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คุณยายมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่หน�วยเลือกตั้งที่ 1 ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

เม� อวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564

เลือกอบต.คึกคักทําผิดไมถึง1%

อําลาประชาธิปตยหลังไรที่ยืน/ไพรมารีโหวตเสียงยังแตก
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สธ.ผวา‘โอไมครอน’โผล

ชงใชRT-PCRแทนATK
ไทยโพสต • ปลัด สธ.ประชุมอีโอดีสั่งจับ 

ตาใกลชิดสายพันธุ “โอไมครอน” ชง ศบค.

เพิ่มมาตรการเขมสกัดเขาไทย คัดกรองผู                                                         

เขาประเทศดวย RT-PCR แทน ATK ประ 

สานหน�วยมั่นคงคุมเขมชายแดน ยันยังไม                                                         

พบในไทย กําชับแจงประชาชนลดต� นตระ 

หนก “บิ๊กตู” บินอุดรฯ 1 ธ.ค. ตรวจความ

พรอมเปดรับนักทองเที่ยว

เม� อวันที่ 28 พฤศจิกายน  ศูนยบริ                                      

หารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบมีผูติดเชื้อรายใหม 

5,854 ราย เปนการติดเช้ือในประเทศ 5,390 

ราย, มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

5,130 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก  260 

ราย, มาจากเรือนจํา 457 ราย, เปนผูเดิน

ทางมาจากตางประเทศ 7  ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,106,813 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น  6,354 

ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 

จํานวน 2,006,856 ราย อยูระหวางรักษา 

79,250 ราย อาการหนัก 1,395 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 330 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30  

ราย เปนชาย 16  ราย หญิง 14  ราย เปนผู

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 20  ราย มีโรค

เรื้อรัง 8  ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน 

จ.นครศรีธรรมราช  ปตตานี  สงขลา  จันทบุรี   

จังหวัดละ  3 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิต

สามเสน • ประชาธิปตยทัพแตก “นิพิฏฐ” 

โบกมือลาพรรค หลังอยูมา 27 ป สะพัดจับ

มือกวนสี่กุมาร “สมคิด-อุตตม” ตั้งพรรค

ใหมปายแดง อางไรท่ียืนในพรรคสีฟา เพราะ

โดนสําเร็จโทษหลังสอบตก ลั่น I shall 

return รื้อไพรมารีโหวต พรรคการเมืองยัง

เสียงแตก 

ความเคล่ือนไหวทางการเมืองในช่วง                                                          

กําลังเตรียมพิจารณาแก ไขพระราชบัญ                                                     

ญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก                                                    

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ พ.ร.บ. 

พรรคการเมือง เริ่มเขมขนขึ้นทามกลาง

กระแสขาวการจัดทัพ-การยายพรรคของ

นักการเมืองเกิดขึ้นตอเน� อง เชน กระแส

ขาวกลุมสามมิตรของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

จะยกทีมกลับพรรคเพ� อไทย หรือกระแสขาว

กลุมนายวิรัช รัตนเศรษฐ อาจยายไปพรรค

ภูมิใจไทย 

โดยนายสุชาติ  ชมกล่ิน  รมว.แรงงาน  

และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ                                                     

(พปชร.) โพสตเฟซบุกถึงเร� องน้ีวา ไมทราบ

วาใครปลอยขาว และมุงหวังวัตถุประสงค

ใด แตขอเรียนวาเปนนักการเมืองที่มีอุดม                                                       

การณ ซึ่งเคยใหคํามั่นยืนยันมาหลายครั้ง                                                           

หลายหนแลววาจะขอเคียงขาง พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ ดังนั้นขาวคราวการยายพรรคที่มี                                                             

กระแสออกมา ลวนแลวเปนขอมูลเท็จทั้ง                                                             

สิ้น ยืนยันวาการเลือกตั้งครั้งหนาจะสนับ 

สนุนนายกรัฐมนตรีที่ช� อ พล.อ.ประยุทธเทา 

นั้น และไมมีทางแปรพักตร

ขณะที่ในพรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

ก็มีความเคล� อนไหวเชนกัน โดยนายนิพิฏฐ 

อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตรอง

หัวหนาพรรค ปชป. ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต

ไทยโพสต • เลือกตั้ง อบต.สุดคึกคัก   กกต.

คาดหวังผูมาใชสิทธิ์ไมต่ํากวา 70% “กิตติ

พงษ” ชี้ภาพรวมเรียบรอย ปดหีบมีปญหา

ทําผิดกฎหมายไมถึง 1% เตรียมประกาศ

รายช� อผูชนะวันสุดทายคือ 27 ม.ค.2565 

“อิทธิพร” เตือนผูนอนหลับเรงแจงเหตุผล

กอนถูกลงโทษ

เม� อวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน มี

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริ                                              

หารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวน                                                

ตําบล (อบต.) โดยนายอิทธิพร บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พรอม

คณะ ไดไปรวมสังเกตการณ โดยกอนการ

เปดหีบเลือกตั้งไดรวมเคารพธงชาติบริเวณ

หนาหน�วยเลือกตั้ง ณ หน�วยเลือกตั้งหอ

ประชุมโรงเรียนชุมชนบานประโดก-โคกไผ                                                

อบต.หม� นไวย อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา จากนั้นลงพื้นที่สังเกตการณ

ตามหน�วยเลือกต้ังตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี อ.เมือง

นครราชสีมา 

นายอิทธิพรกลาววา ภาพรวมเปนไป

ตามที่ กกต.กําหนดไว ทั้งในแงการจัดคูหา

และมาตรการปองกันการแพรระบาดเชื้อ

โควิด-19 ทําไดถูกตอง สวนการรองเรียน

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พบวาทั่วประเทศมี 

262 เร� อง ประเด็นเร� องรองเรียนมากที่สุด

คือเร� องซื้อเสียง 89 เร� อง รองลงมาคือเร� อง

บังคับขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคามหลอกลวงใส

ราย 62 เร� อง อีกจํานวน 111 เร� องเปนขอ

กลาวหากรณีอ� นๆ โดย จ.นครราชสีมา มี

เร� องรองเรียน 10 เร� อง เปนเร� องรองเกี่ยว

กับการใหเงินใหทรัพยสินแกผู ใดและชุมชน

รวม 9 เร� อง และบังคับขูเข็ญใชอิทธิพล

คุกคามหลอกลวงใสราย 1 เร� อง

“การออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งของประ 

ชาชนน�าจะสูงกวาการเลือกตั้งองคการบริ 

หารสวนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลที่ผาน

มา สวนใหญประเมินวาไมต่ํากวา 70%” 

นายกิตติพงษ บริบูรณ รองเลขาธิ 

การ กกต. กลาวถึงภาพรวมการเลือกตั้ง                                                         

อบต.ทั่วประเทศวา 

พิพิธภัณฑตํารวจ 

วังปารุสกวัน

‘โอไมครอน’ 

โผลหลายประเทศ

จอคลอด 

‘ภาษีรถอีวีคันแรก’

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลโตสหประชาชาติ

ไมไดขีดเสนไทยแก ม.112 เตือน ปชช.อยา

เช� อเฟกนิวส เสี่ยงถูกดําเนินคดี  “แรมโบ” 

ซัด “วิโรจน” เขาขางแอมเนสตี้ที่ทําลาย

ชาติ แตไมเห็นใจ ปชช.สวนใหญของประ 

เทศ ลั่นจะไลแอมเนสตี้ออกไป “อมรัตน” 

เผย กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จอเรียก กสทช.

แจงปมเบรกส� อเสนอขาวปฏิรูปสถาบัน

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญ                                                 

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                                                    

เปิดเผยถึงกรณีที่มีคลิปวิดี โอในสื่อสังคม                                                     

ออนไลนเผยแพรขอมูลเท็จวา สหประชา 

ชาติใหประเทศไทยแกไขมาตรา 112 วา ไม

เปนความจริง ตอกรณีดังกลาว กระทรวง

การตางประเทศไดช้ีแจงถึงประเด็นดังกลาว

แลว ดังนี้ เม� อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

ไทยไดนําเสนอรายงานสิทธิมนุษยชนของ

ไทยตอสหประชาชาติ ภายใตกระบวนการ

ทบทวนรายงานสิทธิมนุษยชนตามกลไก 

Universal Periodic Review (UPR) รอบ

ที่ 3 เปนการดําเนินการตามปกติ ทั้งนี้ 

สหประชาชาติไมไดเปนองคการที่จะมาบัง                                                             

คับหรือมาขีดเสนตายกําหนดเวลาใหประเทศ

สมาชิกตองตอบรับขอเสนอแนะหรือตองไป

แกกฎหมาย โดยจากการรายงานสิทธิมนุษย

ชนของไทยตามกลไก Universal Periodic 

Review เปนที่น�าช� นชม

กรุงเทพฯ • คนไทยอวมหน้ี! สวนดุสิตโพล

เผยผลสํารวจพบครัวเรือนมีหน้ีเฉล่ีย 1.2 ลาน                                                                          

บาท 47% เปนหนี้บัตรเครดิต ตามมาดวย

สินเช� อที่อยูอาศัย สวนซูเปอร โพลชี้ 81% 

อยากใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือเยียวยา

เม� อวันอาทิตย สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต ไดเผยผลสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชนเฉพาะผูที่มีหนี้สินทั่ว                                                  

ประเทศ ตอกรณีภาวะหนี้สินของคนไทย 

จํานวน 1,059 คน พบวา 46.52% เปน

หน้ีบัตรเครดิตและสินเช� อสวนบุคคล, 39.85%                                                                    

สินเช� อท่ีอยูอาศัย เชน บาน คอนโดฯ อาคาร

พาณิชย ฯลฯ, 35.46% ใชจายในชีวิตประ 

จําวัน, 30.79% รถยนต รถมอเตอรไซค 

และ 15.73% การศึกษา คาเลาเรียน กยศ.    

ท้ังน้ี ผลสํารวจพบวาประชาชนมีหน้ีสิน

เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ  1,248,847.03 

บาท โดย 48.18% มีหนี้นอยกวา 500,000 

บาท, 22.85% หนี้ระหวาง 1,000,000-

2,999,999 บาท,  15.26% หนี้ 3,000,000 

บาทขึ้นไป และ 13.71% หนี้ 500,000-

999,999 บาท และเม� อถามวาจะใชหนี้ ได

หมดหรือไม พบวา 71.11 น�าจะใชหนี้ ได

ทั้งหมด, 15.20% ไมแน�ใจ และ 165.69% 

ไมน�าจะใชหนี้ ไดทั้งหมด สวนขอถามวา

อานตอหนา 14
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อิสรภาพแหงความคิด

ธนกรช้ีเฟกนิวส

ยูเอ็นขีดเสนไทย
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2 ในประเทศ

บทรอยกรองท่ีบงบอกถึงเร� องราวอันน�าภูมิใจ

ของโรงเรียนชุมชนบานหายโศก ตําบลหายโศก 

อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ที่เดิมช� อโรงเรียน

ประชาบาลตําบลบานจาน 1 (วัดกุมภียาน) จากปญหา

ที่ประสบพบเจอมาตลอดคือความแหงแลงในพื้นที่ 

เน� องจากลักษณะภูมิประเทศเปนเนิน ไมมีแหลงน้ํา 

ไมมีตนไมใหญ ย่ิงในชวงหนาแลงจะมีความรอนอยางมาก 

จากปญหาที่เกิดขึ้นนี้ นายอุบล ไชยชนะวงศ 

อาจารยใหญในขณะนั้นก็มีแนวคิดปลูกตนไมเพ� อให

ความรมร� นภายในบริเวณโรงเรียน จึงไดริเริ่มจัดทํา

โครงการตนไม 5 ตน โดยใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ทุกคนตองปลูกไมยืนตนคนละ 5 ตน พรอมดูแล

ตนไมท่ีตนเองปลูกจนกวาจะจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

“ปลูกตนไม 5 ตน” หมายถึง จํานวนตนไม

ที่ นั ก เรี ยนทุกคนปลูกซึ่ ง เปนการใชวัน เฉลิม

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ในหลวง

รัชกาลท่ี 9 คือวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป สวนนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาทํากิจกรรมโครงการผูกเส่ียวตนไม 

คือใหนักเรียนผูกเส่ียว (เพ� อน) กับตนไมคนละ 1 ตน

พรอมกับดูแลไปกระทั่งจบการศึกษา  

ซึ่งโครงการนี้มีเปาหมายใหนักเรียนเปนผูมี

ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกในการดูแลตนไมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม มีความรัก ความผูกพัน และ

หวงแหนตนไมที่ตนปลูกสืบทอดตอเน� องมารุนสูรุน 

จนกระทั่งโรงเรียนไดรับคัดเลือกจากสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ใหเปนตัวแทนเขารวม

โครงการสวนปาภูมิรักษ “สวนปาภูมิรักษ” คือ

สวนปาที่ โรงเรียนรวมกันปลูกตนไมเพ� อแสดง

ความจงรักภักดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9  

จากน้ันโรงเรียนจึงต้ังช� อกลุม “ตนกลาภูมิรักษ” 

มีความหมายคือ การปลูกตนไมกวาจะเปนผืนปา

จากแรงใจกลุม “ตนกลาภูมิรักษ์” 

สูการพลิกฟนผืนดินแหงแลงสูปา 

จากแรงใจกลุม “ตนกลาภูมิรัก

สูการพลิกฟนผืนดินแหงแลงสูปา 

จากแรงใจกลุม “ตนกลาภูมิรัก

“ “

...จากตนกลาเล็กใหญในมือนอย    บรรจงรอยเรียงมาเปนปาใหญ 
เปนรมเงาเปนสงานาภูมิใจ           ฝากชื�อไว “ปาภูมิรักษ” ดวยภักดี 
ขอทุมกายเทใจใหผืนปา             จะบํารุงรักษาปาผืนนี้ 
ถวายเปนตนไมพอกอบารมี          เทิดพระเกียรติเสริมพระศรีพระทรงชัย... 

ที่อุดมสมบูรณจําตองอาศัยตนกลาจํานวนมาก 

เพ� อรอวันที่ตนกลาเจริญเติบโตรวมกันจนเปนผืนปา 

กลุมตนกลาภูมิรักษ ในปจจุบันมีสมาชิกเปนนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบานหายโศกทุกคน จํานวน 208 คน 

ตอมาชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

ประสบปญหาภัยแลง น้ําเพ� อการอุปโภค บริโภคไม

เพียงพอ สวนราชการไดแกปญหาโดยการสนับสนุน

การเจาะน้ําบาดาลในบริเวณชุมชน แตทุกพื้นที่

ที่ทําการสํารวจและขุดเจาะ เจอปริมาณน้ําไมเพียง

พอตอความตองการของชุมชน จึงไดมาขอขุดเจาะ

น้ําบาดาลในบริเวณโรงเรียนชุมชนบานหายโศก 

เปนที่น�าแปลกใจวาขุดพบแหลงน้ําที่มีปริมาณมาก

เพียงพอตอการอุปโภค บริโภคของชุมชน  

ซึ่งเปนไปไดวา จากโครงการปลูกตนไม

ในโรงเรียนกวา 4,000 ตน ในเนื้อที่ประมาณ 50 ไร 

ทําใหเกิดปาท่ีมีความสมบูรณ มีความชุมช้ืน มีปริมาณ

น้ําสะสมใตดินเปนจํานวนมาก จนทําใหสามารถขุด

เจาะและนําน้ําบาดาลขึ้นมาใชประโยชน ไดอยาง

เพียงพอตอความตองการของชุมชน 4 หมูบาน 

นอกจากนั้นโรงเรียนยังเปนสถานที่ศึกษา

ดูงานการทําสวนปาภูมิรักษภายในโรงเรียนจาก

หลายหน�วยงาน และโรงเรียนไดเปนตัวแทนของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ซึ่งตลอดระยะ

เวลาที่ผานมานักเรียนโรงเรียนชุมชนบานหายโศก

ทุกคนมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นปละ 1 แหง และได

เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตางๆ เชน การทําเกษตรอินทรีย 

คือการเลี้ยงไกไข เลี้ยงปลานิล เพาะเห็ด ปลูกผัก

สวนครัว เพ� อนําผลผลิตมาใชในโครงการอาหารกลางวัน 

และจําหน�ายสรางรายไดระหวางเรียน ฝกวินัยการออม 

ผานการฝากเงินออม และนํามาประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได 

และตลอดระยะเวลา 25 ป ของโครงการ

ตนไม 5 ตน ภายในโรงเรียนถือวาเปนการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดาน ดิน น้ํา ปา ของ

ชุมชนแลว ยังสงผลใหเกิดการแบงปน ผูกพันตอ

คนในชุมชนเร� อยมา ทําใหชุมชนและโรงเรียนมีน้ํา

เพ� อการอุปโภค มีปาเปนแหลงอาหารและยารักษา

โรคเบื้องตน และประชาชนในชุมชน ไดอาศัยเก็บ

ยอดข้ีเหล็ก ดอกสะเดา อ่ึง แมลง เห็ดประเภทตางๆ 

ในสวนปาของโรงเรียนไปประกอบอาหารไดทั้งใน

ชีวิตประจําวันและในงานเทศกาลตางๆ มีไมจาก

สวนปาของโรงเรียนที่สามารถมาทําโตะ เกาอี้ 

ชั้นวางหนังสือ และนํารากไม ตนไมที่ผุกรอน 

มาจัดโครงงานศิลปะ และยังมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นเพ� อให

คนในพื้นที่รุนตอไปไดดูแลและเก็บรักษา 

การทํางานของกลุมเยาวชนตนกลาภูมิรักษ 

ที่เปนกลุมเยาวชนที่มีการดําเนินงานดานอนุรักษ

ตอเน� องจากรุนสูรุนถึง 25 รุน จนทําใหเกิดความตอเน� อง 

และสามารถเช� อมโยงแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม

ขยายสูชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม จนคูควรกับการรับ

รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุมเยาวชน ครั้งที่ 20

จากสถาบันลูกโลกสีเขียว ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถ

รวมแสดงความยินดีกับผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว 

ครั้งที่ 20 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทาง

เฟสบุคไลฟ FB Live ของวารสารลูกโลกสีเขียว

สะทอนใหเห็นวาการเขาใจและหาวิธีดําเนิน

การแกปญหาไดอยางตรงจุด เปนสวนสําคัญท่ีจะทําให

ชุมชนและพ้ืนท่ีน้ันๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ� อผลลัพธท่ีดีในอนาคต และการเร่ิมตนท่ีดีควรจะ

เร่ิมจากจุดเล็กๆ โดยเฉพาะความเขาใจของคนในพ้ืนท่ี 

เพ� อใหเกิดความรวมแรงรวมใจกัน พัฒนารากฐาน

ใหแข็งแกรงกอนท่ีจะผลัดเปล่ียนปญหาสูความย่ังยืน

อยางจริงจังเชนเดียวกับกลุมเยาวชนตนกลาภูมิรักษ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

“ทุกพรรคมีสิทธิ์ที่จะประกาศ แต่พรรคไหนจะได้ 

ส.ส.จำ�นวนเท่�ไรก็อยู่ที่ประช�ชนเป็นคนตัดสินใจ ผมเค�รพ

ประช�ชน และมั่นใจว่�พรรคประช�ธิปัตย์ในฐ�นะที่เป็น

สถ�บันท�งก�รเมือง เร�ก็เป็นที่หวังพึ่งของประช�ชนตลอด

ม� ฉะนั้นเข้�ใจว่� ใน กทม.พรรคประช�ธิปัตย์ จะต้อง

ได้ ส.ส.เพิ่มแน่นอน ในก�รเลือกตั้งนั้น คนจะดูนโยบ�ย ดู

พรรคก�รเมือง ดูตัวบุคคลประกอบกัน ซึ่งต้องเค�รพใน

ฐ�นะที่เร�เป็นนักประช�ธิปไตย เป็นผู้ที่ม�จ�กก�รเลือกตั้ง

ก็ต้องเค�รพเสียงของประช�ชน เพียงแค่เป็นห่วงอย�่งหนึ่ง

คือ ทุกพรรคต้องเค�รพกฎกติก�ในก�รเลือกตั้ง ต้องไม่ไปทำ�

อะไรที่ใช้อำ�น�จรัฐ หรือใช้อำ�น�จเงินม�เป็นปัจจัยสำ�คัญใน

ก�รห�เสียง”.

าพูดของ บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ ระหว่�งก�รมอบ

นโยบ�ยก�รทำ�ง�นแก่ว�่ที่ผู้สมัคร ส.ส. และว�่ที่ผู้สมัคร

สม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร (ส.ก.) ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขต

บ�งพลัด เมื่อวันเส�ร์ที่ผ่�นม�มีนัยสำ�คัญ

โดยเฉพ�ะก�รพูดต่อหน้� ส.ส.ของพรรคพลังประช�รัฐ ว่�ที่

ผู้สมัคร ส.ส. และว่�ที่ผู้สมัคร ส.ก. ถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งตนเอง

กับ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา น�ยกรัฐมนตรี และ รมว.

ตายเท่านั้นแยก ‘พี่ป้อม’ กับ ‘น้องตู่’

ย้ำาสัมพันธ์กลางข่าว ‘พรรคสำารอง’

กล�โหม แคนดิเดตน�ยกรัฐมนตรีของพรรคพลังประช�รัฐ

“ใครที่บอกว่าผมแตกแยกกับนายกฯ ไม่มีแน่นอน มีเพียงสิ่ง

เดียวที่ทำาให้ผมกับนายกฯ แตกแยกกันได้คือ ความตาย 40 กว่า

ปีผมกับนายกฯ ดูแลกันมาตลอด ยืนยันเราเป็นหนึ่งเดียวไม่เคย

แตกแยก นายกฯ มีหน้าที่บริหารประเทศ แต่ผมมีหน้าที่บริหาร

พรรค”

และระหว่�งก�รมอบนโยบ�ย บิ๊กป้อม ย้ำ�เรื่องนี้หล�ยครั้ง

อย่�งไรก็ต�ม ก�รพูดถึงคว�มสัมพันธ์ของพี่น้อง 3 ป. ของ 

บิ๊กป้อม เกิดขึ้นท่�มกล�งกระแสข่�วมีก�รจัดตั้ง พรรคสำารอง ของ 

บิ๊กตู่ ตลอด 1-2 สัปด�ห์ที่ผ่�นม� ไม่ว่�จะเป็น พรรคพลัง ที่มีตัว

ละครลับอย�่ง บิ๊ก ณ โผล่ขึ้นม� หรือ พรรคไทยสร้างสรรค์ ที่มี

ร�ยง�นว่� เป็นพรรคที่ เสี่ยตั้น-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.

ศึกษ�ธิก�ร ให้คนไปจดจัดตั้งไว้สักพักใหญ่ๆ เพื่อสแตนบ�ยด์เอ�ไว้

ทั้งนี้ บิ๊กป้อม เคยออกม�ปฏิเสธข่�วเรื่องพรรคสำ�รองม�

แล้วครั้งหนึ่ง  “นายกฯ มีอยู่พรรคเดียว นายกฯ จะไปตั้งพรรค

อะไร ไม่ไปไหน” 

แต่ไม่ว่�อย่�งไร ข่�วคร�วเรื่องต้ังพรรคสำ�รองยังปร�กฏออกม�

เป็นระยะๆ จนถูกมองว่� ไม่มีมูลหม�ไม่ข้ี และไม่มีไฟ ย่อมไม่มีควัน

นอกจ�กก�รพูดถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง บิ๊กป้อม กับ บิ๊ก

ตู่ ให้ลูกพรรคฟัง อีกประโยคที่น�่สนใจไม่แพ้กันคือ ก�รบอกกับ 

ส.ส.ว�่อย�่ย้�ยไปไหน

“ฝากถึงสมาชิกพรรคอย่าไปไหน อยู่กับเรา เราจะทำาให้

พวกท่านอยู่ดีกินดี มีสภาพที่ดีขึ้น”

แม้ดูเป็นประโยคธรรมด� ห�กแต่เมื่อปะติดปะต่อกับข่�ว

คร�วก�รตั้งพรรคสำ�รองของ บิ๊กตู่ มันยิ่งชวนคิด เพร�ะก่อน

หน้�นี้มีกระแสข่�วเหมือนกันว่� ห�ก บิ๊กตู่ ออกไปตั้งพรรคใหม่ 

จะมี ส.ส.จำ�นวนหนึ่งที่อยู่คนละขั้วกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเย� และเลข�ธิก�รพรรค และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 

เหรัญญิกพรรค ต�มไปด้วย

 ปัจจุบัน ส.ส.กทม.ไม่ได้มีคว�มเป็นเอกเทศ กระจัดกระจ�ย

นับตั้งแต่ ณัฏฐพล และ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมดบทบ�ท หล�ยคนไปขึ้นตรงกับ 

ร.อ.ธรรมนัส และ นฤมล ที่มีอิทธิพลในพรรค เพร�ะกลัวว่�จะ

ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน�้ ขณะที่หล�ยคนยืนเคียงข�้ง 

บิ๊กตู่ แต่พย�ย�มระมัดระวังตัว ไม่ให้ถูกมองว่�เป็นศัตรูกับคนที่มี

บทบ�ทในพรรค เพื่อรักษ�สถ�นะตัวเองไว้

โซน กทม.ของพรรคพลังประช�รัฐ แม้ บิ๊กป้อม จะยืนยัน

ว่�เป็นผู้ดูแลเอง โดยประส�นกับ เสี่ยตู่-จักรพันธ์ พรนิมิตร 

ส.ส.กทม. แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่�ระยะหลัง คนที่นำ�ทัพลงพื้นที่โดยมี 

ส.ส.เมืองหลวงยืนเคียงข�้งคือ ร.อ.ธรรมนัส-นฤมล 

บทบ�ทของสองคนที่มีสูงในพื้นที่ กทม. ทำ�ให้หล�ยคนใน

พรรคไม่สบ�ยใจ แต่ไม่กล�้ที่จะแสดงออก เพร�ะรู้ว่�ใกล้ชิดกับ 

บิ๊กป้อม ซึ่งคนที่ตึกไทยคู่ฟ�้ก็รู้เรื่องนี้ดี

เมื่อเป็นเช่นนี้ มันจึงทำ�ให้เรื่องก�รตั้งพรรคสำ�รองเพื่อเป็น

ฐ�นให้ บิ๊กตู่ ยังออกม�อยู่เป็นระยะๆ 

ฉะนั้น ก�รที่ บิ๊กป้อม ต้องย้ำ�เรื่องคว�มสัมพันธ์กับ บิ๊กตู่ ใน

ช่วงนี้ แท้จริงต้องก�รโชว์คว�มหว�นชื่น แน่นปึ้ก หรือเพร�ะรู้ว่�

คว�มคิดเรื่องพรรคสำ�รองของน้องเลิฟมีอยู่จริง จึงต้องส่งสัญญ�ณ

ออกม�

ย้อนกลับไปในช่วง บิ๊กป้อม ขุ่นเคือง บิ๊กตู่ จ�กกรณีปลด 

ร.อ.ธรรมนัส และ นฤมล ออกจ�กรัฐมนตรี คนที่พูดเรื่องคว�ม

สัมพันธ์ของพี่น้อง 3 ป. และพย�ย�มสื่อให้ทุกคนรู้ว�่ยังรักกันดี

เพื่อสยบข่�วร้�วคือ บิ๊กตู่

ครั้งนั้น บิ๊กตู่ ต้องพูด เพร�ะเป็นฝ่�ยหักห�ญน้ำ�ใจพี่ และ

พย�ย�มงอนง้อ ในขณะที่รอบนี้เป็น บิ๊กป้อม ที่พูด แม้ไม่ใช่ก�ร

งอนง้อเหมือนกัน ห�กแต่กำ�ลังส่งสัญญ�ณออกไปถึงคนที่กำ�ลังคิด

จะออกไปตั้งพรรคหรือแยกตัวออกไปหรือไม่ 

เป็นก�รสร้�งคว�มชัดเจนว�่ ไม่ว่�อย่�งไรก�รเลือกตั้งครั้ง

หน�้ บิ๊กตู่ กับพรรคพลังประช�รัฐภ�ยใต้ก�รนำ�ของ บิ๊กป้อม จะ

ยังเดินไปด้วยกัน

และแม้ บิ๊กป้อม จะยังเก็บ ร.อ.ธรรมนัส ไว้ แต่ระยะหลัง

ก็ยอม บิ๊กตู่ ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�รไฟเขียวให้นำ�พิมพ์เขียวก�ร

ปรับโครงสร้�งพรรคของ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษ�น�ยก

รัฐมนตรี และที่ปรึกษ�หัวหน�้พรรคพลังประช�รัฐ ที่เกลี่ยอำ�น�จ

จ�กเลข�ธิก�รพรรค ไปให้รองหัวหน�้พรรคแต่ละภ�คแทน เพื่อไม่

ให้ผูกข�ด

เป็นก�รยอมให้น้องมีบทบ�ท 

เพร�ะในท�งปฏิบัติ บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม ไม่ส�ม�รถแยกกันใน

สน�มเลือกตั้งได้ เพร�ะต้องไม่ลืมว�่ แม้ บิ๊กตู่ จะไม่ได้ใกล้ชิด 

ส.ส.เท่�กับ บิ๊กป้อม แต่ห�กต้องก�รชนะในพื้นที่ กทม. และภ�คใต้ 

พรรคพลังประช�รัฐก็ข�ด บิ๊กตู่ ไม่ได้เหมือนกัน

บิ๊กตู่ อ�จยึดพรรคไม่ได้ แต่ บิ๊กป้อม ก็ต้องต�มใจในบ�ง

เรื่องเหมือนกัน.
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3บทความ-ในประเทศ

ต้อง ‘สั่งสอนมัน’ ซะบ้าง

อ้พวกตะวันตก...

ที่เข้ามา “ชักใยให้ล่มชาติ” ดูนาย “Yan Marchal” ชาว

ฝรั่งเศส ไว้เป็นตัวอย่างนะ

โดยเฉพาะ “สเตร็คฟัสส์” นั่นด้วย!

“วานซืน” สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เฉดหัวกลับ

ฝรั่งเศสไปแล้ว ด้วยข้อหา

“มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคง”!

เป็นภัยยังไง?

นาย Marchal คนนี้ ทั่วไปอาจไม่รู้จัก แต่พวกแดงทั้งแผ่น

ดินและขบวนการสามนิ้ว “ล่มชาติ” รู้กันดีว่าไอ้ฝรั่งตัวนี้ แทรกซึม

อยู่ด้วยตลอด

คิดง่ายๆ ถ้าไม่มี “แผนชั่วร้าย” จะทิ้งฝรั่งเศส “บ้านมัน” มา

หมกตัวคลุกคลีอยู่กับขบวนการในไทย ตั้งร่วม ๒๐ ปีหรือ?

เพราะถ้า “อยู่อย่างรัก” ประเทศไทยจริง.....

ต้องอย่าง “มาร์ติน วีลเลอร์” ที่ศรัทธา “ชีวิตพอเพียง” ตาม

แนวทางพระราชดำาริพ่อหลวง 

ทิ้งอังกฤษมาเป็น “ชาวนา-ชาวไร่” สร้างครอบครัวไทยอยู่

ขอนแก่น ไม่มีพฤติกรรมได้ไออุ่นแล้วเนรคุณแผ่นดินที่ให้อยู่อาศัย

หรืออย่างดาราฮอลลีวูด “รัสเซลล์ โครว์” ชาวออสซี 

เจ้าของรางวัลออสการ์ ที่เข้ามาถ่ายหนังในเมืองไทย

อยู่เมืองไทยไม่กี่วัน.......

เก็บทุกอย่างในไทยไปโปรโมตทางโซเชียล แสดงความ

ประทับใจ จน “ชาวเมือง-ชาวโลก” เกรียวกราว-กล่าวขาน

ถึงขณะน้ี กลับไปแล้วก็ตาม ก็ยังไม่วาย โพสต์ “I miss  

Thailand” ด้วยเสน่หามิจางจากไทย

แต่สำาหรับนาย Yan Marchal ตรงข้ามทุกอย่าง! 

หมกอยู่ไทยร่วม ๒๐ ปี รักหลงใหลประเทศไทยงั้นหรือ?

เปล่าเลย.....

ถ้ารัก จะไม่ระยำาทางแทรกซึม, ปลุกปั่น, กัดเซาะ บ่อน

ทำาลายประเทศและสถาบัน อย่างที่ทำาต่อเนื่อง 

จะว่าไป ก็ตั้งแต่สมัยแดง นปช.ทักษิณ “เผาเมือง” ซึ่งตอน

นั้น นาย Marchal ก็มั่วอยู่กับแก๊ง “แยม ไฟเย็น”

จนถึงยุค “สามสัส” ปลุกเสก “รุ่นใหม่สามนิ้ว” ออกมา “ล่ม

ชาติ-ล้มสถาบัน”

“คนนอกชาติ” ตัวนี้ ก็สุมหัวอยู่ตลอด!

ไปถาม “ธนาธร” ดูก็ได้ ซี้ย่ำาปึ้กอยู่กับไอ้แมงกระชอน

ฝรั่งเศสที่ถนัด “ขุดโพรงวางไข่” ตัวนี้ดี

ไทยน่ะ เตือนนาย Marchal หลายครั้งแล้ว โพสต์ล้อเลียน

นายกฯ นั่นก็ยกไว้

แต่ที่ โพสต์และวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเป็นประจำา มันเกิน

วิสัย “คนนอกชาติ” จะพึงทำา 

เช่น ถ่ายภาพล้อเลียนสถาบัน “ใส่สูท สะพายกล้อง ถือ

ไปใช้ภาพ “คณะทูต” กดดันสังคม “ยกโขยงไปนั่งในศาลบ้าง 

ตามโรงพักบ้าง ตามม็อบบ้าง” อ้างสนใจ “สิทธิมนุษยชน”

องค์กร “อิงเห็บโลก” หากินด้านสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยมี

เยอะ

ก่อนๆ มีเส้นแบ่งอยู่แค่ “เข่น-กด-ข่ม” รัฐบาลที่ไม่ยอมเป็นเด็ก

ในคาถา

ซึ่งค่อนข้างได้ผล หลายๆ รัฐบาลโอนอ่อนผ่อนตาม ยิ่งรัฐบาล

ระบอบทักษิณด้วยแล้ว ไม่แค่โอนอ่อนผ่อนตาม

ถึงขั้น “แบให้” แบบ “แบ่งคนละครึ่ง”!

สังเกตได้ ยามใด ระบอบทักษิณครองอำานาจ ยามนั้นจะ

เห็น เอ็นจีโอ แอมเนสตี้ ฮิวแมนไรต์ จานมหา’ลัย มวลชนรับจ้าง

เคลื่อนไหว

เรียบเป็นผ้าขี้ริ้วเช็ดตีน!

แต่พอผิดไปจากรัฐบาลระบอบทักษิณ เอาเลย..เป็น “ผ้าขี้ริ้ว

แผลงฤทธิ์” ทันที  

ยิ่งกับ “รัฐบาลประยุทธ์” นอกจากเป็นก้างขวางคอแล้ว ยัง

ไม่ยอมอ้าซ่าประเทศให้ “สหรัฐฯ-ยุโรป” ใช้เป็นฐานยันจีน เหมือน

ระบอบทักษิณยุคยิ่งลักษณ์ ที่อ้าซ่าให้ 

การปลุกป่ันให้ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” มันจึงทำากันออกหน้า ชนิด

ไม่เกรงใจใคร จะให้ไทยเป็นเหมือน อิรัก เยเมน ซีเรีย ฮ่องกง ให้จงได้

ยุคนี้ เขาจะไม่ใช้วิธี “ยึดครอง” แต่จะใช้วิธี “คอนโทรล” จึง

เห็นขบวนการล่มชาติ พยายามแก้รัฐธรรมนูญ 

ประเทศไทยจาก “ราชอาณาจักร” ที่แบ่งแยกไม่ได้ ไปเป็น 

“สาธารณรัฐ” แยกเป็นส่วนๆ จัดสรรปันแบ่งกันไปครอง โดยมี 

“ประธานาธิบดี” เป็นประมุข ใต้คอนโทรลมัน!

ที่ ตม.ส่งตัว “นายหมาเฉิล” กลับฝรั่งเศส ด้วยมีพฤติกรรมเป็น

ภัยต่อความมั่นคงครั้งนี้

ถือเป็นการ “ส่งสัญญาณ” ให้พวกองค์กรอ้างสิทธิมนุษยชนหา

แดกทางสมคบล่มชาติ และให้พวกวอลเปเปอร์ขี้เรื้อนทั้งหลายได้รู้ไว้

ด้วย

ถึงรัฐบาล “ไม่เอาจริง”

แต่ประชาชนคนไทยที่รักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึง

คราว “เอาจริง” กับพวกมึงแล้วนะโว้ย!

อย่าง “แอมเนสตี้” ที่ทำาห้าวมานาน เงื่อนไขในการจดทะเบียน

สมาคมไว้กับมหาดไทย มีอะไรบางล่ะ

-ทำาหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน

-ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือลัทธิใด

-ยึดมั่นความเป็นกลาง อิสระ โปร่งใส

-ปฏิเสธเงินสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

แล้วพฤติกรรมพวกคุณเป็นไปตามนี้มั้ย?

เดี๋ยว “กรมการปกครอง” กระทรวงมหาดไทยเขาจะตรวจสอบ 

ไม่ฝักใฝ่การเมือง ไม่รับเงินภาครัฐ-ภาคเอกชน และปกป้องสิทธิมนุษย

ชน แบบ “เป็นกลาง” นั่นน่ะ?

ยุคนี้มันยุค iCloud......

ไม่ต้องกลัวใครกลั่นแกล้งหรอก ข้อมูลพฤติกรรม ความ

เคลื่อนไหวพวกคุณทั้งหมดใน iCloud มันจะบอกเองว่า

แอมเนสตี้ ที่แท้ “เทพบุตรหรือซาตาน” สิทธิมนุษยชน?

“สิทธิมนุษยชน” นี่ ผูกขาดเฉพาะ “ขบวนการสามนิ้ว” ล้ม

เจ้าเท่านั้นหรือ ผมสงสัยจัง!

เอ็นจีโอ ก็ดี แอมเนสตี้ ก็ดี ฮิวแมนไรต์ ก็ดี จึงปกป้องสิทธิ

มนุษยชนให้เฉพาะขบวนการสามนิ้วล้มเจ้านี้เท่านั้น

แล้วกับ “สถาบันพระมหากษัตริย์” และ “องค์พระมหา

กษัตริย์”.......... 

ไม่มีสิทธิมนุษยชน ที่องค์กรซาตานเหล่านี้ จะต้องทำาหน้าที่

ปกป้อง “ในความเป็นกลาง-อิสระ-โปร่งใส” บ้างหรือ?

เพราะเห็นขบวนการสามนิ้ว ละเมิดสิทธิมนุษยชน จ้วงจาบ

หยาบช้าต่อสถาบัน ด้วยภาพ ด้วยข้อความ ด้วยโพสต์  ด้วยป่ันทวีต 

ทั้งในและนอกประเทศ วันแล้ว-วันเล่า

ก็ไม่ปรากฏว่า แอมเนสตี้หรือองค์กรไหน จะออกมาปกป้อง 

มาประณามสามนิ้ว มาเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ในความ “เสมอ

ภาค-ภราดรภาพ” ให้สถาบันเลย?

ในทางกลับกัน.......

เมื่อสามนิ้วละเมิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จับกุม กลับดาหน้า

ออกมาเรียกร้อง “สิทธิมนุษยชน-เสมอภาค-ภราดรภาพ” ให้สาม

นิ้วทันที?

นี่คือความเป็นกลาง, ไม่ฝักใฝ่การเมือง ของแอมเนสตี้หรือ?

อย่าง “คณะกรรมการแอมเนสตี้” ชุดนี้  

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ประธานกรรมการ, ศศวัชร์ คม

นียวนิช เหรัญญิก, วศิน พงษ์เก่า กรรมการ, นาซานีน ยากะจิ 

กรรมการเยาวชน และ ณพัทธ์ นรังศิยา กรรมการ นั่นน่ะ

นึกว่าจะไม่มีคนรู้ “ที่มา-ที่ไป” ของแต่ละคน ว่าเหนียวหนึบ

อยู่กับขบวนการสามนิ้วคนไหนบ้างอย่างนั้นหรือ?

ท่านประธานสาว “ฐิติรัตน์” ผู้เป็นอาจารย์นิติศาสตร์  ธรรม 

ศาสตร์ ช่วยตอบที!

กระทรวงมหาดไทยน่ะ เขาไม่ไล่แอมเนสตี้ให้ “ไสหัวออก

ไป” หรอก

เขาเพียงตรวจสอบในฐานะ “นายทะเบียน” ว่าทำาถูกต้อง

ตามเงื่อนไขที่จดแจ้งหรือไม่ อย่างไร 

ถ้าผิด หรือไม่ถูกต้อง เขาก็จะถอนใบอนุญาตสมาคมเท่านั้น

แต่ที่จะเฉดหัวแอมเนสตี้ ก็ “คนไทย” นี่แหละ!

พวกคุณใช้สิทธิ์ไปล่าชื่อนายหมู-นายแมวที่ ไหนไม่รู้ มาบีบ

รัฐบาลให้พวกสามนิ้วอยู่เหนือกฎหมายได้

คนไทยก็จะใช้สิทธิ์ ล่าชื่อ “เฉดหัว” แอมเนสตี้ออกไปบ้าง 

ลองดู แล้วจะรู้ ใครหมู่-ใครจ่า?

แผนที่” เป็นต้น  

ล่าสุด โพสต์คลิปวิดีโอ “ล้อเลียนสถาบัน” อีก แถมสวมเสื้อ 

ด้วยข้อความ “ยกเลิก ม.๑๑๒”

เคราะห์ดีนะ ที่เป็นสมัยนี้ แค่เฉดหัว!

