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นักวิจัยVISTECควารางวัล

นักวิทยาศาสตรดีเดนป 64
กรุงเทพฯ • นักวิจัย VISTEC ควา

รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 

2564 พรอมรับพระราชทานรางวัลจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โชวศักยภาพสถาบันการศึกษา

เนนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

ตอกย้ําถึงความมุงมั่นในการพัฒนา

โดยสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC                                                                   

น้ี เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมุงเนนงานวิจัย ช้ันแนว                                                      

หนา ท่ีกอต้ังข้ึนโดยกลุม ปตท. เพ� อสราง

บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโน                                                 

โลยีท่ีดีเลิศในระดับโลก ใหสามารถสราง

และใชองคความรูและเทคโนโลยีใหม เพ� อ

ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน

ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิดใหมดีดกลับ 

10,064 ราย ตาย 82 ราย ชง “ศบค.ชุด

ใหญ” ปรับพื้นที่สีแดงเขมเหลือ 24 จว.  

ขยับเคอรฟวเปน 5 ทุมถึงตี 3 ใหมีผล 16 

ต.ค.น้ี ททท.ชงเคาะรับนักทองเท่ียวเพ่ิมเปน                                                             

20 ประเทศเสี่ยงต่ําไมตองกักตัว “สุพัฒน

พงษ” เผยเตรียมจัดเคาตดาวนปใหมที่                                                    

“ภูเก็ต” หากพื้นที่ไหนพรอมก็เสนอขึ้นมา                                                                    

อีกได “อนุทิน” โยนถาม รมว.การทอง

เที่ยวฯ เชิญ “ลิซา แบล็กพิงก” รวมงาน

เคาตดาวนที่ภูเก็ต จัดไดหรือไมตองดูตาม

สถานการณ แตจะทําใหดีที่สุด “หมอประ 

สิทธ์ิ” เช� อเปดประเทศยอดโควิดเพ่ิมแตควบ 

คุมได

 ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ตุลาคม 

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ โควิด-19 วา มีผูติด

เชื้อรายใหม 10,064 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 9,937 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 9,156 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 781 ราย, จาก                                                   

เรือนจําและที่ตองขัง 118 ราย และเปนผู

เดินทางมาจากตางประเทศ 9 ราย ทําใหมี

ยอดผูติดเชื้อสะสมตั้งแตป 63

ไทยโพสต • “ในหลวง-พระราชินี” ทรง

บําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม

นาถบพิตร” 13 ตุลาคม “นายกฯ” ขอคน

ไทยรวมทําความดีถวายในหลวง ร.9 ย้ํา

รัฐบาลนอมนําแนวทางพัฒนาประเทศมา                                                              

ตอยอด “ปชช.” ทั่ว ปท.จัดกิจกรรมยืน

สงบนิ่ง 89 วินาที นอมรําลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณ  

เม� อวันที่ 13 ต.ค. เวลา 17.41 น.                                                     

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระ 

ราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง พรอมดวย

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ

พัชร มหาวัชรราชธิดา และเจาคุณพระ

สินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพร

สถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราช

พิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 

‘เปดประเทศ’

เดิมพันครั้งใหมที่ตองเสี่ยง!

เปรียบ ‘ในหลวง ร.9’

ดั่งสมเด็จพระนเรศวรฯ

สหรัฐมี ‘ขอตกลง’

ชวยไตหวันรบจีนหรือ? 

พรอมเบิกจาย

ชวยน้ําทวม

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ซุมถก 3 หัวหนา

พรรครวมรัฐบาล 20 นาที “อนุทิน-จุรินทร” 

ประสานเสียงคุยเรื่องปกติไร้วาระพิเศษ 

“ธรรมนัส” โผลขอนแกนประกาศกอง พปชร.                                                        

จะกวาดเกาอี้มากกวาเดิม “ศรัณยวุฒิ-

พรพิมล” กลายเปนเผือกรอน พรรครวม

รัฐบาลไมกลาบอกรับ “สุวิทย” ทีม 4 ยอด

กุมารประกาศเวนวรรคทางการเมือง กกต.

นัดหารือ “วิษณุ” ชงแก กม.เลือกตั้ง 35 

มาตรา รับบัตร 2 ใบ คํานวณ ส.ส.ใหม พวง

รื้อไพรมารีโหวต

เม� อวันพุธที่ 13 ต.ค. มีความเคล� อน 

ไหวที่น�าสนใจที่ทําเนียบรัฐบาล 

อานตอหนา 3

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  8  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 16
อานตอหนา 14 อานตอหนา 16

ปที่ 25 ฉบับที่ 9102

อิสรภาพแหงความคิด
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วินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

กกต.ถก‘วิษณุ’

แกกม.35มาตรา

เลือกต้ังบัตร2ใบ

ในหลวงทรงบําเพ็ญพระราชกุศลคลายวันสวรรคต
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ลัง “บิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรั มนตรีและ รมว กลาโหม ประกาศ

เปิดประเทศในวันที่ 1 พ ศจิกายน 2564 

นี้ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยไม่ต้อง

กักตัวสำาหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และเดินทางเข้า

ประเทศไทยทางอากาศ โดยมาจากประเทศที่เรา

กำาหนดว่าเปนประเทศความเสี่ยงต่ำา อย่างน้อย 10 

ประเทศ ในเบื้องต้นคือ อังก ษ สิงคโปร์ เยอรมนี จีน 

และอเมริกา และจะทยอยเพิ่มจำานวนประเทศให้มาก

ขึ้น โดยจะพิจารณาปัจจัยหลักจากจำานวนผู้ติดเชื้อของ

แต่ละประเทศ

การตัดสินใจดังกล่าว “บิกตู่” เองยอมรับว่า มี

ความเสี่ยง แต่ต้องทำาเพื่อไม่ให้ไทยเสียโอกาสที่

เปนช่วงเวลาทองในเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ใน 3 

เดือนข้างหน้านี้ ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ให้

ประชาชนนับล้านๆ คนได้ทำามาหากินอีกครั้ง ทั้งภาค

การท่องเที่ยว การเดินทาง และภาคธุรกิจอื่นๆ

ทั้งนี้ การตัดสินใจประกาศเปิดประเทศถือว่าเปน

ไปตามห้วงเวลา 120 วัน ที่ “บิกตู่” เคยประกาศไว้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา 

ซึ่งขณะนั้นทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201  (ศบค ) ทีม

แพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข (สธ ) ได้ประเมินไว้

แล้วว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ โควิดไว้ได้ บวก

กับแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจะเดินได้ตามเปา

0

6

3

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

1

21

2 ในประเทศ

‘คิง เพาเวอร์’ จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 32 ปี “32
ND 

ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES เท่ียวทิพย์ เท่ียวไม่ได้ แต่ใจ

อยากช้อป” พบดีลพิเศษสำาหรับการช้อปป้ิงท่ีพลาดไม่ได้ตลอดเดือนตุลาคม 

พิเศษ! วันท่ี 14-18 ตุลาคม น้ี ช้อปคุ้มมากข้ึน พร้อมความสนุกในรูปแบบ 

เท่ียวไม่ได้ แต่ใจอยากช้อป ต้ังแต่เท่ียงวัน รวมถึงกิจกรรมเท่ียวทิพย์ กับ 5 

หนุ่มสุดฮอตกับ 5 วันพิเศษ นำาโดย พระเอกหนุ่ม เจมส์ มาร์, มิว-ศุภศิษฏ์, 

นน-ธนนท์, ก็อต-อิทธิพัทธ์ และ กระทิง-ขุนณรงค์ ต้ังแต่เวลา 18.00 น. 

ผ่าน FACEBOOK KING POWER 

(เฟชบุ๊ค คิง เพาเวอร์)

เพ่ือมอบความสุขผ่านการ

ท่องเท่ียวถึงแม้ยังเท่ียวไม่ได้ แต่

สามารถรับประสบการณ์ช้อปคร้ัง

สำาคัญในวันไม่มีไฟลต์บินท่ี คิง เพา

เวอร์ ดังน้ี 

• เท่ียวไม่ได้แต่ใจอยากช้อป 

(Best Deal of The Year) กับโปรโม

ช่ันท่ีคุ้มค่าท่ีสุดแห่งปีของการช้อป

สินค้าเครื่องสำาอาง น้ำาหอม และสินค้าแบรนด์เนมช้ันนำา โดยเฉพาะสินค้า

ระดับลักชัวร่ีแบรนด์ ท่ีเพ่ิมมูลค่าการช้อปให้ลูกค้า ด้วยโปรแกรมช้อปผ่าน

การซ้ือ Cash Card ท่ี คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำา พัทยา และภูเก็ต เพียงซ้ือ 

Cash Card รับความคุ้มค่าเพ่ิมสูงสุด 25,000 บาท โดยซ้ือ Cash Card มูลค่า 

10,000 บาท ช้อปได้ 12,500 บาท / 30,000 บาท ช้อปได้ 40,000 บาท / 

50,000 บาท ช้อปได้ 75,000 บาท นอกจากน้ี ลูกค้าท่ีต้องการสมัครสมาชิก 

คิง เพาเวอร์ SCARLET รับเพ่ิม 1,000 

บาท เมื่อสมัครสมาชิกและเติมเงินเข้าบัญชี

สมาชิก 6,000 บาท พร้อมรับส่วนลด 10% 

ตลอดอายุสมาชิก พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

มากมาย และพลาดไม่ได้กับ 5 วันพิเศษ 

14-18 ตุลาคม น้ี สมาชิกคิง เพาเวอร์ รับ

ส่วนลด On top สูงสุด 10% 

ไม่เพียงเท่าน้ี ในวันท่ี 14-18 

ตุลาคม พบกิจกรรม #ช้อปทิพย์ #อ่ิมเอม

ทิพย์ และ #เท่ียวทิพย์ ในรูปแบบ Live Streaming Event 

ท่ีสร้างประสบการณ์การช้อปป้ิงแบบไร้ขีดจำากัด หรือ Life 

Beyond Boundary ให้ลูกค้าผ่านทาง เฟชบุ๊ค คิง เพาเวอร์                                                                   

ออฟฟิเชียล (Facebook King Power Official) ใน

ประเทศไทย และยัง Live Steaming จากเมืองไทยไปยัง

ประเทศจีนผ่านช่องทาง ‘เวยโป๋’ (Weibo) โดยนักท่องเท่ียวชาวจีนจะได้

ชม Live บรรยากาศ คิง เพาเวอร์ รางน้ำา และพาช้อปสินค้าแบรนด์จาก

เมืองไทยให้หายคิดถึงผ่าน Blogger ชาวจีนท่ีอยู่ในประเทศไทย ในขณะท่ี 

Blogger คนไทยในประเทศจีน จะ Live สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศจีนให้

คนไทยหายคิดถึงการเดินทาง นอกจากน้ี ยังมีสถานท่ีต่างๆในประเทศท่อง

เท่ียวท่ีจะเป็นคอนเทนต์สำาคัญของการ Live ในคร้ังน้ี พร้อมด้วยกิจกรรม

ไลฟ์สดจำาหน่ายสินค้าราคาพิเศษกับช่วง ช้อป(ไม่)

ทิพย์ LIVE รวมถึงไฮไลท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอน

เทนต์ ตลอด 5 วัน ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น

ไป และร่วมอ่ิมเอมในกับการเท่ียวทิพย์กับ 5 ศิลปิน                                                                      

นักร้อง พร้อมเกมสนุกๆ โดยเร่ิมต้ังแต่เวลา 18.00 น. 

• ประเดิมวันแรก 14 ตุลาคม น้ี กับความ

บันเทิงจาก เจมส์ มาร์ ท่ีจะพาไปร่วมสัมผัสสถานท่ี

ท่องเท่ียวในฝันแบบ ‘ดรีม ทริป’

• 15 ตุลาคม ร่วม ‘ช้อป ทริป’ กับ มิว-                  

ศุภศิษฏ์ นักแสดงและศิลปินวัยรุ่นชื่อดังท่ีจะพาไป

เช็คอินแหล่งช้อปป้ิง ท่ีนักท่องเท่ียวสายช้อปพลาดไม่ได้

• 16 ตุลาคม นักร้องหนุ่ม นน-ธนนท์ ชวนไปชมงานศิลปะแบบ 

‘อาร์ต ทริป’กับสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีรวบรวมงานศิลปะช้ินเอก

• 17 ตุลาคม ร่วมท่องเท่ียวแบบผจญภัยกับพระเอกดาวรุ่ง ก็อต-   

อิทธิพัทธ์ ท่ีจะพาตะลุยสถานท่ีท่องเท่ียวกันแบบ ‘ลุย ทริป’ 

• 18 ตุลาคม พระเอกหุ่นแซ่บ กระทิง- ขุนณรงค์ พาไปย่านร้าน

อาหารอร่อย เด็ด กับกิจกรรม ‘อ่ิม ทริป’

พบความคุ้มค่าแห่งปีกับโปรแกรมช้อป

ท่ีพลาดไม่ได้ในงาน “32ND ANNIVERSARY 

DELIGHTS & SURPRISES เท่ียวทิพย์-เท่ียวไม่

ได้ แต่ใจอยากช้อป” ท่ี คิง เพาเวอร์ รางน้ำา พัทยา 

และภูเก็ต ตลอดเดือนตุลาคมน้ี และกิจกรรม

มากมายสำาหรับ 5 วันพิเศษ 14-18 ตุลาคม น้ี 

ท่ี FACEBOOK KING POWER ต้ังแต่ 12.00 น. 

เป็นต้นไป

ฉลอง 32 ปี คิง เพาเวอร์

DELIGHTS & SURPRISES

เท่ียวทิพย์ เท่ียวไม่ได้ แต่ใจอยากช้อป

ย่างว่า...มันอาจถึงช่วงจังหวะ ช่วงเวลา ท่ีจะต้องเส่ียง ต้อง 

วัดดวง อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้อีกแล้วนั่นแหละ

ทั่น  สำาหรับการเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ภายในต้น

เดือนหน้า หรือนับตั้งแต่วันที่ 1 พ ศจิกายนเปนต้นไป โดยจะออกหมู่ 

ออกจ่า หรือออกสารวัตรกันแน นั่นคงขึ้นอยู่กับเราๆ-ทั่นๆ ที่จะต้อง

ระมัดระวัง ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เอาไว้ซะแต่เนิ่นๆ

คือแม้ว่าการ ปวยตาย ในช่วงนี้ มันยังไม่ถึงกับลดความนา

เกลียด นากลัว มากมายซักเท่าไหร่ หรือยังคง ติดเชื้อ วันละเปนพันๆ 

หมื่นๆ แต่ก็นั่นแหละ มันยังอาจไม่นาขนพอง สยองเกล้า เท่ากับ

แนวโน้มการ อดตาย ที่ชักเริ่มมาแรง แซงโค้งซะเหลือเกิน ไม่ว่าใน

ระดับโลก หรือในประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เ าทั้งหลาย 

อันเนื่องมาจากผลพวง หรือผลกระทบ จากการสู้รบ ปรบมือ กับท่าน

เชื้อไวรัสโควิด-1  มาเปนปีๆ มาถึง ณ ขณะนี้ มันเริ่มปรากฏเค้า

ลาง แห่งความนาขนลุก ขนพอง เพิ่มขึ้นๆ ไปตามลำาดับ โดยจะต้อง

ตายโหง ตายห่ากันในตอนไหน เมื่อไหร่ ประมาณราวๆ ช่วง ไตรมาส 

2 ของปีหน้านั่นแหละ ท่ีบรรดา กูรู-กูรู้ ท่านประมาณการเอาไว้ว่า 

นาจะโช้ะเช้ะ โปะเช้ะ กันในช่วงนั้น

หรือแม้แต่ทุกวันนี้ก็เถอะ ข่าวคราวประเภทนาขนลุก ขน

พอง มันนาจะเริ่มๆ ขึ้นมามั่งแล้ว ไม่ว่าเรื่อง ราคาสินค้า ทั้งประเภท

อาหารและการบริการ ท่ีพุ่งจูด พุ่งกระฉูด ทำาสถิติระดับ สูงสุดใน

รอบ 40 ปี เอาเลยก็ว่าได้ อันเนื่องมาจากผลผลิตท่ีลดน้อย ถอย

ลง ระหว่างที่การแพร่ระบาดของท่านเชื้อโควิด ท่านยังไม่จางหาย 

เหี่ยวปลายลงไป การขาดแคลนแรงงานที่จะใช้ในการผลิต ไปจน ค่า

ขนส่ง อันเนื่องมาจาก ราคาน้ำามันและแก๊ส ที่ดันพุ่งพรวดๆ พราดๆ 

ทำาสถิติเพิ่มขึ้นถึง 64 เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ หรือพุ่งแตะระดับ 82 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมา เพราะการหาแกส 

หาถ่านหิน มาปันพลังงานไฟฟา มันช่างหายาก หาเย็น พอๆ กับหา

หนวดเต่า เขากระต่าย ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ขนาดรั มนตรีพลังงานของประเทศที่ ได้ชื่อว่าผลิตแกส

ธรรมชาติ รายใหญ่ที่สุดในโลก อย่างประเทศกาตาร์ เมื่อช่วงต้น

สัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Saad al-Kaabi ยังอดไม่ได้ต้องออกมาเปล่ง

เสียงแหบโหยประมาณว่า หมดเรี่ยว-หมดแรง ท่ีจะเร่งผลิตแกส

ธรรมชาติป้อนตลาดเพื่อช่วยรักษาระดับราคาอีกต่อไปแล้ว การ

เปลี่ยนมาใช้น้ำามันในการผลิตไฟฟาให้กับบรรดาบริษัท โรงงาน ร้าน

ค้าและครัวเรือน ล  จึงกลายเปนตัวเพิ่มระดับราคาน้ำามันไปโดย

ปริยาย

นั่นยังไม่รวมไปถึง การขาดแคลน ชิ้นส่วน เพื่อเอา

มาประกอบเปนสินค้าต่างๆ หรือเกิดความ ไม่สมประกอบ ของ

บรรดาบริษัทธุรกิจประเภท ห่วงโ ่อุปทาน ทั้งหลาย ไม่ว่าเพราะ

ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากถูกโละออกไปในช่วงโควิด หรือเพราะ

การขาดแคลนพลังงาน ระดับ ไฟฟาดับ นับเปนช่ัวโมงๆ เปนวันๆ 

ในมณ ลต่างๆ ของประเทศท่ีได้ชื่อว่าเปน โรงงานของโลก อย่าง

ประเทศจีน ศูนย์รวมแห่งบริษัทห่วงโซ่อุปทานจำานวนไม่น้อย ด้วย

เหตุนี้ ภายใต้ภาวะที่สินค้าต่างๆ ชักจะแพง แสน แพงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

ก็คงไม่นาแปลกใจอะไรกันมากมาย ท่ี ภาวะเงินเฟอ มันเลยอุบัติ

ขึ้นมาในแต่ละซีกโลก ไม่ว่าอเมริกา ยุโรป ที่ถือเปน เครองยนต์

เศรษ กิจ รายสำาคัญๆ ทั้งสิ้น ชนิดตัวเลขเงินเฟอของยุโรปช่วงนี้ นา

จะพอๆ กับช่วง วิก ตเศรษ กิจ ปี ค.ศ 2008-200  หรือเผลอๆ อาจ

ยิ่งกว่าไปแล้วก็ไม่แน

ดังนั้น ประเทศเล็กๆ อย่างไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เ า 

ที่ต้อง พึ่งพาโลก แทน พึ่งพาตัวเอง มาโดยตลอด ต้องอาศัย รายได้

หลัก จากการท่องเที่ยว เดินทาง ของบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลาย ไม่

ก็จากการรับจ้างทำาของ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้กับโรงงานโลก

ในแต่ละส่วน แต่ละภูมิภาค จะไปเหลืออะไร  ไม่ว่าจะมี ทองคำา

สำารอง ของ หลวงตามหาบัว เก็บเอาไว้ซักกี่ก้อนต่อกี่ก้อน ไม่ว่าจะ

พยายามรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ในระดับไหนก็ตาม แนวโน้ม

ที่บรรดาราษ รบรรดาชาวบ้าน ชาวช่อง ทั้งหลาย กำาลังใกล้ อดตาย 

จึงมีความเปนไปได้สูงเอามากๆ เพราะอะไรที่ทำาให้เคยอิ่ม เคยอุ่น 

เคยมีรายได้แบบเปนกอบ เปนกำา มันหายวับไปกับตา นับตั้งแต่การ

แพร่ระบาดของท่านเชื้อไวรัสโควิดเปนต้นมา

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าบรรดา ผู้ติดเชื้อ จะยังคงปาเข้าไปวันละเปน

หมื่นๆ ลดลงมา  พัน เดียวเดียวก็เด้งกลับไปถึงหลักหมื่นสลับไป-

สลับมาในแต่ละวัน แต่ทำาไงได้ล่ะทั่น  จะโชคดี-โชคร้าย ถูกหวย-ไม่

ถูกหวย นับแต่นี้คงต้องไป วัดดวง กันเอาเอง จะเข้าผับ เข้าบาร์ เข้า

ภัตตาคาร ลิ้มรสสุรามัช ิมาปฏิปทาไปเปนระยะๆ หรือจะแก้ขบแก้

เมื่อย ด้วยการกระทำา หัตถการ ตั้งแต่ช่วงต่ำากว่าเอวลงไป ล  ก็

คงต้องขออนุญาตเตือนด้วยปรารถนาดีเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ว่าคงต้อง

ระมัดระวัง คงต้องหมั่นปองกันตัวเองให้มากๆ เข้าไว้ เพราะโอกาสที่

จะ ปวยตาย หรือ อดตาย มันคง 50-50 ไปโดยตลอดนั่นแหละท่าน

สรุปเอาเปนว่า ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมต้องเปนไปในแบบ 

ไฟต์บังคับ ไม่ว่าจะเปนรั บาล หรือปุถุชนคนธรรมดาประเภททวย

ไทยทั้งหลาย การหันมาตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท หันมาเพิ่มความ

ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในทุกๆ ขั้นตอน รวมทั้งหันมาสร้างความ

ร่วมมือ-ร่วมไม้ หรือ ความสามัคค ีเอาไว้เผชิญหน้ากับ อันตราย ใน

ทุกๆ ก้าวย่าง ไม่ว่าด้วยเหตุเพราะ ปวยตาย หรือ อดตาย ก็แล้วแต่ 

จึงถือเปนสิ่งสำาคัญเอามากๆ ทั้งในแง่ ส่วนตัว หรือ ส่วนรวม ก็ตาม

ที

ปิดท้ายด้วยวาทะวันน้ี จาก Robert Fro t... “In t ree 

word  I can um u  everyt ing I’ve learn about life. It goe  

on. - ข้าพเจ้าสามารถสรุปทุกสิ่งทุกอย่างจากการเรียนรู้ชีวิต ด้วย

ถ้อยคำาเพียง 3 คำานั่นคือ...ชีวิต-ดำาเนิน-ต่อไป...”

                     

คงต้อง ‘วัดดวง’ กันเอาเอง!!!

อ



















ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง 

จึงเปนห้วงเวลาที่ “บิกตู่” มองว่าเหมาะสมที่สุดแล้วใน

การเปิดประเทศ เพื่อฟ้นเศรษ กิจด้วยการกระตุ้นเม็ด

เงินจากภาคการท่องเที่ยว 

หลังจากที่ตัวเลขการท่องเที่ยวช่วงก่อน

สถานการณ์ โควิดคิดเปน 11% ของผลิตภัณ ์มวลรวม

ในประเทศ (จีดีพี) แต่เมื่อเจอวิก ตโควิดวันนี้เหลือแค่

เพียงเปอร์เซ็นต์กว่าๆ เท่านั้น 

จึงคาดว่าการเปิดประเทศในช่วงปีใหม่นี้ จะช่วย

กระตุ้นการใช้จ่าย และสามารถดันจีดีพีของไทยให้เพิ่ม

ขึ้นอีกด้วย 

พร้อมกันนี้ยังเตรียมพิจารณามาตรการผ่อน

คลายกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อรองรับเปิดการ

ท่องเที่ยว เช่น การพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอ อล์ในร้านอาหารได้ เตรียมปรับจังหวัดในพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม จะลดลง 

รวมถึงจะพิจารณาเปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม 

หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะ

เดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้ 

และเล็งขยับเวลาเคอร์ฟิวจากเดิม 22 00-04 00 น  

ของวันรุ่งขึ้น เปน 23 00-03 00 น  ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 

14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2564

อย่างไรก็ดี การเปิดประเทศรอบนี้ถือเปนเดิมพัน

ที่พิสูจน์การทำางานของ “รั บาลบิกตู่” 

ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด!!!!

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝาย ที่

หวั่นว่ายอดผู้ติดเชื้อจะพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งและไม่

สามารถควบคุมได้ 

นั่นอาจส่งผลให้ไทยต้องกลับมาใช้มาตรการเข้ม 

“ล็อกดาวน์” และ “ปิดประเทศ” อีกครั้ง นี่จึงเป็นเดิม

พันครั้งสำาคัญที่รั บาลประยุทธ์ต้องเสี่ยง.

ปัจจุบันสถานการณ์เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามที่

คาดการณ์ไว้

โดยยอดผู้ติดเชื้อจากหลัก 20,000 รายต่อวัน ขณะ

นี้สามารถกดตัวเลขลงได้ มีบางวันต่ำากว่าหมื่นราย ขณะ

ที่แนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลงเหลือหลักสิบ ยอดผู้รักษาหาย

ปวยเพิ่มมากขึ้น บางวันมากกว่ายอดผู้ติดเชื้อ รวมถึงผู้

ปวยอาการหนักปอดอักเสบและใส่เครื่องช่วยหายใจก็ลด

ลงอีกด้วย

ขณะเดียวกันแผนการจัดหาวัคซีนไปจนถึงสิ้นปีจะได้

ถึง 170 ล้านโดส ซึ่งเกินเปาหมายที่รั บาลตั้งไว้ บวกกับ

ยอดการฉีดวัคซีนโดยรวมให้ประชาชนขณะนี้ ได้มากกว่า 

61 ล้านโดสแล้ว และสามารถดันยอดฉีดเพิ่มขึ้นได้ถึง 3 

เท่า และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จนถึงขั้นประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่

ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก 

โดยขณะนี้เราฉีดได้มากกว่า 700,000 โดสต่อวัน 

และในบางวันเราฉีดได้มากกว่านั้น คือเกินกว่า 1 ล้าน  

โดสด้วย 

ขณะที่ยารักษาโควิดมีสำารองในคลังอย่างเพียงพอ 

สามารถนำาเข้าและมีกำาลังการผลิตในประเทศมากขึ้น 

รวมถึงชุดตรวจหาเชื้อโควิด หรือ Ant en test t (AT ) 

สามารถหาซื้อได้ง่าย และจะเริ่มวางจำาหนายในราคาถูก

เพียง 40 บาท ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในช่วง

กลางเดือนตุลาคมนี้

‘เปิดประเทศ’

เดิมพันครั้งใหม่ที่ต้องเสี่ยง!

ห
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘การ์ดเชิญ’ ๒๑ ตุลา.

ก็ตกเข้ามา ๑๔ ตุลา.....

 ผมยังไม่ได้ออกการ์ดเชิญประจำาปีผ่านตรงนี้ให้แฟนๆ 

ไทยโพสต์ได้ทราบเลยว่า

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ตุลา.ที่จะถึง 

คืออีก ๗ วัน นับจากวันนี้ เป็นวันครบรอบปีที่ ๒๕ ขึ้น

ปีที่ ๒๖ ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์!

ไม่มีงาน-มีการอะไรทั้งนั้น แต่อยากมา อย่างที่เคยมา

ทุกปี ก็ด้วยยินดี ท่านอย่าลังเล รีบมาเลยครับ

ความจริง ตลอด ๒๕ ปี....

ไทยโพสต์ก็ไม่เคยจัดงาน-จัดการอะไร ซักที มีอย่าง

เดียว มาเลือกข้าว-เลือกปลา หาขนมกินกัน ตอนเที่ยงๆ  

อิ่มแล้ว ก็หยิบ “มาดามเฮง” ติดมือกลับไปอย่างที่เคย

ทุกปี เท่านั้น จบกัน คืองานไทยโพสต์!

๒๑ ตุลา.ปีนี้ ก็เช่นนั้น 

มาเห็นหน้ากัน มายืนวัดศอกแล้วหาอะไรกิน ตามเท่า

ที่จะมีให้กิน อิ่ม-ไม่อิ่ม นิ่งไว้ ห้ามบ่น 

ถ้ามา โปรดอย่านำากระเช้าดอกไม้หรืออะไรๆ มามอบ

เลยครับ นี่ขอกราบเรียนตรงๆ 

เพราะเสร็จจากงานครบรอบวันเกิดแล้ว ไทยโพสต์ก็

จะเข้าขั้นตอน ย้ายสถานที่จากคลองเตย ไปสำานักงานแห่ง

ใหม่

ขณะนี้ ก่อสร้างใกล้เสร็จ 

ก็ไปคนละทิศเลย จากคลองเตย-ทิศใต้ ไปประชาชื่น-

ทิศเหนือ ถนนเลียบคลองประปา เกือบถึง ๔ แยกพงษ์เพชร 

โน่น

หมายความว่า ๒๑ ตุลา.นี้....

ทั้งครบรอบปีที่ ๒๕ ทั้งวันอำาลาสถานที่ ได้กินข้าวด้วย

กัน ณ สุดซอยไทยโพสต์ เป็น “ปีสุดท้าย”

ปีหน้า ๒๕๖๕ สู่ยุคดิสรัปต์ ก็ต้องไปกิน-ไปเจอกัน ที่

สถานที่ใหม่ ใหม่ทั้งสำานักงาน ใหม่ทั้งงานสื่อสารแตกขยาย

เพิ่ม

จาก “สื่อกระดาษ” และเว็บไซต์ “สื่ออินเทอร์เน็ต” ไป

อีกขั้นในระดับ “ดิสรัปต์” แบบกระจุ๋ม-กระจิ๋ม

มันคืออะไร-แบบไหน ถึงเวลารู้เอง อย่าจุกจิก!

ประเทศไทย มี “ด่านเจดีย์ ๓ องค์” เป็นสัญลักษณ์

เขตแดนประสิทธิภาพแห่งอำานาจประเทศในประวัติศาสตร์

มนต์ อาจเกิดเหตุให้ โทษกันภายหลังได้ว่า

โยมนำามาติดอาตมา หรืออาตมานำามาติดโยม มันก็จะ

ยุ่ง ที่จะเป็นมงคลใส่หัว กลายเป็นต้องกักตัวในห้องความดันลบ 

ฉะนั้น ผมจึงเปลี่ยนรูปแบบพิธีสงฆ์เป็น

พุทธมนต์แบบ New Normal!

พอดี ตอนต้นปี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรมท่าน

หนึ่ง มอบพระคันธารราฐ ให้องค์หนึ่ง 

มิใช่ของเก่ายุคคันธารราฐ ซึ่งตอนน้ีที่เป็นดินแดนอยู่ใน

ปากีสถานหรอก 

หากแต่เป็นประติมากรรมด้วยฝีมือประติมากร “อภิชัย 

สีด้วง” รังสรรค์ขึ้นเพียง ๕๙ องค์ ผิดแผกจากพุทธศิลป์อย่าง

ที่เห็นทั่วไป

เขาออกแบบ มวยผมถอดได้ด้วย ด้านในมีหลอดแก้ว

สำาหรับใส่พระบรมสารีริกธาตุ

ผมก็จะนำามาต้ังให้แต่ละท่านที่มาได้ถวายพวงมาลัยก่อน

ที่ผมจะอาราธนาไปที่สำานักงานใหม่ด้วย 

พร้อมพระพุทธรูปเล็กใหญ่ อีกหลายร้อยองค์ ล้วนแล้วแต่

มีผู้นำามามอบให้ทั้งสิ้น ผมก็บูชาไว้ที่ไทยโพสต์ตลอด

นอกจากพระคันธารราฐแล้ว 

มีรูปหล่อ “หลวงพ่อทวด” อีก ๑ องค์ จำาได้ว่า องค์นี้ มี

มูลค่า ๒ ล้านบาท

เป็นผลพวงจากเงินผู้อ่านไทยโพสต์มอบให้ผมไปถวายวัด

ช้างให้ ที่ปัตตานี เมื่อร่วม ๒๐ ปี โน่นแหละ

คือตอนนั้น ผู้ก่อการร้าย ๓ จังหวัดใต้รุนแรงมาก บุกฆ่า

พระถึงในวัด ผมก็ลงไปดู 

มีโอกาสพบท่านย่วน เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ท่านปรารภว่า 

ที่วัด เป็นทั้งสำานักสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำาหรับเด็กๆ 

รอบพื้นที่ เป็นทั้งสำานักเรียนธรรมและบาลีธรรมพระ-เณรใน

ภาคใต้ มีจำานวนเฉียดร้อยรูป

เมื่อโจรก่อการร้ายคุกคาม ชาวบ้านเดือดร้อนแล้ว พระ-

เณร และเด็กๆ ที่มาเรียน ก็พลอยเดือดร้อน ด้านอาหาร การ

เดินทาง และอุปกรณ์การเรียน-การสอนไปด้วย

ผมขอเงินท่านผู้อ่านไทยโพสต์ ท่านก็ส่งเงินมาให้ผม โดย

ไม่เรียกร้องให้ผมต้องเคาะหัวตุ๊กตุ่น-ตุ๊กตาหน้าจอเป็นตลกแลก

เปลี่ยน

๒ รอบ รอบแรก ได้ไปล้านกว่ามั้ง ก็นิมนต์พระจาก ๓ 

จังหวัดใต้มารวมกันที่วัดพรหมประสิทธิ์ อ.ปะนาเระ ๒๑ วัด 

แบ่งถวายไปวัดละ ๕ หมื่น 

ส่วนวัดพรหมประสิทธิ์ น่าจะมากกว่า ๑ แสน ที่วัดนี้ 

โจรบุกเข้ามาเอาน้ำามันราดกุฏิ เผาทั้งวัด-ทั้งพระมรณภาพ

ไป ๒ รูป

รอบที่ ๒ หลังฟังปรารภท่านย่วน ได้ไปประมาณ ๒ 

ล้านบาท ก็นำาไปถวายให้ท่านที่วัดทั้งหมด 

แต่เจียดถวายพระที่มาสวดอนุโมทนาไปบ้างนิดหน่อย 

องค์ละเท่าไหร่ จำาไม่ได้แล้ว มีใบอนุโมทนาอยู่พร้อม

ท่านย่วน เจ้าอาวาส ก็เลยมอบหลวงพ่อทวดให้ ๑ องค์ 

อยู่ในห้องทำางานผมตลอดมา 

มาทำางานก็กราบ กลับบ้านกราบ น่ีก็จะให้ท่านถวาย

พวงมาลัย ในวันที่ ๒๑ ตุลา.ด้วย

ยังมีรูปหล่อ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ที่คุณบุญ

เนตรเจ้าของโรงแรมมณเฑียร มอบให้นานแล้ว 

และ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จำาได้ว่าพี่หมอ

เดชา สุขารมณ์ มอบให้ตอนเปิดไทยโพสต์ใหม่ๆ 

ก็ให้ท่านถวายพวงมาลัยเป็นราชสักการะด้วย

ทั้งหมดน้ี จะอัญเชิญไปสำานักงานใหม่พร้อมด้วยกัน

ทั้งหมด เฉพาะพระ ผมว่าไม่ต่ำากว่า ๓๐๐ องค์ 

จึงถือโอกาส ๒๑ ตุลา.วันออกพรรษา วันไทยบ๊ายบาย

โควิด และวันครบรอบปีที่ ๒๕ ขึ้นปีที่ ๒๖ ไทยโพสต์ 

ได้น้อมนำาสิ่งเคารพบูชาสูงสุดเหล่านี้ เป็นองค์พุทธ

มนต์แห่งพุทธานุภาพ และแห่งพระบรมเดชานุภาพ 

เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ สไตล์ New Normal ส่ง

ท้ายโควิดนั่นแหละ

ครับ....

ก็คุยซะยืดยาว ผมก็เงี้ย ชอบเลื้อยไปเรื่อย เลื้อยจน

หมดเนื้อที่ เอาเป็นว่า 

วันนี้ เป็นวันส่งการ์ดเชิญแขก วันครบรอบปีที่ ๒๕ ขึ้น

ปีที่ ๒๖ ไทยโพสต์ ก็แล้วกัน

และเป็นการอำาลาสถานที่เก่าในปีนี้ แล้วปีหน้า ๖๕ ไป

เจอกันเหมือนเดิม แต่สถานที่ใหม่

เป็น “ไทยโพสต์” ที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามา “ดิสรัปต์”

สำาหรับผม...

“มันจบยุคแล้วนาย”!

ที่กรุงศรีอยุธยา มี “ค่ายโพธิ์ ๓ ต้น”

ตอนกู้กรุง กองทัพ “พระเจ้าตากสิน” บุกค่ายโพธิ์สามต้น

เข้าไปบั่นหัวสุกี้แม่ทัพพม่า ที่บังอาจหาญกำาแหง เมื่อพฤศจิกา. 

๒๓๑๐

สร้างกรุงธนบุรี “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงนำา

อิฐค่ายโพธิ์สามต้นมาทำาเป็นกำาแพงเมือง ที่ถนนอิสรภาพทุกวัน

นี้ ยังเรียก “ค่ายโพธิ์ ๓ ต้น” อยู่

อาณาจักรใหม่ “ไทยโพสต์” เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ แถม 

“ไฟแรงสูง” ที่จะไปกัน

ตรงนั้น ไพศาลเป็นร่มเงาแผ่กว้าง ด้วย “โพธ์ิ ๓ ต้น” 

โดดเด่นเห็นตระหง่านอยู่ เหมือนบอกว่า การมาทำาหน้าที่สื่อ

ตรงนี้ของไทยโพสต์

ต้องทำาให้เป็นดังชื่อ คือ THAI POST!

ฉะนั้น ท่านที่จะมา...

เปลี่ยนทุกอย่างที่จะนำาติดมือมาเป็น พวงมาลัยดอกมะลิ

สัก ๕ พวง เท่านั้นพอ

เพราะ ๒๑ ตุลา.บรรจบด้วยมงคลฤกษ์หลายประการ

นอกจากวันครบรอบ ๒๕ ปี ไทยโพสต์แล้ว ยังตรงกับ

วันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๑ 

ตรงวัน “ออกพรรษา” พอดี

และวันที่ ๒๑ ตุลา. ผมจับยามสามตาแล้ว เป็นวันโควิด

ระบาด “อำาลาจากประเทศไทย”!

ปกติงานมงคลต้องมีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ แต่

อยู่ในช่วงมาตรการคุมโควิด ถ้านิมนต์พระมาเจริญพระพุทธ

นี่

น้อมรำาลึก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ 

พระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง 

เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินถึงพระท่ีน่ัง                                                                    

อมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสอง

ช้ันบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลท่ี 9 

พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูป

ประจำาพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรา

มาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำาพระชนมวาร

ของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย

เดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้า

พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ซ่ึงประดิษฐานใน

พระท่ีน่ังบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูป

เทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี 

และทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยกราบ

ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม

รามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลา                                                                                             

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซ่ึงประดิษฐานท่ีพระแท่นพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราช

สักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อย ทรงกราบ แล้วประทับพระ

ราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูปสวด

พระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร 

พระสงฆ์ท่ีสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์

พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหล่ังทักษิโณทก 

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย

พระพรลา 

จากน้ัน เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง

กราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลท่ี 9 

พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูป

ประจำาพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม

รามาธิบดินทร และพระพุทธรูปประจำาพระ

ชนมวารของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบ

ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีหน้าพระท่ีน่ัง

บุษบกมาลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง

กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา                                                                

ธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีหน้า

พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับ

การถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละออง

ธุลีพระบาท แล้วเสด็จฯ ออกจากพระท่ีน่ัง                      

อมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระท่ีน่ัง 

เสด็จพระราชดำาเนินกลับพระท่ีน่ังอัมพร

สถาน พระราชวังดุสิต

ทำาดีถวายในหลวง ร.9 

ท่ีตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล เวลา 

08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และภริยา เป็น

ประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีรองนายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้า

ร่วมพิธี

โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธี

ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แล้ว วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จากน้ันนายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ รวมท้ังยืนสงบน่ิงน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที 

ต่อมา ท่ีวัดมกุฏกษัตริยาราม เวลา 

10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์และภริยา เป็น

ประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลถวายพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคต

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันน้ีเป็นการมา

ทำาบุญครบรอบ 5 ปี ซ่ึงถือว่าเร็ว แต่ความรู้สึก

ยังตราตรึงอยู่ ซาบซ้ึงอยู่ในหัวใจของคนไทย

ทุกคน นายกรัฐมนตรี ครม. และประชาชน

ชาวไทยทุกคน พร้อมท่ีจะถวาย ทำาทุกอย่าง

เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน 

ซ่ึงหลายๆ อย่างได้ริเร่ิมไปแล้ว โดยพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ก็ทรงศึกษา

ต่อยอดส่ิงต่างๆ ให้ดีท่ีสุด ซ่ึงรัฐบาลก็น้อมใส่

เกล้าใส่กระหม่อมมาดำาเนินการ จึงขอให้ทุก

คนร่วมกันทำาความดีถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระองค์ท่าน 

ท่ีรัฐสภา ท่ีบริเวณโถง ช้ัน 1 นายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้

แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา

ในนามรัฐสภา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 

ต.ค.64 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออก

ซ่ึงความจงรักภักดี ตลอดจนน้อมรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่เป็นล้นพ้นหา

ท่ีสุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศรฯ ท่ีได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ

นานัปการต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด 

นับต้ังแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจน

กระท่ังเสด็จสวรรคต

เช่นเดียวกับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา พร้อมรองประธานวุฒิสภา 

และคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพวง

มาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง

รัชกาลท่ี 9 ในนามวุฒิสภา และร่วมพิธีสวด

พระพุทธมนต์ พร้อมถวายผ้าไตรบังสุกุล 

ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม

แด่พระสงฆ์ในพิธีจำานวน 10 รูป 

ท่ีโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย 

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีท่ี 5 

“ในหลวงในความทรงจำา” เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน

อันหาท่ีสุดมิได้ และเนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ทำาให้การ

จัดงานปีน้ีจำาเป็นต้องจำากัดจำานวนคน และ

ให้ประชาชนน้อมรำาลึกผ่านช่องทางออนไลน์

แทน

โดยพิธีในช่วงเช้า ศ.นพ.ประสิทธ์ิ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล นำาคณะผู้บริหารและบุคลากรโรง

พยาบาลศิริราช ทำาบุญพระสงฆ์ 10 รูป รวมท้ัง

ถวายสักการะเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ จากน้ันร่วมกันยืนสงบน่ิงเป็น

เวลา 89 วินาที

เวลา 16.15 น. มีพิธีศิระกรานพระ

ภูบาลนวมินทร์ ซ่ึงเป็นพิธีถวายสักการะอัน

ทรงเกียรติจากบุคลากรศิริราช และประชาชน 

โดยมีการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความ

ฝันอันสูงสุดมาขับร้องแทนคำาม่ันสัญญาว่าจะ

มุ่งม่ันสืบสานพระราชปณิธานร่วมกัน สร้าง

ความย่ังยืนให้เกิดข้ึนบนแผ่นดินไทย 

กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็น

ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและ

กำาลังพลร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญกุศลถวายเป็น

พระราชกุศลครบรอบ 5 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์

ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้าน

หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 กอง

บัญชาการกองทัพบก จากน้ันกระทำาพิธีสวด

พระพุทธมนต์ รวมท้ังยืนสงบน่ิงเป็นเวลา 89 

วินาที เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาท่ีสุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น

ท่ีรักย่ิงของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ 

กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิล

สมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็น

ประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ประจำาปี 2564

ท่ัว ปท.จัดกิจกรรม 

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.

ทอ.) เป็นประธานในพิธีน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย

มีกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา พิธีบำาเพ็ญกุศล 

พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำานวน 10 รูป และการ

บริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 

ท่ีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์

ทหารอากาศ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.                    

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีบำาเพ็ญกุศล

ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวง

มาลาเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักด์ิ โอสถ

ธนากร ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวาง

พวงมาลาถวายสักการะเบ้ืองหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อม

ยืนสงบน่ิงเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมกัน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของ

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นท่ีรักย่ิงของพสก

นิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

จ.นครราชสีมา ท่ีศาลาปทุมญาณมณี 

วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา พระเทพสีมาภรณ์                                                            

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่าย

สงฆ์ และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ 

นครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วม

เป็นประธานในพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศล และร่วมน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย

มีพิธีสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย

ไทยธรรม และป่ินโตภัตตาหาร พระสงฆ์ 

จำานวน 10 รูป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 

ข้าราชการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงตาม

มาตรการสาธารณสุขจำานวน 40 คน

จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยา

กูล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

บุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้า

สำานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานสภา

วัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธี

วางพวงมาลากล่าวคำาน้อมรำาลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่ง เนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดีและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ 

จ.ตรัง นายขจรศักด์ิ เจริญโสภา ผู้ว่าฯ 

ตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบ้ือง

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ 

จ.ภูเก็ต พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผู้

บัญชาการทัพเรือภาคท่ี 3 นำากำาลังพลจิต

อาสาในทัพเรือภาคท่ี 3 พร้อมประชาชน และ

สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทำา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำาความดีด้วย

หัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนา

พ้ืนท่ีโดยรอบของพลับพลาท่ีประทับพลเรือ

เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร

เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต

จ.สงขลา พล.ร.ท.สุนทร คำาคล้าย ผู้

บัญชาการทัพเรือภาคท่ี 2 เป็นประธานใน

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ทำาความดีด้วยหัวใจ 

ปล่อยเต่าทะเล 89 ตัวคืนสู่ธรรมชาติ และ

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดชลาทัศน์ เนื่องใน

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร 

จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา 

นายอำาเภอเบตง พร้อมคณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางมาบ้านนาย

ทวีป ลาแซ อายุ 59 ปี ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

จัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ทำาห้องน้ำา เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคตในหลวงรัชกาลท่ี 9.

ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ โรงพยาบาลศิริราช



ตั้งอยูบนโตะดวย

 ดวยความสงสัย เม� อลงไปใสรองเทาเสร็จแลวจึงถามกับ

เจาพนักงานและสืบคนจากพี่ๆ ที่รูจักในภายหลัง ไดความวา โตะ

นี้เปนโตะทรงงานของพระองค บนโตะมีแผนที่ แวนขยาย ดินสอ 

ใต โตะมีกระเปาหนังสือสีน้ําตาล 1 ใบ แผนที่บนโตะนั้นเปนระวาง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เปนฉะเชิงเทราเพราะวาพระองคกําลัง

วางแผนทําแกมลิงเพ� อแกปญหาน้ําทวมบริเวณภาคตะวันออกในป 

55 แตพระองคประชวรเสียกอน เลยไมไดกลับมานั่งโตะทรงงานนี้

อีก เหตุเพราะเม� อป 54 น้ําทวมหนักมาก พระองคกลัววาถาทวม

อีก เศรษฐกิจจะแย ประชาชนจะลําบากหนัก จึงพยายามวางแผน

ทําแกมลิงใหภาคตะวันออก และภาพจําที่คนไทยคุนตาคือภาพที่

พระองคออกมาประทับที่ระเบียงของโรงพยาบาลศิริราชเพ� อทอด

พระเนตรระดับน้ําและการไหลของแมน้ําเจาพระยา แสดงใหเรา

เห็นถึงความตั้งพระทัยอันแน�วแน�ในการที่จะแกไขปญหาน้ําใหกับ

ชาวไทย จนกระทั่งวันที่พระองคเสด็จสวรรคต 

“ดวยเหตุการณดังกลาวนี้จึงทําใหผมนึกยอนกลับไปถึง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองคทรงยกทัพขึ้นไปทางเหนือ

เพ� อที่จะไปปราบอังวะ ในป 2148 แตพระองคเสด็จสวรรคตเสีย

กอน การสรางความเปนปกแผนของแผนดินอโยธยาในตลอดรัช

สมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนเฉกเชนเดียวกับที่ในหลวง

รัชกาลที่ 9 ทรงแกไขปญหาเร� องน้ําใหกับประชาชนชาวไทย”

พันเอกวันชนะกลาววา หากจะเลาเร� องราวของในหลวง

รัชกาลที่ 9 จึงตองเลาผานสายน้ํา ครั้งหนึ่งเม� อประเทศเกิดความ

แหงแลง สิ่งที่พระองคพระราชทานมาใหคือน้ําจากฟากฟาผาน

โครงการฝนหลวง เพ� อใหพื้นแผนดินมีความชุมชื้นหลังจากนั้น

พระองคไดพระราชทานแนวคิดในการสรางเข� อนและฝายชะลอ

น้ํา เพ� อใหน้ําเหลานั้นไหลชาลง น้ําจึงซึมลึกลงไปใตดิน สรางความ

อุดมสมบูรณใหกับพื้นแผนดินทั้งบนดินและใตดิน เม� อดินมีความ

อุดมสมบูรณแลวจึงเกิดเปนพืชพันธุธัญญาหารและปาไม พระองค

ก็ไดพระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหมเพ� อใชในการบริหาร

จัดการน้ํา พื้นที่ที่อยูอาศัยเพ� อใหเกิดเปนความมั่นคงในความเปน

อยูของประชาชนและการประกอบอาชีพ

หลังจากนั้น เม� อพวกเราไดสรางหมูบาน ตัดถนนขวางทาง

น้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมโดยเฉพาะน้ําไหลเขาทวมในเขตเศรษฐกิจ 

พระองคจึงไดทําการบริหารจัดการน้ําผานโครงการแกมลิงเพ� อ

ปองกันไมใหน้ําเหลานั้นไหลเขาทวมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เราจึงไดใช

น้ําอยางมีความสุข หลังจากที่ใชน้ํากลายเปนน้ําเสียแลว พระองค

ก็ยังตามมาแกไขปญหาน้ําเสียผานโครงการกังหันชัยพัฒนาอีกดวย 

เรียกไดวาพระองคนั้นใหน้ําจากฟากฟาจนถึงตามมาบําบัดน้ําเสีย

ใหกับพวกเรา โดยภาพที่แสดงการทรงงานเร� องน้ําของพระองคที่

อธิบายภายในภาพเดียวคือ ภาพที่ช� อ “จากนภา ผานภูผา สูมหา

นที”

ในเร� องของเข� อนนี้จะพูดวาปองกันน้ําแลงแตเพียงเทานี้

คงจะไมใช เพราะเร� องของเข� อนนี้เปนเร� องของการบริหารจัดการ

น้ําของทั้งประเทศ เพราะนอกจากเข� อนจะชวยเก็บกักน้ําไวใชใน

ยามหนาแลง ยังชวยปองกันน้ําทวมและสรางความชุมชื้นใหแกดิน

อีกดวย แตปจจุบันที่น้ํายังคงทวมนี้ก็เปนเพราะการตัดถนนและ

การสรางหมูบาน รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ปาเปนสําคัญ นอกจากนี้

ประโยชนของการบริหารจัดการน้ําคือการใชน้ําจืดผลักดันน้ําเค็ม

ที่หนุนสูงบริเวณปากแมน้ําดวย นั่นหมายความวาเปนการรักษา

สภาวะแวดลอมปาชายเลน และยังมีสวนสําคัญกับเร� องของการ

ผลิตน้ําประปาในบริเวณจังหวัดที่อยูบริเวณปากแมน้ําอีกดวย

“ความเปนนักปราชญของพระองคอีกประการหนึ่งคือ

พระองคยังเปนผูที่นําหลักวิชาการที่ยากหลายหลักวิชามารวม

กันและคิดออกมาเปนการปฏิบัติที่งายเพ� อใหสามารถปฏิบัติได

โดยกวางขวาง เชน การขุดบอน้ําใหลึก 5 เมตร มีที่มาจากการ

ที่พระองคไดทําการทดลองวิจัยและสังเกตวาน้ําบนผิวดินนั้นจะ

ละเหยวันละ 1 เซนติเมตร ในประเทศไทยจะมีฝนตกโดยเฉลี่ย

ประมาณ 50 วัน และฝนจะไมตก 300 วัน นั่นหมายความวาถา

เราขุดบอลึก 3 เมตร น้ําจะมีใชไมเพียงพอตลอดทั้งป นั่นเปนที่มา

ของการที่พระองคไดใหแนวคิดในการขุดบอมีความลึก 5 เมตร

จึงจะเพียงพอตอการใชน้ําตลอดทั้งป อันนี้กลาวไดวาเปนความ        

อัจฉริยภาพและเปนนักปราชญในเร� องน้ําอยางแทจริง”

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผมไดมารําลึกถึงพระองคที่

อนุสาวรียของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดวยความรูสึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทั้งสองพระองคนี้มีความ

คลายคลึงกันในการสงงานเพ� อแผนดินตลอดพระชนมชีพ ดวย

ความกลาหาญเสียสละอยางแทจริง อีกทั้งภาพจําของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จมาที่ทุงมะขามหยอง บริเวณพระราชานุสาวรีย                                               

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เม� อวันที่ 25 พ.ค.2555 เพ� อมาทอด

พระเนตรทุงมะขามหยองแหงนี้ ซึ่งผมจําเนื้อความที่พระองคได

บอกวา การที่น้ําทวมทุงมะขามหยองนี้ถือเปนเร� องธรรมชาติและ

ทวมทุกป และก็เปนประโยชนในการปองกันการรุกรานจากฝาย

ขาศึก ซึ่งถาสามารถเก็บน้ําที่ทวมทุงมะขามหยองนี้นําไปใชในหนา
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4 บทความ

องบอกวาการออกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง

ประเทศไทย (ทรท.) ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเม� อวันจันทร 

มีนํ้ามีเน้ือมากท่ีสุดคร้ังหน่ึงเลยก็ว่าได้ เร่ืองการ “เปิด

ประเทศ” ในวันท่ี 1 พ.ย.น้ี แตเม� อ พินิจพิเคราะหกันถึงเน้ือหา

สาระแลว ออกอาการลักล่ันอีกแลวพ่ีนอง เพราะหากยึดตามท่ี 

“ลุงตู” ประกาศวา 1 พ.ย. จะเปดให 

10 ชาติเขามาเท่ียวท่ัวไทย แต 1 ธ.ค. 

ถึงจะด� มเคร� องด� มแอลกอฮอลในราน

ได คําถามคือ แลวตางชาติเขาจะมา

เท่ียวราตรีเมืองกรุงทําไมกันเลา น่ียัง

ไมนับรวมพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินวาดวย

เคอรฟวท่ียังคางเต่ิงอยู ...• แมลาสุดจะ

มี ขาวแพลมออกมาวา “ศูนยบริหาร

สถานการณแพรระบาดของเช้ือโรค

โควิด-19” หรือ ศบค.ชุดใหญ ท่ีลุง

ตูขอเวลาอีกไมนานจะประชุมในวันท่ี 

14 ต.ค. อาจมีการปรับสีจังหวัดใหม และท่ีสําคัญคือการขยับเวลา

เคอรฟว จากเดิม 22.00-04.00 น. มาเปน 23.00-03.00 น.ก็ตาม

ที แตหากจะเปดประเทศจริงๆ เร� องเคอรฟวก็ควรยกเลิกไป เพราะ

ไมง้ันไดเกิดกรณี 2 มาตรฐาน จับคนไทยไมจับตางชาติฝาเคอรฟว

แน� ...• ขณะเดียวกันก็น�าสนใจท่ี “รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน” คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โพสตเฟซบุกกรณี “ชิลี” 

และ “เดนมารก” มาเปนบทเรียนในการเปดประเทศ ท่ีวาพบผู

ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนอยางตอเน� องถึงกวา 60% ซ่ึงแมสุดทายเราตองอยู

และใชชีวิตกับ “โควิด-19” ใหได แต

ก็ไมใชวาเราจะตองเรงรีบ หรือเพราะ

กลัวถูกบรรดาคนเกลียดคนชังดาวาไม

สามารถทําตามสัญญาเปดประเทศใน 

120 วันได ก็สอดรับกับท่ี “เทพไท เสน

พงศ” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปตย ไดติงไวน�าสนใจวา การ

เปดประเทศอยาใหซํ้ารอยเหมือนกับ

สงกรานต ซ่ึงตนเหตุก็มาจากการกลัว

เสียคําพูดน่ันแล ท่ีทําใหไทยตองเผชิญ

กับตัวเลขติดเช้ือแบบกาวกระโดด ...• 

ประเทศไทยเคยภาคภูมิใจวามีผูติดเช้ือในอันดับเกิน 100 จาก

ประเทศท่ีติดเช้ือโควิดท่ัวโลก แตลาสุดน้ัน “พ่ีไทย” กระโดดพรวดๆ 

มาอยูอันดับท่ี 24 แลว โดยมีผูติดเช้ือถึง 1,710,428 ราย และมีผู

เสียชีวิต 17,917 ราย และตามสถิติรายวันของไทยก็ตองบอกวามี

การติดเช้ือในระดับท็อปเท็นของโลกเลยก็วาได ซ่ึงน�าสนใจวานับจาก

น้ีและ หลังจากเปดประเทศ ไทยจะมีอันดับผูติดเช้ือขยับข้ึนหรือไม

อยางไร เพราะหากขยับข้ึนก็เทากับเปนประเทศท่ีมีผูติดเช้ือเกิน 2 

ลานคน และจะเปนประเทศท่ี 4 ในอาเซียนตามหลังอินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส และมาเลเซีย ...• หันมา

การเมืองกันบาง ก็เปนท่ีชัดแจงแลว

วาปน้ีไมมีการยุบสภาผูแทนราษฎรแน� 

เพราะ “ลุงตู” อยากไดหนาในการเปน

ประธานจัดประชุมเอเปก แตของอยาง

น้ีจะฟนธงเลยก็ไมได เพราะอุบัติเหตุ

มักเกิดข้ึนไดเสมอ โดยเฉพาะอาจเกิด

อุบัติเหตุจากกรณีผาเหลืองก็เปนไปได 

เพราะดูเหมือนตอนน้ีจะรอนฉาอยาง

มากกับกรณีคําส่ังมติมหาเถรสมาคม 

(มส.) ปลดเจาคณะ 3 รูป ในขณะท่ี

สํานักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ในยุค “ณรงค ทรงอารมณ” น่ัง

เปนผูอํานวยการ พศ. ซ่ึงตองทําหนาท่ีอรรถาธิบายใหประชาชน

และชาวบานเขาใจ ก็ย่ิงทําใหเร� องราวดูวกวนเขาไปอีก ก็ขนาด 

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ยังยอมรับวาฟงไมรูเร� องเชนกัน ...• 

แลวยังมีกระสาย “พระเซเลบ” อยางกรณี “พระมหาสมปอง ตาล

ปุตฺโต” และ “พระมหาไพรวัลย วรวณฺโณ” ออกมาชวยเติมใหเร� อง

วงการผาเหลืองรอนเขาไปอีก ก็บอกไดคําเดียววา การเมืองและ

การพระอาจจะพัวพันจนแยกไมออกก็เปนได เพราะดูเหมือนกรณี

น้ีมีเงาทะมึนของ “คายจานบิน” นะจะ ท่ีทําตัวโลว โปรไฟลมานาน 

เร่ิมขยับแขงขยับขามาผสมโรงดวยนะจะบอกให ...• ท้ิงทายดวย

ขาวฝากจาก สมาคมนิติศาสตร มธ. 

ซ่ึงมีกําหนดการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2564 ในวันเสารท่ี 16 ต.ค.น้ี 

ระหวางเวลา 13.30-15.30 น. ตามท่ี

แจงไปแลว แตคณะกรรมการสมาคมฯ 

เห็นเปนโอกาสท่ีจะจัดกิจกรรมเพ� อให

ความรูแกสังคมในประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจ 

จึงได ขยายเวลาการประชุมและเพ่ิม

กิจกรรมการเสวนาในรูปแบบออนไลน

ข้ึนดวย โดยการจัดกิจกรรมในวันท่ี 

16 ต.ค.ตามเดิม แตจะจัดข้ึนระหวาง                                                                       

13.00-16.30 น. โดยแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงแรกเวลา 13.00-

14.30 น. เปนการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ชวงท่ีสองเวลา 

14.30-16.30 น.เสวนาในหัวขอ “การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพยของคนตางชาติ” จึงเรียนเชิญสมาชิกเขารวมการ

ประชุมใหญสามัญประจําป และรวมเสวนาของสมาคมฯ โดยบุคคล

ท่ัวไปสามารถเขารวมรับฟงการเสวนาไดดวย ...• 

ณรงค ทรงอารมณ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

เทพไท เสนพงศ

3 ตุลาคม พ.ศ.2564 วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร พสกนิกรตางนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพน ตัวแทนของประชาชนจากกลุมองคกร ผูจงรักภักดี ได

กลาวถึงคุโณปการของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอสังคมไทยไว

อยางน�าสนใจ พรอมทั้งแสดงทัศนะตอความคิดเห็นที่แตกตางใน

การเรียกรองใหปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย รวมไปถึงจุดยืนของ

ตนเองในการทํากิจกรรมในการปกปองสถาบันฯ โดยมีแรงบันดาล

ใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เปนแนวทาง

สถาบันพระมหากษัตริยปฏิรูปตัวเองเสมอมา

นายชัยวัฒน สมมิตร“เชน องคกรนักเรียนดี” กลาววา 

สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทยมีความผูกพันกันมาอยาง

ยาวนานในลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม โดยในอดีต

สถาบันพระมหากษัตริยเปนผูออกหนานําทัพเพ� อปกปองอธิปไตยของ

ชาติดวยความกลาหาญเด็ดเด่ียว และในอีกยุคหน่ึงเม� อสถานการณ

ของสังคมเปล่ียนแปลงไป ในยุคลาอาณานิคมของชาติตะวันตก 

สถาบันพระมหากษัตริยยังคงเปนหลักพ่ึงพิงและนําพาประเทศชาติ

ใหรอดพนจากการลาอาณานิคมดวยการใชสติปญญาดําเนินนโยบาย

การตางประเทศและการปฏิรูปประเทศ จนมาถึงในปจจุบันยังคง

เปนหลักชัยใหกับประเทศดวยการนําพาประเทศดวยการพัฒนากาว

ขามผานความเหล� อมลํ้า ความยากจน กลาวโดยสรุปก็คือ สถาบัน

พระมหากษัตริยอยูคูกับสังคมไทยและเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังความเสีย

สละ ความกลาหาญเด็ดเด่ียว รวมถึงการใชสติปญญาและการพัฒนา

ประเทศ และเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทย

เม� อถามวา รูสึกอยางไรเม� อไดเห็นและไดยินประชาชนสวน

หนึ่งของประเทศที่คิดเห็นตางในเร� องสถาบันพระมหากษัตริย เขา

บอกวา เปนเร� องปกติ เพราะเม� อเอาใจเขามาใสใจเราแลว กลุม

คนที่คิดเห็นตางจากเราก็คงคิดวาทําไมพวกเราถึงยังคงรักและเทิด

ทูนสถาบันฯ อยู จึงคิดวาความคิดเห็นตางกันนี้จะเปนแรงผลักดัน

ที่ทําใหเกิดการพัฒนาในประเทศได เพราะนี่แหละคือสวนหนึ่ง

ของความเปนประชาธิปไตย เห็นวาประเทศไทยเปนประชาธิปไตย 

และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

สวนกรณีที่มีคนตองการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย

นั้น ตนมองวาสถาบันพระมหากษัตริยมีการปฏิรูปในตัวเองมา

ตลอดระยะเวลาอยูแลว เพราะเม� อบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลง

ไป สถาบันพระมหากษัตริยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวยตามยุค

สมัย ไมวาจะเปนสมัยสุโขทัยก็แตกตางจากอยุธยา ในสมัยอยุธยา

ก็แตกตางจากกรุงธนบุรี ในสมัยกรุงธนบุรีก็แตกตางจากในสมัย

รัตนโกสินทร และเม� อมองในสมัยรัตนโกสินทรในแตละราชการก็มี

การปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดจนปจจุบัน

“และยิ่งถามองในเวลาที่ใกลกับปจจุบัน คือกอน

เปลี่ยนแปลงการปกครองกับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็

เห็นไดชัดเจนวาสถาบันพระมหากษัตริยนั้นมีการปรับเปลี่ยนและ

ปฏิรูปตนเองมาเสมอ”

ขณะที่แนวทางในการขับเคล� อนองคกรนักเรียนดี ยังคง

ยืนยันขับเคล� อนสังคมและสรางประเทศในอนาคตดวยความรัก

และการให เพราะองคกรเช� อวาการสรางประเทศดวยสิ่งใดใน

อนาคตประเทศก็จะมีสิ่งนั้น ดังนั้น การสรางประเทศดวยความรัก

และการให ในอนาคตประเทศของเราก็จะเต็มไปดวยความรักและ

การใหเชนกัน

“องคกรนักเรียนดีไดแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาล

ที่ 9 ในการที่พระองคไมไดแทรกแซงการทํางานของภาครัฐ แต

พระองคไดเติมเต็มในสวนที่ขาด”

เชน องคกรนักเรียนดี กลาววา สิ่งที่องคกรเห็นไดอยาง

ชัดเจนคือการลดความเหล� อมล้ําทางดานการศึกษา คือการที่

พระองคไดจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมขึ้น และ

จากแรงบันดาลใจนี้ทําใหองคกรนักเรียนดีตองการที่จะเปนสวน

หนึ่งของสังคมในการลดความเหล� อมล้ํา สําหรับในแผนงานอันใกล

นี้เราจะรับบริจาคชุดนักเรียน อุปกรณทางการเรียนและอุปกรณ

กีฬา เพ� อนําไปใหกับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยู อันนี้ถือเปนการลด

ความเหล� อมล้ําทางการศึกษาได โดยเราไมไดเขาไปแทรกแซงการ

ทํางานของภาครัฐ แตเปนสวนหนึ่งของสังคมที่กอใหเกิดการใหจาก

ความรักดวยจิตอาสา

“ผูพันเบิรด” เปรียบ ร.9 ดั่งสมเด็จพระนเรศวรฯ

ทางดาน “ผูพันเบิรด” พันเอกวันชนะ สวัสดี รองโฆษก

กระทรวงกลาโหม กลาววา จากเร� องเลาหลังพระบรมโกศ เม� อ

ทราบความจริงทั้งหมด ยิ่งทําใหรูวา ที่คิดวารูนั้นรูนอยมาก ที่คิดวา

รักนั้นรักนอยอยู ที่คิดวาภักดีนั้นคงไมพอ ผมเห็นโตะที่ตางไปจาก

งานพิธีตัวหนึ่งตั้งอยูหลังหีบพระบรมศพ ก็ไดเร� องดีๆ เปนกําลัง

ใจ เร� องนี้ผมไดรูวา พระองคทําเพ� อคนไทยมาตลอด แมลมหายใจ

สุดทายของพระองค

หลายคนที่ขึ้นไปถวายบังคมพระบรมศพ แมจะไดขึ้นไปกราบ

เพียงชวงเวลาสั้นๆ หลังจากที่รอตอแถวเปนหลายชั่วโมง เปนวันก็

มี ผมและครอบครัวคือหนึ่งในคนที่ไดไปซึมซับบรรยากาศครั้งนั้น 

เม� อเดินกาวเขาไปในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผมไดพยายามเก็บ

ภาพจําและนึกถึงความรูสึกในชวงเวลานั้นเพ� อเก็บไวกับตัวเองให

ครบถวนที่สุด และเม� อกราบเรียบรอย เจาพนักงานใหเดินออกไป

ทางขวา และในระหวางที่เดินออก ผมไดมองเห็นดานหลังพระบรม

โกศ ที่มีหีบพระบรมศพตั้งอยู พื้นที่บริเวณนั้นถูกจัดเปนระเบียบ มี

โตะตัวหนึ่งตั้งอยู เปนโตะที่แตกตางจากงานพระราชพิธี เห็นมีของ

แลง ก็จะเปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางมาก การเสด็จฯ ใน

ครั้งนั้นเปนภาพจําของประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชาชน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะนั่นเปนชวงปลายของพระชนม

ชีพ ที่นอยครั้งนักที่พระองคจะเสด็จพระราชดําเนินไปตางจังหวัด 

และการเสด็จฯ ในครั้งนั้นฉลองพระองคในชุดทหารรบพิเศษ เฉก

เชนเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ฉลองพระองคในชุดรบ

เพ� อออกไปทําการรบเชนเดียวกัน

“เปรียบไดวาในหลวงรัชกาลที่ 9 เปนดั่งสมเด็จพระนเรศวร 

ที่ทรงงานเพ� อประชาชนจนวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ”

สถาบันฯ กับคนไทย เหมือน “ปลากับน้ํา”

ขณะที่ นายฐิติวัฒน ธนการุณย ภาคีประชาชนปกปอง

สถาบันฯ กลาววา สถาบันพระมหากษัตริยของไทยตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน เปนศูนยรวมจิตใจและสรางคุณประโยชนใหกับประเทศ

เสมอมา ความผูกพันของคนไทยกับสถาบันฯ เปนความผูกพันที่มี

การใหและการรับอยางลงตัว 

“ไมมีใครใหหรือรับแตเพียงฝายเดียว เปรียบเสมือนปลา

กับน้ําที่ตางชวยเหลือเกื้อกูลกัน เม� อเปรียบเทียบสถาบันพระมหา

กษัตริยของไทยกับของตางประเทศ ก็เห็นวาไมมีความจําเปนที่จะ

ตองเหมือนกันสืบเน� องจากภูมิหลังความเปนมาของประเทศตาง

กัน นํามาเปรียบเทียบกันไมได”

ปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งมีความเหมาะสมกับ

ประเทศไทยในปจจุบัน นั่นหมายความวา คําวาประชาธิปไตยนั้น

ก็จะตองมีการปรับใหเขากับประเทศไทย เพราะเราไมสามารถ

จะลอกเลียนแบบทั้งหมดจากตางประเทศมาใชกับประเทศไทยได 

เน� องจากมีองคประกอบที่มาของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของ

ประชาชนที่แตกตางกัน

สวนคําถามท่ีระบุวาพึงพอใจกับการปกครองท่ีเปนอยูใน

ปจจุบันน้ีหรือไมน้ัน ผมมองวารัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีผานมาไมสามารถ

ท่ีจะทําใหทุกคนพึงพอใจไดท้ังหมด ในปจจุบันก็เชนเดียวกัน มีบาง

สวนท่ีมีผลงานท่ีน�าพอใจ แตก็มีบางสวนท่ีผมรูสึกวายังทําไดไมดีเทาท่ี

ควร แมวาทุกรัฐบาลท่ีผานมาก็จะบอกวาตนเองน้ันเปนประชาธิปไตย 

แตผมอยากจะใหทุกคนไดลองคิดในความเปนจริง ดวยคําสองคําคือ 

1.เผด็จการซอนรูป 2.ประชาธิปไตยซอนรูป วาสองคําน้ีทุกคนอยาก

ไดรัฐบาลแบบใด ในสวนตัวมองวาประชาธิปไตยซอนรูปน�าจะดีกวา 

ซ่ึงถาจะใหดีท่ีสุดคือ เบ้ืองหนาก็เปนประชาธิปไตยและเบ้ืองหลังก็

ประชาธิปไตยเชนกัน

สวนบุคคลหรือกลุมบุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่ไมเห็นดวยกับ

แนวทางในการที่กลุมภาคีเครือขายปกปองสถาบันฯ ขับเคล� อนอยู

นั้น “ผมยอมรับในความคิดเห็นที่ตางกันและเคารพในความคิดเห็น

ของทุกคน ที่ผานมาผมไมเคยตอบโตดวยการใชคําที่หยาบคายหรือ

การกระทําที่รุนแรง และดวยวิธีของความรักสงบนี้ จึงทําใหหลาย

คนยอมรับและเปดใจยอมมาพูดคุยกันดวยเหตุผล ผมเช� อในการพูด

คุยและนั่งคุยกันดวยเหตุผลมากกวา และคิดวาในปจจุบันเราตาง

ไมเคยไดมานั่งพูดคุยกันอยางจริงจัง จึงทําใหไมเขาใจซึ่งกันและกัน 

แตเม� อไดคุยกันแลว ผมเช� อวาทุกคนจะสามารถเดินทางเดียวกัน

ได เพราะถึงอยางไรเราก็คือคนไทยที่อยูรวมในประเทศเดียวกัน 

จึงไมเห็นความจําเปนอะไรเลยที่จะตองมาทะเลาะกัน และผมยัง

เช� อดวยความบริสุทธิ์ใจอยูเสมอวาทุกกลุมทุกฝายมีความหวังดีตอ

ประเทศชาติเหมือนกันทั้งสิ้น”

ในการขับเคล� อนภาคีเครือขายปกปองสถาบันฯ นี้ยังคงยึด

มั่นในการคงอยูของ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ดังนั้น เราจะขับเคล� อนกิจกรรมของกลุมดวย

ความดีและความรักสงบเปนที่ตั้ง เปนจิตอาสาใน รพ.สนามใน

ชวงโควิด การแจกอาหาร ขาวของเคร� องใช ทั้งในชวงโควิดและ

ชวงภัยพิบัติตางๆ รวมถึงการแจกจายอาหารและน้ําด� มในชวงรับ

เสด็จ ในโอกาสตางๆ ที่สามารถทําได การบริจาคโลงศพและน้ํามัน

สําหรับเผาศพใหกับวัดและการบริการอ� นๆ แบบจิตอาสา เปนตน

เม� อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผานมา เราไดนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยในตอนเชาใสบาตร

พระสงฆจํานวน 100 รูป ณ วัดบวรนิเวศฯ ในตอนสาย ทําความ

สะอาด มอบน้ํามันจํานวน 3,000 ลิตร และมอบโลงศพแกวัด

ราษฎรประคองธรรม ในตอนเย็นไปที่ทองสนามหลวงเพ� อรําลึก

ถึงพระองครวมกัน โดยการจัดกิจกรรมที่วัดบวรฯ สืบเน� องจาก

เปนภาพความทรงจําหนึ่งของคนไทย ที่สถาบันพระมหากษัตริย

ไดทําการสืบทอดพระพุทธศาสนาและพระองคเปนองคเอกอัคร

ศาสนูปถัมภก ทําใหประเทศไทยเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุก

ศาสนาอยูรวมกันไดอยางรมเย็นภายใตรมพระบารมี

โดยเฉพาะการนําพาใหประเทศชาติรอดพนจากการลา

อาณานิคมจากตางชาติผานทางศาสนา ไมวาจะเปนในสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช และที่ใกลเขามาหน�อยคือในสมัยของรัชกาล

ที่ 4 แหงราชวงศจักรี ยืนยันอยางหนักแน�นมั่นคงอีกครั้งวา ภาคี

เครือขายปกปองสถาบันฯ จะขับเคล� อนประเทศดวยความรักสงบ

และความดี ที่ทุกศาสนาไดสอนไว.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

‘รําลึกในหลวง ร.9-ทัศนะตอสถาบันพระมหากษัตริย’
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วิษณุ เครืองาม

เปนขอสงสัยถึงการท่ีส� อใชคํานําหนาเรียกขานทหาร ตํารวจ 

ท่ีช้ันยศสูงวา “บ๊ิก” จนตกเปนท่ีวิพากษวิจารณวาทําไมตองไปเรียก

ขาราชการมีสีวา บ๊ิกน่ัน บ๊ิกน่ี เหมือนเปนการยกกน วางตนเหนือ

ประชาชนผูเสียภาษีอากร ท่ีจายเงินเปนเงินเดือนใหกลุมคนเหลาน้ี 

อยางไรก็ตาม ไมมีขอมูลยืนยันวาส� อใด หรือบุคคลไหน ริเร่ิมใชเปน

คร้ังแรก แตท่ีใชเปนการท่ัวไปก็คงเร่ิมท่ีส� อส่ิงพิมพ เพราะคําวา “บ๊ิก” 

เขาใจงาย ส� อถึงทหารระดับช้ันนายพล ใชอักษรแคสองตัวครอบคลุม 

พลตรี พลโท พลเอก สนองตอบตอคําพาดหัวท่ีส้ัน กระชับ ส� อเลยใช

กันเร� อยมาจนเปนท่ีรูกัน ไมไดเปนการเชิดชู สรรเสริญ ถึงความใหญ

โต เหนือกวาขาราชการในสาขาวิชาชีพอ� น แตกลายเปนประเด็นระ

เคืองหู เพราะบริบทของทหาร-ตํารวจกับสังคมเปล่ียนไป.

‘บิ๊ก’ คําเรียกทหาร-ตํารวจ

ชัยวัฒน สมมิตร

พันเอกวันชนะ สวัสดี ฐิติวัฒน ธนการุณย 



พื่อนพ้องน้องพ่ีของ นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน 

นปช. เตรียมตัวจะไปต้อนรับ จตุพร ที่ถูกจำ�คุกในคดี

หมิ่นประม�ท นายอภิสิทธิ์ เวชชีวะ อดีตน�ยกฯ ซึ่ง

แต่เดิมจะได้รับก�รปล่อยตัวในวันที่ 13 ต.ค. เนื่องจ�กได้รับ

พระร�ชท�นอภัยโทษในโอก�สเฉลิมพระชนมพรรษ� พระ 

บ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว และได้เข้�รับก�รอบรม

โคกหนองน�โมเดลครบ 14 วันแล้ว แต่ในร�ยชื่อผู้ที่ได้รับ

ก�รปล่อยตัวกลับไม่มีชื่อน�ยจตุพร ทำ�ให้ผิดหวังไปต�มๆ กัน 

ก่อนหน้�นี้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 ทน�ยคว�มน�ยจตุพร

ได้ยื่นประกันตัวในคดีบุกบ้�นพักสี่เส�เทเวศร์ของ พล.อ.เปรม 

ติณสูล�นนท์ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.50 แต่ศ�ลไม่อนุญ�ต  โดยให้

เหตุผลว่�พฤติก�รณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อร้�ยแรง มี

อัตร�โทษสูง ประกอบกับจำ�เลยที่ 1 ต้องคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุด

ให้จำ�คุกในคดีอื่นม�แล้ว ห�ก

ให้ปล่อยชั่วคร�วไปอ�จหลบ

หนีได้  

ล่�สุด น�ยจตุพรได้ยื่น

คำ�ร้องขอปล่อยตัวต่อศ�ลอุท 

ธรณ์ โดยระหว่�งนี้ต้องรอคำ�

สั่งจ�กศ�ลอุทธรณ์

ตู่-จตุพร ในวัย 56 ปี                                      

เติบโตม�จ�กก�รเป็นนักกิจ                                   

กรรมสมัยเป็นนักศึกษ� ม.ร�ม 

คำ�แหง เป็นผู้นำ�นักศึกษ�ช่วง                                              

เหตุก�รณ์พฤษภ�ทมิฬ 2535 

เข้�สู่เส้นท�งก�รเมืองครั้งแรก                                                                                 

ด้วยก�รสังกัดพรรคพลังธรรม จ�กนั้นสังกัดพรรคไทยรักไทย 

หลังรัฐประห�ร 19 ก.ย.49 เป็นแกนนำ�แนวร่วมประช�ธิป 

ไตยขับไล่เผด็จก�ร (นปก.) เคลื่อนไหวต่อต้�นคณะมนตรี

คว�มมั่นคงแห่งช�ติ และได้เข้�สังกัดกับพรรคพลังประช�ชน 

ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สัดส่วนในสมัยแรก ต่อม� นปก.ยก

ระดับเป็นแนวร่วมประช�ธิปไตยต่อต้�นเผด็จก�รแห่งช�ติ 

(นปช.) ชุมนุมใหญ่ปี 53 ขับไล่รัฐบ�ลน�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ 

และเข้�รับตำ�แหน่งประธ�น นปช.ในปี 56 

จตุพร ยังเป็นนักจัดร�ยก�รทีวีของคนเสื้อแดงตั้งแต่ 

พีเพิลแชนเนล, เอเชียอัปเดต, ยูดีดี ทีวี, ทีวี24 กระบอกเสียง

ของคนเสื้อแดง ฐ�นที่มั่นอยู่ชั้น 5 ห้�งอิมพีเรียล ล�ดพร้�ว 

ซึ่งถูกปิดจอดำ�หล�ยครั้ง ต่อม�ได้ประก�ศปิดตัวเองถ�วรเมื่อ 

31 พ.ค.61 เนื่องจ�ก นายทักษิณ ชินวัตร  ไม่จ่�ยท่อน้ำ�เลี้ยง 

ในก�รเลือกตั้งปี 62 นายจตุพร ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อช�ติ โดย

เป็นผู้ช่วยห�เสียงเลือกตั้ง ต่อม�เกิดมีคว�มขัดแย้งจ�กกรณี 

แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคไทยรักษ�ช�ติ จนต้องแตกหัก

และแยกท�งเดินกับน�ยทักษิณ 

จ�กน้ัน นายจตุพร ย้�ยไปจัดต้ังสถ�นีโทรทัศน์พีซทีวี 

เป็นของตัวเอง อยู่ในซอยนวลจันทร์ 40 แยก 33/1 และได้

ร่วมตั้งกลุ่ม ไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชน เพื่อประเทศ 

ไทย กับ นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา เปิดปร�ศรัยครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เม.ย.64 ที่

อนุสรณ์สถ�นพฤษภ�ประช�ธรรม และใช้สถ�นีพีซทีวีเป็น

ฐ�นที่มั่นจัดประชุมอภิปร�ยอย่�งต่อเนื่อง แต่พีซทีวีก็มีอัน

ต้องปิดตัวเองอีกเมื่อ 30 มิ.ย.64 เนื่องจ�กแบกรับหนี้ ไม่ไหว 

จ�กก�รเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองม�อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้  

จตุพร ถูกดำ�เนินคดีนับสิบคดี ห�กได้รับก�รปล่อยตัวออกจ�ก

คุกภ�ยใต้สถ�นก�รณ์หล�ยอย่�งท่ีเปล่ียนแปลงไป ต้องจับต�

ว่�เข�จะกำ�หนดจังหวะก้�วเดินท�งก�รเมืองอย่�งไรต่อไป.

เป็นที่ใช้แสดงป�หี่หลอกลวงประช�ชน ห่วงใยประช�ชน (แต่แย่ง

คิววัคซีน)

สมัยก่อนมีคำ�พังเพย “ผู้ร้�ยในคร�บผู้ดี” ใส่สูทโก้หรู เครื่อง

ประดับเพียบ วันนี้ ส.ส.ในสภ�ใส่รองเท้� สวมสูท ผ้�ผูกคอหม� 

สั่งตัด สั่งซื้อจ�กอิต�ลีร�ค�หล�ยๆ หมื่น แต่สมองกลวงโบ๋ ไม่เคย

เสนอกฎหม�ย ไม่เคยอภิปร�ย เอ�แต่ยกมือต�มโผ ดังนั้นเลิกเสียที

อ�รัมภบทท่ีว่� “กร�บเรียนท่�นประธ�นสภ�และสม�ชิกผู้ทรงเกียรติ” 

ได้ยินทีไรก็จะ “ฮ�ก”  เพร�ะไม่เคยเค�รพประธ�นสภ�และเพื่อนๆ 

ก็ไร้เกียรติ.

ลุงเป็ดเสื้อเหลือง

 

วัยชราแต่ยังมีผมนี่ถือว่าโชคดีนะครับ เพราะส่วนมากผมจะ

น้อย ฮ่าๆๆๆ ฉะนั้นตัดเกรียนไว้ก่อนน่าจะดี 

ที่จริงไม่อยากเอาเรื่องทรงผมมาเป็นเกณฑ์ครับ การปฏิรูป

องค์กรตำารวจ-ทหาร หรือองค์กรราชการอื่นๆ มีความจำาเป็นต้องทำา 

เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปเยอะ ระบบราชการต้องตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ

ได้นะครับ 

ส่วนภาพลักษณ์นักการเมือง ผมว่าน่าจะแก้ยาก เพราะมันซึม 

ลึกระดับดีเอ็นเอแล้ว คงต้องผ่าตัดกันระดับนิวเคลียสเลยครับ ฮ่าๆๆ.

สยามประเทศ

เรียน สมาชิกคอลัมน์ ‘ถูกทุกข้อ’

ผ่าน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เคยกล่�วว่� ประวัติศ�สตร์ของ

ช�ติ “สยามประเทศ” (เดิม) และ “ประเทศไทย” (ใหม่) เป็น 

ประวัติศาสตร์ฉบับราชการ โดยยึดหนังสือที่ชื่อ “ประวัติศ�สตร์

ช�ติไทยฉบับร�ชก�รกรมศิลป�กร” จัดพิมพ์ขึ้นม�เมื่อเดือนธันว� 

คม พ.ศ.๒๕๕๘ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของรัฐบ�ล พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ให้เป็นเอกลักษณ์แห่งอัตลักษณ์แบบสำ�นักประวัติศ�สตร์ร�ช�

ช�ตินิยม ซึ่ง ผู้เขียน (อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ) รู้สึกถูกมัดมือขึ้น

สังเวียนชกมวยส�กล เอ�เปรียบกันซึ่งหน้�และเกินไป ซึ่งในสังคม

ไทยปัจจุบันมีน้ำ�เสียงสังเขป ๔ สำ�นัก ดังนี้

๑.สำานักประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม มีกรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ เป็นแกนนำ� เริ่มมีบทบ�ทม�ตั้งแต่รัชก�ลที่ ๖

๒.สำานักประวัติศาสตร์อำามาตยาเสนาชาตินิยม มีจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม, หลวงวิจิตรวาทการ เป็นแกนนำ� เริ่มมีบทบ�ท

เพื่อก้�วหน้�

๓.สำานักประวัติศาสตร์ชาตินิยมพันทาง มีนักวิชาการทาง

5บทความ

อาใจยากเช่นเคย....

ประเด็นเปิดประเทศ ดูจะไม่เป็นที่พออกพอใจ

ของคนบ�งพวก

เหมือนกลัวรัฐบ�ลสร้�งผลง�น ได้หน้�

จนอดแปลกใจไม่ได้ว่� ทำ�ไมต้องค้�นกันทุกเรื่อง 

บ�งจำ�พวกอ�ก�รหนัก ค้�นเปิดประเทศ แต่ให้ยกเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเร็ว 

มันส่อให้เห็นว่� ไม่มีคว�มปร�รถน�ให้ โควิดลด 

แต่จะใช้เป็นเงื่อนไขไล่รัฐบ�ลต่�งห�ก 

ขณะที่ข้อเท็จจริงที่จับต้องได้ทันทีหลัง น�ยกฯ ออกทีวี

ประก�ศเปิดประเทศวันที่ ๑ พฤศจิก�ยน คือ เงินบ�ทแข็งค่�  

หุ้นขึ้นเขียวยกแผง 

แม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่จะนำ�ม�พิสูจน์ให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จ  

แต่เป็นเจตน�เชิงบวก ท่ีมีผลด้�นจิตวิทย� ให้ผู้คนคิดบวกต�ม 

ฉะนั้นอย่�เพิ่งรีบร้อนสรุปว่� เปิดประเทศเมื่อไหร่ติด

เชื้อรอบใหม่แน่ สุดท้�ยกลับไปทุกข์ทรม�นกับก�รล็อกด�วน์

เหมือนเดิม 

เร�ยังมีเวล�เตรียมก�รอีกหล�ยวัน

แต่ละวันสถ�นก�รณ์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

วันนี้ (๑๔ ตุล�คม) น�ยกฯ ลุงตู่ จะนั่งเป็นประธ�น

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจ�รณ�เรื่องที่ ศบค.ชุดเล็กเสนอ

อ�ทิ ปรับระดับสีใหม่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม

งวดหรือสีแดงเข้ม เหลือจำ�นวน ๒๔ จังหวัด พื้นที่ควบคุม

สูงสุดหรือพื้นที่สีแดง จำ�นวน ๒๙ จังหวัด 

พื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม จำ�นวน ๒๔ จังหวัด

เสนอปรับเวล�เคอร์ฟิว จ�กเดิม ๔ ทุ่มถึงตี ๔ เป็น ๕  

ทุ่มถึงตี ๓ 

ผ่อนคล�ยกิจก�ร/กิจกรรมในพ้ืนท่ีสีแดงเข้ม ให้ส�ม�รถ

จัดก�รประชุม รวมถึงง�นประเพณีในศูนย์แสดงสินค้� ศูนย์

ประชุม หรือสถ�นท่ีจัดนิทรรศก�ร และสถ�นท่ีลักษณะเดียว 

กันในห้�งสรรพสินค้�หรือโรงแรมได้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้�มจัดกิจกรรมรวมคน

ม�กกว่� ๕๐ คน 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่�  

หัดโทษตัวเองบ้าง

๑๐๐ คน 

พื้นที่ควบคุม ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� ๒๐๐ คน 

พ้ืนท่ีเฝ้�ระวังสูง ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� ๓๐๐ คน 

และพื้นที่เฝ้�ระวัง ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� ๕๐๐  

คน

นี่จะเป็นก�รเปิดที่ม�กกว่�เดิม

อย่�ลืมนะครับเร�คล�ยล็อกม�ตั้งแต่วันที่ ๑ กันย�ยน  ใน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ด้วยเงื่อนไขเคอร์ฟิว 

๓ ทุ่มถึงตี ๔

ร้�นอ�ห�รไม่มีเครื่องปรับอ�ก�ศ น่ังบริโภคในร้�นได้  ๗๕%

ร้�นอ�ห�รมีเครื่องปรับอ�ก�ศ นั่งบริโภคในร้�นได้  ๕๐%

งดก�รจำ�หน่�ยและดื่มสุร�ในร้�น

เปิดให้บริก�รได้ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น.

เปิดศูนย์ก�รค้� ห้�งสรรพสินค้�

ร้�นเสริมสวย ร้�นตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพ�ะตัดผม

เท่�นั้น ไม่เกินคนละ ๑ ชั่วโมง

ร้�นนวด เปิดได้เฉพ�ะนวดเท้�

คลินิกเสริมคว�มง�ม เปิดจำ�หน่�ยสินค้�เท่�นั้น 

ขณะที่กิจก�ร/กิจกรรมที่มีคว�มเสี่ยงยังคงถูกล็อกเอ�ไว้ 

เช่น สถ�บันกวดวิช� โรงภ�พยนตร์ สป� ผับ บ�ร์ เพร�ะมีคว�ม

เสี่ยงสูงม�ก 

ก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รดำ�เนินม�เป็นระยะ จนถึงจุดนี้เร�

มีผู้ติดเชื้อวันละหมื่นคน จ�กที่เคยติดเชื้อสูงถึง ๒ หมื่นกว่�คน

ต่อวัน 

ถ�มว่�จะเอ�ไงต่อ? 

