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กลุมปตท.เรงเยียวยาพิษนํ้าทวม

สงทีมมีประสบการณลงพ้ืนท่ีชวยเหลือ

ไทยโพสต • กลุม ปตท. ลุยบรรเทา

ความเดือดรอนประชาชน หลังเผชิญพิษ

น้ําทวม สงหน�วยปฏิบัติการ PTT Group 

SEALs ใชประสบการณชวยเหลือนํ้าทวม

ป 2554 ลงพื้นที่ชวยผูประสบภัย พรอม

เตรียมถุงยังชีพ 10,000 ถุง สงมอบให

ประชาชนผูไดรับผลกระทบทันที

นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

ใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปด

เผยวา จากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู สง

ผลใหเกิดสถานการณนํ้าทวมในหลาย

พื้นที่ ซึ่งปจจุบันมีความรุนแรงและสราง

ความเสียหายใหกับประชาชนเปนวง

กวางนั้น กลุม ปตท.จึงมอบหมายใหทีม

ปฏิบัติการชมรม “PTT Group SEALs 

กลุม ปตท.” ลงพื้นที่ชวยเหลือผูประสบ

ภัยนํ้าทวมในพื้นที่อําเภอชัยบาดาลและ

อําเภอบานหมี่  จังหวัดลพบุรี เน� องจาก

เปนพื้นที่ที่มีระดับน้ําทวมสูง จากการ

ไหลบาของมวลนํ้าเหนือลงมายังแมนํ้า

ปาสัก

นอกจากนี้ กลุม ปตท.ยังไดสนับ 

สนุนอุปกรณตางๆ อาทิ รถกูภัย เทรล

เลอรบรรทุกเรือ เรือติดเคร� องยนต 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ชักเขาชักออก ยอม

หงอ สงบศึกพรรครวมรัฐบาล เซ็นยกเลิก

คําสั่งคลาย 4 กรม ก.เกษตรฯ จากบิ๊กปอม 

คืนจุรินทร-ปชป. ยังไมวางมือการเมือง! โฆษก 

รบ.ประกาศโพลง “ประยุทธ” ยินดี พปชร. 

จะเสนอช� อเปนแคนดิเดตนายกฯ สยบลือ

ยุบสภา ย้ํากลาง ครม.อยูครบ 4 ป

เม� อวันท่ี 5 ตุลาคม มีความคืบหนา                                                              

จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.)  

เม� อสัปดาหท่ีแลว  ไดมีคําส่ังนายกรัฐมนตรี                                                                   

มอบหมายและมอบอํานาจให พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กํากับ                                                            

การบริหารราชการในสวนของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 4 กรม คือ กรมพัฒนาที่ดิน, 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สํานักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพ� อเกษตรกรรม และองค  

การตลาดเพ� อเกษตรกร ที่เคยอยูในความ

รับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา อดีต                                               

รมช.เกษตรฯ ขณะที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณอยูในการกํากับดูแลของนายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

พาณิชย  และหัวหนาพรรคประชาธิปตย ซึ่ง

ตอมาแกนนําและ ส.ส.

ไทยโพสต • ยอดติดเช้ือโควิดตํ่าหม� นอีกวัน 

ดับ 92 ราย “ครม.” อนุมัติซื้อวัคซีนแอส   

ตราฯ จากฮังการี 4 แสนโดส “ไอซแลนด” 

สนับสนุนไฟเซอร 1 แสนโดส ไดแอสตราฯ 

ของเยอรมนีอีก 3.46 แสนโดส สงมอบ

ภายใน ต.ค.นี้ พรอมไฟเขียวงบ 1.32 พัน

ลาน จายเยียวยาเด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนา

เด็ก อปท.รายละ 2 พัน ครอบคลุม 6.6 

แสนคน เห็นชอบวงเงิน 4,335 ลานบาท

จางหมอ-พยาบาลเพ่ิมสู โควิด  “วิษณุ” แยม 

พ.ร.ก.โรคติดตอฯ ยังไมไดทูลเกลาฯ ถวาย 

บอกรอพิจารณาจะเปน พ.ร.บ.หรือไม

บิ๊กใหมลงพัทลุง

จอหมายจับคดีรังนก

เสียงทักทาย ‘ฮัลโหล’

จากคิม

ธปท.รอนเกณฑ

คุมปลอยสินเช� อ

กรุงเทพฯ • รัฐบาลปลื้มเอสแอนดพีคง

ความน�าเช� อถือไทยท่ี BBB+ เหมือนป 2563 

พรอมคาดเศรษฐกิจไทยจะลืมตาอาปาก

เหมือนกอนยุคโควิด-19 อาละวาดไดในป 

2566 “ธนกร” ชี้สะทอนชัด “บิ๊กตู” เดินมา

ถูกทาง 

เม� อวันอังคารที่ 5 ต.ค. นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา บริษัทจัดอันดับความน�า

เช� อถือ S&P Global Ratings (S&P) คง

อันดับความน�าเช� อถือของประเทศไทยท่ีทริป                                                             

เปลบีบวก (BBB+) และมุมมองความน�าเช� อ                                                                  

ถือของประเทศไทยอยูในระดับมีเสถียรภาพ 

โดยยังเปนระดับเดียวกับป 2563 และคาด                                                             

วาปนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโต (จีดีพี) ประ 

มาณ 1.1% และในชวงป 2565-2567 จะ

อยูที่ 3.6% ตอปดวย 

นายธนกรกลาววา รายงาน

เม� อวันที่ 5 ต.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                            

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณ โควิด-19 วาพบผูติดเชื้อ

รายใหม 9,869 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 9,579 ราย จากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 8,715 ราย, คนหาเชิงรุก 

864 ราย, เรือนจํา 273 ราย, เดินทางมา

จากตางประเทศ 17 ราย ทําใหมียอดผูติด

เชื้อสะสม 1,657,231 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

11,152 ราย ยอดหายปวยสะสม 1,531,655 

ราย อยูระหวางรักษา 108,373 ราย อาการ

หนัก 3,013 ราย ใสทอชวยหายใจ 701 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 92 ราย เปนชาย 38 ราย 

หญิง 54 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 74 ราย มีโรคเรื้อรัง 17 ราย พบผู

เสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม. 23 ราย ยอดผู

เสียชีวิตสะสม 17,203 ราย 

โดยยอดผูไดรับวัคซีนเม� อวันท่ี 4 ต.ค. 

มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม 770,947 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ. 

55,921,443 โดส ขณะที่สถานการณ

โลกมียอดผูติดเชื้อสะสม 236,165,564 

ราย เสียชีวิตสะสม 4,822,761 ราย   

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติด

เชื้อสูงสุดไดแก กทม. 1,224 ราย, 

สมุทรปราการ 577 ราย, ชลบุรี 555 

ราย, ปตตานี 530 ราย, สงขลา 468 ราย, 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” กําชับ ครม.ลงพื้น

ที่ชวยบานน้ําทวม 7 ต.ค. ลองใตดูแผน

บริหารจัดการน้ํานครศรีธรรมราช สั่งเรง

สํารวจความเสียหายจากพายุ “เตี้ยนหมู” 

พรอมเตรียมรับมือพายุลูกใหม ดาน “บิ๊ก

ปอม” ยันลงพื้นที่ชวย ปชช.ไมใชการหา

เสียง “วราวุธ” เผยฝงตะวันตก-เจาพระยา 

ตะวันออก-ปาสักยังหนัก “พรรคกลา” ลง 

พื้นที่นครฯ ดักหนา “บิ๊กตู” ขอเรงรัดสราง

คลองระบายน้ําตามพระราชดําริ ขณะที่ 

“กอนช.” เตือน “กทม.-ปทุมฯ-นนท” น้ํา

เจาพระยาเพิ่ม 30-50 ซม.  

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 5 ตุลาคม  

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วากอนการประชุม 

ครม. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดขอบคุณรอง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ ส.ส.ทุกคน 

ในการลงพื้นที่ชวยเหลือประชาชนที่ประสบ

ภัยน้ําทวม ขณะนี้รัฐบาลเรงระบายน้ําจาก

ภาคเหนือ ภาคกลาง ออกไปทางฝงตะวันตก

และตะวันออก รวมทั้งระบายน้ําออกไปยัง

ทุงรับน้ําตางๆ ตามพื้นที่ลุมต่ํา และสั่งการ

ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของติดตามสถานการณ

นํ้าอยูตลอดเวลา ท้ังน้ี พล.อ.ประยุทธเตรียม

ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 ต.ค.                                         

นี้ รวมกับ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ                                    

สังคม เพ� อติดตามความพรอมและแผนการ

รับมือบริหารจัดการน้ํา การระบายน้ํา หาก                                                 

มรสุมเคล� อนจากภาคกลางลงไปยังภาคใต                                                    

นอกจากน้ีจะตรวจเย่ียมศูนยดิจิทัล ต.มะมวง

สองตน ซึ่งเปนชุมชนที่ใชเทคโนโลยีส� อดิจิ                                        

ทัลอินเทอรเน็ตเรียนรูและตอยอดมูลคาผล 

ผลิตของชุมชนดวย

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  15  ค่ํา  เดือน  10  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

ปที่ 25 ฉบับที่ 9094

อิสรภาพแหงความคิด

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ีตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ไมไดใหสัมภาษณส� อมวลชน เพียงแตโบกมือใหกับผูส� อขาวและทํามือสัญลักษณ ไอเลิฟยูอยางอารมณดี กอนเดินขึ้นตึกไทยคูฟา 

รัฐบาลปล้ืมS&P

คงเครดิตBBB+

โวเดินมาถูกทาง

ยํ้าครม.ลงพื้นที่

ชวยปชช.น้ําทวม

รับมือพายุลูกใหม

บิ๊กตูถอยฉีกคําสั่งเดิมใหจุรินทรคุม‘กษ.’ทั้งหมด

‘บิ๊กตู’ ฉีกคําสั่งรอบ 2

สยบรอยราว ‘ปชป.’

6

7

8

หนา...

หนา...

หนา...

สยบรอยราว ‘ปชป.’

นายกฯ ลงนามยกเลิก

ทั้ง 2 คําสั่งที่ตัวเอง

เซ็นเอง เพ� อสยบ

รอยราวพรรครวม

รัฐบาล 

หนา...2

คืน4กรมสยบราว

4พันล.จางบุคลากรแพทย
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2 ในประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี

ไมใชเลนขายของ

านไป 1 สัปดาห พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ได

จรดปากกาลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 

267/2564 เร� อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ

ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเปนการ

ลางคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เร� องแกไขเพิ่ม

เติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 

รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี เม� อวันที่ 28 กันยายน 2564 เร� อง

ที่ 17 การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ

ใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)

ไมแปลกที่พลเอกประยุทธจะเลือกความสงบทางการ

เมืองในยามนี้ เพราะปญหาท่ีซุกอยูในพรรคพลังประชารัฐ 

ซึ่งเปนพรรคแกนนําหลักรัฐบาลเพลานี้ก็มิใชนอย การจะ

ไปเพิ่มปญหาความราวฉานหรือไมลงรอยระหวางพรรครวม

รัฐบาลอยางพรรคประชาธิปตยก็ไมใชเร� องสมควรมากนัก 

เพราะขณะนี้ ไมใชชวงเวลาฮันนีมูนท่ีตางคนตางรักปานจะ

กลืนกิน แตเปนชวงการดูทาทีกอนแยกยายและลาจากกัน

เสียมากกวา

แตพลเอกประยุทธตองไมลืมถึงอํานาจนายกรัฐมนตรี 

โดยเฉพาะในความศักดสิทธ์ิของคําสั่งนายกรัฐมนตรี รวม

ถึงมติคณะรัฐมนตรีที่บังคับใชดวย เพราะแคเพียงเวลา 1 

สัปดาห พลเอกประยุทธก็ลมลางคําสั่งนายกรัฐมนตรีและ

มติคณะรัฐมนตรีที่ตนเองนั่งเปนประธานเสียแลว ตอไปคํา

สั่งนายกรัฐมนตรีหรือแมแตมติคณะรัฐมนตรีจะมีความน�า

เช� อถือและนําไปปฏิบัติตามอยางเครงครัดไดอยางไร เพราะ

หากพินิจอยางกรณีนี้ แคพรรคการเมืองรวมรัฐบาลโวยวาย 

นายกรัฐมนตรีก็กลับลําเสียแลว

ตองไมลืมวาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม� อวันที่ 28 

กันยายน 2564 ในการออกมติเร� องท่ี 17 ดังกลาว นายจุรินทร                                                                                     

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย และ

นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปตยก็เขารวม

ประชุมคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย หากติดขัดหรือไมเห็น

ดวยกับการมอบอํานาจการดูแล 4 กรมในกระทรวงเกษตรฯ 

อันประกอบดวย กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ� อเกษตรกรรม และ

องคการตลาดเพ� อเกษตรกร ที่เดิมอยูในความรับผิดชอบของ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไปให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีดูแลก็ควรจะชี้แจง หรือคัดคานกอนที่มติ

คณะรัฐมนตรีจะออก แลวตามมาดวยคําสั่งรัฐมนตรีที่นายก

รัฐมนตรีตองลงนามตามมา

อยาลืมวามติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรี

นั้นถือเปนคําสั่งทางกฎหมายและการปกครอง ไมใชการ

เลนขายของของเด็กๆ เพราะคําสั่งและมติดังกลาวมีผล

ผูกพัน รวมท้ังเกี่ยวของกับหน�วยงานและบุคคลที่หลาก

หลาย ฉะนั้นการจะออกคําสั่งและมติใดๆ พึงสังวรเอาไว 

เพราะไมอยางนั้นอาจทําใหรัฐบาลพลเอกประยุทธกลาย

เปนรัฐแหงความลมเหลวในการบังคับใชกฎหมายก็เปน

ได เพราะการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ซึ่งนี่ก็ไมใชครั้งแรกใน

รัฐบาลนี้ แตหวังวาจะเปนครั้งสุดทาย.
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นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ  

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

คําวาไมปรับ ครม.คนที่เปนรัฐมนตรีอยูในปจจุบัน

น�าจะชอบ เพราะจะไดไมถูกปรับออกหรือเปลี่ยนตําแหน�ง 

การทํางานก็จะทําไดตอเน� องตอไป

-3 วันที่ผานมา กระทรวงการคลัง รายงานภาพรวมหนี้

สาธารณะของประเทศ ณ สิ้นเดือน ส.ค.2564 มียอดหนี้

จํานวน 9,159,513 ลานบาท หรือ 57.01% ของผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เทียบกับเดือนกอนหนาพบวา หนี้

สาธารณะเพิ่มขึ้น 250,450 ลานบาท 

สอดรับกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง

ของรัฐ ขยายสัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

ไมเกินรอยละ 70 จากเดิมอยูที่รอยละ 60

จากการขยายเพดานหนี้ดังกลาว เปนการชวยเปดชองให

รัฐบาลสามารถออกกฎหมายเพ� อกูเงินอีก 1 ลานลานบาท ซึ่งหลาย

ฝายออกมาใหคําแนะนําจะใชจายเงินแบบที่ผานมาคงไมไดแลว

หากจะกูเงินอีกครั้งตองใชงบประมาณอยางรัดกุม กระตุน

เศรษฐกิจจริงจัง ตรงเปา ไมใชหวานเม็ดเงินเพ� อหาเสียงเหมือนที่

ผานมา

ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ตองรีบปรับแผน

แกไขปญหา มิเชนนั้นเศรษฐกิจพัง ภาคธุรกิจรับความเสียหาย

โดยตรงที่สุด กระทบเปนลูกโซจนถึงปากทองรากหญา สวน

รัฐบาลเต็มที่ก็เพียงแคลาออก เพ� อรับผิดชอบในการบริหารผิด

พลาด

ในทางการเมือง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ขยันสรางรอยราวใหพรรครวมรัฐบาล ทั้งที่ความเปนจริงก็ยังตอง

ถอยทีถอยอาศัยกัน วัดจากคําสั่งที่นายกฯ ลงนามครั้งแรก เม� อ

เดือน เม.ย. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เร� อง มอบ

หมายใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคล� อนไทยไปดวยกัน

ระดับพื้นที่จังหวัด 

จนกระทั่ง “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” หัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ในฐานะพรรครวมรัฐบาล ตองออกมาเคล� อนไหว

ระบุวา “รัฐมนตรีแตละคนไดรับมอบหมายใหรับผิด

ชอบในพื้นที่ที่รัฐมนตรีทานนั้นๆ เปนผูแทนราษฎรอยูแลว แต

บังเอิญวารัฐมนตรีหลายคนของพรรคประชาธิปตยไมไดเขาไป

ดูแลพื้นที่นั้น เชน กรณีของนายนิพนธ บุญญามณี ที่เปนอดีต 

ส.ส.สงขลา ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช แตก็

มีการปรับเปลี่ยนใหไปดูแลจังหวัดตรังและสตูล หรือแมแตนาย                                  

สินิตย เลิศไกร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยคนใหม และ 

ส.ส.สุราษฎรธานี ก็ไมไดดูแลพื้นที่ตนเอง แตไดดูแลพื้นที่จังหวัด

รอยเอ็ด และหนองบัวลําภู หรือแมแตนายจุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่

เปนอดีต ส.ส.พิษณุโลก ก็ไมไดดูแลจังหวัดพิษณุโลก แตใหไปดูแล

จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร และพัทลุงแทน”

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา รมช.เกษตรและสหกรณ 

ซึ่งเดิมดูแลพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย และหนองบัวลําภู แต

กลับเปลี่ยนมาใหดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และ

ภูเก็ต ที่เปนความรับผิดชอบเดิมของนายนิพนธ

ลาสุด ครั้งที่ 2 นายกฯ ลงนามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 

254/2564 เร� องแกไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี สาระสําคัญคือ ยึด 4 กรมในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไปให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ดูแลแทน “จุรินทร” ที่ดูแลอยูเดิม

จน “จุรินทร” ออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงไมพอใจวา 

“เห็นใจพรรคพลังประชารัฐที่จะตองแกไขปญหาภายพรรค ซึ่งให

กําลังใจมาโดยตลอด เพียงแตการแกไขปญหาควรจะยุติ ไมควร

ที่จะกระทบถึงสวนอ� นหรือพรรคการเมืองอ� น ไมเชนนั้นอาจกลาย

เปนเร� อง แทนที่จะแกปญหาทั้งหมดใหลุลวงไปได ก็จะเปนการแก

ปญหาหนึ่ง แตไปสรางอีกปญหาหนึ่งโดยไมจําเปน ซึ่งไดส� อสาร

เร� องนี้กับนายกฯ แลว และนายกฯ ก็รับทราบ”

สุดทาย นายกฯ ก็ลงนามยกเลิกทั้ง 2 คําสั่งที่ตัวเองเซ็นเอง 

เพ� อสยบรอยราวพรรครวมรัฐบาล แตขณะเดียวกันก็มีเสียงบน 

จากสังคมถึงความกลับไปกลับมาของผูนําประเทศ

ตอกย้ําดวยทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่แกปญหาไมตก ความ

มึนของนายกฯ สะทอนถึงความน�าเช� อถือ ประชาชนเหน� อย ไมเอา

รัฐบาลแลว

และตองจับตาเกมในสภาตอจากนี้ใหดี การโหวตกฎหมาย

สําคัญๆ ของรัฐบาล ถาไมผาน อาจถึงคราว พล.อ.ประยุทธ

ประกาศยุบสภาหรือประกาศลาออกจากตําแหน�ง

ฉะนั้น จึงไมแปลกที่พรรคการเมืองขยันลงพื้นที่พบปะ

ประชาชน และประกาศตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ทั้งพรรค

ภูมิใจไทย พรรคกาวไกล และพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะพรรค

ประชาธิปตย ลาสุด ประกาศลั่นแลววาเตรียมผูสมัคร ส.ส.ไวเกือบ

ครบทุกเขตเลือกตั้ง

บางคนแซววาประกาศแตไก โห แตแทที่จริงสถานการณ

การเมืองในอนาคตอันใกลนี้อะไรก็เกิดขึ้นได สุดแทแต 

พล.อ.ประยุทธ ถาไมไหวก็อยาฝน.
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คอยระแวงระหวางทํางานวาจะติดโควิดหรือไม ถาหากติดโควิดก็

สามารถลดความรุนแรงได และเน� องจากบริษัทอยูในเขตพื้นที่สีแดง

เขม และไดรับสิทธิ์ในการฉีดจากสํานักงานประกันสังคม จึงมีการ

รณรงคใหพนักงานและคนในองคกรไปรับการฉีดวัคซีน ขณะนี้ ไดรับ

การฉีดวัคซีนแลวมากกวา 90% ของบุคลากรทั้งหมด”

อยางไรก็ดี การระบาดของโควิด-19 กระทบธุรกิจรับเหมา

กอสรางในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางมาก เพราะ

ตองรักษาวินัยในการเวนระยะหาง ทําใหขาดความตอเน� องในการ

ดําเนินงาน

“ธุรกิจเราชะลอตัวอยางมาก เน� องจากการทํางานรับเหมา

กอสรางในเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนการรวมตัวของคนหมูมาก 

บริษัทผูวาจางหลายๆ โรงงานจึงไดมีการหยุดการทํางานเปนระยะ 

ทําใหการทํางานไมตอเน� อง โดยแผนการรับมือคือแบงกลุมการ

ทํางานใหเล็กลง หากมีกลุมใดกลุมหนึ่งมีคนติดเชื้อโควิดก็จะมีการ

จํากัดวงที่มีคนติดเชื้อโควิดดังกลาวออกจากสวนรวม นอกจากนี้ทีม

งานความปลอดภัยและชีวอนามัยของบริษัทยังรณรงคใหบุคลากร

ในบริษัทอยูบาน และใหความรูในการปองกันตัวอยางดีหากตองมี

ธุระนอกบาน กลุมอุตสาหกรรมในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

มากถึงมากที่สุด ทางบริษัทผูวาจางและผูรับเหมาที่เขาทํางานในพื้นที่

ไดตกลงกันใหมีการตรวจเปนระยะกอนเขาทํางานในพื้นที่ และปรับ

แผนการทํางานใหไมเกิดความแออัดในพื้นที่ตางๆ เพ� อลดโอกาสการ

ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงเนนใหความรูขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

กับบุคลากรที่จะเขาไปทํางานในพื้นที่ตางๆ เพ� อลดความเสี่ยงในการ

ชะลอหรือหยุดการทํางานในอนาคต”

ขณะที่สถานการณ โควิด-19 ยังคงสรางผลกระทบอยางหนัก 

คุณชยันตในฐานะหัวเรือใหญของธุรกิจและหัวหนาครอบครัว มองวา

ตองหามหมดหวัง โดยยังคงมองไปขางหนาสูวันที่มีภูมิคุมกันหมู 

“เราไดรับผลกระทบเยอะมาก เพราะกวา 30% ของรายได

หายไป เน� องจากมีการเล� อนและชะลอการทํางานจากบริษัทผูวาจาง

เปนระยะ เน� องจากการระบาดของโรคโควิด-19 แตที่สําคัญไมแพ

ผลกระทบตอธุรกิจ คือเร� องของการเลี้ยงดูครอบครัว เราในฐานะเสา

หลักของบาน ซึ่งก็ไมตางจากบุคลากรในบริษัทหลายๆ คนที่มีหนาที่

รับผิดชอบในสวนนี้เชนกัน คือตองหารายไดแตละเดือนใหเพียงพอ

กับคาใชจาย ก็อยากมั่นใจวาจะมีเงินเลี้ยงดูครอบครัว และที่สําคัญ

คือไมเอาความเสี่ยงเขาบานไปหาคนที่เรารักและหวงใย สวนความ

หวังที่ธุรกิจจะกลับมาฟนตัวไดนั้นน�าจะเปนชวงไตรมาส 1 ของป 

2565 ผมเช� อวาภาครัฐควรเรงจัดหาและฉีดวัคซีนใหประชาชนมาก

และเพียงพอตอการเกิดภูมิคุมกันหมู เพ� อใหสามารถทํางานไดตอ

เน� อง โดยเฉพาะกลุมธุรกิจที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ

ที่มีการรวมตัวของคนหมูมาก”

“สรางความสบายใจแกกัน แมในวันที่ตองลุยฝน” 

คุณนฤมล ชมดอก Content provider และ Blogger เจาของ 

Go2AskAnne เพจพูดคุยเร� องอาหาร และ Fooducation เพจพื้นที่

การเรียนรูเร� องอาหาร จากจังหวัดเชียงใหม หนึ่งในเมืองทองเที่ยว

หลักของไทย เช� อวาเราตางมองหาความมั่นใจระหวางกันและกัน ใน

วันที่ใครๆ ก็โหยหาการออกไปใชชีวิตนอกบาน

“วันนี้ยังมีคนที่รอวัคซีน เขายังไมไดสักเข็ม ถาเขาจะออกไป

กินขาวนอกบาน เขาก็จะมองหารานที่ฉีดแลว เพราะแปลวาโอกาส

ติดเชื้อนอย จากที่พี่สัมผัส คนกลุมนี้มีอยูประมาณนึงเลย เพราะ

เรายังอยูระหวางการกระจายวัคซีน หรือบางคนจายเงินไปแลว เขา

ก็เลือกที่จะรอวัคซีนที่เขาจายไปแลว ทุกคนมีทางเลือกของเขานะ 

แตที่ทุกคนตองทําคือไมอยูเฉยๆ มีโอกาสไดฉีด ก็ไปฉีด มันคือการ

ปองกันตัวเอง ไมงั้นเราก็ไปไหนกันตอไมได ถาถามพี่ เจาของราน

ไหน ถาทางรัฐเรียกไปฉีด ก็ควรไปเลย ความปกติสุขมันรออยูนะ เรา

ตองชวยกัน ไมมีความจําเปนตองเกี่ยงงอน”   

สําหรับ คุณนฤมล ผูมักตองออกไปทํางานนอกสถานที่และ

พบปะคนมากหนาหลายตา วัคซีนคือตัวขจัดความกลัว

“พี่ทํางานออนไลนอยูแลว ดังนั้น WFH ไมเกิดปญหาตอการ

ทํางานในฐานะ Content provider แตสําหรับกลุมการรีวิวก็กระทบ

บาง สําหรับพี่ เราตองมั่นใจวาเราไปไหน เราจะไมไปติดโรคจากใคร 

และไมไปเอาโรคไปติดใคร วัคซีนคือความสบายใจ ถาเราทุกคนได

วัคซีนกันหมด ก็จะเริ่มกลับมาใชชีวิตปกติได ความกลัวหายไป เรา

ตองไมกลัววัคซีน เม� อมีโรคระบาด วัคซีนมันก็มา แลวมันก็จะพัฒนา

ขึ้นเร� อยๆ เปนปกติของมันแบบนี้อยูแลว” 

หนึ่งในปญหาสําคัญที่ทําใหคนยังกลัววัคซีนคือขาวปลอม ซึ่ง

คุณนฤมลมีประสบการณตรงและกําลังปวดหัวอยูไมนอย

“สังคมเราจําเปนตองจัดการ Fake news โดยเฉพาะผล 

กระทบตอผูสูงอายุ คนกลุมนี้อาจจะแยกแยะไมไดนะ วาอะไรจริง

หรือเท็จ ตัวอยางที่เราเจอกับตัวคือแม ซึ่งอยูชุมชนสวนดอก เสี่ยง

นะ ควรฉีดวัคซีนที่สุด แตแมพี่เดินไปศูนยฉีดสองรอบแลวเดินกลับ 

เพราะกลัว เขาเช� อ Fake news วาฉีดวัคซีนแลวอาจจะตาย จนตอน

นี้คือตองรอวัคซีนรอบใหม มันเหน� อยนะ กับคนแบบเราที่อยากให

แมของเราแทๆ ปลอดภัย แตก็จะมีขาวปลอมออกมาเพ� อ discredit 

วัคซีนอยูตลอด”

ทวาในวันที่พายุโควิดยังคงโหมกระหน่ํา คุณนฤมลยังคงคิด

บวก เพราะเธอมองวาชีวิตทามกลางโรคระบาดคือเร� องปกติ

“ชีวิตเราคือการเดินทาง ถาฝนตก แตเราอยากออกจากบาน ก็

ตองเลือกวาจะติดอยูกับบาน เพราะไมมีรมหรือเสื้อกันฝนหรือเปลา 

วัคซีนก็เหมือนรมหรือเสื้อกันฝน เราอาจจะเปยกนะ แตเราออกจาก

บานไดแน�ๆ” 

ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขและนักวิทยาศาสตรกวารอย

คนใน 23 ประเทศ เช� อวาโควิด-19 จะกลายเปนโรคประจําถิ่นที่จะ

อยูคูชีวิตเราเร� อยไป ไมตางไปจากโรคไขหวัดที่เราแทบจะไมหวั่น 

เพราะรูดีวามีหนทางในการปองกัน โดยหากสถานการณเปนจริง

ตามที่ผูเชี่ยวชาญระดับโลกคาดการณ เราทุกคนคงตองเริ่มทําตัวให

คุนชินกับแนวทางการปกปองสุขภาพของตนเองจากโควิด-19 ไดแก 

การเวนระยะหาง การสวมหนากาก การหมั่นลางมือ รวมถึงการฉีด

วัคซีน เพ� อใหชีวิตของเรากาวตอไปไดอยางมั่นใจ.

AstraZeneca

อมูลของกรมควบคุมโรค ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2564 ช้ีวามีคน

ไทยกวา 32 ลานราย หรือประมาณ 49% ของประชากรทั้ง

ประเทศ ที่ไดรับวัคซีนเข็มแรกเปนที่เรียบรอยแลว สะทอน

สถานการณการรับมือมหาวิกฤตโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง

อยางตอเน� อง ความเปนอยูและการเอาตัวรอดจากผลกระทบของการ

ระบาดครั้งใหญนี้คือสิ่งที่หลายคนอาจกําลังสงสัย

“ประคองตัว ไมกลัวเปลี่ยนแปลง”

คุณเพียงใจ เพียงสกุล เจาของรานอาหารเพียงใจ ในจังหวัด

ขอนแกน เลือกลดจํานวนโตะในรานและเพิ่มการทําเดลิเวอรี่ 

สอดคลองกับรานอาหารอีกหลายๆ รานในพื้นที่ ที่ตองปรับตัวให

ธุรกิจไปตอได ในวันที่ลูกคาตางกังวลที่จะออกมากินอาหารนอกบาน

“จากการระบาดรอบเดือนเมษายน ยอดขายเราลดไปครึ่งหนึ่ง 

จริงๆ เราก็ทําอะไรไมไดเลย เคยหยุดรานไปพักหนึ่งดวย เพราะเราก็

กลัว และยอดก็ตกมาก เลยหยุด ขอทําใจกอน เราปรับลดจํานวนโตะ

ในรานลง มีคําแนะนําใหลูกคาจองโตะกอน แตก็มีลูกคาไมมากที่ทํา

ตามนั้น อยางไรก็ดี ตอนนี้โอกาสที่โตะเต็มก็เกิดขึ้นนอยมาก ตอนนี้

ก็พยายามประคองรานไมใหขาดทุนไปมากกวานี้ ถาไมมีระลอกใหม

ปลายปก็คงดีขึ้น กลุมลูกคาที่รานน�าจะมีกําลังซื้อ แตปญหาหลักคือ

คนกลัว หรือไมออกจากบานมาทํางานหรือเรียนหนังสือ ตองยอมรับ

วาทุกรานก็โดนกันหมด รานที่ขายดีมากๆ ก็ดูวาคนยังเยอะ แต

รานก็บอกวานอยลงชัดเจน รานระดับกลางถึงบนก็รับทําขาวกลอง 

หรือปรับตัวในรูปแบบตางๆ แบบที่เราไมคิดวาจะเกิดขึ้น มีระดับ

ภัตตาคารมาขายอาหารสําเร็จรูป เนน delivery (รัฐไมไดหามนั่งกินที่

ราน) หรือรับทําอาหารกลอง”

เจาของธุรกิจรานอาหารซึ่งเปดมานานเกือบ 6 ป เผยวา เธอ

เช� อมั่นวาทางออกคือวัคซีนที่ตองไดฉีดทุกคน 

“การฉีดวัคซีนจะชวยใหธุรกิจเดินหนาไปได ถามีการฉีดทั่วถึง

พอ เม� อลูกคาไดฉีดวัคซีน สวนหนึ่งก็จะมั่นใจที่จะออกมา แตอีกสวน

ก็ยังคงไมออกอยูดี ตางจังหวัดคนไมแออัดเหมือน กทม. เพราะราน

ไมไดถูกปด พนักงานที่รานเปนนักศึกษาพารตไทม ซึ่งเพิ่งไดคิวฉีด

เข็มแรก แตบางคนก็ยังกลัว เราก็พยายามกระตุนใหไปฉีดวัคซีน ถา

มีชองทางเราก็พยายามติดตอใหสําหรับคนที่ยังไมไดคิวฉีด วัคซีนคือ

ทางออกเดียวเลย เราก็เฝารอวันที่มีวัคซีนฉีดใหประชาชนทุกคน”

นอกเหนือไปจากกิจการรานอาหารที่เฟ� องฟูดังเดิม อีกสิ่งที่เธอ

คิดถึงไมแพกันคือ การไดกลับมาเจอหนาคนที่รักอีกครั้ง

“ในมุมสวนตัว พี่มีสามีเปนคนอิตาเลียน ซึ่งปกติจะเจอกันป

ละ 3-4 ครั้ง แตตอนนี้ ไมไดเจอกันมาเกือบจะ 2 ปแลวตั้งแตโควิด

ระบาด แมวาชวงนี้จะสามารถเดินทางเขาประเทศได แตก็ตองมา

กักตัวอีก 14 วัน ซึ่งเขาไมไดมีเวลามากขนาดนั้น เพราะตองทํางาน

ดวย เราจึงไมไดเจอกันเสียที สวนในมุมเจาของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่พี่รัก

คือการไดพบปะผูคน ไดจัดงานที่เพ� อนฝูง หุนสวน หรือลูกนองไดมา

พบปะกัน มันคือสีสันของชีวิตที่ทําใหเรารูวาเรามีกันและกันนะ พี่ก็

รอวันนั้นอยูเหมือนกัน มันคิดถึง”

“ปรับตัวรอวันฟน ยืนอยูบนวินัย” 

เสียงจากนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ คุณชยันต กุล

วงศ เจาของบริษัทกอสราง ระยองอินทาเนีย ในจังหวัดระยอง เผย

วา หลายโรงงานในพื้นที่ไมตองหยุดชะงัก เพราะมีวัคซีนชวยเสริม

เกราะความมั่นใจ

“วัคซีนชวยไดเยอะมาก เพราะบางโรงงานมีนโยบายใหผูรับ

เหมาที่จะเขาไปทํางานในอนาคตไดรับการฉีดวัคซีนกอนเขาในพื้นที่

ของโรงงาน โดยวัคซีนสรางภูมิคุมกันหมูได และเน� องจากการทํางาน

รับเหมากอสรางในเขตนิคมอุตสาหกรรมนั้นเปนการทํางานของหลาย

บริษัทในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงทําใหบุคลากรที่ทํางาน

ในพื้นที่ตางๆ มีความสบายใจและมั่นใจในการทํางานมากขึ้น ไมตอง

จับชีพจรคนไทย(ตอง)ไปตอใหได

ในวันที่โควิดยังครองเมือง

ข
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นเลือกต้ังยังไม่แน่ชัดว่าจะจัดข้ึนเมื่อไหร่ แต่ในช่วงน้ี                                                                      

ก็ได้เห็นพรรคการเมืองหลายพรรค ท้ังพรรคท่ีอยู่ในสนาม

เลือกต้ังอยู่แล้ว และพรรคการเมืองน้องใหม่ต่างเร่งขยับ

ออกตัว ย่ิงในสภาวะโควิดแพร่ระบาด น้ำาท่วม ปัญหาปากท้อง

ของชาวบ้าน  

ประกอบกับอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภา เลยได้เห็น

บรรดา ส.ส. และว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.ลงพ้ืนท่ีตุนแต้มเอาไว้แต่เน่ินๆ 

รวมไปถึงการประชุมพรรคการเมือง ท่ีเดือนตุลาคมมีหลายพรรค

เตรียมจัดประชุม ตามระเบียบของ กกต.ท่ีต้องดำาเนินการให้

แล้วเสร็จ  

เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทย ท่ีแว่วเสียงกันมาในช่วงของ

เดือนสิบ มีวาระน่าสนใจท่ีจะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จ  โดยใน

ช่วงวันท่ี 12 ตุลาคม จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค ท่ีจะ

มีการรายงานผลการพิจารณากรณี ส.ส.ท่ีโหวตสวนมติพรรค ให้

ท่ีประชุมกรรมการบริหารพรรครับทราบ และพิจารณา จากน้ัน

นำาเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมใหญ่ ส.ส.เพื่อ

ขอมติเสียง 3 ใน 4 ตามข้อบังคับ

พรรค ว่าควรจะลงมติขับ ส.ส.ท่ี

โหวตสวนมติพรรคหรือไม่  

ขณะท่ีในวันท่ี 28 ต.ค. หาก

ไม่มีอะไรผิดพลาด ขุนพลเพ่ือ

ไทยจะยกคณะไปประชุมพรรคถึง 

จ.ขอนแก่น ท่ีอาจจะมีวาระสำาคัญ

ในการปรับโครงสร้างพรรค คณะ

ทำางานต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่อง

ตัวมากข้ึน  

 ในส่วนของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ท่ีหลายๆ 

พรรคประกาศชูบุคคลท่ีเหมาะจะน่ังตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีกัน

ไปบ้างแล้ว แต่เพื่อไทยยังคงอุบไต๋เงียบ อาจเพราะยังมีเวลา

ให้คิด เฟ้นหาบุคคล เลยยังไม่จำาเป็นจะต้องรีบประกาศตัว ท่ี

บ๊ิกๆ เพื่อไทยบางคนมองว่า หากเปิดเร็วก็ ช้ำาเร็ว เปิดช่องให้

ฝ่ายตรงข้ามโจมตี   

ขุนพลพรรคเพื่อไทยมีเพียง สุทิน คลังแสง ประธานวิป

ฝ่ายค้านและ ส.ส.มหาสารคาม กับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และรองหัวหน้าพรรค ท่ีแท็กทีมออกมาแย้มไต๋เพียงว่า  “หาก

เปิดออกมา เซอร์ไพรส์แน่”   

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยจะเป็น

คนในพรรค คนนอกพรรค เป็นทายาทคนใกล้ชิดเจ้าของ

พรรคตัวจริง เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นพวกรุ่นเก๋ามีประสบการณ์

การเมือง หรือเป็นนักธุรกิจชื่อดังท่ีขอโดดเข้าร่วมวงการเมือง 

หรือใครก็ตามที นาทีน้ีขุนพลเพื่อไทยอีกหลายคนพูดไปในทำานอง

เดียวกัน  

เปิดออกมามีเซอร์ไพรส์แน่ๆ ว้าวชัวร์ จะเป็นเช่นน้ันหรือ

ไม่ อีกไม่นานเกินรอคงได้รู้กัน.   

 ม้าไม้

เซอร์ ไพรส์แน่

วั

รวบ26โจ๋ป่วนกรุงซุกแฟลตดินแดง

ยุค ‘ประวัติศาสตร์เสี้่ยม’

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

นรุ่นใหม่น่ี บางมุมผมก็ชื่นชมเขานะ

ตัวเขา-ชีวิตเขา

และเขาน่ันแหละเป็นผู้กำาหนดค่า

พวกเขาไม่ต่างโอปปาติกะทางความรู้สึกนึกคิด โตเอง-คิด

เอง-ทำาเอง ชีวิตจะให้บทเรียนชีวิตเขาเอง คนอื่นไม่ต้องยุ่ง 

พ่อแม่ก็ไม่ต้องเสือก (ในความคิดรุ่นใหม่)

แค่ทำาให้เขาเกิด โดยไม่ถามเขาก่อนซักคำา น่ันเป็นผิดท่ีรุ่น

ใหม่ยังฝังคิด....ผิดน้ี ท่ีพ่อแม่!?

