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ลงพื้นที่ฟงปญหาโดยตรง

จุรินทรออนทัวรคืนโฉนด

เดินหนาประกันรายไดป3
ตรัง • บายใจ! “จุรินทร ออนทัวรตรัง”   

คืนโฉนดท่ีดินมอบเช็คฟนฟูและซื้อหน้ี  

พรอมเดินหนาประกันรายไดป 3 ชาว

ตรังลั่น! “ทานจุรินทร สูๆ” ปาลมราคา

สูงสุดในรอบ 10 ป ยางราคาดี 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 

13.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

หัวหนาพรรคประชาธิปตย รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย, นายไชยยศ จิรเมธากร รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายขจรศักดิ์                     

เจริญโสภา ผูวาราชการจังหวัดตรัง, นาย                                                          

พูนพงษ นัยนาภากรณ รองปลัดกระ 

ทรวงพาณิชย, นายเกรียงศักดิ์ ประทีป

วิศรุต ผูอํานวยการองคการคลังสินคา, 

น.ส.สุณัฐชา โลสถาพรพิพิธ ส.ส.จังหวัด

ตรัง, นางรัชฎาภรณ แกวสนิท 

ไทยโพสต • นายกฯ ประกาศเพิ่มราย

ชื่อประเทศความเสี่ยงต่ํากลุ่มแรกท่ีเข้า

ประเทศไทยได โดยไมตองกักตัวเปน 46 ประ                                                                

เทศ ระบุตองฉีดวัคซีนครบโดสและเปนผู

ปลอดเชื้อโควิด มีผล 1 พ.ย. รูดีวาเปนความ

เสี่ยงที่ตองยอมรับ “สธ.” เผยสถานการณ

แนวโนมดีขึ้น ยอดหายปวยมากกวาติดเชื้อ 

อาการรุนแรงลดลง  “กทม.-ปริมณฑล” สัญ                                                        

ญาณดี หวง 4 จว.ชายแดนใต เรงสงวัคซีน

เพิ่มใหครบ 1 ลานโดสปองกันแพรระบาด 

“อนุกรรมการเสริมภูมิคุมกัน” เล็งประกาศ

ฉีดวัคซีนไขวแอสต รา ฯ-ไฟเซอร ฉีดซิโนฟารม 

2 เข็มรอกระตุนตนเดือน ธ.ค.

เม� อวันที่ 21 ตุลาคม มีความคืบหนา

การเตรียมเปดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่ง

ที่ประชุมศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ พิจารณา 

และเห็นชอบเรียบรอยแลวนั้น ตอมาชวง

ค่ํา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผูอํานวย

การ ศบค. โพสตเฟซบุก ระบุวา หลังจากที่

ผมไดประกาศแผนยกเลิกการกักตัวสําหรับ

ผูที่จะเดินทางเขาประเทศไทย โดยจะตอง

เปนผูที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว เดินทางเขา

ประเทศโดยทางอากาศ และเดินทางมาจาก                                                       

ประเทศที่เราจัดวาเปนกลุมประเทศที่มี                                                 

ความเสี่ยงต่ํา เราจะเห็นไดวาในชวงสัป 

ดาหที่ผานมา หลังเราประกาศออกไป 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ลั่นจัดสรรเวลาลงพื้น

ท่ีใหมากท่ีสุด เดินสายเย่ียมพ้ืนท่ีประสบภัย                  

ไดเห็นดวยตา รับฟงปญหาประชาชนโดย 

ตรง ยิ่งเปนแรงผลักดันทุมเททําหนาที่นา

ยกฯ ใหดีขึ้นทุกวัน “บิ๊กปอม” ลุยชวยน้ํา

ทวมโคราชรอบสอง 23 ต.ค. “หญิงหน�อย” 

นําไทยสรางไทยไปมหาสารคาม เรงทําแผน

แกน้ําทวมอีสานซ้ําซาก

เม� อวันที่ 21 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                                                      

โหม โพสตเฟซบุก “ประยุทธ จันทร โอชา 

Prayut-chan-o-cha” วา หลังจากที่สถาน 

การณ โควิดเริ่มคลี่คลาย จึงมีความตั้งใจวา                                                 

จะจัดสรรเวลาลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่นองประ 

ชาชนในพื้นที่ใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะพื้น 

ที่ประสบภัยหรือทุกพื้นที่ที่มีปญหา เพ� อจะ

ไดเห็นดวยตา รับฟงขอเท็จจริงโดยตรง รวม                                                         

ทั้งติดตามการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

และขจัดอุปสรรคใหกับขาราชการระดับปฏิ 

บัติดวย ซึ่งจะชวยให

ไทยโพสต • พปชร.ราวอีก “ธรรมนัส”   

ซุมทําโพลวัดความนิยมผูแทนฯ อึ้ง! ภาคใต                                                     

สอบตกระนาว ผานแค 4 คน ขณะที่ ส.ส. 

แคลงใจ “ขาใหญ” มีธงหวังใชเปนเคร� อง

มือกดดันดึงเขาเปนพวก แลกกับการถูกสง                                                     

ลงสมัคร ส.ส.คร้ังหนาหรือไม “ประชาธรรม                                                           

ไทย” ยุบพรรคตามรอย “ไพบูลย โมเดล” 

รอควบรวม พปชร. โอดบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ                                                    

พรรคเล็กอยูลําบาก “วิษณุ” รับไทมไลน กม. 

ลูกทําเร็วกวาเดิมได “ปชป.” ปวน! “นิพิฏฐ” 

โวยผูบริหารพรรคหักคอ สงทายาท “ตระ 

กูลธรรมเพชร” ชิงเกาอี้ ส.ส.แทนโดยไม

ถามเจาตัว สวนที่พังงา-ปตตานี ก็เดือดไม

แพกัน

เม� อวันที่ 21 ตุลาคม มีรายงานขาว

จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจงวา 

นับตั้งแต พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ แตงตั้ง พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา เปนประธานกรรมการยุทธศาสตร

พรรค เม� อกลางเดือน ก.ย.ที่ผานมา ขณะ

น้ีอยูระหวางจัดทํายุทธศาสตรการเลือก

ตั้งครั้งตอไป และกําลังเตรียมการคัดสรร

ตัวผูสมัคร ส.ส.แลว โดยในสวนของ ร.อ.      

ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา เลขาธิการ

พรรค และแกนนําในกลุม ไดจัดทําโพลเพ� อ

ประเมินความนิยม ส.ส.ของพรรคในแตละ

ภาค  โดยมอบหมายหน�วยงานของรัฐแตละ

พื้นที่บางแหงดําเนินการ อาทิ หน�วยงาน

ดานการศึกษา และหน�วยงานความมั่นคง

ทั้งนี้ แกนนําในกลุม ร.อ.ธรรมนัส

เพ� อไทยตัดสีน้ําเงิน

โสมขาวยิงจรวดอวกาศ

ผลิตเอง

เดง 5 เสือสน.ลุมพินี

เขากรุ

ไทยโพสต • ศาลยังไมใหประกัน  “เบนจา 

อะปญ” คดีผิด ม.112 เผยผิดเง� อนไข หลัง 

“ธนาธร” ออกโรงประกันตัว พรอมเรียก

รองคนมีบทบาททางสังคมยืนขาง นศ. ดาน 

“เยาวรุนทะลุแกส” ช่ิงภาคีปฏิวัติฯ ยํ้าเพดาน

แคไล “บิ๊กตู”

เม� อวันที่ 21 ต.ค.64 ที่กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (บช.น.), พล.ต.ต.จิรสันต 

แกวแสงเอก รอง ผบช.น. กลาวถึงการชุม 

นุมเม� อวันที่ 20 ต.ค.64 ขณะตํารวจควบคุม

ฝูงชน (คฝ.) ยืนรักษาความสงบเรียบรอยที่

ศาลฎีกาสามารถจับกุมผูเตรียมกอเหตุได 3 

คน พรอมของกลาง ประทัดบอล ลูกแกว

ไทยโพสต • “แบงกชาติ” ปลดล็อกมาตร 

การ LTV หวังฉีดเงินผานสินเช� อเขาระบบ 5 

หม� นลานบาท บูมตลาดอสังหาฯ ปนี้โตเพิ่ม 

7% เปดชองปลอยกูซื้อบานไดเต็มเพดาน 

100% ไมหวั่นหนี้เสียพุง เช� อมือแบงกพิจาร 

ณาถี่ยิบกอนเคาะ 

เม� อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางรุง   

มัลลิกะมาส ผูชวยผูวาการสายนโยบายสถา                  

บันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

เปดเผยวา เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบ

จากสถานการณการระบาดของโควิด-19 ที่                                           

ยืดเยื้อ แมมีแนวโนมจะทยอยฟนตัวไดจาก                      

ความคืบหนาในการกระจายวัคซีนและการ                                            

ผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาด

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  1  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16
อานตอหนา 16

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9110

อิสรภาพแหงความคิด

นายเสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ตัวแทน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี, นายวันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ, 

พ.ต.อ.ทวี สอดสอง ส.ส.พรรคประชาชาติ, นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน ส.ส.พรรคเพ� อชาติ และนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคกาวไกล รวมแสดงความยินดีกับ

นายโรจ งามแมน ผูบริหารหนังสือพิมพ ไทยโพสต โนกาสครบรอบ 25 ป ขึ้นปที่ 26 เม� อวันที่ 21 ต.ค.2564

“จุรินทร ออนทัวรตรัง” พรอมเดินหนาประกันรายได ป 3 ชาวตรังลั่น! 

“ทานจุรินทร สูๆ” ปาลมราคาสูงสุดในรอบ 10 ป ยางราคาดี

‘เบนจา’นอนคุก

‘ทอน’ปลุกสังคม

ยืนขางคดีม.112

ธปท.ปลดล็อก

กระตุนอสังหา

ใหกูเต็มเพดาน

5

6

14หนา...

หนา...

หนา...

หนา...2หนา...2

‘บิ๊กตู’ หวั่นพวกเดียวกันวางยา!!
กำชับ ส.ส.ประชุมสภาทุกนัด

‘บิ๊กตู’ หวั่นพวกเดียวกันวางยา!!
กำชับ ส.ส.ประชุมสภาทุกนัด

นายกฯลงนามมีผล1พ.ย.

ความเสี่ยงที่ตองยอมรับ

46ปท.เขาไทยไมกักตัว
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2 ในประเทศ

เปดประเทศ

ทุกฝายตองมีความพรอม

ล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมา

ยืนยันถึงความพรอมในการเปดประเทศ โดยได ให

สัมภาษณ ไวเม� อวันท่ี 20 ต.ค.ท่ีผานมา ถึงกรณีการ

วิพากษวิจารณรัฐบาลทําไดจริงหรือไม วา การวิพากษวิจารณ

แบบน้ีไมสรางสรรค ทุกคนตองชวยกันท้ังภาครัฐและเอกชน 

ธุรกิจทองเท่ียวโรงแรมเดือดรอน ขอมาก็ทําให แตตองมี

มาตรการและทําตาม ซ่ึงถาเกิดอะไรข้ึนมาตนก็ตองรับผิดชอบ

อยูดี ขอใหเห็นใจดวย

นายกรัฐมนตรียํ้าวา สวน 10 ประเทศท่ีมีการประกาศ

อนุญาตใหเขา ก็แลวแตละประเทศมีมาตรการอยางไร รับไดหรือ

ไมกับมาตรการของไทย ไมใชวาเปดประเทศโครมครามใหเขามา

ท้ังหมด ยืนยันวาคิดละเอียดรอบคอบแลว แตไมอยากใหนําไป

พูดติติง ทุกเร� อง 40-50 ประเทศ ไมใชวาจะมาพรอมกัน ซ่ึงผูท่ี

เขามาจะเขามาทางอากาศ มีมาตรการคัดกรอง แตยอมรับวาตน

รูสึกหวงคนในประเทศจะแพรกระจายเช้ือในพ้ืนท่ี โดยถือเปน

สัญญาณท่ีดีท่ีตัวเลขผูติดเช้ือลดลง หากวันไหนตัวเลขสูง ตนก็ได

เตือนและส่ังการไป โดยเฉพาะการบริหารจัดการวัคซีนใหดี แต

ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ วิถีชีวิตของประชาชนสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะ

การใสหนากาก

แน�นอนวาเร� องการเปดประเทศ เปาหมายหลักก็คือ การ

ตองการใหมีการฟนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเร� องการทองเท่ียว ซ่ึง

เร� องเศรษฐกิจในประเทศ มีสัญญาณน�าสนใจท่ีปรากฏออกมา

เม� อวันท่ี 14 ก.ย.2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การ

คลัง กลาวปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “ยุทธศาสตรสงเสริม SMEs 

/ Startups ยกระดับขีดความสามารถและขับเคล� อนเศรษฐกิจ

ไทย” วา การท่ีประเทศมีหน้ีจากการกูเงินในจํานวนท่ีสูงมาก

ท่ามกลางสถานการณ์ในขณะน้ี ไม่ใช่เร่ืองท่ีแตกต่างไปจาก

ประเทศอ� นๆ ท่ีมีความจําเปนตองกูเงินเชนกัน ตองใชเคร� องมือ

ทางการคลังใหเปนประโยชนในภาวะท่ีนโยบายการเงินยังไม

สามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ีนัก นอกจากน้ีมองวาตลาดทุน

ของไทยยังมีโอกาสดี หุนไทยไมไดแยเม� อเทียบกับประเทศอ� น จึง

ยังมองเห็นการฟนตัวไดในอนาคต ขณะเดียวกันเอสเอ็มอีท่ีจะ

เปนดาวรุงได จะตองคํานึงถึงทิศทางของประเทศวาจะกาวไป

ทางไหน ซ่ึงตองดูแนวนโยบายของรัฐบาลควบคูไปดวย ทิศทาง

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจในอนาคตน้ัน ถากูเยอะ แลวหน้ีตอ

จีดีพีสูงข้ึน แตหากรายไดไมเพ่ิม ก็แน�นอนวาตองเปนหน้ีเปนสิน 

ดังน้ันความสามารถในการหารายได เรามีโอกาส เชน โครงการ

ในอีอีซี

นายอาคมกลาวอีกวา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยต้ังแตชวง

ตนป โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 2/2564 ท่ีขยายตัวได 7.5% 

จากชวงเดียวกันของปกอน และหากเทียบรายไตรมาส จะพบ

วาเศรษฐกิจไทยเร่ิมดีข้ึนเปนลําดับ แมจะยังไมฟนตัวไดแข็งแรง

มากนักก็ตาม แตก็เร่ิมเห็นแนวโนมท่ีจะกลับมาดีข้ึน โดยเช� อวา

สถานการณการระบาดของโควิด-19 จะยังอยูกับประเทศไทย

ตอไปอีก เพียงแตจะอยูรวมกันอยางไรใหเศรษฐกิจสามารถ

ขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้ด้วย ส่วนการผ่อนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ย.ท่ีผานมา เปนความพยายามของ

รัฐบาลท่ีจะสรางสมดุลระหวางการดูแลดานสาธารณสุขกับดาน

เศรษฐกิจ ท้ังน้ี ในชวง 2 ปท่ีผานมา การแพรระบาดของโรค

โควิด-19 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลก

รวมท้ังไทย ซ่ึงรัฐบาลไดมีมาตรการออกมาเพ� อแกไขปญหาดัง

กลาว โดยพิจารณาการใหความชวยเหลือเยียวยาท้ังผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป โดยเฉพาะมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจ หลังจากท่ีรายไดของประเทศดานการทองเท่ียวหาย

ไปมาก ซ่ึงสงผลกระทบตอเน� องไปยังธุรกิจทองเท่ียว โรงแรม 

รานอาหาร และธุรกิจบริการตางๆ ท่ีเปนผูประกอบการเอสเอ็ม                   

อีและสตารทอัปท่ีเปนหวงโซอุปทาน (Supply chain) ในธุรกิจ

ขนาดใหญ รวมถึงเอสเอ็มอีท่ีประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงรัฐบาลได

พยายามเขาไปชวยเหลืออยางเต็มท่ี

ถึงตอนน้ียังไงการเปดประเทศ รัฐบาลไมถอยหลังแน� 

นอน ท่ีเม่ือช่ังนํ้าหนักดูกันแล้ว หลายภาคส่วนมองว่าเปิด

ประเทศยอมดีกวาท่ีเปนอยูเวลาน้ี ดังน้ันการเตรียมความพรอม

ในดานตางๆ ทุกฝายจึงตองเตรียมพรอมใหเต็มท่ีเพ� ออุดทุกชอง

โหวท่ีหลายคนเปนหวง.

พ

นายนริศ ขํานุรักษ 

ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปตย

“ส.ส.ภาคใตของพรรคมีความมุงมั่นสนับสนุนพรรค โดย

จะเปดเวทีรับฟงความเห็น 3 เวที ไดแก ภาคใตตอนบน ภาค

ใตตอนกลาง และภาคใตตอนลาง โดย ส.ส.ภาคใตของพรรค

ในปจจุบัน 22 คน จะทวงคืน ส.ส.ของพรรคกลับมาใหได

มากที่สุด และมั่นใจวาในคราวเลือกตั้งครั้งถัดไป พรรคจะได 

ส.ส.มากกวาเดิม พรอมจะผลักดันหัวหนาพรรคใหเปนนายก

รัฐมนตรี โดยพรรคจะผลักดันอยางสุดความสามารถ”

บทเรียนที่น�าศึกษา...ของจีน!!!
งแมจะเปน “เผด็จการ” หรือเปน “คอมมิวนิสต”  

ก็เถอะ!!!...แตคงตองยอมรับวา อะไรตอมิอะไรหลาย

อยางในเมืองจีน ประเทศจีนนั้น น�าจะนํามาศึกษา 

วิเคราะห มาใครครวญพิจารณาอยูไมนอยทีเดียว โดยเฉพาะ

ในระหวางท่ีบรรดาทวยไทย ปวงชนชาวไทยของหมูเฮาท้ัง

หลาย ยังคงตองวนไป-วนมา อยูกับ “วงจรอุบาทว” มารวม

เกือบศตวรรษเขาไปแลว ยังคงตองแก ตองฉีกรัฐธรรมนูญ 

ไมรูจะกี่สิบ-กี่รอยฉบับ หรือยังคงตองเลือกตั้งเอานักการเมือง 

พรรคการเมืองเดิมๆ กลับมาเปนรัฐบาล เปนรัฐมนตรี นายก

รัฐมนตรี ชนิดอีกไมนานคงตอง “เลือก” แบบแทบไมเหลือ 

“ทางเลือก” ใดๆ ไปตามสภาพ...

คืออยางประการแรก...ก็เชนการ “ขจัดความยากจน” 

หรือแกปญหาคนจน ชนิดแทบเกล้ียงไปเปนแผงๆ โดยใชเวลา

เพียงแคไมก่ีสิบป หรือ 30-40 ปเทาน้ันเอง ก็สามารถทําให

กุมารจีนนับรอยๆ ลาน ยกระดับสถานะพนไปจากความยากจน 

พนเสนมาตรฐานความจนของสหประชาชาติ ชนิดแมแตเจา

หนาท่ีสหประชาชาติเองยังตองขอ “ชักมามาดูตัว” ตองหยิบ

เอามาเปนบทเรียน บทศึกษา กันอยางจริงๆ จังๆ และแมแต

บานเรา...ดูเหมือนวาจะเร่ิมหยิบเอารายละเอียดเบ้ืองต้ืน เบ้ือง

ลึก ในบางลักษณะ บางประการ มาใชเปนแบบอยาง แนวทาง 

กันม่ังแลว โดยเฉพาะในแงของการรวบรวมขอมูล เกาะติด

พ้ืนท่ี การส� อสารในเชิงลึกกับชาวบาน-ชาวชอง ฯลฯ ไมใชการ 

“ส่ังการลงไปเลย...!!!” ครับนายอะไรทํานองน้ัน...

หรืออยางประการท่ีสอง...เชน ความพยายามนําพา

ประเทศท้ังประเทศไปสูเปาหมาย ปลายทาง ไปสูส่ิงท่ีเรียกขาน

กันในนาม “อารยธรรมแหงนิเวศ” (Ecological Civilization) 

เพ� อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีน�าอยู อยูได และอยูรอดปลอดภัย 

จากภัยคุกคามของ “ภาวะโลกร้อน” ท่ีกําลังเป็นเร่ือง เป็น

ราว และเปนจริง-เปนจัง ย่ิงเขาไปทุกที แมวาจะตองหาทางลด

ปริมาณการสราง “เข� อน” ท่ีเคยสรางแลว สรางเลา จนแทบ

กลายเปนประเทศท่ีมีเข� อนมากท่ีสุดในโลก ลด-ละ-เลิก การใช

ถานหินเปนพลังงาน จนเกิดการปดโรงงานรายแลว รายเลา ลง

ไปตามลําดับ หันมาหา “พลังงานหมุนเวียน” ประเภทสายลม

แสงแดด จนบางคร้ัง-บางครา พ้ืนท่ีอาณาบริเวณผลิตพลังงาน

ไฟฟาแสงอาทิตยท่ีกวางสุดลูกหู ลูกตา ถูกกลองดาวเทียมของ

ประเทศคูแขง กลาวหาวาเปนสถานท่ีกอต้ังโรงงานนิวเคลียรแหง

ใหม ไปเลยก็ยังมี...

ดังน้ัน...เม� อตองเจอกับภาวะ “ขาดแคลนพลังงาน” ท่ีกําลัง

กลายเปนไฮไลตเปนท็อปปก ไปท่ัวท้ังโลกอยูในทุกวันน้ี ชนิดถึงข้ัน

มณฑลตางๆ ไมนอยกวา 20 มณฑล ตองเจอ “ไฟฟาดับ” ตองจุด

เทียน จุดตะเกียง ผลิต “ช้ินสวน” หรือผลิตธุรกิจหวงโซอุปทาน ไป

ตามแบบฉบับ หรือตามช� อและฉายาวา “โรงงานของโลก” การหา

ทางออก ทางไป เพ� อท่ีไมตองเสียเวลา “ยอนกลับ” ไปสูความเปน

ประเทศท่ีปลอยมลพิษ มลภาวะ สูงระดับตนๆ ของโลก หรือสูงพอๆ 

กับคุณพออเมริกาอะไรประมาณน้ัน จะออกมาในแนวไหน อยางไร 

หรือจะเปนไปไดมาก-นอยขนาดไหน อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีคงตองคอย

จับตา คอยหยิบเอาความเคล� อนไหวตางๆ มาพินิจ พิจารณา วา

สุดทาย...ส่ิงท่ีอาจดูคลายความคิด ความเพอฝน ทางอุดมคติ เชน 

การคิดสราง “เมืองปา” ข้ึนเปนมหานครแหงใหม มันจะกลายเปน

เร� องจริง เร� องจัง ไดแคไหน ประมาณไหน...

หรืออยางประการที่สาม...ความพยายามที่จะนําพาประ 

เทศ ไปสูสิ่งที่เรียกวา “สังคมพอเพียง” ตาม “หลักการ 4 ถวน

ทั่ว” หรือ “Four Comprehensive” ที่แมจะไมมีคําอธิบายใน

รายละเอียดซักกี่มาก-นอย แตการ “เด็ดหัว” พวก “นายทุน” 

ประเภทที่รวยแลวกรางทั้งหลาย ไมวาจะแจ็ก หมง แจ็ก หมา ไป

จนถึงบริษัทบริการแท็กซี่ช� อดัง ฯลฯ ชนิด “ผงะ” กันไปเปนรายๆ 

หรือทําใหเกิด “ทุนนิยมที่มีการควบคุม” ไมใช “ทุนนิยมเสรี” ที่

ปลอยใหพวก “นายทุน” สามารถทําอะไรตอมิอะไรตามใจตัวเอง

ไดเสมอ แบบพวก “บิล เกตส” พวก “มารค ซัคเกอรเบิรก” 

ถึ

ฯลฯ อะไรทํานองนั้น ไปจนการวางกรอบ ขีดกรอบ ใหบรรดา

พวกดารา หรือ “คนดัง” ทั้งหลาย ตองอยูในกรอบ ตองเสีย

ภาษี ตองยอมที่จะเปนพลเมืองดี ฯลฯ ไมงั้น...อาจหายไปจาก

โลก หรือหายไปจากสังคมจีนเอางายๆ ฯลฯ ก็อาจถือเปน 

“คําอธิบาย” บางอยาง บางประการ ไดพอสมควรเหมือน

กัน ชนิดบางกลุม บางรายตกอก ตกใจ คิดวาเปนการ “ปฏิวัติ

วัฒนธรรม” ครั้งใหม เอาเลยก็มี...ฯลฯลฯลฯ...

แตสรุปเอาเปนวา...บรรดาส่ิงท้ังหลาย ท้ังปวง เหลา

น้ี ถาหยิบมาใชในการใครครวญ พิจารณา แยกประโยชน 

แยกโทษ ออกจากกันใหชัดเจน ไมวาใน “ภาพรวม” หรือใน 

“รายละเอียด” ก็น�าจะเปนประโยชนมิใชนอย อยางนอย...ก็

น�าจะดีกวาการทอง การบน แบบซ้ําๆ ซากๆ แบบนกแกว-นก

ขุนทอง ถึงเสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ ที่ชักออกไปทาง 

“มายาภาพ” ยิ่งเขาไปทุกที โดยเฉพาะสําหรับบรรดา “นัก

ประชาธิปไตย” ทั้งหลาย ที่ตอง “ทะลุฟา-ทะลุแกส” ดวย

การแกผาประทวง หรือการเรียกรองใหสามารถ “ดูหนังโป” 

ได โดยเสรี ฯลฯ อะไรประมาณนั้น...

สวนในเร� องของการ “ลากเคร� องประหาร” ออกมา

ตัดหัวสุนัข ตัดหัวพยัคฆ ฯลฯ โดยไมสนใจวาใครเปนพรรค 

เปนพวก เปนบริวาร หรือการขจัดกวาดลางการทุจริตและ

คอรรัปชัน ที่ถือเปนอีกเร� องหนึ่งของเมืองจีน ซ่ึงน�าจะนํามา

ใชเปนบทเรียน บทศึกษา อันนี้...ก็แลวแตผูซึ่งมีอํานาจ หนาที่ 

และความรับผิดชอบ คงตองไป “พินา” (พิจารณา) เอาเองก็

แลวกัน แตถาหากยังคง “ปลอย” ใหทุกสิ่งทุกอยาง “วนไป-

วนมา” อยูกับความเปน “เผด็จการขิงออน” หรือเปน “นัก

ประชาธิปไตยหนาเดิมๆ” โดยไมคิดจะไปไหนเกือบๆ 80-90 

ปเขาไปแลว ไมวาจะ “พรรค” อะไร??? พรรคเกา พรรคใหม 

หัวหนาเกา หัวหนาใหม ไปจน “วงศาคณาญาติ” ที่พยายาม

สืบทอดอํานาจเผด็จการรัฐสภาดวยการ “แลนดสไลด” หรือ

เผด็จการแบบอ� นที่หันไปอาศัย “วุฒิสมาชิก” ในกระเปากุง

เกงนับรอยๆ กันแทนที่ อันนี้...คงตองขออนุญาตบอกตรงๆ วา

ไมไหว...จะฮา!!! ไมไหวจะเขาคูหากาบัตรใดๆ ตอไปอีกแลว...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Peter F. Drucker” 

(อีกครั้ง)... “The best way to predict the future is to 

create it. -วิธีคาดคะเนอนาคตที่ดีที่สุด...ก็คือการสรางมัน

ขึ้นมาเอง...”

















ายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  

ระบุวา “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี 

ไลเรียงลําดับเวลาเกี่ยวกับการแกไขรางพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้ง ส.ส. ขมวดปมสิ้นสุดกระบวนการชวง

ประมาณเดือน ก.ค.ปหนา

แตไฮไลตสําคัญกวานั้นคือ คําทํานาย

ของ เนติบริกร ที่เตือนไปยัง ครม.ทั้งหลาย เม� อ

กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้น แลวกาวเขาสูเดือน

สิงหาคม 65 จะเริ่มมีแรงกดดันใหยุบสภา เริ่มมีการปน

กระแสถึงการดํารงตําแหน�งของ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา เปนนายกรัฐมนตรีครบ 8 ป ตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไวแลวใชหรือไม

อันที่จริงสมัย “มีชัย ฤชุพันธุ” นั่งหัวโตะคณะ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เคยถกเถียงกันเร� องนี้

แลว “ในวง กรธ.” เคยระบุไวประมาณวา ขึ้นอยูกับ

วาจะนับรวมตอนที่ พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ ตอนยึด

อํานาจหรือไม แตในทางกฎหมายเขาไมยอนหลังกัน 

โดยใหเริ่มนับตั้งแตมีรัฐธรรมนูญป 60

อยางไรก็ตาม การที่พรรคเพ� อไทยหยิบยก

ประเด็นนี้ขึ้นมา และยังไมสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วันนี้ พรุงนี้ เพราะ พล.อ.ประยุทธยังนั่งนายกฯ ไม

ครบ 8 ป ความจริงก็ถูกตองแลวของพรรคเพ� อไทย

แตในทางการเมืองถือเปนการขุดขึ้นมาฟองประชาชน

ใหรูวามันมีปญหานี้อยู หากเลือกตั้งครั้งหนาพรรคการเมือง

ใดชู “พล.อ.ประยุทธ” เปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก และ 

“พล.อ.ประยุทธ” ไดเปนนายกฯ อีก ประเทศจะตองเจอกับการ

ตีความอายุดํารงตําแหน�งของ “บิ๊กตู”

ฉะนั้น หากอยากใหบานเมืองสมูทตองตัดไฟแตตนลม โดย

การไมเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ” เปน  

นายกฯ

วกกลับมาที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล นายกฯ 

ประยุทธ กําชับพรรครวมรัฐบาลวา ชวยใหความสําคัญและให

ความรวมมือในการเขารวมประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจําป 

ครั้งที่ 2 ที่กําลังจะเปดในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ส.ส.ฝงรัฐบาลอยาขาด

ประชุมโดยเด็ดขาด ใหชวยกันเขาประชุมทุกครั้งที่มีกฎหมาย

สําคัญเขาสภา

มีการมองวานายกฯ คงเห็นแลวที่ผานมาสภาลมบอยครั้ง 

และหลายครั้งก็ไดประธานในที่ประชุมชวยชีวิตไว โดยการชิง

ปดประชุมกอนที่จะมีการนับองคประชุม แลวช� อ ส.ส.จะโดน

ประจานวาผูทรงเกียรติฝายใดกันแน�ที่สันหลังยาว ไมมีความรับ

ผิดชอบในการทําหนาที่ประชุม

ขณะที่อีกฝายเห็นวา นายกฯ ยังจําไดถึงความพยายาม

ของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” เลขาธิกาารพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) มือขวาของ “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” รองนายกฯ 

และหัวหนาพรรค พปชร.ทําไวเจ็บแสบ โชคดีที่ไหวตัวทัน ไม

เชนนั้นแผนการนี้อาจสําเร็จลุลวงได

ยอนกลับไปที่เหตุศึกอภิปรายไมไววางใจ มีการวางแผน

จะลม พล.อ.ประยุทธใหพนจากการเปนนายกรัฐมนตรี โดยมี

กระบวนการล็อบบี้ให โหวตไมไววางใจนายกรัฐมนตรี

นายกฯ คงจะกลัวซ้ํารอยอีก จึงขอให ส.ส.ทั้งพรรคพลัง

ประชารัฐ และพรรครวมรัฐบาล เขารวมประชุมกันอยางพรอม

เพรียง

หลังจากศึกซักฟอกผานพนมา “พอตัวดี” โดนลดบทบาท

ใน ครม.ก็จริง แตในสวนของพรรค “ลุงปอม” พี่ใหญของ กลุม 

3 ป. ยังคงเก็บผูกองไวใชงาน ฉะนั้นจึงไมแปลกที่นายกฯ จะ

รอนๆ หนาวๆ เสียวสันหลัง

แมจะมีความพยายามสรางภาพ พล.อ.ประยุทธ กับ 

พล.อ.ประวิตร จะรักกันดี สนิทใจเหมือนเดิม แตของแบบนี้เจ็บ

ไมมีวันลืม และมันจะเกิดขึ้นอีกเม� อไหรยอมได

เม� อสมัยประชุมรัฐสภากลับมาเปดอีกครั้ง มีกฎหมาย

สําคัญๆ หลายฉบับของรัฐบาลจอเขาสูการพิจารณา เชน 

พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดตอ กฎหมายปฏิรูปตางๆ และอาจจะมี 

พ.ร.ก.กูเงินอีกฉบับ ซึ่งลวนแลวแตเปนกฎหมายสําคัญที่รัฐบาล

เปนฝายเสนอ และเปนกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน

ขืนมีคนคิดไมซ� อรับงานมากอหวอดเลนเกมในสภา ปลอย

ให ส.ส.เขาประชุมบาง ไมเขาบาง ไมไดกําชับใหอยูประชุมจน

จบ อาจพลาดทาใหกับฝายคาน ซึ่งที่ผานมาตั้งทาจองขอนับ

องคประชุมอยางสม่ําเสมอ เม� อประมาณจากสายตาแลวเห็นวา 

ส.ส.ฝงรัฐบาลมีจํานวนนอย

การที่นายกฯ กําชับให ส.ส.รัฐบาลเขาประชุมทุกนัดที่

มีกฎหมายสําคัญเขา ไมใชเพราะกลัวฝายคาน แตกลับกลาย

เปนวากลัวพรรคพวกเดียวกันจะวางยา ดังนั้นจึงเลือกที่จะสง

สัญญาณโดยตรงผานส� อใหทุกคนทราบอยางพรอมเพรียง ดีกวา

เจอแปลงสาร 

เพราะถากฎหมายสําคัญโหวตไมผานขึ้นมา เสียงฝายคาน

มากกวา รัฐบาลก็ตองแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองดวย

การลาออกทันที.

‘บิ๊กตู’ หวั่นพวกเดียวกันวางยา!!

กําชับ ส.ส.ประชุมสภาทุกนัด

ร
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3บทความ-ในประเทศ

งแต่กลับมาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็มคณะ ท่ีตึก

สันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม แทบไม่เคยอ�รมณ์เสีย 

ประชุม ครม.ระยะหลังๆ จ้ิงจกในห้องประชุมเม�ธ์ให้ฟัง 

“บ๊ิกตู่” เบิกบ�นตลอด หยอดมุกร�วกับคณะเชิญย้ิม ขณะท่ีพัก

เบรกทีไรมีอันต้องเดินทักท�ยรัฐมนตรี หัวหน้�ส่วนร�ชก�รท่ัว

ห้อง จนเป็นธรรมเนียม 

ถ�มส�รทุกข์สุกดิบ ต้ังแต่สุขภ�พร่�งก�ยไปจนถึงง�นก�ร 

บ�งคร้ังยังแซวเคร่ืองแต่งก�ยรัฐมนตรีบ�งร�ยท่ีสีสันสดใส 

ฉูดฉ�ด มีชีวิตชีว� 

บ�งคนอยู่นอกห้องประชุม ครม. เห็นเงียบๆ แต่เวล�อยู่

ในห้องประชุม หยอกล้อกับ “บ๊ิกตู่” อย่�งเป็นกันเอง โดยเฉพ�ะ 

“ม�ด�มแหม่ม” มนัญญ� ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ท่ี

กล้�พูด กล้�เล่น จนเป็นข�ประจำ�คนหน่ึง  

เช่นเดียวกับ “หมอหนู” อนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข ท่ีจัด

อยู่ในส�ยเอนเตอร์เทน รับ-ส่งมุกกับ 

“บ๊ิกตู่” จนเป็นคอหอยลูกกระเดือก

กันไปแล้ว  

ขณะท่ีก�รประชุม ครม.วัน

ก่อน ม็อบสหภ�พแรงง�นไทรอัมพ์

อินเตอร์เนช่ันแนลแห่งประเทศไทย 

จ�กบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์

ไทย โกลบอล จ.สมุทรปร�ก�ร ผู้

ผลิตชุดช้ันในย่ีห้อดัง ท่ีถูกน�ยจ้�ง

เลิกจ้�งโดยไม่บอกล่วงหน้� บุกม�

ทำ�เนียบรัฐบ�ลกว่� 100 คน 

ปร�ศรัยผ่�นเครื่องขย�ยเสียงกันต้ังแต่เช้�ตรู่ เรียกร้อง

ให้รัฐบ�ลจ่�ยเงินเยียวย� เสียงกังว�นถึงขน�ดคนในห้องประชุม 

ครม.ยังได้ยินแว่วๆ  

จังหวะน้ีมีคนเล่�ให้ฟัง หลังน�ยกฯ มอบ “เส่ียเฮ้ง” สุช�ติ                                                                              

ชมกล่ิน รมว.แรงง�น เข้�ไปเคลียร์ ช่วงหน่ึง “บ๊ิกตู่” มีติดเล่น 

เปรยว่� “เรื่องม็อบชุดช้ันในท่ีมาเรียกร้อง ผมไม่ค่อยถนัด ต้อง

ให้ท่านรองอนุทิน น่าจะถนัดกว่า” เรียกเสียงฮ�จ�กท่ีประชุมกัน

เกรียวกร�ว  

แต่เสียด�ย จังหวะ “บ๊ิกตู่” ห�เรื่องแซว “เส่ียหนู” เจ้�ตัว

ไม่อยู่ในห้องประชุม เพร�ะแวบไปเข้�ห้องน้ำ� ไม่ง้ันน่�จะมีตบ

มุกฮ�ๆ กลับบ้�ง 

มีคนบอก น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีเวล�พูดเรื่องสตรี “บ๊ิกตู่” จะ

นึกถึง “เส่ียหนู” เป็นคนแรกๆ  

ส่วนหน่ึงเป็นเพร�ะ “เส่ียหนู” เป็นรัฐมนตรีคนโสด ท่ีมีข่�ว

อยู่ในโหมดมุ้งม้ิงบ่อยหรือเปล่� ฮ่�ๆ. 

ฌ.เฌอ

ผมไม่ถนัด 

ตั้

‘เต้’มอบตัวคดีหม่ินศักดิ์สยาม

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

สอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ โดย

ก�รเดินท�งม�มอบตัวครั้ง

นี้  น�ยมงคลกิตติ์ได้เตรียมขัน

อ�บน้ำ� แปรงสีฟัน ย�สีฟัน 

ม�ด้วย โดยกล่�วว่� เป็นก�ร

เตรียมพร้อม เผื่อว่�พนักง�น

สอบสวนไม่ยอมให้ประกันตัว 

พร้อมระบุก่อนเข้�ให้ป�กคำ�กับ

พนักง�นสอบสวนว่� เป็นคดี

ก�รเมือง คดีหมิ่นประม�ท และ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งฝ่�ยค้�น

ที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์ฝ่�ยรัฐบ�ลก็

โดนกันทุกคน ทั้งอภิปร�ยใน

สภ� อภิปร�ยนอกสภ�  

น�ยมงคลกิตติ์กล่�วอีก

ว่� ถือเป็นเรื่องธรรมด�ของ

เลือดนักสู้ ถ้�ตัวเองเป็นคนที่

นวดเก่ง เลียเก่ง รับรองว่�คดี

แค่นี้ตัวเองคงไม่โดนออกหม�ย

จับขน�ดนี้ อย่�งไรก็ดี ตนขอ

ตั้งข้อสังเกตว่�ทำ�ไมคดีแค่นี้ถึง

ออกหม�ยจับ ทั้งที่ผู้กำ�กับและ

ผู้ก�รมีเบอร์ โทรศัพท์ของตัว

เอง และอีกอย่�งที่บ้�นเก่�ที่

ส่งหม�ยเรียกไปได้ข�ยไปแล้ว

เพร�ะสถ�นก�รณ์ โควิด-19

หัวหน้�พรรคไทยศรีวิไลย์

กล่�วว่� ตนเองเป็น ส.ส. โดน

แค่นี้ยังเด็กๆ แต่มีน้องๆ คณะ

ร�ษฎรโดนม�กกว่�ตัวเองเยอะ 

และครั้งนี้ ไม่ใช่หม�ยจับครั้ง

แรก เคยโดนม�หล�ยคดีแล้ว ที่

ผ่�นม�มีเจรจ�กันบ้�ง ต่อสู้กัน

ต�มกระบวนก�รบ้�ง แต่คดีที่

ตนฟ้องติดคุกทุกคดี ส่วนเรื่อง

คดีหมิ่นประม�ทสู้กันไปต�ม

กระบวนก�ร

หัวหน้�พรรคไทยศรีวิไลย์

ยังตั้งข้อสังเกตถึงก�รออกหม�ย

เรียกครั้งน้ีว่� ตนเองไลฟ์สดวัน

ที่ 17 เม.ย. แต่ทำ�ไมหม�ยเรียก

ออกวันที่ 10 เม.ย. เป็นก�รออก

หม�ยเรียกก่อนท่ีตัวเองจะไลฟ์

สดอีก ส่วนตัวมองว่�เป็นก�ร

กลั่นแกล้ง ซึ่งได้ทำ�เรื่องร้อง

เรียนไปยังกองบัญช�ก�รตำ�รวจ

ภูธรภ�ค 3 เก่ียวกับกรณีดัง

กล่�วแล้ว

ทั้งนี้ คดีนี้สืบเนื่องจ�ก

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 น�ยศักดิ์

สย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม 

และเลข�ธิก�รพรรคภูมิใจไทย 

ได้มอบอำ�น�จให้ทน�ยคว�ม

ส่วนตัวเข้�แจ้งคว�มดำ�เนินคดี

กับน�ยมงคลกิตติ์ กรณีที่ได้เผย

แพร่ข้อคว�มอันเป็นเท็จ ไลฟ์สด

ผ่�นเฟซบุ๊กชื่อ มงคลกิตติ์ สุขสิน

ธ�ร�นนท์ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.64

โดย ในไลฟ์สด น�ยมงคล

กิตติ์ได้ระบุว่� น�ยศักดิ์สย�ม

ไปเที่ยวผับในย่�นทองหล่อเมื่อ

ปล�ยเดือน มี.ค.64 ทำ�ให้เกิด

คลัสเตอร์ทองหล่อ มีผู้ติดเชื้อ

ประม�ณกว่�หมื่นคน แต่น�ย

ศักดิ์สย�มไม่ได้ ไปเที่ยวและ

ทำ�ให้เกิดคลัสเตอร์ดังกล่�ว

เหมือนที่น�ยมงคลกิตติ์กล่�ว

ห�.

ประยุทธ์ปลื้ม

หวังเอ็กซ์ โป

ฟื้นฟูท่องเที่ยว

‘บ๊ิกตู่’เด้งรับ

สั่งเพิ่มวันหยุด

ภาคตะวันออก

กรุงเทพฯ • น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

กล�โหม ยินดีกับคว�มสำ�เร็จอีกขั้นของ

อ�ค�รแสดงประเทศไทย (Thailand Pa-

vilion) ในมหกรรม World Expo 2020 

Dubai ที่เมืองดูไบ สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 

ซึ่งในช่วง 10 วันแรกมีผู้เข้�เยี่ยมชม

นิทรรศก�รและร่วมกิจกรรมกว่� 63,371 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้เข้�

ร่วมง�น และล่�สุดมียอดผู้เข้�เยี่ยมชม

ม�กถึง 100,000 คน ภ�ยในช่วงเวล�

เพียง 2 สัปด�ห์ที่เริ่มจัดแสดงจนถึงวัน

ที่ 21 ต.ค.64 

น�ยธนกรกล่�วว่� แขกผู้มีเกียรติ

ระดับสูงจ�กประเทศต่�งๆ ท้ังไทย สหรัฐ

อ�หรับเอมิเรตส์ เจ้�ภ�พ และประเทศ

ท่ีเข้�ร่วมจัดง�น ตลอดจนผู้เข้�เย่ียมชม

ต่�งชื่นชมและประทับใจต่ออ�ค�รแสดง

ประเทศไทย โดยเฉพ�ะเน้ือห�ก�รนำ�

เสนอในห้องนิทรรศก�รผ่�นก�รแสดง

ภ�พยนตร์แอนิเมชัน อ�ห�รไทย และคว�ม

น่�รักของม�สคอตตัวแทนประเทศไทย 

น้องรักและน้องมะลิ ท้ังหมดน้ีสะท้อนให้

ทำาเนียบฯ • “บิ๊กตู่” เด้งรับเสียง

สะท้อน ปชช.หลังวันหยุดประจำ�

ภ�คมีแค่กล�ง เหนือ อีส�น ใต้ 

สั่ง “วิษณุ” ทำ�ก�รบ้�นภ�ค

ตะวันออก

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. น�ย

ธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผย

ว่� พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล�โหม รับฟังเสียงสะท้อน

จ�กพ่ีน้องประช�ชนเกี่ยวกับวัน

หยุดร�ชก�รประจำ�ภ�ค โดย

มอบหม�ยน�ยวิษณุ เครือง�ม 

รองน�ยกรัฐมนตรี พิจ�รณ�

กำ�หนดวันหยุดร�ชก�รประจำ�

ภ�คตะวันออกในช่วงวันหรือ

เทศก�ลที่เหม�ะสมภ�ยในปีน้ี

ต่อไป 

น�ยธนกรกล่�วว่� ทั้งนี้ 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมีมติ

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 กำ�หนดวัน

หยุดร�ชก�รเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

และกำ�หนดวันหยุดร�ชก�ร

ประจำ�ภูมิภ�ค รวมทั้งก�รเลื่อน

วันหยุดชดเชย วันหยุดร�ชก�ร

ประจำ�ปี 64 ประกอบด้วย วัน

หยุดประจำ�ภ�คเหนือ คือวันศุกร์

ที่ 26 มี.ค.64 (ประเพณีไหว้พระ

ธ�ตุ) ภ�คอีส�น คือวันจันทร์ที่ 

10 พ.ค.64 (ประเพณีง�นบุญ

บั้งไฟ) ภ�คใต้ คือวันพุธที่ 6 

ต.ค.64 (ประเพณีส�รทเดือนสิบ) 

และภ�คกล�ง คือวันพฤหัสบดีที่ 

21 ต.ค.64 (เทศก�ลออกพรรษ�)

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ 

ระบุว่� สำ�นักเลข�ธิก�รคณะ

รัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 

19 ต.ค.64 เรื่อง วันหยุดชดเชย

และวันหยุดร�ชก�รประจำ�ภ�ค

กล�งในเดือน ต.ค.64 พร้อม

แนบประก�ศคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยก�รบริห�รง�นจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร 

เรื่อง ก�รจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ

กำ�หนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติ

ก�รของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 

3) ให้จังหวัดและส่วนร�ชก�ร

ทร�บแล้ว แต่ยังคงเหลือภ�ค

ตะวันออกที่ ไม่มีก�รกำ�หนดวัน

หยุดร�ชก�รประจำ�ภ�ค ซึ่งมี

ท้ังหมด 8 จังหวัด ประกอบ

ด้วย ฉะเชิงเทร�  ชลบุรี  ระยอง  

จันทบุรี  ตร�ด  นครน�ยก  

ปร�จีนบุรี  สระแก้ว 

“พล.อ.ประยุทธ์เอ�ใจใส่

กับทุกคว�มคิดเห็นของพ่ีน้อง

ประช�ชน เมื่อทร�บว่�รัฐบ�ล

ยังไม่ได้มีก�รประก�ศวันหยุด

ร�ชก�รประจำ�ภ�คตะวันออก 

จึงมอบหม�ยรองน�ยกรัฐมนตรี

พิจ�รณ�วันหรือเทศก�ลสำ�คัญ

ภ�ยในช่วงระยะเวล�ท่ีเหลือของ

ปีน้ี เพื่อกำ�หนดให้เป็นวันหยุด

ร�ชก�รประจำ�ภ�คตะวันออกท้ัง 

8 จังหวัด เพื่อพ่ีน้องประช�ชน

จะได้ใช้เวล�ในวันหยุดอยู่ร่วมกับ

ครอบครัว ทำ�กิจกรรมพิเศษหรือ

ท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

เช่นเดียวกับภ�คอื่นๆ ของไทยท่ี

ได้ใช้วันหยุดร�ชก�รไปก่อนหน้�

น้ีแล้ว” น�ยธนกรกล่�ว.

กางกฎเหลก็เลอืกต้ังนายกอบต.
แจ้งวัฒนะ • กกต.ก�งลักษณะ

ต้องห้�มห�เสียง อบต. ระบุห้�ม

ใช้ถ้อยคำ�รุนแรง ทำ�โพลช้ีนำ� 

พร้อมแต่งต้ังผู้ตรวจก�รเลือกต้ัง

ประจำ�จังหวัด 450 คน 

เมื่อวันพฤหัสบดี เพจ

เฟซ บุ๊กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผย

แพร่ข้อมูล ลักษณะต้องห้�ม

ในก�รห�เสียงเลือกตั้งสม�ชิก

สภ�องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

และน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วน

ตำ�บล ซึ่งกำ�หนดวันเลือกตั้งใน

วันอ�ทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 โดย

ห้�มผู้สมัครดำ�เนินก�รหรือ

ยินยอมให้พรรคก�รเมืองหรือ

ผู้ใดดำ�เนินก�ร ดังน้ี แจกจ่�ย

เอกส�รเกี่ยวกับก�รห�เสียง

โดยวิธีก�รว�งหรือโปรยในที่

ส�ธ�รณะ แจกจ่�ยเอกส�รโดย

ไม่ระบุร�ยละเอียด ไม่ระบุชื่อตัว 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้ว่�จ้�ง ผู้ผลิต 

จำ�นวน และวัน-เดือน-ปีที่ผลิต, 

ใช้พ�หนะต่�งๆ ห�เสียงหรือจัด

สถ�นที่เวทีห�เสียง โดยไม่แจ้ง

ผู้อำ�นวยก�รก�รเลือกตั้งประจำ�

จังหวัด, ใช้ถ้อยคำ�ที่รุนแรงหรือ

ปลุกระดม หรือก่อให้เกิดคว�ม

ไม่สงบในพ้ืนท่ี, ช่วยเหลือเงิน

ทรัพย์สินต่�งๆ หรือประโยชน์

อื่นใดอันอ�จคำ�นวณเป็นเงินให้

แก่ผู้ใดต�มปกติประเพณีต่�งๆ 

นำ�ข้อมูลของพรรคก�ร 

เมืองหรือบุคคลม�ห�เสียง

โดยไม่ได้รับคว�มยินยอมห�

เสียง หรือนำ�ชื่อสัญลักษณ์ของ

พรรคก�รเมือง คติพจน์ คำ�ขวัญ 

หรือภ�พบุคคลโดยไม่ได้รับคว�ม

ยินยอมจ�กพรรคก�รเมืองหรือ

บุคคลน้ัน, สำ�รวจคว�มคิดเห็น

ของประช�ชนโดยมีเจตน�ไม่

สุจริต มีลักษณะช้ีนำ�เพื่อผลต่อ

ก�รลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด

เปิดเผยผลสำ�รวจคว�มคิด

เห็นของประช�ชนเก่ียวกับก�ร

ออกเสียงลงคะแนนในระหว่�ง

เวล� 7 วันก่อนวันเลือกต้ัง 

จนถึงเวล�ปิดก�รออกเสียงลง

คะแนนเพื่อประโยชน์ในก�รห�

เสียง นอกจ�กน้ียังกำ�หนดห้�มผู้

สมัครดำ�เนินก�รหรือยินยอมให้

พรรคก�รเมืองหรือผู้ใดดำ�เนิน

ก�รนำ�สถ�บันพระมห�กษัตริย์

ม�เก่ียวข้องกับก�รห�เสียงเลือก

ต้ัง และจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไป

ต�มระเบียบ กกต.ว่�ด้วยวิธีก�ร

ห�เสียงและลักษณะต้องห้�มใน

ก�รห�เสียงเลือกต้ังสม�ชิกสภ�

ท้องถ่ินหรือผู้บริห�รท้องถ่ิน พ.ศ.