จะรอให้มีคนติดเชื้อหลักร้อยหลักหน่วยต่อวันแล้วค่อยเปิด

ประเทศได้หรือเปล่� 

แล้วจะรับมือกับภ�วะเศรษฐกิจที่ดำ�ดิ่งอย่�งหนักอย่�งไร

ครับ...คนเป็นรัฐบ�ลมีหน้�ที่บริห�รประเทศต้องคิดหล�ย

ขยัก หล�ยตลบ เพื่อให้ก�รแก้ปัญห�เป็นไปอย่�งสมดุล 

ไม่ใช่กลัวโควิดจนอดต�ย

หรือต�ยกันหมดเพร�ะไม่กลัวโควิด

ฉะนั้นก�รประก�ศเปิดประเทศวันที่ ๑ พฤศจิก�ยน รับนัก

ท่องเที่ยวต่�งช�ติโดย ไม่ต้องกักตัว ต�มเงื่อนไขฉีดวัคซีนครบ

โดส  

จ�กน้ันวันท่ี ๑ ธันว�คมเปิดผับ-บ�ร์ สถ�นบันเทิง  ส�ม�รถ

นั่งดื่มเหล�้ในร้�นอ�ห�รได้ 

คือสิ่งที่ต้องทำ� และเป็นคว�มท้�ท�ยครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐ 

บ�ล 

รวมถึงคนไทยทั้งช�ติ 

ฝ่�ยค้�นฝ่�ยแค้นพย�ย�มยกเรื่องฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุม

พอ เร�ก็ยังมีเวล�อีกครึ่งเดือนกว่�ในก�รเตรียมรับมือกับนักท่อง

เที่ยว

และอีกกว่�เดือนคร่ึงรับมือกับก�รเปิดผับ-บ�ร์ ซ่ึงเป็นธุรกิจ

ที่อ่อนไหวต่อก�รระบ�ดของโควิด-๑๙ ม�กที่สุด 

๑ ธันว�คม ฉีดวัคซีนสะสม ๙๐ ล้�นโดส ไม่น่�จะย�กม�ก

นัก 

กระแสโลกขณะนี้เปลี่ยนไปเยอะพอควร 

จำ�นวนผู้ป่วยร�ยวัน จะไม่ใช่ตัวตัดสินว่�จะคล�ยล็อก  หรือ

กลับม�ล็อกด�วน์อีกครั้งหรือไม่ อีกต่อไปแล้ว

เมื่อก�รฉีดวัคซีนครอบคลุมประช�ชนท้ังประเทศ หรือเกือบ

ทุกคน สิ่งที่ต�มม�คืออัตร�ก�รติดเชื้อจะลดลง

คนที่ติดเชื้ออ�ก�รจะไม่เยอะ จำ�นวนม�กไม่ต้องเข้�โรง

พย�บ�ล

อัตร�ก�รต�ยจะต่ำ� อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้  

และเร�จะเข้�สู่ภ�วะดังกล่�วในระยะอันใกล้นี้ 

มันก็เป็นที่ม�ของก�รทำ�ง�นหล�ยอย่�งไปพร้อมๆ กัน 

ฉีดวัคซีน กระตุ้นเศรษฐกิจ ล้วนต้องเดินหน้�ไม่ส�ม�รถ

พักสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำ�อีกสิ่งหนึ่งได้ 

อัตร�ก�รเสียชีวิตของคนไทยจ�กโควิดล้�นคนอยู่ท่ี  ๒๕๖ 

คน เป็นลำ�ดับที่ ๑๓๐ ของโลก 

น้อยกว่�หล�ยช�ติในยุโรป อเมริก� เยอะครับ 

อเมริก� ล้�นคน เสียชีวิต ๒,๒๑๒ คน 

เบลเยียม ๒,๒๐๖ คน

อังกฤษ ๒,๐๑๘ คน

ฝรั่งเศส ๑,๗๙๐ คน

เยอรมนี ๑,๑๓๑ คน

หรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้�นของเร�

ม�เลเซีย ๘๓๗ คน

อินโดนีเซีย ๕๑๕ คน

ฟิลิปปินส์ ๓๖๐ คน

เมียนม� ๓๓๑ คน

ขณะที่ค่�เฉลี่ยของโลกอยู่ที่ ๖๒๖.๕ คน

ที่ยุโรป อเมริก� แทบจะไม่ให้คว�มสำ�คัญกับจำ�นวนผู้

ติดเชื้อร�ยวันเหมือนก่อน และไม่ได้เอ�ม�เป็นประเด็นหลัก

ในก�รตัดสินว่�จะล็อกด�วน์หรือไม่อีกแล้ว เพร�ะก�รฉีดวัค 

ซีนที่ครอบคลุม

และอัตร�ก�รเสียชีวิตช่วงสองส�มเดือนที่ผ่�นม�เมื่อ

เทียบกับจำ�นวนผู้ติดเชื้อไม่สูงเหมือนช่วงครึ่งปีแรก 

ฉะนั้นนี่คือทิศท�งของโลกเกี่ยวกับก�รรับมือโควิด 

มีข้อกังวลเรื่องก�รเปิดผับ บ�ร์ รวมถึงแรงง�นจ�ก

ประเทศเพื่อนบ้�นว่�อ�จเป็นส�เหตุหลักของก�รระบ�ดรอบ

ใหม่หลังเปิดประเทศ 

ซึ่งก็เป็นเรื่องน่�ห่วงจริงๆ เพร�ะจะมีกลุ่มคนที่เห็นแก่

ได้พร้อมที่จะทำ�ผิดกฎหม�ยเมื่อมีโอก�ส 

แต่เร�ก็ได้รับบทเรียนร�ค�แพงม�แล้ว 

ห�กจะเกิดอีกครั้งนอกจ�กรัฐบ�ลต้องรับผิดชอบแล้ว  

คนไทยท่ีไร้วินัยและพ�ตัวเองไปเส่ียงในผับ-บ�ร์ก็ต้องรับผิด

ชอบต่อส่วนรวมเช่นกัน 

อย่�เอ�แต่โทษคนอื่น.

จัดระเบียบชีวิต

สะสาง แยกส่วน ควรทิ้ง

สะดวก อย่างยิ่ง ใช้สอย

สะอาด นอกใน ใหญ่น้อย

สุขลักษณะ บ่อย เบิกบาน

สุขนิสัย ฝังลึก สำานึกเลิศ

ห้า ส.ประเสริฐ สิสืบสาน

ทำาข้อหนึ่งเดียวเชี่ยวชาญ

ข้อหลัง มิสั่งการ ก็ตามมา

ภาพลักษณ์-ภาพลวงตา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ภ�พลักษณ์แรกที่ขอวิพ�กษ์วิจ�รณ์ก็คือ : ภ�พลักษณ์ของ                                                                           

น�ยพลหัวเกรียน ท่ีดูเหมือนคุณสมช�ยนำ�ม�ใช้เป็นก�รปฏิรูป สตช.                                                                                

แล้วล�มไปถึงกองทัพทั้ง ๓ นัยว่�ให้เกิดคว�มเท่�เทียม ผมไม่ 

ทร�บว่�เจตน�ในก�รปฏิรูปทรงผมน�ยพลของคุณสมช�ยคืออะไร 

จะต้องก�รสร้�งภ�พลักษณ์ เข้มแข็ง มีวินัย ส�ม�รถเป็นที่พึ่งของ                                                                                  

ประช�ชนได้ แต่สำ�หรับผมเมื่อมองรูปน�ยพลในเครื่องแบบหัวเกรียน

ในหน้�หนังสือพิมพ์ แล้วเกิดคว�มรู้สึกอะไร? ไม่เป็นมิตร เหี้ยม

เกรียม ไร้เมตต� บ้�อำ�น�จ หลงตัวเอง แตกต่�งกับภ�พครูบ�

อ�จ�รย์ที่ท่�นโกนผม แต่สีหน้� แววต� รอยยิ้ม มีแต่คว�มร่มเย็น 

มีเมตต� เป็นที่พึ่งพ�ได้ ภ�พลุงจำ�ลองหัวเกรียนเสื้อม่อฮ่อมในวัย

ชร�ม�กก็ยังมีออร� มีพลังของคว�มเมตต� แต่ก็ยังมีคว�มเข้มแข็ง 

เด็ดเดี่ยวฉ�ยให้เห็น

หัวเกรียนในวัยชร�ที่ปร�ศจ�กออร�ของคว�มเมตต� ไม่ได้

ทำ�ให้ประช�ชนเชื่อมั่นเลยครับ เพร�ะเมื่อวัยเปลี่ยนแปลงไปจะให้                                       

เหมือนกับหนุ่มฉกรรจ์ก็เป็นไปไม่ได้ นอกจ�กนั้นภ�พน�ยพลหัว

เกรียนส่วนใหญ่ท่ีไร้ออร�เพร�ะสังข�ร จะบ่งบอกถึงสุขภ�พก�ยและ

สุขภ�พใจ ก�รปฏิรูปน�ยพลด้วยวิธีใช้ทดสอบสมรรถนะของร่�งก�ย

นั้นไม่ได้ช่วยให้สุขภ�พจิต และคว�มเฉลียวฉล�ดดีขึ้น ผมเห็นแต่

คว�มหย่อนย�นของกล้�มเนื้อบนใบหน้� เสื้อฟิตก็ไม่ได้ช่วยให้ภ�พ

ลักษณ์ดีขึ้น คนวัยใกล้ ๖๐ ถือว่�ใกล้จะเป็นผู้อ�วุโสสูงวัย 

ดังนั้น ก�รเน้นภ�พลักษณ์ของคว�มเข้มแข็งเหมือนนักเรียน

น�ยร้อยนั้นเป็นก�รฝืนธรรมช�ติ ผมเสนอให้ยกเลิกทรงผม “สกิน

เฮด” ให้ไว้ผมทรงที่เหม�ะสมกับวัย โดยเฉพ�ะรูปภ�พของน�ยพล                                                                                    

สกินเฮดนั้นไม่ติดต�ติดใจผมเลย ภ�พลักษณ์สกินเฮดเป็นภ�พลวง 

ต�ท่ีต้องก�รสื่อให้เห็นถึงคว�มแข็งแรง แต่ด้วยวัยแล้วหน้�ต�เปล่ียน 

ไปจ�กวัยหนุ่ม กล้�มเนื้อหย่อนย�น ถุงใต้ต�แสดงถึงคว�มชร� 

เมื่อรวมกับแววต�ที่ปร�ศจ�กรอยยิ้มด้วยแล้ว ผมรู้สึกไม่เป็นมิตร

กับน�ยพลทุกคน นึกถึงแต่เกสต�โป, ฮิตเลอร์

ภ�พลักษณ์เรื่องที่สองที่ต้องก�รนำ�เสนอก็คือ “ภ�พลักษณ์

ก�รเมือง” วันนี้นักก�รเมืองส�ยด�ร์กพย�ย�มที่จะลบภ�พด�ร์ก

ของตัวเอง ด้วยก�รโยนหินชื่อคนคลีนม�ร่วมกรรมก�รเมือง ล่�สุด

พรรคพลังแป้งฯ เปิดชื่อคุณศุภชัย พ�นิชภักดิ์ เป็นรองน�ยกฯ และ 

รมต.พลังง�น นัยว่�ต้องก�รสร้�งภ�พลักษณ์ของพรรคให้ดีข้ึนเพร�ะ

มีคนเก่งคนฉล�ดม�ร่วมกรรมก�รเมือง ทั้งๆ ที่วันนี้คุณศุภชัยอ�ยุ 

๘๐ ปีแล้ว  สมควรพักผ่อนอยู่กับบ้�นแล้ว นอกจ�กนั้นถึงคุณศุภชัย

จะยังแข็งแรงมีไฟ ก็คงทำ�อะไรไม่ได้เพร�ะมีสภ�พเป็น “หัวเดียว

กระเทียมลีบ” ในพรรค ขน�ดมีกลุ่ม มีก๊ก มีมุ้งยังเอ�ตัวไม่รอด 

ดังนั้นหินที่โยนออกม�เรื่องแต่งตั้งคุณศุภชัยเป็นรองน�ยกฯ ก็เพื่อ

สร้�งภ�พพรรคพลังแป้งฯ ให้คลีนและเก่งเท่�นั้น

ก�รเมืองพย�ย�มสร้�งภ�พลักษณ์ยกระดับตัวเอง หรือลด

ระดับตัวเองด้วยวิธีดิบถ่อยเถื่อน ท้�น�ยกฯ ชกมีเดิมพันแบบใคร

แพ้ต้องล�ออก บ้�งก็ทำ�ตัวเป็นแจ๋วนั่งยองๆ เช็ดพื้นที่หัวหน้�พรรค

จะต้องเดินผ่�น ในห้องประชุมสภ�ก็มีแต่ป�หี่ นอกห้องประชุมก็มี

โต๊ะสนุ้ก โต๊ะบัคค�ร� มีไวน์เลิศรสเสิร์ฟ แต่โพเดียมหน้�สภ�กลับ

เส้นทาง ‘จตุพร พรหมพันธ์ุ’

ประวัติศาสตร์ที่สอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในคณะสังคมศ�สตร์

และมนุษยศ�สตร์, คณะรัฐศ�สตร์, คณะนิติศ�สตร์, คณะอักษร

ศ�สตร์, คณะศิลปศ�สตร์ เป็น “ลูกผสม” ของสำ�นักที่ ๑ กับสำ�นัก

ที่ ๒ เริ่มมีบทบ�ทตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๐๐ มีทองใบ แท่นมณี, ล้อม เพ็ง

แก้ว, สุจิตต์ วงษ์เทศ, สุพจน์ แจ้งเร็ว, ปร�มินทร์ เครือทอง เป็น

แกนนำ�

๔.นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์นอกคอก คือ พวกไม่

เชื่อฟังคำาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตาม ๓ สำานักดังกล่าวข้างต้น 

ยึดหลักก�รและเหตุผลเป็นธงนำ�มี จิตร ภูมิศักดิ์ ผู้กล้�ต่อสู้ กล้�

เสียสละ กล้�เอ�ชนะ ไม่สนองตอบกับผู้มีอำ�น�จเป็นแบบ ได้แก่ 

มนตรี ลิมปพยอม, ชูเกียรติ วรรณศูทร, ฤทธิ์ ศรีดวง, กว�ง กรุง

เก่� ประหนึ่งนักประวัติศ�สตร์สัมภเวสี (ผู้แสวงห�ที่เกิด) เป็นต้น

กล่�วคือ ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศ�สตร์ด้�น

อยุธย� เสมือนสังกัดสำ�นักประวัติศ�สตร์ช�ตินิยมพันท�ง ค่อนข้�ง

ค้�นเรื่องประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศ, 

ประช�ชน และสัญช�ติ จ�ก “สยาม” เป็น “ไทย” ให้กลับกันจ�ก 

“ไทย” เป็น “สยาม” ไม่ทร�บเหตุผลจริงๆ จนสับสนไปหมด ลูก

ศิษย์หรือส�วก ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ชี้แจงม�ในคอลัมน์นี้ก็

ยินดี รณรงค์ไปเพื่ออะไรมิทร�บ?. 

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

 

ประวัติศาสตร์ต้องค้นหาครับ คงมานั่งเขียนเองไม่ได้ แต่นัก

วิชาการรุ่นใหม่ๆ คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนรุ่นเก่า พยายามบอกว่าที่

ผ่านมาประวัติศาสตร์ไทยบิดเบือน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง คนพวกนี้

มักอ้างอิงจากตำาราตะวันตก เชื่อคนตะวันตกเขียนประวัติศาสตร์

ไทยมากกว่าที่คนไทยเขียนเอง บางคนโก้มากครับ อ้างเอกสารพิพิธ 

ภัณฑ์ฝรั่งเศสยันเลย ทั้งที่หลายเรื่องฝรั่งเขียนอย่างมีอคติ 

ประวัติศาสตร์สำานักกรมพระยาดำารงราชานุภาพ คือของแท้

แล้วล่ะครับ พระองค์ท่านทรงตะลอนไปทั่วประเทศ เขียนหลาย

เรื่องจากคำาบอกเล่าของคนในพื้นที่ พระองค์ท่านทรงบันทึกเรื่อง

ราวในทุกที่ที่เดินทางไป แต่นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่อย่างชาญวิทย์

นำาไปด้อยค่าอยู่หลายครั้ง 

ขณะนี้ชาญวิทย์กับสาวกคงไม่ว่างครับ เพราะหน้ามืดอยู่กับ                         

การพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์บางส่วนของประเทศ  โดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์. 

 * สักว� “ฝ่ายรัฐ” จัดประโยชน์

ต�มสัดส่วนที่โปรดกับโภชน์ผล

ตอนห�เสียงเยี่ยงอย่�งสร้�งช�ติตน

ชนะเป็นคนละคนพ่นน้ำ�ล�ย

คว�มกะล่อนชอนไชไปทุกย่�น

จิตวิญญ�ณผู้ดีมีหล�กหล�ย

รู้ธ�ตุแท้แก้บ�ปตร�บวันต�ย

เพื่อคว�มหม�ยตัวเอง “เพ่งพิศ” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

จตุพร พรหมพันธุ์
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6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

ขาว
ตชด.ภาค 4 รวบหนุ่มค้ายาบ้าของกลาง 40 เม็ด 

สงขลา • วันที่ 13 ต.ค.64 จากการสืบทราบของ พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.

ตชด.ภาค 4 ว่าที่ขนำาบริเวณบ้านบ่ออิฐ ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา มีการมั่วสุมและ

จำาหน่ายยาเสพติดกัน จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4, 

ร.ต.อ.นฤชาติ เวชโช หน.ชปส.บก.ตชด.ภาค 4 และ ร.ต.ต.ณฐภณ เพชรชี รอง หน.ชปส.

บก.ตชด.ภาค 4 พร้อมชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดออกสืบสวนหาข่าวและเข้า

ทำาการตรวจสอบและจับกุม ซึ่งต่อมาสามารถจับกุมตัวนายกิติศักดิ์ นิยมเดชา หรือผาน  

อายุ 31 ปี ที่อยู่ 201/37 ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ขณะนั่งรอลูกค้าอยู่บริเวณ

หน้าขนำาดังกล่าว พร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำานวน 

40  เม็ด, อุปกรณ์การเสพไอซ์จำานวน 2 ชุด, ธนบัตรจำานวน  460 บาท, โทรศัพท์มือถือ

ยี่ห้อไอโฟน 5 จำานวน 1 เครื่อง  ไว้เป็นของกลาง ก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อหาว่า มียา

เสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากนั้น

คุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลาเพื่อดำาเนินคดีต่อไป 

โดยในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนซื้อยาบ้ามาจากบังบ่าว จะมาขายต่อให้

ลูกค้าในราคาเม็ดละ 30 บาท 

หนุ่มเมืองช้างหายเข้าป่า 3 วันพบเป็นศพผูกคอ

สุรินทร์ • วันที่ 13 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำาจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า เวลาประมาณ 

20.00 น.ของวันที่ 12 ต.ค.64  อาสาสมัครวีอาร์กู้ชีพจังหวัดสุรินทร์จุดอำาเภอศรีณรงค์ 

ได้รับแจ้งคนหายตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำาของวันที่ 

12 ต.ค.64 มีชาวบ้านพบกระเป๋าสะพายแขวนไว้ที่ริมหนองน้ำา บ.โนนทอง ม.8 ต.ตรวจ 

อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ จึงคาดว่าผู้สูญหายอาจจมน้ำา อาสาสมัครจึงได้ประสานขอเรือกู้

ชีพ อบต.ตรวจ และระดมทีมค้นหาใต้น้ำาของทีมสว่างจรรยาจุด อ.ปราสาท และทีมกู้ภัย

จุด อ.ศีขรภูมิ ทำาการค้นหาใต้น้ำาแต่ไม่พบจึงได้ยุติการค้นหา ต่อมาเวลาประมาณ 08.30 

น. วันที่ 13 ต.ค.64 อาสาสมัครวีอาร์กู้ชีพจังหวัดสุรินทร์จุดอำาเภอศรีณรงค์ ได้รับแจ้ง

จากชาวบ้านว่าพบศพนายประหยัด สุขพยุง อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 38 ม.8 บ.โนนทอง 

ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โดยสภาพศพ ณ จุดเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตใช้ โซ่ผูกกับต้นไม้ 

แล้วต่อด้วยสายไฟ สภาพศพนั่งชันเข่าข้างเนินจอมปลวกในป่า ห่างจากจุดที่ชาวบ้าน

พบกระเป๋าเพียง 10 เมตร สภาพศพเริ่มมีกลิ่นเหม็น คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำา

กว่า 3 วัน จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นเล่าว่า นายประหยัดออกจากบ้าน

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 เพื่อมากักตัวที่สวนยาง เนื่องการเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำาที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 โดยผู้ตายชอบออกมาหาปลาตามฝายเป็นประจำา ผ่านไป 2 วันชาวบ้านที่อยู่

ใกล้เคียงยังไม่เห็นนายประหยัดออกมาจากป่าสวนยาง รู้สึกผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่

ตำารวจและทีมวีอาร์กู้ชีพกู้ภัย อบต.ตรวจมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ก่อนจะพบกระเป๋าสี

ขาวแขวนอยู่กับต้นไม้ กับสุนัขของผู้ตายนั่งอยู่ริมแม่น้ำา จนกระทั่งมาพบเป็นศพ

ไตรสรณะพุทธสมาคมชลบุรีมอบโลงศพให้ ‘ติ๊ก ชิโร่’

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 ที่ไตรสรณะพุทธสมาคมชลบุรี  อ.เมืองชลบุรี นายพิบูลย์ 

มาธุสรสกุล รองนายกไตรสรณะพุทธสมาคมชลบุรี ได้มอบโลงศพให้ “ติ๊ก ชิโร่” หรือ

นายมนัสวิน นันทเสน ประธานกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดี จำานวน  77 ใบ เนื่องในวัน

คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร  หลังจากนั้นจะนำาไปแจกให้มูลนิธิต่างๆ เพื่อไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่

ยากจนจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อไป และศพไร้ญาติ โดยนายมนัสวินกล่าว

ว่า การมอบโลงศพในครั้งนี้ถือว่าเป็นความห่วงใยของพี่น้องชาวไทย เมื่อมีภัยมาถึงก็

ต้องช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นการมอบความดีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีญาติ ซึ่งโลงศพทั้งหมด 77 ใบ

ที่รับมอบในครั้งนี้จะนำาไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ รวมทั้งผู้เสียชีวิตที่ติดไวรัสโค

วิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่สุวรรณภูมิมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ  2-3 ราย ถือว่าเป็นวันหนึ่ง

ที่ควรจดจำา

อำานาจเจริญติดโควิดคลัสเตอร์ชุมชนแห่ฉีดเข็ม 3

อำานาจเจริญ • เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 13 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ โค

วิด-19 ในจังหวัดอำานาจเจริญ  โดยข้อมูลจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ

ว่า  มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดทั้ง 5 ราย ทั้งนี้ ภายใน

จังหวัดมีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนลามไม่หยุด เช่นกลุ่มเสี่ยงสูง ต.นาผือ มีผู้ป่วย

ยืนยันกว่า 10 ราย และคลัสเตอร์นักเรียนโรงเรียนอำานาจเจริญ ซึ่งไปแข่งฟุตบอล 2 

ครั้งที่ จ.ร้อยเอ็ด แล้วนำาเชื้อมาติดเพื่อนนักเรียนและคนภายนอกกว่า 10 ราย และยัง

มีกลุ่มเสี่ยงอีกจำานวนหนึ่งซึ่งรอผลตรวจอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ การระบาดในชุมชนภายใน

จังหวัด 2 วัน มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 15  ราย ส่วนที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยาน ตรงข้ามศาลา

กลางจังหวัด มีการให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ยี่ห้อ AstraZenneca สำาหรับผู้ได้

รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม  ที่อยู่ในเขต อ.เมืองอำานาจเจริญ โดยมีประชาชนเดิน

ทางเข้ามารับบริการอย่างคึกคักประมาณ 1,000 คน.

นครพนม • ททท.นครพนม เปิด TAT 

Nakhon Phanom  Open House # 4 

“เทศกาลออกพรรษา ประเพณีไหลเรือ

ไฟ” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังซบเซาจากพิษ

โควิด ย้ำามั่นใจมาตรการป้องกัน นทท.

ที่บริเวณสนามหญ้า สำานักงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานนครพนม ริมแม่น้ำาโขง ถนน

สุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครพนม เป็นประธานในกิจกรรม TAT  

Nakhon Phanom Open House # 4 

“เทศกาลออกพรรษา  งานประเพณีไหล

เรือไฟ” โดยมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ซึ่ง น.ส.กนกวรรณ 

ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สำานักงานนครพนม 

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานว่า 

ประเทศไทยประสบปัญหาจากวิกฤต

โรคโควิดรอบ 3 ทำาให้เศรษฐกิจต่างๆ 

รวมทั้งการท่องเที่ยวชะงัก แต่จากการ                  

ทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในจังหวัดนครพนม พบว่าจำานวนผู้ป่วย

โควิดดิ่งลงเรื่อยๆ จังหวัดจึงมีมาตรการ

คลายล็อกเพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย 

ให้กลับมาดำาเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างที่

ผ่านมา

นครพนมพร้อมรับ‘นทท.’

งานออกพรรษาไหลเรือไฟ

ผอ.ททท.สำานักงานนครพนมกล่าว

ต่อว่า ช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี 

จังหวัดนครพนมจะมีประเพณีไหลเรือ

ไฟในคืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำา เดือน 11 

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 

ททท. สำานักงานนครพนม จึงเตรียม

ความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในงาน

ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟประจำา

ปี 2564 ในรูปแบบ New Normal เพื่อ

ตอกย้ำาให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่า การเดิน                 

ทางมาเที่ ยวหรือพักผ่อนในจังหวัด

นครพนมมีความปลอดภัยจากโรคโควิด 

ตราดวิกฤตน้ำาท่วม2อำาเภอ

บ้านเรือนนับพันเดือดร้อน
ตราด • 2 อำาเภอใน จ.ตราดวิกฤต หลัง

น้ำาจาก 2 อ่างทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนับ

พัน ขณะน้ำาทะเลหนุนอีกระลอก ผวจ.

ตราดลงพื้นที่เร่งด่วนช่วยเหลือ ปชช.ที่

เดือดร้อน

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำาท่วม 2 

อำาเภอในจังหวัดตราด คือ อำาเภอเขาสมิง 

และอำาเภอเมืองตราด หลังเมื่อกลางดึก

ของวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 น้ำาจากอ่าง

เก็บน้ำาคลองโสนท่ีล้นความจุไหลลงมายัง

คลองโสนมาปะทะกับน้ำาท่ีคลองสะตอ ซ่ึง

ได้รับน้ำาจากเขื่อนคีรีธาร อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ที่ล้นออกมา  ประกอบกับฝนตกหนักใน              

จังหวัดตราดต่อเนื่องมา 2-3 วัน ทำาให้

ปริมาณน้ำาจำานวนมากไหลลงมาบรรจบท่ี

แม่น้ำาเขาสมิงในตำาบลทุ่งนนทรี และไหล

เข้ามายังสะพานข้ามแม่น้ำาเขาสมิง ซ่ึง

ทำาให้ระดับน้ำาสูงเกิน 4 เมตรและใกล้ติด

สะพาน พร้อมเข้าท่วมพ้ืนท่ีเทศบาลตำาบล

เขาสมิงกว่า 60% มีบ้านเรือนกว่า 1 พัน

หลังคาเรือนได้รับผลกระทบน้ัน

เช้าวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา นาย

อาวุธ ประวาศวิน นายกเทศบาลตำาบล

เขาสมิง และเจ้าหน้าที่ได้นำารถยนต์และ

รถบรรทุกเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

ทั้งเรื่องการเดินทางเข้าออกและการตั้ง                                                      

เต็นท์ช่ัวคราว หลังชาวบ้านต้องขนทรัพย์ 

สินมาอยู่ตามถนนเนื่องจากไม่สามารถอยู่                                                     

บ้านได้ โดยบ้านเรือนในตลาดกลางเทศบาล, 

บ้านเรือนในซอยหลังอำาเภอเขาสมิง  

และสถานีตำารวจภูธรเขาสมิง ระดับน้ำาสูง

เกิน 1.00-1.20  เมตร ประชาชนบางส่วน

ต้องเร่งนำาทรัพย์สินออกจากบ้านเป็นการ

ด่วน

ขณะที่บริเวณรอบเทศบาลตำาบล

เขาสมิง ถนนสายเขาสมิง-สระใหญ่ บ้าน

เรือนประชาชนที่อยู่คนละฟากถนนกว่า  

50 หลังตาเรือนถูกน้ำาท่วม ไม่สามารถ

อยู่ในบ้านได้ต้องขนทรัพย์สินออกมาอยู่

ริมถนนชั่วคราว ซึ่งเทศบาลได้นำาข้าวมา

แจกเนื่องจากประชาชนไม่ได้กินอาหาร

มาตั้งแต่เมื่อกลางดึกเมื่อวานนี้

โดยสถานการณ์ล่าสุดฝนหยุดตก

แล้ว แต่ยังมีน้ำาจาก 2  แหล่งไหลลงมา

อย่างต่อเนื่อง ซ้ำาเติมด้วยน้ำาทะเลที่หนุน

ขึ้นมา ซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ำาลงไป

ยังแม่น้ำาตราดซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำา

ท่ีตำาบลอื่นๆ ในอำาเภอเขาสมิง เช่น 

ตำาบลเขาสมิง 3 หมู่บ้านถูกน้ำาท่วมท้ังหมด

คือ บ้านลำาภูลาย, บ้านชุมแสง และบ้าน

เขาสมิง ซ่ึงระดับน้ำาสูงกว่า 1 เมตร และ

ยังมีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือน ทำาให้

หน่วยกู้ภัยใน จ.ตราดท้ังสองแห่ง  อพปร. 

เขาสมิง และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยท้ัง

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ัง อบต.

เขาสมิง, อบต.แสนตุ้ง, อบต.ทุ่งนนทรี 

ต่างส่งคนและอุปกรณ์มาช่วยเหลือแม้อยู่

ระหว่างการรับสมัครเลือกต้ัง อบต.ก็ตาม.

4  “เทศกาลออกพรรษา งานประเพณี

ไหลเรือไฟ” เป็นการขับเคลื่อน ส่งเสริม                                                   

สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนคร 

พนม  หลังมีประกาศผ่อนปรนมาตรการ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนต่างๆ ซึ่ง

แม้จะมีการประเมินสถานการณ์ที่พบผู้

ติดเชื้อโควิด-19  ลดลง แต่สิ่งที่ต้องเฝ้า

ระวังต่อไปก็คือผู้ที่เดินทางมาในจังหวัด

นครพนมที่มากขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเน้น                                   

ย้ำาถึงมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T อย่าง

เคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใน

การต้อนรับนักท่องเที่ยว  ร่วมกันดูแล

รักษา ควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยว

และสร้างความประทับใจ เพื่อรองรับ

การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น 

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดี

ขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แม้

ปีนี้จะไม่มีการประกวดเรือไฟเนื่องจาก

สถานการณ์โควิด แต่จังหวัดได้มอบหมาย

ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมสร้าง

เรือไฟโบราณ อันเป็นต้นฉบับดั้งเดิม

ก่อนจะพัฒนาเป็นเรือไฟใหญ่ในปัจจุบัน 

จำานวน 12 ลำาตามปีนักษัตร เพื่อให้นัก

ท่องเที่ยวและประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

เทศกาลออกพรรษา ด้วยการนำาสิ่งของ

เครื่องเซ่นไหว้ ตลอดจนตัดเล็บ ขริบผม 

บูชาขอขมาแม่น้ำา เพื่อเป็นการสะเดาะ

เคราะห์ตามความเชื่อของคนในลุ่มน้ำา                                                      

พร้อมรับโชคลาภและความสุขของครอบ 

ครัว.

สุโขทัย • DSI ภาค 6 บุกจับแก๊งเงินบุญ

ฟ้าประทาน “ช.เล็ก”  คาบ้าน ฐานความ

ผิดร่วมกันกู้ยืมเพื่อการฉ้อโกงประชาชน  

พร้อมอายัดทรัพย์สินอย่างบ้านพักมูลค่า 2 

ล้านบาท เจ้าตัวให้การปฏิเสธและขอสู้คดี

ในช้ันศาล แต่ยอมรับว่าลงทุนกับ  “อาจารย์                                                                 

สรวีย์”

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 

2564 DSI ภาค 6  บุกรวบ “ช.เล็ก สุโขทัย” 

หรือนายธีรธัชช์ ธรกนก ได้ที่บ้านพักใน

พื้นที่ ม.3 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

ในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเพื่อการฉ้อโกง

ประชาชน พร้อมอายัดทรัพย์สินอย่างบ้าน

พักมูลค่า 2 ล้านบาท, โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง,  

โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ขณะที่แม่ของผู้ถูก

จับกุมกล่าวว่า ไม่เข้าใจทำาไมเจ้าหน้าที่ต้อง

ยึดบ้าน เพราะบ้านหลังนี้ใช้เงินของตนและ

ญาติในการสร้างขึ้นมา

ทั้งนี้ นายธีรธัชช์ให้การภาคเสธ แต่

ยอมรับว่าลงทุนกับอาจารย์สรวีย์ (ถูกออก

หมายไปก่อนหน้านี้) ในโครงการเมกะโปร

เจกต์ของเจ้าสัวรายหนึ่งและบริษัท ปตท.

ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่จริง

ขณะที่ DSI เผยว่า จากการตรวจ

ชลบุรี • ตำารวจภูธรภาค 2 จับอดีตนัก

ฟุตบอลวิ่งราวทรัพย์ร้านทองออโรร่า ห้าง

โรบินสัน ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี  ขณะวิ่งหลบ

หนีทำาโทรศัพท์มือถือหล่นบริเวณประตู

ทางออกห้าง สารภาพติดหนี้เล่นพนัน

ออนไลน์กว่า 5 แสนบาท 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง  ผบช.ภ.2 พร้อมด้วย 

พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2, 

พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.

2, พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.

ชลบุรี และ พล.ต.ต.ธีรเดช  ธรรมสุธีร์ ผบก.

สส.ภ.2 แถลงข่าวการจับกุมคนร้ายวิ่งราว

ทรัพย์ร้านทองออโรร่า ภายในห้างโรบินสัน

ไลฟ์สไตล์ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี

จากเหตุการณ์คนร้ายเป็นชายก่อ

เหตุวิ่งราวทรัพย์ร้านทองออโรร่า ภายใน

ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง

ชลบุรี จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 เวลา

ประมาณ  18.40 น. ได้ทรัพย์สินเป็นสร้อย

ข้อมือทองคำาหนัก 2 บาท  จำานวน 2 เส้น 

สร้อยคอทองคำาหนัก 3 บาท จำานวน 1 เส้น  

รวมน้ำาหนักทอง 7 บาท มูลค่าประมาณ 

196,000 บาท โดยขณะวิ่งหลบหนีคนร้าย

ได้ทำาโทรศัพท์มือถือหล่นไว้บริเวณประตู

ทางออกของห้าง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวนได้

ตรวจสอบข้อมูลจนทราบว่าคนร้ายคือ นาย

วายุ หรือแจ๊ก รัตนวิชัย อายุ 25 ปี  อยู่บ้าน

เลขที่ 58 ม.10 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 

DSIภาค6บุกรวบแก๊งเงินบุญฟ้าประทาน‘ช.เล็ก’

สอบพบเอกสารโครงการเมกะโปรเจกต์ 

4 แสนล้านนั้น เป็นเอกสารปลอมทั้งหมด 

และเตรียมเอาผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร

อีก 1 ข้อหา  โดยจะนำาตัวนายธีรธัชช์ไป

ฝากขังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  แจ้งวัฒนะ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อนจะสอบปากคำา

เพิ่มเติม ตลอดจนคัดค้านการประกันตัว                                                  

พร้อมนำาตัวไปฝากขังท่ีเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ 

มหานครในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 มีนา                                                   

คม 2564 ตร.สภ.ศรีสัชนาลัย ได้จับกุมตัว

นายธีรธัชช์ ธรกนก หรือ ช.เล็ก สุโขทัย  

ได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่าน สน.ธรรมศาลา

พร้อมแจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชนและ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังมีผู้เสียหาย 3 

คน เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยมี

มูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 4,000 

บาท พร้อมนำาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัด

สวรรคโลก ก่อนจะได้รับการประกันตัวมาสู้

คดีในเวลาต่อมา

และเมื่อเดือนเมษายน 2564 พนัก 

งานสอบสวน สภ.ศรีสัชนาลัยส่งสำานวน

ทั้งหมดมาให้ DSI พร้อมโอนเป็นคดีพิเศษ

ทันที มีการสอบปากคำาผู้ร่วมขบวนการระดับ

หัวสาย และผู้เสียหายกว่า 100 ราย จนพบ

เครือข่ายขบวนการทั้งหมด

ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พนักงาน

สอบสวน DSI ภาค  6 เดินทางไปขออำานาจ

ศาลอาญารัชดาฯ เพื่อออกหมายจับผู้ต้อง 

หาแก๊งเงินบุญฟ้าประทาน 12 ราย ซึ่ง 1 

ในนั้นคือนายธีรธัชช์ ธรกนก หรือ ช.เล็ก 

ในฐานความผิดร่วมกันกู้ยืมเพื่อการฉ้อโกง

ประชาชน และร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร

นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นพบว่า ช.เล็กเป็นคนระดม

ทุนส่งเงินให้นางสาวสรวีย์ ชัยเลิศ หรือแม่

ครู ที่ยอมรับสารภาพกับ DSI ไปก่อนหน้า

นี้ว่า บัญชีเงิน 4 แสนล้านบาทนั้นเป็นฝีมือ

ตนปลอมแปลงด้วยตัวเอง และการจับกุม 

ช.เล็ก สุโขทัยในคร้ังนี้ DSI   ภาค 6 จึงได้

อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 

ทั้งบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จราคา 2 ล้านบาท 

และโทรศัพท์มือถือ 2  เครื่อง พร้อมโน้ตบุ๊ก 

1 เครื่อง โดยเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธ

และขอต่อสู้คดีในชั้นศาล.

จับอดีตนักบอลวิ่งราวร้านทอง

รับติดหนี้พนันออนไลน์

จ.ร้อยเอ็ด  ทำางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี จึงนำารูปถ่ายไปให้พนักงานร้าน

ทองดู ยืนยันว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริง จึง

ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมาย

จับต่อศาลจังหวัดชลบุรี ตามหมายจับ

ที่  407/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค.64 ข้อหา 

“วิ่งราวทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความ

สะดวกแก่การกระทำาความผิดและพาทรัพย์

นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม” หลังจาก

นั้นได้ร่วมกันสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหา

ตลอดมา  

จนมาวันที่ 12 ต.ค.64 เวลาประมาณ 

12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจ บก.สส.ภ.2 ได้

ร่วมกับ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่  และ กก.สส.

1 บก.สส.ภ.5 ได้ติดตามจนพบและจับกุมตัว 

นายวายุ หรือแจ๊ก รัตนวิชัย อายุ 25 ปี ได้ที่

บริเวณสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขตแห่งที่ 2 

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ขณะกำาลังจะขึ้น

รถโดยสารหลบหนี พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน

ของกลางได้ดังนี้  

1.สร้อยข้อมือทองคำาหนัก 2 บาท                                                                                      

จำานวน 2 เส้น 2.เงินสดที่ได้จากการขาย 

ทองรวม 73,000 บาท 3.โทรศัพท์มือถือ 

จำานวน 1 เครื่อง  

ในช้ันจับกุมนายวายุให้การรับสารภาพ

ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยรถจักรยานยนต์ที่

ใช้ก่อเหตุยืมมา หลังก่อเหตุได้นำาสร้อยคอ

ทองคำาหนัก 3 บาท จำานวน 1 เส้น ไปขาย

ที่ร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้เงิน

เพราะมีการตรวจเชื้อและเอกสารหลัก

ฐานการรับวัคซีนผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่

อย่างเข้มงวด ซึ่งขณะนี้นครพนมอากาศ

เร่ิมหนาวเย็นแล้ว บ่งบอกถึงการย่างเข้า                                                     

สู่ฤดูหนาว จึงใคร่เชิญชวนนักท่องเที่ยว                            

สายลุย สายธรรม หรือจะมาแบบ

ครอบครัวสัมผัสความสวยงามสองฝั่ง

โขง สูดอากาศบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปรุง

แต่งของธรรมชาติล้วนๆ

ด้านนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราช                                                   

การจังหวัดนครพนม  กล่าวว่า กิจกรรม 

TAT Nakhon Phanom Open House # 

มาประมาณ 80,400  บาท และได้ใช้จ่าย

เรื่อยมาในระหว่างหลบหนี จนมาถูกจับกุม

พร้อมของกลาง

จากการซักถามผู้ต้องหาให้การว่า

ปัจจุบันพ่อแม่ได้เลิกรากันไปนานแล้ว พ่อ

ไม่ทราบว่าอยู่ที่ ใดส่วนแม่มีครอบครัว

ใหม่ ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ที่ 

จ.พิษณุโลก โดยตนจะสนิทกับตายายมาก

เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ 

ประวัติการศึกษา นายแจ๊กจบการ                                                          

ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์

การกีฬา เล่นกีฬาได้หลายประเภท  อาทิ                                                      

ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์ 

บอล เป็นต้น  อีกทั้งยังมีความสามารถ

เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาได้ด้วย ส่วนมูล

เหตุการก่อเหตุในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากติด

หนี้การเล่นพนันออนไลน์ประมาณ 5 แสน

บาท จากเว็บไซต์การพนันออนไลน์ (บา

คารา เว็บ imiwin.com, บอล เว็บ  imiwin.

com) โดยยายได้นำาท่ีดินไปจำานองไว้ท่ี ธ.ก.ส. 

โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำาเงินมาชำาระหนี้

พนันให้ผู้ต้องหา  ปัจจุบันผู้ต้องหายังต้อง

โอนชำาระหนี้การพนันเดือนละอย่างน้อย 

2,000 บาท และยังคงทำางานบริษัทเงิน

เดือนประมาณ  16,000 บาท กระทั่งมาก่อ

เหตุและถูกจับกุมในครั้งนี้.

พิธีล้างเค่ว • ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง จัดพิธีล้างเค่ว จุดประทัด 1.2 ล้านนัด ม้า

ทรงประทับร่างลดเหลือแค่ 10 องค์  งดออกโปรดสาธุชนและแสดงอภินิหาร โดยมี                                                                                       

สาธุชนเข้าร่วมกว่า 200 ชีวิต ท่ามกลางการเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิดใน

งานเทศกาลกินเจ



ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้อง

ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือ

พรรคการเมืองนั้นๆ และไม่ขัด

ต่อมาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และอาจนำา

ภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือก

ตั้งด้วยได้ โดยการกำาหนดจำานวน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิด

ประกาศ หรือติดแผ่นป้ายในแต่ละ 

อบต.ให้เป็นไปตามประกาศที่ กกต.

ประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำาหนด 

     อย่างไรก็ตาม การปิดประกาศ

หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหา

เสียงเลือกตั้งจะกระทำาได้เฉพาะในสถานที่ราชการ และต้องมี

ขนาด จำานวนไม่เกินที่ กกต. หรือผู้ที่ กกต.มอบหมายกำาหนด หาก

ฝ่าฝืนระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับตามมาตรา 132 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ทั้งนี้ อบต.ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำาคัญ

ต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

มากที่สุด เพราะใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง อบต.ที่จะมีทั้งนายก 

อบต.และสมาชิกสภา อบต. 

โดยเว็บไซต์ของ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง 

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ไว้ โดยสังเขปว่า 

บถึงวันที่ 14 ต.ค. เท�่กับผ่�นม�ได้ 3 วันแล้ว สำ�หรับ

การคิกออฟการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) รอบล่าสุด ที่รอบนี้เป็นการเลือกตั้ง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) และนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล หรือนายกฯ อบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง ที่จะ

มีการหย่อนบัตรกันวันที่ 28 พ.ย.นี้ 

โดยตลอดสัปดาห์นี้ ตั้งแต่เมื่อ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ไปจนถึงวัน

ศุกร์ที่ 15 ต.ค. คือช่วงของการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ อบต.

และสมาชิกสภา อบต. จากนั้นตามปฏิทินที่วางไว้คือ 22 ต.ค. 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง - วันที่ 2 พ.ย.ประกาศบัญชีราย

ชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.2564  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา สำานักงาน กกต.เปิดเผย

ข้อมูลว่า จากการที่ กกต.ได้ประกาศกำาหนดให้มีการเลือกตั้งนายก

และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) และมีการเปิดรับ

สมัครระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.64 ซึ่งผลการเปิดรับสมัครในวัน

แรก คือ วันที่ 11 ต.ค.นั้น ในจำานวน อบต. 5,300 ราย มีผู้สมัคร

นายกและสมาชิก อบต.ครบทั้ง 76 จังหวัด รวมจำานวน 98,398 

ราย แยกได้เป็นผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. 88,835 ราย ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งนายก อบต. 9,563  ราย

สำาหรับจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครนายกและสมาชิก อบต.

สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.จ.นครราชสีมา มีผู้สมัครนายก อบต. 