หลายคน แน่ละ...พวกรุ่นชะแง้หลุม เราๆ น่ีแหละ มองรุ่น

ใหม่ในฐานะ “ทายาทมรดกชาติและแผ่นดิน” แบบวิตกและปวดใจ

น่ีถ้าผมระลึกชาติได้ ก็อยากจะบอก

ตถตาน่ะ...ตถตา

ตอนเราเป็นวัยรุ่น ผู้หลัก-ผู้ใหญ่สมัยน้ัน มองพิเรนทร์พวก

เรา เขาก็กลุ้มใจอย่างเดียวกับท่ีพวกเรากลุ้มอยู่ตอนน้ีแหละ!

ท่ีเรียก “คนรุ่นใหม่” วันน้ี....

มันก็ “พวกวัยรุ่น” สมัยก่อน ก่อนลงไปอีก ก็เรียก “พวกจ๊ิก

โก๋-จ๊ิกก๋ี-จ๊ิกกะโล่”

ก่อนลงไปอีก ก็เรียก “พวกจ้ิงเหลน” หรือ “พวกเด็กเหลือขอ” 

ท่ีแสบมากหน่อย ก็เติมสร้อยเป็น “ไอ้พวกจ้ิงเหลนไฟ” น่ันแหละ!

ปัญหาวัยรุ่น เป็นปัญหาสังคมมาทุกยุค-ทุกสมัย แต่พอมันโต

ข้ึน ชีวิตต่างก็แยกย้ายกันไป 

บ้างเฉาตีนตายก่อนได้โต บ้างเข้าไปเป็นไอ้ตีนโตอยู่บางขวาง

นิเวศน์ แต่ส่วนมาก เมื่อพ้นวัยรุ่น สู่วัยต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง

และครอบครัว ก็จะได้คิด

โลกในชีวิตจริง จะให้กุญแจ ๒ ดอก

ดอกหน่ึง “สัมมาสติ”

รู้ผิด-รู้ถูก, รู้ชอบ-ช่ัว-ดี มุ่งทางประกอบอาชีพการงานเล้ียง

ชีวิตในทางท่ีชอบ เรียกว่ามนุสสภูโต คือ เป็นคนเต็มตัว

อีกดอกหน่ึง “มิจฉาสติ” คือขาดสติรับรู้ในทางถูก ขวางศีล-

ขวางธรรม นำาชีวิตลงสู่ท่ีต่ำา คืออบายสถานเดียว เรียกว่า “มนุสสติ

รัจฉาโน” คือมนุษย์สัตว์เดรัจฉาน

ผมก็เห็นมามาก พอโตข้ึน ส่วนใหญ่ “สัมมาสติ” เป็นกุญแจ

ทัดหูกันแทบท้ังน้ัน 

มีบ้างส่วนน้อย ดำาด่ิงสู่บาดาลไปเป็นอาหารเต่าและปลา

อยู่ก้นบ้ึง!

ถ้าเราใช้ประสบการณ์ประกอบการมอง “รุ่นใหม่สามน้ิว” วัน

น้ี จะไม่วิตกทุกข์ร้อนนัก 

วัยน้ี ช่วงน้ี เท่ากับช้างตกมัน ย่ิงห้าม มันย่ิงฮึก เหมือนลิง 

ขืนกระตุกโซ่ มันย่ิงตีลังกา ปล้ินกล้วยหลอกอีกตะหาก

ปล่อยมันให้สุดปลายโซ่...

ในตัวเองมาก่อนค่ะ 

แต่วันน้ี แบมรู้แล้วว่า ส่ิงท่ีแบมเคยมองไม่ใช่ความจริง แบม

เลยอยากให้ผู้หญิงทุกคนเป็นตัวเอง เพราะการเป็นตัวเองมีคุณค่าท่ีสุด

ค่ะ ขอบคุณค่ะ

กรรมการ : คีย์เวิร์ดค่ะ

ผู้ประกวด : มรดกโลกเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ และทุกๆ ประเทศอยาก

ได้ส่ิงน้ีค่ะ เพราะว่า ถ้าประเทศไหนนะคะ มีมรดกโลกเน่ีย 

ในฐานะท่ีแบมเรียนเก่ียวกับการท่องเท่ียวเน่ีย มันจะทำาให้ดึงดูด

นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าไปท่องเท่ียวในประเทศน้ันค่ะ ขอบคุณค่ะ

กรรมการ : ขอทราบมรดกโลกซักแห่ง-สองแห่งในประเทศไทย

ค่ะ?

ผู้ประกวด : ปราสาทหินพนมรุ้งนะคะ อ้าาาา อันน้ีแบมไม่ค่อย

แน่ใจมากนะคะ

กรรมการ : แห่ง-สองแห่งได้นะคะ อันท่ี ๑ แล้ว อันท่ี ๒ ล่ะ

คะ มีม้ัย?

ผู้ประกวด : อาาา แบมขอตอบเป็นพระแก้วมรกตได้ม้ัยคะ ท่ี...

อ้า..ได้มาจากประเทศลาวน่ะค่ะ เพราะว่าแบม อ้าาาา ชอบไหว้พระ 

แล้วก็....อ่าาาา ขอโทษค่ะ

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

น่ีคือรุ่นใหม่ นักศึกษาท่ีอ้างว่าเรียนด้านการท่องเท่ียวจาก

มหา’ลัยธรรมศาสตร์ และฉาดฉานบนเวที ว่าเติบโตมากับการส่ังสอน

มากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

แต่ไม่รู้ว่าปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ในข้ันตอนไหนของการเป็น

มรดกโลก

แต่คำาตอบท่ีน่าตกใจมากท่ีสุด คือท่ีเธอตอบว่า “พระแก้วมรกต” 

ของไทย ได้มาจากประเทศลาว!

ใครคือครูบาอาจารย์ส่ังสอนเธอท่ีธรรมศาสตร์ จะแปลง

ประวัติศาสตร์ให้สองชาติหมางใจไปถึงไหนกัน หือ?

เธอบอก เติบโตมากับการส่ังสอนมากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 

แต่ “วิกิพีเดีย” เขาบันทึกไว้อย่างน้ีนะ......

“พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” หรือ “พระแก้วมรกต” เป็น

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย 

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ใน “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” (หรือ วัด

พระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหยกอ่อนเนไฟรต์

สีเขียวดังมรกต 

เป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน 

หลักฐานท่ีตรงกันระบุว่า

พบคร้ังแรก ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ ตำาบลเวียง 

เมืองเชียงราย (ปัจจุบันคือวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย อำาเภอเมือง

เชียงราย) ในปี พ.ศ.1977 (หรือ ค.ศ.1434) 

ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูป

พอกปูนลงรักปิดทอง จึงได้นำาไปไว้ในวิหาร 

ต่อมา ปูนบริเวณพระนาสิก (จมูก) เกิดกะเทาะออก เห็นเป็น

เน้ือมรกต จึงกะเทาะปูนออกท้ังองค์ เห็นเป็นเน้ือหยกสีมรกตท้ังองค์

หลังจากน้ัน “พระเจ้าสามฝ่ังแกน” แห่งเชียงใหม่ ทราบข่าว

การค้นพบพระพุทธรูปน้ี จึงเชิญมาประดิษฐานท่ีเชียงใหม่ 

แต่ช้างทรงพระแก้วมรกต กลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่

ไปทางลำาปาง 

หากช้างน้ัน มีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้าง เชียงใหม่เห็นว่า 

ลำาปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนา จึงนำาไปไว้ท่ีวัดพระแก้วดอนเต้า 

ถึงสมัย “พระเจ้าติโลกราช” ได้เชิญพระแก้วมรกตมายัง

เชียงใหม่ สร้างปราสาทประดิษฐานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายคร้ัง

 คร้ันเมื่อ “พระเจ้าไชยเชษฐา” แห่งล้านช้าง ซ่ึงเป็นญาติกับ

ราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่ 

เมื่อ “พระเจ้าไชยเชษฐา” เสด็จกลับหลวงพระบาง ก็เชิญ

พระแก้วมรกตไปด้วย พร้อมกับ “พระพุทธสิหิงค์”

 ทางเชียงใหม่ขอคืน ก็ได้แต่พระพุทธสิหิงค์ เมื่อล้านช้าง

ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเวียงจันทน์ ก็เชิญพระแก้ว

มรกตลงมาด้วย 

ต่อมา “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงสถาปนา

กรุงธนบุรีข้ึนเป็นเมืองหลวง 

พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบาง มาจาก

อาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์ (ลาว) ในคร้ังน้ันประดิษฐานไว้ท่ี 

“วัดอรุณราชวราราม”

 ต่อมา เม่ือส้ินรัชสมัยของพระองค์ “พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากร ลงบุษบกในเรือพระท่ีน่ัง 

เสด็จข้ามฝ่ังแม่น้ำาเจ้าพระยา มาประดิษฐานยัง “วัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม” จนถึงปัจจุบัน 

ส่วนพระบางได้คืนให้แก่หลวงพระบาง (ลาว)

ครับ...น่ีในวิกิพีเดีย

เกรงว่าการเติบโตกับการส่ังสอนทางโซเชียลมีเดียของคุณ 

“ปานรดา วงษ์หงส์” อาจหนักไปทางแฮชแท็ก 

จึงเลอะเลือนไปว่าพระแก้วมรกตไทยได้มาจากลาว จึง

นำามาย้ำาเพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพื่อไม่นำาความเสื่อมเสียสู่

สถาบันศึกษา

ก็ไม่เป็นไรนะ แม้ถลำาในทางจานมหา’ลัยนำา 

กุญแจ ๒ ดอก สำาหรับรุ่นใหม่

เธอยังมีสิทธ์ิได้รับโอกาสน้ันน่ะ!

สุดท้าย มันจะเลือกทางอยู่-ทางไปของมัน ด้วยบุญทำา-กรรม

แต่งไปเอง 

ตอนน้ี ท่ีมันมีฤทธ์ิ เพราะไอ้พวก ๖ ตุลา.ท่ีออกจากป่ามาเป็นจาน

มหา’ลัย มันฝังแค้น ก็แปลงประวัติศาสตร์ช่วง ๑๔ ตุลา-๖ ตุลา.เอาจริง

มายำาเท็จ-เอาเท็จมายำาจริง ไปสอนหลอกเด็ก

หนักไปทาง “ใส่ร้ายป้ายสีสถาบัน”....

 ย่ิงขบวนการ CFR ผนึกระบอบทักษิณ ต้องการมีอำานาจเหนือ

ไทยเพื่อใช้ประเทศเป็นยุทธภูมิต้านจีน 

ได้จังหวะเปล่ียนแผ่นดิน ก็ใช้พวกจานข้าวหมายุค ๖ ตุลา.ท่ี

ขุนเล้ียงไว้ เห็นหน้าแต่ละตัวอยู่ ปลุกรุ่นใหม่ในคราบนักศึกษาใช้เป็น

เครื่องมือ

“ล้มสถาบัน”!

ตอนไม่ถูกจับ ไม่รู้มันเรียนกันตอนไหน?

แต่พอถูกจับ.........

พวกจานบอก ห่วงเรียนไม่ทันบ้าง กำาลังเรียนออนไลน์บ้าง กำาลัง

จะสอบบ้าง

นักศึกษาสำาออย พอน่ารัก แต่พวกจานสำาออยศิษย์ มันน่า...

ผมว่า ไม่ต้องสอบก็ได้ ส่งกระดาษเปล่า ก็ได้ A ทิพย์ ทุกวิชาแล้วม้ัง?

จะให้ดูตัวอย่างนักศึกษาหญิงรายหน่ึง จะรู้ว่ามาตรฐานนักศึกษา

รุ่นใหม่วันน้ี สะท้อนมาตรฐานจานมหา’ลัยขนาดไหน?

จากคลิปสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดนางงาม ผู้ใช้นามว่า “ประชาชน

ไซเบอร์ V2” เขานำาโพสต์เฟซ ผมจะถอดบทสัมภาษณ์มาให้อ่าน

ผู้ประกวด : สวัสดีค่ะ แบมบู “ปานรดา วงษ์หงส์” นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แบมเติบโตมากับการส่ังสอนมากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ว่าส่ิง

ต่างๆ รอบตัวเราสมบูรณ์แบบ และแบมก็กลายเป็นเด็กท่ีเคยไม่ม่ันใจ

ค

การตอบรับจากกลุ่มผู้ชุมนุม

ส่วนกรณีการเผยแพร่

ภาพและคลิปวัยรุ่น 3 คนขับขี่รถ

จักรยานยนต์ผ่านแยกมิตรไมตรี 

และอ้างถูกตำารวจยิงแก๊สน้ำาตา

ได้รับบาดเจ็บนั้น ขณะเกิดเหตุ

ตำารวจเพิ่งเริ่มเข้าพื้นที่ โดยไม่

ได้มีการใช้แก๊สน้ำาตาหรือกระสุน

ยาง ประกอบกับเส้นทางที่รถ

ของกลุ่มวัยรุ่นล้มลงมาจาก

ทิศทางของกลุ่ม อยู่หลังแนว

ปฏิบัติของตำารวจควบคุมฝูงชน 

จึงเป็นไปไม่ได้ว่าจะเกิดจาก

การปฏิบัติของตำารวจควบคุม

ฝูงชน สอดคล้องกับคำาให้การ

ของกลุ่มวัยรุ่นทั้งสาม ที่เชื่อว่า

เกิดจากความตกใจของผู้ขับขี่จน

เสียหลักล้มเอง แต่กลับมีการนำา

ภาพไปเผยแพร่ลักษณะบิดเบือน

ข้อมูล ทำาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

วันเดียวกัน ท่ีศาลแพ่ง                                                    

ถ.รัชดาภิเษก นายย่ิงชีพ อัชฌา                                                           

นนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์ 

เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอ

ลอว์), นางชุมาพร แต่งเกล้ียง ตัว

แทนกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก และ

นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครู

ใหญ่ แนวร่วมม็อบคณะราษฎร 

ได้ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีกับพวก 

กรณีออกประกาศข้อกำาหนด

ในมาตรา 9 ตามพระราช

กำาหนดการบริการราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ เรียกค่า

เสียหาย 4,500,000 บาท และ

ขอให้ศาลมีคำาสั่งเพิกถอนข้อ

กำาหนดดังกล่าว

โดยคำาฟ้องระบุว่า โจทก์

ท้ังสามคนถูกดำาเนินคดีในความ

ผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำาหนด 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และประกาศ

หัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ จากการร่วม

ปราศรัยในการชุมนุมของแนว

ร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม  2564 ซ่ึง

ข้อกำาหนดและประกาศดังกล่าว

เป็นการจำากัดการใช้เสรีภาพ

ในการแสดงความคิดเห็น และ

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ ท่ีต้องได้รับ

การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย

ในสถานการณ์โรคระบาด

ไวรัสโควิด-19 รัฐสามารถจำากัด

สิทธิบางอย่างได้ แต่ไม่ใช่การ

ส่ังห้ามชุมนุม และการประกาศ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็เพื่อควบคุมโรค

ระบาด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ห้ามการแสดงออกทางการเมือง

ของประชาชน

ด้านนายสัญญา เอียด

จงดี ทนายความ กล่าวว่า 

นอกจากนี้แล้วเราจะยื่นคำาร้อง

ขอคุ้มครองช่ัวคราว และขอให้

ศาลไต่สวนฉุกเฉินให้ระงับการ

บังคับใช้ประกาศและข้อกำาหนด

ทั้ง  2 ฉบับน้ี เนื่องจากที่ผ่าน

มาหากมีการชุมนุมก็จะฝ่าฝืน 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ท้ังนี้ ศาลแพ่งได้รับคำา

ฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำาที่  พ.

4639/3564 โดยกำาหนดนัดชี้

สองสถานและกำาหนดแนวทาง

การดำาเนินคดีหรือสืบพยาน

โจทก์ ในวันที่ 31 ม.ค.65 เวลา  

09.00 น.

จัดตีกอล์ฟนายพลทอ.

สยบศึก‘ทุ่งดอนเมือง’
ดอนเมือง • “บิ๊กป้อง” แถลง

นโยบายให้ ทอ.รักใคร่กลม

เกลียว ใช้กีฬากอล์ฟสร้าง

สามัคคีนายพล ทอ. 8 รุ่น ระบุ

นั่งเก้าอี้ ผบ.ทอ. 1 ปีทำาโครงการ

ใหญ่ไม่ได้ ตั้งคณะทำางานทำา

ข้อมูล บ.ขับไล่ฝูงใหม่ แต่ยังไม่

ซื้อ รอประชาชนเข้าใจ 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ  (ผบ.

ทอ.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภาย

หลังแถลงนโยบายกองทัพอากาศ

ว่า จะพยายามทำาหน้าท่ีให้ดีใน

ทุกด้าน ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา

ด้วยความเป็นธรรม ดูแลเอาใจใส่ 

นอกจากน้ันคือความรักใคร่ กลม

เกลียว นำาพาไปสู่ความสำาเร็จด้วย

กัน มีการจัดต้ังคณะทำางานสร้าง

ความสามัคคีกลมเกลียวระหว่าง  

ทอ. 8 รุ่น อาวุโส ตท.21-28 ด้วย

กีฬากอล์ฟ ตนมีเวลาเพียง 1 ปีจึง

ไม่ได้คิดทำาโครงการใหญ่โต ดัง

น้ันพ้ืนฐานของตนคือความสุข

ของ ทอ. 

พล.อ.อ.นภาเดชกล่าว

ว่า ในยุคท่ีบิดาของตนดำารง

ตำาแหน่งผู้ บัญชาการทหาร

อากาศ ได้พิจารณาเรื่องเครื่อง

บิน เอฟ-16 เข้าประจำาการ แต่

ในช่วงนั้นนักวิชาการสนับสนุน

ให้ซื้อเอฟ-20 แต่คุณพ่อกล่าว

ว่ายอมรับสิ่งที่นักวิชาการและ

ประชาชนให้ความเห็น เพราะ

เป็นความจริง เอฟ-20 เป็น

เครื่องบินที่มีความทันสมัย 

สร้างจากบริษัทเครื่องบิน F-5  

อุปกรณ์ใช้กันได้ แต่ ทอ.เป็น 

กองทัพขนาดเล็ก มีงบจำากัด เรา

ต้องใช้งบให้คุ้มค่า สิ่งที่บอกว่า

ดีในกระดาษ หรือจะซื้อเครื่อง

ที่พิสูจน์ในสงครามว่าดีจริง หาก

ตัดสินใจผิดในวันน้ัน ทอ.คงไม่มี

เครื่องบินท่ีมีประสิทธิภาพในวันน้ี 

เช่นเดียวกับการพิจารณา

จัดหาเครื่องบินรบฝูงใหม่ ภาย

ใต้งบประมาณจำากัด คงมีการ

ตั้งคณะทำางานในการศึกษาไป

ก่อน แม้เครื่องบินที่มีอยู่ขณะนี้

จะทันสมัยในยุคน้ี แต่หากผ่าน

ไปไม่กี่ปีก็ล้าสมัย จึงต้องคิดจัด

ซื้อที่ทันสมัยตั้งแต่วันนี้ โดยจะ

ก้าวข้ามเครื่องบินรบธรรมดาไป

สู่เครื่องบินแอดวานซ์ได้อย่างไร 

ที่สำาคัญคือประชาชนต้องเข้าใจ

และเห็นร่วมกันว่าควรมีประจำา

การ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

และประชาชน ไม่ใช่ประโยชน์

ของ ทอ.เอง ถ้าเข้าใจตรงกันทุก

อย่างก็จะปลอดโปร่งและเกิดขึ้น

ได้ แต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็จะเกิดการ

ต่อต้าน จะรวนไปหมด 

สำ าหรับความขัดแย้ ง

ในโครงกางต่างๆ จากแผน

พัฒนาตามสมุดปกขาว ทอ.นั้น 

พล.อ.อ.นภาเดชกล่าวว่า ตน

ไม่รู้ถึงความขัดแย้งอะไรต่างๆ 

ทอ.รักใคร่สามัคคีกัน แต่

แนวทาง การสร้างความเจริญ

กับ ทอ.แตกต่างไปบ้าง ไม่ว่า

แนวทางใด ก็มีชีวิตจิตใจทำาให้ 

ทอ.เจริญเกิดขึ้นได้ และเป็น

เรื่องชิลๆ เช่นเดียวกับแนวทาง

พีแอนด์ดีก็เป็นแนวคิดที่ดี แต่

ต้องดูว่าจะทำาอะไรได้บ้าง 

เทคโนโลยีบางอย่างบริษัทใน

ประเทศอาจจะไม่มี  จึงอยากที่

ยกตัวอย่างว่าต้องดูสิ่งที่เราเห็น

จริงแล้ว เช่นกรณี  F-16 กับ 

F-20 ถ้าเรามีเงินน้อยก็จะไป

เสี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเลือก

ของที่ดีที่สุด.

แต่งตั้ง‘บิ๊กเล็ก’มือขวานายกฯ
ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.เคาะชื่อ 

“บ๊ิกเล็ก” น่ังท่ีปรึกษานายกฯ ด้าน 

“บ๊ิกตู่” แจงเอามาทำางาน ไม่ได้

ต้ังมาเฉยๆ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 น.ส. 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เห็นชอบตามที่สำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง  พล

เอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ให้ดำารง

ตำาแหน่งข้าราชการการเมือง 

ตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

นอกจากนั้นยังเห็นชอบแต่ง

ตั้ง นายนพดล พลเสน เป็น

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย 

รายงานข่าวจากทำาเนียบ

รัฐบาลแจ้งว่า ในที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เต็ม

คณะ ในช่วงวาระการแต่งต้ัง

โยกย้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม  ได้กล่าวถึงการแต่ง

ตั้ง พล.อ.ณัฐพล อดีตเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อ

วันที่  30 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้ดำารง

ตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายการเมืองว่า การตั้งที่ปรึกษา

นายกฯ บางคนตั้งมาเพื่อให้

ทำางาน แต่บางคนก็ตั้งมาแล้ว

ไม่ได้ปรึกษาอะไร มีที่ปรึกษานา

ยกฯ ที่เพื่อปรึกษา และที่ปรึกษา

นายกฯ ที่ไม่ได้เพื่อปรึกษา แต่ที่

ตั้ง พล.อ.ณัฐพลไม่ได้ตั้งมาเป็น

ที่ปรึกษาเฉยๆ  แต่ตั้งมาเพื่อให้

มาทำางานช่วยตน มาติดตามการ

ทำางานและแก้ปัญหาในส่วนของ

นายกฯ.

เม่ือวันท่ี 5 ต.ค.64 ท่ี

กองบัญชาการตำารวจนครบาล  

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รองผู้บัญชาการ

ตำารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) 

กล่าวถึงความจำาเป็นในการเข้า

ตรวจค้นภายในแฟลตดินแดงเมื่อ

คืนวันท่ี 4 ต.ค.64 ว่า หลังกลุ่มวัย

รุ่นรวมตัวก่อความวุ่นวายบริเวณ

แยกมิตรไมตรีแล้วหลบหนีเข้าไป

ภายในแฟลตดินแดง ซ่ึงตำารวจ

สามารถตามจับกุมผู้ต้องหาได้

ท้ังหมด 26 คน พร้อมยึดของ

กลางเป็นรถจักรยานยนต์, พลุ, 

ประทัดลูกบอล, ขวดเครื่องดื่ม

บำารุงกำาลังบรรจุน้ำามันเช้ือเพลิง

กับเศษผ้า และไอซ์จำานวนหนึ่ง 

โดยพบว่าผู้ต้องหาที่จับกุมได้

เป็นเยาวชน 6 คน โดยมีอายุ

ต่ำาสุด 15  ปี จึงขอความร่วม

มือให้คนในครอบครัวและคนใน

ชุมชนดูแลตักเตือนไม่ให้เด็ก

และเยาวชนออกมากระทำาผิด                                                  

ซึ่ง พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล 

(ผบช.น.) สั่งให้ปรับแผนตาม

สถานการณ์ เน้นการรักษาความ

ปลอดภัยให้ประชาชนที่พักอาศัย

ภายในแฟลตดินแดง ควบคู่การ

ประสานพูดคุยกับกลุ่มทะลุแก๊ส 

โดยยืนยันตำารวจยินดีรับฟังและ

พูดคุย แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับ

ไทยโพสต์ • ตร.แถลงจับแก๊งป่วน 26 คนหลังค้นแฟลตดินแดงช่วง

ดึก ด้าน “ไอลอว์” ฟ้องนายกฯ ขอศาลแพ่งสั่งเพิกถอนข้อกำาหนด 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เรียกค่าเสียหาย  4.5 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9 ติดตามความคืบหน้าเหตุบังคับใช้กฎหมาย

กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บ้านฮูแตยือลอ ตำาบลบาเระใต้ อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส



โดยตอนน้ีตลาดแรงงานไทยไปอยูในสวนของแรงงานท่ีมี

ทักษะไปแลว จึงอาจตองขยายไปทํางานในตางประเทศท่ีไดเงินเดือน 

50,000-60,000 บาท สวนแรงงาน labour ท่ียังไรทักษะก็ตองพ่ึงพา

แรงงานตางดาว ตอไปหลังจากน้ีนายจางตองปรับเร� องสถานท่ีอยู

อาศัยของแรงงานตางดาวท่ีทํางานในไทยใหมีสุขลักษณะท่ีดี สวน

แรงงานไทยก็ตองมีการพัฒนาตัวเอง เพ� อท่ีหากตอไปบริษัทท่ีทํางาน 

หากวาอยูรอดหรือไมรอด เขาก็ตองนําตัวเองไปไดตอ 

การเกิดโควิดระบาดทั่วโลกครั้งนี้ทําใหนายจาง ลูกจาง มี

ความรักกันมากขึ้น เพราะตางฝายตางตองพึ่งพาพึ่งพิงซึ่งกันและ

กัน ตางคนตางตองประคับประคองกันไป นี่คือการทําใหวิกฤตตอง

พลิกมากลายเปนโอกาส 

การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสก็คือ กิจการใดท่ีทําธุรกิจสงออกอยู

แลว ตอไปออเดอรก็จะทะลักเขามา ตองใช โอกาสน้ีดวยในการชวง

ชิงสวนแบงการตลาด เพราะประเทศคูแขง เชน มาเลเซีย เวียดนาม 

ฟลิปปนส ตอนน้ียังแกปญหาเร� องแรงงานติดโควิดกันอยู ออเดอร

ซัพพลายเชนตางๆ ก็จะส่ังเขามายังกิจการของไทย เจาของกิจการ

ในไทยตองแยงสวนแบงการตลาดตรงน้ี จากเดิมท่ีอาจมีแค 20-25 

เปอรเซ็นต หลังจากน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนมาถึง 50 เปอรเซ็นต โดยเขาก็

ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตใหดี เพราะหากคูคาตางประเทศ

มีการส่ังสินคาจากไทยแลว การติดตอการคาเปนไปไดดวยดี ถามวา

ตางประเทศจะไปส่ังจากแหลงอ� นทําไม

-เร� องตัวเลขคนตกงานชวงโควิดระบาดเปนอยางไร? 

สวนทางกัน พบวาชวงมกราคม-กันยายน 2563 ตัวเลขคน

เขา-คนออก กลายเปนวาตัวเลขคนออกมากกวาคนเขาประมาณ

หาแสนเศษ ที่หมายถึงเชน คนเขาทํางานมีประมาณสองแสน

คน คนออกมีประมาณเจ็ดแสนคน หักลบกันกลายเปนวาคนออก

มีมากกวาเขาประมาณหาแสนคน ผมก็นําตัวเลขในระบบประกัน

สังคมมาเปรียบเทียบกันกับของป 2564 พบวาชวงมกราคมถึง

กันยายน 2564 ที่คือชวงสามไตรมาสแรกของทั้งสองปมาเทียบ

กัน พบตัวเลขที่สวนทางกัน กลายเปนวาในชวงปนี้คนเขาทํางาน

มีมากกวาคนออกจากงานประมาณกวาหนึ่งแสนแปดหม� นคน 

สาเหตุก็เพราะ “ภาคธุรกิจสงออก” มีการเติบโต ซึ่งตัวเลข

ดังกลาวใชฐานขอมูลจากตัวเลข 13 หลักของสํานักงานประกัน

สังคม แตธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ ที่คนหายหรือออกจากงานไป

แสนกวาคนเกือบสองแสนคน คือคนที่ทํางานอยูในภาคธุรกิจการ

ทองเที่ยว สวนที่มีการบอกวา คนที่ทํางานอยูแมไมตกงาน แต
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด กลับลําแลวกรณี พล.อ. 

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี

ท่ี 254/2564 มอบหมายและมอบอํานาจให พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ กํากับการบริหารราชการในสวนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 4 กรม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ� อเกษตรกรรม และ

องคการตลาดเพ� อเกษตรกร ท่ีเดิมอยูในความรับผิดชอบของ ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผา อดีต รมช.เกษตรฯ 

และกระทรวงเกษตรฯ อยูในการกํากับ

ดูแลของ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย  ซ่ึงตอ

มาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) เรียก

รองใหทบทวน ลาสุดนายกฯ ไดลงนาม

ในคําส่ังสํานักนายกฯ ท่ี 267/2564 

ยกเลิกคําส่ังดังกลาวแลว ซ่ึงคงไมได

กลัว ปชป.จะถอนตัวหรอก แตการ

กํากับดูแลหน�วยงานราชการตองเปน

ไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.2534 ม.11 ซ่ึงกรมตองข้ึน

กับรัฐมนตรีวาการ จะใหรองนายกฯ มา

กํากับไมได มิเชนน้ันก็จะเกิดความโกลาหลและผิดกฎหมายดวย...•

กอนหนาน้ี มติ ครม.เม� อ 17 ส.ค.64 ไดรับทราบถึงขอส่ังการ

ของนายกฯ เร� องการจัดหาชุดตรวจเช้ือโควิด-19 แบบ Antigen Test 

Kit: ATK ท่ีผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ไดรับการ

รับรองจากองคการอนามัยโลก (WHO) 

ตอมา 24 ส.ค.64 ครม.มีมติกลับลําวา 

“ขอใหเรงการแกไขปญหาใหดีท่ีสุด” ตัด

คําวา WHO ออก แลวก็จัดซ้ือ ATK ย่ีหอ 

LEPU จากจีน 8.5 ลานชุด ทามกลาง

ขอครหา หากยอนไปเม� อ 5 ก.พ.59 

พล.อ.ประยุทธ ในฐานะหัวหนา คสช.

ไดมีคําส่ังหัวหนา คสช.ท่ี 7/2559 ยุบ

ตําแหน�งพนักงานสอบสวน (พงส.) ทําให 

พงส.ท่ัวประเทศลุกข้ึนมาเรียกรองให

ทบทวนและใหปฏิรูปตํารวจ ตอมาในราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ท่ีมี 

นายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน ไดกําหนดใหมีแทง พงส.ของตัวเอง

อยูใน สตช. แต ครม.กลับสงไปให สตช.แปลงสารจนเละเทะ วากัน

วาการยกเลิก พงส.คร้ังน้ัน พล.อ.ประยุทธ บนพึมพําวา “สงอะไรมา

ใหเซ็นก็ไมรู” คราวน้ีไมรูจะบนเหมือนคร้ังน้ันอีกหรือปาว แตกอนเซ็น

ทําไมไมตรวจสอบใหรอบคอบกอนละลุง!...•

สวนการปรับ ครม.ตองเบรกไวกอน หลังมีกระแสขาววา 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย จะมาดํารงตําแหน�ง

รองนายกฯ และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวง

มหาดไทย จะเขามาดํารงตําแหน�ง รมช.

กระทรวงใดกระทรวงหน่ึง หากเปนสูตร

น้ี พล.อ.ประวิตร ไมแฮปปแน�นอน 

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตประธาน

ยุทธศาสตรภาคใต พปชร. เพ่ิงเปดตัว

วาจะออกไปรวมพรรคใหมกับ ฉัตรชัย 

และหนุน พล.อ.ประยุทธ เปนนายกฯ 

ขณะท่ี พล.อ.ประวิตร ก็บอกกับแกน

นํา พปชร.วาจะสง พล.อ.ประยุทธ เปน                                                              

นายกฯ เชนกัน ดังน้ันการปรับ ครม.

คราวน้ี พ่ีนอง 3 ป. จะตองเคลียรกันเอง

ใหจบกอน มิเชนน้ันจะเกิดความปนปวน

อีกแน�...•

หลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาฯ พรรค พปชร.โพสต

ภาพตัวเองลอยคอนําส่ิงของชวยเหลือเขาไปมอบใหชุมชนริมแมนํ้า 

ท่ี ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.อยุธยา พรอมระบุวา “ผมไดแนะนําตัวกับ

ชาวบานวาผมเปนจิตอาสา และกําชับกับทีมงานวาหามบอกกับชาว

บานวาผมคือใคร” ทําให โดนถลมวาสรางภาพแบบไมเนียน ความ

จริงการสรางภาพแบบน้ีเปนงานถนัดของนักการเมืองไทย นายพิธา 

ล้ิมเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล ก็ลงพ้ืนท่ีถายภาพเทๆ  มาโชว 

พล.อ.ประยุทธ ก็ลุยไปทุกพ้ืนท่ี น่ังบนเคร� องบินยังถายภาพขณะ

ทํางานมาโชว หากทุกคนแขงกันเสนอแนวทางบริหารจัดการนํ้าอยาง

ย่ังยืนท้ังนํ้าทวม-ฝนแลง แบบในหลาย

ประเทศท่ีทําสําเร็จแลวจะเกิดประโยชน

กวา เชน กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน ทํา

อุโมงคหรือแกมลิงใตเมืองแกนํ้าทวมได

สําเร็จ หรืออิสราเอล ท่ีพ้ืนท่ีแหงแลง 

แตผันนํ้าเค็มมาทํานํ้าจืด ทําการเกษตร

ใหพัฒนากาวหนาได...•

การแพรระบาดโควิด-19 ยัง

ทรงๆ แตในจังหวัดชายแดนภาคใตยัง

มีผูติดเช้ือติดอันดับ 10 จังหวัดท่ีมีผู

ติดเช้ือสูงสุด นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 

ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ระบุวา จังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนชุมชนหนาแน�น 

ชาวบานอาศัยอยูใกลชิดกันจึงระบาดไดงาย จึงเรียกรองใหเรงจัด

วัคซีนใหเพียงพอ “วัคซีนท่ีอยากไดคือประมาณ 5 แสนโดสข้ึนไป ใน

พ้ืนท่ีมีประมาณ 60 โรงพยาบาล ถาโรงพยาบาลละหม� นโดสอยาง

นอยก็ตอง 6 แสนโดส เพ� อท่ีจะฉีดใหไดภายในเดือนตุลาคม ก็คิดวา

น�าจะแกปญหาไดภายในเดือนพฤศจิกายน แตถาไมไดวัคซีนก็ลําบาก

แน�นอน ตองยอมรับสถานการณตอไป”  พล.อ.ประยุทธบอกวาบริหาร

ตามสถานการณ จะเรงจัดวัคซีนใหพ้ืนท่ีเส่ียงน้ีแคไหน...•

พล.อ.ประวิตร

วงษสุวรรณ

พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา 

จุรินทร

ลักษณวิศิษฏ 

ลายฝายเริ่มมีความหวังมากขึ้นกับการที่ประเทศไทยจะ

กลับคืนสูสถานการณปกติ หลังตัวเลขผูติดเชื้อโควิดราย

ใหมเริ่มทรงตัวและลดลง ขณะที่ตัวเลขการฉีดวัคซีนใหกับ

ประชาชนก็เริ่มสูงขึ้นเร� อยๆ โดยที่การนําเขาวัคซีนก็เขามา

ตอเน� อง จนตอนนี้ปญหาการขาดแคลนวัคซีนเริ่มคลี่คลายลงตาม

ลําดับ 

จนทําใหเม� อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผานมา “พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตร”ี โพสตเฟซบุก “ประยุทธ จันทร โอชา 

Prayut-chan-o-cha” ระบุวา วันนี้ (4 ต.ค.) เปนอีกหนึ่งวันที่เปน

หมุดหมายสําคัญในการตอสูกับโควิด-19 เพ� อนําไปสูการเปดเมือง 

เปดประเทศ นอกจากวันนี้ยอดผูติดเชื้อจะลดต่ําลงกวาหนึ่งหม� น

คน พรอมกับยอดผูเสียชีวิตต่ํากวาหนึ่งรอยคน 

“เปนสัญญาณของสถานการณที่ดีขึ้นอยางตอเน� องแลว 

วันนี้ยังเปนวันเริ่มตนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหกับลูกหลานของ

เรา คือนักเรียนทั่วประเทศที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป ซึ่งในชวงเชา

ผมไดไปเปดงาน Kick Off สรางเกราะปองกันดวยวัคซีนเด็ก

ปลอดภัย เรียนอุนใจ ตอนรับเปดเทอม รวมกับผูบริหารกระทรวง

ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ 

กรุงเทพมหานคร”

จากสถานการณที่ดีขึ้นดังกลาว ทําใหความเปนไปไดที่รัฐบาล

จะมีการผอนคลายมาตรการตางๆ มากขึ้นเร� อยๆ คงมีใหเห็นตอ

จากนี้ จะไดรองรับ “การเปดประเทศ” เพ� อพลิกฟนเศรษฐกิจ 

“สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน” กลาวถึงกรณีการเปด

ประเทศหลังจากนี้ หากสถานการณดีขึ้นแลวในสวนของแรงงาน

ตางดาวจะมีนโยบายอยางไร วา ปญหาในตอนนี้คือแรงงาน

ตางดาวในธุรกิจสงออกบางอยางพบวาขาดแคลน เพราะไมไดให

มีการนําเขาแรงงานตางดาวมาตั้งแตมีนาคม 2563 ตอนนี้ก็อยูใน

ชวงนโยบายการใชทรัพยากรที่มีอยูใหมีคุณภาพมากที่สุด เชน บาง

แหงมีแรงงานตางดาวที่ไปเอามาจากบริษัทของเพ� อนที่เขาปดตัว

ไป เชน รานอาหารบางแหงปดตัวไปชวงโควิด แรงงานตางดาว

ก็มาทํางานกอสราง ก็เทากับมีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยู 

กระทรวงแรงงานก็เขาไปทําใหเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย 

เพ� อวาหากเกิดเหตุในอนาคต เชน มีการเจ็บปวย รัฐบาลก็จะไม

ตองเสียเม็ดเงินมาดูแลตรงนี้ โดยนําเขาเขาสูระบบประกันสังคม 

สวนเร� องการใหนําเขาแรงงานตางดาวตอจากนี้ กระทรวง

แรงงานจะใหนําเขาแบบทํา MOU โดยกระทรวงแรงงานก็จะมี

การเตรียมวัคซีนไว เพราะธุรกิจสงออกบางอยาง เชน โรงงาน

ปลากระปอง หรือธุรกิจที่สงออกสินคาไปตางประเทศบางอยาง 

แรงงานไทยไมคอยทํา เพราะคนไทยสวนมากเปนแรงงานมีทักษะ 

แตเราจะทําอยางไรใหธุรกิจเหลานี้เขาอยูรอดได ก็อาจตองเปด 

MOU แตใหทําแบบเคสบายเคส โดยกระทรวงแรงงานเตรียม

วัคซีนให สวนภาคธุรกิจก็ตองมีความพรอมดวย

“รมว.แรงงาน” ยกตัวอยางวา เชน คาใชจายในชวงนําเขา

แรงงานตางดาว นายจางก็อาจตองรับภาระตรงน้ีดวยในชวงกักตัว

และคาใชจายในการตรวจโควิด ซ่ึงเร� องน้ีกําลังพิจารณากันอยู อาจ

มีการนําเขาสูท่ีประชุม ครม.เดือนตุลาคมน้ี แนวทางการดําเนินการ

ก็เชน หากธุรกิจบางแหงตองการนําเขาแรงงานตางดาวสองพันคน 

เขาก็ตองสงรายช� อท่ีเตรียมหาไวมาให เชน แรงงานจากฝงเมียนมา 

กัมพูชา เขาก็ตองสงรายช� อไปท่ีกรมการจัดหางาน โดยกรมการจัดหา

งานก็มีแนวทางในเร� องน้ีวางไว เชน ตองมีท่ีกักตัวบริเวณชายแดน 

เพราะจะใหมากักตัวท่ีโรงงานไมได โดยภาคธุรกิจตองออกคาใชจาย

ในชวงนําแรงงานมากักตัวท่ีบริเวณเขตชายแดน

และเม� อแรงงานตางดาวเขามาแลวตองมีการ Swab หรือ 

PCR หาเชื้อโควิด จากนั้นผานไปอีก 7 วันตองใหมีการ Swab ครั้ง

ที่สอง โดยกระทรวงแรงงานจะมีการฉีดวัคซีนใหแรงงานโดยไมคิด

คาใชจาย ตรงสวนนี้แรงงานก็จะปลอดภัย และคนไทยในประเทศ

ก็จะไมตําหนิติเตียนเรา เพราะเราทําครบทุกมาตรการแลว 

“สุชาติ-รมว.แรงงาน” กลาวอีกวา สําหรับสถานการณ

แรงงานไทยหากหลังจากนี้โควิดคลี่คลายมากขึ้น ทางตางประเทศ

มีความตองการแรงงานไทยเยอะมาก ตนกําลังขยายเร� องการสง

ออกแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศใหมากขึ้น เชน เกาหลีใต 

ญี่ปุน สิงคโปร อิสราเอล ฟนแลนด และไตหวัน ที่เปนตลาด

แรงงานใหญที่สุดของไทย 

ชั่วโมงการทํางานลดลง รายไดลดลง ซึ่งยืนยันวาไมใชเพราะเรามี

สถิติอยู รายไดคนตอชั่วโมงพบวามีการทํางานมากขึ้น ทําใหมีราย

ไดมากขึ้น เพราะมีการทํางานลวงเวลาหรือได โอที 

“รมว.แรงงาน” กลาวตอวา กอนหนานี้ทางภาคผูประกอบ

การก็มีขอเรียกรองตางๆ เพ� อขอใหรัฐบาลชวยเหลือฝายผูประกอบ

การ ซึ่งรัฐบาลก็รับไปพิจารณาดําเนินการอยู เชน การขอขยาย

เวลาการลดเงินสมทบประกันสังคมซึ่งเปนเงินในกองทุนประกัน

สังคมที่เก็บจากนายจาง-ลูกจาง ซึ่งเคยเก็บฝงละหา เหลือสองจุด

หา ที่เดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ตอนนี้ก็มีการขยายเวลาออกไปถึง

เดือนพฤศจิกายน ซึ่ง ครม.ก็เห็นชอบแลว 

บางคนอาจมองวาเปนการไปชวยลดการสงเงินเขากองทุน

ของนายจาง แตอยาลืมวาบางกิจการที่มีพนักงาน-แรงงานจํานวน

มาก การลดดังกลาวซึ่งลดการสงเงินเปนหลักลานบาท ผูประกอบ

การก็นําเงินดังกลาวไปรักษาสภาพการจางงานเพ� อประคองกิจการ

ไวกอน 

ยืนยันวาการลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดังกลาวไมได

สงผลกระทบใดๆ ตอกองทุน เพราะกองทุนประกันสังคม รัฐบาล

ก็สมทบใหอยูแลว 2.75 เปอรเซ็นต เพราะไมไดมีการลดในสวน

ของรัฐบาล กองทุนประกันสังคมที่ใชไปกับการเยียวยาชวงโควิด

ทั้งสองรอบที่ใชเงินรวมสองแสนลานบาท ไมเคยมีรัฐบาลชุดใด 

อาจจะมีบางก็เชนสมัยรัฐบาลประชาธิปตยที่คุณกรณ จาติกวณิช 

เปน รมว.คลัง ที่ออกเช็คชวยชาติ ก็มีแคครั้งนั้นครั้งเดียว จากนั้น

ก็มีแครัฐบาลพลเอกประยุทธที่ชวยเยียวยาประชาชนไปกวาแสน

ลานบาท โดยการเยียวยาชวยเหลือแรงงานไมไดมีการนําเงินจาก

กองทุนประกันสังคมมาใชเยียวยา เงินที่ใชไปเปนแสนลานเปนเงิน

ที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไดจัดสรรเงินที่ไดมาจากการออกพระ

ราชกําหนดการกูเงินโควิดมาให

นอกเหนือจากชวยเหลือแรงงานเร� องเงินสมทบ-การชวย

หางาน กระทรวงแรงงานยังชวยขยายการสงออกแรงงานไปตาง

ประเทศ เราได โควตาการสงออกแรงงานไปตางประเทศ โดย

การเจรจาของกระทรวงแรงงานไปทํางานที่อิสราเอล จากหาพัน

คนก็เพิ่มเปนรวมเจ็ดพันคน หรืออยางแรงงานไทยที่ไปเก็บผล

ไมปาที่สวีเดน ฟนแลนด ก็สงแรงงานไทยไปทํางานมากกวาปที่

แลว กระทรวงแรงงานเราทําทุกอยาง เพราะรูวาตลาดแรงงานใน

ประเทศอาจขยายตัวลําบากชวงโควิด ก็พยายามไปขยายการสง

ออกคนไทยไปทํางานที่ตางประเทศ. 

แซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

นโยบายนําเขาแรงงานตางดาว 

หลังโควดิคลีค่ลาย-เตรียมเปดประเทศ

ห
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RTAF White Paper 2020 หรือสมุดปกขาว ทอ. เอกสาร

ส� อสารสาธารณะ จัดทําเพ� อใหประชาชน หน�วยงานดานความ

ม่ันคง หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ

ปองกันประเทศของไทยรับรู ตระหนัก และเขาใจในบทบาทหนาท่ี ขีด

ความสามารถท่ีตองการในการปฏิบัติภารกิจ และแนวทางการพัฒนา 

กองทัพอากาศ ตลอดจนเพ� อใหบริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศรับทราบถึงความตองการโครงกา

รสําคัญ ท้ังน้ีสามารถปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับสภาพงบประมาณ

ของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป. 

สมุดปกขาว ทอ. 

เร� องการใหนําเขาแรงงานตางดาวตอจากนี้ กระทรวงแรงงานจะใหนําเขาแบบทํา MOU 

โดยกระทรวงแรงงานจะมีการเตรียมวัคซีนไว เพราะธุรกิจสงออกบางอยาง เชน 

โรงงานปลากระปอง หรือธุรกิจที่สงออกสินคาไปตางประเทศบางอยาง

แรงงานไทยไมคอยทํา เพราะคนไทยสวนมากเปนแรงงานมีทักษะ

แตเราจะทําอยางไรใหธุรกิจเหลานี้เขาอยูรอดได ก็อาจตองเปด MOU

แตใหทําแบบเคสบายเคส โดยกระทรวงแรงงานเตรียมวัคซีนให. 



ปดาห์ที่แล้ว “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำาซำา                                                      

ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และรุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี ได้ออกมาประกาศแต่งตั้ง “อเล็กซาน

เดร โพลกิง” ชาวบราซิล เชื้อสายเยอรมนี เป็น

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ 

นอกจาก อเล็กซานเดร โพลกิง แล้ว ยังแต่งตั้งนาย

จเด็จ มีลาภ และนางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน สองผู้ฝึก 

สอนระดับโปรไลเซนส์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนไทย เพื่อสอด

ประสานการทำางานในเชิงเทคนิค การบริหารจัดการภายในของ

ทีมชาติไทย 

ชื่อของอเล็กซานเดร คือชื่อท่ีแฟนบอลไทยรู้จักเป็นอย่าง 

ดี เพราะเข้ามาใช้ชีวิตและเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับสโมสร

ในประเทศไทยมายาวนานหลายปี 

อเล็กซานเดร โพลกิง 

หรือที่แฟนบอลชาวไทยเรียก                                            

สั้นๆ จนติดปากว่า “มาโน                                        

โพลกิง” เดินทางมาประเทศ 

ไทยเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน

ตั้งแต่ปี 2012 โดยเริ่มจากการ

เป็นผู้ช่วยโค้ชของ วิลฟรีด เช

เฟอร์ กุนซือใหญ่ทีมชาติไทย

ในขณะนั้น 

หลังจากวิลฟรีด เช

เฟอร์ แยกทางกับทีมชาติไทย                                                 

มาโนได้ผันตัวไปคุมทีมระดับ

สโมสรในไทยอย่าง อาร์มี ยูไน 

เต็ด, สุพรรณบุรี เอฟซี และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ตามลำาดับ 

การมาคุมทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด สร้างชื่อเสียงให้มา

โนเป็นอย่างมาก หลังยกระดับทีมให้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำา

ของไทยลีก ถึงขั้นมีโอกาสลุ้นแชมป์ในบางฤดูกาล ตลอดจน

การพาสโมสรดังกล่าวไปแข่งขันในรายการใหญ่ของสโมสร

เอเชียอย่าง เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ได้อีกด้วย  

มาโนอยู่ในวงการฟุตบอลไทยนานถึง 8 ปี กระทั่งเมื่อ

ฤดูกาล 2019/2020 จบลง ได้แยกทางกับทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

ที่คุมทีมมาหลายปี และได้รับการติดต่อให้ไปคุมทีม โฮจิมินห์ ซิ

ตี ในศึกวีลีก ของประเทศเวียดนาม ในฤดูกาล  2020/21 

ผลงานของมาโน กับโฮจิมินห์ ซิตี ไม่ดีเหมือนกับตอน

คุมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด โดยทีมอยู่อันดับเกือบท้ายตาราง  

ก่อนที่จะแยกทางกัน หลังเวียดนามประกาศตัดจบฤดูกาลทันที

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่หนักหน่วง         

หลังออกจากเวียดนาม มาโนได้ไปพักผ่อนท่ีบ้านเกิด ประ 

เทศเยอรมนี แต่อดีตผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของเขาออกมาเปิดเผยว่า                                                                       

กุนซือชื่อดังรายน้ียังปรารถนาท่ีจะกลับมาคุมทีมในไทยอยู่ และ

ชื่อของเขาก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่มีข่าวพัวพันกับทีมชาติไทย

มาสักระยะ 

สิ่งที่แฟนบอลไทยค่อนข้างพอใจกับการเลือกมาโนมากู้

วิกฤตฟุตบอลทีมชาติไทย ส่วนหน่ึงเป็นเพราะนาทีน้ีเขาเป็นตัว

เลือกท่ีดีท่ีสุด คลุกคลีกับบอลไทยมาอย่างยาวนาน รู้จักนักเตะ

ไทยเป็นอย่างดี ท่ีสำาคัญรูปแบบการเล่นของมาโน ยังเป็นฟุตบอล

เกมรุกท่ีดูสนุก สมัยคุมทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มีค่าเฉล่ียแต่ละ

นัดท่ีสูงมาก เพียงแต่ว่ามีจุดอ่อนท่ีเกมรับท่ีมักเสียประตูบ่อย 

สำาหรับภารกิจสำาคัญของกุนซือวัย 45 ปี คือการพาทีม

ชาติไทยทวงความเป็นเจ้าอาเซียน ในการแข่งขันรายการเอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ระหว่างวันที่ 5  ธันวาคม 2564 - 1 

มกราคม 2565.

แก๊สสามารถทำาลายคุกที่ขังสามกีบได้สำาเร็จตามรอยการทลาย

คุกบาสตีย์เท่านั้น แค่เผายาง เผาป้อม เผารถ ฯ นั้นไม่มีทาง

สำาเร็จตามปรารถนาได้อย่างแน่นอน จะปั่นข่าวอย่างไร จะ

สร้างกระแสอย่างไรก็จุดไม่ติด ที่ผ่านมาทั้งพันธมิตรฯ และ 

กปปส.ที่ออกมาไล่รัฐบาลทรราชก็ไม่ได้ประชาธิปไตย ได้แต่

รัฐประหารแทน

ผมไม่ได้เป็นเอฟซีสามลุง ไม่ได้เป็นเอฟซีโทน่ี ไม่ได้เป็น

เอฟซีกะปิบูด เพราะทั้งหมดไม่ได้ทำาเพื่อชาติ แต่ทำาเพื่อตัว

เองทั้งสิ้น ตราบใดที่ทุกอย่างจะเหมือนเดิม เลือกตั้งกี่ครั้ง รัฐ 

ประหารกี่ครั้งก็มีแต่เลวลง เพราะประชาชนไม่สามารถเลือก

คนที่รักชาติจริงๆ มาเป็นตัวแทนใช้อำานาจได้ ใครที่ได้อำานาจ

จากประชาชนก็ใช้อำานาจนั้นเพื่อตัวเองทั้งสิ้น.

ลุงกะป๊อ

ก็น่าคิดครับ การกำาหนดวาระดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมน 

ตรีห้ามเกิน ๘ ปี ไม่ว่าจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน หรือเว้น

วรรค และให้มีผลย้อนหลัง เพราะจะเป็นการตัดระยะเวลา

ของการเป็นนายกรัฐมนตรี สำาหรับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมี

ชีวิตอยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคุณสุจินดา คราประยูร, อานันท์  

ปันยารชุน, ชวน หลีกภัย, ชวลิต ยงใจยุทธ, สมชาย วงศ์สวัสดิ์, 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

เป้าหมายของการกำาหนดระยะเวลา ๘ ปีคือ ป้องกันการ

ผูกขาดอำานาจ ฉะนั้นแนวคิดนี้จะไม่เอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้ง  

แต่ป้องกันผู้นำาที่มีความเป็นเผด็จการ เพราะเชื่อกันว่าผู้นำาที่

อยู่ในอำานาจนานจะมีความเป็นเผด็จการขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อเรื่องนี้ถึงชั้นศาลรัฐธรรมนูญก็คงต้องชั่งน้ำาหนักกัน

เยอะครับ อย่างคุณอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ มาแล้วเกือบๆ ๓ ปี  

ถ้ามีผลย้อนหลังก็จะเป็นนายกฯ ได้ต่ออีก ๕ ปีกว่า ถึงจะเป็น  

๕ ปี แต่คงยากที่คุณอภิสิทธิ์จะเป็นจอมเผด็จการไปได้ 

ฉะนั้น การวินิจฉัยเรื่องนี้ ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงตีกัน

มั่วแน่นอน ฮ่าๆๆ

สำาหรับปิยบุตร สามนิ้ว ก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยครับ เพราะนับ

วันก็ยิ่งเห็นว่าที่คิดไว้ไม่ประสบความสำาเร็จแน่นอน ถึงได้ออก

มาเชิดชูเด็กช่างกล ขว้างระเบิดปิงปอง จุดประทัดยักษ์ เป็น

นักสู้เพื่อประชาธิปไตย เป็นผู้นำาการปฏิวัติ คิดแบบนี้เขาเรียก

ว่าคิดแบบจนตรอก.

5บทความ

นนี้ ๖ ตุลาคม

๔๕ ปีที่แล้วคือวันมหาวิปโยคของชาติไทย 

ท่วงทำานองของเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ใน

ไม่กี่ปีมานี้แปร่งไปพอควร โดยเฉพาะปีนี้ ถูกนำามาเป็น

เงื่อนไขโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก 

โดยเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เรื่องราว ๔๕ ปีที่แล้วถูกเขียนเป็นตำารามากมายหลายเล่ม  

บางเล่มถูกนำามาตีความใหม่โดยความคิดของนักวิชาการรุ่น

ใหม่ ท่ีเกิดไม่ทันเหตุการณ์ ๖ ตุลา มีการเปล่ียนมุมมองของเรื่องราว 

จากขวา ก็ขวาอนุรักษนิยมมากขึ้น 

ซ้าย ก็ซ้ายตกขอบกว่าเดิม 

โดยภาพรวมคือมุมมองเชิงแยกส่วนโดยตั้งธงไว้แต่แรก 

ไม่ได้มองถึงภาพรวมของเหตุการณ์ที่มีพัฒนาการแต่ละช่วงเวลา 

ก่อนนำาไปสู่เหตุการณ์วิปโยค 

แต่ทั้งหมดคือบาดแผลของประเทศไทย ที่ถูกทิ้งไว้ให้คนรุ่น

หลัง ได้ถอดบทเรียน ซึ่งมีหลายบทเรียน แต่บางบทเรียนไม่มีใคร

อยากจะถอดสักเท่าไหร่ 

เช่น หากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ประสบชัย 

ชนะในวันนั้น วันนี้สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของคนไทยจะ

เป็นแบบเวียดนาม จีน คิวบา หรือไม่ 

ได้ครึ่งสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 

ขณะเดียวกันการไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศมี

นักการเมืองเป็นประมุข จะดีหรือแย่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

การรำาลึกเหตุการณ์เดือนตุลา ในยุคที่ประชาชนไม่ได้แบ่ง

สีเสื้อ นักการเมืองไม่ได้แบ่งขั้ว คือการรำาลึกการต่อสู้ในอดีตของ

คนไทยทั้งชาติ  

เมื่อบ้านเมืองพัฒนาความขัดแย้ง วันนี้มีแต่คำาว่า “การล้ม

ล้าง” การรำาลึกเหตุการณ์เดือนตุลา เริ่มจะกลายเป็นการรำาลึก

ของคนเฉพาะกลุ่ม  

ทั้งที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยน 

แต่มีคนเข้าไปแบ่งแยกคนจากประวัติศาสตร์  

วันนี้จึงมีการสรุปแบบสั้นๆ ในโลกโซเชียลของคนรุ่นใหม่ 

ว่าทุกอย่างเป็นเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ครับ...ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า 

‘ตุลา’ ฝีมืออเมริกา

เล่าเรื่องราวบางตอนของเหตุการณ์ ที่มิได้รับรู้กันแพร่หลายนัก นั่น

คือ บทบาทของอเมริกา 

“...การเคลื่อนไหวสนับสนุนการต่อสู้ของกรรมกรชาวนา และ

คนยากจน การมุ่งที่จะเรียกร้องเอกราชสมบูรณ์ โดยคัดค้านการคง

อยู่ของทหารและฐานทัพอเมริกาในประเทศไทย

การขยายตัวของอุดมการณ์สังคมนิยมและการเกิดของพรรค 

การเมืองแนวทางสังคมนิยมที่ต่อสู้ทางรัฐสภา ที่เสนอคำาขวัญให้ประ 

ชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

ตลอดจนถึงการเกิดกระแสวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมใน

ด้านต่างๆ ที่ดำาเนินการโดยขบวนการนักศึกษาเป็นแกนกลางได้ก่อ

ให้เกิดความวิตกอย่างมาก ในหมู่ผู้มีอำานาจและกลุ่มอนุรักษนิยม ที่

มีความหวาดกลัวว่าผลประโยชน์ของตนจะต้องถูกกระทบกระเทือน 

และยิ่งเกิดการปฏิวัติไปสู่สังคมนิยมในประเทศกัมพูชา และ

เวียดนาม เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ และการปฏิวัติในลาวเมื่อ

เดือนธันวาคมปีเดียวกัน อันนำามาสู่การยกเลิกสถาบันกษัตริย์ในลาว 

ยิ่งก่อให้เกิดความวิตกอย่างยิ่งว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทำานอง

เดียวกันในประเทศไทย 

การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา ได้ส่ันคลอนผลประโยชน์

ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเช่นกัน  

โดยเฉพาะกรณีการคัดค้านการตั้งฐานทัพในประเทศไทย การ

ต่อต้านการครอบงำาทางเศรษฐกิจและการขูดรีดทรัพยากรของสหรัฐ 

รวมทั้งการเปิดโปงโทษกรรมของอเมริกาในส่วนอื่นๆ  ของโลก 

ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างมาก 

ความจริงแล้วตั้งแต่หลัง พ.ศ. ๒๔๙๓ หลังการรัฐประหารของ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประเทศไทยและสหรัฐก็มีความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดกันมาก 

สหรัฐได้เริ่มนำาเอาระบบอุปถัมภ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย  โดย

การให้ความช่วยเหลือและค้ำาจุนอำานาจของผู้มีอำานาจในประเทศไทย 

เช่น การที่องค์การสืบราชการลับ ซีไอเอ. สนับสนุน พล.ต.อ. 

เผ่า ศรียานนท์ และกระทรวงกลาโหมอเมริกาสนับสนุนจอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชต์ เป็นต้น 

ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร 

สหรัฐก็ได้ใช้ระบบดังกล่าวค้ำาจุนอำานาจเผด็จการของรัฐบาลน้ันไว้เช่นกัน 

กลายเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้นำาทางการทหาร

ของไทยกับสหรัฐตลอดมา

หลัง 14 ตุลาคม องค์การของอเมริกาเช่น ซีไอเอ. ยังคงมี

บทบาทในประเทศไทยอย่างมาก 

จากการที่พลเอกสายหยุด เกิดผล ผู้อำานวยการ กอ.รมน. เคย

ให้สัมภาษณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ยอมรับว่า ซีไอเอ. ยังมีความสัมพันธ์ที่

ใกล้ชิดกับกองกำาลังตำารวจตระเวนชายแดน 

และพลโทวิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตำารวจก็ให้สัมภาษณ์

ว่า ซีไอเอ. กำาลังให้ความช่วยเหลือประเทศไทยอย่างจริงจัง 

และตัวเขาเองยังได้รับรายงานจาก ซีไอเอ. อย่างสม่ำาเสมอ 

แต่ได้กล่าวแก้ต่างว่า ซีไอเอ. เป็นหน่วยงานประชาธิปไตย 

และเกลียดเผด็จการ 

เป็นที่เปิดเผยรู้กันทั่วไปว่า ซีไอเอ. เป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุน

พลโทวิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าหน่วยเสือพรานซึ่งไปรบในลาวใน

ระยะก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อ 

กอ.รมน.ของไทย และรวมทั้งเงินทุนในการก่อตั้งนวพลด้วย

ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ นายจอห์น รัสกิน ได้เขียน

บทความลงในหนังสือพิมพ์สตาร์ทรีบูน ในเมืองมีนิอาโปลิส ในสหรัฐ

ว่า ซีไอเอ.ได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่  ‘นวพล’ และ ‘กระทิง

แดง’ ถึง ๑๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ 

และสำาหรับการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ รัฐบาลสหรัฐก็ยัง

ให้เงินให้เปล่ากับรัฐบาลไทยถึง ๕๖๖ ล้านบาท

ดังนั้น แม้ว่ากรณี ๖ ตุลาคมจะไม่ปรากฏหลักฐานว่า องค์กร

หรือหน่วยงานใดของสหรัฐอเมริกาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

สังหารโหด 

ส่วนการเกี่ยวข้องทางอ้อมหรือท่าทีอย่างลับๆ ของสหรัฐ 

อเมริกาต่อกรณี ๖ ตุลานั้นยังต้องศึกษาต่อไป...

ปัจจุบันก็มิได้ศึกษาบทบาทอเมริกาในเหตุการณ์เดือนตุลา

กันมากนัก 

แต่หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ขบวนการ

นักศึกษา มุ่งไปที่ประเด็นคัดค้านและต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม

ของสหรัฐอเมริกา เพื่อจะให้ถอนทหารและฐานทัพอเมริกาออก

จากประเทศไทย

เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำาเนินนโยบายเป็นอิสระทางด้าน

การต่างประเทศ แทนที่จะใช้นโยบายตามหลังอเมริกาแต่เพียง

อย่างเดียว รวมทั้งขอให้เลิกสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ฝ่ายอเมริกา 

และดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลสหรัฐเองก็จะตระหนักเช่นกัน

ว่าสถานการณ์ในไทย อาจไม่เหมือนเดิมในยุคเผด็จการทหาร 

ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๖ จึงได้ส่งนายวิลเลียม  

อาร์. คินเนอร์ (William R. Kinner) มาเป็นเอกอัครราชทูตประจำา

ประเทศไทยคนใหม่ 

ขณะที่กลุ่มนักศึกษาได้ออกแถลงการณ์ในวันที่ ๒๐  พฤศจิ 

กายน มีใจความตอนหนึ่งว่า 

...ฉะนั้น ในโอกาสที่นายวิลเลียม อาร์. คินเนอร์ เอกอัคร                                                                            

ราชทูตอเมริกันคนใหม่ประจำาประเทศไทย เดินทางมารับตำาแหน่ง

นี้ เราจึงขอวิงวอนให้ พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ได้ให้

ความสนใจต่อการมาของบุคคลผู้น้ีให้จงดี เพราะประวัติของบุคคล 

ผู้นี้ มีข้อน่าสังเกตหลายประการคือ

เคยรับราชการในกองทัพบกอเมริกันเป็นเวลานาน (จาก  

๒๔๘๓-๒๕๐๔)

เคยเป็นผู้อำานวยการสถาบันวิจัยนโยบายต่างประเทศของ 

PU ซึ่งเป็นหน่วยงานของ CIA โดยตรง

เคยเขียนหนังสือร่วมกับกลุ่มที่วางแผนยุทธศาสตร์การ

ปฏิบัติการรบในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งทำางานรับใช้กลุ่มนายทุนวอล 

สตรีท ซึ่งเป็นนักค้าสงคราม...”

ครับ...นี่คืออีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์เดือนตุลาคม 

หนึ่งในบาดแผลที่อเมริกาสร้างไว้กับคนไทย และคนรุ่นใหม่

ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ก่อนจะเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยนแบบกู่ไม่กลับ.

สสส.-สคล

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ร่วมฟังธรรม นำาเท่า ทันจิต

พวกรู้มากไม่รู้ตัวมีทั่วทิศ

จงอ่านจิตอ่านใจอ่านให้จริง

สามัคคีคือฟังคนรอบข้าง

แตกต่าง มิแตกแยกอย่างยิ่ง

เก่าได้ ใหม่ด้วย ช่วยพึ่งพิง

อุดมสุข ทุกสิ่ง เหนือสุขใด

ลุงตู่ต้องหมดวาระตั้งแต่ ๒ ส.ค.๖๕

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ 

กรณีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำาหนดว่า นายกรัฐมนตรี

จะไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้เกิน ๘ ปี ทำาให้มีการกระพือ

ข่าวนี้เพื่อหวังผลที่จะล้มลุงตู่หลังจากท่ีไม่ประสบความสำาเร็จ

ทั้งในสภาและบนถนน ก็หวังจะใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่อง

มือ ทั้งๆ ที่บรรดากูรูและ ส.ส.ฝ่ายค้านทุกคนที่ออกมาให้ความ

เห็นในเรื่องนี้ก็รู้อยู่เต็มอก เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับ

ใช้เฉพาะเมื่อลุงตู่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกรัฐสภาชุดนี้ ไม่

สามารถบังคับย้อนหลังได้อย่างแน่นอน

ผมไม่ได้อวดรู้ดีกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพราะกรณี

แป้งศาลก็วินิจฉัยว่า “อำานาจกฎหมายนอกประเทศไม่มีผลต่อ

กฎหมายไทย” ซึ่งก็ต้องถือเป็นบรรทัดฐานของตุลาการศาลรัฐ 

ธรรมนูญชุดนี้ ที่คงไม่สามารถแหกผลการวินิจฉัยของตัวเอง 

เพราะถ้ายึดเอาตามบทบัญญัติว่าจะไม่สามารถดำารงตำาแหน่ง

เกิน ๘ ปี ก็ต้องบังคับจอมพล ป. จอมพลถนอม ซึ่งก็ไม่สามารถ

ย้อนเวลากลับไปได้

ดังนั้น ผมมั่นใจว่าถึงจะมีผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความ แต่ผลก็ต้องเป็นตามท่ีผมคาดการณ์ เพราะ ๔ ปีของ

รัฐบาลเรือเหล็ก ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐธรรม 

นูญชั่วคราว ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่เกิดด้วยซ้ำา ตรรกะ

การพิจารณาก็ต้องเหมือนกับอำานาจของรัฐธรรมนูญไทยก็มีแค่

ขอบเขตของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

เมื่อไล่ลุงตู่ทั้งในสภาและม็อบดินแดง ม็อบนางเลิ้งไม่ได้

ผล ก็ให้หันกลับไปดูผลงานของพันธมิตรฯ และ กปปส.ที่ระดม

มวลชนได้เป็นล้านๆ ก็ไม่สามารถไล่นายกฯ ได้ ต้องมีตัวช่วย

อื่น ตัวช่วยอื่นเท่าที่เคยมีมาก็มีเฉพาะรัฐประหารเท่านั้น ดัง

นั้นม็อบทะลุแก๊สไม่สามารถไล่นายกฯ ได้อย่างแน่นอน  อยาก

จะไล่ลุงตู่ก็ต้องยุยงให้กองทัพปฏิวัติไล่ลุง เพราะเท่าที่ผ่านมา

ประชาชนไม่สามารถกระทำารัฐประหารได้สักครั้งเดียว  แม้แต่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ก็เป็นรัฐประหารของทหาร เอาชื่อประ 

ชาชนเข้าร่วมพอเป็นพิธีเท่านั้น

กรณีกะปิบูดให้ความเห็นว่า “ม็อบทะลุแก๊สออกมาเรียก

ร้องประชาธิปไตย” ก็เป็นการปลุกระดมโดยเอาประชาธิปไตย

มาเป็นกระต่ายให้หมาวิ่งแข่งกันมากกว่า เพราะใครๆ ก็รู้ว่า

ม็อบทะลุแก๊สน้ันเป็นม็อบช่างกลและ กศน.ท่ีถูกหลอกให้ใส่เส้ือ                                                                           

ช็อปช่างกลเท่านั้น เป็นสนามฝึกงานของช่างกลโรงงานที่ฝึก                                                                            

ฝีมือการสร้างอาวุธขายออนไลน์ แล้วก็เป็นประเพณีของนัก 

เรียนช่างกลท่ีต้อง “ใช้เลือดเน้ือสร้างผลงาน” เด็กช่างกลปีหน่ึง

และเด็ก กศน.ที่ถูกหลอกให้ออกมาก่อความวุ่นวายบนถนน ก็

มีผู้พันตึ๋งที่วันนี้ถูกถอดยศแล้วเป็นไอดอล

ถ้ากะปิบูดอยากจะสมปรารถนา ก็ต้องหลอกให้ม็อบทะลุ

กู้วิกฤตบอลไทย

เหมือนเด็กเล่นขายของ 

เรียน คุณอัตถ์-คุณเปลว ที่รักนับถือยิ่ง

เวลาช่วงเร่ิมต้นเดือนกันยายนผ่านไป เหลือเวลาท่ีผ่าน

ไปอย่างไร้ค่าไว้อย่างน่าเสียดาย การประจานตัวเองว่าไร้ค่า                                                                             

ไร้ความหมายหมดความน่าเชื่อถือจากประชาชนโดยสิ้นเชิง                                                                                

ท่ีตัดสินด้วยเรื่องเดียวก็เจ๊ง น่ันคือคนท่ีเรียกตนเองว่า ส.ส.พรรค

ฝ่ายค้าน เป็น “ส.ส.โกหก” หน้าด้านๆ ถูกฝ่ายรัฐบาลจับได้

กลางสภา (ยังทำาหน้าไม่รู้ไม่ชี้) อ้างอิงหน้าตาเฉย ขนาดจับได้

ยังโกหกยังดันทุรัง พูดให้จบๆ ไป 

ผมไม่ต้องการประจานท่าน ส.ส.หน้าโง่คนน้ีให้มากความ 

เพียงแต่อยากพูดให้คนในพรรคฝ่ายค้านจะส่งใครเข้ามาพูดเรื่อง

บ้านเมืองที่เป็นเรื่องสำาคัญ ยังทำาตัวเหมือนเด็กเล่นขายของ 

ผมสงสารประชาชนชาวจังหวัด....? ที่ผมรักและพิศมัยขนาดไป 

สร้างบ้านอยู่ (แต่ผมไม่ได้เลือกเขา) เสียดายแทนคนเลือกที่

ต้องผิดหวังอย่างสิ้นเชิง ถือว่าได้ถูกเลือกมาอีกทั้งที่มีความผิด

ติดหลังมาแต่เลือกครั้งแรก  คราวนี้เห็นจะเป็นครั้งสุดท้ายใน

ชีวิตการเป็น “ผู้แทนราษฎร (จังหวัดของท่าน)”

อยากเรียนคุณอัตถ์-คุณเปลว ว่าถ้า สภาชาติไทย มีแต่ 

คนเฮงซวย เข้าไปสถิต พูดแต่ละคำา “สุนัขไม่รับประทาน”  

อย่างนี้ต่อให้มี นายกรัฐมนตรีที่ดีๆ อย่าง “นายกฯ ตู่” ก็ไม่มี

กำาลังใจทำางานต่อไป “เพราะเสียกำาลังใจ” แล้วมันจะเป็น

ทฤษฎีโดมิโน ล้มไปทั้ง “ชาติ”

ผมมองว่าผู้แทนท่ีมีประวัติเฮงซวยในสภาเลือกต้ัง คราว

หน้าตีตราไว้ได้ว่า “ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง”

ผมจะพักการเขียนเรื่อง “การเมือง” และหันมาเขียน

เรื่อง “การมุ้ง” (ไม่เกี่ยวโลกีย์) ยังจะมีประโยชน์เสียกว่า

ขอขอบคุณทั้ง ๒ บ.ก.ครับ.

นายถึก กำานัน

 

ว่ากันแบบตีแสกหน้า ประชาชน (เสียงส่วนใหญ่) เป็น

อย่างไร ก็ได้ ส.ส.เป็นแบบนั้น เป็นเรื่องจริงครับ การเลือกผู้

แทนของคนไทยยังมองแต่ผลประโยชน์เฉพาะตัวเป็นหลัก คน

ไทยชอบ ส.ส.ใจถึงพึ่งได้ มากกว่า ส.ส.ที่ทุ่มเทการทำางานใน

สภานิติบัญญัติอย่างหนัก 

ที่น่าหัวร่อ ๗ วัน ๗ คืนคือ พวกที่เรียกตัวเองว่าฝ่าย

ประชาธิปไตย ส่วนใหญ่คือ ส.ส.ใจถึงพึ่งได้เฉพาะในพื้นที่เลือก

ตั้งของตัวเอง ไม่ใช่ ส.ส.ที่ทำางานในสภาเพื่อคนไทยทั้งชาติ 

ถ้าจะพักเรื่องการเมือง เขียนเรื่องการมุ้ง ต้องคิดให้ดีๆ 

นะครับ ต้องอธิบายมาให้หมดกั๊กนิดเดียวก็ไม่ได้ มุ้งลวด มุ้ง

กันยุง มุ้งกางนอน มุ้งไฟเบอร์ มุ้งไนลอน ต้องบอกให้ครบนะ

ครับ มุ้งการเมืองไม่เกี่ยว ฮ่าๆๆๆ.
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6 ภมูภิาค-อาชญากรรม

บิ๊กใหม่ลงพัทลุงสอบคดีรังนกขาว
พนักงานประท้วง ทม.บุรีรัมย์เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

บุรีรัมย์ • เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พร้อม

ทั้งพนักงานจ้างเหมาบริการจำานวน  14 คน ที่ถูกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เลิกจ้างหรือ

ไม่ต่อสัญญาจ้าง  รวมทั้งญาติพี่น้อง ได้ไปรวมตัวถือป้ายประท้วงที่มีข้อความว่า “ขอ

ความเป็นธรรมให้คนทำางาน เข้ามาทำางานหรือเข้ามาทำาลาย” ที่บริเวณหน้าสำานักงาน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมทั้งถือพวงหรีดและเปิดเครื่องขยายเสียงเพลงธรณีกรรแสง 

ไว้อาลัยให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเรียกร้องขอความ

เป็นธรรม หลังจากได้รับหนังสือเลิกจ้างหรือแจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างแบบกะทันหัน โดย

ไม่มีเหตุผลและไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งทั้ง 14 คนต่างได้รับหนังสือแจ้งในวันที่ 29 

และ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ทำาให้ต้องกลายเป็นคนตกงาน

แบบไม่ทันตั้งตัว ขาดรายได้เพราะไม่มีงานอื่นรองรับ จึงได้พากันมาเรียกร้องขอความ

เป็นธรรมที่หน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารออกมา

ชี้แจงถึงเหตุผลที่ ไม่ต่อสัญญา และเรียกร้องให้มีการต่อสัญญาจ้างกลับเข้าไปทำางาน

เหมือนเดิม เพราะการเลิกจ้างในภาวะวิกฤตแบบนี้ทำาให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีราย

ได้ที่จะใช้จ่ายหรือเลี้ยงครอบครัว

ผบ.ตร.ปล่อยเรือตรวจการณ์ 1301

ไทยโพสต์ • วันที่ 5 ต.ค.64 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำานงค์  โฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เป็นประธาน

ในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ขนาด 130 ฟุต (เรือตรวจการณ์ 1301)  ลงน้ำา ณ บริษัท ซี

เครสท์ มารีน จำากัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณรัต

นาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำารวจ เป็นผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำา พร้อม

กล่าวเชิญมิ่งขวัญและมงคลสู่เรือ สำาหรับเรือตรวจการณ์ 1301 เป็นเรือที่มีขนาดความ

ยาวตลอดลำา 42  เมตร (137.76 ฟุต) ความกว้างกลางลำา 7.9 เมตร (25.91  ฟุต) กิน

น้ำาลึก 1.5 เมตร (4.92 ฟุต) ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำากว่า  30 นอต กำาลังพลประจำาเรือ 

23 นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในภารกิจของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพิ่มศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล การ

ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ

อำานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำา  เป็นต้น

พบซากกระดูกช้างป่าในเขตสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อุทัยธานี • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เพชระบูรณิน รักษาราชการแทน 

ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เปิดเผยกรณีการชันสูตรโครงกระดูกช้าง

ป่า ที่ตรวจพบภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีว่า เมื่อวัน

ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำานวยการส่วนอนุรักษ์

สัตว์ป่า พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประจำาสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เจ้าหน้าที่เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา และเจ้าหน้าที่ส่วน

อนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าตรวจสอบโครงกระดูกช้างป่าที่พบอยู่บริเวณห้วยลึก หน่วยพิทักษ์

ป่าวังไผ่ ผลจากการตรวจสอบพบโครงกระดูกช้างป่า  โดยคาดว่าซากดังกล่าวมีอายุได้

ประมาณ 2 เดือน พบกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนั้น และพบกระดูกสะบัก (scapula) 

มีรอยแตก แต่ไม่พบเลือดหรือชิ้นเนื้อที่สามารถนำาไปชันสูตรทางห้องปฏิบัติการได้ จึง

สันนิษฐานว่าเกิดจากการถูกกระแทก ซึ่งอาจเกิดจากการต่อสู้กัน หรือกระแทกกับวัตถุ

ขนาดใหญ่ ไม่พบร่องรอยที่เกิดจากอาวุธปืน จากลักษณะกะโหลกและฟันคาดว่าเป็น

ช้างรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี สำาหรับซากนั้นได้มอบหมายให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา

แข้งดำาเนินการตามระเบียบต่อไป

หนุ่มขอนแก่นข่มขืนสาว 13 ปีท้าตำารวจจับกุม

ขอนแก่น • วันท่ี 5 ต.ค.64 นายณวัฒน์ ชมอินทอง อายุ 42  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 18 ม.5                               

ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  ได้นำาตัวน้องวิว (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี เข้าแจ้ง

ความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อให้จับกุมตัวนายเอ  อายุ 17 ปี หลัง

ก่อเหตุข่มขืนกระทำาชำาเราน้องวิวที่บ้านพักหลายครั้ง และไม่มีการแสดงความรับผิด

ชอบหรือการพูดคุยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงจำาเป็นต้องเข้ามาแจ้งความ

เพื่อดำาเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยน้องวิว (นามสมมุติ) อายุ  13 ปี กล่าวว่า เมื่อประมาณ 2 

เดือนที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวเล่นที่บ้านเพื่อน และได้พบกับนายเอ ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่มาเล่น

ที่บ้านเพื่อนดังกล่าวเช่นกัน และมีการพูดคุยหยอกล้อกันตามปกติ ก่อนที่นายเอจะขอ

มีอะไรด้วย แต่ตนได้ปฏิเสธไป ต่อมาได้ไปเล่นที่บ้านเพื่อนอีกครั้งช่วงปลายเดือน ส.ค. 

