรียมการรับมือทาทีของสหรัฐที่แสดง

ทีทาวาอาจจะ “เบี้ยวหนี้” ถาเกิดเร� องเกิดราวระหวางทหารจีน

ปะทะทางอาวุธเปนสงครามใหญกับทหารอเมริกาขึ้นมาจริงๆ นั่น

อาจเปนอวสานเงินดอลลารและอวสานสหรัฐอเมริกาก็เปนได

ดูเหมือนจีนอานอนาคตขาด วาระบบการเงินโลกจะขับ

เคล� อนจากเทคโนโลยี “Blockchain” สู “Digital” สู “Quan-

tum Computing” (QC) และ “AI” จะแทนที่บทบาทธนาคารใน

โลกที่จะลดความสําคัญลงอยางมีนัยสําคัญ โลกเศรษฐกิจการเงิน

อนาคตจะเคล� อนสู ยุค QC/AI สามารถคํานวณคาหลายลานตัวชี้

วัดภายในไมกี่วินาที จีนจึงเปนประเทศแรกเตรียมการสูทิศทางนี้

ล้ําหนาโลก

จับตาจีนเดินหนาใชแท็กติกการเงิน/การคลัง และอาศัยการ

ทูตเพิ่มพันธมิตรสูกับสงครามเย็นของสหรัฐ    โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งควบคุมการเก็งกําไรเงินดิจิตอลหยวน รักษาความมีคุณภาพ

นโยบายการเงิน จีนจะเริ่มใชเงินดิจิตอลหยวนป 2023 โดยมี

ทองคําหนุนหลัง อยางนี้แลวอเมริกาจะพบจุดจบระบบการเงินโลก

ที่อิงดอลลารสหรัฐ 

เทานั้นยังไมพอ จีนเปดเกมรุกตอเน� อง จีนลงนามในสัญญา

กับอิหรานจะซื้อน้ํามันและกาซธรรมชาติจากอิหรานเปนเวลา 

25 ป, จีนตอสัญญาเพ� อนบานที่ดีกับรัสเซีย 25 ป, จีนตัดการคา

ออสเตรเลีย 25%, จีนขายเคร� องบินเจ็ตประจัญบาน 50 ลํา และ

รถถัง 200 คันใหอารเจนตินา, จีนสนับสนุนอารเจนตินาในการ

เรียกคืนหมูเกาะฟอลกแลนดจากอังกฤษ เปนตน

“หัวเวย” เปนบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยแทจริง  เพราะไม

ขึ้นตอตลาดหลักทรัพยจึงไมถูกควบคุมโดยเงินทุนระหวางประเทศ 

จึงมีอิสระในการบริหารงาน “หัวเวย” เปนความภาคภูมิใจของ

ประเทศจีน จีนมุงพัฒนาประเทศจีนสู “อารยธรรมไซเบอร” ใน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีเร� อง

ใหตองแกไขอยางเรงดวน สถานการณนํ้าทวมท่ีน�า

เปนหวงหลายจังหวัด พายุโซนรอนไลออนร็อกออน

กําลังลงอยางรวดเร็วและสลายตัวไป แตพายุโซนรอนคมปาซุบริ

เวณมหาสมุทรแปซิฟกใกลประเทศฟลิปปนส คาดวาจะทวีกําลัง

แรงข้ึน และเคล� อนท่ีทางตะวันตกผานแนวประเทศจีนตอน

ใต สงผลใหปริมาณฝนสะสมเพ่ิม

ข้ึน จ.ตราด สกลนคร มุกดาหาร

และหนองคาย และมีหลายพ้ืนท่ี

เส่ียงนํ้าหลากดินโคลนถลมจาก

ฝนตกหนัก ภาคเหนือ จ.น�าน 

เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ 

ขอนแกน เลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม อุดรธานี สกลนคร ภาค

ตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด 

และภาคใต ระนอง พังงา ทําให

นายกฯ กําชับผูวาราชการจังหวัด

เตรียมรับมือท้ังฝนตกหนักและนํ้าทวม   

สวนสถานการณการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ ท่ีมี 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เปนหัวหนาพรรค ปมความขัด

แยงระหวาง พล.อ.ประยุทธ กับ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการ

พรรคจะเบาบางลงไป ไมรูวา

เปนเพียงคล� นลมสงบแคช่ัวคร้ัง

ช่ัวคราวหรือไม ความชัดเจนใน

การทําพรรคการเมืองใหม ท่ีไม

วาจะออกมาจากฝายคนใกลชิด 

พล.อ.ประยุทธ หรือแมแตธรรม

นัส จะไปต้ังพรรคการเมืองเอง 

ยังคงดังออกมาเปนระยะๆ รวม

ไปถึงกลุมแกนนํา ส.ส.ในพรรค ท่ี

ถูกบีบใหเลือกข้ัวในการเลือกยืนอยู

ขางใคร สวนสถานการณวันน้ีก็มีแรงกระเพ� อมเล็กๆ มีกระแส

ขาว ส.ส.พรรคพลังประชารัฐบางสวนแสดงทาทีคัดคานตัว

นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ท่ีเพ่ิงไดรับแตงต้ังมาเปนท่ีปรึกษา

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ทําให พล.อ.ประวิตรตองออกมาดับ

กระแสขาวดังกลาวทันทีเม� อถูกถามถึงวา ไมมีอะไรหรอก เปนท่ี

ตัวบุคคล 

หันมามองซีกฝายคานบาง พรรคเพ� อไทย ท่ีมี สมพงษ 

อมรวิวัฒน เปนหัวหนาพรรค 

ในวันท่ี 12 ต.ค. ภาคเชา คณะ

กรรมการบริหารพรรคจะประชุม 

เพ� อพิจารณากรณี นายศรัณยวุฒิ 

ศรัณยเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ นางพร

พิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี 2 

ส.ส.ท่ีโหวตสวนกับมติพรรควาจะ

ลงดาบอยางไร ภาคบาย สงเร� อง

ไปยังท่ีประชุม ส.ส.พรรคเพ� อไทย 

อาศัยตามขอบังคับพรรค หาก 

ส.ส.ยกมือ 3 ใน 4 ก็จะถือเปนมติ

เสียงสวนใหญ ท้ังน้ี กอนการลงมติโหวตไมไววางใจมีหนังสือจาก

หัวหนาพรรค ท้ังกําชับและขูลงโทษ ส.ส. หากฝาฝนมติพรรค ท่ี

ทําใหถูกวิพากษวิจารณไมนอย จะขัดตอหลักกฎหมายหรือไม ท่ี 

ส.ส.ทุกคนยอมมีเอกสิทธ์ิ ยังไมนับรวมหากการกระทําในเร� อง

ดังกลาวสําเร็จ ส.ส.ยกมือโหวตขับ จะมีประเด็นทางกฎหมาย

ตามมาหรือไม เพราะแววเสียงบางคนออกตัวแลววา ไมขอเขา

รวมประชุมในชวงการโหวตเพ� อขับ ส.ส.ในพรรคอยางแน�นอน

การเลือกต้ังผูวาฯ ราชการ 

กทม. ยังไมแน�ชัดจะมีข้ึนเม� อไหร 

2 ผูสมัครอิสระจากหลายๆ คนท่ี

น�าจับตามอง หนีไมพน บ๊ิกแปะ-

พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา อดีต 

ผบ.ตร. กับ ทริป-นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 

พรรคเพ� อไทย ท่ีในวันน้ีท้ังคูลงพ้ืน

ท่ีสมํ่าเสมอ ศึกษาปญหา ความ

ตองการของชาว กทม.เพ� อเตรียม

ออกนโยบาย พรอมกับเร่ิมดึงทีม

งาน บุคลากรเขามาชวยงาน ลา

สุดชัชชาติไดเปดตัว ดร.ยุย หรือ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย 

กรรมการผูจัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

เขารวมทีมนโยบายเพ� อกรุงเทพฯ ท่ีดีกวา โดยจะมุงเนนนโยบาย

การเงิน เศรษฐกิจเมือง และท่ีอยูอาศัย เพ่ิมทักษะและรายได 

สรางอนาคตใหลูกหลานมีความสุขท่ีไดเกิดในกรุงเทพมหานคร 

ชัชชาติเร่ิมเดินเคร� องบางแลว ไมรูหลังจากน้ีบ๊ิกแปะจะเปดตัว

บ๊ิกเนมมาชวยงานบางหรือเปลา.  

สมพงษ อมรวิวัฒน 

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

พล.อ.ประวิตร

วงษสุวรรณ

ฐบาลสหรัฐอเมริกามองจีนเปนคูแขงสําคัญ จึงสกัดจีนทุก

ทางโดยใช “Soft Power” ในรูปแบบ “สงครามเย็น” ผาน

วัฒนธรรม การศึกษา การทูต

ลาสุดสงครามเย็นที่ตางมุงประโยชนทางเศรษฐกิจการเมือง

ระดับโลกระหวางสหรัฐอเมริกาผูนําแหงโลกทุนนิยม กับจีนผูนํา

แหงโลกสังคมนิยมกําลังเดือด ใหเห็นเปนที่ประจักษแกสายตาชาว

โลก จีนสวนกลับสหรัฐทันที โดยปดสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเฉิง

ตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (เม� อ 24 ก.ค.2564) หลังจากที่รัฐบาล

สหรัฐอเมริกาสั่งปดสถานกงสุลจีน ที่เมืองฮุสตัน 

มลรัฐเทกซัส สหรัฐ

ในป 2030 เศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ

ลําดับที่ 1 ของโลกแซงหนาสหรัฐ ยอมสราง

ความประหวั่นพรั่นพรึงตอรัฐบาลสหรัฐเปน

อยางมาก คาดวาการเสียดทานจากเกมสงคราม

เย็นที่สหรัฐมีตอจีนยังจะตามมาอีกหลายระลอก    

Power Play ระหวางสองมหาอํานาจ สหรัฐ

กับจีนจะเลนเกมอํานาจ จีนสุมเสี่ยงตอการเกิด

สงครามใหญรุกทางการทหารในอนาคตภายใน

ศตวรรษนี้หรือไม โดยเฉพาะจะมีผลตอการพลิก

เปลี่ยนทุนนิยมโลกาภิวัตนอยางไร ลวนเปนเร� อง

ที่นักเศรษฐศาสตรใหความสนใจใครติดตาม ผม

ขออาศัยศาสตรอนาคตวิทยา (FUTUROLOGY) 

และแนวคิดภูเขาไฟสังคม (SOCIAL VOLCA-

NOES) ของนักเศรษฐศาสตร ศาสตราจารย 

ดร.Lester Thurow   แหง MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) มาเปนกรอบการ

วิเคราะหแลโลกอนาคตในขอเขียนครั้งนี้

อนาคตวิทยา (FUTUROLOGY) คือ

การศึกษาหรือการพยากรณพัฒนาการความ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในสังคมมนุษยกับสรรพ

สิ่งในฐานะศาสตรกับสังคมที่ตั้งอยูบนเง� อนไข

ปจจุบันและแนวโนมอนาคต (Newsweek, 16-

23 September 2002)

การศึกษาวาดวยอนาคต (Future Studies) เปนงานวิจัย

ท่ีช้ีถึงเร� องราวอนาคต โดยการศึกษาอยางเปนระบบในลักษณะ                  

สหวิทยาการอยางท่ีเปนแบบองครวม (Holistic Study) ถึงเร� องตางๆ 

ทางสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ตลอดจนแนวโนมใน

เร� องส่ิงแวดลอม  ซ่ึงบอยคร้ังมีจุดประสงคเพ� อสํารวจวาผูคนมีชีวิต

อยูและทํางานอยางไรในโลกอนาคต (Wikipedia)

วันชาติจีน 1 ตุลาคม 2021 ที่เพิ่งผานมานี้ เอกอัครราชทูต

จีนประจําประเทศไทย “นายหาน จื้อเฉียง” แถลงชี้ เกมวิธีคิด

การทําสงครามเย็นของมหาอํานาจเปนอันตรายตอความสัมพันธ

ระหวางประเทศ แมทูตจีนไมไดระบุช� อประเทศก็พอเขาใจไดวาเขา

หมายถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปนตัวอันตราย

เอพีรายงานวา แถลงการณสํานักงานขาวกรองกลาง

สหรัฐ (CIA) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการสํานักงาน 

CIA วิลเลียม เบิรน ประกาศตั้งกลุมทํางานระดับสูง มีเปาหมาย

ไปที่จีนโดยเฉพาะเปนสวนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาล

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ตองการขวางการเพิ่มอิทธิพลของ

ปกกิ่ง ในแถลงการณของเขาเรียกรัฐบาลปกกิ่งวา “ภัยคุกคาม

ทางภูมิศาสตรการเมืองที่สําคัญมากที่สุดเทาที่เราเคยประสบใน

ศตวรรษที่ 21” รัฐบาลโจ ไบเดน จัดหนักจองเลนงานจีน จึงได

ออกมาชี้ถึงการแสดงความกาวราวของรัฐบาลจีนทางดานความ

มั่นคงและทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันพยายามหาความรวมมือใน

ผลประโยชนรวมในเร� องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและ

ปญหาโครงการอาวุธนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ (ผูจัดการออนไลน

เผยแพร 7 ต.ค.2564)

ในอดีตที่ผานมา หนังสือแนว FUTUROLOGY  ไดเคย

เขียนคําทํานาย อนาคตทุนนิยมโลก ไวลวงหนาเม� อ 20 ปที่แลว 

ซึ่งปจจุบันวันนี้หลายอยางก็ไดเกิดขึ้นจริงตามคําทํานาย ที่ชี้ถึงแนว

โนมวันขางหนา ทุนนิยมโลกยิ่งจะเลวรายลงมาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง เร� องภูมิอากาศโลกรอนหายนะมนุษยชาต ิ 

เม� อไมนานมานี้ในหนังสือที่น�าสนใจเลมหนึ่งช� อ “The 

Future of Capitalism : How Today’s Economic Forces 

Shape Tomorrow’s World” โดย ศาสตราจารย ดร. Lester 

Thurow (1998) ไดชี้วา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมโลก

นั้นมีความคลายคลึงกับการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกที่เปนภูเขาไฟ 

ศาสตราจารยผูนี้อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรกายภาพเร� องการ

เกิดแผนดินไหว (Tectonics) ดวยความรูทางธรณีวิทยาและเร� อง

การขาดดุลยภาพเม� อถูกตัดขาดเปนหวงๆ (Punctuated Equilirium) 

โดยการอธิบายความรูเปรียบเทียบทางชีววิทยา

Thurow ทํานายวา “เปลือกผิวโลกทางเศรษฐกิจหาเร� อง 

(Five Economic Tectonic Plates)” จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

(1) การคาเสรีโลกาภิวัตนแทนที่ระบอบคอมมิวนิสต

(2) เศรษฐกิจขามชาติแทนที่เศรษฐกิจชาติ

(3) โลกหลายขั้วอํานาจ (Multipolar) แทนที่โลกขั้วอํานาจ

เดียว (Unipolar)

(4) โลกยุคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมองกล/เทคโนโลยีสมัย

ใหม คอมพิวเตอร/มือถือ แทนที่โลกยุคใชมือคน

 (5) สังคมชนชั้นใหมแทนที่สังคมชนชั้นเกา ซึ่งเต็มไปดวย

คนสูงอายุ (ยืนยาว 120-150 ป) และคนจนนับรอยลานคนหนีขาม

แดน รัฐตองจายสวัสดิการมหาศาล

คําทํานายระบุตอ แลวจะนํามาซึ่งความขัดแยงรุนแรงขึ้นซึ่ง

เปนไปอยางกวางขวาง กลายเปนภัยคุกคามตอทุนนิยมโลก  เพราะ

พลังทางอํานาจนิยม (วัตถุ/เงินทอง) จักถอยหางจากพลังทาง

อุดมการณ (จิตใจ/ศีลธรรม) มากขึ้นทุกที

Thurow เรียก “ภัยคุกคาม” นี้วา “ภูเขาไฟสังคม” (So-

cial Volcano) เชน คนจนถูกละเมิดสิทธิ ชาวนาถูกปราบปราม 

กรรมกรถูกกดขี่เอาเปรียบ ชาวบานถูกปดกั้นการใชที่ดิน–ปาไม–น้ํา 

ชาวไรชาวสวนไรที่ทํากิน หมดทางไป เกษตรกรถูกกดราคารับ

ซื้อผลิตภัณฑ คนชายขอบไมอาจหลุดพนจากวังวนหนี้สิน จนเกิด 

สงครามทรัพยากร ดิน–น้ํา–ปาไม–อากาศ เกิดสงครามแยงกัน

กินแยงกันใชอยางกวางขวางใน หลายภูมิภาคทั่วโลก จึงเปรียบ

เสมือน ภูเขาไฟสังคมไดระเบิดขึ้น

อนาคต

สี จิ้นผิง เพิ่มบารมีเพิ่มความเช� อมั่นตอภาวะความเปนผูนํา

ของเขา เม� อแลกนักโทษแคนาดากับ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ดานการเงิน (CFO) คือลูกสาวของผูกอตั้ง  Huawei ยักษใหญดาน

เทคโนโลยีโทรคมนาคมของจีน คือ “เมิง หวานโจว” วันที่เธอเดิน

ทางกลับถึงเมืองเซินเจิ้น (25 ก.ย.64) เธอกลับบานเยี่ยงวีรสตรีหลัง

ถูกกักตัวที่แคนาดาเกือบ 3 ป เธอกลาวขอบคุณตอประธานาธิบดีสี 

จิ้นผิง ที่หวงใยในความปลอดภัยของประชาชนจีนทุกคน ที่สนาม

บินวันเธอกลับบานชาวจีนแหตอนรับอบอุน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ลางระบบ

เศรษฐกิจผูกขาด ฟาดฟนคอรรัปชันรายใหญ

จริงจัง ปฏิรูปสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมสู

ความทันสมัยยุคใหม ยกเลิกการเรียนกวดวิชา  

ปลูกฝงทัศนคติใหมใหเยาวชนไมฟุมเฟอยไม

ฟุงเฟอ ไมเอาอยางดาราและตกเปนทาสทุนนิยม

ตะวันตก ลดความเหล� อมล้ําทางรายไดจริงจัง 

เพ� อใหประชาชนชั้นกลางชาวจีนเพิ่มขึ้นอีกเทา

ตัวในป 2568 ประกาศแนวทางและเปาหมาย

ใหม “Common Prosperity - เจริญรุงเรือง

รวมกัน”

ชวง 8 ปที่ผานมานําโดย สี จิ้นผิง ชาว

ชนบทจีนที่ยากจน 98.9 ลานคนสุดทายที่อาศัย

อยูภายใตเสนความยากจนในปจจุบันนี้ ไดหลุด

พนจากความยากจนแลว ในวันเฉลิมฉลองครบ

รอบ 72 ปสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งเปนวันครบรอบ 

100 ปของพรรคคอมมิวนิสตจีน เลขาธิการใหญ

คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีน (CPC) และ

ประธานคณะกรรมาธิการทหารของจีน สี จิ้นผิง 

ผูนําในการเดินทางครั้งใหม เพ� อสรางประเทศ

สังคมนิยมสมัยใหม ตระหนักในการสรางสังคม

จีนตามนโยบายสันติภาพตางประเทศที่เปนอิสระ 

จะใหความสําคัญกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

อยางมุงมั่นจริงจัง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สั่งปดโรงไฟฟาถานหินเพ� อลด

มลภาวะ แกปญหา PM 2.5 โรงไฟฟาถานหินแหงสุดทายปดตัวลง

ในกรุงปกกิ่งเม� อป 2020 รัฐบาลจีนสงเสริมรถยนตไฟฟา ลดการใช

น้ํามัน ลดฟอสซิล ลดคารบอนเพ� อสนับสนุนความพยายามลดโลก

รอนอยางเปนรูปธรรม

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แสดงความกลาหาญในภาวะผูนํา 

ไดสั่งทุบทิ้งเข� อนรวม 40,000 แหงภายในป 2060 หรือ 40 ปนับ

จากนี้ ไป (2021) เพ� อหยุดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในจีน (https 

: youtube be/EvMyguZRKRg) กลาวคือ โดยเฉลี่ย 1 วันจะทุบทิ้ง 

2.4 เข� อน ปจจุบันจีนมีเข� อนรวมทั้งสิ้น 98,002 แหงทั่วประเทศ

จีน ทั้งนี้ เหตุภัยพิบัติน้ําทวมใหญจนเข� อนรับน้ําไมไหวเข� อนจึง

แตกพัง คือเข� อนฉางจวง เมืองเจิ้งโจว  มณฑลเหอหนาน และอีก 

2 เข� อนที่มองโกเลีย ทั้งสองภัยพิบัติเข� อนแตกสงผลเสียหายราย

แรงตอผูเสียชีวิตผูคน ตอพื้นที่เกษตร ตอบานเรือนทรัพยสิน ตอ

ถนนหนทางการคมนาคมและอ� นๆ มูลคาเสียหายมหาศาล สี จิ้น

ผิง พิจารณาวาตองเสียคาใชจายงบประมาณบํารุงรักษาเข� อนเปน

ภาระสูงมาก การสรางเข� อนกระทบตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ

เสียหายหนักหลายรอยหลายพันเทาทวีคูณ ไมอาจฟนฟูระบบนิเวศ

กลับมาดังเดิมได เข� อนสรางขึ้นดวยเหล็กและวัสดุและงบประมาณ

มากมายไมสามารถรับน้ําทะลักทวมเข� อนลนเกิดอุทกภัยน้ําทวมเสีย

หายหนักทุกป แถมเข� อนไมไดสรางประโยชนพลังงานสะอาด ดัง

เปนขออางของ “พวกบาคลั่งสรางเข� อน” ระบุไวเลย แถมตองเสีย

คาบํารุงรักษาเข� อนกวา 4 หม� นแหงในจีนปจจุบันเปนภาระตองบ

ประมาณยิ่ง

ดังนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จึงสั่งทุบเข� อนทิ้งเพ� อเดิน

ตามนโยบายเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 

ถือเปนการตัดสินใจที่เด็ดขาดของผูนําจีน

ดังอภิปรายขางตนกอนป 2021 จีนปฏิรูปประเทศครั้งใหญ

จริงจังอยางเปนรูปธรรม ปฏิรูปทางการเมืองใหมีธรรมาภิบาล 

ปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมการศึกษาและสิ่งแวดลอม ปฏิรูปเศรษฐกิจ

การเงินการคลังใหมั่นคงเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงไฮเทค

แตในทางตรงขาม สหรัฐอเมริกาเจอกับวิกฤตการเงินและ

หนี้สิน กําลังเผชิญกับวิกฤตการคลัง รัฐมนตรีการคลังสหรัฐ เตือน

การคลังสหรัฐขาดดุลเงินสด ซึ่งเงินสดจะหมดลง (18 ต.ค.64) 

เสี่ยงผิดนัดชําระหนี้เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการคลังสหรัฐ 

ถือวาหนักหากแกไขปญหาไมทันการณ อีกทั้งทางเศรษฐกิจทาง

สังคม อภิมหาอํานาจสหรัฐ เริ่มเส� อมถอย  ซ้ําเติมดวยปญหาการ

เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติ บาดลึกในสังคมอเมริกันรอระเบิด

สวนจีนแสดงถึงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเดนชัด จีนเปน

ประเทศมีทุนสํารองระหวางประเทศลําดับ 1 ของโลก จํานวน 

3.30 ลานดอลลารสหรัฐ

สงครามเย็น (Cold War) หมายถึง การตอสูระหวาง

ประเทศตอประเทศดวยวิธีการตางๆ ยกเวนการทําสงครามรบ

กันดวยอาวุธโดยเปดเผย แตใชวิธีแขงขันกันทางกําลังอาวุธ และ

อาศัยกําลังทางเศรษฐกิจแทน เพ� อขัดขวางการขยายอํานาจของ

กันและกัน “สงครามเย็นยุคใหม” ในปจจุบันพิสดารล้ําลึกยิ่งนัก

มากกวาอดีต “สงครามเย็นยุคเกา” ในอดีตทุนนิยมโลกเสรีสูกับ

สงครามสังคมนิยมคอมมิวนิสต ซึ่ง สงครามเย็นยุคใหม ดังที่

อภิปรายมาในบทความนี้ขางตนระหวางอภิมหาอํานาจ สหรัฐ VS 

จีน

สําหรับการแขงขันกันทางกําลังอาวุธ ดังปรากฏในขอมูล

ของ Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI)-สถาบันวิจัยสันติภาพระหวางประเทศแหงกรุงสตอกโฮลม 

ประเทศสวีเดน  ชี้ถึงเปรียบเทียบขนาดกองทัพและยุทโธปกรณ

สหรัฐ–จีน (2018) ปรากฏในตารางซึ่งสหรัฐเปนตอจีน อยาลืมวา

ในประวัติศาสตรการทหารโลกสูกันดวยอาวุธนั้น กองทัพอเมริกา

ทั้งที่แสนยานุภาพทางการทหารและความทันสมัยของยุทโธปกรณ

เหนือกวาหลายเทา แตเคยพายแพใหกับประเทศที่เล็กกวา มี

อาวุธยุทโธปกรณดอยกวา ไดแก สหรัฐพายแพตอ เวียดนาม และ 

อัฟกานิสถาน มาแลว!.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม
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FUTUROLOGY
จีนสวนกลับเกมสงครามเย็นสหรัฐ 

รั

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

วันน้ีในอดีต 12 ตุลาคม พ.ศ.2486 ตรงกับวันกอ

ตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน

มหาวิทยาลัยศิลปะแหงแรกของประเทศไทย มีช� อเสียงทาง

ดานศิลปกรรม สถาปตยกรรม และโบราณคดี ปจจุบันเปด

สอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และ

วิทยาศาสตรการเกษตร.

วันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทาพระ



ตุลาคม  พรรคเพื่อไทยประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรค  มีวาระสำาคัญคือ  ขับ  2  งูเห่าพ้น

พรรค ได้แก่ “พรพิมล ธรรมสาร” ส.ส.ปทุมธานี 

และ “ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” ส.ส.อุตรดิตถ์

โดยระบุว่า มีพฤติกรรมขาดประชุมโดยไม่มีเหตุผล ตั้งใจ

ให้ร้ายพรรคด้วยความเท็จ และมีลักษณะบ่งบอกว่าไม่ต้องการ

อยู่กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า

สำาหรับ “ส.ส.พรพิมล” ไม่เคยออกมาเคลื่อนไหว ไม่มีการ

ตอบโต้ใดๆ  แต่เวลาลงมติมักจะโหวตขัดกับพรรคเป็นประจำา 

ขณะเดียวกันกลับออกเสียงในแนวทางสนับสนุนฝ่ายตรงข้าม

เสมอ

ส่วน  “ศรัณย์วุฒิ”  นั้น  เรื่องราวของเขาในสภาช่างมาก 

มาย  โดยเฉพาะในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ  เขากลายเป็นสีสัน

และมีมุกขายขำาอยู่หลายครั้ง

ส่ิงท่ีจะทำาให้การอภิปราย

ของ ส.ส. ดูมีน้ำาหนัก คือการมี

หลักฐานใบเสร็จมาแสดงกลาง

สภา  เพื่อเป็นการมัดรัฐมนตรีผู้

นั้นให้แน่นแบบดิ้นไม่หลุด  ซึ่ง

ในศึกซักฟอกเมื่อเดือน  ก.พ.64 

“ศรัณย์วุฒิ”  แฉถึงความผิด

ปกติในการจัดซ้ือของกระทรวง

กลาโหม  แน่นอนเขาก็โชว์ใบ

เสร็จเช่นกัน  แต่กลับกลายเป็น

เรื่องชวนหัว  เพราะใบเสร็จดัง

กล่าวดันเป็นลายมือของเจ้าตัว

ที่เขียนขึ้นมาเองเสียอย่างนั้น

ต่อมาเมื่อเดือน  ก.ย.64  ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  ครั้ง

นี้  “ส.ส.อุตรดิตถ์”  ไม่ได้คิวในการซักฟอกรัฐมนตรี  แต่ไม่วายที่

เจ้าตัวจะกดไมโครโฟนพูดถึงเบื้องหลังกลางที่ประชุมสภา  เพื่อ

ฟ้องให้ชาวโลกรู้ว่า  “ความจริงพรรคเพื่อไทยให้เวลา 1 ชั่วโมง 

แต่สุดท้ายก็ตัดเวลาไป  ก่อนหน้านี้ให้ผมไปนำาเสนอประเด็นว่า

จะพูดเรื่องอะไร ผมก็ยอม คนที่เรียกผมไปนำาเสนอประเด็นเก่ง

แค่ไหน ลองไปสมัคร ส.ส.สอบตกแน่ อย่ากดดัน ส.ส. ล้วงลูก 

ไปหมด พรรคเพื่อไทยทำาแบบนี้ อุดมการณ์ไม่เหลือแล้ว”  

มิหนำาซ้ำาพอตอนลงมติ  “พ่อเครางาม”  โหวตไม่ไว้วางใจ

นายกฯ เพียงคนเดียว ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆ งดออกเสียง ทั้งที่

พรรคมีมติโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคน

ด้วยประการฉะนี้  คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของ

พรรคเพื่อไทย  ได้สอบสวนและมีมติให้ขับ  ส.ส.ศรัณย์วุฒิ  โดย

อาศัยข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561

อย่างไรก็ตาม  เป็นที่น่าสังเกตว่าหากทั้งสองคนนี้โดนไล่

ออกจากพรรคเพื่อไทย  เพราะไม่ปฏิบัติตามมติพรรค  แต่ขณะ

เดียวกันรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง  ส.ส.มีเอกสิทธ์ิและมีอิสระ

ในการโหวต  ต้องติดตามว่าเมื่อไล่ออกจริงๆ  แล้ว  ท้ัง  “พรพิมล” 

 และ “ศรัณย์วุฒิ” จะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร

ปัจจุบัน  “ศรัณย์วุฒิ”  อายุ  63  ปี  เกิดเมื่อวันที่  12 

กุมภาพันธ์  2501 สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน หนึ่งในนั้นคือ จารุ

วรรณ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคอนาคตใหม่ ด้าน

การศึกษา เขาจบปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และปริญญาโท สาขาบริหารภาค

รัฐเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ประสบการณ์ทางการเมือง  ได้รับความไว้วางใจจากชาว

อุตรดิตถ์ เลือกให้เป็น ส.ส. 3 สมัย ปี 2548 สังกัดพรรคไทยรักไทย 

ปี 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย และปี 2562 สังกัดพรรคเพื่อไทย.

ฉีดวัคซีนเป็นระยะเพื่อให้มีระดับแอนติบอดีมากพอสำาหรับต้านทาน

ไวรัส  แล้วถ้าไวรัสมีการพัฒนาพันธ์ุให้ทนทานกับภูมิคุ้มกันหรือแอนติ                            

บอดี  ก็ย่ิงต้องฉีดวัคซีนแรงและถ่ีมากข้ึน  ซ่ึงปัญหาท่ีตามมาก็คือ

ร่างกายจะทนทานได้หรือ ดังน้ันการป้องกันยังเป็นมาตรการท่ีจำาเป็น

อย่างย่ิงยวด เอทีเคหรือชุดตรวจแอนติเจนจะมีประโยชน์มากในการ

คัดกรองประชาชน ดังน้ันเรื่องน้ีจึงเป็นข่าวดีมากๆ

ข่าวดีสำาหรับแฟนไทยโพสต์ยุคไร้แทบลอยด์ก็คือ  การกลับ

มาของคุณเปลว สีเงิน ที่หายไป ๕ วัน (จาก ๒๙ ก.ย.ถึง ๕ ต.ค.) 

เพราะโรคาพยาธิรบกวนต้องเข้าโรงพยาบาล  คุณเปลว  สีเงินเป็น

คอลัมนิสต์ฝีปาก  (กา)  คม  เป็นที่ติดใจไม่เฉพาะแฟนไทยโพสต์ 

เพราะมีการแชร์คอลัมน์ของคุณเปลว สีเงินทุกวัน.

หนูถุงเงิน

 

กกต.ทำาหนังสือเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งต่อ

ไป” ถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ๔ ข้อ

๑.ให้พรรคการเมืองอัปเดต “สมาชิกพรรคการเมือง” ให้เป็น

ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบความซ้ำาซ้อนของสมาชิกพรรคการเมือง 

เพราะอาจมีบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกหลายพรรคการเมือง ตรวจ

สอบคุณสมบัติต้องห้าม และตรวจสอบการจ่ายค่าบำารุงสมาชิกพรรค 

เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการประชุมพรรคเก่ียวกับการสรรหาผู้สมัคร

ลงเลือกตั้ง

๒.การจัดต้ังสาขาพรรคการเมือง หากพรรคการเมืองจะส่ง                                                                                            

ผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดนั้น จะต้องมีสาขาพรรคการ 

เมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น และต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มี

ภูมิลำาเนาในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต่ ๕๐๐ คนขึ้นไป

๓.การตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำาจังหวัด อันเป็นองค์

ประกอบของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง และกรรมการสรรหาผู้

สมัคร ซึ่งเป็นกระบวนการไพรมารีโหวต

๔.เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกระ

บวนการ  “ไพรมารีโหวต” ซึ่งพรรคการเมืองต้องปฏิบัติ

มีคนบอกว่าจะยุบสภา แต่ กกต.ชี้แจงว่าเป็นการแจ้งไปยัง

พรรคการเมืองตามวาระปกติ เพราะต้นปี ๒๕๖๖ ก็จะเลือกตั้งกัน

แล้ว ฉะนั้นข้อดีการเตือนเสียแต่เนิ่นๆ คือพรรคการเมืองจะได้ไป

เตรียมตัวเสียให้ถูกต้องครับ. 

พระเมืองน้ำาดำา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

5บทความ

วงนี้น้ำามันแพง

มีพวกฉวยโอกาส สาดน้ำามันเข้ากองเพลิง พา

กันถล่มนโยบายพลังงานของรัฐบาล  ว่าอุ้มนายทุน

ไม่เห็นหัวคนจน

กูรู กูรู้ทั้งหลายเสนอมาตรการแก้น้ำามันแพงกันเพียบ

ยกเลิกกองทุนน้ำามัน

ยกเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ 

รวมไปถึงให้รัฐบาลลาออก 

ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ  วิกฤตราคาน้้ำามันเกิดขึ้นมานับครั้ง

ไม่ถ้วน  และทุกครั้งนักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในอำานาจ  จะนำา

เสนอวิธีการสารพัด 

ครั้นเข้าสู่อำานาจ  ใบ้กิน  แก้ไขอะไรไม่ได้  ที่เคยทำามา

แบบไหน ก็ดำาเนินการไปแบบนั้นต่อไป 

บางรัฐบาลถึงขนาดอุ้มราคาน้ำามัน  จนหนี้พอกเป็นหาง

หมู  ราคาน้ำามันตลาดโลกลดแล้วลดอีก  แต่คนไทยใช้น้ำามัน

แพงต่อไปเป็นเดือนๆ  เพราะต้องเอาเงินกลับเข้ากองทุน 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยจัดปราศรัยใหญ่ที่

สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ปราศรัยกลางสายฝน  เล่นใหญ่...

กระชากค่าครองชีพ ประกาศนโยบายการยกเลิกกองทุนน้ำามัน

ในวันนั้นอ้างว่า จะทำาให้ราคาน้ำามันเบนซิน ๙๕ ราคา

ขายปลีกลดลงถึงลิตรละ ๗.๕ บาท น้ำามันเบนซิน ๙๑ ราคา

ลดลงลิตรละ  ๖.๗  บาท  และน้ำามันดีเซลจะมีราคาลดลงถึง 

๒.๒ บาทต่อลิตร

พี่น้องเสื้อแดงพากันไชโยโห่ร้อง  หากพรรคเพื่อไทยได้

เป็นรัฐบาล  ถึงคราวจะได้ใช้น้ำามันราคาถูก  พลิกจากหน้ามือ

เป็นหลังเท้าทันที 

แล้วทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในขณะนั้นว่าไง? 

