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ออสโล • โนเบลสันติภาพป 2564 

ยกยองเสรีภาพส� อใหสองนักขาวอาวุ 

โส  “มาเรีย เรสซา” ชาวฟลิปปนส -                                                 

“ดมิตรี มูราตอฟ” ชาวรัสเซีย ที่ตอ                      

สู้เพ่ือเสรีภาพในการแสดงออกภายใน                                                 

ฟลิปปนสและรัสเซีย ถือเปนตัวแทน

ของนักขาวท่ัวโลกท่ีตอสูเพ� ออุดมการณ

นี้

สถาบันโนเบลแหงนอรเวย

บ๊ิกตูปล้ืม!จอลงเมืองอุบล

ไทยโพสต • “วิษณุ” เผยนายกฯ ทูลเกลาฯ 

ถวายรางแกไข รธน.แลวตั้งแตวันที่ 4 ต.ค. 

“ประวิตร” ลงพื้นที่สระแกว ส.ส.ในสังกัด

กวา 30 ชีวิตรวมติดตาม ลั่น พปชร.ใจถึง

พึ่งได โฆษกรัฐบาลโว “ประยุทธ” มีผล

งานเพียบ พปชร.เสนอนั่งนายกฯ หากได

เปนอีกสมัยก็ไมแปลกถาเปนฉันทามติของ

ประชาชน “ลูกชัช  เตาปูน” ซบ พปชร.ตาม 

“พีระพันธุ” อวยเปนเสาหลักที่แข็งแรง                                                  

“จุรินทร” โวเลือกตั้งสมัยหนากวาด 9 ที่นั่ง

ภาคตะวันออก ปดตอบ “ประยุทธ” จะอยู

อีก 5 ป

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 8 ตุลาคม 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให

สัมภาษณถึงความคืบหนารางรัฐธรรมนูญ

วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี ไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายไปแลวตั้ง 

แตวันที่ 4 ต.ค. ซึ่งจะครบกําหนด 90 วันใน

วันที่ 2 ม.ค.2565

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูอํานวยการ

ไทยโพสต • “บ๊ิกตู” ขอทุกคนเช� อม่ัน-ศรัทธา

ในชาติจะชวยพลิกวิกฤต บอกมีความสุขลง 

พื้นที่เมืองคอน แยมคิวไป จ.อุบลฯ อีก 15 

ต.ค.นี้ “ธนกร” ย้ํานายกฯ เนนบริหารจัดการ

นํ้าแบบบูรณาการ วางแผนระบายนํ้าเขาทุง                                                       

เก็บน้ําไวใชชวงหนาแลง “บิ๊กปอม” ลุยสระ 

แกวแกน้ําทวม-น้ําแลง “ส.ส.พปชร.” แหรับ                                                

อื้อ “อนุพงษ” ตรวจน้ําทวมขอนแกน สั่ง

ปรับระบายน้ําเข� อนอุบลรัตน

ทําเนียบรัฐบาล • “ผบ.ตร.” ดอดขึ้นตึกไทย

คูฟา พบ “นายกฯ” คาดรายงานสถานการณ

ม็อบดินแดง ขณะท่ีรอง ผบช.น.เผยลักษณะ

การยิงตํารวจของ “ทะลุแกส” เขาขอหา

พยายามฆา กรรมการสิทธิฯ ออกโรงเรียก

รองใหม็อบใชเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธอยางแทจริง “เบนจา” 

นอนคุกตอศาลไมใหประกัน 

เม� อเวลา 08.00 น. วันท่ี 8 ตุลาคม 2564

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อหลักหม� นสองวัน

ติด ดับพุง 116 ราย พบ 30 คลัสเตอรใหม

โผล 4 จังหวัดชายแดนใตยังพุงกวา 2 พัน

รายวัน เลขาฯ สมช.ถก ศบค.ชุดใหญ 14 

ต.ค. หามาตรการล็อกโควิด โฆษก รบ.ตีปบ                                                             

อังกฤษถอนไทยพนบัญชีแดงหามเขาประ 

เทศ ยกความสําเร็จดําเนินนโยบายรัฐบาล 

สธ.โตขาวไฟเซอรไมพอฉีดเด็ก ยันทยอย

เขามามีเพียงพอนักเรียนทุกคน จอเคาะสูตร

ไขวแอสตรา-ไฟเซอร 11 ต.ค.นี้

ท่ีศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. เม� อวันที่ 8 ตุลาคม 

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผูอํานวยการกอง

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณการแพร                             

ระบาดในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อราย                                                       

ใหม 11,140 ราย เปนการติดเช้ือในประเทศ 

11,052 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 10,080 ราย, มาจากการคนหาเชิง

รุก 972 ราย, มาจากเรือนจํา 72 ราย, เปน

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 16 ราย ทําให

มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 1,689,437 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น                            

9,933 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 1,561,790 ราย อยู

ระหวางรักษา 110,113 ราย อาการหนัก 

3,003 ราย ใสทอชวยหายใจ 682 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 116 ราย เปนชาย 56 ราย 

หญิง 60 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 93 ราย มีโรคเรื้อรัง 18 ราย พบผู

เสียชีวิตมากสุดอยูใน กทม. 28 ราย ทําใหมี

ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

17,534 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 8 ต.ค. ไดแก กทม. 1,255 ราย,  ยะลา 

776 ราย, ชลบุรี 687 ราย,  นราธิวาส 592 

ราย, สมุทรปราการ 576 ราย, ปตตานี 503 

ราย, สงขลา 444 ราย, 

ตรรกะคนเกงไมผิด

ผักกาดหอม

ยกฟอง ‘หมอนิ่ม’

ปดคดีฆา ‘เอ็กซ’

เรือดําน้ํานุกสหรัฐ

ชนวัตถุปริศนา

ทําเนียบฯ • “วิษณุ” เผย พศ.เตรียมแจง

ปม มส.ถอดถอน 3 เจาคณะจังหวัดตน

สัปดาหหนา “อนุชา” ขอใหมั่นใจเสาหลัก

ชาติ แกนนํากาฬสินธุขูคว่ําบาตรหากตอบ

ขอกฎหมายไมได “ไพศาล” สะกิด “ลูกศิษย

เจาคุณบัวศรี” พนตําแหน�งดีกวาพนผาเหลือง

เม� อวันที่ 8 ต.ค. ยังมีความเคล� อนไหว

คัดคานกรณีมหาเถรสมาคม (มส.) มีคําสั่ง

แตงตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ (เจา

คณะจังหวัด) 3 จังหวัด ประกอบดวย เจา

คณะจังหวัดกาฬสินธุ, เจาคณะจังหวัดฉะเชิง                          

เทรา, เจาคณะจังหวัดปทุมธานี โดยที่ทํา 

เนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ใหสัมภาษณถึงเร� องดังกลาววา ไม

เปนไร เดี๋ยวรอคําชี้แจงของทางสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) คาดวาอาจ                                                              

จะแถลงในวันที่ 11 หรือ 12 ต.ค.นี้ เน� อง 

จากในวันที่ 11 ต.ค. จะมีการประชุม มส. 

ตามปกติอยูแลว ดังนั้น รอใหเขาชี้แจงแลว

กัน เขาจะบอกเองวาจะเปนอยางไร ถาสง 

สัยไปถามกันตรงนั้น

ผูส� อขาวถามวา พศ.ไดมาปรึกษาบาง                                                             

หรือไม นายวิษณุกลาววา ไดมาเลาใหฟง                                                            

ซ่ึงตนไมไดแนะนําอะไรไป เพราะเร� องน้ีเปน

อํานาจของคณะสงฆ สวนหลังจากที่ชี้แจง

แลวความเคลือบแคลงใจของประชาชนจะ

จบหรือไมนั้น ตนไมทราบ

นายอนุชา  นาคาศัย รมต.ประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ในฐานะกํากับดูแล พศ. 

กลาววา ตนยืนยันวาเร� องดังกลาวเปนมติ

ของที่ประชุม มส.  ตนเปนฆราวาส
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อิสรภาพแหงความคิด

2นักขาวอาวุโส

ชาวรัสเซีย-ปนส

ควาโนเบลไพรซ

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พรอมนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในระหวาง

ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแกว รับฟงรายงานสถานการณน้ํา

ตร.ชี้มือยิงคฝ.เจตนาฆา

กสม.ต� นวอนดินแดงสันติ

รัฐบาลเริ่มเตน

พศ.เตรียมแจง

เหตุ‘มส.’ปลดดุ

บอกชาวสระแกวประเทศมีอยูเทานี้/‘ลูกชัช’ซบอก‘พปชร.’
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2 ในประเทศ

ฤดูหาเสียงอีเวนต์น้ำาท่วม

วาระพ่น ‘น้ำาลาย’ นักการเมือง

ถีคนไทยในเมืองริมแม่น้ำาย่อมต้องเจอกับปัญหาน้ำา

ท่วม น้ำ�ล้นตลิ่งอยู่ทุกปี เมื่อกฎของธรรมช�ติล้วนมี

ข้�งขึ้น ข้�งแรม น้ำ�ขึ้น น้ำ�ลง น้ำ�หล�ก น้ำ�ทะเล

หนุน ในบ�งปีฟ้�ฝนแปรปรวน ปริม�ณน้ำ�ม�กไหล

เร็วจนเขื่อนเก็บกักน้ำ� แก้มลิงอุ้มไว้ไม่ไหว คว�มเดือด

ร้อนกระจ�ยตัว เพร�ะมวลน้ำ�ไหลท่วมพื้นที่พักอ�ศัยของ

ประช�ชน สร้�งคว�มเสียห�ยให้กับพืชผลก�รเกษตร สัตว์

เลี้ยง หล�ยคนมองเป็นเรื่องจำ�ยอมและต้องพ�่ยแพ้เพร�ะ

พิษภัยของธรรมช�ติ ไม่ต่�งจ�กหล�ยประเทศทั่วโลกที่ต้อง

เจอกับปร�กฏก�รณ์แปรปรวนของโลก 

ในทุกปีรัฐบ�ลต้องจัดสรรงบประม�ณเพ่ือเยียวย�

บรรเท�คว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนม�กบ้�งน้อยบ้�งต�มสถ�น 

ก�รณ์ แต่ในปี 2554 รัฐบ�ลในยุคน้ันได้จัดสรรงบประม�ณ

มห�ศ�ลเพื่อฟ้ืนฟูสภ�พบ้�นเมืองและผู้คนให้กลับม�ใช้ชีวิต

ได้ม�กกว่�ทุกปี ปมส่วนหน่ึงเกิดจ�กก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ท่ี                                       

ผิดพล�ดบกพร่องของรัฐ จนกล�ยเป็นอุทกภัยใหญ่เข้�ถึง

กรุงเทพมห�นคร สร้�งบ�ดแผลท�งก�รเมืองให้รัฐบ�ลในยุค

น้ัน ท่ีค�ดก�รณ์ว�งแผนรับมือผิดพล�ด ตอกย้ำ�ภ�พจำ�ผู้นำ�

เอ�อยู่ ในหน้�ประวัติศ�สตร์ก�รเมืองของประเทศ 

ในปีนี้เหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมหนักหล�ยจังหวัดกลับม�อีก

ครั้ง หล�ยฝ่�ยวิเคร�ะห์ว่�คว�มรุนแรงของสถ�นก�รณ์

ไม่เทียบเท่�กับเหตุก�รณ์เมื่อปี 2554 แต่ท�่มกล�งปัญห�

ที่เกิดจ�กสถ�นก�รณ์ โควิด สภ�พเศรษฐกิจที่ย่ำ�แย่ น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีคงไม่อย�กถูกมองเป็นคนใจดำ� ปล่อย

ให้ประช�ชนต้องรับสภ�พปัญห�น้ำ�ท่วมแต่เพียงลำ�พัง จึง

ได้ว�งแผนลงพื้นที่พบปะประช�ชน ติดต�มสถ�นก�รณ์ใน

พื้นที่ อันถือเป็นสูตรสำ�เร็จของนักก�รเมืองที่ต้องรู้ว�่เป็น

ช่วงที่ดีที่สุดในก�รเข�้ถึงประช�ชนในทุกพื้นที่

ทำ�ให้ภ�พก�รลงพื้นที่ของคณะน�ยกฯ เลยไปถึง พล

เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และตัวละครในภ�พคว�มขัดแย้ง

ของพรรคพลังประช�รัฐ ต่�งอย�กได้ภ�พใกล้ชิดประช�ชน 

ส่งส�รก�รช่วยเหลือดูแล รวมไปถึงก�รโฆษณ�ห�เสียงโครง 

ก�รต่�งๆ ติดป้�ย ส.ส.ของพรรคแสดงตัวเพื่อตอกย้ำ�คำ�ว�่

ทำ�เพื่อประช�ชน จนคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ว�่พื้นที่น้ำ�ท่วมเป็น

พื้นที่สร�้งคะแนนนิยม เป้�หม�ยหลักคือก�รเลือกตั้งที่เสียง

ของประช�ชนคือสิ่งสำ�คัญในก�รส่งให้นักก�รเมืองคนไหน

เข้�ไปนั่งในสภ�ผู้แทนร�ษฎรเป็นป�กเป็นเสียงแทนตัวเอง

ขณะที่พรรคฝ่�ยค้�นที่เคยเป็นรัฐบ�ลช่วงน้ำ�ท่วม

ใหญ่ ยิ่งต้องลงพื้นที่ชวยเหลือช�วบ�้นอย�่งหนัก และต้อง

ชี้ ให้เห็นว่�เมื่อช่วงที่พรรคก�รเมืองเป็นรัฐบ�ลได้แก้ ไข

ปัญห�ช่วยเหลือประช�ชนเร็วกว�่ปัจจุบัน โดยเฉพ�ะกลุ่ม

เกษตรกร ช�วไร่ ช�วน� ฐ�นเสียงสำ�คัญของพรรคฝ่�ย

ค้�นหลัก เมื่อได้เห็นจุดอ่อนของรัฐบ�ลในเรื่องก�รแก้ไข

สถ�นก�รณ์ล่�ช้� ส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยเพิ่มขึ้นเป็น

ระยะเวล�น�น ยิ่งเป็นก�รตอกย้ำ�ให้เห็นว่�พรรคก�รเมือง

ของตนเองเป็นฝ่�ยให้คว�มสำ�คัญกับเกษตรกร และคนร�ก

หญ้�ม�กกว�่รัฐบ�ลนี้

ท่�มกล�งก�รเมืองที่ใช้พื้นที่น้ำ�ท่วมในก�รสัประยุทธ์

ฟ�ดฟัน แย่งชิงคะแนนเสียง มีภ�พที่ประช�ชนที่ทุกข์แสน

ส�หัสจ�กสภ�พบ้�นเรือน ทรัพย์สินที่เสียห�ย ผลผลิต

ท�งก�รเกษตรจมน้ำ�เป็นฉ�กหลัง เพร�ะเข�เหล่�นั้นต้องใช้

ชีวิตที่ย�กลำ�บ�ก ไม่รู้ชะต�กรรมว่�หลังน้ำ�รดจะดำ�เนินชีวิต

ต่อไปอย่�งไร ไม่นับหนี้สินที่แบกรับไว้จ�กสภ�พเศรษฐกิจ

และโควิด-19 ต้องเจอปัญห�ย�กจนซ้ำ�ซ�ก ไม่ส�ม�รถ

ลืมต�อ้�ป�กด้วยตนเอง ยังรอคอยคว�มช่วยเหลือจ�กภ�ค

รัฐท้ังในย�มปกติ และเมื่อเกิดวิกฤตจ�กภัยธรรมช�ติรูปแบบ

ต่�งๆ ตลอดชั่วอ�ยุคน.

ขณะนี้ ได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขร�่งประมวล

กฎหม�ยย�เสพติดให้ทันสมัยเพื่อสอดรับกับสถ�นก�รณ์และ

ก�รทำ�ง�นในปัจจุบัน จ�กนี้ ไปจะส�ม�รถยึดอ�ยัดทรัพย์สิน

ผู้ค้�ย�เสพติดย้อนหลังได้ถึง 10 ปี และกฎหม�ยสำ�คัญ

อีกหนึ่งฉบับที่ถือเป็นกฎหม�ยเพื่อประช�ชนคือก�รปลด

ล็อกพืชกระท่อม และรัฐบ�ลจะเดินหน้�ผลักดันให้เป็นพืช

เศรษฐกิจเพื่อทำ�ให้เกิดร�ยได้ต่อไป ก้�วต่อไปของรัฐบ�ลคือ

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีให้ทันสมัยเท�่ทันกับกลุ่มผู้ค้�ย�เสพ

ติด เพื่อติดต�มกระบวนก�รค้�ย�ที่หันม�ใช้สกุลเงินดิจิทัล 

หรือคริปโตเคอเรนซี ในก�รกระทำ�คว�มผิด.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

วิ

วามพยายามสนับสนุน “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

น�ยกฯ และ รมว.กล�โหม เป็นแคนดิเดตของพรรคพลัง

ประช�รัฐ (พปชร.) เพื่อเป็นน�ยกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 ใน

ก�รเลือกตั้งครั้งหน้� จ�กป�กของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรีและหัวหน้�พรรค พปชร. เพื่อสยบแรง

กระเพื่อมในพรรค 

รวมทั้งหยุดกระแสข่�วที่ “ลุงตู่” จะย้�ยไปสังกัดพรรคพลัง

ฉิ่งของ น�ยฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมห�ดไทย ต�ม

ที่เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทห�ร คือ พ.อ.สุช�ติ จันทรโชติ โยน

ระเบิดม�กล�งวง พปชร. เพื่อสร้�งร�ค�ให้ “ลุงตู่” ยังเป็นของดีขึ้น

ห้�ง ได้รับคว�มนิยมจ�กคนส่วนใหญ่ของประเทศ  

เรตติงไม่แพ้ช่วงเลือกตั้งปี 2562 ที่ทำ�ให้ พปชร.ได้ ส.ส.เป็น 

กอบเป็นกำ�ในพื้นที่ภ�คกล�ง ภ�คตะวันออก ภ�คตะวันตก ภ�คใต้ 

และยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ   

ด้วยสไตล์ซื่อสัตย์ สุจริต และปกป้องสถ�บัน ยังเป็นพี่พึ่งหวัง

ต่อสู้กับระบอบทักษิณ และคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดทะลุฟ้�ได้  

นอกจ�กนี้ก�รออกม�สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ของ “พี่

ใหญ่” ต�มเหตุผลข้�งต้น ยังเป็นก�รรักษ�ผลประโยชน์ และอำ�น�จ

ท�งก�รเมืองเอ�ไว้ให้ย�วน�นที่สุด ท�่มกล�งกระแสวิกฤตศรัทธ�ที่

มีของระบอบ 3 ป. ที่สืบทอดอำ�น�จกันม� 7 ปีอีกด้วย 

แม้ก�รผลักดันของ “บิ๊กป้อม” และอ�จทำ�ให้ “บิ๊กตู่” ได้

ฝันไกลถึงก�รเป็นน�ยกฯ สมัย 3 สอดรับกับที่น�ยกฯ “ขอเวล� 

5 ปี” เพื่ออยู่ต่อ ระหว่�งก�รลงพื้นที่พบปะประช�ชนที่จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่�นม�  

สุดท้�ยจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ ยังเป็นคำ�ถ�ม โดยเฉพ�ะ

สถ�นก�รณ์ เงื่อนไข และคว�มไม่แน่นอนของเกมผลประโยชน์

ท�งก�รเมืองที่อ�จเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

แม้อำ�น�จในฐ�นะหัวหน�้รัฐบ�ล “ลุงตู่” จะคุมได้ทั้งก�รแต่ง

ตั้งใครเป็น ครม.หรือจะปลดใครออกจ�กตำ�แหน่งแบบฟ้�ผ่�   

แต่ห�กเป็นอำ�น�จฝ่�ยนิติบัญญัติ ที่ประกอบด้วย ส.ส.พปชร. 

และพรรคร่วมรัฐบ�ล รวมกระทั่ง ส.ว.สรรห� จำ�นวน 250 คน กลับ

ไม่ใช่ของผู้นำ�ประเทศ เพร�ะอำ�น�จ

ส่วนนี้อยู่ในมือ “บิ๊กป้อม” ที่หวงแหน

ดังไข่ในหิน โดยมีมือทำ�ง�น ลูกน้อง

คนสนิทคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ�่ 

อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ใน

ฐ�นะเลข�ธิก�รพรรค พปชร. 

 ดังนั้นในระหว�่งนี้ ห�ก “ลุง

ตู่” ทำ�ง�นไม่ตอบโจทย์พรรค หรือ

แต่งตั้ง ครม.ใน 2 ตำ�แหน่งที่ว่�งลงไม่

ถูกใจข�ใหญ่ พปชร.อ�จถูกโต้กลับได้ทุกเมื่อ  

บทเรียนเบ�ะๆ อ�จทำ�ให้เสถียรภ�พสั่นคลอน เช่น ทำ�สภ�ฯ 

ล้ม ถึงขั้นกดปุ่มแตกหัก คว่ำ�กฎหม�ยก�รเงินของรัฐบ�ล หรือ 

พ.ร.ก.โรคติดต่อฉบับแก้ไข ที่น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี

ฝ�่ยกฎหม�ย ระบุว่� ห�กกฎหม�ยนี้ ไม่ผ่�นรัฐบ�ลจะต้องรับผิดชอบ

ด้วยก�รล�ออก โดยไม่ต้องรอให้มีก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจเหมือน

ครั้งที่ผ่�นม�ที่น�ยกฯ เกือบเอ�ตัวไม่รอด หลังมีคนใน พปชร.คิดก่อ

กบฏ 

ขณะเดียวกันห�ก “ลุงตู่” อยู่รอดไปจนครบว�ระรัฐบ�ลนี้ ก็

ยังต้องพบอุปสรรคในช่วงเลือกตั้ง สมมุติว่�กระแสส่วนตัวกลับดิ่ง

เหวกู้ไม่ขึ้น เพร�ะถูกฝ่�ยตรงข้�มปั่นผลง�นคว�มล้มเหลว อ�ทิ 

ปัญห�เศรษฐกิจ ก�รแก้ โควิด 

คว�มแตกแยกอย�่งต่อเนื่อง 

และสังคมสมมุติเกิดเชื่อขึ้นม�  

จะว�งใจได้อย�่งไรว่� 

“บิ๊กป้อม” ที่ยังใช้ง�น “ร.อ.ธร

รมนัส” ทำ�ง�นก�รเมืองทั้งบน

ดินและใต้ดินจะไม่ปรับแผนใน

ก�รเสนอร�ยชื่อแคนดิเดตคน

อื่นๆ ขึ้นม�เป็นคู่เทียบใน พปชร. เพร�ะรัฐธรรมนูญกำ�หนดให้แต่ละ

พรรคเสนอร�ยชื่อได้ถึง 3 คน แม้ขณะนี้ยังไม่มีตัวที่เหม�ะสม ทรง

คุณค�่เท่�กับ “บิ๊กตู่” แต่เมื่อถึงสถ�นก�รณ์จริงจะว�งใจได้อย�่งไร 

ดังสุภ�ษิตไทย “กรุงศรีอยุธย�ไม่สิ้นคนดี” 

 ไม่นับปัจจัยท�งข้อกฎหม�ยที่ยังเป็นปัญห�ในอน�คต เรื่อง

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกฯ ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ไม่เกิน 8 ปี ห�ก

ตีคว�มต�มเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ป้องกันมิให้น�ยกฯ ครอง

อำ�น�จจนร�กงอก 

ห�กวินิฉัยต�มน้ีก็จะต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งในเดือนสิงห�คม 

2565 หลังครองอำ�น�จแต่เพียงผู้เดียวแบบไร้รอยต่อต้ังแต่ทำ�รัฐประ 

ห�รปี 2557 คว�มฝันท่ี “บ๊ิกตู่” ขออ้อนอยู่ต่ออีก 5 ปีก็หมดส้ินลง      

แต่ห�กศ�ลรัฐธรรมนูญตีคว�มแตกต�่งออกไป โดยเริ่ม

นับตั้งแต่เป็นน�ยกฯ หลังเลือกตั้งปี 2562 หรือต�มรัฐธรรมนูญ

ประก�ศใช้ 2560 “บิ๊กตู่” ก็ยังมีโอก�สนั่งย�วต่อไป แต่ก็ไม่ใช่

เส้นท�งง�่ยด�ย เพร�ะนอกจ�กจะต้องชนะเลือกตั้งกลับม�ให้ได้

ด้วยทุกยุทธวิธี ท่�มกล�งกระแสทนทุกข์กับระบอบ 3 ป. เมื่อเป็น

รัฐบ�ลใหม่แล้ว ยังต้องทนกับม็อบคนรุ่นใหม่ ที่เบื่อหน�่ยกับระบอบ

ประยุทธ์ ที่จะออกม�ขับไล่ตลอดเวล� ย�กที่บ้�นเมืองจะสงบ 

ยังต้องประส�นผลประโยชน์กับนักก�รเมืองที่ตัวเองเคย

รังเกียจ เข้�ม�แชร์ส่วนแบ่ง รุมทึ้งแย่งช�มข้�วในเก้�อี้ ครม. และ 

“บิ๊กตู่” จะกล้�ตอบแทน “ร.อ.ธรรมนัส” กลับม�เป็นรัฐมนตรีอีกครั้ง

หรือไม่ ทั้งที่ก่อนหน้�ตัวเองเป็นคนปลดออกจ�กตำ�แหน่ง      

แต่ก่อนจะฝันหว�นถึงขั้นนั้น ก็อย่�ลืมมองข�้มกติก�เลือกตั้ง

ใหม่ ว่�จะทำ�ให้ “ลุงตู่” กลับม�เป็นน�ยกฯ สมัย 3 ได้หรือไม่ หลัง

จ�ก พปชร.เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งจ�กบัตรเลือกตั้ง 1 ใบเป็น 2 ใบ ที่

ถูกมองว่�ทุบหม้อข้�วตัวเอง จ�กบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ และกติก�ใหม่นี้

จะทำ�ให้จำ�นวน ส.ส.ไหลไปเข้�ท�งพรรคเพื่อไทย และระบอบทักษิณ

จะกลับม�ผง�ดใช่หรือไม่ 

ห�กเป็นเช่นนั้นจริง “ลุงตู่” ก็ได้แค่ฝัน...ขอเป็นน�ยกฯ อีก 5 

ปี แถมยังเสียค่�โง่อีก.

ถานการณ์ใต้ สถานการณ์เลือด เป็นการปฏิบัติการของ 

แนวร่วม ขบวนก�รแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ส่งท้�ย

เดือนแห่งก�ร เกษียณอายุราชการ และก�รเลื่อนข้ันรับ

ตำ�แหน่งใหม่ของเจ้�หน้�ท่ีรัฐ รวมท้ังต้อนรับปีงบประม�ณใหม่ ด้วย

ก�ร หลอกล่อ เจ้�หน้�ท่ีทห�ร ตำ�รวจ เข้�สู่พ้ืนท่ี สังหาร จนสุดท้�ย

เร�ต้องสูญเสียทห�รและตำ�รวจถึง 3 น�ย บ�ดเจ็บอีกจำ�นวนหน่ึง  

ใช่ ผู้เขียนกำ�ลังเขียนถึงก�รก่อก�รร้�ย หรือก่อคว�มไม่สงบ 

แล้วแต่ใครจะเรียก แต่ท่ีเหมือนกันคือ ไฟใต้ ท่ียังรุนแรง และยังไม่

เห็นทีท่�ว่�จะ มอดดับ ท่ีบ้�น ฮูแตยือลอ ต.บ�เระใต้ อ.บ�เจ�ะ ใน

ก�รเข้�ปิดล้อมตรวจค้นของกำ�ลังทห�ร ต่อเป้�หม�ยท่ีเป็น แนว

ร่วม คือ รอมือลี ก�แจก�ซอ และบ�รุวัน กือจิ จนมีเหตุยิงปะทะ

กันระหว่�งเจ้�หน้�ท่ีกับ แนวร่วม หรือ โจรใต้ สุดท้�ยฝ่�ยเจ้�หน้�ท่ี

ต้องสูญเสีย อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ้ย และมีกำ�ลังพลบ�ดเจ็บจ�กก�ร

ปะทะอีกจำ�นวนหน่ึง  

และในขณะท่ียุทธก�ร ฮูแตยือลอ ยังดำ�เนินก�ร ปิดล้อม

ไล่ล่า กลุ่ม แนวร่วม อยู่น้ัน แนวร่วม อีกกลุ่มก็ใช้วิธีก�ร ขุดหลุม

พราง ด้วยก�ร สร้างข่าว ให้เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจภูธร สภ.จะแนะ เข้�

ระงับเหตุ ชายคลุ้มคล่ัง ในพ้ืนท่ี ต.ช้�งเผือก เมื่อกำ�ลังตำ�รวจ

จ�ก สภ.จะแนะ เดินท�งเพื่อไประงับเหตุ เมื่อถึงบ้�นน้ำ�วน ต.ช้�ง

เผือก ก็ถูก แนวร่วม ใช้ระเบิดแสวงเครื่องท่ีฝังรอไว้แล้วกล�งถนน 

จัดการ เป้�หม�ย คือรถยนต์ของตำ�รวจ เสียงระเบิดดัง ตูมตาม สน่ัน

ไหว พร้อมท้ังชีวิตของตำ�รวจอีก 2 น�ย ท่ีใช้ สังเวย กับ ไฟใต้ และ

บ�ดเจ็บอีกจำ�นวนหน่ึง แผนของ แนวร่วม ยังไม่จบเพียงแค่น้ี แต่ 

แนวร่วม ได้ว�งกำ�ลังท่ีเนินเข�บ้�นต�ย� ต.สุว�รี อ.รือเส�ะ เพื่อรอ

ก�รซุ่มโจมตีกำ�ลังของตำ�รวจตระเวนช�ยแดนท่ี 44 ชุด เดลตา ซ่ึง

ถอนกำ�ลังจ�กพ้ืนท่ี ฮูแตยือลอ เมื่อรถยนต์ของ ตชด.ม�ถึงเนินเข�บ้�น

ต�ย� ท่ีเป็นเหมือน ทุ่งสังหาร ท่ีแนวร่วม หรือโจรใต้ปัก หมุดหมาย 

เอ�ไว้ ก็ระดมยิงด้วยอ�วุธสงคร�ม และสุดท้�ยมีตำ�รวจตระเวน

ช�ยแดนได้รับบ�ดเจ็บ 2 น�ย และบรรทัดน้ีก็ขอแสดงคว�มเสียใจกับ 

ครอบครัวของ ร.ต.ท.ธีรศักด์ิ เครือคำ� รอง สวป. และ ส.ต.อ.ปริวัตร 

อุดม ประจำ� สภ.จะแนะ จ.นร�ธิว�ส อส.ทพ.วัฏจักร พรหมนุ้ย 

ประจำ�หน่วยเฉพ�ะกิจท่ี 46 ท่ีต้อง พลีชีพ ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีเพื่อ ดับ

ไฟใต้ ในคร้ังน้ี รวมท้ังผู้ได้รับบ�ดเจ็บท้ังหมด ขอให้ปลอดภัยทุกคน  

ก่อนหน้�น้ีมีก�รแจ้งเตือนล่วงหน้� และมีก�ร วิเคราะห์ 

สถ�นก�รณ์แล้ว เชื่อว่�ในห้วงของก�ร สับเปล่ียนกำาลัง และก�ร 

โยกย้าย ตำ�แหน่งหน้�ท่ีของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� แนวร่วม ต้อง

อ�ศัยจังหวะดังกล่�วก่อเหตุร้�ยแน่ และ สายลับ ในพ้ืนท่ียังพบว่� 

แนวร่วม ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดมีก�รเคลื่อนไหวผิดปกติ เหมือนกับมีก�ร

ว�งแผนก่อเหตุร้�ยรับปีงบประม�ณใหม่  

ซ่ึงก็เป็นไปต�มท่ีมีก�ร วิเคราะห์ ผิดกันแต่ว่� คร้ังน้ี แนว

ร่วม ว�งแผน ขุดบ่อล่อปลา ให้เจ้�หน้�ท่ีเข้�ตรวจค้น และว�งแผน 

ตลบหลัง ท้ังก�รหลอกตำ�รวจ สภ.จะแนะ และก�รว�งกำ�ลังรอ

ตำ�รวจตระเวนช�ยแดนเพื่อซุ่มโจมตีคร้ังน้ีจึงเป็นก�รสูญเสียท้ัง

ทห�ร, ตำ�รวจภูธร และตำ�รวจตระเวนช�ยแดนอย่�งพร้อมเพรียง

กัน เป็นก�ร วางแผน ไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่�งแน่นอน เพร�ะฝ่�ยของ 

แนวร่วม ไม่ได้สูญเสีย ผิดกับทุกคร้ังท่ีกำ�ลังทห�ร ตำ�รวจ เข้�ปิดล้อม

ตรวจค้น ฝ่�ยของ แนวร่วม จะต้องสูญเสียทุกคร้ัง  

เป็นก�ร เอาคืน จ�ก แนวร่วม หลังจ�กท่ีต้องสูญเสียกำ�ลัง

คนในขบวนก�รไปหล�ยคร้ังในรอบปีท่ีผ่�นม� จ�กก�รปฏิบัติก�รปิด

ล้อม ตรวจค้นของเจ้�หน้�ท่ี ทห�ร ตำ�รวจ ของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วน

หน้� และเป็นก�รเปิดแผนปฏิบัติก�รต่อเจ้�หน้�ท่ี ต�มท่ี โฆษก ของ บี

อาร์เอ็น ได้ประก�ศไว้เมื่อเดือนสิงห�คมท่ีผ่�นม� ว่�จะตอบโต้เจ้�หน้�ท่ี 

เพร�ะเจ้�หน้�ท่ีอ�ศัยสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ท่ีบีอ�ร์เอ็นส่ังก�รมิให้ 

แนวร่วม ปฏิบัติก�รท�ง ทหาร ในพ้ืนท่ี เพื่อเปิดโอก�สให้ สาธารณสุข 

ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีในก�รป้องกันและรักษ�ผู้ป่วยจ�ก โควิด-19 แต่

เจ้�หน้�ท่ีใช้โอก�สท่ีแนวร่วมหยุดก�รปฏิบัติก�รท�ง ทหาร เข้�ปิดล้อม 

ตรวจค้น ทำ�ให้บีอ�ร์เอ็นต้องสูญเสียกำ�ลังพลไปหล�ยร�ยติดต่อกัน  

จ�ก การข่าว ท้ังภ�ยในพ้ืนท่ีและรัฐกลันตัน ประเทศ

ม�เลเซีย รวมท้ังจ�กภ�คประช�สังคมท่ีเป็น ปีกทางการเมือง ภ�ยใน

พ้ืนท่ี รวมท้ังก�ร วิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อว่�ก�รก่อเหตุร้�ยใน

เดือน ตุลาคม ยังจะมีอีกหล�ยเหตุก�รณ์และหล�ยพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัด 

และ 4 อำ�เภอของ จ.สงขล� เพร�ะเดือนตุล�คมของทุกปี จะมี

วัน สัญลักษณ์ ท่ีบีอ�ร์เอ็นจะใช้เป็น เงื่อนไข เพื่อก�ร ตอกย้ำา ให้

ชนช�ว มุสลิม ท้ังในพ้ืนท่ีและต่�งประเทศได้รับรู้ถึงเหตุก�รณ์ ตาย

หมู่ ของช�วมุสลิมจำ�นวนกว่� 80 ศพ จ�กเหตุก�รณ์ ตากใบทมิฬ 

ท่ี อ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�ส เมื่อเดือนตุล�คม 2547 จ�กก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ี 

ตำ�รวจ ทห�ร และปกครอง ได้จับกุมผู้ก่อเหตุชุมนุมท่ีหน้� สภ.ต�กใบ 

และถูกจับกุม เพื่อม�นำ�ควบคุมตัวยังค่�ย อิงคยุทธบริหาร จ.ปัตต�นี 

และผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่เสียชีวิตจ�กก�รควบคุมตัวในรถบรรทุก

เพื่อเดินท�งม�ยังค่�ย อิงคยุทธบริหาร และแม้ว่�คดีน้ีทุกคนทุก

ครอบครัวท่ีสูญเสียจะได้รับก�ร เยียวยา แล้ว แต่บีอ�ร์เอ็นก็ยังใช้เป็น 

เงื่อนไข นำ�เหตุก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนม�สร้�งสถ�นก�รณ์ทุกปี เพื่อต้องก�ร

เปิด บาดแผล ให้ช�วมุสลิมเกลียดชังเจ้�หน้�ท่ีรัฐ  

   ซ่ึงเป็นหน้�ท่ีของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� ในก�รท่ีจะ 

รับมือ กับสถ�นก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ยท่ีรออยู่ข้�งหน้� ซ่ึง กอ.รมน.

ภ�ค 4 ส่วนหน้�มักจะอ้�งตัวเลขของก�รลดลงในก�รก่อเหตุร้�ย ว่�

เป็นคว�มสำ�เร็จของเจ้�หน้�ท่ี และสถ�นก�รณ์ดีข้ึน แต่ถ้�ดูจ�ก

สถิติก�รก่อเหตุในปี 2564 จะพบว่�มีก�รก่อเหตุสูงข้ึน ซ่ึง กอ.รมน.

ภ�ค 4 ส่วนหน้�ก็ต้องตอบเหมือนกันว่�สถ�นก�รณ์แย่ลง และเกิด

จ�กคว�ม ล้มเหลว ของเจ้�หน้�ท่ีหรือไม่  

มีข่�วจ�ก วงใน ว่� น�ยทห�รระดับ พลเอก ท่ีเป็นผู้ 

กำากับ นโยบ�ยของ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� เตรียมก�รท่ีจะสรุป

เพื่อร�ยง�นสถ�นก�รณ์ของ ไฟใต้ ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา น�ยกรัฐมนตรี ว่�สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ดีข้ึนเป็นอย่�งม�ก กำ�ลังติดอ�วุธของบีอ�ร์เอ็นไม่มีอยู่ในพ้ืนท่ี

แล้ว และจะดำ�เนินก�รในก�ร พูดคุย รอบใหม่กับตัวแทนของ บีอาร์

เอ็น ท่ีมีรัฐบ�ลม�เลเซียเป็นผู้อำ�นวยคว�มสะดวกอีกคร้ัง หลังจ�ก

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 คล่ีคล�ยไปในท�งท่ีดี  

ก็คงต้องฝ�กเป็น การบ้าน ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา น�ยกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี

ฝ่�ยคว�มม่ันคง และ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลข�ธิก�รสภ�คว�ม

ม่ันคงแห่งช�ติ ถ้�อ่�นร�ยง�นแล้วให้ถ�มด้วยว่� เมื่อ

ในพ้ืนท่ี กำาลังติดอาวุธ ของบีอ�ร์เอ็น ไม่มีแล้ว ท่ีทห�ร

นำ�กำ�ลังไปปิดล้อม และมีก�รปะทะกันจนนำ�ไปสู่ก�ร 

วิสามัญ เหล่� กำาลังติดอาวุธ ไปแล้วเกือบ 10 ศพ ในรอบ

ปี 2564 คนท่ี สู้ตาย กับเจ้�หน้�ท่ีรัฐเป็นใคร และล่�สุดใน

ยุทธก�ร ฮูแตยือลอ ท่ีสร้�งคว�มสูญเสียให้กับทห�ร ตำ�รวจ 

และ ตชด.คือใคร เป็น ผู้ตัดไม้เถื่อน เป็น ผู้ค้ายาเสพ

ติด หรือเป็น มือท่ีสาม อย่�งน้ันหรือ  

สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�ค

ใต้ อย่าปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ อย่�ฉวยโอก�สท่ีคนในพ้ืนท่ีท่ี

เป็น มุสลิม อยู่ในอ�ก�รน่ิงเฉย คนไทยพุทธอ่อนกำ�ลัง

และคิดแต่ห�งบประม�ณจ�ก กอ.รมน.และ ศอ.บต. อย่�

ม่ันใจกับภ�คประช�สังคมท่ีถูกสร้�งข้ึนด้วยก�รใช้ งบ

ประมาณ เพื่อทำ�โครงก�ร แล้วเชื่อว่�สถ�นก�รณ์ดีข้ึน 

กำ�ลังติด อาวุธไม่มีแล้ว ท้ังหมดเป็นเพียง ภาพลวงตา ท่ีมีก�รสร้�ง

ข้ึนม�ต่�งห�ก  

ง่�ยๆ คือถ้�สถ�นก�รณ์ของ ไฟใต้ ดีจริง และกำ�ลังติด

อ�วุธของบีอ�ร์เอ็นในพ้ืนท่ีหมดแล้วจริง องค์กรต่�งประเทศ

ท่ี กระสัน จะม�ทำ�หน้�ท่ีเป็น คนกลาง เป็น ฝ่ายท่ี 3 หรือ เทริด

ปาร์ต้ี ท้ังเอ็นจีโอต่�งประเทศอย่�ง เจนีวาคอล และองค์กรก�ช�ด

ส�กลระหว่�งประเทศอย่�ง ไอซีอาร์ซี สหภ�พยุโรป หรือ อี

ยู และ สหรัฐอเมริกา ท่ีต่�งมี หมุดหมาย ก�รปฏิบัติก�รในพ้ืนท่ี

จังหวัดช�ยแดนภ�ยใต้อย่�งเหนียวแน่น  

สถ�นก�รณ์ของ ไฟใต้ อย่�มองด้วยส�ยต�ของ พญาอินทรี ท่ี

บินอยู่สูงจึงเห็นแต่ ยอดไม้ ต้องมองด้วยส�ยต�ของ นกและหนอน ท่ี

เก�ะอยู่ในภ�คพ้ืนดิน ต้องมองให้ครบทุก มิติ และเป็นสถ�นก�รณ์ท่ี

จะต้องไม่ด่วนสรุปเพียงเพร�ะเหตุร�ยวันลดลงเท่�น้ัน  

สุดท้�ยก็ต้องถ�มว่� ก�รท่ีกำ�ลังเจ้�หน้�ท่ีถูกล่อให้เกิดก�รเข้�

สู่ ทุ่งสังหาร อย่�งต่อเนื่องในวันเดียวกันอย่�งท่ีเกิดข้ึน เป็นก�ร เดิน

ถูกทาง จริงหรือ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

เมื่อบีอาร์เอ็นประกาศ‘เอาคืน’ 

กอ.รมน.ภ.4 สน.ตั้งรับ‘ตุลาเดือด’อย่างไรไม่ให้ปชช.รับเคราะห์

ค

ส

‘ประยุทธ์’ อ้อนขออีก 5 ปี

ฝันไกลแต่อาจไปไม่ถึง?
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3บทความ-ในประเทศ

สั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) ที่ 

พล.ต.ท.สําราญ นวลมา ผบช.น. เซ็นแตงตั้ง 

“รักษาราชการแทนผูกํากับการ (ผกก.)” เม� อวัน

ที่ 7 ต.ค.ที่ผานมา มอบหมายให พ.ต.อ.นําเกียรติ ธีระโรจน

พงษ รอง ผบก.น.2  ไป รรท.ผกก.สน.คันนายาว, พ.ต.อ. 

ชัยรพ จุณณวัตต รอง ผบก.น.4 ไป รรท.ผกก.สน.อุดมสุข, 

พ.ต.อ.ธีระชัย ชํานาญหมอ รอง ผบก.สส.บช.น. ไป รรท.

ผกก.ดส. และ พ.ต.ท.กุลนันท อภินิติอนันต รอง ผกก. 

(สอบสวน) สน.ทุงมหาเมฆ ไป รรท.รอง ผกก.5 บก.จร. 

มีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปหรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

หรือมีผูไดรับการแตงตั้งมาดํารงตําแหน�ง 

อางเหตุผลความจําเปนเพ� อใหการบริหารงาน

ราชการในภาพรวมของ บช.น.เปนไปดวยความเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพ สมตามความมุงหมายของทางราชการ

ก็คงไมใชเฉพาะ “บช.น. ที่ตองมีคําสั่งแบบนี้ บช.อ� นๆ 

ทั่วประเทศก็คงตองออกคําสั่ง “รรท.” ลักษณะเดียวกัน

เพราะตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.ของทุกปจะมีตําแหน�งวาง

จากผูที่เกษียณอายุราชการ หรือขยับเล� อนตําแหน�ง “นาย

พล” ซึ่งสะทอนใหเห็นวาชวงระหวางรอการแตงตั้ง “นาย

พัน” ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.-30 พ.ย.เปนหวง “สุญญากาศ” ของ

ตําแหน�ง “รอง ผบก.” ลงไปถึง “สว.”

หากเปนตําแหน�งรอง ผบก. หรือรอง ผกก. ไมน�าจะมี

ปญหามากนัก เพราะตําแหน�งเหลานี้ ไมใช “หัวหนาหน�วย” 

มีหลายคนในหน�วยงานสามารถรับงานไปดูแลแทนได

แตตําแหน�ง “ผกก.” หรือตําแหน�ง “สว.” โดยเฉพาะ 

“ผกก.โรงพัก” หรือ “สว.สถานี” น�าจะมีปญหามากที่สุด!!!

แมจะแตงตั้งใหรอง ผบก. ลงมารักษาการ ผกก.แทน 

เร� องประสิทธิภาพไมใชปญหา เพราะรอง ผบก.ทุกคนลวน

เคยเปน ผกก.มากอน ทํางานไดสบาย ไรกังวล แตสิ่งที่น�า

เปนหวงคือ การพัฒนาโรงพักหรือหน�วยงานนั้นๆ จะตอง

หยุดรอ “ผกก.ใหม” มาวางทิศทางหน�วยอีกเกือบ 2 เดือน 

เสียเวลาไป 2 เดือน เหลือเวลาทํางานจริงๆ ใน

ปงบประมาณนั้นอีกเพียงแค 10 เดือน

ดูเผินๆ ไมใชปญหาใหญโต ไมใชปญหาหนักหนาอะไร

มากนัก ปญหามีเพียงแคกระทบการทํางานที่ไมเต็มที่เพ� อ

ประชาชนเทานั้น

ทั้งๆ ที่ปญหาเหลานี้แกไขไดไมยากเย็นนะ แมตาม 

กฎ ก.ตร.จะกําหนดใหการแตงตั้งระดับรอง ผบก. ลงไปถึง 

สว. ตองเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย.ของทุกป

แต ก.ตร.ก็ไมไดสั่งหามใหการแตงตั้งระดับ “นาย

พัน” หากจะเสร็จกอน 30 พ.ย.เปนเดือนๆ เพียงแตที่ผานๆ 

มาผูมีอํานาจสวนใหญมักทอดเวลา ไมคอยมองถึงปญหา 

“สุญญากาศ” เหลานี้วามีผลกระทบอะไรบาง เพราะไมได

กระทบกับตัวเอง

จริงอยู ขั้นตอน กระบวนการแตงตั้งตองใชเวลาระยะ

หนึ่ง ซึ่งหากทํากันจริงจังภายใน 20 ต.ค.ก็น�าจะเพียงพอ 

จากนั้นก็ทําบัญชีแตงตั้งใหแลวเสร็จ มีผลตนๆ เดือน พ.ย. ก็

จะรนเวลาแก “สุญญากาศ” การทํางานลงไดเปนเดือน

ก็ขึ้นอยูกับ “ผบ.ปด” จะมองเห็น “สุญญากาศ” เปน

ปญหา ทําใหเสียเวลาทํางานใหประชาชนตรงนี้หรือไม

เทานั้น.

สุญญากาศ‘นายพัน’

คํา

คุกยุคใหม‘ปรับผาปูนอน’

ตูน-กอย ‘เด็กแนว’ ไหน?

ะเดอดาไปหน�อยม้ัยน่ี?