ครั้งนี้ตนถูกนายเอจับตัวนอนลงและข่มขืนกระทำาชำาเรา แต่ไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครอง 

วันที่ 25 ก.ย.นายเอได้ทักมาหา และบอกว่าขอมาพบที่ห้องพัก โดยอ้างว่ารอรับยายกลับ

บ้าน จึงได้ตอบตกลงไปเพราะคิดว่ามาไม่นาน แต่ปรากฏว่านายเอมาคนเดียว และขอ

อยู่ที่ห้องด้วยกันนานถึง 3 วัน โดยในช่วงที่นายเอมาอยู่ด้วยถูกข่มขืน 2 ครั้ง จนกระทั่ง

คุณพ่อพบผิดสังเกต จึงมาตรวจสอบที่ห้องพักและตนบอกความจริงไปทั้งหมด.

จี้มหาดไทยฟันข้าราชการ

ก๊งเหล้าที่ทำางานโทษคุก6ด.

เชียงใหม่ • ผบช.ภ.5 นำาแถลงข่าวจับกุมคู่หนุ่มสาวถ่ายคลิปร่วม

เพศใต้ต้นยางนา จนชาวบ้านหว่ันเป็นอัปมงคลต่อเมือง จนเป็นต้น

เหตุต้นยางนายักษ์ ล้มคร้ังประวัติศาสตร์  อ้ึงตระเวนถ่ายร่วมร้อยคลิป

สืบเนื่องจาก ศปอส.ภ.5 ได้ตรวจสอบพบมีการถ่ายทำาคลิป

วิดีโอลามกอนาจารนอกสถานท่ี แล้วเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และโซ

เชียลมีเดียมากกว่า 70 คลิป และเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเก่ียวข้อง

กับเหตุการณ์ต้นยางนายักษ์ อายุกว่า  150   ปีล้มกว่า 10 ต้น  ซ่ึงไม่

เคยเกิดข้ึนมาก่อน  อีกท้ังยังล้มทับศาลหลักเมืองด้วย โดยถูกเชื่อม

โยงกับความเชื่อว่าเป็นกาลกิณีอาเพศ  เมื่อวันท่ี 1  ต.ค.ท่ีผ่านมาหลัง

มีพายุลมแรงฝนฟ้าคะนอง  

โดยเมื่อวันท่ี 5 ต.ค.64 ท่ีสำานักงานตำารวจภูธรภาค 5  

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5  พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรชน  บุญทวี 

รอง ผบช.ภ.5 ผู้เก่ียวข้องและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ปราบปรามอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำารวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5)  ได้                                                                       

ทำาการแถลงข่าวหลังจับกุมหนุ่มสาวท่ีร่วมเพศใต้ต้นยางนา อ.สารภี  

คือนายเอ (นามสมมติ) และนางสาวบี (นามสมมติ) เช้ือชาติ/

แจ้ง3ข้อหาหนุ่ม-สาวร่วมเพศใต้ต้นยางนา

กรุงเทพฯ • “บ๊ิกใหม่” พล.ต.อ.สุชาติ ธีระ                                                       

สวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ บิน                 

ด่วนลงพัทลุงตรวจสอบคดีขโมยรังนก เตรียม

ออกหมายจับผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่

รัฐ รวมถึงบุคคลภายนอกและภายในเกาะ

ลิบง  พร้อมยืนยันไม่พบว่าอดีต “ผกก.โจ้” 

มีหน้าที่จับกุมรถยนต์หนีภาษี เตรียมแจ้งข้อ

กล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลัง

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่กองบินตำารวจ 

ดอนเมือง พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ได้

เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าคดี

มีผู้ก่อเหตุขโมยเผารังนกบนเกาะสี่ เกาะห้า 

อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำานวน 107 

ถ้ำา รวม 7 เกาะ

 โดยรอง ผบ.ตร.กล่าวว่า คดีนี้มีทั้งเจ้า

หน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลทั้งภายนอกและภายใน

เกาะลิบง เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำา

ผิดโดยหวังผลประโยชน์ชัดเจน ซึ่งเป็นการ

กระทำาความผิดที่มีความสลับซับซ้อนและ

เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยขณะนี้ยืนยันได้

ว่า การก่อเหตุมีลักษณะของการไปลักลอบ

แทงรังนก ไม่ใช่ลักษณะการเผา แม้ว่าก่อน

หน้าน้ีจะมีการนำาเสนอข่าวไปว่าผู้ก่อเหตุลักลอบ

เผา แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยัน

ว่าเป็นการเผาฟืนเพื่อทำาอาหาร ไม่ใช่การ

เผาเพื่อขโมยแทงรังนก โดยในส่วนนี้ตำารวจ

มีพยานหลักฐานและเตรียมออกหมายจับผู้

ก่อเหตุ ซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงบุคคล

ภายนอกและภายในเกาะลิบงประมาณ 10                                                    

คน ในความผิดท่ีเก่ียวกับกฎหมายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความผิดอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ พบพฤติการณ์เบื้องต้นผู้ก่อเหตุ                                                          

แทงรังนกเป็นชาวบ้านนอกเกาะลิบง มีเจ้าหน้า                                                              

ที่รัฐอยู่เบื้องหลังในการบงการและสนับสนุน

ให้มีการกระทำาความผิดที่ชัดเจน ส่วนความ

เสียหายยังไม่สามารถประเมินได้เพราะมี

จำานวนมากกว่าหลายล้านบาท

ส่วนกรณีท่ีมีผู้ต้องสงสัยเข้ามอบตัวกับ

ชี้หลักฐานมีคืบหน้า

เตรียมออกหมายจับ

ตำารวจไปก่อนหน้าน้ีจำานวน 1 คน พล.ต.อ.สุชาติ

กล่าวว่า ขณะน้ียังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามี

ส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำาผิดหรือไม่ ซ่ึงหาก

พบว่ามีส่วนเก่ียวข้องก็จะดำาเนินคดี หากไม่พบ

หลักฐานอาจจะกันไว้เป็นพยาน

 สำาหรับบริษัทสัมปทานรังนกทั้งบริษัท

เก่าและบริษัทใหม่  ขณะนี้ยังไม่พบความผิด

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้แต่อย่างใด

นอกจากน้ี พล.ต.อ.สุชาติยังกล่าวถึง

ความคืบหน้าคดีท่ี พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธน

ผล อดีตผู้กำากับการ สถานีตำารวจภูธรเมือง

นครสวรรค์ ผู้ต้องหาคดีร่วมกับพวกทำาร้าย

ร่างกายผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิต โดย

ตำารวจขยายผลเก่ียวกับการครอบครองรถยนต์

หรูของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ ท่ีพบว่าต้ังแต่ปี  2553 

ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจับรถยนต์มากกว่า 

400 คัน ว่า คดีน้ีมีข้อพิรุธตรงท่ีการตรวจ

ยึดรถยนต์กว่า 400 คันน้ัน  พบว่ามีรถยนต์

จำานวน 270 คันท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร 

จากน้ันจึงมีเอกสารเก่ียวกับการตรวจยึดจับกุม

เกิดข้ึนมาทีหลัง ส่วนอีกข้อพิรุธหน่ึง พบว่ารถ

จำานวน 270 คัน ไม่ปรากฏหลักฐานการนำา

เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านแดนอย่างถูก

ต้องตามกฎหมาย ดังน้ัน ตำารวจจำาเป็นต้องไป

ขยายผลว่าหลักฐานการตรวจยึดรถ และหลัก

ฐานการนำาเข้ารถต้องมีอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีไม่

ถูกต้อง

ส่วนรถยนต์หรูอีกกว่า 100 คัน รอง 

ผบ.ตร.กล่าวว่า  ขณะนี้ยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏ

หลักฐานการนำาเข้า หรือเอกสารทางกฎหมาย

เพื่อยืนยันแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ดังนั้น 

ในอนาคตหากตำารวจมีพยานหลักฐานเพียง

พอแล้ว ต้องเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

กับ พ.ต.อ.ธิติสรรค์อีก

พล.ต.อ.สุชาติกล่าวอีกว่า จากการตรวจ

สอบยังไม่พบว่า  พ.ต.อ.ธิติสรรค์มีหน้าท่ีในการ

จับกุมรถยนต์หรูแต่อย่างใด  เพราะท่ีผ่านมา

ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับยาเสพติดมาโดยตลอด.

สัญชาติไทย ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา  14(4) นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่ีมีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิว 

เตอร์น้ันประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ และมาตรา 388 ผู้ใดกระทำา

การอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่าง 

กาย หรือกระทำาการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า

พันบาท

โดยท้ังคู่ถ่ายทำาคลิปวิดีโอลามกอนาจาร ใต้ต้นยางนา ข้าง

ถนนสายเชียงใหม่-ลำาพูน หน้าแขวงการทาง ต.ยางเน้ิง อ.สารภี 

จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ี ศปอส.ภ.5 ได้ติดตามสืบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทุกด้านของผู้เก่ียวข้องในพฤติการณ์คลิปวิดีโอ

ดังกล่าว จนทราบว่าบุคคลในคลิปวิดีโอคือ นายเอ (นามสมมติ) 

และนางสาวบี (นามสมมติ) จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ

ดำาเนินคดีในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา  14(4) 

ซ่ึงเมื่อวันท่ี 4 ต.ค.ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ี ศปอส.ภ.5 ได้เชิญตัว

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์

จันทบุรี • ภาคประชาชนจี้ “มหาดไทย” 

และ “ผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี” ให้ลงดาบ

ข้าราชการตั้งวงก๊งเหล้าในสถานที่ราชการ 

ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินท่ามกลางโควิดที่ยัง

ระบาดหนัก  อีกทั้งผิด พรบ.ควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีโทษจำาคุก  6 เดือน 

ปรับ 10,000 และลงโทษทางวินัย 

จากกรณีที่มีคลิปข้าราชการตั้งวงดื่ม

เบียร์ในห้องทำางาน ในจังหวัดจันทบุรี จน

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก  โดย

ในคลิปพบภาพชายหญิง 4 คน มีผู้ชายสวม

เสื้อเหลือง 1  คน และเสื้อยืดแต่ท่อนล่าง

เป็นกางเกงคล้ายสีกากี 1 คน  ส่วนผู้หญิง

มีสวมเสื้อเหลือง 1 คน และอีกคนแต่งชุด

ข้าราชการสีกากี ซึ่งบนโต๊ะมีอาหารและ

ขวดเบียร์ตั้งอยู่หลายขวด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นาย

ธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานภาคีเครือ

ข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) กล่าวว่า หลักฐาน

ตามคลิปชัดเจนว่าดื่มในสถานที่ราชการ 

ถือว่าความผิดสำาเร็จ ยังไม่สิ้นอายุความ 

ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 มาตรา 31(3) กำาหนดห้ามดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ 

ยกเว้นที่พักส่วนบุคคล สโมสร หรือการจัด

เลี้ยงตามประเพณี ผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษ

จำาคุกไม่เกิน 6  เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

จากภาพชัดเจนว่าเป็นสถานที่ราช 

การอย่างแน่นอน ไม่ใช่ท่ีพักส่วนบุคคลหรือ

สโมสร และที่สำาคัญไม่ใช่การจัดเลี้ยงตาม

ประเพณี ดังนั้นเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ว่ากล่าวตัก

เตือนแล้วจบ  ยิ่งในช่วงโควิดที่ประชาชน

ถูกห้ามไม่ให้ตั้งวงกินดื่ม และร้านเหล้าผับ

บาร์ก็ถูกปิด แต่ข้าราชการกลับมาละเมิด

กติกาเสียเอง มันน่าละอายใจ ผู้ที่เป็น

ข้าราชการย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าสถานท่ีดังกล่าว 

มีข้อห้ามอะไรบ้าง     

“ที่อ้างว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันนั้น

ก็อาจจะมีข้อเท็จจริงอยู่ แต่ไม่สามารถนำา

มากลบความผิดที่เกิดขึ้นได้ ต้องขอบคุณผู้

ที่นำาคลิปมาเผยแพร่ด้วยซ้ำา ไม่ควรตั้งธงว่า

จะไปเอาผิดกับผู้ที่นำาคลิปมาเผยแพร่เพื่อ

เบี่ยงเบนประเด็น และเชื่อว่ายิ่งใกล้เลือก

ตั้ง อบต., เทศบาล อาจจะมีคลิปทำานอง

เดียวกันนี้ออกมามากขึ้น ซึ่งควรมองเป็น

เรื่องดีเพราะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลกัน 

กรณีนี้จึงอยากให้กระทรวงมหาดไทย  ต้น

สังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่นเข้มงวด

ไม่ควรปล่อยผ่าน ต้องเด็ดขาด” นายธีร

ภัทร์กล่าว    

ด้านนายวทัญญู แสงแก้ว ผู้ประสาน

งานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้า

ใหม่ กล่าวว่า ช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายกำาลังร่วม

มือกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 

การตั้งวงเหล้าเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง 

เป็นการกระจายเชื้อเพิ่มคลัสเตอร์ ใหม่ๆ 

ต้องขอความร่วมมือกันงดเพื่อลดความ

เสี่ยง  และข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่า 

แอลกอฮอล์มีส่วนสำาคัญทำาให้ภูมิคุ้มกันใน

ร่างกายอ่อนแอ ประสิทธิภาพการทำางาน

ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายลดลง

“พฤติกรรมข้าราชการกลุ่มนี้ เป็น 

การท้าทายและไม่สนใจอะไร ซ่ึงหากข้าราช 

การทำาผิดเสียเองแบบนี้ แล้วจะไปขอ 

ความร่วมมือจากใครได้ เราไม่อยากเห็น

หน่วยงานของรัฐทำาผิดกฎหมาย ดังนั้น

เรื่องนี้จึงต้องทำากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์  ไม่

ลูบหน้าปะจมูก แม้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาด                                                       

ตายแต่มันเสียหาย ไม่เหมาะสม ผิด

กฎหมาย ผิดวินัย เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่า

ราชการจังหวัดจันทบุรีจึงควรลงมาดูใน

เรื่องนี้ และไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก” 

นายวทัญญูกล่าว.

ท้ัง  2  รายมาให้ปากคำา โดยนายเอ (นามสมมติ) ให้การรับสารภาพ

ว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นสามีของ

นางสาวบี (นามสมมติ) และเป็นหญิงชายไทยในคลิปวิดีโอลามก

อนาจารดังกล่าวจริง อีกท้ังพบเส้นทางการเงินท่ีได้จากการรับสมัคร

ให้เข้าชมคลิปวิดีโอเหล่าน้ัน ท่ีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมี

เดียมากกว่า 70  คลิป 

ท้ังน้ี คลิปวิดีโอดังกล่าวทำาให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียง 

ใหม่เสื่อมเสีย ประชาชนชาวเชียงใหม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสมน้ี และหว่ันเป็นส่ิงอัปมงคลท่ีจะมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวล้านนา อีกท้ังกลุ่มผู้ต้องหายังได้รับผลประโยชน์

จากการกระทำาความผิดดังกล่าว  เห็นควรดำาเนินการตามกฎหมาย

จนถึงท่ีสุด  เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีแจ้ง 3 ข้อหา คือ ผู้ใดกระทำาการอัน

ควรขายหน้าต่อหน้าธารกำานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือ

กระทำาการลามกอย่างอื่น มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อหาผู้ใดเพ่ือความประสงค์แห่งการค้าเพ่ือการแจกจ่าย 

หรือเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชนฯ ต้องโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือ

ปรับไม่เกิน  60,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ  และข้อหานำาเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะลามก และประชาชนท่ัวไปอาจเข้า

ถึงได้ มีโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ผบช.ภ.5 กล่าวว่า  การเผยแพร่คลิปวิดีโอลามกอนาจารใน

หรือนอกสถานท่ีผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เป็นความผิดอาญา

ท้ังคนถ่าย ผู้เผยแพร่ ผู้ต้ังกรุ๊ปขายรูป และท่ีสำาคัญแม้ไม่ได้เป็นผู้

กระทำาความผิดโดยตรง แต่แค่เข้าไปแสดงความคิดเห็นก็อาจทำาให้มี

ความผิดได้ สำาหรับคนถ่ายอาจเข้าข่ายความผิดท้ังฐานอนาจาร ฐาน

ถ่ายภาพ และฐานครอบครองสื่อลามกอนาจาร การโพสต์ลงโซเชีย

ลมีเดียเข้าข่ายความผิดส่งต่อสื่อลามกอนาจารให้คนอื่นตามประมวล

กฎหมายอาญา และยังเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

การต้ังกลุ่มขายภาพอนาจาร หากดูแล้วมีเจตนาถ่ายภาพเพื่อขาย-

แสดงอวดแก่ประชาชน ระวางโทษจำาคุก ถ้าพบภาพท่ีเขาโพสต์มามี

ข้อความ (ลามก) เราไม่ควรส่งต่อ  เพราะถ้าส่งต่อเท่ากับเราสนับสนุน

ภายหลังจากท่ีแถลงข่าว เจ้าหน้าท่ีได้นำาตัวผู้ต้องหาท้ังสอง

คนนำาส่งพนักงานสอบสวน  สภ.สารภีเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป.

บางเขน • “กรมทางหลวงชนบท” ขยายถนน

สาย บก.4001  แยก ทล.2095 กว่า 4 กม. 

วงเงิน 49.870 ล้านบาท เสริมเศรษฐกิจขนส่ง

ในพ้ืนท่ี หนุนแหล่งท่องเท่ียว ใช้เป็นเส้นทาง

ลัด อ.โซ่พิสัย เชื่อม อ.เมืองบึงกาฬ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท                                                               

(ทช.) แจ้งว่า สำานักงานทางหลวงชนบทท่ี 15                                                                 

(อุดรธานี) ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างขยายถนน

ทางหลวงชนบทสาย บก.4001  แยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2095-บ้านดอนอุดม ต.โนน

สมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ช่วง กม.ท่ี 

35+050-39+090 ระยะทางรวม 4.040 กม. 

งบประมาณ 49.870 ล้านบาท  เสร็จสมบูรณ์

และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว  

โครงการน้ีได้ดำาเนินการขยายถนนลาดยาง

เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 

4 ช่องจราจร มีผิวจราจรกว้าง 8-14 เมตร 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-1.50 เมตร พร้อมติดต้ัง

เครื่องหมายอำานวยความปลอดภัยและไฟฟ้า

แสงสว่างในสายทาง

สำาหรับถนนทางหลวงชนบทสาย บก.                                                     

4001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095- 

บ้านดอนอุดม ต.โนนสมบูรณ์  เป็นเส้นทาง

เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095  

พ้ืนท่ี อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ กับทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข  222 สายพังโคน-บึงกาฬ รวมท้ัง

ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด เดินทางระหว่าง 

อ.โซ่พิสัย ไปยัง อ.เมืองบึงกาฬ เป็นเส้นทางท่ี

สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เช่น 

ยางพารา 

 นอกจากน้ี ยังเป็นเส้นทางท่ีใช้เชื่อมไป

ยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของ จ.บึงกาฬ ได้แก่ 

น้ำาตกถ้ำาพระ และหินสามวาฬได้อีกด้วย ดังน้ัน                                                   

เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับมาตรฐานทางหลวง

ชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเท่ียว 

ในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ิมคุณภาพชีวิต                                                               

ท่ีดีให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของ

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม.

ทช.เปิดใช้ทางลัด

โซ่พิสัยถึงบึงกาฬ

ประท้วง • พนักงานและลูกจ้างลุกฮือประท้วงหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมพวงหรีดไว้อาลัยนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาล 

เรียกร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกเลิกจ้างไม่มีเหตุผล อีกทั้งไม่แจ้งล่วงหน้า ทำาให้ตกงานเดือดร้อนขาดรายได้แบบไม่ทันตั้งตัว
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7บทความ

ม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือกำาลังเล่นเกมแยกระหว่าง

เกาหลีใต้กับสหรัฐออกจากการกดดันและต่อรองกับ

เปียงยาง

ขณะที่อัดอเมริกาว่ายังมีนโยบายที่มุ่งร้ายต่อ

เปียงยาง คิมก็ประกาศฟื้นสายด่วน hotline กับเกาหลีใต้ หลัง

จากที่ “ตัดสาย” ที่เชื่อมตรงระหว่างเหนือกับใต้ไปเมื่อเดือน

สิงหาคมที่ผ่านมา

แต่ขณะเดียวกันก็บอกวอชิงตันว่าเมินเสียเถอะ อย่านึกว่า

จะมาพบปะเจรจากันเลย

ตราบที่ โจ ไบเดน ยังไม่เห็นความสำาคัญของคิม จองอึน 

เหมือนกับที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยทำาเอาไว้

คิมไม่เพียงแค่เล่นเกมการทูตกับสหรัฐและเกาหลีใต้เท่านั้น 

แต่ยังสำาแดงแสนยานุภาพทางทหารด้วยการยิงขีปนาวุธถี่ๆ ลงใน

ทะเลญี่ปุ่นให้เพื่อนบ้านมีความเกรงอกเกรงใจตนมากขึ้นอีกด้วย

ญี่ปุ่นกำาลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่วันที่ 31 ตุลาคม

นี้ เกาหลีใต้ก็จะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในปีหน้า

เป็นจังหวะที่คิมใช้ลีลาการทูตและการทหารเพื่อเตือนให้ 2 

ประเทศรอบๆ ตัวเองว่าอย่าได้ลืมความสำาคัญของเกาหลีเหนือใน

สมการแห่งอำานาจในคาบสมุทรเกาหลีเป็นอันขาด

คิมปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐ ที่ต้องการกลับสู่การเจรจากับ

เพื่อหาทางยุติโครงการนิวเคลียร์ 

แต่ยืนยันว่ายินดียกระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้

ประธานาธิบดีมูน แจอิน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศในคำา

ปราศรัยต่อหน้าที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติปีนี้ว่าต้องการให้ 2 

เกาหลีมาลงนามสันติภาพอย่างถาวรเสียที

เพราะที่ผ่านมาแม้สงครามเกาหลีจะสงบลงตั้งแต่ปี 1953 

หรือ 68 ปีแล้ว แต่ก็ไม่มีการตกลงสันติภาพอย่างจริงจัง

เมื่อผู้นำาเกาหลีใต้แสดงเจตนามุ่งหาการเจรจากับเปียงยาง

อย่างนี้ คิมก็ถือโอกาสนี้แสดงการตอบสนองด้วยการเปิดสายด่วน 

hotline ระหว่างกันอีกครั้งหนึ่ง

แต่ไม่ได้รับปากว่าจะระงับยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

ดั่งที่เป็นเงื่อนไขของทางใต้มาตลอด

เพราะสำาหรับคิมแล้ว อาวุธนิวเคลียร์คือ “อาวุธการต่อ

รอง” ที่มีน้ำาหนักที่สุด

สื่อของทางการเกาหลีเหนือ Korean Central News 

Agency (KCNA) รายงานคำาแถลงของผู้นำาคิมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

มาว่า ข้อเสนอของสหรัฐที่ต้องการเจรจากับเกาหลีเหนือนั้นเป็น

แค่ “การแสดง” เพื่อปกปิดนโยบายที่เป็นปรปักษ์ของรัฐบาลกรุง

วอชิงตัน

“เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายที่เป็นศัตรู

ของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือ มีแต่ความหลอกลวงและวิธีการที่เจ้า

เล่ห์เพิ่มขึ้นเท่านั้น” คิมบอก KCNA

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของอเมริกาได้พยายามชักชวน

ให้เกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจาว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของกรุง

เปียงยาง ซึ่งชะงักงันมาตั้งแต่ปี 2019

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน้นย้ำาว่าวอชิงตันไม่มี

นโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือ เพียงขอให้เกาหลีเหนือเปิด

รับการดำาเนินการทางการทูตเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อ

สหรัฐและพันธมิตร 

ที่น่าสนใจสำาหรับผมเป็นพิเศษคือ การที่ฝ่ายสหรัฐบอกว่า 

ยินดีพบเจรจากับผู้แทนของเกาหลีเหนือ “โดยไม่มีเงื่อนไขล่วง

หน้าใดๆ”

แต่คิมยังเล่นตัวอยู่

เกาหลีเหนือทดลอง ‘ขีปนาวุธเหนือเสียง’ มุ่งท้าทายระบบ

ป้องกันและความสัมพันธ์สหรัฐ-เกาหลีใต้

กาแฟดำ วันที่คิมประกาศไม่สนใจสหรัฐคือวันที่เกาหลีเหนือเปิดเผย

รายละเอียดขีปนาวุธที่ทำาการทดสอบครั้งล่าสุด

โดยบอกว่าหนึ่งในขีปนาวุธที่ยิงลงไปในทะเลญี่ปุ่นนั้นเป็น

แบบความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลบ

เลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐ

ความถี่ของการยิงเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ เฉพาะเดือน

กันยายน เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไปแล้วถึง 3 ครั้ง

คิมยังเน้นย้ำาด้วยว่า ตนยินดีกลับมาพิจารณาเปิดโทรศัพท์

สายด่วนข้ามพรมแดนกับเกาหลีใต้อีกครั้ง หลังจากที่เขาสั่งตัด

สายด่วนเมื่อเดือนสิงหาคมเพื่อตอบโต้การซ้อมรบระหว่างสหรัฐ

กับเกาหลีใต้

คนที่ติดตามสถานการณ์เกาหลีเหนือต้องจับตาที่คิม โย 

จอง น้องสาวของคิม

ช่วงหลังนี้เธอออกมาพูดด้วยวาทะที่กร้าวและมุ่งมั่นมาก

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ถือได้ว่าวันนี้เธอคือผู้นำาหมายเลข 2 รองจากพี่ชายเท่านั้น

ทุกถ้อยคำาของเธอจึงคือแนวทางของท่านผู้นำาคิมอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้

เธอบอกว่าเกาหลีเหนือยินดีจัดการประชุมสุดยอดกับ

เกาหลีใต้อีกครั้ง และหากเกาหลีใต้เห็นพ้องกับเงื่อนไขของทาง

เหนือก็อาจจะพิจารณาประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็น

ทางการด้วย

ยุทธวิธีของคิมและน้องสาวกำาลังมีการปรับเปลี่ยนอย่างมี

นัยสำาคัญ

ด้านหนึ่งก็แสดงแสนยานุภาพทางทหารต่อเนื่อง

อีกด้านหนึ่งก็ยื่นมือเสนอการผ่อนคลายทางการทูตกับทาง

ใต้

แต่มืออีกข้างหนึ่งก็ยังชี้นิ้วไปที่สหรัฐว่ายังเป็น “ศัตรู

หมายเลขหนึ่ง” ที่ไม่อาจจะคบหาได้

วอชิงตันกับกรุงโซลต้องนั่งประเมินและวิเคราะห์ท่าทีใหม่

ของท่านคิมอย่างรอบด้านอีกครั้งจึงจะหาทางตอบสนองได้

อีกทั้งยังต้องถามปักกิ่งและมอสโกด้วยว่าตีความลีลาล่าสุด

ของคิมอย่างไร

เพราะคิมมีลูกเล่นแพรวพราวที่คาดไม่ถึงได้เสมอ.

เสียงทักทาย ‘ฮัลโหล’ จากคิม

คิ

มื่อกลุ่มประชากรได้รับการฉีดวัคซีนเข้มข้นมากขึ้น แน่นอน

ว่าจะมีการควบคุมไวรัสได้มากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่เห็นก็คือว่าไวรัสนั้นอาจจะมีความแตกต่างไปใน

แต่ละปี ซึ่งสำาหรับผมแล้วก็หวังว่าแบบคำานวณนั้นจะถูกต้อง แต่

ทั้งนี้มันก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับไวรัสนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ดัง

นั้นผมจึงไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรได้เลย

สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือ

โคโรนาไวรัส ณ เวลานี้นั้นเริ่มมีความเห็นจากหลายฝ่ายที่เริ่ม

พูดถึงคำาว่าการใช้ชีวิตกับโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่มีการ

ฉีดวัคซีนกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยในปี 2565 นั้นได้มีการ

ประมาณว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่มี

อัตราการฉีดวัคซีนสูง 

อย่างไรก็ตาม ก็มีความกังวลเกี่ยวกับคำาว่าการใช้ชีวิตกับ

ไวรัสโควิด-19 ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสโควิด-19 นั้นผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วหรือยัง

ล่าสุดสำานักข่าว Healthline ซึ่งเป็นสำานักข่าวเกี่ยวกับด้าน

สุขภาพของสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำารายงานฉบับหนึ่งวิเคราะห์

ว่า สถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นั้นดีขึ้นแล้วหรือยัง โดยสำานักข่าวอิศรา ((www.isranews.org) นำา

รายงานดังกล่าวมานำาเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงเวลา 2 ใกล้จะผ่านพ้นไปนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้มีการ

ทำานายว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในช่วงปี 2565 โดย นพ.แอนโท

นี เฟาซี ได้ให้สัมภาษณ์กับสำานักข่าวซีเอ็นเอ็นว่า ประเทศสหรัฐ

นั้นจะสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

ขณะที่ นายสเตฟาน บ็องเซล ผู้บริหารของบริษัทโมเดอร์นา ก็ได้

ออกมาคาดการณ์เช่นกันว่า ภายในไม่เกิน 1 ปีนั้นวิกฤตโควิดน่า

จะสิ้นสุดลง  

และข้อมูลจากโมเดลการคำานวณด้วยคณิตศาสตร์ มีการ

ประเมินว่าไวรัสโควิดเดลตานั้นพุ่งขึ้นสู่จุดสุงสุดแล้ว และคาดว่า

จะอยู่ในโค้งขาลงในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้    

อย่างไรก็ตาม สำานักข่าว Healthline ได้มีการไปสัมภาษณ์

กับผู้เชี่ยวชาญหลายคน เพื่อสอบถามความเห็นถึงการคาดการณ์

สถานการณ์และสอบถามว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถึงจะ

สามารถผ่านพ้นสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปได้

การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่

ทางด้านของ พญ.วิดยา โมนี (Vidya Mony) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโรคติดเชื้อในเด็กที่ศูนย์การแพทย์ซานตาคลาราวัลเลย์ ในซาน

โฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ ไว้ว่า “ส่วนตัว

แล้ว ณ จุดนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์อะไรได้เลย”

พญ.วิดยากล่าวต่อไปว่า ความคิด ความเชื่อว่าที่โรคระบาด

นั้นจะเข้าสู่จุดสิ้นสุดภายใน 1 ปีนั้นถือว่าเป็นการมองโลกที่ค่อน

ข้างจะแง่ดี แต่ตามธรรมชาติแล้วการจะยุติโรคระบาดนั้นจะต้อง

อาศัยความพยายามในระดับโลกร่วมกัน

“ตามคำานิยามแล้ว นี่คือโรคติดเชื้อที่มีการกระจายไปทั่วโลก 

ดังนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับคนทั่วโลกได้แล้ว มันก็

เป็นไปได้ที่สูงมากที่เราจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆ และก็มีการแพร่เชื้อต่อ

เนื่องไปอีก” พญ.โมนีกล่าว

ซึ่งจากคำาพูดของ พญ.โมนี สหรัฐนั้นดูเหมือนว่าจะยกเลิก

มาตรการป้องกันโรคเร็วเกินไป  

“เรารู้ดีถึงไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตาและผลกระทบอันเลว

ร้ายของมันที่ประเทศอินเดีย แต่ทว่าสหรัฐก็เริ่มกระบวนการเปิด

ประเทศในช่วงเดือน มิ.ย. ซึ่งเราก็รู้กันหมดว่านั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดี

ที่สุด” พญ.โมนีกล่าวต่อ

จำ�นวนผู้เสียชีวิตร�ยวันในประเทศสหรัฐอเมริก�จ�กไวรัส 

โควิด-19 นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2564

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าภูมิคุ้มกันยังเป็นปัจจัยสำาคญั

จากข้อมูลของ นพ.ชาลส์ เบลีย์ ผู้อำานวยการทางการแพทย์

ด้านการป้องกันการติดเชื้อที่โรงพยาบาลโพรวิเดนซ์มิชชั่น กล่าว

ว่า มีหลักฐานที่ว่าภูมิคุ้มกันทางธรรมชาตินั้นอย่างน้อยก็สามารถ

ให้การปกป้องได้ดีเทียบเท่ากับภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้รับจากการฉีดวัคซีน 

และการฉีดวัคซีนแม้กระทั่งแค่โดสเดียวก็สามารถจะเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติได้

“ข้อเท็จจริงเหล่านี้นั้นควรจะเป็นประเด็นที่ต้องนำามา

พิจารณาเมื่อมีการพัฒนานโยบายด้านการฉีดวัคซีนทั้งในระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งการฉีดวัคซีนแค่วัคซีนบูสเตอร์

ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายจากอาการป่วยแล้วนั้น สิ่งนี้จะทำาให้

อุปทานของวัคซีนที่มีอยู่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น และจะทำาให้วัคซีน

นั้นมีจำานวนเพียงพอเพื่อที่จะนำาไปฉีดให้กับผู้ที่ยังไม่ป่วย” นพ.   

เบลีส์กล่าว

แบบจำาลองว่าการเสียชีวิตจากไวรัสนั้นจะลดลงเป็น

อย่างยิ่ง

สำ�นักข่�วอิศร�

www.isranews.org

ศูนย์กลางการสร้างแบบจำาลองสถานการณ์ โควิด-19 นั้นได้

มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 รายวันนั้น

จะลดต่ำากว่า 100 ราย ในช่วงเดือน มี.ค.2565  

นพ.หลุยส์ มอร์เลดจ์ อายุรแพทย์ที่โรงพยาบาลเลนอกซ์ 

ฮิลล์ ในนิวยอร์ก กล่าวว่า ตัวเขานั้นคาดการณ์ว่าไวรัสโควิดสาย

พันธุ์ใหม่อาจจะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างไปอย่างรวดเร็ว

“ผมไม่แน่ใจในเรื่องของความเป็นไปได้ แต่ถ้าหากเกิดกรณี

เรื่องของซูเปอร์สเปรดเดอร์ระบาดขึ้นมาด้วยเหตุผลใดก็ตาม, ไม่ว่า

จะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม่ หรือว่าจะมีกรณีที่

ภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนนั้นไม่สามารถจะปกป้องเราได้จากไวรัส 

ในกรณีนี้ทุกอย่างนั้นจะนำาไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

อย่างสิ้นเชิง” นพ.มอร์เลดจ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่าการฉีดวัคซีนนั้นสามารถจะตัดสิน

ใจในเรื่องปัจจัยอันจะนำาไปสู่การลดการเสียชีวิตได้  

“สิ่งที่ผมเห็นเป็นส่วนใหญ่ก็คือผู้คนซึ่งได้รับการฉีดวัคซีน

เป็นจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีรายงานเรื่องของการติดเชื้อแบบ

ก้าวหน้าให้เป็นอยู่เป็นระยะ ซึ่งคนกลุ่มนี้นั้นดูเหมือนว่าจะเป็น 

กลุ่มที่เป็นส่วนน้อยมาก และดูเหมือนว่าจะไม่มีความจำาเป็นที่จะ

ต้องเข้าถึงการดูแลสุขภาพในระดับสูง” นพ.มอร์เลดจ์กล่าว   

นพ.มอร์เลดจ์กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นถ้าหากเราทำาสิ่งที่เรียกกัน

ว่าร่มวัคซีน คือการให้คนได้รับโดสวัคซีนมากที่สุด ก็คาดการณ์ว่า

ใน 6-12 เดือนหลังจากนี้ สถานการณ์ต่างๆ ก็น่าจะดีขึ้น 

ความลังเลด้านการฉีดวัคซีนที่ยังเป็นปญัหา

อย่างไรก็ตาม ทางด้านของ นพ.เดวิด เฮิร์ชเวิร์ก ผู้

เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่มีสุขภาพนอร์ทเวลในแมนฮัสเซต 

นิวยอร์ก กล่าวว่า การฉีดวัคซีนนั้นอาจจะเป็นทางออกของโรค

ระบาดนี้ แต่ว่ากรณีทั้งความลังเลเรื่องการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะ

การที่จะให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีน เรื่องนี้นั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ผลลัพธ์การฉีดวัคซีนดังกล่าว

“เมื่อกลุ่มประชากรได้รับการฉีดวัคซีนเข้มข้นมากขึ้น 

แน่นอนว่าจะมีการควบคุมไวรัสได้มากขึ้นตามไปด้วย แต่อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่เห็นก็คือว่าไวรัสนั้นอาจจะมีความแตกต่างไปในแต่ละปี 

ซึ่งสำาหรับผมแล้วก็หวังว่าแบบคำานวณนั้นจะถูกต้อง แต่ทั้งนี้ มันก็

มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับไวรัสนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ดังนั้นผมจึง

ไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรได้เลย” นพ.เฮิร์ชเวิร์กกล่าว และ

เน้นย้ำาว่า ความลังเลด้านการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นนั้นยังคงเป็นปัญหา

ใหญ่

ข้อสรุป

หน่วยงานด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญนั้นต่างก็ยืนยันเป็น

เสียงเดียวกันว่า อย่างไรเสียสถานการณ์ด้านไวรัสก็ต้องมีการ

พัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของ

ปี 2565 แต่ทว่าแม้การคาดการณ์ดังกล่าวจะมีความแม่นยำา แต่

ปัจจัยต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดประเทศเร็วเกินไป รวมไป

ถึงความลังเลด้านการฉีดวัคซีนนั้นก็อาจจะทำาให้เกิดความล่าช้า

ออกไปได้.