ถ้าเป็นสมัย “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ละก็ ไม่แค่เฉดหัว

กลับฝรั่งเศสหรอก

มีโอกาสถูกจับไปประจานกลางสี่แยก....

ผ่าท้อง บั่นหัว ห่ันแขน-ขา “แยกชิ้นส่วน” เป็นชิ้นๆ โยนให้

แร้ง-กา กิน อย่างที่ “คอนสแตนติน ฟอลคอน” ถูกกระทำามาแล้ว

เพราะซ่องสุมจนเสิบสาน.......

จะใช้กองกำาลังหักหาญเอาอำานาจ ขณะ “สมเด็จพระนารายณ์” 

ทรงพระประชวร! 

จึงถูก “พระเพทราชา” จับไป “แยกร่าง” ซะ!

การที่ ไทยให้เกียรติจักรวรรดิอำานาจตะวันตก “สหรัฐฯ-ยุโรป” 

มันกลับแปลความไปว่า “ไทยหงอ” พวกมัน

เมื่อรัฐบาลนี้ ไม่ยอมเป็นเด็กในคาถาให้มัน ก็กระดิกนิ้วให้ “ติ่ง

อำานาจ” ในคราบองค์กรต่างๆ เล่นบทซาตาน

ส่งสายสับ-สายสว่างแทรกเข้ามาร่วมวางแผน “ปลุกปั่น

มวลชน” เพื่อ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน”

มันเหิมเกริมว่า...

กุมไต๋ “อำานาจโลก” ท้ังเศรษฐกิจ-การเมือง ยังไงๆ ไทยก็ต้อง

หงอ กลัวไม่ได้ค้า-ไม่ได้ขาย ฉะนั้น พวกมันทำาอะไรก็ได้ ยังไงๆ ไทยก็

ไม่กล้ากับพวกมัน!

พวกมันจึงหยาบหยามทำากับประเทศและสถาบันแบบหยาม

หยัน ทั้งใต้ดิน-บนดิน 

ผ่านพวกเอ็นจีโอ ผ่านจานมหา’ลัย ผ่านมวลชนผู้มีอาชีพรับจ้าง

เคลื่อนไหว ผ่านมวลชนฐานราก ผ่านแก๊งการเมือง 

อย่างที่เห็น แสดงบท “เห็บหมาหัวแดง” ใส่สูท ยกโขยงเป็น

วอลเปเปอร์ให้นักการเมืองล่มชาติบ้าง 

วงน้ีหลายปัญหายังมีเข้ามาให้รัฐบาล ลุงตู่-

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเร่งแก้ไข

ต่อเนื่อง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ที่มีเชื้อกลายพันธุ์เข้ามา เรื่องปัญหาปากท้อง

ประชาชนจากผลกระทบโควิด ปัญหาผู้มีรายได้น้อย 

ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร ราคาน้ำามันแพง และ

ปัญหาอื่นๆ ที่ต่อแถวตามมาไม่หยุด รวมถึงประเด็นการเมือง

ต่างๆ ที่เข้ามาทำาให้ผู้นำาอย่าง ลุงตู่ ต้องคิด ต้องใช้สมองใน

การทำางานอยู่ตลอดเวลา จนบางทีเจ้าตัวก็นอนน้อยเกินไป 

แถมพักน้ียังเดินสายเปิดงาน กล่าวปาฐกถา มอบนโยบายถี่

ขึ้น ตลอดจนการกลับมาลงพื้นที่ต่างจังหวัดอีกครั้ง

เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่า ช่วงนี้ที่เห็น นายกฯ ลุงตู่ เดิน

สะดุดอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่สะดุดครั้งแรกในการแถลงข่าว

หลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ ศบค. ที่ โพ                                           

เดียม ตึกสันติไมตรี ทำา 

เนียบรัฐบาล แบบตัวเซ

กันไป จากน้ันนายกฯ ก็

สะดุดเล็กๆ น้อยๆ หลาย

ครั้ง 

จนหลายคนก็เป็น

ห่วง และตั้งข้อสังเกตว่า                                               

นายกฯ ทำางานมากไปหรือ

เปล่า นอนน้อยไปหรือ

ไม่ บางวันให้สัมภาษณ์

ด้วยน้ำาเสียงและสีหน้า

เหน่ือยๆ เพราะงานท่ี

หนักรอบด้านท่ีต้องคิด หรือว่าจะเป็นเพราะอายุท่ีมากขึ้น

ด้วย ซึ่งปีนี้ก็อายุ  67 ปี เตรียมย่างเข้าสู่ปีที่ 68 แล้ว อาจมี

ปัญหาด้านสุขภาพ เรื่องข้อเข่าอะไรต่างๆ ตามวัยปกติหรือไม่

หรือจะเป็นเพราะการจัดโพเดียม การจัดสถานที่อะไร

เหล่าน้ี ท่ีมีส่วนทำาให้นายกฯ ลุงตู่เดินสะดุดได้ง่ายกันแน่ 

ข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมาย แต่เจ้าตัวก็ยืนยันกับนักข่าวว่า 

“สุขภาพแข็งแรงดี แค่บางทีใจร้อน เดินเร็วไป ใจไปข้าง

หน้า แล้วสมองก็คิดหลายเรื่อง”

และล่าสุดนายกฯ ลุงตู่ไปเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถา

พิเศษ จังหวะหนึ่งได้ถอนหายใจพร้อมกล่าวกับผู้ร่วมงานเอง

ว่า “ช่วงนี้เดินสะดุดบ่อย เพราะตามองไปข้างหน้า จึงสะดุด

นิดหน่อย ตัวอยู่นี่แต่ใจมันไปข้างหน้าแล้ว สื่อก็เอาไปเขียน

ตลกขบขัน ก็คนทำางานเยอะ วันๆ คิดเยอะหลายอย่าง”

ก่อนบอกทิ้งท้ายอีกด้วยว่า “แต่ยังไม่แก่นะ อายุเป็น

เพียงตัวเลข ใจไม่แก่” ทำาทุกคนอมยิ้มไปตามๆ กัน 

งานน้ีเอาเป็นว่า ทุกคนคงรู้เหตุผลท่ีแท้จริงแล้วว่า 

เพราะนายกฯ ลุงตู่งานเยอะคิดเยอะ เลยเดินสะดุดบ้างอะไร

บ้าง ส่วนเรื่องอายุอะไรนั้นไม่เกี่ยว เพราะเจ้าตัวบอกว่าเป็น

แค่เพียงตัวเลข ฮ่าๆๆ.

บรรจง

อายุเป็นเพียงตัวเลข

ช่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ไ

ทางเลือกในโลกที่เต็มไปด้วยอัตราเสี่ยง
งไม่ทันได้แซนด์บ๊ง แซนด์บ็อกซ์ อะไร

ซักเท่าไหร่เลย...มาอีกซะแหล่วว์ว์ว์!!! โค

วิด-19 เวอร์ชันใหม่ จากระดับ เดลตา 

พัฒนาขึ้นเป็น โอไมครอน (Omicron) ยก

ระดับความร้าย ความอันตราย จนประเทศไหนต่อ

ประเทศไหน ต้องหวนกลับไปปิดบ้าน ปิดเมือง โดย

เฉพาะสำาหรับนักท่องเท่ียวเดินทางแถบแอฟริกาใต้ 

เรียกว่า...อะไรมันจะซวยแล้ว ซวยเล่า เท่านี้ย่อม

ไม่มีอีกแว้วว์ว์ว์...

ส่วนจะร้ายขนาดไหน อันตรายขนาดไหน...

คงต้องรออีกซัก 2-3 สัปดาห์ เห็นว่าองค์การ

อนามัยโลก WHO ท่านคงมีคำาตอบ คำาเฉลย พอ

ให้ได้รับรู้กันแบบชัดๆ จะจะ แต่เท่าที่ลือๆ ตาม

แบบฉบับข่าวล่า-มาเรือ ก็เล่นเอาหลายต่อหลาย

ประเทศประกาศ ห้ามเข้า สำาหรับนักเดินทาง ผู้

โดยสาร ที่มาจากแถวๆ แอฟริกาใต้ บอตสวานา 

เลโซโท ซิมบับเว โมซัมบิก นามิเบีย เอสวาตินี

หรือสวาซิแลนด์เก่า ไปจนถึงมาลาวี ซึ่งก็ถือเป็น

โชคดี ที่บรรดานักท่องเที่ยว-เดินทางเหล่านี้ ไม่

ได้มีอยู่ในบัญชีรายชื่อ 63 ประเทศ ที่ประเทศไทย

แลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ตัดสินใจเปิดรับ แบ

รับ ไปก่อนหน้านี้...

แต่ก็น่ันแหละ...แม้ใน 63 รายชื่อ จะไม่มีประ  

เทศแถบแอฟริกาใต้อยู่เลย แต่ประเทศที่มีอันต้อง

เจอกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ ใหม่ หรือสาย

พันธุ์ โอไมครอนเข้าไปแล้วแบบจังเบอร์ ไม่ว่าจะ

เป็นเบลเยียม อิสราเอล ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ 

ไม่รู้ควรจะเอาไงต่อไปดี คือในเมื่อโลกท้ังโลกมันเชื่อม

ต่อกันไปหมดแล้ว ยากซ์ซ์ซ์เอามากๆ ที่จะปิดๆ มิดๆ  

เม้มๆ ประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ที่

เพิ่งเปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ได้แค่ประมาณ

เดือนเดียวเท่านั้นเอง จะต้องเม้ม ต้องแง้ม หรือ

ถึงขั้นต้องปิดโน่น ปิดนี่ หรือไม่ อย่างไร คงต้อง

ปล่อยให้เป็นเรื่องของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เขาไปว่ากันเอาเองก็แล้วกัน...

เพราะสำาหรับ ทวยไทย อย่างเราๆ-ท่ันๆ ทั้ง

หลาย...ถ้าหากไม่ถึงขั้นต้อง ป่วยตาย แนวโน้มที่

อาจใกล้ๆ อดตาย ก็ใช่ว่าจะไม่มีเอาซะเลย เพราะเท่า

ที่ท่านเชื้อไวรัสโควิดท่านออกฤทธิ์ ออกอาละวาด ก็

ลากยาวว์ว์ว์มาระดับเกือบ 2 ปีเข้าไปแล้ว ไม่เพียง

แต่ทำาให้ ทุนหาย-กำาไรหด รายได้จากการท่องเที่ยว

อันเป็นรายได้หลัก ปาเข้าไปถึง 16 เปอร์เซ็นต์ของจีดี

พี แทบหายเกลี้ยง แทบไม่เหลือต้นทุน-กำาไรเอาไว้เลย  

ยังหนีไม่พ้นต้องหันไปเยียวยา หันไปอัดฉีด เพื่อให้

ภาวะเศรษฐกิจสามารถหวนฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมให้

จงได้ หรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ จนป่านนี้...ไม่รู้ว่า

เหลือเงินติดเก๊ะ อยู่อีกซักเท่าไหร่ ต่อเท่าไหร่ โอกาสที่

จะกรอบเป็นข้าวเกรียบเมืองเพชรฯ ย่อมมีความเป็นไป

ได้สูงเอามากๆ...

ทำาไงได้ล่ะทั่น!!!...ในเมื่อโลกใบนี้ออกจะเป็นอะไร

ที่โหดร้าย โหดเหี้ยม อำามหิต ยิ่งเข้าไปทุกที ทั้งดิน-

ฟ้า-อากาศ ทั้งสงครามความขัดแย้ง แถมยังต้องมาเจอ

กับ โรคระบาด ที่น่าเกลียด น่ากลัว มิใช่น้อย ระดับ

พลิกโลก-เปลี่ยนโลก จากหน้ามือเป็นหลังตีน หรือหลัง

ตีนเป็นหน้ามือ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป หรือพูดง่ายๆ...

ส่ิงที่เรียกว่า อัตราเสี่ยง ในเรื่องต่างๆ นับวันมันมีแต่

จะสูงกับสูงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ การหาทางปรับตัว ปรับ

สภาพ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปให้ ได้ หรืออยู่ ได้อย่าง

ยั่งยืน มั่นคง พอสมควร จึงเป็นทั้ง ทางออก และ ทาง

เลือก ที่บรรดาทวยไทยทั้งหลาย พึงต้องเก็บไปนั่งคิด 

นอนคิด กันวันละ 3 เวลาหลังอาหารซะแต่เนิ่นๆ...

อย่างน้อย...ทางออกหรือทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่                                                                        

รัฐบาลท่านก็ได้ทุ่มทุน ทุ่มเท เอาไว้ม่ังแล้ว โดยมี

แนวทางหรือพระราชดำาริของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 

เป็นเข็มมุ่ง และมีการสืบสานปณิธานเสริมแต่ง ต่อ 

ยอด ของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 รองรับไว้

อีกต่างหาก จนกลายเป็นโครงการอันเป็นที่รู้จักกันใน

นาม โคก หนอง นา โมเดล มาถึงขั้นนี้...ก็น่าที่จะพอ

ยั
เป็นรูป เป็นร่างข้ึนมาบ้างแล้ว หรือถ้าว่ากันตาม

คำาแถลงของโฆษกสำานักนายกรัฐมนตรี เมื่อช่วง

ต้นเดือนพฤศจิกาฯ ที่ผ่านมา เห็นว่า...เริ่มขยับขับ

เคลื่อนไหวไปได้ถึง 73 จังหวัด  566 อำาเภอ 22,773 

หมู่บ้านเอาเลยถึงข้ันนั้น ใช้เงินงบประมาณไปแล้ว

ประมาณ 2,000 ล้าน จากวงเงินงบประมาณโดย

รวม 4,710 ล้านบาท...

คือไม่ว่าโดยรายละเอียด ตื้น-ลึก-หนา-บาง 

ของโครงการดังกล่าวจะเป็นไปในแบบใด รูปใดก็

แล้วแต่ แต่โดยเข็มมุ่งและโดยหลักการพื้นฐาน ก็

เพื่อหวังจะช่วยให้บรรดาเราๆ-ทั่นๆ  หรือบรรดา

ทวยไทยทั้งหลาย เกิดการ ลดอัตราเสี่ยง ในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ 

หรือลึกลงไปถึงอารมณ์-ความรู้สึกและทัศนคติ ที่มี

ต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมซึ่งสามารถยกระดับ

ให้เป็นไปในแง่บวกทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมได้

อย่างมีน้ำาหนักและเป็นจริง เป็นจัง ขึ้นอยู่กับว่าเขา

เหล่านั้นพร้อมจะปรับสภาพ ปรับตัวเอง ไปในทาง

ไหน หรือทิศไหน...

ดังนั้น...ถ้าว่ากันในแง่ทางออก ทางเลือก ก็คง

ไม่ได้มีแค่เฉพาะโครงการเป๋าตง เป๋าตัง โครงการ

ยิ่งใช้-ยิ่งได้ โครงการคนละครึ่ง เฟสหนึ่ง เฟสสอง 

ฯลฯ หรือเฟสใดๆ ก็แล้วแต่ แต่ยังมีสิ่งที่น่าเลือก

ควรเลือก และควรที่จะใช้เป็นทางออกสำาหรับชาว

เราทั้งหลาย ในภาวะที่อะไรต่อมิอะไรมันชักจะเต็ม

ไปด้วย ความเสี่ยง เสียเหลือเกิน นั่นก็คือโครงการ

โคก  หนอง นา โมเดล ที่ได้ขยับเขยื้อน เคลื่อนไหว 

อย่างเป็นรูป เป็นร่าง เป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่เพียง

นามธรรม อีกต่อไป...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก John Stuart 

Mill (อีกครั้ง)... “I  have  learned  to  seek  my 

happiness  by  limiting    my  desires,  rather 

than in attempting to satisfy them. -  ข้าพเจ้า

เรียนรู้ที่จะแสวงหาความสุขด้วยการจำากัดความ

อยากของข้าพเจ้า  แทนที่จะพยายามสนองตอบต่อ

ความอยากนั้นๆ...”
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” 

Line ID:@thaipost บันทึกในวันท่ีสังคมท่ัวโลกเร่ิมปน

ปวนกันอีกแลวกับถอยแถลงของ WHO อันเก่ียวกับโค

วิดสายพันธุใหม “โอไมครอน” เพราะมีการระบุวา เปนเช้ือกลาย

พันธุท่ีน�ากังวล ...•  คนทํามาหากิน พ่ึงพารายไดจากการทองเท่ียว

แบบบานเรา คงไดแตรอง โอ!! มายกอด..ถาล็อกดาวนกันอีกรอบ 

โดยเฉพาะในชวงใกลเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหมละก็ ไมมี

อารมณท่ีจะเหลืออดเปร้ียวไวกินหวานแน�นอน ...• ฉะน้ัน!! จนถึง

นาทีน้ี ฟนธงกันเลยวา เราจะรอดไปดวยกันได ถาหากเรารวมมือ

รวมใจกัน “ต้ังการด” อยาใหตก สวนหน�วยงานท่ีเก่ียวของท้ังหลาย

ภายใตการกํากับดูแลของ ศบค. กรุณาทําหนาท่ีของตัวเองอยางเขม

งวด มีวินัย ชองวางชองโหวท่ีปลอย

ใหเกิดคลัสเตอรตางๆ ท้ังหลายอัน

เปนบทเรียนท่ีผานมาต้ังแตล็อกดาวน

คร้ังแรกจนถึงคร้ังท่ี 4 โปรดชวยกัน

บริหารจัดการอยาใหเกิดบกพรอง

ซํ้าซาก เพราะผิดๆ พลาดๆ แบบ

เดิมแปลไมไดเปนอยางอ� น นอกจาก

หยอนยาน ไรประสิทธิภาพ ปราศจาก

ความรับผิดชอบ ...• คงจํากันไดนะ 

คลัสเตอรสนามมวย บอน ดานคน

งานตางดาว ไซตกอสราง และผับบาร 

ตลอดจนปารต้ีไฮโซท้ังหลาย วนไปวน

มาดูเหมือนภารกิจของฝายปกครอง

และตํารวจท้ังนาน!! ทราบแลวเปล่ียน 

...• สวนถอยแถลงของ นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค “หาม” ประเทศท่ีเส่ียงตอโอไมครอน 8 ประเทศ 

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

แอฟริกาใต, ซิมบับเว  เขาไทย ต้ังแตวันท่ี 1 ธ.ค.2564 น้ัน ก็เปนการ

กันไวดีกวาแก แตท่ีสําคัญกวาน้ันคือ กอนหนาน้ีหลังจากบานเรา

เปดประเทศอยางเปนทางการ เขาเขามาแลว 1,007 คนน้ัน จะ

มีระบบการติดตามตรวจสอบเฝาระวังยังไงกันไหม?!? ...• ปญหา

สุขภาพท่ีกลายเปนประเด็นรอนกระทบตอระบบเศรษฐกิจของทุก

ประเทศน้ี ทําใหนึกถึงขอเขียนของ อดัม เฟล็ตเชอร ชาวอังกฤษ

ท่ีบอกวา “การ “ลงทุน” เพ� อสุขภาพ เปนการลงทุนท่ีควบคุม 

“งบประมาณ” ได แต “การจาย” เพ� อรักษาพยาบาล เปนการ

จายท่ีเราไมสามารถควบคุมอะไรไดเลย” โจทยขอน้ีอยากให รมว.

สาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล เขาถึง

เขาใจและขับเคล� อนใหจริงจัง มิใชแก

ปญหาเพียงแคเฉพาะหนาหรือตาม

เทศกาลเทาน้ัน ...• อยางนอยท่ีสุด

เรามี “สสส.” เปนองคกรตนแบบ

ดานสุขภาพเพ� อขับเคล� อนสุขภาวะ

ของคนไทยอยางเห็นเปนรูปธรรมอยู

แลว การสนใจตอยอดสรางความ

ย่ังยืนในอนาคต จึงไมควรมองขามอีก

ตอไป อีกท้ังปองกันไมใหเกิดความผิด

เพ้ียนของเจตจํานงท่ีรัฐตองจัดสรรงบ

ประมาณจาก “ภาษีบาป” แก สสส.

ทุกปเพ� อสงเสริมสุขภาพองครวมของคนไทยดวย ...• บันทึกบรรทัด

น้ีขอยกน้ิวกดไลคอวย ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกฯ และ รมว.

ตางประเทศ “สะบัดบอบ” ใสงานประชุมสุดยอดเพ� อประชาธิปไตย

ท่ีสหรัฐอเมริกาเปนเจาภาพ  วา “ไมเชิญไมแปลก บางเร� องดีใจ

ท่ีไมไดรับเชิญ เพราะหลายกรณีเปนดาบสองคม ไมใชไมมีคํา

เชิญแลวตองกระทืบเทาเสียใจ” สรุปจ๊ิจะ!! ช้ันไมแคร เพราะรูๆ  

อยูวามันเปนเร� องการเมือง (ตอง) เลือกขางท่ี โจ ไบเดน ผูนํามะ

กันตองการเปนโปรไฟลไวสําหรับการหาเสียงเลือกต้ังในเร็วๆ น้ี 

...• เรียกวาในแงการเมืองระหวาง

ประเทศแลว ไมมีผลกระทบใดๆ จะ

มีก็แตการเมืองในบานเราน่ันแหละ 

ท่ีรีบฉกฉวยประเด็นน้ีมา “ดอยคา” 

รัฐบาลกันคึกคัก ท้ังๆ ท่ีเขาไปดูใน

รายละเอียดหัวขอการประชุมแลวมี 3 

เร� องท่ียักษใหญคอยจองหาเร� องชาว

บาน ..น่ันคือ 1.นิวเคลียรในเกาหลี   

เหนือและอิหราน 2.ปญหาโลกรอน 

และ 3.ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม 

ตะวันตก ตามนโยบายของโจ ไบ

เดน ...• เอาเปนวาหากใครติดตาม

ขอมูลขาวสารในอเมริกาละก็ จะรูวาประชาธิปไตยแบบไบเดน

น้ัน กําลังเปน “ยาขม” ท่ีคนสวนใหญ “ย้ี” เกิดกระแสตอตาน

กันเงียบๆ แลว รอวันท่ีจะระเบิดเทาน้ันเอง..ขอบอก ...• บันทึก

บรรทัดสุดทาย พรุงน้ี 30 พ.ย.ตามลุน ป.ป.ช.ย� นฟอง สุเทพ เทือก

สุบรรณ คดีกอสรางโรงพักทดแทนตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง เม� อคร้ังน่ังเกาอ้ี รมว.มหาดไทย ผาน

มา 10 ป จะไดรูวายังไงกันแน�?!? ...• บันทึกบรรทัดสงทาย คณิต 

บุษบง อดีตผูชวยอํานวยการใหญสํานักอํานวยการ บริษัท อสมท

จํากัด (มหาชน) ฌาปนกิจศพ คุณแมมาลี บุษบง ณ เมรุ 1 วัดพระ

ศรีมหาธาตุ บางเขน วันท่ี 30 พ.ย. เวลา 16.00 น. ...•

ปยสาร

ดอน ปรมัตถวินัย 

นพ.โอภาส 

การยกวินพงศ 

w

อนุทิน ชาญวีรกูล

นทีที่ราชกิจจานุเษกษาไดประกาศแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แกไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 เผยแพรเม� อ 21 พ.ย.2564 

กําหนดใหแกไขระบบเลือกตั้งโดยใหใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือก 

ส.ส. 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายช� อ 100 คน วิธีการแบงเขตเลือก

ตั้งและคํานวณการนับคะแนน มีผลบังคับใชตั้งแต 22 พ.ย.2564 

ซึ่งเปนระบบการเลือกตั้งใหมนั้น ก็มีเสียงวิจารณเซ็งแซตามมา

มากมายวาเปนการเปดทางใหทักษิณกลับมาหรือไม บางคนฟนธง

ไปแลววาทักษิณกลับมาแน�นอน บางคนถึงขั้นตั้งคําถามกลับไปที่

พรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปตยวาแน�ใจหรือไมวาเลือก

ตั้งครั้งหนาจะสูพรรคเพ� อไทยได

ทั้งนี้ก็มีนักคณิตศาสตรการเมืองไดคํานวณไวบางแลว ชี้ลึก

ลงไปขนาดที่วาถาเลือกตั้งครั้งหนาใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคเพ� อ

ไทยจะได ส.ส. 180-200 คะแนน พรรคพลังประชารัฐจะได 120 

คะแนน คาดการณกันไวขนาดนั้น

แตผมจะขอชวนคิดและเปดมุมมองและประสบการณที่

อยากมาแบงปน วาสิ่งที่การเมืองไทยควรจะคิดใหไปไกลกวา

ทักษิณกลับหรือไมกลับ 

ในระบบการเลือกตั้งแบบใบเดียวครั้งที่ผานมาถามองตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ คือการเก็บทุกคะแนนเสียงไมให

ตกน้ํา ระบบการเลือกตั้งแบบนี้จึงเกิดระบบพรรคเล็กหรือบาง

กลุมการเมืองหลายพรรคไดที่นั่ง ส.ส. 1 ที่นั่งไป ดวยคะแนนแค 

30,000 กวาเสียงก็ได 1 ที่นั่ง ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร

การเลือกตั้งของไทย แตก็ตองยอมรับวาระบบการเลือกตั้งแบบ

บัตรใบเดียวนั้นสรางปญหาขึ้นมาเชนกัน เกิดพรรคเล็ก พรรคนอย

พรรคจิ๋ว จนบางคนบางพรรคถูกตั้งคําถามวามีสภาพความเปน

พรรคการเมืองจริงหรือไม

ทั้งนี้ พอมีการแกไขกลับมาใชระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ 

ก็มีเสียงวิจารณขึ้นมาวาจะเปนการทําลายพรรคเล็ก พรรคนอย 

หรือกลุมการเมืองบางกลุม แตคงตองถามวาพรรคเล็กเหลานี้ที่ได

โอกาสเขาไปในสภานั้น ที่ผานมามีบทบาทที่สรางสรรคในสภาสักกี่

พรรค คือตองถามวาบัตร 2 ใบจะทําลายพรรคไหนบางดีกวา แต

ในอีกทางหนึ่ง แน�นอนวาก็ตองพิจารณาใหดีวามันจะเปนการปด

กั้นโอกาสพรรคเล็กหรือไม

หากยอนกลับไป รัฐธรรมนูญ 2540 ระบบการเลือกตั้ง 

2 ใบ ที่พยายามใหเกิดระบบ 2 พรรค แตกลับไดระบบ “พรรค

ครึ่ง” เพราะไดพรรคใหญพรรคเดียว และที่เหลือเปนพรรคขนาด

กลางถึงขนาดเล็ก คะแนนเสียงสวนใหญพรรคเพ� อไทยไดไป สวน

พรรคอ� นๆ หรือฝายคานเกิดสภาวะขอโอกาสใหพรรคฝายคานย� น

อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได เพราะพรรคฝายคานกลับได

คะแนนเสียงไมถึงในการย� นอภิปรายไมไววางใจ นั่นคือผลพวงที่

เกิดจากระบบการเลือกตั้งตาม รธน. 2540 หรือบัตร 2 ใบจนเกิด

สภาวะ “เผด็จการรัฐสภา”

จึงมีคําถามตอมาจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 

วา เหตุใดพรรคประชาธิปตยและพรรคพลังประชารัฐจึงเห็นดวย

กับการแกรัฐธรรมนูญครั้งนี้ หากใหอานใจพรรคประชาธิปตย

และพรรคพลังประชารัฐวา ขณะนี้ระบอบทักษิณก็มิไดดํารงอยู

โดดๆ และยังมีอีกหลายตัวแปร เชน การถูกแบงคะแนนจากพรรค

กาวไกล ซึ่งมีการแขงขันกันสูงมากและแขงขันกันอยางจริงจัง มิ

หนําซ้ํายังมีพรรคไทยสรางไทยของคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ที่

ตั้งพรรคสูและทับซอนกับพื้นที่ของพรรคเพ� อไทย 

แตสิ่งหนึ่งที่คิดวาระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบ อาจจะไม

ทําใหพรรคเล็กหายไปจริง แลวหากวา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ไดระบุไววาไมตองกําหนดคะแนนเสียง 5% นี่ก็อาจทําใหพรรคเล็ก

มีโอกาสมากขึ้น แตแน�นอนก็อาจเหน� อยขึ้น ฉะนั้น ระบบเลือก

ตั้งแบบ 2 ใบ ที่มีการฟนธงไปแลววาทักษิณจะกลับมา ก็อาจยัง

ไมแน�เสมอไป ยังเร็วเกินไปที่ดวนสรุป แตการเมืองไทยจึงไมใช

อยูแควาระบอบทักษิณจะกลับมาหรือไม เพราะผมคิดวาระบอบ

ทักษิณยังไมเคยหายไปไหน ยังอยูในรางทรงทางความคิดของ

บางพรรคการเมือง หรือผูมีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนก็ยังเช� อในระบอบ

ทักษิณ วิธีคิดแบบทักษิณอยู

โจทยใหญจึงอยูที่วา เราจะหนีจากความขัดแยงหรือหนี

การเผชิญหนากันไดอยางไร หากคิดแตวาระบบเลือกตั้ง 2 ใบ

จะเปนการทวงแคนคืน เอาคืน แบบนี้ประเทศชาติก็จะวนอยูกับ

ปญหาการเผชิญหนากันไมจบสิ้น แตเราตองมาคิดกันวา ระบบ

เลือกตั้งใหมจะเอื้อตอการแขงขันทางนโยบายไดอยางไร นี่คือที่เรา

จะตองมาขบคิดกันและเปนเร� องที่ทาทายสําหรับทุกพรรคการเมือง 

วาเราจะนําเสนอนโยบายใหมๆ ที่สรางสรรค พาประเทศกาวขาม

ออกจากวิกฤตและเทาทันสถานการณ โลกไดอยางไร 

ดังนั้น ทุกพรรคการเมืองตองทําหนาที่ในการเสนอนโยบาย

ใหมๆ ไมวาจะระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 1 ใบ หรือ 2 ใบ การ

เลือกตั้งก็ยังเปนโอกาสใหทุกพรรคการเมืองทําเพ� อประชาชนและ

การมองการเมืองแบบสรางสรรค

และอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญกวาระบบการเลือกตั้ง ที่

จะเปนการนําไปสูการเปลี่ยนขั้วปรับขางทางการเมือง นั่น

คือ การเมืองนอกสภา หรือกลุมกอนตางๆ ที่เคล� อนไหวหลาก

หลายประเด็นนอกสภา พวกเขาจะแปลงรางเปนผูสนับสนุน

พรรคการเมืองตางๆ แคไหนอยางไร อันนี้จะเปนตัวแปรหนึ่ง 

เพราะบริบทของการเมืองนอกสภาคอนขางเปลี่ยนไปจากเดิมที่

เคยเคล� อนไหวกันมา โดยเฉพาะอาจสงผลตอผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหม 

(New Voter) 7-8 ลานคน หรือที่เราเรียกวาเปนกลุม Gen ME ที่

จะมีบทบาทตอการเลือกตั้งมากขึ้น ดังที่ผลการเลือกตั้งทั่วไปในป 

พ.ศ.2562 ที่กลุม Gen ME เทคะแนนเสียงไปที่พรรคหนึ่งจนไดที่

นั่ง ส.ส.จํานวนมากมาแลว แตในระบบการเลือกตั้ง 2 ใบนี้กลุม 

Gen ME ยังจะเปนกลุมกอนเหมือนป 62 หรือไม เร� องนี้อาจจะ

ทาทายนักวิเคราะหทางการเมืองวาจะเปนอยางไร 

สรุปวา การคาดการณการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ จะทําให

ทักษิณกลับมาหรือเปนการทําลายพรรคการเมืองเล็ก ก็ยังเร็วเกิน

ไปที่จะดวนสรุป จึงยังเปนเร� องยากที่จะคาดการณวาการเมืองไทย

จะไปตออยางไร อาจจะมีตัวแปรใหมๆ เขามา 

สวนตัวผมคิดวาไมวาระบบการเลือกตั้งบัตร 2 ใบในการ

เลือกตั้งครั้งหนา ใครจะไดจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม แตโครงสรางอํานาจ

ของสังคมการเมืองไทยยังคงตองรอการปฏิรูปอยางจริงจังเรงดวน

และเขมขนทุกมิติ พรรคการเมืองสวนใหญยังไมตระหนักกับปญหา

ความแตกแยกหรือความไมสงบในบานเมืองเลย หรือบางครั้งเปน

สวนหนึ่งของความแตกแยกเสียเอง

ตรงนี้ตางหากที่สําคัญกวาประเด็นทักษิณจะกลับมาหรือ

ไม ยังมีโจทยใหคิดในการแกถึงตอนนี้ปญหาบานเมืองมากมาย ดัง

นั้น ไมวาใครจะมาเปนรัฐบาล ในการเลือกตั้งครั้งหนาก็ยังคงตอง

เหน� อยแน�นอน อยางไรก็ตาม การเมืองไทยก็ยังคงตองติดตาม

วิเคราะหและหาทางออกรวมกันตอไป

(ทานสามารถติดตามไดทาง youtube/FB: suriyasai 

channel).

ญหาตํารวจไทยในปจจุบันที่มีเร� องอื้อฉาวเกิดขึ้นเปน

ประเด็นแทบไมเวนแตละวันนั้น

ไมมีใครรูวา พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ผูมีหนาที่รับผิดชอบกํากับควบคุมตํารวจแหงชาติ

รวมทั้งหน�วยตํารวจทั้งประเทศ

ไดตระหนักถึงความเสียหายของชาติและเดือดรอน

ของประชาชนแสนสาหัสอยางไมเคยปรากฏมากอนใน

ประวัติศาสตรชาติไทยบางหรือไม!

 ซึ่งหากใครบอกวาทานตระหนักดี ก็ตองถามตอไปวา 

แลวมีความคิดจะแกไขหรือดําเนินการ ปฏิรูปอยางไรและจะ

ทําเม� อใด?

ปจจุบันอาชญากรรมรายสารพัดรูปแบบไดเกิดขึ้นทั่ว

ประเทศมากมาย แค ชาวนากองหรือตากขาวทิ้งไวริมถนนเชน

แตกอนก็ยังหาย!

หากรัฐปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป ประชาชนคนไทยจะ

ดํารงชีวิตประจําวันกันอยางไร?

เม� อมีผูไปแจงความก็มักไมปรากฏเปนหลักฐาน การ

รับคํารองทุกขหรือแมกระทั่งสถิติคดีอาญาในสารบบราชการ

แตอยางใด?

เน� องจากไดถูกตํารวจผู ใหญหลายระดับสั่งกําชับกัน

เปนทอดๆ ไปจนถึงพนักงานสอบสวนไมใหลงบันทึกประจําวัน

รับคํารองทุกขแบบ “ออกเลขคดี” ในกรณีที่มีประชาชนไปแจง

ความงายๆ เพ� อจะไดไมตองสรุปสํานวนสงใหพนักงานอัยการ

ตรวจสอบ!

ถือเปน “วิธีเปาคดี” ลดสถิติอาชญากรรมของตํารวจ  

ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หลอกรัฐบาลและประชาชนกันตลอดมา!

สงผลทําใหคนรายลอยนวลกันจํานวนมาก กอ

อาชญากรรมทําเข็ญกับประชาชนคนอ� นและในพื้นที่ตางๆ ได

อีกเร� อยไป 

ความเช� อถือของประชาชนตอระบบงานสอบสวนซึ่งถือ

เปนกระบวนการยุติธรรมชั้นตนที่สําคัญอยางยิ่งกวาขั้นตอนใด

ไมวาจะเปนอัยการหรือแมกระทั่งศาลแทบไมมีเหลือ!

ทั้งเปนผลมาจากพฤติกรรม การสอบสวนทําลายพยาน

หลักฐานแบบเหลือเช� อ ของ แกงซองโจรพลตํารวจเอก ใน 

คดีบอส และคดีอ� นๆ อีกมากมาย

ซึ่งจนกระทั่งบัดนี้ ก็ยังไมมีวี่แวววาตํารวจจะสืบรูที่อยู

ของบอสกันเม� อใด และจะแจงขอมูลใหอัยการขอตัวเปนผูราย

ขามแดนสงมาไดกอนสิ้นอายุความหรือไม?

และใน การสอบสวนคดีที่พิลึกพิลั่นกันตั้งแตวันเกิดเหตุ 

เชนนี้ ตองมีตํารวจคนใดโดยเฉพาะ พวกที่เรียกกันอยางโกหรู 

วา “ชั้นผู ใหญ” ทั้งในระดับ สน. บก. บช. และแมกระทั่ง ตร. 

หลายคนที่เกษียณไปแลว ตองรับผิดทางอาญาและวินัยรายแรง

บางหรือไม และรัฐจะดําเนินคดีนําตัวมาลงโทษกันไดเม� อใด?

รวมทั้งคดี “เสี่ยโจ” พอคาน้ํามันและไมเถ� อนรวมทั้งเจามือ

หวยใตดินรายใหญในภาคใต ที่มีบัญชี จายสวยตํารวจผู ใหญ ในป 

2555 สารพัดหน�วยอยางทั่วถึง!

แตเพิ่งถูกตํารวจสอบสวนกลางสืบจับไดหลังหนีหมายจับมา

หลายป

แตในที่สุดกลับตองปลอยตัวไป ดวยเหตุวาคดีฟอกเงินที่จับ

ตัวมาตามหมาย อัยการไดสั่งไมฟองแลว!

และหน�วยตํารวจทั้งประเทศตั้งแตสถานี บก.ตํารวจจังหวัด 

บช.ตํารวจภาค รวมไปถึงตํารวจแหงชาติ คนหาหมายในคดีอ� นไม

เจอ! ทําใหควบคุมตัวไวตอไปไมได 

แตหลังจากนั้นอีกสองสามวัน พอคนพบหมาย ก็หาตัวเสี่ย

โจไมเจอแลว!

นอกจากนั้นปจจุบันประชาชนคนยากจนที่เปนผูเสียหาย

หรือไรเสนสายไมสามารถรองทุกขใหตํารวจดําเนินการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย โดยไมชักชา ตามที่ ป.วิ 

อาญา มาตรา 130 บัญญัติไวไดงายๆ

แตละคน ถาหวังผล ก็ตองใชวิธีรองเรียนผานส� อหรือ

ทนายความใหเปนผูนําไปแจงความเปนขาวใหญ เชน

ในกรณีสาวผูประกวดนางงามถูก ชางภาพห� น หลอก

กระทําอนาจารรวมทั้งขมขืนหลายราย!

สาวงามผูถูกลวงละเมิดทางเพศ ตองไปขอให

ทนายชวยติดตอตํารวจผูใหญในกองบังคับการตํารวจ

กองปราบลวงหนา

โดยที่ตนเองไมกลาและไมสามารถเดินขึ้นไป

แจงความรองทุกขที่สถานีหรือตํารวจหน�วยใดตาม

ลําพังได!

และขนาดมีการประสานงานลวงหนากันเชน

นั้น แตการสอบสวนคดีความผิดทางเพศประเทศไทย 

ก็ยังคงเห็นผูเปนพนักงานสอบสวนชายไดรับมอบ

หมายใหทําหนาที่สอบสวนและสอบปากคําดําเนินคดีใหพวก

เธอ!

แทนที่จะเปนพนักงานสอบสวนหญิง ซึ่งแตละกอง

บัญชาการมีอยูมากมายทั้งที่สําเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก

มหาวิทยาลัย และนักเรียนนายรอยตํารวจหญิงรวมกวาหารอย

คน!

แตเวลาที่ประชาชนจําเปนตองใช ไมทราบวาไดหายไป

ไหนกันหมด!.

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

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

พงส.หญิงหายไปไหน?

ในการสอบสวนคดีความผิดทางเพศ

ทั

เปนเช้ือไวรัสโคโรนากลายพันธุตัวลาสุด B.1.1.529 คนพบ

แถบแอฟริกาใต และกําลังมีการระบาดอยางรวดเร็วในประเทศ

แอฟริกาใต ช� อ โอไมครอน เปนภาษากรีก เปนเช้ือกลายพันธุชนิด

ท่ี 5 ท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) กําหนดใหเปนโควิดสายพันธุ

ท่ีน�ากังวล (Variant of Concern) ตอจากสายพันธุอัลฟา, เบตา, 

แกมมา และเดลตา นักวิทยาศาสตรคนพบวามีการกลายพันธุหลาย

ตําแหน�งของยีนมากถึง 50 ตําแหน�ง และพบวามี 32 ตําแหน�งท่ี

เกาะตัวบนหนามของสไปค โปรตีน แพรไดเร็ว เล่ียงภูมิคุมกัน และ

ยังสามารถหลบวัคซีนโควิด-19 ได.

โอไมครอน (Omicron) 

บัตร 2 ใบ ใครวาทักษิณจะกลับมา???

ขอบคุณภาพจาก Daradaily

ป

บัญชีสวยน้ํามันเถ� อนจายใครบาง?



