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ฉีดวัคซีนกัน‘กลายพันธุ’

วอนอยาวิตกโอไมครอน

อัดฉีด3.5หม� นล.ชวยชาวนา

สิทธิมนุษยชนจะเปนจุดจบรัฐบาล “บ๊ิกตู”                                                          

ยันสหรัฐใหความสําคัญไทยไมกาวกายการ 

เมืองภายใน ขอคนไทยรวมสรางเสถียรภาพ 

เม� อชวงเชาวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่

อาคารสีลมคอมเพล็กซ ถนนสีลม กลุมพสก

นิกรปกปองสถาบันฯ นําโดยนายนพดล 

พรหมภาสิต เลขาธิการศูนยชวยเหลือดาน

กฎหมายผูถูกลวงละเมิด bully ทางสังคม

ออนไลน (ศชอ.), นายอานนท กลิ่นแกว 

แกนนํากลุมศูนยรวมประชาชนปกปองสถา                                                                    

บัน (ศปปส.), น.ส.วริษนันท ศรีบวรธนกิตติ์ 

หรือแอดมินเจน เพจเชียรลุง และกลุม “ผู

กอการดี” 11 เครือขาย รวมตัวกันทํากิจ 

กรรมเชิดสิงโตและแจกคิวอาร โคดรวบรวม

รายชื่อผู้สนับสนุนขับไล่องค์กรแอมเนสตี้                                                                   

อินเตอรเนชั่นแนล  ประเทศไทย (Amnesty 

International Thailand) ที่มีพฤติกรรมการ 

กระทําเขาขายกระทบตอความมั่นคงของ

ประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย ใหออก

จากประเทศไทย 

โดยกลุมผูชุมนุมเดินขบวนเชิดสิงโต 

ต้ังแตดานหนาอาคารสีลมคอมเพล็กซ   ผาน

หนาธนาคารกรุงเทพ และเขาไปในซอยละ 

ลายทรัพย เพ� อนําใบปลิว QR Code ให

พอคาแมคารวมลงช� อขับไลองคกรแอมเนส 

ตี้ โดยระหวางการเดินขบวนตางตะโกน 

“แอมเนสตี้ออกไป”   

ทั้งนี้ กลุมปกปองสถาบันฯ ระบุวา ที่

ผานมาแอมเนสตี้ทําใหคนไทยแตกแยก 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยติดเชื้อต่ํากวา 5  

พันคน ดับ 27 ราย “พญ.อภิสมัย” ชี้ยุโรป

ติดเชื้อพุงเพราะการดตกเลิกสวมหนากาก 

ย้ําไทยถาไมรีบรณรงค ใหประชาชนฉีดวัค 

ซีนเราอาจจะเปนที่หนึ่งที่เกิดการกลายพันธุ

ของเชื้อได ดาน “บิ๊กตู” วอนอยาวิตกกับ

โอไมครอนเกินไป กําชับตํารวจพื้นที่ไหน

ปลอยฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดนแน�

เม� อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผูชวยโฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 4,753 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 4,684 ราย 

ไทยโพสต • “ธ.ก.ส.” อัดฉีด 3.5 หม� นลาน

บาท บรรเทาความเดือดรอนชาวนา   หนุน

สินเช� อชะลอการขายขาวเปลือกนาป วงเงิน

รวมกวา 2 หม� นลานบาทไมมีดอกเบี้ย หวัง                                                   

ดูดซับขาวเปลือก 2 ลานตัน และสินเช� อ                                               

เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย                                                         

สถาบันเกษตรกร 1.5 หม� นลานบาท ดอก 

เบี้ย 1% 

เม� อวันจันทร นายกษาปณ เงินรวง                         

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา   ตาม

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให ธ.ก.ส. 

ดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว

เปลือกนาป ปการผลิต 2564/65 เพ� อให

เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหวางชะลอ

การขายขาว ซ่ึงเปนมาตรการคูขนานกับการ

ประกันรายได เปนการบรรเทาความเดือด

รอนใหกับเกษตรกรผูปลูกขาว วงเงินสินเช� อ                                                     

รวม 20,401 ลานบาท ไมคิดดอกเบี้ยกับ

เกษตรกร ตั้งเปาดูดซับปริมาณขาวเปลือก 

2 ลานตัน ประกอบดวย ชนิดขาวเปลือก

หอมมะลิในเขต 23 จังหวัด ไดแก จังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และ

ภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม 

พะเยา) ขาวเปลือกหอมมะลินอกเขต 23 

จังหวัด ขาวเปลือกเจา ขาวเปลือกปทุมธานี 

1 และขาวเปลือกเหนียว 

ทั้งนี้ คุณสมบัติขาวเปลือกที่เขารวม

โครงการ ตองเปนขาวเปลือก

อยาให Omicron กลายเปน

Oh, My God! เปนอันขาด

ชี้โอไมครอนเสี่ยงสูง

ระบาดทั่ว

การันตี 65 จีดีพี 4% 

ไมเกินเอื้อม

เกียกกาย • จับตา กมธ.วิสามัญรางพ.ร.บ. 

ตํารวจแหงชาติโหวตรับรายงานอนุ กมธ.

สะพัด! “บิ๊กปอม” สั่งวิปรัฐบาล หนุน ก.ตร.

ตัดฝายบริหารและคนนอกออก เหลือแต

อดีตนาย ตร.ชั้นผูใหญ   ชี้เปนการเปดทาง 

“รัฐตํารวจ” ผงาดอยูเหนือการควบคุม ขัด

ตอ รธน.

เม� อวันท่ี 29 พฤศจิกายน แหลงขาว

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ…. เปดเผยวา                                                   

ในวันที่ 30 พ.ย. เวลา 10.00 น. ที่ประชุม

คณะกรรมาธิการฯ จะมีการโหวตรับรองราย                                                         

งานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่มี พล.ต.อ. 

ชัชวาลย สุขสมจิตร เปนประธาน โดยมี

ประเด็นสําคัญคือการแตงตั้งคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ที่จะมีบทบาทใน

การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ 

ซึ่งกอนหนาน้ีเน้ือหาตามรางเดิมที่ผานหลัก

การวาระ 1 ยึดจากการศึกษาของคณะกรรม                                                   

การพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ที่                                                      

มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ขอบคุณ ปชช.แหใช

สิทธิเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศพุงกวา 80% 

หวังนักการเมืองทองถิ่นรวมกันทํางานพลิก

โฉมประเทศ “วิษณุ” กาง กม.ย้ําทางออก

คะแนนเทากันตองจับฉลากเทานั้น ขณะ

ที่ ส.ว.เขยาปมขายเสียงอื้อทุกพื้นที่ จี้หลัง 

มท.-กกต.สางปญหา ดาน “ธนาธร” ฟุง

ใหญโตชนะไดนายก อบต. 38 ที่นั่ง ฝนตอ

สงชิงนายกเมืองพัทยา

เม� อวันจันทร นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาว                                                                    

วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ                                                         

มนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณประชา 

ชนท่ีรวมกันออกไปใชสิทธิเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต.) และ

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.)                                                                          

รวม 5,329 แหง เม� อวันที่ 28 พฤศจิกายน 

64 ที่ผานมา โดยพบวาบรรยากาศการเลือก

ตั้งเปนไปอยางคึกคัก มีประชาชนใหความ

สนใจมาลงคะแนนเลือกตั้งมากกวารอยละ 

70-80 ในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดชัยภูมิ 

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในการเลือกผูแทนใน

ระดับตําบลเพ� อมาบริหารในพื้นที่ และการ

ต� นตัวของประชาชนตั้งแตการเมืองทองถิ่น

ที่จะนําไปสูการเมืองระดับประเทศ

กรุงเทพฯ • กลุมปกปองสถาบันฯ เดิน

ขบวนรณรงคลา 1 ลานช� อ ขับแอมเนสตี้

ออกจากประเทศ จวกแทรกแซงกิจการภาย                                                   

ใน สรางความแตกแยก แกนนําเพ� อไทยซัด

เอาสมองสวนไหนคิด เตือนโลกจะมองไทย

เปนประเทศแปลกประหลาดและเผด็จการ

ไมมีใครคบ เลขาฯ ครป.ชี้กระแสปดกั้น

กรุงเทพฯ • “นิพิฏฐ” ย้ําโบกมือลาประ

ชาธิปตยแน�นอน สัปดาหหนาไปย� นหนังสือ

ลาออก เปดสาเหตุเพราะไมใหเกียรติกัน อุดม 

การณพรรคเปลี่ยนไป ดูแลเฉพาะ ส.ส.ที่

ไดชนะเลือกตั้ง “สนธิรัตน” รับคุยหลายคน

รวมถึงนิพิฏฐดวย คาดเปดตัว 4 กุมารตนป 

2565 หลังดีลตางๆ จบ “ประยุทธ” ชี้ขาว

สามมิตรยายกลับรังเกาแคขาวปลอย

เม� อวันจันทร ยังคงมีความตอเน� องกรณี

นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง 

และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย  (ปชป.) 

จะลาออกจากพรรค หลังใหสัมภาษณยืนยัน

วาตัดสินใจที่จะลาออกจาก ปชป.แน�นอน 

โดยสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือลาออกที่

พรรค เพราะไดตัดสินใจแลว เน� องจากไมมี

ที่ยืนในพรรคแลวจึงตองไปหาที่อยูใหม โดย

ระยะหลังผูบริหารพรรคมีแนวนโยบายและ

ความคิดการบริหารและการปฏิรูปพรรคแตก

ตางจากตนเอง และไมไดรับการใหเกียรติ

จากพรรค เวลาทําอะไรก็ไมปรึกษา แมกระ 

ท่ังการสงคนลงสมัครรับเลือกต้ังในเขตเดิม

ของตนเอง อยูๆ ก็สงคนอ� นมา ถอดคนที่เคย

ตกลงกันเอาไว จึงถือวาไมใหเกียรติ หาก 

ไมใหเกียรติกันเชนนี้ การทํางานรวมกันใน

อนาคตคงเปนเร� องยาก และคงมีเหตุการณ

ทํานองนี้อีก จึงคิดวาไปทํางานในพรรคที่ให

เกียรติดีกวา 

“ยืนยันยังเคารพนับถือพระแมธรณี

บีบมวยผม และนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาที่ปรึกษาพรรคเหมือนเดิม และยังไมได

ทันไดบอกนายชวน แตขาวรั่วกอน แตก็จะ

ยังไปกราบลานายชวน และยืนยันไมเปลี่ยน

ใจ จุดเปลี่ยนอยูตรงที่มีการสงผูสมัครในเขต

ผมโดยไมมีการปรึกษาผม 

อานตอหนา 3
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อานตอหนา 14
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กาแฟดำ

อานตอหนา 3

อานตอหนา 14

ปที่ 26 ฉบับที่ 9149

อิสรภาพแหงความคิด

สะพัด‘ปอม’ส่ังวิป

หนุนรางพรบ.ตร.

เบิกทางรัฐตํารวจ

‘อบต.’ซื้อเสียงอื้อ

จ้ีมท.-กกต.สะสาง

‘ทอน’ฟุงเกินจริง!

7

8

14หนา...

หนา...

หนา...

‘สนธิรัตน’หารือหลายกลุม

‘นิพิฏฐ’จอย� นลาออกปชป.
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘รอยบุญ-รอยบาป’ (ภาค ๒)

กจัดชุมนุมและนักจัดกิจกรรมสาธารณะทั้ง

หลาย 

โปรดดู...... 

ขบวนรณรงค์ ล่า “ล้านชื่อ…ขับไล่ amnesty ออกไป” ที่

สีลม เมื่อวาน (๒๙ พ.ย.๖๔) เป็นแบบอย่าง

 ว่าจัดอย่างไร ทั้งไม่ผิดกฎหมาย ทั้งไม่ล่วงล้ำาก้ำาเกิน

สิทธิคนอื่น ทั้งเป็นการทำาหน้าที่ปวงชนชาวไทย เพื่อ

พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง “ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์”

 เห็นมั้ย....

 แต่ละคนที่มาร่วมรณรงค์ ล่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ รายชื่อ 

ขับไล่แอมเนสตี้  ทั้งแต่งกาย ทั้งกิจกรรมการแสดงออก 

 บ่งบอก “อารยชน-อารยชาติ” ชัดเจน

 การรณรงค์สาธารณะ ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่อนุญาต

ก่อน 

 การแสดงเจตนาทางรณรงค์ ก็สุภาพเรียบร้อย เคลื่อน

ขบวนอยู่ในกรอบ ไม่เกะกะกีดขวางการจราจร 

 ทุกอย่างอยู่ในหลัก “สิทธิมนุษยชน”......

 ใช้สิทธิตน โดยเคารพสิทธิสิทธิผู้อื่น ไม่ป่าเถื่อน  

ยึดประโยชน์ตน “ปิดถนน” สร้างความเดือดร้อนให้ 

สังคมรวม

 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔ “บุคคลย่อมมี

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

 เป็นการทำาหน้าท่ีปวงชนชาวไทย ตามมาตรา ๕๐ 

“บุคคลมีหน้าที่ 

 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

 (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อื่นและไม่กระทำาการใด ที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก 

หรือเกลียดชังในสังคม”

 การขับไล่แอมเนสตี้ ไม่ก่อความแตกแยกหรือ

เกลียดชัง

 ตรงกันข้าม.......

 เป็นการพิทักษ์รักษา “ความเป็นหนึ่งเดียว” ของ

ประเทศในความเป็นราชอาณาจักรไทยเอาไว้ 

 ท่ามกลางแอมเนสตี้ มีพฤติกรรมร่วมขบวน “แบ่ง

แยก-ล้มล้าง” ทั้งราชอาณาจักรและสถาบัน กับขบวนการ

สามนิ้ว

 ปลุกปั่นให้คนไทย “ชังชาติ” เสี้ยมแซะให้ โกรธ-

เกลียดกัน ถ่างสังคมรักสามัคคี ให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้ 

“อำานาจนอกชาติ” แทรกเข้ามาเป็น “เจ้าเข้าครอง”!

 ที่ดินทั้งหมดตรงสนามม้านางเลิ้งนั้น ๒๗๙ ไร่ เป็นที่ดิน

ในพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

 “สนามม้า” ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดย

รวม เมื่อหมดสัญญา ก็ให้ย้ายออกไป

 พร้อมทั้งพระราชทานพื้นที่ทั้งหมดนั้น ให้สร้างเป็น

สวนสาธารณะกลางเมืองหลวงอีกแห่งหน่ึง เพื่อประโยชน์

สุขของประชาชนทั้งหลาย

 ก็อย่างที่เว็บไซต์ “สำานักพระราชวัง” เผยแพร่ผังรวม

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้เห็น เป็นที่ตื่นตา-ตื่นใจกัน กับ

การออกแบบสวนลักษณะ “โมเดิร์น ปาร์ก” ไปแล้วนั่นแหละ

 นอกจากความเป็นสวนสาธารณะด้วยแมกไม้นานา

พันธุ์แล้ว ที่โดดเด่น

 มีสระน้ำา รูปเลข ๙ มิเพียงเป็นสัญลักษณ์ถึง “พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกนาถ” เท่านั้่น

 แต่ยังเป็น “แก้มลิง” รองรับน้ำาเพื่อมิให้ท่วม กทม.

อีกด้วย โดยสระนำ้าเลข ๙ นี้่ ผันน้ำาเชื่อมโยงกับคลองเปรม

ประชากร

 หัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้ อยู่ที่....

 “พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙” ประดิษฐานอยู่

กลางสวน

 มีสะพาน “หมายเลข ๙” เป็นเส้นทางเดินภายในสวน

นำาสู่ “พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๙”

 อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล 

ที่ ๙ ที่เป็นสวนสาธารณะรูปแบบป่าธรรมชาติแห่งนี้ จะแล้ว

เสร็จ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗

 ก็วันที่ ๕ ธันวาคม ที่จะถึง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรม

ราชสมภพ  “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ”

 ในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้........

 “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี”

 ก็จะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐาน

พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

 นี้เป็นข่าวดี ที่ผมนำามาบอก...

 เพื่อท่านทั้งหลาย จะได้ไปทั้งเฝ้าฯ รับเสด็จ และทั้งได้

ร่วมชมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

 มงคลสูงสุดพร้อมกันทั้ง ๒ อย่างนี้....

 มีไม่บ่อยครั้งนัก ที่จะเกิดมีให้เราทั้งหลายได้มีบุญ-มี

วาสนาเข้าถึง

 ขออีกซักเรื่องนะ.....

 ทราบว่า วันนี้ ๓๐ พฤศจิกา ท่านนายกฯ ประยุทธ์จะ

ไปเยี่ยมประชาชนที่อุดรธานี 

 ไปดูความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมพืช

สวนโลก  2026” ไปวังนาคินทร์ คำาชะโนด ดูความพร้อม

เปิดรับนักท่องเที่ยว

 และไปวัดป่าบ้านตาด.....

 ตรวจความก้าวหน้าในการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์

ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว)”

 กราบนมัสการ “พระราชภาวนาวชิรากร” (หลวงพ่อ

อินทร์ถวาย  สันตุสสโก) ผู้เป็นแม่งานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์

หลวงตา

 และ “พระราชวชิรธรรมาจารย์” (หลวงพ่อสุธรรม 

สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

 พิพิธภัณฑ์หลวงตา ตอนน้ีถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ต้นปี ๖๕ จะมีพิธีเปิดเป็นทางการ จึงเหมาะแก่กาลแล้ว 

ที่นายกฯ ได้ลงมาดูพื้นที่ล่วงหน้า 

 เพราะพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์หลวงตานี้ จะเป็นงานใหญ่

ที่สำาคัญมาก ไม่เพียงเฉพาะภาคอีสานเท่านั้น หากแต่

สำาคัญกับประชาชนทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 พระอาจารย์อินทร์ถวาย ซื้อที่ดิน ๕๘ ไร่ ทำาถนน

เชื่อมจากถนนใหญ่ตรงมาพิพิธภัณฑ์ เพื่อความสะดวกทั้ง

ปวง จ่ายเป็นงวดๆ ตอนนี้ลงมือทำาแล้ว คาดว่าเสร็จทัน

 เมื่ออาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ย. คณะศิษย์จัดทอดผ้าป่าที่สวน

แสงธรรม เพื่อรวบรวมเงินสมทบค่าซื้อที่ดิน

 ไปกันมากมายถึงขั้นพระอาจารย์ออกปาก ไม่เคย

เห็นมากันมากเท่าครั้งนี้ ผมไม่ได้ไปหรอก ดูที่เขาไลฟ์สด 

ก็สาธุอยู่ที่บ้าน

 ผมบอกเล่าเรื่องซ้ือท่ีดินทำาถนนไปหลายวันก่อน 

เห็นโอนเข้าบัญชีวัดกันมากมาย แต่มีท่านหนึ่งโอนผ่าน

มาที่ผม คือ

 ร้านทองพรพรรณ ที่ โพธาราม ราชบุรี คุณพิลา

ลักษณ์ สมบูรณ์สินชัย, คุณระเบียบ อารีกิจ จำานวน 

๑๒,๐๐๐ บาท แล้วผมจะโอนเข้าบัญชีซื้อที่ดินทำาถนนให้

นะครับ 

 หรือท่านใดประสงค์ร่วมซื้อที่ดินทำาถนนเข้าพิพิธ 

ภัณฑ์หลวงตา 

 โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัส 

บ้านผือ บัญชีวัดป่านาคำาน้อยเพื่อซื้อถนนเข้าเจดีย์หลวง

ตามหาบัว เลขที่บัญชี ๔๐๘-๖-๓๙๕๖๔-๗ ยังได้ตอนนี้

 ครับ....

 วันนี้ ผม “ท้ังบาป-ท่้ังบุญ” ครบเลย หักกลบลบ

บาป-ลบบุญแล้ว ไม่กำาไร แต่ก็ไม่ขาดทุนนะ.

 กลุ่มคนรัก “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” จึงออกมาทำาหน้าที่ 

เฉดหัวตัวถ่างสังคมชาติคือ “แอมเนสตี้” ให้ออกไปจากแผ่น

ดินไทย

 เรื่องของชาติไทย...

 เป็นเรื่องของคนไทย ให้คนไทยเขาว่ากันเอง! 

 “แอมเนสตี้” ไม่ต้องเผือกเป็น “กรวดตะวันตก” ใน

เกือกกัดตีนคนไทยหรอก

 มึงมาทางไหน ไสหัวออกไปทางนั้นได้เลย!

 ล้านชื่อนั่นล่ะ ดร.เสกสกล เว้นที่ว่างให้ผม ๑ ชื่อละกัน 

เรื่องอย่างนี้ พูดมาก เจ็บคอเปล่าๆ ต้องร่วมกันทำาด้วย เพื่อ

ชาติบ้านเมืองธำารงอยู่ยั่งยืน

 มีข่าวดีจะบอก.........

 ไม่ใช่ข่าวสีฟที่ผมรู้คนเดียวแล้วมากระซิบซอกหูท่าน

หรอก เป็นข่าวเปิดเผยทั่วไปน่ะ

  ๕ ธันวาที่จะถึงนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี”

 จะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐาน

พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 

เขตดุสิต กทม.

 ไปเฝ้าฯ รับเสด็จกันนะครับ

 อาจมีบางท่านถาม “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล 

ที่ ๙” อยู่ที่ไหนล่ะ ไปไม่ถูก?

 รู้กันไว้และจำากันไว้เลย “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่ ๙” ที่ในหลวงและพระราชินี จะเสด็จฯ ไปทรง

ประกอบพิธี ก็คือที่

 “สนามม้านางเลิ้ง” นั่นแหละ!

นั

ฉีดวัคซีน

มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,486 

ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 198 ราย มาจาก

เรือนจำา 57 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 12 ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสม

ยืนยันต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 2,111,566 ราย 

หายป่วยเพ่ิมข้ึน 6,165 ราย ทำาให้มียอดหาย

ป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 2,013,021 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 77,811 ราย อาการ

หนัก 1,369 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 330 ราย 

เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 27 ราย เป็นชาย 14 ราย 

หญิง 13 ราย เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 

22 ราย มีโรคเร้ือรัง 5 ราย พบผู้เสียชีวิตมาก

สุดอยู่ใน จ.แม่ฮ่องสอน 3 ราย ทำาให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 20,734 ราย 

อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขผู้ติดเช้ือใน

ประเทศไทยจะลดลง แต่การเตรียมความ

พร้อมรองรับผู้ติดเช้ือรายใหม่ยังคงมีอยู่ โดย

ใน กทม. ศูนย์คัดแยกชุมชนยังมีอยู่ 54 แห่ง 

รวมถึงมีโรงพยาบาลสนามอีก 8 แห่ง เพื่อ

รองรับกรณีพบผู้ติดเช้ือเพ่ิม ต้องยอมรับว่าการ

คาดหวังให้ผู้ติดเช้ือเป็นศูนย์คงไม่ได้ จึงต้อง 

เตรียมความพร้อมไว้ก่อน ขณะท่ีสถานการณ์

โลก มียอดผู้ติดเช้ือสะสม 261,756,353 ราย 

เสียชีวิตสะสม 5,216,989 ราย   

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า สำาหรับยอดผู้ได้

รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันท่ี 28 พ.ย. 

มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม 235,121 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 

92,360,417 โดส โดยวันท่ี 5 ธ.ค. กระทรวง

สาธารณสุขต้ังเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 100 ล้านโดส 

ย้ำาว่าวันน้ีวัคซีนเพียงพอ ขออย่าลังเล ให้เข้าไป

ฉีดวัคซีน แม้แต่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีผิด

กฎหมายก็ขอให้ผู้ประกอบการพาไปฉีดวัคซีน  

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า การติดตาม

การแพร่ระบาดของเช้ือกลายพันธ์ุ โอไมครอน 

ซ่ึงทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศชัดเจน

ว่านับเป็นสายพันธ์ุท่ีมีความน่ากังวลสูง ทำาให้

กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการปรับมาตรการ

อย่างเร่งด่วน สำาหรับการติดเช้ือของต่าง

ประเทศจากท่ัวโลก หลายประเทศมีตัวเลขขยับ

ข้ึนสูง เช่น สหราชอาณาจักร ตุรกี เยอรมนี 

ฝร่ังเศส อิตาลี ขอเน้นย้ำาว่าประเทศเหล่าน้ี

มีตัวเลขประชากรฉีดวัคซีนแล้วค่อนข้างสูง 

และก่อนหน้าน้ีหลายประเทศประกาศผ่อน

คลายมาตรการ อนุญาตให้ประชาชนเลิกสวม

หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เปิดร้านอาหารได้

อิสระ แต่ขณะน้ีจะเห็นได้ว่าหลายประเทศกลับ

มาคุมเข้มมาตรการอย่างเข้มงวดใหม่ ทำาให้เกิด

การประท้วงในหลายพ้ืนท่ี ในส่วนเอเชียน้ัน 

ทิศทางตัวเลขยังทรงๆ อยู่ มาเลเซียมีตัวเลขลด

ลงอย่างต่อเนื่อง มีประเทศท่ีน่าจับตามองขณะ

น้ีคือเวียดนาม ท่ีตัวเลขกระโดดข้ึน สปป.ลาว มี

ตัวเลขเกินพันมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว  

“องค์การอนามัยโลกได้ย้ำาว่า ในกลุ่ม 

ผู้ป่วยสูงอายุ และมีโรคประจำาตัวถือว่ามี

ความเส่ียงท่ีน่าเป็นห่วง และเน้นย้ำาว่าปัจจัย

สำาคัญในการเกิดเช้ือกลายพันธ์ุมักจะเป็น

ประเทศท่ีมีประชากรท่ีได้รับวัคซีนค่อนข้าง

ต่ำา มีการกระจายวัคซีนไปยังประชาชนน้อย

มาก ทำาให้ภูมิคุ้มกันน้อยน้ันเป็นเหตุให้เกิดเช้ือ

กลายพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง ดังน้ัน ทางกระทรวง

สาธารณสุขจึงย้ำาว่าหากใครไม่รีบรณรงค์ให้

ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรได้

มากท่ีสุด เราอาจจะเป็นท่ีหน่ึงท่ีเกิดการกลาย

พันธ์ุของเช้ือได้” พญ.อภิสมัยกล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์

กรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุ

โอไมครอนว่า ได้เน้นย้ำาไปแล้ว อย่าให้กลาย

เป็นเรื่องความวิตกจนเกินไป วันน้ีเราได้เพ่ิม

มาตรการและมาตรฐาน ห้ามคนเข้า-ออก

ประเทศต้นทางท่ีมีการแพร่ระบาดอยู่แล้ว 

และเมื่อวันท่ี 28 พ.ย.ได้ส่ังการไป ซ่ึงก็ได้มี

การประกาศออกมาแล้ว อย่าไปกังวล 

“ขออย่างเดียวให้ฉีดวัคซีนให้ครบเร็วๆ 

ตอนน้ีเรามีวัคซีนเพียงพอ รวมถึงวัคซีนทาง

เลือก ท่ียังไม่ได้ฉีดกันก็ขอให้มาฉีดกับเรา ฉีด

ฟรีอยู่แล้ว ดีกว่าไปรอ ขอให้ไว้ใจก็แล้วกัน” 

นายกฯ กล่าว

ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์

ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการตำารวจ หรือ ก.ตร. คร้ังท่ี 12/2564 

โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม ใช้เวลาประ 

มาณ 1 ช่ัวโมง จึงเสร็จส้ิน พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพ

จำานงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี

เป็นห่วงเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายสถานบริการ 

หรือสถานประกอบการต่างๆ ท่ียังคงต้อง

ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.บ.ควบคุม

โรคติดต่อ ได้กำาชับว่าหากพ้ืนท่ีใด ปล่อยปละ

ละเลยไม่เอาใจใส่ มีการฝ่าฝืนอย่างโจ๋งคร่ึม 

เส่ียงเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคโควิด-19  

ผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้บังคับการ (ผบก.) ท่ี

ดูแลพ้ืนท่ีต้องมีส่วนรับผิดชอบ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะน้ียังไม่มีข้อมูลจากทุก

ศูนย์ของกรมวิทย์และเครือข่ายกว่า  300 แล็บ 

ว่าโอไมครอนหลุดรอดมาในประเทศไทย แต่

โดยธรรมชาติจะเร่ิมป้องกันได้ยากสำาหรับการ

แพร่ระบาดของทุกไวรัส แม้จะป้องกันได้ท้ัง

ทางอากาศ แต่ห่วงช่องทางธรรมชาติซ่ึงเป็น

หัวใจสำาคัญ แต่การตรวจจับให้เร็วท่ีสุดจะ

เป็นการป้องกันท่ีดีท่ีสุด จึงจะพยายามทำาให้

ดีท่ีสุดในการป้องกันอย่างเข้มข้น แต่โดย

ธรรมชาติเวลาโรคระบาดจะไปท่ัว ถ้าหยุด

การเดินทางจริงๆ ต้องหยุดท้ังโลก ซ่ึงสุดท้าย

คือต้องหาวัคซีนมาป้องกันให้ได้

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน  ให้สัมภาษณ์ถึงข้อกังวลเร่ืองเช้ือ

กลายพันธ์ุโอไมครอนว่า เราระมัดระวังเรื่อง

เปิดประเทศอยู่แล้ว และใน 63 ประเทศท่ีให้

เข้ามาก็ไม่มีกลุ่มประเทศแอฟริกา อีกท้ังกลุ่ม

ประเทศดังกล่าวหากจะเข้ามาจะต้องกักตัว

อยู่ในสถานท่ีกักตัวทางเลือกก่อน ต้องมีการ

ตรวจเช้ืออย่างละเอียด ข้อมูลเบ้ืองต้นยังไม่

พบว่ามีปัญหาอะไร แต่รายละเอียดต้องรอ

ฟังกระทรวงสาธารณสุข และนับต้ังแต่วันน้ี

เป็นต้นไปก็ยังไม่มีใครเข้ามาอีก

“อย่างท่ีบอก ไม่เกิน 2-3 สัปดาห์น่า

จะรู้ว่าเราจะมีผลกระทบอย่างไร ระหว่างน้ี

คงมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ ย้ำาว่าเราระมัดระวัง

อยู่แล้ว” รองนายกฯ กล่าว

เปิดตัว 4 กุมาร

ต้ังคนท่ีตกลงกันแล้วว่าเอาคนน้ีแหละ แต่อยู่ๆ 

มาถอดคนท่ีผมตกลงกันไว้เฉยเลย อันน้ีถือว่า

ไม่ให้เกียรติ และเขาก็ผิดข้อตกลงท่ีเคยคุย

กันไว้หลังจากท่ีผมแพ้การเลือกต้ัง ว่าเขาต้อง

ดูแลอดีต ส.ส.ด้วย เราได้ 22 เสียงในภาคใต้ 

แต่ท้ัง 28 คน ผู้บริหารท้ิงหมดเลยไม่เคยดูดำา

ดูดีท้ัง 28 คน อยู่ลำาบากมาก จะหาเสียงให้

พรรค จะส่งปฏิทิน โปสเตอร์ก็ต้องเติมน้ำามัน

เอง แต่กับ ส.ส.เขาดูแลดีมาก เพราะขณะน้ี

ผู้บริหาร 1 คน มี ส.ส.แค่ 4-5 คนก็ได้เป็น

รัฐมนตรีแล้ว หากเป็นแบบน้ีผมว่าพรรคไป

ไม่ได้” นายนิพิฏฐ์กล่าว

สำาหรับกระแสจะย้ายไปทำางานการ 

เมืองกับกลุ่มของนายอุตตม สาวนายน อดีต 

รมว.การคลัง และอดีตหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) หรือกลุ่มส่ีกุมารน้ัน นาย

นิพิฏฐ์กล่าวว่า คุยกับหลายพรรคการเมือง 

แต่ดูถึงความเป็นไปได้และนโยบายในพ้ืนท่ี

ภาคใต้เป็นหลัก ท่ีสำาคัญคือพรรคจะไปสังกัด

ใหม่ต้องไม่สุดโต่ง ไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัด ไม่เติม

อคติ ไม่เติมความแค้น ความโกรธให้เกิดข้ึนใน

หัวใจของคนไทย ต้องถอดสลักความเคียดแค้น

ความชิงชังออกจากหัวใจของคนไทยให้ได้ 

และนำาพาประเทศเดินหน้าหลังยุคโควิด-19 

“ยังไม่ขอระบุว่าจะย้ายไปสังกัดพรรค 

การเมืองใด รอให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ประกาศจะ

ดีกว่า ย้ำาพรรคใหม่ท่ีจะไปสังกัดต้องเป็นพรรคท่ีดี 

ท้ังองค์ประกอบโครงสร้างของพรรค และบุคลากร

ท่ีจะมาสังกัดต้องโปร่งใส หรือคลีน หากเป็นสีเทา 

ผมก็ไม่ร่วมด้วย” นายนิพิฏฐ์ระบุ

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรค ปชป. และรักษาการรองหัวหน้า

พรรคดูแลภาคใต้ กล่าวเรื่องว่า ปชป.ให้

โอกาสกับคนทุกคน ตามสถานะและเงื่อนไข

ท่ีมีอยู่ โดยกรณีนายนิพิฏฐ์ แม้ไม่สามารถ

นำาการเลือกต้ังในภาคใต้ ให้ได้รับชัยชนะ

อย่างเช่นเคย แต่หลังการเลือกต้ังแม้พรรค

เปล่ียนแปลงผู้บริหารพรรคใหม่ โดยมีนาย 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.

พาณิชย์ มารับตำาแหน่งหัวหน้าพรรค พรรค

ก็ยังให้ โอกาสนายนิพิฏฐ์ให้เป็นรองหัวหน้า

พรรคภาคใต้ต่อไป แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่านาย

นิพิฏฐ์ได้มาลาออกจากตำาแหน่งดังกล่าวใน

เดือน เม.ย.ในวันทำาบุญวันเกิดพรรค เมื่อวัน

ท่ี 6 เม.ย.2564 แต่เมื่อพรรคได้ตัดสินใจเข้า

ร่วมรัฐบาล พรรคก็ได้ต้ังนายนิพิฏฐ์มาดำารง

ตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายจุรินทร์ และ

ยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันน้ี

“ผมหวังว่าข่าวของท่านนิพิฏฐ์จะเป็น

เพียงข่าวลือ และไม่อยากให้เป็นข่าวจริง ยัง

อยากเห็นท่านนิพิฏฐ์ จะได้ร่วมทำางานเพื่อขับ

เคลื่อนพรรคไปด้วยกันในวันข้างหน้า” นาย

นิพนธ์กล่าว

ส่วนนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวว่า ยัง

ไม่ทราบเร่ืองน้ี และยังไม่ได้พูดคุยกับนาย

นิพิฏฐ์เลย

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กว่า อยากจะให้

กำาลังใจและขอขอบคุณนายนิพิฏฐ์ ท่ีเป็นนัก

สู้ประชาธิปไตยและความถูกต้องของนักการ

เมืองมาโดยตลอด และขอบคุณท่ีเป็นต้น

แบบของนักการเมืองท่ีมีความเป็นผู้นำาด้าน

เสรีประชาธิปไตยอันดับต้นของประเทศ และ

วันน้ีพรรค ปชป.ก็ได้สูญเสียบุคคลท่ีมีคุณภาพ

ไปอีกคนซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดาย

ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต 

รมว.พลังงาน และอดีตเลขาธิการพรรค  

พปชร. กล่าวถึงกระแสข่าวนายนิพิฏฐ์จะย้าย

พรรคมาอยู่ด้วยว่า ไม่ปฏิเสธว่ามีการพูดคุย

กับนายนิพิฏฐ์ หากจะทำาการเมืองก็มีโอกาสท่ี

จะทำาการเมืองด้วยกัน และความจริงไม่ได้คุย

เฉพาะนายนิพิฏฐ์ คุยกันหลายกลุ่ม ท้ังหมดยัง

อยู่ระหว่างการพูดจากัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การท่ีนายนิพิฏฐ์ออก

มาพูดก่อนแบบน้ี จะกระทบกับการเปิดตัว

ของกลุ่ม 4 กุมารในอนาคตหรือไม่ นายสนธิ

รัตน์กล่าวว่า ไม่ได้ประเมินไปขนาดน้ัน การ

คุยกับนักการเมืองเป็นเร่ืองปกติ และเม่ือ

ถามย้ำาว่าการพูดของนายนิพิฏฐ์ทำาให้หลาย

คนเข้าใจว่ากลุ่ม 4 กุมารกำาลังจะเปิดตัว

แล้ว นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังไม่แน่ การเป็น

พรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบมากกว่า

น้ี โดยข้อเท็จจริงแล้ววันน้ีการพูดคุยกันใน

หลายๆ กลุ่มของเรา ถ้ายังไม่ลงตัวตามท่ีเรา

คาดว่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะไม่เดิน

เมื่อถามว่า บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ จะทำาให้

การต้ังพรรคการเมืองของกลุ่ม 4 กุมารลำาบาก

หรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า อาจจะจริง แต่

มันข้ึนอยู่กับองค์ประกอบในพรรคมากกว่า 

การมีบัตร 2 ใบ มันเป็นท้ังบวกและลบใน

ตัว มันอยู่ท่ีพรรคเล็กน้ันมีคุณสมบัติท่ีจะสอด

รับกับกติกาบัตรเลือกต้ัง 2 ใบหรือไม่ พรรค

เล็กอาจมีโอกาสก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าเสีย

เปรียบเสมอไป แน่นอนว่าพรรคใหญ่คือพรรค

ท่ีมีชื่อเสียงได้เปรียบ เพราะได้ ส.ส.แบบบัญชี

รายชื่อเป็นกอบเป็นกำา

รายงานข่าวแจ้งว่า สำาหรับความเคลื่อน

ไหวของกลุ่ม 4 กุมาร ขณะน้ียังไม่ได้ตัดสิน

ใจต้ังพรรคการเมือง แต่รอหารือกับกลุ่ม

ต่างๆ ก่อน โดยท่ีผ่านมามีการนัดหารือพูด

คุยกับหลายกลุ่ม แต่บางกลุ่มยังคุยไม่ลงตัว 

ซ่ึงหากการเดินสายคุยกันท่ีทำาอยู่ไม่ลงตัว 

กลุ่ม 4 กุมารจะยังไม่ขับเคลื่อนอะไร แต่หาก

การพูดคุยลงตัวแล้วก็จะขับเคลื่อนทางการเมือง

ทันที เบ้ืองต้นวางเอาไว้ว่าจะเปิดตัวประมาณ

ต้นปี 2565 กรณีพูดคุยกับกลุ่มต่างๆ ลงตัว

ขณะเดียวกันยังมีกระแสข่าวกลุ่มสาม

มิตรจะย้ายจากพรรค พปชร.กลับไปอยู่กับ

พรรคเพื่อไทย (พท.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ปฏิเสธจะ

ตอบคำาถามดังกล่าว โดยส่ายหัวและเดินออก

จากโพเดียมทันที และเมื่อถามย้ำาว่าดีลการ

เมืองแบบน้ีจะเกิดข้ึนได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

ตอบว่า “ไม่มี เป็นการปล่อยข่าว เพียงแต่

ปล่อยข่าวออกมาเท่าน้ันเอง”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม

รองหัวหน้าพรรค พปชร.และแกนนำากลุ่มสาม

มิตร ปฏิเสธท่ีตอบคำาถามเช่นกัน โดยย้ิมและ

หัวเราะในลำาคอเท่าน้ัน

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำาสำานัก

นายกฯ และกรรมการบริหารพรรค พปชร. 