หน่วยงานด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญนั้นต่างก็ยืนยันเป็น

เสียงเดียวกันว่า อย่างไรเสียสถานการณ์ด้านไวรัสก็ต้องมี

การพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงเวลาใดเวลา

หนึ่งของปี 2565 แต่ทว่าแม้การคาดการณ์ดังกล่าวจะมีความ

แม่นยำา แต่ปัจจัยต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดประเทศเร็ว

เกินไป รวมไปถึงความลังเลด้านการฉีดวัคซีนนั้นก็อาจจะทำา 

ให้เกิดความล่าช้าออกไปได้

เ

เรียบเรียงจาก:https://www.healthline.com/health-

news/will-the-pandemic-really-end-next-year-what-

experts-think#The-bottom-line

”
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ต้องงดอาหารเจที่มีรสชาติหวานจัดร่วมด้วย หรือ

คนที่เป็นโรคอ้วนน้ำาหนักเกิน เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า

อาหารเจที่ใช้น้ำามันทอดนั้นมักจะหอมกรอบและ

อร่อย เวลาที่รับประทานก็ควรกินแต่พอเหมาะ 

อย่ารับประทานอาหารเจที่มีไขมันและน้ำามันมาก

เกินไป หรือใช้วิธีเลือกกินผักที่อยู่ในเมนูดังกล่าว

ให้มากกว่าไขมันค่ะ” 

นอกจากนี้ เราอยู่แล้วว่าการออกกำาลังกาย

ดีต่อสุขภาพ ยิ่งในเฉพาะช่วงกินเจที่อาหารมัก

จะมีไขมันสูง ก็แนะนำาว่าให้ออกกำาลังกายอย่าง

ง่ายๆ พอประมาณ ไม่ต้องฟุ่มเฟือย หรือหักโหม

มากเกินไป เอาเท่าที่เราสามารถทำาได้ เพียงเท่า

นี้ก็ทำาให้เราสามารถกินเจได้อย่างมีความสุข ได้

บุญ และที่สำาคัญทำาให้เรารู้จักการประมาณตน ไม่

ว่าจะเป็นการกินอาหาร การออกกำาลังกายอย่าง

พอเหมาะ. 

marrygun55@gmail.com

าถึงเทศกาลกินเจอีกแล้วสำาหรับปีนี้ 

ซึ่งคนที่ตั้งใจงดเว้นเนื้อสัตว์และหันมา

กินผักตลอด 9 วันนั้น นอกจากเห็น

ว่าเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ โลกทั้งในทางตรง

และทางอ้อมแล้ว หลายคนยังเห็นว่าเป็นหนทาง

หนึ่งในการรักษาสุขภาพ เปิดโอกาสให้อวัยวะ

ภายในเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารได้พักผ่อน

อย่างเต็มที่ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายคน

ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเจ โดย

เฉพาะคนที่มีโรคเบาหวานก็จำาเป็นต้องพิจารณา

เป็นกรณีพิเศษ มิเช่นนั้นความตั้งใจดีก็อาจจะ

กลายเป็นการทำาร้ายตัวเองได้

“พี่แอ้-พรวรินทร์ นุตราวงศ์” พยาบาล

เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์วชิร

พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้

ข้อมูลว่า “หลักการกินเจให้ได้บุญนั้นเริ่มจาก 

1.เรื่องของจิตใจ ที่นอกจากการตั้งใจตั้งมั่นใน

การลด ละ เลิกเนื้อสัตว์ในช่วงกินเจแล้ว ก็ต้อง

ไม่ลืมการปล่อยวางในเรื่องต่างๆ ที่มากระทบ

ใจ หรือลืมเรื่องที่เป็นปัญหาของเราในช่วงนี้ ไป 

และพยายามทำาใจให้ โล่งและว่างมากที่สุด หรือ

โกรธให้น้อยลง อภัยให้มากขึ้น หรือในช่วงกิน

เจใครที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือจะเลือก

สวดมนต์เพิ่มก่อนเข้านอน ก็สามารถทำาได้เช่น

เดียวกัน เนื่องจากไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องนี้ 

ส่วนอันที่ 2 คือหากมีบางมื้อที่ทำาให้เรา

กินเจไม่ได้ ก็ไม่จำาเป็นต้องลงโทษตัวเอง แต่ให้

เริ่มกินเจใหม่ในวันต่อไป เพราะอันที่จริงแล้ว

เราสามารถกินเจได้ตลอดทั้งปีและทุกวัน หรือ

จะเลือกกินเจในวันเกิดของเราก็ได้เช่นกัน เช่น 

เราเกิดวันศุกร์ก็แนะนำาให้กินเจทุกวันศุกร์ก็ได้ 

3.ช่วงเทศกาลกินเจนั้นขอให้คนรักสุขภาพระวัง 

การบริโภคอาหารมันหรืออาหารทอด ที่มักจะมี

คอเลสเตอรอลสูง ดังนั้นถ้าเราสามารถทำาอาหาร

เจเพื่อรับประทานเองได้ก็แนะนำาให้ทำา และลด

การใส่น้ำามันให้น้อยลง ขณะเดียวกันก็ให้เพิ่มผัก

ในเมนูเจนั้นๆ ให้มากขึ้น หรือหากเป็นเมนูอาหาร

เจที่ต้องใช้น้ำามันทอดนั้น เวลาที่ตักอาหารเจทอด

กรอบขึ้นมาก็ให้ใช้กระดาษซับมันซับน้ำามันออก

ไปบ้างเล็กน้อยก็ยังดี หรือพอให้เรารู้สึกดีว่าได้กิน

น้ำามันน้อยลงนิดหนึ่ง หรือจะใช้วิธีหาเพื่อนกินเจ

ด้วยกัน เพื่อช่วยกันห้ามในการรับประทานอาหาร

เจที่มีไขมันสูง หรือหาอาหารเจเพื่อสุขภาพจริงๆ 

มารับประทานด้วยกัน ก็เป็นมุมบวกที่ดูแล้วน่ารัก 

และทำาให้เราสามารถรับประทานเจได้จนครบวัน

ตามที่กำาหนดแบบสุขภาพดี

“สิ่งสำาคัญอีกอย่างในการกินเจให้ได้บุญ

คือ เราต้องรู้ว่าตัวเองมีโรคประจำาตัวอะไร เช่น 

บางคนเป็นโรคเบาหวาน ดังนั้นการงดเว้นเนื้อ

สัตว์และหันมากินผัก ขณะเดียวกันก็ยังกิน

อาหารหวานอยู่ ซึ่งเป็นวิธีการรับประทานเจที่ไม่

ถูกต้องนัก ดังนั้นถ้าป่วยโรคเบาหวานก็จำาเป็น

‘กินเจให้ได้บุญ’ต้องรู้จักประมาณตน

ม

สนับสนุนจัดซื้อหุ่นยนต์บริการผู้ป่วย

โยธิน ดำาเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ และ ลดาวัลย์ ดำาเนินชาญ 

วนิชย์ มอบเงินหนึ่งแสนบาทสนับสนุนจัดซื้อหุ่นยนต์บริการผู้ป่วย เพื่อใช้ในภารกิจของโรง

พยาบาลสนามสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้า

เมือง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ ช่วยเหลือประชาชนในฟิจิ

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน) 

หรือ TK ในฐานะกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฟิจิประจำาประเทศไทย พร้อม

ด้วยผู้บริหาร TK มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับ

สาธารณรัฐฟิจิ ประกอบด้วย Face Shield 300 ชุด ถุงมือยาง 5,000 คู่ ชุด PPE 

400 ชุด และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 293 เครื่อง รวมมูลค่า 250,000 

บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐฟิจิผู้ที่กำาลังได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทาง

สัมพันธไมตรีของไทยและสาธารณรัฐฟิจิที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อ

เร็วๆ นี้

เติมพลังบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆ นี้ เพจเฟซบุ๊ก “KTC Journey” (เคทีซี เจอนี่) ได้นำาอาหารพร้อมน้ำาดื่ม

จากการจัดกิจกรรม “เรากินหมด...พี่กินอิ่ม” ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรง

พยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลสิรินธร สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งแฟนเพจร่วมใจกันโพสต์ภาพกินอาหารหมดจาน เพื่อให้ “KTC Journey” เปลี่ยนภาพ

จานอาหารทุก 1 โพสต์ เป็นอาหาร 1 มื้อ เติมพลังและเป็นกำาลังใจให้บุคลากรทางการ

แพทย์ในการสู้ภัยโควิด-19 

รับมอบน้ำายาฆ่าเชื้อ

พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ รับมอบ

น้ำายาฆ่าเชื้อเพื่อให้กองทัพอากาศนำาไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัส COVID-19 เป็นเงิน 400,000 บาท จาก ประภาวดี ธานีรณานนท์ รองกรรมการผู้

อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) โดยมี พลอากาศโท

ฐานัตถ์ จันทร์อำาไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ พลอากาศโทธนวิตต สกุลแสง

ประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมงาน ณ ตึกบัญชาการ กองทัพอากาศ วันก่อน

มอบข้าวสารแก่โรงทานวัดตากวน

บริษัทย่อยของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ในพื้นที่

จังหวัดระยอง ได้แก่ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำากัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา 

ปิโตรเคม จำากัด, บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำากัด (มหาชน), บริษัท 

เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด และบริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด นำา

โดย สมเดช ไชยสุรินทร์ รองประธานฝ่ายกิจการโรงงาน เป็นตัวแทนมอบข้าวสารจำานวน 

2,000 กิโลกรัม ให้แก่โรงทานวัดตากวน และชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ จำานวนกว่า 500 

ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

จากโควิด-19

ปลุกพลังซูเปอร์ฮี โร่บริจาคโลหิต 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเชิญชวนซูเปอร์ฮีโร่ที่มีสุขภาพแข็งแรง บริจาค

โลหิต กู้วิกฤต COVID-19 เพื่อสำารองโลหิตให้กับโรงพยาบาล ที่ต้องนัดผ่าตัด

รักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รับเสื้อยืด “BLOOD 

HERO” ออกแบบโดย SMILEYHOUND 

BY GREYHOUND ดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำา

ของเมืองไทย ตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 

2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, หน่วย

รับบริจาคโลหิตประจำาที่ : สถานีกาชาด 11                                                            

(วิเศษนิยม บางแค) เดอะมอลล์สาขางามวงศ์ 

วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ, ดิ เอ็มโพ

เรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง 

โรงพยาบาลสาขาฯ เขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ตำารวจ, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, 

รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำานวยการแพทย์

พระมงกุฎเกล้า, รพ.วชิรพยาบาล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ 

ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก 

เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต. 

ารดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอ

เหมาะจะทำาให้หลอดเลือดบาง

ลง ซึ่ง

เป็นสิ่งที่การ

ศึกษาแนะนำาว่า

สามารถป้องกัน

โรคหัวใจได้ ใน

ขณะที่การดื่ม

สุรามากเกินไปจะ

ทำาให้หลอดเลือด

แข็งตัว เพิ่มความ

ดันโลหิตให้สูงขึ้น 

he history 

of Whoo 

เปิด

ตัว Bichup Self-

Generating Anti-

Aging Concentrate 

ผลิตภัณฑ์เซรั่ม

บำารุงผิวที่ขายดี

ที่สุดทั่วโลกต่อ

เนื่องมาเป็นเวลา 

10 ปี และเป็นเซ

รั่มบำารุงผิวอันดับ

หนึ่งของเกาหลี มี

ส่วนประกอบสุด

พิเศษ Jahabichup 

Complex ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบโชจาฮาบิดัน (Chojahabidan 

Prescription) อันอุดมไปด้วยถั่งเช่าสีทอง 

หรือ Cordyceps Militaris และสารสกัดจาก

สมุนไพรจากตำารับจากยาอายุวัฒนะของ

Tดื่มให้พอเหมาะ

ก

และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับ อย่างไรก็ตาม 

มีข้อแนะไม่ให้มีการสนับสนุนการดื่มในระดับ

ปานกลาง เนื่องจากไม่ใช่การป้องกันหัวใจ 

ในแบบที่ออกกำาลังกายเป็นประจำา เพราะนั่น

จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ถ้าอดใจไม่ไหว 

หากคุณต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้ดื่มคืนละไม่

เกิน 2 แก้ว และใน 1 สัปดาห์ให้เลี่ยงการดื่ม

สุราอย่างน้อย 2 วันค่ะ.

จักรพรรดินีที่ยาวนาน

มากว่า 800 ปี ผสาน

นวัตกรรมในปัจจุบัน

ทำาให้มีประสิทธิภาพใน

การช่วยให้ผิวฟื้นฟูได้

อย่างเป็นธรรมชาติ ทำาให้

ผิวแข็งแรงขึ้นและอ่อนเยาว์ขึ้นภายใน 1 

สัปดาห์ พร้อมเผยผิวที่สวยอย่างน่าอัศจรรย์ มี

จำาหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาและร้านค้า

ออนไลน์ชั้นนำา. 

ห็นและได้ยินผองเพื่อนมาพร่ำามาบ่นกันใน

ห้องไลน์ ถึงพฤติกรรมและการแสดงออก

ซึ่งสิทธิเสรีภาพทั้งในรูปตัวหนังสือ และใน

ลักษณะของคลิปวิดีโอบ้าง TikTok บ้าง ว่าทำาไมจึง

ได้สรรหาภาษาเถื่อน ถ่อย มาใช้กันอย่างโจ๋งครึ่ม 

เห็นเป็นเรื่องปกติ ราวกับเป็นภาษาพูดระหว่างวัย

ที่มนุษย์ป้าเข้าไม่ถึง และไม่อยากจะเข้าถึงเป็นเด็ด

ขาด   

บ่นไปถามไป ไม่มีใครให้คำาตอบสุดท้ายได้ 

นอกจากบอกว่า โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว!!!

ก็คงจะเป็น อยู่ คือ ดังว่านั่นแหละ เพราะ

ย้อนหลังไปตอนที่มนุษย์ป้าเป็นนักศึกษาในรั้ว

ท่าพระจันทร์ จดจำาได้อย่างดีว่า ทุกวันที่ 6 ตุลาคม 

จะมีการจัดงานรำาลึกวีรชนที่สูญเสียชีวิตไปจากการ

ต่อสู้เพื่อทวงถามหาประชาธิปไตย ที่บริเวณหอ

ประชุมใหญ่ 

ภายในหอประชุมก็จะมีการเสวนา สลับไป

กับการแสดงดนตรีเพื่อชีวิต นอกจากนั้นก็จะมี

นิทรรศการภาพพาเราย้อนกลับไปในวันนั้นเมื่อ

ปี 2519 ซึ่งถือเป็นการต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์ของ

ประชาชน นิสิต นักศึกษา และทุกชนชั้นอาชีพ 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทุกตารางนิ้ว

จากวันนั้นจนถึงก่อนยุคโซเชียลมีเดียครองสังคม

ไทย ยืนยันได้ว่า ไม่จำาเป็นต้องใช้คำาหยาบโลน 

ถ่อย ต่ำาตม มาอวดอ้างเพื่อการต่อสู้กับเผด็จการ

ทางทหารเลยแม้แต่น้อย พลังการต่อสู้ของทุก

คนที่อยากเห็นอนาคตของประเทศไทยก็เข้มแข็ง 

สะท้อนบอกถึงอุดมการณ์ในรูปแบบของคนที่มีเหตุ

และผล และมีสติพร้อมได้ ไม่เห็นจักต้องใช้วาจา

จาบจ้วง ล่วงละเมิดไปใต้ร่มผ้าเหมือนคนต่อยมวย

นอกกติกาชกต่ำากว่าระดับเข็มขัดเลยนะ

เห็นภาษาที่ใช้แล้ว ขอบอกว่าคนที่อยากจะ

ร่วมแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ เลือกหันหลังให้

มากมายเลยนะจ๊ะ.

‘ป้าเอง’

เสรีภาพที่งดงาม

เ
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10 การศึกษา - สาธารณสุข - ศิลปวัฒนธรรม

วามชุลมุนวุ่นวายของสภาวะ

ต่างๆ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของ

โรคโควิดในไทยต้นปี 2563 ต่อเนื่อง 

จนถึงปัจจุบันที่ยังพบผู้ติดเชื้อจำานวนมาก 

ปัญหาน้ำาท่วมซ้ำาซากต้องเผชิญแล้วเผชิญอีก 

หรือแม้แต่ม็อบรายวัน ที่ทุกคนไม่รู้ว่าจะจบลง 

เมื่อไหร่ ส่งผลให้คนไทยเกิดภาวะความเครียด

มากขึ้น หลายคนถึงกับเจ็บป่วยทางใจ 

หนึ่งในวิธีบรรเทาความเครียดช่วยให้

เปลี่ยนมุมมองหรือลืมความกังวลต่างๆ คือ การ

ผ่อนคลายด้วยการชื่นชมงานศิลปะ ทำาให้หยุด 

เครียด แถมได้เปิดโลกทัศน์ เห็นโลกที่สวยงาม

ผ่านจินตนาการศิลปิน เพิ่มพลังใจ ล่าสุด บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ผสานความ

ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ประกาศความ

พร้อมจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 ครั้งที่ 3 

(Bangkok Art Biennale) ภายใต้แนวคิด 

CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข ซึ่ง

จะจัดแสดงงานศิลป์ในสถานที่สำาคัญใจกลาง

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 ต.ค.2565 จนถึง

วันที่ 23 ก.พ.2566 หัวเรือใหญ่ไทยเบฟตั้งใจ

เปิดประสบการณ์ ใหม่กับการเที่ยวชมงาน

ศิลปะเพิ่มในรูปแบบออนไลน์หรือ Virtual Tour 

ที่คนทั่วโลกสามารถชมงานได้ทั่วถึง นอกจาก

ดื่มด่ำากับผลงานในพื้นที่จริง ถึงตอนนี้หลายคน

ตั้งตารอแล้ว  

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหา 

ชน) ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล ่กล่าวว่า ในขณะ

ที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ความ

ถดถอยของสุขภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในระดับโลก ท่ามกลาง 

ความโกลาหลของสภาวะต่างๆ ที่เป็นอยู่นี้ เรา

หวังว่า ศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จะ

สามารถขับเคลื่อนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

เปิดมุมมองของความสงบสุข เพื่อช่วยเยียวยา

ความรู้สึกของแต่ละบุคคล และครอบครัวได้  

“บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 

กำาหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี เทศกาลฯ ที่จะเกิดขึ้น 

คาดหวังว่า กรุงเทพฯ จะกลับมาเป็นจุดหมาย

ปลายทางให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลงาน

ศิลปะ โดยศิลปินระดับโลกจากไทยและนานา 

ชาติ ซึ่งจะจัดแสดงในพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น 

วัดสำาคัญ พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่

ด้านผลงานศิลปะที่หลากหลาย ถ่ายทอดให้เห็น

ดื่มด่ำาภูมิปัญญางานช่างไทย กรมศิลปากร โดย

สำานักหอสมุดแห่งชาติ จัดนิทรรศการตู้ลายทอง 

และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 

ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ 

หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ

ส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ เผย

แพร่ภูมิปัญญางานช่างไทย รวมถึงศึกษาเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองจากเหรียญที่ระลึก

อันเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำาคัญในอดีต

ไฮไลต์ตู้ลายรดน้ำาที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคาร

ถาวรวัตถุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมสำาหรับใชเ้ป็น

ตู้ใส่หนังสือในหอพระสมุด ด้วยมีพระราชดำาริ

ว่า ตู้เหล่านี้เป็นฝีมือช่างไทยสมัยโบราณที่ได้รับการ

สร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตงดงาม ตั้งแต่ครั้งกรุง

ศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ควรค่าที่จะ

เก็บรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย อีกทั้งจะเป็นประโยชน์

แก่ผู้ศึกษาวิชาช่างสืบไป ปัจจุบันตู้ลายทองดังกล่าว

เก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ (เทเวศร์) โดยได้

นำาบางส่วนมาจัดแสดง ณ อาคารถาวรวัตถุ เพื่อ

รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงให้เห็น

บรรยากาศเมื่อครั้งที่อาคารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่

ตั้งหอพระสมุดสำาหรับพระนคร 

นอกจากนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างเหรียญสำาหรับพระราชทานเนื่องในโอกาสต่างๆ 

เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำาคัญ

ของบ้านเมือง อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์ สำาหรับพระราชทาน

เป็นที่ระลึก ตลอดจนเป็นบำาเหน็จความกล้าหาญ 

บำาเหน็จความชอบในราชการ หรือบำาเหน็จความชอบ

ในพระองค์พระมหากษัตริย์ นับเป็นหนึ่งในหลัก

ฐานร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นเรื่องราวความเป็นไป

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการตู้ลายทอง

และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 

ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ 

หอสมุดแห่งชาติ ได้ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 

09.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หยุดวัน

จันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์).

‘ตู้ลายทอง’ภูมิปัญญางานช่างที่คนไทยต้องชม‘โกลาหล-สงบสุข’ความสุดขั้วใน‘บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่’

ถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยของ

เรา และช่วยชี้นำาหนทางไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแก่

มนุษยชาติต่อไป” ฐาปนกล่าว 

ความสนุกของเทศกาลศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติที่จะเกิดขึ้น จะเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน 

ตีความมุมมองขั้วตรงข้ามของคำาว่า โกลา 

หล : สงบสุข ในประเด็นนี้ ศ.ดร.อภินันท์ 

โปษยานนท์ ผู้อำานวยการศิลป์ บางกอก 

อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า ในช่วงนี้ทุกคน

เผชิญสภาวะอันคาดเดาไม่ได้ โจทย์ของ

เทศกาลใช้คำาว่า “โกลาหล” กับ “สงบสุข” 

ที่แม้จะดูเป็นคำาที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นสิ่งที่

ปรากฏในชีวิตของเราทุกคน ที่ต้องพบกับ

ความสับสนอลหม่านและความหวัง เรา

หวังว่าศิลปินในระดับบุคคล กลุ่มศิลปิน และ

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จะนำาเสนอ 

แนวคิดที่ลึกซึ้ง และการรับรู้เกี่ยวกับความ

เปราะบางของชีวิต รวมถึงการเปิดกว้าง 

การยอมรับความหลากหลายและความ

แตกต่างทางเพศสภาพ คณะภัณฑารักษ์

จะเชิญศิลปินจัดแสดงผลงาน รวมทั้งร่วม

กันคัดเลือกผ่านโครงการรับสมัครศิลปิน 

ซ่ึงผลงานจะถูกจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆ 

บริเวณกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เสมือน

จริงออนไลน์

ความพิเศษในปีนี้เชิญที่ปรึกษาที่

ค

ทุ่ม3.2พันล้านพัฒนารร.ตำาบล6แห่งเป็นรร.วิทย์
วางงบฯผูกพัน5ปีเร่ิมรับสมัครนร.ส.ค.65เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา66
ทำาเนียบฯ • ครม.ทุ่มเงิน 3.27 พันล้าน พัฒนา

โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำาบล 6 แห่งให้เป็น

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ โดยใช้งบฯ ผูกพัน 

5 ปี พัฒนาการเรียนการสอน ด้าน “ตรีนุช” 

เผยแต่ละแห่งรับนักเรียนไม่มาก เริ่มรับสมัคร

นักเรียน ส.ค.65 และเปิดเรียนปีการศึกษา 2566 

ส่วนภาพรวมการฉีดไฟเซอร์ยังไม่ได้รับรายงาน

มีเด็กเกิดอาการข้างเคียง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ดำาเนินการดังนี้ คือ พัฒนา

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำาบล) ให้เป็นโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำาเขต

ตรวจราชการของสำานักนายกรัฐมนตรี 6 เขต 

จำานวน 6 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการ

สอนด้าน STEM

โดยทั้ง 6 แห่งประกอบด้วย เขตตรวจ

ราชการที่ 3 ครอบคลุมจังหวัดเขตพื้นที่บริการ 

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี, เขตตรวจ

ราชการที่ 9 ครอบคลุมจันทบุรี ตราด นครนายก 

ปราจีนบุรี สระแก้ว, เขตตรวจราชการที่ 12 

ครอบคลุมกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด, เขตตรวจราชการที่ 14 ครอบคลุม

ยโสธร ศรีสะเกษ อำานาจเจริญ อุบลราชธานี, 

เขตตรวจราชการที่ 15 ครอบคลุมเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ลำาปาง ลำาพูน และเขตตรวจราช 

การที่ 18 ครอบคลุมกำาแพงเพชร นครสวรรค์ 

พิจิตร อุทัยธานี

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ครม.

ยังได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการ

ดำาเนินการดังกล่าว จำานวน 3,275.958 ล้าน

บาท หรือแห่งละประมาณ 545.993 ล้าน

บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2569 รวม

ระยะเวลา 5 ปี ส่วนระยะต่อไปให้ขอจัดตั้ง

งบประมาณประจำาปีตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังให้ปรับปรุงแก้ไขจังหวัด

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

จำานวนโรงเรียนและบริบทเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตร์ 

ภูมิสังคม ระบบราชการ และเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการดำาเนินการ พร้อมทั้งดำาเนินการ

จัดระเบียบโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มโรงเรียน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เกิด

เอกภาพ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานบุคคล วิชาการ งบประมาณ 

และบริหารทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป

ให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีอำานาจ

หน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ หรือคำาแนะนำาการ

บริหารงานและการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย แก่กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ. สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำาหนดนโยบาย ทิศทาง 

การพัฒนา กำากับ ติดตามและประเมินผล

การดำาเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา

ภรณราชวิทยาลัย

นอกจากนี้ ครม.ยังให้ ศธ.รับความเห็น 

และข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป โดยกระทรวงการคลังขอให้มีการ

ให้ความสำาคัญกับการควบคุม กำากับดูแลการ

ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อ

บังคับต่างๆ สำานักงบประมาณให้พิจารณาการ 

ดำาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูประบบการศึกษาในภาพรวมการพัฒนา

ประเทศในทุกมิติ

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า สำาหรับการเพิ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยใน

เขตพื้นที่การศึกษา 6 แห่ง จากเดิมมีอยู่ 12 

แห่ง รวมเป็นทั้งหมด 18 แห่ง ซึ่งโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก

ขณะนี้มีความต้องการผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์

เป็นจำานวนมาก ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

ศึกษาธิการ • ‘อัมพร’ มั่นใจการขับเคลื่อน

งานของ สพฐ.ไหลลื่น หลังได้ลูกหม้อนั่งผู้

บริหารระดับสูงยกชุด เชื่อทั้ง “เกศทิพย์-

วัลลภ” นั่งรองเลขาฯ ที่มีความถนัดเชี่ยว 

ชาญในแต่ละด้าน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ขณะนี้ ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ 2565 

ซึ่งถือเป็นปีงบประมาณใหม่เดือนตุลาคม 

2564 โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นางเกศทิพย์ ศุภวานิช  

และนายวัลลภ สงวนนาม รองเลขาฯ กพฐ. 

เข้ามาทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ

แล้ว ซึ่งทั้ง 2 คนถือเป็นลูกหม้อ สพฐ. มี

ความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อน  

งานของ สพฐ.ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิ 

ภาพได้อย่างแน่นอน โดยในส่วนของการ

วางกรอบการทำางานของนางเกศทิพย์ ตน

มอบหมายให้ดูแลงานวิชาการทั้งระบบ 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและประเมินผล และโรงเรียนวิทยา

ศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่มีทั้งหมด 

12 แห่ง รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม 

ขณะที่นายวัลลภ ตนได้มอบหมายภารกิจ

การติดตามกำากับการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

ใต้และงานคลังส่วน

“สำาหรับผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ.คนใหม่ 

ผมได้มอบหมายให้ดูเรื่องงานอำานวยการ

และงานบุคคล ซึ่งถือว่าการทำางานของ 

สพฐ.ในครั้งนี้ ได้วางคนให้เหมาะสมกับ

งานอย่างแท้จริง โดยเชื่อว่าเราจะขับเคลื่อน

งานได้คล่องตัวมากขึ้น เพราะถือเป็นความ

โชคดีของ สพฐ.ที่ได้บุคลากรที่เคยเติบโต

มาจาก สพฐ.ทุกคน จึงทำาให้การทำางาน

ด้านการศึกษาเดินหน้าไปทิศทางเดียวกัน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม” เลขาฯ กพฐ. กล่าว

นายอัมพรกล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์

น้ำาท่วมในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลางนั้น 

ตนได้รับรายงานว่าสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายหนัก เนื่อง 

จากโรงเรียนบางแห่งได้รับแจ้งเตือนน้ำา

ท่วม จึงรีบบริหารจัดการได้ทันเวลา เพราะ

อุทกภัยครั้งนี้เป็นสถานการณ์น้ำาหลากตาม

ธรรมชาติ ดังนั้นหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามา

อีกก็ยังถือว่าสถานศึกษาของเรายังไม่ได้รับ

ความเสียหายมากนัก เนื่องจากผลกระทบ

จะมีแค่น้ำาท่วมอาคารเรียน และเมื่อน้ำาลดก็

มาล้างทำาความสะอาดและทาสีใหม่เท่านั้น 

แต่จะมีโรงเรียน 1 แห่งที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะตั้ง

อยู่ใกล้ริมแม่น้ำาชี ซึ่งรับรายงานว่าโรงเรียน

บริหารจัดการกั้นแนวสันเขื่อนไว้เรียบร้อย

แล้ว.

กรุงเทพฯ • รอง ผอ.สอวช. เผยการศึกษา

ไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลง

ของโลก ยกเหตุผลการประเมินสถานการณ์

แรงงานโลก คาดปี 2568 จะมีงาน 85 ล้าน

ตำาแหน่ง ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร และมี

งานใหม่เพ่ิมข้ึน 97 ล้านตำาแหน่ง ส่วนไทย 

5 ปีข้างหน้า ต้องการบุคลากรทักษะสูงใน 12 

กลุ่มอุตสาหกรรม กว่า 1.7 แสนคน ด้านอาชีพ

แห่งอนาคต ส่วนใหญ่เป็นงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ซอฟต์สกิล ความคิดสร้างสรรค์ ความ

เข้าใจเชิงลึก ความฉลาดเข้าสังคม

ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำานวยการ

สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า 

จากการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของ 

สอวช. พบว่า บริบทโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 

รูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปเป็นแบบหลายช่วง 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่ภาวะ

สังคมสูงวัย รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ส่งผลให้เกิดความต้องการกำาลังคนรูปแบบใหม่

ท่ีมีทักษะและความรู้ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์

โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป

นอกจากน้ี การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ส่งผลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและรูปแบบ

การดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ เป็นตัวเร่ง

ให้ภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล

มากข้ึน มีการนำาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทำางาน การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน

การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ปรับรูปแบบการ

ทำางานเป็นแบบทางไกล และการเติบโตของ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีมากข้ึนตามไปด้วย ท้ังน้ีจาก

ผลกระทบดังกล่าว World Economic Forum 

(WEF) ได้ประมาณการว่า ภายในปี พ.ศ.2568 

จะมีงานประมาณ 85 ล้านตำาแหน่งถูกทดแทน

ด้วยเครื่องจักร แต่ก็จะมีงานใหม่เพ่ิมข้ึน 97 

ล้านตำาแหน่ง โดยอาชีพแห่งอนาคตส่วนใหญ่

จะเป็นงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ระบบ

อัตโนมัติ และจะเป็นการผสมผสานระหว่าง

ทักษะด้านดิจิทัลและการคิดวิเคราะห์ของ

มนุษย์ ซ่ึงเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนด้วย

ระบบอัตโนมัติได้ ท้ังน้ีอัตราการแพร่กระจาย

ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมากข้ึน ย่ิงทำาให้

การคาดการณ์ความต้องการทักษะงานทำาได้

ยากข้ึน และทักษะจะย่ิงล้าสมัยได้เร็วข้ึน

“สำาหรับตำาแหน่งงานท่ีมีความสำาคัญ โดย

เฉพาะภายหลังโควิด-19 ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์

และนักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้เช่ียวชาญด้านปัญญา

ประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร, ผู้เช่ียว 

ชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรหุ่นยนต์,  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน, ผู้เช่ียวชาญ

ด้านการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล, ผู้เช่ียวชาญ

ด้านกระบวนการระบบอัตโนมัติ, นักวิเคราะห์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย, ผู้เช่ียวชาญด้าน  

Internet of things ซ่ึงเป็นตำาแหน่งงานท่ีเกิด

จากการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

อาทิ ระบบอัตโนมัติ, เทคโนโลยีคลาวด์, ข้อมูล

ขนาดใหญ่, ไอโอที, การเข้ารหัสข้อมูลและความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์, ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น” 

รอง ผอ.สอวช. กล่าว

ดร.กาญจนากล่าวด้วยว่า สอวช.ยังได้สำารวจ

ข้อมูลตำาแหน่งงานและสมรรถนะงานสำาคัญ 

ท่ีเป็นท่ีต้องการสำาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ.2563-2567) โดยมุ่งเน้นตำาแหน่งงานท่ีใช้

ทักษะสูง และตำาแหน่งงานรูปแบบใหม่ และ

คำานึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 พบว่าในระยะ 5 ปีข้างหน้าประเทศไทย

มีความต้องการบุคลากรทักษะสูงใน 12 กลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมกว่า 170,000 คน 

โดยตัวอย่างตำาแหน่งงาน เช่น นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูล (Data Scientist), Crop Modelling Analyst ใน

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ซ่ึงเป็นกำาลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญในวิทยาการ

สมัยใหม่ในลักษณะข้ามศาสตร์ และแบบสห

วิทยาการ, ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ใน

การท่องเท่ียวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่อง

เท่ียวเชิงสุขภาพ

โดยทักษะท่ีจะมีความจำาเป็นและเป็นท่ี

ต้องการของภาคธุรกิจ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

แก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ เพื่อมาเสริมการ

ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ, ทักษะ

ด้านดิจิทัล การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรองรับ

การทำาธุรกิจออนไลน์, ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์

ประชุมและการนำาเสนองานผ่านออนไลน์ การ

ใช้คลาวด์ เพื่อรองรับการทำางานจากท่ีบ้าน, รวม

ถึงทักษะ soft skill อื่นๆ ท่ีจำาเป็นต่อการทำางาน 

เช่น ความสามารถในการยืดหยุ่นและการปรับ

ตัว ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม 

และยังมีทักษะท่ีสำาคัญแห่งโลกอนาคตอ่ืนๆ 

ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในเชิงลึก ความ

ฉลาดในการเข้าสังคม ความคิดแปลกใหม่และ

การประยุกต์ใช้ การทำางานกับคนต่างวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลายได้ ความคิดเชิงประมวลผลหรือเชิง

ระบบ ความเข้าใจและตามทันโลกยุคสื่อดิจิทัล 

ความสามารถในการคิดออกแบบสร้างสรรค์งาน 

การจัดการบริหารการรับรู้ ความสามารถในการ

ทำางานร่วมกับผู้อื่น

“ไม่เพียงแต่วงการทำางานเท่าน้ันท่ี

ประชาชนต้องเตรียมปรับตัวเพ่ิมทักษะเพื่อรอง 

บัการทำางานหลังโควิด-19 วงการศึกษาไทยก็ต้อง

มีการปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด

ข้ึนเช่นเดียวกัน” ดร.กาญจนากล่าว.

‘อัมพร’เชื่อ‘ลูกหม้อสพฐ.’

ขึ้น‘ผู้บริหารระดับสูง’

ช่วยการทำางานไหลลื่น

นายกรัฐมนตรีให้ความสำาคัญกับการผลิตผู้

เรียนในสาขาดังกล่าว และต้องการให้มีโรงเรียน

ด้านวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ที่เพิ่มขึ้นอีก 

6 เขตพื้นที่การศึกษานี้จะพัฒนาและคัดเลือก

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาตำาบล โดยมีหลัก

การว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาตำาบลเหล่า

นั้น จะมีพื้นที่ขนาด 50 ไร่ และมีจำานวนนักเรียน

ไม่มาก เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

โดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนใหม่ และจะเริ่มสมัคร

รับนักเรียนในเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2565 

และเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการใน

ปีการศึกษา 2566 ต่อไป สำาหรับงบประมาณ

ที่ใช้ดำาเนินการจะเป็นงบฯ ผูกพัน 5 ปี ตั้งแต่

ปี 2565-2569  

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงภาพ

รวมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่นักเรียนที่

มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ว่า มีความเรียบร้อย

ดีในทุกพื้นที่ ซึ่งในส่วนของ ศธ.ได้มอบหมาย

ให้นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. รวบรวม

ข้อมูลการฉีดวัคซีนว่ามีรายงานนักเรียนเกิด

อาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือ

ไม่ ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานข้อมูลดังกล่าว

เข้ามา” รมว.ศธ.กล่าว.

ช้ีการศึกษาไทยเร่งปรับตัวผลิตนักเทคโนฯดิจิทัลรับโลกเปล่ียน

มีชื่อเสียงจากทั้งไทยและต่างประเทศร่วม

จัดเทศกาลให้ยิ่งใหญ่ ทั้ง ดร.อเล็กซานดรา 

มันโร ภัณฑารักษ์อาวุโส สาขาศิลปะจากเอเชีย 

และที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ Global Arts 

พิพิธภัณฑ์และมูลนิธิ The Solomon R. 

Guggenheim สหรัฐอเมริกา มามิ คาตา

โอกะ ผอ. Mori Art Museum ประเทศ

ญี่ปุ่น และประธานกรรมการ International 

Committee for Museums and Collections 

of Modern Art (CiMAM) หวัง เฉิน รอง

ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ The 

China Arts and Entertainment Group 

และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

มูลนิธิศิลปะแห่งชาติจีน ดร.ยงวู ลี อาจารย ์

Shanghai University และอดีตประธาน

กรรมการมูลนิธิกวางจู เบียนนาเล่ ดร.ยู

จีน ตัน ผอ.หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ และ 

ผอ. Singapore Art Museum ร่วมจัดงาน

นอกจากนี้ยังมีคณะภัณฑารักษ์มาก

ประสบการณ์ 4 คน ทำางานกับศิลปิน และ

คัดเลือกผลงานศิลปะจากนานาประเทศ 

อาทิ ไนเจล เฮิร์สท์ ภัณฑารักษ์และที่

ปรึกษาศิลปะ และอดีตผู้บริหาร Saatchi 

Gallery ลอนดอน โลเรดานา ปัซซีนี-ปา

รัชชานี นักวิชาการและภัณฑารักษ์อิสระ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะเอเชียอาคเนย์ 

จิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล ผู้อำานวยการ Gallery 

VER และ ชมวรรณ วีรวรวิทย์ ที่ปรึกษา

ด้านแบรนด์และศิลปะ ผู้ก่อตั้ง Mysterious 

Ordinary

มามิ คาตาโอกะ ผอ. Mori Art 

Museum ญี่ปุ่น ที่ปรึกษา บางกอก อาร์ต 

เบียนนาเล ่ ครั้งที่ 3 บอกว่า ทุกวันนี้มีการ

แบ่งแยกและความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ 

ทั่วโลก แม้ว่า CHAOS : CALM โกลาหล : 

สงบสุข จะดูเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งในตัวเอง 

แต่เป็นการเสนอความเป็นไปได้ในการอยู่

ร่วมกับวิธีคิดที่แตกต่างด้วยความสัมพันธ์

ที่ลื่นไหล จะต่างไปจากวิถีการแบ่งขั้วในโลก 

ตะวันตก ความคลุมเครือนี้อาจเป็นหัวใจ

สำาคัญของอนาคต และจะเป็นสิ่งที่ภูมิภาค

เอเชียนำาเสนอได้ 

คนรักงานศิลป์สามารถติดตามข่าว 

สารและตารางกิจกรรมของ บางกอก อาร์ต 

เบียนนาเล่ 2022 Bangkok Art Biennale 

2022 (BAB 2022) เพิ่มเติมได้ทาง Facebook 

และ Instagram: Bkkartbiennale. 

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ไนเจล เฮิร์สท์ ภัณฑารักษ์มากประสบการณ์

จิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล 1 ใน 4 ภัณฑารักษ์ มามิ คาตาโอกะ ผอ. Mori Art Museum ญี่ปุ่น

•••••••
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย..

พระรูปหน่ึงเล่นหนัง เจ้าสำานักอีกรูปก็ว่า..ในสมัยพระพุทธองค์

น้ันไม่มีภาพยนตร์ ในธรรมวินัยจึงไม่ได้มีการบัญญัติ “ห้าม

พระเล่นหนัง”!

พส.อีกรูปรีวิวขายสินค้า เจ้าสำานักรูปเดิมก็เทศน์ว่า.. “ตอนน้ี

มีคนเบรกไปเยอะแล้ว แต่ว่ามันไม่เชิงผิดท้ังหมด ถ้าเจตนาจะช่วย 

สงสารยายคนนั้นจังเลย แกขายขนมเบื้องอร่อย แต่ไม่

ค่อยมีคนซื้อแก อะไรแบบนี้ เขาเรียกว่า ชี้นำาให้ช่วย ไม่ใช่ชี้นำาให้

ซื้อ ชี้นำาให้คนที่มีตังค์ไปซื้อหน่อย

 อย่างนี้มันก็ลักษณะมีกรุณา พระมีกรุณาสงเคราะห์ช่วย

เหลือให้”

อืออ..ก็พลิ้วได้สวยสมกับเป็นพระนักเทศน์ประเภท “ธรรม

โจ๊ก” และด้วยใจที่เริ่มจะปลง-ปล่อยวางได้บ้างหีดๆ หุ้ยๆ (สำานวน

ท่านขุนน้อย) ประกอบกับความเกรงบาป-กลัวนรก..

พุทธบริษัทอย่างกระผมจึงของดท่ีจะจู้จ้ี-เซ้าซ้ีให้เป็นท่ีขัดเคือง-

รำาคาญใจพระคุณเจ้า!

ก็..เอาตามที่ “หลวงพี่-หลวงพ่อ” สบายใจเถอะขอรับ จะ

เล่นหนัง เล่นละคร รีวิวขายของ หรือจะร้องเพลง..นิมนต์เลย!

