
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พรอมทีมทนายความ เดินทางมารายงานตัวที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินัดสงตัวฟองศาลคดีทุจริตโครงการ

กอสรางสถานีตํารวจ 396 แหงทั่วประเทศ

ลมปารตี้พรรครวมรบ.

‘อานนท’จับมือแรมโบเคลียรพื้นที่ชูสลายสีเสื้อ
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ไทยโพสต • “ธปท.” ลุนจีดีพีป 64                        

โตสูงกวา 0.7% หลังแนวโนมเศรษฐ 

กิจเริ่มฟนตัว อานิสงสคลายล็อกโค

วิด เรงฉีดวัคซีน-มาตรการรัฐหนุน

เต็มสูบ จับตา “โอไมครอน” คาด

กระทบ ศก.ปนี้ ไมมาก นายกฯ ถกหา

มาตรการใหมดึงดูดนักลงทุนตางชาติ 

แยมมีขาวดีเร็วๆ นี้

เม� อวันที่ 30 พฤศจิกายน นาง

สาวชญาวดี ชัยอนันต ผูอํานวยการ                                           

อาวุโส ฝายบริหารการส� อสารองคกร 

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาว                                                           

วา ธปท.ยังประเมินวาแนวโนมตัวเลข                                                            

เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในป 2564 จะ

ยังขยายตัวไดตามคาดการณ

‘สุเทพ’ประกันตัว1ลาน

ขึ้นศาลคดีทุจริตโรงพัก

ใชRT-PCRสกัดโอไมครอน
ไทยโพสต • ครม.แกมติ ศบค.ใหตรวจ   

RT-PCR นักทองเท่ียวเดินทางเขาไทยเหมือน

เดิม หลังสายพันธุ โอไมครอนระบาดหนัก 

“บิ๊กตู” สั่งคุมเขมแนวชายแดน ฮึ่ม! จนท.

ละเลยปลอยตางดาวลักลอบเขา ปท.ฟนไม

เลี้ยง พรอมยึดทรัพยผูเกี่ยวของ “ผับ-บาร” 

แอบเปด เดง 5 เสือโรงพักยันผูการจังหวัด 

ศบค.เผยติดเชื้อรายใหม 4,306 ราย เสีย

ชีวิต 37 ราย “ปลัด สธ.” แนะปองกันโอ

ไมครอน ยึดมาตรการ VUCA สูไดทุกสาย

พันธุ

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 30 พ.ย. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม กลาวถึงกรณีกระทรวง

สาธารณสุขเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) กลับมติศูนยบริหารสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. ใหผูที่เดินทางจาก

ตางประเทศมาเปนการตรวจแบบ RT-PCR 

เชนเดิมวา ใช เน� องจากเราตองใหความ

ระมัดระวัง จึงตองแกไขนิดหน�อย เพราะ

สถานการณ โอไมครอนระบาดอยูในขณะน้ี 

จากเดิมที่จะใหตรวจ ATK ตอนนี้ก็ใหกลับ

มาตรวจแบบ RT-PCR ใหมอีก 

“ตองเขาใจ ตองระมัดระวัง ท้ังน้ี โดย                                                     

ใหเริ่มทันทีในตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” พล.อ. 

ประยุทธกลาว

นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

กลาววา ที่ ครม.เห็นชอบใหใชวิธี

ไทยโพสต • ป.ป.ช.สงตัว “สุเทพ” ฟอง

ศาลฎีกานักการเมือง คดีทุจริตสรางโรงพัก 

396 แหง ผิด ม.157 หลังอัยการสูงสุดสั่ง

ไมฟอง “กํานัน” ยันปฏิบัติตามมติ ครม. ปด

ยุงเก่ียวการจัดซ้ือจัดจาง ศาลนัดสอบคําให  

การครั้งแรก 17 ก.พ.65 พรอมใหประกันตัว

ตีราคา 1 ลานบาท

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง วันที่ 30 พ.ย. นายสุ

เทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

พรอมทีมทนายความ เดินทางมาตามท่ีคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) นัดสงตัวฟองศาลคดีทุจริต

โครงการกอสรางสถานีตํารวจ 396 แหง 

ทั่วประเทศ

นายสุเทพยืนยันไมไดกระทําการใด

ที่ผิดจากมติคณะรัฐมนตรี ทั้งเร� องสั่งการ

และการพิจารณาตางๆ อยูบนพื้นฐานของ

ขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และในฐานะ

ท่ีกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดตัด                                                    

สินใจในแงของนโยบาย การปฏิบัติตามอํา                                                 

นาจหนาที่ และไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับกระ                                                         

บวนการจัดซื้อจัดจาง 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ผวาโอไมครอน  

เล� อนปารตี้พรรครวมรัฐบาลไรกําหนด ย้ํา

ยังเปนนายกฯ ในสังกัดพรรคพลังประชา

รัฐ “บิ๊กปอม” ตอกฝาโลงขาวสามมิตรยาย

กลับถิ่นเกา “สุริยะ” ลั่นยังอยูกับ พปชร. 

แต “สมศักดิ์” พูดแปลกๆ บอกยังไมใชเวลา

พูดคุยเร� องนี้ พท.ใชกลยุทธแชรลูกโซแลนด

สไลดใหเปนครอบครัวเพ� อไทย “วิษณุ” ยัน

เห็นรางกฎหมายลูก 2 ฉบับแลวยังมีไพร 

มารีโหวต

เม� อวันอังคารที่ 30 พ.ย. พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ                                                         

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

ถึงเร่ืองงานจัดเล้ียงของพรรคร่วมรัฐบาล 

วา ทราบจากหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) วาไดเล� อนการจัดเลี้ยงดังกลาวไป

แลว เพราะความปลอดภัยจากโควิด-19 และ                                                                  

รัฐบาลจําเปนตองทํา โดยเฉพาะพรรครวม                                                        

รัฐบาลก็เห็นพองตองกัน เล� อนไปไมมีกําหนด 

ทั้งนี้ ในชวงทายของการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธไดกลาวย้ํา

เร� องนี้วา ขณะนี้สถานการณ โควิด-19 มี

เช้ือกลายพันธุ โอไมครอน ทําใหมีความเส่ียง 

ฉะนั้นเราตองทําตัวใหเปนตัวอยางที่ดีใหกับ

ประชาชนในการรวมตัวของคนหมูมาก  

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง    

นายกฯ และหัวหนาพรรค พปชร. กลาวเชน

กันวา การเล� อนงานเลี้ยงพรรครวมรัฐบาล

ออกไปเน� องจากสถานการณโควิด ไมมีเร� อง

อยางอ� น รอให โควิดหายดีแลวคอยจัดงาน

เลี้ยง สวนกอนหนานี้มีกระแสขาวการจัด

งานเลี้ยงเพ� อใหพรรครวมรัฐบาลประกาศ

สัตยาบันสนับสนุน พล.อ.ประยุทธนั้น ก็

ตองสนับสนุน แตก็ขึ้นอยูกับพรรครวมรัฐ 

บาล ลองไปถามพรรครวมรัฐบาล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ 

ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตรพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

กลาววา เร� องนี้คงตองแลวแตเจาภาพ เจา

ภาพมีประสงคอยางไรเราก็รับทราบ กอน

หนานี้เขาแจงวาจะนัด เราก็รับทราบ แต

ตอนนี้แจงยกเลิก เราก็รับทราบ เพราะเขา

คงมีเหตุผลจําเปน  

ขณะเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกฯ ตอบคําถาม

ผูส� อขาวท่ีสอบถามนายกฯ กรณีกลุม 4 กุมาร                                                         

เตรียมเปดตัวพรรคการเมืองใหมไดป 2565 

หากทาบทาม พล.อ.ประยุทธเปนแคนดิเดต                                                                 

นายกฯ จะตัดสินใจอยางไร วา พล.อ.ประ 

ยุทธไดชี้แจงวาไมทราบขาว นายกฯ ยังอยู

กับพรรค พปชร.

สําหรับกระแสขาวกลุมสามมิตรจะ

ยายจากพรรค พปชร.กลับพรรคเพ� อไทย 

สศอ.ฟนธง

MPI ทั้งปโต 5.2%

ชุมพร-สุราษฎรฯ อวม

น้ําทวมรุนแรง

‘ประชาธิปไตยดิจิทัล’

ที่กินได!

ทําเนียบฯ • เกษตรกรเฮ! ครม.จัดหนักทุม

งบ 1.41 แสนลาน อนุมัติ 54,972.72 ลาน 

แจกชาวนาไรละพันบาท ไฟเขียวประกัน

รายไดขาวเพิ่ม 76,080 ลาน ยางล็อต 3 อีก 

10,065 ลาน นายกฯ สั่งคลังลดงบประกัน

รายไดไมใหขัด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

เม� อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐ 

มนตรี  (ครม.)  วา ครม.มีมติอนุมัติกรอบวง                                       

เงินรวมทั้งสิ้น 54,972.72 ลานบาท สําหรับ

โครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการและพัฒ                                                                 

นาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาวปการ

ผลิต 2564/65  และมอบหมายใหกระทรวง

การคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงพา 

ณิชย และหน�วยงานที่เกี่ยวของ เรงจัดหา

แหลงเงินเพ� อเปนคาใชจายตามโครงการ  

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย

และบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) เม� อวันที่                                           

23 ส.ค.2564 มีมติเห็นชอบโครงการดังกลาว                                                          

แบงเปนงบประมาณจายขาดใหเกษตรกร

วงเงิน 53,871.84 ลานบาท คาชดเชยตน                                                         

ทุนเงิน ธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตรารอยละ 2 วงเงิน 

1,077.44 ลานบาท 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” อารมณดี 1 ธ.ค.นี้ 

ไปคําชะโนดไหวพระ-เยี่ยมเยียม ปชช.หา

แนวทางพัฒนา วอนอยาจองดูแตทะเบียน

รถซื้อหวย “แรมโบ” ลุย “อุดรธานี” ถก

หน�วยงานเกี่ยวของเตรียมความพรอมรับ                                                        

เร� องรองทุกข ยันนายกฯ ใหความสําคัญ

ปญหาความเดือดรอนของ ปชช.ทุกพื้นที่                                                    

“อานนท แสนน�าน” เตรียมมวลชนอดีต                                               

หมูบานเสื้อแดงตอนรับ “บิ๊กตู” หวังอุดร 

ธานีเปน “โมเดลการสลายสีเสื้อ” จับมือ

ทุกฝายเหมือนอดีต พคท.ที่วางอาวุธเปนผู                                               

รวมพัฒนาชาติไทยพรอมอยากเห็นคนอีสาน

ตะโกน “เรารักลุงตู” ดังกึกกอง 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 30 พฤศจิกา 

ยน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณถึง

การเดินทางลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ในวันที่ 1 

ธ.ค.นี้ วาไปติดตามงาน สวนที่ไปคําชะโนด

ดวยนั้น เพราะจะไปไหวพระ ทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทยตนก็ไปไดอยู ไมไดไปสวนตัว

เสียเม� อไหร ไปดู ไปเยี่ยมเยียนประชาชน

ในแตละทองถิ่น แตละทองที่ เพราะแตละ

พื้นที่อัตลักษณแตกตางกันไป นายกฯ จึง

จําเปนตองไป ไปเพ� อจะสรางความเขมแข็ง

ใหกับประชาชน และดูวาจะพัฒนาอะไรได

บาง แลวทําไมจึงคิดวานายกฯ จะไมไป 

ผูส� อขาวถามวา การลงพ้ืนท่ีคําชะโนด 

จะไปดูแนวทางการพัฒนาดวยใชหรือไม 

พล.อ.ประยุทธกลาววา อันนั้นอีกเร� องหนึ่ง 

ขอใหไปดูกอน ไปฟงเขาดูกอน 

อานตอหนา 16 อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  แรม  12  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9150

อิสรภาพแหงความคิด

ธปท.ช้ีศก.ฟนตัว

ลุนจีดีพีเกิน0.7%

จับตาโควิดใหม

เกษตรกรเฮลั่น!

รัฐทุม1.4แสนล.

ประกันขาว-ยาง
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แดงอุดรแหรับบิ๊กตู
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2 ในประเทศ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ที่ปรึกษาหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

“เปนเร� องของงาน บางคนไมมีโอกาสไดทํางานใน

สวนของรัฐบาล ของใครตางๆ เรานั้น เราไปถามส� อฉบับ

แรกที่เขียนออกมา เรารูกันหมดแลววาใครเปนคนที่เริ่มตรง

นี้”

ระวังโควิด-19 ระลอก 4

วท้ังโลกไดเกิดปฏิกิริยาลูกโซอยางมาก หลังจากองคการ

อนามัยโลก หรือฮู ไดออกประกาศการกลายพันธุ

ของไวรัสสายพันธุ ใหมท่ีช� อ โอไมครอน วาเปนสาย

พันธุที่ตองเฝาระวัง เพราะโอไมครอน หรือช� อทาง

วิทยาศาสตร คือ B.1.1.529 ซึ่งพบผูติดเชื้อครั้งแรกที่บอต

สวานา ประเทศแอฟริกาใตนั้น มีจํานวนการกลายพันธุของ

โปรตีนหนามสูงถึง 43 ตําแหน�ง เม� อเทียบกับสายพันธุเดลตา

ที่กลายพันธุอยูที่ 18 ตําแหน�ง หรือสูงกวา 2 เทา

เราตองไมลืมวาการระบาดระลอก 3 ดังกลาวนั้นนอก 

จากทําใหท่ัวโลกพบผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ในสวนของประเทศไทยนั้นตองบอกวารุนแรงอยางมาก เพราะ

ตัวเลขผูติดเชื้อในระลอกดังกลาวมากกวารอบแรกและรอบสอง

รวมกันเสียอีก จนทําใหประเทศไทย ณ ปจจุบันเปน 1 ใน 25 

ประเทศที่มีผูติดเชื้อเกิน 2 ลานคน ซ่ึงการระบาดท่ัวประเทศ

ครานั้นหากสืบสาวราวเร� องกันจริงๆ ก็เพราะความหนาบางของ

รัฐบาลที่ใหเดินทางขามจังหวัดฉลองสงกรานต จนทําใหผูติด

เชื้อโควิดสายพันธุเดลตาที่เดิมมีอยูเพียงไมกี่พื้นที่ไดกระจายตัว

ไปทุกประเทศ และยังคงแพรระบาดอยูจนถึงทุกวันนี้ แมตัวเลข

ลาสุดตัวเลขผูติดเชื้อจะอยูต่ํากวา 5 พันราย และเสียชีวิตต่ํา

กวา 50 รายก็ตามที แตก็ยังถือเปนอัตราที่สูงในภูมิภาคอาเซียน

และระดับโลก

ยิ่งลาสุดจากการรายงานของส� อตางประเทศถึงตัวเลขผู

ปวยในจังหวัดเคาเต็ง ซึ่งเปนจังหวัดแรกที่พบผูติดเชื้อสายพันธุ

โอไมครอนวา ใน 2 สัปดาหที่ผานมามีผูติดเชื้อกระโดดเพิ่มขึ้น

ถึง 330% ยิ่งแสดงใหเห็นถึงความน�ากลัวของสายพันธุดังกลาว 

ประกอบกับการใหสัมภาษณของนายสเตฟาน บันเซล ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารของบริษัท โมเดอรนา อิงค วาวัคซีนที่มีอยู

ในปจจุบันจะมีประสิทธิภาพลดลงในการปองกันไวรัสโควิด-19 

สายพันธุ โอไมครอน พรอมเตือนวาบริษัทเวชภัณฑอาจตองใช

เวลานานหลายเดือนจึงจะสามารถผลิตวัคซีนปองกันไวรัสสาย

พันธุ โอไมครอนไดอยางเพียงพอนั้น ก็ยิ่งตอกย้ําถึงความน�า

กังวลตอสายพันธุดังกลาวเพียงใด

แมประเทศไทยจะมีการต� นตัว เพราะเม� อปลายสัปดาห

ที่ผานมากระทรวงสาธารณสุขไดมีการประชุมดวน และได

กําหนดการหามเดินทางเขาราชอาณาจักรไทยเหมือนนานา

ประเทศที่ไดดําเนินการกอนหนานี้ ใน 8 ประเทศ ประกอบดวย 

บอตสวานา, เอสวาตินี, เลโซโท, มาลาวี, โมซัมบิก, นามิเบีย, 

แอฟริกาใตและซิมบับเว แลวก็ตามที แตดูเหมือนจะยังไมเพียง

พอ เพราะลาสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเปลี่ยนการตรวจการ

เดินทางเขาประเทศจะที่ใชเพียง ATK เทานั้น กลับมาใชการ

ตรวจแบบ RT-PCR เชนเดิม 

ดูเหมือนเปนการขันนอตเพิ่มในการปองกันไวรัสสาย

พันธุ โอไมครอน รวมทั้งการเรงระดมฉีดวัคซีนใหครบ 100 ลาน

โดสเพ� อสรางภูมิคุมกันอยู แตอยาลืมวาวัควีนในปจจุบันยังไม

สามารถปองกันโอไมครอนได และที่สําคัญวัคซีนทั้งหลายก็ไม

สามารถปองกันการติดเชื้อโควิด-19 ไดอยูแลว เพียงแตปองกัน

การเสียชีวิตหากมีการติดเชื้อสายพันธุอัลฟา, เบตา และเดล

ตาเทาน้ัน สวนสายพันธุ โอไมครอนนั้นยังไมมีผลการวิจัยและ

ศึกษาวาจะชวยไดหรือไม ฉะนั้นการปองกันและควบคุมผูติด

เชื้อไวรัสดังกลาวเขาประเทศจึงเปนหนทางที่ดีที่สุด

แตดูเหมือนรัฐบาลจะลักหล่ันในการแก ไขปญหาดัง

กลาวอีกแลว เพราะเตรียมเปดดานชายแดนไทย-มาเลเซีย โดย

ใหเหตุผลในเร� องการกระตุนเศรษฐกิจ และฟนทองเท่ียวในวัน

ท่ี 16 ธันวาคมน้ี โดยดานท่ีจะเปดประกอบดวย ดานสะเดา 

จ.สงขลา, ดานสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส, ดานเบตง จ.ยะลา 

และดานวังประจัน จ.สตูล ซ่ึงเขาใจไดวานโยบายดังกลาว

เกิดข้ึนในชวงการลงพ้ืนท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีท่ี

จังหวัดกระบ่ี เม� อกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา แตปจจุบัน

สถานการณ ไดเปล่ียนแปลงไปแลวจากไวรัสโอไมครอน รัฐบาล

จึงตองปรับเปล่ียนและทบทวนเร� องดังกลาวดวย เพราะการ

เปดดานก็เทากับการเปดประตูตอนรับไวรัสและเช้ือโรคใหเขา

มา แมจะอางวามีการตรวจและคุมเขมเพียงใดก็ตาม เพราะ

อยาลืมวาทุกวันน้ีขนาดปดดานยังเจอปญหาลักลอบขามแดน

จํานวนมาก แลวหากเปดดานแบบเปนทางการข้ึนมากก็เทากับ

เปนการเช้ือเชิญใหไวรัสตัวใหมเขาประเทศไทยซํ้ารอยเทศกาล

สงกรานตท่ีทําใหเกิดระบาดระลอก 3 น่ันเอง.

ทั่

รับ... ผมหมายความตามนั้นเลย วา “ประชาธิปไตย” ไมใช

ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด อยางนอยก็เทาที่ประวัติศาสตร

ของมนุษยชาติเคยบันทึกกันเปนหลักฐานไว

หลายคนอาจนึกเถียงผมขึ้นมาในใจ วามันจะเปนไปไดอยางไร 

ก็ในเม� อระบอบการปกครองที่วานี้เปนระบอบการปกครองในฝนของ

แทบทุกประเทศในโลกปจจุบัน มีสหรัฐอเมริกาเปนพี่ใหญ และสง

ออกไปใหประเทศอ� นๆ ที่เหลือ โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกโลกที่ 2 เดิม 

และโลกที่ 3 ทั้งหลาย ใหสมาทานนอมนํารับไปปฏิบัติ ในนามของ 

“ระเบียบโลกใหม” ตั้งแตครึ่งหลังของคริสตศตวรรษกอน

หลายปมานี้ที่ถกที่เถียงกันมาอยางยาวนาน และยังถกยัง

เถียงกันอยูไมเลิกในบานในเมืองของเรา ก็เกี่ยวเน� องอยูกับการเปน

ประชาธิปไตย หรือไมเปนประชาธิปไตยนี่แหละ 

ยอนกลับไปทบทวนความจําทรงอยางคราวๆ (เพราะอันที่จริง 

ถาจะเอาฉบับเต็ม คงตองเขียนเปนหนังสือยาวหลายเลม) เม� อครั้งที่

คุณทักษิณ ชินวัตร ยังดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

อยู การริเริ่มนํานโยบาย “ประชานิยม” มาใช เพ� อเอาอกเอาใจผูมี

สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเหมือนกันทั้งโลกนั่นแหละครับ สวนมากก็คือคนจน 

ทําใหพรรคการเมืองของเขาไดรับชัยชนะอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

สุดทาย ถูกเรียกวา “ระบอบทักษิณ” โดนขับไล และรัฐประหารใน

ที่สุด

วงจรอุบาทวทางการเมือง รัฐประหาร (= การเขาสูอํานาจดวย

วิถีทางที่ไมเปนประชาธิปไตย) ฉีกรัฐธรรมนูญเกา รางรัฐธรรมนูญ

ใหม เลือกตั้งกันอีกรอบ พรรคการเมืองเดิมๆ นักการเมืองหนาเดิมๆ 

เพิ่มเติมคือครอบครัว ลูก เมีย ญาติพี่นอง ลูกนอง เปนแถว 2 แถว 3 

แถว 4 แถว 5

จากวันที่ 19 กันยายน 2549 หลายคนหลงคิดไปแลววา การ

รัฐประหารในประเทศไทยคงจะไมมีวันเกิดขึ้นไดอีก ไมถึง 8 ปดี คุณ

ประยุทธ จันทร โอชา ผูบัญชาการทหารบกในขณะนั้น ก็ยึดอํานาจ

รัฐบาลรักษาการของ คุณนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล เม� อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557

ทุกวันนี้พรรคการเมืองถูกแบงออกเปน 2 ขั้ว เรียกวาฝาย

ประชาธิปไตย กับฝายไมประชาธิปไตย บวกกับฝายที่ยังไมแน�ใจวาจะ

ประชาธิปไตยหรือไมประชาธิปไตย หรือเอาเขาจริง อาจไมไดสนวา

ตัวเองตองประชาธิปไตยหรือไมประชาธิปไตย เปนฝายกลางๆ พรอม

เขากับผูชนะ หรือมีวาระของตัวเองบางอยาง ที่ตองการจะนําเขามา

ขับเคล� อน ผานกลไกทางการเมืองเชิงสถาบัน 

เจกลากไป ไทยลากมา สรุปแลวก็ไมไดแตกตางจากเดิมมาก

นักครับ แครอบนี้ลุงตูอยูยาว ถึงวันนี้ก็กวา 7 ปเขาไปแลว กองแชง

ที่เคยออกมาขับไลพี่โทนี่ ในขอหาวาเปน “เผด็จการรัฐสภา” ในวัน

นั้น วันนี้ก็เปลี่ยนมาขับไลลุงตู ดวยขอหาคลายๆ กันวา “สืบทอด

อํานาจ” ดวยกลไกอันสืบเน� องมาจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งสรุปกันวา ไม

เปนประชาธิปไตยตั้งแตที่มาเลยทีเดียว

เกริ่นมาเสียยาว ก็เพ� อที่จะย้ําใหทุกทานเห็นวา ตลอดสิบกวา

ปที่ผานมา สังคมของเราพยายามขนาดไหน ที่จะไปใหถึงรูปแบบการ

ปกครองในอุดมคตินี้ และวนเวียนอยูกับการขับไลผูคน ที่ถูกกลาว

หาวากําลังจะนําพาสังคมของเราไปในทิศทางตรงกันขาม อยางนอย

ก็ตามความเห็นของพวกเขาเอง กอนจะตัดสินใจออกจากบานมาลง

ถนน บุกยึดสถานที่ราชการ กระทั่งเขาไปรองรําทําเพลงกันอยูใน

สนามบิน

แลวอยูดีๆ ผมก็ออกมาเขียนวา ระบอบการปกครองที่ผูคน

กําลังตะเกียกตะกายไขวควากันอยูนี้ แทที่จริงแลวไมใชระบอบการ

ปกครองที่ดีสุด...

มันไมใชความคิดของผมเองหรอกครับ แตผูคนตั้งแตสมัยกรีก

โบราณ เม� อ 2,000 กวาปกอนโน�น ช� อวา อริสโตเติล คุณลุงที่ไดรับ

การยกยองใหเปนบิดาของวิชารัฐศาสตร กับบรรดาอาจารยของเขา 

รวมกันขบคิดและตกผลึกวา หากเราจะแบงรูปแบบการปกครอง โดย

อาศัยเกณฑคือ จํานวนของผูปกครอง กับชุดคุณคาบางอยาง เชน 

ประโยชนที่ผูคนจะไดรับ หรือความถูกตองตามกฎหมาย ก็จะสามารถ

แบงมันออกไดเปน 6 รูปแบบ

ราชาธิปไตย กับ ทรราชย สําหรับการปกครองโดยคนเพียง

คนเดียว อภิชนาธิปไตย กับ คณาธิปไตย สําหรับการปกครองโดยคน

เพียงหยิบมือเดียว โพลิตี้กับประชาธิปไตย สําหรับการปกครองโดยคน

หมูมาก โดยรูปแบบแรกคือรัฐบาลที่ดี ทําเพ� อสวนรวมและชอบดวย

กฎหมาย ขณะที่รูปแบบหลังคือรัฐบาลที่เลว ทําเพ� อตนเองและไม

ชอบดวยกฎหมาย

เม� อมีโอกาสผมจึงย้ําเสมอวา อันที่จริงแลวประชาธิปไตย ซึ่ง

เปนระบอบการปกครอง หรือรูปแบบของรัฐบาล ที่มีธรรมชาติเปน 

“กฎหมู” ของ “คนจน” คนสวนใหญของทุกสังคมบนโลกใบนี้ อยาง

นอยก็ตามความรับรูของอริสโตเติล ยุคของเขากอนหนานั้นเร� อยมา

จนถึงปจจุบัน มิใชแคไมใชระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แตมันถูกจัด

ใหอยูในฝงของระบอบการปกครองที่เลวดวยซ้ําไป

แตประเด็นของประเด็นมันอยูที่วา เม� อขอเท็จจริงของสังคม

ตางๆ บนโลกใบนี้ “ชนชั้นกลาง” ซึ่งเปนเง� อนไขของระบอบการ

ปกครองโดยคนหมูมาก ที่ทําเพ� อสวนรวมและชอบดวยกฎหมาย ไมใช

คนสวนใหญของสังคมตางๆ ที่อาจมีอยูจริงบนโลกใบนี้ โพลิตี้จึงเปน

แครูปแบบของรัฐบาลในฝน 

ทีนี้หวยจึงมาออกที่ประชาธิปไตย ในฐานะที่เปนระบอบการ

ปกครองที่พึงประสงค เพราะเม� อคิดๆ ดูแลว เราจะไปฝากชีวิตและ

อนาคตของคนทั้งสังคม ไวกับความเมตตาของคนเพียงหยิบมือ หรือ

แมแตแคคนเดียวไดอยางไร ดังนั้น แมประชาธิปไตยจะไมใชตัวเลือก

ที่ดี แตมันก็เลวนอยที่สุดนั่นเอง

เหตุผลที่ผมหยิบยกเร� องนี้ขึ้นมาเขียนใหทุกทานไดอานอีกครั้ง

ในวันนี้ เพราะทนเสียงบนซ้ําๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือ

เรียกสั้นๆ วา “อบต.” ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ไมไหว

เร� องเลาวาดวยการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง และสมมติฐานวาดวย

การเขาไปโกงกินเพ� อถอนทุนคืน กลับมาปรากฏอยางหนาตาบนเฟซ 

บุก โพสต โดยผูคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาสูง 

หลายคนจบและสอนรัฐศาสตรดวยซ้ําไป

เปลาครับ... ผมไมได โลกสวยขนาดจะพูดวา การเลือกตั้งใน

ประเทศไทยนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรม ไมมีการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง ถึงแม

จะไมไดมีประสบการณจายและรับเงินดวยตนเอง แตก็เคยมีสวน

รวมในการเลือกตั้ง และรูวาการซื้อเสียงเพ� อแลกกับตําแหน�งผูใหญ

บาน ที่อยูไดยาวถึงอายุ 60 ปนั้น เขาจายกันหนักทีเดียว ไมเช� อก็

ถาม ดร.ประภาส ปนตบแตง รองศาสตราจารยประจําภาควิชาการ

ปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดูก็ได

แปลวาผมเห็นดวยกับการซื้อสิทธิ์-ขายเสียง และการ

คอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น??? นั่นก็ไมใชครับ ผมเช� อ

วาการเปลี่ยนจากการปกครองรูปแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง มัน

ไมไดขึ้นอยูกับแคตัวรูปแบบการปกครอง แตมันขึ้นอยูกับวัฒนธรรม

ของผูคนที่อยูในสังคมนั้นๆ ดวย วาไปดวยกันไดไหมกับระบอบการ

ปกครองใหมที่สถาปนาตัวขึ้น สวนวาวัฒนธรรมนั้นๆ จะเปนที่ถูกอก

ถูกใจของคุณหรือไมนั้น อาจเปนอีกเร� องหนึ่งตางหาก

เราอาจตองใหเวลากับมัน เพ� อใหผูคนไดลองผิดลองถูก เหมือน

หัดขี่จักรยาน อาจลมบาง เขาถลอกบาง แตมันก็จําเปนมิใชหรือ เห็น

ใครๆ ก็เริ่มแบบนี้ สักพักก็ขี่กันไปไดเอง ใหพวกเขาไดเรียนรู และหา

จุดสมดุลของการใชชีวิตในสังคมการเมือง ที่พวกเขาจะไดประโยชน 

และสําคัญคือมีความสุขมากที่สุด

เพราะอะไรไมแน�ใจนัก รูแตวาผมเองก็เห็นดวยกับอริสโตเติล

ในแงนี้ วาประชาธิปไตย แมมันจะไมใชระบอบการปกครองที่ดีที่สุด 

แตมันก็เปนระบอบการปกครองที่น�าจะทําใหเกิดความสุขมวลรวมที่

สูงที่สุดที่เปนไปไดจริง

อยาบนเลยครับ วาใครซื้อสิทธิ์-ขายเสียง ผมแนะนําใหไปแจง 

กกต. เขาเปดรับแจงเบาะแสออนไลนดวย ที่ https://www.ect.go.th/

ect_th/report_corruption.php อยาบนเลยครับ วา นายก อบต. 

หรือ ส.อบต.คนไหนโกง เดี๋ยวนี้ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เขามีไลนรับแจง

เบาะแสกันแลว ที่ @traffyfondue 

ไมมีสังคมไหนในโลกหรอกครับที่เปนประชาธิปไตยไดดวยการ

บน โดยเฉพาะบนวารังเกียจการเลือกตั้ง และผูแทนที่มาจากการ

เลือกตั้ง...เฮอ

ศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

kittisak.jer@dpu.ac.th

สนทางใหมทางการเมืองของ 

นิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีต 

ส.ส.พัทลุง อดีตรองหัวหนา

พรรคประชาธิปตย ที่เลือกเดินออก

จากพรรคประชาธิปตย (ปชป.) หลังอยู

มา 29 ป เปน ส.ส. 8 สมัย นอกจาก

ทําใหตองติดตามกันดูวาหลังจากนี้ 

พรรค ปชป.จะมีการปรับทัพในภาค

ใตและจะมีการปองกันเลือดไหลออก

อยางไร

สิ่งที่เกิดขึ้นทําใหแวดวงการเมือง

ไดรับรูอยางเปนทางการแลววา อดีต

กลุม 4 กุมาร พลังประชารัฐ โดย

การนําของ อุตตม สาวนายน อดีต 

รมว.คลัง-อดีตหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.)-สนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต 

รมว.พลังงาน อดีตเลขาธิการพรรค   

พปชร. ที่มี สมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีต

รองนายกฯ เปนกัปตันทีม กําลังเตรียม

เปดตัวการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม

หลังที่ผานมามีกระแสขาว

ทางการเมืองเร� องกลุม 4 กุมาร มีการ

ซุมทําการเมือง เตรียมตั้งพรรคมา

นาน แตก็ยังไมมีใครยืนยันหรือเห็น

ความเคล� อนไหวที่แน�ชัด แตการลาออก

จาก ปชป.ของนิพิฏฐ ทําใหทุกขอสงสัย

กระจางชัดทางการเมือง

ยิ่งเม� อ สนธิรัตน ออกมาให

สัมภาษณส� อยอมรับวาที่ผานมาไมไดคุย

เฉพาะนายนิพิฏฐ แตคุยกันกับคนหลาย

กลุม ทั้งหมดยังอยูระหวางการพูดจากัน แตหากยังไมลงตัวตามที่เรา

คาดวาจะเปนประโยชน เราก็จะไมเดิน

ความเคล� อนไหวในเร� องการจัดตั้งพรรคการเมืองของ

กลุม 4 กุมาร ที่ประกอบดวย อุตตม-สนธิรัตน-สุวิทย เมษินทรีย 

อดีต รมว.การอุดมศึกษาฯ-กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีต รมต.สํานักนายก

รัฐมนตรี เริ่มตกเปนที่จับตามอง หลังมีการเปดตัว Thailand Future 

Foundation ที่เรียกกันวา กลุมไทยแลนดฟวเจอร เม� อชวงกลางปนี้ ที่

มีณัฐพร จาตุศรีพิทักษ หลานชายของ ดร.สมคิด และณภัทร จาตุศรี

พิทักษ ลูกชายของสมคิดเปนคียแมน โดยที่ชวงแรกอุตตมเปนโต โผ

ในการเปดตัวไทยแลนดฟวเจอรดวยตัวเอง จนถูกมองวาเปนการเริ่ม

เซตเกมของสมคิดและสี่กุมารในการตั้งพรรคการเมือง แตหลังจากนั้น 

กลุมไทยแลนดฟวเจอรก็ขับเคล� อนไปดวยตัวเองในลักษณะการเปน 

กลุม Think Tank ของสังคมในดานตางๆ

ทามกลางกระแสขาวที่เริ่มมีขาวออกมาเร� อยๆ กลุมสี่กุมาร

และทีมงานของสมคิดเริ่มวางแผนเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

ใหมตั้งแตชวงกลางปที่ผานมา โดยทําแบบคอยเปนคอยไปบนการ

ประเมินสถานการณการเมืองไปเร� อยๆ เพ� อดูวาจะเหยียบคันเรง-ผอน

คันเรง เปดตัวพรรคเม� อใด เพราะมีขาววากลุมสมคิด-อุตตม ประเมิน

วา พลเอกประยุทธ จันทร โอชา น�าจะประคองรัฐนาวาของรัฐบาลให

อยูครบ 4 ปใหได ทําให

กวาจะมีการเลือกตั้งก็ประ

มาณตนๆ ป 2566 แต

เม� อสถานการณการเมือง

หลายอยางเริ่มปรับไปตาม

จังหวะ เชน มีการแกไข

รัฐธรรมนูญใหใชบัตร 2 

ใบ ที่เปนระบบที่ไมเอื้อกับ

พรรคการเมืองตั้งใหม ผนวกกับปญหาในพลังประชารัฐ ระหวางพล

เอกประยุทธกับกลุมธรรมนัสก็ยังคุกรุนอยู อาจจะมีการแตกหักในชวง

การเปดอภิปรายไมไววางใจกลางปหนา ที่ตอนนั้นการแกไขกฎหมาย

ลูก 2 ฉบับ เพ� อรองรับรัฐธรรมนูญน�าจะแลวเสร็จพอดี จนอาจมีการ

ยุบสภาฯ เกิดขึ้นกลางป

ผนวกกับคาดวากลุมสี่กุมารคงเห็นแลววาตองขยับเร� องตั้ง

พรรคหากจะเดินหนาเอาจริง เพราะกวาจะทําพรรค ทําแบรนดพรรค

ใหคนจดจําได ตองใชเวลานานพอสมควร หากเปดตัวชากวานี้จะ

ไมทันการณ

ดวยเหตุนี้ทําใหชวงที่ผานมาเลยมีกระแสขาวออกมาตลอด

วา กลุมสี่กุมาร เลยเริ่มขยับการเมืองกันมากขึ้น มีการสงคนไปเดิน

สายพูดคุยการเมืองกับคนหลายกลุมแบบวงเล็ก-ปดลับ เพ� อดึงหลาย

คนมารวมงานการเมืองดวย แตสุดทายก็มาโปะแตก ขาวรั่ว กับกรณี 

ของนิพิฏฐเสียกอน เพราะเดิมทีกลุมสี่กุมารตองการเปดตัวอยาง

เปนทางการเดือนมกราคมปหนา แตเม� อไพของสมคิด-อุตตม-สนธิ

รัตน ถูกเปดออกมาแลว ทําใหทั้งหมดเลยตองเตรียมเปดตัวอยางเปน

ทางการในเดือนมกราคม 2565

อยางไรก็ตาม มีกระแสขาวการเมืองวา กอนหนาที่กลุมสี่

กุมารจะตัดสินใจตั้งพรรคการเมือง พบวาคนในกลุมมีการเดินสายไป

คุยการเมืองกับคนหลายกลุม รวมถึง

พรรครัฐบาลในปจจุบัน อยาง พรรค

ประชาธิปตย ซึ่งอุตตม-สนธิรัตน ก็คุน

เคยดีอยูแลว เพราะเคยรวมเจรจาตั้ง

รัฐบาลกับแกนนําประชาธิปตย จนเคย

มีขาววาสนธิรัตนจะยายมาอยู ปชป.

ดวยซ้ํา นอกจากนี้ก็ยังมีขาววาไปคุย

กับคนในพรรค ไทยสรางไทยของคุณ

หญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ดวยตอนที่เจ

หน�อยเริ่มเปดตัวตั้งไทยสรางไทย แมแต

กับ พรรคกลา ของกรณ จาติกวณิช ก็มี

กระแสขาววา กลุมสี่กุมารก็เคยสงคนไป

คุยการเมืองกับคนในพรรคกลามาแลว

ขาวบอกวา อยางไรก็ตาม การ

หารือของกลุมสี่กุมารกับคนการเมือง

หลายกลุมหลายพรรค ยังมีปญหา

ติดขัดหลายเร� อง เลยทําใหกลุมสี่กุมาร 

เลยเห็นวา เม� อเปนแบบนี้ก็เลยมาตั้ง

พรรคการเมืองกันเองเลยดีกวา และเซต

ทีมกันใหมหมด 

ดาน แหลงขาวที่เปนหนึ่งในทีม

งานการเมืองที่รวมตั้งพรรคการเมือง

ใหมกับกลุมอุตตม-สนธิรัตน ใหขอมูล

วา ขณะนี้ผลการหารือลาสุดของกลุมสี่กุมารยืนยันวาใหเดินหนา

เตรียมเปดตัวพรรคในเดือนมกราคมปหนา ไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

พรรคดังกลาวจะมีคําวา “ไทย” รวมอยูดวย

“พรรคใหมของสี่กุมาร ตอนนี้มีช� อพรรคเรียบรอยแลว แตจะ

ไมใชช� อพรรคไทยชนะ พรรคนําไทย อะไรอยางที่มีกระแสขาว และ

ไมใชช� อไทยแลนดฟวเจอร อยางที่มีการคาดหมายกัน เพราะกลุม

ดังกลาวถูกวางใหเปน Think Tank อิสระ ของคนรุนใหม สวนตอน

นี้อาคารสถานที่ ที่จะเปนที่ทําการพรรคก็ทําไวหมด เตรียมเปดใช

อยางเปนทางการตนปหนาแลว ทางเรามีการลิสตช� อคนที่พรรคจะ

ไปติดตอทาบทามใหมาอยูดวยจํานวนมาก บอกไดเลยวา ในกลุมสี่

กุมารมีการไปคุยกับคนหลายกลุมมาก ทั้งนักการเมือง อดีตนักการ

เมือง ระดับบิ๊กเนม ในแวดวงการเมือง เรียกไดวาเปดช� อมาฮือฮา 

กรณีของคุณนิพิฏฐคือหนังตัวอยาง และยังมีพวกนักธุรกิจ กลุมนัก

วิชาการ เทคโนแครตหลายคนที่มีช� อเสียงในวงการตางๆ

และที่จะเรียกเสียงฮือฮาก็คือ จะมีนักธุรกิจใหญช� อดังของ

ประเทศ เรียกไดวาระดับบิ๊กเนมมากๆ ตัวจริงของวงการเศรษฐกิจ 

ก็จะมาแบ็กอัพมาอยูดวยกับพรรคใหมของสี่กุมาร บอกไดอยาง

เดียววา ทุกอยางพรอมหมดแลวกับการเปดตัวพรรคสี่กุมารเดือน

มกราคมนี้ แหลงขาวที่อยูกับทีมกลุมสี่กุมารใหขอมูลไว

ถาทุกอยางเปนไปตามนี้ ดีลตั้งพรรคของสมคิด-กลุมสี่กุมาร 

ไมลมเสียกอน ก็ถือเปนอีกหนึ่งพรรคการเมืองตั้งใหมที่น�าสนใจ โดย

เฉพาะที่แยมบอกวาจะมี นักธุรกิจระดับบิ๊กเนม มารวมแบ็กอัพ

สนับสนุนพรรค

สุดทายแลว จะใชนักธุรกิจดานพลังงาน “เสี่ย...” ที่แวดวง

การเมืองรูกันดีวา สนิทสนมแนบแน�นกับสนธิรัตน อดีต รมว.

พลังงานหรือไม?.

‘ประชาธิปไตย’ 

ไมใชระบอบการปกครองที่ดีที่สุด!!!

ค

 แกะรอย 4 กุมาร ตั้งพรรค

รอเปดตัว ‘บิ๊กเนม’ มีเซอร ไพรส

เ
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3บทความ-ในประเทศ

ป็นดาวนักพูดในสภา เสี่ยยุ-จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.

พรรคเพื่อไทย และพ่วงด้วย “ประธานคณะกรรมาธิการ

กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน และกองทุน ในสภาผู้แทนราษฎร” อีกหนึ่ง

ตำาแหน่ง บทบาทในสภาคงไม่ต้องพูดถึง เป็นทั้งนักปราศรัย 

นักผลิตวาทกรรม นักประดิษฐ์ถ้อยคำาอันแสบสันตัวยงอยู่แล้ว  

เวทีซักฟอกตรวจสอบรัฐบาล ไม่พลาดต้องมีชื่อ “จิรายุ”  

โผล่แจมร่วมกับขุนพลพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆ อันเป็นบทบาท

ท่ีคุ้นชินกันเป็นอย่างดี ส่วนงานในพื้นท่ีย่ิงภาวะโควิดระบาด

หนัก เรื่องดูแลชาวบ้านไม่มีขาดตกบกพร่อง เป็นขวัญใจชาว

คลองสามวา  

ไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งเจอเรื่องระทึกขวัญที่บ้านตัวเอง 

เมื่อเจอน้องงูมาปรากฏตัวในบริเวณห้องน้ำาของบ้าน ขณะ

ที่ “จิรายุ” ถ้าให้สวมบทผู้

แทนราษฎร พบปะชาวบ้าน 

ปราศรัยในสภา หรือนั่ง

ประชุม ก็ทำาได้สบายมาก แต่

ครั้นจะให้ลงมือไปจับอสรพิษ

เอง อันนั้นคงไม่ใช่ 

เล่าว่าตอนเจองูเข้า

บ้านถึงแม้จะตกใจกลัว แต่

เจ้าตัวยังมีสติสวมวิญญาณ 

“อดีตนักข่าวเก่า” แปลงร่าง

เป็น “ยูทูบเบอร์” อัดคลิปงู

ที่นอนขดตัวนิ่งในห้องน้ำา มา

บรรยายให้ได้รับชมด้วย 

“เดอะยุ” บอกทีเล่นที

จริงอย่างอารมณ์ดี “งูบังอาจเข้าบ้าน ส.ส. ก่อนออกไปประชุม

แต่เช้า เจองูเข้าห้องน้ำา ไม่มีทางเข้าออก คาดว่าน่าจะมาจาก

โถส้วม ช่วงนี้อันตรายนะครับ  ต้องระวัง งูยังสงบนิ่งอยู่” 

 ไม่เท่านั้นยังบรรยายลักษณะงูที่พบไว้อีกว่า   

“ห้องน้ำาชั้นล่างเปิดประตูเข้าไป ปรากฏพบงูตัวเขื่องเท่า

ข้อแขน ความยาวประมาณ 1.5 เมตร นอนขดตัวอยู่ข้างโถส้วม 

ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นงูชนิดใด สันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก

ท่อน้ำาทิ้ง หรือไม่ก็จากชักโครก โชคดีที่เป็นห้องน้ำาไว้รับแขก ไม่

ค่อยได้ใช้ ได้แจ้งกู้ภัยร่มไทรมีนบุรีมาดำาเนินการแล้ว” 

 ไม่นานนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางมาถึง พร้อมภารกิจ

จับงูก็ลุล่วงไปด้วยดี   

งานนี้ “เดอะยุ” โล่งอก แม้จะเจอเรื่องระทึกเล็กๆ 

เสมือนน้องงูอยากแวะมาทักทาย อยากรู้จักผู้แทนคนดังแห่ง

คลองสามวา แต่โชคดีอย่างยิ่งที่งานนี้ คนในบ้าน ไม่มีใครได้

รับอันตรายจากแขกที่ ไม่ได้รับเชิญในครั้งนี้.  

 

ม้าไม้  

ฌ.เฌอ

งูเข้าบ้าน?

เ

กมธ.โบ้ย‘ปฏิเละ’ได้แค่รัฐตำ�รวจ

ในคำาตอบที่ ‘นิรันดร์’

จิรายุ ห่วงทรัพย์ 

งอยู่เรอะ....ชัยเกษม นิติสิริ?

นึกว่าแทรกแผ่นดินหนีไปแล้ว?!

ตอนโดดงับลูก “ม็อบราษฎร” ท่ีชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิก ม.๑๑๒ 

ม.๑๑๖ คร้ังชุมนุมใหญ่ราชประสงค์ เดือนตุลาน่ันน่ะ

เห็นขานรับในนาม “พรรคเพื่อไทย” ชนิดงับฟักต้มเต็มเข้ียว ว่า 

“พร้อมนำาข้อเสนอยกเลิกน้ัน เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา เพื่อ

ตรวจสอบระบบทำางานคนในกระบวนการยุติธรรม 

ต้ังแต่ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ว่าได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีหรือใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่”

ปรากฏว่า “ฟันร่วง” คาฟักต้มท้ังยวง

อะไรกัน....?!

อดีตอัยการสูงสุดแท้ๆ กลับเห็นดี-เห็นงามกับโจรสามน้ิวใน

ปฏิบัติการล้มสถาบันกษัตริย์ ท่ีให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ 

ออกตัวแรง “ล้ำาเส้น” ขนาดน้ัน ทำาเอาบรรดา ส.ส.นกรู้ ท้ังพรรค 

ท้ังคุณพ่อทักษิณ “ตัวต้ัง-ตัวตี”

ช่ิงหนีกันอุตลุด ไม่มีใครรับ “เผือกร้อน” ด้วย!

ขืนผลีผลามรับไปซี เป็นได้ฉิบหายตายน้ำาต้ืนกันยกพรรคเอาง่ายๆ

จะเอาหน้าซะหน่อย ดันมุกแป้ก พระเอกชัยเกษมเลยเป็น “ขอม

ดำาดิน” หายหน้าไปต้ังแต่วันน้ัน!

เพ่ิงวานซืนน้ีเอง.......

“ชัยเกษม” คนดีศรีอัยการ กลับมาแว้ว!

