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ฉีดวัคซีนเด็กหมุดหมายสูโควิด

พณ.จับมือ3ปมยักษใหญ

เติมนํ้ามันสมนาคุณไขไก
กระทรวงพาณิชย • พาณิชยจับมือ 

3 ปมยักษใหญ “ปตท.-บางจาก-พีทีจี” 

เติมนํ้ามันสมนาคุณไข แกไขปญหาไขไก                                              

ลนตลาด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ ปริมณฑล และ                                                         

ภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 13 จัง                                                      

หวัด 790 สาขา พวงขายผักชวยเกษตร 

กรน้ําทวมภาคตะวันตก

นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดี

กรมการคาภายใน เปดเผยวา เม� อเขา

สูเดือนตุลาคมจะเปนชวงที่มีผลผลิตไข                                            

ไกเร่ิมออกสูตลาดเปนจํานวนมากในทุก                                                        

พ้ืนท่ี ประกอบกับปจจุบันเกิดสถานการณ

การแพรระบาดของโรค COVID-19

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ-ประวิตร” ประสาน

เสียงไมมีปรับคณะรัฐมนตรี “เฉลิมชัย” ยัน

มีอํานาจเต็มแมให “บิ๊กปอม” มาดูแล 4 

กรม “กลา” เอาบางดัน “กรณ” ชิงนายกฯ 

พรรครวมฝายคานย� นแลวเด็ดปก ครม.และ

พวง 3 รัฐมนตรีใน 4  เร� อง โฆษกรัฐบาล

บอก “ลุงตู” ไมสนใจเร� องหยุมหยิม ยอน

แสบใหไปดูลูกพรรคที่ถูกชี้มูลดีกวา

เม� อวันจันทรที่ 4 ตุลาคม พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

สั้นๆ ถึงกระแสขาวการปรับคณะรัฐมนตรี 

(ครม.)  วา “ไมมีปรับหรอก” ทั้งนี้ กอนเดิน

ทางกลับจากการลงพื้นที่ที่ โรงเรียนพิบูลอุป 

ถัมภ เขตลาดพราว พล.อ.ประยุทธไดกลาว

เนนย้ํากับทุกคนวา ขออยาไปเช� อขาวลือ

ตางๆ การบิดเบือนขอมูลซึ่งไมใชขอเท็จจริง 

หากมีอะไรสงสัยหรือไมเขาใจใหฟงจากชอง

ทางของรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี กลาวเร� องน้ีดวยอารมณฉุนเฉียววา

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ประกาศวันหมุดหมาย

สําคัญตอสู โควิด  คิกออฟฉีดวัคซีนนักเรียน

รับเปดเทอม ปลื้มตัวเลขติดเชื้อใหมต่ําหม� น

เสียชีวิตต่ํารอย สัญญาณดีตอเน� องเดินหนา

เปดเมืองเปดประเทศ สธ.ขยับเปาฉีดวัคซีน

ปนี้เปน 119 ลานโดส ปหนาอีก 86 ลาน

โดส คาดเด็กอายุ 3-11 ขวบไดวัคซีนป 65 

ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ถ.ลาดพราว 

เม� อวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 08.30 น. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหม เปนประธานในพิธี “Kick Off 

สรางเกราะปองกันดวยวัคซีน เด็กปลอดภัย 

เรียนอุนใจ ตอนรับเปดเทอม” เพ� อสราง

ความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนในเด็กแก่พ่อ

แมผูปกครอง โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 

รมว.ศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

รมช.ศึกษาธิการ นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข รวมถึง ส.ส.กทม.พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) อาทิ น.ส.ภาดาท วรกา 

นนท, น.ส.กรณิศ งามสุคนธรัตนา เขา

รวม ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทาง

ฉีดวัคซีนไฟเซอรสําหรับเด็กอายุ 12-18 ป 

(ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 หรือเทียบเทา) 

ประมาณ 4.5 ลานคนทั่วประเทศ

พล.อ.ประยุทธกลาววา ขอขอบคุณ

ทุกคนที่รวมมือในการมาฉีดในครั้งนี้ เพ� อ

สรางเกราะปองกันใหเด็กมีความปลอดภัย 

‘บ๊ิกตู’ประสานเสียง‘ปอม’

ปชป.ยันมีอํานาจคุมกษ.

จับเจาของอาบอบนวด

คามนุษย

บอรดอีอีซี

เคาะแผนใชเงิน

ปูด ‘แพนโดราเปเปอรส’ 

เขยาโลก

ประสบอุทกภัยใน จ.นครราชสีมา พรอมมี

พระราชกระแสทรงหวงใยประชาชน “บิ๊ก

ตู” สั่งทุกหน�วยเตรียมรับมือพายุลูกใหมชวง 

8-9 ต.ค.นี้ ย้ําตองใหทวมนอยที่สุด “กอนช.” 

เตือน 6 จังหวัด 28 อําเภอริมแมน้ําชีเฝา

ระวังระดับน้ํา  พรอมอพยพทันที

เม� อวันที่ 4 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระ                            

เจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด                                       

กระหมอมให พล.อ.อ.จอม รุงสวาง องคมน                                         

ตรี เชิญถุงพระราชทานและเคร� องอุปโภค

บริโภค จํานวน 3,990 ชุด ไปมอบแกราษฎร

ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 9 อําเภอของจัง                                                  

หวัดนครราชสีมา ไดแก อ.โนนไทย, อ.ดาน 

ขุนทด, อ.สูงเนิน, อ.พิมาย, อ.พระทองคํา, 

อ.โนนสูง, อ.เมืองนครราชสีมา, อ.คง และ 

อ.จักราช เพ� อเปนการชวยบรรเทาความเดือด

รอนในเบื้องตนและเปนขวัญกําลังใจ

ในโอกาสน้ี องคมนตรีไดเชิญพระราช                                   

กระแสทรงหวงใยของพระบาทสมเด็จพระ 

เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรม

ราชินี ไปกลาวแกราษฎรที่ประสบเหตุอุทก                                                 

ภัยและผูที่ไดรับผลกระทบใหทราบ พรอม

กันน้ีองคมนตรีไดลงพ้ืนท่ีเชิญส่ิงของพระราช                                                       

ทานเคร� องอุปโภคบริโภค ไปมอบแกครอบ 

ครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย

ไทยโพสต • “ในหลวง” ทรงพระกรุณา                                                        

โปรดเกลาฯ ใหองคมนตรีเชิญถุงพระราช 

ทานและเคร� องอุปโภคบริโภค ไปมอบแกผู

นราธิวาส • ปดปฏิบัติการฮูแตยือลอ เจา

หนาที่วิสามัญคนราย 4 ราย หลังปะทะลาก

ยาวกวา 6 วัน ชี้ยังคุมพื้นที่ตอเน� องหลังมี

ความเคล� อนไหวยิงตอสูฝาวงลอม ขณะที่

สุไหงปาดีปวนบึ้มอีกลูก หวังกอกวนความ

วุนวายตอเน� อง    

เม� อวันจันทร เวลา 08.00 น. วันที่                                                        

4 ต.ค.64 ร.ต.อ.ภานุวัฒน โสดานิล รอง                                                    

สารวัตรสอบสวน สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

รับแจงมีเหตุคนรายลอบจุดชนวนระเบิดที่                                         

บริเวณพงหญารกทึบริมทาง ซึ่งหางจากโรง                                             

เรียนมัธยมสุไหงปาดี ประมาณ 500 เมตร 

ตั้งอยูบานจือแร ม.1 ต.ริโก จึงพรอมดวย                                                 

พ.ต.อ.อาภากร วิรูปกษอารักษ ผกก.สภ. 

สุไหงปาดี เจาหนาที่ชุดเก็บกูและทําลาย

วัตถุระเบิด ตชด.447 เจาหนาที่กองพิสูจน

หลักฐาน เขาตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยพบ

ระเบิดแสวงเคร� องที่คนรายประกอบใสไว

ในทอแปปเหล็กทรงกลมหนัก 5 กก. สวน

ตัวจุดชนวนระเบิดเจาหนาท่ีไมสามารถตรวจ

สอบพบ 

ดาน พ.ต.อ.อาภากรกลาววา เหตุการณ

ระเบิดที่เกิดขึ้นไมมีเจาหนาที่กองกําลังชุด

ใดๆ รวมถึงบุคคลขี่ยานพาหนะผานไป จึง

ไมมีความสูญเสียตอทรัพยสินและชีวิตของ

บุคคลใดๆ แตคนรายมีความประสงคเพียง

กอเหตุเพ� อสรางสถานการณความวุนวายข้ึน

ในพื้นที่เทานั้น

ขณะท่ีความคืบหนาปดลอมพ้ืนที่บา 

เจาะ ลาสุด พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ 

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  14  ค่ํา  เดือน  10  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ปที่ 25 ฉบับที่ 9093

อิสรภาพแหงความคิด

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขณะใหกําลังใจเด็กนักเรียน ในงาน “Kick Off สรางเกราะปองกันดวยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุนใจ 

ตอนรับเปดเทอม” ที่ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ ถ.ลาดพราว เม� อวันที่ 4 ต.ค.  

ทรงหวงใยผูประสบภัย

เรงรับมือพายุ8-9ต.ค.

วิสามัญ4โจรใต! 

จนท.ตรึงพื้นที่

บ้ึมสุไหงปาดีอีก

จุดพลุเลือกตั้งใหม!
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กกต.สงสัญญาณ

ลุนบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ

พรรคใหญไดเปรียบ

พรรคเล็กเหน� อย

ด้ินหาสมาชิก

ใหครบ

หนา...2

พาณิชยจับมือปมนํ้ามันแกไขปญหาไขไกลนตลาด โดยรวมมือกับบริษัทผูจําหน�าย

น้ํามันเชื้อเพลิง 3 รายใหญ รับซื้อไขไกในปริมาณ 1,450,000 ฟอง เพ� อจัด

ทําโปรโมชันเปนของสมนาคุณใหกับผู ใชบริการ

ไมมีปรับครม.หรอก
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2 ในประเทศ

น้ําทวม โควิด วิกฤตคนไทยตองเผชิญ 

นไทยเกือบทั่วประเทศกําลังเผชิญกับวิกฤตอยางแสน

สาหัสทั้งจากภัยธรรมชาติจากน้ําทวม และโรคระบาด

อยางไวรัสโควิด-19 ที่สถานการณในขณะนี้ก็ยังไมมี

อะไรสามารถยืนยันไดวา การแพรระบาดจะยุติลงเม� อใด หรือ

จะหลุดพ้นจากวงจรการติดเชื้อโควิดในประเทศเมื่อไหร่ มิ

หนําซ้ําประชาชนบางสวนก็ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนเพ� อปองกัน

ความเสี่ยงจากโควิด-19 หรือบางพ้ืนที่การจัดสรรวัคซีนก็ยัง

เขาไปไมถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัด

โดยเฉพาะลาสุดในพื้นท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต อัน

ประกอบดวย สงขลา นราธิวาส ยะลา ปตตานี ท่ีมีอัตราการติด                                                                               

เชื้อพุงสูงเขาสูสถานการณวิกฤต โดยเฉพาะเปนการติดเชื้อใน

ครอบครัว แลวขยายไปสูชุมชน ซึ่งลาสุดสอดคลองกับที่กอน 

หนานี้ชมรมแพทยชนบทไดระบุถึงสถานการณภาพรวมการ

ระบาดโควิด-19 ในชวงนี้ วาอยูที่สมรภูมิ อยูที่ชายแดนใตและ

ตางจังหวัด โดยถือวาการติดเชื้อแพรระบาดในพื้นที่ชายแดน

ใต้สถานการณ์ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง และการระบาดยังควบคุมไม่

ได สวนตางจังหวัดอ� นๆ ภาพรวมยังทรงๆ ในสวน กทม.และ

ปริมณฑลสถานการณดีขึ้น

โดยชมรมแพทยชนบทระบุขอมูล เหตุปจจัยที่ทําให กทม.

และปริมณฑลดีขึ้น เพราะการเทวัคซีนของคนทั้งประเทศใน

สัดสวนที่มากกวาปกติมายังเมืองหลวงตลอด 3-4 เดือนที่ผาน

มา คนเมืองหลวงจึงเกิดภูมิคุมกันหมูกอนใคร คนสวนใหญได

รับวัคซีนแลว วันนี้น�าจะถึงเวลาเทวัคซีนหมดหนาตักลงพื้นที่

ตางจังหวัดไดแลว อาจจะตองลดการฉีดเข็ม 3 ใน กทม.และ

ปริมณฑล ขอใหคนตางจังหวัดไดรับวัคซีนดวย หากวัคซีนยังมี

นอย ซึ่งเปนเร� องที่ยากมากที่ตางจังหวัดจะสูภัยโควิดได 

อยางไรก็ตาม สําหรับพี่นองในพื้นที่ตางจังหวัด โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลาง อยาลืมวา นอกเหนือจากตอง

ตอสูเอาตัวใหรอดพนจากภัยโควิด ลาสุดขณะนี้ยังตองเผชิญกับ

วิกฤตน้ําทวมซ้ําเติมปญหาเขามาอีกอยางไมสามารถหลีกหนีได 

ขณะที่พี่นองเกษตรกรก็ตองน้ําตาตก ปลอยใหพืชผลการเกษตร

จมน้ําไดรับความเสียหายไปตอหนาตอตา บางพื้นที่ก็ตองเรง

เคล� อนยายอพยพขนขาวของ ทรัพยสิน เพ� อใหรอดพนจากภัย

พิบัติน้ําทวมใหไดมากที่สุด 

สถานการณที่ประชาชนตองเผชิญทุกขอยูขนะนี้ อยา

วาแตปองกันตัวเองใหรอดพนจากโควิดตามหลักมาตรการ

สาธารณสุขเลย แมกระท่ังชีวิตและทรัพยสินบางรายก็ยังไม

สามารถรักษาเอาไวได ทามกลางวิกฤตชีวิตของประชาชนที่ถูก

รายลอมดวยทั้งโรคระบาดและมหันตภัยน้ําทวม รัฐบาลประยุทธ 

ในฐานะที่เขามาบริหารประเทศ จักตองทําทุกวิถีทางเพ� อรับมือ

กับวิกฤตในครั้งนี้ เพ� อใหประชาชนเขาถึงการชวยเหลือ เยียวยา

อยางรวดเร็วที่สุด ขณะเดียวกันตองสั่งการไปยังองคาพยพของ

รัฐบาลทุกหน�วยงานราชการ ในการเขาถึง ดูแลประชาชนใน

พื้นที่ มีมาตรการเด็ดขาด หากจังหวัดไหนยังทํางานตามระบบ

เชาชามเย็นชาม ไมดูดําดูดีประชาชนที่ทุกขยาก ใชชีวิตลําบาก

ในแตละวัน 

และรัฐบาลตองตระหนักวา ในทามกลางวิกฤต ตอง

ใช้ศักยภาพทั้งหมดเพื่อพลิกเป็นโอกาส ในการดูแลประชาชน 

บรรเทาทุกข และเยียวยาชวยเหลือใหไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

การทบทวนแผนบริหารจัดการ ทั้งการดูแลจัดการน้ํา วิธีการ

แกไขปญหาที่ตองกระจายออกไปสูการมีสวนรวมในพื้นท่ี เพราะ

การผูกขาดการทํางานไวที่ สทนช. หรือสํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ ซึ่งถือเปนหน�วยงานหลักที่กํากับดูแลและบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําของประเทศอยางเปนระบบ คงไมใชคําตอบในการ

หาทางออกแกไขปญหาน้ําทวมซ้ําซาก เรื้อรัง ไดอีกตอไปแลว แต

ควรมีการมองมุมใหมในการจัดการในพื้นท่ีโดยตรง หาทางออก

กับประชาชนที่เขายอมรูวิธีการแกไขปญหา จากชุดประสบการณ

ของเขา หรือบางพื้นที่ที่มี โมเดลตนแบบการบริหารจัดการน้ํา

อยางยั่งยืน สทนช.ควรเขาไปศึกษาเพ� อนํามาขยายผล มิใชเพียง

แคยึดหลักการทํางานแบบสั่งการลงไปถายเดียว 

ประชาชนจํานวนไมนอยยังฝากความหวังกับรัฐบาลเพ� อ

เขามาดูแลในยามที่ตองรับวิกฤต 2 ลูกใหญๆ อยูในขณะนี้ พึง

ตระหนักวา หากหันหลังใหประชาชนทามกลางความทุกขยากที่

เขาตองเผชิญ การไดหวนกลับมาบนเสนทางทําเนียบรัฐบาลอีก

ครั้ง คงเปนหนทางที่ยากเย็น!.

ค

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

“วันนี้ (4 ต.ค.) เปนอีกหนึ่งวันที่เปนหมุดหมาย

สําคัญ ในการตอสูกับโควิด-19 เพ� อนําไปสูการเปดเมือง 

เปดประเทศ นอกจากวันนี้ยอดผูติดเชื้อจะลดต่ําลงกวา

หนึ่งหม� นคน พรอมกับยอดผูเสียชีวิตต่ํากวาหนึ่งรอย

คน ซึ่งเปนสัญญาณของสถานการณที่ดีขึ้นอยางตอเน� อง

แลว วันนี้ยังเปนวันเริ่มตนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหกับ

ลูกหลานของเรา คือ นักเรียนทั่วประเทศที่มีอายุ 12 ป

ขึ้นไป”

ไดจังหวะ ‘ปวน’ กันมั่งแลว!!!
ดยสีสัน บรรยากาศ ณ ชวงระหวางนี้...คงตอง 

เตรียมเนื้อ เตรียมตัว เตรียมใจ เอาไวมั่งนั่นแหละ

ดี!!! สําหรับบรรดาพรรคการเมืองและนักการเมือง

ทั้งหลาย โดยเฉพาะการไดเวลา ลงพื้นที่ หัดไหว

หมา ไหวแมว ไหวชาวบาน ชาวชอง ใหคลองๆ เอาไวกอน

ลวงหนา มือไมที่เคยทําทาวาชักเร่ิมแข็งๆ มันถึงพอจะได

ออน ไดงอน ดูแลวสบายตา สบายใจไมมากก็นอย...

คือไมวา บิ๊กตู บิ๊กปอม บิ๊กปอก เขายังคงรักใคร โหย

หาและหวนไห ระหวางกันและกัน อยางมิมีใครที่จะไปแยก

เหลา แยกกอ ไปเสี้ยมใหเกิดความเสี้ยนใดๆ ไดเลย แตเม� อ

มองจากภาพรวมๆ รวมทั้งภาพที่ กกต.ทานออกมาแนะนํา

เอาไวตั้งแตไกโหใหเตรียมเนื้อ เตรียมตัว ไดแลวในชวง ณ 

ขณะนี้ ไปจนถึงภาพพรรคเล็ก พรรคนอย พรรคขนาดกลาง 

ที่ชักเริ่มออก อาการงองๆ แงงๆ ยิ่งขึ้นเร� อยๆ ในการรวม

มือ-รวมไมกันเปนรัฐบาล ฯลฯ อันนี้...ตองเรียกวา คงตอง

เริ่มหัดไหว หัดกราบ เริ่มฝกมือ ฝกไม ใหออน ใหงอน กัน

ไดแลว ถายังคิดกลับมาเขามาสูสัปปายะสภาสถานใหจงได 

ในการเลือกตั้งครั้งหนา...

แตถึงแมจะไมมีใครช้ีแนะ ช้ีนํา ในทํานองน้ีก็เถอะ...แต

โดย สัญชาตญาณ ลวนๆ ของบรรดา นักการเมือง ประเภท

จัดอยูในระดับเข้ียวยาวเฟอย เล้ือยลากดิน เกล็ดแตกลาย

งา มีปกงอก แถมพนไฟไดดวย ฯลฯ ท้ังหลาย ดูเหมือนวา

แตละกลุม แตละราย น�าจะเร่ิมเคล� อนไหว เร่ิมขยับปก ขยับ

หาง กันม่ังแลว!!! ไมน�าจะมีใครยอมลดระดับตัวเองเปนแค

นักเรียนนายรอยรักษาดินแดน (รอ.ดอ.) ตอไปเฉยๆ ตาง

ฝาย ตางเร่ิมมองหาชอง หาโอกาส ในอันท่ีจะยกระดับตัวเอง 

พรรคของตัวเอง ใหพอมี ดอ ติดตัวเอาไวซักดอ หรือหลายๆ 

ดอ ก็แลวแตขีดความสามารถ แลวแตความคลองเน้ือ คลอง

ตัวของใคร-ของมัน ท่ีจะไปวากันเอาเอง...

และภายใตบรรยากาศทํานองนี้นี่เอง...คงตองยอมรับ

วา มันคง ยากซซซ เอามากๆ ที่จะสรางความ สงบ-เรียบ-นิ่ง 

ทางการเมือง แบบชนิดไรคล� น ไรลม สามารถ หะเบส-สมอ

พลัน ไปไดอีกเปนปๆ หรือครบเทอม ครบ 4 ป แมอยากจะ

ใหเปนไป เชนนั้นมาก-นอยขนาดไหน คือไมวาใครก็เถอะ...คง

อยากยืนถายรูปคูกับผูนําโลก ผูนําอเมริกา อยาง ผูเฒาโจ ไม

ก็กับผูนําจีน อยางประธานาธิบดี สี ทนได หรือ สี จิ้นผิง ไป

จนถึงผูนําหมีขาวรัสเซียอยาง วลาดิมีร ปูติน ฯลฯ ไปดวยกัน

ทั้งสิ้น แตโอกาสที่จะได ยืนถาย หรือ นั่งถาย กันแน�??? อัน

นี้นี่แหละ...ที่มิอาจฟนธงและฟนเฟรม กันไดชัดๆ โดยเฉพาะ

ตราบใดที่บรรยากาศการเมืองบานเรา ยังคงหนักไปทาง

ประเภท กินยาถาย-แลววานใหคนอ� นขี้ แบบเดิมๆ หรือแบบ

ไม คิดจะเปลี่ยนไปจากเดิมแตอยางใด...

เรียกวา...ถึงขั้นเคยไลถีบ ไลกระทืบ กันชนิด แขกบาน-

แขกเมือง ไมวาระดับไหนตอระดับไหน เผนขึ้นเฮลิคอปเตอร

แทบไมทัน ไมมี โอกาสไดถายรูปแบบยืนถาย จับมือ-จับไม 

เหมือนบานอ� น-เมืองอ� นเขาเลยแมแตนอย มีแตตองกลับไป

นั่งถาย ดวยความตกอก ตกใจ ชนิดขี้แทบราดเต็มกุงเกง เม� อ

เจอเขากับบรรยากาศการเมืองไทย ยุคเม� อคร้ังทานอดีตนายกฯ 

อภิสิทธิ์ ของหมูเฮานั่นแหละ ซึ่งก็คงไมไดเปลี่ยนแปรไปซักกี่

มาก-นอย แมวาทานนายกฯ บิ๊กตู จะอยูยาววววมาถึง 7 ป 

เกือบ 8 ปไปแลวก็ตาม เน� องจากทุกสิ่งทุกอยางยังเปนไปใน

แบบ ปฏิรูด ไมใช ปฏิรูป อยางที่กํานัน เทพเทือก ขาเชียร 

บิ๊กตู รายสําคัญ ทานเคยวาดหวัง วาดจินตนาการ เอาไวกอน

โ

หนานั้น...

โดย การเมือง ในลักษณะน้ีน่ีเอง...ท่ีทําให โอกาส

ท่ีจะสราง หลักประกัน ใดๆ ก็แลวแต แทบเปนไปไมได

เอาเลย ไมใชแตเฉพาะสําหรับแขกบาน-แขกเมืองเทาน้ัน แต

กระท่ังกับปุถุชนคนธรรมดา กับมิตร-กับศัตรู ก็ย่ิงเปนอะไรท่ี                                     

ยากซซซจะกอใหเกิดหลักประกันย่ิงข้ึนไปอีก มีแตตองอาศัย 

สัญชาตญาณ ไมก็ สันดาน สวนตัวเทาน้ัน ถึงพอจะจับได 

ไลทัน พอจะตามทัน ตอความผันผวน ปรวนแปร ทางการ

เมือง อันสามารถเปล่ียนไดชนิดวันละ 3 เวลาหลังอาหาร ดัง

น้ัน...จึงถือเปนเร� องไมแปลก ท่ีบรรดานักการเมืองประเภท

เข้ียวลากดินและเกล็ดแตกลายงาท้ังหลาย จึงเร่ิมขยับเขย้ือน

เคล� อนไหว เร่ิมกระพือปก เร่ิมสะบัดหาง กันม่ังแลว...

การลงพื้นที่ การยกมือไหวหมา ไหวแมว ฯลฯ จึงเริ่ม

พอไดเห็นๆ กันในแตละเขต แตละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่

ที่มีเดิมพันติดปลายนวมอยางเปนพิเศษ โดยบรรดาความ

เคล� อนไหวเหลานี้ จะกอใหเกิดประโยชน โพดผลตอราษฎร

อยางเราๆ-ทั่นๆ มาก-นอยเพียงใด คงตองรอไปตัดสินใจ

ภายใน 4 วินาที ณ คูหาเลือกตั้งเอาเองก็แลวกัน แตสิ่งที่

คงตองทําใจ ตองยอมรับ อยางมิอาจปฏิเสธไดนั่นแหละวา 

ทามกลางบรรยากาศความ สงบ-เรียบ-นิ่ง ที่เริ่มละลาย

หายไปทางประตู ความปนปวน รวนเร ความสับสน วุนวาย 

เริ่มพรั่งพรูเขามาทางหนาตาง มันยังมีอีกหลายตอหลาย

เร� อง ที่กําลังเปนตัวสราง ปญหา ไดไมนอยไปกวาเร� อง 

การเมือง และนั่นเอง...ที่จะทําให โชคชะตา ของบรรดา

ทวยไทยทั้งหลาย อาจคลายๆ ทานอดีตครูกลอน สุนทรภู 

ยิ่งเขาไปทุกที คือหนักไปทาง ทั้งโรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเปน-

มิเล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา นั่นแล...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ . . . .จาก “E.B. White”... 

“There’s no limit to how complicate things can 

get, on accountof one thing always leading to 

another. – เร� องตางๆ สามารถทวีความซับซอนโดยไมมี

ที่สิ้นสุด เน� องจากดวยเหตุ เพราะสิ่งหนึ่ง ยอมนําไปสูอีก

สิ่งหนึ่ง...เสมอๆ”.

กลองการเลือกตั้งเริ่มดังขึ้นแลว เริ่มจากการเลือก 

ตั้งนายก และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ก็จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.นี้ และกําลังจะ

เปดรับสมัครในวันที่ 11-15 ต.ค. ซึ่งเปนการเลือกตั้งครั้ง

แรกในรอบ 8 ป ทําใหในสวนของคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองโฟกัส

ใหการเลือกตั้งครั้งนี้เปนไปดวยความราบร� นทามกลาง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

แตในขณะเดียวกันมีสถานการณการเมืองครั้งใหญ

เกิดขึ้น เม� อที่ประชุมรวมรัฐสภามีมติเห็นชอบผาน 3 วาระ

รวดในการแกไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการ

ใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และกําหนดจํานวน ส.ส.ทั้งหมด 500 

คน แบงเปน ส.ส.เขต 400 คน จากเดิมมี 350 คน และ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 คน จากเดิมมี 150 ที่นั่ง แกไขลด

จํานวน ส.ส.ปารตี้ลิสต และใหแยกนับคะแนนระหวางบัตร 

ส.ส.เขต กับบัตรบัญชีรายช� อ

ทําใหหลายฝายที่ไดรับผลประโยชน และเสีย

ประโยชน ในการปรับรูปแบบดังกลาว โดยเฉพาะพรรค

ใหญอยาง พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพ� อ

ไทย (พท.) ที่ไดรับประโยชนสูงสุดจะเปนการวางรากฐาน

ใหพรรคการเมืองขนาดใหญ เพราะระบบเลือกตั้งโดยใช

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบคูขนานนั้น จะเอื้อใหพรรคขนาดใหญที่มี 

ส.ส.เขตมาก ซึ่งจะมีฐานคะแนนระดับพื้นที่ 

นอกจากนี้จะทําให ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคเพ� อไทย 

จะคัมแบ็กอีกครั้ง หลังเจอพิษบัตรใบเดียวในการเลือกตั้ง

ครั้งที่ผานมา เพ� อหวังผลไดรับเสียงถลมทลายดังเชนที่

เคยเกิดขึ้นมาแลวในการเลือกตั้งเม� อป 2540, 2548 หรือ 

2554

สวนขอเสียของพรรคขนาดกลางอยางกาวไกลเจ็บ

หนักพอสมควรสําหรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แตก็ไมกลา

ออกตัวมากนัก เพราะเคยไมเห็นดวยแบบเทหนาตักกับ

ระบบใบเดียว ทั้งที่ ส.ส.พรรคตัวเองเขาสภาจากการที่ได

จํานวนมากขนาดนี้เปนเพราะอานิสงสบัตรใบเดียว สาเหตุที่

มองวากาวไกลจะได ส.ส.เขาสภานอยจากบัตร 2 ใบ เพราะ

คนที่จะเลือกกาวไกล พวกกลุมคนอายุ 18-24 ป ถารวมทั้ง

ประเทศมีมาก แตหากแยกเปนรายเขตเลือกตั้ง จํานวนก็

ยังนอยกวาคนที่ไมไดอยูในอายุกลุมดังกลาว รวมถึงจะไมมี

ไทยรักษาชาติเทให เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่แลว แถม

ยังไมมีตัวเดนๆ เปนหัวหนาพรรคแบบ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

หรือคนดังแบบ ปยบุตร แสงกนกกุล

สวนพรรคเล็กที่สามารถเขามาในสภาไดหลายพรรค

จากการปดเศษจากระบบบัตรใบเดียว มีโอกาสสูงที่จะไมได

กลับเขาสภารอบ 2 และจะหายออกไปจากสารบบสภาทันที

หากกลับไปใชระบบบัตร 2 ใบ

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาเราจะกลับมากาบัตรเลือก

ตั้งทั่วไปแบบ 2 ใบเร็วขึ้นเม� อไมกี่วันที่ผานมา กกต.ไดทํา

หนังสือถึงหัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรค ในเร� องการ                                                                

เตรียมความพรอมสงผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งตอไป ทํา                                                                 

ใหหลายพรรคการเมืองตางตกใจวาเปน กกต.การสง

สัญญาณอะไรหรือไม แมทาง พ.ต.อ.จรุงวิทย ภุมมา 

เลขาธิการ กกต. ยืนยันวา การออกหนังสือไมเกี่ยวของกับ

กระแสขาวดังกลาว แตก็ยังมีเร� องที่น�าแปลก เพราะวาระ

รัฐบาลจะอายุครบ 4 ป ในป 2566 การออกหนังสือกอนวัน

ที่รัฐบาลหมดอายุกวาปครึ่ง อาจทําใหกระแสยุบสภาเลือก

ตั้งใหมหนาหูมากยิ่งขึ้น

แน�นอนวาบัตร 2 ใบ มี ส.ส.เขตมากยิ่งขึ้น ความยาก

ตอการเลือกตั้งของพรรคการเมืองก็ยิ่งมากขึ้น จากเดิมมีเขต

เลือกตั้งแค 350 เขต แตบัตร 2 ใบเพิ่มขึ้นเปน 400 เขต 

เปนสิ่งที่ยากของพรรคการเมืองขนาดกลางกับขนาดเล็กคือ

ปริมาณ เน� องดวยการสงผูสมัครรับเลือกตั้งตองทํา ไพรมา

รี โหวต โดยเฉพาะการตั้งสาขาพรรคการเมือง ซึ่งจะตองมี

สาขาพรรคการเมืองและคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง

อยูในเขตเลือกตั้งนั้น และตองมีสมาชิกพรรคการเมืองที่มี

ภูมิลําเนาในเขตเลือกตั้งนั้นตั้งแต 500 คนขึ้นไป และแจง

ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง 

หากไมดําเนินการดังกลาว พรรคการเมืองก็จะไม

สามารถสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัด

นั้นได หรือจะไมสามารถแตงตั้งตัวแทนพรรคการเมือง

ประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นได

สําหรับการที่ กกต.สงหนังสือถึงพรรคการเมือง

นั้น ทาง กกต.ยืนยันอีกวาเปนเร� องปกติ เพราะทําแบบ

นี้หลังจากการเลือกตั้งเม� อป 2562 ถึง 7 ครั้ง เพ� อให

พรรคการเมืองมีความพรอมในการเลือกตั้ง ใหความรู 

และแจงเตือนใหพรรคการเมืองต� นตัวทุกครั้ง

ตัดกลับมาที่พรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย

เฉพาะพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหมจะตองดิ้นรนในการหาสมาชิก                                                                     

พรรค ตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือเปนตัวแทนพรรคการ 

เมืองประจําจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะไทยภักดีของ 

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม หรือพรรคกลา ที่นําโดย นายกรณ  

จาติกวณิช ที่จะไมสามารถสูดวยนโยบายพรรคไดอยาง

เดียวแลว แตจะตองสูดวยปริมาณสมาชิกดวย

จึงไมแปลกใจที่สัปดาหที่ผานมา หมอวรงค ย� น

หนังสือถึงผูตรวจการแผนดิน สงเร� องตอศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความแกรัฐธรรมนูญลักไกเปลี่ยนใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขัด

รัฐธรรมนูญ เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาพรรคเล็กตาง

เลือดตาแทบกระเด็นในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง หากใช

บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยิ่งอวมอรทัยกวาเดิม

สําหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ยังไมเกิดขึ้นในชวงเร็วๆ นี้

อยางแน�นอน เพราะอยูในชวงการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งอาจ

จะเลือกตั้งในชวงหลัง อบต. หรือเลือกตั้งกรุงเทพมหาคร 

หรือพัทยาก็เปนได ดังนั้นจึงตองจับตาดูวาศาลรัฐธรรมนูญ

จะพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นบัตร 2 ใบอยางไร?. 

















จุดพลุเลือกตั้งใหม-ลุนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

พรรคเล็กกระอักเลือด!

ป



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

รีรัมย โมเดล ภายใตการขับเคล� อนของ “ลุงเนวิน” 

หรือ นายเนวิน ชิดชอบ ในชวงสิบปท่ีผานมา สามารถ

พลิกเมืองแหงความยากจนติดอันดับประเทศใหกลายเปน

เมืองแหงการพัฒนาตามมาตรฐานสากล และยังแกปญหา

ปากทอง สรางรายไดใหชาวบานไดสําเร็จดวยกีฬาและทอง

เท่ียวเปนตัวนํา

มาบัดน้ี เมืองบุรีรัมยก็ยังไมหยุดน่ิง พรอมทํา

หนาท่ีเปนตนแบบสําคัญ เชน การพัฒนาคนควบคูการ

ใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับยุคสมัย นําไปสูความย่ังยืน 

สอดคลองกับ “ลุงเนวิน” ในวัย 63 ป แมจะอยูในชวง

ผูสูงอายุก็ยังไมหยุดงาน แถม

ทํางานทุกวัน และยังแบงปน

ประสบการณ ความรู ถายทอด

สงตอใหแกคนรุนหลังตอไป 

พรอมเฉลยกุญแจแหง

ความสําเร็จท่ีทุกคนนําไปปฏิบัติ

ไดคือ “ตองคิดบวก  คิดใหญ

และทําจริงจังแบบทันที ท่ีสําคัญ

ตองไมหยุดพัฒนาตัวเองอยาง

ตอเน� อง เพ� อตอยอดความสําเร็จ 

สรางผลงานท่ีดีข้ึนทุกๆ วันอยาง

ไมมีวันหยุด แมจะประสบความสําเร็จแลวก็ตาม”

ตัดมาถึงการดําเนินชีวิตในวันเกิด 4 ตุลาคมในปน้ี 

“ลุงเนวิน” ก็ยังเปนตนแบบสงตอเร� องดีๆ อีกเชนเคย โดย

เลือกความเรียบงาย ขอทําบุญวันครบรอบวันเกิดกับ “ปา

ตาย” และ “ลูกๆ” พรอมแจงขาวบรรดาแฟนๆ ท่ีเคารพรัก

ทุกทานไมตองเดินทางมาอวยพร 

แตขอเปล่ียนเปนเชิญรวมทําบุญกับลุงเนวิน #เชิญ

บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลบุรีรัมยเพ� อนําไปชวยเหลือ

ผูปวย และดูแลประชาชนใหปลอดภัยจากโควิด-19 ไดท่ี

ธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 3080700473

“ไมเจอหนากัน ก็ไมลืมกัน ไมไดพูดคุยกัน ก็รับรูไดถึง

ความปรารถนาดีท่ีมีตอกัน” เพจลุงเนวินกลาว  

 การทําบุญคร้ังน้ีนอกจากนําความสุขใจแกผูใหแลว 

ยังเปนการรูจักแบงปนและชวยเหลือสังคมอีกดวย.  

ชางสงสัย 

‘รวมทําบุญ’

บุ

เยยคนไมเอาพรรคประยุทธ

ภูบดินทร ‘ที่ดินคนจน’

นน้ี เอาเร� องหนักๆ มาฝาก 

“หนักทอง” นะครับ ไมใช “หนักตะก่ัว” หรือ “หนักหิน”!

คุณวิบูล ศิริมณีธรรม และคุณนอย-อาริยา 

สงหนังสือ “กวินิพนธ” สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชคํา

ฉันท ประพันธ โดย คุณวรรณดี สรรพจิต มาใหเม� อวาน

เม� อวานคือ ๔ ตุลาคม!!!!

เปนบังเอิญท่ีผมตระหนกดวยจิตตระหนัก เพราะยอนไป ๒๕๑ ป ณ 

วันท่ี ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๓๑๓ 

วันน้ัน คือ........

วัน “สถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เปนราชธานีแหงใหมของ

ไทย ข้ึนแทนกรุงศรีอยุธยาท่ีลมแลว!

พอดีอีกเหมือนกัน ผูใชนาม “โบราณนานมา” โพสตเฟซดวย

ขอความท่ีผมขอทึกทักถายทอดตอ ดังน้ี

โบราณนานมา

๒๕๑ ป แหงการสถาปนา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” สมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีสถาปนาราชธานีแหงใหม มีนามวา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” 

เม� อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๓๑๓

หลังเสียกรุงศรีอยุธยาในป ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรง

รวบรวมกําลังพลและกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรี ลองมาตามชายฝง จนถึง

ปากแมนํ้าเจาพระยา 

ทรงตอสู โจมตี “คายโพธ์ิสามตน” จนสามารถขับไลทหารพมาออก

จากอาณาจักรได และสามารถกอบกูกรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองได ใน

เวลาเพียง ๗ เดือน 

จากน้ัน โปรดใหอัญเชิญ “พระบรมศพพระเจาเอกทัศ” มาประกอบ

พิธีโดยสังเขป และพระราชทานเพลิงพระบรมศพเรียบรอย

จากน้ันพระองคไดเสด็จสํารวจความเสียหายของบานเมือง และ

ประทับแรมในพระนคร ณ พระท่ีน่ังทรงปน 

ทรงพระสุบินนิมิตวา....

