
คุมแกงปวน73คนยิงหัวตร. 

‘ลุงตู’ขอเวลาอีก5ป

             
|

โควิดดีดกลับเกินหม� น

เช� อปใหม65คลี่คลาย

จุรินทรสอนมวยรบ.ผสม

ทําเนียบรัฐบาล • สถานการณ โควิดยัง  

ไมน�าวางใจ ติดเชื้อใหมดีดขึ้นเกินหม� น เสีย

ชีวิตเพิ่ม 113 ราย ปลัดสาธารณสุขคาดวัน

ปใหม 2565 สถานการณจะคลี่คลายไดมาก 

การดําเนินชีวิตตางๆ ก็คงกลับมาอยูในรูป

แบบปกติแบบวิถีใหม เรงฉีดวัคซีนเข็ม 1 

ใหได 75% เข็ม 2 ได 55% ในเดือนหนา

เม� อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                    

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณ โควิด-19 ประจําวันวา มี

ผูติดเชื้อรายใหม 11,200 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 11,042 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 9,996 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 1,046 ราย, 

จากเรือนจําและที่ตองขัง 138 ราย และ

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 20 ราย  

ผูรักษาหายปวยเพิ่ม 10,087 ราย อยู

ระหวางการรักษา 109,022 ราย อาการ

หนัก 3,000 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 715 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” การันตี “พีระ 

พันธุ” คือคน พปชร. ตั้งมาชวยงานตัวเอง  

“จุรินทร” มั่นใจรัฐบาลทํางานดวยกันไดดี

แนะรัฐบาลผสมถาไมไปแตะอะไรใหเกิด

แรงกระเพ� อมปญหาก็ไมเกิด “แกนนํา พท.” 

ถาม “ประยุทธ” เอาความมั่นใจจากไหนถึง

กลาบอกยินดีเปนนายกฯ อีกสมัย เปดตัว                                                       

“รวมไทยยูไนเต็ด” ปดเปนนอมินี ไมมีนาย 

ทุน ลั่นสูทุกกติกา “พรรคกลา”  เปดตัววาที่

ผูสมัคร ส.ส.ภูเก็ต ชูผูวาฯ มาจากการเลือก

ตั้ง 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 7 ตุลาคม   

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐ 

มนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ใหสัมภาษณกรณีแตงต้ังนายสมศักด์ิ 

เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายพีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปนที่

ปรึกษาหัวหนาพรรค พปชร. วาเปนการตั้ง

มาชวยงานตน ไมใชการจัดทัพ แตใหชวย

ตน เพราะงานตนเยอะ 

เม� อถามวากอนหนาน้ีนายพีระพันธุชวย                                                                          

งาน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชานายกฯ 

และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตรกลาว

วา นายพีระพันธุเปนคนของพรรค แลว

จะเปนคนของใครละ สวนที่เลือกนายพีระ

พันธุ เพราะตองการใหมาชวยงาน และเขา

ก็สมัครเปนสมาชิกพรรคแลว โดยไมไดมอบ

หมายอะไรเปนพิเศษ แตใหชวยตนทุกเร� อง 

และทุกคนเปนขุนพลหมด  

ถามวานายพีระพันธุจบโรงเรียนเซนต 

คาเบรียล เชนเดียวกับ พล.อ.ประวิตร 

ไทยโพสต • “ในหลวง” ทรงรับตํารวจ 

คฝ.ถูกยิงศีรษะบาดเจ็บสาหัสเปนคนไขใน

พระบรมราชานุเคราะห “บิ๊กตู” หวงกําชับ 

ตร.ดูแลเต็มที่ “รองโฆษก ตร.” เผยหลัง

ผาตัดยังไมรูสึกตัว แพทยตองเฝาระวังการ

หายใจใกลชิด “ผบ.ตร.” ลุยตรวจพื้นที่เกิด

เหตุใกลแฟลตดินแดงหาตัวมือยิงลูกนอง 

หลังคุมตัวแกงปวนได 73 คน ยึดรถกระบะ 

1 คัน จยย. 11 คัน “บช.น.” ระบุวิถีกระสุน

ยิง คฝ.มาจากฝงตรงขาม ผงะ! รวบคนราย

ปลอมเปนบุรุษพยาบาลซุกระเบิดแจกพวก

ปวน “แรมโบ” จี้ “เตน-แกนนําม็อบ” รับ

ผิดชอบ

ความคืบหนาเหตุปะทะระหวางกลุม

ผูชุมนุมกับเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมฝูงชน 

(คฝ.) เม� อเวลาประมาณ 22.43 น. ของวัน

ที่ 6 ต.ค.ที่ผานมา บริเวณใตแฟลตดินแดง 

จนทําให ส.ต.ต.เดชวิทย เล็ทเทนสัน ผบ.หมู 

กก.อารักขา 1 เจาหนาที่ตํารวจควบคุมฝูง

ชน กองบัญชาการตํารวจนครบาล ถูกยิง

เขาที่บริเวณขมับดานซาย มีเลือดออกใน

สมองเฉียบพลัน และไดสงตัวมารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลตํารวจนั้น

เม� อวันที่ 7 ต.ค. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพ

จํานงค โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ กลาว

วา นายแพทยใหญโรงพยาบาลตํารวจและ                         

ทีมแพทยไดทําการผาตัดกระสุนออกมาได                             

ถาอาเซียนหาม มิน ออง หลาย 

รวมประชุมสุดยอด?

OR เทงบ 1.5 พันลาน

ตั้งกองทุน

คูปรับดูเตรเต

ลงชิงเกาอี้ ปธน.

กรุงเทพฯ • ดัชนีความเช� อม่ันของผูบริโภค 

ก.ย.64 ปรับตัวดีขึ้นในรอบ 7 เดือน อานิ                                             

สงสจากคลายล็อก-ฉีดวัคซีนทั่วถึง สวน

ทางกับดัชนีความเช� อมั่นหอการคาไทย ยัง

ลดตอเน� องต่ําสุดในรอบ 33 เดือน กังวล

สถานการณระบาดโควิด-น้ําทวม-ราคาน้ํา 

มัน หวังเลือกตั้ง อบต.เงินสะพัด 2-3 หม� น

ลาน ชวยกระตุนเศรษฐกิจ

เม� อวันท่ี 7 ตุลาคม นายธนวรรธน                                                              

พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทย และประธานที่ปรึกษาศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการ 

คาไทย เปดเผยวา จากผลของการสํารวจ

ความเช� อมั่นของผูบริโภคในเดือนกันยายน 

2564 ดัชนีความเช� อมั่นของผูบริโภคปรับ

ตัวดีขึ้นทุกรายการ ซึ่งเปนการปรับตัวดีขึ้น

เปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยดัชนีความ

เช� อม่ันเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม 35.5 ปรับ

ตัวดีเม� อเทียบกับดัชนีในเดือนสิงหาคม ที่

อยูในระดับ 33.8 สวนดัชนีความเช� อมั่น

เก่ียวกับโอกาสหางานทําโดยรวม อยูท่ีระดับ 

37.8 เพิ่มจากเดือนที่ผานมาที่อยูในระดับ 

36.3 และดัชนีความเช� อมั่นเกี่ยวกับรายได

ในอนาคตอยูที่ระดับ 50.8 เพิ่มจากเดือนที่

ผานมาที่อยูในระดับ 48.6 

ทั้งนี้ เน� องจากจํานวนผูไดรับวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ที่มากขึ้นและทั่วถึง รวม

ท้ังศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19) หรือ ศบค. ไดผอนคลายมาตรการล็อก

ดาวนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ลงใต ปลุกคนไทย 

ตองมีความสามัคคี ใครก็มาแบงแยกไมได                                                            

ออนชาวบานขอเสียงหนุน เช� ออีก 5 ป

ขางหนาจะดีขึ้นจากโครงการที่ไดทําไว 13 

ส.ส.พปชร.รอรับพรึ่บ ขณะที่ “บิ๊กปอม” 

แยกลงพื้นที่ จ.สระแกววันศุกร ยัน 2 ป. 

บอกกลาวกัน ดาน “เพ� อไทย” ลุยพื้นที่

ลพบุรี จี้รัฐบาลเรงระบายน้ําชวยชาวบาน

ใหกลับมาใชชีวิตปกติโดยเร็ว

เม� อวันที่ 7 ต.ค. เวลา 11.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พรอม พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย, นายชัยวุฒิ ธนาคมา

นุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม, 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นาย

อนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐ                                                           

มนตรี, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนา                                                                

คม, นายสุรสีห กิตติมณฑล เลขาธิการสํานัก 

งานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ออกเดินทางจาก

ทาอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังทาอากาศยาน

นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมืองนคร 

ศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพ� อตรวจ

ติดตามสถานการณน้ํา

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มี ส.ส.ภาคใต

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มาตอนรับ

และลงพื้นที่ดวยเกือบทั้งหมด ประกอบดวย 

ส.ส.นครศรีธรรมราชทั้ง 4 คนคือ นายรงค 

บุญสวยขวัญ, นายสัณหพจน สุขศรีเมือง, 

นายสายัณห ยุติธรรม และนายอาญาสิทธิ์ 

ศรีสุวรรณ สวน ส.ส.ตรัง มีนายนิพันธ ศิริ

ธร ขณะที่ ส.ส.ภูเก็ต นายนัทธี ถิ่นสาคู, 

นายสุทา ประทีป ณ ถลาง และ ส.ส.สงขลา

ทั้ง 4 คนคือ นายวันชัย ปริญญาศิริ, นาย

ศาสตรา ศรีปาน, นายพยม พรหมเพชร, 

ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ขณะที่ ส.ส.ยะลา นาย 

อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ และนายวัชระ ยาวอ

หะซัน ส.ส.นราธิวาส ขาดเพียงนายสัมพันธ 

มะยูโซะ ส.ส.นราธิวาส เน� องจากปวย

จากนั้นคณะไดเดินทางมายัง

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  2  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 25 ฉบับที่ 9096

อิสรภาพแหงความคิด

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณน้ําที่ จ.นครศรีธรรมราช 

เม� อวันที่ 7 ต.ค. โดยมีประชาชนมาตอนรับจํานวนมาก จนมีความกังวลวาจะทําให โควิด-19 ระบาดเพิ่มขึ้น ทั้งที่เม� อวันที่ 2 

ต.ค.ที่ผานมา จ.นครศรีธรรมราชเพิ่งประกาศปดพื้นที่เปนการชั่วคราวในเขตอําเภอเมืองฯ เพ� อปองกันและควบคุมโรคระบาด

ดัชนีผูบริโภคขยับ

ลุนเลือกต้ัง‘อบต.’

กระตุนเศรษฐกิจ

ออนชาวใตชวยหนุนหวังโครงการท่ีทําไวจะดีข้ึน

ปลุกแนวรวมตานรัฐบาล

จับตาการชุมนุมรอบใหม

7

8

14

หนา...

หนา...

หนา...

ม็อบ 3 น้ิวเร่ิมแผว

การเมืองผสมโรง

โหนเหตุการณ 6 ตุลา 

ชุมนุมใหญ

อีกรอบ

หนา...2
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2 ในประเทศ

สถานการณโควิด

ยังวางใจไมได

ถานการณ โควิดในประเทศไทยยังไมนิ่งเสียทีเดียว 

แมหลายภาคสวนจะเริ่มกลับมาทํางานและใชชีวิต

ปกติมากขึ้นหลังรัฐบาลมีการคลายล็อก โดยเม� อวัน

ที่ 7 ต.ค. ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ โควิด-

19 ประจําวันวา มีผูติดเชื้อรายใหม 11,200 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 11,042 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 9,996 ราย มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 1,046 

ราย จากเรือนจําและที่ตองขัง 138 ราย และเปนผูเดินทางมา

จากตางประเทศ 20 ราย  ผูรักษาหายปวยเพิ่ม 10,087 ราย 

อยูระหวางการรักษา 109,022 ราย อาการหนัก 3,000 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 715 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย เปน

ชาย 67 ราย หญิง 46 ราย ในจํานวนนี้เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้น

ไป 83 ราย มีโรคเรื้อรัง 22 ราย เปนหญิงตั้งครรภ 1 ราย ที่ 

จ.แมฮองสอน ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมต้ังแตป 63 จํานวน 

1,678,297 ราย ยอดรวมหายปวยสะสมตั้งแตป 63 จํานวน 

1,551,857 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 63 จํานวน 

17,418  ราย 

สวนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 6 ต.ค. 730,807 โดส ยอดฉีด

วัคซีนสะสมตั้งแต 28 ก.พ.64 จํานวน 57,387,052 โดส ขณะ

ที่สถานการณ โลกมีผูติดเชื้อสะสม 237,074,957 ราย เสียชีวิต

สะสม 4,840,290 ราย สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมากที่สุด 

ไดแก กรุงเทพฯ 1,279 ราย สมุทรปราการ 795 ราย ชลบุรี 

752 ราย ยะลา 740 ราย สงขลา 596 ราย จันทบุรี 450 ราย 

ระยอง 398 ราย นราธิวาส 332 ราย ปราจีนบุรี 330 ราย 

นครศรีธรรมราช 313 ราย

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โพสตเฟซบุกเร� องการใหวัคซีนในผูปวยหลังเปน

โควิด-19 แลววา ผูที่ไดรับวัคซีนครบแลว 2 ครั้ง แลวติดเชื้อ 

หรือปวยเปนโควิด-19 ไมมีความจําเปนตองไดรับวัคซีนเพิ่ม 

รอไปปหนาเลย ผูที่ ไดรับวัคซีนเพียง 1 ครั้ง หรือไมเคยรับ

วัคซีน ปวยเปนโควิด-19 หลังปวยควรไดรับวัคซีนครั้งเดียวก็

เพียงพอ วัคซีนที่ไดควรเปนไวรัสเวกเตอร เชน AStraZeneca 

หรือ mRNA เชน Pfizer หรือ Moderna

หมอยงระบุอีกวา การกลับเปนซ้ําหลังติดเชื้อ ท่ีพบ             

มักจะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแลว ในทางปฏิบัติเม� อหายดีแลว 

และพนระยะกักตัวแลว สามารถใหวัคซีนไดตั้งแต 1 เดือนขึ้น

ไป หลังจากตรวจพบวามีการติดเชื้อจากการศึกษาในอิตาลี ผู

ที่หายจาก covid-19 แลว มีโอกาสติดเชื้อซ้ําไดนอยมากใน 1 

ป เม� อเปรียบเทียบกับคนที่ไมเคยติดเชื้อมากอน อยางไรก็ตาม 

การติดเชื้อซ้ําเกิดขึ้นได จึงแนะนําใหกระตุนดวยวัคซีนอีก 1 

ครั้ง เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษก ศบค. กลาววา 

ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคมเปนตนไป เด็ก 12-17 ป เขารับบริการฉีด

วัคซีน ขอเนนย้ําผูปกครอง รวมถึงนองๆ ทุกคนที่ฉีดวัคซีนแลว

ให้สังเกตอาการตัวเองด้วยว่าเมื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วมี

อาการหรือไม เน� องจากมีรายงานตอเน� องเร� องกลามเนื้อหัวใจ

อักเสบที่ประเทศอเมริกา สิงคโปร อาการจะมีลักษณะเจ็บหรือ

แน�นหนาอก หนามืด เปนลม ตองสังเกตอาการหลังฉีดไปแลว

ภายใน 1 สัปดาห หากมีอาการใหรีบแจงผูปกครองและไปโรง

พยาบาลใกลบานใหเร็วที่สุด และอยาลืมใหขอมูลทางแพทย

ดวยวาไดรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร ไปเม� อวันที่เทาไหร อยางไร

ก็ตาม นับตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม มีการฉีดไปแลวเกือบ 30,000 

คนท่ัวประเทศ ย้ําวามีผูปกครองใหความยินยอมลงทะเบียน

มาแลว 3.5 ลานคน ยังเหลืออีกเกือบ 1 ลานคน ที่ยังไมไดลง

ทะเบียน และเม� อสอบถามปรึกษาหมอเจาของไขแลว ตัดสินใจ

พรอมเม� อไหรสามารถติดตอขอรับวัคซีนได

สถานการณภาพรวมทั้ งหมดแสดงให เห็นถึงการ

พยายามหาทางปองกันและรักษาผูติดเชื้อโควิดในประเทศไทย 

ที่ทุกฝายยังคงตองทํางานหนักกันตอไป อีกทั้งประชาชนก็

การดตกไมไดแมจะไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มหรือไดเข็ม 3 ไป

แลวก็ตามที. 

ส

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข  

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

“การปฏิบัติที่ใตดวนดินแดงไมใชการชุมนุมที่ชอบธรรม

ตามสิทธิ์ เปนอาวุธมีอันตรายตอเจาหนาที่และประชาชนและ

ผูพักอาศัยในบริเวณดังกลาว เราจําเปนตองดําเนินการอยาง

เครงครัด และยุทธวิธีของผูกอความไมสงบใชอาวุธจริง ติดตาม

ความเคล� อนไหวของเจาหนาที่แลวไปดักทํารายในแตละจุด”

จังหวะแหงการเปลี่ยนแปลง!!!
ห็นพวก กูรู-กูรู ในทางเศรษฐกิจ...เคาคาดการณ 

ประมาณการ เอาไวทํานองวา น�าจะเปนซักชวง

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ของปหนาน่ันแหละ ที่แรง

กระเพ� อมจาก คล� นยักษสึนามิ หรือผลกระทบตางๆ นานา 

ไมวาจากเร� องการแพรระบาดของทานเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็

ดี ไปจนถึงเร� องน้ําทง น้ําทวม มันน�าจะ โปะเชะ กันในชวง

ระหวางนั้น...

จริง-ไมจริง...ก็คงตองคอยดูกันอีกที แตโดยแรงกระ 

เพ� อม แรงซัด แรงสาด ในลักษณะท่ีวา จะถึงข้ันสงผลให

รัฐบาลพี่นอง 3 ป. เอาอยู-เอาไมอยู หรือไม? อยางไร? อัน

น้ีน่ีแหละ...ที่น�าสนใจเอามากๆ!!! เพราะเทาที่ดูจากลักษณะ

อาการ ไมวาจะเปน ป.บิ๊กตู หรือ ป.ประยุทธ ไปจน ป.บิ๊ก

ปอม หรือ ป.บิ๊กปอก ทานน�าจะยังคงเร� อยๆ มาเรียงๆ นก

บินเฉียงไปทั้งหมูซะเปนหลัก คือยังคงมั่วๆ อยูกับเร� องลงไป

เพชรบุรี ขึ้นไปอยุธยา สนุกสนานเมามันซซซอยูกับเร� อง แปง

มันตราปลามังกร อะไรทํานองนั้น หรือเร� องปญหาในมุง นอก

มุง ทางการเมืองซะละมากกวา...

ส่วนในเรื่องเศรษฐกิจนั้น...จะเป็นเพราะพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจประเทศไทย คอนขางดีในสายตาใครตอใครมา

โดยตลอด หรือเพราะการเคยผานประสบการณแรงๆ ระดับ 

ตมยํากุง ระดับ วิกฤตเงินบาท มาอยางเคี่ยวกรําพอประมาณ 

หรือไม อยางไร ก็มิอาจสรุปไดชัดเจน บรรดา แรงกระเพ� อม 

ตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย เศรษฐกิจไทย จึง

อาจไมไดถือเปนเร� องคอขาด-บาดตาย เทากับเร� อง แปงมัน

ตราปลามังกร เอาเลยก็วาได แมวาลาสุด...องคกรระดับโลก

อยาง ธนาคารโลก ทานเพิ่งจะ ปรับลด ตัวเลขอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทย จากที่เคยแยๆ อยูแลว หรือ

จากประมาณ 2.2 เปอรเซ็นต ลงมาเหลือแค 1 เปอรเซ็นต

เทานั้นเอง...

คือการโตในระดับ 2.2 เปอรเซ็นตนั้น...ถาหากเอาไป

เทียบกับชวงภาวะ ปกติ ก็น�าจะยังไมเทาไหร แตถาเทียบกับ

ภาวะที่ตอง ติดลบ เพราะทานเชื้อไวรัสโควิด แบบชนิดแทบตก

จากหอคอยน ก็ตองถือเปนการโตที่ออกจะ น�าเกลียด เอามากๆ 

เรียกวา...แทบไมไดออกอาการเงยหนา-อาปากใดๆ เอาเลยแมแต

นอย ดังนั้น...ถาหากจาก 2.2 เปอรเซ็นตยังดันตองลดลงมาเหลือ

แค 1 เปอรเซ็นตเทานั้นเอง บรรดาความน�าเกลียด ทั้งหลาย ทั้ง

ปวง จะไปไกลถึงขั้น น�าทุเรศ หรือไม อยางไร ก็แลวแตจะลองไป

คิดกันเอาเอง แตที่แน�ๆ ก็คือ...ถาหากมันสงผลใหเห็นแบบชัดเจน 

หรือแบบเปนจริง-เปนจัง ขึ้นมาเม� อไหร อันนี้นี่แหละ...ที่น�าจะ

ทําให พี่นอง 3 ป. ไมน�าจะ ลั้นลา ไดแบบเดิมๆ อีกตอไปแลว...

อีกทั้งการหาทางออก ทางไป หรือทางแกตอบรรดา ปญหา 

ในทํานองน้ี...ออกจะเปนอะไรที่ยากเย็นแสนเข็ญ ยิ่งกวาการ

แกปญหาน้ําทวม น้ําแลง น้ํารอระบาย ไมรูกี่เทาตอกี่เทา คือ

ไมใชแคการขุดบอ ลอกคู ลอกคลอง หาพื้นที่รับน้ํา เก็บกักน้ํา

ระบายน้ํา กันไปตามสภาพ แตอาจถึงขั้นตองลงมือ ปรับเปลี่ยน

โครงสราง เปลี่ยนทิศทาง หรือเปลี่ยนพื้นฐานเศรษฐกิจ ซะ

ใหม!!! เอาเลยถึงขั้นนั้น คือจะจมอยูกับ รายได จากการสงออก 

การ รับจางทําของ หรือการทองเที่ยว เดินทาง ฯลฯ ไปโดยตลอด 

โอกาสที่จะ เจง...กับ...เจง ในวันใด-วันหนึ่ง ยอมมีความเปนไป

ไดสูงเอามากๆ...

ย่ิงโดยเฉพาะใครตอใครตางหันไป เวนระยะหาง หันไป

งด ไปชะลอ การทองเที่ยว เดินทาง เปลี่ยนไป ซูม ไป วิดี โอ 

คอนเฟอเรนซ ซะแทนที่ ฯลฯ กวาจะมั่นอก-มั่นใจวาจะไมทําให

เกิดการแพรเชื้อ ติดเชื้อก็อาจลากยาวเปนปๆ เอาเลยถึงขั้นนั้น 

เ

โอกาสแหงการเงยหนา-อาปากของเศรษฐกิจไทย จึงอาจพอๆ 

กับ เพลงไทยเดิม หรืออาจตอง เออ...เออ...เอิง...เงย ชนิด

แมลงวันบินเขาปากเอางายๆ และภายใตความเช� องชาแบบ

ไทยๆ หรือแบบไทยเดิมนี่แหละ ยอมนํามาซึ่ง รายจาย ซึ่งมี

แตจะทับทวีคูณยิ่งเขาไปทุกที อันเน� องมาจาก ความไมลงตัว 

ระหวาง สภาพโครงสรางทางเศรษฐกิจ กับ สภาพความทัน

สมัยทางสังคม นั่นเอง...

วากันวา...แคเฉพาะ รายจาย ที่รัฐบาลตางๆ ทั่วทั้งโลก 

ตองนํามาใชเยียวยา รักษาสภาพ หรือฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ

ในแตละประเทศ ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 

ก็น�าจะปาเขาไปไมต่ํากวา 15 ลานลานดอลลาร หรือกี่รอย

ลานลานบาทก็ลองเอา 30 ไปคูณดูอีกที และแมจะพยายาม 

แกปญหา ในวิธีการเดียวกัน ตาม สูตรสําเร็จ เดียวกัน แต

สุดทายกลับน�าจะนํามาซึ่งการ สรางปญหา ใหยิ่งแกยาก แก

เย็น เขาไปใหญ หรือแบบที่เรียกๆ กันวา Cobra Effect อะไร

ประมาณนั้น เกิดแนวโนมภาวะเงินเฟอ ภาวะขาดแคลน

พลังงาน ไปจนถึงภาวะวิกฤตการณการเงิน ที่อาจไมนอยไป

กวาวิกฤตแฮมเบอรเกอร หรือวิกฤตซับไพรม ในอีกไมนาน-ไม

ชานับจากนี้ ฯลฯลฯ...

ดังนั้น...ภายใต้การมาถึงของ คลื่นยักษ์สึนามิ ทาง

เศรษฐกิจ ในอีกป-สองปขางหนา อาจถือเปนชวงจังหวะ 

เวลาแหงการ ปรับเปลี่ยนโครงสราง หรือเปลี่ยนพื้นฐาน 

เปล่ียนทิศทางเศรษฐกิจเอาเลยก็ไมแน�!!! และงานน้ี...คงไม

อาจหันไปพึ่งบริการ พี่นอง 3 ป. ผูเชี่ยวชาญดานแปงมันตรา

ปลามังกรไดอีกตอไปแลว มีแตตองมองหาอะไรใหมๆ แนว

คิดใหมๆ หรือคนใหมๆ โดยเฉพาะผูที่มีความ เขาถึง-เขาใจ 

อยางลึกซึ้งตอสิ่งที่เรียกวา เศรษฐกิจพอเพียง อันถือเปน ทาง

รอด ที่ลนเกลารัชกาลที่ 9 ทานไดชี้แนะ ชี้นํา เอาไวกอนลวง

หนานั่นเอง...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Epictetus (อีกครั้ง...และ

อีกครั้ง)...“Fortify yourself with contentment. For this 

an impregnable fortress. – จงสรางความแข็งแกรงให

กับตัวทานดวยความสันโดษ (พอเพียง) เพราะนี่คือปอม

ปราการที่มิมีผู ใดจะตีแตก...”



















านพนไปแลว วันครบรอบ 45 ป เหตุการณ 6 ตุลา 2519                        

เปนประจําทุกป ผูที่เคยรวมตอสู เครือขายองคกรภาค

ประชาชน กลุมการเมือง จะตบเทาเขารวมงานสดุดีวีรชน

ที่ถูกปราบปรามจากฝายรัฐบาล กลุมตางๆ พรอมใจเดินทางกัน

มาอยางคับคั่ง ในปนี้ก็เชนกัน ที่ลานประติมากรรมประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร พื้นที่ในประวัติศาสตร

เกี่ยวของกับเหตุการณ โดยตรง  

นายสุธรรม แสงประทุม นายจาตุรนต ฉายแสง นายเกรียง

กมล เลาหะไพโรจน นายชาญวิทย เกษตรศิริ นพ.เหวง โตจิรา

การ นักศึกษาในวันนั้น พรอมใจกันเดินทางมารวมระลึกถึงเพ� อน

พองนองพี่ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและผูที่จากไป  

กลุมการเมือง พรรคการเมือง ในคายประชาธิปไตย  

นพ.พรหมินทร เลิศสุริยเดช จากพรรคเพ� อไทย นายธนาธร จึง

รุงเรืองกิจ น.ส.พรรณิการ วานิช จากคณะกาวหนา นายพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน นายชัยธวัช ตุลาธน จากพรรคกาวไกล นายณัฐ

วุฒิ ใสยเกื้อ แกนนําคนเสื้อแดง รวมไปถึง เครือขายญาติวีรชน

พฤษภา 2535 และกลุมทะลุแกส ก็ไมลืมที่จะมารวมแสดงออกเชิง

สัญลักษณ  

นอกจากจะมีการกลาวสดุดี วางพวงมาลาเพ� อระลึกถึง 

ภายในงานบรรดานักการเมืองยังตีเนียน ผูกโยงเหตุการณในอดีต

เปรียบเทียบกับ สถานการณปจจุบัน ขณะที่บางคนรําลึกพอเปนพิธี 

ก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธแนวทางการเคล� อนไหวในวันขางหนา 

พิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล บอก

วา เหตุการณ 6 ตุลา ที่วนมาทุกป สะทอนใหเห็นถึงอดีต 45 ปที่

ยังไมมีการชําระ เปนความรุนเเรงจากรัฐที่จัดการคนเห็นตาง ยัง

ไมมีผูรับผิดตอเหตุการณ ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา ยังมีเยาวชน

ไดรับความรุนเเรงบนทองถนนเเละทางกฎหมาย โดยเฉพาะ

คดี 112 รวมถึงมีผูถูกดําเนินคดีอีก 2,000 คดี สะทอนวารัฐไทย

ยังไมคิดที่จะรับฟงความเห็นในการเปลี่ยนเเปลงของโลกสมัยใหม 

เเละรับผิดชอบกับเหตุการณ ไมคิดที่จะประนีประนอม 

น.ส.พรรณิการ วานิช แกนนําคณะกาวหนา กลาววา ขอ

ฝากถึงพลเอกประยุทธ จันทร โอชา วา 45 ปผานไปก็ยังทําแบบ

เดิมกับการกระทําของผูเห็นตาง ประชาชนตอสูมา 45 ป และจะ

ตอสูตอไป 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ บอกถึงการนัดชุมนุมในเดือนตุลาคม

วา ขอจํากัดเร� องของโควิด-19 คงเปนอุปสรรคในการนัดชุมนุม

ทางการเมือง คารม็อบจึงเปนรูปแบบที่ตอบโจทยที่สุดในความคิด

ของตนตอนนี้ ในเดือนตุลาคม น�าจะมีการจัดคารม็อบอีกครั้งชวง

ปลายเดือน มั่นใจวาหากสถานการณ โควิดคลี่คลายลง จะเห็นการ

ชุมนุมขนาดใหญ ไมวาจะนัดโดยใครหรือจัดขึ้นโดยฝายไหนก็ตาม 

และเม� อถึงวันนั้นก็จะเขารวม ไมวาจะในฐานะเปนแกนนําหรือผู

เขารวม และเม� อประเมินจากบรรยากาศทางการเมืองแลว คาด

วาการชุมนุมใหญจะเกิดขึ้นในปนี้แน�นอน

 นายจาตุรนต ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กลาว

ระหวางมารวมงานตอนหนึ่งวา ที่อยากเสนอก็คือการชําระหนี้

เลือด 6 ตุลา ยังเปนเร� องที่สังคมไทย ประชาชนคนไทยจะตองคิด

วาการปราบปรามที่โหดเหี้ยมในครั้งนั้นเกิดจากโครงสราง ระบบ

ทางสังคม อุดมการณ ความคิด ความเช� อ อยางไร ที่ทําใหชนชั้น

นําใชมารักษาอํานาจผลประโยชนของตนเอง ใชมาปลุกปน ยุยง 

ทําใหเกิดความโกรธแคนเกลียดชังตอนักศึกษา ประชาชน ถึงขั้น

เขนฆาอยางโหดเหี้ยมทารุณ ระบบโครงสราง อุดมการณ ความคิด

และวัฒนธรรมนั้นยังอยูในสังคมไทยจนถึงปจจุบันนี้ และยังเปน

หลักในการนําในการปกครอง ในการปราบประชาชนอยูจนทุกวันนี้ 

บรรดานักตอสูทางการเมืองจากเหตุการณ 14 ตุลา 2516 

และ 6 ตุลา 2519 ยังคงจดจําบาดแผลที่ตางปกใจเช� อในสิ่งที่คิด 

เคล� อนไหวในวันนั้น เปนแนวทางตามอุดมการณที่ถูกตอง แตกลับ

ถูกโตตอบกลับจากภาครัฐอยางโหดเหี้ยมทารุณ  

ในหวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา กลุมคนรุนใหม นิสิต นักศึกษา 

หันมาสนใจการเมือง มีความมุงหวังจะเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปประเทศ 

ในการกําหนด เปาหมายการเคล� อนไหว ทะลุเพดาน เสมือน

เปนการตอบโจทยกลายๆ ความหวังของคนรุนปจจุบันนําไปสานตอ

ภารกิจกลุมคนตุลาอารมณคาง ใหสําเร็จในเปาหมาย   

ขณะที่กลุมการเมืองที่ออกมาเคล� อนไหว ไมวาจะเปนคาร

ม็อบ คนเสื้อแดง แมจะประกาศเปาหมายไวเพียงขับไลรัฐบาล

ประยุทธ ถูกมองวาเปนหนึ่งในการเดินเกมทางการเมืองที่จะอาศัย

มวลชนทั้งนอกสภาฯ การเคล� อนไหวในสภาฯ กดดันไปพรอม

กัน แตจุดหมายปลายทางสุดทายเหมือนกันคือ ตองการใหเปลี่ยน

รัฐบาลโดยเร็วที่สุด 

ณัฐวุฒิ คนเสื้อแดง ในภาคการเมือง ออกมาแยมเปน

นัยวา คารม็อบจะจัดอีกครั้งในชวงสิ้นเดือนตุลาคม และหากโควิด                                                                    

คลี่คลาย จะมีการจัดชุมนุมใหญกอนสิ้นป ขณะที่พลพรรคกาว

ไกลนั้นชัดเจนอยูแลวในการประกาศตัวยืนขางกลุมผูชุมนุม 3 

นิ้ว ขณะที่กลุมคนเดือนตุลามีจํานวนไมนอยในขั้วอํานาจเกา  

นักการเมืองในปจจุบันอีกหลายคนลากโยงการลอมปราบ

ในอดีต ผนวกเขากับเหตุชุมนุมในวันนี้ เลือกมองเพียงเฉพาะมุม 

หยิบฉวยประโยชนทางการเมืองได ทั้งที่บริบท การเคล� อนไหวและ

ความเปนไปจากวันนั้นมาวันนี้แตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

วางเปาประยุทธผูสืบทอดอํานาจเปนจําเลย หากขับไลได

ถือเปนความสําเร็จของมวลชน พลังแหงการเคล� อนไหวขับไลไม

ได ก็เปนหนึ่งในขออางในการรอนําไปใชในวันเลือกตั้ง สวนม็อบผู

ชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ กลุมเยาวชนถูกภาพแหงความรุนแรง

ฝงกลบแนวทาง 

ลาสุดเจาหนาที่ตํารวจควบคุมฝูงชนถูกยิงเขาที่บริเวณขมับ

ดานซายบาดเจ็บสาหัส ยิ่งทําลายความชอบธรรมม็อบเยาวชนลง

ไปอีก ขอเรียกรองอันเปนจุดแข็งของการเคล� อนไหว ทําใหเสียแนว

รวมไปจํานวนมาก ประกอบกับบางกลุมดูเหมือนจะมีปญหาภายใน

อีกดวย 

ขณะที่คารม็อบ หรือแมแตการจะจัดชุมนุมใหญดวยบริบท

ในวันนี้แตกตางจากป 2552-2553 จัดชุมนุมใหครบตามปฏิทิน 

เลือกทําอีเวนตในวันสําคัญทางการเมืองนั้นพอทําได แตชนิดที่จะ

โคนกันลงไปเลยนั้นคงตองบอกวายาก. 

ปลุกแนวรวมตานรัฐบาล 

จับตานัดชุมนุมรอบใหม

ผ
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3บทความ-ในประเทศ

รรคนี้ โวยเม� อไหรไดเร� องทุกที! สัปดาหกอนที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบคําสั่งนายกรัฐมนตรี 

โอน 4 หน�วยงาน ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง

และการบินเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ� อเกษตรกรรม 

และองคการตลาดเพ� อเกษตรกร จากเดิมอยูในการกํากับดูแล

ของ “อูดดา” จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย มาอยูในมือ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

มติ ครม.ดังกลาวกระตุกตอมโมโหลูกพรรคประชาธิปตย

อยางมาก ออกมาเหว่ียง ออกมาวีนกันเพียบวา “บิ๊กตู” 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ทําแบบนี้ ไมถูกตอง ผิดทั้งมารยาท ผิดทั้งกฎหมาย 

เดือดรอน “บิ๊กตู” เม� อวันอังคารเลยตองกลืนน้ําลาย 

กลับลํา ยกเลิกคําสั่งนายกฯ ฉบับเจาปญหาคืน 4 หน�วยงาน

กลับไปออมอก “จุรินทร” เหมือนเดิม 

เก็บตกเร� องนี้มีอยูวา เม� อ

เชาวันจันทร กอน “บิ๊กตู” จะ

ยกเลิกคําสั่งดังกลาวในวันถัดมา 

“เสี่ยตอ” เฉลิมชัย ศรีออน รมว.

เกษตรและสหกรณ เดินทางมา

ประชุมรวมกับนายกฯ ที่ทําเนียบ

รัฐบาล 

หลังการประชุมเสร็จสิ้น ใน

ฐานะเจากระทรวงของ 4 หน�วย

งานเลยถูกดักสัมภาษณถึงเร� อง

รอน “เสี่ยตอ” ออกโรงยืนยันตาม

ระเบียบราชการแผนดิน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงมีหนาที่กํากับดูแลทั้งหมดอยูแลวแบบ 100% 

ดังนั้น ไมมีปญหาอะไรแน�นอน   

จับอารมณ “เสี่ยตอ” ตอนสัมภาษณก็ดูไมไดเครงเครียด 

หรือเกรี้ยวกราดอะไร หลายฝายวิเคราะหวาน�าจะเคลียรกับ 

“บิ๊กตู” จนไดผลลัพธที่โอเคแลวดวยซ้ํา 

คร้ันเปลี่ยนเร� องไปถามประเด็นความพรอมการเลือก

ตั้ง หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือถึงทุก

พรรคใหสตารทเคร� องรอ “เสี่ยตอ” ในฐานะเลขาธิการพรรค

ประชาธิปตย บอกใหรอดูหลังปดหีบ แตงานนี้ผมรับผิดชอบ

เอง 

คะยั้นคะยอถามแมบาน ปชป.ตออีกวา รอบนี้เกิน 150 

หรือไม เจาตัวขออยาไปพูดอยางนั้น “เขาบอกวาสิ่งที่พระเจา

เขาไมอยากใหรูคืออนาคต กับใจคน ดังนั้นสองเร� องนี้อยา

ไปรูเลย” แตย้ําอีกครั้งวา หนนี้ “ผมรับผิดชอบ ชัดเจนนะ” 

ย้ํา 2 รอบใหรู ระดับ “เสี่ยตอ” ลุยเองไมมีพลาด ตอรอง

ให ปชป.มานักตอนัก ไมเคยเสียเปรียบใคร หุหุ. 

ฌ.เฌอ

     

ผมรับผิดชอบเอง 

พ

ลุนDSIชี้ขาดยกฟอง‘เลขาหญิงออ’

๖ ตุลา.‘แผนเสียงตกรอง’

เฉลิมชัย ศรีออน

๔ ตุลา. และ ๖ ตุลา.น่ี ใชหากินไดทุกป 

สุดแต ชวงน้ัน-ปน้ัน 

เกมการบาน-การเมืองมุงไปทางไหน นักโหนประวัติศาสตรหา

แดก-หลอกเด็ก  ก็จะระบาย-แตงแตมปลุกเราไปทางน้ัน

ฉะน้ัน อยาแปลกใจ ท่ีเห็น เร� องเดียวกันแทๆ  แตฟงคนละป 

เหมือนแมหมาตัวเดิม คลอดครอกใหมทีไร ลายแดน-ลายดอก ไมซํ้า

ครอกกันซักที!

ปน้ี โทนของขบวนการจานและนักศึกษาสามน้ิว มุงหนักไปทาง 

“เปล่ียนระบบ-ลมสถาบัน”

ฉะน้ัน ๖ ตุลา. วานซืน ท่ีหนาโดมธรรมศาสตร 

พวกหนาเดิมตะไครข้ึน จึงหอบอดีตมาหอนหาแดกประจําป ธีม

ปน้ี โหม “ลมเจา” ตามใบส่ังสัมภเวสีใตตีน CFR

ยืนชู ๓ น้ิว สลอนหนาโดมธรรมศาสตร

ชัก “ธงไตรรงค” ลงจากยอดโดม 

แลวชัก “ธงแดง” เขียนขอความ “ปฏิรูปสถาบัน” ข้ึนไปโบก

พล้ิวเหนือยอดโดมแทน!

ธรรมศาสตรสามน้ิว จงเจริญ ตรงน้ีผมอนุโมทนาใหเอง!  

ไมเจริญไดไง ก็ขนาด “อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร” ศ.พิเศษ 

ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ แกจะตายหะวันน้ี-วันพรุง ยังไมมีความคิด 

ยืนตูดแปน ถายรูปคู “เปาอัปรีย” แลวสดุดีโพสต

กับปาเปา With Auntie Pao (Lady Godaiva of new Thailand)

ไดพบทานหญิงโกไดวา แหงสยามประเทศไทยใหม 

ตัวจริงหนาตาดีกวารูปถาย

ครับ 6 ตุลา ๆๆๆๆๆ

6th October 2519/1976

A Silent Past is no longer A Silent History

เร� องของ อดีต ท่ีเงียบ แตคงไมใช Silent History อีกตอไปแลว

ครับ คนแยะ จริงๆ ท่ี มธ ทาพระจันทร ปน้ี

พวงมาลัย หรีด แบนเนอร ดอกไมมากกวาปกอนๆ ท้ังหมด

It is no longer a silent history

ทานหญิงชาญวิทย ยกเปาอัปรียเปนทานหญิงไกโดวาแลว 

ธงแดงก็ชักข้ึนยอดโดมแลว แกงทะลุแกซก็ไดรับการเชิดชูเปนนักสู

ประชาชนปฏิวัติแลว

ก็หมดสงสัยในบทบาทธรรมศาสตรยุคน้ีแลว!

ธนาธรก็ไปใหเห็น....

แตปยบุตร ไมยักไปใหเห็นเงาหัว หรือยังไมกลับ ตามท่ีโพสต

เม� อกลางกันยา.

“กําลังเตรียมเก็บกระเปาเดินทางกลับประเทศไทยครับ เม� อไร

ท่ีผมเดินทางมาอยูท่ีปารีส กิจกรรมท่ีทําอยูเปนประจํา คือ เขาราน

หนังสือ ซ้ือหนังสือ 

รอบน้ี อยูคอนขางนาน ก็เลยซ้ือเยอะมากกวาคราวกอนๆ ลอง

ผม คนรุนเดียวกับคุณเปลว สัมผัสเหตุการณทั้งในเมืองและ

ชนบท รวมท้ังมีสวนทํางานในการฟนฟูประเทศหลังจากยุติการสูรบ

กับ ผกค.แลว  

อยากจะขออนุญาตเสนอมุมมองสวนตัวในภาพรวมของการเมือง

ท่ียังคงสรางความยุงเหยิงวุนวายใหแกประเทศชาติไปอีกนาน ดังน้ีครับ

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ขบวนการคอมมิวนิสตในประเทศไทย

เร่ิมปฏิบัติการเปดเผย โดยมีมหาอํานาจฯ หนุนหลัง  

และทางสหรัฐฯ ก็มียุทธศาสตรสกัดอิทธิพลของมหาอํานาจ

คอมมิวนิสต มิใหครอบงําเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

จึงใหการสนับสนุนในการตอตานรวมท้ังประเทศไทย คือดูวา เปน

ภัยคุกคามจากภายนอก 

และท้ังฝายคุกคามและฝายตอสู ตางก็มีมหาอํานาจตางประเทศ

หนุนหลัง

ในดานการเมืองภายในโดยเฉพาะของไทย สภาพอยูในเผด็จการ

โดยทหาร กลุมนักศึกษาประชาชนจึงเรียกรองประชาธิปไตย

จุดปะทุในเหตุการณ 14 ตุลา 16 บานปลายมาถึง 6 ตุลา 19 สรุป

แลว คือ การเรียกรองประชาธิปไตยอันชอบธรรม 

แตจําเปนตองตอสูกับการปราบปรามของทางการ 

จึงมีผูนําบางสวนไปอิงกับขบวนการคอมมิวนิสตเพ� ออาศัยหลักการ

ในการปลุกระดม การจัดกองกําลังมวลชนและยุทธวิธีการปะทะ  

ซ่ึงขณะน้ัน ขบวนการคอมมิวนิสตก็กําลังโหมใชกําลังในยุทธการ

ปาลอมเมืองอยางเขมขน (ต้ังแตวันเสียงปนแตก 7 สิงหาคม 2508)

ในแงคิดทางอุดมการณชวงน้ัน ผมมองวา....

ฝายคอมมิวนิสตมุงยึดครองประเทศไทยซ่ึงตองทําลายโครงสราง

เดิมท้ังหมด 

คือเหลือเพียงชาติ ภายใตการนําของพรรคฯ  

แตในดานนักศึกษา ประชาชน ตองการประชาธิปไตยแทจริง โดย

ยังยึดถือ ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย เปนหลักในแผนดิน  

ทางดานรัฐบาล อยางไรก็ตองรับผิดชอบตอความม่ันคงปลอดภัย

ของชาติและประชาชน 

ยังชูหลักการ ยึดม่ันตอชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริยเชนกัน เพียง

แตการปกครองยังเปนเผด็จการ

เม่ือมองในแง่ภัยคุกคามวิกฤตของชาติ ก็คือการรุกรานของ

คอมมิวนิสต  ประเทศไทยตองตอสูกันท้ังประเทศ  

แตในดานการเรียกรองประชาธิปไตยน้ัน เปนภาระอีกทางหน่ึง ท่ี

รัฐบาลตองตอสูหรือประคองสถานการณ  

และเผอิญการเรียกรองประชาธิปไตย จําตองใชบริการหลายอยาง

จากขบวนการคอมมิวนิสต

ขัดแยงทางการเมืองในการเรียกรองประชาธิปไตยท่ีมีความรุนแรง

เกิดข้ึน ก็ดวยขบวนการคอมมิวนิสตน่ันแหละ 

ดวยทฤษฎี “ปฏิวัติโดยประชาชน”....

คอมมิวนิสตเห็นวา ขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย คือแนว

รวมมีคาย่ิงในการปลุกระดม 

เมือยึดประเทศไทยไดสําเร็จ คอยกวาดลางฝายประชาธิปไตย

บริสุทธ์ิตอไป ตามข้ันตอนท่ีเรียก “ปฏิวัติประชาธิปไตย”

ในด้านขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย ก็หวังว่าเม่ือ

คอมมิวนิสตชวยใหสามารถขับไลเผด็จการออกไปแลว ก็จะเรง

สถาปนาประชาธิปไตย ดวยการเลือกต้ังใหเดินหนาโดยเร็ว (อาจยังไมมี

เวลาคิดวา จะตองตอสูกับคอมมิวนิสตตอไปหลังจากน้ัน)

แตในท่ีสุด ประเทศไทยก็รอดพนจากการครอบครองของ

คอมมิวนิสต 

ปจจัยสําคัญคือ....

มหาอํานาจคอมมิวนิสตยุติการสนับสนุนขบวนการคอมมิวนิสต

ในประเทศไทยเกือบโดยส้ินเชิง และเผด็จการดอยพลังลงไป 

สังคมผูรูมองวา ไทยตกอยูภายใตการครอบงําของสหรัฐฯ มีการ

ใชรัฐธรรมนูญ มีการเลือกต้ัง สลับกับการรัฐประหารมาจนถึงปจจุบัน  

ซ่ึงแมในหวงท่ีมีรัฐบาลจากการเลือกต้ัง ก็ยังมีการเรียกรอง

ประชาธิปไตยตลอดมาโดยกลาวหาวารัฐบาล (จากการเลือกต้ัง) เปน

เผด็จการ

ปรากฏการณท่ีแฝงอยูหลังจากเหตุการณ 6 ตุลา 19 คือมี

ขบวนการดอยคาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินการเช� อมโยง

อยางตอเน� อง 

แตคอนขางปกปด รูและเผยแพรกันเฉพาะในวงการ และหลัง

จากในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เสด็จสวรรคต 

ขบวนการเหลาน้ี ........

ก็เหมือนกับลุกฮือข้ึนมาทันที รุกรวดเร็วจนถึงข้ันมีพรรค 

การเมืองท่ีมีสมาชิกเขาไปเปน ส.ส.ในรัฐสภา!!!!

ในความเคล่ือนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อมาถึง

ขบวนการโจมตีสถาบันฯ ท่ีผานๆ มา 

วิเคราะหแลวเห็นวา....

ยังใชทฤษฎีหลักการของคอมมิวนิสตแบบเดิมๆ เสริมดวยความ

กาวหนาในเทคโนโลยีการส� อสาร 

เจาตํารับก็คือ หัวขบวนในยุค 14 ตุลา หลายคน ท่ียังคิดจะพลิก

แผนดิน เพ� อตัวอาจจะไดเปนใหญ.

ขออภัยนะครับ ท่ีรบกวนเวลา อาจจะยาวเย่ินเยอไปหน�อย

ลงช� อ.....

ครับ ช� อมี บอกไปก็เร� องยาว ฉะน้ัน ขออนุญาตไมบอก จาก ๖ 

ตุลา.๑๙ ก็เปนเวลา ๔๕ ป ผานไป

“รุนใหม” เกิดข้ึนแทน 

แตน�าเสียดาย “เกิดใหม” แทนท่ีจะเปนคนรุนใหมกลับเปน

ควายในรางคน 

ใหพวกรุนเกาหลอกใชเหมือนเดิม.

จัดหมวดหมูดู 

รูปแรก อนารคิสต 

รูปสอง ปฏิวัติฝร่ังเศส 

รูปสาม ปฏิวัติรัสเซีย 

รูปส่ี หลากหลายธีม ไดแก ประวัติศาสตรการเมือง ปรัชญา

การเมือง ปรัชญากฎหมาย สังคมวิทยาเศรษฐศาสตรการเมือง 

รูปหา หนังสือเรียนภาษาสเปน .....ฯลฯ

เออ...แปลกแตจริง!