2563

วันเดียวกัน สำ�นักง�น 

กกต.ยังได้มีคำ�ส่ัง ท่ี 280/2564 

ลงวันท่ี 19 ต.ค.64 แต่งต้ังผู้

ตรวจก�รเลือกต้ังประจำ�จังหวัด 

จำ�นวน 450 คน สำ�หรับปฏิบัติ

หน้�ท่ีในก�รเลือกต้ังสม�ชิกสภ�

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล และ

น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

เร่ิมปฏิบัติหน้�ท่ี ต้ังแต่วันท่ี 20 

ต.ค.-1 ธ.ค.64 โดยสำ�นักง�น กกต.

ประจำ�จังหวัดมีหน้�ท่ีสนับสนุน

และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร

ปฏิบัติง�นของผู้ตรวจก�รเลือกต้ัง

ประจำ�จังหวัด โดยต้องไม่กระทบ

ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มภ�รกิจ

หลักของสำ�นักง�น กกต.ประจำ�

จังหวัด และข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ

ผู้อำ�นวยก�รก�รเลือกต้ังประจำ�

จังหวัดด้วย.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ทำ�ก�ร

พรรคช�ติไทยพัฒน� น�ยวร�วุธ 

ศิลปอ�ช� รมว.ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม และประธ�นคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

พรรคช�ติไทยพัฒน� น�ยประภัตร                                          

โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

และเลข�ธิก�รพรรคช�ติไทยพัฒน� 

ให้ก�รต้อนรับ นพ.บัณฑูรย์ เกียรติ

ก้องชูชัย สม�ชิกสภ�จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ม�สมัครเป็นสม�ชิกพรรคช�ติไทย

พัฒน� โดย นพ.บัณฑูรย์เคยดำ�รง

ตำ�แหน่งสม�ชิกวุฒิสภ�จังหวัดชัยภูมิ 

และเป็นอดีตกรรมก�รบริห�รพรรค

ช�ติไทย ซึ่งตระกูลเกียรติก้องชูชัย

ถือเป็นครอบครัวนักก�รเมืองในพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิม�น�น

นอกจ�กนี้ยังมีผู้ม�สมัครเป็น

สม�ชิกพรรคช�ติไทยพัฒน�อีกหล�ย

คน  ทั้งที่ม�จ�กภ�คธุรกิจและภ�คท้อง

ถิ่น อดีตสม�ชิกพรรคก�รเมืองอื่น อ�ทิ 

ส.อ.คิมหันต์ ตลับน�ค อดีตผู้ช่วยโฆษก

พรรคประช�ภิวัฒน์ และเลข�ธิก�ร

คณะกรรม�ธิก�รแก้ไขปัญห�หนี้สิน

แห่งช�ติประจำ�รัฐสภ�รัฐสภ�, น�ย

ปิยวิทย์ โกฏเพชร ประธ�นสภ�

เกษตรกรจังหวัดชุมพร และสม�ชิก

สภ�เกษตรกรแห่งช�ติ, น�ยญ�ณ

ทัศน์ ห�ญสุข นักธุรกิจจ�ก จ.พะเย�, 

น�ยฐิตวัฒน์ นิธิผดุงวงศ์ อดีตสม�ชิก

พรรคประช�ธิปัตย์ เจ้�ของโรงเรียน

อนุบ�ลแสงเรืองศึกษ�

โดยน�ยวร�วุธกล่�วว่� เร�เป็น

สถ�บันก�รเมืองที่เก่�แก่ที่สุดพรรค

หนึ่ง ตลอดเวล�ที่น�ยบรรห�ร ศิลป

อ�ช� ไม่อยู่ เร�อ�จจะไม่ถูกต�ต้องใจ

ของหล�ยคน เพร�ะเร�ไม่เน้นเล่น

ก�รเมือง  2 ปีที่ทำ�ง�นร่วมรัฐบ�ลเร�

จะไม่เล่นก�รเมือง เพร�ะเร�มีหน้�ที่

ทำ�ง�น แก้ปัญห�ให้กับประช�ชน ทั้งนี้ 

พรรคช�ติไทยพัฒน�ไม่ใช่พรรคใหญ่ 

แต่เป็นพรรคเสียงข้�งม�ก  เร�เคยเป็น

ม�แล้ว ไม่ว่�จะเป็นพรรคเหลือกว่� 

10 เสียง พรรคแกนนำ�รัฐบ�ล พรรค

ร่วมรัฐบ�ล พรรคฝ่�ยค้�น เร�เคย

ผ่�นม�หมดแล้ว แต่สิ่งที่เร�มีทำ�ให้

พรรคช�ติไทยพัฒน�อยู่ได้ม�จนถึง

วันนี้คือ  เร�อยู่กันอย่�งเป็นครอบครัว 

“ผ่�นม�หล�ย 10 ปีแล้ว พรรค

ช�ติไทยพัฒน�เร�ยังอยู่ โดยยึดหลัก

ก�รทำ�ง�นต�มที่น�ยบรรห�รเคยพูด

ไว้ คือ สร้�งมิตร ไม่มีศัตรูท�งก�ร

เมือง ทำ�ให้ทุกพรรคก�รเมืองมีคว�ม

ไว้ว�งใจ ตั้งแต่พรรคช�ติไทยม�ถึง

พรรคช�ติไทยพัฒน� อีกทั้งพรรคเร�

ไม่แบ่งว่�รุ่นใหม่รุ่นเก่� ใครที่แบ่งแยก

รุ่น คือคิดผิด” น�ยวร�วุธกล่�ว.

นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมนายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค เปิดตัว นพ.บัณฑูรย์ เกียรติก้องชู

ชัย สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ หลังมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค.

ขาว
พรรคกล้าทาบ ‘เพชรชมพู’ 

กรุงเทพฯ • ร�ยข่�วจ�กพรรคกล้�แจ้งว่� จ�กกรณี น.ส.เพชร

ชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรครวมพลังประช�ช�ติไทย 

(รปช.) ได้ยื่นหนังสือล�ออกจ�กสม�ชิกพรรค รปช. ส่งผลให้ส้ิน

สภ�พคว�มเป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร ต�มม�ตร� 101 ของ

รัฐธรรมนูญ  ต่อม� น.ส.เพชรชมพูระบุว่� ได้เข้�ไปล�น�ยสุเทพ 

เทือกสุบรรณ ผู้ก่อต้ังพรรค รปช. และน�ยทวีศักด์ิ ณ ตะก่ัวทุ่ง 

หัวหน้�พรรค เรียบร้อยแล้ว และเป็นก�รจ�กกันด้วยดี รวมถึงมี

ข่�วพัวพันกับพรรคประช�ธิปัตย์น้ัน ล่�สุดปร�กฏว่� พรรคกล้�ท่ี

มีน�ยกรณ์ จ�ติกวณิช เป็นหัวหน้�พรรค ได้ท�บท�มเข้�ร่วมเป็น

สม�ชิกพรรคแล้ว โดย น.ส.เพชรชมพูอยู่ระหว่�งก�รตัดสินใจลง

เล่นก�รเมืองต่อหรือไม่

จวกนายกฯ ไม่จริงใจช่วยเกษตรกร

ไทยโพสต์ • น�ยจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ และรอง

เลข�ธิก�รพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่� จ�กก�รลงพื้นที่ได้รับก�ร

ร้องเรียนจ�กกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพร�ะ

ในปีนี้ร�ค�ข้�วในพื้นที่ภ�คเหนือตกต่ำ�ม�ก ปัจจุบันร�ค�ที่โรงสี

รับซื้ออยู่ที่ 5.20-5.50 บ�ทต่อกิโลกรัม ร�ค�ต้นทุนก�รปลูกข้�ว

ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย�่งต่อเนื่อง ปัจจุบันร�ค�ปุ๋ย ขน�ดน้ำ�หนัก 1 

ตัน ที่ปรับขึ้นเป็น 960-980 บ�ท ผลจ�กร�ค�น้ำ�มันปรับสูงขึ้น 

ต้นทุนค่�ขนส่งปรับขึ้นม�เป็นเท่�ตัว กระทบกับต้นทุกก�รผลิต 

นอกจ�กนี้ โรงสีหล�ยแห่งไม่รับซื้อข้�วจ�กเกษตรกร เพร�ะ

ไม่มีเงินรับซื้อข้�วแล้ว และในกรณีที่ยังมีข้�วค้�งอีกม�ก เพร�ะ

ที่ผ่�นม�รัฐบ�ลไม่เคยให้คว�มช่วยเหลือผู้ประกอบก�รโรงสี ไม่

เคยจัดห�แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร 

สุดท้�ยหล�ยโรงสีไปต่อไม่ได้จึงปิดกิจก�รเป็นจำ�นวนม�ก ตน

เห็นว่�รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับภ�คเกษตรน้อยม�ก และไม่เคย

ทำ�ต�มนโยบ�ยที่ประก�ศไว้

ออกแบบไม่ดีทำาน้ำาร่ัวรัฐสภา

รัฐสภา • น�ยอนันต์ ผลอำ�นวย ส.ส.กำ�แพงเพชร พรรคพลัง

ประช�รัฐ ในฐ�นะประธ�นกรรม�ธิก�รกิจก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

กล่�วถึงปัญห�อ�ค�รรัฐสภ�ท่ีมีสภ�พน้ำ�ร่ัวไหลเมื่อเกิดฝนตกหนัก

ว่� กมธ.ได้เชิญน�งพรพิศ เพชรเจริญ เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

น�ยส�ธิต ประเสริฐศักด์ิ รองเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ในฐ�นะ

ประธ�นกรรมก�รตรวจก�รจ้�งก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่ ผู้

แทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำ�กัด 

(มห�ชน) ม�ร่วมประชุมเมื่อวันท่ี 20 ต.ค. ซ่ึงกรณีเรื่องน้ำ�ร่ัวเกิดจ�ก

ก�รออกแบบไม่ครอบคลุมคือ ระหว่�งท�งเชื่อมอ�ค�รไม่มีหลังค� 

และประตูท�งเข้�อ�ค�รไม่มีธรณีประตู เมื่อฝนตกหนักส่งผลให้น้ำ�

ไหลลงสู่พ้ืนล่�งจำ�นวนม�กและไหลเข้�สู่อ�ค�รรัฐสภ� สำ�นักง�น

เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎรปรึกษ�บริษัทออกแบบให้ออกแบบ

หลังค�คลุมเพ่ิมเติมระหว่�งท�งเชื่อม ห�กก่อสร้�งหลังค�คลุม

เรียบร้อยแล้ว ปัญห�จะไม่เกิดข้ึน.

นักการเมืองดังแห่ซบอกพรรค‘ชทพ.’

ไทยโพสต์ • “มงคลกิตติ์” พกขันอาบน้ำา-แปรงสีฟันเข้ามอบตัวที่

บุรีรัมย์ คดีหมิ่น “ศักดิ์สยาม” เป็นตัวแพร่คลัสเตอร์ทองหล่อ ปาก

กล้าขาสั่น บอกคดีสิวๆ แต่โวยโดนกลั่นแกล้ง

เม่ือวันท่ี 22 ต.ค. มี

คว�มเคลื่อนไหวจ�กกรณีศ�ล

จังหวัดบุรีรัมย์อนุมัติหม�ยจับ

น�ยมงคลกิตต์ิ สุขสินธ�ร�

นนท์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และ

หัวหน้�พรรคไทยศรีวิไลย์ ต�ม

คำ�ร้องของพนักง�นสอบสวน

สถ�นีตำ�รวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 

ในข้อห�กระทำ�คว�มผิดฐ�น 

โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง 

นำ�เข้�สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่�ท้ังหมดหรือบ�ง

ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ โดยประก�รที่น่�จะ

เกิดคว�มเสียห�ยแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด 

หมิ่นประม�ทโดยก�รโฆษณ� 

ซึ่งมีอัตร�โทษจำ�คุกอย่�งสูงเกิน 

3 ปีนั้น ช่วงเช้�วันเดียวกันน�ย

มงคลกิตติ์ ได้ โพสต์ข้อคว�ม

ผ่�นเฟซบุ๊กว่� “วันนี้ผมจะเดิน

ท�งไปมอบตัวต�มหม�ยจับที่ 

สภ.เมืองบุรีรัมย์ เวล� 15.00 

น. คดีเสี่ยนมเย็นแจ้งหมิ่น-

พ.ร.บ.คอมพ์ พบกัน!”

ต่อม�ช่วงบ่�ยน�ยมงคล

กิตติ์ได้เดินท�งเข้�มอบตัวกับ 

พ.ต.ท.ไชย� สระโสม พนักง�น

เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมคว�ม

เป็นไทยท่ีส�ม�รถส่ือส�รให้ช�วต่�ง

ช�ติสัมผัสและเข้�ถึงได้ง่�ย พร้อมสอด

แทรกเทคโนโลยี Health Service รวมถึง

เทคโนโลยีของอุตส�หกรรมดิจิทัล ซ่ึงจะ

ส�ม�รถส่งเสริมอุตส�หกรรมของไทยให้ได้

รับคว�มสนใจม�กย่ิงข้ึนในอน�คต 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วว่� 

มหกรรม World Expo 2020 Dubai จะจัด

ต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มี.ค.65 ซึ่งท�งคณะ

ผู้จัดง�น World Expo 2020 Dubai เชื่อ

มั่นว่�ช่วงเดือน พ.ย.64-มี.ค.65 ซ่ึงเป็น

ฤดูก�ลท่องเที่ยวของเมืองดูไบ จะทำ�ให้

ยอดผู้เข้�เยี่ยมชมง�นเพิ่มขึ้นอย่�งต่อ

เนื่อง และกระแสตอบรับดังกล่�วแสดง

ให้เห็นถึงคว�มสนใจของน�น�ประเทศ

ทั่วโลกที่มีต่อไทยได้เป็นอย่�งดี เป็นก�ร

นำ�เสนอคว�มเป็นไทยสู่ส�ยต�น�น�ช�ติ 

รวมทั้งประช�สัมพันธ์ก�รท่องเที่ยวไทย

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูอุตส�หกรรมก�ร

ท่องเที่ยวให้กลับม�แข็งแกร่งอีกครั้ง.



ทรัพยสาธารณสุขสงขลา จํากัด สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี 

จํากัด สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด สหกรณออมทรัพย

ครูเชียงราย จํากัด สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด (เอกสาร

ประวัติศาสตรคําพิพากษาหนา 294 หนา) และตัวการใหญ (นาย

กก ดอนสําราญ กับพวกรวม 2 คน คนที่ 3 คือนายศรีสุข รุง

วิสัย เสียชีวิตแลว) กําลังถูกพนักงานอัยการฟองตามคดีอาญา

หมายเลขคดีดําที่ อ.75/2563 ขอใหสมาชิกสหกรณจํานวนกวา 

11 ลานคนในสหกรณออมทรัพยเกือบ 7 พันแหงจากทั่วประเทศ 

จงติดตามความมีกิเลสหนาของพวกกรรมการฯ และความน�าจะ

บกพรองของบรรดานายทะเบียนสหกรณตอไป 

(4) คล� นลูกที่สองมูลคาความเสียหายกวา 2.2 หม� นลาน

บาท เม� อป 2556 ดีเอสไอรับทําคดีพิเศษที่ 146/2556 เม� อ

สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด เริ่มวิบัติลุกลามครั้งใหญ

ทั่วประเทศ (ซึ่งมีสมาชิกกวา 5 หม� นคน สวนใหญเปนสมาชิก

สมทบเพ� อฝากเงินกินดอกเบี้ยซึ่งสูงกวาระบบธนาคารทั่วไป)  จาก

สินทรัพยเหลือราว 4 พันลานบาท และหนี้สินราว 1.7 หม� น

ลานบาท) โดยขอมูลรองเรียน คสช.ระบุวา ใหรัฐจัดตั้งกองทุน

เยียวยาสมาชิกที่ออมกับสหกรณในรูปมูลคาหุน 4,700 ลาน

บาท และสมาชิกบุคคลที่ฝากเงิน (เห็นดอกเบี้ยดี ใหรอยละ 5.5 

เปอรเซ็นตตอป) รวมแลว 6 พันลานบาท โดยสวนหนึ่งระดม

เงินจากสหกรณ 8 พันแหงจากทั่วประเทศ สหกรณเหม็นเน�าสุด

อื้อฉาวแหงนี้ทําใหเห็นวาประธานกรรมการฯ และกรรมการฯ ที่

ผลัดเปลี่ยนแยงชิงอํานาจ เจาลัทธิจานบินและเจาของเครือขาย

โทรศัพทศิษยลัทธิจานบิน และความบกพรองของกรมสงเสริม

สหกรณ นายทะเบียนสหกรณ (ขอมูลสํานักขาวอิศราอางจาก 

ป.ป.ช.ระบุวา นายทะเบียนสหกรณรับรูเร� องนี้มาตั้งแตป 2546 

กอนเกิดวิบัติเปนสิบป แสดงวานายทะเบียนสหกรณอาจเขาขาย

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 157 ของประมวล

กฎหมายอาญา) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณก็ทําการตรวจครั้ง

ใหญพบวา สหกรณแหงนี้ “พบความผิดปกติในงบการเงิน” มา 

5 ปแลว พรอมทั้งออกหนังสือเตือนไปทั้งกรมสงเสริมสหกรณ

และสหกรณฯ คลองจั่นทุกป แตทั้งกรมสงเสริมสหกรณและสห

กรณฯ คลองจั่นก็ไมมีการแกไข และไมสามารถเปดเผยขอมูลให

สาธารณะทราบได” (ThaiPublica 16 พฤษภาคม 2013)

ดวยเหตุนี้เองเราผูเขียนอาจคาดคะเนวา อธิบดีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ ผูถูกฟองที่ 2 พนผิด เน� องจากแมวาผูถูกฟองที่ 1 

จะมีคําสั่งแตงตั้งใหเปนรองนายทะเบียนสหกรณและผูสอบบัญชี

สหกรณ แตเน� องจากเปนการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนงาน

ของนายทะเบียนสหกรณ ตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

ไมไดมีอํานาจหนาที่ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ โดยตรง ดัง

นั้นผูถูกฟองคดีที่ 2 จึงไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนให

แกผูฟองคดีทั้งสอง เน� องจากความเสียหายมาจาก 2 สวน ไดแก 

การกระทําการทุจริตของคณะกรรมการฯ กับพวกที่ไดรวมกัน

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่ไดสรางความเสียหายใหแกสหกรณ 

และสมาชิก ถือวาเปนสาเหตุเบื้องตนที่ไดสรางความเสียหายให

แกผูฟองคดีทั้งสอง และสาเหตุที่สองคือการละเลยตอหนาที่ตาม

ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชา

เกินสมควร...ดังนั้นเม� อคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงแหง

คดีตามความในมาตรา 434 แหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชย

และพาณิชย (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณนอยกวานายศุภชัย ศรี

ศุภอักษร ประธานฯ กับพวก (ยังมีคดีจะตามมาอีก 27 คดี) และ

การทําหนาที่ของที่ประชุมใหญสหกรณไมไดใชอํานาจของตน

อยางแทจริง อันกอใหเกิดความเสียหายเชนเดียวกันและมากกวา

นายทะเบียนสหกรณ) อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณผูถูกฟองที่ 1 มี

ความบกพรองตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวลาชาเกินสมควรเปนเวลาตอเน� องยาวนานกวา 10 ป 

(จึง) ใหรับผิดตามจํานวนที่นอยลง 

โดยใหผูถูกฟองที่ 1 ชําระคาสินไหมทดแทนทั้งสองรวม 7 

แสนบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป สวนคําฟองที่

ผูถูกฟองที่ 2 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณใหยก (คดีหมายเลข

แดงที่ 1539/2559) มูลเหตุของคดีแชรลอตเตอรี่และการทุจริต

ขนานใหญของสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด สงผล

ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขาราชการที่เกี่ยวของ และยกรางกฎหมายสหกรณเพ� อแกไข

เพิ่มเติม (ThaiPublica 7 มิถุนายน 2018) และคดีที่น�าสนใจเปน

พิเศษกรณีของชัยภูมิ นายสานิตย พลศรี ประธานสหกรณออม

ทรัพยครูชัยภูมิชุดที่ 54 ไดฟองนายทะเบียนกับพวกที่สั่งใหพน

จากตําแหน�งกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนที่ 317/2555 ตอมา

ไดฟองศาลปกครองนครราชสีมาและศาลปกครองสูงสุดไดมีคํา

พิพากษาใหผูถูกฟองคดี (นายสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดีฯ และ

นายทะเบียนสหกรณทั้ง 6 คน) แพผูฟองคดีคดี (นายสานิตยกับ

พวกรวม 6 คน) เพราะเหตุวา “คําสั่งดังกลาวไดกอใหเกิดความ

เสียหายแกผูฟองคดีทั้ง 6 โดยไมจําเปนและเกินสมควรกรณี

การใชดุลพินิจในการออกคําสั่งที่ ไมชอบดวยกฎหมาย” ตอมาป 

2563 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ 

อ.286-287/2563 ไดมีคําพิพากษายืน 

จากนั้นก็ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบตอ ป.ป.ช. ตาม

หนังสือของนายสานิตย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตอบรรดา

นายทะเบียนสหกรณคือ ดําเนินคดีแกบุคคลทั้ง 6 คนคือ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ (นายสมชาย ชาญณรงคกุล) ในฐานะนาย
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ขยันลงพ้ืนท่ีอยางตอเน� อง

สําหรับ ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหม 20 ต.ค.น้ี เดินทางไปตรวจราชการท่ี จ.สิงหบุรี สวน

ท่ีประชุม ครม.รับทราบการประชุม ครม.อยางเปนทางการ

นอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ในวันท่ี 8-9 พ.ย.2564 ท่ี จ.กระบ่ี 

และติดตามความกาวหนาการดําเนินงานพ้ืนท่ีนํารองการทอง

เท่ียว รองรับการเปดประเทศอยาง

ปลอดภัย (Smart Entry) เปนการ

ฟน ครม.สัญจรหลังวางเวนเปนเวลา 

1 ปจากสถานการณ โควิด-19 ถือ

เปนการกําหนดยุทธศาสตรถูกท่ีถูก

เวลา ในขณะท่ีบานเมืองเผชิญวิกฤต

โควิด-19 บอบชํ้ามาเกือบ 2 ป นายกฯ                                 

ตองแกปญหาอยางหนักหน�วง แลว

ยังตองแกปญหาการเมืองภายใน

รัฐบาลอีก การลงพ้ืนท่ีพบปะชาวบาน

ทําใหบรรยากาศผอนคลายบาง และ

เปนการสรางความผูกพันและบารมี

กับขาราชการในพ้ืนท่ี สงผลดีตอการเลือกต้ังคร้ังหนาได...• 

กรณี นายทักษิณ ชินวัตร วิดีโอคอลพูดคุยกับกรรมการ

บริหารพรรคและ ส.ส.พรรคเพ� อไทย (พท.) แม นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ จะช้ีวาไมใชการ

ครอบงําพรรค บรรดานักรองก็พรอม

ย� น กกต.ใหชงศาลรัฐธรรมนูญยุบ

พรรค พท. และแมนายทักษิณจะ

ปฏิเสธกรณี ส.ส.เพ� อไทยถามถึงการ

ให  คุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร 

อดีตภริยานายทักษิณ มาเปนหัวหนา 

พท.เพ� อสูศึกเลือกต้ัง แตก็บอกชัดวา

ตนเองมีหลายแนวทาง และตองเอา

แลนดสไลดชนิดท่ีไมกลาเปนรัฐบาล 

นายสมพงษ อมรวิวัฒน หัวหนา 

พท.บอกวา คุณหญิงพจมานไมเขามายุงเก่ียวกับพรรค ก็เปนท่ีรับรู

กันดีวา นายสมพงษ เปนหัวหนาพรรคแคในนาม สวนบุคคลท่ีจะ

มาเปนแคนดิเดตนายกฯ ของ พท.ก็ตองใหทักษิณเคาะ เชน การ

เลือกต้ังป 62 คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ แคนดิเดตของ พท.ก็

ตองบินไปขอไฟเขียวจากทักษิณถึงดูไบ แตอยูๆ  ก็ปรากฏแคนดิ                                                                 

เดตนายกฯ ของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ท่ี อภิมหาเซอร ไพรส 

ทําให คุณหญิงสุดารัตน และ นายจาตุรนต ฉายแสง วาท่ีแคน

ดิเดตนายกฯ ทษช.ถึงกับ กลืนเลือด ผิดหวังท่ีนายทักษิณไมบอก

กลาวกันมากอน ท้ัง 2 คนจึงแยกไป

ต้ังพรรคใหม เจ็บแคนใจทักษิณยัง

ไมหาย...•

ประชาชนถูกหักเงินจากบัญชี

ธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชี

บัตรเดบิตอยางผิดปกติจํานวนมาก 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

ช้ีแจงวา “ไมไดเกิดจากการร่ัวไหล

ของขอมูลจากระบบธนาคาร สวน

ใหญจะเกิดกับบัตรท่ีมีการผูกการซ้ือ

ขายสินคาออนไลน” แตผูถือบัตรก็ยัง

หวาดผวาวาจะโดนดูดหรือไม น.ส.กัลยา รุงวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการ

ส� อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดี

อีเอส) ระบุวา “แมจะสามารถหักเงินจากบัญชีเจาของได โดยตรง 

แตควรมีรายละเอียดท่ีเจาของบัตรตองอนุมัติกอน ไมใชถูกหัก

ไปโดยไมรูตัว” พ.อ.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคภูมิใจไทย และรองประธาน กมธ.ดีอีเอส แนะวา “ตองมี

กลไกท่ีจะทําใหเม� อประชาชนแจงวาถูกหลอกลวงแลว ตองไป

หยุดการเอาเงินออกจากบัญชีใหเร็วท่ีสุด ภายในไมก่ีช่ัวโมงทําได

หรือไม” เปนขอเสนอท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวของควรรีบดําเนินการ 

เพราะประชาชนตองเจอภัยไซเบอร

อีกหลายรูปแบบ รัฐตองมีมาตรการ

รับมือใหทันทวงที...•

สถานการณ โลกเปล่ียนสง

ผลให้ราคานํ้ามันพุ่งสูงมาต่อเน่ือง 

ทําใหสหพันธการขนสงทางบกแหง

ประเทศไทย ท่ีมีสมาชิกผูประกอบ

การรถบรรทุกท่ัวภูมิภาค นําโดย 

ดร.ทองอยู คงขันธ ประธานท่ีปรึกษา

สหพันธฯ นัดรวมพลังรถบรรทุกคร้ัง

ใหญ Truck Power ว่ิงไปยังบนถนน

สายหลักๆ ภาคเหนือ ใต อีสาน ออก ตก เพ� อเรียกรองใหรัฐบาล

ตรึงราคานํ้ามันดีเซลท่ีลิตรละ 25 บาทตอลิตร ลดภาษีสรรพสามิต

ลง 5 บาทตอลิตร ปรับโครงสรางราคานํ้ามันใหเปนธรรม สําหรับผู

ประกอบการขนสงไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิดแลวยังตองจาย 

“สวย” ใหเจาหนาท่ีดวย มาเจอนํ้ามันแพงอีกก็อวมหลายตอ ภาย

หลังนายกฯ เรียกรองนายกฯ-รมต.เก่ียวของถกแกปญหานํ้ามัน

แพง นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน 

เปดเผยวา “จะตองตรึงราคาใหอยูในราคาไมเกิน 30 บาทตอลิตร” 

แตรัฐบาลน�าจะหามาตรการทําใหราคาลดลงกวาน้ีไดบาง...•.

กัลยา รุงวิจิตรชัย

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

สมพงษ อมรวิวัฒน 

ม� อสามปที่ผานมาเปนปที่มีการฟองรองกันในศาลมากท่ีสุด                                                           

ท่ีโดงดังท่ีสุดคือการทุจริตแชรลอตเตอร่ี 14 สหกรณ สหกรณ

เครดิตยูเนียนคลองจ่ัน จํากัด  สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน 

จํากัด สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด สหกรณออมทรัพยครู

สุรินทร สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด สหกรณออม

ทรัพยครูลําปาง จํากัด สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด สหกรณออมทรัพยครู

นครราชสีมา จํากัด สหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จํากัด สหกรณ

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยเคหสถาน

นพเกลารวมใจ จํากัด ชุมนุมสหกรณธนกิจไทย จํากัด และสหกรณ

ออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด (4 แหงจุฬาฯ-นพเกลารวมใจ-ธนกิจ

ไทย-นนทบุรี เขาขายทุจริตลักษณะไซฟอนเงินออกจากระบบ โดย

นําท่ีดินมาจํานองคํ้าประกันในราคาสูงเกินจริง) ฯลฯ และต้ังแตป 

2558 เปนตนมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณส่ังยุบ

ไปแลวกวา 1 พันแหง 

ทั้งหมดนี้มีการรองเรียนเร� องทุจริตไปที่นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายทะเบียน

สหกรณ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองปราบปราม สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ และมากที่สุดรองไปที่รองนายทะเบียนสหกรณ

หรือสหกรณจังหวัด ในที่สุดคณะรัฐมนตรีไดประชุมในวันที่ 28 

เมษายน 2563 เห็นวา ปจจุบันการดําเนินกิจการสหกรณหลาย

แหงประสบปญหาทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานการเงินหรือ

ขาดสภาพคลอง รวมทั้งปญหาความโปรงใสในการดําเนินงานของ

ผูบริหารสหกรณดวย ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอสมาชิก

สหกรณและประชาชนที่เกี่ยวของในวงกวาง ดังนั้นคณะรัฐมนตรี

จึงมีมติมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมสงเสริม

สหกรณ) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินกิจการตางๆ อยาง

ใกลชิดและตอเน� อง รวมทั้งใหจัดทํารายงานความคืบหนาในการ

ดําเนินการแกไขปญหาของสหกรณเสนอตอนายกรัฐมนตรีทุกๆ 

1 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 เปนตนไป (หนังสือ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/13582 ลงวันที่ 30 

เมษายน 2563) 

ปญหาใหญในสหกรณออมทรัพยเกิดการทุจริตมักจะมา

จากมูลเหตุ (1) ปลอยเงินกูเกินวงเงินกฎหมายที่กําหนด โดยไป

แตกแยกการกูยืมออกเปนสิบๆ อยาง เชน ในกฎหมายกําหนดให

กูได 3 ประเภท กูกรณีฉุกเฉิน กูสามัญ และกูพิเศษ สหกรณก็ไป

แตกเปน “เงินกูสามัญเปนสิบๆ ประเภท” แลวออกระเบียบมา

ควบคุมแตละประเภท เกินวงเงินกําหนดสูงสุด 3 ลานบาทตอราย

แน�แท และสงเงินงวดชําระหนี้เกิน 120 งวดอีกเปน 150-200 

งวดก็มี จนนายทะเบียนสหกรณตองมีหนังสือถึงผูวาราชการ

จังหวัด (ที่ กษ 1108/10467 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547) และ

ลาสุดอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือ (ที่ กษ 1115/2422 ลง

วันที่ 16 เมษายน 2564) ความโดยสรุปวา หากคณะกรรมการ

ดําเนินการฝาฝนตามมาตรา 22 (1) ใหนายทะเบียนสหกรณผูออก

คําสั่งดําเนินการแจงความรองทุกขตามมาตรา 132 (ไมปฏิบัติ

ตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 

ป...) พรอมเสนอใหผูตรวจราชการกรมฯ สั่งการตามมาตรา 22 

(4) (สั่งใหกรรมการพนตําแหน�งทั้งคณะหรือรายบุคคล) แหง

กฎหมายสหกรณตอไป ประเด็นนี้ ไดความวา ยอดรวมเงินกูทุก

สัญญาตองจํากัดอยูในวงเงินของสหกรณประเภทนั้นๆ เปนอยาง

ใหญมาก สําหรับมูลเหตุของการเปนหนี้ทวมประมาณการวาราย

ละ 3-10 ลานบาท ชาตินี้ก็ใชไมหมดแน�นอน เราจึงเห็นภาพและ

ขาวครูฆาตัวตายจํานวนมาก 

(2) เม� อครูตองการเงินกูไมมีขีดจํากัด จึงทําใหกรรมการ

ดําเนินการ 15 คน (ตามกฎหมาย) ตองกูเงินจากธนาคารตางๆ 

เปนจํานวนมาก และกรรมการฯ ตางกําหนดนโยบายวาจะใหกู

โดยงาย วงเงินจํานวนมากจริงๆ (ธนาคารอยูไดอยางมั่นคงเพราะ

สหกรณออมทรัพยไปกูเงินพรอมจายคืนดอกเบี้ย ไมมีหนี้เน�า หรือ

เอ็นพีแอล) เพ� อไปสนับสนุนตามขอ (1) ใหเงินกูจนเปนผลลนเกิน 

จนทําใหสมาชิกตองถูกฟองลมละลาย และกลายเปนคน “ไมมี ไม

หนี ไมจาย” 

(3) เร� องใหญมากคล� นลูกแรกเกิดในป 2554 มูลคาความ

เสียหายกวา 7 พันลานบาท เม� อกลุมสหกรณออมทรัพย 13 แหง 

(อีกแหงหน่ึงคือ สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ตอนตอ

มาปรากฏกวาเงินหายไป 431 ลานบาท โดยจําเลยท่ีถูกฟองคือ

นายเอกราช ชางเหลา ผูจัดการสหกรณฯ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชารัฐ กับพวก ท่ีถูกอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษถอนเร� องขอนแกน พรอมส่ังยายพนักงาน

สอบสวนไปประจํานครราชสีมา เร� องก็เลยเงียบไปช่ัวคราว และ

อธิบดีคนน้ันก็ถูกจําคุกหลายคดี) คณะกรรมการฯ อยากรํ่ารวย

ก็หาทางเอาเงินอันเปนของสมาชิกทุกคนไปรวมลงทุนในสัญญา

ซ้ือขายสลากกินแบงรัฐบาล นายทะเบียนสหกรณชาญฉลาดมาก

รับจําทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ 

จํากัด ในขอ 2 วัตถุประสงค (20) “จัดหาฉลากกินแบงรัฐบาลเพ� อ

จําหน�ายใหแกสมาชิกเพ� อเปนสวัสดิการ” เม� อวันท่ี 7 กันยายน 

2553 แลวนายทะเบียนสหกรณฉลาดมากคนน้ีก็ใหเพิกถอนการรับ

จําทะเบียนฯ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 เปนตน (เราผูเขียนเห็นวา 

นายทะเบียนสหกรณน�าจะผิดมาตรา 157 ของประมวลกฎหมาย

อาญาดวย แตหาคนฟองมีไม) นายศรีสุข รุงวิสัย ผูจัดการบริษัทฯ 

ทําสัญญาซ้ือขายสลากกินแบงรัฐบาล (อดีตสมาชิกวุฒิสภาจาก

การสรรหาของไทย ศาลส่ังลมละลาย และ ปปง.อายัดทรัพย 300 

ลานบาท เคยรายงาน ป.ป.ช.วามีทรัพยสินกวา 2.1 พันลานบาท 

ปจจุบันเสียชีวิตแลว) และจบเม� อวันท่ี 28 มีนาคม 2561

เม� อศาลไดอานคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.862/2561 

ใหจําเลยทั้งหลายถูกจําคุกในคดีฉอโกงประชาชน ความผิดตอพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแกจําเลยทั้งหลาย

ในสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด สหกรณออมทรัพยครูกรม

สามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด สหกรณการเกษตรวังสะพุง จํากัด 

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี 

จํากัด สหกรณออมทรัพยครูราชบุรี จํากัด สหกรณออมทรัพยครู

ยโสธร จํากัด สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด สหกรณออม

ทะเบียนสหกรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (นายโอภาส 

กลั่นบุศย) นายสุกรี พันละบุตร (ผูตรวจราชการกรมฯ) นายสุพจน 

วัฒนวิเชียร สหกรณจังหวัดชัยภูมิ (รองนายทะเบียนสหกรณ) 

นายบุญเสริม ไกรสินธุ สหกรณจังหวัดชัยภูมิ นายวรรณศักดิ์ ไม

จัตุรัส รักษาราชการแทนสหกรณจังหวัดชัยภูมิ และนางวรา

ลักษณ กุลบวรรัตน ผูอํานวยการกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สํานักงานสหกรณจังหวัดชัยภูมิตอไป ซึ่ง ป.ป.ช.ตอนนี้เขาใจวาคง

ชี้มูลความผิดแลว เร็วๆ นี้จะแจงใหทราบตอไป และ 

(5) การกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป โดย

ใช “ผูแทนสมาชิก” (เขากําหนดมาจากการเลือกตั้ง แตในความ

จริงไมไดเลือกตั้ง เกือบทั้งหมดจึงเปนคนของคณะกรรมการฯ 

เปนสวนใหญ) เขาประชุมใหญแทนสมาชิกทั้งมวล ที่น�าสนใจ

เกิดขึ้นกับสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ในป 2563 ที่ใน

ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ผูแทนสมาชิก 390 คนไดลง

มติให โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 20.5 ลานบาท (เขาใจวาสูง

ในลําดับตนๆ ของประเทศ) และผูแทนสมาชิก 390 คนที่ลงมติ

ก็ไดเงินโบนัสดวย (จดหมายเปดผนึก ขอเท็จจริงเร� องเงินโบนัส 

โดยนายอนุศาสตร สอนศิลพงศ ประธานกรรมการฯ ลงวันที่ 19 

กุมภาพันธ 2563) และผูแทนสมาชิกก็ทําการเลือกตั้งประธาน

กรรมการดวย (น�าจะเปนขอสงสัยใหสมาชิกกวา 1.8 หม� นคนพา

กันสงสัยเปนการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือไม) เปนประเด็นเร� องการ

ซื้อเสียงเริ่มชัดเจนมากขึ้น เหตุเกิดในป 2564 มีการจัดการเลือก

ตั้งประธานกรรมการฯ ในการประชุมใหญสามัญประจําปเม� อวัน

ที่ 20 กุมภาพันธ 2564 โดยมีการจายคาประชุมใหผูเขาประชุม

คนละ 7,500 บาท (ผูแทนสมาชิกลงมติจายโบนัส 15 ลานบาท) 

และนําเงินสหกรณเหลานี้มาจายใหกับผูเขาประชุมไมทราบวา

เปนคาเดินทางหรือคาเบี้ยเลี้ยงอะไร มีระเบียบเบิกจายไดถูกตอง

หรือไม ชมรมพิทักษสิทธิสมาชิกสหกรณกาฬสินธุ จํากัด เห็นวา

เปนเร� องน�าอับอายและไมถูกตอง (เร� องยาวมาก โปรดอานในกู

เกิล #สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุฟองศาลลมเลือกประธานเผย

ซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท) จึงไดสงเร� องนี้ ไปยังสหกรณจังหวัดใน

ฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ เม� อเห็นวาลาชาเกินไปจึงทําการ

ฟองศาลและออกคลิปโดงดังไปทั่ว ในคลิปนี้เราจะเห็นตัวผูแทน

สมาชิกรับเงินที่อางวาซื้อเสียงจํานวนดังกลาว 

เร� องปมเง� อนการซื้อเสียงนี้ เห็นมีตัวอยางเดียวคือนายสา

นิตย พลศรี ประธานสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด ไดตัดสิน

ใจจะลดซื้อเสียงขายเสียงใหนอยลง จึงตัดสินใจแกไขขอบังคับสห

กรณฯ ป 2551 ในขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิ...(3) เปนโบนัสแก

กรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณไมเกินรอยละ 10 ของ

กําไรสุทธิ แตตองไดไมเกินอัตรา ดังตอไปนี้ ประธานกรรมการ 

50,000 บาท รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ คนละ 45,000 

บาท กรรมการคนละ 40,000 บาท เหตุผลที่ไดรับการยืนยันคือ

คะแนนเสียงที่สมาชิกโหวตลงคะแนนเปนเอกฉันทเลย (ดูเอกสาร

ประกอบ) ดังนั้นที่ผูแทนสมาชิกโหวตให โบนัส 20.5 ลานบาท 

(ขอนแกน) และ 15 ลานบาท (กาฬสินธุ) จึงไมอาจจายใหผูแทน

สมาชิกที่เขาประชุมได (จายใหกรรมการและเจาหนาที่เทานั้น) ไม

เช� อก็ใหสหกรณจังหวัดไปตรวจสอบดูยังสหกรณตางๆ ได

มาถึงเร� องสําคัญที่สุดจะเปนวิบัติการณครั้งใหญ เราผู

เขียนในฐานะเคยดํารงตําแหน�งประธานสหกรณออมทรัพย

ครูนครราชสีมา จํากัด ใหญเปนอันดับตนๆ ของประเทศมา

กอน ถือเปนเร� องใหญที่สุดวาดวย “หลักประกันเงินกู” ดวยให

สมาชิกสหกรณทําประกันภัยกับบริษัทมหาชนทั้งบริษัทประกัน

ชีวิตและหรือบริษัทประกันวินาศภัย คาดวามูลคาความเสียหาย

กวา 2 แสนลานบาท (ถานายทะเบียนสหกรณยังบกพรองละเลย

ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร) จะรับผิดอยางไร

บาง ใหดูหนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 1101/830 ลงวัน

ที่ 23 มกราคม 2545 เร� องหามสหกรณดําเนินการธุรกิจประกัน

ชีวิต ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร� องการกระทําการหรืองด

เวนกระทําการจนทําใหสหกรณเส� อมเสียผลประโยชนของสหกรณ

หรือของสมาชิก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 กระนั้นสหกรณ

ออมทรัพยตางๆ ก็ไมสนใจ ตางกระทํากันเปนล่ําเปนสันถวนหนา 

กรมสงเสริมสหกรณก็มีหนังสือที่ กษ 1115/1212 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ 2563 สหกรณตางๆ ก็ยังคงเดินหนากระทําตอไปทั้ง

เปดเผย บางแหงแอบมอบใหเจาหนาที่ฝายจายเงินกูจัดการแทน

ตน จนกระทั่งกรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือที่ กษ 1115/5623 ลง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงสหกรณทุกจังหวัดทุกจังหวัด ความ

วา สหกรณที่ฝาฝนกําหนดหลักประกันเงินกูที่จัดตอกฎหมายให

สหกรณจังหวัดสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญหรือมติคณะกรรมการ

ดําเนินการ แลวสั่งการใหแกไขขอบกพรอง แลวรายงานใหกรมฯ 

ทราบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และลาสุดยังมีหนังสือ

ที่ กษ 1115/3259 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ใหผูตรวจราช

การกรมฯ รายงานความกาวหนาในการแกปญหาเสนออธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน แลวจะนําสงให

รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีทราบตอไป  

เราผูเขียนเห็นวา เร� องหลักประกันเงินกูที่ครูกูเงินจนลน

เกินจํานวนมหาศาลจนเช� อวาชาตินี้ก็ชําระหนี้ ไมหมด ทั้งเงิน

ที่คณะกรรมการดําเนินการฯ พากันเลนกันในบริษัท ประกัน

ภัย (มหาชน) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ อีกจํานวนรวม

พันแหง และแทบทุกแหงน�าจะฝาฝนกฎหมายพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.

2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ.2545 

และกฎหมายลูกเสียทั้งสิ้น ดังตัวอยางมีใหเห็นแลว นางนวรัตน 

ชูทุงยอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด ไปรองทุกข

กลาวโทษตอคณะกรรมการดําเนินการฯ 14 คน กระทําผิดมาตรา 

18 (ไมมี “ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต”) แหงพระราช

บัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ปรากฏวาคืบหนาไปมาก พนักงาน

สอบสวนจะเตรียมสงสํานวนใหอัยการฟองรองตอไป

โปรดระวัง!!! คล� นสึนามิเงินมหาประลัยลูกที่สามจะตาม

มาเร็วๆ นี้ เริ่มจากการทุจริตแชรลอตเตอรี่ สหกรณเครดิต

ยูเนียนคลองจั่น จํากัด แลวก็ถึงวิบัติจากการทําสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหฯ ราวดอกเห็ด และการประกันภัยจะเปนภัยรายของ

สังคม

(มีตอตอนจบ)

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ตองเปลี่ยนแปลงระบบสหกรณทันที: 
จากแชรลูกโซและเครดิตยูเนียนคลองจั่นสูการประกันภัยทุจริต(1)       

เ

สมเกียรติ พงษ ไพบูลย

ดร.ทองอยู คงขันธ 

โซลารฟารมหรือโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนั้น 

แตกตางจากโซลารเซลลที่ใชตามบาน โดยระบบโซลารฟารม

เปนระบบประเภทออนกริด (on-grid) เพ� อขายไฟใหกับการ

ไฟฟา ซึ่งโซลารเซลลตามบานนั้น สวนใหญจะเปนระบบออฟ

กริด (off-grid) ปจจุบันโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหรือโซ

ลารฟารมนั้นเปนธุรกิจพลังงานชนิดหนึ่งประเภทธุรกิจโรง

ไฟฟาที่ขายไฟใหกับการไฟฟาฯ.

โซลารฟารม 



องเรียกว่าเน้ือหอมจริงๆ “เพชรชมพู กิจบูรณะ” ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ที่

ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลังประชา 

ชาติไทย (รปช.) ส่งผลให้สิ้นสภาพความเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญ 

ขยับออกจากพรรค รปช.ไม่ทันพ้นประตูร้ัว ก็มีข่าวสะพัด

พรรคเล็กพรรคน้อยขายขนมจีบอยากให้ไปร่วมงาน ไม่ว่าจะ

เป็นพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หรือพรรคกล้า ที่มี “กรณ์ จา

ติกวณิช” เป็นหัวหน้าพรรค ก็มีข่าวลือมีการทาบทาม “เพชร

ชมพู” เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคแล้ว 

ท่ีสำาคัญกระแสลือยังรายงานเหมือนน่ังอยู่ในใจ “สาวเน้ือ

หอม” รายนี้ว่า เธออยู่ระหว่างการตัดสินใจลงเล่นการเมืองต่อ

หรือไม่

เพราะถ้าย้อนไปดูสิ่งที่ “เพชรชมพู” โพสต์ข้อความใน                                           

เฟซบุ๊กแจ้งการลาออกจาก                                      

สมาชิกพรรครวมพลังประชา 

ชาติไทย ตอนหนึ่งระบุ

“...ตลอดระยะเวลา 4 

ปีท่ีผ่านมาท่ีเพชรมีโอกาสเข้า                                           

มาทำางานการเมือง เพชรได้

พบเห็น  เรียนรู้  และเข้าใจ ประ 

เด็นปัญหาต่างๆ  ของประเทศ 

มากข้ึน ท้ังในเชิงมหภาค และ

จุลภาค  บ่อยคร้ังท่ี  “ทางออก” 

ของปัญหาน้ัน ไม่สามารถ ทำาให้

ทุกฝ่าย พึงพอใจได้  จึงตกเป็น

หน้าท่ีของฝ่ายนโยบาย ท่ีจะหา  

“จุดสมดุล” ให้เจอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทุกกลุ่ม

สำาหรับผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งสมาชิก สภาผู้แทน ราษฎร  เรามี                                                                                     

ส่วนร่วม ในการหาจุดสมดุลน้ีได้ผ่านท่ีประชุมสภาและกรรมาธิ 

การ ชุดต่างๆ  กว่า  2 ปีท่ีเพชรดำารงตำาแหน่ง  ส.ส. เพชรได้ปฏิบัติ 

หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  ไม่ว่าจะในท่ีประชุมสภา ในคณะกรรมา ธิการ  

หรือในการประชุมระหว่างประเทศ  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเพชร

ได้พบเจอและร่วมงานตลอดเส้นทางการเมืองของเพชร  สำาหรับ

ท่านต่อไปน้ี  เพชรต้องขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง  ถือว่าเป็นโชค

ดีของเพชรท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้งานจากท่านในบทบาทต่างๆ

....ขอบพระคุณ ท่านสุเทพ  เทือก สุบรรณ  ท่ีให้โอกาสเพชร

ได้เข้ามาทำางานการเมือง  ขอบพระคุณ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล 

โสณกุล  หัวหน้าพรรคคนแรกท่ีท่านได้ให้ข้อคิด และแนวทางใน

การทำางานเพื่อประเทศชาติ  ขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ทวีศักดิ์  

ณ  ตะก่ัวทุ่ง  หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน สำาหรับคำาแนะนำาต่างๆ  ท่ี

ท่านมีให้เพชรเสมอมา และสุดท้ายน้ี ต้องขอขอบพระคุณ พ่ีน้อง

ประชาชน ท่ีได้ให้ความไว้วางใจ ให้เพชรเข้ามาทำาหน้าท่ีในฐานะ

ผู้แทนของท่านในสภา  เป็นเกียรติ อย่างย่ิงท่ีได้รับใช้ทุกท่านค่ะ “

ที่สำาคัญ “เพชรชมพู” ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงกระแส

ข่าวจะย้ายพรรคเอาไว้อย่างน่าสนใจ

“ขอชี้แจงว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพรรคการเมืองใด และขอ

อยู่นิ่งๆ ก่อน และไปเรียนเนติบัณฑิตต่อให้จบ”

ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสาวม่ัน สาวเก่ง สาวสวย อย่าง 

“เพชรชมพู กิจบูรณะ” จะก้าวต่อไปในทิศทางไหนกันแน่

สำาหรับ เพชรชมพู กิจบูรณะ เกิดวันที่ 19 ต.ค.2536 ที่

กรุงเทพมหานคร เข้าเรียนระดับประถมในประเทศไทย จาก

น้ันเข้าเรียนช้ันมัธยมในประเทศสิงคโปร์ ต่อมาสำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี Bachelor of Arts (Philosophy, Politics & 

Economics) จากมหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ และ 

Bachelor of Law BPP UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ.