440 ราย สมาชิก อบต. 4,969 ราย รวม 5,409 ราย  2.จ.บุรีรัมย์ 

มีผู้สมัครนายก อบต. 247 ราย สมาชิก อบต. 2,778 ราย รวม 

3,025 ราย 3.จ.นครสวรรค์ มีผู้สมัคร นายก อบต. 219 ราย 

สมาชิก อบต. 2,474 ราย รวม 2,693 ราย 4. จ.ขอนแก่น มีผู้

สมัครนายก อบต. 270 ราย สมาชิก อบต. 2,353 ราย รวม 2,623 

ราย 5.จ.เพชรบูรณ์ มีผู้สมัครนายก อบต. 192 ราย สมาชิก อบต. 

2,310 ราย รวม 2,502 ราย

อนึ่ง การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร มีโทษตามมาตรา ๑๒๐ ที่

บัญญัติว่า ผู้ ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้อง

ระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ 

บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้

นั้นมีกำาหนด ๒๐ ปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง อบต.สามารถหา

เสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ กกต.ประกาศ

กำาหนดให้มีการเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือก

ตั้ง คือ วันที่ 27 พ.ย.64 โดยแผ่นป้ายประกาศที่ผู้สมัครจัดทำาขึ้น

เพื่อใช้ในการหาเสียง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. และ

มีขนาดความยาวไม่เกิน 42 ซม. จัดทำาได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำานวน

หน่วยเลือกตั้งของ อบต.นั้นๆ หากเป็นแผ่นป้ายมีขนาดความกว้าง

ไม่เกิน 130 ซม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซม. จัดทำาได้

ไม่เกิน 3 เท่าของจำานวนหน่วยเลือกตั้งของ อบต.นั้นๆ 

    ส่วนรายละเอียดของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง ผู้สมัคร

สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำาตัวผู้สมัคร ชื่อของ

พรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบาย

ของผู้สมัคร คติพจน์ คำาขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้

สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำานวน 

และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับ

การหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  

    ในกรณีนำาข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือนำาภาพบุคคลมา
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7บทความ

เมื่อเกิดก�รยกระดับคว�มตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีคำาถามว่าสหรัฐมี “ข้อตกลง” 

ที่จะมาปกป้องไต้หวันทางทหารหรือไม่ หากจีนตัดสินใจ 

“บุก” ไต้หวัน

ประเด็นนี้น่าสนใจ เพราะทั้งจีนและวอชิงตันต่างก็ยืนยัน

ว่าจะยังคงไว้ซึ่ง “จุดยืน” ของตนไม่เปลี่ยนแปลง

สี จิ้นผิง ประกาศว่าจะต้อง “รวมชาติ” เพื่อให้ไต้หวันกลับ

มาสู่ “แผ่นดินแม่”

แม้สีจะเน้นว่าจะใช้ “วิธีสันติ” แต่ประธานาธิบดีไช่ อิง  

เหวิน ของไต้หวันก็ปักหลักยืนหยัดว่าไต้หวันยังไม่ยอมรับแรง

กดดันของปักกิ่งแต่อย่างไร

โจ ไบเดน ยืนยันว่าสหรัฐจะยังเคารพใน “ข้อตกลง” ที่มีไว้

กับไต้หวันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าอเมริกามีพันธสัญญาที่จะปกป้อง

ไต้หวันทางทหารหากปักกิ่งตัดสินใจว่ามี “เหตุจำาเป็น” ที่จะ “รวม

ชาติจีน” ด้วยกำาลังอย่างที่สี จิ้นผิง เคยประกาศไว้ในหลายโอกาส

ก่อนหน้านี้

แต่ถ้าไปอ่านรายละเอียดของกฎหมายของสหรัฐ เรื่องนี้

ก็จะเห็นว่ามีอะไรที่ “ยังต้องตีความ” กันพอสมควรว่าอเมริกามี

คำามั่นที่จะปกปักรักษาไต้หวันถึงขนาดไหน

กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า Taiwan Relations Act (TRA) ซึ่ง

ได้รับอนุมัติโดยรัฐสภาสหรัฐ และลงนามโดยประธานาธิบดีจิม

มี คาร์เตอร์ ในปี 1979 หลังจากที่สหรัฐตัดสัมพันธ์ทางการทูต

อย่างเป็นทางการกับไต้หวัน เพราะเปิดสัมพันธ์กับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (หลังการไปเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ของ

ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ที่ไปจับมือกับประธานเหมา เจ๋อตุง 

เมื่อปี 1972)

ในภาษาทางการของกฎหมายฉบับนี้มีการระบุว่า สหรัฐจะ

รักษาความสัมพันธ์ทางด้านการค้า, วัฒนธรรม “และด้านอื่นๆ” 

ผ่านช่องทางที่ “ไม่เป็นทางการ”

แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต แต่สหรัฐก็มีช่องทางไม่

เป็นทางการต่างๆ ที่ยังให้ความสำาคัญกับเกาะแห่งนี้เสมือนเป็น

ประเทศหนึ่งอยู่ดี

เพราะนิกสันยอมรับนโยบาย “จีนเดียว” ก่อนจะเปิด

สัมพันธ์กับปักกิ่ง

แต่แน่นอนว่าการตีความคำาว่า “จีนเดียว” ของปักกิ่ง, 

วอชิงตันและไต้หวันก็ยังแตกต่างมาถึงทุกวันนี้

ประเด็นหลักของคำาถามคือ สหรัฐมีพันธกรณีจะยกทัพ

มาปกป้องไต้หวันหรือไม่หากจีนเปิดศึกจริง

คำาตอบอยู่ตรงมาตราที่พูดถึง “ความสัมพันธ์ทางทหาร” 

ของสหรัฐกับไต้หวัน

ประโยคนี้มีความสำาคัญต่อความเข้าใจสถานการณ์ความ

ตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันวันนี้

ข้อความนั้นพูดไว้ค่อนข้าง “คลุมเครือ” ว่า

“The United States will make available to Taiwan 

such defense articles and defense services in such quantity 

as may be necessary to enable Taiwan to maintain a 

sufficient self-defense capabilities”. 

แปลว่า “สหรัฐจะช่วยให้ไต้หวันมีอุปกรณ์และบริการทาง

ด้านการป้องกันประเทศในปริมาณที่จำาเป็น เพื่อช่วยให้ไต้หวันมี

ศักยภาพเพียงพอในการป้องกันตนเอง”

ถามต่อว่า คำาว่า “ปริมาณที่จำาเป็น” นั้นคือเท่าไหร่ และ

อย่างไร?

กฎหมายฉบับนี้ระบุว่า ลักษณะและปริมาณของ “อุปกรณ์

และบริการทางทหาร” ที่ว่าจะถูกกำาหนดโดยประธานาธิบดีและ

สภาคองเกรสของสหรัฐ

ดังนั้น หากอ่านรายละเอียดของ “ข้อตกลง” ที่ว่านี้ ไม่ได้

กำาหนดว่าหากไต้หวันถูกโจมตี สหรัฐจะต้องมาช่วยทางทหาร

ไม่ชัดเหมือนมาตรา 5 หรือ Article 5 ของสนธิสัญญา 

NATO ที่บอกชัดเจนว่า

“If a NATO ally is the victim of an armed attack, each 

and every other member of the Alliance will consider this 

act of violence as an armed attack against all members and 

will take the actions if deems necessary to assist the Ally 

attacked…”

นั่นแปลว่าหากสมาชิกของนาโตใดถูกโจมตีทางทหารให้

ถือว่าเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมด และจะดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อ

ช่วยเหลือประเทศสมาชิกนั้น

ในกรณีของกฎหมายอเมริกัน Taiwan Relations Act นั้น

จึงเป็นการจงใจจะเขียนด้วยถ้อยคำาคลุมเครือ เพื่อเปิดทางให้

ตีความตามสถานการณ์และความจำาเป็นของแต่ละจังหวะเวลา

กาแฟดำ

เรียกกันในแวดวงการทูตระหว่างประเทศว่าเป็น 

“Strategic ambiguity”

เรียกให้เท่ก็คือ “ยุทธศาสตร์แห่งความคลุมเครือ”

เป้าหมายของการเขียนกฎหมายฉบับนี้ในขณะนั้นก็คือ

1.ไม่สนับสนุนให้ไต้หวันประกาศเอกราชแยกตัวออกจาก

จีน

2.ไม่สนับสนุนให้สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้กำาลังในการ 

“รวมชาติ” ให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน

แต่เมื่อผมอ่านรายละเอียดของกฎหมายนี้ลงลึกแล้วก็ได้

ความรู้และการตีความอีกหลายๆ ประเด็นที่น่าสนใจ

พรุ่งนี้ว่าต่อครับ.

สหรัฐมี ‘ข้อตกลง’

ช่วยไต้หวันรบจีนหรือ? 

เ

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ 1 คน โดยกำาหนด

เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 

คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และรวมกัน

แล้วมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน อายุของสภา

องค์การบริหารส่วนตำาบล มีกำาหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือก

ตั้ง หาก อบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ให้

สภาองค์การบริหารส่วนตำาบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิก (ส.อบต.) 

จำานวน 6 คน 

โดย-ถ้ามี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต. 6 คน - ถ้า

มี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 3 

คน - ถ้ามี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต.ได้เขตเลือก

ตั้งละ 2 คน - ถ้ามี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มี ส.อบต.

ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คนก่อน แล้วเพิ่มให้เขตเลือก

ตั้งที่มีจำานวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก 

เขตเลือกตั้งละ 1 คน - ถ้ามี 5 เขตเลือกตั้ง ให้

มี ส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน และเพิ่มให้เขต

เลือกตั้งที่มีจำานวนราษฎรมากที่สุดอีก 1 คน

และกำาหนดให้มีนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบลที่มาจากการ

เลือกตั้ง จำานวน 1 คน โดย

ใชเ้ขตตำาบลเปน็เขตเลือกตัง้ 

มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราว

ละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อ

กันเกิน 2 วาระไม่ได้ ใน

กรณีดำารงตำาแหน่งไม่ครบ 

4 ปี ก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ 

และเมื่อได้ดำารงตำาแหน่ง 

2 วาระติดต่อกันแล้วจะ

ดำารงตำาแหน่งได้อีกเมื่อพ้น

ระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้น

ตำาแหน่ง

สำาหรับการเลือกตั้ง อบต.

ครั้งนี้ คือการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลำาดับที่ 3 ต่อ

จากการเลือกตั้งเทศบาล 2,472 แห่ง และนายกและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้ง 

อบต.ครั้งแรกในรอบ 8 ปี

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้

จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตามมาตรา 14 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวาระดำารงตำาแหน่ง

ของสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. รวมถึงผู้ว่าฯ กทม.และ

สมาชิกสภา กทม.และเมืองพัทยา ครบวาระตั้งแต่เดือน พ.ค.61 

แต่คำาสั่ง คสช.ให้ทำาหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ โดยคาด

ว่าจะใช้งบประมาณแต่ละเขตประมาณ 7 แสน ถึง 1 ล้านบาท ซึ่ง

ถ้ารวม อบต.ทั่วประเทศ จะใช้งบไม่ต่ำากว่า 5 พันล้านบาท

ที่น่าสนใจเมื่อเร็วๆ นี้ ทาง “ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย และประธ�นที่ปรึกษ�ศูนย์พย�กรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย” เปิดเผยว่า จาก

ผลของการสำารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2564 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ ซึ่งเป็นการ

ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยดัชนีความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม 35.5 ปรับตัวดีเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือน

สิงหาคม ที่อยู่ในระดับ 33.8 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส

หางานทำาโดยรวม อยู่ที่ระดับ 37.8 เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา ที่อยู่

ในระดับ 36.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่

ระดับ 50.8 เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมา ที่อยู่ในระดับ 48.6  

     โดย ธนวรรธน์ ระบุว่า สิ่งที่ต้องจับตาคือการหาเสียงการ

เลือกตั้งท้องถิ่น เชื่อว่าการใช้เงินน่าจะตกอยู่ที่ 2-3 หมื่นล้านบาท 

อาจจะช่วยผลักดันให้สถานการณ์เศรษฐกิจคึกคักได้บ้าง และถ้า

รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ชัดเจน ทำาให้มีเม็ด

เงินเข้ามาอัดฉีดในระบบมากขึ้น เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสจะโตได้ 

1-1.5%.

สิ่งที่ต้องจับตาคือการหาเสียงการเลือกต้ัง

ท้องถ่ิน  เชื่อว่าการใช้เงินน่าจะตกอยู่ท่ี 2-3 หมื่น

ล้านบาท อาจจะช่วยผลักดันให้สถานการณ์

เศรษฐกิจคึกคักได้บ้าง และถ้ารัฐบาลมี                 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่

ชัดเจน ทำาให้มีเม็ดเงินเข้ามาอัดฉีด

ในระบบมากขึ้น เศรษฐกิจไทยปีนี้

มีโอกาสจะโตได้ 1-1.5%

28 พ.ย.เลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ

เงินสะพัดหมื่นล้าน ดัน ศก.เร่งฟื้นตัว

นั



ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

แน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการ

ขนส่งสาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการให้บริการ

ขนส่งสาธารณะที่ดูเหมือนว่าในช่วงท่ีเกิดการระบาด

ของโควิด-19 ผู้ใช้บริการลดลงอย่างน่าตกใจ เนื่องจาก

การเดินทางต้องหยุดชะงัก คนส่วนใหญ่ขานรับนโยบาย

รัฐบาลด้วยการ Work From Home

ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ ให้บริการรถแท็กซ่ีสาธารณะ

ได้ออกข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลว่า  ตามที่ได้เกิดการระบาด

ของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงไปทั่วโลก  รวมทั้งประเทศ 

ไทย ส่งผลกระทบถึงประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตประจำาวัน ผู้ประกอบการ

แท็กซี่และผู้ขับรถแท็กซี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ ได้รับผล 

กระทบอย่างรุนแรงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นระยะเวลา

เกือบ 2 ปี

ขณะเดียวกันยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

ได้เมื่อใด จึงทำาให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของผู้

ขับรถแท็กซี่ และผู้ประกอบการแท็กซี่ไม่สามารถดำาเนิน

ธุรกิจต่อไปได้ จึงได้มีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้

ประกอบการรถแท็กซี่

ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบโครงการ

ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ กรอบ                                                                            

วงเงิน 166.9 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ท่ีมีสิทธ์ิท้ังหมด 16,694 

คนใน 29 จังหวัด ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 

บาทต่อเดือน โดยแยกเป็นกลุ่มแรกคือ ผู้ที่อยู่ใน 13 

จังหวัดแรก ตามประกาศฉบับที่ 25 และ 28 จะได้รับการ

เยียวยา 2 เดือน หรือคนละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ 16 

จังหวัดตามประกาศฉบับที่ 30 ได้เยียวยา 1 เดือน

โดยเงื่อนไขสำาหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตาม

โครงการนี้ ต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์

สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.2564 มี

ศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และ

บัตรประจำาตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถท่ีใช้ประกอบอาชีพต้อง                                                                             

ชำาระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขน 

ส่งทางบก และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 

39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.

2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีรถเช่าต้องยืนยันทะเบียน

รถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำาการตรวจ

สอบก่อนรับสิทธิ์

แบ่ ง เป็นการช่วยเหลือผู้ ขับรถแท็กซี่ และรถ

จักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด 

ตามข้อกำาหนดฉบับที่ 25 และฉบับท่ี 28 จะได้รับเงิน                                                                             

ช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วย                                                                         

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทร 

ปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) และการช่วยเหลือผู้ขับ

รถแท็กซ่ีและรถจักรยานยนต์สาธารณะท่ีประกอบอาชีพ

ใน 16 จังหวัด ตามข้อกำาหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงิน

ช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน (กาญจนบุรี ตาก 

นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 

เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทร 

สงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)

แน่นอนว่าหลังจากนี้จะมีการจ่ายเงินผ่านบัญชี

พร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำา

ตัวประชาชน 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 

พ.ย.2564 สำาหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่

ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.2564 

สำาหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ ซึ่งการเยียวยากลุ่มแท็กซี่และวิน

มอเตอร์ไซค์ครั้งนี้ ได้แสดงถึงความห่วงใยจากรัฐบาลและ

กระทรวงคมนาคม ที่เร่งดำาเนินการช่วยเหลือจนได้รับการ

เยียวยาในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกอาชีพหลุดพ้นจากภาวะวิกฤต

ไปได้.

ณะกรรมการสมาคมสวนสนุกโลก (International 

Association of Amusement Parks and Attractions -                                                                            

IAAPA) ซ่ึงเป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมแหล่งท่องเท่ียว 

ระดับโลก ได้ลงมติเลือกกรรมการ                                             

ใหม่ 5 คน สำาหรับวาระปี 2565 

รวมถึง วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ 

ซึ่งเป็นรองประธานคนที่สอง ใน

ระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ 25                                           

กันยายน ที่กรุงบาร์เซโลนา ประ                                               

เทศสเปน โดยวุฒิชัยเป็นกรรม 

การผู้จัดการ บจก.สยามพาร์ค                                              

บางกอก ผู้ประกอบการสวนน้ำา                                                    

และสวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯ 

ทั้งนี้เขาจะดำารงตำาแหน่งรองประ 

ธานคนที่หนึ่งของ IAAPA ในปี 2566 และเป็นผู้นำาสมาคม

ในฐานะประธานคณะกรรมการในปี 2567.
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เหลืองอมรเลิศ

พร้อมเบิกจ่ายช่วยน้ำาท่วม 
‘บัญชีกลาง’แจงติดตามใกล้ชิดยันเงินเพียงพอ
ไทยโพสต์ • “บัญชีกลาง” ยืนยันมีความพร้อมรองรับจังหวัด

เบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน จังหวัดละ 20 ล้านบาท หลังสถานการณ์น้ำาท่วมขยาย

วงกว้าง ระบุหากรุนแรงจังหวัดส่งเรื่องขอขยายวงเงินช่วย

เหลือเพิ่มได้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท                                              

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า                                                   

ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้องเตรียมความพร้อมสำาหรับ

รองรับการเบิกจ่ายเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำาหรับ

จังหวัดที่ ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์น้ำาท่วมในปัจจุบัน 

เพื่อใช้ในการดูแล แก้ปัญหา 

และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำา

ท่วมในพื้นที่ประสบปัญหาทั่ว

ประเทศอย่างเร่งด่วน ทั้งด้าน

ผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน 

และความเป็นอยู่ จังหวัดละ 20 

ล้านบาท

ทั้งนี้ หากจังหวัดที่ประ                                                  

สบปัญหาน้ำาท่วมมีความต้อง 

การใช้เงินมากกว่า 20 ล้านบาท 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถส่ง

เรื่องเพื่อขอขยายวงเงินทดรอง

ราชการได้ โดยส่งเรื่องผ่านมา                                       

ยังสำานักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ซึ่ง

จะประสานมายัง ปภ. ส่วนกลาง 

และกรมบัญชีกลาง เพื่อขยาย

วงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วย

เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก 

เฉิน โดยจะเพิ่มเป็น 50 ล้าน

กุลยา ตันติเตมิท

ทอท.ผุดแอปรับเปิดประเทศ

นำาร่อง6สนามบินเชื่อมข้อมูล

มอบสินไหมทดแทน • นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพ

ประกันภัย หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทมอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำานวนเงิน 65,620,701.09 

บาท ให้แก่นายพิภัช อึ้งประภากร   ประธานกรรมการ และนายนพรุจ อึ้งประภากร กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ประภากรออยล์ จำากัด จากกรณีไฟไหม้อาคารและสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย ณ สำานักงาน

ตัวแทนนายสุวิทย์ ศิริเอี่ยมแสง ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ.

ไทยโพสต์ • นายนิตินัย ศิริสมรรถ

การ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า                                                

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาแอป                                        

พลิเคชัน สวัสดี บาย เอโอที (SA 

WASDEE by AOT) เพื่อเชื่อมโยง                                      

สารสนเทศด้านคมนาคมและการ                                           

ท่องเท่ียวตามนโยบายของกระ 

ทรวงคมนาคม รองรับการเปิดประ 

เทศวันท่ี 1 พ.ย.64 รวมถึงอำานวย

ความสะดวกในการใช้บริการท้ัง 

6 ท่าอากาศยานของ ทอท.คือ 

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ 

แม่ฟ้าหลวงฯ ภูเก็ต และหาดใหญ่ 

และยังเป็นช่องหน่ึงในการเพ่ิมราย

ได้ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม นอก

เหนือไปจากรายได้จากการบิน สอด

รับกับนโยบาย ดิจิทัล แอร์พอร์ต

สำาหรับแอปพลิเคชันดัง

กล่าวจะสามารถเช็กเท่ียวบินใน

แต่ละวัน เช็กอินผ่านระบบแอป 

โดยมีระบบติดตามกระเป๋าแบบ   

เรียลไทม์ บอกท่ีต้ังร้านอาหาร ร้าน

ค้าภายในท่าอากาศยาน ตรวจ

สอบท่ีจอดรถ จองรถแท็กซ่ี พร้อม

กับมีบริการเกม สะสมคะแนนที่

สามารถนำาไปเป็นส่วนลดแลกซ้ือ

สินค้าหรืออาหารได้ ซ่ึงปัจจุบันอยู่

ระหว่างเจรจากับการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมมือ

ในการเชื่อมศูนย์ข้อมูลสถานท่ีท่อง

เท่ียว ร้านอาหาร และโรงแรม รีสอร์ต                    

ในประเทศไทยเข้ามาให้บริการภาย

ในแอปพลิเคชัน รวมท้ังเจรจากับ

ธนาคารกรุงไทยให้เข้ามาพัฒนา

ระบบการชำาระเงิน รวมถึงได้เตรียม 

เจรจากับสนามบินในต่างประเทศ 

ซ่ึงอยู่ภายใต้ข้อตกลง Sister Airport 

จำานวน 15 แห่ง.

ทช.เตรียมรับมือพายุคมปาซุ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า แขวงทาง 

หลวงชนบทตาก และหมวดบำารุงทางหลวงชนบทแม่สอด ได้

เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากพายุคมปาซุ โดยลงพื้นที่ปรับ

เกลี่ยดินโคลนบริเวณไหล่ทางบนสายทางหลวงชนบท ตก.4016 

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090-บ้านเสรีราษฎร์ อำาเภอ

พบพระ จังหวัดตาก ป้องกันเหตุอุทกภัยในพื้นที่และเร่งอำานวย

ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

พาณิชย์ยกระดับสินค้า SME

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการ                                                                                        

กลาง (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้า                                  

ไทยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 

หรือ SME ให้อยู่บนระดับสากล เพ่ิมมูลค่าสินค้า และสามารถนำาไป

จำาหน่ายได้ในห้างสรรพสินค้าช้ันนำาในประเทศ พร้อมส่งออกไปต่าง

ประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโต รวมถึงความเชื่อม่ันให้

แบรนด์ไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์รับรองระดับประเทศ

‘เอสซีจี’ ผุดแพลตฟอร์มอีวี

นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์

เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำากัด เปิดเผยว่า ได้เปิดให้บริการอีวี                                                                          

โซลูชัน แพลตฟอร์ม โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมร่วม

มือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องการใช้พลังงานสี

เขียว ล่าสุดได้เข้าร่วมงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY 

WEEK 2021 (ASEW) - Virtual Edition งานแสดงเทคโนโลยี 

นวัตกรรมบนออนไลน์ วันที่ 14-16 ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้าสู่

องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

4 แบงก์รัฐขยายเวลาสาขาในห้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) 

และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(ธอท.) ได้ขยายเวลาให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลา 

11.00-18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2564 เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน

ได้รับบริการจากสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

รฟท.ลุยจัดระเบียบริมทางรถไฟ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน

ในพ้ืนท่ีบริเวณริมทางรถไฟสายตะวันออก ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ี                                                                                        

ริมทางรถไฟ ระหว่างสถานีมักกะสัน-คลองตัน ติดตั้งระบบไฟ                                                                                    

เพิ่มความสวยงาม พร้อมจัดระเบียบพื้นที่เพื่อสร้างความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย ภายใต้แนวคิด 

“คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย.

บาท และ 100 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ความ 

รุนแรง

“ต้องยอมรับว่ าสถาน 

การณ์น้ำาท่วมในขณะน้ีขยาย

เป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น กรมบัญชี                                                    

กลางเองได้มีการติดตามสถาน 

การณ์อย่างใกล้ชิด และยืนยัน

ว่ากรมมีความพร้อมอย่างเต็มที่

สำาหรับการเบิกจ่ายเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปัจจุบันมี

บางจังหวัดได้ขอขยายวงเงิน

เพิ่มบ้างแล้ว โดยวงเงินทดรอง

ราชการยังเพียงพอในการดูแล

สถานการณ์น้ำาท่วมและช่วย

เหลือประชาชนอยู่” นางสาว 

กุลยากล่าว

สำาหรับวัตถุประสงค์ของ

วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วย

เหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินนั้น เพื่อเป็นการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อน

เฉพาะหน้า โดยให้จ่ายเป็นค่า

ใช้จ่ายที่จำาเป็นในการดำารงชีพ

และความเป็นอยู่ของประชาชน 

หรื อ เป็นการซ่อมแซมที่ อยู่

อาศัยให้คืนสู่สภาพเดิม หรือ

เพื่อป้องกัน ยับยั้งภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน เป็นการให้ความช่วย

เหลือแบบจำาเป็นเร่งด่วน เช่น 

ให้เงินทุนประกอบอาชีพ ถุง

ยังชีพ อาหาร เรื่องดื่ม เป็นต้น 

โดยจะมีหลักเกณฑ์ของ ปภ.ใน

การกำาหนดการใช้เงินทดรอง

ราชการดังกล่าวอย่างชัดเจนอยู่

แล้ว

อย่างไรก็ดี ภาพรวมการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

อีกครั้ง 

สำาคัญท่ีสุดคือทำาให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลับมา

เติบโตได้อีก ทำาให้ประเทศจะมีรายได้เพิ่มอย่างมากในระยะยาว                  

ต่อไป และธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำานวนมาก

จะกลับมาดำาเนินการได้ตามปกติ ทำาให้ธุรกิจในประเทศจะกลับ

มาเติบโต มีผลให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวมากขึ้น ปัญหาทาง

เศรษฐกิจที่รุมเร้ามานานจะค่อยๆ คลี่คลาย แม้ระยะแรกการ

ฟ้ืนตัวจะยังมีไม่มากก็ตาม แต่เป็นการเบิกทางบอกให้ธุรกิจต่างๆ                                         

ได้มีการเตรียมการเตรียมตัว ก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเติบโตสูง

ในระยะต่อไป ทำาให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มในทางบวกได้ต่อเนื่อง 

จึงควรลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองในกลุ่มอาหารธุรกิจท่ี ไม่มีวันตาย 

มีแต่จะโตมากขึ้น ยิ่งได้ปัจจัยหนุนก็จะโตได้มาก น่ามองที่ 

ASIAN, KSL และ NRF กลุ่มไฟแนนซ์จากตลาดยังคึกคัก มี

วอลุ่มหนา ธุรกิจจะมีกำาไรดี น่ามองที่ BAM, KTC และ NCAP 

กลุ่มพลังงานยังได้รับผลดีจากราคาน้ำามันที่สูง น่ามองที่ AGE, 

BPP และ MDX กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจกำาลังฟื้นมากขึ้น น่ามอง

ที่ SIALI, J และ PLAT หุ้นรายตัวน่ามองที่ AH, PTTGC และ 

COM7 เป็นต้น 

ตลาดยังคงผันผวน แต่มีความคึกคักอย่างต่อเนื่อง แสดง

ถึงบรรยากาศที่มีทั้งการเก็งกำาไรและการลงทุนตลอดเวลา จึง

เหมาะกับการลงทุน.

ผันผวนในทางบวก

นับจากต้นเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดอ่อนตัว

ลงใกล้ระดับ 1,600 จุด แต่ก็ไม่หลุดลงต่ำากว่า 1,600 จุด กลับ

ค่อยๆ ขยับสูงขึ้น มากลางเดือนดัชนีขยับขึ้นมาใกล้ระดับ 1,650 

จุดแล้ว ซึ่งในทางเก็งกำาไรมองเป็นแนวต้านที่จะทำาให้มีแรงขาย

ออกมาค่อนข้างมาก ทำาให้หลายคนคิดว่ายังไม่สามารถฝ่าแนว

ต้านนี้ ไปได้ แต่เมื่อดูสภาวะแวดล้อมที่เอื้อมากขึ้น ทำาให้เชื่อ

ว่าจะมีการเริ่มทดสอบแนวต้าน 1,650 จุดในเร็วๆ นี้ แต่อาจ

จะต้องมีการย่ำาฐานอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีฐานใหม่ที่

แข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะเดินหน้าต่อไป พิจารณาแล้วพบว่ามี

ปัจจัยบวกที่จะหนุนให้ดัชนีสามารถขึ้นทดสอบ 1,600 จุด 

เริ่มจากขณะนี้จะเริ่มมีการทยอยรายงานผลประกอบการ

ของธุรกิจออกมาแล้ว ซึ่งมองกันว่าผลกำาไรของธนาคารจะออก

มาอยู่ในเกณฑ์ดี คือดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนได้มาก เพราะ

ปีนี้ ไม่มีการตั้งสำารองหนี้เสียจำานวนมากเหมือนปีก่อน ทำาให้ผล

กำาไรจะดีกว่า จะเป็นปัจจัยบวกให้มีแรงซื้อได้มาก ขณะเดียวกัน

หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 นี้ แม้จะ

มีการออกมาวิจารณ์ในด้านลบอยู่บ้างก็ตาม ก็เป็นแค่การโจมตี

ทางการเมือง ในส่วนผลดีที่จะเกิดขึ้นกลับมีมากกว่า เพราะจะ

ทำาให้ธุรกิจต่างๆ ที่ถูกแช่แข็งมานานจะกลับมาดำาเนินการได้  

ไฟเขียวCNPCHKผลิตปิโตรเลียมบนบก
ไทยโพสต์ • ครม.เคาะให้สิทธิ์

ซีเอ็นพีซีเอชเค สำารวจและผลิต                                

ปิโตรเลียมแปลงสำารวจบนบก                                     

หมายเลข L1/64 ในเขต จ.สุโขทัย-

กำาแพงเพชร เพ่ิมศักยภาพแหล่ง 

ปิโตรเลียม เสริมความมั่นคง

พลังงาน

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐ                                                

มนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.

2564 ได้มีมติเห็นชอบให้สัมปทาน 

ปิโตรเลียม แปลงสำารวจบนบก                   

หมายเลข L1/64 แก่บริษัท      

ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) 

จำากัด (CNPCHK) จำานวน 1 

แปลง พื้นที่รวม 78.90 ตาราง

กิโลเมตร ในเขตจังหวัดสุโขทัย

และกำาแพงเพชร ซึ่งการได้ผู้      

รับสิทธิในการสำารวจและผลิต

ปิโตรเลียมในครั้งนี้จะมีส่วน

ช่วยในการสร้างความต่อเนื่อง

ในการจัดหาปิโตรเลียมภายใน

ประเทศได้ ซึ่งในเบื้องต้นคาด

ว่าแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวจะ

สามารถผลิตน้ำามันดิบได้วันละ

ประมาณ 300-400 บาร์เรลต่อ

วัน และทดแทนมูลค่าการนำา

เข้าน้ำามันดิบได้ประมาณ 300 

ล้านบาทต่อปี

“กรมเช้ือเพลิงได้พิจารณา 

คำาขอสิทธิสำาหรับแปลงสำารวจ

ปิโตรเลียมดังกล่าว โดยคำานึง

ถึงผลประโยชน์ของประเทศ

เป็นสำาคัญ จากข้อเสนอทาง

ด้านเทคนิคและผลประโยชน์

พิเศษแก่รัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการสำารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องใน

พื้นที่ที่มีศักยภาพ เกิดการสร้าง

งาน การสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น 

รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศในภาพรวม” นาย

สราวุธกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 

ปีแรกของการสำารวจจะมีการ

ลงทุนข้ันต่ำาภายในประเทศ และ

ผลประโยชน์พิเศษท่ีรัฐจะได้รับ

รวมประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือกว่า 130 ล้านบาท 

และหากสามารถพัฒนาแหล่ง

และผลิตปิโตรเลียมในแปลง

สำารวจปิโตรเลียมดังกล่าวได้ ก็

จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐ

ในรูปแบบของค่าภาคหลวงและ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมด้วย.

ปี 2564 อยู่ที่ 3,249,520 ล้าน

บาท คิดเป็น 98.89% แบ่งเป็น 

รายจ่ายประจำา 2,652,607 ล้าน

บาท คิดเป็น 98.92% และราย

จ่ายลงทุน 596,913 ล้านบาท 

คิดเป็น 98.78% การใช้จ่าย

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 202,975 

ล้านบาท คิดเป็น 99.07%.

พาณิชย์หนุน

ปั้นโคนมไทย

ลุยตลาดตปท.

ไทยโพสต์ • พาณิชย์ปลื้ม

แบรนด์นมไทย ‘แดรี่โฮม’ วาง

ขายซู เปอร์มาร์ เก็ตในตลาด

สิงคโปร์สำาเร็จ ช้ี! FTA ช่วยสร้าง 

แต้มต่อขยายส่งออกสินค้าไทย

ได้จริง

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐ 

มนตรีช่ วยว่ าการกระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้

ผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตออร์แกนิกทำา

จากนมของไทยจากบริษัท แดรี่

โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 

ซ่ึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประ 

เทศพาไปจับคู่ธุรกิจเปิดตลาด

กับคู่ค้าสิงคโปร์ สามารถวาง

จำาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและ

มาร์เก็ตเพลสท่ัวประเทศของ

สิงคโปร์ นับเป็นความสำาเร็จของ                          

โครงการ “โคนมไทยก้าวไกล 

ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” 

ซ่ึงกรมจัดขึ้นในช่วงท่ีผ่านมา 

ส่งผลให้สหกรณ์ โคนมและผู้

ประกอบการนมโคแปรรูปของ

ไทยได้ ใช้ประโยชน์จากความ

ตกลงการค้าเสรี (FTA) ขยาย

ตลาดส่งออกในอาเซียน

ทั้งนี้ การเข้าไปทำาตลาด

ของสินค้าดังกล่าวได้รับความ

สนใจจากผู้นำาเข้าอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการของคน                                        

รุ่ น ใหม่สิ งคโปร์ที่ เชื่ อมั่ น ใน                                        

คุณภาพสินค้าไทย โดยกระ 

ทรวงเล็งเห็นความสำาคัญของ

ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ าพสหก รณ์

โคนมและผู้ประกอบการให้

ใช้ประโยชน์จาก FTA เจาะ

ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย เช่น 

อาเซียนและจีน ซึ่งได้ยกเว้น

ภาษีศุลกากรที่เก็บกับสินค้านม

ที่ส่งออกจากไทยแล้ว ทำาให้ช่วย

เพิ่มแต้มต่อทางการค้าแก่สินค้า

ไทย และยังเป็นปัจจัยสำาคัญใน

การเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร

และผู้ประกอบการโคนมจาก

การส่งออกด้วย.
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

สาหัสกันทั่วหน้ากับเหตุการณ์น้ำาท่วมในขณะ

นี้ หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นห่วงทั้งบ้าน 

ทั้งรถยนต์ ที่จมน้ำากันไปแบบไม่ทันตั้งตัว การทำา

ประกันภัยไว้รับมือกับความเสี่ยงก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ 

เปิด 5 ขั้นตอนเคลมประกันรถถูกน้ำาท่วม 

อาคเนย์ประกันภัยมาแนะนำา 4 ขั้นตอนการเคลมรถยนต์

แบบง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น 1 หรือชั้น 2+ ให้คุณหมด

กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อรถยนต์ โดนน้ำาท่วม ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ

ว่ารถยนต์มีประกันภัยหรือไม่ และเป็นประกันภัยประเภทใด ชั้น 1 

ชั้น 2+ หรือชั้น 3+ คุ้มครองครอบคลุมอะไรบ้าง หากเป็นประกัน

ภัยชั้น 1 ก็จะรวมการดูแลรถจากภัยน้ำาท่วม แผ่นดินไหว พายุ 

ลูกเห็บ ฟ้าผ่า เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 แนะนำาให้ถ่ายรูปรถยนต์ที่เสียหายเอาไว้ก่อน 

และหลังน้ำาลดอย่าเพิ่งรีบเคลื่อนย้ายรถยนต์ด้วยตัวเอง เพราะการ

สตาร์ทรถโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ

อาจทำาให้รถยนต์เสียหายมากขึ้น ขั้นตอนที่ 3 รีบแจ้งตัวแทน

ประกัน พร้อมแจ้งประเภทประกันภัย และพิกัดของรถที่ประสบ

เหตุ เข้ามาดูความเสียหายของรถยนต์ให้ไวที่สุด   

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อประกันมาถึงก็เป็นเวลาแห่งการประเมิน

ความเสียหาย ทั้งสภาพภายในและภายนอกรถยนต์ว่าอยู่ในระดับ

ใด เช่น เข้าเครื่องยนต์ เข้าตัวรถ ระบบไฟฟ้ากระทบแค่ไหน 

เป็นต้น เพื่อวางแผนหาทางช่วยเหลือนำารถยนต์ออกจากพื้นที่น้ำา

ท่วมให้เร็วที่สุด ลดความเสียหายของทรัพย์สิน และขั้นตอนที่ 5 

ออกใบเคลม โดยจะมีอายุ 1 ปี ซึ่งหลังจากที่ได้ใบเคลมแล้วควร

รีบส่งซ่อมและทำาความสะอาดรถโดยเร็วที่สุด เช่น การถ่ายน้ำามัน

เครื่อง น้ำามันเกียร์และของเหลวต่างๆ การปลดขั้วแบตเตอรี่และ

ขั้วไฟฟ้าทันที 

ยกระดับบริการ

นายสาระ ล่ำาซำา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เมืองไทยประกัน

ชีวิต หรือ MTL กล่าวว่า 

ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล

กรุงเทพ สำานักงานใหญ่ 

(ซอยศูนย์วิจัย) และ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

หัวหิน ในเครือ บริษัท 

กรุงเทพดุสิตเวช

การ จำากัด (มหาชน)                            

หรือ BDMS จัด

ทำาโครงการ API 

(Application 

Programming 

Interface) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาความร่วมมือ                                                  

เพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับ

การเคลมค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่ไปใช้สิทธิ์ ณ                         

โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ

และการอำานวยความสะดวกที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในการเรียกร้องสินไหม

ทดแทนโดยไม่ต้องสำารองจ่ายตามสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์

“ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับบริการ

ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมการเคลมในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำาให้การเคลมและการเรียกร้องสินไหมมี

ความสะดวกรวดเร็วและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอา

ประกันภัยที่ใช้บริการ โดยขณะนี้ระบบดังกล่าวได้พร้อมให้บริการ

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย และโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 

เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในอนาคตยังเตรียมที่จะขยายการให้บริการไปยัง

โรงพยาบาลในเครือ BDMS แห่งอื่นๆ อีกด้วย” นายสาระกล่าว

จัดมหกรรมด้านประกันภัย  

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้

ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย จัดงาน “Thailand InsurTech Fair 

2021” มหกรรมด้านประกันภัยสุดยอดงานประจำาปี ที่ได้รวบรวม

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากทุกบริษัทชั้นนำาทั่วไทย และผู้เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีด้านการประกันภัยหรืออินชัวร์เทค (InsurTech) จากทั่ว

ทุกมุมโลก ให้ได้เรียนรู้ เข้าถึงสินค้าและบริการ ด้านการประกันภัย

ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และอัปเดตพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ

นำามาต่อยอดธุรกิจให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับผู้บริโภคและธุรกิจ โดย

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งการจัดงานนี้จะ

ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกัน

ภัย สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยและสร้างการเรียน

รู้ให้แก่ประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการ

กำากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ช่วยลูกค้าน้ำาท่วม 

สถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในเดือน

ตุลาคมนี้ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เปิดบริการพิเศษ รถยกแบบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

เพื่อช่วยเหลือ

ลูกค้า โดยเฉพาะ

เมื่อต้องประสบ

ภัยน้ำาท่วมเพื่อ

ขนย้ายรถไป

สถานที่ปลอดภัย 

นอกจากนั้น ใน

ช่วงฤดูฝนที่มี

อัตราการเกิด

อุบัติเหตุสูงกว่า

ช่วงเวลาปกติ ดัง

นั้น การันตีการ

ให้บริการเร็ว

ที่สุดเพื่อลดความ

กังวลที่เกิดขึ้นกับ

ลูกค้า โดยเจ้า

หน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุจะมาถึงภายใน 25 นาที นับจากที่ลูกค้า

ได้รับ SMS ยืนยันการแจ้งอุบัติเหตุจากทางบริษัท หากเกินจาก

นี้ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดสั่งอาหารมูลค่า 100 บาท ส่งให้ทาง 

SMS ภายใน 2 วันทำาการ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทุกพื้นที่ทั่วไทย 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนชาต

ประกันภัย กล่าวว่า ในปีนี้ ได้ยกระดับการให้บริการสู่ระดับพรีเมียม 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ลูกค้าต้องเผชิญกับความไม่

แน่นอนในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ด้วยการปรับแผนการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ง่ายขึ้น การต่ออายุประกันภัยและการชำาระ

เบี้ยประกันภัยที่สะดวกมากขึ้น ประกอบด้วย 3 บริการหลัก “LINE 

Service - เคลียร์จบครบในแอปเดียว, “Meet and Care – จุด

บริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อม และอู่สีส้ม – มาตรฐานงานซ่อมมืออาชีพ 

ซ่อมทันที ไม่ต้องรอคิว ซึ่งทั้ง 3 บริการดังกล่าวจะส่งผลให้การ

เติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่บริษัทตั้งไว้ในปีนี้ จำานวน 8,800 

ล้านบาท 

นางนวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการและประธาน  เจ้า

หน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI กล่าวว่า ได้ผ่าน

การรับรองจากโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทุจริต (Certification of Anti 

Corruption หรือ CAC) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) ประจำาปี 2564 ต่อเนื่องเป็น

ครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  

รุกตลาดประกันบำานาญ

นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้

อำานวยการสายประกันภัย  ธนกิจ                   

บมจ.ธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า ได้

เปิดตัวประกันบำานาญ ‘My Wish 

Retirement’ โดยมีความโดดเด่นที่

ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินบำานาญ

รายปีสูงถึง 24% ของจำานวนเงินเอา

ประกันภัย หรือรายเดือน เดือนละ 

2.025% ของจำานวนเงินเอาประกัน

ภัย และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 

99 ปี โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำาถามสุขภาพ ซึ่งรับประกันโดย 

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี สามารถ

เลือกระยะเวลาชำาระเบี้ยได้ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี หรือชำาระถึงอายุ 

60 ปี โดยผลประโยชน์ไม่ต่ำากว่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาตลอดสัญญา 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน จำานวนเงินเอา

ประกันภัยขั้นต่ำา 50,000 บาท ไม่จำากัดจำานวนเงินรับประกันภัย

สูงสุด สามารถนำาค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 

300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำาหนด. 