แต่นี่..ปล่อยให้ “เอาตามที่สบายใจ” เห็นจะไม่ได้ ผมหมาย

ถึงนายธนัตถ์ ธนากิจอำานวย หรือ “ไฮโซลูกนัท” ที่หลายวันก่อน

ได้ โพสต์เฟซบุ๊ก..

“เพลงมันแค่ไม่เพราะครับพ่ี พูดในฐานะนักดนตรีเลยครับ ซาว

ห่วยแตก เนื้อเพลงไม่มีสาระ ทำานองไม่ติดห ู ไม่มีอะไรน่าฟัง ฟัง

แล้วไม่ได้อารมณ์ของความเป็นดนตรี 

บวกกับความท่ีเสียงร้องของพ่ีตูนก็ร้องไม่เพราะ ไม่มีอารมณ์

ร่วมเหมือนตอนร้องเพลงตัวเอง โทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง

เถอะครับ 

ถ้าต้ังใจทำากว่าน้ี หรือใช้คนมีความสามารถกว่าน้ีแต่งเพลง 

คงออกมาดีกว่าน้ีครับ ในอดีตมีเพลงแนวน้ีต้ังเยอะต้ังแยะท่ี musically 

ดีกว่านี้เยอะมากๆ #ว่าด้วยเรื่องของดนตรีล้วนๆ นะ..

หมั่นไส้ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และรู้สึกกระดากหูเรื่องเพลง

ตูนบอดี้สลิ่ม ที่แต่งโดยใครไม่รู้ รู้แต่นามสกุลเป็นพวกศักดินา 

นามสกุลเจ้า เอาเถอะคนดีย์ หมั่นไส้

เพลงระเบิดฟ้า กำาลัง upload ลง youtube ละอีกไม่กี่นาที 

ได้รับชมกันแน่ครับ รอ สลิ่มioมากด dislike

บทเพลงจากหัวใจ ลูกนัท ขับร้องถวายแด่ ราษฎร ทุกคนที่

จะไม่ยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนใครอีกต่อไป 

จงอย่าลืมว่าประเทศนี้เป็นของ ราษฎร เราจงร่วมกันทวง

คืน ความสุข ความถูกต้อง และ ประชาธิปไตยคืนมา เพื่ออนาคต

ที่ดีกว่าของเราทุกคน 

#ถ้าพูดคนเดียวไม่ฟังตะโกนพร้อมกันให้ดังระเบิดฟ้า 

#ประยุทธ์ออกไป

ปล. อยากเล่นสดเพลงน้ีคร้ังแรกในงาน 6 ตุลา ท่ี มธ ท่าพระ

จันทร์ เท่าน้ัน ถ้าไม่ให้จัดงานส่งใสต้องปืนประตูเข้าไปเล่น!!!”

เออ..กูก็สงสัย ใครจะปล่อยให้มึงปีนประตูเข้าไปแหกปาก..หือ?

แต่ที่กูไม่สงสัย..ไม่ใช่แค่มึง-ไอ้ลูกนัทหรอกที่ “หมั่นไส้” 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ฝ่ายคุณบิณฑ์และพวก เขาก็หมั่นไส้-เหม็น

เกลียด ขยะแขยงมึงจนล้นอกแล้วเหมือนกัน..บอกให้!

ระวังเถอะ..ทำาเป็น “หมาบ้า” แยกเขี้ยว-จ้องกัดเขาไปทั่ว 

สักวัน-สักมื้อจะเจอดี..

#นี่ว่าด้วยเรื่องหัวใจ-นักเลงล้วนๆ นะ!.

หมั่นไส้อยู่ฝ่ายเดียว?

เ

• ตามสัญญา ต้อนรับ

แขกรับเชิญสุดพิเศษ อแมนด้า 

ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 

2020 และเจ้าของตำาแหน่ง 1 

ใน 10 มิสยูนิเวิร์ส 2020 ที่

คราวนี้เธอจะมาทำาภารกิจเพื่อ

ตามหาความฝันของตัวเอง ซึ่ง

ครั้งนี้พิธีกร ดู๋ สัญญา ขอจัดเต็มให้ถึง 2 ภารกิจ 

โดยภารกิจแรกสัมผัสความฝันต้ังแต่วัยเด็กกับการ

เต้นบัลเลต์ ต่อด้วยภารกิจท่ี 2 คือการทำาอาหาร พบ

กับสาวอแมนด้าได้ในรายการตามสัญญา วันศุกร์ท่ี 8 

ตุลาคมน้ี เวลา 22.15 น. ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36

• หลังประสบความสำาเร็จกับโครงการเฟ้น

หาสุดยอดพิธีกรข่าวเลือดข้นคนข่าว ในปีนี ้ช่อง

วัน 31 ก็พร้อมเดินหน้าเสริมทัพความแกร่งทีมข่าว

คุณภาพ ประกาศขยายกองทัพคนข่าวเลือดใหม่มา

ร่วมงานกับข่าวช่องวัน ใน โครงการเลือดข้นคนข่าว 

ซีซั่น 2 หากคุณมั่นใจว่าคุณคือคนข่าวตัวจริง ส่งผล

งานมาที่ onenewsblood@gmail.com ตั้งแต่วันนี้-

10 ตุลาคม 2564 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ Facebook: ข่าวช่องวัน

• พร้อมเต็มพิกัดที่จะมาร่วม

สร้างปรากฏการณ์ โกงวิกฤตพลิก

ระบบจบในเกมเดียว ใน โกงพลิก

เกม ภาพยนตร์แนวแอกช่ันทริลเลอร์ 

ท่ีพร้อมเข้าฉายให้ทุกคนได้ชมกันแล้ว 

นำาแสดงโดย โต้ง-พิทวัส พฤกษกิจ, 

ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์, พลอย-พลอย

ไพลิน ต้ังประภาพร, เดย์ ไทยเทเน่ียม ฯลฯ และยังได้

ผู้กำากับคนเก่งอย่าง ทิวา เมยไธสง จะมาเปล่ียนแปลง

ระบบเดิมท่ีเคยเจอให้กลายเป็นระบบใหม่ด้วยกลโกงท่ี

คาดไม่ถึง 28 ตุลาคมน้ี ในโรงภาพยนตร์

• นอกจากทำางานในวงการบันเทิง แช่ม 

แช่มรัมย์ หนุ่มลูกทุ่งขวัญใจเด็กแนวยังเป็นเกษตรกร

เต็มตัว โดยที่บ้านปลูกทั้งมัน, ข้าวโพด, ยางพารา 

และอินทผลัม ซึ่งตอนที่โควิดระบาดในช่วงแรกแทบ

ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไร แต่พอมาครั้งนี้ถึงขั้นต้อง

ปิดสวน และกระทบเรื่องการขนส่ง รวมถึงการเน่า

เสียของผลผลิต หนุ่มแช่มจึงต้องปรับแผนใหม่ โดย

นำาผลอินทผลัมสดมาแปรรูปทำาน้ำา และทำาไส้เบเกอรี่ 

ใช้ชื่อแบรนด์ว่า แช่ม แช่มรัมย์ โฮมเมด.

‘มิกค์’อัปเดตน้ำ�ท่วมบ�้นที่สระบุรี

เห็นคุณแม่ไม่เครียดยิ้มได้ก็เบ�ใจ
ป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำาท่วมไปแล้ว สำาหรับพระเอก

หนุ่ม มิกค์ ทองระย้า หรือ เจตน์ จากละครจากศัตรู

สู่หัวใจ เพราะในขณะนี้บ้านที่อำาเภอเสาไห้ จังหวัด

สระบุรี ได้รับผลกระทบน้ำาท่วมหนัก โดยหนุ่มมิกค์พร้อมคุณ

แม่ชรินทร์ ทองระย้า ได้มาเปิดใจและอัปเดตถึงสถานการณ์

ผ่านวิดีโอคอลสัมภาษณ์สด ในรายการสนามข่าวบันเทิง ทาง

ช่อง 7HD

โดย คุณแม่ชรินทร์ เผยว่า “ตอนนี้ระดับน้ำาสูงท่วมชั้น 1 

คุณแม่ ญาติ และหลานก็

ย้ายกันขึ้นไปอยู่ที่ชั้น 

2 ส่วนพื้นที่นอก

ตัวบ้านน้ำาก็ท่วม

สูง แต่เราชิน

กับสถานการณ์

แบบน้ี ก็จะบอก 

มิกค์ว่าแม่อยู่

ได้ไม่ต้องห่วง 

บ้านเรายังมีน้ำา มี

ไฟ เรื่องอาหารการ

กินก็ยกถังแก๊สขึ้นมาไว้

ที่ชั้นบนทำากับข้าวได้ บางวันก็มี

พายเรือไปช่วยงานที่ อบต.แถวบ้าน ไปช่วยทำา

กับข้าวให้คนทำางาน คนที่ผ่านไปมาแถวนั้น

กินบ้าง อะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วย ตอนนี้ก็รอ

น้ำาลดอย่างเดียว”

ด้านหนุ่มมิกค์เผยความรู้สึกและขอส่ง

กำาลังใจถึงผู้ที่กำาลังประสบภัยว่า “ขอบคุณทุก

ความห่วงใยที่สอบถาม และส่งกำาลังใจเข้ามา

ถามถึงสถานการณ์น้ำาท่วมบ้านผม ต้องบอก

เลยว่าครอบครัวเราติดตามข่าวมาตลอด และ

มีการเตรียมตัวกันล่วงหน้ากันแล้วบ้าง 

แต่พอเรารู้ว่าบ้านน้ำาท่วมจริงๆ ก็

ตกใจเหมือนกัน แต่คุณแม่ไม่

ตกใจเลย ท่านบอกว่าเป็น

เรื่องปกติ แต่เราก็โทร.คุยกับ

คุณแม่ตลอด คอยอัปเดต

สถานการณ์เป็นระยะ พอ

เห็นคุณแม่ยังยิ้มได้ไม่

เครียด เราก็เบาใจ 

เราก็เป็นห่วงอยาก

ให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่

กรุงเทพฯ พอรู้ว่าน้ำาเริ่ม

มาผมก็โทร.ชวนคุณแม่มา

กรุงเทพฯ แล้ว แต่คุณแม่ก็

ยังยืนยันว่าจะอยู่ท่ีบ้าน เพราะ

เป็นห่วงบ้านและญาติพ่ีน้องทาง

สระบุรี เราก็เป็นห่วงเรื่องความ

ปลอดภัยว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร แต่ก็

ย้ำาบอกแม่ให้ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพ

ให้ดี ระวังน้ำาด้วย ระวังการลื่นล้มด้วย 

แล้วก็คุยกันว่าถ้าเคลียร์งานถ่ายละครเสร็จ

จะรีบไปหา แล้วก็จะทำาถุงยังชีพไปให้กับ

คนท่ีหมู่บ้านด้วย ซ่ึงบ้านมิกค์ยังถือว่าโชคดีท่ี

ยังมีน้ำาไฟใช้ปกติ แต่สำาหรับบางพ้ืนท่ีอาจจะ

ลำาบากกว่าน้ี มิกค์ขอส่งกำาลังใจถึงทุกคนท่ีกำาลัง

ประสบภัยน้ำาท่วมให้อดทน และสู้ไปด้วยกัน”.

‘สาปซ่อนรัก’จัดเต็มความเข้มข้น

‘ทีวีซีน’ดึง‘ใหม่-แหม่ม’ฟาดดรามา

ยังคงเดินสายรับรางวัลอย่างต่อเนื่องสำาหรับ ใหม่ เจริญปุระ 

กับบทอีย้อย ในละครกรงกรรม ผลงานกำากับการแสดงของอ๊อฟ-

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง และอู๋-ธนากร โปษยานนท ์ซึ่งแม้ว่าจะผ่าน

มาได้พักใหญ่แล้ว แต่หลายคนก็ยังตรึงตาตรึงใจในฝีไม้ลายมือของ

สาวใหม่ และเรียกร้องให้เธอกลับมารับงานแสดงอีกครั้ง 

ซึ่งงานนี้ทางช่อง 3 ก็

จัดให้ตามคำาขอ เพราะล่าสุด 

ใหม่ เจริญปุระ จะกลับมาสร้าง

เซอร์ไพรส์อีกครั้ง กับละครฟอร์ม

ใหญ่ สาปซ่อนรัก ละครดรามา

สุดเข้มข้น อาถรรพ์คำาสาปแช่ง

ใดๆ ไม่น่ากลัวเท่า ความรัก โลภ 

โกรธ หลง ในใจมนุษย์ ผลงาน

ชิ้นโบแดงของค่ายทีวีซีน จำากัด

โดยในครั้งนี้ต้องมาเชือด

เฉือนอารมณ์กับนางเอกมากฝีมืออีกคนของวงการบันเทิงอย่าง 

แหม่ม-คัทลียา แมคอินทอช พร้อมปะทะบทบาท 3 พระเอก-

นางเอกรุ่นเล็กอย่าง ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, กระทิง-ขุน

ณรงค์ ประเทศรัตน์ และโบ๊ท-ธารา ทิพา กำากับการแสดงโดย ฟิวส์-

กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล

งานนี้แค่ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาเรียกน้ำาย่อยก็กลายเป็น 

กระแสฮือฮา เรียกว่าจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกะพริบ ส่วนจะเดินหน้า

เปิดกล้องถ่ายทำาเมื่อไหร่นั้น สามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวที่ 

Ch3Thailand และแอปพลิเคชัน CH3Plus.

คาราวานรถเมล์ • บริษัท เหนือน่านฟ้า 159 จำากัด โดย ศิริลัคณา เอียดวิจิตร์ ที่ปรึกษา

ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ชวนเหล่าคนดัง อาทิ พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเดช, น้ำาหวาน-

กรรณาภรณ์ พวงทอง และโม-อมีนา พินิจ ร่วมกิจกรรม เปิดคาราวานรถเมล์เรติเน่ ห่วงใย

ทุกสายตาคนไทยทั่วประเทศ เปิดตัวโฆษณาบนรถโดยสารประจำาทาง แนะนำาสารสกัดจาก 

ลูทีน ซีแซนทีน บิลเบอร์รี เพื่อการบำารุงสายตา นำาเข้าจากสหรัฐอเมริกา ณ ขสมก. เขต

การเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน). 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เ

รักชิด

Venom2เขมือบร�ยได้

ในสหรัฐทุบ90ล้�นยูเอส

นหยุดสุดสัปดาห์แรกของเดือน

ตุลาคม ออกสตาร์ทด้วยการก

ลับมาของกองทัพภาพยนตร์

ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องต่อจาก Shang-Chi 

and the Legend of the Ten Rings ที่

สร้างสถิติไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน ตอน

นี้ถึงคิวของวายร้ายระดับซูเปอร์วิลเลน

โชว์ฟอร์มในภาคต่อบ้าง Venom: Let 

There Be Carnage ทำาลายทุกสถิติยุค

ก่อนโควิดระบาดด้วยการกวาดรายได้ไป

แล้วถึง 90.1 ล้านเหรียญสหรัฐในทวีป

อเมริกาเหนือ บอกได้อย่างดีว่าตอนนี้ฮอล

ลีวูดกลับมาคึกคักกันอีกแล้ว ขณะที่การ 

กลับมาของ 007 ในภาค No Time to 

Die โกยตัวเลขไป 119 ล้านเหรียญฯ จาก

หลายประเทศในทวีปอื่น ฯลฯ และก่อน

หน้าที่จะเปิดตัวในสหรัฐในสุดสัปดาห์นี้ 

ล้วนเป็นข่าวดีสำาหรับวงการภาพยนตร์ 

ส่วน The Addam Family 2 แอนิเมชัน

จาก United Artistes เปิดตัวที่ 18 ล้าน

เหรียญฯ ขณะที่ The Many Saints of 

Newark ของ Warner Bros. ที่ได้รับการ

คาดหวังไว้สูง แย่งส่วนแบ่งไปได้แค่ 5 

ล้านเหรียญฯ เท่านั้น

แม้จะถือว่าเป็นพร็อพเพอร์ตี้

ของ Marvel แต่ Venom: Let There Be 

Carnage ทางเทคนิคแล้วไม่ได้เป็นส่วน

หนึ่งใน MCU นำาแสดงโดย ทอม ฮาร์ดี 

เปิดตัวมาก็ทำาลายสถิติของภาคแรก 80.2 

ล้านเหรียญฯ ที่เดบิวต์ในปี 2018 (2561) 

โดยภาพน้ันกวาดรายได้รวมในสหรัฐไป 213.5 

ล้านเหรียญฯ และรายได้รวมท่ัวโลกท่ี 856.1 

ล้านเหรียญฯ

สำาหรับ 

Venom 2 ทำาสถิติ

เปิดตัวสุดสัปดาห์แรก

ในสหรัฐที่ 90.1 ล้าน

เหรียญฯ เหนือความ

คาดหมายจากที่เคย

มีการคาดการณ์กัน

ไว้ แต่ส่วนหนึ่งก็อาจ

เป็นเพราะทางผู้สร้าง

ตัดสินใจไม่เอาลงสตรีม                                              

มิง และ VOD เปิดตัวเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ

ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น ซึ่งก็ช่วยให้ปรสิต

ที่มีพลังราวกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้เปิดตัวชนะ

ทั้ง Black Widow ที่เปิดตัวไปที่ตัวเลข 80.4 

ล้านเหรียญฯ และ Shang-Chi 75.4 ล้าน  

เหรียญฯ ได้สบายๆ

จากการเปิดตัวในโรงภาพยนตร์ 4,225 

โรง Venom 2 ทำารายได้เฉล่ียต่อจอ 21,325 

เหรียญฯ ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา และได้

เพ่ิมมาอีก 13.8 ล้านเหรียญฯ จากการฉายใน

ต่างประเทศ ซ่ึงหมายถึงนอกสหรัฐอเมริกา 

แต่ยังมีบางประเทศรอการเปิดตัวอยู่ ซ่ึงก็รวม

ถึงจีน ท่ี Venom ภาคแรกไปกวาดรายได้มาถึง 

269 ล้านเหรียญฯ เท่ากับว่าสัปดาห์แรกของ

การเปิดตัว Venom 2 ทำารายได้บ็อกซ์ออฟฟิศ

ท่ัวโลกไป 103.9 ล้านเหรียญฯ

Rotten Tomatoes ให้คะแนนสำาหรับ

ภาคต่อของ Venom ที่ 59% ขณะที่ผู้ชม

ให้การต้อนรับซูเปอร์วิลเลนสุดแนวของ

ยุค ด้วยสกอร์ที่สูงกว่าคือ 86% ขณะที่ 

CinemaScore ออกเกรดให้ที่ B+

สำาหรับข้อมูลผู้ชม มีการเปิดเผยว่า 62% 

ของผู้ซ้ือบัตรเป็นชาย และ 25% อายุ 25 ปีลง

ไป ซ่ึงก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องประหลาดใจอะไร

The Addams Family 2 แอนิเมชัน

ภาคต่อจาก United Artists ทำาได้ดีสำาหรับ

สัปดาห์แรกของการเปิดตัว ด้วยตัวเลขที่ 18 

ล้านเหรียญฯ แม้ภาคแรกเมื่อปี 2019 จะ

ทำาไว้ถึง 30.3 ล้านเหรียญฯ แต่ก็ต้องไม่ลืม

เรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 หนังเรื่องนี้นอกจากเปิดตัวในโรง

ภาพยนตร์แล้ว ยังมีให้รับชมทาง VOD ด้วย

เช่นกัน ให้เสียงพากย์ โดย ออสการ์ ไอแซ็ก, 

ชาร์ลิซ ธีรอน และโคลเอ เกรซ มอเรตซ์ 

คะแนนรีวิวจาก Rotten Tomatoes ได้แค่ 

27% ขณะที่ผู้ซื้อตั๋ว

ใจดีให้เกรดเป็น B 

ทาง CinemaScore 

ยังไม่มีฉายในต่าง

ประเทศ

ส่วนอันดับ 3 

เป็น Shang-Chi ของ

ทาง Disney บวก

เพิ่มมาอีก 6 ล้าน

เหรียญสหรัฐ จาก

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ 5 

ในโรงภาพยนตร์ใน

อเมริกาเหนือ ตกลง 

53.7% จากครั้งก่อน 

แต่ยังคงสามารถก้าว

ข้ามกำาแพง 200 ล้าน

เหรียญฯ ในสหรัฐได้

 ที่ต้อง

หลบไปเลียบาดแผลจากศึกสัปดาห์แรกคือ 

อันดับ 4 The Many Saints of Newark ของ

ทาง Warner Bros. ปฐมบทของ Sopranos 

เป็นภาพยนตร์เรต R จากซีรีส์ฮิตทาง HBO 

ถึง 6 ซีซั่น นำาแสดงโดย ไมเคิล แกนดอลฟี

นี ทำารายได้ไปเพียง 

5 ล้านเหรียญฯ ใน

อเมริกาเหนือ บางที

เพราะเปิดตัวพร้อมกับ 

HBO Max ซึ่งก็ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่าจะโดน

แย่งส่วนแบ่งในบ็อกซ์

ออฟฟิศไปด้วย

The Many 

Saints of Newark 

เปิดตัวใน 3,181 

โรง ทำารายได้              

เฉลี่ยต่อจอ ที่ 1,571 

เหรียญสหรัฐ มีราย

ได้จากต่างประเทศ

มาช่วยอีก 2.3 ล้าน                  

เหรียญฯ เท่ากับทั่ว

โลกสัปดาห์แรกอยู่ที่ 

7.3 ล้านเหรียญฯ

แม้จะได้แค่ C+ จาก 

CinemaScore แต่หนนี้ Rotten 

Tomatoes เทให้ถึง 74%.

วั

linkthaipost@gmail.com

10 อันดับบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ 40

1-3 ตุลาคม 2021

อันดับ  อันดับก่อนหน้า ภาพยนตร์       รายได้  ดิสทริบิวเตอร์ 

1    -  Venom: Let There Be Carnage     90,033,210 Sony Pictures Entertainment

2    -  The Addams Family 2     17,325,007 United Artists 

3    1  Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings  6,109,594 Walt Disney Studios 

4    -  The Many Saints of Newark     4,651,571 Warner Bros.

5    2  Dear Evan Hansen       2,473,225 Universal Pictures

6    3  Free Guy       2,262,854 20th Century Studios

7    4  Candyman       1,267,320 Universal Pictures

8    6  Jungle Cruise      703,461 Walt Disney Studios

9    -  Chal Mera Putt 3      644,000 Rhythm Boys Entertainment

10    -  The Jesus Music       548,848 Lionsgate

The Addam Family 2

Venom: Let There Be Carnage

Shang-Chi and the Legend of 

the Ten Rings



โควิด-19 และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยัง

สามารถแบ่งเบาภาระงานของบุคลากร

ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน 

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สธ.พิจารณา

กำาหนดจำานวนกรอบอัตรากำาลังที่จะจ้าง

งานภายใต้ โครงการให้เป็นไปตามความ

เหมาะสม จำาเป็น และสอดคล้องกับข้อเท็จ

จริงในแต่ละพื้นที่ 

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการตามโครงการ

จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงาน

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่

จำาเป็น เพื่อรองรับสถานการณ์ โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของ สธ. จำานวน 

5,000 อัตรา ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 

ปี กรอบวงเงินรวม 4,335 ล้านบาท แบ่ง

เป็น แพทย์ 504 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ 

3,945 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุขและ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ที่จำาเป็น รวมกัน 551 อัตรา โดยมอบ

หมายให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

กำาหนดจำานวนกรอบอัตรากำาลังที่จะจ้าง

งานภายใต้ โครงการให้เป็นไปตามความ

เหมาะสมจำาเป็น และสอดคล้องกับข้อเท็จ

จริงในแต่ละพื้นที่ และใช้ค่าใช้จ่ายจากงบ

ประมาณรายจ่ายงบกลาง ซึ่งจะช่วยให้การ

ดำาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ การจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

และสายงานบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่จำาเป็น เป็นกรณีพิเศษ 1 ปี

นี้ เพื่อรองรับภารกิจการดำาเนินงานใน

ช่วงโควิด-19 ทั้งการตรวจหาเช้ือโควิด-19 

การดูแลรักษา และการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ที่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีน มีเป้า

หมายฉีดครบ 2 เข็มให้ได้ครอบคลุมร้อย

ละ 70 ในสิ้นปี 2564 ซึ่งการจะบรรลุเป้า

หมายได้ นอกจากความพร้อมทั้งสถานที่ 

วัสดุอุปกรณ์ การบริการจัดการที่รวดเร็ว 

ยังต้องมีความพร้อมของบุคลากรทางการ

แพทย์และสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงาน

ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น

ภารกิจนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำา

ต้องใช้บุคลากรจำานวนมาก จึงเห็นควร

พิจารณาการจ้างงานเพิ่มและจัดหาค่า

ตอบแทน

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย (ปลัด มท.) ใน

ฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการ

สั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้แจ้ง

แนวทางการดำาเนินงานเตรียมความพร้อม

ให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำาหรับนักเรียน

นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่

ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดย 

ศบค.มท.ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

ทุกจังหวัด พิจารณาดำาเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

พรก.โรคติดต่อยังไม่ทูลเกล้าฯ 

จ.สงขลา มีรายงานจากสำานักงาน

ศึกษาธิการ จ.สงขลา ระบุข้อมูล ณ วัน

ที่ 28 ก.ย.64 ว่ามีนักเรียนอายุ 12 ขึ้นไป

ในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ขอรับวัคซีนด้วยความ

สมัครใจทุกสังกัด 92,235 คน จากเด็ก

นักเรียนทั้งหมด 114,895 คน ที่ยังเหลือ

นักเรียนไม่ขอรับวัคซีนประมาณ 22,660 

คน  อาจจะมาจากผู้ปกครองบางคนยัง

ไม่กล้าตัดสินใจ หรือผู้ปกครองต้องการดู

ตัวอย่างก่อน ต้องมีการทำาความเข้าใจอีก

ระยะหนึ่ง และก่อนโรงเรียนเปิดเทอมที่ 2 

เดือน พ.ย.64 จะมีนักเรียนขอรับวัคซีนเพิ่ม 

โดยหากแยกสังกัดมัธยมศึกษา เด็ก

ขอรับวัคซีน 37,557 คน จากทั้งหมด 

43,049 คน, ประถมศึกษา  สพป.1 รับ

วัคซีน 655 คน จาก 715 คน, สพป.2 รับ

วัคซีน 1,213 คน จาก 1,487 คน และ 

สพป.3 รับวัคซีน 1,759 คน จากนักเรียน  

2,162 คน และนักเรียนในสกัดเอกชน รับ

วัคซีน 27,482 คน จากเด็ก 32,260 คน   

ส่ วนคณะกรรมกา ร โ รค ติด ต่อ 

จ.สงขลา รายงานสถานการณ์ โควิดว่า พบ

ผู้ป่วยรายใหม่ 468 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต จาก

กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่มากเป็นอันดับ 

1 รองลงมาจากกลุ่มรอการสอบสวนโรค 

กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ร้านค้าและ

บริษัท และกลุ่มติดเชื้อในชุมชน ยอดสะสม 

33,217 คน เสียชีวิตสะสม 158 คน รักษา

ตัวในโรงพยาบาลกว่า 6,000 คน 

จ.ยะลา มีรายงานถึงแผนการฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้นักเรียนอายุ

ระหว่าง 12-18 ปี ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 4 

ต.ค.นี้เป็นต้นไป ตามความสมัครใจที่ ได้

รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เบื้องต้น

ในพื้นที่จังหวัดยะลามีนักเรียนที่ประสงค์

ฉีดและผ่านการยินยอมของผู้ปกครองแล้ว

จำานวนทั้งสิ้น 33,195 คน คิดเป็นร้อยละ 

62 ของจำานวนนักเรียนทั้งหมด โดยที่ศูนย์

ฉีดวัคซีนโควิดของ รพ.ยะลา อาคารศรีนิ

บง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นาย

นพปฎล มุณีรัตน์ ผอ.รร.คณะราษฎรบำารุง

ยะลา ได้นำานักเรียนจำานวนกว่า 2,000 คน 

เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ย.นี้ 

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าฯ ยะลา 

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำาลังใจ

แก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ 

พร้อมระบุว่า จังหวัดยะลาได้รับการจัดสรร

วัคซีนไฟเซอร์นำามาฉีดให้กับนักเรียนใน

พื้นที่จำานวน 20,000 โดส และจะทยอย

ส่งมาเพิ่มอีก ส่วนที่ตกค้างยังไม่ได้ฉีดนั้น

ก็คงจะให้มาฉีดกันทั้งหมด ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า

จำานวนวัคซีน 20,000 โดส จะสามารถฉีด

ครบภายใน 7 วันคงจะเรียบร้อย และเท่า

ที่สังเกตดูแล้ว เด็กๆ มีกำาลังใจดี พร้อมฉีด

วัคซีนเพื่อจะได้เจอเพื่อนๆ และเปิดเรียน

ต่อไป

นางอัจฉรา เนื่องตีบ ผู้ปกครอง

นักเรียน กล่าวว่า มั่นใจในการให้ลูกได้

ฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งนอกจากจะเป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับตัวเขาใน

การรับมือกับโควิดแล้ว ยังสามารถให้เรา

ในฐานะผู้ปกครองก็ได้สบายใจไปด้วย 

ที่สำาคัญคือลูกๆ จะได้ ไปโรงเรียนเสียที 

เน่ืองจากที่ผ่านมาต้องเรียนในรูปแบบ

ออนไลน์

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รอง                                                             

นายกฯ กล่าวถึงร่าง พ.ร.ก.แก้ ไขเพิ่ม

เติม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ว่าขณะน้ียังไม่ได้

ทูลเกล้าฯ ถวาย ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ว่าจะเอาเป็น พ.ร.บ.หรือไม่ เพราะถ้าเสนอ

เป็น พ.ร.บ.ก็ต้องรอให้สภาเปิด และเสนอ

เข้าเป็น พ.ร.บ.ปฏิรูปเข้าสองสภาพิจารณา

ร่วมกัน 

ถามว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรใช่หรือไม่  

นายวิษณุกล่าวว่า ก็รีบเหมือนกัน แต่ขณะ

นี้ ไม่มีประชุมสภา และอีกประการหนึ่ง ถ้า

ออกเป็น พ.ร.ก.เร็วไป ในรัฐธรรมนูญระบุ

ว่าการออก พ.ร.ก. หากอยู่ในระหว่างปิด

สมัยประชุมให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญ ดัง

นั้นไม่ต้องรีบอะไร

“เห็นม้ัย ไม่เห็นมีอะไรเดือดร้อน 

หรือเร่งรีบสักเรื่อง ประกาศฉุกเฉินก็ยาวไป

จนถึงเดือน พ.ย.อยู่แล้ว” นายวิษณุกล่าว.
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ไต้หวันเตือนหายนะหากจีนยึด

รายงานเอเอฟพีเม่ือวัน

อังคารท่ี 5 ตุลาคม อ้างคำาแถลง

ของกระทรวงกลาโหมของไต้หวัน

ว่า เมื่อวันจันทร์ไต้หวันส่งเครื่อง

บินรบข้ึนเตือนเครื่องบินของจีนท่ี

รุกล้ำาเขตแสดงตนเพื่อการป้องกัน

ภัยทางอากาศ (เอดีไอแซด) ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน โดย                                                     

รอบแรกน้ันจีนส่งเคร่ืองบินขับ                                                  

ไล่มา 36 ลำา, เครื่องบินท้ิงระเบิด                                                    

เอช-6 ท่ีสามารถติดหัวรบนิว 

เคลียร์ 12 ลำา เครื่องบินชนิดอื่น 

4 ลำา จากน้ันในช่วงกลางคืน จีน

ยังส่งเคร่ืองบินรุกล้ำาเอดีไอแซด

อีก 4 ลำา รวมท้ังส้ินมีเครื่องบิน

จีนรุกล้ำาในวันเดียวถึง 56 ลำา เป็น

สถิติสูงสุด

นับ ต้ังแต่ วันศุก ร์ ท่ีผ่าน

มาซ่ึงตรงกับวันชาติจีน กองทัพ

อากาศจีนส่งเคร่ืองบินรุกล้ำาเอดี

ไอแซดของไต้หวันในภาคใต้และ

ตะวันตกเฉียงใต้รวมแล้ว 148 

ลำา เอดีไอแซดไม่ถือเป็นน่านฟ้า

อาณาเขตของไต้หวัน แต่เป็นเขต

ป้องกันภัยทางอากาศท่ีไต้หวัน

กำาหนดเอง ซ่ึงบางพ้ืนท่ีทับซ้อน

กับเอดีไอแซดของจีนหรือแม้แต่

ล้ำาถึงแผ่นดินใหญ่

จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นดิน

แดนส่วนหน่ึงของจีนท่ีพร้อมใช้

กำาลังยึดครองหากจำาเป็น และ

ได้เพ่ิมการกดดันไต้หวันหนักข้ึน

นับต้ังแต่ไช่ อิงเหวิน ผู้ยืนกราน

ว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ 

“จีนเดียว” ชนะการเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีเมื่อปี 2559

นายกฯ ซู เจิงซาง ของ

ไต้หวัน กล่าวกับนักข่าวเม่ือวัน

อังคารว่า ไต้หวันต้องตื่นตัว จีน

ทำาเกินกว่าเหตุมากข้ึนเรื่อยๆ โลก

ยังได้เห็นจีนละเมิดสันติภาพใน

ภูมิภาคและการกดดันไต้หวันซ้ำา

แล้วซ้ำาเล่า ไต้หวันจำาเป็นต้อง

เสริมความแข็งแกร่งของตนเอง

และรวมเป็นหน่ึงเดียว เม่ือน้ัน

ประเทศท่ีต้องการผนวกไต้หวันจะ

ได้ไม่กล้าใช้กำาลังอย่างง่ายๆ มีแต่

เราช่วยตนเองก่อนเท่าน้ัน ประเทศ 

อื่นๆ จึงจะช่วยเราได้

ด้านประธานาธิบดีไช่ เขียน                                                      

บทความลงนิตยสาร Foreign 

Affairs ท่ีเผยแพร่เม่ือวันอังคาร

ว่า หากไต้หวันตกเป็นของจีนก็จะ

ก่อผลลัพธ์ข้ันหายนะต่อสันติภาพ

ในเอเชียและระบบพันธมิตร

ประชาธิปไตย มันจะส่งสัญญาณ

ว่าในการแข่งขันของค่านิยมระดับ

โลกปัจจุบัน ลัทธิเผด็จการอำานาจ

นิยมอยู่เหนือประชาธิปไตย

ไช่ย้ำาว่า ไต้หวันไม่ได้ต้อง 

การเผชิญหน้าทางทหาร “แต่

หากประชาธิปไตยและวิถีชีวิตถูก

คุกคาม ไต้หวันจะทำาทุกอย่างเพื่อ

ป้องกันตนเอง” 

ประชาคมระหว่างประเทศ

กำาลังจับตาความตึงเครียดรอบ

น้ีด้วยความกังวลมากข้ึน โดย

รัฐบาลญ่ีปุ่นและออสเตรเลียเรียก

ร้องเม่ือวันอังคารให้หาทางออก

ผ่านการเจรจา ขณะท่ีรัฐบาล

สหรัฐกล่าวว่า สหรัฐกังวลอย่าง

มากต่อ “การย่ัวยุ” ของจีนท่ี

ทำาลายเสถียรภาพ และยืนยันว่า

ความมุ่งม่ันท่ีสหรัฐมีต่อไต้หวันมี

ความหนักแน่น

จีนก ล่าว โทษสห รัฐ ว่า

เป็นต้นเหตุสร้างความตึงเครียด

จากการขายอาวุธและสนับสนุน

ไต้หวัน ความตึงเครียดคร้ังน้ียัง

เกิดในช่วงเวลาเดียวกับท่ีกองทัพ

เรือของสหรัฐ, ญ่ีปุ่น, อังกฤษ, 

เนเธอร์แลนด์, แคนาดา และ

นิวซีแลนด์ ฝึกซ้อมร่วมกันใกล้กับ

เกาะโอกินาวาเมื่อสุดสัปดาห์ โดย

มีเรือบรรทุกเคร่ืองบินของสหรัฐ

และอังกฤษเข้าร่วมด้วย.

รัสเซียส่ง ผกก.-ดาราถ่ายหนังบนอวกาศ

มอสโก • ผู้กำากับ, นางเอกชาวรัสเซีย นำาโดยนักบินอวกาศ

หนึ่งคน ขึ้นจรวดเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอส

เอส) เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม เพื่อไปถ่ายทำาหนังเรื่องแรก

บนอวกาศตามแผนที่วางไว้ ตัดหน้าฮอลลีวูดที่ทอม ครูซ ร่วม

กับนาซาและอีลอน มัสค์ ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าจะไปถ่ายทำา

หนังเรื่องแรกในอวกาศ ยูเลีย เพเรซิลด์ วัย 37 ปี นักแสดง, 

คลิม ชิเปนโก วัย 38 ปี ผู้กำากับหนัง และอันตน ชกาเปรอฟ 

นักบินอวกาศรัสเซีย ขึ้นจรวดท่ีนำายานอวกาศโซยุซ เอ็มเอส-

19 เดินทางไปไอเอสเอส โดนจรวดยิงขึ้นจากฐานปล่อยจรวด

ไบโคนูร์ คอมโมโดรมในคาซัคสถานเมื่อเวลา 08.55 น. วัน

อังคาร ตามเวลามาตรฐานสากล หรือ 15.55 น.ตามเวลาไทย 

ยานอวกาศมีกำาหนดลงจอดท่ีไอเอเอสในเวลา 12.12 น.ตาม

เวลามาตรฐานสากล ผู้กำากับและนางเอกชาวรัสเซียจะถ่าย

ทำาหนังเรื่อง “The Challenge” บนไอเอสเอส 12 วัน สถานี

โทรทัศน์รัสเซียถ่ายทอดสดขณะยิงจรวดนำายานอวกาศโซยุซ

ขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ไร้เมฆ หลังยิงจรวดหลายนาทีผ่านไป ได้ยินเสียง

ของชกาเปรอฟที่พูดว่า ลูกเรือทุกคนสบายดี ไม่มีการเปิดเผย

พล็อตและทุนสร้างของหนังเรื่องน้ี รอสคอสมอส องค์การ

อวกาศรัสเซีย เผยแค่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยแพทย์หญิงท่ีได้

รับมอบหมายให้ไปช่วยชีวิตนักบินอวกาศคนหนึ่งบนไอเอสเอส 

ชกาเปรอฟและนักบินอวกาศรัสเซีย 2 คน ที่ขณะนี้ประจำา 

การอยู่บนไอเอสเอสจะร่วมแสดงในหนังเรื่องน้ีด้วย เพเรซิลด์

และชิเปนโกจะเดินทางกลับสู่ โลกด้วยแคปซูลอวกาศในวันที่ 

17 ตุลาคม พร้อมกับโอเล็ก โนวิตสกี นักบินอวกาศรัสเซียที่อยู่

บนไอเอสเอสมาแล้ว 6 เดือน 

3 นักวิทย์คว้าโนเบลฟิสิกส์

สตอกโฮล์ม • คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

ประกาศผู้ชนะรางวัลในปีนี้เมื่อวันอังคาร โดยมีผู้ชนะ 3 คน 

ได้แก่ ซิวคูโระ มานาเบะ ชาวญี่ปุ่นสัญชาติสหรัฐ, เคลาส์ ฮัส

เซิลมันน์ ชาวเยอรมัน และจอร์ โจ พาร์ริซี ชาวอิตาลี มานา

เบะ วัย 90 ปี และฮัสเซิลมันน์ วัย 89 ปี จะแบ่งเงินรางวัล

ครึ่งหน่ึงของ 10 ล้านโครเนอร์สวีเดน จากผลงานวิจัยแบบ

จำาลองสภาพอากาศ และเงิน 5 ล้านโครเนอร์จะเป็นของพาร์ริ

ซี วัย 73 ปี จากการทำางานของเขาในเรื่องปฏิกิริยาของความ

ไร้ระเบียบและการผันแปรในระบบฟิสิกส์ ในถ้อยแถลงของ

คณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่า มานาเบะและฮัสเซิลมันน์

เป็นผู้ที่ทำาให้เกิดความรู้ของเราในเรื่องสภาพอากาศของโลก 

และมนุษย์มีอิทธิพลกับสภาพอากาศได้อย่างไร มานาเบะสอน

อยู่ที่มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันในสหรัฐ, ฮัสเซิลมันน์เป็นอาจารย์

ที่สถาบันอุตุนิยมวิทยาแมกซ์พลังก์ ในเมืองฮัมบูร์ก ส่วนพาร์

ริซีเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยซาเปียนซาในกรุงโรม ผล

งานของมานาเบะตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แสดงให้เห็นว่าระดับ

คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศท่ีเพิ่มขึ้น ทำาให้อุณหภูมิ

บนพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ส่วนฮัสเซิลมันน์เป็นผู้แสดง

ให้เห็นว่าแบบจำาลองสภาพอากาศยังมีความน่าเชื่อถือ แม้บาง

ครั้งมีการผันแปรที่โกลาหลของอากาศ.