พระเจาแผนดินกรุงศรีอยุธยามาขับไลไมใหอยู 

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงเลาใหขุนนางท้ังหลายฟง แลวดํารัสวา

“...เราคิดสังเวชเห็นวาบานเมืองจะรางรกเปนปา จะมาชวยปฏิ

สังขรณทํานุบํารุงข้ึนใหบริบูรณดีดังเกา เม� อเจาของเดิมทานยังหวงแหน

อยูแลว เราชวนกันไปสรางเมืองธนบุรีอยูเถิด”

 แลวตรัสส่ังใหเลิกกองทัพ กวาดตอนราษฎร แลสมณพราหมณา

จารยท้ังปวงกับท้ังโบราณขัตติยวงศ ซ่ึงยังเหลืออยูน้ัน เสด็จกลับลงมาต้ัง

อยู ณ เมืองธนบุรี

เร� องเมืองธนบุรีน้ี “สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ” ทรงแสดงความคิดเห็นไววา

“…ท่ีเจาตากลงมาต้ังเมืองธนบุรีเปนราชธานี คร้ังน้ันเหมาะแก

ประโยชนทุกอยาง ถาหากวาสมเด็จพระอดีตมหาราชไดมาขับไลเจาตากมิ

ใหต้ังอยูท่ีกรุงศรีอยุธยา ก็ขับไลดวยไมตรีจิต 

ตักเตือนมิใหพลาดพลั้งไปดวยเห็นแกเกียรติยศ เพราะกรุง

ศรีอยุธยาถึงเปนท่ีมีชัยภูมิดวยลําน้ําลอมรอบ และเปนเมืองมีปอม

ปราการมั่นคงก็จริง 

แตร้ีพลของเจาตากท่ีมีอยูไมพอจะรักษากรุงศรีอยุธยาตอสูขาศึก 

และขณะน้ันศัตรูก็ยังมีมาก ท้ังพมาและไทยกกอ� นอาจจะยกมายํ่ายีในเม� อ

หน่ึงเม� อใด 

กรุงศรีอยุธยาอยูในทางท่ีขาศึกจะมาถึงไดสะดวกท้ังทางบกและ

ทางนํ้า 

พันปหลวง ไดเคยริเร่ิมและพัฒนามาท้ังส้ิน ปณิธาน สืบสานรักษาและตอยอด 

บงบอกไดชัดเจนถึงความดีในหัวใจ พสกนิกรชาวไทยเราน้ีชางโชคดีท่ีมีในหลวง 

ร.10 เปยมลนดวยพระเมตตา 

และยังมี “สมเด็จพระนางเจาสุทิดา” องคราชินี เปยมลนดวยพระ

เมตตา เคียงคูพระราชบัลลังก

เม� อวันน้ี ของวันศุกรท่ี ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เว็บไซตราชกิจ

จานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

ไดลงประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เร� อง จดทะเบียนจัด

ต้ัง “มูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ” ความวา

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

เร� อง จดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ 

ดวย พลอากาศเอกสถิตยพงษ สุขวิมล ผูรับมอบอํานาจ ไดย� นคําขอจด

ทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ ตอนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร 

มีใจความสําคัญตามขอบังคับของมูลนิธิ ดังน้ี 

๑.มูลนิธิช� อ มูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ 

๒.วัตถุประสงคของมูลนิธิน้ี คือ

๒.๑ เพ� อชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาความเปนอยูใหกับประชาชน

ท่ีอยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีท่ีดินของรัฐทุกประเภท อาทิ เชน ปาสงวนแหงชาติ ปา

ไมถาวร ปาอนุรักษตามกฎหมาย ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีราชพัสดุ 

หรือท่ีสาธารณประโยชน ฯลฯ 

ซ่ึงมีการอนุญาตใหใชประโยชนจากทางราชการเปนไปตามระเบียบ 

และขอกฎหมายของพ้ืนท่ีน้ันๆ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีพสอดคลอง

กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี ตามวิถีชุมชนทองถ่ิน และเขาถึง

สิทธิข้ันพ้ืนฐานตางๆ

๒.๒ สงเสริมชุมชนใหมีการจัดการ ใชประโยชน และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชนอยางย่ังยืนสอดคลองกับวิถีชีวิต

๒.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจ และประสานงานหน�วยงาน องคกร 

ภาคเอกชน และประชาชนท่ีเก่ียวของเพ� อรวมกันแกไขปญหาและสนับสนุนให

เกิดการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสม

๒.๔ ดําเนินการ หรือรวมมือกับองคกรการกุศล และองคกร

สาธารณประโยชน เพ� อสาธารณประโยชนอ� นๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ชุมชนท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีดังกลาว

๒.๕ ดําเนินกิจกรรมอ� นใดท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

หรือโปรดใหดําเนินการตามท่ีมีพระราชดําริเห็นสมควร

๒.๖ ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 

๓.สํานักงานใหญของมูลนิธิ ต้ังอยูท่ีสํานักงานราชเลขานุการในพระองค 

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

๔.ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเร่ิมแรก คือเงินท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน จํานวน 

๑๐,๒๗๔,๒๑๖ บาท (สิบลานสองแสนเจ็ดหม� นส่ีพันสองรอยสิบหกบาทถวน) 

๕.การจัดการของมูลนิธิในวาระเร่ิมแรก มีคณะกรรมการดําเนินงาน

ดังรายนามตอไปน้ี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคประธานท่ีปรึกษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี องคประธานท่ีปรึกษา

๕.๑ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องคประธานกรรมการ

๕.๒ พลเอกไพบูลย คุมฉายา รองประธานกรรมการ

๕.๓ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ

๕.๔ พลอากาศเอกสถิตยพงษ สุขวิมล รองประธานกรรมการ และ..

ฯลฯ......

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําส่ังรับจดทะเบียนจัดต้ัง

มูลนิธิรายน้ีแลว เลขทะเบียน ลําดับท่ี กท ๓๒๐๗ ต้ังแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๖๔

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

สรุปคือ....

 ฟาทรงโปรดพวกเราคนยาก-คนจนแลวครับ!

ตอไปน้ี ใครท่ีไมมีท่ีดินทํากิน หรืออยูในท่ีหวงหาม หมดทุกข หมด

โศก กันซะที

“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงลงมา

อุมชู-ดูแลแลวครับ!

คุณ “อรรถจิต” จับประเด็นความใหทราบชัดๆ ดังน้ี

รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหย� นจดทะเบียนจัดต้ัง 

“มูลนิธิภูบดินทร” ในพระบรมราชูปถัมภพระองคทาน

เพ� อเหลาพสกนิกรของพระองคทาน ท่ีเปนคนไทยท่ัวท้ังประเทศไทย 

ท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง ไมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทํากิน 

หลายสิบลานคน 

เพ� อชวยเหลือ สงเสริม พัฒนาความเปนอยูใหกับเหลาพสกนิกรของ

พระองคทาน ทุกๆ หมูเหลาท่ัวท้ังประเทศไทย 

ใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ใหมีความม่ันคง ม่ังค่ังในท่ีดินท่ีอยูอาศัย

และท่ีดินทํากิน 

ไมตองหวาดระแวง วาเจาหนาท่ีของรัฐจะมากล่ันแกลงหรือแจง

ความวา บุกรุกท่ีดินของรัฐอีกตอไป  

ทางมูลนิธิภูบดินทรจะดําเนินการ ชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนา

ความเปนอยูของเหลาพสกนิกรของพระองคทานท่ีเปนคนไทยท่ัวทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย ท่ีอยูอาศัยทํากินในท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ 

คือ อาศัยทํากินในท่ีดินของรัฐทุกประเภท เชน ท่ีดินเขตทหาร ท่ีดิน

เขตปาสงวน ท่ีดินเขตปาไมเส� อมโทรม ท่ีดินปาไมถาวร ท่ีดินปาอนุรักษตาม

กฎหมาย ท่ีดินราชพัสดุ ท่ัวประเทศไทย  

ขอพระองคทรงพระเจริญ...ขอพระองคทรงพระเจริญ...ขอพระองค

ทรงพระเจริญ

ทหารของพระราชา รายงาน (ประกาศ)

https://youtu.be/cvcvdTWsF_A

................................................

คนจนมีสิทธ์ิม้ัยครับ?

คําถามน้ี เปนโคตรมรดกตกทอดท่ีไมมีคําตอบ

แตบัดน้ี ดวยพระเมตตาบารมี 

ดวยนํ้าพระทัยแหงในหลวง รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงเล็งเห็นความทุกขยาก

พสกนิกรของพระองค ในสวนท่ีไรท่ีอยู-ท่ีทํากิน

พระเจาแผนดิน รัชกาลท่ี ๑๐ ของเรา ทรงลงมาโอบอุุมแลวครับ

มูลนิธิ “ภูบดินทร” แผนดินพระราชาทรงมอบใหอยู-ใหทํากิน “เกิด

แลว”

ขอพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน.

ถามีกําลังไมพอรักษา ขืนต้ังอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาก็คงเปนอันตราย การท่ี

ลงมาต้ังอยูเมืองธนบุรี ก็ไมหางไกลกับกรุงศรีอยุธยา 

มีอํานาจอยูท่ีเมืองธนบุรี ก็เหมือนมีอํานาจอยูในกรุงศรีอยุธยา แตได

เปรียบท่ีเมืองธนบุรี ต้ังอยูท่ีลํานํ้าลึกใกลทะเล แมขาศึกมาทางบก ไมมีทัพเรือ

เปนกําลังดวยแลว ก็ยากท่ีจะมาตีเมืองธนบุรี...”

ภายหลังเม� อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ทรงปราบชุมนุมตางๆ แลว 

พระองคไดทรงสถาปนาเมืองธนบุรีข้ึนเปนราชธานีแหงใหม 

ทรงสรางพระราชวังข้ึนทางทิศใตของกรุงธนบุรี ขนาบขางดวยวัดแจง 

หรือวัดมะกอก (ปจจุบันคือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร) และวัดทาย

ตลาด (ปจจุบันคือวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร) เม� อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๓๑๓ 

พระราชทานนามวา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

ครับ....

ถาเราศึกษาประวัติศาสตร จะทราบวาวงศพระเจาตากกับวงศจักรี ท้ัง

เลือดเน้ือหลอมเปนเช้ือวงศเพ� อชาติเดียวกัน 

ท่ีมีบันทึกทางขัดแยงน้ัน 

เปนวิเทโศบายยกอางไรหลักฐานเชิงประจักษ ซ่ึงลูกหลานไทย ณ 

ปจจุบัน ศึกษาคนควาเช� อมโยงเหตุการณประกอบหลักฐานประจักษ ชัดวา

วา ๒ ราชธานี ณ ๒ ฝงเจาพระยา

“ธนบุรี-รัตนโกสินทร”

คืออมรินทรบุรีแหงชาติวงศองคพระผานฟาวงศพระเจาตากแลราช

จักรีวงศ คือไผทองรวมกอ-หน�อคํารวมตน แตกแขนงได แตสายพันธุไมแตก

อีกเร� องหน่ึง.......

มิใชเฉพาะเมืองไทยท่ีเปน “ปญหาโลกแตก”

น่ันคือ ปญหาประชาชน ไมมีท่ีดินทํามาหากินเปนของตัวเอง!

ผมอยากให “อดทน” อานน่ีกอน ไมสนุุกก็จริง แตน่ีแหละ คือคําตอบ

สําหรับบางคนท่ีต้ังคําถามเชิงอคติกับสถาบัน

คุณ “อ้ึงเอียะซือ มารนอยบูรพา” โพสตขอความไว ดังน้ี

 “มูลนิธิภูบดินทร ในพระบรมราชูปถัมภ” 

สืบเน� องตอยอดมาจาก โครงการสาละวะ ไลโว ท่ีมี “พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว” และ “สมเด็จพระนางเจาสุทิดา” เปนองคประธานท่ีปรึกษา

ของโครงการ 

โดยมี “สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา” เปนองคกรรมการ

ท่ีปรึกษา 

ปจจุบันโครงการน้ีไดจดทะเบียนเปน “มูลนิธิภูบดินทร ในพระบรม

ราชูปถัมภ” เปนท่ีเรียบรอย

สืบสาน รักษา และตอยอด จากส่ิงท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระ

วั

เตือนภาครัฐ

อยาตกขบวน

ยาตานโควิด
กทม. • น.ส.อรุณี กาสยานนท โฆษก

พรรคเพ� อไทย กลาววา ทั่วโลกกาวขาม

เร� องวัคซีนไปที่การผลิตคิดคนยาเม็ด

สําหรับกินปองกันโควิดแลว อยางยา

โมลนูพิราเวียรท่ีสหรัฐอยูในชวงการ

ทดลองประสิทธิภาพในขั้นสุดทาย ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูง สามารถปองกันโควิด

สายพันธุเดลตาได หากผาน อย.ของ

สหรัฐก็เตรียมผลิตออกจําหน�ายภายใน

เดือนนี้ อยากใหรัฐบาลเตรียมการให

พรอม ทั้งในเร� องการเรงสั่งจองซื้อยา

ทันทีกอนที่การทดลองจะแลวเสร็จ เพ� อ

ปองกันราคาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังผานการ

รับรอง ขณะเดียวกันองคการเภสัชกรรม 

(อภ.) ควรวางแผนเจรจากับผูผลิตยา

โมลนูพิราเวียร ในการซื้อลิขสิทธิ์มา

ผลิตในประเทศ อยาปลอยใหไทยกลาย

เปนประเทศที่ตกขบวนซ้ําแลวซ้ําอีก 

เพราะไมมีการเตรียมความพรอมที่ดี

พอ น.ส.อรุณีกลาววา การบริหารจัดการ

วัคซีนที่ประชาชนควักเงินจายเองอยาง

โมเดอรนา ยังพบความผิดปกติ การสั่ง

ซื้อผาน 2 หน�วยงานมีราคาที่แตกตาง

กันมาก อภ.ซึ่งเปนตัวแทนซื้อโมเดอรนา

ให โรงพยาบาลเอกชนรวม 9 ลานโดส 

ราคาอยูที่โดสละ 1,100 บาท รวมภาษี

มูลคาเพิ่ม คาขนสง และคาประกันภัย

รายบุคคล ขณะที่การจัดซื้อโมเดอรนา                                                         

ของสภากาชาดไทย 1 ลานโดส ราคา

อยูที่โดสละ 966.75 บาท รวมคาขนสง

อยางเดียว ราคาตางกันถึงโดสละ 

133 บาท คิดเปนเงินสวนตางเกือบ 

1,200 ลานบาท เหตุใดการจัดซื้อผาน

ตัวแทนหน�วยงานของรัฐจึงมีการบวก

คาธรรมเนียมที่แตกตางกันมากขนาดนี้ 

เปนการกระทําที่บีบใหประชาชนจนมุม

ไมมีทางเลือก มีหนาที่อยางเดียวคือจาย

เงินเพ� อแลกกับวัคซีนที่ดีใหกับตัวเอง

หรือ อภ.ควรออกมาชี้แจงในเร� องนี้ดวย.

ยกนิ้วไอเดียตู

แซนดบ็อกซสัตว
กทม. • ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ใหนายประพัฒน ปญญา

ชาติรักษ ประธานสภาเกษตรกรแหง

ชาติ และคณะเขาพบ เพ� อรับมอบ

นโยบายและแนวทางขับเคล� อนสภา

เกษตรกรแหงชาติ ปงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2565 โดยมี

นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตร

และสหกรณ นายดิสทัต โหตระ

กิตย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขา

รวมหารือดวย โดยนายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยผลการหารือวา 

นายกรัฐมนตรีไดเสนอแนวคิดให

ต้ัง Sandbox ปศุสัตว หวังเพ่ิมชอง

ทางรายไดสรางความย่ังยืนใหอาชีพ

เกษตร0200.กร ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

กลาววา วันน้ีรัฐบาลใหความสําคัญ

ในการดูแลพ่ีนองเกษตรกรคน

ไทยท้ัง  76 จังหวัด โดยเฉพาะ

เกษตรกรรายยอย โดยมีการกําหนด

เปาหมายคือ การเพ่ิมรายไดใหกับพ่ี

นองเกษตรกร รัฐบาลยังมีแนวคิดสง

เสริมการเล้ียงสัตว เชน โค กระบือ 

สุกร เปนชองทางเพ่ิมรายไดควบคู

กับการทําการเกษตร นายกรัฐมนตรี

ยังมอบหมายใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณจัดทํา “Sandbox 

ปศุสัตว” พิจารณากําหนดพ้ืนท่ี/กลุม

เปาหมาย มีการควบคุมโรคสัตวให

เปนโครงการนํารอง ขณะเดียวกัน

ก็ใหหารือกับกระทรวงพาณิชยเพ� อ

หาชองทางสงออกไปยังประเทศ

เพ� อนบานและตลาดตางประเทศ

ไดท่ีตองการนําเขาโคอยูแลว  

นายธนกรกลาววา นายก

รัฐมนตรียังยํ้าวาวันน้ีตองเปนการ

ทํางานรวม กันระหว างภาค

เกษตรกรและฝายบริหาร คือ

รัฐบาล มี รมว.เกษตรและสหกรณ

พลังงาน และยังตองจับตา

โครงการจัดหาวิทยุส� อสาร

ขายบังคับบัญชากระทรวง

มหาดไทย ในการจะซ้ือวิทยุ

ส� อสาร หรือวอลกก้ีทอลกก้ี 

วงเงินกวา 4,000 ลานบาท 

มีการเรงรัดจัดซ้ือและยังเปน

อุปกรณลาสมัย ประกอบกับ

มีกระแสขาววาขาราชการผู

บริหารกระทรวงท่ีกําลังจะ

เกษียณอายุราชการเตรียม

ท่ีจะกอต้ังพรรคการเมืองไว

รอ พล.อ.ประยุทธดวย จึง

ตองตรวจสอบใหกระจางชัด 

นายไพศาล พืชมงคล 

อดีตท่ีปรึกษา พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี กลาววา ปญหา

ของประเทศใหญท่ีสุดท่ี

ไมเคยปรากฏมากอนคือ 

ประเทศแตกแยก ต้ังแต

วงการการเมือง การศึกษา 

พระสงฆ การคา ดารา 

แมแต ในครอบครัวก็ยัง

แตกความสามัคคี ขณะท่ี

ประเทศไทยมีหน้ีสาธารณะ

มากท่ีสุดถึง 9 ลานลานบาท 

การทุจริตคอรรัปชันถึงจุด

สูงสุด มีโครงการอะไรบาง

ท่ีไมคอรรัปชัน แมประเทศ

กําลังเผชิญวิกฤตย่ิงใหญ

คือสถานการณ โควิด แต

รายงานของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติระบุวา เฉพาะ

ปญหาไวรัสเร� องเดียว พบ

ปญหาคอรรัปชันในเมืองไทย

มีถึง 15,000รายการ 

นายไพศาลกลาว

วา ส่ิงท่ีเปนปญหาหลักของ

ชาติบานเมืองมีสาเหตุมา

จากภายนอกและภายใน ก็

คือรัฐธรรมนูญและการได

มาซ่ึงอํานาจ ท้ังในระบบ

รัฐสภาสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา เพราะฉะน้ัน

จึงจําเปนตองปฏิรูปการเมือง 

เราตองสถาปนาระบอบการ

ปกครองประชาธิปไตยท่ีมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขใหเขมแข็ง เพราะ

เปนสถาบันหลักของชาติ ไม

เชนน้ันปญหาน้ีแกไมได วัน

น้ีสถาบันพระมหากษัตริย

อยูในภาวะอันตราย ไมมียุค

ไหนท่ีถูกยํ่ายีเหยียดหยาม

มากเทากับยุคน้ี สถาบันพระ

มหากษัตริยทรงเปนหลักชัย

ของบานเมืองมาต้ังแตใน

อดีต มีการกลาวหาวาราย 

วันน้ีเรากําลังเผชิญส่ิงท่ีเปน

ท่ีสุดท่ีกําลังจะทําลายความ

เปนชาติของพายุเศรษฐกิจ 

สารพัดวิกฤตอันเปนท่ีสุด

ท้ังหลาย จะกอเกิดวิกฤตท่ี

ระเบิดย่ิงกวาลูกระเบิดใดๆ 

ท่ีเคยเกิดข้ึนมาในประเทศ

น้ี และวิกฤตตมยํากุงจะเปน

เร� องเล็กนอยมาก. 

เม่ือวันท่ี 4 ต.ค. ท่ีห้อง

ประชุมอนุสรณสถาน 14 ตุลา 

ถนนราชดําเนิน คณะกรรมการ

ญาติวีรชนพฤษภา 2535 จัด

เสวนา ไทยทวงคืนอนาคต หลัง

ระบอบ 3 ป. โดยนายอดุลย เขียว

บริบูรณ ประธานคณะกรรมการ

ญาติวีรชนพฤษภา 2535 กลาว

เปดงานตอนหน่ึงวา รัฐบาลน้ีทุจริต

มากท่ีสุดในประวัติศาสตร กอน

และหลังยึดอํานาจป 2557 มัก

อางวาฝายการเมืองสรางปญหา 

ท้ังใชอํานาจในทางมิชอบและการ

ทุจริต แตรัฐบาลภายใตการนํา

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี และพรรคพวก ทํา

ทุกอยางท่ีทําใหเกิดความเสียหาย

ตอบานเมืองอยางมากมาย โดย

เฉพาะดานเศรษฐกิจซ่ึงพังพินาศ

และโอกาสจะฟนแทบไมมี ถือ

เป็นเร่ืองน่าอนาถมาก กระแส

ขาวท่ีเหมือนกับวา 3 ป.แตกแยก

กันน้ันคือละคร เพราะสุดทาย

จะไปรวมกันเหมือนเดิม จาก

สภาพท่ีประชาชนไมยอมรับ

และไมไววางใจ พล.อ.ประยุทธ 

แมมีการเลือกต้ังและอาจมีการ

ต้ังพรรคการเมืองสํารองใหกับ 

พล.อ.ประยุทธและคณะ แตจะไม

ประสบความสําเร็จ เพราะคนไทย

ตระหนักวาระบอบ 3 ป. คือปญหา

ของประเทศ แลวประชาชนจะไม

ลืมความทุกขยากท่ีเกิดจากระบอบ

ประยุทธ 

นายอดุลยกลาววา เวที

สภาท่ี 3 และทวงคืนสมบัติชาติท่ี

ผานมา ตรวจสอบพบขอพิรุธและ

ความผิดปกติท้ังสุมเส่ียงวาจะมี

การทุจริต เอ้ือประโยชนพวกพอง 

ท่ีดินเขากระโดง ดาวเทียมไทยคม 

ราชดําเนิน • เวทีเสวนาสับ 3 ป. ปญหาประเทศ เยยต้ังพรรคสํารองไม

ประสบความสําเร็จ เหตุคนไมเอาแลว ไพศาลหวงปญหาความแตกแยก 

เผยสถาบันกษัตริยถูกใหราย เตือนประชาชนระวังวิกฤตเศรษฐกิจ  

เนวิน ชิดชอบ

เขารวมหารือดวย เพ� อชวยกัน

หาชองทางสรางรายไดใหมๆ  

ใหกับพ่ีนองเกษตรกร ควบคู

ไปกับการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในทองถ่ิน สงเสริมการปลูก

พืชผสมผสาน รวมท้ังตอง

ใหเกษตรกรใชประโยชนจาก

นโยบายท่ีนายกรัฐมนตรี

ไดริเร่ิมไว คือ การปลูกไม

มีคา 58 ชนิดท่ีสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจ ใชประกันเงิน

กูและเปนมรดกลูกหลานได 

รวมท้ังในโครงการ “ไมมีคา 

ปาชุมชน คนอยูกับปา” ตาม 

พระราชเสาวนียของสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง พระราชทาน

ไว ทั้งยังชวยสรางธนาคาร

อาหาร “Food Bank” ให

กับชุมชนดวย โอกาสนี้ นาย

ประพัฒนกลาวขอบคุณ

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่

ใหการสนับสนุนและรับฟง

ขอเสนอจากสภาเกษตรกร

แหงชาติ.

นายเก-ออรค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย 

มอบยารักษาโรคโควิด-19 จากรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ให พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ที่หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 4 ต.ค.64 



แทงลูก มีบทลงโทษท่ีลดลง และหากอยูในเง� อนไขกฎหมายคือ อายุ

ครรภไมเกิน 12 สัปดาห หรือไมไปเขาเง� อนไขตามมาตรา 305 (ท่ีจะ

กลาวถึงตอไป) น่ันคือ หญิงท่ีประสงคการทําแทงไมตองรับโทษใด

อีกขอสําคัญท่ีไดรับการแกไขตามประมวลกฎหมายอาญา

แกไขใหม 2564 ในคร้ังน้ี คือ การเปดชองใหหญิงสามารถรับ

บริการทําแทงได โดยผูประกอบอาชีพเวชกรรมตามหลักเกณฑของ

แพทยสภา

“มาตรา 305 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 301 หรือ

มาตรา 302 เปนการกระทําของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ

ตามหลักเกณฑของแพทยสภาในกรณีดังตอไปน้ี ผูกระทําไมมีความ

ผิด

(1) จําเปนตองกระทําเน� องจากหากหญิงต้ังครรภตอไปจะ

เส่ียงตอการไดรับอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงน้ัน

(2) จําเปนตองกระทําเน� องจากมีความเส่ียงอยางมากหรือมี

เหตุผลทางการแพทยอันควรเช� อไดวาหากทารกคลอดออกมาจะมี

ความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง

 (3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาตนมีครรภ

เน� องจากมีการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ

(4) หญิงซ่ึงมีอายุครรภ ไมเกินสิบสองสัปดาหยืนยันท่ีจะยุติ

การต้ังครรภ

(5) หญิงซ่ึงมีอายุครรภเกินสิบสองสัปดาห แตไมเกินย่ีสิบ

สัปดาห ยืนยันท่ีจะยุติการต้ังครรภภายหลังการตรวจและรับคํา

ปรึกษาทางเลือกจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูประกอบ

วิชาชีพอ� นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของแพทยสภาและหน�วย

งานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการ

ต้ังครรภในวัยรุน”

 แมวาท้ังหมดน้ีจะเปนการกาวคร้ังสําคัญท่ีไดเดินทางมาไกล

จากจุดเร่ิมตนไปมาก หากแตภารกิจของภาคประชาชนเรายังหาไดจบ

ลงเพียงตรงน้ีไม ยังมีเร� องอ� นๆ ท่ีตองไปผลักดันลงรายละเอียดกันอีก

มากมาย ท้ังการติดตาม ขับเคล� อนใหมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ของหน�วยงานตางๆ ใหสอดรับกับกฎหมายท่ีแกไขออกมาใหมน้ีอีก

มากมายเลยทีเดียว 

และเจตนารมณท่ีแทจริงของเรา การทําแทงเปนเพียง “ทาง

เลือก” หน่ึงท่ีเราตอสูเพ� อใหพวกเธอสามารถมีอํานาจอธิปไตยเหนือ

สุขภาวะของตนเองเทาน้ัน หาใชเปนทางหลักท่ีพวกเราตองการจะ

เห็น 

หลักคิดสําคัญของพวกเราท่ีแทจริงคือ “ไมมีผูหญิงคนใดบน

โลกตองการท่ีจะทอง เพ� อจะไดทําแทง”

แตท่ีการทําแทง จําเปนตองถูกหยิบข้ึนมาเปน 1 ในทางเลือก

น้ัน เราตองยอมรับความเปนจริงวา มันคือความเหล� อมลํ้าทางสังคม

ท่ีติดฝากเปนภาระแกหญิงโดยกําเนิด 

การท่ีจะตองมีการกําเนิดชีวิตใหมสักหน่ึงชีวิต อันเกิดจากชาย

และหญิง ไมวาบนฐานความพรอม ไมพรอม ยินยอม หรือไมยินยอม
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด 

การแพรระบาดไวรัสโควิดในประเทศแมจะยังไม

หมดไป ในชวงหลังๆ ตัวเลขผูติดเชื้อรายใหมต่ํา

กวาหม� นคนตอวัน เสียชีวิตนอยกวารอยคนตอวัน 

ตัวเลขลดนอยลง ถือเปนสัญญาณที่ดี แตยังประมาทไมได ยัง

ตองคงความเขมงวดมาตรการปองกันตัวเอง การเรงฉีดวัคซีน

ที่มีคุณภาพ  พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ได

ใหความมั่นใจ ‘ในเร� องของวัคซีน 

ยืนยันวาเรามีวัคซีนที่เพียงพอ 

ปญหาคือเราตองฉีดใหพอและ

ทัน ทุกวันนี้ฉีดวันละหลายแสน

เข็มแลว สิ่งสําคัญท่ีสุดนอกจาก

วัคซีนแลว คือ DMHTT ตองเตือน

กันให้บ่อย ขอฝากสื่อมวลชน

ใหชวยกันประชาสัมพันธ ให

ประชาชนอยาลืม สําหรับวัคซีน

ยืนยันรัฐบาลจัดหาเพียงพอ สวน

จะมีการเล� อนบางเล็กนอยก็เปนเร� องของภายใน’

ตัวแทน 6 พรรคฝายคาน เดินทางไปสํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ย� น

หนังสือเอาผิดนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรี หลังจากจบศึก

อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล นํา

โดย ประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย เอาผิด 

4 กรณี 1.การกลาวหา ครม.

ทั้งคณะ กรณีดําเนินการจัดหา

วัคซีนโควิดผิดพลาด สอทุจริต

ตอหนาที่ 2.กลาวหา ครม.ทั้ง

คณะ กรณีการจัดหาชุดตรวจ 

ATK จํานวน 8.5 ลานชุด 3.กลาว

หานายกรัฐมนตรีและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข 

กรณีกระทําความผิดในการจัดหาวัคซีนไรประสิทธิภาพ 4.

กลาวหานายกรัฐมนตรีและนายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตร

และสหกรณ และ ครม. ออกมติ ครม.ที่ขัดตอกฎหมายโดยเอื้อ

ประโยชนใหเกิดการทุจริตสตอกยางพารา 

หลังจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือสงถึง

หัวหนาพรรคการเมืองทุกพรรค 

การเมืองใหเตรียมความพรอมสง

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในการ

เลือกตั้งทั่วไปครั้งตอไป ทําให

ตลาดนักการเมืองคึกคัก เรง

ประกาศความพรอม สําหรับการ

เลือกตั้ง ในคายประชาธิปตย 

แกนนําพรรค ลูกพรรคหลายคน 

ตางรุมชู นายจุรินทร ลักษณ                                                 

วิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย

และ รมว.พาณิชย มีคุณสมบัติ

เพียบพรอม เหมาะที่จะเขามา

ทําหนาที่นายกรัฐมนตรี สนาม

เลือกตั้งใหญยังไมแน�ชัดจะเดินทางมาถึงเม� อไหร แตที่แน�ๆ 

การเลือกตั้งสนามเล็ก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ 

สมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) จะมีการเลือกตั้งกอนในชวงปลายป 

ถือเปนการวอรมเคร� อง 

ในสวนของพรรคการเมืองนองใหมไมยอมนอยหนา 

เอ-นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกลา ก็บอกวา 

‘วิกฤตโควิด ประเทศไทยไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีการ

กู้เงิน 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

หนี้สาธารณะทะลุ 9 ลานลาน

บาท และกําลังจะมีการกูเพิ่ม

อีก ขณะที่ประชาชนจํานวน

มากตกงาน ภาคทองเที่ยวทํา

มาหากินไมได ประเทศหน้ีทวม 

สิ่งสําคัญที่สุดจึงอยูที่การฟนฟู

เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด หาราย

ไดเขาประเทศ ใชหนี้เงินกู ฟนฟู

เศรษฐกิจ ประชาชนกลับมาใชชีวิตตามปกติได ผูที่เหมาะ

สมที่สุดในสถานการณแบบนี้ตองเปนนายกรณ จาติกวณิช 

หัวหนาพรรคกลาและอดีต รมว.คลัง’ วันเลือกตั้งยังมาไมถึง 

แตถาเปนเร� องวาทกรรม ความเคี่ยวทางการเมือง พรรคกลา

ดูแลวก็ไมนอยหนาใครเหมือนกัน.   

จุรินทร

ลักษณวิศิษฏ 

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

ประเสริฐ

จันทรรวงทอง

ม� อชวงตนเดือนกันยายน ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมการหารือ

กับเครือขายคนทํางานดานสิทธิการต้ังครรภ ในเร� องเก่ียวกับ

การจัดทํา รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร� องการตรวจ

และรับคําปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) แหงประมวล

กฎหมายอาญา พ.ศ. ....

กลาวมาถึงตรงน้ี ผูเขียนคงตองมีการกลาวยอนความใหทานผู

อานสักเล็กนอยวา เม� อเดือนกุมภาพันธท่ีผานมาน้ีเอง เรามีการพลิก

โฉมกฎหมายคร้ังสําคัญของผูหญิงในเร� องสิทธิท่ีจะ “ยุติการต้ังครรภ” 

(ทําแทง) หรือ “ต้ังครรภตอ” ภายใตระบบการดูแลท่ีมาตรฐาน

สําหรับเพศหญิงท่ีมีขอจํากัดดานความพรอมตางๆ น่ันคือการท่ีราช

กิจจานุเบกษาไดประกาศ พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา ฉบับท่ี 28 พ.ศ.2564 ใหหญิงสามารถทําแทงได

ภายในอายุครรภ 12 สัปดาห และเพ่ิมเหตุยกเวนความผิดอ� นๆ อัน

จะเอ้ือประโยชนแกหญิงใหสามารถทําแทงไดอยางปลอดภัยและไมมี

ความผิดตามกฎหมาย

ในมุมคนทํางานดานสิทธิสตรีและขบวนการสตรีนิยม จริงอยู

วายังมีรายละเอียดอีกมาก แตท่ียังไมถึงฝงฝนท่ีอยากจะเห็น แต ณ 

จุดน้ีก็นับวาเปนการตอสูรอคอยท่ีก็ไมถือวาเสียแรงเปลาซะทีเดียว 

เพราะนับเปนเวลากวา 65 ปท่ีเร� องการทําแทงในบานเรามีแตขอ

หาม ขอกําจัด แทบไมมีทางท่ีจะไดพูดถึงเร� องการทําแทงในแงมุมของ

ความจําเปนดานสุขภาวะ หรือสิทธิตนทุนท่ีสังคมพึงควรรับผิดชอบ

รวมกันเลย

เคยมีความพยายามเคล� อนไหวเร� องการใหมีกฎหมายทําแทง

เสรีเม� อชวงป 2524 ซ่ึงเกิดกระแสตอตานรุนแรงจากฝายการเมืองใน

ขณะน้ัน โดยเฉพาะพลตรีจําลอง ศรีเมือง ซ่ึงดํารงตําแหน�งเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ภายใตการนําของรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสู

ลานนท ถึงกับประกาศลาออกจากตําแหน�งเลขาธิการนายกฯ เพ� อ

คัดคานรัฐบาลไมใหผลักดันเร� องน้ีตอ ท้ังยังเชิญชวนประชาชนรวมกัน

เคล� อนไหวกดดันสมาชิกวุฒิสภาจนไมมีใครกลาสนับสนุนเร� องน้ี 

จนมาถึงป 2560 ประมวลกฎหมายอาญา ก็ยังมีแตเร� องของ

การเพ่ิมบทลงโทษข้ึนมาอีกดวยซํ้า 

กระท่ังในท่ีสุด ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไขใหม ก็ไดมี

การปรับปรุงเพ� อเปดกวางแกสิทธิยุติการต้ังครรภแกผูหญิงท่ีไมพรอม

ดังน้ี 

มาตรา 301 กําหนดใหหญิงทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมให

ผูอ� นทําใหตนแทงลูกขณะมีอายุครรภเกิน 12 สัปดาห โดยท่ีไมเขา

เง� อนไขอ� นๆ ตามมาตรา 305 มีโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ

ไมเกินหน่ึงหม� นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

ในเง� อนไขน้ี จะเห็นไดวาการกําหนดโทษของหญิงท่ีประสงค

พรอมใจท้ัง 2 ฝายก็ดี มิพึงควรถูกผลักภาระของหญิงฝายเดียวท่ีตอง

แบกรับต้ังแตภาระใหมท่ีถือกําเนิดในครรภ ไปจนถึงการท่ีตองแบกรับ

ภาระตางๆ ท่ีตามมาจากการท่ีตองเปนผู “เลือก” ท่ีจะทําแทงหรือไม

ทํา  การเลือกท่ีจะยุติการครรภ หรือเดินหนารับสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมตอไป

วันน้ีเราตองทํางานกันไปถึงรายละเอียดท่ีวา หญิงพึงมีสิทธิใน

การเขาถึงขอมูลข้ันพ้ืนฐาน บริการท่ีเปนมิตร อันเปนพลังอํานาจของ

หญิงในการท่ีจะตัดสินใจเลือกไดวา ตนจะตัดสินใจเลือกทางใดท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับตนเอง ไมวาจะเปนการเลือกต้ังครรภตอ หรือทําแทง 

หากหญิงเลือกท่ีจะทําแทง หญิงมิพึงควรตองถูกผลักภาระใน

การแบกรับการตัดสินใจทางศีลธรรมไวเพียงฝายเดียวเพียงเพราะการ

เปนผูท่ีตองต้ังครรภ มิพึงควรถูกตีตราใดๆ ทางสังคมฝายเดียว และ

พึงควรมีโอกาสเขาถึงขอมูลท่ีเพียงพอแกการตัดสินใจ (ท่ีดีท่ีสุดคือ 

กอนอายุครรภ 12 สัปดาห) เขาถึงบริการท่ีเปนมิตรจากหน�วยงานสห

วิชาชีพของรัฐและเอกชนโดยไมชักชา รวมถึงกระบวนการติดตาม

ดูแลอยางใกลชิดภายหลังการทําแทงเสร็จส้ินแลว ไมใชเพียงเร� อง

สุขภาพ แตตองรวมไปถึงการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดีภายหลัง

จากน้ันไปอีก การทําแทงจะตองไมสรางบาดแผลท้ังทางกายและทาง

จิตใจแกผูท่ีเลือกรับบริการ 

หรือแมกระท่ังหากหญิงตัดสินใจเลือกท่ีจะต้ังครรภตอ (ไม

ทําแทง) หญิงน้ันก็พึงควรมีสิทธิอํานาจในการเขาถึงขอมูลตางๆ ท่ี

จําเปน พรอมท้ังบริการท่ีเปนมิตรโดยไมชักชาเชนเดียวกัน ท้ังน้ี หญิง

ท่ีประสงคต้ังครรภตอพึงควรเขาถึงสวัสดิการการดูแลท่ีดีในการดํารง

ชีวิตไปพรอมๆ กับการดูแลบุตรต้ังแตในครรภจนกระท่ังสามารถ

ออกมาดํารงชีวิต เขาถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ

เสมอเด็กไทยท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีมีความพรอม มารดาตองไดรับ

การเสริมพลัง ดูแลอยางเหมาะสมท้ังในฐานะท่ีเปนแรงงานในภาค

เศรษฐกิจและในฐานะแรงงานผูรับผิดชอบทรัพยากรมนุษยของชาติ

ในอนาคตดวย 

ส่ิงท่ีผูเขียนไดกลาวมาถึง ณ จุดน้ี จึงเปนเร� องท่ีสังคมไทย

จําเปนตองตามติดอยางตอเน� องใหถึงท่ีสุด เพราะน่ีคืออีกข้ันหน่ึงของ

การวางรากฐานคุณภาพชีวิตประชากรจากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน 

ท่ีสําคัญวันน้ีเรายังตองคิดไปถึงเร� องของการจัดทํา งบ

ประมาณท่ีมีมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting-

GRB) ท่ีเราพึงควรพิจารณาการจัดสรรสวัสดิการแหงรัฐกันใหมบน

ฐานความเทาเทียมระหวางหญิงชายตามสภาพการณท่ีเปนจริง โดย

คํานึงถึงความรับผิดชอบจริงท่ีเพศหญิงตองแบกรับในการขับเคล� อน

ระบบเศรษฐกิจสังคม ต้ังแตภาระของการเปนผูมีสรีระเพ� อการรองรับ

การกําเนิดประชากร ไปจนถึงการท่ีตองเปนผูแบกรับภาระหลักในการ

ดูแลอุมชูชีวิตท่ีจะถือกําเนิดเติบโตในอนาคตดวย 

การต้ังทองหรือการตองการแทงของสักชีวิตในสังคมไทย 

ตองเปนเร� องการรับผิดชอบรวมกันของสังคมในการดูแลคุณภาพ

ชีวิตท่ีเกิดใหม หรือชีวิตผูหญิงคนหน่ึงท่ีตองดําเนินตอไปโดยไมถูก

ผลักภาระแตเพียงฝายเดียว.  

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

w

‘แทง’ หรือ ‘ทอง’
สิทธิของผูหญิงที่มิพึงถูกปดใหเปนเร� องปจเจก

ในการรับผิดชอบฝายเดียว

เ

วรภัทร วีรพัฒนคุปต

กรรมการ คณะกรรมการรณรงคเพ� อ

ประชาธิปไตย (ครป.)

ขอสังเกตเกี่ยวกับอํานาจของรัฐสภาที่ไดรับมอบ

จากรัฐธรรมนูญในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560

เม� อพิจารณาศึกษาอํานาจท่ีไดรับมอบจากรัฐธรรมนูญใน

การมอบใหองคกรของรัฐตางๆ ในการใชอํานาจอธิปไตยจะพบวา

ไมมีปญหาเทาใดนัก แตอยางไรก็ตาม พบวายังคงมีปญหาในเร� อง

อํานาจท่ีไดรับมอบจากรัฐธรรมนูญ ก็คือ อํานาจท่ีรัฐธรรมนูญ

มอบใหรัฐสภาดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ันจะกระทํา

ไดมากนอยเพียงใดภายใตมาตรา 256 รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยผูเขียนจะพิจารณาศึกษาคํา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ดังน้ี

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 ไดวินิจฉัยถึง

อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ (อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ) เปน

อํานาจของประชาชนอันเปนท่ีมาในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญโดย

ถือวามีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญท่ีกอต้ังระบบกฎหมายและองคกร

ท้ังหลายในการใชอํานาจทางการเมือง เม� อองคกรท่ีถูกจัดต้ังมี

เพียงอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญใหไว ซ่ึงก็คืออํานาจท่ีไดรับมอบจาก

รัฐธรรมนูญอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมไดท่ีจะใหองคกรใช

อํานาจท่ีไดรับมอบจากรัฐธรรมนูญน้ันเองกลับไปแกไขรัฐธรรมนูญ

เหมือนการใชอํานาจแกไขกฎหมายธรรมดา แมการแกไขเพ่ิม

เติมรัฐธรรมนูญจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพ่ิม

เติมรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยการยกรางใหมท้ังฉบับไมสอดคลอง

กับเจตนารมณมาตรา 291 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 เน� องจากรัฐธรรมนูญไดมาโดยการลง

ประชามติของประชาชนก็ควรจะใหประชาชนไดลงมติเสียกอนวา

สมควรจะมีรัฐธรรมนูญใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการ

แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและ

เปนอํานาจของรัฐสภาท่ีจะดําเนินดังกลาวได

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2564 กรณีการเสนอราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) โดย

ระบุตอนหน่ึงวา การท่ีรัฐธรรมนูญ มาตรา 15 (15) บัญญัติ

ใหการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกระทําโดยท่ีประชุมรวมกัน

ของรัฐสภามุงประสงคใหการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนการ

ใชอํานาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญได

กําหนดใหกระบวนการใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภา ในกรณี

ดังกลาวมีหลักเกณฑและวิธีการซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากการ

ทําหนาท่ีในกระบวนนิติบัญญัติท่ัวไป มีเปาหมายเพ� อปกปอง

ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและรักษาความตอเน� อง

ของรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ ดังน้ัน แมรัฐสภามีอํานาจแกไขเพ่ิม

เติมรัฐธรรมนูญ แตตองทําตามท่ีไดรับมอบอยางเครงครัด ไมอาจ

กระทํานอกขอบของหนาท่ีและอํานาจท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวได 

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงตองอยูใน

เง� อนไขท่ีมีความผูกพันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ยึดโยงกับหลักการ

พ้ืนฐานและใหเหมาะสมและสอดคลองกับ “มติมหาชน” การจัดทํา

รัฐธรรมนูญฉบับใหมดวยวิธีการรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมใหมี

หมวด 15/1 ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารัฐธรรมนูญใหมยอมมีผล

เปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 อันเปนการแกไขหลักการสําคัญท่ีผู

มีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญด้ังเดิมตองการปกปองคุมครองไว หาก

รัฐสภาตองการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมตองจัดใหประชาชนผูทรง

อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียกอนวาสมควรมี

รัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม ถาผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบ

ดวย จึงดําเนินการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมตอไป เม� อเสร็จ

แลวตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาเห็นชอบหรือไมกับราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหมอีกคร้ังหน่ึง

โดยสรุป ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา รัฐสภามีหนาท่ีและ

อํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมได โดยตองใหประชาชนผูจัดใหมี

รัฐธรรมนูญ (อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ) ไดลงประชามติเสีย

กอนวาประชาชนประสงคจะใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม และ

เม� อจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเสร็จแลว ตองใหประชาชนลง

ประชามติเห็นชอบหรือไมกับรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอีกคร้ังหน่ึง

 จากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 18-22/2555 และคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 4/2564 ไดวางหลักสําคัญ คือ 

1.รัฐธรรมนูญท่ีผานประชามติ ถาจะแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญใหมีการจัดต้ังองคกรข้ึนมายกรางรัฐธรรมนูญใหมตอง

ผานประชามติจากประชาชนเสียกอน

2.ถารัฐธรรมนูญท่ีไมไดผานประชามติจากประชาชนออก   

เสียงประชามติจะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหมีการจัดต้ังองคกร

ข้ึนมายกรางรัฐธรรมนูญใหมได

3.การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญบางสวน บางมาตรา 

น้ัน สามารถกระทําได โดยไมตองผานประชามติเปนไปตาม

กระบวนการข้ันตอนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีไดกําหนดไว

ในรัฐธรรมนูญ

4.อํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ (อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ) 

เปนของประชาชนผูลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

อรรถวิชช

สุวรรณภักดี 

การแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไมมีทีทาจะจางหาย 

วัคซีน ยาตานไวรัส เปนเร� องที่ทั่วโลกต� นตัว ใหการจับตามอง 

ลาสุด ยา Molnupiravir ที่เปนยาเม็ด ใชกับผูปวยโควิดกลุม

เสี่ยงสูงที่มีอาการนอย ปานกลาง ผลระยะสั้น พบวายาลด

อัตราการปวยหนัก ลดการนอนโรงพยาบาล ลดการเสียชีวิต

ได ถือเปนขาวดีอยางยิ่งหากยาชนิดนี้ผานการรับรองออก

มา จะสามารถลดอาการรุนแรงของโรคไวรัสโควิดได เทียบ

เทากับ การฉีดวัคซีนเลยทีเดียว.