ส

วก็เป็นแหล่งของ

กรดไขมันโอเมก้า 

3 ที่ดีเยี่ยม และ

ยังมีวิตามินอีที่ช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระ เพื่อลดการ

อักเสบของตับ ที่สำาคัญจำาเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การศึกษาเบื้องต้นที่ระบุว่าการรับประทานถั่วและเมล็ดธัญพืช

อาจสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์ตับที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในผู้ที่เป็นโรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นผัก

ตระกูลกะหล่ำา เช่น บร็อกโคลีและกะหล่ำาดอกนั้น ก็มีประโยชน์ 

ทส์ ประเทศ 

ไทย ยก

ขบวนชุด

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

ที่อุดมด้วยวิตามิน

ซี ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูป

แบบเพื่อการบำารุงผิวอย่าง

ครบครันและมีคุณสมบัติ

เหมาะสำาหรับทุกสภาพผิว 

เอาใจผู้หญิงในทุกปัญหา

ผิวโดยเฉพาะ ได้แก่ บู๊ทส์ 

วิตามินซี ไบร์ทเทนนิ่ง, บู๊ทส์ 

วิตามินซี แอดวานซ์ และ

บู๊ทส์ วิตามินซี แอดวานซ์ 

พลัส เป็นสารสกัดจากส้ม

ยูสุ (Yuzu) ให้กลิ่นหอม

ายงานล่าสุดระบุว่า โรคหัวใจสามารถตรวจพบได้จาก

สุขภาพตาของคุณเมื่อคุณกำาลังเดินไปร้านแว่นตา นักวิจัย

เผยให้ทราบถึงวิธีการระบุเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจใน

ผู้ป่วย โดยใช้เครื่องสแกนดวงตาเพื่อตรวจหาส่วนที่บอบบางที่สุด

ของดวงตา 

ทั้งนี้ การเอกซเรย์ดวงตาด้วยแสง (OCT) หรือเครื่องสแกน

จอประสาทตา ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่ใช้แสงความต่อเนื่อง

ต่ำาในการจับภาพความละเอียดไมโครมิเตอร์ โดยช่างตัดแว่นผู้

เชี่ยวชาญในคลินิกตรวจสุขภาพของดวงตา โดยเฉพาะจอประสาท

ตา และนั่นจะทำาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาสามารถตรวจสอบ

สุขภาพดวงตาของคุณได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

นักวิจัยได้ตรวจสอบความผิดปกติของเรตินา หรือจอ

ประสาทตา ซึ่งเป็นชั้นในสุดที่ไวต่อแสงของดวงตา เพื่อตรวจสอบ

ว่าอาจมีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ ทั้งนี้ จากการประมาณการ

ในการตรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า คนอังกฤษประมาณ 7.6 ล้านคน 

สุขภาพตาสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

และหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ

หนึ่ง 

ด้าน “ดร.แอนโธนี เดอมาเรีย” ผู้ร่วม

วิจัยในการศึกษากล่าวว่า “วิธีเดียวที่เราจะ

เห็นภาพหลอดเลือดที่เล็กที่สุดในร่างกาย 

สามารถดูได้ที่ดวงตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

บริเวณจอประสาทตา หรือเรตินา ที่ให้หลัก

ฐานสำาคัญเกี่ยวกับผลข้างเคียงของปัญหา

หัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง 

อีกทั้งการตรวจหาภาวะจอประสาทตาขาด

เลือดในระยะเริ่มต้น อาจส่งผลให้สามารถระบุ

ว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพดวงตา สามารถป่วย

เป็นโรคหัวใจได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษาได้

ตั้งแต่เนิ่นๆ และอาจลดจำานวนโรคหัวใจหรือ

โรคหลอดเลือดสมองได้”

ทั้งนี้ จักษุแพทย์จากศูนย์การแพทย์ 

เชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก อย่าง UC 

San Diego Health ได้พิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ โรคหัวใจ

หากระบุว่ามีภาวะจอประสาทตาขาดเลือด ขณะที่ผู้ป่วยได้รับ

การสแกนดวงตาด้วยแสง OCT ทั้งนี้ ทีมวิจัยหวังว่าการศึกษา

ในอนาคตจะส่งผลให้ภาวะจอประสาทตาขาดเลือด กลายเป็น

เครื่องหมายทางจักษุวิทยาทั่วไป ที่แพทย์ใช้เพื่อระบุว่าคุณป่วยเป็น

โรคหัวใจอันเนื่องมาจากภาวะดังกล่าว 

“ดร.แมทธิว บาคูม” กล่าวเสริมว่า “ภาพรวมของคนทั่วโลก

นั้น โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง 

และน่าเสียดายที่หลายคนไม่ทราบว่าพวกเขาอาจเป็นโรคหัวใจ ดัง

นั้น กุญแจสำาคัญในการป้องกันสิ่งนี้ คือการตรวจหาและรักษาตั้ง

แต่เนิ่นๆ เราหวังว่าการระบุว่าคุณมีภาวะจอประสาทตาขาดเลือด 

เป็นเครื่องหมายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจ

วายหรือโรคหลอดเลือดสมอง”.

ร

ลดอาการอักเสบด้วยถั่ว

กำาลังเป็นโรคหัวใจหรือระบบไหลเวียนโลหิต

“ดร.แมทธิว บาคูม” ศัลยแพทย์จอประสาทตา ที่สถาบัน

รักษาสุขภาพดวงตาอย่าง Shiley Eye ที่ UC San Diego Health 

กล่าวว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างสู่สุขภาพของเรา และโรคต่างๆ อาจ

เกิดขึ้นได้จากดวงตาได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดก็ไม่มีข้อ

ยกเว้น ซึ่งมาจากการที่ภาวะร่างกายขาดเลือด เป็นสาเหตุทำาให้

การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจลดน้อย นั่นจึงทำาให้เลือด

ไปเลี้ยงตาไม่เพียงพอ และอาจทำาให้เซลล์ที่ตายทิ้งร่องรอยไว้ที่

บริเวณกระจกตาอย่างถาวร ที่เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้

จากเครื่องสแกนดวงตา”

เราเรียกผลกระทบข้างต้นว่า “จอประสาทตาขาดเลือด ซึ่ง

จากการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่บริเวณหลอดเลือดส่วนปลาย” 

และพยายามที่จะตรวจสอบว่าการค้นพบนี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ทาง

ชีวภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้หรือไม่ เพราะโรคหัวใจ

บู๊

• ช่วงนี้ ตุ้ม-ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ มีทั้งงานยุ่งและต้อง

ดูแลคุณพ่อที่ป่วยมานานจนไม่มีเวลาคุยไลน์กลุ่มเพื่อนแต่ละ

กลุ่ม เพราะเดือนตุลาคม ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ และ

พลเรือน ได้เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้น ต้องประดับยศใหม่ ไปใช้

บริการถ่ายภาพกันมากมายที่พิศณุสตูดิโอ ใกล้สี่แยกศิริราช 

ตำานานห้องภาพกว่า 60 ปี โดยเฉพาะนายทหารเรือ แม้แต่ 

พลเรือเอกเถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ที่เพิ่ง

รับตำาแหน่งใหม่ล่าสุด..•

• นับตั้งแต่ห้องอาหารเรือนต้นเปิดบริการให้นั่ง

ทานในร้านได้ตามปกติ ลูกค้าข้าวมันไก่มณเฑียรก็กลับมา

คึกคักเหมือนเช่นเคย ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ ผู้จัดการ

เขตโรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ลงมาให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่น ทักทายลูกค้าด้วยภาษาไทย เสียงดังฟังชัดอย่าง

ชัดเจน แบบถ้าไม่เห็นหน้าต้องนึกว่าเป็นคนไทยแน่ๆ..•

• หายหน้าหายตากลายเป็นเกษตกรอย่างเต็มตัว 

แหม่ม-วีระวรรณ ชวนะสุนทร เพราะเจ้าตัวเอาที่ดินเชิง

เขาใหญ่จำานวนหลายไร่ที่ซื้อไว้นานกว่า 30 ปี ลงทุนปลูก

ป่าเพื่อแทนคุณแผ่นดินไม่ให้เสียชาติเกิด โดยลงทั้งต้นไม้

ใหญ่เล็ก เช่น มะฮอกกานี เกือบ 100 ต้น อโวคาโด มะม่วง 

กล้วย ขนุน ฯลฯ โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ทุกๆ อาทิตย์ก็จะขับ

รถขึ้นไปดูความเจริญเติบโตของต้นไม้ยามที่ได้น้ำาฝน นับ

เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่ง..•

• ตอบคำาถามสุขภาพได้หลากเรื่องหลายรส จน

วิทยุ F.M.101 ที่จัดอยู่ประจำาจัดให้ทำาช่วงเฉพาะถาม-ตอบ 

คำาถามให้กับหมอต้น นพ.กฤษดา ศิรามพุช เพื่อให้ผู้ฟังถาม

ได้สุดๆ อย่างจุใจในทุกคำาถามสุขภาพรอบตัว ฟังคำาตอบสดๆ 

ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.45 น. ทาง F.M.101 ทั้งวิทยุ 

และ Facebook F.M.101 News&talk..•

• ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย 

ช่วยเป็นตัวแทนร้านอาหารถึงความเดือดร้อน การปิด-เปิด

ร้านอาหาร การฉีดวัคซีนพนักงานกับรัฐบาลช่วงโควิด-19 

ตลอดเกือบ 2 ปี โดยไม่ได้นึกถึงสุขภาพของตัวเอง ช่วง

นี้จึงต้องแวะเวียนเข้าโรงพยาบาล จากโรคภัยไข้เจ็บที่มา

รบกวน..•

 แมวลายเสือ

สดชื่นของซิตรัส ช่วยปรับ

สภาพผิวให้ดูสว่างใสขึ้น

อย่างเห็นได้ชัดใน 7 วัน 

บอกลาปัญหาผิวหน้าหมอง

คล้ำาไปได้เลย พร้อมจุด

ประกายความมั่นใจให้คุณ

สนุกกับกิจกรรมตลอดวัน

ด้วยผิวกระจ่างใสมีออร่า 

พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้ผิว

สุขภาพดี ในราคาจับต้อง

ได้ ที่ร้านบู๊ทส์ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ. 

ถั่

ช่วยเพิ่มระดับของเอนไซม์ในการล้างพิษ และปกป้องตับจาก

ความเสียหายหรือความเสื่อม.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

เทรนด์ Cloud & Cyber Security งาน Sangfor EPIC 2021

ซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ผู้จำ�หน่�ย

โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นไอที โซลูชันคว�มปลอดภัยบนคล�วด์และ

ไซเบอร์ชั้นนำ�ระดับโลก เดินหน้�ตอกย้ำ�คว�มมุ่งมั่นขององค์กร

ในก�รเปลี่ยนแปลงท�งดิจิทัลและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยที่ล้ำ�

สมัยในปี 2564 ผ่�นก�รจัดง�นบนช่องท�งออนไลน์ครั้งล่�สุด 

กับง�น Sangfor EPIC ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุล�คม เวล� 

13.30 น. (GMT +7) 

โดยภ�ยในง�นจะนำ�

โดยผู้บริห�รของซัง 

ฟอร์ เทคโนโลยี และ

ผู้ เ ชี่ ย วช�ญอิสระ

ระดับโลกจะพ�ไปทำ� 

คว�มเข้�ใจกับ “The 

New Frontier” ซึ่ง

ยังคงมุ่งเน้นในหัวข้อ

ของ “Securing Your 

Journey to the Cloud” นอกจ�กก�รจับฉล�กห�ผู้ โชคดีที่จัดขึ้น

ตลอดทั้งง�นแล้ว ผู้เข้�ร่วมยังส�ม�รถโต้ตอบกับผู้เข้�ร่วมร�ยอื่นๆ 

ในช่วงของก�รแข่งขันจัดอันดับผู้นำ�ที่มีคว�มสนุกสน�นและได้

คว�มรู้ ก�รแข่งขันล่�สมบัติ และก�รประกวดบูธภ�พถ่�ย ซึ่งผู้ชนะ

จะได้รับร�งวัลอันน่�ท่ึงกลับบ้�นไป ผู้สนใจส�ม�รถลงทะเบียนเพื่อ

เข้�ร่วมก�รประชุม EPIC Summit โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยได้ที่ https://

epic.sangfor.com/en/registration หรือมีคำ�ถ�มหรือข้อสงสัยใดๆ 

เกี่ยวกับง�น ท่�นส�ม�รถไปที่เว็บไซต์ของเร� www.sangfor.com 

หรือส่งอีเมลถึงเร�ที่ marketing@sangfor.com

อินโดรามาจับมือ ม.เกษตรฯ สร้าง KU Green Office

บริษัท อินโดร�ม� เวนเจอร์ส จำ�กัด (มห�ชน) หรือไอวี

แอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ�ระดับโลกที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน 

จับมือกับสำ�นักบริก�รคอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

เดินหน้�โครงก�รสำ�นักง�นสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ (KU Green Office) ต่อเนื่องเป็น 

ปีที่ 2 เพื่อสร้�งก�ร

เรียนรู้เกี่ยวกับก�ร

คัดแยกขยะและก�ร 

จัดก�รขยะรีไซเคิล 

ผ่�นก�รอบรมออน 

ไลน์ให้กับคณ�จ�รย์

และบุคล�กร ส�น

ต่อจ�กก�รสนับสนุน

ถังแยกขยะและก�ร

พัฒน� KU Green 

Appl icat ion โดย

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน อินโดร�ม�ส�ม�รถรีไซเคิลขวด PET 

ทั่วโลกได้ม�กกว่� 6.7 หมื่นล้�นขวด และนำ�กลับม�ผลิตเป็นเส้นใย 

เส้นด้�ย และเม็ดพล�สติก PET รีไซเคิล (rPET) ส�ม�รถตอบ

สนองคว�มท้�ท�ยในก�รจัดก�รพล�สติกใช้ง�นแล้ว และส่งเสริม

ให้เกิดก�รดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�งเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ได้อย่�งเป็นรูปธรรม.

บเป็นโจทย์ที่ท้าทายและทันกับสถานการณ์ 

ในช่วงนี้ม�กๆ นั่นก็คือหัวข้อ Disrupting 

Health & Wellness Experience in COVID-19 

ซึ่งโครงก�ร “TSX Sustainable Innovation Competi-

tion & Hackathon” หนึ่งในกิจกรรมของง�น Thailand 

Sustainability Expo 2021 หรือ TSX 2021 จัดขึ้น

เพื่อเฟ้นห�สุดยอดทีมนวัตกรที่ส�ม�รถสร้�งสรรค์

ง�นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท�งสังคม องค์กร และ

หน่วยง�นต่�งๆ อย่�งยั่งยืน โดย 7 ทีมได้ร่วมกิจกรรม

กันแบบเข้มข้นม�กๆ ตั้งแต่รอบ Incubation และ  

Hackathon ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำ�

เสนอผลง�นนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อหน้�คณะกรรมก�ร 

ไม่น่�เชื่อว่�คนรุ่นใหม่จะคิด Business Model  

Innovation ออกม�อย่�งน่�ทึ่ง มีทั้ง PULSED UVC 

เครื่องตรวจจับเชื้อโรคสมรรถนะสูง, Paradise Pocket 

Space สวนสวรรค์สรรค์สร้�งเอง, NOPANIC MASK  

NANOFILTER ออร์แกนิกม�ส์กจ�กวัชพืชที่ไร้ค่� แก้

ปัญห�ขยะล้นโลก ฯลฯ

ผลก�รประกวดร�งวัลที่ 1 สุดยอดนวัตกร กับ 

TSX Hackathon ปี 2564 ได้แก่ ทีม ATTRA โดย 

Business Model Innovation คือ PULSED UVC 

ประยุกต์ม�จ�กอุตส�หกรรมอ�ห�ร จ�กแนวคิด 

ปัจจุบันก�รแพร่ระบ�ดโควิด เร�ไม่ส�ม�รถรู้ได้เลย

ว่�มันอยู่ที่ไหน หยุดเมื่อไหร่ และเร�เป็นคนแพร่เชื้อ

หรือไม่ ดังจะเห็นได้ว่�หล�ยกรณีมีผู้ติดเชื้อแม้ไม่ได้

เป็นผู้ใกล้ชิด สัมผัสโดยตรง ซึ่งสันนิษฐ�นว่�เชื้อดัง

กล่�วม�จ�กวัตถุ บ�งวัตถุเชื้ออยู่ได้น�น 7-8 ชั่วโมง 

ดังนั้นทีมจึงได้สร้�งสรรค์พัฒน�ระบบ PULSED UVC 

(ที่กระแส 2 แอมแปร์ จะได้พลังง�น 240-360 mJ./

cm) โดยพลังง�นดังกล่�วจะนำ�ไปใช้ในก�รจุดหลอด

ให้ทำ�ก�รฉ�ยรังสี UVC ออกม�แบบไฟแฟลชกล้อง

ถ่�ยรูป แสงไฟแฟลชที่ออกม�นั้นจะทำ�ล�ยโครงสร้�ง 

DNA ของสิ่งมีชีวิตในระดับจุลินทรีย์ ไวรัส สปอร์ เชื้อร� 

ต่�งๆ พร้อมเทียบเคียงประสิทธิภ�พก�รทำ�ล�ยล้�ง 

จ�กก�รทดสอบ เครื่องนี้ส�ม�รถฆ่�เชื้อได้ 

99.99 เปอร์เซ็นต์, ใช้ระยะเวล� 30-60 วิน�ที และ

ใช้ต้นทุนเพียง 4 บ�ทต่อชั่วโมง เทียบกับประสิทธิภ�พ 

ส�ม�รถช่วยลดค่�ใช้จ่�ยและคว�มเสียห�ยที่จะเกิด

ขึ้น เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับธุรกิจขน�ดใหญ่ เช่น ห้�ง

สรรพสินค้� หรือผู้ประกอบก�รอสังห�ริมทรัพย์ทั่วไป 

ที่กังวลเรื่องคว�มปลอดภัยในก�รอยู่อ�ศัยร่วมกัน 

นอกจ�กนั้นทีมยังรีเสิร์ชถึงข้อมูลบ้�นพร้อมข�ยใน

แวดวงอสังห�ฯ ที่มีอยู่กว่�แสนยูนิต ตั้งเป้�ข�ยแค่พัน

ยูนิต ก็ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ม�กม�ย คุ้มกับก�รลงทุน ยัง

ไม่นับรวมถึงหน่วยย่อย องค์กรเอกชนต่�งๆ ที่อย�ก

ติดตั้งในบริษัท อ�ค�ร กระทั่งซื้อบริจ�คติดตั้งเพื่อสังคม

ร�งวัลที่ 2 สุดยอดนวัตกร กับ TSX Hackathon 

ได้แก่ ทีม Share Care นำ�เสนอ Business Model 

Innovation คือ Paradise Pocket Space จ�ก

แนวคิดคนรุ่นใหม่ในเมืองต้องก�รพื้นที่สีเขียว จ�ก

ก�รค้นคว้�พบว่�กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอ

เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ของโลก อีกทั้งไม่ตอบโจทย์กับ

ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ยิ่งเกิดปัญห�โควิดทำ�ให้กิจกรรม

ท�งสังคมห�ยไป คนไม่นิยมไปรวมกลุ่มจำ�นวนม�ก 

ท�งทีมคิดว่�น่�จะสร้�งพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ที่เน้นก�ร

มีส่วนร่วม ทุกคนเป็นเจ้�ของ ส�ม�รถใช้เป็นสถ�น

ที่รีแลกซ์จ�กก�รทำ�ง�น สร้�งแรงบันด�ลใจ รวม

ทั้งพบปะกลุ่มคนที่มีแนวคิด มีไลฟ์สไตล์เหมือนกัน

‘3สุดยอดนวัตกรรม’โรมรันสู้‘โควิด’‘3สุดยอดนวัตกรรม’โรมรันสู้‘โควิด’

นอกจ�กนี้ท�งทีมมีก�รรีเสิร์ชแล้วว่� ปัญห�

สุขภ�พจิตปัจจุบันทวีสูงขึ้น จ�กภ�วะคว�มเครียด

เศรษฐกิจและกิจกรรมท�งสังคมที่ห�ยไป ซึ่งไม่ได้

จำ�กัดอยู่แค่ผู้ติดเชื้อ แต่ลุกล�มไปถึงกลุ่มประช�กร

ใหญ่ที่ไม่ได้ติดเชื้ออีกด้วย ซึ่งปัญห�สุขภ�พจิตมีง�น

วิจัยรองรับว่�ส�ม�รถแก้ได้ด้วยพ้ืนท่ีสีเขียว ท้ังนี้

โครงก�รดังกล่�วจะช่วยอุปสรรคในก�รเข้�ถึงพื้นที่

สีเขียว และดีไซน์ฟังก์ชันต่�งๆ ให้ตอบโจทย์ โดยจะ

เปลี่ยนแปลงประสบก�รณ์จ�กที่ทุกคนเข้�สวนฟรี เป็น 

User ม�เก็บค่�บริก�ร แต่ทุกคนเป็นเจ้�ของ เป็น

พ�ร์ตเนอร์ร่วมกัน บริห�รง�นผ่�นแอปพลิเคชัน

แสดงร�ยละเอียด แบ่งเป็น Home, Membership, Park 

browsing, Density checking ฯลฯ ทั้งนี้เชื่อว่� Para-

dise Pocket Space จะช่วยแก้ปัญห�ก�รปล่อยพื้นที่

รกร้�งในเมืองหลวงไว้ โดยไม่ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีอีก 

ม�กม�ยหล�ยแปลง และคำ�นวณต้นทุนและร�ยได้แล้วมี

คว�มใกล้เคียงไปจนถึงคุ้มค่�กว่�ก�รปล่อยเช่�ธรรมด�

ร�งวัลที่ 3 สุดยอดนวัตกร กับ TSX Hackathon 

ได้แก่ ทีม NOPANIC MASK NANOFILTER  นำ�

เสนอ Business Model Innovation คือ NOPANIC 

MASK NANOFILTER จ�กแนวคิด ทุกวันนี้ เวล�ออก

จ�กบ้�น สิ่งที่ติดตัวคนเร�คือหน้�ก�ก ทำ�ตกหนึ่งครั้ง

ซื้อใหม่ หรือเปลี่ยนวันก็เปลี่ยนใหม่ ทำ�ให้มีขยะติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นถึง 19,200 ล้�นชิ้นต่อหนึ่งปี ก�รย่อยสล�ยใน

บ�งประเภทอ�จใช้เวล�ชั่วชีวิต ทีมจึงห�ท�งออกว่�วิธี

ไหนที่เร�ส�ม�รถรับมือกับเชื้อโรคได้ โดยไม่สร้�งขยะ

เพิ่ม จึงเสนอ Nopanic Mask Nano Filter ปกป้องตัว

เองจ�กโรคควบคู่ไปกับดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม เพร�ะ

ทำ�จ�กผักตบชว� ซึ่งจ�กข้อมูลง�นวิจัยพบว่�มัน

ส�ม�รถกรองอนุภ�คขน�ดเล็กได้ถึง 0.44 ไมครอน 

อีกทั้งยังส�ม�รถแก้ปัญห�ระบบชลประท�นได้

จุดเด่นของแผ่นกรองอ�ก�ศจ�กผักตบชว� 

ยังส�ม�รถกำ�จัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจ�กส�รคัด

หลั่งที่ม�ตกลงบนหน้�ก�กได้เอง, ส�ม�รถป้องกัน

ฝุ่น PM2.5 ได้, ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, ส�ม�รถ

ย่อยสล�ยได้เองต�มธรรมช�ติ ในแง่โอก�สท�งธุรกิจ 

ผักตบชว�ห�ได้ง่�ย ต้นทุนต่ำ� ขณะที่สินค้�มีคว�ม

จำ�เป็นสูงขึ้น โดยอ้�งอิงข้อมูลจ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน 

ม.ค-มี.ค.64 ปริม�ณซื้อข�ยต่อเดือน แบ่งเป็น หน้�ก�ก

ฝุ่นที่ใช้ในอุตส�หกรรม 331 ล้�นชิ้น หน้�ก�กก�ร

แพทย์ 120 ล้�นชิ้น หน้�ก�กผ้� 80 ล้�นชิ้น

นอกจ�กนี้ ท�งทีมมีแผนต่อยอดโดยนำ�ส�ร

สกัดจ�กสมุนไพรอื่นๆ ที่มีสรรพคุณฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ 

ไวรัส แบคทีเรีย ม�เป็นส่วนผสมให้เข้�กับสถ�นก�รณ์

ตอนนั้นๆ โดยค�ดหวังว่�แผ่นออร์แกนิกม�ส์กนี้จะ

ช่วยแก้ปัญห�อน�คต เชื้อโรคอุบัติใหม่ และไม่สร้�ง

ขยะให้เป็นภ�ระคนรุ่นหลัง นอกจ�กนี้ยังเพิ่มมูลค่�

ให้เส้นใยจ�กวัชพืชไร้ค่� ส�ม�รถสร้�งมูลค่�และเกิด

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒน�เศรษฐกิจอีกด้วย

คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิก�รตัดสินคว�ม

คิดสร้�งสรรค์ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ดร.สวนิตย์  

บุญญ�สุวัฒน์ ผู้จัดก�รฝ่�ยหน่วยง�นกลยุทธ์และ

บริห�รคว�มยั่งยืนขององค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) 2.ชว�ทิก วินน์ วน�

เกษมสันต์ Head of Wellness Living & Asset  

Management Thai Group Holding Public Company 

Limited Southeast Insurance & Finance Group 

3.รศ.ดร.ณัฐช� ทวีแสงสกุลไทย รองอธิก�รบดี ด้�น

ก�รว�งและกำ�หนดยุทธศ�สตร์ นวัตกรรมและพันธ

กิจส�กล จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 4.ม�ริสร� ศัตรูลี้ 

ASEAN Knowledge Community Management 

Manager C asean 5.เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ CEO & 

Co-Founder BASE Playhouse

เกณฑ์ก�รให้คะแนนของคณะกรรมก�รมีทั้ง

สิ้น 4 ข้อ 1) คว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห์และระบุ

ปัญห� 2) คว�มเป็นนวัตกรรมของไอเดียและคว�ม

สมบูรณ์ Prototype 3) คว�มส�ม�รถในก�รเปลี่ยน

เป็นธุรกิจเพื่อสร้�งคว�มยั่งยืนให้นวัตกรรม 4) คว�ม

ส�ม�รถของทีมและคว�มส�ม�รถในก�รนำ�เสนอ

สำ�หรับง�น Thailand Sustainability Expo 2021 

ร่วมกับ CU Innovation Hub และ ThaiBev จัด

โครงก�ร “TSX Sustainable Innovation Competition & 

Hackathon” ได้รับคว�มร่วมมือและก�รสนับสนุน

จ�กองค์กรและหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย โดยคณะ

กรรมก�รจะได้ร่วมกันพิจ�รณ�ตัดสิน 3 ร�งวัล เป็น

สุดยอดนวัตกร กับ TSX Hackathon ร�งวัลที่ 1 เงิน

ร�งวัล 50,000 บ�ท พร้อมโล่และประก�ศนียบัตร 

ร�งวัลที่ 2 เงินร�งวัล 20,000 บ�ท พร้อมโล่และ

ประก�ศนียบัตร ร�งวัลที่ 3 เงินร�งวัล 10,000 บ�ท.

นั

รางวัลที่ 1 PULSED UVC จากทีม ATTRA ทีม Share Care จากแนวคิด Paradise Pocket Space ทำาสวนเยียวยา

จิตใจคว้ารางวัลที่ 2

ทีม NOPANIC MASK NANOFILTER นวัตกรรมหน้ากากอนามัย ทำาจากผัก

ตบชวา ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะเพื่อโลก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคลอดปีน้ี
‘เอกชัย’เผยมห�’ลัยไหนก็เปิดสอนได้เพร�ะผ่�นม�ตรฐ�นคุณวุฒิวิช�ชีพ/ล็อกห้�มรับนศ.เกินจนเฟ้อ
ศึกษาธิการ • “เอกชัย” คาดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาครูคลอดภายในปีนี้ 

หวังทันใช้ปีการศึกษา 65 เปิดกว้างสถาบัน

ไหนก็เปิดสอนได้ เพราะเป็นหลักสูตรผ่าน

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ นักเรียน ม.ปลาย

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ แต่วางกลไก

กำาหนดสัดส่วนครูผู้สอนกับคนเรียน ป้อง 

กันสถาบันอุดมฯ เปิดรับผู้เรียนจนล้น  

น�ยเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธ�นคณะ

อนุกรรมก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พของหลัก 

สูตรประก�ศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 

กล่�วว่� ต�มที่คณะกรรมก�รม�ตรฐ�น

วิช�ชีพ (กมว.) ได้เห็นชอบในหลักก�ร

เก่ียวกับแนวท�งปรับปรุงประสิทธิภ�พของ

หลักสูตร ป.บัณฑิตแล้วนั้น ขณะนี้คณะ

อนุกรรมก�รฯ กำ�ลังดำ�เนินก�รยกร่�งหลัก

เกณฑ์ต่�งๆ ของหลักสูตรประก�ศนียบัตร

วิช�ครู สำ�หรับหลักสูตรดังกล่�ว สถ�บัน

ผลิตครูส�ม�รถเปิดสอนได้ โดยไม่ต้องผ่�น

ก�รรับรอง เนื่องจ�กวิช�ที่จะใช้สอนภ�ยใน

หลักสูตรนี้จะเป็นไปต�มม�ตรฐ�นคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ (มคอ.) 2 ซึ่งผู้ที่ไม่

ได้เรียนคณะครุศ�สตร์/ศึกษ�ศ�สตร์ และ

ต้องก�รเป็นครูส�ม�รถม�เรียนได้ รวมถึง

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยที่มี

คว�มสนใจในวิช�ชีพครู ก็ส�ม�รถม�ลง

เรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตวิช�ครูกับหลักสูตร

ประก�ศนียบัตรวิช�ครูได้ ในลักษณะ

ธน�ค�รหน่วยกิต หรือเครดิตแบงก์

ประธ�นปรับปรุงฯ กล่�วอีกว่� ทั้งนี้ใน

ส่วนของจำ�นวนผู้เรียนจะมีก�รกำ�หนดจำ�นวน

ครูที่จะทำ�หน้�ที่นิเทศก�รสอนให้เหม�ะสม

กับจำ�นวนผู้เรียน ดังน้ันมห�วิทย�ลัยจะไม่

ส�ม�รถเปิดรับจำ�นวนม�กได้ ทั้งน้ีตนค�ดว่�

จะดำ�เนินก�รยกร่�งหลักเกณฑ์ต่�งๆ ให้แล้ว

เสร็จภ�ยในปี 2564 เพื่อให้สถ�บันผลิตครู

ต่�งๆ เริ่มใช้หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ครู

ได้ทันในปีก�รศึกษ� 2565

“หลักสูตรนี้ผมเช่ือว่�จะเป็นตัว

ช่วยที่เข้�ม�แก้ปัญห�ก�รรับผู้ที่ ไม่มีใบ

อนุญ�ตประกอบวิช�ชีพ รวมถึงในกรณี

ของผู้ที่ ไม่ได้จบคณะครุศ�สตร์/ศึกษ�

ศ�สตร์แล้วม�เรียนหลักสูตรนี้ และสอบ

ได้ใบประกอบวิช�ชีพครู ครูกลุ่มนี้จะไม่

ส�ม�รถเป็นครูที่สอนอนุบ�ลหรือประถม

ศึกษ�ได้ แต่จะส�ม�รถสอนได้ในระดับ

มัธยมศึกษ�เท่�นั้น เพร�ะถือว่�เป็นกลุ่ม

ครูประจำ�วิช� หรือ Subject Teachers” 

ประธ�นคณะอนุฯ ปรับปรุงประสิทธิภ�พ

ของหลักสูตร ป.บัณฑิตกล่�ว.

ศึกษาธิการ • “ปลัด ศธ.” วิงวอนพ่อ

แม่ ผู้ปกครองเห็นแก่ลูกหล�น ยินยอม

ให้ฉีดวัคซีน เพื่อสร้�งสภ�พแวดล้อมท่ี

ปลอดภัยเวล�เด็กม�โรงเรียน อีกทั้งคน

ในครอบครัวและครูฉีดหมดแล้ว ห�กเด็ก

ไม่ได้ฉีดอ�จนำ�เชื้อไปให้ครอบครัวอีก

น�ยสุภัทร จำ�ป�ทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (ปลัด ศธ.) กล่�วว่� ขณะนี้

ก�รจัดก�รฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน

ที่มีอ�ยุระหว่�ง 12-17 ปีที่มีคว�มประสงค์

จะรับวัคซีน จำ�นวนกว่� 3.8 ล้�นคน เป็นไป

ด้วยคว�มเรียบร้อยดี และค�ดว่�นักเรียน

กลุ่มดังกล่�วจะได้รับวัคซีนเข็มแรกครบ

ทุกคนภ�ยในสัปด�ห์หน้� ซึ่งในสัปด�ห์ที่

ผ่�นม�มีนักเรียนที่ ได้รับคว�มยิมยอมจ�ก

ผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมประม�ณกว่� 

20,000 คน และตนมองว่�สัปด�ห์หน้�จะมี

นักเรียนกลุ่มตกหล่นเพิ่มม�กขึ้น

สำ�หรับในส่วนของครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� ขณะนี้ ได้รับวัคซีนแล้วร้อย

ละ 82 และยังมีก�รขอรับวัคซีนอย่�งต่อ

เนื่อง ซึ่งตนได้ประส�นง�นร่วมกับกรม

ควบคุมโรค เพื่อที่จะขอรับก�รจัดสรร

วัคซีนให้แก่กลุ่มครูที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วย 

ทั้งนี้ ศธ.จะมีก�รรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่

ได้รับวัคซีนทั้งหมด ทั้งในกลุ่มที่รับวัคซีน 

Pfizer กลุ่มที่รับวัคซีน Sinopharm และ

กลุ่มเด็กในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะ

ทร�บข้อมูลว่�มีนักเรียนตกหล่นจำ�นวน

เท่�ไรที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

“อย่�งไรก็ต�ม ศธ.ได้ทำ�ก�รสื่อส�ร 

รณรงค์ และขอคว�มร่วมมือไปยังผู้

ปกครองและครอบครัว กลุ่มเด็กระดับ

ปฐมวัยและประถมศึกษ� เนื่องจ�กเด็ก

กลุ่มนี้ยังไม่ส�ม�รถรับวัคซีนได้ เพื่อที่จะ

ให้เด็กได้อยู่ในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัย 

เพร�ะครอบครัวและครูได้รับวัคซีนครบ

ทุกคนแล้ว ถือเป็นก�รฉีดวัคซีนเพื่อลูก

ท่�น หรือแม้แต่ในกรณีที่เด็กม�โรงเรียน

และได้รับเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัว 

วัคซีนก็จะส�ม�รถช่วยให้อ�ก�รของโรค

ไม่รุนแรง” ปลัด ศธ.กล่�ว.

‘ปลัดศธ.’วิงวอน‘ผู้ปกครอง’ยินยอมให้ลูกหลานฉีดวัคซีน

น้อมรำาลึกในหลวง ร.9 • นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วยนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล 

ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. จัดกิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ 180 หน่วยงานของ อว. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อ

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาอันล้นพ้นที่ทรงมีคุณูปการแก่ อว. ทั้งด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

อกกำ�ลังต�มปกติในช่วงเช้�..

พอเท่ียง..ระหว่างน่ังคุยกับภรรยา “คุณอัศวิน รัตนประชา” 

อดีตพระเอกหน้าหล่อ-หุ่นเท่ ก็เกิดอาการวูบหมดสติ ฟุบ

หน้าลงกับโต๊ะ แพทย์สุดยื้อ ปั๊มหัวใจ 8 ครั้งไม่ตื่น..

ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน จากโลก (บันเทิง) ไปชั่วนิรันดร์ 

สิริอายุ 75 ปี!

และความตายของคุณอัศวิน ที่แพทย์ลงความเห็นว่าเสีย

ชีวิตเพราะ “โลหิตเป็นกรด” ก็มีคนให้ความรู้ สาเหตุท่ีทำาให้ “โลหิต

เป็นกรด” นั้นเกิดจากอะไร?

ซึ่งจะจริง-ไม่จริง ผมไม่ยืนยัน แต่รู้ไว้ก็ใช่ว่าจะเสียหาย เขา 

(ใครไม่รู้) บอก.. “ข้อควรวิตกสำาหรับผู้ที่ชอบออกกำาลังกาย..

ผู้ที่ออกกำาลังกาย แต่ไม่ทานแป้ง หรือคาร์ โบไฮเดรตเพราะ

กลัว “อ้วน” 

เมื่ออินซูลินไม่มีอะไรจะเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงาน (น้ำา 

ตาล) ร่างกายต้องการกลูโคสเพื่อเป็นพลังงาน ก็หันไปสร้าง “คีโตน” 

(Ketones) เพราะใช้แทนกลูโคสได้

แต่ “คีโตนมีสภาพเป็นกรด เข้าไปอยู่ในเลือดมาก ก็อันตราย

ถึงชีวิต”

กลัวอ้วน กลัวเสียหุ่น กลัวเป็นเบาหวาน จึงไม่กินข้าว กิน

แต่กับ แป้งจึงมีไม่พอให้ร่างกายแปลงเป็นกลูโคส เมื่อมีคีโตนมาก

เกินไปก็อันตรายถึงชีวิต”

ครับ..คุณอัศวินจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่า

ไม่ทราบ แต่จากที่เห็นหุ่น-หน้าตาต้องบอกว่า ไม่น่าจะเป็นชายวัย 

75 ถ้าสัก 65 ล่ะ..จะเชื่อ!

น่ี..ผู้ท่ีออกกำาลังกายประจำาจะได้สำารวจตัวเองไว้หน่อยก็ดี ส่วน

ผมเห็นทีคงจะหันกลับมากินข้าว-เพ่ิมแป้งให้มากกว่าเก่าเสียแล้วล่ะ

เพราะตั้งแต่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มาปีกว่าๆ รู้สึกตัว

เองจะกินข้าวน้อยลงมาก

ไม่ได้กลัวอ้วน กลัวเสียหุ่น หรือกลัวเป็นเบาหวานหรอก 

เพียงแต่ยามชีวิตลำาบาก-เงินในกระเป๋าแห้ง จะกินข้าว-กินแกง-

กินกับอะไรให้มากมาย..

สลัดแซลมอน สเต๊กหมูดำาคุโรบุตะ วันละชิ้น-สองชิ้น..พอได้

ประทังเท่านั้นเอง!

แต่เออ..จากนี้อะไรๆ ก็น่าจะดีขึ้นนะ ด้วยนายกรัฐมนตรีได้

ออกแถลงการณ์ผ่านทีวีทุกช่องแล้วว่า.. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 

ประเทศไทยจะ “เปิดรับนักท่องเท่ียวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว”!

นั่น..หมายถึงคนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้ง 

บางคนจากที่อดมื้อ-กินมื้อ เมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเงินจาก

กระเป๋านักท่องเที่ยว หน้าที่เคยเหี่ยวก็จะกลับสดใสเบิกบาน!

ยิ่งได้ฟัง-ได้อ่านที่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่อง

เที่ยวฯ บอกเตรียมร่วมกับเอกชนที่เป็นพันธมิตร มีความคิด-ตั้งใจ 

จะดึง “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ที่ดังกระฉ่อนโลกอยู่ในขณะนี้ 

กับ “แอนเดรีย โบเซลลี” นักร้องโอเปราชื่อดังชาวอิตาลี มา

ร่วมกิจกรรม “เคาต์ดาวน์” ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่

จังหวัดภูเก็ตด้วยแล้ว..

 ประเทศไทยก็จะยิ่งคึกคัก ชาวประชาชีก็จะได้มีชีวิต-ชีวา 

แม้ว่าจะ (เสี่ยง) อยู่ท่ามกลางโควิด-19 ก็ตามที!

ว่าแต่ ผู้ว่า ททท.ไม่ได้เคาะกะลา สร้างกระแสเพื่อสนอง

รับคำาแถลงของนายกฯ ลุงตู่หรอกนะ?

ผมไม่ได้เป็นติ่ง-เป็นสาวกหนูลิซ่า แต่หากเจรจาต้นสังกัดได้

เธอมาร่วมเคาต์ดาวน์ที่ภูเก็ตจริง ประเทศไทย ก็..

ทิงนองนอย-อร่อยเห�ะไปเลย!.

เคาต์ดาวน์กับ ‘ลิซ่า’?

อ

• โอ๋-ยชญ กรณ์หิรัญ ส่ง 

6 หนุ่มเลือดใหม่ ฟง-บวร คง

แนวดี, โฟน-อิทธิพัทธ์ วงศ์นิวัติ

ขจร, ฟิว-กิตติพศ ส�ยเกียรติ

วัติ, เจเจ-รัฐศ�สตร์ บุตรวงศ์, 

นิวตัน-ไวย�กรณ์ วงศ์ข�แก้ว, 

กันดั้ม-อ�คม ขวัญเนตร จาก

สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้น

ท์ เข้าร่วมรายการ “Laz iCON” (ลาซไอคอน) ไอ

คอนป๊อป ตัวท็อปเดบิวต์ เฟ้นหาสุดยอด 5 หนุ่มหล่อ

มากความสามารถที่จะได้เดบิวต์เป็นบอยแบนด์ระดับ

โลก พร้อมได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัด

ช่องวัน 31 และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของลา

ซาด้าประเทศไทย

• รายการชีวิตดี๊ดี สัปดาห์นี้ จิ๊บ-วสุ แสงสิง

แก้ว ควงหวานใจ จ๊ะจ�๋-พริมรต� เดชอุดม มาเปิด

บ้านพร้อมเผยเคลด็ลับความสุข ความหวานท่ีท้ังคู่

หม่ันเติมให้กัน และเผยถึงโปรเจ็กต์คอนเสิร์ตออนไลน์

ท่ีกำาลังจะมีข้ึน ปิดท้ายกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษท่ีจ๊ิบต้ังใจ

ทำาให้จ๊ะจ๋า ห้ามพลาด! ติดตามได้ในรายการ “ชีวิตด๊ีดี” 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 น. ทาง

ช่อง 3 กด 33  

• ทรูวิชั่นส์ชวนดู “House 

of Flying Daggers (จอมใจบ้าน

มีดบิน)” 17 ตุลาคมนี้ เวลา 

20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 

True Chinese More (140, 225) 

นำาแสดงโดย หลิว เต๋อหัว และ 

ท�เคชิ ค�เนชิโร ที่มาพร้อมกับ

นางเอกระดับตำานาน จ�ง จื่ออี ๋กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

สมัยราชวงศ์ถัง ที่เต็มไปด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ด้วยบรรดาเหล่าขุนนาง จนสร้างความเดือดร้อนให้

ราษฎร จึงเกิดกลุ่มกบฏ “บ้านมีดบิน” ขึ้น!

• แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นศิลปินอินดี้ แต่ผล

งานของ สุน�รี (Tsunari) แรปเปอร์สาวสายเลือด

ไทย-ตรินิแดด ก็เป็นท่ีกล่าวถึงมาโดยตลอด วันน้ี สุน�รี 

พร้อมแล้วกับการเปิดตัวให้แฟนเพลงได้รู้จักมากข้ึน 

ผ่านการทำางานคร้ังแรกกับ วอร์นเนอร์ มิวสิก ท่ีเร่ิมต้น

ด้วย “Since Young” ซิงเกิลท่ีเธอจะเผยตัวตนให้โลก

ได้รับรู้ท้ังดนตรี และเรื่องราวชีวิตผ่านประสบการณ์

การไปใช้ชีวิตในหลายๆ ประเทศจนมาถึงจุดน้ี.

มักเกิ้ล

จจุบันโลกเปิดรับคว�มหล�ก

หลายทางเพศกว้างขึ้น เขื่อน-

ภัทรดนัย เสตสุวรรณ หนึ่ง

ในสมาชิกวง K-OTIC ก็เป็นอีก

คนที่ออกมาเปิดเผยตัวตนพร้อม

สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ 

ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมถึง

คำาถามที่โดนถามมาบ่อยว่าเข้าห้องน้ำา

ชายหรือหญิง โดยเขื่อนเผยถึงเรื่องดัง

กล่าวว่า

“แล้วหมวยเข้าห้องน้ำาผู้ชายหรือผู้

หญงิ?...เปน็อกีคำาถามทีค่นถามเขา้มาบอ่ย  

มากๆ 

เลยค่ะ 

ซ่ึงหมวย     

ก็จะ

ตอบ

ตลอด

ว่าเข้า

ห้องน้ำา

ผู้ชาย

เพราะ

ความ

เคยชินครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าการ

เข้าห้องน้ำาผู้ชายแล้วคนมองตั้งแต่หัว

จดเท้า หรือออกอาการไม่พอใจ เป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นกับหมวยบ่อยมากๆ เลย ซึ่ง

สำาหรับคนที่เข้าห้องน้ำาบ่อยแบบหมวยก็จะรู้สึก

กดดันทุกๆ ครั้ง หลายๆ ครั้งก็รู้สึกอึดอัดและ

ไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเลยค่ะ ตอนนี้หลายๆ 

ประเทศมี Gender Neutral Bathrooms หรือ

ห้องน้ำาสำาหรับทุกเพศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่

ที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ identify เป็นเควียร์ นอน-

ไบนารี ทรานส์เจนเดอร์ และอีกมากมาย ให้

รู้สึกปลอดภัย ไม่ต้องรู้สึกกดดันทุกครั้งที่ต้อง

เข้าห้องน้ำานอกบ้าน เพราะ

ห้องน้ำาสาธารณะควร

เป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกได้

ถึงการต้อนรับ ความ

ปลอดภัย และความ

สบายใจ”

หลังจากเจ้าตัว

โพสต์เรื่องราวดังกล่าว

ก็มีแฟนๆ เข้ามาให้

กำาลังใจและส่งความ

รักให้เขื่อนมากมาย 

รวมถึง ซี-ภูวรินทร์ 

คีแนน อดีตนักร้องค่าย 

อาร์เอส เจ้าของผลงาน

เพลงฮิต ง่ายๆ แต่เหงา ที่เข้ามา

แชร์ประสบการณ์ของตนเองเช่น

กันว่า “เรื่องห้องน้ำาเป็นปัญหา

มากๆ 10 ปีที่แล้วพี่ทั้งโดนมอง

ด้วยสายตา ทั้งโดนไล่ เลยจำาใจ

ต้องเข้าห้องผู้ชายไปโดยปริยาย” 

ซึ่งเขื่อนก็ได้ตอบคอมเมนต์ของซี

ว่า “อ่านแล้วร้องไห้เลย คิดถึง

พี่ซีนะคะ หวังว่าจะได้เจอกัน

เร็วๆ นี้”

รับบทฮ�ม�เยอะ แต่ครั้งนี้ ซอ จี

ยอน ขอเปลี่ยนโหมดเป็นแนวโหด

กันบ้าง ด้วยการสวมวิญญาณเป็น

ลูกสาวมาเฟียเกาหลี ในละคร 

“พฤษภา-ธันวา รักแท้แค่เกิดก่อน” 

ทางช่อง 3 เรื่องนี้เรียกได้ว่าครบ

รส โหด ฮา ดรามา แถมหนุ่มฮั่น

สบายใจได้ เพราะคอสตูมเรื่องนี้จี

ยอนบอกว่าปิดตั้งแต่คอถึงตาตุ่มเลย

ทีเดียว 

“ตั้งแต่เล่นละครมาไม่เคยเป็นมาเฟียมาก่อน บทที่

ผ่านๆ มาก็จะได้เล่นเป็นคนเกาหลี แต่เรื่องนี้เกาหลีเต็มตัว 

ชื่อ ‘คงจู’ ต้องเป็นคนโหด ดุ แอบยาก ซึ่งมีคิวบู๊ด้วย ก็หาดู

หนังมาเฟียที่เป็นผู้หญิงโหดๆ เพราะเคยเล่นแต่สดใส ติงต๊อง 

ตอนแรกหนักใจเพราะบทแอบโหด แต่หลังๆ มีความฮา เวลา

อยู่กับปิงปอง เขาเล่นเป็นน้องชายในคราบน้องสาว จะฮามาก 

เขาเล่นใหญ่ตลอด 

เป็นการทำางานกับพี่

โดนัทเรื่องแรก ไม่

เคยเห็นมุมทำางาน 

แอบเกร็ง แต่พอ

ทำางานก็สบายมาก 

พี่โดนัทจะคอยไกด์

เรื่องอารมณ์ 

ฮั่นช่วย  

ซ้อมบทไหมเหรอ            

ละครไม่เคยค่ะ                           

งานของเราเขา

ปล่อยเราเต็มที่ หนู

ไม่เคยให้เขาช่วย

ด้วย จะอ่านบท

เอง เว้นแต่คำาไหนไม่เข้าใจก็จะถามเขา เขาดูละครเราเขาจะ

ขำา ด้วยสำาเนียงหนู เขาก็จะล้อเลียน ถ้าบทเลิฟซีนก็มีถามนิด

นึงว่าต้องเล่นประมาณไหน ถ้าเยอะไปเราก็ไม่ไหว แต่ถ้าเรื่อง

เสื้อผ้า ถ้าชุดโป๊ก็จะบอกเขาก่อน แต่ก็ไม่ได้ โป๊มาก ซึ่งเรื่องนี้

เขาสบายใจมากค่ะ เพราะแทบทั้งเรื่องเป็นสูทปิดตั้งแต่คอถึง

ตาตุ่มเลย”.