ระบุว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่รู้ว่า

ใครให้ข่าว คนท่ีปล่อยข่าวน่าจะหวังผลอะไร

บางอย่าง เพราะขณะน้ีไม่มีกลุ่มสามมิตรแล้ว  

มีแต่คนท่ีทำางานการเมืองอยู่พรรค พปชร. 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในอดีตเคย

เป็นโฆษกกลุ่มสามมิตร ปัจจุบันแม้ไม่มีกลุ่ม

สามมิตรแล้ว แต่ยังรักและเคารพนายสม

ศักด์ิ นายสุริยะ และนายอนุชาเหมือนคนใน

ครอบครัว ข่าวท่ีออกมาจึงไม่เป็นความจริง 

น่าจะเป็นการปล่อยข่าวจากผู้ท่ีหวังดีประสงค์

ร้ายมากกว่า

“ผมคุยกับท่านสมศักด์ิอยู่เป็นประจำา 

เตะฟุตบอลกันบ่อยๆ ท่านสมศักด์ิยืนยัน

ชัดเจนว่า อยู่กับลุงตู่ อยู่กับพรรคพลังประชา

รัฐภายใต้การนำาของลุงป้อมท่ีสนับสนุนลุงตู่

เป็นนายกฯ” นายธนกรกล่าว

ส่วนท่ีพรรคเพ่ือไทย นายชัยเกษม 

นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการเมืองพรรค พท. แถลงข่าวภายหลัง

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ว่าพรรคจะ

พยายามชนะการเลือกต้ังให้ได้มากท่ีสุด เพื่อ

เข้ามาเป็นรัฐบาล โดยได้เตรียมนโยบายต่างๆ 

ไว้แล้ว โดยเฉพาะการจัดหาผู้สมัคร ส.ส.ท้ัง

แบบเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 

คน รวมท้ังการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง

เมื่อถามถึงกรณีบ๊ิกเนมท่ีจะเข้ามาอยู่

กับพรรค รวมถึงกระแสข่าวกรณีกลุ่ม 3 มิตร

จะกลับมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า นโยบายของ

พรรคเปิดกว้าง เปิดรับทุกฝ่ายท่ีเข้ามาทำางาน

กับพรรค โดยต้องมีอุดมการณ์เดียวกัน โดย

เป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์คือแลนด์สไลด์ 

ต้องการชนะเลือกต้ังแบบถล่มทลายทุกพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเข้มแข็งเดิม

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป 

รัฐบาล) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับว่า 

คณะทำางานของวิปรัฐบาลกำาลังดำาเนินการ

ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาล ว่าให้นำาร่าง

แก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาพิจารณาใน

คณะทำางาน เพื่อพูดคุยหารือในรายละเอียด 

โดยขณะน้ีคณะทำางานกำาลังเร่ิมทำางานและ

รอดูร่างของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

ท่ีกำาลังขอความคิดเห็นจากประชาชนอยู่ ส่วน

จะเสนอกฎหมายทีละฉบับหรือเสนอท้ังสอง

ฉบับเลยน้ัน ต้องให้คณะทำางานพิจารณา.

อัดฉีด

ท่ีมีความช้ืนไม่เกิน 15% ส่ิงเจือปนไม่เกิน 2% 

และสีได้ต้นข้าวไม่ต่ำากว่า 20 กรัม โดยในส่วน

ข้าวหอมมะลิจะมีเมล็ดข้าวแดงได้ไม่เกิน 0.5% 

(ไม่เกิน 22 เมล็ดใน 100 กรัม) กำาหนดวงเงิน

สินเชื่อต่อตัน ดังน้ี ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต 

23 จังหวัด 11,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลินอก

เขต 23 จังหวัด 9,500 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 5,400 

บาท/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 1 7,300 บาท/ตัน 

และข้าวเหนียว 8,600 บาท/ตัน  

โดยเกษตรกร กู้ ไ ด้รายละไ ม่ เ กิน 

300,000 บาท สหกรณ์การเกษตรและชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้าน

บาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

และวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท 

กรณีชำาระคืนภายใน 5 เดือน ไม่มีดอกเบ้ีย 

(รัฐบาลรับภาระจ่ายแทน) 

นายกษาปณ์กล่าวอีกว่า นอกจากน้ียัง

มีการช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพ

ข้าวเปลือกหลักประกัน 1,500 บาทต่อตัน กรณี

เกษตรกรเก็บข้าวเอง ได้รับ 1,500 บาทต่อ

ตัน กรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกร 

เกษตรกรจะได้รับ 500 บาทต่อตัน และสถาบัน

จะได้รับ 1,000 บาทต่อตัน ระยะเวลาจัดทำา

สัญญาต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 28 ก.พ.2565 กรณี

ภาคใต้ ต้ังแต่เดือน มี.ค.ถึง 31 ก.ค.2565  

อย่างไรก็ดี ยังมีสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว

และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ

ผลิต 2564/65 วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้าน

บาท สำาหรับสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ

ศูนย์ข้าวชุมชนท่ีประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจาก

เกษตรกรสมาชิก เกษตรกรท่ัวไป และมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกำาหนดวงเงินกู้สำาหรับสหกรณ์การเกษตร

แห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่ง

ละไม่เกิน 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนแห่ง

ละไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 4% ต่อปี 

ซ่ึงคิดจากสถาบันการเงินเพียง 1% ต่อปี ส่วนท่ี

เหลือรัฐบาลรับภาระแทน ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ 

ต้ังแต่บัดน้ีถึง 30 ก.ย.2565. 
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด ไวรัสโควิด-19 ยังอยูในภาวะไววางใจไมได 

ยิ่งมีสายพันธุใหม โอไมครอน ที่ทั่วโลกตางหวาด

ผวา ติดงาย แพรเร็ว “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” นายก

รัฐมนตรี เพิ่งตัดสินใจเปดประเทศไดไมนาน ผูประกอบ

การขนาดกลาง ขนาดเล็กใน

หลายธุรกิจ มีเร� องใหตองกังวล

อีก คิดในทางเลวรายท่ีสุด เชื้อ                                                

สายพันธุ ใหมนี้มาถึงเมืองไทย                                                 

จนยากตอการควบคุม เศรษฐ 

กิจ ชีวิตความเปนอยูผูคนจะ

เปนอยางไร การแพรระบาดไว 

รัสโควิดระลอกป 2563-2564 

ทําเอาธุรกิจปดกิจการ กระทบ

ชีวิตผูคนไปท่ัว เงินเยียวยาท่ีรัฐ                                              

บาลนํามาชวยเหลือ จะยืนระยะ

ไดอีกกี่มากนอย แมเบื้องตน

นายกรัฐมนตรีส่ังการใหมีมาตรการปองกันในระดับแรก ควบ 

คูกับการตรวจจับคนหาเชื้อโอไมครอน แตสิ่งสําคัญที่สุด

มาตรการปองกันตัวเองที่ทุกคนรูดีตองทําอยางไร การดตก

ไมไดเด็ดขาด

กระแสขาวยุบสภา รัฐบาลอยูไมครบเทอม นักการ

เมืองยายคาย ยายขั้ว มีมาอยางตลอด ในพรรคพลังประชา

รัฐ “กลุมสามมิตร” ที่นําโดยสมศักดิ์ เทพสุทิน, สุริยะ จึง

รุงเรืองกิจ ปรากฏขาวเตรียมขน ส.ส.กลับบานเกา เพ� อ

ไทย กวนวิรัช รัตนเศรษฐ ก็เตรียมพาคนใกลชิดซบคาย

ภูมิใจไทย หรือแมแตขุนพลแดนใต นิพิฏฐ อินทรสมบัติ 

อดีตรองหัวหนาประชาธิปตย ไปจับมือแกง 4 กุมาร ทํา

พรรคการเมือง แมแกนนําหลายคนจะปฏิเสธไปแลว ไม

จริง ไมมี แตบางคนยังนิ่งเงียบ ยังเปนเร� องราวทางการ

เมืองที่ตองเฝาติดตามอยางใกลชิด ในวันที่สถานการณ

การเมืองพรอมจะเกิดจุดหักเห

ไดทุกเม� อ นักการเมืองจึงตอง 

เตรียมตัวใหพรอม ไมเพียงใน 

ก๊วนรัฐบาลจะมีแรงกระเพื่อม 

กลุมกวนในพรรคฝายคาน มี

เหมือนกัน เพียงแตยังไมถึงเวลา

ปะทุออกมา

พรรคเพ� อไทยที่ได “ชัย

เกษม นิติสิริ” ประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตรและทิศ 

ทางการเมืองพรรคเพ� อไทย ประ                                                                                        

ชุมรวมกับคณะกรรมการฯ หลังประชุม ไดออกโรงโวตาม                                                                

สไตลทันที ‘ท่ีประชุมไดวางกรอบการทํางานเพ� อใหประเทศ 

ไทยเปนประชาธิปไตยมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน เศรษฐ                                                                      

กิจปากทองประชาชน และกูศรัทธาภาพลักษณประเทศ 

ไทยในเวทีระดับโลก ในการเลือกตั้งพรรคเพ� อไทยจะพยา 

ยามชนะการเลือกต้ังใหไดมากที่สุดเพ� อเขามาเปนรัฐบาล 

ไดเตรียมนโยบายตางๆ ไวแลว โดยเฉพาะการจัดหาผูสมัคร 

ส.ส.ทั้งแบบเขต 400 คน และแบบบัญชีรายช� อ 100 คน 

รวมทั้งการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เพ� อทําความเขาใจกับ

ประชาชนใหทราบถึงทิศทางและการเปลี่ยนแปลง ขณะที่

การทํางานในสภาตอไปนี้ จะมีความเขมขนขึ้นทั้งการเสนอ

กฎหมายและการตั้งกระทู’ เปน

ฝายคานมา 7-8 ป รอบหนา 

บนสมการความหวัง บิ๊กๆ เพ� อ

ไทยหวังจะชนะเปนรัฐบาลกับ

เขาเสียที สวนจะสําเร็จดั่งใจ

หวังหรือเปลา ตองลุนกันหนัก

หน�อย 

แมจะเปนเพียงการเลือก

ตั้งทองถิ่น เม� อ 28 พ.ย. หน�วย

งานที่มีหนาที่ตรวจสอบ สอด

สองดูแลไมทั่วถึง ใกลวันเลือก

ตั้ง หลังเลือกตั้ง จึงเต็มไปดวย

เร� องรองเรียน การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การใชอิทธิพลขมขู 

บางพื้นที่รุนแรงถึงขั้นเอาชีวิต “วันชัย สอนศิริ” สมาชิก                                                                            

วุฒิสภา (ส.ว.) ตั้งกระทูไปยังกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ

ผูกํากับ ดูแล ควบคุม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กํากับ

ดูแลทองถิ่นโดยตรงดังๆ พรอมกับเปดเผยขอมูลที่น�าตกใจ 

‘เช� อวามีการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแน�นอน แมไมมีหลัก

ฐานนําเสนอตอท่ีประชุม แตกลาสาบานใหเปนใหตายกลาง                                                                                  

หองประชุมไดวา มีการจายเงินซ้ือเสียง มีการทุจริตแน�นอน 

ไดยินมาวามีการซื้อกันหัวละ 200-2,000 บาท ขณะที่บาง

จังหวัด ที่อยูรอบปริมณฑลมีการซื้อกันหัวละเปนหม� น แต

ไมขอเอยวาเปนจังหวัดอะไร’ หน�วยงานที่เกี่ยวของคงตอง

รีบเขาไปหาขอมูล ขยายผลโดยดวน.

วันชัย สอนศิริ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ชัยเกษม นิติสิริ 

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

W

เลือกตั้ง อบต.หนาใหมลมแชมปเกา

การบาน ‘กกต.’ สกรีนคนใหโปรงใส

นายสุรินทร พิศสุวรรณ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

หลายสมัย พรรคประชาธิปตย เคยดํารงตําแหน�งสําคัญๆ ทาง 

การเมือง อาทิ รมว.การตางประเทศระหวางป พ.ศ.2540-2544 

ดํารง ตําแหน�งเลขาธิการอาเซียนคนท่ี 12 ระหวางป 2551-

2552 รวมท้ังยังเปนนักเขียน นักวิชาการ อาจารยช� อดัง โดย

สุรินทรถึงแกอนิจกรรมเม� อวันท่ี 30 พ.ย.2560 ท่ีโรงพยาบาล

รามคําแหง ดวยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ขณะอายุได 68 ป.

สุรินทร พิศสุวรรณ

ความแน�นอนของความไมแน�นอน

ที่สิ่งที่ถือเปน ปญหา ในชวงระหวางนี้ หรือในอนาคตเบื้องหนา

ในอีกไมนาน-ไมชา ลวนแลวแตหนักไปทางปญหาประเภท ปราบ

เซียน ไปดวยกันทั้งสิ้น แคเฉพาะตองเจอกับทานเชื้อไวรัสโควิดสาย

พันธุเกา หรือสายพันธุ เดลตา ลวนๆ ก็เลนเอาแทบไปไมออก ไป

ไมเปน หา จุดสมดุล แทบไมเจอ โดยเฉพาะระหวางการ อดตาย 

กับการ ปวยตาย แตนี่ยังตองเตรียมตัวรับมือกับทานเชื้อไวรัสโค

วิดสายพันธุใหม หรือสายพันธุ โอไมครอน หรือ โอมีครอน เขาไป

ซะอีกตางหาก โอกาสที่จะ ไทยแลนด แซนดบ็อกซ กอบกูราย

ไดประมาณ 16 เปอรเซ็นตของจีดีพี ที่หดหายไปกอนหนานี้ ก็ยิ่ง

ลําบากยากเข็ญ ยิ่งขึ้นไปใหญ...

เรียกวา...ไมวาจะสะสมทองคํา สะสมเงินทุนสํารอง ไปถึง

ระดับไหนตอระดับไหนก็ตามที แตถาลองวามีแตตอง จาย...กับ...

จาย แทบมองไมเห็น รายรับ ใดๆ ซักกี่มาก-นอย โอกาสที่จะตอง

แหงเหี่ยว หัวโต ไมมีสิทธิ์ที่จะ ประชานิยม  หรือ ประชารัฐ ใดๆ 

ตอไปไดอีกเลย และนั่นอาจสงผลใหกับ คะแนนนิยม ที่คอนขาง

จะหดๆ หายๆ ในชวงหลังๆ อาจมีสิทธิ์ที่จะหด จะเหี่ยว พอๆ กับ

ผูชอบรับประทานกวยเตี๋ยวญวนเวียดนามเอาเลยก็ไมแน� ขณะที่ 

ฝายตรงขาม อยางพรรคเผาไทย ทําทาวาชักจะมาแรง แซงโคง ยิ่ง

ขึ้นเร� อยๆ ความ ไมนิ่ง ของการเมือง จึงยอมสงผลเสีย-ผลได ตอผู

ที่มีหนาที่รับผิดชอบทางการเมือง อยาง รัฐบาล มากบาง-นอยบาง 

ไปตามสภาพ...

และถาหากดันตองไปยุบ-ไปเลิก-ไปเลือก...เอาตอนจังหวะ

ที่กําลังใกลจะ ขึ้นเมรุ พอดิบพอดี หรือถาดันเกิดอาการ ขี้ราด 

ไมอาจขมิบใดๆ ตอไปอีกได ในจังหวะที่ทุกสิ่งทุกอยางกําลังลม

สลาย พังทลาย อันนี้...ก็ยิ่งหนักหนา-สาหัสยิ่งขึ้นไปใหญ ไมวา

จะเตรียมพรรค เตรียมคน ยายพรรค ยายคน เตรียมเปดตัววาที่

ผูสมัครในลักษณะไหนตอลักษณะไหนก็แลวแต แตโอกาสที่จะ 

ไปไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี-หนีไมพน นอนพนมมือเอาน้ํา

มะพราวอาบหนา ฟงเสียงพระสวดกุสลาธัมมา-อกุสลาธัมมาไป

เร� อยๆ หรือไปจนกวาจะ เผา ก็ใชวาจะไมมีเอาเสียเลย...

ทําไงได...ในเม� อในแงของ ความเปนประชาธิปไตย แลว 

มันก็คงตองเปนไปตาม ธรรมชาติทางการเมือง แบบที่อดีตนัก

ปราชญชาวอิตาลี นาย นิโคโล แมคเคียวเวลล ีทานวาเอาไวนั่น

แหละวา โดยธรรมชาติแลว..ประชาชนเปลี่ยนใจงาย หรือ โดย

ธรรมชาติแลว...ผูคนทั่วไปลวนเปนคนธรรมดา ที่ถูกครอบงํา

โดยความตองการปจจุบัน จนกระทั่งผูที่ถนัดในการหลอกลวง 

สามารถพบคนที่พรอมใหหลอกลวงไดเสมอๆ การยุบ-การเลิก-

และการเลือก ในชวงจังหวะเวลาที่ยังไมมีความชัดเจน หรือ

จําเปนตองเลือกในขณะที่ขี้ยังเต็มกุงเกง อันนี้นี่แหละ...ที่มันอาจ

จะ เสร็จ คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ เอางายๆ...

ดวยเหตุนี้นี่เอง...ที่คงตองพยายามมองหา แปลน-บี เอา

ไวกอนลวงหนา แมวาโลกใบนี้มันจะไมมี โลก-บี อยางที่ทาน

นายกฯ ทานไดไปสปก-สโปก ณ ที่ประชุมสหประชาชาติเม� อไม

นานมานี้นั่นแหละ เพราะอยางที่วาเอาไวแลวนั่นแหละวา การ

ผูกติดระหวาง อนาคตบิ๊กตู กับ อนาคตชาติบานเมือง มันดันถูก

ผูก ถูกขมวด ชนิดแทบเปน คนละเร� องเดียวกัน ไปจนได แมจะ

เกง จะถนัดเชี่ยวชาญในการ ลับ-ลวง-ครางงงง เพียงใดก็แลว

แต แตสําหรับเร� องของอนาคตชาติบานเมืองนั้น ยอมมิอาจนํา

ไป เสี่ยง ไดเลยแมแตนอย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Peter F. Drucker (อีก

ครั้ง)... The best way to predict the future is to create 

it.-วิธีคาดคะเนอนาคตที่ดีที่สุด...ก็คือการสรางสรรคมันขึ้น

มา...

ะยุบ...จะเลิก...จะเลือกกันในตอนไหน เม� อไหร แบบไหน

และอยางไร ก็ยังไมถึงกับชัดเจน แตหลังๆ นี้คงตอง

ยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดเลยวา บรรดา นักการเมือง 

ในแตละกลุม แตละฝาย แตละพรรค แตละพวก ทานชักเริ่มๆ 

ออกอาการ พลานนนน อยางสามารถเห็นได ชนิดแทบไมตอง

เสียเวลาสังเกต ไมวาจะเปนฝายคาน หรือฝายรัฐบาลก็เถอะ!!!

ขนาดหัวหนาพรรคแกนนํารัฐบาล อยาง ป.บ๊ิกปอม แหง

พรรคพลังประชารัฐ ยังถึงกับตองออกมาเปดตัว เปดโฉมหนาวาท่ี

ผูสมัคร ส.ส.กทม.แหงพรรค พปชร.เอาไวกอนลวงหนา ดวยเหตุ

น้ี...ขาวลา-มาเรือ ประเภท สามมิตร คิดจะยายพรรคกลับไปชวย 

เผาไทย กันตามเดิม แบบเดิม อดีตวิปรัฐบาลคิดยายไปซบอก เส่ีย

หนู ตลอดไปจนอดีตขุนพลปกษใต ปชป.ถูกถีบท้ิง จนตองหันไป

คบคิดกับสามมิตร ฯลฯ อะไรตอมิอะไรทํานองน้ี ไมวาจะหนักไป

ทางเฟกนิวส ฟกนิวส หรือแฟกนิวสหรือไม อยางไร ก็แลวแต มัน

จึงเปนส่ิงท่ีตองอุบัติตามมา อยางมิอาจหลีกเล่ียงและปฏิเสธ...

คลายๆ กับอาการของผูที่ใกลขี้ ขี้ใกลจะหลุดตูด อะไร

ทํานองนั้น...แมวาทานนายกฯ บิ๊กตู ทานจะพยายามขมิบๆ 

เอาไวอยางชนิดหนาเขียว หนาเหลือง เพียงใดก็แลวแต แต

สุดทาย...ก็คง อั้นไมอยู ภายในอีกไมน�าจะไมชา-ไมนานนับจาก

นี้ โดยเฉพาะชวงหลังๆ นั้น คงตองยอมรับวา หูรูด ของทาน

นายกฯ ทานไมคอยจะดี ไมถึงกับมีประสิทธิภาพ ในการรูด การ

ขมิบมากมายซักเทาไหรนัก แมจะถนัดเชี่ยวชาญในการ กินยา

ถาย-แลววานใหคนอ� นขี้ มาโดยตลอดก็ตาม ดังนั้น...โอกาสที่ทุก

สิ่งทุกอยางจะออกอาการพลานไป-พลานมา นับแตนี้ ไปจนอีกกี่

เดือน-กี่ปก็แลวแต จึงมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ...

คือพูดงายๆ วา...โอกาสที่จะเกิดความสงบ เรียบ-นิ่ง หรือ

แบบที่เรียกๆ กันวา การเมืองนิ่ง อันจะเปนตัวเปดชอง เปดทาง 

เปดโอกาส ใหกับการ แกปญหา ตางๆ ไดอยางปลอดโปรง โลง

สบาย น�าจะเปนอะไรที่ยากซซซเย็นแสนเข็ญยิ่งขึ้นเร� อยๆ ทั้งๆ 
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านพนไปแลวสําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาและนายก

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เม� อวันที่ 28 พ.ย.ที่

ผานมา ที่ประชาชนทั่วประเทศตางใหความสนใจ ใจจด

ใจจอเขาคูหาเพ� อกาคนที่ใชเขามาบริหารทองถิ่นของตัวเอง หลัง

วางเวนจากการเลือกตั้งมากวา 8 ปแลว 

โดย อบต.มีทั้งหมด 5,300 แหง สมาชิก อบต. 56,641 คน 

จะเห็นไดวาการเลือกตั้ง อบต.แตละครั้งมักมีสีสันตางๆ 

เกิดขึ้น รวมถึงมีหลายคนที่กลับบานในตางจังหวัด ยอมเหน� อย

น่ังรถเพ� อมาเลือกต้ังโดยเฉพาะ จึงทําใหการเลือกต้ัง อบต.มีความ

สําคัญตอคนในพื้นที่มาก 

สําหรับจํานวนผูมาใชสิทธิและคะแนนอยางเปนทางการ

ตองรอตัวเลขจากคณะกรรมการการเลือก (กกต.) แถลงอีกครั้ง

ขณะที่เร� องรองเรียนการเลือกตั้ง อบต. ลาสุดอยูที่ 268 

เร� อง ในจํานวนนี้เปนเร� องซื้อเสียงมากที่สุด โดยเฉพาะในชวงคืน

หมาหอน ที่มีรายงานวาชาวบานพบหัวคะแนนตระเวนออกซื้อ

เสียงในพื้นที่ อบต.พังราด อ.แกลง จายหนักถึงหัวละ 3,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีที่ จ.พิจิตร ตั้งแตหัวละ 1,000-6,000 บาท รวมถึง

แจกคูปอง หากไดรับการเลือกตั้งใหมารับรางวัลทีหลัง

สวนฝงสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีรายงานวาต้ังแตวันท่ี 1 

ต.ค.-28 พ.ย. ทางตํารวจไดรับแจง 72 เหตุการณ ท้ังท่ีเปนคดีและ

ไมไดเปนคดี สวนท่ีเปนคดี พบมีการซ้ือเสียง 7 คดี ทําลายปายหา

เสียง 18 คดี ฉีกบัตร 27 คดี ในจํานวนน้ันมีท้ังต้ังใจและไมต้ังใจ

อยางไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งนี้สามารถวิเคราะหไดหลาย

ประเด็น โดย รศ.ดร.อรทัย กกผล รองเลขาธิการสถาบันพระ

ปกเกลาและรักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยการพัฒนาการ

ปกครองทองถิ่น ใหความเห็นในเร� องการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้วา 

จากตัวเลขผูมาใชสิทธ์ิแตละจังหวัดอยางไมเปนทางการถือวาน�า

พอใจ บางพื้นที่มีผูมาใชสิทธิ์ถึง 60-80% ซึ่งใกลเคียงกับที่ กกต.

ไดประมาณการ ความคึกคักเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการแขงขัน

ที่คอนขางดุเดือดเขมขน บางพื้นที่อาจจะไมมีผูสมัครจํานวนมาก 

แตเปนผูสมัครที่มีคะแนนใกลกัน โดยเฉพาะพิษณุโลกที่พบวามี                                              

ผูสมัคร 2 คนคะแนนเทากัน ทําใหตองมีการจับฉลากเขารับ

ตําแหน�งตามกฎหมาย หรือบางพื้นที่คะแนนหางกันเพียงแค 4 

คะแนน โดยรวมความสนใจที่ประชาชนไปใชสิทธิ์ดูน�าพึงพอใจ 

ขณะเดียวกันกรณีการซื้อเสียงซึ่งยังคงมีอยู

รศ.ดร.อรทัย ระบุวา ขอสังเกตหน่ึงท่ีเปนมาอยางตอเน� อง

ตั้งแตเลือกตั้ง อบจ. เทศบาลถึง อบต. คือผูสมัครที่เปนผูบริหาร

ทองถ่ินเดิมมีการเปล่ียนแปลงคอนขางสูง มีคนหนาใหมท่ีลมแชมป

นายกฯ เดิมได ซึ่งน�าจะเปนกระแสที่ดีที่เราจะเห็นคนใหมๆ เขา

มาในแวดวงของการกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ 

ปจจัยแรกคือเร� องเวลา ประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง

นายกที่ดํารงตําแหน�งอยูมา 8 ปแลว ประชาชนอาจจะรูสึกวา                                

ไมเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หรือประชาชนตัดสินใจจาก                                                                      

สถานการณที่เกิดขึ้นในเฉพาะหนา เชน บริหารจัดการในชวง 

2 ปที่ผานมาในยุคโควิด-19 อาจจะทําใหเขารูสึกยังไมพึงพอใจ 

ปจจัยที่ 2 แตละพื้นที่มีตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตองวิเคราะห

แตละพ้ืนท่ีท่ีมีความเช� อมโยงกัน เชน ผูบริหารทองถ่ินอาจมีความ

สัมพันธกับนักการเมืองระดับชาติ

“ปจจัยที่คนเลือกสมาชิก หรือผูบริหารทองถิ่น คอนขาง

นอยที่อิงเร� องอุดมการณพรรคการเมือง หรือการเมืองระดับชาติ 

สวนใหญใหความสําคัญเร� องพื้นที่ เขารูจักคนนี้หรือเปลา เปน

เครือญาติกันหรือเปลา มีความสัมพันธอะไรกันมาไหม เคยมางาน

ศพ เคยมาดูแลเร� องตางๆ หรือไม ซึ่งเปนตัวแปรใหญ มากกวา

อุดมการณ ฉะนั้น เร� องนโยบายวาจะทําอะไรในอนาคตมันไมได

ถวนหนา ยังมีบางกลุมเทานั้นที่สนใจคนนี้เปนนายก อบต.แลว

จะพัฒนาเร� องอะไร นอกจากนี้คนจะรูวาเลือกตั้งวันไหนแค 1-2 

เดือน ทําใหคนมีเวลาเตรียมตัวในการนําเสนอนโยบายนั้นนอย

มาก สวนมากก็เคาะประตูบาน ย� นบัตรวาเบอรอะไร ไมมีเวลา

แลกเปลี่ยนเวทีนโยบายเหมือน ส.ส.ที่มีปจจัยภาพใหญเยอะ”

ในสวนของผูสมัครกลุมคณะกาวหนาที่ไดที่นั่ง อบต. 38 

คน จากจํานวนที่สงผูสมัคร 196 แหงนั้น อาจารยอรทัย  มอง

วา ผูสมัครคณะกาวหนาอาจจะเปนคนหนาใหมที่ไมไดลงมาเดิน

การเมืองเลย คนเพิ่งเคยเห็นหนา ความรูของประชาชนก็อาจจะ

ดูไกล เพราะประชาชนตองการคนใกลๆ บาน คนรูจัก ฝนตก น้ํา

ทวม ไฟฟา ทางเดิน ซึ่งตองสามารถบอกได

สวนเร� องรองเรียนในการเลือกตั้ง อบต.ที่เกิดขึ้นกวารอย

เร� องในขณะนี้นั้น รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา กลาว

วา เร� องรองเรียนในการเลือกตั้งไมใชเร� องแปลก แตเปนเร� องที่ 

กกต.ตองชี้ชัดวาเร� องรองเรียนมีมูลหรือไม สอบสวนจนกวาจะ

ไดความมั่นใจ มันถึงจะมีความสําคัญ จึงฝากให กกต.สอบสวน

ประเด็นรองเรียนใหชัดเจน อีกทั้งดวยความที่มีเคสแบบนี้จํานวน

มาก เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มี อบต.กวา 5 พันแหง จึงอยากให 

กกต.วางระบบกระจายการตัดสินใจ มิฉะน้ันทุกเคสจะข้ึนมาท่ีสวน

กลางหมด อาจทําใหเกิดการผูกขาดในการตัดสินใจ

“นอกจากนี้ในเร� องความรุนแรงในการเลือกตั้งยังคงมีอยู 

มีขาววามีการซื้อเสียงหัวละ 1-3 พันบาท ซึ่งเราไดยินเร� องนี้มา

ตลอดชีวิตในการอยูในการเมืองไทย เปนสวนหน่ึงของปญหา บาง

พื้นที่เปนเร� องของศักดิ์ศรีแพ-ชนะ อาจจะมีจริง คนก็รูสึกวาแพ

ไมได ดังนั้น เร� องการซื้อเสียงจึงไมใชเร� องการทุจริตอยางเดียว” 

อยางไรก็ตาม รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยการพัฒนา 

การปกครองทองถิ่น เสนอแนะวา หลังการเลือกตั้งปจจัยสําคัญ

คือระบบตรวจสอบซึ่ง กกต.ก็เปนดานหนึ่งที่จะตองสกรีนคนให

สุจริตโปรงใสที่สุด แตอาจจะไมหมดทีเดียว ฉะนั้นระบบตรวจ

สอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมากมาย ทั้งสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่เห็นกันบอยๆ คือการย� นบัญชี

ทรัพยสิน ปญหาคือมีหลาย อบต.  ป.ป.ช.จะตรวจทันหรือไม กวา

เจาหนาที่จะตรวจซอง นายก อบต.อาจหมดวาระแลว ซึ่งเคย

เสนอใหสมาชิกสภาและนายก อบต. เม� อเขารับตําแหน�งแลว ติด

บัญชีทรัพยสินไวที่หนา อบต.เลย ใหชาวบานในพื้นที่รู และคนใน

พื้นที่จะนินทาเอาเองวาจริงหรือไม

หลังจากนี้คนในพื้นที่ตองคอยจับตาการทํางานของ อบต.

คนใหม ที่ตางไดรับการฝากฝงวาจะเขามาบริหารพื้นที่ใหดีขึ้น 

ตามที่คนในพื้นที่คาดหวังไวหรือไม.

ปจจัยที่คนเลือกสมาชิก 

หรือผูบริหารทองถิ่น คอนขางนอย

ที่อิงเร� องอุดมการณพรรคการเมือง 

หรือการเมืองระดับชาติ สวนใหญ

ใหความสําคัญเร� องพื้นที่ เขารูจัก

คนนี้หรือเปลา เปนเครือญาติกัน

หรือเปลา มีความสัมพันธอะไรกัน

มาไหม เคยมางานศพ เคยมาดูแล

เร� องตางๆ หรือไม ซึ่งเปนตัวแปร

ใหญ มากกวาอุดมการณ



องบอกว่า “เคราะห์ซ้ำากรรมซัด” ประชากรโลกเสียน่ี

กระไร ท้ังท่ีกำ�ลังเร่ิมต้ังไข่กลับสู่วิถีชีวิตใหม่แบบ “นิวน

อร์มอล” ในก�รอยู่ร่วมกับโควิด-19 แต่แล้วก็เกิดก�ร

แพร่ระบ�ดระลอก 4 ในระดับโลกจนได้ เรียกว่�สร้�ง

คว�มตื่นตระหนกและโกล�หลช่วงท้�ยปีกันอีกคร�หน่ึง  เพร�ะ “ไวรัส” 

ส�ยพันธ์ุ “โอไมครอน” น้ันม�แรงแซงท�งโค้งเสียจริงๆ 

โดยก่อนหน้�นี้เมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2564 หลังองค์ก�ร

อน�มัยโลกได้จัดหมวดหมู่ให้ โควิดส�ยพันธุ์มิว (B.1.621) อยู่ใน

ประเภท “สายพันธุ์ที่น่าสนใจ” หลังจ�กพบครั้งแรกที่ “โคลอม                                                                     

เบีย” ก่อนแพร่ไปยังประเทศต่�งๆ แต่ก็ไม่ได้หว�ดผว�ม�กนัก                                                                           

เพร�ะดูเหมือน “มิว” จะมีคุณสมบัติคล้�ยคลึงกับส�ยพันธ์ุ  “เบตา-

อัลฟา” ที่ต้องบอกว่� “วัคซีน” ในตล�ดโลกที่ผลิตออกม�เอ�อยู่ 

แต่แล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ย. WHO ก็ได้ออกประก�ศก�รกล�ยพันธุ์

ของไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ “โอไมครอน” พร้อมทั้งระบุว่�เป็น

ส�ยพันธุ์ที่ต้องเฝ้�ระวัง!!!

เพร�ะเจ้�ตัว “โอไมครอน” 

หรือชื่ อท�งวิทย�ศ�สตร์คื อ  

“B.1.1.529” ที่พบผู้ติดเชื้อครั้ง

แรกที่ “บอตสวานา” ประเทศ

แถบแอฟริก�ใต้นั้น มีจำ�นวน

ก�รกล�ยพันธ์ุของโปรตีนหน�ม

สูงถึง 43  ตำ�แหน่ง เมื่อเทียบ

กับส�ยพันธุ์เดลต�ที่กล�ยพันธุ์

อยู่ที่ 18 ตำ�แหน่ง และเป็นต้น

เหตุของก�รแพร่ระบ�ดระลอก 

3 เรียกได้ว่�สูงกว่�ถึง 2 เท่� 

ฉับพลันที่ WHO ประก�ศ และ

โอไมครอนเริ่มโชว์ฤทธิ์ เดชใน

ก�รแพร่ระบ�ดออกม� เร�จึงได้

เห็นน�น�ประเทศทั้ง “สหภาพยุโรป” “สหรัฐอเมริกา” “สหราช

อาณาจักร” “อิสราเอล” “เกาหลีใต้” “สิงคโปร์” และแม้แต่ “พี่

ไทย” ที่ออกม�ตรก�รรับมือทันที ซึ่งมีทั้งก�รปิดพรมแดน และที่

สำ�คัญคือก�รห้�มประช�กรจ�กประเทศในภูมิภ�คแอฟริก�ใต้เดิน

ท�งเข้�ประเทศ โดยไทยก็มีแบล็กลิสต์จำ�นวน 8 ประเทศ ประ 

กอบด้วย บอตสว�น�, เอสว�ตินี, เลโซโท, ม�ล�วี, โมซัมบิก,     

น�มิเบีย, แอฟริก�ใต้ และซิมบับเว 

ง�นน้ีเลยทำ�ให้ “ซีริล รามาโฟซา” ประธ�น�ธิบดีแอฟริก�ใต้

ถึงกับปร๊ีดแตก ออกม�ประณ�มม�ตรก�รห้�มก�รเดินท�งท่ีท่ัวโลก

บังคับใช้กับประเทศแอฟริก�ใต้และเพื่อนบ้�น โดย “รามาโซฟา” 

ระบุว่�เป็นก�รแบนก�รเดินท�งโดยไม่มีพ้ืนฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์

รองรับ พร้อมล�กโยงว่�ภูมิภ�คของแอฟริก�เป็นเหยื่อของก�รเลือก

ปฏิบัติท่ีไม่ยุติธรรม และเรียกร้องให้ยกเลิกคำ�ส่ังดังกล่�วอย่�งเร่งด่วน

“คำ�ส่ังระงับก�รเดินท�งดังกล่�วไม่ช่วยป้องกันก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควิด-19 ได้ และยังสร้�งคว�มเสียห�ยต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีถูกส่ังระงับด้วย ทำ�ให้ประเทศเหล่�น้ันไม่อ�จรับมือ หรือ

ฟ้ืนตัวจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ได้เลย” ร�ม�โซฟ�

ระบุ แต่ดูเหมือนน�น�ช�ติจะไม่สนใจ เพร�ะย�มน้ีต้องเลือกดูแล

พลเมืองเป็นสำ�คัญก่อน  เพร�ะแต่ละช�ติเพ่ิงกระอักเลือดจ�ก “เดล

ตา” ม�หม�ดๆ ใครต่อใครก็คงไม่อย�กเจอด�บสองอีกระลอกแน่

เรียกว่� “รามาโซฟา” หรือชื่อเต็มๆ ว่� “มาตาเมลา ซีริล 

รามาโฟซา” เป็นประธ�น�ธิบดีคนที่ 5 ที่รับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 15  

กุมภ�พันธ์ 2561  เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2505 และเพิ่ง

อ�ยุครบ 59 ปีม�ยังไม่ถึงเดือนดีคงต้องเซ็งเป็ดกันต่อไป เพร�ะ

ภ�วะ “ไวรัสระบาด” ท่ีจับต้องไม่ได้ใครก็ต้องรักพลเมืองตัวเองท้ัง

น้ัน ขน�ดประเทศไทยท่ีมีประช�กรพำ�นักอยู่ในแอฟริก�ใต้ถึงกว่� 5 

พันคน เป็นชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปแอฟริก� มิหนำ�ซ้ำ�แอฟริก�ใต้

ยังเป็นคู่ค้�อันดับหน่ึงของไทยในทวีป เร�ยังประก�ศห้�มกันทันควัน

เลย ย�มน้ีเลยบอกได้ว่�ต้องตัวใครตัวมันก่อนนะจ๊ะตัวเอง.