มาด้วยทัศนคติอดีตข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ของแผ่นดิน ท่ียอมรับ

ใช้ระบอบทักษิณดุจทาสผู้ภักดี 

มาพร้อม “วรรคทอง” ท่ีทักษิณฟังแล้วคงชื่นใจ ว่า

“คนท่ีต้องการให้แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ออกจาก

ประเทศไทย ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนมาคิด”!?

เริดอะ พ่อชัยเกษม!

ก็ขอตอบว่า มันสมองส่วนพิทักษ์ชาติ กตัญญูแผ่นดินน่ะ

แล้วพ่อชัยเกษมล่ะ?

ท่ีพูดเช่นน้ี ใช้มันสมองส่วนชังชาติ เนรคุณแผ่นดิน หรือพิทักษ์

ชาติ-กตัญญูแผ่นดินล่ะ?

แต่ก็เอาเหอะ ขอให้ผลงานสนับสนุนนอกชาติ “ล่มชาติ-ล้ม

สถาบัน” ของท่าน เข้าตาทักษิณ เต็มท้ัง ๒ เบ้า

เขาจะได้ตดให้หมาดมด้วยตำาแหน่ง “ว่าท่ีนายกฯ” บัญชีพรรค

ไปเรื่อยๆ!

เอาละ เขาเป็นอดีตอัยการสูงสุด เรามันพวกประชาชนต่ำาสุด 

อย่าไปวอแวกะคนท่ีมีคำาส่ัง “เป็นประกาศิต” เลย เด๋ียวซวย

อ่านน่ีดีกว่า จะได้รู้ว่า ประเทศท่ีเขาเผชิญปัญหา “หมาป่ากับ

ลูกแกะ” อย่างบ้านเราตอนน้ี เขามีปฏิกิริยาอย่างไรกัน

พรรคพวกส่งมาให้อ่าน จ่ัวหัวว่า......

“ประชาชนโบลิเวียได้ออกมาแสดงพลังต้านจักรวรรดินิยม

อเมริกากันอย่างท่วมท้น”

มีรายละเอียด ดังน้ี

เลือกต้ังประธานาธิบดีท่ีผานมา ปรากฏว่า “เด็กในคาถาไอ้กัน” แพ้ให้แก่                                                                        

“นายลุยส์ อาร์เซ”

ไอ้กันจึงใช้องค์กรทางสังคมทำาเหมือนท่ีทำาในบ้านเรา “แทรกซึม-

เส้ียมสอน-ยุยง” ให้เกิดขบวนการสามน้ิวล่มชาติ-ล้มประธานาธิบดีคนใหม่

เพราะไม่ยอมเป็น “เด็กดี” ให้สหรัฐฯ-ยุโรป เหมือนระบอบทักษิณ 

เอ๊ย...เหมือนประธานาธิบดีคนก่อน

ชาวโบลิเวียเขา “ตาสว่าง” แล้ว จึงพากันเดินขบวนต่อต้าน ประเทศ

เขามีคนแค่ ๑๐ กว่าล้าน แต่ทรัพยากรเพียบ มีท้ังน้ำามัน ท้ังแก๊ส ท้ังถ่านหิน 

ท้ังแร่เหล็ก แร่ทองแดง  และทองคำา

ไม่มีอย่างเดียว ไม่มีพรรคการเมือง “คิดคดทรยศชาติ” ไม่มีนัก

วิชาการ ไม่มีจานมหา’ลัย ไม่มีอดีตอัยการเป็นไส้ศึก ให้นอกชาติเข้ามา

ล่มชาติ

บ้านเกิดเมืองนอนเรา ไม่รู้ชาติก่อนทำากรรมอะไรไว้ ถึงมีคน “เลว

ชาติ” ท่ีมองไม่เห็นคุณค่าประเทศและคุณงามความดีในสถาบันพระมหา

กษัตริย์ ในขณะท่ี “คนต่างชาติ” เขาเห็น เสียดาย และเฝ้าถาม “พวกคุณ

ไม่รักชาติ พวกคุณไม่รักในหลวงหรือ?”

ลองอ่านดูนะ.......

Som Varittha

เด็กฝร่ังขอแสดงความเห็นเรื่องความปรองดองของคนไทย น้ำาตา

จะไหล น้อง “แจ็ค dekfarang” เค้าเกิดผิดประเทศนะเน่ีย.... (y) 

“ถึงเพื่อนๆ ถึงทุกๆ คนท่ีมีความคิดแบบเดียวกับผม และถึงอีก

หลายๆ คนท่ีคิดตรงข้ามกับผม

วันน้ีผมมีเรื่องในใจอยากพูดให้ฟังครับ เรื่องมีอยู่ว่า

ผมได้ดูคลิปอันนึงท่ีมีผู้ชายคนนึงออกมาพูดพาดพิงถึงสถาบันพระ

มหากษัตริย์อันเป็นท่ีรักของคนไทย 

ชายคนน้ันบอกว่าเค้าไม่สนับสนุน ไม่ยอมรับในสถาบันน้ี เพราะคิด

ว่า เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังความวุ่นวายทางการเมืองท้ังหมด 

และยังเป็นสาเหตุท่ีทำาไมยังมีคนจนอยู่ในประเทศไทยทุกวันน้ี

ผมต้ังแต่เกิดมายังไม่เคยได้ยินอะไรท่ีมันน่าขยะแขยง ไร้สาระแบบ

น้ีมาก่อนเลยในชีวิต

การท่ีเป็นคนไทย คุณควรท่ีจะสำานึกว่าพระมหากษัตริย์ทรงอุทิศตน 

ทุ่มเทเพื่อประเทศชาติมาต้ังแต่สมัยไหนมาแล้ว 

ทุกๆ พระองค์ทรงทำาทุกอย่าง สนับสนุนทุกทางเพื่อช่วยเหลือคน

ยากจน คนด้อยโอกาส กระจายความรู้และรายได้ไปยังจังหวัดต่างๆ 

ท่านทรงงานหนัก ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนของพระองค์

ผมไม่เคยเลยในชีวิตท่ีจะเห็นพระราชา หรือกษัตริย์พระองค์ใด จะ

ทำาเพื่อประชาชนอันเป็นท่ีรักของพระองค์ได้ถึงเพียงน้ี

คนในคลิปน้ีบอกว่าอยากได้ ‘ประชาธิปไตย’ แบบอังกฤษ ไม่ก็

อเมริกา 

ขอให้โปรดระวังในส่ิงท่ีคุณขอ คุณรู้แค่ไหนในส่ิงท่ีคุณพูด?

คุณต้องการชาติท่ีไม่เคารพสถาบันกษัตริย์ ไม่สนใจประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมา ความสำาคัญท่ีบรรพบุรุษก่อสร้างมาในอดีต?

เด็กวัยรุ่นในอังกฤษ ไม่แคร์ราชวงศ์ 

พวกเค้าไม่สนใจท่ีราชวงศ์จะทำางานหนักหรือเสียสละเพื่อให้ได้

ส่ิงท่ีเป็นอยู่ทุกวันน้ีท้ังอิสระและเสรีภาพ

ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของคนไทยในทุกๆ ด้าน ทรง

รักประชาชนของพระองค์อย่างท่ีสุด 

แล้วเราจะไม่รักพระองค์ได้อย่างไร?

พูดง่ายๆ ว่า ไม่มีประเทศไหน perfect และแน่นอนแม้แต่อังกฤษ 

บ้านเกิดของผมก็มีคนจน 

แต่ต่างกันท่ีพ้ืนท่ียากจนในอังกฤษ สังคมแถบน้ันคนมักชอบ

สร้างปัญหา ก้าวร้าว รุนแรง ไม่มีความสุข แต่อยู่ในความดูแลของรัฐ

ในด้านการเงินและสภาพความเป็นอยู่

สำาหรับคนไทย ไม่ว่าจะรวยหรือจน ผมเห็นบ่อยๆ ท่ีทุกคนจะ

ตื่นมาด้วยรอยย้ิม มาทำางานไม่ว่าจะหนักแค่ไหน และก็จะทำาชีวิตใน

ทุกๆ วันให้ดีและมีค่าข้ึน

ผมชื่นชมความคิดและทัศนคติของคนไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การท่ีคนไทยมีบุคคลผู้ทรงเป็นตัวอย่างท่ีดี 

ทรงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร ทรงเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนไทย

ท้ังชาติ และทรงเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพอเพียงตามคำาสอนของ

พระองค์ 

ทุกๆ ส่ิงท่ีพระองค์ทรงกระทำา มันทำาให้พวกคุณได้มีทุกวันน้ี 

มันเป็นส่วนหน่ึงในหน้าประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเป็นตัว

เองของพวกคุณ

ขอให้พวกคุณทุกคนจงภูมิใจ และเต็มใจท่ีจะรับความน่ายินดีน้ี 

เพราะน่ีแหละท่ีทำาให้หลายๆ คนในโลก หลายๆ คนท่ีต่างเช้ือชาติ ต่าง

ศาสนารักประเทศไทยและในหลวง 

พวกเขารักในส่ิงท่ีพวกคุณเป็น รักท่ีพวกคุณเป็นคนไทย  รัก

ประเทศไทยท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม

ผมอยากให้พวกคุณรักกันไว้นะครับ 

อยากให้พวกคุณสามัคคี ปรองดองกันแบบน้ีตลอดไป ท่ีผมพูดน่ี 

ไม่เก่ียวกับการเมือง หรือสีใดๆ นะครับ มันคือมุมมองของผม ท่ีอยาก

จะสื่อให้ทุกคนเห็นว่า

พวกคุณมีทุกๆ วันน้ีได้เพราะอะไร? 

ได้โปรดระลึกถึงประวัติศาสตร์ ความดีงามของท้ังพระมหา

กษัตริย์ วีรชน และบรรพบุรุษ ท่ีมีมายาวนาน โดยเฉพาะความเสีย

สละท่ีทำาให้เราได้มาซ่ึงทุกวันน้ี

พวกคุณลืมได้ลงเหรอครับ?

ผมผู้ชายฝร่ังท่ีรักเมืองไทยและรักในหลวงมาก 

ผมขอเอาใจช่วยทุกๆ คนนะครับ และผมขอโทษ ถ้าผมใช้ภาษา

ไม่ถูกต้องนะครับ”

แจ็ค dekfarang

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

ครับ....

ถึงแม้ “เด็กฝร่ัง” คนน้ี ถามนานแล้ว แต่เป็นนานท่ี “นิรันดร์” 

ตลอดไป สำาหรับบางไทยท่ีไร้สำานึกคน!

รัฐบาลอเมริกาได้ส่ง CIA พร้อมเงินทุนสนับสนุนจาก  NED ไปจัด

ต้ังสงครามพันทาง (Hybrid War) ป่วนรัฐบาลโบลิเวีย 

เพื่อหาทางให้หุ่นเชิดของตนเองได้จัดต้ังรัฐบาล จะได้เข้าไปฮุบ

ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสุขารมณ์

เมื่อวานน้ี ประชาชนพ้ืนเมืองโบลิเวียได้สามัคคีกันออกมาแสดง

พลังต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาไปตามท้องถนน มีความยาวประมาณ 

๙ กิโลเมตร ไม่น้อยหน้าประชาชนคิวบาเลย 

โดยประชาชนเหล่าน้ี มีกำาหนดเวลาท่ีจะจัดชุมนุมประท้วงอเมริกา

อยู่ ๖ วัน 

เพื่อแสดงพลังสนับสนุนประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนาย Luis 

Arce ซ่ึงเอาชนะหุ่นเชิดอเมริกาในการเลือกต้ังท่ีผ่านมา ป่านน้ีพากันเดิน

ทางถึงเมืองกันแล้ว

ขณะน้ีประชาชนในหลายๆ ประเทศเขาตื่นข้ึนมารับรู้แล้วว่า 

อเมริกาคือชาตินักล่าอาณานิคม 

ไม่เคยนำาประชาธิปไตยไปให้ประเทศไหน มีแต่ความวุ่นวายและ

แสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียว 

แต่อาศัยสื่อมวลชนกระแสหลัก....

สร้างภาพลวงโลกให้ดูดี ว่าเป็นชาติประชาธิปไตยและส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนเท่าน้ัน

มีแต่ประชาชนไทย นักวิชาการไทยและนักการเมืองไทยเท่าน้ัน ท่ี

ยังหลงใหลบูชารัฐบาลอเมริกาอย่างงมงาย

ข่าวแบบน้ี ประชาชนชาวไทยท่ัวไปไม่มีวาสนาได้เห็นหรอกครับ 

ยังทำาบุญมากันน้อย 

เลยเจอแต่สำานักข่าวสากกะเบือไม่ออกดอกเต็มบ้านเต็มเมือง

เป็นไงครับ ทุกอย่างชัดเจน-ชัดแจ้งโดยไม่ต้องอธิบายขยายความ

อะไรอีก 

โบลิเวีย เป็นประเทศเล็กๆ อยู่ในย่านอเมริกาใต้ แถวๆ บราซิล 

อาร์เจนตินา แต่เป็นประเทศไม่มีทางออกทะเล เคยเป็นเมืองข้ึนสเปน

มาก่อน

ปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐประเภท “รัฐเด่ียว” มีรัฐธรรมนูญ การ

ยั

ตร.) ซ่ึงจะสรรหาบุคคลภายนอก

เข้ามาเป็นคณะกรรมการ คล้าย

กับคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) หากตำารวจทำาเรื่องไม่ถูก

ต้องสามารถร้องเรียนได้ท่ี กร.ตร. 

ซ่ึงตำารวจสอบตำารวจไว้ใจยาก 

ต่อไปน้ีชาวบ้านจะมาเป็นองค์กร

อิสระเพื่อมาตรวจสอบ อีกคณะ

คือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม

ข้าราชการตำารวจ (กพค.ตร.) จะ

มาดูเรื่องระบบการแต่งต้ังโยก

ย้าย ไม่ให้มีทำาเลทอง ข้ามหัวกัน 

ขัดแข้งขัดขากัน ดังน้ัน ก.ตร.จะ

ถูกควบคุมโดย กพค.ตร.  

“ในองค์ประกอบของ 

ก.ตร.จะมีส่ือมวลชน ภาค

ประชาชนเข้าไปเป็น ก.ตร. ไม่ใช่

ตำารวจล้วนๆ องค์ประกอบของ 

ก.ตร.เดิมทีจะถูกสรรหาโดยนาย

ตำารวจระดับพันเอกท่ัวประเทศ

ประมาณกว่า 5,000 คนข้ึนไป

เลือก แต่ต่อไปน้ีจะให้ตำารวจท่ัว

ประเทศท้ังกว่า 300,000 ราย

มีสิทธ์ิเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ตร. 

โดย กกต.จะเข้ามาดำาเนินการ 

หากกฎหมายฉบับน้ีผ่าน ขณะน้ี

กำาลังพิจารณากันอยู่ ไม่รู้ใครไป

ละเมอตรงไหน แล้วให้ข่าวว่าจะ

สร้างรัฐตำารวจ ถ้าละเมอแล้วตื่น

ข้ึนมาช่วยมาฟังความจริงด้วย” 

พล.ต.ท.อำานวยกล่าว 

พล.ต.อ.ชัชวาลย์กล่าวว่า 

เรื่องดังกล่าวทำาให้รู้สึกไม่สบายใจ

ว่าจะทำาให้เกิดความเข้าใจผิด

หรือคลาดเคลื่อน เหมือนทำาให้

เกิดความเสียหายกับคณะอนุ 

กมธ.ว่าไปคิดอย่างน้ันได้อย่างไร 

เหตุใดถึงไม่ใช้ร่างเดียวกันกับท่ี

รัฐบาลเสนอมาและเข้าสู่สภา 

นายขจิตรกล่าวว่า ตนเป็น

หน่ึงในคณะอนุ กมธ.และเข้า

ประชุมด้วยตลอด ไม่มีแผนท่ีจะ

ให้เป็นรัฐตำารวจ ข่าวท่ีลงไปอาจมี

แหล่งข่าววิตกว่า นายกรัฐมนตรี

จะไม่มีอำานาจใน ก.ตร.  จึงเห็นว่า

ในยุคปฏิรูปควรให้ตำารวจมีเกียรติ 

มีศักด์ิศรี บริหารบุคคลเอง นา

ยกฯ จะเลือกแต่งต้ังได้เฉพาะ 

ผบ.ตร.ก็พอแล้ว  ไม่ควรล้วงลูก

ฝ่ายการเมือง ไม่ได้เขียนให้เกิดรัฐ

ตำารวจ ยืนยันว่าเจตนารมณ์ของ

คณะอนุ กมธ.ต้องการจะทำาให้มี

การปฏิรูปตำารวจมากข้ึนกว่าเดิม  

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวัน

ท่ี 30 พ.ย. นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ตอบคำาถามผู้สื่อข่าว

กรณีท่ีสอบถามนายกฯ เรื่องร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ท่ี สตช.

เสนอให้ปรับโครงสร้าง ก.ตช.

และ ก.ตร.โดยต้องการให้ตัดฝ่าย

บริหาร ซ่ึงหมายถึงนายกรัฐมนตรี

ท่ีทำาหน้าท่ีเป็นประธาน และให้ 

ผบ.ตร.ทำาหน้าท่ีแทน ทำาให้ถูก

มองว่าตำารวจต้องเป็นอิสระใน

การขับเคล่ือนงาน ถามว่านา

ยกฯ มีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่

ให้เกิดข้อครหาว่าตำารวจเป็นรัฐ

อิสระ นายธนกรกล่าวว่า เรื่อง

น้ีนายกฯ ช้ีแจงว่า เป็นเรื่องของ

กรรมาธิการพิจารณา นายกฯ 

ทำางานตอนน้ี ก็ทำาตามอำานาจ

หน้าท่ีอย่างสุจริต โปร่งใส เป็น

ธรรมแล้ว และฟังความเห็นซ่ึง

กันและกัน.

ให้ยุบผู้ตรวจเลือกตั้ง

‘ไร้น้ำายา’คุมซื้อเสียง
รัฐสภา • “อาจารย์อรทัย” ช้ี

เหตุก้าวไกลได้ท่ีน่ังน้อย อาจ

เป็นคนหน้าใหม่ท่ีไม่เคยเดินสาย

การเมือง ไกลจาก ปชช.  เผยคน

เลือกต้ัง อบต.ไม่ค่อยอิงอุดมการณ์

การเมือง เน้นความสัมพันธ์ใน

พ้ืนท่ีมากกว่า

ระหว่างการประชุมสมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีมีนายพรเพชร 

วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำา

หน้าท่ีประธานการประชุม นาย

สวัสด์ิ สมัครพงศ์ ส.ว.ได้ขอ

หารือถึงการเลือกต้ังนายกและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำาบล (อบต.) เมื่อวันท่ี 28 พ.ย.ท่ี

ผ่านมา มีข่าวการซ้ือเสียงหัวละ 

2,000-10,000 บาทในหลายพ้ืนท่ี 

ซ่ึงถือว่ารุนแรงมาก แต่คณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ไม่

ได้ประมวลผลหรือหาแนวทางแก้

ปัญหา ส่วนตัวคิดว่าตำาแหน่งผู้

ตรวจการเลือกต้ังประจำาจังหวัด

เป็นการใช้จ่ายงบประมาณท่ีส้ิน

เปลืองภาษีประชาชนโดยเปล่า

ประโยชน์ จึงขอเสนอนายกฯ และ 

กกต. ให้ยุบตำาแหน่งดังกล่าว และ

ให้หารูปแบบใหม่เพื่อลดการซ้ือ

เสียง ทำาการเลือกต้ังให้เกิดความ

โปร่งใสต่อไป

รศ.อรทัย ก๊กผล รอง

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

และรักษาการ ผอ.วิทยาลัยการ

พัฒนาการปกครองท้องถ่ิน กล่าว

ว่า จากตัวเลขผู้มาใช้สิทธ์ิแต่ละ

จังหวัดอย่างไม่เป็นทางการถือว่า

น่าพอใจ บางพ้ืนท่ีมีผู้มาใช้สิทธ์ิ

ถึง 60-80% ความคึกคักเหล่า

น้ีสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันท่ี

ค่อนข้างดุเดือดเข้มข้น ข้อสังเกต

หน่ึงท่ีเป็นมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่

เลือกต้ัง อบจ.เทศบาล ถึง อบต. 

คือผู้สมัครท่ีเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน

เดิมมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างสูง 

มีคนหน้าใหม่ท่ีล้มแชมป์นายกเดิม

ได้ ซ่ึงน่าจะเป็นกระแสท่ีดีท่ีเราจะ

เห็นคนใหม่ๆ เข้ามาในแวดวงของ

การกระจายอำานาจการปกครอง

ท้องถ่ิน

ปัจจัยแรกคือ ประชาชน

อยากเห็นความเปล่ียนแปลง  

ปัจจัยท่ี 2 แต่ละพ้ืนท่ีมีตัวแปรท่ี

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงต้องวิเคราะห์

แต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงกัน 

เช่น ผู้บริหารท้องถ่ินอาจมีความ

สัมพันธ์กับนักการเมืองระดับ

ชาติ ส่วนปัจจัยในการเลือกท่ี

ค่อนข้างน้อย คือเรื่องอุดมการณ์

พรรคการเมือง  หรือการเมือง

ระดับชาติ ส่วนใหญ่ให้ความ

สำาคัญเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ี 

เม่ือถามถึงกรณีผู้สมัคร

กลุ่มคณะก้าวหน้าได้ท่ีน่ัง อบต.  

38 ท่ีน่ัง จากจำานวนท่ีส่งผู้สมัคร 

196 แห่งน้ัน รศ.อรทัยระบุว่า ผู้

สมัครคณะก้าวหน้าอาจจะเป็นคน

หน้าใหม่ท่ีไม่ได้ลงมาเดินการเมือง

เลย คนเพ่ิงเคยเห็นหน้า ความ

รับรู้ของประชาชนก็อาจจะดูไกล 

เพราะประชาชนต้องการคนใกล้ๆ 

บ้าน คนรู้จัก ฝนตก น้ำาท่วม ไฟฟ้า 

ทางเดิน ซ่ึงต้องสามารถบอกได้

ขณะท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า 

พปชร.กล่าวถึงกรณีท่ีระบุว่าพรรค

ได้นายก อบต.และ ส.อบต. 4,500 

ท่ีน่ังว่า เขาเป็นสมาชิกพรรคจะ

ไม่ให้หมายถึงพรรคพลังประชา

รัฐหรือ ท่ีตนบอกว่าขอบคุณ คือ

ขอบคุณสมาชิกพรรคเหล่าน้ีท่ีได้

ช่วย แต่สื่อไม่เข้าใจ คอยจับผิด

ตนอยู่เรื่อย.  

จี้‘ม้าอารี’ฟันแอมเนสตี้เถื่อน
รัฐสภา • “กิตติศักด์ิ” จ้ีรัฐใช้                                              

กม.จัดการ “แอมเนสต้ีประเทศ 

ไทย” เช่ือดำาเนินการผิดวัตถุ 

ประสงค์ 

ท่ีรัฐสภา มีการประชุม

วุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีมีนายพรเพชร  

วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำา

หน้าท่ีประธานการประชุม  โดย

ระหว่างการหารือก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุม นาย

กิตติศักด์ิ รัตนวราหะ ส.ว. เสนอ

ว่าประเทศไทยต้องไม่เป็นม้าอารี

ต่อส่ิงท่ีเป็นภัยต่อความม่ันคง

ประเทศ ไทยเป็นประเทศหน่ึง

เดียวในโลกท่ีให้ความเมตตา

มนุษย์ร่วมโลกให้มาอาศัยทำา

มาหากิน แต่ช่วงหลังถึงเวลาท่ี

รัฐบาลต้องคัดเลือกผู้ท่ีเป็นคนต่าง

ชาติท่ีร่วมมือกับคนไทยเนรคุณ

แผ่นดิน จะเห็นว่ามีประชาชน

จำานวนมากออกมาต่อต้านขับไล่

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล 

ประเทศไทย ซ่ึงจุดประสงค์องค์กร

แม่ท่ีประเทศอังกฤษ เพื่อให้ทำา

หน้าท่ีแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา 

แต่แอมเนสต้ีประเทศไทยน้ัน ภาย

หลังมีการสืบทราบว่าน่าจะเป็น

องค์กรเถื่อน ท้ังน้ี องค์กรเอ็นจี

โอจดทะเบียนไว้เพื่อช่วยเหลือแก้

ปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางสังคม 

แต่แอมเนสต้ีประเทศไทยได้ร่วม

กับฝ่ายการเมืองและม็อบต่อต้าน

เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันพระ

มหากษัตริย์อย่างชัดเจน ดังน้ันส่ิง

ท่ีอยากเสนอรัฐบาลคือ เราต้อง

คัดกรององค์กรต่างๆ เหล่าน้ี หาก

พบเห็นเป็นประจักษ์ว่าองค์กรท่ี

จดทะเบียนท้ังองค์กรในประเทศ 

และต่างประเทศ ท่ีรับเงินต่าง

ชาติแล้วทำาผิดวัตุประสงค์ เป็น

ภัยต่อความม่ันคง รัฐบาลก็ต้อง

ใช้กฎหมาย.

ไทยโพสต์ • กมธ.ปัดสร้างรัฐ ตร. แจงปมตัดโควตาคนนอกน่ัง ก.ตร. 

ผุดบอร์ด 2 ชุดให้คนนอกเป็นกรรมการ  เล็งให้ ตร.ท่ัวประเทศมีสิทธ์ิ

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ หวังช่วยปลดทุกข์ประชาชน “บ๊ิกตู่” โยน ปรับเป็น

เรื่องของ กมธ. 

ท่ีรัฐสภา คณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำารวจแห่ง

ชาติ พ.ศ. ...ร่วมประชุมเพ่ือ

พิจารณาโหวตรับรองรายงาน

ของคณะอนุกรรมาธิการ ท่ีมี 

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็น

ประธาน โดยมีประเด็นสำาคัญ

ก่อนหน้าน้ีคือ การแต่งต้ังคณะ

กรรมการข้าราชการตำารวจ 

(ก.ตร.) ท่ีอาจจะมีการแก้ไข

เน้ือหาในรายงาน โดยตัดฝ่าย

บริหารและคนนอกท้ิง เหลือแต่

อดีตนายตำารวจช้ันผู้ใหญ่มาน่ัง

ใน ก.ตร.ท้ังหมด 

ภายหลังการประชุม 

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์  

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะ

ประธาน กมธ., นายขจิตร ชัย

นิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือ

ไทย ในฐานะกรรมาธิการ 

และ พล.ต.ท.อำานวย น่ิมมะ

โน กมธ.ร่วมกันแถลงข่าว โดย 

พล.ต.ท.อำานวยกล่าวว่า ร่างพระ

ราชบัญญัติน้ีได้ถูกกล่ันกรองมา

จากหลายร่าง โดยรวมคือต้องการ

ปลดทุกข์ให้ประชาชน และบำาบัด

ทุกข์ให้ตำารวจ ร่างน้ีจะมีจุดเด่น

เพ่ิมมาอีก 2 ก. คือ คณะกรรมการ

รับเรื่องราวร้องเรียนตำารวจ (กร.

นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ร่วม

กับเจ้าหน้าที่ตำารวจและฝ่ายปกครองตรวจพื้นที่ภายในวังนาคินทร์คำาชะโนด จ.อุดรธานี เพื่อรอต้อนรับ

นายกรัฐมนตรี ที่มาเป็นประธานเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยววังนาคินทร์คำาชะโนด  วันที่ 1 ธ.ค.นี้



เกี่ยวของ นายณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ พรรคภูมิใจไทย ร.อ.อรุณ สวัสดี 

พรรคพลังประชารัฐ นายนพดล แกวสุพัฒน พรรคพลังทองถิ่นไท 

ขณะที่ ส.ส.พรรคอ� นๆ เชน เศรษฐกิจใหม อนาคตใหม และ

ประชาธิปตย ไดอภิปรายเห็นดวย ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรมีมติให

ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน 49 คน โดยมีกรอบระยะเวลา 120 

วัน ตั้งแตวันที่ 17 ม.ค.2563 จนถึง 15 พ.ค.2563 ตอมามีการขยาย

กรอบระยะเวลาการศึกษาออกไปเน� องจากสถานการณการระบาดของ

โรคโควิด-19

การขับเคล� อนโครงการคลองไทยของกรรมาธิการฯ ในปจจุบัน

มีพัฒนาการมากขึ้น นอกจากการลงพื้นที่พบปะรับฟงความคิดเห็น

จากผูนําทองถิ่นและประชาชน และจัดสัมมนาในพื้นที่เปาหมาย

โครงการ ยังมีการทําบทบาทอ� นๆ เชน ผลักดันรางกฎหมาย 3 ฉบับ 

ผลักดันแผนงานของรัฐบาล ลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ 9 

บริษัท ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ติง กมธ.ผลักดันคลองไทยทําเกินบทบาท ส.ส.

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการคณะกรรมการประสาน

งานองคกรพัฒนาเอกชนภาคใต อดีตกรรมาธิการฯ ตั้งขอสงสัยวา  

กรรมาธิการฯ ควรศึกษาเชิงยุทธศาสตรวาการพัฒนาแบบนี้เหมาะสม

หรือไมในยุคปจจุบัน และหาคําตอบวาการสรางเสนทางเดินเรือเสน

ใหมมันคุมคาหรือไม ในการขนสงของโลกยุคปจจุบัน การพัฒนาแบบ

นี้สงผลกระทบตอประชาชนหรือไม มีการพัฒนาแบบอ� นที่เปนผลดีตอ

ประชาชนมากกวานี้หรือไม 

“กรรมาธิการฯ มีบทบาทผิดทิศทางของ ส.ส.ไมไดทําหนาที่

แสวงหาขอเท็จจริงทุกแนวทุกมุมเพ� อเสนอไปยังฝายบริหาร หรือ

รัฐบาล กรรมาธิการฯ เลนบทสนับสนุนคลองไทย ใชกระบวนการใช

ชุดขอมูลของสมาคมคลองไทยในการรับฟงความเห็นของประชาชน 

ทําใหรายงานมีขอมูลขอเสนอที่ไบแอส มีนัยของการสนับสนุนคลอง

ไทย กรรมาธิการฯ ไดลงนาม MOU กับหลายบริษัทเพ� อศึกษาโมเดล

คลองไทย การลงนาม MOU กับบริษัทควรเปนบทบาทของหน�วยงาน

ราชการ เปนการแสดงเจตนากาวลวงบทบาท จึงมีความจําเปนที่สภา

ผูแทนราษฎรควรดีเบตในเร� องนี้”  

สอดคลองกับความเห็นของ น.ส.พิมพรพี พันธุวิชาติกุล 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย ในฐานะกรรมาธิการฯ ที่ได

อภิปรายทวงติง กรณีมีการใชช� อกรรมาธิการฯ ไปอางวามีการสรุป

รายงานสงนายกรัฐมนตรีใหเดินหนาโครงการขุดคลองไทย ทั้งๆ ที่  

กรรมาธิการฯ ไมไดมีหนาที่ผลักดันโครงการนี้ มีแตหนาที่ในการศึกษา
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด พรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

เลือดไหลออกอีกคน เม� อ นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีต 

ส.ส.พัทลุง และรองหัวหนา ปชป. จะลาออกไปซบพรรคใหม

ของ กลุม 4 กุมาร ประกอบดวย นายอุตตม สาวนายน นาย

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ นายสุวิทย เมษิน                                                  

ทรีย และ นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล ซ่ึง

ภายหลัง กลุม 4 กุมาร ถูกบีบออกจาก

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็เดิน

หมากทางการเมืองหลายสูตร ทางเลือก

หน่ึงก็จะเขารวมกับ ปชป. แตตองไปตอ

แถวยาวจึงตองมาทําพรรคเอง ซ่ึงการ

ต้ังพรรคไมยาก แตจะทําใหไดจํานวน 

ส.ส.เปนพรรคขนาดกลางหรือขนาดใหญ

เปนเร� องท่ีไมงายเลย สวนท่ี 4 กุมารทํา

พรรค พปชร.จนกลายเปนพรรคขนาด

ใหญไดก็เพราะมีขุนทหาร คสช.โดย 

กลุม 3 ป. เปนแบ็กอัปให ท้ังใชเครือขายอํานาจและกระสุนดินดําท่ี

ทุมลงไปมหาศาล คราวน้ี 4 กุมารวางตัว สนธิรัตน เปนหัวหนาพรรค 

รอดูตนปหนาเปดตัวแลวจะคึกคักแคไหน...•

สําหรับ ปชป.เลือดไหลออกก็มีเลือดไหลเขาเปนมาอยางน้ี

ตลอด เปนพรรคเกาท่ีสุดถึง 75 ป เปนสถาบันการเมืองท่ีมีวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยมากท่ีสุด หากมีความเห็นแตกตางก็โตแยงกันอยางเขม

ขน หรือใชระบบโหวตลงคะแนนเปนการตัดสิน หากใครยอมรับไมได

ก็ลาออกไป แตท่ีน�าหวงท่ีสุดในตอนน้ีก็คือ พรรค พปชร.ท่ีรวมตัวจาก

หลายกลุมกวนยังไมเปนอันหน่ึงอันเดียวก็แตกคอกันแลว ประกอบ

กับความไมแนอนในอนาคตทางการเมืองของ ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา จึงมีขาวสะพัดวา กลุมสาม

มิตร เตรียมยายกลับไปอยูกับพรรคเพ� อ

ไทย ซ่ึงความจริงกลุม 3 มิตรก็มาจาก

เพ� อไทยท้ังน้ัน ไมจําเปนตองยายตอนน้ี 

หลังเลือกต้ังก็สามารถจัดต้ังรัฐบาลรวม

กันได หากไมมีคนช� อ พล.อ.ประยุทธ...•

ควันหลงการเลือกต้ังนายก

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ

สมาชิก อบต. ลุงปอม-พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนา 

พปชร.คุยโววา “ไดมา 4,500 ท่ีน่ังก็

ขอบคุณประชาชนท่ีเลือกพรรคพลัง

ประชารัฐ” พรอมถามส� อมวลชนวา “ทําไมไมเห็นชมเลยวาไดเยอะ” 

แตไมทันไรแกขาววา “4,500 ไมใชท่ีน่ัง เปนการขอบคุณสมาชิก

พรรคท่ีไปเลือกต้ัง เพราะถือเปนคนของพรรค คุณไมเขาใจหรือ คอย

แตจับผิดอยูเร� อย” สงสัยอายุมากแลวเลอะเลือน-ฮา แตท่ีน�าสังเกต

วาการเลือกต้ังทองถ่ินคราวน้ีมีการซ้ือเสียงจํานวนมากทุกภูมิภาค 

แมแตภาคใตท่ีวากันวาซ้ือเสียงไดยาก แตคราวน้ีซ้ือหนักถึงหัวละ 

1-2.5 พันบาท แตก็ยังมีสัญญาณดีท่ีมีนายก อบต.หนาใหมลมแชมป

เกาไดมากกวาเดิม คนซ้ือเสียงหัวละ 2.5 พัน แตไมมีผลงาน ชาวบาน

ก็ไมเลือกหันไปเลือกคนท่ีทํางานแมจะจาย 1 พัน อยางไรก็ตาม เม� อ

เขาไปบริหารทองถ่ินแลวก็ตองถอนทุน

คืน ตองเตือนไวตรงน้ี หากทุจริต

คอรรัปชันถูกฝายตรงขามรองเรียนข้ึน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ใชระบบไตสวนติดคุกไดงาย มีตัวอยาง

ใหเห็นมากแลว...•

การแพรระบาดโควิด-19 ท่ีมี

เช้ือกลายพันธุ โอไมครอน จากประเทศ

แอฟริกาใต ลามมาถึงญ่ีปุน สิงคโปร

แลว ทําใหบางประเทศเร่ิมปดประเทศ

เพ� อคุมการแพรระบาด ในท่ีประชุม 

ครม. พล.อ.ประยุทธ จึงไดส่ังการและ

เนนยํ้าเร� องการปองกันเช้ือกลายพันธุ

โอไมครอนเปนพิเศษ โดยไดกําชับหน�วยงานความม่ันคง กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ใหเขมงวดเร� องชองทางการเดิน

ทางเขาประเทศทางบกและตามแนวชายแดน เพราะยังมีการจับกุมได

อยูทุกวัน สวนท่ีนายกฯ คาดโทษเจาหนาท่ีน้ันจะไดผลแคไหน เพราะ

การระบาดรอบ 2-3-4 ท่ีผานมา ก็มาจากความบกพรองของเจาหนาท่ี

ท้ังน้ัน ระดับ รมต. ฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทําผิด พ.ร.บ.โรคติดตอ ก็ยัง

น่ังอยูใน ครม.อยางสุขสบาย และหากเกิดระบาดใหมอีกก็ทําขึงขัง วัว

หายลอมคอกเหมือนเดิม...•

โดยเฉพาะตํารวจท่ียังไมมีการปฏิรูป ซ่ึงลาสุดการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ…. มีขาว

วา ลุงปอม ส่ังประธานวิปรัฐบาล เร� อง

การแตงต้ังคณะกรรมการขาราชการ

ตํารวจ (ก.ตร.) ท่ีใหตัดฝายบริหารและ

คนนอกออก เหลือแตอดีตนาย ตร.ช้ัน

ผูใหญ เปดทาง “รัฐตํารวจ” ผงาด ซ่ึง

ความจริงปจจุบันเปน “รัฐตํารวจ” อยู

แลว เพราะไรการตรวจสอบจากหน�วย

อ� น แม พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร 

ประธาน กมธ.จะออกมาปฏิเสธและ

วากําลังพิจารณากันอยู แตก็สะทอน

ถึงความพยายามถวงร้ังการปฏิรูปท่ีซ้ือเวลามาหลายรอบ ต้ัง กก.มา

หลายชุด แตยังวนอยูในอาง และการไรภาวะผูนําของ พล.อ.ประยุทธ 

ท่ีปลอยใหการปฏิรูปตํารวจไรทิศทางจนถูกยําเละเทะ...•

นายนิพิฏฐ 

อินทรสมบัติ

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา   

พล.ต.อ.ชัชวาลย 

สุขสมจิตร 

ไ

การประชุมยัลตาจัดข้ึนเม� อวันท่ี 4-11 กุมภาพันธ พ.ศ.2488 

และเปนการประชุมคร้ังท่ีสองของผูนําจากสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ

และสหภาพโซเวียต เม� อมาถึงรีสอรตไครเมียของยัลตา ผูนําฝาย                                                                                   

สัมพันธมิตรหวังที่จะกําหนดสันติภาพ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2                                                                                  

และตั้งเวทีเพ� อสรางยุโรปข้ึนมาใหม ในระหวางการประชุม ประธา 

นาธิบดีแฟรงคลิน รูสเวลต นายกรัฐมนตรี วินสตัน เชอรชิล และ

ผูนําโซเวียต โจเซฟ สตาลิน ไดหารือเกี่ยวกับอนาคตของโปแลนด

และยุโรปตะวันออก การยึดครองของเยอรมนี การคืนรัฐบาล

กอนสงครามไปยังประเทศท่ีถูกยึดครอง และการท่ีโซเวียตเขาสู

สงครามกับญี่ปุน ในขณะที่ผูเขารวมออกจากยัลตาพอใจกับผลลัพธ

การประชุมครั้งตอมาถูกมองวาเปนการทรยศหลังจากที่สตาลินผิด

สัญญาเกี่ยวกับยุโรปตะวันออก

‘ยัลตา’

ครงการคลองไทยถูกจับตามองอีกครั้ง หลังจากมีรายงาน 

ขาววาสภาผูแทนราษฎรอาจมีการพิจารณารายงานผลการ

ศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต ในวันศุกรที่ 26 พ.ย.2564 อยางไรก็ตาม ในวันดัง

กลาวสภาผูแทนราษฎรมีการพิจารณาเร� องที่กรรมาธิการ

คณะตางๆ ศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวใน 3 วาระ และมีกําหนด

พิจารณาวาระที่เหลือในสัปดาหถัดไป 

เว็บไซตสภาผูแทนราษฎรไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันพุธที่ 1 ธ.ค.2564 ถึงวันศุกรที่ 3 ธ.ค.

2564 โดยมีการบรรจุวาระรายงานผลการศึกษาการขุดคลองไทยและ

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค.2564 

โดยอยูในวาระที่ 4.5 

โครงการคลองไทยเปนการขุดคลองขนาดใหญ ตัดแบงแผน

ดินภาคใต เช� อมทะเลฝงอันดามันกับอาวไทย เพ� อเปนชองทางสัญจร

ทางทะเลระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก ขอมูลลาสุด

ระบุวา คลองไทยผาน 5 จังหวัด ไดแก กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 

พัทลุง และสงขลา มีความยาว 135 กม. รูปแบบของคลองมี 2 รูป

แบบ คือ รูปแบบที่ 1) มีคลองหลักคลองเดียวขนาดใหญ เรือเดิน

สมุทรสามารถเขา-ออกไดในคลองเดียวกัน และรูปแบบที่ 2) มีคลอง

หลักขนาดใหญเปนคลองคูขนาน 2 คลอง เรือเดินสมุทรสามารถเขา-

ออก ในคลองคนละเสนทาง เพ� อรองรับเรือที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก 

การขุดคลองไทยไมไดมีเปาหมายเพ� อเปนเสนทางเดินเรือใหมเทานั้น 

หากแตจะมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงใหมและใหญที่สุดใน

ประเทศไทย

ความเคล� อนไหวคลองไทยในสภา

บทบาทการขับเคล� อนโครงการคลองไทยของสมาชิกสภาผู

แทนราษฎรสมัยปจจุบันเริ่มปรากฏตอสาธารณะ นับตั้งแตวันที่ 16 

ม.ค.2563 สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาญัตติเร� องขอใหตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนา

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

ส.ส.พรรคฝายคานและพรรคฝายรัฐบาลมีการเสนอญัตติใหมี

การศึกษาเร� องคลองไทย จํานวน 9 ญัตติ 11 คน ไดแก นายวันมูหะ

มัดนอร มะทา หัวหนาพรรคประชาชาติ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน 

นายจุลพันธ อมรวิวัฒน นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน นายจิรายุ หวง

ทรัพย พรรคเพ� อไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน พรรคเพ� อชาติ พล

ตรีทรงกลด ทิพยรัตน หัวหนาพรรคพลังชาติไทย นายสฤษฏพงษ 

ขอดี-ขอเสียอยางรอบดานเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการนําขอมูลนอก                                                                             

กรรมาธิการฯ เกี่ยวกับตางชาติที่สนใจเขารวมลงทุนมาสนับสนุนเพ� อ

ผลักดันโครงการนี้ ทั้งๆ ที่กรรมาธิการฯ ไมเคยพิจารณาเร� องนี้เลย 

จึงขอใหกรรมาธิการฯ ทบทวนบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง ไมทํา

อะไรที่เกินขอบเขต จนถูกครหาไดวารับงานใครมาผลักดันโครงการนี้

ปชช.ภาคใตเตรียมจัดเวทีใหขอมูล

อยางไรก็ตาม นายประสิทธิ์ชัยไดระบุถึงการเคล� อนไหวใน

ประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต ที่ประชาชนเครือขาย

เขียนอนาคตประเทศไทยมีแผนรณรงคใหขอมูลเร� องคลองไทย หลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยจะจัดเวที

ยอยและเวทีใหญในพื้นที่เปาหมายโครงการคลองไทย 5 จังหวัด ซึ่ง

ในปที่ผานมาไดมีการจัดเวทีในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พัทลุง และตรัง

“สังคมไทยและคนภาคใตจําเปนตองรูขอมูล โครงการนี้ใหญ

สุดในเชิงการลงทุนตั้งแตมีประเทศไทยมา มันเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร

โลก เปลี่ยนความมั่นคงของโลก มันเปนเร� องใหญ แผนดินนี้ ไมใชที่

อยูของคนกลุมเดียว เราจะใหเกิดการขุดคลองไทยแลวเกิดการสูรบใน

แผนดินเราเหรอ 

เราตองเสียสิทธิสภาพในแผนดินของเราใหกับ พ.ร.บ.เขต

เศรษฐกิจพิเศษเหรอ คนแสนคนที่ตองยายไปจะไปอยูในแผนดิน

ไหน จะไลคนออกไปเพ� อโครงการที่ไมคุมหรือเปลา ตอนนี้ทางฝาย

การเมืองกําลังผลักดันราง พ.ร.บ.คลองไทย กําลังรับฟงความเห็นของ

ประชาชนในเว็บไซตสภา รอเสนอนายกฯ กอนเขาสภา เน� องจากเปน 

พ.ร.บ.การเงิน น�าเปนหวงวาถา พ.ร.บ.คลองไทยผาน คลองไทยจะมี

โอกาสเกิดขึ้นมากขึ้น” นายประสิทธิ์ชัยระบุ 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตเม� อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผานมา เครือ

ขายเขียนอนาคตประเทศไทยไดย� นหนังสือถึงประธานสภาผูแทน

ราษฎรขอใหดําเนินการตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมาธิ

การฯ วาถูกตองหรือไม ทั้งในเชิงกระบวนการ ทิศทาง และการแตง

ตั้งบุคคลในการทํางานทั้งหมดของคณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งขอ

ใหไตสวนการลงนามความรวมมือระหวางคณะกรรมาธิการฯ กับ

บริษัทเอกชนวามีความเหมาะสมหรือไม และขอใหยุติการเสนอราง 

พ.ร.บ.การขุดคลองไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต ที่อาจกอใหเกิด

ความขัดแยงอยางสําคัญ อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมีความคืบหนา

ในเร� องนี้.

ศูนยสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา

จับตาสภาพิจารณาคลองไทย 2 ธ.ค.นี้ 

โ

2564 ถือเปนหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตรความ 

สัมพันธระดับทวิภาคีระหวางไทยและเวียดนาม เน� องจาก

เปนวาระแหงการครบรอบ 45 ปการสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตระหวาง 2 ชาติ กลาวไดวาความ

สัมพันธระหวาง 2 ชาติที่ไดเริ่มตนขึ้นอยางเปนทางการ

เม� อวันที่ 6 สิงหาคม 2519 หรือเม� อเกือบกึ่งศตวรรษที่ผานมานั้น

เปรียบเสมือนแสงอรุณแหงความหวังในการสรางมิตรภาพ

ระหวางสองประเทศ ภายหลังจากที่ความสัมพันธระหวางไทยและ

เวียดนามเหนือซึ่งเปนผูประกาศชัยชนะในสงครามรวมชาติและจัด

ตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นในป 2518 นั้น ไดดําเนินไป

ในลักษณะของคูตรงขามมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชวงสงคราม

เวียดนาม

 จากนั้นการเดินทางเยือนประเทศไทยของ ฯพณฯ ฝาม วัน 

ดง อดีตนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในป 2521 ทามกลางการตอนรับ

อยางอบอุนและสมเกียรติของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน นายก

รัฐมนตรีของไทย ยิ่งตอกย้ําถึงบรรยากาศแหงมิตรภาพที่กําลังจะแตก

หน�อออนอันเปยมดวยความหวัง กระนั้น การที่กองทัพเวียดนามได

บุกเขาโจมตีและปลดปลอยกัมพูชาจากกลุมเขมรแดง ก็ไดกลายเปน

ปจจัยสําคัญที่ผลักไสใหความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามกลับ

สูสภาวะคูตรงขามอีกครั้ง ไปจนกระทั่งเวียดนามถอนกําลังทหารออก

จากกัมพูชา และการยุติลงของสงครามเย็นในชวงตนคริสตทศวรรษ 

1990

ภายหลังการประกาศนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยเหมย                                                                                

โดยฝายเวียดนามในป 2529 การประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบ 

เปนสนามการคาโดยฝายไทยในป 2531 และการสิ้นสุดของสงคราม 

เย็น ปจจัยเหลานี้สงผลใหความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามได

รับการยกระดับขึ้นตามลําดับ

จากนั้นไทยและเวียดนามไดกระชับความสัมพันธและรวมมือ

กันแกไขปญหาที่คางคาใหลุลวงไปหลายประการ เชน การแกปญหา

ชาวเวียดนามอพยพ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมเพ� อความรวม

มือทางการคาและเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางสอง

ประเทศ ผูนําไทยแสดงทาทีสนับสนุนใหอเมริกายกเลิกการงดติดตอ

ทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม (Economic Embargo) สภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลจากการสิ้นสุดของสงครามเย็น (Post 

Cold War) 

และการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทุนนิยมโลกมีสวนชวยใหความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนามมี

ความรวมมือกันมากยิ่งขึ้น ในป 2538 ไทยในฐานะสมาชิกแรกเริ่ม 

ไดสนับสนุนใหเวียดนามเขาเปนสมาชิกของอาเซียน ในป 2547 ไทย

และเวียดนามไดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีรวมระหวาง 2 ชาติ และ

ไดมีการเปดหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนามที่บานนาจอก จังหวัด

นครพนม ในป 2556 

ทั้งสองฝายยังไดยกระดับความสัมพันธขึ้นในฐานะหุนสวน

ทางยุทธศาสตร ในชวงตนทศวรรษ 2560 ไทยกลายเปนชาติผู

ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 139 ชาติทั่วโลกที่ลงทุนในเวียดนาม และยัง

เปนหุนสวนทางเศรษฐกิจรายใหญที่สุดของเวียดนามภายในภูมิภาค

อาเซียน มูลคาการคาระหวางสองชาติเพิ่มขึ้นจากสามพันหารอยลาน

บาทในป 2534 เปนหาแสนสองหม� นลานบาทในป 2563

ทางดานความรวมมือทางการศึกษาระหวางไทยและเวียดนาม

ภายหลังยุคสงครามเย็น ในชวงแรกความรวมมือดําเนินไปในลักษณะ

ที่ไทยเปนฝายใหการสนับสนุนเวียดนาม ผานโครงการความชวยเหลือ

ทางเศรษฐกิจและวิชาการแกประเทศอินโดจีน ในระหวางป 2538-

2541 ไทยไดใหความชวยเหลือเวียดนามรวม 4 โครงการ คิดเปน

มูลคา 35 ลานบาท ในชวงปลายป 2537 ไทยยังไดอนุมัติทุนใหแกเจา

หนาที่เวียดนามจํานวน 50 ทุน แบงเปนทุนระยะสั้น 40 ทุน และทุน

การศึกษาระดับปริญญาโท 10 ทุน 

นอกจากนั้น กรมวิเทศสหการยังใหทุนฝกอบรมและดูงาน

แกประเทศกําลังพัฒนา รวมถึงเวียดนามประมาณปละ 30-35 ทุน 

ความรวมมือในชวงทศวรรษแรกหลังสงครามเย็นมีลักษณะที่ไทย

เปนฝายสนับสนุนเวียดนามเปนหลัก โดยมีเปาหมายเพ� อใหการชวย

เหลือมิตรประเทศและการสรางทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยใหแกชาว

เวียดนามที่ไดรับทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่ประเทศเวียดนามไดมีการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจอยางกาวหนายิ่งขึ้น เวียดนามก็เริ่มเปนฝายสนับสนุน

งบประมาณและโครงการทางดานการศึกษาแกประเทศไทย เชน การ

สนับสนุนงบประมาณการกอสรางศูนยมิตรภาพนครพนม-ฮานอย 

เพ� อเปนสถานที่ฝกอบรมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม 

การจัดโครงการฝกอบรมการสอนภาษาเวียดนามใหแกชาวไทยเชื้อ

สายเวียดนาม การสนับสนุนทุนการศึกษาและการทัศนศึกษาประเทศ

เวียดนามใหแกบุตรหลานชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และนักเรียนไทย

ที่ไดศึกษาภาษาเวียดนาม เปนตน 

 สําหรับการแลกเปล่ียนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหวาง

ไทยและเวียดนามไดมีความคึกคักมากย่ิงข้ึนในชวงสองทศวรรษท่ีผาน

มา โดยเฉพาะจากฝงประเทศเวียดนาม ท้ังน้ีนักศึกษาเวียดนามท่ีเขา

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยมีจํานวนมากกวาหลายเทา เม� อเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาไทยท่ีเดินทางไปเรียนในเวียดนาม 

จากการสํารวจพบวา นักศึกษาเวียดนามไดเดินทางเขามาศึกษา

ในเกือบทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานคร สําหรับในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ปจจัยสําคัญในการผลักดันใหนักศึกษาเวียดนามจากพ้ืนท่ี

ภาคกลางของเวียดนามจํานวนมากหล่ังไหลเขามาศึกษาในพ้ืนท่ีภาค

อีสาน เม� อกวา 1 ทศวรรษท่ีผานมาน้ันเกิดจากการดําเนินนโยบายเปด

ประเทศ กอปรกับกระแสการพัฒนาภายใตบริบทของการเช� อมโยง

พ้ืนท่ีในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

อีกท้ังจํานวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางของ

ประเทศเวียดนามยังมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการศึกษาตอของ

นักเรียนในพ้ืนท่ีปจจัยตางๆ เหลาน้ีไดสงผลใหนักศึกษาเวียดนามไดเดิน

ทางเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย ซ่ึงมีคาใชจายไมสูงนักและสามารถเดินทางจากเวียดนามดวย

เสนทางสัญจรทางบก เชน มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ฯลฯ ในชวง 1 ทศวรรษท่ีผานมา คาดวามีนักศึกษาชาว

เวียดนามท่ีเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาในอีสาน โดยไดรับทุนการ

ศึกษาจากประเทศไทย และทุนทรัพยสวนตัวไมตํ่ากวา 2 พันคน

นอกจากน้ันยังมีนักศึกษาชาวเวียดนามจํานวนมากท่ีเขามา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุม

คนเหลาน้ีสวนใหญไดกลับไปทํางานในตําแหน�งตางๆ เชน ขาราชการ

พลเรือน ทหาร ตํารวจ นักธุรกิจ เกษตรกร มัคคุเทศก ธุรกิจสวนตัว 

ฯลฯ กลาวอีกนัยหน่ึงไดวา ในปจจุบันเวียดนามเปนหน่ึงในประเทศเพ� อน

บานอาเซียนท่ีมีทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความรูความเขาใจในภาษาและ

วัฒนธรรมไทย รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาวไทยจํานวนมาก 

 จากการสํารวจขอมูลเชิงสถิติในป 2563 พบวา ปจจุบันมี

นักศึกษาเวียดนามกําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยท้ังส้ิน 930 

คน แบงเปน ระดับปริญญาตรี 557 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 

คน ปริญญาโท 208 คน และปริญญาเอก 163 คน สังกัดสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ 539 คน และสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 

391 คน 

อยางไรก็ตาม ตัวเลขดังกลาวก็ยังมีจํานวนไมมากนักหากเทียบ

กับจํานวนนักศึกษาเวียดนามประมาณ 190,000 คนท่ีกําลังศึกษา

ในตางประเทศ โดยทวีปท่ีมีนักศึกษาเวียดนามมากท่ีสุด ไดแก ทวีป

เอเชียประมาณ 70,000 คน แบงเปน เกาหลีใต 37,500 คน 

ญ่ีปุน 38,000 คน จีน 11,299 คน ทวีปอเมริกาประมาณ 50,000 

คน แบงเปน อเมริกา 29,000 คน แคนาดา 21,000 คน ทวีปยุโรป

ประมาณ 40,000 คน แบงเปน อังกฤษ 12,000 คน เยอรมนี 7,500 

คน ฝร่ังเศส 6,500 คน รัสเซีย 6,000 คน ฟนแลนด 2,500 คน 

ฯลฯ และทวีปออสเตรเลีย 32,000 คน แบงเปน ออสเตรเลีย 30,000 

คน และนิวซีแลนด 2,500 คน

ขอมูลจากฝายเวียดนามระบุวา ในชวงปลายทศวรรษ 2010 คา

ใชจายในการไปศึกษาในตางประเทศของบุตรหลานชาวเวียดนามใน

แตละปคิดเปนมูลคาประมาณ 3 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากน้ัน

ปจจัยทางเศรษฐกิจเชิงบวกและจํานวนประชากรชาวเวียดนามท่ีเพ่ิม

มากข้ึน จึงสงผลใหเวียดนามกลายเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีแนวโนมใน

การสงออกบุตรหลานไปศึกษาในตางประเทศมากย่ิงข้ึน 

จากขอมูลท่ีนําเสนอขางตนอาจนําไปสูขอสรุปท่ีสําคัญบาง

ประเด็นวา 1) ชาวเวียดนามท่ีมาศึกษาในประเทศไทยมีจํานวน

มากกวาชาวไทยท่ีไปศึกษาในประเทศเวียดนาม ดังน้ัน ทรัพยากร

บุคคลของไทยท่ีมีความรูความเขาใจในประเทศเวียดนามอาจจะมี

จํานวนนอยมากหากเทียบกับจํานวนชาวเวียดนามท่ีมีความรูความ

เขาใจในประเทศไทย

นอกจากน้ัน บริษัทสัญชาติไทยท่ีมีแนวโนมในการหันไปลงทุน

ในประเทศเวียดนามมากข้ึน แมวาจะมีความตองการในการจางงานคน

ไทย แตอาจตองหันไปจางงานชาวเวียดนามท่ีมีความรูความเขาใจใน

ภาษาและวัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีจํานวนมากกวาชาวไทยท่ีมีความรูและ

ความเขาใจในประเทศเวียดนาม แนวทางสําคัญประการหน่ึงจึงควร

สงเสริมใหมีการเรียนรูเก่ียวกับภาษาและองคความรูท่ีเก่ียวกับประเทศ

เวียดนาม รวมถึงการสรางทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาในประเทศเพ� อน

บานท่ีมีแนวโนมในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความรวมมือท่ีใกล

ชิดกับไทยมากย่ิงข้ึน

2) การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมข้ึนของประชากรไดสง

ผลใหกระแสการสงบุตรหลานไปเรียนในตางประเทศของชาวเวียดนาม

มีแนวโนมขยายตัวมากย่ิงข้ึน นักเรียนชาวเวียดนามท่ีมีความประสงค

เรียนตอในตางประเทศอาจกลายเปนเปาหมายสําคัญสําหรับสถาบัน

การศึกษาของไทยจํานวนมากท่ีกําลังเผชิญหนากับปญหานักศึกษาใน

ประเทศลดลง 

หน�วยงานดานการศึกษาไทยอาจจะตองปรับทิศทางความรวม

มือทางการศึกษาระหวางไทยและเวียดนาม โดยการหันไปใหความ

สําคัญกับการปรับปรุงตัวบทกฎหมาย นโยบาย แผนการตลาด และ

การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหมีความเปนสากลมากย่ิง

ข้ึน โดยอาจจะตองศึกษาแนวทางจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จใน

การดึงดูดนักศึกษาเวียดนามในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือเอเชีย

ท้ังน้ี แนวทางสําคัญบางประการ เชน การอนุญาตใหนักศึกษา

ตางชาติสามารถทํางานเพ� อหารายไดภายใตขอบเขตท่ีกําหนด และไม

สงผลกระทบตอตลาดแรงงานภายในประเทศ การออกแบบหลักสูตร

รวมกันระหวางสถาบันการศึกษาของไทยและเวียดนาม การออกแบบ

หลักสูตรระยะส้ัน หรือการยอมรับการเทียบโอนผลลัพธการเรียนรู

ระหวางกัน เปนตน.

ดร.สุริยา คําหวาน

สาขามานุษยวิทยา วัฒนธรรม และการทองเที่ยว 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

45ปความสัมพันธ ไทย-เวียดนาม

มุมมองจากมิติทางดานการศึกษา

ป



วามเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการการตำารวจ 

สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน

กำาลังถูกจับจ้อง

เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ก่อน นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมาธิการการตำารวจฯ ออกมาแถลงความคืบหน้า                                                                       

คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ขับรถชนตำารวจ สน. 

ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ตอนหนึ่งว่า ตำารวจให้ข้อมูล

กับคณะกรรมาธิการว่า มีปัญหาติดขัดเรื่องงบประมาณใน

การติดตามตัวผู้ต้องหา

ถัดจากนั้นไม่กี่วัน สำานักงานตำารวจแห่งชาติตั้ง

โต๊ะแถลงว่า ได้ใช้ช่องทางการส่งหมายแดงประสานกับ

ตำารวจสากล 195 ประเทศ 

ตำารวจไทยไม่สามารถนำากำา                                    

ลังเข้าไปจับตัวนายวรยุทธ

ท่ีต่างประเทศได้ เพราะเป็น 

การละเมิดอำานาจอธิปไตย 

ของประเทศนั้นๆ และไม่

เกี่ยวข้องกับประเด็นงบประ 

มาณ

มาสัปดาห์น้ี คณะกรรมา                                                   

ธิการการตำารวจฯ ยังไม่หยุด                                                    

นายนิโรธในฐานะประธาน

ออกมาฟาดอีกว่า ผู้บัญชา 

การตำารวจแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างเข้ามาช้ีแจง

ในคณะกรรมาธิการการตำารวจฯ แต่ให้ความกระจ่างไม่ได้ 

และถือว่าการแถลงของตำารวจเป็นการแถลงแบบแก้เกี้ยว

ประเด็นคณะกรรมาธิการการตำารวจฯ กลับมาไล่บี้

คดีนายวรยุทธ จึงถูกตั้งข้อสังเกตว่า มีเรื่องการเมืองอย่าง

อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ เพราะถือเป็นเรื่องร้อนที่

ปกตินักการเมืองหลายคนจะหลีกเลี่ยง

คณะกรรมาธิการชุดนี้มีนายนิโรธเป็นประธาน มี                                              

รองประธาน 5 คน ได้แก่ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. 

สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย, นายสัญญา, พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติ

วงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ, นายสมชาติ 

ประดิษฐพร ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ และ 

น.ส.จิตภัสร์ หรือตั๊น กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปัตย์ โดยนายสัญญายังทำาหน้าที่เป็นโฆษกคณะ

กรรมาธิการด้วย

สำาหรับนายสัญญา เป็น ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 

อำาเภอบรรพตพิสัย, ชุมแสง และเก้าเลี้ยว โดยได้รับเลือก

ตั้งเป็น  ส.ส.สมัยแรก เป็นศิษย์ก้นกุฏิของนายบุญชู โรจน

เสถียร หรือเจ้าของฉายา ซาร์เศรษฐกิจ อดีตรองนายก

รัฐมนตรีผู้ล่วงลับ

นายสัญญา หรือเสี่ยปอม เป็นบุตรชายของสายัณห์ 

นิลสุพรรณ อดีตกำานันคนดังแห่งตำาบลหนองตางู อำาเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คนใกล้ชิดของนายบุญชู

เป็น 1 ใน 3 ส.ส.กลุ่มของ เสธ.หิ-ดร.หิมาลัย ผิว

พรรณ อดีตนายทหารคนดัง ร่วมกับนายสุรชาติ ศรีบุศกร 

ส.ส.พิจิตร  และนายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก.

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

พวกเราชาวพุทธคงจะคุ้นเคยกับตาลปัตร พัดยศ โดยเฉพาะ

ตาลปัตรที่พระใช้ปิดหน้าตัวเองเวลาสวดกุสลาฯ ด้านหน้าจะมี

การพิมพ์อะไรไว้เตือนใจผู้ที่มาร่วมพิธีศพ เช่น ไปไม่กลับ หลับไม่

ตื่นฯ แต่ด้านหลังถ้าเป็นพระที่สามารถท่องบทสวดได้ก็คงปล่อย

ให้ว่าง แต่สำาหรับพระที่ยังจำาบทสวดไม่ได้ก็อาจจะนำาเอาบทสวด

มนต์มาติดไว้ แต่เป็นเพราะมีตาลปัตรปิดหน้า ดังนั้นพระที่จำาบท

สวดมนต์ไม่ได้ก็อาจจะสามารถดำาน้ำาไปได้

แต่สำาหรับตาลปัตรของนักการเมืองแตกต่างออกไป  เพราะ

เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบว่านโยบายทางการ

เมืองของตนคืออะไร เน้นที่ประชาชนต้องการ แต่ด้านหลังเป็น

เป้าหมายจริงๆ ของตนที่จะทำาจริงๆ นักการเมืองทุกคนล้วนแล้ว

แต่มีตาลปัตรประจำาตัว ไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดก็ล้วนแล้วแต่มี

ตาลปัตรประจำาตัว ที่ด้านหน้าเป็นนโยบายพรรค ราคาคุยของตน 

แต่ด้านหลังเป็นเหมือน  “โพสต์อิต” ของตัวเอง

แต่สำาหรับตาลปัตรของไอติมพิษ หรือไอติมมรณะนั้น ด้าน

หน้าระบุเป้าหมาย “โละ ล้ม เลิก ล้าง” รื้อระบอบประยุทธ์  แต่

ด้านหลังเปลี่ยนเป็น “โละ ล้ม เลิก ล้าง”  รื้อระบอบกษัตริย์  วัน

นี้การประกาศตัวไม่ยอมรับศาลเป็นเรื่องอันตรายมาก 

ผมขอจับผิดตาลปัตรของไอติมมรณะ&กะปิบูด เพราะว่า                                                                

ถ้าต้องการ “โละ ล้ม เลิก ล้าง” ระบอบประยุทธ์ ทำาไมต้อง

ประกาศยุทธศาสตร์ปฏิรูปแบบปฏิวัติชนิดถอนรากถอนโคน ด้วย

สงครามกลางเมือง เพราะระบอบประยุทธ์ไม่สามารถอยู่คู่ฟ้าดิน 

วันนี้ประยุทธ์ก็มีอายุ ๖๗ ปีเต็มแล้ว และก็ต้องยอมรับความจริง

ว่าไม่มีใครอยู่ค้ำาฟ้า 

ถ้าจะล้มระบอบประยุทธ์จริงก็ไม่ต้องประกาศสงคราม 

กลางเมือง เชิญเส่ียแป้งเข้ามาร่วมกลุ่มก็มีโอกาส “โละ ล้ม  เลิก 

ล้าง” ร้ือระบอบประยุทธ์ได้แล้ว แต่เจตนาท่ีแท้จริงของกะปิบูด&                                                                             

ไอติมมรณะนั้นไม่ได้ตั้งใจล้มประยุทธ์ แต่ต้องการล้มล้างการปก 

ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพราะเชื่อว่าก็ยังมีบรรดากองเชลียร์  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิสิตนัก 

ศึกษา กลุ่มอาจมต่างๆ ทั้งรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โบราณคดี ออก

มาแสดงพลังไม่ยอมรับศาล แต่ก็เป็นการแสดงพลังแบบ “ปาก

กล้าขาสั่น” ทั้งสิ้น 

ดังนั้น แนวทางการต่อสู้ของผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขนั้น ต้องเบี่ยงเบนเป้าหมายเป็น “โละ ล้ม เลิก  ล้าง” 

5บทความ

เหมือนโลกกำาลังสิ้นหวัง 

เจ้า โอไมครอน ไวรัสหน้าใหม่ ยังไม่มีใครรู้นิสัย

ที่แท้จริง แต่เพราะการกลายพันธุ์ที่น่ากลัวของมัน ทำา 

ให้ทุกประเทศกลับมายกการ์ดสูงกันอีกครั้ง

แต่จะโทษ โอไมครอน ก็ไม่ได้ ต้องโทษที่ตัวมนุษย์เอง 

โดยเฉพาะมนุษย์ที่อ้างว่าตัวเองเจริญแล้ว อยู่ในประเทศ

ที่ร่ำารวย 

เรื่องนี้โยงกลับไปที่วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนมานานแล้วว่า การกัก 

ตุนวัคซีนของบรรดาประเทศร่ำารวย จะส่งผลกระทบใหญ่หลวง 

เพราะหลายพื้นที่ในโลกที่ขาดแคลนวัคซีน จะกลายเป็นสวรรค์

ของโควิด-๑๙ ในการพัฒนาสายพันธุ์ ให้ดุขึ้น  แข็งแกร่งขึ้น  

อันตรายกว่าเดิม

และมันเกิดมาตั้งแต่สายพันธุ์เดลตาในอินเดียแล้ว 

แต่ดูเหมือนชาวโลกไม่ตระหนักว่า กำาลังถูกลงโทษจาก

ธรรมชาติ 

มีบทสัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจของ ดร.ริชาร์ด แฮตเชตต์ ซีอีโอ 

กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด 

(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: CEPI)

เป็นหนึ่งในกลุ่มท่ีทำางานสนับสนุนโครงการเพื่อความเท่า

เทียมทางวัคซีนโคแวกซ์ขององค์การอนามัยโลก

ดร.ริชาร์ด บอกว่า “ไวรัสโอไมครอน เป็นนักฉวยโอกาสที่

ไร้ความเมตตา และความไม่เท่าเทียม ซึ่งสะท้อนการจัดการกับ

การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ก็ได้กลายเป็นกรรมตามสนอง

ให้เราเห็นกันในเวลานี้”

ความไม่เท่าเทียมที่ ดร.ริชาร์ด กล่าวถึงคือ ประเทศใน

แอฟริกา ได้รับวัคซีนน้อยที่สุด 

ประชาชนไม่ถึง ๗% ของประชากรท้ังทวีปท่ีฉีดวัคซีนแล้ว 

มีข้อมูลจากโครงการโคแวกซ์ ที่ตั้งเป้าจะกระจายวัคซีน  

๑.๔ พันล้านโดส ให้แก่ประเทศที่ยากจนภายในสิ้นปีนี้ 

ก็เท่ากับโครงการโคแวกซ์ ต้องกระจายวัคซีนให้ได้ประ 

มาณ ๒๕ ล้านโดสต่อวัน ไปประเทศเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่

ในแอฟริกา  

แต่ข้อเท็จจริงคือ นับแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา บางวันมี

การส่งมอบไม่ถึง ๑ ล้านโดส 

ผู้สร้าง ‘โอไมครอน’

น้อยกว่าที่ฉีดในไทยเสียอีก

นั่นคือ โครงการโคแวกซ์ ที่นักการเมืองไทยบางกลุ่ม  มวล 

ชนบางพวก บอกว่า ทำาไมรัฐบาลไทยไม่เข้าร่วม จนทำาให้คนไทย

เสียโอกาส 

แล้วผลเป็นไง? 

เกือบทุกคนมีแอปหมอพร้อมในโทรศัพท์ ลองเปิดดู 

ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๒๖ น. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ประเทศไทย

ฉีดวัคซีนไปแล้ว ๙๓,๑๒๗,๓๗๒ โดส 

คนไทยฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้ว มีถึง ๔๑.๔ ล้านคนนะครับ 

โดยที่เราไม่ต้องเข้า โครงการโคแวกซ์ 

ขณะเดียวกัน ตอนนี้วัคซีนมีล้น ถึงกับต้องควานหาคนมาฉีด

หลายจังหวัด ออกแคมเปญ ลดแลกแจกแถม  

ฉีดวัคซีนลุ้นรับทองกันแล้ว

ก็สังเกตดูได้พวกที่เอาแต่ด่าก่อนนี้ มาวันนี้เงียบกริ๊บ 

โอน้อยออก!

ทีนี้...มาดูประเด็น “โอไมครอน” น่ากลัวจริงหรือไม่ เพราะ

ข้อมูลที่หลั่งไหลออกมา ยังขัดๆ กัน อยู่ที่ใครเป็นคนพูด  

“สเตฟาน แบนเซล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โม

เดอร์นา อิงค์ คาดว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพลดลง

ในการป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ สายพันธุ์  “โอไมครอน”

“บรรดาบริษัทเวชภัณฑ์อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนจึง

จะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสสายพันธุ์ โอไมครอนได้อย่าง

เพียงพอ”

“ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ โอไม  

ครอนนั้น จะไม่เท่ากับสายพันธุ์เดลตา 

ผมคิดว่ามันน่าจะลดลงมาก ผมไม่รู้ว่ามากเท่าไร เพราะเรา

ต้องรอข้อมูล แต่จากนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ผมได้คุยด้วย เหมือน

ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่” 

ในมุมผู้ผลิตวัคซีน “โอไมครอน” สามารถสร้างหายนะให้โลกได้ 

แต่นักการเมืองจะพูดอีกแบบ 

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน บอกว่า แม้ โอไมครอนจะเป็น เหตุ

ให้กังวล ก็จริง แต่ไม่ใช่ เหตุให้ตระหนก

“อเมริกา ยังสามารถรับมือกับการระบาดของโอไมครอนได้

โดยไม่จำาเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ ณ ขณะนี้”

“ถ้าใครฉีดครบ ๒ เข็มแล้ว ก็ให้ไปฉีดเข็มบูสเตอร์ พร้อมๆ 

กับการใส่หน้ากากทั้งในอาคารและนอกอาคาร ในขณะเดียวกัน ถ้า                 

จำาเป็นต้องมีวัคซีนหรือบูสเตอร์พิเศษเพื่อรับมือกับเช้ือไวรัสสายพันธ์ุ

ใหม่ รัฐบาลสหรัฐฯ ก็พร้อมทำางานกับผู้ผลิตวัคซีน และจะช่วยเร่ง

การพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนพิเศษให้รวดเร็วที่สุด”

ก็ถูกของ “โจ ไบเดน” เพราะหากประชาชนตื่นตระหนก ผล 

กระทบตามมาเป็นลูกโซ่แน่ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ 

เช่นเดียวกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา บอกกับคนไทยว่า 

อย่าให้ “โอไมครอน” มาทำาให้วิตกกังวลมากเกินไป

แต่ขณะที่ อเมริกา เริ่มตั้งการ์ดใหม่ เพราะห่วงตัวเอง 

จีนกับอินเดียเลือกท่ีจะส่งวัคซีนไปยังประเทศในแอฟริกา เพื่อ

หยุดยั้งการระบาดของ “โอไมครอน”

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน บอกว่า จะส่งมอบวัคซีนโควิด

อีก ๑ พันล้านโดส ช่วยเหลือบรรดาประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกา 

รวมถึงกระตุ้นให้บรรดานักลงทุนจีนร่วมลงทุนในภูมิภาคน้ี

ไม่ต่ำากว่า ๑ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง ๓ ปีนับจากนี้ 

จีนบริจาควัคซีนให้แอฟริกาแล้วเกือบ ๒๐๐ ล้านโดส

ส่วน อินเดีย ประกาศว่าจัดส่งวัคซีนท่ีผลิตขึ้นภายในประเทศ

กว่า ๒๕ ล้านโดสให้แก่ ๔๑ ประเทศในแอฟริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

การจัดส่งผ่านโครงการโคแวกซ์ 

ไม่กี่วันก่อน “โจ ไบเดน” เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ  สละการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาวัคซีนโควิด-๑๙ ภายหลังการตรวจพบ 

“โอไมครอน” ในแอฟริกาใต้

“โจ ไบเดน” ใช้คำาว่า ให้ประเทศอื่นๆ แสดงน้ำาใจ ให้

เท่ากับสหรัฐฯ และบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้มากขึ้น มิ

ฉะนั้น การระบาดใหญ่จะไม่หยุดนิ่ง

คำาพูดดูหรูหราหมาเห่า แต่การบริจาควัคซีนของอเมริกา

มักมาพร้อมกับ เงื่อนไขทางการเมืองระหว่างประเทศเสมอ 

ที่สำาคัญหลังพบ “โอไมครอน” ไม่ปรากฏว่า อเมริกาเร่งส่ง

วัคซีนให้ประเทศในแอฟริกาแต่อย่างใด 

สำาหรับประเทศไทย “โอไมครอน” ยังไม่มา 

แต่ก็มีสัญญาณชัดเจนจากฝั่งรัฐ และเป็นไปตามคาด 

คุณหมอเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ยอมรับว่า ทางอากาศยังกั้นได้อยู่ แต่อาจมาทางบกหรือลักลอบ

ได้ทุกเมื่อ

เมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วว่า ถ้าหลุดเข้ามาก็จุดนี้แหละ ก็ต้อง

โฟกัสไปที่ชายแดนรอบทิศ 

แต่คุณหมอก็บอกว่า...

“...โอไมครอน มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดทุกชั่วโมง  เบื้อง

ต้นองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ลักษณะการระบาดใกล้เคียงกับ

สายพันธุ์เดลตา ซึ่งยังไม่พบว่ามีความรุนแรงมากกว่า

อาการสำาคัญเหมือนโรคไข้หวัด คือ เพลีย ปวดเมื่อยกล้าม

เนื้อ ประมาณ ๒-๓ วันก็จะดีขึ้น ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง...”

หากตั้งสมมติฐานว่า หลุดเข้ามาได้จะทำาอย่างไร  

“สาธิต ปิตุเตชะ” รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข วันนี้รักษา

การรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข เพราะ “เสี่ยหนู” บินไปประชุม

องค์การอนามัยโลก ที่สวิตเซอร์แลนด์ พูดเอาไว้ชัดเจน 

“หากมีผู้ติดเชื้อโอไมครอน ไทยจะล็อกดาวน์ประเทศทันที 

เพราะเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีและต้องตัดสินใจเร็วที่สุด 

โดยใช้อำานาจในฐานะผู้อำานวยการ ศบค.”

ครับ...นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของ “โอไมครอน” แม้ข้อมูล

ยังไม่นิ่ง แต่ความเคลื่อนไหวทั้งโลกนั้นเยอะพอควร 

“โอไมครอน” ระบาดแล้ว ๑๘ ประเทศ 

โอกาสมาไทยมีแน่ แต่ไม่ควรตื่นตระหนก 

ก็เหมือนเดลตามาใหม่ๆ อาจกลัวกันบ้าง แต่เมื่อรู้จักมาก

ขึ้นก็ควบคุมสถานการณ์ได้

“โอไมครอน” ก็เช่นกัน สุดท้ายเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม

กับโควิด-๑๙.

ผู้ ใหญ่แบบอย่าง

ลุงกำานันหนุนนายกฯลุงตู่

ยากหาผู้ สูสี สร้างเสกสรร

คนยกย่อง คนอื่น น่าตื้นตัน

ลุงกำานัน กำาหนด ลดอัตตา

ความดี ในมนุษย์ เราอุดหนุน

ขจัดฝุ่น ผงความคิด ริษยา

ข่าวชื่นชมแน่ชัดนำาพัฒนา

ข่าวด้อยค่า ผู้ ใด อย่าได้ฟัง

ทรู กับ ดีแทค

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

ข่าวว่าทรู (ซีพี) กับดีแทค (เทเลนอร์) มีแผนควบรวม ไม่

เห็นด้วยครับ เห็นว่าลุงตู่และรัฐบาลอาจแทรกแซงกำาหนดเป็น

นโยบายให้ชัดว่า ในธุรกิจโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือ กสทช.ต้อง

ไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีจำานวนน้อยกว่าปัจจุบัน มีแต่จะ                    

พยายามเพิ่มผู้ประกอบการให้มากข้ึน  ป้องกันไม่ให้ผูกขาดหรือ                                                                              

มีอำานาจเหนือตลาดมากไปกว่าปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของประชา 

ชน โดยมีเหตุผลดังนี้ครับ 

๑.เชื่อว่าประเด็นการมีอำานาจเหนือตลาดกับการผูกขาด 

จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ภาคประชาชน ทุกสีทุกฝ่ายจะเห็นร่วมกัน และ                                                                                   

ขับเคลื่อนร่วมกัน เพราะต่างเห็นตรงกันว่าผูกขาดแล้วสินค้าหรือ

บริการนั้นจะแพงขึ้น 

๒.กลุ่มทุนใหญ่ กลุ่มธุรกิจใหญ่ อาจต้องเผชิญกับความขัด

แย้งกับภาคประชาชนในอนาคตอันใกล้ หากมุ่งขยายตัวครอบงำา

มีอำานาจเหนือตลาดและ/หรือผูกขาดมากเกิน 

๓.กลุ่มทุนใหญ่ กลุ่มธุรกิจใหญ่ ควรปฏิบัติตามแนวทางที่

เจ้าสัวใหญ่วางแนวทางไว้ ที่ว่ายุคนี้ ไม่ใช่ยุค “ปลาใหญ่กินปลา

เล็ก” แต่เป็นยุค “ปลาเร็วกินทุกปลา” กลุ่มธุรกิจหากใหญ่มาก

เกินก็จะเป็นเป้าโจมตีทั้งจากคู่แข่งและภาคประชาชน  ควรเน้น

ความเร็วและประสิทธิภาพมากขึ้น ดีกว่าการครอบงำาตลาดและ/

หรือผูกขาดที่จะขัดแย้งกับภาคประชาชนต่อไป 

๔.อยากเห็นเทเลนอร์/ดีแทคเดินหน้าทำาธุรกิจโทรศัพท์มือ

ถือต่อไปอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคและประชาชน อาจ                                                                                      

ร่วมมือธุรกิจกับกลุ่มทุนไทยอื่นๆ เชื่อว่าผู้บริโภคและภาคประชา 

ชนไทยยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๕.กสทช.กับคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอาจต้องพิจาร 

ณาเรื่องนี้อย่างจริงจังและระมัดระวังสูงสุด เพราะเรื่องนี้อาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงกับภาคประชาชนต่อไปได้ 

๖.ลุงตู่และรัฐบาลอาจจำาเป็นต้องแทรกแซงในเรื่องนี้เพื่อ

ป้องกันปัญหาการขัดแย้งต่อไป. 

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

 

ลึกๆ แล้วธุริจโทรคมนาคมประเทศไทยเป็นธุรกิจปราบเซียน

ทีเดียวครับ ดูเหมือนว่าเป็นธุรกิจที่โกยกำาไรได้เป็นกอบเป็นกำา 

แต่กลับมีผู้เล่นน้อย เพราะเจ้าใหญ่เค้าใหญ่จริงๆ เจ้าใหม่มาก็

สู้ยาก ที่จริงผมอยากให้มีค่ายมือถือเยอะๆ จะได้มีการแข่งขันดุ

เดือด คนที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนผู้ใช้บริการ แต่ในความ

เป็นจริง เจ้าใหม่ไม่มีมา แถมเจ้าเก่าก็จะควบรวมซะอีก ก็เป็น

หน้าที่ กสทช.ครับ ทำาไรอย่างผู้ใช้บริการถึงได้ประโยชน์สูงสุด.

ตาลปัตรนักการเมือง

โฆษก กมธ.ตำารวจ

รื้อระบอบประยุทธ์แทน (โดยมีการเมืองในรัฐสภาเป็นตัวช่วย) 

เพราะถ้าสามารถทำาได้ตามเป้าหมาย ก็หมายถึงมีโอกาสท่ีจะ “โละ 

ล้ม เลิก ล้าง” รื้อระบอบกษัตริย์

ตาลปัตรการเมืองแสดงให้รู้ว่า ด้านหน้ากับด้านหลังของ

ตาลปัตรสวนทางกันทั้งสิ้น เช่นตาลปัตรจำานำาข้าว ด้านหน้าเป็น

ช่วยชาวนา ด้านหลังเป็นช่วยเจ๊เรด โครงการต่างๆ เช่นโฮปเวลล์

ก็เช่นกัน ตาลปัตรของนักการเมืองทุกคน ด้านหน้า  “ทำาเพื่อชาติ

และประชาชน” ด้านหลัง “ทำาเพื่อตน ลาภ ยศถาบรรดาศักดิ์” 

เป็นเป้าหมายที่แท้จริง

เนติบริกรให้กำาลังใจไอติมมรณะ+กะปิบูด+ไอลอว์จ้อน  ว่า

สามารถส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทุกวัน เพราะรู้ว่าไม่ว่ากี่ร่างๆ 

ก็ต้องตกม้าตายตั้งแต่วาระ ๑ เพราะมี ส.ว.เป็นก้างขวางคอ แต่

การกระทำาเช่นนี้ของไอติมพิษไม่ได้หวังจะชนะในรัฐสภา แต่ทำา

เพื่อปลุกระดมสามสัสสามกีบให้ร่วมกันกับการเมืองในสภา “โละ 

ล้ม เลิก ล้าง” รื้อระบอบกษัตริย์ด้วยสงครามกลางเมือง เมื่อได้

อำานาจแล้วก็จะรวบอำานาจทุกอย่างมาไว้ที่ ส.ส. แต่เป็น “อีฟ

คลอส” ประเภทสาม คือสมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสขอให้ประชาชนทุกคนแอบดูด้าน

หลังตาลปัตรของนักการเมือง.

อีคิวซัง

 

ชุดข้อมูลไอติมเป็นชุดข้อมูลเดียวกับปิยบุตร ฉะน้ันเป้าหมาย

ก็คือเรื่องเดียวกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ การอ้างเรื่องระบอบประยุทธ์ แต่

กลับมีชุดข้อมูลเรื่องล้มล้างสถาบันอยู่ในหัว อย่างไรเสียก็ไม่ใช่การ

ไล่รัฐบาลแน่นอน และเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีขอ                                                                                   

แก้ไข มันก็มาจากพ้ืนฐานความคิดท่ีว่าสถาบันลงมาก้าวก่ายการเมือง 

สถาบันพระมหากษัตริย์มักถูกแอบอ้าง ผูกโยงการเมืองเสมอ 

บางยุคการเมืองเล่นงานพระองค์ท่านอย่างหนัก เช่นยุคจอมพล ป. 

เมื่อพระองค์ท่านเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ก็ถูกกล่าวหา

ว่าจะต่อสู้กับรัฐบาล มาถึงยุคกองทัพทำารัฐประหาร หลายครั้ง

ทำาเพื่อรักษาอำานาจตัวเอง ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ท่านเลย 

การเมืองบางฝ่ายก็จับโยงว่า ทรงเกี่ยวข้อง   

เอาเฉพาะช่วง ๒๐ ปีมานี้ การเมืองทูลเกล้าฯ ถวายอะไร

ไป พระองค์ท่านก็ทรงทำาหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อำานวยความ

สะดวกให้ทุกรัฐบาลโดยไม่มีการแทรกแซงเลย ก็ยังมีคนบางกลุ่ม

ไปกล่าวหาพระองค์ท่านอีก  เพราะคนพวกนี้มีชุดข้อความเดียว 

กันคือ “ล้มล้าง” เท่านั้น.

รื่นรมย์แห่งรัก

 * ความรื่นรมย์แห่งรักมักจะสั้น

ทุกข์รักนั้นยืดยาวสุดสาวถึง

ในห้วงแห่งเสน่หาพาคะนึง

เก็บความซึ้งซ่อนใจ...ไว้คนเดียว

นักกลอนหน้าต่าง

สัญญา นิลสุพรรณ

ดู

ค



นค้าทั้งอุปโภคบริโภคที่คนในสังคมเลือกซื้อหาได้                                                                    

ง่ายที่สุด มาจากแหล่งการขายใกล้บ้าน อาทิ ตลาด 

สด ที่ ไม่ใช่จะขายแค่ของสดเท่านั้น แต่การขาย

อุปกรณ์เครื่องใช้ก็มีให้เลือกสรรได้ตามความต้องการ ไม่ว่า

จะเป็นหม้อ กะละมัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปลั๊กไฟ สาย

ไฟ อุปกรณ์เครื่องเขียน หรืออุปกรณ์การช่าง ยิ่งในพื้นที่ต่าง

จังหวัดที่การเดินทางไปตลาดง่ายกว่าการเดินทางไปห้าง

สรรพสินค้า จึงเป็นช่องทางที่ดีสำาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะนำา

สินค้าดังกล่าวไปขายในพื้นที่นั้นๆ และเราก็มักจะได้ยินเสียง

ประกาศตามร้านค้าอย่างเช่น ร้านทุกอย่าง 20 บาท 

ซึ่งเมื่อมีของถูกและหาซื้อง่ายมาขายแบบนี้ มีหรือที่

ชาวบ้านในพื้นที่จะไม่เลือกซื้อทันที และความนิยมของร้าน

ค้าประเภทดังกล่าวก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะไปพื้นที่

ใดก็ตาม แม้แต่ในเมืองอย่างกรุงเทพฯ เอง ก็ได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก แต่ประชาชนหรือชาวบ้านจะรู้หรือไม่

ว่าคุณภาพสินค้าที่แลกมากับราคาที่ถูกลงนั้น บางชิ้นหรือ

จากบางร้านอาจจะไม่ได้รับการการันตีมาตรฐาน หรือไม่มี

มาตรฐานควบคุมเลยก็เป็นได้ จึงทำาให้ที่ผ่านมามักเห็นข่าว

ถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์จำาพวกนี้ที่ ไม่มี

มาตรฐาน แต่ชาวบ้านหาซื้อได้ง่ายเพราะใกล้ตัวเพิ่มขึ้น 

ด้วยเหตุนี้เอง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าราย

ย่อยให้จำาหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค” จึงเกิดขึ้นจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) กับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง

ถือว่าเป็นการนำาร่องการดำาเนินงานระหว่างภาครัฐซึ่งเป็น

หน่วยงานที่กำากับดูแล และภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านค้าในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้

สินค้า 

ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่

ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ในการคุ้มครองความปลอดภัย

ในคุณภาพสินค้าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่

อยู่ในการควบคุมของ สมอ. ทั้ง 126 รายการ เช่น เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น หมวกกันน็อก ท่อพีวีซี 

เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐานอาจ

เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได ้

โดยมีแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะ

ที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย โดยให้ทุกหน่วยงานที่

มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค บูรณาการการทำางาน

ร่วมกัน เช่น สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.), สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อ

ให้การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค บรรลุผลตามที่รัฐบาลได้

ตั้งเป้าหมายไว ้

ซึ่ง บรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. ได้กล่าวเพิ่ม

เติมถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วม

กันระหว่าง สมอ.กับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อในจังหวัด

ปทุมธานี ท้ัง 33 แห่ง อาทิ ตลาดรังสิต, ตลาดอินเตอร์มาร์ท,                                                                            

ตลาดใหญ่ลำาลูกกา, ตลาดมั่งมีทรัพย์, ตลาดสดฉัตรไชย 

และตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น จะร่วมมือกันส่งเสริมความรู้

ให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดตัวเอง โดย

เฉพาะร้านค้าขนาดเล็กขายสินค้าที่ ได้มาตรฐานถูกต้องตาม

กฎหมาย เพื่อมิให้เกิดการกระทำาความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึง

การณ์  

รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำาหน่ายสินค้าที่ ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กับผู้

ประกอบการร้านค้ารายย่อย เพื่อให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้

มาตรฐานมาจำาหน่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งมีแผนการตรวจติดตามการ

จำาหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

ร้านค้าปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

เชื่อว่าการลงมือที่จะบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้                                                       

จะเป็นต้นแบบที่ดี ให้กับการดำาเนินงานในอนาคตโดยจะ

เลือกเข้าไปทำางานในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างไม่มีสะดุด รวมถึง

เป็นโมเดลที่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยด้วยซ้ำา 

เพราะเมื่อพิจารณาแล้ว ความปลอดภัยของประชาชนคน

ไทยก็เป็นสิ่งสำาคัญ หากมีเครื่องมือหรืออำานาจที่จะสามารถ

จัดการได้แล้ว ก็ควรที่จะลุกขึ้นมาทำาอย่างเช่นโครงการนี้.

 บถอยหลังอีกแค่เดือนเดียวก็จะสิ้นปีแล้วนะ!!! เรียกได้

ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของทุกธุรกิจ และสำาหรับ บมจ.ฟอร์จูน 

พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

ก็ไม่พลาดโอกาสดีๆ แอบได้ยินว่า 

“เฮียพอล-สมพล ธนาดำารงศักดิ์” 

สั่งเดินเครื่องเต็มสปีด!! เพราะที่ผ่าน

มาในช่วงปลายปีออเดอร์ทั้ง OEM 

และ REM จะเยอะๆ หน่อย แถม

หลังงาน MOTOR EXPO 2021 จบ 

ก็อาจจะทำาให้ “เฮียพอล” ไม่มีเวลา

ได้พักก็เป็นได้.. เอาเป็นว่าถ้าโค้ง

สุดท้ายจะมีแต่เรื่องดีๆ ก็ปล่อยให้ 

FPI กับ “เฮียพอล” ลุยเก็บเกี่ยวให้

เต็มที่ไปเลยจร้า. 
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สกัดก่อนเสียหาย 

เฮียสั่งลุย 

เศรษฐกิจ

นั

สิ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

สมพล ธนาดำารงศักดิ์

สศอ.ฟันธงMPIทั้งปีโต5.2%
ฟุ้งโควิดพันธุ์ใหม่ไทยเอาอยู่/ส่งออกปัง

พระราม 6 • สศอ.ลั่นดัชนีเอ็มพีไอทั้งปีโต 5.2% ทะลุที่คาดการณ์ 

หนุนปี 65 ทะยานต่อเนื่อง มั่นใจมาตรการควบคุมโควิด “โอไมครอน” 

ไทยเอาอยู่ ด้านวิจัยกรุงศรีชี้ภาคส่งออกยังมีแรงส่งต่อเนื่องไปถึงปีหน้า

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้

อำานวยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาห                                                   

กรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.คาด

การณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(เอ็มพีไอ) ปี 2564 โต 5.2% จาก                                                  

เดิมคาดไว้ที่ 4-5% และผลิตภัณฑ์

มวลรวม (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรม

คาดโต 3.9% จากเดิมคาดไว้ที่                                                 

3-4% ส่วนปี 2565 คาดเอ็มพีไอ                                                 

โต 4-5% และจีดีพีภาคอุตสาห 

กรรมโต 2.5-3.5% เนื่องจากสถาน 

การณ์ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

ปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มีคำาสั่งซื้อ

สินค้าเข้ามาเป็นจำานวนมาก โดย

เฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

และปีใหม่ สะท้อนได้จากตัวเลข

การส่งออกปี 2564 ที่คาดว่าจะ

ขยายตัวได้ 15-16% อีกทั้งมีการ

ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน

อุตสาหกรรมได้ดี

“เรายังคงต้องจับตาการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอไมครอนระลอกใหม่อย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งแม้จะมั่นใจว่ามาตรการ

ควบคุมโรคระบาดและการกระ

จายฉีดวัคซีนในไทยจะดำาเนินการ

ได้ดี แต่หลายประเทศได้กลับมา

ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง จึง

อาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของโลก รวมทั้ง

ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่ง

ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเพิ่ม

ขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในภาค

อุตสาหกรรมหลังการคลายล็อก

ดาวน์” นายทองชัยกล่าว

ด้านวิจัยกรุงศรีรายงาน

ว่า ส่งออกไทยปีหน้ายังมีแนว

โน้มเติบโตต่อเนื่องแม้จะชะลอลง 

โดยส่งออกเดือน ต.ค.ขยายตัวดี

ต่อเนื่อง มูลค่าส่งออกในเดือน 

ต.ค.อยู่ที่ 22.7 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 17.4% ใกล้เคียงกับ

เดือนก่อนที่เติบโต 17.1% หากหัก

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำามัน ขณะที่

มูลค่าส่งออกเดือนนี้ขยายตัวเหลือ 

12.7%

โดยสินค้าส่งออกสำาคัญ

ขยายตัวดีในเดือนนี้ อาทิ ผลิต 

ภัณฑ์เคมีขยายตัว 52.3% วัสดุ

ก่อสร้าง 34.8% และผลิตภัณฑ์

พลาสติก 23.1% ผลิตภัณฑ์เกษตร 

22.5% ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์

โลกจากการผ่อนคลายมาตรการ

ล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และ

กำาไรก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแต่อย่างใด ต้องขาดทุนอย่างเดียว 

และเมื่อมาดูการซื้อขายรายกลุ่มของนักลงทุน พบว่าวานนี้มี                                       

การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปกติผู้ที่จะขายหุ้นออกมากคือนัก

ลงทุนต่างชาติ เพราะมีแนวคิดเหมือนกับตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะวานนี้ตลาดดาวโจนส์ปกติยังปิดบวกมาก แต่ระหว่าง

วันเมื่อมาดูตลาดล่วงหน้าดาวโจนส์กลับพบว่ามีแรงกดตลาด

มาก ทำาให้ตลาดล่วงหน้าดาวโจนส์ของสหรัฐดิ่งลงค่อนข้างมาก 

จึงน่าจะทำาให้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นออกมาก แต่กลับพบว่า

ผู้ที่ขายหุ้นมากที่สุดในตลาดกลับกลายเป็นโบรกเกอร์ โดยวาน

นี้ขายมากถึง 7,201.16 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ

ขายเพียง 3,535.33 ล้านบาท และกองทุนที่มักเล่นตามต่างชาติ

ก็ขายออกมาแค่ 2,453.34 ล้านบาท การที่โบรกเกอร์ขายมาก

จึงผิดปกติค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีการบังคับขายออกมา ทำาให้

ตลาดดิ่งลงแรง เพราะจะเป็นการขายแบบเทกระจาดไม่เกี่ยง

ราคา จึงเป็นแรงกดดัชนีอย่างมาก ทำาให้ดัชนีดิ่งลงไปลบไปอีก 

21 จุด นับรวม 3 วันเท่ากับดัชนีดิ่งลง 79.77 จุด หรือลดลง 

4.89% นี่คืออิทธิพลของการถูกบังคับขาย อย่างไรก็ตาม มองว่า

ยิ่งราคาหุ้นดิ่งลงแรงก็เป็นโอกาสของนักลงทุนมากขึ้น เพราะดู

แล้วโรคระบาดก็ยังไม่น่าวิตกมากในประเทศกลับดีขึ้น จำานวนผู้

ติดเชื้อลด ผู้เสียชีวิตต่ำาลง แต่ธุรกิจกับเศรษฐกิจมีแนวโน้มดี จึง

น่าลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ยังน่ามองที่ 

CI, J และ LPN กลุ่มอาหารยังเป็นธุรกิจที่เติบโตสูง ธุรกิจจะมี

กำาไรดี จึงน่ามองที่ APURE, CBG และ CFRESH กลุ่มไอซีที

ธุรกิจมีการฟื้นตัวมากขึ้น จึงน่ามองที่ ILINK, JMART และ JR 

กลุ่มขนส่งยังคงมองว่า

เมื่อการส่งออกยังดีมาก 

ธุรกิจนี้จะเติบโตสูง น่า

มองที่ JWD, NYT และ 

TTA หุ้นรายตัวที่น่ามอง

มี COM7, BAM และ 

TOP เป็นต้น

การดิ่งลงแรงของ

ตลาดน่าจะเกิดจากการ 

ชอร์ตเซล และการถูก

บังคับขาย แต่กรณีอย่าง

นี้จะทำานานไม่ได้ เพราะ

เป็นการบิดเบือนตลาด 

ทำาให้มองเป็นจังหวะที่

เหมาะการเลือกลงทุน.