ท่ีผมจะแสดงความยินดีกับคุณตูน บอด้ีสแลม “อาทิวราห คง

มาลัย” กับคุณกอย “รัชวิน วงศวิริยะ”

ท่ีไดลูกชาย “นองทะเล”

คลอดท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เม� อพฤหัสบดี ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๔

ก็ไมเคยรูจักมักจ่ีคุณพอหนุม-คุณแมสาวคูน้ีหรอก แตเม� อ

ติดตามดูแนวทางปฏิบัติตนของคนรุนใหมคูน้ีมาเร� อยๆ ก็ท้ังรัก ท้ัง

ปล้ืม

ดวยเห็นวา....

ชางเปนรุนใหมตนแบบไทยท้ังปจจุบันและอนาคตของชาติท่ี

น�าช� นชม-ยกยองจริงๆ!

ตนทุนศึกษาตูนและกอย นิติศาสตรและนิเทศศาสตร จุฬาฯ 

ถือวาสมบูรณท้ังคู 

ย่ิงแตงแตมดวยพรสวรรค “วัยรุนเพลงร็อก” และนางเอก

หนัง-ละคร บวกกีฬาเขาไปอีก ท้ังคูมีนํ้าหนักถวงดึงสังคมไปทาง

สูงหรือทางตํ่าไดทันที

แตตูนและกอยเกิดมาเก้ือกูลกันโนมสูงทางสรรคสราง ผมไม

เคยฟงเพลงร็อกของตูนจนจบเพลง เหมือนกับไมเคยดูหนัง-ละครท่ี

กอยแสดงเลยซักเร� อง

แตดวยดังในทางดีของสองเขา

ผมเฝามองและตามดู การใชความเปนรุนใหมตนแบบของ

ตูนและกอยตลอดมาชนิดตอเน� อง

ตูนไดรับรางวัลลูกกตัญูดีเดน ผมก็รู ตูนเปนนักกีฬาเทนนิส 

ผมก็รู ตูนของแทตองถอดเส้ือปนเสา ปลุกเราใหกร๊ีดดๆๆ ผมก็เห็น

แตผมไมไดดูตรงน้ัน

กลับดูวา ตูนในฐานะเด็กแนว “ตัวนํา” ไมตาง “ลลิษา มโน

บาล” ตอนน้ี จะใชลีลาน้ัน นําสาวกร็อก ซ่ึงสวนใหญวัยรุนลงนรก

หรือข้ึนสวรรค?

ปรากฏวา ข้ียา ม่ัวสุม เกกมะเหรก เปนปฏิกูลสังคม ไมมี 

หน่ึงเดียวในความหมายของคําวา “สแลม” ในความเปน 

“ตูน” คือ “ใจสะอาด-กายสงบ-นบนอบ และออนนอม”

ตูน บอด้ีสแลม “คนรุนใหม”

แปลงความดังเปนพลังปลุกรัก-สมัครสมาน พ่ีนองไทยตอง

ไมท้ิงกัน!

ตูน “กาวคนละกาว” ระดมเงินทุนหวังแค ๗๐๐ ลานบาทให

โรงพยาบาลศูนย ๑๑ แหงในประเทศ

ตูน-กอย นําว่ิงไมหยุด....

ใตสุดจากเบตง ยะลา ไปเหนือสุดประเทศไทย ท่ีแมสาย 

เชียงราย ๕๕ วัน รวมระยะทาง ๒,๒๑๕.๔ กิโลเมตร 

ตองการคนเกง 

เพราะวา คนเกงอาจจะเปนคนไมดีก็ได 

ผมก็รับใสเกลาใสกระหมอมมาปรึกษากับเพ� อนฝูงท่ีคุนเคยและ

รูจักดีในแวดวงการศึกษา

นอกจากน้ี ทานยังเนนเร� องหน่ึงวา การปลูกฝงเร� องคุณธรรม

และจริยธรรมเปนส่ิงท่ีเราจะตองมอบใหกับเด็กใหได 

พรอมกับอีกขอหน่ึง ทานรับส่ังวา...

ขอใหไปพูดกับเด็กนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษา เชน เด็ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนตน 

ขอใหเด็กเหลาน้ันกลับไปทํางานท่ีภูมิลําเนาเดิมอยางนอยสัก ๒ 

ป เพราะเราตองเรียนมาเพ� อแสดงใหเห็นวา เขาไดเรียนมาเพ� อรับใช

ประชาชนในบานของตนเอง

ส่ิงเหลาน้ี ท่ีผมขอพระราชทานอัญเชิญมาบอกกับพวกคุณท่ีเปน

ผูใหญ เพราะเปนเร� องสําคัญท่ีเราจะตองทํา 

สวนเด็กเล็กๆ อาจจะยังไมเขาใจ ก็ขอใหครูชวยช้ีแจงใหเด็ก

เขาใจวา “คนดีคืออยางไร-คนเกงคืออยางไร”? 

ทําไมเราตองการคนดีมากกวาตองการคนเกง?

ผมคิดวาส่ิงเหลาน้ี มูลนิธิฯ เราดูแลกันอยูน้ีไดทําทุกอยางแลว 

แตเราควรจะหาวิธีท่ีจะใหครูบาอาจารย นักเรียนท้ังหลายเชิญ

พระราชกระแสไปประพฤติปฏิบัติตามท่ีรับส่ังใหได”

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

และน่ี.....

เปนบันทึก “แมของลูก” คนหน่ึง ท่ีผมอยากใหตูนเสกใหเปน

บทเพลงออกมาสักเพลงหน่ึง ซ่ึงผมต้ังใจรอฟงมากท่ีสุด

จากอินสตาแกรม @rachwinwong 

ประสบการณคลอดธรรมชาติท่ีสุดจริงย่ิงกวามาราธอนใดๆ ท้ัง

ปวง... สัญญาณเตือนมาต้ังแตคืนวันท่ี 4 ต้ังแต 5 ทุม แตแมก็ไมม่ันใจ

วาใชรึเปลา 

เลยเตรียมอาบนํ้าสระผม ตัดเล็บรอ เขานอนเท่ียงคืน แมเร่ิม

ปวดทองเหมือนทองแข็งข้ึนมา แตไมปวดมาก แมก็ยังเอะ! ไมม่ันใจ

วาใชม้ัย สังเกตตัวเองไปเร� อยๆ ทุกช่ัวโมง 

ทองแข็งถ่ีข้ึนเร� อยๆ จากหาง 15 นาที 10 นาที จนหาง 7 นาที

ตามตําราท่ีเคยอาน 

ดูเวลาอีกที เฮย! 

ตี 5 แมยังไมไดนอนเลยจาาา รีบปลุกพอ บอกน�าจะใชแลวละ

ไป รพ.กันเถอะ!! จุดน้ีพอลกสุดๆ 55555

ไปถึง 6 โมงเชา รอจนปากมดลูกเปดครบ 10 cm. ไดเขาหอง

คลอด 6 โมงเย็น 12 ชม. ท่ีรอจะไดเจอหนาลูกคร้ังแรก 

แมไมไดทานอะไรเลยนอกจากนํ้า 

แมกลัวมากวาจะไมมีแรงเบงคลอด เพราะไมไดนอนท้ังคืน และ

ไมไดทานอะไรเลยท้ังวัน 

แตพอรูวาลูกจะใกลมา แมก็รวบรวมพลังท้ังหมดท่ีมีเพ� อจะ

ไดเห็นหนาลูกใหเร็วท่ีสุด “ย่ิงเจ็บมากเทาไร แมก็รูวาจะไดเจอลูก

เร็วข้ึนเทาน้ัน”... 

มันเปนการรอคอยท่ีเจ็บปวดแตสวยงามท่ีสุดในชีวิตแมเลย

นะ เพราะพอไดเห็นหนาลูก 

และลูกไดมาวางอยูบนอกแมเทาน้ันแหละ 

ความเจ็บปวดทุกอยางก็หายไปช่ัวพริบตา กลายเปนความสุข

ท่ีสุดท่ียากจะบรรยายจริงๆ

ขอบพระคุณคุณหมอมานพ และทีมแพทย พยาบาล 

รพ.กรุงเทพภูเก็ตทุกๆ ทานท่ีชวยทําใหการคลอดคร้ังน้ีผานไปอยาง

ราบร� น ไมมีอุปสรรคใดๆ นะคะ 

ขอบพระคุณครอบครัววงศวิริยะ และครอบครัวคงมาลัย ท่ี

คอยสงกําลังใจมาใหตลอดต้ังแตเราตัดสินใจยายมาภูเก็ต 

ถึงแมวา จะไมไดอยูพรอมหนาพรอมตากันในวันท่ีหลานมา 

แตความรักจากคุณปูคุณยา คุณตาคุณยาย และพ่ีๆ ทุกคนก็สงมา

ถึงอยางไมขาดสาย 

ทําใหเราสองคนอบอุนใจมากๆ คะ

ท่ีสําคัญท่ีสุดขอบคุณพอตูน @artiwara กอยโชคดีท่ีสุดท่ีมีพ่ี

อยูเคียงขางและ support กอยทุกๆ อยาง 

กอยเช� อม่ันในตัวพ่ีทุกเร� อง 

เพราะกอยรูวาพ่ีเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหกอยและลูกเสมอ ขอบคุณ

ท่ีจับมือกอยไมปลอย 

และคอยทําเสียงอ๊ึดดดดดดดดด! ในหองคลอดประสานเสียง

ไปกับพ่ีพยาบาลนะคะ

สุดทายน้ี กอยและพ่ีตูนอยากขอบคุณทุกๆ คําอวยพร และ

ของขวัญท่ีสงมาใหนองทะเลอยางลนหลามจากทุกๆ คนนะคะ 

ทะเลจะรูม้ัยนะวาหนูโชคดีมากๆ เลยท่ีเกิดมามีคนรัก

มากมายขนาดน้ี 

โตข้ึนหนูตองรูจักเปนผูใหเหมือนกับท่ีไดรับมานะครับ...

ดวงใจของแม

แมรักทะเลท่ีสุด

7 ตุลาคม 2564

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

ครับ 

ลูกคือ “พรวิเศษ” ชนิดเดียว ท่ีสวรรค “เวนชองวาง” ให

พอ-แมแตละคน “เติมตองการ” เอาได ดวยการบมเพาะ สุุดแต

ใจปรารถนา

ขอทางประเสริฐเพ� อชองวางน้ัน จงบังเกิดกับตูนและกอย

ดวยเถิด!.

ตูนทําใหพ่ีนองไทยท้ังประเทศรวมเลือดเน้ือเช้ือรักชาติ ชวยกัน

คนละบาท-สองบาท จากเปา ๗๐๐ ลาน 

ทะลุ-ทะลักลน ไปถึง ๑,๑๔๘ ลานบาท!

จํานวนเงินไมใชคําตอบความเปนตูน

หัวใจตะหาก คือคําตอบ “ตูน-เด็กแนว” ตัวจริง ท่ีไทยรุนใหม-รุน

เกา ตองกราบกราน

น่ีแค ๑ ตัวอยาง ในความเปนตูน “รุนใหมไทยตนแบบ” ท่ีผม

แอบช� นชมผสมอิจฉามาตลอด

ตอนน้ี ตูนเปนพอคนแลวนะ!

จะเก็บเปลือกหอยรอยมาลัยขอมือรับขวัญหลาน “นองทะเล” ก็

คงเปนสวนเกินท่ีเกะกะไปแลว

เอาอยางน้ีแลวกัน ผมฝงใจจําท่ีปาเปรม “พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท” รัตนบุคคลชาติ เคยกลาวไวท่ีโคราช คร้ังหน่ึง

ตูน-กอย จากตนแบบรุนใหมวันน้ี ท่ีจะเปน “พอแบบ-แมแบบ” 

ใหนองทะเล ในวันตอไป 

น่ีถือเปนของขวัญในวันมงคลจากผมนํามามอบใหก็แลวกัน

(ในพิธีมอบทุนการศึกษาของ “มูลนิธิเปรมติณสูลานนท” ประจํา

ป ๒๕๖๐ ท่ีหอประชุมเปรมติณสูลานนท โคราช ๒๔ ก.ย.๖๐) ตอนหน่ึง 

พลเอกเปรม กลาววา

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

“เม� อประมาณ ๓ ป กอนท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ จะสวรรคต พระองคทานไดพระราชทาน

เงินใหผมสวนหน่ึง รับส่ังวา 

ขอ ๑ ใหไปดูแลโรงเรียนท่ีเกาชํารุดทรุดโทรมมากๆ ไมสามารถ

ท่ีจะชวยตัวเองได และ 

ขอ ๒ สําคัญมาก ทานก็รับส่ังวาใหชวยกันผลิตคนดี ไมตอง

เนนผลิตแตคนเกง เพราะชาติบานเมืองของเราตองการคนดีมากกวา

จ

ราชทัณฑ โดยกองทัณฑวิทยา พบ

วาการเปล่ียนท่ีนอนสําหรับผูตอง

ขังมาใชเปนท่ีนอนยางพาราอาจ

ไมมีความเหมาะสมสําหรับการ

ใชงานภายในเรือนจํา เน� องจาก

ท่ีนอนยางพาราเปนวัสดุท่ีคอน

ขางรอน ระบายอากาศไดยาก 

และมีกล่ินเหม็น ยากตอการ

ทําความสะอาด ซ่ึงอาจกอใหเกิด

ปญหาเก่ียวกับโรคผิวหนังแกผู

ตองขังไดงาย โดยเฉพาะอาการ

ผ� นคันอันเกิดจากการหมักหมม 

นอกจากน้ี วัสดุยางพารายัง

สามารถใชเปนเช้ือเพลิงในการ

กอจลาจล มีขนาดใหญ จึงงาย

ตอการซุกซอนส่ิงของตองหาม 

และยากตอการตรวจคนของเจา

หนาท่ีอีกดวย

นายธวัชชัยกลาวเพ่ิม

เติมวา ผลการศึกษายังพบอีกวา

วัสดุท่ีมีความเหมาะสมตอการ

ใช้งานเพ่ือปูนอนภายในเรือน

จําและทัณฑสถานมากท่ีสุดคือ 

ผา ซ่ึงควรมีจํานวนเพียง 3 ผืน

เทาน้ัน เพราะนอกจากจะงายตอ

การตรวจคนแลว ยังงายตอการ

ทําความสะอาด แตอาจจะตอง

ปรับรูปแบบของผาปูพ้ืนรองนอน

ใหมีเน้ือผาและขนาดท่ีเหมาะสม

กับการใชงาน มีความหนาของผา

ท่ีมากข้ึน มีความยืดหยุน ไมทําให

เกิดปญหาดานสุขภาพแกผูตองขัง 

และมีความเหมาะสมกับลักษณะ

ทาทางการนอนมากข้ึน

“สวนผาท่ีใชสําหรับหม

และผาสําหรับหนุนนอนท่ีผาน

มายังไมพบปญหามากนัก จึง

สามารถคงขนาดและรูปแบบ

เดิมไวได พรอมกําหนดขนาด

ของพ้ืนท่ีในการนอนใหม คือ 1.6 

ตารางเมตร/คน จากเดิมท่ีมีพ้ืนท่ี

นอน 1.2 ตารางเมตร/คน เพ� อให

เปนไปตามหลักมาตรฐานสากล 

และสอดคลองกับสถานการณ

ของการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มากท่ีสุด” 

นายธวัชชัยระบุ 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ

และโฆษกกรมราชทัณฑกลาว

ดวยวา โดยท่ัวไปผูตองขังทุกราย

เม� อเขาสูเรือนจําและทัณฑสถาน

จะไดรับส่ิงของเปนอุปกรณ 

เคร่ืองใช้ส่วนตัว จํานวน 8 

รายการ ไดแก สบู ผงซักฟอก 

แปรงสีฟน ยาสีฟน ยาสระผม ขัน

อาบนํ้า รองเทาฟองนํ้า อุปกรณ

การนอนคือ ผาหม 3 ผืน และเพ่ิม

เติมเปนผาอนามัยสําหรับผูหญิง

ผูส� อขาวรายงานวา กอน

หนาน้ีกรมราชทัณฑไดออกมา

ช้ีแจงประเด็นเร่ืองการดูแลผู้

ตองขังผูหญิงในเร� องสุขอนามัย

ในเรือนจํา โดยปญหาสําคัญของ

ประเทศไทยคือ จํานวนผูตองขัง

หญิงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

โดยในแตละปกรมราชทัณฑได

รับงบประมาณเปนคาจัดซ้ือผา

อนามัยแจกผูตองขังหญิง เฉล่ีย

คนละ 120 แผนตอป หรือคนละ 

10 แผนตอเดือน ซ่ึงไดประสาน

งานหน่วยงานอ่ืนมาสนับสนุน

ตรงน้ีเพ่ิมเติม. 

บิ๊กตูตีฆองตําแหน�ง

รับไมเจาภาพเอเปก
ทําเนียบฯ • บ๊ิกตูตรวจแถว

เตรียมรับไมเปนเจาภาพประชุม

เอเปกป 65 ส่ังทุกหน�วยงาน

ใหดําเนินการอยางรอบคอบ 

รัดกุม และคํานึงถึงสถานการณ

สาธารณสุข

เม่ือวันศุกร์ ท่ีตึกภักดี

บดินทร ทําเนียบรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือ

เตรียมการจัดการประชุมผูนําเขต

เศรษฐกิจเอเปก และการประชุม

ท่ีเก่ียวของ ในชวงท่ีประเทศไทย

เปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปก 

ป พ.ศ.2565 คร้ังท่ี 3/2564

ท้ังน้ี นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี กลาววา นายกรัฐมนตรี

กลาวขอบคุณทุกหน�วยงานท่ีขับ

เคล� อนผลักดันการดําเนินการจน

เห็นผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมอยาง

แข็งขัน เพ� อบรรลุเปาหมายการ

เปนเจาภาพเอเปกของไทย โดย

ในท่ีประชุมนายกรัฐมนตรีไดให

นโยบายและยํ้าความสําคัญของ

การดําเนินการท่ีตองแสดงใหเห็น

วิสัยทัศนและประสบการณท่ีดี

เก่ียวกับประเทศไทย 

นายธนกรระบุวา ควบคู

ไปกับการแลกเปล่ียนเรียนรู

ประสบการณกับเขตเศรษฐกิจเอ

เปกอ� นๆ เพ� อนํามาปรับใชและ

พัฒนาใหเกิดประโยชนตอภาค

ธุรกิจ สังคม และประชาชนไทย 

ท้ังในดานการคา การลงทุน การ

พัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล การ

พัฒนาชุมชน สตรี ส่ิงแวดลอม 

เปนตน โดยการประชุมคร้ังน้ีจะ

เปนการประชุมเตรียมการคร้ัง

สุดทายกอนท่ีไทยจะรับมอบ

ตําแหน�งเจาภาพเอเปกตอจาก

นางสาวจาซินดา อารเดิรน นายก

รัฐมนตรีนิวซีแลนด ในเดือน

พฤศจิกายน 2564

นายธนกรกลาวดวยวา 

โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรียังได

ขอใหหน�วยงานหลักท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการขับเคล� อนวาระตางๆ 

ใหสอดคลองกับวาระโลก ท้ังการ

ผลักดันใหเกิดความตระหนักรู

เก่ียวกับ BCG Economy ประเด็น

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สิทธิมนุษยชนในการประกอบ

ธุรกิจ บทบาทสตรี รวมท้ังคํานึง

ผูมีสวนรวมในทุกชวงวัย โดย

เฉพาะอยางยิ่งความปลอดภัย

ทางดานสาธารณสุข ทั้งนี้ เอ

เปกถือเปนกรอบความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจที่มีคุณลักษณะ

เฉพาะในการผลักดันการทํางาน

ต้ังแตระดับคณะทํางาน คณะ

กรรมการ เจาหนาที่อาวุโส 

รัฐมนตรี ไปจนถึงระดับผูนําเขต

เศรษฐกิจ

“ในตอนทาย นายกรัฐ 

มนตรียํ้าขอใหทุกฝายดําเนินการ

ดวยความรอบคอบ รัดกุม เหมาะ

สม และคํานึงถึงสถานการณดาน

สาธารณสุขเปนสําคัญ เพ� อรวม

กันเดินหนาพลิกโฉมประเทศไทย

ไปดวยกัน” โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีระบุ 

อยางไรก็ตาม กอนหนาน้ี 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ไดเขารวม

การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอ

เปกอยางไมเปนทางการ (APEC 

Informal Leaders’ Retreat) รวม

กับผูนําและผูแทนจากอีก 20 เขต

เศรษฐกิจ ผานระบบการประชุม

ทางไกล ซ่ึงนิวซีแลนดเปนเจา

ภาพในป 2564.

กรุ‘ปลัดจตุพร’อูฟูพระเคร� อง
นนทบุรี • เม� อวันศุกร สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ไดเปดเผยบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหน้ีสินของผูดํารง

ตําแหน�งระดับสูง ในรายของนาย

จตุพร บุรุษพัฒน กรณีย� นทุก 3 

ป ตลอดเวลาท่ียังดํารงตําแหน�ง

เปนเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ปลัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, ประธานคณะ

กรรมการองคการอุตสาหกรรม

ปาไม, คณะกรรมการสถาบันวิจัย

และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง , คณะ

กรรมการสํานักงานพัฒนา

เศรษฐ กิจจากฐานชีวภาพ, คณะ

กรรมการองคการบริหารจัดการ

กาซเรือนกระจก, คณะกรรมการ

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน, คณะกรรมการบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 

โดยนายจตุพร และนาง

จันทิรา บุรุษพัฒน คูสมรส มี

ทรัพยสินรวมท้ังส้ิน 101,445,704 

บาท โดยเปนทรัพยสินของ

นายจตุพร 58,801,631 บาท                   

เปนทรัพยสินของนางจันทิรา 

42,644,073 บาท และมีหน้ีสิน

รวมท้ังส้ิน 591,960 บาท  

ขณะท่ีรายการทรัพยสิน

อ� นท่ีน�าสนใจ อาทิ พระพุทธรูป

เชียงแสน รุนสิงห 1 หนาตัก 20 

น้ิว พระรอด พระขุนแผน ท้ังน้ี 

มีพระเคร� องทองคํา พระเคร� อง 

เหรียญทองคํา และเหรียญตางๆ 

รวม 413 องค.

เม� อวันศุกร นายธวัชชัย 

ชัยวัฒน รองอธิบดีกรมราชทัณฑ

และโฆษกกรมราชทัณฑ กลาววา 

จากนโยบายของนายสมศักด์ิ เทพ

สุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม ท่ีใหความสําคัญในการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของผูตองขัง 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู

ตองขังใหเปนไปตามมาตรฐาน

สากล

นายธวัชชัยกลาววา การ                                                            

ยกระดับมาตรฐานดานสุขภาวะ

ของผูตองขังใหสอดคลองกับ

หลักการและมาตรฐานระหวาง

ประเทศ อาทิ ขอกําหนดมาตร 

ฐานข้ันตํ่าของสหประชาชาติ 

(Mandela Rules) ขอกําหนด

กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 

รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ 

โดยตั้งเปาเพ่ิมขนาดและปรับ

เปลี่ยนที่นอนใหกับผูตองขังตาม

นโยบายเรงดวนในป 2565 ซึ่ง

ไดมอบหมายใหกรมราชทัณฑ

ดําเนินการศึกษาประโยชนของ

การปรับไปใชที่นอนยางพารา

แทนการใชผาหม 3 ผืนในการ

ปูนอน หนุนหัว และใชหมอยาง

ที่ผานมา

นายธวัชชัยกลาวตอวา ใน

การศึกษาเปรียบเทียบของกรม

กรุงเทพฯ • กรมราชทัณฑตีปบ คุกยุคใหม ยกระดับสุขภาวะผูตอง

ขังตามมาตรฐานสากล ช้ีนโยบายเรงดวน เล็งเปล่ียนรูปแบบผาปูนอน

ใหมเพ� อเพ่ิมพ้ืนท่ี พรอมอุปกรณสวนตัวเปนผาอนามัยผูหญิง 

นักเรียนในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อายุ 12-18 ป จํานวน 1,200 คน เขารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร เพ� อ

เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้.
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4 บทความ

รายงานปรัชญาไทยบทที่ 12

ปรัชญาศาสนาเดินไมไหว 

ปกลองเลือกต้ังเร่ิมรัว หลังแตละพรรคการเมืองลงพ้ืนท่ีพบปะ

ประชาชนตามตางจังหวัดในฐานเสียงของตัวเองตลอดท้ังสัปดาห 

พรอมกับโชวแคนดิเดตการชิงนายกฯ ถวนหนา และสวน

ใหญจะนําเสนอหัวหนาพรรคของตัวเอง

เปนตัวเลือก ไมวาจะเปน นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล หัวหนาพรรคภูมิใจไทย  นาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรค

ประชาธิปตย นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน 

หัวหนาพรรคกาวไกล  

ผิดจากพรรคใหญอยางเชนพรรค

เพ� อไทย ท่ียังหาหัวไมได เพราะนายใหญ

ตองการความชัวรและไววางใจ สวน

พรรคพลังประชารัฐ หัวหนาพรรคอยาง 

“ลุงปอม”-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ก็ออกโรงหนุน 

“ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกฯ ชูเปนนายกฯ สมัยท่ี 3 

กระจอกขาวถาม “ลุงปอม” ทําไม พปชร.ไมเสนอหัวหนา

พรรคเปนแคนดิเดตนายกฯ เชนพรรคการเมืองอ� นๆ เจาตัวบอกวา 

“ก็หัวหนาพรรคเดินไมไหว!@”  555

แหะๆ! แตไมรูเม� อถึงเวลาเลือกต้ัง ถาเรตต้ิง “ลุงตู” ไมดี ไมแน�

เลขาฯ พปชร.จะชูคนอ� นๆ หรือเปลา เพราะ รธน.ใหเสนอช� อได 3 คน 

รองเทาใหม

ควันหลงวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ีทําเนียบรัฐบาล

กลับมาคึกคัก ประชุมแบบเต็มคณะเชนเดิม โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ทุกคนตางสวมชุดผาไทยสีสันสวยงามเขา

รวมการประชุมเหมือนทุกคร้ัง 

แตท่ีดูจะสะดุดตากวาชุดสวยๆ ก็

เห็นจะเปนรองเทาใหมของ “รมต.ลูก

ท็อป”-นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี

วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (ทส.) ท่ีหนังเงาวับเขาตา จน

นักขาวตองทักวารองเทาสวย

ดาน “รมต.ลูกท็อป” ปลอยมุก

อยางอารมณดีทันทีวา “รูไหมชวงน้ีไป

ไหนก็มีแตคนกมหนาใหผม” ซ่ึงนักขาวก็

รูทันมุก บอกวาท่ีทุกคนกมหนาใหก็เพราะมองรองเทาใหมใชไหมละ! 

งานน้ีทําหัวเราะกันไปท้ังนักขาวและรัฐมนตรี 555

แหม..ของใหมก็สะดุดตาอยางน้ี ไปไหนก็มีแตคนกมหนากม

ตามองวาสวยกันท้ังน้ัน ฮาๆๆ 

ตองดําแลว 

โอปอ-อนุสรณ เอ่ียมสะอาด รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย หากมี

ปมประเด็นการเมือง ใครพาดพิงพรรคเพ� อไทย บ๊ิกๆ แกนนําเพ� อไทย 

อนุสรณ สวมบทโตแทนทันควัน 

นอกจากงานแถลงขาวท่ีมีเปน

ประจําแลว ในโลกโซเชียลของเจาตัว

อยางเฟซบุก ก็โพสตขอความหยิกแกม

หยอกไปยังคนในรัฐบาลประยุทธบอย

ครั้ง ลาสุดหยิบยกภาพเหตุการณ บิ๊ก

ตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ 

ลุยตรวจน้ําทวมที่สูงประมาณเขา กับ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ ท่ีลุยตรวจนํ้าทวมเหมือน

กัน แตระดับนํ้าข้ึนสูงถึงอก  

ทําให โอปอ หยิบยกเหตุการณน้ีมาแซวแบบหยิกแกมหยอก

ในเฟซสวนตัวทันทีวา “ธรรมนัสลุยนํ้าถึงอก นายกฯ ตองดําแลว 

#ประลองกําลัง #วัดบารมี #นํ้าทวม64” 

แหม! งานแขวะ จิกกัด แซวฝายตรงขาม ถือเปนอีกหน่ึงสีสัน

ของเจาตัวเลย (อิ อิ) 

ระลึกถึงวีรชนเดือนตุลา

เม� อวันพุธท่ี 6 ตุลาคม ท่ีผานมา เปนวันรําลึกเหตุการณ 6 ตุลา 

19 ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แรกๆ มีทาทีวาจะไมใหจัดกิจกรรม 

แตสุดทายก็ผอนคลายใหผูคนเดินทางเขารวมกิจกรรมรําลึกจํานวน

มาก แตดูภาพรวมเหมือนม็อบเส้ือแดง-สามน้ิวรวมตัวยอยๆ ชอบกล

เห็นดังน้ัน “เทพไท เสนพงศ” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปตย สมัยเปนนักเรียนรวมกิจกรรมสนับสนุนการ

เคล� อนไหวเหตุการณ 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19 บอกวา “ยัง

ระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนเดือนตุลา อยางไมเส� อมคลาย แมวาใน

ชวงหลังน้ีจะไมคอยไดเขารวมกิจกรรม

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและอนุสรณ

สถาน 14 ตุลา บริเวณส่ีแยกคอกวัวมาก

นัก เพราะมีความรูสึกลึกๆ วา การจัดงาน

รําลึกวีรชนเดือนตุลา กําลังผูกขาดแสดง

ความเปนเจาของจากคนเพียงกลุมเดียว 

ทําใหคนท่ีมีความคิดแตกตางกันไมกลา

เขารวมกิจกรรม เพราะมีความรูสึกแปลก

แยกกับคนท่ีจัดงานรําลึกวีรชนเดือนตุลา 

ซ่ึงเปนเร� องท่ีน�าเสียดาย สวนตัวอยาก

จะใหงานรําลึกวีรชนเดือนตุลา เปนงานของคนไทยทุกคน หรือคนท่ี

เคยเคล� อนไหวเรียกรองประชาธิปไตย ในชวงป 2516-2519 แมวา

ปจจุบันจะมีแนวความคิดท่ีแตกตางกัน อยูคนละข้ัวการเมืองก็ตาม ก็

อยากใหเปนการจัดงานท่ีปลอดจากการเมือง ขอใหเปนเร� องของการ

สดุดีวีรชน หรือเชิดชูวีรกรรมการตอสูของวีรชนเดือนตุลา มากกวา 

การใชการรําลึกวีรชนเดือนตุลามาปะปนกับการเคล� อนไหวทางการ

เมืองในยุคปจจุบัน!@”

แหม! จะไปก็ไป ไมมีใครหาม ประชาธิปไตยผูกขาดกันได

ดวยรึ หุ หุ.

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

อนุสรณ 

เอี่ยมสะอาด

วราวุธ ศิลปอาชา

เทพไท เสนพงศ

ความหมาย

ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion) คือปรัชญาประยุกต

สาขาหน่ึง ท่ีนําเอาปรัชญาบริสุทธ์ิไปตีความผลสรุปของวิชาศาสน

ศึกษา หรือสวนใดสวนหน่ึงของวิชาศาสนศึกษา

ลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนา

ปรัชญาประยุกตเปนการนําเอาปรัชญาบริสุทธ์ิไปตีความผล

สรุปของวิชาการแขนงตางๆ รวมท้ังแขนงปรัชญาเองดวย เราไดเห็น

ตัวอยางมาบางแลวในสาขาปรัชญาจริยะวา นักปรัชญาใชปรัชญา

บริสุทธ์ิจากอภิปรัชญาและญาณปรัชญาตีความขอมูลของความ

ประพฤติ โดยกําหนดมาตรการตัดสินคุณคาใหแกความประพฤติใน

ทรรศนะตางๆ กันไดมากมาย ท้ังๆ ท่ียอมรับขอมูลเดียวกันวา มนุษย

เรามีความประพฤติซ่ึงตางกับพฤติกรรมธรรมดา เร� องศาสนาก็เชน

เดียวกัน ทุกคนเห็นและยอมรับขอมูลเดียวกันวามนุษยมีการนับถือ

ศาสนามาต้ังแตยุคดึกดําบรรพจนตราบเทาทุกวันน้ี ศาสนามีบทบาท

และอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยเราตลอดมาทุกยุคทุก

สมัยและทุกถ่ิน เร� องน้ีไมตองไปคนควาใหมใหเสียเวลา เพียงแตเปด

หนังสือประวัติศาสนาของโลกอานดูสักเลมหน่ึงก็ไดขอมูลพอเพียง

แลว น่ีคือขอมูลเก่ียวกับศาสนาอันเปนผลสรุปของวิซาศาสนาโดย

ท่ัวไป นักปรัชญาประยุกตสาขาปรัชญาศาสนามีหนาท่ีเอาขอมูลน้ี

ไปคิดตอไปวายังจะมีคําถามอะไรเหนือขอมูลน้ีไดอีก แลวสํารวจดู

วาอาจจะตอบคําถามน้ันๆ ไดในทางใดบางท่ีเปนไปได และพยายาม

เขาใจดวยวา คําตอบแตละคําตอบต้ังอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาบริสุทธ์ิ

ระบบใด น่ีคือหนาท่ีและขอบเขตของปรัชญาศาสนา แน�นอนวา

คําถามมีมากมาย แตเราจะพิจารณากันเปนตัวอยางสักคําถามหน่ึง

ท่ีเห็นวาสําคัญท่ีสุด น่ันคือ ประเด็นวา ความรูเร� องศาสนาเกิดข้ึนใน

ปญญาของมนุษยไดอยางไร 

ปรัชญาศาสนาตางกับศาสนศาสตร ศาสนศึกษา เทววิทยา และ

ศาสนาเปรียบเทียบอยางไร

ศาสนศาสตร (divinity) หมายถึง การศึกษาศาสนาของนักการ

ศาสนาตามหลักปรัชญา น่ันคือ ยอมรับคัมภีร หรือคําสอนของ

ศาสดาของศาสนาน้ันๆ แลวพยายามหาเหตุผลมาพิสูจน รวมท้ัง

อธิบายคําสอนทุกขอใหสอดคลองกันและสอดคลองกับขอเท็จจริง

ของวิชาตางๆ ศาสนศาสตรจึงนับไดวาเปนปรัชญาของแตละศาสนา 

เชน พุทธศาสนาก็มีศาสนศาสตรของตนเองโดยเฉพาะคริสตศาสนา

ก็มีศาสนศาสตรของตน ศาสนาอิสลามก็มีศาสนศาสตรของตน และ

ศาสนาฮินดูก็มีศาสนศาสตรของตนเชนกัน แตทวาทุกศาสนามี

ปรัชญาศาสนาอันเดียวกัน ซ่ึงจะเรียนรวมกันไดถาหากวาทุกฝาย

เขาใจลักษณะและขอบเขตของปรัชญาศาสนาเปนอยางดี ย่ิงกวาน้ัน 

ผูท่ีอางวาไมมีศาสนาก็สามารถเรียนและสอนปรัชญาศาสนาไดอยางดี

และอยางน�าสนใจมากดวย

ศาสนศึกษา (religious studies) หมายถึงการศึกษาศาสนา

โดยไมเช� อวามีหรือสมมุติวาไมมีส่ิงเหนือธรรมชาติหรือโลกุตรธรรม

หรือปรมัตถธรรม (Supernatural or Locuttaradamma or Paramat-

thadamma) 

สรุปไดวาปรัชญาศาสนามีศาสนาทุกศาสนาเปนขอเท็จจริง แต

ศาสนศาสตรมีคัมภีร คําสอน และความเปนมาของศาสนาของตน

เปนขอเท็จจริง ท้ังสองตางก็เปนปรัชญา ปรัชญาศาสนาเปนปรัชญา

รวมทุกศาสนา แตศาสนศาสตรเปนปรัชญาเฉพาะของแตละศาสนา

คราวน้ีหันมาพิจารณาเทววิทยา (Theology) ดูสักหน�อย คําน้ี

มากจาก “เทวะ” (ภาษากรีกวา theos) ซ่ึงแปลวาเทพ หรือพระเจา 

รวมกับคําวา “วิทยา” (ภาษากรีก logia) ซ่ึงแปลวา วิชา จึงหมาย

ถึงวิชาท่ีวาดวยเทพหรือพระเจา เวลาศึกษาจริงมิไดศึกษาแตเร� อง

พระเจาเพียงอยางเดียว แตศึกษาทุกอยางท่ีเก่ียวกับศาสนาท่ีนับถือ

พระเจาและศึกษาอยางปรัชญา เพราะฉะน้ัน ความหมายท่ีแทจริง

ของวิชาเทววิทยาจึงตรงกับศาสนศาสตร โดยมีการนับถือพระเจา

น่ันเอง พูดงายๆ ก็คือ ปรัชญาของศาสนาท่ีมีพระเจาจะเรียกวาศาสน

ศาสตรก็ได หรือเทววิทยาก็ได แตปรัชญาของศาสนาท่ีไมมีพระเจา

จะเรียกวาเปนศาสนศาสตรไดเพียงอยางเดียว ไมเรียกวาเทววิทยา 

ควรสังเกตดวยวาชาวตะวันตกบางคนกลาวถึงเทววิทยาของศาสนา

พุทธเพราะถือวาพระพุทธศาสนาเช� อวามีเทพอยางเชน พระอินทร 

พระพรหม ท่ีมีฐานะตํ่ากวาพระพุทธเจา

สวนศาสนาเปรียบเทียบ (comparative religion) น้ัน คําก็บง

อยูแลววาเปนการศึกษาหลายๆ ศาสนาเพ� อเปรียบเทียบใหเห็นวา

เหมือนหรือตางกันอยางไร เน้ือหาท่ีจะเปรียบเทียบน้ันยอมกินความ

ถึงทุกเร� องของศาสนานับต้ังแตปรัชญาของแตละศาสนา ความเช� อ 

คัมภีร ศาสดา วิวัฒนาการการปกครองจํานวนสมาชิก พิธีกรรม แม

กระท่ังศิลปะและวรรณคดี แตใหระวังอยูอยางหน่ึงวา วิชาศาสนา

เปรียบเทียบไมมีหนาท่ีตัดสินวาศาสนาใดดีกวาศาสนาใด ถาทําเชน

น้ันจะกลายเปนการสอนศาสนศาสตรของศาสนาใดศาสนาหน่ึงไป

เสีย หนาท่ีของศาสนาเปรียบเทียบมีเพียงเสนอขอเท็จจริงของศาสนา

ตางๆ ดวยใจเปนกลาง ช้ีใหเห็นความเหมือนและความแตกตางดวย

ใจอุเบกขา การชอบหรือไมชอบ เห็นดีดวยหรือไม ตองถือวาเปนเร� อง

สวนตัวของแตละคน มิฉะน้ันจะผิดจุดมุงหมายของวิชาน้ี อยางไร

ก็ตาม ศาสนาเปรียบเทียบท่ีดีควรมีการสรุปหาเกณฑรวมหรือทฤษฎี

เพ� ออธิบายปรากฏการณท่ีรวบรวมไดจากศาสนาตางๆ ดวย ซ่ึงจะ

เปนการสรางความพรอมใหนักปรัชญาเอาไปขบคิดระดับปรัชญา

ศาสนาตอไป

ศาสนามีองคประกอบอะไรบาง คําถามน้ียังไมใชคําถาม

ปรัชญา แตเปนเพียงการบัญญัติคําใหตรงกับขอเท็จจริงท่ีตองการ 

จากการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบโดยวิเคราะหดูองคประกอบท่ีมี

เหมือนกันในทุกศาสนาอยูแลว นักปราชญสวนมากมีความเห็นพอง

ตองกันวา การท่ีจะเรียกวาศาสนาไดน้ันควรมีองคประกอบตอไปน้ี

เปนอยางนอย คือ

1) มโนภาพเร� องเหนือธรรมชาติ น่ันคือ มีการยอมรับวา

มีโลกหนาและคําสอนเร� องโลกหนาท่ีอยูโพนขอบขายของวิธีการ

วิทยาศาสตร ท้ังน้ีไมรวมถึงไสยศาสตรท่ีอยูในขอบขายของวิธีการ

วิทยาศาสตรท่ีพึงวิเคราะหได แตมักจะแทรกเขาเปนสวนหน่ึงของคํา

สอนและการปฏิบัติของศาสนา

ใหสังเกตวา คําวาเหนือธรรมชาติมิไดหมายความวาผิด

ธรรมชาติอยางท่ีบางคนเขาใจ แตหมายความในทํานองเดียวกับ

โลกุตรธรรมและปรมัตถธรรมหรือรหัสยธรรมโดยไมควรระบุวาคํา

ใดสูงหรือตํ่ากวาคําใดและไมควรใชรวมกันในศาสนาเดียวกัน ควร

ปลอยใหเปนเร� องของแตละศาสนาเลือกใชและนิยามตามความพอใจ

ในแตละศาสนา โดยกินความอยางกวางใหหมายไดถึงทุกศาสนาแม

จะอธิบายแตกตางกันไปในรายละเอียดตามคําสอนจริงของแตละ

ศาสนา ทาทีอยางน้ีแหละคือตัวอยางสําคัญของความเปนลัทธิพหุ

นิยมของปรัชญาไทย ปรัชญาไทยจะขอใชคําวา เหนือธรรมชาติเปน

คํากลางหมายรวมถึงคําสอนและความจริงของศาสนาตางๆ ท่ีมีคํา

สอนระดับเหนือธรรมชาติหรือโพนวิธีการของวิทยาศาสตร ท้ังน้ี ยอม

หมายความวาคําสอนของศาสนามีสวนหน่ึงท่ีอยูในระดับธรรมชาติ 

และอีกสวนหน่ึงอยูเหนือระดับธรรมชาติ

2) ศีลธรรม (morality) คือ ระบบมาตรการสําหรับตัดสินความ

ประพฤติและมีกฎส่ัง หรือหามเพ� อใหเปนไปตามมาตรการของแตละ

ศาสนา ศีลธรรมของศาสนาตางๆ ท่ีคนไทยนับถือคือขอมูลสําหรับ

จริยศาสตรและปรัชญาจริยะของปรัชญาไทย

3) พิธีกรรม (rituals and ceremonies) คือ กิจกรรมท่ีกระทํา

เพ� อจูงใจใหระลึกถึงส่ิงเหนือธรรมชาติหรือโลกุตรธรรมของศาสนา

ตางๆ ท่ีคนไทยนับถือ จะทําคนเดียวหรือรวมกันทําก็ได แตจะตอง

เปนท่ีรับรูกันวากระทําในฐานะสมาชิกของศาสนาน้ันๆ

ขอเท็จจริงของปรัชญาศาสนา ศาสนาเทาท่ีมีขอเท็จจริงปรากฏ

ใหศึกษาไดในขณะน้ี ไมวาจะเปนศาสนาท่ีมีคนไทยนับถือหรือไม แบง

ออกเปนศาสนาท่ีไมเปนองคการและศาสนาท่ีเปนองคการ ท้ังสอง

นับวาเปนขอเท็จจริงของปรัชญาศาสนา ท้ังน้ี ก็เพราะปรัชญาศาสนา

ของปรัชญาไทยมีหนาท่ีและบทบาทตองพิจารณาใหครอบคลุม

ศาสนาท้ังหมดของมนุษยชาติดวย

1) ศาสนาท่ีไมเปนองคการ (unorganised religion) ไดแก การ

นับถือศาสนาตามธรรมชาติ ตางคนตางทําไปตามศรัทธาของตนเอง 

ไมมีคณะผูบริหารควบคุม เชน ศาสนานับถือภูตผีหรือวิญญาณนิยม 

(Animism) และการไหวเจา (Ancestors’ Worship) 

2) ศาสนาท่ีเปนองคการ (organised religion) ไดแก ศาสนา

ท่ีมีคณะผูบริหารคอยควบคุม เชน ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 

พราหมณ ฮินดู สิกข ฯลฯ ใหสังเกตวาคณะผูบริหารในท่ีน้ีใชในความ

หมายกวางๆ ใหกินความไดท่ัวไปถึงผูบริหารกิจการศาสนาท้ังหมด 

จะเปนนักบวช นักพรต หรือไมก็ได

ตัวอยางจากศาสนศาสตรอียิปต

คร้ันจับกระบวนทรรศนท่ี 2 ไดแลว โดยอัตโนมัติปญญาของ

ชาวอียิปตยอมปรับความสํานึกและการแสดงออกทางศาสนาใหเปน 

กระบวนทรรศนท่ี 2 และขยายผลตอไป ซ่ึงชาวอียิปตก็ไดดําเนินตาม

ครรลองอยางไมยนยอ

ศาสนาเจาแมครรภะเหมาะสําหรับชาวลาหาอาหาร คือลาสัตว

และหาผักผลไมปาตามมีตามเกิด ไมพอกินก็ยายท่ีไปหาท่ีใหมเม� อใด

ก็ได การพบลุมแมนํ้าไนลจูงใจใหทําการเพาะปลูก และเม� อทําไดผล 

ประจวบกับการพบกระบวนทรรศนท่ี 2 เห็นความเหมือนมากกวา

ความตาง จึงมีเหตุจูงใจในปรับความโอบออมอารีอุปถัมภคํ้าจุนของ

เจาแมครรภะมาเปนเจาแมอายสิสแมนํ้าไนลกับเจาพออซายริส 

(Osiris) แหงความอุดมของพ้ืนท่ีเพาะปลูกอันเกิดจากตะกอนท่ีนํ้าของ

แมนํ้าพามาน่ันเอง นับเปนการรวมมือกันอยางลงตัวตามหลักการสม

ภาค (symmetry) ชาวอียิปตเคยเปนมนุษยยุคหินใหมและนับถือเจา

แมครรภะอยางองครวม คือ เปนเบ้ืองบนท่ีมีฤทธ์ิอํานาจจะทําอะไร

ในโลกก็ไดท้ังส้ิน พวกเขาไมสนใจวาโลกรวมท้ังส่ิงมีชีวิตในโลกมาจาก

ไหน และอยางไร เพราะกระบวนทรรศนยังไมถึงข้ันใหเห็นปญหาดัง

กลาว พวกเขาในฐานะมนุษยยุคหินใหมมองเห็นวาวิญญาณมนุษย

มาจากครรภะท่ีใจดี จัดการใหลูกในครรภะไปเกิดในรางมนุษยและ

สัตวและคอยดูแล มนุษยยุคหินใหมจึงกินเน้ือสัตวและเน้ือคนได โดย

ทําพิธีขออนุญาตจากเจาแม คร้ันเขาถึงกระบวนทรรศนท่ี 2 ก็ชอบท่ี

จะเขาใจบทบาทของเจาแมเปนหลายกฎเกณฑท่ีสมภาคกันบางไมสม

ภาคกันบาง จึงแยกความอารีของเจาแมครรภะออกเปนอยางนอย 2 

บทบาทท่ีสมภาคกัน คือ อานิสงสจากแมนํ้าไนลเปนบทบาทของเจา

แมนํ้าไนลอายสิส และความอุดมของสองฝงแมนํ้าไนลเปนบทบาท

ของเจาพออซายริสแหงความอุดมสมบูรณของแมนํ้าไนล อซายริส

เร่ิมจากการเปนเจาพอผูอารีของแมนํ้าไนล เปนความศักด์ิสิทธ์ิของ

แมนํ้าไนลและนับถือเจาแมอายสิส หมายถึงนับถือความศักด์ิสิทธ์ิของ

แมนํ้าไนลและลํานํ้าไนลในขณะเดียวกัน ตามศัพทปรัชญาศาสนา

เรียกวานับถือแบบฉัน-ทาน (I-Thou relation) เจาแมอายสิสก็เปนอีก

บทบาทหน่ึงท่ีแบงออกไปจากเจาแมครรภะ เปนคุณสมบัติของแมนํ้า

ไนลคือใหความอุดมสมบูรณ การนับถือเจาพออซายริสก็เปนแบบฉัน-

ทานเชนเดียวกัน

แมนํ้าไนลกับความสมบูรณของแมนํ้าไนลมีวัฏจักรหมุนเวียน

คูเคียงสมภาคกันอยางเปนเอกลักษณของทุกรอบป คือ เร่ิมทําการ

เพาะปลูกเม� อแผนดินไดรับตะกอนมาใหม แผนดินอุดมรับเมล็ดพันธุ

ไวเหมือนอุมไวในครรภ ไมนานก็เร่ิมตนชีวิตดวยการผลิใบใหเห็น ตอ

จากน้ันก็เติบโตอยางรวดเร็วจนเกิดผล และหลังจากพืชผลแกสุกแลว

ก็แหงเห่ียวตายไปในพ้ืนดิน เปนอันส้ินวัฏจักรรอบปหน่ึงของความ

อุดมสมบูรณของแมนํ้าไนล เม� อนํ้าหลากมาคร้ังใหมก็เทากับแมนํ้า

ไนลฟนคืนชีพใหพลังใหมแกแมนํ้าท่ีจะนําความอุดมมาใหชีวิตใหมแก

คนท้ังประเทศ ท้ังหมดน้ีคือพระมหากรุณาธิคุณของแมนํ้าไนลและ

ความอุดมสมบูรณ ซ่ึงควรจะประกอบพิธีกรรมรําลึกถึง พิธีขอบพระ

คุณคอยๆ ขยายผลออกไปกลายเปนชีวประวัติของเทพและเทวี โดย

มีวัฏจักรของแมนํ้าไนลเปนตนแบบ อันเปนปรัมปราท่ีเกิดข้ึนคร้ัง

เดียวในชีวประวัติการบําเพ็ญความเมตตาตอชาวอียิปต แตนํามาเปน

สาเหตุแหงการแสดงความจงรักภักดีประจําปตามวัฏจักรในรอบปของ

แมนํ้าไนล พิธีกรรมน้ีประทับใจในความรูสึกเปนหน้ีบุญคุณตอแมนํ้า

ไนลกันอยางท่ัวหนา กลายเปนฐานรวมของศาสนาของชาวอียิปต โดย

รวม คือ ดวยพระมหากรุณาธิคุณ เจาพออซายริสและเจาแมอายสิส               

เกิดมาคูบารมีกันบนบัลลังกอียิปต เพ� อสรางแบบอยางใหแกสังคม

อียิปต (เปนสัญลักษณหมายถึงฤดูนํ้าหลากและนํ้าลด ท้ิงความอุดม

สมบูรณไวกับแผนดินอียิปต) เทพอซายริสจึงสอนวิถีชีวิตทําดีมีสุข

ท้ังในชีวิตสวนตัวและในชีวิตสังคม ตลอดจนเทคนิคการเกษตร เม� อ

ทุกอยางเรียบรอยแลวก็วางแผนมอบราชสมบัติใหราชโอรสฮอรเริส 

(Horus) ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาคร้ังหน่ึง มารรายจากทะเล

ทรายพาพรรคพวกปลอมตัวเขาวังรวมงานฉลอง โดยแบกหีบศพทํา

พิเศษมาแสดงกลในวังและหลอกใชอซายริสเขาไปทดลองนอนในหีบ

ศพ พลันชวยกันตอกตะปูและแบกไปท้ิงแมนํ้าใหลอยออกทะเลถึงแก

ความตาย (หมายถึงหลังเก็บเก่ียวแลวแผนดินแหงแลง หมดความ

อุดม เจาแมอายสิสออกตระเวนหาศพ มารรายเขายึดวังปกครองท่ัว

อียิปต) ท่ีสุดอายสิสพบศพ ทําพิธีปลุกเสกจนฟนคืนชีพ (นํ้าหลากมา

ใหมแลว) สงมอบหมายใหพระโอรสฮอรเริสยึดอํานาจไดสําเร็จ เทพ 

อซายริสและเทวีอายสิสไปสรางสวรรคใตบาดาลสําหรับชาวอียิปต

ท่ีดํารงชีพตามเกณฑของพระองคไดมีชีวิตนิรันดรหลังจากลาโลกน้ี 

โดยท้ิงคัมภีรคูมือผูตาย (The Book of the Dead) ไวเปนหลักฐาน 

ปรัชญาปฐมธาตุ

ชาวอียิปตมีความเห็นพองกันเปนเอกฉันทวาปฐมธาตุของส่ิงท้ัง

ปวงคือนํ้าด้ังเดิมนูน (Nun) อันเปนบอเกิดของทุกส่ิงทุกอยาง ท้ังของ

สสารทุกชนิดและชีวิตทุกระดับ ต้ังแตชีวิตเซลลเดียวจนถึงเทพเจา

ผูสราง เม� อเปนเชนน้ีแลวก็ไมตองถามวานูนมาจากไหนต้ังแตเม� อใด 

เพราะถามาจากส่ิงอ� นก็ไมใชปฐมธาตุ หรือถามีมาเองจากความเปลา

ก็ตองเล� อนตําแหน�งใหความเปลาเปนปฐมธาตุ จึงตองมีมาเองโดย

ไมมีจุดเร่ิมตนจึงจะนับเปนปฐมธาตุจริงๆ ชาวอียิปตเห็นพองตองกัน

และเช� อตรงกันเพียงแคน้ี คร้ันจะตอบคําถามตอมาวาปฐมธาตุทําให

เกิดส่ิงตางๆ อยางไร ความเห็นก็ไมเปนเอกฉันทแลว จึงไมอาจจะ

คนหาระบบปรัชญาของชาวอียิปตเปนองครวมได ย่ิงในปจจุบันท่ีมี

หลักฐานของชาวอียิปตนอยเหลือเกิน และเทาท่ีเหลืออยูน้ีเราก็ไมอาจ

จะฟนธงไดวามีความสําคัญอยางไรในความคิดองครวมท้ังหมดของ

ชาวอียิปต ทําเทาท่ีทําไดเพ� อตอบสนองความอยากรูของนักวิชาการ

ปจจุบันก็คือ เอาเทาท่ีรูมาปะติดปะตอสรางเปนระบบปรัชญาเทาท่ี

จะทําได ซ่ึงก็จะตองมีสภาพกระทอนกระแทนอยางมาก ดีกวาไมทํา

อะไรเลย 

ประเด็นสําคัญท่ีควรสังเกตก็คือ พวกเขาเช� อวาในนูนด้ังเดิม

มีแตคุณภาพดีๆ ปนกันยุงเหยิง คร้ันแยกเปนสัดสวนกันไดก็เกิด

สุริยเทพผูสรางส่ิงดีๆ ท่ีมีคุณภาพระดับตางๆ ความเลวจึงเปนความ

บกพรองความดีช่ัวคราวของชีวิตในโลกน้ี ความเช� อเชนน้ีเปนกําลัง

สําคัญใหสรางธรรมาภิบาล และแกไขเม� อขาดธรรมาภิบาล.