ปยบุตร ตัวตนเขาแสดงวาลมหายใจคือประชาธิปไตย สูเพ� อ

ประชาธิปไตย แตหนังสือท่ีเขาซ้ือมา ดูซี....

 มีแตการปฏิวัติลมสถาบันกษัตริย ท้ังฝร่ังเศส, รัสเซีย ยังแถม 

อนารคิสต การตอตานอํานาจรัฐทุกรูปแบบของไดโอจีนีส ท่ีทําใหเกิด 

“คอมมูนปารีส” ฆากันเลือดทวมเมือง

ไมมีเลมไหนในแนว “ประชาธิปไตย” อารยะทางชนช้ันปญญาเลย!

เร� องเชนน้ี เคยสังเกตกันบางม้ัย วาทําไมจึงยอนแยงในตัวมันเอง

ขนาดน้ัน เชน ผูรองหาประชาธิปไตย แตกลับใชแนวทางคอมมิวนิสต?

ธรรมศาสตร ตดยังตดดวยโนตประชาธิปไตย

แตบรรเลงดวยเพลงคอมมูน และ “ชักธงแดง?”

ถาอยากรูเหตุผล อานน่ี....

เรียน คุณเปลว สีเงิน

ชวงน้ี ความเคล� อนไหวทางการเมืองมุงไปท่ีการร้ือฟนเหตุการณ 

14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ดวยวัตถุประสงคหลากหลายของ

แตละกลุมขาวสารขอมูลท่ีบันทึกและเผยแพรก็หลากหลาย 

มีท้ังจริง เท็จ บิดเบือน 

แตบรรยากาศในปจจุบันจุดโฟกัสปรากฏในส� อทุกประเภทเนนใน

ทางโนมนาวใหคนเช� อวา

การเมืองปจจุบันยังเปนเผด็จการและมุงโจมตีสถาบันพระมหา

กษัตริย

๑

อุทธรณ และอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เห็นพอง 

รวมถึงตอมามีการสั่งไมฟองนาง

เกศินีดวย

นายอิทธิพรกลาววา เม� อ

วันที่ 30 ก.ค.63 นางกาญจนา

ภาและนายวันชัยไดรองขอ

ความเปนธรรมตอพนักงาน

อัยการสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝ่ายคดีพิเศษ 4 เพื่อขอให้

ทบทวนคําสั่งฟองนางกาญจนา

ภาและสามี โดยอางวาขอเท็จ

จริงรูปแบบพฤติการณที่กลาว

หาเปนกรณีเดียวกันกับที่กลาว

หานายพานทองแท ซึ่งศาลได

มีคําพิพากษาถึงที่สุดยกฟอง

ไปแลว อีกทั้งมูลเหตุเปนกรณี

สืบเน� องจากการกลาวหานาย

ทักษิณ ชินวัตร ที่ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง โดยได

คําพิพากษายกฟองและคดีถึงที่

สุดแลวเชนกัน

 อธิบดีอัยการกลาวอีก

วา ทั้งนี้ พนักงานอัยการได

พิจารณาขอเท็จจริงที่ ไดจาก

การรองขอความเปนธรรม เห็น

วาคดีมีขอเท็จจริงใหมตามที่

ผูตองหาทั้งสองรองขอความ

เปนธรรม โดยพนักงานอัยการ

ยังเห็นวาคดีไมมีพยานหรือขอ

เท็จจริงใดๆ วาผูตองหาทั้งสอง

เขาไปเกี่ยวของกับการปลอย

กูของธนาคารกรุงไทย หรือมี

บทบาทหรืออํานาจใดๆ ในการ

บีบบังคับธนาคาร ตลอดจน

ไมมีสวนรูเห็นถึงกระบวนการ

ปลอยกูของธนาคารกรุงไทย

ใหกับกลุมนายวิชัย กฤษดาธา

นนท กับพวก

“พนักงานอัยการเห็น

วาการรองขอความเปนธรรมมี

เหตุที่จะเปลี่ยนแปลงความเห็น

และคําสั่ง จึงมีคําสั่งกลับความ

เห็นเดิมที่สั่งฟองผูตองหาทั้ง

สองเปนสั่งไมฟองนางกาญจนา

ภาและนายวันชัย สามี ขอหา

รวมกันฟอกเงินและสมคบกัน

ฟอกเงิน ขณะนี้สํานวนคดี

พรอมความเห็นและคําสั่งดัง

กลาวไดสงไปยังอธิบดีดีเอสไอ 

เพ� อพิจารณาตามขั้นตอนของ

กฎหมาย วาจะเห็นพองหรือแยง

คําสั่งของพนักงานอัยการ หาก

เห็นพองคําสั่งไมฟองเปนอัน

เสร็จเด็ดขาด แตถาอธิบดีดีเอส

ไอเห็นแยงก็จะนําเสนออัยการ

สูงสุด (อสส.) เพ� อพิจารณาชี้ขาด

ตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป” 

นายอิทธิพรระบุ

นายประยุทธ เพชรคุณ                              

รองอธิบดีอัยการ กลาววา 

พฤติการณทั้ งสองคนไม ได

เหมือนกันกับนายพานทองแท

ทุกอยาง แตขอเท็จจริงพัวพัน 

ลักษณะการกระทําแตกตาง แต

อยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงหลัก

การเดียวกัน สําหรับคําสั่งไม

ฟองของอัยการคดีนี้เปนคําส่ัง

ของรอยโทไชยา เปรมประเสริฐ 

รอง อสส. ซึ่งเปนการสั่งตาม

ระเบียบที่ใหอํานาจใชดุลพินิจ

ในการสั่งคดี โดยไมจําเปนที่จะ

ตองปรึกษาผูบังคับบัญชาและ

ไมเกี่ยวกับอดีต อสส. พรอม

กันนี้ยืนยันวาแมคดีนี้เกี่ยวของ

กับนักการเมือง แตการสั่งคดี

ของพนักงานอัยการมีความเปน

อิสระและไมถูกแทรกแซงแต

อยางใด.

นนทบุรี • มีรายงานขาวจาก

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ  (ป.ป.ช.)  แจงความคืบหนา

กรณีกอนหนานี้คณะกรรมการ  

ป.ป.ช.ไดมีมติ 8 ตอ 0 เสียง แจง

ขอกลาวหาแก พล.อ.ปรีชา จันทร

โอชา นองชาย พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เม่ือครั้ง

ดํารงตําแหน�งปลัดกระทรวง

กลาโหม และกรรมการ (บอรด) 

บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) ซึ่ง

เปนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ถูก

กลาวหาวาจงใจย� นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินอัน

เปนเท็จและเอกสารประกอบ 

หรือปกปดขอเท็จจริงอันควร

แจงใหทราบ กรณีมิไดแจงถือ

ครองบานใน จ.พิษณุโลก รวม

ถึงขอมูลบัญชีเงินฝากของนาง

ผองพรรณ จันทร โอชา ภริยา 

นั้น ปจจุบัน พล.อ.ปรีชาได

เดินทางมารับทราบขอกลาว

หา พรอมกับชี้แจงแกขอกลาว

หาดังกลาวกับ ป.ป.ช.แลว โดย

ขั้นตอนหลังจากนี้ ทางคณะ

อนุกรรมการไตสวนฯ จะดําเนิน

การรวบรวมพยานหลักฐานที่

เกี่ยวของเพิ่มเติมเพ� อเตรียมจะ

สรุปสํานวน เพ� อสงใหที่ประชุม

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ 

ที่มี พล.ต.อ.วัชรพล ประสาร

ราชกิจ เปนประธาน พิจารณา

อยางหนึ่งอยางใดตอไป โดยคาด

วาอีกไมนานจะมีบทสรุป.

รองกรมคุกจํากัดสิทธิ

ปวยใหกินยาเม็ดเดียว
กรุงเทพฯ • เม� อวันพฤหัสบดี 

ที่ สํ านั ก งานผู ต รวจการ

แผนดิน นายเวหา แสนชน

ชนะศึก เจาของทวิตเตอร 

ฟาฝน ver เกี้ยวกราด และ

ผูตองหาคดีความผิดอาญา 

มาตรา 112 ที่ติดเช้ือโควิด-

19 ในเรือนจํา เขารองเรียน

ตอผูตรวจการแผนดิน ขอให

เขาไปตรวจสอบและแกไข

ปญหาภายในเรือนจํา โดย

นายเวหากลาววา ตนไดถูก

เจาหนาที่กองกํากับการ 2 

กองบังคับการตํารวจสันติบาล 

จับกุมตัวที่ จ.พิษณุโลก และ

นําตัวมาขออํานาจศาลอาญา 

และถูกนําสงเขาทัณฑสถาน

บําบัดพิเศษกลางจนไดรับการ

ปลอยตัว รวมระยะเวลาที่เขา

เรือนจําทั้งสิ้น 51 วัน แตการ

เขาเรือนจําครั้งนี้ของตนเน� อง

ดวยสถานการณการแพร

ระบาดเชื้อโควิด-19 ทางกรม

ราชทัณฑ ไดออกมาตรการ

ตางๆ ทําใหการดําเนินการ

ถูกจํากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน 

นายเวหากลาววา ใน

ชวงที่ตนเขาไปนั้นมีเพียง

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง

เทานั้นที่รองรับผูตองขังใหม

ในทุกคดี ทุกเขตอํานาจใน 

กทม. ดังนั้น ทัณฑสถานฯ 

จึงเปนแดนแรกรับ และ

เกิดปญหาในจัดการทั้งเร� อง

จํ านวนผู ต องขั ง ใหมที่ มี

จํานวนมาก แมกระทั่งการ

ตรวจหาเชื้อที่มีทุกๆ 7 วัน หา

พบเชื้อจะสงตัวไปทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ แตหาก

มีใครปวยขึ้นมาในระหวางนี้

จะไดรับแคยาพาราเซตามอล 

1 เม็ดตอวันเทานั้น แมวาจะ

มีไขสูงก็ตองรอตรวจในอีก 7 

วันขางหนา และไมมีการให

ติดตอญาติ จึงขอใหผูตรวจฯ 

เขาไปตรวจสอบ

วันเดียวกัน นายธวัช

ชัย ชัยวัฒน รองอธิบดีกรม

ราชทัณฑและโฆษกกรม

ราชทัณฑ เปดเผยวา กลุม

ผูชุมนุมทางการเมืองที่อยู

ระหวางการควบคุมดูแล

ของกรมราชทัณฑ พบวา

จากการตรวจสุขภาพของ

พยาบาลประจําเรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร พบวา นาย

พริษฐ ชิวารักษ หรือเพนกวิน, 

นายภาณุพงศ จาดนอก หรือ

ไมค ระยอง, นายจตุภัทร บุญ

ภัทรรักษา หรือไผ ดาวดิน 

และนายอานนท นําภา ทุก

คนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

อยางตอเน� อง  

นายธวัชชัยยั ง เปด

เผยถึงกรณีอาการของนาย

อมร อมรรัตนานนท ที่อยู

ระหวางการพักฟนหลังหาย

จากอาการปวยโควิด-19 พบ

วารูสึกตัวดี ชวยเหลือตนเอง

ได ไมมีอาการหอบเหน� อย รับ

ประทานอาหารได ลิ้นรับรส

ไดปกติ นอนหลับไดดี หาก

สุขภาพรางกายเปนปกติจะ

สงตัวกลับไปคุมขังยังเขา

เรือนจําตามเดิม.

จอสรปุคดทีรพัยสนิ ‘นองนายก’

เม� อวันที่ 7 ต.ค. ที่สํานัก 

งานอัยการสูงสุด ศูนยราชการฯ                                             

ถ.แจงวัฒนะ นายอิทธิพร แกว

ทิพย อธิบดีอัยการ สํานักงาน

คดีอาญา ในฐานะโฆษก

สํานักงานอัยการสูงสุด แถลง

ถึงกรณีพนักงานอัยการสั่ง

ไมฟองนางกาญจนาภา หงษ

เหิน อดีตเลขานุการสวนตัว

ของคุณหญิงพจมาน ณ ปอม

เพชร และนายวันชัย หงษเหิน 

สามี ผูตองหาคดีรวมกันฟอก

เงินและสมคบกันฟอกเงิน วา 

คดีนี้เปนคดีระหวางสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) โดยนายสุ

นทรา พลไตร เปนผูกลาวหา

นางเกศินี จิปภ, นางกาญจนา

ภา หงษเหิน, นายวันชัย หงษ

เหิน และนายพานทองแท ชิน

วัตร ผูตองหาที่ 1-4 ขอหารวม

กันฟอกเงินและสมคบกันฟอก

เงินชวงระหวางวันที่ 30 ธ.ค.

46 ถึงวันที่ 17 พ.ค.47 ตอ

เน� องกัน โดยมีมูลเหตุเกี่ยวพัน

กับคดีธนาคารกรุงไทยปลอย

เงินกู ใหกับบริษัท กฤษดามหา

นคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งกอน

หนานี้ศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกลาง ไดมีคํา

พิพากษายกฟองนายพานทอง

แทไปแลว โดยอัยการมีคําสั่งไม

แจงวัฒนะ • อัยการแจงสั่งไมฟองอดีตเลขาฯ “คุณหญิงออ” กับ

สามี ฟอกเงินคดี ธ.กรุงไทยปลอยกู บ.กฤษดามหานคร เหตุรองขอ

ความเปนธรรม ไมมีหลักฐานกระทําผิด ยันไมมีการเมืองแทรกแซง 

ลุนดีเอสไอเห็นแยงหรือไม

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ มอบเงินเยียวยาใหกับมารดาของ ส.ต.ต.เดช

วิทย เลทเท็สสัน ผบ.หมู กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. ที่ถูกยิงดวยกระสุนจริงเขาที่ศีรษะจนไดรับบาดจาก

การเขาควบคุมพื้นที่ใตแฟลตดินแดง. 



ออกมาก็กลายเปนวาสอดคลองกัน เพราะไมวาจะภูมิภาคไหน ถา

เปนคนอายุนอย หรือนิยามตัวเองวาเปนคนรุนใหมก็จะมาทางกาว

ไกล ซึ่งมันก็ Challenge เพ� อไทย เจาพอตางๆ ที่ครองเสียงในภาค

เหนือ ภาคอีสาน และถาคนที่อายุต่ํากวา 30 ปเบนเข็มมาทางนี้

จริง พรรคเพ� อไทยก็หนาวนะ เพราะมันจะไปแปลผลการเลือกตั้ง

ในอนาคต ที่ตอไปจะไมใชเปนพื้นที่ของใครคนใด คนเดิมแบบงายๆ 

อีกแลว เม� อคนอายุนอยคิดตาง”

สําหรับแนวคิดที่เช� อวาเพ� อไทยแยงคะแนนกับกาวไกล ผล

ดีก็จะตกกับพรรคพลังประชารัฐนั้น ดร.สติธรมองวา เปนไปได

ในระยะสั้น สมมุติในการเลือกตั้งครั้งหนาอีก 1 ปเศษ ก็คงเปน

ลักษณะนั้นได พอโยนระบบสองใบไป เดี๋ยวเพิ่มเปน 400 เขต กาว

ไกล-เพ� อไทย แยงคะแนนกันเอง ถาพรรคพลังประชารัฐทําไดเทา

เดิมก็มีโอกาส ไดเขตเยอะ ทางพรรคเพ� อไทยก็ไดลดลง เพราะ

กาวไกลมาดึงคะแนนไป และกาวไกลเคยโตดวยปารตี้ลิสต ตอน

นี้ลดลงมาเหลือรอยที่นั่ง คงไดไมเยอะ เต็มที่ก็คงไดไมเกิน 30 ที่

นั่ง พวกวิธีคิดแบบบัตรสองใบก็เช� อวาทําแบบนี้ถึงอยางไรเพ� อไทย

ก็ไมโตไปกวานี้ กาวไกลก็จะถูกดองไว ก็จะใชการเมืองแบบเกาที่

พลังประชารัฐไดเปรียบทั้งเร� องเงินและอํานาจ และสองพรรคแยง
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

“คิดถึงจังฮู” หวานใสคนเมืองคอนตามสไตล “บ๊ิกตู” หอบ

คณะลงใตเย่ียมการเตรียมการปองกันนํ้าทวมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช คราวน้ีไมจัดทับคิวกับ “พ่ีปอม” ท่ีลงพ้ืน

ท่ีสระแกววันศุกรน้ี ส.ส.พลังประชารัฐไมตองเลือกขางใหลําบากใจ 

13 ส.ส.ใตตบเทามารับกันพรอมเพรียง ขาดแคนายสัมพันธ มะยู

โซะ ส.ส.นราธิวาส ท่ีปวย งานน้ี “บ๊ิกตู” เลยแฮปป และท่ีปล้ืมสุดๆ 

ก็ตรงท่ีไดเห็นหนาคาตาของชาวนครศรีฯ ท่ีมาตอนรับกันอุนหนาฝา

ค่ัง แถมยังชูปายเขียนขอความใหกําลังใจ หนําซํ้ายังตะโกน “ลุงตูสูๆ ” 

ดังกระห่ึม เลนเอานายกฯ ย้ิมแกมปริข้ึน

รถแลวยังลดกระจกชูน้ิวสัญลักษณไอ

เลิฟยูแจกคนคอนถวนหนา บรรยากาศ

ตางจากไปตรวจนํ้าทวมท่ีนนทบุรีลิบลับ 

จะแวะตรงไหนม็อบสามน้ิวโผลทุกท่ี

ราวกับดอกเห็ด ถึงวาเม� อวันอังคาร 

บ๊ิกตูบอกในท่ีประชุม ครม. อาสาไป

ลุยนํ้าทวมท่ีไกลๆ สวนพ้ืนท่ี กทม.กับ

ปริมณฑล ขอใหรองนายกฯ รัฐมนตรี 

ชวยกันลงพ้ืนท่ีดูแลแทน แตจะวาไป

ท่ีราบร� นเรียบรอยแบบน้ีก็เพราะฝมือ

ตํารวจเมืองคอนท่ีอารักขาเขมงวด กับ

กฎเหล็ก 4 ขอ ท่ีได โพสตปรามกลุมกอกวนไวกอนท่ีนายกฯ ลงพ้ืนท่ี 

คือ 1.หามปาไข หรือไขเน�า ความผิด ป.อาญา มาตรา 391 ทําราย

รางกาย 2.ดาดวยถอยคําหยาบคาย ความผิด ป.อาญา 393 ดูหม่ินผู

อ� นซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา หรืออาจมีความผิด มาตรา 326 ขอหา

หม่ินประมาท 3.หามเผารูปนายกฯ ความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 

220 วรรคแรก 4.หามโพสตรูปนายกฯ ในลักษณะเฟกนิวสในส� อโซ

เชียล ไมง้ันเจอ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร

• เวลาน้ีดูเหมือนคล� นลมสงบ หลัง “พ่ีปอม” ประกาศชัด

ดัน “นองตู” น่ังนายกฯ สมัย 3 และเพ่ิงเซ็นต้ังท่ีปรึกษาหัวหนา

พรรค 2 คน หน่ึงในน้ันก็คือ “พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค” ท่ีปรึกษา

นายกรัฐมนตรี โดยนายพีระพันธุไดสมัครเขาสังกัด พปชร.เต็มตัว

แลวต้ังแต 4 ต.ค.ท่ีผานมา น�าสนใจ 

ก็เพราะนายพีระพันธุถือเปนสายตรง

ของ “บ๊ิกตู” ต้ังแตผละจากจุรินทร

มาซบอก พล.อ.ประยุทธ ก็ไดรับมอบ

หมายงานสําคัญหลายเร� อง ท้ังประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ปญหา หลักเกณฑ และแนวทางแกไข

รัฐธรรมนูญ 60 สภาผูแทนราษฎร กอน

จะไดเปนคณะผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการ 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขณะ

ท่ีสายสัมพันธกับบ๊ิกปอมก็ไมธรรมดา 

นอกจากเปนเซนตคาเบรียลคอนเนกช่ัน

แลว พล.อ.ประวิตรยังเอยปากเองวาคุนเคยกันมานานแลวต้ังแตป 51 

ถาจํากันไดในชวงกอนท่ีบ๊ิกปอมจะข้ึนมารับตําแหน�งหัวหนาพรรค ก็

มีขาววาจะหนุนพีระพันธุน่ังเกาอ้ีน้ี แตดวยกกกวนของ พปชร.หลาย

กลุม คนท่ีจะมาคุมไดเลยมีแค พล.อ.ประวิตรคนเดียว ตอจากน้ีพีระ

พันธุก็เทากับน่ังควบกุนซือของท้ัง 2 ป. ตัวเช� อมสําคัญระหวางตึกไทย

กับตึกบัญชาการ สวนเสนทางการเมืองใน พปชร.ก็น�าจับตาไมนอย 

โดยเฉพาะดูแลพ้ืนท่ีและ ส.ส.กทม.ในการเลือกต้ังคร้ังหนา 

• ไมใชแคบ๊ิกตูคนเดียวท่ีขยันลงพ้ืนท่ี ชวงน้ีแคนดิเดตนายกฯ 

สมัยหนา ตางพรอมใจกันเดินสายเหมือนกัน หัวหนาพรรคภูมิใจไทย 

“เส่ียหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ก็ควงนายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.การทองเท่ียวและกีฬา ไปกระบ่ี

และพังงา ตรวจเย่ียมการฉีดวัคซีน เพ� อเปดเมืองฟนฟูเศรษฐกิจ

และการทองเท่ียว สวนหัวหนาพรรคประชาธิปตย “จุรินทร ลักษณ                   

วิศิษฏ” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย ก็ออนทัวรจันทบุรีและตราด 

นอกจากเร� องเตรียมมาตรการเชิงรุก

แกไขปญหาผลไมฤดูกาลหนาแลว ใน

ฐานะท่ี ปชป.ประกาศพรอมเลือกต้ัง

ต้ังแตไกโห แถมตีปบกวาด ส.ส. เกิน 

100 เกาอ้ี งานน้ีไมมีก๊ัก “จุรินทร” บอก

เลยวาไปเช็กความพรอมเลือกต้ังของ

พรรคในสองจังหวัดน้ีดวย ตอนน้ีก็ร่าํๆ 

จะจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

ท่ีเล� อนมาต้ังแตชวงเดือน เม.ย. จะได

ลุยเร� องเลือกต้ังเต็มสูบ แตติดท่ีวาจอง

สถานท่ีไวนานแลวในกรุงเทพฯ ท่ีเปนพ้ืนท่ีสีแดงเขม ดวยองคประชุม

ท่ีมีประมาณ 500 คน ทําใหติดล็อกของ ศบค. ก็เลยตองรอตอไป

• ขาวฝากจากสถานทูตสหรัฐ เชิญชวนผูสนใจสมัครเขารวม 

Community Solutions Program โครงการฝกงานและพัฒนาความ

เปนผูนําระยะเวลา 4 เดือน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเขารวม

โครงการจะไดรับประสบการณและคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ รวม

ท้ังการแนะแนวความเปนผูนําแบบรายบุคคล นอกจากน้ี ยังจะได

รับโอกาสในการสรางเครือขายท่ีหลากหลายกับผูเช่ียวชาญในสหรัฐ 

และจากท่ัวโลก ตลอดจนไดรับทุนเต็มจํานวนสําหรับคาเดินทาง 

ท่ีพักและอาหาร ถาคุณมีอายุระหวาง 25-38 ป พูดภาษาอังกฤษ

ไดในระดับดีและมีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ในดาน

ส่ิงแวดลอม การสงเสริมสันติภาพ และการแกปญหาความขัดแยง 

ประเด็นความโปรงใสและความรับผิดชอบ หรือประเด็นสตรีและ

เพศ สมัครเขารวมโครงการไดท่ี http://bit.ly/csp2022apply ต้ังแต

วันท่ี 27 ต.ค. เปนตนไป.

พีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

าสนใจ ผลสํารวจ “อีสานโพล” เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของคนอีสานเร� องดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน ไตรมาส 

3/2564 และคาดการณไตรมาส 4/2564 พบวา ดัชนีภาวะ

เศรษฐกิจไตรมาส 3/2564 (ก.ค.–ก.ย.64) เทากับ 30.2 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยูในระดับแย และคาดวา

ไตรมาส 3/2564 (ต.ค.–ธ.ค.64) จะเทากับ 30.7 ซึ่งถือวาดีขึ้นเล็ก

นอย แตยังอยูในระดับแยเชนกัน ขณะที่คะแนนดานเศรษฐกิจของ

รัฐบาลได 20.3 เต็ม 100 คะแนน ภาพรวมของรัฐบาลได 19.3 ต่ํา

สุดเทาที่เคยสํารวจมา เน� องจากการบริหารจัดการปญหาโรคโควิด

และเศรษฐกิจไมเปนที่น�าพอใจ  

ผลสํารวจยังระบุวา หากมีการเลือกตั้งใหมคนอีสานจะเลือก 

คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ เปนอันดับ 1 รองลงมาคือ พิธา ลิ้ม

เจริญรัตน, พลเอกประยุทธ จันทร โอชา และ คุณอนุทิน ชาญวีร

กูล เม� อสอบถามวาถามีการเลือกตั้ง ส.ส.วันนี้ จะเลือกพรรคใด คน

อีสานระบุวา อันดับที่ 1 คือ  พรรคเพ� อไทย รองลงมาคือ พรรค

กาวไกล พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย โดยการสํารวจ

ความคิดเห็นครั้งนี้ มีขึ้นระหวางวันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 จากกลุม

ตัวอยางอายุ 18 ปขึ้นไป 1,110 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 

จังหวัด

แมผลโพลดงักลาวจะไมไดชีว้ัดสถานการณการเลือกตั้งในวนั

ขางหนาทั้งหมด แตสะทอนใหเห็นความรูสึกนึกคิดของคนในพื้นที่

เปลี่ยนแปลงจากเดิม มีตัวเลนอยาง “กาวไกล” เขามาเบียดแทรก

เปนอันดับ 2 สอดคลองกับความเห็นของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่เคยแสดงความวิตกกังวลในพื้นที่ 

“ฮารดแลนด” จะเปนตัวแปรสําคัญในการกวาดเกาอี้ ส.ส. เพ� อจัด

ขั้วตั้งรัฐบาล 

ขณะที่ความเห็นของ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผูอํานวยการ

สํานักนวัตกรรมเพ� อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา มองวา

สิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัสวิเคราะหนั้นถูกแลว ตอไปพรรคการเมืองที่น�า

กลัวคือ “กาวไกล” ไมใช “เพ� อไทย” เพราะเพ� อไทยถึงอยางไรก็

ประนีประนอม ไมไปไกลเทากาวไกล ถาเรามองในเร� องของการ

เปลี่ยนแปลงโครงสราง ปฏิรูปสถาบัน ซึ่งเพ� อไทยไมไปถึงตรงนั้น

อยูแลว พรรคกาวไกลก็จะไปอิงกับทัศนคติของคนเจเนอเรชั่นใหม 

เปนกลุมคนอายุนอย ซึ่งจะเปน voter มากขึ้นเร� อยๆ ในการเลือก

ตั้งครั้งตอไป  

และแมจะมองวาพื้นที่อีสานจะไมคอยมีเร� องของแนวความ

คิดเร� องเปลี่ยนแปลงโครงสรางดังกลาวเขามา แตก็ตองดูวาผูที่

สํารวจไดเจาะไปถามความเห็นคนกลุมอายุใดบาง 

“ถามองเร� องกลุมอายุ ก็จะคลายๆ กับนิดาโพล ที่ระบุวา 

กลุมคนอายุ 30 ปลงมาจะเลือกพิธา ลิ้มเจริญรัตน ถาอีสานโพล 

“เร� องอายุจะเปนตัวแปรสําคัญที่ตองดู สวนเร� องภาคจะไม

คอยเทาไหรแลว ภาคเอาไววัดคนเจเนอเรชั่นเกา คนเจเนอเรชั่น

เอ็กซปจจุบัน นับเปน voter ที่ถือวายังมีเยอะอยู ก็ยังพออยูไดใน

ระยะสั้นในการเลือกตั้งรอบนี้ แตในรอบตอไปป 2570 จะเห็นภาพ

ชัด จะเพิ่มขยายเจเนอเรชั่นจากคนอายุ  30 ป เปน 35 ปแลว คน 

18 ปก็ขยับขึ้นมา คนที่ต่ํากวา  18 ป ก็ขยับอายุขึ้นมามีสิทธิ์เลือก

ตั้ง ทําใหฐานคะแนนตรงนี้ขยายมากเพิ่มขึ้น 

...แถวอีสานกับทุกภาค และใต คนรุนใหม คนอายุนอย 

และคนอายุต่ํากวา 30 ป ตอนนี้ตัวเลือกคือกาวไกล มากกวาเพ� อ

ไทย อีสาน เหนือ กรุงเทพฯ ผมเช� อวาคนต่ํากวา 30 ปไปที่กาว

ไกลมากกวา ...”

สวนคนอายุ 10 กวาปขึ้นไปพวกนี้ ไปรอเขาคิวเลือกตั้งพรรค

กาวไกลกันอยูแลว แตถาลางสมองเด็กต่ํากวาสิบขวบก็ยังพอไหว 

ก็ไดกลับมาใหม 

“ผมคิดวาธรรมนัสเขาไประบบสองใบ เพราะรูวาไดเปรียบ รู

วากาวไกลโตในฐานอายุนอย แตคนอายุนอยในเวลานี้ยังกระจาย 

และยังไมใชเสียงสวนใหญที่จะสามารถมาเอาชนะในระบบเขต

ได เขาก็คิดวาตอนนี้ใหยึดพื้นที่ใหมั่นไวกอน ใหพรรคพลังประชา

รัฐปกธงในพื้นที่เดิมไปอีกครั้ง และเพ� อไทยออนแรงลง สมมุติสูอีก

รอบเพ� อไทยไดเทาเดิม เผลอๆ เสียพื้นที่ไปอีก ทอน้ําเลี้ยงอาจจะ

ฝอ และถาทอน้ําเลี้ยงธรรมนัสดี ยังไมฝอ ก็ดูดคนจากเพ� อไทยไป

พรรคพลังประชารัฐได และในที่สุดเพ� อไทยก็ตองยอมออนขอเขา

รวมรัฐบาลดวย ถารวมรัฐบาลกันไดก็จบ และชูกาวไกลมาเปนศัตรู

ตัวใหม”

แตถาคิดแบบ “ลุงตู” จะไปเอาแบบแบงสันปนสวน-บัตรใบ

เดียว-แยกพรรค-แตกแบงกพัน ทําการเมืองตามเกมเลือกตั้ง 62 

แนวโนมก็จะรอดแคสมัยเดียว และไปเขาทางพรรคกาวไกล เม� อใช

ระบบสัดสวนเร� องตัวอายุจะชวยทําใหที่นั่งมันเยอะ 

 ขณะที่การเลือกตั้งทองถิ่นในสวนขององคการบริหารสวน

ตําบลที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้น ดร.สติธรมองวา ถาใชภาพการเมือง

ใหญ ไปทาบกับ อบต. สิ่งที่พรรคจะทําคือการซื้อหัวคะแนนลวง

หนาเอาไว ใครที่มีแนวโนมวาจะได ก็เขาไปชวนและใหความชวย

เหลือ พอเลือกตั้งทั่วไปก็มาเปนหัวคะแนนให รอบนี้เหมือนกับการ

ไปหนุนผูสมัครที่จะชนะเอามาเปนพวก 

“พรรคการเมืองไมไดขลังเหมือนเม� อกอน เชนใครมาเพ� อไทย 

ลงสมัครจะไดเลยในอีสาน ตอนนี้พรรคตองพึ่งผูนําระดับนี้แทน 

ยกเวนคณะกาวหนา ที่ผูสมัครหวังเอาแบรนดคณะกาวหนาไปเพิ่ม

เสียงตัวเองใหคนรุนใหม แตคิดวาผลการเลือกตั้งระดับนี้ คณะ

กาวหนาจะไดที่นั่งสัดสวนใกลเคียงกับเลือกตั้งเทศบาลตําบลครั้งที่

แลว สง 100 คนได 10 ครั้งนี้น�าจะได 20-30 คน”.

ลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวงลี้คิมฮวง

ไ

ถอดรหัส‘อีสานโพล’

การเมืองเร� อง‘อายุ’ตัวแปรเลือกตั้ง

น�

วีรภาพนักศึกษาประชาชน 14 ตุลา

ประสาร  มฤคพิทักษ 

pmarukpitak@yahoo.com 

 

 “คึกคักหนักแน�นดังแผนผา

กลมเกลียวแกลวกลาสดใส

ฟนเฟอง ฟาดฟนบรรลัย

กนกหาสิบใหชีวิตพลี

(สรอย) เจาหนุมสาวเอย เจาเคยแลวหรือยัง

 ตายเพ� อสราง ตายเพ� อสรางเสรี........”

นี่เปนทอนแรกในบทเพลง “หนุมสาวเสรี” เปนสวน

หนึ่งในบทเพลงยาวช� อ “กลอมวีรชน” ของ สุจิตต วงษเทศ 

นักประวัติศาสตร ส� อมวลชน นักวรรณคดี ที่เปนคนเดียว

ในจํานวนนับรอยคน ซึ่งหาญกลาปฏิเสธไมยอมรับรางวัล 

“ศิลปนแหงชาติ” ที่เขามีสิทธิ์จะไดรับ ตามประกาศของ คณะ

กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เม� อป 2545 เขาบอกวา “ขอเปน

ไพรธรรมดาสามัญชน”

การชุมนุมของนักศึกษาประชาชนที่ปกหลักอยูที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตั้งแต 8 ตุลาคม 2516 

เรียกรองใหรัฐบาล

ปลอย 13 กบฏเรียกรอง

รัฐธรรมนูญอยางไมมี

เง� อนไข แตรัฐบาลกลับ

ไมไยดี ซ้ําออกขาวให

รายผูชุมนุมอีก ทําให

มีการเคล� อนขบวนคน

นับแสนคนจากสนาม

ฟุตบอลธรรมศาสตรออก

มานอกรั้วมหาวิทยาลัยสู

ถนนราชดําเนิน ในวันที่ 

13 ตุลาคม 2516 เวลา 

12.15 น. โดยตัวแทนผู

ชุมนุมแบงเปน 3 คณะ

ชุดหนึ่ง ไปเจรจา

กับรัฐบาล

ชุดท่ีสอง ขอเขา

เฝาฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9

ชุดที่สาม นําขบวน

ใหญนักศึกษาประชาชน

เคล� อนสูถนนราชดําเนิน 

มุงหนาอนุสาวรีย

ประชาธิปไตย เพ� อกดดัน

รัฐบาลใหปลอยตัว 13 กบฏ อยางไมมีเง� อนไข

จํานวนคนนับแสน จากธรรมศาสตร และประชาชนที่เขามา

สมทบระหวางทางอีก รวมแลวประมาณวาไมต่ํากวาหาแสนคน

การจัดรูปขบวนจึงเปนความจําเปน นักเรียนชางกล ชาง

กอสราง และพาณิชยการ ขอเปนกองหนา โดยพวกเขาประกาศ

ลวงหนาไววา “พี่คือสมอง นองคือกําลัง”

ภาพการเคล� อนขบวนที่แถวหนาสุดเปนนักเรียนอาชีวะที่

พรอมเผชิญกับระเบิด หากระสุน และแกสน้ําตา ตามดวยขบวน

แถวของนักศึกษาหญิงที่ถือธงชาติและพระบรมฉายาลักษณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถ ตามดวยมวล

นักศึกษาประชาชนที่เบียดเสียดกันเต็มพื้นที่ถนนราชดําเนินตลอด

สายนั้น ชางอาจหาญงามสงา จนกลายเปนคําประพันธเพลง หนุม

สาวเสรี โดยใชทํานองเพลงไทยเดิมช� อ “ลาวเฉียง” ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของ “ตับลาวเจริญศรี”

เพลงหนุมสาวเสรี

(เกริ่น – แอวเคลาซอ)

 ครานั้นนิสิตนักศึกษา

บรรดานักเรียนทั้งเหนือใต

สามัคคีประชาชนทั่วไป

ลุกฮือขับไลทรชน

(ลาวเฉียง)

 คึกคักหนักแน�นดังแผนผา   

กลมเกลียวแกลวกลาสดใส

ฟนเฟอง ฟาดฟนบรรลัย

กนกหาสิบใหชีวิตพลี

(สรอย) เจาหนุมสาวเอย เจาเคยแลวหรือยัง

ตายเพ� อสราง ตายเพ� อสรางเสรี

 มือเปลาตีนเปลากาวหนา

ยอมใหเขนฆาไปเปนผี

ถือหลักศักดิ์สิทธิ์เสรี

พูดกันดีดีแลวตั้งนาน (สรอย)

 กดขี่ขมเหงคะเนงราย

เผด็จการกาวกายเสียทุกดาน

ชาวนาเปนศพกบดาน

ชาวบานเปนซากยากจน (สรอย)

 มือเปลาตีนเปลาหาวหาญ

แกวงกระบองคลุกคลานกลางถนน

นี่คือพลังของประชาชน

ทุกคนสืบเลือดบางระจัน (สรอย)

 มาเถิดมาสรางเมืองใหม

สรางประเทศเราใหเปนสวรรค

ใครมาขมเหงรังแกกัน

ประชาชนเทานั้นลุกฮือเอย (สรอย)

นี่คือคําประกาศผานบทเพลงที่มีลักษณะเปนตัวแทน

ความปรารถนาสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ� อไปใหพนจาก

พันธนาการของเผด็จการที่กดทับประชาชนมายาวนาน ดวยหวัง

วาวิถีชีวิตประชาธิปไตย จะเปนพื้นที่เปนเวทีแหงการแกปญหา

เพ� อชีวิตอนาคตที่ดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยู

ผลงานเพลง “หนุมสาวเสรี” ของ วงตนกลา คํารอง

ของ สุจิตต วงษเทศ โดยมี รังสิต จงญานสิทโธ เปนนัก

รอง ประกอบวงดวย เนาวรัตน  พงษ ไพบูลย, อานันท หาญ

พาณิชยพันธ,  นิธินันท ยอแสงรัตน ฯลฯ ทําใหเพลงนี้

บรรยายภาพคล� นมหาประชาชน ที่เคล� อนขบวนอยางหาวหาญ       

สงางาม เสียงระนาด ขลุย และซอที่ผสานดวยทํานองเพลงอัน

รุกเราใจ จึงกลายเปนบทเพลงแหงประวัติศาสตรอีกเพลงหนึ่ง 

ที่จารึกวีรภาพนักศึกษาประชาชนอยางเฉพาะเจาะจงบนทอง

ถนนในวันนั้น ที่ทําใหผูฟงรูสึกเสมือนหนึ่งไดรวมบรรยากาศใน

เหตุการณดวย.

จุรินทร

ลักษณวิศิษฏ

เปนช� อพายุลูกที่  17  ของป  พ.ศ.2564  มีการคาดการณ

วาจะพัดเขาสูประเทศไทยท่ีจังหวัดนครพนมในวันท่ี  11-12  ตุลาคม

น้ี สําห รับ พายุไลออนร็อก  เปนช� อพายุหมุนเขตรอนในรายช� อชุดท่ี 

4 ลําดับท่ี 18 ของมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกฝงเหนือ ช� อ  ไลออน

ร็อก  (Lion  Rock)  เปนช� อท่ีฮองกงต้ัง  โดยเปนช� อของ ภูเขาช� อดังใน

ฮองกง ต้ังอยูบนเกาะเกาลูน  สาเหตุท่ีช� อ ไลออนร็อก  หรือภูเขาสิงโต  

เน� องจากเม� อมองจากระยะไกลจะคลายสิงโตน่ังอยู.

ไลออน ร็อก

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ



ระเดิมทำ�หน้�ที่ “โฆษก บช.น.” หรือ “โฆษกนคร 

บาล” อย่างเต็มตัวไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ต.ค.ที่

ผ่านมา “บิ๊กแจ้” พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) ที่ได้รับมอบ

หมายจาก “บิ๊กราญ” พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. 

ให้ทำาหน้าที่ “โฆษกนครบาล” คนใหม่

หลังจาก พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย อดีตโฆษกนครบาล ขยับ

ตำาแหน่งไปเป็นผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) ตั้งแต่

วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

แม้ “บิ๊กแจ้” จะเป็นโฆษกนครบาลคนใหม่ป้ายแดง แต่

ก็ไม่ใช่หน้าใหม่ในแวดวง “กระบอกเสียงสีกากี” เพราะช่วงที่ 

“บิ๊กต๊ะ” เป็นโฆษกนครบาล ทาง “บิ๊กจิ” ก็ทำาหน้าที่ “รองโฆษก

นครบาล” ทว่าบทบาทการเป็นข่าวเป็นคราวทางหน้าสื่ออาจจะ

ไม่โดดเด่น ติดหูติดตาชาวบ้านเท่า “บิ๊กต๊ะ”

เพราะ “บิ๊กแจ้” ส่วน

ใหญ่จะได้รับมอบหมายให้แถลง

ข่าวในส่วนของงานจราจร ซึ่ง                                 

เป็นงานถนัด เนื่องจากเคยเป็น                                

“ผู้บังคับการตำารวจจราจร” หรือ                                                 

“ผบก.จร.” มาก่อน งานบู๊                                             

งานลุย งานปะทะ ที่ “ตำารวจ 

นครบาล” เผชิญหน้าม็อบทะลุ

แก๊สแทบทุกวันในช่วงน้ี เลยเป็น

หน้าที่ของ “บิ๊กต๊ะ” แถลงเอง

แต่ครั้งนี้เมื่อ “บิ๊กแจ้”                             

มาสวมบท “โฆษกกองบัญชา 

การตำารวจนครบาล” เต็มตัว 

เป็นกระบอกเสียงองค์กร เป็น 

กระบอกเสียงข้างกาย “บิ๊กราญ” บทบาทหน้าที่การทำางานก็คง

ต้องกว้างขึ้นมากกว่าแค่งานจราจร

งานบู๊ งานบุ๋น งานต่างๆ ก็คงต้องเพิ่มให้ครบเครื่อง

โดยเฉพาะการสื่อสารท่ีฉับไว เท่ียงตรง และถูกต้องแม่น 

ยำา ถือเป็นหัวใจหลักของการสื่อสาร ยิ่ง ณ ชั่วโมงนี้ ภาพ

ลักษณ์ “ตำารวจ” ในสายตาชาวบ้านลดทอนความศรัทธาลงไป

เยอะ “บิ๊กแจ้” ก็คงต้องทำาการบ้านในบทบาท “โฆษกตำารวจ

เมืองหลวง” หนักมากขึ้น

สำาหรับ “บิ๊กแจ้” พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง 

ผบช.น. ดูแลงานจราจร และทำาหน้าท่ีโฆษกกองบัญชาการตำารวจ 

นครบาล (โฆษก บช.น.) เป็นนักเรียนนายร้อยตำารวจ (นรต.) รุ่น 

40 มีเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. 

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

เส้นทางสีกากี เคยดำารงตำาแหน่ง รอง สวป.สภ.บ้านโป่ง 

จ.ราชบุรี, รอง ผกก.จร.สน.สามเสน เป็น ผกก.สภ.ลำาดวน 

จ.สุรินทร์ และอาสาลงไปทำางานพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ในยุคที่ 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ดำารงตำาแหน่ง ผบ.ตร. หาผู้สมัคร

ใจลงไปทำางานพื้นที่ชายแดนใต้ เคยได้รับประกาศเกียรติคุณ

ข้าราชการตำารวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดี

เด่นประจำาปี 2559 จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ในการตั้งฉายาตำารวจประจำาปี 2563 ของ

สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 

พล.ต.ต.จิรสันต์ได้รับฉายา “กูรูทางเล่ียง” ด้วยเหตุมีผลงานการ

แก้ไขปัญหาการจราจรที่เข้าขั้นจลาจล ในสมัยที่ดำารงตำาแหน่ง

ผู้บังคับการตำารวจจราจร ทำาให้เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชา 

การตำารวจนครบาล ยังคงได้รับความไว้วางใจให้กำากับดูแลงาน

จราจร ซ่ึงในห้วงการชุมนุมทางการเมือง ม็อบปิดถนนส่งผลให้ 

การจราจรติดขัด “บิ๊กแจ้” จะเป็นผู้ให้คำาแนะนำาข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร.

ตลาดสกูตเตอร์ไฟฟ้า การศึกษาก็เช่นกัน วันนี้เทคโนโลยีเวียดนามนำา

หน้าไทยไปหลายช่วงตัว เพราะเวียดนามสนับสนุนให้เรียนฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี แต่ประเทศไทยสนับสนุนแต่                    

ดรามา วันวานนายกฯ ตู่สัญญาว่าจะทำาให้ประเทศไทยเป็น “ฮับภาพ 

ยนตร์” แต่วันนี้ประเทศไทยเป็นได้เพียง “พอร์นฮับ : น้องไข่เน่า”

ความเฉลียวฉลาด ความรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ คุณธรรม 

ฯลฯ เป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารประเทศต้องมี

มิใช่มีคุณสมบัติในการควบคุมนักการเมืองสามานย์ด้วยกล้วย 

หรือประชานิยม ซึ่งวันนี้ประชาชนไทยมองไม่เห็นจากผู้ใด ดังนั้นวันนี้

จึงไม่มีหมายเลข ๑ สำาหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ชวนป๋วยเป่�ปี่

 

ส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่ร้ายกาจมาก ขนาดหลักฐานคาตา สนามบิน

ดอนเมืองจมน้ำาเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ดันมาบอกว่า ยิ่งลักษณ์ มีผลงาน

แก้ปัญหาน้ำาท่วมที่ยอดเยี่ยมกว่า ลุงตู่ น่าจะมอบรางวัล สตรอว์เบอร์รี

ทองคำาให้นะครับ 

ประเทศไทยมีน้ำาหลายประเภทนะครับ น้ำาท่วม น้ำาหลาก ต้อง

แยกให้ออก คนสมัยนี้เห็นน้ำาหลากพากันตกใจ ท่วมเหมือนปี ๒๕๕๔ 

แน่นอน โซเชียลก็ประโคมกันใหญ่ ท่วมแน่ๆ เพราะลุงตู่เป็นนายกฯ 

ปี ๒๕๕๔ ท่วมเพราะน้ำาเขื่อน และปริมาณฝนที่เยอะมากๆ ผสม                                                                                           

กัน ท่วมแบบปูพรมภาคกลางท้ังภาค ส่วนปีน้ี น้ำาหลากริมแม่น้ำาลำาคลอง 

ส่วนที่อยู่ห่างแม่น้ำาลำาคลองออกไปไม่ท่วมเหมือนปี ๒๕๕๔ แน่นอนครับ 

ไม่ต้องตกใจ 

ส่วนวิธีแก้ก็รู้ๆ กันอยู่แล้ว เป็นโครงการระยะยาว คือทำาฟลัดเวย์

ทั้งแนวตะวันตก ตะวันออก ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน หน้าฝนใช้

ระบายน้ำา หน้าแล้งใช้เก็บน้ำา แต่รอดูอยู่ครับว่ารัฐบาลไหนจะลงมือทำา. 

พรรคปลัดฉิ่ง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

แผนการสร้างพันธมิตรการเมืองขั้วใหม่ระหว่างพลังแป้งและ

เผาไทยดูเหมือนจะคืบหน้าไปมาก มีการแลกน้ำาลายระหว่างสองพรรค 

มีการย้ายข้างของทั้ง ส.ส.และนักร้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายจาก

เผาไทยมาพลังแป้ง แต่ว่าที่ผู้จัดการพรรครัฐบาลตัวอยู่พรรคแป้ง แต่

ใจไปเผาไทย หินท่ีโยนออกมาจากท้ังสองพรรคแสดงท่าทีผสมพันธ์ุข้าม

พรรค สร้างพันธมิตรการเมืองหลังเลือกตั้งชัดเจน แต่ก็เป็นที่ทราบกัน                                                                                          

ว่าโทนี่เป็นคนอาฆาตมาดร้าย บิ๊กบังยังเอาตัวแทบไม่รอด ต้องยอม

กลืนน้ำาลายเพื่อรักษาชีวิต ดังนั้นลุงตู่จำาเป็นจะต้องสร้างแผนการป้อง 

กันตัวที่จะไม่ทำาให้ถูกการเมืองแว้งกัด ก็คือต้องครอบครองอำานาจอย่าง

น้อยสองสมัยติดต่อกัน ดังนั้นแผนการสร้างพันธมิตรการเมืองระหว่าง

เผาไทยและพรรคแป้งนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำาหรับลุงตู่ เพราะโทนี่

กาหัวลุงตู่เป็นศัตรูหมายเลข ๑ จากที่เคยประกาศว่า “ผมไว้วางใจลุงตู่

5บทความ

บท�งย�กครับ...