มื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบาง 

พลัด  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน

มอบนโยบายการทำางานของภาค กทม.แก่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 

และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.  ตลอดจนหารือแนวทางการทำางาน

ภาค กทม.ร่วมกัน โดยมี ส.ส.กทม.เข้าร่วมงาน และสมาชิก

พรรค พร้อมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.บาง

ส่วน อาทิ ทิพานัน ศิริชนะ เจ้าของสโลแกน “ให้ ‘อ้น’ 

ดูแล” เป็นต้น

พล.อ.ประวิตรบอกว่า พลังประชารัฐจะส่งคนสมัคร 

ส.ก.ให้ครบทั้ง 50 เขต ส่วน ส.ส.กทม.จะลงให้ครบเช่น

เดียวกัน โดยขอให้ทุกคนขยันลงพื้นที่ให้หนัก ยืนยันว่า    

จะมาดู กทม.เอง และเลือกตั้งรอบหน้าอยากให้พลังประ  

ชารัฐมี ส.ส.กทม.เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ 12 ที่นั่ง และยืนยัน  

พปชร.ไม่ใช่เฉพาะกิจ แต่เป็น

พรรคทำางานเพื่อประเทศชาติ 

ประชาชน  และเพื่อสถาบัน

อันเป็นที่รัก ไม่มีความแตก 

แยก 

ที่น่าสนใจคือ ในส่วน

ของว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.กทม.บาง

เขตเลือกตั้ง พลังประชารัฐ                                         

เริ่มขยับแล้ว เช่น เขตดอน 

เมือง เบื้องต้นมีการเปิดตัว                                

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ว่าที่                                              

ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตดอนเมือง 

ภรรยา สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.หลักสี่  พลังประชารัฐ 

โดยเธอให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะมาเพื่อ                                                                               

ท้าชนกับใคร หรือต้องเกรงกลัวใครท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี เพราะ

ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือก ส่วนเหตุผลที่ต้องการเข้ามาดู 

แลประชาชนในเขตดอนเมือง เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา

กว่า 3  ปีที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ช่วยดูแลคนเขตหลักสี่มาอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเขตของนายสิระ และได้มีประชาชนชาว

ดอนเมืองประสานเข้ามาขอความช่วยเหลือจำานวนมาก ซึ่ง

ก็เข้าไปดูแลมาโดยตลอด

นางสรัลรัศมิ์กล่าวต่อว่า พื้นที่เขตดอนเมืองไม่ใช่เป็น

กรรมสิทธิ์ของใครหรือเป็นทรัพย์สมบัติของตระกูลใดตระกูล

หนึ่ง เมื่อประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลจากผู้แทนที่เขา                                                                                 

ได้เลือกไป ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีพวกเขาก็มีสิทธ์ิเลือกให้บุคคล

อื่นเข้าไปทำาหน้าที่แทนได้ ซึ่งเขตดอนเมืองยังมีอีกหลาย

จุดที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จะขออาสาเข้าไปทำา

หน้าที่ตรงนั้น เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตและความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น พอสื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ที่จะสามารถเอาชนะ 

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. เจ้าของพื้นที่เดิมสังกัดพรรค

เพื่อไทย 

นางสรัลรัศมิ์กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าประชาชนในพื้นที่

ต้องการการเปลี่ยนแปลง การผูกขาดกับคนเดิมๆ ไม่ได้

หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะ

เป็นเพราะไม่มีทางเลือก เพราะถ้า ส.ส.คนปัจจุบันทำาหน้าที่

ได้ดี คงไม่มีประชาชนในเขตดอนเมืองมาขอความช่วยเหลือ

จากตนจำานวนมากอย่างแน่นอน ซึ่งสาเหตุที่สำาคัญในการ

ตัดสินใจลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ เพราะชาวดอนเมือง

เรียกร้องมา.

ง่ายๆ ประชาธิปไตยครึ่งใบเกิดขึ้นหลายครั้ง ก็เพื่อหาทางลงจาก

หลังเสือได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น 

มีเพียงประชาธิปไตยของป๋าเปรมที่เฉพาะคำาสั่ง ๖๖/๒๕๒๓ 

ฉบับเดียวก็คุ้มค่าแล้ว วันนี้มีหลายลุงที่อยากจะเดินตามรอยป๋า 

แต่ไม่มีธรรมาภิบาล ไม่ฉลาดเท่าป๋า ไม่ทำาเพื่อชาติเหมือนป๋า ดัง

นั้นเชื่อว่าจะไม่เกิดรัฐบุรุษคนที่ ๒ อย่างแน่นอน

โดยเฉพาะเม่ือรัฐประหารแล้วตามด้วยฉีกรัฐธรรมนูญ 

เขียนรัฐธรรมนูญใหญ่ที่เป็นเครื่องมือสำาหรับครอบครองอำานาจ

ต่อ ไม่ว่าจะเป็นครึ่งใบหรือเต็มใบ ดังนั้นทำาอย่างไรจึงจะห้าม

รัฐประหารตามด้วยฉีกรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็นเรื่องยาก แม้ว่าร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับไอติมพิษ+กะปิบูดก็ไม่สามารถป้องกันได้ เพราะ

เมื่อรัฐธรรมนูญถูกฉีกโดยคณะรัฐประหารก็ไร้อำานาจ แต่เชื่อว่า

ต่อจากนี้ ไปคณะรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะถ้าไม่เข้าสู่

สภาวะสงครามหรือกลียุค ประชาชนไม่ยอมรับอย่างแน่นอน ดู

ได้จากรัฐประหารในประเทศเพื่อนบ้านท่ีถูกต่อต้านจากท่ัวโลก

เป็นตัวอย่าง

สำาหรับสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้ ที่สื่อต่างๆ ให้

ความเห็นว่าลุงทางโล่งอยู่ยาว เพราะสามกีบถูกตอนหมด แต่

อย่าลืมศัตรูของลุงไม่ได้มีเฉพาะสามกีบตัวเล็กๆ เพราะวันนี้โทนี่, 

กะปิบูด, สัสทอน ยังมีสัญญาณชีพ สามารถพลิกสถานการณ์ได้

ตลอดเวลา 

นอกจากนั้น การเมืองทั้งในพรรคและนอกพรรคก็สามารถ

ล้มลุงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผลงานของลุงไม่เข้าตาประชาชน 

กรณีปลุกผีพ่อค้าโจ๊กและนายเวรหนีราชการก็ตอกย้ำาว่าลุงทำา

เพื่อใคร ถ้าลุงสะดุดล้มเพราะการเมือง ก็อย่าหวังว่าลงจากหลัง

เสือแล้วจะไม่ถูกเสือกัด ไม่เฉพาะระบอบโทนี่ เพราะพันธมิตร

โทนี่ก็จ้องจะให้เสือกัดลุง เพื่อป้องกันมิให้พรรคพวกลุงได้กลับมา

ครอบครองอำานาจ 

กรณีมังกือสู้พันจูเนียร์ประกาศเดินตามรอยเตี่ยก็บ่งบอก

แล้วว่า โฉมหน้าการเมืองหลังเลือกตั้งใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไป 

แรงดึงดูดระหว่างขั้วจะเปลี่ยนแปลงไป วันนี้สามลุงอาจจะพอใจ

ผลการสำารวจความนิยมของประชาชนที่เสี่ยแป้งจัดทำา แต่อย่า

ลืมว่าไม่สามารถไว้วางใจเสี่ยแป้งได้เลย เช่นเดียวกันกับผลการ

สำารวจของสำานักต่างๆ เพราะสื่อสายการเมืองต่างๆ เชื่อว่าบัตร

เลือกตั้งสองใบจะทำาให้เกิดสภาวะ “แลนด์สไลด์” จริง

บทความนี้พิมพ์ไว้ก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจาฯ (ที่

วันที่ ๒๓ พ.ย.ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว) เรื่องบัตรเลือกตั้งสอง

ใบ ซึ่งกูรูการเมืองหลายคนวิเคราะห์จะมีการยุบสภาและจัดการ

5บทความ

ถานการณ์ ไวรัสโควิด-๑๙ น่าจะเปลี่ยนไปอีกแล้ว

แทบทุกประเทศท่ัวโลกเร่งฉีดวัคซีนแข่งกับ

เวลา เพื่อสู้กับโควิดสายพันธุ์เดลตา ที่ทั้งดุและแพร่

กระจายอย่างรวดเร็ว

ทำาท่าจะชนะ แม้บางประเทศในยุโรปเจอเวฟ ๕ เพราะ

เสรีภาพในการไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่ยอมฉีดวัคซีนก็ตาม

แต่...โลกกลับต้องเผชิญปีศาจตัวใหม่ 

“โอไมครอน” 

หลักๆ โอไมครอน มีการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนามมากถึง 

๔๓ ตำาแหน่ง 

ขณะที่เดลตาซึ่งเคยสร้างความหวาดผวาไปทั่วโลก กลาย

พันธุ์เพียง ๑๘ ตำาแหน่ง เท่านั้น 

ถึงได้ตกตะลึงกัน!

โอไมครอน ถูกพบในประเทศบอตสวานา ย่านแอฟริกาใต้ 

เมื่อกลางเดือนมานี่เอง

และ ๒๘ พฤศจิกายน มีรายงานพบการติดเชื้อจากหลาย

ประเทศ อาทิ แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิสราเอล เบลเยียม 

ฮ่องกง เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรเลีย เป็นต้น

ที่สำาคัญบางคนที่ตรวจพบเชื้อเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ๒  

เข็มแล้ว

ณ ตอนน้ีถือว่า โอไมครอน ยังใหม่มาก มนุษย์ยังรู้จักไม่หมด 

แต่ที่ยืนยันแล้วคือสามารถติดต่อได้ง่ายข้ึนกว่าสายพันธุ์

เดลตา ท่ีระบาดมากท่ีสุดในโลกเวลาน้ี และเส่ียงจะมาแทนเดลตา 

แน่นอนครับ นำามาซึ่งความตื่นตระหนกไปทั่วโลก

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องรีบจองเที่ยวบินออกจาก

ประเทศย่านแอฟริกาใต้เกือบทั้งหมด 

หลายประเทศในยุโรป อเมริกา เอเชีย ขวัญผวา ข้ึนบัญชีดำา

ไทยเราก็ขยับ ห้ามพลเมืองจาก ๘ ประเทศเส่ียงในทวีป

แอฟริกา ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี  โมซัมบิก 

นามิเบีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้ เดินทางเข้ามา 

เมื่อครั้ง เดลตา ระบาด มนุษย์ตื่นตัวในระดับหนึ่ง เพราะ

วัคซีนที่มีอยู่สามารถจัดการได้ 

แต่ไม่ใช่กับ โอไมครอน 

คราวน้ีบริษัทผลิตวัคซีนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว จนสะท้อน

นัยสำาคัญบางประการ ที่ทำาให้เห็นว่าต้องจัดการกับ โอไมครอน 

ปีศาจ ‘โอไมครอน’

ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

หาไม่แล้ว หายนะแน่นอน 

แม้จะมีข้อมูลด้านบวกอยู่บ้างจากแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด-

๑๙ สายพันธุ์ โอไมครอน พบว่าผู้ป่วย มีอาการไม่หนัก 

แค่เป็นไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว กับไอเพียงเล็กน้อย 

ส่วนใหญ่กลับไปรักษาตัวที่บ้าน  

กลุ่มคนไข้ที่ว่านี้ล้วนมีสุขภาพดี หลายคนฉีดวัคซีนครบ  ๒ 

โดสแล้ว 

แต่กับกลุ่มเสี่ยง จากโรคประจำาตัว กลุ่มที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ยัง

ไม่มีข้อมูล

ฟังดูแล้วก็คลายความตื่นตระหนกไปได้บ้าง แต่อย่างที่บอก 

เรายังรู้จัก โอไมครอน ไม่มาก

การขยับตัวของบริษัทวัคซีนมีข้อมูลที่น่าสนใจครับ 

Pfizer กำาลังเร่งศึกษาไวรัสตัวนี้ร่วมกับ BioNTech 

ใช้เวลาส่องในแล็บ ๒ สัปดาห์ แล้วจะบอกอีกทีว่า Pfizer  

สูตรเทพ ยังจะสามารถจัดการกับเจ้า โอไมครอน ได้หรือไม่ 

ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำาสูตรใหม่ 

เข็นออกสู่ตลาดได้ใน ๑๐๐ วัน 

ส่วน AstraZeneca ส่งทีมนักวิจัย ไปยังประเทศต้นกำาเนิด โอ

ไมครอน คือ บอตสวานา แล้ว 

และแจ้งว่าหากต้องผลิตวัคซีนสูตรใหม่ ก็ใช้เวลาไม่นาน เพราะ

รู้จักโควิด-๑๙ มาระดับหนึ่งแล้ว ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เหมือน วัคซีน

สูตรแรก 

สำาหรับ Johnson&Johnson อยู่ในช่วง เริ่มทำาการทดสอบ

วัคซีนสูตรเดิมกับ โอไมครอน แล้ว 

Moderna กำาลังทำาบูสเตอร์สูตรใหม่สำาหรับ โอไมครอน อยู่ 

ใช้เวลาไม่เกิน ๓ เดือน 

ขณะที่ฝั่งจีน กลับมีท่าทีที่ต่างออกไป 

ศาสตราจารย์จิน ตงเอี๋ยน ศาสตราจารย์ด้านชีวการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยฮ่องกง ยืนยันกับสื่อว่าประชาชนควรตื่นตัวต่อการค้น

พบไวรัสดังกล่าว เช่นเดียวกับรัฐบาลท่ีต้องจับตาและศึกษาวิจัยอย่าง

ใกล้ชิด 

แต่ยังไม่จำาเป็นต้องตื่นตระหนก

ให้เหตุผลว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า โอไม  

ครอน จะเป็นภัยคุกคามต่อโลก 

และการกลายพันธุ์ที่พบถึง ๔๐ กว่าจุด แม้จะมากกว่าสาย

พันธุ์อื่นๆ แต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่

เช่นเดียวกับ “จ้วง ฉีลีเหอ” นักภูมิคุ้มกันวิทยา บอกว่า การ 

กลายพันธ์ุของไวรัสเป็นส่ิงท่ีนักวิทยาศาสตร์คุ้นเคยอยู่แล้ว และต้อง

ศึกษากันต่อไปว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่ออัตราการแพร่

เชื้อในระดับไหน เพราะในบางครั้งการกลายพันธุ์อาจทำาให้ไวรัส

อ่อนแอลงก็ได้

การท่ีไวรัสโควิดจะกลายพันธ์ุจนมีฤทธ์ิรุนแรงเหมือนสายพันธ์ุ

เดลตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก 

และเป็นเรื่องท่ียากมากถ้าจะมีไวรัสโควิดกลายพันธุ์แข็ง 

แกร่งกว่าสายพันธุ์เดลตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่โลกกำาลังเผชิญอยู่

ในตอนนี้

หาก โอไมครอน มีฤทธิ์ทำาให้เกิดการติดเชื้อมากตามที่หลาย

ฝ่ายกังวลจริง ทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีนก็พร้อมที่จะพัฒนาวัคซีน

เชื้อตายเพื่อสู้กับไวรัสนี้ ได้ภายใน ๒ สัปดาห์

นั่นคือท่าทีจากมหาอำานาจฝั่งตะวันตก และตะวันออก ที่ดูๆ 

แล้ว ยังแตกต่างกัน 

ครับ...ก็พอสรุปได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับ โอไมครอน ยังไม่นิ่ง

แล้วไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

จำานวนผู้เดินทางเข้าไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๗ พฤศ 

จิกายน มีทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๒๓ ราย 

พบติดเชื้อ ๑๔๙ ราย 

คิดเป็น ๐.๑๓% 

เฉพาะวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เดินทางเข้ามา ๖,๑๑๕ ราย 

พบผู้ติดเชื้อ ๕ ราย 

ประเทศที่มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุดคือ อเมริกา  เยอรมนี 

เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส 

ยูเออี และสิงคโปร์

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อ  

ศบค.สัปดาห์นี้ คือ ห้ามหรือจำากัดการเดินทางของกลุ่มประเทศ

เสี่ยงเข้ามาไทย 

พร้อมกับเสนอให้ปรับการตรวจคัดกรอง RT-PCR เพื่อ

ตรวจจับเชื้อได้ดีกว่าการตรวจ ATK 

ประสานหน่วยความม่ันคงสกัดกั้นการลักลอบการเดิน

ทางเข้าไทยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

การเข้ามาทางอากาศ ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่ 

แต่ชายแดนดูจะเป็นปัญหาท่ีแก้ไม่ตก เพราะมีนักการเมือง

ชั่ว ข้าราชการเลว นายทุนหน้าเลือด อยู่ในขบวนการค้าแรงงาน

เถื่อน

ฉะนั้นเส้นทางการระบาดของ โอไมครอน อาจจะซ้ำารอย 

เดลตา ก็เป็นได้ 

อินเดียกับประเทศแถบแอฟริกา มีความใกล้ชิดกันค่อน

ข้างมาก 

เมื่อไหร่ท่ี โอไมครอน เข้า อินเดีย ก็ให้ระวัง เพราะ เมียน 

มา มีชายแดนติดกับอินเดีย ระยะทางถึง ๑,๖๔๓ กิโลเมตร 

ขณะที่ชายแดนไทย-เมียนมา ยาว ๒,๒๐๒ กิโลเมตร

มีแรงงานจากเมียนมาทะลักเข้าไทยอย่างผิดกฎหมาย

แทบทุกวัน จากขบวนการค้าแรงงานเถื่อน

เมื่อเรามีบทเรียนจาก เดลตา ให้ถอดแล้ว 

แต่ก็ยังมีปัญหาเดิมๆ 

แรงงานผิดกฎหมายจากเมียนมายังสามารถเล็ดลอดเข้า

มาในประเทศ และเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศไทยจำานวน

ไม่น้อย 

ก็ลองให้นึกภาพดู หากเดือนสองเดือนข้างหน้ามีแรงงาน

ผิดกฎหมายพา โอไมครอน เข้ามา สถานการณ์ของประเทศไทย

จะเป็นอย่างไร

จะต้องล็อกดาวน์ในเวฟ ๕ กันอีกหรือ?

สี่ข้อแนะนำา

อัลแบร์ กามูส์ นักปราชญ์

แนะอยู่ที่ อากาศ ปลอดโปร่ง

พ้นจากทะเยอทะยานผูกโยง

คิดสร้างสรรค์จรรโลงทุกเวลา

ขอให้รักใครสักคนหนึ่ง

ความสุขซาบซึ้งจะมาหา

สี่ข้อสร้าง สุขทวี ในชีวา

ท้องฟ้า แผ่นดิน จะยินดี

สมควรให้ ส.ส.มีอำานาจแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันที่ ๒๒ พ.ย. มังกือสู้พันจูเนียร์ประกาศเดินตามรอยเตี่ย 

ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการแต่งตั้ง ส.ส.ร. แล้วให้เป็นอำานาจ

ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ เรื่องนี้

ผมไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านโดยมีเหตุผลดังนี้ 

๑.รัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน ดังน้ันรัฐธรรม 

นูญจะต้องถูกปกป้องรักษาไว้ตลอดไป ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควร

และเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ก็ไม่จำาเป็นต้อง

จัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหากเป็นความต้องการ

ของนักการเมือง มังกือสู้พันซีเนียร์นอกจากจะเป็นตัวตั้งตัวตีให้                                                                          

มีการร่างรัฐธรรมทั้งฉบับ โดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประ 

ชาชน แล้วยังเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน มังกือสู้พันซีเนียร์ยังบังคับให้อภิสิทธิ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ตามที่ตนต้องการ (บัตรเดียวเบอร์เดียว) 

๒.การมอบอำานาจให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง ส.ส.ร.นั้น 

ทำาให้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ของปวงชนชาวไทยทุกคน แต่เป็นรัฐธรรม 

นูญของผู้แทนราษฎร เพราะ ส.ส.ที่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญใหม่

ก็ไม่ใช่ ส.ส.ทั้งหมด  ถึงจะเป็น ส.ส.ทั้งหมดก็มิได้หมายความว่า

เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยทุกคน เพราะ ส.ส.ไม่ได้รับการ

ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จากคนไทยทุกคน ดังนั้นไม่สามารถอ้าง

ได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทยทุกคน 

๓.การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของ ส.ส.จะต้อง

มีกระบวนการดังนี้ 

๓.๑ ส.ส.เข้าชื่อกันขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

๓.๒ ต้องมี ส.ส.สองในสามของสภาผู้แทนราษฎรยอมรับ

ร่างขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยต้องเสนอว่าต้องการแก้ไขมาตรา

ใดบ้างหรือต้องการแก้ทั้งฉบับ (เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็น

อย่างอื่น) 

๓.๓ จัดให้มีการทำาประชามติโดยองค์กรอิสระ เช่น กกต.

หรือองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่ 

๔.รัฐธรรมนูญที่ร่างโดย ส.ส.ร.ท่ีสภาผู้แทนราษฎรอาจจะ                                                                          

สามารถร่างธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ ซ่ึงเท่ากับมอบดาบ

ให้ ส.ส.ร.และ ส.ส.ฆ่าประชาธิปไตยได้เลย

สำาหรับผมผู้เสนอความคิด ผมมีความเห็นว่าเมื่อรัฐธรรม 

นูญเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน ดังน้ันไม่สมควรให้ ส.ส.มีอำานาจ

ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเดินตามรอยเต่ีย                                                                                     

ของมังกือสู้พันจูเนียร์นั้น ผมขอคัดค้านอย่างยิ่ง เพราะรัฐธรรม 

นูญ ๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างอสุรกายทำาลายชาติ อีกแนวทาง

ที่สามารถทำาลายล้างรัฐธรรมนูญได้ก็คือ “รัฐประหาร” ซึ่งใช่ว่า

จะเป็นที่ต้องการของประชาชน เพราะรัฐประหารไทยทำาไม่ยาก 

แต่หลังจากรัฐประหารแล้วยากมากที่จะเป็นประโยชน์ของชาติ 

เพราะเมื่อได้อำานาจมาแล้วก็เหลิงอำานาจ ไม่ยอมปล่อยอำานาจ

‘สิระ’ ดันเมีย

เลือกตั้งใหม่ภายใน  ๖ เดือนข้างหน้า ซึ่งก็ใกล้เคียงกับอายุสภา 

แต่ก็ต้องรอกฎหมายลูกซึ่งยังไม่คลอด 

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าจะต้อง

จัดทำาไพรมารี ซึ่งพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาโดยเฉพาะ 

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เพราะที่ผ่านมาบัญชีนี้เป็นบัญชีของเจ้า                  

ของพรรค แต่สำาหรับบัญชีเขตเลือกต้ังก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา เพราะ 

“ดีมานด์มีมากกว่าซัพพลาย” กรณีขาใหญ่ประชาธิปัตย์กับหัวหน้า                                                                                 

พรรคท่ีขัดแย้งกันเรื่องจะส่งใครเป็นผู้สมัครดี แสดงให้เห็นว่าประ 

ชาชนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเสนอชื่อผู้สมัคร มีแค่สิทธิ์กาบัตรเท่านั้น 

ผมจะคอยเฝ้าติดตามเรื่องไพรมารีโหวตอย่างใกล้ชิด เพราะถ้า

ไม่มีไพรมารีโหวตก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย เพราะทั้ง ส.ส.เขตและ 

ส.ส.บัญชีก็เป็นคนของเจ้าของพรรค

ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคและ

พรรคร่วมได้ (มีตติงพรรคร่วมเลื่อนจากวันที่ ๒๖ พ.ย.ไปเป็น 

๓ ธ.ค.นั้น ลุงป้อมอ้างว่าเพื่อให้ไปเลือกตั้ง อบต.) ทางออกของ

ลุงก่อนที่จะถึงจุดหักเหก็คือ ยุบสภาตามมาด้วยลาออกเพื่อเซต

ระบบใหม่แบบ “ฮาล์ฟซีโร” เพราะ “ฟูลซีโร” นั้นประชาชนไม่

ยอมรับ แล้วก็คงไม่มีนายพลในกองทัพสนับสนุนอย่างแน่ เพราะ

ไม่ต้องการตายหยั่งเขียดตอนแก่ บำานาญนายพลก็พอกินพอใช้

จนถึงลูกหลานอยู่แล้ว นอกจากนั้นรัฐประหารเพื่อแก้ไขปัญหา

การเมืองอาจจะทำาให้เกิดสงครามกลางเมืองก็เป็นได้.

แมวนอนกล่อง   

 

เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีคำ�ว่�ล้�สมัยครับ เดี๋ยวก็มีคน

เสนอแก้ไขอีก ประเทศไทยนอกจ�กใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเป็นลำ�

ดับต้นๆ ของโลกแล้ว น่�จะยังแก้ไขม�กที่สุดในโลกด้วย เสนอ

แก้กันเกือบทุกปี สำ�เร็จบ้�งไม่สำ�เร็จบ้�ง แต่สิ่งที่ต�มม�ทุกครั้ง

คือคว�มขัดเแย้งท�งก�รเมือง อย่�งคร้ังล่�สุดน้ีก็เช่นกัน เกิดคว�ม

ขัดแย้งจุดเชื้อไว้เพื่อขัดแย้งรอบต่อไปกันแล้ว 

เรื่องป้องกันรัฐประห�ร ด้วยก�รเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่�

ห้�มรัฐประห�ร เป็นวิธีคิดแบบคนปัญญ�อ่อน ก็รู้อยู่ว่�รัฐประ 

ห�รเมื่อไหร่ฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อนั้น แล้วมันจะมีสภ�พบังคับใช้ได้

อย่�งไร 

วิธีป้องกันรัฐประห�รที่้ดีที่สุดคือ นักก�รเมืองปฏิรูปตัวเอง 

เลิกโกง  เมื่อนักก�รเมืองเป็นที่รักของประช�ชน ทห�รหน้�ไหน

กล้�ทำ�รัฐบ�ลก็เชิญ รับรองโดนสหบ�ท�แน่นอน.

ผ่อนคลาย

 * นั่งตรงนี้สิผ่อนคลาย สบายมาก

จนไม่อยากลุกไปไหนให้เมื่อยขา

มองซีมองออกไปสุดสายตา

จะเห็นฟ้าเห็นต้นไม้ช่วยใจเย็น

สบายๆๆๆ ผ่อนคลายๆๆๆ

นักกลอนหน้าต่าง

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

สิระ เจนจาคะ
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
ระนองผลักดันแรงงานเถื่อนกลับกว่า 100 คน

ระนอง • เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 เวลา 12.00 น. ศรชล.ภาค 3  เปิดเผยว่า 

น.อ.เพชรรัตน์ เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จ.ระนอง มอบหมายให้ น.อ.ณัฏฐ์ 

จรัสกุล หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) จ.ระนอง และกำาลังพล

บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จ.ระนอง และคณะกรรมการผลัก

ดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่สิ้นสุดคดี ไปยังจังหวัดเกาะสอง ประเทศ   

เมียนมา โดยมีนายเยลิน แทะ  (Ye Lin Htet) ผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมาประจำา

พื้นที่ จ.ระนอง ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ ณ ท่าเทียบเรือ

ศุลกากร บ้านเขานางหงส์ ม.5 ต.ปากน้ำา อ.เมือง ระนอง ใช้พาหนะเรือยนต์ 

10 ลำา มีผู้ถูกผลักดันในครั้งนี้ทั้งสิ้น 141 คน (ชาย 97 คน หญิง 44 คน) การ

ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บุกทุบกุฏิ-รถยนต์เจ้าอาวาสสำานักสงฆ์ 

สุรินทร์ • เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา นายคเณศวร เกษอินทร์ นาย

อำาเภอรัตนบุรี ได้รับแจ้งเหตุทำาลายทรัพย์สินที่กุฏิเจ้าอาวาสสำานักสงฆ์บ้าน

สี่เหลี่ยม ต.ไผ่ จึงนำากำาลัง อส. อำาเภอรัตนบุรี ที่ 9 ร่วมสนธิกำาลังตำารวจ 

สภ.รัตนบุรี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยพระครูปลัดหัสฬาร ปสันโน เจ้า

อาวาสสำานักสงฆ์ให้การว่า เช้าวันเกิดเหตุเดินทางออกจากวัดเพื่อไปกิจธุระ 

เมื่อเดินทางกลับพบว่าภายในกุฏิมีเศษกระจกอยู่ที่พื้นห้อง เมื่อตรวจสอบ

โดยรอบก็พบว่าบานกระจกกุฏิมีรอยแตก และเมื่อตรวจสอบด้านล่างกุฏิพบ

ว่ารถยนต์เก๋งที่มีผู้นำามาจอดไว้ใกล้ๆ กุฏิ มีรอยถูกมีดฟันที่กระจกรถรอบ

คัน และบริเวณศาลาวัดที่มีกล้องวงจรปิดถูกทุบทำาลายด้วย จึงได้ โทรศัพท์

แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ สำาหรับการเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งภาพกล้อง

วงจรปิดและลายนิ้วมือแฝง นายอำาเภอรัตนบุรีแจ้งให้ตำารวจรวบรวบหลัก

ฐานให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุพยานเสียหาย โดยปิดกั้นบริเวณพื้นที่

เกิดเหตุไว้  และเจ้าอาวาสได้เตรียมเดินทางไปแจ้งความให้ติดตามตัวผู้ก่อ

เหตุมาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่ง ตร.กวดขันสถานบริการภูเก็ตคุมโควิด

ภูเก็ต • เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 27 พ.ย.64 พล.ต.ท.อำาพล  บัวรับพร ผบช.ภ.

8 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวออกตรวจสถานประกอบการ กิจกรรม ตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดย

มี พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ 

ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต, นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำา ปลัดจังหวัดภูเก็ต 

ตำารวจ ทหาร ปกครองจังหวัด และจนท.สธ.เข้าร่วม ณ บริเวณหน้า สภ.เมือง

ภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่โซนสถานประกอบการ บริเวณวงเวียน

ม้าน้ำา  อ.เมืองภูเก็ต เข้าตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมโควิด-19 พล.ต.ท.อำาพลกล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-

19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย

และคนทั้งโลกเป็นอย่างมาก รัฐบาลแต่ละประเทศจำาเป็นต้องออกมาตรการ

ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และคำาสั่งจังหวัดให้ปิดกิจการทุก

อย่าง เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1  พ.ย.ที่ผ่านมา ทำาให้นักท่องเที่ยว

เดินทางเข้ามามากขึ้น  สถานบริการต่างๆ จึงได้เปิดบริการเพื่อรองรับนัก

ท่องเที่ยว  จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคอีก หากปราศจาก

มาตรการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกับ

ผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสดีที่จะร่วมกันออกตรวจออกประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบการในพื้นที่ และหากยังมีการฝ่าฝืนจำาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย

ควบคู่กันไปด้วย.

12

สอบรองผกก.ทิ้งหมายจับเสี่ยโจ้

กรุงเทพฯ • ตร.แต่งตั้ง พล.ต.ท.อิทธิพล 

อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำารวจ เป็นประธาน

สอบวินัย “รอง ผกก.สีคิ้ว” หลังรับหมาย

จับ “เสี่ยโจ้” จากศาลปัตตานีแล้วไม่พบลง

ในสารบบคุมหมายจับปี 2557 

วันที่ 28 พ.ย. ที่สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ (ตร.)  พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ 

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. มี

หนังสือคำาสั่ง ตร. เลขที่ 601/2564 ลงวันที่ 

24 พ.ย. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ใจความว่า ด้วยสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติได้รับรายงานจากตำารวจภูธรภาค 

9 กรณีศาลจังหวัดปัตตานีได้ออกหมายจับ 

ตามหมายจับที่ 227/2557 ลงวันที่ 9 ต.ค.

2557 ให้จับตัวนายสหชัย หรือโจ้ เจียรเสริม

สิน ต้องหาว่ากระทำาผิดฐานความผิดเกี่ยวกับ

เอกสาร ความผิดเกี่ยวกับดวงตราฯ 

ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีหนังสือที่ ศย 

309.007/8711-8712 ลงวันที่ 9 ต.ค.2557 

ส่งหมายจับให้ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

ปัตตานีแล้ว โดยมี พ.ต.ท.ชัชวาล อภิรมย์

ชวาล  รองผู้กำากับการ (สอบสวน) สถานี

ตำารวจภูธรสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อครั้ง

ดำารงตำาแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำานาญ

การพิเศษ สถานีตำารวจภูธรสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา  รักษาราชการแทนพนักงาน

บุรีรัมย์ • สาวบุรีรัมย์วัย 28 ปี ชาว 

อ.ชำานิ ทำาผิด กม.เลือกตั้งถ่ายภาพ

บัตรกาคะแนนนายกและสมาชิก 

อบต. ตำารวจคุมตัวดำาเนินคดีข้อหา 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ่ายบัตรเลือกตั้ง 

เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน

ในคูหาเลือกตั้ง” มาตรา 87, 135  

ระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่

เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

วันที่ 28 พ.ย.64 พ.ต.อ.พงศธร 

โสกูล ผกก.สภ.ชำานิ จ.บุรีรัมย์ รายงาน

การกระทำาผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง

ถิ่น พ.ศ.2562 และกระทำาผิดอาญา

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ตามคดี

ที่ 302/64 โดย  ร.ต.อ.คงกฤช คง

จำาปาโพธิ์ รอง สว.ธร.ปรก. รอง สวป.

สภ.ชำานิ, นายสมพร พิรักษา ผู้ใหญ่

บ้าน ม.4 ต.ช่อผกา อ.ชำานิ จ.บุรีรัมย์ 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย

ประจำาหน่วยเลือกตั้ง, น.ส.อรอุมา 

พรมนัส อายุ 38 ปี ตำาแหน่งนัก                                    

พัฒนาชุมชนชำานาญการ เทศบาล

ตำาบลชำานิ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งที่ 1 

ม.4 ต.ช่อผกา อ.ชำานิ จ.บุรีรัมย์ ได้

ร่วมกันจับกุม น.ส.ปุณยาพร สุขวิเศษ 

อายุ 28 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 26 ม.4 

ต.ช่อผกา พร้อมของกลางโทรศัพท์

มือถือ 1 เครื่อง ยึดได้จากผู้ต้องหา

ขณะยืนถืออยู่ โดยกล่าวหา  “ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งถ่ายบัตรเลือกตั้ง เพื่อ

ให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหา

เลือกตั้ง” มาตรา 87, 135 ระวาง

โทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 

20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

โดยพฤติการณ์ ในการจับกุม 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 เวลาประมาณ 

09.30 น. ได้มี น.ส.ปุณยาพร สุข

วิเศษ มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลช่อผกา ที่หน่วยเลือกตั้ง

ที่ 1 ม.4 ต.ช่อผกา อ.ชำานิ จ.บุรีรัมย์ 

ขณะที่ผู้ต้องหาอยู่ในคูหา เจ้าหน้าที่

เห็นผู้ต้องหานำาโทรศัพท์มือถือขึ้น

มาคล้ายลักษณะถ่ายภาพในคูหา จึง

เข้าทำาการจับกุมได้ที่ทางออกคูหาลง

คะแนน และขอตรวจสอบโทรศัพท์

มือถือของผู้ต้องหา ปรากฏว่าพบภาพ 

ถ่ายบัตรลงคะแนนผู้สมัครนายกและ

สมาชิกสภา อบต.จำานวน 1 ภาพ

ผู้ต้องหายอมรับว่าได้กระทำา

เหตุการณ์ดังกล่าวจริง จากนั้นได้นำา                                                     

บัตรลงคะแนนไปหย่อนในหีบบัตร 

ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้า 

ที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้

ต้องหา  เสร็จแล้วจึงให้เจ้าพนักงาน

ตำารวจชุดเคลื่อนที่ เร็วมารับตัวผู้

ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงาน

สอบสวนดำาเนินคดีตามกฎหมาย.

ตั้งจเรตำารวจประธานหาข้อเท็จจริง

สอบสวนผู้ชำานาญการพิเศษ  สถานีตำารวจ

ภูธรเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับ

หนังสือของศาลจังหวัดปัตตานี พร้อมสำาเนา

หมายจับจากเจ้าหน้าที่ศาล โดยได้ลงลายมือ

ชื่อและวันที่รับสำาเนาหมายจับไว้เป็นหลัก

ฐานเมื่อวันที่ 9 ต.ค.2557

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก 

พ.ต.ท.ชัชวาล อภิรมย์ชวาล ให้การว่าเมื่อได้

รับสำาเนาหมายจับแล้วไม่ได้เอาเก็บไว้ที่ตัว

เอง แต่จำาไม่ได้ว่าส่งสำาเนาหมายจับให้ผู้ใด 

และจากการตรวจสอบสารบบคุมหมายจับปี 

2557 ทั้งของสถานีตำารวจภูธรเมืองปัตตานี 

และกองกำากับการสืบสวนตำารวจภูธรจังหวัด

ทล.ทุ่ม70ล้านแก้ โค้งหักศอกควนสะตอภูเก็ต
ภูเก็ต • แขวงทางหลวงภูเก็ตทุ่ม 70 ล้าน เร่ง

แก้ปัญหาโค้งหักศอกควนสะตอ จ.ภูเก็ต เส้น

ทางสัญจรสำาคัญไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลังเกิด

อุบัติเหตุซ้ำาซาก คาดหากได้ตัวผู้รับจ้างภายใน

เดือน ธ.ค.นี้จะเริ่มก่อสร้างได้เดือน ม.ค.65

นายสมัคร เลือดวงหัด ผอ.แขวงทาง 

หลวงภูเก็ต เปิดเผยภายหลัง ศ.อิสสรีย์ หรรษา

จรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมด้วยนาย                                                                 

กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำานักงานผู้

ตรวจการแผ่นดิน และคณะลงพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต ร่วมกับผู้แทน ผวจ.ภูเก็ตและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณโค้งควนสะตอ  เพื่อ

ติดตามการแก้ไขปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

จากเส้นทางขึ้นลงเขา บนทางหลวงหมายเลข 

4028 ตอนห้าแยกฉลอง-กะรน บริเวณทาง

โค้งควนสะตอ จ.ภูเก็ต ซึ่งถนนเส้นทางดัง

กล่าวประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติใช้เดินทางสัญจรเส้นรอบเกาะไปยังหาด

กะตะ, หาดกะรน, หาดป่าตอง และเชื่อมไป

ยังหาดกมลาได้

สำาหรับแนวทางแก้ ไขปัญหาบริเวณ

ถนนหักศอก เนื่องจากพบว่ามีปัญหาซ้ำาซ้อน

เรื่องของดินสไลด์ โดยได้วางแผนว่าภายในปี 

2565 จะเริ่มซ่อมถนนเส้นนี้ให้สามารถกลับ

มาใช้ได้เป็นปกติ สำาหรับถนนดังกล่าวมีความ

กว้างขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางเกือบ 

1 กิโลเมตร คาดว่าจะเริ่มหาตัวผู้รับจ้างได้

ภายในเดือน ธ.ค.นี้ เมื่อหาผู้รับจ้างได้แล้วขั้น

ตอนต่อไปจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือน ม.ค.

65 คาดใช้เวลา 210 วัน หรือประมาณ 7 

เดือน หลังจากที่ได้มีการลงนามสัญญา ส่วน

งบประมาณในการดำาเนินการ 70 ล้านบาท

เป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2565

นายสมัครกล่าวว่า อุบัติเหตุในพื้นที่

ดังกล่าวเกิดจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุที่มา

จากนอกพื้นที่ขับขี่อาจจะไม่มีความชำานาญ 

และรถมอเตอร์ ไซค์ของนักท่องเที่ยวที่เช่า

มาขับขี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดเหตุในช่วงท่ีมีฝน

ตกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นทาง

โค้งหักศอกลาดชัน ทำาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย

ครั้ง ส่วนการจราจรในเส้นทางดังกล่าวใน

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีรถสัญจรวันละเกือบ 

1 หมื่นคันต่อวัน ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อแก้ไขบริเวณ

โค้งควนสะตอแล้ว จะทำาให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ในการสัญจร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนาย 

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง

ทั้งนี้ ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซ่มเส้น

ทางดังกล่าว ได้มีการวางแผนบริหารจัดการ

ปัญหาดินสไลด์ไปด้วย ทำาให้เหลือผิวจราจร

ที่สามารถใช้ได้ 3 ช่องจราจร แบ่งเป็นขา

ขึ้นเขา 1  ช่องจราจร ขาลง 2 ช่องจราจร 

สำาหรับการแก้ไขเรื่องโค้งหักศอก ผู้ตรวจการ

แผ่นดินได้เร่งให้ ทล.รีบดำาเนินการ ซึ่งหลัง

จากนี้ทำาการสำารวจออกแบบ ขณะเดียวกัน

ต้องดูว่าจะต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม (EIA) ด้วยหรือไม่

นายสมัครกล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่น                                                                    

ดินได้ฝากให้ตรวจเช็กแนวทางแก้ไขป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาถนนที่ทรุด

ตัว ควรเข้มงวดในการตรวจจำากัดน้ำาหนัก

ของรถ  ณ ปัจจุบัน เช่น รถบรรทุก รถทัวร์                                                              

ท่องเที่ยวที่น้ำาหนักเกินพิกัด รวมถึงการหา                                                             

เส้นทางอื่นๆ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวใช้                                                         

สัญจรเป็นเส้นทางเบี่ยงก่อน 2.ให้ดำาเนินการ 

เพิ่มอุปกรณ์นำาทาง เช่น เป้าสะท้อนแสงใน                                                                                 

บริเวณเกาะกลาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์นำาทิศ 

ทางการขับขี่ของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ  

และ 3.ติดตั้งป้ายแนะนำาความลาดชัน และ

เตือนเส้นทางโค้งหักศอกเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิด

ความระวัง.

ปัตตานี ไม่มีหมายจับที่ศาลออกเองรายนาย

สหชัย  หรือโจ้ เจียรเสริมสิน แต่อย่างใด 

และเมื่อตรวจสอบสมุดรับหนังสือแล้วไม่พบ

ว่ามีการลงรับหนังสือที่ ศย 309.007/8711-

8712 ลงวันที่ 9 ต.ค.2557 จากศาลจังหวัด

ปัตตานีแต่อย่างใด  จึงมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า 

พ.ต.ท.ชัชวาลกระทำาผิดวินัย

อาศัยอำานาจตามความใน พ.ร.บ. 

ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 84 

ประกอบกับคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ที่ 436/2548 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2548 คำาสั่ง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติที่ 494/2564 ลง

วันที่ 1 ต.ค.2564 และบันทึกสั่งผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ต.ค.2564 ท้าย

หนังสือสำานักงานรองผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ  (งานบริหาร) ที่ 0001(บร)/332 ลงวัน

ที่ 1 ต.ค.2564 เรื่อง การมอบอำานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบในงานบริหาร จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนทำาการสืบสวนในเรื่อง

ดังกล่าว  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ 

จเรตำารวจ (สบ 8)  เป็นประธานกรรมการ 

2.พ.ต.อ.เจนกมล คำานวล รองผู้บังคับการ 

กองตรวจราชการ 8 สำานักงานจเรตำารวจ 

เป็นกรรมการ  3.พ.ต.อ.อภิชา สุขประสงค์ 

ผู้กำากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน 

ตำารวจภูธร จังหวัดปัตตานี เป็นกรรมการ 

4.พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รองผู้

กำากับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 

กองตรวจราชการ 8 สำานักงานจเรตำารวจ  

เป็นกรรมการ 5.พ.ต.ท.ระลึก อินทรัศมี รอง

ผู้กำากับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 

กองตรวจราชการ 9 สำานักงานจเรตำารวจ เป็น

กรรมการและเลขานุการ 6.พ.ต.ท.พูนศักดิ์  

พฤกษวัลต์ สารวัตร (สอบสวน) กลุ่มงาน

สอบสวน ตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี เป็น

กรรมการ 7.พ.ต.ต.สำาราญ ขำาอ่อน  สารวัตร 

(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำารวจภูธร

จังหวัดปัตตานี เป็นกรรมการ 8.ร.ต.อ.วรพัทธ์ 

เพชรจง รองสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจ

ราชการ 2 กองตรวจราชการ 9 สำานักงาน

จเรตำารวจ เป็นกรรมการ 9.ร.ต.อ.ภัทรชนน 

เพชรแอน  รองสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจ

ราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำานักงานจเร

ตำารวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนดำาเนิน

การสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธี

การที่กำาหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวน

ข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอ

สำานวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำาเนิน

การต่อไป

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวนเห็นว่า

กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยใน

เรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำาสั่งนี้ หรือกรณี

ที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำารวจ

ผู้อื่น และคณะกรรมการสืบสวนพิจารณา

ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำารวจผู้

นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระ

ทำาในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธาน

กรรมการรายงานมาโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อรายงานของ 

พล.ต.ท.นันทเดช  ย้อยนวล ผบช.ภ.9 ฉบับดัง

กล่าวส่งถึง พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

จเรตำารวจแห่งชาติ ก็ได้มีความเห็นเสนอต่อ  

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เนื่องจาก

เป็นเรื่องสำาคัญที่ประชาชนและสื่อมวลชน

สนใจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ 

ตร.เป็นอย่างมาก อีกทั้งมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ใน

หลายหน่วย เห็นควรให้ ตร.แต่งตั้งคณะ

กรรมการสืบสวนขึ้นแทนการให้หน่วยต้น

สังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยเสนอให้ใช้กรรมการ

ร่วมจากสำานักงานจเรตำารวจและตำารวจภาค 

9 และให้จเรตำารวจ (สบ 8) ซึ่งมีตำาแหน่ง

เทียบเท่าผู้บัญชาการเป็นประธานกรรมการ 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการ

ดำาเนินการในเรื่องนี้ ซึ่ง ผบ.ตร.เห็นชอบด้วย.

จับสาวชาวบุรีรัมย์

ทำาผิดกม.เลือกตั้ง

ถ่ายบัตรลงคะแนน

เชียงใหม่ • ม.แม่โจ้เดินหน้าต่อยอด                                                          

กัญชา เปิดโรงเรือนปลูกในระบบอุตสาห 

กรรมอินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

ที่ ศู นย์ วิ จั ยและพัฒนา เกษตร

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บนพื้นที่

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีการเปิดตัวโครงการ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กับบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำากัด 

เพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับกัญชา

ตามนโยบายส่งเสริมของรัฐ  โดยมี นพ.ยง

ยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธาน

เปิด  นายชัชวาลย ์ ฉายะบุตร  รอง ผวจ.

เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และ รศ.ดร.

วีระพล ทองมา อธิการบดี ม.แม่โจ้  

พร้อมคณะบริหาร  ศ.ดร.อานัฐ ตันโช 

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 

ม.แม่โจ้  น.ส.อิสรีย ์ ณ  น่าน ประธาน

กรรมการ บริหาร  บ.เค ที พี พร้อมผู้

เกี่ยวข้องร่วมพิธ ี 

อธิการบด ี ม.แม่โจ้เปิดเผยว่า หลัง

จากที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน

ของ สธ.ในโครงการปลูกและเก็บเกี่ยว

กัญชาทางการแพทย์ 12,000 ต้น ใน

ระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม 

โดยเริ่มต้นปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 จน

สิ้นสุดโครงการและส่งมอบช่อดอกกัญชา

ให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และกรมการ

แพทย์ไปสกัดเป็นน้ำามันกัญชา เพื่อนำาไป

รักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค เฉพาะทาง เฉพาะ

คน  ตามนโยบายของ สธ. เมื่อดำาเนิน

โครงการสำาเร็จแล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้

ต่อยอดความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่ง

ได้รับอนุญาตจาก อย.ในการปลูกกัญชา

ระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์เพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน                                                          

ท้ังโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องมือ ต่างๆ โดย

ภาคเอกชนต้องส่งมอบให้มหาวิทยาลัย

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป และ

ในวันนี้เป็นพิธีเปิดโรงเรือนอัจฉริยะใน

ความร่วมมือกับบริษัท เค ที พีฯ 

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 

กล่าวว่า  ถือเป็นความก้าวหน้าหลังการ

วิจัยและต่อยอดสู่ระบบการลงทุนเชิง

พาณิชย์ เพื่อประโยชน ์ทางการแพทย์  และ  

ม.แม่โจ้ก็เป็นต้นแบบสำาคัญ ในเรื่องนี้  ทั้ง

ด้านวิจัย  วิชาการ และต่อยอดทางธุรกิจ  

การขยายผลความร่วมมือสู่อุตสาหกรรม 

อินทรีย ์ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการต่อ 

ยอดด้านกัญชาได้เป็นอย่างดี  และสามารถ

สร้างงานสร้างโอกาสที่ดีอีกหลายด้านต่อ

ไปอย่างแน่นอน

ด้าน ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์ 

วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม.แม่

โจ้ กล่าวว่า ในความร่วมมือกับ บ.เค ที 

พีฯ ครั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณ

ในการก่อสร้างโรงเรือนปลูกอัจฉริยะ 

(Smart Farming) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ใน

วงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท บนเนื้อที่ 

6.25 ไร่ ซึ่งในโครงการจะมีการปลูกและ

เก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือน

ปลูกรวมทั้งสิ้น 24,000 ต้น ใช้เทคนิค

ระยะชิด ภายใต้การดูแลทั้งการเจริญ

เติบโตของพืช การให้อาหาร การป้องกัน

ศัตรูพืชเป็นระบบอินทรีย์ทั้งสิ้น 

รวมท้ังการควบคุมการให้น้ำา ความ 

ชื้น อุณหภูมิ และแสงแบบ Smart Farm-

ing โดยใช้เมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์แม่

โจ้ 03 ซึ่งศูนย์ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์

จากพันธุ์อิสระ 01 ซึ่งจะมีความทนทาน

ต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และ

สามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งโครงการ

ความร่วมมือกับบริษัท  เค ที พีฯ ใน

ครั้งนี้นับเป็นโครงการปลูกและเก็บเกี่ยว

กัญชาในระบบอุตสาหกรรมอินทรีย์ เพื่อ

ประโยชน์ทางการแพทย์ ใหญ่ที่สุดใน

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้ได้ผลผลิต

กัญชาที่มีคุณภาพส่งมอบให้หน่วยงาน

ของ สธ.เพื่อนำาไปสกัดทำายารักษาโรค

ต่อไป  โอกาสนี้ภาคเอกชนยังมอบเครื่อง

มือและอุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจพัฒนา 

อุตสาหกรรม กัญชาเชิงอินทร ีย์ มูลค่าร่วม  

6  ล้านบาทแก่มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ด้วย.

ม.แม่โจ้เดินหน้าต่อยอดกัญชา

เปิดโรงปลูกเพื่อทางการแพทย์



สิทธิมนุษยชน และเดินทางไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหารือ

ทวิภาคี ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งสิ้น 

คุณดอนบอกด้วยว่าพม่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่ไทยต้องให้

ความสำาคัญ เพราะมีชายแดนติดต่อกับประเทศรอบด้าน ทั้งไทย ลาว 

อินเดีย และจีน โดยไทยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับพม่ามากที่สุด 

ทางการพม่าจึงได้ร้องขอให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมเรื่องมนุษยธรรม

ให้แก่พม่า

คุณดอนบอกว่าตอนที่เดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่

สหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุด รัฐบาลประเทศอื่นๆ และภาคประชาสังคม รวม

ถึงกลุ่มเอ็นจีโอ ได้มาร้องขอให้ไทยช่วยเหลือพม่าเรื่องมนุษยธรรม 

ซึ่งเป็นคนละส่วนกับเรื่องการเมือง 

และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นถือว่าเป็นหลักการสากล ซึ่ง

อินเดียและจีนก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พม่าด้วยเช่นกัน 
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7บทความ

านๆ ที คุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และรัฐมนตรี 

ต่างประเทศจะตอบกระทู้ในสภาฯ 

วันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา คุณดอนลุกขึ้นตอบประเด็น

เรื่องที่ไทยไม่ได้รับเชิญจากสหรัฐฯ ไปร่วมกับ 110 ประเทศในการ

ประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตย (Summit for Democracy) ในรูป

ออนไลน์ ในช่วงวันที่ 9-10 ธันวาคมที่จะถึงนี้

เป็นคำาตอบที่ฟังแล้วต้องร้องซี้ดซ้าดกันเลยทีเดียว

เพราะไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินรัฐมนตรีต่างประเทศไทยบอก

ว่าแม้สหรัฐฯ จะเชิญมาเราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าจะไปหรือไม่

ท่านบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็น “เรื่องการเมืองล้วนๆ...เป็น

เรื่องการเมืองที่จะใช้เล่นงานกันและกัน...”

ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนอาเซียนของเราได้รับเชิญหมด บาง

ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้รับเชิญ “มันไม่ได้แปลก”

ตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ

สหรัฐฯ สามประเทศอาเซียนที่ได้รับเชิญคือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย

และฟิลิปปินส์

คุณดอนบอกต่อว่า

“ใน่แง่ของการไม่ได้รับเชิญ บางเรื่องเราดีใจด้วยซ้ำาที่ไม่ได้ไป 

ที่ไม่ได้รับเชิญ บ่อยครั้งที่ไม่เชิญ เราก็บอกว่าดีแล้ว และถ้าเชิญเรา

ต้องพิจารณาว่าจะไปหรือไม่ไป...”

รัฐมนตรีต่างประเทศบอกด้วยว่า เรื่องนี้เป็น “ดาบสองคม..

ในหลายกรณีไม่ใช่ว่าไม่มีคำาเชิญแล้วเราต้องตื่น ต้องกระทืบเท้าด้วย

ความเสียใจ หรือถ้าเชิญแล้วจะต้องลิงโลดที่จะไป...”

คุณดอนสอนเราว่าในด้านของการต่างประเทศ “มันไม่ได้ออก

มาอย่างที่หลายคนเข้าใจ”

หากตีความตามถ้อยแถลงของคุณดอนเป็นภาษาชาวบ้านก็

อาจจะเข้าใจได้ว่าที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เชิญ 110 ประเทศมา

ประชุมสุดยอดเรื่องประชาธิปไตยนั้นเป็น “การเมืองล้วนๆ” ซึ่งจะถูก

ใช้เพื่อโจมตีกันและกัน

“กันและกัน” ตรงนี้ ตีความอย่างชาวบ้านก็ต้องเข้าใจว่าไบ

เดนต้องการจะสร้างพันธมิตรภายใต้คำาว่า “ประชาธิปไตย” เพื่อ

โจมตีฝ่ายที่ “ไม่ใช่ประชาธิปไตย”

ซึ่งก็คงจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะเป็นจีน

(งานนี้ ไบเดนเชิญไต้หวันไปร่วม แต่ไม่เชิญจีน...กลายเป็น

ประเด็นวิวาทะร้อนระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันอีกเรื่องหนึ่ง)

ที่คุณดอนบอกว่าบางครั้งไม่เชิญมาก็ดีแล้ว เพราะเป็นดาบ 

สองคม หรือแม้จะได้รับเชิญก็อาจจะต้องพิจารณาว่าจะไปร่วมหรือไม่ไป

ตีความที่คุณดอนพูดได้ไหมว่าบางงานถ้าไม่ไปร่วมอาจจะไม่ถูก

ตีความว่าถือหางข้างใดข้างหนึ่ง

ทำาให้ผมอยากรู้มากว่าหากครั้งนี้สหรัฐฯ เชิญไทยมา คุณดอนจะ

เสนอนายกฯ ไทยว่าเราจะไปร่วมหรือไม่

ผมเองเชื่อว่าอย่างไรเสีย ถ้าได้รับเชิญกระทรวงต่างประเทศไทย

ก็จะ Say No ไม่ได้

หากคำาเชิญมาจริง รัฐบาลไทยอาจจะ “ลิงโลดแบบเงียบๆ” ก็ได้

เพราะสามารถจะอ้างได้ว่าเห็นไหมสหรัฐฯ เห็นเราเป็น

ประชาธิปไตย

แต่เมื่อไม่ได้รับเชิญ คำาอธิบายก็ออกมาแบบ “ฉันไม่แคร์” อย่าง

ที่ได้ยิน

น่าคิดว่าสมมติว่าจีนจัดการประชุมกลุ่มประเทศที่เขาอยากจะ

สร้างเป็นเครือข่ายในลักษณะยันกับสหรัฐฯ บ้าง ถ้าปักกิ่งเชิญหรือไม่

เชิญเรา จุดยืนเราจะต่างกับที่คุณดอนแถลงเมื่อวันพฤหัสฯ หรือไม่

ความจริง ประเด็นหลักที่คุณดอนคงอยากจะสื่อสารก็คงมีเพียง

ว่าการที่สหรัฐฯ ไม่เชิญไปร่วมงานนี้ ไม่ได้แปลว่าเขามองเราไม่เป็น

ประชาธิปไตย

เพราะหลายประเทศที่เราเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยในเอเชียเองก็

ไม่ได้รับเชิญ

และหลายประเทศที่ได้รับเชิญก็มิได้เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างใด

คุณดอนจึงบอกว่านี่ไง มันคือ “การเมืองล้วนๆ”

ซึ่งก็อาจจะจริง

แต่คำาถามก็คือมีอะไรในการเมืองระหว่างประเทศบ้างที่ไม่ใช่ 

“การเมืองล้วนๆ”

ผมเข้าใจว่าทำาไมคุณดอนจึงตอบกระทู้อย่างนั้น

แต่เมื่อออกมาเป็นคำาตอบทางการอย่างนี้แล้วก็เท่ากับเป็นการวาง

หลักการบางประการว่าต่อแต่นี้ประเทศไทยจะมีจุดยืนต่อการเชิญหรือไม่

เชิญไปร่วมกิจกรรมของมหาอำานาจอย่างไรด้วย

สำาหรับผมนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

ในขณะเดียวกันคุณดอนก็ได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของฝ่าย

ค้านเรื่องการเดินทางไปเยือนพม่าเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่ไปพบกับ มิน 

อ่องหล่าย ด้วย

คุณดอนบอกว่าเป็นการเยือนตามหลักกติกาสากล เป็นพื้นฐาน

กาแฟดำ

ลายท่านอาจไม่ทราบว่า ตำารวจมีพิพิธภัณฑ์ และ พิพิธภัณฑ์

ตำารวจ ตั้งอยู่ในโบราณสถานที่สำาคัญคือ ตำาหนักจิตรลดา วัง

ปารุสกวัน ที่มีความสวยงาม และมีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่า

สนใจอย่างยิ่ง 

พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความ

สำาคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ หากเราไม่เรียน

รู้ประวัติศาสตร์ เราจะก้าวหน้าไปได้อย่างไร

วังปารุสกวัน เป็นชื่อสวนของพระอินทร์สวนหนึ่งในสี่สวน 

ได้แก่ นันทวัน ปารุสกวัน จิตรลดาวัน และมิสกวัน เนื้อที่ทั้งหมด

ประมาณ 33 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังดุสิต ถนนราชดำาเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร 

เมื่อปี พ.ศ.2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้

โปรดเกล้าฯ ให้พระสถิตย์นิมานกร เจ้ากรมโยธาธิการ สร้างตำาหนักสวน

จิตรลดา (ชื่อเดิม) ในวังปารุสกวัน เพื่อเป็นที่ประทับพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ต่อมา

ได้ยกให้สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ พระอนุชาธิราช

ตำาหนักจิตรลดา เป็นอาคารสูง 2 ชั้น รูปแบบอาร์ต นูโว แบบ

อิตาลี ศิลปะสมัยใหม่ที่นิยมช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ 20 ผู้ออกแบบคือ นาย

มาริโอ ตามาญโญ นายช่างเอกแห่งกรมโยธาธิการ ก่อสร้างเสร็จปี พ.ศ.

2449

เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ทั้งภายนอกและภายใน 

ประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นและลายฉลุไม้

วังปารุสกวัน หรือชื่อย่อวังปารุสก์ มีเรื่องราวอันเป็น

ประวัติศาสตร์ที่สนใจอย่างยิ่ง ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช จนถึง

สมัยประชาธิปไตย

พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จฯ เจ้าฟ้า

ภูวนารถได้ทรงนิพนธ์หนังสือชื่อ เกิดวังปารุสก์ เป็นหนังสืออัตชีวประวัติ

ของพระองค์ มีเนื้อหาสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ ตลอดจนขนบธรรม 

เนียมประเพณีต่างๆ ทรงเล่าเรื่องราวชีวิตภายในราชสำานัก และเรื่องราวที่

เกี่ยวกับการเมืองไทยในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9

หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2494 หรือ 70 ปีมาแล้ว 

ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมาก เป็น Best Seller มีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมถึง 

18 ครั้ง ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงประวัติศาสตร์ไทยอย่างแพร่หลาย

สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง วังปารุสกวันได้ถูกใช้เป็นสถานที่

ราชการ ที่ทำางานของอธิบดีกรมตำารวจ และอยู่ในความดูแลของตำารวจ

ตลอดมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 ตำารวจได้เริ่มดำาเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ตำารวจเพื่อเก็บของกลางในคดีอาญามาเก็บรักษา เก็บของหายได้คืน

พ.ศ.2499 ได้แยกพิพิธภัณฑ์เป็น 2 ประเภท พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ

คดีเก็บรวบรวมภาพ วัตถุในคดีอาญา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความ

รู้พิพิธภัณฑ์ไม่เกี่ยวกับคดี เก็บประวัติความเป็นมาตำารวจ การจัดตั้งกรม

ตำารวจ ประวัติอธิบดีกรมตำารวจ วิวัฒนาการเครื่องแบบ เครื่องหมายยศ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของตำารวจ

เดิมพิพิธภัณฑ์ตำารวจ ตั้งอยู่ภายในกรมตำารวจ ปทุมวัน เคยย้าย

ไปตั้งอยู่ที่อาคาร สปอ. (ซีอาโต้) ข้างสนามมวยราชดำาเนิน แล้วก็ย้าย

กลับมาที่กรมตำารวจอีกครั้ง

สมัยก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ตำารวจสังกัดกรมตำารวจภูบาล ต่อมาสังกัด

ตำารวจสันติบาล ตำารวจสอบสวนกลาง ตำารวจวิทยาการ และกอง

ทะเบียนประวัติอาชญากรรม ตามลำาดับ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 พิพิธภัณฑ์ตำารวจได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำาหนัก

จิตรลดา วังปารุสกวัน สังกัดกองสารนิเทศ รวบรวมประวัติศาสตร์ตำารวจ

ไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างจิตสำานึกตำารวจที่ดี ประชาสัมพันธ์กิจการ

ตำารวจสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนที่มาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ตำารวจชำารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาหลายสิบปี ขาดการ

บำารุงรักษาและงบประมาณสนับสนุน 

พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ เป็น ผบ.ตร.คนแรก ที่ให้ความ

สนใจพิพิธภัณฑ์ตำารวจ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมตำาหนักจิตรลดา และดำาริ

ให้ดำาเนินการปรับปรุงให้เหมือนกับพิพิธภัณท์ตำารวจของต่างประเทศ

พล.ต.ท.รณรงค์ ยั่งยืน ผบช.ประจำา สง.ผบ.ตร. (ทำาหน้าที่ 

หน.ฝ่ายอำานวยการประจำา ผบ.ตร.) อดีตผู้บังคับการสารนิเทศ ได้ริเริ่มให้

มีการดำาเนินจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำารวจขึ้นใหม่

พล.ต.ท.รณรงค์ เล่าให้ฟังว่า เคยเป็นผู้ช่วย นว.ผบช.น. ขณะ

นั้นตำาหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน อยู่ในความดูแลของกองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล

ได้ติดตามผู้บังคับบัญชาเข้ามาประชุม ประทับใจในความสวยงาม

ของตำาหนักจิตรลดา ด้วยความรักและความชื่นชอบในด้านสถาปัตยกรรม 

พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่มีข้อจำากัดในเรื่องงบประมาณ

ปี พ.ศ.2550 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็น ผบ.ตร.ได้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ โดยแต่งตั้ง พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน 

พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ จริตเอก เป็นเลขานุการ พล.ต.ท.รณรงค์ และผู้แทน

ตำารวจหน่วยต่างๆ เป็นกรรมการอีกหลายคน

ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้

แทนหน่วยอื่นๆ เช่น ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนพิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ ผู้แทนสำานักงบประมาณ ฯลฯ

การประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2550 มีมติให้ดำาเนินการ

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ตำารวจ บริเวณพระตำาหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ซึ่ง

ประกอบด้วย อาคารที่ก่อสร้างใหม่ อาคารเดิมบางอาคาร รวมทั้งพระ

ตำาหนักจิตรลดา และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ โดยรอบ

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ได้อนุมัติเงินงบประมาณเบื้องต้น 80 ล้านบาท

ให้ดำาเนินการ และให้ของบประมาณเพิ่มเติมในปีต่อไป เพื่อรองรับให้

เพียงพอต่อค่าก่อสร้างตามแบบที่ดำาเนินการอยู่ เร่งรัดให้ดำาเนินการให้

เสร็จเร็วที่สุด

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์พ้นจากตำาแหน่งไป การดำาเนินการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ไม่แล้วเสร็จ

ปี พ.ศ.2554 พล.ต.อ.วิเชียร พจน์ โพธิ์ศรี เป็น ผบ.ตร.ได้แต่ง

ตั้งผมเป็นประธานคณะกรรมการดำาเนินการพิพิธภัณฑ์ตำารวจ บูรณะ 

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ต่อ ผมได้เชิญ พล.ต.ท.รณรงค์ ที่เกษียณอายุราชไป

แล้ว มาเป็นที่ปรึกษาด้วย 

ได้ดำาเนินการบูรณะอาคารตำาหนักจิตรลดา ด้วยวิธีการอนุรักษ์

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปรับปรุงอาคารส่วนพิพิธภัณฑ์ตำารวจ 

(อาคารกระจก) เป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้ โครงสร้างเดิมของ

อาคารกองตำารวจสื่อสาร จัดพิพิธภัณฑ์ตามหลักการแนวทางการจัด

พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่

โดยมีผู้เชี่ยวชาญงานพิพิธภัณฑ์จากกรมศิลปากรมาเป็นที่ปรึกษา

ให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด จนการบูรณะพิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อย

วันที่ 28 มีนาคม 2556 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น ผบ.ตร.

ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินเปิดพิพิธภัณฑ์ตำารวจ วังปารุสกวัน

สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์และการ

แสดงกลางแจ้งต่างๆ ที่จัดขึ้นถวาย ด้วยความสนพระราชหฤทัย นับเป็น

พระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าบรรดาข้าราชการตำารวจที่เฝ้าฯ รับเสด็จเป็น

อย่างยิ่ง

การแสดงพิพิธภัณฑ์จัดเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ตำาหนักจิตรลดา จัด

นิทรรศกาลภายในอาคาร จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อข้าราชการ

ตำารวจ เป็นห้องๆ ดังนี้ 

บริเวณชั้นล่าง เดิมเป็นท้องพระโรง (ห้องประชุม) การตกแต่ง

แบบเป็นทางการ ประตูหน้าต่างกรอบไม้ ภายในห้อง ผนังทำาเป็นลาย

ลูกฟัก เพดานประดับด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในบรรจุดวงดอกไม้ปิด

ทองสถาปัตยกรรมคลาสสิก

มีห้องรับแขกขนาดเล็กอยู่ข้างๆ ประตู หน้าต่างตกแต่งด้วยลาย

ปูนปั้น เช่นเดียวกับผนังและเพดานที่ตกแต่งด้วยโครงสร้างลายพรรณ

พฤกษาที่ดูเรียบง่ายทันสมัยแบบอาร์ตนูโว

ห้องนิทรรศการ 1 จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ

ตำาหนักจิตรลดา ตั้งแต่เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6 จัดแสดงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมห้องต่างๆ และแบบจำาลองอาณาบริเวณโดยรอบของ

ตำาหนักจิตรลดา แสดงภาพภูมิทัศน์และแผนผังบริเวณวังปารุสกวัน

ห้องนิทรรศการ 2 “ชีวิตในวังปารุสก์กับห้วงเวลาในอดีต” จัด

แสดงเป็นเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวังปารุสกวัน มารีโอ ตามัญโญ 

นายช่างผู้ออกแบบ มหาดเล็กในวังปารุสกวัน พลตระเวนสมัยรัชกาลที่ 5 

ห

คุณดอนยืนยันว่าสิ่งของที่นำาไปบริจาคให้พม่าในวันที่ 14 พ.ย. 

นั้นไม่ใช่ของรัฐบาล แต่เป็นของที่มาจากภาคเอกชนทั้งหมดจากหลาย

ประเทศ 

และไม่มีการนำาวัคซีนไปบริจาคแต่อย่างใด เพราะการบริจาค

วัคซีนต้องมีการลงนาม MOU ซึ่งมีหลายขั้นตอน

“ความรู้หรือข้อมูลที่ผิดพลาด จริงๆ แล้วผมว่าเป็นเฟกนิวส์

ด้วยซ้ำาไป แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแทบทุกวันในบ้านเรา สำาหรับนักเล่าข่าว

ก็ดี สื่อก็ดี หรือใครก็ตามในแวดวงต่างๆ ที่พอได้ยินอะไรสักอย่างก็นำา

ไปขยายความออกไปในเชิงบิดเบือนถึงขั้นเป็นเฟกนิวส์ก็ย่อมได้” คุณ

ดอนกล่าว

ความจริงหากคุณดอนจะแลกเปลี่ยนกับผู้คนในสังคมบ่อยกว่า

นี้เปิดเผยกว่านี้ก็จะไม่เกิดข้อกล่าวหา “เฟกนิวส์” ง่ายๆ อย่างที่อ้าง

แน่นอน.

นายทหารยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง และนายตำารวจสมัยสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 

ห้องนิทรรศการ 3 ชั้น 2 “ธ สถิตในดวงใจตำารวจทั่วหล้า” จัด

แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำารวจ คือ เสด็จเป็นองค์

ประธานในพิธีสวนสนามของข้าราชการตำารวจ ทอดพระเนตรการแสดง

ของตำารวจพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำาหน่วยตำารวจ

ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 2 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชา

ผู้พิทักษ์” จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษ์ และพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระบรม

ราชานุเคราะห์ที่ทรงโปรดเกล้าต่อตำารวจ คือ เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุ

สาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำาเนินตรึงมุดธงชัยประจำาหน่วยตำารวจ

ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 “พระเจ้าอยู่หัวกับงานตำารวจ” จัด

แสดงภาพพระราชกรณียกิจ พระราชทานความช่วยเหลือกิจการตำารวจ

โครงการพระราชดำาริ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร และ

การสื่อสารของรัชกาลที่ 9 กับตำารวจสื่อสาร 

ห้องนิทรรศการ 6 ชั้น 2 “พระเจ้าอยู่หัวกับงานตำารวจตระเวน

ชายแดน”  จัดแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจ

เสด็จเยี่ยมตำารวจตระเวนชายแดนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารหลายครั้ง

ส่วนที่สอง อาคารพิพิธภัณฑ์ตำารวจ ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่อง

ราวความเป็นมาต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตำารวจ และพิพิธภัณฑ์

ตำารวจ

โซน 1 “จากอดีตถึงปัจจุบันของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” จัดแสดง

ประวัติศาสตร์ตำารวจ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และต้นรัตนโกสินทร์ 

เริ่มกิจการตำารวจสมัยใหม่ พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน

โซน 2 “หน้าที่ตำารวจไทยในทุกวิถีชีวิต” จัดแสดงบทบาทหน้าที่

ของตำารวจหน่วยต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นภารกิจอันหลากหลายของตำารวจ

ที่คอยปกป้องและคุ้มครองประชาชนด้วยการปฏิหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ

โซน 3 “เกียรติยศตำารวจไทย” จัดแสดงอุดมคติของตำารวจ สดุดี

และเชิดชูวีรกรรมของตำารวจไทยที่สละชีพเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์ แสดง

ให้เห็นถึงความสามารถ ความเสียสละ และความมีคุณธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่ เพื่อมุ่งบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชนและเป็นตัวอย่างที่ดี

ของตำารวจไทย ทำาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเสียสละในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตำารวจ

โซน 4 “ตำารวจคือประชาชน ประชาชนคือตำารวจ” จัดแสดง

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิหน้าที่ของตำารวจ อันนำามาซึ่ง

ความสำาเร็จในการช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย โดยสร้างบรรยากาศ

ของการกระทำาผิดและมีจุดรับแจ้งเหตุ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความ

สำาคัญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี นำาเสนอการ

จดจำาสถานที่เกิดเหตุ และรูปพรรณสัณฐานคนร้าย

โซน 5 “สน.วังปารุสก์” จัดแสดงขั้นตอนการดำาเนินคดี ตั้งแต่

การสืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม นิติวิทยาศาสตร์ 

และยุทธวิถีของตำารวจ โดยสร้างสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน

สถานีตำารวจและนอกสถานีตำารวจ นำาเสนอแฟ้มคดีสำาคัญที่แสดงให้

เห็นความสามารถตำารวจที่สามารถคลี่คลายคดี และนำาตัวผู้กระทำาผิดมา

ลงโทษได้ 

โซน 6 “เมื่อฉันอยากเป็นตำารวจ”จัดแสดงข้อมูลหน่วยงานใน

สังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผ่านการเชื่อมโยงทางเว็บไซต์ เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ประวัติและผลงานของอดีตผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของตำารวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตรา เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่

เกี่ยวกับตำารวจ

พิพิธภัณฑ์ตำารวจ วังปารุสกวัน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ

สถาน เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2532 และได้รับรางวัลจากการดำาเนินการ

หลายรางวัล เช่น รางวัล MUSEUM THAILAND AWARDS 2017 และ

รางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม 

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมความงดงามของ

ตำาหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน และพิพิธภัณฑ์ตำารวจ ได้ตั้งแต่วันอังคาร

พุธถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. ครับ.

น

วาทะเด็ดของดอน : ‘ไม่เชิญก็ไม่ต้อง

กระทืบเท้าเชิญมาก็ไม่ต้องลิงโลดใจ’!

พิพิธภัณฑ์ตำารวจ วังปารุสกวัน



านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ มีภารกิจหลักคือ การเสริมสร้างขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นด้วย

การมาตรฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า

ที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หนึ่งในภารกิจสำาคัญที่รัฐบาลมอบหมาย

ให้คือ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ หรือ 

ATTRIC เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

ไปสู่การเป็น “Super Cluster” อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และ 

“อุตสาหกรรม 4.0” รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กับภาคส่วนต่างๆ

สำาหรับ ATTRIC นั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,235 ไร่ ณ บริเวณเขต

สวนป่าลาดกระทิง ตำาบลลาดกระทิง อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มูลค่าลงทุนกว่า 3,705 ล้านบาท ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนั้น

จะให้บริการทดสอบ

และรับรองผลิตภัณฑ์

ยานยนต์ ชิ้นส่วนยาน

ยนต์ และยางล้อ อีก

ทั้งยังช่วยดึงดูดนัก

ลงทุนอุตสาหกรรมการ

แปรรูปยางพาราให้เข้า

มาลงทุนในประเทศไทย 

ด้วยความพร้อมในทุกๆ 

ด้าน ไม่ว่าจะด้านการ

ทดสอบและการรับรอง 

การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่สำาหรับ

รถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงแหล่งวัตถุดิบ

อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้ว่า โครงการดังกล่าวจะ

ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการพร้อมเปิดให้บริการครบวงจรได้

ในปี 2564 ซึ่งจะสามารถดึงดูดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรืออีอีซี รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์ 

และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อันจะเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่าการลงทุนในพื้นที่อีอีซีสามารถ
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8 เศรษฐกิจ

เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน และพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

และยังต้องคุ้มครองผู้

บริโภคให้ปลอดภัยจาก

การใช้สินค้า

“สมอ.ยกระดับ

ความเข้มข้นของ

มาตรการเชิงรุกในการนำาเข้า

สินค้าเข้ามาจำาหน่ายในประเทศ 

และการตรวจควบคุมการจำาหน่าย

สินค้าในท้องตลาดและทาง

ออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสินค้าที่อยู่ในการควบคุม

ของ สมอ.ทั้ง 126 รายการที่มี

การโฆษณาผ่านทางทีวีดิจิทัลและ

สื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้

มาตรฐาน จะเกิดอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน โดย

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มี

ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เช่น กรมศุลกากร สำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) และ

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันทำางาน

เชิงรุกในการตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวด” 

นายบรรจง กล่าว 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมด้านการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ

ทุก

ระดับ 

ท้ังผู้

ประกอบ

การรายใหญ่ 

รวมถึงวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เป็นไปตามนโยบาย

รัฐบาล อาทิ การจัดทำามาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น 

เอสเคิร์ฟ (S-curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, 

การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ, การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหารนิวเอสเคิร์ฟ (New S-curve) 

ได้แก่ หุ่นยนต์, การบินและโลจิสติกส์, เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, 

ดิจิทัลและการแพทย์ครบวงจร รวมท้ังมาตรฐานอื่นๆ ตามนโยบายรัฐบาล

รวมถึงการให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ ในการนำาความรู้เรื่องการ

มาตรฐานและเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

ไปสอนให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

กับผู้ปกครอง สังคมและชุมชนใกล้เคียงให้มีความรู้ถึงประโยชน์

ของเครื่องหมาย มอก. เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. เพื่อความ

ปลอดภัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐาน และให้ความรู้แก่

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกระจายอยู่ทุกตำาบลทั่ว

ประเทศ เพื่อให้มีความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานและ

ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์

ของตนเองได้ ตลอดจนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณี

พบผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานในชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคในชุมชนได้ใช้

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและความปลอดภัย.

สํ

มอก.คุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย

เร่งเครื่องศูนย์ทดสอบยานยนต์หนุนลงทุนอีอีซี
กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี มีมูลค่าการลงทุนกว่า 

1.5 ล้านล้านบาท

สำาหรับความคืบหน้าโครงการนั้น นายบรรจง สุกรีฑา 

เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิด

เผยว่า ศูนย์ ATTRIC ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบฯ แห่งแรกในอาเซียน ขณะ

นี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% และเปิดให้บริการทดสอบยางล้อ

ตามมาตรฐาน UN R117 (มอก.2721) เรียบร้อยแล้ว และได้จัดซื้อ

ชุดเครื่องมือทดสอบจำานวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องมือทดสอบ

จุดยึดเข็มขัดนิรภัย ชุดเครื่องมือทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิง

ศีรษะสำาหรับใช้ในยานยนต์ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำาหรับรถยนต์ 

ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำาหรับรถยนต์บรรทุกและห้ามล้อสำาหรับ

รถยนต์นั่ง 

พร้อมทั้งก่อสร้างสนามทดสอบ 4 สนาม ได้แก่ สนามทดสอบ

ระบบเบรกมือ สนามทดสอบการยึดเกาะขณะเข้าโค้ง สนามทดสอบ

ระบบเบรก และสนามทดสอบพลวัต ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณในส่วนที่เหลืออีกราว 1,600 

ล้านบาทในปี 2566 คาดว่าสนามจะแล้ว

เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการได้เต็มรูป

แบบปลายปี 2568

“ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ

แห่งชาติ จะช่วยเร่งรัดการพัฒนาการ

มาตรฐาน การวิจัยและนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์

และยางล้อให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมโดยเร็ว และยังยก

ระดับให้เป็นอุตสาหกรรม 

4.0 ลดภาระให้ผู้ประกอบ

การเพราะต้องส่งไปทดสอบ

ต่างประเทศ  ต้องใช้เวลา

ประมาณ 2 เดือน และยัง

ลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

และรับรองผลิตภัณฑ์ปีละ 

119 ล้านบาท” นายบรรจง 

กล่าว

นายบรรจง กล่าวว่า สมอ.ยังมี

ภารกิจสำาคัญคือ การพัฒนาและกำากับดูแล

องค์กรกำาหนดมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรองให้มีความ

พร้อมในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

ให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับตามแนวทาง

สากล ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมของไทย รวมถึง

อำานวยความสะดวกทางการค้า ด้วยการมาตรฐาน ตามแนวทางการขับ

‘‘สมอ.ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ

เชิงรุกในการนำาเข้าสินค้าเข้ามาจำาหน่ายใน

ประเทศ และการตรวจควบคุมการจำาหน่าย

สินค้าในท้องตลาดและทางออนไลน์ให้มาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่อยู่ใน

การควบคุมของ สมอ.ทั้ง 126 รายการ 

ที่มีการโฆษณาผ่านทางทีวีดิจิทัลและสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐาน จะเกิด

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจ

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กรม

ศุลกากร สำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) และสำานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกัน

ทำางานเชิงรุกในการตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวด’’
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9เศรษฐกิจ

ORI ผนึก ‘ทิสโก้’ ปูพรมโบรกเกอร์แนวหน้า 

นางจันทร์เพ็ญ หล่อวิมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

พริม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำากัด หรือ PRIM ในเครือ บมจ. 

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า ได้เดินหน้ายกระดับการเป็น                                                                        

โบรกเกอร์ประกันภัยช้ันแนวหน้า ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร 

ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น โดยจะเริ่มจากธุรกิจนายหน้าประกัน

วินาศภัย นำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยคอน 

โดมิเนียม ประกันภัยบ้าน ก่อนเป็นกลุ่มแรก จากนั้นจะขยาย

ขอบเขตการให้บริการด้านประกันชีวิตเป็นลำาดับถัดไป โดยพริม อิน

ชัวรันส์  โบรคเกอร์ จะเน้นเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) 

ขณะท่ีทิสโก้ อินชัวรันส์  โซลูช่ัน จะเป็นแกนหลักช่วยดูแลกลุ่มลูกค้า

รายย่อย ต้ังเป้า 3 ปี ได้เบ้ียประกันกว่า 1,500 ล้าน พร้อมกวาดราย

ได้ 100 ล้าน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บขส.สั่งปรับรถร่วมขายตั๋วเกินราคา

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ โดยสารร้องเรียน ประ 

เด็น VIP ทิพย์ จองตั๋วรถร่วมฯ 32 ที่นั่ง ปรากฏว่าได้นั่งรถที่

ไม่ใช่แบบที่ระบุไว้ ทั้งที่มีการจองตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อย หลังจาก

ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้มอบหมายนางวรา   

ภรณ์ ชัยฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ 

บขส. ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที พบว่า รถร่วมฯ คัน

ดังกล่าว เป็นของบริษัท ไทยศรีราม และได้กระทำาผิดจริง ฐาน

จำาหน่ายตั๋วเกินราคา จึงได้ดำาเนินการตามระเบียบของบริษัท 

โดยปรับเป็นเงิน 5,000 บาท และให้เพิ่มโทษหยุดพักรถ โดย

ห้ามนำารถมาวิ่งเป็นเวลา 15 วัน

รฟท.จับมือ กฟผ.ชวนเที่ยวแม่เมาะ

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วม

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญ “นั่งรถไฟ ม่วน

แต้ๆ แอ่ว กฟผ. แม่เมาะ” จำานวนจำากัดเพียง 40 ที่เท่านั้น นั่ง

รถไฟชั้น 2 นอนปรับอากาศ แอ่วเหนือ เที่ยวคุ้ม นอนฟิน กิน

อิ่มตลอดทริป แอ่วนครลำาปาง และเยี่ยมชมทุ่งดอกบัวตองสุด

อลังการขนาด 500 ไร่ 2 วัน 3 คืน เดินทาง 3-6 ธันวาคม 2564 

ราคาสุดพิเศษจาก 6,000 บาท รฟท. และ กฟผ. จัดให้เหลือ

เพียง 1,999 บาทต่อท่านเท่านั้น (จำากัด 40 ที่นั่ง) ราคานี้รวมค่า

ตั๋วโดยสารรถไฟชั้น 2 นอนปรับอากาศ ไป-กลับ 

ชงแผนปรับปรุงระบบส่งน้ำาโดมน้อย 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 

กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตาม 

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำาและบำารุง

รักษาลำาโดมน้อย จ.อุบลราชธานี หลังเปิดใช้งานกว่า 40 ปี                                                                          

พบมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการส่งน้ำา ความต้องการใช้น้ำาชล 

ประทานที่เพิ่มขึ้น เร่งระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน รวบรวม

ข้อเสนอความคิดเห็นสู่แผนพัฒนาโครงการที่มีความทันสมัย

ตอบรับการเปลี่ยนแปลง.