ยาโมลนูพิราเวียร



นยุค “นิวนอร์มอล” เพื่อสู้วิกฤตไวรัสมรณะ “โควิด-19” 

อะไรๆ ก็มักจะเล็กลง แต่ดูเหมือนเอกสารเขย่าโลกล่าสุด

ที่ชื่อ “แพนโดรา เปเปอร์ส” ที่สมาคมนักข่าวสืบสวน

ระหว่างประเทศ (ไอซีไอเจ) และองค์กรสื่อทั่วโลกกว่า 650  

คน จากสำานักข่าว 150 แห่งใน 117 ประเทศ ร่วมกันตรวจสอบ

เอกสารทางการเงินและไฟล์เกือบ 12 ล้านฉบับ ที่รั่วไหลมาจาก

บริษัทบริการการเงินนอกประเทศ 14 แห่ง กลับมีความจุถึง 2.94 

เทระไบต์ และมีเอกสารรวม 11.9 ล้านไฟล์ ทำาสถิติเอกสารเขย่า

โลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยทีเดียว

“แพนโดรา เปเปอร์ส” นั้น แม้จะขุดคุ้ย 14 บริษัทที่มีฐาน

ข้อมูลย้อนหลังไปได้นานกว่า 40 ปี แต่ “ไอซีไอเจ”  หยิบมาแค่

ช่วงปี 2536-2563 ซึ่งพบรายชื่อลูกค้ารวมกันกว่า 24,000 รายชื่อ 

ในจำานวนนี้มีนักการเมืองระดับโลกมากกว่า 330 คน ประมุขแห่ง

รัฐ ผู้นำาและอดีตผู้นำารัฐบาลรวมประมาณ 35 คน และเจ้าหน้าที่

รัฐใน 91 ประเทศและดินแดน และเชื่อมโยงบริษัทนอกอาณาเขต

มากกว่า 27,000  

แห่ง

โดยสถานที่

ตั้งของบริษัทการ

เงิน 14 แห่ง ซึ่ง

มีเครือข่ายนอกอา                                

ณาเขตอยู่ ในดิน                             

แดนแองกวิ ลลา

ของสหราชอาณา 

จักร, หมู่เกาะบริ                                                                                       

ติชเวอร์จิน, เบลีซ, สวิตเซอร์แลนด์, ปานามา, บาร์เบโดส, เวียด 

นาม, สิงคโปร์, ไซปรัส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

ส่วนรายชื่อที่ “แพนโดรา เปปอร์ส” พาดพิงถึง อาทิ  

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน, นายโทนี 

แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร และเชอรี  แบลร์ 

ศรีภรรยา, อันเดจ บาบิส นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก, อูฮูรู เคน

ยัตตา ประธานาธิบดีเคนยา, กีแยร์ โม ลาสโซ  ประธานาธิบดี

เอกวาดอร์, บุคคลใกล้ชิดของ “วลาดิมีร์ ปูติน” ประธานาธิบดี

รัสเซีย และนักธุรกิจจำานวนมาก เป็นต้น  โดยธุรกรรมที่ถูกนำา

มาแฉใน “แพนโดรา เปเปอร์ส” ครานี้ แม้บางคนกำาลังเผชิญข้อ

กล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชัน, ฟอกเงิน และเลี่ยงภาษี แต่ธุรกรรม

ในเอกสารส่วนใหญ่ไม่ได้ทำาผิดกฎหมาย แต่ “แพนโดรา เป                                                                               

เปอร์ส” นำาเสนอเพื่อให้เห็นว่า บุคคลสำาคัญและคนร่ำารวยสามารถ

จัดตั้งบริษัทอย่างถูกกฎหมาย เพื่อนำามาใช้ซื้อทรัพย์สินในสหราช

อาณาจักรอย่างลับๆ ได้ ส่วนใครว่างอยากอ่านฉบับเต็มๆ เข้าไป

อ่านได้ที่ https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/

global-investigation-tax-havens-offshore/

สำาหรับเอกสารแฉเขย่าโลกในรอบทศวรรษนี้ ถือเป็นครั้งที่ 

5 แล้ว โดยหากไล่ดูมาล่าสุดคือวันที่ 20 ก.ย.63 ชื่อ “ฟินเซนไฟล์” 

ซึ่งก็เป็นผลงานของ “ไอซีไอเจ” ที่สอบสวนจากเอกสารที่รั่วไหล

จากเครือข่ายการบังคับอาชญากรรมการเงิน รายงานธุรกรรมการ

เงินกว่า 200,000 ครั้ง มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ระหว่างปี 

2542 ถึง 2560 ในสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่ง 

ส่วนเมื่อ พ.ย.60 ก็มี “พาราไดซ์ เปเปอร์ส” ที่มีจำานวน 

13.4 ล้านไฟล์ 1.4 เทระไบต์ เปิดโปงข้อมูลการทุจริตสุดอื้อฉาว

ของเหล่าคนดัง ผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ  ตลอดจนบริษัทใหญ่ๆ 

ทั่วโลกที่ ได้จัดตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาบนหมู่เกาะในประเทศ

ต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางทุจริตหลบเลี่ยงภาษีก้อนโต เม.ย.59 

“ปานามา เปเปอร์ส” ชุดเอกสารลับ 11.5 ล้านฉบับ ขนาด 2.6 เท

ระไบต์ ที่รั่วไหลจากสำานักกฎหมายและผู้ให้บริการวางแผนธุรกิจ

สัญชาติปานามาชื่อ “มอสสัคฟอนเซคา” ซึ่งเปิดโปงการซ่อนเงิน

ของเหล่าข้าราชการผู้ร่ำารวยและหัวหน้ารัฐบาลใน 5 ประเทศที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุด ก่อนถูก “แพนโดรา เปเปอร์ส” แซงขึ้นไป และ

ต้นกำาเนิด “ลักเซมเบิร์ก ลีกส์” หรือลักซ์ลีซ์ ที่ถูกไอซีไอเจแฉเมื่อ 

พ.ย.57.

เรียกร้องให้บรรจุเป็นข้าราชการว่า “เด๋ียวก็ไล่หมอและพยาบาลออกนอก

ระบบทั้งหมด” นี่คือวิสัยทัศน์ของนายกฯ ที่ประชาชนยอมรับไม่ได้ครับ 

ประเทศและประชาชนก็ต้องการหมอและบุคลากรสาธารณสุข ไม่ได้

ต้องการนายพลทหารและนายพลตำารวจเท่านั้น สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิดแสดงให้เห็นว่า ระบบสาธารณสุขของไทยข้างนอก

สุกใสข้างในเป็นโพรง พยาบาลไอซียูต้องเป็นคนเก่งที่สุดในรุ่น วันนี้

เตียงไอซียูเต็ม ภาระหน้าที่ของพยาบาลไอซียูยิ่งหนักมากขึ้น เพราะมี

ทีมงานจำากัด แถมคนเก่งๆ ยังถูกอเมริกาซื้อตัวอีก.

แมวขาว

 

เท่าท่ีติดตามข่าวสาร ช่วงหลังเด็กรุ่นใหม่เลือกเรียนหมอกันน้อยลง 

เพราะงานหนัก ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ที่สำาคัญเผลอๆ อาจถูกคนไข้

ฟ้องร้องได้ สู้ไปขายของออนไลน์ดีกว่า รวยเร็วกว่ากันเยอะ ผมเองไม่มี

ความรู้ในวงการแพทย์มากนัก จึงไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลิกระบบ

ให้ทุน  เพราะไหนๆ ประเทศก็ผลิตแพทย์ออกมาอยู่แล้ว ถึงบางคนจะ

ไปเปิดคลินิก บางคนไปโรงพยาบาลเอกชน ก็ยังถือเป็นปริมาณแพทย์

ที่ประเทศไทยมี ดีกว่าไปสร้างคอขวดการผลิตแพทย์ ความเห็นผมอาจ

จะผิดก็ได้นะครับ ฉะนั้นผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับว่า แนวทางแก้ไขหมอ

ขาดแคลนควรจะทำาอย่างไร จะขอบพระคุณยิ่ง.

เรียน สมาชิกคอลัมน์ ‘ถูกทุกข้อ’ นสพ.ไทยโพสต์

ผ่าน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

รองประธานาธิบดีหญิง คามาลา แฮร์ริส ของสหรัฐฯ  เข้าพบ

ผู้นำาเวียดนามและสิงคโปร์ที่สถานทูตอเมริกาในแต่ละประเทศ โดยเธอ

ให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงทางทะเลเพื่อเพิ่มแรงกดดัน คัดง้าง

การอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้ และมอบวัคซีน ไฟเซอร์ เพิ่มอีก ๑ 

ล้านโดส  โดยประกาศไปทั่วโลกว่า “เราจำาเป็นต้องหาวิธีกดดัน  เพิ่ม

แรงกดดันให้ปักกิ่งปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย

ทะเล และเพื่อท้าทายการระรานและการอ้างสิทธิทางทะเลเกินขอบเขต

ของจีน” หลังจากนั้นรัฐบาลจีนปฏิเสธคำากล่าวหรือคำาประกาศของเธอ 

และตอบโต้กลับว่า “สหรัฐฯ พยายามตอกลิ่ม สร้างความแตกแยก

ระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน”  หากศึกษาย้อนหลัง ช่วง ๑๐ 

ปีมาน้ีจีนมีความขัดแย้งกับหลายประเทศกรณีอ้างสิทธ์ิเหนือทะเลจีนใต้ ซ่ึง

ทับซ้อนกับ บรูไน, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน และ เวียดนาม โดยจีนได้

วางกองกำาลังยุทโธปกรณ์ รวมถึงจรวดต่อต้านเรือชนิดยิงจากพ้ืนสู่อากาศ

ไว้ตามด่านนอกท่ีจีนถมสร้างเป็นเกาะเทียมข้ึนตามแนวพืดปะการังและ

หินโสโครก ท้ังยังเมินคำาตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ปี ๒๕๕๙  ท่ีปฏิเสธการอ้างสิทธ์ิของจีนเหนือทะเลจีนใต้ 

อนึ่ง เจ้าหน้าที่ทำาเนียบขาวที่ผมรู้จักกล่าวว่า “คามาลา แฮร์ริส 

ได้เสนอให้การสนับสนุนด้านความม่ันคงทางทะเลแก่ทุกประเทศดังกล่าว

ข้างต้น รวมถึงส่งเรือให้กองทัพเรือและเรือบรรทุกเครื่องบินให้แก่เวียด 

นามโดยเฉพาะ” ที่ผมสื่อความหมายนี้เพื่อให้สมาชิกคิดทบทวนดูว่า 

5บทความ

ผมไม่มีปรับหรอก”

ครับ...“ลุงตู่” พูดไว้วานนี้ (๔ ตุลาคม) 

ส่วน “ลุงป้อม” ย้ำา “บอกไม่มี ก็ไม่มีสิ”

ก็พอจะสรุปได้ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ ยังไม่มีการปรับ

คณะรัฐมนตรีแน่นอน 

ที่จริงเงื่อนไขปรับ ครม.ช่วงนี้แทบจะไม่มี

โดยเฉพาะการปรับ ครม.เพื่อแก้ปัญหาการเมืองในพรรค

ร่วมรัฐบาล ยังหาเหตุผลประกอบไม่ได้ 

การปรับ “ธรรมนัส พรหมเผ่า-นฤมล ภิญโญสินวัฒน์”  

ออก คือการลงมือแก้ปัญหาการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ

ไปแล้ว   

แม้คลื่นลมยังไม่สงบนัก แต่ไม่มีเหตุให้ต้องปรับตำาแหน่ง

อื่นเพิ่มเติม 

เก้าอ้ีท่ีว่าง ๒ ตัว ก็ยังไม่จำาเป็นต้องหาคนมาน่ังในเวลาน้ี

การไม่ปรับจึงมีแรงกระเพื่อมน้อยกว่าปรับมากโขอยู่

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่น ไร้สัญญาณขอปรับเก้า 

อี้เช่นกัน 

ฉะนั้น ปรับ ครม.หากจะมี ก็คงเลยช่วงปีใหม่ไปแล้ว  

ข่าวปรับ ครม.รายวันช่วงนี้ ก็ฟังไว้เป็นสีสัน เพื่อให้

เห็นความกระสันของนักการเมืองบางพวก อยากได้ตำาแหน่ง

ไว้ครอบครอง  

อีกพวกยังไม่มีที่ยืน เพราะสถานภาพทางการเมืองยัง

เป็นวุ้น พวกนี้เขย่ากรงจะให้ยุบสภาท่าเดียว หวังว่าเลือกตั้ง

แล้วตัวเองจะได้อำานาจกับเขาบ้าง 

ยังมีอีกกลุ่ม มีข้อความแปะหน้าผากว่าโจรปล้นชาติ   

พยายามแสดงพฤติกรรมว่าเป็นพระเอก แต่ผลที่ออกมายังไม่

ต่างโจรสักเท่าไหร่ 

บรรยากาศการเมืองช่วงนี้คล้ายๆ กับใกล้เลือกตั้งใหม่  

นักการเมืองแข่งกันลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านถูกน้ำาท่วม 

บางคนไม่ชอบน้ำา แต่ก็ไป เพราะมันคือไฟต์บังคับ  

ช่วยน้ำาท่วมคือการหาเสียงที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง 

ช่วงนี้ภาคเหนือตอนล่าง กลางตอนบนจึงคลาคล่ำาไป

ด้วยนักการมือง ที่เข้าไปบริหารน้ำาท่วมด้วยปาก แต่ก็ดีกว่าไม่

ไปครับ 

ส่องการเมืองด้วยดาวเทียม

บางพรรคเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กันแล้ว 

ดูอย่าง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ขน ส.ส.ก้าวไกลไปพิษณุโลก 

หาเสียงตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโห่ 

เน้ือหาท่ีปราศรัยกับชาวบ้านถือว่า ก้าวไกลฉบับ ออริจินอล

เลยทีเดียว 

“...หากเอาแผนที่มากางจะเข้าใจ ต้องมีสมองกับมีใจ  สมัย

นี้มันทันสมัย เราดูได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ของ  GISTDA และ

ระวางคร่าวๆ ของ DSI Map ระบุไว้ชัดว่าเป็นป่าสงวนเท่าไร 

เป็นที่อยู่อาศัยเท่าใด สมัยก่อนมันยังไม่มีเทคโนโลยีชัดเจน 

ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ คนเปลี่ยนไปเยอะ หากถ้ามี

ใจที่จะทำาให้ อะไรก็เป็นไปได้ 

รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับวิธีคิดของผู้นำาว่า ชาติเป็นของใคร 

หากชาติเป็นของประชาชนก็ทำาได้ แต่ถ้าชาติเป็นของกลุ่มคนเพียง

หยิบมือก็ทำาไม่ได้ 

และ ONE MAP คือแผนที่อันเดียวที่จะบ่งบอกว่าที่ตรงนี้

เป็นที่ทำากิน ไม่สามารถไล่พี่น้องประชาชนออกจากตรงนี้ ได้...” 

ประการแรก ภาพถ่ายดาวเทียม ของ GISTDA และระวาง

คร่าวๆ ของ DSI Map ไม่ใช่ของใหม่ ใช้กันมานานนับสิบปีแล้ว 

ถ้า “พิธา” ไม่รู้จะยกตัวอย่างให้เห็นจะจะ 

คดีครอบครอง น.ส.๓ ก. จำานวน ๖๐ ฉบับ เน้ือท่ี ๒,๑๕๔-๓-๘๒ 

ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำาภาชี อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีชื่อนางสมพร จึงรุ่งเรือง

กิจ, น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ประธานคณะก้าวหน้า ก็วัดพิกัดโดย ภาพถ่ายดาวเทียม ของ 

GISTDA และ ระวางของ  DSI Map นี่แหละครับ 

แต่ก็มีประเด็นน่าสนใจกว่า พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า 

มักจะใช้คำาว่า “ชาติเป็นของใคร” 

โดยนัยก็ทราบกันดีอยู่แล้ว ชาติเป็นของประชาชนทุกคน 

ตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ ลงมาถึงประชาชน ล้วนมีสถานะ

เป็นเจ้าของประเทศ

แต่พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า ยังปักใจเชื่อความคิดเดิมๆ 

ของตัวเองว่า ชาติผูกขาดความเป็นเจ้าของโดยสถาบันพระมหา

กษัตริย์ ชนชั้นสูง และกลุ่มทุน 

เป็นความคิดที่หลงเหลือมาจากยุคพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย 

ที่มองว่าชาติไม่ได้เป็นของประชาชน 

คนพวกนี้หลงลืมไปครับว่า ตัวเองก็ผ่านการเลือกตั้งโดย

ประชาชนมา 

เข้าไปอยู่ในสภา ในฐานะตัวแทนของประชาชน 

ใช้อำานาจที่ประชาชนมอบให้ 

และดูเหมือนว่า หลายคนใช้อำานาจกันสุดเหวี่ยง เพื่อโค่น

ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บางคนได้อำานาจได้ตำาแหน่ง เอาไปเร่ประกันตัวขบวนการ

ล้มเจ้า

ส่วนชาติได้ที่ดินคืนจากแม่ธนาธร ก็เพราะชาติเป็นของ

ประชาชน

ทั้งหมดนี้บ่งบอกว่า การเมืองยังเต็มไปด้วยเรื่องเท็จ ปลิ้น 

ปล้อน 

ระวังจะติดกับดักที่ตัวเองวางไว้ในวันที่มีอำานาจ 

คำาว่าการเมืองบางทีมันก็เหลือเชื่อครับ จากขาวเป็นดำา  

ดำาเป็นขาว พลิกในพริบตาก็ยังทำากันได้แบบง่ายๆ ครับ 

วานซืน....ทีแรกคิดว่าหูแว่ว ตาฝาด อ่านข่าว ตุลามาไล่

ประยุทธ์ ที่ลานกิจกรรมด้านบนอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา แยกคอก

วัว  

มีคนชื่อนายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือ ครูใหญ่ กลุ่มสามนิ้ว

ขอนแก่นพอกันที ปราศรัยเสียงดังฟังชัด เนื้อหา น้ำาตาแทบ

ร่วง

“...ประยุทธ์เป็นนายกฯ มา ๗ ปี จะ ๘ ปีแล้ว มีเวลา

วางแผนในการรับน้ำาท่วมมากี่ปี 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เลือกตั้งเดือนกรกฎาคม ตุลาคม

จึงเข้ารับตำาแหน่ง ตุลาคมน้ำาท่วม ยิ่งลักษณ์เข้ารับตำาแหน่ง

พร้อมกับน้ำาท่วม ยังแก้ปัญหาได้ดีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ท่ีมีอำานาจ 

มาแล้ว ๗ ปี...”

น่ีถ้าเด็กรุ่นใหม่เฮตาม สงสัยคงได้ควักสมองมาล้างแฟ้บ 

กันยกประเทศ 

ระดับครูใหญ่ พูดก็ไม่น่าจะธรรมดา 

ผีเจาะปาก 

มีปากสักแต่พูด 

พูดแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น  

ขี้เรื้อนจริงๆ!

ที่จริงไม่อยากอธิบายอะไรเพิ่ม  

แต่หลังจากที่ยิ่งลักษณ์บอกว่า “เอาอยู่” ภาพสนามบิน

ดอนเมืองน้ำาท่วม เครื่องบินหลายลำาจมน้ำา ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่ว

โลก  

น้ำาท่วม ปี ๒๕๕๔ กระทบ ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อำาเภอ 

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๔ ล้านครัวเรือน ๑๓.๕  

ล้านคน 

ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔  

ล้านล้านบาท 

GISTDA เอาภาพถ่ายดาวเทียมมากางให้ดู เปรียบเทียบ

ปริมาณน้ำาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ กับวันที่ ๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔ ห่างกันลิบลับ

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ น้ำาท่วมขัง ๒๕ ล้านไร่ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ น้ำาท่วมขัง ๒.๕ ล้านไร่ 

ต่างกัน ๑๐ เท่าตัว

ฉะนั้นเลิกซะที ยกก้นยิ่งลักษณ์ว่าเก่งกว่า ปีนี้น้ำาจะท่วม

เท่าปี ๒๕๕๔ สาเหตุเพราะ “ลุงตู่” เป็นนายกฯ

ปัญญาอ่อน ไร้สาระ

แต่ก็นี่แหละ...การเมืองของพวกอยากปฏิรูปสถาบันฯ.

ด้วยหวังดี

ฝากนายกฯประยุทธ์และผู้ ใหญ่

จะดูงาน สถานไหน คิดให้หนัก

เพื่อความปลอดภัยนั้นสำาคัญนัก

คนถูกกั้นคนถูกกักอย่านานเกิน

ชัยภูมิ เรื่องคุณแม่เพ่ิงคลอดใหม่

ห้ามออกไปโรงพยาบาลนานเนิ่น

จัดขบวนให้นายกฯพลอยยับเยิน

หากมองเมินเรื่องนี้จะเสียคะแนน

บังคับหมอใช้ทุน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวการศึกษาทางหนังสือพิมพ์รายวัน รมต.ศึกษาฯ แจ้งว่าจะแก้

ปัญหาแพทย์ขาดแคลนด้วยการบังคับใช้ทุน ๓ ปี ทำาให้ผมสงสัยเพราะ

หมอต้องใช้ทุนเป็นเรื่องที่รู้กันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้ว แต่ผมอาจจะ

พลาดไปเพราะไม่รู้ว่ามีกฎระเบียบที่สามารถให้หมอใช้เงินแลกกับการ

บังคับใช้ทุนได้หรือไม่ แต่การให้สัมภาษณ์ของ รมต.ศึกษาฯ นั้นอาจจะ

หมายถึงบังคับหมอทุกคนที่ได้ใบประกอบโรคศิลปแล้วต้องใช้ทุน ๓ ปี

ทำาไมจึงขาดแคลนหมอ ทั้งๆ ที่มีมหาวิทยาลัยมากมายเปิดสอน 

ค่าเล่าเรียนแพงก็ไม่ใช่น่าจะใช่ปัญหา เพราะผมลองค้นคว้าหาข้อมูล

พบว่า ค่าเล่าเรียนคณะแพทย์มหิดลหลังจากผ่านคณะวิทย์แล้วเทอมละ   

๒๑,๐๐๐ ในขณะที่ค่าเทอมสาขารังสีเทคนิค (คณะเทคนิคการแพทย์) 

เทอมละ ๒๖,๐๐๐ ดังนั้นกรณีที่นักเรียนที่อ้างว่ายากจนสอบติดแพทย์ 

แต่อ้างว่าไม่มีเงินลงทะเบียนก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำาให้แพทย์ขาดแคลน

เหตุผลที่ทำาให้แพทย์ขาดแคลนก็คือ “ค่านิยม” มากกว่า เพราะ

เรียนยาก ทำางานหนัก เงินน้อย (เฉพาะพนักงานของรัฐ) ดังนั้นคนเก่งๆ 

ที่มีโอกาสหาความสำาเร็จในชีวิตต่างพากันปฏิเสธอาชีพแพทย์ แต่ที่ร้าย

แรงไปกว่านั้นก็คือ แพทย์สาขารังสีรักษาที่ไม่เป็นที่นิยมของแพทย์ยิ่งซู

เปอร์ขาดแคลน  เพราะงานหนักมาก เนื่องจากประเทศไทยอุดมมะเร็ง

เพราะอุดมสารพิษทุกประเภท ถึงจะอนุมัติซื้อเครื่องฉายรังสีแต่ถ้าไม่มี

รังสีแพทย์ ไม่มีนักฟิสิกส์การแพทย์ ไม่นักรังสีเทคนิคที่เป็นทีมงานที่

จำาเป็น ก็ไม่สามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้เต็มที่ สมัยผมเรียน

รังสีเทคนิคจ่ายค่าเทอมปีละ ๑,๒๐๐ ได้รับทุนยากจนปีละ ๑,๔๐๐ เรียน

ฟิสิกส์การแพทย์จ่ายค่าเทอมปีละ ๑,๔๐๐ ได้ทุนเดือนละ ๑,๖๐๐ ถ้ามา

เกิดสมัยนี้ก็คงไม่มีโอกาสเล่าเรียน ไม่มีโอกาสช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ

เพราะพ่อแม่ยากจน

สรุปว่าแผนการศึกษามีผลต่อแผนการบริการรับใช้ประชาชน 

ก่อนหน้าท่ีจะค้นคว้าเรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแพทย์ ผมเชื่อตามที่                                                                         

นักเรียนหญิงยากจนแต่ใช้น้ำาหอมขวดละหลายพันประกาศขอรับบริจาค

ค่าหน่วยกิตในการเรียนแพทย์ ซึ่งอ้างว่าตลอดการศึกษาต้องจ่ายกว่า

สามล้านบาท  ซึ่งเธอก็มอบให้เป็นทุนการศึกษาสำาหรับเพื่อนๆ สามล้าน 

เพราะได้รับบริจาค ๖ ล้าน แต่ความเป็นจริงแล้วค่าหน่วยกิตตลอดการ

ศึกษาประมาณสามแสนบาทเท่านั้น

แต่เป็นเพราะจบแล้วไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ สวัสดิการต่ำาเตี้ย 

งานหนัก อายุงานสั้น ทำาให้คนเก่งๆ ปฏิเสธอาชีพหมอ แต่สำาหรับดวง

จิตนี้ถ้าต้องเกิดเป็นคนอีก ก็ขอเลือกอาชีพให้บริการผู้ป่วยอีก แต่ถ้าเลิก

กลัวเลือดเหมือนสมัยนี้ก็จะเลือกอาชีพหมอ เพราะผู้ป่วยคือเนื้อนาบุญ

ของแพทย์ เลือกที่จะเป็นหมอบ้านนอกที่ไม่สนใจการเมือง ไม่ปรารถนา

ยศถาบรรดาศักดิ์ หวังแต่จะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นทุนสู่อรหันต

ภูมิเท่านั้น

แต่สำาหรับวิธีการแก้ไขปัญหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์น้ัน 

รัฐจำาเป็นต้องเข้ามาดูแลแก้ไข การศึกษาก็สมควรเลือกระบบมหาวิทยาลัย

นอกระบบสำาหรับคณะแพทย์และสหเวชทุกสาขา เพื่อให้สามารถคัดเลือก

คนเก่ง คนท่ีมีทัศนคติรับใช้ประชาชน หลังจากจบการศึกษาก็ต้องอุ้มชู

ไม่ทอดท้ิง วันน้ีบุคลากรทางการแพทย์เป็นพนักงานแต่สาขาอื่นๆ เป็น

ข้าราชการ สวัสดิการแตกต่างกัน ซ่ึงต้องปรับให้เป็นฐานเดียวกัน โดย

เฉพาะอย่างย่ิงแพทย์ พยาบาลทหาร  ท่ีนอกจากได้เป็นข้าราชการแล้วยัง

ได้ยศอีก สร้างความเหลื่อมล้ำาในระบบสาธารณสุขอย่างย่ิง

ผมยังจำาคำาพูดของลุงตู่ที่ขู่พยาบาลเมื่อครั้งพยาบาลสาธารณสุข

เอกสารเขย่าโลก

“เพราะเหตุใดสหรัฐฯ ซึ่งอยู่คนละทวีปคนละซีกโลกกับทุกประเทศ 

ต้องการผลประโยชน์อะไร รวมทั้งประเทศไทย สหรัฐฯ ก็บริจาค

วัคซีนให้ไทย ๒ ล้านโดส”  ผมขอทิ้งท้ายคติธรรมว่า “เพื่อนหรือ

ญาติที่อยู่ใกล้ ดีกว่าเพื่อนหรือญาติที่อยู่ไกลเสมอ” ยิ่งกว่านั้น สหรัฐฯ 

เท่ียวยุแยงตะแคงรั่วให้ประเทศนี้ทะเลาะกับประเทศโน้นเพื่อขายอาวุธ 

ทดลองอาวุธ ฯลฯ หรือเปล่า พอสัมฤทธิผลก็ตีจากทุกครั้งไป เหมือนที่

สหรัฐฯ เอาไทยไปทำาสงครามเวียดนาม

สุดท้ายนี้ ขอฝากบทกวีมา ๔ สำานวน ดังนี้

สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ กทม.  

 

* สักวา “สามพี่น้อง” สามปล้องข้อ

ไม่เหลือขอไม่พึ่งพาฟ้าลิขิต

แบ่งหน้าที่ที่สมรู้สู่สมคิด

เพื่อพิชิตผลประโยชน์ดั่งโจษจัน

สามัคคีหยัดยงก็คงอยู่

เป็นศัตรูเกาะแกะชำาแหละหั่น

มากบทเรียนเรียนรู้บูชายัญ

อย่าให้มันซ้ำารอย “รอยแผล” เอย.

  ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว/กทม.

 

* สักวา “พี่ใหญ่” ไร้น้องเล็ก

อีกน้องรองใช่เด็กเลิกเก๊กท่า

ถูกโอบไหล่ไปขึ้นรถหมดราคา

ล้วนมารยาเล่นละครที่ย้อนยุค

“มิกล้าวัดรอยเท้าก้าวย่างนั้น”

รุ่งอีกวันลั่นกลองย้ำาเสื่อมทรามสุข

น้องตัดแขนซ้ายขวาพี่ปรี่เข้าฮุก

จนตาเหลือกลิ้นปี่จุก “อมทุกข์” เอย.

  ฤทธิ์  ศรีดวง/จ.พระนครศรีอยุธยา

 

* สักวา “พี่รอง” คบน้องพี่

สามัคคีอำานาจสมมาดหมาย

นั่งกระทรวงมหาดไทยใหญ่จะตาย

สุขสบายค้าตั๋วช้างอย่างลอยนวล

ร่ำารวยเงียบเชียบนักเคลือบสักสี

แล้งน้ำาใจแล้งไมตรีมิมีหวน

เกิด ตั้งอยู่ แล้วดับ กับกระบวน

ใครปั่นป่วนใครบ้าง “ช่างมัน” เอย.

        กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุธยา

 

* สักวา “น้องเล็ก” เด็กชายตู่

พูดขัดหูวู่วามใจปากไวยิ่ง

มากสติปัญญากว่าเป็นจริง

แม้แต่ลิงยังอายหายหน้าพลัน

ขู่กรรโชกโฮกฮากนักข่าวหญิง

บ้างก็วิ่งตี่จับกลับหลังหัน

ฉากสะท้อนสังคมตรมตามนั้น

คงสักวันโปรดรับฟัง “อีกครั้ง” เอย

  สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

“
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
ไฟไหม้บ้านโบราณ 4 หลังเสียหายกว่า 10 ล้าน

ชลบุรี • เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 4 ต.ค.64 พนักงานสอบสวนตำารวจภูธรเมือง

ชลบุรี พร้อมรถดับเพลิงเทศบาลเมืองชลบุรีจำานวนหลายคัน รุดไปที่บริเวณบ้านไม้ใน

ชุมชน ซอยบ่ายพลนำา และซอยกลป้อมค่าย เขตเทศบาลเมืองชลบุรี ต.บางปลาสร้อย 

อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี รับแจ้งเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง เมื่อไปถึงปรากฏว่าเป็นถนนซอย

เล็กและแคบ พบเพลิงกำาลังลุกไหม้บ้านไม้ โบราณ 2 ชั้น อายุเกือบ 100 ปี เลขที่ 366 

ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงของนายพงศ์เพชร โทธกานันท์ อายุ 78 ปี อย่างรุนแรง ทำาให้

ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างวิ่งหนีขนข้าวของกันอย่างอลหม่าน และเนื่องจากเป็นซอย

เล็กและแคบ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถนำารถดับเพลิงเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุได้ ต้อง

ลากสายฉีดน้ำาไปกว่า 500 เมตรทำาการฉีด แต่ด้วยที่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่าง

ดี ทำาให้ไม่สามารถสกัดกั้นเพลิงไว้ได้ ทำาให้เพลิงลุกไหม้ลามไปบ้านไม้ข้างเคียงอีก 3 

หลัง โดยใช้เวลาประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง เพลิงจึงสงบ พบวอดรวม 4 หลัง ค่าเสีย

หายประมาณกว่า 10 ล้านบาท โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบสวนเบื้องต้น

ทราบว่า มีคนได้ยินเสียงไฟฟ้าชอร์ตที่เสาไฟฟ้าและเกิดประกายไฟลุกลามเข้าไปติด

รั้วบ้านไม้ของนายพงศ์เพชร จากนั้นจึงลุกลามเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็ว เบื้องต้น 

ตร.สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร แต่จะให้พิสูจน์หลักฐาน ตร.ภ.2 เข้าไปพิสูจน์

สาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

ยายเข่าอ่อนหลานชายวัย 17 แขวนคอลาโลก 

กาญจนบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 4 ต.ค.64 ร.ต.อ.สงคราม 

สิทธิศร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากตำารวจสายตรวจ

ประจำาจุดบริการประชาชน ต.ม่วงชุม ว่าเกิดเหตุมีคนผูกคอตายที่บ้านเลขที่ 96/351 

บ้านไร่ซอย 4 หมู่ 1 ต.ม่วงชุม หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อม

ประสานแพทย์เวร รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟ

ไลฟ์ (กู้ชีพขุนรัตนาวุธ) ร่วมชันสูตรพลิกศพ จากการตรวจสอบภายในห้องน้ำาของบ้าน

หลังดังกล่าวพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กผู้ชายใช้เชือกผ้าสีแดงผูกลำาคอกับคานหลังคา

ห้องน้ำา ซึ่งแพทย์ทำาการชันสูตรพลิกศพ พบว่าตามร่างกายไม่มีบาดแผลหรือร่องรอย

ที่เกิดจากการถูกทำาร้ายแต่อย่างใด มีเพียงที่บริเวณลำาคอมีรอยเขียวช้ำาเนื่องจากถูก

เชือกรัด ภายในห้องน้ำาก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ เชื่อว่าเป็นการคิดสั้นฆ่าตัวตายเอง 

ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ตายชื่อ นายธนันต์ชัย พัฒนวิมลศิริ 

อายุ 17 ปี ภูมิลำาเนาเดิมอยู่เลขที่ 137/1 หมู่ 2 ต.ท่าระหัด อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 

จากการสอบสวนปากคำานางสาววาสนา หิรัญรัตน์ อายุ 59 ปี ผู้เป็นยายของผู้ตายที่

พบศพหลานชายเป็นคนแรก ทราบว่าก่อนหน้าหลานชายจะผูกคอตาย เมื่อวานหลาน

ชายได้เข้าไปหาในห้องนอนถึง 3 ครั้ง และพูดเหมือนสั่งเสียว่า “นี่ก็ครบ 10 เดือน

พอดีที่ย่าทวดผมตาย อีก 2 ก็จะเป็นวันเกิดผม ไม่รู้จะอยู่ถึงวันฉลองวันเกิดหรือเปล่า” 

จากนั้นก็หายไป ด้านนางสาวชาลินี แม่ผู้ตาย เปิดเผยทั้งน้ำาตาว่า ลูกชายเป็นคนเก็บ

กด ไม่ค่อยพูด เวลามีเรื่องอะไรก็จะเก็บเงียบคนเดียว ส่วนสาเหตุคาดว่าลูกชายคง

คิดมากที่ย่าทวดที่อยู่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูผู้ตายมาต้องมาตายจากไปด้วย

โรคชรา ทำาให้ผู้ตายเก็บกดความรู้สึกนี้มาโดยตลอด เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำาให้

ลูกชายตัดสินใจคิดสั้นดังกล่าวก็เป็นได้   

ตร.ยันไม่เคยเรียกเงิน 1 ล้านแลกปล่อยตัว

สงขลา • จากกรณีเมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 เวลา 06.00 น. ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง (เรือน

แม่ แอนด์ โฮมสเตย์ ห้องตังเม) หมู่ที่ 6 ต.น้ำาน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจับกุม

กลุ่มวัยรุ่นเปิดห้องพักมั่วสุมกัน พบของกลาง 1.ยาอี 2.ยาเค และมีกระแสว่าเจ้าหน้าที่

ตำารวจมีการเรียกรับเงิน 1 ล้านบาทนั้น สำาหรับกรณีนี้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปที่ สภ.คอ

หงส์ พร้อมสัมภาษณ์ พ.ต.อ.พิเชฐ สมรรคจันทร์ รักษาราชการแทนผู้กำากับ สภ.คอหงส์ 

ยืนยันว่าไม่มีการเรียนรับเงินแต่อย่างใด ผู้ต้องหาทุกคนถูกดำาเนินคดีทั้งหมด ส่วนการ                                                                                              

จับกุมนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดโดยการเปิด

ห้องพักภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบว่ามี

กลุ่มวัยรุ่นชาย 14 คน หญิง 5 คน และได้คุมตัวทั้งหมดมาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสาร

เสพติด พบมีฉี่ม่วงจำานวน 14 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 4 คน เจ้าหน้าที่จึง

ส่งปัสสาวะไปยืนยันผลที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าว

ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำารวจเรียกรับเงิน 1 ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวนั้น ผู้สื่อข่าว

พยายามติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อสอบถามในกรณีดังกล่าว เบื้องต้นยังไม่ได้รายละเอียด

แต่อย่างใด ส่วนผู้ปกครองบางส่วนนั้นยังไม่ทราบเรื่องว่ามีใครเรียกรับเงินและยังมา

เยี่ยมผู้ต้องหาตามปกติ.

จับเจ้าของอาบอบนวดค้ามนุษย์
กรุงเทพฯ • ตำารวจปราบปรามการค้า

มนุษย์เข้าทำาการจับกุมนายประเสริฐ หรือโก

ลัก เจ้าของนาตารี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อาบ

อบนวด ที่บ้านพักถนนวังหลัง ในความผิด

ฐานค้ามนุษย์ ร่วมกันฟอกเงิน และอีกหลาย

คดี หลังหนีหมายจับมานานกว่า 5 ปี 

วันที่ 4 ต.ค.64 ที่กองบังคับการปราบ

ปราม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการ

สอบสวนกลาง (ผบช.ก.), พล.ต.ต.วรวัฒน์ 

วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.วิวัฒน์ 

คำาชำานาญ ผู้บังคับการปราบปรามการค้า

มนุษย์ (ผบก.ปคม.) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ชุดจับกุม กก.5 บก.ปคม. ร่วมกันแถลงการ

จับกุมนายประเสริฐ หรือโกลัก อายุ 63 ปี ผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1303/2559 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 “ร่วมกันเป็นผู้

แสวงหาประโยชน์จากบุคคลหรือเด็ก (บุคคล

ผู้มีอายุต่ำากว่าสิบแปดปี) โดยการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณี การแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับ

ใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นการขูดรีดบุคคล 

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ด้วย

วิธีการฉ้อฉลหลอกลวง หรือใช้อำานาจโดย

มิชอบซึ่งเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์” และ

หมายจับศาลอาญาที่ 1659/2563 ลงวัน

ที่ 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งต้องหาว่ากระทำาผิด

ฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” จับกุมได้ที่บ้านพัก

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 

ขอนแก่น • ฝากขัง “โรเบิร์ต” ฝรั่ง

โหดข่มขืนพยายามฆ่าหมอนวดสาวที่

ขอนแก่น ตั้ง 3 ข้อหาพร้อมค้านการ

ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน เบื้อง

ต้นให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ขณะ

ที่อีก 2 โรงพักประสานขออายัดตัว ด้าน

พนักงานนวดสาวอาการปลอดภัยแล้ว

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบ                                                

สวนสอบร่วม บช.สตม., บช.ภ.4, บช.น. 