โดยเฉพาะ “พิชัย นริพทะพันธุ์”

ใบ้กินซิครับ อ้างว่า “ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน”

วันนี้  “พิชัย  นริพทะพันธุ์”  วิจารณ์นโยบายน้ำามันเป็น

ต่อยหอย    คุยโม้ว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยจะลดราคาน้ำามันดีเซล

ทันทีลิตรละ ๕ บาท

ถามว่าทำาได้ม้ัย?  ไม่ยากครับ  แค่งดเก็บภาษีสรรพสามิต

น้ำามัน-น้ำาลาย

น้ำามันดีเซลก็ได้แล้ว 

หลังจาก  “ยิ่งลักษณ์”  เป็นนายกรัฐมนตรี  ราคาน้ำามัน

ตลาดโลกไม่เป็นใจ ราคาน้ำามันในไทยพุ่งเป็นน้ำาพุ แต่ไม่มีทีท่าว่า

จะยกเลิกกองทุนน้ำามันตามที่เคยปราศรัยไว้   

ในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  “ยิ่งลักษณ์”  ชี้แจงในสภาว่าไงรู้

มั้ยครับ...

“....การคิดจะยกเลิกกองทุนน้ำามันตามท่ีหาเสียงเอาไว้ 

เพราะเห็นว่าขณะนั้นค่าครองชีพสูงมาก และเป็นต้นทุนของสิน

ค้าหลายๆ อย่าง

แต่เมื่อได้มาทำางาน ก็เห็นว่ามีหลายวิธีที่ดำาเนินการได้ โดย

ไม่ต้องยกเลิกกองทุนน้ำามัน เพื่อลดค่าครองชีพ เช่นการลดราคา

น้ำามันลงแทน...”

นโยบายราคาน้ำามันของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จึงเป็นการชะลอ

การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับน้ำามันเชื้อเพลิงบาง

ประเภทชั่วคราว เพื่อให้ราคาน้ำามันเชื้อเพลิงลดลงทันที 

รวมทั้งอ้างว่าจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้

มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุนพลังงาน

ช่วงปลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์น้ำามันทะลุลิตรละ ๔๐ บาท 

กองทุนติดลบกว่า ๒ หมื่นล้านบาท 

เพื่อให้เห็นภาพนโยบายประชานิยมชัดเจนยิ่งขึ้น  ต้องไล่

มาตั้งแต่รัฐบาล ทักษิณ ครับ 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๔๔  ในรัฐบาลทักษิณ  กองทุน

น้ำามันติดลบถึง ๘๒,๙๘๘ ล้านบาท หนักสุดในประวัติศาสตร์ 

มาถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ ราคาน้ำามัน

ดิบโลกลดลงต่อเนื่อง สามารถเก็บเงินใช้หนี้เดิมสะสมจากรัฐบาล

ก่อนๆ  เรียกได้ว่าล้างกระดาน 

ฐานะกองทุนน้ำามันกลับมาเป็นบวกที่ ๒๘,๗๖๘ ล้านบาท 

ล่วงมายุคกระชากค่าครองชีพ  เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๔  ใน

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ราคาน้ำามันดิบโลกขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง 

อุ้มน้ำามันเงินไหลออก กองทุนน้ำามันติดลบอีกครั้ง ๒๒,๘๒๐ 

ล้านบาท 

มาถึงรัฐบาล คสช. ปี ๒๕๕๗ ราคาน้ำามันตลาดโลกเริ่มขา

ลงอีกรอบ 

และร่วงยาวเพราะโควิด-๑๙ พลเมืองโลกอยู่กับบ้าน รถรา

ถูกจอดตาย กองทุนน้ำามันของไทยจึงผงกหัวขึ้นอีกรอบ ร่วมหมื่น

ล้านบาท 

ขณะนี้รัฐบาลประยุทธ์  เริ่มนโยบายอุ้มราคาน้ำามันเหมือน

รัฐบาลก่อนๆ 

และมีแนวโน้มอาจต้องอุ้มไปถึงปีหน้า  เพราะเป็นช่วงขา

ขึ้นของน้ำามันตลาดโลก 

อ่านถึงบรรทัดนี้เห็นอะไรมั้ยครับ?

ราคาน้ำามันที่เราใช้ๆ กันอยู่ ขึ้นกับราคาตลาดโลก 

มีบางคนบอกว่า  กำาหนดราคาเองเลย  เพราะไทยก็ผลิต

น้ำามันเองได้ 

ความจริงคือการจัดหาน้ำามันดิบของประเทศไทยนั้น  เป็น 

การนำาเข้าจากต่างประเทศ ๙๐% ผลิตเองแค่ ๑๐%   

ถ้ากำาหนดราคาน้ำามันเองโดยไม่ต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ 

ทำาได้หรือไม่ และจะเกิดอะไรขึ้น 

คนที่เสนอเรื่องพวกนี้เพ้อเจ้อครับ มันทำาไม่ได้ 

โดยเฉพาะนักการเมืองเลิกนิสัยแย่ๆ เสียที  

ตอนเป็นรัฐบาลพูดอย่าง 

เป็นฝ่ายค้านพูดอีกอย่าง 

แต่อย่างว่าน้ำามันเป็นสินค้าการเมืองมาแต่ไหนแต่ไร 

ฝ่ายค้านมักโจมตีรัฐบาลเรื่องน้ำามันแพงอยู่เสมอ

กลับกันเมื่อไปเป็นรัฐบาล  ก็มักแก้ปัญหาด้วยการอุ้มราคา

น้ำามันเสมอเช่นกัน  ฉะน้ันการบริหารจัดการราคาน้ำามันของแต่ละ

รัฐบาลแทบไม่มีอะไรแตกต่างๆ 

ในส่วนที่ต่างคือ  รัฐบาลไหนจะประชานิยมมากกว่ากัน

เท่านั้นเอง 

ถ้าอุ้มเยอะ หนี้กองทุนน้ำามันก็บาน

อุ้มน้อย  ถูกชาวบ้านด่าเยอะ  แต่สุดท้ายไม่ต้องแบกหนี้

เยอะเกินไป  มีผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐโดยรวม 

ขณะที่ประชาชนเองต้องมีความเข้าใจเรื่องราคาน้ำามัน

เช่นกัน 

มีคนบอกว่าให้เลิกกองทุนน้ำามัน  เลิกภาษีต่างๆ  เอาเน้ือน้ำา

มันเพียวๆ ประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง

น้ำามัน ๑ ลิตรประกอบด้วยอะไรบ้าง?

๑.ต้นทุนเน้ือน้ำามัน  ร้อยละ  ๔๐-๖๐  คือราคาน้ำามันสำาเร็จ  

รูปหน้าโรงกลั่น ที่อ้างอิงราคาสิงคโปร์นั่นแหละครับ

๒.ภาษี  ร้อยละ  ๓๐-๔๐  เช่น  ภาษีสรรพสามิต  ภาษี

เทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำาไมต้องเก็บภาษีไปตั้งเยอะแยะ 

ประเทศหากไม่มีการจัดเก็บภาษีก็ไม่มีเม็ดเงินในการพัฒนา 

๓.กองทุนต่างๆ  ร้อยละ  ๕-๒๐  เช่น  กองทุนน้ำามันเชื้อ                                                                        

เพลิง  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนพลังงานทางเลือก  พลังงานทดแทน  เพื่อเพิ่มประ 

สิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน  ฯลฯ 

และ ๔.ค่าการตลาด ร้อยละ ๑๐-๑๘ นี่คือส่วนที่เป็นต้น

ทุน ค่าใช้จ่าย และกำาไรของธุรกิจค้าปลีกน้ำามันทั้งระบบ  

ตั้งแต่การจัดการคลังน้ำามัน การขนส่งน้ำามันมายังสถานี

บริการ  รวมถึงการให้บริการของสถานีบริการที่เติมน้ำามันแต่ 

ละลิตรให้ประชาชน

ฉะนั้นโดยโครงสร้างราคาน้ำามัน มีเหตุผลในตัวมันเอง 

แต่ที่ไม่มีเหตุผลคือนักการเมือง 

นับหัวดูได้นักการเมืองฝ่ายค้าน  โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย 

ผ่านการบริหารจัดการราคาน้ำามันมาแล้ว  ถูกด่ามาแล้ว  และรู้

ว่าต้องแก้ปัญหาแบบไหน และแบบไหนนำามาใช้แก้ปัญหาไม่ได้ 

รัฐบาลลาออกมันไม่ได้ช่วยให้ราคาน้ำามันตลาดโลกลด

ลงไปนะครับ 

แต่ถ้าเชื่อว่าจริง  ทำาไม  “ยิ่งลักษณ์”  ไม่ลาออกตอน

น้ำามันลิตรละ  ๔๐ บาทล่ะ.

ยศช้าง ขุนนางพระ

ถ้าไม่มีสมณศักดิ์ดีที่สุด

ทางพุทธ ทางพ้น ยึดมั่น

ตำาแหน่ง ตำาหนัก ทั้งนั้น

กีดกัน เกะกะ อริยบุคคล

เถิดนะ พระสงฆ์ ทรงศีล

ป่ายปีน นิพพาน มรรคผล

โลกามิสสังขังใจให้อับจน

โลกธรรม จะนำาตน ลิงติดตัง

ข่าวดีและข่าวร้ายประจำาวัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอเริ่มด้วยข่าวร้ายก่อน : กกต.

ทำาหนังสือแจ้งพรรคการเมืองให้เตรียมพร้อมสำาหรับการเลือก

ตั้ง  ซึ่งก็ไม่ใช่ข่าวร้าย  แต่ก็มีข่าวร้ายแทรกมากับหนังสือแจ้งให้                                                                   

พรรคการเมืองเตรียมตัวรับการเลือกต้ัง  แล้วก็เป็นข่าวร้ายสำาหรับ                                                                            

ประชาชนแต่เป็นข่าวดีสำาหรับพรรคการเมือง  กกต.มีท่าทีว่าจะ

ยกเลิก “ไพรมารี” เลือกตั้งครั้งที่แล้ว กกต.ละเว้นให้พรรคการเมือง

ไม่จำาเป็นต้องจัดทำาไพรมารี  อ้างว่าเป็นการเลือกตั้งแบบกะทันหัน

เพราะว่างเว้นการเลือกตั้งมานาน  แต่ครั้งนี้ดูเหมือน  กกต.จะให้

เหตุผลว่าเป็นเพราะต้องเพิ่มเขตเลือกตั้งเป็น  ๔๐๐  เขต  อาจจะ

เป็นการเพิ่มภาระให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก แต่เมื่อ กกต.ตีกลอง

ประชุมก่อนการเลือกตั้งเป็นปี

ดังนั้น  พรรคการเมืองไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็มีเวลาเตรียมการ

จัดทำาไพรมารีได้ทัน  แต่เหตุผลที่จะตัดไพรมารีที่แท้จริงก็คือ  เพิ่ม

อำานาจพรรคการเมือง  ลดอำานาจประชาชน  เพราะตั้งแต่จัดให้

มี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา อำานาจในการ

จัดทำาบัญชีเป็นของเจ้าของพรรคการเมืองเท่านั้น  ประชาชนไม่มี

สิทธิ์ที่จะจัดทำาบัญชีรายชื่อ ส.ส.  ดังนั้นผู้ที่ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่ง

ก็เท่ากับ  “แบเบอร์”  ได้เป็น  ส.ส.แน่นอน  โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ

ฉบับ  ๒๕๖๐  ที่ใช้ระบบทุกบัตรมีความหมาย    ทำาให้เกิดพรรคตัว

เดียวอันเดียวเป็นสิบพรรค  ซึ่งก็หมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือ

เจ้าของพรรคต้องได้เป็นผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอน

ข่าวดีประจำาวันเรื่องแรกก็คือ  “องค์การเภสัชกรรมประกาศ

ส่งชุดตรวจแอนติเจนราคา  ๔๐  บาทให้แก่ร้านขายยา”  ทำาให้

สามารถตรวจจับ  คัดกรองไวรัสได้มากขึ้น  โอกาสที่ผู้สูงวัยและคน

ป่วยที่เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงจะได้รับเชื้อไวรัสก็น้อยลง  เพราะลูกหลาน

ที่กลับมาเยี่ยมปู่ย่าตายายพ่อแม่จะได้มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้นำาไวรัส

มาติดพวกท่าน

นอกจากนั้น  กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดขึ้นก็สามารถคัดกรองผู้

เข้าร่วมกิจกรรม  ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมั่นใจว่าจะไม่ติดเชื้อจาก

กิจกรรมที่เข้าร่วม ๔๐ บาทมีผล ๓ วัน เท่ากับเสียค่าใช้จ่ายวันละ 

๑๓ บาท ซึ่งวันนี้ซื้อคะน้ากำาเดียวยังราคา ๒๐ บาท ถึงแม้ว่าวัคซีน

จะยังมีความสำาคัญ    แต่อย่าลืมว่าแอนติบอดีที่ได้จากวัคซีนนั้นไม่

ได้คงอยู่ตลอดไป  วันนี้ข่าววัคซีนไฟเซอร์มีระยะเวลาครึ่งชีวิต  ๖ 

เดือน  (แอนติบอดีที่เกิดขึ้นลดลงเหลือ  ๔๖% หลังจากเวลาผ่านไป 

๖ เดือน) อีกข่าวหนึ่งก็คือแชร์ไลน์เรื่องที่ว่า “ได้รับซิโนแวค ๒ เข็ม 

ไม่มีแอนติบอดีเหลือ” แต่ในแชร์ไลน์ไม่ได้บอกว่าเวลาผ่านไปนาน

เท่าใด แต่บอกให้รีบไปบูสต์ด้วยไฟเซอร์เท่านั้น  เรื่องนี้ก็น่าจะเป็น

แชร์ไลน์จากกลุ่มทาสมะกันมุ่งดิสเครดิตจีน

ดังนั้น ข่าวองค์การเภสัชฯ ขายเอทีเคชุดละ ๔๐ บาท (วันนี้

ขายกันราคาชุดละ ๔๐๐ บาท กำาไรอื้อซ่า) ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน

เข้าถึงได้มากขึ้น  นับเป็นข่าวดีจริงๆ  เพราะต้องยอมรับความจริง

ว่าภูมิคุ้มกันท่ีเกิดข้ึนจากวัคซีนไม่ได้มีอยู่ในร่างกายตลอดไป  ย่ิงเวลา

ผ่านไปนานโอกาสติดไวรัสก็ย่ิงมากข้ึน  ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนย่ีห้ออะไร

หรือก่ีโดสก็ตาม ถ้าไม่สามารถปราบไวรัสให้หมดไปจากโลกได้ ก็ต้อง

พ้นเพื่อไทย

“เป็นธรรม”  คืออะไรครับท่านดงขมิ้นเมืองน้ำาดำา  ถ้าท่าน

จะตีความแบบนักการเมืองก็คือ  เป็นธรรมคือการทำาให้พวกฉันพอ 

ใจ  ได้ประโยชน์    การกระทำาใดๆ  ที่พวกฉันไม่ได้ประโยชน์ถือว่า

ไม่เป็นธรรม  วันนี้การเมืองระบาดเข้าไปในดงขมิ้น  อดีตอลัชชีที่

สนับสนุนขบวนการล้มสถาบันฯ  เพราะมีกิเลสตันหาอยากจะไปต้ัง                                                                            

สำานักสงฆ์ในต่างประเทศทางลัด  วันน้ียังต้องขัดส้วมในค่ายผู้อพยพ 

พุทธวจนะเรื่องหนึ่งก็คือ  “ห้ามพระภิกษุยุ่งกับการเมือง”  ดังนั้น

การไม่เคารพไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็เท่ากับไม่ศรัทธาพุทธศาสนา 

แล้วยังจะมาห่มผ้ากาสาวพัสตร์ทำาไม  กรณีอลัชชีขัดส้วมน้ันบ่งบอก

ว่าต้องการใช้ผ้ากาสาวพัสตร์ช่วยให้ย้ายประเทศเท่าน้ัน  ไม่ใช่ต้อง 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่อย่างใด

ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  ไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์  ปุถุชนที่

เป็นพุทธมามกะยังถูกสอนให้ละ เลิก ลาภ ยศ สรรเสริญ แต่ทำาไม

พระเมืองน้ำาดำายังยึดติดกับตำาแหน่งเจ้าคณะ  ผมจะขอนำาเรื่องพระ

พิมลธรรม  ที่ถูกจอมพลสฤษดิ์สั่งให้พ้นจากตำาแหน่งสมเด็จเพราะ

เชื่อคำายุยงว่าพระพิมลธรรมเป็นคอมมิวนิสต์  นายตำารวจที่อาสา

กระชากสังฆาฏิของพระพิมลธรรมตายด้วยอุบัติเหตุภายใน ๗ วัน 

ส่วนผู้ออกคำาสั่งวันนี้จะอยู่ในภพภูมิใดก็ไม่ทราบ  แต่เป็นเพราะหู 

เบาเชื่อคำายุยงของลูกศิษย์เจ้าอาวาสวัดสาม...ที่อยากได้ตำาแหน่ง

สมเด็จ  เมื่อท่านอาพาธ  รัฐบาลให้มีผู้นำาตาลปัตรสมเด็จไปถวาย 

ท่านปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าท่านเป็นพระแก่ๆ องค์หนึ่งเท่านั้น ไม่

ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์

นานมาแล้วมีผู้ทำานายว่าต่อไปผู้คนจะเลือกพระ  ซึ่งวันนี้ก็                       

เป็นความจริงแล้ว  ผู้ท่ีต้องการทานบุญบริสุทธ์ิก็จะเลือกทำากับพระ

สุปฏิปันโน  หรือพระที่เป็นพระแท้  มากกว่าทำากับพระที่ห่มผ้า

กาสาวพัสตร์แต่จิตใจไม่ศรัทธาพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ได้

ทรงส่งเสริมให้พระติดโลก  วุฒิการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม 

ตาลปัตรพัดยศก็ไม่ทำาให้พ้นทุกข์ได้    เมื่อยังสอนตัวเองไม่ได้แล้ว

จะสอนใคร  จะสอนใครได้ตัวเองก็ต้องทำาให้ได้  มิใช่สอนแบบนก

แก้วนกขุนทอง ตำาราว่าอย่างไรก็ว่าตาม

วันน้ีประเทศไทยไม่ร่มเย็นเพราะศาสนาไม่เป็นเสาหลัก

ของประเทศอีกต่อไป  ปาราชิกต้องให้ศาลฎีกาตัดสิน  แม้ว่าจะ

รับสารภาพว่ายักยอกทรัพย์ที่มูลค่ามากกว่า  ๕  มาสก  แต่ถ้าศาล

ปรานีรอลงอาญาก็ถือว่าไม่มีความผิด  ดังนั้นก็กลับมาสวมผ้ากา 

สาวพัสตร์ได้อีกเพราะไม่ได้เปล่งวาจาลาสิกขา  ดังนั้นประชาชน

จะสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจอย่างไร  ซึ่งถ้าอ้างว่าไหว้ผ้า

เหลือง  ดังนั้นถ้าเอาผ้าเหลืองไปคลุมจอมปลวกก็ต้องจุดธูปเทียน

บูชาจอมปลวกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม  วันนี้ก็ยังมีพระแท้อยู่เป็นจำานวนมาก  ขึ้น

อยู่ว่าใครจะมีบุญได้กราบของแท้เท่านั้น.

 มนุษย์ โสสิ

 

บังเอิญว่าไม่กี่วันก่อนผมได้เห็นหลักฐานที่้นำาไปสู่การปลด

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พูดได้คำาเดียวครับ หยุดเถอะ อย่า

ดิ้นรนเพื่อขอคืนตำาแหน่งเดิมเลยครับ อย่าให้ท่านต้องเสียหายไป

มากกว่านี้.

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

จับ2ผัวเมียแอบขายเซ็กซ์ทอย

กรุงเทพฯ • ตำ�รวจปร�บปร�มก�รกระ

ทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

(ปคบ.) ร่วมกับคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

(อย.) เข้�จับกุมผู้ลักลอบข�ยอ�ห�รเสริม

อวดอ้�งเพิ่มพลังเซ็กซ์และอุปกรณ์เซ็กซ์

ทอย มูลค่�กว่� 5 แสนบ�ท

วันที่ 11 ต.ค.2564 พล.ต.ต.อนันต์ 

นานาสมบัติ ผู้บังคับการปราบปรามการกระ            

ทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

(ผบก.ปคบ.) พร้อมด้วย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน

สาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิ 

การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วม

กันแถลงผลการจับกุมผู้ลักลอบจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณทาง

เพศ ยี่ห้อ X-MARVEL MAX ทางเว็บไซต์

หนึ่ง ใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่อ่านออกเสียงภาษา

ไทยว่า “โคตรเซ็กซ์ทอย” พร้อมวัตถุลามก 

(อุปกรณ์เซ็กซ์ทอย) อีกจำานวนมาก มูลค่า

ของกลาง 500,000 บาท

พล.ต.ต.อนันต์กล่าวว่า ปคบ.ร่วมกับ 

อย.จับกุมขบวนการลักลอบจำาหน่ายยาซิเด 

กรา (Sidegra) และผู้ลักลอบผลิตและจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการโฆษณาอวดอ้าง

สรรพคุณทางเพศจำานวนหลายราย พร้อม

ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่อาจ

ได้รับอันตรายจากการรับประทานยารักษา

อาการหย่อนสมรรถนะทางเพศเอง จึงได้สั่ง

การให้ กก.4 บก.ปคบ.กวดขันจับกุมผู้กระทำา

ความผิดอย่างต่อเนื่อง จากการตรวจสอบเฝ้า

ระวังพบเว็บไซต์ดังกล่าวมีการโฆษณาขาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณ

ทางเพศ เจลหล่อลื่น และวัตถุลามกโดยผิด

กฎหมาย

ต่อมาวันที่ 9 ต.ค. เจ้าหน้าที่บุกตรวจ                                                        

ค้นเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับเว็บไซต์ จำานวน 3 

จุด ในเขต กทม. ย่านบางแค และ จ.สมุทร 

ปราการ ผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารอวดอ้างสรรพคุณทางเพศ ยี่ห้อ MAR-

VEL MAX, เจลหล่อลื่นยี่ห้อ X-MARVEL 

MAX GEL, TITAN GEL (TANTRA) และ

วัตถุลามก (อุปกรณ์เซ็กซ์ทอย) นอกจากนั้น

ยังตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง เช่น สบู่

ยกกระชับสัดส่วน, แผ่นมาส์กหน้า รวม

มูลค่า 500,000 บาท ซึ่งไม่มีฉลากภาษา

ไทย โดยจับกุมนายทุน 2 รายเป็นสามีภรรยา 

คือผู้ชายเป็นคนไทยและผู้หญิงเป็นชาว

เวียดนาม สารภาพว่าลักลอบนำาเข้าสินค้า

มาจากต่างประเทศผ่านชายแดนภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และมีไว้เพื่อจำาหน่ายให้กับ

ลูกค้าที่สนใจ โดยโพสต์ขายผ่านทางเว็บไซต์

ประมาณ 2 ปี จึงได้ตรวจยึดนำาส่งพนักงาน

สอบสวนเพื่อตรวจวิเคราะห์และดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป

“สำาหรับอุปกรณ์เซ็กซ์ทอยยังเป็น

อุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอยู่ เพราะยังไม่มีกฎ 

หมายอนุญาตให้มาจำาหน่ายภายในประเทศ 

และยังไม่มีสถาบันทางการแพทย์รับรอง

คุณภาพมาตรฐาน หากผู้บริโภคซื้อมาใช้อาจ

จะมีความเสี่ยงที่เกิดอันตรายต่ออวัยวะเพศ

หรือเกิดการติดเชื้อได้ สำาหรับอวัยวะเพศ

เทียมทั้งชายและหญิงในประเทศไทยยังถือว่า

เป็นของผิดกฎหมาย ห้ามจำาหน่าย”

ด้าน ภญ.สุภัทรากล่าวว่า การจับกุม

ครั้งนี้เป็นการลักลอบนำาเข้าผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่แสดงสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทาง

วัตถุลามกมูลค่า5แสนบาท

เพศที่ผสมยาไวอะกรา และเครื่องมือแพทย์ 

(เจลหล่อลื่น) จึงขอเตือนประชาชนก่อนซื้อ

ขอให้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตทางเว็บไซต์ 

อย. เพราะอาจได้รับอันตรายจากการผลิต               

ที่ ไม่ ได้มาตรฐานหรือปลอมปนยาแผน

ปัจจุบัน สำาหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสมรรถภาพ

ทางเพศขอให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อ

รับการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งหากจำาเป็นต้อง

ใช้ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 

แพทย์จะมีการให้คำาแนะนำาและจัดขนาด

ยาให้เหมาะสมตามสภาวะร่างกายและโรค

ประจำาตัวของแต่ละคน การรับประทานยาใน

กลุ่มนี้อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลข้างเคียงเป็น

อันตรายถึงแก่ชีวิต

นอกจากนี้ยังมีอาหารเสริมบำารุงปอด

แอบอ้างรักษาโควิด-19 และยานวดเพิ่ม

ความสูง จึงฝากเตือนผู้ปกครองที่จะซื้อให้                                           

บุตรหลาน อย่าซื้อเด็ดขาด เพราะไม่มี

สรรพคุณดังกล่าวจริง ถ้าต้องการเพิ่มความ

สูงควรรับประทานอาหารและออกกำาลังกาย 

เบื้องต้นการกระทำาดังกล่าวอาจเป็นความ

ผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

ฐาน “นำาเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” และหาก

ตรวจพบการปลอมปนยาจะมีความผิดฐาน 

“จำาหน่ายอาหารซึ่งไม่บริสุทธิ์” รวมทั้งความ

ผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.

2551 ฐาน “ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ใบ

อนุญาต ใบแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจด

แจ้ง” และความผิดประมวลกฎหมายอาญา 

ฐาน “ผู้ใดประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้า

เกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของ

ลามก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน 

หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของ”.

ขาว
ทช.ซ่อมถนนส�ย นม.6019 โคร�ชเสร็จแล้ว

บ�งเขน • นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำาจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

แถลงข่าวผ่านระบบ ZOOM กรณีชาวบ้านบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำาบลเมืองปราสาท 

อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากถนน

เส้นทางโนนสูง-โนนไทย บริเวณบ้านหนองอ้อ ตำาบลเมืองปราสาท ระยะทางยาว

ประมาณ 500 เมตร เกิดชำารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายอย่างหนัก ทำาให้รถที่สัญจร

ผ่านไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านประสบอุบัติเหตุรถล้มมาแล้วหลายคัน ซึ่งถนนเส้นดัง

กล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและขอเรียนชี้แจงว่า ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.6019 บ้านโนนสูง-

บ้านโนนไทย อำาเภอโนนสูง, โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนที่อยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีสาเหตุความเสียหายมาจากอิทธิพลของ

พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตได้รับความเสียหายความยาว 

30 เมตร บริเวณช่วง กม.ที่ 1+300 ฝั่งอำาเภอโนนสูง 1 ช่องจราจร เป็นหลุมเป็น

บ่อขนาดใหญ่ตามที่ปรากฏในข่าว แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้ดำาเนินการ

ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตแล้วเสร็จ เพื่อให้ผิวจราจรกลับคืนสู่สภาพปกติ 

พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและอุปกรณ์อำานวยความปลอดภัย ป้าย

เตือน ราวเหล็กกันอันตราย รวมถึงป้ายนำาทางให้อยู่ในตำาแหน่งใช้งาน ซึ่งปัจจุบัน

ได้เปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติ ตลอดจนได้สร้างความเข้าใจกับ

ประชาชนในพื้นที่ถึงสาเหตุที่ทำาให้ถนนชำารุดเสียหายเรียบร้อยแล้ว 

เตือนภัยระวังแก๊งหลอกข�ยของให้ร�้นชำ�

สุรินทร์ • วันที่ 10 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำาจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า บริเวณ

ทางหลวง 2019 อำาเภอสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย มีร้านขายของชำาชื่อร้านณัฐทิชาฟาร์ม  

ถูกแก๊งหลอกขายของสูญเงินกว่า 65,000 บาท จากการสอบถามนางประสพสุข 

พรหมบุตร อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 1 ตำาบลกระเบื้อง อำาเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตนและลูกสาวเพิ่งมาลงทุนเปิดร้านขายของชำายังไม่ถึงเดือน 

ปกติตนกับลูกสาวจะเดินทางไปซื้อของที่ห้างแม็คโครในตัวเมืองบุรีรัมย์มาขายเป็น

ประจำา วันเกิดเหตุมีรถกระบะมาเสนอขายของ บอกว่าถูกกว่าห้างสรรพสินค้าและ

ท้องตลาด ซึ่งตนก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะว่าใครก็ชอบของมีราคาถูก ผู้ขายบอกว่า

ถ้าของเสียหายจะเคลียร์ให้ หรือว่าติดต่อไปที่บริษัทบริเวณทางเข้าเมืองบุรีรัมย์ ซึ่ง

แก๊งขายของจะมีทั้งหมด 4 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด คนหนึ่งจะนำาเสนอสินค้าและ

ชักชวนคุยไปต่างๆ นานา อีกคนก็จะคอยพูดกับลูกสาวเรื่องนั้นเรื่องนี้ อีกคนก็จะเดิน

ดูบริเวณรอบๆ ซึ่งตนก็ไม่ได้เอะใจอะไร คิดว่าเป็นแค่เซลส์มาขายของ เพราะมีเบอร์

โทรศัพท์ แต่ตอนนี้โทรไม่ติดแล้ว แต่พอมารู้จากเพื่อนบ้านทีหลังว่าโดนหลอก ตน

ตกใจจึงให้ลูกสาวไปเช็กราคาของที่ซื้อไป 65,000 บาท แต่พอไปไล่ดูแล้ว ของที่ตน

ได้รับมาเพียงหมื่นกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งตนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่อยากนำาเสนอเรื่อง

ราวฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อยอยากเปิดร้านขายของชำาให้ระวังตัว 

บุกจับ 16 เซียนพนันดูมวยตู้แจ้ง 3 ข้อห� 

ห�ดใหญ่ • เมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำาเภอหาดใหญ่ ได้

สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง อ.หาดใหญ่ โดยนายธีรเดช จันมณี ปลัดอำาเภอ หน.ฝ่าย

ความมั่นคง, นายสุบัณฑิตย์ ไชยแก้ว ปลัดอำาเภองานป้องกัน พร้อมด้วยสมาชิก 

อส.กองร้อย อส.หาดใหญ่ที่ 4 จำานวน 20 นาย ดำาเนินการเข้าปิดล้อมจับกุม “นัก

พนันมวยตู้” ที่ลักลอบจัดให้เล่นแบบรวมกลุ่มกันกว่า 30 คน ที่บริเวณริมถนนชุมชน

ต้นโด ถนนราษฎร์อุทิศ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีนักเล่นพนันมวยตู้เชียร์มวยกัน

อย่างเมามัน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทาง ซึ่งสามารถควบคุม

ตัวได้ 16 คน โดยมีนายเสงี่ยม จันทร์แก้ว อายุ 73 ปี รับเป็นเจ้าของบ้าน ยอมรับ

ว่าได้เชิญชวนนักพนันมวยตู้คนอื่นๆ รวมแล้วเกือบ 30 คน มาดูมวยและพนันกัน 

โดยไม่ทราบว่าลักษณะดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

โรค จึงได้ดำาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเฉพาะเจ้าของบ้านคือ นายเสงี่ยม จันทร์แก้ว 

อายุ 73 ปี ข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำาสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

ที่ 119/2564 ข้อ 2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ข้อ 3 ห้ามจัด

กิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุ่มกันมากกว่าย่ีสิบห้าคน หากเกินกว่าย่ีสิบห้าคนให้ขออนุญาต

นายอำาเภอท้องที่.

ไทยโพสต์ • บรรยากาศการรับสมัครเลือก

ตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล (นายก 

อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำาบล (ส.อบต.) วันแรกคึกคัก อดีตนายก 

อบต.และ ส.อบต.รวมทั้งหน้าใหม่แห่สมัคร

กันทั่วประเทศ ด้าน ผอ.กกต.สมุทรสาครลั่น 

แจ้งเห็นทุจริตแจกเงินซื้อเสียงอาจได้รับเงิน

สินบนถึง 500,000 บาท

จากที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำาบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (ส.อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย.

2564 และเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 เป็นวัน

แรกที่เปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์ลงเลือกตั้ง ซึ่ง

บรรยากาศทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก

จ.นครศรีธรรมร�ช  นางสาวนุชนภางค์                                                                     

ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประ 

จำาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้

เกี่ยวข้องได้ ใช้ระบบการสื่อสารออนไลน์กับ

สถานที่รับสมัคร โดยเชื่อมสัญญาณทั้ง 130 

อบต. เพื่อติดตามการรับสมัคร รวมทั้งตอบ

ปัญหาในการปฏิบัติให้กับผู้อำานวยการการ

เลือกตั้งประจำา อบต. โดยกำาหนดให้จุดรับ

สมัครต้องมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง 

สำาหรับที่ อบต.ท้ายสำาเภา อ.พระ

พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สมัครใน

ตำาแหน่งนายก อบต.ท้ายสำาเภา มาสมัคร 

ก่อนเวลาเพียง 1 คน คือ อดีตนายก อบต.

ท้ายสำาเภา ได้หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 

ซึ่งมาสมัครพร้อมทีมงานทั้ง 13 ตำาบล หมู่ที่ 

8 มีผู้มาลงชื่อเพื่อสมัครก่อนเวลา 4 คน 

จ.ตรัง ที่องค์การบริหารส่วนตำาบล

บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ค่อนข้างเงียบเหงา มี

ผู้สมัครนายก อบต. หมู่ที่ 1 มาพร้อมกัน 2 

พิษณุโลก • ความคืบหน้าจากกรณี 

พ.ต.ท.ยสพนต์ พวงทอง อายุ 48 ปี ซึ่ง

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งสารวัตรหัวหน้าสถานี

ตำารวจภูธรชุมแสงสงคราม อ.บางระกำา 

จ.พิษณุโลก ไปก่อเหตุทำาร้ายร่างกายชาว

บ้าน และถืออาวุธปืนยาวข่มขู่สร้างความ

หวาดกลัวให้กับประชาชน เหตุเกิดใน

พื้นที่ อ.ไทรงาม จ.กำาแพงเพชร เมื่อวัน

ที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านที่อยู่ใน

เหตุการณ์ถ่ายคลิปขณะก่อเหตุนำาไปเผย

แพร่ลงสื่อออนไลน์ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์

เป็นกระแสร้อนแรงในขณะนั้น ซึ่งต่อมา 

พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 

ได้ตั้งคณะกรรมการในการสืบสวนข้อเท็จ

จริงตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

ล่าสุด วันที่ 11 ต.ค.2564 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า ที่สถานีตำารวจภูธรจังหวัด

พิษณุโลก พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.

พิษณุโลก ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึง

เรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมเปิดเผยถึงความคืบ

หน้าทางคดีว่า ทาง ผบช.ภ.6 ได้สั่งกำาชับ

ให้เร่งดำาเนินการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น

โดยด่วน เนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความ

สนใจของพี่น้องประชาชน และภาพ

ลักษณ์องค์กรตำารวจ ซึ่งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีเจ้าหน้าที่ตำารวจใช้

กำาลังทำาร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้

เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ และทำาให้

ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ ขู่เข็ญ เหตุ

เกิดหน้าบ้านเลขที่ 170 หมู่ที่ 3 ต.มหาชัย 

อ.ไทรงาม จ.กำาแพงเพชร 

ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อ

เท็จจริง พ.ศ.2556 และเร่งรัดสรุปสำานวน 

มีความเห็นให้ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

พิจารณาสั่งการโดยเร็ว ซึ่งพิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสืบสวนข้อ

เท็จจริงมีความเห็น จึงมีคำาสั่งที่ 328/2564 

ลงวันที่ 8 ต.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยร้ายแรง และ ภ.จว.พิษณุโลก

พิจารณาเห็นแล้วว่า กรณีผู้ถูกกล่าวหาเข้า

หลักเกณฑ์การให้พักราชการ หรือให้ออก

จากราชการไว้ก่อน คือถูกตั้งกรรมการ

สอบสวน และผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่

น่าไว้วางใจ ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการ

อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ

จึงมีคำาสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก ที่ 329/ 

2564 ลงวันที่ 11 ต.ค. ให้ออกจากราชการ

ไว้ก่อน ส่วนข้อหาคดีอาญาให้ทาง ภ.จว.