หยุดปฏิบัติหน้�ที่ ส.ส.จ�กรัฐสภ�)

เหตุที่เกิดนี้เกิดจ�กนายวิรัชกับ ส.ส.อีก ๒ คนที่เป็นเมีย

และน้องเมียถูกแจ้งคว�มเรื่องทุจริตในการสร้างสนามฟุตซอล

ในสถ�นศึกษ�ในเขต ๒ จังหวัดนครร�ชสีม� (ตรวจก�รสร้�ง

แล้วกรรมก�รไม่ยอมรับง�นและฟ้องทุจริตพร้อมกับ นางทัศนี

ยาภรรยา นางทัศนาพรน้องภรรยา) ซึ่งเป็น ส.ส.ร่วมกัน มีอีก 

๒ คนที่เป็นลูกชาย คือ นายทวิรัฐ  กับนายอธิรัฐ ที่เป็นโชคดี

ท่ีว่�ลูกช�ยท้ัง ๒ คนไม่ได้มีส่วนผูกพันกับการประมูลคราวน้ีจึง

รอดไป แต่เป็นเหตุหน่ึงท่ี กำานันถึก ขอร�ยง�นว่�ก�รกระทำ�ของ

ครอบครัวรัตนเศรษฐ ในก�รเลือกต้ังต�มกฎหม�ยท่ีผ่�นม� ทำาให้

เกิดสภาผัว-เมีย-ญาติพ่ีน้องรุงรัง เกิดคอร์รัปชันนุงนังนัวเนีย จน

มีก�รแก้ไขกฎหม�ยกันแล้วคร้ังหน่ึงแต่ก็ถูกยกเลิกไป (ไม่ทร�บว่�                                                                                 

เหตุผลอะไรและฝีมือใคร) ครอบครัวน�ยวิรัชจึงเป็นครอบครัวตัว 

อย่�งท่ีเห็นๆ (ยังมีอีกหล�ยครอบครัวผัวเมียพ่ีน้องท่ีคร�วหลังจะไป

ขุดมาคุยให้ฟัง) เงินประมูลสนามฟุตซอล ทุจริต ป.ป.ป.รับเรื่องร้อง

เรียนแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ คอร์รัปชันในสถ�นศึกษ�นครร�ชสีม� เขต ๒ 

และอีก ๑๘ จังหวัด มีมูลค่�เงิน ๔,๔๕๙ ล้�นบ�ท  ซ่ึงมีผู้ร่วมกระทำ�

คว�มผิดกระจ�ยไปท้ังหมดรวม ๘๗ คน (แต่ละหน่วยละแห่งเป็น

ระดับหัวหน้�และผู้ทำ�ง�นเก่ียวกับงบประม�ณก้อนน้ีท้ังส้ิน)

ถ�มว่� ก�รคอร์รัปชันมโหฬ�รครั้งนี้จะมีก�รร่วมมือนอก 

จ�กวงก�รศึกษ�บ้�งหรือไม่ กำานันถึก ก็ต้องต�มรอยนายวิรัชไป 

ได้คว�มว่� น�ยวิรัชเคยสังกัดพรรคเพื่อไทยม�แต่ต้น เริ่มเล่น

ก�รเมืองผูกพันเป็นพิเศษกับ “ไอ้ทักเกี้ยม” กับอียิ่งเละ โครงก�ร

นี้เริ่มแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ ง�นก�รศึกษ�อยู่ในกำ�มือของเพื่อไทย น�ย

วิรัชได้ชื่อว่�เป็นเศรษฐีนครราชสีมา นั่งตำ�แหน่ง ส.ส.จังหวัด

เดียว ๕ ครั้ง เงินลงทุนแบ่งจ�กไอ้ทักเกี้ยมให้ม�บุกเบิกวงเงินจึง

มิใช่น้อย เรื่องนี้ส�วไปลึกๆ ก็จะเจอเอง

ข่าวล่ามาเร็ว มีร�ยง�นลับจ�กกลุ่มนักสืบลับจับตายทักษิณ  

ร�ยง�นว่�ค้นพบสำ�นักง�นในสถ�นลึกลับห่�งจ�กบ้�นจันทร์ส่อง

หล้าเพียง ๕๐๐ เมตร และสถ�นที่ที่เป็นสถ�นโอ่อ่� (แต่ปิดบัง) 

นี้เป็นสำ�นักง�นของบริษัทที่ประมูลฟุตซอลในโครงการนี้ทั้งหมด 

นักข่าวไทยโพสต์ขยับตัวต�มไปที่นครราชสีมาหาฐานอีกแห่งให้

เจอ....ได้เหรียญแน่

ขอบคุณทั้ง ๒ บ.ก.ครับ.

กำานันถึก

 

วันนั้นท่�นประธ�นชวนฟันฉับ สั่งเก็บกว�ดข้�วที่โปรยบัด

5บทความ

กคักจริงๆ

พรรคก�รเมืองเคลื่อนไหวกันถี่ยิบ

เร่ิมท่ีพลังประช�รัฐออกอ�ก�รไม่ค่อยดีเท่�ไหร่ 

เพร�ะข่�วมุ้งก�รเมืองจะกลับบ้�นเก่�   

ก่อนอื่นต้องทำ�คว�มเข้�ใจ พรรคก�รเมืองท่ีเกิดจ�กก�ร

รวมกลุ่มของมุ้งก�รเมืองต่�งๆ ส่วนใหญ่พร้อมจะแตกเมื่อสถ�น 

ก�รณ์ต้อง “จำ�จ�ก” ม�ถึง

อีกนัยหนึ่งนี่คือพรรคเฉพ�ะกิจ 

พลังประช�รัฐจะเข้�ข่�ยพรรคเฉพ�ะกิจหรือไม่ ให้ดูท่� 

ทีกลุ่มส�มมิตร กลุ่มธรรมนัสเป็นหลัก 

ถ้�สองมุ้งนี้กลับบ้�นเก่� พลังประช�รัฐก็เซ ทันที 

แต่จะล้มหรือไม่ ก็ต้องดูว่�มีกลุ่มอื่น เดินต�มออกไป

หรือไม่ 

เดิมทีกลุ่มก�รเมืองในพลังประช�รัฐมีม�กถึง ๑๐ กลุ่ม

หลัก 

กลุ่มน�ยพลทห�ร นำ�โดย ๓ ป. “ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” 

กลุ่ม ๔ ยอดกุม�ร มี “อุตตม ส�วน�ยน” “สุวิทย์ เมษิน                                                                     

ทรีย์” “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” และ “กอบศักดิ์ ภูตระกูล” กลุ่ม

นี้ ถอนตัวไปก่อนใคร ไปตั้งพรรคใหม่ กำ�ลังรวบรวมไพร่พล 

กันอยู่

กลุ่มอดีต กปปส.นำ�โดย “ณัฐพล ทีปสุวรรณ” และ 

“พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ทั้งหมดหมดบทบ�ททั้งในพรรคพลัง

ประช�รัฐ และในรัฐบ�ลไปแล้ว 

กลุ่มส�มมิตร นำ�โดย “สมศักดิ์ เทพสุทิน-สุริยะ จึงรุ่ง 

เรืองกิจ” ถือเป็นกลุ่มใหญ่ ลำ�ดับต้นของพรรค กำ�ลังตกเป็น

ข่�ว กลับเพื่อไทยบ้�นเก่� 

กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� เป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นม�ก 

ส�ม�รถงัดกับกลุ่มส�มมิตรได้ 

กลุ่มพ่อมดดำ� นำ�โดย “สุช�ติ ตันเจริญ” 

กลุ่มชลบุรี ของ “สนธย� คุณปลื้ม” 

กลุ่มโคร�ช นำ�โดย “วิรัช รัตนเศรษฐ” 

กลุ่มเพชรบูรณ์ นำ�โดย “สันติ พร้อมพัฒน์” 

กลุ่มกำ�แพงเพชร ของ “วร�เทพ รัตน�กร” 

กลุ่มด้�มขว�นทอง จ�กภ�คใต้

ดูหน้�ต� เกือบครึ่งย้�ยม�จ�กพรรคเพื่อไทย 

มองอนาคต ‘ลุงตู่’

ถ้�ทั้งหมดกลับบ้�นเก่�จะเกิดอะไรขึ้น? 

ในขณะที่ กติก�ใหม่ในรัฐธรรมนูญ เพิ่งจะแก้ไขระบบเลือก

ตั้งใช้บัตร ๒ ใบ ที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคขน�ดใหญ่ 

ครับ...ก�รเมือง ไม่มีอะไรแน่นอน สถ�นก�รณ์ส�ม�รถ

เปลี่ยนได้เสมอ อยู่ที่ก�รบริห�รจัดก�รของผู้ที่มีอิทธิพลในพรรค

ก�รเมืองนั้นๆ ว่� มองอน�คตได้ไกลแค่ไหน 

เกิดปร�กฏก�รณ์คลื่นใต้น้ำ�ใน พลังประช�รัฐ ม�พักใหญ่

แล้ว ตั้งแต่ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจที่ผ่�นม� เพร�ะคว�มไม่มี

เอกภ�พภ�ยในพรรค 

มีคนอย�กใหญ่ เพร�ะคิดว่�เวล�ม�ถึงแล้ว 

ท่ีสำ�คัญธรรมช�ติของมุ้งก�รเมืองขน�ดใหญ่น้ัน มักมีอำ�น�จ

ต่อรองสูง 

ขณะที่ ๓ ป. ต้องบริห�รคว�มพึงพอใจให้นักก�รเมือง แต่

หล�ยเรื่องไม่เป็นที่พอใจของประช�ชนผู้สนับสนุนพรรค  

ก�รรักษ�เสถียรภ�พภ�ยในพลังประช�ชน จึงเป็นเรื่องท้� 

ท�ย ห�ก “ลุงตู่” ยังถูกว�งให้เป็นน�ยกรัฐมนตรีอีกสมัย 

บิ๊กเนมในพลังประช�รัฐ โดยเฉพ�ะกลุ่มส�มมิตร ตอบโต้

ข่�วย้�ยพรรคว่� ไม่อยู่ในคว�มคิด เป็นก�รปล่อยข่�วหวังผลท�ง 

ก�รเมืองบ�งประก�ร 

แต่อย่�ลืม เพื่อไทย กับกลุ่มก�รเมืองเก่�ของเพื่อไทยที่ย้�ย

ซบพลังประช�รัฐ คือปล�น้ำ�เดียวกัน 

เคยอยู่บ่อเดียวกันม�ก่อน

ในมุมกลับ เงื่อนไขนี้ เป็นก�รเพิ่มอำ�น�จให้กลุ่มก�รเมือง 

ใช้ในก�รต่อรองกับ ๓ ป.อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพร�ะเมื่อ ๓ ป.ยังต้องพึ่งพ�กลุ่มก�รเมืองต่�งๆ ก็ย่อมต้อง

ยอมสูญเสียอำ�น�จ และบทบ�ทบ�งประก�รไปเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน ห�ก ๓ ป.มีศ�สตร์ในก�รบริห�รกลุ่มก�ร 

เมือง  ส�ม�รถสร้�งสมดุลให้เกิดขึ้นได้ ก�รไหลเข้�ของ ส.ส.ก็

ไม่ใช่เรื่องย�ก 

จึงต้องมีก�รเมืองหล�ยหน้�ใน ๓ ป. 

ฉะนั้นที่เห็น ๓ ป.แตกคอ เบื้องลึก เบื้องหลัง ก็อ�จจะไม่ใช่ 

ขึ้นชื่อว่�ก�รเมือง ต้องม�พร้อมกับหม�กหล�ยชั้นเสมอ ถึง

จะเอ�อยู่ 

สำ�หรับสถ�นก�รณ์ของรัฐบ�ลลุงตู่ จนถึงขณะน้ี ยังไม่เฉียด

คำ�ว่� ยุบสภ� ล�ออก 

ห�กไม่มีอุบัติเหตุท�งก�รเมืองเสียก่อน ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

เหลืออีกปีนิดๆ ได้เลือกตั้งแน่ๆ ต้นปี ๒๕๖๕ 

อุบัติเหตุท�งก�รเมืองที่จะเกิด น่�จะมีประเด็นใหญ่อยู่ประ 

เด็นเดียว  คือว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีเกิน ๘ ปี 

พรรคฝ่�ยค้�นยืนกร�นว่�จะครบในเดือนสิงห�คม ๒๕๖๕  

ต้องเริ่มนับตั้งแต่ “ลุงตู่ “ เป็นน�ยกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ 

เดือนสิงห�คม ๒๕๕๗ 

แต่ผู้สนับสนุน “ลุงตู่” บอกว่� ครบ ๘ ปีในเดือนเมษ�ยน 

๒๕๖๘ เพร�ะต้องนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ บังคับใช้

เป็นต้นไป

ฉะน้ันเมื่อใกล้ถึง สิงห�คมปีหน้� ฝ่�ยค้�นจะยื่นเรื่องให้ศ�ล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

๘ ปีเริ่มนับจ�กไหนกันแน่!

ถ้�ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เริ่มนับตั้งแต่ ๒๕๕๗ ก็เตรียม

ตัวตั้งรัฐบ�ลใหม่ “ลุงตู่” ต้องยุติเส้นท�งก�รเมืองในตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรีลงเพียงเท่�นั้น 

แน่นอนส่งผลต่อ มุ้งก�รเมืองในพลังประช�รัฐ 

ก�รแห่กลับบ้�นเก่� อ�จมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

แต่ห�กศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่� ให้เริ่มนับในวันประก�ศ

ใช้รัฐธรรมนูญ “ลุงตู่” ก็อยู่ต่อจนครบว�ระปี ๒๕๖๘ 

เลือกตั้งใหม่ต้นปี ๒๕๕๖ ห�ก “ลุงตู่” กลับม� ก็ยังเป็นน�

ยกฯ ต่ออีกร่วม ๒ ปี 

และโดยเงื่อนไขในบทเฉพ�ะก�ลของรัฐธรรมนูญ วุฒิ 

สภ� มีสิทธิ์โหวตเลือกน�ยกฯ อีกครั้ง มุ้งก�รเมือง ต้องคิดหนัก 

เพร�ะย้�ยข้�งผิด ชีวิตเปลี่ยน

ไปดูพรรคเพื่อไทย ว�นนี้ (๒๙ พฤศจิก�ยน) ประชุมคณะ

กรรมก�รยุทธศ�สตร์และทิศท�งก�รเมืองของพรรคกันคึกคัก

ผลประชุมว�งกรอบไว้ ๓ เรื่อง 

๑.ยุทธศ�สตร์ของพรรคจะชูว่� จะทำ�อย่�งไรให้ประเทศ 

ไทยมีคว�มเป็นประช�ธิปไตยม�กกว่�ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพร�ะ

มีเสียงสะท้อนจ�กประช�ชนว่�ปัจจุบันประช�ธิปไตยไม่สมบูรณ์, 

เรื่องเศรษฐกิจ ป�กท้อง โดยเฉพ�ะกับประช�ชนระดับล่�งที่

มีคว�มทุกข์ย�ก เกิดปัญห�ฆ่�ตัวต�ย ซึ่งต้องได้รับคว�มช่วย

เหลือจ�กภ�ครัฐเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเรื่องภ�พลักษณ์ของ

ประเทศไทยในเวทีระดับโลกที่ตกต่ำ�ลง ทำ�อย่�งไรจะกู้ศรัทธ� 

และยืนอยู่บนเวทีโลกให้สง่�ง�ม

๒.ห�รือกันในเรื่องของก�รเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นท�งออก 

และหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่�จะเกิดขึ้นในเวล�ไม่น�นนี้ เพร�ะ

ประช�ชนเร่ิมทนไม่ได้ วันน้ีพรรคเพื่อไทยคิดว่�จะต้องชนะก�ร

เลือกตั้งให้ได้เสียงม�กที่สุด เพื่อที่จะได้เข้�ม�เป็นรัฐบ�ล แล้ว

คืนอำ�น�จให้ประช�ชนในก�รบริห�รประเทศ 

และ ๓.ก�รเตรียมก�รนโยบ�ยต่�งๆ เพื่อเตรียมคว�ม

พร้อมสำ�หรับก�รเลือกตั้ง โดยเริ่มจ�กก�รจัดห�ผู้สมัคร ส.ส. 

ทั้งแบบเขต ๔๐๐ คน และแบบบัญชีร�ยชื่อ ๑๐๐ คน ต่อม�

คือ ก�รเตรียมนโยบ�ยให้สอดคล้องกับภ�รกิจทั้งก�รสร้�งประ 

ช�ธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ก�รกู้ปัญห�เศรษฐกิจ และกู้ศรัทธ�ในเวทีโลก

โดยสรุป พรรคเพื่อไทยต้องก�รเป็นรัฐบ�ล และห�กคำ�

ประก�ศนี้ถือเป็นสัจจะ พรรคเพื่อไทยก็ต้องทำ�ให้ได้ 

ต้องไม่มีคนฆ่�ตัวต�ยภ�ยใต้ก�รบริห�รของรัฐบ�ลเพื่อ

ไทย

ประเทศต้องเป็นประช�ธิปไตยจริงๆ ไม่ใช่จังหวัดไหนเลือก

เพื่อไทย พัฒน�จังหวัดนั้นก่อน

ได้อำ�น�จแล้วต้องคืนให้ประช�ชน ไม่ใช่ประเคนให้น�ย

ใหญ่ เหมือนที่ผ่�นม� 

กอบกู้เศรษฐกิจช�ติ ไม่ใช่กอบโกยเข้�กระเป๋�ตัวเองและ

พวกพ้อง เหมือนที่ติดคุกกันระน�วในคดีโกงจำ�นำ�ข้�ว 

ครับ...แค่หนังข�ยย�คั่นเวล�ฟังไปเพลินๆ ครับ.

ปฏิบัติธรรมะ

ฟังสมณะรูปหนึ่งเทศน์เรื่อง

กระตุ้น กระเตื้อง รีบรับสาย

โทรศัพท์ ทันที เรื่องท้าทาย

ตอบรับ ขยับขยาย สติปัญญา

ชาร์จแบตมือถือแบบเศรษฐี

สำารองไฟไว้เต็มที่ ไม่อนาถา

ปฏิบัติธรรมมือถือสื่อศรัทธา

มิเนิ่นช้าตอบรับโทรศัพท์เลย

ตระกูลนักการเมือง

เรียน ท่านอัตถ์-ท่านเปลว ๒ บ.ก.ใหญ่ไทยโพสต์

กระผม กำานันถึก ขอร�ยง�นตัวและขออนุญ�ตดำ�เนิน

หน้�ที่โดยไม่ต้องมีลีล�สวิงสว�ยชวนให้คลื่นไส้อย่�งเก่�ๆ 

ขอเริ่มอนุญ�ตร�ยง�นเกร็ดก�รเมืองนำ�ร่องก่อนครับ และ

มีเหตุสำ�คัญในด้�นก�รเมืองทั้งนอกและในสภ�ที่มีคว�มหม�ย

ชวนให้พูดถึง  “เรื่องใหญ่” ๒ เรื่อง

เรื่องแรก เป็น ส.ส.ไม่สนุกพอขอเป็นช�วน� (สวมเสื้อนอก

หว่�นข้�ว) โดยไม่ต้องใช้ “ไถ” เพื่อขอร้องสร้างวีรเวรให้ปร�กฏ

ในรัฐสภ�ไทยเดิมๆ ท่ีถกคำ�ส�ปแช่งของ ปชช.ต�ยเน่�เป็นร�ยๆ ไป

ร�ยนี้เป็น ส.ส.ที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนม�จ�กจังหวัดเชียง 

ราย พอเห็นชื่อ เห็นหน้�ชัดๆ ก็ต้องร้องในใจว่�ฉิบห�ยแล้ว 

ไอ้นี่มันชื่อ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงร�ย) ญ�ติโกโหติก�

กับ กำานันถึก เป็นร�ชวงศ์ไทยวนโบราณปล�ยๆ ส�ยต�มวงศ์

เชียงแสน (เมืองหลวงเก่�ริมโขง)  ราชวงศ์เชียงแสน พระเจ้า

แสนภู มีอนุส�วรีย์สถิตเด่นชัดอยู่ในวัดเจดีย์หลวงเคียงคู่เจดีย์

ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ที่นี่ปัจจุบันคือเชื้อของเจ้าเจ็ดตนแห่งเมือง

เชียงใหม่ เมืองเวียงพิงค์นคร 

น�ยพิเชษฐ์เป็นเพียงคนปล�ยตระกูล ซ่ึงช�วเชียงราย เชียง 

ใหม่ เชียงแสน ช่วยกันลุ้นให้เข้�ไปเป็นป�กเสียงในสภ� (ช�วบ้�น

จะไม่นึกถึงพรรคเพร�ะยังไม่เข้�ใจก�รเมือง ก็หวังพ่ึงคนของเรา 

คือคนเชียงราย) แต่น่�เสียด�ยท่ีเข�ไปเข้�กับพรรคท่ีเป็นศัตรูของ

ร�ชบัลลังก์ ได้แรงยุจ�กพวกพรรคเผาไทยไม่ทันย้ังคิด จึงเป็นเรื่อง

น่�สังเวชท่ีตกเป็นเหยื่อโดยไม่ทันคิดหรือคิดไม่ทัน แต่ก็ยับแย่ไป

แล้ว น่ีดีท่ีท่านชวน ท่�นเป็นนักก�รเมืองเก่�จึงเตือนสติเบ�ๆ 

ถ้�เป็น กำานันถึก จะสั่งลงโทษให้เก็บข้าวเปลือกในสภาไป

ทิ้งแล้วให้กวาดสภาให้สะอาดด้วย กำ�นันถึกรู้ว่� “ทำ�ไม่ได้เพร�ะ

มันเป็นเรื่องเล็กน้อย (แต่เป็นข่าวไปทั่วโลก)” ช�วเชียงรายที่

พร้อมใจกันเลือก นายพิเชษฐ ์ เป็น ส.ส. (โดยเฉพ�ะญ�ติพี่น้อง

ก็อับอ�ยต�มไปด้วย) ถ้�อย�กรู้ใจช�วเชียงร�ยคิดอย่�งไรก็ดูผล

ก�รเลือกตั้งครั้งหน้�  (ถ้�พิเชษฐ์กล้�ลงพิสูจน์ชื่อเสียงตระกูลตัว

เอง “เชื้อเมืองพาน” แต่เชื้อเจ็ดตนคงไม่เลือกแน่ๆ แล้วบุญส่ง 

เชื้อเจ็ดตน วัฒนธรรมเชียงแสนจะคิดยังไงดีครับ?) จบร�ยง�น

ก�รเมืองรอบหนึ่ง แต่ขออนุญ�ต  ๒ ท่�น บ.ก.ร�ยง�นรอบ ๒ 

อีกสักเรื่อ งเพร�ะได้รับร�ยง�นที่สมาชิกไทยโพสต์ น่�จะต้องรู้

เป็นอย่�งยิ่ง ขออนุญ�ตร�ยง�นข่�วก�รเมือง ๒  ครับ

ข่าวการเมือง ๒ นี้เป็นข่�วน่�จะพูดว่� น่�อับอ�ยอย่�ง

ชนิดต้องแทรกแผ่นดินถึงนรกก็ยังไม่สร้างอับอ�ยของคนในตระ 

กูลรัตนเศรษฐเท่�ครั้งนี้ เพร�ะผู้นำ�ตระกูลเป็นอดีตผู้แทนร�ษฎร 

๕ สมัยของจังหวัดนครราชสีมา (ปี พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นต้นม�ถึง

ปัจจุบัน ๒๕๖๔)  ถือได้ว่�เป็นผู้ใหญ่สำ�คัญคนหนึ่งในสภ� เคย

ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงในรัฐบ�ลปัจจุบันให้ดำ�รงตำ�แหน่ง รมช.

คมน�คม (ถูกเปลี่ยนเป็น ส.ส.อื่น ในปัจจุบันได้รับแต่งตั้งจ�ก

พรรค พปชร.ให้เป็นวิปรัฐบ�ล และในเวล�ใกล้ๆ กันก็ถูกสั่งให้

ประธานาธิบดีเซ็งเป็ด!

เดี๋ยวนั้น  ก็เรียบร้อยไปครับ เล่นกับใครไม่เล่น  ฮ่�ๆๆๆ 

ประเด็นท่ีกำ�นันถึกนำ�เสนอน่�สนใจครับ ช่วงน้ีมีข่�วเกรียว                                                                                

กร�วเรื่องสหรัฐฯ ไม่เชิญไทยร่วมประชุม Summit for  Democracy 

เพร�ะไทยไม่เป็นประช�ธิปไตย ผมคิดว่�ถ้�เจ�ะลึกจริงๆ ประช� 

ชนที่เอ�เรื่องนี้ม�ล้อเลียนกันควรจะมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ 

ประเด็นของผมคือ ส.ส.ม�จ�กประช�ชน รัฐบ�ลต้ังได้เพร�ะ 

ส.ส.รวมกลุ่มกัน เมื่อรัฐบ�ลโกง ศ�ลตัดสินแล้วหนีไปต่�งประ 

เทศ ทห�รทำ�รัฐประห�ร ฝรั่งมองว่�ไม่เป็นประช�ธิปไตย ฉะนั้น

ถ้�จะแก้ปัญห�คว�มไม่เป็นประช�ธิปไตยจริงๆ ต้องติดกระดุมให้

ถูกตั้งแต่เม็ดแรก 

ประช�ชนเลือก ส.ส.คุณภ�พเข้�สภ� ไม่ใช่เลือกเพร�ะ

เป็นตระกูลดัง เมื่อ ส.ส.มีคุณภ�พ รัฐบ�ลก็มีคุณภ�พ แล้วทห�ร

หน้�ไหนจะกล้�รัฐประห�ร จริงมั้ยครับ.

ท้าชน ‘ปิยบุตร’

 * เมื่อม�ถึงซึ่งวันนี้

ก็เห็นทีต้องบอกว่�

มันอัดอั้นตันอุร�

จนเกินกว่�จะเก็บงำ�

 * หลังจ�กที่ “ปิยบุตร”

ศิษย์ตูลุสส�ระยำ�

จงใจปล่อยซึ่งถ้อยคำ�

เหยียบย่ำ�ใจไทยทั้งมวล

 * ว่� “มาตราหนึ่งหนึ่งสอง”

นั้นไม่ต้องม�ใคร่ครวญ

ต้อง “ถอนรากถอนโคน” ด่วน

ปลุกกระบวนส�วกตน

 * เดือดปุดปุดเมื่อได้ยิน

จึงตัดสินใจบัดดล

เพื่อชวน “ปิยบุตร” ชน

คว�มคิดกันท�งทีวี

 * ถกกันในหัวข้อว่�

“มาตราหนึ่งหนึ่งสอง” นี่

แก้กันไปทำ�ไมมี

ช่องไหนดีให้บอกม�

 * อย�กจะกระช�กคว�มคิด

ที่เพี้ยนผิดให้ประช�

ชนรู้ในคว�มจริงว่�

“มาตรา” นี้ดีอย่�งไร.

สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

พรรคพลังประชารัฐ

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

ซีริล รามาโฟซา
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ขาว
เดือน พ.ย.ไล่ออก-ให้ออก-ปลดออก ตร. 29 นาย

กรุงเทพฯ • วันที่ 29 พ.ย.64 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำ�นงค์ โฆษก ตร.เปิดเผย

ว�่ วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกฯ และ รมว.กล�โหม เป็นประธ�น

ก�รประชุมคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รตำ�รวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 12/2564 โดยมี

ผู้บังคับบัญช�ระดับสูงของ ตร.เข�้ร่วมก�รประชุม ณ ห้องประชุมศรีย�นนท์ 

ชั้น 2 อ�ค�ร 1 เพื่อรับฟังร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รของคณะอนุกรรมก�ร

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจด�้นต่�งๆ โดยคณะอนุกรรมก�รข้�ร�ชก�รตำ�รวจด�้น

วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริห�รทรัพย�กรบุคคล ได้ร�ยง�นข้อมูลก�ร                  

กระทำ�ผิดวินัยร�้ยแรงของข้�ร�ชก�รตำ�รวจเดือน พ.ย.64 มีข้�ร�ชก�รตำ�รวจ

ถูกลงโทษทั้งสิ้น 29 น�ย เป็นก�รไล่ออกจ�กร�ชก�ร 21 น�ย, ปลดออก 6 

น�ย และให้ออก 2 น�ย ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.64 มีข�้ร�ชก�รตำ�รวจถูก

ลงโทษทั้งสิ้น 222 น�ย เป็นก�รไล่ออกจ�กร�ชก�ร  166 น�ย ปลดออก 47 

น�ย และให้ออก 9 น�ย

ลำาปางอุณหภูมิลดฮวบ 17 องศา/อช.แจ้ซ้อน 15.8

ลำาปาง • เมื่อวันที่ 29 พ.ย. สภ�พอ�ก�ศใน จ.ลำ�ป�ง ช่วงเช้�อุณหภูมิลด

ลงอย�่งรวดเร็ว 2-3 องศ�เซลเซียส เมื่อเทียบกับเช้�วันที่  28 พ.ย.จะอยู่ที่ 

20-22 องศ�เซลเซียส แต่เช�้วันนี้หน�วเย็นลงอยู่ที่ 17-18 องศ�เซลเซียส 

และมีหมอกหน�ลงม�ปกคลุม ประช�ชนที่ขับขี่รถจักรย�นยนต์ต้องสวมใส่

เสื้อกันหน�วป้องกันลมหน�วและละอองหมอกที่ลอยต่ำ�ปกคลุมพื้นที่ สำ�หรับ

อุณหภูมิบริเวณพื้นร�บช่วงเช้�วัดได้ต่ำ�สุด ที่สถ�นีตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศ

ก�รเกษตรห�้งฉัตร อ.ห้�งฉัตร  จ.ลำ�ป�ง 17.0 องศ�เซลเซียส ส่วนตัวเมือง

ลำ�ป�ง สถ�นีอุตุนิยมวิทย�ลำ�ป�งวัดได้ 17.4 องศ�เซลเซียส นับเป็นคว�ม

หน�วเย็นที่ลดฮวบต่ำ�ลงอย่�งรวดเร็ว และถือว่�เป็นอุณหภูมิที่หน�วเย็นลง

ต่ำ�กว่�ในช่วงที่ผ�่นม�ตั้งแต่เข้�สู่ฤดูหน�วปีนี้ โดยในเขตตัวเมืองลำ�ป�งนับ

เป็นครั้งแรกในรอบฤดูหน�วปีนี้ที่อุณหภูมิลงม�แตะอยู่ที่ 17 องศ�เซลเซียส 

สำ�หรับบริเวณหุบเข�และยอดดอย รวมถึงบ้�นเรือนในพื้นที่สูงค�ดว่�จะ                                                                

มีคว�มหน�วเย็นม�ก ซึ่งจ�กร�ยง�นของสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัย จ.ลำ�ป�ง พบว�่ที่ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม อุณหภูมิต่ำ�สุด 15.5 แหล่ง

ท่องเที่ยวที่อุทย�นแห่งช�ติแจ้ซ้อน อ.เมืองป�น  15.8 องศ�เซลเซียส ซึ่ง

จ�กอ�ก�ศที่หน�วเย็นก็จะทำ�ให้แหล่งท่องเที่ยวคึกคัก ประช�ชนและนักท่อง

เที่ยวม�สัมผัสอ�ก�ศหน�วกันม�ก

โควิดสงขลาพุ่ง 354 ราย 5 จว.ชายแดนติดเชื้อลด

สงขลา • วันที่ 29 พ.ย.64 คณะกรรมก�รโรคติดต่อ จ.สงขล� ร�ยง�นผล

ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกในชุมชนพบผู้ติดเชื้อร�ยใหม่  354 ร�ย ติดเชื้อ 

62,123 ร�ย เป็นสัญญ�ณที่ดีที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต 

เสียชีวิตสะสมยืน 263 ร�ย ม�จ�กกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนและมีโรคประจำ�

ตัว  จ�กผู้ติดเชื้อที่ยังนอนรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล 5,900 คน ที่ห�ยป่วยกลับ

บ้�นแล้ว 55,599 ร�ย ส่วนพื้นที่ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออันดับสูง อ.ห�ดใหญ่, เมือง

สงขล�, จะนะ, รัตภูมิ,  สะเด� แต่ทุกอำ�เภอลดลง และกลุ่มที่ยังพบม�กคือ

กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่จ�กโควิดแพร่เป็นวงกว้�งลงสู่ครอบครัว รองลง

ม�คือกลุ่มตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบท�งเดินห�ยใจ และกลุ่มผู้มีอ�ก�ร

เข้�เกณฑ์สอบสวนโรค และกลุ่มอื่นๆ ยังพบแต่ลดน้อยลง ผู้ได้รับวัคซีนเข็ม

แรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 สำ�นักง�นป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 ร�ยง�นผู้

ติดเชื้อโควิดร�ยใหม่ในพื้นที่ 5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ จ.สงขล�,  ปัตต�นี, 

ยะล�, นร�ธิว�ส และ จ.สตูล มีแนวโน้มลดลง 658 ร�ย จ�ก  1,000-2,000 

ร�ยต่อวัน เสียชีวิต 2 ร�ย คือที่ จ.ปัตต�นี  สถ�นก�รณ์คลี่คล�ยและส�ม�รถ

เปิดประเทศรับปีใหม่ในเดือน ม.ค.65 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลข�ธิก�ร 

ศอ.บต.กล่�วว�่ โควิดในช�ยแดนใต้ส่งสัญญ�ณที่ดี ผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ลดลง

อย�่งต่อเนื่อง และมีประช�ชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ลดอัตร�ก�รเสียชีวิต

และป่วยรุนแรงน้อยลงเช่นกัน. 
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โหดยิง11นัดหนุ่มเพชรบูรณ์ดับ

กาญจนบุรี • หนุ่มเมืองกาญจน์ดุตามไล่

ยิงหนุ่มเพชรบูรณ์เพื่อนของหญิงสาวที่รู้จัก 

11 นัด ดับอนาถคาลานจอดรถก่อนหลบ

หนี  ตำารวจคาดเรื่องชู้สาว เร่งตรวจสอบ

ภาพกล้องวงจรปิดหาเบาะแสและติดตาม

จับกุมมาดำาเนินคดี

เมื่อเวล� 07.20 น. วันที่ 29 พ.ย.

64 พ.ต.ท.สุคนธ์ รัสเอี่ยม ส�รวัตรเวร

สอบสวน สภ.เมืองก�ญจนบุรี รับแจ้งจ�ก

ศูนย์วิทยุ  191 ว่�เกิดเหตุมีคนถูกยิงเสีย

ชีวิตที่บริเวณล�นจอดรถภ�ยในวังส�รภี

พล�ซ�่ ถ.แสงชูโตส�ยนอก ม.9 ต.ป�ก

แพรก อ.เมืองก�ญจนบุรี  จึงรีบร�ยง�น

ให้ พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉ�ย ผกก.สภ.เมือง

ก�ญจนบุรี  และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้ม

ภัย ผบก.ภ.จว.ก�ญจนบุรีทร�บเรื่อง จ�ก

นั้นนำ�กำ�ลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อม

ประส�น พ.ต.ท.ศุภกิจ มห�โชคธรณี สวป., 

พ.ต.ต.ม�รุต ฉัตรทัณฑ์ สว.สส., ตำ�รวจชุด

สืบสวน, แพทย์เวร รพ.พหลพลพยุหเสน� 

ร่วมกับเจ้�หน้�ที่พิสูจน์หลักฐ�น ภ.จว.