พิบูลสงคราม ก็ต้องวางแผนว่าจะคิดอะไรที่มันเป็น อุปสรรค ที่ยัง

พัฒนาประเทศแก้ไขอยู่

ตัวอย่าง เช่น ญ่ีปุ่นขอกำาลังคน ก็แก้ว่ากำาลังคนของเรามีจำากัด  

ขนาดอักษรหลักภาษาไทยยังต้องกัน ศึกษาการเขียนการอ่าน (ท่านหลวง

วิจิตร ก็เสนอตัดอักษรไทย ๔๔ ตัว (ออกเหลือ ๓๘ ตัว) ดังน้ันเด็กรุ่น

ผมจึงต้องเขียนหนังสือใหม่ เช่น อากาศ เขียน อากาส (ถ้าผิดพลาดก็

ขออภัย) เอาตัว ศ ท้ิงไปก่อนใช้ ส.เสือ แทนตัว ศ.ศาลา ษ.ฤาษี (ขอเล่า

ย่อๆ) ผมจึงเขียนหนังสือวิชา “เขียนไทย” ผิดมาต้ังแต่เรียน ประถม ๒

เรื่องอาหารก็เอาเฉพาะ “ข้าวกล้อง” ให้ญี่ปุ่น ส่วนน้ำามันก็

สงวนใช้เบนซินให้น้อย (บอกว่าไม่มีน้ำามันสำารอง) จึงเกิดรถยนต์ไอ

น้ำาขึ้น (คนคิดทำาคือ นายเลื่อน พงษ์ โสภณ) ส่วนเงินตราสำารองใช้

เอาแบงก์ ๕ บาท (สีม่วงเป็นหลักใช้พิมพ์แก้ราคาใบละ ๑๐๐ บาท

เหลือ ๕ บาท) จึงเกิด “โจรปล้นแบงก์” ฉายานามว่า “เล้งน่าฉาง” 

คนดัง ภาคใต้ปล้นเงินไทยฉบับญี่ปุ่น แก้พิมพ์จาก สิงคโปร์ เป็นข่าว

อื้ออึงจนเป็น ภาพยนตร์ ออกมาฉายภาย “หลังไทยสงบ”

ปัญหาที่คนไทยรุ่น จอมพล ป. มีสำาคัญอยู่ ๒ อย่าง ห้ามกิน

หมาก (มีเรื่องรุนแรงถึงขนาดให้ตัดต้นหมากทิ้งทั้งสวน ตอนนั้นผม

อายุ ๗ ขวบเรียนจบ ป.๓ จะขึ้น ป.๔ คนในบ้านมีตายายแม่กินหมาก 

แต่ไปอยู่กับพ่อที่อ่างทองก็พาพ่อกินหมากด้วย

น้าชาย ๔ คน น้าหญิง ๓ คนติดหมากทั้งหมด มีลูกเขย/ลูก

สะใภ้กินหมากหมดทั้งตระกูลเกือบ ๑๕ คน มีสวนหมาก (บางปะหัน

เป็นอำาเภอในปัจจุบัน ๑ สวนเกือบ ๒๐ ต้นผลิต) ทั้งหมากสดหมาก

ขาย ลูกค้าทั้งในเขตและนอกเขต (ตระกูลของเราเป็นคนจีน) อพยพ

มาจากเมืองจีน เล่ากง เป็นคนจีน ตระกูลตั้ง เข้ามาแต่รัชกาลที่ ๔ 

มาจับจองที่ดินในเขตที่เป็นบ้านบางปะหันในปัจจุบันเป็นช่างทอง 

และช่างทั่วไปที่มีลูกชายมาจากเมืองจีนระดับตระกูลคือ กง และกง

ก็ตั้งหมู่บ้านซื้อนาปลูกข้าว ๒๐๐ กว่าไร่ มีทั้ง นาลุ่ม (ทุ่งนอก) นา

ดอน (ทุ่งใน) ตั้งหมู่บ้านสร้างกังหันวิดน้ำาจากทุ่งนอกเข้ามาเลี้ยงข้าว

นาทุ่งในกังหัน ด้วยไม้ไผ่ยุคน้ันบ้านบางปะหันมีไม้ไผ่ข้ึนมากมายหลาย

หมื่นต้น เอามา ทำากังหัน สูง ๒๐ เมตร-๔๐ เมตร ชักน้ำาคลองเข้านา 

บ้านจึงเป็นชื่อบ้านกังหัน แล้วคนราชการรุ่นหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็น

บางปะหัน (ไม่มีความหมายไร้ความคิดสิ้นดี คนกินหมากอดหมาก

และเสียต้นหมาก) ทั่วประเทศเป็นล้านย่าน บ้านท่านอัตถ์เสียไปไม่

น้อยกว่าบ้านผม ผู้เฒ่า-ผู้แก่สมัยนั้นด่าลับหลังจอมพล ป.ชนิดท้อง

ขึ้นทุกวัน แต่ผมยังเป็นเด็ก กำาลังจะหัดกินหมากตามยาย ปรากฏ

ว่ากินแล้ว “ปากยัน” (ปากชาเพราะใบพลู) ต่อมายังต้อง เลิกโจง

กระเบนเป็นกางเกงขาก๊วย (คนจีนสบายเพราะใส่อยู่แล้ว แต่คนไทย

ต้องให้จีนตัดให้ใส่ ต้องสวมหมวก (กะโล่) ไทยกรุงก็พอทน ไทยบ้าน

นอกอย่างบ้านกังหันคิดสร้างงอบแทนหมวก บอกให้รู้ว่า ตระกูลตั้ง 

(เป็นผู้ออก แบบงอบ (อยุธยา) ในเมืองไทย ท่านอัตถ์ ครับ อ.สมบัติ

ก็คือ คนตระกูลตั้ง เราจึงเป็นพี่น้องกัน อ.สมบัติ เรียกผมว่าพี่ (ทั้ง

5บทความ

วงนี้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวคึกคักเป็นพิเศษ 

วานนี้ (๒๑ ตุลาคม) เห็นประชาธิปัตย์เปิดฟลอร์

โดย “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” นายหัวเมืองลุง บ่นน้อยใจใคร

ในพรรคมิทราบได้ 

-------

...ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์มา ๒๗ ปี เป็น ส.ส. ๘ สมัย เป็น

รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ๓ สมัย ยาวนานที่สุดในประวัติของพรรค 

เป็นรัฐมนตรี ๑ ครั้ง ถูกฟ้องเพราะออกมาปกป้องพรรค ๑๒ คดี

ผมไม่อาจพูดได้ว่ารักพรรคมากกว่าใคร แต่พูดได้ว่าผมรักพรรค

ไม่น้อยกว่าใคร จะทำาอะไรก็ให้เกียรติกันหน่อย หรือวันนี้ ไม่รู้จักคำาว่า 

“ให้เกียรติ” กันแล้ว ถ้าอย่างนั้น อยากจะทำาอะไรก็ทำาไปเถอะครับ....

“เราเสีย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.. เสียกรณ์ จาติกวณิช ไปแล้ว.. 

มันคุ้มหรือครับกับการที่จะเสียต่อไปอีก..ถ้าคุ้มก็ทำาไป”....

-------

ฟังดูก็หนักหนาอยู่ เพราะประชาธิปัตย์ ตั้งแต่เลือกตั้งเดือน

มีนาคม ๒๕๖๒ สูญเสียกำาลังพลสำาคัญไปมากพอควร 

ประชาธิปัตย์ผ่านการแตกแล้วหลอมรวมใหม่หลายครั้ง เช่น

กรณี กลุ่ม ๑๐ มกรา ที่ “เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์” อดีตเลขาธิการพรรค

ช่วงปี ๒๕๒๒ และ วีระ มุสิกพงศ์ เลขาธิการพรรคในขณะนั้น แตก

พ่ายออกมาจากการเลือกหัวหน้าพรรค

กลุ่ม ๑๐ มกรา เสนอชื่อ “เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์” 

ส่วนกลุ่มนายหัวชวน หลีกภัย เสนอชื่อ “พิชัย รัตตกุล” 

๑๐ มกรา พ่ายแพ้ ยกพวกลาออก กลุ่มวาดะห์ กระทั่งปี ๒๕๓๑ 

ตั้งพรรคใหม่ชื่อ “พรรคประชาชน” แต่ก็ไม่ประสบความสำาเร็จ ระหก

ระเหินไปอยู่กับ “พ่อใหญ่จิ๋ว” ใต้ชายคา พรรคความหวังใหม่ 

แต่ประชาธิปัตย์ก็เหมือนแมวเก้าชีวิต ล้มแล้วลุกได้มาตลอด 

แม้ช่วงหลังลุกขึ้นมาแบบไม่เต็ม ๑๐๐ ก็ตาม เพราะกว่ายี่สิบปีมาแล้ว

ที่ประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งในฐานะ พรรคอันดับหนึ่งเลย 

ครั้งสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์ เป็นพรรคอันดับ ๑ คือ การเลือก

ตั้ง ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕ 

เลือกตั้งคราวนั้นประชาธิปัตย์ได้ ๗๙ ที่นั่ง

ตามด้วย ชาติไทย ๗๗ ที่นั่ง 

และชาติพัฒนา ๖๐ ที่นั่ง 

คราวนั้นหากพี่เขยน้องเมีย ประมาณ อดิเรกสาร-ชาติชาย 

ชุณหะวัณ ไม่แตกกัน เป็นชาติไทย-ชาติพัฒนา ประชาธิปัตย์คงไม่ได้

อันดับหนึ่ง 

มาคราวนี้ “นายนิพิฏฐ์” โวยวาย สาเหตุก็มาจากเรื่องเก่า 

คือความขัดแย้งมาจากการเลือกหัวหน้าพรรค ต่างยุคต่างสมัย 

เพื่อไทยตัดสีน้ำาเงิน

ที่เน้นพรรคประชาธิปัตย์ เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบัน

ทางการเมือง  

ใครไป ใครอยู่ ก็ยังเป็นประชาธิปัตย์ ไม่มีนายทุนชี้นิ้ว ไม่ใช่พรรค

ของตระกูลการเมือง 

ปัจจุบันยังเป็นแบบนั้นหรือไม่ คนในต่างรู้ดี 

แต่...วันนี้พรรคเพื่อไทยน่าสนใจกว่า  

พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนโลโก้ จากเดิมใช้สี น้ำาเงิน แดง ขาว ล้อกับ

ธงชาติไทย เหลือพื้นแดงฉาน กับอักษรสีขาว 

ตัดสีน้ำาเงินออกไป 

ตีความกันเยอะครับ แต่ก็ไปว่าใครไม่ได้ เพราะเมื่อคร้ังก่อต้ังพรรค

ไทยรักไทย มีการอธิบายว่าใช้อักษร “ท.ทักษิณ” และแถบสีของธงชาติ

ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล

โลโก้พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย ก็ล้อมาจากไทยรักไทย 

มีสามสี น้ำาเงิน แดง ขาว 

ต้นคิดการเปลี่ยนโลโก้และสีพรรคเพื่อไทยล่าสุดนี้ น่าจะมาจาก

ทีมกลุ่มแคร์ ที่ใกล้ชิด “ทักษิณ” 

“ภูมิธรรม เวชยชัย” อธิบายเรื่องนี้ว่า

“เราต้องการเปลี่ยนลุคส์ใหม่ของพรรค เพราะในโลโก้ เสื้อ และ

แผ่นป้ายต่างๆ ของพรรคมีสีอื่น ซึ่งมีหลายพรรคการเมือง และมีบางคน

บางส่วนไปลอกเลียนแบบ ซึ่งอาจจะทำาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ได้ เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนลุคส์ให้มีสีที่สดใสขึ้น เพื่อสะท้อนถึงความ

เฟรช ความสดใหม่มากขึ้น นอกจากนี้สีแดงก็เป็นสีที่สะท้อนจิตวิญญาณ

ของพรรคเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ส่วนตัวหนังสือท่ีทำาเป็นตัวเขียน

ก็เพื่อให้เป็นการสื่อสารที่ดูง่าย สบายๆ ไม่เป็นทางการมาก แต่ทำาให้รู้สึก

ว่าใหม่”

แต่ก็ไม่มีคำาอธิบายที่ชัดเจนว่าทำาไมถึงเอาสีน้ำาเงินออกไป 

ที่จริงไม่ได้จับผิดอะไร แค่อยากรู้ความคิดของนักการเมืองพรรค

นี้ว่า มีความเห็นถึงองค์ประกอบเด่นของประเทศไทยตามเฉดสี น้ำาเงิน 

แดง ขาว พระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา อย่างไร

สงสัยจึงต้องตามไปดูความคิดของพรรคเพื่อไทยที่เว็บไซต์พรรค 

https://ptp.or.th/  

พบมีนโยบายหลัก ๑๕ ข้อ ดังนี้

(๑) พัฒนาและปฏิรูปประเทศในทุกด้าน โดยมีประชาชนเป็นเป้า

หมายและมีบทบาทสำาคัญ เพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยั่งยืน

(๒) สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในคุณค่า

และวัฒนธรรมประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีอิสรเสรีใน

การคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างด้วยสันติวิธี

(๓) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีท่ีเป็นธรรม รัฐมีบทบาทสนับ 

สนุนและสร้างสภาวะที่เอื้อให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และ

ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

(๔) สร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเต็มศักยภาพอย่างมีเสถียรภาพ ลด                                                                                      

ความเหลื่อมล้ำา ขจัดการผูกขาด ขจัดความยากจน สร้างรายได้ ประชา 

ชนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการกระจายทรัพยา 

กรและรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(๕) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและของ                                                                                       

ประเทศในทุกมิติ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีคุณภาพทักษะและมีสมรรถนะ

ในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้ได้มาตร 

ฐานโลก ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง สร้างโครงสร้างพื้น

ฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมเพียงพอเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการคมนาคมขนส่ง ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก

(๖) พัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

ยกเลิกกฎหมายและระบบการอนุมัติ อนุญาต ที่เป็นอุปสรรคในการทำามา

หาเลี้ยงชีพและการประกอบธุรกิจของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ

การบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้มีการกระ

จายอำานาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังและชัดเจนในทุกด้าน

(๗) สร้างโอกาสอย่างเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทุน ที่ดินทำากิน สวัสดิการ และการบริการที่มี

คุณภาพจากภาครัฐ

(๘) เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ภาคการผลิตและบริการ นำาสังคม

ไทยเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ควบคู่

ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน สนับสนุนให้

ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารโลก ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้

เข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ท่ีใช้ปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น

ตัวขับเคลื่อน ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการทำาให้ไทยเป็น

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก

(๙) ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียน 

แปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสให้คน

ไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

โลกตลอดชีวิต มีแรงงานที่มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและของโลกอย่างเพียงพอ

(๑๐) พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีหลักประ 

กันด้านสุขภาพ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

(๑๑) เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัย ส่ง                                                                             

เสริมการดึงแรงงานสูงวัยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยบูรณาการเข้ากับ

แรงงานปกติ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อบรรเทาปัญหาการขาด 

แคลนแรงงานและการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงของผู้สูงวัย

(๑๒) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ

บริหารงานภาครัฐทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(๑๓) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(๑๔) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประ

เทศอื่นๆ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและคนไทย รวมทั้งเพิ่มพูน

บทบาทที่สร้างสรรค์และโดดเด่นของไทยในเวทีโลก

(๑๕) อุปถัมภ์ คุ้มครองและทำานุบำารุงศาสนา ส่งเสริมความ

เข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนำา

หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำารงชีวิตมากขึ้น

ก็ยังดีครับท่ีพูดถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่างกับพรรคก้าว

ไกล ไม่มีนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลย นอก 

จากบีบบังคับสังคมให้ปฏิรูปตามความคิดของตนเองเพียงฝ่ายเดียว 

แต่...นโยบายหลักของพรรคเพื่อไทย ก็ไม่มีการพูดถึง นโยบาย

ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่อย่างใด 

การเปลี่ยนสีโลโก้พรรคอาจไม่เกี่ยวอะไรกันเลยก็ได้ 

แต่นโยบายหลักที่พูดถึงประชาธิปไตย โดยไม่มีคำาว่า อันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อท้าย 

ยังต้องการคำาอธิบายอยู่.

พ.กิ่งโพธิ์ อนุโมทนา

๒๕ปี-เขียนที่ ไทยโพสต์

ด้วยถือประโยชน์เป็นยิ่ง

ความดีความงามความจริง

คนจน คนจริง ประจักษ์ใจ

เกษมราษฎร์แปลว่าประชาชื่น

แม้ค่ำาคืน มีเปลว เทียนไข

จุดประกายสำานึกภายใน

ต่อไป ปลูกป่า อีก ๒๕ ปี

นสพ.ทพ.

เรียน ท่านอัตถ์-ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่ไทยโพสต์ ที่รักนับถือยิ่ง

ยามท้ายฝนต้นหนาว ปีน้ีผืนฟ้ามี อากาศคลุมเครือ อยู่ตลอดวัน 

รวมท้ังมีฝอยฝนปลิวคละเคล้ามาไม่หยุดหย่อน จนมีความรู้สึกว่า ฝน

ต้นหนาวปีน้ี จะพาเอา สายเจ้าพระยามหานทีจากถ่ินเหนือ ล้นหลาม

ลงมาสู่ ส่วนใต้ปลายน้ำา เข้า สู่กรุงเทพมหานครอย่างจู่โจม จึงทำาให้

คิดถึงเพื่อน สมาชิกไทยโพสต์ ทุกท่านยึดพุทธภาษิตให้ ซ้ำาซาก เข้าไว้ 

“ปมาโท มัจจโนปทัง” ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย (แม้

จะดู ซ้ำาซาก แต่เป็นเอกในกระบวน พุทธภาษิตเตือนใจ คนดีย่ิง

กำาลังนั่งมองฟ้ามองฝนยามเช้าลูกสาวเอา นสพ.ทพ. พร้อม

กาแฟมาให้อย่างทุกเช้า แต่คำาพูดที่พูดไม่เหมือนทุกเช้า เช่น เมื่อ

คืน พ่อหลับดีขึ้นไหม? หรือ เช้านี้จะกินข้าวต้ม หรือ ข้าวสวย แต่

กลับบอกว่า “มีจดหมายด่วนมาถึงสมาชิก ทพ. ทุกท่านจากอาจารย์

สมบัติ นายก ส.นักอ่านเพื่อนพ่อด้วยค่ะ”

ผมใจหายวาบคิดว่าน่าจะ มีข่าวไม่ดีจากเพื่อนสมาชิกแน่นอน 

รีบเปิด ทพ.หน้า ๕ ก็พบจดหมายของ อ.สมบัติ นยส.การอ่านแห่ง 

ปท. เขียนผ่าน บ.ก.อัตถ์ มาถึง สมาชิก ทพ. ทุกท่านเรื่องการปรับ

ความเข้าใจในตัวท่านอดีต นายกรัฐมนตรี จอมพล ป.(แปลก) พิบูล

สงคราม ได้เสนอหนังสือชีวประวัติของจอมพล ป. ๘ เล่มมาให้

สมาชิก ทพ. ได้หาอ่านเพื่อให้ทราบ ถึงคุณความดีที่จอมพล ป.มี

คุณูปการต่อประเทศชาติยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีคนไหนๆ ชนิดตั้งแต่

ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อก้าวสู่ไทยอารยะ อ.สมบัติบอกว่าเป็นคน

รักความยุติธรรม รักประชาธิปไตย มั่นใจว่าถ้าสมาชิก “ถูกทุกข้อ” 

ได้อ่านหนังสือชีวประวัติศาสตร์มากๆ จักถ่องแท้ในที่สุด ใครมันจะ

โกหกบิดเบือนอย่างไรก็ไม่สามารถ “ปิดฟ้าด้วย (ฝ่า) มือ” หรอก ผม

เสรีชนคนหนึ่ง ถูกเป็นถูกครับ

ผมอ่านที่คำาตอบ ท่านอัตถ์ท้ายข้อเขียน ของ อ.สมบัติ ก็เห็น

ว่า ท่านทำาตัวเป็นกลาง ในฐานะ ประทานสมาชิก ทพ. ซึ่งผมรู้สึก

ท่าน ตอบไปแบบกลางๆ  สรุปว่าคนมันหลายคน หลายความคิด 

มันคงเหมือนกับ อ.สมบัติ ไปไม่ได้ทั้งประเทศ และผมก็ยืนยันด้วย

ว่า คนไทยสมัยจอมพล ป. มีเพียง ๑๘ ล้านคน (ว่าไปตาม เพลง

ที่แต่งเนื้อ โดย ท่านผู้หญิงละเอียด คือเพลง “สดุดีบรรพไทย” ซึ่ง

ในเนื้อหาหลักร้าน หนังสือรวมเพลงอมตะว่าหลวงสารานุประพันธ์ 

เป็นคนแต่ง ผมก็ยังเถียงในใจว่า ใช่ แต่ ไม่ใช่แท้ เพราะคนที่เริ่มต้น

ความคิดคือ ท่านผู้หญิงละเอียด “ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎร์

ประชาเหมือนร่างกาย” ทำาไมผมจึงยืนยัน (คนเดียว) เพราะคนรู้ดี

คือ คุณหลวงสารานุประพันธ์ ที่ผมตามผู้ใหญ่ (ท่านหนึ่งที่สนิทกับ

ท่านไปเยี่ยมแล้วคุณหลวงท่านก็เล่า “เกร็ด” เรื่องนี้ที่ท่านว่า “มัน

แปลกที่ท่านผู้หญิงละเอียด ท่านเป็นทั้ง นักกลอน นักรำา ไม่เช่นนั้น

ท่านเขียนท่ารำา/และเพลงประกอบ รำาวงมาตรฐาน ไม่ได้แน่ (ท่าน

เขียนร่วมกับ หม่อมแผ้ว สนิทวงศ์เสน)ี ซึ่งผมก็เชื่อท่าน อาจารย์

หลวงสาราฯ (ส่วนจะแก้ชื่อก็ไม่จำาเป็น เพราะ ท่านผู้หญิง ก็บอกว่า

ท่านไม่ได้แต่ง หลวงสาราฯ แต่ง)

ผมขยายความเพื่อยืนยันว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงวาระเกิด 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ปรึกษา นรม.คนสำาคัญอีกคนหนึ่งคือ ปลัด

บัญชาการ นรม.หลวงวิจิตรวาทการ เพื่อไม่ให้มีความหวาดระแวง

จาก ญี่ปุ่น ที่เคลื่อนกำาลังพลเข้ามายึดประเทศไว้เกือบครึ่งแล้ว ดัง

นั้นเมื่อ ญี่ปุ่นขออาหาร-กำาลัง-น้ำามัน-เงินตรารองรับ นรม.หลวง

‘เพชรชมพู’เนื้อหอม

ที่ไม่รู้จักว่าผมคนแซ่ตั้ง แซ่เดียวกับท่านตอนเกิด เราอายุห่างกัน

มาก ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดในสมัย จอมพล ป. พวกเราจึงรู้มั่งไม่รู้

มั่ง ตอนที่ผมไปอยู่ ลพบุรี (เมืองทหาร) คนจีนใน ตลาดลพบุรี นับ

พันถูกไล่ออกไปหาที่อยู่นอกเขตเมือง ผมรู้จักตระกูลของญาติที่นี่คือ 

ตระกูลลิ้ม ผมรู้จักเพื่อนที่เป็น ตระกูลลิ้ม อีกมาก ลพบุรี ตระกูลลิ้ม

นุสนธิ ์(เป็นเจ้าของ นสพ. พลเมืองลพบุรี ป่าโมก อ่างทอง นพ.สม

ศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ ฯลฯ (เป็นหมออยู่อเมริกา)

ที่ อ.สมบัติ เชื้อเชิญ สมาชิก ทพ. ได้อ่านเรื่องราวของ จอมพล 

ป. ในหนังสือที่ ห้องสมุดของสมาคมการอ่านของประเทศไทย ที่มี 

ถึง ๘ เล่ม ผมคิดว่าแม้สมาชิกจะไปตามคำาเชิญก็คงมีไม่เท่าไหร่ที่ไป 

และแม้ไปก็คงอ่านไม่ได้ครบ ๘ เล่ม เพราะเป็นเอกสารที่ นักศึกษา 

จาก มหาวิทยาลัยต่างๆ เขียนขึ้น เพื่อทำาวิทยานิพนธ์เอาปริญญา 

และ พี่ถึก ขอบอก น้องสมบัติ ว่าถ้าเขียน วิทยานิพนธ์เอาปริญญา

ไปด่านายกรัฐมนตรี พี่ก็คิดว่าให้เขียนจนตายคาปากกาก็หาปริญญา

ไม่ได้ มีอยู่ท่านหนึ่งที่สามารถ เขียนปริญญานิพนธ์ เรื่อง จอมพล 

ป.ได้ถูกใจน้องสมบัติ มาก ที่ชื่อเป็น คนที่ ๘ ว่าชื่อ ชาญวิทย์ แพง

แก้ว ผมก็ แปลบในหัวใจว่าชาญวิทย์ คนนี้จะเกี่ยวข้องเป็นญาติโยม

กับ ท่านล้อม เพ็งแก้ว มหาบัณฑิตประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี แห่ง

มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรี ด้วยหรือไม่ และความสามารถของ ท่าน

มหาล้อม (ผมเรียกชื่อท่านอย่างนั้นเพราะเป็นเพื่อนรักกัน) ยังไงที่

ปรึกษาปริญญาต้องเก่งรอบด้าน ช่วยลูกศิษย์ได้เยอะ (ผมเดาเอานะ

ครับ) ถ้านามสกุลเพ็งแก้ว ผมเชื่อมือ ๑๐๐% แต่พอไม่ใช่นามสกุล 

“เพ็ง” เป็น “แพง” ผมก็เลยถึงบางอ้อเรื่อง จอมพล ป. ผมเขียนไว้ 

๑ เล่ม พิมพ์เองขายเอง ยังนึกอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหน เพราะหนังสือที่ผม

เขียนมันมากจนคิดว่าตายไปแล้ว (เอาไปเผา ๒ ครั้งก็ยังเผาไม่หมด 

แต่จะเพียรค้นมาให้ น้องสมบัติได้อ่านบ้าง (ถ้าไม่แก่ตายไปเสียก่อน)

ขอบคุณท่านอัตถ์-ท่านเปลว เป็นอย่างสูง

นายถึก กำานัน

 

สมัยเรียนหนังสือเป็นนักศึกษา มีความเข้าใจประวัติศาสตร์

อย่างหนึ่ง เพราะรุ่นพี่ๆ แนะนำาให้อ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ ผมก็เชื่อ

ไปตามรุ่นพ่ี พอจบออกมาทำางานอ่านหนังสืออื่นเยอะข้ึน บางช้ินก็เป็น

งานวิทยานิพนธ์ ก็จับใจความได้ว่าสมัยเป็นนักศึกษา ผมอ่านไม่กว้าง

พอ แล้วไปสรุปว่านายกฯ คนนั้นเลวอย่างเดียว คนนี้เลวอย่างเดียว 

ความจริงที่มาพบในภายหลังคืออดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนมีทั้ง

มุมดีและไม่ดี ก็อยู่ที่คนกลุ่มไหนจะยกขึ้นมาเชิดชูหรือด่าทอ อย่างแย่

สุดคือจอมพลถนอม ก็ยังมีข้อดีคือสู้กับคอมมิวนิสต์ เป็นต้น.

เรียนคุณอัตถ์ที่นับถือ

 สักวาลุงตู่ปล่อยหมัดเด็ด   

ทุ่มเบ็ดเสร็จทุ่มหมดตัวไม่สับสน     

 เปิดประเทศเปิดปากท้องประชาชน 

หากได้ผลตู่อยู่ต่อคนพอใจ

 หากโควิดวายร้ายสำาแดงเดช    

พาอาเพศย่ำาแย่สุดแก้ไข

 ต้องรับผิดเปิดประตูให้เภทภัย   

ยอมครรไลแม่นแล้วไม่แคล้วเอยฯ

    ป.ปฏัก

เพชรชมพู กิจบูรณะ
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

เด้ง5เสือสน.ลุมพินีเข้ากรุ

กรุงเทพฯ • สนองคำ�สั่ง ผบช.น.ที่เข้ม

ห�กโรงพักไหนปล่อยหรือละเลยให้สถ�น

บันเทิงมั่วสุมข�ยสุร�ส�ม�รถสั่งย้�ย

ได้ พร้อมยกตัวอย่�ง สน.ลุมพินี ทำ�ให้ 

ผบก.น.5 สั่งเด้ง 5 เสือ สน.ลุมพินีเข้�กรุ 

หลังตำ�รวจ ดส.บุกจับร้�นย�่นสุขุมวิท 

12 รวมนักเที่ยว 116 คน มั่วสุมดื่มเหล้� 

ฝ่�ฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินและประก�ศ กทม.

คุมโควิด-19 

วันที่ 21 ต.ค.2564 พล.ต.ต.โสภณ 

สารพัฒน์ ผบก.น.5 มีคำาสั่งให้ พ.ต.อ.จักร 

กริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.ลุมพินี, พ.ต.ท.ชย

ชัย นาธนกาญจน์ รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี, 

พ.ต.ท.ปรัชญา บุญยืน รอง ผกก.สส.สน.

สนองคำาสั่งผบช.น.คุมเข้ม

ปล่อยร้านขายเหล้ามั่วสุม

ขาว
ผู้ก�รอุตรดิตถ์ปล่อยแถว ตร.กว�ดล้�งอ�ชญ�กรรม

อุตรดิตถ์ • พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุมิตร 

มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์, พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์, 

พ.ต.อ.ภีมภณ ม่วงศรี ผกก.สภ.ลับแล, พ.ต.อ.บุญเลิศ นาคทั่ง ผกก.สภ.วังกะพี้ และ 

พ.ต.อ.ไพบูลย์ กาศอุดม ผกก.สภ.ด่านแม่คำามัน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมาย

จับสำาคัญ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติได้เร่งรัดดำาเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน

กับประชาชนและเป็นภัยกับสังคมในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการหลอก

ลวงโดยใช้ โซเชียลมีเดียเป็นจำานวนมาก ตร.ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบริหารงาน

ด้านการสืบสวน เร่งรัด ติดตามคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ รวมทั้งการระดมติดตาม

จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในห้วงเทศกาลสำาคัญต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่ง

การให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และมอบหมายให้ตำารวจภูธรภาค 6 และตำารวจภูธร

จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ห้วงระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2564 

เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหมาย

จับคดีค้างเก่า ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ช�วบ้�นร้องศูนย์ดำ�รงธรรมไม่เอ�แฟลตริมท�งรถไฟ

พิษณุโลก • วันที่ 21 ตุลาคม 64 นายศิริศักดิ์ หล้ากาวิน ตัวแทน 4 ชุมชนข้าง

ทางรถไฟ พร้อมพวกกว่า 10 คน เดินทางไปร้องเรียนศูนย์ดำารงธรรม ศาลากลาง

จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หวั่นถูกไล่ที่ดิน 

เนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนที่ของทางการรถไฟฯ จึงมีข้อเรียกร้องคือ 

1.ขอเช่าในที่ดินเดิม “ในนามชุมชน” ในราคาเท่ากับสลัมสี่ภาค โดยไม่เช่าผ่านท้อง

ถิ่น ให้การรถไฟฯ พิจารณาผู้เดือดร้อนจำาเป็นได้สิทธิ์เช่าก่อน 2.ให้รัฐจัดหาที่ดินรา

คาถูกให้เช่า/เช่าซื้อ ในรัศมีระยะทางไม่เกิน 5 กม.จากชุมชนเดิม พร้อมจัดสรรงบ

ประมาณในการปลูกสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงพร้อมระยะเวลาพัฒนา

ที่อยู่อาศัยใหม่ 3.ก่อนการพัฒนาที่ดิน การรถไฟฯ และรัฐ ควรให้ผู้ได้รับผลกระทบ

เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วย 4.ต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการพัฒนาของรถไฟและ                             

ข้อสัญญาต่างๆ ให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบก่อนดำาเนินโครงการ ทั้งนี้มี

ประชาชนผู้เดือดร้อนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟฯ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมี 

4 ชุมชน คือ 1.ชุมชนมหาธรรมราช จำานวน 22 ครัวเรือน 2.ชุมชนพญาเสือ 41 ครัว

เรือน 3.ชุมชนวัดน้อยพัฒนา 60 ครัวเรือน 4.ชุมชนสุพรรณกัลยา 47 ครัวเรือน รวม 

170 ครัวเรือน ไม่เห็นด้วยกับการที่การรถไฟฯ ได้ทำาข้อตกลงกับการเคหะแห่งชาติ

เพื่อสร้างแฟลตให้เป็นที่อยู่อาศัย จึงขอคัดค้านการทำาข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยและการเคหะแห่งชาติในครั้งนี้ และขอให้ยุติโครงการสร้างแฟลต 

สงขล�หนัก 4 อำ�เภอใหญ่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

สงขล� • วันที่ 21 ต.ค.64 สำานักงานสาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อโค

วิดเพิ่ม 627 คน รวมตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจำาและผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ติดเชื้อ

สะสม 42,134 คน เสียชีวิตสะสม 173 คน จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครอบครัว

และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง นอนรักษาในโรงพยาบาลกว่า 6,700 

คน กลุ่มที่พบติดเชื้ออยู่ในระดับสูงสุดคือ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ใน อ.จะนะ 

เทพา เมืองฯ หาดใหญ่ สะเดา อ.รัตภูมิ พบในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน โรงงาน 

ร้านค้า กลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อ (ATK) และกลุ่มใหม่จากคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจเฉียบพลัน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา กล่าวว่า ที่พบ

ผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและการตรวจจากชุดตรวจ ATK 

ประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรี หากพบว่าตนเองตกเป็นกลุ่มเสี่ยง และ

ตรวจพบว่าผลออกมาเป็นบวก ให้ติดต่อสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที 

เพื่อรับคำาแนะนำา และดำาเนินการรักษาตามขั้นตอนต่อไป แต่หากพบว่าเป็นลบให้

กักตัวเพิ่มไปอีกระยะแล้วตรวจใหม่อีกครั้ง.

ลุมพินี, พ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ 

สวป.สน.ลุมพินี และ พ.ต.ต.สิทธิศักดิ์ 

สุดหอม สว.สส.สน.ลุมพินี ไปปฏิบัติ

ราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการ

ตำารวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5) โดยขาด

จากต้นสังกัดเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม

ที่ ผบก.น.5 มอบหมายจนกว่าจะมีคำาสั่ง

เปลี่ยนแปลง โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.ภพ

ธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5 รรท.ผกก.

สน.ลุมพินี, พ.ต.ท.เกียรติคุณ การะเกษร 

สวป.สน.ลุมพินี รรท.รอง ผกก.ป.สน.ลุมพิ

นี, พ.ต.ท.ภราดร สุวรรณรัตน์ สว.สส.ลุมพิ

นี รรท.รอง ผกก.สส.สน.ลุมพินี

สาเหตุท่ีมีคำาส่ังย้ายในคร้ังน้ี ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 22.45 น.                                                         

วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ธีระชัย 

ชำานาญหมอ รอง ผบก.สส.บช.น. รรท.

ผกก.ดส. และตำารวจ สน.ลุมพินี เข้าตรวจ

สอบร้านอาหาร XOXO ชั้น 3 อาคาร

สุขุมวิทพลาซ่า (โคเรียทาวน์) ปากซอย

สุขุมวิท 12 ถนนสุขุมวิท แขวงและเขต

คลองเตย กทม. จับกุมผู้จัดการร้าน 1 

คน ในความผิดฐานจำาหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร มีการฝ่าฝืน

มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ฉุกเฉิน 2548, ฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามความในมาตรา 52 แห่ง 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558, เปิดให้บริการร้าน

อาหารเกินระยะเวลาตามคำาสั่งประกาศ 

กทม.ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 15 ต.ค.64 

พร้อมจับกุมผู้มาใช้บริการ จำานวน 

116 คน ในความผิดฐานมั่วสุมในลักษณะ

ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และรวมกลุ่มกัน                                                        

มากกว่า 15 คน ในเขตพื้นที่ที่มีการประ                                                        

กาศ หรือคำาสั่งกำาหนดเป็นพื้นที่ควบคุม

12

สูงสุดและเข้มงวด เนื่องจากร้านอาหาร

ดังกล่าวลักลอบจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอ 

ฮอล์ให้นักดื่มในช่วงมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และล่าสุดทาง พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล 

(ผบช.น.) กล่าวว่า หากกองบังคับการ

ตำารวจนครบาลใดที่ควบคุมดูแลพื้นที่ที่มี

การเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมาย และ

เห็นว่าเป็นการปล่อยปละละเลย ให้ดำาเนิน                                                           

การมีคำาสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองบังคับ 

การได้ตามดุลยพินิจของผู้บังคับการแต่ละ

หน่วย เช่น กรณีของ สน.ลุมพินี ที่มีการ

เข้าจับกุมร้านที่เปิดให้บริการโดยฝ่าฝืน

กฎหมาย ซึ่งผู้บังคับการตำารวจนครบาล 

5 ได้มีคำาสั่งย้ายผู้กำากับการ รองผู้กำากับ

การ และเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เกี่ยวข้อง 5 

นายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกอง

บังคับการตำารวจนครบาล 5 แล้ว จนกว่า

การตรวจสอบจะแล้วเสร็จ.

ตร�ด • นักท่องเที่ยวแห่เดินทางเที่ยว

เกาะช้าง-เกาะกูดแล้วหลังมีวันหยุดยาว 

3-4 วัน ขณะที่จังหวัดตราดตั้งด่านคุมเข้ม

ลงเที่ยวตรวจตามเงื่อนไขเข้าจังหวัด

หลังจากรัฐบาลได้กำาหนดให้วันที่ 

21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา 

และกำาหนดให้เป็นวันหยุดของประชาชน

ในจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด (ไม่รวม

จังหวัดในภาคตะวันออก) ตามเทศกาล

สำาคัญของแต่ละภาคนั้น และยังกำาหนด

ให้วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุด

ชดเชยวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2564) 

ทำาให้มีวันหยุดยาวถึง 4 วัน ส่งผลให้มี

นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวใน

จังหวัดตราด โดยเฉพาะในอุทยานแห่ง

ชาติหมู่เกาะช้าง และเกาะหมาก เกาะ

กูด ในอำาเภอเกาะกูดจำานวนมาก ตั้งแต่

เวลา 10.00 น.เป็นต้นมา ท่ามกลางการ

ตั้งจุดตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทางลงไป

ท่องเที่ยวดังกล่าว

โดยที่ท่าเรือเฟอร์รีบ้านธรรมชาติ

ล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มี

นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ 

รวมทั้งทางภาคเหนือ นำารถยนต์เดินทาง

มาท่องเที่ยวในอำาเภอเกาะช้างจำานวน

มาก ทำาให้ผู้ประกอบการเฟอร์รีทั้งสอง

ท่าต้องเพิ่มเที่ยวเดินเรือขึ้น เพื่อรองรับ

จำานวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มเดินทางมาใน

ช่วงวันหยุดนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนลงเรือเฟอร์รี 

ทางอำาเภอแหลมงอบได้ตั้งจุดคัดกรองนัก

ท่องเที่ยวที่จะลงไปอำาเภอเกาะช้าง จะ

ต้องผ่านการฉีดวัคซีนซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม 

2 เข็ม, แอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม หรือหาก

ไม่ได้ฉีดจะต้องตรวจหาเชื้อพร้อมใบรับ

หยุดย�วเก�ะช้�ง-กูดคึกคักรับนทท.

รองมาไม่เกิน 72 ชม. หรือตรวจแบบ 

ATK ก่อน ซึ่งเป็นไปตามคำาสั่งของนาย

ชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ตราด 

นายปฐมพงษ์ วงศ์แดนไพร ปลัด

อำาเภอแหลมงอบ กล่าวว่า การตั้งจุดตรวจ

คัดกรองของอำาเภอแหลมงอบ ซึ่งการ

ตรวจจะเน้นในเรื่องการฉีดวัคซีนเป็นหลัก

หากเดินทางเข้ามา ซึ่งเป็นตามประกาศ 

แต่ก็อนุโลมบ้างหากมีความจำาเป็น ซึ่ง

พรุ่งนี้ (22 ต.ค.) จะเป็นวันที่มีนักท่อง

เที่ยวเดินทางมากที่สุด และรถยนต์จะ

จอดรอนาน ทั้งลงเรือเฟอร์รี และรอตรวจ

ในจุดคัดกรอง ซึ่งอาจจะเสียเวลานาน จึง

ขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาควร

เตรียมพร้อมในเรื่องเอกสารข้อมูลในหมอ

พร้อมไว้ด้วย จะได้รวดเร็วขึ้น

ขณะที่ที่ท่าเรือแหลมศอก ต.อ่าว

ใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด มีนักท่องเที่ยวจาก

ต่างจังหวัดเดินทางมาลงเรือโดยสารเพื่อ

เดินทางไปยังเกาะกูด โดยเรือเกาะกูด

เอ็กซ์เพรส และเรือบุญศิริ ได้เพิ่มเที่ยว

เรือมาเป็น 3 เที่ยว/วัน และยังมีเรือ              

สปีดโบตมาเสริมหากว่ามีจำานวนนักท่อง

เที่ยวที่ต้องการ ซึ่งเฉพาะวันนี้มีนักท่อง

เที่ยวกว่า 600 คนเดินทางไปเกาะกูดแล้ว 

นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวลงเรือสปีด

โบตโดยสารที่ท่าเรืออนุสรณ์สถานอำาเภอ

แหลมงอบ เพื่อเดินทางไปเกาะหมาก 

จำานวน 4 เที่ยว มีนักท่องเที่ยวกว่า 150 

คนเดินทางลงไป.

เพชรบูรณ์ • สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชาชน 3,056 

ราย ที่ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รวม 

2 วัน พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 303 ราย จาก

ผู้ที่เดินทางมาตรวจ จำานวน 2,313 ราย ส่ง

ผลให้ โรงแรม รีสอร์ต ใกล้จุดชมวิวภูทับเบิก 

ถูกสั่งปิดงดให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 

14 วัน 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก ต.วัง

บาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จนทำาให้เกิด

คลัสเตอร์ใหญ่ มีผู้ติดเชื้อจำานวนมาก แพร่

ระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้าน

ทับเบิก จากการสุ่มตรวจด้วยชุดตรวจ ATK 

จำานวน 607 ราย พบผู้ติดเชื้อ 165 ราย จึง

ได้ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ของผู้พบเชื้อ

เบื้องต้น 165 ราย พบว่าผลเป็นบวกติดเชื้อ

โควิด จำานวน 158 ราย 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชร 

บูรณ์จึงได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด

พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับ

ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 บ้าน

ทับเบิก ซึ่งมีจำานวน 3,056 ราย ในระหว่าง

วันที่ 18 และวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ลาน

กลางหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก โดยมี

ประชาชนมารอรับการตรวจกันอย่างพร้อม

เพรียง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดการตรวจเรียง

ลำาดับตามบ้านเลขที่

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ผลการตรวจ

ในวันที่ 18 และวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่

ผ่านมา สามารถทำาการตรวจหาเชื้อไปแล้ว 

จำานวน 2,313 ราย และพบผู้ติดเชื้อยืนยัน

จากผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR รวมกัน

ก่อนหน้านี้ 158 ราย ทำาให้ในขณะนี้พบผู้ติด

เชื้อแล้ว จำานวน 303 ราย และคงเหลือที่จะ

ต้องตรวจอีก จำานวน 743 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วย

ติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่อยู่ในพื้นที่ ซึ่ง

ทางสาธารณสุขในพื้นที่จะติดตามไปตรวจให้

ครบทั้งหมดต่อไป

ล่าสุด จ.เพชรบูรณ์จึงได้วางมาตรการ

เข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส             

โควิด-19 และเตรียมจะดำาเนินการฉีดวัคซีน

ให้ประชาชนในพื้นที่ภูทับเบิกทั้งหมดให้ครบ 

100 เปอร์เซ็นต์ สำาหรับพื้นที่ภูทับเบิก ทาง

จังหวัดได้วางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการสั่งปิดพื้นที่

หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า 

ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามบุคคลเข้า-

ออก ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2564 และ

ให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ตในพื้นที่งด

ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยภาครัฐจะเข้าไป

สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนใน

เบื้องต้น

ส่วนภาคการท่องเที่ยวอื่นของจังหวัด

เพชรบูรณ์ยังไม่ส่งผลกระทบ นักท่องเที่ยว

ยังสามารถเดินทางเข้ามาได้ แต่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและ

จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ด้านนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำาเภอ

หล่มเก่า ได้สั่งการให้นายเจตน์สฤษฎิ์ จันทศร 

ปลัดอำาเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยสมาชิก อส. 

ร้อย.อส.อ.หล่มเก่า หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6, 7 ตำาบลบ้านเนิน บูรณา

การตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ณ บริเวณสาม

แยกเข้าบ้านภูทับเบิก หมู่ที่ 14, 16 ตำาบล

วังบาล อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนและนักท่อง

เที่ยวถึงมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดัง

กล่าว

ทั้งนี้ มีมาตรการควบคุมคนเข้า-ออก

เท่าที่จำาเป็น และห้ามนักท่องเที่ยวหรือบุคคล

ภายนอกเข้าในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้านโดยเด็ด

ขาด ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2564 ตาม

ประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์.

สมุทรปร�ก�ร • เจ้าของโรงงานรองเท้าไฟ

ไหม้ออกมายืนยัน ไม่เคยพูดหรือมีความคิด

จะลอยแพพนักงานและปิดโรงงาน รับรอง

จะดูแลทุกคนตามกฎหมาย  พร้อมสวน

กระแสข่าวเรื่องเผาเอาประกัน ไม่มีความ

จำาเป็น แม้กระทบโควิดแต่ยังมีผลกำาไร

จากกรณีเมื่อช่วงหัวค่ำาของวันที่ 19 

ตุลาคม 2564 ได้เกิดเหตุไฟไหม้บริษัท วัฒนา 

ฟุตแวร์ จำากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตรองเท้า 

ตั้งอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว 9/1 ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และโรงงานใกล้

เคียงได้รับความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท 

ภูทับเบิกหนักติดโควิด303ราย

ปิดโรงแรม-รีสอร์ตนาน14วัน

และมีกระแสข่าวว่าทางโรงงานจะลอยแพ

พนักงานกว่า 200 ชีวิตนั้น ล่าสุดเจ้าของ

โรงงานออกมายันว่า ไม่เคยพูด และไม่มี

ความคิดที่จะทำาแบบนั้น ส่วนกระแสข่าวที่

ว่าเป็นการเผาเอาเงินประกันหรือไม่นั้น ตน

ยืนยันว่าถึงแม้จะกระทบเรื่องโควิด-19 แต่

ยังมีผลกำาไรอยู่กว่าครึ่ง ไม่จำาเป็นต้องสร้าง

เรื่องเพื่อเอาเงินประกัน และขอรับรองจะ

ดูแลพนักงานทุกคนตามกฎหมาย  

ส่วนคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 21 

ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.บางแก้ว 

จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอง

พิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบภายใน

บริษัท วัฒนา ฟุตแวร์ จำากัด ที่เกิดเหตุไฟ

ไหม้ พบว่าเครื่องจักรเกิดความเสียหายจาก                                                           

ความร้อนเกือบทั้งหมด โครงสร้างของ                                                         

อาคารเสียหาย ซึ่งทางสำานักงานอุตสาห 

กรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ออกหนังสือให้

หยุดประกอบกิจการทั้งหมด มาปิดประกาศ

ไว้ที่หน้าโรงงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่

ผ่านมา 

นายกิตติ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ

ผู้จัดการของโรงาน เปิดเผยว่า จากข่าวที่

มีพนักงานบางคนให้ข่าวว่าทางโรงงานขอ

ปิดกิจการและจ่ายค่าตอบแทนเพียงเดือน

สุดท้ายเท่านั้น ขอชี้แจงว่าตนไม่มีแนวคิด

ที่จะปิดโรงงาน ตนสร้างธุรกิจนี้มากว่า 30 

ปี ดูแลพนักงานตามกฎหมายมาตลอด จน

พนักงานหลายต่อหลายคนอยู่กันมานานถึง 

30-40 ปี แต่การช่วยเหลือต้องขอเวลาให้

ทางโรงงานรวบรวมข้อมูลในหลายๆ ด้าน

เพื่อประเมินสถานการณ์ของทางโรงงาน

ก่อน แต่อาจเป็นเพราะข้อความห่วงใยของ

ตนที่บอกผ่านเจ้าหน้าที่ไปถึงพนักงานว่า

“ตอนนี้โรงงานไฟไหม้ จึงต้องขอปิด

ก่อน ให้ทุกคนกลับบ้าน และจะจ่ายเงิน

เดือนของเดือนนี้ตามปกติ ส่วนเดือนถัดไป

ค่อยมาหารือกันใหม่อีกครั้ง ทำาให้มีพนักงาน

บางคนฟังไม่เข้าใจ แล้วไปให้ข่าว แต่ถ้าถึง

จุดที่ทางโรงงานไม่มีทางออกและต้องปิด

กิจการจริงๆ ผมก็ขอยืนยันว่าจะชดเชยให้

พนักงานทุกคนตามกฎหมายแน่นอน”

ส่วนเรื่องมีกระแสข่าวออกมาว่าไฟ                                                           

ไหม้ในครั้งนี้เป็นการเผาเพื่อเอาเงินประกัน

หรือไม่ ในเรื่องนี้ตนยืนยันว่าไม่เคยมีความ                                                              

คิดแบบนี้ในหัวเลย ตนสร้างธุรกิจนี้มา

ค้าขาย และทุกวันนี้ถึงจะมีผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19  แต่ทางโรง 

งานของเรายังมียอดขายเดือนละ 10-20 

ล้านบาท ลดลงมาก่อนมีการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 เดือนละกว่า 40 ล้านบาท หาก

โรงงานต้องหยุดกิจการยิ่งนานเท่าไร ทาง

โรงงานยิ่งขาดโอกาสทางการตลาดมาก

เท่านั้น

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีสารเคมีภายใน

โรงงานขณะเกิดเพลิงไหม้ฟุ้งกระจายไปใน

อากาศนั้น ตนยืนยันว่า สารเคมีบางชนิด

ที่ใช้ ในการผลิตอย่างเช่นทินเนอร์ ซึ่งมี

ปริมาณไม่มาก ทางโรงงานจัดซื้อมาเท่าที่ใช้

ในการผลิตเท่านั้น ไม่มีการสั่งมาเก็บสต๊อก 

และขณะเกิดเพลิงไหม้และหลังเกิดเพลิง

ไหม้ทางกรมควบคุมมลพิษได้มาตรวจวัด 

และมีผลรับรองออกมาแล้วว่าไม่เกินระดับ

อันตรายต่อสุขภาพ และทางโรงงานเองก็ได้

ทำาประกันภัยไว้ วงเงิน 142 ล้านบาท ซึ่ง

ต้องรอเจ้าหน้าที่หลายๆ ฝ่ายเข้าตรวจสอบ

ร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานว่าสาเหตุการเกิด

เพลิงไหม้มาจากสาเหตุใดกันแน่.

เจ�้ของรง.ไฟไหม้โต้

ไม่เคยคิดทิ้งพนักง�น

ยืนยันพร้อมเปิดสู้ต่อ
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7บทความ

เลิก ‘สำ�เน�บัตรประช�ชน’

ไม่พอ...ต้องกระโดดสู่ e-govt
าสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่ให้หน่วยราชการให้

เลิกการขอสำาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจาก

ประชาชนเมื่อเร็วๆ นี้ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง

ครั้งสำาคัญของระบบราชการไทยกันเลยทีเดียว

คำาถามคือทำาไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เช่นนี้ 

และกินเวลายาวนานขนาดนี้?

คำาตอบก็คือ เพราะการพิจารณายกเลิกระเบียบ

ราชการยังต้องผ่านขั้นตอนของระเบียบราชการอยู่ดี!