เล่นตามตลาดล่วงหน้าสหรัฐ

ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 พ.ย.64) นับว่ามีความ

ผันผวนสูงมาก โดยดัชนีตลาดบวกลบกว้างถึง 46.15 จุด มีทั้ง

การดันให้ดัชนีขึ้นไปในแดนบวกมากถึง 22.41 จุด แล้วกลับ

กดลงมาจนดัชนีติดลบไปถึง 23.74 จุด ดูแล้วเหมือนจะเล่น

เก็งกำาไรได้ดี แต่จริงๆ แล้วคงจะถูกกดดันให้ยอมตัดขายขาด

ทุนมากกว่า เพราะลักษณะการลงทุนในตลาดคือ มีการดันขึ้น

ไปสูงก่อนแล้วค่อยกดให้ต่ำาลง ทำาให้ผู้ที่เข้าไปซื้อในช่วงแรกๆ 

ของตลาดหากเจตนาที่จะเล่นเก็งกำาไรระยะสั้นๆ คงจะออกตัว

ได้ยาก เพราะการทำาให้ตลาดค่อยๆ อ่อนตัวลงจะทำาให้ยากที่

จะขายออกมาทันที หากขายก็เท่ากับขาดทุนทันทีเช่นกัน จึง

จะถือเอาไว้ก่อน แต่เมื่อท้ายตลาดยังตกต่ำาลงก็จะต้องยอมตัด

ขายขาดทุนออกไป ซึ่งเป็นการแนะนำาล่วงหน้าจากหลักการ

เก็งกำาไรแล้วว่าต้องยอมตัดใจขายขาดทุน ไม่เช่นนั้นอาจจะ

ขาดทุนได้มากขึ้น จึงเท่ากับต้องทำาตามการแนะนำาของการเก็ง

อานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งวิจัยกรุงศรีประเมิน

ภาคส่งออกยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุด

ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าการ

ส่งออกในปี 2564 (บนฐานข้อ                      

มูลกระทรวงพาณิชย์) คาดว่าจะ

ขยายตัว 15% จากเดิมคาด 13.5% 

และมีแนวโน้มเติบโตได้ 4.5% ใน

ปี 2565.

ทองชัย ชวลิตพิเชฐ

EasySign คว้าสุดยอดนวัตกรรม e-Office

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า 

ได้จับมือกับพาร์ตเนอร์ 15 หน่วยงาน จัดใหญ่ Hackathon: 

Finding the Best Enabler กับกิจกรรมรอบตัดเชือก Pitching 

Day เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม e-Office ปลดล็อก SMEs ไทย 

จาก Service Provider 10 ทีมสุดท้าย ในที่สุด ทีม EasySign 

by EasyCOMPANY เจ้าของนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “สร้าง” 

และ “เซ็น” เอกสารสัญญาออนไลน์ คว้าแชมป์ รับเงินรางวัล

สูงถึง 300,000 บาท พร้อมโอกาสทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA 

Sandbox

SC ผนึกพันธมิตรซื้อบ้านผ่าน 5 สกุลเงินดิจิทัล

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับ

พาร์ตเนอร์ธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่าง Zipmex แพลตฟอร์มสินทรัพย์

ดิจิทัล อำานวยความสะดวกลูกค้าโดยเปิดรับ 5 สกุลเงินดิจิทัลซื้อ

บ้านและคอนโดฯ ทุกแห่ง รองรับการขยายฐานกลุ่มลูกค้าอนาคต

ทั้งในไทยและต่างประเทศ เริ่มวันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน

ตลาดร่วมของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม SFA (Singapore 

FinTech Association) คาดจะเติบโตจาก 100 ล้านคน เป็น 300 

ล้านคน ณ ปลายปี 2564   

LEO จ่อปิดดีล M&A เพิ่ม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO เปิดเผยถึงความคืบหน้า

การทำา M&A กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทยว่า จะ

บรรลุข้อตกลงกับบริษัทผู้ ให้บริการโลจิสติกส์เร็วๆ นี้ และจะ

สามารถทำาความตกลงได้ภายในปี 2564 และมีการทำารายได้ไม่ต่ำา

กว่าปีละ 100 ล้านบาทเข้ามาในปี 2565 ส่วนแนวโน้มผลการ

ดำาเนินงานในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง และ

มีโอกาสที่จะทำาสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกัน 4 ไตรมาส มีปัจจัย

สนับสนุนจากปริมาณการขนส่ง และค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์

ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง อีกทั้งในไตรมาส 4 จะเป็นช่วงไฮซีซั่น 

ของการขนส่งสินค้า อีคอมเมิร์ซ คาดจะช่วยผลักดันให้รายได้

ทั้งปีทะลุ 3 พันล้านบาท จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.12 พันล้านบาท 

ปตท.สผ.โชว์ค้นพบก๊าซหลุมซาราวัก 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า 

บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค ออฟชอร์ จำากัด หรือพีทีทีอีพี เอชเค

โอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เริ่มขุดเจาะหลุมสำารวจ 

นังกา-1 (Nangka-1) ซึ่งเป็นหลุมสำารวจหลุมที่สองในโครงการ

ซาราวัก เอสเค 417 เมื่อเดือน มิ.ย.64 โดยค้นพบก๊าซธรรมชาติ

ในชั้นหินทรายที่ระดับความลึก 3,758 เมตร ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่าน

มา ปตท.สผ.ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลงดังกล่าวจาก

หลุมสำารวจ โดกง-1.   
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ทำาเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก                                            

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมน 

ตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ

วงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

ประจำาปีงบประมาณ 2565 ของ

องค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพ                                 

(ขสมก.) จำานวน 2,279 ล้านบาท 

และการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) จำานวน 3,278 ล้านบาท                                                   

รวม 5,557 ล้านบาท โดยเป็นวง 

เงินอุดหนุนจ่ายชดเชยผลขาดทุน

ให้กับ ขสมก.และ รฟท. ในรูปของ

เงินงบประมาณตามจำานวนส่วน

ต่างของประมาณการรายได้และ

ต้นทุนการให้บริการสาธารณะ

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ ส ามา รถจั ด

บริการสาธารณะที่มีคุณภาพกับ

ประชาชนอย่างต่อเนื่องและลดปัญหา

สภาพคล่องทางการเงินในการ

ดำาเนินภารกิจ โดยที่ประชุม ครม.

ให้ ขสมก.และ รฟท.พิจารณาหา

แนวทางในการลดกรอบวงเงินอุด 

หนุนบริการสาธารณะ ด้วยวิธีการ

เพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นในการให้บริการสาธารณะ 

โดยให้ ขสมก.เร่งดำาเนินการจัดทำา

แผนฟื้นฟูกิจการ ส่วน รฟท.ให้เร่ง

ดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

โดยเฉพาะการหารายได้เพ่ิมจากการ

ถ่ายโอนทรัพย์สินภายใต้การบริหาร

จัดการของบริษัทลูกของ รฟท.

ไทยโพสต์ • กองทุนน้ำามันชี้

คุย 10 แบงก์ลุยทำาแผนเงิน

กู้ 2 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 2.5-

3% ลั่นคืนภายใน 3 ปี พร้อม

เริ่มชำาระช่วงไตรมาสที่ 2-3 

ปี 66  

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง เปิดเผยความ

คืบหน้าการกู้เงิน 20,000 

ล้านบาท เพื่อนำามาอุดหนุน

ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลใน

ประเทศไม่ให้เกิน 30 บาท

ต่อลิตรว่า ล่าสุดทางกองทุน

เข้าไปเจรจากับสถาบันการเงิน 

10 แห่ง โดยเฉพาะธนาคาร

กรุงไทยและธนาคารออมสิน 

เนื่องจากเป็น 2 สถาบันการ

เงินที่เคยทำาการกู้เงินด้วยใน

อดีตปี 2554 เพื่อนำามาดูแล

ราคาน้ำามันเช่นกัน ซึ่งคาด

ว่าได้รับเงินภายในเดือน มิ.ย.

2565 ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่

ประมาณ 2.5-3%  

“คาดว่าสถาบันการเงิน

ที่ทำาการให้กู้จะมีความชัดเจน

ภายในช่วงเดือน ม.ค.2565 

โดยจะนำาเข้าที่ประชุมบริษัท 

และจ่ายเงินออกมาหลังจาก

นั้นเป็นงวดๆ ซึ่งทางกองทุน

ได้วางแผนชำาระเงินกู้อยู่ที่

ประมาณ 3 ปี คาดเริ่มชำาระ

คืนได้ช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของปี 

2566 มั่นใจสามารถชำาระคืน

ได้ครบถ้วน” นายวิศักดิ์กล่าว 

อย่างไรก็ตาม หาก

สถานการณ์พลั งงานยังไม่

คลี่คลาย จะมีการเตรียมแผน

เพื่อขอกู้ งบเงินเพิ่มเติมอีก 

10,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้

หลังจากได้รับเงินก้อนแรกใน

เดือน มิ.ย.65 รวมถึงใช้กลไก

อื่นๆ อาทิ ลดการชดเชยและมี

การไปเจรจากับกระทรวงการ

คลังเพื่อใช้กลไกทางภาษี เช่น 

ภาษีสรรพสามิต 

นาย วิ ศัก ด์ิก ล่าว ว่า 

สถานการณ์ราคา LPG นั้น 

ได้ตรึงราคาไว้ต้ังแต่ช่วงปลาย

เดือนมีนาคม 2563 ไปแล้ว 

13,251 ล้านบาท ส่งผลให้

ส่วนบัญชี LPG มีวงเงิน

ติดลบอยู่ที่ 20,974 ล้านบาท 

แต่ก็ยังยืนยันว่าจะมีแผนใช้

เงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ดูแลราคาต่อไป โดยได้ขยาย

กรอบวงเงินอุดหนุนจากเดิม

อยู่ที่ 21,000 ล้านบาท เป็น 

23,000 ล้านบาท เพื่อให้

ชดเชยได้ครบจนถึงสิ้นปี 64. 

ลุยถก10แบงก์กู้2หมื่นล.

หาเงินโปะ‘ราคาน้ำามัน’

30/11/64

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,571.14  9,024.48  -2,453.34
 11,101.32  18,302.48  -7,201.16
 82,090.35  85,625.68  -3,535.33
 59,728.05  46,538.23  13,189.82

159,490.87
-21.00

 1,568.69
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.30 34.03
ยูโร 37.50 38.50
ปอนดสเตอรลิง 44.07 45.27
เยน (100 เยน) 29.21 30.07
หยวนจีน 4.98 5.38
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘โอไมครอน’สุดป่วน

คาดทุบหุ้นร่วง20%

ยอดขายรถยนต์วูบ
ไทยโพสต์ • “ทิสโก้” คาดโอ

ไมครอนสุดป่วน ทำาหุ้นทั่วโลก

เตรียมร่วง 15-20% มองตลาด

ยังไม่สะท้อนความเสี่ยงเพียงพอ 

ชี้ข่าวร้ายยังกดดันตลอดช่วง 2-3 

สัปดาห์ ด้าน “ttb analytics” ฟัน

ธงกำาลังซื้อหดตัว ฉุดยอดรถยนต์

ในประเทศร่วง

นายคมศร ประกอบผล 

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ

และกลยุทธ์ทิสโก้ เปิดเผยว่า หลัง                                                 

จากที่หลายประเทศเริ่มพบผู้ติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

ไมครอน ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีข้อ

สรุปชัดเจนว่าจะสามารถควบคุม

หรือจัดการไวรัสสายพันธุ์ ใหม่น้ี

ได้อย่างไร โดยในส่วนผลกระทบ                                       

ด้านเศรษฐกิจน้ัน ศูนย์วิเคราะห์ฯ 

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประ 

เมินถึงความเสียหาย แต่เบื้อง

ต้นได้คาดการณ์กรณีการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

สายพันธุ์ โอไมครอนไว้ 2 กรณี

คือ 1.กรณีที่ไม่รุนแรงตลาดหุ้นก็

อาจปรับขึ้น (Rebound) กลับไป

ในระดับก่อนมีข่าว หรือมีโอกาส

ปรับขึ้นประมาณ 2-3% เท่านั้น

“โอกาสที่หุ้นทั่ วโลกจะ

ปรับตัวลง (Downside) ยังมีมาก                                                   

กว่า โอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น (Up-

side) อย่างมาก ดังนั้นจึงประเมิน

ว่าตลาดหุ้นที่ระดับปัจจุบันยังไม่

สะท้อนความเสี่ยงจากประเด็น

นี้อย่างเพียงพอ และน่าจะยังถูก

กดดันต่อเนื่องในระหว่างที่กำาลัง

รอความชัดเจน ซึ่งคาดว่าต้อง

ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์” 

นายคมศรกล่าว

2.กรณีที่สร้างผลกระทบ 

รุนแรง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหลาย

ประเทศอาจต้องกลับไปใช้มาตร  

การล็อกดาวน์เข้มงวดอีกครั้ง 

ขณะเดียวกันมองว่ารัฐบาลและ

ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ

เริ่มจะมีข้อจำากัดในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันเงิน                                    

เฟ้ออยู่ในระดับสูง โดยศูนย์

วิเคราะห์ฯ คาดการณ์ว่าตลาด

หุ้นทั่วโลกมี โอกาสปรับลงจาก

ปัจจุบันถึง 15-20%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ 

ทีทีบี (ttb analytics) ประเมิน

ยอดขายรถยนต์ ในประเทศปี 

2564 อยู่ที่ 7.65 แสนคัน ลด

ลง 3.3% จากปีก่อน โดยปัจจัย

ฉุดรั้งมาจากการระบาดของโรค

โควิด-19 และกำาลังซื้อที่ชะลอ

ตัว พร้อมคาดว่าในปี 2565 

ยอดขายจะทยอยกลับมาสู่ระดับ

ปกติ 8.7 แสนคัน หรือขยาย

ตัว 13.8% โดยเป็นรถยนต์เชิง

พาณิชย์ขยายตัว 17.6% และ

รถยนต์นั่งขยายตัว 8.8% หลัง

ประชากรได้รับวัคซีนอย่างทั่ว

ถึง และอายุเฉลี่ยรถยนต์บนท้อง 

ถนนเพิ่มขึ้น ชี้รถยนต์ไฟฟ้าประ                                              

เภทไฮบริดเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดมากขึ้น.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ว่า ได้พบว่าอาหารที่มีความเป็นกรดสูงจำานวน

มากตลอดทั้งวันที่เรากิน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ น้ำา

ผลไม้ ขนมปัง กาแฟ อาหารประเภทนั้นสามารถ

ทำาให้เคลือบฟันของเราอ่อนตัวลงได้ ดังนั้นการ

แปรงฟันควรเป็นสิ่งแรกที่เราทำาหลังตื่นนอน อีก

ทั้งสามารถลดโอกาสเกิดอันตรายต่อฟันของคุณ

ในอนาคตได้ จากการที่คุณต้องรับประทานอาหาร

ก่อนไปทำางานทุกเช้า 

ที่สำาคัญกว่านั้นการแปรงฟันทันทีหลัง

ากการสำารวจชาวอิลลินอยส์ใน

สหรัฐเมริกาเมื่อปี 2014 พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 62% แปรงฟัน

ทันทีที่ตื่นขึ้น ส่วนที่เหลือแปรงฟันหลังอาหาร

เช้า กรณีดังกล่าวทำาให้เกิดคำาถามว่าเราควร

แปรงฟันก่อนเมื่อตื่นนอน หรือรับประทาน

อาหารเช้าก่อนแล้วค่อยแปรงทีเดียว

แอมเบอร์ บอนเนก ทันตแพทย์และ

ผู้อำานวยการทันตกรรมจาก Georgia 0f 

DentaQuest กล่าวว่า “เรารู้ว่าแบคทีเรียเป็น

สาเหตุของฟันผุหรือโรคเหงือก ดังนั้นการแปรง

ฟันให้ขาวสะอาดในตอนเช้าช่วยสลายแบคทีเรีย

ที่เติบโตในชั่วข้ามคืน และเริ่มต้นฟันของคุณที่

ขาวสะอาด คล้ายกระดานดำาที่สะอาดพร้อมใช้

งานตลอดทั้งวัน” 

ตามข้อมูลของคลีฟแลนด์คลินิกระบุว่า 

แบคทเีรยีชนดินีอ้าจมผีลรา้ยแรงหากไมร่บีกำาจดั

ทันทีที่ตื่น เมื่อแบคทีเรียเกาะอยู่บนฟันนานเกิน

ไป มันสามารถทำาให้เกิดคราบพลัก ซึ่งเป็นแผ่น

ฟิล์มสีขาวที่เหนียว ซึ่งสร้างจากกรดหลังจากที่

คุณกินหรือดื่มเครื่องดื่ม ซึ่งกรดเหล่านี้สามารถ

ทำาลายเคลือบฟัน ทำาให้เกิดฟันผุ นำาไปสู่โรค

เหงือกอักเสบ จากนั้นคราบพลักสามารถแข็ง

ตัวและกลายเป็นหินปูน ซึ่งไม่สามารถขจัดออก

ด้วยแปรงสีฟัน และต้องทำาความสะอาดช่อง

ปากอย่างมืออาชีพเพื่อกำาจัด ยิ่งไปกว่านั้นมัน

ยังทำาให้เกิดโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกอักเสบ

ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการติดเชื้อร้ายแรงที่ทำาลาย

เหงือก และสามารถทำาลายกระดูกที่รองรับฟัน

ของคุณได้ 

ขณะที่ “ลอว์เลน เบรกเกอร์” ทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญและทันตแพทย์ด้านความงามใน

จ

UNZE (กุนเซ่) 

ผลิตภัณฑ์อินเนอร์แวร์

จากประเทศญี่ปุ่น ใน

เครือโอซีซี กรุ๊ป ร่วมกับ 

Lazada ลดจัดหนักเอาใจขา

ช็อปส่งท้ายเดือน เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 299 บาท รับฟรี! หน้ากาก

อนามัย 1 ชิ้น พร้อมส่งฟรี และ

เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท 

รับฟรี! Top Bra หรือเสื้อคอ

วี 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.-5 

ธ.ค.64 นี้เท่านั้น ที่ Lazada: 

G

ามรายงานของวารสารทางการ

แพทย์อย่าง Medical News Today 

ระบุว่า ตับมีหน้าที่ในการ “สลาย

คาร์ โบไฮเดรต สร้างน้ำาตาลกลูโคส ล้างพิษ

ในร่างกาย เก็บสารอาหาร และสร้างน้ำาดี 

ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการย่อยอาหาร และการ

ดูดซึมสารอาหารที่เหมาะสม 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง สุขภาพตับเป็น

ตัวกำาหนดสุขภาพโดยรวมเป็น

อย่างมาก อาหารเพื่อดูแลตับจึง

สำาคัญอย่าง “ปลาไขมัน” เช่น 

ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล 

และปลาแฮร์ริง อุดมไปด้วยกรด

ไขมันโอเมกา 3 อันทรงพลังที่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย จากการศึกษาพบว่าโอเมกา 3 สามารถลดการสะสมของไขมัน 

ปรับระดับเอนไซม์ให้เป็นปกติ และต่อสู้กับการอักเสบในตับดีค่ะ.

https://s.lazada.co.th/s.4aQXb หรือดู

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: GUNZE 

Thailand.

 นกันจนติดปากหรือไม่ก็เป็นข้ออ้างยอดนิยมกับ

ประโยคว่า ..ไม่มีเวลาๆ ..ใช่มั้ย?!?

มาถึงวันที่โควิด-19 อาละวาด ส่งผล 

กระทบให้บ้านเมืองต้องล็อกดาวน์ไป 3-4 รอบที่ผ่านมา

นั้น ใครยังใช้ประโยคนี้แก้ต่างแก้ตัว ไม่ลงมือทำาอะไรที่

สัญญิงสัญญา หรือวางแผนไว้ล่ะก็ สมควรต้องถูกชี้หน้า

ตั้งคำาถามนะจ๊ะว่า.. ไม่ยอมทำาหรือไม่มีเวลากันแน่!!

หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า โควิดทำาให้ชีวิต

เปลี่ยน 

ถือเป็นเรื่องน่ายินดี หากการเปลี่ยนที่ว่านั้นเป็น

ไปในทางที่ดี นั่นคือ ลุกขึ้นมาใช้เวลาที่เหลือเฟือ เพราะ

ไม่ต้องเดินทางไปทำางานนอกบ้านนั้นจัดบ้านจัดช่อง

ใหม่ หรือสนุกสนานกับการเรียนทำากับข้าวผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ยูทูบ เฟซบุ๊ก สัพเพเหระ 

แต่คงไม่ดีแน่ ถ้าบางคนใช้เวลาช่วงล็อกดาวน์มัว

แต่นั่งเล่นเกมจนไม่ลุกเดินออกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ หรือ

นั่งจมอยู่หน้าจอทีวี ดูซีรีส์ข้ามวันข้ามคืน 

นอกจากนั้นที่น่าสะท้อนใจคือ มีรายงานข่าวระบุ

ว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วง

ที่โควิดระบาด อันเนื่องมาจากหลายครอบครัวต้องหยุด

งานนั่งจ่อมอยู่กับบ้าน ขณะที่เด็กๆ ก็ไม่สามารถไปเรียน

หนังสือได้ การไม่รู้จักแบ่งเวลา หรือไม่คุ้นชินกับการ

ใช้พื้นที่ร่วมกันภายในบ้านเป็นระยะยาวนาน ส่งผลต่อ

อารมณ์ สร้างความอ่อนไหวในการปฏิสัมพันธ์ โดยไม่รู้ตัว 

เพราะหลายคนชีวิตส่วนใหญ่เคยอยู่กับที่ทำางานหรือนอก

บ้าน แม้แต่เด็กๆ เองนอกจากเสาร์-อาทิตย์แล้ว พวกเขา

ก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง 

วันนี้เรามีประสบการณ์ทั้งทางตรงทางอ้อมแล้วกับ

เวลาที่มีเหลือมากมาย เมื่อจำาเป็นต้องอยู่ให้ได้กับโรคภัย

ไข้เจ็บ ต่อแต่นี้ ไปก็อยากให้ทุกคนรู้จักอยู่ให้เป็น รู้จักใช้

โควิด “ฆ่า” เวลาไปในทางที่สร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์

ต่อตัวเอง 

สำาหรับมนุษย์ป้าลุกขึ้นมาออกกำาลังกายเอาจริงเอา

จัง เตรียมพร้อมไปเที่ยวเมื่อโควิดอำาลาจากไปไกลๆ นะ

คะ เพราะคิดถึงการท่องเที่ยวเต็มทีแล้วล่ะ.

      

‘ป้าเอง’

ต้องรู้จักใช้ โควิด..ฆ่าเวลา

บ่

นิวยอร์กซิตี กล่าวว่า “การแปรงฟันในตอนเช้า

เป็นเกราะป้องกันเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ และปกป้อง

คุณจากการที่ฟันของคุณสัมผัสสิ่งต่างๆ ขณะที่

เรากินและดื่ม” 

สรุปแล้วทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 คน

ข้างต้น แนะนำาให้แปรงฟันก่อนรับประทาน

อาหารเช้าเพื่อขจัดแบคทีเรียที่สะสมอยู่ก่อนที่

จะพัฒนาเป็นคราบพลัก หรือคราบหินปูนที่เป็น

อันตราย นอกจากนี้ทันตแพทย์ทั้งคู่ยังบอกอีก

อาหารเช้าอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะ

อาหารที่เป็นกรดเหล่านี้สามารถทำาให้เคลือบฟัน

อ่อนลงได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และการแปรงฟันเร็ว

เกินไป หลังจากที่เพิ่งกินอาหารเข้าไป ประกอบ

กับในขณะนั้น เคลือบฟันของคุณยังอยู่ในสภาพที่

บอบบางอ่อนแออาจทำาให้เกิดความเสียหายที่ฟัน

ได้ ซึ่งกรดจะทำาให้เคลือบฟันสึกและบางลง ดัง

นั้นจึงสามารถเพิ่มความเร็วและเพิ่มโอกาสที่ฟัน

ผุจะเกิดการแตกได้ ประกอบกรดที่ได้จากอาหาร

ไม่ใช่กรดชนิดเดียวกับที่อยู่ในช่องปากของคุณ 

ดังนั้นทันตแพทย์จึงแนะนำาให้คุณรอเป็นเวลา 

30-60 นาที หลังรับประทานอาหารเช้าจึงค่อย

แปรงฟัน 

ทันตแพทย์แนะนำาด้วยว่า “สิ่งสำาคัญคือ

ต้องให้ความสำาคัญกับการแปรงฟันให้ครอบทั้ง 3 

ด้านของฟัน (แปรงฟันด้านนอกของตัวฟัน พื้นผิว

ฟันที่ใช้เคี้ยว และลิ้น) เพราะลิ้นที่อยู่ในปากของ

คุณที่มักจะมีแบคทีเรียจำานวนมาก คราบจุลินทรีย์

ปะปนอยู่ จึงต้องทำาความสะอาดลิ้นด้วย และโดย

ปกติแล้วขอแนะนำาให้เปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3 

เดือน แต่ถ้าคุณเป็นคนแปรงฟันบ่อยๆ จึงแนะนำา

ให้เปลี่ยนทันทีที่คุณเริ่มเห็นว่าขนแปรงหลุดออกมา 

หรือกระจายบานออกนอกแปรงสีฟันของคุณ”.

ปลาไขมัน...ช่วยตับแข็งแรง

ต

กบข. เปดตัวแผนการลงทุนใหม “แผนหุน 65 - แผนหุน                                                                                

ตางประเทศ” แลววันน้ี พรอมเปล่ียนช� อแผนการลงทุน                 

เพ� อเพ่ิมความเขาใจและทางเลือกใหกับสมาชิก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย เลขาธิการคณะกรรมการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข. 

ไดมีการปรับแผนการลงทุนสําหรับสมาชิก กบข. คร้ังย่ิงใหญ 

น้ี ซ่ึงจะมีการเปดตัวแผนการลงทุนใหม 2 แผน คือ แผนหุน 

65 และแผนหุนตางประเทศ เพ� อเพ่ิมทางเลือกการลงทุนให

กับสมาชิกมากข้ึน สอดคลองกับความตองการของสมาชิก

ท่ีตองการกระจายความเส่ียง และตองการโอกาสแสวงหา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศ พรอมท้ังเปล่ียน

ช� อแผนการลงทุนเดิม 3 แผน เพ� อใหสมาชิกเขาใจแผนการ

ลงทุนของ กบข. ไดงายมากย่ิงข้ึน

โดยแผนการลงทุนใหม คือ 1. แผนหุน 65 มีการลงทุน

ในหุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 65% และ 35% ลงทุนใน

สินทรัพยอ� นๆ เชน ตราสารหนี้ สินทรัพยทางเลือก มีความเสี่ยง

อยูที่ระดับ 5 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง และ 2. แผนหุนตาง

ประเทศ จะลงทุนในหุนตางประเทศ ไดแก หุนในตลาดพัฒนา

แลว และหุนในตลาดเกิดใหม ไมนอยกวา 80% ในรอบระยะ

เวลาบัญชี มีความเสี่ยงอยูที่ระดับ 6 เสี่ยงสูง ซึ่ง กบข. มีการ

บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเชนเดียวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน

ในแผนหลัก เนนลงทุนในหุนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชน

จากการบริโภคในประเทศจีน กลุมผูนํานวัตกรรมทางการแพทย

สมัยใหม กลุมเทคโนโลยีที่ ไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผูบริโภคทั่วโลก กลุมโครงสรางพื้นฐาน และกลุมธุรกิจ

รานอาหารและเคร� องด� ม

ท้ังน้ี กบข. ไดเปล่ียนช� อแผนการลงทุนเดิม จํานวน 3 แผน 

คือ แผนตลาดเงิน เปล่ียนเปน แผนเงินฝากและตราสารหน้ีระยะ

ส้ัน แผนผสมหุนทวี เปล่ียนเปน แผนหุน 35 และแผนตราสาร

ทุนไทย เปล่ียนเปน แผนหุนไทย 

เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจแผนการ

ลงทุนของ กบข. ไดงายย่ิงข้ึน 

แตท้ัง 3 แผนยังคงมีนโยบายการ

ลงทุนเหมือนเดิม 

อน่ึง กบข. มีแผนการ

ลงทุนใหสมาชิกเลือกลงทุน

ท้ังหมด 9 แผน คือ แผน

สมดุลตามอายุ แผนเงินฝาก

และตราสารหน้ีระยะส้ัน แผน

ตราสารหน้ี แผนหุน 35 แผน

หลัก แผนหุน 65 แผนกองทุน

อสังหาริมทรัพยไทย แผนหุนตาง

ประเทศ และแผนหุนไทย หรือ

สมาชิกสามารถเลือกสัดสวนการ

ลงทุนไดดวยตนเองตามตองการ 

โดยผสมแผนการลงทุนจาก 5 

แผน คือ แผนเงินฝากและตราสารหน้ีระยะส้ัน แผนตราสารหน้ี 

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพยไทย แผนหุนตางประเทศ และแผน

หุนไทย 

สมาชิก กบข. สามารถแจงความประสงคเปล่ียนแผนการ

ลงทุนได 12 คร้ังตอป  ผาน 5 ชองทางคือ 1. My GPF Application 

2. LINE กบข. 3. My GPF Website 4. เว็บไซต www.gpf.or.th 5. 

สงเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกขอมูลในแบบแสดงความประสงค

เลือกหรือเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน โดยสมาชิกสามารถทําแบบ

ประเมินความเส่ียงการลงทุน เพ� อประกอบการพิจารณาเลือก

แผนการลงทุนใหเหมาะสมกับระดับความเส่ียงของตนเอง และ

เพ่ิมโอกาสรับผลตอบแทนมากข้ึน สมาชิกท่ีสนใจสอบถามขอมูล

เพ่ิมเติมไดท่ี Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ 

LINE กบข. พิมพคนหาไอดี @gpfcommunity และสามารถนัด

หมายศูนยขอมูลการเงิน ผาน My GPF Application เลือกเมนู 

“นัดหมายบริการขอมูลการเงิน” เพ� อขอรับคําปรึกษาในการเลือก

แผนการลงทุนอยางละเอียด

กบข. ปรับแผนการลงทุนสมาชิกครั้งยิ่งใหญ

เปดตัว 2 แผนใหม - เปลี่ยนช� อแผน เพิ่มทางเลือกการลงทุนใหกับสมาชิก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย

เปิดปั๊มชาร์จรถไฟฟ้า

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจ

ใหม่ บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายโทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of 

EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำากัด (ARUN PLUS) และนายกวินทร์                                                                                        

เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำากัด เข้า

ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ ระหว่างบริษัท อรุณ พลัส 

จำากัด และบริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำากัด เพื่อให้บริการสถานีอัดประจุยานยนต์

ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) คาดเตรียมเปิดให้บริการสถานีอัด

ประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบช่วงต้นปี 2565 ในพื้นที่ศูนย์การค้า 6 แห่ง ได้แก่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เดอะคริสตัล 

เอกมัย-รามอินทรา เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล และสัมมากร เพลส รามคำาแหง

หนาวนี้ ทำาดีเพื่อพ่อ

พล.ท.นพ.อำานาจ บาลี ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทา

ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่ม

รักษ์ โลก จำานวน 1,000 ผืน จาก วราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้

อำานวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เพื่อนำาไปช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสกลนคร ในโครงการ “หนาวนี้ 

ทำาดีเพื่อพ่อ 2565” นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนการผลิตแผ่นพับ 

จำานวน 100,000 แผ่น สำาหรับเผยแพร่กิจกรรมของสำานักงาน

บรรเทาทุกข์ฯ ในโอกาสต่างๆ ณ สำานักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย วันก่อน

มอบทุนการศึกษา 

ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่

ทีม “1875 Studio” ทีมผู้ชนะเลิศกิจกรรม Umay+ “MONEY 

FITNESS” Season 

3 การประกวดสตอ

รีบอร์ดเพื่อผลิตมิว

สิกวิดีโอ ภายใต้

หัวข้อ “ชีวิตติดหนี้…

Gen Z จัดการได้” ที่

ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม             

ควอเทียร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ลงนามซื้อขายขวดแก้ว 

บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำากัด ในนามของ(ประเทศไทย) จำากัด ในนามของ

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำากัด (TMG) นำาโดย วิเชียร รุ่ง

วัฒนะกิจ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์

ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

รีไซเคิล จำากัด (TBR) โดย วิชัย ชัยยาวรา

นุรักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ลง

นามในสัญญาซื้อขายขวดแก้ว ฉบับปี พ.ศ.

2565-2567 ระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าการ

ซื้อขายรวมกว่า 16,000 ล้านบาท เพื่อทดแทน

ฉบับปัจจุบันที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็น

สักขีพยาน ที่อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เมื่อเร็วๆ นี้
marrygun55@gmail.com

ชี้แปรงฟันทันทีเมื่อตื่นนอน..ดี

แต่หลังมื้ออาหารเช้า..ไม่โอเค
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8 การ์ตูน

สัญลักษณ์ประจำ�พระบรมร�ชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์ มีท่ีมาจากนามบรรดาศักด์ิ “เจ้าพระยาจักรีศรี

องครักษ์” ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อคร้ังทรง

ดำารงตำาแหน่งสมุหนายกในสมัยกรุงธนบุรี คร้ันเสด็จปราบดาภิเษกเป็นพระ

มหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เป็นราชธานี พุทธศักราช ๒๓๒๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสง

จักรและพระแสงตรีไว้ ๑ สำารับ กำาหนดให้เป็นสัญลักษณ์ประจำาพระบรมราช

จักรีวงศ์สืบมาจนปัจจุบัน

คำาว่า “จักรี” น้ี พ้องเสียงกับคำาว่า “จักร” และ “ตรี” ซ่ึงเป็นอาวุธของ

พระนารายณ์ สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะ

สมมุติเทพ  เห็นได้จากการเฉลิมพระนามตามจารึกในพระสุบรรณบัฏของ

พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะมีคำาว่า “รามา” 

ซ่ึงหมายความถึงอวตารหน่ึงของพระนารายณ์ รวมท้ังการต้ังนามเมืองหลวง

เป็น “กรุงเทพ” อันหมายถึงเมืองแห่งเทพเทวา และการใช้สัญลักษณ์ของ 

“ครุฑ” ในพาหนะหรือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

คำ�ปร�รภ

นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จเถลิง

ถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสืบต่อมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๓๙ ปี มีพระมหา

กษัตริย์เสด็จข้ึนครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ ๑๐ รัชกาล

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมายาวนาน 

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ล้วนทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเป่ียม

ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงแผ่พระเมตตาธรรมสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรง

สร้างความเป็นปึกแผ่นม่ันคงในบ้านเมือง ขจัดภัยข้าศึกศัตรูท่ีมารุกราน 

ทรงทะนุบำารุงแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้อาณา

ประชาราษฎร์กินดีอยู่ดี นอกจากน้ี ยังทรงบำารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

เป็นหลักธรรมในการดำาเนินชีวิต  ทรงส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้

เจริญงอกงาม ปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติบ้านเมือง จึงร่มเย็น

เป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชกาล ชาวไทยท้ัง

ปวงจึงเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเศียรเกล้า และจงรักภักดีอย่าง

แนบแน่นม่ันคงเสมอมา

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ กระทรวง

วัฒนธรรมจึงจัดทำาหนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาล และ

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายเป็นกตเวทิตาสักการะ โดยหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ใน

การศึกษาเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ

ในประวัติศาสตร์ของชาติ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

และร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สถิตสถาพรเป็นหลักชัยของ

ชาติสืบไป

(นายอิทธิพล คุณปล้ืม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คำ�นำ�

พุทธศักราช ๒๕๒๕ ในโอกาสท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี รัฐบาล

กำาหนดให้เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” แด่พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

และกำาหนดให้วันท่ี ๖ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อถวายเป็น

ราชสักการะ สืบมาตราบปัจจุบัน มีพระมหากษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถ

ในทุกด้าน ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าตาม

กาลสมัยทัดเทียมอารยประเทศอย่างต่อเนื่องมาถึง ๑๐ รัชกาล  ยังความผาสุก

ร่มเย็นท่ัวท้ังแผ่นดินตลอดมา

พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ทุกรัชกาลน้ัน มีพระราชปณิธาน

อันแน่วแน่ และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สุขุม ลุ่มลึกในการบำาเพ็ญพระ

ราชกรณียกิจท้ังปวงเพื่อความม่ันคงไพบูลย์ ของอาณาประชาราษฎร์และ

ประเทศชาติ ยามใดท่ีบ้านเมืองเกิดปัญหาหรือมีทุกข์ร้อนใดๆ ทรงดับร้อน 

ผ่อนทุกข์ช่วยให้วิกฤตคล่ีคลาย พสกนิกรท่ัวหล้าต่างประจักษ์แจ้งและสำานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักในความสำาคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์และเห็นสมควรท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการ

ของพระมหากษัตริย์ กรุงรัตนโกสินทร์ในแต่ละรัชกาล เพื่อสนองพระ

มหากรุณาธิคุณท่ีทุกพระองค์ทรงทะนุบำารุงบ้านเมือง และทรงสร้างสรรค์

มรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติท่ีเจริญ

รุ่งเรือง พัฒนาและก้าวหน้ามาจนทุกวันน้ี

กระทรวงวัฒนธรรม ภาคภูมิใจท่ีได้จัดทำาหนังสือ “พระมหากษัตริย์

ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดของชาติ 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติท่ีสืบทอดม่ันคงมาอย่าง

ยาวนาน จักได้สมัครสมานสามัคคีร่วมกันธำารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ให้ย่ังยืนสืบต่อไป

(นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล
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9กีฬา

กกท.ขอพระราชทานถวยรางวัลวันกีฬาแหงชาติ 

หัวหมาก • ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

เปนประธานแถลงขาวงานสัปดาหวันกีฬาแหงชาติ ประจําป 2564 

โดยมีรองผูวาการ กกท.ฝายตางๆ และคณะผูบริหาร กกท.รวม

งาน ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย เม� อ 30 พ.ย.2564 

ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการ กกท. กลาววา กระทรวงการทอง

เที่ยวและกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแหงชาติ จึงรวมกันจัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเดน 

เน� องในวันกีฬาแหงชาติ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

เพ� อสรางขวัญกําลังใจใหกับนักกีฬาตัวแทนของประเทศชาติ ที่

ทุมเทแรงกายแรงใจ พรอมทั้งเสียสละเวลาสวนตัวในการทําหนาที่

เปนตัวแทนประเทศมาโดยตลอด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผูรับรางวัลดานกีฬาดีเดน จึงทําการพิจารณาคัดเลือกผู

ไดรับรางวัลดานกีฬาดีเดนรวมแลวมีทั้งสิ้น 10 ประเภท ใน 37 

รางวัล โดย กกท.จะขอพระราชทานถวยรางวัลจากพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว เพ� อมอบแกนักกีฬาดีเดน 8 รางวัล ประกอบ

ดวย 1.นักกีฬาสมัครเลนชายดีเดน 2.นักกีฬาสมัครเลนหญิงดีเดน 

3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเลนชายดีเดน 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเลน 

หญิงดีเดน 5.นักกีฬาอาชีพดีเดน 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเดน 

7.นักกีฬาคนพิการชายดีเดน และ 8.นักกีฬาคนพิการหญิงดีเดน 

ขณะเดียวกันในปนี้ยังมีการมอบรางวัลนักกีฬาดีเดน สมาคมกีฬา

แหงจังหวัด ประจําป 2564 ใหแกนักกีฬาจาก 77 จังหวัดดวย

‘หมูปากน้ํา’ เขา 16 คนคิวโลกรับแลวเฉียด 8 แสน

อังกฤษ • การแขงขันสนุกเกอรสะสมคะแนน รายการใหญระดับ

ท็อปของโลก “ยูเค แชมเปยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1,009,000 

ปอนด หรือกวา 45 ลานบาท ที่เดอะ ยอรค บารบิคาน อังกฤษ โดย 

“หมู ปากน้ํา” นพพล แสงคํา มืออันดับที่ 45 ของโลก หนึ่งเดียว

ของไทยที่เหลืออยูในรายการนี้ เขารอบ 32 คนเจอกับ “ไอลูกหิน” 

สจวรต บิงแฮม อดีตแชมปโลก 1 สมัย ปรากฏวา หมูทําเกือบหัวใจ

วาย อุตสาหกดเบรกทุกเฟรมนําหางถึง 5-0 เฟรม ทําใหขึ้นแทน แต

จากนั้นกลายเปนโดน “ไอลูกหิน” ทะลวง 5 เฟรมรวด กดตีเสมอ 

5-5 ตองมาเลนเฟรมตัดสิน หมูคืนชีพกลับมากดไมเดียว 121 ชนะ 

6-5 เฟรมเขารอบแบบลุนระทึก โดยหมูกลาววา “ตอนผมนํา 5-0 

ผมมั่นใจมากวาผมจะเขารอบ และสนุกกับมันอยางมาก แตพอตอน

โดนตีเสมอ ผมเดินไปเขาหองน้ํา และบอกกับตัวเองวา ผมจะมีความ

สุขใหมากกวานี้ ไปอีก หากผมชนะหรือวาแพแชมปโลก เพราะนี่คือ

ความสุขที่เราไดแขงกับคนเกง และผมขอแคโอกาสครั้งเดียวเทานั้น

ที่จะชนะ แลวผมก็ทําได สวนการเจอกับรอนนี แน�นอนผมตองเรียน

รูบางอยางจากเขา ผมคิดวาถาเราพรอม เราก็ดีพอที่จะชนะดวย

เหมือนกัน ผมหวังวาจะทําไดดี” จากชัยชนะนัดนี้ทําใหหมูผานเขา

รอบ 16 คนสุดทาย รับแลวถึง 17,000 ปอนด หรือกวา 765,000 บาท 

และจะเขาไปเจอกับ “เดอ ร็อคเกตส” รอนนี โอซุลลิแวน ยอดกระบี่

ขวัญใจมหาชนในรอบตอไป ในวันพุธนี้ 

‘สลักทิพย-ศุภวัฒน’ หวดดุเขารอบ 2 ไอทีเอฟเจโฟร

เมืองทอง • การแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด 

เทนนิส ทัวร จูเนียร เกรด 4 รายการ “แอลทีเอที ไอทีเอฟ จูเนียร 

เจโฟร 2021” ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี เม� อ

วันที่ 30 พ.ย.2564 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก “หมิว” สลักทิพย 

อุนเมือง นักเทนนิสไทยวัย 16 ป ที่เพิ่งควาแชมปหญิงเดี่ยว “แอลที

เอที เอเชียน ไอทีเอฟ จูเนียร เจไฟว 2021” เม� อสัปดาหกอน และ

เปนมือวางอันดับ 2 ของรายการ มืออันดับ 306 เยาวชนโลก พบ 

เจน หลิง ชุน หวอง นักเทนนิสจากฮองกง มืออันดับ 1,697 เยาวชน

โลก ปรากฏวา ผลการแขงขันเปนไปตามคาด สลักทิพยควาชัยได

อยางขาดลอย 2-0 เซต 6-0, 6-0 ผานเขารอบ 2 พบ ซาราห โรคู

เซ็ก จากออสเตรเลีย ที่เขารอบไปรออยูแลว, ประเภทชายเดี่ยว รอบ

แรก ระหวางนักเทนนิสไทย “น็อต” ศุภวัฒน แซอุย วัย 16 ป มือ

อันดับ 359 เยาวชนโลก และเปนมือวางอันดับ 2 ของรายการ กับ 

ทัดพงษ กมลปญญากร นักหวดรุนนองวัย 14 ป มืออันดับ 2,089 

เยาวชนโลก ที่ไดไวลดการดหรือสิทธิพิเศษเขารวมการแขงขัน และ

เปนศุภวัฒนที่ใชประสบการณหวดเอาชนะได 2-0 เซต 6-1, 6-1 

ผานเขารอบ 2 พบกับ เดเมียน คารดดอก นักเทนนิสไทย ลูกครึ่ง

ไทย-อังกฤษ ที่ผานเขารอบไปกอนหนานี้แลว.