กำาแพงเพชร ท้องที่เกิดเหตุเป็นผู้ดำาเนิน

การในคดีต่อไป.

สั่งให้ออกราชการ

สว.ชุมแสงสงคราม

ถือปืนขู่ใส่ชาวบ้าน

คน คือ นางชไมพร เที่ยงธรรม จิตตกูล อายุ 

42 ปี กับนายปิยะ นวลจันทร์ อายุ 49 ปี ซึ่ง

ที่ ต.บางรัก อ.เมืองตรัง มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 

ประชากรจำานวน 3,982 คน เป็นชาย 1,950 

คน และหญิง 2,032 คน  ปรากฏว่าช่วงเช้า

มีผู้สมัครนายก อบต.แค่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่

ที่ 1 และหมู่ที่ 2 รวม 3 คน สำาหรับ จ.ตรัง

มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.

ทั้งหมด 75 ตำาบลจากทั้งหมด 10 อำาเภอ ซึ่ง 

กกต.จังหวัดตรังกำาลังรวบรวมตัวเลขจำานวน

ประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน

สัปดาห์นี้

จ.สมุทรส�คร นายณัฐวรรธน์ วงศ์

อิสรภาพ ผอ.สนง.กกต.จ.สมุทรสาคร พร้อม

ด้วยนายนิคม มากรุ่งแจ้ง ผู้ตรวจการการ

เลือกตั้งประจำาจังหวัดสมุทรสาคร และนาย

นิติพัฒน์ ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนและ

ไต่สวนชำานาญการ ได้เดินทางไปสังเกตการณ์ 

ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลบางน้ำาจืด เพื่อ                                                 

ดูแลการรับสมัครเลือกตั้งวันแรก ซึ่งสมุทร 

สาครมีองค์การบริหารส่วนตำาบล  22 แห่ง 

ประกอบด้วย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 11 

แห่ง ได้แก่ อบต.โคกขาม, อบต.ท่าทราย, 

อบต.บางกระเจ้า, อบต.บางน้ำาจืด, อบต.พัน

ท้ายนรสิงห์, อบต.ชัยมงคล, อบต.บางโทรัด, 

อบต.กาหลง, อบต.บ้านเกาะ, อบต.บ้านบ่อ 

และ อบต.นาโคก อำาเภอกระทุ่มแบน 4 แห่ง 

ได้แก่ อบต.ท่าไม้, อบต.ท่าเสา, อบต.หนองนก

ไข่ และ อบต.บางยาง อำาเภอบ้านแพ้ว 7 แห่ง 

ได้แก่ อบต.หลักสาม, อบต.บ้านแพ้ว, อบต.

เจ็ดริ้ว, อบต.คลองตัน, อบต.หลักสอง, อบต.

สวนส้ม และ อบต.อำาแพง 

ทางสำานักงาน กกต.จังหวัดสมุทร 

สาครแจ้งว่า หากผู้ใดทราบหรือมีเบาะแส

การทุจริตเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน หรือ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณ

เป็นเงินได้ โทร./โทรสาร 0-3442-8824 ได้

ตลอด ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากเป็น                                                       

ข้อเท็จจริง ผู้แจ้งเหตุอาจได้รับเงินสินบน

รางวัล จำานวน 25,000-500,000 บาท ตาม

กฎหมาย

จ.ลำ�ป�ง มีผู้สมัครนายก อบต.พิชัย

เดินทางมาสมัครรวม 3 คน คนที่ 1 นาย

รังสรรค์ เตชะสืบ คนที่ 2 น.ส.ศิริพร ปัญญา

เสน และคนที่ 3 นายมานิต อุ่นเครือ ทาง

ด้านนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.สนง.

กกต.จ.ลำาปาง เปิดเผยว่า บรรยากาศการ

รับสมัครเลือกตั้งโดยรวมทั้งจังหวัดคึกคัก 

คาดว่าทั้ง 59 แห่งจะมีผู้สมัครนายก อบต.

ไม่น้อยกว่า 3 คน สำาหรับที่ อบต.พิชัยได้

เห็นบรรยากาศที่ดี เพราะผู้สมัครไม่มีการ

จับฉลาก แต่พร้อมใจกันให้ผู้ที ่มาก่อนได้

หมายเลขเรียงลำาดับกันไป ซึ่งตามปกติแล้ว

ผู้ที่มาก่อนเวลา 08.30 น. จะต้องมีการจับ

ฉลาก เพราะคนที่มาก่อนก็อยากได้หมายเลข 

1 เพื่อนำาไปหาเสียง

จ.กระบี่ มีว่าที่ผู้สมัครสมาชิก อบต.

และนายก อบต.เดินทางมาลงสมัครตั้งแต่

ช่วงเช้า โดยมีผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมให้                                                         

กำาลังใจกันเป็นจำานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่                                                            

คอยตรวจคัดกรองตามมาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 บริเวณ

ทางเข้าก่อนเข้าไปยื่นใบสมัคร สำาหรับวัน

เลือกตั้งทั้ง 46 แห่ง ทาง กกต.ได้ตั้งเป้าว่าจะ

มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก 

อบต.ครั้งนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำานวน

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นมานานหลายปี.

แห่สมัครชิงน�ยกอบต.-ส.อบต.คึกคัก

สมุทรส�ครจ่�ย5แสนแจ้งคนซื้อเสียง

พังง� • นักศึกษาสาวโชคร้ายถูกตัดขา 1 ข้าง 

เหตุเส้นเลือดอุดตันฉับพลัน แต่ญาติติดใจเชื่อ

ว่าเกิดจากไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าฯ แบบ

ไขว้ วอนภาครัฐเข้าช่วยเหลือเยียวยา เพราะ

ยากจน เป็นลูกกำาพร้าอยู่กับย่า 2 คน 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 นายจำารัส 

ขนาดผล ผอ.วิทยาลัยชุมชนพังงา พร้อมด้วย

อาจารย์ ในวิทยาลัย ลงพื้นที่พบกับนางห้า           

เหล้ีย กองแก้ว อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 8/1 

ม.1 บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 

หลังจากพบว่า น.ส.เกตน์สิรี กองแก้ว อายุ 20 

ปี นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของ

วิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นหลานสาว ประสบ

ปัญหาเจ็บป่วยหลังจากไปฉีดวัคซีนแอสตร้า

เซนเนก้าเข็มที่ 2 แบบไขว้จากหน่วยฉีดวัคซีน

อำาเภอเมืองพังงา จนโรงพยาบาลพังงาต้องส่ง

ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ล่าสุดทางคณะแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็น

โรคเลือดเลือดแดง 2 ข้างอุดตันฉับพลับ จน

ต้องตัดขาข้างซ้ายเหนือหัวเข่าไป 1 ข้าง ทำา

ให้ญาติๆ และหลายคนต่างเชื่อว่าสาเหตุน่า

จะมาจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเข็ม 

2 แอสตร้าเซนเนก้าแบบไขว้อย่างแน่นอน 

และอยากร้องขอให้ทางราชการเข้าช่วยเหลือ

เยียวยาครอบครัวเป็นการด่วน เนื่องจาก 

น.ส.เกตน์สิรีเป็นลูกกำาพร้า พ่อเสียชีวิตตั้งแต่

เด็กๆ แม่ก็ทิ้งไปอาศัยอยู่กับย่าเพียง 2 คน 

มีฐานะยากจน เปิดร้านขายของเล็กๆ ใน

หมู่บ้าน ซึ่งทางย่าก็ไม่เรียกร้องอะไร บอกว่า

แล้วแต่ทางราชการจะช่วยเหลือ

นายอนุพงษ์ ธรรมรงค์ อายุ 25 ปี 

เพื่อนนักศึกษาที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงกัน เล่า

ว่า หลังจาก น.ส.เกตน์สิรีไปฉีดวัคซีนเข็ม 

2 แอสตร้าเซนเนก้าแบบไขว้ เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้น 3 วันมีอาการ

ไข้ แน่นหน้าอก ผ่านไป 2 วันไปพบแพทย์ที่

โรงพยาบาลพังงา แพทย์บอกว่าไม่มีอะไร มี

อาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ และนัด

อีก 7 วันเพื่อตรวจซ้ำา แต่ไม่ทันถึงวันนัดก็

เกิดอาการปวดขาข้างซ้าย ปวดมากแบบจับ

ขาไม่ได้เลย จึงรีบไปโรงพยาบาลพังงา ทาง

โรงพยาบาลพังงาส่งตัวไปเอกซเรย์เส้นเลือด

ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แพทย์แจ้งว่ามี

เส้นเลือดอุดตันและได้ทำาการผ่าตัดด่วน และ

พบว่ามีเนื้อตาย ต้องส่งตัวไปผ่าตัดอีกครั้งที่

โรงพยาบาลกระบี่ เมื่อกลับมาอาการไม่ดีขึ้น 

จึงได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่ โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ และล่าสุดก็ถูกตัดขาข้างซ้ายเหนือ

เข่าไป 1 ข้าง ซึ่งทางญาติๆ ต่างก็เชื่อว่าเป็น

ผลจากการฉีดวัคซีนแน่นอน เพราะเขาไม่

เคยมีโรคประจำาตัวมาก่อน.

นศ.สาวตัดขาเชื่อเหตุฉีดวัคซีนเข็ม2ไขว้
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7บทความ

ขบวนรถไฟลาว-จีนนี้ชื่อ ‘ล้านช้าง’

าวและจีนกำาลังนับถอยหลังการเปิดเส้นทางรถไฟ

สายพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น

ทาง” หรือ Belt and Road Initiative (BRI) ของ

จีนแล้ว

คนไทยก็ต้องลุ้นด้วย เพราะต้องมีการประเมินต่อว่า 

เมื่อเปิดสายการเดินรถไฟระหว่างคุนหมิงทางใต้ของจีนกับ

เวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว แล้วประเทศไทยจะ

ได้ประโยชน์หรือเผชิญความท้าทายเพิ่มเติมอะไรบ้าง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คือขบวนรถไฟชื่อ ‘ล้านช้าง’ ที่เตรียม

ส่งมอบให้ โครงการรถไฟลาว-จีน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

เพราะนี่คือ

การ countdown สู่

การเปิดบริการอย่าง

เป็นทางการวันที่ 2 

ธันวาคมนี้

อีกภาพหนึ่ง

คือสถานีรถไฟวัง

เวียง เสร็จสมบูรณ์

แล้ว รอเปิดบริการ

วันจริงเท่านั้น 

สัปดาห์ก่อนนี้ 

นายพันคำา วิพาวัน 

นายกรัฐมนตรีลาว 

ประกาศว่า ทาง

รถไฟจีน-ลาว จะ

เปิดให้บริการตามกำาหนดในวันที่ 2 ธันวาคม

ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 46 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายกฯ ลาวยืนยันกำาหนดการนี้ ไม่เปลี่ยนแปลง แม้

ก่อนหน้านี้จะมีความกังวลว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 

ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจกระทบแผนงานเปิดทางรถไฟสาย

สำาคัญนี้

หนังสือพิมพ์ Vientiane Times อ้างคำายืนยันของนายกฯ                                                             

พันคำา ว่า บริการรถไฟสายระหว่างลาวกับจีนจะเปิดให้

บริการตามกำาหนดการเดิม ไม่มีการเลื่อน ไม่มีการเปลี่ยนจาก

แผนเดิม และกำาลังทำาแผนให้เปิดบริการรถไฟภายใต้เงื่อนไขที่

ปลอดภัยสำาหรับประชาชน

รวมถึง “แนวทางเปิดบริการทางรถไฟเพื่อการท่อง

เที่ยว” ที่ต้องมีมาตรการใช้สำาหรับบริเวณชายแดนลาว-จีน 

เพื่อตรวจสอบสินค้าและผู้ โดยสารก่อนเข้าและออกอย่าง

เคร่งครัด

แต่ทางรถไฟจีน-ลาวนี้จะเริ่มด้วยการมุ่งเน้นการขนส่ง

สินค้าเป็นหลัก

ตามมาด้วยการ

เปิดให้มีการท่องเที่ยว

เมื่อสถานการณ์ของโควิด

เข้าสู่ระยะที่ควบคุมได้ใน

ระยะต่อไป

ประเมินกันว่าทาง

รถไฟระยะทาง 424.4 

กิโลเมตรสายนี้จะช่วยลด

ต้นทุนการขนส่งผ่านลาว

ประมาณ 30-40% หาก

เปรียบเทียบกับการขนส่ง

ทางถนนอย่างที่ทำามา

ตลอด

นั่นย่อมจะมีส่วน

เกื้อหนุนการค้าและการ

ลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ

สำานักข่าวของลาวอ้างความเห็นของผู้บริหาร บริษัท นิคม

โลจิสติกส์เวียงจันทน์ จำากัด (Vientiane Logistics Park) ซึ่ง

เป็นผู้พัฒนาท่าเรือบกท่านาแล้ง (Thanaleng Dry Port) และ        

นิคมโลจิสติกส์เวียงจันทน์ว่าทางรถไฟสายนี้จะเป็นกำาลัง

สำาคัญผลักดันให้ลาวกลายเป็น “ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน

ระดับโลก” หรือ Global Supply Chain ได้

หนึ่งในประโยชน์ที่จะเกิดที่เห็นได้ชัดคือ การขนส่งสินค้า

ทางรถไฟจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรปจะใช้เวลา

เพียง 10 วัน เร็วกว่าการขนส่งทางทะเลปัจจุบันที่ใช้เวลา

ประมาณ 45 วัน 

ทำาให้ประเมินว่าจะทำาให้เกิดแรงจูงใจให้ประเทศอื่นๆ 

ในภูมิภาคนี้เห็นประโยชน์ของการตัดสินใจเลือกขนส่งตู้

คอนเทนเนอร์ผ่านทางรถไฟสายนี้เช่นกัน

บริษัทนี้คาดว่าตู้คอนเทนเนอร์จากลาวอย่างน้อย 

300,000 ตู้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากท่าเรือบกท่านาแล้ง จะถูก

ขนส่งผ่านทางรถไฟจีน-ลาว ไปยังยุโรปในแต่ละปี และจะเพิ่ม

ขึ้นเป็นระหว่าง 1.2-1.8 ล้านตู้ต่อปี

สำาหรับจีนนี่คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ BRI ระดับ

นานาชาติ และสำาหรับ สปป.ลาวนั้นนี่คือแผนยุทธศาสตร์ปรับ

เปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land-locked country) 

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบก (Land-linked country)

กาแฟดำ

มื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นางสาวเฉลิมศรี 

ประเสริฐศรี ทนายความจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 

ในฐานะทีมกฎหมายของเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำายวม 

เงา เมย สาละวิน ได้รับจดหมายตอบรับจากสำานักงานปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี กรณีโครงการเพิ่มปริมาณน้ำาต้นทุนเขื่อน

ภูมิพล (แนวส่งน้ำายวม) หรือโครงการผันน้ำายวม โดยจดหมาย

ดังกล่าวลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ท่านได้มีหนังสือคำาร้อง ลงวัน

ที่ 20 กันยายน 2564 ขอให้พิจารณาทบทวนโครงการเพิ่ม

ปริมาณน้ำาต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำายวมนั้น สำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ

กรณีที่ได้มีหนังสือคำาร้องดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ ซึ่ง

กรมชลประทานได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำา แต่

ประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนว่า กระบวนการจัดทำา EIA 

โครงการดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วม และพบว่าอาจจะมีการ

ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อและรูปบุคคลในรายงาน

ที่ถูกอ้างอิง แต่รายงานดังกล่าวกลับได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผู้ชำานาญการผู้พิจารณารายงาน EIA 

แล้วทางเครือข่ายทราบว่าจะมีการนำารายงานดังกล่าว

เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 จึงได้ทำาหนังสือไปยัง กก.วล. และ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อแสดง

จุดยืนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำาต้นทุนให้

เขื่อนภูมิพล และขอให้เลื่อนการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กก.วล.ออกไป โดยขอให้ส่งกลับ

รายงาน EIA ให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการทบทวนการ

พิจารณารายงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะ 

กก.วล. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน ได้พิจารณาอนุมัติผ่านรายงานดังกล่าวไปในวัน

ที่ 15 กันยายน 2564 แล้ว และจะนำาเข้าสู่ ครม.พิจารณาใน

เร็วๆ นี้

ทั้งนี้ เครือข่ายได้ทำาหนังสือคัดค้านไปยังสำานักนายก

รัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาระงับการนำา EIA เข้าพิจารณาโดย 

กก.วล.และคัดค้านโครงการ แต่หนังสือเพิ่งส่งกลับมายังเครือ

ข่ายนั้น อ้างเฉพาะเรื่องคัดค้านโครงการ และยังระบุวันใน

เอกสารไม่ถูกต้อง เห็นได้ว่า โครงการมีการดำาเนินการใน

ลักษณะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลใน 

EIA ก็อาจจะไม่ถูกต้อง และดูเหมือนจะเร่งรัดดำาเนินการ

เครือข่ายเป็นห่วงว่าการดำาเนินการโครงการ ซึ่งจะใช้

เงินลงทุนกว่า 7.1 หมื่นล้านบาท ทั้งๆ ที่ไม่มีความจำาเป็นใดๆ 

และที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า หน่วยงานได้เพิกเฉยต่อการมีส่วน

ร่วมและข้อห่วงกังวลของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชน

เผ่าพื้นเมือง ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ใน จ.ตาก จ.เชียงใหม่ 

และ จ.แม่ฮ่องสอน อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อ

ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ทางด้านนางสาวมึดา นาวานารถ ประชาชนหมู่บ้าน

ท่าเรือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ริมแม่น้ำา

ยวม ใกล้กับจุดสร้างเขื่อนแม่น้ำายวม ระบุว่า วันที่ 28 ก.ย. ได้

มีเจ้าหน้าที่ซึ่งแนะนำาตัวว่ามาจากกรมชลประทาน เดินทาง

มาที่หมู่บ้านท่าเรือ และถามหาพี่สาวของตน เนื่องจากตนเอง

ขณะนี้ ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้าน และที่หมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 

เจ้าหน้าที่คณะดังกล่าวได้ขอถ่ายรูป บอกกับพี่สาวว่ารู้จักกับ

ตนเป็นอย่างดี และเสนอค่าชดเชยให้ โดยแจ้งว่าบ้านของพี่

สาวจะโดนน้ำาท่วมจากการสร้างเขื่อน

หลายปีที่ผ่านมา ทุกครั้งกรมชลประทานไม่เคยแจ้งว่า

บ้านของพี่สาวจะโดนน้ำาท่วม ในรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบก็

ไม่เคยระบุชื่อพี่สาว แต่ครั้งนี้กลับมาแจ้งว่าจะท่วมและจะ

ชดเชยให้ รู้สึกแปลกใจมาก และอยากทราบว่าความจริงของ

ผลกระทบจากโครงการนี้ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ชุมชนใน 3 

จังหวัด จะเป็นอย่างไรกันแน่ ที่สำาคัญคือเจ้าหน้าที่ชุดนี้เข้ามา

จากนอกพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเวลานี้ชาวบ้านไม่

อยากให้คนข้างนอกเข้า-ออก เพราะต้องการป้องกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 และตอนที่ขอถ่ายรูปก็ให้ทุกคนถอด

หน้ากากด้วย ทำาให้ทุกคนรู้สึกกังวลใจเพิ่มอีก การเข้ามาของ

คนนอกถือว่าไม่เคารพชุมชมเลย” 

ก่อนหน้านี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี

กรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ระบุว่า งบประมาณโครงการ

กว่า 70,000 ล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จจะส่งประโยชน์ต่อ

ประเทศอย่างมาก ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบการศึกษาที่มีกฎหมายคุมทุกระดับ 

รวมถึงการพิจารณาทางเลือกอื่นกรณีหากไม่มีโครงการนี้ ก็

พบว่าไม่สามารถมีปริมาณน้ำามาทดแทนกันได้แบบมีนัยสำาคัญ

ต่อลุ่มเจ้าพระยาที่ดูแล 22 จังหวัด หรือกรณีการปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมที่ก่อสร้างมาเป็นเวลา

นาน และกรมชลฯ ก็ได้ดำาเนินการควบคู่กันไป รวมถึงการ

ปรับวิธีการปลูกข้าวเปียก-สลับแห้ง ซึ่งเป็นการพิจารณาทั้ง

ด้านอุปสงค์และอุปทาน

รองอธิบดีให้ข้อมูลสื่อมวลชนอีกว่า ส่วนประเด็นที่มี

การปรับปรุงแก้ไข อาทิ 1.กรมจะสนับสนุนงบประมาณให้กรม

ป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชปลูกป่า

เพิ่ม 2 เท่า หรือประมาณ 7,000 ไร่ 2.ประชาชนที่ได้รับผล              

กระทบ จำานวน 29 ราย 34 แปลง จะมีการชดเชยอย่างเป็น

ธรรมตามที่กฎหมายกำาหนด 3.ด้านพันธุ์สัตว์น้ำา ได้ร่วมกับกรม

ประมงศึกษาระบบนิเวศและแนวทางแก้ไข จะมีการทำาบันได

ทางผ่านปลาเพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันสัตว์น้ำาข้ามลุ่ม โดย

ระบบการยับยั้งปลาด้วยคลื่นเสียง การติดตั้งระบบรวบไข่ปลา

จมและไข่ปลาลอยออกจากสถานีสูบน้ำา เป็นต้น

4.ออกแบบเขื่อนโดยให้ความสำาคัญกับธรณีวิทยา ระบบ

สูบน้ำาจะลึกลงไปใต้ผิวดิน 30 เมตร จึงไม่มีผลกระทบต่อตลิ่ง 

5.การออกแบบปากอุโมงค์ทางน้ำาออก ที่บ้านแม่งูด อ.ฮอด 

จ.เชียงใหม่ รวมถึงการปรับปรุงลำาห้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การไหลของน้ำา จะไม่กระทบต่อประชาชนห้วยแม่งูด สำาหรับ

พื้นที่ 5 ไร่ ใช้สร้างอาคารสลายพลังงาน จะชดเชยให้ผู้ได้รับ

ผลกระทบอย่างเป็นธรรม และ 6.พื้นที่กองวัสดุจะมีการป้องกัน 

ไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศ และว่าเขื่อนน้ำายวมเป็นเขื่อนหิน

ถมดาดคอนกรีตกักเก็บน้ำา 68.74 ล้านลบ.ม. อุโมงค์ส่งน้ำายาว 

61.52 กิโลเมตร จะผันน้ำาในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-

มกราคม ไม่ผันในช่วงฤดูแล้ง.

เ

ล

ทางการจีนบอกว่า การสร้างรถไฟสายนี้ ได้ใช้

มาตรฐานด้านการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูป

แบบ 

เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2016 และเร่งงาน

สร้างเสร็จตามกำาหนดเวลาใน 5 ปี

การบ้านสำาหรับประเทศไทยก็คือ เราจะได้ประโยชน์

ด้วยการต่อยอดจากการเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้ของจีนกับ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาวของเราอย่างไร

และเราจะเดินหน้าวางแผนสร้างทางรถไฟเชื่อม

ระหว่างเวียงจันทน์กับ กทม. เพื่อใช้ประโยชน์จากการเชื่อม

โยงทางรถไฟได้อย่างไร

ขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการเป็น

ส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางคมนาคมทางบกระหว่างจีนตอน

ใต้กับไทยและต่อเนื่องไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ รอบๆ 

ตัวเราอย่างจริงจังและบนพื้นฐานของข้อมูลที่ปราศจาก

อคติอีกด้วย.

EIA สุดพิลึกผันน้ำายวม 7 หมื่นล้าน

ภาพจากสำานักข่าวชายขอบ

สำ�นักข่�วช�ยชอบ



0

6

3

9 9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

กกร.ปรับเป้าจีดีพี โต1%	
วอนรัฐอัดเงินกระตุ้นซื้อในปท.

SCBSแนะลงทุนหุ้นกลุ่มใหญ่

กทพ.เซ็นสร้างด่วนพระราม 3 

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบ 

นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาท่ี 1 และสัญญาท่ี 

3 กับ บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน, บริษัท ชี

วิล คอนสตรัคช่ัน เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำากัด, บมจ.

อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และบริษัท  วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 

จำากัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาท้ังส้ิน 1,020 วัน 

โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,359,000,000 บาท

‘ลลิล’ ผุด 3 โครงการใหม่

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล 

พร็อพเพอร์ตี้ หรือ LALIN ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนา 3 โครงการใหม่ ประกอบด้วย    

โครงการลลิลทาวน์ ไลโอ ลำาลูกกา-คลอง 2 มูลค่า 700 ล้าน

บาท โครงการลลิลทาวน์ แลนซีโอ คริป ลำาลูกกา-คลอง 2 

มูลค่า 900 ล้านบาท และโครงการแลนซีโอ คริป ศรีนครินทร์-

เทพารักษ์ มูลค่า 420 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการใช้แนวคิด

ในการออกแบบล่าสุดสไตล์ French Colonial ที่นำาความงาม

ของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมาประยุกต์เข้ากับการสร้างสรรค์

ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์สังคมเมือง ให้สอบคล้องกับ   

เทรนด์ใหม่ของการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน

‘สกู๊ต’ จ่อเปิดบินภูเก็ต-สิงคโปร์

นายเควิน เฉิน ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการค้า สายการ

บินสกู๊ต เปิดเผยว่า ขณะน้ีสายการบินสกู๊ตได้กลับมาให้บริการ

เส้นทางภูเก็ต-สิงคโปร์ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 แล้ว 

สัปดาห์ละ 3 เท่ียวบิน หลังจากหยุดให้บริการต้ังแต่เดือน มี.ค.

2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-

19 อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเท่ียวสำาคัญท่ีดึงดูด

นักเดินทางจากท่ัวโลก มีนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกเดินทางมาพัก

ผ่อนราว 10 ล้านคนต่อปี และกว่า 40% ของนักท่องเท่ียวเดิน

ทางมาด้วยสายการบินราคาประหยัด เมื่อประเทศไทยได้ริเร่ิม

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำาให้การเดินทางระหว่างประเทศ 

เพื่อการท่องเท่ียวสามารถกลับมาให้บริการได้อีกคร้ัง โดยสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วกว่า 2.3 พันล้านบาท 

ทริสจัดเรตติ้ง ACE อยู่ที่ระดับ ‘BBB+’

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัท 

ทริสเรทติ้ง จำากัด (“ทริสเรทติ้ง”) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ

เครดิตองค์กรของ ACE อยู่ที่ระดับ “BBB+” พร้อมแนวโน้ม

อันดับเครดิตที่ระดับ “คงที่ (Stable)” แสดงให้เห็นว่าสถานะ

ทางการเงินที่แข็งแกร่ง รายได้มั่นคง และการบริหารจัดการ

โรงไฟฟ้าและวัตถุดิบเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ. 

สนั่น อังอุบลกุล

นายสนั่น อังอุบลกุล ประ 

ธานกรรมการหอการค้าไทย 

และสภาหอการค้าแห่งประ 

เทศไทย ในฐานะประธานคณะ

กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ที่

ประชุม กกร.ประเมินภาพรวม

เศรษฐกิจปลายปีนี้น่าจะดีขึ้น

จากมาตรการที่รัฐบาลได้ออก

มาในช่วงนี้ เช่น โครงการคน                                              

ละคร่ึง เฟส 3 ท่ีจะช่วยกระตุ้น 

กำาลังซื้อภายในประเทศ โครง 

การเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ที่                                                  

ขยายสิทธิเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ                                        

จะเป็นแรงเสริมภาคการท่อง                                          

เที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

(ไฮซีซั่น)

ไทยโพสต์ • กกร.หวังรัฐอัดฉีดมาตรการกระตุ้นกำาลังซื้อใน 

ปท.ต่อเนื่อง ดันเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายของปี พร้อมปรับเป้าจีดีพี 

0.0-1.0% จากติดลบ 0.5%  ด้าน บล.ไทยพาณิชย์ คาดเศรษฐกิจ

ไทยขยายตัว 1% หลังผู้ติดเชื้อลดลง-ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น แนะลงทุน

หุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มหุ้นเชิงรับ

“ดังนั้น รัฐบาลควรมี

มาตรการเสริม ทั้งช้อปดีมีคืน 

และเติมเงินให้คนละครึ่ง เพื่อ

ให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ

มากขึ้น ควบคู่กับแผนการเปิด

ประเทศที่รัฐบาลประกาศไว้ 

จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้

กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

ต่างประเทศ แม้เวลา 2 เดือน

ที่เหลือของปีนี้ จำานวนนักท่อง

เที่ยวอาจจะมีไม่มาก แต่จะส่ง

ผลดีและสร้างความเช่ือมั่นใน

ระยะต่อไป” นายสนั่นกล่าว

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม 

กกร.ประจำาเดือน ต.ค.2564 มี

มติเห็นชอบปรับประมาณการ

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมา

อยู่ในกรอบ 0.0-1.0% จากก่อน

หน้านี้คาดไว้ติดลบ 0.5% ถึง

โต 1% แต่ยังต้องติดตามสถาน 

การณ์น้ำาท่วมและตัวเลขการติด

เชื้อโควิด-19 หลังผ่อนคลาย

มาตรการล็อกดาวน์ไปอีกระยะ 

ส่วนการส่งออก กกร.ยังคงคาด

การณ์อัตราการขยายตัวไว้ ท่ี 

12-14% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้น

ตัว เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ

ท่ัวไปท่ียังคงคาดการณ์อยู่ ใน

กรอบ 1-1.2%

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรม                                

การผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ หรือ 

SCBS เปิดเผยว่า บล.ไทยพา 

ณิชย์คาดแนวโน้มอัตราการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่

ที่ประมาณ 1% ในปีนี้ ลดลง

จากท่ีคาดการณ์ ไว้ก่อนหน้าน้ี

ที่ 2% เนื่องจากตัวเลขยอดผู้

ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เริ่ม

ปรับตัวลดลง สำาหรับแนวโน้ม

ตลาดหุ้นไทยปีนี้ มีความกังวล

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตัว แต่เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น และ

ความเสี่ยงด้านการเมืองท่ีสูง

ขึ้นซึ่งอาจทำาให้ตลาดเกิดความ

ผันผวนในไตรมาสนี้ ควรเตรียม

รับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น 

หุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มหุ้นเชิง

รับ และที่ได้ประโยชน์จากการ

เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อ

ลดความผันผวน.

ช่วยเหลือ • นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์  เซ็นเตอร์ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งมอบสุขภัณฑ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ของใช้

ที่จำาเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ณ กระทรวง

แรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้.

ยอดขอBOI9เดือนทะลัก

ไทยโพสต์ • บีโอไอโชว์ 9 

เดือนยอดขอลงทุนพุ่งทะยาน 

140% รวมมูลค่า 5.2 แสน

ล้านบาท เฉลี่ยสูงกว่าก่อน

เกิดโควิด-19 ยันไทยยังได้รับ

ความนิยมตัวเลข FDI เติบโต

กว่า 200%

นางสาวดวงใจ อัศว

จินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรม                                 

การส่งเสริมการลงทุน (บีโอ                              

ไอ) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือน 

แรก (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2564 มี

โครงการยื่นขอรับส่งเสริมการ                                          

ลงทุนจำานวน 1,273 โครง 

การ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปี 2563 

คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 

520,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น                               

140% เมื่อเทียบกับช่วงเดียว 

กันของปีก่อน โดยมีมูลค่าสูง

กว่าปี 2563 ทั้งปี (432,000 

ล้านบาท) และสูงกว่ามูลค่า

เฉลี่ยก่อนเกิดโควิดช่วงปี 

2558–2562 (483,664 ล้าน

บาท)

อย่างไรก็ตาม นักลงทุน

ทั้งไทยและต่างชาติยังคงให้

ความสนใจยื่นขอรับส่งเสริม

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย มีมูลค่าเงินลงทุน

รวม 269,730 ล้านบาท คิด

เป็นสัดส่วน 52% ของมูลค่า

การขอรับส่งเสริมการลงทุน

ทัง้หมด ขณะท่ีมูลค่าขอรับ

การส่งเสริมจากต่างประเทศ 

หรือ FDI ช่วง 9 เดือนแรกปี 

2564 มีจำานวน 587 โครงการ 

มูลค่าเงินลงทุน 372,068 ล้าน

บาท โดยมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ                                    

220 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ประเทศท่ีมีมูลค่าลงทุน

สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

ญี่ปุ่น 67,816 ล้านบาท สหรัฐ 

26,936 ล้านบาท และสิงค 

โปร์ 26,882 ล้านบาท.

ละครแล้วย้อนดูตัว บางคราชีวิตยิ่งกว่าละครน้ำาเน่า 

ด้วยนะ….ฮา….

จากละครดังของช่อง 3 ให้รักพิพากษา-ทนายทิชา และ 

ที่เป็นดรามา เรื่องการวางตัวของอัยการหนุ่มนั่นไงล่ะ พอเจอ

ทนายความสาวตัวจริงจึงต้องเกร่เข้าไปคุยด้วย ชีวิตของเธอ

ไม่ธรรมดา นัยว่าชีวิตที่ไม่ใช่เลือกได้ในครั้งแรก จะบอกว่าฟ้า

ลิขิตก็ดูเป็นนิยาย แต่เป็นอย่างนั้นจริงๆ นะ…..  

คุณกรจันทร์ ตั้งกฤษณขจร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท 

ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด เล่าเรื่อง

ของเธอแบบสนุกๆ ว่า มารดาเป็นหมอฟัน อยากให้ลูกเป็น

หมอ แต่ลูกสาวสอบตกเลข เมื่อเรียนชั้นมัธยม 3 จึงต้องปรับ

ทนายสาว

ดู

แผน เบนเข็มไปเรียนศิลป์ภาษา คราวนี้ฝันของวัย

รุ่น อยากเป็นมัคคุเทศน์ ซึ่งต้องเรียนอักษรศาสตร์ 

แต่เมื่อจุฬาฯ เปิดรับสอบตรงเข้านิติศาสตร์ จึงสไลด์

เข้าเรียนกฎหมาย และกลายเป็นวิชาอาชีพจนมาถึง

วันนี้ ก็ไม่ใช่การฝืนๆ แต่มาค้นพบตัวเองจากการนี้

แหละ…… 

บินไปต่อโทท่ีอเมริกาเพียงปีเดียว กลับมาสมัคร                    

งานกับสำานักงานทนายความหลายแห่ง มาเจอที่นี่ก็

ต้องจอด เมื่อเจ้าของสำานักงานสัมภาษณ์ด้วยตัวเองใน                                 

วันที่ฝนตกหนัก ตอบตกลงรับเธอเข้าทำางานทันที 

จากหน่วยก้านและอาจมีโหงวเฮ้งของสาวน้อยวัย 23 

เข้ามาด้วยกระมังนะ…

บทในละคร ฉากที่เห็นเพียงสื่อว่าสวมเสื้อครุย 

เดินขึ้นบันไดศาล แต่งานของทนายมีมากกว่านั้น 

ต้องยกร่างงานเอกสาร สัญญา และอื่นๆ ด้วยความ

รอบคอบ ทุกวลี ทุกคำาพูดล้วนมีผลต่อคดี แพ้-ชนะ 

ได้คาตา…..