ท่ีมาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Isaac_Oliver_Elizabeth_I_and_the_Three_Goddesses.jpg

เปนหน่ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ              

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีมีพระราชดําริใหสรางข้ึนเพ� อ

ประโยชนในการระบายนํ้าสูทะเล เน� องจากประเทศไทยมีบางพ้ืนท่ี

ท่ีมีลักษณะลุมตํ่า คอขวด ทําใหนํ้าไหลชา เปนตัวชวยใหประเทศ

ผานพนวิกฤตอุทกภัยมาแลวหลายคร้ัง โดยมีวัตถุประสงคในการ

เพ่ิมอัตราการไหลของมวลนํ้าในแมนํ้า คู คลอง ใหมีอัตราการไหลท่ี

สูงข้ึน อาศัยการไหลของกระแสนํ้าจากเคร� องพนนํ้า เปนตัวเหน่ียว

นําการไหลของนํ้าโดยรวม.

เรือผลักดันน้ํา



พ่ิงจะรับตำ�แหน่งท่ีปรึกษ�หัวหน้�พรรคพลังประช�

รัฐ และสมัครเป็นสมาชิก พปชร.ไปเมื่อวันก่อน ไม่ 

ทันไร เสี่ยตุ๋ย-พีระพันธุ์ ส�ลีรัฐวิภ�ค ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงถูกมองว่าจะเข้ามาช่วยงานการเมืองของ                                                                            

พปชร.ในส่วนของ กทม.ก็โชว์พลังดูดอดีต ส.ส.แล้ว ประ 

เดิมคนแรกที่ ชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยประจำากระ 

ทรวงการคลัง และเป็นลูกชาย “เสี่ยชัช เตาปูน “ ชัชวาลล์ 

คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท

“ผมคุ้นเคยกับพี่ตุ๋ยตั้งแต่เป็น ส.ส.สมัยแรก สังกัด

พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกัน พี่เขาก็ติวและสอนงานผม ถือ

เป็นคนที่มีศักยภาพ การที่ผมตัดสินใจย้ายมาอยู่พรรคพลัง

ประชารัฐ ไม่ใช่เป็นการทิ้งพรรคเล็กอย่างพลังท้องถิ่นไท 

แต่เพราะเราเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐมีศักยภาพพอที่จะ

เติบโตไปเป็นสถาบันทางการ

เมือง เป็นเสาที่แข็งแรงใน

การยืนหยัดปกป้องสถาบัน

หลักของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ให้อยู่อย่าง

มั่นคงได้ในอนาคต“

เจ้าตัวระบุว่า ได้ย้าย

เข้าสังกัดพรรคพลังประชา

รัฐแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 

ต.ค.ที่ผ่านมา ตามคำาชักชวน

ของนายพีระพันธุ์ โดยได้รับ

ไฟเขียวจากบิดา เพราะทั้ง

สองพรรคมีแนวทางเดียวกัน 

จึงได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังท้อง

ถิ่นไท 

ถึงแม้นายชื่นชอบยืนยันว่าจะยังไม่มีการยุบพลังท้อง

ถิ่นไทมาควบรวมกับ พปชร.ในตอนนี้ แต่ก็ไม่ปฏิเสธท่าที

ในอนาคตหรือการเลือกต้ังคร้ังหน้า เพราะการท่ีเส่ียชัชส่ง                                                           

ลูกชายมาล่วงหน้าแบบน้ี ทำาให้มองเป็นอื่นได้ยาก โดยเฉพาะ                                                                                 

ในสถานการณ์ที่พรรคเล็กเกิดยาก หากการแก้ไขรัฐธรรม 

นูญเรื่องบัตร 2 ใบมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้ง 

ส.ส.ครั้งหน้าอย่างแน่นอน 

แต่ก่อนจะไปถึงเลือกต้ังใหญ่ อาจมีเลือกต้ังซ่อมก่อน                                                                             

ในเขต 7 กทม. (บางซื่อ-ดุสิต) ซึ่ง น.ส.ธณิกานต์ พรพงษา

โรจน์ เจ้าของพ้ืนท่ี เวลาน้ีต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี ส.ส. หลังศาล

ฎีกามีคำาสั่งรับคำาร้องไว้พิจารณา ในคดีที่ถูกคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าว

หาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้าย

แรง จากกรณีเสียบบัตรแทนกันเมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 

หากศาลฎีกาพิพากษาให้หลุดเก้าอ้ี ก็ต้องมีการจัดเลือก                                                                            

ตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 7 ซึ่งนายชื่นชอบเคยเป็นอดีต ส.ส.                                                                               

ในเขตบางซื่อมาก่อนเมื่อปี 2554 สมัยสังกัดพรรคประชา 

ธิปัตย์  แต่ในการเลือกตั้งปี 2562 เขาไม่ได้ลงชิงชัย เพราะ

ขยับไปอยู่บัญชีรายชื่อของพลังท้องถิ่นไท แล้วส่งนางพิมพ์

อร คงอุดม ภรรยาลงแทน ซึ่งพ่ายหมดรูป คะแนนรั้งอัน 

ดับ 5 ได้เพียงกว่า 5 พันคะแนน 

ถ้าเข้าล็อก 2 เงื่อนไข คือ น.ส.ธณิกานต์มีอันต้องพ้น 

ตำาแหน่ง ส.ส. และในช่วงเวลาที่ศาลตัดสินนั้นนายชื่นชอบ

เป็นสมาชิก พปชร.ไม่น้อยกว่า 90 วันแล้ว การที่นายชื่น

ชอบซบอกลุงป้อมในจังหวะนี้ก็มีลุ้นที่จะได้เป็น ส.ส.กทม.

อีกครั้ง!

ย่านวังบูรพา, พาหุรัด, สะพานหัน เป็นแหล่งบันเทิงย่าน

แฟชั่น ช็อปปิ้งมอลที่เฟื่องฟูที่สุด ช่วงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ และ

เรียกวัยรุ่นยุคนั้นว่า “โก๋หลังวัง” ส่วนชาวกรุงวัยผู้ใหญ่มักชื่น

ชอบเพลงสุนทราภรณ์ยุคที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้า

วง นักร้องเพลงไทยสากลที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ชรินทร์  

นันทนาคร, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, สุเทพ วงศ์กำาแหง, สวลี ผกา

พันธุ์ เป็นต้น แหล่งบันเทิงซึ่งเป็นที่นิยมมาก คือ ไนต์คลับที่มี

อยู่หลายแห่งยามค่ำาคืน นักร้องที่เป็นแม่เหล็กเรียกลูกค้าได้มาก 

คือ สุเทพ, สวลี, เพ็ญศรี, พิทยา บุณยรัตพันธุ์ และทีมสุเทพ

โชว์ เป็นต้น

ช่วง ๒๕๐๐-๒๕๑๕ ถนนหนทางในประเทศยังเป็นปัญหา

มาก การท่องเที่ยวขบวนใหญ่จึงนิยมใช้รถไฟ เช่น  งานช้างที่

สุรินทร์, เที่ยวหัวหินวันสุดสัปดาห์ กิจกรรมในค่ำาคืนวันหยุดสุด

สัปดาห์จึงนิยมจัดงานเต้นรำาเรียกกันว่า “งานบอล”  มีวงดนตรี

สุนทราภรณ์เป็นวงหลัก ส่วนวงเสริม ได้แก่  คีตะวัฒน์ และ

เวชสวรรค์ บรรดาเท้าไฟนิยมชมชอบวงสุนทราภรณ์มาก เพลง

ประกอบการเต้นรำาหลายเพลงสนุกทั้งคนที่เต้นอยู่บนฟลอร์

และผู้ชม เช่น จังหวะแทงโกในเพลงฟลอร์เฟื่องฟ้า เสียงของ

วินัย จุลบุษปะ เพิ่มความครึกครื้นในงานลีลาศด้วยเพลงยิ้ม 

เสียงของศรีสุดา รัชตะวรรณ ที่สำาคัญมีจังหวะเกิดใหม่ในยุคนั้น 

คือ จังหวะตะลุง ครูล้วน ควันธรรม เป็นผู้คิดขึ้น ทั้งนี้ประยุกต์

จากเพลงที่บรรเลงประกอบหนังตะลุง ดังเนื้อร้อง “ตะลุงเป็น

ของคนไทยแล้วดัดแปลงไปเป็นสากล” เลิศ ประสมทรัพย์ ร้อง

บันทึกเสียง

เมื่อจังหวะตะลุงแพร่หลายจึงเป็นท่ีชื่นชอบมากในหมู่ชาว                                                                                   

ใต้ โดยเฉพาะในงานสังสรรค์เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวใต้ที่มาอยู่

เมืองหลวง วงดนตรีจะบรรเลงเพลงตะลุงครั้งแล้วครั้งเล่าด้วย                                                                                

ความสนุกสุดหรรษา ว่าไปแล้วเป็นเพลงท่ีสำาแดงอัจฉริยลักษณ์

ของรากเหง้าได้อย่างน่าภูมิใจ

งานรื่นเริงประจำาปีที่มีสีสันที่สุดเห็นจะเป็นงานวชิราวุธา

นุสรณ์ ที่จัด ณ อุทยานสราญรมย์ เพราะมีการประกวดนางสาว

ไทย (ประมาณ ๒๕๐๕ ถึง ๒๕๑๒) มีสิ่งที่อยู่ในความทรงจำาไม่รู้

ลืมคือ เพลงนางฟ้าจำาแลง ที่สุนทราภรณ์ขับร้อง สำาหรับงาน

ประกวดนางสาวไทยเสมอมา

* โฉมเอยโฉมงามอร่ามแท้แลตะลึง

ได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจ

ครั้งเดียวได้ชมสมัครภิรมย์รักใคร่ พันผูกใจไม่ร้างรา

5บทความ

ม่ใช่เล่นๆ นะครับ 

ผลการศึกษาล่าสุดพบเด็กในอเมริกา ๑๒๐,๖๓๐ 

คน กลายเป็นเด็กกำาพร้า เพราะพ่อ-แม่ เสียชีวิตจากโค

วิด-๑๙

ผลการศึกษาในวารสารกุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) ของ

อเมริกา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ยังพบว่าเด็กอีก ๒๒,๐๐๗ คน สูญ

เสียผู้ดูแลรองจากพ่อแม่ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย  

ข้อมูลจาก ซูซาน ฮิลลิส นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ คือ การกำาพร้าพ่อแม่ผู้ปกครอง

จากโรคโควิด-๑๙ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก และซ่อนอยู่ในมุมมืด 

อเมริกาเองก็เผชิญปัญหานี้ ไม่ต่างกัน

“...พวกเราทุกคน โดยเฉพาะลูกหลานอีกหลายรุ่น จะรับ

รู้ผลกระทบอันรุนแรงของปัญหานี้ ทั้งในทันทีและในระยะยาว                                                                                 

ต่อไป การแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เด็กได้เผชิญและจะเผชิญต่อไปต้อง

เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก ที่ถูกผสานเข้ากับการรับมือภาวะฉุกเฉิน

อันรอบด้าน ทั้งในตอนนี้และในอนาคต...”

อเล็กซานดรา เบลนกินซอป ผู้ร่วมทำาการวิจัยจากราช

วิทยาลัยลอนดอน เปิดเผยข้อมูล จำานวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ

เป็นเคร่ืองเตือนใจถึงผลพวงจากโรคระบาดอันเลวร้ายตลอด 

๑๘ เดือนที่ผ่านมา เด็กเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุด ซึ่ง

ควรได้รับการเอาใจใส่โดยตรง

การศึกษาข้างต้นเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคของสหรัฐฯ ราชวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคปทาวน์

ในแอฟริกาใต้

ข้อมูลต้นเดือนกันยายน ขณะนี้เด็ก ๑.๕ ล้านคนทั่วโลก

ประสบกับการเสียชีวิตของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้ดูแลที่เลี้ยง

ดูแลเด็กอันเนื่องมาจากโควิด-๑๙

ในไทยมีการศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๔ พบ

เด็กกำาพร้าจำานวน ๓๖๙ คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

(พม.) ให้ข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน ว่า พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเด็กกำาพร้า ๓๔๓ คน จากพ่อหรือแม่ติด

เชื้อโควิด-๑๙ เสียชีวิต ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

ตรรกะคนเก่งไม่ผิด

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโรงเรียน 

๕๒ แห่งครบวงจร ได้เรียนหนังสือด้วยการพระราชทานทุนชีวิต

ครับ...นั่นคือปัญหาที่เกิดและมีการแก้ไขอย่างเงียบๆ 

ว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มาก แต่กลับไม่มีการพูดถึง 

ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ที่เอาแต่พ่นว่าเป็นฝ่ายประชาธิป 

ไตย มีพฤติกรรมอยากกลับเข้าสู่อำานาจ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

มนุษยชน ยิ่งแกนนำาม็อบยิ่งแล้วใหญ่ เรื่องพวกนี้ ไม่อยู่ในสายตา 

กว่าจะจบโควิดเด็กกำาพร้าในไทยคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างรอบคอบถี่ถ้วน  

เพราะ เด็ก เยาวชน คือผู้ที่จะสร้างชาติในอนาคต 

ครับ...เรื่องเด็ก เรื่องเยาวชนคนเก่ง เราก็มีอยู่ไม่น้อยครับ 

เป็นหน้าที่ที่ผู้ ใหญ่ต้องส่งเสริม สนับสนุนไปให้สุดทาง  

ถ้าเด็กหลงผิด ก็ต้องชี้ทางให้  

มีเรื่องเด็ก เยาวชน อยากจะมาแชร์ความรู้กันครับ 

วานนี้ (๘ ตุลาคม) มีข่าวออนไลน์ บอกว่า “ณัฐนนท์   ดวง

สูงเนิน” ผู้ก่อตั้ง http://SPACETH.CO เว็บไซต์ความรู้ด้านดารา 

ศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของไทย โพสต์ถึงกรณี เจ้าหน้าที่

ตำารวจ อุ้มตัว “เบนจา อะปัญ” นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อินเตอร์ (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อความระบุตามนี้...

...อุ้ม “เบนจา อะปัญ” ส่งดำาเนินคดี สน.ทองหล่อ ชุมนุมคาร์

ม็อบ ๑๐ ส.ค.

คุณอาจจะรู้จักแพรวจากข่าว จากม็อบ แต่ผมรู้จักแพรว จาก

การทำาสื่ออวกาศที่ชื่อว่า Spaceth จนเกิดเป็น  community อวกาศ

ในไทยขึ้นมา ซึ่งแพรวเองก็เคยอาสามาช่วยถ่ายงานหลายครั้งใน

ช่วงปี ๒๐๑๘ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อยากให้ทุกคนรู้ว่า

๑.แพรว เบนจา คือเพื่อนของเรา

๒.แพรว มีความฝันอยากเป็นวิศวกรอวกาศ แพรวชอบ  

Space Shuttle มาก ถึงกับปรินต์รูปติดไว้บนหัวนอน และมีความ

ฝันว่าจะเรียนต่อจนจบ ป.เอก และทำางานกับหน่วยงานอวกาศ 

ภายใต้ NASA เช่น JPL และ Facilities, Research Center สังกัด 

NASA ต่างๆ

๓.แพรวไม่เคยอยากติดคุก หรือโดนคดี หรือขึ้นปราศรัย  แต่

คุณก็รู้ว่าวงการอวกาศ และวงการวิชาการในประเทศนี้มันเป็นยัง

ไง

๔.แพรวเก่ง เก่งมาก และเก่งสัสๆ จบเตรียมอุดม และใช้

เวลา Gap Year ในการศึกษาด้วยตัวเอง ทำางานที่ตัวเองชอบ  

หาเงิน รับงาน แพรวทำางานเยอะมาก ประสบการณ์หลากหลาย 

อาจจะเป็นเพราะมันเป็นสาวก Apple และแม่งบ้า Gadget แต่

ประเด็นก็คือ แพรวไม่ใช่คนที่คาดหวังให้ได้อะไรมาง่ายๆ แพรว

อยากรวยแต่ไม่เคยนอนเฉยๆ ให้เงินมาหา แพรวอยากเก่งอยาก

ทำางาน NASA แต่ก็ไม่เคยอยู่เฉยๆ และรอโอกาสอย่างเดียว แพรว

อยากให้ประเทศนี้ ระบบการศึกษา สังคม ดีขึ้น แพรวจึงไม่อยู่                             

เฉยๆ และแพรวรู้มันเสมอ มันจึงสื่อสารออกมาผ่านสิ่งที่แพรวทำา

ทุกวันนี้

๕.แพรวคือความหวังของวงการวิชาการในประเทศนี้ครับ

ผมไม่อยากให้พวกคุณแยกเด็กที่ทำากิจกรรม เด็กที่ทำาม็อบ

ออกจากเด็กโอลิมปิก เด็กสายวิชาการ เพราะมันคือเรื่องเดียวกัน 

พวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญ กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง แพรวแทบจะ

ต้องแลกความฝัน แลกเส้นทางของตัวเอง เพื่อบอกว่าพวกคุณผิด

ตรงไหน เพื่อบอกว่าประเทศนี้มีอะไรที่ต้องแก้ ทำาไมราคาของการ

พูดความจริงมันสูงถึงขั้นนี้

แล้วเราจะต้องรู้สึกอย่างไร? จำาวันนั้นได้มั้ยครับ ที่พวกคุณ 

#SaveNutnon กัน วันที่ผมโดนจับ พวกคุณให้เหตุผลว่าผมทำางาน

ในวงการอวกาศ ช่วยพัฒนาประเทศ ไม่ควรต้องมาเจอเรื่องแบบ

นี้ .. ผมฝากเพื่อนผมคนนี้อีกคนได้มั้ยครับ ไม่ใช่เพราะเขาทำางานใน

วงการไหน แต่ไม่ควรมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก เพราะไม่ควรมี

ใครถูกจับเพราะตั้งคำาถามครับ แพรวไม่ใช่นักกิจกรรม แพรวคือ

อนาคตของวงการอวกาศในประเทศนี้

อย่าให้เราแบกรับความรู้สึกนี้ ไว้เลย เราไม่ไหวแล้ว เรา

อยากสัมภาษณ์แพรวเพราะแพรวเป็นวิศวกรอวกาศครับ ไม่ใช่

เพราะเป็นนักกิจกรรมหรือต้องติดคุก

#ปล่อยเพื่อนเรา พรุ่งนี้มันต้องไปรับ iPhone ๑๓....

ครับ...คดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ ท่านไม่ให้ประกันตัว 

เหตุผลคือ คดีมีอัตราโทษสูง ประกอบกับพฤติการณ์ตาม

คำาร้องขอฝากขังผู้ต้องหาได้ก่อเหตุเกี่ยวกับสถาบันฯ ที่ผู้ก่อเหตุ

เคยถูกฟ้องที่ศาลนี้ ทั้งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว 

จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำาร้อง

แต่ประเด็นที่จะพูดคุยกันคือ คนเก่งอยากทำางาน NASA  

ตำารวจต้องไม่จับ ศาลต้องให้ประกันตัว แม้คนคนนั้นทำาผิดกฎ 

หมายใช่หรือไม่ 

ถ้าใช้ตรรกะน้ี ต่อไปอาชญากรต้องไม่ถูกจับกุมคุมขัง เพราะ  

มีความฝันจะทำางานกับ NASA  

มันต้องแยกประเด็นครับ 

การเคลื่อนไหวทางการเมือง แล้วไปทำาผิดกฎหมาย ไม่

สามารถละเว้นได้ 

แกนนำาเหลือง แดง สามนิ้ว ขณะนี้อยู่ในคุกกี่คน

นั่นเพราะทำาผิดกฎหมาย 

ถ้าเอาความฝัน ความเก่งสัสมาตัดสินว่า จะทำาอะไรก็ได้

ไม่ต้องติดคุก สังคมนี้จะอยู่กันอย่างไร 

“เบนจา อะปัญ” ทำาผิดซ้ำาซากในคดีเดิม 

เป็นนักเคลื่อนไหวหัวรุนแรง และมีพฤติกรรมการแสดง 

ออกที่รุนแรง 

ถ้าบอกว่านี่คือพฤติกรรมของคนฉลาด ก็คงจะไม่ใช่ 

เด็กทำาม็อบ เป็นเด็กโอลิมปิกได้ ไม่มีกติกาอะไรห้าม 

แต่เด็กทำาม็อบ และเด็กโอลิมปิก มีสิทธิ์ติดคุกได้ 

หากเด็กคนนั้นทำาผิดกฎหมาย 

เด็กสมัยนี้ผู้ใหญ่ขัดเกลายากครับ มักจะถูกต่อต้าน เพราะ

เด็กเชื่อมั่นในวิถีของตัวเอง 

กลับกันเด็กดำาดิ่งไปกับโซเชียล แทบไม่ตั้งคำาถาม ไม่หา 

เหตุผล 

นี่คือสิ่งที่สังคมไทยกำาลังเผชิญอยู่. 

พลังเจ พลังใจ

อ�ห�รเจ เสน่ห� ต้องน่�หิว

อ�ห�รดี ไม่ขี้ริ้ว ไม่ขี้เหร่

อ�ห�รปลอดส�รพิษ-เสเพล

อ�ห�รเจ จริงจัง ต้องตั้งใจ

ถ้�ทำ�เพียง ผ่�นผ่�น ผิวเผิน

อ�ห�รเจ จักเจริญ อย่�งไรได้

ไม่เลียนแบบ เนื้อสัตว์ ขจัดภัย

แต่ต้องให้ หิวจ�น อ�ห�รเจ

แสงสีเมืองกรุง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

เมื่อเหลียวมองความเป็นมาในอดีต เมืองไทยเมื่อ ๕๐-๖๐ 

ปีก่อนไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกเช่นในปัจจุบัน ชนบทห่างไกล

ส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้า น้ำาประปา ถนนหนทางไม่สะดวกเท่าใน

ปัจจุบัน ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไร้ที่พึ่งเพราะขาดแคลนหมอและ

พยาบาล แต่กระนั้นผู้คนส่วนมากก็มีความสุขตามอัตภาพ ทั้งนี้

เพราะรู้จักพอ ดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ

นั่นเอง (ขณะนั้นแม้ไม่มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แต่อันที่จริง

ความพอเพียงอยู่ในวิถีชีวิตไทยมาช้านาน  เพราะมีฐานความคิด

จากพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงยิ่ง)

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำาประสบการณ์หลายแง่มุมมาเรียบเรียง                                                                                    

ไว้ จึงก่อเกิดบทความ “แสงสีเมืองกรุง” ดังรายละเอียดท่ีแนบ....

ในอดีตนานกว่า ๕๐ ปี สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยา 

ลัยมีอยู่เฉพาะที่รัฐจัดตั้ง และตั้งอยู่ในเมืองหลวงเท่านั้น ผู้คน

ในชนบทท่ีมีฐานะดีจึงนิยมส่งลูกหลานที่เรียนจบระดับมัธยม

ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ เด็กต่างจังหวัดในวัยหนุ่มสาวมีโอกาส

ได้สัมผัสบรรยากาศเมืองใหญ่ได้ไม่นาน หลายคนก็หลงระเริง

เมืองกรุงจนไม่เป็นอันจะเล่าเรียน ผู้คนชนบทส่วนใหญ่ก็เป็นผู้

อาวุโสมักกล่าวถึงเยาวชนเหล่านี้ว่า หลงแสงสี คำากล่าวนี้เกิด

ในขณะพื้นที่ชนบทหลายแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้

จากประสบการณ์ของผู้เขียน เมื่อเข้ามาศึกษาระดับมัธยม

ในกรุงเทพฯ ได้เห็นแสงสีระยะแรกๆ ก็รู้สึกตะลึงพรึงเพริด แสง

สีระยิบระยับตามท้องถนนย่านเยาวราช หน้าโรงหนังหลายแห่ง

มีรูปหุ่นที่เคลื่อนไหวได้ เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจ โอกาสดีบางครั้ง

ได้ติดตามผู้ปกครองไปชมสินค้าในห้างร้าน ยามค่ำาคืนย่านเยาว                                                                             

ราช วังบูรพา ได้สัมผัสบรรยากาศแสงสีละลานตา มีโรงหนัง                                                                              

มากมายฉายหนังไทย หนังฝรั่ง หนังจีน หนังแขกทุกวันจน

ดึกดื่นเที่ยงคืน ยามเทศกาลสำาคัญโอกาสคืนส่งท้ายปีเก่าต้อน 

รับปีใหม่ก็มีหนังฉายให้ชมตลอดคืน

ข่าวโฆษณาสาระบันเทิงตามหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงก่อน  

พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นช่วงที่หนังไทยได้รับความนิยมมาก มีโฆษณา

เต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ มีข่าวการจัดแสดงรอบปฐมทัศน์ของ

ภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยเฉพาะยุคที่มิตร-เพชราเป็นดาราดวง

เด่น สื่อบันเทิงที่แพร่หลายมีให้ชมได้ทุกครัวเรือน คือโทรทัศน์

ยุคแรก (ภาพขาวดำา) เท่าที่เห็นผู้คนยุคนั้นชอบดูด้านบันเทิง

มากกว่าข่าวสาร ต่างเพศต่างวัยมีความสนใจสื่อต่างกัน เด็ก

ผู้ชายมักชอบดูหนังคาวบอย (ข่ีม้ายิงปืน) หนังญ่ีปุ่นซามูไร ขณะ

ที่เด็กผู้หญิงอาจชอบเรื่องในครอบครัว เช่น คุณพ่อรู้ดี หรือ

ภาพยนตร์ตลก ฉันรักลูซี่ ช่วงดึกมีทั้งหนังละครให้เลือกชม 

(ช่อง ๔ และช่อง ๗) นักร้องมีชื่อเสียงก็มีรายการประจำาเดือน

ละครั้ง เช่น เสียงทิพย์จากรวงทอง, สุเทพโชว์, ชรินทร์ โชว์, 

เพลินเพลงกับนฤมล คันธรรมศาลา  เป็นต้น

ซบอกลุงป้อมต�มพี่ตุ๋ย

น้ำาคำาลือเลื่องไปทั่วเมืองนานมา

ชมว่าวิไลงามตาดังเทพธิดาองค์หนึ่ง

มาเห็นเต็มตาพลอยพารำาพึง ติดตรึงชวนให้คะนึงอาจินต์

เห็นเพียงนิดเดียวให้ซาบเสียววิญญาณ

ได้ชมโฉมหน้าดังหยาดฟ้ามาดิน

โสภาท่าทางดูช่างสำาอางงามสิ้น คำาที่ยินยังน้อยไป

หรือว่าชาติก่อนนางได้รับพรของใคร

คงสร้างผลบุญยิ่งใหญ่ จึงได้วิไลงามตา

นางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมา จึงงามดังเทพธิดาลาวัณย์

(ทำานอง เอื้อ สุนทรสนาน/คำาร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล)

แสงสีเมืองกรุงเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะชีวิตของผู้คน  

ภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีความเปลี่ยนแปลง

หลายประการ เช่น เกิดปัญหาน้ำามันขาดแคลน ก็มีบทเพลง

สะท้อนสังคม “น้ำามันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ”

อย่างไรก็ตาม มุมมองที่เสนอไว้ข้างต้นอาจเป็นพื้นฐาน

ในการศึกษา วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในกาลภาย

หน้า.

ขอแสดงคว�มนับถือ

พ.อ.วัชระ วีระวงศ์

 

ผมอิจฉาคนเป็นวัยรุ่นช่วงปี ๒๕๐๐ อย่างแรงครับ เป็นยุค

ที่การใช้ชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีคุณภาพสุดๆ แล้วครับ 

แม้ว่าความเจริญด้านวัตถุสู้ยุคนี้ ไม่ได้ แต่ความเจริญด้านจิตใจ

กินขาดครับ. 

ผู้ว่�ฯ ปู

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ผมเป็นคนสมุทรสาครที่มีพื้นที่สีแดงเข้มตลอด ผู้คนติด                                                                            

เชื้อโควิดมากรองจาก กทม. สาเหตุที่ผู้ว่าฯ ปูลาออกไม่ใช่ปัญ 

หาสุขภาพ เขาเล่ากันมาว่าสมุทรสาครได้วัคซีน ๒ แสนโดส แต่

ผู้มากบารมีเหนือกว่าพรรคการเมืองโยกวัคซีน ๒ แสนโดสไป

ฉีดให้คนในจังหวัดของตนอย่างเหลือเฟือ เขาบอกอีกว่าหมาใน

จังหวัดของเขาอาจได้วัคซีน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรล่ะครับคุณ

อัตถ์.

พันธุ์ ไดโนเส�ร์

 

ตอนน้ีผู้ว่าฯ ปูกลับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองบ้าน

เกิด ก็ยังต้องทำางานหนักต่อไป เพราะเสร็จจากโควิดมาเจอน้ำา

ท่วมต่อ ท่านเป็นผู้ว่าฯ คุณภาพคับแก้วครับ ฉะนั้นทำางานได้ทุก

ที่ทุกงาน

สำาหรับประเด็นวัคซีน บุรีรัมย์มีปัญหาเยอะ เพราะถูกจับ

จ้องเยอะ ประเด็นนี้ดูแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขแก้ไม่ตก เพราะ

มันมีปัญหาจริงๆ ครับ.

ชื่นชอบ คงอุดม
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ขาว
ปิด สภ.เขลางค์ 7 วันพบตำารวจติดโควิด 1 นาย

ลำาปาง • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่สถานีตำารวจภูธรเขลางค์นคร จ.ลำาปาง 

พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา ผกก.สภ.เขลางค์  ได้มีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำารวจนำาแผงกั้น

เหล็กมาตั้งไว้บริเวณทางเข้าประตู พร้อมกับติดประกาศแจ้งประชาชน กรณีแจ้ง

ความร้องทุกข์สามารถเข้าแจ้งได้ที่ สภ.เมืองลำาปางแทน และขออภัยในความไม่

สะดวก อีกประกาศแจ้งว่า สถานที่เสี่ยงติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่ง 

ผกก.สภ.เขลางค์ได้เปิดเผยว่า ตนเองมีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศเพื่อแจ้งให้

ประชาชนที่จะมาใช้บริการไปใช้บริการที่ สภ.อื่นก่อนเป็นเวลา 7 วัน เนื่องจาก

ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจหาเชื้อโควิดแล้วพบว่าติดเชื้อ 1 นาย ส่วนที่เหลือ

รวม 59 นาย เจ้าหน้าที่ สสจ.ลำาปางได้เข้ามาทำาการสวอบตรวจหาเชื้อเมื่อวาน

นี้  ผลตรวจรอบแรกเป็นลบทั้งหมด แต่เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันการ

แพร่ระบาดสู่ประชาชนจึงให้ปิดก่อน 7 วัน แต่ในสำานักงานยังมีเจ้าหน้าที่ตำารวจ

บางส่วนทำางานอยู่ และในวันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. เจ้าหน้าที่ สสจ.ลำาปางจะเข้า

มาตรวจสวอบอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ติดเชื้อ 

1 นาย ซึ่งทำาหน้าที่รับแจ้งความประจำาวัน  ทราบว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ต.ค.มีเพื่อน

มาปรึกษางานและได้เดินออกไปพูดคุยกันนอกห้องทำางาน คือบริเวณข้างๆ สภ.เข

ลางค์ แต่สวมหน้ากากตลอดเวลา และวันเสาร์อาทิตย์ได้ไปร่วมรับประทานหมู

กระทะกับเพื่อนรวม 6 คน จากนั้นวันจันทร์ไปทำางานปกติและรู้สึกไม่ค่อยสบาย

จึงไปตรวจหาเชื้อแต่เป็นลบ ต่อมาวันพุธเริ่มมีอาการไม่สบายอีกจึงไปตรวจหา

เชื้อที่ รพ.ลำาปางอีกครั้ง ครั้งที่ 2 พบเชื้อ จึงเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ลำาปาง 

ทลายบ่อนกลางสวนยางยึดเงินสด 3 แสน

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำาวันนี้ (7 ต.ค.64) 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 5 หน่วย ทั้ง ทหาร มทบ.42, ฝ่ายปกครองอำาเภอบาง

กล่ำา และอำาเภอหาดใหญ่, ตำารวจ สภ.บางกล่ำา และ สภ.หาดใหญ่ สนธิกำาลังบุก

เข้าจับกุมบ่อนการพนันโปปั่นที่ลักลอบเปิดเล่นกันในป่าสวนยาง ริมคลองระบาย

น้ำารอหนึ่ง ม.16 บ้านดินลานเหนือ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำา จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่

ระหว่าง อ.บางกล่ำา กับ อ.หาดใหญ่ ขณะบุกเข้าจับกุมนักพนันที่กำาลังล้อมวงเล่น

กันอยู่เกือบ 30 คนรู้ตัว เนื่องจากมีคนดูต้นทางคอยส่งซิกให้และวิ่งหนีกันกระเจิง 

เจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ 6  คนทั้งชายและหญิง ยึดเงินสดได้ 291,630 บาท 

อุปกรณ์การเล่น ทั้งลูกโปปั่น โต๊ะ เก้าอี้ หลอดไฟ และรถจักรยานยนต์ 4  คัน 

โดยมีนายภูษิต สุขแก้ว อายุ 45 ปี ชาว อ.หาดใหญ่ รับเป็นเจ้ามือ สำาหรับบ่อนโป

ปั่นแห่งนี้ลักลอบเปิดในลักษณะบ่อนวิ่ง กลุ่มนักพนันจะทำาการนัดหมายกัน โดย

วางแผนให้นักพนันทุกคนนำารถไปจอดไว้อีกที่หนึ่ง และจะมีรถจักรยานยนต์คอย

รับส่งนักพนันมาเล่น ซึ่งจะมีคนคอยดูต้นทางให้ตลอดเวลา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้

ควบคุมตัวนักพนันพร้อมของกลางส่ง สภ.บางกล่ำาดำาเนินคดี 2 ข้อหา คือ ร่วม

กับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันโปปั่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน. 

ยกฟ้อง‘หมอนิ่ม’ปิดคดีฆ่า‘เอ็กซ์’

กรุงเทพฯ • ปิดคดีฆ่า “เอ็กซ์-จักรกฤษณ์” 

อดีตมือปืนทีมชาติ ศาลฎีกาพิพากษายก                                             

ฟ้อง “หมอนิ่ม” คดีจ้างวานฆ่า ขณะที่

แม่ยายลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำาคุก 25 ปี 

ส่วนมือปืน-คนขี่ จยย.โทษจำาคุกตลอดชีวิต

เหมือนเดิม ขณะที่ทนายอี๊ดคนจัดหามือปืน 

ศาลสั่งประหารไว้แต่ยังหนีลอยนวล และ

ร่วมชดใช้เงินจำานวน 2.5 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 ศาลอาญา

มีนบุรี ได้อ่านคำาพิพากษาศาลฎีกาในคดี

จ้างวานฆ่า “เอ็กซ์” จักกฤษณ์ พณิชย์ผาติ

กรรม อายุ 40  ปี อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ 

หมายเลขดำา อ.383/57 ที่อัยการศาลจังหวัด

มีนบุรี และนายมานพ พณิชย์ผาติกรรม  

บิดา เป็นโจทก์ร่วมฟ้อง นายจีรศักดิ์ หรือจี 

กลิ่นคล้าย อายุ  50 ปี มือปืนผู้ลั่นกระสุน ที่ 

1, น.ส.สุรางค์ ดวงจินดา อายุ 79  ปี มารดา 

พญ.นิธิวดี ที่ 2, พญ.นิธิวดี หรือหมอนิ่ม ภู่

เจริญยศ  อายุ 45 ปี ที่ 3, นายสันติ หรืออี๊ด 

ทองเสม อายุ 35 ปี ทนายความ ที่ 4 และ

นายธวัชชัย หรืออ้น เพชรโชติ อายุ 38 ปี คน

ขี่รถจักรยานยนต์ ร่วมกันเป็นจำาเลย ในความ

ผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ, จ้างวานฆ่าผู้อื่นฯ, 

พ.ร.บ.อาวุธปืน ขณะที่นางบุญคิด พณิชย์ผาติ

กรรม มารดาเอ็กซ์ จักรกฤษณ์ ได้ยื่นคำาร้อง 

ขอให้พวกจำาเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็น

เงิน 4.4 ล้านบาทด้วย

โดยโจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่า เมื่อ

ระหว่างเดือน  ส.ค.-19 ต.ค.56 จำาเลยที่ 2-4                                                        

ร่วมกันจ้างวานให้จำาเลยที่ 1 กับพวกที่หลบ

หนี ใช้อาวุธปืนยี่ห้อลูเกอร์ รุ่นโตโกเรฟ 

ขนาด  7.62 มม. ฆ่านายจักรกฤษณ์ พณิชย์

ผาติกรรม อายุ 40 ปี  อดีตนักกีฬายิงปืนทีม

ชาติไทยตามร่างกายหลายนัด จนถึงแก่ความ

ตาย บริเวณหน้าวัดบางเพ็งใต้ ถ.สุขาภิบาล 3 

(รามคำาแหง) แขวง/เขตมีนบุรี กทม. ก่อนพา

กันหลบหนีไป

ต่อมาวันที่ 19 ธ.ค.59 ศาลจังหวัด

มีนบุรี ได้อ่านคำาพิพากษาให้ประหารชีวิต

สถานเดียว พญ.นิธิวดี หรือหมอนิ่ม  จำาเลย

ที่ 3 และนายสันติ หรือทนายอี๊ด จำาเลยที่ 4 

ฐานร่วมกันใช้จ้างวานฆ่าผู้อื่น ขณะที่จำาเลย

ที่ 1 และ 5 มือปืน และคนขี่รถจักรยานยนต์ 

ให้จำาคุกตลอดชีวิต ส่วน น.ส.สุรางค์  มารดา

หมอนิ่ม พิพากษายกฟ้อง และให้จำาเลยที่ 1 

และจำาเลยที่ 3-5 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนจำานวน 2.5 ล้านบาทแก่ผู้ร้องด้วย

ศาลอุทธรณ์มีคำาสั่งให้ พญ.นิธิวดี ประ 

กันตัว 2.5 ล้านบาทระหว่างอุทธรณ์ 

ต่อมาวันที่ 7 ส.ค.61 ศาลอุทธรณ์ได้มี

คำาพิพากษาแก้ให้ยกฟ้อง พญ.นิธิวดี จำาเลย

ที่ 3 แต่ให้ลงโทษประหารชีวิต น.ส.สุรางค์                

มารดา จำาเลยที่ 2 ฐานใช้จ้างวานให้ฆ่าผู้

ตาย เนื่องจากศาลเห็นว่า น.ส.สุรางค์ยังโกรธ

แค้นที่ผู้ตายมักทำาร้ายร่างกาย พญ.นิธิวดี ซึ่ง

เป็นบุตรสาวคนเดียว และทำาร้ายหลานสาว

ได้รับบาดเจ็บหลายครั้งหลายหน และเชื่อ

ว่าผู้ตายไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ ทั้งนี้ 

คำาให้การของ น.ส.สุรางค์ เป็นประโยชน์แก่

การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำาคุก

ตลอดชีวิต

ส่วน พญ.นิธิวดี ศาลเห็นว่ายังมีความ

รักใคร่ผู้ตาย โดยระหว่างที่เกิดเรื่องก็ยังเคยมี

เพศสัมพันธ์ รวมทั้งเคยพาบุตรสาวไปเยี่ยมที่

เรือนจำาทหาร และไม่คัดค้านการประกันตัวผู้

ตายของศาลทหาร ที่ทำาร้ายร่างกายหมอนิ่ม

คดีเสพยาเสพติดด้วย

และให้จำาเลยที่ 1, 2, 4, และ 5 ร่วม

กันชดใช้เงินจำานวน  2.5 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่โจทก์ร่วมและ                                                       

ผู้ร้องด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำา

พิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอนุญาตให้จำาเลยที่ 2 ปล่อย

ชั่วคราวระหว่างฎีกา  โดยตีราคาประกัน 1 

ล้านบาท

นายจีรศักดิ์ หรือจี มือปืนจำาเลยที่ 1 

และ น.ส.สุรางค์  จำาเลยที่ 2 ยื่นฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำานวนประชุมปรึกษา

หารือแล้วเห็นว่า  ฎีกาจำาเลยที่ 1 และที่ 2 

ที่ต่อสู้ในประเด็นการร่วมจำาเลยที่ 4  และที่ 

5 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำานวน 2.5 ล้าน

บาทพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำาระเสร็จให้

ลดโทษจำาคุกแม่ยาย25ปี

มือปืน-คนขี่จยย.ตลอดชีวิต

แก่โจทก์ร่วมและผู้ร้องนั้น ฟังไม่ขึ้น ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษาให้จำาเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วม

ชดใช้ตามจำานวนดังกล่าวนั้นชอบด้วยเหตุผล

แล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย และฎีกาข้ออื่น

ที่ต่อสู้ประเด็นการรับฟังคำาให้การพยาน

ที่มาลงโทษจำาเลยก็ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์

พิพากษาลงโทษจำาคุกจำาเลยที่ 1 และที่ 2 มา

นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพฤติการณ์

การกระทำาผิดของจำาเลยที่ 2 แม่ยายผู้ตาย 

ศาลฎีกาเห็นว่าเกิดจากการที่ผู้ตายกระทำาต่อ

จำาเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรคนเดียวของจำาเลยที่ 

2  ครั้งแล้วครั้งเล่า และบางครั้งยังกระทำา

ต่อหน้าหลานเล็กๆ  ของจำาเลยที่ 2 อีก อัน

เนื่องมาจากปัญหาการควบคุมอารมณ์ของผู้

ตาย โดยก่อนเกิดเหตุมีความไม่แน่นอนว่า ผู้

ตายซึ่งเป็นนักกีฬายิงปืน มีอาวุธปืนอาจใช้

อาวุธปืนของตนกระทำาต่อจำาเลยที่ 3 และ

ครอบครัวในขณะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เป็น

ได้ เพราะก่อนเกิดเหตุเพียง 2 เดือน ผู้ตาย

ยังใช้อาวุธปืนยิงไปทางคนรับใช้และบุตรคน

เล็ก จนผู้ตายถูกจับและถูกควบคุมตัวที่เรือน

จำาและเพิ่งได้รับการประกันตัวมาไม่นาน 

การกระทำาความผิดของจำาเลยที่ 2 ที่

ขณะเกิดเหตุเป็นหญิงมีอายุถึง 72 ปี และ

บัดนี้มีอายุเกือบ 80 ปีแล้ว และไม่เคยกระทำา

ความผิดมาก่อน จึงเข้าลักษณะของผู้กระทำา

ความผิดที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มี

เหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 78 ที่ศาลอาจลดโทษได้ให้ไม่เกินกึ่ง                                                         

หนึ่ง และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

52 ในการลดโทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็น 

การลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลง ให้

ลดดังต่อไปนี้ โดยถ้าจะลดกึ่งหนึ่งให้ลดเป็น

โทษจำาคุกตลอดชีวิต หรือโทษจำาคุกตั้งแต่ 25 

ปีถึง 50 ปี ที่ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำาเลยที่                                                            

2 เพียงหนึ่งในสามและคงจำาคุกจำาเลยที่ 2                                                              

ตลอดชีวิต ด้วยเหตุเพียงคำาให้การช้ันสอบ 

สวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลฎีกา

ยังไม่เห็นพ้องด้วย  เห็นควรลดโทษให้จำาเลย

ที่ 2 อีก 

ศาลฎีกาจึงพิพากษาแก้เป็นว่า คำาให้ 

การชั้นสอบสวนของจำาเลยที่ 2 เป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา และกระทำาความผิดเพราะ

ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีเหตุบรรเทา

โทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 78  ประกอบมาตรา 52 (2) คง

ลงโทษจำาคุกจำาเลยที่ 2 ไว้ 25 ปี  นอกจากที่

แก้ให้เป็นไปตามคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์.