และ บช.ทท. ได้ทำาการจับกุมตัวนาย

โรเบิร์ต แอนดรู กอร์ดอน อายุ 37 ปี 

สัญชาติอเมริกัน ผู้ต้องหาตามหมายจับ

ที่ จ.190/2564 หลังก่อเหตุข่มขืนและ

ทำาร้ายร่างกาย น.ส.มนัสนันท์ กลิ่นสุคนธิ์ 

อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ม.1 ต.บ้าน

เบิก อ.ท่าวุ่ง จ.ลพบุรี พนักงานประจำา

ร้านดีนะ นวดแผนไทย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 3 

ถ.รอบเมือง ด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ขอนแก่น จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่ง

ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังต้อง

รักษาตัวที่โรงพยาบาล อยู่ในความดูแล

ของแพทย์อย่างใกล้ชิด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 

27 ก.ย.ที่ผ่านมา ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจ

จับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ 

ซ.นานาเหนือ กรุงเทพฯ และจะถูกส่งตัว

มาดำาเนินคดีที่ สภ.เมืองขอนแก่น 

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 

4 ต.ค.2564 ที่ สภ.เมืองขอนแก่น เจ้า

หน้าที่ตำารวจ สภ.เมืองขอนแก่นได้เบิก

ตัวผู้ต้องหาเพื่อนำาส่งศาล จ.ขอนแก่น 

เพื่อขออำานาจศาลฝากขังผลัดแรกในช่วง

ระหว่างการสอบสวน โดย 3 ข้อกล่าว

หา และได้คัดค้านการประกันตัวในชั้น

พนักงานสอบสวน

พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.

สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า พนักงาน

สอบสวนได้ตั้งข้อกล่าวหาเอาผิดผู้ต้องหา

รายดังกล่าวรวม 3 ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย 

ทำาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำา

ร้ายได้รับอันตรายสาหัส, ข่มขืนกระทำาชำาเรา

จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส และกักขัง

หน่วงเหนี่ยว โดยได้ยื่นฝากขังและคัดค้าน

การประกันตัว เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นชาว

ต่างชาติและเกรงว่าจะหลบหนี 

“จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การ

รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาและลงมือ

ก่อเหตุเพียงคนเดียว โดยเดินทางมาที่

ขอนแก่นเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา และมูลเหตุ

ของการก่อเหตุครั้งนี้คือผู้ต้องหาได้ทะเลาะ

กับภรรยาที่ จ.อำานาจเจริญ หลังภรรยา

ชาวไทยจับได้ว่ามีการพูดคุยและติดต่อกับ

หญิงสาวรายอื่นอยู่ ผู้ต้องหาจึงโกรธและขี่

รถจักรยานยนต์มาที่ขอนแก่น โดยจุดแรก

ไปก่อเหตุอาละวาดและประพฤติตนวุ่นวาย

ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในเขต อ.เมืองฯ พื้นที่

รับผิดชอบของ สภ.บ้านเป็ด วันต่อมาได้ขี่

รถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น และพบร้านนวดแห่งนี้จึงจอด

และเข้ามาใช้บริการนวด”

“ผู้ต้องหาพยายามที่จะข่มขืนพนัก 

งานจนเกิดการต่อสู้กันขึ้น แต่พนักงานคน

ไทยทนแรงของผู้ต้องหาไม่ได้จนถูกข่มขืน

กระทำาชำาเรา ก่อนที่ผู้ต้องหาจะใช้ผ้าขนหนู

รัดเข้าที่คอจนสลบ และใช้ขวดน้ำาหวาน

สีแดงตีเข้าที่ศีรษะและท้ายทอยของผู้เสีย

หายจนแน่นิ่ง และคิดว่าผู้เสียหายนั้นเสีย

ชีวิตแล้ว ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบ

หนีและไปก่อเหตุอีกที่ อ.บ้านไผ่”

พ.ต.อ.ปรีชากล่าวอีกว่า ขณะนี้การ

สอบสวนของ สภ.เมืองขอนแก่นเรียบร้อย

แล้ว โดยผู้ต้องหาให้ความร่วมมือกับเจ้า

หน้าที่อย่างดีและให้การที่เป็นประโยชน์ จึง

ได้ควบคุมตัวส่งศาลเพื่อฝากขังผลัดแรก 

ขณะที่ สภ.บ้านเป็ด และ สภ.บ้านไผ่ ได้

ประสานขออายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อดำาเนิน

คดีอย่างต่อเนื่องแล้ว ซึ่งทั้งหมดเป็นการ

ดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่าง           

ไรก็ตาม สำาหรับผู้เสียหายนั้น เจ้าหน้าที่ได้

เข้าเยี่ยมอาการทุกวัน ซึ่งเจ้าตัวมีอาการดี

ขึ้นตามลำาดับ แต่ยังไม่สามารถสื่อสาร พูด

คุยหรือให้การใดๆ ได้ โดยแพทย์ระบุว่า

ประมาณ 2 วันจึงจะสามารถถอดเครื่อง

ช่วยหายใจได้.

ฝากขังฝรั่งโหดตั้ง3ข้อหาค้านการประกัน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.

2559 เจ้าหน้าที่กรมการปกครองและเจ้า

หน้าที่ทหารกองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร นำากำาลังเข้าตรวจค้น

การค้าประเวณี ภายใต้ “ปฏิบัติการสังขร” 

ในสถานบริการ “นาตารี เอ็นเตอร์เทนเมนท์                                                         

อาบอบนวด” ย่านรัชดาภิเษก หลังจากได้

รับการร้องเรียนจากองค์กรพัฒนาเอกชน

ระหว่างประเทศแจ้งเบาะแสว่ามีการค้ามนุษย์

ภายในสถานบริการดังกล่าว และลักลอบให้

หญิงต่างด้าวอายุต่ำากว่า 18 ปีเข้ามาแอบ 

แฝงค้าประเวณี

ผลการเข้าตรวจสอบจากการล่อซื้อ

ประเวณีหญิงบริการจำานวน 3 คน พบว่า

มีการแอบแฝงค้าประเวณีจำานวน 121 คน 

เป็นต่างด้าวกว่า 90% ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติ

กรุงเทพฯ • รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ออกโรง

เตือนผู้ที่กระทำาการอันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ

เพศอันเป็นการอนาจารและเผยแพร่ลงบน

สื่อสังคมออนไลน์ มีโทษสูงทั้งจำาคุกและปรับ

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 พ.ต.อ.กฤษณะ 

พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วง                                                          

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำาให้ประ                                                          

ชาชนต้องอยู่บ้านและมีการใช้สื่อสังคมออน 

ไลน์กันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์

แพลตฟอร์มใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน

ที่แตกต่างกันไป แต่ก็มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์

หลายคนนำาเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดย

เฉพาะเนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจารซึ่ง

เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และนิยมเผยแพร่บน

แพลตฟอร์ม Onlyfans ดังเช่นในกรณีที่ปรากฏ

คลิปชายหญิงคู่หนึ่งมีเพศสัมพันธ์กันที่บริเวณ

ริมถนนสาธารณะแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่บนสื่อ

สังคมออนไลน์หลายช่องทาง ทั้งบน Onlyfans 

และสื่ออื่นๆ โดยในตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่

ตำารวจกำาลังเร่งดำาเนินการสืบสวนสอบสวน 

และได้ทราบตัวเจ้าของบัญชีที่ ใช้รับเงินค่า

สมาชิกแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม หาก

พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิด

จะดำาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

อย่างถึงที่สุด ซึ่งจะขยายผลติดตามจับกุมตัวผู้

กระทำาความผิด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆ 

มาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ฝากเตือนไปยังผู้ที่กระทำาความผิดว่า

ให้หยุดการกระทำาของท่านเสีย เพราะการ 

กระทำาของท่านนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะ

สมและผิดกฎหมายแล้ว อาจส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมเลียนแบบได้ อย่าคิดถึงแต่เพียง

รายได้จากการกระทำาดังกล่าว เพราะอาจมี

ผู้ ไม่หวังดีนำาภาพและคลิปวิดี โอมาคุกคาม

ความเป็นส่วนตัวของท่าน และสิ่งเหล่านี้อาจ

จะย้อนกลับมาทำาร้ายท่านได้ในภายหลัง

การกระทำาลักษณะดังกล่าวเข้าข่าย

ความผิดฐานนำาเข้าสู่ข้อมูลที่มีลักษณะลามก

อนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจำาคุก 

5 ปี ปรับไม่เกิน 100,00 บาท ตาม พ.ร.บ.ว่า

ด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2560 หรือทั้งจำาทั้งปรับ และความผิด

ฐานกระทำาการอันควรขายหน้าต่อธารกำานัล

หรือกระทำาการลามกอย่างอื่น มีโทษปรับ

ไม่เกิน 5,000 บาท หรือกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติยัง

กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนเลือกรับสื่อต่างๆ 

ที่มีเนื้อหาเหมาะสม หลีกเลี่ยงการรับสื่อที่ไม่

เหมาะสมหรือสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมาย และ

ไม่สนับสนุนการกระทำาที่ไม่เหมาะสม ส่วนผู้

ปกครองต้องคอยควบคุมดูแลการเลือกรับสื่อ

ของบุตรหลาน รวมถึงพฤติกรรม และให้คำา

แนะนำาในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อย

ให้บุตรหลานใช้สื่อต่างๆ เพียงลำาพัง นอกจาก

นี้หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการกระ

ทำาความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 

191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. 

สงขลา • เทศกาลกินเจกำาลังจะมาถึง แต่

หมูกรอบชาชู ขาหมูเยอรมัน เจ้าดังเมือง

สงขลา ประชาชนยังแห่ซื้อจนต้องใช้บัตร

คิว ขายหมดใน 2 ชั่วโมง เจ้าของยืนยัน

ไม่มีผลกระทบจากเทศกาลกินเจแต่อย่าง

ใด 7 ปีที่ยืนหยัดขายมาอย่างต่อเนื่อง ช่วง

เทศกาลกินเจยังคงเปิดขายตามปกติ ส่วน

ใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำา เชื่อว่าปีนี้คนกินเจ

น้อยเพราะเศรษฐกิจไม่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านหมูกรอบ

ชาชู ขาหมูเยอรมัน เจ้าอร่อยร้านดังเมือง

สงขลา ริมถนนกลางเมืองสงขลา บริเวณ

สี่แยก ถนนนครในตัดถนนจะนะ เขต

เทศบาลนครสงขลา (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์

แห่งชาติสงขลา) ของคุณโชคชัย และคุณ

ดารุณี แสงสุวรรณ สองสามีภรรยา ที่ยัง

ทำาการขายสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ ได้รับ

การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ลูกค้า

ติดตามความอร่อยมาอุดหนุนกันจนต้อง

ใช้บัตรคิว เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่จะ

ต้องมาตามคิวและความสบายใจของลูกค้า

สำาหรับคุณโชคชัยและคุณดารุณี 

บ้านอยู่ที่อำาเภอหาดใหญ่ มาเปิดขายให้ชาว

เมืองสงขลาได้กินของอร่อยตามคำาเรียก

ร้องของลูกค้า แม้ว่าจะเป็นช่วงการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ก็ยังยืนหยัด

ขายสู้กับภัยโควิด-19 เพื่อความอยู่รอดใน

การดำารงชีวิต

เนื่องจากเทศกาลกินเจที่กำาลังจะมา

ถึงในช่วงวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 รวม 9 

วัน ที่จะมีการงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดและหัน

มากินพืชผักแทน ทางร้านหมูกรอบชาชู ขา

หมูเยอรมัน ก็จะยังคงเปิดขายตามปกติ ใน

ช่วงเย็นทุกวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ตั้งแต่

เวลา 16.30-19.00 น.

จากประสบการณ์ 7 ปีที่ขายมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจทาง

ร้านไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ยังคงขาย

ดีตามปกติหมดทุกวัน และในปีนี้ซึ่งเป็นปี

ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 

มากกว่าปีที่แล้ว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจไม่

ค่อยดี ประชาชนจะหันมากินเจน้อยลง ทาง

ร้านก็คงจะมาขายตามปกติที่บริเวณนี้  

คุณโชคชัย แสงสุวรรณ กล่าวว่า 

ช่วงกินเจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 

เพราะเรามีลูกค้าประจำาที่ชอบทานและไม่

ชอบกินเจ อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่

ดี อาหารเจมีราคาสูง ทำาให้คนทานอาหาร

เจน้อยลง ทางร้านในโซนนี้ ไม่ได้รับผล 

กระทบเลย.

ตร.เตือนแพร่คลิปอนาจาร

ลงโซเชียลคุก5ปีปรับ1แสน

เมียนมา โดยมีหญิงอายุต่ำากว่า 18 ปี จำานวน 

8 ราย ต่างด้าว 7 ราย คนไทย 1 ราย

ต่อมาได้มีการดำาเนินคดีกับ 1.นาย 

พงษ์อนัน ผู้ดูแลสถานบริการ ศาลตัดสิน

จำาคุก 25 ปี 12 เดือน 2.นายสมประสงค์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ศาลตัดสิน 24 ปี 

12 เดือน 3.นายภานรินทร์ 4.นายอะตาผะ 

5.นายลาภชูลาภ และบริษัท พี.เอส.เอส. 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด ในความผิดตาม

กฎหมายหลายฉบับด้วยกัน 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจได้สืบสวน

ขยายผลยึดทรัพย์ร่วมกับ ปปง.เกือบ 1,000 

ล้านบาท ยึดทรัพย์ บ้าน ที่ดิน เงินสดจาก

ขบวนการค้ามนุษย์

ส่วนนายประเสริฐ หรือโกลัก เจ้าของ

สถานบริการอาบอบนวดนาตารี อยู่ระหว่าง

การหลบหนีคดีตามหมายจับในหลายข้อหา 

เช่น ร่วมกันค้ามนุษย์, ร่วมกันแสวงหาประ 

โยชน์ โดยมิชอบจากเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีโดย

การค้าประเวณี, ร่วมกันเป็นผู้ดูแลสถานค้า

ประเวณี, ให้สถานที่พักพิงต่างด้าว, ร่วมกันตั้ง

สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบัน

หนีคดีมาแล้ว 7 ปี และอีก 3 รายที่ยังไม่

สามารถจับกุมตัวได้ 1.นายธีรเดช 2.น.ส.สมใจ 

3.นายสมหมาย ซึ่งอายุความในการติดตามผู้

ต้องหาที่หลบหนีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

ค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 ที่แก้ไขใหม่ จะไม่นับอายุ

ความผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนี

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจกองกับกำาการ 

5 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้

ทำาการสืบสวนหาข่าวพบว่า นายประเสริฐ 

หรือโกลัก ผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้หลบหนี

มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เจ้า

หน้าที่ชุดจับกุมจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ และได้ลงพื้นที่เพื่อทำาการสืบสวนหา

ข่าวจนทราบว่า นายประเสริฐ หรือโกลัก 

หลบหนีมาอยู่บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุด

จับกุมจึงได้วางแผนเพื่อทำาการจับกุมจนนำาไป

สู่การจับกุมครั้งนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุม

ตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง 

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

กินเจไม่มีผลกระทบ

ร้านขาหมูเยอรมันดัง

คนเข้าแถวจองคิวซื้อ
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7บทความ

เมื่อไฟดับที่เมืองจีน...
าไมจีนจึงเผชิญกับปัญหา “ไฟดับ” หรือ power                                                 

crunch จนกลายเป็นวิกฤตที่ลามจากโรงงาน

อุตสาหกรรมไปถึงชาวบ้านอย่างกว้างขวาง?

เรื่องนี้ ไม่ใช่ประเด็นชั่วครั้งชั่วคราว หากแต่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับระดับนโยบายถึงตัวประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

เลยทีเดียว

ร้อนถึงรัฐบาลต้องออกมาขอให้ประชาชนช่วย

ประหยัดไฟและให้ โรงงานลดการผลิต 

กระทบไปถึงโรงงาน Apple และ Tesla ที่นั่นต้อง

ออกข่าวว่าการผลิตของเขาได้รับผลกระทบอย่างฉับพลัน

เช่นกัน

กลายเป็นเรื่องที่มีผลต่อ supply chain หรือ “ห่วง

โซ่อุปทาน” ทั่วโลกกันเลยทีเดียว

ข่าวร้ายคือรัฐบาลท้องถิ่นในหลายมณฑลถึงกับต้อง

สั่งระงับการจ่ายไฟฟ้า ขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด

ไฟ

เหตุผลทางการคือ รัฐบาลต้องการให้จีนไปสู่เป้า

หมายทางสิ่งแวดล้อม และต้องทำากันอย่างฉับพลันทันที

เพราะการประชุมระดับโลกว่าด้วยโลกร้อนรอบต่อ

ไปที่เรียกว่า Cop26 จะมีขึ้นที่เมือง Glasgow ของสหรัฐ

อาณาจักรในปลายเดือนนี้แล้ว

ปัจจัยสำาคัญมาจากความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

และราคาถ่านหินและก๊าซที่พุ่งสูงขึ้น 

เมื่อผสมกับการที่รัฐบาลต้องการจะบรรลุเป้าหมาย

การลดมลพิษอย่างเข้มข้น กลายเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงจะ

กระทบถึงความรู้สึกของชาวบ้านต่อผู้มีอำานาจของรัฐบาล

จีนขึ้นมาทันที

ความจริงข่าวนี้เริ่มจะปรากฏมาหลายเดือนก่อน

หน้านี้ แต่เพิ่งจะร้อนแรง เพราะมีการประกาศควบคุม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ 

ตั้งแต่โรงถลุงอะลูมิเนียม โรงงานสิ่งทอ ตลอดถึง

โรงงานแปรรูปถั่วเหลือง

ส่วนใหญ่ถูกกำาหนดให้ลดการผลิต บางแห่งหนัก

กว่านั้นคือถูกปิดตัวถาวรไปเลยก็มี

คำาสั่งให้ลดการใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น

กระทบในเขตสำาคัญๆ ของประเทศ เช่น มณฑลเจียงซู เจ้อ

เจียง และกวางตุ้ง ที่ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิต

มวลรวมของจีนหนีไม่พ้นว่าจะดันให้ราคาสินค้าปรับตัวสูง

ขึ้น

บริษัทส่งออกผ้าโพลีเอสเตอร์และไนลอนในมณฑลเจ้อ

เจียงแห่งหนึ่งบอกกับสื่อต่างชาติว่าต้องเผชิญกับการขาดทุน

มหาศาลจากการระงับการผลิต เพราะรัฐบาลอนุญาตให้

ดำาเนินการผลิตแค่เพียงสัปดาห์ละ 3 วัน 

ที่กวางตุ้งมีข่าวว่ามาตรการให้ประหยัดไฟฟ้าบางแห่ง

ถึงกับสั่งให้พนักงานออฟฟิศใช้บันไดใน 3 ชั้นแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีการจำากัดชั่วโมงที่ห้างสรรพสินค้าจะ

ฉายป้ายโฆษณา LED

และเมื่อต้องขอให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าในครัว

เรือน ใช้แสงจากธรรมชาติแทน กับลดการใช้งานเครื่อง

ปรับอากาศก็ย่อมหมายความว่าคนจีนทั่วไปได้รู้สึกถึงผลกระ

ทบต่อชีวิตประจำาวันแล้ว

สาเหตุหนึ่งที่ต้องมีการสั่งยกระดับมาตรการให้เข้มข้น

ขึ้น ก็เพราะเกือบครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 23 มณฑลในจีน ไม่

สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายด้านพลังงานของรัฐบาลได้ 

มีเสียงกระซิบกระซาบกันในสภากาแฟที่เมืองจีนว่า 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ต้องการให้ท้องฟ้าเหนือเมืองหลวง

เป็นสีฟ้าสดใส ปราศจากมลพิษในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาว

กาแฟดำ

ถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผล              

กระทบทำาให้ชาวนาและเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความ

เสี่ยงและเปราะบางสูงอยู่แล้ว ต้องเผชิญปัญหาหนี้สิน

และปัญหาทางการเงินหนักมากขึ้น โดย 76% ของครัวเรือน

เกษตรกรพึ่งพารายได้นอกภาคเกษตร ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง 

และเงินโอนจากลูกหลาน

 ในขณะที่รายได้ในภาคเกษตรมีความเสี่ยงสูงจากภัย

ธรรมชาติ และราคาผลผลิตตกต่ำา โดยครัวเรือนเกษตรกร 90% 

มีปัญหาหนี้สิน 72% เป็นหนี้ในระบบเฉลี่ย 430,000 บาท 25% 

เป็นหนี้สินเชื่อลีสซิ่งหรือสินเชื่อเช่าซื้อ และ 54% ของครัวเรือน

อยู่ในโครงการพักชำาระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ มีหนี้หลาย

ก้อนจากหลายแหล่ง จึงมีสถานะหนี้คงค้างเพิ่มขึ้น รวมถึงใช้

วิธีการหมุนหนี้ คือ เป็นหนี้ก้อนใหม่เพื่อจ่ายคืนหนี้เก่า ในขณะ

ที่นโยบายพักชำาระหนี้ของรัฐบาลทำาให้เกิดวงจรสะสมหนี้ เป็น

ภาระหนี้ ไม่จบไม่สิ้น (โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการ

ด้านการเงินและการธนาคาร สภาองค์กรของผู้บริโภค 10 ก.ย.

2564)

เมื่อมองลึกลงไปในระดับพื้นที่ยิ่งเห็นรูปธรรมปัญหาชัดขึ้น 

ผลการสำารวจข้อมูลหนี้สินและผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-

19 ของครัวเรือนชาวนาและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 9 แห่ง ใน 

5 จังหวัด ชัยนาท สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และพิษณุโลก  

โดยมูลนิธิชีวิตไท เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า เกษตรกรเป้า

หมาย 150 ครัวเรือน มีหนี้สิน 126 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

84 หนี้สินเฉลี่ย 499,038 บาทต่อครัวเรือน 

ในด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 

2563 จนถึงปัจจุบัน ยิ่งตอกย้ำาให้เห็นความเหลื่อมล้ำา นโยบาย

การช่วยเหลือเข้าถึงได้ยาก ชาวนาและเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ตก

อยู่ในภาวะลำาบาก ด้วยผลผลิตเสียหาย ขายผลผลิตไม่ได้ ราคา

ตกต่ำา ตลาดในท้องถิ่นถูกปิด บางครอบครัวมีลูกหลานหรือญาติ

ที่เคยเป็นกำาลังหลักในการหารายได้ ต้องถูกลดเวลาทำางาน หรือ

ถูกเลิกจ้างงาน ทำาให้ขาดรายได้ที่ต้องนำา

มาใช้จ่าย หลายรายต้องผิดนัดชำาระหนี้ 

ตลอดจนขาดทักษะบางเรื่องที่จำาเป็นในยุค

นี้ เช่น การทำาตลาดออนไลน์ 

สถานการณ์ปัญหาและปัจจัย

ภายนอกที่รุนแรงเช่นนี้ เป็นแรงกระเพื่อมสำาคัญที่ส่งผลให้

ชาวนามีความสุ่มเสี่ยงและเปราะบางสูงขึ้นต่อการสูญเสียที่ดิน

ทำากิน ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตอาหารและปัจจัยสร้างความมั่นคงในชีวิต

ของครัวเรือน 

จึงเป็นโจทย์ท้าทายต่อการปรับตัวของชาวนาและ

เกษตรกรในการพึ่งพาตนเอง ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ซึ่งจาก

ประสบการณ์และบทเรียนการทำางานแกป้ัญหาหนี้สินของชาวนา

และเกษตรกรของมูลนิธิชีวิตไท จึงมีข้อแนะนำาวิธีหลุดพ้นจาก

พันธนาการหนี้สินที่ทุกคนสามารถนำาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

บริบทตนเองได้ ดังต่อไปนี้ 

 1) แก้ปัญหาหนี้เก่า ด้วยการเจรจาปรับโครงสร้าง

หนี้หรือโอนหนี้ ไปยังสถาบันการเงินหรือหน่วยงานช่วยเหลือ

เกษตรกร 2) วิเคราะห์ด้านสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด 

เนื่องจากสัมพันธ์กับอาชีพและรายได้ 3) วิเคราะห์รายรับราย

จ่าย หนี้สิน อาชีพ ต้นทุนการผลิต การประกันความเสี่ยง 

4) ปรับวิธีคิดใหม่ ปรับโครงสร้างการผลิต มีความมุ่ง

มั่นตั้งใจพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หา

ทางลดหนี้และรักษาที่ดินไว้ให้ได้ 5) วางแผนการเงินใน

ครัวเรือน วิเคราะห์อาชีพปัจจุบันว่าสามารถชำาระหนี้ ได้หรือ

ไม่ ต้องทำาอาชีพเสริมแบบไหนเพื่อแก้หนี้ ได้จริง 6) สร้าง

พฤติกรรมทางการเงินใหม่ ออมก่อนใช้เมื่อมีเงินนำาไปชำาระ

หนี้ก่อน

 7) วางแผนพัฒนาเสริมรายได ้ยกระดับเป็นผู้ประกอบ

การธุรกิจการเกษตร วิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลสำาเร็จของ

อาชีพนั้นๆ ที่เห็นภาพชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำา (การผลิต) ไปถึงปลาย

น้ำา (การตลาด) เพื่อให้ได้แผนพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท

ของเกษตรกรกลุ่มนั้นๆ มากที่สุด 8) ลงมือทำาตามแผนที่วาง

ไว้ จดบันทึกขั้นตอนการผลิต ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขึ้นตอน 

9) การประเมินตนเองอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อการทบทวนและแก้

ปัญหาได้ทันสถานการณ์   

 9 ขั้นตอน ซึ่งเป็นทางออกจากพันธนาการ “หนี้” ข้างต้น 

ได้ผ่านการทดสอบและลงมือปฏิบัติโดยกลุ่มชาวนาและเกษตรกร

ที่ประสบปัญหาหนี้สินมาแล้ว และเห็นผลความสำาเร็จ ขอเพียงมี

ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของเกษตรกรเป็นอันดับแรก

 และสร้างระบบกลุ่มที่ช่วยดูแลกันแบบ “เพื่อนช่วย

เพื่อน” ผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริง เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน 

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางจำาหน่ายให้กลุ่มชาวนาและ

เกษตรกร บางส่วนสามารถบรรเทาปัญหาวิกฤตหนี้ ได้ บาง

ส่วนสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้สำาเร็จ.

พันธนาการ ‘หนี้’ และทางออกของชาวนายุคโควิด-19 

โ

ทำ
ที่ปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์หน้านี้ เพื่อให้นักกีฬาและผู้

มาร่วมการแข่งขันจากทั่วโลกจะได้ประทับใจกับความ

พยายามของจีนที่จะทำาให้เป็นประเทศปลอดจากมลพิษ

ระดับโลกให้ได้

แต่ยิ่งใกล้ฤดูหนาว คนจีนก็ยิ่งต้องการใช้ไฟฟ้า

มาก แต่เมื่อเจอกับวิกฤตขาดแคลนถ่านหินและก๊าซ

อย่างรุนแรงก็ยิ่งทำาให้ปัญหานี้หนักหน่วงกว่าที่เคย 

คาดคิด

จะไม่ให้ราคาไฟฟ้าพุ่งขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อราคา

ในตลาดอนาคต (futures) ของถ่านหินพุ่งขึ้นอย่างน้อย 4 

เท่าในเดือนที่ผ่านมา

สาเหตุหนึ่งเพราะความกังวลเรื่องความปลอดภัย

ของเหมืองและการจำากัดการผลิตในประเทศเพื่อลด

มลพิษ

กับการห้ามนำาเข้าจากซัพพลายเออร์ชั้นนำาของ

ออสเตรเลีย 

ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติทั่วยุโรปและเอเชียพุ่ง

สู่ระดับสูงสุดตามฤดูกาล เพราะความขาดแคลน

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนออกมาเตือนแล้วว่า กฎ

เกณฑ์ใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อ GDP ของจีนอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้

China International Capital Corp (CICC) คาด

ว่าการขาดแคลนไฟฟ้าจะทำาให้อัตราการเติบโตของ GDP 

จีนในไตรมาสที่ 3 และ 4 ลดลงประมาณ 0.1-0.15%

ขณะที่ Nomura ก็ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ 

GDP ปี 2021 เหลือ 7.7% จาก 8.2% และปรับลดคาด

การณ์ไตรมาสที่ 3 เหลือ 4.7% จาก 5.1% และไตรมาส

ที่ 4 เหลือ 3% จาก 4.4%

สี จิ้นผิง กำาลังจะเข้าสู่การบริหารประเทศเทอมที่ 3 

ในปีหน้า แต่ต้องเจอกับความท้าทายมากมายหลายด้าน

ไฟฟ้าอาจติดๆ ดับๆ ได้ แต่ความศรัทธาของประชา

ชนขึ้นๆ ลงๆ เมื่อใด มีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการ

เมืองทันที.

สมจิต คงทน มูลนิธิชีวิตไท

ในด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่

ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ยิ่งตอกย้ำาให้เห็นความ

เหลื่อมล้ำา นโยบายการช่วยเหลือเข้าถึงได้ยาก ชาวนา

และเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในภาวะลำาบาก ด้วย

ผลผลิตเสียหาย ขายผลผลิตไม่ได้ ราคาตกต่ำา ตลาดใน

ท้องถิ่นถูกปิด บางครอบครัวมีลูกหลานหรือญาติที่เคย

เป็นกำาลังหลักในการหารายได้ ต้องถูกลดเวลาทำางาน 

หรือถูกเลิกจ้างงาน ทำาให้ขาดรายได้ที่ต้องนำามาใช้จ่าย 

หลายรายต้องผิดนัดชำาระหนี้ ตลอดจนขาดทักษะบาง

เรื่องที่จำาเป็นในยุคนี้ เช่น การทำาตลาดออนไลน์ 

ส
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กฤตโควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบไปทั่ว ทั้ง                                                                       

ภาคธุรกิจ และพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตได้เปลี่ยน 

แปลงไป โดยเฉพาะการเปิดรับเทคโนโลยี บริการ

ดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สะดวก ปลอดภัย

ด้านสุขอนามัย และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไปสู่

เทรนด์การใช้ชีวิตแบบ next normal หรือยุค “การเปลี่ยน 

แปลง” เพราะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปที่จะเริ่ม

ขยายตัวในวงกว้าง ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม 

ธุรกิจ การดำาเนินชีวิต ต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ ได้ประเมินกันว่า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะฟื้นคืนกลับ

มาเป็นปกติได้เหมือนทุกครั้งที่เคยเกิดวิกฤตต่างๆ เพราะ

ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่เป็นแมกเน็ตสำาคัญในการดึงดูด

นักท่องเที่ยวมากมาย อาทิ วัฒนธรรมประเพณี ความ

งดงามของธรรมชาติ อาหารการกิน ค่าใช้จ่ายต่อการท่อง

เที่ยว เป็นต้น แต่สิ่งที่ตามหลังเมื่อวิกฤตโควิดคลี่คลายคือ 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ดังนั้นอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวต้องเร่งปรับตัวให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

และจากผลการวิจัยของ วิทยาลัยการจัดการ มหา 

วิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู พบว่า ปี 2565 ถือเป็นปี

แห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครั้ง

ใหญ่ที่ต้องปรับตัวให้ทันยุค การเปลี่ยนแปลง หรือ Next 

normal โดยนักเดินทางที่พร้อมออกเดินทางหลังได้รับวัคซีน

ทันที คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ 45% และกลุ่มครอบครัว 61% 

ต้องการออกไปสัมผัสธรรมชาติเน่ืองจากอยู่ที่บ้านมาเป็น

ระยะเวลานาน และการท่องเท่ียวในประเทศจะเป็นตัวเลือก 

ที่นักเดินทางต้องการมากที่สุด  นอกจากนี้ยังพบว่าการท่อง

เที่ยวเชิงธรรมชาติจะได้ความนิยมสูงสุด โดย 3 จังหวัด

แรกในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี และใน

กลุ่มครอบครัวได้แก่ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ตาม

ลำาดับ  

อย่างไรก็ตาม บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขา

การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังพบ

ว่า ในการเดินทางท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ธุรกิจที่มงลงได้

รับอานิสงส์ระหว่างทริปที่นักเดินทางโหยหาที่สุด คือ ธุรกิจ

กลุ่มร้านอาหารและคาเฟ่ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่มักมีพฤติกรรม

ตระเวนหาอาหาร โดยจะเลือกร้านที่ไม่แออัด มีพื้นที่นั่ง

ด้านนอก เหมาะแก่การเลี่ยงการนั่งทานอาหารที่ทุกคนต้อง

ถอดหน้ากาก หรือเน้นแบบธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์

ขณะที่กลุ่มครอบครัวให้ความสำาคัญกับการพักผ่อน

ในที่พักมากกว่า โดยเปลี่ยนเป็นทานอาหารในโรงแรมเป็น

หลัก เพราะเชื่อมั่นในการรักษาความสะอาดของภาชนะใน

โรงแรม และจะเลือกทำากิจกรรมในโรงแรมมากขึ้น เพื่อลด

ความเสี่ยงในการเดินทาง ซึ่งมาตรการรักษาความสะอาด 

บรรยากาศของสถานที่และบริการของพนักงาน จะเป็นสิ่ง                                                                         

สำาคัญที่นักเดินทางพิจารณามากขึ้นและพร้อมบอกต่อเมื่อ                                                                               

รู้สึกประทับใจ อีกหนึ่งการค้นพบที่น่าสนใจคือ ธุรกิจประ 

กันเดินทางเสริมเรื่องโควิด-19 อาจจะเป็นบริการที่มาแรง 

เพราะกลุ่มคนรุ่นใหม่สนใจซื้อประกันมากถึง 59.4% ขณะที่

กลุ่มครอบครัวสนใจซื้อประกันพุ่งสูงถึง 71.7%  

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำาคัญของการท่องเที่ยวมิติใหม่ 

หรือ นีโอทัวริสซึม (NEO TOURISM) ที่บรรดาผู้ประกอบ

การต้องคำานึงถึงสูงสุดคือ ผู้บริโภคจะเน้นการท่องเที่ยวเชิง

ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ, ผู้บริโภคจะพิจารณาความสะอาด

เป็นสำาคัญ และเงื่อนไขการให้บริการต้องมีความยืดหยุ่น

นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวนับจากนี้ควรเสริมทำา 

D2H หรือ Direct To Hotel (การติดต่อโรงแรมโดยตรง) 

เพิ่มมากขึ้น ให้สอดรับกับพฤติกรรมนักเดินทางที่เปลี่ยนไป 

โดยเลือกติดต่อการจองที่พักหรือสอบถามข้อมูลกับโรงแรม

โดยตรงเพิ่มขึ้น อาทิ ข้อมูลมาตรการด้านสุขอนามัย การ

ปรับเปลี่ยนวันเวลา และเงื่อนไขการจองต่างๆ ทดแทนการ

จองผ่านแอปพลิเคชันเอเยนต์ออนไลน์ที่อาจไม่สามารถให้

ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักเดินทางได้

ดังนั้น กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวควรชูจุดขายด้านการ

สื่อสารกับนักเดินทางโดยตรงกับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม

ต่างๆ เช่น LINE OA, Facebook, Instagram เป็นต้น เพื่อ

อำานวยความสะดวกรับพฤติกรรมดังกล่าวแบบไร้รอยต่อ.

ปรับตัวรับท่องเที่ยวมิติใหม่

เศรษฐกิจ

วิ

นาทีนี้….อย่ารอช้า สำาหรับหุ้นเทคโนโลยีอนาคตสด 

ใสอย่าง บมจ.อินฟราเซท (INSET) หลังจากโชว์ผล

งานยอดเยี่ยม จนได้รับความสนใจจากบรรดากองทุน

ทั้งในและต่างประเทศอย่างคึกคัก งานนี้บิ๊กบอส ศักดิ์บวร 

พุกกะณะสุต แอบยิ้มแก้มปริ! 

และฝากมาบอกว่า แม้จะอยู่ใน                                      

ช่วงวิกฤตโควิด-19 ยังมั่นใจ ผล                                  

งานปีน้ีเติบโตได้ตามเป้าแบบชิลๆ  

แถมยังแอบกระซิบว่า ยังมีของ                                       

ขวัญเพียบจากการจัดสรร INSET- 

W1 ฟรี อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ                                         

1 วอร์แรนท์ โดยจะขึ้นเครื่อง 

หมาย XW ในวันที่ 14 ต.ค.นี้ 

เอาเป็นว่าได้ลุ้นโชคหลายชั้นกัน

เลยทีเดียว. 

วิ

มีของขวัญ

ศักดิ์บวร 

พุกกะณะสุต

คลายล็อกหนุนราคาสินค้าเกษตรขยับ

ช่วยเหลือ • บมจ.ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ และผู้แทนจำาหน่ายสถานีบริการน้ำามัน พีทีที 

สเตชั่น จ.นครสวรรค์ ร่วมบรรจุและส่งมอบถุงยังชีพ จำานวน 400 ชุด รวมมูลค่า 200,000 บาท ช่วย

เหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในอำาเภอท่าตะโก และอำาเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับผล                                                                                                            

กระทบจากเหตุอุทกภัย โดยก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกับผู้แทนจำาหน่าย พีทีที สเตชั่น จังหวัดชัยภูมิ และ

จังหวัดสุโขทัย ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.

ขณะนี้ปัญหาน้ำาท่วมหลายพื้นที่กำาลังสร้างความเดือด

ร้อนให้กับประชาชน หลายหน่วยงานต่างระดมทสรรพกำาลังในการ

ช่วยเหลือ อย่าง การเคหะแห่งชาติ บรรดาเหล่าผู้บริหาร ควงแขน

กันลงพ้ืนท่ีแจกอาหารปรุงสุกและน้ำาดื่ม จำานวน 300 ชุด ให้กับผู้

ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทรลพบุรี (ลำานารายณ์) ...•

ขยับมาที่ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ปล่อยภาพยนตร์

โฆษณาชุดใหม่ พร้อมเปิดตัวโครงการ Flagship แห่งปี ด้วย

แนวคิด ‘MADLY MINIMAL’ เจาะตลาดคน Gen Y ที่นำา

สุนทรียะในการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้มาถ่ายทอดผ่านงาน

สถาปัตยกรรม ดีไซน์ การออกแบบตกแต่งภายใน ไปจนถึง

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต โดยถ่ายทอดเรื่องราวของคนหนุ่ม

สาวที่คลั่งไคล้ ‘ความน้อยแต่มาก’ จนเกิดเป็นเรื่องราวสนุกๆ 

โดนใจสายมินิมอล ให้ผู้ชมเกิดรอยยิ้มเมื่อได้รับชม ...•

ด้าน กสิกรไทย เดินหน้าเข้าสู่ปีท่ี 3 ของ “หลักการ

ธนาคารท่ีรับผิดชอบ ขององค์การสหประชาติ สอดรับกับยุทธ 

ศาสตร์ธนาคารแห่งความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมแลกเปล่ียน

ความรู้ประสบการณ์กับธนาคารกว่า 240 แห่งท่ัวโลก ใช้เครื่อง

มือของยูเอ็นวิเคราะห์ วางโรดแมปไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต 

ขณะเดียวกันยังเพ่ิมการสนับสนุน “สินเชื่อสีเขียว” เพื่อหวังร่วม

สร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวก ส่งมอบโลกท่ีย่ังยืนให้คนรุ่นต่อ 

ไป ...•

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

ขยายวงกว้างทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการรับซื้อไข่ไก่ทั้งใน                                                             

และต่างประเทศ รวมท้ังขณะน้ีมีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดเป็น                                                                             

จำานวนมาก ทำาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบ บริษัท 

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับกรม

การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อไข่ไก่มาสมนาคุณ

สมาชิกบางจากที่เติมน้ำามันทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป 

รับฟรีไข่ไก่ 4 ฟอง มูลค่า 14 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 

2564 หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำามันบางจาก

ในเขตกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.

bangchakmarketplace.com  ...•

กบง.สั่งอุ้มดีเซล-แอลพีจี  
ลุยปรับสูตรน้ำามันโละB7-บี10ลดค่าครองชีพปชช.