ใช้เวลาในการลงทุนกับตัวเอง กับเรื่องใหม่ๆ 

เช่น กฎหมายหลักทรัพย์, การทำา M&A การทำางาน

ของนักกฎหมาย ต้องเข้าใจธุรกิจ เรียนรู้ว่าลูกค้าคิด

• แบงเกอร์สมองไว ได้ใจคน

ทั้งเมือง อาทิตย์ นันทวิทยา แห่งแบงก์

สีม่วง ประกาศตูมว่าจะช่วยจ่ายค่าส่ง

อาหารให้คนสั่งอาหารจากร้านเล็กๆ 

ฟรี… ด้วยแอปช่วยคนตัวเล็ก ใช้งบปี

ละ 200 ล้านบาท เกินคุ้ม และอาจใช้

แนวทางน้ีขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน ได้

ภาพดีๆ ดีกว่าแข่งกันลดดอกเบ้ีย ให้ลูกค้า

เป็นไหนๆ และต้ังชื่อเองว่า “โรบินฮู้ด” 

แฝงความนัยว่า คนรวยช่วยคนจน …•

• ดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย

ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เป็นผู้

แทนบริษัท รับ 4 รางวัลจากแคมเปญ 

World Heart Day 2020 ได้แก่ รางวัล 

CSR Initiative of the Year 2021 - 

Thailand จากการประกวด Insurance 

Asia Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร 

Insurance Asia Magazine ประเทศ

สิงคโปร์ และรางวัล Communications 

Campaign of the Year 2021 จาก

การประกวด International Business 

Awards 2021 หรือ Stevie Awards 

2021 ประเทศสหรัฐอเมริกา อีก 

3 รางวัล ในสาขา Digital Media 

Relations ระดับ Gold, สาขา 

Corporate Responsibility ระดับ Silver, 

สาขา Community Engagement ระดับ 

Bronze ..ปลื้มกันสุดๆ ไปเลย...• 

• จัดโครงการดีๆ ต้อนรับเปิด

เทอม ธานินทร์ พานิชชีวะ บอสใหญ่

จาก DMT ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย 

ด้วยการส่งมอบสมุด Green way ที่ผลิต                                              

จากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและ                                            

กระดาษท่ีใช้แล้ว ให้กับน้องๆ ในโรงเรียน 

ท่ีขาดแคลน เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ใน

การศึกษา ซ่ึงนอกจากจะได้แบ่งปันน้ำาใจ

ช่วยเหลือเด็กๆ ในด้านการศึกษาแล้ว ยัง

ถือเป็นอีกหน่ึงโครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ท่ีทาง DMT จัดทำาข้ึนอีกด้วย สำาหรับ 

รร.ท่ีสนใจสามารถติดต่อขอรับสมุด 

Green way ได้ท่ี csr@tollway.co.th ...• 

ณัฐ  วรา 

เอ็นซีแอลลุ้น   

ผลงานสดใส   

ยันปีหน้าปัง

อะไร ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ใช่เพียงทำาตามที่ลูกค้า

ต้องการ ควรให้คำาแนะนำาที่ดี ถูกต้อง ที่สำาคัญไม่ใช้

ช่องว่างทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบคู่กรณี หรือ

กอบโกยประโยชน์ใส่ตัว 

กรณีที่ประทับใจและเป็นบทเรียนที่ดีในการ

ทำางาน ที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 ปี ที่ต้องคิดแทน

อีกฝั่งของทนายคู่คดี-ฝั่งตรงข้าม เมื่อผ่านมาได้ ทำา

เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่เตือนใจ แกร่งบนเวที

ของอาชีพทนาย 

งานเบ้ืองหลังเป็นงานท่ียาก และต้องลงมือ

ทำาเอง ทีมงานหรือลูกน้องช่วยได้ไม่มาก เพราะต้อง

เข้าใจเน้ือเรื่อง ร้อยประเด็น จึงจะม่ันใจท่ีต้องต่อสู้ได้

สนุกกับงาน 10 ปีผ่านไป จึงยังโสด เรียนรู้

ไม่รู้จบ และคิดว่าเลือกอาชีพได้ถูกต้องแล้ว มีฝีมือ 

จึงได้เลื่อนเป็นพาร์ตเนอร์ของสำานักงาน เหมือนใน

ละครที่ทนายสาวแข่งชิงการเป็นพาร์ตเนอร์กันนั่น

แหละ 

ส่วนชื่อ จำาง่าย เพราะความแปลก เป็นชื่อ

ท่ีพระท่านต้ังให้ แปลว่า รุ่งเรืองดุจแสงจันทร์…

โอววว…. ชื่อน้ีเป็นนางเอกละครได้สบายๆ จริงไหม….

 

ดาวเต็มฟ้า 

   

ไทยโพสต์ • นายกิตติ พัวถา                                                

วรสกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่น 

แนล โลจิสติกส์ จำากัด หรือ 

NCL เปิดเผยว่า ปัญหาการ

ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ใน                                             

การขนส่งยังไม่คลี่คลาย ทำาให้

ปริมาณลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถึงปลายปี ปัจจุบัน NCL มีตู้

คอนเทนเนอร์ให้บริการ 2,000 

ตู้ แบ่งเป็นเจ้าของตู้คอนเทน 

เนอร์เอง จำานวน 500 ตู้ โดย

ผ่านบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ 

ไลน์พีทีอี แอลทีดี หรือ LG ซึ่ง

ได้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มอีก

ประมาณ 1,500 ตู้ เป็นสัญญา

เช่าระยะยาว

สำาหรับแนวโน้มผลการ

ดำาเนินงานคร่ึงปีหลัง คาดว่าราย  

ได้และกำาไรมีแนวโน้มเติบโต

อย่างโดดเด่นและต่อเนื่องยาวถึง

ปี 2565 โดยได้รับอานิสงส์จาก

การปรับตัวข้ึนของค่าบริการขนส่ง

ระหว่างประเทศท่ีพุ่งสูงข้ึน รวม

ถึงธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ขยายตัว

ตามการค้าโลก ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ดำาเนินการในหลายๆ โปรเจ็กต์ 

ท้ังโปรเจ็กต์กัญชง-กัญชาท่ีร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม

ถึงธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อมา

ต่อยอดธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ให้

เติบโตมากย่ิงข้ึน โดยเชื่อม่ันว่า

จะหนุนภาพธุรกิจในอนาคตของ 

NCL ให้เติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ.

องโควิด (Long COVID) คืออาการตกค้างที่สามารถเกิด

ขึ้นได้กับคนที่มีการติดเชื้อ COVID–19 มากกว่า 4–12 

สัปดาห์แล้วหายในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ถ้ามีอาการของ

ลองโควิดแล้วจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ เพราะอาจจะ

สามารถเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ หากรู้สาเหตุและการ

ป้องกันจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที 

นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ หัวหน้าศูนย์ตรวจ

สมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า COVID-19 

มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หากป่วย

ด้วยโรคหัวใจอยู่แล้วและติดเชื้อจะทำาให้อาการรุนแรงและมีภาวะ

แทรกซ้อนที่สูงกว่าคนทั่วไป เมื่อได้รับเชื้อแล้ว ผลที่จะสามารถ

เกิดขึ้นได้ โดยตรงกับหัวใจคือ ขณะที่ได้รับเชื้อและร่างกายกำาลัง

ต่อสู้กับเชื้อ อาจมีภาวะที่เรียกว่า เกิดภูมิต้านทานของตัวเองต่อ

กล้ามเนื้อหัวใจและต่อเยื่อหุ้มหัวใจ ที่จะส่งผลกระทบต่อกล้าม

เนื้อหัวใจโดยตรงและการทำางานและการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

หัวใจลดลง ซึ่งยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนว่าสามารถเจอได้

มากน้อยเพียงใด 

ในบางการศึกษารายงานว่า สามารถพบการเสียชีวิตของ

การติดเชื้อ COVID–19 ที่ส่งผลโดยตรงกับหัวใจ ได้ 7-10% และ

ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อรุนแรงพบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อ

หุ้มหัวใจอักเสบได้มากถึง 40% ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือ

เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบยังสามารถพบได้จากการฉีดวัคซีน COVID-19 

เช่นเดียวกัน แต่พบได้ไม่บ่อยนัก และส่วนมากจะพบได้ในการ

ฉีดวัคซีนชนิด mRNA โดยเฉพาะหลังจากฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 3 

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากภาวะLong COVID

วัน จนถึง 2 สัปดาห์ เกือบทั้งหมดตรวจพบความผิด

ปกติเล็กน้อยจากการเจาะเลือดหรือตรวจด้วยคลื่น

ไฟฟ้าหัวใจ และเกือบทั้งหมดหายได้เองและหาย

สนิท ซึ่งตัวเลขจากการศึกษาพบเพียงประมาณ 1 

ใน 100,000 ถึง 200,000 คน ซึ่งจากรายงานพบว่า

ภาวะดังกล่าวไม่ได้มีความรุนแรง 

อาการลองโควิดที่แสดงออกเกี่ยวกับหัวใจคือ 

ใจสั่น เหนื่อย เพลีย หรือบางครั้งอาจมีอาการเจ็บ

หน้าอก การเจ็บหน้าอกจะไม่เฉพาะเจาะจง บางคนมี

หัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่มีการรักษาเฉพาะเจาะจง แต่

อาจมีการตรวจเลือด หรือทำาภาพสแกน หรือ MRI 

เพื่อดูความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจและยัง

ไม่มีมาตรฐานการรักษาที่ชัดเจนในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับ

อาการของผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ โรคหัวใจ 

จากรายงานยังสามารถพบได้อีกว่า อาการที่อาจพบ

ร่วมด้วยของการเป็นลองโควิดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 

แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าพบอุบัติการณ์

ของการเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้ม

หัวใจอักเสบหลังติดเชื้อ COVID-19 มากน้อยเพียงใด 

แตพ่บนอ้ยกวา่มากเมื่อเทยีบกบัการมีภาวะแทรกซอ้น

ขณะที่กำาลังมีการติดเชื้อ COVID-19 

อย่างไรก็ตาม เมื่อหายจาก COVID-19 ต้อง

หม่ันสังเกตอาการและดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่

เสมอ หากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยท่ีคิดว่าอาจ

จะมีความเส่ียงควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กทันที โดย

เฉพาะสุขภาพหัวใจเป็นเรื่องท่ีไม่ควรละเลย. 

ล
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ม.มหิดล จะจัดงานศิระกรานพระภูบาล

นวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรง

จำา” ในวันท่ี 13 ต.ค. เวลา 06.30-

16.30 น. ณ รพ.ศิริราช เริ่มจากเวลา 

06.30 น. พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 

10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวด

สดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ ร.9 เวลา 08.10 น. พิธีถวายสักการะ

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำากล่าว

ถวายราชสดุดี เวลา 13.30 น. ปาฐกถา

เทิดพระเกียรติ “การแก้ไขสถานการณ์

น้ำาตามแนวทางพระราชดำาริ” โดย 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา

เวลา 15.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญ

พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เวลา 15.52 น. พิธีเจริญจิตภาวนา 9 นาที ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ในหลวง ร.9 เวลา 16.15 น. “พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปิดท้ายด้วยการ

เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน

เฟซบุ๊ก Sirirajpr ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น.

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 13 ต.ค.

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.2564 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย ศน. ร่วมกับ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กำาหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. เวลา 10.00 น. โดยมีพระธรรม

บัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกับพระสงฆ์จำานวน 

10 รูป พร้อมกันนี้ ได้ประสานงานกับสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) จัดกิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ยังวัดสำาคัญ และสถานที่ของแต่ละจังหวัด โดยร่วมกับจังหวัด 

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 

ที่ยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกร โดยเฉพาะด้านอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาผ่าน

ทางเพจและเว็บไซต์ของ ศน.

“ในหลวงในความทรงจำา” ที่ รพ.ศิริราช

ป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย พสกนิกรยังคง

คิดถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำาริท่ีทรงทำาให้ 

ทุ่มเทพระวรกายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คำาสอนของพ่อยังคงดังก้อง

อยู่ในหัวใจ ทรงสอนให้คนไทยดำาเนินชีวิตด้วยเหตุและผล ให้เรา

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้ คนไทยต่างมุ่งมั่นจะ

สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานและความดีงามตลอดไป

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ จัดกิจกรรมน้อมรำาลึกทั่วประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรม

สืบสานพระราชปณิธานที่อยากเชิญชวน คือ งาน “คิดถึงมิลืม

เลือน ๙” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ ซึ่งสำานักงานพิพิธภัณฑ์

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ 

การมหาชน) จัดงานในรูปแบบผสมผสานท้ังท่ีพิพิธภัณฑ์การ

เกษตรฯ จ.ปทุมธานี และแพลตฟอร์มออนไลน์  

ธีมงาน “คิดถึงมิลืมเลือน ๙” แสดงให้เห็นว่า แม้เวลาจะ

ผ่านไปนานเท่าใด พระองค์ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจคนไทย และ

สิ่งที่ชัดเจนจนทุกวันนี้คือ ทรงเป็นแบบอย่างความดีงาม เป็นต้น

แบบให้ประชาชนได้พร้อมใจกันทำาความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

คนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.9 

ผ่านนิทรรศการ “ในความทรงจำา” เนื้อหาถ่ายทอดพระเกียรติคุณ

และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ที่ยังคงตราตรึงในความทรง

จำาของชาวไทยไม่เสื่อมคลาย ทรงเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่และ

เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ทรง

เสียสละอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ต้องการให้พสกนิกรมีความ

กินดี อยู่ดี จวบจนทุกวันนี้ 5 ปีมาแล้ว หลักธรรม หลักคิด และ

หลักปฏิบัติของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำาและการ

ดำาเนินชีวิตของพสกนิกร รวมถึงชาวโลก ไม่ลืมเลือน 

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอด

องค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมด้านการเกษตร เคล็ดไม่ลับสู่

การทำาการเกษตรด้วยตนเอง อาทิ จักรยานสูบน้ำา ระบบสูบน้ำา

แบบเท้าเหยียบ การปลูกผักแนวตั้งข้างกระสอบ การปลูกผักใน

ท่อ PVC และนิทรรศการสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมกิจกรรม

แจกน้ำาฝาดเสริมภูมิ เรียกว่า น้ำาชัยโย น้ำาโคคลาน น้ำากระท่อม 

ใครมาเที่ยวงานพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชม ได้แก่ พิพิธ 

ภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมทริปพิเศษ “คิดถึงมิลืมเลือน” พาชม

เส้นทางการทรงงานในหลวง ร.9 บริการวันละ 4 รอบ พร้อมรับชม

นำ�ร่องใช้หลักสูตรฐ�นสมรรถนะ8จังหวัด265โรง

ป.1-ป.3เริ่มเทอม2ปี64‘ตรีนุช’เชื่อทำาให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่พัฒนาผู้เรียน
ศึกษาธิการ • ศธ. kick off นำาร่องใช้

หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา 8 จังหวัด จำานวน 265 โรงเรียน 

ทั้งสังกัด สพฐ.-สช.-อปท. ชั้น ป.1-ป.3 เริ่ม 

1 พ.ย.64 นี้ “ตรีนุช” เชื่อจะทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนผ่านจากการศึกษาแบบเดิม นำาไปสู่

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดทำาและพัฒนา 

(ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พ.ศ. .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ได้

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำาร่องการ

ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา และเปิดตัวเว็บไซต์ cbethailand.

com (Competency - based Education) 

ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โดยนางสาวตรีนุชกล่าวตอนหนึ่งใน

การเป็นประธานเปิดโครงการนำาร่องฯ ว่า 

ตนได้เข้ามารับหน้าท่ีเป็น รมว.ศธ. และได้

แถลง 12 นโยบายด้านการจัดการศึกษา และ 

7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ ศธ. ซึ่ง

เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ให้ทันสมัย สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 และเหมาะสมกับบริบท

ของสังคมไทย ครอบคลุมการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

(Big ROCK) ด้านการศึกษา การปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอีกก้าว

หนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการยก

ระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา และปฏิรูประบบ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ

ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมี

เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการ

ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่

จำาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมือง

ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะ มีความรักความภาคภูมิใจในความ

เป็นไทย และรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์

“การเปิดโครงการนำาร่องการใช้หลัก 

สูตรฐานสมรรถนะในพ้ืนที่นวัตกรรมการ

ศึกษา จำานวน 265 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ถือ

เป็นจุดเร่ิมต้นของการดำาเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมด้านหลักสูตรการศึกษาท่ียืดหยุ่น 

ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งจะนำาไปสู่แผนการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้

รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน

รู้แบบ Active Learning และแผนอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อไป ซ่ึงดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า โครงการในวันน้ีจะมีส่วนช่วยเปลี่ยน

ผ่านการศึกษาแบบเดิม ไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน เปลี่ยน ‘ห้องเรียน’ เป็น 

‘ห้องเรียนรู้’ ที่ผู้เรียนเข้าใจ ทำาเป็น เห็น

ผลลัพธ์ และเด็กทุกคนมีโอกาสในการค้น

พบเป้าหมายของตนเอง นำาไปสู่ความสำาเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 วิทยาการต่างๆ มีความเจริญ

ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียน

รู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุก

ระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ 

มีทักษะในการดำารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็น

พลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะ โดย สพฐ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อพัฒนา (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะมา

ตั้งแต่ปี 2562 ต่อมา รมว.ศธ.ตรีนุช เทียน

ทอง ได้กำาหนดให้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

เป็นหน่ึงในนโยบายเร่งด่วน มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการอำานวยการจัดทำาและพัฒนาฯ 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ และเปิดรับฟังความ

คิดเห็น โดยจัดเวทีระดมสมอง 12 ครั้งเวที 

ซึ่งจัดไปแล้วจำานวน 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า 11,000 คน และ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดย

เปิดรับความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อโซเชียล 

มีเดียของ ศธ. และเว็บไซต์หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ https://cbethailand.com 

“การทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียน

นำาร่องที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในพื้นที่นวัต 

กรรมการศึกษาจำานวน 265 โรงเรียน จาก 

8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี 

ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ในครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียน

ในสังกัด สพฐ. จำานวน 226 โรง สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการ

ศึกษาเอกชน (สช.) จำานวน 17 โรงเรียน 

และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

จำานวน 22 โรงเรียน โดยทั้ง 265 โรงเรียน

เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วงชั้นที่ 1 

ป.1-ป.3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้” ดร.อัมพรกล่าว.

ศึกษาธิการ • ‘ตรีนุช’ ขอเวลาตรวจสอบ

รอบด้าน หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น  

ม.3 มีข้อความชี้นำาทางการเมือง ยังเชื่อเป็น

แค่บริบทหนึ่งในเนื้อหาไม่ใช่ทั้งหมด ด้าน 

‘ครูจุ๋ย’ ควงกลุ่ม ‘นร.เลว’ ตบเท้าเข้า ศธ. 

โวยปิดกั้นหนังสือเด็ก “วาดหวัง”

ตามที่ในขณะนี้สังคมออนไลน์มีการ

วิพากษ์วิจารณ์ภาพหนังสือเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย หลักการ

ใช้ภาษาและการใช้ภาษา โดยภายในหนังสือ

ดังกล่าวเป็นการเรียนประโยครวมที่ซับซ้อน 

มีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อน ซึ่งได้มีการ

ยกตัวอย่างของประโยค เช่น สมชายจะเลือก

ประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน 

หรือ สมชายจะเลือกเผด็จการที่ผู้นำามีคุณ 

ธรรมประจำาใจ โดยหลายฝ่ายมองว่าประโยค

ดังกล่าวเป็นการชี้นำาเด็กในทางการเมือง ไม่

ควรนำาประโยคดังกล่าวเข้ามาใส่ในหนังสือ

เรียนของเด็ก เพราะอาจทำาให้เด็กเกิดความ

สับสนทางความคิดด้านการเมืองได้ และมอง

เป็นการชักจูงที่ไม่ถูกต้อง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตนต้องขอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อน

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เนื่องจากตนมอง

ว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของหนังสือเท่านั้น ไม่ใช่บริบททั้งหมดของ

หนังสือเล่มนั้น ดังนั้นตนจึงขอตรวจสอบ

เรื่องนี้อย่างละเอียดก่อน อีกทั้งเชื่อว่าหนังสือ

แต่ละเล่มที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้คัด

สรรมา จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการต่างๆ และมีหลายขั้นตอน ซึ่งไม่ใช่

เรื่องง่าย ตนจึงต้องขอตรวจสอบอย่างรอบ

ด้านก่อนว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร

วันเดียวกัน นางสาวกุลธิดา รุ่งเรือง

เกียรติ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรค

อนาคตใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มนักเรียน

เลว เดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษา 

ธิการ (ศธ.) และขอให้ ศธ.ชี้แจงการใช้

อำานาจการสั่งตรวจสอบหนังสือและจัดให้มี

กลไกในการตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้สื่อ

การสอนในสถานศึกษาโดยภาคประชาชน

โดยนางสาวกุลธิดากล่าวตอนหนึ่งว่า 

ท้ังนี้องค์กรเครือข่ายครู นักการศึกษา ผู้ที่

ทำางานด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงนักเรียน

และผู้ปกครอง ขอให้ ศธ.ดำาเนินการดังนี้ 

1.ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้อำานาจ 

และวัตถุประสงค์ในการออกคำาสั่งดังกล่าว 

ว่า ศธ.ใช้กรอบอำานาจใดที่กฎหมายได้ให้ไว้

ในการตรวจสอบหนังสือชุด “วาดหวัง” และ

การปิดกั้นหนังสือใดๆ ที่อยู่ในสถานศึกษา

และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการขัด

ต่อเสรีภาพทางวิชาการ กระบวนการเรียนรู้

แบบเชิงวิพากษ์ ที่ไม่ยอมรับปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้น เป็นการละเมิดต่อสิทธิพลเมือง และ

สิ่งที่ ศธ.ต้องการจัดการนั้นเป็นประโยชน์ต่อ

คนกลุ่มใด และเป็นประโยชน์ของประชาชน

และสังคมส่วนรวมจริงหรือไม่

และ 2.จัดให้มีกลไกการตรวจสอบหนัง 

สือเรียน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียนรู้ ใน

บัญชีกำาหนดสื่อการเรียนรู้สำาหรับเลือกใช้

ในสถานศึกษา ตามนโยบายการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ประชาชนมี

ส่วนร่วม โดยจัดให้มีช่องทางในการยื่นข้อ

ร้องเรียนและมีขั้นตอนการดำาเนินงานและ

กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน อีกทั้ง ศธ.จะต้อง

ดำาเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบเนื้อหา

และข้อความในแบบเรียนในบัญชีดังกล่าว

ด้วย ทั้งนี้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำาเนิน

การตามที่ร้องขอภายในระยะเวลา 30 วัน 

นับตั้งแต่วันประทับตราลงรับหนังสือ เพื่อการ

พิจารณาดำาเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในลำาดับถัดไป “เพราะเสรีภาพในการแสวง 

หาความรู้เป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์”

“ดิฉันมองว่าสิ่งที่ ศธ.กำาลังทำาอยู่นั้น 

คือการปิดกั้นความคิด เพราะประชาชน

ทุกคนควรที่จะมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะ

อ่านหรือไม่อ่านอะไร ดังนั้น ศธ.จำาเป็นต้อง

อธิบายกับประชาชนว่าใช้อำานาจในส่วนไหน

เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องนี้ อีกทั้งเพื่อนครู

บ้างคนที่ใช้หนังสือชุดวาดหวัง ประกอบการ

เรียนการสอนเชิงวิพากษ์ ก็ถูกต้นสังกัดออก

หนังสือห้ามนำาหนังสือเหล่านี้มาประกอบ

การสอนด้วย” นางสาวกุลธิดากล่าว.

‘ครูเหน่ง’ขอตรวจสอบวิชาภาษาไทยชี้นำาการเมือง

‘คิดถึงมิลืมเลือน’ชมเส้นทางทรงงานในหลวง ร.9

ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา เรื่องคิดถึง

มิลืมเลือน และเรื่องความดีงามสืบทอดได้ ส่วนพิพิธภัณฑ์กษัตริย์

เกษตร @มาดูพาวิเลียน ชวนตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยี

มัลติมีเดียครบครัน

ถ้ายังไม่หายคิดถึง มาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงด้านการเกษตรกับวิทยากรและเกษตรกรตัวจริงมาถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านการเกษตรในหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดิน

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนฟรีตลอด 3 วัน ที่ห้องอบรม

พระคุณพ่อ จำากัดผู้เข้าอบรม 20 คนต่อวิชา และถ่ายทอดสด

ผ่านทาง Youtube live ช่อง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

ติดตามไว้เลย

วันที่ 12 ต.ค. ตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป อบรมเลี้ยงไก่ไข่

ออร์แกนิก ต่อด้วยเกษตรพอเพียงพลิกชีวิต ตำารับยา 5 ราก และ

ยาดมสมุนไพรเกสร 5 ชนิด หอมสดชื่นด้วยสมุนไพรแท้ วันที่ 13 

ต.ค. เริ่มเรียนหลักสูตรเกษตรผสมผสาน แบบปา ไชยปัญหา ต่อ

ด้วยหลักสูตรเค้กกล้วยหอมเห็ด แปรรูปเห็ดเพิ่มรายได้ หลักสูตรซู

เปอร์มาร์เก็ตในรั้วบ้าน ทำาเกษตรให้เป็นวิถีชีวิต สร้างคลังอาหาร

ปลอดภัย และหลักสูตรยูคาลิปตัสบาล์ม ช่วยบรรเทาหวัดคัดจมูก 

ช่วงเวลาสำาคัญวันที่ 13 ตุลา. ร่วมพิธีน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เวลา 15.52 น. จากนั้นรับฟังเสียงขลุ่ย

บรรเลงและขับกล่อมบทเพลงแห่งความคิดถึง โดยอาจารย์ธนิสร์ 

ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และศิรินทรา นิยากร ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง.  

“คิดถึงมิลืมเลือน ๙” ชวนคนไทยสืบสานพระราชปณิธาน

ทำาความดี

เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของ ร.9 ผ่านนิทรรศการ “ในความ

ทรงจำา” 

นิทรรศการจำาลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ภายในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา  

หลักการทรงงานตราตรึงในความทรงจำาคนไทย

พสกนิกรน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

เ

ฉีดวัคซีนนักเรียน • กระทรวงสาธารณสุข จับมือ รพ.ในเครือบีดีเอ็มเอส และเอสซีจี เดินหน้าสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีนไฟเซอร์เชิงรุก ใน 

“โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น มั่นใจถึงแขนน้อง” ด้วยระบบการขนส่งที่มีเทคโนโลยีและระบบติดตามการควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา

ตลอดเส้นทาง ช่วยรักษาคุณภาพของวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาให้บริการถึงโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการ

ฉีดที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาฉีดในเมือง โดยนำาร่องฉีดนักเรียนกว่า 5,000 คน ใน 5 โรงเรียน อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

อ้..น้ำ�ต�หรือจะแก้ปัญห�ใจ

ร้องไห้ทำ�ไม ร้องทำ�ไม ให้เปลืองน้ำ�ต�..จงยิ้มสู้ โลก ทิ้ง

คว�มเศร�้โศกเถิดหน� อย่�ให้เข�ม�ตร�หน้� ว่� พส…

ขี้อ้อนเหลือเกิน!

ครับ..ขออนุญ�ต-ขอโทษทั้งผู้แต่ง-คนร้องเพลง “น้ำ�ต�

หรือจะแก้ปัญห�ใจ” ที่ผมเสียม�รย�ทดัดแปลงเนื้อร้องท้�ยเอ�

ไว้ ณ ตรงนี้ด้วยละกัน

ก็ไม่รู้..ว่�นี่เป็นอีก “ม�ย�” ที่หวังจะโกยคะแนนคว�ม

สงส�รจ�กญ�ติโยมด้วยก�ร “กดไลค์-กดหัวใจ” ให้หรืออย่�งไร 

เพร�ะหลังติดแฮชแท็ก #Saveพระมห�สมปอง ทะย�นเข้�เป้�..

เช้�อีกวัน..พส.ท่�นก็ยิ้มเต็มหน้� บอกว่�.. “อ�ตม�สบ�ย

ดี”!

ส�ธุ..ยินดีด้วย แต่คร�วหน้� “บีบน้ำ�ต�” อย่�งเดียวเห็นจะ

ไม่พอ ถ้�หวังยอด “กดหัวใจ” สูงไปอีก เห็นที พส.ต้องคิดห� 

“มุกใหม่” ที่เด็ดกว่�..

แต่อย่�นะ..อย่�ไปเอ�อย่�ง “ป้�” ที่พวกอ�จมยกให้เป็น 

“วีรสตรีนักประช�ธิปไตยผู้กล้�ห�ญ” เชียวล่ะ..Please!

อย่�งไรก็ต�ม ห�กไม่ใช่เล่ห์กล แต่น้ำ�ต�ที่เอ่อล้นเบ้�ต�

มันม�จ�กคว�มรู้สึกที่บริสุทธิ์ดังจีวรที่ห่มก�ย ก็อย�กให้อ่�นข้อ 

คว�มที่ “พุทธะอิสระ” ได้ โพสต์..

“หัวเร�ะสิมห� หัวเร�ะ อย่�ร้องไห้ เมื่อคิดจะยึดถือ

อ�รมณ์ เอ�ก�รตลก คะนอง เป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง

ในเวล�นี้ ที่มห�มีทุกข์ มีคว�มหมดอ�ลัยต�ยอย�ก มี

คว�มสิ้นหวัง อึดอัดขัดเครือ น้อยเนื้อต่ำ�ใจ อัดอั้นตันใจ จน

ระเบิดออกม�เป็นน้ำ�มูก น้ำ�ต�ไหล

มห�ก็ลองใช้เสียงหัวเร�ะ อ�รมณ์ขัน ตลกคะนอง ที่มห�

เสพติดม�ทั้งชีวิต เอ�ม�แก้ปัญห� แก้ทุกข์ ดูสิมห�

หรือไม่ก็เอ�คว�มรู้ ปริญญ�ที่มห�สู้อุตส่�ห์ทุ่มเททั้งชีวิต

ร่ำ�เรียนม�จ�กโรงเรียนบ้�นป่�ว่�น จ.ชัยภูมิ, เปรียญธรรม ๗ 

ประโยค,

ปริญญ�ตรีพุทธศ�สตร์บัณฑิต (พธ.บ.) เอกปรัชญ� (เกียรติ                                                                                             

นิยมอันดับ ๑) มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย, ปริญญ�โท                                                                            

สังคมสงเคร�ะห์ศ�สตรมห�บัณฑิต (สส.ม.) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์,

ปริญญ�โทพุทธศ�สตรมห�บัณฑิตกิตติมศักด์ิ (พธ.ม.) มห� 

วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย

คว�มรู้ม�กม�ยขน�ดนี้ มีคว�มส�ม�รถสร้�งอ�รมณ์ให้

ผู้อื่นเสพ จนหัวเร�ะได้ม�กขน�ดนี้ ทำ�ไมมห�ไม่ใช้คว�มรู้และ

อ�รมณ์ขันที่มห�มีม�แก้ทุกข์ของมห�ล่ะ

ม�ร้องไห้ฟูมฟ�ย ขี้มูก ขี้ต�ไหล ให้อ�ยช�วบ้�นเข�ทำ�ไม

มห�สู้ สู้ มห�อย่�ร้องไห้นะมห� มันน่�อับอ�ยข�ยขี้หน้� 

เสียยี่ห้อมห�เปรียญและคว�มรู้ระดับปริญญ�โทหมดนะมห�

นี่ละหน� โทษที่เกิดจ�กก�รไม่ศึกษ�พระธรรมให้ถ่องแท้ 

หนำ�ซ้ำ�ยังไม่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมอีกต่�งห�ก วันๆ เอ�แต่เสพติด

อ�รมณ์และยัดเยียดอ�รมณ์ให้แก่ผู้อื่นเข�เสพ

พอตนมีปัญห�ก็ใช้อ�รมณ์เข�้แก้ สังคมถึงได้เห็นภ�พ

มห�ดร�ม�ขอคะแนนสงส�รอยู่นี่ไง.”

อ่�นแล้ว ได้ทั้งกำ�ลังใจ (สู้ๆ) ได้ทั้งข้อคิด..พส.เสพติด

อ�รมณ์และยัดเยียดอ�รมณ์ให้แก่ผู้อื่นเข�เสพ..

จริง-ไม่จริง..รู้อยู่แก่ใจ!.

เอาแต่เสพติดอารมณ์?

โ

• พ�ยุฝนโหมกระหน่ำ�ทุกวัน

จนไม่อย�กออกจ�กบ้�น ภ�รกิจเดลิ

เวอรีห�ซื้ออ�ห�รก�รกินเลยไปตก

อยู่ที่เหล่�ไรเดอร์ ที่ต้องยืนต�กแดด

ต�กฝนรอรับอ�ห�รไปส่งลูกค้�ให้ทัน

เวล� ล่�สุด 3 หนุ่ม “ล�บ�นูน” สั่ง

ก�รให้ทีมง�นรุดไปตั้ง “ร่มท้�พ�ยุ” 

คันใหญ่ต�มร้�นค้�เพื่อบรรเท�คว�มลำ�บ�กและเป็นกำ�ลัง

ใจให้ทุกคนที่ต้องออกไปท้�พ�ยุสู้กับฝน เอ�ใจพี่น้องไร

เดอร์สุดๆ หลังจ�กนี้ล�บ�นูนจะมีอะไรดีๆ ออกม�ส่งให้

เป็นของขวัญกันอีก รอติดต�ม Facebook Official Page: 

LABANOON วันที่ 14 ตุล�คมนี้ รับรองต้องถูกใจ!

• ใกล้อวส�นแล้วสำ�หรับ “ดวงต�ที่ 3” ของผู้จัด

คนเก่ง หน่อย-บุษกร วงศ์พัวพันธ์ บริษัท ซิติเซ่น เคน 

จำ�กัด กำ�กับโดย เหมี่ยว-ปวันรัตน์ น�คสุริยะ โดยวัน

อังค�รนี้จะเป็นตอนก่อนอวส�น วันชื่นคืนสุขของตรีก�ล 

(เจมส์ ม�ร์) จัดขบวนขันหม�กไปสู่ขอปุ้ม (มิว-นิษฐ� จิร

ยั่งยืน) โดยมีเจ๊ฮิเดโกะ (แพท-ณปภ� ตันตระกูล) เป็น

แม่ง�นให้ นำ�ขบวนขันหม�ก เต้นกันสุดฤทธิ์สุดเดช ก่อน

จะทำ�พิธีสวมแหวนและรดน้ำ�สังข์ ฉ�กนี้ถ่�ยทำ�กันที่บ�้น

คลองหลวง คลองส�ม ก�รถ่�ยทำ�เป็นไปอย่�งสนุกสน�น

เหมือนไปง�นแต่งจริงเลยทีเดียว

• ย่ิงใหญ่สมก�รรอคอย iQiyi (อ้�ย

ฉีอ้ี) คว้� จิน (Jin) จ�กวง “BTS” ร้อง

เพลงประกอบ “Jirisan” ออริจินอลซีรีส์

เก�หลีฟอร์มยักษ์ นำ�แสดงโดย Gianna 

Jun (จอน จีฮยอน) และ จู จีฮุน (Ju Ji-

hoon) กำ�กับโดย อี อึงบก (Lee Eung-

bok) พร้อมเปิดตัวโปสเตอร์ตัวละครของ 

Gianna Jun (จอน จีฮยอน) และ จู จีฮุน ในชุดเจ้�หน้�ท่ี

อุทย�นกับคำ�โปรยท่ีสื่อถึงปริศน�ท่ีรอคอยก�รค้นห�ชวนให้

ติดต�ม เร่ิม 23 ตุล�คมน้ี รับชมพร้อมเก�หลี บนแอปพลิเค

ชัน iQiyi (อ้�ยฉีอ้ี) และเว็บไซต์ iQ.com ท่ีเดียวเท่�น้ัน 

• นักร้องนักแสดงม�กฝีมือ Billkin หรือ บิวกิ้น-

พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ค่�ยน�ด�ว มิวสิค รับบทบ�ทใน

มิวสิกวิดีโอใหม่จ�ก OPPO “เก็บไว้ตลอดไป” ถ่�ยทอด

เรื่องร�วสุดโรแมนติก พร้อมโมเมนต์แสนประทับใจผ่�น

วิดีโอและภ�พพอร์ตเทรตที่ถ่�ยด้วย OPPO Reno6 5G 

“ช่วงเวล�ของเร�ไม่เคยย�วน�นไปเลยและมันจะเป็น

แบบนี้เสมอ ตลอดไป” คือแนวคิดของมิวสิกวิดีโอ “เก็บไว้

ตลอดไป” ที่บอกเล�่เรื่องร�วคว�มรักของบิวกิ้นที่ต้องผ่�น

อุปสรรคคว�มรักต่�งๆ รับชม MV “เก็บไว้ตลอดไป” ได้ที่ 

https://youtu.be/gjYGz3FV0Lw.

มักเกิ้ล

‘บิว เดอะวอยซ์’ลั่นลาก่อนทรู!