สุภโชคต� นเตน

ติดชุดซูซูกิคัพ

พรอมบูเต็มที่

‘มาดามแปง’จัดหนักอัดฉีด20ลาน

‘มิรันดา-ทิฟฟานี’รวมทัพ

‘ชบาแกว’ลงทําศึกเอเชีย

20 ลานเลยน�ะ • ‘มาดามแปง’ นวลพรรณ ล่ําซํา ผูจัดการทีมฟุตบอลชาติไทยกับ 2 นักเตะรูปหลอ ‘นิว’ ฐิติพันธ พวงจันทร และทริส

ตอง โด ในโอกาสที่มาใหกําลังใจนักเตะฝกซอมนัดสุดทายที่สนามยามาโอกะ ฮานาซากะ คลอง 4 ปทุมธานี เม� อชวงเย็นวันที่ 30 พ.ย.2564  

กอนเดินทางไปสิงคโปรวันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดย ‘มาดามแปง’ ประกาศอัดฉีด 20 ลาน หากนักเตะไทยควาแชมปอาเซียนได 

ไทยโพสต • สุภโชค สารชาติ 

มิดฟลดปราสาทสายฟา บุรี 

รัมย ยูไนเต็ด ยอมรับวา

ต� นเตนกับการไดติดทีมชาติ

ไทยลุยศึกชิงแชมปอาเซียน

ครั้งแรก พรอมยืนยันวาจะ

พยายามชวยทีมใหมากที่สุด

เพ� อไปใหถึงเปาหมาย

สุภโชค สารชาติ ดาว

เตะจากบุรีรัมย ยูไนเต็ด ถือ

เปนอีกหนึ่งนักเตะที่ทําผล

งานไดดีกับบุรีรัมย ยูไนเต็ด 

ในศึกรี โว ไทยลีก ฤดูกาล 

2021/22 และได โอกาสติด

ทีมชาติชุดลุยศึกชิงแชมป

อาเซียนเปนครั้งแรกในปนี้

“นับเปนคร้ังแรกของ

ผมสําหรับรายการนี้  มัน

รูสึกต� นเตนมากที่ ได โอกาส” 

สุภโชคกลาวถึงการติด 30 

คนสุดทายไปลุยฟุตบอลชิง

แชมปอาเชียน เอเอฟเอฟ ซู

ซูกิคัพ 2020

“ผมมองวาเรามีขุม

กําลังที่สมบูรณที่สุดอีกชุด

หนึ่ง เมื่อดูจากรายชื่อนัก

เตะ ที่มีทั้งพี่เจ (ชนาธิป สรง

กระสินธ) และพี่อุม (ธีราทร 

บุญมาทัน) รวมถึงนักเตะจาก

ตางประเทศรายอ� นๆ ที่มาติด

ทีมครั้งนี้”

กองกลางจากปราสาท

สายฟากลาวตอวา “เปา

หมายสวนตัวผม ผมเองก็

หวังวาทีมและตัวผมเองจะ

มีผลงานที่ดี ในการแขงขัน

รายการนี้ แน�นอนผมไมเคย

ยอมแพ และจะพยายาม

ทําใหดีที่สุดเพ� อใหไดรับโอกาส 

ลงสนาม”

“นี่คือครั้งแรกของผม 

ผมหวังวาทุกอยางจะออกมา

ดีจะพยายามชวยทีมใหมาก

ที่สุด และพาทีมควาแชมป

มาครองใหได” ศุภโชคกลาว

ในที่สุด

สําหรับสุภโชคแมจะ

มีชื่อติดทีมชาติลุยฟุตบอล

ชิงแชมปอาเชียนเปนครั้ง

แรก แตที่ผานมาเขาเคยติด

ทีมชาติชุดใหญมาแลวในการ

แขงขันฟุตบอลคิงสคัพ เม� อ

ป 2562 และฟุตบอลโลก 

2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย

ในปเดียวกัน.

ความเคล� อนไหวนักเตะ “ชาง

ศึก” ทีมชาติไทย ที่เตรียมแขงขัน

ฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน “เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2021” วัน

ที่ 5 ธันวาคม 2564-วันที่ 1 

มกราคม 2565 ที่ประเทศ

สิงคโปร ลาสุดเม� อชวงเย็นวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 ณ สนาม

ยามาโอกะ ฮานาซากะ คลอง 4  

ปทุมธานี นักเตะทีมชาติไทยได

ทําการฝกซอมคร้ังสุดทาย เพ� อ

เตรียมพรอมรางกายกอนเดิน

ทางไปประเทศสิงคโปร ในวันที่ 

1 ธันวาคม 2564 โดยการฝก

ซอมครั้งนี้มี “มาดามแปง” นวล

พรรณ ล่ําซํา ผูจัดการทีม รวมให

กําลังใจและติดตามความพรอม

อยางใกลชิด

โดยวันนี้ “มาดามแปง” 

ประกาศจัดหนักอัดฉีดสูงถึง 

20 ลานบาท หากทีมชาติไทย

สามารถควาแชมปซูซูกิคัพกลับ

มาเปนของขวัญปใหมใหคนไทย

ไดสําเร็จ ไดกลาววา

“ตอนแรกตั้งใจจะยังไม

พูดเร� องนี้ เพราะเงินไมใชคํา

ตอบสุดทาย เช� อวาเปาหมายแรก

ของทุกคนคือแชมป แชมปเพ� อ

ตัวเอง เพ� อคนไทย แตเพ� อ

เปนการเติมกําลังใจใหนองๆ 

นอกจากเงินรางวัลจากเอเอฟ

เอฟ จํานวน 300,000 เหรียญฯ 

หรือกวา 10 ลานบาท แปงยังขอ

ประกาศอัดฉีด 20 ลานบาท หาก

ทีมชาติไทยควาแชมปนี้กลับมา 

รวมเปน 30 ลานบาท โดยเรา

จะหารเทากันสําหรับนักเตะทั้ง 

30 คน ไมวาจะเกิดอุบัติเหตุใน

สนามอยางไรก็ตาม เพราะเรา

ตั้งใจทําหนาที่เหมือนกัน”

“จุดหมายเดียว เราเลน

เพ� อทีมชาติไทย คนที่ติดทีมชาติ

นั่นคือเกียรติประวัติของชีวิต แต

เกียรติประวัตินี้จะถูกจารึกใหยิ่ง

ใหญก็ตอเม� อเราทําใหทีมชาติได

แชมปดวยเชนกัน” ผูจัดการทีม

กลาวปดทาย

สวนการฝกซอมครั้งนี้ มา

โน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอน ได

เนนไปที่การทําความเขาใจ และ

ฟนฟูรางกายอยางตอเน� อง กอน

เดินทางไปประเทศสิงคโปร ใช

เวลาในการฝกซอม 1 ชั่วโมงจึง

แลวเสร็จ

หลังการฝกซอม เจนภพ 

โพธิ์ขี ดาวเตะทีมชาติไทย กลาว

วา “ผมรูสึกดี ใจมากครับที่ ได

โอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญเปน

ครั้งแรก ผมดีใจมากๆ ที่ไดมาเปน 

1 ใน 30 คนในครั้งนี้ ผมคิดวา

น่ีเปนโอกาสคร้ังสําคัญสําหรับตัว

ผ ม ด ว ย จะพยายาม 

ปารีส • ลิโอเนล เมสซี ยอมรับวาการพาทีม

อารเจนตินาควาแชมปโคปา อเมริกา น�าจะเปน

ปจจัยสําคัญที่ชวยใหเขาควารางวัลนักฟุตบอลยอด

เยี่ยมของนิตยสารฟรองซ ฟุตบอล หรือ บัลลงดอร 

มาครองเปนสมัยที่ 7 ขณะที่ อเลกเซีย ปูเตยัส ดาว

เตะสเปนควารางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแหงป

ลิโอเนล เมสซี ที่ปจจุบันอายุ 34 ป เฉือน

ชนะตัวเต็งอยาง โรเบิรต เลวานดอฟสกี และ

คาริม เบนเซมา ควารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม

แหงป หรือลูกบอลทองคํา ซึ่งจัดขึ้นในกรุงปารีส 

เมืองที่เขาสามารถเรียกวาบานไดเต็มปากหลังยาย

จากบารเซโลนามาอยู ปารีส เซนต-แชรกแมง เม� อ

เดือนสิงหาคมที่ผานมา

ถึงแมจะตองจากบารเซโลนาแบบตองเสีย

น้ําตากอนมาเริ่มอีกคร้ังกับฝรั่งเศส ซึ่งเขายังไดรับ

การตอบรับเปนอยางดีจากบรรดาผูส� อขาวทั่วโลกที่

โหวตใหเขาควานักฟุตบอลยอดเยี่ยมหลังเปนกัปตัน

ทีมพาอารเจนตินาควาแชมปรายการเมเจอรไดเปน

ครั้งแรกนับตั้งแตป 1993

“เม� อ 2 ปที่ผานมาผมคิดวามันอาจจะเปนป

สุดทายของผมแลว แตเม� อมาที่นี่ผมก็ไดกลับมาเริ่ม

ใหมอีกครั้ง” เมสซีกลาวโดยเขาเปนผูควารางวัลบัล

ลงดอรคร้ังลาสุดเม� อป 2019 กอนที่การประกาศ

รางวัลเม� อปที่แลวถูกยกเลิกไป เน� องจากการแพร

ระบาดของโควิด-19

กอนหนานั้นเมสซีควารางวัลนักฟุตบอลยอด

เยี่ยมของนิตยสารฟรองซ ฟุตบอล ในป 2009, 2010, 

2011, 2012 และ 2015

“ผูคนเริ่มถามวาเม� อไหรผมจะอําลาสนาม แต

ตอนน้ีผมยังอยูท่ีน่ีในปารีสและมีความสุขมากๆ” 

เมสซีกลาวที่ชาเตอเลต เธียเตอร กลางกรุงปารีสที่

เขาเดินทางมาพรอมกับภรรยา อันโตเนลลา รอคคุซโซ 

และลูก 3 คน

“ผมไมรูวาจะเลนไดอีกกี่ป แตผมหวังวายังอีก

หลายป เน� องจากตอนนี้ผมยังมีความสุขมาก”

“ความสําเร็จที่ผมทํากับทีมชาติอารเจนตินา

นั้นเหมือนกับความฝนที่เปนความจริง ผมคิดวาการ

ที่ผมไดรับรางวัลน้ีตองขอบคุณความสําเร็จในศึกโค

ปา อเมริกา ดังนั้นผมจึงขอมอบรางวัลนี้ใหกับเพ� อน

รวมทีมทุกคน” เมสซีกลาว

อยางไรก็ตาม นับตั้งแตยายมาเลนกับ ปารีส 

แซงต-แชรกแมง เมสซีเพิ่งลงเลนไปเพียง 11 แมตช 

และยิงไปเพียง 4 ประตูเทานั้น ทําใหหลายคนคาด

วาผูชนะรางวัลในปนี้จะเปลี่ยนหนา

โรเบิรต เลวานดอฟสกี กองหนาชาวโปแลนด

เปนตัวเต็งที่จะควาบัลลงดอรในป 2020 หลังโชว

ผลงานยิงไป 45 ประตู ในการลงเลน 37 แมตชกับ 

บาเยิรน มิวนิก ทวาการประกาศรางวัลเม� อปที่แลว

ถูกยกเลิกไป

เลวานดอฟสกีจบฤดูกาลที่ผานมาดวยการยิง

ประตูในบุนเดสลีกา 41 ประตู แตสุดทายผลโหวต

จากบรรดานักขาวทั่วโลกไดเพียงอันดับ 2 เทาน้ัน 

อยางไรก็ตาม ยังไดรางวัลปลอบใจเปนผูยิงประตู

ยอดเยี่ยมพรอมการยกยองจากเมสซี

“ผมอยากจะบอกกับโรเบิรตวาผมรูสึกเปน

เกียรติอยางยิ่งที่ ไดสูกับเขาในการลุนรางวัลลูกบอล

ทองคํา และเขาเหมาะสมอยางยิ่งที่จะควารางวัลนี้

เม� อปที่แลว” เมสซีกลาว

จอรจินโญ มิดฟลดท่ีควาแชมปยูฟา แชม

เปยนสลีก กับเชลซี และแชมปยูโร 2020 กับทีม

ชาติอิตาลีเขามาเปนอันดับ 3 ตามดวย คาริม เบน

เซมา จากเรอัล มาริด และเอ็นโกโล กองเต ผูเลน

จากเชลซีอีกคน

สวน คริสเตียโน โรนัลโด เจาของบัลลงดอร 

5 สมัย ที่ไมไดมารวมงานเขามาเปนอันดับ 6

ระหวางเมสซีและโรนัลโดน้ันชนะบัลลงดอร

รวมกัน 12 จาก 13 ครั้งหลังสุด มีเพียงป 2018 ครั้ง

เดียวเทานั้นที่ผูชนะเปน ลูกา โมดริช จากโครเอเชีย

ครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 3 ที่มีการประกาศรางวัล

นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม ซึ่ง อเลกเซีย ปูเตยัส 

นักเตะสาวของสเปนควารางวัลน้ี ไปตอจากอดา 

เฮเกอรเบิรก จากนอรเวย ในป 2018 และเมแกน 

ราพิโน นักเตะสาวอเมริกันซึ่งเปนซูเปอรสตารใน

เวิลดคัพ 2019

ปูเตยัส นักเตะสาวทีมชาติสเปน วัย 27 ป 

เปนกัปตันทีมพาทีมฟุตบอลหญิงของบารเซโลนาควา

แชมปยูฟา แชมเปยนสลีก และเปนผูยิงลูกโทษที่จุด

โทษพาทีมถลมเชลซี 4-0

เธอยังควาแชมปสแปนิชลีกและเอฟเอคัพกับ

บารซาดวย ซึ่งนักเตะที่เม� อเดือนสิงหาคมที่ผานมา

เพิ่งจะควารางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมของยูฟา

กลาววา “ฉันแน�ใจวาคงไมใชผูเลนบารเซโลนาคน

สุดทายที่ควารางวัลนี้ นี่เปนเพียงแคจุดเริ่มตน”

เจนนิเฟอร เฮอร โมโซ เพ� อนรวมทีมบารเซ

โลนาของปูเตยัสเขามาเปนอันดับ 2 และแซม เคอร 

ผูเลนเชลซีและทีมชาติออสเตรเลียไดรับเสียงโหวต

เปนอันดับ 3.

กรุงเทพฯ • ‘ทิฟฟานี ดารุณี 

สอนเผา’ จากสโมสรเคฟราวิก 

ในฟุตบอลลีกหญิง ประเทศไอซ

แลนด ตามมาสมทบทีม ‘ชบา

แกว’ ชุดเตรียมทีมเขารวมการ

แขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป 

เอเชีย รอบสุดทาย ที่ประเทศ

อินเดีย สวน มิรันดา สุชาวดี นิล

ธํารงค ที่แขงอยูกับ คริสเตียนสตัด ดีเอฟ

เอฟ ในสวีเดน จะเดินทางมารวมทีมวันที่ 

9 ธันวาคมนี้ 

ความเคล� อนไหวของทีม ‘ชบาแกว’ นัก

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมเขารวม

การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย รอบ

สุดทาย ที่ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ 20 

มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2565

ลาสุดเม� อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 

2564 ที่ผานมา ทิฟฟานี ดารุณี สอนเผา เดิน

ทางมาสมทบทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด

ใหญ ที่กําลังอยูระหวางเตรียมทีมเพ� อทําการ

แขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชีย รอบ

สุดทาย ที่ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ 20 

มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2565

ทัพชบาแกวปจจุบันกําลังเก็บตัวฝกซอม

อยูที่พัฒนา กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท 

จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มเก็บตัวมาตั้งแตวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา

สําหรับทิฟฟานีเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับ

เคฟราวิกในฟุตบอลลีกหญิง ประเทศไอซแลนด 

พรอมควารางวัลผูรักษาประตูยอดเยี่ยมของลีก

มาครองไดดวย

นอกจากนี้ มิรันดา สุชาวดี นิลธํารงค ที่

ปจจุบันคาแขงอยูกับ คริสเตียนสตัด ดีเอฟเอฟ 

ในสวีเดน ก็จะเดินทางมาสมทบเชนกัน ในวัน

ที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทยฯ ไดดําเนินการประสานงานดาน

เอกสารการเดินทางและคาใชจายใหนักกีฬา

ทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลว

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ภายใตการนํา

ทัพของ มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหนาผูฝกสอน

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย อยูกลุมบี รวมกับทีม

ชาติออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 

ในการแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชียรอบ

สุดทาย ซ่ึงจะทําการแขงขันระหวางวันที่ 20 

มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2565 ที่ประเทศอินเดีย

โดยโปรแกรมของฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทย มีดังนี้ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 

19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) พบ

กับฟลิปปนส ท่ีสนามดีวาย พาทิล, วันท่ี 

24 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) พบกับอินโดนีเซีย ที่สนามดีวาย 

พาทิล, วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. 

(ตามเวลาประเทศไทย) พบกับ ออสเตรเลีย ที่

สนามมุมไบ ฟุตบอลอารี. 

‘เมสซี’เช� อโคปาอเมริกาชวยควาบัลลงดอรสมัยที่7

‘ชบาแกว’ลงทําศึกเอเชีย

ทิฟฟานี 

ดารุณี สอนเผา

ปทุมธานี • ‘มาดามแปง’ นวลพรรณ ล่ําซํา ผูจัดการทีม “ชางศึก” 

ที่เตรียมไปลาแชมปอาเซียน เติมขวัญกําลังใจใหนักเตะดวยการ

จัดหนักอัดฉีดถึง 20 ลานบาท หากทีมชาติไทยควาแชมปซูซูกิคัพ

กลับมาเปนของขวัญปใหมใหคนไทยไดสําเร็จ สวนนักเตะซอมนัด

สงทายกอนยกทัพบินสูสิงคโปร 12.15 น. วันที่ 1 ธ.ค.นี้ นัดแรก 

5 ธ.ค. ดวลติมอร-เลสเต

ทําเต็มท่ี เปาหมายในรายการ

นี้ของผมก็อยากท่ีจะไดแชมป 

เพราะวาไมวาจะวิธีไหน เราจะทํา

เต็มที่และทําใหดีที่สุด ฝากแฟน

บอลเปนกําลังใจใหนักเตะและ

สตาฟฟโคชทุกคนดวยครับ”

สําหรับทีมชาติไทย กอน

จะเดินทางจากสนามบินสุวรรณ 

ภูมิไปยังประเทศสิงคโปร ในวัน

ที่ 1 ธันวาคม 2564 ดวยสาย

การบินสิงคโปร แอรไลน เที่ยว

บินที่ SQ707 เวลา 12.15 น. 

โดยนัดแรกของทีมชาติไทยจะ

แขงขันวันที่ 5 ธันวาคม 2564 

เวลา 16.30 น. พบ ติมอร-เลสเต 

ถายทอดสดผานทางชอง 7HD.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

เบื้องหลัง‘ชะลอม’สัญลักษณ์ไทยเจ้าภาพเอเปก 

ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปก 2022 จะมีการประชุมวันที่ 1-3 ธ.ค.นี้ ที่ 

จ.ภูเก็ต และการประชุมตลอดปี 2565 คนไทยและต่างชาติจะมีโอกาส

ได้เห็นตราสัญลักษณ์เอเปก ชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตปีที่ 2 ภาค

วิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ชนะเลิศการ

ประกวดตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก 2022 ของ

ประเทศไทยจากผลงานชื่อว่า “ชะลอม” ซึ่งมีความโดดเด่น สวยงาม 

สะท้อนความเป็นไทยและความร่วมมือของสมาชิกเอเปก 

 “ชะลอมเป็นสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมานาน ได้เห็น

ชะลอมใส่ผลไม้และอาหารตามร้านขายของฝากในต่างจังหวัด แสดง

ถึงความเป็นไทย ในเชิงความหมายเส้นตอกของไม้ไผ่ที่เชื่อมต่อสานกัน

บอกถึงความแข็งแรงและยืดหยุ่น นอกจากนี้ 21 ช่องของการสานเส้น

ตอกไม้ไผ่เป็นชะลอม เสมือนสาย

สัมพันธ์ของทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ

ที่ถักถอร่วมแรงร่วมใจมาเป็นเอ

เปก ทั้งยังสื่อถึงความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม วัสดุของชะลอมเป็น

ไม้ไผ่ที่สานกัน รีไซเคิลได้ และใช้

งานคงทน เป็นตัวแทนของความ

ร่วมมืออย่างยั่งยืน” ชวนนท์เผย

แรงบันดาลใจ

ส่วนสีท้ัง 3 สี ในตรา

สัญลักษณ์ นิสิตจุฬาฯ บอก 

สีน้ำาเงิน สื่อ Open เป็นการเปิด

กว้าง ทางการค้าของทั้ง 21 เขต

เศรษฐกิจ สีชมพู สื่อถึง Connect 

การเชื่อมโยงเหมือนกับท่ีชะลอม

เป็นบรรจุภัณฑ์สำาหรับใช้ในการ

ใส่ผลไม้เวลาเดินทาง เชื่อมสาน

สัมพันธ์ของเขตการค้า 21 ประเทศ สีเขียว สะท้อนถึง Balance ความ

สมดุลทางสิ่งแวดล้อม เหมือนกับชะลอมผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สื่อถึง

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

ความท้าทายในการออกแบบประกวดโลโก้เอเปก 2022 ชวนนท์

บอกต้องตอบโจทย์ความเป็นไทย และสะท้อนความเป็นเอเปก ต้องหา

สัญลักษณ์ที่ ไม่ได้มีอยู่แบบเดิม ต้องไม่ให้เหมือนคนอื่น นอกจากนี้

คำานึงถึงการนำาไปใช้งานในสื่อต่างๆ ท่ีหลากหลาย ต้องมีการกำาหนด

ขนาดในการออกแบบเพื่อให้มีความสวยงามในการนำาไปใช้งานในรูป

แบบต่างๆ

นายชวนนท์บอกภูมิใจมากเป็นรางวัลท่ียิ่งใหญ่ การประกวด

ส่งผลดีต่อการเรียนสถาปัตยกรรม มี โอกาสลงมือทำางานจริง ได้

พัฒนาทักษะออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน รู้จักการทำางานเป็นระบบ

ขึ้น แบ่งเวลาดียิ่งขึ้น เป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คุ้มค่าของชีวิตที่จะ

เป็นประโยชน์ในการทำางานจริงในอนาคต

“อยากประสบความสำาเร็จในการประกวด เริ่มจากไขว่คว้า

หาโอกาสให้ตัวเอง เวทีต่างๆ ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในการ

ทำางานนอกห้องเรียน ทำาให้เติบโตและพัฒนาตนเอง แนวคิดเป็นสิ่ง

สำาคัญอันดับแรกในการออกแบบ เพราะโลโก้ไม่ใช่แค่ออกแบบให้สวย

อย่างเดียว แต่ต้องทำาให้มีความหมายที่ดีและเป็นที่จดจำาได้ง่ายด้วย” 

ชวนนท์กล่าว.

ศึกษาธิการ • ปลัด ศธ.แจงยิบทุกประเด็น กรณี

รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพาดพิงการศึกษา

ไทยใกล้ปรอทแตก ระบุผลสำารวจทักษะความ

สามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ EFE 

ได้ระดับ 100 ภาพรวมการวัดไม่เป็นมาตรฐาน

สากล ไม่รู้ที่มาที่ ไปของกลุ่มที่ประเมิน แถม

ตรวจสอบผลคะแนนย้อนหลังไม่ได้

ตามที่นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รอง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ขณะนี้

การศึกษาไทยทำาเด็กไทยไร้อนาคต ชี้ปัญหา

การศึกษาของไทยอยู่ในภาวะใกล้ปรอทแตก

จากปัญหาสะสมหลายด้าน ทั้งกรณีผลการ

สำารวจทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index)  

ปี 2021 ของเด็กไทยรั้งท้ายตารางอยู่อันดับท่ี 

100 จากทั้งหมด 112 ประเทศ นอกจากนี้ยัง

มีเด็กอีกจำานวนมากเข้าไม่ถึงเครื่องมือสื่อการ

เรียนในช่วงโควิด-19 ขณะเดียวกันกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) ควรพิจารณาเพิ่มทางเลือกใน

การส่งเสริมการศึกษาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อย่างจริงจัง ลดความเหลื่อมล้ำาด้วยอินเทอร์เน็ต

ดี ฟรีค่าใช้จ่าย ใช้งานได้จริง เพื่อให้เด็กเข้าถึง

ความรู้ เป็นผู้ชี้นำาการเรียนรู้ของตนเอง

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวใน

ประเด็นนี้ว่า ประเด็นกรณีผลการสำารวจทักษะ

ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (EFE 

nglish Profociency Index) ปี 2021 ของเด็กไทย

รั้งท้ายตารางอยู่อันดับที่ 100 จากทั้งหมด 112 

ประเทศ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จากการ

วิเคราะห์ขั้นตอนการได้ผลคะแนนจากข้อสอบ EF 

SET พบว่าไม่น่าจะเป็นมาตรฐานสากล เนื่องจาก

เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ได้อยู่ภาย

ใต้ Test condition คือ ไม่มีผู้คุมสอบ (invisgera-

tor) จึงทำาให้ไม่ทราบว่าผู้ทำาข้อสอบเป็นใคร ใบ  

certificate เพียงกรอกข้อมูลลงในระบบก็ได้แล้ว 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และการตรวจสอบผล

คะแนนย้อนหลังไม่สามารถดำาเนินการได้ รวม

ทั้งข้อมูลที่ปรากฏใน certificate ด้วย อ้างอิง

จากเว็บไซต์ของ EF พบว่า ข้อสอบ EFSET ถูก

ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่อง

มือประกอบการเรียนรู้ (Learning tool) เท่านั้น 

อีกทั้งจากบทรายงานการวิจัยของ EF ข้อสอบ 

EFSET ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระดับ placement 

นักเรียนให้เหมาะสมกับหลักสูตรของ EF จากการ

รายงาน (report) ไม่มีการระบุจำานวน และที่มา

ของกลุ่มตัวอย่าง (samples) จากทุกประเทศที่นำา

มาจัดอันดับ และไม่ทราบว่ามีจำานวนกลุ่มตัวอย่าง

เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนในระดับประเทศหรือไม่

รวมทั้งข้อสอบของ EF ไม่มีกระบวนการ

หาคุณภาพข้อสอบ (validation) จากหน่วยงาน

ภายนอกจึงไม่ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีมาตรฐาน ตลอด

จน EFSET ไม่ใช่ข้อสอบในลักษณะที่ออกเพื่อ

พัฒนา 4 ทักษะ เพื่อนำามาพัฒนา ในส่วนมาตรฐาน

ของ สพฐ.ใช้หลักเกณฑ์ของชุดข้อสอบตาม CEFR 

4 ทักษะ เพื่อใช้ในการพัฒนาครู นำาไปถ่ายทอดลง

สู่นักเรียน โดยมีการพัฒนาครูแกนนำาภาษาอังกฤษ 

(Thai Master Trainers) หลักสูตร Boot Camp และ 

Boot Camp Turbo จำานวน 28,000 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90 ของครูภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีการ

สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษผ่านศูนย์ HCEC 

185 ศูนย์ อีกทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู

ผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนวิชาอื่นๆ ทั้งแบบ 

On Site / Online และ On Demand รวมทั้งวางแผน

การสอบวัดมาตรฐาน CEFR สำาหรับนักเรียน / ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนวางแผนเรื่อง

การร่วมมือกับ TESOL และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งใน

ไทยและต่างประเทศในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ.

โต้‘เพื่อไทย’จวกการศึกษาไทยใกล้ปรอทแตก
ปลัดศธ.ชี้ผลสำารวจEFEยังขาดความหนักแน่นน่าเชื่อถือในวิธีการวัด     

ศึกษาธิการ • ศธ.สำารวจท้ังครู นักเรียน ผู้

ปกครอง ประมาณ 94% ต้องการให้เปิดเรียน

แบบ On Site เชื่อจะได้ความรู้เต็มท่ีมากกว่า 

ขณะเดียวกันก็ยังกังวลปัญหาโควิด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงข้อมูลจาก

กระบวนการประเมินแบบเร่งด่วน (Rapid Appraisal) 

คร้ังท่ี 3 หลังเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

On Site ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายนว่า ขณะน้ีมี

โรงเรียนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 71 สามารถเปิดเรียน

แบบ On Site ร้อยละ 50 ข้ึนไปของเวลาเรียนได้ ซ่ึง

ผู้เรียนจากการเรียนแบบ On Site ส่วนใหญ่มีความ

รู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียน การเอาใจใส่ต่อการ

เรียน และความรับผิดชอบในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

สำาหรับด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ผู้เรียน

ส่วนใหญ่มีสุขภาพทางสายตาท่ีดีและมีความสุขใน

การเรียนเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน รวมท้ังในด้าน

ทักษะทางสังคม ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถทำางาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพ่ิมมากข้ึน สำาหรับปัญหาของการ

เปิดเรียนแบบ On Site ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงพบ

ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอ และการขาดแคลนชุด

ตรวจ ATK ท่ีมีจำานวนจำากัด จึงทำาให้ต้องใช้วิธี

สุ่มตรวจ ตลอดจนปัญหาในเรื่องการเดินทางมา

โรงเรียนท่ียังคงมีความแออัดของรถสาธารณะ จึง

ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวล และทำาให้ผู้

เรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับความ

ต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อการเปิดเรียนแบบ On 

Site ส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 94 ต้องการให้เปิดเรียน

แบบ On Site เนื่องจากมีความสุขและสนุกในการ

ทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและเข้าใจเน้ือหาการเรียน

จากครูผู้สอนมากข้ึน โดยผู้เรียนส่วนมากต้องการ

ให้มีการสลับวันมาเรียนเพ่ือลดจำานวนเพ่ือนร่วม

ช้ัน และจัดห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง ตลอดจนให้

ลดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม และผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย

ต้องการให้เปิดเรียนแบบ On Site เป็นจำานวนร้อยละ 

94 เพราะต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ี

และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อลดภาระผู้ปกครองท่ีต้อง

ดูแลบุตรหลานในการเรียน Online แต่ยังคงมีความ

กังวลในเรื่องของการดูแลตนเองของบุตรหลาน การ 

เตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา 

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 

เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นอกจากน้ี ครูส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 93 

ต้องการให้เปิดเรียนแบบ On Site โดยมองว่าผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีและลงมือปฏิบัติได้จริง 

และครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน

ตามหลักสูตร สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ 

แต่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของผู้เรียนมา

เรียนไม่ครบช้ัน จึงทำาให้ต้องมีการจัดการเรียนการ

สอนหลายรูปแบบ รวมถึงการรับวัคซีนของนักเรียน

บางส่วนท่ียังไม่ได้รับวัคซีนครบ 100% จึงส่งผลให้

ครูผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนมากข้ึน ท้ังเรื่องการเรียนการ

สอนและการป้องกันโควิด-19 ท้ังน้ี เมื่อเปิดเรียนแบบ 

On Site ครูส่วนใหญ่คิดว่า มีแนวทางการจัดการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความสุขและปลอดภัย โดยจัด

กิจกรรมกลุ่มโดยลดจำานวนผู้เรียนในกลุ่มลง การลด

การบ้านของผู้เรียน รวมถึงการสื่อสารกับผู้ปกครอง

และชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ เรื่องการป้องกันโควิด-19 ซ่ึง

การเปิดเรียนต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ

ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“ขณะน้ีดิฉันได้รับทราบข้อมูลตามโครงการ

การประเมินแบบเร่งด่วน  คร้ังท่ี 3 จากอาสาสมัคร

ครูนักประเมิน หรือ Rapid Appraisal Volunteer : 

RAV ท่ีได้สะท้อนความต้องการ ความพร้อม และ

ความกังวลต่อการเปิดเรียนแบบ On Site ของ

นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-19 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายและ

จิตใจเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับผู้ปกครองท่ีเห็น

ด้วยว่าการเปิดเรียนแบบ On Site ช่วยให้บุตร

หลานสามารถเรียนได้อย่างเต็มท่ี เช่นเดียวกันกับ

ครูท่ีสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้มากย่ิงข้ึน”

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้

ประเมินยังมีความกังวลในด้านความปลอดภัยต่อ

โควิด-19 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเน้นย้ำาให้

ทุกโรงเรียนท่ีมีการเปิดการเรียนแบบ On Site ต้อง

ดำาเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 

และสร้างความเชื่อม่ันกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

“ท้ังน้ี ขอขอบคุณอาสาสมัครครูนัก

ประเมินทุกท่านท่ีได้เสียสละเวลาและร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน โดย

หลังจากน้ีจะนำาข้อมูลท่ีได้รับไปวางแผนการ

จัดการเรียนแบบ On Site ในโรงเรียนอย่าง

ปลอดภัยและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วย

ความรอบคอบท่ีสุดต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • ประเมินผลงานเลขาฯ 

สกสค.ยังไร้ข้อยุติ ว่าจะต้องปรับเกณฑ์

การประเมินหรือไม่ “ตรีนุช” มอบหมาย

ให้ ‘สุภัทร’ ไปตรวจสอบ  ด้าน “ธนพร” 

บอกทำาข้อมูลไว้ตั้งแต่ ก.ย.แต่มาเปลี่ยน

เกณฑ์เดือน พ.ย.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่

ประชุมได้หารือถึงเกณฑ์การประเมิน

ผลงานเลขาฯ สกสค. ซึ่งขณะน้ียังไม่

ได้ข้อยุติ เพราะต้องขอให้ฝ่ายกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องไปตรวจสอบระเบียบหลัก

เกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย เพราะหากผู้ถูกประเมิน

มีความกังวลเราจึงต้องไปดูว่าเกณฑ์การ

ประเมินในข้อไหนสอดรับกับการประเมิน

หรือไม่ โดยยืนยันว่าจะดำาเนินการประ 

เมินเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ จะทำาให้

เสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้

โดยเร็วที่สุด  

ต่อข้อถามว่า หากผู้ถูกประเมินไม่

ส่งผลงานการประเมินให้คณะกรรมการ

ประเมินพิจารณาตามกรอบเวลาจะถือว่า

เป็นการยกเลิกสัญญาจ้างไปโดยปริยาย

ตามเกณฑ์การประเมินหรือไม่ น.ส.ตรี

นุชกล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบขอไปดู

รายละเอียดก่อน  

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าว

ว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องเกณฑ์

การประเมินผลงานเลขาธิการ สกสค. 

ตนจึงยังไม่สามารถให้คำาตอบได้ ซึ่งจะมี

การพิจารณาอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า 

ส่วนเกณฑ์การประเมินมีปัญหาตามท่ี

ร้องเรียนมาหรือไม่นั้น เรื่องนี้แล้วแต่ทุก

คนจะมอง ทั้งนี้ หากเกณฑ์การประเมิน

ยังไม่สามารถได้ข้อยุติว่าจะเดินหน้าการ

ประเมินในรูปแบบไหนจะส่งผลกระทบ

ต่อการขับเคลื่อนงานของ สกสค.หรือไม่ 

เรื่องนี้ตนไม่แน่ใจว่าจะกระทบหรือไม่ ซึ่ง

เป็นเรื่องของคณะกรรมการ สกสค.ที่จะ

พิจารณาเอง    

ด้านนายธนพร สมศรี เลขาธิการ 

สกสค. กล่าวว่า ตนได้รับทราบว่าที่

ประชุม สกสค.ในวาระลับพิจารณาเรื่อง

เกณฑ์การประเมินผลงานเลขาธิการ 

สกสค.ได้มอบหมายให้ นายสุภัทร

ไปตรวจสอบเกณฑ์การประเมินว่ามี

ความถูกต้องและสามารถใช้ประเมิน

เลขาธิการ สกสค.ได้หรือไม่ ซึ่งเท่าที่

ทราบจะมีการประชุมสรุปเกณฑ์ประเมิน

อีกครั้งในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ เรื่องดัง

กล่าวที่เกิดขึ้นตนไม่มีความกังวล เพราะ

ตนมองว่าเกณฑ์ประเมินจะต้องมีความ

ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งหากทำาตาม 

กติกาตนรับได้ทุกอย่าง แต่ตนทำาผล

งานเพื่อรอรับการประเมินรอบใหม่เสร็จ

สิ้นไปแล้วต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  

แต่เกณฑ์ประเมินเพิ่งมาออกเมื่อวันท่ี  

9 พฤศจิกายน 2564 จึงเป็นเหตุให้ตน

ต้องยื่นคัดค้านตามสิทธิ.

‘ธนพร’รอลุ้นเกณฑ์ประเมิน

สั่ง‘สุภัทร’ตรวจความถูกต้อง  

ครู-นร.ผู้ปกครอง94%ต้องการเรียนแบบOn Site

นค้าศิลปหัตถกรรมไทยจากภูมิปัญญาที่

สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันมีการต่อยอด

และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยสอดคล้อง

กับไลฟ์สไตล์ผู้คนในปัจจุบัน เพื่อสืบสานและส่ง

เสริมงานหัตถศิลป์ไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย 

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 

(สศท.) หรือ SACIT เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี 2 

งานไว้ในที่เดียว ได้แก่ งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้ง 

ที่ 12 และงาน Crafts Bangkok 2021 ภายใต้แนวคิด 

“ความงามอันทรงคุณค่าและการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด” 

ภายในงานจัดแสดงสุดยอดสินค้าหัตถกรรม 

อาทิ งานเครื่องถม จากครูแดง-อุทัย เจียรศิริ ครู

ศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562, ภาพวาดสีน้ำามันจาก

ปลายพู่กันของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส, แหวนลาย

ผ้าซิ่นครามสกลจากแบรนด์ PORANA, กำาไล เข็ม

กลัด ดีไซน์เก๋ด้วยเทคนิคโมกุเม่ กาเน่ สำาหรับทำา

ดาบซามูไรของชาวญี่ปุ่นผสานกับงานช่างฝีมือไทย 

จาก PONK SMITHI, กระเป๋าหนังที่ตกแต่งด้วยผ้า

ไหมจากแบรนด์ PATTRASARNN ฯลฯ นอกจาก

นี้ขนทัพสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยและงานคราฟต์

มาจำาหน่ายบนพื้นที่จัดงาน 6,000 ตารางเมตร  

ณ ฮอลล์ 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ

เทค บางนา ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค.2564 

พรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำานวยการ

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 

กล่าวว่า การจัดงานหัตถศิลป์ 2 งานพร้อมกัน ผู้

เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสงานศิลปะไทยถึง 2 มิติ มิติ

แรก งานอัตลักษณ์แห่งสยามที่คงภูมิปัญญางาน

หัตถกรรมดั้งเดิม มิติที่สอง มีความทันสมัยผ่านงาน 

Crafts Bangkok 2021  เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 

ภายในงานยังมีสินค้าอีกมากมายที่มาจากทั้งครูช่าง

ศิลป์ ทายาทช่างศิลป์ หรือสินค้างานคราฟต์ที่ทัน

สมัยจากฝีมือนักศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นงานศิลป

หัตถกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งเสริมรายได้

และอนุรักษ์งานหัตถกรรมไทย ทั้งนี้ การจัดงานอยู่

SACIT ชวนสัมผัสอัตลักษณ์สยาม-แบรนด์คราฟต์ทั่วไทย

ภายใต้มาตรการกระทรวงสาธารณสุข แม้จะอยู่ใน

ช่วงวิกฤตโควิด-19 แต่งานศิลปหัตถกรรมไทยได้

รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง หวังว่า

ประชาชนจะมาจับจ่ายเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐ

กิจฐากราก อีกทั้งสนับสนุนงานแฮนด์เมดของชุมชน 

สืบสานและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูง คาดว่า

จะสามารถสร้างเม็ดเงินกว่า 150 ล้านบาท 

ครูอุทัย เจียรศิริ นายกสมาคมครูช่างศิลป

หัตถกรรมไทยและครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2562 กล่าว

ว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นถือว่าได้เปิดประสบการณ์

สัมผัสงานศิลปหัตถกรรมผลงานครูช่างในหลาก

หลายแขนงถึง 2 งาน เพื่อจุดประกายให้คนรุ่น

ใหม่นำาไปต่อยอด อย่างเครื่องถมเป็นงานหัตถศิลป์

โบราณ ตนปรับเปลี่ยนการออกแบบและการใช้

งานให้เหมาะกับยุคสมัย จากท่ีเคยใช้เฉพาะบุคคล

ชั้นสูงนำามาดีไซน์ให้ใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยยังคง

เอกลักษณ์การเขียนสดด้วยมือไว้ เช่น กระเป๋าเครื่อง

ถมทรง 8 เหลี่ยมลายประจำายาม เป็นลายพราหมณ์

จากอินเดีย หรือขันเครื่องถมลายเล่าเรื่องชาดก ตอน

นี้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือ คนที่มีกำาลังซื้อ เพราะ

เครื่องถมราคาสูง ปัจจุบันยังพัฒนางานตัวเองเพื่อ

ให้เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าไว้ 

หัสยา ปรีชารัตน์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 

เจ้าของแบรนด์ ไทยเบญจรงค์ กล่าวว่า เกิดใน

ครอบครัวที่ทำางานเบญจรงค์ ได้เห็นคุณพ่อทำางาน

เบญจรงค์ด้วยความรักมาตลอด เริ่มฝึกฝนมา

ตั้งแต่เด็ก ทำางานนี้เพื่อสืบสานและต่อยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เสน่ห์ของการทำาเครื่อง

เบญจรงค์จะเปลี่ยนสีเมื่อเข้าเตาอบ จากสีท่ีวาดไว้

จะกลายเป็นสีทองเงางาม รวมถึงลวดลายงดงาม 

นอกจากนี้ ได้ออกแบบเตาอโรม่าและทำาเครื่องประดับ

เบญจรงค์ที่มีความแข็งแรงตกไม่แตกเข้าถึงกลุ่มคน

รุ่นใหม่ ช่วงโควิดพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 

เราเน้นจำาหน่ายช่องทางออนไลน์ คนสนใจมากขึ้น 

รวมถึงเจาะตลาดต่างประเทศด้วย 

สำาหรับงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งท่ี 12 

ท้ัง 7 โซน ประกอบด้วย 1.โซนศิลปาชีพรวมไทย 

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

และร้านภัทรพัฒน์ 2.โซนครูศิลป์ของแผ่นดิน 2564 

นิทรรศการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของ

แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลป

หัตถกรรม ประจำาปี 2564 3.โซนสืบสานภูมิปัญญา 

สาธิตกระบวนการสร้างผลงานศิลปหัตถกรรมไทย

อันมีรูปแบบเฉพาะตัวของเหล่าครูศิลป์แผ่นดิน 

4.โซนมรดกล้ำาค่าของแผ่นดิน นิทรรศการ 

ผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 5.โซนเสน่ห์เส้นสายลาย 

ศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำามันจากปลาย

พู่กันของ อ.สมาน คลังจัตุรัส พร้อมศิลปินวาดภาพสีน้ำา

และสีน้ำามันมีชื่อระดับประเทศและสากล พร้อมเปิด

ตัวภาพวาด “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ในปี พ.ศ.2549” ครั้งแรก 6.โซนร่วมรังสรรค์งานศิลป์ 

จัดเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูศิลป์แผ่นดิน 

และ 7.โซนหัตถศิลป์ทั่วถิ่นไทยพบการออกร้านผลิต 

ภัณฑ์จากฝีมือครูชั้นนำากว่า 200 ร้านค้าจากทั่วทุก

ภาค อาทิ งานหัวโขน, หนังใหญ่, งานหัตถกรรมผ้า

ไทย, เครื่องเงิน-เครื่องทอง เป็นต้น

ส่วนงาน Crafts Bangkok 2021 จัดใหญ่

กว่าทุกปี รวมงานแสดงและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลป

หัตถกรรมไทยร่วมสมัยหลากหลายดีไซน์ 350 บูธ  

จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากแบรนด์คราฟต์  การเจรจา

ธุรกิจ การสาธิตและทดลองทำางานคราฟต์, นิทรรศ 

การแสดงผลงานการประกวดผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen 

และโครงการ SACIT WAR CRAFT สงครามทำามือ 

รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังอีกด้วย. 

ชวนมาสัมผัสเสน่ห์ผลงานศิลปหัตถกรรมงดงามทรงคุณค่า

SACIT แถลงข่าวจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12 และ Crafts Bangkok 2021

แหวนลายผ้าซิ่นครามสกลแบรนด์ PORANA

ผลงานแบรนด์ ไทยเบญจรงค์

กระเป๋าเครื่องถมทรงแปดเหลี่ยมลายประจำายาม

สิ
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ะบอกว่า “ขอกันกิน”!

ผมเองก็ไม่ได้มีบารมีอะไรที่พอจะพูดคำานี้ให้คนทั้งคู่ยอมฟังได้ 

ฉะนั้นที่คุณเพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ โพสต์..

“ถ้าสู้คนตายตั้งแต่เด็กแล้ว ตนด่าผู้ชายที่ทำาร้ายผู้หญิง และมี

ข้อสงสัยเรื่องอมตังค์ ทำาไมเขาอยากเจอตน หรือเขารู้ว่าหมายถึงใครเลย

อยากมาบอก นี่ #โหนกระแส หรือผู้ตรวจราชการแผ่นดิน”

จึงถูกแล้วท่ีหลบเล่ียงไม่ปะทะ แต่คราวหน้า-คราวหลังก็อย่าวู่วาม

ใจร้อนกับการโพสต์ หากรู้ว่าตัวเอง  “ไม่ใช่คนสู้คน” ก็ไม่ควรทำาปากเก่ง 

ไปกระแนะกระแหนใครเขาอย่างที่โพสต์ก่อนหน้า..

“คนที่ตบถีบผู้หญิง ใช่คนที่ขอเงินบริจาคทำาหนัง แล้วใครถามก็

ไล่บล็อกหรือเปล่า พร้อมติดแฮชแท็ก#เก่งกับผู้หญิงนะเรา” เช่นนั้น

เพราะคำาว่า “เก่งกับผู้หญิงนะเรา” จะทำาให้อีกฝ่ายคิด-มองเป็น

อื่นไปไม่ได้ นอกจากหยามแล้วยังจะท้าทายกันด้วย!

และคงคิดอย่างนี้กระมัง คุณต้อม-ยุทธเลิศ สิปปภาค ซึ่งก็รู้ล่ะ

ว่าที่คุณเพชรโพสต์หมายถึงตัวเขา เพราะเพิ่งผ่านการตบ-ถีบผู้หญิงมา

แหม็บๆ จึงได้ประกาศอยากเจอหน้า..

แต่ถ้าไปเจอกันในที่ลับตา ก็อาจจะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ 

ด้วยต่างฝ่ายต่างมีทิฐิ-อารมณ์ การท้าไปพบกันในรายการโหนกระแส จึง

ถือเป็นที่ที่เซฟ-ปลอดภัยทั้งสองฝ่าย!

จะเถียงจะตอบโต้มีอารมณ์กันแค่ไหน-อย่างไร กรรมการคือคุณ

หนุ่ม-กรรชัย กำาเนิดพลอย ก็น่าจะควบคุมอยู่ ดูสิขนาดเชิญเมียเก่าที่ยก

พวกตบเมียใหม่ แล้วทั้งสองฝ่ายหยาบคายใส่กันกลางรายการ..

คุณหนุ่มปรามเสียงเข้ม.. “..คุณทะเลาะกันได้ แต่อย่าถ่อยในราย 

การแบบนี้” เท่านั้นแหละ..เงียบกริบทั้งห้องส่ง!

การได้ไปคุยกันในรายการ “โหนกระแส” จึงเป็นช่องทางที่จะได้

พูดได้อธิบาย ปรับความเข้าใจกัน มันไม่เกี่ยวกับ #โหนกระแส หรือผู้

ตรวจราชการแผ่นดิน อย่างที่คุณเพชรแขวะอะไรเลย!

ผมน่ะ ใจจริงก็ปรารถนาที่จะเห็นคนในวงการบันเทิงมีความรัก

ความสามัคคี มีน้ำาใจ เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนต่อกันเหมือนกับอดีตที่เคยเป็นมา 

แต่เมื่อโลกเปลี่ยน-สังคมเปลี่ยนจึงพอจะเข้าใจ..

ว่าเป็นเรื่องยากที่จะเห็นสังคมคนบันเทิงรักใคร่กลมเกลียวกัน!

ถึงกระนั้น ผมก็ยังหวังสักวันคนบันเทิงจะรู้จักแยกแยะ และจะ

ไม่ใช้อารมณ์ต่อกันในการแสดงความคิดเห็นทั้งการเมือง-เรื่องส่วนตัว!

ครับ..เมื่อวานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ได้ส่งไลน์

และโทรศัพท์กำาชับ.. “ฝากด้วย(โว้ย)สันต์”  เปล่า ไม่ได้ฝากเมีย-ฝากลูก 

แต่ท่านฝากเรื่องนี้..

“จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562-2564 

ซ่ึงเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นสายใยสัมพันธ์ของคนใน

ชาติ..และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สู่สังคม สู่ประ 

เทศชาติ 

ในฐานะที่กระผมเป็นนักดนตรี จึงขอนำาความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านดนตรีขลุ่ยมาใช้เป็นเครื่องมือทำางานร่วมกับสถาบันการศึกษา และ

องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

โดยผ่านกิจกรรมด้านดนตรีซ่ึงเป็นส่ิงไม่ล้าสมัย แต่เป็นการสะท้อน

ถึงความตั้งใจและการแสดงออกถึงคุณธรรม ความดี ที่สามารถสัมผัสได้

ผ่านเสียงดนตรี

กระผมจึงได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการขลุ่ยเชื่อมความสัมพันธ์ของ

คนในชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมทางด้านดนตรีซึ่ง 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

โดยนำาเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม จำานวน 1,000 คน 

มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับกระผม  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”

รายละเอียด อาจารย์บอกให้ไปฟังการแถลงข่าวอีกทีในวันที่ 3 

ธ.ค.นี้ เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ (หอเล็ก)

รับทราบ-รับปาก..ไปร่วมฟังครับ!.

ขลุ่ย..เชื่อมความสัมพันธ์

จ

• ศิลปินเสียงอบอุ่น ป๊อบ-

ปองกูล สืบซึ้ง พี่ใหญ่แห่งค่ายไวท์

มิวสิก ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ 

ปล่อยเพลงทีไรแฟนเพลงอินจัดยอด

วิวพุ่งเกินร้อยล้านวิวทุกที ล่าสุดออก

ซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปีด้วยคำาพูดโดนๆ 

เพลงไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจาก

ไหน ร่วมงานกับ ข้าว-ปณิธิ เลิศอุดมธนา อีกครั้ง 

สามารถติดตามฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์ม

• ฮาย-ชุติมา สิงห์ใจชื่น และ อิสร์-อิสรพงศ์ 

ดอกยอ ร่วมคอนเสิร์ตคิดถึงพ่อ ผ่านระบบออนไลน์

สตรีมมิงของเพจสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมรำาลึก  

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อร่วมรณรงค์

หาทุนช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ

ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ ติดตาม

ชมในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ เวลา 16.00 น.

• เกรท-สพล อัศวมั่นคง ยอมทุ่มทุนออก

กำาลังกายหนักเพื่อเฟิร์มให้ทั้ง

หุ่นทั้งซิกซ์แพ็กเปรี๊ยะสุดพลัง 

เพื่อโดดรับบท ทอง ใน อโยธ

ยา มหาละลวย ภาพยนตร์ไทย

แนวแอ็กชั่น-โรแมนติก-คอมิ

ดีจากค่ายหนังคุณภาพ โมโน

ฟิล์ม ผลงานกำากับโดย ใหม่-  

ภวัต พนังคศิริ ถึงขนาดได้ฉายาพระเอกนักถอดไป

แล้วเพื่อให้สมกับหนุ่มอโยธยาสมัยก่อนที่หนุ่มไทย

ชายฉกรรจ์ไม่นิยมใส่เสื้อ 

• โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธ์ิประเสริฐ นำาทีมเพื่อน

ศินปินร่วมโครงการ We Change by Chatuchak 

พายคายัค รักษ์คลอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมพายเรือเก็บขยะ

ในคลองลาดพร้าว คลองบางเขน ต่อเนื่องไปยังคลอง

เปรมประชากร ให้สะอาดสวยงาม และแสดงความเป็น

เอกลักษณ์ของเขตจตุจักร โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต 

ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายพรเลิศ เพ็ญ

พาส ผู้อำานวยการเขตจตุจักร ร่วมเป็นประธานในพิธี

รักชิด

ลังกลับไปแต่งงานอีกครั้งกับอดีตภรรยา กานต์ วิภากร ที่คบหากันมา

เกือบ 30 ปี ร็อกเกอร์อันดับ 1 ของเมืองไทย เสก โลโซ หรือเสก

สรรค์ ศุขพิมาย ก็แฮปปี้สุดๆ โดยล่าสุดได้ออกมาเปิดใจแบบหมด

เปลือกผ่านรายการคุยแซ่บ show ทางช่องวัน 31 ที่มี ชมพู่ ก่อนบ่าย และ  

เป็กกี้ ศรีธัญญา เป็นพิธีกรดำาเนินรายการ โดยเสกเผยว่า

“ความรักของผมกับกานต์มันเหมือนนิยาย แต่งกัน 3 ครั้งแล้วนะ หย่าไป 

2 ครั้ง ก็เป็นเรื่องตลกดี ทำาให้รู้ว่ากานต์เป็นคนที่รักเรามากที่สุด เราก็รักเขามาก

ที่สุด คนนี้คงเป็นคนสุดท้ายของเรา คบกันมาตั้งแต่อายุ 17 ถึงตอนนี้ก็ 20 

กว่าปีแล้วครับ (เจอกันครั้งแรกที่ไหน) ผมเล่นดนตรีอยู่ในผับ กานต์

เขาไปเที่ยว ก็เจอกันที่ผับ เป็นร้านอาหารกึ่งผับ กานต์เขาไปกิน

ข้าวแล้วเจอกัน (ใครปิ๊งใครก่อน) ผมนี่แหละ ตอนนั้นใช้ โทรศัพท์

บ้านโทรคุยกัน  

ที่ผ่านมา เจอมรสุมต่างๆ เขาอยู่เคียงข้างผมเสมอมา ก็รู้สึก

ดีนะครับ มีคนหนึ่งเป็นห่วงเป็นใยเรามาก ไม่ว่าจะไปไหน นี่ถ้าเขา

สบายดี เขาคงมา แต่บังเอิญเมื่อวานเขาไปดูดไขมันมา อายุเยอะ ไข

มันเริ่มเยอะ เขาเจ็บก็เลยไม่ได้มา (เจอผู้หญิงมากมาย ทำาไมถึงเลือก

กานต์) ผมว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสให้มันเป็นแบบนี้ ผมมีเรื่องมีราวอยู่ตลอด 

ผมต้องเจอคนเยอะ เล่นคอนเสิร์ตไปก็หวั่นไหวไป แต่พอเรากลับมามอง กลับ

มานั่งคลิกก็มีกานต์นี่แหละที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

(การที่เราเคยคบกัน แล้วห่างหายกันไป แล้วกลับมาคบกันใหม่ 

ความรู้สึกเหมือนเพลง 14 อีกครั้งไหม) เขามาดูแลพี่มากกว่า มา

ดูแลเห็นพี่ไม่สบาย เขาก็เป็นห่วงเป็นใยเรา อันนี้แหละที่ทำาให้

กลับมาแล้วรู้สึกว่ามีคนดูแลเราอยู่ กลับมามีความโรแมนติก

เหมือนวัยรุ่นไหม เหมือนเดิมครับ หวานเหมือนเดิม กานต์

เขาเป็นคนน่ารัก เขาเป็นสายโรแมนติกด้วย เห็นเขาชอบวีน 

แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนโรแมนติก วันเกิด วันอะไรชอบให้

ดอกไม้ บางทีเอาพวงมาลัยมาไหว้เรา

(ในการแต่งงานรอบนี้มีคำามั่นสัญญาอะไรไหม) คงจะ

อยู่กันไปตลอดชีวิต เพราะจดทะเบียนกัน 3 ครั้งแล้ว แล้ว

ก็เราคิดว่าเราไม่ไปไหนแล้ว ก็คงเหมือนเพลงขอตายในอ้อม

กอดเธอ อีกอย่างต่างคนก็ต่างมีอายุเยอะแล้ว นี่จะ 50 กันแล้ว 

ก็คงหมดแรงที่จะไปดื้อหรือไปซนที่ไหนแล้ว เราอยู่กันด้วยความ

เข้าใจ คนเริ่มมีอายุแล้ว กานต์เขาเป็นคนจริงใจ จริงจังกับความ

สัมพันธ์กับแต่ละคน เวลาเขาโกรธ เขาก็ด่าเลย เวลาเขาโรแมนติก

เขาก็มาให้กอด เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนจริงใจ ขาลุย

ตัดสินใจกลับมาอยู่ด้วยกัน ลูกๆ ก็ดีใจด้วยครับ เพราะ

ว่าหย่ากันไป 5-6 ปีมั้ง พอกลับมาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเราเป็น

ครอบครัวแล้ว ต่อไปจะไม่แยกจากกันแล้ว เสือเขาก็ดีใจ เขาเพิ่ง

เรียนจบมา เขาเป็นคนจัดงานแต่งให้ผมนะ เสือเป็นคนออกแบบ 

ดีไซน์ร่วมกับพี่อั๋น เสือดีใจมากที่พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีก 

ผมไม่เคยเห็นใครรักผมมากขนาดนี้ กานต์เขารักผมมาก รักมาก

ที่สุด เป็นคนที่เราไว้ใจ คนที่เราจะคุยได้ทุกเรื่อง เป็นคนที่เราจะ

ร้องห่มร้องไห้ด้วยกัน แล้วเป็นคนที่จะกอดแล้วมีความสุขด้วยกัน”

รับรางวัล • GMMTV ในเครือบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน) คว้� 2 

ร�งวัลในง�นประก�ศร�งวัลครั้งยิ่งใหญ่ HOWE AWARDS 2020 โดยซีรีส์สุดฮิตแห่งปี 

นิท�นพันด�ว คว้�ร�งวัล HOWE HOTTEST SERIES AWARD และร�งวัล HOWE THE 

BEST COUPLE AWARD ง�นนี้ ออฟ-นพณัช ชัยวิมล ผู้กำ�กับ พร้อมด้วยคู่จิ้นคู่ฮอต เอิร์ท-

พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และมิกซ์-สหภ�พ วงศ์ร�ษฎร์ เป็นตัวแทนรับร�งวัล ณ Nai Lert 

Park Heritage.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ห

โคล คิดแมน ดารา

นักแสดงผู้เคยคว้า

รางวัลออสการ์ 

เตรียมที่จะกลับไปเดินพรม

แดงในประเทศบ้านเกิดใน

เดือนหน้า สำาหรับงานซิดนีย์

พรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์

ชีวประวัติ Being the 

Ricardos

ดาราสาวชาวออสซี่ วัย 

54 จะได้ออกงานเป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ที่เฮย์เดน ออร์ 

เฟียม พิคเจอร์ พาเลซ ที่ครู

มอร์น ซึ่งเป็นย่านชานเมือง

ของเมลเบิร์นในวันที่ 15 

ธันวาคม

นิโคลเล่นเป็นลูซิลล์ 

บอล สตาร์คนดังของฮอลลีวูด

ผู้ล่วงลับ ในวัย 30, 40 และ 

50 ในภาพยนตร์ ซึ่งหนังเรื่อง

นี้จะเข้าฉายทาง Amazon 

Prime Video ในวันที่ 21 

ธันวาคมนี้

Being the Ricardos ได้

รับการรีวิววิจารณ์อย่างล้นหลาม หลังจาก

ออกฉายครั้งแรกสำาหรับนักวิจารณ์ที่สหรัฐ

เมื่อสัปดาห์ก่อน 

โดยนิโคลก็ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ชมใน

การฉายวันนั้น โดยยังได้นั่งร่วมถกกับแอ

รอน ซอร์กิน ผู้

เขียนเรื่องและผู้

กำากับภาพยนตร์ 

และฮาเวียร์ บา

เด็ม เพื่อนนัก

แสดงในหนัง

เรื่องนี้

เธอกล่าว

ในการฉายครั้ง

นั้นว่า เธอมี

ความกำาลังใจ

อย่างมากกับการ

สวมบทดาราดังจาก I Love Lucy 

อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ที่ได้ชม

ภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างรู้สึกประทับใจอย่าง

มากกับการแสดงของนิโคล ที่ได้สร้างความ

ฮือฮาในงานออสการ์ไปแล้ว

นิโคลให้เดรดิตซอร์กินกับการให้

กำาลังใจเธอรับบทนี้ทั้งที่ในใจก็วิตกกังวล

เธอจำาได้ว่า “ฉันวิตกอย่างมากตั้งแต่

หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นแล้ว แอรอนต้อง

หยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความส่งอีเมลมาหา

ฉัน บอกว่า “You’ve got this” 

“It’ was frightening but incredibly 

exciting”

“มันน่ากลัว แต่ก็น่าตื่นเต้นอย่าง

เหลือเชื่อ”.

นิ

ดีไซเนอร์ตัวท็อป

ของ‘หลุยส์ วิตตอง’

เสียชีวิตด้วยมะเร็ง

เวอร์จิล อโบลห์ ดี ไซเนอร์ชาว

อเมริกัน   ลูกชายของผู้อพยพชาว

กานา ที่ไปเกิดในสหรัฐ และกลายมา

เป็นดีไซเนอร์ผิวสีที่มีชื่อเสียงที่สุด ภาย

ใต้คอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษของแบรนด์

ดังระดับโลก Louis Vuitton เสียชีวิต

แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยวัย 

41 หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาได้

ราว 2 ปี

อโบลห์ ซึ่งทำางานเป็นดีเจ และ 

วิชวลอาร์ติสต์ ยังเป็นผู้กำากับศิลป์

เสื้อผ้าผู้ชายของหลุยส์ วิตตอง แบรนด์

หรูที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยตั้งแต่

ปี 2018

อโบลห์ยังได้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า

สตรีแนวสตรีทสุดหรูของอิตาลี Off-

White ซึ่งทาง LVMH เข้า

ถือหุ้น 60% ในปีนี้

เขาเคยร่วม

งานกับเย แรป

เปอร์ และแฟชั่น

ดีไซเนอร์ชื่อดัง 

ซึ่งหลายคนอาจคุ้น

ชื่อเต็มก่อนหน้านี้

มากกว่า นั่นคือ คานเย 

เวสต์ ที่มีการกล่าวไว้อาลัย

ถึงอโบลห์ ที่เคยร่วมงานกันมาก่อน 

“เวอร์จิลไม่เพียงแต่เป็น

ดีไซเนอร์ระดับอัจฉริยะและมีวิสัยทัศน์ 

แต่เขายังเป็นชายที่มีจิตวิญญาณที่

สวยงามและมีปัญญาอันเฉียบแหลมอีก

ด้วย” เบอร์นาร์ด อาร์ โนลด์ มหาเศรษฐี

เจ้าของกิจการหลุยส์ วิตตอง กล่าวเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

โดยทางหลุยส์ 

วิตตอง ยังปรับ

แผนไปโชว์คอล

เลกชันล่าสุด

ที่วาดขึ้นโดย

เวอร์จิล อโบลห์ 

บนแคตวอล์กที่

ไมอามีเมื่อวันอังคาร

ทันที เพื่อเป็นการระลึก

ถึงดีไซเนอร์คนสำาคัญที่เสียชีวิต

อย่างกะทันหันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา.

 interthaipost69@gmail.com

‘นิโคล คิดแมน’เตรียมบินกลับออสเตรเลีย

เพื่อร่วมงานพรีเมียร์‘Being the Ricardos’

‘เสก โลโซ’เผยมุมสุดโรแมนติก

ลั่นจะรัก‘กานต์ วิภากร’ตลอดไป

Being the Ricardos

นิโคล คิดแมน

ลูซิลล์ บอล 
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เน� องดวยในวันที่  พฤศจิกายน ของ

ทุกป เปนวันสําคัญชองชาติไทย คือวันคลาย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุ เกลา

เจาอยูหัว กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก 

รวมกับโรงพยาบาลพระมงกุ เกลาและ

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุ เกลาในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี พลโท สุพัษชัย 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เชิญชวนคนไทยทําความดี สงตอความสุขเพ� อคนไทย เน� องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 64  

เม ะสุวรรณดิษ  เจากรมแพทยทหารบก 

และ พลตรี สุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลพระมงกุ เกลา ไดจัดกิจกรรม 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา  ขึ้น เพ� อนอม

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ

พระองคทาน

ในป  ซ่ึงมีสถานการณการระบาด

ของไวรัสโควิด-  อีกระลอกในประเทศไทย 

โรงพยาบาลพระมงกุ เกลา ไดมีการเปดหอ

ผูปวยวิกฤตความดันลบสําหรับผูปวยโควิด-  

รองรับผูปวยประเภทกลุมสีแดง จํานวน  เตียง

ทั้งยังมีระบบการดูแลผูปวยที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพตามมาตรา านสากล พรอมทั้ง

มีการเปดโรงพยาบาลสนามผูปวยโควิด-  

สีเหลืองเขม  เตียง

และใหบริการตรวจคัด

กรองหาเชื้อโควิด-  

ใหกับบุคคลทั่วไปฟรีที่โรง

พยาบาลสนามศูนยคัดกรอง 

(กรมแพทยทหารบก)  

พันเอก รชต ลํากล 

รองผอํานวยการ รงพยาบาล

พระมงกุ เกลา เปดเผย

ถึงวัตถุประสงคของวัน

สมเดจ็พระมหาธรีราชเจา

วา เน� องดวยในวันที่  

พฤศจิกายนของทุกป เปนวันสมเด็จพระมหา

ธีรราชเจา เพ� อเชิญชวนคนไทยมาทําความดี 

เชิญชวนผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคสมทบทุน

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุ เกลาในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกุมารี เพ� อจัดหาเคร� องมือ

แพทยสําหรับอาคารเ ลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใหเปน

อาคารรักษาพยาบาลดานเวชศาสตร ุกเ ิน

และอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

รองรับอุบัติภัยและสาธารณภัยขนาดใหญได 

ดวยความมุงมั่นที่จะพรอมใหการรักษาผูปวย

ท้ังทหารท่ีปกปองประเทศชาติและประชาชน

ทุกระดับอยางดีที่สุด   

สามารถรวมบริจาคไดที่สํานักงาน

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุ เกลา ช้ัน  อาคาร

เ ลิมพระเกียรติ   รอบ หรือบริจาคผานบัญชี

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุ เกลา  ธนาคาร

ทหารไทย เลขท่ีบัญชี - - -  นอกจากน้ี

ยังสามารถบริจาคดวย   สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม โทร. - -  เวลา 

. - .  น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 

หรือ . . . .   

มหกรรมเคร� อง า   จักรกฤษณ กีรติโชคชัยกุล   -  บจก.

เดอะมอลล กรุป พรอมดวยผูประกอบการแบรนดเคร� องไฟฟาชั้นนํา จัดงาน เพาเวอร มอลล 

อิเล็คทรอนิกา  มหกรรมเคร� องเสียง เคร� องใชไฟฟา ไอที และสมารทโฟน ที่ยิ่งใหญสงทายป 

โดยมี วิภา อัมพุช, สิริพร ใจสะอาด, มร.ซาโตชิ เมกาตะ และ รัชตะ สุทธาพั นธานนท รวมงาน 

ท่ี เพาเวอร มอลล พารากอน ดีพารทเมนท สโตร 

ยุติความรุนแรง     จุติ ไกรฤกษ รมว.การพั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดงาน

รณรงค ยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใตแนวคิด ครอบครัว

วิถีใหมรับมืออยางไรกับความรุนแรงในครอบครัว  จัดโดย จินตนา จันทรบํารุง อธิบดีกรม

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี จรัญ ภักดีธนากุล, รศ.นพ.สุริเดว ทรีปาตี ปนัดดา 

วงษผูดี รวมงาน ที่ กระทรวงการพั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ลงนามความรวมมอ       ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับ กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี 

ออลล ลงนามบันทึกความรวมมือ การถายทอดเทคโนโลยีเคร� องผลิตรีดิวซกราฟนออกไซด

ระดับโรงงานอุตสาหกรรม  เพ� อการพั นาและปรับปรุงนวัตกรรมงานกอสราง ระบบน้ํา 

ระบบไฟฟา และ ผลิตภัณ ใหม  เพ� อชวยประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดลอม ณ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สรางสรรคสังคมอยางย่ังยืน ไปพรอมกับ

ความสนุกสนาน ใหการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปนเร� องใกลตัวของทุกเพศทุกวัย กับแคมเปญ

รักษ โลก ทาไมทิ้ง กับกาแฟเขาชอง ซีซั่น  

เก็บแยกแลกด� ม  กับความสนุกสนานของ

นักรองสาวขาแดนซ ขวัญใจมหาชน ลําไย 

ไหทองคํา  ในการผลิตเกาอี้รักษ โลกจาก

ชิ้นสวนผลิตภัณ กาแฟเขาชองและขยะ

พลาสติกที่ แฟนรายการส ง เข ามาร วม

กิจกรรมจากทั่วประเทศ และนําไปมอบให

สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน  ตัว 

เพ� อใชเปนสาธารณประโยชน โดยมี คุณศนิษา 

พงศพิทักษ หัวหนา

สวนจตุจักร สํานักงาน

สวนสาธารณะสํานัก

สิ่งแวดลอม  เปน

ผู้แทนรับมอบเม่ือไม่

นานมานี้ โดยเกาอี้

รักษ โลก  

(อัพไซคลิ่ง) จํานวน 

 ตัว สามารถลดขยะ

พลาสติกไดถึง  

กิโลกรัม

ทา มทิ้ง กับกาแ เขาชอง ี ั่น  เก็บแยกแลกด� ม  มอบ เกาอี้รัก  ลก

ท่ีผลิตจากช้ินสวนผลิต ณั กาแ เขาชองและขยะพลาสติก  ใหสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  (อันเดอร อารเมอร) 

ผูนําแบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนํา

จากประเทศสหรั อเมริกา เปดประสบการณ

ชอปแบบจุใจใหแฟน  กับการพลิกโ มแบรนด 

เ าส สาขาเมกา บางนา ภายใตคอนเซ็ปตใหม 

ซิตี้ คอนเซ็ปต สโตร (   ) 

ที่สะทอนเอกลักษณความโดดเดนของแตละ

เมือง ดึงศิลปนชาวไทยรุนใหมอยาง อัครพงษ 

โอต  เพ็ชผล มารวมออกแบบลวดลาย

  เปดแบรนด เ าส เมกา บางนา รป มใหม ดึงเอกลัก ณความเปน ทยในส ตล ิตี้ คอนเ ปต ส ตร

ตกแตงราน โดยเลือกใชองคประกอบที่แสดง

ความเปนไทย อยางเชน ลายประจํายาม รถ

ตุกตุก ประดับอยูทามกลางลวดลายสถาน

ที่สําคัญตาง  ของกรุงเทพมหานคร พรอม

จัด เต็มกับสินค าแบบหลากหลายและ

ครบครันที่สุด ไมวาจะเปน รองเทา เสื้อผา 

และอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย ทั้งไลน

ผลิตภัณ สําหรับการฝกซอม วิ่ง กอลฟ 

บาสเกตบอล ไลฟสไตลแฟชัน และกิจกรรม

กลางแจงอ� น  รวมถึงสินคาใน

คอลเลกชันพิเศษ เชน  

 และ  

ตามไปสัมผัสรูปโ มใหม 

และเลือกชอปสินคาสปอรต

เพอรฟอรแมนซไดท่ี   

แบรนด เ าส ชั้น  ศูนยการคา

เมกา บางนา 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายนพพร เมียงแก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 

หวยขวางเลขท่ีบัญชี ๐๓๑-๘-๓๕๔๔๖-๔  

ช� อบัญชี นางสาวชญานันท ศรีสิริรัตนากุล

- นางสาวชญานันท 

ศรีสิริรัตนากุล

๒๖,๔๔๓.๒๘ (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ  จํานวนเงิน ๖,๔๔๓.  บาท (สองหม� นหกพันส่ีรอยส่ีสิบสามบาทย่ีสิบ

แปดสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย นายนพพร เมียงแก กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางบุณญาดา เกตพันธ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ  จํานวนเงิน ๖,๔๔๓.  บาท (สองหม� นหกพันส่ีรอยส่ีสิบสามบาทย่ีสิบ

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นางสาวปรารถนา ลาระลม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด 

พระราม ๙ เลขท่ีบัญชี ๘๔๗๒๑๑๔๓๕๓ 

ช� อบัญชี นายพงศกร ศรีสรวง 

- นายพงศกร

ศรีสรวง

 ๖๒,๗๓๕.๐๖ บาท    

(ณ วันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนประมาณ ๖ ,๗๓๕. ๖ บาท (หกหม� นสองพันเจ็ดรอยสามสิบ

หาบาทหกสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวปราร นา ลาระลม กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ) 

ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญเ พาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

ลงช� อ

(นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

ตําแหนง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวัชระ คงอุดหนุน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นายวัชระ

คงอุดหนุน

๑๑,๐๕๓.๔๔ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ สรอยคอทองคํา ลายหวงโซ 

น้ําหนักประมาณ ๑๕.๒๕ กรัม 

๑ เสน นายวัชระ

คงอุดหนุน

๒๕,๖๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๓ สรอยคอทองคํา ลายกระดูกงู 

น้ําหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม 

๑ เสน นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๒๕,๕๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔ จี้พระรูปหัวใจ น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๘๙ กรัม

๑ องค นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๑๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕ แหวนทองคํา ลายดอกจัน

น้ําหนักประมาณ ๓.๘๓ กรัม

๑ วง นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๖,๔๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖ แหวนทองคํา ลายขีดยาว

น้ําหนักประมาณ ๓.๗๕ กรัม

๑ วง นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๖,๓๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท่ียึดท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๔,๙๕๓.๔๔ 

บาท (เจ็ดหม� นส่ีพันเการอยหาสิบสามบาทส่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวัชระ คงอุดหนุน กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวชนภา อัครพรวงศ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

นายชาตรี บุญนาค ผตรวจราชการ

กระทรวงเก ตรและสหกรณ รัก าราชการ

แทนอ ิบดีกรมการขาวเปดเผยวา กระทรวง

เกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงพาณิชย

ไดดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 

เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวขยายพื้นที่

การผลิตและการตลาดขาวอินทรียของประเทศ

ใหมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตร านขาว

อินทรีย (  ) เตรียมความพรอม

การผลิตเขาสูมาตร านอินทรียตางประเทศ

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวให้กับ

ชาวนาไทย ดําเนินการระหวางป  -  มี

เปาหมาย , ,  ไร โดยเกษตรกรที่เขารวม

โครงการผานการรับรองมาตร านขาวอินทรีย

จะไดรับเงินอุดหนุนตอเน� อง  ป เพ� อชดเชย

รายไดที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสูการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย ที่ ไดรับผลผลิตลดลงใน

ระยะเริ่มตน ความคืบหนาการดําเนินโครงการ

ดังกลาว กระทรวงเกษตรละสหกรณ ไดใหการ

รับรองมาตร าน   ไปแลวถึง

ป  จํานวน ,  กลุม เกษตรกร ,  

ราย พื้นที่ ,  ไร จายเงินอุดหนุนไปแลว

จํานวน ,  ลานบาท สําหรับเกษตรกรที่ได

รับการรับรองมาตร าน โดยไดจายงวดสุดทาย

ไปแลวเม� อเดือนกันยายน  จํานวน  

ลานบาท ซึ่งเกษตรกรไดรับเปนที่เรียบรอยแลว 

นายชาตรี กลาวตอไปวา กรมการขาว

ได้พิจารณาและอนุมัติบัญชีรายชื่อเกษตรกร

ที่ผานการตรวจประเมินระบบการผลิตขาว

อินทรียปการผลิต  จํานวน  จังหวัด 

,  กลุม ,  ราย , ไร วงเงิน

อุดหนุน , , ,  บาท กรมการขาวได

รับงบจัดสรรงบประมาณป  เพ� อจายเงิน

อุดหนุน  ลานบาทแบงเปน  งวด โดยงวด

ท่ี  กรมการขาวไดรวมกับธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  จายเงินอุดหนุน

ไปแลวจํานวน , ,  บาท จํานวน 

,  ราย (อัพเดทเม� อวันที่  พ.ย. )  

เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนไดที่ธนาคาร

เพ� อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ใกลบานทาน ทั้งหมด  จังหวัดไดแกจังหวัด

เชียงใหม พะเยา นครสวรรค ลําปาง แพร 

นาน ลําพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ลพบุรี 

นครนายก ชัยนาท ปทุมธานี ะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี นครราชสีมา สกลนคร หนองคาย 

หนองบัวลําภู บึงกาฬ เลย สระแกว นครศรีธรรมราช 

พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล และจังหวัดนราธิวาส 

สําหรับงวดที่  จํานวนเงิน  ลานบาท กรม

การขาวไดดําเนินการขอเงินงวดไปยังสํานักงบ

ประมาณ เม� อไดรับงบประมาณมาแลว กรมการ

ขาวจะเรงรัดเพ� อเบิกจายให  จังหวัดไดแก 

จังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย นครพนม เชียงราย 

เพชรบูรณ ตาก และจังหวัดพิจิตร สําหรับ

งบประมาณท่ีเหลือยังไมไดรับการจัดสรรอีก

จํานวน ,  ลานบาท กรมการขาวจะได

ดําเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารข้าวแห่งชาติเพื่อขอใช้งบกลางเพื่อ

จายอุดหนุนเกษตรกรที่เหลือตามโครงการใน

จังหวัดที่เหลืออีก  จังหวัด ไดแก จังหวัด

มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาฬสินธุ 

ขอนแกน ยโสธร สุรินทร มหาสารคาม รอยเอ็ด 

และจังหวัดอํานาจเจริญ ตอไป

สําหรับในป  ซึ่งถือเปนปสุดทาย  

มีเปาหมายดําเนินการ ,  กลุมเกษตรกร 

, ราย พื้นที่ , ไร ยังอยูระหวาง

ดําเนินการเขาตรวจประเมินของหนวยรับรอง

เพื่อส่งผลการตรวจสอบและให้การรับรอง 

เสนอคณะทํางานบริหารจัดการเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนตอไป จึงขอให

กลุมขาวอินทรียที่เขารวมโครงการไดพั นา

รักษาระบบปฏิบัติตามขอกําหนดการผลิตขาว

อินทรีย ใหไดตามมาตร าน เพ� อรองรับการ

เขาตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตขาว

อินทรีย จากกรมการขาวตอไปดวย 

กรมขาวอัพเดทขาวดี จายเงินอินทรียป  

งวดแรก ปแลวกวา  ลานบาท ใน  จังหวัด  



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เก็บตกบรรยากาศ! มินิคอนเสิรตรูปแบบ 

Live Streaming ในงาน THE POWER BAND 

เวทีประกวดดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเคร� อง

เปา ประจําป 2564 รอบชิงชนะเลิศ เสียง

เพลงเพราะๆ ใหผูชมรวมสนุกไปกับคอนเสิรต

ของนักรองสาวหนาหวาน อ้ิงค-วรันธร เปานิล 

มาพรอมเสียงใสๆ ผสานแนวเพลงสไตลซินธปอป 

(Synth Pop) และ 4 หนุม วง Season Five 

ที่หยิบซิงเกิลลาสุดสไตล R&B  มาถายทอด

อารมณไดอยางบาดลึกแทงใจ โดยสองศิลปน

ไอดอลประเดิมเปดดวยเพลงฮิตติดหูมาโชว 

อาทิ เพลงสายตาหลอกกันไมได, อยากเริ่ม

ตนใหมกับคนเดิม, ดีใจดวยนะ, What the F,  

รักโกรธ และ Event จัดหนักจัดเต็มแบบไมมี

ก๊ักตอเน� องตลอด 1 ช่ัวโมงเต็ม

และปดทายดวยไฮไลตสุดพิเศษ!! คือ 

อิ้งค วรันธร - Season Five เสิรฟความสุขใหแฟนเพลงถึงบาน

โชวไลฟมินิคอนเสิรตสุดอบอุน ในงานประกวดดนตรี THE POWER BAND

การมารวมฟเจอริงในโปรเจกตสุดเอ็กซคลูซีฟ 

ระหวาง อิ้งค-วรันธร และ Season Five ใน

เพลงรางวัลแดคนชางฝน, เกงแตเร� องคนอ� น 

และพูดไมคิด ถือเปนอีกคอนเสิรตที่สราง

แรงบันดาลใจใหกับคนไทยที่มีหัวใจ

รักดนตรี และผูที่เขารวมการประกวดในเวที 

THE POWER BAND ใหมีพลังใจ ความมุงม่ัน 

และความฝนที่จะทําใหสําเร็จบนเสนทาง

สายดนตรี โดย อิ้งค-วรันธร กลาวทิ้งทายวา 

“เราเองก็ เคยเปนคนที่ทําตามความฝน

ผานเวทีประกวดเหมือนกัน เม� อไดเห็นการ

ประกาศผลก็รูสึกลุนไปดวย การประกวดดนตรี

ทําใหเราไดเปดประสบการณใหมๆ  รวมไปถึงเรียนรู

ขอผิดพลาด และอยากจะพัฒนาความสามารถ

ใหเกงข้ึน” และหนุม ๆ วง Season Five กลาว

เสริมวา “ไมอยากใหมองเวทีประกวดดนตรี 

เปนการแขงขัน แตอยากใหมองวาเปนโอกาส 

ที่ทําใหคนมีฝมือเกงๆ ไดมาเจอกัน มาแชร

ไอเดียกัน ขอแสดงความยินดีกับวงที่ ได

รับรางวัล และเปนกําลังใจใหทุกวงท่ีเขาประกวด 

แคไดเขามาประกวดเราก็ไดพัฒนาขึ้นมาอีก

ขั้นแลว”

สําหรับการประกวด THE POWER 

BAND เวทีประกวดดนตรีสากลสมัยนิยมผสม

เคร� องเปา ประจําป 2564 รอบชิงชนะเลิศ 

ที่ เปดโอกาสใหคนไทยไดแสดงพลังและ

ศักยภาพทางดนตรี โดยมีผูครํ่าหวอดในวงการ

ดนตรีระดับประเทศเปนผูตัดสิน เพ� อเฟนหา

เมล็ดพันธุดนตรีหนาใหมมาประดับวงการ

เพลงไดจบลงอยางสวยงาม โดย วงที่ชนะเลิศ

ประเภทมัธยมศึกษา Class F ไดแก Sixth 

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ชวนคุณบอกรักพอดวย

“กลองเคร� องหวานชุดรักพอ”  พรอมใหจับจองตั้งแตวันนี้ – 2 ธันวาคม 2564

รานอาหารไทย “ทองหลอ” รานอาหาร

ไทยคุณภาพในเครืออิมแพ็ค โดดเดนดวย

เมนูอาหารไทยพื้นถิ่นที่รังสรรคจากวัตถุดิบ

คุณภาพ ชวนคุณบอกรักพอดวยของขวัญสุดพิเศษ 

“กลองเคร� องหวานชุดรักพอ” แทนความรัก

ความหวงใยที่ลูกมีตอพอ พรอมใหจับจองแลว

ตั้งแตวันนี้ – 2 ธันวาคม 

ชุดของขวัญสุดพิเศษนี้บรรจุในกลองไม

อยางดี ภายในกลองประกอบดวยวุนบุษบาสีเหลือง 

ซึ่งเปนสีประจําวันพอ พรอมจัดวางตัวอักษร

คําวา “รักพอ” ที่ปกดวยดอกไมสด คือ ดอก

มอรนิ่งกลอรี (Morning glory) หรือดอกแวกซ 

(Chamelaucium) โดยดอกมอรนิ่งกลอรีหมาย

ถึงความรักท่ีไมหวังส่ิงใดตอบแทน เปรียบเสมือน

ความรักอันบริสุทธิ์ของพอที่มีตอลูก และปก

ดวยดอกคัตเตอรสีขาวที่ดานในดอกมีสีเหลือง 

ซึ่งแสดงถึงความไรเดียงสาและความซ� อสัตย

บริสุทธิ์ตอคนที่คุณรักตราบวันสุดทาย 

วันพอปนี้อยาลืมบอกรักพอดวย “กลอง

เคร� องหวานชุดรักพอ” (1,919 บาท) ที่บรรจง

ประดิดประดอยขึ้นอยางประณีตเพ� อวันสําคัญ

ของพอ สั่งจองไดแลววันนี้ที่ รานอาหารไทย 

“ทองหลอ” ณ โรงแรมสเตยบริดจ สวีท กรุงเทพ 

(ทองหลอ ซอย 5) เปดใหบริการทุกวัน เวลา 

10.30 – 21.00 น. โทร. 095-426-4646, 02-

000-4701 พรอมบริการซ้ือกลับบานและเดลิเวอร่ี 

นอกจากนี้ลูกคายังสามารถสั่งอาหารแบบ

เดลิเวอรี่กับทางรานโดยตรง พรอมรับสิทธิ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

นําโดย นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย นอมสํานึกในพระกรุณาธิคุณของ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ในพระวิสัยทัศนดังกลาว 

ประกอบกับขอมูลเกี่ยวกับผูผลิต  และ

ผูประกอบการ OTOP ประเภทผา ในป พ.ศ. 

2563 บงชี้วาผูผลิต ผูประกอบการจํานวนกวา 

30,000 กลุม/ราย ยังตองมีการสงเสริมและพัฒนา

ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และยังตองมี

การขยายตลาดผู ใชใหกวางขวางขึ้นทั้งในและ

นอกประเทศ ทั้งประเภทกลุมเสื้อผาแฟชั่น 

เคร� องแตงกาย กลุมเคหะสิ่งทอ และงาน

หัตถกรรม กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความ

จําเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาชุมชน

ตนแบบการทอผา มีกระบวนการพัฒนาอยาง

เปนระบบใหสามารถตอบสนองตลาดผูบริโภค

เปาหมาย โดยเฉพาะกลุมที่นิยมผลิตภัณฑผา

จากเสนใยธรรมชาติ ซึ่งโดยมากเปนกลุมผูที่มี

รายไดสูง นิยมเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดเนม ตัด

เย็บดวยความประณีต ทันสมัย จึงเห็นควรที่จะ

พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาผาไทยใหเปน

ผลิตภัณฑพรีเมี่ยม เพ� อเจาะกลุมลูกคาที่มีราย

ไดสูงดังกลาว เพ� อเสริมสรางความเช� อมั่นของ

ลูกคา สงเสริมภาพลักษณ และประชาสัมพันธ

แบรนดผาไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ดวยเหตุนี้ กรมพัฒนาชุมชนจึงไดจัด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่ง

กายใหเปน Premium OTOP ข้ึน และไดรวบรวม

ขอมูลเนื้อหาและผลงานมาไว ในหนังสือดอน

กอยโมเดลฉบับสมบูรณ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

และฉบับดิจิทัล หนังสือดอนกอยโมเดล บรรจุ

ขอมูลการพัฒนาหมูบานทอผายอมคราม

และยอมสีธรรมชาติในรูปเลมที่ทันสมัย ตาม

แนวทางของโครงการ “ผาไทยใสใหสนุก” ซึ่ง

เปนโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระดําริของ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา โดยนํารูปแบบของการ

พัฒนาคุณภาพการยอมผา ทอผา รวมทั้งการ

พัฒนา Branding และ Storytelling มาเพิ่ม

มูลคาใหแกสินคาในระยะยาว เพ� อใหชุมชนมี

รายไดและชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน ตาม

วัตถุประสงคของแนวพระดําริโครงการ 

“ผาไทยใสใหสนุก” ที่ไดพระราชทานไวภายใน

เลมประกอบดวยเน้ือหาท่ีครบถวน ต้ังแตอารยธรรม

และความเปนมาเกี่ยวกับการใชสอยครามใน

ทวีปตางๆ ทั่วโลก และพันธุพืชที่ใหสีคราม ซึ่ง

ทั่วโลกใชกันอยางแพรหลาย ความเปนมา

ของการใชครามยอมผาในจังหวัดสกลนคร 

ของไทย ผานการอพยพ ยายถ่ินฐานของกลุม

ชาติพันธุท้ังหลายท่ีเขามายังภาคอีสานในชวง

ตนยุครัตนโกสินทร กอนจะกลาวถึงประวัติการ

ต้ังและการขยายหมูบานดอนกอย อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร วิถีชีวิตของ 4 กลุมชุมชนท่ีเขา

รวมกิจกรรมโครงการดอนกอยโมเดล

ในโครงการดอนกอยโมเดล ออกแบบ

โดยนักออกแบบชั้นนําของประเทศ รวมทั้ง

แนวคิดเบื้องหลังการสรางสรรคผลงานแตละ

คอลเลกชั่น และแนวคิดการทําแบรนดิ้ง

ดอนกอยสกล ตราสัญลักษณ และบรรจุภัณฑ 

ตลอดจนรายละเอียดอ� นๆ ท่ีเก่ียวของกับแบรนด 

อีกท้ังหนังสือดอนกอยโมเดลยังนําระบบการ

ตลาดออนไลนเขามาประกอบการขายผานการ

สแกนคิวอาร โคดของสินคาในเลม ซ่ึงทําใหผูซื้อ

หนังสือดอนกอยโมเดล บทบันทึกองคความรู 

ตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางครบวงจร 

ฟนคืนภูมิปญญาพื้นถิ่น ใหมีความรวมสมัย เพ� อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

Floor โรงเรียนเทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร 

และวงที่ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป Class 

E ไดแก ถุงเทาแดงไมแรงไดไง จังหวัด

นครปฐม

พิเศษมากมาย ที่ https://thonglorthaicuisine.

foodie-delivery.com ติดตามขาวสารและโปร

โมชั่นตางๆ ไดที่เว็บไซต www.thong-lor.com 

เฟซบุก อินสตาแกรม ไลน Thonglor Cuisine 

และอยาลืมติดตามเร� องราวงานหัตถศิลปไดที่

อินสตาแกรม Sri.thonglor

สามารถเขาถึงผูขายและผลิตภัณฑได โดยตรง  

นอกจากวัตถุประสงค โครงการดอนกอย

โมเดลไดเผยแพรพระอัจฉริยภาพของสมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ดานการออกแบบเคร� องแตงกาย สิ่งทอ และ

ดานการอนุรักษผาไทยใหเปนที่ประจักษกัน

ท่ัวไปแลว  ผลประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากโครงการ

ดอนกอยโมเดลยังมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น 10 เทา

นับต้ังแตมีการพัฒนาชุมชนตนแบบ จากรายได

เดือนละ 700 บาท สามารถเพ่ิมเปน 7,000 บาท 

ตอครัวเรือน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในยามที่

เกิดวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 ตลอดชวง

ระยะเวลาที่ผานมา 

นายพิพัฒน รัชกิจประการ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

รวมแสดงความยินดี และใหเกียรติมอบเคร� องหมาย

รับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย เพ� อเปน

กําลังใจใหสถานประกอบการและแหลงทองเท่ียว

จากทั่วประเทศที่ ให้ความสําคัญในเ ร่ือง 

ความสะอาด เปนธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และ

ใสใจสิ่งแวดลอม เปนการยกระดับคุณภาพ

การทองเที่ยวสรางความม่ันใจและยอมรับใน

ระดับสากลสูการทองเท่ียวอยางสมดุลและย่ังยืน 

“ปจจุบันการทองเท่ียวไทยรวมถึงท่ัวโลก 

ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 (Covid - 19) 

ทําใหวิถีการทองเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

การใชชีวิตวิถีใหม (New Normal) ใหความ

สําคัญดานสุขอนามัยและความปลอดภัย

เปนหลัก สําหรับมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

(Thailand Tourism Standard) นั้นสามารถ

ที่จะตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของ

นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี และหลังจากที่

รัฐบาลประกาศผอนคลายมาตรการโควิด 19 

เพ� อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง

เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 

1 พฤศจิกายน เปนตนมาน้ัน ผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยวที่ ไดรับเคร� องหมายรับรอง

มาตรฐานการทองเที่ยวไทยเปนตนแบบ

สําคัญของผูประกอบการท่ีมีความพรอมทุกดาน

ไมวาจะเปนความสะอาด เปนธรรม ปลอดภัย 

ย่ังยืน และใสใจส่ิงแวดลอมแลวน้ัน รวมท้ังการ

เปนเจาบานท่ีดีเพ� อตอนรับนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก

อยางมีคุณภาพระดับสากล กระบวนการจัดทํา

มาตรฐานการทองเท่ียวไทยแตละมาตรฐาน 

โดยมีการนํามาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับ

สากล เชน ISO เพ� อใหไดมาตรฐานท่ีมีคุณภาพ

เทียบไดในระดับสากล การรักษาคุณภาพของ

มาตรฐานในดานตาง ๆ ไวเปนอยางดี เพ� อที่

จะสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวกลับ

มาเที่ยวซ้ําและบอกต่อเพื่อให้เกิดการท่อง

เที่ยวที่คึกคักอยางตอเน� อง” 

เม� อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

เปนการมอบเคร� องหมายมาตรฐานการ

ทองเที่ยวไทย มาตรฐานแหลงทองเที่ยว 

(Tourism Attraction Standard) จํานวน 149 แหง 

และ พิธีมอบเคร� องหมายมาตรฐานการ

ทองเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตยไทย (Home 

Stay Standard) จํานวน 124 แหง มาตรฐาน

การทองเที่ยวโดยชุมชน(Community Based 

Tourism Standard) จํานวน 77 แหง

การจัดงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปนเกียรติและเปนกําลังใจแกผูประกอบการ

ดานการทองเที่ยว สถานประกอบการทองเที่ยว 

รวมถึงโฮมสเตย ชุมชน และแหลงทองเที่ยว 

ที่ ไดรับเคร� องหมายรับรองมาตรฐานการทอง

เที่ยวไทยและมาตรฐานการทองเที่ยวอาเซียน 

ในป 2562 จํานวน 329 ราย และป 2563 

จํานวน 341 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 670 ราย 

ที่มีความตั้งใจพัฒนาตนเองใหเขาสูมาตรฐาน 

พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนสถานประกอบการที่

กรมการทอ เทยว
จัด าน มอบเ ร อ หมายรับรอ มา ร านการทอ เทยว ทย

(Thailand Tourism Standard) ประจําป 2564 ในรูปแบบออนไลนเสมือนจริง (Virtual Event)

ใหกับผูประกอบการรวมถึงโฮมสเตย ชุมชน และแหลงทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพการทองเท่ียว

สรางความมั่นใจและยอมรับในระดับสากลสูการทองเที่ยวอยางสมดุลและยั่งยืน

มอบเ ร อ หมายรับรอ มา ร านการทอ เทยว ทย มา ร านการทอ เทยว ทย 

 า ว เร รา อาด ป อด ัย เปน รรม การบรหารจัดการทด 

ผานการรับรองแลวใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว

ชาวไทยและชาวตางชาติ และสรางแรงจูงใจ

ใหสถานประกอบการอ� นๆ เขาสูมาตรฐาน

เพิ่มมากขึ้น สามารถขยายตลาดสรางโอกาส

ทางธุรกิจนําไปสูการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการทองเที่ยวในประเทศไทยใหมี

คุณภาพสูงข้ึน และสามารถรวมชมผาน Virtual 

Exhibition ไดที่ https://thailandtourism-

standardaward.com/

เดินทางทองเที่ยวอยาลืมมองหา“นอง

ช้างชูงวงเริงร่า”เคร่ืองหมายมาตรฐานการ

ทองเที่ยวไทย(Thailand Tourism Standard) 

เพ� อสรางความประทับใจในการเดินทางทอง

เที่ยวพักผอน ไมวาจะเปนความสะอาด ความ

ปลอดภัย ความเปนธรรม การบริหารจัดการท่ีดี 

รวมถึงการรักษาสิ่งแวดลอม โดยสามารถดู

รายช� อผูประกอบการที่ไดมาตรฐานที่ http://

tts.dot.go.th หรือสอบถามขอมูลไดทาง 

Facebook Fan page “Thailand Tourism Standard”  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

บาร์เบโดสถอดควีนพ้นประมุข
ญ่ีปุ่นพบผู้ติดเช้ือโอไมครอนรายแรกของประเทศ

โตเกียว • สำ�นักข่�วเอเอฟพีอ�้งคำ�แถลงของฮิโรก�ซู มัตสึ

โน โฆษกรัฐบ�ลญี่ปุ่น เมื่อวันอังค�รที่ 30 พฤศจิก�ยน ว่� 

ผลก�รตรวจของสถ�บันโรคติดต่อแห่งช�ติพบว่�ช�ยช�วน�

มิเบีย วัยประม�ณ 30 ปีเศษ ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก 

เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสกล�ยพันธุ์ส�ยพันธุ์ โอไมครอน “นี่เป็นกรณี

ผู้ติดเชื้อโอไมครอนร�ยแรกที่ได้รับก�รยืนยันในญี่ปุ่น” เข�

กล่�ว นักเดินท�งที่ติดเชื้อร�ยนี้ถูกแยกตัวที่สถ�นพย�บ�ล

แห่งหนึ่ง ท�งก�รญี่ปุ่นบังคับให้ผู้ที่เดินท�งเข้�ประเทศทุกคน

ต้องตรวจเชื้อไวรัสก่อนออกเดินท�งและเมื่อเดินท�งม�ถึง 

ร�ยง�นของสำ�นักข่�วเกียวโดเผยว่� ช�ยคนนี้เดินท�งม�ถึง

สน�มบินน�ริตะใกล้กรุงโตเกียวเมื่อวันอ�ทิตย์ และถูกตรวจ

พบว่�ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินท�งม�ถึง คำ�ยืนยันตรวจพบ

ผู้ติดเชื้อโอไมครอนร�ยแรกในญี่ปุ่นมีออกม�ในวันเดียวกับที่

ญี่ปุ่นเริ่มปิดประเทศอีกครั้ง โดยห้�มช�วต่�งช�ติทุกคนเดิน

ท�งเข้�ประเทศ ยกเว้นช�วต�่งช�ติที่มีถิ่นพำ�นักถ�วรและผู้

ที่ได้รับก�รยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ บุคคลเหล�่นี้และพลเมือง

ญี่ปุ่นที่กลับเข้�ประเทศจ�กพื้นที่ที่พบก�รติดเชื้อจะต้อง

กักตัวในโรงแรมตั้งแต่ 3-10 วัน

ศาลพม่าเลื่อนอ่านคำาพิพากษาคดีแรกของ ‘ซูจี’

เนปยีดอ • ร�ยง�นเอเอฟพีและรอยเตอร์อ้�งแหล่งข�่วเผย

ว่� ศ�ลรัฐบ�ลทห�รเมียนม�ที่มีกำ�หนดจะอ�่นคำ�พิพ�กษ�

คดีแรกของอองซ�น ซูจี ในคว�มผิดฐ�นปลุกปั่นยุยงให้ต่อ

ต้�นทห�รซึ่งมีโทษจำ�คุกสูงสุด 3 ปี และคว�มผิดละเมิด

ม�ตรก�รควบคุมโควิด-19 ต�มกฎหม�ยภัยพิบัติแห่งช�ติ ใน

วันอังค�รที่ 30 พฤศจิก�ยน แต่ศ�ลเลื่อนตัดสินคดีไปเป็น

วันที่ 6 ธันว�คม แต่ไม่ได้เปิดเผยเหตุผลที่ศ�ลเลื่อนอ�่นคำ�

ตัดสินคดี ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่�มีก�รรักษ�คว�มปลอดภัยอย�่

หน�แน่นบนถนนที่มุ่งหน้�สู่ศ�ลพิเศษในกรุงเนปยีดอเมื่อเช้�

วันอังค�ร หลังก�รรัฐประห�ร ซูจีถูกดำ�เนินคดีเกือบ 12 คดี

ชายวัย 69 ปีเรือล่มรอดหลังลอยทะเล 22 ช่ัวโมง

โตเกียว • ร�ยง�นเอเอฟพีเผยว�่ เจ�้หน�้ที่กู้ภัยช่วยชีวิต

ช�ยช�วญี่ปุ่นอ�ยุ 69 ปี ที่เรือล่มนอกช�ยฝั่งและต้องล่อง

ลอยอยู่ในทะเลถึง 22 ชั่วโมง ช�ยคนนี้แล่นเรืออยู่คนเดียว

นอกช�ยฝั่งของจังหวัดค�โงชิมะท�งตะวันตกเฉียงใต้ของ

ประเทศ เข�กำ�ลังเดินท�งไปเก�ะย�กุชิมะที่เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวชื่อดัง และได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อบ�่ย

วันเส�ร์ที่ผ่�นม� แต่เรือของเข�ล่มก่อนถึงเก�ะ เจ�้หน�้ที่

ย�มฝั่งเผยว่� เข�โทรศัพท์แจ้งเพื่อนร่วมง�นว�่เรือของเข�

ล่ม เจ้�หน้�ที่กู้ภัยออกค้นห�เกือบ 1 วัน แต่ไม่พบเข� จน

เมื่อผ่�นไป 22 ชั่วโมง พบเข�นั่งอยู่บนเครื่องยนต์ของเรือที่

ล่ม โดยจับชิ้นส่วนของใบพัดเรือไว้แน่น และใช้แผ่นพล�สติก

สีเท�หุ้มร่�งก�ยเอ�ไว้เพื่อให้ตัวอุ่น เจ�้หน�้ที่ระบุว�่ช�ยคน

นี้รอดชีวิตอย่�งป�ฏิห�ริย์.