ทั้งๆ ที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Thailand 4.0 มา

ยาวนาน แต่ขั้นตอนและกระบวนการที่จะบรรลุเป้าหมาย 

e-government ยังต้องผ่านระบบ analog แบบเดิม

เหมือนจะไปขึ้นเครื่องบินยังนั่งเกวียนไปถนนลูกรัง

เป้าหมายของระบบ “ราชการไร้กระดาษ” หรือ 

paperless government จึงยังไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลก

ทั้งๆ ที่มีการดำาเนินนโยบายให้ประชาชนทำาแบบ 

smart card ซึ่งมีข้อมูลที่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านบน

กระดาษครบถ้วนแล้ว

แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางราชการก็ยังไม่สามารถ

ยกเลิกระบบกระดาษ

เมื่อเลิกกฎเก่าไม่ได้ ข้าราชการก็ต้องทำาแบบเดิม 

เพราะการบังคับให้ราษฎรต้องไปทำา “สำาเนา” ของ

เอกสารทางราชการนั้นยังเป็นการตอกย้ำาถึง “อำานาจ” ของ

ข้าราชการ

วิธีคิดแบบราชการยังเป็น “นาย” ของราษฎรยังฝัง

แน่นอยู่

การยกเลิกระเบียบเก่าจึงเกิดขึ้นไม่ได้

ยกเว้นเมื่อมีระดับผู้นำาในหน่วยราชการที่มีความ

กล้าหาญในการตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการ

ได้ด้วยการพิสูจน์ว่าวิธีการใหม่นั้นสะดวก, ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการเดิมมากมายหลายเท่า

เช่น กรณีการทำาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง 

หรือ passport ที่ได้ปรับเปลี่ยนจนทำาให้ทุกอย่างง่ายขึ้น, เร็ว

ขึ้นและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมอย่างชัดเจน

การทำาบัตรประชาชนก็อยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยเช่น

กัน แต่การเรียกสำาเนาบัตรประชาชนนั้นเป็นหลักปฏิบัติของ

ทุกหน่วยราชการ

ดังนั้นแม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะเปลี่ยนวิธีการทำา

บัตรประชาชนให้สอดคล้องกับปรัชญาการ “รับใช้ประชาชน” 

ในยุคใหม่ แต่ระเบียบราชการในภาพรวม เช่น การต้องมี 

“สำาเนา” บัตรประชาชนก็ยังไม่มีการยกเลิก

เหมือนกับมือซ้ายของรัฐบาลไม่รู้ว่ามือขวาทำาอะไรอยู่

เพราะหัวไม่ได้สั่งลงมาให้มือและเท้าทำางานร่วมกันให้เป็น

ระบบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักของการบริการประชาชนที่ต้อง 

‘กระชับ สะดวก รวดเร็ว’ 

ในหลายประเทศมีที่สิ่งที่เรียกว่า “กฎบัตรประชาชน” หรือ 

Citizen’s Charter

ที่มีหลักสำาคัญว่า เจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่ต้องรับใช้

ประชาชน

ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงการ “ลดภาระของประชาชน” 

แต่ยังหมายรวมถึงการถือเอาความสะดวกและสิทธิของ

ประชาชนเป็นหัวใจของการทำางานของหน่วยงานของรัฐทั้งสิ้น

ทั้งปวงด้วย

“กฎบัตรประชาชน” จะต้องกำาหนดไว้ว่าประชาชนจะคาด

หวังประสิทธิภาพของ “บริการประชาชน” ได้เพียงใด

เช่น การบริการของหน่วยงานรัฐในเรื่องต่างๆ นั้นจะ

รับรองความรวดเร็ว, กระชับและคล่องตัวมากน้อยเพียงใด

กาแฟดำ

คํ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ .. ตรงกับ วันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ 

ค่ํา เดือน ๑๑ ที่พระสงฆ์ท่านจะได้พร้อมกันกระทำาพิธี

ปวารณา.. ท่ามกลางการอนุโมทนาของศิษย์ศรัทธาสาธุชนของวัด

วาอารามนั้นๆ .. เพื่อยินดี มีส่วนร่วมในการศึกษาปฏิบัติธรรม

อย่างเคร่งครัดตลอดไตรมาส หรือ 3 เดือนที่ผ่านมา...

วิกฤตการณ์ ไวรัสโควิด-๑๙ .. นับว่ามีส่วนช่วยให้การ

ปฏิบัติตนของพระสงฆ์ได้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากขึ้น.. นับ

เป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส...

โดยเฉพาะการหยุดความเคลื่อนไหว.. สงบนิ่งอยู่ในเขต

อาวาส มุ่งศึกษาเล่าเรียน ประพฤติธรรมกันอย่างจริงจัง... 

แทนที่จะวุ่นวายอยู่กับกิจนิมนต์ที่ไม่ว่างเว้นแม้ในช่วงอธิษฐาน

จำาพรรษาอยู่ในเขตวัดวาอารามนั้นๆ...

ในวิถี โลกวัตถุนิยมเทคโนโลยีชั้นสูง.. จึงเกื้อกูลต่อการ

เผยแผ่พระธรรมคำาสั่งสอนได้ดียิ่ง เมื่อมีการถ่ายทอดภาพ

เสียงการแสดงธรรม.. การปฏิบัติธรรมไปทั่วทุกมุมโลก ก่อเกิด

การสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่มหาชน ผู้มีจิตศรัทธา ให้ใกล้ชิด

พระพุทธศาสนา.. ถึงแม้จะห่างกาย แต่ก็ใกล้ใจ.. ด้วยเครื่องมือ

สื่อสารทางเทคโนโลยี หากรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์…

ชีวิตในวิถีพุทธ.. ที่ดำาเนินไปด้วยสติปัญญา จึงพร้อมปรับ

ตัวสร้างสมดุล เพื่อความอยู่ร่วมกับสังคม สิ่งแวดล้อมในวิถี

ธรรมชาติได้อย่างไม่ขัดขืน เร่าร้อน.. เพราะเข้าใจหลักความเป็น

เช่นนั้นเองของธรรมชาติ...

ในการจำาพรรษามี นิมนต์ร่วมประชุมทางไกลระดับ

นานาชาติ.. ถึง ๒ ครั้ง จึงได้ทำาหน้าที่ไปตามฐานะอย่าง

สมบูรณ์ โดยเฉพาะการได้กล่าวอนุโมทนา เนื่องใน วัน 

Conversion Day ของชาวพุทธในอินเดียที่ครบรอบ ๖๕ ปี 

เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มีสาระที่กล่าวไปเป็นภาษา

อังกฤษตามต้นฉบับภาษาไทยดังนี้...

“....หมุนย้อนเวลากลับไป ๖๕ ปี ตรงกับวันที่ ๑๔ ตุลาคม 

๒๔๙๙.. ได้เกิดปรากฏเหตุการณ์หนึ่งที่มนุษยชาติจักต้องบันทึก

ไว้เป็นประวัติศาสตร์ของโลก เมื่อ ดร.บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ นำา

ชาวอินเดียที่ถูกศาสนาฮินดูจำาแนกว่าเป็นพวกไม่มีวรรณะ                

(อวรรณะ) ที่เรียกตามคำาของพราหมณ์ว่า จัณฑาลหรืออธิศูทร 

จำานวนหลายแสนคนเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณ.. ด้วย

การเปลี่ยนการนับถือศาสนาจาก ศาสนาฮินดู มาเป็น ศาสนา

พุทธ ... ณ แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ต่อมาเรียกว่า ดิกซภูมี 

ใจกลางนครนาคปุระ รัฐมหาราษฎร์ แห่งสาธารณรัฐอินเดีย..

เหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวฮินดู.. 

และชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อ

ในอินเดียทุกชนิด ด้วยนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ชาวฮินดู

หรือประชาคมในสาธารณรัฐอินเดีย.. ต้องจดบันทึกไว้ในจิตใจไป

ตลอดกาล ดังที่ชาวโลกเรียกขานวันเปลี่ยนศาสนาของชาวฮินดู 

ที่นำาโดย ดร.บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ ว่า... เป็นวันปฏิวัติศาสนาฮินดู

ครั้งยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ เป็นต้นมา หลังจาก

การปฏิรูปศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาฮินดู โดยรัตนสังกราจารย์

สิ่งสำาคัญยิ่งคือ การนำาชาวฮินดูจำานวนหลายแสนคนกลับ

คืนสู่ความเป็นชาวพุทธอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ ผ่านพิธีการทาง

ศาสนา เพื่อปฏิญาณตนหรือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ.. คือ การ

เข้ามาสู่ความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างถูกต้อง สมความเป็น

ศาสนสากลของชาวโลก... ที่ให้ความสำาคัญในฐานะความเป็น

มนุษยชาติอันเท่าเทียมกัน ภายใต้อำานาจแห่งธรรม.. ที่กำากับ

ดูแลมวลมนุษยชาติโดยกฎแห่งกรรม.. ดังที่พุทธศาสนากล่าวว่า..

“..สัตว์ทั้งหลายเสมอกันภายใต้กฎแห่งกรรม...”

ดร.บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ ได้บัญญัติปฏิญญา ๒๒ ข้อ เพื่อ

สะดวกต่อการจดจำาและเข้าใจ... แต่ชาวพุทธในอินเดีย.. ที่

ปัจจุบันมีจำานวนประชากรชาวพุทธเติบโตอย่างรวดเร็วหลายสิบ

ล้านคน.. แพร่กระจายไปทั่วสาธารณรัฐอินเดีย.. มีบทบาทในทุก

โครงสร้างการบริหารจัดการทางสังคมการเมือง .. ในอินเดีย

แม้ว่า ดร.บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ จะลาจากไปอย่างรวดเร็ว 

ประมาณ ๓ เดือน หลังการนำามหาชนชาวฮินดูนอกวรรณะเข้า

สู่พิธีเปลี่ยนศาสนา ณ ดิกชาภูมี นครนาคปุระ รัฐมหาราษฎร์ 

อินเดีย แต่ก็ได้วางรากฐานให้ชาวพุทธอินเดียสามารถเดินต่อไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ

อินเดียที่ ดร.บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ เป็นประธานร่างกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ.. จึงนับเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาวอินเดียทุก

ชนชั้นวรรณะ.. โดยเฉพาะบรรดาพวกอวรรณะ.. ที่เรียกว่า 

จัณฑาล หรือ อธิศูทร

วันนี้ชาวพุทธะในอินเดียได้พัฒนายกฐานะตนเองขึ้นเทียบ

เท่าทุกชนชั้นวรรณะ ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่

มีหลักการให้ พึ่งตน .. พึ่งธรรม เป็นหลักสำาคัญในการศึกษา

พัฒนาชีวิต

สิ่งสำาคัญยิ่งคือ การใส่ใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลัก

ธรรมคำาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นชาวพุทธที่มี

คุณภาพเทียบเท่าชาวพุทธแท้จริงทั่วโลกในประเทศพุทธศาสนา

มากกว่า ๓๐ ประเทศในปัจจุบัน

ดังที่ได้มีการร่วมกันสร้างวัดวาอารามของพระพุทธศาสนา

ขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาปฏิบัติธรรมของบรรพชิตและอุบาสก-

อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา

ซึ่งล่าสุด กลุ่มชาวพุทธในอินเดียซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลท้องถิ่น แห่งรัฐมหาราษฎร์ อินเดีย ได้ร่วมกันก่อตั้งและ

จัดสร้าง “Dhamma-Vinaya Monastery of Pune” ขึ้นที่นคร

ปูเน ซึ่งเป็นนครเรียลเอสเตทของชาวอินเดีย เป็นเมืองโบราณ

ที่สวยงาม ทรงคุณค่าน่าพักผ่อน อากาศดี ห่างจากนครมุมไบ

ประมาณ ๓ ชั่วโมง ด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันใกล้

จะเสร็จสมบูรณ์ต่อการเป็นมหาวิหารหรือวัดของชาวพุทธ เพื่อ

เป็นศูนย์กลางการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในพระพุทธ

ศาสนา.. ที่สำาคัญยิ่งต่อชาวพุทธในอินเดีย โดยเฉพาะชาวพุทธใน

นครปูเนที่มีจำานวนหลายแสนคน...

๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๙ .. ย้อนกลับไป ๖๕ ปี จึงเป็นวัน

ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดียที่ควรบันทึกไว้... ด้วย

นับเป็นการคืนกลับมาของพุทธศาสนาบนแผ่นดินพุทธภูมิในชมพู

ทวีปอีกครั้ง โดยชาวอินเดียกลุ่ม ดร.บี อาร์ อัมเบ็ดการ์ ที่ได้ร่วม

กันเปิดประตูแผ่นดินพุทธภูมิ เพื่อการคืนกลับมาของพุทธศาสนา

อีกครั้ง นับตั้งแต่พุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากชมพูทวีป เมื่อพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๗ เศษๆ

การคืนกลับมาของพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป มิใช่อยู่ที่การไป

สร้างวัดวาอารามของชาวพุทธจากทั่วโลก... แต่อยู่ที่การกลับมา

ของชาวพุทธในอินเดีย.. ด้วยเจตนาการสืบอายุพระพุทธศาสนา

ให้เป็นไปบนแผ่นดินพุทธภูมิ.. สืบต่อไป ดังเจตนาของ ดร.บี อาร์ 

อัมเบ็ดการ์ และหมู่คณะ... ชาวพุทธในอินเดีย

จึงเป็นเรื่องที่ชาวพุทธทั่วโลกควรจะได้กล่าวถึง.. และร่วม

สาธุการกับความสำาเร็จของการประดิษฐานพุทธศาสนาบนแผ่น

ดินเกิดของพุทธศาสนา ที่ปัจจุบันคือ สาธารณรัฐอินเดีย อีก

ครั้ง..”.

๒

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com 

Great Conversion Day .. ๑๔ ตุล�คม ๒๕๖๔

ครบ ๖๕ ปี ของช�วพุทธในอินเดีย!!

พนักงานรัฐคนใดทำาไม่ได้ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้จะต้อง

ถูกลงโทษ และการประเมินผลงานหรือ “ตัวชี้วัด” KPI ของเจ้า

หน้าที่รัฐนั้นจะต้องอยู่ที่ว่าประชาชนมีความพอใจในการรับใช้

พลเมืองอย่างไร

เป็นการโยกจากวิธีคิดเดิมของไทยที่ว่าประชาชนต้องมา

อ้อนวอนขอร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐทำาอะไรให้กับตน

กลายเป็นการที่การได้บริการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็น 

“สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของประชาชน

ยิ่งเมื่อมาถึงยุคดิจิตอลด้วยแล้ว คำาว่า e-government จะ

ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

มาถึงจุดนี้เพียงแค่ยกเลิกการเรียก “สำาเนา” เอกสาร

ทางการเท่านั้นไม่พอแล้ว ยังต้องก้าวกระโดดไปสู่ระบบอัตโนมัติ

ที่เชื่อถือและตรวจสอบได้เช่น

1.การพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการ ด้วยบริการยืนยันตัวตน

รูปแบบดิจิตอล เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเจ้าของตัวจริง เอกชนหลาย

แห่งเริ่มทำาแล้ว แต่ทางราชการยังไม่เริ่มอย่างจริงจัง

ความจริงก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มทำาโครงการ

พิสูจน์ใบหน้าทางดิจิตอลแล้ว ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว

แต่จะด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบ ยังไม่ถึงขั้นที่ให้บริการได้

National Digital ID (NDID) Platform คือ Platform กลาง

ของประเทศไทยในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิตอล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน

นี่คือแนวคิดการสร้างระบบกลางสำาหรับบริหาร

จัดการ Digital ID เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล              

(e KYC)

การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิตอล (e Signature) 

การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e Consent) เป็นการสร้างมาตรฐานและยก

ระดับการทำาธุรกรรมต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบ Data Sharing โดยทำา

หน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม การ 

Data Sharing ดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้

หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security 

and Privacy by Design เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงด้วย

การเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล 

และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่

กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า 

ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วย

เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนล

ดิจิทัล ไอดี จำากัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ ของลูกค้า 

เพราะบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำากัด เป็นการร่วมกัน

ระหว่างเอกชนและราชการไม่ต่ำากว่า 60 แห่ง

2.การตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารประกอบนั้นไม่จำา 

เป็นต้องมีเอกสารประกอบที่เป็นกระดาษ สามารถตรวจสอบ

ทางดิจิทัลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ 

โดยหน่วยงานให้บริการหรือแอปที่ให้บริการสามารถ

ส่งข้อมูลไปตรวจสอบจากการเชื่อมต่อที่ออกแบบไว้แล้วกับ

หน่วยงานที่ออกเอกสาร หรือผู้รับบริการสามารถเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลายเซ็นดิจิตอลของผู้ออกเอกสารที่เคยขอไว้

แล้ว ในวอลเล็ตของตัวเอง 

และสามารถส่งเอกสารนั้นทางดิจิตอลพร้อมลายเซ็นที่

ตรวจสอบทางดิจิตอลได้ 

ทั้งหมดนี้ต้องมีการออกแบบให้รองรับไว้ก่อน

 3.การทำาธุรกรรมที่ร้องขอสามารถออกแบบให้เป็น 

แบบอัตโนมัติ 

โดยผ่านกระบวนการพิจารณาแบบอัตโนมัติด้วย

กระบวนการในระบบจัดการและอนุมัติโดยไม่ต้องผ่านคน

วิธีนี้จะลดขั้นตอน ลดเวลา ลดคอร์รัปชัน และลด

ต้นทุนได้มากมาย และสามารถจัดการโดยระบบกลางแล้วจึง

ส่งผลลัพธ์ให้ต้นสังกัดอีกที

ดังนั้น หลังจากเลิก “สำาเนาบัตรประชาชน” ก็มีการ

บ้านใหม่ๆ ที่ต้องรีบทำาอย่างเร่งร้อนกันเลยทีเดียว.
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8 เ ร

นายไพโรจน์ ชื่นครุ  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และ

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา ได้รับ 4 รางวัลจาก As     (A )   o s   A r s 

2021 ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี เพื่อยกย่องสถาบันการเงินท่ีมีความโดดเด่นในการพั นาผลิตภัณ แ์ละ

บริการทางการเงินท้ังสำาหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ และเป็น G  r ในธุรกิจ.

ย รกิ รัก ์ ก

ทุ่มงบอื้อปรับลงทุนฟุง30ปีปล่อยคาร์บอน0%
ท ท

่ ่

ท ท

่

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด 

(มหาชน) หรือ G  เปดเผยว่า 

กลุ่มบริษัท G  ได้ประกาศเปา

หมายสู่ “To r To  ro” 

หรือลดการปล่อยกาซเรือนกระจก

ให้เป็นศูนยร่วมกันเพื่ออนาคตที่

ยั่งยืน โดยตั้งเปาหมายระยะยาว

ภายในปี 2593 ซึ่งคาดว่าจะใช้งบ

ประมาณอยู่ที่ 5,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ในการลงทุนเพื่อดำาเนินการ

ลดหรือจำากัดการปล่อยกาซเรือน

กระจก และจะใช้งบอีกประมาณ 

17,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการ

ลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ 

โดยตั้งเปาหมายตั้งแต่ปี 2564-

2593 หรือใน 30 ปี

ขณะท่ีเปาหมายระยะกลาง

ในการปล่อยกาซเรือนกระจก G  

ต้ังเปาลดลง 20% ภายในปี 2573 

โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่

ท่ี 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ

การบรรลุเปาหมายโดยไม่ส่งผล 

กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ผ่าน

กรอบการดำาเนินงานเปล่ียนผ่านสู่

ธุรกิจคาร์บอนต่ำาด้วย 3 เสาหลัก 

ได้แก่ 1. E - r  การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ 

โดยใช้หลัก “5 ” และเทคโนโลยี

่ ท่

นายศักดิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ลงพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุง

ยังชีพให้ประชาชนใน 6 ตำาบล พร้อมกับตรวจเส้นทางคมนาคม

ที่ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบริเวณทางหลวงชนบทสาย 

อย.3011 และทางหลวงชนบท อย.3020 ซ่ึงเกิดการชำารุดเสียหาย 

ทช.จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูสายทางท่ีเกิด

อุทกภัย จำานวน 101 เส้นทาง งบประมาณ 1,513.160 ล้านบาท

ท

นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) หรือ E  ผู้นำาด้าน

ธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เปดเผยว่า บริษัทรู้สึกยินดีที่ได้รับ

รางวัล 2021 T s os  A r  r     

u  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดใน

กลุ่มขนส่งพัสดุภัณ ์ชิ้นเล็ก ( 2 ) ในหมวด “บริการขนส่ง” 

ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร r A

ท

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย เปดเผยว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

พร้อมกลับมาบินฐานปฏิบัติการบินท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(ทสภ.) ใน 6 เส้นทาง โดยในวันท่ี 1 พ.ย.2564 พร้อมทำาการบิน 

4 เส้นทาง ได้แก่ จ.เชียงใหม่, น่าน, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช 

ส่วนอีก 2 เส้นทาง ได้แก่ จ.เชียงราย และกระบ่ี จะเร่ิมทำาการ

บินในวันท่ี 19 พ.ย. รองรับนโยบายเปดประเทศในวันท่ี 1 พ.ย.น้ี

ท

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

และการเงิน บริษัท อาร์แอนด์บีฟูด ซัพพลาย จำากัด (มหาชน) 

หรือ  เปดเผยว่า จากการที่บริษัทได้รับใบอนุญาตปลูก, ใบ

อนุญาตโรงสกัด -T , ใบอนุญาตผลิต จำาหน่าย ส่งออก

สารสกัดจากกัญชงที่ถูกต้องตามกฎหมายรายแรกและรายเดียว

ในไทย ซึ่งการนำาผลผลิตจากกัญชงมาผลิตสารสกัดและนำามา

ใช้ในการผลิตสินค้านั้นเพื่อจำาหน่าย จะอยู่ภายใต้ข้อกำาหนด

ของ อย.เป็นหลัก

่ ่

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปดเผยว่า 

ขณะที่ โลกและประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 

กฟผ.พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเปาหมายของ

ประเทศไทยที่มุ่งสู่พลังงานสะอาดและตั้งเปาลดการปลดปล่อย

กาซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กำาหนดนโยบายและตั้งเปาหมาย

ของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่ “EGAT r o  u r ” ภายในปี ค.ศ.

2050.

่

ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยน้ัน 

แต่ละปีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และสร้าง

ผลกระทบแตกต่างกันออกไป ทั้งต่อทรัพย์สิน

หรือความเป็นอยู่ เช่นเดียวกับเหตุอุทกภัยที่

กำาลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของไทยตอนนี้ ได้รับ

อิทธิพลจากพายุ “เตี้ยนหมู่” แค่ในช่วงเวลา

ประมาณ 10 วันแรก ก็สามารถสร้างผลกระทบ

ให้กับประชาชนกว่า 300,000 ครัวเรือนแล้ว 

และแทบจะไม่สามารถประเมินความเสียหาย

เป็นตัวเงินได้ทั้งหมด เนื่องจากในหลายพื้นที่

ก็ยังไม่คลี่คลายดี รวมถึงอีกหลายพื้นที่ก็ยังต้อง

หวาดระแวงของผลกระทบระลอกใหม่อยู่

“ผลกระทบทางจิตใจ” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่

ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ เนื่องจาก

หลายครั้งภัยพิบัติมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้คน

ในสังคมยังไม่ทันต้ังตัว และบางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถ

หลีกหนีได้จนต้องจำาใจยอมรับในผลกระทบน้ันๆ 

แม้ว่าท่ีผ่านมาสังคมไทยเคยประสบกับปัญหาต่างๆ 

มามากมายแล้วก็ตาม แต่การที่จะรับมือในแต่ละ

เหตุการณ์ก็ยังมีข้อจำากัดอยู่ รวมถึงสถานการณ์

น้ำาท่วมในครั้งนี้เองแม้จะมีการคาดการณ์แล้ว

ว่าอาจจะเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นจริงก็ไม่สามารถ

รับมือได้ไหว

ยิ่งเข้ามาซ้ำาเติมและบั่นทอนจิตใจของ

คนไทยมากขึ้น พร้อมกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่ยังเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจ

อยู่ในขณะน้ี แต่เชื่อม่ันว่า จากความร่วมมือ แรงใจ 

และระยะเวลาจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่พอจะช่วย

เยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แม้จะไม่สามารถกลับมา

ได้สมบูรณ์ 100% แม้จะต้องทิ้งร่องรอยความ

เสียหายหรือความเจ็บปวดไว้บ้าง แต่ก็เชื่อว่า

ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

และด้วยสังคมไทยเองก็เป็นสังคมแห่ง

การช่วยเหลือ จึงเห็นได้ว่าจะกี่เหตุการณ์หรือกี่

ภัยพิบัติที่ผ่านมา มักจะเห็นความร่วมมือร่วมใจ

ของคนในสังคมด้วยกันเอง พยายามผลักดันให้

สามารถต่อสู้และข้ามผ่านปัญหาไปได้เสมอ 

ซ่ึงเหตุการณ์น้ำาท่วมน้ีก็มีหลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน

ที่ออกมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ

ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs ภายใต้

การดูแลของกลุ่ม ปตท. ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยในหลายพื้นที่ ซึ่งร่วมมือกับชมรมพลัง

ไทยใจอาสา 

ฟอร์มทีมปฏิบัติการช่วยภัยพิบัติ 

ลุยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนไทย

และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา PTT 

Group SEALs ได้เข้าพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่ ได้รับผลกระทบ ซึ่งบ้านเรือนของประชาชน

ในพื้นที่ ได้รับความเสียหายจากน้ำ าท่วมขัง 

ซึ่งนอกจากทีมปฏิบัติการจะเข้าทำาหน้าที่ขนส่ง

ลำาเลียงอาหารและส่ิงของจำาเป็นต่อการดำารงชีพแล้ว 

ยังได้นำาถุงยังชีพในนามชมรมพลังไทยใจอาสา 

ไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนเบื้องต้นอีกด้วย 

และที่ผ่านมาก็ได้เข้าพื้นที่ ให้ความช่วย

เหลือประชาชนในพื้นที่อำาเภอชัยบาดาล และ 

อำาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีระดับ

น้ำาท่วมสูงและประชาชนจำานวนกว่า 1,000 

ครัวเรือน โดยได้เตรียมพร้อมตลอดเวลาใน

การเข้าปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคม

ในภาวะวิกฤต ทั้งด้านกำาลังพล การกู้ภัย อาหาร 

พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนในการเข้าพื้นที่เต็มกำาลัง 

อาทิ โดรน เรือท้องแบน เรือท้องวี (V) พร้อม

เครื่องยนต์ รถสี่ล้อกู้ภัย รถหกล้อเฮี๊ยบกู้ภัย 

เทรลเลอร์บรรทุกเรือ รถหกล้อบรรทุกเรือ และ

มอเตอร์ไซค์วิบากกู้ภัย

“ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs” 

เกิดจากการจัดตั้งกลุ่ม ปตท. ขึ้นมาเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือในเหตุวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 เพื่อช่วย

เหลือพนักงานในกลุ่มและผู้ประสบภัยตามเส้นทาง 

และการขยายผลไปยังประชาชนโดยรอบ เพื่อให้

เป็นที่พึ่งพิงของพนักงานให้มีความสบายใจว่าจะ

ได้รับความปลอดภัย เมื่อประสบเหตุอุบัติภัย

ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงต้ังแต่มีการจัดต้ังทีมปฏิบัติการข้ึน 

ก็สามารถตอบสนองความช่วยเหลือให้กับประชาชน

ในสังคมอีกด้วย

โดยได้รับการสนับสนุนเวลาในการทำางาน 

รวมถึงอุปกรณ์ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จาก

ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาของทุกบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมพลังแรงกาย

และแรงใจมาช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤต 

โดยที่ไม่แสวงผลตอบแทน โดยที่ผ่านมานับเป็น

เวลากว่า 10 ปี ได้ให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์

ต่างๆ โดยเฉพาะเหตุภัยพิบัติ ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ อาทิ การดับเพลิงที่บ่อขยะแพรกษา 

จ.สมุทรปราการ ในปี 2557 เหตุการณ์อุทกภัย

ทุกพ้ืนท่ี อาทิ น้ำาท่วมภาคใต้จากพายุปาบึก และ

การช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ โรงงานสารเคมีหมิง

ตี้เคมีคอล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564

ประเทศไทยยังจะต้องเจอกับภัยพิบัติท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคตอีกอย่างแน่นอน และหลายครั้ง

ท่ีอาจจะมีการวางแผนและสามารถตั้งรับได้ทัน

จนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด แต่ก็อาจจะมีอีก

หลายครั้งที่ไม่สามารถตั้งตัวได้ทัน จนต้องรับกับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจากความ

ร่วมมือร่วมใจ จากคำาว่าสังคมแห่งการช่วยเหลือ

จะเป็นอีกหนึ่งแรงกำาลังที่ช่วยให้คนไทย และ

สังคมไทยสามารถก้าวข้าม ฝ่าฟันวิกฤตที่จะเกิด

ขึ้นได้อย่างแน่นอน 

ท่

ท  นายสุรพงษ์ ไพสิฐ

พั นพงษ์ รองประธานและ

โ ษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์                                       

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยว่า ยอด

ผลิตรถยนต์เดือน ก.ย.2564 อยู่

ที่ 140,03  แม้ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีกลาย 6.43% แต่

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 34.47% 

อย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้ยอดผลิต

เพื่อส่งออกทำาได้ถึง 5 .04% 

ของยอดผลิตทั้งหมด สอดคล้อง

กับยอดส่งออกรถยนต์สำาเร็จรูป

อยู่ที่ 73, 31 คัน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 23.94% และเพิ่มขึ้น                                            

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.47% 

มูลค่าอยู่ที่ 44,777.90 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 21. % 

สำาหรับปัจจัยมาจากโรง 

งานผลิตรถยนต์ ได้รับชิปและ

ชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศคู่

ค้าที่ ผ่อนคลายการล็อกดาวน์

และเริ่มส่งออกได้เพิ่มขึ้น ทำาให้

การส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเกือบ

ทุกตลาด สามารถชดเชยเดือน 

ส.ค.ท่ีส่งออกต่ำาสุดในรอบ 4 เดือน 

โรงงานผลิตรถยนต์จึงผลิตรถ                              

ยนต์เพื่อส่งออกเพ่ิมข้ึนจากเดือน 

ก่อน 2 .56% และผลิตเพื่อ

จำาหน่ายในประเทศเพิ่มข้ึนจาก

เดือนที่แล้ว 40.16%

อย่างไรก็ดี ส.อ.ท.ขอติด 

ตามปัจจัยต่างๆ เพื่อประเมิน

สถานการณ์ตลาดรถยนต์ ใน

เดือน ต.ค.นี้อีก 1 เดือนว่าจะตัด                                       

สินใจปรับประมาณยอดผลิต

รถยนต์ปีนี้ทั้งปีเพิ่มข้ึนหรือไม่                                

เนื่องจากมีแนวโน้มที่ยอดการ

ส่งออกรถยนต์ปีนี้ทั้งปีจะทำาได้ 

900,000 คัน สูงกว่าที่ตั้งเปา

หมายไว้ 50,000 คัน หลัง

โรงงานผลิตรถยนต์ ได้รับชิป

และชิ้นส่วนในการผลิตเพิ่มขึ้น 

และตลาดในประเทศคู่ค้าชะลอ

ตัวติดต่อกัน.

ดิจิทัล ท้ังเทคโนโลยีท่ีมีอยู่และ

เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำา เพื่อลดการ                                                        

ใช้ทรัพยากร และลดการใช้พลัง 

งาน นำานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ 

และแสวงหาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำา

รูปแบบใหม่เพ่ือก้าวข้ามขีดจำากัด

ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

2. Por o o- r  การ

บริหารพอร์ตโฟลิโอธุรกิจและผลิต                                      

ภัณ ์ของ G  Group ผ่านนวัต               

กรรมและการลงทุน โดยการปรับ

เปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอไปสู่ธุรกิจและ

ผลิตภัณ ์คาร์บอนต่ำา อาทิ การ

ลงทุนในธุรกิจเคมีภัณ ์ชนิดพิเศษ

มูลค่าสูง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิต     

ภัณ ์ชีวภาพ ผลิตภัณ ์เพื่อสิ่ง

แวดล้อม และผลิตภัณ ์ที่ใช้วัสดุ

หมุนเวียน ซึ่งที่ผ่านมา G  ได้เข้า

ซื้อกิจการของ  ผู้นำาระดับ

โลกในธุรกิจผลิตภัณ ์ โค้ดติ้ง เร

ซิ่น ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณ ์

กลุ่มสารเคลือบและสารเติมแต่ง

สำาหรับใช้กับวัสดุทุกประเภท รวม

ถึงเป็นผู้นำาในการนำาเสนอโซลูชั่น

การพั นาแอปพลิเคชันการเคลือบ 

ต่างๆ 

และ 3. o p s o -

r  เป็นเสาหลักสุดท้ายของ

กรอบนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่                                       

ธุรกิจคาร์บอนต่ำา ด้วยทางแก้ปัญหา 

ที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน รวมทั้ง

การจัดหาและลงทุนในเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการดักจับคาร์บอน ผ่าน

แนวทางต่างๆ ได้แก่ orpor  

V ur  p s การสร้างพันธ                                                    

มิตร และการร่วมทุนทางธุรกิจ                                              

เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยน 

แปลงทางเศรษฐกิจ

นายคงกระพันกล่ าวว่ า 

การปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งสู่การปล่อย

กาซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (  

ro) จะส่งผลต่อเนื่องไปยังลูกค้า 

ซึ่งการบริหารพอร์ตโฟลิโอ มุ่งเน้น  

ไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิต การ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า รวมไปถึงการดูแล

โลกด้วยผลิตภัณ ์ที่จะส่งผลดีต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำา

การเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข 

นอกจากนี้การปรับพอร์ตโฟลิโอ

ยังนำาเสนอทางเลือกที่หลากหลาย

ให้แก่ลูกค้า เพื่อลดการปล่อยกาซ                                 

เรือนกระจก ตั้งแต่ผลิตภัณ ์คาร์                                          

บอนต่ำา การบริหารจัดการผลิตภัณ ์ 

แบบครบวงจร เพื่อร่วมกันสร้าง

ห่วงโซ่คุณค่าและการลดปริมาณ

ขยะพลาสติก.

ท  “S ” โชว์ผล

งานไตรมาส 3 2564 โกยกำาไร 

. 1 พันล้านบาท โต 90% จาก

ช่วงเดียวกันปีก่อน 9 เดือน

กระฉูด 2.77 หมื่นล้านบาท 

ปลื้มแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดปัง 

ผู้ใช้พุ่ง 1.9 ล้านราย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ                                     

ประธานกรรมการบริ ห า ร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) หรือ S  กล่าวถึง

ผลการดำาเนินงานในไตรมาส 

3 2564 ว่า ธนาคารและบริษัท

ย่อยมีกำาไรสุทธิ , 1  ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 90% จากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน จากความสามารถใน

การทำากำาไรของธุรกิจดีขึ้นและ                               

การตั้งเงินสำารองที่ลดลง อัตรา                                  

ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้น                                           

เดือน ก.ย.2564 อยู่ที่ 3. 9% 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นเดือน 

มิ.ย. ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือด้อย

คุณภาพอยู่ที่ 137.6% และ

เงินกองทุนตามกฎหมายของ                                     

ธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง

ที่ 1 .4%

สำาหรับผลการดำา เนิน

งานในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2564 พบว่า ธนาคารมีกำาไร                                          

สุทธิจานวน 27,720 ล้านบาท                                        

เพิ่มขึ้น 24.6% จากช่วงเดียว 

กันของปีก่อน ขณะที่ธนาคาร

ได้มีการตั้งสำารองอยู่ที่ 30,071 

ล้านบาท

อย่างไรดี ในไตรมาส 3                                                 

2564 ธนาคารได้เร่ิมกระบวน 

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแบบ

เบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยลูกค้าแบบย่ัง                                                     

ยืน รวมถึงยังได้ให้ความช่วยเหลือ                                        

เพ่ิมเติมต่อผู้บริโภคและผู้ประ                                                         

กอบการรายย่อยผ่านแพลตฟอร์ม

ส่งอาหารโรบินฮู้ด ซ่ึงมีผู้ใช้งาน

ใหม่เพ่ิมข้ึนกว่า 1.9 ล้านราย.
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9เ ร ก ส รี สังคม

หลังจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Des) พยายามผลักดัน

ให้บุหร่ีไฟฟ้าถูกกฎหมาย จนเกิดกระแสสังคมไม่พอใจและไม่เห็น

ด้วยกับแนวคิดดังกล่าวอย่างร้อนแรงกว้างขวาง มีกลุ่มเยาวชนท่ี

ได้ออกมาแสดงพลัง ย้ำาพิษภัยและอันตรายจากการสูบบุหร่ีและ

บุหร่ีไฟฟ้า รวมถึงเรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ มีมาตรการเด็ดขาดกับ รมว.ดีอีเอสลูกพรรคท่ี

ไอเดียกระฉูดเรื่องน้ี

ล่าสุด เสียงจากวงเสวนาคนรุ่นใหม่ “Gen  Gen a ท้า

คุย” เรื่องทำาไมบุหร่ีไฟฟ้าจึงไม่ควรถูกกฎหมายในประเทศไทย จัด

โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายเยาวชน 

เวทีน้ีขอให้หยุดการสนับสนุนบุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย โดย

ต้ังอยู่บน 2 เหตุผลสำาคัญท่ีว่า บุหร่ีไฟฟ้าทำาลายสุขภาพและการสูบ

บุหร่ีไฟฟ้า ทำาให้คนรุ่นใหม่ท่ีไม่เคยสูบบุหร่ีกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์

แห่งประเทศไทย (ยท.) กล่าวว่า สถาบันยุวทัศน์ฯ ขับ

เคลื่อนเรื่องภัยจากบุหร่ีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนมา

ต่อเนื่องและยากลำาบาก วันน้ีต้องยอมรับความจริง

บุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้าทำาลายสุขภาพ และท่ีมีความ

เห็นว่า อันตรายน้อยกว่าบุหร่ีมวน ก็ไม่ได้หมายความ

ว่า ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ ฉะน้ัน ไม่ควรกลายเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำาหรับคนทุกกลุ่ม มีคำาถามไป

ถึง รมว.ดีอีเอส กรณีการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่าจะโกง

เท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับ ทำาไมบุหร่ีไฟฟ้าจึงไม่ใช้หลักคิด

เดียวกัน คำาตอบของเรื่องน้ี คือ การเลิกสูบบุหร่ี เป็น

ทางเลือกเพื่อสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงมากกว่าหาผลิต

ภัณฑ์ใดๆ มาทดแทน 

“รมว.ดีอีเอสควรสนับสนุนการปราบปราม

และจับกุมผู้จำาหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าซ่ึงผิดกฎหมายผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์มากกว่าผลักดันให้ยกเลิกแบน

บุหร่ีไฟฟ้า นอกจากน้ี กระทรวงฯ แก้ปัญหาพนัน

ออนไลน์ได้ดีแล้วหรือยัง ไม่รวมอาวุธปืนเถื่อนท่ีขาย

บนออนไลน์ เราไม่เห็นบทบาทขับเคลื่อนเรื่องเหล่าน้ีอย่างจริงจัง นาย

ชัยวุฒิ บอกท่ัวโลกยอมรับบุหร่ีไฟฟ้า แต่ถ้าดูข้อมูลจากองค์การอนามัย

โลก (WHO) ปี 2564 พบว่า ปัจจุบันมีถึง 32 ประเทศท่ัวโลกท่ีห้ามจำาหน่าย

บุหร่ีไฟฟ้า และอีก 79 ประเทศ มีกฎหมายในการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้า ไทย

เป็นหน่ึงในประเทศท่ีปกป้องบุหร่ีไฟฟ้าไม่ให้เข้าประเทศ อยากให้ศึกษา

ข้อมูลจริงจัง ลำาพังการขับเคลื่อนรณรงค์ควบคุมบุหร่ีในประเทศไทยสู้กับ

อุตสาหกรรมยาสูบขนาดยักษ์มีงบโ ษณามหาศาล และการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมคนให้เลิกบุหรี่ ถ้าเพิ่มปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าก็ยากเข้าไปอีก” นาย

พชรพรรษ์เรียกร้อง

นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(สดย.ท) บอกว่า ในประเทศไทยมีการกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ แต่ยังพบคดีลักลอบขายให้เยาวชน ปัญหาเดิมควบคุมไม่สำาเร็จ 

แล้วจะเพ่ิมผลิตภัณฑ์บุหร่ีไฟฟ้าเข้ามา จะเกิดอันตรายกับเยาวชน ขณะน้ี

หลายประเทศท่ีเคยอนุญาตจำาหน่ายบุหร่ีไฟฟ้าเร่ิมกลับมาทบทวน รมว.

ดีอีเอส มีสิทธิคิดต่างและหาเหตุผลมารองรับ น่ีไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่

ควรต้องหาฉันทามติร่วมกัน ยกตัวอย่างกัญชาและกระท่อมกว่าจะปลด

ล็อคกฎหมายใช้เวลายาวนาน หลังยกเลิกก็มีกฎควบคุมการจำาหน่าย เช่น

เดียวกับบุหร่ีไฟฟ้ายังไม่ข้อมูลทางวิชาการชัดเจนว่า ช่วยให้คนเลิกบุหร่ีได้ 

ส่ิงสำาคัญ กรณีบุหร่ีไฟฟ้าผิดกฎหมายหากมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

จริงจังมากกว่าน้ีก็อาจจะพูดคุยต่อได้ แต่เวลาน้ีไม่เหมาะสม เด็กและ

เยาวชนกลายเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจน้ีซ่ึงมีสารเสพติดท้ังท่ีมีกฎหมาย

ห้ามในประเทศ ซ่ึงสภาเด็กฯ ก็พยายามรณรงค์และ

ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารเสพติด

ด้าน นายณัฐพงศ์ สำาเภาแก้ว ผู้ประสาน

งานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเส่ียง กล่าวว่า ไม่ใช่

คร้ังแรกท่ีมีการหยิบยกธุรกิจสีเทาให้ถูกกฎหมาย 

เราไม่ได้คัดค้านแต่ถามว่า การส่งเสริมบุหร่ีไฟฟ้า

ถูกกฎหมายผ่านการศึกษารอบด้านหรือยัง การพบ

ขายบุหร่ีไฟฟ้าในโลกออนไลน์แนวโน้มสูงข้ึน แล้ว

แก้ปัญหาด้วยนำาของใต้ดินข้ึนบนดิน เพื่อจัดเก็บ

ภาษีหารายได้เข้าประเทศ เราไม่ม่ันใจผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึน ได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่า ปัจจุบันมีข้อมูลคน

สูบบุหร่ีไฟฟ้า 8 หมื่นคน หากบุหร่ีไฟฟ้าถูกกฎหมาย

ในบ้านเรา จะเพ่ิมความถ่ีในการเสพบุหร่ีต่อวันมาก

ข้ึน ด้วยความสะดวก เท่ากับสนับสนุนการตายให้คน 

แนวคิดกระทรวงดีอีเอสย้อนแย้งระบบสาธารณสุข

ท่ีขับเคลื่อนส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพท่ีดี ตกลง

นโยบายรัฐบาลจะไปทิศทางใด บุหร่ีไฟฟ้าเป็นสารเสพติด สารเคมีบางชนิด

เข้มข้นมากกว่าบุหร่ีมวน เป็นสินค้าท่ีทำาลายสุขภาพแน่นอน เราจะสูบเงิน

คนในประเทศด้วยผลิตภัณฑ์น้ีเหรอ เครือข่ายฯ ไม่เห็นด้วย

“ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของบุหร่ีไฟฟ้าจะทำาให้เด็กและเยาวชนท่ีไม่เคย

สูบบุหร่ีเข้ามาสูบและเสพติดบุหร่ีไฟฟ้า เด็กและเยาวชนท่ีเร่ิมต้นด้วยการ

สูบบุหร่ีไฟฟ้าจะมีความเส่ียงท่ีจะสูบบุหร่ีธรรมดามากกว่าเด็กท่ีไม่สูบบุหร่ี

ไฟฟ้า 2-4 เท่า รวมท้ังคนท่ีเลิกสูบบุหร่ีธรรมดาไปแล้วกลับมาสูบบุหร่ีไฟฟ้า

อีกด้วย” นายณัฐพงศ์ สะท้อนปัญหา

การคัดค้านบุหร่ีไฟฟ้าไม่ได้จำากัดอยู่แค่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพฯ 

นายอนวัฒน์ แจ่มจันทร์ ประธานกลุ่มเด็กและเยาวชนUG  อุบลราชธานี 

แสดงทัศนะผ่านเวทีน้ีว่า รมว.ดีอีเอสมีหน้าท่ีสร้างความรู้ความเข้าใจกับ

เยาวชน ในพ้ืนท่ีอุบลราชธานี พบเด็กและเยาวชนสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิงเข้าสู่วงการบุหร่ี โดยมีแรงผลักดันจากคนรอบตัวสูบบุหร่ี เกิดความ

อยากรู้อยากลอง เร่ิมจากบุหร่ี มาสู่บุหร่ีไฟฟ้า พบมีพฤติกรรมรวมเงิน

เพื่อซ้ือบุหร่ีไฟฟ้า สูบด้วยกัน น้ำายาหมดระดมเงินซ้ือมาเติม มีโอกาสทำา

กิจกรรมกับน้องๆ กลุ่มน้ี ส่งผลให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สูบลดลง และมี

แนวทางเลิกบุหร่ี มีการขับเคลื่อนปกป้องนักสูบหน้าใหม่และสร้างแกนนำา

ทำากิจกรรมในกลุ่มคนเจนเดียวกัน ได้ผลลัพธ์ดีกว่า ปัจจุบันมีเครือข่าย 25 

อำาเภอในอุบลฯ และผลิตสื่อปกป้องนักสูบหน่าใหม่าภัยอันตรายจากบุหร่ี

ไฟฟ้า สร้างพลังนักศึกษาขับเคลื่อนเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยและ

อันตรายจากการสูบบุหร่ีและบุหร่ีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน

พลังรุ่นใหม่ค้านบุหร่ีไฟฟ้าถูก กม. ล้มกระดานดีอีเอส

พชรพรรษ์ ประจวบลาภ 

เลขาธิการ ยท.

รวมพลังคนเจนใหม่ค้านบุหรี่ไฟฟ้าจากวงเสวนา “Gen Z GenZa ท้าคุย”

babaranoi@hotmail.com

ขณะนี้เทรนด์รักษ์ โลกกำ�ลังม�แรง หล�ยๆ บริษัทต่�งก็ให้

ความสำาคัญของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซ

เรือนกระจก เพื่อลดโลกร้อน Bebesup (เบเบ้ซุป) ผลิตภัณฑ์ทิช

ชู่เปียกรักษ์ โลกจากเกาหลีใต้ จับมือพันธมิตร LocknLock (ล็อก  

แอนด์ ล็อก) แบรนด์สินค้าเครื่องใช้เครื่องครัวภายในบ้าน จัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านกลยุทธ์ Collaboration แบบ 360 

องศา โดยลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Bebesup ตามเงื่อนไขของแคมเปญ 

จะได้รับกล่องแก้วถนอมอาหารเด็กรุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น ทันที และ

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ LocknLock ผ่านช่องทาง Official website 

และ Line Shopping จะได้รับทิชชู่เปียกพรีเมียม Bebesup Nature 

Gold มูลค่า 180 บาท จำานวน 1 ชิ้นฟรีทันทีเมื่อสั่งซื้อชุดกล่อง

ถนอมอาหารสำาหรับเด็ก LocknLock แบบใดก็ได้ 1 เซต ในราคา

พิเศษ 459 บาท จากราคาปกติ 489 บาท รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่จะ

จัดขึ้นในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ติดตามข้อมูลกิจกรรมได้ทาง 

FB: @bebesupth, @LockandLockThailand หรือ IG @bebesup.th,                     

@locknlock_Thailand...•

มาที่ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่� ชวนสมาชิกบัตร 

ใช้คะแนนบัตรเครดิตแลกรับของรางวัลสุดฟิน ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ 

‘Krungsri First Choice Rewards’ เช่น เครดิตเงินคืน, บัตรกำานัล,   

อีคูปอง, ส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำา รวมทั้งแลกสินค้าแบรนด์ดัง

หลากหลายหมวด ทั้งสินค้าและอุปกรณ์ไอที, เฟอร์นิเจอร์, ของใช้ใน

บ้าน ฯลฯ เพียงทำารายการแลกคะแนนบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน 

UCHOOSE เริ่มต้นที่ 300 คะแนน ตั้งแต่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 

2564 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด) ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/

KFC-PointSep21 ...•

ไม่จองไม่ได้แล้ว! สำาหรับโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์  

Silverlake Park ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์  (EVER ) เพราะงานนี้ 

พร้อมเสิร์ฟโครงการ Silverlake Park สุวินทวงศ์ 78 (รามคำาแหง-

หนองจอก) บ้านเดี่ยวหรู 4 ห้องนอน ราคาเริ่มต้นเพียง 5.89 ล้าน

บาท บนพื้นที่กว้างๆ กว่า 100 ตร.ว. ยูนิตหน้าสวนท่ามกลาง

บรรยากาศธรรมชาติสุดผ่อนคลาย ด้วยการจัดหนักให้ฟรี! ถึง 4 

ต่อ ไม่ว่าจะเป็นผ่อนให้ฟรี! 1 ปีเต็ม, ค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าจดจำา

นอง และรวมถึงค่าส่วนกลาง 1 ปี Wow! อย่าช้า รีบลงทะเบียนที่  

https://bit.ly/ ...•

ด้าน เอสซีจี โฮม จัดโปรโมชั่นแรงส่งท้ายปี “SCG HOME 

FAIR” ให้คำาปรึกษาออนไลน์ฟรี ตอบโจทย์คนปรับปรุงบ้าน     

สะดวก คุ้ม ครบ จบทุกเรื่องบ้านฟรี พร้อมนำาเสนอโปรโมชั่นพิ

เศษมากมาย เพิ่มความคุ้มค่าสูงสุด 4 ต่อ อาทิ แพ็กเกจปรับปรุง

บ้าน ค่าสำารวจหน้างานสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาทเท่านั้น                                                                           

จากราคาปกติ 7,000 บาท รับบัตรกำานัลเทสโก้ โลตัส สูงสุด 

10,000 บาท รวมทั้งสามารถผ่อนชำาระ 0% นาน 3 เดือน กับ

ธนาคารที่ร่วมรายการ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 24,000 

บาท พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย เฉพาะสมาชิก SCG 

Family  เท่านั้น โปรโมชั่นดีๆ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 

2564 รายละเอียดโปรโมชั่น https://scghome.com/campaigns/

SCGHOMEFAIR ...•

ส่วน วัตสัน ร่วมมือกับผลิตภัณฑ์น้ำายาบ้วนปากลิสเตอรีน 

(Listerine) จัดแคมเปญ GIVE A SMILE ซื้อผลิตภัณฑ์วัตสันลาย 

Smile (Limited Edition) ชิ้นใดก็ได้ หรือผลิตภัณฑ์น้ำายาบ้วนปากลิส

เตอรีน ที่วัตสัน และพิเศษสำาหรับสมาชิกวัตสัน สามารถบริจาคด้วย

ตัวเองได้เพียงใช้คะแนน 100 คะแนน แทนเงินสด 10 บาท บริจาค

เข้ามูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 

และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ณ ที่แคชเชียร์ร้านวัตสันทุกสาขา

ทั่วประเทศไทย ร่วมกันคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 

ตุลาคม จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นี้ ...•

ปิดท้ายด้วย โฮมโปร จัด “HomePro SUPER EXPO” 

มหกรรมลดราคาสินค้าเรื่องบ้านแบรนด์ดังครั้งใหญ่ในรอบปี สะดวก

สบายช็อปได้ทุกช่องทางกับสินค้า Super Deal/Super Brand ลดสุด

คุ้มสูงสุด 80% กับแบรนด์ดังลดกระหน่ำาผ่านช่องทาง LIVE สด บน 

Facebook และ LINE Official ของโฮมโปร พร้อมพบเหล่าคนดัง ดี

เจพีเค, สไปร์ท บาบาบิ และแจ็คกี้ ชาเคอลีน มาไลฟ์สดสร้างความ

สนุกสนานไปพร้อมกัน สมาชิกโฮมการ์ดรับความคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถึง 4 

ต่อ ช็อปได้แล้วที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ และช็อปออนไลน์ได้ที่ 

www.homepro.co.th, รายละเอียดโปรโมชั่น www.homeproexpo.

com ตั้งแต่วันที่ 21–25 ตุลาคม 64 นี้ ...•

ม้ว่�ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย

รัฐบาลถูกเชื่อว่าน่าจะเป็นวิธี

สำาคัญที่จะนำาประเทศก้าวผ่าน

วิกฤตเศรษฐกิจไปได้ แต่เราก็ควรจะ

ระลึกด้วยว่าการที่รัฐบาลมีขนาดใหญ่

มากขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งคือการที่รัฐบาล

เลือกท่ีจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสำาคัญในระบบ

เศรษฐกิจแทนท่ีจะปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของ

ภาคเอกชน อาจไม่ใช่วิธีการท่ีดีของการ

เติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปในระยะยาว

แนวคิดดังกล่าวที่จะให้รัฐบาล

เป็นผู้นำาในการใช้จ่ายและลงทุน ค่อน

ข้างจะขัดกับหลักการทั่วไปที่มองว่า

เศรษฐกิจควรจะเติบโตหรือกิจกรรมทาง

การใ ้ ่า าครั  ราคา ี่ ้อง ่า

แ

เศรษฐกิจส่วนใหญ่ควรเกิดจากภาคเอกชน

มากกว่า เนื่องจากวิธีการที่รัฐจัดหาเงินเพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การขึ้นภาษีประเภท

ต่างๆ การกู้ยืมเงินหรือพิมพ์เงินขึ้นมาใหม่นั้น 

ล้วนก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ ตามมา นอกจาก

นี้ หากปราศจากการจัดการที่ดี การใช้จ่าย

ของรัฐบาลนั้นอาจจะไม่สามารถจัดสรร

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Economically 

Destructive) ได้ ซึ่งต่างจากภาคเอกชน 

เหตุผลที่ว่าทำาไมหากมีการใช้นโยบายการ

ใช้จ่ายภาครัฐในวงเงินที่สูงเป็นระยะเวลา

นานเกินไปจึงส่งผลเสียต่อการเติบโตของ

เศรษฐกิจในระยะยาว ก็คือการมีต้นทุนที่คาด

ไม่ถึงเกิดขึ้น ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้แก่

ต้นทุน DRAW-OUT เมื่อรัฐจำาเป็น

ต้องหารายได้มากขึ้นหรือกู้ยืมเงินเกินกว่าที่

วางแผนไว้สำาหรับการใช้จ่ายภาครัฐที่มากขึ้น       

ทางเลือกใดๆ ในการ Finance ล้วนมีผล 

กระทบในทางลบทั้งสิ้น การขึ้นอัตราภาษีอาจ

จะส่งผลกระทบต่อ Output ของคนทำางาน 

เนื่องจากทำางานมากก็เสียภาษีให้รัฐมากขึ้น 

การกู้เงินเป็นจำานวนมากในตลาดเงินซ่ึงอาจ

จะล้ำาเข้าไปส่วนของภาคเอกชนอาจนำาไปสู่

ปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า Crowding-out effect 

คือทำาให้ราคาการกู้ยืมสูงมากกว่าท่ีควรจะเป็น

ต้นทุน DISLOCATION การใช้จ่าย

ภาครัฐมากขึ้น 1 บาท หมายถึง 1 บาทที่ลด

ลงของการใช้จ่ายหรือลงทุนของภาคเอกชน 

หากการนำาทรัพยากร (เงิน) มาใช้ โดยไม่ค่อย

มีคุณภาพหรือได้งานไม่เท่าเอกชน ผลสุดท้าย 

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจึงได้น้อย

กว่าที่ควรจะเป็น

ต้นทุน NEGATIVE MULTIPLIER งบ

ประมาณของภาครัฐบางส่วนนำาไปสนับสนุน

การทำางานของหน่วยงานบางหน่วยที่อาจ

จะออกกฎเกณฑ์บางอย่างซึ่งอาจส่งผลลบ

ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ เงินสำารองที่

กำาหนดเอาไว้ที่แม้จะมีประโยชน์ในแง่ของ

การรองรับหรือป้องกันความเสี่ยง แต่ถ้ามอง

อีกมุมมองหนึ่งก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเงิน

ที่แช่นิ่งๆ ไว้ไม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต้นทุน SUBSIDY งบประมาณภาครัฐ

บางอย่างก็ช่วยสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ดีของ

กลุ่มบุคคลใดๆ ที่อาจมีอิทธิพลทางการเมือง 

อาทิ โปรแกรมการให้เงินอุดหนุน (Subsidy) 

หรือการประนอมหนี้ให้แก่เกษตรกรบางกลุ่ม

อยู่เรื่อยๆ อาจนำามาซึ่งผลเสียที่คาดไม่ถึง 

สวัสดิการที่ดีเกินไปทำาให้คนที่ได้รับไม่ตั้งใจ

ทำางาน 

ต้นทุน BAD BEHAVIOR การที่รัฐ

ช่วยแบ่งเบาภาระที่เป็นเงินก้อนใหญ่ทำาให้

คนมีเงินเหลือ ซึ่งถ้าไม่ควบคุมให้ดีอาจจะนำา

ไปใช้จ่ายในสิ่งฟุ่มเฟือยและทำาให้มีเงินเก็บ

น้อยลง 

ต้นทุน DISTORTION ในตลาดเสรี

ที่มีการแข่งขัน ผู้ซื้อและผู้ขายในสินค้า

หรือบริการจะเป็นผู้กำาหนดราคาที่บ่งบอก

ถึงการนำาทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โครงการบางอย่างของรัฐบาลทำาให้

กลไกตลาดเกิดการบิดเบือนซึ่งนำาไปสู่การใช้

ทรัพยากรทางการเงินและธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพต่ำา อาทิ การให้เงินสนับสนุน

ราคาน้ำามันให้ต่ำากว่าที่ควรจะเป็น การ

สนับสนุนแบบนี้จะทำาให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า 

“Third party problem” กล่าวคือ ประชาชน

จะใช้น้ำามันอย่างสิ้นเปลืองมากเหมือนเดิม

ต้นทุน IDLE การใช้จ่ายโดยรัฐอาจ

เป็นตัวขัดขวางการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

�รนำ�วัตถุดิบสมุนไพรไทยม�

ประกอบอาหาร นับเป็นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบ   

ทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การปรุงอาหาร  

ไทยท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงจัดได้                                                      

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยมาช้า

นาน 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม ร่วมกับ ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่                

จำากัด (มหาชน) เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน

ทำาอาหารออนไลน์ “ไทยเทสเทอราปี ชา

เลนจ์ ep.สมุนไพรพื้นถิ่น” ชวนบุคคล

ทั่วไป ร้านอาหาร และนักเรียนสายอาหาร

ร่วมรังสรรค์เมนูจากสมุนไพรพื้นถิ่น พร้อม

กันทั่วประเทศ โดยนางสาวชมกมล พุ่ม

พันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท                                                         

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า  การสนับสนุนกิจกรรมการ

แข่งขัน “ไทยเทสเทอราปี ชาเลนจ์ 

Ep.สมุนไพรไทยพื้นถิ่น” ในครั้งนี้ ถือ

เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัท ใน

การช่วยยกระดับวงการอาหาร และพัฒนา

จัดแข่งขันทำ�อ�ห�รด้วยสมุนไพรพื้นถิ่น

ตอกย้ำ�ภูมิปัญญ�ไทยอร่อยและเป็นย� 

(Innovation) ความต้องการร่ำารวยของภาค

เอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการแข่งขัน

เพื่อผลิตสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น ถ้าทรัพยากรส่วน

ใหญ่ถูกบริหารโดยภาครัฐบาล การคิดค้น

สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตก็จะลดน้อยลง

ไปด้วย

ต้นทุน INFLATION ในกรณีที่

รัฐบาล Finance การลงทุนและใช้จ่ายโดย

การพิมพ์เงินใหม่หรือออกพันธบัตรรัฐบาล

จำานวนมาก สิ่งที่ตามมาซึ่งจะกระทบกับ

คนทั่วประเทศคือเงินเฟ้อ เงินเฟ้อทำาให้

อำานาจการซื้อของคนน้อยลง เดิมเงิน 30 

บาทกินข้าวได้หนึ่งจาน แต่ถ้าเงินเฟ้อเพิ่ม

ขึ้นเราอาจจะได้รับกับข้าวน้อยลงหรือ

แม่ค้าตักข้าวให้เราน้อยลงก็ได้ ยิ่งถ้าใน

ภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีที่ประชาชนไม่น่า

จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากหรืออาจจะน้อย

ลงด้วยซ้ำา การใช้จ่ายภาครัฐโดยก่อให้

เกิดภาวะเงินเฟ้อจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและ

ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาดูแล

อย่างใกล้ชิดแบบ Proactive.