กรุงเทพฯ • รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เตือนบรรดาคู่รักที่คิดจะอัดคลิปลับเก็บ

ไว้ดูเล่น ระวังจะหลุดออกไปสู่โลกโซเชียล

และอาจย้อนกลับมาทำาร้ายตัวเอง ส่วนผู้นำา

ไปเผยแพร่จนได้รับความเสียหายมีโทษหนัก

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ 

.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนบาง

ส่วนนิยมบันทึกภาพเปลือยของตนเอง หรือ

ภาพขณะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ

คนรักเพื่อเก็บไว้ดูในอนาคต  โดยมักจะบัน

ทึกไฟล์ภาพหรือคลิปไว้ ในโทรศัพท์มือถือ

หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาพบว่า                                

ภาพหรือคลิปดังกล่าวได้ ไปปรากฏอยู่ ใน

โลกอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าของภาพไม่ยินยอม  

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำาให้ภาพหลุดออกไปแบ่ง

เป็น 2 กลุ่ม คือ  สาเหตุจากตัวอุปกรณ์ เช่น 

ทำาอุปกรณ์สูญหาย, ถูกไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(Malware), นำาไปซ่อม หรือขายต่อให้บุคคล

อื่น  และสาเหตุจากตัวผู้ครอบครองภาพและ

คลิปดังกล่าว (อดีตคนรัก) นำาไปเผยแพร่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจึงขอแนะ 

นำาวิธีการป้องกันไม่ให้คลิปลับถูกนำาไปเผย

แพร่โดยไม่ยินยอม ดังนี้

1.ไม่บันทึกคลิปลับ ภาพเปลือยเป็นอัน

ขาด เพราะหากบันทึกภาพ/คลิปลับระหว่าง

ตนกับคนรัก แม้วันนี้สัญญาว่าจะรักกันตลอด

ตร.เตือนคู่รักถ่ายรูป-คลิปลับ

หลุดสู่ โซเชียลภัยจะมาถึงตัว

บุรีรัมย์ • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่หอ

ประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์ ต.ในเมือง 

อ.เมืองบุรีรัมย์ พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ 

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางรุ่งรัตน์ 

เนาวรัตน์  ประธานแม่บ้านตำารวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการไถ่ถอนเครื่อง

มืออุปกรณ์จากสถานธนานุบาล ส่งมอบ

คืนให้พี่น้องประชาชน ครั้งที่ 1 พร้อม

กับมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ ที่ก่อน

หน้านี้ประชาชนได้นำาไปจำานำาไว้กับสถาน

ธนานุบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และโรง

รับจำานำาของเอกชน อาทิ  ปั๊มลม, สว่าน

ไฟฟ้า, เลื่อยไฟฟ้า, ตู้เชื่อม, เครื่องปั่นน้ำา

ผลไม้  และเตารีด เป็นต้น รวมจำานวน 

42 รายการ คิดเป็นมูลค่าไถ่ถอน 122,520 

บาท มอบคืนให้ประชาชนจำานวน 26 ราย 

พล.ต.ต.รุทธพลเปิดเผยว่า  จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ  

เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความ

เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงมีความ

จำาเป็นที่ต้องนำาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

ประกอบอาชีพในชีวิตประจำาวันไปจำานำา

เพื่อนำาเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน ตำารวจ

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็นองค์กร

ที่มีความใกล้ชิดและสัมผัสกับพี่น้อง

ประชาชนโดยตรง  ได้รับรู้สภาพปัญหา

และความเดือดร้อนของครัวเรือนดังกล่าว 

พล.ต.ต.รุทธพลกล่าว ต่อว่า  ตนจึง

รวบรวมเงินทุนส่วนตัว และจากเพื่อนข้า 

ราชการตำารวจ รวมถึงจากผู้มีจิตศรัทธา มา                                                             

เป็นเงินทุนนำาไปไถ่ถอนเครื่องมือและอุปกรณ์

จากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

และโรงจำานำาของเอกชนใน จ.บุรีรัมย์ เพื่อ

นำาไปมอบคืนให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้า                                                          

ของ ให้พวกเขาได้มีกำาลังใจต่อสู้และฟันฝ่า 

ปัญหาอุปสรรค หรือจากหนักให้เป็นเบา

สามารถดำารงชีพต่อไปได้ ซึ่งการช่วยประ                                                           

ชาชนไถ่ถอนของจำานำาในครั้งนี้ ถือเป็นอีก                                                           

หน่ึงในน้ำาใจจากตำารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่

จะยืนหยัดเคียงคู่และไม่ทอดทิ้งประชาชน 

เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาประกอบ

อาชีพ หารายได้มาดูแลครอบครัวต่อไป.

ไทยโพสต์ • กรมทางหลวงเผยแบบทาง 

หลวงแนวใหม่เลี่ยงเมือง อ.ธาตุพนม ยก

ระดับความสะดวกปลอดภัยด้านคมนาคม 

ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยว เชื่อมประเทศ

เพื่อนบ้าน สนับสนุนนโยบายการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นาย                                                     

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) 

เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม ได้ผลักดันโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงแนวใหม่ทางเลี่ยงเมือง อ.ธาตุพนม 

ถือเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาโครงข่าย

ทางหลวงจังหวัดนครพนมในปีงบประมาณ  

2564 หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัด

นครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านคมนาคม 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นประตูเศรษฐกิจ

การค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ตั้ง

บริเวณชายแดนติด สปป.ลาว เชื่อมโยงเส้น

ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว                                                               

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐ 

กิจอาเซียน (AEC) โดยมีทางหลวงหมายเลข 

212 เป็นทางหลวงสายหลักสำาหรับการเดิน

ทางเข้าตัวเมือง แต่ด้วยสภาพเขตทางแคบ 

พื้นที่ข้างทางเป็นเขตเมือง ยากต่อการขยาย

ช่องจราจร ทำาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

ดังนั้น การก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง

จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ ไขปัญหาการ

จราจร ช่วยอำานวยความสะดวกในการเดิน

ทางให้ประชาชน รวมทั้งยกระดับด้านความ

ปลอดภัยทางถนน และพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการของระบบทางหลวง   อีกทั้งยัง

ช่วยเลี่ยงรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้มาใช้เส้น

ทางเลี่ยงเมือง เพื่อลดผลกระทบด้านการ

สั่นสะเทือนต่อพระธาตุพนมที่เป็นศาสน

สถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงโดยสำานักสำารวจ

และออกแบบ ได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อสำารวจและออกแบบทางหลวงขนาด 

4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม โดยแนวเส้นทางโครงการ

มีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 212 

เลยสะพานข้ามลำาน้ำาก่ำา ไปจนถึงบริเวณ

ก่อนทางโค้งบ้านดงคราม จากนั้นแนวเส้น                                                         

ทางจะเกาะไปตามขอบพื้นที่ของกรมชล 

ประทานบริเวณลำาน้ำาก่ำา 

เมื่อออกจากพื้นที่บ้านดงครามแล้ว

จะเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

และตัดกับแนวรถไฟในอนาคต โครงการ

ทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม และทาง                                                        

หลวงชนบท นพ.3048 ข้ามห้วยแคน 

แล้วไปบรรจบจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ

ทางหลวงหมายเลข 212 ประมาณหลัก 

กม. ที่ 364 ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำาบล ได้แก่ 

ต.ธาตุพนม, ต.ธาตุพนมเหนือ, ต.ฝั่งแดง, 

ต.น้ำาก่ำา และ ต.พระกลางทุ่ง รวมระยะทาง

ประมาณ 7.86 กิโลเมตร. 

ผบก.บุรีรัมย์ใจบุญ

ไถ่เครื่องมือหากิน

จากโรงตึ๊งคืนปชช.

ไป สุดท้ายกาลเวลาหรืออาจมีปัจจัยที่ทำาให้

ความรักจืดจางลง และอาจมีการเลิกราโดยมี

ความเจ็บแค้นต่อกัน  ภาพ/คลิปที่อัดไว้ก็จะ

กลายเป็นอาวุธในการเอามาโจมตี ข่มขู่ รีดเอา                                                                  

เงิน หรือเอามาทำาลายชื่อเสียงของกันและกัน

2.ตั้งรหัสผ่าน และตรวจสอบการป้อง 

กันไวรัสของอุปกรณ์อย่างสม่ำาเสมอ เพราะผู้

ไม่หวังดีอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ในอุปกรณ์ และนำาไปใช้ทำาให้เกิดความเสีย

หายต่อเจ้าของอุปกรณ์นั้นๆ ได้

3.ลบข้อมูลสำาคัญก่อนนำาไปขายหรือ

ซ่อม เพราะหากเจ้าของอุปกรณ์ไม่ได้ทำาการ

ลบข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ หรือลบข้อมูลอย่าง

ไม่ถูกต้อง เมื่ออุปกรณ์ตกไปอยู่ในมือของผู้

ไม่หวังดี ข้อมูลดังกล่าวอาจสามารถกู้คืนหรือ

นำามาใช้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ซึ่งการ

ลบข้อมูลอย่างถูกต้องนั้นจะต้องทำาการรีเซต

ข้อมูลทั้งหมด โดยหากมีให้เลือกล้างข้อมูล 

(Clean Data)  ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่า แต่ก็

คุ้มค่าที่จะทำา เพราะสามารถป้องกันการกู้คืน

ได้มากกว่าการลบแบบปกติ

ซ่ึงการนำาคลิปหรือภาพในลักษณะลามก

อนาจารของบุคคลอื่นไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่

สาม ในประการที่น่าจะทำาให้บุคคลในภาพได้

รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 

หรือถูกเกลียดชัง จะเข้าข่ายความผิดฐาน

หมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 

ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

326

และหากคลิปหรือภาพนั้นถูกนำาไป

เผยแพร่ในประการที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้า

ถึงได้ จะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

2 ปี  และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 328 และ

ความผิดฐานนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก

และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไป

อาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้ง

ปรับ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม มาตรา 14 (4)

ส่วนร้านรับซื้อรับซ่อมคอมพิวเตอร์

หรือโทรศัพท์มือถือที่มีพฤติกรรมแอบเข้าถึง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเจ้าของโดยมิชอบ จะ

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่                                                             

เกิน  40,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับตาม พ.ร.บ.                                                                               

ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิว 

เตอร์ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 7.

ทล.ผุดทางใหม่เลี่ยงเมือง

อ.ธาตุพนมเสริมท่องเที่ยว

เจ้าหน้าตำารวจเข้ารวบตัว นายอำานาจ จีนรัมย์ อาสาสมัครตำารวจ

บ้านตามั๊วะ ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ หลังจากบุกเข้าไปทำาร้ายร่างกาย 

นางเสงี่ยม สุโข อดีตภรรยา สารภาพทำาไปเพราะระแวงภรรยาจะนอกใจ

ไปมีคนอื่น

ครบรอบ 51 ปี • นาย

รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิษณุโลก 

พร้อมด้วยกลุ่มคนรักมิตร 

ชัยบัญชา ร่วมกันทำาพิธี

เซ่นไหว้ต่อดวงวิญญาณ

ของพระเอกตลอดกาล 

มิตร ชัยบัญชา เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 51 ปี

การเสียชีวิต (เมื่อวันที่ 8  

ตุลาคม 2513 ขณะถ่าย

ทำาฉากโหนบันไดเชือกจาก

เฮลิคอปเตอร์เรื่องอินทรี

ทอง ที่หาดดงตาล พัทยา

ใต้ จ.ชลบุรี) ที่พิพิธภัณฑ์

บัญชา อ.เมืองพิษณุโลก 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64
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7บทความ

เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้

จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ลือกตั้งท้องถิ่นจะมีการหย่อนบัตรกันในวัน

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เป็นการใช้

สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตัวแทนไปบริหาร

ท้องถิ่นครั้งแรกใน 8 ปี

จะเป็นการทดสอบว่าครั้งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยสำาคัญ เพราะสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่มี

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และพฤติกรรมของชุมชนอย่าง

มาก

เมื่อ 8 ปีการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีประเด็นเรื่อง

วิกฤตโควิดและเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสอย่างที่เห็นอยู่

วันนี้

และคนรุ่นหนุ่มสาวที่เพิ่งจะมีสิทธิหย่อนบัตรครั้ง

แรกก็ยังไม่มีความตื่นตัวว่าจะต้องใช้สิทธิเพื่อกำาหนด

ชะตากรรมของชุมชนตนเอง

ที่สำาคัญคือเมื่อ 8 ปีก่อน อินเทอร์เน็ตยังไม่กระจาย

ถึงชนบทกว้างขวางและมากมายอย่างวันนี้

ปีนั้นยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า social media อันเป็นเวที

แห่งการแสดงความคิดเห็น, การได้ข้อมูลข่าวสารและ

ประเด็นถกแถลงในทุกๆ มิติของสังคมไทย

แต่ปีนี้คนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อ 8 ปีก่อน

กับกลุ่มที่เริ่มมีสิทธิหย่อนบัตรเป็นครั้งแรก จะมีความ

ตระหนักในปัญหาสังคมที่กว้างขวางและลุ่มลึกกว่าเดิม

อย่างมีนัยสำาคัญยิ่ง

ความหมายของคำาว่า “คนเมือง” และ “คนชนบท” 

เมื่อ 8 ปีก่อนกับปีนี้ก็แตกต่างกันอย่างมาก

คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงหรือชนบทต่าง

ก็เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม, ปัญหาโลกร้อน 

หรือ climate change อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

คนรุ่นนี้มีค่านิยมเกี่ยวกับเสรีภาพ, สิทธิมนุษยชน, 

ความเหลื่อมล้ำาและธรรมาภิบาลสูงขึ้นกว่าเมื่อ 8 ปีก่อน

อย่างมาก

เมื่อมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นครั้งแรกใน 8 

ปี เราจึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มีความสำาคัญที่น่า

ใคร่ครวญเป็นอย่างยิ่ง

เพราะคนรุ่นใหม่จะตั้งคำาถามต่อผู้อาสามาทำางาน

บริหารชุมชนของพวกเขาและเธอ ว่านโยบายของผู้เสนอตัว

นั้นตอบโจทย์และข้อกังวลของสังคมท้องถิ่นอย่างไร

ยิ่งเมื่อการเมืองระดับชาติที่คนรุ่นใหม่เห็นอยู่วันนี้มี

ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพ, ไร้วิสัยทัศน์ และมีการต่อสู้เพื่อ

แย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการเสียสละทำางานเพื่อสังคม

ที่แท้จริง, พวกเขาก็จะตั้งคำาถามกับนักการเมืองท้องถิ่นว่า

“พวกท่านแตกต่างไปจากนักการเมืองในรัฐสภาที่

กรุงเทพฯ อย่างไร?”

นั่นหมายความว่า “ความคาดหวัง” ของคนรุ่นใหม่ต่อ

การเลือกตั้งท้องถิ่นจะสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

อาจจะมีคนแย้งว่าการเมืองท้องถิ่นก็คงจะยังไม่

เปลี่ยนแปลงอะไรมาก เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่เรียกว่า “บารมี” 

และ “อำานาจเงิน” ยังจะเป็นตัวกำาหนดผลการเลือกตั้งอยู่ดี

แต่ผมไม่เชื่อเช่นนั้นทั้งหมด

แนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการผลักดัน

ของคนรุ่นใหม่ที่เห็นโลกกว้างขึ้น และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

อย่างรอบด้าน

พวกเขาและเธอจะมีความคาดหวังสูงกว่าคนรุ่นคุณ

พ่อคุณแม่ และจะตั้งคำาถามตรงๆ ที่ต้องการคำาตอบที่ไม่

หลบหลีกหรืออำาพรางเหมือนที่ผ่านมา

เพราะ อบต.จะไม่ใช่แค่หน่วยงานบริหารท้องถิ่นที่

แยกตัวเองออกจากส่วนอื่นๆ ของประเทศอีกต่อไป

ผู้อาสามาบริหาร อบต.ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจถึง

ความเปลี่ยนแปลง หรือไม่ก็เป็นคนรุ่นกลางๆ ที่รับรู้ถึงความ

เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับปัญหาระดับชาติ

อบต. วันนี้อาจจะต้องคิดถึงการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค

และระดับโลกด้วยซ้ำาไป

เพราะทุกปัญหาจะมีความเกี่ยวโยงกับวิกฤตระดับโลก

และการเมืองภูมิรัฐศาสตร์

จีนกับสหรัฐฯ จะขัดแย้งกันเรื่องการค้าการขาย ก็จะมี

ผลกระทบต่อสินค้าการเกษตรและบริการที่มาจากท้องถิ่นที่

ส่งออกไปขายต่างประเทศ

การลงทุนใน EEC ของไทยเราเองก็จะมีผลต่อความ

เป็นอยู่และเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

ความ “ป่วน” อันเกิดจากเทคโนโลยีมีผลกระทบกับคน

กาแฟดำ

นกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก-รวดเร็วของ

โลกใบใหม่ เป็นสภาวะที่ต้องทำาความเข้าใจถึงการ

เปลี่ยนผ่านของโลกแวดล้อมใหม่ในทุกมิติให้ถ่องแท้ 

ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่วันนี้ต่าง

ไปจากโลกใบเดิมอย่างสิ้นเชิง! 

กระแสการเปลี่ยนแปลง-เปลี่ยนผ่านของในโลกใบ

เดิมนั้น เป็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่มีการสะสมใช้

เวลาแต่ละช่วงนับสิบๆ ปี การเปลี่ยนจากโลกเดิมๆ ดิบๆ สู่

การปฏิวัติเกษตรกรรม เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม และเข้ายุค

ข่าวสารข้อมูล ฯลฯ แต่ละช่วงใช้เวลาครึ่งศตวรรษ หรืออย่าง

น้อยก็สองสามทศวรรษ! หรือเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงสังคม 

เทคโนโลยียุคเหล็กสู่ยุคไอน้ำา มาสู่ถ่านหิน มาสู่ยุคเชื้อเพลิง

น้ำามัน จนถึงยุดิจิทัล แต่ละช่วงเป็นคลื่นการเปลี่ยนผ่านขนาด

ใหญ่ เป็นกระแสที่สั่งสมเวลาการเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงนาน

นับสิบๆ ปี! กระแสการเปลี่ยนแปลงสั่งสมบ่มเพาะให้เปลี่ยน

ผ่านจากคลื่นลูกเก่าสู่ลูกใหม่ในโลกใบเก่าที่ผ่านมานั้น ใช้เวลา

แต่ละช่วงยาวนานทีเดียว! 

แต่กับสังคมเทคโนโลยียุคศตวรรษที่ 21 ในโลกใบใหม่ 

การเปลี่ยนผ่านไม่เป็นแบบเดิม ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านของ

คลื่นลูกใหญ่ที่มีกระแสสะสมใช้เวลายาวนานเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลง! แต่โลกใบใหม่สร้างการเปลี่ยนผ่านขนาดกลาง-

ขนาดเล็ก ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว-บ่อย เป็นการปลี่ยนแปลง

แบบเล็กๆ ที่เกิดขึ้นบ่อย แต่มีพลังแรง-รวดเร็ว-ครอบคลุมไป

ทั้งโลกอย่างกว้างขวาง มันสร้างความสับสนอลหม่านทั้งทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการดำาเนินชีวิตอย่างมีนัยสำาคัญ! ด้วย

เหตุนี้การรู้เท่าทันการเปลี่ยนผ่านของโลกใบใหม่จึงสำาคัญต่อ

การดำาเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนถึงการลงทุน ฯลฯ 

ซึ่งมันจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และการทำาลายล้างในขณะ

เดียวกัน นี่คือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ที่มี

ผลมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตเราอย่างยากที่จะปฏิเสธ!

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี้ การพัฒนา

บุคลากรและการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก ที่จะต้องจัด

ปรับวิธีคิด ทิศทาง แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ใหม่ให้เท่า

ทันไปกันได้ในโลกใบใหม่ เพราะความเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง

นี้เกิดจากความล้ำาของเทคโนโลยีที่สร้างการสื่อสารที่ทรงพลัง

แบบข้ามภพ-ข้ามชาติ-ข้ามกาลเวลา-พรมแดน! เทคโนโลยี

เชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความ

รู้เป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำากัด ปรับให้ โลกของความจริงผสม

ผสานกับโลกเสมือนจริง ก่อสร้างนวัตกรรมความก้าวหน้าและ

กิจกรรมทางสังคม-เศรษฐกิจใหม่ๆ ขึ้นตลอดเวลา เหนือความ

คาดหมาย ฯลฯ ทำาให้ชีวิตการงาน การจัดการตัวเอง จนถึง

เศรษฐกิจสังคมนับแต่นี้ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!

เสียดายที่ระบบการศึกษา การพัฒนาบุคลากรยังขยับ

ปรับตัวได้ยาก ไม่ดีพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลง! จึงน่ากังวล 

น่าคิดว่าสังคมที่ปรับตัวยากเยี่ยงนี้จะอยู่รอดต่อไปอย่างไร!!! 

คงต้องตระหนักให้ชัดว่า สังคมและการเปลี่ยนแปลงใน

โลกใบใหม่นี้ ไม่ได้ขึ้นกับกฎระเบียบและกติกาแบบราชการ 

หรือ พ.ร.บ.ของสถาบันการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น! แต่ความ

ก้าวหน้ายุคใหม่ โลกใบใหม่ที่เปลี่ยนผ่านสู่อนาคตนั้น ขึ้น

อยู่กับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพการปรับ

ตัวที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นมิติของการปรับตัวเรียน

รู้-ประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่จะเคลื่อนไปข้างหน้ากับ

โลกและสังคมยุคใหม่! นี่คือความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ ปรับ

ตัวกันให้ได้ 

ในความเคลื่อนไหวทางปฏิบัติชี้ชัดว่า จากวันนี้ ไป 

สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

ศึกษา การสร้างทุนมนุษย์ ต้องเร่งปลดปล่อยตัวเองจากอำานาจ

และระบบระเบียบที่ปิดกั้น-กดทับ เพื่อพาตัวเอง-องค์กรไป

เชื่อมต่อกับความก้าวหน้าใหม่ เร่งปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ได้! 

ไม่เช่นนั้นช่วงเวลาของการอยู่รอดจะสั้นมาก จะไม่สามารถ

ไปต่อได้! ในกระแสการเปลี่ยนผ่านของโลกใบใหม่ที่เกิดบ่อย-

รวดเร็ว-มีพลังแรง ซึ่งเป็นคลื่นความเปลี่ยนแปลงจะตอกย้ำา

ทำาลายการปรับตัวไม่ได้ของบุคคล องค์กร สถาบันให้ล่มสลาย

ลงอย่างมีนัยสำาคัญ!

การสร้างการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรวันนี้ จึง

ต้องคำานึงถึงทุนมนุษย์แบบใหม่-ในโลกแวดล้อมใหม่ ที่ต้อง

เชื่อมประสานกับความก้าวหน้ายุคใหม่ สร้างบทเรียนให้เกิด

การปรับตัวที่สำาคัญ การพัฒนาบุคลากร-การสร้างทุนมนุษย์

ของโลกใบใหม่จากบทเรียนการพัฒนาบุคลากรของ EEC นั้น

สำาคัญยิ่ง ที่ได้เร่งปรับสร้างทุนมนุษย์ใหม่-เชื่อมการศึกษาเข้า

กับภาคการประกอบการ-อุตสาหกรรม และใช้กระบวนการ

เชื่อมโยงนี้พัฒนาความก้าวหน้าให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อ

เนื่อง เร่งจัด ปรับ ขับเคลื่อนองคาพยพการศึกษา-บุคลากร

ออกจากมุมอับ-ระบบระเบียบรกรุงรัง แบบที่เรียกว่า Demand 

Driven เป็นหลักปฏิบัติการที่ยึดความต้องการด้านความ

รู้ ทักษะ และคุณภาพของบุคลากร ที่เคลื่อนในกระแสการ

เปลี่ยนแปลง ให้มีคุณภาพตรงกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

และการประกอบการในโลกใหม่เป็นสำาคัญ พร้อมกับจัด ปรับ

วิธีคิด-ระบบระเบียบ-วิธีการทำางาน-การจัดการทั้งมวลเข้าหา

แกนหลัก เพื่อขับเคลื่อนแต่ละภาคส่วนและองคาพยพไปสู่

ความก้าวหน้าใหม่ สร้างความอยู่รอดใหม่ โดยยึดหลักความ

ร่วมมือ-การมีเครือข่ายขับเคลื่อนตัวเองสู่อนาคต นี่คือการไปสู่

ความก้าวหน้าใหม่ที่สำาคัญ! 

หากระบบการศึกษายังทำาแบบเดิมๆ หากินแบบเดิมๆ 

ขาตาย ไม่หือ-ไม่อือ กับความเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาที่เหลือ

ให้อยู่รอดก็จะสั้นลง และจากนั้นล่มสลายไปในที่สุด!!!.

การศึกษาไทยในเวลาที่เหลืออยู่..

ทางเลือกมีแค่ปรับตัวไปต่อหรือล่มสลาย!!!

เ

tapichart@hotmail.com

ทุกวงการทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

เพราะเมื่อทุกคนเข้าถึง social media เหมือนกัน 

ทุกความเคลื่อนไหวในโลกก็จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของคนในทุกชุมชนของไทยเช่นกัน

ดังนั้นใครที่อาสามารับใช้งานบริหารส่วนท้องถิ่น

ครั้งนี้ หากไม่ตระหนักถึง “ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่ง

ใหญ่” จะกลายเป็นไดโนเสาร์ที่ถูกคนรุ่นใหม่ปฏิเสธอย่าง

แน่นอน.

จากวันนี้ ไป สถาบัน หน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา-การสร้างทุนมนุษย์ ต้องเร่งปลด

ปล่อยตัวเองจากอำานาจและระบบระเบียบที่ปิดกั้น-กดทับ 

เพื่อพาตัวเอง-องค์กรไปเชื่อมต่อกับความก้าวหน้าใหม่ เร่ง

ปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ได้! ไม่เช่นนั้นช่วงเวลาของการอยู่

รอดจะสั้นมาก จะไม่สามารถไปต่อได้!

ใ
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8 เศรษฐกิจ

ยอดใช้คนละครึ่งพุ่ง8หมื่นล.
คลังกระทุ้งลงทะเบียน/รพ.เอกชนสุดบูม

พรชัย ฐีระเวช

บลูพอร์ตเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต หัวหิน แจ้งว่า 

ได้ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารธุรกิจ

และการให้บริการ รวมถึงเพ่ิมส่ิงความอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้

มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งได้ปรับปรุง

โครงสร้าง โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ต่างๆ ซึ่งจะ

ช่วยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อเตรียมรองรับนัก

ท่องเท่ียว ม่ันใจว่าจากแผนการรองรับดังกล่าวน้ีจะช่วยกระตุ้นการ                                                                                       

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ และในพื้นที่หัวหิน ภายใต้มาตร 

การป้องกันโควิด-19 ที่รัดกุม

HBA ปลื้มรับสร้างบ้านออนไลน์พุ่ง

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

หรือ HBA เปิดเผยว่า ผลการจัดงานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2021 

11 วันท่ีผ่านมา ประสบความสำาเร็จท้ังจำานวนคนท่ีเข้าชมงานและ 

ยอดจองปลูกสร้างบ้านของประชาชน มียอดคนเข้าชมงานผ่าน

เว็บไซต์ www.รับสร้างบ้านออนไลน์.com ประมาณ 57,000 ราย 

ขณะที่ยอดจองปลูกสร้างบ้านกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคม 

รวมกว่า 520 ล้านบาท คาดมียอดการจองปลูกสร้างบ้านตามมา

อีกกว่า 400 ล้านบาทหลังจากจบงาน

มี.ค.65 เปิดให้ทดลองใช้ระบบ M-Flow

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งถึง

ความคืบหน้าการดำาเนินการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบ

ไม่มีไม้ก้ัน (M-Flow) จะเปิดทดสอบระบบเสมือนจริงในเดือน มี.ค.65 

ในทางพิเศษ (ด่วน) ฉลองรัช 3 ด่าน คือ ด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 

5-1 และด่านสุขาภิบาล 5-2 และเปิดให้บริการในช่วงเดือน เม.ย.65 

สำาหรับการใช้งานระบบ M-Flow ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนรถยนต์

ก่อนเร่ิมใช้งาน ท่ี www.mflowthai.com และ App: m-flow และ

สามารถใช้บริการช่องทางท่ีมีสัญลักษณ์ M-Flow ท่ีไม่มีไม้ก้ัน

เอสซีจี โฮม ปล่อยสินเชื่อดิจิทัลช่วยผู้รับเหมา

รายงานข่าวจากบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด ใน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้

ลงนามความร่วมมือเพื่อให้บริการด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัล

แก่ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยอย่างครบวงจร กับ

บริษัท สยาม เซย์ซอน จำากัด เพื่อช่วยให้ผู้รับเหมาและผู้ประกอบ

การร้านวัสดุก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่

หลากหลายได้สะดวกมากขึ้น

‘ดีแลนด์’ อัดโปรติดโซลาร์รูฟกระตุ้นยอด

นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี–แลนด์ 

กรุ๊ป จำากัด เปิดเผยว่า ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเทรนด์การ

ใช้พลังงานสะอาดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดยเฉพาะการ

ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านหรือโซลาร์รูฟ เพื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดังน้ันจึงจัดโปรโมช่ันพิเศษ โครงการวิลลา

เรส พระราม 2-เอกชัย บ้านเด่ียวพร้อมอยู่ 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำา 3 

ท่ีจอดรถ ขนาดท่ีดิน 53 ตร.ว. พ้ืนท่ีใช้สอย 214 ตร.ม. ราคาเร่ิมต้น 

8-12 ล้านบาท* รับเพ่ิมโซลาร์รูฟ มูลค่ากว่า 300,000 บาท ต้ังแต่

วันน้ี-31 ต.ค.น้ี ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 300 ล้านบาท 

บัตรเครดิตกรุงศรีจัดโปรแรงส่งท้ายปี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัตรเครดิตกรุงศรี จัดโปรแรงส่งท้ายปี 

คืนความคุ้มทุกการใช้จ่ายให้กับสมาชิก ครอบคลุมกว่า 15 หมวด

ใช้จ่าย ท้ังช่องทางออนไลน์และร้านค้า รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 

20,000 บาท เพียงรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขในหมวด                                                                                                

ท่ีร่วมรายการ (ไม่จำากัดยอดข้ันต่ำาต่อเซลส์สลิป) อาทิ ช็อปออนไลน์, 

เดลิเวอรี, ดิจิทัลวอลเล็ต, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร, ห้างสรรพ

สินค้าและพลาซา, ป๊ัมน้ำามัน, ท่องเท่ียว สายการบิน, โรงแรม, 

แฟช่ัน เส้ือผ้า, กีฬา, เครื่องสำาอาง, ไอที แกดเจ็ต, ศูนย์บริการ

รถยนต์, โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา ฯลฯ ลงทะเบียนรับ

สิทธ์ิภายในวันท่ีทำารายการ ผ่านแอป UCHOOSE ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 

2564-31 ธันวาคม 2564 ข้อมูลเพ่ิมเติม www.krungsricard.com/

promotion/cashback4all.
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ทะยานแตะ 8 หมื่นล้านบาท ฟุ้งช็อปผ่านฟู้ดเดลิเวอรีฉลุย กระทุ้ง

ประชาชนลงทะเบียนหลังสิทธิ์เหลืออื้อ ด้าน “กสิกร” คาดปี 2564 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโกยรายได้กระฉูด รับอานิสงส์คลายล็อก

ดาวน์ หนุนเปิดประเทศรับต่างชาติ

าคาน้ำามันดิบตลาดโลกที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุ

ส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกที่

สูงขึ้น เนื่องสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำาให้

หลายๆ กิจกรรมสามารถกลับมาดำาเนินการได้แล้ว 

ด้านเศรษฐกิจเองก็เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำามัน

ทั่วโลกเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงจากการกักตุนพลังงานในโซน

ประเทศซีกโลกตะวันตกที่มีอุณหภูมิลดต่ำาลงเพราะเข้าสู่ช่วงฤดู

หนาว ทำาให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบต่อเนื่องจาก

พายุในสหรัฐอเมริกาที่ทำาให้การผลิตน้ำามันต้องหยุดชะงัก 

ขณะที่ การจำากัดการผลิตน้ำามันขององค์การกลุ่มประเทศผู้

ส่งน้ำามันเป็นสินค้าออก (OPEC) ยังส่งผลให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับ

ปัญหาราคาน้ำามันปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยจากค่าเงินบาทที่

อ่อนตัวลง ซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อราคาน้ำามันในประเทศไทย

อย่างหนัก ขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ราคาน้ำามันใน

ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดผลกระทบกับผู้ใช้ในประเทศ โดย

เฉพาะกลุ่มดีเซล ก็คือ “ไบโอดีเซล หรือบี 100” ราคาเพิ่มสูงขึ้น

จากความต้องการใช้ทั่วโลก

เนื่องจากสูตรผสมน้ำามันดีเซลของไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าการ

นำา บี 100 เข้ามาผสมในดีเซลจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ราคาน้ำามัน

ถูกลง ขณะเดียวกันยังเป็นการระบายสต๊อกไบโอดีเซลที่เดิมนั้นล้น

ตลาด และไม่สามารถส่งออกได้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและ

เอกชนผู้ผลิต ด้วยเหตุนี้กระทรวงพลังงานจึงปรับสูตรผสมบี 100 

ลงในดีเซลในสัดส่วนจาก 7% (ดีเซลบี 7) เป็น 10% (ดีเซลพื้นฐาน 

หรือบี 10) และเปิดให้ผู้เติมสามารถเลือกเติมได้ทั่วประเทศ  

แต่เมื่อราคาบี 100 เพิ่มสูงขึ้น จนปัจจุบันอยู่ที่กว่า 40 บาท

ต่อลิตร การนำามาผสมในน้ำามันดีเซลจึงจะยิ่งเพิ่มปัจจัยสนับสนุนให้

ราคาขายปลีกนั้นเพิ่มสูงขึ้น จนราคาน้ำามันบี 7 อยู่สูงเกินกว่า 30 

บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำามันบี 10 แม้จะมีกลไกทางด้านกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุน แต่ราคาขายปลีกก็ยังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

และเพื่อลดผลกระทบของประชาชนที่หากว่าราคาน้ำามันในตลาด

โลกยังมีทีท่าจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำาคัญที่ซ้ำา

เติมความเป็นอยู่ของคนไทย  

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 ได้มี

มติให้ใช้กลไกทั้งปรับสูตรส่วนผสมของบี 100 ใหม่ และกลไก

ของกองทุนน้ำามันฯ โดยให้มีการปรับลดบี 100 ที่เดิมผสมอยู่

ที่ 7% และ 10% ให้เหลือ 6% หรือบี 6 ทำาให้ดีเซลเป็นราคาเดียว 

และมั่นใจว่าสามารถเติมให้กับรถดีเซลได้ทุกชนิด ขณะที่รถบรรทุก

ก็ยังคงไว้ที่ดีเซลบี 20 อยู่ ซึ่งการดำาเนินงานดังกล่าวจะกำาหนด

เป็นการชั่วคราว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.-31 ต.ค.

2564 เท่านั้น และจะมีการทบทวนราคาน้ำามันตลาดโลกอีกครั้ง

ภายในช่วงสิ้นเดือน ต.ค. หากราคาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอาจจะ

กลับมาเป็นเช่นเดิม แต่ถ้ายังสูงอยู่ก็อาจจะต่อมาตรการนี้ต่อไปเพื่อ

คงราคาน้ำามันไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพประชาชน

ขณะเดียวกันยังใช้กลไกทางด้านกองทุนน้ำามันฯ เข้ามาช่วย

เหลือ โดยใช้เงินจากกองทุนเข้ามาอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซลด้วย

ประมาณ 2 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาดีเซลอยู่ต่ำากว่า 30 บาทต่อ

ลิตร ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัจจุบัน

สถานะกองทุนอยู่ที่ 11,000 ล้านบาท ขณะที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 5 

ต.ค.2564 ที่ประชุม กบง.ยังเห็นชอบให้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุน

ในส่วนของน้ำามันดีเซลบี 7 ลงเหลือ 1 สตางค์ต่อลิตร จากเดิม

เรียกเก็บอยู่ที่ 1 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาน้ำามันดีเซลบี 7 ลดเหลือ

ต่ำากว่า 30 บาทต่อลิตร 

นายสุพัฒนพงษ์ออกมายอมรับว่า การปรับลดสัดส่วนการ

ผสมบี 100 ในน้ำามันดีเซลลงน้ัน จะทำาให้มีการใช้งานในส่วนน้ีลดลง

จาก 4 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 3 ล้านลิตรต่อวัน ซ่ึงภาคเอกชนผู้ผลิต

อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่ไม่หนัก เนื่องจากปัจจุบันราคา

อยู่ในระดับท่ีสร้างผลตอบแทนได้ดี นอกจากน้ียังสามารถส่งออกท้ัง

สัญญาระยะยาว และในระบบตลาดจร (สปอต) ได้อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกับย้ำาว่ากระทรวงพลังงานจะใช้ทุกกลไกท่ีสำาคัญในการเข้ามา

ช่วยเหลือหรือดูแลประชาชนให้เกิดผลกระทบจากเรื่องน้ีน้อยท่ีสุด   

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

ว่า ได้รายงานข้อมูลราคาน้ำามันให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบ 

และมองเรื่องนี้เป็นความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลายเพราะหลายประเทศได้รับการ

ฉีดวัคซีนมากขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีได้

กำาชับให้ ครม.เตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อช่วยสร้าง

ความมั่นใจต่อการลงทุน การบริโภค ทำาให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าก่อน ส่วนการดูแลเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น ราคาน้ำามัน

เบนซิน ก็ยังอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ต่อไป 

และจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการสนับสนุนด้านราคาครั้ง

นี้ ทำาให้เอกชนผู้ค้าปลีกน้ำามันทุกเจ้าจำาเป็นจะต้องแก้ไขให้เป็นไป

ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อมุ่งเน้นในการสนับสนุนและดูแลค่า

ครองชีพของประชาชนในช่วงนี้ โดย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าว

ว่า เนื่องจากการกำาหนดมาตรการของรัฐบาลที่ออกมานั้น ตั้งแต่วัน

ที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา และบังคับใช้ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ จึงทำาให้มีเวลา

เตรียมตัว และสามารถเคลียร์สต๊อกน้ำามันทั้งบี 7 และบี 10 ได้

อย่างลงตัว ขณะที่หัวจ่ายหรือป้ายการค้าเองทางกระทรวงพลังงาน

ก็กำาหนดแล้วว่าจะเป็นนโยบายชั่วคราวเท่านั้น หัวจ่ายเดิมจึง

สามารถเก็บไว้และนำามาใช้ได้เมื่อมาตรการเดิมกลับมา 

อย่างไรก็ตาม มองภาพรวมการใช้น้ำามันในช่วงสุดท้ายของ

ปี (ไตรมาสที่ 4) ที่คาดว่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่น ให้การท่องเที่ยว

ภายในประเทศ รวมถึงการเดินทางหรือภาคการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น 

สอดคล้องไปกับการเปิดเมืองของรัฐบาล และสัดส่วนการฉีดวัคซีน 

จึงมั่นใจว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 จะมียอดขายน้ำามันสูงขึ้นอย่าง

แน่นอน. 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า                                      

จากข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค.

2564 พบว่า โครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม

จำานวน 24.76 ล้านราย จาก

ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 27.47 

ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่าย

สะสมรวม 80,660.3 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย

สะสม 41,016 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่ายสะสม 39,644.3 ล้าน

บาท ขณะที่การใช้จ่ายสะสมใน

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม

ล่าสุด (08.00 น.) ในช่วง 4 วัน

แรก (4-7 ต.ค.64) พบว่า มีการ

ใช้จ่ายสะสม 112.4 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 

57.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 

54.5 ล้านบาท

สำาหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่ง

ได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์จำานวน 

79,681 คน จากจำานวนผู้เข้า

ร่วมโครงการ 497,374 ราย โดย                                                      

มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 

2,496 ล้านบาท มีมูลค่าการ

ใช้จ่ายสะสมท่ีนำามาคำานวณสิทธ์ิ                                               

e-Voucher 1,957 ล้านบาท คิด

เป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้ง

สิ้นกว่า 213 ล้านบาท และ                                                   

มูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher 

110 ล้านบาท ขณะที่การใช้

จ่ายสะสมในโครงการย่ิงใช้ย่ิง

ได้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 

ในช่วง 4 วันแรก (4-7 ต.ค. 64) 

มีการใช้จ่ายสะสม 94,703 บาท

“ประชาชนที่สนใจเข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 

3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังมีสิทธิ์

เหลือกว่า 4.4 แสนสิทธิ์ ส่วน

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังมีสิทธิ์คง

เหลือกว่า 5.2 แสนสิทธิ์” นาย

พรชัยกล่าว

ด้าน “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย”                                   

ได้ออกบทวิเคราะห์ โดยประ 

เมินว่า รายได้ของธุรกิจโรงพยา                                     

บาลเอกชนในปี 2564 จะขยาย

ตัวที่ 11.8% เทียบกับปีที่ผ่าน

มา หดตัว 12.5% โดยการฟื้น

ตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากฐาน                                     

ที่ต่ำาในปีก่อนหน้า โดยในช่วง

ที่เหลือของปี 2564 รายได้ของ

โรงพยาบาลเอกชนน่าจะทยอย

ฟื้นตัวดีขึ้น จากการคลายล็อก

ดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิม

เติม โดยเฉพาะการเปิดประเทศ

เพ่ือรองรับกับกลุ่มนักท่องเท่ียว 

น่าจะเรียกความเช่ือม่ันและ

การกลับมาของกลุ่มคนไข้ได้บาง

ส่วน โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ชาว

ไทยกลุ่มเดิมท่ีรักษาโรคท่ัวไป 

กลุ่มพนักงานบริษัทท่ีต้องตรวจ

สุขภาพประจำาปี และยังมีคนไข้

ท่ีปรับพฤติกรรมไปใช้บริการ

ผ่าน Health tech ซ่ึงคาดว่าจะ

เข้ามามีบทบาทและเป็นอีกหน่ึง

ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับ

ธุรกิจเพ่ิมข้ึน

สำาหรับปี 2565 และระยะ                                                

ถัดไป มองว่ารายได้ของธุรกิจโรง

พยาบาลเอกชนน่าจะมีทิศทาง

การฟ้ืนตัวดีข้ึน แต่จะกลับไปสู่

ภาวะปกติหรือใกล้เคียงช่วงก่อน

เกิดโควิดได้หรือไม่น้ัน อาจต้อง

ติดตามการกลับมาของคนไข้

กลุ่ม Medical Tourism ว่าจะ

สร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้มาก

น้อยเพียงใด ขณะเดียวกันธุรกิจ

ก็ยังต้องเผชิญโจทย์ท่ีท้าทายอีก

หลายปัจจัย โดยเฉพาะต้นทุนใน

การดำาเนินธุรกิจท่ีคาดว่าจะยัง

คงสูงต่อเนื่อง.

กคช.ผนึกรถไฟ

ผุดบ้านราคาถูก

ช่วย‘ประชาชน’

KTBเปิดซื้อ-ขายทองผ่านแอป

ร

ไทยโพสต์ • นายนิรุฒ มณีพันธ์                                                       

ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศ 

ไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนาม                               

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อ

บูรณาการใช้ที่ดินของ รฟท. จัด

ทำาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ

ผู้มีรายได้น้อย โดยมีกรอบระยะ

เวลา 5 ปี (ปี 2564-2569) ใน

การวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 

โครงการ

ทั้งนี้ การดำาเนินการดัง

กล่าวน้ันจะใช้ท่ีดินของ รฟท.เพื่อ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการ

บำานาญ พนักงานรถไฟท่ีปฏิบัติ

งานหรือเกษียณอายุไปแล้ว รวม

ถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครง 

การก่อสร้างของภาครัฐ และประ 

ชาชนท่ัวไป ซ่ึงเป็นการบูรณาการ

ร่วมกันของท้ังสององค์กร มีความ

มุ่งหวังท่ีช่วยแก้ไขปัญหาและ

บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชน ให้มีท่ีอยู่อาศัย และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน

“ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้จัด                                         

ทำาโครงการพัฒนาการบริหาร

ที่ดินของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ 

เพื่อนำามาจัดประโยชน์ให้เกิด

ความคุ้มค่าสูงสุด และในขณะ

เดียวกันก็จัดพื้นที่บางส่วนมา

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 

ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อม

ล้ำาตามนโยบายของรัฐบาลและ

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาท่ี

อยู่อาศัย” นายนิรุฒกล่าว

พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด 

ประธานกรรมการ กคช. กล่าวว่า                                                  

การเคหะฯ มีนโยบายจัดโครง 

การ “บ้านเช่าสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย” ตอบรับความมั่นคงด้าน

ที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย 

เน้นสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่า                                               

มากกว่าประเภทขาย ในอัตรา          

ส่วน 80 ต่อ 20 เพื่อลดภาระค่า                                                 

ใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชา 

ชนท่ีมีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง

ได้อย่างเท่าเทียม หนึ่งในปัจจัยสี่

ที่มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิต 

คือ “ที่อยู่อาศัย” แต่หลายคน

อาจมีข้อจำากัดเช่นเรื่องรายได้ใน

การมีบ้านเป็นของตนเอง.