ก�ญจนบุรี และมูลนิธิพิทักษ์ก�ญจน์ ให้ม�

ร่วมชันสูตรพลิกศพและตรวจห�หลักฐ�น

ในที่เกิดเหตุอย�่งละเอียด 

จ�กก�รตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณ

ล�นจอดรถ พบร�่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้ช�ย

ตรัง • ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เย�วชนเขต 10 จ.พังง� ออกโรงแจงข้อ

กังข� หลัง “น้องดรีม” หนุ่มวัย 15 ปี

ดับปริศน�ขณะรับโทษคดีย�เสพติด พ่อ

สงสัยส�เหตุก�รต�ย ขณะผลชันสูตร

เบื้องต้นพบลิ่มเลือดอุดตันขั้วปอด ทำ�ให้

ภ�วะก�รห�ยใจล้มเหลว พ่อผู้ต�ยพึง

พอใจระดับหนึ่งหลังทร�บผล แต่ต้องรอ

ผลสรุปวัคซีนมีส่วนทำ�ให้ต�ยหรือไม่

จ�กกรณีที่น�ยธ�นุพัฒน์ บุญค�ร 

อ�ยุ 36 ปี บิด�น�ยธน�กร  บุญค�ร หรือ

น้องดรีม อ�ยุ 15 ปี เข้�ร้องศูนย์ดำ�รง

ธรรม จ.ตรัง  หลังค�ใจลูกช�ยเสียชีวิต

ปริศน� มีอ�ก�รป่วย ปวดท้องรุนแรงหลัง

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขณะรับโทษคดีย�เสพ

ติดที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน

เขต 10 จ.พังง� ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 

10 พ.ย.ที่ผ่�นม� แต่ผู้เป็นพ่อยังไม่ทร�บ

ผลก�รเสียชีวิตที่แท้จริงและยังไม่ทร�บ

ผลก�รชันสูตรอย่�งละเอียดจ�กศูนย์ฝึกฯ 

ต�มที่มีก�รนำ�เสนอข�่วไปแล้วนั้น

คว�มคืบหน้�วันนี้ 29 พ.ย.64 ที่

ศูนย์ดำ�รงธรรม จ.ตรัง น�ยธน�วุฒิ 

โพธิ์แก้ว ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เย�วชนเขต 10 จ.พังง� พร้อมด้วย

เจ้�หน้�ที่สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็ก 

จ.ตรัง, ยุติธรรม  จ.ตรัง, ชมรมกรรมก�ร

สงเคร�ะห์สถ�นพินิจฯ ตรัง, น�ยเรวัฒน์ 

ป�นทน  ผู้ใหญ่บ้�นหมู่ 1 ต.เข�กอบ 

อ.ห้วยยอด และน�ยธ�นุพัฒน์ บิด�ผู้เสีย

ชีวิต น�งจิตแก้ว ช่วยกุล อ�ยุ 65 ปี ย�ย

ผู้เสียชีวิต เดินท�งเข้�พบ น�ยภ�นุวัฒน์ 

พูลสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ดำ�รงธรรม จ.ตรัง ซึ่ง

เป็นสื่อกล�งประส�นและอำ�นวยคว�ม

สะดวกในก�รชี้แจงประเด็นดังกล�่ว  

โดยในเบื้องต้นร�ยง�นก�รชันสูตร

พลิกศพของ ตร.ในคดีชันสูตร ที่ 99/2564 

สภ.เมืองพังง� ลงวันที่ 10 พ.ย.64 ระบุ

เหตุและพฤติก�รณ์ก�รต�ยว่�เกิดจ�ก 

“ลิ่มเลือดอุดตันที่ขั้วปอด ทำ�ให้ภ�วะก�ร

ห�ยใจล้มเหลว” โดยมีพนักง�นสอบสวน, 

แพทย์, อัยก�ร และปลัดอำ�เภอเป็นผู้ร่วม

กันชันสูตรพลิกศพ

น�ยธน�วุฒิกล�่วว่� ก่อนหน้�นี้

ผู้ปกครองขอเอกส�รไป แต่ตำ�รวจยังไม่

ส�ม�รถออกเอกส�รให้ได้ วันนี้จึงได้นำ�

เอ�ใบมรณบัตรตัวจริงและสำ�เน�ม�ยื่นให้

ผู้ปกครอง พร้อมใบชันสูตรพลิกศพของ

คณะกรรมก�ร  ในส่วนที่ผู้ปกครองค�ใจ

เร�มั่นใจว่�เร�เคลียร์ให้เรียบร้อย และ

ในที่ประชุมมีคณะตัวแทนหล�ยฝ่�ยม�นั่ง

เป็นสักขีพย�น ส่วนที่ญ�ติมีคว�มข้องใจ

ก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทำ�ให้เด็กเสียชีวิตนั้น 

ต้องเรียนว่�ก�รฉีดวัคซีนได้รับก�รจัดสรร

จ�ก กศน.พังง� 37 ร�ย เร�ก็ได้มอบ

หม�ยให้ครูที่ปรึกษ�ของเด็กประส�นกับผู้

ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองอนุญ�ต ในกรณี

ของผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็ได้รับอนุญ�ตจ�กน�ง

จิตแก้ว ช่วยกุล อ�ยุ  65 ปี ผู้เป็นย�ย

ผลชันสูตรลิ่มเลือดอุดตันปอดเด็กตาย
ตม.ตร�ดเจรจ�กัมพูช�ปล่อยตัว

คนไทยถูกหลอกทำ�ง�นกลับบ้�น

ตราด • ตม.ตร�ดร่วมหน่วยประส�นง�น

ช�ยแดนไทยกัมพูช� นำ�ตัวเย�วชนทั้ง 5 คน                                                       

กลับหลังได้รับก�รปล่อยตัว ผู้ก�รตร�ดเดิน

ท�งรับตัวท่ี  จ.เก�ะกง ขณะท่ีเด็กร่ำ�ไห้ขอบคุณ 

เตือนคนไทยอย�่ม�ทำ�ง�นแบบนี้ในกัมพูช�

เมื่อเวล� 10.00 น. วันที่ 29 พ.ย.

64 พ.ต.อ.เบญจพล รอดสว�สดิ์ ผกก.

ตม.จ.ตร�ด ได้ร่วมกับ พล.ต.ต.ปกรณ์ มณี

ปกรณ์ ผบก.ภ.จ.ตร�ด, น.อ.ยอดทะนง พัด

ประดิษฐ หัวหน้�หน่วยสำ�นักง�นประส�น

ง�นช�ยแดนไทย-กัมพูช� ประจำ�พื้นที่ตร�ด 

(สน.ปทก.กปช.จต.) และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

เดินท�งไปรับตัวเย�วชน จำ�นวน 5 คน ที่

จังหวัดเก�ะกง ประเทศกัมพูช� หลังได้รับ

ก�รช่วยเหลือจ�กเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยไทยจ�กก�ร

ถูกหลอกให้เข้�ไปทำ�ง�นในบ่อนก�สิโน เขต

เศรษฐกิจพิเศษด�ร�ส�คร จังหวัดเก�ะกง ซึ่ง

มีกลุ่มน�ยทุนช�วจีนดำ�เนินธุรกิจอยู่

โดยก�รม�รับตัวครั้งนี้ ผู้บังคับก�ร

ตำ�รวจภูธร จ.ตร�ดได้ประส�นง�นกับ น.ส. 

มิถุน� พร�หมณ์เกสร ผวจ.เก�ะกง ซึ่งมีน�ย

ชำ�น�ญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.ตร�ด และน�ย

ณรงค์ เทพเสน� ปลัด จ.ตร�ดดำ�เนินก�ร

ติดต่อก่อนล่วงหน�้ 1 วัน เพื่อนำ�เย�วชนทั้ง 

5 คนออกม� ประกอบด้วย

1.น�ยมนตก�นต์ น�เอก อ�ยุ 16 

ปี อยู่บ้�นเลขที่ 979/5  ม.3 ต.หนองบอน 

อ.บ่อไร่ จ.ตร�ด 2.น.ส.นันทน� พงษ์ไทย 

อ�ยุ  19 ปี อยู่บ้�นเลขที่ 109 ม.9 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงร�ย 3.น.ส.ป�นตะวัน 

บุญส่ง อ�ยุ 21 ปี อยู่บ้�นเลขที่ 84/24 ม.

8 ต.โป่งน้ำ�ร้อน อ.โป่งน้ำ�ร้อน จ.จันทบุรี 

4.น�ยอิศเรศ อัคล� อ�ยุ 18 ปี  อยู่บ้�นเลข

ที่ 122/3 ม.2 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตร�ด 

5.น.ส.ว�สน� วงษ์เสน� อ�ยุ 33 ปี อยู่บ้�น

เลขที่ 23 ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำ�ร้อน 

จ.จันทบุรี

น.อ.ยอดทะนงกล่�วว�่ ได้รับก�ร

ประส�นง�นจ�กเย�วชนเพื่อขอให้ช่วยเหลือ

นำ�ตัวออกจ�กที่ทำ�ง�นในก�สิโนใน จ.เก�ะกง                                                        

หลังจ�กถูกหลอกให้เดินท�งม�ทำ�ง�นใน

กัมพูช� โดยหลบหนีเข้�เมืองผ่�นท�งน�ย

หน้�ที่จัดก�รค่�ใช้จ่�ยทั้ งหมดให้ร�ยละ 

35,000 บ�ท จ�กนั้นนำ�ตัวไปทำ�ง�นในก�สิโน

ในพื้นที่ที่กลุ่มทุนช�วจีนเช่�รัฐบ�ลกัมพูช� 

ซึ่งรัฐบ�ลกัมพูช�จะเข้�ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ 

และให้ทุกคนห�ร�ยได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

เป็นร�ยเดือน 50,000-100,000 บ�ท/เดือน  

ห�กทำ�ไม่ได้จะถูกให้อยู่คนเดียวและอ�จจะ

มีก�รข่มขู่และข�ย (ส่ง) ไปยังกลุ่มทุนจีนร�ย 

อื่นๆ ที่มีเครือข่�ยในกัมพูช� หลังจ�กได้รับ

ก�รประส�นง�นขอคว�มช่วยเหลือม�แล้วจึง

ได้ประส�นง�นผ่�น ผวจ.ตร�ด  เพื่อติดต่อ

ไปยัง ผวจ.เก�ะกง เพร�ะต้องใช้อำ�น�จของ

กระทรวงมห�ดไทยกัมพูช�ประส�นติดต่อ ซึ่ง

น�ยณรงค์ได้ประส�นไปยัง ผวจ.เก�ะกง และ

ได้รับก�รช่วยเหลือจึงเดินท�งม�รับตัวได้

ขณะ น.ส.ป�นตะวัน หนึ่งในเย�วชน

ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ บอกว่�ก�รเดินท�ง

ม�ทำ�ง�นที่กัมพูช�เพร�ะได้รับก�รติดต่อ

ให้เข้�ไปทำ�ง�นออนไลน์ มีร�ยได้เดือนละ                                                           

30,000 บ�ท โดยเข้�ม�ยัง จ.ตร�ด จ.สระ 

แก้ว โดยก�รหลบหนีเข้�เมืองซึ่งมีคนไทย

คอยรับส่งตลอด จ�กนั้นม�ทำ�ง�นในก�สิโน

ที่มีคนจีนใน จ.เก�ะกง โดยให้ข�ยสินค้�ผ่�น

ล�ซ�ด้�และชวนคนไทยลงทุนและซื้อสินค้� 

เมื่อได้ม�กขึ้นจะปิดบัญชี ซึ่งตนไม่ต้องก�ร

ทำ�ง�นในลักษณะนี้และทำ�ไม่ได้ จึงได้ติดต่อ

ขอคว�มช่วยเหลือตนเองและเพื่อนๆ ให้เดิน

ท�งกลับบ้�น.

ตร.ค�ดชูส้�วเร่งติดต�มตัวดำ�เนินคดี
นอนหง�ยจมกองเลือดอยู่ด้�นท้�ยรถเก๋ง

ของลูกค้�ที่จอดอยู่  ถูกยิงด้วยอ�วุธปืน

ขน�ด 9 มม.เข�้ที่ศีรษะด�้นหลัง 1 นัด 

ข้อศอกด�้นซ้�ย 1 นัด หน�้ท้องด้�นซ�้ย

และขว�ที่ละ 1 นัด และบริเวณลำ�คอและ

ค�งที่ละ 1 นัด เบ้�ต�ซ้�ย 1 นัด กระสุนฝัง

ใน และพบปลอกกระสุนปืนขน�ด 9 มม.ตก

อยู่ 11 ปลอก หัวกระสุนปืนขน�ด 9 มม.ตก

อยู่ 3 หัว จึงมอบศพให้มูลนิธินำ�ส่งสถ�บัน

นิติเวชวิทย� รพ.ตำ�รวจ เพื่อผ่�พิสูจน์

ส�เหตุก�รต�ย ทร�บชื่อผู้ต�ยคือ น�ยอำ�

พล บุ้งทอง อ�ยุ  27 ปี อยู่บ�้นเลขที่ 327 

ม.3 ต.โคกสะอ�ด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกไฟ

แดงบ้�นวังส�รภี พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ดี

แม็คซ์ สีข�ว หม�ยเลขทะเบียน บร 1849 

ก�ญจนบุรี จอดอยู่ในช่องท�งเลี้ยวเลนขว�

ของถนน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ น.ส.รจน� ชีวี  

อ�ยุ 50 ปี อยู่บ้�นเลขที่ 111/2 ม.2 ต.วังเย็น 

อ.เมืองก�ญจนบุรี  ขับม�จอดติดไฟแดงอยู่ 

โดยมีน�ยอำ�พลผู้ต�ยนั่งโดยส�รม�ด้วยขณะ

เกิดเหตุอยู่ในอ�ก�รช็อกกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น

จ�กก�รสอบสวนป�กคำ�เบื้องต้น 

น.ส.รจน�และผู้เห็นเหตุก�รณ์ ทร�บว�่

ขณะที่ น.ส.รจน�ขับรถคันดังกล่�วม�จอดที่

บริเวณสี่แยกไฟแดง เพื่อจะกลับรถเดินท�ง

ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ที่ รพ.พหลพล

พยุหเสน�ต�มที่หมอนัดไว้

ระหว่�งที่จอดรอสัญญ�ณไฟ จู่ๆ ได้

มีคนร้�ยเป็นผู้ช�ยขี่รถจักรย�นยนต์ฮอนด้�

เวฟ 125 สีข�ว ไม่ทร�บหม�ยเลขทะเบียน 

สวมหน้�ก�กอน�มัยและหมวกกันน็อกม�

ขว�งหน้�รถ จ�กนั้นคนร�้ยได้ตรงเข้�ม�

ใช้มือทุบกระจกรถและด่�ทอตัวเองและผู้

ต�ย พร้อมกับบังคับให้เปิดประตูรถแต่ตน

ไม่เปิด เป็นเวล�เดียวกันกับที่น�ยอำ�พล ซึ่ง

เป็นเพื่อนที่นั่งด้�นซ้�ยตกใจเปิดประตูรถ

วิ่งหลบหนีไป โดยมีคนร�้ยขี่รถไล่ติดต�ม 

พอไปถึงที่เกิดเหตุคนร้�ยได้ ใช้อ�วุธปืน

กระหน่ำ�ยิงใส่น�ยอำ�พลหล�ยนัด น�ยอำ�

พลล้มลงข�ดใจต�ยทันที จ�กนั้นก็ขี่รถหลบ

หนีมุ่งหน�้เข้�ตัวเมือง 

จ�กป�กคำ�ให้ก�รของ น.ส.รจน� 

เบื้องต้นตำ�รวจเชื่อว่� น.ส.รจน�ต้องรู้จัก

กับคนร้�ยร�ยนี้เป็นอย่�งดี ซึ่งแนวท�งก�ร

สืบสวนทร�บว่� คนร�้ยได้ขี่รถสะกดรอย

ต�มรถของ น.ส.รจน�และผู้ต�ยเพื่อจะไป

ฉีดวัคซีน  จนกระทั่งม�จอดติดไฟแดงจึง

ลงมือก่อเหตุ ถ้�ห�กไม่รู้จักกันคงถูกคนร้�ย

ใช้อ�วุธปืนจ่อยิงไปอีกคน ซึ่งตำ�รวจจะ

ตรวจสอบภ�พจ�กกล้องวงจรปิดห�เบ�ะแส

ของคนร�้ย และติดต�มจับกุมตัวม�ดำ�เนิน

คดีต�มกฎหม�ยต่อไป ส่วนส�เหตุค�ดเป็น

ประเด็นชู้ส�ว.

ว�่ที่น�ยก‘อบต.’คนข้�มเพศเนื้อหอมสื่อรุม
นครพนม • “น้องแพนต�้” คนข้�มเพศ ว่�ที่

น�ยก อบต.ท�่ค้อ  จ.นครพนม เนื้อหอมสื่อ

หลักรุมจีบ ช�วบ้�นดีใจจนน้ำ�ต�ไหล เป็น

กำ�ลังใจให้เพศที่ส�มอย�่ท้อทำ�คว�มดี

บริเวณบ�้นเลขที่ 195 ม.12 บ.น�

หลวง ต.ท�่ค้อ อ.เมืองนครพนม ซึ่งเป็นบ้�น

พักของน้องแพนต�้ หรือน�ยพิชญ� โพช 

ร�ษฎร  อ�ยุ 47 ปี ว่�ที่น�ยกองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บลท�่ค้อ (อบต.ท�่ค้อ)  คนใหม่ โดย

มีประช�ชนลงคะแนนให้ม�กถึง 2,954 

คะแนน ทิ้งห่�งคู่แข่ง 1,510 คะแนน ยังคงมี

ช�วบ้�นม�แสดงคว�มยินดีไม่ข�ดส�ย  เช่น 

น�งบุญส่งกับน�งกองที่ โผเข้�กอดน้องแพน

ต้� โดยมีน้ำ�ต�แห่งคว�มปลื้มปีติไหลออกม� 

ทั้งสองเปิดเผยกับผู้สื่อข่�วว่� น้องแพนต้�

ให้คว�มช่วยเหลือช�วบ้�นม�น�นจึงมีคนรัก

ใคร่เป็นจำ�นวนม�ก ทุกง�นจะต้องเห็นน้อง

แพนต�้อยู่ด้วยเสมอ นอกจ�กจะเป็นจิตอ�ส�

แล้วยังทำ�กับข�้วอร่อยอีกด้วย ซึ่งทั้งสองบอก

กับน้องแพนต�้ ว่�ที่น�ยก อบต.ท่�ค้อ  ว่�ให้

ทำ�หน้�ที่ของตนให้ดีที่สุดสมกับที่ช�วบ้�นเท

คะแนนให้ โดยน้องแพนต�้ตอบกลับว่� ตัว

เองแม้จะมีตำ�แหน่งสูงขึ้น แต่ยังเป็นแพนต้�

คนติดดินเหมือนเดิม มีอะไรที่ทุกข์ร้อนเรียก

ใช้ได้ตลอดเวล�

ขณะเดียวกันมีร�ยก�รข่�วของโทร 

ทัศน์ช่องหนึ่ง ได้ โทรศัพท์เข้�ม�ในมือถือ

น้องแพนต้�เพื่อขอสัมภ�ษณ์โดยใช้ระบบ

วิดีโอออนไลน์ ซึ่งว่�ที่น�ยก อบต.ท�่ค้อได้

ยืนยันนโยบ�ยในก�รพัฒน�ต่อยอดง�นของ

อดีตน�ยก อบต. ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมชน

เผ่� เนื่องจ�กในอดีต  ต.ท่�ค้อเคยเป็นเมือง

เก�่ จึงมีแหล่งโบร�ณคดีกระจัดกระจ�ย

อยู่หล�ยแห่ง อีกทั้งมีท�่ปล�ที่ใหญ่ท่ีสุดใน

จังหวัดนครพนม ซึ่งจุดที่ช�วประมงพื้นบ้�น

นำ�ปล�ที่ห�ได้ในแม่น้ำ�โขงส่งข�ยตล�ด ก็จะ

พัฒน�ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและตล�ดสด

ค้�ปล� พร้อมจะผลักดันด้�นก�รกีฬ� เพร�ะ

ในอดีตมีลูกช�ยของน�ยก อบต.คนเก�่ได้ไป

แข่งกีฬ�เอเชียนเกมส์ ครั้งที่  16 ประเภท

เรือใบ และได้เหรียญทองกลับม� ห�กลูก

หล�นคนไหนมีแววก็จะสนับสนุนให้ ไปใน

ระดับที่สูงขึ้น

นอกจ�กนี้ น้องแพนต้�บุคคลข้�มเพศ

ที่โด่งดังเพียงชั่วข้�มคืน ได้กล่�วทิ้งท้�ยว่� 

“คะแนนที่ได้ 2 พันกว�่แต้มนี้ หรือคะแนนที่

ประช�ชนลงให้คู่แข่ง หนูจะดูแลอย่�งทั่วถึง 

ไม่เจ�ะจงเพียงแค่ 2 พันกว�่คะแนน  พร้อม

ฝ�กถึงบุคคลข้�มเพศเช่นเดียวกับหนูให้สร้�ง

คว�มดีไว้ กำ�แพงที่ถูกสังคมดูแคลนจะพัง

ทล�ยเพร�ะก�รทำ�คว�มดี ขออย่�ท้อหนูเป็น

กำ�ลังใจให้ค่ะ”.

ที่เด็กอยู่ในก�รดูแลเลี้ยงดู แต่เนื่องจ�ก

ย�ยเขียนหนังสือไม่ได้จึงให้ปั๊มหัวแม่มือ

ยืนยันในเอกส�รแทน

น�ยธน�วุฒิกล�่วด้วยว�่ ในกรณีที่

ญ�ติจะร้องเรียนไปยัง สปสช.นั้น เบื้องต้น 

รพ.พังง�ได้ดำ�เนินก�รเรื่องเอกส�รครบ

ถ้วนแล้ว จะส่งให้ส�ธ�รณสุข จ.พังง� ซึ่ง

ต่อไปก็เป็นขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ของคณะ

กรรมก�รจังหวัด ส่วนคนที่เซ็นรับทร�บ

เป็นย�ย ทั้งนี้ขอยืนยันว�่ตั้งแต่ที่เด็กมี

อ�ก�รเจ็บป่วยก็ประส�นไปยังต�กับย�ย

ม�โดยตลอด ในเบื้องต้นข้อมูลตั้งแต่เด็ก

ได้ฉีดวัคซีนจนเสียชีวิต ตนได้ร�ยง�นผ่�น

รองอธิบดีกรมสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็ก

ไปเรียบร้อยแล้ว และได้รับมอบหม�ยจ�ก

รองอธิบดีกรมพินิจฯ ให้เจรจ�เพื่อที่จะห�

ข้อสรุปให้ผู้ปกครอง

ด้�นน�ยธ�นุพัฒน์ พ่อผู้เสียชีวิต 

กล�่วว่� หลังจ�กที่เข้�ม�รับฟังก็ไม่มี

คว�มข้องใจอะไรแล้ว เกิดคว�มสบ�ยใจ

ขึ้นม�กห�กทุกอย่�งเป็นคว�มจริง เพร�ะ

ที่ผ่�นม�ตนไม่เคยได้รับรู้อะไรเลย แต่

วันนี้ ได้ม�รับรู้ข้อมูลต่�งๆ ได้รับคว�ม

กระจ่�งตนก็ได้สบ�ยใจ ตอนนี้ตนยัง

ติดใจแค่ว่�ส�เหตุก�รเสียชีวิตอ�จจะมี

ส่วนม�จ�กก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยหรือ

ไม่  เพร�ะเข�ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่�เกิดจ�ก

ก�รฉีดวัคซีนหรือไม่ ห�กเสียชีวิตเพร�ะ

ก�รฉีดวัคซีนก็ขอให้ดำ�เนินก�รไปต�มขั้น

ตอนก�รเยียวย�และเตรียมยื่นเรื่องไปยัง 

สปสช.อีกครั้ง.



เป็นจริงยังไม่รู้ว่า 1 กับ 2 จะเกิดหรือไม่ 

แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องระวังมากขึ้นจากเดิมแน่นอน

ข่าวบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำาลังวิเคราะห์

รายละเอียดผู้เดินทางเข้าประเทศที่ตรวจพบเชื้อเพื่อหาสายพันธุ์ 

B.1.1.529 

เพราะเจอที่ฮ่องกงแล้ว 

ส่วนประเทศอื่นๆ ยังตรวจน้อย เพราะค่าใช้จ่ายสูง 
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7บทความ

ารางนี้แสดงการเปรียบเทียบความเร็วของการแพร่

ระหว่างสายพันธุ์ Delta กับตัวละครใหม่ชื่อ Omicron

ตัวละครใหม่นี้ทำาเอาหลายประเทศต้องออก

มาตรการเร่งด่วนกันเลยทีเดียว

อิสราเอลขอปิดประเทศอย่างน้อย 14 วัน ไม่ให้คนต่างชาติ

เข้ามาเพราะเจอคนติดเชื้อตัวใหม่นี้หลายราย

อังกฤษก็เจอบางราย ประกาศให้ทุกคนต้องสวมหน้ากาก

ตอนออกจากบ้านและขึ้นรถสาธารณะ

นอกจากนั้นก็ยังเจอที่เบลเยียม, อิตาลี, ฮ่องกงและ

ออสเตรเลีย 

ตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ศัพท์ใหม่ว่า Omicron 

ทำาให้ต้องเช็กความหมายทั้งภาษากรีกและความเสี่ยงใหม่อันเกิด

จากการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสโคโรนาตัวนี้อย่างฉับพลัน

Omicron เป็นอักษรกรีกตัวที่ 15 แปลว่าเป็น o ตัวเล็ก มี

ความหมายตรงกันข้ามกับ Omega ซึ่งคือ O ตัวใหญ่

ที่องค์การอนามัยโลกเรียกว่าเป็น Variant of Concern 

(VoC) หรือ “สายพันธุ์แปลงร่างที่น่ากังวล” จนทั้งโลกต้องลุกขึ้น

มาให้ความสนใจกันทันที

คุณหมอผู้เกาะติดเรื่องราวของโควิดหลายท่านตรวจสอบ

เพื่อให้ข้อมูลกับคนไทยอย่างฉับพลันเช่นกัน

หนึ่งในคุณหมอที่อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายคือ ศ.นพ.

ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่านเล่าว่า การพบไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ B.1.1.529 

นั้นได้มีผลทันทีคือ หลายประเทศรวมถึงอังกฤษได้ประกาศจำากัดผู้

เดินทางจากประเทศต้นทางที่พบไวรัสตัวนี้แล้ว

ท่านบอกว่าเจ้า Omicron นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ต้องเฝ้าติด

ตามจริงๆ

เพราะมันกลายพันธุ์มากถึง 32 จุด 

ที่สำาคัญคือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสไปก์ โปรตีน 

(Spike protein) จะมีผล 2 แบบใหญ่ คือ

1.ทำาให้ความรุนแรง แพร่กระจายมากขึ้น เพราะเกิดใน

ตำาแหน่งก่อเรื่อง

2.จุดที่สร้างสไปก์ โปรตีน เป็นจุดออกแบบวัคซีนเพื่อใช้เป็น

ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

ดังนั้น หากมันเปลี่ยนจนหน้าตาเปลี่ยนไป ก็จะมีผลกับการ

หลุดรอดจากวัคซีน 

เปรียบเทียบเหมือนเราจำาหน้าตาโจรได้ ก็สามารถสกัดได้

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนอื่น ที่แขน ขา ก็ไม่มีผล เพราะ

หน้าตาเหมือนเดิม ภูมิต้านทานจำาได้ 

แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนที่หน้าตา ถ้าเปลี่ยนไปมาก ภูมิคุ้มกันเรา

อาจจำาหน้าโจรไม่ได้ 

นั่นแปลว่า ไวรัสตัวนี้อาจหลุดจากระบบของวัคซีนได้

คุณหมอประสิทธิ์บอกว่าทั้ง 2 ข้อนี้เป็นไปตามทฤษฎี ในความ

กาแฟดำ

มื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดเวที

เสวนาออนไลน์เรื่องการติดตามสถานการณ์ธุรกิจ

และสิทธิมนุษยชน 2 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 65 

คน ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น สำานักงานศาลยุติธรรม สำานักงานแรงงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากที่

ประเทศไทยประกาศรับหลักการการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ และได้ประกาศแผนปฏิบัติการ

แห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน หรือ NAP ตั้งแต่ปี 

2562 เป็นต้นมา

ศ.สุรยา เดวา ประธานคณะทำางานว่าด้วยธุรกิจกับ

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Working Group 

on Business and Human Rights) กล่าวว่า แผนปฏิบัติ

การว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน หรือ National Action 

Plan หรือ NAP นั้นเป็นการทำางานร่วมของคณะ Working 

Group ของสหประชาชาติ โดยรัฐบาลจำาเป็นต้องมีความ

กระตือรือร้นการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง อยากได้ยินว่าสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนของไทยและการผลัก

ดันแผน NAP เป็นไปอย่างไรบ้าง 

กระบวนการเตรียมความพร้อมของ 

NAP จำาเป็นต้องมีการปรึกษาหารือ

และมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน เน้น

กระบวนมากกว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

อะไรคือสิ่งที่จำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใน

พื้นที่ทั้งด้านสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน 

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ศ.สุรยากล่าวว่า ส่วนผลลัพธ์

นั้นต้องมีข้อมูลทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ ด้านบทบาทของภาคประชา

สังคมและนักปกป้องสิทธิ์ ก็มีความ

สำาคัญในการติดตามกระบวนการเตรียม

การ และต้องมีผู้มีส่วนได้เสียที่มาจาก

หลายภาคส่วนร่วมกัน เราได้มีการแต่ง

ตั้งคณะติดตามที่มีความอิสระ ทั้งนี้คณะทำางานฯ เชื่อว่า

แผน NAP ไม่สมบูรณ์แบบแน่ๆ หลังจาก 2 ปี แต่รัฐบาล

ควรจะทบทวนแผนและเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตว่าจะต้อง

ทำาอย่างไร และต้องใช้เวลาและมีขั้นตอนสำาคัญ โดยจะต้อง

มีการปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมจากทั้งคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน ชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเปลี่ยน

จากนโยบายบนกระดาษไปเป็นการปฏิบัติ

หลังจากนั้นมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ได้แลกเปลี่ยน

สถานการณ ์สถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในรอบ 2 ปี

ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนใน

รอบปี 2564 และเสนอแนะต่อทิศทางในอนาคต 

นายภาคภูมิ แสวงคำา นายกสมาคมพราว (Proud 

Association) กล่าวว่า ความท้าทายด้านแรงงานข้ามชาติและ

การเคลื่อนย้ายช่วงการระบาดของโควิด ทำาให้แรงงานข้าม

ชาติถูกจำากัดสิทธิ์มากกว่าปกติ ห้ามเดินทางและต้องมีชั่วโมง

การทำางานทดแทนแรงงานที่ติดโควิดมากขึ้น การเข้าไม่ถึง

สวัสดิการของรัฐต่างๆ ทั้งการรักษาและการเข้าถึงการฉีด

วัคซีน การคัดกรอง ซึ่งเป็นภาษาไทย 

แม้ตอนนี้รัฐบาลผ่อนคลายให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ

มากขึ้นแล้ว แต่ประเด็นปัญหาบางอย่างก็เป็นเรื่องความซับ

ซ้อนมาก แม้รัฐบาลไทยจะผ่อนผันกฎหมายควบคุมการเข้า

เมือง แต่ในความเป็นจริงคือยังมีการจับกุมและเรียกเก็บเงิน

เพื่อแลกกับการปล่อยตัว 

นางอินทา มะนุการ เลขาสมาพันธ์คนจันท์ต้าน

เหมืองทอง ตัวแทนจากประเด็นที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สถานการณ์ โควิดส่งผลสะเทือน

ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพมาก แต่กรณีที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็กลายเป็นข้ออ้างใน

การควบคุมการเคลื่อนไหวของชุมชนในการคัดค้านโครงการ

พัฒนาต่างๆ ทั้งโครงการของเอกชนและรัฐ ซึ่งมีการใช้

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ทำาให้ชาว

บ้านบางพื้นที่ถือเป็นอุปสรรคสูงมาก 

การลุกขึ้นใช้สิทธิของบุคคลก็ยังถูกคุกคามและดำาเนิน

คดี ปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน การคัดลอก

สำาเนาเอกสารต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหลักหมื่น เช่น กรณีผันน้ำา

ยวม-น้ำาโขง กลายเป็นภาระของผู้ได้รับผลกระทบต้องเสียค่า

ใช้จ่ายเองทั้งหมด กระบวนการทำาอีไอเอหรือเอสไอเอยังไม่

เป็นอิสระ การพยายามแยกโครงการใหญ่ให้เป็นโครงการย่อย 

เจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมของภาคส่วนประชาชน

“

เ

ด้วยเหตุที่ไทยเราเปิดประเทศจึงต้องระวัง ซึ่งเป็นที่น่ากังวล

ข้อมูลที่มีรายงานพบสายพันธุ์ B.1.1.529 รวม 10 ราย เกิด

จากการตรวจแล้วพบ 

แต่ที่ไม่ได้ตรวจก็อาจจะมีอีกเป็นร้อยรายก็ได้ ซึ่งเราไม่รู้ 

เพราะลำาพังการตรวจด้วย RT-PCR ไม่สามารถบอกถึงสายพันธุ์ ได้

คุณหมอย้ำาว่า “ตัวนี้จึงเป็นตัวที่เราก็ต้องเฝ้าระวัง สมัยก่อน

เราก็ไม่ตรวจเดลตา แต่เมื่อมากขึ้นเราก็ต้องตรวจ แล้วก็พบว่าเมือง

ไทยก็มี ดังนั้นก็เหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ง่าย เพราะตอนนี้เราไม่รู้ จริงๆ 

อาจไม่ใช่แค่นี้ที่เจอ อาจมีที่อื่นแล้วเยอะก็ได้ แต่ละประเทศจึงจะ

กันไม่ให้ตัวนี้เข้าไปในประเทศ เพราะถ้าหลุดเข้าไป ที่ทำามาทั้งหมดก็

ยุ่ง...เรายังไม่รู้ว่ามันหนักหนาแค่ไหน แต่รู้ว่าถ้าไม่ระวังแล้วมันหนัก 

ก็จะเป็นเรื่องใหญ่”

ถามว่ามีความจำาเป็นที่จะจำากัดผู้เดินทางจากประเทศ

ต้นทางที่พบสายกลายพันธุ์ คือ แอฟริกาใต้ บอสวานา และฮ่องกง 

หรือไม่

คุณหมอประสิทธิ์ยกตัวอย่างเดลตาพลัสที่พบกว่า 50 

ประเทศทั่วโลก แต่สำาหรับบางประเทศที่ไม่ได้ตรวจสายพันธุ์ก็อาจ

ไม่พบ ทั้งที่อาจจะมีอยู่ 

กรณีสายพันธุ์กลายพันธุ์นี้จึงเชื่อว่าหลายประเทศจะเริ่ม

ตรวจแล้ว โดยเฉพาะประเทศที่พบการติดเชื้อจำานวนเยอะๆ เพื่อ

หาว่ามีความเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ดังกล่าวนี้หรือไม่ 

คาดว่าใน 2-3 สัปดาห์นี้ จะเริ่มมีข้อมูลออกมาว่าประเทศ

ไหนเจอสายพันธุ์กลายพันธุ์นี้แล้วบ้าง 

ดังนั้น จะไม่แปลกใจถ้าอยู่ๆ เจออีก 30-40 ประเทศ ไม่

อยากให้ตื่นตระหนก แต่ต้องเฝ้าระวัง

คุณหมอจึงย้ำาว่าการฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีความสำาคัญ 

ขณะเดียวกัน หน้ากากอนามัยต้องสวมตลอดเวลา ยังต้องเว้น

ระยะห่าง ล้างมือ เพราะหากเกิดมีสายพันธุ์นี้เข้ามา แม้วัคซีนอาจ

ได้ผลไม่ดีเท่าเดิม 

แต่ในท้ายที่สุดการป้องกัน 3 วิธีนี้ยังได้ผลอยู่และเป็น

มาตรการที่คนไทยทุกคนต้องใช้เพื่อป้องกันการโจมตีของสายพันธุ์ 

Omicron นี้ให้ได้

ผมย้ำาว่าอย่าให้ Omicron กลายเป็น Oh, My God! เป็นอัน

ขาด.

นายมุหัมหมัด ล่าเมาะ เลขาฯ กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด ตำาบล

คู อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า แม้จะมีการประกาศ

แผน NAP มา 2 ปีแล้ว แต่นักปกป้องสิทธิ์ก็ยังได้รับผลกระ

ทบมากทั้งการข่มขู่ รวมถึงการฟ้องปิดปากและฟ้องร้องดำาเนิน

คดี การพยายามใช้กลไกไกล่เกลี่ย แต่ก็พยายามจะให้นักสิทธิ

มนุษยชนยอมรับในสิ่งที่ผิดหลักการการปกป้อง

ปัจจุบันสื่อมวลชนถูกดำาเนินคดีฟ้องปิดปากเพิ่มขึ้น จุด

เริ่มปัญหาทั้งหมดคือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

ไม่จริงจัง มาตรฐานการทำาอีไอเอไม่เหมือนกัน จึงกลายเป็นจุด

เริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง และเมื่อกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่ชั้นศาล

แล้ว ต้องมีการตรวจสอบและลงพื้นที่ให้เห็นปัญหารอบด้าน

จริง ไม่ควรดูดเอกสารอย่างเดียว

ขณะที่ น.ส.กรกนก วัฒนภูมิ สมาชิกเครือข่ายติดตาม

การลงทุนและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (ETO-Watchs 

Coalition) กล่าวว่า พบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลโครงการผู้

พัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งบริษัทและธนาคาร และกลไกการ

เยียวยาหากการลงทุนนั้นสร้างผลกระทบต่อชุมชนจะเป็น

อย่างไร ยกตัวอย่าง กรณีชาวบ้านที่พม่าฟ้องร้องบริษัทไทยที่

ลงทุนในเหมืองของพม่า และชาวบ้านชนะคดีความ แต่ตาม

หาตัวบริษัทที่จะรับผิดชอบเยียวยาไม่ได้ แต่บริษัทนั้นกลับมา

ฟ้องปิดปากคดีนักข่าวในประเทศไทย และความรับผิดชอบ

ของบริษัทไทย กรณีอีไอเอข้ามพรมแดน ยังเป็นข้อกังวลต่อ

มาตรฐานการตรวจสอบ.