จ่อคลอด‘ภาษีรถอีวีคันแรก’
คลังเล็งชงสุพัฒนพงษ์เคาะธ.ค.นี้/คาดมีผลเร็วสุด1ม.ค.65

รายงานข่าวจากกระทรวง

การคลังระบุว่า ขณะนี้มาตรการ

ภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถ                        

ยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ได้พิจารณาเสร็จ

แล้ว อยู่ระหว่างการนำาเสนอคณะ                                

กรรมการนโยบายยานยนต์ ไฟฟ้า

แห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ที่มีนาย          

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เป็น

ประธาน พิจารณาในช่วงเดือน 

ธ.ค.น้ี โดยคาดว่ามาตรการภาษีรถ

อีวีจะมีผลในปี 2565 หรืออย่างเร็ว

ท่ีสุดมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2565

ทั้งนี้ มาตรการภาษีรถอีวี                                           

จะต้องมีลักษณะที่สนับสนุนให้คน

มีรถได้ คล้ายกับมาตรการภาษีรถ                                                    

คันแรก แต่รายเอียดจะต้องรอให้                                                 

นายสุพัฒนพงษ์เป็นผู้ชี้แจงทั้ง 

หมด โดยจะมีการตั้งกองทุนเข้า

มาสนับสนุนในเรื่องของราคา รวม                                                   

ทั้งพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายในการ                                                      

ถือครองรถ (Total Cost Of Owner) 

จะต้องไม่สูงกว่ารถสันดาปใน

ปัจจุบัน เช่น รถอีวีอยู่ที่ 900,000 

บาทต่อคัน ก็ต้องใกล้เคียงกับรถ

สันดาปปัจจุบันที่ 600,000 บาท

ต่อคัน เพื่อให้สามารถซื้อรถอีวีได้

ในราคาถูกลง

“ปัจจุบันภาษีนำาเข้ารถยนต์อีวี 

ยังมีความแตกต่างกัน บางประเทศได้                                                         

อัตรา 0% ตามข้อตกลงการค้าเสรี 

(FTA) นำาเข้าจากญ่ีปุ่น 80% กรณีเป็น                                                     

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–

ญ่ีปุ่น (เจเทปป้า) อัตรา 20% จาก

เกาหลีใต้ 40% และจากยุโรป 80% 

โดยมาตรการภาษีรถอีวี จะเป็นอัตรา

เดียวหรือไม่ ข้ึนอยู่กับการพิจารณา

ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์

ไฟฟ้าแห่งชาติ” รายงานข่าวระบุ

อย่างไรก็ดี ขณะท่ีนโยบาย

การใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถอีวี                                                      

เชื่อว่าผู้ประกอบการยังมีความต้อง                                                    

การเข้ามาลงทุน แต่ความพร้อมแต่                                              

ละรายไม่เท่ากัน ต้องพิจารณาให้

รอบด้าน ส่วนการสนับสนุนให้ไทย

เป็นจ้าวแห่งการผลิตรถกระบะไฟฟ้า 

ปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

รถกระบะอยู่แล้ว แต่ถ้าจะเปล่ียน

เป็นรถไฟฟ้าก็ยอมรับว่าทำาได้ยาก                                                    

เพราะปัจจุบันรถกระบะขนาดบรรทุก 

1 ตัน เมื่อเป็นรถไฟฟ้า มีขนาดแบต                                                       

เตอร่ี 200-300 กิโลกรัม หากต้อง 

การจะสนับสนุนก็ต้องไปพิจารณา

รายละเอียด ความเป็นไปได้อีกคร้ัง

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า                                                

กระทรวงการคลังได้รับมอบหมาย                                                        

จากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์                                   

ไฟฟ้ าแ ห่งชา ติใ ห้ เ ร่ง พิจารณา

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนอุตสาห 

กรรมรถอีวีท้ังห่วงโซ่การผลิต รวมถึง

อาจต้องมีมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ีย

ต่ำา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสถานี 

อัดประจุไฟฟ้า และต้องมีมาตรการ

ท่ีเข้าไปช่วยเพ่ือสนับสนุนให้ราคา

รถยนต์อีวีลดลง เบ้ืองต้นอาจดำาเนิน 

บริการใหม่ • นายเสนธิป ศรีไพพรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี 

(ttb) ร่วมเปิดตัวบริการใหม่ ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ในรูปแบบโมบายแอปพลิเค

ชัน ที่เพิ่มความสะดวก คล่องตัว ให้กับเอสเอ็มอี สามารถควบคุมบริหารจัดการธุรกิจได้ครบจบในที่เดียวบน

มือถือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ttb business one สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.

ttbbank.com/ttb/ttb-business-one/index.html

‘สินิตย์’จี้พาณิชย์คุมเข้ม   

นอมินีทำาธุรกิจในไทย

ไทยโพสต์ • เตรียมคลอดมาตรการ “ภาษีรถอีวีคันแรก” หลัง “สุพัฒนพงษ์” 

เคาะมาตรการหลักหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์อีวี คาดมีผลเร็วสุด 1 ม.ค.2565

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ญหาโรคระบาดโควิดเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ของชาวโลก 

ปัจจุบันมีคนติดเชื้อแล้วประมาณ 260 ล้านคน เสียชีวิต

แล้วกว่า 5.2 ล้านคน ช่วงนี้ ตลาดหุ้นตกแรงทั่วโลกอีกครั้ง 

เพราะเป็นห่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่

จากแอฟริกาใต้ เป็นเหตุให้ยุโรปมีการระบาดหนักรอบใหม่ขึ้นอีกรอบ

สมัยสายพันธุ์อังกฤษเรายังควบคุมได้ดี ซึ่งในช่วงแรก เราได้

เห็นสายพันธุ์เดลตาจากอินเดียระบาดหนักในอินเดีย แล้วต่อด้วย

ยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แต่ต่อมา แม้ไทยจะเริ่มช้า

กว่าประเทศเหล่านั้น แต่เราก็ระบาดตามเขาอย่างน่ากลัว

ขณะนี้ประเทศที่ติดหนักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ติด 49 ล้านคน 

จากประชากร 334 

ล้านคน, สหราช

อาณาจักร ติดแล้ว 

10 ล้านราย จาก

ประชากร 68 ล้าน

คน คือประมาณว่า 

ทุกๆ 6.8 คน ติด 

1 คน

ตัวเลข

ประชากรของสห

ราชอาณาจักรใกล้

เคียงประเทศไทย

มาก เขาติดได้ 10 

ล้านราย ถ้าเราไม่

ร่วมมือกันอย่าง

จริงจัง จากวันนี้

ยอดติด 2 ล้านคน 

เราก็อาจติดได้เป็น 

10 ล้านคนเหมือนกัน! แล้วถ้ายอดติดยังสูงอยู่ แม้เราจะมีนโยบาย

เปิดประเทศ หวังให้ชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวไทยเหมือนเดิม คิดหรือ

ว่าเขาจะกลับมา?!?!

ประเทศไทยอาจจะเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีประกันโควิด

ประเภทเจอ-จ่าย-จบ จำานวนมาก นับสิบล้านกรมธรรม์ ในเมื่อการ

แพร่ระบาดมันเกินสภาพดั้งเดิม จนบริษัทประกันภัยต้องทยอยปิดตัว

ไป ที่แย่คือมันทำาให้ผู้ถือกรมธรรม์ปรกติอื่นๆ ต้องเดือดร้อน เพราะ

บริษัทประกันภัยและ คปภ. ละเลยที่จะรับผิดชอบ ทำาให้ถูกผู้ถือ

กรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ โควิดเอาเปรียบ แซงหน้าเคลมโควิดโดยใช้

ทรัพย์สินที่บริษัทประกันลงทุนไว้จ่ายค่าคุ้มครองกรมธรรม์ปรกติเหล่า

นั้น เอาไปจ่ายกรมธรรม์ โควิดอย่างไม่เป็นธรรม

เสียงร้องของสมาคมวินาศภัยที่จะขอยกเลิกการคุ้มครองใน

ผ่านจุดสูงสุดเดลตา 100 วัน ไทยยังลงช้าไม่ทันครบรอบ

ประกันภัยกับ คปภ.ต้องตอบ จะร่วมต้านสายพันธุ์ ใหม่หรือไม่?

เวลาที่เหลือ ก็น่ารับฟัง เพราะเขาไม่ได้เบี้ยวการคุ้มครองในเวลาที่

ผ่านมา แต่เมื่อไม่มีกำาลังดูแลต่อไป ก็คืนเบี้ยให้ผู้ถือกรมธรรม์ โควิดก็

เป็นธรรมแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเห็นว่ามีเงื่อนไขการจ่ายสินไหม 400% 

ของเบี้ยรับ ก็ยิ่งเป็นธรรม เพราะโดยปรกติบริษัทประกันภัยอยู่ได้ 

เมื่อยอดเคลมไม่เกิน 100% อยู่แล้ว ก็คือเอาเงินคนไม่ประสบภัย ไป

จ่ายให้ผู้ประสบภัย แต่นี่จ่ายเกินถึง 4 เท่า ก็หนักหนาสาหัสแล้ว

และยิ่งถ้าวัดว่ามูลค่าเคลมสูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นกลางปีนี้ ก็

ชัดเจนว่าเป็นภาระเกินกำาลังของทุนของบริษัทอยู่แล้ว ก็จะคล้ายๆ 

กรณีบริษัท เอเชียประกันภัย ซึ่งเมื่อภาระเกินทุนจนเดินต่อไม่ไหว ก็

ต้องหยุดกิจการไป และเป็นภาระเสียหายของผู้ถือกรมธรรม์ปรกติไป

ด้วยมีการแพร่ระบาดระลอก 3-4 ในโลก จากสายพันธุ์ใหม่ 

ประกันภัยกับ คปภ.ต้องช่วยกันตอบว่า ยังจะรักษาเงื่อนไขที่มีส่วน

จูงใจให้คนถือกรมธรรม์ไม่ระวัง หรือพร้อมยอมติดเช่นนั้นหรือ? ทุก

หน่วยงานภาครัฐ ด้านสาธารณสุข ต้องเหนื่อยกับการแพร่ระบาด

ระลอกสามเป็นอย่างมาก ชาวบ้านร้านค้าทั่วไทยต้องลำาบากกับ

สถานการณ์เศรษฐกิจจากการปิดประเทศมากมาย แล้วเราก็จะปล่อย

เรื่องนี้ให้เป็นกรมธรรม์จูงใจชวนติดอย่างนี้ต่อไปจริงๆ หรือ?

มีข้อมูลว่า สัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ โควิดที่ติดเชื้อ มากกว่า

สัดส่วนของผู้ไม่ถือ

กรมธรรม์อย่างมีนัย

สำาคัญ นี่อาจเป็นเหตุให้

ยอดติดเชื้อของไทย (ต่อ

ประชากร) พุ่งสูงสุดยิ่ง

กว่าอินเดีย ต้นตอสาย

พันธุ์เดลตา และหลัง

จากจุดสูงสุดของการ

ติดเชื้อ มีข้อมูลชวน

คิดดังนี้

... ผ่านจุดสูงสุด

ไป 100 วัน อินเดีย

มียอดคนติด 41,200 

คน = 30 คน/1 ล้าน

ประชากร = 10% ของ

จุดสูงสุด แต่

... ผ่านจุดสูงสุด

ไป 100 วัน ไทยมียอด

คนติด 6,400 คน = 92 คน/1 ล้านประชากร = 28% ของจุดสูงสุด!!

... ผ่านจุดสูงสุดไป 100 วัน อินเดียมียอดคนติดเพิ่มสะสม10.3 

ล้านคน = 7,400 คน/1 ล้าน ปชก.แต่

... ผ่านจุดสูงสุดไป 100 วัน ไทยมียอดคนติดเพิ่มสะสม 1.19 

ล้านคน = 16,900 คน/1 ล้าน ปชก. สูงกว่าอินเดียเกินเท่าตัว!

สถานการณ์นี้ถือเป็นจุดวัดใจ ถ้าเห็นตรงกันว่าโควิด เป็นวิกฤต

ที่กระทบคนทั้งประเทศ ทบทวนเรื่องกรมธรรม์ โควิดนี้เถิด หากปล่อย

ไป จะกระทบผู้ถือกรมธรรม์ปรกติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นเรื่องของ

การละเลยของบริษัทประกันฯ และ คปภ.โดยตรง และยังกระทบต่อ

บุคลากรสาธารณสุขหนักอีกรอบ และเศรษฐกิจไทยที่จะรอฟื้นจาก

การเปิดเมืองอาจต้องรับผลกระทบต่อไป เพราะผู้กำาหนดนโยบายไม่

กล้าตัดสินใจ.

ไไทยทนไ

พิพัฒน์หนุน  

ปั้น50ชุมชน

รับท่องเที่ยว

ปั

จำ�นวนวันจ�กวันสูงสุดของค�่เฉลี่ย   3 วัน 0 14 30 100

การเป็นลักษณะเงินกองทุน ส่วน

รายละเอียดคงต้องรอคณะกรรม 

การนโยบายยานยนต์ ไฟฟ้าแห่ง

ชาติพิจารณา.

ไทยโพสต์ • นายพิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ รมว.การท่องเที่ยวและ

กีฬา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-

19 ไม่ได้ทำาให้นักท่องเที่ยวหัน

มาให้ความสำาคัญเฉพาะเรื่องสุข

อนามัยแต่เพียงอย่างเดียว แต่

ทำาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง

ระบบต้องหันมาให้ความสำาคัญ

กับเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติมาก

ขึ้น ในปี 2565 ได้มอบหมายให้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง                             

ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

พัฒนาศักยภาพชุมชนอีก 50 ชุมชน

สำาหรับแผนยกระดับชุมชน                                           

ต้นแบบปี 2565 อพท.จะคัดเลือก                                                   

50 ชุมชนท่ีมีศักยภาพตามมาตรฐาน  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับ

สากล มาพัฒนาต่อยอดให้ โดด

เด่นยิ่งขึ้น ตอบโจทย์แนวทาง

การพัฒนาตามนโยบาย BCG 

Model มากขึ้น เช่น กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปลดปล่อย

คาร์บอนอย่างสมดุล (Carbon 

Neutral CBT) และการท่องเที่ยว

โดยชุมชนเชิงสุขภาพ เป็นต้น

ท้ังน้ี โดยจะเป็นชุมชนท่ีอยู่                                                               

ในพ้ืนท่ีพิเศษและในเขตพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการ

นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ                                                         

มอบหมาย ล่าสุด อพท.อยู่ระหว่าง

นำาเสนอชุมชนบ่อสวก จังหวัด

น่าน หนึ่งในชุมชนต้นแบบที่                   

อพท. พัฒนาจากเกณฑ์ CBT 

Thailand เข้าประกวดรางวัล UN 

WTO Best Tourism Village เพื่อ

ต้องการประกาศความสำาเร็จ

จากการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ

ประเทศไทย.

ไทยโพสต์ • “สินิตย์” สั่งการกรม                                               

พัฒนาธุรกิจการค้าป้องกันนอมินี        

หลังเปิดประเทศมีแนวโน้มคน

ต่างด้าวเข้ามาทำาธุรกิจโดยใช้คน

ไทยถือหุ้นแทน พุ่งเป้า 3 กลุ่ม

ธุรกิจ ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ 

และการเกษตร 

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์                                             

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นาย                               

สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่า        

การกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการ                                                    

ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติด 

ตามและตรวจสอบกรณีคนไทย

ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี)                                                 

เพื่อสนับสนุนให้คนต่างด้าวประ      

กอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงการปฏิบัติ 

ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อย่าง

เข้มงวด หลังจากที่รัฐบาลได้เปิด

ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา                                                 

ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลให้การประ 

กอบธุรกิจมีการฟื้นตัว แต่อาจ

จะมีคนต่างด้าวฉวยโอกาสเข้า

มาประกอบธุรกิจอย่างไม่ถูกต้อง

โดยใช้คนไทยเป็นนอมินี ทำาให้

เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของคน

ไทย จึงต้องหาทางป้องกันและ

ดำาเนินการกับผู้ที่กระทำาความผิด

อย่างเข้มงวด

ท้ังน้ี ล่าสุดได้รับรายงาน

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า                               

ในปีงบประมาณ 2565 จะมีการ                                       

กำากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจท่ีมี

ลักษณะนอมินีอย่างต่อเนื่อง โดย

เน้น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจ                                                   

ท่องเท่ียวและเก่ียวเน่ืองกับท่อง                                              

เท่ียว 2.ธุรกิจค้าท่ีดิน อสังหาริม                                                     

ทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ 

และ 3.กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวกับการ

เกษตร (ล้ง) ซ่ึงนอกจากมีการ

ตรวจสอบการกระทำาผิดกฎหมาย

แล้ว ยังมีการส่งเสริมสร้างความ

รู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อป้องปรามมิให้คน

ไทยกระทำาผิดหรือตกเป็นเคร่ือง

มือของชาวต่างชาติด้วย.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ารทำาเกลือสินเธาว์เป็นอาชีพดั้งเดิมที่อยู่คู่คนอีสาน

มายาวนาน ผ่านวิถีที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ใช้

ภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และใช้แรงกายมากกว่า

เครื่องจักรเทคโนโลยี แต่ด้วยปัญหามากมายที่คนทำาเกลือต้อง

เผชิญ ทั้งราคาเกลือตกต่ำา ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ทำาให้ไม่มีแรง

จูงใจสำาหรับคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดอาชีพนี้ต่อจากบรรพบุรุษ 

เส้นทางสายเกลือจึงใกล้สูญหายไปจากสังคมไทย

ก่อนที่วิถีทำาเกลือสินเธาว์จะกลายเป็นเพียงตำานานและ

ภาพถ่าย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับกระทรวงการ

ต่างประเทศ (กต.) จัด โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมบน

เส้นทางสายเกลือใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบด้วย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนมขึ้น เนื่องจาก 3 

จังหวัดดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ นอกจากนี้ยังมีชาว

บ้านในชุมชนที่ทำาเกลือสินเธาว์ และเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่อง

ก

‘ตรีนุช’วอนครูยอมรับเกณฑ์ประเมินใหม่PA

ยันเป็นตัวชี้วัดให้เห็นภาพผลงานแท้จริง ถ้าไม่ไหวเปิดช่องปรับปรุง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ติดตามรับฟัง

ปัญหาต่างๆ จากครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พบเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งถึงปัญหา

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สธ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการขยะ

มาร่วมลุ้นและเป็น

กำาลังใจให้ผู้แทนประเทศไทย 

กับการพิจารณาโนราขึ้นบัญชี

มรดกโลกกลางเดือน ธ.ค.นี้ 

นายชาย นครชัย อธิบดีกรม

ส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) 

เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า

ในการประชุมคณะกรรมการร่วม

ระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยู

เนสโก) ที่จัดขึ้น ณ สำานักงานใหญ่องค์การยูเนส

โก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวัน

ที่ 15-16 ธ.ค.นี้ สำาหรับการประชุมครั้งนี้จะมี

การพิจารณาการขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทน

มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 

ของประเทศสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ

อนุกรรมการกลั่นกรองชุดต่างๆ มาแล้ว ซึ่งแต่ละ

ปีจะมีการพิจารณาจากรายการของแต่ละประเทศที่

ส่งมาเหลือเพียง 55 รายการ หนึ่งในนั้นมี โนรา ของ

ประเทศไทยที่จะได้เข้ารับการพิจารณาอยู่ในลำาดับที่ 46 

โดยมี นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ในฐานะผู้แทน

ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

อธิบดี สวธ. กล่าวว่า การพิจารณาครั้งนี้มีโอกาสสูงมากที่โนราของไทยจะ

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารของไทยได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะอนุกรรมการชุดย่อยโดยไม่มีการส่งกลับมาแก้ไข เอกสารมีความครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ เช่น ชื่อชุมชน คณะ กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยมีสายตระกูลหลักที่สืบทอดโนราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มีคณะโนราอาชีพ

กระจายเป็นส่วนใหญ่

รวม 278 คณะ อยู่ใน

พื้นที่ 4 จังหวัดบริเวณ

รอบลุ่มน้ำาทะเลสาบ

สงขลา ได้แก่ พัทลุง ตรัง 

นครศรีธรรมราช และ

สงขลา ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์

การพิจารณาของยูเนส

โก 5 หลักเกณฑ์ เช่น 

ประเทศผู้เสนอพึงกำาหนด

ว่า เรื่องที่นำาเสนอสอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การขึ้น

บัญชีจะเป็นคุณประโยชน์ช่วยย้ำาให้เป็นที่ประจักษ์และตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของ

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันแสดงถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ของมนุษย์

ทั้งนี้ สวธ.กำาหนดจัดการแถลงข่าวการขึ้นบัญชีโนราเป็นรายการตัวแทนมรดก

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย ระหว่างรอการประกาศผลการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ ถ่ายทอด

สดผ่านออนไลน์จากที่ประชุม ณ กรุงปารีส หากมีการประกาศขึ้นทะเบียนแล้วจะ

กำาหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับการขึ้นทะเบียนการแสดง

โขนและนวดไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก.

วัฒนธรรมเกลือ” อิทธิพลกล่าว

จากข้อมูลวัฒนธรรมพื้นที่ จ.สกลนคร บึงกาฬและ

นครพนม เป็นเส้นทางแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ มีสถานที่ท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กรรมวิธี

ผลิตเกลือสินเธาว์ โครงการนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทำาเกลืออย่างสนุกสนานผ่านชุมชนคุณธรรมฯ ในโครงการ 

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เช่น จ.บึงกาฬ สามารถเที่ยวชมบ่อเกลือ

หัวแฮด เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์กลางลุ่มน้ำาสงคราม และ

ชมกระบวนการต้มเกลือสินเธาว์ โบราณที่เชื่อมโยงกับสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดมาตั้งแต่ครั้งอดีต 

จากพื้นที่ทำาเกลือ เส้นทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงมาสู่ 

จ.สกลนคร เพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่าวัด

เหนือที่มีบึงหนองหารกว้างใหญ่ทิวทัศน์สวยงาม เป็นแหล่ง

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานการทอผ้าลายขอมรดก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อุทยานแห่งชาติ

ภูพาน วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง ส่วนชุมชน

คุณธรรมฯ บ้านท่าแร่ ตั้งอยู่ริมบึงหนองหาร สามารถชมบ้าน

โบราณร้อยปี โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลที่งดงาม 

และร่วมงานประเพณีแห่ดาวช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงนี้

ขณะที่ จ.นครพนม มีชุมชนคุณธรรมฯ บ้านนาถ่อน เป็น

ชุมชนชาวไทยกวนที่อนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมการต้ม

เกลือสินเธาว์ มีการพัฒนาต่อยอดสู่เกลือสปาตอบโจทย์ไลฟ์

สไตล์คนรักสุขภาพ เส้นทางสายเกลือนครพนมยังนำาพาไปรู้จัก

ประเพณีเก่าแก่ เช่น ประเพณีบุญฮีตสิบสอง ประเพณีบุญเดือน 

3 ออกใหม่ 3 ค่ำา ประเพณีกินดอง และสารพัดภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นของชุมชนที่น่าสนใจ ทั้งการตีเหล็ก ทอผ้าและย้อมสี งาน

จักสาน ทำาพานบายศรีขันหมากเบง เที่ยวชุมชนแล้วไปแวะ

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เรียนรู้

ประวัติศาสตร์เมืองนครพนม 

เส้นทางสายเกลือที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เชื่อว่าจะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนไทยและ

ชาวต่างชาติ กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ขณะที่ชุมชนก็ภาคภูมิใจที่เป็น

ส่วนหนึ่งรักษาวิถีวัฒนธรรมให้คงอยู่.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” วอนอย่ากังวล เกณฑ์ประเมินใหม่ การพัฒนางานตามข้อตกลง 

(PA) ยันเป็นการทำาให้ตัวชี้วัดเห็นภาพอย่างแท้จริง สั่ง ก.ค.ศ. สร้างความเข้าใจ รับรู้ที่ถูก

ต้อง หากยังพบปัญหาอีก  อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

(PA) เนื่องจากเป็นการประเมินในรูปแบบ

ใหม่ ซึ่งครูอาจยังขาดความเข้าใจถึงการ

ประเมินดังกล่าวอยู่บ้าง ซึ่งหลังจากนี้ตนจะ

มอบให้สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สร้าง

ความเข้าใจกับครูในการประเมินรูปแบบดัง

นศ.มธ.ชนะเลิศออกแบบบอร์ดเกม • บริษัท บ้านปู (จำากัด) มหาชน ร่วมมือกับบอร์ดเกมไนท์ หรือ BGN ประกาศผลการประกวดออกแบบ

บอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility : เดิน (บอร์ด) เกมขับ

เคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” โดยทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม  TU Next จาก ม.ธรรมศาสตร์ผู้คิดค้นเกม EV City - ยานยนต์

ไฟฟ้ามหานคร นอกจากนี้มีทีมสิงค์นักขับดับมลพิษ จาก ม.บูรพาและ ม.ศิลปากร และทีม Baby Driver จากม.ขอนแก่น ได้รางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำาดับ และอีก 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Game Error จาก ม.สงขลานครินทร์และ ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม RMUTT Boardgame Club จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก 

BANPU B-Sports Thailand: https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand 

เปิดเส้นทางสายเกลือแดนอีสาน ต่อยอดไม่ให้สูญหาย

สาธารณสุข • สธ.ออกกฎกระทรวง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.

2559 พ.ศ.2564 มีผลตั้งแต่ 14 พ.ย.นี้    

ถึง 13 พ.ย.ปีหน้า หวังช่วยลดภาระผู้

ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้

ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการ

แจ้ง และการให้บริการ ในการจัดการ

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.

2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัน

ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยเหตุผล

ของการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ

นี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ต้องปิดกิจการ 

ตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกฎ

กระทรวงฉบับนี้ จึงเป็นการลดภาระและ

บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบ

การ โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ

หนังสือรับรองการแจ้ง ให้กับผู้ประกอบ

กิจการ โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น                                                         

อีก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจ 

การในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง ให้เข้าใจ

เกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อ

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ

ทางด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง

เจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ใบ

อนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ ได้

รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระ                                                        

ทรวงฯ น้ี ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำาเนิน

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประ 

เภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำาหนดให้เป็น

กิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตาม

มาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เป็นการค้า 

2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 

3) ใบอนุญาตจำาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำาหน่ายอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 

ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของ

ในตลาดตามมาตรา 38 และ 5) หนังสือ

รับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำาหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่

ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการ

ขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำาการ

เก็บ ขน หรือกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน 

กำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

สำาหรับแนวทางการปฏิบัติในการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม มีดังนี้ 1) กรณีการ

ขออนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการราย

ใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ออกใบอนุญาต 2) กรณีการขอหนังสือ

รับรองการแจ้งสำาหรับผู้ประกอบกิจการ

รายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้อง                                                       

ถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง 3) กรณี

การขอต่ออายุใบอนุญาตสำาหรับผู้ประ 

กอบกิจการรายเก่า ให้ยึดตามวันสิ้นอายุ                                                  

ใบอนุญาต 4) กรณีครบกำาหนดชำาระ

ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง

สำาหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึด

วันที่ครบกำาหนดชำาระค่าธรรมเนียม 

และ 5) ราชการ ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ดำาเนินการให้ปรากฏหลักฐานการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ใน

เอกสาร ที่แสดงการอนุญาตหรือรับรอง

การแจ้ง เช่น บันทึกหรือสลักหลังไว้ในใบ

อนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ

ในทะเบียนคุมใบอนุญาตที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นกำาหนด พร้อมจัดทำาสำาเนาคู่ฉบับ

ไว้ด้วย.

กล่าวให้มากขึ้น ทั้งนี้ยืนยันว่าการปรับการ

ประเมินต่างๆ นั้น เพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้

ดีขึ้น และเกิดความเหมาะสม และทำาให้ชี้วัด

ให้เห็นผลอย่างแท้จริง ที่สำาคัญที่สุดคือการ

ลดภาระของครูให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม 

หากมีการสร้างความเข้าใจและรับรู้ที่ถูกต้อง

แล้วยังพบปัญหาอยู่ ในอนาคตก็อาจมีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอีกครั้งได้  

“ส่วนประเด็นการดำาเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำาแหน่ง

และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำาแหน่งครู โดยเฉพาะการ

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำาหนดให้

ครูต้องบันทึกวิดีโอการสอนด้วยนั้น เรื่องนี้

ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดิฉันได้รับเสียงสะท้อนมา

ด้วยเช่นกัน ว่าอาจทำาให้เป็นภาระยุ่งยากใน

การประเมิน รวมถึงขณะนี้ยังรับทราบว่ามี

การรับจ้างบันทึกวิดีโอการสอน เพื่อให้ครู

นำาไปใช้ในการประเมินวิทยฐานะด้วย ซึ่ง

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ดิฉันพร้อมรับฟังและ

นำาไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการ

ประเมินวิทยฐานะของครูมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ครูอย่า

เพิ่งกังวล เพราะเกณฑ์ประเมินใหม่นี้อยู่

ระหว่างช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่ง

เชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นอย่างแน่นอน” รมว.

ศธ.กล่าว.

ยูเนสโกพิจารณา‘โนรา’

ขึ้นบัญชีมรดกโลก16ธ.ค.นี้

วัดพระธาตุพนม ศูนย์รวมใจชาวอีสาน

ชุมชนของอีสานยังคงทำาอาชีพผลิตเกลือสินเธาว์

ศิลปวัฒนธรรมบนเส้นทางสายเกลือใน 3 จังหวัด

ของอีสาน

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการเส้น

ทางสายเกลือ 3 จังหวัดของอีสาน จะจัดระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-

3 ธ.ค.นี้ โดยมีผู้แทน วธ., กต. และสื่อมวลชนไทยและต่างชาติ

ร่วมด้วย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางสายเกลือในพื้นที่ดัง

กล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ช่วยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน 

“ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้เป็นแหล่งอารยธรรมเกลือสินเธาว์

ลุ่มแม่น้ำาสงครามเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำาโขง เนื่องจาก

แม่น้ำาสงครามเป็นแม่น้ำาสายสำาคัญเชื่อมพื้นที่ 3 จังหวัด ตลอด

เส้นทางน้ำาระยะ 420 กิโลเมตร เป็นแหล่งวัฒนธรรมของหลาย

กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การก่อตั้งบ้าน

เมือง ทำาให้เกิดชุมชนที่อยู่คู่กับแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์และมี

ความเจริญก้าวหน้าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การใช้เกลือสินเธาว์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการดำารงชีวิต นำาไปสู่วิถี
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

สหัวไป หันตูดมา!

เนี่ย..ถ้าเป็น “ราตรีชน” ในยุค “คาเฟ่” อย่างพระราม 9 

พลาซ่า-วิลล่า-ธนบุรีพลาซ่า เฟื่องฟูย่อมจะคุ้นหูเป็นอย่างดี 

เพราะคำาพูดประโยคนี้..

ถือเป็นอีกหนึ่ง “มุก” ที่ตลกหลายคณะนำามาใช้เรียกรอย

ยิ้ม-เสียงหัวเราะหน้าเวที!

และตอนนี้ “ไสหัวไป” ก็ดูจะกลับมากระทบโสตกันอีกครั้ง 

ไม่เฉพาะกับ “นักเที่ยวยามราตรี” หากได้ยินไปทั่วทั้งปฐพี เพียง

แต่ไม่มี “หันตูดมา” ต่อท้าย เลยไม่ฮา-555!

แน่ะ..รู้น่าว่าท่านผู้อ่านคิดอะไรอยู่ แต่คิดผิดแล้วล่ะ เพราะ 

“ไสหัวไป” ในที่นี้ ผมหมายถึงหนังไทยเรื่อง “ไสหัวไป นายส่วน

เกิน” ที่กำาลังเข้าฉายอยู่ในโรงต่างหาก

ด้วยเป็นผลงานจากทุนสร้างของค่ายหนังน้องใหม่ “เบนเล่ย์ 

ฟิล์ม” ท่ีนำาแสดงโดย “อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม” กับ “มิน พีชญา” ผม

ก็อยากเป็นกำาลังใจ ให้หนังได้ประสบความสำาเร็จ..

เพื่อผู้สร้าง-ผู้กำากับ จะได้มีเรี่ยวแรง-พลังปัญญาในการคิด

สรรค์ผลงานหนังคุณภาพออกมาให้ได้ดูต่อๆ ไป!

ซึ่งการที่หนังจะประสบความสำาเร็จมีกำารง-กำาไรได้นั้น ก็ขึ้น

อยู่กับแรงสนับสนุนของท่านทั้งหลาย จึงเลยนำามาเล่าสู่ให้ได้รู้ เผื่อ

จะพอกระตุ้นต่อมความอยาก (ดู) ของใครบางคนได้บ้าง

ส่วนหนังจะดี-ไม่ดี ก็อย่าไปฟัง-ไปอ่านจากนักวิจารณ์-กูรูท่าน

ไหนเลย ผมอยากให้เอาอย่างความคิด-มุมมองของคุณโดม สุขวงศ์ 

อดีตผู้อำานวยการหอภาพยนตร์ฯ ที่ได้กล่าวเอาไว้นานนมว่า.. 

“ภาพยนตร์เป็นประดุจรัศมีแฉกหนึ่งของพระไตรรัตน์ ภาพ 

ยนตร์ไม่ว่าดีหรือเลว แต่หากเรารู้จักดู หรือดูดีๆ ก็เกิดปัญญา”!

น่ี..คงไม่ได้รวมหนังโป๊-หนังเอ็กซ์นะ เพราะต่อให้รู้จักดู หรือดู

ดีๆ แค่ไหน-อย่างไร ก็เกิดได้แต่ “ตัณหา” ส่วน “ปัญญา” ไม่ได้

พอกพูนขึ้นเลย!

ครับ..พูดถึง “ไสหัวไป” ก็พอดีเกิดข่าวใหญ่ในวงการบันเทิง

ให้ตกอก-ตกใจ แต่ก็ยังไม่ได้ยิน-ได้ฟังจากปากของผู้ที่เป็นข่าว จึง

ไม่รู้ปฏิกิริยา-ท่าที ข้อเท็จจริง

ว่าการ “เลิกร้าง” ของคู่รัก “เวียร์ ศุกลวัฒน์” กับ “เบลล่า” 

นั้น จะเลิกกันจริง เลิกกันด้วยดี ด้วยความเข้าใจ อาลัยอาวรณ์..

หรือเลิกกันชนิดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้คำา “ไสหัวไป” ก็เห็นจะ

ต้องรอฟัง!

ซึ่งหากถึงขั้น “ไสหัวไป” ห้วนๆ ไม่มีต่อท้าย “หันตูดมา” ก็

แสดงว่า ไม่ใช่เป็นการลดระดับความสัมพันธ์เหลือแค่ “พี่-น้อง” 

กัน แต่น่าจะเป็นการเลิกรักแบบตัดเยื่อขาดใย..

ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วล่ะ!

แต่..วงการบันเทิงเนอะ แทบไม่มีคู่รักคู่ไหนหรอกที่ “หมด

รักกัน” ถึงขั้นไม่เผาผี ยิ่งระดับพระเอก-นางเอกคู่นี้ด้วยแล้ว..

แม้จะไม่ใช่ละคร แต่ชีวิตจริงทั้งคู่ก็ดูจะวางตัวได้สมฐานะ 

ไม่มีข่าวโฉ่-ข่าวฉาว-ข่าวคาวให้เป็นขี้ปาก (สื่อ) มาตลอด 9-10 ที่

คบหาเป็นแฟนกัน!

ฉะนั้นแล้ว..แฟนคลับก็อย่าได้วิตก-กังวลอะไรให้มากนัก 

เรื่องของความรัก  ถ้าไม่สมหวังก็ผิดหวังเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล

ผมเองพูดอยู่เสมอ การเลิกร้าง-เลิกรักของดารา-คนบันเทิง

นั้น ปัจจัยไม่ได้อยู่แค่ “เราเข้ากันไม่ได้” แต่ยังมีอีกมากมายหลาย

เหตุผลที่ซ่อนลึกอยู่ภายในที่ไม่อาจพูดให้สาธารณะรับรู้ได้..

หรือ “เวียร์-เบลล่า” จะเป็นคู่แรกที่กล้าเปลือยใจ..

ก็..เอาไว้รอฟัง!

รอฟัง‘พระ-นาง’เลิกกัน!