ไทยโพสต์ • “กรุงไทย”                                        

เปิดซื้อ-ขายทองคำาออน 

ไลน์แบบครบวงจรบนแอป                               

พลิเคชันเป๋าตัง ฟรีค่าธรรม 

เนียม หวังเปิดโอกาสให้

นักลงทุนเข้าถึงแบบเรียล

ไทม์ ดีเดย์ 25 ต.ค.นี้

นายรวินทร์ บุญญา                                

นุสาสน์ รองกรรมการผู้                                       

จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ                                 

ตลาดเงินตลาดทุน ธนา 

คารกรุงไทย เปิดเผยว่า                                     

ธนาคารได้พัฒนา “Krung 

thai Gold Wallet” บน

แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่ว                                         

ไปเข้าถึงการลงทุนทองคำา

ไทยโพสต์ • 3 สมาคม รง.น้ำา

ตาลฯ ยืนกรานค้านการแก้กฎ 

หมายนำากากอ้อยเข้าสู่ระบบ

แบ่งปัน ชี้เป็นขยะไม่ใช่ผลผลิต 

หวั่นเอกชนไม่ลงทุนต่อ

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ 

จำากัด (TSMC) และประธาน

คณะทำางานด้านประชาสัมพันธ์ 

เปิดเผยว่า 3 สมาคมโรงงาน

น้ำาตาลทราย ซึ่งเป็นตัวแทน

จากผู้ประกอบการโรงงานน้ำา 

ตาลทรายทั้ง 57 โรงงาน มีมติ

คัดค้านร่างแก้ไขมาตรา 4 ใน 

พ.ร.บ.อ้อยและน้ำาตาลทราย 

พ.ศ.2527 ที่ต้องการนำากากอ้อย                                        

และกากตะกอนกรองเข้าสู่การ

คำานวณระบบแบ่งปันผลประ 

โยชน์ 70/30 

โดยเพิ่มเติมคำานิยามให้                                                        

รวมกากอ้อย กากตะกอนกรอง                                                            

เป็นผลพลอยได้จากกระบวน 

การผลิตน้ำาตาล ถือเป็นเรื่อง

ที่ไม่ต้องถูกต้อง เนื่องจากกาก                                                  

อ้อยและกากตะกอนกรองเป็น                                                 

ขยะอุตสาหกรรมที่ ไม่ ใช่ผล                                           

พลอยได้จากการผลิตน้ำาตาล

ทราย จึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

โรงงาน

ซ่ึงการแก้ ไขมาตราดัง

กล่าว ยังเป็นการปิดก้ันต่อภาค

อุตสาหกรรมในการพัฒนาสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรม 

โดยนำากากขยะอุตสาหกรรมส่ิงท่ี

ไม่ใช้แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจ เช่น อ้อยและมัน

สำาปะหลังไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

พัฒนาข้ึนใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง 

หากมีการนำาผลิตภัณฑ์

อื่นๆ ท่ีเป็นการต่อยอดจากขยะ                                            

อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนในอุตสาห 

กรรมหรือจากผลผลิตอ้อยและ

น้ำาตาล ต้องนำามาคำานวณแบ่งปัน

รายได้จากการผลิตท่ีถูกพัฒนาข้ึน

น้ัน จะไม่มีภาคเอกชนรายใดที่

ต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อต่อยอด

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคต. 

บริสุทธิ์ 99.99% จากร้านทอง

ชั้นนำาได้แบบเรียลไทม์ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได้อย่างครบ

วงจร ตั้งแต่เปิดบัญชี เติม

และแลกเงิน ซื้อและขายทอง 

คำา โดยไม่จำาเป็นต้องเดินทาง

ไปร้านทองหรือธนาคาร ตอบ

โจทย์การลงทุนยุคใหม่ และ

ลดภาระการเก็บรักษาทองคำา

ของผู้ลงทุนด้วย

สำาหรับบริการซื้อขาย

ทองคำาผ่าน Krungthai Gold 

Wallet นำาร่องให้บริการวันที่ 

25 ต.ค.2564 ร่วมกับ MTS 

GOLD แม่ทองสุก โดยเมื่อมี

การซื้อทองคำา ทองคำาจะถูก

เพิ่มเข้าในวอลเล็ตทองคำาที่

เปิดกับร้านทองทันที และเมื่อ

กดขายทองจะได้รับเงินเข้า

บัญชีทันทีเช่นกัน โดยไม่มีค่า

ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 

ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถ

ซื้อขายทำากำาไรจากราคาทอง                                  

โลก โดยตัดหรือรับเงินในบัญช ี                                

ดอลลาร์สหรัฐได้ โดยตรง ซึ่ง                                       

สามารถเปิดบัญชีสกุลเงินดอล 

ลาร์เพื่อซื้อขายเงินดอลลาร์

แบบออนไลน์ครบวงจรได้

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ถือ

เป็นการให้บริการ eFCD ครั้ง

แรกของประเทศ โดยไม่มีค่า

ธรรมเนียม ไม่กำาหนดวงเงิน

ขั้นต่ำา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

พิเศษที่ดีกว่าการแลกผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งต่อ 

ยอดมาจากความสำาเร็จของ 

Krungthai Travel Card ที่

ธนาคารได้ริเริ่มให้บริการ

เป็นรายแรก

นายณัฐพงศ์ หิรัณย 

ศิริ ประธานฝ่ายบริหารกลุ่ม                                      

บริษัท MTS Gold กล่าว

ว่า การเชื่อมต่อการซื้อขาย

ทองคำาผ่านแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง เชื่อว่าจะเป็นการนำา                                           

ร่ อ งความก้ าวหน้ าและ                                       

ความสำาเร็จของอุตสาหกรรม 

ทองคำาไทย เพื่อให้เกิดความ 

หลากหลายและความสะดวก 

ในทุกช่องทางการลงทุน.
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พียงแคเลือกรับประทานอาหารที่วามาทั้งหมดนี้ 

เพียงอยางนอย 1 อยาง เปนประจําทุกวัน ก็จะ

ชวยใหเสนผมดําขลับ เงางาม ผิวพรรณผุดผอง

และดวงตาเปนประกาย 

1.บลูเบอรรี : จากผลการวิจัยพบวา แอนโทไซยา

นิน (anthocyanin) สารเม็ดสีในบลูเบอรรี ชวยในการ

มองเห็น ขอแนะนําใหคุณลองปนบลูเบอรรีรวมกับนม

หรือโยเกิรตดู

2.วอลนัต : ทองแดงในวอลนัตชวยคงสภาพสีผม

ของคุณไมใหเปลี่ยนสีกอนวัยอันควร ลองโรยวอลนัตลง

บนสลัดหรือโยเกิรตก็ไมเลวนะ

3.ขาวโอต : เต็มไปดวยเสนใยที่ชวยรักษาระดับ

น้ําตาลในเลือด ทั้งยังชวยลดอาการตึงเครียด จึงทําให

รอยเหี่ยวยนนอยลง เพียงโรยขาวโอตลงบนมูสลี หรือ

นมอุนๆ ใสน้ําตาลลงไปเล็กนอย แคนี้ก็ทานไดแลว 

กระชุมกระชวยเหมือนแรกสาว Stay feeling young

4.กระเทียม : สมุนไพรกลิ่นแรงอยางกระเทียมมี

คุณสมบัติปองกันแบคทีเรีย ลางพิษ และปองกันไวรัส 

จากโรคภัยไขเจ็บ ตั้งแตไขหวัดไปจนถึงมะเร็ง อาหาร

ไทยสวนใหญมีกระเทียมเปนสวนประกอบอยูแลว

5.กีวี : วิตามินซีและสารอาหารบางอยางในกีวี

ชวยในการไหลเวียนของออกซิเจน ลดปญหาเกี่ยวกับ

ระบบหายใจ เชน โรคหืด หอบ หั่นกีวีเปนลูกเตาเสียบไม

กับมะมวงหรือกลวย ทาดวยน้ําผึ้ง แลวนําไปยาง อาจจะ

ไดรสชาติแปลกใหมที่น�าลิ้มลอง

6.ลูกพลัม : อุดมไปดวยสารอาหารท่ีชวยปองกัน

การถูกทําลายของไขมันซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในเซลล

สมอง นําลูกพลัมไปเค่ียวกับนํ้าสม และโรยลงไปบนมูสลี 

หรือจะกินเลนเปนขนมขบเค้ียวก็ไมมีใครวา 

7.มะเขือมวง : เปลือกของมะเขือมวงอุดมไปดวยนา

ซูนิน (nasunin) ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยปกปองสมองของคุณ

จากการถูกทําลาย เพ� อคงความฉลาดหลักแหลมของคุณไว 

ลองนํามะเขือมวงไปทําแกง หรือรับประทานกับขาวกลอง

ก็อรอยไมเบา.

สุดยอดอาหาร..กระชากวัย

มิ

Butterfly effect จากมิลิน

จุดเล็กก็สรางความงามได

ลิน นําเสนอคอลเลกชัน ออทั่ม วินเทอร 2021 โดยอิงแนว

ความคิดจากปรากฏการณ Butterfly effect เปนแรงบันดาล

ใจสําหรับการสรางสรรค สะทอนใหเห็นวาผีเสื้อที่ขยับปก

เพียงเล็กนอย ก็สามารถสงผลกระทบเปน

ลูกโซไปเร� อยๆ จนทําใหเกิดเปนพายุ

ทอรนาโดลูกใหญในอีกฟากหนึ่งของ

ทวีป แสดงใหเห็นวาแมเพียงสิ่งเล็ก

นอยที่มองขามนั้นอาจกลับกลาย

เปนพลังและเปนสิ่งสําคัญที่ทําให

เกิดปรากฏการณครั้งใหญได เฉก

เชนเดียวกันกับมิลิน ที่มีแนวทาง

ชัดเจนและกลาที่จะเปลี่ยนแปลง

อยางไมเกรงกลัว ถือเปนตัวแทน

ของสาวยุคใหมเปยมไปดวยพลัง

ที่ตองการเห็นและ

สัมผัสสิ่งที่ดี

กวาจากเสื้อผา

ผลงานในคอลเลกชันนี้ แตละชิ้น    

มิลินและทีมงานใสใจทุกรายละเอียด 

ในขั้นตอนการออกแบบ ลาย

พิมพ สี การตกแตง การ

ปรุงแตงบางสิ่งเพียงเล็ก

นอย เชน องศา

ในการวาง

เกรนผาแตละ

ชนิดก็สามารถ

เปลี่ยนแปลง

มุมมองและภาพ

รวมในชุดนั้นไดอยางเหลือเช� อ เทคนิค

ที่เห็นเดนชัดคือการขึ้นหุนจับจีบ โดย

เลือกวางตําแหน�งของจีบรูดบนชุดอยาง

รอบคอบเพ� อสงเสริมรูปรางของผูสวม

ใส อยางเชนเสื้อไหลเดียวที่จีบรูดเล็ก

นอยชวงปลาย

แขนเพิ่มความ

พิเศษ อีก

ทั้งยังมีการ

ปรับเสนคัต

ติ้งเฉพาะจุด

จนกวาจะไดคัต

ติ้งที่ดูแปลกใหม 

ในสวน

ของโทนสีที่เลือก

ใชก็โดดเดนอีก

เชนเคย โดยได

แรงบันดาลใจจากสี

ออราที่เปลงประกาย 

ครอบคลุมแทบทุกสี

ไมวาจะเปน สีเหลืองสดของมินิเดรสเขารูป สี

เขียวโอลีฟของโททัลลุคสเสื้อและกระโปรงจีบ

รูด สีชมพูกุหลาบจากมิดิเดรสเจอรซี่ สีน้ําเงิน

โคบอลตจากลายพิมพ สีเทาของเดรสเกาะอก

แตงระบายปกผีเสื้อ สีขาวและสีดําที่ชวย

เสริมพลังงานใหผูสวมใสทุกคน.

จุดเล็กก็สรางความงามได

3 องคกรรวมสรางโรงพยาบาลสนาม

เม� อเร็วๆ นี้ ศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ จรีพร จารุกรสกุล 

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) นพ.กําพล พลัสสินทร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการกลุมโรงพยาบาลจุฬารัตน 

รวมทําพิธีเปดโรงพยาบาลสนาม “ซีพี–ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน” รองรับกลุมผูปวยโควิด-19 กลุมระดับสี

เหลือง-สีสมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกลเคียง ที่คลังสินคา โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ 

โลจิสติกส เซ็นเตอร (ชลหารพิจิตร กม.4) จังหวัดสมุทรปราการ

ปนน้ําใจ สูภัย COVID-19

ดร.จารุวรรณ สงแสง ผูจัดการอาวุโสแผนก Chartering กลุมบริษัทยูนิไทย และ 

IMC Shipping Co Pte. Ltd. และ พรเพ็ญ ดานภักดี ผูจัดการฝายส� อสารองคกร กลุม

บริษัทยูนิไทย เปนตัวแทนมอบเคร� องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ยี่หอ OLIVE รุน OLV-

10 จํานวน 3 เคร� อง มูลคา 111,000 บาท ตามโครงการ “Unithai รวมมือ รวมใจ ปน

น้ําใจ สูภัย COVID-19” แก นพ.ไพโรจน สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข เพ� อนําไปใชประโยชนทางการแพทย ในการรักษาผูปวยโควิด-19 หรือผูปวย

โรคระบบทางเดินหายใจ

กลอง ‘กําลังใจ’ ฉลอง 19 ป

สรวัฒน สัตยาสุนทร ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหาร

ไทย จํากัด เปนผูแทนเขามอบผลิตภัณฑบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป “ควิกแสบ” ใหแกทีมงานราย

การไนนเอ็นเตอรเทน เพ� อนําไปบรรจุลงกลอง “กําลังใจ” สงตอใหแกผูที่ไดรับผลกระทบจาก

วิกฤตการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ ผาน “โครงการ 19th 

Anniversary NineEntertain Birthday Charity” โดยมี กิติศักดิ์ วงศขจรสุข  ผูอํานวยการฝาย

ผลิตรายการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบ เม� อเร็วๆ นี้

สงตอความสุขชุมชนคลองเตย 

“พอสสิเบิลดรีม ไทยแลนด” ผูจัดประกวดเวที “มิส & มิสเตอร ซูปราเนชั่นแนล 

ประเทศไทย 2021-2024’’ นําโดย พญ.กอบกาญจน ชุณหสวัสดิกุล และ นพ.ปรัชญ พึ่ง

เจษฎา พรอมดวย มิส & มิสเตอร ซูปราเนชั่นแนล ประเทศไทย 2021 สงตอความสุข 

มอบรอยยิ้มคืนสูสังคม ภายใต โครงการ “ฟอรม เดอะ กราวด อัพ” (From The Ground 

Up) ผานกิจกรรมสรางสรรคเพ� อพัฒนาสังคมไทย ดวยการมอบชุดติ่มซําโปรตีนจากพืช 

(Plant Based) สงมอบมื้อสุขภาพใหชาวบานและเด็กๆ ในชุมชนคลองเตยไดอิ่มอรอย ณ 

ชุมชนคลองเตยล็อก 4-5-6 และศูนยเด็กปฐมวัย บานเมอรซี่ เม� อวันกอน

สนับสนุนการเงินกลุมดุสิตธานี 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ใหการสนับสนุนการเงินกลุมบริษัทดุสิตธานี อนุมัติวงเงินสินเช� อ

ระยะยาว เพ� อใชในการหมุนเวียนกิจการ และสินเช� อเพ� อพัฒนาโครงการ (Project Finance) 

ใหกับโรงแรมใหมภายใตแบรนด อาศัย และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดําริ รวมถึงธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยของบริษัท โดยเฉพาะโครงการ ‘ดุสิต เซ็นทรัล พารค’ ภายใตบริษัท วิมาน

สุริยา จํากัด ซึ่งเปนโครงการมิกซยูสขนาดใหญที่มีมูลคาโครงการรวม 46,000 ลานบาท บน

พื้นที่ 23 ไร บริเวณหัวมุมถนนสีลมและพระราม 4 ตรงขามสวนลุมพินี

สนุกเกินตาน Kid’s Inspire 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค จัด

งาน “Future Park Super Kids” สนุก

ไปกับกิจกรรมมากมาย ชวนนองๆ หนูๆ 

มาประลองความสามารถ เสริมทักษะ

กับเหลากิจกรรมสุดไฮไลต Test Drive 

รถบังคับวิทยุ และ Test Drive โกคารต

ไฟฟาสุดไฮเทค พรอมทั้งนิทรรศการ

และกิจกรรมจากองคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ให

เหลานองๆ หนูๆ มาถายรูปน�ารักๆ 

กับเพ� อนๆ พรอมพิชิตภารกิจอวกาศ 

กิจกรรมที่นองๆ จะไดปลอยจรวดไปสูดวงดาวตางๆ และสนุกกับกิจ

กรรมเวิรกช็อปมากมายภายในงาน ตั้งแตวันที่ 6-17 ตุลาคม 2564 

cascata ชั้นจี ศูนยการคาฟวเจอรพารค
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10 ท่องเที่ยว

“Locanation” แพลตฟอร์มจองโรงแรมสัญชาติไทย

บริษัท โลเคเนชั่น จำ�กัด เปิดตัว “Locanation” แพลต ฟอร์ม

จองโรงแรมสัญช�ติไทย ชูจุดข�ยโรงแรมเข้�ร่วม ฟรีค่�คอมมิช

ชัน ก�รันตีได้ม�กกว่�ในทุกก�รจอง ดีเดย์เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 

ต.ค.ที่ผ่�นม� เดินหน้�ยกระดับอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทย เปิด

ตัวแพลตฟอร์ม ‘Locanation’ ครั้งแรกในรูปแบบ The First-Ever  

Social Travel Marketplace พร้อมแข่ง OTA ยักษ์จ�กต่�งช�ติ 

โรงแรมเข้�ร่วมไม่เสียคอมมิชชัน ส�ม�รถจัดโปรโมชันและนำ�

เสนอสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมให้บริก�ร 1 

ตุล�คม 2564 ข�นรับนโยบ�ยรัฐบ�ลเปิดประเทศอย่�งเป็นท�งก�ร 

โดยเข้�ดูร�ยละเอียดได้ที่ www.locanation.com

ประสบการณ์หรูที่อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

อนันตร� ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท พร้อมเปิดบริก�ร

ต้อนรับทุกท่�นให้ได้ผ่อนคล�ย และสัมผัสประสบก�รณ์อันหรูหร�

หลังจ�กก�รคล�ยล็อกด�วน์ ด้วยบรรย�ก�ศธรรมช�ติของคว�มเป็น

รีสอร์ตหรูดั่ง “โอเอซิสใจกล�งเมือง” ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย� ด้วย

แพ็กเกจสเตเคชั่น ‘Deluxe Riverside Exclusive’ ที่จะมอบคว�มสุข

ผ่อนคล�ยได้น�นยิ่งขึ้น โดยส�ม�รถเข้�เช็กอินได้ตั้งแต่เวล� 08.00 น. 

และเลื่อนเวล�เช็กเอ�ต์ถึง 20.00 น. ประหยัดค่�อ�ห�รและเครื่อง

ดื่ม 20% จ�กทุกห้องอ�ห�รและบ�ร์ของรีสอร์ต นอกจ�กนี้ยังมี ‘Foodie 

Staycation’ แพ็กเกจสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบก�รรับประท�นอ�ห�รซึ่งมอบ

เครดิตค่�อ�ห�รและเครื่องดื่มในรีสอร์ต มูลค่� 3,499 บ�ทต่อคืน 

เมื่อพักห้องดีลักซ์ ร�ค�ตั้งแต่ 3,499++ บ�ทขึ้นไปสำ�หรับ 2 ท่�น 

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมแพ็กเกจ Staycation โทร. 0-2476-0022 

หรืออีเมล bangkokriverside@anantara.com หรือจองออนไลน์

ที่ https://www.anantara.com/en/riverside-bangkok/offers

พบ “เชฟอเล็กซ์” ที่รูฟท็อป ซีน เรสเตอรอง แอนด์ บาร์

ห้องอ�ห�รรูฟท็อป ซีน เรสเตอรอง แอนด์ บ�ร์ (SEEN 

Restaurant & Bar Bangkok) เปิดให้

บริก�รต�มปกติ นำ�ทีมโดย อเล็กซ�น

เดอร์ ค�สตัลดี (Alexandre Castaldi)  

หรือ “เชฟอเล็กซ์” พร้อมปรุงและเสิร์ฟ

อ�ห�รรสช�ติเยี่ยมท่ีเน้นก�รเลือก

วัตถุดิบคุณภ�พ และให้บริก�รด้วย

คว�มปลอดภัยสูงสุดต�มม�ตรก�ร

ด้�นสุขอน�มัย พร้อมดื่มด่ำ�ทิวทัศน์

ท่ีสวยง�มของโค้งน้ำ�เจ้�พระย�สุด

โรแมนติก ซีน เรสเตอรอง แอนด์ 

บ�ร์ ตั้งอยู่บนด�ดฟ้�ชั้น 26 ของโรง

แรมอว�นี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ สอบถ�มหรือสำ�รองที่นั่ง 

โทร. 0-2431-9492 หรืออีเมล reservation@seenrooftopbangkok.

com.

ลังได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทั้งคนรุ่นใหม่และกลุ่มครอบ 

ครัวที่ โหยห�จะออกไปสัมผัสธรรมช�ติเพร�ะอยู่บ้�น

ม�น�น อย�กไปเช็กอินต�มสถ�นที่ท่องเที่ยว ซึ่งก�ร

ท่องเที่ยวในประเทศจะเป็นตัวเลือกแรกในก�รเดินท�งหลังโควิด

เบ�บ�งลง ทริปที่อย�กแนะนำ�คือ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” สุดยอดชุมชน 

ต้นแบบ 10 แห่ง ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คัดเลือกและโปรโมต 

ให้ไปเที่ยว ซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบตระเวนสัมผัสประสบก�รณ์

ใหม่ เป็นเส้นท�งท่องเที่ยวที่ม�แรง เพร�ะมีศักยภ�พและคว�มพร้อม

ด้�นก�รท่องเที่ยวในทุกมิติ

ท�งด้�น กระทรวงวัฒนธรรม หรือ วธ.เองก็ฉับไว ไม่รอช้� 

ทำ�ก�รเปิดตัวชุมชนคุณธรรมบ้�นโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ 

จ.ก�ฬสินธุ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ ไว้รองรับคลื่นนักท่อง

เที่ยวหลังโควิดซ�ลง โดยเชิญชวนให้คนไทยด้วยกันม�ผ่อนคล�ยกับ

ชุมชนที่แสนจะอุดมเสน่ห์น่�สนใจม�กม�ยแห่งนี้ ซึ่งง�นนี้ “ยุพ� 

ทวีวัฒนะกิจบวร” ปลัดส�วแห่งกระทรวงวัฒนธรรมนำ�ทัพลงพื้นที่โนนบุรี 

พอม�ถึงชุมชนก็ได้รับก�รต้อนรับที่แสนอบอุ่น ด้วยวิถีวัฒนธรรม 

ณ ศูนย์บริก�รก�รท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรดภ�ยในหมู่บ้�นโนนบุรี 

นอกจ�กรอยยิ้มที่พร่�งพร�ยทุกใบหน้�ของช�วบ้�นโนนบุรี ม�ลัย

ดอกลีล�วดียังถูกคล้องมือให้กับพวกเร�ทุกคน พร้อมกันนี้ยังเชิญชวน

ให้ทำ�สป�มือ ศ�สตร์ของชุมชนโดยเฉพ�ะ โดยก�รล้�งมือด้วยน้ำ�

สะอ�ดที่มีสมุนไพรช่วยรักษ�สุขภ�พมือ นับเป็นพิธีต้อนรับที่แสน

ประทับใจ แฝงด้วยม�ตรก�รรณรงค์เรื่องก�รล้�งมือบ่อยๆ เพื่อ

ป้องกันโควิดอีกด้วย จ�กนั้นมีก�รเสิร์ฟน้ำ�แก้กระห�ยด้วยน้ำ�สมุนไพร

เย็นๆ หอมชื่นใจ  

ของดี ของเด่น ของดังโนนบุรีม�กม�ยนำ�ม�อวดด้วยคว�ม

ภ�คภูมิใจ มีผ้�ทอพื้นเมือง ทั้งผ้�ฝ้�ย ผ้�แพรว�ล�ยขิดไดโนเส�ร์ 

CPOT ของชุมชนบ้�นโนนบุรี ผ้�ล�ยขิดไดโนเส�ร์ ก�รทำ�สมุนไพร

ไดโนหอมจ�กสมุนไพรพื้นบ้�นในท้องถิ่น สรรพคุณช่วยปรับสมดุล

ร่�งก�ย เพิ่มคว�มสดชื่น ลดอ�ก�รเครียด ของที่ระลึกของชุมชน 

พวกหมอน พวงกุญแจรูปไดโนเส�ร์ ง�นฝีมือ เป็นอีกวิถีชุมชนที่มี

เสน่ห์ แล้วยังมีง�น DIY เค้กไดโนเส�ร์ ที่ชวนนักท่องเที่ยวทำ�เอง 

ตกแต่งเอง ถือกลับบ้�นเก๋ๆ ได้ด้วย 

ภ�ยในชุมชน มองไปท�งไหนเห็นแต่ไดโนเส�ร์ เพร�ะเป็น

อัตลักษณ์ของชุมชน มีก�รขุดพบซ�กไดโนเส�ร์ที่ภูกุ้มข้�ว ต.โนนบุรี

แห่งนี้ ซึ่งได้รับก�รกล่�วข�นเป็นแหล่งไดโนเส�ร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุด

ของประเทศไทย เพร�ะชิ้นส่วนที่ขุดพบเป็นกระดูกไดโนเส�ร์ครบเกือบ

ทั้งตัว จึงเป็นที่ม�ของชื่อไดโน 

หนึ่งวันที่โนนบุรีมีกิจกรรมท่องเที่ยวอัดแน่น ที่ผู้นำ�ชุมชน ช�ว

บ้�น กลุ่มปร�ชญ์ช�วบ้�น และกลุ่มโฮมสเตย์ในชุมชน ตั้งใจทำ�

เพื่อพัฒน�ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม แถมมีร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว

เข้�ม� ทั้งกิจกรรมนุ่งซิ่น นั่งส�ด ตักบ�ตร 9 วัด บนถนนส�ยวัฒนธรรม
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ไดโนโรด หรือ “ถนนส�ยบุญ” ใส่บ�ตรข้�วเหนียวแล้วม�เดินเล่นบน

ถนนคว�มย�ว 800 เมตร ชมบ้�นเรือนห้องแถวไม้เก่�แกท่ี่อนุรักษ์ไว้

บ้�นโนนบุรียังล้อมรอบด้วยสถ�นที่ท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.สหัสขันธ์ 

เร�ได้ขึ้นบันไดสวรรค์ 654 ขั้นไปกร�บขอพรพระพรหมภูมิเป�โล 

พระพุทธรูปประทับป�งม�รวิชัยองค์ใหญ่ที่วัดพุทธ�ว�ส หรือวัดภูสิงห์

บนยอดเข�ภูสิงห์ ถ้�ม�ช่วงประเพณีทำ�บุญตักบ�ตรเทโวโรหณะจะ

เห็นภ�พคว�มส�มัคคีจัดง�นบุญใหญ่ด้วยวิถีศรัทธ� ใครเดินไม่ไหว

ท�งรถขึ้นภูสิงห์ก็มี พื้นที่วัดไม่แออัด กว้�งขว�ง และมีจุดชมวิว

ทิวทัศน์งดง�มแบบ 360 องศ� เห็นทั้งภูกุ้มข้�ว ภูค่�วที่อยู่ไม่ไกล

กัน รวมถึงเขื่อนลำ�ป�ว อีกจุดแนะนำ� ไหว้พระมห�ธ�ตุเจดีย์ วัด

พุทธนิมิต หรือภูค่�ว 

ม�ดินแดนไดโนเส�ร์ทั้งที ถ้�มีเวล�แนะนำ�ให้แวะชมสวนไดโน 

เส�ร์แลนด์ม�ร์คอีกแห่ง ม�เช็กอินถ่�ยรูปกับไดโนเส�ร์หล�กหล�ย

ส�ยพันธุ์ จ�กนั้นต่อที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่นี่เป็นทั้งมิวเซียมและศูนย์วิจัย

ไดโนเส�ร์แห่งแรกของไทยที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ถ้�อย�กดอมดมธรรมช�ติ ที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ

ไม่ไกลจ�กชุมชนให้ม�แวะเวียนได้ ซึ่งจะได้พบกับสะพ�นเทพสุด� 

ในบรรย�ก�ศสวยๆ ของสะพ�นข้�มน้ำ�จืดที่ย�วที่สุดในไทยอยู่เหนือเขื่อน

ลำ�ป�ว สะพ�นแห่งนี้เชื่อมแหลมโนนวิเศษ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ 

กับเก�ะมห�ร�ช ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี ย่นระยะท�งข้�มอำ�เภอ

ได้กว่� 80 กม. เลยทีเดียว ทิวทัศน์จ�กสะพ�นเห็นวิถีก�รเลี้ยงปล�

ในกระชัง บรรย�ก�ศค้�ข�ยริมฝั่ง มีบรรย�ก�ศนักท่องเที่ยวล่อง

แพ แต่ที่แน่ๆ พระอ�ทิตย์ตกดินจ�กจุดนี้ ว้�ว สมคำ�ร่ำ�ลือ ซึ่งก�ร

พัฒน�เส้นท�งท่องเที่ยวชุมชน กำ�หนดจุดเช็กอินท่องเที่ยว 18 จุด 

เที่ยวได้ตลอดเส้นท�ง 

มีทั้ง 1.สวนส�ธ�รณะไดโนเส�ร์ 2.พิพิธภัณฑ์สิรินธร 3.ถนน 

ไดโนโรด 4.วัดภูสิงห์ 5.วัดพุทธนิมิตรภูค่�ว 6.สวนองุ่นบ้�นสวน 

แอดทัวร์ 7.สวนอินทผ�ลัมสุพรรณ์ 8.ศูนย์เรียนรู้บ้�นกล้วยหอม 

9.สะพ�นเทพสุด� 10.ล่องแพชมวิวสะพ�นเทพสุด� 11.ไดโนโรดโฮม 

สเตย์ 12.แพปล�สะพ�นเทพสุด� 13.กิจกรรมถนนส�ยบุญ “นุ่งซิ่น  

นั่งส�ด ตักบ�ตรทุกวันเส�ร์” 14.ของฝ�ก ของที่ระลึก 15.ก�รแสดง 

รำ�วงคองก้� 16.ฐ�นก�รเรียนรู้ 5 ฐ�น 17.กิจกรรมกินพ�แลง และ 

18.แหลมโนนวิเศษ

ยุพ� ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. บอกว่� บ้�นโนนบุรีเป็นหนึ่งใน

ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีคว�มพร้อมท�งวัฒนธรรม 

มีทรัพย�กรธรรมช�ติและแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ เป็นชุมชนเข้มแข็งที่ผู้นำ�

ชุมชน บ้�น วัด โรงเรียน พัฒน�ต่อยอดเป็นวัฒนธรรมที่สร้�งสรรค์

สอดรับกับโควิดที่คนโหยห�ก�รท่องเที่ยว ชุมชน ผู้ประกอบก�รใน

พื้นที่ข�ดร�ยได้ ก�รท่องเที่ยวชุมชนจะสร้�งโอก�สฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

นอกจ�กคนไทยม�เยือนแล้ว เมื่อประเทศเปิด ช�วต่�งประเทศจะเดิน

ท�งเข้�ม�ยลเสน่ห์ชุมชนวัฒนธรรมที่ก�ฬสินธุ์ ม�ดูอัตลักษณ์และ

คว�มโดดเด่นของชุมชนบ้�นโนนบุรี ในพื้นที่สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัด

ร่วมสนับสนุนชุมชนยกระดับเส้นท�งท่องเที่ยว ง�นประเพณีและ

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมด้วย

สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ กิจกรรมที่ทำ�ให้ซึมซับวิถีชุมชน

ชัดเจน อรวรรณ อินทะสีด� เลข�นุก�รกลุ่มสหัสขันธ์ไดโนโรดโฮม

สเตย์ กล่�วว่� บ้�นโนนบุรีมีโฮมสเตย์ที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นโฮม

สเตย์ไทยและม�ตรฐ�นโฮมสเตย์อ�เซียนม�กกว่� 35 หลัง กว้�งขว�ง 

สะอ�ด บรรย�ก�ศเป็นกันเอง หลังโควิดมีโฮมสเตย์บริก�ร 20 หลัง 

รองรับนักท่องเที่ยวได้ร�ว 80 คน แล้วยังมีที่พักแบบโฮมลอดจ์อีก 12 

หลัง ท่องเที่ยวชุมชนเน้นสุขภ�พและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรม โปรแกรม

ท่องเที่ยวมีแบบวันเดย์ทริป และ 2 วัน 1 คืน พร้อมนำ�เที่ยวโดยรถร�ง 

ล่องแพเขื่อนลำ�ป�ว เลือกเที่ยวในวิถีใหม่ได้อย่�งสนุกปลอดภัย

“กลุ่มโฮมสเตย์ผ่�นก�รอบรมเฮลตี้ โฮมสเตย์ปรับตัวรับก�ร

เปลี่ยนแปลงโควิด มีม�ตรก�รป้องกันด้�นส�ธ�รณสุขคัดกรองข้อมูล

ด้�นสุขภ�พ ผู้เข้�พักต้องมีบันทึกก�รฉีดวัคซีนโควิด พิธีบ�ยศรีสู่ขวัญ

ต�มประเพณีลดก�รสัมผัสในขั้นตอนผูกข้อมือ จะให้นักท่องเที่ยว

หยิบด้�ยจ�กพ�นเอง กิจกรรมพ�แลงอ�ห�รจ�กท้องถิ่น เมนูกุ้ง

ปล�เขื่อนลำ�ป�ว จ�กเดิมล้อมวงท�นพ�แลง ก็จัดแยกสำ�รับอ�ห�ร 

ก�รแสดงระบำ�คองก้�เอกลักษณ์ช�วบ้�นสืบทอดม�ตั้งแต่สมัย

สงคร�มโลกครั้งที่ 2 นักแสดงจะสวมหน้�ก�กอน�มัย เต้นแบบมี

ระยะห่�ง ส่วนของที่ระลึกชุมชนจะพัฒน�เพิ่ม อย่�งแหนมเนือง

ปล� ส�คูไส้ปล�” อรวรรณบอก พร้อมชวนม�เต้นคองก้� ท�นพ�

แลง นอนมีแฮงที่โฮมสเตย์

หลังเที่ยวชุมชนต้นแบบบ้�นโนนบุรี อ.สหัสขันธ์แล้ว ถ้�ยัง

อย�กดื่มด่ำ�วิถีวัฒนธรรมในก�ฬสินธุ์อีก จะเดินท�งไป อ.คำ�ม่วง เที่ยว

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ชัยบ้�นโพน ดินแดนแห่งผ้�ไหมแพรว�ที่ขึ้น

ชื่อ ก็ส�ม�รถไปต่อได้เลย. 

ห

นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร 9 วัด ที่ถนนวัฒนธรรมไดโนโรด

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีตักบาตร ณ ถนนสายบุญ “นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร 9 วัด” ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เยี่ยมชมผ้าแพรวา ของดีสหัสขันธ์

ขึ้นเขาไหว้พระพรหมภูมิเปาโลที่วัดภูสิงห์

วิถีเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนลำาปาว อาชีพคู่ชุมชนรถรางนำาเที่ยวข้ามสะพานเทพสุดาสวยงาม

สัมผัสวิถีวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ภายในหมู่บ้านโนนบุรี

DIY แต่งหน้าเค้กไดโนเสาร์สมกับดินแดนไดโนเสาร์
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11บันเทิงไทย

เปิดเบื้องหลังซีรีส์มาแรงระดับโลก

กว่าจะมาเป็น‘สควิดเกม เล่นลุ้นตาย’
ควิดเกม เล่นลุ้นตาย (Squid Game) กลายเป็นกระแสฮิต

ติดลมบนไปทั่วโลก ด้วยเรื่องราวสุดตื่นเต้นระทึกขวัญของ

กลุ่มคนที่สิ้นหวังในชีวิตและเข้าร่วมแข่งเกมเด็กเล่นสุด

ลึกลับ ด้วยความหวังว่าจะคว้าเงินรางวัลมหาศาล ซึ่งแม้ว่าตัวซีรีส์

ดูเหมือนจะประสบความสำาเร็จในทันทีทันใด แต่ความจริงแล้วเส้น

ทางการสร้างสรรค์นั้นทั้งใช้เวลานานและเป็นเรื่องยากสำาหรับผู้

สร้างและผู้กำากับฮวัง ดงฮยอก เลยทีเดียว 

จุดเริ่มต้น ผู้กำากับฮวัง ดงฮยอก 

ได้ไอเดียครั้งแรกและเริ่มเขียนบท

เมื่อปี 2008 เขาเล่าว่า “จริงๆ แล้วปี 

2008 คือทันทีหลังจากที่ผมมีผลงาน

เดบิวต์ ตอนนั้นผมไปร้านหนังสือ

การ์ตูนบ่อยมาก พอผม

อ่านการ์ตูนมากเข้าก็

เริ่มคิดถึงการสร้าง

อะไรที่คล้ายๆ เรื่อง

ในหนังสือการ์ตูน

ในเกาหลี แล้วผม

ก็เขียนบทเสร็จใน

ปี 2009” ในฐานะ

ผู้กำากับภาพยนตร์

เดิม ฮวัง ดงฮยอก 

จึงตั้งใจจะทำาสควิดเกม เล่นลุ้นตาย ออกมาในรูปแบบภาพยนตร์

แม้ว่างานเขียนบทเบื้องต้นของสควิดเกม เล่นลุ้นตาย จะเสร็จ

ตั้งแต่ปี 2009 แต่ฮวัง ดงฮยอก จำาต้องพักไอเดียของเขาไว้แล้วไปลุย

งานภาพยนตร์อย่าง Silenced (2011), Miss Granny (2014) และ The 

Fortress (2017) ก่อนจะได้มาเร่ิมสร้างซีรีส์น้ี ผู้กำากับเผยว่า “ตอนน้ัน

เรื่องแบบน้ีไม่เป็นท่ีคุ้นเคยและค่อนข้างรุนแรง มีคนมองว่ามันซับซ้อน

เกินไปและขายไม่

ค่อยได้ ผมหาทุน

ได้ไม่มากพอและ

การแคสต้ิงก็ไม่ง่าย

เลย ผมลองคลุกคลี

อยู่กับมันประมาณปี

นึง แต่สุดท้ายก็ต้อง

พักไว้”

ประมาณ 10 

ปีหลังจากเกิดไอเดียเรื่องสควิดเกม เล่นลุ้นตาย ในท่ีสุด ฮวัง ดงฮยอก ก็ได้

เริ่มลงมือสร้างผลงานชิ้นนี้ให้เกิดขึ้นจริง เขาบอกว่า “ต้องขอบคุณ 

Netflix ที่ให้อิสระเต็มที่ ผมจึงได้อิสระที่จะสร้างสรรค์ผลงานตามที่ผม

ต้องการ” ด้วยโอกาสนี้เองผู้กำากับจึงได้ขยายเรื่องราวออกมาเป็นซีรีส์

ที่ครองใจผู้ชมทั่วโลกอยู่ขณะนี้

ซีรีส์เรื่องนี้พาไปสำารวจธรรมชาติของมนุษย์และการ

ทุนนิยมในปัจจุบัน อะไร

ที่จะทำาให้เห็นภาพการ

แข่งขันสุดโต่ง อะไรที่

คล้ายกับการแข่งขันอัน

รุนแรงของชีวิตคน” แต่มัน

ก็ไม่ได้ส้ินหวังไปเสียท้ังหมด 

ดังท่ีเราได้เห็นหลายตัว

ละครยังไม่สูญเสียความ

เป็นมนุษย์และมีความหวัง

ไปพร้อมกัน ซ่ึงการวิพากษ์

ธรรมชาติมนุษย์และสังคม

น้ันกระตุ้นความคิดของคน

ได้อย่างแน่นอน”

ตามไปชมราย

ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว

กับเบื้องหลังได้ https://

www.youtube.com/

watch?v=O4fc4lkfMws 

รวมถึงตามไปชมสควิด

เกม เล่นลุ้นตาย ได้ที่ 

Netflix เท่านั้น!.

เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่วัย

ผู้ใหญ่ ผ่านการนำาผู้ใหญ่

กลับมาเล่นเกมในวัย

เด็กอีกครั้ง ผู้กำากับ

ฮวัง ดงฮยอก ระบุ

ว่า “ผมอยาก

เขียนเรื่องที่เป็น

สัญลักษณ์ภาพ

หรือนิทานเปรียบ

เทียบสังคม

ส

ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ขอต้อนรับสู่ซีรีส์อังกฤษ

สุดพรีเมียม ที่สร้างจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของอเล็กซาน

เดอร์ ดูมาส์ เรื่อง 

สามทหารเสือ ที่

ครองใจนักวิจารณ์

ทำาเรตตงิสงูสดุอนัดบั

หนึ่งของ BBC First 

พบกับความอลังการ

งานสร้างในทุกฉาก 

ทุกซีน ให้ผู้ชมได้ร่วม

เก็บร่องรอยทางประวัติศาสตร์ย้อนไปในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13

พบกับการเดินเรื่องที่เข้มข้น กระชับ ทั้งดรามา ทั้งแอกชัน 

สนุกไปกับการผจญภัย พบกับนักแสดงชั้นนำาที่มาประชันบทบาท

ทางการแสดงเพียบ โดย ไรอัน เกจ รับบทพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 

หนึ่งใน

ผู้ชายที่มี

อำานาจมาก

ที่สุดในโลก 

อเล็กซาน

ดรา โดว์ลิง 

รับบทควีน

แอนน์ ภาย

ใต้ความ

สง่างาม

อำาพรางด้วยความอ้างว้าง และ 3 หนุ่มมาดเข้ม ทอม เบิร์ก, ซาน

ติเอโก คาเบรรา, ฮาวเวิร์ด ชาร์ลส์ รับบทสามทหารเสือ เต็มอิ่ม

จุใจทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ต่อเนื่อง 3 ซีซั่น.

สนุกส่งท้ายปีที่‘ช่อง9’

กับซีรีส์‘สามทหารเสือ’

‘Cover Night Live MEW’ไม่มีแผ่ว

ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้ง‘ไทย-เทศ’

จบลงแล้วสำาหรับคอนเสิร์ต   

เพลงคัฟเวอร์ที่ดีที่สุดอย่าง คัฟเวอร์

ไนท์ ของคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม 

ที่ล่าสุดชวนมิว ศุภศิษฏ์ ซึ่งครบรอบ 1 

ปีบนเส้นทางสายดนตรี ให้มาเยือนเวที

คัฟเวอร์ไนท์เป็นครั้งแรก กับ Cover 

Night Live MEW ฟีลแฟน เล่นเอาโซ

เชียลร้อนระอุ ฮอตไม่มีแผ่วตั้งแต่ต้นจนจบ จนขึ้นเทรนด์ทวิต

เตอร์อันดับ 1 ทั้งไทยและอีกหลายประเทศ

เร่ิมงานประเดิมด้วย 2 ดีเจคู่หู เป้-วิศวะ กิจตันขจร และโก-ตฤณ 

เรืองกิจรัตนกุล รับหน้าที่มาทักทายเปิดไลฟ์อย่างเป็นทางการ ก่อน

ส่งเข้าโชว์ของมิวที่เริ่มต้น

ด้วยเพลงฮิตอย่าง Drowning    

(ที่มีเธอ) และ More & 

More มาอุ่นเครื่องเรียกเสียง                 

กรี๊ดกันก่อน ต่อด้วยการ

ชวน 2 แขกรับเชิญพิเศษ

ของมิวมาร่วมแจม ทั้งอัตตา ร่วมแจมในเพลง Let’s Me BE                                                                    

และไนซ์ Niceecnx ในเพลง Nan Na (นั้นนา) จากนั้นถึงเวลา

ของเพลงพิเศษที่มิวคัดเพลงโปรดที่ยังไม่เคยร้องคัฟเวอร์ที่ไหน               

มาก่อนมาฝากแฟนๆ เพียบ ทั้งเพลงคนสุดท้าย, ความเจ็บปวด, 

กล้าพอไหม ก่อนเพิ่มดีกรีความสนุกในช่วงส่งท้ายด้วยเพลง                                                                        

ฤดูร้อน และเล่นของสูง ได้เห็นมิวในฟีลแบบร็อกๆ ไปแบบเต็ม

สูบ.

ถึงวันนี้ประเพณีถือศีลกินเจเพ� ออิ่มทองอิ่มบุญก็มาถึงเกือบ

ครึ่งทางแลว ผมเช� อวาผูที่ตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจกินเจ คงไปได

ตลอดรอดฝงนะครับ

เทาท่ีไดสอบถามและสํารวจดวยตัวเองพบวา เจปน้ีคอนขาง

จะเงียบเหงากวาทุกๆ ป สาเหตุใหญเปนเพราะวาไวรัสโควิด-19 

ตัวรายระบาด ทําใหผูคนบาดเจ็บลมตาย เศรษฐกิจซบเซาและยัง

มีนํ้าทวมซํ้าเพ่ิมข้ึนมาอีก ทําใหพืชผักตางๆ ท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญ

ในการประกอบ

อาหารเจถูกนํ้า

ทวม มีราคาสูง

ข้ึนมาก ประกอบ

ท้ังโรงเจตางๆ ท่ีมี

มากมายหลายแหง

ท้ังกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัด ตางก็

มีมาตรการปองกัน

โควิดอยางเขมงวด

ในกรุงเทพฯ 

ก็ยังมีหลายแหงที่

จัดเทศกาลอาหาร

เจขึ้น โดยเฉพาะ

ที่ไอคอนสยาม 

ถนนเจริญนคร ที่นี่มีสถานีรถไฟฟาอยูหนาหางพอดี ไดรวบรวม

อาหารเจจากรานอาหารดังๆ ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ทั้ง 

4 ภาค มาใหนักชิมอาหารเจไดเลือกชิมมากกวา 100 รานคา ใน

ช� อ ไอคอนสยามเจสะทานภพ ตั้งแตวันที่ 5-14 ตุลาคม ที่ชั้น G 

เมืองสุขสยาม

เดินเขามาภายในงานจะพบกับอาหารเจภายใตธงสีเหลือง

หลากหลายใหไดเลือกชิมตามใจชอบ มีรานที่มีช� อเสียงโดงดังเปน

ที่รูจักกันดีมากมายหลายรานตางก็มาโชวฝมือทําอาหารเจ ซึ่งป

หนึ่งๆ ก็จะมีเพียงครั้งเดียวเทานั้น

รานอาหารเจภายในงานที่จะขอแนะนําใหตองแวะชิมใหได 

คือ รานวิเศษไกยาง ช� อชั้นทางรานวิเศษไกยางคงไมตองบรรยาย

ใหไดทราบ เพราะเปนเหลาแหงแรกของชาวบางซ� อ ยานบางโพ 

นานเกือบ 70 ป ในงานนี้ น.ต.หญิงสพรั่งพร จุลละสุขุม ร.น. 