ต

อย่าให้ Omicron กลายเป็น

Oh, My God! เป็นอันขาด

ย้ำารัฐทำาตามแผน NAP

”
ภาพจากสำานักข่าวชายขอบ

ภาพจากสำานักข่าวชายขอบ

สำานักข่าวชายขอบ

รัฐบาลจำาเป็นต้องมีความกระตือรือร้น

การเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อยากได้ยินว่าสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนของไทยและการผลักดัน

แผน NAP เป็นไปอย่างไรบ้าง กระบวน 

การเตรียมความพร้อมของ NAP จำาเป็น

ต้องมีการปรึกษาหารือและมีส่วนร่วม

ของหลายภาคส่วน เน้นกระบวนมากกว่า

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น อะไรคือสิ่งที่จำาเป็น

ต้องเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทั้งด้านสิทธิ

แรงงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ลังจากที่ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม ได้มี 

นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเพื่อนำาไปสู่ภาคปฏิบัติ 

โดยมีแนวคิดที่จะให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุน

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ของกรมการ                                                                             

ขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้สามารถนำาเงินกองทุนมาสนับสนุน

และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ประ 

ชาชนมากขึ้น จึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

ไปคิดรูปแบบการจัดทำาป้ายทะเบียนพิเศษ

ท้ังน้ีมีจุดประสงค์ท่ีจะเปิดโอกาสให้เจ้าของรถสามารถ

กำาหนดชื่อหมวด ซึ่งปัจจุบันกำาหนดเป็นตัวอักษรเองได้ ส่วน

ตัวเลขต่อท้ายหมวดก็สามารถกำาหนดเลขเองได้ แต่จะมีค่า

ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจองขอใช้ชื่อและตัวเลขที่ต้องการ กรม

การขนส่งทางบกจึงออกทะเบียนรถในรูปแบบพิเศษ เพื่อที่

จะให้เป็นป้ายทะเบียนเฉพาะ โดยมีหลายประเทศในโลกที่มี

ป้ายดังกล่าว เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฮ่องกง และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ก็ใช้รูปแบบนี้ในการกำาหนดการรูป

แบบทะเบียนสำาหรับผู้ที่ต้องการจะมีป้ายทะเบียนพิเศษ

ล่าสุดหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 

พ.ย.ที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดขนาด 

ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่น

ป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำาปี 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งเป็นการ

แก้ไขจากร่างฯ ที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาแล้วนั้น โดยมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดลักษณะ

ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ

สำาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นอกจากจะ

สามารถกำาหนดตัวอักษรประจำาหมวดให้มีตัวอักษรมากกว่า 

2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้แล้ว ยัง

สามารถใช้กับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยได้อีกด้วย ทั้งนี้ 

เบื้องต้นเมื่อรวมตัวเลข ตัวอักษร และสระแนวนอนแล้ว จะ

ต้องไม่เกิน 7 หลัก เช่น โชคดี 111, ทำาดี 8899 เป็นต้น

ในส่วนของข้ันตอนการดำาเนินการหรือการประมูลแผ่น 

ป้ายทะเบียนลักษณะพิเศษนั้น กรมอยู่ระหว่างการพิจารณา

กำาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนลักษณะ

พิเศษ หลักเกณฑ์การประมูล ข้ันตอนการประมูล รวมถึงการ

กำาหนดราคาข้ันต่ำาของการประมูล ซ่ึงแตกต่างจากการประมูล

หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยท่ีดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ความหมายของคำาต้องไม่กระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ต้องไม่มีความหมายส่อ

เสียด ไม่สุภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผลกระทบ

ต่อระยะการมองเห็นและจดจำาหมายเลขทะเบียน และไม่ซ้ำา

ซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำาหนด

ส่วนขั้นตอนหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำาเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ซึ่งเป็น   

การเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้สนใจแผ่นป้ายทะเบียน

ลักษณะพิเศษ สามารถเลือกประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่ง

เป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการ 301 เลขหมายได้

ขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมมองว่าร่างกฎกระ                                                                                  

ทรวงแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษน้ัน ม่ันใจว่าเมื่อกรมเปิดประมูล

หมายเลขแบบพิเศษนี้จะได้รับความนิยมจากประชาชนที่

มีความสนใจในป้ายทะเบียนเฉพาะจำานวนมาก คาดว่าจะ

สร้างรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและ

ถนน (กปถ.) เพิ่มขึ้นจากการประมูลทะเบียนแบบปกติกว่า 

300-500 ล้านบาท/ปีแน่นอน คาดว่ากรมการขนส่งทางบก

จะเริ่มเปิดประมูลได้ในไตรมาสแรกปี 2565 

แน่นอนว่าหลังจากน้ีหากประชาชนท่ีสนใจ โดยเฉพาะผู้

ท่ีมีรถหรูซูเปอร์คาร์ ชื่นชอบเอกลักษณ์พิเศษ สามารถกำาหนด

ตัวอักษร ตัวเลข และข้อความได้เอง แน่นอนว่าต้องไม่ก่อให้

เกิดการตีความท่ีทำาให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือมีความหมาย 

กระทบ หรือทำาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม คาดว่าจะสร้างราย

ได้อีกจำานวนมาก ก็เชิญชวนมาร่วมประมูล ซ่ึงจะทำาให้กรม

สามารถนำาเงินจากการประมูลเลขทะเบียนไปใช้เพ่ือความ

ปลอดภัยในการใช้รถและถนนให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

มากข้ึน.

เปิดวาร์ปป้ายทะเบียนรถพิเศษ

เศรษฐกิจ

ห

น่นอนว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดข่าวปลอม หรือเฟก 

นิวส์ ล่าสุด “สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต” กรรมการผู้

จัดการใหญ่ บขส. ได้ออกมาชี้แจงตามที่มีสื่อโซเชียล                  

มีเดียแชร์ข่าวว่า “บขส.

หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประ                  

เทศ” งานนี้เอ็มดี บขส.ร่าย                          

ยาวช้ีแจงว่าเป็น “ข่าวปลอม” 

พร้อมยืนยันยังเปิดให้บริการ

เดินรถตามปกติ ผู้ โดยสาร

สามารถจองตั๋วเดินทางผ่าน                                      

ช่องทางต่างๆ ทุกช่องทาง 

ประกาศล่ันเอาผิดกับคนปล่อย 

“เฟกนิวส์” และแชร์ข่าว

ปลอมจนถึงท่ีสุด เพราะสร้าง

ความเสียหายแก่องค์กร 

พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าคน

ที่กุข่าวปลอมต้องรับกรรม.

แ

สกัดเฟกนิวส์

สัญลักข์ 

ปัญวัฒนลิขิต

ชู6โมเดลหนุนอุตฯกาแฟภาคเหนือ

สนับสนุน • นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนชุดยาและเวชภัณฑ์ 

“เต็มใจแบ่งปัน” แก่สำานักงานเขตยานนาวา โดยมีนายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำานวยการเขตยานนาวา 

เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงต้องยก

ระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง. 

นับวันย่ิงมีแต่เรื่องราวดีๆ สำาหรับ บมจ.โอเช่ียน คอมเมิรช 

(OCEAN) ผู้พัฒนาอสังหาฯ CEO “ธีร ชุติวราภรณ์” จัดเต็มทั้ง

โครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และ Office Building ปั้นพอร์ต

อสังหาฯ มูลค่าเฉียด 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำา 

รองรับการเติบโตในปีช่วง 1-3 ปีข้างหน้า... เริ่มจากโปรเจ็กต์ใหม่ 

THE VALOR โครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ย่านรามอินทรา 

มูลค่า 480 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้นปี 65...•

ด้าน “เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรช่ัน” หรือ WDC ผู้นำา

เข้าวัสดุตกแต่งบ้าน สบช่องฟ้ืนโควิด พลิกลุยตลาดกระเบ้ือง ทุ่มงบ 

16 ล้านบาท เปิด 2 สาขาขยายฐานลูกค้าใหม่ บนโชว์รูมบางนาและ

ขอนแก่น พร้อมเปิดไพ่ “MICROTEC Technology” กระเบ้ืองความ

ปลอดภัยสูงสุด และ “QUADRA BIGSLAB” วัสดุทดแทนหินอ่อน

ธรรมชาติ ชูจุดเด่นนวัตกรรม-เทรนด์กระเบ้ืองนำาตลาด ม่ันใจโกย

รายได้ 800 ล้านปีหน้า พร้อมพุ่งเป้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2024...•

เปิดบริการแล้ว เบนซ์ไพรม์มัส เปิดโชว์รูม Mercedes-

Maybach แห่งแรกในไทย มาพร้อมฉลองเปิดโชวรูม พิเศษจอง

เมอร์เซเดส-เบนซ์ รับข้อเสนอเดียวกันกับงานมอเตอร์เอ็กซ์ โป                                                                                  

2021 อาทิ ฟรี! ประกันภัยช้ัน 1 สูงสุด 4 ปี, ฟรี! MBSP Package 

นาน 5 ปี หรือเลือกส่วนลดดาวน์ 5% และฟรี! บัตรเติมน้ำามัน 5,000 

บาท และบริการหลังการขายมากมาย เร่ิมวันน้ีถึง 31 ธ.ค.ศกน้ี...•

SN Group ผู้พัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการน้ำาครบวงจร จับ                                                                                       

มือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีประชุม

วิชาการ หนุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกข้ึน                                                                                           

สู่ช้ันบรรยากาศ แก้ปัญหาโลกร้อนย่ังยืน ในวันอังคารท่ี 30 พฤศจิกา 

ยน 2564 ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ห้องประชุม 3 ช้ัน 7 ไอคอนสยาม...•

ปิดท้ายด้วย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เปิดสาขาใหม่เซ็นทรัล 

อยุธยา 30 พ.ย.64 เตรียมพบไฮไลต์กิจกรรมความบันเทิงและ

โปรโมชั่น “อัศจรรย์อยุธยา” แบบจัดเต็มเพื่อเอาใจชาวอยุธยา

อย่างเต็มที่ อาทิ โชว์เปิดตัวโดย “เบลล่า ราณี” พร้อมการแสดง

ไฮไลต์ Old World New Wonder ครั้งแรกของลิเกปะทะฮิปฮอป 

โดยพระเอกลิเกร้อยล้าน ศรราม น้ำาเพชร ปะทะ ศิลปินฮิปฮอป

ชื่อดัง ซีดี กันต์ธีร์ ปิติธัญ ผสมผสาน 2 วัฒนธรรมได้อย่างสนุก

และลงตัวที่สุด พร้อมการดูแลป้องกันภายใต้มาตรการยกระดับ

ขั้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+”...•.

การันตี65จีดีพี4%ไม่เกินเอื้อม	
‘อาคม’ปักหมุดอัดฉีดอีก1ล้านล้านดันเศรษฐกิจ

ไทยโพสต์ • “อาคม” การันตีปี 65 จีดีพีที่ 4% ไม่ไกลเกินเอื้อม 

ปักหมุดอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 1 ล้านล้านบาท เดินหน้า

เข็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เล็งกระตุ้นท่องเที่ยวใน

ประเทศ-ค้าชายแดน

นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าว

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เหลียว

หลังแลหน้า มองทิศทางเศรษฐกิจ 

ไทยปี 65” ในงานเสวนาออน                                

ไลน์ “(นาที) ลงทุน โค้งสุด 

ท้ายปี 64” ว่า ได้เปิดประเทศ

มาแล้ว 1 เดือน ถือเป็นการ

ดำาเนินนโยบายแบบคู่ขนาน 

สร้างความสมดุลในการดูแล

เศรษฐกิจคู่กับการใช้ชีวิตร่วม

กับโควิด-19 ให้ได้ โดยในปี

นี้คาดว่าเศรษฐกิจ (จีดีพี) จะ

ขยายตัวได้อย่างน้อย 1% ขณะ

ที่คาดว่าการส่งออกคาดว่า

จนถึงสิ้นปี 2564 ตัวเลขการ

ส่งออกของไทยจะเติบโตได้ 

17% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน

รอบ 12 ปี

สำาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจ 

ในปี 2565 กองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 

ประเมินว่าจีดีพี ไทยจะขยาย

ตัวที่ 3.5-4.5% โดยมีค่ากลางที่ 

4% นั้นเป็นระดับที่เหมาะสม                                             

ใช้ได้ โดยปีหน้ามาตรการ

ทางการคลัง เม็ดเงินงบประ 

มาณต่างๆ ยังจำาเป็นในการ

หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ โดยในปี                                      

งบ 2565 มีวงเงินกว่า 1 ล้าน

ล้านบาท จากงบลงทุน 6 แสน

ล้านบาท งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

3 แสนล้านบาท และเม็ดเงิน

จาก พ.ร.ก.กู้เงินโควิดเพิ่มเติม 

5 แสนล้านบาท ที่ยังเหลือกว่า 

3 แสนล้านบาท จะเข้าไปหล่อ

เลี้ยงเศรษฐกิจผ่านโครงการ

ลงทุนโครงสร้ างพื้ นฐานที่

สำาคัญ โดยเฉพาะโครงการ

ระบบขนส่งมวลชน ผ่านโครง 

การรถไฟฟ้าสายต่างๆ ใน 

กทม.

นอกจากนี้ รัฐบาลยัง

เดินหน้ามาตรการเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

ภูมิอากาศผ่านนโยบายสำาคัญ

คือ การสนับสนุนอุตสาหกรรม

รถยนต์ไฟฟ้า โดยจะมีความ

ชัดเจนในต้นปี 2565 ซึ่งจะมี

มาตรการด้านการคลังเข้ามา

ช่วยทำาให้ราคาของรถยนต์ ไฟ 

ฟ้าใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาป

“ปีหน้าการเติบโตภาย

ใต้จีดีพีที่ 4% นั้น สิ่งที่ต้องการ

คือ การเติบโตที่ทั่วถึง กระจาย

ในทุกหย่อมหญ้า ไม่ใช่เฉพาะ 

โมเดิร์นเซ็กเตอร์ อย่างอีอีซี                                             

หรือ 12 อุตสาหกรรมใหม่เท่า 

นั้น แต่ยังต้องคิดถึงเศรษฐกิจ

ชุมชนที่จะเป็นตัวสร้างฐาน

รายได้ ให้กับประเทศอย่างมั่น 

คงในอนาคต โดยมองว่านโย

บายเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG) 

นั้น ไม่เพียงจะตอบสนองเรื่อง                                      

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิ

อากาศเท่านั้น แต่ในเวลาเดียว 

กันก็ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้าเกษตรด้วย โดยเฉพาะ

พืชสมุนไพร” นายอาคมกล่าว

นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งส่ ง

เสริมการท่องเที่ยวภายในประ 

เทศ ส่งเสริมให้เกิดการเดิน

ทางเพื่อช่วยกระตุ้นภาคการ

ท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

จะช่วยทำาให้ เศรษฐกิจต่าง

จังหวัดเติบโตได้ ขณะเดียวกัน

การค้าชายแดนก็เป็นกุญแจ

สำาคัญที่ช่วยพยุงให้เศรษฐกิจ

ขยายตัว ดังนั้นการเชื่อมโยง

โครงสร้างพื้นฐานกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอา 

เซียนก็ยังมีความสำาคัญในเชิง

กายภาพ

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการ

คลัง ในฐานะโฆษกสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิด

เผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน 

ต.ค.2564 มีสัญญาณปรับตัว ดี

ขึ้นจากโควิด-19 ที่มีเเนวโน้ม                                     

ดีข้ึน ทำาให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่อง

เที่ยวในประเทศ การลงทุน

ภาคเอกชนปรับดีขึ้น ขณะที่                                      

การส่งออกสินค้า ในเดือน ต.ค.                                        

ขยายตัวเป็นเดือนที่ 8 ที่ 17.4%                                                  

ต่อปี.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

พาณิชย์ดีล3สมาคมลดราคาเคมีเกษตร
ไทยโพสต์ • นายวัฒนศักย์ เสือ

เอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน 

เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้

ประกอบการเคมีการเกษตรเพื่อ

หาทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกร

ว่า กรมได้ขอความร่วมมือผู้ผลิต                                           

ผู้นำาเข้า 22 บริษัท จาก 3 

สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจ

เกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย 

และสมาคมการค้านวัตกรรม

เพื่อการเกษตรไทย รวมถึงหน่วย

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำา

โครงการพาณิชย์ลดราคาเคมี

เกษตรช่วยเกษตรกร

ทั้งนี้ จะลดราคาขายเคมี                           

เกษตร 3 กลุ่มคือ ยากำาจัด

วัชพืช ลดสูงสุด 22% หรือลด

ราคา 10-150 บาท ยาปราบ

ศัตรูพืชและแมลง ลดสูงสุด 26%                                                    

หรือ 3-135 บาท และยากำาจัดโรค

พืช ลดสูงสุด 35% หรือ 5-150 

บาท รวมปริมาณ 235,268 ลิตร

หรือกิโลกรัม หรือ 74 รายการ 

เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 30 พ.ย.2564-28 

ก.พ.2565 เป็นเวลา 3 เดือน คาด

จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรไม่

ต่ำากว่า 30 ล้านบาท

สำาหรับเคมีเกษตรที่จะ                                               

นำามาลดราคาในคร้ังน้ีครอบคลุม 

พืชทุกชนิด ทั้งข้าว ข้าวโพด 

อ้อย มันสำาปะหลัง ยางพารา 

ไม้ผล ทั้งทุเรียน มังคุด ราคา

ที่ขายตามโครงการ เช่น ไกล

โฟเซต ขนาด 4 ลิตร เหลือ

เพียง 600-650 บาท จากปกติ 

800 บาท สารกลูโฟซิเนต ราคา

ทั่วไป 990 บาท ราคาโครงการ 

970 บาท และสารทูโฟ-ดี ราคา

ทั่วไป 190 บาท ราคาโครงการ 

165 บาท เป็นต้น โดยเกษตรกร

ท่ีสนใจสามารถส่ังซ้ือผ่านเกษตร 

จังหวัด เกษตรอำาเภอ และ

สหกรณ์จังหวัด แต่ต้องแจ้งว่า                                                                        

จะไปรับสินค้าที่ร้านค้าใด

อย่างไรก็ตาม หลังจากส้ิน

สุดโครงการวันท่ี 28 ก.พ.2565 

แล้ว กรมจะขอความร่วมมือผู้

ประกอบการท้ัง 3 สมาคมให้ช่วย

ลดต้นทุนให้เกษตรกรต่อเนื่อง ซ่ึง

ผู้ประกอบการจะนำาเคมีเกษตร

รายการอื่นมาลดราคาอีก เพราะ

มีแนวโน้มว่าราคาเคมีเกษตรจะ

ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ดัง

น้ันจึงจำาเป็นต้องมีมาตรการช่วย

ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอย่างต่อ

เนื่อง.

เชียงราย • ดีพร้อมเร่งฟื้นฟู

แหล่งผลิตกาแฟไทย ปักหมุดภาค                                        

เหนือ ใช้ 6 โมเดลอัปเกรดธุรกิจ

รับเทรนด์ โลก ชี้ตลาดรวมยังโต 

กว่า 15%

นายณัฐพล รังสิตพล 

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า                                                    

ตามท่ีรัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบาย

เปิดประเทศ ดีพร้อมอยู่ระหว่าง

เร่งฟื้นฟูภาคส่วนสำาคัญทั้งด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ

ท่องเที่ยว รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน

ในหลายพื้นที่ ตามนโยบายนาย

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่า                                                

การกระทรวงอุตสาหกรรม ล่า 

สุดกำาลังเร่งยกระดับกาแฟอารา                                                 

บิก้าภายใต้อัตลักษณ์กาแฟภาค

เหนือ พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพ 

ทำาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่ง

ผลิตเมล็ดกาแฟที่มีชื่อเสียง

นายณัฐพลกล่าวว่า ดีพร้อม                                        

จึงนำา 6 โมเดลสนับสนุน ประกอบ 

ด้วย 1.การพัฒนาคุณภาพมาตร 

ฐานเมล็ดกาแฟอาราบิก้าให้มี                                                

กลิ่น รสชาติ และลักษณะปรากฏ                                           

เฉพาะของกาแฟ 2.ส่งเสริม 

กระบวนการค่ัว ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ                                             

ตอนบนมีโรงคั่วอยู่กว่า 70 แห่ง 

3.ยกระดับธุรกิจผ่านแนวทาง

การเกษตรสร้างสรรค์ ผลักดัน

กาแฟในแต่ละดอยมีอัตลักษณ์

ของตัวเอง 4.การส่งเสริมธุรกิจ 

กาแฟของภาคเหนือตอนบนผ่าน                                                  

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 

1 และศูนย์พัฒนาและทดสอบอัต

ลักษณ์กาแฟอาราบิก้าภาคเหนือ 

5.เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด 

ทั้งช่องทางการค้าออนไลน์ ห้าง

สรรพสินค้า เครือข่ายร้านกาแฟ

ที่มีชื่อเสียง และ 6.การรวมกลุ่ม

ของอุตสาหกรรมกาแฟผ่านคลัส 

เตอร ์

“ปัจจุบันมูลค่าตลาดกาแฟ 

ภาคเหนือตอนบนเติบโตถึง 5,000 

ล้านบาท จากตลาดรวมทั้งประ 

เทศปี 2563 อยู่ที่ 42,537 ล้าน

บาท แบ่งเป็น กาแฟสด 9.7% 

กาแฟสำาเร็จรูป 90.3% สำาหรับปี

นี้แม้ โควิดจะรุนแรง แต่ด้วยการ

ปรับตัวของผู้ประกอบการที่มุ่ง                                  

ออนไลน์ทดแทนตลาดปกติ จึง

คาดว่าตลาดรวมปีนี้จะยังคงเติบ                                                    

โตระดับระดับ 10-15% โดยโอกาส

กาแฟไทยยังมีอีกมาก เพราะ

ปัจจุบันการบริโภคสูงระดับ 7 

หมื่นตันต่อปี ขณะท่ีไทยผลิตได้

เพียง 1 หมื่นตันต่อปี ท่ีเหลือเป็น                        

การนำาเข้าทั้งหมด” นายณัฐพล

กล่าว.

กัลยา ยืนยง

หลังจากมีรายงานข่าวการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 

ที่ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกว่า “โอไมครอน” ซึ่งเป็น

สายพันธุ์ที่ 5 ต่อจากอัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา ด้วยคำาพูดที่

ว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตก เพราะติดง่ายแพร่ได้เร็ว ทำาให้ถูกตีความ

ว่า “น่ากลัวมาก” เพราะประเมินกันว่าจะร้ายกว่าสายพันธุ์เก่าๆ 

ที่กล่าวมา ก็ลองคิดกันดูว่าขนาดสายพันธุ์เก่าๆ ยังทำาให้มีคนติด

เชื้อจำานวนมหาศาลและมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน คิดแค่นี้ก็พากัน

สรุปอย่างง่ายๆ ได้แล้วว่า ในเมื่อสายพันธุ์ใหม่ร้ายกว่าจะทำาให้มี

จำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มได้มากแน่นอน และน่าจะทำาให้มีจำานวนผู้เสีย

ชีวิตมากตามมาด้วย นี่คือการคิดสรุปอย่างง่ายๆ ตามความรู้สึก 

ทำาให้นักลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกต่างตื่นตกใจกันมาก มีการเทขายหุ้น

จนแต่ละตลาดดิ่งลงกันถ้วนหน้า

ตลาดหุ้นไทยก็เช่นกัน พบว่าผู้ท่ีตื่นตระหนกกับข่าวท่ีเกิดข้ึนล้วน

เป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด ไล่นับมาจากหัวขบวนคือ กลุ่มนักลงทุน

ต่างชาติที่เทขายหนักมากที่สุด ตามมาด้วยทางกองทุนในประเทศที่ตื่น                                                                                      

ตูมตามมา และลงท้ายด้วยการขายจากทางโบรกเกอร์เช่นกัน ซึ่ง

พฤติกรรมอย่างนี้ทำากันต่อเนื่องมา 2 วันแล้ว ทำาให้แค่ 2 วันดัชนี

ตลาดก็ดิ่งลงไปมากถึง 58.77 จุด หรือลดลง 3.57% งานนี้ต้องยอมรับ

ว่านักลงทุนทั่วไปดูจะเป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวที่มีสติมากที่สุด เพราะ

กล้าเข้ามาซื้อเต็มๆ โดยซื้อไป 2 วันมากถึง 21,601 ล้านบาทไปแล้ว 

ดูจากเม็ดเงินท่ีซ้ือไปมากอย่างน้ี คงจะเรียกเป็นนักลงทุนรายย่อยเหมือน 

อดีตไม่ได้ เพราะเป็นเงินจำานวนสูงมาก

ที่ควรคิดพิจารณาคือปัญหาเรื่องโรคระบาด “โอไมครอน” 

ซึ่งมีการออกมาพิจารณาว่าแม้จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ แต่ยังไม่มีผล

ให้มีการเสียชีวิตแต่อย่างใด จึงมีบางกระแสออกมาบอกว่าเป็น

สายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้เร็วก็ตาม แต่ดูจะมีความร้ายแรงน้อยกว่า

สายพันธุ์เดิม ในเมื่อสายพันธุ์เดิมก็สามารถควบคุมและป้องกัน

ได้ดี จนทำาให้จำานวนผู้ติดเชื้อลดลงและผู้เสียชีวิตก็น้อยลง จึง

ไม่น่าตกใจมากอย่างที่เป็นกันในขณะนี้ จึงมองตลาดน่าจะกลับสู่

สภาวะปกติได้เร็วขึ้น เนื่องจากผลกระทบจริงมีน้อย มีแต่ผลทาง

จิตวิทยาเป็นหลัก มองในทางบวกก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีกับการ

ทยอยเข้าลงทุน โดยเฉพาะการเลือกลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผล

สูงจะได้ความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มอาหารยังน่าลงทุนเหมือนเดิม 

จะมองที่ CPF, ASIAN และ W กลุ่มเหล็กธุรกิจที่ไม่กลัวโรคและ

งานก่อสร้างยังมาก จึงน่ามองที่ MCS, MILL และ TSTH กลุ่ม

ธนาคาร ราคายิ่งลงยิ่งดีกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็น BBL, KBANK 

และ SCB กลุ่มไฟแนนซ์ แค่มองตลาดมีวอลุ่มหนามากกว่าแสน

ล้านบาทต่อวัน ธุรกิจจะมีรายได้สูง น่ามองที่ JMT, KTC และ 

AMANAH หุ้นรายตัวที่น่ามองมี PIN, CV และ AH เป็นต้น

ตลาดยังผันผวนจึงต้องมองจังหวะในการลงทุนเป็นสำาคัญ 

มองตลาดยังมีแนวโน้มดีในระยะต่อไป จึงไม่ควรตื่นเกินเหตุ.

โอไมครอนกดตลาด
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

‘คลัง’บี้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่าย	
โว64ใช้งบพุ่ง2.69แสนล.

อวด!Q1/65เร่งเดินเครื่อง

WHAUP สยายปีกธุรกิจน้ำา

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP 

เปิดเผยว่า ได้จับมือนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตั้งบริษัทร่วมทุน 

“ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์” ด้วยทุนจด

ทะเบียน 45 ล้านบาท ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำา 

ประเดิมลูกค้ารายแรก ส่งจ่ายน้ำาให้ โรงงานผลิตภัณฑ์เคมีจาก

วัตถุดิบธรรมชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด) ภาย

ใต้อายุสัญญาเริ่มแรก 15 ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 420 ล้านบาท 

กฟผ.จ่อเปิดตัวตู้ชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้า

นางสาวจิราพร ศิริคำา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะ

โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า 

ล่าสุด กฟผ.เตรียมยกสถานี EleX by EGAT สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ของ กฟผ. มาไว้ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 38 หรือ Motor 

Expo 2021 พร้อมเปิดตัว “Supernova” เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

แบบชาร์จเร็วรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ EGAT + Wallbox เป็นครั้ง

แรกในประเทศไทย ซึ่งมีจุดเด่นที่ระบบบริหารจัดการพลังงาน

อัจฉริยะ ได้รับการออกแบบให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้มาก

ขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง จึงประหยัดกว่าอีกด้วย

AAV มั่นใจไทยรับมือ ‘โอไมครอน’ ได้

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย 

จำากัด หรือ TAA เปิดเผยว่า แนวโน้มการระบาดของไวรัสโค

วิด-19 เชื้อกลายพันธุ์ โอไมครอนขณะนี้ มั่นใจว่าจะไม่นำาไปสู่

การมีมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย 

เนื่องจากขณะนี้หลายชาติได้ให้ความสำาคัญกับการประคอง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศไทยปัจจุบันกระทรวง

สาธารณสุขสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ประชาชนส่วนใหญ่มีการฉีดวัคซีน เลือกชนิดฉีดวัคซีนได้ และ

คนไทยในปัจจุบันยังให้ความสำาคัญกับมาตรการป้องกัน เช่น 

การใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เชื่อ

ว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ โอไมครอนได้

พลังงานปรับสูตรน้ำามันดีเซล 4 เดือน

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิด

เผยว่า กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำามันดิบใน

ตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ล่าสุดแม้แนวโน้มราคาเร่ิมปรับตัวลดลง 

แต่ยังคงมีความผันผวนและทรงตัวในระดับสูง ดังน้ัน เพื่อเป็น                                                                               

การลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุดท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารนโย 

บายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันท่ี 24 พ.ย.2564 ท่ีผ่านมา ได้มีมติให้

ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำามันไบโอดีเซลในน้ำามันดีเซลท้ัง 3 ชนิด 

ได้แก่ B20 B10 และ B7 ให้มีสัดส่วนประมาณ 7% เป็นระยะ

เวลา 4 เดือน (ส่วนดีเซลพรีเมียมยังคงมีจำาหน่ายเช่นเดิม) โดยจะ

เร่ิมมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาน้ำามันดีเซล

สามารถปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 28 บาทต่อลิตร.

ปานทิพย์ ศรีพิมล 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้                                         

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลง                                                  

ทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือน ต.ค.

2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

สะสม จำานวน 269,883 ล้านบาท                                                          

หรือคิดเป็น 89% ของแผนการ

เบิกจ่ายสะสม สำาหรับรัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณที่ ได้เริ่มการเบิก

จ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 

มา 1 เดือน (ต.ค.2564) มีผลการ

เบิกจ่าย 3,222 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 47% ของแผนการเบิกจ่าย

สะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการติด                                                      

ตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประ 

มาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ที่มี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

ไทยโพสต์ • “สคร.” โชว์รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนสะสมปี 2564 

พุ่ง 2.69 แสนล้านบาท คลังกำาชับปีงบประมาณ 2565 เร่งรัดเบิก

จ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 95% อวดไตรมาสแรกเดินเครื่องใช้เงินแล้ว 

3.22 พันล้านบาท หวังช่วยหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังซมพิษโควิด-19

การคลัง เป็นประธาน ได้กำาหนด

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

ประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 

ประจำาปีงบประมาณ 2565

โดยกำาหนดเป้าหมายการ

เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวง                                                    

เงินที่ ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลง 

ทุนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบ

ลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้ว

เสร็จภายในไตรมาสแรก และ

ปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิก                              

จ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 

และ 2 ของปี

“ในปี 2565 สคร.จะกำากับ

เรื่องการปรับลดกรอบการลงทุน

ระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจให้เข้ม

ข้นขึ้น โดยกำาหนดเงื่อนไขการ

ปรับลดคะแนนประเมินผลการ

ดำาเนินงาน กรณีที่รัฐวิสาหกิจ

ปรับลดกรอบการลงทุนเกินกว่า 

5% ของกรอบการลงทุนสูงสุดที่

ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การเบิกจ่าย

งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วย

ผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

หลังสถานการณ์ โควิด–19” นาง

ปานทิพย์กล่าว

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจ                                             

จา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาห                                        

กิจ สคร. กล่าวว่า สำาหรับการ                                             

เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบ  

ประมาณได้สิ้นสุดการดำาเนิน

การ แล้วและของรัฐวิสาหกิจปี                                   

ปฏิทิน จำานวน 9 แห่ง มีผลการ                                                 

เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกรา 

คม–ตุลาคม 2564 จำานวน 124,418 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96                       

ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำาให้

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจจำานวน 43 แห่งในปี 

2564 เท่ากับ 269,883 ล้านบาท 

สำาหรับการเบิกจ่ายงบลง 

ทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2565 ณ                                           

สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ของรัฐ 

วิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการ

เบิกจ่ายสะสม 1 เดือน (ตุลาคม 

2564) จำานวน 3,222 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 47% ของแผนการ

เบิกจ่ายสะสม.

เปิดงาน • นางดวงรัตน์ อุดมสมพร รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไน

เซอร์ จำากัด (นีโอ) เป็นประธานเปิดงาน Pet Expo Thailand 2021 งานแฟร์สัตว์เลี้ยง สินค้าและ

บริการมากมายกว่า 150 บูธ จำาหน่ายในราคาสุดพิเศษ มีนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะ

กรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด และนายกิติศักดิ์ ลิ้มอำาไพ  รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโสบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำากัดผู้สนับสนุนงาน ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย. 

ไทยโพสต์ • CIVIL ฟุ้งอานิ                                             

สงส์ โครงการรัฐหนุนธุรกิจก่อ                                             

สร้างฟื้น คาดปี 65 งบโครง 

สร้างพื้นฐานพุ่ง 8.58 แสน

ล้านบาท ลั่นเป็นโอกาสบริษัท

ร่วมชิงเมกะโปรเจ็กต์ 

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 

ประธานกรรมการ บมจ.บริษัท 

ซีวิลเอนจีเนียริง หรือ CIVIL 

เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบาย

เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานของประเทศ เพื่อผลักดัน

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้าน

คมนาคมในภูมิภาคอาเซียน 

ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมการ                                

ก่อสร้างไทยขยายตัวต่อเนื่อง                              

คาดในปี 2565 จะมีงบลงทุน

ก่อสร้างของภาครัฐเพิ่มขึ้น                                 

6-7% หรือคิดเป็นมูลค่าประ                                 

มาณ 858,000 ล้านบาท ช่วย

สร้างความเชื่อมั่นต่อการลง                                     

ทุนภาคเอกชนขยายตัวไปทิศ 

ทางใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

และการจ้างงานช่วยพลิกฟื้น

เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมาก

ขึ้น

“ ถื อ เ ป็ น โ อ ก า สขอ ง

บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก                                               

หน่วยงานราชการขึ้นทะเบียน

เป็นผู้รับเหมาขั้นสูงสุด เข้า

ร่วมประมูลงานก่อสร้างโครง 

สร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของ

ภาครัฐ” นายชัยวัฒน์กล่าว

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริ

สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทดำาเนิน

ธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่ม 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ

บริหารโครงการก่อสร้าง 2.กลุ่ม 

ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายวัสดุ 

ก่อสร้าง ที่บริษัทมีแหล่งเหมือง

หินปูนที่มีคุณภาพและโรงงาน

วัสดุก่อสร้างจำานวน 11 แห่ง 

ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำาคัญ

ของประเทศ และ 3.ธุรกิจให้ 

บริการอสังหาริมทรัพย์และให้

เช่าเครื่องมือเครื่องจักร.

วิตคนแบงก์วันนี้ต้องทำาใจ เมื่อถูกดิสรัปต์จากโลกออนไลน์ 

ลูกค้าใช้มือถือไม่ต้องไปสาขา อะไรๆ ก็ออนไลน์ จึงต้องปิด

สาขา/รวม/ยุบ แล้วแต่อาการของแต่ละแบงก์ 

คนยุคเบบี้บูมเมอร์ผ่านประสบการณ์หนักหน่วงมามาก มา

ถึงวันนี้..จึงทรหด อดทน ทนร้อน ทนหนาว และช่วยองค์กรให้

ผ่านมรสุมออกไปได้

คุณหนึ่ง-ภูวดล ฮามวงศ์ บริหารระดับเขตของ

แบงก์เดียว

ชี

ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดขอนแก่น เล่าเรื่องตัวเองแบบขำาๆ                     

เพราะโลดโผนไม่น้อย แต่ก็ภูมิใจสุดๆ กับการทำางานกับแบงก์                                                                             

ค่ายนี้

เป็นชาวอุดรธานี บิดาเป็นผู้คุมในเรือนจำา จึงมีกีฬาที่ลับสมอง 

และเล่นในแดนเงียบสงัดได้ คือหมากรุก เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมอง คิด

แทนคู่ต่อสู้ และวางแผนการเดินหมากของตัวเอง เป็นการช่วยฝึกการ

คิด เป็นขั้น เป็นตอน มีขุน ม้า เรือ โกลน ยามรุก จะโขกดังโป๊กๆๆ 

คือ ตัวม้า-หูยาว จับเหมาะมือ โขกสยบคู่ต่อสู้ 

มีพี่น้องเป็นชายล้วน-สามใบเถา ที่เคยรวมหัวแท็กทีมกันหวัง

ล้มหมากรุกของพ่อ แต่พบว่าไม่สำาเร็จ ศิษย์จะล้างครูซะนี่... 

ยอมรับว่าการเล่นหมากรุกจากอิทธิพลทางความคิดที่เชื่อมต่อ

มาจากบิดา ทำาให้มีวันนี้ การคิด วางแผน มีผลกับการเรียน จบด้วย

เกียรตินิยม..ว้าว...  