ไ

อกย้ำาสถานีความบันเทิง

คุณภาพ สำาหรับช่อง 8 

ลา่สดุขอเดนิเครื่องเตม็สบู 

ต้อนรับปีเสือ ทวงบัลลังก์ความเป็น

ที่หนึ่งของละครแซ่บครบรส ดูละคร 

ดูช่อง 8 กดเลข 27 ด้วยการเปิด

โผละคร ปี 2565 พร้อมด้วยราย 

ชื่อนักแสดงแถวหน้าของวงการ ที่

ตบเท้าร่วมงาน สาดฝีมือกันอย่าง

คับคั่ง ถือว่าเป็นปีที่ช่วงชิงเรตติ้ง 

และมีการแข่งขันอย่างดุเดือด ทำาให้

วงการโทรทัศน์กลับมาคึกคักอีกครั้ง 

หลังจากซบเซาเพราะสถานการณ์

โควิด-19 ไปพักใหญ่ 

โดยงานนี้ ช่อง 8 ยังยืนหยัด

ในการผลิตคอนเทนต์ละครคุณภาพ 

เพื่อตอบสนองฐานแฟนละครช่อง 8 

ที่มีอยู่เดิม พร้อมงัดกลยุทธ์ดึงฐาน

แฟนละครกลุ่มใหม่ให้เข้ามารับชม

คอนเทนต์ละครเพิ่มขึ้น โดยละคร

ที่จะได้รับชมกันในปี 2565 นี้ เริ่ม

จากละครแนวโรแมนติก แฟนตาซี 

เรื่อง มัจฉาอันดา จุดขายของเรื่อง

นี้คือความพีเรียด ที่จะดึงเสน่ห์ของ

ความเข้มข้น เพิ่มความแฟนตาซี

เหนือจินตนาการลงไป แฟนละคร

จะไม่เคยได้รับชมละครแนวนี้ที่ไหน

มาก่อนแน่นอน พร้อมกันนี้ ยังได้

นางเอกสาว ยีน เกวลิน มารับบท

เงือกสาว ประกอบคู่กับ กอล์ฟ อนุ

วัฒน์ และเรื่องนี้ยังได้เห็นสาวกระแต อาร์สยาม กับการพลิกบทบาท

ครั้งสำาคัญด้วยการสวมบทร้ายแฝงความเซ็กซี่แบบจัดเต็ม 

ต่อด้วยละครรสแซ่บ ที่ฟังแค่ชื่อเรื่องก็ต้องชวนสะดุ้ง อย่าง

ละคร ร่านดอกงิ้ว ละครแนวดรามาเข้มข้น ที่เรื่องราวเกี่ยวกับ

ศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นของเล่นเพราะความเลวทราม

ของผู้ชาย บทเรียนจากชีวิตที่ย่อยยับสอนให้เธอใช้ความเห็นผิดเพื่อ

แก้แค้น การันตีด้วยนักแสดงอินเนอร์เบอร์ใหญ่ กับการร่วมงานช่อง 

8 ครั้งแรกอย่างสาว ยุ้ย จีรนันท์ มารับบทเด่น พร้อมปะทะความ

แรงกับเหล่านักแสดงมากฝีมือ เบนซ์ ปุณยาพร, ออย ธนา, บีม กวี, 

ธันน์ ธนากร, แมทธิว ดีน ฯลฯ พร้อมกันนี้ยังได้เห็นดาวรุ่งสาวของ

ช่อง 8 อย่าง นนนี่ ณัฐชา มาประกบคู่กับหนุ่มต่างช่อง ทอย ปฐม

พงศ์ โคจรมาร่วมงานกันครั้งแรก  

มากันท่ีละครแนวคอมิดีปนสยองขวัญ อย่างเรื่อง กระสือลำาซ่ิง 

ละครท่ีผนวกรวมความน่ากลัวของกระสือ เพลง และคอมิดีรวมเอาไว้

ด้วยกันอย่างเข้มข้น โดยผลงานการจัดละครเรื่องแรกของผู้จัด เชียร์ 

ฑิฆัมพร ทางช่อง 8 แถมงานน้ีผู้จัดสาวขอควบสองตำาแหน่ง ท้ังจัดเอง

เล่นเอง ประกบพระเอกหนุ่มมาดทะเล้น อินด้ี อินทัช พร้อมกันน้ียังมี

นักร้องลูกทุ่งชื่อดังท่ีร่วมแสดงในเรื่องน้ีอย่าง เบ้ิล ปทุมราช อาร์สยาม, 

ธัญญ่า อาร์สยาม, ลาดา อาร์สยาม มาสร้างความสนุกในเรื่องน้ี 

ต่อด้วยละครแนวพีเรียดดรามา บ่วงใบบุญ เรื่องราวของ

ดอกรัก คุณนายประจำา

บ้านเรือนบุญ ผู้ที่ดูดี สวย

สง่า หมั่นเข้าวัด ทำาบุญ 

และถือศีล แต่เบื้องหลังคือ

ความทะเยอทะยาน ถีบตัว

เองจากสาวใช้ขัดดอก จน

มาเป็นเมียรองของคุณพระ

บุญญานุภาพ ได้นักแสดง

มากฝีมืออย่าง จอย ศิริ

ลักษณ ์กลับมารับละครอีก

ครั้งในรอบหลายปี กับบท

คนใบ้ชีวิตสุดรันทด ปะทะ

คารมเดือดกับนักแสดงชั่วโมงบินสูง กวาง กมลชนก ที่เรื่องนี้เธอ

พลิกมาเล่นแบบร้ายสุดขั้ว ไม่พอยังได้นักแสดงนำาชายการันตีรางวัล

ผลงานมากมายอย่าง “โอ-อนุชิต” พร้อมด้วย เขตต์ ฐานทัพ, พีท 

ทองเจือ ที่เปลี่ยนโหมดชวนขนหัวลุก กับละครผีระดับตำานานอย่าง

เรื่อง ศีรษะมาร กับการกลับมาของละครสุดปังในรอบ 27 ปี โดยได้

นางเอกสาว หยาด-หยาดทิพย์ ราชปาล มารับบทป๋ี ในเวอร์ช่ันน้ี หลัง

จากท่ีหยาดเคยเล่นเป็นป๋ีตอนเด็กใน

เวอร์ช่ันเก่า เสริมทัพด้วย ยีน-เกวลิน ศรี

วรรณา, สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์, วิล

ล่ี แมคอินทอช, ชิน ชินวุฒ, แทค ภรัณ

ยู, บอส พุทธิพงษ์, น้ำาหวาน เดอะเฟซ, 

โกโก้ อารยะ ฯลฯ ไม่พอ เรื่องน้ียังได้

เห็นดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง 8 อย่างหนุ่ม 

ภูมิ-ภูริพันธ์ มาพลิกบทบาทคร้ังสำาคัญ 

ให้กับแฟนๆ ได้ท่ึงในความสามารถ 

มากันที่ละครพีเรียดฟอร์มยักษ์

แห่งปี เล่ห์ลุนตยา หนึ่งในซีรีส์ชุดผีผ้า 

บทประพันธ์ชื่อดัง พงศกร ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเบื้องหลังความ

เป็นมาของวัฒนธรรมผ้าพม่าที่ละเอียดอ่อน ละครที่หลายคนจับตา

มอง โดยงานนี้ ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างยุ้ย จีรนันท์ ท่ีมารับบทมินพยู                                                                        

เจ้าหญิงผู้สูงศักด์ิ ท่ีต้องเป็นวิญญาณท่ีถูกจองจำาในผ้าลุนตยา มาถ่าย 

ทอดบทสำาคัญน้ี ประชันบทบาทกับนางเอกสาว วาววา ณิชารีย์ ท่ีมา

ฝากฝีมือการแสดงท่ีหน้าจอช่อง 8 เป็นคร้ังแรก ประกบกับพระเอก  

ไนก้ี นิธิดล

และแล้วก็ถึงคิวของละครดรามาน้ำาดีเรื่อง มงกุฎกรรม ผลงาน

ของผู้จัดคนเก่ง เอ๊ะ อิศริยา เรื่องราวความดรามาของผู้หญิงท่ีชื่อ

จันทร์ กับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเธอต้องเอาชนะและผ่านมันไปให้ได้ เรื่องน้ี

ได้ แอน สิเรียม มารับบทดรามาสุดรันทดอีกคร้ัง ประชันบทบาทกับ อ่ำา 

อัมรินทร์ ท่ีโคจรมาร่วมงานกันท่ีหน้าจอช่อง 8 เป็นคร้ังแรก เสริมทัพ

ด้วยนักแสดงมาฝีมือ อาทิ ออย ธนา, ฟิล์ม ฉัตรดาว, แพร พิไลรัมภา, 

ปรัชญ์ อิทธิชัยเจริญ, ป้าจ๊ิ อัจฉราพรรณ, จอย นฤมล ฯลฯ พร้อมกัน

น้ียังได้เห็นพระเอกหนุ่มป้ายแดง ภูมิ ภูริพันธ์ ข้ึนแท่นพระเอกเต็มตัว

เรื่องแรก ประกบคู่กับนางเอกหน้าหวาน น้ำาตาล ทิพนารี

ปิดท้ายด้วยละครดรามาสยองขวัญเรื่อง เรือนชฎานาง จาก

ผู้จัด ต่าย นัฐฐพนท์ งานนี้ ได้นางเอก พิงกี้ สาวิกา มาร่วมสร้าง

ตำานานบทใหม่อีกครั้ง กับบทผีสาวสุดอาฆาตแค้นกับอาถรรพ์ของ

ชฎาประจำาตระกูล ร่วมประชันบทบาทกับ หนูนา หนึ่งธิดา ที่มาร่วม

งานกับช่อง 8 ครั้งแรก และนางเอกลูกหม้อช่อง 8 นนนี่ ณัฐชา ที่

ในเรื่องจะได้เห็นสาวนนนี่พลิกบทบาทครั้งสำาคัญ พร้อมกันนี้ยังได้

พระเอก นิว วงศกร มาเสริมทัพ ถ่ายทอดเรื่องราวสุดลึกลับ เตรียม

ตัวพบกับละครแนวสืบสวนสอบสวน ดรามาโรแมนติก สยองขวัญ ที่

มีความหักมุมและเซอร์ไพรส์ อย่างคาดไม่ถึงแน่นอน.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
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การ์เลตต์ โจแฮนส์สัน 

ตกลงกับทาง Disney 

ได้แล้ว แต่ก็ยังคงมี

นักแสดงระดับ A-list ออกมาให้

ความเห็นถึงกันอยู่จากกรณีฟ้อง

ร้องเรียกค่าเสียหายของดารานำา 

Black Widow

ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน

มา และการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่

ได้รับความนิยมมากที่สุด และ

เป็นหนังทำาเงินทำากำาไรมาก

ที่สุดในโลกของภาพยนตร์ แต่

ก็เกิดดรามาขึ้นมาบ้างระหว่าง

เส้นทางที่สวยหรู ซึ่งเคสล่าสุด

ก็เป็นการที่สการ์เลตต์ โจแฮนส์

สัน ฟ้องร้อง Disney จากหนังเรื่อง Black 

Widow ที่เธอแสดงเป็นตัวเอก และเมื่อวันก่อน 

เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ นักแสดงสาวจาก X-Men ก็ได้

ออกมาให้ความเห็นถึงกรณีของเคส สการ์ โจ

เจนนิเฟอร์ ในภาพยนตร์เรื่อง X-Men เธอ

รับบทเป็น มิสทีค มิวแทนท์ สาวร่างสีน้ำาเงิน ตลอด

ทั้ง 4 ภาค จนถึง Dark Phoenix ทางสการ์เลตต์ 

โจแฮนส์สัน เองก็คล้ายๆ กัน เริ่มเล่นให้กับ MCU 

ตั้งแต่เฟสแรก แต่ปัญหามาเกิดจากการที่ Black 

Widow ถูกปล่อยลง Disney+ ในช่วงโควิด-19 ซึ่ง

กระทบต่อตัวเลขรายได้จากการฉาย

ในโรงภาพยนตร์ ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่ง

ของเธอไปด้วย ข่าวดีที่สุดท้ายทั้งสอง

ฝ่ายตกลงกันได้ และโจแฮนส์สันก็จะยัง

ทำางานกับดิสนีย์ต่อไป 

“ฉันคิดว่าเธอกล้าหาญมาก หาก

ทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าภาพยนตร์จะออก

ฉายอย่างไร แต่ต่อมาปรากฏว่ากลาย

เป็นอีกอย่างซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย มันก็ไม่

ยุติธรรม เธอสุดยอดมาก”

เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ไม่ใช่เซเลบคน

แรกที่ออกมาเป็นกำาลังใจให้กับสการ์เล็ตต์ โจ

แฮนส์สัน ที่กล้าหาญชนกับ Disney ยังมีดารา

นักแสดงจากฝั่ง MCU เองอีกหลายคน อย่าง

เช่น เอลิซาเบธ โอลเซน และเบเนดิกต์ คัม

เบอร์แบตช์ ที่สนับสนุนเพื่อนร่วมอเวนเจอร์ใน

ระหว่างนั้น สิ่งเดิมพันก็สูงมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อโจแฮนส์สันกำาลังจะคลอด

บุตรให้กับสามีคือ โคลิน โจสต์

ไม่ว่าจะอย่างไร 

สถานการณ์ตอนนี้ ได้คลี่คลายใน

ทางที่ดีแล้วสำาหรับสองฝ่าย และ

สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน ก็น่าจะยัง

ร่วมงานกับดิสนีย์ต่อไป ซึ่งเราก็น่าจะได้เห็น

ผลงานของเธออีกในอนาคตอันใกล้ เธอกำาลัง

ทำางานกับเควิน ฟีจ สำาหรับโปรเจ็กต์ลับของ 

มาร์เวล ที่ไม่ใช่ Black Widow 

สำาหรับแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ของ MCU 

หลังจาก Shang-Chi กับ Eternals  เรื่องต่อ

ไปที่จะได้ชมกัน ก็คือ Spider-Man : No 

Way Home เข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่ 17 

ธันวาคมนี้.
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น้อง‘โอลีฟ’ดังไกล!สื่อผู้ดีตีข่าว

ใส่‘low-cut top’ขายแพนเค้ก
ดังใหญ่จากเชียงใหม่ถึงเมืองกรุง 

ล่าสุดไปเห็นข่าวน้อง “โอลีฟ” ในเว็บ The 

Mirror โดยสื่อดังเมืองผู้ดีตีข่าว นักศึกษาผู้

ช่วยพยาบาล วัย 23 โดนเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ตักเตือน สำาหรับการโชว์เซ็กซี่เปิดร้านขาย

ของริมถนน กลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วไทย 

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

นางสาวอรัญญา อภัยโส หรือ 

“น้องโอลีฟ” เป็นนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 

ระหว่างนี้เปิดร้านขายขนมโตเกียวเนย

กรอบในเชียงใหม่ ซึ่งเธอมายืนขายเองโดย

แต่งชุดเซ็กซี่แหวกหน้า เกิดกระแสฮือฮาใน

โลกออนไลน์ เธอบอกว่าเธอขายได้ราว 30 

กล่องต่อวัน ก่อนที่เธอจะยืมเสื้อคลุมคาร์ดิ

แกนของเพื่อนมาใส่ขายของ เกี่ยวกันด้วย

เชือกมัดกระดุมเม็ดเดียว ปัญหาคือเธอไม่ใส่เสื้อ

ตัวใน และไม่ใส่บรา ด้านหน้าก็เลยเปิดอะร้าอร่าม 

แม้ไม่เห็นจุก แต่ก็สุดจัดจริงๆ 

ตามข่าวของเดอะมิร์เรอร์บอกว่า ยอดขาย

ของเธอเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า มีลูกค้ามายืนต่อแถวเพื่อ

ซื้อขนมโตเกียวเนยกรอบ (ทางเดอะมิร์เรอร์เรียก

ว่า แพนเค้กและเครป” และถ่ายเซลฟีระหว่างที่

น้องโอลีฟทำาตามออเดอร์

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านบางคนอาจไม่

สบายใจนักกับภาพที่เห็น และแจ้งให้ตำารวจมาตัก

เตือนถึงชุดที่ไม่เหมาะสม 

ก็อย่างที่รู้กันว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจเชิญตัวไป

โรงพักเพื่อตักเตือนและขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ด้านสุขอนามัยอาหาร รวมถึงเคารพในวัฒนธรรม

ของเมือง 

สื่อเมืองผู้ดีเผยว่า หลังได้รับการปล่อยตัว

โดยไม่ได้ โดนลงโทษปรับใดๆ พร้อมบอกเธอกล่าว

ทั้งน้ำาตาว่าเธอเพิ่งขายได้ 3 เดือน ตอนนี้ขายเจ้า                                                            

คริสปีแพนเค้กได้กว่า 100 กล่องต่อวัน เธอ

ต้องการหาเงิน แค่พยายามหาเลี้ยงตัวเองเท่านั้น 

มีคนมาคอมเมนต์บอกว่า “If i lived there, 

my weight would balloon” น้ำาหนักพุ่งแน่ถ้าอยู่

ที่นั่น

อีกคนบอกว่า “Whatever she’s selling..I’ll 

take 2! ;)” ไม่ว่าเธอจะขายอะไร ชั้นขอ 2 ชมหรือ

อะไรก็ตีความกัน

ขณะที่อีกคนบอกว่า “Thailand problem. 

Not ours. Guess she’ll be on the next boat 

over claiming police brutality and asylum” 

ยังไงซะ ได้ข่าวว่าแม่ค้าคนสวยจะเปลี่ยน

ลุคส์สวมชุดไทยขายขนมโตเกียวเนยกรอบแล้ว 

ด้วยเข้าใจให้ความร่วมมือแหละ ขนมน้องอร่อยซะ

อย่าง ไม่กระทบยอดขายอยู่แล้ว.

interthaipost69@gmail.com

ต้อนรับปีเสือ‘ช่อง8’พร้อมล่า  

ปล่อยโผละครเซตใหม่แซ่บครบรส

‘มิสทีค’ชื่นชม‘แบล็กวิโดว์’กล้าชน‘ดิสนีย์’



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เสด็จจังหวัดอางทอง    วันพุธ ที่  

พ ศจิกายน  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวั นาพรรณ เสด็จติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO B  N MB R 

ON  ของจังหวัดอางทอง วโรกาสนี้ทรงเปด

ชมรม TO B  N MB R ON  และศูนย

เพ� อนใจ TO B  N MB R ON  โรงเรียน

โพธิ์ทอง จินดามณี  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อางทอง โดยมี นพ.ชิโนรส ล้ีสวัสด์ิ รองอธิบดี

กรมสุขภาพจิต  มล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษา

โครงการ และเลขาธิการมูลนิธิ TO B  

N MB R ON  และคณะผูบริหารทุกภาคสวน

ของจังหวัดอางทองเฝารับเสด็จ  

ผาขาวมาทอใจ      ฐาปน สิริวั นภักดี กรรมการผูอํานวยการใหญ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จัดงาน ผาขาวมาทอใจ  ภายใต

แนวคิด ทีมผาขาวมาไทยจากเสนใยสูสนามแขง  โดยมี มีชัย วีระไวทยะ 

ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ� อสังคม 

(ประเทศไทย) สุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พรอมดวย 

อภิชาติ โตดิลกเวชช สมคิด จันทม ก คุณปภัชญา สิริวั นภักดี 

และ คุณตองใจ ธนะชานันท รวมงานดังกลาว ณ ศูนยการคาสาม

ยานมิตรทาวน

ดุสิต านี กระบ่ี บีช รีสอรท ตอนรับคณะรั มนตรี เขาพักท่ี รงแรม

อาทร วนาสันตกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็ม บี เค โ เต็ล แอนด 

ทัวรริซึ่ม ใหการตอนรับ ดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ในโอกาสท่ีเขาพักท่ีโรงแรม  

ระหวางการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอยางเปนทางการนอกสถาน

ที่ ครั้งที่ /  ที่จังหวัดกระบี่  

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๓๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอนุรักษ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมายเหตุ

๑ ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท ๕๗ ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๕,๗๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๒ ธนบัตรตางประเทศ สกุลดอง ฉบับละ 

๑๐,๐๐๐ ดอง รวม ๒ ฉบับ รวม ๒๐,๐๐๐ 

ดอง

๒ ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๒๑ .๖๐ บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ ดอง 

เทากับ ๐.๐๐๑๐๖ บาท)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๓ ธนบัตรตางประเทศ สกุลดอง ฉบับละ 

๒,๐๐๐ ดอง จํานวน ๑ ฉบับ รวม ๒,๐๐๐ 

ดอง

๑ ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๒.๑๖ บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ ดอง 

เทากับ ๐.๐๐๑๐๖ บาท) 

ทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๔ ธนบัตรตางประเทศ สกุลหยวน ฉบับละ 

๑๐๐ หยวน รวม ๕๑ ฉบับ รวม ๕,๑๐๐ 

หยวน 

๕๑ ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๒๓,๘๑๗ บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ หยวน 

เทากับ ๔.๖๗ บาท )

ทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๕ ธนบัตรตางประเทศสกุลหยวน ฉบับละ ๑๐ 

หยวน รวม ๓ ฉบับ รวม ๓๐ หยวน 

๓ ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๔๐.๑๐ บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ หยวน 

เทากับ ๔.๖๗ บาท )

ทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๖ ธนบัตรตางประเทศ สกุลหยวน ฉบับละ ๑ 

หยวน รวม ๒ ฉบับ รวม ๒ หยวน 

๒ ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๙.๓๔ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ หยวน 

เทากับ ๔.๖๗ บาท )

ทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๗ เหรียญสกุลเงินตางประเทศ เหรียญละ๑ 

ดอง รวม ๓ เหรียญ รวม ๓ ดอง

๓ เหรียญ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๐.๐๑ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ ดอง 

เทากับ ๐.๐๐๑๐๖ บาท)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๗ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๘ รถยนต ยี่หอ Porsche Panamera ๔ 

สีขาว หมายเลขทะเบียน ๗ กพ.๓๐๒๐ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายธรรม 

สิริเถลิงเกียรติ

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๔๙ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๙ รถยนต ยี่หอ Mercedes Benz SLC ๓๐๐ 

สีดํา พรอมปายแดง หมายเลขทะเบียน 

๖กธ-๑๕๘๑ กทม.

๑ คัน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๒,๒๕๐,๐๐๐บาท 

(ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๕๕ 

ตามคําสั่ง ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

๑๐ กีตารเกาและชํารุด ๓ ตัว

(ตัวละ ๑๕๐ 

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๔๕๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๑ เคร� องดนตรีสากลประเภทแบนโจ เกาและ

ชํารุด

๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๒ เคร� องดนตรีไทยประเภท ซอ  ๓ ตัว

(ตัวละ ๕๐ 

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๕๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๓ เคร� องดนตรีไทยประเภท จะเข เกาและ

ชํารุด

๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๔ เคร� องดนตรีสากลประเภท แอ็คคอรเดียน 

เกาและชํารุด

๒ ตัว

(ตัวละ ๒๐๐ 

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๕ เคร� องดนตรีสากลประเภท ไวโอลีน 

พรอมไมสี เกาและชํารุด

๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๖ หนังสือปกแข็งและปกออน ๓๘ เลม นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๗ กลองถายรูปเกาหลายยี่หอ ๓๙ ตัว

(ตัวละ ๓๐๐ 

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๑,๗๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๘ พิณจีนโบราณเกาและชํารุด ๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๑๙ พิณฝรั่งโบราณเกา ๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๐ ขิมเกาพรอมกระเปา ๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๑ กลองโบราณ ๔ ตัว

(ตัวละ ๓๐๐ 

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๒ เลนส ยี่หอTAMRON พรอมกลอง ๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๓ นาฬ�กาทรงส่ีเหล่ียมติดผนังสภาพเกา 

ปรากฎอักษร RADO(ราโด)

๑ เรือน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๔ นาฬ�กาทรงสี่เหลี่ยมติดผนังสภาพเกา 

ปรากฎอักษร Bulosa 

๑ เรือน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๕ เคร� องโทรเลขหรือโทรสารเกา ๑ เคร� อง นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๖ เคร� องดนตรีสากลประเภทเมโลเดียน 

ในกระเปาหนังสีนํ้าเงิน

๑ ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๗ นาฬ�กาแขวนทรงกลม ๑ เรือน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๘ หนังสือปกแข็งและปกออน ๑๐๗ เลม นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๒๙ ชุดอุปกรณฝกเลนกอลฟพรอมกระเปา ๑ ชุด นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๓๐ ระนาดเกา ๑ หลัง นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๓๑ ไมตีเทนนิสและไมตีแบตมินตัน ๖ อัน

(อันละ ๕๐ 

บาท)

นายอัครพัชร 

วังทวีทรัพย

๓๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔) 

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

๓๒ ไมแกะสลักเรือสําเภา ๒ ลํา 

(ลําละ ๑,๐๐๐ 

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย. ๑๑๘/๒๕๖๓

(ทรัพยสินในตูที่ ๑๓)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๘,๓๐๓,๐๙๐.๒๑ บาท (แปดลานสามแสนสามพันเกาสิบบาทย่ีสิบเอ็ด

สตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายนายอนุรักษ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

พันตํารวจโท

(ธีรภัทร แยมกรานต)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยคอรแนล 

สหรั อเมริกา เนติบัณ ิตยส า ใน

พระบรมราชปถัม  และสถาบันเพ� อ

การยุติ รรมแหงประเทศ ทย ( ) 

รวมกันลงนามในบันทึกความตกลง

ระหวางกัน เม� อวันที่  พ ศจิกายน 

พ.ศ.  เพ� อสงนักกฎหมายของไทย

ไปศึกษาตอในระดับปริญญาโท ณ คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยคอรแนล ภายใต

การดําเนินงานของ กองทุนพัชรกิติยาภา

เพ� อการศึกษากฎหมาย  รวมทั้ง ขยาย

ความรวมมือทางวิชาการ ในดานการแลกเปล่ียน

บุคลากรของ มหาวิทยาลัยคอรแนล และ

บุคลากรในหนวยงานดานกฎหมายของประเทศไทย

นายสจวต เจ ชวาบ ศาสตราจารย

ดานก หมาย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยคอรแนล พรอมดวยนายกิตติพงษ 

กิตยารักษ คณะกรรมการกองทุนพัชรกิติยา า

เพ� อการศกษาก หมาย และที่ปรกษาสถาบัน

เพ� อการยุติ รรมแหงประเทศ ทย ไดรวมกัน

แบงปนเร� องราวในความทรงจําเกี่ยวกับประวัติ

ความเปนมาของความรวมมือระหวางคณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยคอรแนล และวงการ

กฎหมายไทย และพั นาการจวบจนปจจุบัน

กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษา

กฎหมาย  ไดกอตั้งขึ้นภายใตการกํากับดูแล

ของเนติบัณ ิตยสภา  โดยขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระนามของ

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา ขณะเม� อทรงดํารงพระอิสริยยศ 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 

มาตั้งเปนช� อกองทุนเม� อป พ.ศ.  เพ� อ

รําลึกถึงพระจริยาวัตรในขณะทรงศึกษาอยูที่

มหาวิทยาลัยคอรแนล ตลอดระยะเวลา  ป 

ที่ ไดสรางความประทับใจแกคณาจารยและ

นักศึกษา การแลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณ

ทางกฎหมายก็ดี และกิจกรรมอ� น  ของ

มหาวิทยาลัยท่ีไดทรงเขารวมก็ดี ลวนมีคุณูปการ

สําคัญที่ชวยเสริมสรางความผูกพันระหวาง

มหาวิทยาลัยคอรแนล และวงการกฎหมายไทย 

ทั้งนี้ ไดมีนักศึกษากฎหมายไทยที่มีศักยภาพสูง

ไดรับทุนไปศึกษาตอแลวจํานวน  คน ซึ่ง

เปนเร� องนายินดีอยางยิ่งที่นักเรียนทุนเหลานี้ 

ไดกลับมาเปนบุคลากรคุณภาพรวมพั นา

วงการกฎหมายไทยไมวาจะเปนผูพิพากษา 

อัยการ และที่ปรึกษากฎหมายอยางตอเน� อง

ดวยพระปณิธานที่มุงม่ันอุทิศพระองค

เองเพ� อประโยชนแกประชาชน และจากความ

มหาวิทยาลัยคอรแนล เนติบัณ ิตยส า  และ  
รวมลงนามบันทกความตกลงขยายความรวมมอทางวิชาการ  มุงยกระดับบุคลากรดานก หมายและระบบยุติ รรม ทย

สนพระทัยในประเด็นเร� องสิทธิของกลุมเปราะ

บางตาง  รวมถึงผูหญิงและเด็กท่ีมีความจําเปน

ตองเก่ียวของกับระบบยุติธรรมทางอาญา ไดพั นา

ตอยอดเปนดุษฎีนิพนธ ณ เม� อครั้งที่ทรงศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยคอรแนล ในหัวขอเกี่ยวกับการ

คุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาและจําเลยใน

กระบวนการยุติธรรม จนในที่สุด เม� อป พ.ศ. 

 ไดทรงนําเอาความรูเหลาน้ีไปใชเปนฐาน

ความคิดสําคัญสําหรับประเทศไทยในการผลัก

ดันรวมกับประเทศตาง  จนประสบผลสําเร็จ 

จนกอเกิดเปนมาตรฐานระหวางประเทศดาน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่มีช� อวา 

ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติ

ตอผูตองขังหญิงและมาตรการที่มิใชการคุม

ขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง  ( n ed Na ons 

Rules or he Trea men  o  omen Pr soners 

and Non-Cus od al Measures or omen 

O enders) หรือ ขอกําหนดกรุงเทพ  (Ban o  

Rules) นั่นเอง

เพื่อให้การอนุวัติข้อกรุงเทพเป็นไป

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สมดังพระวิสัย

ทัศนที่ยาวไกล รัฐบาลไทยในสมัยนั้น จึงได

พิจารณาอนุมัติใหมีการกอตั้งองคการมหาชน

อยาง T  ขึ้น โดยหวังใหการดําเนินบทบาท

ของ T  มีสวนในการสนองพระดําริในงาน

ดานสารัตถะที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการนํา

มาตรฐานตามขอกําหนดกรุงเทพไปปรับใชใน

บริบทประเทศไทยและนานาประเทศ รวมถึง

พระกรณีกิจอ� น  ที่เกี่ยวของกับประเด็นการ

ปองกันอาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา และหลักนิติธรรมในระดับประเทศ 

ภูมิภาค และระหวางประเทศ เม� อครั้งที่ทรง

ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมี

อํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรไทยประจํา

สาธารณรัฐออสเตรียและผูแทนถาวรไทย

ประจําองคการสหประชาชาติและองคการ

ระหวางประเทศ ณ กรุงเวียนนา รวมถึงหวง

เวลาที่ทรงปฏิบัติภารกิจในฐานะทูตสันถวไมตรี

ของสํานักงานวาดวยยาเสพติดและ

อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 

( n ed Na ons O ce on Dru s 

and Crme หรือ NODC) ดวย

พธิลีงนามบนัทกึความตกลงนี ้

ดําเนินการมาแลว  ครั้ง ทุกรอบ 

 ป เพ� อสานตอการดําเนินการใหเปน

ไปตามเจตนารมณรวมกัน นับเปน

เร� องที่นายินดียิ่งที่ T  ไดเขามามี

สวนรวมในฐานะคูภาคีเพิ่มเติมใน

การลงนามความตกลงครั้งที่ผานมา 

โดยมุงเนนเสริมความเขมแข็งดานความรวมมือ

ทางวิชาการที่กวางขวางมากขึ้นระหวางวงการ

กฎหมายไทยในภาพรวมกับคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยคอรแนล

สําหรับการลงนามในบันทึกความตกลง

ในครั้งนี้ จัดขึ้นผานระบบการประชุมออนไลน 

โดยมีผูแทนจากภาคีท้ังสามหนวยงานรวมลงนาม 

ไดแก นางสาวปยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาล

ฎีกาและนายกเนติบัณ ติสภา นายเจน เดวิด โอลิน 

คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยคอรแนล 

และนายพิเศษ สอาดเย็น ผูอํานวยการ T

นางสาวปยกุล กลาววา เนติบัณ ิต

ยสภาในฐานะองคกรวิชาชีพทางกฎหมายซึ่ง

เปนแหลงรวมนักกฎหมายทุกสายอาชีพ มีความ

ภาคภูมิใจและมุงม่ันที่จะสานตอความรวมมือ

ทางวิชาการกับทั้งสองสถาบัน เพ� อตอยอดการ

สงเสริมความรูและพั นาบุคลากรในวิชาชีพ

กฎหมาย อันเปนบทบาทและวิสัยทัศนสําคัญ

ของเนติบัณ ิตยสภาเสมอมา

สําหรับนายโอลินไดแสดงทัศนะวา 

สิ่งสําคัญที่สุดคือ การไดเห็นนักกฎหมายที่มี

พรสวรรค มีพลัง และกระตือรือรนคนแลวคน

เลาไดรับคัดเลือกใหเขารับทุนในพระนาม

ของพระองคทาน อีกทั้ง การลงนามในบันทึก

ความตกลงครั้งใหมนี้ จะสงผลใหสายสัมพันธ

ระหวางมหาวิทยาลัยคอรแนลและประเทศไทย

ยังคงแนนแฟนสืบไป

สถาบัน T  ใหคํามั่นวาเราจะดําเนิน

การอยางเต็มกําลังเพ� อมุงสูการบรรลุเปาหมาย

รวมกัน ในอันท่ีจะสงเสริมความเปนเลิศท้ังในดาน

วิชาการและในทางวิชาชีพ สําหรับคณาจารย

และผูนําในแวดวงยุติธรรม โดยจะไดแลกเปล่ียน

มุมมองและประสานความรวมมือกันอยางใกล

ชิดกับองคกรภาคีตอไป  นายพิเศษ กลาว

หากทานใดสนใจสมัครเพ� อสอบแขงขัน

รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก  .

he ha ar.or. h
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สํ า นั ก ง า นนวั ต ก ร รมแห ง ช า ติ  

(องคการมหาชน) หรือ NIA เดินหนานโยบาย

การทูตนวัตกรรม  พรอมผนึกกําลังกับ 

Business Finland ซึ่งเปนหน�วยงานภาครัฐ

ท่ีสงเสริมการลงทุนดานนวัตกรรมของ

ฟนแลนด ขยายความรวมมือการพัฒนา

นวัตกรรมและธุรกิจระหวางประเทศไทย

และสาธารณรัฐฟนแลนดเปนระยะเวลา 3 ป 

ตอเน� องจากป 2561 โดยมุงเนนการพัฒนา

นวัตกรรมระหวางประเทศในหลากหลายมิติ 

ประกอบดวย การสนับสนุนผูประกอบการ

นวัตกรรมไทยและฟนแลนดดานเศรษฐกิจ

ชีวภาพ (BCG Economy) การพัฒนาธุรกิจ

ดิจิตอล (Digitalization) การสงเสริมวิสาหกิจ

เริ่มตน (Startup) การยกระดับความสามารถ

ของเยาวชน (Entrepreneurial University) 

และการสงเสริมดานการคาดการณอนาคต 

(Foresight) ซึ่งความรวมมือนี้เปนสวนหนึ่ง

ของกลไก ‘การทูตนวัตกรรม’ หรือ Innovation 

Diplomacy ที่จะขับเคล� อนนวัตกรรมของ

ประเทศ และสนับสนุนใหเกิดการสรางภาพ

ลักษณของประเทศไทยในการเปน “ประเทศ

แหงนวัตกรรม”

ดร. พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIA กลาววา NIA มีแนวทางการ

พัฒนา ‘การทูตนวัตกรรม หรือ Innovation 

Diplomacy’ มาอยางตอเน� อง เพ� อนําความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อน

นวัตกรรมของประเทศไทย โดยอาศัยพ้ืนฐาน

ความรวมมือเชิงยุทธศาสตรกับหน�วยงาน

ภาครัฐที่มีบทบาทและภารกิจคลายกับ NIA 

และองคกรนานาชาติที่มีศักยภาพทาง

นวัตกรรมมายกระดับความเปนสากลของ

นวัตกรรมไทย และเพ� อพัฒนาภาพลักษณ

ประเทศไทยใหกาวสูการเปน “ประเทศแหง

นวัตกรรม” ในสายตาของประชาคมโลก

ทั้งนี้ ที่ผานมา NIA และ Business 

Finland เคยมีการลงนามบันทึกความรวมมือ

กันมาตั้งแตป 2561 ครั้งเม� อ NIA เขาเยี่ยม

คารวะ Mr. Jari Gustafsson ปลัดกระทรวง

และผูชวยรัฐมนตรี กระทรวงการเศรษฐกิจ

และการจางงาน แหงสาธารณรัฐฟนแลนด 

ณ House of Estate กรุงเฮลซิงกิ ซึ่งหลัง

จากนั้น NIA ก็ไดมีการประสานความรวมมือ

กับสถานเอกอัครราชทูตฟนแลนดประจํา

ประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงเฮลซิงกิ มาอยางตอเน� อง มีการประชุม

หารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

และการสงเสริมผูประกอบการนวัตกรรม

ของทั้งสองประเทศมาโดยตลอด รวมถึง

การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิง

วิชาการดานนวัตกรรมมาหลายครั้ง เชน 

งานสัมมนา Fuse@Bangkok ดานองคกร

นวัตกรรม และการขับเคล� อนนวัตกรรมเพ� อ

ความยั่งยืน หรือการจัดสัมมนาออนไลนใน

หัวขอ การสงเสริมผูประกอบการในชวง

เอ็นไอเอเดินเคร� อง “การทูตนวัตกรรม” กระชับสัมพันธ ไทย – ฟนแลนด

รุกติดความพรอมบีซีจี โมเดล พรอมชูโกลบอลสตารทอัพเพิ่มแรงหนุนการลงทุน 2 ประเทศ

โควิด-19 เปนตน

ดาน H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐฟนแลนดประจําประเทศไทย 

ผูแทนฝายสาธารณรัฐฟนแลนด กลาววา 

“เรามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ ไดลงนาม

ความรวมมือในวันนี้ ซึ่งถือเปนการปูทางท่ี

ดีสําหรับการทํางานรวมกันระหวาง Business 

Finland และ NIA ในอีกสามปขางหนา จะเห็น

ไดวาทั้งสององคกรนี้มีความเชี่ยวชาญใน

ดานนวัตกรรม ท้ังการสนับสนุนธุรกิจสตารทอัพ 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันดาน

เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว และ

การสนับสนุนดานการเงิน เรารูดีวาการพัฒนา

ระบบนิเวศนวัตกรรมในยุคนี้ ไมสามารถ

ทําได โดยประเทศใดประเทศหน่ึงเทาน้ัน แต

จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากพันธมิตร

และผูเชี่ยวชาญจากทั่วโลก ดังนั้น ความ

รวมมือครั้งน้ีจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

ที่จะชวยสงเสริมความเขมแข็งใหกับระบบ

นิเวศนวัตกรรมของทั้งประเทศไทยและ

ฟนแลนด”

นวอร เดชสุวรรณ ประธานกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว พรอมดวย 

พรสนอง ตูจินดา ประธานกลุมธุรกิจลูกคาธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

รวมการรับมอบสัญญาแตงตั้ง

กรุงศรีใหทําหนาที่เปนผูรับฝากทรัพยสินกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนระยะเวลา 3 ป 

มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป โดยมีทีมผูบริหารงาน

บริการธุรกิจหลักทรัพยเปนผูขับเคล� อนการใหบริการผูรับฝากทรัพยสิน

แกกองทุน

ทะลุเปา 30 คูรัก     ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป 

ฉลองยอดขายทะลุเปา 30 คูรัก การรอคอยที่มาถึง “All For Love 

48” โดยมี นุจรี วิบูลเชื้อ ผูชวยกรรมการผูจัดการ มิราเคิล กรุป, 

อนัคพล อิงคะกุล รองประธาน มิราเคิล กรุป, ปริญญา หงสเลิศลักษณ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ มิราเคิล กรุป , เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย 

รองผูจัดการทั่วไป โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น, ออยทิพย 

ไหมทอง ผูอํานวยการฝายขาย, นาถวีณา ลอมทรัพย ผูอํานวยการ

ฝายส� อสารการตลาด รวมงานท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน

ไอคอนสยาม สืบสานงานลอยกระทง    ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนประธานงาน “ICONSIAM A 

Magical Loy Krathong Upon The Chao Phraya River มหัศจรรย

เทศกาลลอยกระทงบนแมน้ําเจาพระยา” เพ� อรวมสืบสานประเพณี

ลอยกระทงของไทย พรอมดวยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน อาทิ  

สุธาทิพย สนเอี่ยม, สนั่น อังอุบลกุล และผูบริหารไอคอนสยาม 

ไดแก ชฎาทิพ จูตระกูล, สุพจน ชัยวัฒนศิริกุล ใหการตอนรับ ณ 

ริเวอร พารค ไอคอนสยาม

นักบริหารดีเดนแหงป    พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี 

เปนประธานในพิธีมอบรางวัล “นักบริหารดีเดนแหงป พุทธศักราช 

2564” (Executive of The Year 2021) สาขาบริหารและพัฒนา

องคกร ใหกับ ชลยา พรอมศรี ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 

บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จํากัด (มหาชน) โดยรางวัลดังกลาวไดรับ

การคัดเลือกจาก โครงการหนึ่งลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน 

มูลนิธิเพ� อสังคมไทย เพ� อมอบใหกับบุคคลและองคกรที่มีการบริหาร

งานอยางมีประสิทธิภาพภายใตคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการสงมอบ

ส่ิงดีๆ คืนสูสังคมอยางตอเน� อง พิธีจัดข้ึน ณ หองชัยพฤกษ หอประชุม

กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

กรงุศรี ไดรบัความไววางใจใหเปนผูรบัฝากทรพัยสนิ

กองทนุสาํรองเลีย้งชพีพนกังานธนาคารแหงประเทศไทย 

ธานินทร พานิชชีวะ บอสใหญดอน

เมืองโทลลเวย ขานรับยุคเศรษฐกิจสังคม

ไรเงินสด เตรียมโครงการติดตั้งระบบเก็บ

คาธรรมเนียมผานทางอัตโนมัติแบบไมมีไมก้ัน 

M-Flow ตอบสนองนโยบายการแกไขการ

จราจรติดขัดบนทางดวน ของกระทรวงคมนาคม 

โดยจะเริ่มทดสอบและติดตั้งระบบ ณ ดาน

ดินแดงเปนจุดแรก พรอมเช� อม Single 

Platform ของกรมทางหลวงตอไป เตรียม

ความพรอมมาสัมผัสกับเทคโนโลยีท่ีจะ

เปลี่ยนการเดินทางของผู ใชถนนใหสะดวก

กันมากขึ้นในอีกไมนานเกินรอ

ถาพูดถึงมหกรรมแบรนดเนมแหง

ปที่หลายคนรอคอย ตองยกให “Central 

Luxe Monster Sale 2021” ซ่ึงปน้ี ธาพิดา 

นรพัลลภ บอสใหญหางเซ็นทรัล จัดหนัก

จัดเต็มเหมือนเคยขนทัพแบรนดเนมจาก

หลากหลายแบรนดดัง ทั้งเสื้อผา กระเปา 

รองเทา แอคเซสซอรี ฯลฯ กวา 74 แบรนด 

มาลดสูงสุดถึง 80%!! พรอมเตรียมของ

รางวัลใหญ! ให Top Spenders ที่มียอด

ชอปสูงสุด 3 ทาน กลับบานไปแบบแฮปป

สุดๆขาชอปแบรนดเนมท้ังหลาย หามพลาด 

ตั้งแตวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน ที่ The 

Event Hall ชั้น 3 หางเซ็นทรัลชิดลม และ

หลากหลายชองทางการชอปของหางเซ็นทรัล...