ฤกษ์งามยามดี • มนัสนันท์ กุดหอม แห่ง “ออนซอน ครีเอทีฟ 365” ร่วมกับ รัชต์เชียร 

ทิพธนากิตติพร ผู้บริหาร “ยูบิท กรุ๊ป จำากัด” ได้ฤกษ์งามยามดี เวลา 09.19 น. นำาทีมผู้

กำากับ กิตตธัช พลอยเจริญ, นักแสดง นำาโดย อ๋อม สกาวใจ, นัท ณัชพล, ไท้ สุกิจ, พี พีรวิชญ์, 

บีม ภูมิพิพัชร์, ปังปอนด์ ภูฬิชยา, นิต้า อนิพรรณ ฯลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์วายเรื่องใหม่

ล่าสุด “นิลันดอน” ที่พร้อมลงจอทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในเดือนตุลาคมนี้ ณ 

บริเวณลานพระพรหม หน้าอาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท

สันต์ สะตอแมน
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จัดไป!‘ซูเปอร์แมน’

เวอร์ชันใหม่เป็นไบเซ็กชวล
เปอร์แมนช่วยโลกม�

มากมายหลายครั้ง เคย

จากไปแบบไม่มีวันกลับ 

แต่ก็ฟื้นจากความตายได้ชีวิตคืน

มาใหม่ ฟาดฟันกับวายร้ายรูป

ร่างใหญ่ยักษ์มานักต่อนัก แต่หลัง                                    

จากโควิดเข้ามาโจมตีดาวเคราะห์

สีฟ้า แมนออฟสตีลของเราก็

เปลี่ยนไป 

การ์ตูนทุกเรื่องของ 

Superman เต็มไปด้วยความรักอัน

ยาวนานของ ลออิส เลน และนิว

ซีรีส์ฉบับใหม่ที่กำาลังจะออกมาให้

ได้อ่านกัน บุรุษเหล็กจะเข้าสู่ความ

สัมพันธ์ที่แปลกไปจากเคย

ซีรีส์การ์ตูนดีซี ลำาดับที่ 5 ภายใต้

ชื่อ “Superman: Son of Kai-El” ยืนยัน

แล้วว่าซูเปอร์แมนคนใหม่ จอน เคนต์ ลูก

ของคลาร์ก เคนต์ กับเลน เป็นไบเซ็กชวล

แน่นอนแล้ว หลังจากไปตกหลุมรักนักข่าว

หนุ่ม เจย์ นากามูระ จากการยืนยันของดีซี

เมื่อวันก่อน

ซีรีส์ 

“Superman: Son 

of Kal-El” เป็นเรื่อง

ราวของจอน เคนต์              

เมื่อเขาต้องกลาย

เป็นซูเปอร์แมนคน

ใหม่ของโลก แบก

ภาระหนักอึ้งในการ

ปกป้องสันติสุขของ

โลก แต่ก็จะได้นา

กามูระ นักเขียน 4 

ตา ผมสีชมพู ซึ่ง

ปรากฏตัวครั้งแรกในฉบับที่ 3 ของซีรีส์ 

เป็นที่พึ่งพาในยามที่เจอสถานการณ์ลำาบาก

แต่ในฉบับที่ 5 ของซีรีส์ที่กำาลังจะ

ออกมาในต้นเดือนหน้า กำาหนดวันคือ 5 

พฤศจิกายน เคนต์ตกหลุมรักนักข่าวหนุ่ม

คนนี้เรียบร้อย หลังจากที่ร่างกายและจิตใจ

หมดไฟจากการที่พยายามช่วยเหลือทุกคน

เท่าที่เขาจะทำาได้

พล็อตของตอนใหม่มีกำาหนดที่จะ

เผยออกมาในเดือนพฤศจิกายน แต่ตอน

นี้ก็มีภาพบางภาพจากการ์ตูนออกมาเป็น

เหมือนทีเซอร์ให้แฟนๆ เตรียมติดตามกับ

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ เมื่อเคนต์

กับนากามูระแลกจูบบดปากกันขณะนั่ง

ห้อยขาชมวิวด้วยกันบนยอดตึก

ทอม เทย์เลอร์ ผู้เขียนของซี

รีส์นี้ กล่าวว่า วิวัฒนาการของซูเปอร์               

แมนคนใหม่จะยังคงรักษาคุณค่าที่มี

ของตัวละครอย่างที่เคยมีมา “วันนี้

สัญลักษณ์นั้นจะแสดงถึงบางอย่างที่

มากขึ้นไปอีก วันนี้มีคนจำานวนมากขึ้น

ที่สามารถมองเห็นตัวพวกเขาเองใน

ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดใน

การ์ตูน”.

ซู

‘ซอ จียอน’พลิกค�แรกเตอร์

เบรกคว�มฮ�เป็นม�เฟียโหด

ปล่อยออกม�

ให้ทุกคนได้ฟังกัน

แล้วกับเพลงใหม่

ล่าสุด “Chapstick” 

จากวง “COIN” 

เจ้าของรางวัล gold-

certified และยังเป็น

เพลงแรกที่ 3 หนุ่ม 

3 สไตล์ “Chase 

Lawrence”, “Ryan 

Winnen” และ “Joe 

Memmel” จาก

เมือง Nashville ได้

ร่วมงานสร้างสรรค์

ภายใต้ค่ายเพลง 

10K Projects/

Homemade 

Projects และยังได้

ผู้กำากับมากความ

สามารถอย่าง “Dan 

Henry” มากำากับ

มิวสิกวิดีโอเพลง 

“Chapstick” เป็นเพลงที่มีจังหวะชวน

โยกหัวตามบีตมันๆ ผสมกับดนตรีที่มี

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวง

“COIN” ได้กล่าวเกี่ยวกับเพลง 

“Chapstick” ไว้ว่า “เพลงนี้เป็นเพลง

ที่สื่อถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น หุ่น

ยนต์ AI ที่ได้ลองทำาอะไรแบบมนุษย์ 

อย่างเช่นจูบแรกแบบมนุษย์”

สำาหรับวง “COIN” เป็นอีก

หนึ่งวงดนตรีที่ได้รับคำาชื่นชมอย่าง

ล้นหลามว่าเป็น “วงที่มีพรสวรรค์

และสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิทัศน์ทาง

ดนตรีในปี 2021” และ “ยังเป็นแรง

ผลักดันให้วงอื่นๆ ลุกขึ้นมาทำาเพลง

อีกครั้ง” เปรียบ

เสมือนเป็นคลื่นลูก

ใหม่ของวงการเพลง 

Alternative-Pop

อย่างเพลง 

“Talk Too Much” 

ที่ได้ปล่อยออกมาใน

ปี 2016 ปัจจุบันก็มี

ยอดสตรีมมากกว่า 

1 พันล้านครั้ง และ

ยังได้รับรางวัล gold 

certification ในปี 2017

ซึ่งระหว่างการปล่อยอัลบั้มก่อนหน้า

นี้อย่าง COIN, How Will You Know If You 

Never Try และ Dreamland พวกเขาก็ได้

ออกทัวร์กับวง The 1975 และ Young The 

Giant 

นอกจากนี้วง “COIN” ยังได้รับการ

ยกย่องอย่างกว้างขวางจากสื่อชื่อดังอย่าง 

Entertainment Weekly, Teen Vogue, 

Billboard และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็น  

อีกวงที่เต็มไปด้วยความสามารถทางด้าน

ดนตรี. 

linkthaipost@gmail.com

‘Coin’ปล่อยเพลงชวนโยก‘Chapstick’

‘เขื่อน’ตอบปัญหาเรื่องห้องน้ำา

โดนถามบ่อยเข้าของหญิงหรือชาย



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม

การดําเนินงานของสหกรณการเกษตรคํามวง 

จํากัด พรอมรับฟงผลการดําเนินงานของสหกรณ 

พรอมใหคําแนะนํา แนวทางในการดําเนินงาน

ของสหกรณฯ อยางไรก็ตาม สหกรณฯ ได

ดําเนินการสงเสริมอาชีพ จัดตั้งแปลงใหญ

กลุมพุทราขึ้น จึงไดแนะนําใหมีการแบงขาย

ทั้งแบบสดและแปรรูป ปรับปรุงแพคเกจจิ้ง 

กลองบรรจุภัณฑใหสะอาดและสวยงามอยูเสมอ 

เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทาง

หน่ึง รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตของสมาชิก 

เชน พุทราแหง พุทราเช� อม สงเสริมอาชีพ

ใหกับชาวบาน เนนย้ําใหสหกรณขับเคล� อน

กลุมสมาชิกหรือรวมกันเปนแปลงใหญ มี

การสรางเครือขายระหวางสหกรณ และควร

มีสหกรณใหญในระดับอําเภอ 1 แหง โดย

มอบหมายใหสํานักงานสหกรณจังหวัดเขาไป

ร่วมจัดทําและขับเคลื่อนแผนการดําเนิน

งานของสหกรณใหตอเน� องและเปนรูปธรรม 

และใหการจัดทําระบบการควบคุมภายใน

เพ� อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น มีการดูแลในเร� อง

ของเงินฝากและเงินหุน เพ� อปองกันปญหา

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชวยกันฟนฟูในเร� อง

การดําเนินงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณติดตามงานแปลงใหญ 

กลุมพุทราครบวงจร สหกรณการเกษตรคํามวงฯ 

พนักงานสหกรณในการจัดทําเอกสารตาง ๆ 

ใหเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

และได ใหกําลังใจแกคณะกรรมการ และ

เจาหนาที่ของสหกรณในการปฏิบัติงานเพ� อ

สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ

สมาชิกใหอยูดีกินดีตอไป

ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรคํามวง จํากัด 

จดทะเบียนจัดตั้งเม� อวันที่ 14 เมษายน 2523 

ปจจุบันมีสมาชิก 2,865 คน สหกรณมีทุน

ดําเนินงานทั้งสิ้น 367 ลานบาท สหกรณ

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกร

ทั่วไป ไดแก รวบรวมขาวเปลือก จํานวน 

6,319 ตัน เปนเงิน 73,000,000 บาท รวบรวม

ยางพารา จํานวน 1,242 ตัน เปนเงิน

27,400,000 บาท รวบรวมมันสําปะหลัง จํานวน 

13,240 ตัน เปนเงิน 24,300,000 บาท รวบรวม

ปาลม จํานวน 1,382 ตัน เปนเงิน 4,700,000 

บาท และรวบรวมพุทรา จํานวน 349 ตัน 

เปนเงิน 5,800,000 บาท ปจจุบันสหกรณมี

แผนที่จะแปรรูปขาวและแผนแปรรูปพุทรา

อบแหง ในสวนการสงเสริมอาชีพน้ัน สหกรณ

ไดจัดต้ังเปนแปลงใหญพุทรา มีสมาชิก 435 คน 

เนื้อที่ 1,832 ไร ผลผลิตประมาณ 8,000 ตัน 

และสงเสริมอาชีพผลิตพันธุขาว มีสมาชิก 

32 คน ซึ่งไดเริ่มเปนปแรก โดยไดรวมมือกับ

สหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด ที่ ไดมา

ใหความรูและเมล็ดพันธุขาวอีกดวย

บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 

หนึ่งในผูนําผลิตภัณฑเพ� อสุขภาพ ควารางวัล 

“2021 Thailand’s Most Admired Brand” 

จากผลสํารวจนิตยสารแบรนดเอจ ตอเน� อง

เปนปที่ 4 หมวด “อาหารและเคร� องด� ม” 

กลุม “น้ําผักและผลไมพรอมด� ม” โดยมีนาย

พิพัฒพงศ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูรับมอบรางวัลในครั้งนี้

นายพิพัฒพงศ กลาววา “ดอยคํารูสึก

เปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ได

รับรางวัล 2021 Thailand’s Most Admired

Brand & Why We Buy จากนิตยสารแบรนดเอจ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
 

 พิพัฒน รัชกิจประการ รมต.กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พรอมดวย ดร.กอง

ศักด ยอดมณี ผูวาการ การกีฬาแหงประเทศไทย และมณีรัตน อนุโลมสมบัติ ประธานเจา

หนาท่ีบริหาร Sea (ประเทศไทย) รวมกันแถลงถึงความรวมมือในการพัฒนากีฬาอีสปอรต

ในไทย พรอมรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว ในวันพุธท่ี 20 ตุลาคม เวลา 

13.30 น. เปนตนไป ทาง Virtual Conference เพ� อยกระดับมาตรฐานกีฬาอีสปอรต

อาชีพของประเทศไทยใหเทียบเทามาตรฐานกีฬาในระดับนานาชาติ

 เดอะมอลล กรุป จัดแคมเปญ “Enjoy Life Enjoy Sale” #เอ็นจอยไดทุกวัน 

เอ็นจอยเอฟวรี่ติง ทั้งในหางฯ และออนไลน ชวนชอปสินคาจากแบรนดดัง ลดสูงสุด

กวา 70% พรอมรับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท เม� อชอปผานบัตร M Card และบัตร

เครดิต SCB M VISA พบสิทธิพิเศษอีกมากมาย หรือผอน 0% นาน 10 เดือน จากบัตร

เครดิตที่รวมรายการ รวมถึงบริการ Call To Order ที่ หางสรรพสินคาเดอะมอลล และ

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และ พารากอน ดีพารทเมน

ทสโตร และพิเศษ เม� อชอปผาน M CHAT & SHOP รับโคดสวนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 

บาท ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2564 หรือชอปผาน MONLINE.COM ตั้งแต

วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ตุลาคม รับโคดสวนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท

  

 งวดนี้ ไมตองลุน! วาโกจัดเลขเด็ด “ถูกไมตองลุน คุมไมตองเสี่ยง” โดนกันแบบ

จุกๆ ไปเลยแม ไมใชหวย แตเปน “หูวว วาโก ลดเยอะ” กับบราตัวละ 490 บาท ซื้อ 

3 ตัวบนเพียง 987 บาท, กางเกงในตัวละ 100 บาท ซื้อ 3 ตัวลางเพียง 234 บาท, ชุด

กระชับสัดสวนตัวละ 490 บาท ซื้อ 2 ตัวลางเพียง 678 บาท และชุดนอนตัวละ 590 

บาท ซื้อ 2 ตัวตรงเพียง 999 บาท ไมหมดแคนี้ เรามีโปรโชคดีแบบไมตองลุน 2 ตอ 

ตอแรกสําหรับ 50 ทานแรกที่ซื้อสินคาวาโกสาขาที่รวมรายการ พรอมโชวลอตเตอรี่

ที่ไมถูกรางวัลงวดใดก็ได รับฟรี! หนากากผาวาโก 1 ชิ้น มูลคา 129 บาท ตอที่สอง

สําหรับ 50 ทานแรก ที่ซื้อสินคาวาโกสาขาที่รวมรายการพรอมโชวลอตเตอรี่ งวดไม

เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่มีเลขทาย 3 ตัวตรงกับราคาที่กําหนด คือเลข 987 รับ

ฟรี! บรา จํานวน 1 ตัว มูลคา 490 บาท หรือเลข 234 รับฟรี! กางเกงในจํานวน 1 ตัว 

มูลคา 100 บาท เฉพาะรุนที่รวมรายการ (จํากัด 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ) ฉลองวันหวยออก

กับสินคาวาโกไดตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม  – 31 ตุลาคม  เฉพาะวาโกช็อป 13 สาขาที่

รวมรายการ สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 0-2296-9979 

 PAON SEVEN-EIGHT HAIR COLOR (พาออน เซเวน-เอท แฮร คัลเลอร) ครีม

เปลี่ยนสีผมสําหรับปดผมขาว เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน มอบโปรพิเศษ Shopping 

Day ลดจัดหนัก 52% เพียงกลองละ 125 บาท (จากปกติ 240 บาท) เม� อซื้อ 3 กลอง 

ราคาพิเศษเพียง 360 บาท (จากปกติ 720 บาท) และเม� อซื้อ 6 กลอง ราคาพิเศษเพียง 

690 บาท (จากปกติ 1,440 บาท) ตั้งแตวันนี้ – 20 ตุลาคม ดูขอมูลและสั่งซื้อสินคา

ไดที่ www.facebook.com/paon78

 เพราะการพักผอนเต็มอ่ิม ชวยใหพรอมกาวสูวันใหมไดอยางสดใส รุงนิภา ศรีวิริยะเลิศกุล 

ผูบริหารหางเซ็นทรัลและโรบินสัน ไมรอชา จัดงาน “Central / Robinson Perfect Rest” 

รวมที่สุดของไอเท็มแหงการพักผอน ชอปฟน! ไปกับขบวนทัพชุดเคร� องนอน หมอนอิง 

เฟอรนิเจอร เกาอี้นวด และสินคาที่ชวยใหผอนคลาย พรอมสวนลดสูงสุด 70% ลดเพิ่ม 

12.5% เม� อใชคะแนนเดอะวัน ลด/รับเพิ่มสูงสุด 20% จากบัตรเครดิต พรอมรับเพิ่มคูปอง

สวนลดแทนเงินสดสูงสุด 5,500 บาท (เม� อชอปตามเง� อนไข) พิเศษสุดๆ! สําหรับ Top 

spender (5 ทาน) พักผอนสบายเปดรับความเฮงในทุกๆ วัน เพราะจะไดรับคําปรึกษา

ทริคการปรับฮวงจุยหองนอนรับโชค กับ อ. คฑา ชินบัญชร ไดอีกดวย โดยชอปสะดวก

ในทุกชองทาง ตั้งแตวันนี้ – 25 ตุลาคม 2564 ที่หางเซ็นทรัล และโรบินสันทุกสาขา, 

Central App, Central / Robinson Chat & Shop, Personal Shopper On Demand 

โทร 1425 ชอปกับผูชวยชอปสวนตัว และชอปผานเฟซบุกเพจ Central Department 

Store และ Robinson Department Store

 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) และ ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (TED Fund) จะเปนประธานแถลงขาว พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวง อว. กับ หน�วยงานเครือขายรวมพัฒนาผูประกอบ

การ (TED Fellow) ในวันอังคารท่ี 2 พฤศจิกายน เวลา 13.00–15.30 น. ณ หองแถลงขาว 

ช้ัน 1 อาคารพระจอมเกลา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน

รูปแบบออนไลน และถายทอดทางเฟซบุกของ TED Fund ดวย

 ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย 

จัดงาน ชิม ชอป ไกด ระหวางวันท่ี 16-31 ตุลาคม เวลา 10.00 น. – 20.00 น. 

บริเวณช้ัน 4 โซน D ภายในงานพบกับ

การออกรานจําหน�ายสินคาและอาหารจาก

เหลามัคคุเทศกและผูประกอบการธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียว อาทิ รานสปาเก็ต

ต้ีเมดิเตอรเรเนียน จากมัคคุเทศกสเปน  ลูก

ช้ินหมูปงนมสดยืนกินตามสไตลมัคคุเทศก  

อาหารทานเลนเค้ียวเพลิน ทอดมันปลาหนึบ

สูฟน ปอปชางขาวโพดค่ัว โดยสามารถใช

สิทธ์ิโครงการคนละคร่ึงเพ่ิมความคุมคาย่ิง

ข้ึน นอกจากน้ียังมีเมนูเลิศรสจากโรงแรม

ปทุมวัน ปร๊ินเซส และ รานหนังสือนาย

อินทร นําหนังสือทองเท่ียวและไลฟสไตล

มาจําหน�ายในราคาพิเศษ พรอมเตรียมพบ

กับประสบการณใหมท่ี เอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

(MBK CENTER) แหลงรวมความพิเศษ

เขาถึงทุกไลฟสไตล สามารถติดตามความ

เคล� อนไหวอยางตอเน� อง รายละเอียดราน

คาเปดใหม กิจกรรมตางๆ และโปรโมช่ันท่ีน�า

สนใจไดท่ีชองทาง www.mbk-center.co.th 

และ www.facebook.com/mbkcenterth

ดอยคํา ควารางวัล “2021 Thailand’s Most Admired Brand” 

4 ปตอเน� อง กลุมผลิตภัณฑน้ําผักผลไมพรอมด� ม

อยางตอเน� องเปนปท่ี 4 ตองขอขอบคุณผูบริโภค

ที่ไววางใจ และช� นชอบในสินคาของดอยคํา

ดวยดีตลอดมา ทั้งนี้ดอยคํามีความมุงมั่น

ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน� อง เพ� อให

ไดสินคามีคุณภาพที่ดี และมีประโยชนตอ

ผูบริโภคในดานสุขภาพ เพราะดอยคํา

ตองการเห็นคนไทยทุกคนกินดี อยูดี และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงตอกย้ําคุณภาพ 

และรสชาติของสินคาภายใตแบรนดดอย

คําที่การันตีความโดดเดนเปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล ซึ่งเปนการสรางสรรคผลิตภัณฑ

จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยเกษตรกรไทย 

นอกจากคุณคาความอรอยที่ผูบริโภคไดรับ

จากผลิตภัณฑดอยคําแลว ผูบริโภคยังมีสวนรวม

ในการสนับสนุน การสรางงาน สรางรายได 

และชวยเหลือเกษตรกรไทยใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นอีกดวย”

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน ผานการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย    

ดานสุขอนามัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ “(Safety Health Administration Plus): SHA+”

คริสเตียน เริลชลิ ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พรอมดวยพนักงาน

โรงแรมฯ รวมแสดงความยินดีที่ไดรับการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธใน

การตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยของสถานประกอบการ พรอมรับ

มอบตราสัญลักษณ “(Safety Health Administration Plus): SHA+” จาก เจนวิทย ผลิศักดิ์ 

ผูชวยสาธารณสุขอําเภอหัวหิน ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

บริษัท ไทยออยล ไดรับคัดเลือกเปน

หนึ่งในรายช� อหุนที่มีผลตอบแทนอยางยั่งยืน

ตอเน� องเปนปที่ 7 โดยในปนี้ มีบริษัทจด

ทะเบียนจํานวน 146 บริษัท ไดรับการคัดเลือก

เปนหุนยั่งยืน ‘Thailand Sustainability 

Investment’ (THSI) ประจําป พ.ศ. 2564 

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลอด 60 ปที่ผานมา ไทยออยลได

แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการเปนบริษัทท่ีให

ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน

โดยคํานึงถึง สิ่งแวดลอม สังคม และ บรรษัท

ภิบาล หรือ ESG ในปนี้ บริษัทฯ สามารถ

บริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการ

รับมือกับสถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด-19 ท่ีชัดเจน และใหความสําคัญกับการ

พล มณีรัตน ผูจัดการทั่วไป โรงแรม

เซ็นทารา อาวนาง บีช รีสอรทและสปา กระบ่ี 

ใหการตอนรับ แพรว-คณิตกุล เนตรบุตร 

เน� องในโอกาสเดินทางมารวมงาน Thailand 

SHA SHA SHA @ Andaman: The Memory 

ที่จัดขึ้นโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ณ โรงแรมเซ็นทารา อาวนาง บีช 

รีสอรทและสปา กระบี่ เพ� อสงเสริมและ

กระตุนการทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่

เซ็นทารา อาวนาง บีช รีสอรทและสปา กระบี่ ผนึกกําลังรวมกับ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Thailand SHA SHA SHA 

@ Andaman: The Memory กระตุนการทองเท่ียวในจังหวัดกระบ่ี

ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

เพ� อใหธุรกิจดําเนินไดอยางตอเน� อง โดยยัง

คงสามารถรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(Operational Efficiency) พรอมทั้งชวยเหลือ

สังคมและผูมีสวนไดเสีย เพ� อกาวผานสถานการณ

ไปดวยกัน รวมถึงการปรับตัวบนพื้นฐานของ 

Digital Transformation ซ่ึงสะทอนถึงการเตรียม

ความพรอมรับมือกับความเสี่ยงใหมๆ ที่เกิดขึ้น 

(Emerging risks) อีกทั้งยังมีการดูแลดานสิ่ง

แวดลอมที่โดดเดน พรอมขับเคล� อนสูธุรกิจ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัว

เพ� อสรางโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทยความ

ทาทายในอนาคต และขับเคล� อนสูการเปน

องคกร 100 ป ที่ยั่งยืน 

ไทยออยลครองอันดับ ‘หุนยั่งยืน’ 
Thailand Sustainability Investment (THSI)  ประจําป 2564 ตอเน� องเปนปที่ 7

รานอาหารญ่ีปุน Kabuto 22 (คาบูโตะ 

สองสอง) รุกธุรกิจไตรมาสสุดทายแหงป 64 

เปดตัวเมนูใหมกวา 14 เมนู สรางสรรคเมนู 

อูดง และดงบุรี เนนคุณภาพของวัตถุดิบและ

สวนผสมตางๆ สูตรเฉพาะของทางราน ซึ่ง

ใหความอิ่ม อรอย คุมในชามเดียว คาดปนี้

เติบโต 10%

เชฟกอฟ นายปริญญา สายทิพย เจาของ

รานอาหารญ่ีปุน Kabuto 22 (คาบูโตะ สองสอง) 

กลาววา “มีแผนธุรกิจ รานอาหารญี่ปุ น 

Kabuto 22 (คาบูโตะ สองสอง) ในไตรมาส 

4 ป 2564 เปดตัวเมนูใหมกวา 14 เมนู คาด

วาปนี้ คาบูโตะ สองสอง เติบโตประมาณ 

10%  ท้ังน้ี “เชฟกอฟ” ไดรังสรรคเมนูอูดง 4 เมนู 

และเมนูดงบุรี 10 เมนู เพ� อเพิ่มทางเลือก

และสรางความไมจําเจใหกับผูบริโภค ไดคัดสรร

วัตถุดิบ สดๆ ใหมๆ และสวนผสมตาง ๆ 

ของแตละเมนูใหมีรสชาติออกมาไดเปนอยางดี  

 22 าบโ  อ อ  รุก ุรกจ รมา  4 ขอ ป 

เปดตัวเมนูใหมกวา 14 เมนู การันตีความอิ่ม อรอย คุมในชามเดียว

มีความอ่ิม อรอย คุมในชามเดียว เสิรฟพรอม

ซุปมิโซะรอนๆ ทางรานไดรักษาความสะอาด

ของรานอาหารเพ� อสรางความเช� อมั่นใหกับ

ผูบริโภค และมีการจัดสงอาหารแบบเดลิเวอร่ี

พรอมท้ังการันตีคุณภาพอรอยเหมือนทานท่ีราน

สําหรับคนรักเสนตองลอง เมนู Tempura 

Udon (เทมปุระอูดง) อุดงกุงเทมปุระ เสน

อุดงเหนียว นุม ในนํ้าซุป ทานคูกับกุงเทมปุระ

ตัวใหญ กรอบนอก นุมใน ราคาเพียง 159 บาท 

Curry Udon (เคอรี่ อูดง) อูดงแกงกะหรี่และ

ไขออนเซ็น รสชาติซุปแกงกระหรี่เขมขน 

เผ็ดกลางๆ ทานคูกับเสนอูดง รสชาติอรอย

ลงตัว เขากันเปนอยางดี ราคา 139 บาท 

Yaki Udon (ยากิ อูดง) เสนอูดงผัดซอสและ

เบคอน เสนอูดงเหนียว นุม ผัดคูกับซอสสูตร

เฉพาะคาบูโตะ สองสอง พรอมดวยหมูและ 

เบคอน รสชาติกลมกลอม ราคาเพียง 159 บาท

สําหรับคนที่ช� นชอบดงบุรี เชฟกอฟ 

มีเมนูดงบุรีมานําเสนอ 10 เมนู ท่ีมีความหลาก

หลาย และ อิ่ม อรอย คุมในชามเดียว เสิรฟ

พรอมซุปมิโซะรอนๆ เมนู Salmon Aburi Don 

(แซลมอน อาบุริดง)  ราคาเพียง 190 บาท เมนู 

Salmon Zuke Don (แซลมอน ซึเกะ ดง) ราคา 

259 บาท Unadon (อุน�าดง) ราคา 659 บาท 

เมนู Buta Don (บูตะ ดง) ราคา 169 บาท  เมนู 

Katsudon (คัตสึดง) ราคา 109 บาท เมนู Tuna 

Zuke Don (ทูน�า ซึเกะ ดง) ราคา 319 บาท

เมนู Negitoro Don (เนกิโทโร ดง)  

ราคา 290 บาท เมนู Ebi Tendon (อีบิ เทนดง) 

ราคา 199 บาท เมนู Salmon Don (แซลมอน ดง) 

ราคา 190 บาท เมนู Kaizen Don (ไคเซน ดง) 

ราคา 270 บาท พักเบรกกับเมนูเบาๆ Ebi 

Tempura Mori (อีบิ เทมปุระ โมริ) กุงเทมปุระ 

5 ตัว พรอมกับผักรวม กรอบนอกนุมใน ได

ประโยชนเยอะ ทานคูกับน้ําจิ้มเทมปุระรสเด็ด

ในราคาเพียง 189 บาท  

ทั้งนี้ สามารถไปชิมความอรอยของทั้ง 

14 เมนู ไดที่ รานคาบูโตะ สองสอง (Kabuto 

22) อ่ิม อรอย คุม จบในชามเดียว ต้ังแตวันน้ี

เปนตนไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทร. 06-1446-9946 และ Facebook Page 

: Kabuto 22 



สมกับเปนเจาของรางวัลสินคาทางดานอุปโภค

ยอดเยี่ยมแหงป   ขอเดินหนาตอยอด

ความสําเร็จ เปดตัวเคร� องกรองน้ําที่มาพรอมกับสุด

ยอดนวัตกรรมรุนใหมลาสุด  ดวยฟงกชั่น

การใชงานที่ทําใหชีวิตของคุณเปนไดมากกวาคําวา

สมบูรณแบบ เติมเต็มทุกไลฟสไตลของทุกคนในครอบครัว

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  พรอมแลวที่จะให

คุณไดทําความรูจักกับเคร� องกรองน้ําที่เปนอีกหนึ่งผล

งานดีไ นที่นาภาคภูมิใจ

เคร� องกรองน้ําเดียวในประเทศ ทยที่น้ํารอนสามาร

ปรับระดับ ดมากที่สุด

เคร� องกรองน้ํา  มาพรอมกับระบบ

ปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ สามารถเลือกระดับน้ํารอนได

มากถึง  ระดับ ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค

ที่แตกตางกันเวลาอันรวดเร็วไดอยางลงตัวที่สุด ไมวาจะ

ตองการน้ํารอนสําหรับทําขนมแสนอรอย ด� มชากาแฟ 

ชงนมหรือทําบะหมี่กึ ่งสําเร็จรูป คุณเองก็สามารถ

เลือกระดับอุณหภูมิความรอนที่คุณตองการเพียงปลาย

น้ิวสัมผัส พรอมระบบล็อกนํ้ารอนเพ� อรักษาความปลอดภัย

และปองกันอุบัติเหตุเม� อไมไดใชงาน

นอกจากความพิเศษของเคร� องกรองนํ้า  

ที่สามารถเลือกระดับน้ํารอนไดมากถึง  ระดับ ปรับ

อุณหภูมิความรอนสูงสุดท่ี  องศาเ ลเ ยีสแลว  

ยังสามารถผลิตน้ําอุณหภูมิหองและน้ําเย็นที่อุณหภูมิ

ต่ําสุด  องศาเ ลเ ียส พรอมแสดงศักยภาพความ

อัจริยะทางนวัตกรรมดวยระบบบันทึกการตั้งคาการใช

งานของน้ําอุณหภูมิโปรดไดถึง  รูปแบบ เพ� อใหคุณ

สามารถเขาถึงการใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น 

13ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวีรยุทธ เกงพิพัฒนตระกูล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๒๐๗๗๔ ตําบลคลองสอง 

อําเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน

- นายวีรยุทธ 

เกงพิพัฒนตระกูล

๒,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท(ณ วันท่ี ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ราคา

ประเมิน

รวมท่ีดิน ๔ 

แปลง

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๒๐๗๗๕ ตําบลคลองสอง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน

- นายวีรยุทธ

เกงพิพัฒนตระกูล

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๒๐๗๗๖ ตําบลคลองสอง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน

- นายวีรยุทธ

เกงพิพัฒนตระกูล

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๕๗๙๓๓ ตําบลคลองสอง อําเภอ

คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

เน้ือท่ี ๑ งาน

- นายวีรยุทธ

เกงพิพัฒนตระกูล

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๑-๓-๗๘๗๙๘-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวนริสา ดอกไม

- นางสาวนริสา 

ดอกไม

๑,๑๕๕.๒๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๐๔๓-๑-๔๓๗๙๔-๕ 

ช� อบัญชี นายศุภวัตร นิลสุวรรณ

- นายศุภวัตร 

นิลสุวรรณ

๑๑๙,๓๐๔.๒๘ 

บาท(ณ วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๔๔๑-๒-๔๓๑๖๕-๖ 

ช� อบัญชี นางสาวปวิชญาดา 

เรืองศรี

- นางสาว

ปวิชญาดา 

เรืองศรี

๓๑๒,๓๖๙.๘๔ 

บาท(ณ วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี ๐๔๑-๘-๗๐๙๒๑-๙ 

ช� อบัญชี นายภานุพงษ 

แกวแจมใส

- นายภานุพงษ

แกวแจมใส

๑๑๘,๕๓๘.๓๓ 

บาท(ณ วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี ๐๔๒-๑-๓๗๑๘๓-๐ 

ช� อบัญชี นายภานุพงษ 

แกวแจมใส

- นายภานุพงษ

แกวแจมใส

๑๖๐.๙๓ บาท(ณ 

วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี ๐๓๘-๓-๗๗๓๑๗-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวสรอยทิพย 

สถาวรสมิต

- นางสาว 

สรอยทิพย 

สถาวรสมิต

๒๓๒.๕๘ บาท(ณ 

วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๓๕๑,๗๖๑.๒๔ บาท 

(สามลานสามแสนหาหม� นหน่ึงพันเจ็ดรอยหกสิบเอ็ดบาทย่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวีรยุทธ เกงพิพัฒนตระกูล กับพวก 

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกิติศักดิ์ สีสด)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

คิง เพาเวอร ออน ลน มอบ

ดีลพิเศษ   

 ฉลองวันเกิด คิง เพาเวอร 

วันที่  ตุลาคม นี้ ดวยสวนลด

ที่คุ มเพิ่มขึ้นมากกวา ที่ .

คิง เพาเวอร ออนไลน จัด BIRTHDAY SPECIAL PRICES

วันที่  ตุลาคม นี้ ฉลอง  ป คิง เพาเวอร เที่ยวทิพย เที่ยวไมได แตใจอยากชอป

.  หรือ คิง เพาเวอร แอปพลิเคชัน เพ� อมอบความคุมคาใน

การชอปปงที่ คิง เพาเวอร ออนไลน ขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เลือกชอป

สินคาแบรนดเนมในราคาดิวตี้ฟรี โดยไมมีไฟลตบินก็ชอปได ในวันเกิด คิง 

เพาเวอร วันที่  ตุลาคม นี้ ครบรอบ  ป พบดีลพิเศษ   

  กับสวนลดสินคาจุใจลดสูงสุด  และลดเพิ่มสูงสุด 

 เม� อชอปครบ ,  บาท เพียงใสรหัส  รวมไปถึงแจก  

โคดพิเศษ รับไปเลยรหัสสวนลดสูงสุดถึง  และลดเพิ่มอีก  เม� อ

ชอปครบ ,  บาท ติดตามรหัสสวนลดไดที่หนาเว็บไ ต   

นอกจากนี้ ยังสามารถใชรหัสสวนลดเพิ่มหรือ   รหัส

สวนลดที่มาจากพนักงาน คิง เพาเวอร เพ� อรับสวนลดเพิ่มอีก  เม� อ

ชอปครบ ,  บาท รวมไปถึงสวนลดพิเศษ  บาท สําหรับลูกคาใหม

ที่สมัครสมาชิกออนไลน, แบงชําระ  นานสูงสุด  เดือน , รับเครดิต

เงินคืนสูงสุด  และรับของสมนาคุณสุดพิเศษจากแบรนดดัง (  

 )  

รวมชอปปงออนไลนสุดคุมกับวันพิเศษ ดีลพิเศษ  ตุลาคม นี้ 

และความพิเศษของดีลสวนลดมากมายสําหรับสินคาแบรนดเนมราคา

ดิวตี้ฟรี ตลอดเดือนตุลาคม นี้ ที่ . .  และคิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน 

BEYOND PERFECTION COWAY เปดตัว ‘GRACIE’ 

เคร� องกรองน้ําที่เปนมากกวาคําวาสมบูรณแบบ

เคร� องเดียวในประเทศไทยที่สามารถเลือกปรับอุณหภูมิสูงสุด 8 ระดับ!

พรปรียา วิวัฒนชาต   แหงคารเทียร ประเทศไทย 

รวมดวย สิพิม สุกัณศีล     คนเกง 

จับมือสยามพิวรรธน เปดประตูตอนรับแขกทุกทานเขาสูคารเทียรบูติค

แฟล็กชิพ สาขาสยามพารากอนอีกครั้ง นําสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย

ผสานเขากันกับเอกลักษณของคารเทียรอยางกลมกลืน 

หลังจากประสบความสําเร็จกับการบรรลุ  เปาหมาย

สําคัญในเดือนกันยายนที่ผานมา อีสเทิรน สเปครตัรม 

กรุป ( ) กําลังกาวเขาสูเสนทางทางเพ� อการเปนผูนํา

ดานการเพาะปลูกพืชกัญชงที่ใหญที่สุดในประเทศไทย

และผูผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยารายแรกในราช

อาณาจักร

เม� อวันที่  กันยายน   ไดใหการ

ตอนรับขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งเจาหนาที่จาก

กระทรวงสาธารณสุขระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 

ตํารวจ และผูตรวจสอบดูแลความปลอดภัยสาธารณะ 

เขาตรวจสอบความพรอมของไรกัญชงในจังหวัดราชบุรี 

ึ่งไดมีการปลูกกัญชาหลากหลายสายพันธุ โดยแบง

ออกเปน  โ น โดยแตละโ นมีสายพันธุเฉพาะ

แตกตางกันไป ในระหวางการตรวจสอบ เจาหนาที่ได

ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ทั้ง  ไร เพ� อตรวจสอบ

ความปลอดภัย ใหแนใจวาปจจุบันทั้งโรงงานไดปฏิบัติ

ตามข้ันตอนปฏิบัติมาตรฐานตามก ระเบียบที่จําเปน

อยางเครงครัด 

หลังจากการตรวจสอบของหนวยราชการภายใน

จังหวัดเสร็จสิ้น ทําใหบริษัทผานเกณ การตรวจสอบ

ดานก ระเบียบระดับแรกเปนท่ีเรียบรรอย ความสําเร็จ

ครั้งนี้ทําให  กาวเขาสูเปาหมายตอไปเพ� อการเปน

หนึ่งในบริษัทเอกชนเจาแรก  ที่สามารถเพาะปลูกพืช

กัญชงในประเทศไทย และยังเปนผูเพาะปลูกกัญชงบน

พื้นที่กลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศอีกดวย

นอกจากนี้ แผนโรงงานสกัดของ  ยังได

รับการอนุมัติจากกองควบคุมยา ึ่งการอนุมัตินี้ถือ

เปนการยอมรับในการออกแบบโรงงานของ  วา

อีสเทิรน สเปคตรัม กรุป กาวสูการเปนผูนํา
ดานการผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยา และผูเพาะปลูกกัญชงรายใหญที่สุดของประเทศไทย

เปนไปตามมาตรฐาน /   และเม� อการ

กอสรางโรงงานเสร็จสิ้น จะทําให  สามารถผลิต

ยาไดทั้งแบบแผนโบราณและแผนปจจุบัน ควบคูไปกับ

ผลิตภัณ ตาง  และสารสกัดเชิงพาณิชยอ� น  อีกดวย

การไดรับการอนุมัติแผนโรงงานตามการรับรอง 

/   ไดทําให  เปนหนึ่งในผูผลิตสารสกัด

จากกัญชาเกรดยาเพียงไมกี่รายของประเทศ ความ

สําเร็จเหลานี้ทําให  สามารถดําเนินบทบาทตอไป

ในฐานะผูบุกเบิกในอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาไทย 

ทามกลางความคลุมเครือเกี่ยวกับการคาและ

อนาคตของอุตสาหกรรม เราไดตอกย้ําถึงบทบาทของ

เราในฐานะคูแขงคนสําคัญในการจัดหาสารสกัดที่มี

คุณภาพสูงอยางตอเน� อง ขนาดการผลิตของเรา และ

เม� อเราไดรับตรารับรองจากรัฐบาลจะชวยสรางความ

มั่นใจใหลูกคาของเราวา  สามารถตอบสนอง

ความตองการดานการผลิตของพวกเขาไดแนนอน   

ธนิสร บุญสูง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท อีสเทิรน 

สเปคตรัม กรุป จํากัด กลาว

จากความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนและชุมชน

ตลอดการดําเนินงานมากวา  ป ทําใหตลอดระยะ

เวลาการระบาดของโรคโควิด-  ในประเทศไทย มูลนิธิ 

 (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ� อการพัฒนา) ไดรวม

มือกับพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานทอง

ถิ่นชวยปองกันการระบาดของโรค รวมถึงประสาน

งานมอบอุปกรณที่จําเปนให โรงเรียนและโรงพยาบาล 

และระดมทุนจัด ื้อสิ่งของที่จําเปนให โรงเรียนในพื้นที่

ชนบทหางไกลตลอดมา

ลาสุด มูลนิธิ  ชวนสาธารณชนรวมชวยเหลือ

ผูยากไรที่ประสบปญหาไดรับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคโควิด-  ดวยการรวมบริจาคเงินภายใน 

 พฤศจิกายน  เพ� อนําไปจัด ื้อเวชภัณ  

อาหารแหง และอุปกรณดูแลสุขอนามัยที่จําเปน โดย

ทางมูลนิธิไดผนึกกําลังรวมกับโรงเรียนในเครือขายโครงการ

ทุนการศึกษาในพื้นที่ในการประสานงานกับศูนยพัก

คอยหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดหาสิ่งของที่

จําเปนและสงมอบ โดยมีศูนยพักคอยเปาหมายไดแก 

ศูนยพักคอยใตรมบารมี เทศบาลตําบลปากน้ําโดยรวม

มือกับโรงเรียนปากน้ําโจ โล อําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ศูนยพักคอยวัดดูใหญวนารามและชุมชน

งานนี้นอกจากบูติคโฉมใหมแลว คารเทียรยัง

เปดตัวนาฬ�กาแทงก อะ ีเมทรีค สยาม ลิมิเต็ด อิดิชั่น 

(  é    ) เรือนเวลา

รุนพิเศษฉลองครบรอบ  ปความสัมพันธระหวาง

คารเทียรและประเทศไทยอีกดวย 

ยังไมหมดแตเพียงเทานี้ คารเทียรบูติค สาขา

สยามพารากอนยังจัดแสดง คารเทียร คอลเลกชั่น 

(  ) อัญมณีช้ินทรงคุณคาทางประวัติศาสตร

ใหผูที่สนใจและช� นชอบอัญมณีและ

เรือนเวลาไดมายลโฉมได โดยไมเสีย

คาใชจาย ตั้งแตวันที่  ตุลาคม  

 พฤศจิกายน

คาร์เทียร์บูติคแฟล็กชิพ    

มูลนิธิ EDF ชวนรวมสงตอความชวยเหลือ

ใหศูนยพักคอยปองกันโรคโควิด-  ในพื้นที่ขาดแคลน

โดยรอบ โดยความรวมมือกับโรงเรียนบานดูใหญ อําเภอ

บานไผ จังหวัดขอนแกน ศูนยพักคอยองคการบริหาร

สวนตําบลถ้ําเจริญโดยความรวมมือกับโรงเรียนบาน

โดนสวาง อําเภอพิสัย จังหวัดอํานาจเจริญ ศูนยพักคอย

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะโดยความรวมมือกับ

โรงเรียนบานพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

และศูนยพักคอยในโรงเรียนราชประชานุเคราะห  

อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ผูสนใจสามารถบริจาคออนไลน ไดที่ //

. . / .