ไทยโพสต์ • กบง.ส่ังโละน้ำามันบี 7-บี 10 ออกช่ัวคราว หลังราคา      

บี 100 พุ่ง คิดสูตรผสมดีเซลใหม่ 6% ลุยใช้เป็นดีเซลพื้นฐานช่วง

วันที่ 11-31 ต.ค.นี้ พร้อมใช้งบกองทุนน้ำามันฯ 3 พันล้านบาท

อุดหนุนเพิ่ม 2 บาท/ลิตร คุมราคาขายปลีกอยู่ที่ 28.29 บาท/ลิตร 

หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ                          

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง                        

งาน เปิดเผยถึงผลการประชุม

คณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 4                                          

ต.ค.2564 ว่าปัจจุบันท่ีสถานการณ์ 

ราคาของไบโอดีเซล (บี 100) 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่                                             

ประมาณ 40 บาทต่อลิตร ที่

ประชุมจึงมีมติให้ปรับลดสัดส่วน 

การผสมบี 100 ในน้ำามันดีเซล

หมุนเร็วลงจากเดิมที่ผสมอยู่ใน

สัดส่วน 10% หรือบี 10 และ 

7% หรือบี 7 ให้เหลือ 6% หรือ

บี 6 เป็นการชั่วคราว มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.-31 

ต.ค.2564 เท่านั้น ทำาให้เหลือ

น้ำามันดีเซลจำาหน่ายในสถานี

บริการน้ำามัน 2 ชนิด คือ ดีเซล 

บี 6 และบี 20

“การผสมบี 100 ในสัด 

ส่วนที่มากอาจจะทำาให้ราคา

ดีเซลนั้นเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งปัจจุบัน

มีราคาเกินกว่า 30 บาทต่อลิตร

แล้ว โดยกลไกดังกล่าวจะทำาให้

ราคาน้ำามันดีเซล บี 6 จะอยู่ที่ 

28.29 บาทต่อลิตร ซึ่งส่วนหนึ่ง

มาจากการอุดหนุนของกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงด้วยประมาณ 

2 บาท โดยการปรับลดครั้งนี้

จะเป็นมาตรการระยะสั้น ซึ่ง

จะมีการทบทวนราคาน้ำ ามัน

ตลาดโลกอีกคร้ังภายในช่วงส้ิน

เดือน ต.ค.นี้ หากราคาอยู่ใน

สถานการณ์ที่ดีก็อาจจะกลับมา

เป็นเช่นเดิม แต่ถ้ายังสูงอยู่ก็

อาจจะต่อมาตรการนี้ต่อไปเพื่อ

คงราคาน้ำามันไม่ให้กระทบกับ

ค่าครองชีพประชาชน” นาย   

สุพัฒนพงษ์กล่าว 

ท้ังน้ี การสนับสนุนราคา

น้ำามันดีเซลรอบน้ีท่ีใช้เงินกองทุนฯ 

รวมเป็นเงินประมาณ 3,000 

ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบันสถานะกอง

ทุนฯ อยู่ท่ี 11,000 ล้านบาท 

ขณะเดียวกันในวันท่ี 5 ต.ค.น้ี 

ท่ีประชุมยังเห็นชอบให้ลดการ

เก็บเงินเข้ากองทุนฯ ในส่วนของ

น้ำามันดีเซล บี 7 ลงเหลือ 1 

สตางค์ต่อลิตร จากเดิมเรียกเก็บ

อยู่ท่ี 1 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคา

น้ำามันดีเซล บี 7 ลดเหลือต่ำากว่า 

30 บาทต่อลิตร จากปัจจุบัน

ปรับขึ้นไปอยู่ที่ 31.29 บาทต่อ

ลิตร ก่อนที่จะมีการงดใช้ในวัน

ที่ 11 ต.ค. พร้อมให้ปรับลดค่า

การตลาดน้ำามันดีเซลบี 10 และ

บี 7 เหลือ 1.40 บาทต่อลิตร 

จากเดิมมีค่าเฉลี่ย 1.80 บาทต่อ

ลิตร 

นอกจากนี้ยังเตรียมมาตร                                        

การเพิ่มเติมในการดูแลค่าน้ำา

มันและค่าครองชีพประชาชน 

โดยจะขอใช้วงเงินช่วยเหลือ

จากพระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือตามมาตร 

การโควิด-19 เข้ามาบรรเทา

ความช่วยเหลือ เช่น การตรึง

ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาค

ครัวเรือน ถังขนาด 15 กิโลกรัม 

จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.2565 จะ

มีการใช้เงินจากกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงประมาณ 1,400 ล้าน

บาทต่อเดือน และการดูแลค่า

ไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะมีการหารือ

กับสำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สภาพัฒน์) ในเร็วๆ นี้ เป็นต้น. 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

อสังหาคึกอัดโปรกระตุ้นซื้อ
ไทยโพสต์ • ลลิลฯ เห็นสัญญาณ

บวกหลังไทยเร่ิมคลายล็อกดาวน์ คาด                                                            

อสังหาฯ แข่งดุอัดโปรโค้งสุดท้าย ด้าน 

SAMCO พร้อมเปิดตัว 3 โครงการ 

มูลค่ารวม 850 ล้านบาทปลายปีน้ี

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรม 

การผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพ

เพอร์ต้ี หรือ (LALIN) เปิดเผยว่า                                             

การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์                                                   

ของภาครัฐท่ีประกาศปรับลด

ระยะเวลาเคอร์ฟิว พร้อมผ่อน

คลาย 10 กิจการให้กลับมาเร่ิม                                              

ดำาเนินงานได้อีกคร้ังภายใต้มาตร                                                   

การด้านสาธารณสุขท่ีเข้มข้น และ                                             

จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ 

ของประเทศในช่วงไตรมาสสุด 

ท้ายของปีน้ีอย่างแน่นอน

นอกจากน้ี ความพยายาม

ในการผลักดันให้การท่องเท่ียวกลับ

มาเดินหน้าได้เต็มท่ีมากข้ึน โดย

การกำาหนดแผนพ้ืนท่ีนำาร่อง ลด

เวลากักตัวในการเดินทางเข้าไทย 

รวมถึงเดินหน้าอัดฉีดเม็ดเงินเพ่ิม 

1 ล้านล้านบาท เพื่อพยุงและผลัก

ดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะทำาให้

ภาพรวมเศรษฐกิจเกิดการฟ้ืนตัว                      

ซ่ึงจะช่วยให้กลไกธุรกิจกลับมา

ทำางานได้อย่างมีศักยภาพ เช่น

เดียวกับหลายประเทศในแถบทวีป

ยุโรปและเอเชียท่ีได้ดำาเนินการ

และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว

ท้ังน้ี ไตรมาสสุดท้ายของ

ปีจะเป็นช่วงท่ีคุ้มค่าอย่างมาก

สำาหรับผู้บริโภค เพราะนอกจาก

ผู้ประกอบการน่าจะจัดโปรโมชัน

พิเศษให้ลูกค้า รวมถึงอัตราดอก 

เบ้ียท่ียังทรงตัวในระดับต่ำา ยังมี

มาตรการรัฐเข้ามาเสริม ท้ังด้าน

การลดค่าธรรมเนียมการโอนและ

จดจำานองสำาหรับผู้ท่ีซ้ือบ้านหรือ

คอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 3 ล้าน

บาท ท่ีจะส้ินสุดปลายปีน้ี ก็จะเป็น

อีกปัจจัยในการกระตุ้นการตัดสิน

ใจซ้ือของผู้บริโภคเช่นกัน

นายณพน เจนธรรมนุกูล                                                                               

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สัมมากร 

หรือ SAMCO เปิดเผยว่า ในปลาย

ปีนี้จะเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นอีก 3 

โครงการ มูลค่ารวม 850 ล้านบาท 

โดยจะเป็นการใช้กลยุทธ์ที่มีความ

เป็นส่วนตัว ความปลอดภัยมาก

ขึ้น เจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์              

ขณะที่ยอดขายรวมของไตรมาส 

2/64 โตขึ้น 28% เมื่อเทียบกับปีที่

แล้วในไตรมาสที่ 3/63 ตั้งเป้ายอด

ขายโตขึ้นต่อเนื่องจากเดิม.

ไทยโพสต์ • ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส.ชี้ 

การผ่อนคลายมาตรการล็อก

ดาวน์ ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 

ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำาให้ประ 

ชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอก

บ้าน คาดสินค้าเกษตรเดือน 

ต.ค.มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา                                              

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยฯ 

คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรใน

เดือนตุลาคม 2564 โดยสินค้า

เกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัว

สูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอม

มะลิ ราคาอยู่ที่ 10,035-10,090 

บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

2.45-3.01 เนื่องจากมาตรการ

ผ่อนคลายล็อกดาวน์ อาทิ มาตร                                    

การเปิดห้างสรรพสินค้าและ

ร้านอาหารใน พ้ืนที่ ควบ คุม

สูงสุด

ทั้งนี้ ส่งผลให้มีความ

ต้องการใช้ข้าวหอมมะลิของ

ร้านอาหารเพ่ิมข้ึน น้ำาตาลทราย                              

ดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่                                 

19.31-19.49 เซนต์/ปอนด์ (13.98- 

14.11 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 0.70-1.60% จาก

ราคาน้ำามันดิบที่มีแนวโน้มเพิ่ม                                                 

ข้ึนในเดือนตุลาคม ขณะท่ีปาล์ม 

น้ำามัน ราคาอยู่ที่ 7.46-7.58 

บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

3.81-5.44% เนื่องจากสต๊อก

น้ำามันจากพืชทั่วโลกลดลงจาก

การเกิดคลื่นความร้อนและการ

ระบาดของแมลงศัตรูพืชใน

ประเทศผู้ผลิตสำาคัญ

อย่างไรก็ตาม ในเดือน 

ต.ค.2564 เป็นช่วงเทศกาลกินเจ 

ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคากุ้ง

ให้ปรับตัวลดลง และโคเน้ือ ราคา

อยู่ท่ี 95.50-96.00 บาท/กก. เพ่ิม

ข้ึนจากเดือนก่อน 0.40-0.93% 

จากการผ่อนคลายมาตรการล็อก

ดาวน์ ท่ีขยายให้กิจการสามารถ

เปิดบริการเพ่ิมข้ึน คาดว่าจะช่วย

เพ่ิมความต้องการบริโภคเน้ือโค

สำาหรับสินค้าเกษตรที่

มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง 

ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 

15% ราคาอยู่ที่ 7,350-7,430 

บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 

0.10-1.17% เนื่องจากได้รับแรง

กดดันจากราคาข้าวในตลาด

โลกมีแนวโน้มลดลงจากราคา

ข้าวของประเทศเวียดนามใน

ตลาดโลกที่ปรับลดลง เพราะ

ผลจากการบังคับใช้มาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 อย่างเข้มงวด ทำาให้

ขาดแคลนแรงงานในกิจกรรม

การผลิตข้าว ทั้งนี้ยอดฉีดวัคซีน

โควิด ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำา 

ให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิต

นอกบ้านมากขึ้น.         

บุญช่วย ค้ายาดี

ตลาดมีความผันผวนลดลงและมีแนวโน้มที่ดูดีขึ้น เมื่อพบ

ว่าปัจจัยแวดล้อมดีขึ้น ทำาให้ตลาดวานนี้ (4 ต.ค.64) ดัชนีที่ดีด

ตัวปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และมีการแกว่งตัวอยู่ในระดับบนคือ

เป็นบวกตลอดทั้งวัน แม้จะยังมีการเก็งกำาไรในหุ้นส่วนหนึ่งค่อน

ข้างมากก็ตาม แต่ไม่มีผลกับตลาดโดยรวม ปิดตลาดดัชนีขยับขึ้น

มาปิดที่ 1,614.48 จุด บวก 9.31 จุด ด้วยวอลุ่มที่หนาตาระดับ 

78,693.93 ล้านบาท การที่ตลาดขยับขึ้นมาเล่นในแดนบวกทำาให้

มีการแกว่งตัวในกรอบที่แคบลง และพบว่านักลงทุนต่างชาติที่

กลับมาซื้อหุ้นเมื่อวันก่อนหน้าจำานวนมากกว่า 2,625 ล้านบาท 

ได้มีการระบายขายทำากำาไรในระยะสั้นออกมาทันที แสดงให้เห็นว่ามี

เจตนาที่จะลงทุนในระยะสั้นไปด้วย ก็คงยังไม่มั่นใจว่านักลงทุนไทยจะ

สามารถรองรับแรงขายได้มากเพียงใด 

แต่ดูจากวานนี้ที่นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกมากที่สุดในตลาด 

ขายไป 1,035.38 ล้านบาท ตลาดยังสามารถยืนบวกได้ดี แสดงถึงยัง

มีแรงรับที่ดี ทำาให้มองตลาดยังมีแนวโน้มที่ดีได้ต่อไป ยิ่งมีแรงรับได้

ดีอย่างนี้จะทำาให้นักลงทุนต่างชาติต้องกลับไปคิดใหม่ว่าควรลงทุนใน

ลักษณะใดจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะหากตลาดยังมีแนวโน้มดี

การขายในระยะสั้นแม้จะได้กำาไรก็จะสูญเสียโอกาสในการทำากำาไรใน

ระยะยาวได้มากเช่นกัน จึงด่วนสรุปในระยะสั้นๆ ไม่ได้ว่าการขายทำา

กำาไรอย่างนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

เพราะปัจจุบันค่อนข้างชัดเจนมากว่าสภาวการณ์เริ่มคลี่คลายดู

ดีขึ้นมาก จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมีแนวโน้ม

ชะลอตัวมากขึ้น แม้ยังอาจไม่มั่นใจได้ 100% ว่าจำานวนผู้ติดเชื้อ

ที่ลงมาต่ำากว่า 10,000 รายต่อวันจะลดลงได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

ก็ตาม แต่การแกว่งตัวในกรอบขึ้นลงที่แคบลงและมีทิศทางที่จะ

ลดลงมากกว่าจะเพิ่ม เป็นเพราะมีการเร่งฉีดวัคซีนได้จำานวนมาก

นั่นเอง แล้วผลยังดีกับจำานวนผู้เสียชีวิตก็ลดต่ำาลงจนต่ำากว่า 100 

คนต่อวันไปด้วย ทำาให้สถานการณ์ โรคระบาดดูดี ในขณะเดียวกัน

ยังมีการทยอยเปิดประเทศยิ่งทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนินการ

ได้มาก ย่อมมีผลให้เศรษฐกิจจะเติบโตได้มากในระยะต่อไป จะ

หนุนให้ตลาดต้องขยับสูงตามไปด้วย จึงควรพิจารณาลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานราคาน้ำามันยังสูง ดีกับ

ธุรกิจมาก จึงน่ามองท่ี DEMCO, RPC และ SPCG กลุ่มขนส่งการ

ส่งออกท่ียังดีมีผลให้ธุรกิจน้ีดี น่ามองท่ี JWD, PSL และ WICE กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจกำาลังฟ้ืนตัวมากข้ึน น่ามองท่ี NOBLE, RICHY 

และ SA กลุ่มอาหารยังมีการเติบโตดีต่อเนื่อง น่ามองท่ี APURE, 

ASIAN และ RBF หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี BJC, BBL และ DTAC เป็นต้น

ตลาดยังคงผันผวนระหว่างวันจากการเก็งกำาไร และการใช้

บล็อกเทรดทำาให้ตลาดผันผวนมากกว่าปกติ การเก็งกำาไรจึงมีความ

เสี่ยงสูง หากจะลดความเสี่ยงคงต้องเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้น

ฐานดี จะทำาให้สามารถลงทุนในระยะยาวได้ดีกว่าหุ้นที่มีพื้นฐาน

ไม่ค่อยดี.

 

โควิดชะลอเปิดประเทศหนุนตลาด
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

บอร์ดอีอีซีเคาะแผนใช้เงิน 
อัปเกรดพื้นที่5ปี2.2ล้านล.

ดึงอุตใหม่ดัน‘จีดีพี’โต5%

‘กรุงไทย’ พร้อมทยอยคืนเงินคนละครึ่ง

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทยระบุถึงกรณีที่มีข้อสง 

สัยเกี่ยวกับการยินยอมรับข้อมูลโปรโมชั่นของผู้ ให้บริการฟู้ด

เดลิเวอรีบนแอปเป๋าตัง ว่า กรณีลูกค้าต้องการใช้สิทธิโครงการ

คนละครึ่งกับฟู้ดเดลิเวอรี สามารถกดเข้าเมนู “ใช้สิทธิ” ที่แบน

เนอร์ฟู้ดเดลิเวอรีได้เลย ระบบจะ “ไม่แสดงข้อความ” เพื่อให้

กดยินยอมการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนกรณีลูกค้ากด “รับสิทธิดีล

พิเศษ” จากพันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี ระบบจะแสดงข้อความเพื่อ

ยินยอมการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ จากพันธมิตรเพื่อให้ลูกค้าได้

รับโปรโมชั่นที่ตรงความต้องการจากพันธมิตรได้ โดยหากลูกค้า

เลือก “ไม่ยินยอม” จะ “ไม่มีผล” กับการใช้สิทธิโครงการ ส่วน

ของกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 4 

ต.ค. ที่มีการสั่งอาหารกับฟู้ดเดลิเวอรี แต่ปรากฏว่ามีการยกเลิก

รายการแล้ว แต่มีการหักเงินจากบัญชี ไม่ได้รับเงินคืน แต่ได้คืน

เฉพาะวงเงินรับสิทธิ์นั้น ขณะนี้ตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าระบบ

จะทยอยเช็กยอดคืนให้

‘อีสท์ วอเตอร์’ ลุยคุมผลิตระบบประปาชุมชน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก 

จำากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการควบคุม

การผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุมชน ต่อยอดความมั่น 

คงด้านน้ำาให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการ

ร่วมกับโครงการ Fix It Center สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกทั้ง 9 แห่ง ที่ผ่านการอบรมจากอีสท์ วอเตอร์ ให้

แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบประปาของชุมชนในพื้นที่

ภาคตะวันออก โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาระบบ

ประปาชุมชนในจังหวัดจันทบุรี กว่า 1 พันครัวเรือนให้ได้รับน้ำา

ประปาที่สะอาด คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำา

ประปา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ธปท.เตือนถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อปล่อยกู้

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและ

ความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจง

ว่า ตามที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ ธปท. หรือใช้ตราสัญลักษณ์ 

ธปท. ในเอกสารและส่งข้อความหลอกลวงประชาชน เช่น 

“คุณได้รับสินเชื่อจาก ธปท.” หรือส่งเป็นแอปพลิเคชันให้

ประชาชนกู้ยืมเงิน หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทน ธปท. ในการ

รับการยื่นขอกู้ให้กับผู้เดือดร้อนในช่วงโควิด-19 นั้น “ไม่เป็น

ความจริง” เนื่องจาก ธปท. หรือแบงก์ชาติ ไม่สามารถดำาเนิน

การปล่อยกู้หรือให้สินเชื่อกับประชาชนทั่วไป ดังนั้น ขอให้

ประชาชนระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อการกระทำาดังกล่าว 

และหากได้รับข้อความ หรือแอปพลิเคชันหลอกลวงอย่ากด

ลิงก์หรือกรอกข้อมูล เพราะอาจมีความเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำาข้อ 

มูลไปใช้ในทางทุจริตต่อด้วย พร้อมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการระงับการ

ส่งข้อความ หรือประสานผู้ให้บริการให้นำาแอปพลิเคชันหลอก

ลวงออกแล้ว.

คณิศ แสงสุพรรณ

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรม                 

การนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออี

อีซี เปิดเผยผลการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) 

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.

2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น                                          

ประธาน ว่าที่ประชุมเห็นชอบ

การปรับแผนลงทุนอีอีซี 2.2 

ล้านล้านบาทใน 5 ปี (2565-2569) 

โดยมีเป้าหมายการลงทุนให้ ได้

มากกว่าเป้าหมายเดิม จากแผน                                       

แรกของอีอีซี (ปี 2561-2565) 

กำาหนดเงินลงทุนไว้ 1.7 ล้าน

ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเกิดเงินลง 

ทุนแล้ว รวม 1,605,241 ล้าน

บาท หรือคิดเป็น 94% และ

คาดว่าสิ้นปี 2564 จะได้ตาม

เป้าที่วางไว้

ท้ังน้ี แผนลงทุนอีอีซีระยะ                                           

2 ขับเคลื่อนต่อยอดและเร่งรัด

การลงทุนด้วยการใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และวิจัยพัฒนา เพื่อ                                            

ไทยโพสต์ • มั่นใจอีอีซีมาแรง บอร์ดปรับแผนลงทุนเพิ่มรวม 2.2 

ล้านล้านบาท ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน หวังดึงดูดอุตสาหกรรม

ใหม่เข้าลงทุน หวังภายใน 5 ปี โกยเงินลงทุนปีละ 5 แสน ล. ดัน

เศรษฐกิจโต 5%

เพ่ิมขีดความสามารถ การแข่ง 

ขันของประเทศ มีวงเงินลงทุน

รวมประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท 

ประกอบด้วย 3 ส่วนสำาคัญ ได้แก่ 

1.ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐาน 

200,000 ล้านบาท จากเมืองการ

บินภาคตะวันออก การพัฒนา

พ้ืนท่ี 30 กม.รอบสนามบิน 

และพัฒนา พ้ืน ท่ีรอบสถานี

หลักรถไฟความเร็วสูงฯ (TOD) 

2.ดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ปีละ 400,000 ล้านบาท แบ่ง

เป็น 2 ส่วน

ได้แก่ การลงทุนในระดับ

ฐานปกติ ปีละ 250,000 ล้าน

บาท และการลงทุนส่วนเพิ่มที่

เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

(นิวเอส-เคิร์ฟ) อาทิ อุตสาห 

กรรมยานยนต์สมัยใหม่ (อีวี) 

ดิจิทัล การแพทย์สมัยใหม่ การ

ขนส่งโลจิสติกส์ เกษตรสมัย

ใหม่และอาหาร ภายใต้บริบท

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) รวมปี

ละ 150,000 ล้านบาท

“แผนอีอีซีใน 5 ปีข้าง

หน้า จะทำาให้มูลค่าการลงทุน

ในอีอีซีเพิ่มขึ้น 500,000 ล้าน

บาท/ปี (จากเดิม 300,000 ล้าน

บาท/ปี) ถือเป็นกลไกหลักช่วย

ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต

เต็มศักยภาพ 4.5–5% ต่อปี 

และยังช่วยบรรเทาผลกระทบ

จากโควิด-19 พร้อมส่งผลให้

ไทยพ้นจากกับดักรายได้ปาน

กลาง ก้าวสู่ประเทศพัฒนาได้

ในปี 2572” นายคณิศกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง                                               

พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน 

ผลการเจรจา และร่างสัญญา

ร่วมลงทุน โครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ใน

ส่วนของท่าเทียบเรือ F โดยผล

ประโยชน์ตอบแทนทางการเงิน

ที่ภาครัฐจะได้รับจากโครงการ 

เป็นค่าสัมปทานคงที่ คิดเป็น

มูลค่าปัจจุบัน 29,050 ล้าน

บาท และค่าสัมปทานผันแปร

ที่ 100 บาทต่อ TEU (หน่วย

นับตู้คอนเทนเนอร์ที่ มีขนาด 

20 ฟุต) โดยคณะกรรมการคัด

เลือกฯ ในการประชุมเมื่อวัน

ที่ 20 เม.ย.2564 ได้มีมติให้

กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC เป็น

ผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอซอง

ที่ 4 ซึ่งได้เสนอผลประโยชน์

ตอบแทนทางการเงินที่ภาครัฐ

ได้รับ เป็นไปตามเอกสารการ

คัดเลือกเอกชน และมติ ครม.ที่

ได้อนุมัติไว้. 

บริจาค • นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมด้วยนายวีระ ขวัญเลิศ ผู้อำานวยการสถาบัน

พลาสติก ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer เพิ่มเติมอีก 1,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 

200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 

ที่กำาลังขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อนำาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในช่วงการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน. 

พิโกไฟแนนซ์ช่วยลูกหนี้ โควิด 

ไทยโพสต์ • “คลัง” ปลื้มลูกหนี้

พิโกไฟแนนซ์แห่เข้ารับความ

ช่วยเหลือ ลดค่างวด-ขยายเวลา 

ชำาระหน้ี-พักชำาระ 358 ราย 

พร้อมห่ันค่าใช้จ่ายติดตามทวงหน้ี

เหลือ 50 บาทต่อเดือนต่อราย  

นางสาวสภัทร์พร ธรรมา                       

ภรณ์พิลาศ รองผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน 

ก.ค.2564 มีผู้ประกอบธุรกิจสิน

เช่ือพิโกไฟแนนซ์ให้ความร่วม

มือกับ สศค. เข้าร่วมมาตรการ

ช่วยเหลือและบรรเทาผลกระ

ทบจากระบาดของโควิด-19 ให้

กับลูกหนี้ ได้แก่ การลดค่างวด 

การขยายระยะเวลาการชำาระ

หนี้ การเปลี่ยนประเภทหนี้จาก

ระยะสั้นเป็นระยะยาว การพัก                       

ชำาระค่างวด การพักชำาระเงิน                   

ต้นและจ่ายดอกเบ้ียบางส่วน 

และการพักชำาระเงินต้นและ

ลดอัตราดอกเบ้ียจำานวนทั้งสิ้น                                    

358 ราย ให้ความช่วยเหลือลูก                                      

หนี้ 12,021 บัญชี โดยจังหวัด

ท่ีผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วย

เหลือลูกหนี้สูงสุด 3 อันดับแรก                                                 

ได้แก่ นครราชสีมา กรุงเทพ 

มหานคร และขอนแก่น  

นอกจากน้ี สศค.ได้ออก

ประกาศ สศค. เรื่อง การกำาหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อราย

ย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ

กำากับ (ฉบับท่ี 3) ปรับลดค่าใช้

จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี

สำาหรับการประกอบธุรกิจสิน

เชื่อพิโกไฟแนนซ์ ท่ีผู้ประกอบ

ธุรกิจสามารถเรียกเก็บได้จาก 

80 บาท/เดือน/ราย ลงเหลือ 50 

บาท/เดือน/ราย โดยค่าใช้จ่าย

ในการติดตามทวงถามหน้ีอัตรา

ใหม่ดังกล่าวกำาหนดให้ผู้ประกอบ

ธุรกิจบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 12 ก.ย.

2564 เป็นต้นไป 

สำาหรับภาพรวมการประ 

กอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ณ 

ส้ินเดือน ส.ค.2564 มีจำานวนผู้ท่ี

ได้รับอนุญาตจากคลังให้ประกอบ

ธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์และ

เปิดดำาเนินการแล้วสะสมสุทธิ 

1,004 ราย ใน 75 จังหวัด โดย

ต้ังแต่ ธ.ค.2559 ท่ีเปิดให้มีการ                                         

ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 

จนถึงส้ิน ก.ค.2564 ได้มีการ

อนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับ

ประชาชนรายย่อยไปแล้วจำานวน

ท้ังส้ิน 952,123 บัญชี รวมเป็น

วงเงิน 14,676.98 ล้านบาท หรือ

เฉล่ีย 15,415 บาทต่อบัญชี.  

กธุรกิจหญิงยืนหนึ่งต้องยกให้เธอ นิ่ง นุ่มนวล ลุ่มลึก  

สวย ใจดี…มีครบอ่ะ…..

คุณลิลลี่-จันทรา  พงศ์ศรี ซีอีโอ บริษัท ฟู้ดส์สตาร์ 

จำากัด ภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและผลิตสินค้าไทย มาตั้งแต่

ปี 2536 

ดูปีแล้ว ทำางานมาก่อนปีต้มยำากุ้งเพียง 4 ปี แต่ด้วย

ความที่เป็นสินค้าอาหาร จึงกระทบไม่มาก และดีกับการส่ง

ออก วางแผนงานไว้ดี พอมีจังหวะลูกคลื่นมาดี จึงวิ่งลิ่ว ล้อไป

กับคลื่น แบบสบายๆ

สินค้ามีอะไรบ้าง…น้ำาส้มดีโด้ โยเกิร์ต เยลลี่ ผลไม้อบ

สติ  คือ อาวุธ

นั

กรอบ ส่วนแบ่งการตลาดรวมๆ อยู่ราว 34% ทุนจดทะเบียน 300 ล้าน

บาท และมีพนักงานกว่า 1,600 คน

เล่าแบบสนุก “สไตล์ลิลลี่” ว่า ช่องทางการขาย

มี 4 ช่องทาง คือร้านป่าป๊า-หม่าม้าช็อป หรือร้านโชห่วย 

นั่นแหละ, Cash Van รถกระจายสินค้า, เข้า Modern 

Trade และตลาดส่งออกไปทั่วโลก

พอเกิดโควิด-19 ตลาดใกล้ๆ ย่านเพื่อนบ้านจึงเป็น

เสน่ห์ที่ขายดีและสบายใจ สินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบของ

ผู้บริโภคมากนะ พบว่าการค้าตามตะเข็บชายแดนเป็น

ตลาดที่ขายดีมาก จนต้องแยกแผนกขึ้นมาดูแล และเริ่ม

เข้าไปเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ อาทิ สปป.ลาว และ

เมียนมา

ความโชคดีของคนเอเชียด้วยกันคือ การเป็น

ชาวพุทธที่มีความเชื่อ ศรัทธาที่ใกล้เคียงกัน ก่อนลงมือ

ต้องศึกษาแบบรู้เขา รู้เรา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประชากร ชาย-หญิง เด็ก 

วันนี้จึงมี 19 จุดค้าขายใน สปป.ลาว และ 6 

จุด ในเมียนมา และขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีนับไม่ถ้วน ที่มีส่วนช่วยให้สินค้าไทยเป็นที่ชื่น

ชอบของเพื่อนบ้าน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ เอ็กซิมแบงก์ 

ข้าราชการฝ่ายทูตพาณิชย์ และนักธุรกิจท้องถิ่น

เมื่อพูดถึงนักธุรกิจท้องถิ่น จึงอยากจะแชร์เหตุการณ์ที่

• ในโลกโซเชียลออนไลน์ส่งคลิปกันเกรียวกราว   

ทั้งการแก้ผ้ากลางถนน การพูดจาหยาบโลนเปิดเผยรสนิยม

ส่วนตัวบนเตียง ทำาให้สงสัยว่า เป็นหน้าที่ใครระหว่าง ยุพา 

ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กับ ธีรภัทร 

ประยูรสิทธิ ปลัดสำานักนายกฯ หรือควรจะเป็น อัจฉรินทร์                                                                       

พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ที่จะต้องรับผิดชอบ  

ในเนื้อหาสาระบั่นทอนศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

นะ...•

• กิจการบริหารหนี้ เจริญดี รุ่งกันทุกราย เพราะเข้า

ข่าย กิจการแบบนอน-แบงก์ เพดานดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจึง

มากกว่านายแบงก์ สมนึก กยาวัฒนกิจ แห่งหนังสือพิมพ์ตง

ฮั้ว จึงตัดสินใจวางแท่นพิมพ์ หันมาเอาดีจากการบริหารหนี้

ดีกว่า…•

• รุ่นหลานของการ์ตูนที่ร่ำารวยขำา พิมพ์พิชา 

อุตสาหกิจ ผู้บริหารรุ่นเจนสาม และเป็นหนึ่งในแฝดห้า

ของ บ.ก.ขายหัวเราะ กำาลังมีโปรเจ็กต์ใหม่ ชื่อ “เกาะขาย

หัวเราะ” อีกไม่นานคงได้เจอกัน แต่อาจต้องอิงสถานการณ์

โควิด-19 ด้วยนะ…•

ณัฐ วรา

ากผลการศึกษาพบว่า เด็ก

ที่สัมผัสกับมลพิษทางอากาศ

ในระดับสูง มีโอกาสทำาร้าย

ตัวเองถึง 50% เมื่อพวกเขาอายุ

มากขึ้น ทั้งนี้ จากการศึกษาเด็ก 

1.4 ล้านคน ที่อายุต่ำากว่า 10 ปีใน

ประเทศเดนมาร์ก พบว่าผู้ที่สัมผัส

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ได้จาก

ท่อไอเสียรถยนต์ในระดับสูง มีแนว

โน้มที่จะทำาร้ายตัวเองในวัยผู้ใหญ่

มากกว่าเพื่อน นอกจากนี้กลุ่มเด็กที่

อายุรุ่นราวคราวเดียวกันข้างต้น ที่

สัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 

2.5) ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย มีแนว

โน้มที่จะทำาร้ายตัวเองมากขึ้น 48% 

ในภายหลัง

สำาหรับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ส่วนใหญ่มาจากท่อไอเสีย

รถยนต์ ในขณะที่ฝุ่น PM 2.5 ส่วนใหญ่ปล่อยออกมาจากการเผา

ไหม้เครื่องยนต์ดีเซลและน้ำามันเบนซิน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ

ขนส่งสินค้าและเครื่องทำาความร้อน สำาหรับมลพิษทั้งสองนี้อยู่ใน

ชี้ควันพิษจากท่อไอเสีย-ฝุ่น PM 2.5

ส่งผลกระตุ้นเด็กโตขึ้นทำาร้ายตัวเอง

เมียนมา การมีน้ำาจิตน้ำาใจที่ดีต่อกัน ทำาให้งานราบรื่น พนักงาน

กว่า 300 คน เป็นคนท้องถิ่นที่รักบริษัทมาก เพราะได้รับการ

ดูแลเป็นอย่างดี พอเกิดปฏิวัติ ทหารยึดอำานาจ ข่าวคราวจึงพอ

จะรู้กันบ้าง แม้จะถูกตัดการสื่อสาร

เข้าใจว่าสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำาให้ทุกคน

ต้องปรับตัว แม้จะยุ่งยากในหลายเรื่อง แต่อย่าลืมว่าอาจจะ

กลายเป็นตัวเร่งที่เป็นโอกาสให้เราได้พัฒนา เช่น การชำาระเงิน

รวดเร็วขึ้น เพราะใช้เงินสดจากการโอนเพื่อลดการสัมผัส  ออ

เดอร์ซื้อเกิดได้รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ คลิกเดียว ตัดสินใจ

ซื้อทันที และคู่แข่งย่อมมีมากขึ้นด้วย จึงเกิดการกระตุ้นทำาให้

เกิดงานวิจัย-พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจคือ “สติ” ไม่ว่าอะไร

จะเกิดขึ้นหากตั้งสติ/มีสติ ย่อมช่วยให้มีแนวทางแก้ไข และสู้ได้

ทุกอุปสรรค

หากชาวโลกจะใช้อาวุธ ระเบิดบ้าง ปรมาณูบ้าง เข้า

ยึดประเทศ ให้ได้ชัยชนะ แต่สำาหรับซีอีโอหญิงแกร่งคน

นี้ ถือคติว่า “สติ คือ อาวุธสำาคัญ”  และจะใช้ได้ทุกเมื่อ                                                                        

ย่อมเป็นอาวุธที่ไม่มีวันหมด เพราะสติ อยู่ในกายเราทุกขณะ

จิต….

ดาวเต็มฟ้า

กลุ่มที่มักเชื่อมโยงกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย เช่น 

โรคหัวใจและปอด โดยการเข้าสู่กระแสเลือดและทำาให้เกิดการ

อักเสบ

นักวิจัยยังไม่ได้อธิบายกลไกว่ามลพิษเหล่านี้สามารถก่อให้

เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างไร แต่พวกเขาแนะนำาว่าระดับมลพิษ

สูงอาจทำาให้เกิดการอักเสบในสมอง ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต 

เนื่องจากวัยเด็กเป็น ‘ช่วงเวลาที่อ่อนไหวในการพัฒนาสมอง’ ดัง

นั้น เด็กอาจ ‘อ่อนไหวอย่างยิ่ง’ ต่อผลกระทบด้านลบจากอนุภาคที่

เป็นพิษในอากาศ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในอังกฤษและมหา

วิทยาลัยออร์ฮุสในประเทศเดนมาร์ก ดูฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อ

ติดตามชาวเดนมาร์ก 1.4 ล้านคน ที่เกิดระหว่างปี 2522-2549 ซึ่ง

ข้อมูลดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสารเวชศาสตร์ป้องกัน โดยนักวิจัยได้

ใช้ที่อยู่อาศัยของแต่ละคน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันเกิดปีที่ 10 ของ

พวกเขา และระยะเวลาที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่ที่อยู่นั้น เพื่อวัดระดับ

ฝุ่นละอองและก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากภายนอก จากนั้นพวก

เขาก็ติดตามบุคคลดังกล่าวจนถึงเดือนธันวาคมปี 2559 โดยสังเกต

ว่าคนใดบ้างที่ไปโรงพยาบาลจากการทำาร้ายตนเอง 

การค้นพบนี้เป็นไปตามการศึกษาจากประเทศจีน ซึ่งพบว่าเด็ก

ที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีฝุ่นละอองความเข้มข้นสูงในแต่ละวันมีการ

ทำาร้ายตัวเองมากกว่าเด็กที่ไปโรงเรียนในพื้นที่ที่มีมลพิษในอากาศ

น้อยกว่า แต่การศึกษานั้นไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการทำาร้ายตัว

เองกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์แต่อย่างใด 

ด้าน ศ.โรเจอร์ เว็บบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสุขภาพ

จิตที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า หลักฐานที่

เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ

นั้นสัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตที่ไม่พึงประสงค์ด้วย ทั้งนี้ เด็ก

ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงที่มีมลพิษทางอากาศในระดับที่สูง

ขึ้น ได้รับรายงานว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในการพัฒนาเป็นความ

ผิดปกติทางจิตเวช เช่น โรคจิตเภท (เป็นโรคที่มีความผิดปกติของ

บุคลิกภาพ มีความผิดปกติด้านการรับรู้ที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ

สติสัมปชัญญะและเชาวน์ปัญญามักดีอยู่ แม้ว่าจะมีการสูญเสียการ

รับรู้) ภาวะซึมเศร้าและโรคสมาธิสั้น (ADHD). 