สังคมคนรุ่นใหม่ในโซเชียล มีเรื่องให้คาดไม่

ถึงอยู่เสมอ

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโหมจุดกระแส ต้องการ ไฟเซอร์ 

วัคซีนเทพ เท่านั้น ไม่เอาซิโนแวค วัคซีนเซินเจิ้น วัคซีน  

น้ำาเปล่า

พอไฟเซอร์มา จะไม่เอาอีก 

เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ 

รัฐบาลเร่ิมโครงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 

๑๒-๑๘ ปี มาตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ซึ่งต้องได้รับความยิน 

ยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน  

ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนตอนน้ีปัญหามันมีอยู่ ๒ ประเด็น

ประเด็นแรกนักเรียนที่อยากฉีด ยังไม่ได้ฉีด พากัน

ประกาศหานักเรียนที่จะเสียสละไม่ฉีด 

อีกประเด็นคือ นักเรียนที่ลงทะเบียนไปแล้ว เปลี่ยน

ใจไม่อยากฉีด เพราะกลัวผลข้างเคียงที่ตามมา ส่วนใหญ่

เป็นเพราะเสพเฟกนิวส์หัวปักหัวปำา 

กลุ่มที่ไม่ยอมฉีด ส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครอง ไม่มั่นใจ

เรื่องผลข้างเคียงของไฟเซอร์ 

จนเกิดกระแสสร้างเทรนด์ไม่ยอมฉีด

หลักๆ มาจากคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok

TikTok อุดมไปด้วยคลิปเฟกนิวส์เกี่ยวกับผลข้างเคียง

ของวัคซีนไฟเซอร์

นี่คือเทรนด์ใหม่

และนักเรียนจำานวนมากเริ่มตามกระแสเทรนด์ใหม่นี้ 

ไม่ยอมฉีดไฟเซอร์ 

เฟกนิวส์เกี่ยวกับไฟเซอร์มีอะไรบ้าง? 

...คุณภาพเท่าวัคซีนเซินเจิ้น 

...เปลี่ยน DNA ทำาให้กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ 

...ฉีดไปตายทำาไง

บางคนเห็นเพื่อนไม่ยอมฉีด ไม่ฉีดตามเพื่อน 

อย่�ด้อยค่�ไฟเซอร์

บางคนพ่อแม่ไม่ยอมให้ฉีด

คำาถามตัวโตๆ ขีดเส้นใต้สิบเส้น เกิดอะไรขึ้น?  

เด็กรุ่นใหม่เชี่ยวชาญการท่องโซเชียล สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายนิ้วไถ ไม่ต้องไปค้นห้องสมุดเหมือนคน

รุ่นพ่อรุ่นแม่ ใช้เวลาเป็นวันๆ กว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการ

ทำาไมถึงมีปัญหากับการหาข้อมูลข่าวสาร 

ข่าวสารเกี่ยวกับไฟเซอร์ในโลกออนไลน์มีเต็มไปหมด  

มีในทุกแง่มุม 

มุมด่ารัฐบาลน่าจะเยอะสุด 

รองลงมาคือผลข้างเคียง 

และเฟกนิวส์เกี่ยวกับไฟเซอร์ก็เริ่มระบาดหนัก 

หากพิจารณาในแง่ของห้วงเวลา ข่าวสารเก่ียวกับไฟเซอร์

น่าจะเป็นเชิงบวก ยกเว้นในส่วนที่ไปเกี่ยวกับรัฐบาล กรณีนี้

ลบทุกเรื่อง 

แล้วทำาไมยังมีความสับสนเกี่ยวกับไฟเซอร์ 

ก่อนนี้คนรุ่นใหม่ในโซเชียล พากันโจมตีรัฐบาล ซึ่งส่วน

ใหญ่ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากพรรคอนาคตใหม่-ก้าว

ไกล คณะก้าวหน้า ที่มีจุดยืน ไฟเซอร์ เท่านั้น 

ไฟเซอร์จึงกลายเป็นวัคซีนเทพในความรู้สึกของคนรุ่น

ใหม่ ซึ่งจริงๆ แล้ว ไฟเซอร์ ก็มีประสิทธิภาพโดดเด่น กว่า

วัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ที่เป็นวัคซีนหลักในไทย 

แต่ทำาไมจึงปฏิเสธวัคซีนเทพ

หรือเป็นคนรุ่นใหม่คนละกลุ่มกัน 

ภาพที่จำาติดตาคือ กลุ่มนักเรียนเลว ออกมาโจมตีเรื่อง

วัคซีนซิโนแวค ด่ารัฐบาลไม่จัดหาไฟเซอร์ แล้วเคลมว่านักเรียน

ทั่วประเทศเห็นด้วย

ก็งงซิครับ...นักเรียนไม่เอาไฟเซอร์ โผล่มาจากไหน 

ถามว่านักเรียนไม่เอาไฟเซอร์มีกี่คน...ตอบยาก 

แต่ดรามาในโซเชียลไม่เอาไฟเซอร์นั้นอึกทึกมาก 

แฮชแท็ก #ไฟเซอร์นักเรียน วิจารณ์กันขรม

เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังโซเชียลจริงๆ แต่เป็นพลัง

ด้านเลวๆ 

ปัญหาคนรุ่นใหม่กับโซเชียล ดูกำาลังจะกลายเป็นเรื่องยาก

เกินแกง เพราะภูมิคุ้มกันต่ำา ที่น่าวิตกคือไม่มีวัคซีนใดๆ ฉีด

ป้องกันได้ นอกจากตื่นรู้ด้วยตัวเอง 

เฟกนิวส์ในโซเชียลมีดาษดื่นไปหมด

TikTok

Youtube 

Instagram

Facebook

Twitter

ทั้งหมดนี้เหมือนจะมีการควบคุมเนื้อหา แต่ในความเป็น

จริงแทบจะไม่มีการควบคุมอย่างสิ้นเชิง ไม่เฉพาะเฟกนิวส์ไฟ

เซอร์อย่างเดียว แต่ปลอมข่าวครบวงจร โดยเฉพาะข่าวการ 

บ้านการเมือง

เป็นหน่ึงในเหตุผลหลักท่ีสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง

อยู่ในขณะนี้ 

ครับ...ไปดูข่าวจริงกันหน่อย 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต พูด

ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของประเทศไทย 

“...เป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน ประชาชนต้องรับวัคซีน

จำานวนเข็มที่ ๑ ให้ได้ ๕๓ ล้านคน ๗๕% 

เข็มที่ ๒ ได้ ๓๙ ล้านคน คิดเป็น ๕๕% 

นั่นหมายความว่า เราสามารถทำาได้ตามแผน มีวัคซีน

อย่างเพียงพอ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ

ฉีดวัคซีน เราก็จะทำาได้ตามมาตรฐานโลกในการฉีดวัคซีน

ของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

และในเดือนธันวาคม วัคซีนจะครอบคลุมในเข็มที่ ๑ 

ถึง ๖๐ ล้านคน เฉลี่ย ๘๕% 

เข็มที่ ๒ ๔๙ ล้านคน เฉลี่ย ๗๐%  

หมายความว่าเมื่อถึงสิ้นธันวาคมเกือบทุกคนในประ 

เทศไทยจะได้รับวัคซีนเรียบร้อยอย่างน้อย ๒ เข็ม 

และเข็ม ๓ ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นต่อไป หากการดำาเนิน

งานเป็นไปตามแผน 

คาดว่าในวันที่ 1 มกราคม ๒๕๖๕  สถานการณ์จะ

คลี่คลายได้มาก การดำาเนินชีวิตต่างๆ ก็คงกลับมาอยู่ในรูป

แบบปกติ แบบวิถีใหม่ (New normal)...” 

กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา “ลุงตู่” ประกาศเปิด

ประเทศใน ๑๒๐ วัน 

วันนั้นผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ ๓-๔ พันคน 

เสียงด่าขรม! 

ประชดประชัน เปิดประตูสู่นรกมากกว่า 

ระหว่างทางก่อนเปิดประเทศผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งเกิน 

๒ หมื่นคน 

ใครหลายคนคิดว่าเสร็จแน่ ไทยน่าจะจมด่ิงอีกยาวนาน 

แต่คนที่คิดแบบนั้นไม่ได้เอาปัจจัยการเร่งฉีดวัคซีนมาประ 

กอบการพิจารณา

มาถึงวันน้ีเราเปิดประเทศไปหลายจุดแล้ว จำานวนผู้ติด

เชื้อรายวันค่อยๆ ลดลง เหลือหมื่นต้นๆ บ้าง ไม่ถึงหมื่นบ้าง 

ฉะน้ันเป้าหมายใช้ชีวิตรูปแบบปกติ วิถีใหม่ในวันปีใหม่ 

จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 

ต่อให้มีคนด้อยค่าไฟเซอร์ก็เถอะ!.

ใหญ่อย่�งหยวก

เติบโต แตกตน ต้นกล้วย

พอช่วย มองเห็น เป็นต้น

ข�ดแก่น แน่นหนัก จำ�นน

เถอะช่วย อวยชน ชั่วคร�ว

อย่�หวังว่�ใหญ่อย่�งหยวก

รวมพวก บวกชื่อ อื้อฉ�ว

ข�ดจิต วิญญ�ณ น�นย�ว

ก�รเมืองเรื่องร�วมิย�วน�น

(ต่อเนื่องจาก เปลว สีเงิน)

เปลี่ยนน�ยกฯกล�งน้ำ�จะแก้ไขปัญห�น้ำ�ท่วมได้หรือ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ๒๐ คน ผ่านประชาธิปไตย

และเผด็จการมาแล้ว ๘๙ ปี แต่ปัญหาประจำาชาติที่วันนี้นายกฯ ตู่เรียก

ว่าปัญหาตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นน้ำาแล้ง น้ำาท่วม มลภาวะทางอากาศ

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะปัญหาโรคร้อนอย่างเดียวไม่

ได้ เพราะถ้านักการเมืองมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ถึงจะ

แก้ให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้ แต่ก็สามารถช่วยให้ประชาชนเดือดร้อนน้อย

ลง มิใช่แนะนำาให้ยกบ้านให้สูงขึ้นอย่างเดียว นอกจากนั้นก็ไม่สามารถ

ยกประเทศให้พ้นน้ำาได้ด้วย เพราะฤดูน้ำาหลากนั้นเกิดขึ้นไม่นาน แต่

การยกพื้นให้สูงขึ้นก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เพราะยกบ้าน

อย่างเดียวต้องยกโรงรถหนีน้ำาด้วย

ประชาชนไทยท้ังประเทศก็คงไม่สามารถยกพื้นบ้านหนีน้ำาได้ 

ยกเว้นผู้ท่ีอยู่ในท่ีลุ่ม ซ่ึงพวกเขาก็ช่วยตัวเองด้วยการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย

ให้เหมาะสม แต่สำาหรับประชาชนที่อาศัยในเมือง (หมู่บ้านจัดสรร และ

ไม่จัดสรร) ที่เกือบ ๑๐๐% อยู่ติดดินก็คงไม่สามารถยกพื้นบ้านหนีน้ำาได้ 

นอกจากนั้นความเสียหายที่เกิดจากน้ำาท่วมไม่ว่าไร่นาสวน ก็ไม่สามารถ

ยกที่นาและที่สวนหนีน้ำาท่วม ไม่น่าเชื่อว่าภูมิปัญญาของผู้นำาประเทศ

จะมีเท่านี้ วจีกรรมที่เปล่งออกจากปากจะเป็นนายของผู้พูดตลอดชีวิต

น้ำาท่วมเป็นเรื่องประจำาฤดูกาล สวดมนต์ภาวนา ยกบ้านให้สูง

ขึ้น ฯลฯ นั้นเป็นวจีที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ถ้าให้สัญญาว่าปีหน้า

ถ้าผมยังเป็นนายกฯ จะต้องดีกว่านี้ ปีนี้ผมจะทำาสุดความสามารถเพื่อ

ให้ความเดือดร้อนของประชาชนลดลง ยังทำาให้ประชาชนมีความหวัง

มากกว่าการปลอบใจแบบไร้ความหวัง (ผมไม่ได้สอนสังฆราชให้ว่ายน้ำา 

แต่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของวจีกรรม คิดก่อนพูด)

เมื่อรู้ว่ามีปัญหาประจำาฤดูกาลเกิดขึ้นทุกปี ทำาไมไม่หาวิธีการแก้ 

ไขให้ลดความรุนแรงและไม่ให้เกิดขึ้น วันนี้ ส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทยออก

มาตำาหนินายกฯ ประยุทธ์ว่า ถ้าเป็นนายกฯ ยิ่งลักษณ์แล้วจะไม่เกิด

ปัญหาเหล่านี้ อ้างอิงโครงการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ที่เป็น “นโยบายทิพย์” เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย แต่เสีย

งบประมาณฟรีๆ ไปกับทุจริตคอร์รัปชัน เรียกว่า ส.ส.หญิงคนนี้โกหก

ทิพย์ หวังให้ประชาชนเชื่อ ทั้งๆ ที่ผลงาน “อมทิพย์” สิ่งของบริจาค

ต่างๆ ที่ประชาชนทั่วประเทศบริจาคถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อน ส่งผล

ให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะอมทิพย์ เพราะดอนเมืองน้ำา

ท่วม ทำาให้สิ่งของบริจาคเสียหาย เพราะ ส.ส.พรรครัฐบาลยิ่งลักษณ์รอ

ถุงที่พิมพ์ว่าเป็นความช่วยเหลือของตน หวังสร้างความนิยมด้วยสิ่งของ

บริจาคของประชาชน (ยืมดอกไม้ถวายพระ ยืมดาบฆ่าคน)

อย่างไรก็ตาม เมื่อนักการเมืองยังยึดติดกับปัญหาภัยธรรมชาติ

ว่าเป็นปัญหาตามฤดูกาล พร้อมกับโทษธรรมชาติ ทั้งที่ตนเองมีส่วน

ทำาลายธรรมชาติ บุกรุกป่าสร้างรีสอร์ต สร้างถนน สร้างบ้านเรือน

กีดขวางทางน้ำาไหล ไม่รีบพัฒนาพลังงานสะอาด จำาได้ไหมใครพูดเรื่อง                                                                                    

“รถยนต์ไฟฟ้า” ว่าให้เป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรม ทั้งๆ ที่รู้ว่าอุต                                                                                        

สาหกรรมต้องการแต่ผลกำาไร ถ้า ๗ ปีที่แล้วลุงตู่เห็นการณ์ไกล สนับ 

สนุนรถยนต์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า วันนี้พีเอ็ม ๒.๕ ก็จะลดลงกว่าที่

เป็นอยู่ในขณะนี้ โควิดทำาให้เพิ่มไรเดอร์ 

ถ้าวันนี้ ไรเดอร์ทั่วประเทศใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้า อากาศจะสดชื่น

มากกว่านี้ วันนี้เวียดนามนำาหน้าไทยไปแล้วทุกเรื่อง เวียดนามเป็น

‘โฆษกนครบ�ล’ คนใหม่

มากที่สุด” ซึ่งลุงตู่ก็รู้ดี ดังนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุด

วันน้ีวันสุดท้ายของอาชีพข้าราชการของปลัดฉ่ิง แต่ก็มีการปล่อย

ข่าวออกมาแล้วทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ว่า “จะแต่งตั้งปลัดฉิ่งเป็น 

รมช.เกษตรฯ เก้าอี้ตัวเดิมของแป้ง พร้อมกับมีข่าว ปชป.ควันออกหูที่ลุง

ตู่มอบหมาย ๔ กรมที่แป้งดูแลให้เป็นหน้าที่ของลุงป้อม ปชป.ที่ลมออก

หูนั้นก็เป็น ส.ส.พ้นหน้าที่ที่มีพฤติกรรมชอบโวยวายคนนั้น ก็เมื่อเป็น

โควตาของพรรคแป้งก็ต้องมอบให้รองนายกฯ พรรคแป้งกำากับดูแล ซึ่ง

ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของระบบโควตา ถ้า ปชป.เป็นนายกฯ ก็ทำา

เหมือนกันจะโวยวายทำาไม

ถ้ามีการแต่งตั้งปลัดฉิ่งเป็น รมช.เกษตรฯ จริง ก็หมายความว่า

พรรคปลัดฉิ่งจะต้องเปิดตัวในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน แล้วถ้าลุงป้อมคืน 

๔ กรมให้ปลัดฉิ่ง ก็ยิ่งตอกย้ำาความสัมพันธ์ของสามลุง แล้วยังยืนยัน

ว่าสามลุงจะไม่ยอมให้โทน่ีกลับมาครอบครองอำานาจ ภาพลักษณ์ท่ีแป้ง

สร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็จะกลายเป็นภาพลวงตา พรรคการเมืองหลัง

เลือกตั้งก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนเดิมคือ เอาโทนี่กับไม่เอาโท

นี่ สถานการณ์การเมืองจะเปลี่ยนไปจากที่แป้งวางแผนไว้ พรรคไม่เอา

โทนี่จะเข้มแข็งมากขึ้น เพราะมีพรรคปลัดฉิ่งมาเป็นแกนนำา เพราะ

วันนี้ลุงตู่ยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ อันดับสอง (ที่ไม่มีอันดับหนึ่ง) ส่วน

แคนดิเดตของนอมินีเผาไทย (ดร.พุทธ) เป็นอันดับสาม ถ้าเผาไทยไม่

สามารถหาแคนดิเดตท่ีคนไทยชอบมากกว่าลุงตู่ ก็ต้องกินน้ำาใต้ศอกพรรค 

ดร.พุทธ ซึ่งเชื่อว่าขาใหญ่ผู้มีอิทธิพลตัวจริงในพรรคเผาไทยไม่ยินยอม

อย่างแน่นอน ดังนั้นโอกาสจึงเป็นของฝ่ายพรรคปลัดฉิ่งมากกว่า

ข่าวล่าสุดทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์เช้านี้ ส.ส.ใต้พรรคแป้งประ 

กาศย้ายพรรคไปอยู่กับพรรคปลัดฉิ่ง เพราะสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกฯ 

ยิ่งเสริมพลังให้กับพรรคปลัดฉิ่ง เพราะกูรูการเมืองเชื่อมือปลัดฉิ่งที่คุ้น

เคยกับนักการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะถ้าแต่งตั้งให้ปลัดฉิ่งเป็น รมช.

มหาดไทยด้วยแล้ว ทิศทางการเมืองของประเทศไทยก็ชัดเจนว่า สาม

ลุงจะยังไม่ลงจากหลังเสือ เพราะถ้าปลัดฉิ่งสามารถกวาด ส.ส.เข้าสภา                                                                                       

ได้มากเป็นอันดับสอง (พรรคแป้งเป็นอันดับสาม) โอกาสที่ปลัดฉิ่งจะ                                                                                  

สามารถรวบรวม ส.ส.ได้เกิน ๒๕๐ มีมากกว่าฝ่ายเผาไทย เพราะประ 

ชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เอาโทน่ี แล้วยังกันท่ามิให้ลุงป้อมพาพรรคพลังแป้ง

ผสมพันธุ์กับพรรคเผาไทยด้วย

ถึงแม้ว่าจะได้ครอบครองอำานาจต่อ แต่ประเทศไทยก็ไม่มีอะไรดี

ขึ้น เพราะการเมืองก็เซมๆ ลุงตู่ก็เร่งเครื่องได้เท่านี้ แล้วยังไม่มีเจตนา

ที่จะปฏิรูปกำาจัดความเลวร้ายออกไปจากประเทศไทย ทุจริตคอร์รัปชัน 

การใช้อำานาจเกินขอบเขต ระบบอุปถัมภ์ยังอยู่คู่ประเทศไทย ลุงตู่ทำาได้

เพียงไม่ให้ประเทศเสียหายมากขึ้น เหมือนที่โทนี่กระทำามาแล้ว และจะ

กระทำามากขึ้นถ้าเผาไทยได้กลับมาครอบครองอำานาจ

     ไป่อี้ถุง

ช่วงนี้เป็นเกมวัดใจ พลังแป้งคิดว่าตัวเองใหญ่พอแล้วสามารถ

ดูด ส.ส.ได้เป็นกอบเป็นกำา แต่ถูกดัดหลังด้วยพรรคปลัดฉิ่ง กลุ่ม ๒ ส. 

สมศักดิ์ สุริยะ ยังเลือกอยู่กับลุงตู่ ใครจะไปกับพลังแป้งจึงต้องคิดมาก 

เพราะอาจกลายเป็นเสียงข้างน้อยที่ย้ายออก ตอนนี้อยู่ระหว่างวัดใจ 

เดิมทีคิดว่าพลังแป้งจะเปรี้ยง แต่ผิดคาด หากจะไป ส.ส.เดิน

ตามไม่กี่คน ฉะนั้นแป้งมันจึงอยู่ต่อ ยังไม่ไปพะเยา คงต้องสะสมกำาลัง

กันอีกรอบครับ และจะรู้ใครหมู่ใครจ่า แต่ที่แน่ๆ พรรคปลัดฉิ่งเอาจริง 

มีคนพร้อมเสียบตลอดเวลา ผิดกับแป้งมันยังดูกล้าๆ กลัวๆ.

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

พล.ต.ต.จิรสันต์ 

แก้วแสงเอก
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
บุกจับสถานบันเทิงฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นครราชสีมา • เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 6 ต.ค.2564 นายณรงชนนฐ์ ดี

ปู่ ปลัดอาวุโสอำาเภอเมืองนครราชสีมา รักษาการนายอำาเภอเมืองนครราชสีมา 

มอบหมายให้นายศตพรรษ เพ็งแจ่มศรี ปลัดอำาเภอเมืองนครราชสีมา ฝ่าย

ความมั่นคง พร้อมด้วยกำาลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าทำาการปิดล้อม

ตรวจค้นสถานบริการฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการ

เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินสำาหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการกระทำาความผิด โดย

เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำาการตรวจค้นร้านละเมอ ริมถนนศิรินคร เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ซึ่งเปิดเป็นร้านอาหาร มีการเล่นดนตรีสด ผลจากการตรวจค้น

พบว่าสถานบริการดังกล่าวได้เปิดให้บริการลูกค้าเกินเวลากำาหนด และมีการ

จำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการกระทำาที่ฝ่าฝืนคำา

สั่งจังหวัดนครราชสีมา และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจากการตรวจสอบภายใน

ร้านยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ จำานวน 38 คน ซึ่งทุกคนกระทำา

การฝ่าฝืนคำาสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 

น. ทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ได้นำาตัวผู้กระทำาผิดทั้ง 38 คน ส่งให้

พนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลางดำาเนินการตามกฎหมาย

แม่ค้าไก่ทอดพลิกวิกฤตขายบอนไซหนีน้ำาท่วม 

อ่างทอง • วันที่ 7 ต.ค. ที่บริเวณริมถนนสายเอเชีย ริมคลองบางศาลา หมู่ 

4 ตำาบลจระเข้ร้อง อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบนางสุนันท์ ซื่อสัตย์ อายุ 

51 ปี แม่ค้าขายไก่ทอดตลาดนัด บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ 4 ตำาบลจระเข้ร้อง 

ที่ขนย้ายทรัพย์สิน ของมีค่ามาอาศัยอยู่ภายในเต็นท์ริมถนนสายเอเชีย หลัง

จากน้ำาเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านชั้นเดียวจนเกือบมิดหลังคา นำาสิ่งของมีค่า 

รวมทั้งบอนไซที่เก็บสะสมไว้มายังถนนสายเอเชีย มีประชาชนสัญจรผ่าน

ไปมาพบเห็นบอนไซจึงช่วยซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้สู้ภัยน้ำาท่วมหลังจาก

ขาดรายได้ รวมทั้งข้าวของเสียหายหลายอย่างที่ไม่สามารถเก็บขึ้นหนีน้ำามา

ได้ นางสุนันท์เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดและไก่สดตามตลาด

นัด และได้ประสบภัยน้ำาท่วม บ้านชั้นเดียวมิดเกือบถึงหลังคา ได้ขนสิ่งของมี

ค่าออกมาได้ นอกจากนั้นยังมีบอนไซที่ตนเองปลูกสะสมมานานหลายปี โดย

อาศัยกินอยู่หลับนอนภายในเต็นท์ริมถนนสายเอเชียมาหลายวัน ล่าสุดไม่มี

ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจอดรถยนต์ถามซื้อบอนไซ และตนเองได้ขาย

บอนไซไปเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัว อยากฝากถึงพี่น้องประชาชน

ที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวช่วยอุดหนุนซื้อบอนไซตนด้วย เพื่อนำาเงินไปเลี้ยง

ครอบครัวต่อไป 

กฟภ.ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำาสมุย-พะงัน-สุราษฎร์ฯ

ไทยโพสต์ • จากกรณีที่สายเคเบิลใต้น้ำาระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย 

2 (วงจรที่ 3) ชำารุดเสียหายเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ทำาให้ โรงไฟฟ้าขนอมไม่

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่อำาเภอเกาะสมุยและอำาเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วยทีมนัก

ประดาน้ำา PEA ดำาลงไปสำารวจหาจุดที่คาดว่าสายเคเบิลชำารุด โดยใช้เครื่อง

ตรวจจับโลหะในการสำารวจ พบจุดสายเคเบิลชำารุดฝังอยู่ใต้ดินโคลนใต้ท้อง

ทะเลประมาณ 3-4 เมตร บริเวณอ่าวหน้าทอน ห่างจากเกาะสมุยประมาณ 

4.6 กิโลเมตร โดยนำาขึ้นมาตรวจสอบและซ่อมบำารุงรักษาสายเคเบิลใต้น้ำา

ระบบ 115 kV แล้วนำากลับไปวางใต้ทะเล เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้

ประชาชนในพื้นที่อำาเภอเกาะสมุยและอำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ได้ตามปกติ และเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารองรับความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคต.

ขอนแก่นอ่วมน้ำ�ชีท่วมสูงต่อเนื่อง

ขอนแก่น • ขอนแก่นยังอ่วม น้ำาชีท่วม

สูงต่อเนื่อง ปริ่มริมถนนมิตรภาพห่าง

จากเขตตัวเมืองชั้นในเพียง 7 กม. เจ้า

หน้าที่เร่งนำาเรือช่วยอพยพประชาชน ผู้

ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังอิทธิพลจากพายุไลออน

ร็อก ขณะที่น้ำาพองล้นพนังกั้นน้ำาไหล

ท่วมพื้นที่ ต.บึงเนียมแล้ว และเตรียมไหล

บรรจบกับแม่น้ำาชีที่อยู่ห่างเพียง 3 กม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค.

2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำา

ท่วมในเขต จ.ขอนแก่น ที่ยังคงพบว่ามวล

น้ำายังคงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

และพื้นที่การเกษตรในหลายอำาเภอของ 

จ.ขอนแก่น  ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำาชีบ้าน

กุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ห่างจากเขตตัวเมืองชั้นในของ จ.ขอนแก่น 

ประมาณ 7 กม. พบว่าระดับน้ำาชีสูงปริ่ม

ริมถนนมิตรภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งป้าย

ห้ามผู้ ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางมาจากทาง 

จ.นครราชสีมา จะขึ้นสะพานยกระดับไป

ลงฝั่งบ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า และจาก

บ้านโนนตุ่นข้ามมายังถนนมิตรภาพให้

ไปใช้เส้นทางอื่น เนื่องจากมวลน้ำาได้ไหล

ท่วมบริเวณจุดกลับรถ คอสะพานและ

พื้นผิวถนนทั้งหมดแล้ว ปริมาณสูงถึง  

40-60 ซม. โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ทหาร ตำารวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ 

ปภ. และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยได้นำาเรือมา

ช่วยเหลือชาวบ้านอพยพย้ายไปพักอาศัย                                                       

ในที่ปลอดภัยจากน้ำา รวมทั้งขนย้าย

ทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงต่างๆ มาทางเรืออย่าง

ต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.

ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์น้ำาท่วม

ในขณะนี้ทางจังหวัดเองได้มีแผนรับมือ

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการ

ร่วมมือกับทุกฝ่าย และได้รับการสนับสนุน

จากภาคเอกชนอีกหลายที่ ในการช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนชาว 

จ.ขอนแก่น ในทุกๆ พื้นที่ทั้ง 26 อำาเภอ 

รวมทั้งการบรรจุกระสอบทรายแจกจ่าย

ให้กับชาวบ้านนำาไปทำาแนวกั้นน้ำาไม่ให้

ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มวลน้ำาจาก

แม่น้ำาชีได้ไหลเข้าพ้ืนท่ีตามเส้นทางผ่าน                                                           

อ.แวงน้อย, แวงใหญ่, โคกโพธิ์ชัย, มัญจา                                                          

คีรี, ชนบท, บ้านไผ่, บ้านแฮด และอำาเภอ

เมืองขอนแก่น ก็จะไหลเข้าสู่ จ.มหา                   

สารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด โดยภาพรวมใน

ขณะนี้ถือว่ายังต้องเฝ้าจับตาอิทธิพลจาก

พายุลูกใหม่ตลอด 24 ชม.นับจากนี้

บางเขน • “กรมทางหลวงชนบท” เปิด

ใช้แล้วสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย 

นฐ.1023 จ.นครปฐม ความยาว 503 

เมตร วงเงิน 211.004 ล้านบาท เพิ่มความ

สะดวก ปลอดภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตัดทางรถไฟ หนุนโครงการ                                                     

รถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง

ชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำานักก่อสร้าง

สะพานได้ดำ า เนินโครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟ

กับถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1023                                                  

แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้าน 

วัดละมุด อ.เมืองฯ และ อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม งบประมาณ 211.004 ล้าน

บาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชน

ได้ใช้สัญจรแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่                

ผ่านมา

สำาหรับโครงการก่อสร้างสะพาน

ข้ามทางรถไฟนี้มีความยาว 503 เมตร 

กว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม

สะพานความยาว 270 เมตร ซึ่งเป็น

จุดตัดกับเส้นทางรถไฟสายใต้ ระหว่าง

สถานีท่าแฉลบ-สถานีต้นสำาโรง มีขบวน

รถไฟผ่านจำานวน 40 ขบวนต่อวัน ประ 

กอบกับมีปริมาณจราจรบนถนนมากถึง 

16,000 คันต่อวัน

นอกจากนี้ ทช.มีถนนในความรับ

ผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจาย

อยู่ทั่วประเทศจำานวน 153 แห่ง ปัจจุบัน

ปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมี

จำานวนสูงขึ้น ทำาให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชน

กับยานพาหนะบ่อยครั้ง ทช.จึงมีแผนใน

การปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว

ให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัย

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิด

อุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวก

รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรบน

ถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการ

สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระ 

ทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาการขนส่ง

ระบบราง สอดรับนโยบายของนายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม.

ทช.เปิดใช้สะพานข้ามทางรถไฟนครปฐม

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น น้ำาจากเขื่อน

อุบลรัตน์ ที่ไหลมากับลำาน้ำาพอง และน้ำา

จากแม่น้ำาชี ที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ

โดยพบว่าขณะนี้ถนนเส้นทางเลียบ

พนังกั้นน้ำาจากแม่น้ำาพองในพื้นที่บ้านคุย

โพธิ์ ม.6 มวลน้ำาได้ทะลักข้ามพนังกั้นน้ำา

ท่วมแล้ว โดยจุดแรกยาวประมาณ 100 

เมตร ระดับน้ำาสูงประมาณ 30 ซม. ช่วง

ที่ 2 เป็นช่วงของถนนจากบ้านคุยโพธิ์ ม.6 

ไปบ้านปากเปือย ม.7 ระยะทางประมาณ 

300 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีพนังกั้นน้ำาได้

เอ่อล้นท่วมถนนและไหลท่วมทุ่งนา

ขณะที่นายณัฐพงศ์ เดชแพง นายก                                                       

เทศมนตรีตำาบลบึงเนียม อ.เมืองฯ จ.ขอน 

แก่น ได้พาผู้สื่อข่าวเดินสำารวจในจุดที่ถูก

น้ำาท่วมถนน ซึ่งพบว่าน้ำาไหลเร็ว กัดเซาะ

ผิวถนน บางช่วงเริ่มเป็นหลุมลึก ซึ่งเจ้า

หน้าที่ ได้เร่งติดตั้งสัญญาณเตือนและจัด

เวรยามเฝ้าระวังระดับน้ำาอย่างเข้มงวด.

เฝ้าระวังพายุไลออนร็อก
“อย่างไรก็ตาม ในแต่ละพื้นที่โดย

เฉพาะในเขตเมืองที่มวลน้ำาก้อนใหญ่จะ

เข้ามาถึง ทางหน่วยงานต่างๆ ได้เตรียม

กระสอบทรายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำา

ไปวางกั้นเป็นแนวป้องกันในจุดที่น้ำาเคย

ท่วม และประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน

ทุกพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมอพยพ

ตลอด 24 ชม.หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าใน 3-4 วัน หากไม่มี

ฝนมาเติม ปริมาณน้ำาก็จะลดลงสู่ภาวะ

ปกติ และทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าสำารวจ

ความเสียหายภาพรวมทั้งจังหวัดเพื่อเข้า

ช่วยเหลือต่อไป”

พร้อมกันนี้ ในเวลา 15.00 น. ผู้

สื่อข่าวลงพื้นที่สำารวจสถานการณ์น้ำาท่วม

ในพื้นที่ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น ซึ่ง

เป็นเขตพื้นที่ที ่เชื่อมต่อกับ ต.พระลับ 

อ.เมือง จุดบรรจบของเส้นทางน้ำา ทั้งน้ำา

จากห้วยพระคือ ซึ่งเป็นน้ำาที่ระบายจาก

หนองคาย • จังหวัดหนองคายพร้อม

จัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญา 

นาค งดกิจกรรมรื่นเริงรวมคนทุกประเภท 

แต่คงไว้เฉพาะการชมบั้งไฟพญานาค 

พิธีบวงสรวงและตักบาตรเทโวโรหณะ 

รับเฉพาะนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนโควิด

ครบ 2 เข็มเข้าชมงานเท่านั้น พร้อมวาง

มาตรการคุมเข้มสกัดโควิดระบาด

วันที่ 7 ต.ค. 2564 ที่ห้องประ                                                    

ชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด

หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภา              

ภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, 

นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันหารือกับ                                               

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน                                                   

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค 

ประจำาปี 2564 โดยได้มีการพิจารณา

กิจกรรมให้สอดคล้องกับคำาสั่ง ศบค.                                                       

และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.หนอง 

คาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยเบื้องต้นจะมีการ

จัดกิจกรรมใน 5 อำาเภอ คือ อ.สังคม, 

อ.ศรีเชียงใหม่, อ.เมืองหนองคาย, อ.โพน                                                         

พิสัย และ อ.รัตนวาปี ช่วงวันที่ 21-

23 ต.ค.64 โดยงดกิจกรรมรื่นเริง คอน 

เสิร์ต การแสดงทุกชนิด จะมีเพียงพิธี                                                  

บวงสรวงบูชาพญานาค การชมปรากฏ 

การณ์บั้งไฟพญานาค และการตักบาตร

เทโวโรหณะเท่านั้น

นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล                                         

นายกเทศมนตรีโพนพิสัย กล่าวว่า สถาน 

การณ์ โควิด-19 ในช่วงนี้ของจังหวัด

หนองคายเริ่มผ่อนคลายลง ประกอบ

กับมีการสอบถามความคิดเห็นของประ 

ชาชนในพื้นที่ อ.โพนพิสัย ซึ่งเป็นจุด

หลักในการจัดงานออกพรรษา บั้งไฟ

พญานาค ทุกปี ประชาชนต้องการให้                                                     

มีการจัดงานตามประเพณีดั้งเดิม ประ 

กอบกับได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยว 

ข้อง และทางจังหวัดหนองคายเห็นว่า

หากไม่มีการจัดงานยังมีนักท่องเที่ยว

เข้ามาเที่ยวเช่นเคย ขณะนี้โรงแรม ที่   

พักต่างๆ ถูกจองหมดแล้ว เพราะเป็น

ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน โดย

วันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 21 ต.ค.

64 อ.โพนพิสัยกำาหนดจะจัดให้มีพิธีบวง                                                     

สรวงบูชาพญานาค โดยมี อแมนด้า ออบ 

ดัม มิสยูนิเวิร์ส 2020 มาร่วมกิจกรรม

รำาบวงสรวงกับนางรำา 500 คน ซึ่งนาง 

รำาทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย มีการ

ลอยเรือไฟแบบปล่อยไหล และจัดจุด

ชมบั้งไฟพญานาค โดยจะเน้นมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่าง

เคร่งครัด อนุญาตเฉพาะนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ

มีผลตรวจ ATK ไม่ต่ำากว่า 24 ชั่วโมง

มาแสดงเท่านั้น และจะมีการจัดจุดคัด

กรอง บล็อกพื้นที่ จำากัดจำานวนนักท่อง

เที่ยว ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคให้ได้มากที่สุด 

ยืนยันว่า จ.หนองคายมีมาตรการที่ดีใน

การรองรับนักท่องเที่ยว หากผู้ที่ไม่ได้

รับการฉีดวัคซีนก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้

เข้าพื้นที่.

นครพนม • เซียนพระเครื่องฟันธงเหรียญ

สมโภชพระธาตุพนมปี 18 กรุแตกที่บ้าน

พักอดีตรอง ผวจ.อุดรฯ เป็นของแท้ล้าน

เปอร์เซ็นต์ พร้อมตั้งโต๊ะรับบูชา 4 พันบาท/

เหรียญ ราคาท้องตลาดแตะ 2 หมื่นบาท 

ชาวบ้านขุดหาต่อหวังโชคประทาน

สืบเนื่องจากบริเวณลานกว้างด้าน

หน้าศาลาการเปรียญวัดธาตุฝุ่น ชุมชนบ้าน                                                                 

น้อยใต้ เขตเทศบาลเมืองนครพนม มีชาย

อาชีพหาของเก่าใช้ค้อนทุบกองอิฐที่ผู้รับ

เหมาขนมาจากบ้านพักอดีตรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุดรธานีที่เกษียณไปกว่า 20 ปี ซึ่ง

ปลูกอยู่หลังวัดกลาง เขตเทศบาลเมืองนคร 

พนม เพื่อจะนำาเหล็กเส้นไปขาย ปรากฏว่า

พบเหรียญพระธาตุพนม รุ่นสมโภชปี 2518 

ซุกอยู่ในกองอิฐกองปูน กระทั่งมีข่าวแพร่

สะพัดออกไป มีชาวบ้านจำานวนมากนำาจอบ

และเสียมมาขุดค้นหา เพราะเหรียญดังกล่าว

ปัจจุบันมีราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักหมื่น 

ซึ่งมีผู้ โชคดีขุดคุ้ยได้รวมๆ แล้วนับร้อยองค์ 

ขณะท่ีเซียนพระเครื่องก็ต้ังโต๊ะรับบูชาในราคา

องค์ละ 4,000 บาท ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ล่าสุด วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว

เดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง 

พบว่ายังมีชาวบ้านไม่น้อยกว่า 30 คน ยังก้ม

หน้าก้มตาคุ้ยเขี่ยเศษดินและเศษปูนเพื่อหา

เหรียญสมโภชพระธาตุพนม โดยทราบจาก

การบอกเล่าของนายนอง พงษ์คำาภา อายุ 

68 ปี อาชีพหาของเก่า เป็นชาวบ้านละแวก

ใกล้เคียง ว่า หลังมีข่าวเหรียญพระธาตุพนม

ปี 18 แตกกรุในวัดธาตุฝุ่น จึงชักชวนเพื่อน

บ้านไปขุดหา ซึ่งเมื่อวาน (6 ตค.) ตนคุ้ยเขี่ย

ได้มา 2 เหรียญ เซียนพระมาขอบูชา แต่

ตนไม่ยอมปล่อยเพราะจะเก็บไว้ให้ลูก วันนี้

จึงกลับมาอีกครั้งตั้งแต่ 05.00 น. ถึงขณะนี้

ยังไม่เจอเลย แต่มีบางคนขุดเจอไปบ้างแล้ว 

ส่วนมากเหรียญที่เจอจะปะปนอยู่กับเศษดิน

เศษปูน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังข่าวเหรียญ

กรุแตกเหรียญพระธาตุพนมปี18

เซียนฟันธงของแท้ราคาพุ่ง2หมื่น

สมโภชพระธาตุพนมปี 18 แตกกรุแพร่ออก

ไป ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันในโซเชียลว่า จาก

สภาพเหรียญที่พบนั้นมีลักษณะสวยงาม

คมกริบ ไม่เหมือนเหรียญที่มีอายุเกือบ 50 

ปี หรืออาจเป็นการปั่นกระแสของเซียนพระ

นำาของใหม่มายัดใส่ในกองดินเพื่อประโยชน์

ของตนเอง จึงมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

กันเป็นจำานวนมาก

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยข้อ

สงสัยดังกล่าวจากนายหนึ่ง เซียนพระเครื่อง 

ว่า เหรียญสมโภชพระธาตุพนมปี 18 ที่พบ

นี้ เจ้าของเดิมคืออดีตรอง ผวจ.อุดรฯ ท่าน

เก็บไว้ในถุงพลาสติกอย่างดี แยกออกเป็นถุง 

ถุงละประมาณ 70 เหรียญ แต่ไม่ทราบว่ามี

จำานวนกี่ถุง หลังจากบริเวณห้องนอนชั้นบน

ของตัวบ้านทรุดตัวลง เหรียญก็หล่นมากอง

ปะปนอยู่ในเศษปูนเศษทราย เมื่อผู้รับเหมา

เข้ามาปรับพื้นที่กำาลังจะตักไปทิ้ง จังหวะ

นั้นเจ้าอาวาสวัดธาตุฝุ่นมีความต้องการดิน                                                     

หรือเศษอิฐเศษปูนเพื่อมาถมสระน้ำา จึง

ร้องขอให้ผู้รับเหมานำาไปเทกองไว้หน้าศาลา

การเปรียญ 

ต่อมาชายหาของเก่าขอทุบกะเทาะ

ปูนเพื่อเอาเหล็กเส้นไปขาย จึงพบเหรียญ

ดังกล่าวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปะปนอยู่กับ

เศษวัสดุเหล่านั้นประมาณกว่า 200 เหรียญ 

ด้วยความไม่รู้จึงเอาเหรียญที่พบแจกจ่าย

พรรคพวก ก่อนที่จะมีผู้รู้ว่าเหรียญดังกล่าว

เป็นที่แสวงหาของนักสะสมพระเครื่องมาช้า

นานและมีราคาสูงหลายพันบาท จึงมีผู้ทราบ

ข่าวมาขุดเขี่ยหากันอย่างที่เป็นข่าว

เซียนหนึ่งยืนยันว่าเหรียญที่พบเป็น

ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ โดยชี้จุดตายที่เซียน

พระเรียกว่าจุดจ่ายเงินอยู่ที่มุมขอบด้านบน

ของเหรียญ การปลอมแปลงหรือเลียนแบบ

นั้นทำาได้ทุกจุด ยกเว้นจุดนี้ที่จะทำาเลียนแบบ

ไม่ได้ เซียนพระรู้กันดีว่ามุมขอบของเหรียญ

สมโภชพระธาตุพนมปี 18 อยู่ตรงนี้ ส่วนใคร

จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรย่อมเป็นสิทธิ์ของ

เขา เพราะเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงพระเครื่อง 

จึงไม่รู้จุดตายจุดสลบของเหรียญดังกล่าวว่า

อยู่ตรงไหน.

คุมเข้มชมบั้งไฟพญานาค

รับคนฉีดวัคซีนครบ2เข็ม
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7บทความ

ถ้าอาเซียนห้าม ‘เด็กเกเร’ ชื่อ

มิน อ่อง หล่าย ร่วมประชุมสุดยอด?
กฤตพม่าหลังรัฐประหารต้นปีนี้ยังหนักหน่วง

รุนแรงต่อเนื่อง...ล่าสุดมีคำาขู่จากมาเลเซียว่า หาก 

“มิน อ่อง หล่าย” ไม่แก้ปัญหากับประชาชน เมียน 

มาอาจถูกห้ามเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนนี้

ต้องถือว่าเป็น “คำาขู่” จากเพื่อนอาเซียนที่รุนแรง

ที่สุดเท่าที่มีมา

เป็นการตอกย้ำาว่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศกำาลัง

จะ “หมดความอดทน” กับกองทัพพม่าที่ไม่ “ไว้หน้า” 

อาเซียนเลย

เพราะอาเซียนตั้ง “ทูตพิเศษ” ว่าด้วยกิจกรรม

เมียนมาแล้วหลายเดือน แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าพอที่

จะให้ประชาคมโลกเห็นว่าองค์กรภูมิภาคแห่งนี้พอจะมี 

“น้ำายา” ในการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างกันเองบ้าง

อาเซียนถูกมองเป็น “เสือกระดาษ” มายาวนาน 

พอสมควร

พอเจอเรื่องพม่าเข้าก็หันรีหันขวาง ไม่รู้ว่าจะเข้า 

“แทรกแซง” หรือ “อำานวยความสะดวก” ให้กลับไปสู่

ครรลองการเมืองที่ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ทุกภาคส่วนจะได้

ร่วมกันแก้ปัญหาเสียที

รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ไซฟุดดิน อับดุล

เลาะห์ พูดอย่างไม่เกรงเมื่อวันจันทร์ว่า เขา “รู้สึกผิด

หวัง” ที่รัฐบาลทหารเมียนมายังไม่ยอมให้ความร่วมมือ

กับ เอริวาน ยูซอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของบรูไน ที่ได้

รับเลือกจากที่ประชุมอาเซียนให้เป็นตัวแทนพิเศษเข้าไกล่

เกลี่ยกรณีความขัดแย้งรุนแรงในเมียนมา 

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผู้แทนพิเศษอาเซียนคนนี้

เตรียมเยือนเมียนมาเพื่อหาทางเจรจาไกล่เกลี่ยยุติความ

รุนแรง

เดิมมีข่าวด้วยซ้ำาว่า รมต.ยูซอฟจะได้เข้าพบ ออง

ซาน ซูจี เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ “พูดจาหารือ” เรื่อง

เมียนมา

แต่ข่าวต่อมาบอกว่า เขายังคงพยายามเจรจาต่อ

รองกับรัฐบาลทหารเมียนมาให้เดินทางเข้าเมียนมา และ

ช่วยนัดหมายผู้คนต่างๆ ที่อาเซียนอยากจะให้มานั่งลงพูดจา

กันเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยที่รอคอยมาหลายเดือน

แล้วเสียที

รมว.ต่างประเทศมาเลเซียย้ำาว่า หากยังไม่มีความ

คืบหน้าในเรื่องนี้ คงเป็นเรื่องยากที่จะให้พลเอกมิน อ่อง 

หล่าย ผู้นำากองทัพเมียนมา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำา

อาเซียนที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ ได้

แสดงว่าเขากำาลังจะเตือน “เด็กเกเร” อย่างนายพล

พม่าคนนี้ว่า ถ้ายังมีพฤติกรรมที่ไม่เคารพในความพยายาม

ของอาเซียนก็เห็นทีจะต้องไม่ให้ “เข้าห้องเรียน” ร่วมกับ

เพื่อนคนอื่นๆ

กองทัพเมียนมาอ้างว่ามีหลักฐานที่ชี้ (แต่ยังไม่เคย

แสดงให้ประชาคมโลกได้รับทราบ) ว่ามีการทุจริตมากมาย

ในการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้ว 

สาเหตุสำาคัญคงจะเป็นเพราะพรรครัฐบาลของนาง 

อองซาน ซูจี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นอีกครั้งจนอาจจะ

คุกคามความมั่นคงของกองทัพ

มิน อ่อง หล่าย จึงตัดสินใจล้มเกมการเมืองด้วยการ

ก่อรัฐประหารก่อนที่รัฐสภาจะเรียกประชุมเพื่อยืนยันผลการ

เลือกตั้ง

ตามมาด้วยการประท้วงทั่วประเทศที่ลากยาวมาถึง

วันนี้

กาแฟดำ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. คำาว่า.. 

ปัญหา.. อุปสรรค.. ความทุกข์ นั้น ย่อมไม่มีใครปรารถนา 

..ซึ่งนับเป็นเรื่องธรรมดาของคนเรา ที่เกิดมามุ่งหวังความ

สำาเร็จ ความสะดวกสบาย และความสุข...

แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะทราบว่า.. แท้จริงของความสำาเร็จ.. 

ความสะดวกสบาย และความสุขนั้น จะต้องผ่านปัญหาอุปสรรค.. 

และความทุกข์นั้นๆ .. ที่เกิดปรากฏเป็นปกติในทุกวิถีชีวิต.. ที่กำาลัง

เป็นไปในวัฏสงสาร..

พุทธศาสนาของเราจึงมีธรรมวิธีแห่งการปฏิบัติ เพื่อการออก

มาจากปัญหา อุปสรรค.. และความทุกข์เหล่านั้น เพื่อไปสู่ความ

สำาเร็จ.. ความสะดวกสบาย และความสุข โดยการใช้สติปัญญาเป็น

เครื่องมือ.. กำาหนดรู้ในสภาวธรรมเหล่านั้น.. เพื่อการเข้าถึงความ

เป็นธรรมดาของสภาวธรรมเหล่านั้น

จะได้นำาไปสู่การสืบสาว สอบสวน จนเข้าใจเข้าถึงมูลเหตุ

แห่งตัวปัญหาเหล่านั้นได้.. เพื่อการเพียรชอบ ดับปัญหา อุปสรรค.. 

ความทุกข์เหล่านั้นได้จริง...

ยังมีคำากล่าวในวิถีพุทธว่า.. ทุกปัญหา ดับได้ด้วยปัญญา

เนื่องในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อาตมาได้รับ

หนังสือจาก International Buddhist Confederation (IBC) 

ที่ได้ร่วมมือกับทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Indian 

Council for Cultural Relations (ICCR) เพื่อจัดการประชุมทาง

วิชาการนานาชาติออนไลน์ ในชื่อ

“Buddhism and Sustainable Development” โดย

อาราธนานิมนต์อาตมาเป็น องค์ปาฐก (Keynote) แสดงปาฐกถา

นำาในหัวข้อ..