เรียกไดเลยวาคุมและดีมีอยูจริง

คารเทียร (Cartier) แบรนดเคร� อง

ประดับและนาฬ�กาสัญชาติฝร่ังเศส สานตอ

ความคลาสสิกอันไมมีที่สิ้นสุดของแคมเปญ 

The Culture of Design หรือศิลปะแหง

การออกแบบ มอบความสนุกใหกับแฟนๆ 

ชาวไทย ดวย Cartier Iconic Mini Game 

เกมที่จะพาคุณไปคนหาไอคอนในแบบ

ฉบับของตัวเอง โดยไดรับแรงบันดาลใจมา

จากคอลเลคชั่นอันโดดเดนทั้ง 7 อันเปน

เอกลักษณของแบรนดมาอยางยาวนาน 

ไดแก บัลลง เบลอ (Ballon Bleu), จุสต เอิง คลู 

(Juste un Clou), แทงก (Tank), ทรินิตี้ 

(Trinity), ปองแตร (Panthère), เลิฟ (Love) 

และซานโตส (Santos) พรอมปลดล็อกฟลเตอร

สุดเก ในลวดลายของไอคอนิคคอลเลคชั่น

ทั้ง 7 นี้ เพียงแอดไลน @CartierTH และ

รวมสนุกไดถึง 15 กุมภาพันธ 2565

บริษัท สยามแม็คโคร โดย ริคาร โด 

เบารอตโต ประธานเจาหนาที่บริหาร - 

หน�วยธุรกิจแม็คโคร ประเทศไทย รับรางวัล 

“Best Companies to Work for in Asia 

2021” หรือ "บริษัทดีเดนที่น�าทํางานมาก

ที่สุดในเอเชีย ประจําป 2021" จากเวที HR 

Asia รางวัลสําคัญของแวดวงการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ที่มอบใหบริษัทในภูมิภาค

เอเชียที่มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ ดี

เย่ียม โดยมีหลักเกณฑการประเมินท่ีสําคัญ

ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

สํารวจความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท 

ดานการดูแลพนักงาน การพัฒนาศักยภาพ

และสนับสนุนการเรียนรูทักษะแหงอนาคต 

การมีวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการมีสวน

รวมและใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน 

ทั้งนี้ แม็คโครไดรับรางวัลดังกลาวมาอยาง

ตอเน� องเปนปที่ 2 ติดตอกัน ตอกย้ํา

การเปนบริษัทคาสงคาปลีกชั้นนําของ

ประเทศไทยท่ี ไดรับการยอมรับในระดับ

สากล จัดโดยนิตยสาร HR Asia นิตยสาร

ชั้นนําดานทรัพยากรบุคคลของภูมิภาค

เอเชีย

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรช่ัน รวมกับ 

T-Pageant และ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี 

เอชดี ชอง 36 สรางประวัติศาสตรอันยิ่งใหญ

ของการรับชมการประกวด Miss Universe 

2021 แบบสดๆ จากเมืองเอลลาธ ประเทศ

อิสราเอล สงตรงผานจอภาพยนตร

ความคมชัดระดับ 4K ที่ มาสเตอร

การด ซีเนมา โรงภาพยนตร เอส เอฟ 

เวิลด ซีเนมา ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ในงาน “The Universe Viewing 

Event”

รวมรับชม สงเสียงเชียรและสง

กําลังใหใจ “แอน – แอนชิลี สกอต-

เคมมิส” ตัวแทนจากประเทศไทย

แบบสดๆ เพ� อสูศึกแหงศักดิ์ศรีบนเวที

การประกวดมิสยูนิเวิรส ในวันจันทร

ที่ 13 ธันวาคม 2464 เวลา 07.00 – 

10.00 น ณ โรงภาพยนตร เอส เอฟ 

เวิลด ซีนีมา ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ถายทอดสัญญาณภาพสงตรงจาก 

PPTV HD ชอง 36 ผูไดลิขสิทธิ์การ

ถายทอดสดอยางเปนทางการใน

ประเทศไทย

สําหรับผูท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม

The Universe Viewing Event

ดังกลาว “The Universe Viewing Event” 

สามารถติดตามรายละเอียดและลุนรับบัตร

ไดที่ทุกชองทางของ T-Pageant , PPTV 

HD36 และ SF Cinema ไดตั้งแตวันนี้

เปนตนไป

ปลายปน้ี Texas Chicken ขอจัดเต็มจัด

ใหญใหสาวกไกทอดอีกครั้ง ดวยการชวน

ลูกคามารวมสนุกกับแคมเปญ “Texas Chicken 

x Coke อรอยใหญ ไกรอลุน” นอกจากจะได

อ่ิมอรอยกับไกทอดช้ินใหญแบบฉบับเท็กซัสแลว 

ยังไดรวมลุนรางวัลแบบจัดเต็ม เม� อซื้อชุด

อาหาร Texas Chicken พรอมเคร� องด� มภาย

ใตเคร� องหมายการคา โคคา-โคลา ครบ 250 

บาท/ใบเสร็จ ก็มีสิทธิ์รวมเปนผู โชคดีลุนรับ

ของรางวัล โดยรวมของ

รางวัลทั้งรายการจํานวน 

125 รางวัล รวมมูลคาท้ังส้ิน 

2,031,950 บาท อาทิ รางวัล

ที่ 1: iPhone 13 ขนาด 128 

GB จํานวน 10 รางวัล, 

รางวัลที่ 2: Play Station 5 

จํานวน 5 รางวัล, รางวัล

ที่ 3: สรอยคอทองคําหนัก 

50 สตางค จํานวน 100 

รางวัล, รางวัลที่ 4: EGA 

Gaming Gear จํานวน 5 

รางวัล, รางวัลที่ 5: กระเปา 

Freitag F52 จํานวน 5 รางวัล

รีบสั่ง รีบลุน กับแคมเปญ “Texas 

Chicken x Coke อรอยใหญ ไกรอลุน” ตั้งแต

วันที่ 25 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2565 

เฉพาะการซื้อที่หนาราน Texas Chicken 

ทุกสาขาทั่วประเทศ เทานั้น

รวมรับสิทธิ์ในการลุนรางวัล 1 สิทธิ์

ตอ 1 ใบเสร็จ เพียงสแกน QR Code LINE 

Texas Chicken Official (@texaschicken) 

ผานโทรศัพทมือถือหรือแทปเล็ต กรอกขอมูลให

ครบถวน พรอมแนบภาพถายใบเสร็จรับเงิน

ที่ระบุการซื้อผลิตภัณฑที่รวมรายการ และ

กดยืนยันเพ� อลงทะเบียนลุนรับรางวัล โปรด

เก็บใบเสร็จตัวจริงหรือภาพถายใบเสร็จไว

เพ� อเปนหลักฐานยืนยันการรับรางวัล สําหรับ

ผู โชคดี 1 ทาน หรือ 

1 หมายเลขโทรศัพทมี

สิทธิ์รับรางวัลไดเพียง 1 

รางวัล จับรางวัลในวัน

ที่ 7 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 14.00 น. โดยจะ

ประกาศรายชื่อผู้ โชคดี 

ใหทราบทาง LINE Texas 

Chicken Official ในวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 

17.00 น. และจะมีการ

โทรศัพทแจงเรียนผู โชคดี 

พร อมทั้ งส งจดหมาย

ยืนยันถึงผู โชคดีตอไป ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลและราย

ละเอียดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : https://

www.facebook.com/TexasChickenThailand

Texas Chicken จัดเต็มสงทายป 

อิ่มไปลุนไปกับแคมเปญ “อรอยใหญ ไกรอลุน”
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

‘โอไมครอน’โผล่หลายประเทศ

ม็อบเซอร์เบียต้านบ.ต่างชาติทำาเหมืองแร่

รายงานเอเอฟพีเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 สาย

พันธุ์ B.1.1.529 หรือโอไมครอน 

ที่องค์การอนามัยโลกจัดอยู่ใน

กลุ่ม “สายพันธุ์ที่น่ากังวล” ถูก

ตรวจพบครั้งแรกในสาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ และมีรายงานพบ

ผู้ติดเชื้อที่ เป็นผู้ เดินทางจาก

ภูมิภาคแอฟริกาใต้ เข้าบอต

สวานาและฮ่องกง โดยในวัน

เสาร์ที่ผ่านมา ทางการอังกฤษ, 

เยอรมนี, อิตาลี และสาธารณ

รัฐเช็ก ยืนยันเพ่ิมเติมว่าตรวจ

พบผู้ติดเช้ือโอไมครอนในประ 

เทศด้วย ส่วนออสเตรเลียยืนยัน

เมื่อวันอาทิตย์ว่า พบผู้เดินทาง

จากแอฟริกาใต้ติดเชื้อ

นักวิทยาศาสตร์กำาลังทำา 

งานแข่งกับเวลาเพื่อหาข้อสรุป

ว่าไวรัสที่มีการกลายพันธุ์หลาย

ตำาแหน่งมากนี้ จะสามารถหลีก

เลี่ยงวัคซีนที่มีอยู่หรือไม่ โอ

ไมครอนได้รับการพิสูจน์แล้ว

สามารถติดต่อได้ง่ายขึ้นกว่า

สายพันธุ์เดลตาที่ระบาดมาก

ที่สุดในโลกเวลานี้

ความตื่นตระหนกทำาให้

หลายประเทศรีบประกาศจำากัด                                                    

การเดินทางจากภูมิภาคแอฟริกา 

ใต้ทันทีทันใด และทำาให้นักท่อง

เที่ยวในแอฟริกาใต้จำานวนมาก

ต้องเร่งรีบจับจองเที่ยวบินออก

จากประเทศนี้ เดวิด กู๊ด นัก

ท่องเที่ยวชาวอังกฤษกล่าวกับ

เอเอฟพีที่สนามบินโยฮันเนส

เบิร์กว่า น่าตลก สายพันธุ์ ใหม่

ถูกพบเรื่อยๆ ตอนนี้แอฟริกาใต้

ตรวจพบ แต่ไวรัสอาจจะแพร่

ไปทั่วโลกอยู่แล้วก็เป็นได้ 

เบลเยียมเป็นชาติแรกใน                                          

สหภาพยุโรปท่ีประกาศพบผู้ติด                                                  

เชื้อโอไมครอนรายแรกเมื่อวัน                                                      

ศุกร์ เป็นผู้ท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนและ                                                     

เพ่ิงเดินทางกลับจากต่างประเทศ 

เมื่อวันเสาร์รัฐบาลเบลเยียมสั่ง

ห้ามเที่ยวบินจาก 9 ประเทศใน

ภูมิภาคแอฟริกาใต้ ส่วนอิสรา                                         

เอลที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรก                                                

แล้วเช่นกัน ประกาศปิดพรม 

แดนห้ามชาวต่างชาติทั้งหมด

ตั้งแต่วันอาทิตย์

รัฐบาลอังกฤษ ซ่ึงยืนยัน

พบผู้ติดเช้ือโอไมครอน 2 ราย 

ประกาศใช้ข้อกำาหนดการเดิน

ทางเข้าประเทศที่เข้มงวดขึ้น

กับ ผู้ โดยสารทุ กคนที่ มาถึ ง

อังกฤษ และนายกรัฐมนตรี                                            

บอริส จอห์นสัน ส่ังให้กลับมา

ใช้ข้อบังคับการสวมหน้ากาก

อนามัยในร้านค้าและสถานที่

สาธารณะ

สาธารณรัฐเช็กยืนยันว่า

พบผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งที่ เดิน

ทางมาจากนามิเบียติดไวรัสโอ                                            

ไมครอน เยอรมนีพบผู้ติดเช้ือ 

2 รายเป็นนัก เ ดินทางจาก

แอฟริกาใต้มาลงที่สนามบิน    

มิวนิก อิตาลีพบผู้ติดเช้ือรายแรก

เป็นนักเดินทางจากโมซัมบิก 

เจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์

กล่าวว่า “อาจจะ” มีผู้ติดเช้ือ

โควิดสายพันธุ์ โอไมครอนใน

กลุ่มผู้ โดยสาร 61 คนที่มากับ 

2 เที่ยวบินของเคแอลเอ็มจาก

แอฟริกาใต้เมื่อวันศุกร์ ซึ่งตรวจ

พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

และถูกกักตัวอยู่ในโรงแรม สอง

เที่ยวบินนี้มาถึงก่อนที่ทางการ

ดัตช์จะประกาศห้ามนักเดินทาง

จากภูมิภาคนั้น 

ในวันอาทิตย์ ออสเตร                                                    

เลียประกาศว่าผู้ โดยสาร 2 คน                                               

ท่ีเดินทางจากภูมิภาคแอฟริกาใต้

มายังซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ มีผล                                                   

ตรวจยืนยันว่าติดเช้ือโอไมครอน 

เบลเกรด • ผู้ชุมนุมชาวเซอร์     

เบียปิดถนนหลายสายเม่ือวัน

เสาร์ เพื่อคัดค้านกฎหมายใหม่ 2 

ฉบับท่ีพวกเขาเห็นว่าจะเป็นการ

ให้กระทำาการโดยอิสระกับบริษัท

เหมืองแร่ต่างชาติในประเทศ 

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานว่า รัฐบาลเซอร์เบียเสนอให้

บริษัทต่างชาติหลายแห่งมาทำา

เหมืองแร่ในประเทศ เช่นบริษัท

แร่ทองแดงซีจินของจีนและ

บริษัท ริโอทินโท บริษัทเหมือง

แร่ข้ามชาติสัญชาติอังกฤษ-

ออสเตรเลีย แต่นักอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อมเห็นว่า โครงการเหล่า

น้ีจะทำาให้ดินและน้ำาในเซอร์เบีย

เป็นมลพิษ

ชาวเซอร์เบียออกมาชุมนุม                                                 

ต่อต้านกฎหมายใหม่ท่ีจะเปิด

ทางให้บริษัทเหมืองแร่ต่างชาติ

เข้ามาประกอบกิจการอิสระใน

ประเทศ มีการชุมนุมในกรุง

เบลเกรดและอีกหลายเมือง

ทั่วประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ 27 

พฤศจิกายน ผู้ชุมนุมในกรุง

เบลเกรดตะโกนต่อต้านรัฐบาล

และประธานาธิบดีอาเล็กซาน

ดาร์ วูชิช ท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยม 

การชุมนุมทำาให้การจราจรใน

เมืองหลวงของเซอร์เบียหยุดน่ิง

และมีการปิดทางหลวงหลักอยู่

ช่วงหน่ึง 

ท่ีเมืองนอวีซาดทางเหนือ

ของประเทศ ผู้ชุมนุมหลายสิบ

คนตะลุมบอนกับตำารวจช่วงส้ันๆ 

องค์กรท่ีจัดการชุมนุมเผยว่ามีนัก

เคล่ือนไหวหลายคนโดนตำารวจ

จับตัวไป 

ท่ีเมืองชาบาคทางตะวัน

ตกของประเทศ ตำารวจนอกเครื่อง 

แบบใส่หน้ากาก ใช้ไม้กระบอง

ตีผู้ชุมนุมท่ีปิดถนนเพื่อให้ขบวน

รถบัสของผู้สนับสนุนพรรคเซอร์

เบียนโพรเกรสซีฟ ซ่ึงเป็นพรรค

รัฐบาลของวูชิช เดินทางไปประ 

ชุมท่ีเมืองเบลเกรด 

มารีอา โพโพวิช ผู้ชุมนุม

วัย 35 ปีในกรุงเบลเกรดบอก

ว่า เธอโกรธกับกฎหมายใหม่น้ี 

เพราะจะทำาให้ประเทศโดนยึด

ครอง 

ผู้ชุมนุมชาวเซอร์เบียเมื่อ                                                

วันเสาร์ ต้องการคัดค้านกฎ 

หมายปฏิรูปการลงประชามติท่ี

เพ่ิงออกมาเม่ือเร็วๆ น้ี ท่ีพวก

เขาเห็นว่าเป็นการหยุดการริเร่ิม

ของประชาชนท่ีต้องการคัดค้าน

โครงการท่ีทำาให้เกิดมลพิษ เนื่อง 

จากค่าธรรมเนียมในการทำาประ 

ชามติต้องใช้เงินจำานวนมาก 

กฎหมายใหม่อีกฉบับท่ี

พวกเขาคัดค้านคือกฎหมายการ

เวนคืน ท่ีอนุญาตให้ทางการ

บังคับเวนคืนท่ีดินของเอกชนได้

ภายในแค่ 8 วัน

เซอร์เบียเป็นหน่ึงในประ  

เทศของทวีปยุโรป ท่ีประสบ

ปัญหามลพิษมากท่ีสุดและต้อง

ใช้เงินหลายพันล้านยูโร เพื่อให้                                                

ประเทศได้รับมาตรฐานส่ิงแวด 

ล้อมของสหภาพยุโรป (อียู) ถ้า 

เซอร์เบียต้องการเข้าร่วมอียู.

ตำารวจจีนจับนักโทษเกาหลีเหนือแหกคุก

ปักกิ่ง • ตำารวจจีนจับกุมนักโทษเกาหลีเหนือที่หลบหนีจาก

เรือนจำาในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ที่มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกายน นักโทษผู้นี้มีชื่อจีนว่าจู้ เซียนเจียน เขาปีนหลบ

หนีออกจากเรือนจำาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ตำารวจมณฑลจี๋หลิน

แถลงว่าจับกุมนักโทษรายน้ีได้เมื่อเวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ 

แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม จู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน

เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย, ลักขโมยและปล้น มีกำาหนด

พ้นโทษและเนรเทศกลับไปเกาหลีเหนือในปี 2566 มีผู้ ให้

ความเห็นทางออนไลน์ว่าที่นักโทษรายนี้หลบหนีออกจากเรือน

จำาเนื่องจากไม่ต้องการถูกส่งตัวกลับเกาหลีเหนือ จากบันทึก

การตัดสินของศาลจีน ชาวเกาหลีเหนือผู้นี้ว่ายข้ามแม่น้ำาที่

แบ่งพรมแดนเกาหลีเหนือกับจีนในปี 2557 จากนั้นบุกเข้าไป

ในบ้านหลายหลังในหมู่บ้านใกล้กับท่ีเขาแอบขึ้นฝั่งจีน ขโมย

เงิน, โทรศัพท์มือถือและเสื้อผ้า และทำาร้ายหญิงชราคนหนึ่ง

ที่เห็นเขากำาลังขโมย จากน้ันเรียกแท็กซี่เพื่อหลบหนีก่อนโดน

ตำารวจจับ

มะกันช่วยลูกเรือประมงอิหร่านลอยเคว้ง 8 วัน

มานามา • กองบัญชาการกลางกองทัพเรือสหรัฐแถลงเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนว่า กองทัพเรือสหรัฐเข้าช่วย

กู้ภัยลูกเรือชาวอิหร่าน 2 คนจากเรือประมงท่ีล่องลอยกลาง

ทะเลในอ่าวโอมานมาแล้ว 8 วันเมื่อวันเสาร์ โดยเรือชาร์ลส์

ดรูว์ ซึ่งเป็นเรือขนส่งเสบียงของกองทัพเรือสหรัฐ นำาอาหาร, 

น้ำาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เดินทางมาถึงเรือประมงอิหร่าน

ลำานี้หลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเรือลำานี้ 6 ชั่วโมง 

จากนั้นนำาลูกเรือประมงอิหร่านท้ัง 2 คนมาส่งท่ีเรือลาด

ตระเวนชายฝ่ังของโอมานใกล้กับกรุงมัสกัต ลูกเรือประมง

ทั้งสองคนมีสุขภาพดีและสภาพจิตใจดีระหว่างการขนส่ง 

ขอบคุณรัฐบาลโอมานสำาหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนส่ง

เรือประมงอิหร่านกลับบ้าน ในช่วงเวลานี้สหรัฐและประเทศ

พันธมิตรในภูมิภาคนี้ต่างมีความกังวลกับอิหร่านที่ก่อนหน้า

นี้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุโจมตีเรือในภูมิภาคน้ี แม้อิหร่านจะ

ปฏิเสธข้อกล่าวหา 

ส.ส.กีวีปั่นจักรยานไปคลอดลูกที่ รพ.

เมลเบิร์น • รอยเตอร์รายงานว่า จูลี แอน เจนเทอร์ สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกรีนส์ของนิวซีแลนด์ป่ันจักรยานไป

คลอดลูกท่ีโรงพยาบาลเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 

และเธอให้กำาเนิดลูกสาวหลังจากถึงโรงพยาบาล 1 ช่ัวโมง เจน

เทอร์โพสต์ทางเฟซบุ๊กหลังคลอดแล้ว 2-3 ช่ัวโมงว่า ข่าวใหญ่ 

เมื่อเวลา 03.04 น. เช้าน้ี เราต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว

เรา เธอไม่ได้มีแผนมาก่อนว่าจะป่ันจักรยานไปโรงพยาบาลขณะ

เจ็บท้องใกล้คลอด แต่ส่ิงน้ีก็เกิดข้ึน โรงพยาบาลท่ีเธอฝากครรภ์

ไว้อยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลนัก จึงป่ันจักรยานออกจากบ้านเวลา 

02.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที ส.ส.ผู้น้ีเกิดท่ีรัฐมินนิโซตา

และย้ายมาอยู่นิวซีแลนด์ในปี 2549.

ลอนดอน • ทั่วโลกเร่งควบคุมการเดินทางจากแอฟริกาใต้ ป้อง 

กันการแพร่เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ โอไมครอนที่มีการกลายพันธุ์

อย่างน่ากังวล โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มที่อังกฤษ, เยอรมนี, อิตาลี, เช็ก 

และออสเตรเลีย 

ปชช. ‘หนี้’ อ่วม

เครียดและวิตกกังวลเกี่ยวกับหน้ีสินอยู่ใน                                                     

ระดับใด พบว่า 38.15% เครียดและวิตก

กังวลปานกลาง, 31.49% เครียดและวิตก

กังวลน้อย, 22.74% เครียดและวิตกกังวล

มากและ 7.62% ไม่เครียดและไม่วิตก

กังวล

ถามอีกว่า ควรแก้ปัญหาหน้ีสินอย่าง 

ไร พบว่า 80.88% แก้ด้วยตนเอง มีวินัย 

วางแผนการใช้จ่าย อดออม, 61.85% รัฐ

ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้, 52.81% เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำา เพิ่ม

รายได้ จ้างงานมากขึ้น, 31.30% ให้ความ

รู้ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการหนี้ และ 

23.31% สถาบันทางการเงินช่วยวางแผน

ทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อถามว่าใครจะช่วย

เรื่องปัญหาหนี้สินได้ พบว่า 89.23% ตัว                                                              

เอง, 46.33% ครอบครัว คนใกล้ชิด, 36.70% 

ธนาคาร, 22.97% สหกรณ์ออมทรัพย์ และ 

11.25% โรงรับจำานำา

ขณะที่ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้

อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เสนอ

ผลสำารวจเรื่อง สถานการณ์ โลกกับความ

จริง-ความต้องการของคนไทย กรณีศึกษา

ประชาชน 1,148 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ 

หรือ 80.8% รับรู้ถึงผลกระทบจากวิกฤตโค

วิดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั่วโลก, 

81.4% ระบุวิกฤตโควิด และเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการว่างงาน, 

82.9% ระบุวิกฤตโควิด และภัยพิบัติน้ำา

ท่วมในไทย ส่งผลรายได้ลดลง มีหนี้สิน

เพิ่มขึ้น, 80.1% ระบุวิกฤตโควิด ภัยพิบัติ

น้ำาท่วม และวิกฤตเศรษฐกิจ ทำาให้ความ

สุขลดลง มีผลต่อสุขภาพจิต และ 79.1% 

ระบุวิกฤตโควิด และวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผล

ต่อระบบการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนา

ทักษะของเด็กและเยาวชน

ประเด็นท่ีน่าพิจารณาคือ ผลการ

เปรียบเทียบอัตราการว่างงานระหว่าง

ประเทศไทยกับต่างชาติ โดยอ้างอิงจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ธนาคารโลก 

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ 

เทรดดิ้งอิโคโนมิคส์ และสถิติต่างๆ เป็นต้น 

พบว่า อัตราการว่างงานของไทยอยู่ที่  

2.25% เปรียบเทียบกับกัมพูชา 0.31%, 

ลาว 1.0%, เมียนมา 1.79%, ฟิลิปปินส์ 

6.9%, อินโดนีเซีย 6.49%, จีน 4.9%, 

สหรัฐอเมริกา 4.6%, มาเลเซีย 4.5% และ

เยอรมนี 3.4% และผลสำารวจพบว่า ส่วน

ใหญ่หรือ 80.8% ต้องการให้รัฐช่วยเหลือ

เยียวยา มุ่งให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ใน

ขณะที่ 19.2% ไม่ต้องการ.

ธนกรชี้เฟกนิวส์

ที่ ไทยได้รับคำาชมในพัฒนาการหลายๆ 

เรื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึง

การลดความเหลื่อมล้ำา และการดูแลกลุ่ม

เปราะบาง

“ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และ

ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว โดยขอให้ตรวจ

สอบข้อมูลข่าวสาร รับข้อมูลจากหน่วยงาน

โดยตรง ส่วนผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าวปลอม 

บิดเบือน หรือเฟกนิวส์ เสี่ยงจะถูกดำาเนิน

คดี ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีโทษทั้ง

จำาและปรับ จึงขอเตือนผู้ไม่ประสงค์ดีทุก

คนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่ากระทำาการ

อันจะทำาให้เกิดความสับสนในสังคม” นาย

ธนกรกล่าว

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ  พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความ

ระบุว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ประเทศไทย เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชน

ที่ ได้รับการยอมรับ หากนายกฯ คุกคาม

จะถูกนานาชาติมองไทยไม่ใส่ใจเรื่องสิทธิ

มนุษยชน ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยใส่ใจ

เรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ว แต่นายวิโรจน์

ควรเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันว่าสิ่งที่แอม 

เนสตี้เคลื่อนไหวลักษณะช่วยกลุ่มม็อบนั้น

ถูกต้องหรือไม่ เพราะทำาผิดกฎหมาย ก้าว

ล่วงสถาบัน สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชน ตนและประชาชนที่รักสถาบัน

ยังต้องดำาเนินการทางกฎหมาย ตรวจสอบ

และกดดันขับไล่องค์กรนี้ออกไป โดยจะ

ไม่ยอมให้ ใครเข้ามาทำาลายประเทศชาติ

และสถาบันเด็ดขาด นายวิโรจน์เป็นถึง 

ส.ส.ควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่ใช่ไปเข้า

ข้างองค์กรที่มาทำาลายชาติ บ้านเมือง แต่

ไม่ใส่ใจ เห็นใจประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ

พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดเผยว่า 

จะขอเชิญ กสทช.เข้ามาชี้แจงกับ กมธ.

พัฒนาการเมืองในสัปดาห์หน้า หลังจากที่ 

พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมกสทช. ขอ

ความร่วมมือสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการนำา

เสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มชุมนุมที่มีต่อ

สถาบันหรือการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เนื่องจากคำาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญที่ตีความว่าเข้าข่ายล้มล้างการ

ปกครองเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย และ

การเผยแพร่ข่าวนั้นอาจเป็นการกระทำา

ซ้ำา รวมไปถึงเล่ียงการนำาเสนอการแก้ไข

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เรื่อง

นี้เป็นเรื่องของเสรีภาพส่ือเป็นส่ิงสำาคัญ

ที่สุด และสื่อมวลชนเองควรปกป้อง

ศักดิ์ศรีในวิชาชีพของตน 

เฟซบุ๊ก เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ 

Parit Chiwarak โพสต์ข้อความระบุว่า 

วันที่ 26 พ.ย. เวลา 09.00 น. เพนกวิน-

รุ้ง-เบนจา-ไมค์ ถูกเบิกตัวมาที่ศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ในคดีใส่ครอปท็อปไปเดินห้าง 

ทั้งครอบครัวและเพื่อนต่างไปรอที่ศาล

แต่เช้าด้วยหวังว่าจะได้พบหน้ากันในห้อง

พิจารณาคดีเพื่อไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบและ

พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนของเพนกวิน แต่

เจ้าหน้าที่ศาลก็ปฏิเสธไม่ให้ครอบครัวและ

เพื่อนเข้าไปในห้องพิจารณาคดี เทอมน้ีอาจ                                                               

เป็นอีกเทอมหนึ่งที่เพนกวินต้องสูญเสีย

โอกาสในการศึกษาต่อ เพราะรัฐเผด็จการ

กักขังและกีดกันไม่ให้เพื่อนเราได้เรียนหนัง                                                                 

สือ หากท่านให้ความสำาคัญกับ “การศึกษา” 

หากท่านให้ความสำาคัญกับ “อนาคตของ

ชาติ” คืนสิทธิการประกันตัวให้พวกเรา

ทุกคน.

นิพิฏฐ์ซบอก

ในช่วงเลือกตั้งปี 2562 ได้ โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

“I shall return (ฉันจะกลับมา)” โดยได้มีผู้

เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำาลังใจ

นายนิพิฏฐ์เป็นจำานวนมาก และเรียกร้อง

ให้กลับมาลงสมัคร ส.ส.พัทลุงอีกครั้ง ขณะ

ที่นายนิพิฏฐ์ ได้ตอบกลับความคิดเห็นช่วง

หนึ่งว่า “ทำาสงครามครั้งสุดท้าย เพื่อคน

พัทลุง พี่จะสมัครหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง แต่

ขอ ส.ส.พัทลุงทั้ง 3 คน 3 เขต เพื่อพัทลุง 

อย่าให้เลือกเพื่อให้คนนั้น คนนี้ ได้เป็น 

ส.ส. แต่ต้องเลือกเพื่อคนรุ่นลูก รุ่นหลาน”

มีรายงานว่า นายนิพิฏฐ์เตรียมไปยื่น

หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 

ปชป.ต้นเดือน ธ.ค.น้ี รวมถึงเข้าไปพบ

กับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ใน

ฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรค เพื่อ

อำาลา เนื่องจากนายนิพิฏฐ์เป็นสมาชิก

พรรคมานานถึง 27 ปี และเป็น ส.ส. 8 

สมัย และจะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

ด้วย 

มีกระแสข่าวว่านายนิพิฏฐ์จะไปจัด

ตั้งพรรคการเมืองใหม่ร่วมกับทีม 4 กุมาร 

หรือกลุ่มของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 

นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.การคลัง                                                

และอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ                   

(พปชร.) โดยจะเป็นพรรคที่ชูแนวทางการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภาค

ใต้ และแก้ปัญหาปากท้องประชาชน

ต่อมานายนิพิฏฐ์ ให้สัมภาษณ์ภาย

หลังว่า อยู่ในพรรค ปชป.มา 29 ปี ออก

ศึกภายใต้สังกัด ปชป. เป็น ส.ส.มา 8 สมัย 

แต่ในการออกศึกทำาสงครามครั้งที่ 9 ล่า

สุดเเพ้ ไม่ว่าจะเเพ้ด้วยสาเหตุใด เช่น 

อาจเพราะการต่อสู้นั้นใช้ลูกดอกอาบยา

พิษ หรือเป็นการต่อสู้ที่มีกติกาไม่เป็นธรรม 

หรืออะไรก็แล้วเเต่ แต่ถือว่าเเพ้ พอเเพ้เเล้ว 

กลับถูกเเม่ทัพสำาเร็จโทษเลย ก็เลยมานั่ง

คิดว่าจะยอมถูกสำาเร็จโทษจากการพ่ายเเพ้ 

หรือจะสู้ต่อ สุดท้ายขอสู้ต่อ แต่จะสู้ ใน

กองทัพเดิมไม่ได้เเล้ว เพราะไม่มีที่ยืน เเละ

ถูกถอดยศก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่

“บังเอิญมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง 

มีนักการเมืองที่เขาให้เกียรติมาเชิญ หลัง

จากที่ก่อนหน้าน้ีมีระดับหัวหน้าพรรคมา

เชิญ 4-5 พรรค โดยครั้งนี้ที่ไปคุยมาล่าสุด 

นโยบายดีมาก คนที่ ไปคุยด้วยเป็นปัญญา

ชน เป็นคนดี มีนโยบายเศรษฐกิจที่ดีมาก 

โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นประเทศหลังจาก

โควิด-19 นโยบายที่จะฟื้นภาคใต้ก็ดีมาก 

เลยตัดสินใจไปร่วมทำางานการเมืองกับเขา

เหล่าน้ัน ยังไม่ขอระบุชื่อพรรคเเล้วกัน” 

อดีตแกนนำาพรรค ปชป.ระบุ 

ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า ก่อนตัดสินใจครั้ง

นี้ ได้บอกลานายชวนหรือยัง นายนิพิฏฐ์

ตอบว่า ยังไม่ได้เรียนท่าน ความจริงต้อง

บอกท่านก่อน เเต่มันเป็นข่าวไปเสียก่อน

เเล้ว ยังไงก็ต้องไปลามาไหว้ อยู่พรรคนี้

ตั้งเเต่ปี 2535 ส่วนการตัดสินใจครั้งนี้ถาม

ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเเล้วหรือไม่นั้น ผมเอง

ไม่มีที่ยืนเเล้ว ต้องไปพรรคอื่น ซึ่งในพรรค

ใหม่ผมจะไปลง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เมื่อถามว่าพรรคที่จะไปอยู่ ใช่พรรค

ที่กลุ่มสี่กุมารตั้ง ตามที่มีกระเเสข่าวใช่หรือ

ไม่ นายนิพิฏฐ์กล่าวว่า อย่าเพิ่งเลย ส่วน

จะเป็นพรรคอะไร ให้หัวหน้าพรรคที่จะไป

อยู่ใหม่เขาเป็นผู้พูดเปิดตัวดีกว่า

อน่ึงก่อนหน้าน้ีมีแกนนำาและอดีต                                                      

ส .ส .ประชาธิปัตย์ลาออกไปอยู่พรรค 

การเมืองอื่นแบบเดียวกับนายนิพิฏฐ์ เช่น 

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.การคลัง 

ลาออกไปตั้งพรรคกล้า, นายพีระพันธุ์ สาลี

รัฐวิภาค ลาออกไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ 

และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร. และ 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ลาออกไปอยู่กับ

พรรครวมพลังประชาชาติไทย จากนั้นแยก

ตัวออกมาตั้งพรรคไทยภักดี เป็นต้น  

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน 

ส.ส.พรรค ปชป. กล่าวกรณีท่ี พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร.ประกาศ

กวาด ส.ส.กทม.ให้ได้ 24 ท่ีน่ัง ว่าถือเป็น

เร่ืองปกติทางการเมืองท่ีพรรคการเมือง

ต่างๆ จะประกาศว่าจะกวาด ส.ส.ให้ได้

มากเท่าไหร่ก็ได้ แต่ท้ายท่ีสุดแล้วอยู่ท่ี

วันลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงไม่ได้หว่ัน

ไหวอะไรในคำาประกาศของหัวหน้าพรรค                               

พปชร. และคงไม่ประกาศว่า ปชป.จะได้ก่ีท่ี

น่ังใน กทม. แต่เรากำาลังมุ่งม่ันทำางานหนัก

เพื่อให้ประชาชนกลับมาสนับสนุนเรา 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย (พท.) กล่าวเช่นกันว่า พรรคจะ

มีการประชุมโซนเขตเลือกตั้งทั่วประเทศที่

พรรคได้แบ่งไว้ทั้งสิ้น 21 โซน ซึ่ง กทม.มี

ถึง 6 โซนด้วยกัน โดย กทม.มีความพร้อม 

โดยเดิมทีเรามี ส.ส.กทม.ถึง 9 คน แต่

หลังจากน้ีอาจเปล่ียนแปลงบ้าง ซึ่งไม่เป็น

ปัญหา ถึงอย่างไรก็ส่งผู้สมัครครบทุกเขต

แน่นอน มั่นใจว่าจะได้ ส.ส.กทม.มากขึ้น

กว่าเดิม เป้าหมายในการเลือกตั้งคร้ังแต่

ไปคือได้ ส.ส.แบบแลนด์สไลด์

ส่วนความเคล่ือนไหวเร่ืองการยก

ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ นายชินวรณ์ 

บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค 

ปชป. กล่าวว่า ร่างของพรรคในประเด็น

เรื่องการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะเอา

ความชัดเจนตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่า

จะเป็นสัดส่วนสัมพันธ์ โดยตรงกับจำานวน

บัญชีรายช่ือคือ 100 คน ฉะน้ันหากได้ 

60% ก็จะได้ ส.ส. 60 คน ที่เหลือหาก

พรรคการเมืองใดมีเศษมากที่สุดก็จะได้ 

ส.ส.พรรคนั้นไป

“ไพรมารีโหวต มีความคิดเห็นเดิม

คือไม่เห็นด้วย เพราะเป็นไพรมารีจอม

ปลอม เป็นกระบวนการที่เป็นภาระกับ

พรรคการเมืองโดยไม่ใช่เหตุ เป็นต้นทุน

ของนักการเมือง”

ขณะที่นายชู ศักดิ์  ศิรินิล คณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย จะมี

เน้ือหาคล้ายกับร่างของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ทั้งวิธีคำานวณ ส.ส. ที่รัฐธรรมนูญ

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีเนื้อหาแบบเดียวกับ

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี 2554 โดยวิธี

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องนำาคะแนน

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมาหารด้วย 100 

ตาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ แล้วไปดูคะแนน

ของแต่ละพรรคว่าจะได้ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อกี่คนจะคิด ส.ส.แบบพึงมีไม่ ได้เพราะ

รัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้ ส่วนกรณีถ้า

ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถึง 100 คน ก็

ควรให้พรรคที่มีคะแนนเศษมากที่สุด ไม่

จำาเป็นว่าพรรคนั้นต้องมี ส.ส.หรือไม่ เรื่อง

เบอร์ที่ใช้ในการเลือกตั้งก็ให้ใช้เบอร์เดียว

ทั้งประเทศ โดยใช้เบอร์จากการสมัคร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นตัวตั้ง 

“ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 

น้ัน มีคำาถามว่าไพรมารีโหวตยังต้องทำาอยู่

หรือไม่ เม่ือรัฐธรรมนูญมาตรา 45 ท่ีกำา 

หนดให้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวางในการกำาหนดนโยบาย และการ

ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง ยังคงมีอยู่หมายความ

ว่าต้องรับฟังความคิดเห็นสมาชิกในการส่งผู้

สมัคร ดังน้ันไพรมารีโหวตยังต้องมีอยู่ แต่

เราจะเสนอวิธีการให้มีความคล่องตัวมาก

ข้ึน เช่นจังหวัดไหนมีสาขาพรรค มีตัวแทน

พรรค ไม่ว่าจะก่ีเขตก็ตาม ให้ส่งผู้สมัครได้

ท้ังจังหวัด สัปดาห์หน้าจะมีการนำาเน้ือหา

เข้าหารือกับแกนนำาพรรคและหารือในท่ี

ประชุม ส.ส. และจะยื่นต่อประธานรัฐสภา

ต่อไป” นายชูศักด์ิกล่าว.

รัฐบาลออสเตรเลียห้ามเท่ียว

บินท้ังหมดจาก 9 ประเทศใน

ภูมิภาคนั้นเข้าประเทศ 

มีอีกหลายประเทศที่ประ 

กาศจำากัดการเดินทางหรือห้าม

เที่ยวบินจากประเทศในภูมิภาค

น้ันเข้า อาทิ สหรัฐ, บราซิล, 

แคนาดา, ซาอุดีอาระเบีย, เกา 

หลีใต้ และไทย 

ไม่เพียงแอฟริกาใต้ท่ีตก

เป็นเป้าหมายของการจำากัดการ

เดินทาง แต่ยังรวมถึงประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมิภาค ได้แก่ บอต

สวานา, เอสวาตินี, เลโซโท, นามิ                                                  

เบีย, แซมเบีย, โมซัมบิก, มาลาวี 

และซิมบับเว.

สกัดโอไมครอน 

• เจ้าหน้าที่

ตรวจหาเชื้อ             

โควิด-19 ให้กับ

ผู้ โดยสารก่อน

ออกเดนิทางจาก

ท่าอากาศยาน

นานาชาติซิดนีย์ 

เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน 

ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่

ระบาดไวรัส

โควิด-19 สาย

พันธุ์ โอไมครอน.
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15กีฬา

‘มุลเลอร์’ ฟันธง ‘เลวานดอฟสกี’ คว้าบัลลงดอร์  

เบอร์ลิน • โธมัส มุลเลอร์ ออกมาเปิดเผยว่า โรเบิร์ตเลวานดอฟ

สกี เพื่อนร่วมทีมบาเยิร์น มิวนิก ของเขาต้องคว้ารางวัลลูกบอล

ทองคำา หรือ “บัลลงดอร์” ซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการในวัน

จันทร์นี้  โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี หวังว่าจะคว้ารางวัลนักฟุตบอล

ยอดเยี่ยมของยุโรป หรือบัลลงดอร์ ให้ได้เป็นครั้งแรกหลังจากเมื่อ

ปีที่ผ่านมาเอาชนะคู่แข่งคว้ารางวัลนักฟุตยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 

ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า มาครองแล้ว “ถ้าหากว่า

คุณมีโอกาสได้เล่นในช่วงเวลานี้ เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับ

รางวัลนี้ ไม่มีใครสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนและสม่ำาเสมอเท่ากับ

เขาอีกแล้วในช่วงเวลานี้ ทั้งในระดับสโมสรและในทีมชาติ” ผม

คิดว่าไม่ควรมีการถกเถียงเรื่องนี้กันด้วยซ้ำา” โธมัส มุลเลอร์ กล่าว

หลัง บาเยิร์น มิวนิก ชนะ อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ 1-0 และยังนำา

เป็นอันดับหนึ่งของบุนเดสลีกาเยอรมนี โดยในฤดูกาลนี้เลวานดอฟ

สกียิงประตูไปแล้วทั้งหมด 30 ประตู ในจำานวนนั้น 25 ประตูยิงให้

กับ บาเยิร์น มิวนิก ในการเล่น 20 แมตช์ในทุกทัวร์นาเมนต์ และ

อีก 5 ประตูเป็นการยิงให้ทีมชาติโปแลนด์ในการลงเล่นทั้งหมด 6 

แมตช์ และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลาวานดอฟสกีเพิ่งจะ

ทำาลายสถิติของตำานานอย่าง เกิร์ด มุลเลอร์ ด้วยการยิงไปทั้งหมด 

40 ประตูในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลเดียวที่มุลเลอร์เคยสร้างสถิติไว้

ในฤดูกาล 1971/72 ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมายอดดาวยิงชาวโปแลนด์ยิง

ประตูไปทั้งหมด 41 ประตู จากการลงเล่นทั้งหมด 29 แมตช์  

‘นริส’ ชื่นชม ‘บิ๊กโก-เสธ.จั๊ก’ จัดเชิดชูนักชกไทย 

กรุงเทพฯ • สืบเนื่องจาก “บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รอง

ประธานใหญ่สภามวยโลก WBC, ประธานสภามวยโลก มวยไทย 

WBC Muaythai และประธานสภามวยแห่งเอเชีย WBC Asia 

พร้อม “เสธ.จั๊ก” พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการ เตรียมจัดงาน

เชิดชูเกียรติอดีตนักชกไทย WBC Night of Champions หรือ “ค่ำาคืน

แห่งแชมเปียนส์” ในวันจันทร์ท่ี 6 ธันวาคม 2564 ท่ีเวทีมวยลุมพิ

นี ด้วยเล็งเห็นถึงคุณงามความดีของเหล่านักมวยชายหญิงชาวไทย 

ท่ีได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมาช้านาน ถือเป็นการ

รวมตัวคร้ังใหญ่ของนักสู้ผู้สร้างชื่อให้แก่ประเทศชาติ ในงานคร้ังน้ี 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา เป็นประธานพิธีมอบโทรฟีและเกียรติบัตรแก่เหล่าฮีโร่

ของชาติ ด้าน นายนริส สิงห์วังชา ผู้สนับสนุนแชมป์โลกชาวไทย

มากมาย กล่าวว่า “ต้องขอชื่นชมท่าน พล.ต.อ.โกวิท และเสธ.จั๊ก 

ลูกชายผู้ริเริ่มจัดงานครั้งนี้ เสธ.จั๊กเป็นบุคคลที่มีความสามารถและ

ก้าวตามคุณรุ่นเก่าขึ้นมา การส่งเสริมสนับสนุนและรำาลึกถึงอดีตผู้

เคยสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวไทยถือเป็นเรื่องน่ายกย่องอย่าง

ยิ่ง ในการนี้ผมจึงยินดีสนับสนุนเม็ดเงิน 100,000 บาท เพื่อร่วม

ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ขอให้อดีตนักชกเหล่านี้ทั้งชายและหญิง

จงภาคภูมิใจว่า ท่านคือแชมเปียนส์ คือผู้ทรงคุณค่า ที่เคยสร้างชื่อ

เสียงให้ประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิใจ”

‘คล็อปป์’ปลื้มหงส์คืนฟอร์ม  

ถล่ม‘เซาแธมป์ตัน’ไล่บี้‘เชลซี’

‘สุนทร’คุย3เดือน

สอยคิวไม่มีหยุด

เฟ้นนักแทงหญิง

ณัชพลซิวแชมป์แรกในชีวิตที่ลำ�ป�ง 

‘ก๊องส์’ มั่นใจพัฒนาบิดระดับโลกได้มากกว่านี้

กรุงเทพฯ • “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งวัย 20 ปี 

ที่เฉิดฉายในศึกดาวรุ่งชิงแชมป์โลก 2 รายการใหญ่อย่าง “เอฟ

ไอเอ็ม ซีอีวี โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ” และ “เรดบูล 

โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ” เต็มฤดูกาล 2021 ได้เดินทางกลับถึงไทย 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ผ่านมา โดยมี ดร.อารักษ์ พร

ประภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอ 

ริ่ง จำากัด ให้การต้อนรับ โดยธัชกรเผยว่า “ขอขอบคุณต้นสังกัด

ทีมแข่งฮอนด้า เรซซ่ิง ไทยแลนด์ ท่ีมอบโอกาสให้ผมได้เก็บเก่ียว

ประสบการณ์ในรายการแข่งขันระดับโลก ส่วนผลงานท่ีทำาได้ ผม

มองว่าน่ีเป็นความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน

ทุกคน และเชื่อว่าตัวเองยังสามารถพัฒนาผลงานให้ดีย่ิงข้ึนกว่าน้ี

ได้ครับ” ขณะท่ี “บอสฮอนด้า” ดร.อารักษ์ พรประภา กล่าวว่า “ธัช

กรคือดาวรุ่งท่ีกำาลังได้รับการจับตามองอย่างมากในวงการมอเตอร์

สปอร์ตระดับนานาชาติ ด้วยผลงานท่ีก้าวกระโดดจากปีแรกมาสู่ปีท่ี

สอง เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าดาวรุ่งไทยจากโครงการฮอนด้า เรซ ทู 

เดอะ ดรีม มีความสามารถเทียบเท่าเหล่าดาวรุ่งหัวกะทิจากท่ัวโลก 

โดยเฉพาะ 2 รายการสำาคัญระดับจูเนียร์ท่ีธัชกรลงแข่งขัน นับเป็น

บันไดข้ันแรกก่อนขยับเข้าสู่วงการโมโตจีพี โดยผลงานท่ีเขาทำาได้คือ

บทพิสูจน์ความสำาเร็จช้ันดีของโครงการน้ี ซ่ึงมีเป้าหมายพัฒนานัก

แข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยข้ึนสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริง” 

สหพันธ์รับรอง ‘ไทยแลนด์ โอเพ่นมาสเตอร์’

กรุงเทพฯ • นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ในฐานะผู้แทนของสมาคมสหพันธ์กีฬา

แห่งภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก General Association of Asia-Pacific Sports 

Federation (GAAPSF) ประจำาประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคม

สหพันธ์ได้ส่งหนังสือให้การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์

โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจะจัดข้ึนท่ีอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันท่ี 8-16 ม.ค.2565 ให้เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติท่ี 

GAAPSF ให้การยอมรับและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ GAAPSF 

ในสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันในคร้ังน้ี  โดยการแข่งขันรายการน้ีจึงเป็น

ส่ิงท่ีควรได้รับการสนับสนุนและรับรองให้มีการเข้าร่วมในทุกๆ ระดับ โดย

สมาคมสหพันธ์ได้ให้การรับรองการจัดการแข่งขันคร้ังน้ีของประเทศไทย

และจะได้บรรจุไว้ในกิจกรรมปฏิทินกีฬาของ GAAPSF อีกด้วย ท้ังน้ี 

คณะกรรมการของ GAAPSF ยังอนุญาตให้ผู้จัดกีฬาไทยแลนด์โอเพ่น

มาสเตอร์เกมส์ คร้ังท่ี 2 ใช้ตราสัญลักษณ์ของ GAAPSF เพื่อติดต้ังในสื่อ

การประชาสัมพันธ์ทุกชนิดในการแข่งขันคร้ังน้ี นอกจากน้ันทางสมาคม

สหพันธ์ได้มีการเผยแพร่การแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ 

คร้ังท่ี 2 ในสื่อของประเทศจีน อย่างกว้างขวางอีกด้วย.