ไทเป • จีนทำาไต้หวันและนานาชาติวิตก ส่งเครื่องบินรบรุกล้ำาเขต

ป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวัน 56 ลำาเมื่อวันจันทร์ นายกฯ ไต้หวัน

ระบุเป็นกิจกรรมเลยเถิดที่ ไต้หวันต้องเฝ้าระวัง ชี้ต้องช่วยตนเอง

ก่อนชาติอื่นจึงมาช่วยได้ ขณะประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน เตือนถ้า

โดนจีนยึดครองจะก่อผลลัพธ์ขั้นหายนะต่อภูมิภาค

กลุ่ม ปตท. 

และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำาเป็นอื่นๆ 

ให้แก่ทีมปฏิบัติการชมรม “PTT Group 

SEALs”  ที่ ได้เข้าปฏิบัติภารกิจในการ

ลงพ้ืนที่มาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากยังคงมี

ระดับน้ำาท่วมสูงและประชาชนยังต้องการ

การสนับสนุนเรือและทีมปฏิบัติการกว่า 

1,000 ครัวเรือน เพื่อขนส่งลำาเลียงอาหาร

และสิ่งของจำาเป็นต่อการดำารงชีพ รวมถึง

ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่

ดังกล่าวให้สามารถเดินทางเข้า-ออกที่พัก

อาศัย  

ขณะที่ก่อนหน้านี้ กลุ่ม ปตท.พร้อม

คณะผู้บริหาร ปตท. ได้ส่งมอบถุงยังชีพ 

ในนามชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. 

จำานวน 1,000 ถุง ประกอบไปด้วยอาหาร

พร้อมรับประทาน เครื่องอุปโภค บริโภค 

ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพและสามารถใช้ได้

ทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเบื้องต้น จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 

ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

นอกจากนี้ยังได้เตรียมถุงยังชีพอีก

จำานวน 10,000 ถุง บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 

10,500 ลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับผลกระทบ รวมถึงน้ำามันเชื้อเพลิง 

1,000 ลิตร เพื่อนำาไปมอบในพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ นครสวรรค์ ชัยนาท สระบุรี 

สิงห์บุรี และนครราชสีมา ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม “PTT Group SEALs 

กลุ่ม ปตท.” เป็นการรวมพลังของทุกบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ดำาเนินการโดยสมาชิกจิต

อาสา ซ่ึงเป็นพนักงานกลุ่ม ปตท. ดำาเนิน

ภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคมในภาวะ

วิกฤต ทั้งด้านกำาลังพล การกู้ภัย อาหาร 

ความช่วยเหลือต่างๆ เป็นจิตอาสาที่ ไม่

แสวงผลตอบแทนมากว่า 10 ปี นับตั้งแต่

เหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554 ที่ผ่าน

มา และมีแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

อื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันสถานการณ์น้ำาท่วมยังไม่มี

แนวโน้มว่าจะคลี่คลายได้ โดยเร็ว และ

ขณะนี้ยังมีน้ำาท่วมสูงและฝนตกหนัก ทำาให้

บ้านเรือนเสียหายเป็นจำานวนมาก โดย 

ปตท.ยังได้มีแผนช่วยเหลือประชาชนด้วย

การจัดส่งถุงยังชีพไปยังพื้นที่อื่นๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเคียงข้างคนไทย และพร้อม

เป็นกำาลังใจให้กับทุกภาคส่วนร่วมผ่าน

สถานการณ์วิกฤตนี้ ไปด้วยกัน” นายอรรถ

พลกล่าว.

4 พันล.

นราธิวาส 461 ราย, นครศรีธรรมราช 457 

ราย, ยะลา 431 ราย, สมุทรสาคร 357 

ราย, ระยอง 318 ราย  

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ว่า  ครม.มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อวัคซีนแอสตร้า                                                  

เซนเนก้าจากฮังการี จำานวน 400,000 

โดส พร้อมอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรค

เป็นผู้ลงนามในร่าง Bilateral Agreement 

ระหว่างฮังการีกับไทย และร่าง Tripartite 

Agreement ระหว่างฮังการี ไทย และแอ

สตร้าเซนเนก้า

ทั้งน้ี การจัดซื้อวัคซีนจากฮังการีจะ

มีการลงนามในร่าง Bilateral Agreement 

ระหว่างฮังการีและไทย สาระสำาคัญ

ของร่างประกอบด้วย 1.การขนส่งวัคซีน 

2.กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง 3.การรักษา 

ความลับ 4.กฎหมายท่ีใช้บังคับและการ   

ยุติข้อพิพาท และ 5.Indirect taxes/VAT มี

การลงนามและร่าง Tripartite Agreement  

ระหว่างฮังการี ไทย และแอสตร้าเซน

เนก้า ซึ่งจะใช้ร่างเอกสารแบบเดียวกัน

ที่ ไทยจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจาก

ราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 

โดยมีสาระสำาคัญ 1.Indirect taxes/VAT 

2.การส่งมอบ และ 3.กฎหมายที่ใช้บังคับ

“การจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเป็นไปตาม

แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้

ครบ 126.2 ล้านโดส มั่นใจปีนี้จะสามารถ

ฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือน ธ.ค.

64 โดยในวันที่ 6 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม จะร่วมงานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้

กับเด็ก/เยาวชนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งสร้างความมั่นใจ

ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อีกด้วย” 

นายธนกรกล่าว

เท 4.3 พันล.จ้างหมอ-พยาบาล

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบรับการสนับสนุน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากไอซ์แลนด์และ

เยอรมนี โดยเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รมว.สาธารณสุข เป็นผู้มีอำานาจลงนาม

ในร่าง Donation Agreement - Delivered 

Doses ระหว่างไอซ์แลนด์กับไทย พร้อมลง

นามในร่าง Tripartite Agreement ระหว่าง

ฮังการี ไทย และบริษัท แอสตร้าเซนเนก้าฯ 

และร่าง Bilateral Agreement ระหว่าง

เยอรมนีกับไทย

“ไอซ์แลนด์มีความประสงค์ที่จะ

ให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนไฟเซอร์ ให้

ไทยจำานวน 100,000 โดส โดย รมว.สธ.จะ

เป็นผู้ลงนามในร่าง Donation Agreement 

- Delivered Doses ระหว่างไอซ์แลนด์

กับไทย ซึ่งจะดำาเนินการตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมกันนี้ เยอรมนีจะให้การสนับสนุน

บริจาควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจำานวน 

346,100 โดส โดย รมว.สธ.เป็นผู้ลงนาม

เช่นกัน โดยคาดว่าไอซ์แลนด์และเยอรมนี

จะสามารถส่งมอบวัคซีนได้ภายในเดือน 

ต.ค.นี้” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว 

ส่วน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ แถลงว่า ครม.อนุมัติ

กรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท ภายใต้พระ

ราชกำาหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ใน

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 สำาหรับการช่วย

เหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน 

660,318 คน รวม 18,540 แห่ง โดยจ่าย

เป็นเงินเยียวยาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ

ศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์ โควิด-

19 รายละ 2,000 บาทต่อคน ซึ่งจะทำาให้

กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จาก

เดิมท่ี ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) และกรอบ

วงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้าน

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบในหลัก

การโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

และสายงานบริการทางการแพทย์อื่นๆ 

เพื่อรองรับสถานการณ์ โรคโควิด-19 ของ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรอบ

วงเงินรวม 4,335 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม

บุคลากรในการดูแลรักษาผู้ป่วยของหน่วย

บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และรองรับ

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย

สิงคโปร์ • รัฐสภาสิงคโปร์ลง

มติ 75 ต่อ 11 เสียงผ่านร่าง

กฎหมายป้องกันการแทรกแซง

จากต่างชาติกับการเมืองใน

ประเทศ ขณะที่ฝ่ายค้านและ

นักสิทธิมนุษยชนเห็นว่าเป็น

เครื่องมือปราบปรามผู้เห็นต่าง

ของรัฐบาล    

ส.ส.สิงคโปร์ลงมติรับรอง

ร่างกฎหมายน้ีด้วยคะแนน 75 

เสียง, คัดค้าน 11 เสียง และ

งดออกเสียง 2 เสียง หลังมี

การอภิปรายในท่ีประชุมรัฐสภา

อย่างยาวนานเมื่อวันจันทร์ท่ี 4 

ตุลาคมจนเกือบถึงเวลาเท่ียงคืน 

กฎหมายน้ีอนุญาตให้เจ้า

หน้าท่ีส่ังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ ส่งมอบข้อมูลของผู้ใช้

บริการ, บล็อกคอนเทนต์ และ

ลบแอปพลิเคชันท่ีใช้เผยแพร่

คอนเทนต์ท่ีทางการเห็นว่าเป็น

ศัตรู

กฎหมายน้ีถือว่ากลุ่มหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง

ในสิงคโปร์ เป็นบุคคลท่ีมีความ

สำาคัญทางการเมืองท่ีพวกเขา

จะต้องเปิดเผยแหล่งเงินทุนท่ีได้

มาจากต่างประเทศ เงินทุนน้ีจะ

ต้องอยู่ใน “มาตรการตอบโต้” 

อ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงของการ

เข้ามาก้าวก่ายจากต่างชาติ

ผู้ละเมิดกฎหมายนี้มีบท

ลงโทษจำาคุกและโทษปรับเป็น

เงินก้อนโต

นักสิทธิมนุษยชนวิจารณ์

ว่าร่างกฎหมายใหม่ของสิงคโปร์

เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่เข้มงวด 

ซ่ึงออกมาบังคับใช้ในประเทศที่

ถูกกล่าวหาบ่อยครั้งว่าควบคุม

เสรีภาพของพลเรือน 

เค. ชานมูกัม รัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรมและมหาด                                             

ไทยของสิงคโปร์  ชี้แจงต่อ

รัฐสภาถึงความจำาเป็นที่ต้องมี

กฎหมายฉบับนี้ว่า เนื่องจาก

สิงคโปร์เป็นประเทศที่เสี่ยงต่อ 

“การรณรงค์ข้อมูลที่เป็นศัตรู” 

ที่ดำาเนินการจากต่างประเทศ

โดยผ่านทางพร็อกซี (ตัวบริการ

แทน) ท้องถิ่น อินเทอร์เน็ตเป็น

สื่อใหม่ที่มีอำานาจมากในการ

บ่อนทำาลาย 

บีบีซีรายงานว่า ชานมูกัม

กล่าวว่า กฎหมายนี้มีเป้าหมาย

จัดการกับการคุกคามที่ร้ายแรง

ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ

ชาติและอธิปไตย

พรรคแรงงานท่ีเป็นพรรค 

ฝ่ายค้านหลักของสิงคโปร์เรียก

ร้องให้มีการแก้ไขร่างกฎหมาย

นี้ กังวลว่าถ้อยคำาในกฎหมายนี้

เขียนกว้างเกินไป

ฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้

อำานวยการฮิวแมนไรต์วอตช์

ภู มิ ภาค เอ เชี ย  วิ จารณ์ ว่ า 

กฎหมายนี้สิงคโปร์ ใช้อิทธิพล

ต่างชาติมาเป็นปีศาจโบกีแมน 

เพื่อขยายความชอบธรรมใน

การดำาเนินคดีกับนักการเมือง

ฝ่ายค้าน, นักกิจกรรมสังคม

พลเรือนและสื่ออิสระ.

สิงคโปร์ผ่านกม.ป้องกันต่างชาติแทรกแซง

ไปถ่ายหนัง • ยูเลีย เพเรซิลด์ ดาราชาวรัสเซีย (ซ้าย), อันตน ชกาเปรอฟ นักบินอวกาศ และคลิม ชิเปนโก ผู้กำากับหนัง ขณะเตรียมตัวขึ้นยาน

อวกาศที่คาซัคสถาน เดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อไปถ่ายทำาหนังเรื่อง “The Challenge”.
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15กีฬา

กอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์พร้อมดวลสนาม 3

เพชรบุรี • รายการไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ 

พร้อมดวลสนามที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท แชมป์รับเงิน

รางวัล 450,000 บาท แข่งขันระหว่างวันที่ 7-10 ต.ค.นี้ ณ สนาม

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

72 ประเภทชายระยะ 6,915 หลา ขณะที่ประเภทหญิง 6,269 หลา 

โดยจะต้องจัดภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 จากภาค

รัฐ ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีผลตรวจเชื้อเป็น “ลบ” ก่อนที่เข้า

ร่วมทัวร์นาเมนต์ สนามนี้มีโปรชั้นนำาอย่าง “โปรโจ๊ก” ชัพชัย นิ

ราช, “โปรทีม” รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักด์ิ, “โปรภูมิ” ภัทรภูมิ ปาจารย์,                                              

“โปรแอร์” ศรุตยา งามอุษาวรรณ, “โปรแพรว” ภัทราพร ศรี

ภัทรประสิทธิ์ และ “โปรกุ๊ก” ชมพัช พงศ์ธนารักษ์ พร้อมทั้งยังมี

นักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกอย่าง “น้องซัน” ณัทกร เหล่า

ชุมพล และ “น้องพราว” บุญชิตา ศรีวงศ์งาม ซึ่งเป็นหนึ่งทรัสต์

กอล์ฟ สกอลาร์ชิพ รวมถึงนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติอย่าง น้องรา

มิล แซ่ลิ้ม, “น้องไดร์ฟ” ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ ที่เตรียมเดินทาง

ไปแข่งขันระดับนานาชาติอย่างศึกจูเนียร์ เวิลด์ ที่สหรัฐ ในเดือน 

ธ.ค.นี้ จากการแข่งขันทรัสต์กอล์ฟ อเมเจอร์ ควอลิฟายเออร์ 2021 

อีกด้วย

‘บุ๊ค’ เช็กความพร้อมก่อนลุยเจ็ตสกีเวิลด์คัพ 

แอริโซนา • การแข่งขันเจ็ตสกี รายการ WGP#1 World Series 

สนามที่ 2 - World Finals 2021 ที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 2-10 ตุลาคม 2564 โดยตัวแทนนัก

เจ็ตสกีไทยเพียงหนึ่งเดียว บุ๊ค เสริมสุวรรณ ที่เดินทางไปร่วม

การแข่งขัน วันนี้นำาเรือลงซ้อมวันแรกพบปัญหาที่ทีมช่างเทคนิค

ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้ทันวันแข่งขัน พร้อมนำาเรือเข้าตรวจ

ความปลอดภัยสภาพความพร้อมก่อนลงทำาการแข่งขันตามกฎ

การแข่งขัน และลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่เจ้าตัวจะเผยว่า 

“ด้านการวางแผนในแต่ละวัน ที่เป็นแข่งวันเดียวจบ ก็ต้องใส่กัน

เต็มที่ ทุกโมโต ทั้งเรือทั้งคน พลาดไม่ได้เลยครับ เพราะถ้าเรือมี

ปัญหาไม่มีโอกาสแก้ตัว ฝากถึงกองเชียร์ชาวไทย จะพยายามเต็ม

ที่เต็มความสามารถครับ แพ้ชนะ คงไม่สำาคัญถ้าเราได้พยายาม

และทำาเต็มท่ีแล้ว และท่ีสำาคัญไม่อยากเพ่ิมความกดดันให้กับตัวเอง

ด้วยครับ” สำาหรับ บุ๊ค เสริมสุวรรณ ลงทำาการแข่งขันทั้งหมด 5 

รุ่น ออกสตาร์ทลงทำาการแข่งขันวันแรก 5 ตุลาคม 2564 ตามเวลา

ท้องถิ่นที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น

เรือนั่งกึ่งอาชีพ 1,100 ซีซี จำากัดการปรับแต่งเครื่องยนต์ (Amateur 

Runabout 1,100 cc. Limited) 

สามจอมพลังรุ่นเล็กพร้อมลุยชิงแชมป์โลก

ซาอุดีอาระเบีย • การแข่งขันยกน้ำาหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่ง

โลก ที่เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยจอมพลังไทยนั้น

สตาฟฟ์โค้ชยังให้ซ้อมตามตารางปกติ ยกเว้นนักกีฬาที่จะแข่งขัน

ในวันที่ 6 ต.ค. รวม 3 คน คือ ปัฐษพงษ์ ทองสุก รุ่น 55 กิโลกรัม, 

ฐิตาพร ตีกา รุ่น 45 กิโลกรัม และอนันต์ เนาสน รุ่น 61 กิโลกรัม 

โดยสตาฟฟ์โค้ชให้พักผ่อน เพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม

เต็มที่ แม้ทุกคนจะมีความตื่นเต้น แต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะ

พยายามอย่างสุดความสามารถให้สมกับที่ ได้เป็นตัวแทนทีมชาติ

ไทย โดย ฐิตาพร ตีกา นักกีฬารุ่น 45 กิโลกรัมหญิง เป็นนักกีฬาท่ีอายุ

น้อยท่ีสุดในคร้ังน้ี ด้วยวัยเพียง 14 ปี 10 เดือน จะแข่งในเวลา 16.00 น.                   

ตามเวลาท้องถ่ิน หรือ 20.00 น. ตามเวลาไทย กล่าวว่า “น่ีเป็นต่าง

ประเทศคร้ังแรกของหนู ก็ตื่นเต้นค่ะ แต่ก็จะทำาให้ดีท่ีสุด ฝากถึงคน

ไทยทุกคนมาช่วยกันเชียร์หนูด้วยนะคะ” โปรแกรมการแข่งขันของ

นักกีฬาไทยในวันท่ี 6 ต.ค. เวลา 17.00 น. (เวลาไทย) รุ่น 55 กก. 

(ชาย) ปัฐษพงศ์ ทองสุก, เวลา 20.00 น. รุ่น 45 กก. (หญิง ฐิตาพร 

ตีการ และ 23.00 น. รุ่น 61 กก. (ชาย) อนันต์ เนาสน สำาหรับ

การแข่งขันยกน้ำาหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก 2021 จัดวันท่ี 5-12 

ตุลาคม 2564 ท่ีสนามคิง อับดุลลาห์ สเตเดียม ฮอลล์ เมืองเจดดาห์ 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีนักกีฬาจาก 50 ประเทศ รวม 221 คนเข้า

ร่วม ส่วนไทยส่งจอมพลังชายและหญิงเข้าร่วมท้ังหมด 7 คน 

แก่งกระจานเห็นชอบมาตรการสมาคมจักรยานฯ 

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการท่ี

สมาคมร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

ทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และการแข่งขันจักรยาน “ป่ันเพื่อชีวิต Sport 

Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำา

ปี 2564 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal (ไม่มีผู้ชม) รวมท้ัง

ส้ิน 3 สนาม โดยสนามท่ี 3 สมาคมได้กำาหนดจัดท่ีอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน อำาเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่ 30-31 ตุลาคม 

ล่าสุดสมาคมได้ส่งคณะทำางานฝ่ายเลขาธิการและฝ่ายเทคนิคได้

เดินทางไปประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำาเภอแก่ง

กระจาน (ศปก.อ.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ศาลาประชาคม อำาเภอ

แก่งกระจาน โดยมี นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำาเภอแก่ง

กระจาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสาธารณสุขอำาเภอ, 

มณฑลทหารบกที่ 15, ผู้อำานวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน, ผู้

อำานวยการโครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาแก่งกระจาน และผู้

แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการจัดการ

แข่งขัน และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ที่

ประชุม ศปก.อ.แก่งกระจาน มีมติเห็นชอบให้จัดการแข่งขันได้ตาม

ที่สมาคมได้นำาเสนอ หลังจากนี้นายอำาเภอแก่งกระจานจะนำาเรื่อง

เสนอไปยังสาธารณสุขจังหวัด และจะมีการประชุมร่วมกับคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีในเร็วๆ นี้ 

ปริยากรโชว์ฟอร์มเต็ง 1 เทนนิสเยาวชน

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประ                                                                                               

เทศไทย ครั้งที่ 59 ประจำาปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 

เป็นการชิงชัยวันที่สองของรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 14 ปี ซึ่ง

บรรดามือวางของรายการต่างพาเหรดคว้าชัยไฮไลต์รุ่นอายุไม่เกิน 

14 ปี หญิงเด่ียว รอบ 16 คนสุดท้าย “แตะเต้ียม” ปริยากร ศรีสุริยา

พัฒน์กุล จากสุพรรณบุรี โชว์ฟอร์มเต็ง 1 ของรายการ หวดชนะ วิรินทร์ 

รื่นถวิล จากพระนครศรีอยุธยา 2-0 เซต 6-3, 6-0 ตีต๋ัวเข้ารอบก่อน

รองชนะเลิศได้เช่นเดียวกับ “เจมม่า” กัญจน์ชญา จูงวัฒนา จาก

กรุงเทพฯ เยาวชนทีมชาติไทย และเป็นมือวาง 2 ของรายการ ท่ีชนะ 

เมธินี ทองเสนอ จากภูเก็ต 2-0 เซต 6-0, 6-0 ด้าน คุณานันท์ พันธรา

ธร หนุ่มน้อยจากปทุมธานี มือวาง 5 ของรายการ ก็สามารถทำาผล

งานได้ดีเช่นกัน หวดเอาชนะ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ มือวาง 9 จาก

สมุทรปราการ 2-0 เซต 6-1, 6-2 ผ่านเข้าไปเล่นต่อในรอบก่อนรอง

ชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี.

สุพรีม-โคราชพร้อมตัดเชือกเอเชีย

แปดอดีตนักกีฬาทีมชาติ

รายงานตัวทำางานกกท.

เอเชียนทัวร์จัด2รายการติดที่ภูเก็ต
บาร์ตีถอนหวด

เทนนิสทีมหญิง

ส่อปิดซีซั่นก่อน

หัวหมาก • นายเขมพล อุ้ยตยะ

กุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระ                             

ทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

ร่วมต้อนรับและให้โอวาท 8 อดีต                                

นักกีฬาทีมชาติไทย ในพิธีปฐมนิ                                    

เทศผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนาย

ปัญญา หาญลำายวง อดีตกรรม                                   

การการกีฬาแห่งประเทศไทย,                                       

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่าย

กีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์

การกีฬา ร่วมงาน ณ ห้องประ                                                            

ชุม 1 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระ 

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 

5 ตุลาคม 2564

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาและผู้

ไทยโพสต์ • กอล์ฟเอเชียนทัวร์

พร้อมกลับมาดวลวงสวิงอีกครั้ง 

หลังหยุดแข่งยาว 18 เดือน จาก

พิษโควิด-19 เผยโปรแกรมการ

แข่งขันช่วงท้ายฤดูกาล 2020-

2021 กำาหนดจัด 2 รายการติด 

ต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลาย

ปีนี้ และอีก 2 รายการติดต่อกัน

ท่ีสิงคโปร์ในเดือนมกราคม เพื่อ

ตัดสินตำาแหน่งแชมป์ทำาเงินราง 

วัลสูงสุดของทัวร์  

โช มิน ตัน กรรมาธิการ

และประธานฝ่ายบริหารของเอ

เชียนทัวร์ เปิดเผยว่า การแข่งขัน

เอเชียนทัวร์ ซ่ึงหยุดแข่งไปต้ังแต่

เดือนมีนาคมปีท่ีแล้ว เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด-19 พร้อมกลับมาดวลวงสวิง

กันอีกคร้ังในช่วงปลายปีน้ี โดย

จัดการแข่งขัน 2 รายการติดต่อ

กัน ณ สนามกอล์ฟระดับแชม

เปียนชิพที่มีชื่อเสียงที่สุด 2 แห่ง

บนเกาะภูเก็ต ชิงเงินรางวัลรวม 

1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประ 

มาณ 33 ล้านบาท  

โดยเร่ิมจากรายการบลูแคน

ยอน แชมเปียนชิพ ท่ีสนามกอล์ฟ                                              

บลูแคนยอน คันทรี คลับ ระ 

หว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน

นี้ ต่อด้วยรายการลากูนา ภูเก็ต 

แชมเปียนชิพ ที่สนามลากูนา 

ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ ระหว่างวัน

ที่ 2-5 ธันวาคม 2564 จากนั้น

ในเดือนมกราคมหลังจากพักฉลอง

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เอ

เชียนทัวร์วางแผนจัดการแข่งขัน

อีก 2 รายการติดต่อกันท่ีสิงคโปร์                                                               

โดยทั้ง 4 รายการจะมีการถ่าย 

ทอดสดทั้งทางทีวีและออนไลน์ 

โดยจะประกาศแจ้งรายละเอียด

เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้  

โช มิน ตัน กล่าวว่า “หลัง

จากต้องเจอกับช่วงเวลาท่ียากลำา 

บากมา 18 เดือน เอเชียน ทัวร์

รู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้

ประกาศแจ้งข่าวว่า เราสามารถ

กลับมาเร่ิมแข่งใหม่ในช่วงไตรมาส 

4 ของปี 2021 และส่ิงสำาคัญท่ีสุด

คือรีบดำาเนินการให้มีการแข่งขัน

ในทัวร์ของเราโดยเร็ว เอเชียน 

ทัวร์ทำางานอยู่ตลอดเวลาเพื่อท่ีจะ

ทำาให้สามารถกลับมาแข่งขันได้

อีกคร้ัง และหาตำาแหน่งผู้ชนะทำา

เงินรางวัลสูงสุดของทัวร์ เราพบ

ความท้าทายมากข้ึนในเร่ืองการ

เดินทางเข้าประเทศต่างๆ และ

มาตรการป้องกันโควิดของแต่ละ

ประเทศ เราม่ันใจว่าจะสามารถ

แข่งขันและปิดฤดูกาลได้ แม้ยัง

มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19”  

โดยการชิงชัยในช่วงท้าย

ฤดูกาลของเอเชียนทัวร์คร้ังน้ีลุ้น

สนุกน่าตื่นเต้นกว่าท่ีเคย เนื่องจาก

นักกอล์ฟใน 30 อันดับแรกของ

ตารางทำาเงินรางวัลสะสม จะได้

สิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันรายการซาอุดี 

อินเตอร์เนชันแนล ชิงเงินรางวัล

รวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็น

ทัวร์นาเมนต์เปิดฤดูกาลของเอเชียน              

ทัวร์ในฤดูกาลหน้าโดยอัตโนมัติ  

สำาหรับการลุ้นตำาแหน่งมือ 

1 เอเชียนทัวร์ หรือแชมป์ทำาเงิน

รางวัลสูงสุดฤดูกาล 2020-2021 

จะนำาการแข่งขัน 4 รายการ ในปี 

2020 มานับรวมด้วย โดยปัจจุบัน 

เวด ออมสบี จากออสเตรเลีย เป็น

ผู้นำาหลังจากคว้าแชมป์ฮ่องกง 

โอเพ่น เมื่อเดือนมกราคมปีที่

แล้ว.

ซิดนีย์ • แอชลี บาร์ตี นัก

เทนนิสมือ 1 ของโลกจะพลาด

ลงหวดรายการบิลลี จีน คิง

คัพ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

ท่ีเมืองปราก สาธารณรัฐเชก                                        

ในเดือนหน้า จากการเปิดเผย

ของสมาคมเทนนิสออสเตร 

เลียเมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา  

แอชลี บาร์ตี นักเทนนิส

สาวหมายเลข 1 ของโลก ถอน

ตัวออกจากการแข่งขันเทนนิส

ประเภททีม ซ่ึงเดิมคือรายการ                                            

เฟดคัพ นับเป็นอีกหน่ึงรายการ

ท่ีเธอถอนตัวหลังจากก่อนหน้า 

น้ีเพ่ิงประกาศถอนตัวจากราย                                                 

การท่ีอินเดียเวลล์ส ในแคลิ                                               

ฟอร์เนีย ซ่ึงจะแข่งขันในเดือน

น้ี  

สมาคมเทนนิสออสเตร 

เลียไม่ได้ให้เหตุผลในการถอน

ตัวของบาร์ตี โดยบอกแต่เพียง

ว่า อัยลา ทอมล์ยาโนวิช มือ

อันดับ 47 ของโลก จะนำาทีม 

5 คนของออสเตรเลียลงแข่งขัน

ประเภททีมรายการน้ีท่ีสาธารณ

รัฐเชก ระหว่างวันท่ี 1-6 พ.ย.น้ี  

การตัดสินใจคร้ังน้ีทำา                           

ให้มีคำาถามว่า บาร์ตี นักหวด

วัย 25 ปี จะกลับมาลงเล่นราย                                           

การท่ีเหลือในฤดูกาล 2021 อีก

หรือไม่ ซ่ึงรวมถึงการป้องกัน

แชมป์ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์ 

ซ่ึงเธอคว้าแชมป์เมื่อปี 2019 

ก่อนท่ีการแข่งขันในปี 2020 

จะถูกยกเลิก เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19  

บาร์ตีออกสตาร์ทปีน้ี

ด้วยความร้อนแรงจากชัยชนะ

ท้ังหมด 5 รายการ ซ่ึงรวมถึง

การคว้าแชมป์วิมเบิลดัน นับ

เป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 

รายการท่ี 2 ต่อจากเฟรนช์ 

โอเพ่น เมื่อปี 2019  

ทว่า นับจากแพ้แบบ

พลิกล็อกให้กับ เชลบี โรเจอร์ส 

นักหวดอเมริกันในรอบ 3 

หญิงเดี่ยวยูเอส โอเพ่น ใน

ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่าน

มา เธอก็ยังไม่กลับมาแข่งขัน

อย่างเป็นทางการอีกเลย  

เคร็ก ทีซเซอร์ โค้ช

ของบาร์ตี กล่าวหลังจบการแข่ง                  

ขันยูเอส โอเพ่น ว่าเป้าหมายท่ี

สำาคัญท่ีสุดคือการเตรียมพร้อม

สำาหรับการแข่งขันออสเตรเลียน 

โอเพ่น ท่ีจะกลับมาแข่งขันใน

ช่วงเวลาเดิมในเดือนมกราคม 

2022 หลังจากการแข่งขันในปี

น้ีต้องล่าช้าเนื่องจากโรคระบาด. 

เช็กความพร้อม • บุ๊ค เสริมสุวรรณ ตัวแทนนักเจ็ตสกีไทยเพียงหนึ่งเดียว ในการแข่งขันเจ็ตสกี รายการเวิลด์กรังด์ปรีซ์#1 เวิลด์ ซีรีส์ สนาม

ที่ 2 - เวิลด์ ไฟนัลส์ 2021 ที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา นำาเรือลงฝึกซ้อมเช็กความพร้อม ก่อนที่จะลงประเดิมวันแรกในวันที่ 

6 ตุลาคมนี้ 

 

ใจเชียร์ทั้งสุพรีมฯ และนครราชสีมาฯ ด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนชนะก็เป็นทีมจากไทยทั้ง

คู่” โค้ชยะกล่าว 

ด้าน “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียง

ไกร กล่าวในฐานะรองประธานบริหารของสห 

พันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC ว่า 

ผ่านมาคร่ึงทางการแข่งขันชิงแชมป์สโมสร

หญิงแล้ว ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นมาด้วยดี สิ่ง

ที่ทุกฝ่ายให้ความสำาคัญคือการป้องกันการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการจัดระบบ

บับเบิลแอนด์ซีลนั้นนับว่าได้รับความร่วมมือ

จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะทีมนักกีฬาทุกทีมอย่างดี

มาก ทั้งการปฏิบัติตัวในโรงแรมและที่สนาม

แข่งขัน ทำาให้การจัดการแข่งขันดำาเนินไปอย่าง

ราบรื่น และทีมงานจัดการแข่งขันก็ทำางาน

กันอย่างเข้มแข็งและเคร่งครัดในมาตรการ

อย่างดี  

สำาหรับโปรแกรมรอบรองฯ แข่งวันท่ี 6 

ตุลาคม 2564 (พีพีทีวี 36 ถ่ายทอดสด) เวลา 

15.30 น. อัลทาย วีซี (คาซัคสถาน) พบ ไซปา 

(อิหร่าน) และเวลา 18.30 น. นครราชสีมา คิว

มินซี วีซี พบ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค และสามารถ

รับชมทางออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

ได้ท่ี www.pptvhd36.com สดตลอดทั้งวัน. 

นครราชสีมา • กุนซือ 2 ทีมสโมสรลูกยางไทย “ทัพแมวปีศาจ” 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี กับ “โลมาสีชมพู” สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค 

ประกาศพร้อมวัดพลังตบใส่กันเต็มที่นัดตัดเชือกศึกวอลเลย์บอล

สโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเต็มที่เพื่อกรุยทางสู่รอบชิงชนะ

เลิศให้ได้ ขณะที่ “โค้ชอ๊อด” เผยในฐานะรองประธานสหพันธ์

วอลเลย์บอลเอเชียโล่งใจครึ่งทางแข่งไร้ปัญหา  

การแข่งขันวอลเลย์บอลราย                                                

การ “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสร

หญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่ง                                        

เอเชีย 2021” ที่สนามศูนย์การ   

ค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นคร 

ราชสีมา ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่าน

มา เป็นวันพักการแข่งขัน แต่                                                   

ทั้ง 7 สโมสรได้แยกกันลงซ้อม                                                 

โดยเฉพาะ 2 สโมสรหญิงของไทย                                            

“ทัพแมวปีศาจ” นครราชสีมา 

คิวมินซี วีซี เจ้าภาพ กับ อดีต

แชมป์สโมสรเอเชีย 2 สมัย “โล 

มาสีชมพู” สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค 

แชมป์ไทยแลนด์ลีก 2020 ได้ลง

ซ้อมเพื่อปรับเกมการเล่นอย่าง

เข้มข้นเตรียมรับมือกับศึกรอบ

รองชนะเลิศที่ทั้ง 2 ทีมจะต้องมา

ตัดเชือกกันเอง ในวันที่ 6 ตุลา 

คมนี้ 

“โค้ชเอ็ม” ว่าที่ร้อยตรีธน

กฤต อินเลี้ยง โค้ชใหญ่ของทีม

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี กล่าว

ว่า “แม้จะเป็นนักกีฬาไทยและมี

ความคุ้นเคยกันดี แต่ผมก็ยังคิด

ว่าการเล่นกับสุพรีมฯ น้ันไม่ง่าย

เลย การเข้าบอลเร็วของปล้ืมจิตร์ 

และการมีมือตบหนักท้ังวิภาวี

กับมลิกาก็ยากที่จะรับมือ และ

ยิ่งบอลรับสุพรีมฯ ถือว่าเหนียว

แน่นด้วย ทีมเราก็เตรียมรับมือ

ให้ดี ที่ผมคิดไว้อันดับแรกคือเรา

ต้องรับบอลแรกให้ได้เพื่อ นุศรา 

ต้อมคำา ได้เซตบอลถนัดและจะ

ได้ปั้นเกมของเราได้ดีด้วย รวม

ถึงต้องบล็อกบอลของสุพรีมฯ ให้

อยู่ ทั้งนี้ ก็คิดว่าสุพรีมฯ เองก็รู้

ทางเราดี เพราะฉะนั้นแมตช์นี้

ผมคิดว่าสู้กันสนุกแน่ และนคร

ราชสีมาฯ ก็หวังไว้เต็มที่ที่จะเก็บ

ชัยชนะ เพราะเรามีเป้าหมายใน

การคว้าแชมป์ให้ได้” โค้ชเอ็ม 

กล่าว 

ส่วน “โค้ชยะ” นาวาอา

กาศโทณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค ผู้

ฝึกสอนมากประสบการณ์ของ สุ

พรีม ชลบุรี-อี.เทค กล่าวยืนยัน

ว่า “สุพรีมฯ เคยเข้าชิงสโมสร

เอเชียมา 3 ครั้ง ก็อยากให้มีครั้ง

ที่ 4 และอยากได้แชมป์อีก แต่

ก็ไม่ง่าย อย่างการเจอนครราชสี

มาฯ ทีมนี้เล่นบอลลูกผสม มีเกม

รุกที่ดี มีนุศรา ต้อมคำา เป็นคน

ปั้นเกมและเล่นเหนียว เสิร์ฟดี 

ดังนั้นการเปิดเกมให้เร็ว ก็ขึ้นอยู่

กับการรับบอลแรกที่ผมให้ความ

สำาคัญมาตลอด ถ้าทำาได้เราก็มี

โอกาสปั้นเกมได้ตามแผน บอล

เร็ว บอลตบเราก็ได้ทำางานเต็ม

ที่ แมตช์นี้ผมว่าสนุกแน่ ฝาก

แฟนๆ วอลเลย์บอลทุกคนส่งแรง

พร้อมลุย • รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์, ภัทรภูมิ ปาจารย์, ศรุตยา งามอุษาวรรณ, ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์, ชมพัช 

พงศ์ธนารักษ์ และสิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ก่อนหวดศึกไทยแลนด์มิกซ์ฯ สนาม 

3 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ที่เลควิวฯ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา

ข่าวดีสำาหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ต องอาจ 

ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ.

ทรู คอร์ปอเรชั่น ออกมาเปิดเผยว่า ทรูวิชั่นส์คว้า

ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟอร์มูล่าวันเพียงรายเดียว

ในประเทศไทย ประเดิมด้วยเตอร์กิช กรังด์ปรีซ์ 8 

ตุลาคมน้ี ตามด้วย ยูเอส กรังด์ปรีซ์, เม็กซิกัน กรังด์                                                          

ปรีซ์, บราซิเลียน กรังด์ปรีซ์, กาตาร์ กรังด์ปรีซ์, 

ซาอุดีอาระเบีย กรังด์ปรีซ์ และอาบูดาบี กรังด์ปรีซ์ 

คนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วถ้าเป็น “โกลด์แพ็กเกจ” ก็

ดูได้ทันที หรือลองสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 

0-2700-8000 กด 3..••..จุดประกายฝันร่วมพิสูจน์

ฝีมือเผื่อจะก้าวไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพคนใหม่

ในรายการ “อีฟุตบอล ไทยแลนด์ เน็กซ์เจน 2022” 

ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จะค้นหาผู้เล่นหน้าใหม่ ที่จะ

กลายเป็นดาวดวงใหม่ของเกมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

พร้อมรับสิทธิ์สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อเป็นตัวแทน 

16 สโมสรไทยลีก เข้าแข่งขันรายการอีฟุตบอล ไทย

ลีก ฤดูกาล 2021/2022 ในปีหน้า โดยไม่จำากัดอายุ 

ไม่จำากัดเพศ ไม่จำากัดสถานภาพร่างกาย ยกเว้น

นักกีฬาโปรเพลเยอร์ที่เคยแข่งขันในอีลีก ไทยแลนด์ 

ที่จะไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ โดยเปิดรับสมัครแล้ว 

วันนี้ถึง 10 ตุลาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบน

ทุกแพลตฟอร์ม รายละเอียดการแข่งขัน กฎและ

กติกาทั้งหมดลองเข้าไปดูได้ที่ www.eleaguethailand.

com..••..ขอแสดงความยินดีกับคนทำางานมาก

ด้วยฝีมือความสามารถประสบการณ์มีน้ำาใจ “ผอ.

น้อย” สงค์ศักย์ คำาดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ 

ที่ได้รับคำาสั่งแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรักษาการแทน

ในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงาน กกท.ภาค 5 

เชียงใหม่ งานนี้บอกได้เลย ไม่ผิดฝาผิดตัว..••..