ศักยภาพและทักษะของบุคลากรในวงการ

อาหารไทยควบคู่กับการแสดงให้เห็นถึง

ภูมิปัญญาไทยที่ว่าอาหารเป็นยา โดยการนำา

สมุนไพรพื้นถิ่นที่เป็นดั่งสมบัติล้ำาค่าที่หา

ได้ โดยทั่วไปมาประยุกต์ในการรังสรรค์          

เมนูอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์และ

เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งแนวคิด 

ในการแข่งขันในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันที่คนทั่วโลกรวมถึงคน

ไทยหันมาให้ความสำาคัญในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง และคนรอบข้างกันอย่างจริงจังมาก

ขึ้น

ด้าน “นายชาย นครชัย” อธิบดีกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “ในปี 2565 

นี้จะเป็นการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตาม

นโยบายภาครัฐบาล 5F ซึ่ง Food ก็เป็น

หนึ่งในห้านั้น เราจึงมีแนวคิดในการเพิ่ม

คุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรมสินค้า และ

วัตถุดิบสมุนไพรพื้นถิ่นของชุมชน ซึ่งล้วน

แล้วแต่เป็นสินค้าวัฒนธรรมอาหารของ

ไทยโดยกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ใหม่                   

จึงเป็นการดีท่ีได้ร่วมกับภาคเอกชน                                            

ในการผลักดันกิจกรรม ไทยเทสเทอราปี  

ชาเลนจ์ ep.สมุนไพรพื้นถิ่น เพื่อกระตุ้น

ให้เกิดการสร้างสรรค์อาหารไทยใหม่จาก

สมุนไพรพื้นถิ่น และนำาเสนอเรื่องราวของ

วัฒนธรรมอาหาร ไม่ได้มีเพียงความอร่อย

อย่างเดียว แต่ยังเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ 

และมีผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์

มากมาย บอกเล่าคุณสมบัติในการป้องกัน

และรักษาโรคเหล่านั้น ซึ่งยังช่วยสร้างราย

ได้กลับคืนสู่ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและทำาให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนสอดรับโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2569”    

สำาหรับการแข่งขันทำาอาหาร

ออนไลน์ “ไทยเทสเทอราปี ชาเลนจ์ 

ep.สมุนไพรพื้นถิ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่า

รวมกว่า 100,000 บาท จะเป็นกิจกรรม

กระตุ้นให้คนไทยหันมาให้ความสำาคัญ

ในการดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบ                        

ข้างกันมากขึ้น และสำาหรับผู้ที่รักในการ

ทำาอาหาร ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพ หรือมือ

สมัครเล่น การแข่งขันในครั้งนี้คือโอกาส

สำาคัญของคุณ ที่จะได้พัฒนาตนเอง 

รวมถึงพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่รู้จัก และ

สามารถต่อยอดเส้นทางในวงการอาหาร

ได้ต่อไป ทั้งยังเป็นการตอกย้ำาว่าอาหาร

ไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก” โดย                                                    

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้

ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 

ศกนี้ พร้อมติดตามรายละเอียดข้อมูล

การแข่งขัน “ไทยเทสเทอราปี ชาเลนจ์                                              

ep.สมุนไพรพื้นถิ่น” ได้ที่ www.thai 

tastetherapy.com หรือเฟซบุ๊ก www.

facebook.com/thaitastetherapy  

ก

ชาย นครชัย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

ประกวดคุณแม่นักรีวิว MOMRATHON REVIEW

Amarin Baby & Kids เว็บไซต์สำ�หรับแม่ลูกที่มีผู้ติดต�มกว่� 1 ล้�นคน ในเครือ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) ขอเชิญชวนเหล่�คุณแม่ยุคใหม่

ที่มีใจรักก�รรีวิวและสนใจในอ�ชีพอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมสมัคร MOMRATHON REVIEW: 

THE BIGGEST MOM INFLUENCER CONTEST OF THAILAND ก�รประกวดคุณแม่นัก

รีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชิงเงินร�งวัลรวม

มูลค่�กว่� 100,000 บ�ท พร้อมโอก�สเป็นแบรนด์

แอมบ�สเดอร์ของ Amarin Baby & Kids และสิทธิ์

ร่วมง�นกับบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 

จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทในเครือ และพันธมิตร กติก�

ง่�ยๆ เพียงคุณเป็นคุณแม่ผู้รักก�รรีวิว อ�ยุ 22-39 ปี 

มีลูกน้อยอ�ยุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดผู้ติดต�มในโซเชียลมีเดียทุกช่องท�ง เช่น 

Facebook ส่วนตัว, Fanpage, Instagram หรือ Tiktok รวมกันม�กกว่� 2,000 คน ส�ม�รถ

กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3v9bZiZ ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.2564 หรือค้นข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ Facebook: Amarin Baby & Kids

‘สหพัฒน์แอดมิชชั่น’ เข้าสู่ช่วงที่ 2 เริ่ม 15 พ.ย.นี้

โครงก�ร “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 ดำ�เนินก�รโดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำ�กัด 

(มห�ชน) โดยผลิตภัณฑ์ม�ม่� บิสชิน มองต์เฟลอ และริชเชส หลังจ�กผ่�นในช่วงที่ 1 จัด

ติวเต็ม 6 วัน (11-16 ต.ค.2564) โดยมียอดสมัครเข้�ร่วมติวสดออนไลน์ม�กถึง 1 แสนคน 

หลังจ�กนี้จะเริ่มเข้�สู่กิจกรรมในช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.-15 ธ.ค.2564 เป็นก�ร

ทดสอบออนไลน์ฟรี และส�ม�รถทร�บคะแนน

ทันทีหลังสอบ ซึ่งน้องๆ ส�ม�รถด�วน์ โหลดข้อสอบ 

เอกส�รเฉลย และรับชมวิดีโอเฉลยข้อสอบได้ตั้งแต่  

20 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป ส่วนน้องๆ ที่พล�ดก�ร

ติวสดออนไลน์ในช่วงที่ 1 ส�ม�รถลงทะเบียนเข้�

ม�ติวฟรีย้อนหลังได้ท�ง www.sahapatadmission. 

com เพื่อรับแนะแนวก�รทำ�ข้อสอบ O-NET, GAT, 

PAT, วิช�ส�มัญ รวมถึงเทคนิคก�รทำ�ข้อสอบ 

TCAS65 พร้อมรับฟังประสบก�รณ์ดีๆ จ�กรุ่นพี่ไอดอล “น้องจ๊อบ-ภ�วิช พิทักษ์กิจนุกูร” 

อันดับ 1 แพทย์จุฬ�ฯ และอันดับ 1 กสพท. อีกด้วย น้องๆ Dek66 และผู้ที่สนใจติดต�ม

ข่�วส�รได้ท�ง FB: Sahapat Admission หรือโทร. 06-4163-3449, 06-1851-8646

ดูย้อนหลัง MRT พาน้องติวทะลุจอ พิชิต TCAS ปีที่ 13

บริษัท ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BEM) ร่วมกับก�รรถไฟฟ้�

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด 

(BMN) จัดกิจกรรม “MRT พ�น้องพิชิต TCAS” ปีที่ 13 ภ�ยใต้ Concept TCAS Winner 

Online ติวทะลุจอ พิชิต TCAS65 อัปเดตเทรนด์ข้อสอบใหม่ล�่สุดแบบฟรีๆ ในรูปแบบ

ออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้น ม.ปล�ยทั่วประเทศ มี

นักเรียนให้คว�มสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมผ่�นระบบ 

ZOOM และ Facebook Live รวมทั้ง 3 วิช�กว่� 

27,000 คน เมื่อวันเส�ร์ที่ 16 ต.ค.2564 ที่ผ่�น

ม� สำ�หรับน้องๆ นักเรียนที่พล�ดก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมในวันจริง ส�ม�รถดูวิดีโอก�สสอนย้อน

หลัง พร้อมด�วน์ โหลดหนังสือคู่มือก�รเตรียมสอบ

ทั้ง 3 ร�ยวิช� แบบฟรีๆ ได้ที่ www.mrttcas.com หรือ Facebook Fanpage MRT พ�

น้องพิชิต TCAS สอบถ�ม โทร. 0-2624-5200 หรือเฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro/ทวิต

เตอร์: MRT Bangkok Metro/อินสต�แกรม: mrt_bangkok.

ฏิเสธไม่ได้ว่า ชั่วโมงนี้อัตราการแข่งขัน

เพื่อให้ได้ “ง�น” ใน “ตำ�แหน่ง” ใด

ก็ต�ม มีคว�มย�กและมีจำ�นวนคู่แข่ง

ม�กขึ้นกว่�เดิมหล�ยเท่� จ�กข้อมูลภ�พรวม

ตล�ดก�รจ้�งง�นในปี 2564 โดย JobsDB พบ

ว่� อัตร�ก�รแข่งขันในก�รห�ง�นของคนไทย

มีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 20% ในช่วงวิกฤตก�รณ์ 

โควิด-19 และมีอัตร�ส่วนก�รแข่งขันอยู่

ที่ 1:100 น่ันหม�ยคว�มว่�บริษัทจะต้องเฟ้น

ห�คนที่ใช่ โดยพิจ�รณ�จ�ก “ทักษะ” และ 

“ศักยภ�พ” ที่ปร�กฏของแต่ละบุคคล ในเวล�

เดียวกันก็เป็นช่วงที่นักศึกษ�ช�ว Gen Z เริ่ม

ทยอยเข้�สู่โลกของก�รทำ�ง�นจริง ซึ่งอ�จต้อง

เผชิญกับก�รแข่งขันที่ดุเดือด แต่อะไรจะเป็น

สิ่งที่ทำ�ให้นักศึกษ�จบใหม่ส�ม�รถเป็นที่ต้องก�ร

ของตล�ดง�น หนึ่งในนั้นก็คือประสบก�รณ์

ก�รทำ�ง�นจ�กก�ร “ฝึกง�น” โครงก�ร “LINE 

Rookie” ที่จัดขึ้นโดย LINE ประเทศไทย ถูก

จัดขึ้นเพื่อเปิดรับนักศึกษ�ฝึกง�น ซึ่งจัดไปแล้ว 

2 รุ่น และจะรับสมัครรุ่นที่ 3 ในเดือนตุล�คม

นี้ จึงเป็นเสมือนก�รประลองบนสน�มจริงของ

นักศึกษ� Gen Z โดยเชื่อว่�คนรุ่นใหม่จะทำ�ให้

เกิดพลังในก�รขับเคลื่อนใหม่ๆ

จ�กประสบก�รณ์ก�รจัดโครงก�รม�  

2 ครั้ง ก�นต์ กิมสวัสดิ์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย

ทรัพย�กรบุคคล LINE ประเทศไทย กล่�วว่� 

ก�รเปิดโอก�สให้คนรุ่นใหม่อย่�ง Gen Z ที่กำ�ลัง

จะเข้�สู่ โลกก�รทำ�ง�นจริงได้เข้�ม�มีส่วนร่วม 

สิ่งหนึ่งที่เร�ได้เรียนรู้จ�กน้องๆ Gen Z ที่ม�

ฝึกง�นกับเร� ทุกคนล้วนมีพลังในก�รเรียนรู้ล้น

เหลือ กล้�คิด กล้�แสดงออก มีทักษะในก�รนำ�

เสนอง�นได้คล่องแคล่วและฉล�ดใช้เทคโนโลยี

ม�ช่วยในก�รทำ�ง�น เกิดก�รเรียนรู้กันและ

กัน ไม่ใช่เพียงแต่น้องๆ จะเรียนรู้จ�กพี่ๆ แต่

พี่ๆ ก็ได้เรียนรู้มุมมอง ไอเดียใหม่ๆ ซึ่งเจเนอเร

ชันที่ต่�งกันทำ�ให้เกิดคว�มหล�กหล�ย แปลก

ใหม่ ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในง�น เพื่อนำ�เสนอ

สิ่งใหม่ๆ แก่ผู้ใช้ ถือเป็นคว�มสำ�เร็จสูงสุดของ

โปรแกรม LINE Rookie เลยก็ว่�ได้

LINE Rookie แต่ละคนจะมีเมนเทอร์ซึ่ง

เป็นพี่ๆ พนักง�นของ LINE ดูแลมอบหม�ยง�น

ต่�งๆ และแนะนำ�อย่�งใกล้ชิดตลอดระยะเวล� 

10 สัปด�ห์ของก�รฝึกง�น โดยน้องๆ จะต้องตั้ง

ทีมและได้รับมอบหม�ยให้ร่วมทำ�โปรเจ็กต์กลุ่ม 

ร�ยง�นคว�มคืบหน้� รับคำ�ปรึกษ� และนำ�ม�

พรีเซนต์ในช่วงท้�ยก�รฝึกง�น พร้อม Training 

Session แนะแนวด้�น Soft Skill และ Hard Skill 

ซึ่งเหล่�นี้ล้วนเป็นก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมก�ร

เรียนรู้เสมือนจริงที่ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดทำ�ง�น

ต่อในชีวิตจริงได้เลยทันที ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้ 

“รู้จักตัวเองม�กยิ่งขึ้น”

ในแต่ละปี LINE ประเทศไทยจะเปิดรับ

สมัครนักศึกษ�ฝึกง�นจ�กนักศึกษ�ทั่วประเทศ

ที่ยื่นเข้�ม�ฝึกในส�ข�ง�นต่�งๆ ที่สนใจ เมื่อ

ผ่�นก�รคัดเลือกใบสมัครรอบแรก จะได้เข้�ไป

สัมภ�ษณ์กับพี่ๆ พนักง�น LINE จริงๆ เพื่อวัด

คว�มสนใจ คว�มส�ม�รถและทัศนคติ ก่อนจะ

ผ่�นก�รคัดเลือก ขณะที่ในปี 2564 ก็ถือเป็นคว�ม

ท้�ท�ยครั้งสำ�คัญ เมื่อมีก�ร Work From Home 

ก็ทำ�ให้ก�รฝึกง�นก็ต้อง From Home ต�มเช่นกัน

เปิดแนวคิดการฝึกงานเด็ก Gen Z

ในโปรเจ็กต์ ‘LINE ROOKIE’

เปิดแนวคิดการฝึกงานเด็ก Gen Z

ในโปรเจ็กต์ ‘LINE ROOKIE’

เฟรนด์-ลัลนา เลี้ยงเจริญ เก็ต-สิทธา มุ่งจิตธรรมมั่น เอย-ชญาดา ธีรเวชชการ

“แม้จะฝึกง�นจ�กบ้�น ก�รสื่อส�รจึงเป็น

สิ่งสำ�คัญม�ก น้องๆ จะได้เข้�ประชุมและนำ�

เสนอง�นจริงๆ ขณะเดียวกันเมนเทอร์และน้องๆ 

จะมีก�รนัดหม�ยลงต�ร�งเวล� เพื่อพูดคุยแบบ 

Virtual อัปเดตและปรึกษ�ง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ 

โดยไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง” ก�นต์อธิบ�ยเสริม

เฟรนด์-ลัลน� เลี้ยงเจริญ นักศึกษ�คณะ

เศรษฐศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ) จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย ที่ชิมล�งก�รทำ�ง�น SME Business 

Development เล่�ประสบก�รณ์ให้ฟังว่� เรียน

เศรษฐศ�สตร์ม�แต่รู้สึกว่�อ�จจะไม่ใช่ท�ง 

หลังจ�กที่ ได้ค้นห�ตัวเอง ด้วยก�รร่วมแข่งขัน

ประกวดแผนธุรกิจแล้วรู้สึกสนุก เลยตั้งเป้�

ไว้ว่�ห�กมีโอก�สอย�กลองทำ�ง�นในส�ยง�น 

Business แล้วได้มีโอก�สม�ฝึกง�นจริงด้วยก�ร

เป็น Business Development ที่ต้องอ�ศัยทักษะ

หล�กหล�ย ทั้งก�รว�งแผน คิดวิเคร�ะห์ ริเริ่ม

สร้�งสรรค์ในมุมที่แปลกใหม่ รวมถึงก�รบริห�ร

จัดก�รเวล� ชอบตรงที่พี่ๆ ไม่ได้ให้ทำ�ง�นแบบ 

Routine ซ้ำ�ๆ กันในแต่ละวัน แต่ให้รับผิดชอบ

เป็นโปรเจ็กต์ ทำ�ให้เร�กระตือรือร้นและมีแรง

บันด�ลใจในก�รทำ�ให้ โปรเจ็กต์มีคว�มสมบูรณ์

แบบ ได้เจอกับคว�มท้�ท�ยที่หล�กหล�ย ทำ�ให้

เร�ได้ Learning by doing จริงๆ เห็นจุดผิด

พล�ด ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไข โดยมีพี่ๆ คอยชี้แนะ

แบบไม่รู้สึกกดดัน

เก็ต-สิทธ� มุ่งจิตธรรมมั่น นักศีกษ�

คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี (หลักสูตร

น�น�ช�ติ) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เล่�

ถึงก�รฝึกง�นครั้งนี้ว่� ก�รฝึกง�นเป็นเรื่อง

จำ�เป็นสำ�หรับตนเอง เพร�ะจะทำ�ให้รู้ว่�สิ่งที่

เร�ต้องก�รจะทำ�ตรงกับสิ่งที่เร�จะต้องอยู่กับ

มันไปตลอดไหม จะได้ไม่เสียเวล� จริงๆ เรียน

ไฟแนนซ์ม�แต่อย�กลองทำ�ง�นส�ยง�นก�ร

ตล�ดดู ฝึกง�นครั้งนี้ที่แผนก e-Commerce ได้

ครบทุกอรรถรส ได้สกิลที่ ไม่เคยรู้ก่อน อย่�ง

ก�รออกแบบอ�ร์ตเวิร์กทุกสัปด�ห์ ที่ประทับใจ

ที่สุดคือก�รได้จัด LINE SHOPPING Academy 

Bootcamp ที่เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งไข่ โดยพี่ๆ ให้เวที

นี้อย่�งเต็มที่จนโปรเจ็กต์สำ�เร็จได้ เพร�ะมีเมน

เทอร์ที่ดีม�กๆ ไม่มีกำ�แพง และสอนน้องให้เห็น

ภ�พใหญ่แต่ไม่ลืมที่จะใส่ใจร�ยละเอียดเล็กๆ 

น้อยๆ อีกด้วย

ปิดท้�ยที่ เอย-ชญ�ด� ธีรเวชชก�ร 

นักศึกษ�คณะนิเทศศ�สตร์ (หลักสูตรน�น�ช�ติ) 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ถ่�ยทอดสิ่งที่ ได้จ�ก

ก�รฝึกง�นครั้งนี้ว่� นอกจ�กจะได้ฝึกง�นตรง

กับสิ่งที่ชอบอย่�ง Entertainment Industry ใน

แผนก Consumer Partnership ได้แง่มุมใหม่

ที่เร�ไม่เคยเห็นม�ก่อน ได้มีโอก�สลงลึกม�ก

ขึ้น ชอบที่พี่ๆ ให้รับผิดชอบง�นแบบเหม�รวม

ทั้งโปรเจ็กต์ ให้เร�มีส่วนร่วมในทุกๆ จุด เปิด

โอก�สให้เร�ทำ�อย่�งเต็มที่ เห็นคุณค่�ในก�ร

ทำ�ง�นของเร�จริงๆ และค้นพบว่�โลกแห่งก�ร

ทำ�ง�นที่สำ�คัญต้องมี Multi-tasking Skill และ

ต้องไวแข่งกับเวล�  

สำ�หรับโครงก�ร LINE Rookie 2022 

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยปีที่ 3-4 

(ปีก�รศึกษ� 2565) จ�กทุกสถ�บัน ทุกส�ข�

วิช� ผู้สนใจส�ม�รถสมัครร่วมโครงก�รได้ตั้งแต่

วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุล�คม 2564 ได้ที่ https://

linerookie.com.

ป

เฟ้น2เลขาฯคุรุสภาเน้นทันกระแสโลก
เชื่อมโยงเครือข่�ยต่�งประเทศมีคว�มรู้ไอทีส�ม�รถจัดองค์กรให้สมัยใหม่ได้
ศึกษาธิการ • เดินหน้�สรรห� “รองเลข�ฯ 

คุรุสภ�” 2 ตำ�แหน่ง กำ�หนดสมรรถนะ 3 

ด้�น หวังเฟ้นผู้บริห�รพัฒน�องค์กร ต�ม

กระแสก�รเปลี่ยนแปลงโลก ทั้งเชื่อมโยง

เครือข่�ยต่�งประเทศ ไอทีทันสมัย และก�ร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลหลายแห่งยังคงต้องการความช่วยเหลือในการ

ดูแลประช�ชนในพื้นที่ให้ทั่วถึง FWD ประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งในก�รสนับสนุนบุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจใน

ก�รรักษ�ผู้ป่วยติดเชื้ออย่�งต่อเนื่อง ได้ส่งมอบอุปกรณ์ก�รแพทย์ให้แก่โรงพย�บ�ลในพื้นที่ห่�งไกล 4 จังหวัด ได้แก่ ยะล� ปัตต�นี 

ต�ก ชัยภูมิ อ�ทิ มอบเครื่องช่วยห�ยใจชนิดควบคุมด้วยปริม�ตรและคว�มดันจำ�นวน 5 เครื่องแก่ รพ.ยะล� มอบเครื่องช่วยห�ยใจ

ชนิดควบคุมด้วยปริม�ตรและคว�มดัน จำ�นวน 1 เครื่อง และเครื่องศูนย์กล�งก�รทำ�ง�นสัญญ�ณชีพและเครื่องติดต�มก�รทำ�ง�น

ของหัวใจ จำ�นวน 1 ชุดแก่ รพ.ปัตต�นี.

ศึกษาธิการ • “เอนก” ส่ังเดินหน้�แผน

พัฒน� มรภ. 5 ปี ยกระดับสู่คว�มเป็นเลิศ

ด้�นก�รปฏิบัติ-พัฒน�-ให้คว�มรู้ลึกท�งพื้นที่

และชุมชน ย้ำ�ต้นปี 65 แผนต้องเสร็จพร้อม

ทำ�โมเดลใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบให้น�น�ช�ติ 

น�ยเอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่�วมอบ

นโยบ�ยและทิศท�งก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร

เชิงยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ (Strategic 

Action Plan) เพื่อตอบโจทย์ก�รพัฒน�

ประเทศ ตอนหนึ่งว่� จ�กก�รที่ตนร่วมง�น

กับ มรภ. พบว่� จุดเด่นหรือจุดแข็งของคว�ม

เป็น มรภ.คือ เข้�ใจและเข้�ถึงท้องถิ่น และ

เป็นสถ�บันที่สร้�งพลเมืองดี รักช�ติบ้�นเมือง 

รักสถ�บัน เร�ต้องนำ�จุดแข็งเหล่�นี้ม�ร่วมกัน

สร้�งแผนก�รพัฒน�ให้เกิดเป็นรูปธรรมใน 5 ปี 

ข้�งหน้� สร้�งให้ มรภ.มีคว�มเป็นเลิศในด้�น

ใดด้�นหนึ่งอย่�งจริงจัง เช่น ด้�นก�รสอน

และให้คว�มรู้แก่ชุมชน ก�รทำ�ง�นได้จริง 

คว�มรักถิ่นฐ�น และที่สำ�คัญต้องมีคว�มรู้

ด้�นภูมิศ�สตร์ของตน ทุกฝ่�ยที่เข้�ม�ร่วมมือ

กันในก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รเชิงยุทธศ�สตร์ 

มรภ.ครั้งนี้ ทั้งสำ�นักง�นปลัด อว., สำ�นักง�น

สภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งช�ติ (สอวช.), มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏทุกแห่งในประเทศ ต้องเปลี่ยนวิธีคิด 

เปลี่ยนวิธีก�รทำ�ง�น ต้องเช่ือมั่นว่�เร�คือ

สถ�บันที่ดีและมีคุณภ�พ รวมถึงคว�มเป็น

เลิศที่เร�มีจะแสดงออกสู่ส�ยต�ประช�ชน

อย่�งไรให้เกิดคว�มศรัทธ�และอย�กก้�วเข้�

ม�เป็นส่วนหนึ่งของ มรภ.

“แผนปฏิบัติก�รเชิงยุทธศ�สตร์ มรภ.

ต้องเร่งดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยในต้น 

ปี 65 และต้องมีคว�มชัดเจน มีตัวชี้วัดที่เกิด

ผลได้จริง ตอบโจทย์คว�มเป็นท้องถิ่นของ 

มรภ. กลไกต่�งๆ เหล่�นี้เมื่อนำ�ม�พัฒน�

อย่�งจริงจังจะเกิดเป็นโมเดลใหม่ของก�ร

เป็นมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะ

ตัวบนโลกใบนี้ ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งให้

กลุ่มประเทศ CLMV ได้หรือในระดับโลก

ได้ และนี่จะเป็นประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่ของ

‘เอนก’ส่ังเดินหน้าแผนพัฒนามรภ.5ปีมุ่งรู้ลึกชุมชน
ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ 4 จังหวัดภาคใต้

ประเทศไทย” รมว.อว.กล่�ว

น�ยเอนกกล่�วต่อว่� ขณะที่สิ่งที่ต้องทำ�

ควบคู่กันไปคือก�รสร้�งคว�มเจริญก้�วหน้�แก่

อ�จ�รย์ผู้สอนให้ได้รับตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์ 

รองศ�สตร�จ�รย์ และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ใน

ส�ข�ที่ตนเองถนัด ที่ ไม่ต้องมีก�รทำ�ผลง�น

ท�งวิช�ก�ร ตำ�ร�หรือง�นวิจัย แต่ใช้คว�ม

เชี่ยวช�ญของตนกับง�นท่ีมีคุณภ�พม�ขอรับ

ก�รพิจ�รณ�ได้ ยกตัวอย่�งเช่น ก�รเป็นผู้ที่

ทำ�ง�นวิช�ก�รอันเป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน 

แก้ปัญห�ในท้องท่ีและสร้�งโอก�สให้ถิ่นฐ�น

ของตน และก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์และวิช�

ง�นศิลปะต�มคว�มถนัดจนเกิดเป็นผลประจักษ์ 

ตนคิดว่�สิ่งเหล่�นี้ควรค่�แก่ก�รยกย่องและมี

ศักดิ์ศรีไม่แพ้ตำ�ร�หรือง�นวิช�ก�รเพียงอย่�ง

เดียว และอย�กให้บรรจุสิ่งเหล่�นี้เข้�ไปในแผน

ง�นที่จะจัดทำ�ให้เกิดขึ้นในต้นปีหน้� หวังว่�ทุก

ฝ่�ยจะร่วมมือกันพัฒน�ต�มแผนให้เกิดเป็นผล

ภ�ยใน 5 ปี เพื่อทำ�ให้ มรภ.เป็นอีกหนึ่งสถ�บัน

ท�งก�รศึกษ�ที่มีคว�มเป็นเลิศเฉพ�ะตัวได้

อย่�งเต็มภ�คภูมิในระดับส�กล.

จัดก�รองค์กรสมัยใหม่ มีว�ระทำ�ง�นแค่  

3 ปี

น�ยสุภัทร จำ�ป�ทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (ปลัด ศธ.) กล่�วว่� ต�มท่ีเมื่อ

เร็วๆ นี้ คณะกรรมก�รคุรุสภ�ได้มีมติเห็น

ชอบหลักเกณฑ์ก�รสรรห�ตำ�แหน่งรอง

เลข�ธิก�รคุรุสภ�เรียบร้อยแล้ว จำ�นวน 2 

ตำ�แหน่ง กระบวนก�รต่อจ�กนี้ท�งสำ�นักง�น

คุรุสภ�ก็จะต้องดำ�เนินก�ร เผยแพร่หลัก

เกณฑ์ดังกล่�วเพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและ

มีคว�มสนใจสมัครเข้�รับก�รสรรห� และ

เมื่อมีผู้สนใจสมัครแล้วก็จะเข้�สู่ขั้นตอนก�ร

คัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครก่อนที่จะเข้�สู่ก�ร

พิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รสรรห� และค�ด

ว่�จะพิจ�รณ�เสนอร�ยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ

เหม�ะสมไม่เกิน 3 คนต่อตำ�แหน่ง 

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่�วผู้สมัครจะต้อง

มีก�รกรอกประวัติและคว�มส�ม�รถต�ม

สมรรถนะ จำ�นวน 3 ด้�น คือ 1.องค์คว�มรู้ท�ง 

ก�รศึกษ�ท่ีเชื่อมโยงเครือข่�ยต่�งประเทศ  

2.องค์คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศ 

และ 3.องค์คว�มรู้เรื่องก�รจัดก�รบริห�ร 

องค์กรสมัยใหม่ ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูล

คว�มส�ม�รถของตนเองในแต่ละด้�นเพื่อ

นำ�ไปสู่ก�รประเมิน ทั้งนี้ผู้สมัครอ�จจะไม่

จำ�เป็นต้องเก่งทั้ง 3 สมรรถนะ เพียงแต่ห�ก

มีคว�มเช่ียวช�ญในองค์คว�มรู้ด้�นใดด้�น

หนึ่งภ�ยใน 3 สมรรถนะดังกล่�วก็อ�จจะ

ทำ�ให้เป็นที่น่�สนใจสำ�หรับคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�

“เร�ต้องก�รที่จะได้ผู้บริห�รคุรุสภ�

ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถรอบด้�น เพื่อที่จะ

เข้�ม�ช่วยพัฒน�และส่งเสริมองค์กร ซ่ึง

จะไม่ใช่ก�รเอ�ข้�ร�ชก�รเข้�ม�ปฏิบัติง�น

เหมือนเดิมอีกต่อไป อีกทั้งตำ�แหน่งรอง

เลข�ฯ คุรุสภ�ที่มีก�รสรรห�ในคร้ังนี้จะมี

ว�ระก�รปฏิบัติง�นเท่�กับน�ยดิศกุล เกษม

สวัสด์ิ เลข�ฯ คุรุสภ�คนปัจจุบันซึ่งมีว�ระ 

4 ปี แต่ปฏิบัติหน้�ที่แล้ว 1 ปี ดังนั้นผู้ที่จะ

ม�ตำ�แหน่งรองเลข�ฯ คุรุสภ�ในคร้ังนี้จะ

มีว�ระก�รทำ�ง�นเพียง 3 ปีเท่�นั้น” ปลัด 

ศธ.กล่�ว.สุภัทร จำาปาทอง



นอกจอความสัมพันธ์เป็นยังไงไม่รู้ แต่ในภาพยนตร์  

แอกชั่นไซไฟ Dark World…เกม ล่า ฆ่า รอด ของสแล็ป มอน

สเตอร์ และเอ็ม พิคเจอร์ส นักแสดงสาวหน้าเก๋ น้ำาหวาน-รักษ์

ณภัค วงศ์ธนทัศน์ และรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ต้องมาเป็นบัดดี้สุดซี้

ที่จับคู่สู้ศัตรูกันอย่างกลมเกลียว 

น้ำาหวานเผย

ว่า “ในเรื่องรับบทเป็น 

รัน เป็นเด็กที่โตมาด้วย

ตัวเอง มีภูมิหลังที่โดด

เดี่ยว รันเป็นคนดีก็จริง

แต่ก็มีสัญชาตญาณใน

การเอาตัวรอดสูง มี

ความเป็นนักสู้ในตัว ใน

เรื่องรันจะมี แฮปปี้ เป็นเพื่อนสนิท รับบทโดยพี่รัศมีแข ซึ่งเรา

รู้จักกันอยู่แล้ว พี่แขเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำางานมาก ช่วงเบรก

ก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับกองถ่าย แต่พอสั่งเข้าฉากปุ๊บก็เป็น

แฮปปี้ปั๊บ สำาหรับความสัมพันธ์

กับพี่แขในตอนนี้เราก็ร่วมงาน

กันได้ปกติ เจอกันก็กอดกันได้ 

การทำางานก็คือการทำางาน ทุก

คนแยกแยะได้ค่ะ” 

ด้าน รัศมีแข กล่าว

ว่า “แขรับบทเป็นแฮปปี้ ชีวิต

ของตัวละครตัวนี้ผ่านอะไรมา

เยอะจนมีความรู้สึกว่าเราไม่

สนใจกับความทุกข์ เราอยาก

แฮปปี้มากกว่า เราก็เลยเลือกที่จะแฮปปี้ เอนจอยกับชีวิต และ

จะมีเพื่อนซี้คือรัน คือ น้ำาหวาน รักษ์ณภัค การทำางานกับน้ำา

หวาน หนังเรื่องนี้ถ่ายทำากันก่อนโควิดรอบแรกอีก ตอนถ่ายทำา

ก็สนุกสนานไม่ได้มีปัญหาอะไร น้ำาหวานตั้งใจทำางานเพราะเขา

ต้องบู๊เยอะ ถ้าไม่โฟกัสก็มีสิทธิ์ผิดคิวได้ ถามว่าความสัมพันธ์

กับน้ำาหวานตอนนี้เป็นอย่างไร เราทำางานกันด้วยดี ไม่มีปัญหา

อะไรค่ะ”.

อเป็นความสูญเสียคร้ังย่ิงใหญ่ เมื่อ

คนรักท่ีคบหากันมานานกว่า 15 ปี

ต้องจากไปอย่างสงบ โดยในงาน

แถลงข่าวเปิดกล้องซีรีส์ระทึกขวัญ 

REMEMBER 15 คุณชายอดัม หรือหม่อม

ราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ได้เผยถึงความรู้สึก

หลังจากได้สูญเสียคนรักอย่าง เมย์ก้ี-พลอยพิช

ชา พิภพวรไชย ไปเพราะโรคมะเร็ง เจ้าตัว

ยอมรับว่าเสียใจมาก แต่สุดท้ายชีวิตก็ต้องเดิน

หน้าต่อไป และหลังจากน้ีจะทำาตามคำาส่ังเสีย

ท่ีแฟนสาวได้ขอไว้เป็นคร้ังสุดท้าย

“ความสูญเสียเป็นส่วนหน่ึงของการใช้

ชีวิตอยู่แล้ว ถามว่าเสียใจไหม เราเสียใจ อัน

น้ีเป็นเรื่องหน่ึงท่ีเราเป็นอยู่แล้ว เราเสียใจกับ

ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน เราคบกันมาต้ัง 15 ปี 

แล้วเขาก็เป็นคร่ึงหน่ึงของชีวิตเรา แต่ถาม

ว่าผมจะต้องฟูมฟายไหมก็ไม่ เราพูดคุยเรื่อง

น้ีมาตลอด 3 ปีท่ีเขาเป็นมะเร็ง และเราพูด

มาตลอดว่าสุดท้ายถ้ามันเกิดข้ึนจริงจะเป็น

อย่างไร เราอยู่กันแบบผู้ใหญ่ และเข้าใจใน

กระบวนการท่ีจะต้องเดินหน้าต่อไปอยู่แล้วนะ

ครับ ก็ทำาให้เราไม่ฟูมฟาย ถือว่าเป็นเมมโมรี

เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีเราได้มีกับคนหน่ึงคน

ท่ีดีมาตลอด 15 ปี 

เราอยู่มา มันมีวันเกิด วันแก่ วันเจ็บ 
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

จับตา ‘แบรนด์เชิญยิ้ม’

ราเสีย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.. เสียกรณ์ จาติกวณิช ไป

แล้ว.. มันคุ้มหรือครับกับการที่จะเสียต่อไปอีก..ถ้าคุ้ม

ก็ทำาไป”

นี่..คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง คงไม่ได้หมาย

จะโพสต์ถามผู้คนในสังคมเป็นแน่ หากแต่น่าจะมีเจตนาส่งสาร

เข้าไปภายในพรรคประชาธิปัตย์นู่น!

กระนั้น คนข้างนอกที่ชอบสอดรู้-สอดเห็น ก็อดไม่ได้ที่จะ

ใคร่รู้ว่าภาษาใบ้ของคุณนิพิฏฐ์นี้กำาลังชี้เป้าไปที่ใคร?

และ “ใคร” คนนั้นก็น่าจะมี “ระดับ” ไม่งั้นคุณนิพิฏฐ์ไม่

หยิบขึ้นมาเทียบเคียงคุณอภิสิทธิ์-คุณกรณ์ พร้อมกับคำาถาม “มัน

คุ้มหรือครับกับการที่จะเสียไปอีก”?

ครับ..จะเป็นใครก็ต้องติดตามดูกันไป หรือจะลองทาย-

ลองเดาเล่นๆ ดูก็ได้..เผื่อถูก-เผื่อใช่ จะได้ภาคภูมิใจ..กรูก็เซียน

การเมืองเหมือนกัน (โว้ย)!

ส่วนคนนี้ต้องบอกว่า “ใช่-ถูกต้องเลย” ก็ ดร.เป็ด เชิญยิ้ม 

นั่นแหละ ที่วันก่อนนู้นได้แถลงข่าวขยายฐานธุรกิจสื่อบันเทิง และ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ 

ระหว่างบริษัท เชิญยิ้ม ฟู้ด โปรดักส์ จำากัด (CYP) กับ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน) แบบเอิกเกริก พร้อม

กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “น้ำาปลาร้าปรุงรสต้มสุก ตราเชิญยิ้ม” 

ซึ่งปัจจุบัน ดร.เป็ดเป็นทั้งเจ้าของรายการทีวี “ก่อนบ่าย

คลายเครียด” เป็นทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชิญยิ้ม 

ฟู้ด โปรดักส์ จำากัด (CYP)

ทั้งนี้ คุณเป็ดได้คุยให้สื่อฟังว่า.. “เราทำาธุรกิจเพิ่ม นอกจาก

ธุรกิจบันเทิงเพื่อส่งต่อถึงลูกถึงหลานในอนาคต สิ้นคำาว่า เป็ด 

เชิญยิ้ม หรือสิ้นคำาว่าเชิญยิ้ม ก็ไม่มีใครมาต่อยอด 

แต่ถ้าเราสร้างแบรนด์สักหนึ่งแบรนด์ภายใต้นามสกุลเชิญ

ยิ้ม สร้างอาชีพใหม่เก็บไว้ให้ลูกหลานมันก็มีประโยชน์ เชิญยิ้มจะ

ไม่เป็นเพียงแค่ตลกไทยอีกต่อไป 

เชิญยิ้มจะเป็นสัญลักษณ์ตลอด 41 ปี เชิญยิ้มสร้างงาน

คุณภาพ ในทีวี ทุกวันนี้มีเชิญยิ้ม 90% สิ่งที่เราคิดอยากต่อยอดคือ

การสร้างไลน์อาหาร เลยหาพันธมิตรมาร่วมสร้างแบรนด์ด้วยกัน

สินค้าแรกที่เป็นเรือธงคือ น้ำาปลาร้าปรุงรสต้มสุก ตราเชิญ

ยิ้ม และตู้กาแฟ งานเชิญยิ้มเป็นงานมีคุณภาพ ตั้งแต่ขายเสียง

หัวเราะ มาจนถึงวันนี้เราจับธุรกิจอาหาร เราก็ขายคุณภาพเช่นกัน 

นอกจากมีสินค้าเราเองเราก็จะมีเอาต์เลต มีตลาดสินค้า

สำาหรับศิลปินตลก หรือดารานักแสดง..เราต้องการสร้างรายได้ 

สร้างอาชีพใหม่ให้นักแสดงตลกเพิ่ม..

เราเชื่อในความแข็งแรงของชื่อเชิญยิ้มว่าคนทุกวัยรู้จักชื่อ

หมด และเราสามารถจัดกิจกรรมได้หมดเพราะมีสื่อในมือเยอะ มี

ทั้งทีวี ออนไลน์ และออนกราวด์ 

อีกทั้งเรามีแผนทำาการตลาดครบวงจรอย่างกลยุทธ์ชิงโชค 

เพื่อส่งเสริมการตลาดด้วย”

จริงอยู่..ตลกไม่มีวันตาย แต่กระแสความนิยมตลก (แต่ละ

คน) ก็มีขึ้น-มีลงไปตามกาล ซึ่งคุณเป็ดย่อมรู้ดี จึงได้ผุดธุรกิจ

อาหารภายใต้ “แบรนด์เชิญยิ้ม” ขึ้นมา เพื่อหวังสร้างอนาคตให้

ลูกหลาน

ผมในฐานะคนคุ้นชิน ก็ได้แต่เป็นกำาลังใจ และขอให้

สัมฤทธิ์ผล-สำาเร็จสมความความประสงค์ ขอให้ไตรมาสสุดท้าย

ของปีนี้ ยอดขายน้ำาปลาร้าปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้ม ไต่ถึง..

1 ล้านขวด ก็แล้วกัน!.

“เ

IGHTSUM” เกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่

แห่งวงการ K-POP ดีกรีน้อง

สาวร่วมค่ายวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง

ระดับโลกอย่าง “(G)-IDLE” กลับระเบิด

ความสนุกบนเวทีอีกครั้งกับเพลงไตเติลที่

เต็มไปด้วยพลัง “VIVACE” พร้อมปล่อย

อัลบั้มซิงเกิลที่ 2 [Light a Wish]

ชื่อของ Lightsum ที่ประกอบด้วย 

8 สาว Sangah, Chowon, Nayoung, 

Hina, Juhyeon, Yujeong, Huiyeon และ 

Jian เป็นที่จดจำาในวงการ K-POP หลัง

จากการเดบิวต์ในอัลบั้มซิงเกิลแรกอย่าง 

“Vanilla” เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

เพลง “Vanilla” เป็นเพลงที่สื่อถึง

ช่วงเวลาที่แสนหวานระหว่างการตกอยู่ใน

อาการคลั่งรัก ทุกอย่างกลายเป็นกลิ่นหอม

หวานเหมือนวนิลา 

ซึ่งเพลงนี้ส่งผลให้ “LIGHTSUM” ได้

ทำาสถิติวงน้องใหม่ปี 2021 ที่มียอดขายมาก

ที่สุดถึง 19,000 ก๊อปปี้

และเพียง 1 

อาทิตย์ของการปล่อย 

MV ยอดการรับชม

พุ่งสูงถึง 10 ล้านวิว

อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง

ไตเติลแทร็กยังติดอับ

ดับที่ 8 บน “Billboard 

World Digital Song 

Sales Chart”  

เป็นวงน้องใหม่

ในปี 2021 ท่ีมาแรงไม่

แพ้ใคร และการกลับ

• เป็นส่วนหน่ึงในความ

ช่วยเหลือที่ส่งมอบให้ผู้อยู่ใน

สถานการณ์ที่ยากลำาบากอีก

ครั้งสำาหรับ โฟร์ โนล็อค และ 

สามหนุ่มทรินิตี ้นำาโดย เติร์ด 

ลภัส, ปอร์เช่ ศิวกร, แจ๊คกี้ 

จักริน ที่ร่วมแรงร่วมใจแพ็กถุงยังชีพอีกครั้ง 

เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมและ

ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมขัง เช่น 

ชุมชนหลังวัดดุสิตาราม บางกอกน้อย ซึ่งเป็น

ชุมชนน้ำาท่วมขังที่เกิดจากพนังกั้นน้ำารั่วซึม 

เป็นต้น

• เพิ่งทำาแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองภาย

ใต้ชื่อ pijittra.closet ขึ้นมา สำาหรับ เจี๊ยบ 

พิจิตตรา และล่าสุดได้ดีไซน์ออกแบบคอล

เลกชั่นพิเศษออกมาภายใต้ ชื่อ Summer 

Blooming Skirt X รถกับข้าวบอยเจี๊ยบ โดย

รายได้ทั้งหมดจากขาย Summer blooming 

skirt มอบให้รถกับข้าวเพื่อนำาไปช่วยเหลือ 

ชุมชนที่เดือดร้อน พร้อมขอบคุณลูกค้าทุก

ท่านที่สนับสนุนคอลเลกชั่นพิเศษนี้ที่ ได้ช่วย

เหลือสังคมร่วมกัน 

• ครูคริส-คริสโตเฟอร์ 

ไรท์ และ ครูเต้-สุผจญ กลิ่น

สุวรรณ กับรายการซีนเด็ด...