ยิมฯยืนยันซีเกมส์5ทองมั่นใจไร้ปัญหา

ปลอดภัยทุกคน • ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย นักป่ันทีมไทยแลนด์ คอน

ติเนนตัล ทีมอาชีพของไทยเข้ารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ก่อนท่ี

จะเร่ิมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 

2021” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงจะแข่งขันระหว่าง

วันท่ี 1-10 ธ.ค.น้ี เส้นทางใน จ.สงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-

ตรัง-สตูล เมื่อวันท่ี 28 พ.ย.64 ท่ีโรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา 

ฟุตบอลรี โว่ ไทยลีก 2021-2022 ปิดเลกแรกไปเรียบร้อยแล้ว 

จากน้ีไปก็พักผ่อนกัน 1 เดือน ใครมีอาวุธอะไรใหม่ค่อยมาสู้กันเลก 2 

จังหวะปิดเลกก็เปิดทางให้กับ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ชุดใหญ่เรียก

นักเตะ 30 คน มาฝึกซ้อมกับเฮดโค้ช มาโน โพลกิง เพื่อเตรียมลุย 

ชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2021 ที่จะเปิดฉากเตะกัน

ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ประเทศ

สิงคโปร์ ศึกนี้แฟนๆ ก็ตามเชียร์กันได้ทางช่อง 7 HD..••..นาวา

อากาศเอกปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยผู้ โด่งดังเป็น

ดาวค้างฟ้ามาตลอด ในฐานะ ประธานมูลนิธิ “พัฒนาฟุตบอลไทย” 

กำาหนดเปิดตัวมูลนิธิตามสไตล์คนฟุตบอล ใน วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 

2564 ณ สนามฟุตบอล OAZ STADIUM ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี เปิดเสร็จจัดดวลแข้งนัดพิเศษ อดีตทีมชาติไทย ดวลกับ

ทีมไทยเพรส (รวมผู้สื่อข่าว) เริ่มกันตั้งแต่เวลา 15.00 น. ช่วงเย็น 

18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ก็ต้องขอชมเชยแนวคิดการตั้ง

มูลนิธิของ “เดอะตุ๊ก” มา ณ โอกาสนี้ เพื่อช่วยกันพัฒนาฟุตบอล

ไทย ..••..”บิ๊กโก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รองประธานใหญ่สภา

มวยโลก WBC, ประธานสภามวยโลก มวยไทย WBC Muaythai 

และประธานสภามวยแห่งเอเชีย WBC Asia พร้อม “เสธ.จั๊ก” 

พ.อ.ธนพล ภักดีภูมิ เลขานุการ เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติอดีตนักชก

ไทย WBC Night of Champions หรือ “ค่ำาคืนแห่งแชมเปียนส์” 

ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ เวทีมวยลุมพินี ด้วยเล็งเห็นถึง

คุณงามความดี ของเหล่านักมวยชายหญิงชาวไทย ที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อ

เสียงให้แก่ประเทศชาติมาช้านาน ถือเป็นการวมตัวครั้งใหญ่ของนักสู้ผู้

สร้างชื่อให้แก่ประเทศชาติ งานนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบ

โทรฟีและเกียรติบัตรแก่เหล่าฮีโร่..••..คริสตัล ฟุตบอล คลับ (Crystal 

Football Club) สนามฟุตบอลแห่งใหม่มาตรฐานโลก ที่อยู่ในพื้นที่ 

Crystal Sports อยู่ติดกับศูนย์การค้า เดอะคริสตัล และหมู่บ้านคริสตัล 

พาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ภายใต้

การบริหารของ KE Group ซึ่งสนามฟุตบอลสุดพรีเมียมแห่งนี้ใส่ใจใน

ทุกรายละเอียดเพื่อนักฟุตบอลทุกคน นอกจากนี้คริสตัล ฟุตบอล คลับ 

ยังมี Football Academy ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา มีวินัย และการรู้จักการทำางานเป็นทีม 

พร้อมเติมเต็มความฝันของเยาวชนโดยโค้ชและทีมงานมืออาชีพเพื่อ

สร้างนักกีฬามืออาชีพ สนาม Crystal Football Club เปิดให้บริการ

ตั้งแต่ 06.00-24.00 น. จองสนามได้ที่ โทร. 0-2101-5995, Line:@

crystalsports

                         นายเหรียญ

              coins13@hotmail.com

ช่วยช้างศึก • พล.ต.อ.ดร.สมยศ 

พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รับ

มอบเงินจำานวน 10 ล้านบาท จาก

นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานัก

ประสานงานภายนอก บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดย

เครื่องดื่มตราช้าง เพื่อสนับสนุน 

“กองทุนพัฒนาเยาวชนช้างศึก

ไทย” จำานวน 10 ล้านบาท ต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีทีมงาน

บริหารร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 

26 พ.ย.2564 ณ สมาคมกีฬาฟุต 

บอลฯ หัวหมาก

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวของ

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประ 

เทศไทย ขณะน้ีกำาลังจัดแข่งขันยิม 

นาสติกรอบคัดเลือก ท้ังยิมศิลป์, 

ยิมลีลา และยิมแอโรบิก แบบเวอร์

ชวล ท่ีศูนย์ฝึกในซอยเพชรเกษม 

81 การแข่งขันจะถูกบันทึกเทป โดย                                                 

คณะกรรมการของสมาคมจะเป็น

ผู้พิจารณาผ่านวิดีโอ ซ่ึงปีน้ีได้รับ                        

ความสนใจจากทุกสโมสรส่งนัก 

กีฬาเข้าทำาการแข่งขันในรอบคัด

เลือกกันเป็นจำานวนมาก ซ่ึงคณะ

กรรมการจะคัดให้เหลือเฉพาะผู้

ท่ีทำาคะแนนดีอยู่ในเกณฑ์เท่าน้ัน 

เพื่อเฟ้นหาคนท่ีเก่งจริงๆ เข้าไป

แข่งขันรอบสุดท้าย ในการแข่งขัน

รายการ “ออมสิน ยิมนาสติกชิง                                    

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย                               

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน                                                    

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ประ 

จำาปี 2564 โดยแยกเป็นยิมนาสติก

ลีลา แข่งขันวันท่ี 3-6 ธันวาคม 

2564, ยิมนาสติกแอโรบิก วันท่ี 7 

ธันวาคม และยิมนาสติกศิลป์ แข่ง 

ขันวันท่ี 10-12 ธันวาคม 2564 ท่ี

ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน สมาคมกี 

ฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ใน

ซอยเพชรเกษม 81 โดยเฟ้นหา

นักกีฬาท่ีทำาคะแนนดีท่ีสุด แยกเป็น 

ยิมนาสติกลีลา จำานวน 4-5 คน, 

กรุ๊ป 6 คน, ยิมนาสติกศิลป์อีก 4-5 

คน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

คร้ังท่ี 31 วันท่ี 12-23 พฤษภาคม 

2565 ท่ีประเทศเวียดนาม  

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี                                          

อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการ

ทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ส่วนกรณีท่ี

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการ

ประเมินผลงาน นักกีฬายิมนาสติก

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซ่ึงคาด 

ว่าจะได้ประมาณ 5 เหรียญทอง 

ส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้และไม่ได้

รู้สึกกดดันแต่อย่างใด เนื่องจาก

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ยิม 

นาสติกแอโรบิกมีชิงมากถึง 6 

เหรียญทองตอนน้ีนักกีฬายิมนาส               

ติกแอโรบิกไทยความสามารถ

เหนือกว่าทุกชาติในย่านอาเซียน 

ซ่ึงน่าจะได้อย่างน้อย 3-4 เหรียญ

ทอง ที่เหลือ ยิมนาสติกลีลากับ                                       

ยิมนาสติกศิลป์ก็น่าจะได้เช่นเดียวกัน 

ดังนั้น 5 เหรียญทองน่าจะทำาได้

ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้.     

กรุงเทพฯ • “บ๊ิกฮง” สุนทร จารุมนต์                                                          

นายกสอยคิวไทย ลั่นโปรแกรมประ                                                    

ลองคิวแน่นไม่มีวันหยุดตลอด 3 เดือน                                                        

ชี้ทำาเพื่อนักแม่นรูทุกคนให้มีการประ 

ลอง มีรายได้จากการแข่งขัน และ

พัฒนาวงการสนุ้กพร้อมเปิดโปรแกรม

ใหม่ จัดให้มีการแข่งขันสนุกเกอร์หญิง

ชิงชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ที่ห้อง

แข่งขันราชมังคลากีฬาสถาน เฟ้นหา                                                    

สุดยอดจอมคิวหญิงไปแข่งเวทีนานาชาติ

“บิ๊กฮง” สุนทร จารุมนต์ นายก

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ตามที่สมาคมกีฬาบิลเลียด

ได้ทำาโปรแกรมการแข่งขันสนุกเกอร์-

บิลเลียด และพูลมาตลอด 3 เดือนเต็ม 

ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจน ถึงธันวาคม

นี้ ซึ่งนักกีฬาต้องประลอง ติดต่อกัน

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสนุกเกอร์

ไทยแลนด์ แรงกิ้ง 7 รายการ, สนุก 

เกอร์เยาวชนประเทศไทย, พูล 9 ลูก 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และบิล 

เลียดชิงแชมป์ประเทศไทย โดยการ

จัดการแข่งขันติดๆ กันทุกรายการ                                                              

ก็ทำาเพ่ือนักกีฬาทุกคนได้มีการแข่งขัน 

มีรายได้ ซึ่งกีฬาอื่นๆ หลายสมาคม

ตลอด 2 ปี ยังไม่มีการจัดการแข่งราย                                                              

การใดเลย แม้แต่ชิงแชมป์ประเทศไทย 

เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ทำาให้ต้องหยุดทุกอย่าง 

แต่สมาคมกีฬาบิลเลียดมีมาตรการการ

ป้องกันอย่างเข้มงวดทุกอย่าง แม้แต่ไม่ 

มีผู้ชมเราก็ยังจัดให้มีการแข่งขัน ซึ่ง

ทุกส่ิงทุกอย่างเราทำาเพื่อวงการสอยคิว

ให้พัฒนาไปได้ด้วยดี

“ล่าสุดสมาคมเตรียมจัดการ

แข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ข้ึนระหว่างวันท่ี 3-5 ธัน 

วาคม 64 ท่ีห้องแข่งขันสมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่งประเทศไทย ราชมังคลา                        

กีฬาสถาน ภายในการกีฬาแห่งประ 

เทศไทย หัวหมาก โดยรายการนี้ ได้

รับการสนับสนุนงบประมาณจากการ                    

กีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งจะคัดเลือก

นักสนุกเกอร์หญิงให้เป็นตัวแทนทีมชาติ

ไทยไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติ

ในปีหน้า และเพื่อให้ กกท.ได้ตรวจ

สอบได้อย่างใกล้ชิด สมาคมจึงนำาราย 

การน้ีมาจัดข้ึนภายในการกีฬาแห่งประ 

เทศไทย โดยเปิดรับสมัครนักสนุกเกอร์

หญิงทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 

30 พ.ย.” นายสุนทรกล่าว. 

ลอนดอน • ลิเวอร์พูลถล่มเซา 

แธมป์ตัน 4-0 ไล่กดดันทีมจ่าฝูง

อย่างเชลซี ขณะท่ีอาร์เซนอลกลับ

มาคืนฟอร์มเก่งอัด นิวคาสเซิล 

ยูไนเต็ด ยัดเยียดความปราชัยนัด

แรกให้กับ เอ็ดดี ฮาว กุนซือคน

ใหม่ของสาลิกาดง  

สตีเวน เจอร์ราร์ด ผู้จัด                                               

การทีมคนใหม่ของ แอสตัน วิล 

ลา พาทีมออกสตาร์ทอย่างน่าประ                                                       

ทับใจด้วยชัยชนะเป็นเกมท่ีสอง

ติดต่อกัน แมตช์นี้บุกไปอัด คริส 

ตัล พาเลซ คารัง 2-1 ขณะท่ีนอริช

และวูล์ฟส์ กับไบรท์ตัน และลีดส์ 

จบลงด้วยผลเสมอแบบไม่มีสกอร์  

ดิโอโก โจตา ยิงคนเดียว

สองประตูให้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล 

ของเจอร์เกน คล็อปป์ รวมถึงประตู

ในนาทีท่ี 97 พาทีมเปิดแอนฟิลด์ไล่                                                    

ต้อนผู้มาเยือนจากเซาแธมป์ตัน 4-0  

ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเป็น

แมตช์ที่สามติดต่อกันนับรวมทุก

ทัวร์นาเมนต์นับตั้งแต่แพ้ เวสต์

แฮม ยูไนเต็ด ส่งให้พวกเขาขยับข้ึน

มาอยู่อันดับสองของตารางพรีเมียร์

ลีกตามหลังเชลซีท่ีจะเตะกับ แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 คะแนน แต่ถ้า

แมนเชสเตอร์ ซิตี ชนะเวสต์แฮม

ได้ก็จะแซงขึ้นที่สองแทน   

ในฤดูกาลน้ีลิเวอร์พูลลงเล่น

พรีเมียร์ลีกไป 13 แมตช์ สามารถ

ยิงประตูคู่แข่งไปได้แล้วท้ังหมด 39 

ประตู นับเป็นผลงานที่ดีที่สุด ซึ่ง

คล็อปป์บอกว่ายินดีมากที่ลูกทีม

หงส์แดงของเขากลับมาคืนฟอร์ม

เก่งอีกครั้ง  

“พวกเราไม่เพียงแต่แพ้เวสต์

แฮมเท่าน้ัน ก่อนหน้าน้ันเราก็เสมอ                                              

มาสองแมตช์” คล็อปป์กล่าว “แน่                                                 

นอนว่าในช่วงเวลาน้ันเป็นสถาน 

การณ์ท่ีย่ำาแย่สำาหรับพวกเรา แต่

ในขณะน้ีดูเหมือนสถานการณ์จะดี

ข้ึนเรื่อยๆ”  

กุนซือทีมหงส์แดง ยังกล่าว

ต่ออีกว่า “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับทีมน้ีในช่วง                                                 

2-3 ปีท่ีผ่านมานับเป็นส่ิงท่ีวิเศษมาก 

ซ่ึงท้ังหมดน้ันเกิดข้ึนจากมายด์เซต                                                    

ท่ีโดดเด่นและสภาพจิตใจท่ีแข็ง 

แกร่งของบรรดาผู้เล่นเหล่าน้ี”  

อาร์เซนอลซึ่งไม่แพ้ใครมา 

10 แมตช์ติดต่อกันมาสะดุดเมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ โดนลิเวอร์พูล

อัดไป 4-0 แต่มาแมตช์นี้จากประ 

ตูในครึ่งหลังของ บูกาโย ซากา 

และกาเบรียล มาร์ติเนลลี ช่วย

ไอ้ปืนใหญ่เปิดเอมิเรสต์ สเตเดียม            

ชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-0 

ลูกทีมอาร์เซนอลของกุน 

ซือมิเกล อาร์เตตา ซึ่งเปิดฤดูกาล

ได้อย่างย่ำาแย่ แต่มาถึงตอนน้ีพวก

เขาขึ้นมาอยู่อันดับห้าของตาราง 

โดยมีคะแนนเท่ากับเวสต์แฮม ที่

อยู่อันดับสี่ กลับมาลุ้นพื้นที่ยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีกเต็มตัว  

เอ็ดดี ฮาว ผู้จัดการทีมคน

ใหม่ของนิวคาสเซิล ท่ีมีภารกิจต้อง                                              

พาทีมหนีตกช้ันให้ได้ กล่าวว่า “โม 

เมนตัมในเกมฟุตบอลเป็นส่ิงท่ีสำา 

คัญมาก พวกเราต้องการกลับมาชนะ

ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้”.  

การแข่งขันรอบสุดท้ายต้อง                                                      

ยืดเย้ือถึงการเพลย์ออฟหลัง ณัช

พล ศรีนุ่น ซ่ึงออกสตาร์ทวันสุดท้าย

ด้วยการตามหลังผู้นำาถึง 6 สโตรก 

แต่เปิดฉากวันด้วยเบอร์ด้ีต้ังแต่

หลุม แรก จากน้ันไปเก็บ 3 เบอร์

ด้ีติดต่อกัน เร่ิมท่ีหลุม 5 ก่อนจบ 9 

หลุมแรก 4 อันเดอร์พาร์ 35 เข้า 

9 หลุม หลังเก็บเบอร์ด้ีท่ีหลุม 12 

และ 2 เบอร์ด้ีปิดท้ายทัวร์นาเมนต์

ท่ี หลุม 16 และ 17 โดยไม่เสียโบก้ี

แม้แต่หลุมเดียวก่อนรอบสุดท้าย

เข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 63 รวม 3 

วัน 6 อันเดอร์พาร์ 204 เท่ากับ 

ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ ผู้นำาหลังจบ

รอบ 2 ท่ีเก็บเบอร์ด้ีท่ีหลุมสุดท้าย

ก่อนจบวัน 1 อันเดอร์พาร์ 69

การซัดเดนเดธเพลย์ออฟ 

2 หลุมแรกเล่นกันที่หลุม 18 พาร์ 

4 ระยะ 370 หลา ทั้ง 2 คนยันกัน

ด้วยพาร์ โดยชโยดมมีโอกาสปิด

เกมที่หลุม 2 ของการเพลย์ออฟ 

ทว่าเบอร์ดี้พัตต์ระยะ 5 ฟุตของ

เขาพลาด ทำาให้ต้องไปดวลกันต่อ

ที่หลุม 3 ของการเพลย์ออฟ โดย

ย้ายมาเล่นที่หลุม 9 พาร์ 3 ระยะ 

166 ทั้งคู่ตีขึ้นไปออนในระยะลุ้น                                                 

และเป็นณัชพลที่พัตต์เบอร์ดี้ระ 

ยะ 13 ฟุตลงไปกดดันก่อน ส่วน

ชโยดมมีโอกาสจากเบอร์ดี้ระยะ

ประมาณ 8 ฟุต แต่พลาดไปไม่

ก่ีน้ิว ส่งผลให้ ณัชพล ศรีนุ่น คว้า                                                  

แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการ

แรกในชีวิตไปครองสำาเร็จพร้อมเงิน

รางวัล 240,000 บาท

ณัชพลเปิดเผยหลังจบการ

แข่งขันว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ครับ 

ตอนแรกผมไม่มีความมั่นใจในตัว

เองว่าจะตีได้ แต่พอได้เล่นเรื่อยๆ 

แล้วกลับมาดูสถิติต่างๆ ก็ยืนยัน

ว่าเราสามารถท่ีจะทำาสกอร์ดีได้ ซ่ึง

การคว้าแชมป์ครั้งนี้ทำาให้เชื่อว่า

ตัวเองสามารถทำาได้ ที่ซ้อมมานั้น

ได้ผล และที่สำาคัญต้องขอบคุณ

คุณพ่อ คุณแม่ ผู้สนันสนุนหลัก

ที่สนับสนุนมาจนถึงตอนนี้ ขาด

ท่านท้ังสองคนก็ไม่น่าจะได้ตีกอล์ฟ

นานขนาดนี้”

อดีตนักกอล์ฟระดับเอ็นซี

ดับเบิลเอ ดิวิชั่น 2 จากอาร์คัน

ซอส์ เทก ยูนิเวอร์ซิตี ที่ในระดับ

อาชีพยังไม่เคยจบอันดับดีกว่าท็อป 

40 ยังกล่าวต่ออีกว่า  “สัปดาห์นี้

ผมตีกรีนอินเรกกูเลชั่นดีมากครับ 

ตีออนค่อนข้างเยอะ 13, 14 และ 

15 กรีนตามลำาดับ แต่ในสองวัน

แรกพัตต์ไม่ค่อยโอเคครับ ตีเข้า

โซนแต่พัตต์ไม่ค่อยลง สองวันแรก

ต้องเซฟค่อนข้างเยอะ แต่วันนี้ตี

เข้าโซนเยอะและสามารถพัตต์ลง

ได้ รวมถึงในสามหลุมเพลย์ออฟ

ด้วย นอกจากนี้ต้องบอกว่าโชคดี

ที่ ได้สองเบอร์ดี้ก่อนจบรอบด้วย

ครับ”

สรุปผลการแข่งขันสิงห์-เอส

เอที ลำาปาง แชมเปียนชิพ (สนาม

พาร์ 70)

204 ณัชพล ศรีนุ่น 71-

70-63, ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ 

68-67-69 (ณัชพลชนะซัดเดนเดธ                                         

เพลย์ออฟที่หลุมสาม รับเงินราง                                       

วัล 240,000 บาท ส่วนชโยดม 

132,000 บาท) /205 พิชชากร 

ติระกุล 67-69-69 (เงินรางวัล 

85,200 บาท) /207 วงศกร พิกุล

สวัสดิ์ 71-69-67 (เงินรางวัล 

66,900 บาท) /208  ธนกร ทิพย

จันทร์ 72-65-71 (เงินรางวัล 

58,900 บาท)

/209 จักรพันธุ์ เปรมสิริ

กรณ์ 72-68-69, เทพบดินทร์ อัมร 

นันทน์ 67-72-70, อมรินทร์ กรัย

วิเชียร 68-70-71, ภาณุวิชญ์  อ่อน

จู 68-70-71 (เงินรางวัลคนละ 

43,900 บาท) /210 โยอิชิโร นิชิ 

(ญ่ีปุ่น ) 69-72-69, ณัฐพงษ์ พุทธา                                                 

71-67-72 (เงินรางวัลคนละ 32,900 

บาท). 

ลำาปาง • ณัชพล ศรีนุ่น นักกอล์ฟวัย 25 ปี จากพัทลุง คว้าแชมป์

แรกในอาชีพหลังพัตต์เบอร์ดี้ระยะ 13 ฟุตลงไปที่หลุม 3 ของการซัด

เดนเดธเพลย์ออฟ เฉือนชนะ ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ หวุดหวิดหลังจบ

สกอร์ 3 วันเท่ากันที่ 6 อันเดอร์พาร์ 204 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการสิงห์-เอสเอที ลำาปาง แชมเปียนชิพ ชิง

เงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ณ สนามแม่เมาะ กอล์ฟ คอร์ส ระยะ 

6,781 หลา พาร์ 70 จ.ลำาปาง เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา

แชมป์แรกในชีวิต • ณัชพล ศรีนุ่น คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการแรกในชีวิตหลังเฉือน ชโย

ดม จันทร์จารุพงศ์ ที่หลุมสามของการเพลย์ออฟ หลังจบสกอร์ 54 หลุมเท่ากันที่ 6 อันเดอร์พาร์ 204 ใน

รายการสิงห์-เอสเอที ลำาปาง แชมเปียนชิพ ที่สนามแม่เมาะ กอล์ฟ คอร์ส จ.ลำาปาง



เลือก อบต.

การเลือกตั้งกว่า 5,300 แห่ง ทุกหน่วย

เลือกตั้งได้ทำาการเปิดให้มีการลงคะแนน

พร้อมกันเมื่อเวลา 08.00 น. ภาพรวมโดย

ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มี

ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่จะนำาไปสู่การงด

ลงคะแนนแต่อย่างใด ทุกหน่วยเลือกตั้งยัง

คงมีการจัดให้มีการลงคะแนนได้ตามปกติ 

และบรรยากาศโดยรวมมีการแสดงตนใช้

สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคึกคัก จำานวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งในภาพรวมมียอดจำานวนผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งกว่า 27 ล้านคน จากหน่วยเลือก

ตั้ง 60,363 หน่วย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในหลายพ้ืนที่ที่มี

การแข่งขันอย่างดุเดือด มีการข่มขู่ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งมีการจัดการเรื่องนี้อย่างไร 

นายกิตติพงษ์ตอบว่า กกต.แต่ละจังหวัดมี

มาตรการในการดำาเนินการโดยบูรณาการ

ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำารวจ และยังมี

ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน

หรือสอดส่องดูแลการทุจริตการเลือกตั้ง 

ถ้ามีข่าวหรือประเด็นเบาะแสอะไร ก็จะมี

การประสานงานเพื่อนำาไปสู่มาตรการใน

การดำาเนินการที่ กกต.กำาหนดไว้

และหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 

17.00 น. นายกิตติพงษ์แถลงถึงภาพรวม

ของการลงคะแนน ว่าทุกหน่วยเลือกตั้ง

สามารถดำาเนินการไปได้จนถึงเวลาปิด

การลงคะแนน ไม่มีเหตุอะไรที่ทำาให้การ

ลงคะแนนต่อไปไม่ได้ ภาพรวมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย แต่ในระหว่างการลง

คะแนนมีรายงานว่า มีการกระทำาความ

ผิดกฎหมายเลือกตั้งหลายแห่งหลายกรณี

ด้วยกัน ทั้งการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่

ทำาเครื่องหมายแล้ว 1 หน่วยเลือกตั้ง มีการ

ดำาเนินการส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวน

ดำาเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมี

การฉีกบัตรเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง 

เจ้าพนักงานได้นำาตัวผู้กระทำาความผิด ส่ง

พนักงานสอบสวนเพื่อดำาเนินการต่อไป

แล้วเช่นกัน แต่ถ้าเทียบสัดส่วนของจำานวน

หน่วยเลือกตั้งกว่า 6 หมื่นหน่วยเทียบกับ

การกระทำาความผิดถือว่ายังเป็นส่วนน้อย 

ไม่ถึง 1% 

สำาหรับการประกาศผลการเลือก

ตั้ง ทั้งสมาชิกและนายก อบต. เมื่อคณะ

กรรมการการเลือกตั้งมีการตรวจสอบเบื้อง

ต้น และมีเหตุเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็น

ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก็จะประกาศ

ผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้ง

ให้กับผู้ได้รับการเลือกตั้งภายใน 30 วัน

นับจากวันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุอันควร

เชื่อว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษ

หรือไม่ กกต.จะสืบสวนไต่สวนให้แล้วเสร็จ 

และประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดให้มี

การเลือกตั้งใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว แต่ต้อง

ไม่ช้ากว่า 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ซึ่ง

วันสุดท้ายที่สามารถประกาศผลก็คือวันที่ 

27 ม.ค.2565

“ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องขอ

ขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ ได้ทำาหน้าที่โดย

การไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังอย่างพร้อมเพรียง

กัน แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดไวรัสโควิดที่ยังคงมีอยู่ก็ตาม แต่

ก็ได้ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นไป

ตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำาหนดเอา

ไว้อย่างเคร่งครัด การเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ 

เป็นก้าวสำาคัญที่จะนำาไปสู่การพัฒนาท้อง

ถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ด้าน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รอง

เลขาธิการ กกต.กำากับงานสืบสวนสอบสวน 

กล่าวว่า หลังปิดการเลือกตั้งได้รับการร้อง

เรียนจำานวน 268 เรื่อง เป็นเรื่องที่ร้อง

เรียนผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด 215 

เรื่อง ทำาลายป้ายหาเสียง 3 เรื่อง และ

การซื้อเสียงประมาณ 26 เรื่อง เจ้าหน้าที่

วางตัวไม่เป็นกลาง 4 เรื่อง นอกน้ันเป็น

เรื่องอื่นๆ 

ขณะที่นายอิทธิพรกล่าวหลังปิด

หีบเลือกตั้งว่า เท่าที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์

หน่วยเลือกตั้งประมาณ 40 หน่วย ภาพ

รวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการ

จัดหน่วยเลือกตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวม

ทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดก็

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ส่วนข้อมูลที่

ได้รับรายงานมาทางสถานีตำารวจภูธรแก่ง

กระจาน เพชรบุรี ได้จับกุมผู้สมัครราย

หนึ่งพร้อมบัญชีรายชื่อและเงินของกลาง 

ซึ่งเรื่องนี้จะดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไป

“กปน.จะใช้เวลาประมาณ 1-2 

ชั่วโมงในการนับคะแนนและติดประกาศ

ผลการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกต้ัง 

หลังจากนั้นทุกหน่วยจะนำาคะแนนไปที่ 

กกต.ท้องถิ่น เพื่อตรวจนับและรวมผลการ

ลงคะแนน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 

ชั่วโมง ดังนั้นน่าจะประกาศผลได้เวลา

ประมาณ 21.00 น.” นายอิทธิพรกล่าว 

และว่า ผู้ที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่

ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอให้แจ้งเหตุ

การไม่ไปใช้สิทธิตามช่องทางที่กำาหนดไว้ 

เพื่อป้องกันการถูกจำากัดสิทธิในอนาคต

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง อบต.คึกคักอย่าง

มาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่

ต้องเจอปัญหาฝนกระหน่ำาก็ตามที โดย 

จ.ตรัง คุณยายเลื่อน จิตรแหง อายุ 98 ปี 

เดินทางมาใช้สิทธิ์ท่ามกลางสายฝน ขณะที่

หน่วยเลือกตั้งหมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ไผ่ ต.นา

บินหลา อ.เมืองฯ จ.ตรัง นายธัชนนท์ คง

เมือง (กอล์ฟ) อายุ 24 ปี สาวสอง แต่งชุด

ไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.เช่นกัน

สำาหรับการทำาความผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้ง

ที่ 2 ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี ได้

เกิดเหตุฉีกบัตร ซึ่งเหตุการณ์เกิดจากแม่
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ลูกคู่หนึ่งมาใช้สิทธิ์ แต่ลูกสาวเกิดความไม่

พอใจที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแนะนำาในวิธี

การลงคะแนนแม่ที่มีอายุมากแล้ว โดยลูก

เกรงว่าอาจมีการชี้นำาให้ลงคะแนน จึงยื้อ

แย่งบัตรเลือกตั้งมาฉีก เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่

ได้เชิญตัวหญิงทั้งสองคนไปทำาการสอบ

ปากคำาที่ สภ.เมืองราชบุรี เพื่อสอบถามถึง

สาเหตุที่ทำาให้ต้องฉีกบัตรในครั้งนี้

ขณะที่ จ.กาญจนบุรี ก็เกิดเหตุฉีก

บัตรเช่นกัน ในเวลา 08.30 น. เมื่อผู้มี

สิทธิเลือกตั้งเป็นชาย อยู่หมู่ 4 ตำาบลลุ่ม

สุ่ม อำาเภอไทรโยค ได้เดินทางไปลงคะแนน

ออกเสียงเลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งท่ี

บริเวณหน่วยเลือกต้ังท่ี 1 เขตเลือกต้ังท่ี 

3 ตำาบลลุ่มสุ่ม โดยชายคนดังกล่าวได้ฉีก

บัตรเลือกตั้งนายก อบต. ส่วนบัตรเลือก

ตั้ง ส.อบต.อยู่ในสภาพเรียบร้อย และ

ได้หย่อนบัตรลงในหีบไปแล้ว กรรมการ

ประจำาหน่วยเลือกตั้งได้ประสานไปยังเจ้า

หน้าที่ตำารวจ สภ.ไทรโยค เพื่อมานำาตัวไป

ดำาเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากเกิดเหตุ 

นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำานวยการ

สำานักงาน กกต.ประจำาจังหวัดกาญจนบุรี 

ได้ทำาหนังสือรายงานให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม

มา เลขาธิการ กกต.แล้ว

ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งหมู่ที่ 3 บ้านปลา

ดุก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ได้

เกิดเหตุใช้สิทธิ์แทนคนอื่น โดยนางขวัญ

พรได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อย

แล้วกลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย นำาบัตร

ประชาชนของนางนิตยา พี่สาว มายื่นขอ

ใช้สิทธิ์ โดยฉวยจังหวะที่มีประชาชนกำาลัง

ไปใช้สิทธิ์จำานวนมาก ขณะนั้นที่เจ้าหน้าที่

ประจำาจุดตรวจรายชื่อบัญชีผู้ ใช้สิทธิ์ได้

พักไปเข้าห้องน้ำา โดยมีเจ้าหน้าท่ีอื่นมาทำา

หน้าที่แทน นางขวัญพรจึงเข้าไปแสดงตน

ขอใช้สิทธิ์ และผ่านขั้นตอนไปจนถึงการ

เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนแล้ว แต่เมื่อเจ้า

หน้าที่กลับมาประจำาจุดเห็นผิดสังเกตและ

ทักท้วงให้นางขวัญพรเปิดแมสก์เพื่อเปรียบ

เทียบใบหน้า จึงทราบว่านางขวัญพรมาลง

คะแนนเลือกตั้ง อบต.แทนบุคคลอื่น จึง

แจ้งให้ตำารวจควบคุมตัวนำาส่งพนักงาน

สอบสวนดำาเนินคดี.

สธ.ผวา

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 20,707 ราย 

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม  

467,240 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น  92,125,296 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันท่ี 28 พ.ย. ได้แก่ กทม. 664 ราย,  

สงขลา 377 ราย, นครศรีธรรมราช 355 

ราย, สุราษฎร์ธานี 277 ราย,  เชียงใหม่  

226 ราย,  ชลบุรี  205  ราย, ปัตตานี 162 

ราย, สมุทรปราการ  156 ราย,  ภูเก็ต  122 

ราย และระยอง  121 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรค

โควิด-19 (EOC) ติดตามสถานการณ์การ

แพร่ระบาดในประเทศ และข้อมูลการ 

กลายพันธุ์ของสายพันธุ์ โอไมครอนในทวีป

แอฟริกา โดยสั่งการให้กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์และกรมควบคุมโรค ติดตามเฝ้า

ระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูล

ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจ

ให้กับประชาชน

ปลัด สธ.กล่าวว่า สธ.ติดตามเฝ้า

ระวังและประสานข้อมูลการกลายพันธุ์

ของสายพันธุ์ โอไมครอนในทวีปแอฟริกา 

อย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมมาตรการ

เข้มเพื่อสกัดก้ันเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าว 

โดยสัปดาห์นี้ สธ.จะมีการเสนอมาตรการ

เพิ่มเติมให้ ศบค.ได้พิจารณา อย่างไร

ก็ตาม ขอให้ประชาชนคงมาตรการป้องกัน

ตนเองอย่างสูงสุด และขอให้มั่นใจว่า สธ.มี

มาตรการระวังเข้ม ขณะนี้ยังไม่พบสาย

พันธุ์ โอไมครอนในไทย และ สธ.ได้ปรับ

มาตรการคัดกรองป้องกันให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สธ.ได้

เตรียมเสนอมาตรการเพิ่มต่อ ศบค.สัปดาห์

นี้ คือห้ามหรือจำากัดการเดินทางของกลุ่ม

ประเทศเสี่ยงเข้ามาไทย ซึ่งเริ่มทำาแล้ว 

และจับตาประเทศที่มีผู้นำาเชื้อโอไมครอน

เข้าไปและพบผู้ติดเช้ือแล้วว่ามีจำานวน

ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ 

เสนอให้ปรับการตรวจคัดกรอง RT-PCR 

เพื่อตรวจจับเชื้อได้ดีกว่าการตรวจ ATK 

และประสานหน่วยความมั่นคงสกัดกั้น

การลักลอบการเดินทางเข้าไทยตามแนว

ชายแดนอย่างเข้มงวด

สำาหรับจำานวนผู้เดินทางเข้าไทย

ทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1-27 พ.ย.2564 

มีจำานวนทั้งสิ้น 116,323 ราย พบติดเชื้อ 

149 ราย คิดเป็น 0.13% เฉพาะวันที่ 27 

พ.ย. เดินทางเข้ามา 6,115 ราย พบผู้

ติดเชื้อ 5 ราย ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อทุกรายถูก

ส่งเข้าระบบการรักษาพยาบาลและส่ง

ตรวจหาสายพันธุ์เพื่อการเฝ้าระวัง โดย 

10 ประเทศที่มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุด

คือ สหรัฐ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สห

ราชอาณาจักร ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ 

ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ

สิงคโปร์ 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กำาชับให้

หน่วยงานทั้งด้านสาธารณสุข ความมั่นคง 

คมนาคม และการท่องเที่ยว เฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอนอย่าง

ใกล้ชิด สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า 

ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองที่เข้ม

งวด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนใน

ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาค

การท่องเที่ยวของไทย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ มี

กำ าหนดการลงพื้ นที่ ตรวจราชการ 

จ.อุดรธานี วันที่ 1 ธ.ค.นี้ โดยช่วงเช้า

จะเดินทางไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่า

บ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี 

จ.อุดรธานี เพื่อกราบนมัสการพระราช

วชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธัม

โม) และพระราชภาวนาวชิรากร (หลวง

พ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) และตรวจความ

ก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิ

สุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) จากนั้นนา

ยกฯ พร้อมคณะ จะเดินทางไปยังศูนย์

ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ ถนนทองใหญ่ 

ต.หมากแข้ง อ.เมืองฯ เพื่อประชุมหารือ

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ

จังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนี้ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีบรรยายสรุป

การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการ

เป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมพืชสวนโลก 

2026 และสรุปมุมมองนักธุรกิจรุ่นใหม่ใน

การพัฒนา จ.อุดรธานี และในช่วงบ่าย 

จะเดินทางไปยังวังนาคินทร์ คำาชะโนด 

ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง เพื่อตรวจความพร้อม

ในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว 

ขณะท่ีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการผู้ว่า

ราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมหานคร ดำาเนินการตามมติที่

ประชุม ศบค. โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีน

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งให้เร่ง

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการโรงงาน 

โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่นๆ ให้ใช้ผลการฉีดวัคซีน

ประกอบการพิจารณาการจ้างงาน เพื่อ

ป้องกันและคัดกรองโรคของพนักงาน และ

ให้เตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการ

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ.
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