จ
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10 การศึกษา - สาธารณสุข - ศิลปวัฒนธรรม

าพเสือหลากหลายบุคลิก คือ คาแรกเตอร์ตัวละคร

สำ�คัญจ�กภ�พว�ดฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้�ฟ้�ฯ กรมพระศรี

สว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ของก�ร์ตูนแอนิเมชัน 

ชุด “นครป่�หล�กล�ย หล�ยชีวิต” ซึ่งฉ�ยตอนแรกวันที่ 1 ตุล�คม

ที่ผ่�นม� ผ่�นช่องท�งออนไลน์ YouTube: CHULABHORN 

Channel IGTV @sirisinlapin Facebook Pimarntip Art Gallery  

Facebook โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ เป็น

ภ�พยนตร์ก�ร์ตูนแอนิเมชันที่ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�กรณ์จัดทำ�ขึ้นเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้�ฟ้�ฯ กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ช

น�รี เนื่องในโอก�สที่ทรงได้รับก�รทูลเกล้�ฯ ถว�ยพระสมัญญ� “สิริ

ศิลปิน” จ�กรัฐบ�ลโดยกระทรวงวัฒนธรรม

แอนิเมชัน “นครป่�หล�กล�ย หล�ยชีวิต” ซึ่งได้แรงบันด�ล

ใจจ�กนิทรรศก�รศิลปกรรมผลง�นภ�พว�ดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จ

เจ้�ฟ้�ฯ กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ชุด “หล�ก

ล�ย หล�ยชีวิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลป์พิม�นทิพย์ ต.โป่งต�ลอง 

อ.ป�กช่อง จ.นครร�ชสีม� พัฒน�สู่ก�ร์ตูนแนวแฟนต�ซีปลูกฝัง

คุณธรรม เนื้อห�ถ่�ยทอดเรื่องร�วของเด็กและเย�วชนที่เดินท�งไป

หอศิลป์กล�งหุบเข� โดยสื่อถึงหอศิลป์พิม�นทิพย์ สถ�นที่จัดแสดง

นิทรรศก�รศิลปกรรมชุด “หล�กล�ย หล�ยชีวิต” และได้หลุดเข้�ไป

ผจญภัยในโลกแฟนต�ซีของนครป่�หล�กล�ย หล�ยชีวิต 

จุดเด่นนำ�ค�แรกเตอร์เสือ ผีเสื้อ และนกฮูก ซึ่งได้รับแรง

บันด�ลใจก�รสร้�งสรรค์ตัวก�ร์ตูนจ�กภ�พว�ดฝีพระหัตถ์ใน

สมเด็จเจ้�ฟ้�ฯ กรมพระศรีสว�งควัฒน วรขัตติยร�ชน�รี ถ่�ยทอด

เป็นเรื่องร�วก�รอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ท่�มกล�งบริบท

แวดล้อมที่แตกต่�งกันออกไปต�มเรื่องร�ว ในเนื้อเรื่องนำ�พ�เด็กๆ 

และเย�วชนเรียนรู้ศ�สตร์พระร�ช� ต�มรอยคำ�พ่อสอน สู่ก�รพัฒน�

ต่อยอดอย่�งยั่งยืน พร้อมสอดแทรกส�ระเกร็ดคว�มรู้เกี่ยวกับก�ร

ดูแลสุขภ�พ วิทย�ศ�สตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้�งคว�มรอบรู้

ท�งสุขภ�พเป็นหลักในก�รดำ�เนินชีวิตให้แก่เด็กๆ และเย�วชน

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ กล่�ว

ว่� ในโอก�สที่ทรงได้รับก�รทูลเกล้�ฯ ถว�ยพระสมัญญ� “สิริ

ศิลปิน” เพื่อเป็นก�รเผยแพร่พระอัจฉริยภ�พด้�นศิลปะให้เป็นที่

ประจักษ์แก่ประช�ชน ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ได้ขอพระร�ชท�น

พระอนุญ�ตนำ�ภ�พว�ดฝีพระหัตถ์ฯ จ�กผลง�นดุษฎีนิพนธ์ ชุด 

“หล�กล�ย หล�ยชีวิต” นำ�ม�สร้�งสรรค์เป็นภ�พยนตร์ก�ร์ตูน

แอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ ชุด นครป่�หล�กล�ย หล�ยชีวิต ก�ร์ตูน

ส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผส�น 3 หลักแนวคิด ได้แก่ คว�มจริง 

คว�มดี คว�มง�ม ถ่�ยทอดเรื่องร�วก�รผจญภัยในโลกแฟนต�ซี

ของนครป่�ที่จะพ�ผู้ชมไปพบกับเสือหล�กหล�ยบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ 

และเหล่�นกฮูก ค�แรกเตอร์ตัวก�ร์ตูนจ�กภ�พว�ดฝีพระหัตถ์ที่

จะออกม�โลดแล่นถ่�ยทอดเรื่องร�วก�รอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต

ท่�มกล�งบริบทแวดล้อมต่�งๆ นำ�พ�เด็กๆ และเย�วชนเรียนรู้

ศ�สตร์พระร�ช�ในพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพล

อดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร พร้อมสอดแทรกเกร็ดคว�มรู้

ด้�นสุขภ�พ วิทย�ศ�สตร์ สิ่งแวดล้อม 

“แอนิเมชันชุดนี้มี 16 ตอน เป็นสื่อก�รเรียนรู้ที่ตั้งใจทำ�เพื่อ

กลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นเด็กและเย�วชน และสอดคล้องกับภ�รกิจก�ร 

ดำ�เนินง�นของร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ ตลอดจนพ�ผู้ชมได้ชื่นชม

คว�มง�มและเห็นคุณค่�ในง�นศิลปะ สร้�งคว�มสุขคว�มเพลิด 

เพลินแก่ผู้ชม นำ�หลักธรรมคำ�สอน เกร็ดคว�มรู้ต่�งๆ ไปต่อยอด

ประยุกต์ใช้เป็นหลักในก�รดำ�เนินชีวิต และเป็นต้นแบบในก�ร

สร้�งสรรค์ง�นศิลปะต่อไป” ศ.น�ยแพทย์นิธิกล่�ว 

เลข�ธิก�รร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ บอกว่� แอนิเมชันเรื่องนี้

ส�ม�รถรับชมได้ทุกช่วงวัย นอกจ�กคว�มสนุกสน�นเพลิดเพลิน 

ยังได้ซึมซับในพระอัจฉริยภ�พและพระปรีช�ส�ม�รถที่ทรง

เป็นต้นแบบในก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ และต่อยอดง�นศิลปะสู่

ก�รแบ่งปันช่วยเหลือประช�ชนต�มท้องถิ่นทุรกันด�รท่ีเจ็บไข้ได้

ป่วย ตลอดจนร่วมกันสร้�งก�รแพทย์ไทยให้ก้�วไกลผ่�นก�รร่วม

สมทบทุนมูลนิธิภัทรมห�ร�ช�นุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สำ�หรับจัด

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์

สนใจชมภ�พยนตร์ก�ร์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่�หล�กล�ย 

วันที่ 4 ต.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบ�ยเทิดทูนสถ�บันช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์

และทำ�นุบำ�รุงศ�สน� ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบส�น รักษ�และต่อยอดอย่�งยั่งยืน 

จึงจัดพิมพ์หนังสือ “พระมห�กษัตริย์ ไทยแห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์ 10 รัชก�ล 

ฉบับก�ร์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปร�กฏแผ่ไพศ�ลและแสดงคว�มจงรักภักดี

ต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เย�วชนและประช�ชนได้ศึกษ�

เรียนรู้พระร�ชประวัติและพระร�ชกรณียกิจน�นัปก�รของพระมห�กษัตริย์ ไทย

เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรช�วไทยทุกหมู่เหล่� เนื้อห�ของหนังสือเกี่ยวกับพระ

ร�ชประวัติและพระร�ชกรณียกิจของพระมห�กษัตริย์ ไทยแต่ละรัชก�ล ประกอบ

ด้วย รัชก�ลที่ 1 สร้�งบ้�นแปงเมือง รัชก�ลที่ 2 ฟูเฟื่องวรรณกรรม รัชก�ลที่ 3 

เลิศล้ำ�เศรษฐกิจ รัชก�ลที่ 4 แนวคิดอ�รยะ รัชก�ลที่ 5 วัฒนะสู่ส�กล รัชก�ลที่ 6 

ม�กล้นก�รศึกษ� รัชก�ลที่ 7 ประช�ธิปไตย รัชก�ลที่ 8 นำ�ไทยส�มัคคี รัชก�ลที่ 9 

พระบ�รมีเปี่ยมล้น และรัชก�ลที่ 10 ประช�ชนเปี่ยมสุข

รมว.วธ. กล่�วต่อว่� สถ�บันพระมห�กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของช�วไทย

ม�ย�วน�น นับตั้งแต่พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ชเสด็จเถลิง

ถวัลยร�ชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมร�ชวงศ์จักรี ทรงสถ�ปน�กรุงรัตน 

โกสินทร์เป็นร�ชธ�นีสืบต่อม�จนถึงปัจจุบันเป็นเวล� 239 ปี และมีพระมห�กษัตริย์

เสด็จขึ้นครองร�ชย์สืบร�ชสันตติวงศ์ 10 รัชก�ล ทุกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธ 

ร�ชธรรม ทรงสร้�งคว�มเป็นปึกแผ่นมั่นคงในบ้�นเมือง ขจัดภัยข้�ศึกศัตรูที่ม�

รุกร�น ทรงทะนุบำ�รุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์และยกระดับคุณภ�พชีวิตเพื่อให้พสกนิกร

ช�วไทยได้กินดีอยู่ดี นอกจ�กนี้ยังทรงบำ�รุงพระพุทธศ�สน�ให้รุ่งเรืองเป็นหลักธรรม

ในก�รดำ�เนินชีวิต และทรงส่งเสริม สร้�งสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญงอกง�ม

ปร�กฏเป็นมรดกท�งวัฒนธรรมของช�ติ บ้�นเมืองจึงร่มเย็นเป็นสุขภ�ยใต้ร่มพระ

บ�รมีของพระมห�กษัตริย์ ไทยม�ทุกรัชก�ล

“หนังสือ” พระมห�กษัตริย์ ไทยแห่งพระบรมร�ชจักรีวงศ์ 10 รัชก�ล ฉบับ 

ก�ร์ตูน” เป็นหนังสือที่จะทำ�ให้เด็ก เย�วชนมีคว�มสนใจศึกษ� เรียนรู้ประวัติศ�สตร์

ได้อย่�งเพลิดเพลิน และเข้�ใจง่�ย มีภ�พสีสันสวยง�ม มีก�รใช้ภ�ษ�ที่สละสลวยซึ่ง

จะสร้�งคว�มรับรู้และคว�มเข้�ใจพระร�ชประวัติ พระร�ชกรณียกิจ 10 รัชก�ล 

ที่ทรงสร้�งคว�มเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งช�ติไทยมีคว�มเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบม�

จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ วธ.จะแจกจ่�ยหนังสือนี้ ไปยังห้องสมุด โรงเรียน และสถ�บัน

อุดมศึกษ�ต่�งๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษ�และประช�ชนได้อ่�นเพื่อค้นคว้�ห�คว�มรู้ 

อีกทั้งยังได้จัดทำ�หนังสือนี้ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สำ�หรับอ่�น

ออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจส�ม�รถด�วน์ โหลดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/ad-

minli/ebook/B0180” รมว.วธ. กล่�ว.

การ์ตูน‘พระมหากษัตริย์ไทย 10 รัชกาล’

หนุนเยาวชนเรียนรู้พระราชกรณียกิจ

‘นครป่าหลากลายหลายชีวิต’
แอนิเมชันจากภาพฝีพระหัตถ์กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

ผู้ปกครองยอมให้นร.ฉีดวัคซีนเพ่ิมเป็น80%

‘รมว.ศธ.’เผยค�ดว่�จะได้ตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก/ส่วนเด็กเล็กรอไปเป็นปีหน้�
กรุงเทพฯ • ฉีดวัคซีนนักเรียน 12-17 ปี 

วันแรกคึกคัก น�ยกฯ ลงพื้นที่ให้กำ�ลังใจ 

‘ตรีนุช’ ปลื้มผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียน

ฉีดวัคซีนแล้วกว่� 80% ค�ดจะมีเพิ่มเข้�

ม�อีก ส่วนกลุ่มเด็กเล็กต้องรอวัคซีนที่ได้รับ

ก�รรับรอง

เมื่อเวล� 06.40 น. ที่โรงเรียนพิบูล

อุปถัมภ์ ล�ดพร้�ว กทม. น�งส�วตรีนุช  

เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

(รมว.ศธ.) พร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ก�รจัดก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่

มีอ�ยุระหว่�ง 12-17 ปี โดยได้มีก�รสอบถ�ม

และให้กำ�ลังใจแก่ผู้ปกครองและกลุ่มนักเรียน

ที่เดินท�งม�ฉีดวัคซีน สำ�หรับโรงเรียนพิบูล

อุปถัมภ์มีนักเรียนกลุ่มอ�ยุระหว่�ง 12-17 ปี 

จำ�นวน 799 คน และมีนักเรียนที่แสดงคว�ม

จำ�นงขอรับวัคซีน จำ�นวน 695 โดยในวันที่ 

4 ตุล�คมนี้เป็นก�รฉีดวัคซีนรอบ Kick-off มี

นักเรียนที่เข้�รับวัคซีน จำ�นวน 200 คน

โดยน�งส�วตรีนุชกล่�วตอนหน่ึงว่� 

ก�รฉีดวัคซีนครั้งนี้ถือเป็นก�ร Kick-off วัน

แรก ต�มโครงก�รเปิดภ�คเรียนภ�ยใต้คว�ม

ปลอดภัย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ให้คว�มสำ�คัญ

กับเรื่องนี้เป็นอย่�งม�ก โดยส�ธ�รณสุขประจำ�

จังหวัดจะร่วมมือกับศึกษ�ธิก�รจังหวัด ทำ�

หน้�ที่บริห�รจัดก�รวัคซีนให้นักเรียนในแต่ละ

พื้นที่ที่ได้รับวัคซีน โดยขณะนี้มีหล�ยจังหวัด

ที่วัคซีนเดินท�งไปถึงแล้ว ก็จะต้องมีก�รดำ�เนิน

ก�รฉีดให้กับนักเรียนต่อไป สำ�หรับข้อมูล

ผู้ปกครองที่มีคว�มยินยอมให้บุตรหล�นรับ

วัคซีน Pfizer ขณะนี้มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และ

ตนคิดว่�ตัวเลขนี้จะทยอยเพ่ิมข้ึนอีกใน

อน�คต ทั้งนี้กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ยัง

ได้ประส�นง�นร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข 

(สธ.) เพื่อที่จะบริห�รจัดก�รกลุ่มนักเรียนที่ผู้

ปกครองแสดงคว�มจำ�นงรับวัคซีนช้� หรือ

กลุ่มตกหล่น เพื่อที่จะบริห�รจัดก�รวัคซีนสำ�หรับ

เด็กกลุ่มนี้ด้วย

สำ�หรับก�รเปิดเรียนภ�คเรียนที่ 2 ใน

วันที่ 1 พฤศจิก�ยนนั้นจะเกิดขึ้นอย่�งแน่นอน 

เพียงแต่ว่�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนจะจัดใน

รูปแบบใดเท่�นั้น เพร�ะก�รฉีดวัคซีนถือเป็น

ม�ตรก�รหนึ่งในก�รสร้�งคว�มปลอดภัยใน

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเท่�นั้น แต่ก�รเปิด

สอนแบบ On Site นั้นยังคงมีม�ตรก�รอื่นๆ 

ที่จะต้องนำ�ม�พิจ�รณ�ร่วมด้วย

“นอกจ�กนี้ ศธ.ยังได้รับก�รประส�น

ง�นของ สธ.ในส่วนของก�รฉีดวัคซีนให้แก่

ครู ที่ขณะนี้ ได้รับวัคซีนไปแล้วกว่� ร้อยละ 

70 ซึ่งน�ยกฯ กำ�ชับว่�จะต้องให้ครูได้รับ

วัคซีนควบคู่ไปด้วย ส่วนกลุ่มเด็กที่ไม่เข้�รับ 

วัคซีนนั้น ศธ.ได้มอบหม�ยให้ โรงเรียนประส�น

กับผู้ปกครองเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ และสำ�หรับ

กลุ่มนักเรียนที่มีอ�ยุน้อยกว่� 12 ปีนั้น ศธ.มี

ก�รห�รือร่วมกับ สธ.อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเร�ก็

รอว่�จะมีวัคซีนไหนที่ ได้รับก�รรับรองที่จะ

ฉีดให้แก่เด็กกลุ่มนี้ ได้ ถ้�ได้รับก�รยืนยันที่

ชัดเจน ศธ.ก็จะบริห�รจัดก�รให้เด็กได้รับวัคซีน

ทันที” รมว.ศธ.กล่�ว

จ�กก�รสำ�รวจของ ศธ.พบว่� มีนักเรียน

อ�ยุ 12-17 ปีที่เข้�ข่�ยฉีดวัคซีนได้ประม�ณ 

5 ล้�นคน หรือยังมีนักเรียนอีกประม�ณ  

1 ล้�นคนที่ยังไม่ได้ตกลงใจว่�จะฉีดวัคซีน.

ศึกษาธิการ • ‘ตรีนุช’ ตอบกลุ่มปฏิวัติก�ร

ศึกษ�เคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภ�พ

ของนักเรียน พร้อมรับฟังทุกคว�มคิดเห็น 

ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพียงแต่เวล�นี้อย�กให้ โฟกัส

ไปที่ก�รฉีดวัคซีนเพื่อเปิดเทอมได้ก่อน

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่� 

ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) กล่�ว

ถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มปฏิวัติก�รศึกษ� ที่

มีก�รจัดกิจกรรมเรียกร้องสิทธิเสรีภ�พของ

นักเรียน ว่� ข้อเรียกร้องต่�งๆ ของกลุ่ม

นักเรียนนั้น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ไม่ได้

นิ่งนอนใจ และพร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยน

คว�มคิดเห็นทุกข้อเสนอแนะของกลุ่มเด็ก

และเย�วชน ซึ่งที่ผ่�นม�ข้อเรียกร้องต่�งๆ 

ไม่ว่�จะเป็นกฎระเบียบ ศธ.ว่�ด้วยทรงผม

นักเรียน หรือเครื่องแต่งก�ยนักเรียน อยู่

ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รแก้ไข ซึ่งแต่ละเรื่อง

มีคณะทำ�ง�นกำ�กับดูแล โดย ศธ.ไม่ได้นิ่ง

นอนใจ เพียงแต่ช่วงเวล�นี้ตนต้องก�รให้ โฟกัส

เรื่องก�รฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียม

พร้อมรับก�รเปิดเรียนในรูปแบบปกติในภ�ค

เรียนที่ 2 เดือนพฤศจิก�ยนนี้

“สำ�หรับประเด็นหลักสูตรก�รเรียน

ก�รสอนนั้น ขณะนี้ ศธ.มีคณะกรรมก�รปรับ 

ปรุงหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่�งก�รทดลองนำ�ร่องหลักสูตร

ใหม่ที่เป็นหลักสูตรฐ�นสมรรถนะในพ้ืนที่

นวัตกรรม เพร�ะสภ�พบริบทของแต่ละ

โรงเรียนมีคว�มแตกต่�งกัน จึงต้องดำ�เนิน

ก�รไปทีละขั้นตอน เพื่อให้ก�รใช้หลักสูตร

ใหม่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด อย่�งไรก็ต�ม

ดิฉันขอขอบคุณเด็กและเย�วชนรุ่นใหม่ที่มี

คว�มเป็นห่วงประเทศไทย และช่วยกันแก้

ปัญห�ก�รศึกษ� ซึ่ง ศธ.พร้อมเปิดรับฟังทุก

คว�มคิดเห็น และจะนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขอย่�ง

เร่งด่วน” รมว.ศธ.กล่�ว.

‘ตรีนุช’ยันรับฟังทุกความเห็นสิทธิเสรีภาพนักเรียน

เพจเฟซบุ๊ก “KTC Journey” (เคทีซี เจอนี่) ได้นำาอาหารพร้อมน้ำาดื่ม จากการจัด

กิจกรรม “เร�กินหมด...พี่กินอิ่ม” ไปมอบให้กับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ ณ โรงพย�บ�ล

จุฬ�รัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพย�บ�ลสิรินธร สำ�นักก�รแพทย์ กรุงเทพมห�นคร 

ซึ่งแฟนเพจร่วมใจกันโพสต์ภ�พกินอ�ห�รหมดจ�น เพื่อให้ “KTC Journey” เปลี่ยน

ภ�พจ�นอ�ห�รทุก 1 โพสต์ เป็นอ�ห�ร 1 มื้อ เติมพลังและเป็นกำ�ลังใจให้บุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ในก�รสู้ภัยโควิด-19.

เรากินหมด...พี่กินอิ่ม

หล�ยชีวิต” มีทั้งหมด 16 ตอน จะเผยแพร่ออกอ�ก�ศทุกวันศุกร์  

เวล� 15.00 น. ตอนแรกวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่�นม� ผ่�นช่องท�ง

ออนไลน์ YouTube: CHULABHORN Channel IGTV @sirisinlapin  

Facebook Pimarntip Art Gallery Facebook โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ 

ร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์ และต�ร�งออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์ 

ช่อง 5 ทุกวันศุกร์หลังข่�วในพระร�ชสำ�นัก เริ่ม 1 ต.ค, ช่อง 7 

ทุกวันจันทร์ เวล� 04.30 น. เริ่ม 4 ต.ค. และช่อง 3 ทุกวันอังค�ร 

หลังร�ยก�รข่�วส�มมิติ เริ่ม 5 ต.ค. 

นอกจ�กนี้ ได้เชิญเด็กเย�วชนและประช�ชนร่วมเผยแพร่

พระอัจฉริยภ�พด้�นศิลปะ ผ่�นโครงก�รเทคโนโลยีสื่อผสมเฉลิม

พระเกียรติฯ กับสติกเกอร์ไลน์ภ�พฝีพระหัตถ์ฯ หล�กล�ย หล�ย

ชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต” ด�วน์ โหลดได้ที่ https://

line.me/S/sticker/15801893 หรือส�ม�รถร่วมบริจ�คได้ที่บัญชี

ธน�ค�รกรุงเทพ ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ประเภทบัญชี

กระแสร�ยวัน เลขที่บัญชี 229-3-03199-9 สมทบทุนมูลนิธิภัทร

มห�ร�ช�นุสรณ์ฯ เพื่อนำ�ไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�ร

แพทย์ ใบเสร็จนำ�ไปลดหย่อนภ�ษีได้ 2 เท่� และส�ม�รถติดต�ม

พระอัจฉริยภ�พด้�นศิลปะผ่�นเทคโนโลยี AR Filter ได้ท�งอินสต�

แกรม สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต @sirisinlapin (https://www.instagram.

com/sirisinlapin/).

ภ

การ์ตูนสัญลักษณ์จากภาพยนตร์แอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต”

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวแอนิเมชัน

เฉลิมพระเกียรติ การ์ตูนแนวแฟนตาซีปลูกฝังคุณธรรม

ภาพฝีพระหัตถ์ฯ หลากลาย หลายชีวิต เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ปรีชา เถาทอง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ม่ทันได้เริ่มงาน..

แค่เห็นชื่อพิธีกรข่าว “4 ยอดกุมาร” เข้าประจำาการที่ ททบ.

5 เสียงจากคนพรรคก้าวไกล น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ 

อยุธยา ก็ฉอดๆ ออกมาเสียแล้ว

“เห็นรายชื่อของผู้ประกาศชุดนี้แล้ว อดตั้งข้อสงสัยไม่ได้

ว่า ททบ.5 ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะ กำาลังใช้งบประมาณในการสร้าง 

Propaganda หรือไม่

หรือน่ีคือ การท่ีกองทัพกำาลังยกระดับขบวนการไอโอมาไว้บนดิน

สิ่งที่กองทัพควรตระหนักและเข้าใจ คือ เราอยู่ในยุคสมัยท่ีพ่ี

น้องประชาชนเข้าถึงสื่อ และสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ การพยายาม

สร้างโฆษณาชวนเชื่อ นอกจากจะเป็นการดูถูกประชาชนแล้ว

พวกคุณยังไม่มีวันก้าวทันความเข้าใจของสังคมท่ีรุดหน้าไปไกล

ซึ่งการกระทำาเช่นนี้เป็นการบ่งชี้ว่า ยุทธศาสตร์การสื่อสาร

เชิงรุกที่ ททบ.5 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก กำาลังทำา

ภารกิจสร้างความแตกแยกในสังคม

เหตุผลที่พูดเช่นนี้ เพราะหากมีการนำาชื่อของผู้ประกาศข่าว

ใหม่ทั้งหมดไปค้นหา ก็ได้คำาตอบถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ได้ไม่ยาก 

นอกจากนี้ การผลิตข่าวสารนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง 

ผู้ดำาเนินรายการจะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในการ

รายงาน และสัดส่วนของการรายงานข่าวต้องไม่เป็นผลประโยชน์ของ

องค์กรใดขององค์หนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือแก่กลุ่มการเมืองใดๆ ซึ่งที่

ผ่านมา

จรรยาบรรณของคนทำางานสื่อมวลชน ต้องตระหนักว่า hate 

speech เป็นการสร้างความแตกแยก ได้รับความเสียหายมากมาย

ในอดีต 

หาก ททบ.5 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความแตกแยก 

ก็โปรดพิจารณาและวางสัดส่วนผู้ดำาเนินรายการให้มีความหลาก

หลายกว่านี้”

เนี่ย..พล.ท.รังษี กิติญาณทรัพย์ ผอ.ช่อง จะเก็บไปคิด-เก็บไป

ตรองหรือไม่อย่างไร-ไม่ทราบ แต่ที่ได้รู้-ได้ทราบ(แล้ว) ..พล.อ.สันติ

พงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก บอก..

“ททบ. 5 เป็นสถานีโทรทัศน์ หรือสถานีสื่อสารที่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ว่ามีพื้นที่นำาเสนอข่าวกี่เปอร์เซ็นต์ และเรื่องบัน 

เทิงกี่เปอร์เซ็นต์ 

ใครมีความประสงค์ซ้ือเวลา งานต่างๆ หรือประชาสัมพันธ์ 

ก็มีเงื่อนไขการตกลงเรื่องค่าตอบแทน และเงื่อนเวลา เรารับได้

ทั้งหมด ไม่ได้กำาหนดว่าต้องเป็นใคร 

ยืนยันว่า เป็นเรื่องการทำาธุรกิจ และเป็นไปตามระเบียบ 

ไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง”

ครับ..ท่ีน่ันมันธุรกิจของเขา เหมือนกับสถานีโทรทัศน์ช่อง อื่นๆ 

หรือแม้แต่ “ช่องวอยซ์” ท่ี น.ส.สุทธวรรณคุ้นเคย..เขาก็ประกอบธุรกิจ!

ฉะนั้น อย่าตีตนไปก่อนไข้เลย ในเมื่อ 4 ยอดกุมารเขายังไม่

ได้นั่งจ้อจะไปรู้ (ดี) ได้ไง ว่าการผลิตข่าวไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง..รู้

ได้ไง ว่าผู้ดำาเนินรายการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวไปในรายงาน..

และ..รู้ได้ไง ว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือให้แก่กลุ่มการเมือง!

การเจาะจง-มุ่งถามหา “จรรยาบรรณ” เอากับช่อง 5 ทั้งๆ 

ที่ยังไม่เกิดเหตุ ทำาให้อดสงสัยไม่ได้ถึงเจตนา และก็ให้สงสัยอีกว่า..

ในขณะที่บางช่องเหตุเกิด-เห็นอยู่โต้งๆ ทั้งเป็นเครื่องมือ

กลุ่มการเมือง ทั้งใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในการรายงาน ทั้ง 

hate speech ทั้งนำาข่าวไม่ตรงข้อเท็จจริงมาอ่าน (ประจำา)..

น.ส.สุทธวรรณ..ทำาไมถึงทำาเป็นมืดบอดเสียล่ะ..หือ?.

ก้าวไกล..ตีตนไปก่อนไข้?

ไ

• “I’m Ugly” ซิงเกิลใหม่จาก 

RAMENGVRL (ราเมนเกิร์ล) แรปเปอร์สาว

อินโดนีเซีย ที่สร้างชื่อในวงการอย่างรวดเร็ว

จนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่มีอิทธิพลต่อ

วงการเพลงฮิปฮอปอินโดนีเซีย ทั้งได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นแรปเปอร์หน้าใหม่ที่ทำาเพลง

ออกมาได้อย่างไม่มีการประนีประนอม แถม

มิวสิกวิดีโอก็ได้ศิลปินหญิงหลายประเทศมา

ร่วมแจม บ้านเราก็ได้ SILVY (ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ) เจ้าของ

เพลง “XL” กับ Tsunari (สุนารี) เจ้าของเพลง ”ฟาด” มาร่วม

แจมอีกด้วย

• แอปพลิเคชัน CH3Plus แจกรายชื่อละครรักต่างวัยให้

แฟนๆ ละครดูแบบฟินๆ ด้วยละครที่เป็นกระแสและโด่งดังใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ อาทิ ละครเรื่อง พฤษภา-ธันวา รัก

แท้แค่เกิดก่อน, Dare to Love ให้รักพิพากษา, ตามรักคืนใจ, 

นางอาย, ดงผู้ด ีและ น้ำาผึ้งขม งานนี้ถ้าหัวใจมีรักแท้ รับประกัน

ว่าไม่แพ้อะไร เรื่องอายุก็ไม่ใช่เรื่องสำาคัญ มาฟินไปกับความรัก

ต่างวัยของทุกคู่พระ-นาง ได้ที่ CH3Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิ

เคชันได้แล้ววันนี้!

• ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขนทัพเหล่าศิลปิน

ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์ยอดนิยม 

ร่วมฉลองเปิดโซนสินค้าแฟชั่นและร้าน

ค้าเปิดใหม่ ณ ชั้น 3 โซน A ศูนย์การค้า

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยเหล่าศิลปินไอ

ดอลเกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์จะหมุนเวียน

กันมา Feel FREE Fill FAN เติมเต็มความ

สุขให้กับเหล่าแฟนคลับ ฟินไปกับเสียง

เพลงตลอด 6 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 4-9 

ตุลาคมนี้ ในเวลา 12.30 น. และ 16.00 น.                                                                      

นำาโดย ไข่มุก CNY, wisdom, เกมส ์และ Scorpio Artist

• “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำาดูหนังออนไลน์แบบ

ถูกลิขสิทธิ์ในเครือโมโน เน็กซ์ จัดให้! เหล่าคอซีรีส์จีนไม่ต้องดำา

น้ำาดูกันอีกต่อไป กับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แดนมังกร “The Promise of 

Chang’an คำาสัตย์แห่งเมืองฉางอัน” มาให้รับชมกันอย่างเต็ม

อิ่มทั้งฉบับพากย์ไทยและบรรยายไทย นำาแสดงโดย 2 หนุ่มฮอต

แห่งแดนมังกร “เฉิงอี้” (รับบท องค์ชายเก้า เซียวเฉิงซวี่) และ 

“หานต้ง” (รับบท องค์ชายสาม เซียวเฉิงรุ่ย) ร่วมด้วยนางเอก

สาวสวย “จ้าวหานอิงจื่อ” มาร่วมประชันความดรามาเรียกน้ำาตา

ท่วมจอกันอย่างแน่นอน!. 

‘ดีเจต้นหอม’โพสต์ภาพแผลเป็นใหญ่

หลังแฟนรายการโทรมาปรึกษาปัญหา
แฟนคลับรายการพุธทอล์ค พุธโทร โทร.มาปรึกษาเหล่าดี

เจ เหตุเพราะเคยประสบอุบัติเหตุมีแผลเป็นค่อนข้างใหญ่ 

เวลาใส่ขาสั้นก็โดนคนมองจนเสียความมั่นใจ ทำาให้ตนเอง

ไม่ใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นอีกต่อไป โดยหนึ่งในดีเจอย่าง ต้น

หอม-ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ได้นำาเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์ในอิน 

สตาแกรมของตนเอง พร้อมเผยเรื่องราวของตนเองว่าตนก็มีแผลเป็น

ที่เข่าและคิดว่าเป็นปมด้อยตลอดมา แต่วันนี้เมื่อหนีความจริงไม่ได้ก็

ขอเผชิญกับความเป็นจริง พร้อมตบท้ายว่าเราทุกคนมีความแตกต่าง

กันและฉันรักร่างกายของตนเอง

“หอมเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีแผลเป็นที่ใหญ่มากที่หัวเข่า หอม

เองก็ใส่สั้นนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกดีเลย กังวลทุกครั้งที่คิดว่าคนอื่นจะ

คิดยังใง จะเมาธ์ขาเรามั้ย? ได้แต่แกล้งๆ ไม่ใส่ใจ แต่ใจลึกๆ คิดว่า

มันเป็นปมด้อยของเราตลอดมา

วันที่น้องมายโทร.มาในพุธทอล์คฯ เลยเข้าใจและเห็นใจหัวอก

คนที่มีแผลที่ขาเหมือนกัน เราเลยบอกน้องไปว่า...งั้นเราจะโพสต์แผล

เป็นที่ขา (แต่จริงๆ แผลนี้อยู่ที่ใจมากกว่า) ของเรา บอกให้ทุกคนรับ

รู้ว่า หอมมีแผลเป็นที่ขานะคะ และมันก็ใหญ่มาก มันเกิดขึ้นตอน 

ป.3 รึ 4 นี่แหละ เราช่วยชีวิตลูกหมาตัวนึงและกลายเป็นเราที่เจ็บ

แทน (ไว้มีเวลาจะเล่าให้ฟัง) มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่

มันเกิดไปแล้ว แผลเป็นมันลบไม่ได้ เมื่อหนีไม่ได้ก็ขอเผชิญกับความ                                                                         

เป็นจริง ไม่อยากไม่มั่นใจเวลาคนมองอีกแล้ว....ชั้นมีแผลเป็นเธอ ฮัล

โหล!

ชั้นมีแผลที่หัวเข่านะเธอออออ ยู้วฮู้ววว์!!! ขาชั้นไม่สวยนะ 

แต่จิตใจชั้นงดงามดั่งทุ่งแสงตะวันนะเออ 55555 ทำาตามสัญญาที่ให้

ไว้กับมายละนะ เราทุกคนแตกต่าง

กัน และชั้นรักร่างกายของชั้น.... 

#ปลดล็อคร่างกายชั้น #ระฆัง

ดีไม่ตีก็ดัง ข่อมคุณค่าาาา 

5555”.

‘ทิกเกอร์’ขึ้นแท่นพระเอกเรื่องแรก

ร่วมเวิร์กช็อป‘ป้อง ณวัฒน์-แซมมี่’

ลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆ สำาหรับ ทิกเกอร์-อชิระ ปานพุ่ม ลูกชาย

สุดที่รักของคุณแม่นิโคล เทริโอ ที่ฉายออร่าด้วยรูปหน้าที่หล่อคมเข้ม 

แถมยังมีรอยยิ้มที่ละมุนจนเข้าตา CHANGE2561 คว้าตัวมาขึ้นแท่น

เป็นพระเอกละครเรื่องแรกในชีวิตแบบเต็มตัวกับละครเรื่อง สายรุ้ง 

จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี กับบทบาทของ ภาคย์ หรือ พงศธร ใน

วัยเด็ก โดยจะออกอากาศให้ชมกันทางช่องวัน 31

งานนี้ก่อนจะลงสนามจริง พี่ฉอด สายทิพย์ และพี่เอส       

วรฤทธิ์ ได้ส่งพร้อมเข้ามาดูทิกเกอร์ ติวเข้มทำาการเวิร์กช็อปกับทาง 

Bew’s Act things กับครูโน่ กรินทร์ พร้อมกับผู้กำากับพี่โอ๋ คฑา

เทพ เพื่อ ปรับจูนการแสดง และทำาความเข้าใจบทให้มากขึ้น ร่วม

กับรุ่นพี่นักแสดงอย่าง ป้อง ณวัฒน์, แซมมี่ เคาวเวลล์ และเจนน่า        

จิรดา โมแรน ซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน ทำา

ให้ทิกเกอร์ผ่อนคลายและเอนจอยกับการแสดงเรื่องแรกที่ได้รับเป็นที่                                                                            

สุด

ทิกเกอร์เผยว่า “อย่างแรกเลยผมต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ พี่

ฉอด พี่เอส และ CHANGE2561 มากๆ นะครับ ที่ได้ยื่นบทนี้มาให้

ผม รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่ได้รับโอกาสนี้ สำาหรับผมคงต้องทำาการบ้าน

หนักมากครับ ได้มาทำาการเวิร์กช็อป ได้มาเจอตัวเองในเรื่องตอนโต 

คือ พี่ป้อง ตื่นเต้นหนักเข้าไปอีก แต่พี่ป้องใจดีมากๆ ครับ สอนเราทุก

อย่างว่าเราต้องแสดงยังไง สื่ออารมณ์ยังไง ทำาให้ผมผ่อนคลายมากๆ 

ยังไงฝากละครเรื่องสายรุ้งด้วยนะครับ”.  

ฟื้นฟูป่าชายเลน • หทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้

อำ�นวยก�รบริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำ�กัด, 

กิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อส�รภ�ยใน

องค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำ�กัด (มห�ชน) 

และตัวแทนพนักง�น ร่วมปลูกป่�ช�ยเลน ใน 

“โครงก�รฟื้นฟูป่�ช�ยเลน สร�้งร�ยได้ ช่วย

ชุมชน” โดยมูลนิธิสถ�บันร�ชพฤกษ์ เพื่อ

ฟื้นฟูระบบนิเวศป่�ช�ยเลน และเป็นแหล่ง

สร้�งอ�ชีพให้ช�วบ้�น โดยมี ศิริวัฒน์ คัน

ท�รส ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนธรรมช�ติ

ป่�ช�ยเลน ตำ�บลบ�งแก้ว จังหวัดสมุทร 

สงคร�ม เมื่อวันก่อน.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มี

มักเกิ้ล

‘Jeremy Zucker’ปล่อยอัลบั้ม‘CRUSHER’

ชวนฟัง‘Sociopath’ได้‘Keshi’ร่วมทำาเพลง
ล้วก็ได้       

ฤกษ์ที่

จะปล่อย

ของสักที “Jeremy 

Zucker” ไอคอน

สายอินดี้ป๊อปนักร้อง

นักแต่งเพลงและ

โปรดิวเซอร์เจ้าของ

รางวัล Platinum 

Certificate คลอดผล

งานสตูดิโออัลบั้มที่

คนทั่วโลกต่างรอคอย 

“CRUSHER” พร้อม

เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วย

การดึงศิลปินหนุ่มหล่อขวัญใจชาวไทย

อย่าง “keshi” เจ้าของเพลงฮิต “beside 

you” มาร่วมสร้างสรรค์ใน “Sociopath” 

ด้วยอิสระในการสร้างสรรค์เพลงที่ 

“Jeremy Zucker” ได้ค้นพบ จึงทำาให้

อัลบั้ม “CRUSHER” รวมเอาองค์

ประกอบและเสียงที่แตกต่างกันเข้าไว้

ด้วยกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างที่ไม่เคย

มีมาก่อน “CRUSHER” เป็นหนึ่งในผล

งานที่คุณภาพของ “Jeremy” อีกด้วย

“Jeremy Zucker” ได้กล่าวถึง

อัลบั้ม “CRUSHER” ไว้ว่า “ระหว่าง

ที่ผมเขียนอัลบั้มนี้ ผมได้เป็นตัวเอง

มากกว่าที่เคยเป็น มันคือความมั่นใจ 

และผมยังได้แรงบันดาลใจกับการทำา

เสียงเพลงใหม่ๆ มากไปกว่านั้น ผมยังได้

รับรู้ถึงความสุขกับการทำาเพลงอีกครั้ง” 

และสำาหรับชื่ออัลบั้ม “CRUSHER” 

ทางหนุ่ม “Jeremy 

Zucker” ได้ให้ความ

หมายของคำานี้ ไว้ว่า “บาง

สิ่งหรือบางคนอาจเคย

โดนทำาร้ายความรู้สึกจน

หัวใจแหลกสลาย อย่าง

เช่นในกรณีของผม ผม

ก็เคยโดนบางคนทำาร้าย 

และขยี้หัวใจผมมาแล้ว

เช่นกัน”

ซึ่งหลังจากที่เขา

ทยอยปล่อยเพลงใน

อัลบั้ม “CRUSHER” 

ออกมาให้แฟนๆ ได้รับฟัง

เป็นน้ำาจิ้มกันมาพักหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

เพลง “18”, “HONEST”, “Cry with you” 

ที่ได้รับเสียงตอบรับดีมาก อีกทั้งได้รับคำา

ชื่นชมจากสื่อด้านดนตรีอย่างกว้างขวาง ไม่

ว่าจะเป็นจาก Billboard, Consequence, 

Entertainment 

Tonight, Ones to 

Watch, Variance 

Magazine และอีก

มากมาย 

“Jeremy 

Zucker” ถือเป็น

อีกหนึ่งอินดี้ป๊อป

ไอคอนที่มีเพลง

ฮิตมากมาย อาทิ 

“come thru”, 

“all the kids are 

depressed”, “you 

were good to me” 

และอีกมากมาย

มียอด global stream มากกกว่า 5.3 

พันล้านครั้ง และยอดขายอัลบั้มมากถึง 3 

ล้านอัลบั้ม ได้ใจคนฟังด้วยสไตล์การแต่ง

เพลงที่มีความหมายและเข้าถึงง่าย

พร้อมสัมผัสกับความรู้สึกจริงๆ 

ของเขาที่ใส่ลงไปในบทเพลง ส่งผลให้

เขากลายเป็นศิลปินอินเตอร์ขวัญใจ 

GEN Z อีกคนหนึ่งคนที่น่าจับตามอง

ที่สุด

โดยในปีที่ผ่านมา “Jeremy” 

กลับมาร่วมทีมกับ “Chelsea Cutler” 

และปล่อยผลงานอย่าง “Brent II EP 

(2021)” และปล่อยอัลบั้มเปิดตัว อย่าง 

“Love is not dying (2020)”

ตามเสียงเรียกร้อง “Jeremy 

Zucker” ยังได้ โชว์ซิงเกิลของเขาใน

รายการ The Late Late Show with 

James Cordon, The Late Show with 

Stephen Colbert’s #PlayAthome 

series, and TODAY.

นี่ ไม่ใชพ่ลอ็ตเรื่องใน

หนัง แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น

จริงสำาหรับเด็กหนุ่ม เลฟ 

มาสเลนนิคอฟ นักศึกษา

ปรัชญาที่ต้องอนาคตดับ

ในวัย 18 หลังโดนจับกุม

จากที่ลงมือฆ่าอเล็กซาน                          

เดอร์ คริซานอฟสกี                                   

วัย 30 ปีอย่างเหี้ยมโหด 

หลอกออกมาเดต

แทงยับนับแล้วไม่ต่ำา                                

กว่า 45 แผล อ้างทำาไป

เพื่อล้างแค้นหมอนวด

โรคจิตชอบชำาเราเด็ก ที่

เคยข่มขืนแฟนสาวของตน

เมื่อ 3 ปีก่อน 

มาสเลนนิคอฟ กับ

แฟนสาวอายุเท่ากัน โปลิ

นา วัย 18 โดนเข้าจับกุม

ที่สนามบินเซนต์ปีเตอร์ส

เบิร์ก หลังพยายามที่จะหนี

ไปอาร์เมเนีย ตามรายงาน

ท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ตำารวจเผย

ว่า มาสเลนนิคอฟสารภาพ

เรื่องการฆาตกรรม และ

ตอนนี้ถูกควบคุมตัวในห้องขังที่รัสเซีย

โปลินา นักศึกษาในอาร์เมเนีย กล่าว

กับทางเจ้าหน้าที่ตำารวจ บอกว่าเธอไม่ได้

รู้สึกเรื่องการฆาตกรรมมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นใน

วันครบรอบวันเกิด 18 ปีของเธอนั่นเอง

ซึ่งเหตุสยอง 

เกิดขึ้นหลังจากเด็ก 

สาวบอกแฟนของเธอ

ว่า คริซานอฟสกีเคย

ข่มขืนเธอเมื่อตอน

อายุ 15

จากนั้น มาสเลน

นิคอฟก็เลยสร้างแอค

เคาต์ปลอมทางโซเชียล          

มีเดียขึ้นมาในชื่่อของ 

โปลินา แล้วใช้มัน                     

หลอกให้คริซานอฟ

สกีออกมาเดตกัน ณ 

สถานที่ที่เขาเตรียมไว้

เพื่อจัดการและแทงเขา

จนเสียชีวิต

คริซานอฟสกีเคย

ทำางานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก และทำางานเป็น

หมอนวดในระหว่างซัม

เมอร์แคมป์ โดยศพของ

เขาถูกพบในป่าแห่งหนึ่ง

ในเลนินการ์ด

ส่วนหนุ่มวัย 18 ที่โดนคุมขังแล้ว มี

การเปิดเผยออกมาว่าเป็นบุตรชายของนัก

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดัง ดร.คิริลล์ มาสเลน

นิคอฟ.

หลอกมาฆ่า! 

แค้นหมอนวด

โรคจิตข่มขืนแฟน

แ

เคเลชี

เจเรมี ซัคเกอร์

linkthaipost@gmail.com

เลฟ มาสเลนนิคอฟ

อเล็กซานเดอร์ คริซานอฟสกี



แนวรองมรสุมท่ีพาดผาน าคตะวันออกเ ียง

เหนือเม�อวันท่ี -  ก.ย.   สงผลใหเกิดนํ้า

ทวมในลุมนํ้าชี โดยเ พาะในลุมนํ้าชีตอนบน 

บริเวณ จ.ชัย มิู ึง่ปริมาณนํ้าสูงสุดไดเดินทาง

มาถึงเข�อนชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน สงผล

ใหระดับนํ้าท่ีเข�อนชนบทสูงกวาตล่ิงในชวงพ้ืนท่ี

ลุมตํ่าประมาณ .  เมตร และลนตล่ิงเขาทวม

พ้ืนท่ีลุมตํ่าริมแมนํ้าชี ประกอบกับระดับนํ้าใน

เข�อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน สูงเกินเกณ ระดับ

นํ้าควบคุมสูงสุด จึงมีความจําเปนตองระบาย

นํ้าลงลํานํ้าพองและไหลไปรวมกับแมนํ้าชี ึ่ง

จะสงผลใหระดับนํ้าในลํานํ้าชีเพ่ิมสูงมากข้ึน

กอนช.ระบุว่า เข่ือนมหาสารคามมี

ระดับนํ้า .   เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง (ม.รทก.) สูงกวาระดับเก็บกัก .  