โพสต์ โวยระบบการทำางานห่วยมาก
�เอ�ปรี๊ดแตก สำ�หรับนักร้องหนุ่ม บิว เดอะวอยซ์ หรือ จรูญวิทย์ พัวพัน

วัฒนะ ที่ล�่สุดจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตค่�ยดังแต่เจอปัญห�จนปวดหัว ทำ�เอ�

เจ�้ตัวโพสต์ระบ�ยผ่�นเฟซบุ๊กรัวๆ

“บริก�รติดตั้งเน็ตทรูนี่ห่วยสุดๆ ครับ ใครกำ�ลังจะติดบอกเลยรีบหนีไป!! 

แคนเซิลนัดผมม� 3 ครั้ง เสียเวล�ชีวิต 3 วันเต็มๆ แล้วแคนเซิลโดยไม่แจ้งด้วย เร�

ก็รอช�่งไปเหอะ ล�่สุดวันนี้ทำ�นัดครั้ง

ที่ 3 ย้ำ�รอบที่ร้อยว�่สะดวกแค่ช่วงเช้� 

วันนี้ช่�งโทร.ม�บอกว�่ได้คิวช่วงบ่�ยๆ 

เย็นๆ นะ อะไร!!! แก้ตัวนู่นนี่นั่น บอก

ไม่ใช่คว�มผิดตัวเองเอย เดี๋ยวเอ�ใบนัด

ม�ให้ดูเอย ห่วยทั้งระบบครับบอกเลย 

เซลส์คือคุยไม่รู้เรื่องสุดๆ ข้ออ้�งนู่นนี่

นั่น ยกเลิกออเดอร์ โดยไม่แจ้งลูกค�้อีก 

ต้องให้ โทร.ไปต�มเอง เบอร์ก็โทร.ติด

โคตรย�ก คุยแล้วคุยอีก พออออ  ใคร

ใช้เน็ตบ้�นค่�ยอื่นที่บริก�รลูกค้�ดีๆ ไม่

ชุ่ย ไม่มั่วซั่ว รบกวนแนะนำ�ด้วยครับ 

#ระบบตัดเงินดีม�กตรงเวล�ม�ก แต่

ระบบทำ�ง�นมึงห่วยม�ก #ใครจะติด

ทรูแนะนำ�ให้ดูค�่ยอื่นเถอะ #ล�แล้ว

แก้วต� #ชุ่ย #เซลส์พูดว�่นะค่ะทุกคำ� #นะค่ะนะค่ะนะค่ะ #หงุดหงิดค�้บเสียเวล�ค้�บ”

“เพิ่มเติมเรื่องช�่งติดตั้ง เฟิร์มกับเซลส์ว่�ติดวันนี้ 9 โมงเช้� เสร็จไม่เกิน 11 โมง, 

ช�่ง (เสียงป้�) โทร.ม�ตอน 8 ครึ่ง บอก วันนี้คิวไม่ว่�งจะม�ติดให้พรุ่งนี้ เร�บอกล�ง�นม�

รอวันที่ 3 ละ จะม�พรุ่งน้ีคืออะไร ว�งส�ย!, ช่�ง (เสียงป้�) โทร.กลับม�เสียงหัวร้อนว่�เด๋ียวม�

ติดให้วันน้ีบ่�ยๆ เย็นๆ เร�ก็ยืนยันว่�ต้องเช้�เท่�น้ัน เพร�ะคอนเฟิร์มนัดไปแล้ว ป้�แกก็วีนบอก

เน่ียใบมันลงว่�ช่วงบ่�ยๆ ไม่เชื่อเด๋ียวเอ�ให้ดู เร�บอกว่�ไม่ดูครับผมเฟิร์มกับเซลส์ไว้ช่วงเช้� ถ้�ไม่

ได้ง้ันยกเลยไปเลยครับไม่ติดแล้ว ว�งส�ย!, ป้�โทร.ม� (เสียงหงุดหงิดจัด) อะๆๆ เด๋ียวม�ติดให้

เลย เน่ียเด๋ียวแคนเซิลลูกค้�รอบเช้�ท้ังหมดม�ติดให้ก่อน ก็ถ�มว่�จะถึงก่ีโมงเพร�ะแจ้งว่�ต้อง

ติดเสร็จไม่เกิน 11 โมง เท่ียงผมมีง�น ป้�ตอบก็ถึง 11 โมงกว่�แหละ? คืองง เหมือนคุยกัน

คนละเรื่อง เลยบอกไม่ต้องม�แล้วครับ ยกเลิกไปเลย ผมไม่ติดแล้ว, เซลส์นะค่ะโทรกลับม� 

ท�งช่�งแจ้งว่�รถติดม�กออกม�ต้ังแต่ 7 โมงเช้�เลยจะไปเลท 555 อะไรก่อน, สรุปยกเลิก

ทุกอย่�งและจะไปย้�ยค่�ยมือถือด้วย ย้�ยให้หมดไม่เอ�ละทรู บ�ยค้�บ”.

ถ่�ยฉ�กจบไปแล้วเมื่อวันก่อน กับซีนสุดหว�นซึ้งเศร้�

ให้เด�ท�งย�ก กับซีรีส์ว�ยกระแสดีอย่�ง “Don’t Say No The 

Series เมื่อหัวใจใกล้กัน” นำ�แสดงโดย จ�-พชร สวนศรี, เฟริสท์-

ฉลองรัฐ นอบสำ�โรง และคู่รอง สม�ร์ท-ชิษณุพงศ์ พวงมณี, 

เจมส์-พงศภัค ร�ช�ภรณ์ หลังจ�กที่สร้�งกระแสคว�มปังด้วยก�ร

เป็นซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดใน 

LINE TV หล�ยสัปด�ห์ติดต่อ

กัน โดยทีมซีรีส์ ได้ถ่�ยทำ�ฉ�ก

ไคลแมกซ์สุดท้�ยนี้กันในสตูที่

เซตเป็นสน�มบิน ซีนนี้เป็นซีน

ที่ทั้ง 4 คนม�พูดคว�มประทับ

ใจ พร้อมคอนเฟิร์มว่�ห้�ม

พล�ดเด็ดข�ด!

จ�-เฟริสท์ เผยว่� “วัน

นี้พวกผมทั้ง 4 คนม�ถ่�ยซีน

สุดท้�ยของเรื่องแล้วครับ เอ�

ตรงๆ ใจห�ยม�ก เพร�ะว่�ทำ�ง�นกันม�ตั้ง 8-9 เดือนกับทีมมี 

ม�ยด์ ว�ย เร�ผูกพันกับทีมมี ม�ยด์ ว�ย ม�กจริงๆ เพร�ะทำ�ง�น

ด้วยกันม�น�น สนิทเหมือนเป็นครอบครัวเลยครับ ส่วนซีนที่ถ่�ย

ทำ�วันนี้จริงๆ คงบอกไม่ได้ว่�เรื่องร�วเป็นยังไง (หัวเร�ะ) เดี๋ยว

จะกล�ยเป็นสปอย บอกได้แค่ว่�ห้�มพล�ด จนถึง EP สุดท้�ยเลย

ครับ” 

ด้�นสม�ร์ท-เจมส์ เสริมว�่ “ก่อนอื่นเลย ต้องขอบคุณแฟนๆ 

ทุกคนที่ติดต�มดูซีรีส์ของพวกเร�ม�จนใกล้จะจบแล้ว พวกผมดีใจ

ม�กที่รู้ว่�กระแสตอบรับดีขน�ดนี้ วันนี้เร�ม�ถ่�ยฉ�กสุดท้�ยแล้ว 

อย�กขอบคุณทีมง�นที่ให้ โอก�สพวกเร� ส่วนฉ�กสุดท้�ยขอบอก

ว่�ต้องดูครับ (หัวเร�ะ) พล�ดแล้วจะเสียใจแน่นอน”.

มอบชุด PPE • วีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์

องค์กร บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำากัด ในเครือโมโนเน็กซ์ และผู้อำานวยการอาวุโส

ประจำาสำานักประธานผู้บริหาร บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำากัด (มหาชน) 

เป็นตัวแทนโมโน-3BB มอบชุด PPE 430 ชุด สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของโรง

พยาบาลตำารวจ โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรง

พยาบาลตำารวจ รับมอบ และ พล.อ.ท.มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการทหาร

อากาศ เป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลตำารวจ วันก่อน.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ทำ

‘Jesy Nelson’ฉายเดี่ยวครั้งแรกในซิงเกิล‘Boyz’

พร้อมฟีเจอริงกับแรปเปอร์สาวปัง‘Nicki Minaj’
ซ่บเกินต้�น!! เมื่อ “Jesy Nelson” 

ศิลปินส�วสุดแซ่บช�วอังกฤษ 

อดีตสม�ชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง 

Little Mix ที่เคยได้รับร�งวัล Brit-award 

ฉ�ยเดี่ยวพร้อมประก�ศปล่อยเพลงใหม่ 

“Boyz” ซิงเกิลแรกในฐ�นะศิลปินเดี่ยว 

แถมได้ “Nicki Minaj” แรปเปอร์ส�วซูเปอร์

สต�ร์ม�ร่วมแจม ซึ่งแฟนๆ ต่�งรอคอย

เป็นอย่�งม�กหลังจ�กเธอนั้นได้ตัดสินใจ

ออกจ�กวง Little mix ในปล�ยปี 2020 ที่

ผ�่นม�

ในก�รคัมแบ็กครั้งนี้ “Jesy” ม�

ระเบิดคว�มเผ็ดกับเพลงสไตล์คูลๆ สุดแซ่บ

แนว Hip-hop และ R&B ที่เธอนั้นโตม�กับ

มัน โดย “Jesy” ได้นำ�เพลง “Bad Boy 4 

Life” จ�ก “Diddy” 

ม�สะท้อนสไตล์ก�ร

เลือกผู้ช�ยของเธอ 

และที่เซอร์ไพรส์ไป

กว่�นั้น เธอยังได้

ร่วมง�นกับซูเปอร์

สต�ร์แรปเปอร์ส�ว

ชื่อดังก้องโลกอย่�ง  

“Nicki Minaj” ที่เจ�้

ตัวนั้นพูดว�่เป็นก�ร

รวมตัวของตัวแม่ส�วอังกฤษสุดแซ่บ

คอนเซ็ปต์ในเพลง “Boyz” นั้นม�

จ�กมุมมองของเธอเองในตอนที่เธอกำ�ลัง

อกหักและทุกข์ทรม�นจ�กคว�มรัก เธอได้

สะท้อนถึงสเปกผู้ช�ยที่ดึงดูดเธอ “ทำ�ไม

ฉันถึงชอบผู้ช�ยแย่ๆ 

ตลอด ฉันเป็นอะไร

กันเนี่ย? ผู้ช�ยที่ดู

ร้�ยๆ มักจะดึงดูด

ฉัน” 

“ฉันเลยส่ง

ข้อคว�มไปห�คน

ที่ฉันทำ�ง�นด้วยว่� 

คุณอ�จจะคิดว่�ฉัน

บ้� แต่ฉันอย�กเขียน

เพลงเกี่ยวกับเรื่อง

ทำ�ไมผู้หญิงส่วนใหญ่

ชอบผู้ช�ยร้�ยๆ และ

ฉันอย�กใช้เพลง

ของ Diddy เป็นแบบ 

และพวกเข�ตอบ

กลับม�ว่� เอ�สิม�

เริ่มทำ�กัน”

แฟนเพลงของ “Jesy” ต�่งตื่นเต้น

และตั้งต�รอคอยก�รร่วมง�นของ “Jesy” 

และ “Nicki Minaj” เป็นอย่�งม�ก 

ส่วนตัว “Jesy” เองนั้น เธอพร้อม

ที่จะโชว์ให้เห็นศักยภ�พผ่�นบทเพลงของ

เธอ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอต้องก�รทำ�ม�ตลอด 

เธอกล�่วว่� “ฉันต้องก�รที่จะเป็นตัวเอง

และเป็นมันอย่�งแท้จริง” เธอยังกล�่วอีกว่� 

“ฉันต้องก�รให้แฟนๆ ของฉันได้ฟังเพลงนี้ 

เพร�ะมันคือเรื่องร�วของฉันเองจริงๆ ไม่มี

ใครม�บอกให้ฉันต้องเขียนเนื้อเพลงแบบ

ไหน นี่เป็นเพลงที่ฉันแต่งเองและอย�กทำ�

ม�ตลอด”.

แ

‘Don’t Say No The Series’ปิดกล้องอบอุ่น

กับ2คู่จิ้น‘จ�-เฟริสท์’และ‘สม�ร์ท-เจมส์’

แชมป์โลกฝรั่งเศสครองถ้วยเนชั่นส์ลีกครั้งแรก

ถือว่�กู้หน้�กลับม�ได้เร็วสำ�หรับทีม

แชมป์โลกฝรั่งเศส หลังจ�กแพ้สวิตเซอร์

แลนด์ในก�รดวลจุดโทษตกรอบ 16 ทีมศึก

ยูโร 2020 และร�ว 100 วันถัดม� คิลิย็อง 

เอ็มบัปเป สลัดคว�มผิดหวังที่ครั้งนั้นโดน

เซฟจุดโทษได้ นำ�ทัพขุนพล “เลส์เบลอส์” 

ครองถ้วยแชมป์เนชั่นส์ ลีก ได้เป็นครั้งแรก

เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ผ่�นม� 

เกมนัดชิงชนะเลิศที่ซ�นซีโร เมือง

มิล�น เอ็มบัปเปได้เป็นฮีโร่ของทีมตร�ไก่

อีกหน โดยเป็นคนซัดประตูชัยในน�ทีที่ 80 

ในเกมกับทีมช�ติสเปน ก่อนนำ�ฝรั่งเศส

บวกแชมป์ยูฟ่� เนชั่นส์ ลีก เพิ่มเติมจ�ก

ถ้วยแชมป์เวิลด์คัพที่ทำ�ได้เมื่อ 3 ปีก่อน

สเปนเป็นฝ่�ยขึ้นนำ�ก่อน จ�กมิเกล 

โอย�ร์ซ�บ�ล ในน�ทีที่ 64 แต่แค่ 2 น�ที 

ฝรั่งเศสก็ต�มตีเสมอได้จ�กค�ริม เบนเซม� 

น.66 ก่อนที่ประตูตัดสินแชมป์จะม�จ�ก

ฝีเท้�ของด�วยิงจ�กป�รีส แซงต์ แชร์แม็ง 

ช่วยให้ทีมของดิดิเยร์ เดส์ชองป์ส ชนะไป 

2-1 และครองแชมป์ร�ยก�รนี้ ไปได้เป็น

ครั้งแรก

สำ�หรับฟุตบอลเนชั่นส์ ลีก เป็น

ทัวร์น�เมนต์ระดับเมเจอร์ของท�งยูฟ่� 

ต้องก�รม�ทดแทนแมตช์กระชับมิตรของ

ฟีฟ่� หวังให้เป็นก�รแข่งขันที่จริงจังม�ก

ขึ้น จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อฤดูก�ล 2018/19 

จัดอันดับดิวิชันจ�กค่�สัมประสิทธิ์จ�กช�ติ

สม�ชิกยูฟ�่ทั้ง 55 ช�ติ แบ่งเป็น 4 ลีก 

คือ ลีกเอ ลีกบี ลีกซี และลีกดี ซอยย่อย

ลีกละ 4 กลุ่ม มีเลื่อนชั้นและตกชั้น ทีม

อันดับหนึ่งหรือทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มใน

ลีกเอจะได้สิทธิ์ไปรอบสุดท้�ยเพื่อลุ้นแชมป์ 

ขณะที่ 4 ทีมจ�กแต่ละลีกจะได้สิทธิ์ไปลุย

ศึกยูโรรอบสุดท้�ยโดยอัตโนมัติ 

สำ�หรับปี 2018-19 โปรตุเกสซึ่งเป็น

เจ้�ภ�พ คว้�แชมป์ไปครองหลังเฉือนชนะ

เนเธอร์แลนด์ 1-0 ขณะที่อังกฤษเพลย์

ออฟได้ที่ 3 หลังดวลจุดโทษชนะสวิตเซอร์

แลนด์ 6-5

ขณะที่สมัยสองอิต�ลีเป็นเจ้�ภ�พ 

แชมป์ตกเป็นของฝรั่งเศสที่เฉือนชนะสเปน 

2-1 ส่วนอิต�ลีได้ที่ 3 หลังชนะเบลเยียม 

2-1.

linkthaipost@gmail.com
เจซี เนลสัน ฟีเจอริง นิกกี มินาจ

เจซี เนลสัน



12 ขาวปร า ัม ัน

     ายบุคคล 1 อัตรา

จบการศึกษาปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร 

นิติศาสตร หรือเกี่ยวของ

มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธดี

มีความรูเร�องก หมายแรงงาน มีความรูและเขาใจเร�องแรงงานสัมพันธ

และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถายทอดนโยบายบริหารสู บุคลากร

เปนผูที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห พิจารณา วินิจฉัย การปฏิบัติงาน

มีเมตตาธรรม มีความยุติธรรม ซ�อสัตยสุจริต จิตใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ�น

มีความเช�อมั่นในตนเอง กลาวินิจฉัย และกลารับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติทั้งของตนเองและเพ�อนรวมงาน

มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มีสัมมาคารวะ เพ�อเปนตัวอยางที่ดีของเพ�อนรวมองคกร

มีความรูในธุรกิจขององคกรและมีความรูทั่วไปกวางขวาง เพ�อประโยชนขององคกรและเพ�อนรวมงาน

มีความกระตือรือรน แสวงหาโอกาสที่จะชวยหน�วยงานไดเรียนรู ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมแบบใหมๆ    

ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ไมจ กัดเพศ อายุ 25-35 ป

     สมุหบั ชี 1 อัตรา

จบการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา

ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

มีความซ�อสัตยในหนาที่เน�องจากท งานเกี่ยวกับการเงิน

มีความรับผัดชอบตอวิชาชีพในการน เสนอขอมูลทางบัญชีเช�อถือไดถูกตองรวดเร็ว 

และมีประโยชนอยางแทจริงในการตัดสินใจ

มีความรอบคอบ วิจารณญาณ เพ�อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และสงผลกระทบ

ในดานลบใหนอยที่สุดแกหน�วยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ

รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม

สามารถใชคอมพิวเตอร มีประสบการณในดานโปรแกรม software บัญชี 

มีความรูภาษาอังกฤษตามสมควร มีความรูระบบภาษี

ไมจ กัดเพศ อายุ 25-35 ปี

สนใจสงเอกสาร หลัก านการสมัครที่ m i  i . theth ipo t. om 

สอบ ามเพิ่มเติมไดที่ ายบุคคล โทร.0- 0- 1 -

กองทุ นพัฒนาสื่ อปลอดภั ยและ

สรางสรรค ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ

การจัดสรรทุน สําหรับปงบประมาณ 2565 

พรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูสนใจทุกคน

เพ� อใหไดมีโอกาสรับทุนสนับสนุนมากยิ่งขึ้น 

กับโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง

แนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรทุน 

สําหรับปงบประมาณ 2565 “TMF Public 

Hearing: Grants for Change 2022” โดยมี 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส, นางวรินรําไพ ปุณยธนารีย, 

รอยโท ดร.ธนกฤษฏ เอกโยคยะ และ 

ดร.ชํานาญ งามมณีอุดม เขารวม ซึ่งในเวที

รับฟงความคิดเห็น มีผูสนใจเสนอโครงการ 

รวมระดมความคิดเห็นเปนจํานวนมาก

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผูจัดการกองทุน

พัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค กลาวถึง

การจัดสรรทุนป 2564 วา “ในปนี้ กองทุน

พัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค ไดเปด

รับขอเสนอโครงการ 3 ครั้ง โดยแตละครั้งมี

วัตถุประสงคที่แตกตางกัน โดยป 64 นี้ เรา

เปดรับขอเสนอโครงการ 3 ครั้ง ไดแก ครั้ง

ที่ 1 โดยย� นขอผานระบบออนไลน ตั้งแต 20 

มกราคม - 19 กุมภาพันธ 2564 สําหรับการ

จัดสรรทุนประจําป 2564 วงเงินงบประมาณ

ไมเกิน 300 ลานบาท แบงการใหทุนออกเปน 

3 ประเภท ดังนี้ 

1. การใหทุนประเภทเปดรับทั่วไป 

(Open Grant) วงเงินไมเกิน 90 ลานบาท 2. 

การใหทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Grant) วงเงินไมเกิน 180 ลานบาท และ 3. 

โครงการประเภทความรวมมือ (Collaborative 

Grant) วงเงินไมเกิน 30 ลานบาท ครั้งที่ 2 

กองทุนเปดรับขอเสนอโครงการหรือกิจกรรม

ประเภทผูรับทุนเดิมย� นขอผานระบบออนไลน

ตั้งแต 10 สิงหาคม - 9 กันยายน 64 วงเงิน

งบประมาณ 30 ลานบาท ทุนประเภทนี้เปน

ทุนท่ีมีลักษณะเปนการขยายผลโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีเคยไดรับการสนับสนุนจาก

กองทุน มากอนในระหวางป 2560 – 2563 

ซึ่งดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว และไมมีภาระ

ผูกพันตามสัญญาใหทุนเดิม 

และครั้งที่ 3 กําลังเปดรับขอเสนอ

โครงการหรือกิจกรรมประเภทสงเสริมและ

สนับสนุนเด็กและเยาวชน ซึ่งทุนประเภท

นี้เพิ่งเปดเปนปแรก โดยเปดรับไปเม� อ 29 

กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 วงเงินงบ

ประมาณ 40 ลานบาท ซึ่งในปหนา 2565 

ทางกองทุนจะเปดรับขอเสนอโครงการ โดย

จะมีการปรับเวลาในการทํางานใหเร็วขึ้น 

เน� องจากมีความเหล� อมในเร� องเวลาการทํางาน

ระหวางกองทุนส� อกับ กสทช.อยูประมาณ 

1 ไตรมาส เราจึงอยากเริ่มทํางานพิจารณา

ทุนตั้งแตเดือนพฤศจิกายนในป 64 เพ� อจะได

สามารถตัดสินการใหทุนทํางานกับผูขอทุนได

ตั้งแตเดือนมกราคมป 65 เปนตนไป”

นางวรินรําไพ ปุณยธนารีย รองผู

กองทุนส� อ เปดรับฟงความเห็น 

จัดสรรทุน ป 65 หนุนส� อดี ขับเคล� อนสังคม

จัดการกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค 

กลาวถึงวา หลักเกณฑในการขอรับขอเสนอ

โครงการ ของ ทุนประเภทเปดรับทั่วไป จะมี 

1. ขอเสนอตองตอบสนองกับยุทธศาสตร

ของกองทุนส� อ ท่ีมีความปลอดภัยและ  สรางสรรค

(หรือเขียนใหตอบโจทยแนวทางของทุน

แตละประเภท)2. มีการวางแผนที่ดี ทําให

กรรมการเช� อวาสามารถดําเนินงานตามแผน

ไดจริง มีแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ท่ีชัดเจน 

3. ตองตอบไดวาโครงการของทานมีผลกระทบ

เชิงบวกกับสังคมอยางไรใน 1 ปนั้น 4. มี

ความความเหมาะสมของงบประมาณกับเนื้อ

งานในโครงการ 5. ควรเตรียมเครดิตการ

ทํางานของผูขอทุนไว ในการนําเสนอตอกร

รมการดวย”

ทายสุด กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัย

และสรางสรรค จะนําประเด็นขอเสนอความ

คิดเห็น จากเวทีรับฟงความคิดเห็นแนวทาง

และหลักเกณฑการจัดสรรทุนคร้ังน้ี ไปขับเคล� อน

ในเชิงยุทธศาสตร เพ� อยกระดับและพัฒนา

แนวทางและหลักเกณฑการจัดสรรทุนใหทั่ว

ถึงมากยิ่งขึ้น เพ� อหวังใหเกิดการสนับสนุน

โครงการที่ดี ที่สรางสรรคเปนประโยชนตอ

สังคมตอไป

“โฮมา ภูเก็ต ทาวน” (HOMA Phuket 

Town) โครงการอะพารตเมนตแนวคิดการ

อยูอาศัยรวมกัน (Co-living) แหงแรกในภูเก็ต 

รวมลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) กับ 

“โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต” (Bangkok 

Hospital Phuket) โรงพยาบาลชั้นนําระดับ

โลกในจังหวัดภูเก็ต เพ� อ

นํา เสนอแพ็คเกจสวน

บุ คคลสํ าหรั บ นั กท อ ง

เท่ียวเชิงการแพทยหรือ

ผู ท่ีมารับคําปรึกษา/การ

รั ก ษ า ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

กรุงเทพภูเก็ต สามารถ

เขาพักระยะยาวภายใน

อะพารตเมนตท่ีใหบริการ

ครบครันในราคาคุมคา 

โดยความร วมมื อครั้ ง

สําคัญนี้จะทําให “ภูเก็ต” 

เปนจุดหมายปลายทางสําหรับการทองเที่ยว

เชิงการแพทยระดับโลกของประเทศไทย

อยางแทจริง และดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว

โลกมายังภูเก็ตผานโปรแกรมภูเก็ตแซนดบ็

อกซ (Phuket Sandbox) มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่ง

อยูภายใต บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 

(มหาชน) (Bangkok Dusit Medical Services) 

หรือ BDMS เครือขายโรงพยาบาลที่ใหญ

ที่สุดในเอเชียแปซิฟก มีความเชี่ยวชาญใน 3 

ดานหลัก ไดแก การดูแลคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

โ มา เก  ทาวน  นก โร ยาบา กรุ เท เก   

ขับเ  อนการทอ เทยวเ การ ทย นจั หวัด เก

ดานความงาม และการผาตัดที่ซับซอน ซึ่ง

ดึงดูดนักทองเที่ยวเชิงการแพทยจากทั่วโลก

ใหหลั่งไหลมาสูประเทศไทยผานโครงการภู

เก็ตแซนดบ็อกซ ขณะที่ “โฮมา ภูเก็ต ทาวน” 

พรอมใหบริการที่พักผอนหรือพักฟนสําหรับ

ผูที่มารับคําปรึกษาหรือรักษาที่ โรงพยาบาล

กรุงเทพภูเก็ต ซึ่งตั้งอยูไมไกลจากโครงการฯ 

นอกจากนี้ “โฮมา ภูเก็ต ทาวน” ยังจะจัดหา

ที่พักระยะยาวใหกับพนักงานประจําและทีม

แพทยจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอีกดวย

แพ็กเกจทองเที่ยวเชิงการแพทยของ 

“โฮมา ภูเก็ต ทาวน” เปดใหสํารองตั้งแต

วันนี้ - 31 ตุลาคม สําหรับการเขาพักระหวาง

วันที่ 15 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2565 คนหา

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://homa.co/homa-

phuket-town

ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส มอบ “Triumph Together Set” 1,000 ชุด 

ชวยเหลือผูที่ ไดรับผลกระทบโควิด-19       จิราพร สําเร็จกิจเจริญ 

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส (ไทยแลนด) 

ในนามของไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส จัดแคมเปญ “ไทรอัมพ ทูเก็ตเทอร” 

(Triumph Together) เปดโอกาสใหลูกคาไทรอัมพ ไดมีสวนรวมใน

การมอบความหวงใยใหผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ผานกิจกรรม

ทดลองขี่ในเดือนกันยายนที่ผานมา โดยไทรอัมพ ไดรวมสบทบทุน

จํานวน 500 บาท ตอหนึ่งครั้งของการทดลองขี่รถจักรยานยนตที่

โชวรูมไทรอัมพ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกลาวไดรับ

การตอบรับเปนอยางดีและมีลูกคารวมกิจกรรมทดลองขี่เปนจํานวน

มาก ทําใหไทรอัมพสามารถจัดทํา Triumph Together Set ไดจํานวน 

1,000 ชุด และไดจัดคาราวาน ขับขี่รถจักรยานยนตไทรอัมพไปยัง

พื้นที่ 15 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร เพ� อนํา Triumph Together Set 

ไปสงมอบใหแกเหลาไรเดอรที่ใชจักรยานยนตประกอบอาชีพ ตลอด

จนผูที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ โควิด-19 ใหไดรับรอยยิ้ม

และกําลังใจในการกาวผานชวงเวลานี้ ไปพรอมกัน

"ฟวเจอรพารค” แจกชุดตรวจ ATK ใหกับผูประกอบการรานคา

ภายในศูนยการคาฯ   ศูนยการคาฟวเจอรพารค รวมกับศูนย

อนามัยที่ 4 สระบุรี, กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

ธัญบุรี และกลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาล

ประชาธิปตย แจกชุดตรวจ ATK ในการคัดกรองใหกับกลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการรานคาภายในศูนยการคาฯ เพ� อสรางมาตรการปองกัน

ความเสี่ยงจากโรค COVID-19 โดยมี ณัฐรินทร พยุงวงศ รอง

กรรมการผูจัดการสายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ พรอมดวย 

คุณอมรเทพ เพชรกําแพงแสน ผูจัดการฝายธุรกิจสัมพันธ ศูนยการคา

ฟวเจอรพารค รวมแจกชุดตรวจ ATK ในครั้งนี้ เพ� อสรางความมั่นใจ

วาศูนยการคาฯ เขมงวดและใหความสําคัญกับทุกรานคา พรอมปฏิบัติ

ตามมาตรการอยางเขมงวดเพ� อความปลอดภัยกับผูใชบริการทุกทาน

เอเชีย เอรา วัน เดินหนาสานตอโครงการ “ครัวปนอิ่ม ซีพีรอย

เรียงใจ สูภัยโควิด 19” มอบอาหารปรุงสุกสะอาด ใหเทศบาลตําบล

บางพลีตอเน� อง     สุเทพ เตมานุวัตร ผูอํานวยการฝายรัฐกิจสัมพันธ 

บริษัท เอเชีย เอรา วัน เดินหนาสงมอบอาหารปรุงสุกสะอาดจํานวน 

3,500 กลอง ซึ่งมาจากการสนับสนุนรานคารายยอยใหมีรายไดตาม

นโยบายของโครงการ “ครัวปนอิ่ม ซีพีรอยเรียงใจ สูภัยโควิด-19” 

และหนากากอนามัยซีพี จํานวน 2,500 ชิ้น ใหแก ดร.พัฒนพงศ 

จงรักดี นายกเทศมนตรีตําบลบางพลี เพ� อนําไปใชในการแจกจายให

กับบุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานอยูในศูนยพักคอย

เทศบาลตําบลบางพลี ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล

ตําบลบางพลี ซึ่งกําลังไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด 19 ณ ศูนยราชการเทศบาลตําบลบางพลี 

งานนาฬ�กาแหงป      โอลิวิเยร บรง ประธานเจาหนาที่บริหาร และ 

โลร็องต โปซ ประธานบริหารสาย Commercial บริษัท สรรพสินคา

เซ็นทรัล จํากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมเปดงาน “Central 

International Watch Fair 2021” มหกรรมนาฬ�การะดับเวิลดคลาส

สุดย่ิงใหญแหงป ท่ีรวบรวมนาฬ�กาลักชัวร่ีวอทซ แฟช่ันวอทซ ตลอดจน

สมารทวอทซ แบรนดดังจากทั่วโลกกวา 100 แบรนด ทั้งคอลเลกชั่น

ใหมลาสุด และลิมิเต็ด เอดิชั่น สงตรงถึงงานนี้โดยเฉพาะ ที่มาพรอม

ขอเสนอที่ดีที่สุดของป โดยมี โดยมี ธาพิดา นรพัลลภ รองกรรมการ

ผูจัดการใหญสายบริหารสินคา Women’s Fashion, Luxury Watch 

& Jewelry และอรวรรณ ทิพยสุวรรณพร รองกรรมการผูจัดการ

ใหญสายบริหารสินคา Men’s Fashion & Watch บริษัท สรรพสินคา

เซ็นทรัล จํากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พรอมดวยผูบริหารแบรนด

นาฬ�กาชั้นนํา รวมงาน ณ อีเวนท ฮอลล ชั้น 3 หางเซ็นทรัลชิดลม  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท รับมอบ

ประกาศนียบัตรดานส่ิงแวดลอม 2 โครงการ คือ 

“โครงการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทองคกร” 

(Carbon Footprint of Organization: CFO) 

3 แหง ไดแก ‘โรงงานเบเกอรี่สุขุมวิท 62’ 

‘โรงงานเบเกอรี่บางนา-ตราด กม. 23.5’ และ 

‘โรงงานอาหารนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง’ 

และ “โครงการจัดทําคารบอนฟุตพร้ินทผลิตภัณฑ”

(Carbon Footprint of Product: CFP) ประจํา

ป 2564 โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) เปนผูมอบ เม� อเร็วๆ น้ี 

ดวยความตระหนักในการดูแลรักษาสมดุล

ดานส่ิงแวดลอม และมีความมุงม่ันในการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจกอยางมีประสิทธิภาพตอไป

คุณมณีสุดา ศิลาออน ผูอํานวยการ

สํานักพัฒนาความยั่งยืนและส� อสารองคกร 

กลาวถึงเจตนารมณการขับเคล� อนองคกรสู

การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ 

เอส แอนด พี รับประกาศนียบัตร 
“โครงการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทองคกร” 3 แหง และคารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ

สนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก และ

ใหความสําคัญในดานการจัดการกาซเรือน

กระจกตลอดหวงโซคุณคา ตั้งแตการจัดหา

วัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวน

การผลิต การใชพลังงานทางเลือกโดยการผลิต

เบเกอรี่จากแสงอาทิตย การพัฒนาศูนย

กระจายสินคา และพัฒนาระบบขนสงที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนความมุงมั่น

ในการลดการเกิดของเสียตลอดทั้งหวงโซ

อุปทาน ดวยการบริหารจัดการทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ� อเปาหมายในการ

ผลักดันเอส แอนด พี สูการเปนองคกรธุรกิจ

คารบอนต่ําและยั่งยืน

สําหรับป 2564 นอกจากโครงการ

จัดทํา “คารบอนฟุตพริ้นทองคกร” 

(Carbon Footprint of Organization: 

CFO) 3 แหงแลว เอส แอนด พี 

ยั ง มีการตออายุ โครงการจัดทํ า 

“คารบอนฟุตพริ้นทผลิตภัณฑ ” 

(Carbon Footprint of Product: CFP)

‘บัทเทอรเคก’ ซ่ึงนับเปนแบรนดตนๆ 

ที่มีการจัดทําโครงการคารบอนฟุต

พริ้นทสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ เพ� อ

แสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่

ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑตอหน�วยตลอด

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพ� อประเมินการปลอย

กาซเรือนกระจก และหาแนวทางลดการ

ปลอยคารบอนฟุตพริ้นทตอไป 

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 
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ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

 ตุลาคมนี้ มาทานขาวพรอมหนากันทั้งครอบครัว กับบุฟเฟตมื้อกลางวัน ในราคาพิเศษเพียง  บาท 

ที่หองอาหารเปรมประชากร รงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น พิเศษสุด คุณพอทานฟรี  เม� อมาพรอม

ครอบครัว ภายใตมาตรการความปลอดภัยเพ� อความอุนใจของลูกคา สอบถามรายละเอียด โทร. - -

อัจ รา อัมพช ทุมเทแรงกายแรงใจในการออกแบบและเนรมิตโ มใหม เดอะมอลล สู เดอะมอลลไลฟสโตร  

โดยประเดิมตนแบบสาขาแรกท่ี เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน และ ปรับโ มใหมกูรเมต มารเก็ต สาขาพารากอน 

ูเปอรมารเก็ตมาตรฐานระดับโลก ถึงแมจะเหน� อยแคไหน มาวันนี้คุณออยหายเหน� อยเปนปริดทิ้ง เพราะ 

เดอะมอลล กรุป เปนหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถควา  รางวัลยิ่งใหญแหงป     

  โดย  ควา  รางวัล จาก การปรับโ มใหม เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน คือรางวัล    

,       และ      และควา  รางวัล จาก

การปรับโ ม กูรเมต มารเก็ต สยามพารากอน กับรางวัล       ึ่ง เดอะมอลล กรุป 

สามารถชนะผลงานสงเขาประกวดกวา  โครงการ จาก  ประเทศทั่วเอเชีย

วันมะเร็งเตานม ลก (    ) ตรงกับวันที่  ตุลาคมของทุกป โรคมะเร็งเตานม 

พบไดบอยและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตในผูหญิง สําหรับผูชายสามารถพบไดแตอาจไมบอยนัก โรคนี้มัก

ไมแสดงอาการเริ่มแรกใหเห็น เพียงแคอาจคลําแลวเจอกอนเนื้อบริเวณเตานมหรือบริเวณใตรักแร เม� อกดอาจ

รูเจ็บหรือไมเจ็บก็ได จึงทําใหหลายทานมองขามและคิดวาเปนเร� องปกติ จนมะเร็งตัวรายไดลุกลามไปมากแลว 

เพราะสุขภาพของผูหญิงเปนเร� องละเอียดออนและสําคัญ โรงพยาบาลหัวเ ียว ขอเปนสวนหนึ่งในการดูแลดวย

แพ็กเกจชุดตรวจเตานม     เพ� อการปองกันและลดความเสี่ยงมะเร็งเตานม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยตรวจสุขภาพ โทร. - -  ตอ , 

น้ําผลไมแบรนดดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย   (แจมบาร จ )  ชวนคุณมาอัพความสดช� น

ดวย สตรอวเบอรรี่ เ ิรฟไรเดอร  (  ) เคร� องด� มจากผล

ไมแท  ที่ผสานรสชาติเปรี้ยวอมหวานของสตรอวเบอรรี่ เลมอน และ

มะนาว จนไดเมนูใหมที่อรอยลงตัวไมเหมือนใคร อุดมไปดวยวิตามิน ี และสาร

ตานอนุมูลอิสระ ชวยบํารุงผิวพรรณ และมีไฟเบอรสูง ชวยกระตุนระบบขับถาย 

ในราคาเพียงแกวละ  บาท (ขนาด  ออน ) พิเศษ เม� อเพิ่มเงินเพียง 

 บาท รับเคร� องด� มอีก  แกว (เ พาะรสชาติที่รวมรายการ) ไปเลยทันที  

ตั้งแตวันที่  ตุลาคม    ธันวาคม ที่รานแจมบาร จู  ทุกสาขาใกล

บานคุณ (ศูนยการคาเมกา บางนา ชั้น  โ นเมกา ีนีเพล็ก , ศูนยการคาเ ็น

ทรัลพลา า ลาดพราว บริเวณชั้น  ติดทางเช� อมรถไฟฟาบีทีเอส สถานีหาแยก

ลาดพราว, ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน ชั้น  และ ศูนยการคาเ ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น ) หรือสั่ง

ผานแอพพลิเคชั่น ,  และ 

รงพยาบาลนวเวช รงพยาบาลยานเก ตรนวมินทร รัชดา รามอินทรา 

ท่ีมุงใหบริการทางการแพทยท่ีดีและเขาถึงงาย พรอมดูแลสุขภาพของผูหญิง 

อยางเขาอกเขาใจ จับมือโครงการ วาโก โบวชมพู สูมะเร็งเตานม โดย

บริษัท ไทยวาโก จัดกิจกรรม     รณรงคให

ผูหญิงไทยตั้งแตอายุ  ปขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยเคร� อง

แมมโมแกรมและอัลตรา าวด ตอนรับเดือนตุลาคม เดือนแหงการรณรงค

ตานภัยมะเร็งเตานมสากล

โดยมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกคาวาโกที่เปนสมาชิกบัตร    

เพียง ื้อวาโกครบ ,  บาทขึ้นไปตอใบเสร็จ (  ใบเสร็จตอ  สิทธิ์) รับ 

-  สวนลดตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม   และ 

 จากปกติราคา ,  บาท เหลือเพียง ,  บาท ระยะเวลา

การรวมรายการตั้งแตวันที่ -  ตุลาคม เ พาะวาโกช็อปสาขาที่รวม

รายการ โดยระยะเวลาการใช -  เริ่มตั้งแตวันที่  ตุลาคม -  

ธันวาคม สอบถามรายละเอียดและนัดหมายลวงหนาไดท่ีโรงพยาบาลนวเวช 

โทร. - -  หรือ . .