... หรือโอนเงินรวมบริจาคผานบัญชี มูลนิธิ

กองทุนการศึกษาเพ� อการพัฒนา (มูลนิธิ )  

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี - - -  ธนาคาร

กสิกรไทย เลขท่ีบัญชี - - -  ธนาคารกรุงไทย 

เลขที่บัญชี - - -  ธนาคารไทยพาณิชย 

เลขที่บัญชี - - -  และธนาคารทหารไทย 

เลขที่บัญชี - - -  โดยหลังโอนเงินบริจาค

แลวสามารถสงเอกสารการโอนและแจงรายละเอียด

เพ� อขอรับใบเสร็จรับเงินนําไปใชหักลดหยอนภาษีเงิน

ไดประจําปตามก หมายไดที่อีเมล .  

หรือสอบถามขอมูลไดที่โทรศัพท - -  - 



ชง ศบค.

จำ�นวน 1,740,428 ร�ย ผู้รักษ�ห�ยป่วยเพ่ิม 

10,988 ร�ย ยอดรวมห�ยป่วยสะสมต้ังแต่ปี 63 

จำ�นวน 1,615,343 ร�ย อยู่ระหว่�งก�รรักษ� 

107,168 ร�ย อ�ก�รหนัก 2,941 ร�ย ใส่เครื่อง

ช่วยห�ยใจ 669 ร�ย เสียชีวิตเพ่ิม 82 ร�ย เป็น

ช�ย 42 ร�ย หญิง 40 ร�ย เป็นผู้ท่ีมีอ�ยุ 60 ปีข้ึน

ไป 66 ร�ย มีโรคเร้ือรัง 10 ร�ย และในจำ�นวนน้ี

มีพย�บ�ลหญิง 1 ร�ย จ.ระยอง อ�ยุ 45 ปี เป็น

โรคอ้วนและคว�มดันโลหิตสูง ได้รับวัคซีนต�ม

เกณฑ์ท่ีกำ�หนด ขณะยอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่

ปี 63 จำ�นวน 17,917 ร�ย สำ�หรับก�รฉีดวัคซีน

วันท่ี 12 ต.ค. 962,558 โดส ฉีดสะสมต้ังแต่วัน

ท่ี 28 ก.พ. 61,995,809 โดส ขณะท่ีสถ�นก�รณ์

โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 239,477,111 ร�ย เสียชีวิต                                                         

สะสม 4,881,538 ร�ย 

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อม�ก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 1,142 ร�ย, ยะล� 650 ร�ย, 

สงขล� 475 ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 453 ร�ย, 

ชลบุรี 442 ร�ย, ปัตต�นี 423 ร�ย, นร�ธิว�ส 

420 ร�ย, ระยอง 326 ร�ย, จันทบุรี 311 ร�ย 

และนครศรีธรรมร�ช 264 ร�ย

พล.อ.สุพจน์ ม�ล�นิยม เลข�ธิก�ร

สภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ (สมช.) ในฐ�นะผู้

อำ�นวยก�รศูนย์ปฏิบัติก�รศูนย์บริห�รสถ�น 

ก�รณ์ โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. เปิดเผยว่� 

ในก�รประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 14 ตุล�คม 

จะมีก�รเสนอพิจ�รณ�ม�ตรก�รเปิดประเทศ 

รวมไปถึงม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุข และก�ร

ผ่อนคล�ยบ�งกิจกรรมกิจก�ร ซึ่งขณะนี้ยัง

ไม่มีข้อกังวลอะไรจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข 

(สธ.) โดยตนขอไม่กล่�วถึงร�ยละเอียด ขอ

ให้ทุกอย่�งเรียบร้อยก่อน และขอให้รอคว�ม

ชัดเจนในก�รประชุม ศบค.ชุดใหญ่

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นจ�กทำ�เนียบรัฐบ�ลว่� 

ในวันท่ี 14 ต.ค. เวล� 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม 

ในฐ�นะ ผอ.ศบค. จะเป็นประธ�นก�รประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อประเมินสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดโควิด-19 หลังจ�กผ่อนคล�ยและปรับ

ม�ตรก�รกิจก�รกิจกรรมต่�งๆ ม�ครบ 14 วัน 

อย่�งไรก็ต�ม ศปก.ศบค.จะเสนอให้ท่ีประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่พิจ�รณ�ผ่อนคล�ยเพ่ิมเติม รวม

ถึงพิจ�รณ�ปรับระดับสีใหม่ให้เป็นพ้ืนท่ีควบคุม

สูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือจำ�นวน 

24 จังหวัด จ�กพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดหรือพ้ืนท่ีสี

แดง จำ�นวน 29 จังหวัด และพ้ืนท่ีควบคุมหรือ

สีส้ม จำ�นวน 24 จังหวัด

ชงขยับเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม-ตี 3

พร้อมกันน้ี ศปก.ศบค.จะเสนอให้ท่ีประ 

ชุม ศบค.พิจ�รณ�เก่ียวกับก�รเดินท�งออก

นอกเคหสถ�น หรือเคอร์ฟิว โดยเสนอให้ขยับ

เวล�จ�กเดิม 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งข้ึน 

เป็น 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งข้ึน ไปอีก 14 

วัน ต้ังแต่วันท่ี 16-31 ต.ค.2564 ส่วนกิจก�ร

กิจกรรมในพ้ืนท่ีสีแดงเข้ม จะเสนอให้ผ่อนคล�ย

และปรับม�ตรก�รคือ ให้ส�ม�รถจัดก�รประชุม 

รวมถึงง�นประเพณีในศูนย์แสดงสินค้� ศูนย์

ประชุม หรือสถ�นท่ีจัดนิทรรศก�ร และสถ�นท่ี

ลักษณะเดียวกันในห้�งสรรพสินค้�หรือโรงแรม

ได้ โดยปรับจำ�นวนก�รรวมกลุ่มคนต�มระดับ

พ้ืนท่ีสี โดยให้พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� 50 คน, พ้ืนท่ี

ควบคุมสูงสุด ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� 

100 คน, พ้ืนท่ีควบคุม ห้�มจัดกิจกรรมรวม

คนม�กกว่� 200 คน, พ้ืนท่ีเฝ้�ระวังระวังสูง 

ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� 300 คน และ

พ้ืนท่ีเฝ้�ระวัง ห้�มจัดกิจกรรมรวมคนม�กกว่� 

500 คน รวมถึงให้เปิดสถ�นดูแลผู้สูงอ�ยุแบบ

ไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับก�รพิจ�รณ�อนุญ�ต

จ�กคณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะ

กรรมก�รโรคติดต่อกรุงเทพมห�นคร ซ่ึงกิจก�ร

กิจกรรมท่ีจะปรับม�ตรก�รในคร้ังน้ีให้เปิด

ดำ�เนินก�รได้ไม่เกินเวล� 22.00 น.

นอกจ�กน้ี จะเสนอให้ท่ีประชุม ศบค.

พิจ�รณ�แนวท�งก�รเปิดประเทศเพื่อรองรับ

นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศท่ีมีคว�มเส่ียงต่ำ� 

10 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว โดยจะพิจ�รณ�

ปัจจัยหลักคือจำ�นวนผู้ติดเ ช้ือของแต่ละ

ประเทศ ขณะท่ีกระทรวงส�ธ�รณสุขเตรียม

เสนอให้ ศบค.พิจ�รณ�สูตรฉีดวัคซีนแบบ

ไขว้ คือฉีดแอสตร้�เซนเนก้�ต�มด้วยไฟเซอร์ 

นอกจ�กน้ีจะมีก�รเสนอให้ท่ีประชุมพิจ�รณ�

ม�ตรก�รแนวท�งก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�น

ต่�งๆ เพ่ือรองรับก�รเปิดประเทศให้นักท่อง

เท่ียวเข้�ม�ในวันท่ี 1 พ.ย. รวมถึงคว�มพร้อม

ด้�นต่�งๆ ก่อนท่ีจะอนุญ�ตเปิดสถ�นบันเทิง

ให้ดื่มกินได้วันท่ี 1 ธ.ค.โดยข้อเสนอต่�งๆ จะ

ชัดเจนอย่�งไรให้รอมติท่ีประชุม ศบค.ชุดใหญ่

วันท่ี 14 ต.ค.

น�ยยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้ว่�ก�รก�รท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่�  ททท.

ได้มีก�รห�รือร่วมกับ ศปก.ศบค. เพื่อสรุปร�ย

ช่ือประเทศคว�มเส่ียงต่ำ� ท่ีจะอนุญ�ตให้นัก

ท่องเท่ียวต่�งช�ติ ส�ม�รถเดินท�งเข้�ไทยได้

โดยไม่ต้องกักตัว และไม่จำ�กัดพ้ืนท่ี โดยมีแนว

โน้มว่�จะเพ่ิมจ�ก 10 ประเทศ อ�ทิ อังกฤษ 

สิงคโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐอเมริก� ต�มท่ี

น�ยกฯ ได้ออกแถลงก�รณ์เพ่ิมเป็น 20 ประเทศ 

ส่วนจะมีประเทศใดเพ่ิมเติมม�บ้�งน้ัน ยังต้อง

รอข้อสรุปและประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รอีก

ที ส่วนรูปแบบก�รเปิดรับนักท่องเท่ียวต่�ง

ช�ติแบบไม่กักตัวน้ัน ต้องได้รับก�รตรวจห�

เช้ือโควิด-19 โดยวิธีอ�ร์ที-พีซีอ�ร์ ณ ท่ีพักท่ี

กำ�หนด โดยนักท่องเท่ียวต้องรับผิดชอบค่�ใช้

จ่�ยเอง ต้องอยู่ในโรงแรมท่ีพักท่ีได้เครื่องหม�ย

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยด้�นก�รท่องเท่ียว

และสุขอน�มัย (เอสเอชเอพลัส) เท่�น้ัน จนได้

รับผลก�รตรวจห�เช้ือ และเมื่อผลก�รตรวจห�

เช้ือระบุว่�ไม่พบเช้ือ จะส�ม�รถเดินท�งท่อง

เท่ียวแบบไม่กักตัวและไม่จำ�กัดพ้ืนท่ีได้ โดยนัก

ท่องเท่ียวเปล่ียนโรงแรมใหม่ในก�รเข้�พักได้

ด้�นน�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รอง

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.พลังง�น ให้สัมภ�ษณ์

ถึงก�รเดินหน้�เปิดประเทศว่� ทุกภ�คส่วนต้อง

ม�ห�รือพูดคุยกัน โดยเฉพ�ะประช�ชนต้องมี

ก�รเตรียมคว�มพร้อม ซ่ึงรัฐบ�ลพร้อมให้ก�ร

สนับสนุนอยู่แล้ว ก�รออกแถลงก�รณ์เปิด

ประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีอะไรท่ีจะต้อง

งุนงง เพร�ะมีแผนก�รและข้ันตอนรองรับ ท่ี

สำ�คัญจะใช้ภูเก็ตโมเดลเป็นต้นแบบดำ�เนินก�ร 

แล้วนำ�ม�เช่ือมโยงกัน จึงเช่ือว่�ก�รดำ�เนิน

ก�รต่�งๆ จะรวดเร็วข้ึน รัฐบ�ลต้ังเป้�เรื่องก�ร

เปิดประเทศไว้ ดังน้ันทุกภ�คส่วนต้องไปทำ�ก�ร

บ้�นต�มส่ิงท่ีรัฐบ�ลต้ังเป้�หม�ยไว้ โดยจะต้อง

ได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกฝ่�ย เพร�ะรัฐบ�ลทำ�

คนเดียวไม่ได้ 

เม่ือถ�มถึงก�รจัดกิจกรรมเค�ต์ด�วน์

ปีใหม่ คร้ังน้ีจัดได้หรือไม่ น�ยสุพัฒนพงษ์ 

กล่�วว่� ในเบ้ืองต้นได้เตรียมก�รไว้ในพ้ืนท่ี 

จ.ภูเก็ต จะส�ม�รถจัดกิจกรรมเค�ต์ด�วน์ใน

ช่วงปีใหม่ได้ และห�กพ้ืนท่ีไหนมีคว�มพร้อม 

ก็ส�ม�รถเสนอข้ึนม�ได้ เนื่องจ�กภ�คเอกชน

ไทยมีศักยภ�พ ท่ีสำ�คัญคือทุกฝ่�ยต้องห�รือกัน 

เพร�ะต้องเดินหน้�เศรษฐกิจควบคู่กับคว�ม

ปลอดภัยด้�นส�ธ�รณสุขไปพร้อมกัน ม่ันใจใน

ช่วงไตรม�สสุดท้�ยของปีน้ีจะฟ้ืนตัวข้ึน 

‘เคาต์ดาวน์’ ปรับตามสถานการณ์

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข กล่�วถึงกรณี

ท่ีกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�มีแผนดึงตัว

ลิซ่� แบล็กพิงก์ ม�ร่วมง�นเค�ต์ด�วน์ปีใหม่ 

2022 ท่ีจังหวัดภูเก็ต ว่� ขอให้ถ�ม รมว.ก�ร

ท่องเท่ียวฯ เพร�ะตนยังไม่ได้พูดคุยถึงเร่ือง

ดังกล่�ว เม่ือถ�มว่�เห็นด้วยหรือไม่ท่ีจะเชิญ

ศิลปินระดับโลกม�ร่วมง�นเค�ต์ด�วน์ปีใหม่ 

น�ยอนุทินกล่�วว่� ก็ดี เพร�ะเข�เป็นคนไทย 

และรักบ้�นเมือง เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ทุก

อย่�งเร�ต้องให้เกียรติเข� เพร�ะเข�เป็นศิลปิน

ระดับโลกแล้ว เข�ก็ต้องชื่นชอบประเทศไทย

เม่ือถ�มว่� ม่ันใจหรือไม่ว่�ในส้ินปีน้ี

ประเทศไทยจะส�ม�รถจัดง�นเค�ต์ด�วน์ ปี

ใหม่ได้ น�ยอนุทินกล่�วว่� จะทำ�ให้ดีท่ีสุด และ

ข้ึนอยู่กับสถ�นก�รณ์ แต่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่�ย 

ห�กเร�เร่ิมผ่อนคล�ยม�ตรก�รจะต้องได้รับ

คว�มร่วมมือจ�กประช�ชนด้วย ดังน้ันขอให้อยู่

ในข้อกำ�หนดท่ีรัฐบ�ลประก�ศไว้ เพื่อลดคว�ม

สุ่มเส่ียงต่�งๆ

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� ก�รจัดง�นเค�ต์ด�วน์                                                                

ปีใหม่จะเกิดข้ึนท่ีใด ระหว่�งภูเก็ต เข�ใหญ่ 

กรุงเทพฯ หรือที่อื่นๆ น�ยอนุทินกล่�วว่� ขึ้น

อยู่กับสถ�นก�รณ์ในอน�คต ห�กสถ�นก�รณ์

ไม่เลวร้�ยและได้รับคว�มร่วมมือเป็นอย่�ง

ดีจ�กประช�ชน พร้อมกับส�ม�รถควบคุม

สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ได้ เร�จะทำ�อะไรก็ได้ จึง

ต้องช่วยกัน รัฐบ�ลไม่มีคำ�ว่�ดีเลย์ มีแต่ไป

เร็วกว่�ที่ว�งแผนไว้ ไม่ใช่ว่�จะยึดอยู่ที่ ไทม์                                                                  

ไลน์อย่�งเดียว เร�ต้องปรับไปต�มสถ�นก�รณ์

เพื่อคว�มเหม�ะสม และคิดถึงเรื่องคว�ม

ปลอดภัยของประช�ชนเป็นหลัก

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒน�ภ� คณบดีคณะ

แพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล กล่�วถึงกรณี

ที่รัฐบ�ลเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้

ว่� เห็นด้วย เพร�ะอัตร�ก�รฉีดวัคซีนในไทย

ขณะนี้เข็ม 1 ฉีดครอบคลุมคนไทยได้เกินร้อย

ละ 50 แล้ว ส่วนเข็ม 2 ก็เกิน 1 ใน 3 ของ

ประช�กรทั้งหมดไปแล้วรวมถึงผู้สูงอ�ยุ ผู้ที่

มีโรคประจำ�ตัว ซึ่งกว่�จะถึงเดือน พ.ย. ยอด

ก�รฉีดวัคซีนเข็ม 1 น่�จะครอบคลุมคนไทยได้

เกินร้อยละ 60 เป็นจำ�นวนที่เยอะพอก็จะช่วย

ลดคว�มรุนแรงและลดคว�มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ได้ แต่ก็ขอย้ำ�ต้องมี 3 ม�ตรก�รที่ทำ�ควบคู่กัน 

คือ 1.ม�ตรก�รก�รฉีดวัคซีน ซึ่งขณะนี้มีม�ก

พอแล้ว 2.ม�ตรก�รส่วนบุคคลที่หย่อนย�น 

ลงไม่ได้ ต้องดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รเคร่ง   

ครัด และ 3.ม�ตรก�รด้�นบริห�รจัดก�รและ

ก�รปกครองต้องเข้มงวด 

“ห�กเปิดประเทศแล้ว อ�จจะมีตัวเลข

ผู้ติดเช้ือจะเพ่ิมม�กข้ึน แต่ก็ไม่เป็นไร ห�ก

ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตัวเลขผู้ติดเช้ือท่ีจะเพ่ิมข้ึน

น้ัน ยังอยู่ในสัดส่วนท่ีควบคุมได้ ส่วนตัวเลข

ท่ีค�ดก�รณ์ว่�จะเพ่ิมน้ัน มีท่ีม�ได้จ�กท้ัง 2 

ส่วนคือ ท้ังจ�กนักท่องเท่ียวต่�งช�ติ หรือก�ร

หย่อนย�นท�งม�ตรก�รจ�กคนในประเทศ ซ่ึง

ก็มีโอก�สท่ีเป็นไปได้ท้ัง 2 อย่�ง แต่ในส่วน

ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้�ม�ก็มีก�รควบคุมท่ีเข้ม

ข้นอยู่แล้ว จึงไม่น่�ห่วงซักเท่�ไหร่ ก�รให้

ตรวจห�เช้ือท่ีม�กกว่� 1 คร้ัง ต้ังแต่ประเทศ

ต้นท�ง และเมื่อม�ถึงแผ่นดินไทย ซ่ึงจะช่วย

ทำ�ให้เช้ือไม่หลุดลอดเข้�ม�ได้ ฉะน้ันเมื่อเปิด

ประเทศไม่ใช่เร่ืองท่ีว่�ใครจะต้องกลัวใคร” 

ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  กล่�ว

สถ�นก�รณ์ต่�งจังหวัด ส�ธ�รณสุข

จังหวัดสมุทรส�ครเปิดเผยตัวเลขล่�สุดของผู้

ติดเช้ือโควิดว่� มีผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ 100 ร�ย 

เสียชีวิตสูงถึง 4 ร�ย และอยู่ระหว่�งก�ร

รักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล 1,350 ร�ย  

ส่วน จ.สงขล� ยังหนัก ผู้ติดเชื้อโควิด

วันที่ 13 ต.ค. 475 คน ยอดสะสม 36,313 คน                                                          

ไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจำ�และม�จ�กต่�งประ 

เทศ ไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสม 161 คน นอน

รักษ�ในโรงพย�บ�ลกว่� 6,340 คน 

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช พบผู้ป่วยโควิด-

19 เพ่ิม 510 ร�ย ยอดผู้ป่วยสะสม 21,607 ร�ย 

รักษ�ห�ยแล้วสะสม 15,371 ร�ย เสียชีวิตเพ่ิม 

10 ร�ย ยอดเสียชีวิตสะสม 134 ร�ย

นพ.กู้ศักด์ิ กู้เกียรติกูล น�ยแพทย์

ส�ธ�รณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่�วว่� สถ�นก�รณ์

โควิด-19 ภูเก็ต แนวโน้มผู้ติดเช้ือลดลง ยอด

เตียงว่�งม�กข้ึน ส่วนคลินิกอุ่นใจยังมีคนไข้เข้�

ม�ติดต่อ ทำ� RT-PCR พบว่�ยังติดเช้ืออยู่ใน

ชุมชน 4-5% ถ้�ไม่มีอ�ก�รจะอยู่ CI, Home 

Isolation.
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ฉีดวัคซีนแล้วเข้าสหรัฐได้พ.ย.นี้
ศิลปินเดนมาร์กทวงคืนรูปปั้นเทียนอันเหมิน

ฮ่องกง • เยนส์ กัลชูท ศิลปินช�วเดนม�ร์ก เจ้�ของผล

ง�นประติม�กรรม “เส�แห่งคว�มอัปยศ” ที่สะท้อนถึงเหตุ 

ก�รณ์สังห�รหมู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 2532 ว่�จ้�ง

ทน�ยคว�มเพื่อเรียกร้องสิทธ์ิในฐ�นะเจ้�ของประติม�กรรม

ชิ้นนี้ เพื่อให้รูปปั้นชิ้นนี้ ได้รับก�รนำ�ออกจ�กฮ่องกงในสภ�พ

ที่สมบูรณ์ หลังมห�วิทย�ลัยฮ่องกง (เอชเคยู) ที่ประติม�กรรม

ชิ้นน้ีตั้งอยู่ ได้รับคำ�สั่งให้นำ�รูปป้ันออกไปจ�กมห�วิทย�ลัย 

ประติม�กรรมคว�มสูง 8 เมตรชิ้นนี้นำ�ม�ตั้งที่เอชเคยูในปี 

2540 ปีที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้จีน เป็นภ�พของใบหน้�

ที่เจ็บปวดและร่�งก�ยถูกทรม�น 50 คน เพื่อรำ�ลึกถึงผู้ชุมนุม

เรียกร้องประช�ธิปไตยที่ โดนทห�รจีนสังห�รที่จัตุรัสเทียน

อันเหมิน เมื่อสัปด�ห์ที่แล้ว เอชเคยูมห�วิทย�ลัยเก่�แก่ที่สุด

ในฮ่องกงได้รับคำ�สั่งให้เคลื่อนย้�ยรูปปั้นนี้ออกไป ก่อนเวล� 

17.00 น. วันพุธที่ 13 ตุล�คม ผู้สื่อข่�วเอเอฟพีร�ยง�นว่� 

แม้เลยเส้นต�ยไปแล้ว แต่ยังไม่มีก�รนำ�ประติม�กรรมน้ีออก

จ�กเอชเคยูแต่อย่�งใด กัลชูทเผยกับเอเอฟพีท�งอีเมลว่� เข�

ว่�จ้�งทน�ยคว�มฮ่องกงคนหน่ึงและเรียกร้องให้มีก�รเจรจ�

กับเอชเคยูถึงอน�คตของผลง�นศิลปะของเข�ชิ้นนี้ เข�

หวังว่�จะได้รับคว�มเค�รพในฐ�นะท่ีเป็นเจ้�ของผลง�นชิ้น

นี้ และให้ โอก�สเข�ส�ม�รถขนส่งประติม�กรรมนี้ออกจ�ก

ฮ่องกงในสภ�พที่เรียบร้อยโดยที่ประติม�กรรมไม่ได้รับคว�ม

เสียห�ยใดๆ แต่ถ้�ประติม�กรรมชิ้นน้ีถูกเจ้�หน้�ที่ทำ�ล�ยทิ้ง 

ขอให้ช�วฮ่องกงเก็บชิ้นส่วนที่ถูกทำ�ล�ยม�ให้ม�กที่สุด เพื่อ

ประก�ศว่� “จักรวรรดิล่มสล�ยได้ แต่ศิลปะยังคงอยู่” 

‘Squid Game’ ซีรีส์ผู้ชมสูงสุดของเน็ตฟลิกซ์ 

ลอสแอนเจลิส • เน็ตฟลิกซ์โพสต์ท�งทวิตเตอร์เมื่อวันอังค�ร

ที่ผ่�นม�ว่� “Squid Game” ซีรีส์เก�หลีใต้ท่ีผลิตโดยเน็ต    

ฟลิกซ์ มีจำ�นวนผู้ชมอย่�งเป็นท�งก�รทั่วโลก 111 ล้�นร�ย 

แม้เปิดให้ชมได้ไม่ถึง 4 สัปด�ห์ นับเป็นซีรีส์ท่ีประสบคว�ม

สำ�เร็จที่สุดของเน็ตฟลิกซ์ ซีรีส์เรื่องน้ีได้รับเสียงบอกต่อแบบ

ป�กต่อป�ก โดยเฉพ�ะผ่�นท�งโซเชียลมีเดีย ทำ�ให้ติดอันดับ 

1 ในช�ร์ตของเน็ตฟลิกซ์ม�กกว่� 80 ประเทศ จำ�นวนผู้ชม 

Squid Game ทำ�สถิติยอดผู้ชมแซงซีรีส์เรื่อง “Bridgerton” 

ที่ซีซั่นแรกท่ีเปิดให้ชมไป มีผู้ชม 82 ล้�นร�ย เน็ตฟลิกซ์ใช้

วิธีนับยอดผู้ชมภ�ยใน โดยดูจ�กบัญชีผู้ ใช้เน็ตฟลิกซ์ท่ีดูตอน

ใดตอนหนึ่งไปแล้วอย่�งน้อย 2 น�ที Squid Game เป็นอีก

หนึ่งคว�มสำ�เร็จของวงก�รบันเทิงเก�หลีใต้ที่สร้�งชื่อไปทั่ว

โลกและเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อป ต่อเนื่องจ�กวงเค-ป๊อป เช่น 

วงบีทีเอส และหนังเรื่อง “Parasite” ที่คว้�ร�งวัลหนังออสก�ร์                                                                                    

ยอดเยี่ยม เน็ตฟลิกซ์ระบุว่�จะผลิตคอนเทนต์ที่มีคว�มเป็น

ส�กลและไม่ใช่ภ�ษ�อังกฤษม�กขึ้น ส่วนซีรีส์ที่ออกฉ�ยซีซั่น

แรกมีผู้ชมทั่วโลกม�กเป็นอันดับที่ 3 คือเรื่อง “Lupin” ที่ตัว

ละครพูดภ�ษ�ฝรั่งเศส.

วอชิงตัน • รัฐบาลสหรัฐประกาศจะเปิดพรมแดนทางบกอนุญาต

ให้ผู้เดินทางที่ ไม่ใช่กิจธุระจำาเป็นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว

สามารถข้ามแดนจากเม็กซิโกและแคนาดาเข้าสหรัฐได้ตั้งแต่ต้น

เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป พร้อมกันกับการเปิดรับนักเดินทาง

ทางอากาศ โดยจะประกาศกำาหนดวันที่แน่นอนในไม่ช้า

โซล • เก�หลี ใต้จัดตั้งคณะ

กรรมก�รห�รือจัดทำ�ยุทธศ�สตร์

วิธีก�ร “อยู่ร่วมกับโควิด-19” 

ในระยะย�ว ในขณะที่กำ�ลังห�

วิธีก�รยกเลิกข้อบังคับควบคุม

ไวรัสโคโรน�และเปิดเศรษฐกิจ 

เนื่องจ�กอัตร�ก�รฉีดวัคซีนสูง

ขึ้นม�ก

สำ�นักข่�วรอยเตอร์ร�ย 

ง�นว่� กระทรวงส�ธ�รณสุข

เก�หลีใต้เผยถึงยุทธศ�สตร์ก�ร

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมโควิด-19 เมื่อ

สัปด�ห์ที่แล้วว่� รัฐบ�ลมีเป้�

หม�ยที่จะผ่อนคล�ยม�ตรก�ร

ควบคุมไวรัสโคโรน�สำ�หรับ

ประช�ชนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

แล้ว และส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ที่ ไม่แสดงอ�ก�รและ

อ�ก�รไม่รุนแรง ที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 

70 ปีให้พักฟื้นอยู่ที่บ้�น 

สำ�นักข่�วยอนฮับร�ยง�น

ว่� รัฐบ�ลเก�หลีใต้จะเน้นเรื่อง

จำ�นวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ เข้�

รักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลและผู้

เสียชีวิต ม�กกว่�ผู้ติดเชื้อร�ย

ใหม่ร�ยวัน และกำ�ลังพิจ�รณ�

ว่�จะไม่เผยแพร่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ร�ยวันอีกต่อไป 

น�ยกรัฐมนตรีคิม บูคยุม                                       

ของ เก�หลี ใต้ กล่ �วกับคณะ

กรรมก�รชุดนี้ที่จัดประชุมครั้ง

แรกเมื่อวันพุธที่ 13 ตุล�คมว่� 

เร�จะทำ�ให้ โควิด-19 เป็นโรคติด

เชื้อที่ควบคุมได้ และไม่ต้องกลัว

สิ่งที่ ไม่รู้เกี่ยวกับโรคนี้อีกต่อไป 

เพื่อให้พลเมืองเก�หลีใต้กลับม�

ใช้ชีวิตปกติได้อย่�งสมบูรณ์ แต่

เสริมว่�ภ�ยใต้นโยบ�ยใหม่นี้ ยัง

ไม่เลิกบังคับก�รใส่หน้�ก�ก

ท�งก�รเก�หลีใต้ไม่เคย

บังคับใช้ก�รล็อกด�วน์เต็มรูป

แบบ แต่ใช้ม�ตรก�รเว้นระยะ

ห่�งท�งสังคมอย่�งเข้มงวดท่ีสุด 

เช่น จำ�กัดช่ัวโมงก�รเปิดของ

ร้�นอ�ห�ร, ค�เฟ่, เซ�น�และ

โรงยิมในร่ม ข้อบังคับน้ีส่งผล                        

กระทบอย่�งหนักกับธุรกิจท่ีเป็น

เจ้�ของกิจก�รเองและธุรกิจขน�ด

เล็ก นอกจ�กน้ีมีคำ�ส่ังห้�มรวมตัว

ม�กกว่� 2 คน หลังเวล� 18.00 น. 

ในกรุงโซลและปริมณฑล

ยุทธศ�สตร์ ใหม่ที่เก�หลี 

ใต้จะประก�ศใช้ เป็นผลจ�ก

โครงก�รฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน

ประเทศที่ก้�วหน้�ไปม�ก หลัง

จ�กช่วงแรกหยุดชะงักเนื่องจ�ก

ปัญห�ข�ดแคลนวัคซีน ขณะนี้

ช�วเก�หลีใต้ที่เข้�รับวัคซีนโค

วิด-19 อย่�งน้อย 1 เข็มอยู่ที่ 

78.1% ของประช�กรทั้งประเทศ 

52 ล้�นคน และผู้ที่รับวัคซีน 2 

เข็มแล้ว อยู่ที่ 60.7% 

เมื่อเดือนกันย�ยน รัฐบ�ล

เก�หลีใต้ประก�ศแผนเร่งกลับสู่

ชีวิตปกติ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤศจิก�ยนนี้เมื่อประช�กรที่ฉีด

วัคซีนครบโดสได้ถึงเป้�หม�ย 

70% ของประช�กรทั้งประเทศ. 

โสมขาวตั้งคณะกก.หารืออยู่ร่วมโควิด-19

เจ้�หน้�ที่ผู้นี้ชี้ว่� แม้ซีดีซี

จะยังไม่ประก�ศชัดเจนสำ�หรับ

ผู้เดินท�งข้�มแดนท�งบก แต่

เชื่อว่�น่�จะใช้กฎเดียวกันกับ

ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ และ

กฎใหม่นี้จะใช้กับผู้เดินท�งข้�ม

แดนท�งบกอย่�งถูกกฎหม�ย

เท่�นั้น.

(ซีดีซี )  กล่ �วว่ �  วัคซีนทุก

ชนิ ด ที่ ผ่ � น ก � ร อนุ มั ติ จ � ก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�แห่งสหรัฐ (เอฟดีเอ)                                                 

และองค์ก�รอน�มัยโลก (ดับเบิล

ยูเอชโอ) จะได้รับก�รยอมรับให้

เข้�สหรัฐได้สำ�หรับก�รเดินท�ง

ท�งอ�ก�ศ 

ฉีดวัคซีน • 

หญิงญี่ปุ่น

เข้�รับก�รฉีด

วัคซีนป้องกัน

โควิด-19 ของ                                 

โมเดอร์น� ที่

ร้�นป�จิงโกะ

แห่งหนึ่งใน

เมืองโอซ�ก� 

เมื่อวันที่ 13 

ตุล�คม. 

เอเอฟพีร�ยง�นเมื่อวัน                                                  

พุธที่ 13 ตุล�คมว่� สหรัฐปิดพรม                                                       

แดนงดรั บนั ก เดิ นท�งที่ ไ ม่

จำ�เป็นเข้�ประเทศท้ังท�งบก 

ท�งน้ำ�และท�งอ�ก�ศ ม�ตั้งแต่

เดือนมีน�คม 2563 เพื่อควบคุม

ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 

แต่เมื่อวันท่ี 20 กันย�ยนที่

ผ่�นม� ทำ�เนียบข�วประก�ศ

ว่� สหรัฐจะเริ่มเปิดพรมแดน

ยกเลิกข้อจำ�กัดสำ�หรับนักเดิน

ท�งท�งอ�ก�ศที่ฉีดวัคซีนครบ

แล้ว จ�ก 33 ประเทศ รวม

ถึงจีน, อินเดีย, บร�ซิล และ

ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป เริ่ม

ตั้ งแต่ต้น เดื อนพฤศจิ ก�ยน 

และล่�สุดเมื่อวันอังค�รที่ 12 

ตุล�คมที่ผ่�นม� รัฐบ�ลสหรัฐ

ประก�ศว่�จะเปิดพรมแดนท�ง

บกไปพร้อมกันในช่วงเวล�นั้น

ด้วย

รอยเตอร์อ้�งคำ�แถลง

ของอ�เลฮันโดร ม�ยอร์คัส 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคว�ม

ม่ันคงแห่งม�ตุภูมิ ว่�เร่ิมต้ังแต่

เดือนพฤศจิก�ยน รัฐบ�ลสหรัฐ

จะอนุญ�ตให้ผู้ เดินท�งจ�ก

เม็กซิโกและแคน�ด�ที่ฉีดวัคซีน

โควิด-19 ครบโดสแล้ว เข้�

สหรัฐได้ผ่�นจุดผ่�นแดนท�ง

บกและท�งเรือ สำ�หรับก�รเดิน

ท�งท่ี ไม่ใช่กิจธุระจำ�เป็น ซึ่ง

รวมถึงก�รเยี่ยมเยือนเพื่อนและ

ครอบครัว หรือเพื่อก�รท่อง

เที่ยว 

เจ้�หน้�ที่รัฐบ�ลสหรัฐ

กล่�วกันว่� ในเร็ววันนี้ ทำ�เนียบ

ข�วจะระบุวันที่แน่นอนสำ�หรับ

ก�รเปิดพรมแดน ทั้งผ่�นจุด

ผ่�นแดนท�งบก และก�รเดิน

ท�งท�งอ�ก�ศ ซึ่งจะกำ�หนด

เวล�ไปพร้อมๆ กัน 

แหล่งข่�วเจ้�หน้�ท่ีระดับ                                                

สูงของทำ�เนียบข�วเผยว่� ก�ร

เปิดจุดผ่�นแดนท�งบกนั้นจะ                                                 

แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะ

แรกน้ันก�รเดินท�งท่ี “ไม่จำ� 

เป็น” ผู้เดินท�งจะต้องฉีดวัคซีน

ครบแล้วเท่�น้ัน แต่สำ�หรับก�ร

เดินท�งที่ “จำ�เป็น” จะอนุญ�ต

ให้ผู้ที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข�้ประเทศ

ได้เช่นเดียวกับช่วง 19 เดือนท่ี

ผ่�นม� แต่ในระยะท่ี 2 ซึ่งจะ

เริ่มต้นในเดือนมกร�คม 2565 

จะบังคับว่�ผู้เดินท�งเข้�สหรัฐ

ทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว

เท่�นั้น ไม่ว่�จะเดินท�งเข้�ม�

ด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ต�ม

เจ้�หน้�ที่ร�ยเดิมกล่�ว

ว่� ก�รเว้นช่วงสำ�หรับระยะที่ 

2 เพื่อเปิดโอก�สให้นักเดินท�ง

ที่จำ�เป็น เช่น คนขับรถบรรทุก

หรืออื่นๆ ได้มีเวล�ฉีดวัคซีน 

เพื่อให้ก�รเปลี่ยนเข้�สู่ระบบ

ใหม่เป็นไปอย่�งร�บรื่น

กำ�หนดเวล�เปิดพรมแดน

ท�งบกเดือนพฤศจิก�ยน หม�ย 

คว�มว่� ข้อกำ�หนดปิดจุดผ่�น

แดนเดิมที่จะหมดอ�ยุวันที่ 21 

ตุล�คม จะถูกขย�ยเวล�ออกไป

อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่กฎข้อบังคับ

ใหม่จะเริ่มมีผล

สำ�หรับคำ�ถ�มที่ ว่ �ผู้ที่                                            

ฉีดวัคซีนชนิดใดจึงจะได้รับ

อนุญ�ตให้เข้�สหรัฐได้ เจ้�หน้� 

ที่ระดับสูงผู้นี้กล่�วว่�ควรเป็น

ไปต�มคำ�แนะนำ�ของหน่วยง�น

ด้�นสุขภ�พของสหรัฐ 

สัปด�ห์ที่แล้ว ศูนย์ควบ                            

คุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ 

ไทยโพสต์ • เมื่อวันท่ี 13 ต.ค.   พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม  

เปิดเผยว่� มีคว�มกังวลและเป็นห่วงประช� 

ชนท่ีประสบปัญห�น้ำ�ท่วม แต่ได้เตรียมก�ร

ไว้ให้พร้อมแล้ว ท้ังก�รช่วยเหลือและเยียวย� 

ด้�น พล.อ.คงชีพ ตันตระว�ณิชย์ 

กล่�วว่� วันที่ 14 ต.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะ

เดินท�งลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อติดต�มก�ร

แก้ปัญห�น้ำ�ท่วม ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�เขื่อน

อุบลรัตน์ และเร่งรัดเตรียมก�รรองรับก�รแก้

ปัญห�น้ำ�แล้งในพื้นที่ภ�คอีส�นในภ�พรวม 

โดยจะลงตรวจเยี่ยมก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่

และพบปะพูดคุย มอบถุงยังชีพและให้กำ�ลัง

ใจประช�ชนที่ ได้รับผลกระทบจ�กน้ำ�ท่วมใน

คร�วเดียวกัน   

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรกำ�ชับฝ่�ยปกครอง 

โดยกระทรวงมห�ดไทย ติดต�มเฝ้�ระวัง

สถ�นก�รณ์น้ำ� รวมทั้งให้แจ้งเตือนประช�ชน

และให้เตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงค�ด

ก�รณ์น้ำ�หล�ก ดินโคลนถล่มจ�กฝนตกหนัก

สะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภ�คตะวันออก ภ�ค

เหนือ ภ�คใต้ โดยเฉพ�ะภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ ส่งผลพื้นที่ริมแม่น้ำ�มูลและแม่น้ำ�

ชีระดับน้ำ�มีแนวโน้มสูงขึ้นและเสี่ยงล้นตลิ่ง 

ขณะเดียวกัน ให้ประส�นกับ กทม.ติดต�ม

สถ�นก�รณ์แม่น้ำ�เจ้�พระย� ระหว่�งวันที่ 

12-14 ต.ค.64 โดยเป็นห่วงน้ำ�ทะเลหนุนสูง 

อ�จส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำ�เจ้�พระย�นอกคัน

กั้นน้ำ�ในจังหวัดปทุมธ�นี นนทบุรี และ กทม. 

ได้รับผลกระทบ โดยขอให้ประส�นว�งแผน

รับมือและทำ�ง�นร่วมกับส่วนร�ชก�รต่�งๆ 

จิตอ�ส�และหน่วยทห�รในพื้นที่อย่�งใกล้ชิด 

เพื่อจำ�กัดและลดผลกระทบคว�มเสียห�ยที่

อ�จเกิดขึ้นกับประช�ชนให้น้อยที่สุด 

น�ยไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำ�แพงเพชร และ

รองเลข�ธิก�รพรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.)  

เปิดเผยว่� ก�รลงพื้นที่ตรวจร�ชก�รของ 

พล.อ.ประวิตร ที่ จ.ขอนแก่น วันที่ 14 ต.ค. 

และ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ จ.อุบลร�ชธ�นี วัน

ที่ 15 ต.ค.นั้น ส.ส.พปชร. จะไปร่วมลงพื้น

ที่ทั้ง 2 จุด ส่วนตนหลังลงพื้นที่ขอนแก่น

กับ พล.อ.ประวิตรแล้ว จะเดินท�งไปรอต้อน 

รับและร่วมพื้นที่กับน�ยกฯ ที่อุบลร�ชธ�นี 

ทั้งนี้ เรื่องของก�รวัดกำ�ลังจำ�นวน ส.ส.ไม่มี

แน่นอน จบไปแล้ว ตอนนี้เป็นเรื่องแก้ปัญห�

น้ำ�ท่วมที่ยังเดือดร้อนหล�ยพื้นที่ และแก้

ปัญห�โควิด-19 โดยก�รลงพื้นที่ของหัวหน้�

พรรคและเลข�ธิก�รพรรคยังจะคงมีต่อเนื่อง 

กรมอุตุนิยมวิทย� ประก�ศเตือนภัย 

“พ�ยุคมป�ซุ” ฉบับที่ 7 โดยระบุว่� เมื่อ

เวล� 16.00 น. ของวันที่ 13 ต.ค. พ�ยุโซน

ร้อนกำ�ลังแรง “คมป�ซุ” บริเวณเก�ะไหหลำ� 

ประเทศจีน มีศูนย์กล�งอยู่ที่ละติจูด 19.0 

องศ�เหนือ ลองจิจูด 110.2 องศ�ตะวันออก 

มีคว�มเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล�งประม�ณ 

100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พ�ยุนี้กำ�ลังเคลื่อน

ตัวท�งทิศตะวันตก ด้วยคว�มเร็วประม�ณ 

35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ค�ดว่�จะเคลื่อน

ลงสู่อ่�วตังเกี๋ย และขึ้นฝั่งบริเวณประเทศ

เวียดน�มตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 

และจะอ่อนกำ�ลังลงต�มลำ�ดับ ลักษณะเช่นนี้

จะทำ�ให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนัก

ม�กบ�งแห่งในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

อนึ่ง ร่องมรสุมพ�ดผ่�นภ�คกล�ง 

ภ�คตะวันออก และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำ�ลังแรงพัด

ปกคลุมทะเลอันด�มัน ภ�คใต้ และอ่�วไทย 

ลักษณะเช่นนี้ทำ�ให้ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภ�คกล�ง ภ�คตะวันออก และภ�คใต้ มีฝน

ตกหนักถึงหนักม�กบ�งแห่ง 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่�ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นคร โพสต์ข้อคว�มผ่�นเฟซบุ๊กว่� 

กทม.เตรียมพร้อมรับมือจ�กฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี 

กทม.และพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีอ�จมีน้ำ�ไหลเข้�

ม�ต�มคูคลอง โดย กทม.ได้ทำ�คว�มสะอ�ด

คูคลองและท่อระบ�ยน้ำ� จัดเตรียมเคร่ือง

สูบน้ำ�พร้อมเจ้�หน้�ท่ี ติดต�มสภ�พอ�ก�ศ

ผ่�นเรด�ร์ทุกช่ัวโมง เพ่ือเตรียมพร่องน้ำ�ใน

ระบบระบ�ยน้ำ� ห�กเกิดฝนตกหนัก กทม.จะมี

หน่วยตรวจสอบและแก้ปัญห�น้ำ�ท่วม (หน่วย 

BEST) ออกตรวจพ้ืนท่ีน้ำ�ท่วมในถนนท่ีน้ำ�ท่วม

ขัง พร้อมท้ังเก็บขยะท่ีอ�จไหลม�ติดต�มช่อง

ตะแกรงระบ�ยน้ำ�เพื่อให้น้ำ�ไหลได้สะดวกข้ึน.

พปชร.แห่รับ‘บิ๊กตู่’ไปอุบล‘ป้อม’ขอนแก่น
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ดูบุรีรัมย์รับมือโคราช/กิเลนบุกเชียงรายที่ AIS

กรุงเทพฯ • ศึกรีโว ไทยลีก สัปดาห์นี้ ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด “จ่าฝูง” 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ฟอร์มฮอตล่าสุดบุกไปอัด การท่าเรือ เอฟซี คว้าไป 

3 แต้ม คิวต่อไป วันที่ 17 ตุลาคม จะเปิดรังช้างฯ ทำาศึกดาร์บีแมตช์

ภาคอีสาน พบ “สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ส่วน “กว่าง

โซ้งมหาภัย” สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่ยังเกาะกลุ่มหัวตารางเหนียว

แน่น ขยับจากอันดับ 3 มาอยู่อันดับ 2 มี 14 คะแนน จะเล่นใน

บ้านวันที่ 17 ตุลาคม พบ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด เวลา 

18.30 น. สำาหรับโปรแกรมรีโว ไทยลีก มีดังนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 

สมุทรปราการ ซิตี้ พบ การท่าเรือ เอฟซี ที่สนามสมุทรปราการฯ 

เวลา 17.30 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี ที่สนาม

องค์การบริหารส่วน จ.ขอนแก่น เวลา 18.00 น. สุพรรณบุรี เอฟซี 

พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬากลางสุพรรณบุรี เวลา 18.00 น.  

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ พีที ประจวบ เอฟซี ที่สนามสมโภชเชียงใหม่ 

700 ปี เวลา 19.00 น. ส่วนวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี เอฟซี ที่สนามทรูฯ เวลา 18.00 น. โปลิศ เทโร 

เอฟซี พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ท่ีสนามบุณยะจินดา เวลา 18.00 น. 

สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด ท่ีสนามสิงห์ สเตเด้ียม 

เวลา 18.30 น. และบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟ

ซี ที่สนามช้างฯ เวลา 19.00 น. AIS โดย AIS PLAY ถ่ายทอดสดทุก

คู่ ทุกสนาม เช่นเดิม 

‘เชียงใหม่ FC’ ได้ ‘เมืองไทยประกันชีวิต’ หนุนยาว

กรุงเทพฯ • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการ

ตอบแทนสังคมตามนโยบายของบริษัท และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

วงการกีฬาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมระดับนานาชาติ โดย

ล่าสุด คุณสาระ ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และนายมงคล มีชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มอบเงิน

สนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี ทีมแกร่งในศึกไทยลีก 2 โดย

มีนายพัทธดนย์ ไชยโชติ ผู้จัดการทีมเชียงใหม่ เอฟซี เป็นตัวแทน

รับมอบ พร้อมกับมอบเสื้อแข่งซีซั่น 2021-22 เป็นที่ระลึก โดย

บริษัทให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน นับตั้งแต่วันที่ 

25 มกราคม พ.ศ.2554 สำาหรับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) ได้มุ่งเน้นการตอบแทนสังคมตามนโยบายของบริษัทที่ต้อง 

การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬา                                                                                

ฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมระดับนานาชาติ ซึ่งสโมสรฟุต 

บอลเชียงใหม่ เอฟซี หรือฉายา “พยัคฆ์ล้านนา” ถือได้ว่าเป็นแบบ

อย่างของมืออาชีพ ทั้งในด้านผลงานและการจัดการของสโมสร รวม

ถึงมีการสนับสนุนนักกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงแข่ง

หลากหลายรายการฟุตบอล ซึ่งการมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้จัดที่สำา 

นักงานภูมิภาคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

‘กวนอู’ คืนจอคอมวยเฮศึกมวยช่อง 8 จากภูเก็ต

กรุงเทพฯ • “ศึกมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ” และ “ศึกช่อง 8 มวย 

ไทยเปอร์แชมป์” เสาร์และอาทิตย์ที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ชมกันแบบ

สดๆ ชนิดติดขอบเวที เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป จากเวทีมวยป่า

ตอง สตูดิโอ จ.ภูเก็ต หน้าจอช่อง 8 โดยในวันเสาร์ที่ 16 ต.ค.นี้ คู่เอก

นำารายการ พิกัด 72 กก. กำาไลเพชร อโยธยาไฟท์ยิม ยอดฝีมืออาวุธ

หนักและทีเด็ดคือลูกเตะก้านคอ ท้าแลกเดือด อินทรีทมิฬ “เอลีซี โค

เซียส” จอมลุยชาวเยอรมันเช้ือสายเฮติ ท่ีคว้าแชมป์ในยุโรปมาเพียบ 

ขณะท่ีคู่เอกร่วม พิกัด 69 กก. ไอ้หมัดรีโมท “นวมินทร์ ต.บัวมาศ” อดีต

แชมป์ (PABA) แพนแปซิฟิค ในรูปแบบมวยสากล มวยหมัดคมท่ีใคร

โดนเป็นหล่น ข้ึนล้างตาคู่ปรับเก่า เปอร์เซียสายโหด “โมฮัมหมัด เซีย

ซารานิโคจัวรี” มวยจอมลุยจากอิหร่าน ซ่ึงไฟต์ท่ีผ่านมาโมฮัมหมัดชนะ

ทีเคโอด้วยการเตะแบบคาบลูกคาบดอกบริเวณกระจับ สร้างความคา

ใจให้กับนวมินทร์จนต้องขอล้างตา ส่วนวันอาทิตย์ท่ี 17 ต.ค. ศึกช่อง 8 

มวยไทยเปอร์แชมป์ คู่เอกนำารายการ พิกัด 69 กก. จัดตามคำาเรียกร้อง

ของแฟนๆ มวยหมัดโหดจอมพลิกนรก “กวนอู อโยธยาไฟท์ยิม” ท่ีมา

เพื่อเดินหน้าฆ่ามัน ปะทะ อาร์เจนไตน์พันธ์ุเดือด “ไบรอัน อัลเลวาโต” 

มวยพันธ์ุแกร่งจากแดนฟ้าขาว พร้อมคู่มวยสุดเร้าใจอีกเต็มเวที

2 นักสอยคิวไทยร่วงลุ้นต่ออิงลิชโอเพ่น

ไอร์แลนด์ • การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนโลก รายการนอร์ท

เทิร์น ไอร์แลนด์ โทรฟี ที่ดวลคิวกันที่วอเตอร์ฟรอนต์ ฮอลล์ กรุง

เบลฟาสต์ ไอร์แลนด์เหนือ ชิงเงินรวม 405,000 ปอนด์ 2 นักสอยคิว

ไทยท่ีทะลุจากรอบคัดเลือกเข้ามาเล่นรอบจริง ต่างต้องกอดคอตกรอบ

ด้วยสกอร์ท่ีเท่ากัน 3-4 เฟรม โดย “หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา มือ 39 

ของโลก แพ้ แจ็กสัน เพจ ดาวรุ่งวัย 20 ปี มือ 110 ของโลกจากเวลส์ 

3-4 เฟรม ท้ังท่ีอุตส่าห์นำาก่อนถึง 3-1 พร้อมแทงเบรกสูง 135 แต้ม ข้ึน

นำาเป็นอันดับ 1 ของรายการในตอนน้ี ส่วน “ซันน่ี” อรรคนิธ์ิ ส่งเสริม

สวัสด์ิ ก็พ่าย จิมมี โรเบิร์ตสัน มือ 48 จากอังกฤษ 3-4 เฟรม ทางด้าน 

“ไอ้ปืนกล” จัดด์ ทรัมป์ ระเบิดคมคิวสุดเดือดเมื่อต้อน โก๊ะ หยาง ดาว

รุ่งจากจีน กระจุย 4-0 เฟรม แถมเป็นการไม่เสียแต้มแม้แต่แต้มเดียว 

โดยชนะไป 73-0, 100-0, 90-0 และ 70-0 ใช้เวลาออกคิวเฉล่ียไม้ละ

เพียง 18.5 วินาทีเท่าน้ัน สำาหรับรายการต่อไป นักสอยคิวไทยจะแข่งขัน

ในศึกอิงลิช โอเพ่น ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 รายการโฮม เนชันส์ ซีรีส์ ท่ีมาร์แชลล์ 

อารีน่า มิลตัน คีย์นส์ ประเทศอังกฤษ วันท่ี 1 พฤศจิกายนน้ี.

กกท.แจงส.กีฬาปัญหาวาดา

คาดแก้กฎเสร็จใน3-4เดือน 

เดนมาร์กคว้าตั๋วลุยฟุตบอลโลก

เพื่อคอบาสเอ็นบีเอ‘ทรู’จัดเต็มฤดูกาลใหม่ 

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ยอด

มณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ 

ไทย (กกท.) เป็นประธานการ

ประชุม เพื่อชี้แจงและทำาความ

เข้าใจให้กับผู้บริหารสมาคมกีฬา

แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับประ 

กาศขององค์กรต่อต้านการใช้

สารต้องห้ามโลก (World Anti-

Doping Agency : WADA) ท่ีไม่

ให้การรับรองประเทศไทย เนื่อง 

จากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญ

ขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้อง

ห้ามโลก ในด้านของการบังคับใช้

กฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการส่ง

นักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการ

แข่งขันรายการระดับนานาชาติ 

อีกทั้ งยังส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนไทยใน

สหพันธ์กีฬาระดับนานาชาติ โดย

ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่/บทบาท

ในสหพันธ์เป็นเวลา 1 ปี โดย

มีรองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายต่างๆ 

พร้อมผู้บริหาร กกท. มีผู้บริหาร

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้ง

ท่ีมีแผนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับนานาชาติ และสมา

คมกีฬาฯ ที่มีผู้แทนอยู่ในสหพันธ์

กีฬาระดับนานาชาติ ท่ีได้รับผล 

กระทบจากการประกาศ รวม 85 

สมาคมดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังผ่าน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ชั้น 

4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 

12 ตุลาคมที่ผ่านมา

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าการ

ช้ีแจงว่า ประเทศไทยปฏิบัติตาม

ธรรมนูญของ WADA อย่างเคร่ง 

ครัด ต่อเนื่องและผ่านการตรวจ

ประเมินเป็นท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด                                                 

ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของเกาหลี 

เหนือและอินโดนีเซียอย่างส้ินเชิง 

แต่เนื่องจาก พ.ร.บ.ควบคุมสาร

ต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 

ในประเด็นของการกำาหนดโทษ 

การอุทธรณ์ การลงโทษ และคำา

นิยามบางประการ ยังไม่สอดคล้อง

กับธรรมนูญของ WADA โดยใน

ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ

ดำาเนินการ ด้านกฎหมาย ซ่ึงการ

กีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย ทำางานร่วมกันอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อแก้ไขในประเด็นนี้ 

ทั้งนี้ กกท.จะเร่งดำาเนินการเพื่อ

ให้มีทางออกที่เหมาะสมสำาหรับ

ทุกฝ่ายโดยเร็ว

สำ าห รับกรณีการงดใ ช้

ธงชาติในการส่งนักกีฬาทีมชาติ

เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ

ระดับนานาชาติ หรือการจัดการ

แข่งขันท้ังระดับภูมิภาค ทวีป

และระดับโลก ยังอยู่ในสถานะ

ท่ีต้องถือปฏิบัติ ยกเว้นการเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและ

พาราลิมปิก แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสห 

พันธ์กีฬาน้ันๆ เป็นผู้พิจารณา 

หากการจัดการแข่งขันถูกกำาหนด

ไว้ในแผนก่อนมีประกาศ ก็สามารถ                    

เดินหน้าต่อไปได้ เช่น อิฟมา 

เวิลด์ แชมเปียนชิพ ซ่ึงจะจัด

ในประเทศไทยในช่วงเดือนธัน 

วาคม และการจัดการแข่งขัน

จักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซ่ิง                   

2021 ท่ี จ.บุรีรัมย์ ในเดือนพฤศ 

จิกายนท่ีจะถึงน้ี แต่หากจะมีการ

ดำาเนินการใดภายหลังประกาศ 

ให้สหพันธ์กีฬาน้ันๆ เป็นผู้ให้คำา

ตัดสินต่อไป นอกจากน้ีการระงับ

การปฏิบัติหน้าท่ีและบทบาทของ                          

ผู้แทนไทยในสหพันธ์กีฬาระดับ

นานาชาติเป็นเวลา 1 ปีน้ัน 

กกท.ได้มีการประสานงานกับทาง                            

WADA อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประ 

เทศไทยดำาเนินการขอคืนสิทธ์ิ

แก่ผู้แทนประเทศไทยให้กลับไป

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันทีก่อนกำาหนด 

หากประเทศไทยสามารถแก้ไข

ปัญหาข้อกฎหมายขอพระราช

บัญญัติควบคุมการใช้สารต้อง

ห้ามทางการกีฬา ให้เป็นไปตาม

ธรรมนูญของ WADA ได้ภายใน 

3-4 เดือน. 

กรุงเทพฯ • ยังคงตอกย้ำาการ

เป็นคิง ออฟ สปอร์ต อย่างต่อ

เนื่องสำาหรับทรูวิชั่นส์ ผู้นำาคอน

เทนต์กีฬาระดับโลก ล่าสุดพร้อม

ถ่ายทอดสดโปรแกรมใหญ่ ของ

บาสเกตบอลเอ็นบีเอ ฤดูกาล 

2021/22 ทางช่องทรูสปอร์ต เอชดี 

(666), ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668) 

และเอ็นบีเอ ทีวี (675) แบบ                                             

เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทรูวิชั่นส์ที่เดียว  

เพ่ือเป็นการต้อนรับฤดูกาล 

2021/22 ของเอ็นบีเอ ลีกบาสเกต 

บอลอาชีพอันดับ 1 ของโลกได้ฤกษ์

เปิดฤดูกาลปกติ ในวันท่ี 20 ตุลาคม

น้ีเป็นต้นไป ถ่ายทอดสดแบบเอ็กซ์

คลูซีฟให้ดูกันแบบจุใจจนถึงกลาง

เดือนเมษายน 2022 โดยจะได้ชม

การถ่ายทอดสดประมาณสัปดาห์

ละ 12 เกม ทุกๆ สัปดาห์ หลังจาก

น้ันจะมันกันต่อกับรอบเพลย์ออฟ

ทุกรอบ ปิดท้ายเอ็นบีเอ ไฟนอลส์ 

ท่ีเป็นซีรีส์สุดท้ายของการตัดสิน

แชมป์  

ฤดูกาลล่าสุด 2020/21 เป็น                      

ความสำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่ของ มิลวอกี 

บักส์ ทีมแกร่งของสายตะวันออก 

ท่ีได้แชมป์เอ็นบีเอไปครอง จาก

การชนะ ฟินิกซ์ ซันส์ ในเอ็นบีเอ 

ไฟนอลส์ 4-2 เกม สำาหรับฤดูกาล

น้ี การแข่งขันจะกลับมาเข้มข้นอีก

คร้ังในระบบปกติ 82 เกมในฤดูกาล

ปกติ ก่อนเปิดฤดูกาล 2021/22 ก็มี

การเสริมกันอย่างคึกคัก เพื่อโอกาส

ในการเข้ารอบเพลย์ออฟและลุ้น

แชมป์สาย พร้อมท้ังเป็นผู้ชนะใน

เอ็นบีเอ ไฟนอลส์ 

สำาหรับโปรแกรมถ่ายทอด

สดเอ็นบีเอ ฤดูกาล 2021/21 

ในเดือนแรก ทรูวิชั่นส์จัดหนัก

แบบไม่ยั้งใน 12 วันแรก จัดให้

ชมกันมากถึง 28 เกม จับตานัด

เปิดสนาม 20 ตุลาคม ทางทรู

สปอร์ต เอชดี (666) จัด 2 เกม

มัน เร่ิมคู่แรก เป็นการเจอกันของ

เต็ง 1 และเต็ง 2 ของสายตะวัน

ออก แชมป์ฤดูกาลล่าสุด มิลวอกี 

บักส์ เปิดบ้านพบ บรูกลิน เน็ตส์ 2 

ทีมน้ีเจอกันมาในเพลย์ออฟรอบ 2 

สายตะวันออก ซ่ึงบักส์เฉือนชนะ

เน็ตส์ในเกมที่ 7 จับตาดูบิ๊กทรี

ของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน นำาโดย 

ยานนิส อันเททูคุมโป, จรู ฮอลิ

เดย์ และคริส มิดเดิลตัน ส่วน

เน็ตส์ฟูลทีมทั้ง เควิน ดูแรนต์ 

เจมส์ ฮาร์เดน และไครี เออร์วิง 

ส่วนเกมที่ 2 เต็ง 1 แอลเอ เล

เกอร์ส มาชุดเต็มชุดใหญ่ ทั้งเลอ

บรอน เจมส์ แอนโทนี เดวิส พบ 

โกลเดนสเตท ที่นำาโดย สตีเฟน 

เคอร์รี เคลย์ ทอมป์สัน.  

เดนมาร์ก ซ่ึงในศึกฟุตบอล 

ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 

2020 ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา 

สร้างความประหลาดใจด้วยการ

ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศยัง

โชว์ผลงานน่าประทับใจต่อเน่ือง 

และจากประตูในนาทีที่ 53 ของ 

โยอาคิม เมห์เล ส่งให้เดนมาร์ก

คว้าตั๋วเข้าไปเล่นในเวิลด์คัพรอบ

สุดท้ายที่กาตาร์แน่นอนแล้ว

“ท่ีจริงแล้วส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็น

เพียงได้แค่ส่ิงท่ีเราจะฝันถึงเท่านั้น” 

ปิแอร์-เอมิล ฮอยจ์เบิร์ก มิดฟิลด์

ทีมชาติเดนมาร์กกล่าว “มันบ้า

มาก นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำาหรับ

ผม เป็นเรื่องใหญ่สำาหรับทีม สำา 

หรับวงการฟุตบอลเดนมาร์กและ

สำาหรับประเทศเดนมาร์ก ด้วยวัย

เพียงแค่นี้กับคุณภาพที่พวกเรา

มี พวกเราเป็นทีมที่กำาลังเติบโต”

จากชัยชนะ 1-0 เหนือ

ออสเตรีย ส่งให้เดนมาร์กเป็นทีม

ที่ 2 ต่อจากเยอรมนีที่ผ่านเข้าไป

เล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 

โดยทีมอินทรีเหล็กการันตีตีตั๋ว

จากชัยชนะ 4-0 เหนือนอร์ทมา

ซิโดเนีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

ขณะท่ีกาตาร์ประเทศเจ้าภาพน้ันเข้า

รอบโดยอัตโนมัติ

ส่วน “สิงโตคำาราม”  ต้อง

ไล่ตามตีเสมอฮังการี 1-1 ในแมตช์

ที่เวมบลีย์ ซึ่งเกมนี้มีปัญหากอง

เชียร์ฮังการีตีกับเจ้าหน้า ที่และ

ตำารวจในลอนดอน

ลูกทีมของ แกเรธ เซาธ์

เกท ตกเป็นรองตั้งแต่นาทีที่ 24 

จากลูกโทษท่ีจุดโทษของ โรลันด์ 

ซาลไล ก่อนที่ จอห์น สโตนส์ จะ

มายิงประตูตีเสมอจากลูกครอส

เข้ามาของ ฟิล โฟเดน ในนาที

ที่ 37

เป็นแมตช์แรกในรอบ 16 

เกมที่ แฮร์รี เคน กองหน้าทีม

ชาติอังกฤษไม่สามารถยิงประตู                                                   

ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ ก่อน

จะโดนเปล่ียนตัวออกในนาทีท่ี 76 ซึ่ง

เกมรับฮังการีสามารถทำาหน้าท่ีได้

อย่างยอดเยี่ยมจนหมดเวลา

หลังจบเกมเซาธ์เกทเปิด

เผยว่า “ง่ายๆ เลยคือ พวกเราไม่

สามารถเล่นได้ในระดับมาตรฐาน

ที่ควรจะเป็น แต่เราต้องยอมรับ

มัน โดยรวมแล้วเราไม่เฉียบขาด

มากพอ เราทำาบอลเสีย และเรา

เสียกระบวน” 

ส่วนผลงานของแฮร์รี เคน

น้ัน กุนซือทีมชาติอังกฤษกล่าวว่า 

“ผมไม่คิดว่าเราควรมองไปที่ใคร

เป็นรายบุคคล ผมคิดว่าเราโชว์

ฟอร์มกันไม่ได้อย่างที่เราต้องการ 

เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์แบบ

นี้ มันย่อมเป็นเรื่องที่ยากลำาบาก

สำาหรับทุกคนเหมือนกัน”

อย่างไรก็ตาม แม้เกมใน

สิงคโปร์ • ซุปเปอร์บอน 

ยอดนักชกคิกบ๊อกซิ่งตัวท็อป

ของไทย ลัดฟ้าถึงประเทศ

สิงคโปร์แล้ว พร้อมเผยว่า

ก่อนบินได้ไปขอเคล็ดวิชาจาก                                                

แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวย 

ไทยยิม เจ้าของฉายา “โคตร

มวยสารคาม” ติดอาวุธครบ  

มือพร้อมปะทะ “เปโตรเซียน” 

ในศึก ONE : FIRST STRIKE 

ชิงแชมป์โลก วัน คิกบ๊อกซิ่ง 

รุ่นเฟเธอร์เวต 65.9-70.3 กก 

.วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.2564 นี้ ที่

ประเทศสิงคโปร์ รับชมการ

ถ่ายทอดสด เริ่มคู่แรกเวลา 

19.30 น. ผ่านทาง ONE 

Super App, YouTube ของ 

ONE Championship, AIS 

Play และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 

32 รับสัญญาณสด เวลา 

21.30 น.

ซุปเปอร์บอนเปิดเผย

ว่า หลังจากได้เดินทางถึงประ 

เทศสิงคโปร์ ยังคงฟิตซ้อม

เต็มระบบ ซึ่งร่างกายตอน

นี้ถือว่าฟิตเต็มร้อย โดยการ 

เตรียมตัวสำาหรับการแข่งขัน

ครั้งนี้ นอกจากเทรนเนอร์

เก เทรนเนอร์คู่ใจที่ช่วยดูแล                                               

เร่ืองพละกำาลังและความแข็ง 

แกร่งให้ซุปเปอร์บอนเพื่อเตรียม

พร้อมลงศึกใหญ่แล้ว ยังมี 

“แสนชัย” พี่ใหญ่แห่งค่ายพี. 

เค. แสนชัยมวยไทยยิม ผู้ได้

ชื่อว่าเป็นนักมวยที่เก่งกาจ

ที่สุดเมื่อเทียบแบบปอนด์ต่อ

ปอนด์แห่งยุคมาช่วยเป็นคู่

ซ้อมให้อีกด้วย โดยซุปเปอร์

บอนนั้นมีแสนชัยเป็นไอดอล

ในดวงใจ

ซุปเปอร์บอนยังเผยด้วย

ว่า เทคนิคการต่อสู้ขั้นเทพ

จากยอดมวย แสนชัย ที่เขา

นำาไปปรับใช้นั้นพิสูจน์แล้วว่า

ได้ผลจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในศึกที่ต้องเผชิญหน้ากับคิก

บ๊อกเซอร์ตัวพ่ออย่าง “จอร์จิ

โอ เปโตรเซียน” ในอีกไม่ช้าน้ี

ซุปเปอร์บอนก็ต้ังใจจะนำาเอา

เทคนิคท่ีได้เรียนรู้จากแสนชัย

มาปรับใช้ด้วยเช่นกัน “พ่ีแสน

ชัยมักจะชวนผมไปซ้อมมวย

ด้วย ซ่ึงทำาให้ได้เรียนรู้เทคนิค

ดีๆ กลับมาทุกครั้ง โดยผม

อาศัยจดจำาเทคนิคของพี่เขา

แล้วเอามาฝึกต่อเอง เช่น ลูก

เตะก้านคอ ลูกเข่า การใช้สเต็ป

เข้า-ออก เหลี่ยมและชั้นเชิง

ต่างๆ ผมเชื่อว่าผมจะชนะเขา

ได้ บอกได้เลยว่าผมมาเพื่อชนะ

เท่านั้นครับ”.

‘ซุปเปอร์บอน’พร้อม

ท้าดวล‘เปโตรเซียน’

‘วันคิกบ๊อกซิ่ง’ศุกร์นี้

ไปบอลโลก • โมฮัมเหม็ด ดารามี, คริสเตียน นอร์การ์ด และโธมัส เดอลานีย์ เข้ามาฉลองกับ โยอาคิม เมห์เล (เบอร์ 5) หลังจากเมห์เลซัดประตู

โทนพาเดนมาร์กเฉือนชนะออสเตรีย 1-0 เก็บ 3 คะแนนสำาคัญที่การันตีการเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้ายที่กาตาร์ ในการแข่งขัน

ที่โคเปนเฮเกนในเดนมาร์ก

เวมบลีย์จะจบด้วยผลเสมอ แต่

ทีมชาติอังกฤษมีเพิ่มเป็น 20 คะ                                         

แนน นำาจ่าฝูงของกลุ่มไอ โดย

ต้องการอีกเพียงแต้มเดียวจาก 2 นัด

สุดท้ายท่ีจะเจอกับแอลเบเนียและ

ซานมาริโนในเดือนพฤศจิกายนนี้

ก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่กาตาร์ 

ส่วนฮังการีมีเพิ่มเป็น 11 แต้ม 

อยู่อันดับ 4 ของกลุ่มไอ

ทางด้าน คริสเตียโน โร 

นัลโด ซัดลูกโทษที่จุดโทษ 2 ลูก 

ในช่วง 6 นาทีก่อนจบเกมด้วย

การทำาแฮตทริก นับเป็นแฮต

ทริกที่ 10 ในการเล่นทีมชาติใน

เกมที่ โปรตุเกสเปิดบ้านไล่ต้อน

ลักเซมเบิร์ก 5-0 อย่างไรก็ตาม 

โปรตุเกสซึ่งอยู่ในกลุ่มเอ ยังมี                                          

คะแนนตามหลังเซอร์เบีย 1 แต้ม                                                

โดยในวันเดียวกันเซอร์เบียเปิด

บ้านชนะอาเซอร์ไบจาน 3-1.

หนึ่งในกีฬาที่ค่อนข้างคึกคักหลัง

การคลายล็อกน่าจะเป็นกอล์ฟ หลังผ่าน 4 

รายการในช่วง “แซนด์บ็อกซ์สวิง” ที่ภูเก็ต 

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

แห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน ไทย

แลนด์พีจีเอทัวร์ รายการที่ 4 ของฤดูกาล

ในรายการ สิงห์-เอสเอที หัวหิน แชมเปียน

ชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่าง

วันที่ 15-17 ตุลาคมนี้ ที่ สนามกอล์ฟหลวง

หัวหิน หนึ่งในสนามระดับตำานานของเมือง

ไทย ที่สำาคัญยังเป็นการแข่งขันแบบปิด..••..

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ไทย หรือ ไทย

ดับเบิลยูพีจีเอ จะจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

สตรีรายการ สิงห์-เอสเอที ไทยวีเมนส์

ทัวร์ โอเพ่น สนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 2.5 

ล้านบาท ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน

นี้ ที่ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คัน

ทรีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีมาตรการให้

นักกีฬา ผู้ติดตาม และเจ้าหน้าที่

ทุกคน ต้องปฏิบัติตามระเบียบการ

ป้องกันการระบาดโควิด-19 ตาม

ระเบียบของจังหวัดและภาครัฐ

อย่างเคร่งครัด..••..กลับมาจัด

อีกครั้งศึกกอล์ฟสมัครเล่นหญิง

ชิงแชมป์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รายการ

ใหญ่ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก” 

ที่ สนามอาบูอาบี กอล์ฟ คลับ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 10-13 

พฤศจิกายนน้ี รายการน้ี “โปรจีน” อาฒยา  

ฐิติกุล เคยคว้าแชมป์มาแล้ว ประกาศ

รายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ มีนักกอล์ฟ

หญิงไทยติดโผแข่งแล้ว 6 คน ได้แก่ วิรัล            

พัชร โอฬารกิจกุลชัย, รีนา ทาเทมัตสึ 

ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น, ธัญรดา ปิดดอน, วร 

พิชชา อนุดิษย์, กัญจน์ บรรณบดี และ 

ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ..••..ลิขิต ชัย

กิจ ผู้อำานวยการแข่งขันจากชมรมนัก

กอล์ฟเยาวชนไทย เตรียมจัดสวิงเยาวชน 

พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ สนามที่ 3 

ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2564 ที่ 

สนามยูนิแลนด์ นครปฐม มี 5 รุ่นอายุ 

(เอ-บี-ซี-ดี-อี) นักกอล์ฟสนใจสอบถามราย

ละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่ โปรกอล์ฟ 08-

6361-1368..••..ฝากมาจาก อารีย์ เพียรการ 

สนามพานอรามา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำาหรับ

โปรโมชั่นทิ้งท้ายก่อนเข้าฤดูหนาว ราคารวมรถ

กอล์ฟ วันธรรมดา 1,350 บาท และ

วันหยุด 1,550 บาท ราคานี้ถึงสิ้นเดือน

ตุลาคมเท่านั้น สนใจลองสอบถามได้ที่ 

โทร 04-4001-406-7..••..สนามพัฒนา

กอล์ฟ สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี จัดโปร

โมชั่นแฟลชเซล 10 ตลอดเดือนตุลาคม 

ราคาสุดพิเศษ 1,010 บาท รวมกรีนฟี 

แคดดี้ และรถกอล์ฟ นักกอล์ฟสามารถ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3831-8999 หรือ 

06-1615-5445..••..สนามแม่โจ้กอล์ฟ 

เชียงใหม่ จองออกรอบ 3 คนขึ้นไป รวม

รถกอล์ฟวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ คนละ 

1,000 บาท วันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์ 

1,200 บาท มา 5 คนขึ้นไป วันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ คนละ 1,100 บาท โทร.

จอง 08-1919-3200..••..สำาหรับแฟน

คลับ อาดิดาส กอล์ฟ เปิดตัวรองเท้า

กอล์ฟรุ่นใหม่ ZG21 Motion น้ำาหนักเบา 

กับนวัตกรรมวัสดุรีไซเคิลเทคโนโลยี สวม

ใส่สบาย ป้องกันน้ำา รับประกัน 1 ปี มีให้

เลือกทั้งชาย-หญิง หาซื้อได้ที่ร้านตัวแทน

ทั่วไป..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ไทยแลนด์มิกซ์ • นาวาโทหญิงพรพรรณ โปษยะนันทน์ ผู้จัดการทั่วไป ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำากัด มอบ

รางวัลให้ รามิล แซ่ลิ้ม นักกอล์ฟสมัครเล่นที่คว้าแชมป์ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ สนาม

ที่ 3 ณ เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ปารีส • เดนมาร์กกลายเป็นทีมที่ 2 ที่ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก 

2022 รอบสุดท้ายที่กาตาร์ หลังเปิดบ้านเอาชนะออสเตรีย 1-0 ขณะ

ที่อังกฤษทำาได้เพียงเสมอฮังการีที่เวมบลีย์
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กกต.ถก ‘วิษณุ’

ภายหลังพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ได้หารือกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ  (พปชร.), นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และนาย 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นเวลา 

20 นาที โดยหลังการหารือเสร็จสิ้น  

นายกฯ ไม่ได้ตอบคำาถามสื่อ

 ขณะที่นายจุรินทร์ระบุว่า 

นายกฯ ไม่ได้กำาชับอะไรกับพรรค

ร่วมรัฐบาลเป็นพิเศษ แต่เป็นการ

พูดคุยตามปกติทุกครั้งที่เจอกัน ส่วน

เรื่องน้ำาท่วมได้พูดกันอยู่แล้วใน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งทุกคนต้อง

ลงไปช่วย ไม่ใช่ภารกิจของคนใดคน

หนึ่ง ยืนยันไม่มีการแจ้งเรื่องปรับ 

ครม. และนายกฯ ก็ไม่ต้องมีการ

เคลียร์ ใจอะไรกับพรรค ปชป.อยู่

แล้ว เพราะพรรคไม่มีปัญหาอะไร

 นายอนุทินกล่าวเช่นกันว่า 

เป็นการพูดคุยตามปกติ ไม่มีการ

สั่งการในเรื่องใดๆ เป็นพิเศษ

 ทั้งนี้ ในช่วงเช้า นายจุรินทร์

กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ระบุให้ 

ครม.ร่วมกันทำางานในการประชุม 

เอเปก เป็นการส่งสัญญาณว่า

รัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ ว่า

นายกฯ แสดงเจตจำานงไปหลายครั้ง

แล้ว ท่านก็พูดทำานองว่าไม่มีการยุบ

สภา หรือยังไม่มี เช่นนี้แล้วก็ต้อง

ฟังท่าน เพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาล

และเป็นผู้มีอำานาจยุบหรือไม่ยุบ

สภา ก็ต้องถือท่านเป็นเกณฑ์ ส่วน

ที่พรรคการเมืองเริ่มทำาพื้นที่กันแล้ว

นั้น ในส่วนของพรรค ปชป.เราลงพื้น

ที่กันมานานแล้ว โดยเฉพาะในช่วง

ปิดสมัยประชุมสภา เราดำาเนินการ

ต่อเนื่อง 2-3 ปีมาแล้ว ไม่ได้แปล

ว่าจะมียุบสภาถึงจะลงพื้นที่

 เมื่อถามถึงกรณีพรรค ปชป.

และ ภท.พูดถึงแคนดิเดตนายกฯ 

เป็นสัญญาณอะไรหรือไม่ นาย 

จุรินทร์กล่าวว่า เป็นสิทธิ์ของ

แต่ละพรรคการเมืองที่จะเสนอ

ช่ือแคนดิเดตนายกฯ ตามท่ีรัฐ 

ธรรมนูญกำาหนดไว้

 ส่วนนายอนุทินกล่าวในประ 

เด็นนี้ว่า เราก็ทำาให้ดีที่สุดตราบใด

ที่ยังมีหน้าที่มีภารกิจอยู่ ก็จะทำาให้ดี 

ส่วนเรื่องการลงพื้นที่นั้น เราลงพื้น

ที่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่เคยหยุด ทั้ง

ตนและสมาชิกพรรคทุกคนลงพ้ืน

ที่ตลอดไม่ว่าจะสถานการณ์อะไร 

เมื่อถามย้ำาว่าสบายใจขึ้นหรือไม่ที่

สถานการณ์รัฐบาลจะอยู่ครบเทอม

แน่  นายอนุทินย้ำาว่า “ทำาทุกวันให้

มันดีที่สุด”

 ส่วนที่โรงแรมพูลแมน ขอน 

แก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อม

คณะ ได้พบปะสมาชิกพรรคและ

สังเกตการณ์การประชุมเลือกตั้ง

ตัวแทนพรรค พปชร.ประจำาจังหวัด 

โดย ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า การประชุม

เลือกตัวแทนเขตของพรรคได้รับ

ความสนใจจากชาวขอนแก่นทุกเขต

เป็นจำานวนมาก สะท้อนให้เห็นว่า

พ่ีน้องประชาชนมีความพร้อมและ

กระตือรือร้นในการเตรียมการเลือก

ตั้งในครั้งหน้าที่จะมาถึง

 “ด้ วยนโยบายที่ ชั ด เจน 

แน่วแน่ และแน่นอน จะทำาให้ 

พปชร.คว้าชัยในการเลือกตั้งที่

กำาลังจะมาถึงนี้ ได้ ในจำานวนที่

เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะขอนแก่น 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ปรับให้เดิม

มี ส.ส. 10 เขต 10 คน เป็น 11 

เขต 11 คน ดังนั้นการเตรียมการ

ในด้านต่างๆ นั้นไม่เร็วเกินไป ซึ่งคิวต่อไป

คือ จ.นราธิวาส ที่คณะทำางานจะลงพื้นที่

พูดคุยกับ ส.ส. ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และผู้

แทนของพรรคประจำาเขตเลือกตั้ง ตามแผน

งานที่ได้กำาหนดไว้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว และ

ว่า ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจในนโยบายของ

พรรค พปชร.ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ภาย

ใต้การนำาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค 

ที่มีเป้าหมายทำางานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่

น้องประชาชน ซึ่ง พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำา

มาตลอดว่าทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เดิน

ไปข้างหน้า เพื่อความเป็นปึกแผ่นของพรรค 

และเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนต่อไป

นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะรองประธานสภาผู้

แทนราษฎรคนที่สอง   กล่าวเช่นกันว่า ยังไม่

ทราบเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ใช่หัวหน้าพรรค  

ขณะท่ีนายจุรินทร์ก็ปฏิ เสธข่าวของ  

น.ส.พรพิมลเช่นกันว่า ไม่มีการพิจารณา

เรื่องตัวบุคคลเป็นหน้าที่เลขาฯ และรอง

หัวหน้าพรรคในแต่ละภาค กรณีนี้ ไม่มีข้อมูล

 วันเดียวกัน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

อดีต รมว.การอุดมศึกษาฯ และอดีตรอง

หัวหน้าพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ภาย

หลังมีกระแสข่าวกลุ่มส่ีกุมารเตรียมจับมือ

กลุ่มการเมืองว่า เรื่องนี้ก็ไม่ทราบ และไม่

ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้น เพราะได้บอกกับ

คนอื่นๆ ในทีมสี่กุมารแล้วว่า ครั้งนี้ขอเว้น

 ขณะเดียวกัน ยังคงมีความต่อเนื่องจาก

กรณีพรรคเพื่อไทย (พท.) ขับนายศรัณย์วุฒิ 

ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ น.ส.พรพิมล 

ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พ้นจากความเป็น

สมาชิกพรรค โดยนายศรัณย์วุฒิระบุว่า ใน

วันที่ 14 ต.ค. จะแถลงข่าวถึงรายละเอียด

ทั้งหมด รวมถึงท่าทีต่อมติของพรรค รวมถึง

เรื่องการจะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองใดด้วย

 ด้าน  พล.อ.ประวิตรปฏิเสธที่จะให้

สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายศรัณย์วุฒิจะ

มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค พปชร.

ส่วนกรณี น.ส.พรพิมลนั้น นายอนุทิน

กล่าวปฏิเสธว่ายังไม่มีการสมัครเข้าเป็น

สมาชิกพรรค

วรรคทางการเมือง เพราะยังมีหลายเรื่องที่

ทำาให้กับบ้านเมืองได้ และกำาลังทำาอยู่ แต่

ขอให้กำาลังใจกับทุกคนที่จะเดินหน้าทำางาน

การเมืองกันต่อไป 

เมื่อถามว่า ที่แสดงเจตนารมณ์ต้อง 

การเว้นวรรคทางการเมือง เป็นเพราะ

การเมืองที่กลุ่มส่ีกุมารเจอมาหรือไม่ นาย

สุวิทย์กล่าวว่า อย่างที่บอก อะไรก็ตามเมื่อ

เรามา เราก็ต้องไป คงไม่ได้ยึดติด และด้วย

สูตรโครงสร้างเวลานั้น ทำาให้เราไม่สามารถ

เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับ ส.ส.ในสภาได้ ซึ่งเป็น

จุดตายอยู่แล้ว และเรื่องของเกมการเมือง

เราก็รู้อยู่แล้วว่าก็ต้องเป็นแบบนี้

 ทางด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 

(กกต.) เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันที่ 14 ต.ค. 

ตนและคณะจะเดินทางเข้าพบนายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำาเนียบ

รัฐบาล เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกร่างพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งสำานักงาน กกต.

ได้เตรียมศึกษารายละเอียดไว้บ้างแล้ว เพื่อ

ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ตามขั้นตอน

การเสนอยกร่างก่อนที่สำานักงานจะเสนอ 

ครม. ต้องเสนอให้ กกต.พิจารณาก่อน เพราะ

อำานาจอยู่ที่ กกต. ดังนั้นขั้นตอนต่างๆ เหล่า

นี้ก่อนที่เสนอต้องไปปรึกษากับนายวิษณุว่า 

หากจะทำาแบบนี้ต้องเสนอไปเมื่อใด เพราะ

นอกจากการยกร่างกฎหมายแล้ว ยังต้อง

มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามท่ี

รัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำาหนดไว้ด้วย 

 มีรายงานว่า กกต.จะมีการนำาเสนอ

ร่างแก้ไข พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่

ได้ศึกษาและยกร่างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ผ่านความเห็น

ชอบของรัฐสภา โดยมี 35 มาตรา เป็นการ

แก้ไขเกี่ยวกับการให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

จำานวน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ 100 คน การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่

จะให้นำาคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ

เลือกตั้งทั้งประเทศมารวมกันหารด้วย 100 

เพื่อให้ได้คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน และหาก

จัดสรรแล้วยังได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 

100 คน จะจัดสรรให้พรรคที่เหลือคะแนน

เศษมากตามลำาดับ การแบ่งเขตใหม่ 400 

เขตให้เสร็จใน 90 วัน ส.ส.เขตใช้เบอร์เดียว

กับเบอร์พรรค การลดเวลาลงคะแนนเหลือ 

16.00 น. เช่นเดิม เป็นต้น

 นอกจากนี้ อาจมีการหารือถึงข้อติดขัด

ของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง คือกรณีการ

ทำาไพรมารีโหวต เพื่อคัดเลือกและส่งผู้สมัคร

ลงรับเลือกตั้ง โดยก่อนหน้าน้ีนายทะเบียน

พรรคการเมืองได้เสนอแนวทางให้สำานักงาน

ไปพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ว่าพรรคการเมือง

จะส่งผู้สมัครได้ต้องมีสาขาพรรคการเมือง

จังหวัดละ 1 แห่ง ประชุมร่วมกับสมาชิก 500 

คน สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในทุกเขต

เลือกตั้งของจังหวัดตามบัญชีที่คณะกรรมการ

สรรหาส่งมาได้ น่าจะทำาให้กระบวนการคัดสรร

ผู้สมัครของพรรคคล่องตัวขึ้น

 ทั้งน้ี หลัง กกต.หารือกับทางรัฐบาล

แล้ว จะนำาประเด็นหารือกลับมาเสนอต่อ

ท่ีประชุม กกต. ก่อนทำาการยกร่างแก้ไข

กฎหมาย และนำาไปรับฟังความคิดเห็นตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 77 ก่อนเสนอ ครม.และ

รัฐสภาพิจารณาต่อไป.

นักวิจัย

การมอบรางวัลในครั้งนี้ นายเอนก 

เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัล

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำาปี 2564 ว่า

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 โดย

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดตัวผู้ ได้รับ

รางวัลฯ และในปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนัก

วิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นาย

วินิช พรมอารักษ์ นักวิจัยวัสดุนาโนสำานัก

วิชาวิทยาการโมเลกุล (School of Molecular 

Science and Engineering) สถาบันวิทยสิริ

เมธี (VISTEC) ผู้คิดค้น “เทคโนโลยีเซลล์แสง

อาทิตย์ยุคใหม่และนวัตกรรมไฟส่องสว่าง

อนาคตเพื่อการปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนที่

ย่ังยืน” (New Solar Cell and Innovative 

Lighting Technology for Renewable Energy 

Transformation) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์

ดีเด่น ประจำาปี 2564 

ด้านนายจำารัส ลิ้มตระกูล ประธาน

คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 

กล่าวว่า การที่จะยกระดับประเทศไทยให้ก้าว

ไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด และเปลี่ยน

จากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้าง

นวัตกรรมเช่นเดียวกับประเทศชั้นนำาในเอเชีย 

จำาเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ การส่งเสริม

ความเป็นเลิศในสาขาวิจัยที่สร้างศักยภาพให้

กับประเทศ การสนับสนุนนักวิจัยและผู้นำา

กลุ่มนักวิจัยขั้นแนวหน้า และที่สำาคัญคือการ

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการ

วิจัย เพื่อเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย วิศวกร ฯลฯ ที่มีคุณภาพให้

เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้  การมอบรางวัลดัง

กล่าว จึงเป็นหนึ่งในกลไกการ

สนับสนุน และสร้างนักวิทยา 

ศาสตร์และนักวิจัยในระดับสากล

ที่รอบรู้และมีความเป็นผู้นำาในการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและ

การพึ่งพาตนเอง โดยใช้วิทยา 

ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนประเทศให้มีความเข้ม

แข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง และ

นำาความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนา

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

ประเทศและสอดรับกับทิศทางใน

ระดับนานาชาติได้

นายวินิช พรมอารักษ์ นัก

วิจัยวัสดุนาโน สถาบันวิทยสิริเมธี 

(VISTEC) กล่าวว่า การคิดค้น

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ยุค

ใหม่และนวัตกรรมไฟส่องสว่าง

อนาคตเพื่อการปฏิรูปพลังงาน

หมุนเวียนที่ยั่งยืน  เป็นการวิจัย

และพัฒนาวัสดุกึ่งตัวนำาอินทรีย์

และการประยุกต์ ใช้ ในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และสร้างนวัตกรรม

ใหม่ โดยนำาวัสดุกึ่งตัวนำาอินทรีย์

ท่ีเป็นสารประกอบของคาร์บอน 

มาออกแบบในระดับโมเลกุลให้

มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำาที่

สามารถเปล่งแสงได้ดี ดูดกลืน

แสงได้ดี หรือนำาไฟฟ้าได้ดี 

ส าม า รถนำ า ม า ใ ช้ แทน

วัสดุ ก่ึงตัวนำาซิลิคอนในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ได้ ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

เกิดนวัตกรรมใหม่ของอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ไดโอดเปล่งแสง

อินทรีย์ (OLED) เซลล์แสงอาทิตย์ยุค

ใหม่ อิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นหรือ

พับงอได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบ

พับงอได้ รวมถึงอิเล็กทรอนิกสแ์บบ

พิมพ์ ได้ โดยงานวิจัยน้ีเป็นการ 

บูรณาการด้านเคมี วัสดุศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วย

กัน โดยสามารถนำาองค์ความรู้ดัง

กล่าวมาทำางานร่วมกับภาคอุตสาห 

กรรมเพื่อต่อยอดการพัฒนาวัสดุกึ่ง

ตัวนำาอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ สู่การ

ผลิตในเชิงพาณิชย์และใช้งานได้จริง

อย่างไรก็ตาม นายวินิช 

ปัจจุ บันทำางานอยู่ ท่ีสำานักวิชา

วิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทย

สิริเมธี จังหวัดระยอง โดยที่ผ่าน

มาเคยได้รับรางวัลจากการมุ่ง

มั่นพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อาทิ รางวัล CST 

High Impact Chemist Award 

จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์  

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ทุนวิจัยเมธีวิจัย

อาวุโส สกว. จากสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัล

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการ

ประกวดงานวิจัย PTTGC Open Innova-

tion Challenge หัวข้อ “Circular Thinking” 

เป็นต้น

ทั้งนี้ ถือว่าการได้รับรางวัลดังกล่าว

สามารถตอบสนองถึงวิสัยทัศน์ของ VISTEC  

ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเป็นสถาบัน

การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังตอกย้ำา

ถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนาด้านดังกล่าว 

โดยเชื่อว่าในอนาคตสถาบันฯ จะสามารถ

สร้างชื่อเสียงผ่านงานวิจัยและพัฒนาด้าน

อื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
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