“Buddhism : A Universal Teaching  

for Sustainable Development and Quality Living”

โดยกำาหนดปาฐกถาในเวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. ของวันที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๔

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ น. จะมีการกล่าว

ต้อนรับ (Welcome Address) โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และ Secretary General ของ International 

Buddhist Confederation และต่อด้วยการกล่าวเปิดการประชุม

ทางวิชาการ (Opening Remark) โดย H.E. Mrs. Suchitra Durai 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำาประเทศไทย

ใน ๒-๓ วันที่ผ่านมา จึงต้องก้มหน้าก้มตา แต่ไม่ฝืนใจเพื่อ

เขียนร่างคำากล่าวปาฐกถาตามหัวข้อที่ถูกกำาหนดมาให้.. ก่อนส่ง

ให้ รศ.ดร.ภาวดี ทองอุไทย ช่วยดำาเนินการจัดทำาเป็นฉบับภาษา

อังกฤษ จะได้นำาไปบรรยายในที่ประชุมนานาชาติในครั้งนี้ แม้ว่าจะ

ใช้เวลาในการจัดทำาเอกสารกระชั้นชิดมาก แต่ก็เชื่อว่าคงจะเป็นไป

ด้วยดีดังเช่นทุกครั้ง

ดังนั้น ใน “ปักธงธรรม” ฉบับนี้ จะได้นำาบทปาฐกถาธรรม

ในเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์แห่งสาธุชนทั้งหลายที่จะ

ได้ร่วมกันศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้...

“..โลกเราในสมัยปัจจุบันนี้ มีการเจริญเติบโตทางวัตถุอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่ยุคไอที (Internet of Things) มนุษยชาติ

ทั่วทุกเขตแดนในโลกนี้ย่อมติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีการเรียน

รู้ร่วมกัน แม้จะต่างศาสนา ต่างภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

“ความเข้าใจซึ่งกันและกัน” จึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อการอยู่ร่วมกันในโลกที่รวมลงเป็นห้องเดียวกัน.. ในโลกยุคไร้

พรมแดน..

การเรียนรู้ในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม.. ของกันและกัน ย่อม

เป็นเรื่องจำาเป็น เพื่อนำาไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน.. เพื่อการอยู่

ร่วมกันในโลกที่แปรสภาพเป็นห้องเดียวกัน.. เพื่อการพัฒนาชีวิตไปสู่ 

ประโยชน์สุข ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ.. ที่ต้องเกี่ยวข้องอ้างอิงกัน

ห้องเรียนแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษยชาติจึง

เกิดขึ้น เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นสากล.. สู่ความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน แม้จะมาจากความหลากหลาย.. แตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งที่

ควรดำาเนินการ...

A Universal Teaching .. จึงเป็นหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่ดู

ทันสมัยและให้ความหมายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของ

สังคมโลกที่มนุษยชาติ.. ที่ต้องก้าวย่างให้ทัน.. เพื่อการอยู่ร่วมใน

วิถีโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีดุลยภาพ การสร้างดุลยภาพของชีวิต

ให้เกิดขึ้น เพื่อความสมดุลต่อการอยู่ร่วมกับสังคม สิ่งแวดล้อม

ขนาดใหญ่และกว้างไกลมากกว่าเดิม.. จึงเป็นเรื่องจำาเป็นอย่าง

ยิ่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต.. เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถ

ก้าวย่างไปตามวิถีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความมั่นคงใน

การเปลี่ยนแปลง.. เพื่อการเข้าสู่การพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อ

ประโยชน์สุข.. ทั้งของตนเอง มหาชน และโลกทั้งปวง

พุทธศาสนา.. (Buddhism) เกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของ

พระพุทธองค์ในความเป็นจริง.. ในความมีอยู่จริงอย่างเป็นธรรมดา

ของธรรมชาติ ที่เรียกว่า หลักธรรม...

หลักธรรม ในพระพุทธศาสนา.. จึงเป็นเรื่องของความเป็น

สากล.. เมื่อแสดงความเป็นจริงของธรรมชาติที่รวมเรียกว่า โลก.. 

อันเป็นที่ตั้ง.. ที่อาศัยของมนุษยชาติ รวมถึงสัตว์ทั้งหลาย ที่เรียก

รวมกันว่า สัตว์ โลก

การจัดการศึกษา เพื่อความเข้าใจในโลก ที่รวมย่อลงมาสู่

ชีวิตของเราในฐานะสัตว์ โลก จึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่ง.. ของพุทธ

ศาสนา...

ความเข้าใจใน วิถี โลก.. วิถีชีวิต.. วิถีธรรม จึงเป็นเรื่องที่

ควรแก่การศึกษามากกว่าสิ่งอื่นใด เพื่อการรู้จักตนเอง รู้จักโลก.. 

และเพื่อรู้จัก ธรรม...

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องราวทุกมิติของชีวิต

และโลก.. ที่รวมลงเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่เรียกว่า “พระพุทธธรรม” 

โดยการตรัสรู้ค้นพบ กฎธรรมชาติ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรง

บัญญัติความจริงดังกล่าวไว้ ที่เรียกว่า ธรรมนิยาม เพื่อการนำาไป

สู่ความเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏมีอยู่ในธรรมชาตินี้ รวมถึงโลก

และทุกสรรพชีวิต..

ด้วยการนำาไปสู่ความเข้าใจตรงกันในกฎธรรมชาติ.. ที่เรียก

ว่า ธรรมนิยาม อันแสดงความเป็นจริงว่า ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภาย

ใต้นิยามดังกล่าว ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กฎธรรมชาติ.. นั่นเป็นเรื่อง

ลึกซึ้งที่รู้ตามได้ยาก เห็นตามได้ยาก สงบ ประณีต ไม่สำาเร็จด้วย

ความนึกคิดแบบการเรียนรู้ทางโลก.. ละเอียด.. และจะรู้ได้เฉพาะ

วิสัย ผู้มีปัญญา ที่เรียกว่า บัณฑิต

จึงไม่แปลกที่หมู่ชนจำานวนมากยากจะเข้าใจและยอมรับใน

หลักธรรมคำาสั่งสอนที่แสดงความเป็นจริง อันเป็นธรรมดาที่มีอยู่

ในธรรมชาติ.. อันแสดงความมีอยู่จริงของหลักธรรมที่ไม่ผันแปร

ไปตามอำานาจใดๆ ในโลกนี้ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติชื่อเรียกกฎ

ธรรมชาติดังกล่าวว่า กฎอิทัปปัจจยตา!!

กฎอิทัปปัจจยตา.. จึงเป็นตัวธรรม..ที่แท้จริง ที่พระพุทธองค์

ทรงแสดงไว้ ประกาศไว้ เพื่อชักชวนมวลมนุษยชาติให้เข้ามาศึกษา.. 

ให้เข้าใจ เข้าถึงกฎดังกล่าวนี้ เพื่อจะได้นำาองค์ความรู้อันเกิดจาก

ความเข้าใจ-ความเข้าถึงกฎธรรมชาติดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนา

ชีวิตให้เกิดดุลยภาพ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำาเนินชีวิตไป

อย่างมีปัญญา.. เพื่อคุณภาพชีวิตที่มีความเป็นเอกภาพในการเข้าถึง

ประโยชน์และความสุขได้อย่างยั่งยืน.. แท้จริง...

พระพุทธเจ้าจึงได้สรุปกฎธรรมชาติที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์

เอง รวมลงเป็นหลักธรรมที่เรียกว่า อริยสัจธรรม คือ หลักธรรม

ที่เป็นความจริงอันประเสริฐ.. เป็นหลักธรรมความจริงที่ไม่มีโทษ.. 

และสามารถนำาออกมาจากโทษ ทุกข์ ภัย ได้จริง.. โดยประชุมหลัก

ธรรมที่เรียกว่า อริยสัจธรรม ลงในธรรม ๔ ประการ คือ

..ทุกขสัจจะ สมุทัยสัจจะ นิโรธะสัจจะ และมรรคสัจจะ

ที่รวมเรียกว่า อริยสัจ ๔...

อริยสัจ ๔ จึงเป็นธรรมตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ด้วยความ

เข้าใจ เข้าถึง.. รู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติ.. ที่แสดงความเป็น

ธรรมดาว่า.. มันต้องเป็นเช่นนี้ (ตถตา).. ไม่คลาดเคลื่อนจากความ

เป็นอย่างนี้ (อวิตถตา) .. และไม่แปรเป็นอย่างอื่น (อนัญญถตา) .. 

ที่รวมลงในชื่อของอิทัปปัจจยตา.. ที่แสดงความเป็นกฎธรรมชาติว่า

สัพเพ สังขารา อนิจจัง

สัพเพ สังขารา ทุกขัง

สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ !

พระพุทธศาสนาจึงแสดงหลักธรรมที่เป็นไปตามกฎ

ธรรมชาติ.. เพื่อการศึกษาให้เข้าใจ เข้าถึง เห็นได้จริงด้วยตนเอง 

จนเกิดปัญญารู้ชอบว่า.. 

“สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยงจริงๆ ... ธรรมทั้งหลายทั้งปวง 

รวมลงเป็นอนัตตา...”

การจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นไปสู่การศึกษา

ปฏิบัติ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น.. เพื่อการเกิด

ปัญญารู้ชอบ...

ด้วยความเข้าใจอย่างเป็นธรรมดาในโลกหรือชีวิตนี้ ได้ว่า.. 

สามารถพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ประโยชน์และความสุขได้ด้วย 

ปัญญา..

ดังที่กล่าวสรุปว่า...

“ปัญหา อุปสรรคในโลก.. ในชีวิตทั้งปวง แก้ไขได้.. ดับได้.. 

ด้วยปัญญา !!”.... 

(ติดตามอ่านตอนต่อไป)

เนื่องมาจากการประชุมนานาชาติ 

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

‘Buddhism and Sustainable Development’ ตอนที่ 1

วิ
ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบถึงชีวิตชาว

บ้านอย่างกว้างขวาง...ซ้ำาเติมด้วยผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

จากนั้นกองทัพพม่าก็ใช้กำาลังรุนแรงเข้าปราบปราม

ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติ จนทำาให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อย

กว่า 1,100 คน ตามข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและ

องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรที่ชื่อ Assistance Association 

for Political Prisoners

สัปดาห์ที่แล้ว เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชา 

ชาติ อันโตนิโอ กูเทอเรซ เตือนว่า โอกาสที่จะจัดการไม่

ให้กองทัพเมียนมายืดระยะเวลาในการปกครองประเทศ

ได้สำาเร็จ “เริ่มลดน้อยถอยลง” แล้ว 

และเรียกร้องให้นานาประเทศที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน

ป้องกันไม่ให้วิกฤตในเมียนมาขยายวงกว้างออกไปอีก

แม้จะมีการ “ประนีประนอม” ที่สหประชาชาติ

ด้วยการที่ตัวแทนของรัฐบาล อองซาน ซูจี ยอมไม่ขึ้น

ปราศรัยในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ เพื่อไม่ให้

รัฐบาลทหารพม่าส่งตัวแทนมาเป็นทูตยูเอ็นแทน แต่ก็ไม่

ได้ทำาให้บรรยากาศที่เมียนมาคลายความตึงเครียดลงแต่

อย่างใด

มาเลเซียไม่ใช่ประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้แสดง

ความหงุดหงิดกับนายพลมิน อ่อง หล่าย ที่ไม่ให้ความ

ร่วมมือกับอาเซียน เพราะอินโดนีเซียและสิงคโปร์ก็มีท่าที

ที่แข็งกร้าวกับพม่าในเรื่องนี้เช่นกัน

อยู่ที่ว่าไทยเราที่อ้างว่าได้ใช้ “การทูตแบบเงียบ” 

(Quiet diplomacy) เพื่อให้รัฐบาลทหารพม่ายอมนั่งลง

เจรจากับ อองซาน ซูจี จะทำาให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม

อะไรบ้าง

ก่อนที่เพื่อนๆ ในอาเซียน 3-4 ประเทศ เอาจริงกับ

คำาขู่ที่ว่าจะไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับ “เด็กเกเร” อย่างมิน 

อ่อง หล่าย.

เ

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com 
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ยู่ในช่วงเทศกาลแห่งบุญ “กินเจ 2564” ระหว่างวันที่ 

6-14 ต.ค.นี้ ซึ่งมีปัจจัยที่น่าจับตาหลายอย่าง ทั้งสถาน 

การณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเย้ือต่อเนื่องมาจาก                                                                                     

ปีที่แล้ว มาตรการ Work From Home (WFH) ของหลาย

ออฟฟิศที่ยังดำาเนินต่อไป รวมถึงสถานการณ์น้ำาท่วมในหลาย

จังหวัดทั่วประเทศ ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะส่งผลกระทบกับเทศ 

กาลกินเจ 2564 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดย “ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย” ระบุว่า เทศกาลกินเจปีนี้จะไม่คึกคักมากนัก 

โดยประเมินว่าจะมียอดการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจอยู่ท่ี 

40,147 ล้านบาท ขยายตัวติดลบ 14.5% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน จากผลการสำารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชา 

ชนในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 4-13 ต.ค.2564 จาก

ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,208 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนยัง

มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่ง

ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในหลายๆ ด้านขณะนี้

และจากยอดใช้จ่ายของเทศกาลกินเจ 2564 ที่ 40,147 

ล้านบาท หรือติดลบ 14.5% นั้น ถือเป็นการติดลบครั้งแรกใน

รอบ 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2551 เลยทีเดียว

ขณะท่ีความเสียหายจากสถานการณ์น้ำาท่วมใน 36 จังหวัด   

คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 15,036 ล้านบาท คิดเป็น 0.1-0.2% ของ                                                                                        

จีดีพี แม้ว่าสถานการณ์น้ำาท่วมในปีนี้จะยังไม่รุนแรงเท่ากับปี 

2554 ท่ีกระทบต่อภาคเศรษฐกิจท้ังโรงงาน อุตสาหกรรม ระบบ

ขนส่ง โดยคาดว่าสถานการณ์จะสามารถคล่ีคลายได้เร็วๆ น้ี

ด้าน “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประเมินว่า เทศกาลกินเจ                                                                   

2564 คนกรุงเทพฯ จะมีการใช้จ่ายตลอดช่วงเทศกาลอยู่ท่ี 3,600 

ล้านบาท หดตัว 8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนอกจาก

ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ แล้ว ยังเป็นผลจากจำานวนคนท่ีกินเจลดลง                                                                                            

อีกท้ังยังปรับลดจำานวนวันในการกินเจลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 

โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศบางส่วนที่ยังคง WFH จึงไม่                                                                                 

เอ้ือต่อการจับจ่ายในช่องทางการกินเจท่ีคุ้นเคยอย่างร้านอาหาร 

ข้างทางบริเวณที่ทำางาน ขณะที่ช่องทางร้านสะดวกซื้อและเดลิ

เวอรี หรือออนไลน์ มีแนวโน้มที่คนจะหันมาใช้บริการมากขึ้น

“แม้สถานการณ์ โควิดและการเข้าถึงวัคซีนในประเทศ

จะเริ่มมีสัญญาณบวก แต่ก็ยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะ

กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่สำาคัญเฉพาะหน้าคือ 

สถานการณ์น้ำาท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนว่า

จะยกระดับความรุนแรงมากขึ้นเพียงใด เนื่องจากเหตุการณ์

ยังไม่ยุติ ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุด และมีการคาดการณ์ว่าอาจจะยัง

มีพายุอีก 1-2 ลูกเข้ามาหลังจากนี้ ขณะที่การเร่งตัวขึ้นของ

ราคาพลังงานในตลาดโลกท่ามกลางเงินบาทที่อ่อนค่า ก็เป็นอีก

ตัวแปรที่จะส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานในประเทศให้ขยับสูง

ขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อกำาลังซื้อ

ของผู้บริโภคที่เดิมก็เปราะบางอยู่แล้ว ขณะเดียวกันความไม่

สะดวกในการเดินทางและขนส่งในพื้นที่ประสบภัย ความเสีย

หายต่อพืชผลเกษตรก็ยังเป็นแรงกดดันต้านต้นทุนและราคา

สินค้า โดยเฉพาะผัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้

บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ด้วย”

ล่าสุด “กระทรวงพาณิชย์” ได้ลงพ้ืนท่ีสำารวจสถานการณ์ 

การใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ 2564 พบว่า 

การจับจ่ายใช้สอยลดลง 30-40% เนื่องจากคาดว่าประชาชน

ส่วนใหญ่หันไปปรุงอาหารเองที่บ้านมากขึ้น หรือซื้อสินค้าสำา 

เร็จรูปมากขึ้น ขณะที่ราคาผักนั้นยอมรับว่าภาพรวมมีการปรับ

ขึ้นจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์น้ำาท่วมที่

ส่งผลให้การขนส่งสินค้าเข้ามาถึงตลาดมีความยากลำาบากมาก

ขึ้น และทำาให้สินค้ามีปริมาณน้อยลง ส่วนวัตถุดิบจำาพวกของ

แห้งที่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ อาทิ เส้นหมี่ เห็ดหอมแห้ง โปรตีน

เกษตรยังมีราคาเท่ากับปีก่อน และยังมีสินค้าต่อเนื่อง ไม่มี

สัญญาณการขาดแคลนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี อาจจะต้องยอมรับว่าหลายปัจจัยเสี่ยงเป็น

เรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เช่น สถานการณ์น้ำาท่วมที่มีผลกระทบ

ต่อราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจ 2564 ให้ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่

ปัจจัยเรื่องการระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของประชา 

ชน ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลให้ลดลง ทำา 

ให้เทศกาลกินเจปีน้ีอาจจะไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีก่อนๆ โดยหวัง                                                                                   

ว่าหากสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เศรษฐกิจ

เริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการใช้จ่ายของประ 

ชาชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง.

‘กินเจ 2564’ กร่อย!

เศรษฐกิจ

อ

ครองขวัญ รอดหมวน

ดินหน้าพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับสู่การเป็นชุมชน

อุดมสุขเต็มพิกัด สำาหรับ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” ที่ล่าสุดเตรียมจัดประกวด

ชุมชนอุดมสุขยอดเย่ียม ประจำาปีบัญชี 2564 เพื่อสร้างแรง

บันดาลใจในการยกระดับชุมชน โดยงานน้ี “ธนารัตน์ งามวลัย

รัตน์” ผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า ชุมชนท่ีชนะการประกวดระดับ

ประเทศจะได้รับเงินรางวัล 1 

แสนบาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

และยังมีอีกหลายรางวัล รวม

มูลค่า 1.12 ล้านบาท ส่วน

คุณสมบัติของชุมชนท่ีเข้าประ 

กวด ต้องเป็นชุมชนที่มีผลประ 

เมินระดับ A เน้นการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกและภาคีเครือ

ข่าย มีการใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน                                         

มาสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต และ

มีการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่ง

แต่ละจังหวัดจะคัดมา 1 ชุมชน ก่อนจะคัดเหลือภาคละ 3 

ชุมชน รวม 27 ชุมชน เพื่อชิงชัยในระดับประเทศ. 

เ

จัดประกวด!

ธนารัตน์ 

งามวลัยรัตน์

สยามพิวรรธน์ควงแบรนด์ ไทย

ดัน‘เอสเอ็มอี’ลุยค้าปลีกโลก
ไทยโพสต์ • “สยามพิวรรธน์” 

ปั้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกบุกตลาด

โลก ผนึกศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่

มาเลเซีย ส่ง 3 แบรนด์ไทยขยาย

ต่างประเทศ เล็งต่อยอดสยายปีก 

11 ประเทศ

นางอุสรา ยงปิยะกุล ประ                                                 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ                                        

ค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด 

เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจค้าปลีกนับ

ว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของ

สยามพิวรรธน์ที่จะสามารถสร้าง

โอกาสได้อีกมาก โดยเฉพาะการ

ขยายไปในต่างประเทศเชิงรุกที่

จะมีมากขึ้นในอนาคต ขณะนี้อยู่

ระหว่างการศึกษาที่จะเข้าไปใน

หลายประเทศ

ล่าสุด บริษัทได้ร่วมมือกับ

พันธมิตรที่แข็งแกร่ง ผู้พัฒนา

และบริหารห้างใหญ่มายาวนาน 

อย่าง พาวิลเลียน กรุ๊ป และได้

เลือกพาวิลเลียน บูกิต จาลิล ซึ่ง

เป็นศูนย์การค้าใหม่ล่าสุดของ

มาเลเซีย พื้นที่กว่า 1.8 ล้าน

ตารางฟุต ให้เป็นสถานที่เปิดตัว                                                 

3 แบรนด์ไทยที่มาจากเอสเอ็มอี                                              

ทั่วประเทศเปิดสาขาในต่างประ                                                

เทศเป็นครั้งแรก ในโซนที่เรียก                                                 

ว่า Discover Siam ได้แก่ 

Ecotopia ICONCRAFT และ 

Absolute Siam นับเป็นอีกช่อง

ทางหนึ่งที่ช่วยสร้างช่องทางการ

ขายให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็ม 

อีไทยมากกว่า 300-400 ราย 

เพื่อนำาสินค้ามากกว่า 1,000 ราย 

การขยายเข้าไปทำาตลาดต่างประ 

เทศ

“มองว่ากำาลังซื้อในประ 

เทศมาเลเซียค่อนข้างดี จะเห็น

ได้ว่าในช่วงที่ประเทศไทยมีนัก

ท่องเที่ยวเข้ามาจำานวนมากนั้น 

จะมีตลาดมาเลเซียติดท็อป 5 อยู่

ด้วย เรามองเห็นโอกาสในการ

ขยายธุรกิจรีเทลมากข้ึน จากเมื่อ

ก่อนลูกค้าจะเดินเข้ามาหา แต่

ความจริงแล้วโอกาสอยู่ตรงไหน

ก็ได้ของโลก ซ่ึงจะขยายคอนเซ็ปต์

สโตร์ ในลักษณะดังกล่าวไปอีก

หลายประเทศ” นางอุสรากล่าว

สำ าห รับการขยายสโต ร์

ลั กษณะดั ง กล่ า ว ในประ เทศ

มาเลเซีย เบื้องต้นคาดการณ์ว่า

ภายใน 2 ปีจะเปิดได้ 2 สาขา ซึ่ง

แน่นอนว่าจะไปกับทางพาวิลเลียน 

กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการอสัง                                                   

หาริมทรัพย์หลายประเภทในมาเล                   

เซีย รวมถึงยังมองหาโอกาสขยาย

สโตร์ให้ได้ 11 ประเทศในอนาคต 

อยู่ระหว่างการศึกษา อาทิ จีน 

ญี่ปุ่น และประเทศทางแถบยุโรป.

มอบเงินสมทบ • เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็น

ประธานในพิธีมอบเงินสมทบทุนโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน” ให้กับ

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,976,999.40 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์

ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีความจำาเป็นในการดำาเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุบัติเหตุบน

ท้องถนนเป็นอย่างยิ่ง.

ORเทงบ1.5พันล.ตั้งกองทุน
หนุนสตาร์ทอัปฟุ้ง5ปี30ราย

CIMBTแนะออมเงินผ่านหุ้นกู้

ไทยโพสต์ • โออาร์ผนึกพันธมิตรต้ังกองทุน “ออร์ซอน เวนเจอร์ส” เทงบ 

1.5 พันล้าน ติดปีกสตาร์ทอัปไทย-เอเชียให้เงินสนับสนุนพัฒนา 50 ล้าน

บาท/ราย ‘ซีไอเอ็มบีไทย’ พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ซ้ือขาย ‘หุ้นกู้ตลาดรอง’

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์                                              

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ                                                     

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด                                                       

(มหาชน) หรือโออาร์ เปิดเผยถึง                                                     

ความร่วมมือระหว่าง PTTOR In 

ternational Holdings (Singapore) 

Pte. Ltd. (SGHoldCO) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่ โออาร์ถือหุ้นในสัด 

ส่วน 100% และกองทุน 500 

Startups หรือ 500 TukTuks ซึ่ง

เป็นกองทุนที่สตาร์ทอัปไทยรู้จัก

เป็นอย่างดี ในการจัดตั้งกองทุน 

“ออร์ซอน เวนเจอร์ส” (ORZON 

Ventures, L.P.) โดยโออาร์ได้เตรียม                                     

งบประมาณสนับสนุนระยะแรกอยู่ท่ี 

1,500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการหน้าใหม่ของไทยให้

ก้าวข้ึนไปแข่งขันในระดับสากลได้

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะมี

ระยะเวลากองทุนอยู่ที่ 10 ปี โดย

ในช่วง 5 ปีแรกคาดว่าจะสามารถ

ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัปได้ประ 

มาณ 20-30 ราย ขณะที่ในปี 

2564 นี้จะนำาร่องให้การสนับสนุน

ก่อน 1-2 ราย เพื่อที่จะสร้างการ

รับรู้ แนวทางที่ดีให้กับรายอื่นๆ ที่                                              

กำาลังตัดสินใจ โดยกองทุนดังกล่าว                                       

จะสนับสนุนเงินทุนอยู่ที่ ไม่เกิน 50                                                  

ล้านบาทต่อ 1 ธุรกิจ ซึ่งต้องประ 

เมินแนวโน้มของความต้องการ

ใช้เงินก่อน หากมีความต้องการ

มากกว่านั้นก็สามารถเพิ่มการสนับ 

สนุนได้อยู่ที่ 80-100 ล้านบาท

นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์                                                 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนา                                 

ผลิตภัณฑ์การเงิน ธุรกิจผลิตภัณฑ์

การเงิน และผู้บริหารการขายลูก 

ค้าบุคคลธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี

ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนา

แพลตฟอร์มสำาหรับซื้อขายหุ้นกู้

ตลาดรอง ผ่านทางแอป CIMB 

THAI Digital Banking เพื่อแนะนำา

การลงทุน คอยให้คำาปรึกษาปัญหา

การลงทุนต่างๆ เช่น จองซื้อหุ้นกู้

ไม่เคยทัน หรือการพลาดโอกาส

ลงทุนหุ้นกู้ใหม่ๆ เพราะขีดจำากัด

ด้านเงินลงทุนที่จะสามารถเปิดใจ

ให้การลงทุนในหุ้นกู้ อีกทั้งสรรหา

หุ้นกู้หลากหลายตัวเลือกโดยไม่มี

ค่าธรรมเนียม

ซ่ึงปัจจุบันภาวะดอกเบ้ียประ                                        

เทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำา เนื่องจาก

เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะโต                                             

สวนทางกับตลาดการเงินทั่วโลก                                              

และผลการประชุมคณะกรรม 

การนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 29                                            

ก.ย.2564 ที่ผ่านมามีมติให้คงดอก                                              

เบี้ยนโยบายที่ 0.5% ต่อปี รวม                                           

ทั้งจากข้อมูลสถิติอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจำา 12 เดือนย้อนหลัง

ของธนาคารแห่งประเทศไทย มี

แนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ลดลงเรื่อยๆ แต่ในปัจจุบันกลับได้

รับผลตอบแทนไม่ถึง 1% ต่อปี.

บัญชีกลางโชว์เบิกจ่าย64กระฉูด

จิราพร ขาวสวัสดิ์

พระราม 6 • “บัญชีกลาง” โชว์

ยอดเบิกจ่ายงบปี 2564 พุ่งกระฉูด 

3.24 ล้านล้านบาท คิดเป็น 98.89% 

ชูรายจ่ายลงทุนทะยาน 98.78% 

ลุยยกเครื่องกฎหมาย ปรับปรุง

กฎระเบียบเพิ่มความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงาน หวังช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า                            

ในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชี

กลางได้เร่งรัดติดตามการใช้จ่าย

เงินงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 

ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) โดยมีผล                             

การใช้จ่ายเงินงบประมาณราย

จ่าย จำานวน 3,249,520 ล้านบาท 

คิดเป็น 98.89% แบ่งเป็น รายจ่าย

ประจำา 2,652,607 ล้านบาท คิด

เป็น 98.92% และรายจ่ายลงทุน 

596,913 ล้านบาท คิดเป็น 98.78% 

สำาหรับผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิก

เหลื่อมปี จำานวน 202,975 ล้าน

บาท คิดเป็น 99.07%

ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 2565                       

กรมบัญชีกลางมีแนวทางในการ

พัฒนาการดำาเนินงานในด้านต่างๆ                            

ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดย

จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเงินการ

คลังภาครัฐให้มีความคล่องตัวมาก

ข้ึน เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยให้ความสำาคัญ

กับการดำาเนินงานท่ีรวดเร็ว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรม                                                      

รวมท้ังมุ่งพัฒนาระบบความปลอด 

ภัยของข้อมูล โดยนำาเทคโนโลยี

ดิ จิ ทัล เ ข้ามามีบทบาทมาก ข้ึน 

กำาหนดกรอบภารกิจให้สอดรับกับ

นโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและเป็น

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

“กรมฯ จะมุ่งเน้นการทำา                                               

งานเชิงรุก เพื่อให้การบริหารการ                                                  

เงินการคลังของแผ่นดินเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ 

โยชน์สูงสุด โดยยึดมั่นในการทำา

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 

เพ่ือกำากับดูแลและบริหารการใช้

จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์

สูงสุด” นางสาวกุลยากล่าว.

การขยับตัวสูงขึ้นของตลาดมาหลายวันอาจทำาให้นักเก็ง

กำาไรเกิดความกังวล เพราะตามหลักการเก็งกำาไร เมื่อราคาหุ้นสูง

ขึ้นแล้วมีกำาไรก็จะมีการขายทำากำาไรออกมาทันที โดยไม่ค่อยคิด

พิจารณาว่าราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาเป็นราคาที่ยังต่ำากว่าความเป็น

จริงอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะตลาดที่มีการแยกกลุ่มซื้อและขายออก

จากกันเป็น 2 กลุ่ม จะสามารถรองรับแรงซื้อและขายได้ดีตลอด

เวลา เป็นตลาดที่สมบูรณ์ มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันซื้อและ

ขาย เมื่อพื้นฐานธุรกิจยังคงดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ตลาดก็จะต้อง

ขยับปรับสูงขึ้น แม้ว่าการเก็งกำาไรจะสามารถกดดันให้ราคาหุ้นและ

ดัชนีตลาดข้ึนลงได้มากตามแรงซ้ือขายก็ตาม แต่เมื่อพ้ืนฐานโดยรวมดี

ข้ึนราคาหุ้นก็จะต้องขยับเพ่ิมเพื่อให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานใหม่ท่ีดีกว่าเดิม 

ภาพตลาดจะออกมาในลักษณะผันผวนแต่จะเป็นการผันผวนในทาง

บวก คือ มีท้ังข้ึนและลง แต่ข้ึนหรือบวกจะมากกว่าลงหรือลบ ดังน้ันด้วย

สภาวการณ์ปัจจุบันท่ีท้ังตลาดโลกและตลาดไทยมีทิศทางเหมือนกัน คือ 

ค่อยๆ ดีข้ึน ตลาดหุ้นก็จะค่อยๆ ขยับสูงข้ึน แม้จะมีการขายกำาไรออกมา

เรื่อยๆ ก็ตาม แต่จะมีแรงรับซ้ือเพื่อการลงทุนเข้ามามากเช่นกัน

ตลาดหุ้นวานน้ี (7 ต.ค.2564) ดัชนียังคงเดินหน้า โดยดัชนีมาปิดท่ี 

1,633.72 จุด บวกข้ึนมาอีก 14.24 จุด โดยวอลุ่มเร่ิมหนาตามากข้ึน เพ่ิมมา

อยูในระดับ 100,944.99 ล้านบาท ในทางเทคนิคก็คงจะยอมรับได้ เพราะ

ดัชนีเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมของแรงซ้ือ และคงจะเป็นไปตามท่ีเคยประเมิน

ว่า เมื่อมีเงินไหลเข้ามามาก แม้ระยะแรกเงินอาจจะไปพักอยู่ในตราสาร

หน้ี หรือพันธบัตร แต่ด้วยดอกเบ้ียในตลาดเงินยังอยู่ระดับต่ำา ทำาให้เงิน

จะพักไม่นาน เพราะจะมองว่าไม่คุ้มกับการลงทุนในระยะยาว ย่ิงตลาด

หุ้นมีปัจจัยบวกเพ่ิมมากจะทำาให้ตลาดมีท้ังบรรยากาศของการเก็งกำาไร

และการลงทุนมากข้ึน จึงมีโอกาสท่ีจะเลือกเข้าเก็งกำาไรหรือลงทุนได้

ตามต้องการ โดยรวมแล้วเมื่อโรคระบาดเร่ิมชะลอตัว มีการปลดล็อก

เปิดประเทศ เท่ากับจะทำาให้ธุรกิจกลับมามีกำาไรสูงข้ึน จึงทำาให้ตลาดมี

แนวโน้มในทางบวกต่อไป จึงควรหาจังหวะในการลงทุนจะดีกว่า

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีที ธุรกิจจะมีการเติบโตสูง

ขึ้นจากเศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัว จึงน่ามองที่ DTAC, INTUCH 

และ JMART กลุ่มพลังงาน จากการที่ราคาน้ำามันยังสูงธุรกิจจะ

มีกำาไรไดี จึงน่ามองที่ ESSO, LANNA และ RPC กลุ่มอาหาร 

ธุรกิจที่เติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ ASIAN, CPI และ 

RBF กลุ่มไฟแนนซ์ ยิ่งตลาดคึกคักมากมีวอลุ่มสูง ธุรกิจจะมีราย

ได้สูง จึงน่ามองที่ BAM, BYD และ MTC หุ้นรายตัวที่น่ามองมี 

TASCO, CPN และ AMC เป็นต้น

เนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ปกติตลาดจะซึมลง 

ทำาให้การผันผวนของดัชนีจะอยู่ในกรอบที่แคบลง แต่ยังคงมีการ

เก็งกำาไรได้ตามปกติ และตลาดยังมีทิศทางบวกได้เช่นกัน.

ผันผวนในกรอบแคบๆ

หุ้นไทยพุ่งรับอานิสงส์ติดโควิดลด

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย บล.โกล 

เบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยเดือน ต.ค. มีแนวโน้ม Sideway Up รับ

ข่าวบวกสถานการณ์ โควิดในประเทศดีขึ้น บวกราคาน้ำามันปรับขึ้นแรง

หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานดันดัชนี คาดแกว่งตัวในกรอบ 1,570-1,650 จุด 

พร้อมแนะกลยุทธ์ช็อปหุ้นได้ประโยชน์จากการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของค่า

การกลั่น และยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง

สั่งขนส่งเตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้

มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมระบบบขนส่ง

สาธารณะรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นย้ำา

มาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 พ่วงเดินหน้าเปิดบริการสถานี

ขนส่งสินค้าในเมืองหลักและเมืองชายแดน ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์

‘จุรินทร์’ จัดทำามาตรการดูแลผลไม้ปี 65

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยว 

ข้อง ร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้รับซื้อ ผู้ส่งออก ผู้บริการ

ขนส่ง ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ และพาณิชย์จังหวัดที่มีสินค้าผลไม้ 

เพื่อเตรียมมาตรการดูแลผลไม้ปี 2565 เป็นการล่วงหน้าท้ังระบบ โดยได้

กำาหนดมาตรการเชิงรุกจำานวน 17 มาตรการท่ีจะนำามาใช้ดำาเนินการรอง 

รับผลผลิตผลไม้ปี 2565 ซ่ึงคาดว่าจะมีประมาณ 3.5 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 8%

ไทยไลอ้อนแอร์เปิดบินอินเตอร์กลางปี 65

นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย 

ไลอ้อนแอร์ เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในไตรมาส 4/2564 ว่า ภายหลังที่

รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง ขณะนี้มีผู้ โดยสารเดินทาง

มากขึ้น โดยได้เปิดบินภายในประเทศวันละ 30 เที่ยวบิน ใน 13 เส้น

ทาง และเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางข้ามภูมิภาคอีก 2 เส้น

ทาง ได้แก่ หาดใหญ่-อุดรธานี และเชียงใหม่-อู่ตะเภา ภายในปี 2564 

ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเดินทางของผู้

โดยสาร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2565 โดย

เฉพาะในเส้นทางประเทศจีน

ดีเดย์ขายดีเซลราคาเดียว 11 ต.ค.นี้ 

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า 

ตามที่มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค.

2564 ได้ออกมาตรการชั่วคราวระยะสั้นปรับสัดส่วนผสมขั้นต่ำาของไบโอ

ดีเซล (บี 100) ในน้ำามันดีเซล บี 7 และน้ำามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี 

10) ลดลงเหลือ 6% และกำาหนดให้เป็นน้ำามันดีเซลมาตรฐานชั่วคราว 

(บี 6) เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร 

เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ ใช้น้ำามันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูง

ขึ้นซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก โดยเบื้องต้น

มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11-31 ต.ค.2564 และประชาชน

ผู้ใช้น้ำามันดีเซลสามารถใช้บริการได้ทั้งจากหัวจ่ายน้ำามันดีเซล บี 7 

และหัวจ่ายของน้ำามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี 10) ได้ตามปกติ และ

สามารถใช้ได้กับรถยนต์ดีเซลทุกรุ่นทุกยี่ห้อ.

‘บีซีพีจี’จับมือ

เคพเพลนิวฯ

ต่อยอดธุรกิจ
ไทยโพสต์ • นายบัณฑิต สะ

เพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยถึงการลงนาม                          

สัญญาเป็นพันธมิตรอย่างเป็น                                  

ทางการแต่เพียงผู้เดียวในประ 

เทศไทย กับเคพเพล นิว เอน

เนอร์ยี่ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะชั้น

นำาระดับโลกจากประเทศสิงค                                                 

โปร์ ว่า เป็นความร่วมมือครั้ง

สำาคัญในการพัฒนาต่อยอด

ธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในประเทศไทยให้สมบูรณ์ครบ

วงจร ทั้งด้านพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม รวมถึงธุรกิจลงทุน

ด้านโครงสร้างและการบริหาร

จัดการระบบความเย็นจากส่วน

กลาง บริการจุดชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้า ไปจนถึงความร่วมมือใน                                            

ธุรกิจคาร์บอนในภูมิภาคอา 

เซียน

“บีซีพีจี ในฐานะผู้นำา

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียว

ใน เอ เชี ยแปซิ ฟิ กและผู้ ใ ห้

บริการด้านพลังงานอัจฉริยะ

ครบวงจร ได้ให้ความสำาคัญ

กับการนำานวัตกรรมมาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบ                                          

สนองความต้องการการใช้

พลังงานของผู้บริโภคและลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมา

โดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท

ได้ขยายธุรกิจด้านพลังงาน

อัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง ตาม

เป้าหมายของบริษัทที่จะต่อ 

ยอดไปสู่ธุรกิจการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบใน                              

อนาคต เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย                                

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์” นาย

บัณฑิตกล่าว.
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การแก้ไขก หมายทำาแท้งในประเทศไทย 2564 ได้คืนสิทธิแก่ผู้

หญิงให้ยุติการต้ังครรภ์ได้ท่ีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์อย่างไม่เงื่ อนไข 

และท่ีอายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ ให้เข้ารับบริการปรึกษาทางเลือกเพื่ อ

ยืนยัน นอกจากน้ี ผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะยุติการต้ังครรภ์ได้ เมื่ อแพทย์พิจารณา

ว่ามีภาวะเส่ียงต่อสุขภาพ หรือจิตใจ ตัวอ่อนในครรภ์มีความพิการ รวม

ท้ังอายุน้อยกว่า 15 ปี รวมท้ังกรณีท่ีผู้หญิงยืนยันว่า ต้ังครรภ์จากการถูก

ข่มขืน ล่อลวง และบังคับข่มขู่ ถือเป็นก้าวสำาคัญของการพั นาก หมาย

ทำาแท้งในประเทศไทย ท่ีส่งเสริมให้บริการยุติการต้ังครรภ์ได้ยกระดับข้ึน

เป็นบริการสุขภาพท่ีจำาเป็นท่ีสอดคล้องกับคำาขวัญของวันยุติการต้ังครรภ์

สากล ปี 2564 น่ันคือ Abortion is Essential Health Care ซ่ึงชักชวนทุก

ภาคีเครือข่ายมาร่วมกันทำางานรณรงค์ให้สังคมโลกตระหนักถึงการยุติต้ัง

ครรภ์ท่ีปลอดภัย โดยภาษาไทยใช้แฮชแทค ให้แท้งไม่ปลอดภัยจบท่ีรุ่นเรา 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายท้องไม่พร้อม 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปีน้ีมีความ

สำาคัญ เพราะมีความก้าวหน้าในการแก้ไขก หมายทำาแท้งในหลายประเทศ 

ท้ังอาร์เจนตินา เกาหลีใต้ เอกวาดอร์ ออสเตรเลียใต้ และไทย องค์การ

อนามัยโลกรับรองประเทศท่ีผู้หญิงเข้าถึงบริการยุติต้ังครรภ์ปลอดภัย และ

ถูกก หมาย มีอัตราการทำาแท้งต่ำากว่าประเทศท่ีบริการทำาแท้งมีความ

ผิดก หมาย ประเทศเข้มงวดการทำาแท้งมีอัตราตายและบาดเจ็บสูง

กว่า ปัจจุบันไทยก้าวหน้าถ้าท้องไม่พร้อมทำาแท้งปลอดภัยได้ตามมาตรา 

301 อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ไม่ผิดก หมาย แต่เกินกว่าน้ียังผิด

ก หมายอยู่ ยังมองว่าผู้หญิงเป็นอาชญากร ซ่ึงต้องเรียกร้องให้ยกเลิกต่อ

ไป ส่วนมาตรา 305 ให้เข้ารับบริการปรึกษาทางเลือกเพื่ อยืนยัน มีเงื่ อนไข

แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข

“บริการยุติต้ังครรภ์ไม่เพียงจำาเป็น แต่

รัฐต้องจัดการบริการอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้หญิง

ท้องไม่พร้อมในโรงพยาบาลของรัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลไม่ถึง 100 แห่ง ท่ีรับ

ยุติการต้ังครรภ์ และมี 4 แห่งบริการยุติอายุ

ครรภ์ 12-20 สัปดาห์ รัฐต้องจัดสรรงบฯ อบรม

บุคลากร และไม่มีอัตราการป ิเสธรับผู้หญิง

ท้องไม่พร้อมออกจาก รพ. ซ่ึงละเมิดสิทธิอย่าง

รุนแรง อย่างน้อย 1 รพ. 1 จังหวัด ท่ีให้บริการ” 

รศ.ดร.กฤตยา กล่าว

การยุติต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัยเก่ียวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ชาติวุ  ิวัง

วล ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ สสส. 