หรือท่ีเพ� อนๆ เรียกวา แหมม ทายาทรุนท่ี 2 ไดนํา หม่ีหวานไหหลํา 

ที่ผมเช� อวานําชิมรุนใหมๆ คงไมรูจัก แมกระทั่งตัวของผมเอง

ที่เกิดกอนภัตตาคารนี้ก็ตองขอสารภาพเลยวาไมรูจักเหมือนกัน 

เพราะเปนเมนูโบราณของครอบครัวชาวไหหลํา ปจจุบันหาทาน

ไดยากมาก ซึ่งคุณแหมมเธอไดอธิบายใหทราบวาเปนของหวานที่

อยูในงานมงคล เชน เวลาที่แหขันหมาก ความพิเศษของเมนูนี้ก็

คือ ตองลวกเสนหมี่ใหสุกพอดีแลวคลุกดวยน้ํามันถั่วเหลืองหรือ

น้ํามันงา โรยหนาดวยเคร� องเช� อมตางๆ เชน ถั่วตัดปน ฟก พุทรา 

นอกจากนั้นจะใสอะไรเพิ่มก็ไดตามใจชอบ เชน เมล็ดบัว ลูกพลับ                                                          

บวย ลูกเกด แปะกวย จะทานกันแบบแหงๆ จะไดกลิ่นหอม            

เหนียวๆ หนึบๆ ชวนกิน แกลมกับน้ําชารอนหรือน้ําขิงไมใส

น้ําตาล เพราะเคร� องเช� อมที่ใสนั้นหวานอยูแลว ถาเปนคนไทยก็

จะเนนแบบน้ําใสน้ําแข็ง แตคนจีนไมทานน้ําแข็ง หมี่หวานไหหลํา

นี้จะเปนเมนูสุดทายของโตะจีนในภัตตาคารไหหลํา คุณแหมม

เธอยังเลาเพิ่มเติมใหอีกวาสูตรของที่ภัตตาคารวิเศษไกยางที่เธอ

ทานตั้งแตเปนเด็กจะใสผิวสมเพิ่มเขาไปอีกดวย ทานแลวจะ

ทําใหสดช� นมาก เมนูนี้จะซื้อแลวนั่งทานภายในงานหรือซื้อกลับ

มาฝากญาติผู ใหญใหระลึกถึงความหลัง ที่บานทางพนักงานก็

จะแยกของที่โรยหนาและหมี่ที่ลวกและคลุกเคลาแลวไวใหตาง

หาก ใสกลองสวยงามในราคาชุดละ 120 บาท แตถาซื้อทาน

ภายในงาน 1 ชุด สําหรับ 1 คน ราคา 70 บาท ครับ ถาสนใจ

เม� อหมดเทศกาลเจแลวสามารถแวะไปทานไดที่ภัตตาคารวิเศษ

ไกยาง บางโพ จะไดชิมอาหารอรอยๆ ที่โดงดังมานานอีกหลาย

อยางดวยครับ โทรศัพทของทางราน คือ โทร.0-2912-4162, 

09-4989-3388

อีกรานอยูตรงกันขามพลาดไมไดอีกเชนกัน คือ รานเจหมิว 

เผือกทองคํา รานนี้โดงดังอยูที่ตลาด อ.ต.ก.จตุจักร เจาของคือ 

คุณหมิว กรกาญจน วิเศษ เธอเคยเปนผูจัดการรานมังกรหลวงที่

โดงดังยานบางนา เม� อปดตัวเองก็เอาเมนูของหวานปดทายอาหาร

ของภัตตาคารที่นักทองเที่ยวชาวจีนระบุวาตองมี คือ เผือกทองคํา 

มาทอดขาย

กวาจะเปนเมนูเผือกทองคํานั้น คุณหมิวเธอเลาใหฟงวา

ตองเลือกเผือกแกๆ เพราะเนื้อจะรวนซุยอรอย หั่นเปนชิ้นๆ นํา

ไปนึ่งใหเนื้อนิ่ม เสร็จแลวยกลงมาบดมายีใหละเอียด นําไปกวนใส

หัวกะทิ น้ําตาลทรายเล็กนอยไมใหหวานมาก เพราะตัวของเผือก

มีความหวานมันอยูแลว กวนไปเร� อยๆ อยาหยุดมือจนแหงใชเวลา

เกือบ 1 ชั่วโมง ก็จะไดเผือกกวนที่เนื้อเนียนเหมือนครีม แลวจึง

นํามาปนเปนกอนใสเมล็ดแปะกวยที่เช� อมแลวไวดานใน นํากอน

เผือกกวนไปชุบกับแปง 2 ชนิด คลุกกับเม็ดกวยจี๊ที่ทอดพอเหลือง

เอาไว แลวนําไปทอดในน้ํามันรอนๆ ใชเวลาประมาณ 2-3 นาที 

ก็จะสุก เนื้อของเผือกจะเนียนนุมหอม ไมหวานจนเกินไป เวลากิน

จะไดความกรุบๆ มันๆ จากเม็ดกวยจี๊ เนื้อของเผือกดานนอกจะ

กรอบ ดานในนุม อรอยมากครับ

แตอยาเผลอกินตอนที่ออกจากเตาที่ทอดเชียว เพราะเนื้อ

ของเผือกที่ดานในจะรอนมาก ทิ้งใหเย็นลงหน�อย แลวคอยๆ กิน

จะไดรสชาติที่นุมนวลหวานหอมมัน ถาไดจิบน้ําชาแกลมดวยก็จะ

อรอยสุดยอดเลยครับ คุณหมิวเธอจะทั้งปนเผือก ทอดเผือกใหได

ชิมตอหนาตอตา โดยขายชิ้นละ 30 บาท ครับ

จากเผือกทองคํา คุณหมิวเธอยังมีกะหรี่ปบไสถั่ว ไสเผือก 

ไสเห็ดหอม ทอดใหมๆ ราคาชิ้นละ 20 บาท ครับ และถายังติดใจ

หมดงานเทศกาลเจแลว จะตามไปซื้อเผือกทองคําไดที่รานเจหมิว

ตลาด อ.ต.ก. โทร. 08-5988-3909 ครับ

ชิมอาหารหวานเจ 
หมี่หวานไหหลํา เผือกทองคํา ที่ 

ไอคอนสยาม
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ครั้งแรกของ Kyo Roll En กับ Kinako Ice Cream ไอศกรีม

รสใหมสูตร Vegan เอาใจสายสุขภาพหอมละมุนกับ “คินาโกะ” ผง

ถั่วเหลืองคั่วคุณภาพดีสงตรงจากเกียวโต หอมกลิ่นของถั่วที่ผาน

การคั่วอยางละเอียด ชาวญี่ปุนนิยมนํามาประกอบอาหาร และ

ขนมมาหลายศตวรรษ และที่ Kyo Roll En ไดนํา Kinako มาเปน

สวนผสมสําคัญในหลากหลายเมนูความอรอย อาทิเชน  Warabi 

Mochi ที่โรยดวยผง Kinako นี้ ที่สําคัญไดสุขภาพเต็มๆ ดวย

โปรตีนจากถั่วเหลือง organic คัดพิเศษ ทานเจหรือไมทานเจก็ได

อรอย..ไดสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 รสชาติ Matcha Tonyu ชา

เขียวสูตรเจ ใหรสเขมขนของ Uji Matcha แทๆ ผสมนมถั่วเหลือง 

organic หรือ 2 สีแบบ 2-Tone ความอรอย 2 รสชาติ Kinako 

และ Matcha ในถวยเดียว

จําหน�ายในขนาด To-Go พรอมทาน ราคา 160 บาท และ

แบบ Pint เพียง 480 บาท โปรโมชั่นพิเศษ เม� อซื้อไอศกรีมขนาด 

Pint สูตรเจ รสชาติใดก็ได แถมฟรี! “8 เซียน” ท็อปปงเจชุดอิ่มบุญ 

8 ชนิด มูลคา 160 บาท อาทิ ถั่วแดง Azuki, Matcha Kanten, วุน

สาหราย Kanten, สม Mikan, Warabi Mochi, Shiratama, Imo 

Mochi รสมันมวง/ฟกทอง และน้ําเช� อม Kuromitzu ทําจากน้ําตาล

ทรายแดงโอกินาวา

สั่งเลยที่ Line: @kyorollen พรอม Delivery ถึงบาน หรือที่ 

Kyo Roll En ทุกสาขา

หองอาหารดิ ออรชารด โรงแรมคามิโอ 

แกรนด ระยอง ขอเชิญชวนคนรักอาหาร

ญี่ปุนทุกทานเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นอาหาร

ญี่ปุนสไตลเบนโตะแสนอรอย สงตรงถึงบาน

หรือออฟฟศ ที่คัดสรรสูตรเด็ดระดับโรงแรม

ชั้นนํา สด สะอาด และปลอดภัยจากเคป 

แอนด แคนทารี โฮเทลส ที่มีทั้งชุดขาวปลา

ดิบรวม (ราคา 365 บาทสุทธิ) ชุดขาวหมู

ทอดทงคัตสึ(ราคา 310 บาทสุทธิ) ชุดขาว

ปลาแซลมอนยางเกลือ/เทอริยากิ (ราคา 330 

บาทสุทธิ) ชุดเทมปุระ (ราคา 380 บาทสุทธิ) 

และเมนูยอดนิยมอีกมากมาย เปดรับออเดอร

ทุกวัน เวลา 11.00-19.30 น. สั่งไดเลยตั้งแต

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564

พิเศษ! 1 บริการสงฟรีภายในระยะทาง

ไมเกิน 5 กิโลเมตร จากโรงแรมฯ สําหรับการ

สั่งขั้นต่ํา 500 บาทขึ้นไป (หรือตามเง� อนไขที่

โรงแรมกําหนด) พิเศษ! 2 ฟรี เคร� องด� ม (ที่

ไมมีแอลกอฮอล) สําหรับการส่ังเบนโตะ 1 เซต

โทรส่ังอาหาร หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ หองอาหารดิ ออรชารด โรงแรม

คามิโอ แกรนด ระยอง โทร. 0-3862-1626 

หรือสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต ไดที่ www.

kameocol lect ion.com/kameogrand-

rayong/delivery/

คนรักอาหารญี่ปุนไมควรพลาด เบนโตะเดลิเวอรี่

เจปนี้ ชวนอิ่มบุญ อิ่มใจ ที่ Kyo Roll En กับ Vegan Ice Cream ไอศกรีมสูตรมังสวิรัติ

ดวยวัตถุดิบชั้นเลิศจากญี่ปุนตลอดเทศกาลเจ เริ่ม 4 - 14 ตุลาคม  

สาโรจน เจิมธเนศ กรรมการผูจัดการ บริษัท บุญถาวร แอสเซท รังสิต มีดีลเด็ดมา

เอาใจสาวกคอกาแฟสายครีเอทีฟไลฟสไตล ยานเกษตร-นวมินทร โดยเฉพาะ ดวยการฉลอง

เปดตัวรานกาแฟยอดนิยมระดับโลก Starbucks สาขาใหมลาสุดอยางเปนทางการ  จับมือกับ 

ธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สตารบัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) 

อํานวยความสะดวกแกผูบริโภคครบวงจรเปดใหบริการ Drive-thru ตอบรับไลฟสไตลใหม 

New Normal พรอมเสิรฟทุกเมนูในบรรยากาศรานเกไกที่ทุกคนรอคอย มอบโปรโมชั่นพิเศษ

เม� อซื้อครบ 800 บาท  รับสิทธิ์ใชบริการหองอเนกประสงค Community Room ฟรี 4 ชั่วโมง

สัมผัสบริการสุดเอ็กซคลูซีฟเหนือระดับและกาแฟหอมกรุนครองใจคนทั่วโลก ไดที่ 

Starbucks สาขา Design Village เกษตร-นวมินทร  ไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป  

Neigene Evolution Foaming Cleanser 

ผลิตภัณฑทําความสะอาดสิ่งสกปรกตกคางและความมันสวนเกินบนใบหนา

บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) ขอแนะนําผลิตภัณฑ  

Neigene Evolution Foaming Cleanser (เนจีน อีโวลูชัน โฟมมิ่ง คลีนเซอร) 

ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาอยางล้ําลึกและออนโยน เนื้อโฟม

ละเอียดออน สามารถทําความสะอาดสิ่งสกปรกสารตกคางและความมัน

สวนเกินบนใบหนาไดอยางหมด  จด ยังชวยควบคุมความสมดุลของน้ํามัน 

และน้ําบนผิวหนาไมทําใหผิวแหงกราน ผิวสะอาดเนียนนุมเรียบและ

ละเอียดออน

สนใจผลิตภัณฑติดตอ บริษัท ยูนิซิตี้ มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 

(สํานักงานใหญ) ชองทางออนไลน และศูนย DSC  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ www.unicity.com หรือ 0-2092-6777

ซีรีสอีกเร� องที่จะทําใหผูชมมีความสุข

ในชวงนี้ “My Sassy Girl ยัยตัวรายกับนาย

เจี๋ยมเจี้ยม” ที่คุนจากซีรีสที่เคยโดงดังเปนที่

สรางปรากฏการณความโดงดังไปทั่วเอเชีย สู

เวอรชั่นรีเมคของไทย โดยทรูวิชั่นส ออรินัล

พิกเจอรสรวมกับ เฮโล โปรดักชั่น ผลงาน

การกํากับของ “เดวิด บีแกนเดอร” โดยได 

“จริญญา ศิริมงคลสกุล”มารับบท “ยัยตัวราย” 

และ “ณัฐสิทธ์ิ โกฏิมนัสวนิชย” รับบท “จ๊ัวะ” 

นักศึกษาหนุมหนาตาซ� อๆ บังเอิญไดพบกับ

หญิงสาวคนหนึ่ง การพบกันระหวางเธอและ 

จั๊วะ ครั้งนี้ ทําให จั๊วะ ตองจําไปตลอดชีวิต 

หากแต โชคชะตาเลนตลกกับเขาทั้งสอง 

เร� องราวความรักโรแมนติกบวกความชุลมุน

วุนวาย จึงเริ่มตนขึ้น  

“My Sassy Girl ยัยตัวรายกับนายกระ

จั๊วะ” ออกอากาศทุกวันจันทร-อังคาร เวลา 

20:00 น. ทาง True Asian More (120, 239) 

ทรูไอดีสงซีรี่ส ใหม “My Sassy Girl ยัยตัวรายกับนายกระจั๊วะ” ใหคนไทยหายเครียด!  

และรับชมทางออนไลนไดในแพ็กเกจ TrueID+ 

เริ่มตอนแรกวันจันทรที่ 11 ตุลาคมนี้  

พิเศษชวงนี้ลูกคาทรูมูฟ เอช เปดซิม

เน็ตไมอั้น แค 399 บาทตอเดือน รับฟรีกลอง

ทรูไอดีทีวี ไดดูฟรี แพ็กเกจทรูไอดีพลัส 12 

เดือน ไดดูซีรีสเร� องนี้ รวมทั้งซีรีสหนังดังกวา 

2,000 รายการ สนใจติดตอไดที่เซเวนใกล

บาน โปรโมชั่นตั้งแต 1 -31 ตุลาคม เพิ่มเติม 

Design Village เกษตร-นวมินทร 
ฉลองการเปด Starbucks สาขาใหมลาสุด มอบบริการพิเศษสุดประทับใจ

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

ตอนรับ “เทศกาลกินเจ” คัดสรรเมนูเจกวา 

20 รายการ ครบครันหลากหลายใหเลือกสรร

ตลอดเทศกาล คุณภาพและรสชาติตนตํารับ

จากเชฟระดับมาสเตอร พรอมเสิรฟที่หอง

อาหารเรือนตน หรือเลือกจัดสงเมนูเจเพ� อ

สุขภาพถึงบานคุณดวยบริการเดลิเวอรี่ เชิญ

ชิมเมนูแนะนําไมวาจะเปน 

ฮะเกาฟกทอง บีทรูท และเห็ดหอม

(ราคา 120++บาท) ยําสลัดผลไม

กับน้ํามันสลัดงาญี่ปุน (ราคา 

120++ บาท) หรือขาวผัดเผือก

กับลูกเกด หน�อไมฝรั่ง และ

แปะกวย (ราคา 140++บาท) 

และเมนูสําหรับคนรักสุขภาพ

อีกมากมาย ไมวาจะสายบุญ 

หรือสายสุขภาพ ตองไมพลาด

ความอรอย

ส่ังอาหารทางไลนไอดี @montienbangkok 

หรือโทร.0-2237-0015-18 รับอาหารที่จุด 

DRIVE THRU PICKUP POINT โดยไมตอง

ลงจากรถ หรือสั่งเดลิเวอรี่ผานแอพพลิเคชั่น 

Robinhood  โดยคนหาช� อหองอาหาร 

‘เรือนตน’ เปดบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 

10.00–20.00 น. 

อิ่มอรอย อิ่มบุญ อิ่มใจไดสุขภาพใน “เทศกาลกินเจ” ปนี้

ที่หองอาหารเรือนตน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

การทองเที่ยวฮองกง (Hong Kong 

Tourism Board: HKTB ไดลงนามขอตกลง

สามปกับ บริษัท ซีเจ อีเอ็นเอ็ม (CJ ENM) 

หนึ่งในบริษัทผูนําดานอุตสาหกรรมบันเทิง

แหงเอเชีย ลงนามขอตกลงสามป ตั้งแตป 

“การทองเที่ยวฮองกง” จับมือ “ซีเจ อีเอ็นเอ็ม” ปลุกกระแสเที่ยวฮองกงดวยวัฒนธรรม “เคปอป”

2565 ถึง 2567 เพ� อสรางมุมมองใหมตอ

ฮองกงในฐานะสถานที่น�าทองเที่ยวผานซีรีส 

และรายการวาไรต้ีเกาหลี และยังเปนคร้ังแรก

ที่องคกรดานการทองเที่ยวไดรวมวางแผน

กลยุทธควบคูกับบริษัทดานความบันเทิง

อยางซีเจ อีเอ็นเอ็ม 

ซ่ึงมีประสบการณ

ในการผลิตซีรีสและ

วาไรตี้ที่ ไดรับกระแส

ตอบรับลนหลามใน

ระดับโลกอยาง ซีรีส

ป กหมุ ด รั กฉุ ก เ ฉิ น 

(Crash Landing On 

You), ก็อบลิน คําสาป

รักผูพิทักษวิญญาณ 

(Guardian: The Lonely 

and Great God), 

เพลยลิสตชุดกาวน 

(Hospital Playlist), วินเชนโซ ทนายมาเฟย 

(Vincenzo) รวมทั้งรายการวาไรตี้อยาง 

Youn's Kitchen และ New Journey to 

the West การรวมมือในครั้งนี้ จะเปนการ

กระตุ้นให้ผู้ชมได้นึกถึงฉากที่ชื่นชอบจาก

ซีรีสเกาลี และรายการวาไรตี้ตางๆ ใน

บรรยากาศของสถานที่ทองเที่ยวทองถิ่น

ในฮองกง และยังเปนการสนับสนุนการทองเท่ียว

เมื่อสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อีก

ครั้งดวย

แบรนด Rocking Kids (ร็อคกิ้งคิดส) 

จุดพลุฉลองเปด Rocking Kids Store 

ศูนยการคาเมกาบางนาสาขาแรก แกะกลอง

ผลิตภัณฑใหมรถเข็นเด็กสุดยอดนวัตกรรม

ดีไซน QTUS OWL สัญชาติเยอรมันนี เนน

เจาะเด็กแรกเกิด -4 ขวบ และคารซีทอันดับ 1 

มาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป Apramo 

Uniques มาพรอมอุปกรณเสริมแบบ Full 

Options สําหรับโคงสุดทาย Q 4 คลายล็อก

ดาวน โหมกิจกรรมการตลาดหนัก “Rocking 

Kids Happy Moms ชอปเพ� อลูก คุมเพ� อแม”  

& Happy Halloween ตั้งแตวันที่ 1-31 

ตุลาคมศกนี้  

นําทัพโดย นายปริญญ เสริมพงศ  

ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive 

หนูเล็ก  กอนบาย - แอร ภัทราริน และ เฟม มล.ทรงลักษณ

คนดังตบเทารวมฉลองเปดโชวรูมสาขาแรก Rocking Kids Store ศูนยการคาเมกาบางนา

Officer) บริษัท ร็อคกิงคิดส อินเตอรเนช่ันแนล 

และนายสมพร มูลสาร ประธานบริหารการ

เจริญเติบโตของธุรกิจ (Chief Growth Officer) 

พรอมไดรับเกียรติจากเซเลบริตี้และนัก

แสดงชั้นนํา อาทิ มล.ทรงลักษณ 

สวัสดิวัตน มาพรอมนองฟลอเรนซ  

ลูกสาว 

นอกจากน้ียังมี คุณภัทรวดี ปนทอง 

หรือหนูเล็ก กอนบายคลายเครียด 

และ คุณภัทราริน ปญญานุตธรรม 

(แอร) พรอมนองฮก ลูกชาย ถายภาพ

รววมกันณ ชั้น 2 Mega Kids Zone 

(ตรงขามพาวเวอรบาย) ศูนยการคา

เมกาบางนา 

องคกรพิทักษสัตวแหงโลก รวมกับ 

เถ� อนChannel เตรียมจัดงานเสวนาออนไลน

ในหัวขอ“ตกลงเราควรจะเลิกกินเน้ือกันใชไหม?” 

นําทีมเสวนาโดย วรรณสิงห ประเสริฐกุล, 

มารีญา พูลเลิศลาภ และผูเช่ียวชาญอีกมากมาย

ท่ีจะมารวมพูดคุยในประเด็นที่น�าสนใจตางๆ 

อาทิ ท่ีมาของอาหารแสนอรอยบนจานพวกเรา, 

สัตวฟารมเหลานี้มีชีวิตอยางไร มีภัยดาน

สุขภาพตอคนหรือไม, ระบบนิเวศโลกจะเอื้อ

ใหกับมนุษยไดอีกนานแคไหน, ทําไมการสราง

ระบบอาหารที่ยั่งยืนและการเริ่มตนท่ีตัวเอง

คือทางออกของการแกปญหา ฯลฯ

ขอ เชิญชวนคน

ไทยและผูสนใจรวมฟง

เสวนาออนไลน “ตกลง

เราควรจะเลิกกินเนื้อกัน

ใชไหม?” ในวันอาทิตยที่ 

10 ตุลาคม  เวลา 19:00 น. 

เปนตนไป ผานทาง 

Facebook Live: wannasingh 

และ เถ� อนChannel, 

YouTube: เถ� อนChannel, 

Clubhouse: www.

clubhouse.com/event/

M1LVAby1 Facebook 

Event: https://fb.me/e/

1Nq0dcDci และ Facebook: 

องคกรพิทักษสัตวแหงโลก

องคกรพิทักษสัตวแหงโลก รวมกับ เถ� อนChannel ชวนคนไทยรวมฟงเสวนาออนไลน

ในหัวขอ “ตกลงเราควรจะเลิกกินเนื้อกันใชไหม?” 10 ตุลาคมนี้
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บีเอ็มดับเบิลย กรป แมนแ คเจอริ่ง ประเทศ ทย 

ผลิตยนตรกรรมรวมทั้งรถยนตและมอเตอร ไ คครบ 

,  คัน หลังจากเปดไลนการผลิตมายาวนานกวา  ป 

นับเปนยอดการผลิตที่กาวกระโดดขึ้นมาอยางนาประทับใจ

หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการผลิตยนตรกรรรมครบ 

,  คัน ในป  หรือภายในเวลาเพียงสามปที่ผาน

มาเทานั้น สะทอนใหเห็นถึงความตองการอยางตอเน� อง

ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ โรงงานบีเอ็ม

ดับเบิลยูในจังหวัดระยองยังยกระดับมาตรการปองกันการ

แพรเชื้อสูงสุดทั้งสําหรับพนักงานและการดําเนินการภายใน

พื้นที่เพ� อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน และสามารถ

ดําเนินการผลิตไดอยางตอเน� อง 

เอริค รเก กรรมการผูจัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุป 

แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เปดเผยวา แมในปที่ผานมา

จะมีความทาทายหลายประการ แตเราไดเรียนรูที่จะปรับวิธี

การทํางานในชวงเวลาที่หวงโ อุปทานไดรับผลกระทบเปน

วงกวางเชนนี้ ดวยการจัดการดานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

และมีความยืดหยุน พรอมมาตรการอันรัดกุมเพ� อปกปอง

พนักงานและพารทเนอรของเรา หมุดหมายการผลิตครบ 

,  คันนี้ คือสัญลักษณของความเขมแข็งและความมุง

มั่นของเรา ที่จะสงมอบยนตรกรรมที่ดีที่สุดสูตลาดไทยและ

ตลาดอ� น  ในภูมิภาค

จากจํานวนการผลิตรถยนตรวมทั้งหมดของบีเอ็ม

ดับเบิลยู กรุป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กวา .  

เปนรถยนตที่ผลิตเพ� อรองรับตลาดในประเทศ สวนที่เหลือ

เปนรถยนตที่ผลิตเพ� อสงออกสูภูมิภาค สําหรับรุนรถยนต

ท่ีถูกผลิตมากท่ีสุดเพ� อรองรับตลาดประเทศไทย ประกอบดวย

บีเอ็มดับเบิลยู ีรีส  บีเอ็มดับเบิลยู ีรีส  และบีเอ็ม

ดับเบิลยู  นับตั้งแตเริ่มสายการประกอบ ณ โรงงานบี

เอ็มดับเบิลยูที่ระยอง มอเตอรไ คบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอรราด 

คิดเปน .  ของจํานวนการประกอบยนตรกรรมสะสม

บเอมดับเบ ย กรุป ยน รกรรม รบ 200,000 ัน 

พรอมยกระดับมาตรการปองกันการแพรเชื้อ

ทั้งหมด ในขณะที่อีก .  ของการผลิตเปนรถยนตภายใต

บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ท้ังน้ี กวา .  ของจํานวนมอเตอรไ ค

ทั้งหมดที่ผลิตโดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุป แมนูแฟคเจอริ่ง 

ประเทศไทย ถูกสงออกไปยังตางประเทศ ในขณะที่รุ น

มอเตอร ไ คที่ถูกผลิตมากที่สุดเพ� อรองรับตลาดในประเทศ

คือ มอเตอรไ คในรุนแอดเวนเจอรและสปอรต แมวา บีเอ็ม

ดับเบิลยู กรุป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะยังคงเดิน

หนาเติบโตขึ้นอีกขั้น สุขภาพของพนักงานในสายการผลิต

กเ็ปนสิ่งที่โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู จังหวัดระยอง ใหความ

สําคัญเปนอยางยิ่งเชนกัน เพ� อสรางความปลอดภัยสูงสุด

สําหรับพนักงานและใหการผลิตดําเนินไดอยางตอเน� อง บีเอ็มดับเบิลยู 

กรุป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ไดจัดทํามาตรการดาน

สุขภาพและความปลอดภัยสําหรับพนักงานในโรงงานระยอง

อยางเครงครัดในทุก  ดาน ึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรองอยาง

เขมงวดที่ทางเขาโรงงานกอนเขาพื้นที่ โดยสามารถตรวจหา

เชื้อดวยชุด    ( ) ไดเม� อถูกรองขอ 

การจัดหาหนากากอนามัย และตองสวมหนากากในทุกพื้นที่

ตลอดเวลา โดยตองเปล่ียนหนากากใหมทุกเท่ียงวัน สวนบริเวณ

รับประทานอาหารมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ

เวนระยะหางทางสังคม ในขณะที่อุปกรณในการรับประทาน

อาหารเปนประเภทใชครั้งเดียวที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ� อลดโอกาสการแพรเช้ือ นอกจากน้ี 

ยังไดมีการเตรียมพรอมดานโรงพยาบาลพารทเนอร ในกรณีที่

ตองมีการตรวจเชื้อแบบ -  หรือจําเปนตองมีการรักษา

อาการในลําดับถัดไป ทั้งนี้ พนักงานและพารทเนอรทางธุรกิจ

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงงาน ยังไดรับการฉีดวัค ีนจํานวน

สองเข็มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพ� อปกปอง

สุขภาพของพวกเขา โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุป แมนูแฟคเจอริ่ง 

ประเทศไทย มุงมั่นดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และใหความ

สําคัญกับความปลอดภัยในที่ทํางานเปนอยางยิ่ง

ชย ัค ลายสวรรณ ผูจัดการทั่วไปสายงานการส� อสาร นิสสัน ประเทศไทย 

เปนตัวแทนสงมอบรถยนต นิสสัน เทอรรา ใหม และ นิสสัน นาวารา ใหม ใหแกเครือขาย 

   โดยมี นายเขมรัช อมรวัตพงศ ผูรวมกอตั้ง   

 เปนตัวแทนรับมอบ ณ สมาคมสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ เขตปทุมวัน นิสสันสนับสนุนเครือขาย    

(เครือขายขาวเพ� อหมอ) โดยสงมอบรถอเนกประสงค นิสสัน เทอรรา ใหม และ

รถกระบะที่ กลา...เพ� อคนแกรง นิสสัน นาวารา ใหม ใหเปนกําลังสําคัญสําหรับใช

ปฏิบัติภารกิจจัดสงอาหารใหกับบุคลากรทางการแพทยที่ทํางานอยางหนักในการตอสู

วิกฤติโควิด -  และผูปวยโควิด-  ึ ่งทําการรักษาตัวอยูที ่บาน ตามชุมชนตาง  

ถือเปนการสานตอโครงการนิสสัน     แทนความหวงใยจาก  นิสสันสู

ชุมชนอยางตอเน� อง

  การแพรระบาดของโรคโควิด-  ทําใหการใชชีวิต 

การทํางาน และการเดินทางสัญจรของเราไมเหมือนเดิมอีกตอ

ไป การดําเนินชีวิตทั้งหมดของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่

เราเรียกวา ความปกติใหม  หรือ   เราตองเพิ่ม

การปองกันตนเองในดานสุขอนามัย และการเวนระยะหางทาง

สังคมเม� ออยูในพื้นที่สาธารณะ พรอมความเปลี่ยนแปลงในดาน

การเดินทางสัญจร ที่ตองหลีกเลี่ยงจากระบบขนสงมวลชนที่ผูใช

บริการอยางแออัด จึงสงผลใหการเดินทางดวยรถยนตสวนบุคคล

มีความจําเปนและสําคัญเพิ่มมากขึ้น และนี่คือ  เหตุผลที่ยืนยัน

วาเพราะเหตุใด มิต ูบิชิ แอททราจ และมิราจ จึงเปน ิตี้คารที่

เหมาะสําหรับไลฟสไตลยุคใหมในชวงเวลาแบบชีวิตวิถีใหมนี้ 

  . การเดินทางที่เหมาะสมในยุค ชีวิตวิถีใหม  ถึงแม

ตลาดรถยนตในประเทศไทยมีแนวโนมที่ชะลอตัว แตการเดินทาง

ดวยรถยนตสวนบุคคลกลับมีความสําคัญมากขึ้นเน� องจากมีความ

ปลอดภัยและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในยุค ชีวิตวิถีใหม  ที่ผูคนตาง

ตองรักษาระยะหางทางสังคม เพ� อตอบสนองความตองการรถยนต

สวนบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น มิต ูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย จึงขอ

แนะนําวิธีการเดินทางที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และคุมคาดวย มิต

ูบิชิ แอททราจ และมิราจ รถยนต ิต้ีคารที่ชวยสรางแรงบันดาล

ใจใหแกคนเมืองในทุกชวงอายุที่กําลังมองหาวิธีการเดินทางที่

สะดวกสบายและคุมคา มิต ูบิชิ แอททราจ และมิราจ ไดรับการ

ออกแบบใหตัวรถมีขนาดรถที่พอเหมาะสม มีความคลองตัว และ

ยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยเคร� องยนตเบน ินขนาด .  ลิตร 

 พรอมระบบวาลวแปรผัน  ที่ใหความประหยัดและ

มีประสิทธิภาพสูงสุด  

  . ครบครันดวยสมารทฟงกชั่นและเทคโนโลยีความ

ปลอดภัยที่ทันสมัย มิต ูบิชิ แอททราจ และมิราจ โดดเดนดวย

ฟงกชั่นอํานวยความสะดวกที่ครบครันสําหรับการใชงานในชีวิต

ประจําวันและการเดินทางทองเที่ยวในชวงสุดสัปดาห ิตี้คารทั้ง

สองรุนมาพรอมกับหนาจอระบบสัมผัส  -  -

  ( ) ขนาด  นิ้ว ใหม ที่สามารถเช� อมตอกับสมา

รทโฟนและรองรับระบบแอปเปล คารเพลย พรอมระบบสั่งการ

ดวยเสียง  และการเช� อมตอดวยระบบบลูทูธ มิต ูบิชิ แอท

ทราจ และมิราจ ยังครบครันและสะดวกสบายดวยอุปกรณอํานวย

ความสะดวกมากมายเทียบเทากับรถ ีดานระดับบน อาทิ ระบบ

ล็อกความเร็วบนพวงมาลัย ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบ

กุญแจอัจฉริยะ  พรอมปุมสตารทเคร� องยนต กลองมองภาพ

หลังขณะถอยจอด กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ และระบบ

ไฟหนาอัตโนมัติ มิต ูบิชิ แอททราจ และมิราจ ครบครันดวย

เทคโนโลยีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย ไดแก ระบบเตือน

การชนดานหนาตรงพรอมระบบชวยชะลอความเร็ว ( - ) 

ระบบตัดกําลังเคร� องยนตชั่วขณะเม� อเหยียบคันเรงอยางรุนแรง

และรวดเร็วเฉพาะดานหนา ( - ) ระบบชวยออกตัว

บนทางลาดชัน ( ) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 

( ) และระบบปองกันการล� นไถล ( ) มิต ูบิชิ แอททราจ 

และมิราจ มาพรอมกับถุงลมนิรภัยคูหนาสําหรับผูขับขี่และผู

โดยสารตอนหนา รวมถึงระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก ( ) 

พรอมระบบกระจายแรงดันน้ํามันเบรกอิเล็กทรอนิกส ( ) 

และระบบเสริมแรงเบรก ( ) ึ่งทํางานประสานกันเพ� อมอบ

ความมั่นใจใหผูขับขี่บนทุกเสนทาง รถยนตทั้งสองรุนยังติดตั้ง

ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ( ) อีก

ดวย

  . มั่นใจไดทุกการขับขี่ รถยนตทุกรุนของ มิต ูบิ

ชิ มอเตอรส ประเทศไทย มาพรอมกับความมั่นใจทั้งในดาน

คุณภาพ และคาใชจายดานบริการหลังการขายที่เหมาะสมภาย

ใตสโลแกน เราดูแล คุณแคขับ  ที่พรอมใหบริการแกลูกคา

ดวยผูจําหนายทั่วประเทศกวา  แหง ดวยการใหบริการ

ที่ไดมาตรฐาน คุณภาพอะไหลแท ใหบริการดวยเจาหนาที่ผู

เชี่ยวชาญและผานการฝกอบรม ตลอดจนความสะดวกสบาย

ในการเขารับบริการดวยเครือขายผูจําหนายที่ครอบคลุมทั่ว

ทั้งประเทศ พรอมกันนี้ลูกคายังจะไดรับแพ็คเกจบริการหลัง

การขาย    ประกอบดวย ฟรีคา

บริการเช็คระยะ  ป และฟรีบริการชวยเหลือฉุกเฉิน  ป โดย

บริษัท  พรอมยกระดับมาตรฐานการใหบริการหลังการขาย

เพิ่มขึ้นดวยการมอบการรับประกัน  ป และฟรีคาแรงอีก  

ป ใหเปนการรับประกันมาตรฐาน หรือ มั่นใจยิ่งขึ้นดวยออฟชั่

นพิเศษ โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ   

นานสูงสุดรวม  ป เพ� อชวยเพิ่มความมั่นใจใหแกลูกคามากยิ่ง

ขึ้นดวยคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ไมแพง และราคาขายตอที่

เหมาะสม

  . รางวัลการันตีความสําเร็จ มิต ูบิชิ แอททราจ 

และมิราจ สามารถควารางวัล รถยนตอีโคคาร  ประตู ราคา

คุมคายอดเยี่ยม และรางวัล รถยนตอีโคคาร ประหยัดน้ํามัน

ยอดเยี่ยม ตามลําดับ โดยรถยนต ิตี้คารทั้งสองรุนยังคงครอง

ตําแหนงรถยนตท่ี ไดรับรางวัลดังกลาวมากท่ีสุดในเ กเมนต

 เห ุ ท ม ซบ  อททราจ มราจ เปนซ ารเหมา าหรับ นยุ ว ว หม

จากการประกวดรถยนตยอดเยี่ยมแหงปที่จัดขึ้น

โดย บริษัท กรังดปรี  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) ึ่งถือเปนหนึ่งในเจ็ดรางวัลรถยอดเยี่ยม

แหงป  ที่ มิต ูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย 

ไดรับในป  นี้ ึ่งครอบคลุมรถยนตทุกรุน

ที่จําหนายในประเทศไทย สะทอนถึงความมุง

มั่นของบริษัท  ที่มุงมั่นนําเสนอรถยนตที่ดีที่สุด

ใหแกลูกคาชาวไทย ทั้งในดานสมรรถนะ ความ

ปลอดภัย และคุณภาพ

  . รวมกันชวยเหลือสังคมของพวกเรา 

ลูกคาสามารถเลือก ื้อรถยนต มิต ูบิชิ ิตี้คาร 

เพื่อการเดินทางที่คุ้มค่าพร้อมมีส่วนร่วมในการ

ชวยเหลือสังคม เน� องในโอกาสฉลองการดําเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยครบ  ป ของ มิต ูบิชิ มอ

เตอรส ประเทศไทย ลูกคาทุกทานสามารถมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชนของเราในแบบที่ยั่งยืน 

ดวยการ ื้อรถยนต มิต ูบิชิ แอททราจ และมิราจ 

สเปเชียล เอดิชั่น  โดยบริษัท  จะบริจาคเงิน

จํานวน ,  บาทตอคัน เพ� อรวมบริจาคเงินให

แกองคกรการกุศลตาง  ตามปณิธาน  หัวขอหลัก 

ไดแก ดานการศึกษา ดานสิ่งแวดลอม ดานสุข

อนามัยและความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนไทย มิต ูบิ

ชิ แอททราจ และมิราจ ยังคงมอบประสบการณ

การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและตอบโจทยทุกการใชงาน

ดวยคุณสมบัติที่เหนือกวาและครบครันทั้งในดาน

เทคโนโลยีระบบความปลอดภัย อุปกรณอํานวย

ความสะดวก พรอมดวยความมั่นใจในการขับขี่

และยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยรถยนต ิตี้คาร

ทั้งสองรุ่นนี้ยังได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสร้างแรง

บันดาลใจและรวมคนหาความสําเร็จใหม  ภายใต

แนวคิดแบรนดระดับโลก    

นิสสัน สนับสนุนเครือขาย 

FOOD FOR FIGHTERS 

 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

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 



ตร้าเซนเนก้า ตามด้วยไฟเซอร์ เหตุผล

หลักคือมียอดวัคซีนไฟเซอร์เข้ามามากใน

ช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค. จึงต้องใช้วัคซีนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ส่วนซิโนแวคท่ีเหลือ ต.ค.น้ี

คงฉีดหมด ท้ังน้ี ผู้ท่ีฉีดแอสตร้าฯครบ 2 เข็ม

น้ัน ในต่างประเทศยังไม่มีการฉีดบูสเตอร์ ดัง

น้ันต้องรออีกระยะหน่ึง เนื่องจากภูมิอยู่ได้

นานกว่าฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม

รายงานข่าวจากศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่า 

พ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ป่วยใหม่ 

รวม 2,360 คน จ.ยะลา 776 คน รองลงมา 

จ.นราธิวาส 592 คน, จ.ปัตตานี 503 คน, 

จ.สงขลา 444 คน และ จ.สตูล 50 คน นายก

รัฐมนตรีให้นโยบายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้

ปัญหาใน 1 เดือน ซ่ึงมีหลายแนวและทาง

หน่ึงคือการเพ่ิมวัคซีนลงในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและ

รวดเร็ว 

ท่ี จ.พังงา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. พร้อมด้วยนาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเท่ียว

และกีฬา ลงพ้ืนท่ีติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-

19 และความพร้อมการเปิดเมืองรับนักท่อง

เท่ียว โดยนายอนุทินกล่าวว่า พังงาฉีดวัคซีน

แล้วเกือบ 1.6 แสนโดส ครอบคลุม 60% ของ

จำานวนประชากร ซ่ึงเหลืออีก 100,000 โดส จะ

ครอบคลุม 70% ตามเป้าหมายการฉีด รองรับ

แผนกระตุ้นการท่องเท่ียว วันน้ีจึงขอให้กรม

ควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนมาเพ่ิมเติมอีก 110,000 

โดส เพื่อเร่งให้บริการให้เป็นไปตามแผน

ท่ี จ.ภูเก็ต นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) ได้ลงพ้ืนท่ีเพื่อติดตามภู

เก็ตแซนด์บ็อกซ์ พังงาแซนด์บ็อกซ์ ในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการควบคุมดูแลนักท่อง

เท่ียวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยจะปรับ

มาตรการท่ีเป็นภาระข้อจำากัด เช่น การตรวจ 

RT-PCR ท่ีบ่อยเกินไป ซ่ึงเปล่ียนเป็น ATK ได้

จะลดค่าใช้จ่ายลงและสะดวก มีระบบแอปพลิ

เคชันมาใช้ในระบบท่ีรวมศูนย์มากข้ึน.

2 นักข่าวอาวุโส

ประกาศผลการตัดสินรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพท่ีกรุงออสโลเมื่อวันศุกร์ท่ี 8 

ตุลาคม 2564 โดยมอบให้แก่ มาเรีย เรสซา 

นักข่าวชาวฟิลิปปินส์ และดมิตรี มูราตอฟ 

นักข่าวชาวรัสเซีย สำาหรับการต่อสู้อย่างกล้า

หาญเพื่อปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกใน

ฟิลิปปินส์และรัสเซีย

เบริต ไรส์-แอนเดอร์เซ็น ประธานของ

คณะกรรมการโนเบลสันติภาพ กล่าวว่า ท้ัง

สองได้รับการยกย่องสำาหรับความพยายาม

ของพวกเขาในการปกป้องเสรีภาพในการ

แสดงออก ซ่ึงเป็นเงื่อนไขก่อนหน้าสำาหรับ

ประชาธิปไตยและสันติภาพท่ีย่ังยืน ท้ังคู่ถือ

เป็นตัวแทนของนักข่าวทุกคนท่ียืนหยัดเพ่ือ

อุดมการณ์น้ี ในโลกท่ีประชาธิปไตยและ

เสรีภาพของส่ือมวลชนเผชิญกับสภาพท่ี

อันตรายมากข้ึนเรื่อยๆ 

มาเรีย เรสซา วัย 58 ปี ร่วมก่อต้ัง

เว็บไซต์ข่าวสืบสวนสอบสวน “แรปป์เลอร์” 

เมื่อปี 2555 เธอเป็นนักวิจารณ์รัฐบาลของ

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต อย่างแข็งขัน 

โดยเฉพาะสงครามยาเสพติดท่ีทำาให้มีคนเสีย

ชีวิตหลายพันคน เธอตกเป็นเป้าหมายการ

ปราบปรามและดำาเนินคดี นิตยสารไทม์เคย

ยกให้เธอเป็นบุคคลแห่งปีเมื่อปี 2561 คณะ

กรรมการฯ กล่าวว่า เธอใช้เสรีภาพในการ

แสดงออกเพื่อ “เปิดโปงการใช้อำานาจในทาง

ท่ีผิด,การใช้ความรุนแรง และลัทธิเผด็จการ

อำานาจนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนในฟิลิปปินส์ ประเทศ

บ้านเกิดของเธอ”

ส่วนดมิตรี มูราตอฟ อายุ 59 ปี ซึ่ง

ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์อิสระ “โนวายากาเซ

ตา”  คณะกรรมการฯ กล่าวว่า เขาทำางาน

ปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใน

รัสเซียมายาวนานหลายสิบปีภายใต้สภาพ

ที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้น หนังสือพิมพ์ของเขา

เป็นทัศนคติสำาคัญพื้นฐานที่มีต่ออำานาจ 

“หากปราศจากเสรีภาพในการแสดง 

ออกและเสรีภาพของสื่อมวลชน ก็จะเป็น 

การยากท่ีจะส่งเสริมภราดรภาพระหว่าง

ประเทศ, การปลดอาวุธ และระเบียบโลกท่ี

ดีข้ึน ให้ประสบความสำาเร็จได้ในยุคสมัยของ

เรา” ไรส์-แอนเดอร์เซ็นกล่าว ผู้ชนะรางวัล

โนเบลจะได้รับเงินรางวัล 10 ล้านโครนา

สวีเดน (ประมาณ 38.6 ล้านบาท) 

บีบีซีกล่าวว่า สถาบันโนเบลแห่ง

นอร์เวย์เลือกผู้ชนะท้ังสองจากผู้ท่ีได้รับการ

เสนอชื่อ 329 รายในปีน้ี โดยผู้ท่ีถูกกล่าว

ถึงว่าเป็นตัวเต็งปีน้ีมีอาทิ เกรียตา ทุนแบร์ย                    

นักเคลื่อนไหวด้านโลกร้อน, องค์กรผู้สื่อ

ข่าวไร้พรมแดน (อาร์เอสเอฟ) และองค์การ

อนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) 

ปีท่ีแล้ว รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

มอบให้แก่โครงการอาหารโลกแห่งสหประ 

ชาชาติ (ดับเบิลยูเอฟพี) จากความพยายาม

ต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยและปรับปรุง

สภาพความเป็นอยู่เพื่อสันติภาพ.
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

4

ชาวรัสเซียดื่มเหล้าเถื่อนดับ 17 ราย

มอสโก • เจ้าหน้าที่รัสเซียเผยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย

หลังจากดื่มเหล้าเถื่อนท้องถิ่นที่มีปริมาณของเมทานอล

หรือเมทิลแอลกอฮอล์อยู่ในเหล้าสูงมาก เหตุเกิดที่เมือง

โอเรนบุร์ก ห่างทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกราว 

1,500 กิโลเมตร สำานักผู้ว่าฯ เมืองโอเรนบุร์กโพสต์ทางแอป

พลิเคชันเทเลแกรมระบุเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเถื่อน

ผสมเมทานอล 33 ราย ขณะนี้เสียชีวิตแล้ว 17 คน ในบาง

รายที่เสียชีวิตพบความเข้มข้นของเมทานอลในร่างกายสูง

กว่าระดับที่ทำาให้เสียชีวิตถึง 3-5 เท่า เจ้าหน้าที่นำาเหล้า

เถื่อนที่คนเหล่านี้ดื่มเข้าไปมาทดสอบแล้วพบว่าเหล้าเหล่า

นี้ผสมเมทานอลที่เป็นสารที่เป็นพิษสูง ทำาให้ตาบอดได้แม้

ดื่มเข้าไปปริมาณเพียงเล็กน้อย แตกต่างจากเหล้าทั่วไปที่

ผสมเอทานอล เจ้าหน้าที่ตรวจพบสถานที่จัดจำาหน่ายเหล้า

เถื่อนนี้ที่เมืองออร์สก์ ยึดเหล้าเถื่อนได้มากกว่า 1,200 ขวด 

ในภูมิภาคที่ยากจนของรัสเซีย การผลิตเหล้าเถื่อนที่ราคา

ถูกมีอยู่ทั่วไป หลายครั้งผู้ผลิตใช้เมทานอลผลิตเหล้า ทำาให้

ผู้ดื่มเหล้าเถื่อนเสียชีวิตจำานวนมาก เดนิส พาสเตอร์ ผู้

ว่าฯ เมืองโอเรนบุร์กเผยว่าเจ้าหน้าที่เปิดการสอบสวนผู้จัด

จำาหน่ายเหล้าเถื่อนเหล่านี้ และเตือนประชาชนให้หยุดดื่ม

เหล้าเหล่านี้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบให้แน่ชัด เพราะ

อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

อดีตการ์ดค่ายกักกันนาซีวัย 100 ปีขึ้นศาล 

บรันเดนบูร์กอันแดร์ฮาเวล • โยเซฟ ชูตซ์ อายุ 100 ปี 

อดีตการ์ดค่ายกักกันนาซี เป็นบุคคลอายุมากที่สุดที่ โดน

ดำาเนินคดีในข้อหาผู้ร่วมกระทำาผิดสังหารผู้ที่ถูกกุมขังใน

ค่ายกักกันหลายพันคน ให้การต่อศาลในเมืองบรันเดนบูร์ก 

อันแดร์ฮาเวล รัฐบรันเดนบูร์กของเยอรมนี เมื่อวันศุกร์ที่ 

8 ตุลาคม ระบุว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ จากข้อกล่าวหาว่าเขา

เป็นผู้รับรู้และตั้งใจช่วยสังหารนักโทษในค่ายกันกัน 3,518 

คนที่อยู่ในค่ายกักกันซัคเซินเฮาเซินในเมืองโอราเนียนบูร์ก 

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี 2485-2488 อัยการถาม

ถึงงานที่เขาทำาในค่ายกักกัน เขายืนยันว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไร

ขึ้นและไม่ได้ทำาอะไรเลย ชูตซ์ โดนตั้งข้อหาช่วยและสนับ 

สนุนการยิงเป้าเชลยศึกโซเวียตในปี 2485 และสังหาร

ผู้ที่ โดนกักขังในค่ายกักกันด้วยการใช้แก๊สพิษซือโคลนเบ

ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่มีไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบ มีผู้ โดน

ควบคุมตัวในค่ายกักกันซัคเซินเฮาเซินมากกว่า 200,000 

คน ระหว่างปี 2479-2488 มีทั้งชาวยิว, ชาวโรม, ฝ่ายต่อ

ต่านนาซีและเกย์ นักโทษในค่ายกักกันแห่งนี้เสียชีวิตจาก

การถูกบังคับใช้แรงงาน, นำาตัวมาทดลองทางการแพทย์, 

อดอาหารหรือล้มป่วย ก่อนที่กองทัพโซเวียตบุกยึดค่าย

แห่งนี้จากนาซี.