ภาษาหนัง (Movie Language) 

ช่องโมโน ทเวนตี้ ไนน์ โดย

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม

นี้ เวลา 17.55 น. จะพาไปแกะศัพท์ ในผล

งานแอกชั่นสุดมันในภาพยนตร์เรื่อง บลอนด์                                                

สวยกระจุย ที่สุดความเดือด ทางทีวีดิจิทัล

หมายเลข 29 และแอปพลิเคชัน MONO29

• ทำาเอาแฟนๆ ของครอบครัวเจ้าพ่อ

แรปเปอร ์POKMINDSET หรือ ภัสสรกรณ์  

จิราธิวัฒน์ พากันยิ้มแก้มปริ เมื่อเห็นทีเซอร์

เพลงใหม่ล่าสุด LAMBO ของหนุ่มป๊อกปล่อย

ออกมา กับความน่ารักของลูกๆ ฝาแฝด น้อง

มีก้า-มีญ่า ที่มาร่วมแจมในมิวสิกวิดีโอของ

พ่อป๊อก อยากเห็นแบบเต็มๆ ติดตามชมมิว

สิกวิดีโอเพลง LAMBO ได้ในวันศุกร์ที่ 22 

กันยายนนี้ เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปได้ทาง

ช่อง YouTube: Mindset Mob.

                                                                                                   

รักชิด

เปิดกอง • อีกไม่นานเกินรอ ละครเกมล่าทรชน ของผู้จัด-ผู้กำากับนก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช จาก

บริษัท เมตตาและมหานิยม จำากัด ก็จะลงจอให้ชมกัน งานนี้รายการเปิดกองวิก 3 Online ไม่

พลาดที่จะแฉเบื้องหลังไปกับหมาก ปริญ, แต้ว ณฐพร, ท็อป จรณ และตูน พิมพ์ปวีณ์ กันถึง 4 

EP. ติดตามได้ในวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ เวลา 11.30 น. ทาง Facebook Fanpage: CH3Plus 

และรอติดตามชมเกมล่าทรชนได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 28 ตุลาคม

นี้ ทางช่อง 3.

ส่องการทำางาน‘น้ำาหวาน-รัศมีแข’

เมื่อต้องเป็นคู่ซี้ ใน‘Dark World’

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

วันตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ ส่ิงท่ีเราทำาก็แค่เรารู้ว่า

วันพรุ่งน้ีเราต้องทำาอะไรต่อ เรามูฟออน เราเดิน

หน้าต่อไป เราแค่คิดว่าข้างหน้าเราต้องทำาอะไร ยัง

มีภาระ มีน้องๆ ท่ีต้องดูแล ยังมีพ่ีสาว มีคุณพ่อคุณ

แม่ ยังมีอีกมากมายท่ีเราจะต้องเป็นห่วงต่อจากน้ี 

แค่ความห่วงมันหมดลงไปกับคนอีกหน่ึงคน ไม่ใช่ว่า

เราต้องไปทุ่มให้กับคนคนน้ีแล้วเลิกท่ีจะห่วงทุกๆ คนท่ี

เหลืออยู่ ส่ิงเหล่าน้ีแหละครับท่ีทำาให้เราเดินหน้าต่อ เราก็

มีความสุขกับชีวิต 

(มีคำาส่ังเสียอะไรไหม) เขาดูหนังเรื่อง กู๊ดบาย เลนิน! 

(Good Bye Lenin!) เป็นหนังสนุกมาก หนังเยอรมัน เขาชอบตอนจบของเรื่องท่ีแม่ของพระเอก

เสียชีวิต แล้วเอาอัฐิใส่จรวดก็ปล่อยแล้วระเบิด ก็เลยคิดว่าจบการทำางาน แล้วจะชวนเพื่อนๆ ไป

เกาะช้าง เหมือนไปลอยอังคาร แต่รอบน้ีเราไม่ได้ลอย แต่ปล่อยข้ึนสู่จรวดเล็กๆ ของเรา ก็คงทำา

เหมือน กู๊ดบาย เลนิน! (Good Bye Lenin!) เพราะเขาขอผมไว้ ในส่วนน้ีก็อยากจะทำาตามท่ีเขา

บอก เป็นเจตนารมณ์ของเขา ท่ีเหลือเขาไม่ได้ส่ังเสียอะไรครับ เขาบอกปัญหาของเธอแล้วแหละ 

หลังจากน้ันผมก็แก้ปัญหาไป เขารู้อยู่แล้วแหละว่าผมจะทำาอะไรบ้าง”.

ถื

คำ�สั่งเสียสุดท้�ยก่อนจ�กไปอย่�งสงบ

‘คุณช�ยอดัม’เตรียมทำ�ให้คนรักต�มขอ

‘LIGHTSUM’ปล่อยซิงเกิล‘Light a Wish’

พร้อมเอ็มวีสนุกสดใสในเพลง‘VIVACE’

มาในอัลบ้ัมซิงเกิลท่ี 2 อย่าง Light a Wish 

ซ่ึงมี 3 แทร็ก คือ Vivace, You, Jam และ 

Popcorn ในคร้ังน้ีสาวๆ ได้เตรียมตัวโชว์

ความสามารถพวกเธอให้ทุกคนได้เห็นอย่าง

เต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่ีทรงพลัง, เสียง

ท่ีไพเราะและเสน่ห์ท่ีล้นเหลือของพวกเธอ

สำาหรับอัลบั้มซิงเกิลที่ 2 “Light a 

Wish” นั้นมีความหมายว่า “อัลบั้มนี้ ไม่ได้

แค่ทำาให้ความปรารถนาของฉันให้เป็นจริง

เท่านั้นแต่ยังเป็นความปรารถนาของพวก

เราอีกด้วย”

จาก MV ที่แสดงให้เห็นถึงการเดิน

ทางตามหาสิ่งใหม่ๆ หลังจากที่พวกเขา

เก่ง-อธิป เจริญชัยสกุลสุข และ

สปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ สอง

ศิลปินเสียงดี และนางเอกคนสวย ยิหวา-

ปรียากานต์ ใจกันทะ ร่วมงานแถลงข่าว

เปิดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วย

ธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล” ซึ่งโครงการนี้

จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยคณะกรรมการ

กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN 

ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด” โดยกิจกรรมจะมี

ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ณ 

บริเวณวัดบวรนิเวศวิหารฯ

บรรยากาศในงานแถลงข่าวเป็นไป

แบบวิถีนิวนอร์มอล ตามมาตรการป้องกัน

และเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น 

ปรับรูปแบบการแถลงข่าวแบบจำากัดคน มี

การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการ

ตรวจแบบ ATK ก่อนเข้างาน และทุกคน

ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และฉีด

แอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัสต่างๆ อย่างรัดกุม 

งานนี้เปิดตัวด้วยวีดิทัศน์ประมวลภาพ

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม” 

ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน และวีดิทัศน์

แนะนำากิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วย

ธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด” 

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและ

โรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์, คุณลา

วัลย์ กันชาติ, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ รองประธานกรรมการ

จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลฯ รวมถึงผู้สนับสนุนหลักผู้ใจบุญ คณะกรรมการการจัดงาน 

และสองศิลปินเสียงดี “เก่ง-อธิป เจริญชัยสกุลสุข” และ “สปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรือง

เดชาภัทร์” ร่วมขับร้องเพลง “ขอบคุณ” นอกจากนี้ยังมีและนางเอกสาวคนสวย 

“ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ” มาร่วมงาน โดยมี “เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์” รับ

หน้าที่พิธีกรในงานแถลงข่าว ณ ห้องโถง อาคารมนุษยนาควิทยาทาน พิพิธภัณฑ์

และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร. 

‘เก่ง-สปาย-ยิหวา’ชวน‘ก้าวด้วยธรรม’ครั้งที่5

“L
เดินตามแสงสว่างไป ใน “Light Ver” และ 

“Wish Ver” เหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง

ถึง “ตัวละครจินนีเวอร์ชั่นในศตรรษที่ 21” 

ราวกับว่า “ฉันมีความปรารถนา ฉันร่าย

มนตร์เพื่อจะทำาให้ความฝันนั้นเป็นจริง ฉัน

คือคนที่ทำาความฝันเป็นจริง” ที่เล่าด้วย

มุมมองใหม่ของ “LIGHTSUM” โดยคอน

เซ็ปต์ของ 2 เวอร์ชั่นนี้ ทั้ง 8 สาวได้แสดง

ท่าเต้นที่ผสมสานเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าง

สวยงาม พร้อมสีสันที่สดใสกับความน่ารัก

บริสุทธิ์ถ่ายทอดผ่านใน MV

สำาหรับเพลงอื่นๆ ในอัลบั้ม เพลง 

“You, Jam” มีทำานองดนตรีที่สุดแสนจะติด

หูเพียงแค่ได้ฟังครั้งเดียว

เนื้อเพลงเกี่ยวความรู้สึกสงสัยที่มีให้

คนบางคนในสไตล์เด็ก Gen Z และเพลงที่ 

3 “Popcorn” เป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของ 

“LIGHTSUM” ที่มีความสดใสร่าเริง จังหวะ

ดนตรีที่คนวัยรุ่นชื่นชอบ

ความพิเศษในการกลับมาในครั้ง

นี้ พวกเธอมาพร้อมกับเพลงไตเติลแทร็ก 

“VIVACE” ซึ่งเป็นคำาจากภาษาอิตาลีที่

หมายถึง “มีชีวิตชีวาและปราดเปรียว”

เหมือนเนื้อเพลงที่ว่า “เสียงเพลงนั้น

มาจากที่ไหนสักแห่ง หลังจากที่รอคอยมา

เนิ่นนานโลกที่เปล่งแสงก็ปรากฏ ที่จะทำาให้

เพลงนั้นไม่มีวันหยุดลง LIGHTSUM เจอ

กับโลกที่มีแต่แสงสว่างและแบ่งปันสิ่งดีๆ 

ให้กับโลกใบนี้”

ใครที่รอการกลับมาของสาวๆ 

“LIGHTSUM” สามารถฟังเพลง “VIVACE” 

ได้ทุกช่องทางสตรีมมิง.

เก่ง

สปาย
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รานอาหารไทย "ทองหลอ" ชวน

คุณมารับประทานอาหารที่รานกับเมนูอรอย

สําหรับทุกมื้อ มั่นใจกับมาตรการปองกัน

ไวรัสโควิด-19 อยางเครงครัด โดยจัดเต็ม

ความอรอยผาน 4 เซตเมนูอาหารสุดคุม กับ

โปรโมชั่นไดอิน ที่ใหคุณอิ่มอรอยทั้งเมนู

อาหารไทยพ้ืนบานและเมนูเลิศรสท่ีดีตอสุขภาพ 

ที่ปรุงอยางพิถีพิถันโดยฝมือเชฟคุณภาพคน

รุนใหมในทุกขั้นตอน ในราคาเพียงชุดละ 

450 บาท (รับประทานได 1-2 ทาน) ไมวา

จะอิ่มอรอยมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็อรอย

สุดคุม พรอมใหบริการตั้งแตวันนี้ – 30 

พฤศจิกายน (4 เซตอาหารสุดคุมนี้ใหบริการ

เฉพาะรับประทานอาหารที่รานเทานั้น)

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ชวนคุณมารับประทานอาหารที่ราน 

พรอมโปรโมชั่นไดอิน 4 เซตสุดคุม เพียง 450 บาท เทานั้น

เซต A ประกอบดวย "หมูครองแครง" 

หมูบดปรุงรสที่หอมเครื่องเทศสามเกลอ 

นําไปทอด เสิรฟพรอมสับปะรด เหมาะ

สําหรับรับประทานเลนหรือรับประทานคู

กับแกงไทย "ยําวุนเสนโบราณใสดอกขจร" 

อรอยจัดจานถึงใจ "แกงแหงปาปลากะพง" 

ที่ใชปลากะพงออรแกนิค "ขาวหอมมะลิ

พันธุดี" และเมนูของหวานขายดี "บัวลอยน้ํา

กะทิ”

เซต B ประกอบดวย "กุงตะไล" เมนู

เรียกน้ําย่อยจัดจ้านถึงเครื่องยําแบบไทย 

"ปกไกทอดออรแกนิค" "ปลาชอนหลงไฟใส

มะเฟอง" ซดน้ําแกงคลองคอ หอมปลายาง

ชั้นดี และเสิรฟพรอม "ขาวไรซเบอรี่" ดีตอ

สุขภาพ ปดทายดวยของหวาน "นารีจําศีล" 

เซต C อัดแน�นดวยอาหารไทยเลิศ

รสดีตอสุขภาพ “ยําขมิ้นขาวพราวคั่วหอม” 

ยําแบบไทยถึงเคร� องสมุนไพร ใสขมิ้นขาว 

มะพราวคั่วหอม และกุงสดตัวโต และยังมี 

“วุนเสนผัดไขใสผักหวาน” ใชผักหวานปาผัด

กับไขและวุนเสนจนหอม “แกงสมไหลบัวใส

ปลากะพง” พริกแกงเหลืองใต โขลกเอง ปรุง

กับไหลบัวออนๆ และปลากะพงออรแกนิค 

รับประทานกับ “ขาวสีคราม” และของหวาน 

“ถั่วเขียวตมน้ําลําไย”

ปดทายดวยเซต D “ไขลูกเขยทรงเคร� อง” 

รสชาติเขมขนลงตัว ปรุงโดยใชไขไกออรแกนิค

นําไปตมและทอด แลวนํามาเคี่ยวจนไดที่ 

“ยําสมฉุน” เมนูชาววังที่หารับประทานยาก 

ใชมะมวงหั่นแฉลบคลายผลสมฉุน ใสปลาก

รอบและหอมแดง ยําใหเขากัน “แกงเขียว

หวานลูกชิ้นปลากราย” เขมขนถึงเคร� องแกง 

อรอยกับลูกชิ้นปลากรายที่นวดอยางดีจน

เหนียวหนึบไดที่ เสิรฟพรอมขนมจีนผักสด 

และของหวาน “สาคูเปยกขาวโพดมะพราว

ออน” ปดทายมื้ออรอย

คนพบความอรอยสุดพิถีพิถัน พรอม

สัมผัสบรรยากาศรานสุดคลาสสิค กับโปรโมชั่น

ไดอิน อรอยกับ 4 เซตอาหารไทยเลิศรสที่

คุณจะประทับใจไมรูลึม แวะมาอิ่มอรอยไดที่ 

รานอาหารไทย “ทองหลอ” เปดใหบริการ

เวลา 10.30 – 21.00 น. พรอมบริการซื้อ

กลับบานและเดลิเวอรี่ โดยสั่งผานไลน @

thonglorcuisine หรือโทร. 095-426-4646, 

02-000-4701 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ

ติดตามขาวสารและโปรโมชันตางๆ ไดทาง

เว็บไซต www.thong-lor.com เฟซบุก อินส

ตาแกรม และไลน @thonglorcuisine และ

ช่องทางใหม่ ในการอัปเดตเรื่องราวงาน

หัตถศิลปเอาใจคนรักงานฝมือทางอินสตาแกรม 

Sri.thonglor

โรงเรียนวัดยายรม (วัฒนราษฎรรังสรรค)  

พัฒนานวัตกรรมการบริหารชมรม TO BE 

NUMBER ONE โดยมุงเสริมสรางคุณลักษณะ

พึงประสงค เพ� อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน ใหเปนคนดี คนเกง สามารถปรับตัว

ใหเขาสังคมได และใชชีวิตประจําวันอยาง

มีความสุข รูและเขาใจบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบของตัวเองตามกรอบของสังคม 

ภายใตช� อ “พอหลวงโมเดล” (POLUANG Model) 

ผลงาน ไดรับรางวัล “หน่ึงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” 

ของคุรุสภา ประจําป 2564 

นายธชานนท จรูญศักดิ์ ครูที่ปรึกษา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัด

ยายรม (วัฒนราษฎรรังสรรค)  สํานักงานเขต

จอมทอง สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เปดเผยวา ชมรมดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล

กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี คือ มุงสงเสริมใหเยาวชนรวม

กลุมกันใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดําเนิน

กิจกรรมสรางสรรคที่ตนเองช� นชอบ กอให

เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม สูเปาหมาย

การเปนเยาวชนรุนใหม กลาคิด กลาทํา 

กลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาะสม  

ภายใตองคประกอบ 3 ก ของชมรม คือ 

กรรมการ กองทุน และกิจกรรม โดย กิจกรรม

ของชมรมตองสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

ของโครงการ คือ 1)การณรงคสรางกระแส 

“เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” 2)การเสริม

สรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจ 3)การสราง

และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

นายธชานนทกลาวตอไปวา จากการ

ดําเนินงานของชมรมตอเน� อง

มากวา 10 ป ไดมีการสํารวจ

กิจกรรมที่สมาชิกสนใจ แลว

นํามาสูการออกแบบกิจกรรม 

สามารถตอบสนองความ

ตองการของสมาชิกไดมากถึง 

69 กิจกรรม และเพ� อพัฒนา

งานของชมรมใหเกิดผลดีย่ิงข้ึน 

ไดมี การนํ าน วัตกรรมการ

บริหารชมรม TO BE NUMBER 

ONE ภายใตช� อ “พอหลวง 

(POLUANG) โมเดล” มาใชใน

การดําเนินงาน โดยพอหลวงโมเดลประกอบดวย  

7 กระบวนการ คือ  (1) P - Planning 

“พอหลวงโมเดล” นวัตกรรมการบริหาร

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายรม

(การวางแผน)   (2) O - Operation(การดําเนินการ) 

(3) L - Learning (การเรียนรู) (4) U - Unity 

(ความเปนเอกภาพ) (5) A - Assessment 

(การประเมินผล) (6) N - Negotiation (การ

ประชุม) (7) G - Gathered (การรวบรวมผล) 

และ 5 องคประกอบ คือ (1) หลักการบริหาร

และวัตถุประสงค (2) กระบวนการบริหาร

แบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3) การนํา

รูปแบบไปใช (4) การประเมินผล และ(5) 

เง� อนไขความสําเร็จและขอจํากัด บนพ้ืนฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ประการ 

คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัว

ท่ีดี มีความรู และมีคุณธรรม

เนนใหนักเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน� อง 

เสริมสรางคุณลักษณะอัน

พึงประสงค เพ� อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ใหเปนคนดี คนเกง สามารถ

ปรับตัวใหเขาสังคมได และ

ใชชีวิตประจําวันอยางมี

ความสุข รูและเขาใจบทบาท

หนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตัวเองตามกรอบของสังคม 

 ทั้งนี้ ไดมีการนําโมเดลดังกลาวมาใช

ในการดําเนินกิจกรรมของชมรม 6 กิจกรรม

ไดแก (1) กิจกรรมเครือขาย TO BE 

NUMBER ONE จิตอาสาปองกันยาเสพติด 

(2) กิจกรรมTO BE ทําดี ไมมีอาย “บวร” 

(บาน วัด โรงเรียน) “บรม” (บาน โรงเรียน 

มัสยิด) (3) กิจกรรม TO BE D.I.Y. ศิลปะ

จรรโลงใจ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” 

(4) กิจกรรม TO BE Healthy Life ใสใจสุข

อนามัย ตานภัย COVID-19 (5) กิจกรรม

TO BE รักคุณ รักษธรรมชาติ รักษส่ิงแวดลอม 

(6) กิจกรรมTO BE 14 องคชาย 14 สหาย

สาระการเรียนรู โดยวิธีการบริหารแบบปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

“จากการประเมินผลการใชนวัตกรรม 

“พอหลวงโมเดล” 5 ดาน คือ ดานจิตใจ , 

ดานความคิด , การลงมือทํา , การนําไปใช 

และการเผยแพรสูเครือขาย พบวาสมาชิกมี

ความพึงพอใจในแตละดานมากกวารอยละ 

85 สมาชิกและเครือขายที่ ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูนวัตกรรม มีความพึงพอใจรอยละ 

100 ลาสุดสิ่งยืนยันประการสําคัญถึงผลดี

จากการใชนวัตกรรม “พอหลวงโมเดล” ใน

การบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE 

ที่กอใหเกิดและประโยชนกับเยาวชนคือการ

ไดรับรางวัล “หนึ่งเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 

ของคุรุสภา ประจําป 2564” นายธชานนท 

กลาวในตอนทาย

นายธชานนท จรูญศักดิ์ 

นายสินิตย  เลิศไกร 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

พาณิชย กลาวในโอกาสเดินทาง

ตรวจเยี่ยม ราน Mantra Craft 

สมาชิกสถาบันสงเสริมศิลป

หัตถกรรมไทย ที่จังหวัดเลย 

เม� อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 

วา กระทรวงพาณิชย ในฐานะ

กํากับดูแลสถาบันสงเสริมศิลป

หัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) 

หรือ สศท. ซึ่งเปนหน�วยงาน

ที่มีภารกิจในการสืบสาน สรางสรรค และ

สงเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอยาง

ยั่งยืน โดยเปนหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

พาณิชย และท่ีผานมาไดมอบนโยบายให สศท. 

เรงพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน เพิ่มมูลคาให

กับผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย ใหสามารถ

เปนที่ยอมรับ และเปนที่ตองการ

ของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ไดอยางครอบคลุมทุกดาน ไดแก 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ดาน

การตลาด ดานการสืบสานอนุรักษ 

และด านการบริ ห ารจั ดการ

วัฒนธรรม

งานศิลปหัตถกรรมไทย 

หรือ งานคราฟต น้ัน เปนงานฝมือ

ที่ทรงคุณคา ที่ตองผานกระบวนการทาง

ความคิดผสมผสานภูมิปญญา และวัตถุดิบ

จากธรรมชาติในทองถ่ิน พรอมกับประสบการณ

ท่ีส่ังสมมาในอดีต สรางสรรคจนเปนผลิตภัณฑ

ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความสวยงาม ประณีต 

และสามารถสรางมูลคาและรายไดใหกับชาง

“สินิตย เลิศไกร” รมช.พาณิชย ชูงานคราฟต ไทย

สงเสริมรายได สรางอาชีพ และตอยอดมูลคาเชิงพาณิชย

และชุมชน เกิดการหมุนเวียน

ดานเศรษฐกิจภายในทองถิ่น

อยางยั่งยืน สิ่งสําคัญอยางยิ่ง 

ก็คือการสืบสาน สงเสริมคุณคา 

ยกยองเชิดชู รักษา พัฒนา และ

เผยแพร องค ความรู เ ก่ียวกับ

ภูมิปญญา งานศิลปหัตถกรรมไทย 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ

งานศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึง

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

ศิลปหัตถกรรมไทยใหมีความรู

ความสามารถ ความชํานาญ มีทักษะฝมือ 

ในงานศิลปหัตถกรรมไทยพื้นบาน ใหเกิดการ

อนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีส่ังสม

สืบทอดจากบรรพบุรุษ สะทอนถึงศาสตร

และศิลปเชิงชางในสาขาตางๆ  ใหดํารงคงอยู

โดยไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา เพราะ

งานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นเปนงานที่สะทอน

อัตลักษณความเปนไทย วิถีชีวิตความเปนอยู

ของทองถ่ินและชุมชนไดเปนอยางดี จึงจําเปน

ตองใหความสําคัญในการสงเสริม รักษา และ

พัฒนาตอยอดใหงานศิลปหัตถกรรมไทยมี

ความรวมสมัยตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

แตยังคงไวซ่ึงภูมิปญญาและวัตถุดิบจากทองถ่ิน 

ถายทอดสงตอใหถึง ผูสรางสรรคและ

คนรุนใหม อันจะนําไปสูการดํารง

รักษาไวซ่ึงภูมิปญญาอันทรง

คุณคา และสรางมูลคาเพ่ิม  

ในเชิงพาณิชยตอไป

ทางดานนายพรพล 

เอกอรรถพร  รักษาการ

แทนผูอํานวยการสถาบัน

สงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

กลาวเสริมวา แบรนด Mantra 

Crafts สมาชิกของสถาบันสงเสริม

ศิลปหัตถกรรมไทย เปนหนึ่งในผูประกอบ

การดานงานศิลปหัตถกรรมไทยของ สศท. 

ที่ เขารวมเครือข ายการพัฒนางานศิลป

หัตถกรรม (Value Chain) ตามโครงการของ 

สศท. ในป 2564 คือ การนําทักษะฝมือและ

ผลงานอันโดดเดนของสมาชิก สศท. มาสราง

เครือขายที่มุงใหเกิดความรวมมือในการนําวัสดุ 

และผลิตภัณฑมาแปรรูปเปนสินคาภายใตมุม

มองใหม  แตยังคงไวซ่ึงเอกลักษณและภูมิปญญาไว 

ภายใตช� อ ISAN Street Art และไดนําความรู

และประสบการณ มาตอยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย

ใหเกิดเปนธุรกิจขึ้นถึงปจจุบัน

Mantra Crafts มีความมุงมั่นยกระดับ

ผาทอพื้นถิ่นของจังหวัดเลย ใหมีคุณคา

และแตกตางจากผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่

วางจําหน�ายทั่วไปในทองตลาด ผานแนวคิด

และประสบการณเร� องสีธรรมชาติ จากรัฐ

คุชราต ประเทศอินเดีย ที่มีช� อเสียงเร� องการ

สรางสรรคผืนผาอันงดงามยาวนานหลายรอยป 

ผสมผสานกับเทคนิคมัดยอมผาแบบชิโบริ 

(Shibori) ซึ่งเปนเทคนิคมัดยอมผาแบบกันสี

ที่มีประวัติยาวนานกวา 3,000 ป มาพัฒนา

ตอยอดผาฝายเข็นมือพื้นถิ่นของจังหวัดเลย 

โดยนํามามัดลายทั้งเสนยืนและเสนพุง แลว

ยอมดวย สีธรรมชาติ ดวย Texture ของผา

ฝายเข็น และเทคนิคชิโบริ ที่บรรจงเก็บทุก

รายละเอียดตั้งแตการทอจาก   ฝายธรรมชาติ 

การยอมดวยสีธรรมชาติทั้งแบบรอนและ

แบบเย็น รวมถึงการออกแบบลวดลายและ

ลักษณะ การใชงานที่ตอบโจทยกลุมลูกคาใน

ยุคปจจุบัน อาทิเชน เคร� องแตงกาย

บุรุษและสตรี กระเปา หมวก และ 

ของประดับตกแตง เปนตน ปจจุบัน 

Mantra Craft ไดเขาไปสงเสริม

ใหมีการทอผาฝายในกลุมคนใน

ชุมชน  จนสามารถสรางรายได

กวา 100,000 บาท ตอเดือน 

หรือนับลานบาทตอป

แกไขปญหา   พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผูแทนราษฎร รับหนังสือ

จากเครือขายสภาองคกรชุมชนอําเภอเขาคอ สมาคมการทองเที่ยวจังหวัด

เพชรบูรณ และกลุมรวมใจเขาคอ เพ� อขอเสนอแนวทางแกไขปญหาพื้นที่

อําเภอเขาคอ ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ที่ อาคารรัฐสภา

มอบทุนการศึกษาพระราชทาน 

เม� อเร็วๆน้ี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน-

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธาน

มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ทรงมอบหมายใหนายแพทยวิชระ เพ็งจันทร 

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เปนผูแทน

มอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก นายอภิสิทธ์ิ 

อุสาหดี เยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE 

NUMBER ONE IDOL รุนที่10 ที่มีผลการ

เรียนในระดับดีมาก มีความประพฤติเหมาะสม 

ที่จะเปนแบบอยางที่เกงและดี สําหรับ

เยาวชนคนรุนใหม ณ หองพักคอยชั้น 1 

อาคาร 4 กรมสุขภาพจิต อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท รวมยินดีเปดรานใหม เมดเวิลด 

ฟารมา (Medworld Pharma)   จรูญรัตน สาลี ผูจัดการท่ัวไป 

บริษัท เดอะไนน ติวานนท ผูบริหารศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร  ติวานนท รวมมอบกระเชาดอกไม แสดงความยินดี

แก ภญ.ธรัญญา ไตรวัย เจาของรานยาและเวชภัณฑคุณภาพ   

เมดเวิลด ฟารมา (Medworld Pharma)  เน� องในโอกาสเปด

รานใหม เสริมทัพสินคาและบริการครบครัน บริเวณ ชั้น 1 

เซ็นเตอร โซน  ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา Hardware, Software, Network, security, CCTV etc. 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ Server ของระบบตางๆ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหน�วยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� นๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติผูสมัคร

-    เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป

-    วุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา IT, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ IT Support ไมนอยกวา 3 ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา Hardware, Software, Network และ Security

     รวมถึงระบบตอพวงอ� นๆ

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ฝายบุคคล หนังสือพิมพ ไทยโพสต 0 2240 2612-6 สงรายละเอียด

ไดที่ hr.thaipost@thethaipost.com

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร (กฟก.) จับมือ สภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมน ลงนามบันทึกความ

รวมมือในการเผยแพรความรูและชวยเหลือ

ทางดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

งานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร หวังชวยเกษตรกรที่ขาดความรู

ดานกฎหมาย ถูกเอารัดเอาเปรียบดานสัญญา

ท่ีไมเปนธรรมจากเจาหน้ี รวมถึงการติดตาม

ทวงหนี้ที่ไมเปนธรรม เม� อวันที่ 19 ตุลาคม 

2564  ณ หองประชุมชั้น 3 สภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

นายสไกร พิมพบึง เลขาธิการสํานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เปดเผยวา

ที่มาของการลงนามบันทึกขอตกลงในครั้งนี้

วา กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสมาชิก

เกษตรกรที่ประสบปญหาหนี้สินอยู เปน

จํานวนมาก ที่ยังขาดความรูความเขาใจ

ดานกฎหมาย ทําใหถูกเอารัดเอาเปรียบ

ต้ังแตการทวงถามท่ีไมใหเกียรติจากเจาหน้ี 

รวมถึงการนําสัญญาที่ไมเปนธรรม หรือถูก

ฟองรองเปนคดีในชั้นศาลและเสียเปรียบ

ทางคดี แพคดี เน� องจากไมอาจจัดหาทนาย

ความเพ� อชวยเหลือตอสูคดีในชั้นศาลได 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร และ สภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ มองเห็นปญหาดังกลาวจึงมีนโยบาย

กองทุนฟนฟูฯ จับมือ สภาทนายความ ชวยเกษตรกรใหหลุดพนสัญญาไมเปนธรรม

ที่จะทํางานรวมกัน เพ� อรวมมือใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกเกษตรกรท่ีเปน

สมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ทั่วประเทศ ทั้งในเร� องของการใหความรู

ความเขาใจดานกฎหมาย และระเบียบที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงาน การใหความ

ชวยเหลือดานคดีความและการยุติขอขัด

แยงท่ีอาจเกิดขึ้นดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ใหกับเกษตรกรสมาชิก โดยสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ ใหจัดทนายความ

อาสาที่มีอยูทั่วประเทศทุกจังหวัด ใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา 

ตอบปญหาขอกฎหมายประจําสํานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประจํา

จังหวัด รวมทั้งใหความชวยเหลือดาน

อรรถคดีแกเกษตรกร รวมถึงการสนับสนุน

วิทยากรในการเผยแพรความรูทางกฎหมาย 

โดยการฝกอบรม การสัมมนา การใหคํา

ปรึกษาปญหาขอกฎหมายที่จําเปนตอชีวิต

ประจําวันของเกษตรกรและสํานักงาน 

และที่สําคัญคือ การชวยเหลือดานการทํา

นิติกรรมสัญญาบนพื้นฐานความเสมอภาค

และเปนธรรมตอเกษตรกรทั่วประเทศ 

ดานวาที่รอยตรี ดร.ถวัลย รุยาพร 

นายกสภาทนายความ กลาววา สภาทนายความ

ไดตระหนักถึงความเดือดรอนเร� องหน้ีสินของ

เกษตรกรนั้นหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะถูก

เอารัดเอาเปรียบดานสัญญาแลวเกษตรกร

ก็ยิ่งหาทางออกไมได การเขาไปดูแลให

ความรู ใหไดรับความเปนธรรมดานคดี

ความตาง ๆ นั้น นับเปนหนทางใหเกษตรกร

มีความหวัง มีโอกาสตอสูคดีในชั้นศาลได 

ซึ่งหากเกษตรกรชนะคดีหรือไดรับความ

เปนธรรมก็ทําใหหลักทรัพยที่ ใชเปนหลัก

ประกันในคดีความไมตกไปเปนของนายทุน

หรือเจาหนี้เกษตรกรยังมีที่ดินทํากินสราง

รายไดและสามารถปลดเปลื้องภาระอัน

หนักอึ้งได สําหรับความรวมมือในวันนี้ เกิด

ขึ้นไดจากความรวมมือของทั้ง 2 หน�วยงาน

ที่มองเห็นปญหาจึงเปนโอกาสที่ดีที่ ไดมีสวน

รวมแกไขปญหาดานกฎหมายตามภารกิจ

ของสภาทนายความ

เกรท วอลล มอเตอร เปด GWM 

Experience Center แหงแรกของประเทศไทย 

ณ ไอคอนสยาม หนึ่งในแลนดมารคสําคัญ

ของกรุงเทพมหานคร ริมแมน้ําเจาพระยา 

โดยตั้งเปาเปนพื้นที่ที่ 4 (The 4th Space) 

นอกเหนือจากบาน ที่ทํางาน และสถานที่

ไลฟสไตลตางๆ เพ� อเปนพื้นที่แหงใหมให

คนไทยไดมารวมแบงปนประสบการณ ตอยอด

ความคิดสรางสรรค และใชชวงเวลาดีๆ 

ไปดวยกัน ผานกิจกรรมสุดพิเศษที่หลากหลาย 

พรอมพื้นที่ทํางาน พื้นที่พักผอนหยอนใจ 

คาเฟ และสไลเดอรขนาดใหญ รวมไปถึงการ

จัดแสดงสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยานยนตอันลํ้าสมัยและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ที่พรอมสงมอบความประทับใจ ความสะดวก

สบาย ตอบโจทยทุกความตองการและไลฟ

สไตลของไทยและผูที่มาเยี่ยมชมไดอยาง

ครบครัน

เกรท วอลล มอเตอร ตอกยํ้ากลยุทธการ

ดําเนินธุรกิจโดยยึดผูบริโภคเปนศูนยกลาง 

ดวยการเดินหนาสรางสรรคและสงมอบ

ประสบการณ ใหมใหกับผูบริโภคชาวไทย

อยางตอเน� อง ภายใตแบรนดคอนเซ็ปต 

“New Energy” “New Intelligence” และ 

“New Experience” โดยหลังจากไดรับเสียง

ตอบรับที่ดีดานการขายและการใหบริการ

หลังการขายแบบ Online-to-Offline (O2O) 

รูปแบบใหม ผาน GWM Store และ Partner 

Store ไปแลว ลาสุด เกรท วอลล มอเตอร 

ไดเปด GWM Experience Center ขึ้น เพ� อ

เปนอีกหนึ่งแลนดมารคสําคัญและเปนพ้ืนท่ี

แหงการสรางสรรคแหงใหม  

GWM Experience Center ตั้งอยู

บนพื้นที่ชั ้น 3 และ 4 ของไอคอนสยาม 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 1,600 ตารางเมตร ออกแบบ

โดยไดรับแรงบันดาลจากเสนสายตางๆ 

อันเปนเอกลักษณจากโลโกและรถยนตของ 

เกรท วอลล มอเตอร ซึ่งเปนเสนสายที่

โดดเดน มีความไดนามิคและทันสมัย สะทอน

ถึงสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต

ระดับโลกของ เกรท วอลล มอเตอร ภายใน

และบริเวณโดยรอบของ GWM Experience 

Center ยังมีการตกแตงดวยตนไมและวัสดุ

จากธรรมชาติ พรอมโทนสีที่เรียบงายแต

ทันสมัย บงบอกถึงความโดดเดนทั้งดาน

เทคโนโลยีสมัยใหม แตมีความใสใจและรักษ

สิ่งแวดลอมของ เกรท วอลล มอเตอร ได

เปนอยางดี 

GWM Experience Center ไดมีการ

แบงพ้ืนท่ีออกเปน 7 โซน เพ� อตอบโจทยความ

หลากหลายของแตละความสนใจ รูปแบบกิจกรรม 

และไลฟสไตลของผูที ่มาเยี่ยมชม ไดแก  

MOBILITY EXPERIENCE PARK หากเดิน

เขามาในพ้ืนท่ีช้ัน 3 ของไอคอนสยาม โซนน้ี

จะเปนพื้นที่ขนาดใหญที่ครอบคลุมบริเวณ

สวนกลางของ GWM Experience Center 

โดดเดนดวยการจัดแสดงรถยนตรุนตางๆ 

ของ เกรท วอลล มอเตอร ไมวาจะเปน 

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ทั้งรุน 

ULTRA และรุน PRO ซึ่งเปนรถยนตคอม

แพคเอสยูวียอดนิยมของคนไทยในขณะนี้ 

โดยไฮไลทแรกของโซนนี้ อยูที่ LED Sphere 

ซึ่งเปน LED ลูกโลกขนาดใหญ ที่มีเสน

ผานศูนยกลาง 1.8 เมตร น้ําหนักกวา 350 

กิโลกรัม และมีความสวาง 800 แคนเดลา/

เกรท วอ  มอเ อร เปดบรการ    ห รก น ทย  อ อน ยาม

ตารางเมตร ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร

พรอมลําโพงติดผนัง สะทอนใหเห็นถึงนวัตกรรม

เทคโนโลยีอัจฉริยะจาก เกรท วอลล มอเตอร 

ในการถ่ายทอดเรื่องราวและไอเดียท่ีน่า

สนใจตางๆ ผานลูกโลกใบนี้ ไดอยางน�าสนใจ 

นับเปนอีกหนึ่งจุดถายภาพและจุดเช็คอินที่

ไมควรพลาด

อีกหนึ่งไฮไลทของโซนนี้ และนับได

วาเปนจุดเดนสําคัญของ GWM Experience 

Center คือ สไลดเดอรขนาดใหญความสูง

กวา 6.9 เมตร และยาวกวา 15 เมตร ซึ่ง

เปดใหทั้งเด็กและผู ใหญสามารถมาเลนและ

เพลิดเพลินไปกับการเดินทางยอนวันวานสู

วัยเยาว ไดอยางสนุกสนาน ชวยเติมเต็ม

จินตนาการและชารจพลังไดอยางเต็มที่ ใน

บริเวณนี้ ยังจัดเปนพื้นที่อเนกประสงคสวน

กลางพรอมการจัดที่นั่งแบบ Amphitheater 

สําหรับการหมุนเวียนจัดกิจกรรมตางๆ โดย

สามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรพื้นที่ ไดตาม

ตองการ พรอมรองรับไดสูงสุดกวา 100 ที่นั่ง 

เพ� อสงเสริมการเช� อมความสัมพันธ พูดคุย

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมถึง

การแบงปนชวงเวลาดีๆ ระหวางกัน

TECHNOLOGY LAB เปนโซนที่จัด

แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันล้ําสมัย

ของ เกรท วอลล มอเตอร ที่ผานการคิดคน

และพัฒนาใหเปนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดตอ

ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และโลก โดดเดนดวย 

Intelligent Interactive LED Wall ขนาดใหญ 

ขนาด 14 x 3 เมตร ที่มาพรอมความละเอียด

สูง 7.5 ลานพิกเซล และมีความสวาง 600 

แคนเดลา/ตารางเมตร ควบคุมดวยระบบ

คอมพิวเตอรและระบบเสียง พรอมติดตั้ง 

LiDAR touch sensor เพ่ิมลูกเลนและกิจกรรม 

Interactive ใหกับผูเยี ่ยมชมไดเปนอยางดี 

โดยมีจุด Interactive Touch 

Points 5 จุด รองรับผูเลน

ไดถึง 5 คน พรอมกัน ซึ่งจะ

มีการบอกเลาเร� องราวเกี่ยว

กับรถยนต เกรท วอลล 

มอเตอร ที่แตกตางกันไปใน

แตละรุน โดยจุดตรงกลาง

จะสามารถดูภาพรถยนตได

ทั้ง 360 องศา และสามารถ

เรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม 

เทคโนโลยีความปลอดภัย

อัจฉริยะ และฟเจอรสุด

พิเศษของรถแตละรุนไดอยางเต็มที่ 

CONFERENCE HALL พ้ืนท่ีหองประชุม 

2 หอง ซึ่งสามารถรองรับไดถึง 40 ที่นั่ง 

โดดเดนดวยการออกแบบเปนกระจกบาน

ใหญ่เพื่อให้สามารถประชุมพร้อมชื่นชม

ทัศนียภาพอันสวยงามของแมน้ําเจาพระยา

ไดอยางเต็มที่ โดยไฮไลทสําคัญของโซนนี้คือ 

จอ Interactive Smart Board แบบทัชสกรีน 

ขนาด 86 นิ้ว ที่รวมเทคโนโลยีสุดล้ําที่เอื้อตอ

การทํางานแบบมืออาชีพเขาไวดวยกัน ไมวา

จะเปนการใชงานแบบการเขียนกระดานไวท

บอรดทั่วไป การใชเปนโปรเจคเตอร นําเสนอ

งาน หรือการประชุมผานวิดีโอ Conference 

และยังสามารถแชรหนาจอไดถึง 4 หนาจอ

พรอมกัน รวมไปความสามารถในการบันทึก 

แชรเนื้อหาและเสียงจากการประชุมจาก 

Smart Board ไปยังคอมพิวเตอร โนตบุค 

แท็บเล็ต หรือโทรศัพท ได ในทันที นับเปน

เทคโนโลยีที่ตอบโจทยการทํางานในยุคนี้ ได

อยางยอดเยี่ยม 

LIVING ROOM & SKY GARDEN

ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ทั้งสองชั้นของ GWM 

Experience Center โดยในแตละชั้น มีการ

จัดสรรพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือสวนพื้นที่ 

Indoor ที่มีการจัดที่นั่งใหดูสบายเหมือนพื้นที่

สําหรับรับแขก ใหสามารถมานั่งทํางาน หรือ

จิบกาแฟเพ� อพักผอนไดอยางสบายใจ และ

อีกสวนเปนพื้นที่ Outdoor ซึ่งมีการจัดสวน 

Sky Garden ที่นับเปนอีกหนึ่งไฮไลทสําคัญ

ของโซนนี้ โดยมีการจัดโตะ และเกาอี้ ผสาน

กับการออกแบบสวนและตนไมนานาพรรณ

ในบริเวณระเบียง

ดานนอกอยางงดงาม เหมาะแกทั้ง

การนั่งทํางาน การหาแรงบันดาลใจใหมๆ 

หรือการพักผอนรับลมและชมวิวสวยๆ ของ

แมน้ําเจาพระยา พรอมจิบเคร� องด� มแกว

โปรด ชวยสรางความร� นรมยใจไดเปนอยางดี 

GWM STORY โซนนี้ประกอบดวย 

Interactive Wall ขนาด 2.5 x 1.5 เมตร ที่

ถ่ายทอดเรื่องราวและประวัติความเป็นมา

ของ เกรท วอลล มอเตอร ตั้งแตการเริ่มกอ

ตั้งในป ค.ศ.1984 ไปจนถึงวิวัฒนาการของ

แบรนดและผลิตภัณฑตางๆ ทั้งเร� องราวของ

ขั้นตอนและรายละเอียดการผลิตรถยนตที่มี

คุณภาพและมีความปลอดภัยสูง รวมไปถึง

เสนทางความสําเร็จของแบรนดที่ ไดมีการ

พัฒนาอยางตอเน� อง เพ� อใหผูที่มาเยี่ยมชมได

ทําความรูจักและเรียนรูเกี่ยวกับ เกรท วอลล 

มอเตอร ไดดีมากยิ่งขึ้น

CAR MAPPING โซนนี้อยูในพื้นที่

ชั้น 2 ของ GWM Experience Center โดย

ไฮไลทสําคัญของโซนนี้คือ Car Mapping ซึ่ง

เปนโมเดลจําลองรถยนตจากแบรนด ORA 

แบรนดรถยนตไฟฟา 100% ที่ เกรท วอลล 

มอเตอร เตรียมนําเขามาทําตลาด

ในประเทศไทยในปน้ี โดย Car Mapping 

น้ีเปนจุดท่ีผูเย่ียมชมสามารถปลดปลอยจินตนาการ

ไดอยางอิสระ ผานการลงสีรถยนตบนจอได

ตามที่ตองการ จากนั้นจะมีการประมวลผล

ผลงานการระบายสีผานระบบโปรเจคเตอร

และไฟ LED และสะทอนสีสันไปบนโมเดล

รถยนต ORA ไดอยางสวยงาม ซึ่งทุกคน

สามารถรวมสนุกและปลดปลอยความคิด

สรางสรรคกับกิจกรรมนี้ พรอมกับเซฟไฟล

ภาพหรือถ่ายรูปเพื่อนําผลงานไปอวดในโซ

เชียลมีเดียไดอีกดวย

GWM CAFE & CO-KITCHEN โซนน้ี

ประกอบไปดวยพื้นที่ 2 สวนคือ สวนที่เปน 

คาเฟ ใหผูที่มาเยี่ยมชมสามารถนั่งพักผอน

และด� มดํ่าไปกับเคร� องด� มท่ีช� นชอบ โดยในโซนน้ี 

มีอีกหนึ่งไฮไลทที่น�าสนใจคือ Interactive 

Coffee Table ซ่ึงเปนโตะท่ีเปนจอดิจิทัลขนาด 

55 น้ิว มาพรอมกับเลเซอร โปรเจคเตอร เลนส

ซูม Motion sensor และ Interactive pen 

พรอมดวยนวัตกรรม

ที่สามารถตรวจจับจํานวนวัตถุไดแบบ

เรียลไทม โดยเม� อวางแกวเคร� องด� มลงบนโตะ 

ระบบเซนเซอรจะตรวจจับตําแหน�งของแกว 

พรอมแสดงรูปสัตวน�ารักๆ ประเภทตางๆ 

เพิ่มสัมผัสของธรรมชาติและการรักษ โลก 

โดยมีบาริสตาคอยใหบริการ นอกจากนี้ ยัง

เปดใหผูที่มาเยี่ยมชมไดเขียนและแชรไอเดีย

รักษ โลกในรูปแบบตางๆ โดยใช Interactive 

Pen เพ� อแสดงผลไปยังจอดานหลังไดอีกดวย 

นับเปนการสรางประสบการณระหวางการ

ดื่มเครื่องดื่มแก้วโปรดได้อย่างล้ําสมัยและ

เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ในโซนนี้ยังมีพื้นที่

อีกสวนท่ีจัดเปน Co-Kitchen ท่ีจัดเตรียมไวสําหรับ 

การทํากิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

เพ� อรังสรรคเมนูสุดครีเอทีฟกันไดอยางเต็มที่ 

GWM Experience Center แหงน้ี จะมี 

Experience Center Specialist คอยดูแล ให

คําแนะนํา และชวยจัดกิจกรรมในแตละโซน 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเยี่ยม

ชมไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังมี Intelligent 

Ambassador หรือ iAM ที่จะชวยใหขอมูล 

ตอบคําถาม และใหความรูเพิ่มเติมใหกับผูที่

สนใจรถยนตของ เกรท วอลล มอเตอร อีกดวย 

โดยผูที่สนใจสามารถเขามาเยี่ยมชม GWM 

Experience Center ไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 

10.00 – 20.30 น. (เวลาทําการอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามการเปด-ปดของไอคอน

สยามและขอกําหนดของทางหน�วยงาน

รัฐบาล) ที่บริเวณชั้น 3 และ 4 ของไอคอน

สยาม  
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โสมขาวยิงจรวดอวกาศผลิตเอง
แก๊สระเบิดร้านอาหารในจีนดับ 4 ศพ

ปักกิ่ง • สื่อทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดในร้าน

อาหารแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนถนนย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยใน

เมืองเฉิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ทางตอนเหนือของจีนเมื่อ

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม มีผู้เสียชีวิต 4 รายและบาดเจ็บ 47 ราย 

สื่อทางการจีนเผยแพร่วิดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์คันหนึ่ง

ขณะเกิดเหตุ เห็นกลุ่มควันดำาขนาดใหญ่และฝุ่นกระจายเต็ม

ถนน ขณะที่ประชาชนวิ่งหนีหาที่ปลอดภัย สถานีโทรทัศน์ซี

ซีทีวีของทางการจีนเผยแพร่ภาพหน้าต่างอาคารหลายแห่ง

ที่แตกจากแรงระเบิดและถนนเต็มไปด้วยฝุ่นและซากปรัก

หักพัง หนังสือพิมพ์พีเพิลเดลีรายงานว่าเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยพบผู้

เสียชีวิต 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 30 คน สาเหตุที่

เกิดแก๊สระเบิดกำาลังอยู่ระหว่างการสอบสวน จีนเกิดเหตุท่อ

แก๊สระเบิดที่มณฑลหูเป่ย์ตอนกลางของประเทศเม่ือเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 25 รายและบาดเจ็บหลาย

ร้อยคน

มาเลย์ขออาเซียนทบทวนนโยบายไม่แทรกแซง

สิงคโปร์ • ไซฟุดดิน อับดุลเลาะห์ รัฐมนตรีต่างประเทศ

มาเลเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมว่า ชาติสมาชิก

อาเซียนควรพิจารณาจิตวิญญาณของตนกับนโยบายไม่

แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก เพื่อจะได้จัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพกับวิกฤตเมียนมาในขณะนี้ ความเห็น

ของรัฐมนตรีมาเลเซียผู้ น้ีมีขึ้นหลังจากเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว 

อาเซียนตัดสินใจไม่เชิญพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำา

รัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนที่

จะจัดขึ้นปลายเดือนนี้ รัฐบาลทหารเมียนมาถูกกล่าวหาว่า

ไม่ปฏิบัติตามโรดแมปที่เมียนมาตกลงกับอาเซียน โดยมีเป้า

หมายที่จะถอดชนวนวิกฤตนองเลือดในเมียนมาที่เกิดขึ้นหลัง

รัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ หลังอาเซียนไม่เชิญผู้นำา

รัฐบาลทหารเมียนมาร่วมประชุม เมียนมากล่าวหาอาเซียน

ว่าละเมิดนโยบายท่ีจะไม่แทรกแซงกิจการภายในต่อกันที่ใช้

มาแล้วหลายสิบปี ไซฟุดดินให้ความเห็นในเรื่องนี้ระหว่าง

เสวนาเรื่องสิทธิมนุษยชนในเมียนมาทางออนไลน์เม่ือวัน

พฤหัสบดี บอกว่าเขาเข้าใจว่านโยบายนี้เป็นสิ่งที่เกือบจะ

ล่วงละเมิดไม่ได้ในอาเซียน และท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์และ

ปฏิบัติได้จริง แต่เมื่อเราเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่เกิดขึ้นในเมียนมา บางทีชาติอาเซียนควรจะพิจารณาจิต

วิญญาณของตน เรื่องของเมียนมาเป็นทั้งเรื่องท้องถิ่นและ

เรื่องระดับชาติ มีผลกระทบต่อภูมิภาคน้ีและควรตระหนักถึง

ความกังวลของชาติสมาชิกอาเซียนอีก 9 ชาติ ผู้นำารัฐบาล

ทหารเมียนมาไม่ได้รับคำาเชิญให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำา

อาเซียน หลังจากเจ้าหน้าท่ีเมียนมาปฏิเสธไม่ให้ทูตพิเศษ

อาเซียนด้านเมียนมาที่จะเดินทางไปเมียนมา เข้าพบออง

ซาน ซูจี.