หลังเรียนจบ ตระเวนสมัครงาน ยุคนั้นแบงก์เฟื่องฟู เป็นงาน

ในฝันของเด็กจบใหม่ แบงก์แรกที่เดินเข้าไปสมัครงาน คือ แบงก์

สีน้ำาเงิน พี่เขาบอกให้รอเรียกนะน้อง กลับบ้านแบบเหงาๆ วันรุ่งขึ้น

ไปสมัครแบงก์สีเขียว  

เหมือนว่าพี่เขาจะดูโหงวเฮ้งด้วยนะ ทำาข้อสอบ มองหัว 

จรดเท้า ที่นี่เขาเรียกเฉพาะเด็กเกียรตินิยมเท่านั้นเข้ามาสัมภาษณ์ 

คุยกันเสร็จ บอกว่าพรุ่งนี้มาทำางานเลย

จากวันนั้น ถึงวันนี้ ทำางานแบงก์เดียวมา 30 ปี ยังสนุก 

สบายใจ และไปต่อ ทำางานแบบโตเร็ว เลื่อนตำาแหน่งเร็ว เพราะ

ผลงานเข้าตา 

รู้ดีว่าแบงก์ในยุคออนไลน์ คนแบงก์ต้องปรับตัว เข้าใจโลก 

และต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเอไอ ที่เข้ามายึดงานไปจน

เกือบหมดเกลี้ยงแล้วนะ    

งานที่ชอบอีกเรื่องคือ การบริจาคโลหิต น่าจะเกิน 50 ครั้ง

ไปแล้วนะ มั่นใจว่ามันดีต่อใจต่ออีกหลายชีวิต มนุษย์เรา อะไร

จะมีค่าเท่าชีวิตล่ะครับ อาการกลัวตาย ทำาเรารู้ก้นบึ้งของตัวเรา 

แต่เมื่อเราบริจาคเลือดได้ ย่อมพิสูจน์แล้วว่า นายแน่มาก...แมน

สุดๆ....   

แอบดีใจกับแบงก์สีเขียว มีคนทำางานแบบนี้ หาได้ยากแล้ว

นะ ....สู้ สู้.

    ดาวเต็มฟ้า 

 

• กลายเป็น CEO บริษัทในตลาดหุ้นหมาดๆ เมื่อ          

5 พ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยการใช้งานที่ถนัดมาระดมทุน คือการ

ผลิตละครคุณภาพ ถกลเกียรติ วีรวรรณ  วันนี้จึงกลายเป็น

บ้านเล็ก ในร่มค่าย GMM ที่อาจใกล้กลายเป็นตำานานแล้ว...• 

• ใช้ตำารา ..ปากเป็นเอก เลขเป็นโท.. สมบัติ เกษม

ล้นนภา  เป็นนักเล่าเรื่อง ขยันที่จะแปลงทรัพย์สินทาง

ปัญญา เป็นทรัพย์สมบัติที่ทำาเงินได้ ปลื้มนะ...• 

• สมกับเป็นนักบริหารการศึกษาหญิงเก่งผู้มา

ก่อนกาลตัวจริง เพราะก่อนจะเกิดกระแส “Metaverse” 

ดร.แพรว-ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ได้เดินหน้าปูพื้นฐานให้

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นที่เรียบร้อยกับ

การนำาเทคโนโลยีจำาลองภาพเสมือนจริง (VR) มาปรับใช้ใน                                                                 

รูปแบบการเรียนการสอน เหลือก็แต่การทำาให้ภาพจำาลอง

กลายเป็นภาพจริง เท่านี้ ไม่พอยังดึงกูรูดังในแวดวง

เทคโนโลยีแอนด์ซอฟต์แวร์ของเมืองไทยมาร่วมให้ความรู้

แก่นักศึกษาอย่างไม่ขาดสาย เพื่อหล่อหลอมปั้นเด็กให้เป็น 

“นวัตกร” (Innovator)...• 

• ต้อนรับเปิดประเทศเต็มตัว สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ 

บอสใหญ่แห่งโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ เปิดสาขาใหม่

ลำาดับที่ 65 กับโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า  สาขา

เซ็นทรัล อยุธยา เปิดให้บริการวันนี้!! ที่สำาคัญได้ดูหนัง

ปลอดภัยด้วยมาตรการ “ดูแลด้วยใจ” ใครคิดถึงโรงหนังห้าม

พลาด ไปได้เลย...• 

ณัฐ  วรา 

ม้ได้รับการรักษา COVID–19 จนหายแล้ว แต่ความรุนแรง

และอาการของโรคยังหลงเหลืออยู่ ทำาให้ยากต่อการกลับมา

ใช้ชีวิตประจำาวันหรือไม่สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างอุ่นใจ การ

ได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูร่างกายอย่างถูก

ต้องจึงเป็นเรื่องท่ีจำาเป็น และควรได้รับการ

ดูแลจากทีมแพทย์หรือนักกายภาพบำาบัดท่ี

เช่ียวชาญ เพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่ภาวะปกติ 

พญ.ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์ 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เมื่อผู้ป่วยหาย

จาก COVID-19 แล้ว จะเกิดผลกระทบต่อ

ร่างกายในระยะยาว ในแต่ละบุคคลมีความ

รุนแรงของโรคขณะติดเชื้อที่แตกต่างกัน อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบ

หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท

และสมอง การรับรู้ ความจำา จึงทำาให้วิธีการฟื้นฟู

ร่างกายแตกต่างกัน ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่ง

ผลต่อร่างกายได้ตั้งแต่หลังจากการรักษาหายไปถึง 1 

ปี ทั้งนี้ เราจึงออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ

หลังหายจาก COVID-19 เฉพาะบุคคลให้ตรงกับ

ปัญหาของผู้ป่วยให้มากและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่างเต็มที่ 

สามารถกลับไปทำางานได้อย่างปลอดภัย โดยการตรวจ

ประเมินร่างกายจากทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

และดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยทีมกายภาพบำาบัด และนัก

กิจกรรมบำาบัด  

โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังหายจาก COVID-19 ทาง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ เปิดให้บริการสำาหรับผู้ป่วยที่เคย

ติดเชื้อแล้วต้องการฟื้นฟูร่างกาย รวมไปถึง

บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยติดเชื้อ แต่รู้สึกว่าร่างกาย

มีปัญหาหลังจากรักษาโรคเป็นเวลานาน จนส่ง

ผลกระทบต่อสมรรถภาพของร่างกาย แพทย์จะ

ออกแบบและวางแผนการรักษาสำาหรับผู้ป่วย

เฉพาะบุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องมือ

เชิงเวชศาสตร์ฟื้นฟู และฝึกสมรรถภาพของ

ร่างกายโดยทีมนักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรม

บำาบัด เช่น   ในผู้ที่มีเสมหะ หรือหายใจไม่อิ่ม 

รู้สึกเหนื่อยง่าย อาการอาจจะมีความสัมพันธ์กับปอดที่มีพังผืด ทำาให้

มีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ใช้เครื่อง Trilogy ที่จะช่วยขยาย

ปอด 

เพื่อฟื้นฟู

สมรรถภาพ

ปอด ให้ปอดทำางานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา

ของการทรงตัว การเดิน ทำาให้

ใช้ชีวิตประจำาวันได้ลำาบาก จะ

มีโปรแกรมที่ช่วยบริหารกล้าม

เนื้อและข้อ ด้วยเครื่อง Aquatic 

treadmill เครื่องออกกำาลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำา เป็นการดูแล

เพื่อให้กล้ามเนื้อ ระบบกระดูกและระบบข้อแข็งแรงขึ้น รวมถึงเครื่อง 

Ceiling hoist ที่จะช่วยพยุงน้ำาหนักตัวแบบปรับระดับได้ ฝึกการทรงตัว 

ยืน และการเดิน กระตุ้นให้ร่างกายผู้ป่วยสั่งการให้เกิดการควบคุม

ความสมดุลของร่างกายและช่วยในการเดิน ป้องกันการล้ม ในกลุ่มที่

มีปัญหาเรื่องของอาการตึง ปวด จากการนอนนานๆ ในกลุ่มที่ผู้ป่วย

เป็นน้อยหรือปานกลางอาจมีปัญหาเรื่องปวดได้ ซึ่งจะมีเครื่องมือต่างๆ 

อุปกรณ์ทางกายภาพที่ช่วยลดปวด และดูแลให้ผู้ป่วยแข็งแรงมากขึ้น

เพื่อการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และกลับมาทำางานได้

อย่างมั่นใจหลังหายจาก COVID–19 ผู้ป่วยควรหมั่นสังเกตอาการ 

หากสงสัยว่ายังมีอาการหลงเหลืออยู่ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อ

ทำาการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719  หรือแอดไลน์     

@bangkokhospital.  

แ

แนะนำ�โปรแกรมฟื้นฟูร่�งก�ย

หลังจ�กก�รติดเชื้อ COVID-19 

ปีหน้างานก่อสร้างฟื้น
ANANสุดปลื้ม

กระแสตอบรับ 

‘เพิ่มทุน’คึกคัก

ไทยโพสต์ • นายชานนท์ เรือง

กฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.อนันดา ดีเวลลอป

เม้นท์ หรือ ANAN เปิดเผย

ว่า บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้น

เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทและนักลงทุน เมื่อช่วง

วันท่ี 22-26 พฤศจิกายน 2564 

ท่ีผ่านมาว่า ได้รับการตอบรับจาก

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเป็นอย่างดี 

โดยมีผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิเต็มตาม

สัดส่วนท่ีบริษัทกำาหนดไว้

ขณะเดียวกันผู้ ถือหุ้น

ก็ได้แสดงความจำานงขอจอง

ซื้อมากกว่าสิทธิที่ตนเองได้รับ

อีกเป็นจำานวนมาก ส่งผลให้

ปริมาณความต้องการหุ้นเพ่ิมทุน                                      

สูงถึง 133% ของจำานวนหุ้นเพ่ิม

ทุนท่ีบริษัทกำาหนดไว้ คิดเป็น

มูลค่าเกินกว่า 1,700 ล้านบาท 

จากเดิมท่ีต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 1,300 

ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้รับการสนับ 

สนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นทุก

กลุ่ม ท้ังสถาบันในประเทศ ต่าง

ประเทศ และรายย่อย

สำาหรับเงินที่ ได้จากการ

เพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่ม

ความแข็งแกร่งให้กับสถานะ

ทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง

ยังช่วยให้บริษัทมี โครงสร้าง

เงินทุนหรืออัตราส่วนทางการ

เงินที่ เหมาะสมต่อการขยาย

ธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจในการ

ดำาเนินตามแผนยุทธศาสตร์

การลงทุนตามเป้าหมายที่ ได้

วางไว้. 



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 

Smart SME EXPO 2021 เดินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ

พบกับงาน Smart SME EXPO 2021 งานแสดงธุรกิจ

แฟรนไชส์-เจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งใหญ่แห่งปี ผนึกแนวร่วมหน่วย

งานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงิน 

โดยมีผู้ประกอบการร่วมงานกว่า 200 บูธ และไฮไลต์ 7 โซน 

ทั้งโซนธุรกิจดาวเด่นน่าลงทุน โซนสถาบันการเงินและหน่วย

งานสนับสนุน โซนธุรกิจความงามและสุขภาพ โซนนวัตกรรม-

เทคโนโลยีและธุรกิจหยอดเหรียญ โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซน

สัมมนาและเวิร์กช็อป และโซน Business Matching ผู้ประกอบ

การที่ต้องการพันธ 

มิตรเพิ่ม รวมถึงผู้

ที่มองหาธุรกิจเพื่อ

เริ่มต้น และต้อง 

การเงินทุนในการ

ต่อยอดธุรกิจ โดย

ปีนี้ ตั้ ง เป้ าหมาย

การเจรจาจับคู่ธุรกิจ

ภายในงานไม่น้อยกว่า 150 คู่ ในรูปแบบผสมผสานทั้ง On Ground 

และ Online Event คาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่

ต่ำากว่า 300 ล้านบาท งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 

ที่ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสามารถลงทะเบียนล่วง

หน้าได้ที่ https://expo.smartsme.co.th/register/สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-6314-1482, 09-4915-4624

คอร์สเรียนฟรีไร้ขีดจำากัดกับไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอส ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสาธารณะ เตรียมเปิด

พื้นที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้แบบไร้

ขีดจำากัดกับคอร์สเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ “Thai PBS MOOC” 

กว่า 5 รายวิชาที่เป็นประโยชน์ สามารถต่อยอดกับการทำางาน

ได้จริง กับวิชาจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน เทคนิคการถ่าย

ภาพแบบสื่อสาธารณะ สื่อพลเมือง งานสื่อสารสาธารณะเพื่อ

หาทางออกของสังคม และการทำาสารคดีในแบบสื่อสาธารณะ 

พร้อมเรียนรู้ฟรี

แบบ ไม่มีค่าใช้

จ่ายตลอด 24 

ชั่วโมง อาทิ 

การทำาสารคดี

ใ น แ บ บ สื่ อ

สาธารณะ จากผู้มี

ประสบการณ์

ในสายงานด้านสื่อสาธารณะโดยตรง ได้แก่ จักร์กฤษ เพิ่มพูล, เอม 

พงศ์ บุญญานุพงศ์, คณิศ บุณยพานิช, ปรีชาพล อินทรโชติ, สมเกียรติ 

จันทรสีมา, ณาตยา แวววีรคุปต์, สมยศ เกียรติอร่ามกุล พร้อมด้วย 

ผู้เช่ียวชาญด้านข่าวและรายการอีกมากมาย เพียงลงทะเบียน

เรียนผ่าน thaimooc.org พร้อมกันในวันที่ 1 ธ.ค.ศกนี้ สอบถาม

เพิ่มเติม โทร. 0-2790-2437 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล ilc 

@thaipbs.or.th ติดตามข่าวสาร: www.ThaiPBS.or.th, Facebook:  

@ThaiPBS.

10ร้านหนังสืออิสระดีเด่นสร้างการอ่าน
ม้ทุกวันน้ีคนเสพสื่อผ่านหน้าจอเพ่ิมข้ึนต่อ

เนื่อง แต่ก็ยังมีผู้ท่ีชื่นชอบการอ่านหนังสือ

เล่ม บรรยากาศการอ่านในร้านหนังสือเล็กๆ 

ท่ีคัดสรรหนังสือดีหลากหลายประเภทยังพบได้ท่ัว

ประเทศไทย แม้จำานวนร้านมีไม่มากนัก แต่เปิดประตู

รอนักอ่านและคนในชุมชนเข้ามาเลือกหา สัมผัส แลก

เปล่ียนเรียนรู้ภายในร้านเสมอ 

เปิดตัวร้านหนังสืออิสระดีเด่นท่ีกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ

มูลนิธิวิชาหนังสือ จัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติร้าน

หนังสืออิสระดีเด่น โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ

กันท่ีร้านหนังสือริมขอบฟ้า และร้านเปียบุ๊คส์ ถนน

ราชดำาเนินกลาง กรุงเทพฯ วานน้ี ท่ามกลางบรรยากาศ

อบอวบด้วยกล่ินหนังสือ มีอิทธิพล คุณปล้ืม รมว.

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

ชาย  นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กล่าวว่า ได้จัดโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือข้ึน เพื่อ 

ส่งเสริมและเก้ือหนุนร้านหนังสืออิสระท่ีมีผลดำาเนิน

งานดีเด่น สนับสนุน ส่งเสริมให้ร้านหนังสืออิสระเป็น

แหล่งความรู้พ้ืนฐานท่ีดีและมีคุณภาพ มีบรรยากาศเอ้ือ

ต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านท่ัวประเทศ ตลอดจน

เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีสำาคัญ

ของชุมชน เป็นตัวแทนภาครัฐในการส่งเสริมการอ่านและ

ความรู้ในพ้ืนท่ีภูมิภาค อีกท้ังเป็นช่องทางกระจายหนังสือ

ไปในพ้ืนท่ีทุกแห่งโดยเฉพาะชนบทห่างไกล

สำาหรับร้านหนังสืออิสระดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือก 

10 ร้าน ประกอบด้วย ร้านหนังสือดาวเจ็ดดวง ณ ร้าน

ขนมเป๊ียะต้ังเซ่งจ้ัว เก๋งจีน บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ

ยกย่องเป็นร้านหนังสือต้นแบบในโครงการวัฒนธรรม

ร้านหนังสือ ส่วนร้านหนังสือบุ๊คโทเปีย จ.อุทัยธานี 

ร้านหนังสือเปียบุ๊คส์ จ.กรุงเทพฯ ร้านหนังสือน้ำาพุ บุ๊ค

สโตร์ จ.บุรีรัมย์ ร้านหนังสือประณอม จ.ชลบุรี ร้าน

หนังสือริมขอบฟ้า จ.กรุงเทพฯ เป็นร้านหนังสือแห่ง

อุดมคติอันยาวนาน เก้ือหนุนเด็ก เยาวชน และชุมชน 

ร้านหนังสือซอมบ้ี จ.กรุงเทพฯ ร้านหนังสือสุนทรภู่ 

จ.ระยอง ร้านหนังสือเล็กๆ จ.สงขลา และร้านหนังสือ

เล็กๆ ท่ีรัก จ.ลำาปาง เป็นร้านหนังสือสร้างสรรค์ดำารงไว้

ซ่ึงระบบหนังสือเก้ือหนุนสังคม

มกุฏ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และ

เลขานุการมูลนิธิวิชาหนังสือ กล่าวว่า การคัดเลือกร้าน

หนังสืออิสระดีเด่น 10 ร้าน เน้นส่งเสริมคนในชาติเห็น

คุณค่าวัฒนธรรมหนังสือและสร้างระบบหนังสือ ระบบ

ความรู้ให้ประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงอย่างเสมอภาค

“ร้านหนังสือดาวเจ็ดดวงเป็นร้านหนังสือใหม่

ท่ีเปิดในร้านขนมเป๊ียะ ร้านอยากส่งเสริมการอ่านให้

เด็กๆ มีมุมบริการยืมหนังสือไปน่ังอ่านในร้าน เป็นพ้ืนท่ี

ให้คนอ่านกับหนังสือมาเจอกัน ลูกค้าร้านขนมบางคนไม่

ชอบอ่านหนังสือก็มีโอกาสเห็นหนังสือ พลิกดู ซ้ือกลับ

ไป ท้ังยังเป็นแนวทางเปิดร้านหนังสือใหม่ ถ้ามีพ้ืนท่ี

อยู่แล้ว แบ่งพ้ืนท่ีบางส่วน ไม่ต้องลงทุนมาก นอกจาก

หนังสือแล้วยังมีขนมให้เลือกเพ่ิมด้วย” มกุฏแนะนำาถึง

ร้านหนังสือต้นแบบท่ีแปดร้ิว

ส่วนอีก 2 ร้านหนังสือดีเด่น นักอ่านรู้จักกันดี 

นามว่า “ร้านหนังสือริมขอบฟ้า” มกุฏแนะนำาว่า เป็น

เวลากว่า 18 ปีท่ีร้านต้ังอยู่บนถนนราชดำาเนิน ใกล้

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นร้าน

มีหนังสือหลากหลาย การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ

ไทย มานุษยวิทยา งานวิจัย แม้กระท่ังหนังสือหายาก 

ร้านหนังสือสำานักพิมพ์เล็กๆ ท่ัวไป ให้เลือก อีกร้าน เปีย

บุ๊คส์ ต้ังอยู่บนถนนดินสอ จำาหน่ายหนังสือหลากหลาย

ต้ังแต่ปี 2531 โดยไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะหนังสือความ

รู้แนวประวัติศาสตร์ นวนิยายยอดนิยม ตำาราความรู้

หลากแขนง  หนังสืออิสระท้ัง 3 ร้าน แตกต่างกันด้าน

แนวหนังสือ สถานะของร้าน การลงทุน ลักษณะลูกค้า 

แต่มีวัตถุประสงค์และความเพียรพยายามเหมือนกัน คือ 

ต้องการเป็นสื่อกลางวัฒนธรรมหนังสือ 

“ร้านหนังสืออิสระคัดหนังสืออย่างดีมาให้ผู้อ่าน ถือ

เป็นห้องสมุดให้นักอ่านแวะเวียนเข้ามา ประเทศไทยมีกว่า 

80,000 หมู่บ้าน เป็นไปไม่ได้รัฐจะสร้างห้องสมุดได้ทุกแห่ง 

ถ้าสามารถสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านช่วย

ร้านหนังสือเล็กๆ ให้อยู่รอด จะเป็นการขยายเครื่องมืออ่าน

หนังสือแก่ประชาชน นอกจากน้ีร้านยังเป็นคลังความรู้ให้

กับคนท่ีมีรายได้น้อย มาเปิดหนังสืออ่านได้ด้วย” มกุฏย้ำา

ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ฝากใน

ท้ายว่า ปัจจุบันประชากรร้อยละ 80 ของประเทศไทยไม่มี

โอกาสเข้าถึงหนังสือ อย่าเข้าใจผิดว่าเทคโนโลยีทำาให้คน

เข้าถึงการอ่านมากข้ึน ต้องพัฒนาระบบหนังสือ สนับสนุน

ต้ังแต่ต้นน้ำา หมายถึงนักเขียน นักแปล ผู้สร้างสรรค์งาน 

กลางน้ำา สำานักพิมพ์ หรือหน่วยงานรัฐคัดเลือกต้นฉบับ

ดีๆ มาจัดพิมพ์เผยแพร่ให้สังคม ปลายน้ำา ร้านหนังสือท่ี

จำาหน่ายหนังสือหลากหลาย หนังสือน่าสนใจ ส่งต่อความ

รู้ให้นักอ่าน คนอ่านอุดหนุนหนังสือดีจากร้าน จำานวนนัก

อ่านเพ่ิมข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีทำาให้วงจรหนังสือขับเคลื่อนต่อไปได้.

แ

ร้านหนังสือเปียบุ๊คส์ จ.กรุงเทพฯ อยู่คู่ถนนดินสอ

ร้านหนังสือดาวเจ็ดดวงในพื้นที่ร้านขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว จ.ฉะเชิงเทราอิทธิพล คุณปลื้ม มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ร้านหนังสือริมขอบฟ้าร้านหนังสือริมขอบฟ้า สร้างสังคมการอ่าน

‘ศธ.’เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพ‘อาชีวะ’
หารือทูตเปิดตัวโครงการแลกเปล่ียนนศ.ไทยกับฝร่ังเศส/ปลุกพลังรร.สายอาชีพเอกชน
ศึกษาธิการ  •  ศธ.หารือทูตฝรั่งเศส จัด

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวะ โดย

ส่งเด็กอาชีวะไทยไปฝึกงานหาประสบการณ์  

สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เมืองน้ำาหอม 

ส่วนนักศึกษาฝรั่งเศสก็สนใจมาฝึกงานที่ไทย 

ด้าน “คุณหญิงกัลยา” ปลุกอาชีวะเอกชนเร่ง

เครื่องเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน ย้ำามี

ความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่น้อย

กว่าสถาบันการศึกษารัฐ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับนายตีแยรี มาตู 

(H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย ว่า

ในการหารือดังกล่าวได้มีการพูดถึงความ

ร่วมมือต่อเนื่อง จากการท่ีตนเดินทางไป

ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังท่ี 41 

และการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนสายอาชีพที่ โดด

เด่น ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อ

เร็วๆ นี้  

โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะ

มีความร่วมมือการแลกเปลี่ยนการศึกษา

ด้านสายอาชีพกับประเทศฝรั่งเศส ในสาขา

วิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว เนื่องจาก

สถานศึกษาอาชีวะประเทศฝรั่งเศสได้

จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ ได้อย่าง

ดีเยี่ยม และหากมีความร่วมมือเกิดขึ้น

จะทำาให้ผู้เรียนสายอาชีพด้านสาขาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียวของประเทศไทย

มีมาตรฐาน โดยจะหารือกับสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำาเนิน

การความร่วมมือดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะคัด

เลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสาขานี้ เพื่อ

จัดส่งนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสใน

หลักสูตรระยะสั้น หรือการฝึกประสบการณ์

ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะ

ของไทยมีทักษะเพิ่มมากขึ้น

“นอกจากนี้ยั งได้หารือถึงความ

ร่วมมือท่ีผ่านมา เนื่องจากมีนักศึกษา

จากประเทศฝรั่งเศสมีความต้องการที่จะ

ฝึกงานในประเทศไทย  เพราะอยากแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ท่ีประเทศไทย รวม

ถึงการมาเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

ในประเทศไทยด้วย ซึ่งนายตีแยรีต้องการ

ให้ดำาเนินโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อ

เน่ือง โดยจะต้องหารือกับกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต 

กรรม (อว.) ด้วย ทั้งนี้จะต้องรอดูภาพรวม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการ ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีว 

ศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี ครั้งที่ 46 ประจำาปี 2564 เรื่อง 

“เร่งเครื่องอาชีวศึกษาเอกชน สู่ทักษะแห่ง

อนาคต (Boost up the  private vocational 

education to the future skills)” โดยกล่าว

ตอนหนึ่งว่า การอาชีวศึกษาเอกชนถือ

เป็นอีกหนึ่งกำาลังสำาคัญในการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนประเทศ ที่ร่วมผลิตและพัฒนา

กำาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจุบัน

เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

อาชีวเอกชนจึงจำาเป็นต้องเร่งเครื่องในการ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งใน

เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนการสอน และ

สมรรถนะของผู้เรียน อันจะนำาไปสู่เป้า

หมายการศึกษาเพื่ออาชีพ สร้างงานสร้าง

รายได้ และสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ โดยขอให้สถานศึกษา

ทุกแห่งได้นำาโคดดิง (Coding) ไปใช้ในการ

เรียนการสอน เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบเชิงคณิตศาสตร์ 

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” มั่นใจ 1 ธันวาคม

มีโรงเรียนเปิดแบบ On-Site เพิ่มจำานวน

ขึ้นแน่นอน เผยในรอบ 1 เดือนยังไม่พบ

คลัสเตอร์ โควิดระบาดในโรงเรียน ครูและ

นักเรียนฉีดวัคซีนครอบคลุมเกือบหมดแล้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงภาพรวมการเปิดเรียน On-Site 

ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิ 

การ (ศธ.) ว่า ภาพรวมการเปิดเรียนในรูป

แบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้เป็นเวลา  1 เดือน

แล้ว ซึ่งตนมอนิเตอร์ข้อมูลสถานการณ์

การเปิดเรียนอยู่ตลอดเวลา และพบว่า

ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่

พบการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ในสถาน

ศึกษาแต่อย่างใด และจากการลงพื้น

ที่ ติดตามการเปิดภาคเรียนในจังหวัด

ต่างๆ ก็ยังพบว่าโรงเรียนมีการดำาเนิน

การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด  เช่น 

การเว้นระยะห่างทางสังคม, การสลับวัน

มาเรียน เป็นต้น รวมถึงเมื่อพบนักเรียน

ป่วยติดเชื้อ โรงเรียนได้รีบสกัดการแพร่

ระบาดโดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุได้

อย่างทันท่วงที ส่วนในวันที่ 1 ธันวาคม

นี้ อาจมีโรงเรียนเปิดเรียน On-Site เพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งการดำาเนินการทุกอย่างจะ

ต้องเป็นไปตามคณะกรรมการควบคุม

โรคติดต่อจังหวัด ในการอนุญาตการเปิด

เรียนตามสภาพของบริบทแต่ละพ้ืนท่ี

ด้วย ขณะเดียวกันนักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน

ครอบคลุมเกือบหมดแล้ว

“สำาหรับประเด็นการจัดตั้งศูนย์ 

MOE Safety Center นั้น เป็นหนึ่งใน

นโยบายของเร่งด่วนของดิฉัน เพราะเรื่อง

ความปลอดในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น

ความรุนแรง ปัญหาบูลลี หรือแม้กระท่ัง

การล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งที่ผ่านมาดิฉัน

ดำาเนินการเรื่องการสร้างความปลอดภัย

ในสถานศึกษา ควบคู่กับการบริหารจัดการ

การศึกษาภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 

อย่างต่อเนื่อง และดิฉันให้ความสำาคัญ

กับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะ

โรงเรียนจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย

ที่สุดสำาหรับนักเรียน ดังนั้นจึงเป็นเป้า

หมายสำาคัญที่จะทำาอย่างไรให้มาตรการ

และเครือข่ายต่างๆ มีความเข้มข้นมาก

ขึ้น ซึ่งจะมีการเปิดศูนย์ดังกล่าวเร็วๆ นี้  

แต่ในส่วนของการขับเคลื่อนงานได้มีการ

ดำาเนินการอยู่แล้วตอนนี้” รมว.ศธ.กล่าว.

‘ตรีนุช’มั่นใจ1ธ.ค.มี โรงเรียนเปิดOn-Siteเพิ่มขึ้น
วิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เพราะ

ฉะนั้นจึงสามารถนำาหลักการไปปรับใช้กับ

บริบทต่างๆ ได้ ทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

และแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้  ไม่ว่าจะ

เรียนสาขาใดก็สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขา

ธิการ กอศ.กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เปิด

โอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชนจากท่ัวประเทศ ได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา ใน

การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ตลอด

จนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ

อาชีวศึกษาเอกชน โดย สอศ.จะร่วมขับ

เคลื่อนและไม่ทอดทิ้งสถานศึกษาเอกชน

ทุกแห่ง  

ส่วนการจัดทำางบประมาณรายจ่าย

ปี 2566 ของ สอศ. นายสุเทพกล่าวว่า ยัง

คงเน้นการทุ่มงบประมาณในเพิ่มคุณภาพ

นำาปริมาณ  และการเดินหน้าขับเคลื่อน

ตามนโยบายของ รมว.ศธ. โดยเฉพาะ

ประเด็นการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

“โครงการอาชีวะอยู่ประจำาเรียนฟรี มี

อาชีพ” ซึ่งจะดำาเนินต่อเนื่องในเฟสสอง 

โดยเบื้องต้นตนได้สำารวจข้อมูลอาชีวะที่จะ

ดำาเนินการโครงการนี้ ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม คือกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโน 

โลยี (วษท.) และวิทยาลัยการอาชีพ.  

ปันน้ำาใจจากยอดยกเลิกใช้ใบเสร็จกระดาษ • นางสาวชนิดาภา สุริยา  ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติการ “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้

แทนส่งมอบเงิน 225,340 บาท สมทบทุนศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช ผ่านผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก เพื่อสนับสนุนการ

จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกิจกรรม “ชวนปันน้ำาใจ ยกเลิก

รับใบแจ้งยอดฯ แบบกระดาษ ใช้ e-Statement” ซึ่งสมาชิกเคทีซี 11,267 รายได้เข้า

ร่วมในกิจกรรม โดยทุกความร่วมมือจากสมาชิก 1 ราย เคทีซีร่วมบริจาคสมทบทุน 

20 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำาเพ็ญ
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ห็นข่าวตั้งแต่ต้นปี 62 แล้วล่ะ..

ครม.ไฟเขียว วธ.เสนอ “โนรา” ขึ้นทะเบียนมรดกโลก!

และ 3-4 วันนี้ก็ยิ่งให้มีความหวัง ดีใจเป็นที่สุด เมื่อนายชาย 

นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผย..

“ได้รับรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล                                                                                                            

ตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้

ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสห 

ประชาชาติ (ยูเนสโก) ท่ีจัดข้ึนท่ีสำานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค.นี ้

จะมีการพิจารณาข้ึนบัญชีมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของ

มนุษยชาติของประเทศสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรม 

การกลั่นกรองชุดต่างๆ มาแล้ว

ซึ่งแต่ละปีจะมีการพิจารณาจากรายการของแต่ละประเทศที่

ส่งมาเหลือเพียง 55 รายการ โดยมีรายชื่อ โนรา ของประเทศไทยที่จะ

ได้เข้ารับการพิจารณาอยู่ในลำาดับที่ 46 

นายชายกล่าวว่า มีโอกาสสูงมากที่โนราของไทยจะได้ขึ้นทะ 

เบียน เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารของไทยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

อนุกรรมการชุดย่อยโดยไม่มีการส่งกลับมาแก้ไข

และครอบคลุมประเด็นต่างๆ แล้ว เช่น มีชื่อชุมชน คณะ กลุ่ม

บุคคล หรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยมีสายตระกูลหลัก

ที่สืบทอดโนราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

มีคณะโนราอาชีพกระจายเป็นส่วนใหญ่รวม 278 คณะ อยู่ใน

พื้นที่ 4 จังหวัดบริเวณรอบลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา ได้แก่ พัทลุง ตรัง 

นครศรีธรรมราช และสงขลา 

ท้ังน้ี สวธ.กำาหนดจัดการแถลงข่าวการข้ึนบัญชีโนราเป็นรายการตัว 

แทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในวันที่ 16 ธ.ค. นี้ 

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการประกาศผลการขึ้นทะเบียน

อย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์จากที่ประชุม กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส

ครับ..ในฐานะเป็นลูกหลาน “มโนราห์” คนหนึ่ง เห็นข่าวนี้แล้ว

ก็ให้รู้สึกปีติ ผมไม่รู้หรอกว่า “ขึ้นทะเบียนมรดกโลก” แล้ว อาชีพโนรา

ปักษ์ใต้จะดีขึ้นหรือไม่อย่างไร?

แต่..ภูมิใจกับคนมีใจรักในศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ ที่ได้

ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำาชู อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมาจวบจนรุ่นลูกรุ่นหลาน 

และรุ่นต่อๆ ไม่สิ้นสุด!

และที่ผมใช้คำาว่า “ช่วยกัน” เพราะถ้าลำาพังตัวมโนราห์ที่มีแต่

หัวใจที่รักที่ศรัทธา ไม่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน ประชาชน-ชาว

บ้านให้การสนับสนุน

ก็..เห็นจะไม่ใช่เรื่องง่าย ที่มโนราห์จะยังมีลมหายใจ ยืนหยัดยึด

เป็นอาชีพที่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ได้เช่นทุกวันนี้

เคยคิดอยู่เหมือนกันว่า หมดคนเฒ่าคนแก่ไปแล้ว โนราจะมีใคร

เหลือให้ดูอีก แต่เอาเข้าจริงมโนราห์ใช่ว่ามีแค่คนแก่-คนเฒ่าท่ีดูเสียท่ีไหน

ตามโรงเรียน ตามมหาวิทยาลัยภาคใต้ก็ดูเหมือนจะได้มีเรียน-

การสอนโนราอยู่หลายแห่ง ซึ่งก็แสดงว่าเด็ก-เยาวชนมีใจรัก-หลงใหล-

ศรัทธาในศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังมีอยู่มาก

ที่เอาจริง เอาจัง เอาดี ฝึกฝนจนช่ำาชองเชี่ยวชาญ ก็สามารถนำา

มาต่อยอดประกอบใช้ในวิชาชีพได้ ส่วนที่ไม่ได้เอาจริง เอาจัง จะด้วย

ขาดพรสวรรค์ หรือความอดทนมีน้อย..

ก็ยังมีใจผูกพัน ไม่ได้รังเกียจ-หลงลืมเสียงปี่กลองทับเสียทีเดียว!

ผมเนี่ย..ยามว่าง-อยู่บ้านก็มักจะเปิด “ดนตรีมโนราห์” ทางยูทูบ

ฟังไปด้วยกันกับ “(รูป)พ่อ” ที่ติดข้างผนังอยู่บ่อยๆ เพราะคิดเอาว่าอดีต

ท่านเคยรำา-เคยตีทับอยู่กับคณะมโนราห์มาบ้างน่าจะชอบ

ซึ่งชอบ-ไม่ชอบไม่รู้ แต่เห็นหน้าท่านยิ้ม..

ผมก็..สุขใจ!.

มโนราห์..มรดกโลก?

เ

• ปล่อยเอ็มวีตัวเต็มมาเรียก

ความคึกคักแล้ว สำาหรับ “นักเลง

เก่า” เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 

“4KINGS” ภาพยนตร์ไทยสะท้อน

ปัญหาสังคมวัยรุ่นในยุค 90s ผ่านชีวิต

เด็กวัยศึกษาระดับอาชีวะ หรือที่เรียก

กันว่า “เด็กช่าง” โดยงานนี้เป็นการ

โคจรมาพบกันของ ไททศมิตร และ ดี เจอร์ราร์ด 

แถมทั้งคู่ยังร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง 4KINGS ที่กำาลัง

จะออกฉายในโรงภาพยนตร์ 9 ธันวาคมนี้ อีกด้วย

• เบรกทุกอารมณ์ พร้อมรับความครื้นเครง

กันได้เลย เมื่อเจอสองหนุ่มจอมทะเล้น “โมสต์-วิศรุต 

หิมรัตน์” ในบท จีนล้ง และ “ฟลุ๊ค-พงศกร วงศ์

เพียร” ในบท อาซีม สองบัดดี้จอมขโมยซีน ที่จะทำาให้

ภาพยนตร์ “อโยธยา มหาละลวย” (Om! Crush on 

Me) จากค่ายหนังคุณภาพ “โมโนฟิล์ม” ผลงานกำากับ

โดย ใหม่-ภวัต พนังคศิริ เพิ่มรอยยิ้มให้หนังโรแมนติก

แอ็กชันที่ครบรสยิ่งขึ้น

• คณะซิลค์ โซนิค (Silk Sonic) กลับมากับ

อัลบั้มใหม่ ‘An Evening With Silk Sonic’ ที่พาขบวน

รถแห่สานต่อกระแสเพลงฮิตของคู่หูศิลปินสุดฮอต 

Bruno Mars (บรูโน มาส์) 

และ Anderson Paak (แอน      

เดอร์สัน พาร์ค) พร้อมขบวน

รถแห่หัวเมือง 4 ภาค เริ่มที่

โซนสยาม-สามย่าน ตั้งแต่วันที่ 

26 พ.ย.-2 ธ.ค. ตามมาด้วยโซน

อโศก 3 ธ.ค.-9 ธ.ค. และโซน

สีลม-สาทร 13 ธ.ค.-17 ธ.ค. ส่วนภาคอื่นเริ่มวิ่งตั้งแต่

วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. โดยภาคใต้จะวิ่งที่หาดใหญ่ ภาค

อีสานที่ขอนแก่น และภาคเหนือที่เชียงใหม่

• ต้องยกนิ้วให้กับพระเอกน้องใหม่ช่อง 3 

อย่าง “ปาริธ ทิมทอง” ที่รับบทเป็น “เขตขันธ์” ใน

ละคร “Help Me คุณผีช่วยด้วย” เรียกได้ว่าเป็นละคร

เรื่องแรกที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัว แถมยังทุ่มสุด

ตัวปลอมตัวแต่งหญิงในเรื่อง เป็นการเซอร์ไพรส์คน

ดูสุดๆ และล่าสุด “ปาริธ” กำาลังจะเซอร์ไพรส์คนดู

อีกครั้งด้วยการพลิกคาแรคเตอร์จากหนุ่มอบอุ่นเป็น

หนุ่มอารมณ์ร้อนที่สูญเสียความทรงจำาหลังจากประสบ

อุบัติเหตุวิญญาณหลุดออกจากร่าง ถือได้ว่าละครเรื่อง

นี้เป็นละครที่เพิ่มสกิลให้กับ “ปาริธ” อย่างมาก.