กล่าวว่า สสส.มีบทบาทสนับสนุบการขับเคลื่ อนกิจกรรมสุขภาวะทางเพศ

มีความคล้องตัว และจุดประกายสานเสริมพลังองค์กร บุคคล และภาค

ประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการยุติต้ังครรภ์ท่ีปลอดภัย สสส.มองถึงการ

สนับสนุนจุดบริการยุติต้ังครรภ์ปลอดภัยให้เพียงพอกับความต้องการ หนุน

ความเข้มแข็งระบบบริการ และเข้าถึงบริการอย่างเป็นมิตร รวมถึงการ

จัดการข้อมูลข่าวสารนำาไปสู่การทัศนคติเชิงบวก สร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึน

กับสังคม นอกจากผลักดันเชิงก หมายและนโยบาย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ยังต้องสนับสนุนขับเคลื่ อนบริการท่ีต่อ

เนื่ อง ครบวงจร เป็นมิตร และมีคุณภาพกับหญิงต้ังครรภ์ไม่พร้อม อีกท้ัง 

สสส.จะร่วมกับเครือข่ายพั นาแพลตฟอร์มให้คำาปรึกษา ให้โอกาส และ

พั นาระบบสิทธิสร้างบริการสุขภาพท่ีจำาเป็น 

นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบบริหาร

การสาธารณสุข สธ. กล่าวว่า สำานักปลัด สธ.จัดต้ังศูนย์พ่ึงได้ช่วยเหลือ 

เด็กและสตรีท่ีถูกกระทำาความรุนแรง และพั นาให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ก่อนขยายลงใน รพ.ชุมชน ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัด รวม 899 แห่ง 

นอกจากน้ี ให้คำาปรึกษาทางเลือก

แก่หญิงท้องไม่พร้อม ควบคู่พั นา

บุคลากรให้ได้ข้อมูลรอบด้านก่อน

ตัดสินใจ และส่งต่อไปยังเครือข่าย 

รพ.ยุติต้ังครรภ์ จากสถิติ สธ. ปี 

63 มีหญิงต้ังครรภ์มาขอรับบริการ 

6, 0 คน เป็นสัญชาติไทย 6,118 

คน และต่างประเทศ 152 คน กลุ่ม

อายุขอใช้บริการมากสุด 10-20 ปี 

3, 8  คน 20-30 ปี 1,520 คน 

และอายุ 30-40 ปี 1,00  ราย 

สถานภาพโสดกว่า 2,821 ราย 

รองลงมาสมรสจดทะเบียน สมรส

ไม่จดทะเบียน หย่า และม่าย การ

ตัดสินใจต้ังครรภ์ต่อหลังได้รับคำา

ปรึกษา3,333 ราย ตัดสินใจยุติต้ัง

ครรภ์ 3,165 ราย เป็นการยุติต้ัง

ครรภ์ในรพ. 2,04  ราย และส่ง

ต่อ รพ.เครือข่ายอีก 1,100 ราย มี 

200 กว่ารายติดต่อไม่ได้ 

“นอกจากศูนย์พ่ึงได้ กรม

อนามัยได้พั นา พรบ.ป้องกัน

และแก้ไขการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

พ.ศ.2559 พั นาคลีนิคเพื่ อนใจวัยรุ่น 

และเครือข่ายการให้คำาปรึกษากับวัยรุ่นต้ังครรภ์ไม่พร้อม พั นาเครือข่าย

สถานพยาบาลช่วยเหลือด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและยุติต้ังครรภ์ไม่ปลอดภัย 

รวมถึงทดสอบยายุติต้ังครรภ์สู่การข้ึนทะเบียนตำารับยา อย.เรียบร้อย ใน

ส่วนการแก้ไขกำาหมายทำาแท้งปี 2564 กรมอนามัยต้ังคณะกรรมการออก

อนุบัญญัติให้ครบถ้วนและประกาศใช้ มีการต้ังอนุกรรมการพั นาเครือ

ข่ายครอบคลุมท้ังประเทศ วางโครงข่ายให้บริการยุติต้ังครรภ์อย่างปลอดภัย

ตามสิทธิ คาดว่าจะสมบูรณ์ภายใน 1- 2 ปี” นพ.พรเพชร กล่าว

ด้าน เนเม่ กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก กล่าวว่า การทำาแท้งใน

ประเทศไทยถูกมองว่า เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ผู้ต้ังครรภ์ไปรับบริการทำาแท้งถูกตี

ตรา แม้กระท่ังผู้ให้คำาปรึกษาถูกมองเป็นคนอำามหิต ท่ีผ่านมา การต่อสู้

เพื่ อสิทธิหญิงต้ังครรภ์ขยับเพดานข้ึนเรื่ อยๆ ก่อนท่ีจะมีการแก้ไขก หมาย

ทำาแท้งปีน้ี เป็นเรื่ องท่ีดี เพราะส่งเสริมการยุติการต้ังครรภ์เป็นบริการ

สุขภาพท่ีจำาเป็น และไม่เส่ียงจากทำาแท้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นด้วย

กับเงื่ อนไขเวลา อุปสรรคท่ีพบผู้เข้ารับบริการขาดความเชื่ อม่ันในการรับ

บริการ รัฐขาดรายละเอียดชัดเจน สุดท้าย การบอกให้ต้ังครรภ์ต่อไป ไม่ใช่

ทุกคนพร้อมเป็นแม่ บางคนต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทางเลือกยุติต้ังครรภ์

เป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ

‘ยุติต้ังครรภ’ บริการสุขภาพ ทางรอดทองไมพรอม

ประสบปญหาทองไมพรอมปรึกษาสายดวน 1663

ชาติวุฒิ วังวล 

ผอ.สํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

หญิงทองไมพรอม มีทางเลือกรับบริการสุขภาพยุติตั้งครรภ

babaranoi@hotmail.com

ในปัจจุบันอาหารจากโปรตีนพืชเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้บริโภค

ทางเลือกใหม่ สำาหรับแบรนด์  วี ฟาร์ม (V Farm) เปิดตัวซีรีส์ 

Classic Thai Taste ต้อนรับเทศกาลกินเจ 2 รสชาติ ได้แก่ ทอดมัน

ข้าวโพดเนื้อปู ใช้วัตถุดิบจาก OMG Meat และต้มยำาทอด ใช้วัตถุดิบ

จาก More Meat ทอดมันข้าวโพดผสมเนื้อปูจากพืช ใช้ข้าวโพด

หวาน รสชาติหวานอร่อยแบบธรรมชาติ คลุกเคล้ากับเครื่องแกงและ

สมุนไพรไทยแท้ๆ รวมถึงต้มยำาทอด ที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

ทั้งข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ให้รสชาติจัดจ้านแบบไทยๆ และเพิ่มทาง

เลือกทั้งด้านรสชาติและความสะดวกสบาย หาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ห้าง

สรรพสินค้าชั้นนำา ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, Villa 

Supermarket, Foodland, 

Dear tummy หรือช่อง

ทางออนไลน์ Veganerie 

World, Devers Mart, 

Sweet & Green และ 

LED Farm พร้อมโปรโม

ชั่นสุดพิเศษสำาหรับช่วง

เทศกาลเจ หรือติดตาม

ข่าวสารที่น่าสนใจได้

ทาง FB Page V Food 

Living และช่องทางสั่งซื้อ

ออนไลน์ได้ที่ Line OA 

VFarm ...•

มาที่ ศูนย์การค้า 

เดอะ สตรีท รัชดา ชวน

กินเจแบบไม่จำาเจใน

เทศกาล “J Food on The Street 2021” ที่รวบรวมเมนูเจไว้มากมาย

กว่า 50 รายการ จัดเต็มทั้งอาหารคาว หวาน และเมนูมงคล อาทิ 

ผัดหมี่เจ ข้าวราดแกงเจ เต้าหู้ทอด ข้าวเหนียวมะม่วง ผักปลอดสาร

พิษ อะโวคาโด ขนมหวานหลากหลายชนิด และอื่นๆ อีกมากมาย 

พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเจตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ต.ค.2564 บริเวณลาน

กิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา รายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ทาง www.thestreetratchada.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.

com/TheStreetRatchada ...•

เฉลิมฉลองกันต่อ

เนื่องกับแคมเปญเลขเบิ้ลสุด

ปัง เตรียมพบกับมหกรรม 

Shopee 10.10 Brands 

Festival ที่ ยูนิลีเวอร์  ร่วม

กับ ช้อปปี้ มาพร้อมกับโปร

แรงๆ มัดใจสาวๆ ขาช็อป ที่

รับรองจะต้องถูกใจทุกองศา

การช็อป กับโปรโมชั่นสุด

พิเศษเฉลิมฉลองมหกรรมการช็อปปิ้งสินค้าราคาน่าคบ มีครบทุก

แบรนด์กับ Shopee 10.10 Brands Festival ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 

10 ตุลาคม 2564 อย่าลืมลิสต์ไอเทมเด็ดที่เรานำามาบอกต่อกัน พร้อม

ตุนสินค้าดี สินค้าเด็ดแบบนี้ กับแคมเปญ Shopee 10.10 Brands 

Festival ที่ยูนิลีเวอร์ได้เตรียมยกทัพไอเทมเสริมความงามแบบหัว

จรดเท้า พร้อมคุ้มสุดคุ้มไปกับโค้ดส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมโค้ดลด

เพิ่ม 1,010 บาท ทวีคูณความคุ้มค่าอีกมากมายเมื่อชำาระเงินผ่าน 

ShopeePay และอย่าพลาดช็อปให้ทัน 2 ชั่วโมงแรก ช็อปครบ 699 

บาท รับฟรีของแถมแบบจุกๆ 10 ชิ้น นอกจากนั้นยังสามารถแลกซื้อ

สินค้าชิ้นที่ 2 ในราคา 10 บาทได้อีกด้วย ...•

บิ๊กซีออนไลน์ สั่งง่าย ส่งไว ครบตรงใจคุณ จัดเต็มส่งแคมเปญ 

“10.10 ลดแรง! เต็มสิบ” ตั้งแต่วันที่ 4–10 ตุลาคม 2564 โดยร่วม

กับแบรนด์สินค้าชั้นนำามากมาย อาทิ เดทตอล (Dettol) พีแอนด์จี 

(P&G) โฟร์ โมสต์ (Foremost) เบบี้เลิฟ (BabyLove) สก๊อต (Scotch) 

ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) ฯลฯ พร้อมมอบดีลดีและโปรโมชั่นสุด

แรงสำาหรับนักช็อป โดยมีไฮไลต์สุดพิเศษ แจกโค้ดลดแรง สูงสุด

ถึง 1,010 บาท พร้อมโค้ดส่วนลดจากแบรนด์ดังอีกมากมาย พร้อม

บริการส่งฟรีถึงบ้าน ไม่ต้องกรอกโค้ด เมื่อช็อปครบ 555 บาท/ใบ

เสร็จ เพียงช็อปสินค้าได้ที่ www.bigc.coth บิ๊กซีแอปพลิเคชัน หรือ

ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ได้แก่ 

Shopee, Lazada, HappyFresh 

และ foodpanda  ...•

พลาดไม่ได้กับ เซ็นทรัล

พัฒนา และบัตรเครดิต 

เซ็นทรัล เดอะวัน เสิร์ฟโปรแรง 

“มื้อนี้ดีลดี” อิ่มรับเครดิตเงิน

คืน 100 บาท กับร้านอาหาร ไม่

ว่าจะนั่งกินที่ร้าน หรือหิ้วกลับ

บ้าน อิ่ม คุ้ม กับเมนูเด็ดให้เลือกกว่า 1,000 เมนู จากร้านอาหารชื่อ

ดังตั้งแต่ Street food ไปจนถึงร้านดังระดับโลกการันตีด้วยมิชลิน                                                                              

สตาร์และมิชลินไกด์ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา ในกรุงเทพฯ 

เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, พระราม 9 

และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-

14 พฤศจิกายน 2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/ 

3iadh80 ...•

ปิดท้ายด้วย ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ อัดโปรโมชั่นพิเศษสุด “10 

เดือน 10 โปรปลดล็อค ช็อคราคา ฟรี เฟอร์ฯ ทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 

500,000 บาท” เพิ่มความคึกคักสู่ตลาดที่อยู่อาศัย หลังภาครัฐเริ่ม

ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้น และถือเป็นโอกาสทองสำาหรับ

ลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการพร้อมอยู่ รวมทั้งสามารถตอบ

โจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ทั้งบ้านเดี่ยว 

ทาวน์ โฮม บ้านแฝดคุณภาพจากแบรนด์ต่างๆ ประกอบด้วย แลนซี

โอ, ไลโอ, บ้านลลิล, ลลิล กรีนวิลล์ พิเศษเฉพาะวันที่ 9-10 ตุลาคม 

2564 เท่านั้น ฟรีโอน ฟรีดาวน์ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด) 

ได้รับเมื่อจองภายใน 9 ต.ค.2564 – 10 

ต.ค.2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 

ต.ค.2564 โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์

ได้ที่ https://bit.ly/2TKmwiO หรือสามารถ

ลงทะเบียนนัดหมายเยี่ยมชมโครงการแบบ 

VIP ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ให้กับลูกค้าในช่วงมาตรการเว้นระยะห่าง

ทางสังคมได้ทาง https://www.lalinproperty.

com/visit-vip/  ,https://bit.ly/3ooIxC4 ...•

งคมสูงอายุ หรือสังคมสูงวัย 

หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี

สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ

ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนของอัตราการ

เกิด รวมทั้งประชากรอายุน้อยหรือในวัย

ทำางานลดลง มีหลายๆ ประเทศ รวมทั้ง

ประเทศเพื่อนบ้านเราเข้าสังคมสูงอายุ

ไปแล้ว อาทิ ญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก

ที่สุดในโลก เกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์แล้ว หรือแม้แต่สิงคโปร์ที่

มีสัดส่วนของผู้สูงอายุใกล้เคียงกับไทย 

‘สังคม สงอายุ กร ทบตอการ งทุ ’

สั

ประเทศไทยก็กำาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุ โดยมีประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ในระดับมากกว่าร้อยละ 10 แล้ว และมีแนว

โน้มว่าในปี พ.ศ.2564 สัดส่วนของผู้สูงอายุ

ชาวไทยจะเพิ่มขึ้นแตะระดับร้อยละ 20-30 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

(Demographic Shift) ทั้งประเทศไทยและ

ทั่วโลก ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเท่านั้น ผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนเป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นตามมาอย่างมีนัยสำาคัญเช่นกัน ดังนี้

1.การเติบโตทางเศรษฐกิจจะน้อยลง 

หากปราศจากผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งมัก

จะถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(Innovation and Technology) ตัวขับเคลื่อน

ระยะยาวของการเติบโตของ GDP ซึ่งได้แก่

การเติบโตของกำาลังแรงงาน (Labor Force/

Population Growth) ที่ลดลงหรือติดลบ ส่ง

ผลให้ผลผลิต (Output) ที่ผลิตได้ โดยรวมของ

สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเติบโตน้อยลง

ด้วย หากประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีการ

ลงทุนโดยรวมทั้งภาครัฐและเอกชนน้อย ก็จะ

ยิ่งเกิดผลเสียเพิ่มขึ้นในแง่ของการเติบโตของ

ประเทศทั้งในด้านประสิทธิภาพที่น้อยลงหรือ

การผลิตแต่สินค้าที่ล้าสมัย

2.อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำา โดยทั่วไปผู้

กำาหนดนโยบายทางการเงินจะใช้เครื่องมือ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดความร้อนแรง

ของเงินเฟ้อ สาเหตุที่ทำาให้ประเทศสังคม

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะอยู่ในภาวะอัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ำาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ การ

ที่ประชาชนมีอายุยืนมากขึ้น และประชากรมี

อัตราการเติบโตที่ต่ำา

ด้วยอายุขัยที่เพิ่มขึ้นและการเกษียณ

อายุโดยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น ประชากรมีแรง

จูงใจที่จะเก็บเงินเพื่อการดำารงชีพหลังการ

เกษียณมากกว่าใช้จ่าย เงินออมหรือสภาพ

คล่องที่ล้นทำาให้แรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ย

ลดลง การเติบโตของประชากรที่ช้าลงยังส่ง

ผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่มาก 

ซึ่งทำาให้แรงกดดันต่อเงินเฟ้อลดลงด้วย

3.การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว 

โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงเช่น

นี้ช่วยเร่งการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขต

เมือง (Rapid Urbanization) ประชากรกลุ่ม 

Baby Boomers ที่มีอายุมากทั่วโลก แสวงหา

การเข้าถึงบริการและสิ่งอำานวยความสะดวก

ชุมชนเมืองต่างๆ จัดหาให้ นอกจากนี้ 

ประชากรหนุ่มสาวมีแนวโน้มจะย้ายถิ่นฐาน

ไปยังเมืองต่างๆ เพื่อมองหาโอกาสทางการ

ทำางานที่มากกว่าชนบท

ผลกระทบต่อการลงทุน

- ในสภาพแวดล้อมการเติบโตที่ช้าลง 

นักลงทุนควรให้ความระมัดระวังในการลงทุน

ที่มีมูลค่าแพง (Expensive Valuation) โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าลงทุนในประเทศที่มี

การเติบโตของประชากรในวัยทำางานลดลง

- ท่ามกลางอัตราดอกเบ้ียและผล

ตอบแทนท่ีลดลง จะมีความต้องการมากข้ึนใน

การไล่ล่าผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการ

ากันด้วยเรื่องสมุนไพรรับมือน้ำาท่วม

ขัง ที่นอกจากหาง่ายแถมยังใช้ง่าย

อีกด้วย โดยเฉพาะบ้านไหนที่ชอบ

ปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดไว้

ริมรั้ว สำาหรับไว้ใช้กินและทาภายนอก อาทิ 

มะขาม ขี้เหล็ก ฟ้าทะลายโจร ทองพันชั่ง 

ต้นคนทา ลองมองหาไว้และอ่านคำาแนะนำา

ของ “แม่ครูจรรยา วงศ์ชัย” แพทย์แผนไทย

และหมอพื้นบ้าน จากชมรมการแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์พื้นบ้าน จ.เชียงใหม่ ซึ่ง

ให้ข้อมูลว่า สมุนไพรที่สามารถนำามาใช้ใน

ช่วงน้ำาท่วมขังหลายพื้นที่ ได้แก่ “ต้นคนทา” 

(เป็น 1 ในสมุนไพรที่ใช้สำาหรับปรุงยาห้าราก 

ซึ่งรักษาอาการไข้ ถอนพิษ) โดยนำาเปลือก

ของต้นคนทา 

หรือลูกของต้น

คนทา และ

เกลือ มาต้ม

รวมกัน จาก

นัน้ทิง้ไว้ใหเ้ยน็

และแช่เท้าใน

น้ำาต้มเปลือก

ต้นคนทาทิ้ง

ไว้สักครู่ ซึ่ง

สรรพคุณของเปลือกต้นคนทาต้มนั้น จะช่วย

รักษาอาการน้ำากัดเท้าได้ดี ซึ่งคนโบราณจะ

เรียกอาการของน้ำากัดเท้าว่า “หอกินเท้า” ซึ่ง

มีลักษณะเป็นผื่นแดงคันและเป็นคลื่นที่เท้า 

หรือบางที่ก็จะเรียกว่ามีพยาธิปากขอที่เรา

มองไม่เห็นอยู่ใต้ผิวหนัง

 “ต้นมะขาม” ก็สามารถนำาเปลือก

ของต้นมะขาม (โดยขูดเปลือกแข็งทิ้ง เหลือ

ไว้แต่เปลือกอ่อน) และนำาเปลือกอ่อนมาต้ม

ปรุงสมุนไพรใช้ทั้งภายในภายนอก

ภูมิปัญญาไทยรักษาโรคมากับน้ำา

เงินต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงไม่มาก และให้ราย

ได้ท่ีม่ันคงต่อเนื่อง (Yield Hunting) 

- ท่ามกลางการขยายตัวของเมือง

อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ต้องใช้เงินลงทุน

จำานวนมหาศาล การขาดดุลงบประมาณท่ีสูง

ข้ึน และค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ อาทิ การ

รักษาพยาบาล จะขัดขวางความสามารถ

ของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการ

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึน

- การย้ายถ่ินของประชากรสูงอายุไป

ยังเมืองเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีอายุขัยยืนยาว รวม

ท้ังสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของการอยู่อาศัยในเมือง

ของคนรุ่นใหม่ จะสนับสนุนความต้องการ

ท่ีอยู่อาศัยและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ใน

เมืองใหญ่เพ่ิมข้ึน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วนเงิน

ออม 0-2049-9000.

น้ำา แล้วใส่เกลือป่นหรือเกลือเม็ดลงไป แล้ว

ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำาเท้าลงไปแช่สักครู่ 

เพื่อรักษาอาการน้ำากัดเท้าซึ่งมีผื่นแดงคันได้

เช่นเดียวกัน อีกทั้งสมัยโบราณนั้น หากใคร

ที่มีปัญหาน้ำากัดเท้า

ชนิดที่ไม่มีแผล แต่มี

ผื่นแดงคันเป็นคลื่นๆ 

นั้น ที่เชื่อกันว่ามี

พยาธิปากขออยู่ใต้

ผิวหนัง ปู่ย่าตายาย

ก็มักจะใช้พริกสดสี

แดงไปย่างไฟให้พอ

นุ่มๆ (เม็ดพริกข้างใน

ยังไม่แตกออกมาจาก

การย่างไฟ) จากนั้นก็นำาพริกย่างไฟพออุ่นๆ 

มาคลึงที่บริเวณผื่นแดงคันดังกล่าว เพื่อไม่

ให้ผื่นแดงที่เป็นรอยคลื่นๆ ที่เท้า กระจายวง

กว้างไปไกล

ส่วนใครที่มีปัญหาเชื้อราที่เท้า 

เนื่องจากบ้านเรือนถูกน้ำาท่วมขังหลายวัน 

แนะนำาให้ปรุงยาตำารับสำาหรับรักษาเชื้อราที่

เท้า โดยนำา “เปลือกมะขาม”, “เปลือกมังคุด” 

(มังคุดที่กินแล้วเหลือแต่เปลือกสด) “ต้นทอง

พันชั่ง” (ดอกสีขาว) และ “กระเทียม” ทุบ

พอแตก จากนั้นนำามาต้มรวมกัน กระทั่งตัว

ยาในสมุนไพรแต่ละชนิดเริ่มออกฤทธิ์ จาก

นั้นทิ้งไว้ให้เย็นแต่ยังพออุ่นๆ อยู่เล็กน้อย 

และนำาเท้าลงไปแช่ ก็จะช่วยรักษาและ

ป้องกันอาการเชื้อราที่เท้าได้ หรือหากใคร

ไม่มีต้นมะขาม แต่อยู่ในพื้นที่ซึ่งปลูกผลไม้

อย่างมังคุด ก็สามารถนำาเปลือกลูกมังคุดสด 

กระเทียมทุบพอแตก เกลือ ต้มรวมกัน เพื่อ

แช่เท้ารักษาโรคเชื้อราที่เท้าได้เช่นกัน 

หากใครที่มีอาการท้องร่วงท้องเสีย

จากปัญหาน้ำาท่วมขัง ที่อาจรับประทาน

อาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคท้องเสียเข้าไปนั้น 

ก็สามารถเด็ด “ใบฟ้าทะลายโจร” ที่ปลูก

เอาไว้ ประมาณ 2-3 ใบมาเคี้ยวให้ละเอียด

และกลืนลงไป ก็ช่วยรักษาอาการท้องเสียได้

แบบฉุกเฉิน หรือใครมีต้นฝรั่งก็สามารถเด็ด 

“ยอดใบฝรั่ง” 4-5 ยอด มาต้มพร้อมกับเกลือ

และทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นดื่มน้ำาต้มใบฝรั่ง ก็

จะช่วยลดอาการท้องเสียท้องร่วงได้ชะงัด 

หากว่าบ้านไหนที่น้ำาท่วมสูงและไม่มียาแก้

ท้องร่วงติดบ้านไว้ หรือจะเด็ดลูกฝรั่งอ่อนมา

เคี้ยวกิน ซึ่งฝรั่งอ่อนจะมีความฝาด ก็จะช่วย

รักษาอาการท้องเสียท้องร่วงได้ แต่ต้องไม่กิน

ฝรั่งอ่อนมาก

เกินไป เพราะ

ความฝาดดัง

กล่าวจะทำาให้

ท้องผูกตาม

มาได้ 

“สำาหรับ

ผู้ที่อาการ

อ่อนเพลียจาก

การท้องร่วง

ท้องเสียนั้น ให้นำาเปลือกสดของลูกมังคุดมา

ต้มและเติมน้ำาผึ้งลงไปเล็กน้อยแล้วดื่ม ก็

จะช่วยลดอาการอ่อนเพลียจากการขาดน้ำา

เพราะท้องเสียได้เช่นกัน หรือบ้านไหนที่ปลูก

ทั้งต้นทับทิมและต้นมังคุด ก็สามารถเด็ดยอด

ทับทิม เปลือกมังคุด มาต้มรวมกันและใส่น้ำา

ผึ้งเล็กน้อยแล้วดื่ม ก็ช่วยทดแทนเกลือแร่ 

จากอาการท้องร่วงท้องเสียได้ดี”

อีกหนึ่งพืชสมุนไพรริมรั้วที่หาได้ง่าย 

อย่าง “ใบขี้เหล็ก” สามารถช่วยบรรเทา

อาการความเครียดทำาให้นอนไม่หลับ อัน

เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สินไปในช่วงท่วม

ขังได้เช่นกัน โดยการนำาใบหรือยอดขี้เหล็ก

อ่อนที่ปลูกไว้ริม

รั้วมาต้มกับเกลือ

หรือลวกพอสุก 

และนำามากินกับ

น้ำาพริกอ่อง หรือ

น้ำาพริกตาแดง ก็

จะช่วยทำาให้นอน

หลับสบาย ช่วย

ผ่อนคลายได้เป็น

อย่างดี หรือจะ

ลองเปลี่ยนมาแกงขี้เหล็กสักถ้วย ก็ช่วยให้

นอนหลับง่ายเช่นกัน เพราะสรรพคุณของใบ

ขี้เหล็กจะช่วยทำาให้นอนหลับได้ดี.

ว่
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ฏิเสธไมไดวาโควิด-19 นั้นไมเพียงสงผลตอสุขภาพและ

ชีวิต แตทวายังกระทบตอการพัฒนาคุณภาพเด็กและ

เยาวชนทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ การที่เด็กๆ 

ตองเรียนออนไลนและถูกจํากัดพื้นที่ใหอยูในแตในบาน ทําใหเด็กๆ 

รูสึกเครียด  ขาดพื้นที่เลนสนุก ทําใหรางกายและสมองไมพัฒนาเทา

ที่ควร ขาดทักษะทางสังคม ในแงเศรษฐกิจครอบครัว บางครอบครัว

ตองพบความยากจนฉับพลัน เพราะตองหยุดงาน หรือตกงาน ปญหา

เหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเด็กดวยเชนกัน หรือเด็กบางคนปญหา

เด็กพอแมเสียชีวิตจากโควิด ทําใหกลายเปนเด็กกําพรา ในงาน

เสวนาวิชาการเร� อง “กาวผาน 9 วิกฤตโควิด สูโอกาสการพัฒนา

เด็กและครอบครัว” ในโอกาสครบรอบ 24 ป วันคลายวันสถาปนา

สถาบันแหงชาติเพ� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย

มหิดล ไดัระดมนักวิชาการในสถาบันมารวมพูดคุย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ผูอํานวยการสถาบันแหง

ชาติเพ� อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ใหขอมูลวา 

ตั้งแตชวงวันที่ 1-10 กันยายนที่ผานมา มีเด็กที่ปวยโรคโควิด-19 คิด

เปนรอยละ 21 และมีเด็กเสียชีวิตดวยแมจะไมสูงมาก แตโควิดได

สงผลกระทบทางออมในเร� องฐานะความเปนอยู ครอบครัวยากจน

ลงฉับพลัน พอแมตกงาน ทําใหครอบครัวเกิดความตึงเครียด บาง

รายนํามาซึ่งการหยารางหรือใชสารเสพติดในครอบครัว สิ่งตางๆ 

เหลานี้ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาเด็ก นอกจากปญหา

โควิดแลว ปญหาดานภัยพิบัติและสิ่งแวดลอม ฝุนพิษ PM 2.5 

เปนอีกสิ่งที่เด็กตองเตรียมตัวรับมือในอนาคต อยางไรก็ตามในวิกฤต

โควิดยังมีผลดีตอเด็กบางดาน กอเกิดพลังบวกบางประการในตัวเด็ก ใน

ชวงที่ตองกักตัวอยูบานและเรียนออนไลนนั้นเราไดเห็นเด็กๆ นํา

ความรูจากโลกออนไลนมาใชในการดูแลปองกันตัวเอง และเด็กๆ 

ไดนําความรูดังกลาวไปบอกพอแมอีกทอดหนึ่ง และแมวาเด็กจะ

ตองหยุดเรียน กักตัวอยูบาน ทําใหไมไดเจอเพ� อนที่โรงเรียน แต

เด็กและนองๆ เยาวชนหลายคนไดใชพลังบวก โดยประดิษฐหนา

กากอนามัยเฟซชีลดเพ� อนําไปมอบใหกับบุคลากรทางการแพทย 

หรือผูที่ทํางานจิตอาสา หรือแมแตการที่เราเห็นสภาเด็กและเยาวชน

ไดพูดคุยส� อสารกันในโลกออนไลนเพ� อนําความรูตางๆ ไปชวยเหลือ

คนยากไร

“ตรงนี้เราเห็นพลังบวกของเด็กกลุมนี้ที่จะสามารถเดินตอ

ไปในอนาคตได โดยการปรับวิถีชีวิตใหม แตพวกเขาตองอาศัยพลัง

เพ� อน และพลังชุมชนเขามาดูแล ซึ่งการระบาดโควิดที่รุนแรงจะ

ทําใหเด็กเรียนรูและพรอมรับกับการกาวไปสูอนาคตไดไมวาอะไร

จะเกิดขึ้น” รศ.นพ.อดิศักดิ์กลาว

ประสบการณที่ไมพึงประสงค เปนอีกปญหาหนึ่งที่อาจกระทบ

ตอสมองของเด็กวัยกําลังเติบโต ในเร� องนี้ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา 

อาจารยประจําสถาบันฯ กลาววา ปญหาสังคมและครอบครัวที่ได

รับผลกระทบจากโควิด อาจเปนสาเหตุทําใหเด็กเกิดความเครียด

ซ้ําๆ ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับพันธุกรรม

และทําใหยีนมีความผิดปกติ และความผิดปกติดังกลาวอาจสงตอ

ไปถึงลูกหลาน นอกจากนี้ความเครียดซ้ําๆ ยังทําใหสมองสวนที่

ควบคุมอารมณความรูสึก และสมองที่ควบคุมความทรงจําทํางาน

ไดนอยลงเชนกัน และนั่นทําใหเด็กเม� อตองเจอกับเหตุการณที่ไม

ดีในชีวิตก็จะทําใหสมองทั้ง 2 สวนที่กลาวมาถูกปดตาย ทําใหเด็ก

ไมสามารถแกไขปญหาได ดังนั้นการลดการเกิดเหตุการณรายแรง

ที่ ไมพึงประสงคในเด็กถือเปนการสรางภูมิคุมกันการไดรับผลกระ

ทบตอการพัฒนาสมองในชวงแรกของเด็ก ซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญมาก 

เพราะนั่นเทากับเปนการเสริมสรางสมองและรางกายเด็กใหแข็ง

แรง เพราะเด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ

ในมุมมองวาในวิกฤตยอมมีโอกาสแฝงอยู เหมือนเหรียญ

สองดาน ผศ.พญ.แกวตา นพมณีจํารัสเลิศ รอง ผอ.ฝายบริการ

คลินิกและศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย สะทอนแนวคิด “การหาความ

สุขอยางงาย” ในชวงโควิดวา โควิดทําใหพอแมตองเวิรกฟรอมโฮม 

ทํางานอยูบาน ทําใหครอบครัวมีความสุขจากการที่พอแมมีเวลา

ใหกับลูกมากขึ้น และเด็กๆ ก็รูสึกแจมใสมาก และสิ่งที่จะทําให

แนวคิดจาก “อาจารย ดร.ประภัสสร พวงสําลี” อาจารยประจํา

สถาบันแหงชาติเพ� อการพัฒนาเด็กฯ เสนอทางออกในวิกฤตโควิด

วา ดนตรีนั้นมีประโยชนกับทุกคน ไมวาจะเปนการกระตุนการ

ทํางานและการเรียนหนังสือ ทําใหผูฟงรูสึกผอนคลาย โดยเฉพาะ

พอแมที่ทํางานอยูบาน รวมถึงการที่เด็กๆ ไดฟงดนตรี ก็อยาก

รูสึกขยับเขยื้อนรางกาย เรียกไดวาเสียงดนตรีเปนสิ่งที่เช� อมโยง

ครอบครัวได การใหเด็กรองเพลงในวิดีโอคอล และสงใหคุณตา

คุณยายไดดู หรือผูปกครองคนไหนที่มีทักษะดานเลนเคร� องดนตรี

สมัยวัยเยาวก็สามารถนํามาสอนลูกหลานได อยางเคร� องดนตรี

ไทย จะทําใหเด็กเรียนรูวัฒนธรรมไทยไปในตัว หรือจะใชกิจกรรม

ดนตรีคลายเครียด 4 รูปแบบ ฟง รอง เลน เตนรวมกับครอบครัว 

เปนการคลายเครียดในชวงโควิดระบาดไดดี.

‘ดนตรีบําบัด’ศาสตรคลายเครียดสรางสุข

ครอบครัวรวมถึงเด็กๆ รับมือกับความผันผวนในทุกเร� องที่เกิดขึ้น

ไดคือ การหาความสุขอยางงายๆ คือ กินงาย อยูงาย และมีความ

สัมพันธที่ดีในครอบครัว การชวยกันทํากับขาว หรือปลูกผักในบาน 

พอแมชวนลูกไปเดินตลาด ไปทํางานจิตอาสา ลวนแตเปนเร� องที่ดี 

ที่สําคัญพอแมตองทําทุกอยางใหชาลงเพ� อที่จะใชเวลาเพ� อสัมผัส

กับลูก

ผศ.อธิวัฒน เจี่ยวิวรรธนกุล รอง ผอ.ฝายบริหาร สถาบันฯ 

กลาววา ทามกลางปญหาและความเครียดรุมเรารอบตัวนั้น การ

ที่จะชวยใหเด็กและครอบครัวกลับมาอบอุนอีกครั้งสามารถใช

หลักการสงเสริมความสุข 9 ดาน คือ 1.ความสุขจากการที่เด็กๆ 

รางกายแข็งแรง จากการไดกินอาหารดี 2.เด็กมีน้ําใจงาม เชน การ

ที่พอแมใชเวลาชวงตกงานหางานทํา หรือชวงทํางานอยูบาน โดย

การชวนลูกไปทํางานจิตอาสา มองหาทางออกในชีวิตได 3.รูจัก

ผอนคลายความเครียด 4.ใฝรู ใฝศึกษาหาความรูในการรับมือโค

วิดและการฉีดวัคซีน 5.เสริมสรางใหครอบครัวมีคุณธรรม ซ� อสัตย 

กตัญู มีสติ 8.การออมเงิน จากรายไดที่ หามาในชวงโควิด

ระบาด 9.พยายามใหเด็กออกไปทํากิจกรรม

นอกบาน ไดอยูกับธรรมชาติบาง

ในมุมมองของ ดร.นุชนาฏ รักษี รอง 

ผอ.ฝายวิจัย สถาบันฯ พูดในมุม “Work & Life” วา การที่ผูปกครอง

ตองทํางานอยูบานในชวงโควิดระบาด ควรใช โอกาสนี้สรางสิ่งใหมๆ 

ในครอบครัว และจากขอมูลการวิจัยออนไลน ทาง Google Platform 

สํารวจคนจํานวน 360 ครอบครัว พบวามีความเครียดสูงจากปญหา

โควิดระบาด โดยเฉพาะชวงปลายของการระบาดรอบแรกมีคนเครียด

สูงถึงรอยละ 56 และจากการสอบถามพอแมก็ระบุวาลูกๆ ของพวก

เขาไมมีความสุข คิดเปนรอยละ 70 และมีการตอบสนองพอแม

รุนแรงขึ้น อีกทั้งหงุดหงิดงาย คิดเปนรอยละ 48 แตโดยสรุปเช� อวา

ในทุกๆ วิกฤตยอมมีโอกาสเสมอ เพียงแตวาเราจะมองเห็นโอกาส

เหลานั้นหรือไม ทั้งนี้ผูปกครองสามารถใชเวลาในชวงที่ทํางานอยูบาน

เพ� อหันมาดูแลเอาใจใสลูกๆ มาก

ขึ้น และเลือกทํากิจกรรม

ตางๆ ที่ลูกๆ ชอบ

รวมกัน หรือหาก

พอแม เครียดก็

ส า ม า ร ถ ขั บ

รถออกไปตางหวัดใกลๆ เพ� อพาตัวเองออกไปหาความสุขเล็กๆ นอยๆ 

หรือใช โอกาสที่โควิดระบาดนั้นเก็บเงินเอาไวเที่ยวในชวงที่สถาน 

การณการระบาดดีขึ้น ดังนั้นในทุกวิกฤตจึงมีโอกาสเสมอ หากเรา

หามันใหเจอ

การทํางานจิตอาสา ขับเคล� อนสังคม มุมมองจาก ดร.ธีรดา 

ขํานอง อาจารยประจําสถาบันฯ บอกวา จากผลสํารวจพบวาในชวง

การระบาดโควิดที่ผานมา คนไทยชวยบริจาคเงินและรวมเปนอาสา

สมัครชวยผูปวยโควิดติดอันดับ 37 ของโลก และคนไทยยังทํางานจิต

อาสาเพ� อชวยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงวัย และผูพิการดอยโอกาสเปนอัน

ดับตนๆ พูดไดวาการเปนจิตอาสาไมหวังสิ่งตอบแทน ทําใหเกิดพลัง

ในการขับเคล� อนการรวมดวยชวยกันในสังคมไทย ในชวงจังหวะโควิด

นี้พอแมสามารถปลูกฝงเร� องการเปนจิตอาสาใหลูกตั้งแตเด็กได 

มองมุมบวก ใชไดทุกสถานการณ ผศ.ดร.วิมลทิพย มุสิกพันธ 

อาจารยประจําสถาบันฯ ใหแงมุมขอดีการ “กํากับโลกภายใน” โดย

อธิบายวา คําวากํากับโลกภายในคือ การกํากับความคิดของตัวเราเอง 

โดยการมองโลกในแงบวก และคิดเร� องดีๆ เพราะการที่เรารักษา

พลังงานบวกไวกับตัวก็จะทําใหเรามีความสุข เวลาเจอปญหาจิตไมตก 

ขอยกตัวอยางพี่คนหนึ่ง มีอาชีพเปนพนักงานเก็บขยะในโรงงานขยะ 

เรียนจบแค ป.6 แตเขามีวิธีคิดที่แตกตางจากคนทั่วไป คือ เขามอง

ทุกอยางในชีวิตเปนเร� องร� นรมย และมีความสุขในการทํางานทุกๆ 

วัน แมวาตัวเองจะมีความรูนอย แตทํางานดวยความอดทน และ

คิดวาโรงงานเปนของตัวเองตลอดเวลา กระทั่งเวลาผานไป 4 ป

พี่คนนี้ ไดเล� อนขั้นเปนเจาของโรงงานขยะ ไมใชลูกจางอีกตอไป 

โดยเจาของโรงงานไมมีลูกหลานสืบทอดกิจการ ไดแบงหุน 50% 

ใหพี่คนนี้ เร� องนี้สะทอนวา คิดบวกแลวไดดีนั้นมีอยูจริง เพราะ

สิ่งเหลานั้นเกิดมาจากการรูจักกํากับใจหรือโลกภายในของเรา ดัง

นั้นตอใหมีโควิด-19 ระลอกใหมเขามา แตทายที่สุดถาเรามีวิธีคิด

ที่เปนบวก รูจักมองขามปญหา มีความสุขกับสิ่งที่ทํา ชีวิตก็จะจบ

ลงดวยความแฮปป

ขณะที่ อ.ธาม เชื้อสถาปนาศิริ กลาววา อีกหนึ่งปญหาที่

นอกจากความตึงเครียดของผูปกครองแลว การที่ครอบครัวจนลง

อยากฉับพลันในชวงโควิด ยังเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กตองออก

จากระบบการศึกษาหรือตองหยุดเรียน ทําใหเด็กถูกผลักไปสูตลาด

คาแรงงาน นอกจากนี้ในชวงโควิดระบาดยังทําใหเด็กถูกทําลาย

การเรียนรู เน� องจากเด็กไมไดออกไปเลนในสนามเด็กเล็ก มีเด็ก

กําพราเพิ่มมากขึ้นจากการสูญเสียผูปกครอง และเด็กกลุมนี้ ไดรับ

การอุปการะที่ไมถูกตอง ถูกนําไปทารุณกรรม เด็กเครียดเพราะ

หวาดกลัวโรคระบาด หรือเด็กอวนจากภาวะติดจอ ฯลฯ

“ซึ่งวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและนั้นเรียกรวมวาระบบภูมิ

นิเวศของเด็กเปลี่ยนไป ดังนั้นสิ่งที่อยากฝากไปถึงภาครัฐและเอกชนคือ 

อยากใหมีศูนยดูแลเด็กอยางใกลชิด ที่เกี่ยวของกับระบบภูมินิเวศของ

เด็กดังที่กลาวมาดวย และตองเปนผูเชี่ยวชาญหรือมีความรูความเขาใจ

เด็ก ก็จะทําใหปญหาวิกฤตตางๆ ในเด็กคลี่คลายลง” อ.ธามกลาว.

‘เด็ก’เหย� อตัวเล็กๆของโควิด

ประเมินผลนร.เทอม1ไมเนน‘สอบได-สอบตก’
‘อัมพร’เผยการเรียนการสอนปกติเม� อไหรคอยวากัน/ตรีนุชประสานสธ.ขอATK
สระแกว • สพฐ.ประเมินผลนักเรียนภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 64 เรียบรอยแลว 

‘อัมพร’ เผยวิธีการประเมิน ไมไดเนนรูปแบบ

จัดทําแบบทดสอบ หรือไมไดวัดวาใครสอบได

สอบตก เพราะโควิดระบาด เด็กตองเรียน

ออนไลน ย้ําเปดเทอมเรียนออนไซตเม� อไหร

คอยประเมินใหรูจริง “ตรีนุช” เตรียมประสาน 

สธ.ของ ATK ตรวจนักเรียนทุกสองสัปดาห

หลังเปดเทอม

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กลาววา ขณะนี้การประเมินผลของนักเรียน

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ไดดําเนิน

การเรียบรอยแลว ซึ่งวิธีการประเมินจะไม

เนนไปในรูปแบบการจัดทําแบบทดสอบ แต

จะเปนการประเมินเพ� อวัดรูปแบบการเรียน

ของนักเรียนแตละบุคคล และไมไดวัดวาสอบ

ไดหรือสอบตก เน� องจากการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สงผลให

นักเรียนตองเรียนออนไลน ดังนั้นการวัดและ

ประเมินผลจะตองมุงไปสูเร� องที่ทําอยางไร

ที่จะใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มากกวาที่จะ

วัดวาเด็กแตละคนมีคุณภาพอยูในระดับใด 

เพราะเด็กแตละคนก็มีขอจํากัดที่แตกตาง

กัน ซึ่งแน�นอนวาสิ่งที่ขาดหายไปเราจะกลับ

มาประเมินเม� อการเรียนการสอนกลับเขาสู

สภาวะปกติ เพ� อใหเห็นภาพวาเด็กแตละคน

นั้นยังออนในเร� องใด เชน ทักษะทางวิชา

การ เปนตน ครูก็จะทําหนาที่เติมเต็มในจุด

นั้น อยางไรก็ตามตนคิดวาสิ่งที่เด็กจะไดจาก

การเรียนที่บานคือ ทักษะชีวิต ไดอยูกับครอบ 

ครัวมากขึ้น

“เราพยายามที่จะใหการจัดการเรียน

การสอนแบบ On Site เกิดขึ้นใหเร็วที่สุด 

เพ� อที่จะชดเชยและเพิ่มทักษะทางดาน

วิชาการใหแกนักเรียน แตจะตองผานการ

ประเมินความพรอมของนักเรียนแตละคน

ดวย ไมใชวาจะอัดเนนในสวนของวิชาการ

ใหแกเด็ก อีกทั้งจะตองมีการปรับพฤติกรรม

ของเด็กใหสามารถอยูรวมกันไดกอนที่จะ

เสริมทักษะดานวิชาการ” เลขาฯ กพฐ. กลาว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ไดลงพื้น

ที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาใน

พื้นที่ จ.สระแกว โดยไดตรวจเยี่ยมโรงเรียน

บานวังบูรพา และเปดงานมหกรรมวิชาการ

การจัดการศึกษา กศน. ตามวาระเรงดวน

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงเปด

กิจกรรมศักยภาพครูและผูเรียน การแลก

เปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning ที่สอดคลองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

นอกจากน้ียังไดตรวจเร� องการฉีดวัค 

ซีนของนักเรียนในพื้นที่ จ.สระแกวดวยวามี

ปญหาหรืออุปสรรคใดบาง เพ� อเตรียมความ

พรอมกอนเปดภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤศจิ 

กายนนี้ รวมถึงสรางความเช� อมั่นใหแกผูปกครอง 

ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนเพียงพออยางแน�นอน โดย

ภายในเดือนตุลาคมนี้วัคซีน Pfizer จะมา 

อีก 8 ลานโดส นอกจากนี้ในสวนของการ

เตรียมความพรอมการเปดเรียนนั้น ศธ.ได

ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัด

ชุดตรวจ ATK ตรวจคัดกรองนักเรียนทุก

สองสัปดาหดวย ทั้งนี้เด็กนักเรียนที่ไมสงค

ฉีดวัคซีนก็ไมตองกังวล สามารถมาเรียน

ไดตามปกติ เพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือเม� อ

เปดเรียนแลวจะตองมีมาตรการเวนระยะ

หางทางสังคม และตองสวมใสหนากากอนามัย

ตลอดเวลา.

กรุงเทพฯ • อว.จับมือหลายองคกร ลดความ

เหล� อมล้ํา ดึงเด็กดอยโอกาสหรือชางเผือก

ในปา ปนใหเปน “หัวกะทิทางการศึกษา” 

โดยสรางระบบสนับสนุนเปนพิเศษ ถือวาเปน

การเติมเต็มคนคุณภาพใหประเทศ

นายเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เปนประธาน

ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

เพ� อสรางหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

สําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพยระดับอุดม 

ศึกษา โดยมี นพ.สุภกร บัวสาย ผูจัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.), นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ ประธานที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.), 

นายสมหมาย ผิวสะอาด ประธานที่ประชุม

คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทค 

โนโลยีราชมงคล และนายจรูญ ถาวรจักร 

ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ รวมลงนาม

โดยนายเอนกกลาววา การศึกษาคือ

การสรางคนและสรางโอกาส ความเสมอ

ภาคทางการศึกษา จึงเปนสิ่งสําคัญ อว.จึงให

ความสําคัญกับการให โอกาสและลดความ

เหล� อมล้ําทางการศึกษา เพราะนักเรียนผู

ขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอยโอกาสถือเปน

ทรัพยากรมนุษย และเปนหนึ่งในกําลังสําคัญที่

สามารถชวยพัฒนาประเทศ หากเราสามารถ

เปล่ียนพวกเขาจากผูรับความชวยเหลือให

เปนผูที่สามารถสรางรายไดและทํางานที่

เปนประโยชนกับประเทศได ที่สําคัญผลจาก

การให โอกาสและลดความเหล� อมล้ําทาง 

การศึกษาไมใชแคชวยใหคนที่ขาดแคลน

ไดร่ําเรียนเทานั้น แตยังสงผลถึงความเปน

เลิศและคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ

ที่เพิ่มขึ้น อยางที่ตนไดพบเห็นนักวิจัย นัก

วิทยาศาสตรมากมาย ที่เดิมเปนชางเผือก

อยูทองถิ่นหางไกล หรือเปนคนชายขอบ หลาย

คนมีสถานะที่ลําบาก แตเม� อไดรับโอกาส

ทางการศึกษาก็ไดกลายมาเปนผูที่สามารถ

ทําคุณประโยชน ใหบ านเมืองไดอยาง

มหาศาล

นายเอนกกลาวตอวา ประเทศไทยมี

ชางเผือกไมนอยที่มีคุณภาพสูง เพราะธรรมชาติ

ของเด็กเหลานี้จะมีความอดทน มุงมั่น พรอม

ฝาฟนอุปสรรค เราจึงตองนําพวกเขามาฟูมฟก

และฝกปรือ โดย อว.จะตองมีการดูแลและ

จัดระบบการเรียนการสอน พรอมทั้งระบบ

สนับสนุนเปนพิเศษ เพ� อทําใหเด็กเหลานั้น

สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยูในตัวไดอยาง 

เต็มที่ เหมือนที่ตนเคยพูดอยูบอยครั้งวา ชาง

เผือกมักจะเกิดในปาลึก หากไดพวกเขามา

เปนกําลังในการสรางสรรคนวัตกรรมหรือ

วิทยาศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ ที่

เรียกวา Frontier Research เขาจะสามารถ

สรางแรงบันดาลใจใหแกคนอ� นๆ ไดเห็นวาผู

ดอยโอกาสก็มีความสามารถหากไดรับ

โอกาสที่เหมาะสม เราจะเปลี่ยนจากผูดอย

โอกาสใหเปนผูมีโอกาส เปน “หัวกะทิ” ทางการ

ศึกษา เชน ใหพวกเขาไดมีสวนในการสราง

ยานอวกาศของไทยไปโคจรรอบดวงจันทร 

เปนตน ตนเช� อวาถาทําไดจะเปนการชวย

สรางแรงกระเพ� อมใหกับสังคมไทยไดอยาง

มาก เพราะไมเพียงแคชวยลดความเหล� อม

ล้ําและสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

แตพวกเขาเหลาน้ียังเขามาเติมเต็มในเร� อง

กําลังคนท่ีมีคุณภาพเพื่อขับเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศได

“ทั้งนี้ การลงนามความรวมมือดังกลาว

มีเปาหมายเพ� อสรางระบบหลักประกันโอกาส

ทางการศึกษาใหแกนักเรียนผูขาดแคลน

ทุนทรัพย บูรณาการเช� อมโยงแลกเปลี่ยนฐาน

ขอมูลการสงตอผูขาดแคลนทุนทรัพย ให

ไดรับโอกาสทางการศึกษาตอในระดับอุดม 

ศึกษา ตลอดจนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

องคความรูเพ� อสนับสนุนการขับเคล� อนมาตร 

การและนโยบายดานการสรางความเสมอ

ภาคทางการศึกษา” รมว.อว.กลาว.

อว.จับมือหลายองคกรปนเด็กดอยโอกาสเปน‘หัวกะทิ’

ปูพรมแจก ATK • ทพ.วิรัตน เอื้องพูลสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร จับมือคลินิกเวชกรรมรินทรนภัส ลงพื้นที่ตั้งจุด

กระจาย ATK แกพนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 เผยเตรียมปูพรมตั้งจุดแจก ATK แก

พนักงาน ขสมก. ผูใหบริการขนสงสาธารณะ ผูคาในตลาดและบุคลากรโรงเรียนทั่ว กทม. 

ตลอดเดือน ต.ค.นี้.
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‘ชมพู่’เล่าต้องพยายามถึง4ครั้ง

กว่าจะตั้งท้องลูกสาวไม่ง่ายเลย
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ลุกขึ้นสู้แบบปฏิวัติ?

ระเทศกูไม่มี (ว่ะ)!

ประเภท ออกมาตรการ “แบนดาราศิลปินที่มีปัญหาทุก

ช่องทาง” ไม่ว่าจะปัญหาทางการเมือง ทำาผิดกฎหมาย 

ผิดจริยธรรม พฤติกรรมไม่เหมาะสม..

ล่วงละเมิดทางเพศ ซื้อขายบริการทางเพศ คบซ้อน

นอกใจ และพฤติกรรมใช้สารเสพติด!

ซึ่งการ “ไม่มี” นี้ มันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีล่ะ? นี่ ก็เห็นจะ

ขึ้นอยู่กับทัศนะ-มุมมองของแต่ละคนล่ะนะ

ส่วนผมแม้จะเห็นดี-เห็นงาม แต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้มี-

ให้ใช้ “มาตรการ” นี้เหมือนประเทศจีนหรอก!

และจีนเองก็คงไม่ปรารถนาเช่นกันกับสิ่งที่ “ประเทศ(ไทย)

กูมี” ก็.. “กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ” ในเมืองหลวงที่ได้ก่อเหตุ-

ก่อกวน สร้างความรุนแรงทุกรูปแบบอยู่แทบไม่เว้นวัน-คืน นั่น

ไง!

ล่าสุด..ส.ต.ต.เดชวิทย์ เล็ทเทนสัน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 

กก.อารักขา 1 บก.อคฟ. ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและ

ขนาดกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะ จนหมวกกันน็อกทะลุ 

ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณอพาร์ตเมนต์

ภายในซอยดินแดง 1 ซึ่งหลังการผ่าตัดผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว ต้อง

ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่สามารถหายใจด้วยตนเอง 

และยังต้องเฝ้าระวังอาการทางสมอง รวมถึงการติดเชื้อ 

จากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลตำารวจ

ครับ..เหตุการณ์น้ีผ่านมาวัน-สองวันแล้ว แต่เสียงท่ีเคยเรียก

ร้อง “อย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมๆๆ” ดูจะสงบเงียบ (กริบ) ท้ัง

จากคนบันเทิง ดารา นักร้อง กระท่ังองค์กรสิทธิมนุษยชน!

เบื่อจะถาม ขี้คร้านจะหาคำาตอบ ว่านี่หรือ “การชุมนุม

อย่างสันติ” เพราะที่สุดนายปิยบุตรก็จะพูดว่า.. 

“กลุ่มคนท่ีเกิดจิตสำานึกของการต่อสู้กับระบอบอันอยุติธรรม 

ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยใด และไม่ว่าจะ

เกิดเมื่อไร 

แต่จิตสำานึกนี้ ได้กระตุ้นให้พวกเขาพร้อมเข้าเสี่ยงสู้กับ

อำานาจรัฐ อำานาจกฎหมาย เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่บางครั้ง

อาจเสี่ยงตาย บาดเจ็บ ยินยอมเข้าเสี่ยง 

เพราะไม่ต้องการปล่อยให้ความอยุติธรรมนี้ดำารงต่อไป 

การแสดงออกของ “ทะลุแก๊ส” จะเป็นการก่อจลาจลดาดๆ หรือ

กลายเป็นการลุกขึ้นสู้แบบปฏิวัติ ประเด็นชี้ขาดอยู่ตรงนี้”

เมื่อยุ-ให้ท้าย ส่งเสริม สนับสนุนกันซะขนาดนี้ ก็จงเชื่อ

เถอะ ส.ต.ต.เดชวิทย์จะไม่ใช่ตำารวจผู้น้อยนายสุดท้ายที่ถูกกระทำา

ด้วยความรุนแรง

กลุ่มป่วนเมือง-ก่อความไม่สงบ ยังยิ่งจะออกมาตระเวน

เพ่นพ่านอยู่ในทุกราตรีตามแรงปรารถนาของหัวใจ-ร่างกายที่

ต้องการปะทะ!

ว่าแต่ “ความอยุติธรรม” ในความหมายของนายปิยะบุตร

มันคืออะไรล่ะ ถ้าหมายถึง ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงตรง, ไม่เป็น 

กลาง แล้วรัฐบาลได้ปฏิบัติอย่างนี้กับกลุ่มทะลุแก๊สกระนั้นรึ?