เพื่อนร่วมงาน กกท.ภาค 5 แฮปปี้ลุยงานทันที

ที่ งานนี้ ได ้ผศ.สุรสิทธิ์ เสาร์คง ศิลปินด้านศิลปะ

เชียงใหม่ออกแบบเพื่อปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า-ออก

สนามกีฬา ซึ่งทรุดโทรดไปตามกาลเวลาตลอด 26 

ปี นับตั้งแต่ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่เชียงใหม่เคย

เป็นเจ้าภาพ โดยเน้นความเป็นล้านนาสื่อถึงนคร

เชียงใหม่ 700 ปี ขอเป็นกำาลังใจให้..••..คนตัวเล็ก

ใจใหญ่ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี มรภ.

อุบลราชธานี ช่วงนี้ ไม่ได้ออกอาวุธโชว์ลีลากระชาก

ลากเลื้อย ลุยงานอย่างเดียว ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด 

ปี 2565 มรภ.อุบลราชธานี เตรียมรับงานใหญ่ระดับ

อาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20..••

  

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ฝึกสอนท่ีสร้างช่ือเสียงจากการ

แข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย 

เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากร

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำาแหน่ง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตามนโย                       

บายของรัฐบาล กระทรวงการท่อง

เท่ียวและกีฬา จำานวน 8 คน ประ 

กอบด้วย นายรามรณรงค์ เสวก

วิหารี นักกีฬาเทควันโด, นางสาว

วรัญญา แซ่แต้ นักกีฬาจักรยาน, 

นายประครอง บัวใหญ่ นักกีฬา

ฟุตบอลคนตาบอด, นายกฤตนัย 

ก้องแดนไพร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลคนตาบอด, นายพรชัย 

กสิกรอุดมไพศาล นักกีฬาฟุตบอล

คนตาบอด, นางสาวสุบิน ทิพย์

มะณี นักกีฬาบอคเซีย, นางสาว

ลดามณี กล้าหาญ นักกีฬาบอค

เซีย และนางสาวนวลจันทร์ พล

ศิลา นักกีฬาบอคเซีย. 



รั บาลปลืม P 

ผลการจัดอันดับความน�าเช�อถือของเอสแอนด

พีไดเผยแพรรายงานผลการจัดอันดับความน�า

เช�อถือของประเทศไทย เม�อวันท่ี 4 ต.ค. โดย

ใหเหตุผลถึงการคงอันดับของไทยและความน�า

เช�อถือของไทย โดยมีเหตุผลคือ 1.ภาคการคลัง 

สาธารณะมีความเขมแข็ง แมวาประเทศไทย

จะขาดดุลงบประมาณรายจายประจําป 2564-

2565 และหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น จากการ

ดําเนินนโยบายการคลังของภาครัฐเพ่ือแก้ไข

ปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผล 

กระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โควิด-19 แตเอสแอนดพีคาดวา ปน้ีจีดีพีจะ

เติบโตท่ีประมาณ 1.1% และในชวงป 2565-

256  จะเติบโตเพ่ิมข้ึนเ ล่ียประมาณ 3.6% ตอป 

จากการสงออกและการทองเท่ียวท่ีปรับตัวดีข้ึน

เน�องจากสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-

19 และประชาชนไดรับวัคซีนอยางท่ัวถึง

“คาดวาเศรษฐกิจไทยจะกลับไปอยู ท่ี

ระดับเดิมกอนเกิดโควิด-19 ต้ังแตป 2566 เปน 

ตนไป จากการท่ีรัฐบาลยังสนับสนุนการลงทุน

อยางตอเน�องใหเปนไปตามแผนแมบทภาย

ใตยุทธศาสตรชาติและแผนการป ิรูปประเทศ 

อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (อีอีซี) และโครงการโครงสราง

พื้นฐานดานคมนาคมขนสง รวมถึงการสงเสริม

การลงทุนรวมภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) ท่ีชวย

ลดความเส่ียงทางการคลังของรัฐและเปนไปตาม

กรอบวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ

 2.ภาคการเงินตางประเทศยังคงมี 

ความแข็งแกรง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 

ซ่ึงไทยมีสภาพคลองและทุนสํารองระหวาง

ประเทศอยูในระดับสูง และสภาพคลองตาง

ประเทศของไทยยังอยูในระดับท่ีไมน�ากังวล 

รวมท้ังการดําเนินนโยบายทางการเงินและการ

รักษาเสถียรภาพดานราคายังเปนปจจัยท่ีชวย

สนับสนุนอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศ 

และ 3.เอสแอนดพีจะติดตามการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศที่เปนรูปธรรม รวมถึง

เสถียรภาพทางการเมืองท่ีอาจสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในระยะปานกลาง

 “การคงอันดับความน�าเช�อถือของ

ประเทศไทยและการคาดการณการเติบโต

เศรษฐกิจไทยของเอสแอนดพีสะทอนวา การ

บริหารงานและมาตรการของรัฐภายใตการ

กํากับของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

เดินมาถูกทาง ชวยสนับสนุนการฟนตัวเศรษฐกิจ 

สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ประกอบการและนัก

ลงทุนท้ังในและตางประเทศวา เศรษฐกิจไทย

ปรับตัวดีข้ึนตอเน�องดวย” นายธนกรกลาว.

ยํา ครม ลงพืนท่ี

แจงวา ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธได

กําชับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ใหชวยกันลง

พ้ืนท่ีท้ังตางจังหวัด กทม.และปริมณฑล ซ่ึงใน

สวนของ กทม.และปริมณฑลน้ัน พล.อ.ประยุทธ

ไดขอรองรองนายกฯ ใหชวยไปแทน สวนจังหวัด

ที่ไกลออกไปนายกฯ จะลงพื้นที่เอง เน�องจาก

เดินทางไดสะดวกกวาคนอ�น  อยางเชน ในวัน

ท่ี  ต.ค.น้ี จะไป จ.นครศรีธรรมราช สวนวัน 

ท่ี 8 ต.ค. พล.อ.ประวิตร  จะไป จ.สระแกว ไมได

ชนกัน นอกจากน้ี นายกฯ ยังไดกําชับทุกหน�วย

งานชวยกันเรงระบายนํ้าทวมท่ีเปนปญหาอยูใน

หลายจังหวัดขณะน้ี รวมถึงใหเตรียมรับมือพายุ

ลูกใหมท่ีกําลังจะเขามา 

 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโ ษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา จากอิทธิพลพายุ

โซนรอนเตี้ยนหมู สงผลใหเกิดน้ําทวม ับพลัน 

นํ้าปาไหลหลากเขาทวมในพ้ืน 32 จังหวัด รวม 

205 อําเภอ 1,100 ตําบล ,489 หมูบาน 1 เขต

เทศบาล ประชาชนไดรับผลกระทบ 2.86 แสนครัว

เรือน ปจจุบันสถานการณนํ้าทวมคล่ีคลายแลว

ใน 14 จังหวัด อยางไรก็ดี ยังคงมีนํ้าทวมในพ้ืนท่ี 

18 จังหวัด รวม 80 อําเภอ 44  ตําบล 2,385 

หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 1.04 แสนครัว

เรือน ไดแก จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ 

พิจิตร ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี 

นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี 

สุพรรณบุรี สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา 

และปทุมธานี นายกรัฐมนตรีไดส่ังการสวนราช 

การในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เรงเขาไปสํารวจตรวจ

สอบความเสียหายในพ้ืนท่ีหลังสถานการณกลับ 

สูปกติเพ�อเรงฟนฟู รวมถึงใหสอบถามความตอง 

การ ความเปนอยู และการประกอบอาชีพ เพ�อเรง

ใหความชวยเหลือเยียวยาตอไป 

 พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี กลาวถึงสถานการณนํ้าท่ีจะมีพายุเขา

ระหวางวันท่ี 8-10 ต.ค.น้ี วาเราระมัดระวังอยู

ตลอดเวลาอยูแลว ขณะน้ีอธิบดีกรมชลประทาน

และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) 

เตรียมการอยูตลอด 24 ช่ัวโมง และในวัน

ท่ี  ต.ค.น้ี ปริมาณนํ้าในแมนํ้าในเจาพระยา

จะสูงข้ึน 50 เซนติเมตร สําหรับพายุท่ีมีการแจง

เตือนวาจะเขามาทางดานเหนือ ซ่ึงเปนผลดีกับเรา

ท่ีจะเขามาทางดานเข�อนภูมิพล จ.ตาก และเข�อน

สิริกิติ จ.อุตรดิตถ จะไดรับนํ้าเก็บไว ขณะท่ีภาค

กลางจะไดรับอิทธิพลแคหาง  ไมเทาไหร ท้ังน้ีเรา

แจงเตือนประชาชนอยูตลอดเวลาอยูแลว สวน

มาตรการเยียวยาประชาชนเตรียมการณ ไวแลว 

โดยจะเยียวยาผูไดรับผลกระทบท้ังหมดจากนํ้าทวม

 เม�อถามถึงการลงพ้ืนท่ี จ.สระแกว ใน

วันศุกรท่ี 8 ต.ค.น้ี พล.อ.ประวิตรกลาววา 

การลงพื้นที่ไปทําหลายเร�อง ไปดูเร�องน้ํา ดู

เร�องการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ดูเร�องเก่ียวกับท่ีดิน การลงพ้ืนท่ีไมไดไปหา

เสียง แตไปชวยประชาชน สวนการลงพ้ืนท่ี

ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่ลงไปชวย

ประชาชนน้ัน เปนเร�องของพรรค

 ดาน ร.อ.ธรรมนัส ได โพสตขอความ

ผานเฟซบุกพรอมภาพแจกถุงยังชีพใหผูประสบ

ภัยในเขตเทศบาลตําบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระ 

นครศรีอยุธยา วันท่ี 4 ต.ค.ท่ีผานมาวา “ผม

มาคร้ังน้ีไมไดมาเพ�อหาเสียง แตผมมาเพราะ

อยากท่ีจะเขาใจปญหาจริง  จากปากของพ่ีนอง

ประชาชน และนําภาพความเดือดรอนและ

ปัญหาน้ีส่งไปถึงผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนตอไปครับ”

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กลาวถึงสถานการณ

อุทกภัยในหลายพ้ืนท่ีวา ภาพรวมทาง งตะวันตก

ของลุมแมนํ้าเจาพระยา ขณะน้ีกรมชลประทาน

ไดเพ่ิมปริมาณนํ้าท่ีผันจากเหนือเข�อนเจาพระยา 

มาทางประตูนํ้าพลเทพ เขามาในแมนํ้าทาจีนเพ่ิม

มากข้ึน ขณะเดียวกันก็ชะลอปริมาณนํ้าทุงท่ีจะไหล

มาจากแมนํ้าทาจีน จึงทําใหปริมาณนํ้าท่ีไหลใน

แมนํ้าทาจีนอยูในปริมาณเทาเดิมอยู เน�องจาก

น้ําใน งตะวันตกมีปริมาณมาก ซึ่งขณะนี้ ได

รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ และประสาน

งานกับกรมชลประทาน ในการนําเคร�องผลัก

ดันน้ําไปติดตามจุดตาง  เพ�อผลักดันน้ําจาก

แมน้ําทาจีนไปสูอาวไทยโดยเร็ว สวน งตะวัน

ตกมีจุดดอยคือการเดินตัวของน้ํานั้นชา จาก ง

ตะวันออกคือลุมแมน้ําเจาพระยา สถานการณ

ของ งตะวันออกก็หนักไมแพกัน เน�องจาก

การระบายนํ้าจากเข่ือนป่าสักท่ีมีความจุเกิน 

100 ลานลูกบาศกเมตร จึงทําใหสถานการณท่ี 

จ.พระนครศรีอยุธยาและอางทองหนักหนาข้ึน 

ทางกระทรวงทรัพยากรฯ พยายามประสานงาน

กับจังหวัดตาง  หากมีสวนใด หน�วยงานของ

กระทรวง สามารถเขาไปแกปญหาไดเราก็จะเรง

ดําเนินการ

 นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี เลขาธิการ

พรรคกลา ลงพ้ืนท่ี จ.นครศรีธรรมราช ติดตาม

สถานการณนํ้าในพ้ืนท่ีวา ไดพูดคุยกับนายปริญญา  

สัคคะนายก สํานักงานชลประทานท่ี 15 ( C15) 

ถึงการเตรียมความพรอมพ้ืนท่ี ซ่ึง จ.นครศรีธรรม 

ราช งตะวันตก มีอางเก็บนํ้าคลองกระทูน, อาง

0

6

3

9

14

1

1

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

ขาว อหนาหน่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

ดวยความเช� อที่วา “ตนทางดี จะกอกําเนิดผลลัพธปลายทางที่ดี” 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป จึงมุงม่ันในการสงเสริม

การเรียนรูดานพลังงานและส่ิงแวดลอมแกเยาวชน ซ่ึงเปนวัยตนทางและเปน

พลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผานโครงการ “ศูนยเรียนรู โรงไฟฟา

ขนอม” อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกลุมเอ็กโก 

จากความมุงม่ันดังกลาว สงผลใหศูนยเรียนรู โรงไฟฟาขนอมควา                     

2 รางวัลแหงความภาคภูมิใจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจําป 2564 

ไดแก รางวัลสรางสรรคสังคมแหงเอเชีย “Asia Responsible Enterprise 

Awards 2021” (AREA 2021) ดาน Investment In People จากสถาบัน 

Enterprise Asia องคกรพัฒนาเอกชนช้ันนําท่ีสงเสริมศักยภาพผูประกอบการท่ีมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในภูมิภาคเอเชียเพ� อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ในขณะเดียวกัน ยังไดรับรางวัล “Museum Thailand Awards 2021” 

ประเภทพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม รางวัลดีเดนดานกิจกรรม

และกระบวนการเรียนรูและดานความสัมพันธกับชุมชน จากสถาบันพิพิธภัณฑ

การเรียนรูแหงชาติ (สพร.) หน�วยงานของสํานักงานบริหารและพัฒนา                   

องคความรู (องคการมหาชน)

นายเทพรัตน เทพพิทักษ กรรมการผูจัดการใหญ เอ็กโก กรุป กลาว

วา “ภารกิจสําคัญอยางหน่ึงของเอ็กโก กรุป ในฐานะผูเช่ียวชาญในธุรกิจ

ไฟฟา ก็คือ การใชประโยชนจากโรงไฟฟาในกลุมเอ็กโกเปนแหลงเรียนรูดาน

กระบวนการผลิตไฟฟานอกหองเรียน เน� องในโอกาสครบรอบ 25 ป ของการ

กอต้ังบริษัท เม� อป 2560 เอ็กโก กรุป และโรงไฟฟาขนอม ในกลุมเอ็กโก จึงได

ริเร่ิมและรวมกันพัฒนา

ศูนยเรียนรู โรงไฟฟา

ขนอมขึ้น ดวยความ                                

มุงหวังที่จะถายทอด

องคความรูดานพลังงาน

ไฟฟาใหเปนประโยชน

ในวงกวาง บอกเลา            

วิถีชีวิตชุมชนชาวขนอม

การอยูรวมกันอยาง

เกื้อกูลของโรงไฟฟา ชุมชน และส่ิงแวดลอม สําหรับเยาวชน ชุมชน และ

ประชาชนทั่วไป”

ศูนยเรียนรู โรงไฟฟาขนอม ไดพัฒนาข้ึนจากการปรับปรุงโรงไฟฟาขนอม 

หน�วยท่ี 1 ซ่ึงเปนโรงไฟฟาแบบพิเศษท่ีกอสรางบนเรือขนาดใหญ หรือท่ีเรียกวา 

“โรงไฟฟาเรือลอยนํ้า” ท่ีประกอบสําเร็จรูปจากประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนแหงแรก

และมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย โดยนับต้ังแตศูนยเรียนรู โรงไฟฟาขนอมเปด

ดําเนินการในป 2562 จนถึงปจจุบัน มีผูเย่ียมชมรวมกวา 28,000 คน สวนใหญ

เปนนักเรียนและสถาบันการศึกษา สถิติหลังการเขาเยี่ยมชมพบวา เยาวชนมี

ความรูความเขาใจดานพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 85% และ

ผูเยี่ยมชม 95% มีความพึงพอใจกับนิทรรศการภายในศูนยฯ เปนอยางมาก

ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ศูนยเรียนรู                   

โรงไฟฟาขนอมไดปรับรูปแบบการเยี่ยมชม เพ� อใหยังคงทําหนาที่เปนแหลง

เรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ภายใตแนวคิด “หยุดโรค ไมหยุดเรียนรู” ดวยการ

พัฒนาระบบการเยี่ยมชมเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และการเพิ่มการ

ส� อสาร รวมถึงกิจกรรมออนไลนเพ� อสงเสริมและกระตุนการเรียนรูผาน                                                                              

เฟซบุกเพจ Khanom Learning Center โดยนับตั้งแตปรับการเยี่ยมชมเปน

แบบออนไลนอีกชองทางหนึ่ง มีสถิติผูเขาเยี่ยมชมกวา 15,000 ครั้ง

“เอ็กโก กรุป มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีศูนยเรียนรู โรงไฟฟาขนอม

ไดรับรางวัล AREA 2021 และรางวัล Museum Thailand Awards 2021 

ทั้ง 2 รางวัลถือเปนความภาคภูมิใจของ เอ็กโก กรุป และทีมศูนยเรียนรู                               

โรงไฟฟาขนอมทุกคน รวมถึงสะทอนถึงความมุงมั่นของเอ็กโก กรุป ในการ                

มีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม มาอยางตอเน� องตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจ 

เปนระยะเวลาเกือบ 30 ป” นายเทพรัตนกลาวทิ้งทาย

“ศูนยเรียนรูโรงไฟฟาขนอม” ในกลุมเอ็กโก ควา 2 รางวัลแหงป

สะทอนความมุงม่ันสงเสริมความรูดานพลังงานแกเยาวชน

เก็บนํ้าคลองดินแดง ใน อ.พิปูน รองรับไว แต ง

ตะวันออกท่ีติดอาวไทยไมมีอางเก็บนํ้า จึงมีการ

สรางคลองระบายนํ้าสายท่ี 3 ซ่ึงเปนโครงการอัน

เน�องมาจากพระราชดําริ เช�อมตอคลองวังวัว เพ�อ

ระบายนํ้าออมเมืองนครศรีธรรมราชออกอาวไทย 

เปนโครงการท่ีสรางมาต้ังแตป 2531 แตจนถึง

ปจจุบันยังไมแลวเสร็จ จึงขอ ากถึงทานนายกฯ 

ท่ีจะมาตรวจราชการวันท่ี  ต.ค.น้ี ขอใหเรงรัด

โครงการจัดการนํ้า ตามพระราชดําริของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 โดยเ พาะการกอสรางคลองระบาย

นํ้าสายท่ี 3 หากคลองเสนน้ีสําเร็จ จะทําใหการ

ระบายนํ้าของนครศรีธรรมราชเพ่ิมข้ึน 4 เทาตัว 

น่ีคือพระวิสัยทัศนของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีมา

ต้ังแตป 2531

 กองอํานวยการนํ้าแหงชาติ หรือ กอนช. 

ออกประกาศ บับท่ี 19 เร�อง “เ าระวังสถาน 

การณนํ้าแมนํ้าเจาพระยา” ระบุวา เน�องจากคาด

วาในวันท่ี 5 ต.ค. ปริมาณนํ้าท่ีไหลหลากรวมกัน 

ผานอําเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จะอยู

ในเกณฑสูงสุดคือ 3,050-3,150 ลูกบาศกเมตร

ตอวินาที และไหลออกอาวไทยวันท่ี -10 ตุลาคม 

ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาวเกิดสภาวะนํ้า

ทะเลหนุนสูง คาดวาจะสงผลใหระดับนํ้าแมนํ้า

เจาพระยาเพ่ิมสูงข้ึนจากเดิม 30-50 เซนติเมตร 

พ้ืนท่ีเ าระวังประกอบดวย 1.จังหวัดปทุมธานี 

และนนทบุรี บริเวณพ้ืนท่ีลุมตํ่านอกแนวคันก้ันนํ้า

ริม งเจาพระยา และ 2.กรุงเทพมหานคร บริเวณ

พ้ืนท่ีริมสอง งเจาพระยา ระดับนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจะไม

ลนคันปองกันนํ้าของกรุงเทพฯ ยกเวนบริเวณท่ี

ไมมีระบบคันปองกันนํ้า

 ดาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร เผยวา ขอใหชุมชน

นอกคันก้ันนํ้าแมนํ้าเจาพระยา 11 ชุมชน 239 

ครัวเรือนในพ้ืนท่ี  เขตติดตามสถานการณ

อยางใกลชิด พรอมส่ังเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ความแข็งแรงและจุดร่ัวซึมของแนวปองกัน

นํ้าทวม ต้ังแตสะพานพระราม  จนถึงบางนา 

ความยาว 8.93 กิโลเมตร พรอมเรียงกระสอบ

ทรายเปนเข�อนช่ัวคราวในบริเวณท่ีไมมีแนว

ปองกันน้ําถาวร หรือแนวฟนหลอ รวมถึง

บริเวณแนวปองกันท่ีมีระดับตํ่าตามจุดตาง  

14 จุด ระยะทาง 2,512 เมตร.

คืน  กรมสยบราว 

ของพรรคประชาธิปตยหลายคนไดออกมา

เรียกรองใหทบทวนคําส่ังดังกลาว โดยกอนหนา

น้ี พล.อ.ประวิตรและ ส.ส.พลังประชารัฐบาง

สวน ออกมายืนยันวาคําส่ังดังกลาวของนายก

รัฐมนตรีดําเนินการถูกตองแลว 

 ผูส�อขาวรายงานวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดลง

นามในคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 26 2564 

เร�อง ยกเลิกคําส่ังมอบหมายและมอบอํานาจใหรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีป บัิติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

 โดยระบุวา ตามท่ีไดมีคําส่ังสํานักนายก

รัฐมนตรีท่ี 254 2564 เร�องแกไขเพ่ิมเติมคําส่ัง

มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมน 

ตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ป บัิติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ( บับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 น้ัน เพ�อใหการ

กํากับการบริหารราชการแผนดินของกระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนไปอยางบูรณาการ สอด 

คลองกับสถานการณในปจจุบัน อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซ่ึง

แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ( บับท่ี 5) พ.ศ.2545 

มาตรา 11 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

( บับท่ี ) พ.ศ.2550 ประกอบกับพระราช

ก ษ กีาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 

 “จึงใหยกเลิกคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี

ท่ี 254 2564 เร�องแกไขเพ่ิมเติมคําส่ังมอบหมาย

และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ป บัิติราชการ 

แทนนายกรัฐมนตรี ( บับท่ี 2) ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2564 และใหนําความในคําส่ังสํานัก

นายกรัฐมนตรี ท่ี 238 2563 เร�องมอบหมาย 

และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมน 

ตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีป ิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

มาใช ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ส่ัง ณ วันท่ี 5 

ตุลาคม พ.ศ.2564” คําส่ังดังกลาวระบุ

 ป  เคลียรจุรินทร

 รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลเปดเผย

วา ในการประชุม ครม. ท่ีมี พล.อ.ประยุทธเปน

ประธานการประชุม ไดเร่ิมข้ึนจริงในเวลาประมาณ 

10.00 น. ซึ่งลาชากวากําหนดเวลาปกติคือ  

09.00 น. เน�องจาก พล.อ.ประยุทธไดพูดคุยนอก

รอบกับ พล.อ.ประวิตร, พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

รมว.มหาดไทย และนายจุรินทร ลักษณวิศิษ  ท่ี

หองรับรองสีเหลือง ภายในตึกสันติไมตรี โดยใช

เวลาประมาณ 30 นาที คาดวาเปนการทําความ

เขาใจกัน หลังจากท่ี พล.อ.ประยุทธไดมีคําส่ังสํานัก

นายกรัฐมนตรี บับใหม ที่ยกเลิกการมอบหมาย

ให พล.อ.ประวิตรกํากับดูแล 4 กรมของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยตัดสินใจใหท้ัง 4 กรมน้ี

กลับไปอยูในการกํากับดูแลของนายจุรินทรตามเดิม              

 จากน้ันในท่ีประชุม ครม. นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดรายงานใหท่ี

ประชุมทราบวา พล.อ.ประยุทธไดลงนามใน

คําส่ังนายกรัฐมนตรีท่ี 26 2564 เพ�อยกเลิกคํา

ส่ังมอบหมาย และมอบอํานาจใหรองนายกฯ  

และ รมต.ประจําสํานักนายกฯ ป บัิติราชการ

แทนนายกฯ ซ่ึงเปนการยกเลิกคําส่ังท่ีให พล.อ. 

ประวิตร กํากับดูแลงาน 4 กรมของกระทรวง

เกษตรและสหกรณแทนนายจุรินทร โดยให

ใชคําส่ังเดิมท่ีใหนายจุรินทรเปนรองนายกฯ ท่ี

กํากับดูแลกระทรวงเกษตรฯ เชนเดิม โดยนาย

วิษณุยํ้าวารองนายกฯ กับ รมว.เกษตรฯ ไดมี

การหารือกันเปนท่ีเรียบรอยแลว เน�องจากมี

การใชกลไกเดิมในการประสานงานได จึงให

ยกเลิกคําส่ังดังกลาว

 นอกจากน้ี ในท่ีประชุม ครม. ชวงหน่ึง 

พล.อ.ประยุทธ ไดพูดถึงการทํางานของรัฐบาล

ท่ีทํางานรวมกันมาเกือบ 2 ปแลว ทําใหนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข พูดเสริมวา เราทํางานรวมกันมา 

2 ป 3 เดือนแลว ทําให พล.อ.ประยุทธแซว

นายอนุทินวา “จําแมนจังนะ” ขณะเดียวกัน มี

รัฐมนตรีบางคนสงเสียงแทรกข้ึนมาวา “ขอใหอยู

ครบ 4 ปนะครับ” พล.อ.ประยุทธจึงกลาวข้ึนวา 

“ผมยืนยันไปแลววาจะแกปญหาประชาชน ยัง

ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง ตอนน้ีเราตองแกปญหา

ประชาชนใหไดกอน ยังไมเปล่ียนแปลงอะไร”

 โดยหลังการประชุม ครม.เสร็จส้ินลง 

พล.อ.ประยุทธ ไมได ใหสัมภาษณส�อมวลชน 

เพียงแตโบกมือใหกับผูส�อขาวและทํามือ

สัญลักษณไอเลิฟยูอยางอารมณดี กอนเดินข้ึน

ตึกไทยคูฟา เชนเดียวกับ พล.อ.ประวิตร ก็ไม

ใหสัมภาษณเชนเดียวกัน ขณะท่ีนายจุรินทร

ตอบคําถามผูส�อขาวเพียงส้ัน  วา “เปนไปตาม

คําส่ังนายกฯ” 

 ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ โ ษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบคําถามตามท่ี

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรณีปญหา 4 กรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณวา ไมไดมีปญหา

อยางใด นายกฯ ไดพิจารณาดําเนินการแลว

 โ ษกประจําสํานักนายกฯ ตอบคําถาม

ส่ือมวลชนตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

กรณีจะให ายก หมายย�นตีความวาระดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป จะส้ินสุดลงเม�อ

ใดหรือไม เพราะ ายคานออกมาแถลงยืนยัน

ความเปนนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ จะสิ้น

สุดลงเ พาะตัวในเดือน ส.ค.65 วา นายกฯ 

ชี้แจงวาไดมอบหมายใหนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาวาควรดําเนินการ

หรือไมอยางไร 

 เม�อถามวา นายกฯ เต็มใจใหพรรคพลัง

ประชารัฐเสนอช�อชิงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

อีกหรือไม นายธนกรกลาววา นายกฯ ช้ีแจงวา

ก็ยินดี ขอบคุณท่ีพรรคพลังประชารัฐใหความไว

วางใจ ซ่ึงข้ึนอยูกับประชาชนวาจะคิดอยางไร

กับการเลือกต้ังคร้ังหนา

 ท้ังน้ี กอนหนาจะมีการออกคําส่ังสํานัก

นายกรัฐมนตรี บับใหมดังกลาว นายจุรินทร

ใหสัมภาษณกับส�อกอนการประชุม ครม. หลัง

ถูกถามถึงเร�องน้ีวา ไมขอพูดอะไรถึงเร�องน้ีเพ่ิม 

เติม เพราะทุกอยางเหมือนกับท่ีเคยพูดไปใน

เร�องความเห็น นายกฯ ไดรับทราบเร�องน้ีแลว  

ทุกอยางจะออกมาดวยดี พรรคประชาธิปตย

ใหเกียรตินายกรัฐมนตรีในฐานะพรรครวมรัฐบาล 

และใหเกียรติทุกพรรคท่ีรวมรัฐบาล เพราะ

เราเขาใจดีถึงวัฒนธรรมของพรรคการเมือง

ในการทํางานรวมกัน ในรูปแบบรัฐสภาและ

รัฐบาลผสม ดังน้ันใหนายกรัฐมนตรีเปนผูคล่ีคลาย

ปญหาท่ีเกิดข้ึน  

 เม�อถามวา กอนท่ีจะมีมติดังกลาวออก

มานายกฯ ไดพูดคุยกับนายจุรินทรกอนหรือไม 

นายจุรินทรกลาววา ไมขอยอนไปพูดถึงตรง

น้ันแลว  เพราะไดพูดกับนายกฯ แลว

ปรับ ครม ยังน่ิง 

 ขณะท่ีความเคล่ือนไหวเร่ืองการปรับ

ครม. นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน กลาวถึงเร�องน้ี

หลังมีช�ออาจถูกปรับออกวา  เปนขาวท่ีออก

มาจากส�อมวลชน แตความแน�นอนจากแหลง

ขาวท่ีถูกตองก็เปนเร�องท่ีส�อจะมีวิจารณญาณ

กันเอง ยังไมไดรับแจงเร�องน้ีโดยตรงแตอยาง

ใด และไมมีสัญญาณอะไร ยังทํางานทุกวัน 

นายกฯมอบหมายอะไรก็ทําเต็มท่ี 

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ  รมว.ดิจิทัล

เพ�อเศรษฐกิจและสังคม  (ดีอีเอส)  และกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ  กลาวเชนกันวา ใน

สวนของกรรมการบริหารพรรคยังไมไดมีการคุย

กันเร�องน้ี  และยังไมมีการเสนอช�อใครเขามา

เปนรัฐมนตรีใหมเลยสักคนเดียว อยางไรก็ตาม 

การปรับ ครม.เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี

ตามรัฐธรรมนูญ และพวกเราก็ถือวาทํางานกัน

ไดดีอยูแลว และคําวาไมปรับ ครม. คนท่ีเปน

รัฐมนตรีอยูในปจจุบันน�าจะชอบ เพราะจะได

ไมถูกปรับออกหรือเปล่ียนตําแหน�ง การทํางาน

ก็จะทําไดตอเน�องตอไป ดังน้ัน เม�อวันน้ีไมมีการ

ปรับ ครม.  การทํางานคงตอเน�อง สวนตัวยังคิด

วาทุกคนยังทํางานไดดีอยู ไมไดมีปญหาอะไร ส่ิง

สําคัญจะทําใหเกิดความม่ันคงดวย

 นายจุรินทร ลักษณวิศิษ  รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย  และหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย กลาวถึงการเตรียมความพรอมของ

พรรคประชาธิปตย สืบเน�องจากการท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกต้ังสงเอกสารแจงถึง

พรรคการเมืองตาง  ใหเตรียมความพรอมการ

เลือกต้ังวา พรรคประชาธิปตยไดเตรียมพรอมใน

สวนของผูสมัครรับเลือกต้ังไวทุกภาคแลว มีความ

คืบหนามาระยะหนึ่งแลว ไมใชมาเตรียมการใน

ชวงท่ี กกต.สงหนังสือแจงถึงพรรคการเมือง เพราะ 

กรุงเทพฯ เดิมมีเขตเลือกต้ังจํานวน 30 เขต ตอน

น้ีเราไดเตรียมผูสมัครไวแลว 26 เขต สวนท่ียัง

ไมไดอนุมัติตัวผูสมัครอีกประมาณ 3-4 เขตน้ัน 

ยังอยูในข้ันตอนการตัดสินใจ เพราะมีผูใหความ

สนใจจะลงสมัครมากกวา 1 คน ขณะท่ีพ้ืนท่ีภาค

ใตไดมีผูสมัครเกือบครบแลวก็เชนกัน

 เม�อถามวา สมาชิกพรรคประชาธิปตย

หลายคนสนับสนุนใหนายจุรินทรเปนผูชิงตําแหน�ง 

นายกรัฐมนตรี จนเกิดดรามาวาจะเปนการ

มาแขงกับ พล.อ.ประยุทธหรือไม นายจุรินทร

กลาววา เร�องนี้เปนเร�องที่นายนิพนธ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตยไดประกาศออกไป ซ่ึงเปนเร�องท่ี

ทราบกันดีอยูแลว ไมขอพูดเกินตรงน้ี ท้ังน้ี การ

เสนอตัวบุคคลชิงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีน้ัน 

เปนเร�องของแตละพรรคการเมืองท่ีจะพิจารณา 

จะเสนอตัวใครไปเปนนายกรัฐมนตรี

 เม่ือถามว่าเป็นเร่ืองปกติใช่หรือไม่ท่ี

รัฐธรรมนูญกําหนดใหหัวหนาพรรคการเมือง

ลงชิงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี นายจุรินทรกลาว

วา อยูท่ีพรรคการเมืองน้ัน  จะพิจารณาวาจะ

เสนอช�อใครเปนนายกฯ

      สวนกรณี ายคานต้ังขอสังเกตทางการ

เมืองเร่ืองการอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี

ของ พล.อ.ประยุทธ จะครบ 8 ปเม�อใดน้ัน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ

วา ขอไมตอบ และไมเคยพูดกับใครท่ีไหนมา

กอน และท่ี นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน 

และรองหัวหนาพรรคเพ�อไทย มาระบุอางวา

ตนพูดเร�องน้ันเร�องน้ี ยืนยันวาไมเคยพูดกับ

ใครท่ีไหน ไมเคยพูดเร�องน้ี และไมรูวาจะพูด

ทําไมเวลาน้ี ใครมาถามก็ไมเคยตอบ และท่ี

บอกวา พล.อ.ประยุทธมอบหมายใหช้ีแจง ก็

ยังไมไดมอบหมาย แตคงเตรียมจะมอบหมาย

ไม งเวลาตีความ  ป

 ผูส�อขาวถามวาจะนับเวลาดํารงตําแหน�ง 

ครบ 8 ปเม�อใด นายวิษณุกลาววา ขอตอบ

แบบน้ีวาไมเขาใจวาเหตุใดจึงมาสงสัยกันใน

ชวงน้ี ซ่ึงสูตรวิธีคิดมีดวยกัน 3 ทาง คือนับจาก

ป 255  นับจากป 2560 และนับจากป 2562 

ไมวาสูตรใด หากนับจากป 255  เร็วท่ีสุดจะ

ไปครบในเดือน ส.ค.2565 ซ่ึงนับจากวันน้ียังมี

เวลาอีก 11 เดือน เหตุใดมาพูดตอนน้ี พูดใหยุง

ทําไม แคคิดจะสงศาลรัฐธรรมนูญตีความก็สง

ไมได ใครก็สงไมได เพราะศาลจะถามกลับทันที 

และกอนหนาน้ีศาลเคยตัดสินมาหลายเร�องวา

ศาลไมใชก ษ กีา ไมใชท่ีปรึกษาก หมายของ

รัฐบาล และเวลาน้ีเร�องยังไมมี มาสมมติทําไม

วาจะอยูไปไดถึงเม�อไหร เม�อไปถึงจังหวะเวลา

หน่ึงก็สามารถทําได แตไมใชเวลาน้ี  สมมุติวา

มีการยุบสภา จะตองหานายกฯ เราไมตองรอ

จนไดนายกฯ เวลาน้ันใหสงสัยไดใหรอเวลาใกล

กวาน้ี แตน่ียังเหลืออีก 11 เดือน ท้ังน้ีเร�องน้ีไม

ไดวิตก ไมไดกังวล ไมไดมีอะไรเลย 

 เม�อถามกรณีที่นายจรัญ ภักดีธนากุล   

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสนอใชชองทาง

รัฐธรรมนูญมาตรา 1 0 วรรค 3 โดยใหคณะ 

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เปนผูย�นศาลรัฐ 

ธรรมนูญตีความ นายวิษณุกลาววา ไมทราบ 

ตองไปถาม กกต.ท่ีนายจรัญเปนหวงเพราะศาล

อาจใชเวลาพิจารณาหลายเดือน ถาเวลาน้ัน

ครบเวลา 8 ปแลวไปย�นจะทํากันอยางไร เพราะ

ปญหาจะเกิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ท่ีให

อํานาจ กกต. รวมท้ัง ส.ส.หรือ ส.ว.ไมนอยกวา 

1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีของ

แตละสภา ก็สามารถป บัิติหนาท่ีตอไปได แต

หากศาลตัดสินวาดํารงตําแหน�งครบ 8 ปไปแลว 

และยอนไปมีผลนับต้ังแตศาลส่ังหยุดป ิบัติหนา 

ท่ี ครม.ท่ีป บัิติหนาท่ีจะทําอยางไร เพราะเม�อ

นายกฯ พน ครม.ก็ตองพนไปดวย

 ซ่ึงมาตราน้ีเปนมาตราเดียวท่ีใหอํานาจ

นายกฯ กับ ครม.แยกกัน เพราะปกติไมวาอะไร

จะเกิดกับนายกฯ ครม.ก็ตองไปท้ังหมด แตกรณี

น้ีถาเขาช�อย�นตีความได หากย�นไปแลวศาล

รัฐธรรมนูญ มีอํานาจส่ังใหนายกฯ หยุดป บัิติ

หนาท่ีได นายกฯ ก็ตองหยุด แต ครม. อยางศาล

ส่ังใหนายกฯ หยุด ครม.ไมตองหยุด หากศาลส่ัง

ใหนายกฯ พนจากตําแหน�งในวันท่ีหยุดป บัิติ

หนาท่ีทันที ส่ิงท่ี ครม.ป บัิติมาท้ังหมดก็ใชไมได

 ท่ีรัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ กลาวถึงกรณีการเรียกรอง

ให พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ลาออกจากสมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ หลังจากปูดขาว 13 ส.ส.พลัง

ประชารัฐภาคใต จะยายไปอยูพรรคของนาย ตัร

ชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย วา

ไมมีเวลาไปพบ พ.อ.สุชาติตามท่ีพูดไว เน�องจาก

เม�อวันท่ี 4 ต.ค. เสร็จงาน 1 .00 น. และไดจอง

ตัวเคร�องบินขากลับไวเวลา 18.00 น. ะน้ันจึงไม

ไดไปพบ พ.อ.สุชาติ แตไดสงหนังสือให พ.อ.สุชาติ

เซ็นลาออกจากพรรคไปแลว เพ�อใหสงไปท่ี กกต.

สงขลา หรือสงมาใหพรรคพลังประชารัฐก็ได หาก

ไมเซ็น จะทําหนังสือถึงกรรมการบริหารพรรค

ใหประชุมเพ�อมีมติอยางใดอยางหน่ึงออกมาวา 

การกระทําของ พ.อ.สุชาติมีความผิดถึงข้ันใหออก

หรือไลออกหรือไม ขอเตือนพรรคใหมท่ี พ.อ.สุชาติ 

จะไปอยูดวย ใหเตรียมถังดับเพลิงหรือสายยางไว

ดับไฟดวย เพราะ พ.อ.สุชาติออกจากพรรคพลัง

ประชารัฐยังเผาพรรค  

 เม�อถามวา ขณะน้ีหลายพรรคเร่ิมเสนอ

ช�อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแลว พลังประชา

รัฐยืนยันจะเสนอช�อ พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ 

เหมือนเดิมหรือไม นายสิระตอบวา ยืนยันเสนอ

ช�อ พล.อ.ประยุทธเหมือนเดิม เพราะพลังประ 

ชารัฐยังอยูกับ พล.อ.ประยุทธ. 
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