โซล • เกาหลีใต้ปล่อยจรวดอวกาศที่ผลิตเองลูกแรกเมื่อวันพฤหัสบดี 

แต่กลับไม่สามารถนำาส่งดาวเทียมจำาลองเข้าสู่วงโคจรได้ตามแผน 

ประธานาธิบดีมุน แจอิน ย้ำาการปล่อยจรวดสู่อวกาศนับว่าประสบความ

สำาเร็จตามเป้าหมายแรกแล้ว 

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 

2564 กล่าวว่า จรวดขนส่งอวกาศ

เกาหลี หรือเคเอสแอลวี-2 นูริ ซ่ึง

ประดับด้วยภาพของธงชาติเกาหลีใต้ 

บรรทุกดาวเทียมจำาลองน้ำาหนัก 1.5 

ตัน พุ่งข้ึนจากฐานปล่อยจรวดของ

ศูนย์อวกาศนาโร ในเมืองโกฮึงบน

ชายฝ่ังภาคใต้ของประเทศ เมื่อเวลา 

17.00 น. ของวันพฤหัสบดี (ตรงกับ 

15.00 น.วันเดียวกันของไทย) 

จรวดนูริ ซ่ึงมีน้ำาหนัก 200 

ตัน ความยาว 47.2 เมตร ใช้งบ

ในการสร้าง 2 ล้านล้านวอน (ราว 

56,763 ล้านบาท) โดยเป็นจรวดแบบ 

3 ท่อน ใช้เคร่ืองยนต์ท่ีขับเคล่ือน

ด้วยเช้ือเพลิงเหลวรวม 6 ท่อน โดย

จรวดท่อนแรกน้ันใช้บูสเตอร์ท่ีแต่ละ

ท่อนหนัก 75 ตันประกบกัน 4 ท่อน 

จรวดท่อนท่ีสองใช้บูสเตอร์น้ำาหนัก 

75 ตัน 1 ท่อน ส่วนท่อนสุดท้ายเป็น

เครื่องยนต์จรวดน้ำาหนัก 7 ตัน 

ประธานาธิบดีมุน แจอิน 

กล่าวภายหลังชมการปล่อยจรวด

ที่ศูนย์ควบคุมว่า จรวดทั้ง 3 ท่อน

ทำางาน โดยจรวดพุ่งถึงระดับความ

สูง 700 กิโลเมตร และของบรรทุก

น้ำาหนัก 1.5 ตันแยกตัวจากจรวด

สำาเร็จ แต่การนำาดาวเทียมจำาลอง

ขึ้นสู่วงโคจรยังคงเป็นภารกิจที่

ยังไม่เสร็จส้ิน กระน้ันแม้ว่าจะไม่

บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ 

แต่เราก็ประสบความสำาเร็จอย่าง

มากกับการปล่อยจรวดครั้งแรก

ของเรา 

มุนกล่าวว่า เกาหลีใต้จะ

พยายามอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม

ปีหน้า “ประเทศท่ีเป็นผู้นำาด้าน

เทคโนโลยีอวกาศจะเป็นผู้นำาพา

อนาคต และเรายังไม่สายเกินไปท่ีจะ

ทำามัน” เขากล่าว

ลิม ฮเยซุก รัฐมนตรีวิทยา 

ศาสตร์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ภาร 

กิจนำาส่งดาวเทียมจำาลองล้มเหลว

เพราะเครื่องยนต์จรวดท่อนท่ี 3 เผา

ไหม้ก่อนกำาหนด 46 วินาที 

การปล่อยยานอวกาศเป็น

ประเด็นท่ีละเอียดอ่อนบนคาบสมุทร

เกาหลี เทคโนโลยีจรวดอวกาศ

และขีปนาวุธน้ันมีความคล้ายคลึง

กัน เกาหลีเหนือซ่ึงโดนนานาชาติ

คว่ำาบาตรโครงการขีปนาวุธและ

นิวเคลียร์ เคยยิงจรวดส่งดาวเทียม

น้ำาหนัก 300 กิโลกรัมข้ึนสู่วงโคจร

เมื่อปี 2555 คราวน้ันโลกตะวันตก

พากันประณามว่าเป็นฉากบังหน้า

การทดสอบมิสไซล์ แต่เจ้าหน้าท่ีของ

เกาหลีใต้ยืนกรานปฏิเสธว่าจรวด    

นูริของเกาหลีใต้จะไม่ถูกใช้เป็นอาวุธ

เกาหลีใต้พัฒนาโครงการ

อวกาศมานานหลายปี และเคย

พยายามส่งจรวดอวกาศเมื่อปี 2552 

และ 2553 โดยใช้เทคโนโลยีของ

รัสเซียบางส่วน แต่ท้ังสองคร้ังล้ม

เหลว คร้ังท่ี 2 จรวดระเบิดกลาง

อากาศเมื่อปล่อยได้ 2 นาที ท้ังรัสเซีย

และเกาหลีใต้กล่าวโทษอีกฝ่าย จน

กระท่ังในปี 2556 การปล่อยจรวด

จึงประสบความสำาเร็จคร้ังแรก แต่

จรวดลูกน้ียังคงใช้เคร่ืองยนต์ท่ี

พัฒนาโดยรัสเซียในท่อนแรก 

ถึงปัจจุบัน มีเพียง 6 ประ 

เทศในโลก ไม่รวมเกาหลีเหนือ ท่ี

ประสบความสำาเร็จในการปล่อย

จรวดท่ีมีน้ำาหนักบรรทุก 1 ตัน 

ภาร กิจ เ ม่ือ วันพฤหัสบดี

เป็นก้าวหน่ึงของโครงการอวกาศท่ี

ทะเยอทะยานมากข้ึนของเกาหลีใต้ 

ประธานาธิบดีมุนเคยประกาศไว้

ภายหลังไปตรวจดูการทดสอบเครื่อง

ยนต์จรวดนูริเม่ือเดือนมีนาคมว่า 

เกาหลีใต้จะพยายามปล่อยยานโคจร

รอบดวงจันทร์ในปีหน้า 

“ด้วยความสำาเร็จในระบบ

จรวดของเกาหลีใต้ รัฐบาลจะ

เดินหน้าโครงการสำารวจอวกาศ

ท่ีดำาเนินอยู่ต่อไป เราจะทำาความ

ฝันของการส่งยานสำารวจลงจอด

บนดวงจันทร์ให้เป็นจริงภายในปี 

2573” มุนกล่าวไว้.

นิวเดลี • ทางการอินเดียเฉลิม

ฉลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ

หลัก 1,000 ล้านโดสเมื่อวัน

พฤหัสบดี โดยใช้เวลาครึ่งปีหลัง

จากผู้ติดเชื้อในอินเดียพุ่งสูงขึ้น

จนระบบสาธารณสุขเกือบล่ม

สลาย 

เอเอฟพีรายงานว่าจาก

ข้อมูลของรัฐบาลอินเดียเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม เผยราว 

3 ใน 4 ของผู้ใหญ่ในอินเดียที่มี

ประชากรทั้งประเทศ 1,300 ล้าน

คน ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว

อย่างน้อย 1 โดส ในจำานวนนี้ฉีด

วัคซีนครบโดสแล้วราว 30% 

อย่างไรก็ตาม ชาวอินเดีย

หลายร้อยล้านคนที่อายุต่ำากว่า 

18 ปี เท่ากับราว 40% ของ

ประชากรทั้งประเทศ ยังไม่ได้รับ

วัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

อินเดียเผชิญกับการระบาด

ของโควิด-19 อย่างหนักในเดือน

เมษายนและพฤษภาคมท่ีผ่าน

มา แต่ละวันมีผู้ติดเช้ือมากกว่า 

400,000 ราย และเสียชีวิต 4,000 

คน ปัจจุบันผู้ติดเช้ือในอินเดียลด

ลงมากเหลือไม่ถึง 200,000 ราย

ต่อวัน และกิจกรรมส่วนใหญ่กลับ

สู่ปกติ 

เมื่อเร็วๆ นี้ นครมุมไบที่

ประชาชนอยู่กันอย่างแออัด ไม่มี

ผู้เสียชีวิตรายวันเป็นครั้งแรกนับ

ตั้งแต่การระบาดของโควิด-19

รัฐบาลอินเดียเฉลิมฉลอง

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุหลัก 

1,000 ล้านโดสในวันพฤหัสบดี 

โดยนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี                                                

กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการ

แพทย์, มีการประกาศพิเศษเรื่อง

นี้ตามสถานีรถไฟและสนามบิน 

และประดับไฟสีธงชาติท่ีอนุสาวรีย์ 

ต่างๆ 

จีนเป็นเพียงชาติ เดียว

ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า

อินเดีย รัฐบาลจีนเผยว่าฉีด

วัคซีนไปแล้วมากกว่า 2,300 ล้าน 

โดส 

อินเดียเริ่มฉีดวัคซีนเม่ือ

กลางเดือนมกราคม แม้เริ่มต้น

อย่างเชื่องช้า แต่ปัจจุบันอินเดีย

ฉีดวัคซีนราว 8 ล้านเข็มต่อวัน

รอยเตอร์รายงานว่า นายกฯ                                              

นเรนทราโพสต์ทางทวิตเตอร์ว่า 

อินเดียเขียนประวัติศาสตร์ เรา

กำาลังเป็นพยานในชัยชนะด้าน

วิทยาศาสตร์ของอินเดีย, ความ

บากบ่ันและจิตวิญญาณร่วมกัน

ของชาวอินเดีย ในวันพฤหัสบดีโม

ดีไปเย่ียมโรงพยาบาลรัฐบาลแห่ง

หน่ึงในกรุงนิวเดลี

กระทรวงสาธารณสุขอิน 

เดียเผยเมื่อวันอังคารว่า พบว่า

ประชาชนจำานวนมากไม่ไปฉีด

วัคซีนเข็มที่ 2 ตามที่นัดหมาย

ไว้  ขอร้องให้รีบมาฉีดวัคซีน

เนื่องจากใกล้งานเทศกาลต่างๆ 

ที่จะมีการสังสรรค์ของครอบครัว

และช็อปปิ้งครั้งใหญ่.

อินเดียฉลองฉีดวัคซีนโควิด1พันล้านโดส

ซากตึก • สภาพความเสียหายของอาคารที่ตั้งร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองเฉิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ที่เกิดเหตุแก๊สระเบิด เมื่อวันที่ 21 

ตุลาคม มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 47 คน. 

พปชร.

ให้น้ำาหนักกับพ้ืนท่ี กทม.และภาคใต้เป็น

พิเศษ เนื่องจากมองว่า ส.ส.ในพ้ืนท่ีดังกล่าว

ได้รับเลือกมาเพราะกระแสของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ไม่ใช่ได้เป็น ส.ส.เพราะความ

สามารถและมีฐานเสียงเป็นของตัวเองแต่

อย่างใด แตกต่างจากภาคเหนือและอีสาน ท่ี 

ส.ส.ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ซ่ึงถูก

มองว่าการได้เป็น ส.ส.ด้วยปัจจัยอื่นที่นอก

เหนือจากกระแส พล.อ.ประยุทธ์

รายงานข่าวแจ้งว่า สำาหรับผลโพลท่ี                                                                  

ทางพรรคทำาในพ้ืนท่ีภาคใต้ จาก ส.ส.ของ

พรรคท้ังหมด 14 คน ปรากฏว่ามีผู้ท่ีผ่านเกณฑ์

เพียง 4 คนเท่าน้ัน ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยู

โซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส, นายวัชระ ยาวอหะซัน 

ส.ส.นราธิวาส, นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา 

และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

ขณะท่ี ส.ส.หลายคนกลับไม่ทราบถึงการจัดทำา

โพลดังกล่าวด้วยซ้ำา นอกจากน้ี ส.ส.ท่ีไม่ผ่าน

เกณฑ์ก็ไม่ได้รับคำาแนะนำาใดๆ ในการเสริมจุด

อ่อนของตัวเองแต่อย่างใด

มีรายงานข่าวด้วยว่า ส.ส.บางคนท่ี

ทราบความเคลื่อนไหวของแกนนำาพรรคกลุ่ม

ดังกล่าว ต่างต้ังข้อสังเกตถึงเจตนาท่ีแท้จริงใน

การทำาโพลคร้ังน้ี รวมถึงความแม่นยำาของการ

ทำาโพลลักษณะน้ีว่า วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อ

อ้างในการไม่ส่ง ส.ส.เจ้าของพ้ืนท่ีเดิมลงเลือก

ต้ังในนามพรรคคร้ังต่อไปหรือไม่ เน่ืองจาก 

ส.ส. หลายคนไม่ใช่คนในกลุ่มของ ร.อ.ธรรม

นัส นอกจากน้ียังมีการต้ังข้อสังเกตอีกว่า การ

ทำาโพลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเง่ือนไขกดดันให้ 

ส.ส.มาข้ึนตรงกับกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัสมาก

ข้ึน แลกกับการถูกส่งลงสมัครในคร้ังต่อไปหรือ

ไม่อีกด้วย

ท้ังน้ี ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรม 

การสรรหาผู้สมัคร ส.ส.จะมีการประชุมวันท่ี 

26 ต.ค. เวลา 16.00 น. ท่ีมูลนิธิป่ารอยต่อฯ 

คาดมีการนำาเรื่องโพลมาหารือ

ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ไม่ส้ินสมาชิกภาพ ส.ส. หลังพรรค

ประชาชนปฏิรูป (ปชช.) เลิกกิจการ แล้วไป

สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

จะกลายเป็นโมเดลให้พรรคเล็กอื่นๆ ทำาตาม

หรือไม่น้ัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตนยังไม่เห็น

รายละเอียดท้ังหมด เห็นแต่ตัวย่อท่ีออกมา ถ้า

ทำาได้ไม่ผิดคนอื่นก็ทำาได้ไม่แปลก แต่ถ้าจะทำา

ตามก็ทำาให้เหมือน เพราะถ้าทำาไม่เหมือนอาจ

จะแปลความเป็นคนละอย่างอื่น

‘ประชาธรรมไทย’ ตามรอย ปชช. 

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร รอง

เลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวว่า หากมีใคร

หรือพรรคการเมืองใดอยากมาอยู่กับเราก็เป็น

เรื่องดี เพราะแสดงว่าพรรคเล็กสนใจท่ีจะมา

อยู่และทำางานด้วยกัน แต่เวลาน้ียังไม่ทราบ

รายละเอียดว่าจะมีพรรคใดบ้าง เพราะยังไม่

เคยมีการคุยกับพรรคเล็กอื่นๆ ยืนยันเราไม่เคย

ไปดีลกับใครให้มาสังกัดพรรค พปชร. เนื่องจาก

เวลาน้ีเสถียรภาพของพรรค พปชร.และรัฐบาล

ก็ดีอยู่แล้ว เรามีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน 30-

40 เสียง แต่หากใครจะมาร่วมงานก็ต้องมี

อุดมการณ์เข้ากันได้ จึงจะมาร่วมกันมากกว่า

ผู้ส่ือข่าวถามกรณีนายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย 

ประกาศจะสมัครเป็นสมาชิก พปชร.หลังการ

ยุบพรรคประชาธรรมไทยมีผลทางกฎหมาย

แล้ว นายไผ่กล่าวว่า เป็นเรื่องท่ีดี แต่ย้ำาว่ายัง

ไม่มีใครไปดีลอย่างท่ีมีข่าว แต่ถ้าใครจะมาร่วม

งานกับเราก็ยินดี

ด้านนายพิเชษฐ สถิรชวาล กล่าวถึง

กรณีพรรคเล็กจะพิจารณาควบรวมพรรค

ใหญ่ตามรอยพรรคประชาชนปฏิรูป ว่า 

ขณะน้ีพรรคประชาธรรมไทยมีมติยุบพรรค

ไปเรียบร้อยแล้ว และ กกต.อนุมัติการยุบ

พรรคเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9 ส.ค.2564 

อยู่ระหว่างการรอประกาศเร่ืองการยุบพรรค

อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาจะมี

ผลสมบูรณ์ จากน้ันจะมีเวลา 60 วันไปอยู่

พรรคใหม่ โดยจะย้ายไปอยู่พรรคพลังประชา

รัฐ ได้พูดคุยตกลงกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค 

กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

เรียบร้อยแล้ว ท้ัง พล.อ.ประวิตรและ ร.อ.    

ธรรมนัสบอกว่ายินดีต้อนรับตนเข้าพรรค    

พปชร.ในฐานะพรรคเล็กท่ีเคยร่วมรัฐบาลกัน

มา จะไม่ท้ิงกัน ถ้าจะยุบพรรคและมาควบรวม

อยู่ด้วยกันก็ยินดี

นายพิเชษฐกล่าวว่า สาเหตุท่ียุบพรรค

ประชาธรรมไทยคือ 1.แนวโน้มการเปล่ียน

แปลงกติกาเลือกต้ังท่ีไปใช้บัตร 2 ใบ ทำาให้

พรรคเล็กไปต่อไม่ได้ 2.นโยบายพรรคประชา 

ธรรมไทยไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในหลายเรื่อง                                         

จึงต้องอาศัยพรรคใหญ่ขับเคลื่อน 3.กรรมการ 

บริหารพรรคหลายคนลาออก เพราะต้องการ

ไปประกอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีข้อห้าม

การเป็นกรรมการบริหารพรรค ยอมรับกติกา

บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ ทำาให้พรรคเล็กอยู่ลำาบาก 

โอกาสยากมากท่ีพรรคเล็กจะได้คะแนนบัญชี

รายชื่อกว่า 3 แสนถึงจะมีโอกาสได้ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 1 คน 

ด้านนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม กล่าวว่า พรรค

ไทรักธรรมยังไม่ยุบพรรคไปรวมพรรคใหญ่ แต่

จะเปล่ียนกลยุทธ์ต่อสู้คือ ตนจะไปลงสมัคร 

ส.ส.เขตท่ี จ.สระบุรีแทน เพราะมีโอกาสได้เป็น 

ส.ส.มากกว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อท่ีต้องได้คะแนน

ข้ันต่ำา 3.5 แสนคะแนน การเลือกต้ังสมัยหน้า

พรรคไทรักธรรมจะส่ง ส.ส.จำานวนจำากัด คงส่ง 

ส.ส.เขตแค่ 10 เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อแค่ 

2-3 คนเท่าน้ัน

ไทม์ ไลน์ กม.ลูกทำาเร็วได้

นายวิษณุ เครืองาม กล่าวถึงการเสนอ

ไทม์ไลน์การร่างกฎหมายลูกเก่ียวกับการเลือก

ต้ังต่อท่ีประชุม ครม.ท่ีจะมีผลบังคับใช้ในเดือน 

ก.ค. ท่ีพรรคการเมืองออกมาระบุสามารถทำาให้

เร็วกว่าน้ันได้ว่า ระยะเวลาท่ีตนแจ้งต่อ ครม.

เป็นการคิดให้เต็มท่ีทุกอย่างท้ังหมด ซ่ึงอาจจะ

ส้ันลงกว่าน้ันได้ อย่างระยะเวลาการทูลเกล้าฯ 

ถวายกฎหมาย ต้องคิดให้เต็มไว้ก่อน เพราะ

ไม่รู้ว่าลงเมื่อใด แต่ท่ีรู้คือการเสนอกฎหมายลูก

ต่อสภา ซ่ึงมีการกำาหนดไว้ว่าเมื่อสภาพิจารณา

แล้วเสร็จต้องส่งให้คณะกรรมการการเลือก

ต้ัง (กกต.) ดูใน 15 วัน แล้วต้องส่งกลับสภา

ภายใน 10 วันเพื่อพิจารณาต่อ ข้ันตอนเหล่า

น้ีท่ีพรรคการเมืองบอกทำาเร็วได้น้ัน สามารถ

ทำาได้โดยการย่นเวลาเหล่าน้ี ส่วนเรื่องคนจะ

ไล่รัฐบาลหรือพรรคการเมืองจะคิดอย่างไร ไม่

เก่ียวกับไทม์ไลน์ท่ีตนเสนอต่อ ครม.

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร กล่าว

ว่า ท่ีมองหากเป็นไปตามไทม์ไลน์ดังกล่าว

อาจจะมีการกดดันให้นายกฯ ยุบสภา อย่า

เพ่ิงไปพูดอะไรตอนน้ี ยังไกลไป วันน้ีเรายัง

ลงพ้ืนท่ีทำางาน ส่วนใครจะมองว่าการลงพ้ืน

ท่ีเพ่ือเตรียมการเลือกต้ังก็แล้วแต่มุมมอง 

แต่ไม่ใช่เฉพาะแค่พรรค พปชร. เพราะทุก

พรรคการเมืองก็ลงพ้ืนท่ีเตรียมพร้อมช่วยเหลือ

ประชาชนท้ังน้ัน อยากให้มองว่าแข่งกันทำางาน

มากกว่า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี 

พล.อ.ประยุทธ์กำาชับให้ ส.ส.พรรครัฐบาลร่วม

โหวตกฎหมายในการประชุมสมัยหน้าว่า ไม่มี

ปัญหา เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีความรับ

ผิดชอบอยู่แล้ว และเราทราบดีว่าการเมือง

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องทำาหน้าท่ีใน

สภาอย่างไรบ้าง และเสียงในสภามีความสำา 

คัญต่อเสถียรภาพรัฐบาลอย่างไร ท่านนายกฯ 

จะกำาชับหรือไม่ เราทำาหน้าท่ีอยู่แล้ว ส่วนท่ีเกิด

กรณีสภาล่มหลายคร้ัง ข้ึนอยู่กับแต่ละกรณี ซ่ึง

เป็นหน้าท่ีของวิปรัฐบาลท่ีจะเป็นผู้ดำาเนินการ

ท่ี จ.พัทลุง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรค ปชป. พร้อมด้วยนายนริศ ขำานุ

รักษ์ ส.ส.พัทลุง, นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีต 

ส.ส.พัทลุง, น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร เลขานุการ 

รมช.สาธารณสุข พร้อมคณะ พบผู้นำาทาง

ศาสนาอิสลาม ดร.อะห์มัด อิสัน ประธาน

กรรมการสำานักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำาจังหวัดพัทลุง และรองประธานสมา

พันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้

ภายหลังนายจุรินทร์ให้สัมภาษณ์ถึงการ

วางตัวอดีต ส.ส.ของพรรคเป็นผู้สมัครในการ

เลือกต้ังว่า สำาหรับอดีต ส.ส.น้ัน ถือหลักว่า

พรรคจะสนับสนุนให้ลงสมัครรับเลือกต้ัง แต่

การพิจารณาน้ันต้องดูความประพฤติทางการ

เมืองประกอบด้วย ซ่ึงผู้บริหารจะต้องเป็นผู้

ตัดสินใจตามข้ันตอนกระบวนการต่อไป

‘นิพิฏฐ์’ โวยโดนหักคอ

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. กำาลังอยู่ระหว่างออน                                                                 

ทัวร์จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง และจังหวัด

ตรัง โดยเม่ือคืนของวันท่ี 20 ต.ค.ท่ีผ่านมา 

พรรคได้แจ้งข่าวผ่านไลน์กลุ่ม ส.ส.ภาคใต้

ให้มาร่วมรับประทานอาหารค่ำาท่ีโรงแรมกับ

หัวหน้าพรรค ตอนหน่ึงนายนิพนธ์ บุญญามณี 

รองหัวหน้าพรรคและ รมช.มหาดไทย หารือ

ถึงการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง ว่าในเขต 1 

จะส่ง น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง

ลง, เขต 3 ส่งนายนริศ ขำานุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ลง

ในเขตเดิม ส่วนเขต 2 พ้ืนท่ีนายนิพิฏฐ์ อินทร

สมบัติ ท่ีจะไม่ลงสมัคร ส.ส.แล้ว ได้ปรึกษา 

น.ส.สุพัชรีกับนายนริศ แล้วเห็นตรงกันว่าจะส่ง

นายนิติศักด์ิ ธรรมเพชร ลูกชายของนายวิสุทธ์ิ 

ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) พัทลุงลงแทน ทำาให้นายนิพิฏฐ์พูดข้ึน

มาในท่ีประชุมว่า พรรคประชาธิปัตย์ยุคน้ีไม่

ถาม ส.ส.เจ้าของเขตเก่าตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ก่อนหรือว่ามีคนท่ีจะส่งแทนหรือไม่  ทำาไมจึง

รวบรัดตัดตอน จนเป็นเหตุให้นายนิพิฏฐ์โพสต์

ข้อความในช่วงเช้าวันท่ี 21 ต.ค. ตัดพ้อถึงการ

ไม่ให้เกียรติ และการสูญเสียนายอภิสิทธ์ิ เวช

ชาชีวะ และนายกรณ์ จาติกวณิชไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากปัญหาจัด

วางตัวผู้สมัคร ส.ส.ในจังหวัดพัทลุงแล้ว ยังมี

ปัญหาเกิดข้ึนท่ีจังหวัดพังงาด้วย หากการเลือก

ต้ังคร้ังหน้าจะใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ จังหวัด

พังงาจะมีเขตเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนมาอีกหน่ึงเขต 

จากเดิมเขต 1 มีนางกันตวรรณ ตันเถียร 

ส.ส.พังงา เดิมลงอยู่แล้ว เขต 2 ท่ีเพ่ิมข้ึน 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. มี

ความประสงค์จะขอลงในเขตดังกล่าว เพราะ

พ้ืนเพเป็นคนพังงา แต่ปรากฏว่านายจุรินทร์จะ

ให้การสนับสนุนนายบำารุง ปิยนามวาณิช (โก

หล่ี) อดีตนายก อบจ.พังงา ให้ลงในเขตน้ี และ

ให้นายราเมศไปเลือกลงสมัคร ส.ส.ในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานครแทน  โดยอยู่ระหว่างท่ีนาย

ราเมศตัดสินใจ  

นอกจากน้ี ยังมีปัญหากรณีนายอันวาร์ 

สาและ ส.ส.ปัตตานี ท่ีเมื่อปลายสัปดาห์ท่ีผ่าน

มา มีการออนทัวร์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ของนายจุรินทร์ และนายนิพนธ์ได้เชิญกลุ่ม

อดีต ส.ส. กลุ่มผู้เสนอตัวขอลงสมัคร ส.ส. 

รวมถึงคนท่ีเสนอตัวจะลงแข่งกับนายอันวาร์

ไปพบ ยกเว้นนายอันวาร์เพียงคนเดียวท่ีไม่

ได้พบปะหารือผู้บริหารพรรค ซ่ึงผิดปกติวิสัย

ท่ีจะต้องมีการหารือกับ ส.ส.พ้ืนท่ี เพื่อรับฟัง

ปัญหาของประชาชนในจังหวัดน้ันๆ แม้กระท่ัง

ในงานพบสมาคมประมงปัตตานี ก็ไม่ได้การ

เตรียมท่ีน่ังไว้ให้นายอันวาร์ ในฐานะท่ีเป็น 

ส.ส.เจ้าของพ้ืนท่ี แต่กลับมีท่ีน่ังให้ผู้เก่ียวข้อง 

อื่นๆ เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้ ส.ส.ในพรรคท่ี

ทราบเรื่องต่างวิพากษ์วิจารณ์มากว่า สะท้อน

ถึงผู้บริหารพรรค ปชป.ยุคน้ีจะสนับสนุนเพียง

แค่คนของตัวเอง ส่วนคนท่ีคุมไม่ได้หรือไม่ใช่

พรรคพวกตัวเอง มีความพยายามสร้างแรง

กดดันจนทำาให้ต้องออกจากพรรคไป  

ท่ีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 

1111 นายสุพล หมื่นศรีพรหม อดีตสหายธวัช

ชัย ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ประธานผู้

ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย นายบุญ

มี ป้อพระลัพ อดีตสหาย ส.พนม รองประธาน

ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย และ

นายอภัย ปลายไทยสงค์ อดีตสหายพุ่ง รอง

ประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย 

พร้อมด้วยตัวแทน “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” 

(ผรท.) จำานวนหน่ึง เดินทางมายื่นหนังสือกับ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ครบวาระและ

อยู่ต่ออีก 1 สมัย

โดยนายสุพลกล่าวว่า จะขอร้อง

และสนับสนุนท่านดำารงตำาแหน่งเป็นนายก

รัฐมนตรีให้ครบวาระ และอยู่ต่ออีก 1 สมัย 

เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนคนไทยอย่าง

แท้จริง ไม่โกงกินบ้านเมืองเหมือนกับนักการ

เมืองท่ีผ่านๆ มา.

ธปท.ปลดล็อก

ทำาให้เปิดประเทศได้เร็วกว่าคาด แต่การฟ้ืน

ตัวยังเปราะบางจากความไม่แน่นอนสูง และ

ฐานะการเงินของบางภาคธุรกิจและครัวเรือน

ท่ีได้รับผลกระทบหนัก โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ

การท่องเท่ียว ขณะท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่

ในภาวะซบเซาจากอุปสงค์ท่ีอ่อนแอและภาค

ก่อสร้างท่ีได้รับผลจากการระบาด

ท้ังน้ี ธปท.ประเมินแล้วเห็นว่า เพ่ือ

กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพยุงการ

จ้างงาน จึงควรเร่งเพ่ิมเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมีธุรกิจ

เก่ียวเนื่องจำานวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มท่ียัง

มีฐานะการเงินเข้มแข็ง หรือรองรับการก่อหน้ี

เพ่ิมได้ ผ่านการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำากับ

ดูแลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและสินเช่ืออ่ืนท่ี

เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย (มาตรการ 

LTV) เป็นการช่ัวคราว

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำานวยการ

อาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธปท. 

กล่าวว่า เบ้ืองต้นประเมินว่าการดำาเนินการ

ผ่อนคลายมาตรการ LTV รวมถึงแรงสนับสนุน

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ จากรัฐ

เพ่ิมเติม น่าจะช่วยสนับสนุนให้มีเม็ดเงินใหม่ๆ 

ผ่านการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้

ประมาณ 5 หม่ืนล้านบาท ซ่ึงจะช่วยทำาให้

ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 เติบโตเพ่ิม

ข้ึน 7% จากคาดการณ์มูลค่าการซ้ือขายในปีน้ี

ท่ี 8 แสนล้านบาท โดยเชื่อว่าจะส่งผลดีไปยัง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาค

อสังหาริมทรัพย์ด้วย เพราะเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีมีซัพพลายเชนต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา ท้ัง

ภาคก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง สินเชื่อ และธุรกิจ

ประกัน โดยธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเหล่าน้ีคิดเป็น 

9.8% ของจีดีพี รวมท้ังจะช่วยให้เกิดการจ้าง

งานกว่า 2.8 ล้านคน

“เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำาสุดไปแล้ว                                                                

และเร่ิมฟ้ืนตัว ในระยะต่อไปหากไม่มีมาตร 

การอะไรออกมาเพ่ิมเติม ภาคอสังหาฯ ก็จะ

ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะฟ้ืนตัว โดยเดิมที 

ธปท.คาดว่าภาคอสังหาฯ จะฟ้ืนตัวได้ในปี 

2568 แต่เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการ LTV ก็ 

เชื่อว่าน่าจะมีทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงการกระตุ้นภาค                         

อสังหาฯ ต้องทำาในภาพรวม ท้ังมาตรการด้าน

การเงินและมาตรการด้านการคลังควบคู่กัน

ไป ซ่ึงก่อนหน้าน้ีปลัดคลังระบุว่าอยู่ระหว่าง

หารือกับมหาดไทยและสำานักงบประมาณ เพื่อ

พิจารณาขยายมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์

ในการลดค่าโอนและจดจำานองเหลือ 0.01% 

หลังอัตราดังกล่าวจะส้ินสุดในเดือน ธ.ค.น้ี เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นกำาลังซ้ือใน

ธุรกิจ” นายดอนกล่าว

สำาหรับสาระสำาคัญของการผ่อนคลาย

มาตรการ LTV ได้แก่ กำาหนดให้เพดานอัตราส่วน

เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) 

เป็น 100% (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) สำาหรับ

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือ

จากเพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศัยและมีท่ีอยู่อาศัยน้ัน เป็น

หลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ท้ังกรณี

มูลค่าหลักประกันต่ำากว่า 10 ล้านบาท ต้ังแต่

สัญญากู้หลังท่ี 2 เป็นต้นไปและกรณีมูลค่าหลัก

ประกันต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ต้ังแต่สัญญา

กู้หลังท่ี 1 เป็นต้นไป โดยการผ่อนคลายน้ีให้

เป็นการช่ัวคราว สำาหรับสัญญาเงินกู้ท่ีทำาสัญญา

ต้ังแต่วันท่ี 20 ต.ค.2564 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2565

“การผ่อนปรนเกณฑ์ในคร้ังน้ี ส่งผลให้ผู้

ท่ีต้องการกู้เงินซ้ือบ้าน ข้ันต่ำาสุดไม่ต้องวางเงิน

ดาวน์เลย สามารถกู้ได้สูงสุด 100% ทุกระดับ

ราคาบ้าน ซ่ึงรวมถึงบ้านมือสองด้วย แต่ว่าจะ

ได้ขนาดไหน ข้ึนอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินจะ

พิจารณาความเหมาะสมและความสามารถใน

การกู้ของลูกค้า” นายดอนกล่าว.
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15กีฬา

‘พงศภัค-ณัฐกฤตา’ 2 ทีมชาตินำารอบ 3 ไทยแลนด์

รามอินทรา • กอล์ฟสมัครเล่นชิงชนะเลิศประเทศไทย รายการ 

“สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2021” ชิงถ้วยพระราชทาน 

รัชกาลท่ี 7 ท่ีจัดคร้ังท่ี 87 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ 

(คอร์สเอและบี) พาร์ 71 ชายแข่งระยะ 6,998 หลา หญิงแข่งระยะ 

6,232 หลา โดยเมื่อวันท่ี 21 ต.ค.64 เข้าสู่รอบท่ี 3 ในประเภทชาย 

“ฟีฟ่า” พงศภัค เหล่าภักดี ดีกรีทีมชาติไทยวัย 16 ปี โชว์ฟอร์มสม

ราคาแชมป์เก่าปี เก็บเพ่ิมอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 4 เบอร์ด้ี ท่ี

หลุม 7, 9, 11, 15 โดยไม่เสียแม้โบก้ีเดียว แซงข้ึนมาเป็นผู้นำาท่ีสกอร์

รวม 11 อันเดอร์พาร์ 202 โดยมี “ไป๋” อาศิษฐ์ อารีพันธ์ ทีมชาติวัย 

18 ปี จากเชียงราย ผู้นำา 2 รอบแรก ตามหลังอยู่ 3 สโตรก วันน้ีเก็บ

อีเวนพาร์ 71 จาก 4 เบอร์ด้ี 4 โบก้ี รวม 3 วัน 8 อันเดอร์พาร์ 205 

ขณะท่ี “โต้” ณัฐพงศ์ รัชธร วัย 18 ปี จากขอนแก่น เป็นอันดับ 3 

ท่ี 7 อันเดอร์พาร์ 206 ส่วนประเภทหญิง ผู้นำา “ซิม” ณัฐกฤตา วงศ์

ทวีลาภ สวิงทีมชาติวัย 18 ปี จากกรุงเทพฯ เก็บอีก 4 อันเดอร์พาร์ 

67 จาก 5 เบอร์ด้ี ท่ีหลุม 1, 2, 7, 14, 15 โดยเสียโบก้ีเดียวจากการ

ไดรฟ์ฮุกลูกตกน้ำาท่ีหลุม 18 สกอร์ รวม 3 วัน 9 อันเดอร์พาร์ 204 

โดยมี “ฮัท” สุวิชยา วินิจฉัยธรรม สวิงดาวรุ่งวัย 15 ปี จากขอนแก่น 

ตามหลังสโตรกเดียว โดยรอบน้ีทำาเพ่ิมได้ 3 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์

รวม 8 อันเดอร์พาร์ 205 ส่วนท่ี 3 “เฟื่องฟ้า” สุรภา จันทมุณี วัย 17 

ปี จากภูเก็ต ท่ี 5 อันเดอร์พาร์ 208

‘สิงห์’ จับมือ ‘กว่างโซ้ง’ สร้างความสุขให้แฟนบอล

กรุงเทพฯ • นายวิชัย เอี่ยมแสงจันทร์ Group Director - 

Marketing Activation and Consumer Engagement บริษัท 

บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด ต้อนรับนายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ผู้อำานวย

การฝ่ายปฏิบัติการสโมสร “กว่างโซ้ง” ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่

เดินทางมาเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนสโมสร

ด้วยดีเสมอมา ที่เดอะ ไนน์ พระราม 9 ในการเข้าพบครั้งนี้ คุณ

วิชัยเปิดเผยว่า ความตั้งใจและเจตนาของสิงห์นั่นคือ สนับสนุน

วงการกีฬาต่อเนื่อง ที่สำาคัญก็คือ การร่วมกันพัฒนาพร้อมกับยก

ระดับฟุตบอลบ้านเราให้เดินต่อไป สร้างอาชีพและสร้างรายได้จาก

รากฐานของกีฬา และสิ่งที่เราต้องการอย่างที่สุดก็คือ การสร้าง

ความสุขให้กับคนไทยและแฟนฟุตบอลคือเป้าหมายที่ทำาร่วมกัน

มาโดยตลอด พร้อมกับเชื่อมั่นว่า ทั้งทางสิงห์และสโมสรฟุตบอล

เชียงรายก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ทางด้านคุณชิต

วันกล่าวว่า ได้เข้ามาแสดงความขอบคุณ และได้นำาถ้วยรางวัล

จำาลองแชมป์หลังจากที่ “กว่างโซ้ง” ผงาดแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอฟเอ

คัพ สมัยที่ 3 ในฤดูกาลที่ผ่านมา หลังจากเอาชนะจุดโทษ “ฉลาม

ชล” ชลบุรี เอฟซี 4-3 คว้าแชมป์เอฟเอคัพ 2020-21 เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และยืนยันถึงเป้าหมายการ

เดินหน้าลุ้นความสำาเร็จในฤดูกาลนี้ต่อไป

‘กมลวรรณ’ หืดจับก่อนฉลุยตัดเชือก ‘พีทีที’

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนน

สะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 

4 รายการ “พีทีที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันท่ี 21 ต.ค.2564 ประเภทหญิงเด่ียว 

รอบก่อนรองชนะเลิศ เมลิสสา เซ นักหวดลูกคร่ึงไทย-เยอรมัน วัย 17 

ปี มือ 1,915 เยาวชนโลก พบ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร เยาวชนทีมชาติ 

วัย 14 ปี มือ 1,201 เยาวชนโลก และมือวาง 6 ของรายการ ปรากฏ

ว่า คู่น้ีสู้กันสนุก ดวลถึงไทเบรกก่อนเก็บไปคนละ 1 เซต กระท่ังเซต

สุดท้าย ขณะท่ีกมลวรรณนำาอยู่ 4-0 เมลิสสาได้ขอยอมแพ้ เนื่องจาก

มีอาการตะคริวท่ีขา ทำาให้กมลวรรณชนะด้วยสกอร์ 6-7 (4-7), 7-6 

(7-4) และ 4-0Ret. กมลวรรณเข้ารอบรองฯ พบ “เต็ง 1” ลัลนา ธารา

ฤดี ท่ีชนะ พนัชกร สวนอาษา มือวาง 8 ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-2 

ด้านชายเด่ียว รอบก่อนรองฯ แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอ

ลิ นักกีฬาและนักแสดงนายแบบลูกคร่ึงไทย-อิตาลี วัย 18 ปี มือ 467 

เยาวชนโลก และเป็นมือวาง 2 พบ รชตะ ธรรมเจริญสถิต วัย 16 ปี 

มือ 1,367 เยาวชนโลก และมือวาง 6 ปรากฏว่า คู่น้ีต้องออกแรงถึง 3 

เซต และเป็นแทนตะวันท่ีทำาได้ดีชนะไป 2-1 เซต 6-3, 1-6 และ 6-2 

แทนตะวันเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล มือวาง 3.

เชลซีสังเวยลูกากูต้อนมัลโม

เส้นทางจริง • ส.ต.พูนศิริ ศิริมงคล นักปั่นเสือภูเขาทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมในเส้นทางแข่งขันจริง เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน

เสือภูเขาครอสคันทรี่นานาชาติ 4 รายการ ในวันที่ 23, 25, 27, 31 ต.ค.64 ที่สนามซาการ์ยา ไบค์ พาร์ค ในเมืองซาการ์ยา ประเทศตุรกี 

เพื่อเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

••..แฟนๆ กีฬาความเร็วประเภทรถ 2 ล้อของ                                                                        

ไทยยังไม่ถูกโฉลกกับปีที่ผ่านมาและปีนี้ หลังจากศึก

ระดับโลก “โมโตจีพี” ก็ถูกยกเลิกไป 2 ปีติดต่อ กับเหตุ

ระบาดของ “โควิด-19” ล่าสุด FIM ASIA, Two Wheels 

Motor Racing ทางเจ้าของลิขสิทธ์ิการจัดแข่งขัน, ทีม

แข่งและผู้เก่ียวข้องได้ออกหนังสือแถลงการณ์ยกเลิก

การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย ASIA 

ROAD RACING CHAMPIONSHIP 2021 อย่างเป็น

ทางการทุกสนามแล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ส่งผลให้ทีมแข่งและเจ้าหน้าท่ีจากหลายประเทศ

ประสบปัญหาจากความยากลำาบากของมาตรการในการ

เดินทางเข้า-ออกนอกประเทศ โดยประเทศไทยมีคิว จัด 

ณ สนามช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 

รวม 4 เรซ วันท่ี 19-21 พฤศจิกายน และ 26-28 

พฤศจิกายน 2564 ท้ังน้ี การแข่งขัน ASIA ROAD 

RACING จะกลับมาแข่งขันในฤดูกาล 2022..••...พี

พีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดมวยมันส์ 2 สังเวียน

เดือด เป็นประจำาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทุบกระแส

ความมันส์ได้ต้ังแต่กลับมาชกสัปดาห์แรก หลังปล่อย

ให้แฟนหมัดมวยต้องเหงาอยู่นาน สัปดาห์น้ีประเดิม

ด้วย “ศึกท่อน้ำาไทย ทีเคโอ เกียรติเพชร” วันเสาร์ท่ี 23 

ต.ค. เวลา 16.00-18.00 น. คู่เอก เมสซ่ี แป๋งกองปราบ 

พบ เพชรรุ่งเรือง อ๊อดตึกแดง ต่อด้วยรายการ “มวยดี

วิถีไทย” วันอาทิตย์ท่ี 24 ต.ค. เวลา 11.45-13.45 น. 

คนองศึก ก.กัมปนาท พบ ชัย ส.ส.ต้อยแปดร้ิว พร้อม

เพ่ิมช่องทางรับชมสดทางออนไลน์ได้ท่ี www.pptvhd36.

com และเฟซบุ๊ก PPTV HD 36..••..ทรู ผู้นำาเบอร์ 1 

การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกในเมืองไทย ตอกย้ำาความ

เป็น “คิง ออฟ สปอร์ตส์” จัดเต็มความมันศึกคนชนคน 

อเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ท่ี 7 รวม 

7 คู่ วันท่ี 22-26 ตุลาคม 2564 พลาดไม่ได้กับบ๊ิกแมตช์ 

“หัวหน้าเผ่า” แคนซัส ซิตี ท่ีฟอร์มยังไม่พีกยังต้องลุ้น

เหนื่อยเพื่อเข้ารอบเพลย์ออฟ เจองานหนักในการไป

เยือน “เดอะ ไททันส์” เทนเนสซี ไททันส์ ช่วงกลาง

ดึกคืนวันอาทิตย์ต่อเช้ามืดวันจันทร์ท่ี 25 ตุลาคม 2564 

เวลา 00.00-03.25 น. ช่องทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668) 

จบแล้วไม่ต้องนอนชมกันต่อกับเกมเดือด “หมีมหาภัย” 

ชิคาโก แบร์ส บุกถ่ินแชมป์เก่าซูเปอร์โบว์ล “โจรสลัด” 

แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส เวลา 03.25-07.00 น. ช่อง

ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668)..••..การแข่งขัน จักรยาน

เสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และจักรยาน “ป่ันเพื่อ

ชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2564 ในรูปแบบไม่มี

ผู้ชม สนามท่ี 3 ท่ี เขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี วันท่ี 30-31 ตุลาคม นักกีฬาท่ีต้องการสมัคร

เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าไปสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคม

กีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th นับต้ังแต่บัดน้ี 

(ไม่มีการรับสมัครท่ีบริเวณสนาม) ปิดรับสมัครวันท่ี 27 

ตุลาคม เวลา 24.00 น. หรือสอบถามได้ท่ี โทร.0-2719-

3340-2 ด่วน..••

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

บาส‘ทีบีแอล2021’แชมป์ไปลุยเอเชีย

ให้กำาลังใจ • นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬา

มวย เดินทางเข้าเย่ียมชมและให้โอวาทแก่ทีมผู้ฝึกสอน และนักกีฬาท่ีเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนช้ันเลิศ (Football Excellent Center) ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคมท่ีผ่านมา

‘ดร.ก้อง’รับงานด่วน‘บิ๊กตู่’

ตั้งทีมเร่งแก้ไขปัญหาวาดา

จีพี ไอมอเตอร์สปอร์ต 

จับมือฮอนด้าจัดใหญ่

‘4ล้อ’ทางเรียบ3สนาม

กรุงเทพฯ • นายสุชาติ อรุณ

แสงโรจน์  ที่ปรึกษาสมาคมกีฬา

บาสเกตบอลอาชีพไทย เผยถึงการ

แข่งขันไทยแลนด์ บาสเกตบอล 

ลีก 2021 (ทีบีแอล ลีก) เปิดเผยว่า 

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน

ในประเทศไทย ทำาให้ทัวร์นาเมนต์

ต่างๆ ต้องว่างเว้นไปนับปี น่ีถือเป็น

โอกาสดีท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) อนุญาตให้เราจัดการแข่งขัน

ได้ ภายใต้มาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข ซ่ึงก็ถือว่าจะเป็นอีก

หน่ึงเวทีให้สโมสร กรรมการ รวม

ถึงนักกีฬาได้เคลื่อนไหว พัฒนาตัว

เอง ซ่ึงก็ยังถือเป็นการเตรียมพร้อม

ตัวเองสำาหรับการเป็นตัวแทนทีม

ชาติไปแข่งขันในแมตช์นานาชาติ 

ท้ังซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ท่ีจะมี

ข้ึนในปี 2022

ด้าน นายทัศน์ไชย ศันสนะ

พิทยากร นายกสมาคมกีฬาบาสเกต 

บอลอาชีพไทย เผยว่า การแข่งขัน

ไทยแลนด์ บาสเกตบอลลีก 2021 

มี 10 ทีมเข้าร่วมชิงชัย โดยแข่งขัน

รวม 2 เลก วันท่ี 23 ต.ค. - 5 ธ.ค.

2564 ท่ีอาคารกีฬานิมิบุตร และจะ

หา 4 ทีมท่ีผลงานดีท่ีสุดในฤดูกาล

ปกติ เข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ 

หรือเพลย์ออฟต่อไป โดยในรอบ

เพลย์ออฟท้ังรอบรองชนะเลิศและ

ชิงชนะเลิศจะใช้ระบบชนะ 2 ใน 3 

เกม และตลอดท้ังทัวร์นาเมนต์จะ                                               

แข่งขันแบบปิดสนาม ซ่ึงก็ถือเป็น 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19  

นายกสมาคมเผยอีกว่า การ

แข่งขันมี 10 ทีมท่ีเข้าร่วม ประกอบ

ด้วย ไฮเทค, ไทยเครื่องสนาม, สวู, 

เจ้าพระยา ธันเดอร์, บางแสน สติง                                              

เกรย์, ที-เร็กซ์, แบงค็อก ไทเกอร์ส, 

ชูตอิท, แบนวาส, ดันกิน แรป       

เตอร์ส และแอร์ ฟอร์ซ แมด

โกท ซ่ึงนัดเปิดสนามวันเสาร์ท่ี 23 

ต.ค.น้ี สโมสรไฮเทค แชมป์เก่าเมื่อ

ปี 2020 จะพบกับไทยเครื่องสนาม 

ทีมอันดับ 3 ฤดูกาลท่ีแล้ว เวลา 

10.00 น. ซ่ึงแชมป์ในปีน้ีก็จะเป็น

ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันศึก

สโมสรเอเชีย หรือแชมเปียนคัพ 

เอเชีย 2022 ซ่ึงรอประกาศจาก

เจ้าภาพอย่างเป็นทางการในปีหน้า 

หากทีมจากไทยได้แชมป์ทวีปก็จะ

มีโอกาสได้ไปแข่งขันในเกมสโมสร

โลกด้วย โดยแฟนๆ ติดตามความ

เคลื่อนไหวได้ท่ี Facebook live 

“Thailand Basketball League”.

กรุงเทพฯ • ศึกรถยนต์ทาง

เรียบรายการฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์

แบค วันเมคเรซ 2021 เตรียม

ดวลความเร็วสนามแรกอย่าง

เป็นทางการระหว่างวันที่ 22-

24 ตุลาคมนี้ ที่สนามพีระ อิน                             

เตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต (พัทยา)                                           

โดยถูกบรรจุเป็นหน่ึงในโปรแกรม                                     

ของรายการพีที แม็กซ์นิตรอน                                             

เรซซ่ิง ซีรีส์ 2021 (PT Maxnitron 

Racing Series 2021) ภายใต้                                     

การดำาเนินงานของจีพีไอ มอเตอร์                                  

สปอร์ต โปรโมเตอร์ความเร็ว

ยักษ์ใหญ่ของไทย ท่ีจับมือกับ                                                  

ค่ายรถยนต์ยักษ์ ใหญ่ บริษัท                                           

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ 

ไทย) จำากัด พร้อมด้วยพันธมิตร

หลัก

โดย นายอโณทัย เอี่ยม

ลำาเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

การ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ผู้

อำานวยการการแข่งขัน เปิดเผย 

ว่า “การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ                                   

“ฮอนด้า วันเมคเรซ” ได้รับความ                                             

นิยมอย่างมากจากแฟนความเร็ว                                              

ในเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยในคร้ังน้ีจีพีไอมอเตอร์สปอร์ต 

ในฐานะโปรโมเตอร์ได้สร้างโปร

เจ็กต์ที่แฟนๆ ฮอนด้า และแฟน

มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยรอคอย

อย่าง ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบค 

วันเมคเรซ เพื่อกลับมาสร้างความ

มันส์และเร้าใจให้กับทุกคนอีกคร้ัง” 

“การแข่งขันฮอนด้า ซิต้ี 

แฮทช์แบค วันเมคเรซ 2021 เกิด

ข้ึนจากความร่วมมือของทุกฝ่าย

ท่ีต้องการปลุกการแข่งขันแบบ

วันเมคเรซในเมืองไทยให้กลับ                                         

มาได้รับความนิยมอีกคร้ัง โดย

เฉพาะภายใต้รถแข่งฮอนด้า ซ่ึง

ถือว่าเป็นแบรนด์ท่ีมีดีเอ็นเอของ

มอเตอร์สปอร์ตอยู่ในสายเลือด” 

“เราได้รับการสนับสนุน

จากฮอนด้าป้อนรถแข่งฮอนด้า 

ซิตี้ แฮทช์แบค อาร์เอส สำาหรับ

ผู้เข้าแข่งขันกว่า 30 คนที่ตอบ

รับเข้ามา โดยทุกคนล้วนแต่เป็น

นักขับแถวหน้าของเมืองไทย ที่

จะสามารถสร้างสีสันผ่านการ

แข่งขันให้กับผู้ชม” 

นายอ โณ ทัยก ล่าว ว่ า 

“สำาหรับการแข่งขันซ่ึงเราจะ

แข่งขันกันท้ังส้ิน 3 อีเวนต์ ใน

สนามแข่งขันระดับตำานานของ

เมืองไทยอย่าง พีระ อินเตอร์

เนช่ันแนล เซอร์กิต (พัทยา) ซ่ึง

เป็นสนามแรก เรซ 1-2 วันท่ี 22-

24 ตุลาคม 2021 ก่อนจะไปประ

เดิมสตรีทเซอร์กิตแห่งใหม่ของ

เมืองไทยอย่างพีทีประจวบสตรีท

เซอร์กิต จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใน

เรซ 3-4 วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 

2021 เป็นการสร้างบรรยากาศ                                        

ใหม่ๆ ให้กับการแข่งขันรถยนต์

ทางเรียบ โดยแฟนความเร็วจะ

ได้ด่ืมด่ำากับบรรยากาศสุดเร้าใจ

ในสนามแข่งริมหาดทรายขาว

และท้องทะเลสีฟ้าครามในเวลา

เดียวกัน ก่อนจะกลับมาปิดฉาก

เรซ 5-6 วันท่ี 10-12 ธันวาคม 

2021 : สนามพีระ อินเตอร์เนช่ัน 

แนล เซอร์กิต (พัทยา) ซ่ึงผมเชื่อ

ว่าทุกเรซจะมีความเข้มข้นอย่าง

มากแน่นอน” นายอโณทัยทิ้ง

ท้าย.