อ้อ..กลุ่มทะลุแก๊สอย่างเก่งก็แค่การก่อจลาจลดาดๆ แบบ

นี้แหละ ถ้าจะเป็นการ “ลุกขึ้นสู้แบบปฏิวัติ” เห็นที บูดต้องตัดใจ

ห่างหอย-ห่างเมีย..

กลับมาชูธงนำาหน้า “ทะลุแก๊ส” เองเลย!.

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th
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ซอร์พอล แมคคาร์ตนีย์ จากศิลปินระดับโลก

ผันชีวิตสู่เกษตรกรในบ้ันปลายไปอีกคน 

เผยว่าเขากำาลังปลูกกัญชงในฟาร์มของเขา 

แต่ในอังกฤษจะปลูกได้ต้องขอใบอนุญาต และ

ให้ปลูกแบบหลบๆ สายตา ป้องกันไม่ให้เด็กๆ 

หรือวัยรุ่นแถวน้ันเข้ามาขโมยได้ด้วย

สตาร์ระดับตำานานแห่งวง The 

Beatles วัย 79 เร่ิมการปลูกกัญ

ชง (hemp) พืชในตระกูลเดียว

กับ กัญชา (marijuana) นอก

เหนือข้าวสาลี ข้าวไรย์ และถ่ัว

ลันเตา บนท่ีดินของเขาในพีส 

มาร์ช ใกล้ไรย์ซ่ึงเป็นเมือง

เล็กๆ ทางอีสต์ซัสเซ็กซ์

กัญชง หรือ 

Hemp สามารถปลูกได้

อย่างถูกกฎหมายในสห

ราชอาณาจักรหากได้

รับใบอนุญาต เป็นพืช

ท่ีมาจากสายพันธ์ุเดียว

กับกัญชา (Cannabis 

หรือ Marijuana) ต่างกันท่ี

กัญชงมีระดับของ THC หรือ 

Tetrahydeocannabinol ซ่ึงเป็น

สารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 

ในระดับท่ีต่ำามาก คือ กัญชงมี 

‘เซอร์พอล’ปลูก‘กัญชง’ต่อยอดจากข้าวและฮ็อป

“จอร์จิโอ เปโตรเซียน” นักชกคิก                    

บ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลก เมินคำาพูด

ยั่วยวนกวนโสตประสาทจาก “ซุปเปอร์

บอน” คู่ต่อกรชาวไทย ลั่นขอคุยด้วยหมัด

และวัดกันบนเวทีว่าใครสมควรนั่งบัลลังก์

แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 

ในศึก ONE: FIRST STRIKE ที่จะถ่ายทอด

สดในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

เจ้าของตำาแหน่งแชมป์ ONE คิกบ็

อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ที่

จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือน ต.ค.62 หวนคืน

สังเวียน ONE อีกครั้ง พร้อมสถิติชนะ 6 

ครั้งจาก 7 ไฟต์ ที่ทำาให้เขารั้งเบอร์หนึ่ง

ของแรงกิงรุ่นนี้ ขณะที่นักชกคิกบ็อกซิ่งตัว

ท็อปของไทยลงศึกในฐานะผู้รั้งอันดับ 2 

ของแรงกิง หลังเอาชนะคู่ปรับเก่า สิทธิชัย 

ศิษย์สองพี่น้อง ในไฟต์เปิดตัวกับ ONE 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

อันที่จริง เปโตรเซียน และซุปเปอร์

บอน ควรได้ประมือกันเร็วกว่านี้ โดย

หลังจากที่ซุปเปอร์บอน ประเดิมชัยแรกก็

ประกาศท้าชนเปโตรเซียน ชิงแชมป์โลก

ทันที แต่ครั้งนั้น เปโตรเซียน กลับปฏิเสธ

ไม่ขอรบด้วย ซุปเปอร์บอนจึงทำาสงคราม

จิตวิทยา โดยกล่าวว่าที่เปโตรเซียนปฏิเสธ

คำาท้าเพราะจงใจหลบเลี่ยงที่จะสู้กับ

เขา โดยล่าสุดเปโตรเซียนได้ออกมาให้

สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า

“คร้ังแรกท่ีผมได้รับการเสนอให้

ประกบคู่กับซุปเปอร์บอน และผมปฏิเสธข้อ

‘เปโตรเซียน’ เมินคำายั่วลั่นขอวัดกันที่หมัด

เตรียมงัดของดีโชว์ศึก ONE: FIRST STRIKE

เสนอนั้น เป็นเพราะผมรู้ตัวล่วงหน้าไม่ถึง

หนึ่งเดือน ช่วงจังหวะเวลามันไม่ได้ ไม่ใช่

เพราะผมกลัวเขา ถ้าผมกลัวเขาจริงๆ ผม

คงไม่ตอบรับครั้งนี้หรอกครับ”

คิกบ็อกเซอร์ชาวอาร์เมเนีย-

อิตาลี ยอมรับว่า “ซุปเปอร์บอน” เป็น

คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและเป็นงานหนักใน

ศึกนี้ แต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ

ตนเอง และรอที่จะโชว์ของดีบนเวทีโดย

ไม่สนใจที่จะเล่นสงครามน้ำาลายกับฝ่าย

ตรงข้าม 

“ซุปเปอร์บอนเป็นคู่ต่อสู้ท่ีแข็งแกร่ง

มาก ทุกคนรู้ว่าเขาชำานาญเรื่องการเตะ 

เทคนิคของเขาน่าทึ่งมาก เขามีจังหวะที่ดี

จริงๆ เขามีพิษสงรอบด้าน”

“แต่เมื่อผมก้าวเข้ามาในสังเวียน                                                    

ผมไม่ได้มาเล่นๆ และผมก็ไม่จำาเป็นต้อง

โชว์ออฟ ผมสนใจแค่อัดให้หนักและคว้า

เข็มขัดกลับบ้าน ตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะ

ฝากถึงซุปเปอร์บอน เดี๋ยวเราจะได้รู้กัน

บนสังเวียนเอง”

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ศึก 

ONE: FIRST STRIKE ในวันศุกร์ที่ 15 

ต.ค.2564 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่าน

ทาง ONE Super App, YouTube ของ 

ONE Championship, AIS Play และทาง

ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 

21.30 น.

linkthaipost@gmail.com

THC ต่ำากว่า 0.3% ขณะท่ีกัญชามี THC อยู่ท่ีราว 15-25%

ผลผลิตท่ีได้ถูกใช้ในการทำาผ้า เครื่องสำาอาง เชือก หมึก

เครื่องพิมพ์ สารป้องกันและรักษาเน้ือไม้ ผงซักฟอก สบู่ และ

น้ำามันไฟ

ระหว่างการพูดคุยทาง River Cafe Table 4 เขาบอกว่าเรา

ปลูกพืชต่างๆ ผมชอบหลายอย่างท้ังข้าวสาลี ข้าวไรย์ และถ่ัว

“เราเพ่ิงเร่ิมปลูกกัญชง ส่ิงท่ีน่าขำามากๆ สำาหรับกฎข้อบังคับ

ของรัฐบาลคือ คุณต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็น เพราะเด็กๆ จะแอบเข้า

มาแล้วขโมยมัน”

เขาอธิบายต่อว่าฟาร์มของเขาน้ันเป็นแบบออร์แกนิกท้ังหมด และ

พ้ืนท่ีท้ังหมดของเขาไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยใดๆ

“เราปลูกแบบออร์แกนิก ผมไปทางน้ีมากกว่า 20 ปีแล้ว เมื่อคร้ังท่ี

ผมซ้ือฟาร์มมาคร้ังแรกมีบางแห่งท่ีคนดูแลฟาร์มของผมบอกว่า “มันไม่มี

หนอนในทุ่งพวกน้ี มันไม่มีชีวิต”

“น่ันเป็นเพราะว่าส่ิงท่ีปกติคุณทำาคือใส่ยาฆ่าแมลงแล้วก็ตามด้วยปุ๋ย

ลงไป ตอนน้ันผมคิดว่า โอเค มันคือความท้าทาย เราจะไปออร์แกนิก”

พอลยังข้ึนชื่อในการทำาเบียร์ของตัวเองในฟาร์มของเขา ซ่ึงเขาส่ง

ไปให้เพื่อนๆ ดนดังท่ีมีชื่อเสียงของวงการหลายคนได้ล้ิมลอง รวมถึง คีธ      

ริชาร์ดส มือกีตาร์แห่งวง Rolling Stones ด้วย

“เราทำาเบียร์ของเราเอง ตลอดหลายปีมาน้ีผมได้ยินว่าเพื่อนบ้านคิด

ท่ีจะขายท่ีดินข้างบ้านเรา ผมจึงไปหาแล้วบอกว่าผมได้ยินว่าคุณขายสวน

ดอกฮ็อป หลังจากได้ฟังเรื่องยาวผมเร่ิมมองเห็นอะไรบางอย่าง แล้วคิดว่า

ผมต้องเร่ิมทำาฮ็อปบ้างแล้ว น่ันเพราะย่านท่ีเราอยู่น้ันเป็นริมนอกของซัส

เซ็กซ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกฮ็อปท่ีใหญ่มาก”

“ผมเลยไปหาผู้ผลิตเบียร์ท้องถ่ินซ่ึงอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆ เรา แล้วถาม

ว่า เขาจะทำาเบียร์ให้เราได้ใหม่ ผมปลูกฮ็อป แล้วคุณนำาไปใช้ ทุกอย่างออร์

แกนิก เขาตกลงทำา จากน้ันผมก็มองหาชื่อเบียร์ มันต้องเป็นชื่อท่ีบ้ามากๆ”.

เ

บตั้งแต่ออกมาบอกข่าวดีผ่านทาง 

อินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำาลังตั้ง

ท้องทายาทคนที่สาม ชมพู่-อารยา                      

เอ ฮาร์เก็ต ก็เพิ่งมีโอกาสได้ออกมา

พูดถึงเรื่องดังกล่าวแบบจริงๆ จังๆ ในงาน

แถลงข่าวน้ำายาปรับผ้านุ่มสูตรใหม่ ดาวน์

นี่ พรีเมียม พาร์ฟูม กลิ่นสวนลาเวนเดอร์

ฝรั่งเศส โดยยอมรับว่ากว่าจะตั้งท้องครั้งนี้ ได้ 

ต้องพยายามถึง 4 ครั้ง 

“ตอนนี้ 3 เดือนกว่าแล้วค่ะ เริ่มกลับ

มาทำางานได้ ใช้ชีวิตได้ประมาณหนึ่ง แต่ว่า

ช่วงประมาณ 11 สัปดาห์ หนักหน่วงเหมือน

กัน แพ้หนักเลยคนนี้ ชมเข้าใจว่าตอนพี่สาย

กับพี่พาก็หนักมากแล้ว ฮอร์ โมนสูง อาการก็

จะเยอะ ก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะชิล ฮอร์ โมน

ไม่น่าจะพุ่งขนาดนั้น แต่กลายเป็นว่าหนัก

• ใครท่ีเป็นแฟน เจมส์-จิรา

ยุ ต้ังศรีสุข และกำาลังคิดถึงผลงาน

ภาพยนตร์ของเขา ไม่ควรพลาดชม 

เฟิร์ส เลิฟ (First Love) ภาพยนตร์

แนวโรแมนติกคอมิดี ซ่ึงเรียกได้ว่า

เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ

เจมส์ จิรายุ และงานน้ีก็ได้สาวอย่าง สายเอ๊ียม-

กีรติกา สว่างแจ้ง มารับบทพระ-นางคู่กัน ห้าม

พลาดเด็ดขาดกับภาพยนตร์เฟิร์ส เลิฟ (First Love) 

ในวันเสาร์ท่ี 9 ตุลาคมน้ี เวลา 22.30 น. ทาง

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/live 

• เตรียมรับแรงกระทะระลอกใหญ่ ปลุก

ไฟความเป็นเชฟในตัวคุณ เมื่อซูเปอร์สตาร์ตัว

พ่ออย่าง มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ขอร่วม

งานกับ AtimeOnline ส่งรายการน้องใหม่ในชื่อ 

ปฏิภาณจานเด็ด มาอัปสกิลความเป็นเชฟ พาคนดู

เข้าครัวรังสรรค์เมนูอาหารสไตล์ Home Cooking 

ยกระดับเมนูอาหาร กับข้าวบ้านให้ทำาง่าย น่า

กิน  ติดตามได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลาดี 5 โมงเย็น 

ทาง Youtube และ Facebook: AtimeOnline

• ฟลุค เกริกพล และ ลี นาตาล ีหนี

เที่ยวตะลุยหิมะที่ประเทศญี่ปุ่น กับกิจกรรม

สนุกๆ ที่เกิดขึ้นแค่ปีละครั้ง งานนี้ทั้งคู่ไม่พลาด

ไฮไลต์ย่างบาร์บีคิวกลางหิมะ สุด

เอ็นจอยท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 

9 องศา อย่าพลาดชมรายการ หนี

เที่ยวกัน วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมนี้ 

เวลา 08.30 น. ทาง Workpoint 

ช่อง 23 ดูย้อนหลังได้ทาง 

YouTube Flukelee https://bit.ly/3micSn7 และ

ไปหนีเที่ยวกันแบบจุใจที่เฟซบุ๊ก https://www.

facebook.com/nheetiew/ และอินสตาแกรม  

@nheetiewgun.th

• จับไมค์ถ่ายทอดความรู้สึกในเพลง

ประกอบละครอีกครั้ง สำาหรับ หนุ่ย-นันทกานต์ 

ฤทธิวงศ์ ในเพลง ชีวิตฉัน ฉันเลือกได้ เพลง

ประกอบซีรีส์ เมียยืนหนึ่ง ซีรีส์ที่นำาเสนอเรื่อง

ราวและบทสรุปของครอบครัวและศีลธรรม   

ในการใช้ชีวิตคู่ เป็นโปรเจ็กต์ล่าสุดของผู้จัด 

ธัญญาเรศ รามณรงค์ กำาลังออกอากาศให้ชม

ทาง youtube สามารถติดตามและฟังเพลง

ชีวิตฉัน ฉันเลือกได้ ได้ช่องทาง Youtube: Nui 

Nuntakarn Channel, Spotify, Joox music, 

Apple Music, Itune music และ Tik Tok. 

รักชิด

รับรางวัล • นายบุรินทร์ เหมทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 

คอนซัลแตนท์ จำากัด ผู้ดำาเนินรายการบุรินทร์เจอนี่ ได้รับประทานรางวัลพิฆเนศวร รางวัลวิทยุ

โทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำาปี 2564 สาขารายการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จัด

โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) โดยรายการ

บุรินทร์เจอนี่ เป็นรายการวาไรตี้เพื่อความยั่งยืน นำาเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจด้านการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม การช่วยเหลือสังคม.

สาวหมวยหน้าเก๋ คิ้ว-อนงค์นาถ ยูสานนท์ ถึงกับออกปาก

ว่าไม่ง่ายที่ต้องมารับบทเป็น จี๋ นักศึกษาสาวชั้นปีที่ 3 แห่งคณะ

สื่อสารมวลชน ผู้หญิงหนึ่งเดียวในกลุ่มของม่อน ราชินีแอคหลุม ที่

ชอบปั่นกระแสต่างๆ ในโลก

โซเชียล ในซีรีส์ Bangkok 

Zero บางกอก ซีโร่ ออกอากาศ

ทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น. 

ทางช่อง PPTV HD 36 และ

แอปพลิเคชัน iQIYI

“เรื่องนี้รับบทเป็นจี๋ค่ะ 

คาแรกเตอร์เป็นคนรุ่นใหม่ที่

ชอบเล่นโซเชียล เวลามีข่าว

อะไรออกมา แฮชแท็กอะไรติด

อันดับ ณ เวลานั้นก็จะรู้ทันที 

เป็นพวกคลั่งเสพข่าว แล้วมา

อัปเดตข่าวให้เพื่อนๆ ฟัง ถามจี๋

คล้ายๆ คิ้วตรงไหน มีความห้า

วนิดๆ ในบางเรื่อง แต่ก่อนถ่าย

ทำาทีมงานก็ให้เวิร์กช็อปเพื่อจูน

ตัวเราให้เข้ากับคาแรกเตอร์ว่า

ตัวละครจี๋ควรจะห้าวแบบไหน 

ปูภูมิหลังให้กับจี๋ 

การทำางานในซีรีส์เรื่อง

นี้ก็เหนื่อยนิดหนึ่ง มีแอกชั่น

เบาๆ ตอนถูกไล่ล่า แต่ก็สนุกดี เป็นการทำางานที่ท้าทายของคิ้วอีก

เรื่องเลยค่ะ อยากให้ทุกคนลองชมกัน เพราะให้อะไรกับคนดูมากพอ

สมควร เดี๋ยวนี้เรา

ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ 

สามารถจะแชร์ข้อมูล

อะไรก็ได้ออกไป โดย

ไม่ต้องคำานึงถึงความ

เป็นจริง จะสร้าง

เรื่องหรือบิดเบือนยัง

ไงก็ได้ ซึ่งค่อนข้าง

อันตรายมาก เป็นอาวุธอย่างหนึ่งเลย ฉะนั้นก่อนที่เราจะแชร์ข่าว

อะไรต้องคิดให้ดี พยายามกลั่นกรองข่าวสารก่อนค่ะ”.

‘คิ้ว’สวมวิญญาณสาวชอบปั่น

โอดบท‘ราชินีแอคหลุม’สุดหิน

มาก ตอนนี้ก็ยังมีอาการแพ้บ้างนะ ถามว่าอาการที่

หนักๆ ส่วนใหญ่คืออะไร ก็มีวิงเวียน นอนไม่หลับ ตัว

ร้อน อาเจียน ทานข้าวไม่ได้ 

ทางพ่ีน็อต (สามี) ก็ดูแล แต่เวลาแพ้หนักๆ 

มันช่วยอะไรไม่ได้ เขาก็จะถามทุกวันว่าดีข้ึนหรือยัง 

ดีข้ึนแล้วใช่ไหม เขาอยากได้ยินว่าเราดีข้ึนแล้ว แต่

ก็ยังไม่ดีข้ึน คือมันทำาอะไรไม่ได้จริงๆ แพ้ก็คือแพ้ 

ได้แต่รอเวลา ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ชมพยายามอยู่

ตลอดเวลา ก็มีท่ีไม่ประสบความสำาเร็จ 2 ปี 4 

คร้ัง ถามว่าท้อไหม ก็มีเสียน้ำาตาบ้าง แต่ก็คิด

ว่ายังไงก็จะไปต่อ ลองให้ถึงท่ีสุด 

ทำาทุกอย่าง ไปทุกศาสตร์ ทั้ง

วิทยาศาสตร์ แผนโบราณ แผนปัจจุบัน 

ทำาบุญ ทำาทุกๆ ความเชื่อ ถ้าไม่ได้เราก็จะ

ได้ไม่เสียใจ ถามว่ามี 2 คนมีความสุขไหมก็

มีความสุขดี แต่ขอลองไปให้สุดทาง ตอนนี้

พ้นระยะ 3 เดือนแล้ว ก็ถือว่าค่อนข้างอุ่นใจ

ประมาณหนึ่ง แต่ด้วยความที่พยายามมา

นานเราก็อาจจะตรวจบ่อยนิดหนึ่ง ไปหา

คุณหมอบ่อย เพื่อทำาให้เรามั่นใจ ส่วนเรื่อง

เพศตอนแรกจะเงียบๆ ไปก่อน แต่มีคน

ปล่อยโป๊ะไปแล้ว ก็ผู้หญิงค่ะ”.

นั
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มชนบานทัพคลาย ตําบลทัพหลวง 

อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี เปน

ชุมชนหน่ึงท่ียังคงสืบสานวัฒนธรรมการทอผา

แบบไทขาว ที่มีอัตลักษณ โดดเดนบงบอก

ถึงความเปนไทขาวหรือลาวพุทธ สืบทอด

กันมาจากบรรพบุรุษตั้งแตครั้งถูกกวาดตอน

มาจากนครหลวงพระบาง นครเวียงจันท

ประเทศลาวในสมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย

และมายังประเทศไทย จากอดีดถึงปจจุบัน

การทอผาไดถูกถายทอดจากรุนสูรุนมา

หลายชั่วอายุคน ยาวนานกวา 200 ป โดย

ยังคงเอกลักษณลวดลายผาทอโบราณท่ี

เสมือนเปนการเลาเร� องราวตางๆ บนลายผา 

เชน ลายนาค ลายสอยสา ลายบัวเคีย ลาย

ทางเกวียน ลายหัวชาง ลายเอี้ยตุม เปนตน 

กัญญา เพ็งอุน ประธานกลุมทอผา

บานทุงนา สังกัดสหกรณการเกษตรบานทัพ

คลายจํากัด อ.บานไร จ.อุทัยธานี เลาวา ใน

สมัยกอนผูหญิงตองทอผาหมใหเปนเพ� อใชเอง 

และไวรับไหวพอแมของฝายชายเม� อมีการ

แตงงาน เพ� อแสดงใหเห็นถึงการเปนผูหญิง

ที่ดี มีความละเอียด มีความสามารถ พรอม

ที่จะมีครอบครัวแลว ซึ่งนอกจากจะเปนผา

ทอเพ� อใชสอยและเปนผาทอตามประเพณี

ผาทอไทขาว บานทัพคลาย จ.อุทัยธานี 

อัตลักษณผาทอโบราณมรดกสืบทอดรุนสูรุนกวา 200 ป

การเลือกคูแลว การทอผายังมีบทบาทใน

ทางพุทธศาสนาอีกดวย “งานจุลกฐิน” เปน

ประเพณีประจําปของชุมชนบานทัพคลาย 

ชาวบานจะรวมตัวชวยกันทอ ธุงหรือธง

ประดับวัด ดวยลวดลายที่บันทึกเร� องราวใน

ชุมชนไวบอกเลาใหคนรุนหลังไดรู รวมถึง

ทอจีวรหรือสบง เพ� อถวายแดพระสงฆ 

การทอผาของชุมชนบานทัพคลาย 

ไมเพียงเปนวิถีชีวิตของคนที่นี่ ยังเปนอาชีพ

ที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชน ซึ่งจุดเดน

ของสินคาจากผาทอลาวเวียง คือ ลวดลาย

และขั้นตอนการผลิตที่ยังคงความถูกตอง

ตามประเพณีดั้งเดิมรวมถึงความประณีต

ในการทอ ที่ทําใหผาทอนั้นทนทานในการ

ใชงานและในทุกขั้นตอนการผลิตยังมาจาก

ธรรมชาติอีกดวย 

“สินคาจากชุมชนทัพคลายจะพยายาม

รักษาไวเร� องความถูกตองของลายผา ของใช

แตละประเภทมันก็มีลายของมัน เชน ลาย

สําหรับผาถุง ลายสําหรับผาหมจะแตกตางกัน 

เราจะไมนํามาใชปนกัน เพ� อคงไวซ่ึงความเช� อ

ของปูยาตายายของเราดวย นอกจากน้ี สินคา

ทุกชิ้นจะมีลวดลายที่สวยงามและประณีต 

มีลวดลายใหมๆ  ซ่ึงจะทําตามออเดอรเทาน้ัน” 

คุณกัญญา กลาวย้ํา

ผลิตภัณฑผาทอของชุมชนทัพคลาย

มีหลากหลาย อาทิ ผาถุง ยาม ผาคลุมไหล 

ผาขาวมา ไปจนถึงผาแขวนตกแตงผนัง 

สนนราคาตั้งแต 200-7,000 บาท ซึ่งตอบ

โจทยสําหรับลูกคาที่รักผาทอโบราณที่มี

เอกลักษณเฉพาะถิ่น ทานใดสนใจสามารถ

แวะไปเลือกซ้ือสินคาไดท่ีชุมชนบานทัพคลาย 

ต.ทัพหลวง อ.บานไร 

จ.อุทัยธานี หรือติดตอ

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

คุณกัญญา เพ็งอุน 

ประธานกลุมทอผา

บานทุงนา เบอรโทรศัพท 

08 9679 7234

ชุ

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ เปดเผยวา กรมสงเสริม

สหกรณ์ได้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนการ

ประยุกต ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ� อสงเสริม

ใหสหกรณและกลุมเกษตรกรนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต

ใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม และ

ใหสมาชิกสหกรณและ กลุมเกษตรกรมีการ

ดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยยึดหลัก

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทําใหสหกรณ

และกลุมเกษตรกรเกิดความมั่นคงในการ

ดําเนินธุรกิจและสามารถพัฒนาองคกรให

เจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืน  

ท้ังน้ี ในแตละปจะมีการคัดเลือกสหกรณ

และกลุมเกษตรกรตนแบบที่นอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต

ใช ในการดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จ 

และมีรูปแบบการบริหารจัดการเปนแบบ

อยางสําหรับสหกรณหรือกลุมเกษตรกรอ� น

ไดนําไปประยุกต ใช เพ� อเปนการเผยแพร

ความสําเร็จของสหกรณและกลุมเกษตรกร

ท่ีไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กสส.ประกาศผลคัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรตนแบบ

ที่นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2564

ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ โดยในป 

2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ

และกลุมเกษตรกรตนแบบที่นอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน

การดําเนินงานจํานวน 10 แหง ประกอบดวย 

1.กลุมเกษตรกรบานแสงวิมานตําบลคลองนอย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.กลุมเกษตรกร

เลี้ยงสัตวเกาะแกด จังหวัดอุบลราชธานี 

3.สหกรณ โคเนื้อสุรินทรวากิวยางสวาง 

จํากัด จังหวัดสุรินทร 4.สหกรณการเกษตร

สิงหนคร จํากัด จังหวัดสงขลา 5.สหกรณ

ออมทรัพยกองพลพัฒนาที่ 1 จํากัด จังหวัด

ราชบุรี 6.สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงโคกระบือ

สรางดู จํากัด จังหวัดสกลนคร 7.สหกรณ

ออมทรัพยพนักงานถุงเทาไทย จํากัด จังหวัด

สมุทรปราการ 8.สหกรณการเกษตรเซกา 

จํากัด จังหวัดบึงกาฬ 9.สหกรณเครดิตยูเนี่ย

นตรอกนองทวีทรัพย จํากัด จังหวัดจันทบุรี 

และ 10.กลุมเกษตรกรทํานาธารทอง  จังหวัด

เชียงราย ซึ่งสหกรณและกลุมเกษตรกรทั้ง 

10 แหง จะไดรับโลรางวัล พรอมเงินรางวัล 

10,000 บาท

สําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกร

ตนแบบท่ีไดรับคัดเลือกท้ัง 10 แหง สามารถ

เปนแบบอยางใหกับสหกรณและกลุม

สหกรณอ� นๆ  ในดานการขับเคล� อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองคกร โดย

มีการนอมนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กําหนดเปนแผนกลยุทธของสหกรณ 

และสงเสริมสมาชิกของตนเองใหดําเนิน

ชีวิตอยูบนพื้นฐานของความพอเพียง รูจัก

การออม การทําบัญชีครัวเรือน เพ� อพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหดียิ ่งขึ้น พรอมปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบัน สรางวินัยในการใชจายและสราง

อาชีพใหแกสมาชิกใหอยูดีกินดีตอไป

สถาบัน โซเซียล แวลู 

ไทยแลนด รวมกับ เครือขาย 

Social Value International 

และเครือข่ายขับเคล่ือนการ

สรางคุณคาสังคมทั้งภาครัฐ 

การศึกษา ภาคธุรกิจ และ

ธุรกิจเพ� อสังคม  ประกาศ

ความพรอม จัดประชุมนานาชาติ

วาดวยการสรางคุณคาให

สังคมและการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน “Social Value Matter 2021” ซึ่ง

ประเทศไทยจะเปนเจาภาพ ระหวางวันที่ 

20-21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน 

โดยมีผูนําการเปล่ียนแปลงสังคมและส่ิงแวดลอม  

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ฯลฯ 

จาก 45 ประเทศ ตอบรับเขารวมโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัย   ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับ

เคล� อนนวัตกรรมสังคมใหชุมชน 

นางสาวสกุลทิพย  กีรติพันธวงศ 

ผูอํานวยการ สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด 

(Social Value Thailand) และบีคอรป ไทยแลนด 

กลาววา ทามกลางการเปลี่ยนแปลง ผันผวน 

ซับซอน ไมแน�นอนของโลก ที่สงผลกระทบ

เดนชัดขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิ

อากาศโลก ความไมเทาเทียมกันในสังคม 

รวมถึงมหันตภัยโควิด-19 และอีกหลายความ

ทาทายความยั่งยืน ทําใหผูนําองคกรโลก 

ผูนําการขับเคล� อนสังคมในทุกประเทศ มี

ความต� นตัวหันมาสนใจและใหความสําคัญ

กับความรับผิดชอบตอสังคม การสรางคุณคา

ใหสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืนมากขึ้น 

โดยมีความพยายามจะประเมินผลกระทบ 

ความคุมคาและผลลัพธของการดําเนินงาน

ทางดานสังคม เชนเดียวกับเร� องเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตามปจจุบันเร� องการสรางคุณคาทาง

สังคมยังเปนเร� องใหม และยังขาดบุคลากร

ท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในการถายทอดองค

ความรูและแนวปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน

สากล การประชุมนานาชาติวาดวยเร� องการ

สรางคุณคาใหสังคมและพัฒนาอยางย่ังยืน  

Social  Value Matter 2021 จึงไดรับการตอบ

รับอยางลนหลาม 

ภายใตธีม "Leading our Transition 

to a Sustainable World" หัวใจสําคัญของ

การประชุม Social Value Matter 2021 ใน

ปนี้จะเนนหนักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพ� อสรางความตระหนักถึงสถานการณความ

เปล่ียนแปลงของโลกในบริบทตางๆ ท่ีตองการ

ผูนํา และบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่มีความรู

ความเขาใจมิติความย่ังยืน มีเคร� องมือท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานสากล ในการท่ีจะนําองคกร ธุรกิจ 

หรือชุมชน สูการพัฒนาที่ยั ่งยืน สามารถ

รับมือกับความเสี่ยงท่ีมาพรอมกับความทา

ทายใหมๆ ของโลก ไดอยางทันทวงที  ซึ่งใน

การประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

กวา 30 ประเด็นที่เกี่ยวของกับความยั่งยืน 

รวมถึง 17 เปาหมายความยั่งยืนโลก SDGs  

โดยผูเขารวมประชุม ยังจะไดเรียนรูชุดเคร� องมือ 

กรณีศึกษา บทเรียนการประเมิน และการบริหาร

จัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม  

(Social Value Accounting/ Impact Meas-

urement/ Impact development) บนพื้นฐาน

ความเขาใจผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง 

ตลอดจนไดรูจักเครือขาย ในการทํางานขับเคล� อน

สังคมและความยั่งยืนใหมๆ 

ดาน ดร.อดัม ริชารด ผูอํานวยการ

สวนบริหารผลกระทบ Social Value International 

กลาววา ความทาทายของโลกที่เกิดขึ้น อาจ

ทําใหหลายคนกลัว และกังวล แตอยากใหทุกคน

หันกลับมาพิจารณาวา เราก็สามารถทําอะไร

บางอยางเพ� อสรางความเปล่ียนแปลงได และเรา

คงจะตองผนึกกําลังรวมมือกัน  เร่ิมจากทบทวน

วันน้ีองคกรของคุณ ทําไดดีแลวหรือยัง คุณได

ชวยใหองคกรตัดสินใจบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 

เหมาะสมไดดีหรือยัง คุณมีขอมูลที่ดีเพียงพอ

ท่ีจะชวยนําองคกรไปสูการตัดสินใจท่ีดีกวา

หรือไม และนี่คือความทาทาย ที่เราจะมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูอยางเขมขนในการประชุมคร้ังน้ี 

การประชุมนานาชาติวาดวยเร� องการ

สรางคุณคาใหสังคมและพัฒนาอยางยั่งยืน  

“Social  Value Matter 2021” กําหนดจัด

ขึ้นระหวางวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ในรูป

แบบออนไลน โดยมีพันธมิตรรวมจัดและให

การสนับสนุนที่สําคัญๆ คือ Social Value 

International คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม สํานักงานสงเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (สสปน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บริษัท

เจริญโภคภัณฑอาหาร  สถาบันวิทยาการจัดการ 

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น (TRIS)  และบริษัท 

แสงเจริญแกรนดฯลฯ สนใจลงทะเบียน รวม

ประชุมและซ้ือบัตร ไดท่ี https://www.eventpop.

me/e/11170/social-value-matters-2021 

รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูนําสรางการ

เปลี่ยนแปลงสังคม ผาน SVM Talk Series  

ซึ่งจัด Live สด ทุกวัน เวลา 16.00 น. - 

17.00 น. ผานเพจ Social Value Thailand 

https://www.facebook.com/socialvalue-

thailand หรือดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต https://

socialvaluethailand.org/  

โซเซียล แวลู ไทยแลนด ปลุกความรวมมือสรางโลกยั่งยืนกอนจะสาย 

ดึง 45 ประเทศ รวมประชุมออนไลน  “Social  Value Matter  2021”  ชวง 20-21 ตุลาคมนี้ ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เอาใจ

นักชอปใหชอปเพลิน พรอมลุนรับรางวัลแบบฟนๆ มากมาย กับ

แคมเปญ “สายเปย ชอปเฮ รับทอง” โดยจับมือรานคาภายในศูนยฯ 

เขารวมรายการจัดโปรแรงถึง 3 ตอ ประกอบดวย ตอที่ 1 : ลุนรับ

ทองคํา 21 บาท รวมมูลคากวา 580,000 บาท (เม� อชอปภายใน

ศูนยฯ ครบทุก 800 บาท รับสิทธิ์ลุนรับรางวัล 1 สิทธิ์ หรือ จายผาน

ดอลฟนวอลเล็ท ครบทุก 600 บาท รับสิทธิ์ลุนรับรางวัล 1 สิทธิ์) 

ตอที่ 2 : ชอปหนัก! แจกไมพักทุกสัปดาห สําหรับสุดยอดนักชอป ลุน

รับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห รวมมูลคากวา 250,000 บาท 

(เม� อชอปตามเง� อนไข) ตอที่ 3 : สแกนจายดวย Dolfin Wallet รับ

คูปองสวนลดรวมสูงสุด 150 บาท (เม� อใชจายครบตามเง� อนไขท่ีรานคา 

และรานอาหารภายในศูนยฯ) แคมเปญ “สายเปย ชอปเฮ รับทอง” 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน ที่ศูนยการคาโรบินสัน

ไลฟสไตลทั้ง  24 สาขา ทั่วประเทศ  

เทศกาลเจปนี้ ไมจําเจ MOOMGAPAO ยังมีลูกเลนกับเมนู

กะเพราอยางตอเน� องดวย  “กะเพราอนาคต (เจ)”  นํา Plant based 

meat คุณภาพ มารังสรรคเปนเมนูเจที่ทานงายแตรสชาติไมซ้ําจําเจ 

โดยในเมนูนี้มีใหเลือกถึง 3 สไตล ไดแก ออริจินัล (สูตรดั้งเดิม)  

ไลท (สูตรคลีน) และ ซาเวจ (สูตรเผ็ด รอน)  ซึ่งทุกสูตรใชวัตถุดิบ

คุณภาพ ไมใสผงชูรส และโซเดียมต่ํา ภายในเซต เมนู “กะเพรา

อนาคต (เจ)” ประกอบไปดวย กะเพรา Plant based meat คุณภาพ 

ใหสัมผัส และความรูสึกเหมือนทานเนื้อสัตวมากที่สุด ทานคูกับขาว

หอมมะลิแท100% ถัดมาเปน เมนูโปรตีนทอดกรอบสูตรพิเศษ ที่มี

เฉพาะในเมนูกะเพราอนาคตเทานั้น สําหรับทานใดที่สนใจกะเพรา

อนาคต (เจ) สามารถสั่งไดที่ MOOMGAPAO ทุกสาขา ยกเวน

สาขาEmporium หรือไดท่ีแอพพลิเคช่ันเดลิเวอรร่ี Lineman Grabfood 

Robinhood และ Foodpanda ตั้งแตวันที่ 4-14 ตุลาคม สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอไดที่ Line Official : @moomgapao หรือโทร.

08-1549-9919

ศูนยการคาฟวเจอรพารคและสเปลล ชวนอ่ิมฟนไปกับแคมเปญ 

"FOOD FEVER" รวมโปรเด็ดกับรานอาหารช� อดังชั้นนํากวา 100 

รานคา ต� นตาต� นใจกับเมนูคาวหวานมากมาย อาทิ คําพูน, กวยเตี๋ยว

เรือไทยๆ, Max Beef, Krispy Kreme, Kyo Roll En, Shinkanzen 

Sushi, Pizza Hut, Shabu Shi และอ� นๆอีกมากมาย ตั้งแตวันที่ 7 

ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน  ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารคและสเปลล

ฤดูใบไมรวงใบไมเปลี่ยนเปนสี เปนฤดูของผลไม และอีกหนึ่ง

อยางที่ ไมพูดถึงไมไดคือเห็ดนานาชนิดมากมายที่เติบโตจากดินปา

ชื้นในยุโรป เชฟคริสเตียน แฮม หัวหนาพอครัวชาวฝรั่งเศส หอง

อาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  นําเขาวัตถุดิบชั้นเลิศอยางเห็ด

ฤดูใบไมรวงที่ดีที่สุดจากปาทั่วยุโรป อาทิ เห็ดทรัฟเฟลดํา เห็ดชาน

เทอเรลลสีเหลืองหรือสีทอง เห็ดพอรชินี นํามารังสรรคเนรมิตความ

อรอยเปนเมนูชั้นเลิศใหคุณไดลิ้มลอง เริ่มตนเมนูทานเลน หอยนาง

รมฟนเดอแคลร เสิรฟพรอม มันฝรั่งทรัฟเฟลครีมและซอสเห็ดปา 

ราคา 955 ++ ตอดวยเมนูเรียกน้ํายอย ซุปเห็ดพอรชินีครีม คัสตารด

ตับเปดฝรั่งเศส วิปครีมทรัฟเฟล ราคา 650 ++, เห็ดชานเทอเรลส

หมักสีทอง เสิรฟพรอม ครีมขาวโพดเห็ดทรัฟเฟลพอรชินีอินฟส 

ราคา 750++ จากนั้นเสิรฟดวยเมนู เห็ดชานเทอเรลลสีทอง เสิรฟ

พรอม ฟริคาสเซคลอโรฟลล และรีซอตโตเห็ดทรัฟเฟลสีทอง ราคา 

855++ จนมาถึงไฮไลทจานหลัก กุงล็อบสเตอรเห็ดชานเทอเรลลสีทอง 

"duxelles" เสิรฟพรอมขาวผัดพอรชินี ราคา 2,155++ ปดทายดวย

ของหวาน ช็อกโกแลตฟองดองท เสิรฟพรอมไอศกรีมทรัฟเฟล และ

เมอแรงคเห็ด ราคา 395++ มนตเสน�หแหงความอรอยในฤดูใบไมรวง

ที่น�าคนหากับ “เทสติ้งเมนูใหม” ใหบริการตั้งแตวันนี้- 31ตุลาคมนี้  

หองอาหารเปดใหบริการทุกวัน เวลา 16.00 - 21.00 น. สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง โทร.0-2100-6255 

“ตุลาคม” ของทุกปเปนชวงเวลาที่ทั่วโลกกําหนด ใหเปนเดือน

แหงการรณรงคตอตานมะเร็งเตานมสากล วาโกหวงใยและเปนกําลัง

ใจใหผูหญิงที่เผชิญกับชวงเวลาอันยากลําบากนี้ โดยขอมอบสิทธิ

พิเศษเม� อซื้อสินคา วาโกบาลานซิ่งบรา ในรุนที่รวมรายการ จํานวน 

2 ชิ้นรับสวนลดทันทีถึง 15% วาโกบาลานซิ่งบราเปนบรารุนพิเศษ

เพ� อการเติมเต็มใหสตรีผูสูญเสียเตานม ดวยการวิจัยและพัฒนาอยาง

ตอเน� องเพ� อใหไดบราและเตานมเทียมที่มีคุณภาพสูงเทียบเคียงของ

จริงมากที่สุด ทั้งขนาด ผิวสัมผัสที่ออนนุมอยางเปนธรรมชาติและน้ํา

หนักที่เหมาะสม เพ� อใหเกิดความสมดุลในการทรงตัว รวมถึงปองกัน

แผลผาตัดจากการเสียดสี สรางความมั่นใจในการแตงกายและการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน รับสวนลดเพ� อเสริมสรางความม่ันใจใหกับสรีระ 

ไดตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม  - 31 ตุลาคม เฉพาะรานคาที่รวมรายการ 

อาทิ เคานเตอรวาโกในศูนยการคาเซ็นทรัล โรบินสันและเดอะมอลล 

พรอมชองทางวาโกออนไลน https://shopfb.wacoal.co.th สอบถาม

เพิ่มเติมที่ Call Center 0-2296-9979 *เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ 

กําหนด

หลังจากประสบความสําเร็จอยางลนหลามกับงานสัมมนา 

SOCIAL SELLING” เม� อเดือนที่ผานมา โดยมีผู ใหความสนใจลง

ทะเบียนและเขารวมงามเปนจํานวนมาก ลาสุด realme แบรนดสมา

รทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ขอเอาใจผูที่กําลังมองหางาน และ

ตองการสรางรายไดเสริม ดวยการจัดกิจกรรมฮอตฮิตแบบนี้

ขึ้นอีกครั้ง กับงาน “SOCIAL SELLING เรียนรูทักษะการขายในโลก

ดิจิตอล กับแบรนดสมารตโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ซีซั่น 2”  โดย

เปดโอกาสใหคุณเขาเรียนไดฟรี! แถมยังมีชองทางการคาขายให

พรอม เรียกไดวา ถาไมเรียน คงไมไดแลวในชวงนี้ สําหรับทักษะที่จะ

ไดเรียนรู มีทั้งการขายออนไลนแบบปงๆ พรอมทําอยางไรใหทะลุเปา  

โดยคุณจะไดเรียนรูการสอนไลฟสด พรอมเทคนิคปดการขายที่คุณ

สามารถนําไปใชไดทั้งชีวิต แลวคุณจะพบวา การขายของคุณจะไม

เหมือนเดิมอีกตอไป สนใจลงทะเบียนเขารวมฟรีไดที่ลิงกนี้ https://

bit.ly/3mi3a2u เขารวมฟรี! ไมมีคาใชจาย แถมลุนรับของรางวัล

มากมาย วันพฤหัสบดี ท่ี 14 ตุลาคม เวลา 13.00-17.00 น. ในรูปแบบ 

Zoom Meeting

เดอะมอลล กรุป จัดโปรโมชั่นกระตุนเศรษฐกิจ หลังคลาย

ล็อกดาวน ทั้งในหางฯ และออนไลน กับแคมเปญ “Enjoy Life 

Enjoy Sale” #เอ็นจอยไดทุกวัน เอ็นจอยเอฟวรี่ติง ชวนชอปสินคา

จากแบรนดดัง ลดสูงสุดกวา 70% พรอมรับคืนรวมสูงสุด 8,500 บาท 

เม� อชอปผานบัตร M Card และบัตรเครดิต SCB M VISA พบสิทธิ

พิเศษอีกมากมาย หรือผอน 0% นาน 10 เดือน จากบัตรเครดิตที่รวม

รายการ รวมถึงบริการ Call To Order ที่ หางสรรพสินคาเดอะมอลล 

และเดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และ 

พารากอน ดีพารทเมนทสโตร และพิเศษ เม� อชอปผาน M CHAT & 

SHOP รับโคดสวนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 

– 28 ตุลาคม หรือชอปผาน MONLINE.COM ตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม- 

28 ตุลาคม รับโคดสวนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท

นายสุวิทย กิ่งแกว ที่ปรึกษาอาวุโส

คณะเจาหนาที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล พรอม

ดวยคณะผูบริหาร ไดรวมสงมอบเคร� องตรวจ

วิเคราะหแอนติเจนตอเชื้อกอโรคโควิด-19 

แบบอัตโนมัติ Lumipulse G1200 ดวย

ตัวอยางน้ําลายจากประเทศญี่ปุน จํานวน 2 

เคร� อง ให ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา คณบดี

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผูแทนรับมอบ 

ในโครงการ“คนไทยไมทิ้งกัน” ซึ่งถือเปน

ความรวมมือเพ� อยกระดับศักยภาพของระบบ

สาธารณสุขประเทศไทยในการตรวจคัดกรอง

วินิจฉัยผูติดเชื้อ ใหคนไทยไดเขาถึงการตรวจ

ที่รวดเร็วแมนยํา และยังเพิ่มโอกาสในการ

เขาถงึการรักษาพยาบาลไดอยางทันทวงท ี

ทั้งนี้ เคร� องฯ ดังกลาวไดถูกติดตั้งไวที่คณะ

แพทยศาสตร โ ร งพยาบาลรามาธิ บดี  

มหาวิทยาลัยมหิดลและที่สถาบันการแพทย

จักรีนฤบดินทร  

ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร โ ร งพยาบาลรามาธิ บดี  

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รับมอบเคร� องตรวจโควิด-19 ดวยน้ําลายเทคโนโลยีใหมลาสุดจากญี่ปุน จากเซเวน อีเลฟเวน ภายใต โครงการ “คนไทยไมทิ้งกัน”

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลาววา“การมอบ

เคร� องตรวจวิเคราะห

แอนติเจนตอเชื้อกอ

โรคโควิด-19 แบบ

อัตโนมัติ Lumipulse 

G1200 ดวยตัวอยาง

น้ําลาย จากบริษัท 

ซีพี ออลล จํากัด มหาชน 

จะชวยสรางประโยชน

ใ น ว ง ก ว า ง แ ก

ประชาชนเพื่อช่วย

คัดกรองการไดรับ

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ไดอยางรวดเร็วและ

แมนยํา และยังชวยเพิ่มโอกาสในการเขาถึง

การรักษาไดอยางทันทวงที โดยใชเวลาใน

การตรวจตัวอยางน้ําลายที่จัดเก็บไวเพียง 

35 นาที จากเทคนิคที่มีความไว 98% 

และความจําเพาะ 100% ก็นับวาจะเปน

ประโยชนอยางมากในการคัดกรองอยาง

แทจริง”
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นายบณย ทธิ กัลยาณมิตร ปลัด

กระทรวงพาณิชย เปนประธานเปดงาน

แสดงสินคาไลฟสไตลและแฟช่ัน   

   ึ่งจัดขึ้นเม� อเร็ว  นี้ 

ณ ลานเ ็นทรัลคอรท ชั้น  ศูนยการคา

เ ็นทรัลเวิลด โดยมีนายภูสิต รัตนกุล 

เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ ใหการตอนรับ พรอมผูบริหารจาก

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ( ) 

กระทรวงพาณิชย ผูบริหารจากกลุมเ น็ทรัล 

และผูบริหารจากสมาคมดานไลฟสไตล

เปดแลววันแรก “The Marche’ by STYLE Bangkok”

งานแสดงสินคาไลฟสไตลและแฟชั่น หนุนเศรษฐกิจ ชวยผูผลิต SMEs ไทย

นายสุพัฒน ศรีวรรณวิทย ประธานสมาพันธผลิตภัณฑไลฟสไตลไทย, นายนันทพงษ จิระเลิศพงศ รองอธิบดีกรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศ, นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย ,นางวรรณภรณ เกตุทัต ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย, 

ดร.เนาวรัตน ทรงสวัสดิ์ชัย นายกสมาคมเคร� องหนังไทย, และนายจิรวัฒน ต้ังกิจงามวงศ นายกสมาคมเฟอรนิเจอรไทย

และแฟชั่นเขารวมงาน    

  จัดระหวางวันที่ -  

ตุลาคมนี้ ณ ศูนยการคาเ ็นทรัลเวิลด 

โ นอีเดน บีคอน แด เ ลิ และเ น็ทรัลคอรท 

ภายใตมาตรการ -   ของ

ศบค. รวมผูผลิตตัวจริง  ราย จัดแสดง 

 คูหา ครอบคลุม  โ นสินคาไลฟสไตล

และแฟชั่น ชมรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

. .  เฟ บุกและ

อินสตาแกรม    หรือ

โทรสายตรงการคาระหวางประเทศ 

อ เิช  ศรีวั นประ า ผูชวยประธาน

เจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการและรักษาการกรรมการ

ผูอํานวยการสายงานการตลาด กลุมบริษัท 

คิง เพาเวอร จัดกิจกรรม    

   เที่ยวทิพย เที่ยวไมได

แตใจอยากชอป เน� องในโอกาสครบรอบ  ป 

คิง เพาเวอร รายการสงเสริมการขายที่คุมคา

ที่สุดแหงปดวยโปรแกรมชอปผาน   

รับความคุมคาเพิ่มสูงสุด ,  บาท ที่ 

คิง เพาเวอร รางน้ํา พัทยา และภูเก็ต ตั้งแต

วันนี้   ตุลาคม 

และพิเศษมากขึ้นระหวางวันที่ -  

ตุลาคม สมาชิกคิง เพาเวอร รับสวนลดเพิ่ม  

สูงสุด  พรอมรับความคุมคา บริการพิเศษ  

   และกิจกรรมบันเทิง ผาน 

    ต้ังแต .  น. เปนตนไป

นอกจากนี้ สามารถรับความสะดวกผานบริการ 

     ที่หมายเลข - -

 และ      ผาน  

  หรือ   

โปรโมชั่นสุดคุมแหงปฉลองครบรอบรอบ 32 ป จาก คิง เพาเวอร ไมมีไฟลตบินก็ชอปได

32ND Anniversary Delights & Surprises เที่ยวทิพย เที่ยวไมไดแตใจอยากชอป

กรเมต อีทส โดย เดอะมอลล กรุป 

รวมเปนสวนหนึ่งในการกระตุนการจับจาย

ใชสอยภายในประเทศ และชวยแบงเบาภาระ

คาใชจายใหกับประชาชน  ขานรับนโยบาย

ภาครัฐเขารวมโครงการ คนละครึ่ง  จับมือ

พันธมิตรผูประกอบการรานอาหารและ

เคร� องด� มช� อดังกวา  ราน 

อาทิ ธีรชัยไกยาง,ราชา าลาเปา, 

หยกสด,  , , 

กลวยทอดพันลาน, ขนมจีบตม

โกหยี, ขนมเบื้องคุณดาว,แดง

แหนมเนือง, อนุชาต่ิม าํ, , 

  , ขนมจีบตมโกนา, 

ขนมโตเกียวสายสุวรรณ, ขนม

เปยะเ ียบหลี,  , 

วุนคุณอุ, หมูยอ ป.อุบล,  ,   

 , , ,  , 

กลวยทอดโบราณ, นํ้าพริกรอยครก, บูมโดนัท, 

ปลาหมึกยางแดนมังกรเยาวราช, มะลิกระหรี่

ปป,  ,  , 

,  , ,  , 

กุยชายแปงสดตลาดพลู,ขาวเกรียบปากหมอ, 

คินมารุ, ดีพรอม, ตั้งตัวลูกชิ้นเทวดา, 

เตยหอม, นํ้าเตาหูสูตรคุณพอ(นํ้าเตาหู สี), แปงจ่ี, 

ฟาประทาน, ลูกชิ้นโก ับ, สุราษ ร ีฟูด,  

,  , ฟูดสลัดเมืองยา, แม

แกวทอง และสมพรสมุนไพร ล  

โดยลูกคาสามารถเลือก ื้อสินคาจากราน

ที่ติดตั้งตราสัญลักษณโครงการ คนละครึ่ง  และ

ชําระสินคาผานแอป เปาตัง  ไดตั้งแตวันนี้-  

ธันวาคม

อิ่ม อรอย กับอาหารและเคร� องด� มจาก

รานดัง ที่รวมโครงการ คนละครึ่ง  ที่ กูรเมต 

อีทส เดอะมอลลทุกสาขา, เดอะมอลล ไลฟสไตล 

งามวงศวาน,เอ็มควอเทียร, เอ็มโพเรียม และ

พารากอน ดีพารทเมนทสโตร ตั้งแตวันนี้-  

ธันวาคม 

กูรเมต อีทส ขานรับนโยบายภาครัฐเขารวมโครงการ “คนละครึ่ง”

รวบรวมรานอาหารและเคร� องด� มกวา 50 รานดังใหอิ่มฟนแบบสุดคุม

เอ็ม บี เค เ ็นเตอร รวมสืบสานวัฒนธรรมอัน

ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน เชิญชวนผูถือศีลกินเจ

และคนรักสุขภาพรวมอิ่มบุญพรอมรับความสุขใจ ดวย

เมนูอาหารเจคุณภาพราคาประหยัดรสชาติอรอยใน

งานเทศกาลเจใจกลางเมือง     ระหวาง

วันที่ -  ตุลาคม ณ ชั้น  โ น  ภายในงานพบกับ

กิจกรรมการใหบริการอาหารเจฟรีแกประชาชนทั่วไป 

จํานวน  กลอง/วัน ไดแก ผัดหมี่เหลืองเจ ขาวผัด

เบญจรงค (ขาวผัด  สี) ผัด ีอิวเจ ผัดไทยเจ ขนมผัก

กาดเจ หมี่ ั ่วและหมี่ โ บะเจ ขาวกะเพราหมูสับเจ 

ขาวพะโลเจ ผัดวุนเสนเจ แกงสมเจ และเคร� องด� ม

เพ� อสุขภาพ บีเอส ี คอรน อย น้ํานมถั่วเหลืองผสม

ขาวโพดโดยจะใหบริการวันที่ -  ตุลาคม  ึ่ง

ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากพันธมิตร ประกอบดวย 

 รานตาโต โอชา ึ่งเปนรานอาหารในเครือ  

  และ ศูนยอาหาร    

นอกจากนี้ในงาน     ยังมีการ

ออกรานจําหนายอาหารเจ อาหารเพ� อสุขภาพจากราน

อาหารชั้นนํา อาทิ รานชาวเล ีฟูดส ราน   

 รานกวยจับดําเนิน รานหอยทอดผัดไทยแมกลอง 

รวมถึงรานดังระดับตํานาน ระเบียงบุญ  ึ่งเตรียม

เมนูเจจานเด็ดมารวมงาน พรอมดวยเมนูเจเลิศรสจาก

โรงแรมปทุมวัน ปรินเ ส และ รานหนังสือนายอินทร

รวมออกบูธจําหนายหนังสือชีวจิต หนังสือสุขภาพ 

ชวนดูแลสุขภาพกายและใจ

โรงแรมและรีสอรทในเครอเ ็นทารา ขอมอบ

ขอเสนอเกินคุมใหกับนักทองเที่ยวชาวไทยทั่วราช

อาณาจักร ดวยโปรโมชั่น .  แฟลชเ ลล  พบ

หองพักในราคาสุดพิเศษท่ีจะเปดใหจองเพียง  วันเทาน้ัน

.  แฟลชเ ลล  จะเปดใหลูกคาเริ่มจอง

หองพักไดในระหวางวันที่  -  ตุลาคม โดยจะเปน

การลดราคาเพิ่มอีก  -  จากทุกราคาและจาก

ทุกโปรโมชั่นที่มีอยูเดิม ครอบคลุมโรงแรมและรีสอรท

ในเครือท่ีรวมรายการกวา  แหงท่ัวไทยและในตางประเทศ

ยิ่งไปกวานั้น เ ็นทารายังไดเขารวมโครงการ

สําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศของ

ทางภาครัฐ อยางโครงการ เราเที่ยวดวยกันเฟส  ที่

จะเริ่มวันแรกในวันที่  ตุลาคมนี้ ทําใหลูกคาสามารถ

นําสวนลดที่ไดรับจากทางภาครัฐ  มาใชกับโปรโม

ชั่นครั้งนี้เพ� อเพิ่มความคุมคาขึ้นไปอีกตอไดอีกดวย

เ ็นทารานั้นมีโรงแรมและรีสอรทชั้นนําตั้งอยู 

ณ จุดหมายปลายทางในการทองเที่ยวภายในประเทศ

ถึง  แหง ตอบโจทยทุกรูปแบบไลฟสไตลของทุกคน 

ไมวาจะเปนรีสอรทริมทะเลสุดโรแมนติกบนเกาะภูเก็ต

หรือ สมุย หรือเมืองทองเที่ยวยอดนิยมใกลกรุงเทพ  

เพื่อการพักผ่อนสไตล์ครอบครัวใน

พัทยาหรือหัวหิน ก็มีใหเลือกไดตาม

ตองการ

สําหรับลูกคาทานใดที่ยังไมได

สมัครสมาชิก  นั้น 

สามารถสมัครไดฟรี ไมมีคาใชจาย

ผานทางหนาเว็บไ ตของเ ็นทารา 

นอกจากเพื่อรับส่วนลดในการจอง

ที่พักที่เขารวมโปรโมชั่น .  