มักเกิ้ล

าเอา เจา-พงษ์ธรณ์ ปะเมโท 

นักร้องนำาวง YENTED ทน

ไม่ไหว เมื่อถูกชาวเน็ตบูลล่ี

ชื่อวงด้วยคำาหยาบคาย โดยดรามานี้

เกิดขึ้นจากชื่อวงของพวกเขา ที่ชาวเน็ต

หลายคนมักจะเอามาล้อเล่นเป็นเรื่อง

ตลก และหนักกว่านั้นคือ มีบางรายนำา

ชื่อวงมาบูลลี่ด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย จน 

เจา พงษ์ธรณ์ นักร้องนำาของวงต้องออก

มาโพสต์ระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊ก 

Pongthorn Pameto ว่าน่ีอาจจะเป็นเรื่อง

ตลกสำาหรับบางคน แต่กับพวกเขาแล้ว 

มันคือเรื่องท่ีน่าอายมาก จนถึงข้ันไม่กล้าท่ี

จะบอกใครว่าวงของตัวเองชื่อว่าอะไร

“ช่วงที่ผ่านมาผมพยายามปล่อยผ่าน ปล่อยวาง ไม่สนใจ

เรื่องที่คนชอบล้อชื่อวงจากเย็นเต็ดเป็นเย็นแxดมาตลอด พยายาม

ที่จะไม่คิดอะไร พยายามตลกไปกับคนอื่นๆ โดนล้อทีไรก็จะช่าง

มัน โทษตัวเองว่าผิดที่เราเองแหละที่ไม่ตั้งชื่อให้มันดีเอง บางทีก็

รู้สึกผิดกับตัวเอง รู้สึกผิดกับเพื่อนๆ ในวงอยู่บ่อยๆ กลัวเขาจะอาย 

บางทีบางคร้ังญาติพ่ีน้องหรือคนท่ีเพ่ิงรู้จักมักจะถามว่าทำาเพลงเหรอ  

อยู่วงอะไรล่ะ เวลาที่เราบอกชื่อออกไปเกือบทุกครั้งก็มักจะโดน

ล้ออยู่ตลอด จนหลายๆ ครั้งก็ไม่กล้าที่จะบอกชื่อวงให้ใครๆ ได้ยิน

เพราะกลัวจะโดนล้อ ทั้งๆ ที่ควรภูมิใจด้วยซ้ำา อะไรก็ตามที่ผ่าน

มาแล้วเพื่อนๆ ที่สนิทหรือใครที่เคยล้อเราไม่ติดใจ

อะไรจริงๆ แต่ขอแค่หลังจากนี้ช่วยพูดชื่อวงให้ถูก

ก็พอ เพื่อเป็นการให้เกียรติผมและคนในวงครับ”

โพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์ออกไปเป็นจำานวน

มาก และแฟนเพลงต่างก็พากันเข้าไปส่งกำาลังใจ 

และยืนยันว่าจะซัพพอร์ตผลงานของวงตลอดไป 

เพราะนี่คืออีกหนึ่งวงดนตรีไทยคุณภาพ

โดยวง YENTED (เย็น-เต็ด) คือวงดนตรี

ขวัญใจวัยรุ่นจากค่าย notbad! music (นอทแบด 

มิวสิค) ในเครือบริษัท  มิวสิคเอนเตอร์เทน      

เมนท์  “Brite panther” (ไบร์ท แพน                                 

เทอร์) ที่ประกอบไปด้วย 4 สมาชิก เจา-

พงษ์ธรณ์ ปะเมโท, ตูน-ภาณุกร 

มาลา, กานต์-ธนกานต์ สุ

วรรณนาคินทร์ และบิว-วุฒิชัย เขื่อนวิชัย 

เจ้าของเพลงดัง ถ้าหาก, ห่าง, วิภาวดี, 

หินหยดลงน้ำา ที่มียอดวิวกว่า 10 ล้าน

วิว. 

คว้ารางวัล • สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic 

Media Awards ครั้งที่ 38 ในชื่อ ‘Hope ความหวัง’ โดยมีพระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล 

ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภราดา ดร.บัญชา 

แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ผู้อำานวย

การสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันก่อน

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ทํ

ารมารับบทที่มีสโคปใหญ่อย่าง

การเป็นเจมส์ บอนด์ คนใหม่ 

เป็นอะไรที่หลายคนเชื่อว่าต้องมี

คำาแนะนำามากมายหลั่งไหลเข้ามา ทั้งแฟน 

ทั้งโปรดิวเซอร์ รวมถึงนักแสดงหลายๆ                                              

คน ต่างก็มีความคิดในแบบของตัวเอง 

ตั้งแต่ใครควรได้เล่นเป็น 007 หรือควร

ถ่ายทอดบทนี้ออกมาอย่างไร แน่นอนหนึ่ง

ในนั้นก็มีเพียร์ซ บรอสแนน 007 คนก่อน 

ที่ส่งไม้ต่อให้กับแดเนียล เคร็ก เข้ามา

ประเดิมภารกิจแรกใน Casino Royale แต่

เคร็กยอมรับว่าเขาไม่ได้นำามาปรับใช้หลัง

จากที่เขารับบท 007 ไปแล้วหลายปี

แดเนียล เคร็ก ระหว่างการโปรโมต

เจมส์ บอนด์ ตอนที่ 25 No Time To 

Die ซึ่งเป็นที่ 5 ที่เขาแสดง และเป็นตอน

สุดท้ายที่เขาวางมือรอคนต่อไปมารับช่วง 

ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ถึงคำาแนะนำาจากเพียร์ซ 

บรอสแนน ใน The Late Late Show with 

James Corden เคร็กบอกอีกด้านของเรื่อง

หนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อน 

คอร์เดนถามว่า เขาจะให้คำาแนะนำา

อะไรสำาหรับนักแสดงคนต่อไปที่จะมารับ

บท 007 ต่อจากเขา 

เคร็กก็พูดในแต่ละสิ่งที่เขาต้องการ

แนะนำาไป ขณะเดียวกันก็ย้อนนึกถึงช่วง

เวลาสำาคัญของตัวเองที่ได้รับคำาชี้แนะ

จากผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเมื่อวันวาน เพียร์ซ 

บรอสแนน เคยให้คำาแนะนำาสำาหรับเขา 

หลังจากที่ได้รับเลือกให้เล่น 007 คนต่อไป

แน่แล้ว และนี่คือสิ่งที่เคร็กบอกไว้

“ผมไปเจอเขาหลังจากได้เล่นบท   

นี้แน่นอนแล้ว เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก 

เขาแค่พูดว่า “จงสนุกกับบทบาทนี้ แค่

สนุกกับมันเท่านั้น แต่ผมเพิ่งเริ่มสนุกกับ

มันตามคำาแนะนำาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนี้เอง 

คิดแล้วมันก็ตลกดี”

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่แดเนียล 

เคร็ก อยู่ในบทบาทของ 007 ซึ่งบทสรุป

ของเขาคือ No Time To Die ที่ลงจอแล้ว 

เราได้เห็นนักแสดงที่มีอารมฌ์ขันในหลาก

หลายระดับ แต่สำาหรับเคร็ก ค่อนข้างจะ

เป็นเจมส์ บอนด์ สายบู๊ การกล่าวอ้างของ

เขาว่าเพิ่งเริ่มสนุกกับบทก็เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว

นี้เอง ดูจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะการ

เพรสทัวร์ล่าสุดนี้ดูเหมือนจะง่ายๆ สำาหรับ 

007 ที่กำาลังวางมือเปิดทางให้คนใหม่ ไม่มี

ช่วงเวลาไหนเหมาะไปกว่านี้ จะสนุกกับ

บทบาทน้ีตามคำาแนะนำา หลังจากท่ีเพียร์ซ                                           

บรอสแนน เพิ่งพูดถึงการถ่ายทอดคำา

แนะนำาให้กับผู้ที่มารับช่วงต่อจาก Die 

Another Day ที่เป็นตอนสุดท้ายของเขา 

บรอสแนนเล่าถึงการพบกันกับเคร็ก 

ในช่วงแรกๆ ของการคัดเลือกนักแสดง 

แม้ว่าเรื่องราวน้ันจะมีแบ็กกราวด์ท่ีมากกว่า

น้ันอีกเล็กน้อย และคำาช้ีแนะท่ีมากกว่าน้ัน

“แดเนียลกับผมเจอกันหลังวันเวลา

ของผมในฐานะ 007 หมดลง ผมรู้ว่าแด

เนียลจะต้องได้รับข้อเสนอ และได้เข้ามามี

ส่วนร่วม เขาค่อนข้างกังวลมากกับการรับ

บทบาทนี้ ผมจำาได้ว่าคืนหนึ่งผมได้เจอเขา 

เราอยู่ในไนต์คลับ สนุกสนานกับเพื่อนๆ 

ผมบอกไปแค่ว่า “ไปเถอะ คุณทำาได้ คุณ

จะต้องเก่งมาก คุณจะเตะตัวเองแน่ถ้าคุณ

ไม่ทำา”

สักวันหนึ่ง เจมส์ บอนด์ คนต่อไป 

อาจต้องไปหาแดเนียล เคร็ก และรอรับฟัง

ในสิ่งที่เขาจะชี้แนะในการรับบท 007 เจ

เนอเรชั่นต่อไป ใครจะรู้ว่าเขาจะบอกว่า

อะไรอีก นอกเหนือจากสิ่งที่ได้รับการส่ง

ต่อมาจากดับเบิลโอเซเวนคนก่อน.

ก บินมาไกลจากเทกซัสแต่เกมแคนเซิล

‘เคน’เห็นใจส่งคําเชิญไปดูที่ลอนดอน

แฮร์รี เคน 

จะไม่ให้การเดิน

ทางครั้งยิ่งใหญ่

ของแฟนบอลไก่

เดือยทอง ข้าม

ทวีปยาวไกลถึง 

31 ชั่วโมงต้องสูญ

เปล่า หลังจากเกม 

กับเบิร์นลีย์ต้อง

ยกเลิกไปจากพายุ

หิมะที่กระหน่ำา

เทิร์ฟมัวร์จนต้อง

แคนเซิลแมตช์ไป

เมื่อสุดสัปดาห์ที่

ผ่านมา

แฟนบอลได

ฮาร์ดของสเปอร์ส                                             

คนดังกล่าวเดินทางไกลจากเทกซัส 

สหรัฐอเมริกา มาชมเกมฟาดแข้งของ

ทีมโปรดในนัดเยือนเบิร์นลีย์ที่เทิร์ฟ

มัวร์ แต่พลาดไปเพราะสภาพอากาศ    

ที่ทำาให้เกมนี้ต้องเลื่อนไปแข่งวันอื่น

แทน

แฟนบอลคนดังกล่าวใช้ชื่อใน

ทวิตเตอร์ว่า KeN17 สาธยายความ

ผิดหวังของตัวเองหลังจากทั้งสองทีม

เตะต่อไม่ได้เนื่องจากหิมะตกหนัก โดย

โพสต์ไว้ว่า “Dallas to London to 

Burnley (almost there) 31 hours - 

no sleep - fueled by coffee, cheese 

crackers and more coffer. Frigid 

temps and snows predicted for 

match day. The things we do when 

you love you club @SpursOfficial 

#coys #thfc #snowmatch

แฮร์รี เคน รู้ข่าวก็เห็นใจ ทวีตไป

หาพร้อมกับเชื้อเชิญไปเป็นแขกพิเศษ

ของเขาในแมตช์เหย้า พร้อมแคปหน้า

จอมายืนยัน “Just been sent this 

tweet and absolutely gutted for you! 

For your commitment and to make 

up for the match being called off i’d 

like to invite you to a home game 

as my guest when you’re next in 

London.”

interthaipost69@gmail.com

โดนบูลลี่ชื่อวงด้วยคำ�หย�บค�ย

‘เจ� พงษ์ธรณ์’วอนให้เกียรติกันบ�้ง

‘เพียร์ซ บรอสแนน’เคยให้คำ�แนะนำ� 

‘แดเนียล เคร็ก’ตอนส่งไม้ต่อ007

หุ่นขี้ผึ้ง เจมส์ บอนด์ ทั้ง 6 คน ที่มาดามทุสโซด์ ลอนดอน ไล่จากซ้ายคือ 

ทิโมธี ดาลตัน, โรเจอร์ มัวร์, แดเนียล เคร็ก, ฌอน คอนเนอรี, เพียร์ซ 

บรอสแนน และ จอร์จ ลาเซนบี 

เพียร์ซ บรอสแนน แดเนียล เคร็ก

‘ปีใหม่’หยอดคําหวานในวันเกิด

ขอบคุณความรักที่‘ป๋าต๊อบ’มีให้

เป็นคู่รักมาราธอนอีกคู่ที่คบกันมา 

ยาวนานมากกว่า 10 ปี สำาหรับ ปีใหม่-   

สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์ และป๋าต๊อบ-

ปฏิญญา ควรตระกูล โดยล่าสุดสาวปีใหม่

ได้ โพสต์ถึงป๋าต๊อบในวันคล้ายวันเกิด 37 

ปีของเธอเอง พร้อมหยอดคำาหวาน

“ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตใหม่ คือ

ความรักที่พี่ต๊อบให้กับใหม่ พี่เลือกชีวิตที่

มีใหม่ แต่ไม่มีสิ่งมึนเมาใดๆ พี่แก้ไขทุกๆ

การกระทำาที่ทำาให้ใหม่มีน้ำาตา พี่ไม่เคย

เจ้าชู้กับคนอื่นอีกเลย และเลือกที่จะทำา

เจ้าชู้กับใหม่คนเดียว พี่ทำาให้ใหม่รู้สึกว่า

ใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก และพี่

ทำาให้ใหม่รู้สึกว่าใหม่เป็นผู้หญิงที่โชคดี

ที่สุด 

ขอบคุณนะคะ ที่รักของใหม่ วันเกิด

ปีที่ 37 ตื่นมาด้วยความซาบซึ้งใจ

แบบนี้ 555 ไม่ใช่วันครบรอบนะคะ”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ / ๖

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอนุรักษ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  มกราคม ๖  เวลา .  นา กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

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

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๖

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแ นดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๖

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา หมายเหตุ

ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ  บาท  ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันท่ี  มิถุนายน ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

ธนบัตรตางประเทศ สกุลดอง ฉบับละ 

,  ดอง รวม  ฉบับ รวม ,  

ดอง

 ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 .๖  บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี  มิถุนายน ๖   ดอง 

เทากับ . ๖ บาท)

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

ธนบัตรตางประเทศ สกุลดอง ฉบับละ 

,  ดอง จํานวน  ฉบับ รวม ,  

ดอง

 ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

. ๖ บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี  มิถุนายน ๖   ดอง 

เทากับ . ๖ บาท) 

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

ธนบัตรตางประเทศ สกุลหยวน ฉบับละ 

 หยวน รวม  ฉบับ รวม ,  

หยวน 

 ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี  มิถุนายน ๖   หยวน 

เทากับ .๖  บาท )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

ธนบัตรตางประเทศสกุลหยวน ฉบับละ  

หยวน รวม  ฉบับ รวม  หยวน 

 ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

.  บาท (อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันท่ี  มิถุนายน ๖   หยวน 

เทากับ .๖  บาท )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

๖ ธนบัตรตางประเทศ สกุลหยวน ฉบับละ  

หยวน รวม  ฉบับ รวม  หยวน 

 ฉบับ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

.  บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่  มิถุนายน ๖   หยวน 

เทากับ .๖  บาท )

ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง ย. / ๖

เหรียญสกุลเงินตางประเทศ เหรียญละ  

ดอง รวม  เหรียญ รวม  ดอง

 เหรียญ นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

.  บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่  มิถุนายน ๖   ดอง 

เทากับ . ๖ บาท)

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

รถยนต ยี่หอ Porsche Panamera  

สีขาว หมายเลขทะเบียน  กพ.  

กรุงเทพมหานคร

 คัน นายธรรม 

สิริเถลิงเกียรติ

๖, ,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

รถยนต ยี่หอ Mercedes Ben  SLC  

สีดํา พรอมปายแดง หมายเลขทะเบียน 

๖กธ-  กทม.

 คัน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

, , บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่ง ย. / ๖

กีตารเกาและชํารุด  ตัว

(ตัวละ  

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เคร� องดนตรีสากลประเภทแบนโจ เกาและ

ชํารุด

 ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เคร� องดนตรีไทยประเภท ซอ   ตัว

(ตัวละ  

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เคร� องดนตรีไทยประเภท จะเข เกาและ

ชํารุด

 ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เคร� องดนตรีสากลประเภท แอ็คคอรเดียน 

เกาและชํารุด

 ตัว

(ตัวละ  

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เคร� องดนตรีสากลประเภท ไวโอลีน 

พรอมไมสี เกาและชํารุด

 ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

๖ หนังสือปกแข็งและปกออน  เลม นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

กลองถายรูปเกาหลายยี่หอ  ตัว

(ตัวละ  

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

พิณจีนโบราณเกาและชํารุด  ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

พิณฝรั่งโบราณเกา  ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

ขิมเกาพรอมกระเปา  ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

กลองโบราณ  ตัว

(ตัวละ  

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เลนส ยี่หอTAMRON พรอมกลอง  ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

นา กาทรงส่ีเหล่ียมติดผนังสภาพเกา 

ปราก อักษร RADO(ราโด)

 เรือน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

นา กาทรงสี่เหลี่ยมติดผนังสภาพเกา 

ปราก อักษร B losa 

 เรือน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

เคร� องโทรเลขหรือโทรสารเกา  เคร� อง นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

๖ เคร� องดนตรีสากลประเภทเมโลเดียน 

ในกระเปาหนังสีนํ้าเงิน

 ตัว นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

นา กาแขวนทรงกลม  เรือน นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

หนังสือปกแข็งและปกออน  เลม นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

ชุดอุปกรณฝกเลนกอลฟพรอมกระเปา  ชุด นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

ระนาดเกา  หลัง นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

ไมตีเทนนิสและไมตีแบตมินตัน ๖ อัน

(อันละ  

บาท)

นายอัครพัชร 

วังทวีทรัพย

 บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ ) 

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

ไมแกะสลักเรือสําเภา  ลํา 

(ลําละ ,  

บาท)

นายอนุรักษ 

สิริเถลิงเกียรติ

,  บาท 

(ณ วันที่  กุมภาพันธ ๖ )

ทรัพยสินรายการที่  

ตามคําสั่งที่ ย. / ๖

(ทรัพยสินในตูที่ )

รวมทรัพยสินทังสิน จานวน  รายการ รวมจานวนทังสินประมา   บาท (แปดลานสามแสนสามพันเกาสิบบาทย่ีสิบเอด

สตางค) พรอมดอก ล 

บั ชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแ นดิน (เพิ่มเติม)

รายนายอนุรักษ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี 

พันตํารวจโท

(ธีรภัทร แยมกรานต)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

2 ธันวาคม เวลา 17.00 น. จุติ ไกรฤกษ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย เปนประธานเปดงาน 

“ICONSIAM World of Gifts 2021” สราง

ปรากฏการณแหงความสุขสงทายป กับอาณาจักร

ของขวัญสงตรงจากทั่วทุกภาคในไทยและทั่วโลก

กวาลานช้ิน เพ� อเปน The Iconic Gifting Destination 

ที่ยิ่งใหญครบครัน สําหรับเลือกสรรของขวัญชิ้น

พิเศษมอบใหแกคนพิเศษในชวงเทศกาลความสุข

สงทายป ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยงาน

จะจัดใหมีถึงวันที่ 2 มกราคม 2565

ศูนยความเปนเลิศทางดานชีววิทยาศาสตร 

(องคการมหาชน) รวมกับ กองทุนสงเสริมการ

พัฒนาตลาดทุน จะจัดโครงการสัมมนา Life Sciences 

Foresight Seminar เพ� อเปดโอกาสใหกับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 

ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. ผานระบบ

ออนไลน (Zoom) พบกับวิทยากรกูรูผูเช่ียวชาญท่ี

มากดวยความรูความสามารถและประสบการณ

ดานอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร ท่ีจะมาวิเคราะห

สถานการณปจจุบันของผูประกอบการดาน

ชีววิทยาศาสตร และเปดมุมมองพูดคุยถึงอนาคต

ของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร พรอมทั้งสงเสริม

และพัฒนาผูประกอบการดานชีววิทยาศาสตรเพ� อ

การเติบโตอยางยั่งยืน (LiVE Platform) ผูที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนไดฟรี ไมมีคาใชจาย ที่ https://

forms.gle/ZUjZS1JfdgoaRTxn7  สอบถามราย

ละเอียดไดที่ คุณกิตติยา โทร.08-6543-3384 ศูนย

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อะโคนาติก จัดมหกรรมลดราคาเคร� องใช

ไฟฟาประจําป ลดสูงสุด 80% ในงานชินเขตเฟสติวัล 

ครั้งที่ 10 Big Sale Big Clearance Fair มหกรรม

ถลมราคา ลดลางสตอกสงทายป งานเซลเคร� องใช

ไฟฟาใหญที่สุดในซอยงามวงศวาน 47 ยกทั้งคลัง

มาลดลางสตอก ไมวาจะเปน ทีวี, เคร� องเสียง, 

ชุดโฮมเธียเตอร, ตูเย็น, แอรเคล� อนที่, พัดลม

ไอเย็น, เคร� องฟอกอากาศ และเอาใจคุณพอบาน-

แมบาน กับเคร� องใชไฟฟาขนาดเล็กสไตลมินิมอล 

สําหรับใชในครัวเรือน อาทิ หมอทอดไรน้ํามัน, 

หมอชาบู ปงยาง, เคร� องปงขนมปง, กาและ

กระติกน้ํารอนไฟฟา, เตาแมเหล็กไฟฟา และ

เตาอบไฟฟา โดยในงานคุณสามารถลุนรับของ

รางวัล ทั้งของแจก และของแถมฟรีมากมาย 

พรอมชวนชอปสินคาผานไลฟสดผานเพจเฟสบุค 

Aconatic World ที่นําของดีราคาถูกมาฉีกราคา

อีกหลายรายการ และบริการพิเศษสงฟรีทุก

ออเดอร เริ่ม 2 - 4 ธันวาคม จุดจัดงานขาง

เรือนไทย ซอยงามวงศวาน 47 (ชินเขต 2) 

ตั้งแตเวลา 08.30 -18.00 น. สินคามีจํานวน

จํากัด ชาหมด อดชอปของถูก โอกาสดีๆ แบบนี้ 

มีเพียงปละครั้งเทานั้น

หนากากของไทย     บรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตใหแสดงเคร� องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

หนากากใชครั้งเดียว N 95 เจาแรกในประเทศไทย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ มอก.

2480-2562 ใหแก สมนี สมไทยสกุล ประธาน บจก.มารีอา โปรดักส โดยมี ดร.วิชัย 

ปยวรรณวงศ รวมดวย ณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ ๖

รับประกาศนียบัตร     ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผูจัดการ (รวม), เกรียงชัย 

บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และ สุพจน ชิตเกษรพงศ รอง

กรรมการผูจัดการ บมจ. ซีพี ออลล รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company 

จาก พิพัฒน ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน ณ สํานักงาน บมจ.ซีพีออลล 

อาคารธาราสาธร ถ.สาทร

กาชาดแถลงขาวการจัดงานเทียนสองใจ เน� องในวันเอดสโลก 2564  ผูชวยศาสตราจารย 

แพทยหญิงยุวรีย พิชิตโชค รักษาการผูอํานวยการศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย 

นายแพทย โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ 

ผูอํานวยการโครงการเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) นางสายสม วงศาสุลักษณ 

ประธานกรรมการฝายหารายได ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย นายปยะ เศวตพิกุล 

และศิลปนจาก GMMTV รวมแถลงขาวงานเทียนสองใจ เน� องในวันเอดส โลก ประจํา

ป 2564 ภายใตแนวคิดรณรงค “ยุติความเหล� อมล้ํา ยุติเอดส ยุติการแพรระบาด” ณ 

ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย 
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ลE๑๗/๒๕๖๔

 

 ดวย สหกรณการเกษตรเมืองสกลนคร จํากัด โจทก ไดย� นฟอง นายทวี สมบูรณสูงเนิน จําเลย วา

จําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๒๙๕,๐๔๘.๐๐ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและ

สําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

   จึงประกาศให นายทวี สมบูรณสูงเนิน จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

        ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

      เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

         ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๙๐๑/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นางกัลยกร เมาะราศรีหรือสามสา จําเลย วาจําเลย

เปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๒,๐๘๗,๘๔๑.๓๗ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดยมี

สินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและ

สําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางกัลยกร เมาะราศีหรือสามสา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

         ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

                   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

             ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๓๖๒๑/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายเอกพจน วิชญพงศ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นายพระรถ คํายอด ที่ ๑ นายไพโรจน คํายอด ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๑,๕๗๘,๔๐๕.๖๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ 

๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายไพโรจน คํายอด จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

       ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๐๔๓/๒๕๖๔

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางยุพา พิณสุรงค สรรพากรภาค ๓ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร 

โจทก ไดย� นฟอง บริษัท เอส อาร เอ็น สตรัคเจอร คอนสตรัคชั่น จํากัด จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูล

หนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕๓,๔๕๖,๗๖๙.๒๕ บาท (รวมเงินเพิ่มเต็มตัวภาษีอากรตามกฎหมายแลว) และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท เอส อาร เอ็น สตรัคเจอร คอนสตรัคชั่น จํากัด จําเลย ทราบแทนการสงหมาย

เรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนด

นัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

       ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

      เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

          ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                          

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ดีอีเอส และ ดีปา รวมจัดงานแถลงขาว 

ประกาศความรวมมือพันธมิตรภาครัฐและ

เอกชน เดินหนาเมกะโปรเจกตประเทศไทย

ในช� อ HACKaTHAILAND ภายใตแนวคิด 

New Normal : Digital Possibilities โดยหวัง

เปนสวนชวยฟนฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 

คล่ีคลาย ดวยการสงเสริมและยกระดับทักษะ

ดิจิทัลแกประชาชน รุกจัดนิทรรศการเผยแพร

องคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล ทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลน 

พรอมเปดเวที Hackathon ระดมความคิด 

เฟนหาแนวทางแกไขปญหาระดับชาติจาก

คนดิจิทัลรุนใหม กอนนําผลงานตอยอดใชจริง 

เพ� อขับเคล� อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล คาดสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

มากกวา 500 ลานบาท 

ภายในงานไดรับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปน

ประธานกลาวเปดงาน พรอมดวย ผศ.ดร.ณัฐพล 

นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการใหญ ดีปา 

ที่มาใหรายละเอียดโครงการฯ พรอมดวยการ

แบรนดสุดโปรดระดับทอปของแฟชั่น

นิสตานักชอปออนไลน อยาง FABLAB 

(Fabulous & Laboratory) มัลติแบรนดสโตร

สัญชาติไทยแหลงรวมแบรนดออนไลนช� อดัง 

เปดตัวแลววันนี้ในรูปแบบแฟลกชิปสโตรที่ 

ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร เมืองแหงไอเดียที่

ล้ําเทรนด!! สาวๆ นักชอปตองรีบมาอัพเดท

เทรนดแฟชั่นและไลฟสไตลสุดล้ํากับคอน

เซ็ปตใหมที่ไมเคยปรากฏที่ไหนมากอนพรอม

เซอรไพรสสุดพิเศษ ท้ังคอลเลคช่ัน Collaboration 

กับเหลาแบรนดช้ันนํา, เอ็กซคลูซีฟ คอลเลคช่ัน

ทั้งแฟชั่นและไลฟไสตล และไฮไลทสุดพิเศษ

กั บแฟลกชิ ปส โตร รู ป โฉม ใหม ล าสุ ด ท่ี

ชาวสยามดีเอ็นเอจะไดสัมผัสประสบกา

รณการชอปป งที่ แทจริ ง เฉพาะ ท่ีสาขา

สยามเซ็นเตอรเทานั้น 

พรอมเสิรฟแฟชั่นที่หาไมไดจากที่อ� น 

คอลเลกชั่น Absolute Siam ที่มีเฉพาะที่นี่ที่

เดียว! ณ FABLAB ณ ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร 

พบกับผลงานคอลลาบอเรชั่นซึ่งนับเปน

ครั้งแรกที่ FABLAB รวมกับกวา 40 แบรนด

ดังสรางสรรคคอลเลคชั่นสุดพิเศษมาเอาใจ

สาวนักชอปที่หลงใหลในความโดดเดนไม

เหมือนใคร และประสบการณการชอปปง

เต็มรูปแบบทั้งสามารถเลือกชม ลองไซส 

สัมผัสเนื้อผา และจับตองสินคาไดตามใจชอบ

นําโดย VIRGINX, Mitr, Valley of Lily, What 

a girt wants, Wildblue, Gigiwear, Anatta, 

Evenbetter, Gemmemore, Dotlineplain, 

Fulle Fille, Jewellista และ Swan พรอมพบ

กับรูปโฉมใหมกับบรรยากาศหองแฟชั่นแล็ป

ในสไตล High-Fashion การตกแตงราน

สุดหรูหราที่มาโทนน้ําตาลเบจ ใหทั้งความ

รูสึกอบอุนผอนคลายและแปลกใหมมากขึ้น

ในเวลาเดียวกัน อีกหนึ่งไฮไลทสุดพิเศษ 

คร้ังแรกที่ FABLAB เปด Beauty Corner 

รวบแบรนดนิชสกินแครที่เปนสัญชาติไทย

ทั้งหมด อาทิ Miuskin, Skin Ssentials และ 

Sollie คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาไวในที่เดียวกัน

อีกดวย 

นอกจากนี้ FABLAB ยังคงนําเสนอ

คอลเล็คชั่นเสื้อผาซิกเนเจอรภายใตแบรนด

ในคอนเซ็ปต Effortless Everyday Fashion ที่

สาวๆทุกคนทุกสไตลสามารถเขาถึงและสวม

ใสในชีวิตประจําวันได ทั้งรองเทา กระเปา 

และเคร� องประดับ โดยภายในรานจัดแบง

สินคาออกเปน 4 โซน เริ่มจากโซน Everyday 

สินคาใสงายที่สามารถมิกซแอนดแมทช ได

ในทุกวัน, Street รวมสไตลสตรีทแฟชั่นที่มี

ใหเลือกชอปตั้งแตเสื้อทีเชิ้ต กางเกงยีนส ไป

จนถึงงานแฟชั่นแฮนดเมด, Boutique โซนที่

รวมสินคาสําหรับโอกาสพิเศษ อาทิ ชุดเดรส

สไตลหรูหรา เสื้อสูทแบบทางการ, และโซน  

Active รวมชุดวายน้ํา และไอเท็มสําหรับการ

ออกกําลังกายอยางครบครัน 

Be Inspired กับแรงบันดาลใจใหมๆ

ไปกับสยามเซ็นเตอร เมืองแหงไอเดียที่

ล้ ําเทรนด ไดแลววันนี้ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ https://www.facebook.com/

SiamCenter และIG : @SiamCenter 

สยามเซ็นเตอร ดึงแบรนดฮอตจากออนไลน มาแลนดิ้งใหชอปแบบจัดเต็ม

กับ FABLAB มัลติแบรนดสโตรสัญชาติไทย เปดตัวแลววันนี้!!

หางสรรพสินคาโรบินสัน เดินหนาจัด

แคมเปญลดราคาครั้งใหญ ตอนรับเทศกาล

การชอปปงระดับโลก กับแคมเปญ “Robinson 

Black Friday’ (โรบินสัน แบล็ค ฟลายเดย) 

ในคอนเซ็ปต #ลดใหญไฟกระพริบ ที่มา

พรอมสินคาแบรนดชั้นนํา และโปรโมชั่นที่

ไมควรพลาด! ตั้งแตวันที่ 26 พ.ย. - 6 ธ.ค. 

64 ที่หางโรบินสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ และ

หลากหลายชองทางการชอปปงสุดสะดวกของหางฯ

นายสเตฟาน  จูเบิรท  Head  of 

Marketing - Brand Communication บริษัท 

โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล 

รีเทล กลาววา “หางโรบินสัน เตรียมพรอม

รับไฮซีซั่นชวงปลายป ดวยหลากหลาย

แคมเปญการตลาดที่น�าสนใจ และหนึ่งใน

ซิกเนเจอรแคมเปญที่ไดรับการตอบรับท่ีดีมา

โดยตลอด นั่นคือ ‘Robinson Black Friday’ 

ท่ีปน้ีจัดข้ึนในคอนเซ็ปต #ลดใหญไฟกระพริบ 

เพ� อตอนรับเทศกาลการชอปปงระดับโลกที่

นักชอปรูจักกันเปนอยางดี โดยเราไดจับมือ

แบรนดช้ันนําในทุกกลุมสินคา นําสินคาลิมิเต็ด 

หางโรบินสัน เรงเคร� องกระตุนมูดนักชอป อัดแคมเปญเซลตอเน� อง รับเทศกาลชอประดับโลก

“ROBINSON BLACK FRIDAY” #ลดใหญไฟกระพริบ คาดดันคาปลีกปลายปคึกคัก

เอดิชั่น และคอลเลคชั่นพิเศษ ที่มาพรอม

ดีลโปรโมชั่นสุดเอ็กซคลูซีฟ มาชวยกระตุน

และสรางบรรยากาศในการชอปปง เพ� อชวย

รักษาสถานการณคาปลีกในชวงปลายปใหมี

ความคึกคักอยางตอเน� อง”

สําหรับดีลโปรโมชั่นสุดเอ็กซคลูซีฟ 

ในแคมเปญ ‘Robinson Black Friday’ 

ประกอบดวย สินคาแบรนดชั้นนํา ทุกชั้น 

ทุกแผนก ลดสูงสุด 70% สมาชิกบัตรเครดิต

ช้ันนํา ใชคะแนนลดเพ่ิม และรับเครดิตเงินคืน 

รวมสูงสุด 36% สมาชิกเดอะวัน และบัตร

เครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคูปองสวนลด 

และเครดิตเงืนคืน รวมสูงสุด 10,500 บาท 

ตามเง� อนไขที่กําหนด สมาชิกเดอะวัน เอ็กซ

คลูซีฟ รับเพิ่มคูปองสวนลด 200 บาท เม� อ

ชอปตามเง� อนไข ลูกคา Dolfin สแกนจายดวย 

Dolfin Wallet ลดเพิ่มรวมสูงสุด 750 บาท

รวมสัมผัสกับปรากฎการณ #ลดใหญ

ไฟกระพริบ ในแคมเปญ “Robinson Black 

Friday” ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน - 6 

ธันวาคม 2564 ที่หางสรรพสินคาโรบินสัน 

ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งหลากหลายชอง

ทางการชอปปงสุดสะดวกของหาง Robinson 

Chat & Shop, Personal Shopper On Demand 

โทร.1425 ผูชวยสวนตัวสําหรับทุกคน รวมถึง 

Central App และที่เฟซบุกเพจ Robinson 

Department Store รวมถึงเพจแตละสาขา

ทั่วประเทศ

ดีอีเอส - ดีปา ลุยเมกะโปรเจ็กต HACKaTHAILAND - New Normal : Digital Possibilities

เสริมทักษะดิจิทัลประชาชน รวมพลคนรุนใหม ‘เปลี่ยน’ ประเทศไทย เรงฟนฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย

เพทาย เพชรรัตน ผูชวยผูจัดการ หัวหนากลุม

งานสนับสนุนธุรกิจตลาดทุน และ ลดาวัลย กันทวงศ 

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารกิจกรรมเพ� อสังคม 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมสนับสนุนโครงการ 

“พระไมทิ้งโยม” มอบรถพยาบาลเพ� อรับ-สงผูปวย 

COVID-19 ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยพักคอย วัดสุทธิวราราม 

เปนเงินจํานวน 1,000,000 บาท แก พระมหาพรอมพงศ 

ปภสฺสรจิตฺโต ผูชวยเจาอาวาสวัดสุทธิวราราม ทั้งนี้ 

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดมีการสมทบทุนผานองคกร หน�วยงาน 

และมูลนิธิตางๆ ตอเน� อง เพ� อสงตอความชวยเหลือไป

ยังประชาชนและผูไดรับผลกระทบ หวังเปนสวนหนึ่งใน

การบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนจากสถานการณ

ของโควิด-19

บรรยายพิเศษ ในหัวขอ การทําเกษตรแนว

ใหมจาก นายชาคริต แยมนาม รวมดวย

ผูแทนพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเสวนาใน

หัวขอ “เปดหลักสูตร HACKaTHAILAND 

Online Learning” ณ หองบอลรูม ชั้น 5 

โรงแรมเดอะควอเตอรลาดพราว

ตลาดหลักทรัพยฯ สนับสนุนโครงการ “พระไมทิ้งโยม” แกศูนยพักคอย วัดสุทธิวราราม



สะพัด ‘ป้อม’ สั่งวิป

ที่กำ�หนดโครงสร้�งประกอบด้วยบุคคลจ�ก

หล�ยฝ่�ย เพ่ิมหลักเกณฑ์ท่ีเข้มข้นเพ่ือให้

มีก�รปฏิรูปองค์กรตำ�รวจอย่�งจริงจังต�ม

รัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพ�ะก�รให้คนนอกเข้�ม�ร่วม

นั่ง ก.ตร.ด้วย แต่ปร�กฏว่�ในร�ยง�นของ                       

อนุกรรม�ธิก�รฯ มีก�รแก้ไข โดยตัดเอ�ฝ่�ย

บรหิ�รและคนนอกออกไป เหลอืแตร่ะดบัอดตี

น�ยตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่ม�เป็น ก.ตร.ทั้งหมด

“ก�รทำ�เช่นนี้ ไม่ใช่ก�รปฏิรูป แต่เป็น

คว�มพย�ย�มใหเ้กดิองคก์รรัฐอสิระ อยูเ่หนอื

ก�รควบคุมดูแลจ�กฝ่�ยใด ที่สำ�คัญมีคว�ม

พย�ย�มวิ่งเต้นผ่�นคนใกล้ชิด พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรีและหัวหน้�

พรรคพลังประช�รัฐ  โดยล่�สุดมีกระแสข่�ว 

พล.อ.ประวิตรได้มีคำ�สั่งผ่�นประธ�นวิปฯ ให้

โหวตต�มร�ยง�นของอนุกรรม�ธิก�รฯ ในวัน

พรุ่งนี้ด้วย”

แหลง่ข�่วกล�่วอกีว�่ เรื่องนีส้ร�้งคว�ม

ไม่สบ�ยใจให้กับกรรม�ธิก�รฯ หล�ยคน เพร�ะ

ต่�งเห็นว่�เมื่อรัฐธรรมนูญกำ�หนดให้มีก�ร

ปฏิรูปตำ�รวจ และคณะกรรมก�รปฏิรูปก็ได้

เสนอแนวท�งที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ม�อย่�ง

รอบด้�น ที่เชื่อว่�จะทำ�ให้ก�รปฏิรูปวงก�รสี

ก�กีของประเทศไทยได้อย่�งแท้จริง แต่ห�ก

เอ�ต�มที่อนุกรรม�ธิก�รฯ ชุดนี้ เท่�กับขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ และยิ่งเปิดโอก�สให้รัฐตำ�รวจ

ผง�ดม�กขึ้น ดังนั้นต้องจับต�ดูว่�ผลโหวต

ที่ประชุมคณะกรรม�ธิก�รฯ จะออกอย่�งไร.