   เปนเอกลักษณใหมจาก 

 สําหรับ ดูกาล   นี้ 

โดยสามารถผสานเขากันไดกับเสื้อผาที่หลากหลาย

สะทอนถึงทัศนคติและพ ติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

และยังคงสานตอในการ (รีเ ็ต)     

และคิดใหมเกี่ยวกับเสื้อผารวมสมัยตามวิถีชีวิตของ

ผูชายสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป

การตัดเย็บในครั้งนี้เปนรูปลักษณการตัดเย็บ

ที่ใหความรูสึกสบายตามแบบ บับของ  โดย

ผสมผสานนสไตลการแตงตัวของผูชายใหเขากันกับ

ประโยชนใชสอยแลว เสื้อแจ็คเก็ตไ บริดนี้ยังผสม

ผสานความสมารทและความลําลองเขาไวดวยกัน

อีกดวย มาพรอมกับกระเปาแปะ (  ) 

ที่ โดดเดน สไตลอันเปนเอกลักษณนี้มาพรอมผาชั้นดี

ตั้งแตผาลินินและผาขนสัตวไปจนถึงผาแคชเมียร และ

นวัตกรรม  ที่เปนกระบวนการผลิตขั้นสูง 

ชวยยกระดับเสื้อผา และยังสามารถระบายอากาศได

ดีอีกดวย ทั้งหมดนี้นําเสนอในโทนสีกลางผสานความ

ประณีตเพ� อการสวมใสที่งายดาย

THE NEW JACKET เสื้อโอเวอรเชิ้ตจาก ZEGNA

รพ.นวเวช รวมกับ วาโก จัดกิจกรรม Women Fight Breast Cancer ซื้อวาโกครบ 2,500 บาท 

รับสวนลดตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม   และ  เหลือเพียง ,  บาท

หลายปมาน้ี คําวา มึเศรา  ปรากฏใหเราเห็น

และไดยินอยูบอย  ทั้งในส� อนานาประเภทและในบท

สนทนากับคนรอบตัว จนเราเริ่มคุนเคยกับมันและมอง

วา ึมเศรา  เปนอีกโรคหนึ่งที่ตองไดรับการรักษา 

ไมไดเกิดจาก จิตใจออนแอ  อยางที่บางคนดวนตีตรา 

ทุกคนมีโอกาสเปนได และเปนเหตุนําไปสูการ าตัว

ตายอีกดวย

หนึ่ งปจจัยสําคัญตอผูปวยโรค ึมเศราคือ 

คนรอบตัวผูปวย  ึ่งมีบทบาทในการชวยเหลือและ

เยียวยาโรคนี้ อันที่จริงใครหลายคนรับรูขอมูลที่เปน

ประโยชนมากมาย แตบางครั้งกลับยังรูสึกไม เขาใจ  

ผูปวย ึมเศราเทาที่ควร ึ่งหนังสือเลมนี้จะเปดโลก

ของหญิงสาวผู เปนคนธรรมดา แตวา... มึเศรานิดหนอย  

ใหทุกคนไดเขาใจอยางแทจริง

เปนคนธรรมดา แตวา... ึมเศรานิดหนอย  มี

ที่มาจากไดอารี่สวนตัวของคุณอี ูย็อน นักดนตรีชาว

เกาหลีผูอยูกับโรค มึเศรามานับสิบป เธอเขียนไดอาร่ีน้ี

ระหวางเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช เพ� อพูด

คุยกับตัวเอง ระบายความทุกข และบันทึกบทสนทนา

กับคุณหมอประจําตัวตลอดสิบเดือน 

นอกจากไดรับทราบขั้นตอนการรักษาและ

อาการตาง  ของโรค ึมเศราแลว เรายังไดสัมผัสทุก

ความคิดและอารมณความรูสึกที่ผูเขียนเปดเปลือย

อยาง � อตรงท้ังแงมุมบวกและลบ อีกท้ังไดรวมเดินทาง

ผานเสนทางคดเคี้ยวภายในจิตใจของผูเขียน ทั้งใน

ยามจมดิ่งสูหลุมลึกแหงความเศรา ยามลุกขึ้นมาดวย

ความหวัง ชวงเวลาที่ตอสูกับความคิดวาจะอยูหรือไป 

จนถึงวันที่เธอพยายาม าตัวตาย

บางครั้ง ันก็เหน� อยกับการทําความเขาใจตัว

เองเหมอนกัน

อาการปวยที่สั่งสมเปนเวลานานทําใหวันพรุงน้ี

ของเธอเปนแคภาพเลือนราง ไมอาจวาดฝนหรือคาด

เดาชีวิตในวันตอไปไดราวกับหายไปจากโลกน้ีไดตลอด

ผงกะหรี่ตราปนไขว มอบขาวกลองเมนูจากผง

กะหรี่ จํานวน  กลอง ใหแก คุณเจนจิรา เที่ยงตรง 

(คนขวา)ตัวแทนจากองคกรทําดี เพ� อนําไปแจกจายผู

ไดรับผลกระทบจากวิก ตโรคระบาดโควิด-

ทั้งน้ีผงกะหรี่ตราปนไขว ใสใจในการคัดเลือก

คุณภาพวัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนอาหารเพ� อตองการสง

ตอความอรอยและขอเปนกําลังใจใหผูไดรับผลกระทบ

ทุกทานรวมถึงบุคลากรทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ

ในการตอสูกับการระบาดของโรคโควิด-  ในครั้งนี้

ผงกะหรี่ตราปนไขว มอบขาวกลองเมนูจากผงกะหรี่ 

เพ� อชวยเหลือวิกฤตโควิด-19 ใหแกองคกรทําดี

แมจะไมมีความสุข แตเราก็มีคาพอที่จะมีชีวิตอยูตอไป

“เปนคนธรรมดา แตวา...ซึมเศรานิดหนอย”
เวลา เธอถอดใจกับการมีชีวิตอยูมากแคไหน ความกลัว

ที่จะจากไปก็ถาโถมขึ้นเร� อย 

แต ันก็ มอยากยอมแพ

แมเสนทางขางหนาจะมืดเพียงใด ปลายทาง

จะมีทางออกอยูหรือไม หากแตคนขางกายของเธอทั้ง

เพ� อน หมอประจําตัว และครอบครัวยังคงจับมือเธอไวแนน 

อยางนอยบนหนทางมืดมิดยังไดรับความอบอุนจาก

รอบขาง ไดแตหวังวามันจะอุนพอใหเธอมีชีวิตอยูตอ

ไปในโลกอันหนาวเหน็บและปวดราวนี้

แมแตคนแบบ ันก็มีสิท ิที่จะมีความสขเชนกัน

เธอหวังว่าเมื่อหลุดพ้นจากโรคนี้แล้วเธอจะมี

ความสุข แลวหากไมเปนเชนนั้นละ หากรักษาไมหาย

แลวตองปวยไปตลอดชีวิตละ  เชนน้ันเธอจะยังมีความ

สุขไดอีกหรือเปลา แลวเธอจะทําให ใครเจ็บปวดอีก

หรือไม ภายในใจลึก  ก็ไดแตเช� อวาคนปวยอยางเธอ

จะมีความสุขเหมือนคนธรรมดาไดสักวัน

หากไดเปดไดอารี่ของเธอ ทุกตัวอักษรที่เธอ

เขียนคือเสียงในใจท่ีไมอาจบอกใครได แตการบนระบาย

ราวกับเทความรูสึกอันอัดอั้นของตัวเองลงในนั้นทําให

คุณสามารถเปดประตูเขาสู โลกของโรค

ึมเศรา กาวเขาไปปลดล็อกแมกุญแจ

แหงความสิ้นหวังของผูปวยทุกคนดวย

กุญแจแหงความเขาใจ

สิ่ ง ท่ีคุณอี ูย็อนเฝาปรารถนา

มาตลอดคือ ความเขาใจ  ึ่งชวย

ปลอบโยนวาเธอไมไดเดียวดายบนโลก

ใบนี้ สุดทายดวยความเขาใจที่ไดรับจาก

คุณหมอและครอบครัวนี้เองที่ทําใหเธอ

เหมือน เห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงคอัน

มืดมิด

ถึงท่ีสุดแลว เราอาจยังไม เขาใจ  

ผูปวย ึมเศราไดอยางแทจริงหากไม

ไดพานพบสิ่งที่เขาเผชิญอยูดวยตัวเอง 

แตหากเรา เปดใจ  พรอม รับฟง  

มากกวาแค รับรู  แมไมอาจจุดแสง

สวางปลายอุโมงคใหแกผูปวยได  อยาง

นอยเม� อคุณอาน เปนคนธรรมดา แต

วา... ึมเศรานิดหนอย  จบแลว อุโมงค

นั้นก็จะไมมีวันมืดมิดไปกวาเดิม

ขอโทษที่ ไมอาจพูดไดเต็มปากวา ันหายดีหรือ

เปนแรงบันดาลใจใหคุณได เพราะ ันยังคงใชชีวิต

แตละวันอยางเจ็บปวด ถึงอยางนั้น ันก็อยากรักตัวเอง

จนลมหายใจสุดทายมาถึง และหวังวาหนังสือเลมนี้จะ

ชวยแบงเบาความเจ็บปวดของพวกคุณทุกคน

-  เปนคนธรรมดา แตวา... มึเศรานิดหนอย  

วันนี้-  ตุลาคม ไดที่ . .  และ 

. . /   

รงแรม  เทล หัวหิน 

ขอเชิญทุกทานมาอิ่มอรอยโปรโมชั่น

หมูกระทะ ที่ หองอาหารไวท โอเวน 

รานอาหารไทยของโรงแรม บรรยากาศ

ริมทะล เพลิดเพลินไปกับหลากหลาย

รายการอาหารปงยางระดับพรีเมี่ยมท่ี

จะเนรมิตม้ือค่ําของคุณใหเต็มเปยมไป

ดวยความสุขริมนํ้าสระวายนํ้าแสนสวย

หองอาหารไวท โอเวน ไดจัด

เตรียมชุดหมูกระทะทั้งหมด  ชุด เพ� อ

บริการทุกทาน ไดแก ชุด  

  ราคา ,  บาท 

สําหรับ  ทาน เนื้อหมูโคจิบูตะสวน

สันคอ, เนื้อหมูโคจิบูตะสวนสันนอก และเนื้อหมูโคจิ

บูตะสวนสามชั้น

ชุด       

ราคา ,  บาท สําหรับ  ทาน เนื้อวัวสวนทอง, 

อิ่มอรอยโปรโมชั่นหมูกระทะ ที่ หองอาหารไวท โอเวน โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน

เน้ือวัวสวนสันนอก และเน้ือวัวสวนสันคอ ชุด  

    ราคา ,  บาท สําหรับ 

 ทาน ชุด   เนื้อปลาแพนกาเ ียส, 

ลูกชิ้นรักบี้, ปูอัด, ปลาหมึกสด, ปลาหมึกกรอบ, กุงขาว 

และหอยแมลงภูนิว ีแลนด 

ชุด      

   ราคา ,  บาท สําหรับ  ทาน

ชุด      เนื้อปลา

แพนกาเ ียส ลูกชิ้นรักบี้ ปูอัด ปลาหมึกสด ปลาหมึก

กรอบ กุงขาว และหอยแมลงภูนิว ีแลนด

ชุดหมูกระทะทุกชุด เสิรฟพรอมเคร� องด� ม อฟทดร้ิงค 

(  แกวตอทาน) นานาผักสดแบบไมอั้น และน้ําจิ้มสูตร

เด็ดอีก  แบบ อิ่มอรอยปงยางสไตลไทยแบบพรีเมี่ยม 

ท่ี หองอาหารไวท โอเวน ไดทุกวันระหวางเวลา  น. 

  น. ต้ังแตวันน้ี -  พ ศจิกายน ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ // . /

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๑๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นายขจรศักด์ิ เพ็ชรคํา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา 

ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่ 

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

 ราคาประเมิน 

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 

๗๑ เลขที่บัญชี ๙๗๑-๒๑๐-๑๐๖๔ 

ช� อบัญชี นายตันติกร หอมออน

- นายตันติกร 

หอมออน 

๔๓๑,๙๗๐.๘๑ 

บาท(ณ วัน

ที่ ๒๔ เมษายน 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่ง คณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๙๙/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔๓๑,๙๗ .๘๑ บาท 

(ส่ีแสนสามหม� นหน่ึงพันเการอยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายนายขจรศักดิ เพ็ชรคํา กับพวก

  

(นายทนงศักดิ์ สิมพา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายนิรัญ ปล่ังกลาง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดโคลูกผสม พันธุ

บราหมัน เพศเมีย จํานวน ๑๐ ตัว และโค

ลูกผสม พันธุบราหมัน เพศผู จํานวน ๒ ตัว

- นายนิรัญ 

ปล่ังกลาง

๗๘,๑๔๑.๓๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๘,๑๔๑.๓๙ บาท 

(เจ็ดหม� นแปดพันหน่ึงรอยส่ีสิบเอ็ดบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายนิรัญ ปลั่งกลาง กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพิเชฐ คลองสารา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(เจ็ดหม� นแปดพันหน่ึงรอยส่ีสิบเอ็ดบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล(เจ็ดหม� นแปดพันหน่ึงรอยส่ีสิบเอ็ดบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล
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นาย  ยุ

(น�น, เพชรบูรณ์,  นครสวรรค์, อุทัยธ�นี) 

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ, ขอน 

แก่น, เลย, หนองค�ย, บึงก� , นครพนม, 

อุดรธ�นี ,  สกลนคร) ภ�คตะวันออก 

(ระยอง, จันทบุรี , ตร�ด) และภ�คใต้ 

(ระนอง, พังง�) ทั้งนี้ น�ยก  ได้สั่งก�รให้

กระทรวงมห�ดไทย, ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

เตรียมพร้อมช่วยเหลือประช�ชนท่ีจะได้

รับผลกระทบจ�กน้ำ�ท่วมฉับพลัน พร้อม

กำ�ชับให้นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ ใน

ก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณภัยของประเทศ 

ใช้ในก�รบัญช�ก�รสถ�นก�รณ์และแก้ไข

ปัญห�ให้สอดคล้องกับสภ�พคว�มเสี่ยงภัย

ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งก�รนำ�แอปพลิเคชัน

ต่�ง  เช่น Line ม�ใช้เป็นช่องท�งเพื่อสื่อ                                                            

ส�รข้อมูลข่�วส�รด้�นส�ธ�รณภัย ให้เข้�

ถึงประช�ชนอย่�งรวดเร็วและครอบคลุม

ด้วย

น�ยธนกรกล่�วว่� ในวันศุกร์ที่ 15 

ต.ค.น้ี น�ยก  พร้อมคณะมีกำ�หนดก�ร

ลงพื้นท่ีจังหวัดอุบลร�ชธ�นีเพื่อเยี่ยมชม

ก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนวัดป�ศรีแสง

ธรรม ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีจัดก�รเรียนก�รสอน 

บูรณ�ก�รเรื่องสิ่งแวดล้อมได้สอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน คือพลังง�นและ

ก�รเกษตร จนเป็นท่ีรู้จักในน�มโรงเรียน

พลังง�นทดแทนต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้

โคก หนอง น� พร้อมกันน้ีน�ยกรัฐมนตรี

จะติดต�มแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� 

อุบลร�ชธ�นี-โขงเจียมด้วย

ด้�น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� ได้สั่งก�รให้

กระทรวงมห�ดไทยเตรียมก�รรับมือพ�ยุ

ไลออนร็อกแล้ว ส่วนจะเข้�ไทยหรือไม่เข้�

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

น�ยสุรสีห์ กิตติมณ ล เลข�ธิก�ร

สำ�นักง�นทรัพย�กรน้ำ�แห่งช�ติ  (สทนช.) 

ในฐ�นะรองผู้อำ�นวยก�รกองอำ�นวยก�ร

น้ำ�แห่งช�ติ (กอนช.) เปิดเผยว่� จ�กก�ร

ติดต�มสถ�นก�รณ์พ�ยุท่ีอ�จส่งผลกระ

ทบต่อประเทศไทยจำ�นวน 2 ลูกในช่วงท่ี

ผ่�นม� พบว่�พ�ยุโซนร้อน “ไลออนร็อก” 

ได้อ่อนกำ�ลังลงเป็นหย่อมคว�มกดอ�ก�ศ

ต่ำ�บริเวณประเทศล�วตอนบนแล้ว และ

ขณะน้ีหย่อมคว�มกดอ�ก�ศต่ำ�ได้เคลื่อน

เข้�ปกคลุมภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอน

บนของประเทศไทย ทำ�ให้ภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักม�ก กอนช.

จึงประส�นหนวยง�นเฝ้�ระวังพื้นท่ีท่ีค�ด

ว่�จะได้รับผลกระทบตลอด 24 ชม.

ส่วนพ�ยุโซนร้อน “คมป�ซุ” บริเวณ

มห�สมุทรแปซิฟิก ท�งด้�นตะวันออกของ

ประเทศฟิลิปปินส์ พบว่�ยังไม่มีผลกระทบ

ต่อลักษณะอ�ก�ศของประเทศไทย โดย

ค�ดว่�จะเคลื่อนเข้�ใกล้ช�ยฝั่งเวียดน�ม 

ประม�ณวันที่ 14 ต.ค.น้ี ซึ่งด้วยอิทธิพล

จ�กหย่อมคว�มกดอ�ก�ศสูง  พ�ยุคมป�ซุ

จะมีแนวโน้มอ่อนกำ�ลังลงเช่นเดียวกับพ�ยุ

ไลออนร็อก

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 12-16 ต.ค.นี้ ค�ด

ว่�ร่องมรสุมจะพ�ดผ่�นบริเวณภ�คเหนือ

ตอนล่�ง ภ�คกล�ง ภ�คตะวันออก และ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลกระทบ

ท�งอ้อมจ�กพ�ยุทั้ง 2 ลูก ทำ�ให้มีฝนเพิ่ม

ขึ้นและมีฝนตกหนักบ�งแห่งบริเวณภ�ค

เหนือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ภ�คกล�ง 

รวมทั้งกรุงเทพมห�นครและปริมณ ล ภ�ค

ตะวันออก และภ�คใต้ โดยฝนที่ตกในพื้นที่

ภ�คเหนือจะส่งผลดีในก�รเติมน้ำ�ให้แก่

แหล่งน้ำ� อ�ทิ เขื่อนสิริกิติ โดยค�ดว่�

ปริม�ณฝนจะตกไม่ม�กนักจนส่งผลกระ

ทบซ้ำ�เติมในพื้นท่ี ซึ่งยังคงประสบปัญห�

อุทกภัยอยู่ในขณะนี้ และภ�ยหลังวันที่ 18 

ต.ค. ปริม�ณฝนจะเริ่มลดลงต�มลำ�ดับ 

นอกจ�กนี้ กอนช.ยังได้ติดต�มพ�ยุโซนร้อน 

“น้ำ�เทิน” ซึ่งศูนย์กล�งยังอยู่ในมห�สมุทร

แปซิฟิก และกำ�ลังเคลื่อนตัวท�งด้�นทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ และวกกลับไปท�งทิศ

เหนือ ซึ่งต้องประเมินทิศท�งของพ�ยุลูกน้ี

ต่อไป 

น�ยสุรสีห์กล่�วว่� พล.อ.ประวิตร 

ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร กอนช. มีนโยบ�ยให้

หนวยง�นท่ีเกี่ยวข้องบริห�รจัดก�รน้ำ�ใน

อ่�งเก็บน้ำ�ต่�ง  โดยคำ�นึงถึงก�รเก็บกักน้ำ�

ในช่วงน้ี เพื่อเป็นประโยชนแก่ประช�ชน

ในช่วงฤดูแล้งถัดไปให้ได้ม�กที่สุด พร้อมทั้ง

เร่งช่วยเหลือในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจ�ก

อุทกภัยให้สถ�นก�รณ์คลี่คล�ยลงและกลับ

สู่ภ�วะปกติโดยเร็ว 

วันเดียวกัน น�ยเสกสกล อัตถ�

วงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�น�ยกรัฐมนตรี 

ตอบโต้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยท่ีรุมถล่มก�ร

บริห�รจัดก�รน้ำ�ของรัฐบ�ล พล.อ.ประยุทธ์

ว่� ก่อนท่ีบรรด�ลิ่วล้อพรรคเพื่อไทยท้ัง

หล�ยจะออกม�กล่�วห�โจมตีน�ยก  และ

รัฐบ�ล หรือเจ้�หน้�ท่ีหนวยง�นของรัฐ  

ขอให้ย้อนดูตัวเองก่อนว่�ท่ีผ่�นม�รัฐบ�ล

ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตน�ยก  

ได้แก้ไขปัญห�ประเทศ หรือบริห�รจัดก�ร

น้ำ�อย่�งไรบ้�ง ให้ย้อนกลับไปดูผลง�นของ

รัฐบ�ลพรรคเพื่อไทยปี 54 ถ้�ไม่รู้ข้อมูล ไม่

ไปศึกษ�ย้อนหลัง แสดงว่�เกิดไม่ทันใช่ไหม 

ซึ่งในรัฐบ�ลสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์คงจะคิดแต่

เรื่องอภิมห�โปรเจกต์ว่�จะได้เงินทอนกันกี่

เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม จึงไม่มีเวล�ม�ว�งแผน

เตรียมก�รป้องกันน้ำ�ท่วมช่วยประช�ชน 

จึงทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมสูงสุดเป็นประวัติก�รณ์

ของประเทศไทย.
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ียเป เศร ก ยต อก าว

นา ชาน อพยพ .  น น

  สื่อท�งก�รจีนร�ยง�นเมื่อวันจันทร์ว่� ฝนตกหนัก

ทำ�ให้น้ำ�ท่วมมณ ลช�นซีท�งเหนือของประเทศ ต้องอพยพ

ประช�ชนม�กกว่� 120,000 คน, ปิดเหมืองถ่�นหินและพืชผล

เสียห�ยจำ�นวนม�ก เมื่อเดือนกรก �คมที่ผ่�นม� เกิดน้ำ�ท่วม

ใหญ่ทำ�ล�ยสถิติที่มณ ลเหอหน�นตอนกล�งของจีน มีผู้เสีย

ชีวิตม�กกว่� 300 คน รัฐบ�ลมณ ลช�นซีร�ยง�นว่� หล�ย

พื้นที่ในมณ ลแห่งนี้มีฝนตกหนักทุบสถิติในช่วงสัปด�ห์ท่ีผ่�น

ม� แม้เป็นมณ ลที่ไม่มีท�งออกทะเลและปกติอ�ก�ศแห้งแล้ง 

มีคำ�สั่งให้เหมืองถ่�นหินทุกแห่งมีม�ตรก�รป้องกันน้ำ�ท่วมและ

มีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุอันตร�ยร้�ยแรง รัฐบ�ลท้องถิ่น

แถลงว่�ปิดเหมืองถ่�นหินชั่วคร�วไปแล้วอย่�งน้อย 60 แห่ง

เนื่องจ�กน้ำ�ท่วม แม้ขณะนี้จีนกำ�ลังเผชิญกับวิกฤตไฟฟ้�ดับ

ทั่วประเทศ เนื่องจ�กข�ดแคลนถ่�นหินม�ใช้ในก�รผลิตไฟฟ้� 

สำ�นักข่�วซินหัวของท�งก�รจีนร�ยง�นว่�มีผู้ได้รับคว�มเดือด

ร้อนจ�กน้ำ�ท่วมในมณ ลช�นซีม�กกว่� 1.75 ล้�นคน ใน

ช่วง 5 วันเมื่อสัปด�ห์ที่แล้ว ฝนตกหนักม�กกว่�ปริม�ณฝน

ตกเฉลี่ยของเดือนตุล�คมในมณ ลแห่งนี้ หนังสือพิมพ์ช�น

ซีเอเวนนิงนิวส์ร�ยง�นว่� พืชผลของเกษตรกรเสียห�ยร�ว 

1.18 ล้�นไร่ และบ้�นเรือนพังทล�ยร�ว 17,000 หลัง สำ�นัก

อุตุนิยมวิทย�ช�นซีแถลงเมื่อวันอ�ทิตย์ว่�จะมีฝนตกต่อไปอีก

ในช่วง 2-3 วันนี้ 

อ ชนพน อ ช ตาร จดั   พ

ันตอา   ชนพื้นเมืองม�ปูเชของชิลีชุมนุมเรียกร้องเขต

ปกครองตนเองในกรุงซันติอ�โกเมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 10 ตุล�คม 

ปะทะกับตำ�รวจ มีผู้เสียชีวิต 1 ร�ย ตำ�รวจบ�ดเจ็บ 17 น�ย 

ชนเผ่�กลุ่มนี้ที่เป็นชนเผ่�ใหญ่ที่สุดในชิลี พวกเข�หล�ยพัน

เดินขบวนประท้วงใกล้กับพล�ซ�อิต�ลีกล�งกรุงซันติอ�โก 

ส่วนใหญ่ใส่เสื้อคลุมและผ้�ค�ดผมของชนเผ่� ช่�งภ�พเอเอฟ

พีในที่เกิดเหตุร�ยง�นว่� ตำ�รวจเข้�สล�ยก�รชุมนุมของพวก

เข�ด้วยน้ำ�แรงดันสูงและยิงแกสน้ำ�ต� ผู้ชุมนุมตอบโต้ตำ�รวจ

ด้วยก้อนหินและท่อนไม้ เผชิญหน้�กันร�ว 40 น�ที เอนริ

เก มอนร�ส อัลบ�เรซ ผู้บังคับก�รตำ�รวจนครบ�ลซันติอ�โก

บอกว่� กลุ่มใส่ ูดโจมตีตำ�รวจด้วยดอกไม้ไฟไม่หยุด ดอกไม้

ไฟลูกหนึ่งยิงถูกหนึ่งในผู้ประท้วงที่ยืนอยู่กับกลุ่มตำ�รวจ วิดีโอ

จ�กกล้องติดตัวตำ�รวจเผยให้เห็นภ�พของเดนิสส์ กอร์เตส 

ทน�ยคว�มหญิงจ�กผู้ตรวจก�รรัฐสภ� เดินม�พูดคุยกับ

ตำ�รวจก่อนจะโดนดอกไม้ไฟยิงเข้�ใส่ เจ้�หน้�ที่กู้ภัยรีบนำ�

ทน�ยคว�มวัย 43 ปีผู้นี้ส่งโรงพย�บ�ล โรงพย�บ�ลที่ให้ก�ร

รักษ�เธอแถลงว่�เธอเสียชีวิตแล้วเมื่อเวล�บ่�ยวันเดียวกัน ตำ�

ร�จชิลีแถลงว่�จ�กเหตุปะทะที่เกิดขึ้น ตำ�รวจได้รับบ�ดเจ็บ 

17 น�ย และจับกุมผู้ประท้วง 10 คน ท�งก�รชิลีถูกกล่�วห�ว่�

เลือกปฏิบัติกับชนเผ่�ม�บูเชที่อยู่ในดินแดนนี้ม�หล�ยศตวรรษ 

ปัจจุบันประช�กรของชนเผ่�เหลือเพียง 700,000 คน.

นครขน�ดใหญ่ท่ีสุดของ                                               

ออสเตรเลียซ่ึงมีประช�กรม�ก 

กว่� 5 ล้�นคน เร่ิมใช้ม�ตรก�ร

ล็อกด�วน์และออกข้อกำ�หนดท่ี

เข้มงวดเพ่ือควบคุมโรคระบ�ด

น�น 106 วันต้ังแต่กล�งเดือน

มิถุน�ยน หลังจ�กเกิดก�รแพร่

เช้ือของส�ยพันธ์ุเดลต� แต่จำ� 

นวนผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ท่ีลดลงและ

อัตร�ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-

19 ท่ีมีม�กกว่�ร้อยละ 70 ของ

ประช�กรอ�ยุ 16 ปีข้ึนไป ทำ�ให้

รัฐบ�ลท้องถ่ินตัดสินใจยุติก�ร

ล็อกด�วน์ และอนุญ�ตให้ธุรกิจ

กลับม�เปิดบริก�รได้อย่�งเสรีอีก 

สำ�หรับผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบแล้ว

รอยเตอรร�ยง�นเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 11 ตุล�คมว่� ผับบ�ร์

ในนครซิดนีย์เ ร่ิมเปิดรับลูกค้�

ต้ังแต่เวล� 00.01 น. ของวัน

จันทร์ ท่ีโดมินิก เพอร์ร็อตเต็ต 

ผู้ว่�ก�รรัฐนิวเซ�ท์เวลส์ ใช้คำ�

เรียกว่�เป็นวันแห่งเสรีภ�พ และ

ว่� นิวเซ�ท์เวลส์กำ�ลังเป็นผู้นำ�พ�

ออสเตรเลียพ้นจ�กโรคระบ�ด ซ่ึง

จะเป็นเรื่องท้�ท�ย 

เพอ ร์ ร็อตเ ต็ต เ ตือน ว่� 

อัตร�ก�รติดเช้ืออ�จเพ่ิมข้ึนหลัง

ก�รเปิดเศรษฐกิจ และรัฐท่ีปลอด

ก�รติดเช้ือ เช่น เวสเทิร์นออสเตร

เลียและควีนส์แลนด์กำ�ลังจับต�ดู

ว่�ก�รใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 น้ัน

จะเป็นอย่�งไร ท่�มกล�งคว�ม

กังวลว่�ระบบส�ธ�รณสุขอ�จ

รองรับไม่ไหว

รัฐควีนส์แลนด์ยังคงปิด

พรมแดนท่ีติดกับรัฐเวสเทิร์นออส

เตรเลีย โดยรัฐบ�ลของรัฐน้ีใช้

ยุทธศ�สตร์กำ�จัดไวรัสด้วยก�รล็อก

ด�วน์อย่�งรวดเร็วเพื่อควบคุมก�ร

ระบ�ด อัตร�ก�รฉีดวัคซีนของ 

ควีนส์แลนด์มีแค่ 52  เท่�น้ัน

เมื่อวันจันทร์ นิวเซ�ท์เวลส์

ร�ยง�นว่�มีผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ภ�ย 

ในรัฐ 496 ร�ย ซ่ึงลดลงม�กเมื่อ

เทียบกับช่วงสูงสุดเม่ือปีท่ีแล้ว 

ขณะท่ีรัฐวิกตอเรีย ซ่ึงมีเมลเบิร์น

เป็นเมืองหลวง มีร�ยง�นผู้ติดเช้ือ

ร�ยใหม่ 1,612 คน ต่ำ�ท่ีสุดใน

รอบ 5 วัน 

ภ�ยใต้ก ข้อบังคับท่ีผ่อน

คล�ยลงของนิวเซ�ท์เวลส์ ร้�นค้�

ปลีกและร้�นอ�ห�รส�ม�รถเปิด

บริก�รได้แต่ลดจำ�นวนคว�มจุลง 

และผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบแล้วส�ม�รถ

รวมตัวกันได้ในจำ�นวนม�กข้ึนท้ัง

ในเคหสถ�นและก�รเข้�ร่วมง�น

แต่งง�นและง�นศพ 

รัฐน้ีต้ังเป้�หม�ยฉีดวัคซีน

ให้ได้ 80  ของประช�กรภ�ยใน

ส้ินเดือนน้ี ซ่ึงจะมีก�รผ่อนคล�ย

ข้อบังคับเพ่ิมเติมอีก แต่ผู้ท่ียังไม่

ได้ฉีดวัคซีนน้ันยังคงห้�มออกจ�ก

บ้�นไปจนถึงวันท่ี 1 ธันว�คม

น�ยก  สกอตต์ มอร์ริสัน 

กล่�วถึงก�รยกเลิกล็อกด�วน์ของ

ซิดนีย์ว่�เป็นช่วงเวล�ท่ีน�เฉลิม

ฉลอง ผู้คนส�ม�รถอยู่กันพร้อม

หน้�กับครอบครัวและมิตร ออก

ไปตัดผม รับประท�นอ�ห�รด้วย

กัน ไปเท่ียวผับดื่มเบียร์กับเพื่อน

ได้แล้ว

อย่�งไรก็ดี ยังคงมีข้อห้�ม

ก�รรวมตัวกันของคนจำ�นวน

ม�ก และโรงเรียนกับก�รเดินท�ง

ระหว่�งประเทศจะยังไม่เปิดอย่�ง

เต็มรูปแบบภ�ยใน 1-2 สัปด�ห์น้ี 

มอร์ริสัน ซ่ึงต้องจัดเลือก

ต้ังท่ัวไปก่อนเดือนพฤษภ�คมปี

หน้� ถูกบีบให้กดดันรัฐต่�ง  ยอม

เปิดพรมแดนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

และอนุญ�ตให้ครอบครัวท่ีอยู่

ต่�งรัฐได้พบหน้�กันอีกคร้ังก่อน

เทศก�ลคริสต์ม�ส ถึงขณะน้ีบ�ง

รัฐท่ีมีผู้ติดเช้ือเพียงไม่ก่ีร�ยยังไม่

ประก�ศว่�จะเปิดพรมแดนเมื่อใด.