บริดจ์ทาวน์ • บาร์เบโดสฉลองการเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐน้องใหม่

ของโลกเมื่อวันอังคาร ยุติการอยู่ภายใต้บัลลังก์ราชวงศ์อังกฤษนาน

ร่วม 400 ปี ถอดสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษพ้นตำาแหน่งประมุขของ

ประเทศพร้อมกับการรับตำาแหน่งของประธานาธิบดีคนแรก

ร�ยง�นเอเอฟพีและรอย                                            

เตอร์เมื่อวันอังค�รท่ี 30 พฤศจิก� 

ยน 2564 กล่�วว่� ประเทศท่ีเป็น

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมเก�ะกล�ง

ทะเลแคริบเบียนท่ีมีประช�กร 

285,000 แห่งนี้จัดพิธีฉลองก�ร

สถ�ปน�ส�ธ�รณรัฐหลังเท่ียงคืน                                      

ของวันจันทร์ โดยรัฐบ�ลได้ระ 

งับเคอร์ฟิวคุมโรคระบ�ดเพื่อเปิด                                                 

โอก�สให้ช�วบ�ร์เบโดสได้ออกม�

เฉลิมฉลองเทศก�ลทั่วประเทศ 

ที่กรุงบริดจ์ท�วน์ พิธีจัด                                             

ที่จัตุรัสวีรบุรุษ โดยเจ�้ฟ้�ช�ย

ช�ร์ลส์  มกุฎร�ชกุม�รแห่งอังกฤษ                                                      

เสด็จม�ร่วมพิธีด้วย รวมถึงรีอ�น

น� ศิลปินหญิงชื่อดังซ่ึงเป็นพล 

เมืองบ�ร์เบโดสท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ในโลก

ประธ�น�ธิบดีแซนดร� เม

สัน ผู้สำ�เร็จร�ชก�รแทนพระองค์ 

ชนะก�รเลือกต้ังเมื่อเดือนตุล�คม 

หน่ึงปีหลังจ�กน�ยกรัฐมนตรีมีอ�                       

มอตต์ลีย์ ประก�ศเปล่ียนประเทศ                                                

เป็นระบอบส�ธ�รณรัฐ และถอด                                                        

พระร�ชินีอังกฤษพ้นจ�กตำ�แหน่ง

ประมุข เธอกล่�วสุนทรพจน์ในพิธี

ส�บ�นตนรับตำ�แหน่งประธ�น�                                                                

ธิบดีคนแรกของประเทศว่�พวกเร�

ช�วบ�ร์เบโดสต้องมอบจิตวิญญ�ณ

และเนื้อแท้ของส�ธ�รณรัฐบ�ร์ 

เบโดสต้องร่วมกันสร้�งอน�คต

และเป็นผู้ดูแลกันและกัน และดู 

แลประเทศของเร�

คร้ังสุดท้�ยท่ีสมเด็จพระ

ร�ชินีอังกฤษถูกถอดถอนจ�กฐ�  

นะประมุขของประเทศในเครือจักร                       

ภพคือเมื่อปี พ.ศ.2535 เมื่อประ                    

เทศมอริเชียสในมห�สมุทรอิน                        

เดียประก�ศเปล่ียนระบอบเป็น

ส�ธ�รณรัฐ ปัจจุบันยังมีอยู่ 15 

ประเทศท่ียังอยู่ภ�ยใต้ร�ชบัลลังก์ 

อังกฤษ อ�ทิ สหร�ชอ�ณ�จักร, 

ออสเตรเลีย, แคน�ด� และจ� 

เมก� 

บ�ร์เบโดสประก�ศเอกร�ช

จ�กอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2509 ยุติ

ก�รอยู่ภ�ยใต้อ�ณ�นิคมของอัง 

กฤษย�วน�นเกือบ 400 ปี นับ

ต้ังแต่เรือของอังกฤษแล่นม�ถึง

เก�ะแห่งน้ีเมื่อปี พ.ศ.2168 แล้ว

ยึดเป็นอ�ณ�นิคมในรัชสมัยของ

พระเจ�้เจมส์ที่ 1 เก�ะขน�ด

เล็กแห่งน้ีเป็นอ�ณ�นิคมท�สแห่ง

แรกๆ ของอังกฤษ พวกท�สถูกจับ

ม�จ�กแอฟริก�นำ�ม�ใช้แรงง�น

ในไร่อ้อย บ�ร์เบโดสเลิกระบบ

ท�สเมื่อปี พ.ศ.2377

เจ้�ช�ยช�ร์ลส์มีพระดำ�รัส

ในพิธีเมื่อวันอังค�ร โดยได้ตรัส

ถึงคว�มโหดร้�ยท�รุณของคว�ม

เป็นท�ส ซึ่งจะเป็นรอยด�่งพร้อย

ในประวัติศ�สตร์ของเร�ตลอดไป 

“ก�รสร้�งส�ธ�รณรัฐแห่งน้ีถือเป็น 

ก�รเร่ิมต้นคร้ังใหม่” 

พิธีฉลอง “คว�มภ�คภูมิ                                                

ใจของคว�มเป็นช�ติ” มีง�นก�ร

แสดงดนตรีและก�รเต้นรำ� ณ จัตุ                                               

รัสวีรบุรุษ ก�รกล่�วสุนทรพจน์                                                       

ฉลองก�รถือกำ�เนิดของส�ธ�รณ 

รัฐแห่งใหม่บนโลก, ก�รประก�ศ

ของน�ยกฯ มอตต์ลีย์ ผู้นำ�ขบวน 

ก�รสถ�ปน�ส�ธ�รณรัฐ ท่ียกย่อง  

รีอ�นน�เป็นวีรบุรุษของบ�ร์เบโดส 

และปิดท้�ยก�รพิธีสวนสน�มของ   

กองทัพ, ทห�รม้�และก�รยิงสลุต

หลังจ�กน้ีบ�ร์เบโดสจะยัง                                                 

คงเป็นส�ธ�รณรัฐภ�ยในเครือจักร                                                         

ภพ ซึ่งมี 54 ประเทศ ทั้งในแอฟ 

ริก�, เอเชีย, อเมริก� และยุโรป 

ช�วบ�ร์เบโดสบ�งส่วนแย้ง

ว่�มีปัญห�ระดับช�ติด้�นอื่นๆ ท่ี

กดดันม�กกว่�ก�รถอดถอนพระ

ร�ชินี รวมถึงคว�มป่ันป่วนท�ง

เศรษฐกิจท่ีเกิดจ�กโรคระบ�ดโค

วิด-19 ที่กระทบต่อก�รท่องเที่ยว 

และเปิดเผยให้เห็นว่�เก�ะแห่งน้ี

พ่ึงพ�ก�รท่องเท่ียวม�กเกินไป โดย

เฉพ�ะนักท่องเที่ยวจ�กอังกฤษ.

มะนิลา • คริสโตเฟอร์ บอง โก                                          

คนสนิทของประธ�น�ธิบดีโรดริโก                                                  

ดูเตร์เต ประก�ศถอนตัวจ�กก�ร

ลงสมัครชิงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี

เมื่อวันอังค�ร ระบุว่�ยังไม่ใช่เวล�

ของเข�

เอเอฟพีและรอยเตอร์ร�ย 

ง�นว่� วุฒิสม�ชิก คริสโตเฟอร์ 

บอง โก วัย 47 ปี ประก�ศถอน

ตัวจ�กก�รลงสมัครชิงตำ�แหน่ง

ประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวัน

อังค�รที่ 30 พฤศจิก�ยน 

วุฒิสม�ชิกโกยื่นสมัครเลือก

ตั้งประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์เพียง 

2 วันก่อนหมดเขตก�รสมัครใน

วันที่ 15 พฤศจิก�ยน หลังจ�ก

เมื่อวันที่ 2 ตุล�คม เข�ยื่นสมัคร

เลือกตั้งรองประธ�น�ธิบดี 

ก�รถอนตัวอย่�งกะทัน 

หันของโกทำ�ให้สน�มก�รแข่งขัน

ของผู้สมัครประธ�น�ธิบดีฟิลิป 

ปินส์ ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งต่อจ�กดู

เตร์เตแคบลง ดูเตร์เตลงเลือกตั้ง

ประธ�น�ธิบดีไม่ได้เนื่องจ�กขัด

รัฐธรรมนูญ แต่ประก�ศว่�จะลง

เลือกตั้งวุฒิสม�ชิกในปีหน้� 

โกแถลงถึงส�เหตุที่ เข�

ถอนตัวจ�กก�รสมัครเลือกตั้ง

ประธ�น�ธิบดีว�่ ครอบครัวของ

เข�ไม่ต้องก�รให้เข�ลงเลือกตั้ง

เช่นกัน บ�งทีอ�จจะยังไม่ใช่เว                                              

ล�ของเข� และต้องก�รหลีกเล่ียง

ไม่ให้เกิดปัญห�เพิ่มขึ้นกับดูเตร์

เตที่เข�รักเหมือนบิด� เข�ยังคง

ภักดีกับดูเตร์เต ในช่วง 2-3 วัน

ที่ผ่�นม� เข�ตระหนักว่�หัวใจ

และจิตใจของเข�กำ�ลังขัดแย้ง

กับก�รกระทำ�ของตนเอง

โกโพสต์วิดี โอท�งเฟซบุ๊ก                                                   

ว่� เข�และประธ�น�ธิบดีดูเตร์                                                       

เตพร้อมที่จะสนับสนุนผู้สมัคร

เลือกต้ังประธ�น�ธิบดีคนใดก็ต�ม

ท่ีจะเข้�ม�ทำ�ง�นรับใช้อย่�งแท้ 

จริง และส�ม�รถปกป้องมรดก

ของดูเตร์เต เพื่อคว�มสะดวก

สบ�ยที่เพิ่มขึ้น, คว�มปลอดภัย

และชีวิตที่รุ่งเรืองของลูกหล�น

ของเร� 

นักวิเคร�ะห์ท�งก�รเมือง

ส่วนใหญ่เห็นว่�โอก�สท่ีโกจะ

ชนะก�รเลือกต้ังประธ�น�ธิบดีใน

เดือนพฤษภ�คมปีหน้�มีน้อยม�ก 

ผลโพลเมื่อเร็วๆ นี้ของโซ

เชียลเวธเธอร์สเตชันส์ที่สำ�รวจ

คว�มนิยมของผู้สมัครประธ� 

น�ธิบดีฟิลิปปินส์ ผู้ม�อันดับหนึ่ง

คือ เฟอร์ดิน�นด์ ม�ร์กอส จูเนียร์ 

ต�มม�ด้วยรองประธ�น�ธิบดี

เลนี โรเบรโด, ฟรันซิสโก โดม�

โกโซ น�ยกเทศมนตรีมะนิล� และ

แมนนี ป�เกียว

ส่วนซ�ร� ดูเตร์เต ลูกส�ว

ของประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ ที่

ได้รับก�รค�ดก�รณ์ว่�จะลงชิง

เก้�อี้ประธ�น�ธิบดี แต่ในที่สุด

สมัครเลือกตั้งรองประธ�น�ธิบดี

และประก�ศเป็นพันธมิตรกับม�ร์

กอส จูเนียร์.

คนสนิท‘ดูเตร์เต’ถอนตัวลงเลือกตั้งปธน.

สาธารณรัฐใหม่ • เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์, ประธานาธิบดีบาร์เบโดส แซนดรา เมสัน (คนกลาง) และนายกรัฐมนตรี มีอา มอตต์ลีย์ ขณะเตรียม

ร่วมพิธีฉลองสาธารณรัฐ ที่จัตุรัสวีรบุรุษในกรุงบริดจ์ทาวน์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน. 

‘ประชาธิปไตยดิจิทัล’ที่กินได้!

ะไรคือ “ประชาธิปไตยดิจิทัล” มันช่วยให้ไต้หวัน

เติบโตท�งเศรษฐกิจได้อย�่งไร?

ผมมีคว�มเชื่อของผมว�่ห�กคนไทยใช้เทคโนโลยี

อย่�งช�ญฉล�ด เร�อ�จจะส�ม�รถก�้วข้�มปัญห�ต่�งๆ ที่

เป็นอุปสรรคต่อก�รสร้�ง “ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน” 

ในก�รปกครองประเทศอย่�งแท้จริงได้

และห�กเร�สร้�งคว�มมีส่วนร่วมของประช�ชน

อย่�งแท้จริงแล้ว เร�ก็จะมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยที่แท้

จริงในเนื้อห� และไม่เพียงแต่ในรูปแบบเท่�นั้น

นั่นจะทำ�ให้เร�สร�้งสังคมที่เป็นธรรม และเศรษฐกิจ

ที่เท�่เทียมเสมอภ�คได้อย่�งเป็นรูปธรรม

วันก่อนผมได้อ่�นบทคว�มเห็นของคุณ Andrey 

Tang รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวัน วิเคร�ะห์แนวโน้ม

ลักษณะเดียวกันนี้ จึงขอนำ�ม�เล่�สู่กันฟังต่อ

แกเล่�ว่� ก�รระบ�ดของโควิด-19 เปิดโปงให้เห็นถึง

คว�มล้มเหลวของระบอบประช�ธิปไตยในหล�ยประเทศ 

รวมทั้งช�ติต่�งๆ ในภูมิภ�คอินโด-แปซิฟิกนี้ด้วย

พอโควิดโจมตีหนัก คว�มไม่พร้อมของหล�ยประเทศ

ก็ถูกเปิดเผยออกม� มีทั้งข้อบกพร่องและคว�มล้มเหลว 

บ้�งก็ถือจังหวะนี้ฉวยโอก�สสร้�งอำ�น�จให้กับตน

เพิ่มขึ้นอย่�งไร้ขอบเขต

บ้�งก็ทำ�อะไรไม่ถูก ถึงขั้นอ้�ป�กค�้งกันเลยทีเดียว

สังคมส่วนใหญ่จะอ้�งคว�มเป็นประช�ธิปไตย แต่

เอ�เข้�จริงๆ พอถูกทดสอบโดยโรคระบ�ดที่หนักหน่วง

รุนแรงครั้งนี้ก็พิสูจน์ว่�มันไม่เป็นคว�มจริงในหล�ยกรณี 

มันทำ�ให้เห็นว่�ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภ�คนี้แทบไม่

ได้ปรับปรุงสถ�บันประช�ธิปไตยให้เพื่อเป็นกลไกแก้ปัญห�

วิกฤตที่เผชิญกับประช�ชนเลย

แต่วิกฤตนี้ก็คือโอก�ส

รัฐมนตรีดิจิทัลของไต้หวันบอกว่� เพื่อให้แน่ใจว�่

ประช�ธิปไตยยังคงเฟื่องฟูต่อไป “เร�จำ�เป็นต้องเพิ่มขีด

คว�มส�ม�รถให้กับประช�กรของเร�อีกครั้ง”

อีกทั้งยังต้องปรับปรุงให้สถ�บันต�่งๆ ของสังคม

เหม�ะสมกับโลกที่เร�อ�ศัยอยู่ 

แกบอกว่� ไต้หวันได้แสดงให้เห็นแล้วว่�มีคว�มส�ม�รถ

สร้�งประช�ธิปไตยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยก�รมีส่วนร่วมของ

พลเมือง

คุณอังเดร ถัง บอกว�่ไต้หวันปรับเปลี่ยนสู่ระบอบ

ประช�ธิปไตยดิจิทัลภ�ยในหนึ่งชั่วอ�ยุคน 

นับตั้งแต่หลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ไต้หวันได้ผันตัวเอง

จ�กสังคมเกษตรกรรมที่ค่อนข้�งเรียบง�่ย โดยมีอำ�น�จอยู่ใน

มือของพรรครัฐบ�ล ม�เป็นรัฐที่มีลักษณะเป็นพหุนิยมท�ง

สังคม วัฒนธรรม และก�รเมือง 

เริ่มด้วยก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีโดยตรงครั้งแรกเมื่อ

ปี 2539 หลังจ�กที่ World Wide Web บนอินเทอร์เน็ตได้รับ

คว�มนิยมในไต้หวัน 

มันพิสูจน์ว่�อินเทอร์เน็ตและประช�ธิปไตยมีวิวัฒน�ก�ร

และเติบใหญ่ไปพร้อมๆ กัน

ปี 2014 เป็นปีที่มีช่วงเวล�ที่ชัดเจนในก�รปลุกพลัง

ประช�ธิปไตยของไต้หวัน 

ปีนั้นเกิด “ขบวนก�รท�นตะวัน”

ผู้คนกว่�ครึ่งล้�นออกม�ต�มท้องถนนเพื่อประท้วง

ข้อตกลงก�รค้�บริก�รข้�มช่องแคบซึ่งเป็นข้อตกลงก�รค้�ที่

คลุมเครือกับปักกิ่ง 

ผู้คนอีกนับล้�นสนับสนุนผู้ประท้วงท�งออนไลน์และแผ่

ขย�ยไปทั่วประเทศ 

รัฐสภ�ของไต้หวันถูกยึดครองโดยประช�ชนที่ต้องก�ร

หยุดคว�มคืบหน้�ของกฎหม�ย

ในช่วงสองส�มวันแรกของเหตุก�รณ์ครั้งนั้น ข่�วลือ

และข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐสภ�ถูกแพร่กระจ�ย

คุณอังเดร ถัง เล่�ว่� เพื่อให้มั่นใจถึงคว�มเปิดกว้�ง

และคว�มโปร่งใส แกได้ช่วยตั้งค�่ระบบก�รสื่อส�รกับชุมชน 

gov ที่กระจ�ยอำ�น�จ 

เรียกว่� gov-zero ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์พลเมือง พื้นที่ที่

ถูกยึดครองและถนนโดยรอบเชื่อมต่อกันด้วยเครือข�่ยท้องถิ่น 

และมีก�รตั้งโปรเจ็กเตอร์ไว้นอกรัฐสภ�เพื่อแสดงสิ่งที่เกิดขึ้น

ภ�ยในแบบเรียลไทม์

ข้อมูลคว�มเป็นจริงได้รับก�รถ่�ยทอดและแพร่กระจ�ย

สดๆ เพื่อให้ประช�ชนได้รับรู้อย่�งทันท่วงที และไม่เป็นเหยื่อ

ของข่�วลือ ข�่วปล่อย ข�่วลวงทั้งหล�ย

“ขบวนก�รท�นตะวัน” ยุติกิจกรรมในอีกส�มสัปด�ห์ต่อม�

เพร�ะรัฐบ�ลให้คำ�มั่นว�่จะกำ�กับดูแลข้อตกลงก�รค�้ให้

เข้มงวดยิ่งขึ้น 

นั่นเป็นก�รใช้อินเทอร์เน็ตในก�รร�ยง�นข้อมูลข�่วส�ร

ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งก�รเมือง

นี่ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับไต้หวันเท่�นั้น แต่ทั้งโลกกำ�ลังใช้

เทคโนโลยีเพื่อสร�้งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนอย่�งจริงจัง

และกว�้งขว�ง 

ขบวนก�รที่ว�่นี้ช่วยให้ก�รรวมตัวของประช�ชนเกิดได้

ด้วยคว�มช่วยเหลือจ�กมืออ�ชีพที่ใช้พลังเทคโนโลยีของ

พลเมือง นำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินก�รต�มระบอบประช�ธิปไตย

อย่�งมีประสิทธิผล

ห�กผู้มีอำ�น�จเข้�ใจ แทนที่จะรู้สึกอึดอัดคับข้องใจ

หรือพย�ย�มขัดขว�ง ก็ส�ม�รถจะใช้มันเพื่อให้ประช�ชนมี

ส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับช�ติได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วย 

ห�กใช้เทคโนโลยีในท�งสร�้งสรรค์ก็จะส�ม�รถ

สร้�งพลังและแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด�้นนโยบ�ย 

ให้แนวคิดในก�รทำ�ง�นร่วมกับประช�ชน และซึมซับก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะ 

น่ันคือก�รปลดปล่อยพลังท่ีมีอยู่ในก�รระดมมวลชน

ของประช�ธิปไตย เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประช�ชน-

ภ�ครัฐ-เอกชน ท่ีช้ีนำ�โดยตรงจ�กคว�มต้องก�รของประช�ชน

ไต้หวันมีหล�ยโครงก�รเพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือ

ข่�ยพันธมิตรในภ�คส่วนต�่งๆ เช่น ง�น Presidential 

Hackathon ซึ่งเข้�สู่ปีที่ 4 แล้ว

โครงก�รนี้เชิญชวนพลเมืองจ�กทั่วโลกให้เสนอวิธีแก้

ปัญห�แบบ open-data สำ�หรับปัญห�คว�มยั่งยืนทั่วโลก 

รวมถึงวิธีก�รลดก�รใช้พลังง�น เพิ่มพลังให้พลเมือง

ที่ช�ญฉล�ด และส่งเสริมก�รลงทุนด้�นก�รเกษตรแบบ

หมุนเวียน 

ทีมไหนชนะในก�รแข่งขันจะได้รับเชิญให้เข้�ร่วมใน

โครงก�รของรัฐบ�ล 

และระบบที่พวกเข�พัฒน�ขึ้นมีสิทธิ์ได้รับก�รสนับ 

สนุนจ�กภ�ครัฐและเอกชน

นวัตกรรมประช�ธิปไตยอีกอย่�งหนึ่ง join.gov.tw 

ช่วยให้ประช�ชนส�ม�รถยื่นคำ�ร้องในเรื่องร�วต�่งๆ ได้

อย่�งคล่องแคล่ว

โดยที่กระทรวงดิจิทัลจัดก�รประชุมแบบเห็นหน้�กัน

เดือนละสองครั้ง เพื่อสำ�รวจวิธีก�รรวมคำ�ร้องที่มีล�ยเซ็น

ม�กกว�่ 5,000 ร�ยชื่อในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

ผู้ริเริ่มแนวคว�มคิดนี้คือพลเมืองที่มีอ�ยุต่ำ�กว�่ 18 

ปีม�กกว่�หนึ่งในสี่ ซึ่งรวมถึงคำ�ร้องล่�สุดเพื่อแบนหลอด

พล�สติก

คว�มคิดนี้สร�้งขึ้นโดยเด็กหญิงอ�ยุ 17 ปีเท่�นั้น

แนวคิดของรัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวันคนนี้ทำ�ให้

เร�ควรจะเห็นว�่ศักยภ�พของเทคโนโลยีในก�รสร้�ง 

“ประช�ธิปไตยที่จับต้องได้” เกิดขึ้นได้จริงๆ

อยู่ที่รัฐบ�ลเร�จะมีคว�มกล�้ห�ญและวิสัยทัศน์พอที่

จะปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือไม่เท่�นั้น.

กาแฟดำ
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ชุมพร-สุราษฎร์อ่วมน้ำาท่วมรุนแรง
พบยาบ้า2แสน

จากเพื่อนบ้าน

ทิ้งริมแม่น้ำาโขง

ไฟไหม้รง.ผลิตกล่องโฟมวอด1โกดัง

สงขลาเฮโควิดลดต่ำาสุดรอบ 45 วัน 

สงขลา • วันท่ี 30 พ.ย. สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

สงขลา รายงานผลการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนพบผู้ติดเชื้อ 

247 ราย เป็นอันดับ 3 ของประเทศและอันดับ 2 ของภาคใต้ 

รองจากนครศรีธรรมราช ลดลงต่ำาสุดในรอบ 45 วัน รวมยอด

สะสม 62,378 ราย เสียชีวิตยังสูง 4 ราย  รวมยอดเสียชีวิตสะสม 

267 ราย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 5,800 ราย นอนรักษาตัว

ลดลง เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่กลุ่มสีเขียวคือติดเชื้อแต่อาการ

ไม่รุนแรง พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

(ทน.หาดใหญ่) กล่าวว่า อ.หาดใหญ่ โดยเฉพาะในเขตตลาด ชุมชน

แออัด ร้านค้า ยังพบผู้ติดเชื้อสูง ทน.หาดใหญ่จึงร่วมกับเครือข่าย

โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ เร่งลงตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK 

ในวันที่ 29-30 พ.ย. วันที่ 1 และ 3 ธ.ค. ด้านนายอำาพล พงศ์

สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา กล่าวว่า จ.สงขลาเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในเดือน พ.ย.และร้อยละ 80 ก่อนที่จะ

เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในวันที่ 16  ธ.ค.นี้ และพบผู้ติดเชื้อไม่เกินวัน

ละ 300 ราย ด้านนายสุรพล  กำาพลานนท์วัฒน์ อดีตนายกสมาคม

สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ 

โควิดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง จะทำาให้เกิด

ผลดีกับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว 3 อำาเภอ จ.สงขลาในวันที่ 16 ธ.ค. 

เพราะนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มใหญ่อยู่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ปัตตานีเข้มหวั่นแรงงานต่างด้าวเข้าทางทะเล

ปัตตานี • เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 สถานการณ์ โควิด-19 ในปัตตานี

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอยู่ในหลักสิบเป็นครั้งแรกในรอบหลาย

เดือน จำานวน 96 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะนี้มียอดติดเชื้อสะสม 

45,677 ราย รักษาหาย 37,752 ราย และเสียชีวิตสะสม 449 ราย 

ขณะที่รัฐบาลไทยตั้งเป้าเปิดด่านชายแดนภาคใต้รับนักท่องเที่ยว  

15 ธ.ค.นี้ จังหวัดจึงสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด โดย

เฉพาะสะพานปลาปัตตานีที่ติดกับทะเลที่จะให้มีการตรวจเข้มเรือ

ที่เข้าออก  รวมถึงแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อีกทั้งสั่ง

ให้มีการป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำา นำากำาลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจ

แนวน่านน้ำาทะเล ขณะที่ทางบกให้ด่านตรวจโควิดในทุกตำาบล เข้ม

บุคคลเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการเปิดด่าน

ชายแดน เกรงว่าอาจจะมีการลักลอบเข้ามาผ่านน่านน้ำาทะเล นาย

สมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปัตตานี กล่าวว่า เราไม่ได้ติดชายแดน

ทางบกกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่เรามีพื้นที่ชายทะเลสามารถที่จะ

เดินทางไปมากับประเทศเพื่อนบ้านได้ ที่ผ่านมาจังหวัดก็ได้มีการ

พูดคุยเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา

ผิดกฎหมาย จึงสั่งให้มีการตรวจเรือต่างชาติหรือเรือไทยที่อาจจะ

ลักลอบนำาแรงงานต่างด้าวเข้ามา ในส่วนที่เข้ามาอย่างถูกต้องเรา

มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้ว โดยต้องแยกกักเพื่อทำาการตรวจคัดกรอง

อย่างละเอียด และทำาการกักตัว 14 วัน เพื่อรอดูอาการ.

ชุมพร-สุราษฎร์ธานี • ชุมพร

เจอน้ำาท่วมระลอก 4 ในรอบ

เดือน ขณะที่สุราษฎร์ฯ แม่น้ำา

ตาปีล้นฝั่งท่วม 7 อำาเภอ  ทาง 

การเร่งช่วยเหลือขณะน้ำาป่า

หลากเข้าหลายพื้นที่

วันที่ 30 พ.ย.64 ที่ศูนย์

บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า

จังหวัดชุมพร ตลาดอวยชัย 3 

อ.หลังสวน นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

รักษาราชการแทน ผวจ.ชุมพร 

ส่ังการให้เปิดศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดชุมพร 

ภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอด 

3-4 ช่ัวโมง เพื่อเตรียมรับมือ

ปัญหาอุทกภัยน้ำาป่าไหลหลาก

เข้าท่วมพื้นที่ จังหวัดชุมพรตอน

ล่าง ตั้งแต่อำาเภอสวี, ทุ่งตะโก, 

หลังสวน, ละแม ซึ่งคาดว่าจะ

ประสบปัญหาน้ำาป่าไหลหลาก

เข้าท่วมอย่างรุนแรง

 ขณะที่ เขตเทศบาล

เมืองหลังสวน ถ.หลังสวน หน้า

สถานศึกษาหลายแห่งและส่วน

ราชการหลายหน่วย ได้เกิดน้ำา

ท่วมผิวการจราจรระดับความสูง

ประมาณ 30 ซม. ซึ่งได้เข้าท่วม

บ้านเรือนในเขตเทศบาลเมือง

หลังสวนสร้างความเดือดร้อน

ให้ประชาชนต้องขนของขึ้นที่สูง 

สำาหรับจังหวัดชุมพร ช่วง

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิด

ฝนตกหนักและน้ำาท่วมในหลาย

อำาเภอ จนถึงขณะนี้เป็นระลอก

ที่ 4 แล้ว

ด้าน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ

วันที่ 30 พ.ย.64 จากสถานการณ์

ฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันมา 1 

คืน 1 วัน ส่งผลให้น้ำาในแม่น้ำา

ตาปีเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่ม

ริมฝั่ง ตั้งแต่อำาเภอพระแสง, 

ชัยบุรี, เวียงสระ, บ้านนาสาร, 

บ้านนาเดิม, พุนพิน และอำาเภอ

เมืองสุราษฎร์ธานี ระดับน้ำาสูง

ตั้งแต่ 50 ซม.ถึง 2 เมตรเศษ 

นอกจากนั้นยังมีปริมาณน้ำาจาก

เขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

จาก อ.เขาพนม, อ.ปลายพระยา 

จ.กระบี่ ไหลมาสมทบในพื้นที่

เบื้องล่าง

ทำ า ให้ ประชาชนไ ด้ รั บผล 

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 29 พ.ย.

64 เวลาประมาณ 17.00 น.  ภาย

ใต้การอำานวยการของนายสม

ศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำาเภอหว้าน

ใหญ่, พ.ต.อ.จารึก พุ่มระย้า ผกก.

สภ.หว้านใหญ่, พ.ต.ท.จำาเนียร 

เศษฤทธิ์ สว.สส.สภ.หว้านใหญ่ 

และเจ้าหน้าที่ทหาร ได้รับแจ้ง

จากชาวบ้านที่ลงหาปลาในแม่น้ำา

โขง บ้านหว้านใหญ่ ม.1 ต.หว้าน

ใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 

ที่มีอาชีพหาปลาตามแม่น้ำาโขง

ได้ลงไปหาปลาตามปกติ  เมื่อ

เดินลงไปริมฝ่ังได้พบเห็นเรือ

กีบหางยาว 1 ลำา แล่นมาจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีคนน่ัง

มากับเรือ 2 คน พอถึงริมฝั่ง

ได้ โยนกระสอบลงจากเรือ จาก

น้ันหันหัวเรือแล่นกลับไปยังอีก

ฝั่งเดิม จึงได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่ ได้ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ

สอบ นำาโดยนายสมศักดิ์ บุญ

จันทร์ นายอำาเภอหว้านใหญ่, 

พ.ต.ท.จำาเนียร เศษฤทธิ์ สว.สส.

สภ.หว้านใหญ่, เจ้าหน้าท่ีปก 

ครอง, เจ้าหน้าที่ทหาร เมื่อมาถึง

บริเวณดังกล่าวพบกระสอบสีฟ้า 

1 กระสอบวางอยู่ริมฝั่งแม่น้ำา

โขง เจ้าหน้าท่ี ได้ทำาการเปิด

กระสอบดูพบเป็นยาบ้าจำานวน 

17 ก้อน จึงได้นำากระสอบมา

ท่ี สภ.หว้านใหญ่เพื่อตรวจนับ 

โดยนับได้ประมาณ  206,000 

เม็ด ซ่ึงคาดว่าเป็นของกลุ่ม

ขบวนการขนยาบ้าที่พบเห็นเจ้า

หน้าท่ีเสียก่อนจึงท้ิงของกลาง

และหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้

ทำาการตรวจยึดและขยายผลหา

ตัวผู้กระทำาความผิดมาดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป.

ชลบุรี • ไฟไหม้บริษัทผลิต

กล่องโฟมใส่อาหารและแก้วน้ำา

พลาสติกเสียหาย 1 โกดัง รถ

กระบะ 7 คัน พยานเผยต้นเหตุ

มาจากรถกระบะที่มารับสินค้า 

ค่าเสียหายยังประเมินไม่ได้

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 

30 พ.ย.64 พ.ต.ต.ชาติคณิณพ์  

อินทร์สอน สว. (สอบสวน) 

สภ.พานทอง รับแจ้งมีเหตุเพลิง

ไหม้ภายในบริษัท ซีเท็กซ์ อิน

ดัสตรีคอร์ปอเรชั่น จำากัด เลข

ที่  69-69/1 ม.2 ถ.สุขุมวิท-

พานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบ

พร้อม พ.ต.ท.เอนก บุตรอินทร์ 

ผกก.สภ.พานทอง และรถดับ

เพลิงจากเทศบาล, อบต., อบจ.,  

และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นครซิตี้ รวม 17 คัน ท่ีเกิด

เหตุมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็น

โกดังเก็บสินค้า 3 โกดัง ไฟได้

ลุกไหม้ โกดังด้านขวามือซึ่งมีรถ

กระบะเตรียมบรรทุกสินค้า ที่

มีทั้งกล่องโฟมใส่อาหารแก้วน้ำา

พลาสติก จำานวน 7 คัน ไฟได้

ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วและ

ลามเข้าไหม้ภายในโรงงานโกดัง

สินค้า เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำาเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ลามไปโกดังอื่น ใช้

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงไฟจึงดับ 

ตรวจสอบพบไฟไหม้รถกระบะ

ที่มารอรับสินค้าเสียหาย 7 คัน 

และโกดังสินค้าที่ภายในมีสินค้า

กล่องโฟมใส่อาหารและแก้วน้ำา

พลาสติกนั้นถูกไฟไหม้เสียหาย

ทั้งหมด

สอบถามนายพิพรรธน์   

ปิ่นแก้ว อายุ 33 ปี คนขับรถ

กระบะที่มารอรับสินค้า เผย

ว่าตนเอารถมาจอดเรียงและ

ได้เข้าไปตอกบัตรด้านใน ออก

มาเห็นรถคันแรกริมสุดไฟไหม้ 

และลามอย่างรวดเร็วเนื่องจาก

มีลมกระโชกแรง ตนและคนอื่น

รีบเอาถังดับเพลิงภายในบริษัท

มาฉีดดับไฟแต่ก็ไม่ดับ ไฟโหม

ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงรีบแจ้ง

ตำารวจและรถดับเพลิง ซึ่งทราบ

ว่าเมื่อวานเพิ่งมีการซ้อมดับเพลิง

ที่นี่และวันนี้มาเกิดไฟไหม้จริง

เบื้องต้นตำารวจจะรอเจ้า

หน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานภาค 2 

มาตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งจะให้

เจ้าของบริษัทมาร่วมตรวจสอบ 

ด้วย และขอดูภาพจากกล้อง

วงจรปิดภายในบริษัทว่าสาเหตุ

เกิดจากอะไร ส่วนค่าเสียหายจะ

ให้เจ้าของบริษัทประเมินค่าเสีย

หายอีกครั้ง.    

กระทบเป็นบริเวณกว้าง โดย

เ ฉพ า ะพื้ น ที่ บ้ า น บ า งหยด  

ม.8 ต.อิปัน อ.พระแสง ที่เป็นที่

ลุ่มและเป็นแหล่งรองรับมวลน้ำา

จาก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ที่

ไหลลงคลองอิปันก่อนที่จะไหล

ลงแม่น้ำาตาปี เจ้าหน้าที่ต้อง

อพยพชาวบ้านบางส่วนที่เป็น

เด็กและผู้สูงอายุออกจากพ้ืนที่

กันอย่างโกลาหลต้ังแต่เมื่อคืน

ที่ผ่านมา เนื่องจากระดับน้ำาสูง 

1-2 เมตรเศษ

นอกจากนั้น ในพื้นที่   

ม.3/4 ต.ไทรขึง ถนนเชื่อมหมู่ 

บ้านถูกตัดขาด รถทุกชนิดไม่

สามารถผ่านได้ และพื้นที่ ม.5 

บ.คลองโร และ ม.7 บ.บ้านคลอง

ศิลา ต.พ่วงพรมคร และพื้นท่ี   

ม.2 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา น้ำา

เร่ิมไหลข้ามถนนเชื่อมหมู่บ้าน 

ชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของ

ขึ้นท่ีสูง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกัน 

อบต.อรัญคามวารีเข้าช่วยเหลือ

อพยพเรียบร้อยในเวลานี้.

ธปท.

ที่ 0.7% หรือมากกว่าเล็กน้อย หลังจากที่จีดี

พีในไตรมาส 3/2564 ออกมาสูงกว่าที่ตลาด

คาดการณ์ ขณะที่ภาพผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน

ต่อเศรษฐกิจ ณ วันนี้ยังไม่ชัดเจน แต่เบื้องต้น

มองว่ากว่าที่โอไมครอนจะเห็นผล หรือมีผลกับ

เศรษฐกิจในปีนี้คงไม่เยอะมาก อาจจะเร่ิมเห็น

ผลท่ีชัดเจนขึ้นในปีหน้า ซึ่งทั้งหมดยังต้องการ

เวลาในการพิจารณาก่อน โดยเบื้องต้นคาด

ว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (กนง.) ครั้งต่อไป น่าจะเห็นภาพดังกล่าว

ที่ชัดเจนขึ้น

“ในแง่ผลกระทบจากการระบาดของโอ

ไมครอน อย่างแรกคงต้องดูว่ามีความรุนแรง

มากน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตาอย่างไร และหาก

มีการแพร่กระจาย อาจจะไม่ใช่เรื่องของการ

แพร่ระบาด แต่เป็นเรื่องมาตรการที่จะเข้ามา

ดูแล ซึ่งหลายๆ ฝ่ายคงจับตามองพัฒนาการ

ของเรื่องนี้ โดยยังต้องขอเวลาในการประเมิน

ภาพให้ชัดเจนก่อน แต่ยอมรับว่าเป็นประเด็นที่ 

ธปท. จับตาดูอยู่” นางสาวชญาวดีกล่าว

สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน 

ต.ค.2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเครื่อง

ชี้การบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นตามการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการระบาด และการฉีด

วัคซีนที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง ทำาให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจโดยรวมรายได้ครัวเรือนและ

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทยอยฟื้นตัว ประกอบ

กับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วย

พยุงกำาลังซื้อของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ขณะ

ที่มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวที่ 1.3% ตาม

การฟื้นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การ

ส่งออกปรับเพ่ิมขึ้นในหลายหมวด โดยเฉพาะ

ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าที่มูลค่า

เคลื่อนไหวตามราคาน้ำามัน 

นางสาวชญาวดีกล่าวว่า จำานวนนัก

ท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการและสถาน 

การณ์การระบาดในประเทศที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่

ต้นปีจนถึงเดือน ต.ค.2564 พบว่ามีนักท่อง

เท่ียวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.6 แสน

คน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเมื่อเทียบ

กับระยะเดียวกันปีก่อน ทั้งรายจ่ายประจำาและ

รายจ่ายลงทุน โดยเป็นผลจากฐานต่ำาในปีก่อน

ที่ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 ประกาศใช้ล่าช้า 

และการเบิกจ่ายในปีนี้ของหน่วยงานภาครัฐที่

ทำาได้ค่อนข้างดี

นอกจากนี้  เครื่องชี้การลงทุนภาค

เอกชนชะลอลงจากที่เร่งตัวในเดือนก่อนหน้า 

โดยติดลบ 1.2% แต่ภาพรวมยังอยู่ในทิศทาง

ของการฟื้นตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ทั้งฝั่งการผลิต

และบริการ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่ม

ขึ้นอยู่ที่ระดับ 2.38% ตามราคาผักที่ผลผลิตได้

รับผลกระทบชั่วคราวจากสถานการณ์น้ำาท่วม 

และราคาน้ำามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่ม

ข้ึนตามราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกเป็นสำาคัญ 

สำาหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ที่ 0.21% ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง 

แม้ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นบ้างตามการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยยังคงเป็นผล

ต่อเนื่องจากการเปิดประเทศและสถานการณ์ 

โควิด-19 ที่คลี่คลาย ทำาให้แนวโน้มเศรษฐกิจ

ไทยมีการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น

อย่างไรก็ดี ในเดือน พ.ย.2564 ยังมี

ปัจจัยที่ต้องจับตา ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว และสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ รวมถึง

ปัญหาซัพพลาย ดิสรัปชัน ทั้งการขาดแคลนเซ

มิคอนดักเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์ สถานการณ์

ราคาพลังงานและวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับสูง

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

วันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เชิญนาย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

แนวทางดึงดูดนักลงทุนต่างชาติสร้างเศรษฐกิจ

ใหม่ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านดิจิทัล เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

การสนับสนุน Startup และการสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว ทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย ตนมั่นใจว่านักลงทุน

ต่างชาติจะให้ความสนใจกับมาตรการใหม่ๆ 

ของไทยที่กำาลังจะเกิดขึ้น โดยอีกไม่นานจะมี

ข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกัน.

ใช้ RT-PCR

ตรวจเชื้อโควิดแบบ RT-PCR กับผู้เดินทางเข้า

ประเทศเหมือนเดิม เพราะมติ ศบค.เมื่อวันที่ 

26 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้ใช้การตรวจแบบ ATK 

แทน RT-PCR จะไม่มีผลบังคับวันที่ 16 ธ.ค. 