เรือดำ�น้ำ�นุกสหรัฐชนวัตถุปริศน�

อังกฤษถอด47ปท.พ้นบัญชีแดงไม่กักตัว

อดีตการ์ดนาซี • โยเซฟ ชูตซ์ วัย 100 ปี อดีตการ์ดค่ายกักกันนาซี ขึ้นศาลที่เมืองบรันเดนบูร์กอันแดร์ฮาเวล เยอรมนี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม.

ติดเชื้อ

นครศรีธรรมราช 395 ราย, ระยอง 342 

ราย, จันทบุรี 284 ราย อย่างไรก็ตาม ภาพ

รวมสถานการณ์โลกมีแนวโน้มลดลง แต่หาก

ดูเป็นรายประเทศจะพบว่าบางประเทศท่ีฉีด

วัคซีนแล้วอย่างกว้างขวางยังมีการติดเช้ือ

ใหม่ เราจึงจำาเป็นต้องต้ังการ์ดให้สูง ขณะท่ี

สถานการณ์ในประเทศไทย มีการพบการติด

เช้ือในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานศพ โดยระหว่างวัน

ท่ี 21 ก.ย.-7 ต.ค. มีผู้ติดเช้ือ 838 ราย ใน 

30 จังหวัด 87 งาน 30 คลัสเตอร์ ท่ีมาก

สุดคือ อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี พบ

ผู้ติดเช้ือ 148 ราย โดยมีปัจจัยหลักมาจาก

การสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือก่อนหน้าน้ี ไม่สวม

หน้ากากอนามัย มีการรับประทานอาหาร

ร่วมท่ีต้องถอดหน้ากาก มีการดื่มสุรา และ

เล่นการพนันหลังงานศพ ซ่ึงมีการล้อมวง ส่ง

เสียง สัมผัสใกล้ชิด ละเลยเปิดหน้ากากออก 

ขอเรียนว่า สำาหรับผู้ท่ีรู้ว่าเป็นผู้ติดเช้ือ หาก

จำาเป็นต้องไปร่วมงานศพ ขอให้มีมาตรการ

ป้องกัน นอกจากน้ี ยังพบคลัสเตอร์ต่างๆ ใน

ต่างจังหวัด อาทิ พบท่ีล้งผลไม้ ร้านทำาป้าย 

จ.จันทบุรี, วงหมูกระทะท่ี จ.ลำาปาง, หอพัก

ท่ี จ.เชียงใหม่, ร้านเบเกอร่ี จ.ประจวบคีรีขันธ์  

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า กรณีท่ีมีการเผย

แพร่ข่าวในโซเชียลมีเดียว่า ฉีดวัคซีนชนิด 

mRNA แล้วจะส่งผลต่อสุขภาพใน 1-2 ปี

หลังการฉีดน้ัน ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง มี

การฉีดไปแล้วมากมาย เรามีการศึกษา มี

เอกสาร ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ ให้ติด 

ตามจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือสูง ส่วนท่ีมี

ข่าวว่านักเรียนจะมาฉีดวัคซีน พอถึงเวลา

แล้วแจ้งให้กลับโดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนน้ัน ขอ

ช้ีแจงว่าวัคซีนไฟเซอร์มีเพียง 1.8 ล้านโดส 

และมีผู้แจ้งประสงค์จะฉีด 3.6 ล้านคน โดย

มีการทยอยลงไปเรื่อยๆ แต่อยู่ท่ีการจัดการ

ของบางพ้ืนท่ีในเร่ืองการนัดหมายหากไม่

สามารถมาฉีดพร้อมกันในเวลาส้ัน อย่างไร

ก็ตาม การฉีดวัคซีนไม่ใช่เงื่อนไขท่ีจะเปิดหรือ

ไม่เปิดโรงเรียน แต่อยู่ที่ โรงเรียนทำาตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

และกระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนหรือยัง 

เพิ่มมาตรการเข้มขึ้นเครื่องบิน

ในวันเดียวกันน้ี ท่ีประชุมศูนย์ปฏิบัติ

การศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 

(ศปก.ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องการปรับ

มาตรการการรับผู้ โดยสารบนอากาศยาน

ตามความสามารถของอากาศยาน โดยมี

ส่วนสำาคัญคือผู้ท่ีจะเดินทางได้จะต้องฉีด

วัคซีนครบตามเกณฑ์คือ 2 เข็ม หรือจะต้อง

มีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตรวจไม่พบ

เช้ือภายใน 72 ช่ัวโมง และท่ีสำาคัญในเรื่อง

การตรวจความพร้อมเหล่าน้ี และการคัด

กรองต้ังแต่จะเข้าพ้ืนท่ีต้องเคร่งครัดและเข้ม

งวด หากมีความไม่พร้อมหรือตรวจพบข้อ

ห้ามต่างๆ เช่น มีไข้ หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์

จะมีเงื่อนไขในการไม่ให้เข้าใช้ในพ้ืนท่ี ดัง

น้ัน ประชาชนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อ

ป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรืออาจจะทำาให้

ไม่สามารถเดินทางได้ 

เมื่อถามถึงตัวเลขผู้ติดเช้ือใหม่รายวัน

ยังอยู่ท่ีหลักหมื่น ท้ังท่ีจะมีการผ่อนคลายมาก

ข้ึนเรื่อยๆ ศบค.จะต้องบริหารจัดการอย่างไร 

เพ่ือไม่ให้กลับมาเกิดการระบาดระลอกใหม่ 

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า ปลัด สธ.ได้พูดถึงเรื่อง

เรามาถึงทางแยก คือผลของการล็อกดาวน์

ท่ีผ่านมา น่าจะจางลงหรือหมดไปแล้ว ส่ิงท่ี

เกิดข้ึนหลังจากน้ี แนวโน้มจากกราฟดูเร่ิมลด

ลง แต่ถ้าเราไม่มีมาตรการท่ีดีพอกราฟอาจพุ่ง

กลับสูงข้ึนไปอีกคร้ัง ซ่ึงเราไม่อยากให้เกิดข้ึน 

หากดำาเนินการไม่ดีการติดเช้ือรายใหม่อาจ

จะไปถึงวันละ 25,000 คน หรือใกล้ 30,000 

คนก็ได้ ขอย้ำาให้เข้มมาตรการครอบจักรวาล 

ป้องกันตัวแบบสูงสุดตลอดเวลา นอกจาก

น้ี สถานบริการหรือสถานท่ีสาธารณะ ห้าง

สรรพสินค้า ห้องน้ำา โรงภาพยนตร์ จะต้อง

มีมาตรการโควิดฟรีเซตติง เพื่อท่ีจะให้เส้น

กราฟลดลงไปเรื่อยๆ จนกระท่ังวันหน่ึงลดลง

ไปจนน้อยกว่าวันละ 5,000 ราย  

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ

ผู้อำานวยการ ศปก.ศบค. กล่าวถึงกรณีมี

แนวโน้มจะออกมาตรการล็อกดาวน์พ้ืนท่ี 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเกิดการระบาดโค

วิด-19 อย่างต่อเนื่องหรือไม่ว่า แน่นอนว่า

จะต้องมีมาตรการออกมาเพ่ือแก้ปัญหาให้

สถานการณ์ดีข้ึน 

เมื่อถามว่า มาตรการท่ีออกมาจะเหมือน                                                                                

การล็อกดาวน์รอบแรกหรือไม่ พล.อ.สุพจน์

กล่าวว่า ยังไม่ได้ข้อยุติ จะต้องประชุมอีก 2 

รอบ โดยจะพิจารณาในการประชุม ศบค.ชุด

ใหญ่ในวันท่ี 14 ต.ค.น้ี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีรัฐบาล

สหราชอาณาจักรประกาศปรับลดประเทศท่ี

อยู่ในบัญชีสีแดง หรือประเทศท่ีมีความเส่ียง

สูงในการเดินทางไปเยือน จาก 54 ประเทศ 

เหลือ 7 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นหน่ึง

ในน้ัน จะเร่ิมมีผลต้ังแต่ เวลา 04.00 น. ของ

วันท่ี 11 ต.ค.64 เป็นต้นไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณ

ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกหน่วย

งานท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามการดำาเนินนโยบาย

ของรัฐบาลเป็นอย่างดี และเชื่อม่ันว่าเป็น

ความสำาเร็จจากความมุ่งม่ันของรัฐบาลต่อ

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคท่ี

ได้สร้างความเชื่อม่ันในระดับนานาชาติ

“เป็นเรื่องท่ีน่าชื่นชมท่ีไทยได้รับความ

ไว้วางใจ เป็นสัญญาณท่ีดีต่อการดำาเนิน

นโยบายของไทย และเชื่อม่ันว่ามาตรการดัง

กล่าวของสหราชอาณาจักรจะช่วยอำานวย

ความสะดวกให้กับประชาชนท่ีประสงค์เดิน

ทางด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมท้ังส่งผลให้

เห็นแนวทางการดำาเนินชีวิตได้ตามปกติภาย

ใต้ วิถีใหม่” นายธนกรระบุ

ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซ 

บุ๊กว่า เบ้ืองหลังท่ีทางการอังกฤษปลดรายชื่อ

ประเทศไทยออกจาก “บัญชีแดง” เนื่องจาก

วันท่ี 22 ก.ย.ท่ีผ่านมา นายมาร์ก กุดดิง 

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำา

ประเทศไทย ได้มีโอกาสหารือกับนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังผู้บริหาร

อีกหลายคน ซ่ึงช้ีแจงสถานการณ์การระบาด

ในไทย ไปจนถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน

ตามแผนท่ีวางไว้ ซ่ึงส่ิงท่ี สธ.ดำาเนินการ

กำาลังประสบผลสำาเร็จรูปธรรม เรารับมือกับ

วิกฤตได้แล้ว สร้างความยอมรับให้กับทาง

อังกฤษ นำามาซ่ึงการทบทวนมาตรการท่ีมีต่อ

ประเทศไทย ไปจนถึงการปรับให้ไทยพ้นจาก

บัญชีแดง จึงเป็นเครื่องยืนยันความสามารถ

ของ สธ.ได้เป็นอย่างดี  

สธ.โต้ไฟเซอร์ ไม่พอฉีด นร.

ท่ี กระทรวง สาธารณสุข  นพ.โสภณ  

เอ่ียม ศิริ ถาวร  รองอธิบดี กรมควบคุม โรค  แถลง                                                                       

ว่า ผลการฉีดวัคซีน โค วิด -19 มีจำานวนเพ่ิมข้ึน 

911,677 โดส สะสม 58,298,700 โดส แบ่ง

เป็นเข็มแรก 413,804 ราย สะสม 34,188,488 

ราย คิดเป็นร้อยละ 47.5, เข็มสอง 454,491 

ราย สะสม 22,460,213 ราย คิด เป็น ร้อยละ  

31.2 ราย และเข็มสาม 43,382 ราย สะสม 

1,649,999 ราย คิดเป็น ร้อยละ  2.3 ราย คาด

ว่าในระยะท่ีเหลือในเดือนน้ีน่าจะไปตามเป้า

หมายได้ โดยฉีดวัคซีน ให้กับคนไทยได้อย่าง 

น้อยร้อยละ  60 ของประชากร

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไฟเซอร์ ท่ีส่ังมา

ท้ังหมด 30 ล้านโดสจะทยอยเข้ามา โดย 

ล็อตท่ี 2 ท่ีมาถึงเมื่อวันท่ี 6 ต.ค.ท่ีผ่านมา 

1.5 ล้านโดส ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 

และความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ เรียบร้อย โดยจะส่งไปสมทบท่ี

โรงพยาบาล ในภูมิภาค จะทำาให้เรามีวัคซีน

สำาหรับเด็กนักเรียนท่ีแสดงความประสงค์ 4 

ล้านคน สัปดาห์หน้าจะมาอีก 1.5 ล้านโดส 

โดยขณะน้ีกลุ่มนักเรียนฉีดเข็มแรก 150,190 

ราย หรือ 3.3% ส่วนท่ีมีข่าวว่าวัคซีนมีไม่

เพียงพอ และบางโรงเรียน ต้องจับฉลาก  ขอ

ให้ม่ันใจว่าวัคซีนมีเพียงพอ สำาหรับ ทุกคน แต่

ช่วงแรกทยอยไป 40% ของนักเรียน และ

พอผ่านไปอีก 2 งวดก็เพียงพอสำาหรับ เด็ก

นักเรียนทุกคน 

สำาหรับพ้ืนท่ีสีแดงเข้ม หรือพ้ืนท่ี

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำานวน 29 จังหวัด 

มีความครอบคลุมของวัคซีนเข็มท่ีหน่ึงถึงร้อย

ละ 62 ส่วนภาคใต้ซ่ึงมีสถานการณ์ ระบาด

ท่ีสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาค อื่นๆ มีผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ในแต่ละวันประมาณร้อยละ 20 ของ

ท้ังประเทศ  4 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ท้ัง

สงขลา ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  ขณะน้ีได้

รับการสนับสนุน วัคซีน เพ่ิมเติม โดยปลัดสธ. 

ส่ังการให้เพ่ิมวัคซีน เป็น พิเศษ  และจะมีการ

ระดมฉีดในสัปดาห์ หน้า  

นพ.โสภณ กล่าวเพ่ิมเติม ว่า  มีวัคซีนซิ

โนแวค แอสตร้า เซน เน ก้า  และไฟเซอร์  จะ

มาในเดือน ต.ค. จำานวน 24 ล้านโดส, เดือน 

พ.ย. 23 ล้านโดส และ ธ.ค. 24 ล้านโดส ส่วน

วัคซีนซิโนฟาร์ม เข้ามาในเดือน ต.ค. 6 ล้าน

โดส, พ.ย.และ ธ.ค. เดือนละ 12.5 ล้านโดส 

ขณะท่ีโมเดอร์นาจะเข้ามาในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 

จำานวน 2 ล้านโดส

เมื่อถามว่า ตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนใน

สัปดาห์น้ีในกลุ่มอายุ 12-17 มีอาการข้างเคียง

บ้างหรือไม่ นพ.โสภณกล่าวว่า การติดตาม

อาการไม่พึงประสงค์ อาการท่ีพบส่วนใหญ่เป็น

อาการบริเวณท่ีฉีด เช่น เจ็บบริเวณ ท่ีฉีด บวม

ร้อน บางกรณีมีอาการเวียนศีรษะเหมือนจะ

เป็นลม แต่มีไม่มาก เมื่อปฐมพยาบาลอาการ

ก็เป็นปกติ ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าเมื่อฉีดวัคซีน

ภายในโรงเรียนเด็กอาจจะมีความกลัว ดังน้ัน

การจัดพ้ืนท่ีการฉีดวัคซีนท้ังในโรงเรียนและ

สถานท่ีสาธารณะ  ควรจัดให้โปร่ง ไม่แออัด 

หรือเปิดเพลงเพื่อความผ่อนคลาย  

ส่วนกรณีวัคซีนสูตรไขว้แอสตร้าเซน

เนก้า ตามด้วยไฟเซอร์ จะได้ใช้หรือไม่น้ัน 

นพ.โสภณระบุว่า ต้องรอให้ท่ีประชุม EOC 

ของ สธ.อนุมัติในวันท่ี 11 ต.ค.น้ี แต่ยอมรับ

ว่ามีแนวโน้มท่ีจะมีสูตรไขว้เพ่ิมข้ึนคือ แอส                                                               

วอชิงตัน • เรือดำาน้ำาพลังงานนิวเคลียร์ลำาหนึ่งของสหรัฐชนกับ “วัตถุ

ปริศนา” ใต้น้ำาในทะเลจีนใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือเผยว่า

เรือได้รับความเสียหายและมีลูกเรือบาดเจ็บมากกว่า 12 นาย จีนได้ที

วิจารณ์สหรัฐจงใจปกปิดสภาพเหตุการณ์

ลอนดอน • รัฐบาลอังกฤษประ                                    

กาศเมื่อวันพฤหัสบดีให้ 47 ประ 

เทศออกจากบัญชีแดงควบคุมการ

เดินทางจากไวรัสโคโรนา รวม                                 

ประเทศไทย ผู้เดินทางจากประเทศ                                    

เหล่าน้ีเม่ือเดินทางเข้าอังกฤษไม่

ต้องกักตัว เหลือในบัญชีแดงเพียง 

7 ประเทศ 

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน

ว่ากฎใหม่ท่ีรัฐบาลอังกฤษประกาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 ตุลาคม จะ

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เวลา 03.00 น.                      

ตามเวลามาตรฐานสากลวันจันทร์

ท่ี 11 ตุลาคม หรือ 10.00 น.วัน

เดียวกันตามเวลาไทย ทำาให้เหลือ

ประเทศท่ีอยู่ในบัญชีแดงของ

อังกฤษเพียง 7 ประเทศ ได้แก่ 

โคลอมเบีย, สาธารณรัฐโดมินิกัน, 

เอกวาดอร์, เฮติ, ปานามา, เปรู

และเวเนซุเอลา 

47 ประเทศและดินแดนท่ี

ประกาศให้พ้นจากบัญชีแดงรวม

ถึงบราซิล, เม็กซิโก, แอฟริกาใต้

และไทย ผู้เดินทางจากประเทศ

เหล่าน้ีเข้าอังกฤษไม่ต้องกักตัวใน

โรงแรมซ่ึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

แกรนท์ ชาปส์ รัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคมอังกฤษกล่าว

ว่า การเปลี่ยนแปลงกฎใหม่นี้

เนื่องจากความพยายามในการฉีด

วัคซีนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก 

บีบีซีรายงานว่า ชาปส์กล่าว

ว่าการเปล่ียนแปลงกฎคร้ังน้ีเป็น

ก้าวใหม่ในการเปิดการเดินทางเข้า                                      

ประเทศ การเปล่ียนแปลงกฎคร้ัง                                     

น้ีของอังกฤษเพ่ือส่งเสริมอุตสาห                                            

กรรมสายการบินและให้ครอบครัว

กลับมาพบกันหลังต้องแยกจากกัน

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

นอกจากน้ีรัฐบาลอังกฤษ

ประกาศขยายการรับรองผู้ท่ีเดิน

ทางเข้าประเทศท่ีฉีดวัคซีนแล้ว

เพ่ิม 37 ประเทศและดินแดน 

รวมถึงอินเดีย, ปากีสถาน, ตุรกี, 

บราซิล, ฮ่องกง, แอฟริกาใต้

ภายใต้กฎใหม่นี้ ผู้ที่ฉีด

วัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว เข้า

อังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัว, ไม่

ต้องมีผลตรวจโควิด-19 ก่อนการ

เดินทางและไม่ต้องตรวจโควิด-19 

หลังมาถึงอังกฤษแล้วทุก 8 วัน 

บีบีซีรายงานว่าผู้ท่ีฉีดวัคซีน                 

ครบโดสท่ีเดินทางจาก 37 ประเทศ                                

เหล่าน้ีจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียว                               

กับพลเมืองอังกฤษท่ีเดินทางกลับ

ประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขา

ต้องไม่เดินทางไปประเทศท่ีอยู่ใน

บัญชีแดงในช่วง 10 วันก่อนเดิน

ทางถึงอังกฤษ และผู้ท่ีเดินทางเข้า

อังกฤษทุกคนยังต้องกรอกแบบ

ฟอร์มรายละเอียดสำาหรับการ

ติดต่อ

สำาหรับพลเมืองอังกฤษและ

ไอริช และผู้ท่ีอาศัยอยู่ในอังกฤษ 

อนุญาตให้เดินทางกลับอังกฤษจาก

ประเทศท่ีอยู่ในบัญชีแดงได้ แต่

เมื่อเดินทางมาถึง ต้องกักตัวใน

โรงแรม 10 วัน.

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ว่าแถลงการณ์

ของกองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่ที่

กรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่

ผ่านมากล่าวว่า เรือดำาน้ำาโจมตีเร็ว

พลังงานนิวเคลียร์ ยูเอสเอสคอน

เนตทิคัต ชนวัตถุุขณะอยู่ใต้น้ำาเมื่อ

บ่ายวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม ระหว่าง

ปฏิบัติการในน่านน้ำาสากลภายใน

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 

กองทัพกล่าวว่าไม่มีลูกเรือ

ได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงชีวิต แต่

สำานักข่าว ยูเอสเอ็นไอนิวส์ ซึ่ง

เชี่ยวชาญด้านข่าวกองทัพเรือ 

รายงานว่ามีลูกเรือบาดเจ็บระดับ

เล็กน้อยถึงปานกลางราว 12 นาย 

ขณะบีบีซีอ้างคำากล่าวเจ้าหน้าที่

สหรัฐหลายคนว่า มีลูกเรือบาด

เจ็บเล็กน้อย 15 นาย 

ยูเอสเอ็นไอนิวส์กล่าวด้วย                                         

ว่า ขณะเกิดเหตุ เรือดำาน้ำานิว 

เคลียร์ลำานี้กำาลังปฏิบัติการอยู่ใน

ทะเลจีนใต้ ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐมัก

ปฏิบัติการเดินเรือเพื่อท้าทายการ

อ้างสิทธิของจีนเหนืออาณาเขตที่

เป็นข้อพิพาทอ้างสิทธิทับซ้อนกับ

หลายประเทศ 

แถลงการณ์ของกองทัพเรือ

สหรัฐกล่าวว่า สหรัฐกำาลังตรวจ

สอบขอบเขตของความเสียหายที่

เกิดกับเรือยูเอสเอสคอนเนตทิคัต 

และเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการ                                    

สอบสวน เรือดำาน้ำาลำานี้ยังอยู่ใน                                         

สภาพที่มั่นคงปลอดภัย และโรงขับ

เคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์กับพื้นที่                                              

ต่างๆ ไม่ได้รับผลกระทบ ยังสามารถ                                    

ปฏิบัติการได้อย่างสมบูรณ์

รายงานยูเอสเอ็นไอนิวส์

และโฆษกของกองทัพเรือสหรัฐ

กล่าวว่า ขณะนี้ยูเอสเอส คอนเนต

ทิคัต กำาลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพ

สหรัฐบนเกาะกวม

เอเอฟพีรายงานว่า จ้าว ลี่                           

เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประ 

เทศของจีน แถลงที่กรุงปักกิ่งเมื่อ

วันศุกร์ว่า จีน “กังวลอย่างยิ่ง” 

เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ และกล่าว

หาสหรัฐว่าจงใจปกปิดลักษณะที่                               

แท้จริงของเหตุการณ์ สหรัฐควร

ชี้แจงเหตุการณ์ โดยละเอียด รวม

ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรือดำาน้ำาชน 

และการชนครั้งนี้ก่อให้เกิดการรั่ว                                           

ไหลของนิวเคลียร์หรือไม่ และทำา 

ให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณ

นั้นได้รับความเสียหายหรือไม่ 

โฆษกจีนผู้น้ียังกล่าวหาสหรัฐ                                           

ด้วยว่า “รบกวนสันติภาพ” ในทะเล 

จีนใต้มายาวนาน “ภายใต้การชูธง

เสรีภาพในการเดินเรือ” 

การชนใต้น้ำ าที่ เพิ่ งได้รับ

การเปิดเผยนี้ เกิดในช่วงเวลา

ที่มีความตึงเครียดข้ามช่องแคบ

ไต้หวันเพิ่มมากขึ้น โดยกองทัพ

อากาศจีนส่งเครื่องบินรบเกือบ 

150 ลำาบินเข้าเขตป้องกันภัยทาง

อากาศของไต้หวันในเวลา 4 วัน

นับตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว 

ในการแถลงข่าวประจำาวัน                          

ศุกร์ จ้าวกล่าวถึงรายงานท่ีว่า ทหาร

หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐ

แอบเข้ามาช่วยฝึกทหารไต้หวันนาน

เกือบปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วย 

โดยกล่าวว่าเป็นอันตรายต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอย่าง                                         

ร้ายแรง สหรัฐควรตระหนักว่าสถาน 

การณ์ไต้หวันมีความอ่อนไหวสูง

“สหรัฐควรหยุดขายอาวุธให้                                              

ไต้หวัน และความสัมพันธ์ระหว่าง

สหรัฐกับไต้หวัน เพื่อไม่ให้เกิดความ                                               

เสียหายร้ายแรงต่อความสัมพันธ์

ระหว่างจีนกับสหรัฐ และสันติภาพ 

และเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน” 

โฆษกจีนกล่าว

เหตุการณ์กับ เรื อดำ าน้ำ า

สหรัฐยังเกิดในเวลาไม่กี่สัปดาห์

หลังจากรัฐบาลสหรัฐ, อังกฤษ 

และออสเตรเลีย ทำาความตกลง

ความร่วมมือด้านความมั่นคงภูมิ 

ภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือออคัส ที่

สหรัฐจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สร้างเรือดำาน้ำาพลังงานนิวเคลียร์

แก่ออสเตรเลีย.
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15กีฬา

สแตฟฟอร์ดปลื้มพาแรมส์บุกดับซีฮอว์กส์

ลอสแองเจลิส • แมทธิว สแตฟฟอร์ด ขว้าง 365 หลา 1 ทัชดาวน์ 

พาลอสแองเจลิส แรมส์ บุกไปชนะ ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ ซึ่งต้อง

เสีย รัสเซลล์ วิลสัน ควอเตอร์แบ็กของทีมไปในครึ่งหลัง เนื่องจาก

นิ้วเจ็บ 26-17 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 5 เมื่อ

วันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยแมทธิว สแตฟฟอร์ด จอมทัพของแรมส์

เกมนี้ขว้างไป 37 ครั้ง เพื่อนรับได้ 25 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการขว้างให้ 

โรเบิร์ต วูดส์ ปีกคู่ใจรับไป 12 ครั้ง 150 หลา ในเกมระหว่าง 2 คู่

ปรับของกลุ่มเอ็นเอฟซีเวสต์ต่อหน้าแฟนบอล 68,700 คน ที่ลูเมน

ฟิลด์ในซีแอตเติล “พวกเราสามารถพาทีมบุกและจบลงด้วยการ

ทำาทัชดาวน์ พวกเราสามารถเดินเกมวิ่งได้เป็นอย่างดีด้วย มันคง

ไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้ว” สแตฟฟอร์ดกล่าว โดย

ควอเตอร์แบ็กของแรมส์มีอาการเจ็บนิ้วเช่นกัน แต่สามารถเล่นต่อ

ได้จนจบเกม ขณะที่ ดาร์เรลล์ เฮนเดอร์สัน ตัววิ่งของลอสแองเจ

ลิสวิ่งไป 82 หลา มากที่สุดในเกมนี้ เป็นการถือบอลวิ่งทำาหนึ่งทัช

ดาวน์ โดยในเกมน้ีเขาถือบอลว่ิงไปท้ังหมด 17 คร้ัง ก่อนพาแรมส์ปรับ

สถิติเป็นชนะ 4 แพ้ 1 ส่วนรัสเซลล์ วิลสัน จอมทัพของเจ้าบ้าน

นั้นมีอาการบาดเจ็บนิ้วกลางขวาที่ต้องขว้างบอลในช่วงควอเตอร์ 

3 เขาพยายามจะเล่นต่อไป แต่ขว้างบอลได้เพิ่มอีกเพียงครั้งเดียว

ก็ต้องออกจากเกม

ส.เจ็ตสกีชื่นชม ‘บุ๊ค’ วางแผนลุยอีก 3 รุ่น

อเมริกา • หลังจาก บุ๊ค เสริมสุวรรณ คว้าแชมป์แรกให้ทีมเจ็ต

สกีไทยได้ในการแข่งขันเจ็ตสกี รายการ WGP#1 World Series 

สนามที่ 2 - World Finals 2021 ที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา 

สหรัฐอเมริกา วันที่ 2-10 ตุลาคม 2564 โดยได้แชมป์ในรุ่นเรือ

นั่งกึ่งอาชีพ 1,100 ซีซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ (Amateur Runabout 

1,100 cc. Open) นั้น นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร อุปนายกสมาคม

กีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมขอแสดงความยินดี

กับนักกีฬา ที่ได้รางวัล ซ่ึงภายใต้สถานการณ์ความไม่พร้อม ไม่ว่า

จะเป็นเรือท่ีใช้ในการแข่งขัน หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ ก็ขอให้

กำาลังใจลงทำาการแข่งขันอีก 3 รุ่นท่ีเหลืออย่างเต็มท่ีในฐานะตัวแทน

นักเจ็ตสกีทีมชาติไทย และขอชื่นชมช่างเครื่อง ช่างเทคนิค ทีมชาติ

ไทยท้ัง 4 คน นายชัยสิทธ์ิ แก้วไทรคู (ช่างกอล์ฟ) นายสิทธิรัตน์ 

ขุมทรัพย์ดี (ช่างยาว) นายไพโรจน์ อ่อนน่ิม (ช่างอู๊ด) และนายธนวัต 

หม่ันหาดี (ช่างโกร่ง) ท่ีมีความสามารถ และมีกำาลังใจในการแก้ไข

ปัญหา เพื่อให้มีความพร้อมสูงท่ีสุดในการแข่งขัน ส่งผลให้นักกีฬา

เข้าชิงชัยจนได้แชมป์แรกมาครอง ความสำาเร็จในคร้ังน้ีต้องขอขอบ 

คุณกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนผู้สนับสนุนทุกท่าน 

ฝนป่วนออลไทยแลนด์

สดมภ์นำาบนคลับเฮาส์

นักตบหนุ่มไดมอนด์เฉือนอุซเบ3-2เซต

‘เมย์’ นำาทัพขนไก่ไทยลุยชิงแชมป์โลก 9 ต.ค.นี้

กรุงเทพฯ • “ทรู” ชวนแฟนลูกขนไก่มาร่วมกันให้กำาลังใจทัพนักกีฬา

นักแบดมินตันไทยลงทำาศึกชิงแชมป์โลกทั้งประเภททีมชายและ

หญิง “โธมัส คัพ” และ “อูเบอร์ คัพ 2020” ที่ประเทศเดนมาร์ก 

ถ่ายทอดสดตลอดวันที่ 9-17 ตุลาคม 2564 ทางช่องทรูสปอร์ต เอช 

ดี 2 (667), ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (668), ทรูสปอร์ต 7 (686) สำาหรับ

รายชื่อทีมชายไทย “โธมัส คัพ” ประกอบไปด้วย “กัน” กันตภณ หวัง

เจริญ, “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “สกาย” กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, “เอ็ม” 

สุภัค จอมเกาะ, “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์, “มาร์ค” ตนุภัทร 

วิริยางกูร, “ไบร์ท” สัพพัญญู อวิหิงสานนท์, “ภูมิ” อดุลย์รัชต์ นามกูล, 

“อิฐ” วรท อุไรวงศ์, “เบน” นันทกานต์ ยอดไพสง, เปรม ณัฐพัฒน์ 

ตฤณขจี, “โอ๊ต” เฉลิมพล เจริญกิจอมร ทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับ

อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, แอลจีเรีย ส่วนทีมหญิงไทย “อูเบอร์ คัพ” ท่ีเป็น

รองแชมป์เก่าปี 2018 ประกอบด้วย “เมย์” รัชนก อินทนนท์, “ครีม” 

บุศนันทน์ อ๊ึงบำารุงพันธ์ุ, “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, “จิว” พิทยาภรณ์ 

ไชยวรรณ, “วิว” รวินดา ประจงใจ, “ก๊ิฟ” จงกลพรรณ กิติธรากุล, 

“อันนา” นันทน์กาญจน์ เอ่ียมสอาด, “มูนา” เบญญาภา เอ่ียมสอาด, 

“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, “เอิร์ธ” พุธิตา ศุภจิรกุล, “เฟม” ศุ   

ภิสรา เพรียวสามพราน, “เมย์” ศุภนิดา เกตุทอง ทีมไทยอยู่กลุ่ม B 

กับอินเดีย, สเปน, สกอตแลนด์ 

‘ภพธรรม-กมลวรรณ’ แชมป์รุ่น 14 ปีเทนนิสยช.

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 59 ประจำาปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 8 

ต.ค. เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 14 ปี โดย 

ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล และนายวิเชษฐ์ ทีปกากร 2 อุปนายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานมอบรางวัล โดย       

ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศ “อังเปา” 

ภพธรรม ศรีวงษ์ วัย 13 ปี มือวางอันดับ 3 จากชลบุรี ดีกรีเยาวชน

ทีมชาติไทย พกความมั่นใจลงสนาม ไล่หวดเอาชนะ “ฟุ” ธีร์ธวัช 

ธวัชผ่องศรี วัย 14 ปี มือวางอันดับ 2 จาก กทม. ได้ 2 เซตรวด 

6-1 และ 6-2 คว้าแชมป์ไปครอง โดยปีที่แล้วภพธรรมยังได้แชมป์

ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากศึกเทนนิสเยาวชนเพื่อความ

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 58 ด้วย ทางด้านหญิงเดี่ยว รุ่น

อายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นัก

หวดวัย 14 ปี จากพระนครศรีอยุธยา มือวาง 11 ของรายการ ดีกรี

เยาวชนทีมชาติไทย โชว์ความแข็งแกร่งหวดเอาชนะ “เฟิร์น” พร

นภัส หงส์จำารัสศิลป์ มือวาง 5 วัย 13 ปี จากนครปฐม ได้ขาดลอย 

2-0 เซต 6-0 และ 6-0 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครอง

‘ORซูเปอร์ ไบค์’พาเรตติ้งชมออนไลน์พุ่ง

‘เมดเวเดฟ’ฝันไกล

เล็งมือ1เทนนิสโลก

หลังซิวแกรนด์ฯแรก

บุรีรัมย์ • การแข่งขันรถจักรยาน 

ยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ 

“OR BIRC Superbike 2021” 

ท่ีบริษัท ปตท.น้ำามันและการค้า

ปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR 

ผนึกกำาลังสนามช้างอินเตอร์เนช่ัน 

แนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จัดไปแล้ว 

2 สนาม

สำาหรับสนาม 3 จัดวันที่ 

15-17 ต.ค.นี้

ผ่านไป 2 สนาม สถาน 

การณ์ในรุ่นใหญ่อย่างซูเปอร์ไบค์ 

1,000 ซีซี “ต๊ิงโน๊ต” ฐิติพงศ์     

วโรกร แชมป์ 3 สมัยจาก คาวา

ซากิ ไทยแลนด์ เรซซ่ิง ทีม คว้า

ชัยชนะได้ท้ัง 2 เรซ ครองจ่าฝูง

เหนือคู่หู ยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซิ่ง ทีม อย่าง “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ และ “ตี” 

อนุภาพ ซามูล โดยสนามที่ 3 

เป็นศึกใหญ่ของยามาฮ่าที่จะขึ้น

สู่อันดับ 1 ให้ได้

ด้านรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 

ซีซี ในปีน้ีร้อนระอุ ค่ายรถยักษ์

ใหญ่ฮอนด้าและยามาฮ่า ส่งนัก

บิดระดับเอเชียลงฟาดฟันกัน ผ่าน

ไป 2 สนาม “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไล

โรจน์ จากยามาฮ่า ผู้ชนะสนาม

ล่าสุด ขยับข้ึนเป็นจ่าฝูงบนตาราง

แชมเปียนชิพ มีแต้มนำา 2 นักบิด 

ฮอนด้า  คือ “มุกข์” มุกข์ลดา สาร

พืช และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติว

รารักษ์ เพียงคนละ 2 แต้มเท่าน้ัน

นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ 

กรรมการผู้อำานวยการสนามช้างฯ 

เปิดเผยว่า “จากการทำางานอย่าง

หนักของหลายๆ ฝ่าย ทำาให้เรา

สามารถกลับมามอบความสุขให้

กับแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทย

อีกคร้ัง โดยเปิดให้มีแฟนเข้าชม 

25% จากความจุของสนาม จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แฟนๆ 

หันไปชมมอเตอร์สปอร์ตผ่านช่อง

ทางระบบออนไลน์ สตรีมมิง ทุก

แพลตฟอร์มเติบโตสูงข้ึน โดยกระ 

แสตอบรับและความสำาเร็จอย่าง

ท่วมท้นในปีท่ีผ่านมา ยอดการเข้า

ถึงผ่านทางระบบออนไลน์ ไลฟ์ 

สตรีมมิงทุกช่องทาง มากกว่า 1.9 

ล้านวิว ตลอดท้ังฤดูกาล มูลค่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์รวม 4 สนาม ท้ัง

ส้ินกว่า 294 ล้านบาท และมีการ

ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปยังประ 

เทศกลุ่ม AEC คือ ลาว, เมียนมา 

กัมพูชา”“ผ่านไป 2 สนาม ยอดผู้

ชมและติดตามข่าวสูงมาก รวมทั้ง

สื่อต่างๆ ที่ให้พื้นที่กับข่าวนี้มาก

เช่นกัน มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์

เพียงสนามแรกพุ่งสูงถึง 124 ล้าน

บาท นายตนัยศิริเผย. 

ภูเก็ต • สดมภ์ แก้วกาญจนา 

หนุ่มวัย 23 ปี จากนราธิวาส ยัง

แรงต่อเนื่องหวด 5 อันเดอร์พาร์ 

65 รวม 2 วัน 6 อันเดอร์พาร์ 

134 ขึ้นมานำาบนคลับเฮาส์ ใน

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ ลากู

น่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 ชิงเงินรางวัล

รวม 3 ล้านบาท ณ สนามลากูน่า 

กอล์ฟ ภูเก็ต ระยะ 6,674 หลา 

พาร์ 70 จ.ภูเก็ต ซ่ึงเจอพายุฝนฟ้า

คะนองเล่นงานติดต่อกันเป็นวันท่ี

สองจนไม่สามารถเล่นจบรอบได้

การแข่งขันรอบ 2 เมื่อวัน

ที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ต้องเจอพายุ

ฝนฟ้าคะนองเล่นงานเป็นวันที่ 2 

ติดต่อกัน จนนักกอล์ฟถึง 63 คน 

ไม่สามารถเล่นจบรอบได้ ต้อง

กลับมาดวลกันต่อในช่วงเช้าของ

วันที่ 9 ต.ค. ตามด้วยการตัดตัว

นักกอล์ฟ 60 อันดับและเสมอไป

เล่นกันต่อใน 2 รอบสุดท้ายต่อไป

ในกลุ่มนักกอล์ฟท่ีสามารถ

เล่นจบรอบได้น้ัน สดมภ์ แก้ว

กาญจนา นักกอล์ฟวัย 23 ปี ซ่ึง

เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาเพ่ิงจะคว้าแชมป์

ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการแรกใน

ชีวิตไปครองสำาเร็จ ในการแข่งขันท่ี

บลูแคนยอน คันทร่ีคลับ เลกส์คอร์ส 

ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 2 

ประเดิมด้วยการทำาอีเกิลท่ีหลุม 3 

พาร์ 4 ระยะ 329 หลา จากน้ันไป

ได้อีก 3 เบอร์ด้ี โดยไม่มีโบก้ี และจบ

รอบ 2 เข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 65 

รวม 2 วัน 6 อันเดอร์พาร์ 134 ข้ึน

มานำาบนคลับเฮาส์

สดมภ์ท่ีกำาลังลุ้นแชมป์ออล

ไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการท่ี 3 

ในอาชีพต่อจากชัยชนะท่ีบูรพา 

กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เมื่อปี 2017 

ในสมัยยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น 

และท่ีสนามจอมพล ป. จ.ลพบุรี 

เมื่อปี 2019 เปิดเผยว่า “การ

เล่นโดยรวมต้องถือว่าทำาได้ดีเกิน

คาดครับ ผมตีเหล็กได้ค่อนข้าง

โอเคเลยครับในสภาพลมที่ค่อน

ข้างแรง แล้วก็มีฝนเป็นบางช่วง

ครับ สัปดาห์น้ีสนามค่อนข้างยาก

ครับ มีโอกาสสวิงสูงครับ พยายาม

ทำาให้เต็มที่ครับ แล้วก็พยายามมี

สมาธิเล่นแบบช็อตต่อช็อต”

ตามหลัง 1 สโตรกด้วยสกอร์ 

5 อันเดอร์พาร์ 135 เป็น นิรันดร์ แซ่

อ้ึง นักกอล์ฟวัย 26 ปี จากนครปฐม 

ท่ีในรอบ 2 เก็บเข้ามาอีก 5 เบอร์ด้ี 

ก่อนจบรอบสอง 3 อันเดอร์พาร์ 67 

ขณะท่ี ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล 

หวดเข้ามาอีก 4 อันเดอร์พาร์ 66 

รวม 2 วันมี 4 อันเดอร์พาร์ 136 

เท่ากับ ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ และ

วิชญภัทร สินสร้าง ท่ีทำาเข้ามาอีก

คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 68 ตามมา

ด้วย เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ท่ี

กดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 รวม 

2 วันตามหลังผู้นำาบนคลับเฮาส์ 3     

สโตรก.

อินเดียเวลล์ส •  ดานิล เมด

เวเดฟ นักเทนนิสจากรัสเซีย ซึ่ง

เพิ่งคว้าแชมป์รายการใหญ่ที่สุด

ในศึกยูเอส โอเพ่น เมื่อเดือนที่

ผ่านมา หวังว่าจะสานต่อความ

สำาเร็จในการแข่งขันสัปดาห์น้ีท่ีอิน 

เดียนเวลล์ส

ดานิล เมดเวเดฟ นักหวด

วัย 25 ปี จากรัสเซีย คว้าแชมป์

แกรนด์สแลมรายการแรก พร้อม

ท้ังดับฝัน โนวัก ยอโควิช มือ 1 

ของโลกจากเซอร์เบีย ซ่ึงกำาลังจะ

ลุ้นเป็นคนที่ 2 ต่อจาก ร็อด เล

เวอร์ ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ท่ี

สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลม

ท้ัง 4 รายการในปีเดียวกัน “สำาหรับ

ผมแล้วมันเหมือนกับความฝันท่ี

เป็นความจริง” เมดเวเดฟกล่าว

ถึงชัยชนะแกรนด์สแลมรายการ

แรก หลังการฝึกซ้อมเพื่อเตรียม

ตัวลงเล่นรายการเอทีพีทางตอน

ใต้ของแคลิฟอร์เนีย “ผมเต็มไปด้วย

แรงบันดาลใจ แต่มาท่ีน่ีพร้อมกับ

การเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่”

นับต้ังแต่เอาชนะยอโควิช 

6-4, 6-4, 6-4 ในแมตช์ชิงชนะ

เลิศแกรนด์สแลมท่ีนิวยอร์ก ส่ง

ผลให้เมดเวเดฟถูกจับตามากข้ึนใน

ฐานะบุคคลสาธารณะ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อเข้าไปทานอาหารในร้าน

อาหารมีคนจำาเขาได้มากข้ึน

“ทุกคนพูดถึงผมมากข้ึน

ตามสื่อต่างๆ ในทีวี ในหนังสือพิมพ์ 

และแน่นอนว่าในประเทศรัสเซีย 

บางคนก็ส่งข้อความมาหาผมอย่าง

ท่ีผมไม่เคยเห็นมานานแล้ว หลาย

คนพยายามจะจ่ายค่าอาหารให้

กับผมในร้านอาหาร บางทีผมพยา 

ยามท่ีจะปฏิเสธ เพราะผมไม่เห็น

ความจำาเป็นว่าทำาไมผมต้องให้คนท่ี

ผมไม่เคยรู้จักเลยมาจ่ายค่าอาหาร

ให้ มันตลกและก็แปลกดี” เมด

เวเดฟกล่าว

ชัยชนะของเมดเวเดฟเกิด

ขึ้นหลังจากที่เขาต้องอกหักใน

แมตช์ชิงชนะเลิศมาแล้ว 2 ครั้ง 

ครั้งแรกแพ้ ราฟาเอล นาดาล 

หลังต้องเล่น 5 เซตในแมตช์ชิง

ยูเอส โอเพ่น 2019 และอีกครั้ง

แพ้ยอโควิชในแมตช์ชิงชนะเลิศ

ชายเดี่ยวออสเตรเลียน โอเพ่น 

ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

การคว้าแชมป์ชายเดี่ยว

ยูเอส โอเพ่น ที่ผ่านมาตลอดทัวร์

นาเมนต์เขาเสียไปเพียงเซ็ตเดียว

เท่านั้นก่อนคว้ารางวัลไปครอง 

2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประ 

มาณ 85 ล้านบาท สำาหรับการ

เป็นชาวรัสเซียคนแรกท่ีชนะแกรนด์ 

สแลมนับตั้งแต่ มาเรีย ชาราโป

วา ชนะหญิงเดี่ยวยูเอส โอเพ่น 

เมื่อปี 2006

เมดเวเดฟ ซึ่งไม่เคยมีอัน 

ดับโลกดีกว่าอันดับที่ 2 แต่จาก

การคว้าแชมป์แกรนด์สแลมราย 

การแรกในชีวิตด้วยการอัดยอโค

วิช ทำาให้เป้าหมายต่อไปของเขา

คือการลุ้นตำาแหน่งนักเทนนิสหมาย 

เลข 1 ของโลก.