ดนย์  น ร ดนย์ นรั น า ์ ์ อ ออ ตร ย ร ด

ร จยุต าร อ ดา น์ยา นาน อ   ดอน า รั ด

ั น ด  ร ตั ต ันจัน ร์ ออ ตร ยตั า

าย ร ตน าร ชช ตร ั รั รนา ยอย ด ร

ออัตรา าร ด ั นอย นร ดั

อช ตัน  เอฟบีไอจับวิศวกร

นิวเคลียร์และภรรย�ที่รัฐเวสต์

เวอร์จิเนียเมื่อวันเส�ร์ ในคว�ม

ผิ ดฐ�นข�ยข้ อมู ล เ รื อดำ �น้ำ �

นิวเคลียร์ ให้ต่�งช�ติ โดยที่จริง

แล้วเป็นเจ้�หน้�ที่เอฟบีไอปลอม

ตัว

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

แถลงเมื่อวันอ�ทิตย์ท่ี 10 ตุล�คม

ว่� เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นสอบสวน

กล�งของสหรัฐ (เอฟบีไอ) จับกุม

โจน�ธ�น โทบบ์ วัย 42 ปี วิศวกร

นิวเคลียร์ที่ทำ�ง�นให้กับกองทัพ

เรือสหรัฐ และไดอ�น� วัย 45 

ปี ภรรย�ของเข� เมื่อวันเส�ร

ที่ผ่�นม� โดยตั้งข้อห�ทั้งสอง

คนว่�ละเมิดก หม�ยพลังง�น

ปรม�ณู

ในแถลงก�รณ์ของกระ 

ทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่� เป็น

เวล�เกือบหนึ่งปีแล้วที่ส�มีภรร 

ย�คู่นี้ข�ยข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รออกแบบเรือดำ�น้ำ�พลังง�น

นิวเคลียร์ให้กับบุคคลหนึ่งท่ีพวก

เข�เชื่อว่�เป็นตัวแทนของต่�ง

ช�ติ แต่ในคว�มจริงแล้วผู้รับ

ข้อมูลเป็นเจ้�หน้�ที่ เอฟบี ไอที่

ปลอมตัว

จ�กก�รยื่นฟ้องด้วยคำ�

ให้ก�รที่ เป็นล�ยลักษณ์อักษร

ระบุว่� โทบบ์ที่อ�ศัยอยู่ที่เมือง

แอนน�โปลิส รัฐแมริแลนด์ ก�ร

ทำ�ง�นของเข�ทำ�ให้เข�มีสิทธิ

เข้�ถึงข้อมูลลับของเรือดำ�น้ำ�

พลังง�นนิวเคลียร์ ร่วมมือกับ

ภรรย�ของเข� ข�ยข้อมูลเต�

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เรือดำ�น้ำ�เป็น

เงินร�ว 100,000 ดอลล�ร์สหรัฐ 

โดยจ่�ยเป็นเงินคริปโตเคอร์เรน

ซี 

ในเดือนเมษ�ยน 2563 

โทบบ์ส่งอีเมลข้อมูลไปให้รัฐบ�ล

ต่�งช�ติ ประกอบด้วยตัวอย่�ง

ข้อมูลคว�มลับและวิธี ใช้ เพื่อ

สร้�งคว�มสัมพันธ์แบบลับ  แต่

เอฟบี ไอตรวจพบก�รส่งอีเมล

ของโทบบ์ เจ้�หน้�ที่เอฟบีไอจึง

ปลอมตัวเป็นตัวแทนของรัฐบ�ล

ต่�งช�ติเพื่อติตต่อกับส�มีภรรย�

คู่นี้ 

เจ้�หน้�ที่เอฟบีไอส่งอีเมล

ไปให้ โทบบ์ซึ่ ง ใช้น�มแฝงใน

ก�รติดต่อว่� “อลิซ” ว่�จะให้

ของขวัญเพื่อขอบคุณข้อมูลของ

เข� โทบบ์ตอบกลับด้วยคว�ม

ระมัดระวังว่�จะบอกจุดส่งมอบ

ข้อมูลและบอกให้จ่�ยเงินให้เข�

เป็นเงินคริปโตเคอร์เรนซี 

หล�ยเดือนต่อม� ส�มี

ภรรย�ส่งข้อมูลให้ เจ้ �หน้�ที่

เอฟบี ไอท�งก�ร์ดเอสดี ครั้ง

แรกนำ�ก�ร์ดห่อพล�สติกใส่ใน

แซนด์วิชเนยถั่ว และต่อม�ใส่

ก�ร์ดในห่อหม�กฝรั่งและห่อ

พล�สเตอร์ติดแผล

เอฟบีไอจับกุมส�มีภรรย�

คู่นี้เมื่อวันเส�ร์ที่ผ่�นม�หลังจ�ก

พวกเข�นำ�เอสดีก�ร์ดอีกอันม�

ส่ง

ส�มีภรรย�คู่นี้มีกำ�หนด

ขึ้นศ�ลรัฐบ�ลกล�งในรัฐเวสต์

เวอร์จิเนียวันที่ 12 ตุล�คม.

จั รน ยร์ าย อ รอดานา

จ า   ผู้คนดื่มก�แฟย�มเช้�ในสแตรนด์อ�ร์เคต นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 ตุล�คม หลังรัฐนิวเซ�ท์เวลส์ยุติล็อกด�วน์

ควบคุมโควิด-19 เป็นวันแรก จ�กที่ประก�ศใช้ม� 106 วัน.

ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน ์

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นนวัตกรรม

แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ NIA 

เผยคว�มสำ�เร็จของง�นสต�ร์ท

อัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ 

เอ็กซ์ โป 2021 (STARTUP x 

INNOVATION THAILAND EXPO 

2021) ภ�ยใต้แนวคิด “DEEP TECH 

RISING …The Next Frontier of 

Innovation” ว่�เป็นเวทีท่ีได้สร้�ง

ปร�กฏก�รณ์ก�รรวมพลังของ

เหล่�สต�ร์ทอัพด้�นเทคโนโลยี

เชิงลึก (Deep Tech Startup) ชั้นนำ�ม�ก

ทีสุดของประเทศไทย ได้ โชว์ศักยภ�พผลง�น

ด้�นนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกในก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พของสินค้� และบริก�รให้กับ

ภ�คอุตส�หกรรม และยกระดับก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมหลักของประเทศให้ก้�วขึ้นเทียบ

เท่�ระดับส�กล 

เมื่อโลกก้�วสู่วิถีใหม่ ง�น STARTUP 

x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 

ได้พัฒน�และปรับรูปแบบจ�กง�นอีเว้นท์

ก�ยภ�พด้�นสต�ร์ทอัพและนวัตกรรมที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศ ม�สู่โลกออนไลน์เป็นง�น

ในรูปแบบอีเว้นท์นวัตกรรมเสมือนจริง หรือ 

Virtual Innovation Event ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย 

ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ฝีมือสต�ร์ทอัพไทย 

เป็นก�รพลิกโฉมปร�กฏก�รณ์ใหม่ของธุรกิจ

ไมซ์ (MICE) ที่ก้�วข้�มทุกรูปแบบของง�น

ออนไลน์ที่เคยจัดม� ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยี

เสมือนจริง (Immersive) และเทคโนโลยี

ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) ม�ใช้บนแพลตฟอร์ม 

เนรมิตโลกนวัตกรรมเสมือนจริง สร้�งก�รเชื่อมโยง

และปฏิสัมพันธ์กันระหว่�งผู้เข้�ชมง�นและ

ผู้จัดง�น เหมือนเดินชมง�นในสถ�นที่จริง 

สร้�งช่องท�งเข้�ถึงเปิดประสบก�รณ์ชมง�น

แบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ผ่�น

กร�ฟิกแทนตัวบุคคล หรือที่เรียกว่� Avatar 

ตลอด 4 วันของก�รจัดง�น ได้รับกระแส

ก�รตอบรับก�รจัดง�นจ�กทั่วโลก มีผู้เข้�ร่วม

ง�นม�กถึง 69,700 คน และเกิดก�รมีส่วนร่วม 

(Engagement) ม�กกว่� 181,000 ครั้ง 

โดยเป็นผู้เข้�ร่วมชมง�นจ�กต่�งประเทศม�ก

ถึง 14,720 คน มี 4 ประเทศที่เข้�ชมง�น

สูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดน�ม ม�เลเซีย 

และจีน รวมทั้งมีสถิติก�รรับชมง�นผ่�นท�ง

สื่อสังคมออนไลน์ของ NIA และ Startup 

NIA ประกาศเตรียมพร้อมก้าวสู่ 
GLOBAL INNOVATION CITY, Reconnecting to the World

“เมืองแห่งนวัตกรรม... เชื่อมไทยสู่เวทีโลกอีกครั้งด้วยนวัตกรรม”

Thailand ท่ีม�กถึง 5 ล้�นคน 

อี กปร�กฏก�รณ์

ห นึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภ � ย ใ ต้

แนวคิด DeepTech Rising 

ของง�นในปีนี้ คือ ก�รเข้�

ชมง�นและมีส่วนร่วมกับ

ง�นจ�กคนไทย ม�กถึง 

55,000 คน ท้ังท่ีเป็นเน้ือห�

ใหม่ และย�กที่จะเข้�ใจ 

ซึ่ งก�รประมวลผลของ

เทคโนโลยีปัญญ�ประดิษฐ์ 

(AI) แสดงว่� คว�มสนใจ

ของคนไทยพุ่งเป้�ไปที่เทคโนโลยีเชิงลึก 

(DeepTech) ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะด้�นเกษตร 

(AgTech) อ�ห�ร (FoodTech) และเทคโนโลยี

ปัญญ�ประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี

คว�มเป็นจริงเสมือนสำ�หรับบุคคล (AI Robotic 

Immersive IoT: ARI-Tech)

ด้�นทิศท�งและแนวโน้มของก�รพัฒน�

เทคโนโลยีเชิงลึกของไทย ได้รับก�รบอกเล่�

และแบ่งปันประสบก�รณ์ผ่�นวิทย�กรผู้ทรง

คุณวุฒิกว่� 80 คนจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 

ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมและสต�ร์ทอัพ 

ที่ม�พร้อมก�รนำ�เสนอผลง�นและนวัตกรรม

เชิงลึกฝีมือคนไทย  พร้อมข้อเสนอแนะใน

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเชิงลึกของไทยว่�จะ

เดินหน้�ไปต่ออย่�งไร ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่� 

1) ส่งเสริมก�รลงทุนในก�รพัฒน�สต�ร์ท

อัพและผู้ประกอบก�รนวัตกรรม 2) ส่งเสริม

และพัฒน�ก�รวิจัยด้�นเทคโนโลยีเชิงลึก 

และนำ�ผลง�นวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพ�ณิชย์ 

3) พัฒน�คนตั้งแต่ระดับพื้นฐ�นจนถึงระดับ

มห�วิทย�ลัย เพื่อสร้�งเย�วชนให้มีคว�มคิด

สร้�งสรรค์ มีจินตน�ก�ร สร้�งสิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรม โดยโอก�สได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

เมื่อร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์

ผลง�นวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ..... ได้รับ

คว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมร่วมกันของ

รัฐสภ� และเมื่อมีก�รประก�ศใช้จะเกิดกลไก

สร้�งคว�มสมดุลและสิทธิของเจ้�ของผลง�น 

ช่วยส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรมของนักวิจัย

ไทยม�กขึ้น

ส่วนด้�นก�รลงทุน ในช่วงวิกฤติที่ผ่�น

ม�เกิดก�รชะลอตัวก�รลงทุนในธุรกิจสต�ร์ท

อัพจ�ก VC, CVC  ดังนั้น ตลอดปี 2564 NIA 

จึงได้พัฒน�ระบบนิเวศวิส�หกิจเริ่มต้นด้�น

ก�รลงทุน เพื่อสร้�งกลุ่มของนักลงทุนรุ่นใหม่ 

(Angel Investor) ที่สนใจในธุรกิจสต�ร์ทอัพ 

โดยมีคว�มพร้อมของเงินลงทุนกว่� 300 

ล้�นบ�ท ถือเป็นก�รเริ่มต้นก�รระดมทุนจ�ก

นักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยทั่วประเทศ 

จ�กผลตอบรับและก�รมีส่วนร่วมของ

ง�นในปีนี้ ที่มีผู้เข้�ชมง�นจ�กน�น�ประเทศ

ม�กถึง 14,720 คน โดยเฉพ�ะประเทศใน

ภูมิภ�คเอเชียที่มีม�กถึง 13,000 คน ทำ�ให้

ง�น STARTUP x INNOVATION THAILAND 

EXPO 2021 ก้�วเข้�สู่ก�รเป็นง�นในระดับ

น�น�ช�ติ ถือเป็น Regional Virtual Innovation 

Event ในระดับภูมิภ�คเอเชีย  

ดร.พันธุ์อ�จ กล่�ว

ท้ิงท้�ยว่�เมื่อวันน้ีโลกเปล่ียน

เข้�สู่วิถีใหม่เป็นก้�วต่อไป

ของโลกออนไลน์ ก�รกลับ

ไปในวิถีเดิม คงจะเป็นไป

ได้ย�ก คว�มคุ้นเคยของ

ผู้คนได้เกิดพฤติกรรมใหม่

ที่คุ้นชินกับก�รเข้�ถึงโลก

ออนไลน์ ‘นวัตกรรม’ จะ

ม�ช่ วยสร้ � งสรรค์และ

เชื่อมก�รเข้�ถึงโลกออนไลน์ได้ง่�ยขึ้น ม�กขึ้น 

อย่�งไร้พรมแดน ท้ังน้ี จะเห็นได้ว่�ประเทศไทย

และท่ัวโลกกำ�ลังเตรียมพร้อมท่ีจะเปิดประเทศ

เพื่อกลับไปสู่ก�รเชื่อมโยงท�งสังคม ธุรกิจ 

และก�รค้�อีกครั้ง ดังนั้น ทิศท�งต่อไปใน

อน�คตของง�น SITE จึงต้องได้รับก�รพัฒน�

ต่อยอดแพลตฟอร์มเพื่อสร้�งแรงดึงดูดและ

โอก�สก�รเข้�ถึงของผู้คนในต่�งประเทศม�กข้ึน 

เพื่อรองรับก�รเปิดโลกนวัตกรรมของไทยสู่

ส�กลอีกครั้ง “นวัตกรรม” จะทำ�ให้ทุกอย่�ง

เชื่อมถึงกัน  ง�น Startup x Innovation Thailand 

2022 จึงขอประก�ศคว�มพร้อมของก�รเป็น 

GLOBAL INNOVATION CITY, Reconnecting 

to the World
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ซังแจแรงวันสุดท้ายซิวแชมป์พีจีเอทัวร์

ลาสเวกัส • อิม ซังแจ นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ หวดวันเดียว 

9 อันเดอร์พาร์ 62 รวม 4 วัน 24 อันเดอร์พาร์ 260 ท้ิงอันดับ 

2 ส่ีสโตรก ในศึกพีจีเอทัวร์รายการชรายเนอร์ส ชิลเดรนส์ 

โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สนามทีพีซี 

ซัมเมอร์ลิน ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 

11 ต.ค.ท่ีผ่านมา นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ออกสตาร์ทรอบสุดท้าย

ด้วยการตามหลังผู้นำา 3 สโตรก แต่จากผลงานอันยอดเย่ียมใน

รอบสุดท้าย โดยเฉพาะการทำา 5 เบอร์ด้ีติดต่อกันต้ังแต่หลุม 9 

ถึงหลุม 13 ส่งให้เขาคว้าแชมป์ยูเอสพีจีเอทัวร์รายการที่ 2 

ในชีวิตไปครอง โดยทิ้ง แมทธิว โวล์ฟฟ์ นักกอล์ฟอเมริกัน

ถึง 4 แต้ม โดยโวล์ฟฟ์นั้นในรอบสุดท้ายเก็บเข้ามา 5 เบอร์ดี้ 

ก่อนจบวันด้วยคะแนน 3 อันเดอร์พาร์ 68 รวม 4 วันจบการ

แข่งขันด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 264 ขึ้นไปจบอันดับ 

2 แต่เพียงผู้เดียว ขณะที่นักกอล์ฟกลุ่มที่จบ 19 อันเดอร์พาร์ 

ประกอบด้วย มาร์ก ลีชแมน จากออสเตรเลีย, รอรี ซับบาตินี 

จากสโลวาเกีย และอดัม เชนค์ นักกอล์ฟอเมริกัน

‘ศุกรีย์’ นั่งเก้าอี้เลขาฯ เพาะกายโลก 2 สมัย  

อุซเบกิสถาน • สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก หรือ

ดับเบิลยูบีพีเอฟ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำาปี 2021 ที่เมือทาช

เคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบ

ด้วยชาติภาคีสมาชิกที่เดินทางมาเข้าร่วม 33 ประเทศ และ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์อีก 39 ประเทศ โดยที่ประชุมมีมติ

เอกฉันท์ในการรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

สหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกชุดใหม่สำาหรับวาระ

ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 โดยมีมติให้ ดาโต๊ะ พอล ชัว ชาว

สิงคโปร์ ได้รับการลงมติให้ดำารงตำาแหน่งประธานสหพันธ์, 

เชตัน ปาร์เทห์ จากอินเดีย ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ, นายศุ

กรีย์ สุภาวรีกุล จากประเทศไทย ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

ร่วม และคริสตินา คัม จากฮ่องกง ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

อำานวยการของสหพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการในตำาแหน่ง

สำาคัญของสหพันธ์อีก 17 ตำาแหน่ง ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาต่างๆ จากประเทศสมาชิก สำาหรับ นายศุกรีย์ สุภาวรี

กุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

ได้เข้าร่วมทำางานกับสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกมา

ตั้งแต่ปี 2011  

บัฟฟาโลดับแค้นชีฟส์

บุกทุบแคนซัสคาบ้าน

กกท.เร่งแก้พรบ.สารต้องห้ามสู่สากล

หนุ่มเมืองรถม้าทะยานชิงฯ ญี่ปุ่นรุ่น 6 ปี 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 59 ประจำาปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. เป็นรอบรองชนะเลิศของรุ่นอายุไม่เกิน 10 

ปี และ 16 ปี ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

ประเภทชายเด่ียว รอบรองชนะเลิศ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 

นักหวดหนุ่มจาก “เมืองรถม้า” ลำาปาง มือวาง 1 ของรายการ 

ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ได้ตามคาด หลังจากตัดเชือกชนะ วงศ์

วรัณ วงศ์เจริญ มือวาง 6 จากสุราษฎร์ธานี 2-0 เซต 6-2, 

7-5 ปัญณ์ณวัชญ์ จะชิงชนะเลิศกับ ทาคูมิ วาตานาเบ นัก

หวดหนุ่มญี่ปุ่นจาก กทม. ที่ชนะ ทินภัทร เทียนธวัช มือวาง 

3 จากกระบี่ ด้วยสกอร์ 6-4, 5-2 Retd. ด้านหญิงเดี่ยว รุ่น

อายุไม่เกิน 16 ปี รอบรองชนะเลิศ ดวลกันถึง 3 เซตทั้ง 2 คู่ 

โดย วันใส กสิกรรมไพบูลย์ สาวยะลา มือวาง 5 ของรายการ 

เฉือนชนะ โยษิตา ศรีพร จากสุราษฎร์ธานี 2-1 เซต 6-3, 2-6 

และ 6-0 วันใสผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ วิจิตราภรณ์ วิมุกตา

นนท์ จากพิษณุโลก ที่พลิกเอาชนะ “เต็ง 3” ตปณีย์ บุญวัฒน์ 

จากนนทบุรี 2-1 เซต 2-6, 6-1 และ 6-4 

คาราเต้ ‘แชมป์ชนแชมป์’ ปุ้ยโยน กก. 7 คนฟันธง

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาคาราเต้ ที่เข้าร่วม

แข่งขันรายการ SAT Virtual Sports 2021 (New Normal) 

จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุด 

ท้ายครบตามจำานวน โดยรุ่นใหญ่ท่ารำาบุคคลเยาวชนหญิง อายุ 

16-17 ปี เป็นการพบกันของ 2 แชมป์ “น้องโฟล์ค” น.ส.ไอริน

ลดา ศรีอากาศไกรแสง นักคาราเต้โดทีมชาติไทย กับ “น้อง

มินท์” น.ส.รมิตา เตรณานนท์ จากสโมสร Boy Gym ที่สำาคัญ

ทั้งคู่ต่างมีดีกรีติดตัวมากมาย “น้องโฟล์ค” แชมป์ประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และยังคว้าถ้วยยอดเยี่ยม กับเสื้อสามารถ 

4 ปีซ้อน ในปี พ.ศ.2558, 2559, 2560 และ 2562 ขณะท่ี 

“น้องมินท์” เป็นรุ่นน้อง แต่ความสามารถเกินตัว คว้าเหรียญ

ทองท่ารำา และเหรียญทองท่าต่อสู้ติดต่อกันมาทุกปี ล่าสุดใน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 ท่ีบุรีรัมย์ ท้ังคู่เจอกันเอง และ

เป็น “น้องมินท์” ท่ีเบียดชนะ “น้องโฟล์ค” แย่งเหรียญทอง 

โดย “ปุ้ย” ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา อดีตนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติ

ไทย ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า “คู่น้ีถือว่าเป็นคู่

ท่ีดีท่ีสุดในรุ่น ความสามารถใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากผู้ตัดสิน

มีท้ังหมด 7 คน อยู่ท่ีว่าวันน้ันใครจะน่ิงและมีสมาธิมากกว่ากัน 

ถือว่าเป็นแมตช์สำาคัญอีกคร้ังหน่ึงของท้ัง 2 คน.  

สกท.จัดไทยแลนด์ โอเพ่นที่ริเวอร์เดล

บุ๊คดับเบิลแชมป์ 

ซิวเรือนั่งสปอร์ต 

เจ็ตสกีที่สหรัฐ

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬากอล์ฟ

แห่งประเทศไทยฯ หรือ สกท.

ฟื้นรายการกอล์ฟอาชีพในตำานาน

อย่าง ไทยแลนด์ โอเพ่น คร้ังท่ี 49 

แมตช์ระดับเนชั่นเนล โอเพ่น ที่

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยและ

เก่าแก่รายการหน่ึงของทวีปเอเชีย 

ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 

อันมีมนต์ขลัง ในสนามแชมเปียนส์

ชิพ คอร์ส อย่างริเวอร์เดล กอล์ฟ 

คลับ จ.ปทุมธานี รายการโปรช้ัน

นำาตอบรับร่วมดวลวงสวิงอย่าง

คึกคัก โดยการแข่งขันรายการน้ีนัก

กอล์ฟไทยคว้าแชมป์มาครองได้

แล้วถึง 5 ครั้ง

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประ

เทศไทยฯ หรือ สกท.จับมือพันธมิตร 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท., 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, สนามริเวอร์

เดล จ.ปทุมธานี และแพลนบี 

จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทย

แลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49 โดย

รายการนี้จะอยู่ในโปรแกรมของ 

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ภายใต้

มาตรการควบคุมความปลอดภัย

ในการระบาดของโรคโควิด-19 

โดยจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 

28-31 ต.ค.นี้ ที่สนามริเวอร์เดล 

กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี สนาม

กอล์ฟระดับแชมเปียนชิพคอร์ส 

18 หลุม ระยะ 7,095 พาร์ 72 

หลา บนเนื้อที่ 360 ไร่

กอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น 

เป็นแมตช์แข่งขันกอล์ฟอาชีพที่

เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทย เริ่มมา

ตั้งแต่ปี 2508 ผ่านเส้นทางการ

แข่งขันตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ยาวนานถึง 48 ครั้ง และมีนัก

กอล์ฟอาชีพไทยประสบความสำา 

เร็จคว้าโทรฟีมาแล้วถึง 5 คน 

ประกอบด้วย โปรสุเทพ มีสวัสดิ์  

เป็นโปรไทยคนแรกที่คว้าชัยชนะ

ได้ ในปี 2534 จากนั้นเป็น โปร

บุญชู เรืองกิจ ทำาได้ 2 ครั้ง ในปี 

2535 และ 2547 ต่อด้วย “โปร

หมาย” ประหยัด มากแสง เป็น

คนไทยคนที่ 3 ที่คว้าแชมป์ได้ใน

ปี 2556 ก่อนจะเป็น “โปรฟลุค” 

รฐนน วรรณศรีจันทร์ ปี 2560 

และ “โปรมะพร้าว” ภาณุพล 

พิทยารัตน์ ปี 2561 โดยแชมป์ปี

ล่าสุด 2562 เป็น จอห์น แคตลิน 

โปรกอล์ฟชาวสหรัฐ.

ลอสแองเจลิส • บัฟฟาโล บิลล์ส                                                   

แก้แค้นหลังพ่ายแพ้ในเกมชิงแชมป์

สายอเมริกัน คอนเฟอเรนซ์ เมื่อ

ฤดูกาลท่ีผ่านมาด้วยการบุกมาอัด 

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ถึงแอร์ โรว์เฮด 

สเตเดียม 38-20 ในศึกอเมริกัน

ฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 5 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา 

เกมน้ีเป็นการดวลกันระหว่าง

จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็กของ 

บิลล์สท่ีโชว์ฟอร์มเหนือกว่า แพทริก                                                          

มาโฮมส์ จอมทัพของชีฟส์ด้วย

การขว้างไป 315 หลา เป็นการ

ขว้าง 3 ทัชดาวน์ นอกจากนั้นอัล

เลนยังถือบอลวิ่งเองอีก 62 หลา 

เป็นการวิ่งทำา 1 ทัชดาวน์  

ในขณะที่มาโฮมส์นั้นเป็น

หนึ่งในผลงานที่ย่ำาแย่สุดเกมหนึ่ง

ในเอ็นเอฟแอล โดยเขาขว้างเสีย

ไป 2 อินเตอร์เซปต์ โดยเฉพาะลูก

ท่ี 2 น้ันกระฉอกจากมือของ ไทรีก 

ฮิลล์ ไปเข้ามือทีมรับบอล บัฟฟาโล

ซ่ึงว่ิงย้อนกลับไปทำาทัชดาวน์ระยะ 

26 หลา ให้บิลล์สหนีห่าง 31-13  

ในช่วงควอเตอร์ที่ 4 มา

โฮมส์ยังทำาบอลหลุดมือเสียฟัม 

เบิลอีก แทบจะปิดโอกาสการไล่

กลับมาชนะของพวกเขา ซึ่งการ

พ่ายแพ้ส่งผลให้ชีฟส์ปรับสถิติ

เป็นชนะ 2 แพ้ 3 เกม นับเป็น

ครั้งแรกนับจากปี 2015 ที่สถิติ

ชนะน้อยกว่าแพ้  

ที่แย่หนักไปกว่านั้นนอก 

จาก แคนซัส ซิตี ชีฟส์ จะพ่าย

แพ้คาแอร์ โรว์เฮด สเตเดียม

แล้ว ในช่วงควอเตอร์ที่ 3 ยังต้อง

เสีย ไคลด์ เอ็ดเวิร์ดส์-ฮีแลร์ รัน

นิ่งแบ็กตัวเก่งของทีม เนื่องจาก

อาการบาดเจ็บเข่าขวา  

ในขณะท่ี แคนซัส ซิตี ชีฟส์

จมอยู่ก้นตารางของดิวิชั่นเอเอฟ

ซี เวสต์น้ัน บัฟฟาโล บิลล์ส ซึ่งคว้า                                       

ชัยชนะเป็นเกมที่ 4 ติดต่อกันก็

ขยับข้ึนไปเป็นทีมนำาของดิวิช่ันเอเอฟ

ซี อีสต์ ด้วยสถิติชนะ 4 แพ้ 1 เกม   

สรุปผลเอ็นเอฟแอลสัปดาห์                                                                

ที่ 5 นิวยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ แอต 

แลนตา 20-27, เดนเวอร์ แพ้ 

พิตต์สเบิร์ก 19-27, ดีทรอยต์ 

แพ้ มินเนโซตา 17-19, กรีนเบย์ 

ชนะ ซินซินเนติ 25-22 (ต่อ

เวลา), ไมอามี แพ้ แทมปาเบย์ 

17-45, นิวอิงแลนด์ ชนะ ฮิวส

ตัน 25-22, นิวออร์ลีนส์ ชนะ 

วอชิงตัน 33-22, 

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ แคโร 

ไลนา 21-18, เทนเนสซี ชนะ 

แจ็กสันวิลล์ 37-19, ชิคาโก ชนะ 

ลาสเวกัส 20-0,  คลีฟแลนด์ 

แพ้ แอลเอ ชาร์จเจอร์ส 42-47, 

นิวยอร์ก ไจแอนต์ส แพ้ ดัลลัส 

20-44, ซานฟรานซิสโก แพ้ 

แอริโซนา 10-17, บัฟฟาโล ชนะ 

แคนซัส ซิตี 38-20 และแอลเอ 

แรมส์ ชนะ ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ 

26-17.

แอริโซนา • การแข่งขันเจ็ตสกี ราย 

การ WGP#1 World Series สนาม

ท่ี 2 - World Finals 2021 ท่ีเมือง

เลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 2-10 

ตุลาคม 2564 โดยมีตัวแทนนักเจ็ต

สกีไทยเพียงหน่ึงเดียว บุ๊ค เสริม

สุวรรณ ลงแข่งขันด้วย 

ความเคล่ือนไหวเม่ือวัน

ท่ี 10 ตุลาคม ตามเวลาท้องถ่ิน

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงตรงกับวันท่ี 11 

ต.ค.ตามเวลาในประเทศไทย เป็น

วันสุดท้ายของการแข่งขัน บุ๊ค 

เสริมสุวรรณ ยังทำาผลงานยอดเย่ียม                                                    

คว้าแชมป์มาได้อีก 1 รุ่น จากรุ่น                                                     

เรือน่ังสปอร์ต จีพี สลาลม (Sport 

GP Slalom) ถือเป็นแชมป์รายการ

ท่ี 2 ในการแข่งขันคร้ังน้ี 

หลังจาก “บุ๊ค เสริมสุวรรณ” 

คว้าแชมป์มาแล้ว 1 รุ่น คือ รุ่นเรือ

น่ังก่ึงอาชีพ 1,100 ซีซี ปรับแต่ง

เครื่องยนต์ (Amateur Runabout 

1,100 cc.Open) น้ัน ในวันน้ี (10 

ตุลาคม ตามเวลาท้องถ่ิน) ซ่ึงเป็น

วันสุดท้ายของการแข่งขัน บุ๊คยังคง

โชว์ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ทำาผลงานได้

อย่างยอดเย่ียมคว้าแชมป์โลกอีก 1 

รุ่น คือ รุ่นเรือน่ังสปอร์ต จีพี สลา

ลม (Sport GP Slalom) ถือเป็นการ

สร้างผลงานคว้าดับเบิลแชมป์ให้ทีม

เจ็ตสกีไทยในการแข่งขันคร้ังน้ี รอง

แชมป์คือ นาเน็ต ซานเชซ จาก

ประเทศสหรัฐ อันดับท่ี 3 คาร์ล 

ฮาชซ์ จากประเทศสหรัฐ 

สรุปผลงาน “บุ๊ค เสริมสุ 

วรรณ” นักเจ็ตสกีไทยในการแข่ง 

ขันคร้ังน้ี สามารถคว้าแชมป์โลก 

2 รุ่น รองแชมป์โลก 1 รุ่น และ

อันดับท่ี 3 อีก 1 รุ่น ถือเป็นการ

ทำาผลงานท่ียอดเย่ียมของตัวแทน

นักเจ็ตสกีไทยเพียงหน่ึงเดียว “บุ๊ค 

เสริมสุวรรณ” ท่ีเดินทางไปร่วมทำา                     

การแข่งขันในคร้ังน้ี แฟนๆ กีฬา

เจ็ตสกีติดตามข่าวสารผลการแข่ง                                     

ขันของนักเจ็ตสกีตัวแทนทีมชาติ

ไทย รายการ WGP#1 World 

Series สนามท่ี 2 - World Finals 

2021 ทาง www.jetskiprotour.com 

และทางเฟซบุ๊ก jetskiprotour. 

แชมป์เนชันส์ลีก • ฮูโก ยอริส ผู้รักษาประตูกัปตันทีมชาติฝรั่งเศส ชูถ้วยชนะเลิศยูฟา เนชันส์ลีก หลังพา

ทีมตราไก่เฉือนชนะ “กระทิงดุ” ทีมชาติสเปน 2-1 ในแมตช์ชิงชนะเลิศ ที่ซานซีโร สเตเดียม ในเมืองมิลาน 

ประเทศอิตาลี

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ผู้ว่าการ กกท.เผยว่าการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) อยู่ระหว่างรับการประเมินผลดำาเนินการการต่อต้าน

การใช้สารต้องห้าม พร้อมดำาเนินการเสนอสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระ

ราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล

ตามท่ีมีการประกาศจาก

องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

โลก (World Anti-Doping Agency 

: WADA) ไม่ให้การรับรองประ 

เทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติ

ตามธรรมนูญขององค์กรต่อต้าน

การใช้สารต้องห้ามโลก ในด้าน

ของการบังคับใช้กฎหมายนั้น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า จากการ                                            

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์ 

กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 

(World Anti-Doping Agency : 

WADA) เพื่อติดตามและรายงาน

ความคืบหน้าในการพิจารณาปรับ                                                    

ปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติควบ 

คุมการใช้สารต้องห้ามทางการ

กีฬา พ.ศ.2555 เพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล โดยขณะนี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

อยู่ระหว่างการรับการประเมิน

ผลการดำาเนินการการต่อต้าน

การใช้สารต้องห้าม โดยแบ่งเป็น 

3 ส่วนหลักๆ 

ได้แก่ 1.Audit Programs 

เป็นการตรวจสอบประเมินการ

ปฏิบัติงานของสำานักงานควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

ซ่ึง กกท.ได้ดำาเนินการแก้ไข และ

การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

ของ WADA และยังอยู่ในระหว่าง

การตรวจประเมินของ WADA ซ่ึง

จะส้ินสุดในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 

2564 2.Continuous Monitoring 

Program ซ่ึง WADA ได้ให้การ

รับรองกฎการต่อต้านการใช้สาร

ต้องห้ามของสำานักงานควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

เรียบร้อยแล้ว และ 3.พระราช 

บัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา พ.ศ.2555 ซ่ึง WADA 

ได้ทำาการตรวจสอบพระราชบัญญัติ                                  

ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทาง 

การกีฬา พ.ศ.2555 พบว่ามีข้อ

กำาหนดในบางมาตราที่ยังไม่เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล ตามท่ีประ 

มวลกฎการต่อต้านการใช้สาร

ต้องห้ามโลก ฉบับ ค.ศ.2021 กำา 

หนดไว้

นอกจากน้ี กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ได้ดำาเนินการเสนอ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิ                                             

จารณาปรับปรุงแก้ ไขพระราช

บัญญัติควบคุมการใช้สารต้อง

ห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 อย่าง

ต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล สอดคล้องกับประมวลกฎ

การต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

โลก โดยเสนอความเห็นทั้งหมด

กับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้ามโลก (World Anti-Doping 

Agency : WADA) เพื่อให้คณะ

กรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพื่อให้

เกิดผลในภาพรวม และสามารถ

นำาไปใช้ได้อย่างเป็นมาตรฐานและ

ได้รับการรับรองจากสากลต่อไป

และเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม

ท่ีผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์สุ                                                  

วรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประ                                                        

ธานในการประชุมคณะอนุกรรม 

การอำานวยการขับเคล่ือนกีฬามวย                                                   

ไทยสู่โอลิมปิกคร้ังท่ี 1/2564 ณ 

ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

กกท. โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

ร่วมประชุมด้วย

โดยพลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

มอบนโยบายในการขับเคลื่อนกีฬา

มวยไทยสู่โอลิมปิก 4 ข้อ และ

ยืนยันว่ารัฐบาลจะส่งเสริมและสนับ                                                     

สนุนกีฬามวยไทยอย่างเต็มขีด

ความสามารถ เพราะพวกเรา

มีเป้าหมายร่วมกันคือ การผลัก

ดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในการ

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2024 

ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส. 