ดังนั้นเราจะใช้วิธีตรวจแบบ RT-PCR จนกว่า

สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง 

“จากนี้จะตรวจอย่างเข้มข้นมากขึ้น ทั้ง

ทางอากาศ ช่องทางธรรมชาติ ทางบกทางเรือ 

โดย พล.อ.ประยุทธ์สั่งหน่วยงานความมั่นคง

ต้องจัดการอย่างเข้มข้น และมีการคาดโทษ

กรณีมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มี

การเข้าประเทศผิดกฎหมาย สิ่งที่เรากังวลคือ

หากมาทางช่องทางธรรมชาติจะไม่ทราบว่าเป็น

สายพันธุ์อะไร หากเข้ามาระบาดแล้วตรวจพบ

ทีหลังจะตามหาต้นตอยาก แต่ถ้าพบที่ต้นตอ

ก็จะจัดการตามมาตรการได้” นายสาธิตกล่าว

ถามว่า หากพบเชื้อโอไมครอนในไทย

จะมีมาตรการล็อกดาวน์เลยหรือไม่ นายสาธิต

กล่าวว่า เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี หาก

ตรวจพบก็ต้องรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ทันที 

และการตัดสินใจก็เป็นของนายกฯ ซึ่งต้องทำา

อย่างเร็วที่สุด

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการและเน้นย้ำาเรื่องการ

ป้องกันเช้ือกลายพันธุ์ โอไมครอนเป็นพิเศษ 

โดยได้กำาชับหน่วยงานความมั่นคง กระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยให้เข้มงวด 

เรื่องช่องทางการเดินทางเข้าประเทศทางบก

และตามแนวชายแดน เพราะยังมีการจับกุมได้

อยู่ทุกวัน ซึ่งหากพบว่ามีการลักลอบนำาแรงงาน

เข้าประเทศ และพบว่ามีเจ้าหน้าที่ เข้าไป

เกี่ยวข้องให้ดำาเนินคดีอย่างถึงที่สุด รวมทั้งให้

ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่นั้นด้วย 

โดยให้ดำาเนินการให้เด็ดขาด อย่าให้มีช่องว่าง 

จนเชื้อกลายพันธุ์ โอไมครอนเข้าประเทศ 

“พล.อ.ประยุทธ์ยังได้กำาชับว่าอย่าให้มี

การลักลอบเปิดผับบาร์ก่อนกำาหนด หากพบ

ลักลอบเปิด จะไม่ย้ายแค่ 5 เสือในพื้นที่นั้น 

แต่จะรวมถึงผู้บังคับการจังหวัดด้วย” แหล่ง

ข่าวระบุ

ข่าวแจ้งด้วยว่า ในวันท่ี 3 ธ.ค.นี้   

นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหาร

สถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ซึ่งนายสุชาติ  

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะรายงานความคืบ

หน้าผลการเจรจากับตัวแทนสมาคมเครือข่าย

นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการ

สถานบันเทิง ผับ คลับ บาร์ คาราโอเกะ และ

ขอให้ ศบศ.พิจารณาวงเงินและหลักเกณฑ์การ

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

“ส่วนการประชุม ศบค.ชุดใหญ่จะมีขึ้น

อีกคร้ังในช่วงกลางเดือน ธ.ค. เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ในช่วง 14 วัน แต่หากมีสถานการณ์

ฉุกเฉินและเร่งด่วน ทาง ศปก.ศบค.สามารถ

เสนอขอเปิดประชุม ศบค.ชุดใหญ่ได้ทันที” 

แหล่งข่าวระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบคำาถามผู้สื่อข่าวที่

สอบถามนายกรัฐมนตรีกรณีการแพร่ระบาด

เชื้อกลายพันธ์ุ โอไมครอนว่า เรื่องนี้นายกฯ 

ชี้แจงเป็นเรื่องปกติของโรคระบาด เรื่องการ 

กลายพันธุ์ของไวรัส เป็นเรื่องที่สังคมโลกจะ

ต้องพบในการระบาดโควิด-19 รัฐบาล โดย 

สธ.มีการติดตามการกลายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ โดย

มีการตรวจผู้ติดเชื้อสัปดาห์ละ 4,000-5,000 อยู่

แล้ว รัฐบาลได้สั่งการให้ตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่าง

เข้มงวด เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโอไมครอนอย่าง

รวดเร็วที่สุด 

ขณะที่ ศบค.รายงานสถานการณ์การ

แพร่ระบาดในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 4,306 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 

4,175 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 

4,054 ราย ค้นหาเชิงรุก 121 ราย เรือนจำา 

123 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย 

หายป่วยเพิ่มขึ้น 6,407 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

75,673 ราย อาการหนัก 1,353 ราย ใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ 329 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย เป็น

ชาย 15 ราย หญิง 22 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปีขึ้นไป 29 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย พบผู้เสีย

ชีวิตมากสุดอยู่ใน กทม. 6 ราย ทำาให้มียอดผู้ติด

เชื้อสะสม 2,115,872 ราย มียอดหายป่วยสะสม 

2,019,428 ราย เสียชีวิตสะสม 20,771 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อสะสมมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 740 ราย, นครศรีธรรมราช 

307 ราย, สงขลา 247 ราย, สุราษฎร์ธานี 247 

ราย, ชลบุรี 170 ราย, เชียงใหม่ 167 ราย, 

สมุทรปราการ 119 ราย, ตรัง 98 ราย, ปัตตานี 

96 ราย และกระบ่ี 93 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับ

วัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พ.ย. เพ่ิม

เติม 297,973 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 92,658,390 โดส 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าว

ว่า สถานการณ์ โควิด-19 ของไทยมีแนวโน้ม

ลดลงต่อเนื่องตามการคาดการณ์ โดยภายใน

เดือน ธ.ค.2564 สธ.ตั้งเป้าหมายควบคุมโรค

ให้มีผู้ติดเชื้อต่ำากว่า 5,000 รายต่อวัน และเสีย

ชีวิตไม่เกิน 30 รายต่อวัน โดยวันนี้มีรายงาน

ผู้ป่วยรักษาหาย 6,407 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อ

ใหม่ที่พบ 4,306 ราย ทำาให้อัตราครองเตียงลด

ลง ทำาให้มีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สถานการณ์สาย

พันธุ์ โอไมครอน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้ม

ข้นทุกช่องทาง และ สธ.ติดตามข้อมูลทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดย

ขอแนะนำาประชาชนให้ ใช้มาตรการ VUCA 

ได้แก่ 1.V วัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วย

ให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต 

2.U ใช้การป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล  

(Universal Prevention) โดยสวมหน้ากากตลอด

เวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้

ชิด 3.C COVID Free Setting ทุกกิจการร่วมกัน

ทำาสถานที่ให้ปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด 

พนักงานและลูกค้าได้รับวัคซีนครบถ้วน และ 

4.A ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น

มาตรการท่ีจะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิดได้ทุก

สายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์ โอไมครอน

วันเดียวกัน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทย รวมทั้งบุคคล

ที่มิใช่สัญชาติไทยในไทย ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เร่ง

เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โดยจัดจุด

ฉีดวัคซีนทั้งสถานที่ที่กำาหนด (On Site) และ

รูปแบบหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และ

สำาหรับในปีหน้า รัฐบาลได้มีการจัดหาวัคซีน 

120 ล้านโดส เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ

วัคซีนกระตุ้นเป็นวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็ม 4 ด้วย 

โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกพ้ืนที่จะได้

ลุยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชน นับถอยหลัง

สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน สู่เป้าหมาย 100 ล้าน

โดส 27 พ.ย.-5 ธ.ค.64

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผล

การร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษ  

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เป็นวันที่ 2 

ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุขว่า นายอนุทินแถลงจุดยืน

ประเทศไทยสนับสนุนการมีข้อตกลงระหว่าง

ประเทศเป็นเครื่องมือใหม่ให้ทั่วโลกตอบโต้กับ

โรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม

“ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนา

แล้วหรือกำาลังพัฒนา ควรมีบทบาทในการ

พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ของตนเอง ซึ่งการร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยว

กับการตรวจจับและการจัดการเกี่ยวกับไวรัส 

โควิด-19 สายพันธุ์ที่น่ากังวล เป็นแบบอย่างที่

ดีของแอฟริกาใต้ในไม่ช้า ทั่วโลกจะมีความรู้ที่

ดีขึ้นในการจัดการกับไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ เพื่อ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุดเท่า

ที่จะเป็นไปได้” น.ส.ไตรศุลีอ้างถ้อยแถลงของ

นายอนุทิน.

‘สุเทพ’

อนุมัติตามที่มีการเสนอในราคาต่ำากว่าราคา

กลางกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า

ผ่านการประมูลชอบตามกฎหมายแล้วจึงได้ลง

นาม ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บริษัท

เอกชน ส่วนการสร้างสถานีตำารวจไม่แล้วเสร็จ

เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ 

“คราวนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะพิสูจน์

ข้อกล่าวหาการทุจริตโครงการก่อสร้างสถานี

ตำารวจ หลัง ป.ป.ช.สอบสวนคดีมานานนับ

สิบปี ส่งผลต่อชื่อเสียงทั้งที่ได้ต่อสู้เรื่องต้านการ

ทุจริตมาตลอด แต่มาถูกกล่าวหาการทุจริตเสีย

เอง” นายสุเทพกล่าว

อดีตรองนายกฯ กล่าวว่า คดีน้ีอัยการ

สูงสุดมีคำาสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากมีข้อไม่สมบูรณ์ 

จึงเชื่อว่าไม่น่าจะดำาเนินคดีกับตน แต่วัน

นี้ ป.ป.ช.ยื่นฟ้องเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลก 

ต้องติดตามว่าพยานหลักฐานที่ ป.ป.ช.จะนำามา

แสดงต่อศาลเมื่อเปรียบเทียบกับพยานหลักฐาน

ของตัวเองจะเป็นอย่างไร 

ด้านนายสวัสดิ์ เจริญผล ทนายความ 

กล่าวว่า นายสุเทพมารายงานตัวที่ศาลโดยได้

เตรียมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินมายื่นประกัน

ตัว ส่วนศาลจะตีราคาประกันเท่าไหร่ ขึ้นอยู่

กับดุลพินิจของศาล

ต่อมาภายหลังเข้าเเสดงตัวต่อศาล  นาย

สุเทพกล่าวว่า ป.ป.ช.นัดตนมาเพื่อยื่นฟ้องกรณี

อนุมัติเปลี่ยนเเปลงวิธีจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

สร้างโรงพักทดเเทน 396 เเห่ง พร้อมจำาเลย 

รวม 6 คน โดย ป.ป.ช.นำาเอกสารนำาคำาร้องมา

ยื่นฟ้องทั้งหมด 1,302 หน้า ซึ่งเป็นเอกสารที่

ตนเคยชี้เเจงกับ ป.ป.ช. เเละอัยการครบถ้วน

สมบูรณ์ทั้งหมดไม่มีประเด็นที่เเปลกไปกว่าเดิม 

ตนจะนำาประเด็นที่อัยการสูงสุดมีความเห็นสั่ง

ไม่ฟ้องเเละไม่รับดำาเนินคดีมาโต้เเย้ง รวมทั้งจะ

นำาพยานเอกสารประมาณ 200 หน้า มาเป็นข้อ

ต่อสู้ในชั้นศาล ส่วนพยานบุคคลยังไม่ได้กำาหนด

“ผมเชื่อว่าการสั่งการลงนามจัดซื้อ

จัดจ้างดังกล่าวทำาตามระเบียบกฎหมายทุก

ประการ อย่างไรก็ตาม ศาลได้นัดพิจารณาคดี

ครั้งเเรกเพื่อสอบคำาให้การในวันที่ 17 ก.พ.2565 

โดยสำานวนคดีวันนี้ ป.ป.ช.ยื่นเฉพาะสำานวนจัด

ซื้อจัดสร้างโรงพักอย่างเดียว ไม่มีเรื่องเเฟลต

ตำารวจ” นายสุเทพกล่าว

ถามว่าคดีนี้อัยการสูงสุดสั่งไม่รับดำาเนิน

คดี เเต่ ป.ป.ช.กลับฟ้องเอง หากชนะคดีจะฟ้อง

กลับหรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า ตอนนี้ขอต่อสู้

คดีก่อน เพราะถูกกล่าวหามา 10 ปีเเล้ว ทำาให้

เสื่อมเสียชื่อเสียงมาก

ทั้งนี้ คดีดังกล่าว ป.ป.ช.ยื่นฟ้องนาย

สุเทพเป็นจำาเลยที่ 1 และ พล.ต.อ.ปทีป ตัน

ประเสริฐ จำาเลยที่ 2 ถูกฟ้องข้อหา ป.อาญา 

มาตรา 157, พล.ต.ต.สัจจะ คชหิรัญ จำาเลย

ที่ 3 เเละ พ.ต.ท.สุริยา แจ้งสุวรรณ์ จำาเลยที่ 4 

ข้อหา ป.อาญา มาตรา 151, 157 และยังถูก

ฟ้องในความผิดฐานฮ้ัวประมูลตาม พ.ร.บ.ว่า

ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย

งานของรัฐ ส่วนบริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด จำาเลยที่ 5 เเละ

นายวิษณุ วิเศษสิงห์ จำาเลยที่ 6 ถูกฟ้องข้อหา

สนับสนุนให้กระทำาความผิด 

ภายหลัง ป.ป.ช.ยื่นฟ้องจำาเลยทั้งหมดยื่น

หลักทรัพย์ขอประกันตัว โดยศาลตีราคาประกัน

คนละ 1 ล้านบาท กำาหนดเงื่อนไขห้ามออกนอก

ประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล.

รัฐสภา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานประชาชน

บริ เวณด้ านข้ างอาคารรั ฐสภา แยก

เกียกกาย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย

ประชาชน (ไอลอว์) และเครือข่าย People 

Go จัดกิจกรรม “รวมพลังประชาชน รื้อ

มรดก คสช.” เพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้สภา

ผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างกฎหมายของ

ประชาชน ท่ีให้รื้อมรดกคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) หรือยกเลิกประกาศ 

และคำาสั่ง คสช. ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

และประชาธิปไตย ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณา

ของสภาในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ 

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการ

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) 

คาดหวังว่า ส.ส.ซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนจะไม่

ปฏิเสธร่างกฎหมายฉบับนี้ รับไปก่อนแล้วค่อย

แก้ไขก็ได้ หากนักการเมืองคนไหนไม่มา เสนอ

ให้เลื่อน หรือลงมติไม่รับ เราจะไม่เลือกคนเหล่า

นี้มาเป็นผู้แทนประชาชน พวกเขาจะไม่มีอนาคต

ทางการเมืองอีกต่อ จากนั้นมีการจัดกิจกรรม

เสวนาโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม  

จากนั้นตัวแทนวิปรัฐบาลและฝ่าย

ค้าน ได้แก่ นายชิณวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช และนายอิสระ เสรี

วัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 

ตัวแทนวิปรัฐบาล มารับหนังสือ โดยนายชิน 

วรณ์ระบุว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระของท่ีประชุมสภา

แล้ว อยู่ลำาดับท่ี 5.6 ส่วนจะได้พิจารณาใน

วันที่ 1 ธ.ค.หรือไม่ ตนตอบไม่ได้ เพราะขึ้นกับ

ที่ประชุมจะใช้เวลาในการพิจารณากฎหมาย

แต่ละฉบับนานเท่าใด ขณะที่นายสุทิน คลัง

แสง ส.ส.มหาสารคราม พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ได้มารับหนังสือ 

พร้อมระบุว่าพรรคฝ่ายค้านพร้อมผลักดันเต็ม

ที่ แต่คิดว่าในวันที่ 1 ธ.ค.ไม่น่าพิจารณาได้ทัน.

ม็อบจี้สภารับร่างกม.รื้อมรดก‘คสช.’
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

นอกจากน้ี เอไอเอ ยังมุ่งตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าในการ

มีชีวิตที่มั่งคั่งและมีสุขภาพที่ดีเพื่อ

ความมั่นคงในระยะยาว ด้วยการเพิ่ม

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการไป

ถึงแบบประกันชีวิตควบการลงทุน 

หรือยูนิต ลิงค์ โดยผู้เอาประกันภัย

สามารถเลือกซ้ือแบบประกันเอไอเอ 

ยูนิต ลิงค์ ควบคู่กับสัญญาเพิ่มเติม

สุขภาพ
[3]
 และสามารถได้รับสิทธิเป็น

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทันที

ผมขอฝากโครงการเอไอเอ 

ไวทัลลิต้ี พลัส และภาพยนตร์โฆษณา

ชุดใหม่ ที่ ได้คุณหมาก ปริญ สุภารัตน์    

 มาบอกเล่าถึงความพลัส ท่ีลูกค้าจะได้รับ

เมื่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส 

ซ่ึงม่ันใจว่าโครงการน้ีจะช่วยเติมเต็มจุดยืน หรือ 

ของเอไอเอ ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1
[5]
 ท่ีมุ่งม่ัน

มอบความคุ้มครองและการดูแลสุขภาพครบทุกมิติ 

เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตท่ีดีข้ึนตามคำาม่ันสัญญา

ของเรา” นายเอกรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ในงานแถลงข่าวเอไอเอ ไวทัลลิต้ี พลัส 

(   ) ยังได้คุณหมาก ปริญ สุภารัตน์ 

   มาร่วมงานพร้อม

เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่เป็นท่ีแรก ทั้งนี้ 

สามารถติดตามชมภาพยนตร์ โฆษณา  

 ... สุขภาพดีคุณพลัสได้  ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของเอไอเอ ประเทศไทย ทั้ง  

 และ  รวมถึงสื่อออนไลน์

ต่างๆ และสื่อ - -  ได้ตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป หรือสแกน R  เพื่อรับชม

โฆษณา ทั้งนี้ หากลูกค้าสนใจสามารถดูราย

ละเอียดโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เพิ่ม

เติมได้ที่ . . . /  หรือติดต่อ 

 C  C  1581 หรือสอบถามตัวแทน

ประกันชีวิตเอไอเอ

หมายเหตุ:

[1] สำาหรับสมาชิกที่มีกรมธรรม์รายเดี่ยวและมี

สถานะโกลด์หรือแพลทินัม

[2] เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์เป็นไปตามข้อกำาหนด

และเงื่อนไขของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่ม

เติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality หรือเว็บไซต์ https://

campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards

[3] ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำาความ

เข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำาประกันภัย 

[4] รายละเอียดและเงื่อนไขสำาหรับการพิจารณา 

การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ ของเอกสิทธิ์ด้าน

การบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Medix) เป็นไป

ตามนโยบายการให้บริการของ Medix ซ่ึง Medix เป็นบริษัท

นอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหาร

งานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่

รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ 

และข้อเสนอใดๆ ที่นำาเสนอโดย 

Medix

[5] อันดับ 1 ด้านสัดส่วน

การตลาด (Market Share) และ

เบ้ียประกันภัยรวม (อ้างอิงจากสมาคม

ประกันชีวิตไทย ระหว่างเดือนมกราคม – 

ตุลาคม 2564)

สิทธิประโยชน์แอคทีฟ รีวอร์ด บริการพิเศษจาก 

1 , 4
 ซ่ึงเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพระดับโลกของเรา

รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า
[2]
 สูงสุด 15% 

และเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ
[2]
 สูงสุดถึง 25% ซึ่งเรา

เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เป็นผู้นำาในการมอบส่วนลด

เบี้ยประกันภัยจากการที่ลูกค้าดูแลสุขภาพ และนี่

ถือเป็นจุดท่ีสร้างความแตกต่างในตลาดสุขภาพให้กับ

เอไอเอ”

นา เอกรัตน์ ตมั่น ปร านเ ้า น้า ี่ า

การตลาด เอ อเอ ปร เ กล่าวว่า “เอไอเอ 

ไวทัลลิตี้ พลัส เป็นโครงการที่เอไอเอตั้งใจพัฒนาขึ้น

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพและการใช้

ชีวิตของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิต้ี ซ่ึงมีค่าเบ้ียประกันภัย

สำาหรับเข้าร่วมโครงการปีละ 1,400 บาท
[3]
 เพื่อรับ

สิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมกับโครงการที่เพิ่ม

มากขึ้นกว่าเดิม โดยสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส 

จะได้พลัสความพิเศษต่างๆ
[2]
 อาทิ

 พลัสรางวัลแอคทีฟ รีวอร์ดจากแบรนด์

ชั้นนำามากมาย 

 พลัสส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนสและเงินคืน

ค่าธรรมเนียมสมาชิกตามสถานะไวทัลลิตี้ สูงสุด 50%

 พลัสส่วนลดค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่

ร่วมรายการ สูงสุด 25%

 พลัสส่วนลดค่าอาหารเพื่อสุขภาพที่ร่วม

รายการ สูงสุด 15%

 พลัสส่วนลดโรงแรม ที่พัก 

สูงสุด 25%

 พลัสส่วนลดเบี้ยประกันภัย 

สูงสุด 25%

 พลัสเงินคืนจากการตรวจสุขภาพ

ตามสถานะไวทัลลิตี้ สูงสุด 1,200 บาท

 พลัสรางวัลสถานะแพลทินัม 

800 บาท

เอ อเอ ปร เ  เปิดตัวโครงการ เอ อเอ

ลัลต้ี ลั พร้อมให้สมาชิก

ได้พลัสสุขภาพดีรอบด้าน ต่อยอดความสำาเร็จจาก

โครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ (  ) ประกัน

สำาหรับคนรักสุขภาพ  ซ่ึงเปิดตัวคร้ังแรกในประเทศไทย

เมื่อปี 2559 ปัจจุบันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยังคงเป็น

โครงการเดียวในประเทศไทยที่สนับสนุนด้านสุขภาพ

และตอบโจทย์การใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

อย่างแท้จริง และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ

และชีวิตที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ตามคำามั่นสัญญา 

, ,   เอไอเอ ประเทศไทย 

จับมือกับพันธมิตรหลากหลายธุรกิจ ทั้งพันธมิตรด้าน

ไลฟสไตล์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

ร้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงพันธมิตรด้าน

สุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ฟิตเนส เป็นต้น เพื่อคัดสรร

สิทธิประโยชน์ที่พิเศษสุด พร้อมตอบโจทย์ไลฟสไตล์

ยุคดิจิทัลของคนรักสุขภาพ ด้วยโครงการ “เอไอเอ 

ไวทัลลิตี้ พลัส - สุขภาพดีคุณพลัสได้ ”

นา ก ษ ์ นั น ก ปร านเ า้ น้า ี่ ร าร

เอ อเอ ปร เ  กล่าวว่า “เอไอเอ เป็นบริษัท

ประกันชีวิตรายแรกที่ริเริ่มโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ในประเทศไทยเมื่อ 5 ปีก่อน โดยเรามีความมุ่งมั่น

ที่จะผลักดันและสนับสนุนในคนไทยหันมาใส่ ใจ

สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตผ่าน

กิจกรรมต่างๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เราได้มีการ

ลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่างๆ 

รวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำามากมาย 

เพื่อส่งเสริมไลฟสไตล์ของการมีสุขภาพท่ีดี และสมาชิก

สามารถสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ตั้งแต่วันแรก

ที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 

มีจำานวนเกือบ 500,000 ราย เราได้เห็นการเปล่ียนแปลง

ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำาวันของท่าน

สมาชิกอย่างชัดเจน ทำาให้เรามั่นใจว่าเรามาถูกทาง

และเราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เป็นมากกว่าบริษัท

ประกัน เพราะเราต้องการเป็นเพื่อนกับลูกค้าและอยู่

ในชีวิตประจำาวันเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพและ

ชีวิตที่ดีในระยะยาว จึงเป็นที่มาของโครงการ เอไอเอ 

ไวทัลลิตี้ พลัส  ซึ่งเราได้พลัสความพิเศษไว้มากมาย 

ทั้งสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรชั้นนำาที่เพิ่มมากขึ้น 

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว ‘เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส (AIA Vitality Plus)’ 

พร้อมพลัสสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อหนุนสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในระยะยาว

แดงอุดร

ตนยังไม่เคยไป เห็นแต่ในข่าว เป็น

เรื่องของคณะทำางานที่จะประสานมา

ในการพัฒนา  

เมื่อถามว่า ประชาชนในพื้นที่

ต้องการให้นายกฯ ลงพ้ืนที่คำาชะโนด

ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการหมุนสลาก

กินแบ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ตอบ

อย่างอารมณ์ดีว่า “อย่างนั้นหรือ 

แสดงว่านี่คือประเด็นหลัก โดยที่ ไม่

ได้สนใจผมเลยหรือ จ้องดูหวย ดู

ทะเบียนรถฉันอย่างเดียว ก็เดินทาง

ตั้งแต่เช้า ออกจากกรุงเทพฯ ต้ังแต่ 

7 โมงเช้าแล้วกลับช่วงเย็น” 

ผูส้ื่อขา่วรายงานวา่ ในการเดนิ                                              

ทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัด

อุดรธานีของนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 

ธ.ค. เพื่อติดตามแผนเปิดเมืองท่อง

เที่ยว โดยตรวจความก้าวหน้าการ

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระ

ธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) 

จากนั้นประชุมหารือร่วมกับหน่วย

งานภาครัฐและเอกชนของจังหวัด

อุดรธานี และตรวจความพร้อมใน

การเปดิเมืองเพื่อรบันักทอ่งเท่ียว ตาม

นโยบายรัฐบาล ที่วังนาคินทร์คำาชะ

โนด

ลา่สดุ มรีายงานวา่การลงพืน้ที่

ครั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ไม่ได้ร่วมคณะเหมือนทุก

ครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากติดภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทย แต่ขณะเดียวกัน

ได้ปรากฏชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมคณะ

มาด้วย โดยได้มีการเตรียมรถตู้เบนซ์

ทะเบียน ฮธ 3389 กรุงเทพมหานคร 

จากกรงุเทพฯ มาใช้ในภารกจิด้วย อกี

ทั้งมีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าในการ                                             

เดินทางไปยังวังนาคินทร์คำาชะโนด                                                    

นอกจากจะปฏิบัติภารกิจแล้ว พล.อ. 

ประยุทธ์อาจจะถือโอกาสสะเดาะ

เคราะห์ด้วย แต่ทั้งนี้ต้องรอยืนยัน

อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริย

ราชวรานุวัตร อาคาร 1 ศาลากลาง

จังหวัดอุดรธานี นายเสกสกล อัต

ถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายก

รัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมกับส่วน

ราชการ ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์                                                           

ของประชาชนและกลุ่ มมวลชน

ต่างๆ  ที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายก

รัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราช 

จ.อุดรธานี ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ และ

ได้มีการประชุมทางไกลกับจังหวัด

ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดเลย บึงกาฬ 

หนองคาย หนองบัวลำาภู สกลนคร 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพื่อรับเรื่องร้อง

เรียนร้องทุกข์ ไปในคราวเดียวกัน

โดยนายเสกสกลกล่าวในที่                                                      

ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและ

กลุ่มมวลชนต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่

รัฐบาลให้ความสำาคัญและดูแลเอาใจ

ใส่ต่อความเดือดร้อนของประชาชน

ถือว่าเป็นภารกิจสำาคัญของรัฐบาล 

โดยนายกรัฐมนตรี ได้กำาชับไม่ ให้

กีดกันกลุ่มมวลชนที่เดือดร้อน ให้

ทุกกลุ่มได้ยื่นหนังสือ และให้รีบนำา

สู่กระบวนการการแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แจ้งว่ามีกลุ่มชาว

บ้านท่ีเดือดร้อนจะเข้ามายื่นหนังสือ 

เช่น กลุ่มปัญญาเรื่องที่ดินทำากิน 

เรื่องหนี้สินและผลผลิตของเกษตรกร 

ปัญหาจากโควิด-19 และกลุ่มอื่นๆ

นายเสกสกลกล่าวว่า นายกฯ 

ให้ความสำาคัญกับปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนในทุกพ้ืนท่ี และ

ในครั้งนี้นายกฯ และคณะจะมาตรวจ

ราชการเพื่อรับฟังปัญหาติดตามโครง 

การคมนาคมและระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน และส่งเสริมเขต

อุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อมกับมอบ

ให้ตนมาติดตามรับฟังความเดือด

ร้อนของประชาชนและกลุ่มมวลชน

ต่างๆ เพื่อนำาปัญหามาดำาเนินการ

แก้ไขให้ประชาชนคลายความเดือด

ร้อน และในครั้งน้ี สำานักปลัดสำานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานขอ

ความรว่มมอืจากหนว่ยราชการ ท้ังใน

จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

เพื่อร่วมลงพ้ืนที่รับเรื่องราวร้องทุกข์

และรับทราบปัญหาของประชาชน 

เพื่อบูรณาการปัญหาไปแก้ไขให้แล้ว

เสร็จภายในคราวเดียวกัน

ภายหลังการประชุม ได้มีกลุ่ม

ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากเรื่องต่างๆ 

ทยอยยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน

นายเสกสกล ซึ่งได้รับเรื่องเพื่อนำาเข้า

สู่ท่ีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามคำา

สั่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่บริเวณวังนา                                                     

คินทรค์ำาชะโนด ต.บา้นมว่ง อ.บา้นดงุ 

จ.อุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน 

ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีต

ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศ 

ไทย ได้รับมอบหมายจากนายเสก

สกล อตัถาวงศ์ ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำา

นายกรฐัมนตร ีเขา้รว่มประชมุกบัทาง

ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำารวจ

อำาเภอบ้านดุง ถึงการเตรียมความ

พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่จะ

เดินทางมาเป็นประธานเปิดเมืองเพื่อ

รับนักท่องเท่ียววังนาคินทร์ คำาชะ

โนด ตามนโยบายรัฐบาล เพราะถือ

ได้ว่า “วังนาคินทร์คำาชะโนด” แห่ง

นี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม

ขอพรขอบารมี “องค์เจ้าปู่ศรีสุทโธ

นาคราช” และ “องค์เจ้าย่าศรีปทุม

มานาคินี” ตามความเชื่อของแต่ละ

บุคคลจำานวนมาก

นายอานนท์เปิดเผยว่า ตน

ได้รับมอบหมายจากนายเสกสกล

เข้าร่วมประชุมกับทางฝ่ายปกครอง 

ตำารวจ และเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัย ภายในวังนาคินทร์คำาชะ

โนด ถึงมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยของนายกรัฐมนตรี ที่นำา

เอาความเจริญมาสู่ เมืองอุดรธานี

กับโครงการต่างๆ เพื่อนำามาพัฒนา

จังหวัดอุดรธานีให้เจริญก้าวยิ่งขึ้น 

การเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีของ

นายกรฐัมนตรีในครัง้นี ้ตนกไ็ดร้บัการ

ประสานงานจากอดีตแกนนำาเสือ้แดง

และ ส.ส.ในพื้นที่หลายท่าน แม้ว่าจะ

เป็นฝ่ายค้าน แต่ทุกคนต้องการท่ีจะ

เห็นเมืองอุดรธานีพัฒนาในด้านต่างๆ 

จะไม่มีการออกมาต่อต้านแต่อย่างใด 

และต้องการให้จังหวัดอุดรธานีเป็น 

“โมเดลการสลายสีเสื้อ” มาจับมือกับ

ทุกฝ่าย ทุกองค์กร แล้วร่วมพัฒนา

ประเทศชาติไปด้วยกันเหมือนกับใน

อดีตที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์วาง

อาวุธปืนแล้วมาร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนา

ชาติไทย ที่สำาคัญต้องรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  ซึ่ งเป็นจุดศูนย์

รวมใจของคนไทยทั้งประเทศ

นายอานนท์กลา่วอกีวา่ ในการ

ลงพืน้ทีต่รวจสถานทีร่ว่มกบัเจา้หนา้ที่

รัฐในครั้งนี้ ก็ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ทาง

ตนก็ได้ประสานงานภาคประชาชน

ท้ังผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นอาสา

สมัครดูแลความปลอดภัยและอำานวย

ความสะดวกให้กับประชาชนที่เดิน

ทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีในครั้ง

นี้ โดยแต่ละจุดน่าจะมีประชาชนที่รัก

ศรัทธา ชื่นชมในผลงานและความ

ดีของนายกฯ และรัฐบาลมาต้อนรับ

จำานวนมาก เพราะนอกจากท่าน

จะช่วยเหลือประชาชนในด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชน 

และป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโค

วดิ-19 จนสามารถเปดิประเทศสูเ่มอืง

ท่องเที่ยวได้แล้ว 

“นายกรัฐมนตรีก็ยังต้องการ

ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจเป็นอัน

หน่ึงอันเดียวกันเพ่ือพัฒนาประเทศ

ไปพร้อมๆ กัน หลังจากเจอวิกฤต

เศรษฐกิจไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่ว

โลก นายกรัฐมนตรีจึงอยากเห็นคน

ไทยรกักนั ผมเลยอยากเหน็พีน่อ้งชาว

อีสานออกมาต้อนรับนายกรัฐมนตรี 

ตะโกนดังๆ ว่า “เรารักลุงตู่ เรารักลุง

ตู่ เรารักลุงตู่” ส่งเสียงดังกึกก้องเป็น

กำาลังใจให้นายกรัฐมนตรีมีพลังใจได้

ทำางานเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย์ ต่อไปอย่างยาวนาน” นาย

อานนท์กล่าว.

ล้มปาร์ตี้

(พท.) นั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ให้

ถามกลุ่มสามมิตรเอง พร้อมกับบอก

สื่อมวลชนให้ถามกลุ่มสามมิตรเอง 

ซึ่งสื่อได้ตอบกลับมาว่า เขาบอกไม่

ไป พล.อ.ประวิตรสวนกลับมาว่า ไม่

ไปก็ไม่ไป

ผูส้ื่อขา่วถามตอ่วา่ กระแสขา่ว                                                         

นี้เหมือนบีบ พล.อ.ประวิตร และ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ

พรรค พปชร. ถ้าไม่ให้บทบาทใน

พรรคกจ็ะออกไป พล.อ.ประวิตรกลา่ว

ว่า “ไม่มีอะไรหรอก” และเมื่อถามว่า

ได้คุยกับกลุ่มสามมิตรหรือไม่ถึงข่าว

ที่ออกมา พล.อ.ประวิตรระบุว่า ต้อง

ไปถามเขา มาถามตนเองจะไปรู้ ได้

อย่างไร ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเป็นการ

งัดข้อระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์และ 

พล.อ.ประวิตรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

ได้ย้ำาเสียงสูงว่า “ไม่มี”

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม และรองหัวหน้า 

พปชร. ในฐานะแกนนำากลุ่มสามมิตร

ยืนยันว่า ไม่มีการย้ายกลับไปพรรค

เพื่อไทย สงสัยว่าข่าวน้ีออกมาได้

อย่างไร ไม่รู้ ใครปล่อยข่าวนี้ขึ้นมา 

เรายืนยันสามมิตรไม่ไปอยู่แล้ว  

“เราทั้ง 3 คน คือผม นาย                    

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะอยู่

กบัพรรคพลงัประชารฐัตลอดไป” นาย

สุริยะกล่าว และว่า พล.อ.ประวิตรไม่

ถามอะไรเลย เพราะคงมั่นใจอยู่แล้ว

ว่าเราคงไม่เปลี่ยนไป และไม่ต้อง

เคลียร์ เพราะเข้าใจอยู่แล้ว รวม

ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ ได้ถามเรื่อง

นี้ เพราะท่านคงมั่นใจ ขอย้ำาว่าเป็น

แค่ข่าวลือ  

เมื่อถามว่า หากย้ายพรรคตอน                                            

นี้ถือว่าเร็วไป แต่ระยะเวลาอีก 1 ปี 

มีความเป็นไปได้หรือไม่ นายสุริยะ

กล่าวว่า “ยืนยันเลยครับว่าการเลือก

ตั้ งครั้ งหน้าก็ยั งอยู่กับพรรคพลัง

ประชารัฐ”  

นายสมศักด์ิกลับระบุว่า วันน้ี

รัฐบาลมีเวลามากกว่า 1 ปี 6 เดือน 

การจะไปพูดคุยถึงเร่ืองการเลือกต้ัง

และการย้ายพรรคดูแล้วไม่ธรรมชาติก็

มีผู้คนท่ีอยากให้เป็นอย่างน้ัน แต่ถ้าดู

ในภาพรวมแล้วเหมือนกับประเทศไทย

และรัฐบาลกำาลังออกจากอุโมงค์แห่ง

ความมืด เรากำาลังเห็นแสงความสุข

สดชื่นของประเทศ เรื่องน้ำาท่วม เรื่อง

โควิดเร่ิมลดลง และรัฐบาลได้ทำางาน 

แต่ในส่วนหน่ึงก็มีการพยายามปล่อย

ข่าวออกมา สื่อมวลชนก็ทราบ ฉบับ

แรกท่ีออกมาเป็นข่าวเป็นใคร ซ่ึงใน

เรื่องของการเมืองไม่ควรมาพูดกันใน

ระยะเวลาน้ี ควรให้ถึงเวลาพอเหมาะ

พอควร เร่ืองพวกน้ีควรเอาเวลาไป

แก้ไขปัญหาประเทศดีกว่า โดยเฉพาะ

เรื่องเศรษฐกิจ เพื่อให้เดินไปได้ และ

พูดเรื่องการเลือกต้ังและการย้ายพรรค 

ไม่ได้เป็นเรื่องดีของประเทศโดยรวม

“ผมอยากให้ลืมเรื่องการเลือก

ตั้งไปก่อน อย่างน้อยๆ เราทำางาน

ไปก่อน 1 ปี และเหลือเวลาอีก 5-6 

เดอืนคอ่ยมาคยุเรื่องนี ้ผมกค็ดิวา่เปน็

ไปได ้แตว่นันี้ ไมส่มควรจรงิๆ ผมบอก

แลว้ในสมองของคนพดูเรื่องการเมอืง

มันง่ายมันไม่ต้องคิดอะไร อะไรท่ี

ผิดแปลกในสายตา แค่พูดออกมาก็

เป็นการเมืองแล้ว”

มรีายงานวา่ หลงัประชมุ ครม. 

นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง 

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร., 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลฯ ในฐานะกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐ ได้เข้าหารือกับ

นายอนุชา และ กก.บห.พรรค พปชร.                                                    

ตามที่นัดหมายกันไว้ โดยใช้เวลานาน

กวา่ 1 ชัว่โมง โดยนายสนัตกิลา่วดว้ย

สีหน้ายิ้มแย้มว่า “การพูดคุยวันนี้ ไม่ 

มีอะไร มาดื่มกาแฟกันเฉยๆ”

รายงานข่าวแจ้งว่า  ในการ

หารือครั้งนี้  มีการพูดคุยถึงปัญหา

และกระแสขา่วตา่งๆ  ทีเ่กดิขึน้ภายใน

พรรคและเกี่ยวข้องกับคนในพรรค  

โดยเฉพาะกรณีข่าวกลุ่มสามมิตร

เตรยีมยา้ยกลบัไปอยูก่บัพรรคเพื่อไทย 

และยังได้วิเคราะห์กันถึงต้นตอข่าว 

รวมถึงคนที่ปล่อยออกมา นอกจากนี้  

ยงัหารอืถงึอนาคตการเมอืงของแตล่ะ

คนในการเลอืกตัง้ครัง้หนา้วา่จะยงัอยู่

กับพรรค พปชร.หรือไม่ ซึ่งในวงพูด

คุยต่างยืนยันกันชัดเจนว่าจะไม่ไปไหน 

และจะสนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ ์และ

หลังจากนี้รัฐมนตรีในกลุ่มนี้จะนัดพูด

คุยกันอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ

ส่วนความเคลื่อนไหวในพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) โดยเฉพาะ

กรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต 

ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรค 

ปชป. เตรียมยื่นหนังสือลาออกนั้น 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนา

ยกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวว่า นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย  

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค และรักษา

การรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้ 

ได้ชี้แจงเรื่องนี้ ไปแล้ว โดยยืนยันว่า

พรรคให้ที่ยืน ซึ่งกรณีนี้ต้องมองทั้ง 2 

ด้าน  จะมองแค่พรรคอย่างเดียวไม่ได้  

ต้องดูที่ตัวบุคคลด้วยว่ามีเหตุผลอะไร 

ซ่ึงพรรคไม่สามารถตอบแทนได้ แต่

ยืนยันว่าพรรคพร้อมให้ โอกาสและ

ให้ที่ยืนกับทุกคนตามความเหมาะสม

และตามตำาแหน่งที่มี 

นายจุรินทร์ย้ำาว่า ที่ผ่านมาได้

พูดคุยกับนายนิพิฏฐ์เป็นระยะอยู่แล้ว 

แตเ่ปน็เรื่องภายในไมข่อเปดิเผย และ

นายนิพิฏฐ์ยังไม่ได้ลาออกจากพรรค 

จึงไม่ขอให้ความเห็น ส่วนกระแสที่

นายนิพิฏฐ์จะไปร่วมพรรคการเมือง

กับ 4 กุมารนั้น ไม่ทราบ และจะไม่

ไปก้าวล่วงพรรคอื่น

ขณะที่นายชนินทร์  รุ่ งธน

เกียรติ รองโฆษกพรรค พท. กล่าว

ว่า พรรคได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่

สนามการเลือกตั้งในครั้งหน้า โดย

เปิดให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งใน

การเข้ามาแก้ ไขปัญหาของประเทศ

ร่วมกับพรรค ผ่านแคมเปญครอบครัว

เพื่อไทย แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน โดย

โครงการครอบครัวเพื่อไทยฯ แตกต่าง

จากการเป็นสมาชิกพรรคคือ การลดข้อ

จำากัดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมลง 

และจะมีสิทธิประโยชน์คือได้รับข้อมูล

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ โดยตรง

จากพรรคเพื่อไทย มีสิทธิ์ลงทะเบียน

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่พรรคจัดขึ้น 

และสามารถซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ของ

พรรคในราคาพิเศษ โดยสามารถสมัคร

ครอบครัวได้ที่ ไลน์ทางการของพรรค 

และหน้าเพจเฟซบุ๊กพรรค

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ กล่าวถึงความคืบ

หน้าในการแก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับ

ว่า ได้เห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

เลือกต้ัง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมืองของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) แล้ว โดยยังมีเรื่องการ

ทำาไพรมารีโหวต 

ส่วนสำานักงาน กกต.แจ้งว่า ได้

จัดทำาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 

(ฉบับที่..) พ.ศ..... ให้มีความสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.

2564 เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อ ครม.

แลว้ โดยเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์อง กกต. 

และจะรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง

จนถึงวันที่ 20 ธ.ค.นี้ 

นายสุ เทพ เทือกสุบรรณ ที่

ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย (รปช.) ยืนยันว่า ไม่

เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้งสอง

ใบตั้งแต่ต้น เพราะเคยใช้มาแล้วเกิด

ปัญหา กลายเป็นเผด็จการรัฐสภาขึ้น

มา พรรคการเมืองใหญ่ๆ ทุนโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เยอะก็ได้เปรียบพรรค

เล็กๆ แต่ยืนยันว่า รปช.จะไปย้ายหรือ

รวมกับพรรคใหญ่  

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่นายสุ

เทพจะไปเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมือง

ใหม่ ที่จะจัดตั้งขึ้นมารองรับกลุ่ม 3 ป. 

นายสุเทพกล่าวว่า ไม่มี เป็นการปล่อย

ข่าวลือ ยืนยันว่าจะอยู่พรรคการเมือง

ที่ ม่ันใจว่า เป็นพรรคการเมืองของ

ประชาชน และขณะนี้ก็เห็นเพียงพรรค

เดียวคือ พรรค รปช. 

“วันนี้ยังสนับสนุน พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ให้อยู่ครบสมัย ส่วนการเลือกตั้ง

ครั้งหน้าต้องดูอีกทีว่ามี ใครบ้างที่มี

ความพร้อมเป็นผู้นำารัฐบาลได้ ตอนนี้                                                       

ยังมองไม่เห็นคนที่มีความสามารถสูสี 

พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าพิจารณาในวันนี้ 

พล.อ.ประยทุธก์ด็โูดดเดน่กวา่คนอื่น พดู

ไปตอนนีย้งัเรว็เกนิไป” นายสเุทพกลา่ว.

เกษตรกรเฮลั่น!

ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. รายละ 5 

บาทเป็นวงเงิน 23.44 ล้านบาท โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี

การผลติ 2564/65 ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรม

ส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.69 ล้าน

ครัวเรือนทั่วประเทศ จะได้รับการช่วย

เหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน

ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่

เกิน 20,000 บาท โดยระยะเวลาจ่าย

เงินตั้งแต่เดือน ก.ย. 2564-เม.ย.2565 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากสถานการณ์

ต่างๆ เช่น ภัยแล้ง โรคระบาด รวม

ทั้งสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งจะช่วย

กระตุ้นการใช้จ่ายในระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก เพิ่มการหมุนเวียนของเงินใน

ระบบเศรษฐกิจประเทศ

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว                                                      

ว่า  ครม.ยังมีมติอนุมัติวงเงินรวม 

76,080.95 ล้านบาท ในโครงการ

ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปี 2564/65 เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น

วงเงินจ่ายชดเชยให้เกษตรกรจำานวน 

74,569.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 

ธ.ก.ส. จำานวน 1,511.64 ล้านบาท ทั้งนี้ 

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ด 

นบข. ตอ้งการเหน็พีน่อ้งเกษตรกรมรีาย

ได้จากการจำาหน่ายข้าวเปลือกในราคา

ที่เหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงในการ

จำาหน่ายผลผลิต และช่วยเกษตรกรใน

ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ์

โควิด-19 

นอกจากน้ี ครม.มีมติอนุมัติโครง 

การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน

ยาง ระยะท่ี 3 วงเงินรวม 10,065.69 

ล้านบาท โดยเป็นการประกันรายได้ให้

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนและ

เกษตรกรท่ีแจ้งข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับ

การยางแห่งประเทศไทยภายในวันท่ี 14 

มิถุนายน 2564 จำานวน 1,880,458 ราย 

โดยพ้ืนท่ีสวนยางกรีดได้ 19.16 ล้าน

ไร่ และประกันรายได้ในระหว่างตุลาคม 

2564-มีนาคม 2565

หลักเกณฑ์และข้อกำาหนดโครง 

การ ดังนี้ เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป

ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่, 

ผลผลิตยางแห้ง จำานวน 20 กิโลกรัม/

ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่, ผลผลิต

ยางก้อนถ้วย จำานวน 40 กิโลกรัม/ไร่/

เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่, กำาหนดเงิน

ค่าประกันรายได้ โดยราคายางแผ่นดิบ

คุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำายางสด 

(DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยาง

กอ้นถว้ย (DRC 50%) 23 บาท/กโิลกรมั, 

แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของส่วนร้อยละ 

60 และคนกรีดร้อยละ 40 ของรายได้

ทั้งหมด

ทั้งนี้ งบประมาณ 10,065.69 

ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำาหรับ

ประกนัประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวน

ยาง 9,783.61 ล้านบาท งบประมาณ

สำาหรับชดเชยต้นทุนเงินธนาคาร 

ภายในวงเงินไม่เกิน 195.68 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการและค่า

ธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ให้เกษตรกร

ชาวสวนยาง 5 บาทต่อราย จำานวน 

9.4 ล้านบาท และงบบริหารโครงการ

จำานวน 77 ล้านบาท

นายธนกร กล่าวว่า โครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด

ร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีท่ี

ราคายางตกต่ำาในช่วงวิกฤตการระบาด

ของโควิด-19 ซ่ึงชาวสวนยางจะได้เงิน

ส่วนต่างของรายได้ท่ีควรได้รับ ทำาให้

ชาวสวนยางมีรายได้สม่ำาเสมออย่างท่ัว

ถึง นับเป็นมาตรการทางอ้อม ท่ีนำามา

ใช้แทนการแทรกแซงราคายาง เพื่อลด

การบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต ท้ังน้ี 

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

ยังได้หารือและเห็นชอบหลักการในการ

ดำาเนินมาตรการคู่ขนานอ่ืน เพ่ือช่วย

เหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางและผู้ประกอบ

กิจการยาง อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะ

รัฐมนตรี เห็นว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ต้องกำาหนดแหล่งท่ีมาของงบประมาณ

ให้มีความชัดเจน เหมาะสม เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเก่ียวข้อง ก่อนดำาเนินการต่อไป

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาล

แจ้งว่า ระหว่างการประชุม ครม. มี

การพิจารณาการประกันรายได้พืชผล

การเกษตร 5 ชนิด ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์

แสดงความเป็นห่วงเรื่องการใช้งบ

ประมาณของจากโครงการสูงมาก จึง

สั่งให้กระทรวงการคลังไปดูและปรับ

ลดวงเงินงบประมาณ เพื่อไม่ ให้ขัด

มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการ

คลังของรัฐ

ในช่วงเช้า ก่อนการประชุม ครม. 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรี  และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า 

สำาหรับเงินประกันรายได้ข้าว  ได้จ่ายให้

ชาวนาแล้ว 2 งวด เป็นเงินประมาณ 1.3 

หมื่นล้านบาท  ส่วนท่ีเหลืออีก 31 งวด

ก่อนหน้าน้ียังไม่ได้จ่ายไป เพราะต้องรอ

ขยับเพดานหน้ีรัฐบาล ซ่ึงเพ่ิงดำาเนินการ

ไปเมื่อวันท่ี 24 พ.ย. โดยในส่วนเงินส่วน

ต่างท่ีเหลือ 7.6 หมื่นล้านบาท หากผ่าน 

ครม.จะเร่งจ่าย รวมถึงเงินช่วยปรับปรุง

คุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 

ไร่ต่อครัวเรือน จะมีการจ่ายให้เกษตรกร

ต่อไป ส่วนเงินประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกยาง 1 หมื่นล้านบาทน้ัน แต่ขณะ

น้ีราคายางสูงกว่ารายได้ท่ีประกัน  จึงไม่

ต้องจ่ายส่วนต่างเพียงเป็นการเตรียม

วงเงินไว้.
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