เมตร (ระดับเก็บกัก .  ม.รทก.) ปจจุบัน

มีปริมาณนํ้าไหลผ่านเข่ือนมหาสารคาม  

ลูกบาศกเมตรตอวินาที ทําใหระดับนํ้าเพ่ิมสูงข้ึน 

 เ นติเมตรตอช่ัวโมงอยางตอเน�อง สงผลให

ระดับนํ้าในลํานํ้าชีเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ . -  

เมตร ลนตล่ิงเขาทวมพ้ืนท่ีลุมตํ่าริมแมนํ้าชีใน

ชวงวันท่ี -  ต.ค.  

โดย จ.ขอนแกน อ.เมืองขอนแกน, 

โคกโพธิชัย, มัญจาคีรี, แวงใหญ, แวงนอย, 

ชนบท, บานไผ , บานแ ด และพระยืน 

จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย และ

เมืองมหาสารคาม จ.กาฬสินธุ อ. องชัย, กมลา

ไสย และรองคํา จ.รอยเอ็ด อ.จังหาร, เชียง

ขวัญ, ธวัชบุรี, โพธิชัย, เสล มิู, ทุงเขาหลวง, 

พนมไพร และอาจสามารถ จ.ยโสธร อ.เมือง

ยโสธร, คําเข�อนแกว, มหาชนะชัย และคอวัง 

จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย ไดรับผลกระทบ

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ 

ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามสถานการณ

นํ้าอยางใกลชิดตอเน�อง โดยเ พาะพ้ืนท่ีจุดเส่ียง

บริเวณท่ีลุมตํ่าริมแมนํ้า พรอมท้ังประชาสัมพันธ

ขอมูลและแจงเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีริมนํ้าไดทราบลวงหนา เพ�อเตรียมพรอม

ในการอพยพและเคล�อนยายส่ิงของไดทันทวงที

หากเกิดสถานการณ ปรับแผนบริหารจัดการ

เข่ือนระบายนํ้าและประตูระบายนํ้า รวมท้ัง

เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณนํ้าหลาก  

กอนช.ระบุ

ดานนายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชล                                                                 

ประทาน เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรม 

การติดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณนํ้า 

โดยส่ังการไปยังโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีเส่ียง

ยันํ้าทวมใหเ าระวังและติดตามสถานการณนํ้า

อยางใกลชิดชวงวันท่ี -  ต.ค.น้ี ึง่จะมี นเพ่ิม

ข้ึนและมี นตกหนักบางแหงใน าคเหนือตอน

ลาง าคตะวันออกเ ยีงเหนือ าคกลาง รวมท้ัง

กรุงเทพมหานครและปริมณ ล าคตะวันออก 

และ าคใต พรอมบริหารจัดการนํ้าอยางเต็ม

ศักย าพของพ้ืนท่ี เตรียมพรอมดานเคร�องจักร 

เคร�องมือ  และเจาหนาท่ีประจําจุดเส่ียง และ

รวมบูรณาการกับหนวยงานระดับจังหวัดในลุม

เจาพระยาตอนลางและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แจงเตือนประชาชนใหทราบถึงสถานการณนํ้า

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับ

ประชาชนใหไดมากท่ีสุด.
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ปูด‘แพนโดราเปเปอร์ส’เขย่าโลก

โนเบลแพทย์ • คณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศผู้ชนะสาขาแพทย์ในปีนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้คว้ารางวัล

คือ เดวิด จูเลียส และอาร์เดม ปาตาปูเตียน  จากการค้นพบหน่วยรับอุณหภูมิและการสัมผัส.   

ปะทะในม็อบเกษตรกรอินเดียตาย8ราย

การสอบสวนที่ ใช้ชื่อเรียก

วา แพนโดราเปเปอรส  ของเครือ                                                     

ขายผูส�อขาวสืบสวนสอบสวนระหวาง

ประเทศ (ไอ ีไอเจ) ึ่งรวมมือกับ

นักขาวมากกวา  คนจากหลาย

ประเทศ อางอิงจากเอกสารลับ

ราว .  ลานแฟม ของสถาบัน

การเงิน  แหงทั่วโลก 

ไอ ีไอเจไมไดเปดเผยวาได

ขอมูลมาอยางไร แตรายงานที่เผย

แพร่เม่ือวันอาทิตยที่  ตุลาคม

กลาววา เกี่ยวพันกับการถือครอง

ทรัพยสินในตางแดนของบุคคล

ระดับผูนําประเทศทั้งในอดีตและ

ปจจุบันราว  คน และนักการ

เมืองกับเจาหนาที่รัฐมากกวา  

คน ใน  ประเทศและดินแดน 

ที่อาจนําไปสูคํากลาวหาทุจริต

ประพฤติมิชอบ, ฟอกเงินและเลี่ยง

าษีได 

ถึ งแม ไอ ี ไอเจจะย้ํ าว า 

ในประเทศสวนใหญนั้น การถือ

ครองทรัพยสินในตางแดนหรือ

การใชบริษัทที่ มีแตเปลือกนอก

ดําเนินธุรกิจขามแดนให ไมถือ

เป็นสิ่งผิดก หมาย แต่การมีชื่อ

อยูในรายงาน บับน้ีอาจนําความ

อับอายมาสูพวกผูนําที่เบื้องหนา

ประกาศตอตานการทุจริตและ

เลี่ยง าษี หรือสนับสนุนมาตรการ

รัดเข็มขัดในประเทศ ไมมากก็นอย

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอรเม�อวันจันทรกลาววา บุคคล

ที่มีชื่อในรายงานไอ ีไอเจรวมถึง 

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห                            

ที่   แหงจอรแดน ที่รายงาน

ระบุวา สรางเครือขายบริษัทนอก

อาณาเขตและแหลงหลบหลีก าษี

สําหรับอสังหาริมทรัพยมูลคา  

ลานดอลลารในสหรัฐและอังกฤษ 

บีบี ีอางทนายความของประมุข

จอรแดนวา อสังหาริมทรัพยทั้ง                                                  

หมด ื้อดวยทรัพยสินสวนพระ 

องค และการใชบริการบริษัทนอก

อาณาเขตในการ ื้อทรัพยสินนั้น

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปเพ่ือ

ความเป็นส่วนตัวและเพ่ือความ 

ปลอด ัย

บุคคลระดับผู้นําที่มีชื่อพัว                                                  

พันในรายงานดวยยังรวมถึงประ                                                            

ธานาธิบดีอิล ัม อาลีเยฟ แหง

อาเ อร ไบจาน ที่ตองครหาคอร 

รัปชันมายาวนาน ครอบครัวและ

คนใกลชิดของเขาถูกระบุวาทํา

ขอตกลงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

มูลคาหลายรอยลานในอังกฤษ

แบบลับ  

นายกรัฐมนตรีอันเดรย บา

บิช แหงสาธารณรัฐเช็กที่กําลัง

ตองสูศึกเลือกตั้งส าผูแทนราษ ร

วันที่ -  ตุลาคมนี้ ถูกระบุวาไม

ไดเปดเผยทรัพยสินที่เปนสวนองุน

มูลคา  ลานดอลลารใน รั่งเศส

ที่ ใชบริษัทนอกอาณาเขตในการ

ลงทุน บาบิชทวีตตอบโตวาเขาไม

ไดทําสิ่งผิดก หมาย

วอชิงตันโพสต ึ่งรวมสอบ                                                     

สวนกับไอ ีไอเจดวย กลาววา ประ 

ธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ของรัสเ ยี 

ไม่ได้มีช่ือโดยตรงในรายงาน บับ

น้ี แต่คนใกล้ชิดของเขามีช่ือเก่ียว

โยงกับทรัพยสินลับ  ในโมนาโก ึง่

รวมถึงบานของสเวตลานา คริโว

โนกิ  ชูรักยาวนานหลายปของปูติน 

ท่ี ือ้ผานบริษัทนอกอาณาเขต เม�อ

เดือนเมษายน  ไมก่ีสัปดาห

หลังจากเธอคลอดลูกสาวท่ีเช่ือกัน

วาเปนลูกของปูติน

เอกสารลับแพนโดรานี้เปน

ผลการสอบสวนครั้งลาสุดของ

ไอ ีไอเจ ที่เคยเปดโปงเอกสาร

ลับทางการเงินของนักการเมือง

และบุคคลที่มีช�อเสียงทั่วโลก เร่ิม

ตั้งแต่ลัก ลีคสเมื่อปี , ปา

นามาเปเปอรส ป  ึ่งเคย

ทําใหนายกรัฐมนตรี ไอ แลนด

ตองลาออกจากตําแหนงและผูนํา

ปากีสถานพนจากอํานาจ, พารา

ไดสเปเปอรส ป  และฟนเ น 

เม�อปที่แลว. 

ลัคเนา • มีผูเสียชีวิตอยางนอย                                                   

 รายจากเหตุปะทะท่ีเกิดข้ึน

บริเวณพ้ืนท่ีชุมนุมประทวงก  

หมายปฏิรูปการเกษตรในรัฐอุตตร

ประเทศ ทางตอนเหนือของอินเดีย

เม�อวันอาทิตย

เ อ เ อ ฟ พี ร า ย ง า น ว า 

เกษตรกรอินเดียรวมตัวชุมนุม

กันท่ีเมืองลักขิมปุระคีรี รัฐอุตตร

ประ เทศทางตอน เห นือของ

ประเทศเม�อวันอาทิตยท่ี  ตุลาคม 

เน�องจากมีรายงานวา อาเจย มิชรา 

รัฐมนตรีชวยกระทรวงมหาดไทย

ของรัฐบาลกลางอินเดียและเก

ชาป ปราสาท เมารียา รองมุข

มนตรีรัฐอุตตรประเทศ ท่ีสังกัด

พรรค ารติยะชนตะ พรรครัฐบาล

ของอินเดีย จะเดินทางมาเยือน

เมืองน้ี 

ตอมาเกิดเหตุวุนวายข้ึน

รอบ  รถยนตหลายคันท่ีมีรายงาน

วาอยูในขบวนรถของมิชรา 

โมกุล โกล ผู กํากับการ

ตํารวจรัฐอุตตรประเทศเผยกับ

สถานีโทรทัศน เีอ็นเอ็น-นิวส  

เม�อวันอาทิตยวา เหตุความรุนแรง

ท่ีเกิดข้ึนในเมืองลักขิมปุระ ทําใหมี

ผูเสียชีวิต  ราย ในจํานวนน้ีเปน

เกษตรกร  คน และผูเสียชีวิตอีก 

 คนเปนผูท่ีอยูในรถยนต 

กลุมเกษตรกรท่ีรวมตัวกัน

ชุมนุมอางวาลูกชายของมิชราอยู

ในรถยนตคันหน่ึงในขบวนรถของ

รัฐมนตรีผูน้ี หรืออาจเปนคนขับ

รถยนตคันท่ีพุงชนผูชุมนุมเสียชีวิต 

 ราย 

จากรายงานของเกษตรกร

ึ่งอยูในท่ีชุมนุมเผยวา หลังรถ 

ยนตพุงชนผูชุมนุมเสียชีวิต ทําใหผู

ชุมนุมท่ีโกรธแคนเผารถยนต และ

มีผูเสียชีวิตอีก  ราย จากเหตุ

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตามมา 

วิ ดี โอ ท่ีเผยแพรทางโ

เชียลมีเดียอางวาถายจากบริเวณ

ท่ีชุมนุมท่ีเกิดเหตุ เปน าพของ

เกษตรกรท่ีมีเลือดนองและรถยนต

หลายคันท่ีไฟลุกไหม

ดานมิชราปฏิเสธขอกลาว

หาของกลุมเกษตรกร เขาเผยกับ

ส�อทองถ่ินวา ผูชุมนุมเปนผู โจมตี

ขบวนรถของเขา ทําใหเจาหนาท่ี 

 คนของพรรค ารติยะชนตะ

เสียชีวิต พวกเขาเปนเจาหนาท่ี

ของพรรคในระดับชาติและของรัฐ

อุตตรประเทศ ผูเสียชีวิตอีกราย

เปนคนขับรถ

โยคี อาทิตยนาถ มุขมนตรี

รัฐอุตตรประเทศทวีตเม่ือคํ่าวัน

อาทิตยวา เหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเปน

เร�องเศรามากและโชคราย ขอรอง

ใหทุก ายอยูในความสงบ อยา

เพ่ิงรีบสรุป โปรดรอการสอบสวน

ของเจาหนาท่ีและปฏิบัติการหลัง

จากน้ัน.

แรงงานต่างถิ่นแห่ออกจากนครโฮจิมินห์

ฮานอย • รอยเตอรรายงานเม่ือวันจันทรท่ี  ตุลาคมว่า 

ชาวเวียดนามหลายหม�นคน สวนใหญเปนแรงงานตางถ่ินเดิน

ทางออกจากนครโ จิมินหเม่ือสุดสัปดาหท่ีผ่านมา หลังเมือง

ใหญท่ีสุดของเวียดนามแหงน้ีผอนคลายมาตรการล็อกดาวน

ท่ีบังคับใชมา  เดือน ในขณะท่ีนครโ จิมินหและจังหวัดท่ีต้ัง

นิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูติดกัน กําลังประสบปญหาขาดแคลน

แรงงาน จัน ธี เทม วัย  ป เผยวาขณะเขาคิวเพ�อตรวจโค

วิด-  กอนออกจากนครโ จิมินห พรอมกับสามีและลูกวัย  

เดือน บอกวาออกจากบานมาหางานท่ีดีกวาในนครโ จิมินห แต

ตอนน้ีเหน�อยลาแลว จะกลับบานไปปลูกขาวและเล้ียงปศุสัตวใน

หมูบานของเธอท่ีจังหวัดดงทาปในดินดอนสามเหล่ียมปากแมนํ้า

แมโขง จันถูกโรงงานทอผาเลิกจางเม�อเดือนกรก าคมในชวงท่ี

นครโ จิมินหเร่ิมใชมาตรการเขมงวดควบคุมโควิด-  โดยหาม

ประชาชนออกจากบาน ทําใหเธอและครอบครัวตองโดนกักตัว

อยูแตในหองเชาพ้ืนท่ีแค  ตารางฟุต ส�อทางการเวียดนาม

รายงานวา ต้ังแตวันศุกรท่ีผานมาประชาชนเกือบ ,  คน

เดินทางออกจากนครโ จิมินห หลังมีคําส่ังผอนคลายมาตรการ

ล็อกดาวนเม�อวันพฤหัสบดี ลี วั บินห รองประธานกรรมการ

ประชาชนนครโ จิมินห ขอรองใหแรงงานเหลาน้ีอยาเพ่ิงกลับ

บานใหอยูทํางานตอ เพราะขณะน้ีโ จิมินหกําลังขาดแคลน

แรงงานอยางมาก ผูรับเหมากอสรางคนหน่ึงจากบริษัทโคเทค

คอนสคอนสตรัคช่ันในนครโ จิมินหเผยวา ขณะน้ีบริษัทมี

แรงงานเพียง  สําหรับโครงการกอสรางตาง  และเปนเร�อง

ยากในการรับคนงานใหมเขามา

นักวิทย์สหรัฐ 2 คนคว้าโนเบลสาขาแพทย์

สตอกโฮล์ม • คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศ

ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาแพทยในปีนี้เมื่อวันจันทร เป็นนัก

วิทยาศาสตรสหรัฐ  คน คือ เดวิด จูเลียส วัย  ป และ

อารเดม ปาตาปูเตียน วัย  ป จากผลงานการคนพบหนวย

รับความรูสึกสําหรับอุณห ูมิและการสัมผัส คณะกรรมการโน

เบลกลาวในการแถลงขาววา การคนพบใหมของผูชนะรางวัล

โนเบลในปนี้ ทําใหเราเขาใจวา ความรอน, ความเย็นและ

แรงเชิงกล สามารถนําไปสูกระแสประสาทของเราไดอยางไร 

ทําใหรับรูและนํามาปรับใชกับสิ่งตาง  ในโลก งานวิจัยของนัก

วิทยาศาสตรทั้งสองคนนี้นํามาพัฒนาเพ�อรักษาโรคและความ

เจ็บปวยมากมาย รวมถึงอาการปวดเรื้อรัง คณะกรรมการ

รางวัลโนเบลอธิบายวา ความสามารถในการรับรูความรอน, 

ความเย็นและการสัมผัส เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการมีชีวิต

รอดของมนุษย และทําใหเรามีปฏิกิริยากับโลกรอบตัวเรา จู

เลียสเปนศาสตราจารยท่ีมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย วิทยา

เขต านฟราน ิสโก ทําวิจัยดวยการใชสารแคปไ ินท่ีมีอยู

ในพริก ึ่งทําใหเกิดความรูสึกแสบรอน มาใชคนพบอวัยวะรับ

ความรูสึกของเสนประสาทในผิวหนังที่ตอบสนองกับความรอน 

ดานปาตาปูเตียนเปนศาสตราจารยที่สถาบันวิจัยสคริปสในรัฐ

แคลิฟอรเนีย เปนผูคนพบชั้นตาง  ของอวัยวะรับความรูสึก

ของเสนประสาทที่ตอบสนองการสัมผัส.

นิวยอร์ก • ไอซีไอเจเผยรายงานเปิดโปงบุคคลระดับผู้นำาประเทศทั้งใน

อดีตและปัจจุบัน 35 คน และนักการเมือง-เจ้าหน้าที่รัฐหลายร้อยคน

ทั่วโลกซุกซ่อนทรัพย์สินนับพันล้านดอลลาร์ในต่างแดน มีต้ังแต่กษัตริย์

จอร์แดน, นายกฯ เช็ก และชู้รักของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

พณ.จับมือ

ทําใหเกิดการชะลอตัวของการรับ ื้อของตลาด

ท้ังในและตางประเทศ เกษตรกรขาดชองทางใน

การกระจายผลผลิต เน่ืองจากธุรกิจบริการ 

อาทิ โรงแรม รานอาหารไมเปดใหบริการ  จึง

เกิด าวะไขไกลนตลาด นายจุรินทร ลักษณ                                           

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                       

การกระทรวงพาณิชย (พณ.) จึงไดมอบ

นโยบายใหกรมการคา ายในเรงเขาไปแกไข

ปญหาสถานการณ ไขไก โดยดําเนินการตาม

มาตรการดังน้ี .เช่ือมโยงการจําหน่ายหรือ                                                           

กระจายไขไกผานชองทางตาง   เชน งานธงฟา,                                     

รถจําหนายเคล�อนท่ี และสถานีจําหนายนํ้ามัน

เช้ือเพลิง เปนตน .กํากับดูแลการคาปลีก โดย

ติดตาม าวะการคาปลีกและราคาขายปลีกใน

ตลาดสด ใหสอดคลองกับราคาไขไกคละหนา

ฟารม รวมท้ังตรวจสอบกํากับดูแลเคร่ืองช่ัง 

และการปดปายแสดงราคาขายปลีก สําหรับ

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในวันน้ี กรมการคา ายในได

รวมมือกับบริษัทผูจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิง  

รายใหญ ประกอบดวย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 

จํากัด (มหาชน),  บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท  ปตท. นํ้ามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ  รับ ือ้

ไข่ไก่ในปริมาณ , ,  ฟอง เพ่ือจัดทํา

โปรโมชันเปนของสมนาคุณใหผู ใชบริการใน

สถานีจําหนายนํ้ามันพีที พีทีที สเตช่ัน และ

บางจาก ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ  ปริมณ ล และ าค

ตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ี  จังหวัด  

สาขา โดยกรมการคา ายในชวยสนับสนุนคา

บริหารจัดการ เพ�อชวยขยายชองทางในการกระ

จายผลผลิตใหแกเกษตรกรผูเล้ียงไกไข 

อธิบดีกรมการคา ายในกลาวเพ่ิมเติมวา 

ม่ันใจเปนอยางย่ิงวาการใชมาตรการตาง  เพ�อ

เรงกระจายผลผลิตใหแกเกษตรกรผูเล้ียงไกไข

ดังท่ีไดกลาวขางตน จะสามารถแกไขปญหาไข

ไกลนตลาด รักษาเสถียร าพดานราคาและปรับ

สมดุลกลไกตลาด อันจะเปนการชวยบรรเทา

ความเดือดรอนใหแกเกษตรกรผูเล้ียงไกไข รวม

ท้ังกอใหเกิดประโยชนตอผูบริโ คไดเปนอยางดี 

นอกจากน้ี สถานการณนํ้าทวมสงผล 

กระทบตอเกษตรกรผูปลูกผักในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี, ราชบุรี และจังหวัดพ้ืนท่ีใกลเคียง 

ผลผลิตไดรับความเสียหาย รวมท้ังพฤติกรรม

การบริโ คผักในชวงเทศกาลกินเจมีปริมาณสูง  

สินคาผักจึงขาดแคลน สงผลใหราคาสินคาผัก

ปรับตัวสูงข้ึน  กรมการคา ายในไดรวมมือกับ

บริษัทผูจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงท้ัง  ราย ใน

การสนับสนุนพ้ืนท่ีจําหนายเพ�อเพ่ิมชองทางการ

จําหนายสินคาผักใหเกษตรกรท่ีประสบ ัยนํ้า

ทวม และใหผูบริโ คไดเขาถึงสินคาผักในราคาท่ี

เหมาะสมในชวงเทศกาลกินเจ 

โดยจะเร่ิมวางจําหนายต้ังแตวันท่ี -  

ตุลาคม  ณ สถานีจําหนายนํ้ามันในพ้ืนท่ี

กรุงเทพ  และปริมณ ลท่ีรวมรายการ จํานวน 

 สาขา โดยผักท่ีนํามาวางจําหนาย  ไดแก 

ผักคะนา ราคา  บาท กวางตุง  บาท ผักบุง 

  บาท ผักกาดขาว  บาท และกะหลํ่าปลี 

 บาท เปนตน  โดยกรมการคา ายในรวมกับ

ตลาดคาสงผัก อาทิ ตลาดไท,  ตลาดส่ีมุมเมือง 

นําผักมาจําหนายเพ�อใหผูบริโ คสามารถเขาถึง

ไดในราคาประหยัดกวาปกติในชวงเทศกาลกิน

เจประมาณ .

ทรงห่วงใย

และผูท่ีไดรับผลกระทบอยางหนักในพ้ืนท่ี ต.กํา

ปง อ.โนนไทย จํานวน   ครอบครัว พรอมกับ

พูดคุยสรางขวัญกําลังใจใหราษ รสามารถดํารง

ชีวิตไดตามปกติสุขตอไป ึง่ราษ รตางปล้ืมปติ

และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวถึงการเตรียม

รับมือพายุระหวางวันท่ี -  ต.ค.น้ีวา ตองเตรียม                                          

การรับมือ ึ่งการรับมือเราคงไปเล่ือน นหรือ

อะไรไมไดอยูแลว ึ่งสถานการณวันน้ีเราก็ได

เตรียมการรับมือไวไดมากพอสมควร แตอยางไร

ก็ตามถาปริมาณมันมากกวาปกติ ปริมาณไมใช

สถานการณปกติก็รับมือไดระดับหน่ึง ตองมีความ

เสียหาย แตจะทําอยางไรใหเสียหายนอยท่ีสุด ใช

เวลาทวมใหนอยท่ีสุดและเรงการดูแลเยียวยา ตน

คิดวาประชาชนสวนใหญเขาใจ 

สวน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี  กลาววา ในวันท่ี  ต.ค.จะ

ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณนํ้าท่ี จ.สระแกวใน

หลาย  ดาน ึง่ตอนน้ีสถานการณท่ี จ.สระแกว

ดีข้ึนแลว

กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ (กอนช.) 

ออกประกาศ บับท่ี  เร่ืองเตือนพ้ืนท่ีลุ่ม

ตํ่า  จังหวัดริมแมนํ้าชีลนตล่ิง โดยระบุวา 

จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันเต้ียนหมูและ

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๙๙๓/๒๕๖๔

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนายสมจิตร ันททอง สรรพากร าค ๑ กรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร โจทก ไดย� นฟอง นายอานัตชัย ศิริกุลพัชร จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๓๘๖,๒๓๘.๐๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและ

ตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไม

สามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายอานัตชัย ศิริกุลพัชร จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

         ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

                    (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๐๘๕/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารออมสิน โดยนายอรรถพล เจิมจิตรผอง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายบุญเร่ิม 

เล็กเจริญ ที่ ๑ นายวีระพัฒน สังขพันธหรือสังขพันธุ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๒,๐๕๘,๑๔๓.๑๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลย

ทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ 

ไมสามารถกระทําได

  จึงประกาศให นายบุญเริ่ม เล็กเจริญ จําเลยที่ ๑ ทราบ แทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

          ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

                เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th
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15กีฬา

‘โค้ชวัง’ ยันหนองบัวบุกเมืองทองต้อง 3 แต้ม

กรุงเทพฯ • การแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก นัดที่ 6 คู่ระหว่าง “กิเลน

ผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 11 จะเปิดสนามธันเดอร์ โดม 

พบกับ “พญาไก่ชน” หนองบัว พิชญ เอฟซี ทีมอันดับ 10 วันอังคาร

ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. โดย “กิเลนผยอง” สะดุดมาใน

เกมล่าสุดบุกไปแพ้ การท่าเรือ เอฟซี มา ส่วน “พญาไก่ชน” คืนฟอร์ม

ชนะ โปลิศ เทโร เอฟซี มาได้ โดย “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงอ่องตระกูล 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนหนองบัวฯ กล่าวว่า “เกมนี้เราก็ตั้งเป้าหมายว่าการมา

เยือนครั้งนี้เราต้องเอา 3 แต้มให้ได้ เราจะพยายามทำาให้ดีที่สุด การ

คว้าชัยชนะในเกมล่าสุดมันทำาให้ความมั่นใจของนักเตะกลับมาอีกครั้ง 

ทำาให้ทุกคนมีความมั่นใจและกล้าที่จะเล่นมากขึ้นในเกมต่อไป สภาพ

ทีมตอนนี้เราพยายามปรับจูนนักเตะให้เข้ากัน เราหาคนแทนที่ตัวต่าง

ชาติที่เจ็บยาว เพื่อให้ทีมลงตัวมากที่สุดและได้ผลการแข่งขันตามที่เรา

ต้องการ สภาพความพร้อมตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี การ

เจอกับ เมืองทอง แน่นอนว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่าย แต่เราเชื่อว่าเราทำาได้ 

เพราะบรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากด้วย เป้าหมายของสโมสรตอนนี้

ก็ยังเหมือนเดิม เราต้องไปทีละก้าว เพราะนี่เพิ่งช่วงออกสตาร์ท ฝาก

แฟนบอลช่วยตามเชียร์และให้กำาลังใจทีมของเราด้วยครับ

‘แคลอรีเครดิตฟิตช่วยหมอ’ มอบเครื่องออกซิเจน

กรุงเทพฯ • นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและ

ฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำางานกิจกรรม “แคลอรีเครดิต

ฟิตช่วยหมอ” เปิดเผยว่า สำาหรับกิจกรรม “แคลอรีเครดิตฟิตช่วย

หมอ” ที่เป็นการรวบรวมแคลอรีที่ได้จากการออกกำาลังกายมาสะสม

เพื่อระดมทุนสำาหรับการซื้อเครื่องไฮโฟลว์ออกซิเจนให้กับโรงพยาบาล

ต่างๆ ที่ขาดแคลน ที่ดำาเนินกิจกรรมรอบที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม ถึง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ล่าสุดทางคณะทำางานกิจกรรมพร้อมด้วยคณะ

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำาโดย 

บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ผจก.มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์, ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันส่งมอบเครื่องไฮโฟลว์ออกซิเจนให้แก่

บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พญ.ประภาวี สุขเกื้อ แพทย์ทั่วไป โรง

พยาบาลป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ในโครงการ “แคลอรีเครดิตฟิต

ช่วยหมอ”  ที่โรงพยาบาลป่าโมก จ.อ่างทอง”

กอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์สนาม 3 ที่เลควิวฯ

กรุงเทพฯ • ภายหลังจากภาครัฐขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมแข่ง 

ขัน เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำาให้

ทรัสต์กอล์ฟ ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟผสมอาชีพ ชาย-หญิง รายการไทย

แลนด์ มิกซ์ 2021 เลื่อนการแข่งขันแบบไม่มีกำาหนด ล่าสุดหลังภาค

รัฐประกาศปลดล็อกให้จัดแข่งขันได้ ทรัสต์กอล์ฟได้เตรียมจัดศึก ไทย

แลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ สนามที่ 3 ชิงเงินรางวัล 3 ล้าน

บาท แชมป์รับเงินรางวัล 450,000 บาท วันที่ 7-10 ต.ค.นี้ ณ สนาม

กอล์ฟเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ (เอ-บี คอร์ส) แบบพาร์ 

72 ประเภทชายระยะ 6,915 หลา ขณะที่ประเภทหญิง 6,269 หลา 

สำาหรับครั้งนี้จะมีโปรชั้นนำาอย่าง “โปรโจ๊ก” ชัพชัย นิราช, “โปรทีม” 

รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์, “โปรภูมิ” ภัทรภูมิ ปาจารย์, “โปรแอร์” ศรุต

ยา งามอุษาวรรณ, “โปรแพรว” ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ และ “โปร

กุ๊ก” ชมพัช พงศ์ธนารักษ์ พร้อมทั้งยังมีนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ น้อง

รามิล แซ่ลิ้ม, “น้องไดร์ฟ” ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ ที่เตรียมไปแข่งขัน

ระดับนานาชาติอย่างศึก จูเนียร์ เวิลด์ ที่สหรัฐ ในเดือน ธ.ค.นี้ จากการ

แข่งขันทรัสต์กอล์ฟ อเมเจอร์ ควอลิฟายเออร์ 2021 อีกด้วย

‘น้องสกาย’ แชมป์คลาสอีชาย ‘ทีจีเอ-สิงห์’ ส.4

กาญจนบุรี • กอล์ฟเยาวชน “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิง 

2021-2022” คลาสซี-เอฟ สนามที่ 4 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ 

จ.กาญจนบุรี เมื่อ 3 ต.ค.2564 รายการนี้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬากอล์ฟ

แห่งประเทศไทย (ทีจีเอ) โดยจัดการแข่งขันวันที่ 2-3 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ 

สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี เป็นสนามที่ 4 ของปี 2021-

2022 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนได้สิทธิ์ร่วมคัดตัวเยาวชน

ทีมชาติไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ อาทิ ไอเอ็มจี จูเนียร์ เวิลด์ 

กอล์ฟ แชมเปียนชิพ และเอฟซีจี คัลลาเวย์ เวิลด์ จูเนียร์ ที่ประเทศ

สหรัฐ จบการแข่งรอบสุดท้าย สกาย ไวล์ดิง หนุ่มน้อยวัย 8 ขวบ เก็บ

สกอร์รอบสุดท้ายเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 ทำาสกอร์รวม 5 อันเดอร์

พาร์ 139 รับแชมป์ในคลาสอีชายไปครอง ส่วนคลาสอีหญิง แข่งแบบ

พาร์ 58 อันนา ผ่องหทัยกุล รับแชมป์ หลังทำาสกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 

122 ด้านคลาสซีชาย อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกุล คว้าแชมป์จากผล

งาน 7 โอเวอร์พาร์ 151  ขณะที่คลาสซีหญิง ธนัชพร อินทร์แสง เฉือน

ชนะ สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี ไปแค่สโตรกเดียว หลังจบเกมด้วยผลงาน

รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150. 

โคราชเข้ารอบรองวอลเลย์เอเชีย

‘เบรดี’ทุบสถิติเอ็นเอฟแอลที่นิวอิงแลนด์

สมกับเป็นคู่เอกประจำาสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยที

เดียวกับแมตช์ที่ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดแอนด์ฟิลด์รับการมา

เยือนของ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่แม้ในช่วงครึ่งแรก

จะเป็น “แชมป์เก่า” จากแมนเชสเตอร์ที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

แต่กลับไม่มีประตูที่สร้างความได้เปรียบเกิดขึ้น กระทั่งเกมกลับมา

สนุกสูสีในช่วงคร่ึงหลัง ก่อนจบเกมไปแบบบัวไม่ช้ำา น้ำาไม่ขุ่น เสมอ

กันไป 2-2 ชนิดท่ี เจอร์เกน คล็อปป์ นายใหญ่แห่งค่ายแอนด์ฟิลด์

ถึงกับ ขอบคุณพระเจ้าท่ีฟุตบอลเตะกันสองคร่ึง และท่ีแน่ๆ คู่น้ีได้

ลุ้นแชมป์กันยาวๆ ถึงปลายฤดูกาลแน่นอน ฟันธง..••..แต่ท่ีพลิก

ล็อกประจำาสัปดาห์อยู่ท่ีลีกเอิงของฝร่ังเศส ปารีส แซงต์ แชร์ก

แมง ของกุนซือ เมาริซิโอ ปอเช็ตติโน พร้อมลูกทีมชุดใหญ่ นำาโดย 

ลิโอเนล เมสซี, เนย์มาร์, เอ็มบัปเป, ดิ มาเรีย, แวร์รัตติ และ 

กานา เกย์ ต้องพบกับความปราชัยแมตช์แรกของฤดูกาล หลังพ่าย

แพ้ให้กับแรนส์ 2-0 ซ่ึงปอเช็ตติโนบอกว่า “พวกเราออกสตาร์ทไม่

ดี แต่จากน้ันเราเล่น 25-30 นาทีที่เยี่ยมที่สุดของฤดูกาล แต่น่า

อายที่ไม่สามารถทำาประตูได้ และการเสีย 2 ประตู ทำาให้ทุกอย่าง

ยากไปหมด”..••..วันก่อน “บิ๊กบอย” วรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายก

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย นัดกรรมการบริหารสมาคม

ประชุมกันท่ีสำานักงานอาคารราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก 

เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬา

ยอดเย่ียม” ประจำาปี 2564 ช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า พ่วงกอล์ฟการ

กุศลอีกรายการ กำาหนดไว้วันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน ณ สนาม

กอล์ฟสุวรรณภูมิ ฝากขอบคุณทุกทีมท่ีสนับสนุนล่วงหน้า..••..การ

แข่งขันยกน้ำาหนักยุวชนชิงแชมป์โลก 2021 ระหว่างวันท่ี 5-12 

ตุลาคมน้ี ท่ีนครเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รายการน้ีมีนักกีฬา

ไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วย พลอากาศโทวัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้จัดการทีมของไทยยอมรับว่า 

หลายประเทศแข็งแกร่ง แต่เชื่อว่าเด็กไทยท้ัง 7 คน ปัฐษพงษ์ ทองสุก, ฐิตาพร ตีกา, อนันต์ 

เนาสน, วีรพล วิชุมา, วรพรต นาสุริวงศ์, ปริฉัตร กุนรา และ อาริสรา ไร่ดี จะสู้อย่างสุด

ความสามารถ อย่าลืมส่งกำาลังใจไปเชียร์..••..“จุ้ย คิวทอง” วีระพงษ์ บริสุทธ์ิสุขกมล ฝาก

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิช่ัน 1 รายการท่ี 2 รอบคัด

เลือก อิมิเน้นท์แอร์-ทรู พังงาคัพ 2021 ท่ีทีบีซี สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ ซอยรามคำาแหง 89/1 

แข่งขันระหว่างวันท่ี 1-8 ตุลาคมท่ีจะถึงน้ี เพื่อคัดเอา 16 คนสุดท้ายเข้าไปแข่งขันกันต่อท่ี

จังหวัดพังงา ระหว่างวันท่ี 18-23 ตุลาคมท่ีจะถึงน้ีต่อไป..

คล็อปป์ขอบคุณพระเจ้า

ฟุตบอลเตะกันสองครึ่ง

‘มาร์เกซ’ยังแจ๋ว

คว้าชัยที่อเมริกา

‘ฟาบิโอ’โกยแต้ม

ลอสแองเจลิส • ทอม เบรดี กลาย

เป็นผู้เล่นท่ีขว้างได้ระยะมากท่ีสุด

ในประวัติศาสตร์อเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล พร้อมพา แทมปา 

เบย์ บัคคาเนียร์ส บุกมาเฉือนชนะ

ทีมเก่า นิวอิงแลนด์ แพทริอ็อตส์ 

คาถ่ินฟ็อกซ์โบโร 19-17 ในศึกคน

ชนคน สัปดาห์ท่ี 4 คู่ซันเดย์ไนต์ 

เมื่อวันท่ี 4 ต.ค.ท่ีผ่านมา  

เกมน้ีเป็นการกลับมาเจอกับ

ทีมเก่าของเขาเป็นคร้ังแรก หลัง

จากท่ี ทอม เบรดี เป็นควอเตอร์

แบ็กขวัญใจของชาวนิวอิงแลนด์

มายาวนานถึง 2 ทศวรรษ ซึ่ง

ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเขา

พาแพทริอ็อตส์คว้าแชมป์ซูเปอร์

โบว์ลได้ถึง 6 สมัย  

“ผมไม่ได้ร้องไห้อะไรออก

มา” เบรดี ควอเตอร์แบ็ก วัย 44 

ปี กล่าวถึงการกลับมาท่ีฟ็อกซ์โบ

โรอีกคร้ัง “ผมผ่านมันมาหมดแล้ว 

ท่ีน่ีเป็นบ้านของผมมาตลอด 20 ปี 

ผมมีความทรงจำาที่ยอดเยี่ยมที่สุด

อยู่ที่นี่”  

การเล่นเกมน้ีท่ามกลางสาย

ฝนท่ีโปรยปราย แต่เบรดีก็ทำาสถิติ

เป็นควอเตอร์แบ็กท่ีขว้างได้ระยะ

มากท่ีสุดตลอดกาลของเอ็นเอฟ

แอล หลังขว้างบอลระยะ 28 

หลาให้ ไมค์ อีแวนส์ เพื่อนร่วม

ทีมรับสำาเร็จในช่วงควอเตอร์แรก

ท่ีทำาให้เขามีระยะรวมมากกว่า ดริว 

บรีส์ 1 หลา  

ก่อนเกมน้ีจะเร่ิมต้น เบรดี

ต้องการอีกเพียง 68 หลา เพื่อท่ีจะ

ทำาระยะแซงหน้าบรีส์ อดีตจอมทัพ

ของนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส ท่ีอำาลาวง                                                   

การไปแล้ว หลังจบเกมน้ีเบรดีขว้าง

ทำาระยะตลอดอาชีพของเขาไป

แล้ว 80,560 หลา ส่วนบรีส์จบ                                                

อาชีพด้วยการขว้างไป 80,358 หลา  

“ผมยังสามารถขว้างบอลได้

อีกเยอะ และผมดีใจท่ีมีผู้เล่นเย่ียมๆ 

คอยรับบอลให้” เบรดีกล่าว “นับ

เป็นผลงานท่ียอดเย่ียมมาก แต่ไม่มี

อะไรในกีฬาประเภทน้ีท่ีผมสามารถ

ประสบความสำาเร็จได้หากไม่มีบรรดา

เพื่อนร่วมทีม ผู้เล่นเหล่านั้นรับ

บอลให้ผมมาตลอด 22 ปีในอาชีพ

นี้”.  

อเมริกา • ศึกรถจักรยานยนต์ทาง

เรียบ โมโตจีพี 2021 สนาม 15 

รายการกรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์                                         

ดวลความเร็วเม่ือคืนวันอาทิตย์ท่ี 

3 ตุลาคมท่ีผ่านมา (ต่อวันท่ี 4) ท่ี

เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมือง

ออสติน รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

ผลปรากฏว่า มาร์ก มาร์เกซ 

เจ้าของรถแข่งหมายเลข 93 แชมป์ 

6 สมัยในสนามแห่งน้ีจาก เรป

โซล ฮอนด้า ออกสตาร์ทยอดเย่ียม

ทะยานจากกริดท่ี 3 ข้ึนนำาต้ังแต่

โค้งแรก ก่อนบิดนำาม้วนเดียวจบ

ด้วยเวลา 41 นาที 41.435 วินาที 

คว้าชัยชนะเรซน้ีไปครองอย่างยิ่ง

ใหญ่ ส่วนทีมเมท โปล เอสปาร์กา

โร นักบิดสเปน หมายเลข 44 จบ

อันดับ 10 ตามหลัง 20.265 วินาที

ทางด้าน ฟาบิโอ กวาร์ตารา

โร ดาวบิดหมายเลข 20 ชาวฝร่ัง 

เศส สังกัดมอนสเตอร์ เอเนอร์จ้ี ยา

มาฮ่า โมโตจีพี ยังคงอยู่ในผลงาน

อันยอดเย่ียม บิดคว้าโพเดียมอันดับ 

2 ส่วนอันดับ 3 คู่ฟรานเชสโก บัน

ญาญา นักบิดค่ายดูคาติ ที่คว้าตำา

แหน่งโพลสนามนี้

การแข่งขันผ่านไปแล้ว 15 

สนาม ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงส่งผล

ให้ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร มี 254 

คะแนน เหนือกว่าอันดับ 2 ถึง 52 

คะแนน ขณะท่ีเหลือการแข่งขัน

เพียง 3 สนามในฤดูกาลน้ี โดย ยอด

นักบิดฝร่ังเศสมีโอกาสก้าวข้ึนครอง

บัลลังก์แชมป์โลกในการชิงชัยสนาม

ถัดไปท่ีจะยกพลไปดวลความเร็ว ท่ีมิ

ซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอน

เซลลี สาธารณรัฐซานมารีโน วันท่ี 

22-24 ตุลาคมน้ี  ส่วนมาร์ก มาร์เกซ 

ทะยานข้ึนมาร้ังอันดับ 7 บนตาราง

แชมเปียนชิพ มีท้ังส้ิน 117 คะแนน 

ส่วนผลรุ่นโมโตทู “ก้อง” สม

เกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจาก 

“ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ควบ

รถแข่งหมายเลข 35 ออกสตาร์ท

จากกริดที่ 15 ก่อนจะสร้างผลงาน

ยอดเยี่ยมบิดเข้าป้ายในอันดับ 14 

ตามหลังผู้ชนะอย่าง ราอูล เฟร์ 

นันเดซ เพียง 23.247 วินาที รั้ง

อันดับ 17 บนตารางแชมเปียนชิพ 

มีทั้งสิ้น 37 คะแนน.