แชมป์คลาสเอส • พรพงษ์ 

เพชรล้ำา (คนกลาง) ประธาน

จัดการแข่งขัน ช้าง เอเอ็มจี 

ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 

2021 ร่วมแสดงความยินดีกับ

แชมป์กอล์ฟเยาวชนคลาสเอส 

(ชาย-หญิง) ในการแข่งขันราย 

การ “บีซีพีจี จูเนียร์ กอล์ฟ 

คลาสสิก 2021” ที่สนามฟีนิกซ์ 

โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 

จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เป็นข่าวดีจริงๆ ที่ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ 

หรือ สกท.จะกลับมาจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่อย่าง “ไทย

แลนด์ โอเพ่น” อีกครั้ง กำาหนดการแข่งขันปีนี้ออกมาแล้วระหว่าง

วันที่ 28-31 ตุลาคมนี้ ที่ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ สนามระดับแชม

เปียนชิพ คอร์ส ในจังหวัดปทุมธานี โดยจะเป็นหนึ่งในโปรแกรม

ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ส่วนรายละเอียดเงินรางวัลหรือ

อะไรเพิ่มเติม ธนารักษ์  ทองสะอาด แจ้งมาว่าจะแถลงข่าวอย่าง

เป็นทางการในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ เวลา 11.00 น. ที่คลับเฮาส์ของ

สนามแข่งขันริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ..••..ร้อนแรงจริงๆ สำาหรับ 

สดมภ์ แก้วกาญจนา โปรวัย 23 ปี จากนราธิวาส ที่คว้าแชมป์

เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันในรายการสิงห์ ลากูนา ภูเก็ต โอเพ่น 

ที่ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยก่อนหน้านั้น 1 สัปดาห์เพิ่ง

จะคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการแรกในชีวิตที่ บลูแคน

ยอน คันทรี่คลับ เลกส์คอร์ส งานนี้นับเป็นการคว้าแชมป์ระดับ

อาชีพรายการที่ 5 ในชีวิต อนาคตค่อนข้างสดใสทีเดียว..••..ไทย

แลนด์ มิกซ์ โฮสต์บาย ทรัสต์กอล์ฟ กอล์ฟผสมที่แข่งร่วมกันทั้ง

นักกอล์ฟหญิงและชาย ต้องขอแสดงความยินดีกับ รามิล แซ่ลิ้ม 

นักกอล์ฟสมัครเล่นหนุ่มวัย 16 ปี จากพิษณุโลก ต้องดวลเพลย์

ออฟถึงรอบที่ 5 ก่อนเฉือนเอาชนะ พรรณรายณ์ มีสมอรรถ โปร

สาวจากชลบุรี คว้าถ้วยแชมป์ที่ เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

คลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี หลังทั้งคู่สกอร์เสมอกันที่ 13 อันเดอร์

พาร์ 275 โดยน้องรามิลรับถ้วยแชมป์ ขณะที่ โปรควีน พรรณ

รายณ์ รับเงินรางวัลไป 450,000 บาท..••..ไปที่ต่างประเทศกัน

บ้าง อิม ซังแจ นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ หวดวันเดียว 9 อันเดอร์

พาร์ 62 รวม 4 วัน 24 อันเดอร์พาร์ 260 ท้ิงอันดับ 2 ถึง 4 สโตรก 

ในศึกพีจีเอทัวร์รายการชรายเนอร์ส ชิลเดรนส์ โอเพ่น ชิงเงิน

รางวัลรวม 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สนาม ทีพีซี ซัมเมอร์ลิน ใน

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยซังแจ เจ้าของตำาแหน่งนัก

กอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี หรือ รุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์ ประจำา

ปี 2019 คว้าแชมป์ยูเอสพีจีเอทัวร์รายการแรกของเขาในรายการ 

ฮอนด้า คลาสสิก เมื่อปี 2020..••..ส่วนกอล์ฟสตรี แอลพีจีเอทัวร์ 

ก็เป็นสาวจากเกาหลีใต้ที่ร้อนแรงสุดๆ โค จินยัง นักกอล์ฟสาววัย 

26 ปี จากนำาตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้าย ก่อนทำาสกอร์รวม 18 

อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์ แอลพีจีเอ ฟาวเดอร์ส คัพ ไปครอง

สำาเร็จ นับเป็นการคว้าแชมป์แอลพีจีเอรายการที่ 10 ในชีวิตของ

เธอ นอกจากนั้นสกอร์ 66 ในรอบสุดท้าย ทำาให้เธอจบรอบด้วย

สกอร์ที่ต่ำากว่า 70 เป็นรอบที่ 14 ติดต่อกัน เทียบเท่ากับที่ แอนนิกา 

โซเรนสตัม อดีตมือ 1 ของโลกจากสวีเดนเคยทำาไว้ในการแข่งขัน

ฤดูกาล 2005 ที่สำาคัญเธอมีโอกาสที่จะทุบสถิติของแอนนิกา เพราะ

รายการต่อไป บีเอ็มดับเบิลยู เลดีส์ แชมเปียนชิพ ที่จะเปิดฉากใน

วันที่ 21 ตุลาคมนี้ จะกลับไปเล่นที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 

บ้านเกิดของเธอ..••

  พัตเตอร์หยก

 utaphao1818@gmail.com

ดับเบิลแชมป์ • บุ๊ค เสริมสุวรรณ คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ 

1,100 ซีซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ และรุ่นเรือนั่งสปอร์ต จีพี สลา

ลม ถือเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์ ในการแข่งขันเจ็ตสกี รายการ 

WGP#1 World Series สนามที่ 2 - World Finals 2021 ที่เมือง

เลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา



สมัคร อบต.

ดานนายธวัชชัย เทอดเผาไทย กกต.

กลาววา สําหรับคนที่จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต. 

แตอยูในพ้ืนที่กักตัวหรืออยูระหวางการรักษา

โควิด-19 หากยังไมควรท่ีจะออกมาสมัคร  

ก็จะไมอนุญาตใหออกมา สวนผูท่ีมาสมัคร

ทั่วไปก็จะมีมาตรการดานสาธารณสุขในพื้นท่ี

รับสมัครอยางเขมงวด สวมหนากาก ลางมือ 

วัดอุณหภูมิรางกาย 

 “เพราะ กกต.ไมทราบไดวาใครติดโควิด

หรือไม หากพบภายหลังวามีผูที่รูตัวเองอยูวา

ติดโควิดแตยังมาสมัคร ก็จะถูกดําเนินการตาม

ก หมาย และดําเนินการตามมาตรการควบคุม

โรคแจ้งบุคคลท่ีมีความเส่ียง แต่เชื่อว่าผู้ที่จะ

สมัครจะตองรูตัวเอง หากจะมาเปนผูบริหารทอง

ถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นตองมีความรับผิดชอบ

ในตัวเอง หากรูวาติดโควิดแตมาสมัครจะไปเปน

ผูบริหารทองถิ่นไดอยางไร” นายธวัชชัยระบุ 

 นายธวัชชัยกลาววา หากวันเลือกต้ัง 

อบต. 28 พ.ย.นี้ มีบางพื้นที่ประสบปญหาภัย

พิบัติ หรือเกิดการแพรระบาดโควิด-19 ใน

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง กกต.ไดทําหนังสือแจงไปยัง 

กกต.อบต.ทุกพื้นที่ 5,300  แหงแลววา หากเกิด

กรณีดังกลาวจะตองป ิบัติอยางไร โดยเฉพาะ

เร�องโควิด-19 ที่มีมาตรฐานทางสาธารณสุข

ของกรมควบคุมโรคและ ศบค.กําหนดไว จะ

ดําเนินการโดยเครงครัด หรือจะเล�อนวันลง

คะแนนก็สามารถเลื่อนได้ ภายใต้เงื่อนไขที่

ตองเกิดเหตุในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 28 

พ.ย.ซึ่งจะพิจารณาเปนพื้นที่ๆ ไป 

 ผูส�อขาวรายงานการรับสมัครวันแรก

นี้ กกต.ทั้ง 7 คนไดกระจายกันลงพื้นที่จุดรับ

สมัครในจังหวัดตางๆ เพ�อตรวจเยี่ยมและให

กําลังใจเจาหนาที่ในการรับสมัคร โดยไมมีการ

เปดเผยหรือแจงกําหนดการลวงหนา  เพ�อไม

ใหความลับรั่วไหล มีเพียงนายฐิติเช ฐ นุช

นา  กกต.คนเดียวที่แจงวาจะเดินทางไปดูการ

รับสมัครที่จังหวัดภูเก็ต  

 ขณะที่นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก

พรรคประชาธิปตย กลาววา  มาตรา 34 

ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกทองถิ่น ท่ีหามไม

ใหขาราชการการเมือง ส.ส. ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือเจาหนาท่ีอ�นของรัฐ 

ทําการหาเสียงเลือกตั้งชวยผูสมัครรับเลือกตั้ง 

พรรคพรอมป ิบัติตามอยางเครงครัด ท่ีผาน

มาท่ีประชุม ส.ส.เคยพูดคุยเร�องนี้มาแลวครั้ง

หนึ่ง รวมถึงในคณะกรรมการบริหารพรรค

ที่ย้ําใหทุกคนที่ดํารงตําแหนงเปนขาราชการ

การเมือง ส.ส. รวมถึงผูบริหารทองถิ่นของ

พรรค หามทําผิดก หมาย ป ิบัติตามก หมาย 

ระเบียบหลักเกณ ของ กกต.อยางเครงครัด 

 ดานผูสมัครสมาชิกสภา อบต.และผู

สมัครนายก อบต.ทุกแหง ไดรับกําลังใจจาก

ประชาชนที่เดินทางมามอบดอกไม คลองพวง

มาลัยกันอยางอบอุน ซึ่งผูสมัครเลือกตั้ง อบต.

มีทั้งผูสมัครเลือกตั้งแบบทีมและผูสมัครอิสระ 

ทุกคนตางมีความพรอมในการหาเสียงในพื้นที่

รับผิดชอบทุกเขตเลือกตั้ง.

เป ประเทศ  พ.ย.

“ผมอยากประกาศหนึ่งกาวเล็กๆ แตเปนกาว

ที่สําคัญ ที่เรากําลังจะเดินหนา บนเสนทางที่

จะชวยใหพี่นองประชาชนสามารถกลับมาทํา

มาหาเลี้ยงตัวเองกันไดอีกคร้ัง ในชวงหนึ่งถึง

สองสัปดาหที่ผานมา ประเทศที่เปนนักทอง

เที่ยวสําคัญของประเทศไทยตางคอยๆ เริ่ม

อนุญาตใหประชาชนของเขาเดินทางได โดย

ไมมีเง�อนไขที่ยุงยากมากมาย อยางเชนอังกฤษ 

ตอนนี้เพิ่งจะอนุญาตใหประชาชนเดินทางมา

ประเทศไทยได โดยไมยุงยาก  หรืออยางสิงคโปร

และออสเตรเลีย ก็เพิ่งเริ่มผอนคลายเง�อนไขใน

การเดินทางไปตางประเทศของประชาชน

 ความคืบหนาที่เกิดข้ึนแบบนี้ เราเองแม

ยังตองระมัดระวัง แตก็ตองเดินหนาใหไว เพ�อ

ไมใหเสียโอกาส ที่อยางนอยเราจะสามารถดึงนัก

ทองเที่ยวมาไดบาง ในชวงเทศกาลเดินทางทอง

เที่ยววันหยุดสิ้นป ใน 3  เดือนขางหนานี้ เพ�อ

สนับสนุนสงเสริมการทํามาหากินของประชาชน

นับลานๆ คน ในภาคการทองเที่ยว การเดินทาง 

และภาคธุรกิจพักผอนหยอนใจ และบันเทิง รวม

ถึงภาคธุรกิจอ�นอีกมากมายที่เกี่ยวของ

 เพราะฉะนั้น วันนี้ผมไดสั่งการให ศบค.

และกระทรวงสาธารณสุข รวมพิจารณา โดย

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายนเปนตนไป ประเทศไทย

จะเริ่มเปดรับการเดินทางเขาประเทศไทยโดย

ไมตองกักตัว สําหรับผูที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว 

และเดินทางเขาประเทศไทยโดยทางอากาศ 

โดยมาจากประเทศที่เรากําหนดวาเปนประเทศ

ความเสี่ยงตํ่า เราจะขอเพียงแค เม�อเดินทาง

เขาประเทศไทย ทุกคนตองแสดงตัววาปลอด

เชื้อโควิด-19  โดยตองมีหลักฐานผลการตรวจ

หาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี - C   ซึ่งทําการ

ตรวจกอนเดินทางออกจากประเทศตนทาง 

และจะมีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 อีกคร้ัง

เม�อเดินทางมาถึงประเทศไทย หลังจากน้ันจึง

สามารถเดินทางไปพ้ืนท่ีตางๆ ไดอยางอิสระ 

เชนเดียวกับที่คนไทยปกติทั่วไปสามารถทําได

 ประเทศ มตองกักตัว

 ในเบื้องตน เราเริ่มตนกําหนดรายช�อ

ประเทศความเสี่ยงตํ่า ที่จะสามารถเดินทาง

เขาประเทศไทยได โดยไมตองกักตัว ไวที่อยาง

นอย 10  ประเทศ ซึ่งจะรวมประเทศอยางเชน 

อังกฤษ, สิงคโปร, เยอรมนี, จีน  และอเมริกา 

โดยเราตั้งเปาจะเพิ่มจํานวนประเทศใหมาก

ขึ้นอีก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม และหลังจาก

นั้นภายในวันที่ 1 มกราคม เราจะเพิ่มจํานวน

ประเทศใหมากขึ้นอยางกวางขวาง

 สวนผูที่มาจากประเทศที่ ไมไดอยูใน

รายช�อประเทศความเสี่ยงต่ํา  เรายังใหการ

ตอนรับเขาประเทศไทย แตจําเปนตองมีการ

กักตัวตามเง�อนไขและขอกําหนด

 พรอมกันนี้ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม เรา

จะพิจารณาอนุญาตใหด�มเคร�องด�มแอลกอฮอล

ในรานอาหารได และจะพิจารณาอนุญาตให

สถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานบันเทิงเปด

ใหบริการได ภายใตมาตรการดานสาธารณสุข

ที่เหมาะสม เพ�อสนับสนุนและกระตุนภาคการ

ทองเที่ยว  การพักผอนและบันเทิง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงเวลาที่เรากําลังจะเขาสูเทศกาล

เฉลิมฉลองเน�องในโอกาสปใหม

 ผมรูวาการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยง ที่

เกือบจะแนนอนเลยวา  เม�อเราเริ่มตนการผอน

คลายตางๆ จะทําใหมีจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มข้ึน 

เปนการชั่วคราว ซึ่งเราตองติดตามสถานการณ

อยางใกลชิด และประเมินดูวาเราจะรับมือกับ

สถานการณนั้นอยางไร เราตองไมปลอยโอกาส

นี้ เพราะถาเราตองเสียโอกาสในชวงเวลาทอง

ของการทํามาหากินไปอีก เปนปที่ 2 ติดตอกัน 

ผมคิดวาประชาชนคงรับมือไมไหวอีกตอไป

 เม�อกลางเดือนมิถุนายนที่ผานมา ผมได

ตั้งเปาที่จะเปดรับนักทองเที่ยวเขาประเทศโดย

ไมตองกักตัว ใหไดภายใน 120 วัน พรอมกับ

เรงเคร�องการฉีดวัคซีนใหประชาชน หลังจากที่

เราต้ังเปา 120 วัน ก็ไดมีความพยายามอยาง

เต็มที่ ทําทุกวิถีทางเพ�อจัดหาวัคซีนมาใหไดเพิ่ม

มากขึ้น และแยงชิงกับประเทศอ�น เพ�อใหเราได

รับสงมอบวัคซีนเขามา  ซึ่งทั้งหมดนี้เราประสบ

ความสําเร็จอยางมาก การรับสงมอบวัคซีน

ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดถึง 3 

เทาในทันที วันน้ีเราจะไดรับสงมอบวัคซีนเขา

ประเทศไทยถึงมากกวา 20 ลานโดสตอเดือน ไป

จนถึงสิ้นป รวมเปนวัคซีนจํานวนมากกวา 170 

ลานโดส เกินเปาหมายที่เราตั้งไวเปนอยางมาก

 เพ�อที่จะสนับสนุนเปาหมาย 120 วัน 

เจาหนาที่และบุคลากรสาธารณสุขไดทํางาน

กันอยางไมมีเหน็ดเหน�อย เรงเคร�องการฉีด

วัคซีน  รวมทั้งพี่นองประชาชนตางก็ใหความ

รวมมืออยางเต็มที่ ในการลงทะเบียนรับการ

ฉีด ปจจุบันเฉลี่ยแลวเราฉีดวัคซีนไดมากกวา 

700,000 โดสตอวัน และในบางวันเราฉีด

วัคซีนไดมากเกินกวา 1  ลานโดสก็ยังมี

ชวงเวลาทีเ มาะสม

 ตอนนี้แมวาสถานการณ ในหลายๆ 

ประเทศยังคงตอสูกับเดลตาอยู  แตการที่เรา

กําลังจะสามารถเริ่มเปดใหเขาประเทศไทย

ได โดยไมตองกักตัวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน

เปนตนไป การที่เราทําแบบนี้ ได แสดงใหเห็น

ถึงความสําเร็จของการที่คนไทยรวมมือกัน 

ทํางานดวยความมุงมั่น และเปนหนึ่งเดียว 

เปนสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถภูมิใจได กับการ

มีสวนรวม ที่ทําใหความสําเร็จนี้เกิดขึ้น และ

เกิดขึ้นถูกเวลา เพราะเปนชวงเวลาพรอมๆ 

กับที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขและ

ขอจํากัด ในการเดินทางของประชาชนของ

เขาดวยเหมือนกัน นี่จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะ

สมอยางยิ่ง ที่เราจะเริ่มเปดประเทศรับนักทอง

เที่ยวใหเขาประเทศไทยได โดยไมตองกักตัว”

 ทั้งนี้ นายกฯ แถลงเม�อวันที่ 16 มิ.ย.ที่

ผานมาวาจะเปดประเทศภายใน 120 วัน

 วันเดียวกัน พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค 

ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) แถลงสถานการณ โควิด-19 วา มีผูติด

เชื้อใหม 10,035  ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 

9,916 ราย จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

9,160 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 756 ราย เรือน

จําและที่ตองขัง 80 ราย และผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 39 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 

1,720,919 ราย ผูรักษาหายปวยเพิ่ม 10,590 ราย 

ยอดรวมหายปวยสะสม 1,592,903 ราย อยู

ระหวางการรักษา 110,265 ราย อาการหนัก 

2,969 ราย ใสเคร�องชวยหายใจ 680 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 60 ราย เปนชาย 32 ราย หญิง 28 ราย 

เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 36 ราย มีโรคเรื้อรัง 

18 ราย เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 1 ราย ที่ 

จ.สมุทรปราการ และเปนเด็ก 2 ราย อายุ 5 ขวบ 

ที่ จ.สมุทรปราการ และ 13 ป ที่ จ.ระยอง ซึ่งยัง

ไมไดรับการฉีดวัคซีน และหญิงตั้งครรภ 1 ราย  

อายุ 34 ป ที่ จ.ยะลา ซึ่งแนวโนมผูปวยอาการหนัก  

ปอดอักเสบและใสเคร�องชวยหายใจจนถึงเสียชีวิต

ลดลง ขณะที่สถานการณ โลกมีผูติดเชื้อสะสม 

238,647,343 ราย เสียชีวิตสะสม 4,867,211 ราย 

 สวนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 10 ต.ค. มี 

688,481 โดส ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต 28 

ก.พ.64 จํานวน 60,228,105 โดส และหาก

ดูเฉพาะผูที่เสียชีวิตระหวางวันที่ 1 เม.ย.- 7 

ต.ค.64 จํานวน 17,324 ราย พบ 60  ที่เสีย

ชีวิตเพราะไมไดรับการฉีดวัคซีน ไมมีขอมูลใน

หมอพรอม 20  และ 19  ฉีดวัคซีนเพียง 1 

เข็ม สําหรับผูที่ฉีดวัคซีนครบแตยังคงติดเชื้อ

และเสียชีวิตมีจํานวนนอยกวา  1  จึงตอกย้ํา

วาการฉีดวัคซีนชวยลดการปวยหนักและเสีย

ชีวิต ซึ่งขณะนี้วัคซีนมีอยางเพียงพอก็ขอให

ทุกคนเขารับการฉีดวัคซีนอยางทั่วกัน 

 พญ.อภิสมัยกลาววา หากดูตัวเลขการ

ฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้น พบมีจังหวัดที่ฉีดวัคซีน

ครอบคลุมประชากรทั่วไปเกิน 50  จํานวน 

14  จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, 

สมุทรสาคร, สมุทรปราการ,  นนทบุรี , 

พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, 

นครนายก, เพชรบุรี,  ระยอง, พังงา, ภูเก็ต 

และระนอง ขณะที่การฉีดครอบคลุมกลุมผูสูง

อายุเกิน 70  แลว 8 จังหวัด ประกอบดวย 

กรุงเทพฯ, ปทุมธานี,  ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, 

พังงา, ภูเก็ต, ระยอง และสุราษ รธานี แตถา

ไปดูในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุมประชากรทั่วไปเฉลี่ย 

41.9  สําหรับการฉีดในกลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้น

ไป ฉีดเข็มที่ 1 ไปเพียง 58  กลุมบุคคลที่มี

โรคประจําตัวฉีดเข็มที่ 1 ไปเพียง 50.9  โดย

ในเดือน ต.ค.นี้มีเปาหมายจะฉีดวัคซีนใหกลุม

คนทั่วไปใหไดเกิน 50  และกลุมผูสูงอายุและ

มีโรคประจําตัวใหไดเกิน 70  

เรงฉี วัค ีน  จว.ภาค ต

 “ขอใหแตละจังหวัดโดยเฉพาะชาย 

แดนใตวางแผนการฉีดวัคซีนใหทันกับที่สงไป 

เพราะในรายงานยังพบวามีวัคซีนที่จัดสงไป

แตยังอยูในสตอกยังฉีดไมทัน คงตองขอเนน

ย้ําภาครัฐในการระดมฉีดและขอใหประชาชน

รวมมือ เดือน ต.ค.นี้ตองฉีดใหไดตามเปา”

 ผูชวยโฆษก ศบค.กลาววา สําหรับ 10 

จังหวัดที่พบผูติดเชื้อมากที่สุด ไดแก กทม. 

1,160 ราย, ยะลา 719 ราย, ปตตานี 547  

ราย, สมุทรปราการ 532 ราย, สงขลา 505 

ราย, ชลบุรี 473 ราย,  นครศรีธรรมราช 473 

ราย, นราธิวาส 414 ราย, ระยอง 378 ราย  

และจันทบุรี 279 ราย จะเห็นไดวา 10 จังหวัด

ดังกลาวอยูในพื้นที่ภาคใตถึง 5 จังหวัด โดย 

ผอ.ศปก.ศบค.ขอฝากเนนย้ํา เน�องจากมีรายงาน

วาพบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ซึ่งสิ่ง

สําคัญที่ ไดจากการสอบสวนแรงงานที่ทําผิด

ก หมายนั้น พบวาเปนแรงงานที่มาล็อตใหม  

เพิ่งเขามาใหมๆ รองรับการเปดประเทศ 

 พญ.อภิสมัยกลาววา ในการประชุม 

ศบค.ชุดใหญที่จะมีขึ้นวันที่ 14 ต.ค.นี้ จะตอง

เปนเร�องของจังหวัดที่มีการผอนคลาย และสิ่ง

สําคัญคือ จะมีการหารือเร�องจังหวัดนํารอง

ทองเที่ยวระยะที่หนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น เชน

สมุยซ่ึงจะเปดในวันที่ 1 พ.ย.นี้ จากตัวเลข

ผูติดเชื้ออาจจะไมไดเปนปจจัยเดียวที่ทาง

สาธารณสุขจะพิจารณาหากมีรายงานผูติดเชื้อ

สูงจริง แตมีมาตรการที่สามารถเขาไปดูแลผู

ปวยใหปลอดภัยได มีการจัดการผูสัมผัสเสี่ยง

สูงเสี่ยงต่ําไดอยางเหมาะสม ศบค.อาจจะ

สามารถพิจารณาผอนคลายตอไปได 

 ขณะที่ พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิ 

การสภาความมั่นคงแหงชาติ  (สมช.) ในฐานะ

ผูอํานวยการศูนยป ิบัติการศูนยบริหารสถาน 

การณ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กลาววา จะมีการ

ประชุมมาตรการในสวนที่เครงครัดและสวน

ที่ตองผอนคลาย โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ 

ผอ.ศบค.ก็เปนหวงและมอบการบานหลายเร�อง

ที่เราตองคิด โดยเฉพาะการเปดประเทศภายใต

ความปลอดภัยอยางคอยเปนคอยไป 

 “ในการประชุมที่ผานมา  2-3  ครั้งเริ่ม

จะไดขอยุติ ที่จะกราบเรียนใหนายกฯ รับทราบ 

ทั้งนี้ การผอนคลายในสวนที่ทําไดก็จะทํา และ

ใหรอดูมาตรการที่จะตองเครงครัดมากขึ้น โดย

จะมีรายละเอียดเปนขั้นตอนป ิบัติออกมาหลัง

การประชุม ศบค.ชุดใหญ” เลขาฯ สมช.ระบุ

 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติ 

ภูมิ วงศรจิต ปลัด สธ. วิเคราะหถึงสถานการณ

โควิดวา ปจจุบันตัวเลขการติดเชื้อยังสูงอยูใน

หลักหมื่นราย เสียชีวิต 60 ราย แต่ที่ลดลง

แนนอนคือ กทม. เน�องจากฉีดวัคซีนปองกันโค

วิด-19 ครอบคลุมประชากรไดมากขึ้น การเสีย

ชีวิตในกลุมเสี่ยงก็ลดลง สวนตางจังหวัดคอน

ขางทรงตัวไมลดลงเราพยายามดูใน 71 จังหวัด

ที่เหลือ โดยการแยกพื้นที่ออกมา  เม�อแยกออก

มาพบวาเปนภาคใตที่มีการติดเชื้อเยอะ ก็ทําให

เห็นว่าสถานการณจังหวัดอื่นๆ กําลังลดลง 

สถานการณการติดเชื้อใน 4 จังหวัดชายแดน

ใตคือ สงขลา, นราธิวาส, ปตตานี และยะลา

นั้น ตอนนี้ก็เรงดําเนินการควบคุมปองกันโรค 

และสงวัคซีนไ เซอรลงไปเติม 5  แสนโดส ซึ่ง

ที่สงไ เซอรลงไปมากน้ัน เปนเพราะในพ้ืนที่มี

การติดเชื้อสายพันธุเบตาดวย

 ปลัด สธ.กลาวตอวา สําหรับเร�องการ

ล็อกดาวน 4 จังหวัดนั้นยังเปนเพียงแนวคิด

เอาไว โดยขึ้นอยูกับการควบคุมโรคในพื้นที่

ดวยมาตรการตางๆ ทั้งมาตรการสวนบุคคล 

มาตรการสังคม การฉีดวัคซีน หากยังไม

สามารถควบคุมโรคได คณะกรรมการโรค

ติดตอจังหวัดก็สามารถพิจารณาได อาจจะ

ล็อกเปนบางพื้นที่หรือล็อกทั้งจังหวัดจะมีการ

เสนอที่ประชุม ศบค.ในการลดจํานวนจังหวัด

พื้นที่สีแดงเขม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ

เขมงวดลง พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงก็จะ

ลดลง โดยจะไปเพิ่มพื้นที่ควบคุมหรือสีสมมาก

ขึ้น ซึ่งยังมี 3 โซนพื้นที่ หรือ 3 สีอยู และจะมี

ผลตอการทํากิจการ กิจกรรม มีการผอนคลาย

มากขึ้น โดย ศบค.จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง. 
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ทุกคนที่พักอาศัยในประเทศไทยจะไดรับการดูแลและการคัด

กรองโรคเปนอยางดี ทั้งกอนและหลังฉีดวัคซีนอยางปลอดภัย โดย

บุคลากรทางการแพทยที่เชี่ยวชาญ สสส.จัดกิจกรรมลงพื้นที่ ชุมชน

แรงงานขามชาติ ชุมชนเทียนทะเล 26 ซอย 9 เขตบางขุนเทียน 

รับชุด Isolation เพ� อนกันวันติดโควิด สงตอความหวงใย ใหกําลัง

ใจ จากเพ� อนถึงเพ� อน เพ� อใหคนไทยผานชวงสถานการณ โควิด-19 

ไปไดอยางปลอดภัย ทามกลางบรรยากาศแรงงานขามชาติอุมลูกจูง

หลานยืนและนั่งกลางลานพื้นที่โลงระหวางอาคารคอนกรีต 5 ชั้น

ลอมรอบ มีชองลูกกรงที่เจาของโผลหนาสังเกตการณดูจากมุมสูง

และตามระเบียงอาคาร

คุณภรณี ภูประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะ

ประชากรกลุมเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พรอมดวย ภาสวรรณ 

สังฆสุบรรณ ผูอํานวยการศูนยกิจการสรางสุข สสส. 

ลงพื้นที่มอบชุด Home Isolation เพ� อนกันวันติดโควิด 

850 ชุด ใหแกตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว 

(อสต.) มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย และมูลนิธิเพ� อ

เยาวชนชนบท (มยช.) เพ� อนําไปสงตอกลุมแรงงาน

ขามชาติที่ขาดโอกาสเขาถึงอุปกรณปองกันจําเปนใน

ชวงสถานการณ โควิด-19 ท่ีชุมชนแรงงานขามชาติ

เทียนทะเล ซอย 26 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เม� อ

เร็วๆ นี้

ในโอกาสนี้ คุณภรณีไดกลาวทักทายวา           

“มิงกาลาบา” และเปดเผยวา แรงงานขามชาติใน

ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประชากรกลุมเปราะบางที่

ตองไดรับการดูแลดานสุขภาวะเทียบเทากับคนทุกกลุม โดยเฉพาะ

การเขาถึงระบบบริการสุขภาพในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 

จากการสํารวจของ สสส. รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ 

“สถานการณทางสุขภาพของแรงงานขามชาติ” โดยวัดจากเคร� อง

มือวัดระดับความรอบรูดานสุขภาพ 3 อ 2 ส. พบวา ความรอบรู

ดานสุขภาพอยูในระดับไมดี รอยละ 92.71 และเขาไมถึงการรักษา

ในโรงพยาบาล สวนใหญแรงงานขามชาติเจ็บปวยจะซื้อยามารับ

ประทานเอง 

“จะเห็นไดวาในยานนี้จะมีรานขายยาเปนจํานวนมาก กอน

หนานี้ สสส.และภาคีเครือขายมูลนิธิเพ� อเยาวชนชนบท (มยช.) 

มูลนิธิศุภนิมิตฯ เขามาในพื้นที่เพ� อชวยเหลือการสรางโอกาสทาง

ดานการศึกษาใหกับลูกๆ ของแรงงานขามชาติ เพราะเด็กไมไดเขา

โรงเรียน อานและเขียนหนังสือไมได” ผอ.ภรณีกลาวและวา

สสส.เห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จึงสานพลังกับ 

มยช. มูลนิธิศุภนิมิตฯ และภาคีเครือขายภาคประชาสังคมกวา 

20 องคกร พัฒนากลไกระบบบริการสุขภาพสําหรับแรงงานขาม

ชาติ และผูติดตามในสถานประกอบการกวา 170 แหง และชุมชน

แรงงานขามชาติใน 13 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ราชบุรี 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ตาก ระนอง 

ตราด ชุมพร และเชียงราย มุงเปาใหแรงงานขามชาติเขาถึงบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพและเทาเทียม ในกรณีที่ปวยโควิด-19 มาแลว

ตองระวังไมใหปวยซ้ําสองอีก 

 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป 2563 สําหรับชุมชนเทียนทะเล 

ซอย 26 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มีแรงงานขามชาติอาศัยอยู

กวา 5,000 คน จากการตรวจสองรอบ พบผูติดเชื้อในเดือนสิงหาคม 

686 คน โดยขณะนี้ยังมีผูติดเชื้ออีก 41 คน สถานการณที่เกิดขึ้น

สสส.จึงรวมกับ มยช. มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขาย เขา

มาจัดกระบวนการใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับเร� องการปองกันโรค

โควิด-19 โดยจัดทําส� อรณรงคใหความรู 10 ภาษา แบงเปนภาษา

แรงงานขามชาติ 4 ภาษา ไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา อังกฤษ และ

ภาษาชาติพันธุ 6 ภาษา ไดแก ปกาเกอะญอ มง อูรักลาโวย ลาหู 

อาขา ไทยใหญ พรอมพัฒนามาตรการการดูแลผูปวยทั้งในชุมชน

และสถานประกอบการ 

“มาตรการการดูแลผูปวยในชุมชนและสถานประกอบการ 

สสส.รวมกับภาคีเครือขาย เสริมศักยภาพแกนนําแรงงานขามชาติ 

หรืออาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว (อสต.) 99 คน ใหมีความรู

เกี่ยวกับเร� องมาตรการดูแลผูปวยโควิด-19 ดวยระบบกักตัวที่บาน

และชุมชน (Home-Community Isolation) พรอมวิธีการตรวจหา

ผูติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก เพ� อใหผูติดเชื้อเขาถึงการรักษาเร็วที่สุด 

ลดการแพรระบาดในชุมชมแรงงานขามชาติวงกวาง โดยชุมชน

เทียนทะเล ซอย 26 ถือเปนพื้นที่ตนแบบที่มีมาตรการดูแลผูปวย

โควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ โดย สสส. เตรียมถอดบทเรียนเพ� อนํา

ไปสูการปรับใชเปนมาตรการเฝาระวังในชุมชนอ� นๆ ในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพฯ ใหครอบคลุมแรงงานขามชาติและครอบครัว 30,000 คน 

ขณะเดียวกันยังจัดทําแผนปลิวเอกสารใหความรู 188 รายการให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ เขายังรับประทานอาหารรสจัด

ใสผงชูรส ไมมีประโยชนตอสุขภาพ” คุณภรณีกลาว

คุณภาสวรรณ สังฆสุบรรณ ผูอํานวยการศูนยกิจการสราง

สุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กลาววา ศูนยกิจการสรางสุข หรือ SOOK Enterprise สสส.                                 

จัดทําชุด Home Isolation เพ� อนกันวันติดโควิด โดยคัดเลือกอุปกรณ

ปองกันเชื้อโรคที่มีคุณภาพไดมาตรฐานจากความรวมมือของภาคี

เครือขายสรางเสริมสุขภาพ รวม 12 ชิ้น อาทิ เคร� องวัดออกซิเจน

ปลายนิ้ว ปรอทวัดไขดิจิทัล หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลลางมือ 

น้ํายาทําความสะอาดฆาเชื้อโรค ถุงขยะสีแดงสําหรับใสขยะติดเชื้อ 

ทั้งนี้ สสส.เตรียมชุด Home Isolation เพ� อนกันวันติดโควิด 3,700 

ชุด ใหภาคีเครือขายนําไปกระจายใหประชากรกลุมเฉพาะที่มีความ

ตองการ อาทิ กลุมคนไรบาน กลุมคนพิการ.

ผนกึภาคฯี เสรมิความรอบรูดานสขุภาพ

ทางรอด ‘แรงงานขามชาต’ิ ฝาโควดิ-19

ภรณี ภูประเสริฐ ภาสวรรณ สังฆสุบรรณ

แผนปลิวความรูภาษาตางๆ
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