แฟลชเ ลล  แลว ยังจะไดรับสวนลด

เพิ่มและสิทธิพิเศษตาง  สําหรับ

สมาชิกไดอีกตอไปในอนาคต

และเพื่อมอบความปลอดภัย

และสุขอนามัยขั้นสูงสุดใหแกแขกผู เขาพักทุกคน 

โรงแรมและรีสอรทในเครือเ ็นทาราทุกแหงยังยืดหยัด

ที่จะใหบริการลูกคาภายใต โปรแกรม เ ็นทารา 

คอมพลีท แคร  (   ) อันเปน

มาตรฐานดานความปลอดภัยและสุขอนามัยอยาง

เครงครัด เพ� อใหสอดคลองกับการเดินทางทองเที่ยวใน

สไตลนิวนอรมอลอยางในยุคปจจุบันอยางแทจริง

เซ็นทาราจัดเต็ม อัดโปรรับ 10.10 กับ Flash Sale ลดราคาที่พักสูงสุดถึง 40%

เปดจองทันทีตั้งแตวันที่ -  ตุลาคม เพ� อเขาพักไดถึง  ธันวาคม 

  โดยโปรโมชั่น .  แฟลชเ ลล  นี้จะ

เริ่มเปดใหจองผานหนาเว็บไ ตหลักของเ ็นทารา 

ในระหวางวันที่    ตุลาคม โดยลูกคาจะสามารถ

เขาพักไดจนวันที่  ธันวาคม ติดตอฝายสํารองหอง

พักของเ ็นทาราไดที่ . .  และ - -

 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมที่ . -

.  

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวนอิ่มบุญสุขใจ
ตอนรับเทศกาลเจในงาน     แจกอาหารเจฟรี -  ต.ค.นี้

สนับสนนสรางอาคารเรียน และการวิจัยดานการเก ตร     สมาคมการคาปุย

และธุรกิจการเกษตรไทย นําโดย นายกองเอก เปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช นายก

สมาคม มอบเงินบริจาค จํานวน , .- บาท (หาแสนบาทถวน) เพ� อสนับสนุน

การสรางอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยดานการเกษตร ใหแก

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี ผศ.ดร.ปยะ 

กิตติภาดากุล หัวหนาภาควิชาพืชไรนา เปนผูรับมอบ ณ ภาควิชาพืชไรนา คณะ

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

คณะผบริหารกลม ทยออยล รวมบรรจ งยังชีพเพ� อสงมอบใหแกประชาชนที่

ประสบอทก ัย      วิรัตน เอื้อนฤมิต ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ไทยออยล พรอมคณะผูบริหาร รวมบรรจุถุงยังชีพเพ� อมอบ

ใหแกประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดย

มีจุมพล ฐาปนะพงศ ผูจัดการฝายบริหารจัดการและขับเคล� อนยุทธศาสตรองคกร 

เปนผูแทนสงมอบใหแก วิเชียร จันทรโณทัย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายโยธิน แกวเขียว กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา 

และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมายเหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 

๒๐๒๒๙๗๙๐๑๗๓ ช� อบัญชี 

นายธนวัฒน เวียงยา

- นายธนวัฒน 

เวียงยา

๘๕๕.๑๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

เมษายน 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๒ ตามคําส่ัง คณะ

กรรมการธุรกรรม ท่ี 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓๓๖๕๗๕๙๒๑ ช� อบัญชี 

นายสมพล แกวเขียว

- นายสมพล

แกวเขียว

๑๘๕.๐๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๓ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๓ ตามคําส่ัง คณะ

กรรมการธุรกรรม ท่ี 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

๓. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 

๒๐๑๗๙๕๒๔๙๗๘ ช� อบัญชี 

นางสาวปราณี ลาวัลย

- นางสาวปราณี 

ลาวัลย

๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

 ๑.ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๔ ตามคําส่ัง คณะ

กรรมการธุรกรรม ท่ี 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

๒.เพิกถอนการ

อายัด เฉพาะสวน

ในเงินจํานวน 

๒๒๔,๗๒๘.๔๑ บาท 

๔. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓๕๑๕๖๕๔๖๘ ช� อบัญชี 

นางสาวปราณี ลาวัลย หรือ

นายวิรัตน ละจินดา

- นางสาวปราณี 

ลาวัลย หรือ 

นายวิรัตน

ละจินดา

๒๐๒,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ เมษายน 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๕ ตามคําส่ัง คณะ

กรรมการธุรกรรม ท่ี 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๐๒๘-๑-๔๐๑๕๕-๖ 

ช� อบัญชี นางสาวณัฐจิตรา 

แกวศรี

- นางสาว

ณัฐจิตรา

แกวศรี

๑,๐๔๘.๓๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ท่ี ๗ ตามคําส่ัง คณะ

กรรมการธุรกรรม ท่ี 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

๖. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๐๔๕-๑-๑๓๒๓๖-

๙ ช� อบัญชี นางสาวณัฐ

จิตรา แกวศรี

- นางสาวณัฐ

จิตรา แกวศรี

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ 

๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่ง คณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

๗. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เลขที่บัญชี 

๔๗๙-๒-๑๑๑๒๓-๓ ช� อบัญชี 

นางสาวปราณี ลาวัลย

- นางสาวปราณี 

ลาวัลย

๕๓๒,๕๒๘.๔๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๔)

 ทรัพยสินรายการที่ 

๑๑ ตามคําสั่ง คณะ

กรรมการธุรกรรม ที่ 

ย.๙๑/๒๕๖๔ 

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๘๓๗,๖๑๗.๐๑ บาท (แปด

แสนสามหม� นเจ็ดพันหกรอยสิบเจ็ดบาทหน่ึงสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายโยธิน แกวเขียว กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายจิรวัฒน ศิริจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่
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ลง มาจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบ

จากภาวะน้ำาท่วมในหลายพ้ืนที่ และความ

กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหา

ค่าครองชีพ ราคาสินค้ายังทรงตัวในระดับ

สูง รวมถึงราคาน้ำามันขายปลีกในประเทศ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกชนิด ขณะที่ปัจจัยบวก 

เป็นเร่ืองของการผ่อนคลายมาตรการใน

พื้นที่สีแดงเข้ม เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้าน

อาหาร ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเร่ิมลดลง 

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% การส่ง

ออกไทยที่เพิ่มขึ้น และราคาพืชผลเกษตร

หลายรายการปรับตัวดีข้ึน อย่างไรก็ตาม 

ผู้ประกอบการเสนอให้รัฐบาลเร่งผ่อน

คลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เร่ง

จัดหาวัคซีนให้เพียงพอ เปิดประเทศแบบมี

มาตรการที่รัดกุม และเตรียมแผนรับมือน้ำา

และกักเก็บน้ำาให้สมดุล 

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สิ่งที่ต้อง

จับตาคือการหาเสียงการเลือกต้ังท้องถ่ิน 

เชื่อว่าการใช้เงินน่าจะตกอยู่ที่ 2-3 หม่ืน

ล้านบาท อาจจะช่วยผลักสถานการณ์

เศรษฐกิจคึกคักได้บ้าง และถ้ารัฐบาลมี

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ชัดเจน 

ทำาให้มีเม็ดเงินเข้ามาอัดฉีดในระบบมากขึ้น 

เศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสจะโตได้ 1-1.5%.

โควิดดีด

เป็นชาย 67 ราย หญิง 46 ราย ในจำานวน

นี้เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 83 ราย มีโรค

เรื้อรัง 22 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย ที่ 

จ.แม่ฮ่องสอน 

ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 63 

จำานวน 1,678,297 ราย ยอดรวมหายป่วย

สะสมต้ังแต่ปี 63 จำานวน 1,551,857 ราย 

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 จำานวน 

17,418 ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 6 

ต.ค. 730,807 โดส ยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่ 28 ก.พ.64 จำานวน 57,387,052 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ ติดเชื้อ

สะสม 237,074,957 ราย เสียชีวิตสะสม 

4,840,290 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,279 ราย, 

สมุทรปราการ 795 ราย, ชลบุรี 752 ราย,  

ยะลา 740 ราย, สงขลา 596 ราย, จันทบุรี 

450 ราย, ระยอง 398 ราย,  นราธิวาส 332 

ราย, ปราจีนบุรี 330 ราย,  นครศรีธรรมราช 

313 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลง

ข่ าวว่ า  สถานการณ์การฉี ดวั คซีน ใน

ประเทศไทยยอดรวมกว่า 57 ล้านโดส แบ่ง

เป็นเข็มที่ 1 จำานวน 33.7 ล้านคน เฉลี่ย 

46.9%, เข็มที่ 2 จำานวน 22 ล้านคน เฉลี่ย 

30.5% และเข็มที่ 3 เฉลี่ย 1.6 ล้านคน เฉลี่ย 

2.2% แยกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการได้รับ

วัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

เฉลี่ย 59.3% กลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 

เฉลี่ย 62% และในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา

ที่ตั้งเป้าฉีดไว้จำานวน 4 ล้านโดส ขณะนี้ ได้

รับเข็มที่ 1 จำานวน 74,501 คน เฉลี่ย 1.7% 

จากข้อมูลการฉีดวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

ไทยอยู่ ในอันดับที่ 2 ที่มีประชากรได้รับ

วัคซีนอย่างน้อย 1 โดส 50% และประเทศ

อินโดนีเซียที่ฉีดมากที่สุดถึง 150 ล้านโดส 

แต่เนื่องจากประชากรมาก จึงครอบคลุม

ประชากรเพียง 34.7% 

ส่วนเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 64 

ประชาชนต้องรับวัคซีนจำานวนเข็มที่ 1 ให้

ได้ 53 ล้านคน 75% เข็มที่ 2 ได้ 39 ล้านคน 

คิดเป็น 55% นั่นหมายความว่าเราสามารถ

ทำาได้ตามแผน มีวัคซีนอย่างเพียงพอ และ

ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการฉีด

วัคซีน เราก็จะทำาได้ตามมาตรฐานโลกใน

การฉีดวัคซีนของประเทศที่พัฒนาแล้ว และ

ในเดือน ธ.ค.64 วัคซีนจะครอบคลุมในเข็ม

ที่ 1 ถึง 60 ล้านคน เฉลี่ย 85%, เข็มที่ 2 49 

ล้านคน เฉลี่ย 70% หมายความว่าเมื่อถึง

สิ้น ธ.ค. เกือบทุกคนในประเทศไทยจะได้รับ

วัคซีนเรียบร้อยอย่างน้อย 2 เข็ม และเข็ม 3 

ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นต่อไป หากการดำาเนินงาน

เป็นไปตามแผน 

“คาดว่าในวันที่ 1 ม.ค.65 สถานการณ์

จะคลี่คลายได้มาก การดำาเนินชีวิตต่างๆ  ก็

คงกลับมาอยู่ในรูปแบบปกติ แบบวิถีใหม่ 

(New normal)” 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า การผ่อน

คลายมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัว

ในร้านอาหาร หรือโรงหนัง หรือกิจกรรมต่างๆ 

ดังน้ันสถานท่ีหรือสถานประกอบต้องมีความ

ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเท พนักงานและลูกค้า

จะต้องมีภูมิจากการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการ

แพร่เช้ือและประเทศได้เดินหน้าต่อไป

เมื่อถามถึงสถานการณ์การระบาด

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นพ.เกียรติภูมิ 

กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ไม่นานนี้ในจังหวัด

ยะลา สงขลา ปัตตานี พบว่ามีการระบาด

ทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ เบตา, แอลฟา, เดล

ตา ซึ่งสายพันธุ์เดลตามีการแพร่กระจายได้

เร็วกว่าสายพันธุ์แอลฟา จึงได้มีการดำาเนิน

การมาตรการ universal prevention การ 

กระจายวัคซีนเข้าในพ้ืนท่ี รวมไปถึงการตรวจ 

ATK เชิงรุก และการรักษาพยาบาลอย่างทั่ว

ถึง มีจำานวนเตียงที่เพียงพอในการรองรับ

คาดว่าในอีก 1 เดือนสถานการณ์ในภาคใต้

ก็จะดีขึ้น 

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี

กรมอนามัย กล่าวว่า มาตรการในพ้ืนที่

ควบคุมสูงสุดเข้มงวดและพื้นที่นำาร่องการ

ท่องเที่ยว ได้มีการนำามาตรการปลอดภัย

สำาหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อ

แบ่งกิจการและกิจกรรมตามระดับความ

เส่ียงรวม 19 กิจกรรม/กิจการ โดยกลุ่ม

ความเสี่ยงสูง เช่น ร้านสัก ร้านทำาเล็บ โรง

ยิม/ฟิตเนส ที่มีเครื่องปรับอากาศ โรงเรียน 

ตลาด ที่จะต้องคำานึงถึงปัจจัยเสี่ยง อาทิ 

สุขลักษณะ ความสะอาด การระบายอากาศ 

รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการสัมผัสอย่าง

ใกล้ชิด ลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง 

ที่จังหวัดกระบี่ นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ได้นำาวัคซีนโค

วิด-19 ส่งมอบให้กับจังหวัดจำานวน 500,000 

โดส เพื่อกระจายไปฉีดให้กับประชาชน

ครอบคลุม 100% โดยเร็วที่สุด ทั้งกลุ่ม

นักเรียน ให้ทันการเปิดเรียนในช่วงเดือน 

พ.ย. กลุ่ม อสม.และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มี

ความเสี่ยงต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติด

เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังมี

ผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตรา

การติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นสูง มียอดผู้ติดเชื้อวันที่ 

6 ต.ค. ติดเชื้อพุ่งอีก 502 ราย เสียชีวิต 1 

ราย ทำาให้ขณะนี้มียอดติดเชื้อสะสม 24,655 

ราย รักษาหาย 16,009 ราย และเสียชีวิต

สะสม 311 ราย 

ส่วนสำานักงานสาธารณสุข (สสจ.)

สงขลาเปิดเผยว่า ผลการตรวจคัดกรองเชิง

รุกในชุมชนแบบเข้มข้น พบผู้ติดเชื้อโควิด

รายใหม่ 596 คน ไม่มีการเสียชีวิต ยอด

สะสมผู้ติดเชื้อ 34,479 คน เสียชีวิตสะสม 

158 คน พบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่

มากที่สุด. 
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

คู่ปรับดูเตร์เตลงชิงเก้าอี้ปธน.

รายงานเอเอฟพีกล่าวว่า 

นางโรเบรโด คุณแม่ลูกสาม วัย 

56 ปี เผชิญกับเสียงเรียกร้องจาก

ผู้สนับสนุนและฝ่ายค้านกลุ่มต่างๆ 

ให้ลงสมัครรับเลือกต้ังในตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีปี 2565 ด้วย แต่

ผลสำารวจความคิดเห็นช้ีว่า เธอยัง

มีคะแนนตามหลังผู้สมัครและตัว

เก็งคนอื่นๆ ห่างไกล 

ในสุนทรพจน์ยาว 15 นาที

ท่ีถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดีย 

รองประธานาธิบดีหญิงผู้น้ีกล่าว

ว่า จะต่อสู้และจะเอาชนะรูปแบบ

การเมืองท่ีล้าหลังและเน่าเฟะ 

การเลือกต้ังประธานาธิบดี

และรองประธานาธิบดีของฟิลิป                                          

ปินส์น้ันเลือกแยกจากกัน ประธา 

นาธิบดีดูเตร์เตไม่สามารถลงสมัคร

ในตำาแหน่งเดิมได้อีกเน่ืองจาก

กฎหมายรัฐธรรมนูญห้ามดำารง

ตำาแหน่งเกิน 1 สมัย เขาเคย

ประกาศว่าจะลงสมัครชิงเก้าอ้ี

รองประธานาธิบดีในรอบน้ี แต่

สัปดาห์ท่ีแล้ว ดูเตร์เตสร้างความ

ประหลาดใจเมื่อประกาศจะวางมือ

ทางการเมืองหลังพ้นตำาแหน่ง โดย

จะไม่ลงเลือกต้ังอีก

เอเอฟพีกล่าวว่า ถึงขณะน้ี

มีผู้สมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์ ในการเลือกต้ังเดือน

พฤษภาคม 2565 แล้วมากกว่า 40 

คน แต่เชื่อว่าสนามแข่งขันจะแคบ

ลงในอีกหลายเดือนข้างหน้า

เมื่อวันอังคาร เฟอร์ดินานด์                                       

มาร์กอส จูเนียร์ ลูกชายของอดีต

ประธานาธิบดีเผด็จการเฟอร์                        

ดินานด์ มาร์กอส ซ่ึงเป็นคู่ต่อสู้กับ

โรเบรโดในการเลือกต้ังคร้ังท่ีผ่าน

มา ประกาศว่าเขาจะลงชิงเก้าอ้ี

ประธานาธิบดีในคร้ังน้ี 

มาร์กอส จูเนียร์ ซ่ึงเป็น

พันธมิตรของดูเตร์เตและเป็นผู้

ปกป้องสงครามปราบปรามยาเสพ

ติดของเขาท่ีทำาให้มีคนตายหลายพัน

คน เคยต่อสู้คดีกับโรเบรโดยาวนาน

เกือบ 5 ปีเพื่อคัดค้านผลการเลือกต้ัง

ท่ีเขาพ่ายแพ้โรเบรโดอย่างฉิวเฉียด 

สุดท้ายศาลสูงสุดมีคำาตัดสินเม่ือ

เดือนกุมภาพันธ์ปีน้ีปฏิเสธคำาร้อง

ท้าทายผลการเลือกต้ังของเขา

ในผลสำารวจความคิดเห็น

ของพัลส์เอเชียรีเสิร์ชเม่ือไม่นาน

มาน้ี มาร์กอส จูเนียร์ มีคะแนน

นิยมเป็นอันดับ 2 รองจากซารา                                                            

ดูเตร์เต นายกเทศมนตรีเมืองดาเวา

ท่ีเป็นลูกสาวของประธานาธิบดี                                                             

ดูเตร์เต ท่ียังไม่มีแผนลงสมัคร                 

ชิงตำาแหน่งผู้นำาประเทศ 

ส่วนโรเบรโดมีคะแนนตาม

มาห่างๆ ในอันดับ 6 โดยเธอยัง

ได้คะแนนน้อยกว่าแมนนี ปาเกียว                                                   

ยอดนักมวยซ่ึงยื่นใบสมัครแล้วต้ัง 

แต่วันแรก, นายกเทศมนตรีฟรัน

ซิสโก โดมาโกโซ ของกรุงมะนิลา

ท่ีเป็นดาราเก่าและประกาศลงชิง

เก้าอ้ีน้ีแล้วเช่นกัน และอีกคนคือ 

ส.ว.เกรซ โพ ท่ียังไม่ลงสมัคร

ผู้สมัครเกือบท้ังหมดในตำา  

แหน่งน้ีสนับสนุนสงครามยาเสพ

ติด ซ่ึงกำาลังถูกศาลอาญาระหว่าง

ประเทศ (ไอซีซี) สอบสวนข้อกล่าว

หาว่าอาจเป็นการก่ออาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติ

โรเบรโดเป็นทนายความ

ด้านสิทธิมนุษยชน และเคยเป็น

รัฐมนตรีในรัฐบาลของดูเตร์เตช่วง 6 

เดือนแรก แต่เกิดความขัดแย้งเมื่อ

ดูเตร์เตไม่ยอมให้เธอเข้าร่วมประชุม

คณะรัฐมนตรี จึงทำาให้เธอลาออก 

เธอคัดค้านสงครามยาเสพติดอย่าง

แข็งขัน และคัดค้านแผนของดูเตร์

เตท่ีต้องการร้ือฟ้ืนโทษประหาร และ

แผนการย้ายศพของมาร์กอสไปฝังท่ี

สุสารวีรบุรุษแห่งชาติ.

WHO รับรองวัคซีนมาลาเรียตัวแรกของโลก

เจนีวา • องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองวัคซีนมาลาเรีย 

RTS, S/AS01 ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกของโลกท่ีป้องกันโรค

มาลาเรียที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกมากกว่า 

400,000 คนในแต่ละปี ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็ก การ

ตัดสินใจขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้หลังโครงการนำาร่อง

ตั้งแต่ปี 2562 ที่ฉีดวัคซีนมาลาเรียชนิดนี้มากกว่า 2 ล้าน

โดสในกานา, เคนยาและมาลาวี วัคซีนน้ีผลิตโดยบริษัทยาจี

เอสเคเมื่อปี 2530 ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำานวยการ

องค์การอนามัยโลกแถลงเรื่องนี้เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคมว่า หลัง

จากทบทวนหลักฐานจากประเทศเหล่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ 

องค์การอนามัยโลกแนะนำาให้ ใช้วัคซีนตัวแรกของโลกในวง

กว้าง องค์การอนามัยโลกแนะนำาให้ฉีดวัคซีนป้องกันมาลาเรีย

นี้ให้กับเด็กในประเทศภูมิภาคใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีป

แอฟริกาและในภูมิภาคอื่นที่พบการระบาดของมาลาเรียระดับ

ปานกลางไปจนถึงระดับสูง โดยฉีดให้เด็กอายุ 2 ขวบคนละ 

4 โดส องค์การอนามัยโลกเผยว่ามีเด็กทั่วโลกเสียชีวิตจาก

โรคมาลาเรีย 1 คนในทุก 2 นาที จากข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลกในปี 2562 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากโรค

มาลาเรียทั่วโลกอยู่ใน 6 ประเทศของภูมิภาคใต้ทะเลทรายซา

ฮารา ในจำานวนนี้เกือบ 1 ใน 4 ของผู้ที่ตายจากมาลาเรียอยู่ใน

ไนจีเรีย เคต โอไบรอัน ผู้อำานวยการแผนกภูมิต้านทาน, วัคซีน

และชีววิทยาขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า จากโครงการ

นำาร่องฉีดวัคซีนมาเลเรียตัวนี้ พบว่าวัคซีนช่วยลดความรุนแรง

ของโรคอย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้ผู้ท่ีฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตลดลง 

30% วัคซีนส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ต้านไวรัสและแบคทีเรีย แต่นี่เป็น

ครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกแนะนำาให้ใช้วัคซีนต้านปรสิตใน

มนุษย์ วัคซีนมาลาเรียตัวน้ีทำาหน้าท่ีต่อต้านพลาสโมเดียมฟัล

ซิพารัม ซึ่งเป็นหน่ึงปรสิตมาลาเรียที่มี 5 ชนิด ปรสิตชนิดนี้

อันตรายที่สุด

นักเขียนอังกฤษเชื้อสายแทนซาเนียคว้าโนเบล

สตอกโฮล์ม • คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขา

วรรณกรรม ประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลในปีน้ีท่ีกรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันพฤหัสบดี ผู้คว้ารางวัลคืออับดุลราซัค กูร์นาห์ นักเขียน

ชาวอังกฤษเชื้อสายแทนซาเนีย ที่เขียนนิยายเล่าเรื่องการล่า

อาณานิคมและชีวิตของผู้ลี้ภัย กูร์นาห์เกิดในปี 2491 เขา

อาศัยอยู่ที่เกาะซานซิบาร์ในแทนซาเนีย เดินทางมาเป็นผู้ลี้ภัย

ในอังกฤษช่วงปลายทศวรรษ 1960 เริ่มเขียนนิยายเป็นภาษา

อังกฤษตั้งแต่อายุ 21 ปี คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขา

วรรณกรรมยกย่องนิยายของเขาว่า “ไม่ประนีประนอมและ

มีความหลักแหลมในการแสดงความเห็นอกเห็นใจกับผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นจากลัทธิล่าอาณานิคม และชะตาชีวิตของผู้ลี้ภัย

ที่อยู่ท่างกลางความเวิ้งว้างระหว่างวัฒนธรรมและทวีป”  กูร์

นาห์มีผลงานเขียนนิยาย 10 เล่มและเรื่องสั้นอีกหลายชิ้น 

นิยายที่สร้างชื่อให้กับเขาที่สุดคือเรื่อง “Paradise” ตีพิมพ์ในปี 

2537 เป็นเรื่องในประเทศแอฟริกาตะวันออกในยุคอาณานิคม

ระหว่างความโลกครั้งที่หนึ่ง.

มะนิลา • รองประธานาธิบดีเลนี โรเบรโด คู่ปรับของประธานาธิบดี

โรดริโก ดูเตร์เต และผู้วิจารณ์สงครามยาเสพติดตัวยง ประกาศเมื่อ

วันพฤหัสบดีว่าเธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี

ในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปีหน้า กลายเป็นฝ่ายค้านคนเดียวใน

สนามแข่งขันที่เต็มไปด้วยผู้ภักดีต่อดูเตร์เต

จุรินทร์

จึงถูกมองเป็นเซนต์คาเบรียลคอนเนกชัน

ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นายพีระ

พันธุ์รู้จักกับตนมานานแล้ว และคุ้นเคยกับ

ตนตั้งแต่ปี 2551 โดยตนเป็น รมว.กลาโหม 

และนายพีระพันธุ์เป็น รมว.ยุติธรรม 

ส่วนกรณีการตั้ งนายสมศักดิ์ ถื อ

เป็นการปลอบใจหรือไม่ หลังไม่ได้แต่งต้ัง

เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค หัวหน้าพรรค

พปชร.กล่าวว่า ไม่ได้ปลอบใจ เพราะให้มา

เป็นที่ปรึกษาตน และมาช่วยงานตนเพราะ

งานเยอะ ท้ังสองคนจะดูแลทุกอย่างจากตน 

ส่วนการเลือกตั้ง อบต. ส.ส.พรรค พปชร.ไม่

ต้องเตรียมพร้อมเพราะพรรคไม่ได้ส่ง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเสถียรภาพของ

พรรคร่วมรัฐบาลว่า ยังทำางานร่วมกันไปได้

ด้วยดี เท่าที่มองเห็นไม่มีปัญหาอะไรที่จะ

เกิดขึ้นในช่วงเวลาถัดจากน้ี สถานการณ์

เดินหน้าไปตามระบบ เพราะระบบรัฐสภา

ที่เป็นรัฐบาลผสมมีหลักเกณฑ์ วัฒนธรรม

ทางการเมืองในการทำางานร่วมกันอยู่แล้ว 

ถ้าไม่ไปแตะอะไร ไม่ทำาให้เกิดแรงกระเพื่อม

โดยไม่จำาเป็นปัญหาก็ไม่เกิด และพรรค

ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมาหลายสมัย เป็น

ฝ่ายค้านหลายครั้ง เป็นหัวหน้ารัฐบาลผสม

ก็หลายครั้ง เรามีประสบการณ์ จึงเข้าใจได้ดี

ถึงการทำางานร่วมกันในรูปแบบรัฐบาลผสม

ว่าต้องทำาอย่างไร 

“ประชาธิปัตย์ดำาเนินการมีกฎเกณฑ์

กติกาอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นคงเป็นสถาบัน

การเมืองที่ยั่งยืนมาจนถึงวันน้ี ไม่ได้ แต่

บางกรณีผมเข้าใจได้ อาจจะต้องซักซ้อม

ทำาความเข้าใจกันบ้าง ถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่ม

เติมโดยไม่จำาเป็นก็หารือกันในพรรคร่วม

รัฐบาล ถ้าคลี่คลายได้ทุกอย่างก็ไม่น่ามี

ปัญหาอะไร เพราะเป้าหมายสำาคัญในภาวะ

วิกฤตเราก็ต้องช่วยกันประคับประคองให้

ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ ไม่อย่างนั้นสุดท้าย

กรรมจะไปตกกับประชาชน ซึ่งประชาธิปัตย์

ไม่อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น” นายจุรินทร์กล่าว

ขณะท่ีนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า น้ำา

ท่วมมาเกือบเดือน ยังไม่เห็นรัฐบาลออก

มาตรการเยียวยาประชาชนอย่างเป็นรูป

ธรรม รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของ

ประชาชน แต่ไม่ยอมแก้ไข เพราะสาละวน

อยู่แต่กับการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วย

กันเอง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ต้องช่วยเหลือเกษตรกรอย่าง

ทันท่วงที ไม่ใช่ว่าพอทวงคืน 4 หน่วยงาน

กลับมาได้ก็กระหย่ิมย้ิมย่อง กอดคอกันต่อ

ไป ละทิ้งและไม่สนใจแก้ปัญหา ทอดทิ้ง

ประชาชน 7 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

สร้างวิกฤตทุกมิติ ไปเอาความมั่นใจมาจาก

ไหนถึงบอกว่ายินดีเป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย 

ต้องถามประชาชนด้วยว่ายินดีหรือไม่ ถึง

เวลาท่ีควรยุติบทบาททางการเมืองได้แล้ว 

เพราะบริหารงานล้มเหลว

วันเดียวกัน นายวรนัยน์ วาณิชกะ 

อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GQ, นาย

วินท์ สุธีรชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล, นายณิชนัจทน์ สุดลาภา หรือเซ

เรน่า นางแบบข้ามเพศชื่อดัง และนายอภิรัต                                             

ศิรินาวิน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ                                         

อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน ในฐานะผู้ร่วมก่อ

ต้ังกลุ่ม “รวมไทยยูไนเต็ด” ร่วมกันแถลง

เปิดตัวกลุ่ม “รวมไทยยูไนเต็ด” ผ่านเพจเฟซ                                         

บุ๊ก “รวมไทยยูไนเต็ด” โดยนายวรนัยน์

กล่าวว่า รวมไทยยูไนเต็ด คือคนไทยทุก

คนร่วมมือกัน อำานาจในมือประชาชนคือ

คำาตอบ ยืนยันเราไม่ได้เป็นนอมินีของใคร 

เราจะหยิบยื่นความโปร่งใสให้ประชาชน 

และสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบได้ ส่วน

ใครจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป เราจะต้องมี

การประชุมพรรคเพื่อให้สมาชิกพรรคเลือก

หัวหน้าพรรค ยืนยันไม่มีนายทุนหรือนาย

ห้างมายึดพรรค มาซื้อพรรค 

นายวินท์กล่าวว่า ถึงเราเป็นพรรคใหม่ 

แต่พวกเรายืนยันว่าจะเป็นพรรคใหญ่ ไม่ว่าจะ

เป็นบัตรก่ีใบ กติกาอะไร พวกเราม่ันใจจุดยืน

ของเราว่าจะสามารถรวบรวมประชาชนเพื่อ

เปล่ียนแปลงประเทศได้แน่นอน ส่ิงท่ีเรารับ

ไม่ได้คือการสืบทอดอำานาจ เราไม่สามารถรับ 

ส.ว.ท่ีมาเลือกนายกฯ ได้ แต่หากพรรคไหนก็

แล้วแต่เกิดมาจากเสียงของประชาชนอย่าง

แท้จริง เรารับได้

ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณ

ภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ร่วมเทศกาล

ถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยได้ไปไหว้ศาล

เจ้ากวนอู บ้านนาบอน พร้อมเปิดตัวนาย

เทมส์ ไกรทัศน์ เป็นผู้เสนอตัวสมัครรับ

เลือกต้ัง ส.ส.จังหวัดภูเก็ต โดยนายกรณ์

กล่าวว่า ภูเก็ตมีของดีในตัวเองมากมาย 

ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ผ่านมาก็ทำา

รายได้ให้ประเทศมาโดยตลอด วันนี้จะต้อง

ขยายโอกาสไปต่ออีกขั้น ต้องบริหารจัดการ

ระดับโลกในทุกมิติ และทั้งหมดนี้เชื่อมั่นว่า

ต้องเป็นการบริหารจัดการจากคนคุณภาพที่

คนภูเก็ต กำาหนดเอง เลือกเอง เพราะไม่มี

ใครรู้จักภูเก็ตดีเท่าคนภูเก็ตเอง

ด้านนายอรรถวิชช์กล่าวว่า การยก

ระดับจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่เป็นเขตเศรษฐกิจ 

แต่ต้องยกระดับไปถึงจังหวัดจัดการตนเอง 

ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่เต็ม

ที่ทั้งงานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า 

ประปา และตำารวจ ภูเก็ตมีลักษณะเฉพาะ

ที่สำาคัญคือรายได้หลักร้อยละ 80 มาจาก

ท่องเที่ยว ต้องมีคนที่เข้าใจภูเก็ตจริงๆ มาบริ

หาร  นโยบายต้องเป็นแบบเสื้อสั่งตัด ไม่ใช่

เสื้อโหล อย่าเอาระบบราชการล้าหลังมาใช้

กับภูเก็ต.

ดัชนีผู้บริโภค

ที่ครอบคลุมขนาดเศรษฐกิจประมาณ 80% 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของไทย (จี

ดีพี) ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจมี

การจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวมากข้ึน จึง

ทำาให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับ

ตัวดีขึ้นทุกตัว อย่างไรก็ตาม มุมมองผู้บริโภค

น่าจะดีกว่าน้ีถ้าไม่มีปัจจัยมาแทรก ได้แก่ 

สถานการณ์น้ำาท่วม ราคาน้ำามันที่ทะลุเกิน 

30 บาทต่อลิตร สถานการณ์ทางการเมืองที่

ไม่นิ่ง ทั้ง 3 ปัจจัยเหล่านี้ยังเป็นตัวกดดันที่

ทำาให้ดัชนีเชื่อมั่นในอนาคตขยายตัวได้น้อย 

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ด้านดัชนี

ความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำาเดือน ก.ย.

2564 อยู่ที่ระดับ 19.4 ลดลงจากในเดือน 

ส.ค. 2564 ที่ระดับ 19.8 ซึ่งต่ำาสุดในรอบ 

33 เดือน และปรับตัวลดลงในทุกภาค ต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 7 สำาหรับดัชนีความเชื่อ

มั่นหอการค้าไทย ของกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล อยู่ที่ 18.9 ลดลงจากเดือน

สิงหาคมที่อยู่ในระดับ 19.4,  ภาคกลาง อยู่ที่ 

20.3 ลดลงจากระดับ 20.8, ภาคตะวันออก 

อยู่ที่ 23.2 ลดลงจากระดับ 23.7, ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 19.5 ลดลงจากระดับ 

19.8,  ภาคเหนือ อยู่ที่ 18.9 ลดลงจากระดับ 

19.3 และภาคใต้ อยู่ที่ 16.5 ลดลงจากเดือน 

ส.ค. ที่อยู่ในระดับ 16.9 

โดยปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้ดัชนีลด

ฮาร์ ไน • เกิดเหตุแผ่นดินไหว                                                                         

ขนาด 5.9 ที่แคว้นบาลูจิสถาน                                                         

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากี 

สถาน เมื่อเช้ามืดวันพฤหัสบดี 

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย 

และบาดเจ็บราว 200 คน

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานการแถลงของสำานักสำารวจ

ธรณีวิทยาสหรัฐว่าแผ่นดินไหว

ที่ เกิดขึ้นในปากีสถานเ ม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม มีขนาด 

5.9 เกิดลึกลงไปในพื้นดิน 20 

กิโลเมตร เป็นแผ่นดินไหวตื้น 

ศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจาก

เมืองเควตตา เมืองเอกของแคว้น

บาลูจิสถานทางตะวันออก 102 

กิโลเมตร 

มูซัฟฟาร์ ข่าน ทารีน ชาว

บ้านในเขตฮาร์ ไน แคว้นบาลูจิ

สถาน พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

อย่างหนักจากแผ่นดินไหว เผย

ว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา

ราว 03.00 น.วันพฤหัสบดีตาม

เวลาท้องถิ่น ผู้ ได้รับบาดเจ็บ

สาหัสอยู่ ในโรงพยาบาลเพื่อรอ

รถพยาบาลส่งไปรักษาตัวในโรง

พยาบาลเมืองเควตตา 

สำานักข่าวแอสโซซิ เอท

เทคเพรสปากีสถานรายงานว่า

เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนำาผู้ได้

รับบาดเจ็บสาหัสจากแผ่นดินไหว

อย่างน้อย 9 คน ส่งไปรักษาตัวที่

เมืองเควตตา 

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน                                    

ว่าผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวส่วน

ใหญ่เกิดจากหลังคาและกำาแพง

บ้านที่ทำาด้วยอิฐโคลนพังถล่มลง

มาท่ามกลางความมืดในเวลาราว  

03.00 น.

แผ่นดินไหวครั้งนี้รับรู้แรง                                                  

สั่นสะเทือนได้อย่างน้อย 6 เมือง

ในปากีสถาน ที่เขตฮาร์ ไน มี

รายงานเกิดดินถล่มขวางถนน

บางสาย, ไฟฟ้าดับและไม่ มี

สัญญาณโทรศัพท์

มีร์ เซีย อัลเลาะห์ ลังเกา 

ร้ฐมนตรีมหาดไทยแคว้นบาลูจิ

สถานเผยว่าได้รับแจ้งเหตุแผ่น

ดินไหวที่เกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 20 

ราย และบาดเจ็บราว 100 ราย 

บ้านที่สร้างจากโคลนหลายร้อย

หลังพังเสียหาย 

ซูฮาอิล อันวาร์ ฮัสมี เจ้า

หน้าที่ระดับสูงเขตฮาร์ ไนเผยว่า

เหยื่อเสียชีวิตจากแผ่นดินไหว 20 

คน เป็นผู้หญิง 1 คนและเด็ก 6 

คน มีผู้ ได้รับบาดเจ็บราว 200 

คน และแผ่นดินไหวทำาให้คนงาน

เหมืองถ่านหินราว 15 คนติดอยู่

ในเหมืองที่อยู่ชานเมือง ส่งทีม

หน่วยกู้ภัยเดินทางไปช่วยคนงาน

เหมืองแล้ว 

แผ่นดินไหวทำาให้ ไฟฟ้า

ดับในเขตฮาร์ ไน เจ้าหน้าที่ทาง                                                        

การแพทย์ ในโรงพยาบาลต้อง

รักษาผู้ ได้รับบาดเจ็บจนถึงรุ่ง 

อรุณ โดยใช้แสงจากคบไฟและ

ไฟฉายของโทรศัพท์มือถือ.

แผ่นดินไหว5.9เขย่าปากีสถานตาย20ราย

บ้านถล่ม • ชาวปากีสถานสำารวจความเสียหายของบ้านหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ที่แคว้นบาลูจิสถาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม มีผู้เสีย

ชีวิตอย่างน้อย 20 นาย. 
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‘ภูสิทธิ์-จักรนาถ’นำาร่วม

ออลไทยแลนด์ที่ลากูน่า

AIS PLAY ถ่ายสดฟุตซอลไทยลีก 182 แมตช์

กรุงเทพฯ • นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม

ลูกค้าท่ัวไป AIS กล่าวว่า “หลังจากท่ี AIS ได้จับมือกับสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มฟุตบอลไทย

มิติใหม่ของวงการลูกหนัง กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย ท้ังไทย

ลีก 1-3, เอฟเอคัพ และลีกคัพ รวมถึงฟุตบอล ทีมชาติไทย ผ่าน

ช่องทางของ AIS PLAY ให้ลูกค้าได้รับชมฟรีและเพื่อเป็นการต่อ 

ยอดความต้ังใจของ AIS ในการนำาประสบการณ์การรับชมกีฬามา

ให้คนไทยได้รับชมในศึกฟุตซอลไทยลีก 2021 ท่ีกำาลังจะเร่ิมต้นวัน

ท่ี 9 ตุลาคมน้ี โดยเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วน

หน่ึงในการส่งต่อการรับชมศึกฟุตซอลไทยลีกไปสู่สายตาแฟนบอล

ชาวไทยท่ัวประเทศ โดย AIS PLAY เป็นช่องทางการถ่ายทอดสด

หลักให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมกันแบบ Full HD จัดเต็ม งานน้ี 

AIS ขอมอบความสุขให้คอบอลได้ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมกว่า 182 

แมตช์ แบบส่งตรงจากขอบสนามถึงหน้าจอ เพื่อยกระดับวงการ

ฟุตซอลไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก” สำาหรับการแข่งขันฟุตซอล

ไทยลีก ฤดูกาล 2021 มีทีมร่วมฟาดแข้ง 14 ทีม จะเร่ิมนัดแรกใน

วันเสาร์ท่ี 9 ตุลาคม 2564 มีแข่งขัน 4 คู่ เร่ิมคู่แรกเวลา 09.30 น. 

โดยจะแข่งขันทุกวันพุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ ท่ีสนามอินดอร์ 

สเตเดียม หัวหมาก รวมระยะเวลาแข่งขัน 4 เดือน ในส่วนของ

การถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY และทุกคู่ท่ีแข่งเวลา 15.30-

17.30 น. จะออกอากาศช่องทีวีดิจิทัล T Sports 7 ด้วย

‘ซีพี’ ทำาหนังส้ันดึง ‘เทนนิส’ ปลุกใจคนไทย

กรุงเทพฯ • เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้

คนไทยท้ังประเทศมีพลังใจต่อสู้กับสถานการณ์ชีวิตในช่วงวิกฤต

โควิด-19 เพราะเชื่อม่ันว่าคนไทยทุกคนมีเลือด “นักสู้” มีความ

มุ่งม่ัน ไม่ท้อถอย แม้จะต้องผ่านช่วงเวลาท่ีมืดมิด กับภาพยนตร์

ส้ัน “ทำาสุดหัวใจ” โดยมี “น้องเทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” นัก

เทควันโดหญิง เจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์ โอลิมปิกเกมส์ 

2020 เป็นผู้ถ่ายทอด ช่วงเวลา 7 วินาทีสุดท้าย ท่ีพลิกชีวิต คว้า

ชัยชนะได้เหรียญทองโอลิมปิกมาครอง เป็นบทพิสูจน์ท่ีทำาให้เห็น

ว่า หากทำาให้ดีท่ีสุดในทุกวินาที ทำาอย่างสุดหัวใจ เราจะกลับมา

ชนะได้ ไม่ใช่จบลงท่ีความพ่ายแพ้ เช่นเดียวกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึนกับ

คนไทย เราจะสู้ไปด้วยกันและเราต้องผ่านไปให้ได้ น้องเทนนิส

ถือเป็นตัวแทนของทุกคนในสังคม หนังส้ัน “ทำาสุดหัวใจ” จะสร้าง

แรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนต่อสู้กับปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในขณะน้ี 

แม้วิกฤตโควิด-19 จะยังไม่คล่ีคลาย แต่ขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้ 

มีความมุ่งม่ัน มีกำาลังใจเป็นแสงส่องสว่างนำาทางแก้ปัญหา พร้อม

ลุกข้ึนมาสู้ ทำาทุกวินาทีให้ดีท่ีสุดและทำาอย่างสุดหัวใจ แล้วเราจะ

ฝ่าวิกฤตคร้ังน้ีไปด้วยกัน” โดยเบ้ืองหลังความสำาเร็จของ “น้อง

เทนนิส” มีอีกหน่ึงบุคคลสำาคัญคือ โค้ชเช ยอง ซอก ผู้ฝึกสอนเท

ควันโดทีมชาติไทย เผยส่ิงท่ีสอนเตือนสตินักกีฬาตลอด

‘น่านเทรลรันนิง 2021’ ลุย ‘สะปัน’ สวรรค์ขุนเขา

น่าน • นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันว่ิงเทรล 

รายการ “น่านเทรลรันนิง 2021” ภายใต้แนวคิด ตะลุยสะปัน 

ตะลอนเมืองสวรรค์แห่งขุนเขา ท่ีน้ำาทองแกรนด์ โรงแรมน้ำาทอง

น่าน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมด้วย น.ส.ดารารัตน์ ภักดี ปฏิบัติหน้าท่ี

แทน ผอ.สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.น่าน และนาย

สาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน สำาหรับรายการ

น้ีจังหวัดน่านร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา

แห่งจังหวัดน่าน จัดข้ึนโดยต้ังเป้าหมายท่ีจะดึงนักกีฬาและนัก

ท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดน่าน เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

การท่องเท่ียวของจังหวัดน่าน หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 คล่ีคลาย และทางภาครัฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบ

คุมหลายๆ อย่าง นอกจากน้ียังมีการเตรียมความพร้อมของการ

แข่งขันด้วยการใช้มาตรการรองรับแบบนิวนอร์มอล ตามหลักของ 

ศบค.ท่ีได้กำาหนดแนวทางการตัดการแข่งขันกีฬาไว้ พร้อมระเบิด

ความมันส์ในวันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคมน้ี ท่ีหมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ 

จ.น่าน รับสมัครฟรีผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ท่ี Page Facebook : 

Nan Sapan Trail 2021”.