ประตูของ มาริโอ ปาซา

ลิซ และเมริห์ เดมิรัล  2 นักเตะ

ของอตาแลนตาส่งให้ลูกทีมของ 

โอเล กุนนาร์ โซลชา สุ่มเส่ียงท่ี

จะแพ้เป็นแมตช์ท่ี 5 ในรอบ 8 

เกมหลังสุด  

อย่างไรก็ตาม ยูไนเต็ดมาคืน

ฟอร์มในคร่ึงหลัง พร้อมประตูของ 

มาร์คัส แรชฟอร์ด และแฮร์รี แม็ค

ไกวร์ พาทีมไล่ตามตีเสมอสำาเร็จ 

ก่อนท่ี คริสเตียโน โรนัลโด จะโหม่ง

ประตูชัยในช่วง 9 นาทีสุดท้าย  

“พวกเราเคยชินแล้วกับ

สถานการณ์แบบน้ีในสโมสรแห่ง

น้ี” โซลชากุนซือของยูไนเต็ดกล่าว 

ซ่ึงในสมัยท่ีเป็นผู้เล่นในช่วงปี 1999 

ในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เขามักจะ

พาทีมแซงกลับมาชนะได้ในช่วง

ท้ายเกม  

“ผมคิดว่าคร่ึงแรกเราก็

เล่นกันได้ดี สามารถสร้างสรรค์

โอกาสได้ เพียงแต่จบมันไม่ลง 

คุณภาพท่ีแตกต่างในคร่ึงหลังคือ

การจบสกอร์ น่ันคือส่ิงท่ีพวกเรา

ทำาได้ดีข้ึน” โชลชากล่าว  

เกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 

หัวหมาก • จากกรณีท่ีประเทศ 

ไทยถูกองค์กรต่อต้านสารต้อง

ห้ามโลก หรือ “วาดา” ห้ามใช้

ธงชาติไทย, ห้ามเป็นเจ้าภาพจัด                                                

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

และระงับการทำาหน้าที่ของผู้

แทนและกรรมการท่ีเป็นตัวแทน

ประเทศไทยในองค์กรวาดาเป็น

เวลา 1 ปี เนื่องจากปัญหาเรื่อง

ข้อกฎหมายการใช้สารต้องห้าม 

โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 8 ต.ค.

2021

ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอด

มณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ                                           

ไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ขณะน้ี

ได้เร่งดำาเนินการด้วยการเชิญ

ผู้เก่ียวข้องประชุมร่วมกันผ่าน

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ซูม) ใช้

เวลานานถึง 2 ช่ัวโมงเต็ม โดย

หลังจากท่ีได้รับการแจ้งว่าประ                           

เทศไทยถูกลงโทษจาก “วาดา”                              

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก                       

รัฐมนตรี ได้ติดตามความเคลื่อน                       

ไหวและแสดงความเป็นห่วง โดย                                

กำาชับให้ดำาเนินการอย่างเร่งด่วน                                    

ซ่ึงการกีฬาแห่งประเทศไทยได้                                     

รับนโยบายด้วยการทำางานร่วม                                     

กับ 3 ฝ่าย ได้แก่ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิม                                       

ปิกสากล และคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ซ่ึงรายละเอียดมีท้ังส้ิน                                   

16 มาตรา และได้ร่วมกับคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ประชุมสัปดาห์

ละ 2 วัน (วันพุธและวันศุกร์) 

พิจารณาถึงตัวร่างกฎหมายผ่าน

ไปแล้วคร่ึงฉบับ ถือว่างานคืบหน้า

ไปมาก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ยอม                

รับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องดำาเนิน 

การอย่างเร่งด่วน เรื่องนักกีฬา

ติดธงไตรรงค์ท่ีหน้าอกเข้าร่วม

แข่งขันระดับนานาชาติไม่มีปัญหา 

สามารถทำาได้เลย แต่การนำาธง 

ชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับ

ภูมิภาค ระดับทวีป และระดับ

โลก อีกทั้งนำาธงชาติไทยขึ้นโพ

เดียมในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

ยังไม่สามารถทำาได้ และยังรวม

ถึงกรณีท่ีประเทศไทยวางแผน

จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

รายการใหญ่ระดับนานาชาติใน

อนาคตก็ยังทำาไม่ได้เช่นเดียวกัน 

ยกเว้นเราได้รับสิทธ์ิให้เป็นเจ้า

ภาพก่อนวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 

หรือจนกว่าเราจะแก้ปัญหาตัวบท

กฎหมายให้เรียบร้อย

“ขณะน้ีส่ิงเดียวท่ีต้องทำา 

ให้เร็วท่ีสุดคือ เร่งแก้กฎหมาย และ                                    

ต้องประสานกับองค์กรต่อต้านสาร                                                 

ต้องห้ามโลก หรือวาดา ให้ช่วย

ดำาเนินการอีกทางหน่ึง คาดว่า                                                 

ภายในเดือนน้ีน่าจะมีความกระ 

จ่างและชัดเจนมากข้ึนถึงความ

คืบหน้าของการแก้ไขปัญหา และ

เชื่อว่าภายใน 3-4 เดือนทุกอย่าง

น่าจะเสร็จส้ินลงได้ด้วยดี เพื่อให้

วงการกีฬาของเมืองไทยกลับมา

ขับเคลื่อนได้เหมือนเดิม”

นอกจากน้ี ผู้ว่าฯ กกท.ยัง

ได้ต้ังคณะทำางานบริหารจัดการ

ศูนย์บริหารและบริการข้อมูลกรณี

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากองค์กร

ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก       

(World Anti – Doping Agency : 

WADA) ประกาศไม่ให้การรับรอง

ประเทศไทย โดยมี ดร.ก้องศักด 

ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท.เป็นประธาน

คณะทำางาน, รองผู้ว่าฯ กกท.ฝ่าย

กีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์

การกีฬา เป็นรองประธานคณะ

ทำางาน ส่วนคณะทำางานประกอบ

ด้วยฝ่ายอำานวยการฝ่ายต่างๆ 

ทั้งหมด หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ 

รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อร่วมกัน

วิเคราะห์ หาทางออกร่วมกันไป

ในทิศทางท่ีถูกต้อง ตอบคำาถามให้

สมาคมกีฬาฯ หายสงสัย.

แมตช์ก่อนหน้าน้ี โรนัลโดก็เพ่ิงจะ

ยิงประตูในช่วงนาทีท่ี 96 ในเกม

ท่ีเฝ้ารังแซงกลับมาชนะบียาร์เรอัล                                             

2-1  

กระน้ันก็ตามยังมีปัญหาว่า 

โซลชาสามารถรีดศักยภาพของ

ผู้เล่นช้ันยอดของสโมสรออกมา

ได้แค่ไหน แต่ชัยชนะท่ีพวกเขา

ต้องการพร้อมขยับข้ึนไปนำากลุ่ม

เอฟน้ัน ทำาให้ความกดดันของผู้

จัดการทีมชาวนอร์เวย์ลดลง  

“อย่ามาดูหม่ินบรรดานัก

เตะของเรา” โซลชาตอบคำาถาม

หลังสื่อถามว่านักเตะเล่นเพื่อเขา

หรือไม่ “พวกเขาทุ่มเทให้ แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด พวกเขาเป็น 

กลุ่มท่ีโชคดีท่ีสุดในโลก เนื่องจาก

มีไม่ก่ีคนท่ีสามารถเล่นให้แมนฯ 

ยูไนเต็ดได้”  

ทางด้าน  “แชมป์เก่า”  เชลซี 

หลังจากแมตช์ท่ีผ่านพาแพ้ยูเวน

ตุส แมตช์น้ีกลับมามีลุ้นป้องกัน

แชมป์ได้อีกครั้ง หลังจอร์จินโญ

ซัดลูกโทษท่ีจุดโทษไป 2 ประตู 

พาเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์ไล่

ต้อนมัลโม ทีมจากสวีเดน 4-0  

ชัยชนะแมตช์น้ีต้องสังเวย

กับอาการบาดเจ็บของ โรเมลู ลูกา                                               

กู ท่ีต้องเดินกะเผลกออกจากสนาม

หลังบาดเจ็บจากจังหวะท่ีช่วยให้

ทีมได้ลูกโทษท่ีสุดโทษลูกแรกใน

ช่วงนาทีท่ี 23 

“พวกเรามีปัญหาจากอาการ

บาดเจ็บของโรเมลูท่ีข้อเท้าพลิก 

และติโม แวร์เนอร์ บาดเจ็บเอ็น

ร้อยหวาย แต่เราพอมีเวลา”  โท

มัส ทูเคิล กุนซือเชลซีกล่าว “พวก

เรายังมีอีกหลายเกมต้องเล่น และ

ตอนน้ีต้องหาทางแก้ปัญหา ไม่มี

ข้อแก้ตัวใดๆ ท้ังส้ิน”  

เชลซีอยู่อันดับ 2 ของกลุ่ม

เอช ส่วนทีมนำากลุ่มเป็นยูเวนตุส

จากอิตาลี ท่ีประเดิมด้วยการคว้า

ชัยชนะรวดท้ัง 3 แมตช์ โดยเกม

น้ีได้ลูกโหม่งของตัวสำารองอย่าง 

เดยัน คูลูเซฟสกี ในนาทีท่ี 86 บุก

ไปเฉือนชนะ เซนิต เซนต์ปีเตอร์ส

เบิร์ก ถึงรัสเซีย 1-0  

บาเยิร์น มิกนิก จาก

เยอรมนี ซัลโว 4 ประตูในช่วง 20 

นาทีสุดท้าย บุกไปต้อนเบนฟิกาถึง

ลิสบอน 4-0 และยังรักษาสถิติชนะ 

100 เปอร์เซ็นต์ ในการแข่งขันของ

กลุ่มอี ซ่ึงถึงตรงน้ีบาเยิร์นยิงประตู

ในยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกไปแล้ว 12 

ประตู โดยไม่เสียประตู  

สำาหรับบาร์เซโลนายังมี

ความหวังท่ีจะผ่านเข้ารอบ 16 ทีม                                                

สุดท้าย หลังประตูโทนของ เคราร์ด 

ปีเก ในช่วงคร่ึงแรกพาทีมเฉือน

ชนะ ดินาโม เคียฟ 1-0 ต่อหน้า

แฟนบอลคร่ึงสนามในคัมป์นู และ

เป็น 3 แต้มแรกของพวกเขาใน

กลุ่มอี.

แมนเชสเตอร์ • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้คริสเตียโน โรนัลโด พา

ทีมจากที่ตามหลัง 2 ลูกแซงกลับมาชนะอตาแลนตา 3-2 ในศึกยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีก ที่ โอลด์แทรฟฟอร์ด เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา
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16

ล น

การบริหารราชการแผ่นดินมีความสมบูรณ์ เติม

เต็มการขับเคลื่อนจากส่วนกลาง โดยเมื่อวันท่ี 

20 ต.ค.ท่ีผ่านมา ได้ลงพ้ืนท่ีติดตามการบริหาร

จัดการน้ำาหลากในจังหวัดสิงห์บุรี ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำา

เจ้าพระยาตอนล่าง 1  จังหวัด ท่ีมีแผนงาน

และโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 13 ป (พ.ศ.

25 0 25 2) รวมท้ังการบริหารจัดการน้ำาใน

พ้ืนท่ีลุ่มต่ำา 12 ทุ่ง มีพ้ืนท่ีรับน้ำา 1.15 ล้านไร่ ทำา

หน้าท่ีเป็น “แก้มลิง” ตามแนวทางพระราชดำาริ 

สามารถหนวงน้ำาได้กว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์

เมตร (ลบ.ม.)  

ในส่วนในพ้ืนท่ีท่ีเ กิดความเสียหาย 

รัฐบาลจะมีการจ่ายค่าทดแทน หรือค่าชดเชย

ความเสียหายให้ โดยหากจะเปรียบเทียบ

มูลค่างบประมาณท่ีใช้ ในการชดเชยน้ี กับ

ความเสียหายท่ีจะเกิดจากอุทกภัยแล้ว นับว่า

ใช้จ่ายไปได้อย่างเหมาะสมและจำาเป็นอย่างย่ิง 

เนื่องจากอุทกภัยน้ันควบคุมได้ยาก สร้างความ

เสียหายกับพ้ืนท่ีการเกษตร ชุมชน เขตเมือง 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินของประชาชน และ

โบราณสถานต่างๆ รวมท้ังการเสียโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ และผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

ของพ่ีน้องประชาชน ก็เป็นส่ิงท่ีประเมินค่าเป็น

เงินเป็นทองไม่ได้ ดังน้ัน รัฐบาลจึงเลือกการ

บริหารสถานการณ์วิกฤตแบบควบคุมได้ และ

เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ท่ีสำาคัญยัง

สามารถนำาน้ำาในทุ่งรับน้ำา มาใช้ประโยชน์ในฤดู

แล้งได้อีกด้วย จึงนับว่าเป็นกุศโลบายในการแก้

ปัญหาท้ังน้ำาท่วมและน้ำาแล้งได้ ในเวลาเดียวกัน

นอกจากน้ีแล้ว เรายังมีความจำาเป็น

ต้องมีแผนการปรับป ิทินการเพาะปลูกให้

สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำาในแต่ละป เช่นป

น้ี แผนการส่งน้ำาเพื่อเพาะปลูก เร่ิมต้นเดือน 

พ.ค. ส.ค. 4 และเก็บเก่ียวช่วงปลาย ก.ย.  

ต.ค. 4 หลังจากน้ัน ต้ังแต่ช่วงปลาย ต.ค.เป็นต้น

ไป พ้ืนท่ีลุ่มต่ำาหรือทุ่งต่างๆ จะทำาหน้าท่ีเป็น 

“แก้มลิง” รองรับน้ำาหลากได้ 

“ในการลงพ้ืนท่ีของผมทุกคร้ัง มาจาก

ความต้ังใจอย่างเดียวของผม น่ันคือการได้ไป

เย่ียมเยียนให้กำาลังใจพ่ีน้องประชาชนด้วยตัว

ของผมเอง การได้พูดคุย รับฟังความคิดเห็น 

เห็นสภาพปัญหา ข้อร้องเรียนจากพ่ีน้องในพ้ืนท่ี

ต่างๆ ท่ีมีความเดือดเน้ือร้อนใจ ย่ิงเป็นแรงผลัก

ดันท่ีเตือนใจผมตลอดเวลาว่าต้องพยายามให้

มากข้ึน ทุ่มเทให้มากข้ึน และทำาให้ดีข้ึนในทุกๆ 

วันท่ียังอยู่ในตำาแหนงน้ี ผมยอมรับว่าปัญหา

และอุปสรรคในประเทศของเราท่ียังต้องแก้ไข

น้ันมีมาก แต่ในฐานะคนไทยคนหน่ึงท่ีเกิดและ

โตข้ึนมาในประเทศแห่งน้ี ผมได้เห็นประเทศ

ท่ีรักของเราผ่านวิกฤตมาหลายคร้ัง ด้วยแรง

กายแรงใจ และความกล้าหาญของบรรพบุรุษ 

เช่นเดียวกับวีรชนเมืองสิงห์ท่ีผมได้มาเยือน ผม

จึงเชื่อม่ันอย่างย่ิงว่าเราชาวไทย เป็น “ชนชาติ

นักสู้” หากเพียงแต่เราคนไทยทุกคน รวมพลัง

แห่งศรัทธา พลังแห่งความสร้างสรรค์จากทุก

ภาคส่วน ท่ีจะช่วยประสานเติมเต็มซ่ึงกันและ

กัน เราสามารถท่ีจะแข่งขันกับทุกชาติในโลก ได้

อย่างแนนอนครับ” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชา

รัฐว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

เตรียมลงพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาอีกคร้ังในวัน

ท่ี 23 ต.ค. โดยมีกำาหนดการเดินทางไปยังโรง

พยาบาลมหาราช เพื่อเย่ียมให้กำาลังใจบุคลากร

ทางการแพทย์และมอบส่ิงของให้กับผู้แทนโรง

พยาบาล แล้วไปตรวจบริเวณเขื่อนป้องกันน้ำา

ท่วมโรงพยาบาล จากน้ันไปเย่ียมประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบ 2 จุดคือท่ีชุมชนมหาชัยอุดม

พร เขตเทศบาลนครราชสีมา และท่ีวัดหมื่นไวย 

ต.ในเมือง พร้อมมอบถุงยังชีพจุดละ 100 ชุด 

ก่อนเดินทางกลับ กทม. ท้ังน้ี ถือเป็นการลงพ้ืน

ท่ี จ.นครราชสีมาเป็นคร้ังท่ี 2 แล้ว เพื่อติดตาม

สถานการณ์อุทกภัย และช่วยเหลือประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.เขต 1 

จังหวัดพะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

น้ำาท่วมท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีน้ำา

ท่วมสูง ส่งผลให้บ้านเรือน พืชสวนไร่นาได้รับ

ความเสียหายในหลายพ้ืนท่ี จนส่งผลกระทบต่อ

การดำารงชีวิตของประชาชน พล.อ.ประวิตร ใน

ฐานะผู้อำานวยการกองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ 

(กอนช.) และหัวหน้า พปชร. มีความห่วงใย

ประชาชน หลังจากท่ีได้ลงพ้ืนท่ีในหลายจังหวัด 

ขอนแก่น สระแก้ว กาญจนบุรี ท่ีจะนำามาสู่การ

แก้ไขปัญหาน้ำา ในระยะส้ันและระยะยาว ส่วน

ของพ้ืนท่ี จ.นครราชสีมา พรรคเตรียมการลงพ้ืน

ท่ีเพื่อช่วยเหลือต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารพรรค

และ ส.ส. ประกอบด้วยตนและนางนฤมล 

ภิญโญสินวัฒน เหรัญญิกพรรค เพ่ือติดตาม

สถานการณ์ปัญหาท่ีประชาชนได้รับกับผลกระ

ทบในคร้ังน้ี

วันเดียวกัน พรรคไทยสร้างไทย นำาโดย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรค

ไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายพงศกร อรรณนพ

พร ประธานคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ี, นาย

ทองหล่อ พลโคตร รองประธานคณะกรรมการ

บริหารพ้ืนท่ี และทีมงานพรรคไทยสร้างไทย 

ลงพ้ืนท่ีมอบส่ิงของ พร้อมพบปะพ่ีน้องผู้ประสบ

ภัยน้ำาท่วมซ้ำาซาก อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

หลังน้ำาท่วมขังกว่า 2 สัปดาห์ โดยคุณหญิง

สุดารัตน์ระบุว่า ปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งของภาค

อีสานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมาก จำาเป็นต้อง

ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยจากการ

ลงพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น ต่อเนื่องมายังจังหวัด

มหาสารคาม ได้ระดมเครือข่ายนักวิชาการท่ี

เก่ียวกับเรื่องน้ำา ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เพื่อสรุป

เป็นแผนการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งซ้ำาซาก.

จุริน ร์ออน ร์

ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร,  นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ

สำานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(กฟก.)

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำามัน 

และเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำาระหน้ีและ

มอบโฉนดท่ีดินของกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง และเป็น

สักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (Memorandum of Understandin ) 

ระหว่างองค์การคลังสินค้า (อคส.) กับสำานักงาน

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ท่ีอาคารโดม

อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำาเภอ

เมือง  จังหวัดตรัง

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันน้ีมีหลายกิจ 

กรรม ประกอบด้วย 1.มอบเช็คชำาระหน้ีและ 

มอบโฉนดท่ีดินของกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 2.โครงการเซ็น MoU ความร่วม

มือระหว่าง อคส.กับกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 3.โครงการประกันได้เกษตรกร โดย

เฉพาะชาวสวนยางและชาวสวนปาล์ม 

โดยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

มีหน้าท่ีซ้ือหน้ีให้กับเกษตรกรท่ีเป็นหน้ีของกอง

ทุน  โดยหากเกษตรกรเป็นหน้ีสถาบันการเงิน

แล้วใช้หน้ีไม่ครบถ้วน จะโดนฟ้องร้องดำาเนิน

คดีและยึดท่ีดินทำากิน กองทุน  จะไปช่วยซ้ือ

หน้ีจากสถาบันการเงิน ให้มาเป็นหน้ีกับกองทุน  

แทน ข้อดี 1.ไม่ยึดท่ีดินทำากิน 2.ดอกเบ้ียแค่ 1  

และวันน้ีลดลงเหลือ 0  เมื่อชำาระเงินครบถ้วน

ก็จะได้รับโฉนดท่ีดินคืน และมีโครงการฟนฟู

ชีวิตเกษตรกรท่ีจะจัดงบโครงการให้พ่ีน้องรวม

กลุ่มกันไปทำาอาชีพท้ังเกษตร ปศุสัตว์การบริการ

ทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

โดยวันน้ีมาคืนโฉนดให้กับพ่ีน้องจำานวน 

2  ราย มอบเช็คชำาระหน้ีแทนกรณีเป็นหน้ี

สหกรณ์การเกษตร 5 สหกรณ์ เป็นเงิน 15.39 

ล้านบาท พร้อมท้ังมอบเช็คเงินฟนฟูและพัฒนา

อาชีพเกษตรกร 3 องค์กร สมาชิก 44 ราย เป็น

เงิน 1.5 ล้านบาท ท่ีผ่านมาช่วยจังหวัดตรังซ้ือ

หน้ีมาแล้ว 133 ล้านบาท มอบโฉนดคืนให้พ่ีน้อง

จังหวัดตรังไปแล้ว 4 ราย 

สำาหรับยางพารากับปาล์มน้ำามัน เรา

ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษและผลักดันนโยบาย

ประกันรายได้เกษตรกรให้เป็นนโยบายรัฐบาล 

ซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค

ประชาธิปัตย์ โดยทำามา 2 ปแล้ว ปน้ีข้ึนปท่ี 3 

ซ่ึงดีกับพ่ีน้องชาวสวนยางและสวนปาล์ม คือจะ

ทำาให้มีรายได้สองทาง 1.เอายางไปขายในตลาด 

2.มีเงินส่วนต่างจากรายได้ท่ีประกัน 

“เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชาว

ปักษ์ใต้บ้านเราและชาวสวนยางท่ัวประเทศ 

รวมถึงข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันสำาปะหลังและข้าว 

ส่วนผลไม้มีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ซ่ึงวันน้ีท้ัง

ยางและปาล์มราคาข้ึน แต่น้ำายางข้นราคายังลง

มาบ้าง น้ีเพราะน้ำายางข้นบ้านเราผลิตไปเพื่อทำา

ถุงมือยาง และตลาดใหญ่ท่ีสุดคือมาเลเซีย ช่วง

ท่ีผ่านมามาเลเซียมีปัญหาโควิด ทำาให้โรงงาน

ผลิตถุงมือยางปิดตัว ส่งออกไปมาเลเซียลำาบาก 

ราคาเลยตกลงมา และโรงงานทำาถุงมือยางใน

บ้านเรามีปัญหาโควิด บางแห่งต้องปิดตัวลด

กำาลังการผลิต ส่วนปาล์มน้ำามัน วันน้ีข้ึนไป

กิโลกรัมละ .50 บาท บางแห่งถึง 9 บาท ท่ี

ราคาข้ึนเพราะมาตรการบริหารจัดการของเรา

แก้ปัญหาได้ถูกจุด ซ่ึงก่อนน้ีมีการลักลอบนำาเข้า 

ทำาให้ปริมาณปาล์มล้นตลาดและราคาตก”  รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์กล่าว

ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ 

1.ห้ามนำาเข้าน้ำามันปาล์มทางบกเด็ดขาด ให้นำา

เข้าทางเรือท่าเรือแหลมฉบัง ออกทางหนองคาย

และสระแก้ว ในท่ีสุดจึงไม่นำาเข้าเพราะต้องขน

ข้ึนเรือ 2.ตนนำาคณะไปอินเดีย 2 รอบ เปิด

ตลาดน้ำามันปาล์ม วันน้ีราคาปาล์มสูงข้ึนเรื่อยๆ 

เพราะเราสามารถส่งน้ำามันปาล์มออกไปอินเดีย

ได้มากข้ึน 3.เราอนุญาตให้นำาน้ำามันปาล์มไปทำา

น้ำามันดีเซลผสม โดยเราจะยังไม่เลิกการนำาไป

ผสม ให้คงท่ี 3 ปท้ัง   10 และ 20 เพื่อให้

น้ำามันดีเซลมีส่วนผสมน้ำามันปาล์ม ทำาให้ปาล์ม

บ้านเราขายดีข้ึนจากมาตรการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ แต่หากวันไหนราคาตกก็ยังมี

ประกันรายได้เข้าไปช่วยพ่ีน้อง 

โดยในระหว่างงานมีเกษตรกรท่ีมา

ต้อนรับให้กำาลังใจ และกล่าวว่า “ท่านจุรินทร์

สู้ๆ บายใจ วันน้ีท่ีท่านจุรินทร์มาเย่ียม ปาล์ม

ราคาโลละ 10 บาท ยางราคาก็ดี ซ่ึงเราพ่ีน้อง

เกษตรกรอยู่บายใจ ตอนน้ีโครงการประกันราย

ได้เราก็ยังได้รับ”.

 

ประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกาและประเทศ

ในภูมิภาคของเรา ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย 

(บาหลี) ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และมาเลเซีย 

ต่างก็กำาลังทำาเช่นเดียวกัน รวมท้ังมีการผ่อน

คลายมาตรการข้อบังคับต่างๆ และนอกจาก

น้ัน หลายๆ ประเทศท่ีเป็นนักท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย ก็เพ่ิงประกาศผ่อนคลายให้

ประชาชนของประเทศเข้าเดินทางออกนอก

ประเทศได้ง่ายข้ึน

เมื่อเราเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนเป็น

แบบน้ีแล้ว จากท่ีในเบ้ืองต้นผมตัดสินใจว่า

เราจะพิจารณาประเทศท่ีมีความเส่ียงต่ำาเพ่ือ

จะให้เดินทางเข้าไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวอยู่ท่ี

ประมาณ 10 ประเทศ แล้วจึงจะค่อยๆ เพ่ิม

จำานวนประเทศให้มากข้ึน ตอนน้ีผมคิดว่าใน

สถานการณ์ใหม่ ถ้าเราต้องการดึงดูดนักท่อง

เท่ียวเข้ามาประเทศไทยให้มาก เพื่อกระตุ้นภาค

การท่องเท่ียวและภาคธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี

เดือดร้อนกันอย่างมากมานาน เราจำาเป็นท่ีจะ

ต้องเดินหน้าเร็วกว่าน้ัน และทำาต้ังแต่ตอนน้ี 

เพราะการท่ีจะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อน

น้ัน จะทำาให้เราช้าเกินไป อีกท้ังนักท่องเท่ียวอาจ

จะตัดสินใจเลือกเดินทางไปประเทศอื่นไปก่อน

ดัง น้ันหลังจากได้ป รึกษาหารือกับ

หลายๆ ฝายท่ีเก่ียวข้อง ผมดีใจท่ีวันน้ี จะแจ้ง

ให้ทุกท่านทราบว่า เราจะเพ่ิมจำานวนรายชื่อ

ประเทศความเส่ียงต่ำากลุ่มแรก ท่ีสามารถเดิน

ทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวเป็น 4  

ประเทศ ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศ และมี

หลักฐานปลอดเช้ือโควิด โดยมีการตรวจก่อน

ออกเดินทาง และตรวจเมื่อมาถึงประเทศไทย 

ซ่ึงจะมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายนน้ีเป็นต้น

ไป แต่ท้ังน้ีทุกประเทศดังกล่าวคงต้องพิจารณา

ความเส่ียงของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ก่อน

ท่ีจะอนุญาตให้คนของประเทศเขาเดินทางมา

ประเทศไทยได้ ผมขอขอบคุณกระทรวงและ

หนวยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีร่วมกันทำาภารกิจ

ท่ีเต็มไปด้วยความกดดันน้ี พยายามแก้ไขและ

จัดการก ระเบียบ ข้ันตอน และกระบวนการ

ต่างๆ มากมายในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงผมรู้ว่า 

ทุกคนทุกฝายพยายามกันอย่างเต็มท่ีเพื่อช่วยให้

พ่ีน้องประชาชนสามารถกลับมาทำามาหากินกัน

ได้อีกคร้ัง โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้

เ น ามเ ย ตอ ยอมร

เราต้องเร่งเครื่องเตรียมความพร้อม 

และผมได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเครื่อง

เรื่องการฉีดวัคซีนให้เร็วมากย่ิงข้ึนไปอีก แม้ว่า

เราจะติดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีฉีดวัคซีนได้

เร็วท่ีสุดในโลกอยู่แล้วก็ตาม

เรารู้ดีว่า การเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วน้ี 

ย่อมมีความเส่ียงท่ีจำานวนผู้ติดเช้ือจะเพ่ิมสูงข้ึน 

แต่ก็เป็นความเส่ียงท่ีเราต้องยอมรับ ผมคิดว่า

ตอนน้ีประเทศไทยเอง รวมถึงประเทศอื่นๆ ใน

โลก ต่างก็มีความสามารถในการรับมือกับความ

เส่ียงของโควิด 19 ได้ดีข้ึน และเราก็ต้องเรียนรู้

ท่ีจะอยู่กับโควิด 19 ให้ได้

“เราทุกคนมีบทบาทสำาคัญในการช่วย

กันลดความเส่ียงของการแพร่ระบาด ด้วย

การการ์ดไม่ตก ผมขอให้ทุกคนยังคงรักษา

มาตรการทางสาธารณสุข มีวินัยในการสวม

หน้ากากอนามัย หม่ันล้างมือ และรักษาระยะ

ห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอ เพื่อท่ีเราจะได้เก็บ

เก่ียวเรื่องดีๆ เล็กๆ น้อยๆ จากช่วงเทศกาลวัน

หยุดส้ินปน้ีกันได้บ้าง” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ 

ขณะท่ี นพ.โอภาส  การ ย์ กวิน พงศ์   อธิบดี 

กรมควบคุม โรค  แถลง สถานการ ณ์ โค วิด 19 ว่า

พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 9, 2  ราย ผู้ปวยรักษาหาย

เพ่ิม 10,0 5 ราย ซ่ึงมีแนวโน้มมากกว่าการติด

เช้ือใหม่ ขณะท่ีผู้ปวยปอดอักเสบ 2,  ราย ซ่ึง

ลดลงมากว่าคร่ึงหน่ึงจากตอนท่ีมีสถานการณ์

ระบาด ส่วนผู้ใส่ท่อช่วยหายใจจากเดิมเคยพบ

วันละ 1,300 ราย ลดเหลือ 03 ราย อย่างไร

ก็ตาม ผู้เสียชีวิตใหม่ 3 ราย เราจะพยายาม

ลดให้เหลือน้อยท่ีสุด ท้ังน้ีผู้ติดเช้ือรายใหม่ท่ัว

โลกคงตัวอยู่ท่ี 3 4 แสนรายใหม่ต่อวัน ส่วนไทย

สถานการณ์เบาบางลง แต่ยังมีผู้ติดเช้ือค่อนข้าง

มากถ้าเทียบกับในอาเซียนท่ีมีการติดเช้ือมากคือ 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

“แนวโน้มการระบาดของไทยลดลง ท่ี

เห็นชัดเจนคือกรุงเทพมหานครและปริมณ ล 

สถานการณ์ดีข้ึน สอดคล้องกับการระดมทุกภาค

ส่วนในการควบคุมและการฉีดวัคซีนท่ีค่อนข้าง

ดี แต่ท่ีต้องจับตาคือการระบาดในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดย ศบค.ได้

ต้ัง ศบค.ส่วนหน้าภาคใต้ ได้กระชับการดำาเนิน

การบูรณาการภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ

ประชาสังคม ทาง สธ.โดยนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข  

มีนโยบายส่งวัคซีนลงไปฉีด 4 จังหวัดชายแดน

ใต้ เพื่อควบคุมการระบาด กรมควบคุมโรคจึง

ส่งล็อตแรกประมาณ 5 แสนโดส และสัปดาห์

น้ีจะส่งอีก 5 แสนโดส ให้ครบ 1 ล้านโดส เพื่อ

ควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลามไปพ้ืนท่ีอื่นของ

ประเทศ” นพ.โอภาสกล่าว

นอกจากน้ียังมีบางพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน้มการ

ระบาดเพ่ิมเติม นอกจาก 4 จังหวัด ชายแดน

ใต้แล้ว ยังมี จ.นครศรีธรรมราช  ตาก ระยอง  

จันทบุรี  เชียงใหม่  และขอนแก่น ซ่ึงต้องระดม

สรรพกำาลัง หนวยงานต่างๆ ร่วมมือกัน ทาง 

สธ.จะส่งวัคซีน และเวชภัณ ์  บุคลากร  ไป

สนับสนุน เพ่ิม เติม 

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า สำาหรับ

การฉีดวัคซีนในวันน้ีเพ่ิมข้ึน 915,95  โดส 

สะสมแล้ว ,503,05  โดส แบ่งเป็นเข็ม

แรก 39,039, 49 ราย คิดเป็น 54.2 , เข็ม

สอง 2 ,405, 00 ราย คิด เป็น  3  และเข็ม

สาม 2,05 ,409 ราย คิด เป็น  2.9  ท้ังน้ี ตาม

เป้าหมายแผนเดิมท่ีกำาหนดไว้ส้ินป 25 4 เรา

จะฉีดวัคซีนได้ 0 ล้านโดส เชื่อว่าในสัปดาห์ 

นาจะเกินเป้าหมาย ซ่ึงเร็วกว่าแผนเดิมท่ีวาง

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) หรือ AIS 

โดย AIS ACEDEMY ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ พร้อมด้วยพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ 

เพื่อคนไทย” เพื่อยกระดับสังคมไทยด้วยนวัตกรรม การศึกษา และ

พัฒนาอาชีพ ซ่ึงโครงการน้ีได้บูรณาการโครงการทำาความดีตามแนว

พระราชดำารัสของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสืบสาน ต่อยอดตามพระ

ราชปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในการสะท้อนเรื่องราวการ

เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย เพื่อนำาพาประเทศไทยก้าวกระโดดสู่

การพัฒนาท่ีย่ังยืน

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเพื่อพ้ืนฟูประเทศไทย

จากวิกฤติโควิด ต้องสร้างคนดีและมีทักษะ มาจากจิตใจภายใน ความ

ซื่อสัตย์ และความเสียสละ ความอดทนเป็นปัจจัยสำาคัญ มิติของ

ความฉลาดในหลายมิติเป็นปัจจัยสำาคัญของมนุษย์ สามารถบอกได้

ว่าใน 10 Q ในโลกสมัยใหม่ต้องสร้างเยาวชนให้มีโอกาสให้ครบท้ัง 

10 Q โดยคนจะให้ความสำาคัญกับประสบการณ์ ท่ีสำาคัญคือการถอด

บทเรียนจากวิกฤติท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีได้จากผู้รู้ท้ังหลาย ท่ีได้ให้ความ

รู้ไว้สามารถสรุปได้ดังน้ี ถ้าเราจะทำาความดี อย่างเช่นโครงการอุ่นใจ

อาสาพัฒนาอาชีพเร่มทำาความดีเร่ิมต้นท่ีตัวเอง 1.เร่ิมจากความคิดท่ีดี 

2.ใช้ทรัพยากรท่ีมีก่อนท่ีจะไปไขว่คว้าคนอื่น เราอยากจะเดินหน้าแบบ

ก้าวกระโดดเราจึงร่วมมือกับ AIS ACADEMY  3.ทำาหน้าท่ีท่ีคุณมีทำา

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 4.อย่าหยุดแสวงหาความรู้ 5.อยากให้อยู่กับ 

ปัจจุบันแต่มองอนาคต การร่วมมือกันทำาให้องค์ภาครัฐและเอกชน

สามารถต่อยอดไปได้ 

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารทรัพยากร

บุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช เปิดเผยว่า “จากจุดเล็กภายใต้

ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ผ่านโครงการ AIS ACADEMY FOR THAIS 

มุ่งม่ันสร้างสรรค์การเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ยกระดับให้คน

ไทย มีความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย 

และจากการผสานความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานเลขาธิการคุรุ

สภา สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พันธมิตรอีกหลายภาคส่วน และ 

AIS ACADEMY ได้ร่วมสร้างสรรค์หลากหลายโครงการ ในตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมา ภายใต้แนวคิดการคืนสู่สังคม “ภารกิจคิดเผื่อ                     

เพื่อคนไทย” เร่งเสริมทัพองค์ความรู้ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ใน

การปรับตนด้านดิจิทัล การสนับสนุนนวัตกรรมและทักษะ

อาชีพ ขยายขีดความสามารถให้คนไทย กระโดดข้ามทุก

ข้อจำากัด ท้ังรูปแบบ On Ground Event และ Virtual 

Conference จนเกิดเป็น Community ท่ีมีสมาชิกกว่า 

15,000 คน เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนาความรู้ให้คนไทย 

เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกท่ีปรับเปล่ียน

ไปอย่างไม่หยุดย้ัง”   

“โครงการคิดเผื่อเพื่อคนไทย มีวัตถุประสงค์ท่ี

ทำาให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เราเชื่อว่าองค์กร

เพียงองค์กรเดียว หรือภาครัฐอย่างเดียวหากต่างคนต่าง

ทำา พละกำาลังย่อมจะมีจุดแข็งจุดอ่อนท่ีต่างกัน ดังน้ันการ

ผสานความร่วมมือเข้าด้วยกันจะทำาให้หลายภาคส่วนได้ใช้จุดแข็งของ

ตัวเองในการผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

โดยเฉพาะภายใต้โครงการ JUMP THAILAND เป็นความ

ร่วมมือท่ีได้ทำางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ ภายใต้โครงการท่ีเรียกว่า ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย JUMP 

THAILAND วางเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ให้เข้าถึงคนไทย

ทุกกลุ่ม

วันน้ีจึงเป็นการขยับตัวระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเข้ามา

ร่วมมือกันในการเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงองค์ความรู้อย่างไร้ขีดจำากัด 

ส่ิงสำาคัญวันน้ีจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเท่าน้ัน แต่เป็นเรื่องขีดความ

สามารถและศักยภาพในการพัฒนาคน ตลอดจนคนท่ีพัฒนาน้ันต้อง

มีความดีมีจริยธรรมควบคู่กันไป การศึกษาจึงเป็นหัวใจสำาคัญของ

การทำาให้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการน้ีจึง

ทำาให้เห็นการเรียนรู้วิถีการทำางานถึงการสอดประสานกันใช้จุดแข็ง 

ยอมรับข้อแตกต่างระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่ิงท่ีตามมาคือความ

พัฒนาของท้ังสองฝ่ังในการเรียนรู้ด้วยกัน จนนำาพาสังคมก้าวผ่าน

ความท้าทายน้ีไปด้วยกันได้  

เอไอเอส จับมือ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ร่วมนำาเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับศักยภาพคนไทย

ในโครงการ “AIS ACADEMY FOR THAIS ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย”

ไว้ 2 เดือนกว่า 

เล ไ อ ต รา ไ เ อร์ 

“นโยบายของนายก  ท่ีกำาหนดให้ฉีด

วัคซีนให้ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

หมู่ โดยให้ฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส เราคาดว่าจะ

ฉีดได้ถึงเป้าในช่วงเดือนพ.ย.หรือต้นเดือน ธ.ค. 

โดยผู้ท่ีได้รับวัคซีนมากท่ีสุดคือผู้สูงอายุ กลุ่มโรค

ประจำาตัวเร้ือรัง อสม.และบุคลากร สาธารณสุข  

ซ่ึงมีความเส่ียงสูง นอกจากน้ี ประเทศไทยมี

อัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิ มข้ึนเป็นท่ีนาพอใจติดอัน

ดับต้นๆ ของโลก” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

นพ.โอภาสกล่าว ว่า  เมื่อวันท่ี 20 ต.ค.ท่ี

ผ่านมา มีการประชุมอนุกรรมการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ได้พิจารณาเรื่องการให้วัคซีนไฟ

เซอร์สำาหรับเด็กนักเรียน ซ่ึงเราได้ดำาเนินการไป

ต้ังแต่ต้นเดือน ต.ค. ขณะน้ีผ่านไปประมาณ 2 

สัปดาห์ ก็ได้มีการฉีดให้กับนักเรียนแล้วจำานวน 

2 ล้านโดส ซ่ึงส่ิงท่ีเราจะต้องพิจารณา เนื่องจาก

วัคซีนไฟเซอร์ได้รับความเห็นชอบจาก อย.ให้

ฉีดในเด็กอายุ 12 ปข้ึนไป ซ่ึงมีข้อกังวลใน

เรื่องความปลอดภัยกับประสิทธิภาพ ตัวจัดการ

พิจารณาจากผู้เช่ียวชาญพบว่าวัคซีนไฟเซอร์ท่ี

นำามาฉีดให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปข้ึนไป ถ้า

ฉีด 2 เข็มจะมีระดับภูมิคุ้มกันเพียงพอ ต่อต้าน

กับเช้ือไวรัสเดลตาได้เมื่อเทียบกับเข็มแรก

“ผู้ท่ีฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รองผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลจุ าภรณ์ได้ให้ข้อมูลกับอนุกรรม 

การ  ว่า ขณะน้ีมีคนท่ีฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม  

2 เข็มไปพอสมควร ส่วนใหญ่ครบ 2 เข็มในเดือน 

ก.ค.เป็นต้นไป เพราะฉะน้ันจะกำาหนดครบวัคซีน

เข็มกระตุ้นในปลาย พ.ย.ถึงต้น ธ.ค. ท้ังน้ี ทาง

อนุกรรมการ  ได้ขอให้ทางโรงพยาบาลจุ า 

ภรณ์ ได้ส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานท่ีมีการศึกษา

พบว่าจำาเป็นท่ีต้องฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อให้คณะ

อนุกรรมการ  ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบ ก่อนท่ีจะ

ได้มีการประกาศก่อนท่ีจะให้ประชาชนได้อีกต่อ

ไป โดยเราจะรีบพิจารณา แล้วจะมีการประกาศ

ฉีดวัคซีนต่อไป” อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

ถามว่าสูตรวัคซีนไขว้แอสต ร้า เซน เน ก้า

และไฟเซอร์จะเร่ิมใช้อย่างเป็นทางการได้เมื่อ

ไหร่ นพ.โอภาสกล่าวว่า สูตรน้ีทางอนุกรรม

การ  ได้อนุญาตให้ฉีดได้แล้วคงรอการประกาศ

อีกคร้ัง เนื่องจากเราจะต้องดูปริมาณวัคซีนท่ีมี 

คงจะอนุญาตนำาเรียนสูตรไขว้ท่ีอนุกรรมการ  

ได้ให้คำาแนะนำาทุกสูตรมีประสิทธิภาพ และมี

ความปลอดภัยใกล้เคียง ดังน้ันจึงไม่ต้องกังวล

ว่าฉีดสูตรไหนก่อนหลัง  เพราะขณะน้ีส่ิงท่ี

แพทย์ผู้เช่ียวชาญในประเทศไทยและ สธ.ได้

ดำาเนินการพยายามจะหาสูตรวัคซีนท่ีจะฉีดให้

กับประชาชน รวมถึงท่านท่ีต้องการจะฉีดบูส

เตอร์คงไม่ต้องกังวล เพราะขณะน้ีประเทศไทย

ได้จองวัคซีนสำาหรับป 25 5 โดยท่ีนายก  ได้

เห็นชอบในการจัดหาวัคซีนไว้ 120 ล้านไว้

เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะน้ันมีวัคซีนเพียงพอ 

ซ่ึงจะมีการแจ้งให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน

เป็นระยะ.

เ นจา  นอน กุ

และหนังสติกหลายรายการ ถูกซุกซ่อนมากับรถ

จักรยานยนต์ให้การรับสารภาพว่าจะไปร่วมก่อ

เหตุกับ กลุ่มทะลุแกส, กลุ่มเสือหมอบแมวเซา 

แต่สับสนเรื่องสถานท่ีนัดหมาย เข้าใจว่าเป็นท่ี

ศาล ีกา ก่อนนำาตัวส่งดำาเนินคดีตามก หมาย 

ในภาพรวมการดำาเนินคดีต้ังแต่เดือน ก.ค.25 3 

รวมท้ังส้ิน 1  คดี สอบสวนแล้ว 341 คดี อยู่

ระหว่างสอบสวน 3 5 คดี 

ท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง 

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าว 

หน้า พร้อมนายวีนันท์ วดศรี ทนายความ 

นำาหลักทรัพย์เป็นเงิน 2 แสนบาทจากกองทุน

ราษ รประสงค์ เข้ายื่นประกันตัว น.ส.เบน

จา อะปัญ แกนนำากลุ่มราษ ร ผู้ต้องหาความ

ผิดตามประมวลก หมายอาญา มาตรา 112 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อกรณี

อ่านแถลงการณ์ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และ

ชุมนุม หน้าอาคารซิโน ไทย ทาวเวอร์ ถนน

อโศกมนตรี เมื่อวันท่ี 10 ส.ค.ท่ีผ่านมา

นายธนาธรกล่าวว่า มาเป็นนายประกัน

ให้ น.ส.เบนจา เนื่องจากเห็นถึงความไม่

ยุติธรรม และต้องการแสดงให้เห็นว่ายังมีคน

จำานวนมากท่ีไม่เห็นด้วยกับความอยุติธรรมใน

สังคม จากกรณีท่ี น.ส.เบนจาไม่ได้สิทธิประกัน

ตัว โดยศาลให้เหตุผลว่าเป็นคดีร้ายแรง และ

อาจมีพฤติการณ์หลบหนี  ซ่ึงในอดีตคดี 112 

เคยมีการให้ประกันตัวมาแล้วหลายคดี จึงมอง

ว่าการพิจารณาคดีมีหลายมาตรฐานเกินไป ท้ังน้ี 

น.ส.เบนจาเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นรุ่นน้องของ

ตน มีผลการเรียนดี เป็นอนาคตของชาติ เป็น

ว่าท่ีนักบินอวกาศ จะมีสอบปลายภาคในเดือน 

ธ.ค. จึงควรได้สิทธิประกันตัว

นายธนาธรกล่าวด้วยว่า กรณีน้ีช้ีให้เห็น

ถึงยุคมืดของไทยในการใช้ก หมายกดข่ี ปราบ

ปรามประชาชนท่ีเห็นต่าง วันน้ีมีคดีการเมือง

กว่า 00 คดี มีคนเก่ียวข้องกว่า 1,000 ราย 

ท้ังคดีความผิดตามมาตรา 112, 11  เเละ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซ่ึงหลายคดีถูกดำาเนินไป

ด้วยกระบวนการท่ีไม่เป็นธรรม มีการข่มขู่

คุกคาม ลัดข้ันตอน ทำาให้คนแสดงความเห็น

ต่างหวาดกลัว จึงอยากเห็นคนท่ีมีชื่อเสียง มี

บทบาทในสังคม ออกมาเคียงข้างนักศึกษาและ

ประชาชนท่ีต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมากกว่า

น้ี และหวังว่าศาลจะเห็นถึงความบริสุทธิใจของ 

น.ส.เบนจา แต่หากศาลไม่ให้ประกัน ก็จะใช้

กระบวนการทางก หมายท่ีมีอยู่ผลักดันต่อไป

“ในฐานะคนท่ีถูกดำาเนินคดีมาตรา 112 

เหมือนกัน ผมมองว่าก หมายมาตราน้ีกำาลัง

ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อปิดปาก

ผู้เห็นต่างจากรัฐบาล เพื่อท่ีจะไม่ให้ประชาชน

พูดในเรื่องป รูิปสถาบัน ซ่ึงเป็นเรื่องสำาคัญเเละ

จำาเป็น ผมย้ำาทุกคร้ังว่าไม่ใช่การล้มล้าง เเต่เพื่อ

ให้สถาบันม่ันคงสถาพรเข้ากับยุคสมัย สอดรับ

หลักการประชาธิปไตย ตรงน้ีคือข้อเท็จจริงพ้ืน

ฐานท่ีสังคมควรยอมรับหาทางออกด้วยกัน จะ

ปล่อยให้น้องเบนจาหรือคนอื่นๆ ท่ีเป็นอนาคต

ประเทศสู้ลำาพัง มายืนหยัดกับเขา ส่ิงท่ีทำาวันน้ี

เเม้ไม่มากเเต่ก็จะเเสดงให้เห็นว่าเรายืนอยู่กับ

เขา” นายธนาธรกล่าว

จากน้ัน ศาลอาญากรุงเทพใต้ ไ ด้

พิเคราะห์คำาร้องประกอบคำาร้องขอปล่อย

ช่ัวคราวแล้วเห็นว่า เหตุตามคำาร้องไม่มีเหตุท่ีจะ

เปล่ียนแปลงคำาส่ังท่ีไม่อนุญาตปล่อยช่ัวคราว

เดิม จึงให้ยกคำาร้องและกรณีท่ีย่ืนคำาร้องขอ

ปล่อยช่ัวคราว น.ส.เบญจา จำาเลยท่ี 5 ในคดี

หมายเลขดำา อ.129 25 4 (คดีท่ีอัยการ ยื่น

ฟ้อง น.ส.ภัสราวลี หรือมายด์ ธนกิจวิบูลย์ผล 

กับพวกรวม 12 คน) ศาลพิเคราะห์แล้ว แม้คดี

น้ีจำาเลยท่ี 5 จะเคยได้รับการปล่อยช่ัวคราว แต่

ศาลก็กำาหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำาการในทำานอง

เดียวกันท่ีจะทำาให้เป็นท่ีเส่ือมเสียต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และเงื่อนไขอื่นโดยให้จำาเลย

ท่ี 5 ป บัิติตามโดยเคร่งครัด แต่ก็ยังปราก ว่า

จำาเลยท่ี 5 ป บัิติผิดเงื่อนไขจนถูกฟ้องเป็นคดี

อื่นในศาลน้ีในการกระทำาทำานองเดียวกัน 

อีกท้ังหลังจากการกระทำาในคดีน้ีก็ยัง

ปราก ว่า จำาเลยท่ี 5 กระทำาการในลักษณะ

เดียวกันซ้ำาอีก เป็นคดีอื่นของศาลน้ี และในคดี

ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตปล่อยช่ัวคราว ดังน้ัน

จึงมีเหตุอันควรเช่ือว่า หากอนุญาตให้ปล่อย

ช่ัวคราวจำาเลยท่ี 5 อาจจะไปก่อให้เกิดอันตราย

หรือความเสียหายประการอื่น ตามพฤติการณ์

แห่งคดีจึงไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว

จำาเลยท่ี 5 ให้ยกคำาร้อง

วันเดียวกัน กลุ่มเยาวรุ่นทะลุแกส ได้

ออกแถลงการณ์กรณีท่ีมีการจัดต้ังกลุ่ม “ภาคี

ป วัิติประชาชนไท  Peo le s Revolutionary 

Alliance” ทำาให้เกิดความสับสนว่าทางกลุ่มเยาว

รุ่นทะลุแกสได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมหรือไม่น้ัน 

ขอช้ีแจงว่า ไม่ได้เข้าร่วมและมีส่วนเก่ียวข้อง

ใดๆ กับกลุ่มดังกล่าว โดยกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแกส

ยังคงยึดม่ันในข้อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ลาออกจากตำาแหนง.


	22-p1-ศุกร์
	22-p2
	22-p3
	22-p4พุธ
	22-p5-ศุกร์
	22-p6
	22-p7
	22-p8
	22-p9
	22-p10
	22-p11-ศุกร์
	22-p12
	22-p13
	22-p14
	22-p15
	22-p16