ไทยชนะ • “กัปตันแขก” กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ กัปตันทีม “ทัพปลาทูพิฆาต” ไดมอนด์ ฟีด วีซี โดดขึ้น

ตบลูก โดยมีผู้เล่นทีมเอจีเอ็มเค จากอุซเบกิสถาน โดดชู 2 มือขึ้นมาบล็อก โดยเกมนี้ทีมของไทยเป็นฝ่าย

ชนะ 3-2 เซต (19-25, 25-18, 23-25, 25-23, 15-23) ในการแข่งขัน “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชาย 

เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” นัดแรกกลุ่ม B ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2564

นครราชสีมา • หนุ่มนักตบลูกยาง “ปลาทูพิฆาต” ไดมอนด์ ฟู้ด วี

ซี ทีมรองแชมป์ไทยแลนด์ลีกประเดิมสนามศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย

ด้วยการเอาชนะเอจีเอ็มเค จากอุซเบกิสถานไปได้อย่างดุเดือด 3-2 

เซต “กัปตันแขก” กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ ชมน้องๆ ในทีมสู้ด้วยใจ พา

ทีมคว้าชัยชนะนัดต่อไปเจอทีมจากกาตาร์มั่นใจสู้ได้

การแข่งขันวอลเลย์บอล 

“พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชายเอส                                                     

โคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021”                                              

ท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นคร                                                    

ราชสีมา เร่ิมวันแรกเมื่อวันท่ี 8 

ตุลาคมท่ีผ่านมา โดยปีน้ีมีทีมเข้า

ร่วมท้ังหมด 10 ทีม จาก 9 ประเทศ 

ประกอบด้วย “แมวปีศาจ” นคร 

ราชสีมา คิวมินซี วีซี’ เจ้าภาพ 

และแชมป์ไทยลีก 2020 ท่ีอยู่ใน

กลุ่ม A ร่วมกับ ซีอีบี สปอร์ตส์                                                           

คลับ (ศรีลังกา), บูเรเวสต์นิค อัล

มาตี (คาซัคสถาน), คาซมา สปอร์ตส์                                               

คลับ (คูเวต) และเซาท์ กาส คลับ 

(อิรัก), กลุ่ม B “ปลาทูพิฆาต” 

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี อีกหน่ึงสโมสร

จากประเทศไทย, ซีร์จาน ฟูลาด 

(อิหร่าน), อัล-อาราบี สปอร์ตส์ 

คลับ (กาตาร์), เรบิสโก (ฟิลิปปินส์) 

และเอจีเอ็มเค (อุซเบกิสถาน)

การแข่งขันรอบพบกันหมด                                                     

ในกลุ่ม B “ทัพปลาทูพิฆาต” ได 

มอนด์ ฟีด วีซี รองแชมป์ไทย

แลนด์ลีกปีล่าสุด ลงสนามพบกับ

เอจีเอ็มเค จากอุซเบกิสถาน โดยผู้

เล่น 6 คนแรกของไดมอนด์ ฟู้ดฯ 

ประกอบด้วย ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์, 

“กัปตันแขก” กิตติคุณ ศรีอุทธ

วงศ์, อนุชิต ภักดีแก้ว, กันตพัฒน์ 

คูณมี, กฤษดา นิลไสว, อเลส

ซานโดร นาวาเลสโต เซตเตอร์ 

หนุ่มชาวเบลารุส วัย 26 ปี ท่ีเพ่ิงมา

เสริมทีมคนล่าสุด และยุทธกาญจน์ 

บุญรัตน์ ตัวรับอิสระ

การแข่งขันเป็นไปอย่าง

คู่คี่สูสี เล่นกันถึง 5 เซต สรุป

การแข่งขันไดมอน ฟู้ด วีซี จาก

ประเทศไทย สามารถเอาชนะเอ

จีเอ็มเคไปแบบหืดข้ึนคอ 3-2 เซต                                                   

(19-25, 25-18, 23-25, 25-23, 

15-13) ใช้เวลาท้ังส้ิน 2 ช่ัวโมง 

23 นาที เก็บ 3 แต้มตุนไว้แล้ว 

ส่วนผู้เล่นท่ีทำาคะแนนดีท่ีสุดให้ทีม 

ไดมอน ฟู้ด วีซี คือ กันตพัฒน์ คูณ

มี ทำาได้ 22 คะแนน

หลังเกม “โค้ชเอ” เรืออา                                             

กาศตรีสมบูรณ์ นาคผึ่ง ผู้ฝึก                                             

สอนของทีมไดมอนฟู้ด วีซี กล่าว

ว่า เนื่องจากเป็นนัดแรกของทีม

ที่ ได้ลงสนามและเป็นแมตช์

แข่งขันระดับสโมสรเอเชียเป็น

คร้ังแรก ทำาให้ในช่วงแรกก็ยังตื่นๆ 

กับเกมบ้าง และจับจังหวะคู่แข่ง

ได้ไม่ดี โดยเฉพาะเกมบล็อก แต่

หลังจากเสียเซตแรกไปแล้ว ทุก

คนในทีมก็กลับมารวมใจกันสู้บล็อก

ได้ดีข้ึน และในเซต 4 ก็มีการ

ปรับมือเซตใหม่เพื่อให้เกมไหลลื่น

ข้ึน ก็ต้องชมนักกีฬาทุกคนท่ีสู้กัน

อย่างเต็มท่ี แม้จะผิดพลาดหลาย

จังหวะในช่วงแรกๆ แต่ก็กลับมา

อยู่ในฟอร์ม โดยเฉพาะในเซต 5 

ท่ีสามารถกดดันคู่ต่อสู้และกลับมา

เอาชนะได้ 

ด้าน “กัปตันแขก” กิตติคุณ 

ศรีอุทธวงศ์ กัปตันทีมได มอนด์ 

ฟู้ด วีซี กล่าวว่า นัดน้ีต้องชื่นชม

น้องๆ ทุกคนในทีมท่ีรวมพลังกัน

สู้เต็มที่ แม้จะเสียเซตแรก และ

มาพลาดในเซต 3 แต่ทุกคนก็

มีกำาลังใจกันดีมาก ทำาให้กลับมา

ชนะได้สำาเร็จ ต้องยอมรับว่าทีม

จากอุซเบฯ ทีมน้ีเสิร์ฟดี ตีหนัก 

แต่ด้วยการพยายามปรับความ

เข้าใจกันในทีม โดยเฉพาะหลังได้

เซต 4 มาก็ทำาให้เราต่อบอลได้ดี

เกมลื่นไหน แต่ยังไงก็ยังมีข้อผิด

พลาดท่ีต้องไปปรับแก้ไขเพ่ือนัด

หน้าเจอทีมอัล-อาราบี สปอร์ตส์ 

คลับ จากกาตาร์ ให้รูปเกมดีข้ึน

กว่าน้ีสู้ได้แน่

สำาหรับศึกวอลเลย์บอล

สโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย พี

พีทีวีจะถ่ายทอดสดให้แฟน  ๆ วอล 

เลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันแบบ

เต็มอ่ิมผ่านทางหน้าจอพีพีทีวี เอชดี 

ช่อง 36 และรับชมทางออนไลน์ 

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ได้ที่ 

www.pptvhd36.com สดตลอด

ทั้งวัน

ารแข่งขันแบดมินตัน

ทีมผสมชิงแชมป์โลก 

“สุธีรมานคัพ 2021” 

ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อสุด

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรื่องน่า

ยินดีในวงการลูกขนไก่บ้าน

เรา เมื่อได้เห็นความหวัง

ใหม่จากประเภทชายคู่ “เอ็ม” 

สุภัค จอมเกาะ กับ “สกาย” 

กิตตินุพงษ์ เกตุเรน

ที่ผ่านมา ในส่วนของ “เอ็ม” ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาต่อ

เนื่อง และเริ่มประสบความสำาเร็จระดับนานาชาติ เมื่อปี 2561 

จากแชมป์คู่ผสม (เฟม-ศุภิสรา เพียวสามพราน) ในระดับอินเตอร์

เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่เนปาล และปีถัดมาจับมือกับเฟม คว้าอีก 2 

แชมป์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ชาเลนจ์ ที่เนปาล และระดับฟิว

เจอร์ซีรีส์ ที่สโลวาเกีย

ขณะที่ “สกาย” นั้น สร้างชื่อมาจากการคว้าแชมป์เยาวชน

โลกประเภทชายคู่กับ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ เมื่อ 7 ปี

ก่อน และอีก 3 ปีต่อมาก็ควงคู่หูคนเดิมคว้าเหรียญทองซีเกมส์ 

2017 ที่มาเลเซีย จากนั้นมีปัญหาบาดเจ็บที่เข่า พักรักษาตัวไปปี

เศษ สกายต้องกลับมาเริ่มต้นไต่อันดับโลกใหม่ ล้มลุกคลุกคลานอยู่

พักนึง ก่อนที่ “โค้ชโอม” เทศนา พันธ์วิศวาส จะให้ลองเล่นคู่กับ

เอ็มเมื่อปีที่ผ่านมา

แค่รายการแรกที่ลงแข่งขันด้วยกัน เอ็มกับสกายก็

ประสบความสำาเร็จเกินคาด ด้วยการคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์

ประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา

และเมื่อต้นปีได้ โอกาสลง

ทดสอบฝีมือรายการระดับนานาชาติ

ครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ปรากฏว่า

คู่หูที่เป็นมือไร้อันดับเปิดตัวในวงการ

ขนไก่โลกได้อย่างน่าประทับใจ พลิก

ความคาดหมายด้วยการปราบมือดีๆ 

เริ่มจากรายการ “โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น” 

รอบแรก เอ็ม-สกาย ชนะ มือ 18 โลกจากเยอรมนี 

มาร์ก แลมส์ฟุสส์-มาร์วิน ซีเดล 2 เกมรวด แต่ในรอบ 

2 แพ้มือวางอันดับ 6 หลี่ หยาง กับ หวัง ชิ หลิน 0-2 

เกม ก่อนที่นักตบไต้หวันคู่นี้จะกวาด 3 แชมป์ในเวลา

ต่อมา

สัปดาห์ถัดมารายการ “โตโยต้า ไทยแลนด์

โอเพ่น” รอบแรก เอ็ม-สกาย ชนะ โก๊ะเซ เฟย-เนอร์ 

อิสซุดดิน มือ 26 โลกจากมาเลเซีย 2-1 เกม รอบ 2 แพ้ให้กับ โก๊ะ 

วีเชม-ตัน วี เคียง มือ 10 โลกจากมาเลเซียสูสี 1-2 เกม

บางคนอาจจะมองว่า การเอาชนะมือระดับโลกทั้ง 2 รายการ

เป็นความบังเอิญ แต่ทั้งเอ็มและสกายก็มาตอกย้ำาให้เห็นว่าเป็น “ของ

จริง” ที่ต่อจากนี้ใครๆ จะประมาทไม่ได้จากศึก “สุธีรมานคัพ” ที่

ชนะ เหอ จี ติง-ตัน เฉียง มือ 20 โลกจากจีน 2-1 เกม และโค่น

คู่มือ 9 ของโลกอย่าง ชอย 

โซ ยู-เซียว เซือง แจ จาก

เกาหลีใต้ 2-0 เกม

เอ็มและสกายบอกว่า 

การลงสนามแต่ละครั้งไม่ว่า

จะเจอมือดีขนาดไหน ก็จะ

พกเอาความมั่นใจที่มาจาก

การฝึกซ้อมลงไปเจอกับคู่

ต่อสู้เสมอ

“ถึงตอนนี้คิดว่าเรา

ห่างจากมือระดับโลกไม่เยอะ 

คิดว่าสู้กับเค้าได้ อยู่ที่ว่าคิด

จะสู้มั้ย” เอ็มกล่าวด้วยน้ำา

เสียงหนักแน่น

แต่ไม่ว่าจะมั่นใจ

ขนาดไหนก็ตาม ทั้งคู่บอกว่า

ขอเดินไปข้างหน้าทีละก้าว 

ทำาทีละเป้าหมายให้สำาเร็จ 

เริ่มจากการติดอันดับท็อป 

50 ของโลกได้ภายในปีนี้ก่อน ส่วนปีหน้าและปีต่อๆ ไปจะขอดู

พัฒนาการของตัวเอง แล้วค่อยตั้งเป้าหมายใหม่

การก้าวสั้นๆ ที่ “มั่นคง” จะนำาพาไปสู่ “เส้นชัย” เสมอ....

                            

 นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

‘เอ็ม-สกาย’ความหวังใหม่ชายคู่ขนไก่ไทยก

นำ�บนคลับเฮ�ส์ • สดมภ์ แก้วกาญจนา โปรวัย 23 ปี จาก

นราธิวาส หวดเพิ่ม 5 อันเดอร์พาร์ 65 รวม 2 วัน 6 อันเดอร์

พาร์ 134 ขึ้นไปนำาบนคลับเฮาส์ กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 

รายการสิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2021 ที่สนามลากูน่า กอล์ฟ 

ภูเก็ต โดยรอบ 2 แข่งไม่จบ เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนอง ต้องกลับ

มาดวลกันต่อในช่วงเช้าวันที่ 9 ต.ค.2564



บิ๊กตู่ปลื้ม!

เหลือ 15 ล้าน ลบ.ม. “ผบ.ทร.” สั่งกรมอู่ฯ 

ต่อเรือผลักดันน้ำาเพิ่ม

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

โพสต์เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์ โอชา Prayut-

chan-o-cha” ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 เป็น

อีกวันท่ีผมมีความสุขและได้แนวคิดใหม่ๆ 

มากมายจากการล่องใต้สู่ดินแดนด้ามขวาน

ทองของไทย เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพ่ีน้อง

ประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ

เมืองคอน ซึ่งเป็นดินแดนที่งดงามด้วยความ

หลากหลาย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และ

ร่ำารวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นต้น

ทุนสำาคัญสำาหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตชุมชน แต่ในอดีตมักจะประสบกับ

อุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับสถานการณ์

น้ำาท่วมในจังหวัดทางตอนเหนือที่เกิดขึ้น 

ทำาให้ผมและรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องชาว

ใต้ จึงต้องได้มีคำาสั่งเร่งรัดการเตรียมการ

ป้องกันน้ำาท่วมทางภาคใต้ ในปีนี้ตั้งแต่ก่อน

เกิดเหตุ และอยากที่จะมาติดตามความคืบ

หน้าของการดำาเนินการด้วยตนเอง

ช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า 

จากความโดดเด่นของชุมชนทั่วทุกแห่ง

ในประเทศท่ีรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม

สนับสนุน ต่อยอดศักยภาพให้เกิดความน่า

สนใจ แข่งขันได้ น่าดึงดูดใจ เตรียมพร้อม

สำาหรับการเปิดเมือง เปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด ขอเพียงเราทุกคน

เชื่อมั่นและศรัทธาในชาติของตนเองว่ามีดี

ไม่เป็นสองรองใครในโลก ผมเชื่อเป็นอย่าง

ยิ่งว่า พลังแห่งความรักความสามัคคีของ

คนในชาติ  ผสานกับต้นทุนของมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีเรามี จะสามารถพลิกวิกฤตที่

เกิดขึ้น พลิกโฉมประเทศไปสู่ประเทศที่มี

รายได้สูงได้ในเวลาไม่นานเกินรอ

มีรายงานว่า ในสัปดาห์หน้าได้มี

การเตรียมการไว้เบื้องต้น พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม จะลงพื้นท่ี จ.อุบลราชธานี ใน

วันที่ 15 ต.ค. เพื่อติดตามสถานการณ์ลุ่ม

แม่น้ำาชี แม่น้ำามูล และแม่น้ำาโขง หลังจาก

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ลงพื้นที่ 

จ.นครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์และ

แผนบริหารจัดการน้ำา รวมถึงการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายก

รัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อติดตาม

สถานการณ์น้ำาท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่ชัยนาท 

ชลบุรี เพชรบุรี สุโขทัย ชัยภูมิ นนทบุรี 

และล่าสุดที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยเน้น

การบริหารปริมาณมวลน้ำาหลาก ทั้งในลุ่ม

เจ้าพระยา ลุ่มน้ำามูล-ชี เก็บกักในพื้นที่ลุ่ม

ต่ำา พื้นที่แก้มลิงต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำาที่มีอยู่

เสียเปล่า และเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำาให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  

นายธนกรกล่าวว่า กองอำานวยการ

น้ำาแห่งชาติ (กอนช.) สำานักงานทรัพยากร

น้ำาแห่งชาติ (สทนช.) บูรณาการกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทานและ

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งบริหารจัดการ

พื้นที่น้ำาท่วมบริเวณพื้นท่ีสองฝ่ังของแม่น้ำา

เจ้าพระยา โดยปรับลดการระบายน้ำาจาก

เขื่อนสิริกิติ์ และให้มีการติดตั้งเครื่องสูบ

น้ำาเพื่อเร่งระบายน้ำาลงสู่ทุ่งรับน้ำาภายใน 2 

วัน เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ

โดยเร็ว รวมทั้งมีแผนจะลดน้ำาในแม่น้ำา

เจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนลงให้อยู่ ใน

อัตราประมาณ 1,000 ลบ.ม./วินาที ภายใน 

1 พ.ย.นี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม  

บริหารน้ำาแบบบูรณาการ

นอกจากนี้ ได้มีการใช้ประตูระบาย

น้ำาคลองลัดโพธิ์ และติดตั้งเครื่องผลักดัน

น้ำาในการเร่งระบายน้ำาออกสู่อ่าวไทยโดย

บริหารจัดการน้ำาให้สอดคล้องกับระดับน้ำา

ทะเลหนุน พร้อมได้กำาหนดแผนการระบาย

น้ำาออกจากทุ่งตั้งแต่ 1 พ.ย.64 ให้เหลือน้อย

กว่า 20% ภายใน 1 เดือน โดยปัจจุบันการ

เก็บน้ำาในพื้นที่ลุ่มต่ำาทุ่งบางระกำาได้เก็บกัก

น้ำาเต็มความจุแล้วจำานวน 400 ล้าน ลบ.ม. 

ขณะที่ 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง รับน้ำาแล้ว

รวม 1,137 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87% ของ

ความจุ โดยมีทุ่งที่ยังรับน้ำาน้อยกว่า 50% 

จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ ทุ่งเชียงราก คิดเป็น 

26% และทุ่งเจ้าเจ็ด 39%

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า  

สทนช.ประเมินว่าสิ้นสุดฤดูฝน ณ 1 พ.ย.64 

ทั้งประเทศไทยมีปริมาตรน้ำา 55,900 ล้าน 

ลบ.ม. คิดเป็น 68% ของความจุ ขณะที่น้ำา

ใช้การได้จะอยู่ที่ 27,909 ล้าน ลบ.ม. คิด

เป็น 58% ของน้ำาใช้การ ซึ่งจากมาตรการ

เร่งเก็บกักน้ำาและบริหารจัดการน้ำาในเขื่อน

ตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำาให้เบาใจใน

ระดับหนึ่งว่าในปีนี้ทุกภาคมีปริมาณน้ำาเก็บ

กักมากกว่าปี 2563 รวมทั้งน้ำาที่อยู่ในทุ่ง

ยังสามารถช่วยเกษตรกรทำาการเกษตรช่วง

แล้ง ทำาให้พื้นที่การเกษตรอาจจะเพิ่มขึ้น

กว่าปีที่ผ่านมา 

“พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงความเป็น

ห่วงและกังวล รวมทั้งขอให้ดูแลเยียวยาผู้ที่

ได้รับผลกระทบกรณีจากการผันน้ำาด้วย ซึ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลักเกณฑ์

ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2564 อยู่แล้ว ขณะ

เดียวกันก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน

บริเวณพื้นที่เสี่ยงและที่อยู่นอกคันกั้นน้ำาให้

หมั่นสังเกตระดับน้ำาและความผิดปกติจาก

แหล่งน้ำาที่อยู่ใกล้ๆ เช่น แม่น้ำา คลอง ขอ

ย้ำาว่าต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาของราชการ 

เคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นท่ีสูง ตัดกระแสไฟฟ้า 

ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เตรียมพร้อมอพยพ

คนและสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะ

ไปอยู่ ในพื้นที่ปลอดภัยและคอยติดตาม

ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์จากหน่วย

งานรัฐที่ดูแล ซึ่งรัฐบาลกำาลังบูรณาการ

และประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อเร่งจัดการ

ปัญหา หากมีความจำาเป็น ก็จะพิจารณา

มาตรการช่วยเหลือ เยียวยาเพื่อเกษตรกร

และประชาชนที่ ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

ด้วย” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้

อำานวยการกองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ 

(กอนช.) และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำาและ

การบริหารจัดการน้ำาจังหวัดสระแก้ว โดย

มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ 

และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าฯ สระแก้ว 

พร้อมข้าราชการ รวมถึง ส.ส.สระแก้ว พปชร., 

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี และ 

ส.ส.พื้นที่ใกล้เคียง คอยให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ แกนนำาและคณะกรรมการ

บริหาร พปชร.ที่ร่วมลงพื้นท่ี อาทิ พล.อ. 

วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธาน 

กก.ยุทธศาสตร์พรรค พปชร., ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค, นางนฤมล 

ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก, นายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล 

รมช.กลาโหม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

รมช.คมนาคม ร่วมคณะมาด้วย

พล.อ.ประวิตรเดินทางไปเยี่ยมจุด

ก่อสร้างโครงการประตูน้ำาพร้อมสถานีสูบ

น้ำาห้วยพรมโหด พร้อมพนังป้องกันน้ำาท่วม 

ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และรับ

ฟังแผนการบริหารจัดการน้ำาท่วมในพื้นที่

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศและตลาดโรง

เกลือ รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำา

เพื่อการแก้ไขปัญหา และพบปะพูดคุยกับ

ผู้นำาชุมชน

ทร.ต่อเรือผลักดันน้ำาเพิ่ม

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก

กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า  พล.อ.ประวิตร

ได้ย้ำาทุกหน่วยงานร่วมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

น้ำาหลากและเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อม

ตลอดช่วงฤดูฝนที่เหลือ และให้พยายาม

ผันน้ำาเลี่ยงเมือง ขณะเดียวกันต้องเปิด

พื้นที่เก็บน้ำาไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึงในคราว

เดียวกัน โดยกำาชับให้ สทนช.เร่งบูรณาการ

แผนงานร่วมกับกรมชลประทานและกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้

ความสำาคัญกับโครงการบรรเทาอุทกภัย

และภัยแล้ง 

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประตูระบาย

น้ำา D8 บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมืองฯ 

จ.ขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำาท่วมใน

พื้นที่ จ.ขอนแก่น หลังพบมวลน้ำาจากแม่น้ำา

ชีได้ไหลจาก จ.ชัยภูมิ เข้าสู่ จ.ขอนแก่น เป็น

ที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 7 ต.ค.ที่

ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำาเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองขอนแก่น 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า คณะกรรมการ

บริหารจัดการน้ำาได้เสนอขอปรับการระบาย

น้ำาของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งได้มีการปรับลด

ระดับลงเหลือวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน 

เพื่อไม่ให้มวลน้ำาจากเขื่อนอุบลรัตน์ ที่มากับ

ลำาน้ำาพองได้ไหลมาบรรจบกับน้ำาจากแม่น้ำา

ชีในระยะนี้ เพื่อให้น้ำาจากแม่น้ำาชีได้ไหลไป

ตามเส้นทางน้ำาไหลให้หมดเสียก่อน 

“ทางจังหวัดมั่นใจว่าหากการบริหาร

จัดการน้ำายงคงเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ ไม่

เกิน 10 วัน ระดับน้ำาในแม่น้ำาชีจะลดระดับ

ลง และจะคงเหลือน้ำาค้างทุ่งในบางจุด

เท่านั้น” รมว.มหาดไทยกล่าว

ขณะที่ พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน 

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ปัจจุบัน ทร.มี

เรือผลักดันน้ำาประจำาการ 100 ลำา และได้

ส่งไปที่ จ.สุพรรณบุรี 20 ลำา, สมุทรปราการ 

26 ลำา และทางผู้ว่าฯ กทม.ประสานขอมา 

12 ลำา โดย พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย 

ผบ.ทร. ได้สั่งการให้ต่อเรือผลักดันน้ำาเพิ่ม

เติม เนื่องจากอนาคตอาจจะต้องใช้เรือ

จำานวนมาก จึงให้ทางกรมอู่ทหารเรือไป

พิจารณาความต้องการว่าจะต่อเพิ่มจำานวน

เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุจำานวน

“หากสถานการณ์น้ำาวิกฤตขึ้น อาจ

จะต้องมีการใช้เรือระบายพลขนาดเล็ก เช่น 

เรือหลวงริ้นที่เคยผลักดันน้ำาในปี 2554 

เข้าช่วยเหลือผลักดันน้ำาเพิ่มเติม จากการ

ประเมินสถานการณ์ร่วมกับ ปภ. และกรม

อุตุฯ ยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ยังคงต้องติดตาม

ดูพายุไลออนร็อกที่อยู่นิ่ง ยังไม่มีการเคลื่อน

ตัว แต่ภาพรวมเชื่อว่าปริมาณน้ำาจะไม่มาก

เท่าปี 2554” โฆษก ทร.กล่าว.

 

‘ป้อม’ โวใจถึงพึ่งได้

กองอำานวยการน้ำาแห่งชาติ (กอนช.) เดิน

ทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ าใน

พื้นที่ จ.สระแก้ว โดยมีทีม ส.ส.ของพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ในสังกัดของ 

พล.อ.ประวิตร ร่วมลงพื้นที่กว่า 30 คน อาทิ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, นายสมชาย ชม

กล่ิน รมว.แรงงาน, น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์, 

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว ร่วม

ลงพื้นที่ด้วย

โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวตอนหนึ่ง

ว่า อยากบอกชาวอรัญประเทศว่า อยู่ด้วย

กันเราต้องรักกัน เพราะว่าประเทศเราก็

มีอยู่เพียงเท่านี้ล่ะ ก็อยากจะฝากกับชาว

อรัญประเทศว่า พรรคพลังประชารัฐและ

รัฐบาลนั้น ใจถึงพึ่งได้นะ หลังจากนั้นก็รีบ

เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปลงที่ว่าการ

อำาเภอเขาฉกรรจ์ ก่อนชักแถวเข้าบ้านสวน

น้ำาเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ซึ่ง

เป็นฐานท่ีมั่นของ ส.ส.พลังประชารัฐ โดย

มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, 

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.

สระแก้ว, ทีม ส.ส.สระแก้ว ต้อนรับและ

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

ทั้งนี้ ยังปรากฏภาพ น.ส.ปารีณา ซึ่ง

ติดตามคอยรับคอยส่งรองนายกฯ เกือบทุก

จุดได้คุกเข่ายกมือไหว้ พล.อ.ประวิตรด้วย

เช่นกัน

ด้ านนายธนกร วั ง บุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวถึงกรณี 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อ

ไทย ระบุว่า การที่พรรค พปชร.จะเสนอ 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ อีก

ครั้ง ไม่รู้สึกละอายตัวเองบ้างหรือ เพราะ 

7 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์สร้างหายนะ

ให้กับประเทศมากแค่ไหน ว่าตลอดเวลาท่ี

ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์มุ่งทำางานเพื่อช่วย

เหลือประชาชนมาตลอด มีผลงานเป็นรูป

ธรรมมากมาย โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านคมนาคมมีการขยายรถไฟฟ้า

ครอบคลุมทุกพื้นที่  การจัดสวัสดิการ

ต่างๆ ให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนก็รับ

รู้ ได้ จึงสะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งท่ีผ่าน

มาว่าประชาชนต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์

บริหารประเทศต่อไป และหากการเลือกตั้ง

ครั้งหน้าได้เป็นนายกฯ อีกสมัย ก็ไม่ใช่เรื่อง

แปลกอะไร ถ้าเป็นฉันทามติของประชาชน

คนไทยทั้งประเทศ

“พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาแก้ปัญหา

ประเทศตามความต้องการของประชาชน

ผ่านผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งต่างจาก

รัฐบาลในอดีตที่ นพ.ชลน่านคุ้นเคย มีการ

สืบทอดอำานาจระยะยาวผ่านคนในเครือ

ญาติ ไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไร 

ไม่รู้แกนนำาพรรคไหนกันแน่ที่บ้าอำานาจ 

หลงอำานาจ ถึงขั้นผลักดันกฎหมายแบบสุด

ซอยก็ยังทำามาแล้ว นพ.ชลน่านน่าจะรู้สึก

ละอายใจกับพฤติกรรมแบบนี้เสียก่อน แล้ว

ค่อยมาบอกว่าคนอื่น” นายธนกรกล่าว

อวย พปชร.เสาที่แข็งแรง

นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วย

ประจำากระทรวงการคลัง แกนนำาพรรคพลัง

ท้องถิ่นไท เผยว่า ได้ย้ายไปสังกัดพรรค พป

ชร.จริงตั้งแต่เมื่อวันท่ี 2 ต.ค.หลังจากนาย

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และที่ปรึกษาหัวหน้า

พรรค พปชร.มาชวน โดยได้ปรึกษานาย

ชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่น

ไท บิดาแล้ว ซึ่งท่านไม่ได้ว่าอะไร เห็นด้วยกับ

การตัดสินใจ เพราะเห็นว่า พปชร. ก็มีแนวทาง

เดียวกับพรรคพลังท้องถิ่นไททั้งนี้ ได้ยื่นหนัง 

สือลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลัง

ท้องถิ่นไทแล้ว และ พล.อ.ประวิตร ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พปชร. ได้ลงนามในใบสมัคร

รับตนเข้าพรรคแล้ว

“การย้ายมาอยู่พรรค พปชร. ไม่ใช่

เป็นการทิ้งพรรคเล็ก แต่เพราะเราเห็น

ว่า พปชร.มีศักยภาพพอที่จะเติบโตไปเป็น

สถาบันทางการเมือง เป็นเสาท่ีแข็งแรงใน

การยืนหยัดปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้

อยู่อย่างมั่นคงได้ในอนาคต ส่วนพรรคพลัง

ท้องถิ่นไทยังคงเดินหน้าต่อไป และคงจับมือ

กับพรรค พปชร.เหมือนเดิม ไม่มีการควบ

รวมหรือยุบมารวมกัน โดยบิดายังคงเดิน

หน้าพรรคต่อไป ส่วนจะตัดสินใจมาทำางาน

กับ พปชร.ด้วยหรือไม่ ยังไม่สามารถบอกได้ 

เพราะเป็นเรื่องของอนาคต” 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับอดีต 

ส.ส. นักการเมือง ที่มาสมัครเป็นสมาชิก

พรรค พปชร. พร้อมกับนายพีระพันธุ์ นอก

เหนือจากนายชื่นชอบแล้ว ยังมีอีก 3-4 คน 

ขณะที่นายพีระพันธุ์กล่าวว่า พล.อ. 

ประวิตรให้ดูทุกเรื่อง ให้ ช่วยทุกเรื่อง  ไม่มี

เรื่องอะไรเป็นพิเศษ และได้คุยกันหลาย

เรื่องแล้ว  ส่วนกรณีชวน นายชื่นชอบแล้ว 

แต่ พล.อ.ประวิตรพิจารณา ต่อไป  กับนาย

ชื่นชอบทำางานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้ว  จึง

มีการพูดคุยกันปกติ  และทาง นายชื่นชอบ 

ก็สนใจที่จะมาช่วยงานตรงนี้ด้วย  จึงชวน

ให้มาช่วยกันเลย ส่วนจะมีคนอื่นมาร่วม

อีกหรือไม่  ยังตอบไม่ได้  แต่มีคนให้ความ

สนใจเยอะ  เพราะ มีคนที่อยากทำางานกับ

ตน  ส่วนการลงพื้นที่กับ พล.อ.ประวิตร   แล้ว

แต่โอกาส เพราะตนก็มีภารกิจอื่นอยู่  ซึ่ง

พล.อ.ประวิตรบอกให้ไปด้วยกันอยู่แล้ว  แต่

ตอนน้ีตนยังติดงานอย่างอื่นอยู่  เมื่อเคลียร์

อะไรซาลงก็จะไปลงพื้นที่กับ พล.อ.ประวิตร

ที่ จ.ตราด นายจุรินทร์ ลักษณวิ

ศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้

สัมภาษณ์ถึงการเตรียมผู้สมัครลงเลือกตั้ง 

ส.ส.ในภาคตะวันออกของพรรค ว่าจันทบุรี 

ระยอง และตราด เป็นเป้าหมายของพรรค 

โดยได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งหมด

เกือบ 100% แล้ว และมีนายสาธิต ปิตุเตชะ 

รมช.สาธารณสุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรค

ดูแลโดยตรง ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ถ้า

เป็นการเลือกตั้งแบบใช้บัตรสองใบในภาค

ตะวันออกจำามี ส.ส.ทั้งหมด 9 ที่นั่ง ซึ่งพรรค

มีโอกาสสูงที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด 

ปัดตอบ ‘ประยุทธ์’จะอยู่ 5 ปี 

เม่ือถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ขอ

เวลาอีก 5 ปี เพื่อแก้วิกฤตประเทศชาติให้ดี

ขึ้น นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่สามารถตอบแทน

ได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณจะเป็นนายกฯ ต่อ

อีกสมัยหรือไม่ อย่างไร คงต้องไปถามนายกฯ 

เอง ส่วนที่พรรคเพื่อไทยระบุว่าเมื่อเปิดสมัย

ประชุมสภา จะขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบ

ไม่ลงมติ  ปชป.ไม่ขัดข้องและสนับสนุนอยู่

แล้ว รัฐบาลจะได้ชี้แจง ประชาชนจะได้รับ

ประโยชน์จากการอภิปรายของฝ่ายค้านและ

การชี้แจงของรัฐบาล 

นายพงศกร อรรณนพพร ประธาน

คณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทย

สร้างไทย กล่าวถึงกรณีอีสานโพล คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผย

ผลสำารวจการเลือกตั้งว่า คนภาคอีสาน

ต้องการคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

ประธานพรรคไทยสร้างไทย มาดำารง

ตำาแหน่งเป็นนายกฯ เพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ

มากที่สุดถึง 24% สะท้อนถึงความเชื่อมั่น

ของพี่น้องประชาชนที่มีต่อตัวคุณหญิงสุดา

รัตน์ และพรรคไทยสร้างไทย เป็นสิ่งที่ไม่ได้

เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด และไม่ใช่

แค่เพียงแค่ภาคอีสานเท่านั้น แต่ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ได้

รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากประชาชน 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้

แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่น

ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่มี

การลงมติในการเปิดประชุมสภาว่า ทำาได้ 

แต่ต้องเป็นการเสนอความเห็น แนะแนว

ทางการทำางานให้กับรัฐบาลเท่านั้น ส่วน

ความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง กรณีนายวิสาร เตชะธีรา

วัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าว

หา พล.อ.ประยุทธ์แจกเงิน 5 ล้านบาทให้

กับ ส.ส. ที่บริเวณช้ัน 3 ของรัฐสภา ใน

ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

นั้น คืบหน้าไปทุกสัปดาห์ ทั้งนี้อยู่ที่ว่าคนที่

เชิญมานั้นมาหรือไม่ โดยได้ขอให้ นพ.สุกิจ 

อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เข้าไป

ช่วยดูแลตรงน้ีด้วยว่าคืบหน้าไปถึงไหน

แล้ว ปัญหาอยู่ที่ว่าเชิญแล้วเขาไม่มีเวลา

มา แต่ก็ต้องขอความร่วมมือ เพื่อที่คณะ 

กรรมการฯ จะได้มีเวลาทำางาน ซึ่งก็ตาม

เรื่องทุกสัปดาห์ แต่เดิมกำาหนดกรอบเวลา

ในการสอบสวนเอาไว้ แต่ก็เพิ่งมีการขอ

ขยายเวลาเมื่อสัปดาห์นี้ เพราะไม่สามารถ

สอบได้ตามที่เชิญมาทุกคน

เว็บไซต์สำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.) สรุปรายช่ือ 83 

พรรคการเมือง ที่ยังดำาเนินการอยู่ ข้อมูล ณ 

วันที่ 28 ก.ย.ว่า มีพรรคการเมืองที่ดำาเนินการ

อยู่รวม 83 พรรคการเมือง จำานวนสมาชิก 

1,075,791 ราย สาขาพรรคการเมือง 397 

สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำาจังหวัด 

2,158 ราย ทั้งนี้ พรรค ปชป.มีสมาชิกมาก

ที่สุด รวม 90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 

18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำา

จังหวัด 312 ราย ขณะที่พรรค พท.มีสมาชิก 

60,031 ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจำาจังหวัด 279 

ราย ส่วนพรรคไทยภักดี ที่มี นพ.วรงค์ เดช

กิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค ยังไม่ปรากฏ

ข้อมูลสมาชิก สาขาพรรค และตัวแทน

พรรคการเมือง.

ตร.ชี้มือยิง คฝ.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), พล.ต.อ.รอย อิง

คไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุรพงษ์ 

ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำารวจสันติบาล ได้

เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล 

เพื่อเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

 สำาหรับการมาพบกันครั้ง น้ี ไม่มี

กำาหนดการล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ โดย

คณะของ ผบ.ตร.เดินทางกลับออกไปเมื่อ

เวลา 09.35 น. ทั้งนี้ คาดว่าเป็นการมา

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม

ทางการเมืองที่แยกดินแดง ซึ่งล่าสุดมีเจ้า

หน้าที่ตำารวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้รับบาด

เจ็บสาหัสจากการปะทะกัน

 ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล 

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

ผบช.น. กล่าวถึงการดำาเนินการกับผู้ชุมนุม

ของกลุ่มทะลุแก๊สที่มีการนำาอาวุธเข้ามา

ใช้ในการชุมนุมซุกซ่อนไว้ที่แฟลตดินแดง 

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการก็ขว้างปาใส่เจ้า

หน้าที่ และที่สุดใช้อาวุธปืนจริงยิงเจ้าหน้าที่

จนได้รับบาดเจ็บ วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้า

หน้าที่ได้ปรับยุทธวิธีปฏิบัติเชิงรุก เจ้าหน้าที่

เน้นมาตรการเข้ายึดพื้นที่ก่อน เข้าไปตั้งแต่

เวลา 18.00 น.การปฏิบัติได้รับความร่วมมือ

จากแฟลตดินแดงอย่างดี 

 แม้เราจะยึดพื้นที่ ขอย้ำาเตือนว่าเมื่อ

ผู้ก่อเหตุเข้าไปก่อเหตุที่แฟลตดินแดงไม่ได้ 

เราเตรียมการแบ่งพื้นที่เป็นล็อก เจ้าหน้าที่

สามารถจู่ โจมเข้าจับกุมผู้ก่อความไม่สงบ

บริเวณโดยรอบรัศมี 5-10 กม. เราวางกำาลัง

ไว้ทั้งหมด ขอให้ประชาชนมั่นใจความสงบ

สงบจะเกิดขึ้นที่แฟลตดินแดงแน่นอน 

 ส่วนการดำาเนินการตามกฎหมาย มี

คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯ 

664 คดี สั่งฟ้องไปแล้ว 332 คดี อยู่ระหว่าง

สอบสวน 344 คดี ขอเตือนว่ากรุงเทพฯ ยัง

คงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่ให้มีการมั่วสุมที่

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ถ้า

ยังฝ่าฝืนจะผิดฐานฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ 

พ.ร.บ.ควบคุมโรค และพบว่าการชุมนุมมี

เยาวชนเข้ามาร่วมกระทำาความผิดจำานวน

มาก เจ้าหน้าที่มีความห่วงใยแจ้งไปยังเด็ก

และเยาวชนเนื่องจากมีการใช้สื่อโซเชียล

ในการยุยงชักชวนมาร่วมก่อความไม่สงบ 

และผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล อาจเสีย

อนาคต

 พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าวว่า คนร้ายที่

ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับบาดเจ็บอยู่

ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลัก

ฐาน พอมีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ขอให้เจ้า

หน้าที่ทำางานก่อน ยังมีการออกหมายจับ 

ส่วนที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนกว่า 

70 คนในการปิดล้อม มีทั้งความผิดเรื่องของ

อาวุธ ยาเสพติด ฝ่าเคอร์ฟิว แต่ละคนโดน

ข้อหาต่างกัน แต่เป็นคนที่ร่วมกันกระทำา

ความผิดที่แยกดินแดง ส่วนคนที่ยิงตำารวจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจะมาแจ้งให้ทราบอีก

ครั้ง ส่วนแนวกระสุนจากการผ่าตัด เจ้าหน้าที่

ตำารวจที่ ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากที่สูงลงมา 

ส่วนกระสุนชนิดใดอยู่ระหว่างพิสูจน์ของ พฐ.

 “การยิงลักษณะนี้เข้าข้อหาพยายาม

ฆ่า การใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรงย่อม

เล็งเห็นผลให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเสียชีวิตได้ 

ย่อมมีเจตนาฆ่า”

 พล.ต.ต.จิรสันต์เผยว่า การปรับแผน

ของเจ้าหน้าที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้

ปกติ เพียงแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นที่

ให้เกิดความสงบสุข คนที่จะเข้ามาก่อเหตุ

ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ และจะปฏิบัติแบบ

น้ีจนกว่าจะความสงบจะเกิดขึ้น ทั้งแฟลต

ดินแดงและบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีการ

บริหารกำาลังพลทั้งส่วนภูมิภาค ตชด.เข้า

มาสนับสนุน

 ขณะที่พนักงานสอบสวน สน.ทอง 

หล่อ ยื่นคำาร้องฝากขังครั้งที่ 1 น.ส.เบนจา 

อะปัญ อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาคดีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

และความผิดอื่นเกี่ยวกับการชุมนุม ต่อ

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ผ่านระบบวิดีโอคอน

เฟอเรนซ์

 ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขัง

แล้ว ผู้ต้องหาได้ยื่นคำาร้องขอปล่อยชั่วคราว 

โดยศาลอาญากรุงเทพใต้พิเคราะห์ความหนัก

เบาแห่งข้อหาแล้วเห็นว่า คดีมีอัตราโทษสูง 

ประกอบกับพฤติการณ์ตามคำาร้องขอฝากขัง

ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุเกี่ยวกับสถาบันฯ ที่ผู้ก่อ

เหตุเคยถูกฟ้องที่ศาลนี้ ทั้งพนักงานสอบสวน

คัดค้านการประกันตัว จึงเห็นควรไม่อนุญาต

ให้ปล่อยตัวชั่วคราว ให้ยกคำาร้อง

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตาม

ที่ปรากฏเหตุเจ้าหน้าที่ตำารวจควบคุมฝูงชน

นายหน่ึงถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บ

สาหัสจากปฏิบัติการควบคุมฝูงชนในการ

ชุมนุมทางการเมืองบริเวณแยกดินแดงเมื่อ

คืนวันที่ 6 ตุลาคม โดยที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมี

เจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมบางคนได้รับบาดเจ็บ

สาหัสมาแล้ว กสม.จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย

พิจารณาร่วมกัน ดังนี้

 1.ขอให้ผู้ชุมนุมใช้เสรีภาพในการชุมนุม

โดยสงบและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริง เพื่อ

ให้ความสำาคัญของข้อเรียกร้องถูกรับฟังและ

ไม่มีเงื่อนไขใดให้เจ้าหน้าที่ตำารวจใช้ปฏิบัติการ

ควบคุมฝูงชนในขั้นรุนแรง ขณะที่รัฐบาลต้อง

ใช้แนวทางในการจัดการและควบคุมฝูงชนให้

สอดคล้องกับหลักการสากลตามขั้นตอน ได้

สัดส่วนที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติ

ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงแบบ

แยกแยะ รวมทั้งใช้ความอดทนอดกลั้นในการ

รับฟังเสียงของผู้ที่เห็นต่าง

 2.ขอให้ทุกฝ่ายสนับสนุนให้มีเวทีกลาง 

ในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ โดย

เปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่

ของรัฐมี โอกาสพูดคุยกันและรับฟังความ

คิดเห็นของกันและกัน เพื่อลดการเผชิญ

หน้าและการใช้ความรุนแรงลง โดย กสม.

พร้อมมีส่วนร่วมสนับสนุนในกระบวนการ

แสวงหาทางออกอย่างสันติ.

รัฐบาลเริ่มเต้น

อยู่ ในฐานะที่ ไม่สามารถพูดอะไรได้มาก 

ส่วนกรณีที่มีผู้จะร้องเรียนหรือคัดค้าน ถือ

เป็นเรื่องปกติ เพราะอาจจะมีทั้งความไม่

เข้าใจและเข้าใจเกิดขึ้นได้ ขอให้รอดู และ

ทางคณะสงฆ์จะต้องทำาเรื่องนี้ ให้เป็นที่

กระจ่างในเร็วๆ นี้ เพราะไม่มีอะไรเป็นเรื่อง

พิเศษหรือพิสดาร และไม่มีข้อผิดพลาดอะไร 

“คณะสงฆ์จะทำาให้เรื่องดังกล่าว

ปรากฏความชัดเจนอย่างแน่นอน ขอให้ทุก

คนมั่นใจในเสาหลักของประเทศ อย่าคิด

กันไปเอง เพราะจะหาคำาตอบที่แท้จริงไม่

ได้ ขอให้ประชาชนอดใจรอ มส.มีคำาตอบ

ให้แน่นอน” นายอนุชากล่าว

วันเดียวกัน ที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังมีการ

เคลื่อนไหวคัดค้านมติ มส.ที่ถอดถอนพระ

เทพสารเมธี หรือเจ้าคุณบัวศรี เจ้าคณะ

จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) โดยบรรยากาศที่วัด

ประชานิยม เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ มีการลงชื่อ

คัดค้านมติ มส. รวมถึงผ่านทางระบบ

ออนไลน์ พบว่ามีผู้เดินทางมาลงลายมือชื่อ

พร้อมบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้

ยอดลงชื่อวันนี้สูงขึ้นใกล้แตะ 130,000 คน 

แม้ว่าจะมีกลุ่มญาติธรรมได้ไปยื่นหนังสือต่อ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และถวาย

ฎีกาไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ต.ค.แล้ว

น.ส .อิ งค์ณภัจฉร์  ชินวัตรนุวงศ์  

ประธานชมรมรักพุทธศาสน์นานาชาติ 

จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คาดหวังที่จะให้คณะ 

กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมฯ เข้า

มาตรวจสอบปัญหานี้อย่างจริงจัง ไม่ปล่อย

ให้เรื่องนี้เลยตามเลย ประชาชนทุกคนพร้อม

ที่จะปกป้องเจ้าคุณบัวศรี และเรียกร้องขอให้

พุทธศาสนิกชนทุกคนได้มาร่วมลงชื่อคัดค้าน

คำาสั่งของ มส. ที่ดูแล้วอาจจะมิชอบ 

นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ ลูกศิษย์

พระเทพสารเมธี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่า

มีการติดต่อมาอย่างไม่เป็นทางการจากฝ่าย 

มส. หรือแม้แต่ พศ. ว่าจะเดินทางมาชี้แจง

ต่อชาวกาฬสินธุ์ว่ามีมติถอดถอนเจ้าคุณบัว

ศรีด้วยสาเหตุอะไร เราทุกคนพร้อมที่จะรับ

ฟัง แต่หากมาเพียงชี้แจง แต่ตอบข้อซักถาม

ทางกฎหมายไม่ได้ โดยไม่ได้รับความเป็น

ธรรม พุทธศาสนิกชนคงจะคว่ำาบาตรต่อไป 

นอกจากนี้ คณะศิษยานุศิษย์กำาลังพูดคุยกัน

ว่าจะเข้าไปขอกราบเจ้าคุณบัวศรี ให้มอบ

อำานาจเพื่อดำาเนินการฟ้องศาลปกครองและ

ศาลคดีทุจริตกับ มส.และ พศ.ต่อไป

ด้านนายไพศาล พืชมงคล นัก

กฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal 

Puechmongkol ตอนหนึ่งระบุว่า “ปลดจาก

ตำาแหน่งดีกว่าปลดจากผ้าเหลือง!!! ตั้งสติ

ไตร่ตรองดูสักนิด ว่าระดับมหาเถรสมาคม

นั้น ไหนเลยจะปลดเจ้าคณะจังหวัด 3 คนโดย

ไม่มีเหตุไม่มีผล!!! 1.การปลดเจ้าคณะจังหวัด 

3 จังหวัดนั้น เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมที่

มีการตรวจสอบไต่สวนเงียบมาสักระยะหนึ่ง

แล้ว ไม่เกี่ยวกับสถาบันแต่ประการใด 2.เบื้อง 

ลึกเบื้องลับเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร? เจ้าตัว

และลูกศิษย์ที่เกี่ยวข้องย่อมรู้แก่ใจดี!!! ดัง

นั้น บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ทำาอะไรไว้ จน

พระต้องเดือดร้อน ต้องหยุดได้แล้ว!!!

นายไพศาลระบุอีกว่า เพราะถ้ากดดัน

มากไป คณะสงฆ์ซึ่งท่านมีเมตตา และไม่

ต้องการให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา 

ก็อาจต้องตีแผ่ความจริงในเรื่องนี้ ไปถึงขั้น

น้ันก็อาจมีคนผสมโรงเรียกร้องให้ปลดผ้า

เหลืองและดำาเนินคดีกับพวกทำามาหากินกับ

วัดอีก จะวุ่นมากไปกว่านี้!!! 3.สำาหรับพวก

ที่ฉวยโอกาสบิดเบือนว่าเรื่องน้ีเกี่ยวข้องกับ

สถาบันนั้น ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อย 

พวกที่ใกล้เหี้ยนกระหือรือขยายความขัด

แย้งเรื่องนี้ ลองไปสืบหาความจริงดูสิครับ.
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