‘บุ๊ค’ซิวแชมป์โลกเจ็ตสกี ได้สำ�เร็จ

คว้าแชมป์แล้ว • บุ๊ค เสริมสุวรรณ ทำ�สำ�เร็จคว้�แชมป์แรกให้ทีมเจ็ตสกีไทยในรุ่นเรือนั่งกึ่งอ�ชีพ 1,100 ซีซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(Amateur Runabout 1,100 cc. Open) จ�กก�รแข่งขันเจ็ตสกี ร�ยก�ร WGP#1 World Series สน�มที่ 2 - World Finals 2021 ที่เมือง

เลกฮ�ว�ซู รัฐแอริโซน� ประเทศสหรัฐอเมริก� เมื่อวันที่ 6 ตุล�คม 2564 (เวล�ท้องถิ่น)

อิตาลีหยุดสถิติ37นัด

หลังพ่ายสเปนคาบ้าน

ชวดเข้าชิงเนชั่นส์ลีก
มิลาน • เฟร์ราน ตอร์เรส ซัด 2 

ประตูพาสเปนผ่านเข้าสู่รอบชิง

ชนะเลิศฟุตบอลเนชั่นส์ลีก หลัง

บุกไปชนะอิตาลี 2-1 เป็นการ

หยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่ 37 แมตช์

ติดต่อกันของอิตาลีต่อหน้าแฟนๆ 

ของพวกเขาเอง

เฟร์ราน ตอร์เรส ยิง 2 

ประตูในช่วงคร่ึงแรกให้สเปนชนะ                                                    

2-1 ในรอบรองชนะเลิศที่ซานซี

โร ในมิลาน ประเทศอิตาลี ส่งผล

ให้ลูกทีมของ หลุยส์ เอนริเก จะ

ผ่านเข้าสู่รอบชิงฯ ในวันอาทิตย์

น้ี โดยจะเจอผู้ชนะระหว่างฝร่ังเศส

หรือเบลเยียม

โลเรนโซ เปลเลกรีนี ทำา

ประตูตีไข่แตกให้ทีมแชมป์ยุโรป

ในช่วง 7 นาทีสุดท้าย แต่ได้แค่

ประตูปลอบใจเท่านั้น เนื่องจาก

ในเกมน้ีเจ้าบ้านโดนใบแดงไล่ออก 

ต้องเล่น 10 คนตลอดครึ่งหลัง 

“ในช่วงคร่ึงแรกเราควรจะปิดด้วย

สกอร์ 1-1 แบบง่ายๆ มันเป็น

เรื่องที่น่าอายมากที่เราควรจะมี                                     

ผู้เล่นอยู่ในสนามครบ 11 คน การ

ผิดพลาดอย่างน้ันสำาหรับการเล่น

ระดับน้ีเป็นเรื่องท่ีรับไม่ได้” โรเบอร์  

โต มานชินี กุนซือของอิตาลีกล่าว

อิตาลีซึ่งเอาชนะสเปนใน                                            

รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์

แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2020 

ก่อนจะก้าวไปคว้าแชมป์สำาเร็จ

ต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่ 10 คน 

ตั้งแต่นาทีที่ 42 หลังจาก เลโอ

นาร์ โด โบนุชชี โดนใบเหลืองที่ 

2 จากการศอกใส่หน้า เซอร์จิโอ 

บุสเกตส์

นอกจากน้ัน จิอันลุยจิ ดอน                                                  

นารุมมา ผู้รักษาประตูทีมชาติ

อิตาลี ซึ่งคว้ารางวัลผู้เล่นยอด

เย่ียมในยูโร 2020 แต่การกลับมา                                    

มิลานคร้ังน้ีเขาโดนโห่ทุกคร้ังท่ีสัมผัส

บอล เนื่องจากออกจากทีมแบบไม่

ดีนัก เพราะในช่วงซัมเมอร์ท่ีผ่าน

มาออกจากมิลานในฐานะฟรีเอ

เยนต์และไปเซ็นสัญญากับ ปารีส 

แซงต์ แชร์กแมง ของฝร่ังเศส

แบบไร้เยื่อใยกับทีมเก่า

“มันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง

มาก เนื่องจากนี่เป็นการเล่นให้                                           

ทีมชาติอิตาลี ไม่ใช่การเล่นใน                                   

ระดับสโมสร พวกเขาควรสนับสนุน

นักเตะทีมชาติอิตาลีทุกคน” มาน

ชินีกล่าวกับผู้สื่อข่าว “อิตาลีก็คือ                                                  

อิตาลี และผมคิดว่าสิ่งนั้นต้อง 

การก่อนเรื่องอื่น”

ด้าน หลุยส์ เอ็นริเก ผู้

จัดการทีมชาติสเปน เปิดเผยว่า                                

“กุญแจสำาคัญคือเราสามารถเล่น

ได้อย่างท่ีเราทำามาตลอด น่ันคือ

กุญแจสำาคัญของเกมนี้ อิตาลี

แข็งแกร่งมากจนเป็นคู่แข่งท่ียาก

เสมอ ผมคิดว่ามันเป็นหน่ึงในแมตช์                                               

ท่ีดีท่ีสุดแมตช์หน่ึงในระดับนานา 

ชาติทีเดียว” 

กุนซือวัย 51 ปี ของสเปน 

ยังได้กล่าวถึงกานีท่ีสร้างสถิติเป็น

นักเตะอายุน้อยท่ีสุดท่ีลงสนามให้

ทีมชาติสเปนชุดใหญ่ด้วยวัย 17 

ปี 62 วันด้วยว่า “เขามีบุคลิกและ

คุณภาพท่ีจะเล่นในระดับน้ี เขา

เล่นเหมือนอยู่ในสนามหลังบ้าน 

เขาเป็นอนาคตของทีมชาติเหมือน

ผู้เล่นคนอื่นๆ อีกหลายคน แต่เขา

ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นส่วนหน่ึง

ของทีมชุดน้ีด้วย”.

ภูเก็ต • ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย 

นักกอล์ฟวัย 28 ปี จากราชบุรี 

ขึ้นมานำาบนคลับเฮาส์ร่วมกับ 

จักรนาถ อินมี หลังหวดเข้ามา

คนละ 3 อันเดอร์พาร์ 67 ใน

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ 

ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 

ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท 

ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต 

ระยะ 6,674 หลา พาร์ 70 

จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่าน

มา

รอบแรกของการแข่งขันมี

พายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาป่วนจน

การแข่งขันต้องหยุดถึง 2 รอบ 

กินเวลา 1 ช่ัวโมง 20 นาที จน

นักกอล์ฟ 54 คนไม่สามารถเล่น

จบรอบได้ ต้องมาเล่นต่อในช่วง

เช้าของวันท่ี 8 ต.ค. และตาม

ด้วยการแข่งขันในรอบ 2 ใน

ส่วนของนักกอล์ฟท่ีเล่นจบการ

แข่งขันได้น้ันเป็น ภูสิทธ์ิ ทรัพย์

อัประไมย นักกอล์ฟวัย 28 ปี 

จากราชบุรี ท่ีทำาสกอร์เข้ามาดี

ท่ีสุด 3 อันเดอร์พาร์ 67 เท่ากับ 

จักรนาถ อินมี นักกอล์ฟวัย 20 ปี 

จากประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ศักด์ิ

ชัย ศิริมายา และชโยดม จันทร์

จารุพงศ์ ตามหลังอยู่สโตรกเดียว 

ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย 

ซ่ึงเคยชนะรายการระดับเอเชียน

ดีเวลล็อปเมนต์ หรือเอดีที มา

แล้ว 1 รายการ เมื่อปี 2017 

ปากีสถาน ประเดิมรอบแรกด้วย

การเสียดับเบิลโบกี้ตั้งแต่หลุม

แรก แต่หลังจากนั้นแก้ตัวคืน

ด้วยการเก็บ 1 อีเกิล 4 เบอร์

ด้ี และ 1 โบก้ี ก่อนข้ึนคลับเฮาส์            

ด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 67 

นักกอล์ฟวัย 28 ปี จาก

ราชบุรี ที่กำาลังลุ้นแชมป์ออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการ

แรกในชีวิตเปิดเผยหลังผ่าน 18 

หลุมแรกว่า “วันนี้ถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ดีเลยครับ เพราะว่าวันนี้

สภาพอากาศสุดยอดเลย โดย

เฉพาะกระแสลมนี่แรงเหมือน

กับเล่นที่สกอตแลนด์เลยครับ 

แต่ปรากฏว่าเราทำาได้ดี ไดร์ฟไป

อยู่แฟร์เวย์ได้ ช็อต 2 ก็สามารถ

ตีไปออนกรีนได้ ก็ทำาให้เกมของ

เราง่าย ไม่เสียแต้มง่ายๆ ครับ” 

ส่วน จักรนาถ อินมี                                       

นักกอล์ฟวัย 20 ปี จากประ 

จวบคีรีขันธ์ ที่เพิ่งเทิร์นโปรเป็น

นักกอล์ฟอาชีพเมื่อปี 2020 ที่

ผ่านมาก็โชว์ผลงานได้ดี โดย  

เฉพาะช็อตแอพโพรชที่พลาด 

กรีนไปเพียง 4 หลุมเท่านั้น ทั้งๆ 

ที่ต้องเล่นท่ามกลางกระแสลม

แรง ก่อนจบรอบแรกเก็บเข้า

มา 5 เบอร์ดี้ ก่อนขึ้นไปนำาร่วม

บนคลับเฮาส์ที่สกอร์ 3 อันเดอร์

พาร์ 67 นำาหน้า ศักดิ์ชัย ศิริ

มายา และชโยดม จันทร์จารุ

พงศ์ เพียงสโตรกเดียว 

ทางด้านแชมป์เก่า ภวินท์ 

อิงคะประดิษฐ์ นักกอล์ฟวัย 30 

ปี จากสุพรรณบุรี ซึ่งกำาลังลุ้น

แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์

รายการที่ 4 ในอาชีพ ประเดิม

รอบแรกเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 

69 เท่ากับ นิวพอร์ต ลาภาโรจน์

กิจ, สัตยา ทรัพย์อัประไมย, 

กิตติพร ชวนะพงศ์, แก่นเพชร 

ยศภาคย์ และโวลเมอร์ มูริลโล 

จากเวเนซูเอลา.

หนุ่ม‘โคราช-ไดมอนด์ฯ’ตั้งเป้า4ทีมเอเชีย
นครราชสีมา • วอลเลย์บอล

สโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

“พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชาย 

เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2021” ซึ่งจะแข่งวันที่ 8-15 

ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเทอร์ 

มินอล 21 จ.นครราชสีมา โดยมี 

10 ทีมจาก 9 ประเทศเข้าร่วม 

ได้แก่ ทีมเจ้าภาพ “แมวปีศาจ” 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี’ ดีกรี

แชมป์ไทยลีก 2020 อยู่ในกลุ่ม 

A ร่วมกับซีอีบี สปอร์ตส์ คลับ 

(ศรีลังกา), บูเรเวสต์นิค อัลมาตี 

(คาซัคสถาน), คาซมา สปอร์ตส์                                     

คลับ (คูเวต) และเซาท์ กาส 

คลับ (อิรัก) ขณะที่กลุ่ม B นำาโดย 

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี อีกหนึ่งสโมสร

ของไทย, ซีร์จาน ฟูลาด (อิหร่าน), 

อัล-อาราบี สปอร์ตส์ คลับ (กา

ตาร์), เรบิสโก (ฟิลิปปินส์) และ

เอจีเอ็มเค (อุซเบกิสถาน) โดยพี

พีทีวี HD ช่อง 36 จะถ่ายทอดสด

การแข่งขันด้วย

สำาหรับความพร้อมของ

ทั้ง 2 ทีมตัวแทนสโมสรของ

ไทยนั้น ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 

7  ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้ง 2 ทีม

ได้เดินทางเข้ากราบสักการะท้าว

สุรนารี (ย่าโม) เสริมกำาลังใจให้

ทีม ก่อนลงฝึกซ้อมสนามแข่งขัน

จริง โดย “โค้ชเต้” นาวาอากาศ

โทเผด็จศึก วรรณโชติ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทีมนครราชสีมาฯ กล่าว

ว่า “การแข่งขันถือว่าค่อนข้าง

หนัก เพราะทีมที่มาแข่งแต่ละทีม

ถือว่ามีผู้เล่นที่มีศักยภาพสูง โดย

เฉพาะทีมจากตะวันออกกลาง 

ส่วนการเล่นในสนามผมเน้นระบบ

ทีมเวิร์กต้องมาก่อน ด้านความ

สามารถเฉพาะตัวนักกีฬาแต่ละ

ทีมนั้นก็มีผู้ เล่นระดับศักยภาพ

สูงๆ อยู่แล้ว เราตั้งเป้าอยากจะ

เข้า 4 ทีมสุดท้าย ตอนนี้นักกีฬา

ทุกคนอยู่ ในขั้นสมบูรณ์สูงสุด 

ไม่มีเจ็บ ไม่มีป่วย พร้อมลงสนาม

เต็มที่” 

ขณะที่ทีมไดมอนด์ ฟู้ด วีซี 

“โค้ชเอ” เรืออากาศตรีสมบูรณ์ 

นาคผึ่ง ผู้ฝึกสอน กล่าวว่า                                             

“เรามีเวลาซ้อมรวมทีมกันเต็มที่                                            

แค่ 1 เดือน และมีผู้เล่นใหม่จาก                                             

เบลารุสซ้อมกับทีมแค่ 2 สัปดาห์ 

ยังปรับเข้ากับทีมไม่ดีนัก เราอยู่                                              

ร่วมกลุ่มแข็ง ทั้งทีมจากอิหร่าน, 

อัล-อาราบี สปอร์ตส์ คลับ ทีม

แชมป์ลีกของกาตาร์ และฟิลิป 

ปินส์ ก็มีชุดเหรียญเงินซีเกมส์ 

ครั้งที่ 30 หลายคน ซึ่งแม้จะเป็น

ศึกที่หนัก แต่เราก็มีเป้าหมายเข้า 

4 ทีมสุดท้าย”.

การแข่งขันเจ็ตสกี รายการ 

WGP#1 World Series สนามท่ี 

2 - World Finals 2021 ท่ีเมือง

เลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 2-10 

ตุลาคม 2564 โดยมีตัวแทนนัก

เจ็ตสกีไทยเพียงหน่ึงเดียว “บุ๊ค 

เสริมสุวรรณ” เข้าร่วมแข่งขัน 

โดยลงแข่งรุ่นแรกเมื่อวันท่ี 5 

ตุลาคมท่ีผ่านมา ก็คว้าอันดับท่ี 3 

มาครอง ส่วนความเคลื่อนไหว

ล่าสุด (6 ตุลาคม ตามเวลาท้อง

ถ่ิน) เป็นการลงทำาการแข่งขันใน

รุ่นท่ี 2 ของ “บุ๊ค เสริมสุวรรณ” 

ก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำาเร็จ แม้

ต้องประสบปัญหาระหว่างจบใน

โมโตท่ี 1 ท่ีแบตเตอร่ีมีปัญหา ทีม

ช่างเทคนิคท้ัง 4 คน ต้องรวมพลัง

แก้ปัญหาจนประสบความสำาเร็จ

โดย “บุ๊ค เสริมสุวรรณ” 

ได้ลงทำาการแข่งขันต่อเน่ืองใน

รุ่นท่ี 2 ของตัวเอง คือ รุ่นเรือ

น่ังก่ึงอาชีพ 1,100 ซีซี ปรับแต่ง

เครื่องยนต์ (Amateur Runabout 

การแข่งขัน วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศ

แห่งเอเชีย จบไปแล้ว ก็เชียร์กันต่อเนื่องกับ วอลเลย์บอล

สโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ “พีพีทีวี 

วอลเลย์บอลสโมสรชาย เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2021” วันท่ี 8-15 ตุลาคม 2564 ท่ีเดิม ศูนย์การค้าเทอร์

มินอล 21 จ.นครราชสีมา มี 10 ทีมจาก 9 ประเทศ เข้า

ร่วม สำาหรับ 2 สโมสรของไทยคือเจ้าภาพ “แมวปีศาจ” 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ดีกรีแชมป์ไทยลีก 2020 อยู่

กลุ่ม A และ ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี อยู่กลุ่ม B แฟนๆ กีฬา

เปิด “พีพีทีวี HD ช่อง 36” รับชมการถ่ายทอดสดกันได้ 

ประเดิมถ่ายวันแรกศุกร์ท่ี 8 ต.ค. เวลา 12.30 น. เอจี

เอ็มเค (อุซเบกิสถาน) พบ ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี (ไทย) ต่อ

ด้วย 15.30 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี (ไทย) พบ คาซ 

มา สปอร์ตส์ คลับ (คูเวต) และคู่สุดท้าย เวลา 18.30 น. 

เซาท์ กาส คลับ (อิรัก) พบ บูเรเวสต์นิค อัลมาตี (คา

ซัคสถาน) ท่ีจะถ่ายทอดให้ได้ชมสดผ่านทางออนไลน์บน 

เว็บไซต์ PPTV HD 36 กดช่อง PPTV GOLD และยู

ทูบ PPTV HD 36..••..“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหม

กระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าพัฒนานักป่ันตลอด เตรียม

ส่งนักปั่นทีมชาติไทยในประเภท เสือภูเขาครอสคันทรี่ 

และบีเอ็มเอ็กซ์ ไปแข่งขันรายการนานาชาติเพื่อเร่ิมต้น

การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือก โอลิมปิกเกมส์ภาคฤดูร้อน 

2024 “ปารีสเกมส์” ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และ

เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 

19 ท่ีเมืองหางโจว ประเทศจีน วันท่ี 10-25 ก.ย.2565 

ประกอบด้วย การแข่งขัน จักรยานเสือภูเขานานาชาติ 

4 รายการ ในวันท่ี 23, 25, 27 และ 31 ตุลาคม และ

1,100 cc. Open) จาก 5 รุ่นท่ี

สมัครลงทำาการแข่งขัน โดยในโม

โตท่ี 1 จากการแข่งขันท้ังหมด 3 

โมโต บุ๊คทำาผลงานได้อย่างยอด

เย่ียม ออกนำาม้วนเดียวจบ แต่

หลังจบการแข่งขันในโมโตท่ี 1 

ทีมช่างเทคนิคท้ัง 4 คน นายชัย

สิทธ์ิ (ช่างกอล์ฟ) นายสิทธิรัตน์ 

(ช่างยาว) นายไพโรจน์ (ช่างอู๊ด) 

และนายธนวัต (ช่างโกร่ง) มา

ตรวจเช็กเตรียมความพร้อมของ

เรือเจ็ตสกีเพ่ือลงแข่งขันในโมโต

ต่อไป พบว่าระบบไฟแบตเตอรี่

มีปัญหา แบตเตอรี่อ่อนเวลาขับ

ไปนานๆ จะทำาให้เรือช้าลง หรือ

อาจจะดับได้ เลยต้องวิ่งหาซื้อ

แบตเตอร่ีมาเปล่ียน 6 ลูก เพื่อ

มาดูว่าแบตเตอร่ีตัวไหนไฟตกน้อย

สุด ก็ยังแก้ไม่หาย เลยต้องใช้วิธี

เอาไปชาร์จแล้วสลับก้อนทุกโมโต 

และไล่ระบบไฟ รวมถึงทางทีม

ตัดสินใจถอดอุปกรณ์บางส่วนออก

เพื่อให้กินไฟน้อยท่ีสุด ท้ังปุ่มช่วย

ตอนออกสตาร์ท (Lauch Control) 

และปุ่มเพ่ิมบูสเรือช่วงการออกตัว 

ให้เรือแรงข้ึน แต่ก็สามารถแก้ไข

สำาเร็จทันลงทำาการแข่งขันในโมโต

ท่ี 2 ซ่ึงบุ๊คยังคงขับข่ีได้อย่างยอด

เย่ียม เข้าอันดับท่ี 1 อีกคร้ัง และ

เข้าสู่โมโตสุดท้าย ตัดสินแชมป์

ในรุ่นนี้ บุ๊คยังคงทำาผลงานได้

อย่างยอดเย่ียม นำาม้วนเดียวจบ

คว้าอันดับท่ี 1 ทำาให้ “บุ๊ค เสริม

สุวรรณ” คว้าท่ี 1 ท้ัง 3 โมโต ทำา

ผลคะแนนรวมคว้าแชมป์ในรุ่นน้ี

ไปครอง ถือเป็นแชมป์แรกของทีม

เจ็ตสกีไทย ในรายการ WGP#1 

World Series สนามท่ี 2 - World 

Finals 2021 รองแชมป์ในรุ่นน้ี                                              

ได้แก่ ราชีฟ อัลราชีฟ จาก

ประเทศคูเวต และอันดับท่ี 3 คา

ลิด อัลมาสมี จากประเทศยูเออี     

หลังจบการแข่งขัน “บุ๊ค 

เสริมสุวรรณ” ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

การแข่งขันคร้ังน้ีเหมือนเป็นการ

แข่งกับตัวเองมากกว่า จะแพ้

ได้ก็มี 2 เหตุผลคือ ผมพลาด

เองหรือเรือมีปัญหา หลังจบใน

โมโตสุดท้ายรู้ว่าผลคะแนนรวม

ได้แชมป์ในรุ่นน้ี แต่ไม่กล้าดีใจ

ครับ จนกว่าจะได้เห็นผลการแข่ง                                       

ขันอย่างเป็นทางการ เมื่อผลการ                                       

แข่งขันออกมาแล้ว ภรรยาท่ีเพ่ิง                                                

บินตามมาให้กำา ลังใจท่ีสนาม

แข่งขัน ก็ต้องขอบคุณท่ีเข้าใจใน                                             

สิ่งที่ผมฝันไว้ และเป็นกำาลังใจ

ให้ผมทำาสำาเร็จครับ ขอบคุณพ่ีๆ

น้องๆ วงการเจ็ตสกีท่ีส่งข้อความ

มาให้กำาลังใจกันครับ และขอบคุณ

ทุกคนท่ีติดตามเชียร์ครับ และขอ

ขอบคุณทีมช่างท้ัง 4 คนเลยครับ 

กว่าจะปั้นเรือเก่าๆ มาเป็นเรือ

แชมป์โลกได้ และขอขอบคุณภาค 

และพ่ีดอน ท่ีอดหลับอดนอน โทร.

ออนไลน์ช่วยกันแก้ปัญหาข้าม

ประเทศครับ นักแข่งท่ีน่ีกับเจ้า

หน้าท่ีเดินผ่านพิททีมชาติไทย ก็

ชอบให้เปิดรูปสภาพเรือก่อนจะทำา

เสร็จให้ดูครับ ดูๆ แล้วเขาก็ดีใจ

กับเราด้วยท่ีไปเอาเรือเก่าๆ ท่ีเขา

จะท้ิงมาทำาเป็นเรือแชมป์โลกได้

ครับ ขอบคุณครับ”.

อเมริกา • บุ๊ค เสริมสุวรรณ นักเจ็ตสกี ไทยเพียงหนึ่งเดียวในการ

แข่งขันเจ็ตสกี รายการ WGP#1 World Series สนามที่ 2 - World 

Finals 2021 ที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ทำาสำาเร็จคว้าแชมป์ให้ทีมเจ็ตสกี ไทยได้สำาเร็จในรุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ 

1,100 ซีซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ แม้ทีมช่างเทคนิคเจอปัญหาที่ต้อง

แก้ไขกันจนวินาทีสุดท้าย

การแข่งขัน บีเอ็มเอ็กซ์ เวิลด์คัพ ซูเปอร์ครอส จำานวน 4 

สนามรวด วันท่ี 23-24 และ 30-31 ตุลาคม ซ่ึงทุกรายการ

แข่งท่ีเมืองซาการ์ยา ประเทศตุรกี..••..บริษัท ปตท.                    

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR และ

สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์

ทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ศึกท่ีใหญ่ท่ีสุดของไทย 

รายการ “OR BRIC Superbike 2021” ผ่านไปแล้ว

ด้วยความดุเดือด 2  สนาม สำาหรับสนามท่ี 3 ตามมาติดๆ 

วันเสาร์และอาทิตย์ท่ี 16-17 ตุลาคม 2564 ณ สนาม

ช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์..••..บริษัท 

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) โดย คุณ

อโณทัย เอ่ียมลำาเนา กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้า

ปฏิบัติการด้านพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการแข่งขันรถยนต์                                                                     

รายการ Honda City Hatchback One Make Race 

2021 ซ่ึงจะจัดช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 แต่

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังกระจายไปท่ัว 

ทางผู้จัดการแข่งขันจึงได้จัดงานแถลงข่าว การจัดการ

แข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 

2564 เวลา 15.45-16.45 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

และสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : 

XO Autosport และ Facebook : GPI Motorsport 

รับทราบท่ัวกันครับ.

นายเหรียญ

coins13@hotmail.com

เข้าชิง • กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือว�ง 8 จ�กพระนครศรีอยุธย� ชนะ กัญจน์ชญ� จูงวัฒน� มือว�ง 2 จ�ก 

กทม. 2-0 เซต (6-3, 6-3) ผ่�นเข้�รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุ่นอ�ยุไม่เกิน 14 ปี เทนนิสเย�วชนเพื่อ

คว�มชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 59 ท่ีศูนย์พัฒน�กีฬ�เทนนิสแห่งช�ติ เมืองทองฯ เมื่อวันท่ี 7 ต.ค.2564
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

12

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสักการะองค์

พระบรมธาตุเจดีย์ และได้พบปะกับพี่น้อง

ประชาชนที่มารอต้อนรับบริเวณหาดทราย

แก้ว เพื่อให้กำาลังใจการทำาหน้าที่นายกฯ ต่อไป 

ซึ่งบรรยากาศบางช่วงบางตอนนายกฯ หยอด

คำาหวานกับประชาชนว่า “คิดถึงจังฮู้” พร้อม

กับพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับประชาชน

อย่างเป็นกันเอง  ก่อนจะเดินทางขึ้นรถไปยัง

คลองหน้าเมือง เพื่อตรวจสถานที่รองรับการ

ระบายน้ำา ต่อด้วยถนนพุทธภูมิ และชุมชน

มะม่วงสองต้น

ระหว่างการตรวจราชการครั้งนี้ มีกลุ่ม

ชาวบ้านและเด็กๆ ในเขตเทศบาลถือป้ายซึ่ง

เขียนบนลังกระดาษเชียร์ พล.อ.ประยุทธ์หลาย

ข้อความ เช่น ลุงตู่สู้ๆ, ลุงตู่อย่ายอมแพ้, ลุง

ตู่สู้ตาย เป็นต้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้เดิน

เข้าไปทักทายขอบคุณพี่น้องประชาชนอย่าง

เป็นกันเอง และขอบคุณชาวนครศรีธรรมราช

ที่มารอต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาค่ังในวันนี้ 

โดยนายกฯ บอกว่าตนพร้อมที่จะทำางานเพื่อ

ประเทศต่อไปโดยไม่ท้อถอยแน่นอน และรัก

ทุกคน ก่อนทำาสัญลักษณ์มือไอเลิฟยูส่งให้ประชาชน

ได้ส่งเสียงเฮลั่น และขอถ่ายกับนายกฯ ตู่จน

แน่น พร้อมตะโกนเสียงลุงตู่สู้ๆ ตลอดเวลา 

ทำาเอา พล.อ.ประยุทธ์ เดินยิ้มแก้วปริโดยไร้

เงากลุ่มต่อต้านเข้ามาป่วนบริเวณดังกล่าวแต่

อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนนายกรัฐมน 

ตรีเดินทางมาถึง ได้มีสมาคมประมงพื้นบ้าน

เดินทางมารอเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกฯ โดย

นายมาโนช ดวงดี นายกสมาคมฯ แต่ได้ถูก

เจ้าหน้าที่สกัดเพื่อไม่ให้เข้ายื่น โดยขอให้ยื่น

ผ่านตัวแทน

เวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมา

บริเวณถนนพุทธภูมิ (ด้านถนนเลียบทางรถไฟ จุด

ยูเทิร์นที่ 1) ต.โพธิ์เสด็จ เพื่อตรวจแผนการ

ป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำาใน

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้นายกฯ รัฐบาล

และ ส.ส.ผู้แทนของท่านได้ส่งข้อมูลขึ้นมาว่า 

ประชาชนเดือดร้อนอะไรเราจะดูแลให้ ขณะ

เดียวกันวันนี้ต้องเตรียมการเรื่องโควิด ย้ำาว่า

ยังต้องสวมหน้ากากล้างมือ ตนก็ห่วงตัวเอง

ว่าเป็นแล้วจะไปติดคนอื่น เพราะอยากอยู่ใกล้

ชิดกับทุกคนให้มากขึ้น

ขอเวลาอีก 5 ปีดีขึ้น

“แต่ใจถึงใจอยู่แล้ว คนเมืองคอนรู้ว่า

เรารักกันอยู่แล้ว คนใต้รักใครรักจริง อยาก

จะบอกว่าท้ายที่สุดนี้ ไม่มีอะไร เพียงเราต้อง

อยู่ด้วยความรักความสามัคคี อย่าให้ใครมา

บ่อนทำาลายได้สังคมต้องอยู่ด้วยกัน พ่อแม่พี่น้อง

พี่ป้าน้าอา ใครจะมาทำาลายไม่ได้ นี่คือสันหลัง

ของประเทศไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริย์ เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งของประเทศเรา 

เราต้องมีความรักความสามัคคี ไม่เกลียดชัง ให้

ร้ายกัน และฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อยาก

บอกว่ารักจังฮู้ เพราะคิดถึงจึงมาหา และ

มาดูแลเตรียมความพร้อมเครื่องป้องกันน้ำา

ท่วม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ในช่วงท้าย นายกฯ แนะนำาตัวรัฐมนตรี

ที่เดินทางมาด้วย และเรียก ส.ส.นักการเมือง

ที่มาต้อนรับทีละคนให้ออกมาแนะนำาตัวกับ

ชาวบ้าน พร้อมกล่าวว่าวันนี้มี ส.ส.มาจาก

หลายพื้นที่ ไม่ใช่แค่ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

แต่มีทั้ง ส.ส.สงขลา นราธิวาส ภูเก็ตอีกด้วย 

โดยยืนยันตนเองดูทุกพื้นที่อยู่แล้ว นอกจาก

นี้ยังมี ส.ส. ระบุว่านอกจาก ส.ส.ภาคใต้ ยัง

มี ส.ส.นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก มา

ด้วย โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “เราต้องไป

ด้วยกัน วันนี้เราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเอง”

เวลา 15.00 น. ที่ ต.มะม่วงสองต้น 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายกรัฐมนตรีไปตรวจ

เยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวย้ำาว่า วันนี้เราทำางานร่วมกัน ทั้งฝ่าย

บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งบรรดา ส.ส. 

ต่างๆ ก็ดูแลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

“ผมเชื่อมั่นกับท่าน รู้จักท่านมาหลาย

ปีแล้ว มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ครั้ง 

ก่อนหน้านั้นเป็น ผบ.ทบ. ผมเห็นหลายอย่าง

ต้องเห็นกับตา ว่าหลายอย่างดีขึ้น หลายอย่างยังคง

ไม่ดีนัก หลายอย่างต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

แก้ไข เราจะช่วยกันกับบรรดา ส.ส.ของท่าน 

ส.ส.ของรัฐบาลหรือ ส.ส. อะไรก็แล้วแต่ ที่

รับฟังความเห็นจากประชาชนมา ก็นำามาสู่

กลไกการบริหารให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวัน

นี้เราต้องไม่ให้ ใครมาแบ่งแยกพวกเราเป็น 

กลุ่มเป็นฝ่าย ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี 

เพื่อจะพาคนในชาติเจริญก้าวหน้าไปพร้อม

กัน ต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้

เข้าใจซึ่งกันและกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า วันนี้นำาหัวใจ นำา

ความห่วงใย นำาความคิดถึงของคนกรุงเทพฯ 

ของรัฐบาลมาด้วย รัฐบาลรักทุกคน ทุกคน

ช่วยกันทำาให้ชาติบ้านเมืองปลอดภัย ช่วยกัน

รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

อันเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง นึกอะไรไม่ออกตอนเช้า 

ผมและคณะท้ังหมดเพื่อทำางานให้ประชาชน

ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาและต้อง

แก้ไขทั้งหมด ผมคิดว่าใน 5 ปีข้างหน้าหลาย 

อย่างต้องดีขึ้นจากโครงสร้างที่ทำาใหม่ทั้งหมด 

เหลือเพียงว่าคนจะเข้าถึงได้อย่างไร” พล.อ. 

ประยุทธ์กล่าว 

จากนั้นนายกฯ เดินทักทายประชาชน

พร้อมร่วมถ่ายรูปด้วย จังหวะหนึ่งนายกฯได้ร่วม

ยืนร้องเพลงชาติพร้อมระบุด้วยว่า “ประเทศไทย

ของเราจงเจริญ”

ฝ่ายค้านจี้รัฐช่วยชาวบ้าน

ทางด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

ให้สัมภาษณ์กรณี ส.ส.ต่างลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ประชาชนว่า ได้กำาชับให้ช่วยประชาชนให้

ประชาชนให้อยู่ดีกินดี โดยเฉพาะพื้นที่น้ำา

ท่วม ซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้ช่วยเหลือถุง

ยังชีพไปจำานวนมาก 

เมื่อถามว่าการลงพื้นท่ีสระแก้วในวัน

ที่ 8 ต.ค. เพื่อดูสถานการณ์น้ำาท่วม ได้แจ้ง

ขอให้ลองฟังเพลงชาติให้ชัดอีกที ฟังตั้งแต่

ต้นจนจบ ความหมายของเพลงชาติคืออะไร 

เริ่มตั้งแต่วันแรกจนประโยคสุดท้ายของเพลง

ชาติ พร้อมขอให้ฟังเพลงสามัคคีชุมนุม ตน

ขอ 2 เพลงเท่านั้น จะทำาให้เรารู้สึกว่าเราเป็น

คนไทย เรารวมกันมาจากไหนเราเป็นชาติได้

อย่างไร 

“ถ้าเราไม่รู้จักประวัติศาสตร์ว่ามาจาก

ไหน ก็จะไม่รู้ว่าจะรักประเทศชาติได้อย่างไร 

รักจังหวัด รักเพื่อนพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียง

ได้อย่างไร เพราะเราเป็นคนชาติเดียวกัน ใครก็

มาแบ่งแยกไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ตนคาดหวังจากทุก

คน ขอแค่นั้นเอง ให้สัญญากับผมได้หรือไม่ 

หากได้ขอให้ปรบมือ ซึ่งจะเป็นกำาลังใจให้กับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหมหรือไม่ ว่าการลงพื้นที่ของตัว

ได้บอกกล่าวนายกฯ และนายกฯ ก็ได้บอก

ตนว่าวันนี้ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต่างคนต่างบอกกันเพื่อช่วยกันไปทำางานช่วย

ประชาชน และรองนายกฯคนอื่นก็ลงพื้นที่ ทำาไม

ไม่พูดกันบ้าง และตอนนี้ทุกพรรคการเมือง

เขาก็ลงกันหมดเพื่ออยากช่วยประชาชนให้ 

ดีขึ้น

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ถึงการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของ 

นายกฯ ว่าได้มอบหมายให้ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

ของพรรคต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ในการลงพื้น

ท่ีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำาท่วม เพราะต้อง

ให้เกียรตินายกฯ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และ

ให้ ส.ส.รายงานภาพรวมปัญหาในพื้นที่ด้วย 

โดยต้องดูหน้างานว่านายกฯ มีเวลาและต้อง 

การรับทราบปัญหาใดบ้าง แต่ ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์ทุกคนในพื้นท่ีก็ทำางานหนักอยู่

แล้ว จึงทราบปัญหาดี ที่จริงคงอยากรายงาน

นายกฯ ด้วยว่ามีปัญหาอะไรที่ยังติดขัด ที่ต้อง

แก้ปัญหาในระดับรัฐบาลต่อไป

ทางด้านพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิ 

การพรรคเพื่อไทย, นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 

รองหัวหน้าพรรค, น.ส.อรุณี กาสยานนท์ 

โฆษกพรรค, นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. 

พร้อมด้วยอดีต ส.ส.ลพบุรี นำาโดยนายสุชาติ 

ลายน้ำาเงิน ลงพื้นที่ บ้านเนินยาวและวัด

บ้านคลอง ต.หนองทรายขาว และวัดหนอง

เมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำาท่วมใน

พื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งต้องจมอยู่ในน้ำามานาน

มากกว่า 10 วัน

นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคเพื่อไทย

ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ต้องอยู่อย่างยาก

ลำาบากเป็นเวลานาน เนื่องจากน้ำาท่วมขังมา

นานนับสิบวัน แต่ระดับน้ำากลับไม่ลดลง ซึ่ง

ตลอดการลงพื้นที่ ได้เห็นอย่างชัดเจนว่านา

ข้าวของชาวบ้านจมน้ำาจำานวนมาก ดังนั้น

รัฐบาลจึงควรเร่งหาทางระบายน้ำาออกจาก

พื้นที่เพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนกลับมา

ใช้ชีวิตปกติได้ โดยเร็ว รวมทั้งบรรเทาความ

เสียหายอันเกิดจากน้ำาท่วมนาข้าวและผล 

ผลิตอื่นๆ ของพี่น้องประชาชนด้วย

“พื้นที่อำาเภอบ้านหมี่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร ขณะที่ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำา

ท่วมด้วยตัวเอง พร้อมกับมีมาตรการเยียวยา 

ให้เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันต่อสถาน 

การณ์ ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาช่วย 

เหลือเยียวยาความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกร

ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน”. 

คุมแก๊งป่วน

ขณะนี้ยังรักษาตัวในห้องไอซียู เมื่อ

ช่วงเช้าตัวแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ส่งของเข้า 

เยี่ยมผู้ป่วย ส่วนในช่วงบ่าย นับเป็นพระมหา 

กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงรับ ส.ต.ต.เดชวิทย์เป็นคนไข้ในพระบรม

ราชานุเคราะห์ และมอบให้ผู้แทนพระองค์

เข้าเยี่ยมผู้ป่วยวันนี้ด้วย 

พล.ต.ต.ยิ่งยศกล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) 

ได้พบกับนางมะลิวัลย์ เล็ทเทนสัน มารดา 

ส.ต.ต.เดชวิทย์ ที่จะมาเยี่ยมดูอาการลูกแต่

ไม่สามารถเยี่ยมได้ในขณะนี้ และได้มอบเงิน

สวัสดิการให้ส่วนหนึ่ง ทั้งสวัสดิการของสำานัก

งานตำารวจแห่งชาติ, สวัสดิการ บช.น.,  สมาคม

แม่บ้านและของส่วนตัว ผบ.ตร.  และส่วนตัว

ของ ผบช.น. เบื้องต้นประมาณ 6 แสนบาท 

บช.น.จะดูแลอย่างใกล้ชิด หรือมีสิทธิใดก็จะ

เพิ่มให้อีก ซึ่งนายกฯ มีความห่วงใย ฝากให้

ดูแลเรื่องการรักษาให้ดีที่สุด

พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รอง

โฆษก ตร. กล่าวถึงอาการ ส.ต.ต.เดชวิทย์ว่า 

ล่าสุดผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนำาหัวกระสุนออก 

ซึ่งหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว และ

ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เริ่มมีอาการ

ตอบสนองทางระบบประสาท ยังคงต้องใส่ท่อ

ช่วยหายใจไว้ อีกทั้งต้องได้รับการเฝ้าระวัง

การหายใจและอาการหลังผ่าตัด รวมถึงการ

ติดเชื้อจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วย

วิกฤต

วันเดียวกัน พล.ต.อ.สุวัฒน์นำากำาลังชุด

สืบสวนเข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง

ภายในซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 เขตดินแดง 

หลังเกิดเหตุ ส.ต.ต.เดชวิทย์ถูกยิงบาดเจ็บ

สาหัส ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจยังคงปิดล้อมตรวจ

ค้นอพาร์ตเมนต์ต้องสงสัยและพื้นที่ใกล้เคียง

ภายในบริเวณแฟลตดินแดงตั้งแต่ช่วงเกิด

เหตุ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่

ภายใน ซึ่งยังหลงเหลือร่องรอยการปะทะกัน

ตลอดทั้งซอย ทั้งกระสุนยางและเศษขวดแก้ว

ที่แตก โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งหาพยานหลัก

ฐานและพยานวัตถุ เพื่อใช้ในการติดตามตัวผู้

ก่อเหตุตัวจริง หลังมีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมได้

มากกว่า 73 คน ซึ่งถูกนำาตัวส่ง สน.ดินแดงและ 

สน.พหลโยธิน เพื่อนำาตัวไปสอบปากคำา สำาหรับ

การสืบสวนสอบสวนให้ทราบตัวผู้กระทำาความ

ผิดนั้น ขณะนี้คาดว่าน่าจะทราบตัวผู้กระทำา

ความผิดและติดตามจับกุมได้ในเร็วๆ นี้

ที่ สน.ดินแดง พล.ต.ต.นพศิลป์ พูล

สวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น. ประชุมคดีคนร้ายยิง

ตำารวจ คฝ.บาดเจ็บสาหัส รวมทั้งตำารวจยังได้

คุมตัวเยาวชนชายและหญิงประมาณ 6 คน 

ไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อ

ดำาเนินการฝากขัง หลังสอบปากคำาและทำาบันทึก

จับกุมเสร็จสิ้น

มีรายงานว่า ตำารวจได้ยึดรถกระบะโต

โยต้า สีขาว 1 คัน และจักรยานยนต์อีก 11 คัน 

มาจากลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซ้ือในซอย

จตุรทิศ 2 แยก 23 ที่เกิดเหตุยิงดังกล่าว ซึ่ง

รถเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียิงเจ้าพนักงาน 

ขณะที่ตำารวจยังคงทยอยสอบปากคำากลุ่มวัย

รุ่นที่ถูกควบคุมตัวเป็นรายบุคคล

ที่ ก อ ง บัญชาการตำ า รวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง 

ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. แถลงภาพรวม

การชุมนุมเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า กลุ่ม

พลเมืองโต้กลับไม่มีเหตุรุนแรง ส่วนการชุมนุม

ที่ ม.ธรรมศาสตร์ มีทั้งภาคเช้าภาคบ่าย ยุติการ

ชุมนุมเวลา 19.35 น.การชุมนุมภาคบ่าย มีการ

เผาศพจำาลองที่สนามฟุตบอล แต่ไม่ได้รับผล 

กระทบต่อทรัพย์สินของราชการ ส่วนกลุ่มทะลุ

แก๊ส เริ่มชุมนุมที่ถนนมิตรไมตรี 2 มีการขว้าง

ประทัดยักษ์ ระเบิดเพลิง กระทั่งเวลา 20.00 น. 

มีการเผายางใต้ทางด่วนดินแดง กระทั่งเวลา 

22.30 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ปฏิบัติ

การสลายการชุมนุมของผู้ก่อความไม่สงบ 

และได้หลบหนีเข้าไปในแฟลตดินแดงและ

ซอยต้นโพธิ์ ปรากฏว่า คฝ.ถูกยิงด้วยอาวุธ 

ปืนเข้าที่ขมับซ้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูก

นำาตัวส่ง รพ.ตำารวจ ทำาการผ่าตัดเอากระ 

สุนออก   อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอย่างใกล้

ชิด 

จากผลการปฏิบัติตำารวจสามารถจับกุม

ผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด 28 คน การดำาเนินการ

ทางกฎหมาย บช.น. มีคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุม

ทั้งสิ้น 620 คดี พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องแล้ว 

278 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 342 คดี วัน

ที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา มี 20 คดี ผู้ต้องหา 28 คน

“ตำารวจ คฝ.ที่ถูกยิง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง

การรวบรวมพยานหลักฐาน ยิงมากี่นัดหรือชนิด

ใด แต่เบื้องต้นเป็นอาวุธชนิดรุนแรง กระสุน

ทะลุหมวกกันน็อกเข้าไปฝังในศีรษะ การปฏิบัติ

การของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบผู้ชุมนุมมีหลาย

ส่วน ทั้งตัวผู้ปฏิบัติ ผู้สนับสนุน เราจะต้อง

สืบสวนการเชื่อมโยงการจัดหาอาวุธต่างๆ ทั้งนี้ 

ตำารวจ คฝ.ที่ปฏิบัติหน้าที่จะไม่พกอาวุธจริง แต่

แน่นอนการชุมนุมกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการพกอาวุธ

จริง ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ ประชาชนได้รับบาด

เจ็บอยู่เรื่อยๆ” พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าว

โฆษก บช.น.กล่าวว่า เมื่อคืนที่ผ่าน

มา ผบช.น.ลงไปควบคุมการปฏิบัติเอง จับกุม

ผู้ต้องหาได้ 2 เคส ผู้ชุมนุมใช้กระสุนจริงจาก

การสอบปากคำาผู้ต้องหา หนึ่งในนั้นยอมรับกับ 

ผบช.น. มีคนใช้อาวุธจริงในกลุ่มผู้ก่อความไม่

สงบ อีกเคสกลุ่มก่อความไม่สงบปรับยุทธวิธีทำา

หน้าที่คล้ายบุรุษพยาบาล ถือกระเป๋าพยาบาล 

แต่ในนั้นมีวัตถุระเบิด ถูกจับได้พร้อมระเบิด

แสวงเครื่อง 3 ลูก โดยรับสารภาพทำาหน้าที่ถือ

ระเบิดเพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อนนำาไปก่อเหตุ ทั้ง 

2 เคสย้ำาเตือนว่าการปฏิบัติที่ใต้ด่วนดินแดง 

ไม่ใช่การชุมนุมที่ชอบธรรมตามสิทธิ เป็นอาวุธ

มีอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนและผู้

พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว เราจำาเป็นต้อง

ดำาเนินการอย่างเคร่งครัด 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวว่า เสียใจกับ

เหตุการณ์ตำารวจถูกยิง ไม่อยากให้ใช้ความ

รุนแรง ทุกฝ่ายจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง ทาง

เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว 

และที่ผ่านมาในการเข้าพื้นที่ ตำารวจก็มีความ

ระมัดระวังอยู่แล้ว 

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

ขอประณามคนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

คฝ.บาดเจ็บสาหัส ซึ่งการกระทำาดังกล่าวของ

กลุ่มผู้ชุมนุมมีการกระทำาที่รุนแรง ตั้งใจที่จะ

มาเคลื่อนไหวเพื่อเอาชีวิตเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ขอเรียกร้องไปยังแกนนำาม็อบกลุ่มต่างๆ ทั้ง

ม็อบ 3 นิ้ว ม็อบนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่เคย

ออกมาเคลื่อนไหวปลุกระดมให้พวกคนถ่อย 

ป่าเถื่อนเหล่านี้ให้ออกมาป่วนเมืองยิงตำารวจ 

ปาระเบิด ทำาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในกลุ่มแอป

พลิเคชันไลน์ของกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊ส  ได้

พูดคุยถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ทาง

เจ้าหน้าที่ตำารวจควบคุมฝูงชนถูกยิง โดยมี

ข้อความบทสนทนาว่า “อันนี้คุณควรยอมรับ

หนึ่งสิ่งก่อนว่า กระสุนมาจากทางฝั่งพวกเรา 

และเราไม่ควรปกป้อง ไม่งั้นพวกเราจะซวย

ไปด้วย ว่ากันด้วยความจริง”.

‘ลุงตู่’ ขอเวลา
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