ลอนดอน • แมนเชสเตอร์ ซิตี                                                 

ไล่ตามหลัง 2 ครั้งก่อนเสมอเจ้า                                                 

บ้านลิเวอร์พูล 2-2 ในเกมของ 

2 ทีมที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ที่

แอนด์ฟิลด์ ในเมืองลิเวอร์พูล ประ 

เทศอังกฤษ เจอร์เกน คล็อปป์ 

กุนซือหงส์แดงบอก “ขอบคุณพระ 

เจ้าท่ีฟุตบอลเตะกันสองคร่ึง” หลัง

จากคร่ึงแรกลูกทีมเล่นผิดฟอร์ม 

ซาดิโอ มาเน ซัดให้เจ้า

บ้านลิเวอร์พูลข้ึนนำาไปก่อนในนาที

ที่ 59 แต่ ฟิล โบเดน ทำาประตู

ตีเสมอให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี ใน

นาทีที่ 69 จากนั้น โมฮัมเหม็ด 

ซาลาห์ ยิงประตูในนาทีที่ 76 ให้

หงส์แดงออกนำาอีกครั้ง แต่ เควิน 

เดอ บรอยน์ ทำาประตูตีเสมอให้ซิตี

ในนาทีที่ 81 จบเกมเสมอกันไป

แบบสนุก 2-2  

จากผลการแข่งขันของ 2 ทีม

ที่ โดดเด่นของพรีเมียร์ลีกในรอบ 

4 ปีผ่านมา ทำาให้ทั้ง 2 ทีมยัง

ต้องสู้เพื่อลุ้นแชม์กันอีกยาวนาน 

โดยลิเวอร์พูลซึ่งในซีซั่นนี้ยังไม่

แพ้ทีมใดมีคะแนนตามหลัง “จ่า

ฝูง” เชลซี อยู่ 1 คะแนน ขณะที่ 

แมนเชสเตอร์ ซิตี อยู่อันดับตาม

หลังทีมนำา 2 แต้ม  

“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ 

ซิตี เกมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทว่า

ไม่มีสกอร์ที่แสดงให้เห็นถึงความ

เหนือกว่าของพวกเขา กระทั่งใน

ครึ่งหลังที่เกมกลับมาสู้กันอย่าง

สนุกสูสี  

“เป็นแมตช์ท่ีสุดยอดจริงๆ” 

เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือซิตีกล่าว

กับสกายสปอร์ตส์ “นั่นเป็นเหตุ 

ผลว่าทำาไม แมนเชสเตอร์ ซิตี

และลิเวอร์พูลถึงยังอยู่ในจุดน้ี เพราะ

ว่าเราพยายามเล่นกันสนุกอย่าง

ที่เห็น โชคไม่ดีที่เราไม่ชนะ แต่

พวกเราก็ไม่ได้แพ้”  

กวาร์ดิโอลายังกล่าวต่อ

อีกว่า “นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไม

พรีเมียร์ลีกถึงเป็นลีกที่ดีที่สุด ทุก

อย่างสามารถเกิดขึ้นได้ มันยอด

เย่ียมมากจริงๆ อย่างไรก็ตาม เรา

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการ

แข่งขันอะไรได้”

ทางด้าน เจอร์เกน คล็อปป์ 

ซ่ึงผิดหวังกับฟอร์มของลูกทีม

ในช่วงคร่ึงแรก แต่สามารถแก้

สถานการณ์กลับมาได้ในช่วงคร่ึง

หลัง “ขอบคุณพระเจ้าท่ีฟุตบอลเตะ                                                

กันสองคร่ึง พวกเรามีความสุขกัน

มากๆ กับการเล่นในช่วงคร่ึงหลัง แต่

ในคร่ึงแรกไม่มีใครแฮปป้ีเลย”  

“ผมรู้สึกมีความสุขมากท่ีสุด

ในอาชีพของผมเลยทีเดียวตอนท่ี

ได้ยินเสียงนกหวีดหมดเวลาการ

แข่งขันคร่ึงแรก” คล็อปป์กล่าว

เสริม “มันไม่ได้วางแผนเอาไว้เลย

ว่าพวกเราจะเล่นกันแบบน้ัน และ

พวกเราต้องการช่วงพีกคร่ึงเวลา

ให้เป็นประโยชน์และสามารถกลับ

มาเล่นได้ดีในช่วงครึ่งหลัง”.

นครราชสีมา • ทีมนักตบลูกยางสาวนครราชสีมา คิวมินซี วีซี 

โชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเรบิสโก จากฟิลิปปินส์ ได้อย่างเด็ดขาด 

3 เซตรวด ทะยานเข้ารอบรองชนะเลิศศึกชิงวอลเลย์บอลสโมสร

หญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ได้รับการสนับสนุนจาก

การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สหพันธ์

วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, สมาคม

กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

และจังหวัดนครราชสีมา แข่งขัน

วันท่ี 1-7 ตุลาคมน้ี ณ ศูนย์การค้า

เทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ

รอบ 8 ทีมสุดท้าย “ทัพแมวปีศาจ” 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี เจ้าภาพ 

ท่ีสร้างผลงานในรอบแรกพบกัน

หมดในกลุ่มเอ ชนะ 2 นัดรวด 

ทำาให้เป็นท่ี 1 ของกลุ่ม พบกับทีม

เรบิสโก จากฟิลิปปินส์ ทีมอันดับ 4 

ของกลุ่ม บี ท่ีลงแข่งรอบแรกพบ

กันหมดในกลุ่ม 3 นัดแพ้รวด

สำาหรับผู้เล่น 6 คนแรกของ 

นครราชสีมาฯ มีการปรับตำาแหน่ง

เปล่ียนผู้เล่นลงสนาม โดยมือเซตส่ง                      

สิริมา มานะกิจ ลงมาแทน นุศรา    

ต้อมคำา ขณะท่ี ชัชชุอร โมกศรี, คารี

นา เคราเซอ, กัตติกา แก้วพิน, หทัย

รัตน์ จารัตน์ และณัฎฐพร สนิท

กลาง (ลิโบโร) ยังลงทำาหน้าท่ีตัวหลัก

ร่วมด้วย ฉัตรสุดา นิละภา ด้านทีม

เรบิสโกส่ง เอบิกาอิล มาราโน, มิคา

เอลา บาเลน, อิไจยา ลอรี, เจนนิ

เฟอร์ นิเออร์วา (ลิเบอโร), เดนิส เอ

ลิโอนา มานาบัต, คามิล แองเจลิกา 

คาล และเอวี เคท เลคซีนา

ผลการแข่งขัน ทีมนครราช 

สีมา คิวมินซี วีซี ชนะ เรบิสโก 

จากฟิลิปปินส์ สบายๆ 3-0 เซต 

สกอร์ 25-11, 25-19 และ 25-

18 ใช้เวลาแข่งขันรวมท้ังส้ิน 1 

ช่ัวโมง 22 นาที ผ่านเข้าสู่รอบ

รองชนะเลิศ ไปรอพบกับทีมชนะ

ระหว่าง สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค กับ 

โชโก มูโซ จากฟิลิปปินส์ต่อไป

ส่วนนักกีฬาท่ีทำาแต้มได้ดีท่ีสุด

ของทีมนครราชสีมาฯ คือ ฉัตรสุดา นิ

ละภา ทำาไปถึง 13 คะแนน ขณะท่ีเร

บิสโก ผู้ท่ีทำาแต้มสูงสุดของทีมคือ เอวี 

เคท เลคซีนา ทำาไป 9 คะแนน

หลังเกม “โค้ชเอ็ม” ว่าท่ี

ร้อยตรีธนกฤต อินเล้ียง ผู้ฝึกสอน

ทีมนครราชสีมาฯ กล่าวว่า แมตช์

น้ีวางแผนมาอยู่แล้วว่าจะพักผู้

เล่นหลักอย่าง นุศรา ต้อมคำา มือ

เซตของทีม เพราะมีอาการล้าจาก

การเล่น 5 เซตกับเชทิสซู จากคา

ซัคสถาน และอยากให้น้องๆ ดาว

รุ่งของทีมได้ลงมาสัมผัสเกมการ

แข่งขันบ้างเพ่ือท่ีจะดูฟอร์มของ

แต่ละคน ซ่ึงก็ยังอาจจะมีจุดท่ีต้อง

แก้ไขกันอยู่อย่างในช่วงปลายเซต 

2 ท่ีจะเห็นความผิดพลาดหลาย

จังหวะ แต่โดยรวมตนก็รู้สึกพอใจ

กับผู้เล่นในทีมทุกคนมีความมุ่งม่ัน

และต้ังใจเล่นกันมาก มีทีมเวิร์กท่ีดี

“ขณะท่ีเกมในรอบรองชนะ

เลิศท่ีอาจจะต้องไปเจอกับ สุพรีม ชล                                                   

บุรีฯ น้ันก็คิดว่าจะเป็นแมตช์ท่ีสนุก                                                    

เพราะนักกีฬามีความคุ้นเคยกันดี เป็น

ทีมท่ีมีผู้เล่นเก่งและมีประสบการณ์

อยู่หลายคน แต่เราก็พร้อมสู้เต็มท่ี 

ส่วนแผนการเล่นเด๋ียวต้องมาวาง 

แผนกันอีกทีหลังจากจบการแข่งขัน

วันน้ีไปก่อน” โค้ชเอ็มกล่าว

ด้าน คารีนา เคราเซอ นัก

ตบลูกยางคนสวยจากนครราชสี

มาฯ กล่าวว่า โดยรวมยังไม่พอใจ

ฟอร์มการเล่นตัวเองมากนัก แม้

จะผ่านการแข่งขันมาหลายแมตช์

แล้ว เพราะยังคิดว่าเกมบล็อก เกม

สกัดของตัวเองยังมีข้อผิดพลาด

เยอะ ซ่ึงก็ยังเชื่อม่ันว่าจะสามารถ

แก้ไขได้ทันก่อนการแข่งขันรอบ

รองชนะเลิศท่ีอาจจะต้องเจอกับ

ทีมสุพรีม ชลบุรีฯ ซ่ึงเป็นอีกเกมท่ี

หนักแน่ แต่ก็พยายามเล่นให้เต็มท่ี 

ฝากแฟนๆ ทีมนครราชสีมาฯ และ

แฟนๆ วอลเลย์บอลชาวไทยช่วย

ส่งกำาลังใจเชียร์ทีมนครราชสีมาฯ 

ให้ประสบความสำาเร็จกันเยอะๆ 

ด้วย ตนและเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็

พร้อมจะสู้เต็มท่ี.

โคราชเข้ารอบ • คารีนา เคราเซอ (เห็นหน้า) ผู้เล่นสโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี โดดตบหน้าเน็ต โดย

มีมิคาเอลา บาเลน ผู้เล่นสโมสรเรบิสโกจากฟิลิปปินส์ขึ้นบล็อก จบเกมทีมนครราชสีมาฯ เป็นฝ่ายชนะเรบิส

โกสบายๆ 3-0 เซต (25-11, 25-19 และ 25-18) ได้เข้ารอบรองฯ วอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

รายการ “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 

21 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๐๘๕/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารออมสิน โดยนายอรรถพล เจิมจิตรผอง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายบุญเร่ิม 

เล็กเจริญ ที่ ๑ นายวีระพัฒน สังขพันธหรือสังขพันธุ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๒,๐๕๘,๑๔๓.๑๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลย

ทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ 

ไมสามารถกระทําได

  จึงประกาศให นายบุญเริ่ม เล็กเจริญ จําเลยที่ ๑ ทราบ แทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

          ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

                เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

จูเนียร์กอล์ฟ • ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สมาคม

กีฬากอล์ฟ ร่วมยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟเก็บคะแนนเยาวชน

สมาคมกีฬากอล์ฟ “ทีจีเอ-สิงห์ จูเนียร์ กอล์ฟ แรงกิง 2021-2022” คลาสซี-เอฟ สนาม 

4 ที่กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com



ีดวัค ีนเด็ก

อุนใจตอนรับเปดเทอม ซึ่งการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ

ที่สุดที่รัฐบาลตองรักษาระบบนี้ใหได เพราะ

จะสงผลกระทบตอทั้งครู นักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา โคยครูมีบทบาทอยางมากใน

การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ

สถานการณในแตละชองทาง วันนี้ตนเห็น

ภาพผูปกครองนั่งเรียนกับลูกในกรณีที่เด็ก

อยูบาน เช�อวาไมใชภาระ ถามีเวลาก็อยูกับ

ลูกกับหลาน เปนชวงเวลาครอบครัวที่ไดอยู 

รวมกัน แตตองขอโทษถามีหลายคนรูสึกเปน

ภาระ แตวันนี้ตองมีความใกลชิดกันในครอบ 

ครัวมากยิ่งขึ้น เพ�อมีภูมิตานทานในการอยู

ในโลกใบนี้ตอไป

 “ขอขอบคุณทุกภาคสวน ผมอยากเห็น

ภาพทุกคนไดรับวัคซีนอยางทั่วหนา เร�องการ

จัดหาวัคซีนมี 2 ประเภทคือ วัคซีนหลักที่รัฐบาล

จัดหา ซึ่งเปนการเจรจาโดยภาครัฐ  รัฐบาล

ตอรัฐบาล และวัคซีนทางเลือก เปนการเจรจา

ระหวางผูจําหน�ายวัคซีน เพ�อเปนทางเลือก

ใหคนทั่วไป โดยยืนยันปนี้วัคซีนมีเพียงพอทั้ง

ปนี้และไปถึงปหนา คาดการณวามีวัคซีน 150 

ถึง 170 ลานโดสในปนี้ ฉีดไดครบถวนตามที่

เราตั้งเปาไว  ย้ําวาวันนี้ตองเดินหนาประเทศ

ไปขางหนา ใหการเปดภาคเรียนการศึกษา

เปนไปไดอยางตอเน�อง ขณะที่การควบคุม

การแพรระบาดก็เปนไปตามแผนท่ีเราคาด

การณไวลวงหนา” นายก  ระบุ

 จากนั้นนายก  เดินใหกําลังใจนักเรียน

ที่มาฉีดวัคซีน พล.อ.ประยุทธ โพสตขอความ

ผานเฟซบุกวา “วันนี้ (4 ต.ค.) เปนอีกหนึ่ง

วันที่เปนหมุดหมายสําคัญ ในการตอสูกับโค

วิด 1  เพ�อนําไปสูการเปดเมือง เปดประเทศ 

นอกจากวันนี้ยอดผูติดเชื้อจะลดต่ําลงกวาหนึ่ง

หม�นคน พรอมกับยอดผูเสียชีวิตต่ํากวาหนึ่ง

รอยคน ซึ่งเปนสัญญาณของสถานการณที่ดี

ขึ้นอยางตอเน�องแลว และยังเปนวันเริ่มตน

การฉีดวัคซีนโควิด 1  ใหกับลูกหลานของเรา จะ

ทําใหเราสามารถเปดสถานศึกษาได ใหเด็ก

นักเรียนไดกลับไปสูบรรยากาศการเรียน

ตามปกติ แบบ e  orma ” 

  ที่ทําเนียบรัฐบาล เม�อเวลา 12.30 น. 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโ ษก ศบค.

แถลงวา พบผูติดเชื้อใหม 30 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 561 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 8 54 ราย 

มาจากการคนหาเชิงรุก  607 ราย มาจาก

เรือนจํา 362 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 7 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 1 647 362 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 12 336 ราย  ทําให

มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

1 520 503  ราย อยูระหวางรักษา 10 748 

ราย อาการหนัก 3 071 ราย  ใสทอชวย

หายใจ 71  ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7 ราย 

ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 17 111 ราย 

 สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 4 ต.ค. ไดแก  กทม. 1 137 ราย  ยะลา 

764 ราย  ชลบุรี 5 4 ราย  สงขลา 484 

ราย  ปตตานี 406 ราย  สมุทรปราการ 382 

ราย   นราธิวาส 314 ราย  นครศรีธรรมราช 

313 ราย  ราชบุรี 300  ราย  ระยอง 2 7 

ราย อยางไรก็ตาม ภาพรวมของทั้งประเทศ

ถือวาตัวเลขลดลง แตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใตถือวาเพิ่มขึ้น ยอดติดเชื้ออยูที่ 1 68 

ราย คิดเปนรอยละ 21 ของทั้งประเทศ และมี

จังหวัดในพื้นที่ภาคใตถึง 5 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อ

อยูใน 10 อันดับแรกผูติดเชื้อสูงสุดของวัน

นี้ จึงขอใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด

แตละจังหวัดเขมขนมาตรการ นอกจากนี้

ยังมีการรายงานดวยวา พื้นที่ อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา พบรานอาหารเปดเกินเวลา และ

มีการลักลอบด�มแอลกอ อล โดยใสในแกว

พลาสติก จึงฝากหน�วยงานที่เกี่ยวของกําชับ

มาตรการ 

 สวนยอดผูไดรับวัคซีนของประเทศไทย

เม�อวันที่ 3 ต.ค.  จํานวน 281 070 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28  ก.พ.ทั้ง

สิ้น 55 150 481 โดส ขณะที่พบวาการฉีด

วัคซีนใน 4  จังหวัดชายแดนภาคใต ต่ํากวา

เปาหมายท่ีใหฉีดกลุมผูสูงอายุและกลุมโรค

เรื้อรังใหไดรอยละ 70 ภายในเดือน ก.ย. 

จึงฝากไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการ

ฉีดวัคซีน  

 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส 

การยกวินพงศ  อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง

วา ขณะนี้มีผูไดรับวัคซีนแลวทั้งหมด 55 

ลานโดส ซึ่งเกินเปาหมายที่วางไว คือภาย 

ในสิ้นเดือน ก.ย.64 ตั้งเปาไวที่ 40 ลานโดส 

แยกเปนเข็มที่ 1 จํานวน 33 ลานคน หรือ 

46  เข็มที่ 2 จํานวน 20 ลานคน  หรือ 

28.7  และเข็มที่ 3 จํานวน 1.4 ลานคน 

หรือ 2  โดยจะเรงฉีดเข็มที่ 1 ภายใน 3 

เดือนใหไดมากที่สุด โดยในป 2564 ไดมี

การปรับเปาหมายฉีดวัคซีนใหได 11  ลานโดส 

แบงเปนเข็มที่ 1 จํานวน 60 ลานโดส เข็ม

ที่ 2 จํานวน 52  ลานโดส เข็มที่ 3 จํานวน 

7 ลานโดส และในป 2565 ตั้งเปาการฉีด

อีก 86 ลานโดส แบงเปนเข็มที่ 1 กลุมคน

ที่ตกคางในป 2564 โดยเฉพาะในเด็กอายุ 

3 11 ขวบ จํานวน 6 ลานคน ที่มีการย�น

ขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) เพ�อรับรองคุณภาพและความ

ปลอดภัยในเด็ก คาดวาไมเกินปหนาจะมีวัคซีน

ฉีดในเด็กกลุมนี้ สวนเข็มที่ 2 จํานวน 14 

ลานคน และในเข็มที่ 3 จํานวน 66 ลานคน 

 วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวภายหลัง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน�วยบริการวัคซีนนักเรียน

สังกัดสํานักการศึกษา กทม. ณ โรงเรียน

มัธยมประชานิเวศน เขตจตุจักร วา เด็ก

นักเรียนอายุ 12 18 ปในพื้นที่กรุงเทพ  ทุก

สังกัดมีทั้งหมดมากกวา 400 000 คน เบื้อง

ตนไดรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอรมาทั้งหมด 

135 000 โดส จึงไดกําหนดฉีดวัคซีนใหเด็ก

นักเรียนระดับมัธยมปลายทุกสังกัดในพื้นที่

กรุงเทพ  กอน สวนระดับมัธยมตนเม�อได

รับวัคซีนเพิ่มเติมจะดําเนินการจัดฉีดวัคซีน

ใหตอไป ซึ่งคาดวาภายในเดือน ต.ค.นี้ สธ.จะ

จัดสรรวัคซีนไฟเซอรเพ่ิมเติมและสามารถ

ฉีดวัคซีนใหเด็กนักเรียนไดครบทุกคนทั่ว

ประเทศ ซึ่งเด็กที่ไดรับวัคซีนเข็มแรกในวัน

นี้จะไดรับวัคซีนไฟเซอรเข็มที่สองในอีก 3 

สัปดาห คือวันที่ 25 ต.ค.64. 

ไมมีปรับ ครม.

“เ ย บอกไมมี ก็ไมมีสิ” สวนถามวาจะมีการ

เลือกตั้งในเร็วๆ นี้หรือไมนั้น พล.อ.ประวิตร

ตอบแควาไมรู และเม�อถามถึงการดูแล 4 

กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ไมเห็นดวยนั้น 

รองนายก  กลาววา เปน 4 กรมที่ พปชร. 

ดูแลอยูแลว เราดูกวางๆ เพ�อใหเปนไปตาม

นโยบายของพรรค พปชร.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โ ษกประ 

จําสํานักนายก  ยืนยันวา พล.อ.ประยุทธ

เปนนายก  ของ พปชร. ยังไมมีแนวคิดไป

สังกัดพรรคการเมืองไหนทั้งสิ้น และตอนนี้ 

นายก   ไมอยากคิดเร�องการเมืองใดๆ นอกจาก

คิดแกปญหาความเดือดรอนใหประชาชน 

พล.อ.ประวิตรในฐานะหัวหนาพรรค  พปชร.ได

ชี้แจงไปแลววา เร�องการจะยุบสภาหรือ ปรับ 

ครม.นั้น นายก  ยังไมไดคิดทําอะไรทั้งสิ้น

ในเวลานี้ นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

บางกลุมท่ีตองการแสวงหาประโยชนทาง 

การเมืองจากเร�องนี้ ควรไปเตรียมพรอมสําหรับ

การเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

จะมีขึ้นในเดือนหนากอนจะดีกวา อยาสราง

ความวุนวายหรือความสับสนไปกวานี้เลย

ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.

เกษตรและสหกรณ  ในฐานะเลขาธิการพรรค 

ปชป.กลาวถึงความไมพอใจของสมาชิก 

ปชป.ในการมอบหมาย 4 กรมในกระทรวง 

เกษตร  ให พล.อ.ประวิตรดูแลวา การ

กํากับทั้งหมดยังมีตนเองดูแล กํากับทุกอยาง

กอนออกจากกระทรวงได การแตงตั้งดังกลาว

ก็ไมไดตัดอํานาจอะไร 

เม�อถามวา การเปลี่ยนคนกํากับจาก

นายจุรินทรเปน พล.อ.ประวิตร เหมือนการ

กาวกายการทํางานของ ปชป.หรือไม นาย

เฉลิมชัยกลาววา ภาพอาจมองอยางนั้น แต

เร�องนี้หลายคนก็พูดไปแลว แตในวิธีปฏิบัติ

เ น้ืองานก็มี ไมมากท่ีตองผานไปตรงน้ัน 

เพราะงานสวนใหญก็จบในการตัดสินใน

กระทรวงอยูแลว

นายเฉลิมชัยยังกลาวถึงการเตรียม

ความพรอมการเลือกตั้งครั้งหนาวา ขอใหรอดู

หลังปดหีบ จะไดมากหรือนอย เทาไหรไมรู 

แตจะรับผิดชอบไมวาผลจะเปนอยางไร 

สวนจะได ส.ส.เกิน 150 คนหรือไม อยา

ไปพูดอยางนั้น เขาบอกวา สิ่งที่พระเจาเขา

ไมอยากใหรูคืออนาคตกับใจคน ดังนั้นสอง

เร�องนี้อยาไปรูเลย

ขณะที่นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกลา  กลาวถึงกระแสพรรค 

การเมืองเริ่มเสนอช�อบุคคลที่เหมาะสมเปน

นายก  วา ผูที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ

แบบนี้ตองเปนนายกรณ จาติกวณิช หัวหนา

พรรคกลาและอดีต รมว.การคลัง เพราะมี

ความสามารถดานเศรษฐกิจ ดานการเงิน 

การคลัง เคยไดรับการยกยองใหเปนรัฐมน 

ตรีคลังโลก สมัยที่เปน รมว.การคลังก็ทําให

ไทยไดพนจากวิกฤตแ มเบอรเกอรมาแลว 

วันเดียวกัน ที่สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

แกนนําพรรครวมฝายคาน นําโดยนายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขา 

ธิการพรรคเพ�อไทย (พท.) เดินทางเขาย�น

หนังสือตอ ป.ป.ช.กลาวหา ครม.ทั้งคณะ และ

รัฐมนตรีรายบุคคลหลังการอภิปรายไมไว

วางใจ โดยนายประเสริฐกลาววา พรรครวม

ฝายคานทุกพรรคไดรวบรวมเอกสารคาํรอง

ย�นตอ ป.ป.ช.ทั้งหมด 4 เร�องดวยกัน คือ 

1.เร�องการบริหารราชการที่ผิดพลาด ลมเหลว 

ทุจริตตอหนาที่เร�องโควิด โดยเปนประเด็น

เกี่ยวกับการบริหารวัคซีนผิดพลาด 2.เร�อง

การทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจ AT  3.การใช

วัคซีนที่ไรคุณภาพมาฉีดใหประชาชน และ 

4.การทุจริตสตอกยางพารา และการเอื้อ

ประโยชนใหเกิดการทุจริต

นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน พรรค 

พท.กลาววา เรารองเรียนโดย 4 กลุม จําเลย

กลุมที่ 1 คือ ครม.ที่แถลงนโยบายไวตอประชาชน 

กลุมที่ 2 คือ พล.อ.ประยุทธ กลุมที่  3 คือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก  และ 

รมว.สาธารณสุข และกลุมที่ 4 คือนายเฉลิมชัย 

ซึ่งเปนการรองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) 

เปนเร�องความผิดตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

จงใจปฏิบัติหนาที่ หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญ 

ญัติรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย มติ ครม. 

และขอสั่งการของนายก  ไปจนถึงปฏิบัติหนาที่

โดยทุจริต ผิดกฎหมาย  ป.ป.ช. 

นพ.วาโย อัศวรุงเรือง ส.ส.บัญชีรายช�อ 

พรรคกาวไกล กลาววา คํารองของพรรค

ไดรอง พล.อ.ประยุทธและนายอนุทิน ใน

การจัดซื้อจัดจางเร�องวัคซีนในสถานการณ

ฉุกเฉิน แตปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบ  ทําใหเกิดความเสียหายตอ

ภาครัฐและประชาชน 

พ.ต.อ.ทวี สอดสอง ส.ส.บัญชีรายช�อ

และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กลาววา 

คํารองการทุจริตสตอกยางพารา เปนการ

ทุจริตเชิงนโยบายในการขายยางพาราโละ

สตอกจํานวน 1.4 แสนตัน ในราคาที่ต่ํากวา

ราคากลางของตลาด โดยใชมติ ครม.ที่ฝาฝน

กฎหมายหลายฉบับ 

ดานนายธนกรกลาววา เปนสิทธิที่ฝาย

คานจะสามารถดําเนินการไดตามอํานาจ

หนาที่ที่รัฐธรรมนูญระบุไว ซึ่งรัฐบาลก็พรอม

ชี้แจงในทุกขอกลาวหา เพราะมั่นใจวาในการ 

อภิปรายไมไววางใจที่ผานมานั้น รัฐบาล

โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธไดตอบทุกคําถาม

ไปอยางชัดเจนแลว หวังวาฝายคานจะมีพยาน 

หลักฐานครบถวนเพียงพอตามที่กลาวอาง  

เพราะไมอยากใหการย�นครั้งนี้เปนการย�น เพราะ

ตองการเรียกคะแนนนิยม หวังผลทางการ

เมือง หรือเพราะโกรธที่ลมรัฐบาลในสภาไม

ได เพราะถาเปนแบบนั้นประชาชนจะไมได

ประโยชนอะไรเลย

“ยืนยันวารัฐบาล โดยเฉพาะนายก  นั้น

ไมมีความกังวลใดๆ ยังคงเดินหนาทํางาน

ใหประชาชน โดยไมสนใจที่จะตองมาตอบโต

ทางการเมืองใหเสียเวลา อยากใหฝายคานโดย

เฉพาะพรรคเพ�อไทยนั้นกลับไปดู ส.ส.พรรค

ตัวเองที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลกอนจะดีกวา เพ�อ

ไมใหประชาชนมองวาฝายคานวาแตเขา

อิเหนาเปนเอง” โ ษกรัฐบาลกลาว.

วิสามัญ  โจรใต

โ ษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภาย 

ในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 

แถลงความคืบหนาเหตุการณเจาหนาที่สนธิ

กําลังเขาบังคับใชกฎหมายตอกลุมผูกอเหตุ

รุนแรงที่หลบซอนอยูในพื้นที่ปาพรุ บริเวณ  

ม.6 บาน ูแตยือลอ ต.บาเระใต อ.บาเจาะ 

จ.นราธิวาส หลังจากเม�อวันที่ 3 ต.ค. คน 

รายไดยิงตอสูกับเจาหนาที่เพ�อพยายามเปด

ทางหลบหนีออกจากวงลอม จนเกิดการปะทะ

กันขึ้นและทําใหผูกอเหตุรุนแรงเสียชีวิต

จํานวน 4 ราย  ประกอบดวย 1.นายบารูวัน 

กือจิ มีหมายจับ ป.วิ.อาญา จํานวน 2 หมาย 

2.นายอัสซัน สามะ มีหมายจับ ป.วิ.อาญา  

จํานวน 1 หมาย กรณีลอบวางระเบิดเจาหนาที่

ทหารหน�วยนาวิกโยธินเสียชีวิตจํานวน 

3 นาย 3.นายอับดุลเลาะ อูแล มีหมาย

จับ ป.วิ.อาญา จํานวน 2 หมาย กรณีรวม

กันกอการรายและพยายาม าเจาพนักงาน 

4.นายอัฏ า ยูกะ มีหมายจับ ป.วิ.อาญา 

จํานวน 1 หมาย 

พ.อ.เกียรติศักดิระบุวา นอกจากนี้เจา

หนาที่ยังตรวจยึดอาวุธปนของคนรายที่ใช

กอเหตุไดจํานวน 4 กระบอก ประกอบดวย 

อาวุธปน A 47 จํานวน 1 กระบอก  ปน  

M16 A1 จํานวน 2 กระบอก และปนพก 

Z จํานวน 1 กระบอก ซึ่งเจาหนาที่พิสูจน

หลักฐานจะไดนําไปตรวจสอบแหลงท่ีมา 

โดยขณะน้ีการปฏิบัติในพื้นท่ีปจจุบันยังไม

แลวเสร็จ เน�องจากยังคงพบความเคล�อนไหว

ของกลุมผูกอเหตุรุนแรงอีกจํานวนหนึ่ง ที่

พยายามยิงตอสูกับเจาหนาที่เพ�อเปดทางหนี

ตลอดเวลา

ทั้งนี้ เม�อเวลา 21.30 น. ของคืนวัน

ที่ 3 ต.ค. เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษรวม  

จ.นราธิวาส ไดเขาเคลียรพื้นที่ปาพรุ หลัง

เปดแผนยุทธการ ูแตยือลอมาแลว 6 วัน ซึ่ง

เจาหนาท่ี ไดนําศพผูกอเหตุรุนแรงจํานวน 

4 รายที่เสียชีวิต สงใหแพทย โรงพยาบาล

นราธิวาสราชนครินทรทํ าการชันสูตร

พลิกศพอยางละเอียด.
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ลมหายใจสะอาดเกิดข้ึนไดตองไดรับความรวมมือ สสส.-

สช.-ทส.เปดเวทีสมัชชาสุขภาพ เสนอแนวทางแกปญหาฝุนจ๋ิวพี

เอ็ม 2.5 สานพลังดึงภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคมมีสวนรวมเปน

วาระแหงชาติ ชงรางมติสมัชชาสาธารณะ ผลักดันนโยบายบังคับ

ใชกฎหมาย-เสริมแนวคิดลดเผา-การจัดการเชิงพ้ืนท่ี-สงตอองค

ความรู-พัฒนานวัตกรรม มุงลดผลกระทบสุขภาพประชาชน กําจัด

ฝุนละอองควันทุกรูปแบบ

ฝุนพีเอ็ม 2.5 ท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ โรงไฟฟาถานหิน 

โรงงาน ไอเสียจากยานพาหนะ การเผาขยะ หมอกควันขามแดนสง

ผลกระทบตอสุขภาพ และเปนสาเหตุใหเสียชีวิตเปนอันดับ 5 ของ

โลก ท้ังน้ี จากสถิติเม� อป 2558 นอกจากน้ันยังกระทบตอชีวิตความ

เปนอยู สังคม เศรษฐกิจ ภาคการทองเท่ียวซ่ึงเปนแหลงรายไดสําคัญ

ของประเทศ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม

กับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) จัดงาน 

“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยการจัดการปญหามลพิษทาง

อากาศจากฝุนพีเอ็ม 2.5 ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ” เม� อเร็วๆ น้ี โดยมี

ผูแทนจากภาคสวนตางๆ ท้ังภาคราชการ ภาคการเมือง ภาควิชาการ 

ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เขารวม

งานกวา 400 คน ในระบบ Zoom

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. กลาววา มลพิษทาง

อากาศจากฝุนพีเอ็ม 2.5 เปนปญหาใหญของประเทศไทยท่ีสะสมมา

เปนเวลานานกวา 10 ป จากขอมูลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดย

ศูนยแกไขปญหามลพิษทางอากาศ เม� อเดือนมีนาคม 2564 พบวา ทุก

ภูมิภาคมีปริมาณฝุนพีเอ็ม 2.5 เกินคามาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลก

กําหนดท่ี 25 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยภาคเหนือตรวจวัดได

สูงสุดอยูท่ี 166 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ถือวาเกินคามาตรฐานท่ี

สงผลกระทบตอสุขภาพกวา 5 เทา 

การจัดงานสมัชชาสุขภาพคร้ังน้ีจึงเนนการจัดทํานโยบาย

สาธารณะเพ� อสุขภาพแบบมีสวนรวม โดยเปดพ้ืนท่ีใหผูเขารวมงาน

ทุกคนเปนกําลังสําคัญในการมีสวนรวมขับเคล� อนการแกไขปญหา

มลพิษทางอากาศ สวมบทบาทเปนท้ังผูสราง ผูกําหนด และผูรับ

ประโยชนจากนโยบายสาธารณะ โดยรวมพิจารณารางมติสมัชชาตอ

ประเด็นมลพิษทางอากาศจากฝุนพีเอ็ม 2.5 ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ

รวมกัน เพ� อใชเปนแนวทางการรับมือกับปญหามลพิษทางอากาศท่ี

จะเกิดข้ึนในป 2565

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ของ ทส. 

กลาววา ปญหาฝุนพีเอ็ม 2.5 ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ เกิดจากสาเหตุ

สําคัญ 5 ขอดังน้ี 1.แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีระบายมลพิษเกิน

เกณฑมาตรฐานท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 2.การเผาในท่ีโลงจากการเกษตร 

3.การบริหารจัดการเช้ือเพลิงท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน

และทันตอสถานการณ 4.ขอจํากัดดานขอมูลวิชาการเพ� อการบริหาร 

จัดการ และ 5.ประชาชน รวมถึงภาคสวนตางๆ ยังไมมีโอกาสเขา

มามีสวนรวมในการแกไขปญหา 

จึงตองเรงบูรณาการแกไขปญหา

แบบมีสวนรวมเพ� อใหเกิดขอเสนอ

ทางนโยบายท่ีมีความสอดคลอง

กับบริบทและเง� อนไขเฉพาะแตละ

พ้ืนท่ี

ป 2565 ภายใต Road Map 

มีประเด็นการระมัดระวังการเพ่ิม

ฝุนละอองจากจํานวนรถเกาท่ีมี

จํานวนมาก สงเสริมมาตรการ 

Work From Home การใชระบบ

ขนสงมวลชนดวยรถไฟฟาให

มากข้ึน จัดระเบียบการเผาไร

ขาวโพด มีการใชดาวเทียมแบบ

จําลองซูเปอรคอมพิวเตอรดวยการ

พยากรณลวงหนา Air for Thai ปจจุบันมีผูใช 7 ลานคน

“ตอไปทุกคนจะทราบวาในสถานการณฤดูฝุนจะปองกันและ

ชวยเหลือกันไดอยางไร แหลงกําเนิดฝุนอยูท่ีไหน ถือเปนความทาทาย 

ซ่ึงการประชุมคณะทํางานท่ีมี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีเปนประธาน ใหใชเคร� องจักรจัดเก็บบดอัดปอนโรงไฟฟา

ชุมชนภาคเอกชน โรงไฟฟาชีวมวลแปรรูปเปนอยางอ� น การลงทุนภาค

การเงินของธนาคารเกิดวงจรนําไปใชประโยชนใหเกิดรายไดควบคูกัน 

การปฏิรูปท่ีดินโดยไมใชไฟฟา สงเสริมใชประโยชนท่ีดินเกษตรผสม

ผสาน เกิดผลตอบแทนระยะยาว มีผลตอสุขภาวะอนามัยเปนการ

ชวยกันอนุรักษพ้ืนท่ีตนนํ้า” 

สวนปญหาหมอกควันขามแดนมีขอตกลงความรวมมือกัน แจง

เตือนประเทศเพ� อนบานในการถายทอดเทคโนโลยีองคความรูใหกับ

ประเทศเพ� อนบาน ส� อสารกันอยางใกลชิด ท้ังน้ี ประเทศไทยพรอม

ท่ีจะเปนผูนําในอาเซียนเพ� อแกไขปญหาเพ� อชวยกันสรางลมหายใจ

สะอาดเปนมติ ครม.ในป 2565 

นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเส่ียงทางสุขภาพ จาก สสส. กลาวปดการประชุมวา ฝุนพีเอ็ม 

2.5 กลายเปนตนเหตุสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพคนไทย โดย

เฉพาะเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจตางๆ  

สสส.ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางย่ิงยวด จึงมุงสานพลังทุกภาค

สวนขับเคล� อนการทํางานต้ังแตระดับพ้ืนท่ีไปจนถึงระดับนโยบาย 

ท่ีผานมา สสส.รวมกับสภาลมหายใจ 8 จังหวัดภาคเหนือ 

ทําใหเกิดการมีสวนรวมทํางานอยางทุมเท แกปญหาวิกฤตฝุนพีเอ็ม 

2.5 อยางเปนรูปธรรม กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงคานิยมในระดับ

ภูมิภาค เชน ลดการเผาภาคเกษตร จัดทําแนวกันไฟชุมชน สาน

พลังประเทศเพ� อนบานลดปญหาฝุนควันขามแดน ดังน้ัน การรวมกัน

กําหนดทิศทางนโยบายเพ� อผลักดันการจัดการปญหาพีเอ็ม 2.5 โดย

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีเปาหมายท่ีจะหายใจดวยอากาศ

สะอาดอยางเทาเทียมกัน จะสามารถสะทอนปญหา ความตองการ วิธี

แกไขท่ีมาจากความคิดเห็นและการมีสวนรวม เพ� อนําไปสูขอเสนอ

ทางนโยบายระดับทองถ่ินและระดับชาติดวยมาตรการและแนวทาง

ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 

“สมัชชาสุขภาพเห็นชอบรับรองรางมติสมัชชาเฉพาะประเด็น

มลพิษทางอากาศจากฝุนพีเอ็ม 2.5 ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ มุงสราง

พ้ืนท่ีกลางของทุกภาคสวนในสังคมไดเขามามีสวนรวมและขับเคล� อน

การจัดการปญหามลพิษทางอากาศในทุกมิติครอบคลุมประเด็นดาน

กฎหมายและนโยบาย ดานการจัดการปองกันและลดปญหาจากตน

เหตุท่ีสําคัญ ดานการขับเคล� อนบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและชุมชนเปน

ฐาน ดานวิชาการพัฒนาองคความรู ขอมูล และนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ 

โดยขอตกลงรวมหรือพันธสัญญาน้ีใชเปนแนวทางดําเนินการและ

ติดตามอยางตอเน� อง ของหน�วยงานสุขภาพทุกภาคสวนและภาคี

เครือขายสมัชชาทุกภาคสวน รวมท้ังเปนสวนสําคัญในการขับเคล� อน

งานของ สสส. เพ� อลดความเส่ียงตอสุขภาพของประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป” นายชาติวุฒิกลาวสรุป. 

สมัชชาสาธารณะหยุดฝุนจิ๋วพีเอ็ม2.5

ไทยถือธงผูนําอาเซียน‘ลมหายใจสะอาด’

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

ชาติวุฒิ วังวล

 อรรถพล เจริญชันษา
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