ล่าล้านชื่อ

เนื่องจ�กประก�ศแคมเปญเขียนจดหม�ย

ล้�นฉบับถึงทั่วโลก กดดันให้ท�งก�รไทยหยุด

ดำ�เนินคดีกับแกนนำ�กลุ่มร�ษฎร องค์กรดัง

กล่�วเข้�ม�แทรกแซงกิจก�รภ�ยในประเทศ 

จงใจไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยของประเทศไทย 

ท�งแกนนำ�กลุ่มฯ แจ้งว่� เมื่อมีประช� 

ชนร่วมลงชื่อครบ 1 ล้�นร�ยชื่อ จะรวบรวม

นำ�ร�ยชื่อดงักล�่วสง่ตอ่ใหก้บั ดร.เสกสกล อตั

ถ�วงศ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�น�ยกรัฐมนตรี  

ในฐ�นะเจ้�ของแคมเปญต่อไป

ด้�น น.ส.วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตต์ิ 

หรือแอดมินเจน เพจเชียร์ลุง กล่�วว่� ก�ร

จัดกิจกรรมวันน้ี มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้

ประช�ชนที่ยังไม่ทร�บถึงช่องท�งก�รลงชื่อ 

ให้ออกม�ร่วมกันลงชื่อให้ครบ 1 ล้�นร�ย

ชื่อ เพื่อเสนอต่อรัฐสภ� ให้ตรวจสอบก�ร

ทำ�ง�นและขับองค์กรแอมเนสต้ีให้พ้นจ�ก

ประเทศไทย  

จ�กนัน้แกนนำ�กลุม่ปกปอ้งสถ�บนัและ

เครอืข�่ยเเถลงว�่ ก�รเดนิขบวนรณรงคค์รัง้นี ้

ผลตอบรับดีเกินค�ด ทำ�ให้ผู้ที่ชมก�รไลฟ์สด

ม�ลงชื่อเพิ่มขึ้นอีกนับหมื่นร�ยชื่อ ล่�สุดกว่� 

1.2 เเสนร�ยชื่อ โดยเป้�หม�ยต้องก�รให้ถึง

ล้�น หลังจ�กนี้จะจัดกินกรรมต่อไป ในพื้นที่

เขตส�ทร คลองเตย อโศก โดยจะเริ่มรณรงค์

หลังจ�กวันที่ 5 ธันว�คม 2564 ไปแล้ว เเละ

มีเพจเนวร่วมเข้�ม�ร่วมกิจกรรมจำ�นวนม�ก 

ภ�ยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม กลุ่มผู้ชุมนุม

ร่วมกันตะโกน “แอมเนสตี้ออกไป” ก่อนเเยก

ย้�ยกันเวล� 13.30 น.

ด้�นน�ยชัยเกษม นิติสิริ ประธ�นคณะ

กรรมก�รยุทธศ�สตร์และทิศท�งก�รเมือง

พรรคเพ่ือไทย กล่�วถึงก�รให้ขับไล่องค์กร

แอมเนสต้ีออกจ�กประเทศไทย ว่� แอม 

เนสต้ีคือองค์กรระดับส�กลที่อิงกับระบอบ

ประช�ธิปไตยประเทศต�่งๆ พูดได้เต็มป�กว่� 

เร�จะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือขับเข�ออกจ�กประเทศ 

ไมเ่ชน่นัน้โลกจะมองก�รกระทำ�นีข้องไทยเปน็

เรื่องแปลกประหล�ด เพร�ะมีแต่ประเทศที่

เป็นเผด็จก�รแท้จริงเท่�นั้นที่คิดทำ�อย่�งนั้น 

และคิดว่�คงไม่มีใครอย�กคบค้�สม�คมด้วย 

คนคิดเรื่องนี้ ไม่รู้คิดได้อย่�งไร และไม่รู้ว่�เอ�

สมองส่วนไหนม�คิด

น�ยเมธ� ม�สข�ว เลข�ธิก�รคณะ

กรรมก�รรณรงค์เพื่อประช�ธิปไตย (ครป.) 

กล่�วว่� กระแสก�รเรียกร้องขับไล่แอมเนสตี้

เกิดขึ้นในยุครัฐบ�ลประยุทธ์ คำ�ถ�มคือเข�

อยู่ม�หล�ยสิบปีแล้วทำ�ไมเพิ่งจะมีปัญห�ใน

รัฐบ�ลนี้ เพร�ะเข�ออกม�ตรวจสอบรัฐบ�ล

ใช่หรือไม่ ซึ่งรัฐบ�ลประช�ธิปไตยต้องตรวจ

สอบได้ มีคว�มโปร่งใสและธรรม�ภิบ�ล แต่

รฐับ�ล พล.อ.ประยทุธจ์ะออกกฎหม�ยปดิป�ก

ประช�ชน ออกกฎหม�ยจำ�กัดข้อมูลข่�วส�ร 

และใช้กฎหม�ยอำ�น�จนิยมคุกค�มประช�ชน

ผู้เห็นต่�ง ที่เป็นบทบ�ทของรัฐบ�ลทรร�ช 

“ไหนว่�ต้องก�รเปิดประเทศ ก�รที่น�

ยกฯ ไฟเขียวสั่งก�รให้ปิดแอมเนสตี้และสิทธิ

เสรีภ�พของประช�ชนที่ได้รับก�รรับรองจ�ก

สหประช�ช�ติในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็น

จดุจบรฐับ�ล กระแสนีจ้ะนำ�พ�ประเทศลม่จม 

เร�จะปิดประเทศปิดกั้นสิทธิมนุษยชนไม่ได้ 

ทุกคนต้องได้รับก�รตรวจสอบ ประเทศไทย

ถึงจะเปลี่ยนผ่�นได้อย่�งสันติ และห�หนท�ง

ปรองดองกัน ไม่เช่นนั้นจะสะสมคว�มขัดแย้ง

และหลีกเลี่ยงคว�มรุนแรงไม่ได้ คนไทยคงไม่

ตอ้งก�รสงคร�มกล�งเมอืงเหมอืนในอดีต หรอื

กล�ยเป็นเหมือนพม่�แล้ว” น�ยเมธ�กล่�ว 

ทีท่ำ�เนยีบรฐับ�ล พล.อ.ประยทุธ ์จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม ให้

สัมภ�ษณ์ภ�ยหลังน�ย Ted Osius ประธ�น

สภ�ธุรกิจสหรัฐอเมริก�- อ�เซียน (U.S.-

ASEAN Business Council: USABC) เข้�พบ

ถึงกรณีสหรัฐมีก�รตั้งข้อสังเกตเรื่องก�รเมือง

หรอืคว�มมัน่คงในประเทศไทยใชห่รอืไม ่ว�่ไม่

มีๆ  เข�ไมพ่ดูเรื่องอะไรพวกนี ้เรื่องธรุกจิกเ็ปน็

เรื่องของธรุกิจ ส่วนเรื่องของเร�กถ็อืเปน็เรื่อง

ของเร� เข�จะไม่ม�ก้�วก่�ย เรื่องของคว�ม

มั่นคงเป็นเรื่องของทุกประเทศ ก็ต้องมีคว�ม

ระมัดระวังอยู่แล้ว เร�เพียงแต่จะขอคว�ม

ร่วมมือจ�กคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

ช่วยกันสร้�งคว�มมีเสถียรภ�พของรัฐบ�ล 

และคว�มมเีสถยีรภ�พในเรื่องของคว�มมัน่คง

ปลอดภัยต่�งๆ 

“ผมได้ยืนยันกับเข�ไปแล้ว ผมจะดูแล

ให้ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำ�คัญของ

ประเทศไทย ถ้�ห�กเร�ยังสับสนอลหม่�น

วุ่นว�ยกัน หล�ยๆ อย่�งก็จะขับเคลื่อนกัน

ไม่ได้ ก็ขอฝ�กสื่อช่วยกันทำ�คว�มเข้�ใจด้วย

แล้วกัน ก็ขอร้อง ทุกอย่�งมันจะดีขึ้น มัน

จะได้อะไรขึ้นม�กับประเทศไทย ก็ขึ้นอยู่กับ

ประช�ชนของเร� ถ้�มีคว�มรับผิดชอบร่วม

กัน และมีคว�มเข้�ใจสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน

โลกใบนี้ มันก็จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่�ง เร�เป็น

ประเทศท่ีมีโอก�สสูงสุดในอ�เซียนขน�ดนี้” 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่�ว

ขณะเดียวกัน เพจทะลุฟ้�ได้แชร์เฟซ 

บุ๊ก iLaw ที่เชิญชวนแนวร่วมให้ร่วมง�น 

“รวมพลังประช�ชน-รื้อมรดก คสช.” ใน

วันที่ 30  พฤศจิก�ยน 2564 เวล� 16.00-                                   

18.30 น. ณ สน�มรัฐสภ�  (แยกเกียกก�ย) 

โดยระบวุ�่ เนื่องจ�กในวนัที ่1 ธนัว�คม 2564  

สภ�เตรียมพิจ�รณ�ร่�งปลดอ�วุธ คสช. เพื่อ

พิจ�รณ�ยกเลิกประก�ศและคำ�สั่งที่ตกค้�ง

เปน็มรดกม�จ�กยคุ คสช. ใหอ้ำ�น�จแกร่ฐับ�ล

ทห�รโดยไร้ก�รตรวจสอบ เช่น อำ�น�จทห�ร

ขงัคนได ้7 วนั, ก�รยกเวน้ผงัเมอืงใหอ้อีซี ีเปน็

คว�มพย�ย�มล้�งผลพวงรัฐประห�รครั้งแรก 

และเปน็ก�รพจิ�รณ�ร�่งกฎหม�ยทีป่ระช�ชน

เข้�ชื่อเสนอ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิก�ยน 2564 ไอลอว์

ได้รับแจ้งจ�กเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร

สภ�ผู้แทนร�ษฎรว่� ร่�ง พ.ร.บ.ท่ีเคยเข�้ชื่อ

เสนอโดยประช�ชน 13,409 คน เพื่อเสนอให้

ยกเลิกประก�ศและคำ�สั่งของ คสช.รวม 35 

ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภ�พและประช�ธิปไตย 

ถึงคิวก�รพิจ�รณ�และจะได้รับก�รบรรจุใน

ว�ระก�รประชุมของสภ�ผู้แทนร�ษฎรในวัน

ที่ 1 ธันว�คม 2564 จึงขอให้ผู้เสนอกฎหม�ย

เตรียมตัวเพื่อไปนำ�เสนอในวันดังกล่�วด้วย

ร่�ง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีชื่อเต็มว่� ร่�ง 

พ.ร.บ.ยกเลิกประก�ศและคำ�สั่งคณะรักษ�

คว�มสงบแห่งช�ติ และคำ�สั่งหัวหน้�คณะ

รักษ�คว�มสงบแห่งช�ติที่ขัดต่อหลักสิทธิ

มนษุยชนและประช�ธปิไตย พ.ศ. ... หรอืเรยีก
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ชี้ โอไมครอนเสี่ยงสูงระบาดทั่ว
ฮอนดูรัสจ่อมีประธานาธิบดีหญิงคนแรก

เตกูซิกัลปา • รอยเตอร์ร�ยง�นว่� ซิโอม�ร� ก�สโตร วัย 

62 ผู้สมัครเลือกต้ังประธ�น�ธิบดีฮอนดูรัสสังกัดพรรคฝ�่ยค้�น

ที่มีแนวคิดซ้�ย ประก�ศชัยชนะเลือกตั้งเมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 28 

พฤศจิก�ยนต�มเวล�ท้องถิ่น โดยจะได้เป็นประธ�น�ธิบดีหญิง

คนแรกของประเทศอเมริก�กล�งแห่งนี้ หลังคณะกรรมก�รก�ร

เลือกตั้งฮอนดูรัสประก�ศผลก�รนับคะแนนที่นับไปแล้ว 40% 

ก�สโตรนำ�อยู่อันดับ 1 ได้คะแนน 53.5% ทิ้งห่�งคู่แข่งสำ�คัญคือ

น�สรี อัสฟูร� จ�กพรรคเนชั่นแนลที่เป็นพรรครัฐบ�ล และเข�

เคยดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกเทศมนตรีกรุงเตกูซิกัลป�ม�แล้ว 2 สมัย 

ต�มม�อันดับ 2 ได้ 34% ในก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีฮอนดูรัส

ที่มีผู้สมัครม�กกว่� 12 คน ก�สโตรเคยเป็นสตรีหม�ยเลข 1 

ของอดีตประธ�น�ธิบดีม�นูเอล เซเลย� ที่ถูกรัฐประห�รใน

ปี 2552 ก�สโตรกล่�วเคียงข้�งซัลว�ดอร์ นัสรัลญ� ที่เป็นผู้

สมัครรองประธ�น�ธิบดีของเธอ ให้สัญญ�ว่�จะจัดตั้งรัฐบ�ล

ที่ปรองดอง และสร้�งคว�มเข้มแข็งกับประช�ธิปไตยโดยตรง

ด้วยก�รจัดให้มีก�รลงประช�มติ ประก�ศว่�จะไม่มีก�รใช้

อำ�น�จหน้�ที่ในท�งมิชอบในประเทศนี้อีกต่อไป 

‘บาร์เบโดส’ เปลี่ยนเป็น ‘สาธารณรัฐ’

บริดจ์ทาวน์ • เอเอฟพีและรอยเตอร์ร�ยง�นว่�บ�ร์เบโดส 

ประเทศเล็กๆ ในทะเลแคริบเบียนที่มีชื่อเสียงจ�กห�ดทร�ย

ที่สวยง�ม จะเปลี่ยนจ�กร�ชอ�ณ�จักรเครือจักรภพไปเป็น

ประเทศส�ธ�รณรัฐ โดยจะมีพิธีส�บ�นตนเข้�รับตำ�แหน่ง

ประธ�น�ธิบดีของซ�นดร� เมสัน ที่ปัจจุบันเป็นผู้สำ�เร็จร�ชก�ร 

ประธ�น�ธิบดีจะเป็นตำ�แหน่งประมุขประเทศแทนสมเด็จพระ

ร�ชิน�ถเอลิซ�เบธที่ 2 ในวันอังค�รที่ 30 พฤศจิก�ยน ตรงกับ

วันที่บ�ร์เบโดสได้รับเอกร�ชจ�กอังกฤษเมื่อปี 2509 โดยเจ้�ฟ้�

ช�ยช�ร์ลส์เสด็จฯ ม�ร่วมพิธีด้วย ท�งก�รบ�ร์เบโดสจัดง�น

เฉลิมฉลองเปลี่ยนเป็นส�ธ�รณรัฐตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่จัตุรัสฮี

โรกล�งเมืองบริดจ์ท�วน์ถึงวันอังค�ร เมื่อเดือนตุล�คมที่ผ่�น

ม� รัฐสภ�บ�ร์เบโดสเลือกเมสันเป็นประธ�น�ธิบดีคนแรกของ

ประเทศ ซึ่งเป็นตำ�แหน่งท�งสัญลักษณ์หลังจ�กน�ยกรัฐมนตรี

มีอ� ม็อตต์ลีย์ ประก�ศว่�บ�ร์เบโดสจะออกจ�กก�รเป็น

อ�ณ�นิคมในอดีตอย่�งเต็มรูปแบบ ช�วบ�ร์เบโดสบ�งคนไม่

เห็นด้วยที่จะออกจ�กประเทศในเครือจักรภพ เนื่องจ�กประเทศ

กำ�ลังโดนปัญห�รุมเร้�โดยเฉพ�ะด้�นเศรษฐกิจจ�กก�รระบ�ด

ของโควิด-19 ซึ่งร�ยได้หลักของประเทศม�จ�กก�รท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นช�วอังกฤษ

ม็อบปากีสถานบุกเผาโรงพัก

เปชวาร์ • ม็อบป�กีสถ�นร�ว 5,000 คนบุกล้อมสถ�นีตำ�รวจ

แห่งหนึ่งในเมืองช�ร์ซัดค� แคว้นไคเบอร์ปัคตูนคว�ท�งตะวัน

ตกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อคืนวันอ�ทิตย์ จ�กนั้นจุดไฟเผ�

สถ�นีตำ�รวจและรถยนต์ม�กกว่� 30 คัน เรียกร้องให้ตำ�รวจส่ง

มอบตัวช�ยที่ก่อเหตุเผ�คัมภีร์กุรอ�น โดยพวกเข�ต้องก�รเผ�

ช�ยคนนี้ทั้งเป็น.

เป็นชื่อเล่นว่� ร่�ง #ปลดอ�วุธ คสช. ที่เสนอ

ให้ยกเลิกประก�ศและคำ�สั่ง ซึ่งออกม�โดย

ก�รอ้�งอำ�น�จก�รเป็นรัฏฐ�ธิปัตย์เมื่อเข้�ทำ�

รัฐประห�ร และอำ�น�จพิเศษจ�ก “ม�ตร� 

44” ซึ่งต่อม�แม้ คสช.จะหมดสถ�นะไปแล้ว 

แต่ประก�ศคำ�สั่งทั้งหล�ยยังได้รับก�รรับรอง

โดยรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 279 ให้มีผลบังคับใช้

ตลอดไปจนกว�่จะถกูยกเลกิ และชอ่งท�งก�ร

ยกเลกิในระบบประช�ธปิไตยกค็อื ก�รเสนอให้

รัฐสภ�ออกพระร�ชบัญญัติม�ยกเลิก

ร�่งฉบบันีเ้ปน็คว�มพย�ย�มครัง้แรกที่

จะ “รื้อมรดก คสช.” อย่�งเป็นท�งก�ร หรือ

ก�รลบล้�งผลพวงที่คณะรัฐประห�รทิ้งเอ�ไว้

ในระบบกฎหม�ย จ�กที่ในยุครัฐบ�ลทห�ร 

คสช.ออกกฎหม�ยในรูปแบบประก�ศและคำ�

สั่งต่�งๆ ได้ต�มใจรวมถึง 556 ฉบับ 

ด้�นน�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยก

รัฐมนตรี ให้สัมภ�ษณ์กรณีกลุ่มมวลชนเชิญ

ชวน “รวมพลังประช�ชนรื้อมรดก คสช.” ว่� 

ตนไม่ทร�บเรื่อง ส่วนที่ประช�ชนเรียกร้องให้

ยกเลิกประก�ศคำ�สั่งที่ลิดรอนสิทธิประช�ชน

ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่นั้น ก็ทำ�ไปต�มอำ�น�จ

หน้�ที่ถ้�ส�ม�รถทำ�ได้ เพร�ะประช�ชน

ส�ม�รถเสนอกฎหม�ยได้ โดยเข้�ชื่อเพื่อ                                                                  

เสนอ 

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� มีประก�ศ คำ�สั่ง คสช.

หรือกฎหม�ยที่ต้องทบทวนอย่�งไรบ้�ง น�ย

วิษณุกล่�วว่� ตนไม่ทร�บว่�กฎหม�ยฉบับใด

และจะทบทวนอะไร เรื่องนี้น�น�จิตตัง บ�ง

ฉบับก็ถือว่�จำ�เป็น บ�งฉบับแก้บ�งม�ตร�

เข้�ไปในกฎหม�ยใหญ่ เมื่อแก้ไปแล้วจะไปดึง

ออกม�ไม่ได้ เพร�ะจะกระทบไปหมดทั้งฉบับ 

ถ้�จะพูดถึงฉบับไหนก็พูดขึ้นม�และดำ�เนิน

ก�รไป ในช่วงสมัย คสช.ปี 2557 ถึง 2562 มี

ก�รออกกฎหม�ยหล�ยฉบับเป็นเรื่องธรรมด� 

เมื่อระยะเวล�น�นหล�ยปีก็มีหล�ยฉบับ และ

หล�ยฉบบัจนถงึขณะนีก้ย็งัใช้ไดด้ ีแตบ่�งฉบบั

อ�จไมเ่หม�ะสมกต็อ้งแก ้เชน่กฎหม�ยทีเ่สนอ

โดยสภ�ในยุคระบอบประช�ธิปไตย ต่อม�อีก 

1-2 ปีก็ต้องแก้เพื่อให้ทันสมัย กฎหม�ยบ�ง

ฉบับออกม�เป็นพระร�ชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ก็มี

ก�รเสนอแก้.

‘อบต.’ ซื้อเสียงอื้อ

“มีก�รร�ยง�นถึงผู้กระทำ�คว�มผิดใน

คดีซ้ือสิทธิ์-ข�ยเสียงในบ�งพื้นที่ ซึ่งน�ยก

รัฐมนตรีให้คว�มสำ�คัญรณรงค์และปลูกจิต

สำ�นกึไม่ใหมี้ซือ้สทิธิ-์ข�ยเสยีงในทกุระดบัของ

ก�รเลือกตั้ง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้มีคนดี คน

เกง่ มคีณุธรรม เข�้ม�มสีว่นรว่มในก�รพฒัน� 

เริ่มตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับช�ติ 

และขอให้ผู้ที่ ได้รับก�รเลือกตั้งร่วมกันทำ�ง�น 

แก้ไขปญัห� รบัฟงัคว�มคดิเหน็ เพื่อประช�ชน

ในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในก�รพลิกโฉม

ประเทศไทยไปด้วยกัน” น�ยธนกรกล่�ว

ด้�นน�ยวิษณุ เครือง�ม กล่�วถึงก�ร

ใชว้ธิจีบัฉล�กกรณผีูส้มคัรเลอืกตัง้ อบต. มผีล

คะแนนเสยีงเท�่กนัว�่ เปน็ไปต�มขอ้กฎหม�ย

ซึ่งระบุไว้ว่�ให้ใช้วิธีก�รจับฉล�ก และที่ผ่�น

ม�มีก�รใช้วิธีนี้ม�หล�ยครั้งแล้ว เพร�ะก�ร

เลือกตั้ง อบต.ไม่เหมือนก�รเลือกตั้งระดับ

ช�ติ จึงอ�จมีประช�กรเข�้ไปเกีย่วขอ้งไม่ม�ก 

คะแนนก็อ�จเกิดโอก�สเท่�กันได้ 

ที่รัฐสภ� มีก�รประชุมวุฒิสภ� ที่มี

น�ยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธ�นวุฒิสภ� ทำ�

หน้�ที่ประธ�นในที่ประชุม น�ยวันชัย สอน

ศิริ สม�ชิกวุฒิสภ� (ส.ว.) ตั้งกระทู้ถ�มด้วย

ว�จ�เรื่องภ�พรวมก�รเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ เมื่อวนั

ที่ 28 พ.ย. โดยน�ยวันชัยกล่�วว่� กระทรวง

มห�ดไทย ในฐ�นะหน่วยง�นที่ต้องดูแล ส่ง

เสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น (อปท.) จะดูแลป้องกันเรื่องก�รทุจริต

อย่�งไร เนื่องจ�กก�รเลือกตั้งน�ยกและ

สม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) ทั่ว

ประเทศ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. เชื่อว่�มีก�รทุจริต

ซื้อสิทธิ์ข�ยเสียงแน่นอน แม้ไม่มีหลักฐ�นนำ�

เสนอต่อที่ประชุม แต่กล้�ส�บ�นให้เป็นให้

ต�ยกล�งห้องประชุมได้ว่�มีก�รจ่�ยเงินซื้อ

เสียง มีก�รทุจริตแน่นอน ได้ยินม�ว่�มีก�ร

ซื้อกันหัวละ 200- 2,000 บ�ท ขณะที่บ�ง

จังหวัดที่อยู่รอบปริมณฑลมีก�รซ้ือกันหัวละ

เป็นหมื่น แต่ไม่ขอเอ่ยว่�เป็นจังหวัดอะไร ขอ

ถ�มท�งกระทรวงมห�ดไทยว่�จะสนับสนุน

ส่งเสริมอย่�งไรไม่ให้มีก�รทุจริต หรือจะช่วย

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) หรือปลุก

ประช�ชน ที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของมห�ดไทย

อย่�งไร เพื่อทำ�ให้ประช�ชนตื่นตัว ป้องกัน

ก�รทุจริต 

น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.มห�ดไทย 

ชี้แจงว่� เบื้องต้นพบว่�มีก�รร้องเรียนที่จะ

ให้ทรัพย์สิน 89 เรื่อง จะให้องค์กรต่�งๆ 55 

เรื่อง และเรื่องอื่นๆ เช่น ก�รใช้อิทธิพลข่มขู่ 

เมื่อมเีรื่องรอ้งเรยีนม� เปน็หน�้ทีข่อง กกต.จะ

ดำ�เนนิก�รสอบสวนเพื่อให้ไดข้อ้ยตุ ิกระทรวง

มห�ดไทย พร้อมให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่ 

วันเดียวกัน ที่สำ�นักง�นคณะก้�วหน้� 

ซ.ร�มคำ�แหง 42 น�ยธน�ธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ประธ�นคณะก้�วหน้� แถลงผลก�รเลือกตั้ง

น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) และ

แนวท�งก�รบริห�รง�นท้องถิ่นว่� ขอบคุณ

ทกุคะแนนเสยีงที่ไวว้�งใจสำ�หรบัก�รเลอืกตัง้ 

อบต.ทั่วประเทศที่ผ่�นม� จ�กก�รส่งผู้สมัคร

น�ยก อบต.ของคณะก้�วหน้� จำ�นวน 210 

ที่ แต่ผ่�นคุณสมบัติจำ�นวน 196 ที่ ส�ม�รถ

ชนะเลือกตั้งได้ 38 อบต. คิดเป็น 19.4% ของ

จำ�นวนผู้สมัครของเร� ซึ่งต้องบอกว่�เร�ดีใจ 

พอใจ และภูมิใจกับผลก�รเลือกตั้งครั้งนี้ 

“เร�ทำ�ง�นจริงจัง ไม่ท้อ แม้ถูกตัด

สิทธิ์ยุบพรรค ถูกกลั่นแกล้งน�น� และถูก

ดำ�เนินคดี แต่เร�มุ่งมั่นทำ�ง�นให้ประช�ชน

ในระดับ อบต.ต่อไป จะได้เห็นผลง�นสำ�คัญ

เกิดขึ้นจริง และจะมีผลง�นทยอยออกม� 

ก้�วต่อไปเร�ไม่หยุดแค่นี้ จะส่งผู้สมัครน�ยก

เมืองพัทย� และขณะนี้อยู่ระหว่�งสรรห�ผู้

สมัคร อีกทั้งตั้งเป้�ว่�ในระดับ อบจ.รอบ 2 

จะส�ม�รถปักธงได้ม�กกว่�นี้ และเชื่อว่�ก�ร

เมืองท้องถิ่นกับก�รเมืองระดับช�ติแยกไม่

ออกจ�กกัน และก�รที่เร�ทำ�ก�รเมืองท้อง

ถิ่น จะทำ�ให้ประช�ชนจับต้องประช�ธิปไตย

ได้ พร้อมสัญญ�ก�รบริห�รง�น จะตั้งมั่นบน

ผลประโยชน์ของประช�ชน ขอให้รอดูผลง�น

ของพวกเร�” น�ยธน�ธรกล่�ว

ที ่จ.บรุรีมัย ์ผูส้ื่อข�่วร�ยง�นว�่ ผลก�ร

นับคะแนนเลือกตั้งน�ยก อบต.และ ส.อบต.

บุรีรัมย์ทั้ง 145 อบต.อย่�งไม่เป็นท�งก�ร ผู้

สมัครน�ยก อบต.หน้�ใหม่คว้�ชัยชนะเกิน

ครึง่ ซึง่ผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เปน็น�ยก อบต.บรุรีมัย์

ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ ม�กกว่�ครึ่งเป็นผู้สมัคร

น�ยก อบต.หน้�ใหม่ รวมทั้งน�ยภัทรพงศ์                                                                         

ศภุกัษร หรอื ทน�ยอ๋ัน อดตีผูส้มัคร ส.ส.บรุรีมัย ์

พรรคอน�คตใหม ่ทีเ่บนเขม็ลงสน�มก�รเมอืง

ท้องถิ่น สมัครน�ยก อบต.ดอนกอก อ.น�

โพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง พ่�ยแพ้

ด้วยเช่นกัน

ที่ จ.นครสวรรค์ พ.ต.อ.ชัยทรัพย์ ฤทธิ์

เต็ม ผู้สมัครน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

เนินมะกอก หม�ยเลข 3 ต.เนินมะกอก 

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ได้นำ�คลิปเสียงก�ร

ซื้อเสียงก�รเลือกตั้ง อบต.เนินมะกอก และ

หลักฐ�นก�รแจ้งคว�มร้องทุกข์ สภ.พยุหะคีรี 

เข้�ร้องเรียนต่อคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

จังหวัดนครสวรรค์ให้ตรวจสอบและพิจ�รณ� 

พร้อมขอคว�มเป็นธรรมหลังจ�กรวบรวม

หลักฐ�นพบในพื้นที่มีก�รซื้อสิทธิ์ข�ยเสียง

ของผู้สมัครน�ยก อบต.ทั้งหม�ยเลข 1 และ

หม�ยเลข 2 ว่�ใช้เงินซื้อเสียงก�รเลือกตั้ง 

อบต.เนินมะกอกครบทั้ง 12 หมู่บ้�น

ที่ จ.นร�ธิว�ส เมื่อเวล� 19.55 น. วัน

ที่ 28 พ.ย. ร.ต.อ.ซุลกีฟลี ระเซ�ะ รอง สว.

(สอบสวน) สภ.บันนังสต� จ.ยะล� ได้รับแจ้ง

จ�กชุดรักษ�คว�มปลอดภัยประจำ�หมู่บ้�น 

(ชรบ.) ว่�เกิดเหตุคนร้�ยไม่ทร�บกลุ่มและ

จำ�นวนลอบว�งระเบิดขบวนรถยนต์ขนหีบ

บตัรเลอืกตัง้ อบต.บนันงัสต� ทำ�ใหม้เีจ�้หน�้ที่

ประจำ�หน่วยเลือกตั้งของ อบต.บันนังสต�ได้

รับบ�ดเจ็บเล็กน้อย โดยมีบ�ดแผลบริเวณคิว 

แนน่หน�้อกและหอูือ้ จำ�นวน 2 ร�ย นำ�ตวัสง่

โรงพย�บ�ลบันนังสต�.

เจนีวา • องค์การอนามัยโลกเตือน ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุโอไมครอน

อาจแพร่กระจายระหว่างประเทศ ก่อความเส่ียง “สูงมาก” ท่ีจำานวน

ผู้ติดเช้ือจะพุ่งข้ึนท่ัวโลก ซ่ึงจะส่งผลร้ายแรงต่อบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ

ประเทศท่ีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำา แคนาดา-เดนมาร์กพบผู้ติดเช้ือด้วย 

ญ่ีปุ่นกลัวหนักปิดประเทศห้ามชาวต่างชาติเข้าตามอย่างอิสราเอล

ร�ยง�นรอยเตอร์และเอ

เอฟพีกล่�วว่� องค์ก�รอน�มัย

โลก (ดับเบิลยูเอชโอ) มีคำ�เตือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิก�ยน 

2564 เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 

ส�ยพันธุ์ โอไมครอน โดยระบุว่�

เป็นส�ยพันธุ์ที่มีก�รกล�ยพันธุ์

ในส่วนของโปรตีนหน�มหล�ย

ตำ�แหน่งม�กอย่�งไม่เคยปร�กฏ

ม�ก่อน 

“คว�มเส่ียงท่ัวโลกท่ีเก่ียว 

ข้องกับส�ยพันธุ์ที่น่�กังวลส�ย

พันธ์ุใหม่นี้ ได้รับก�รประเมินว่�

สูงม�ก” ดับเบิลยูเอชโอเตือน 

พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศ

สม�ชิก 194 ประเทศ เร่งฉีด

วัคซีนให้กลุ่มที่มีคว�มเสี่ยงสูง,                                      

ค�ดหม�ยจำ�นวนผู้ติดเชื้อที่จะ                                           

เพิ่มขึ้น และเตรียมพร้อมแผน                                               

บรรเท�เพื่อรักษ�บริก�รส�ธ�รณ 

สุขที่จำ�เป็น 

ดับเบิลยูเอชโอกล่�วว่� 

ถึงขณะนี้ยังไม่มีร�ยง�นผู้เสีย

ชีวิตที่ เกี่ยวโยงกับโอไมครอน 

แต่ยังต้องมีก�รวิ จัยเ พ่ิมเติม 

เพื่อประเมินศักยภ�พของไวรัส

ส�ยพันธุ์นี้ ในก�รหลบหนีก�ร

ป้องกันจ�กก�รฉีดวัคซีนสร้�ง

ภูมิต้�นท�นหรือภูมิต้�นท�นที่

เกิดหลังก�รติดเชื้อ 

อย่�งไรก็ดี ห�กแม้ว่�โอ

ไมครอนได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่�

ไม่ได้อันตร�ยหรือร้�ยแรงถึง

ชีวิตเหมือนส�ยพันธุ์อื่นๆ ก่อน

หน้�นี้ แต่ถ้�ไวรัสนี้แพร่เชื้อได้

ง่�ยขึ้นก็จะเพ่ิมแรงกดดันต่อ

ระบบส�ธ�รณสุข และอ�จนำ�

ไปสู่ก�รป่วยและก�รเสียชีวิต

เพิ่มม�กขึ้น และส่งผลกระทบ

อย่�งม�กต่อประช�กรกลุ่มเสี่ยง 

โดยเฉพ�ะในประเทศที่อัตร�

ก�รฉีดวัคซีนต่ำ�

องค์ก�รอน�มัยโลกได้รับ

ร�ยง�นจ�กแอฟริก�ใต้เรื่องก�ร

ตรวจพบไวรัสส�ยพันธุ์นี้เมื่อวัน

ที่ 24 พฤศจิก�ยน นับแต่นั้น

ไวรัสนี้ ได้แพร่ไปแล้วในหล�ย

ประเทศ ล่�สุดรัฐบ�ลแคน�ด�

ประก�ศเมื่อวันอ�ทิตย์ว่�พบผู้

ติดเชื้อ 2 ร�ยเป็นผู้ที่เดินท�ง

ม�จ�กไนจีเรีย ส่วนเดนม�ร์ก

ยืนยันว่�พบผู้ โดยส�รในเที่ยว

บินจ�กแอฟริก�ใต้ 2 คนติดเชื้อ 

ขณะที่บอตสว�น� ประเทศใน

ทวีปแอฟริก�ที่อยู่นอกภูมิภ�ค

แอฟริก�ใต้ที่มีร�ยง�นผู้ติดโอ

ไมครอน กล่�วในวันอ�ทิตย์ว่�

พบผู้ติดเชื้อแล้ว 19 คน รวม

ถึง 4 คนที่ร�ยง�นไว้เมื่อสัปด�ห์

ก่อน

ถึงขณะนี้ประเทศที่ยืนยัน

พบผู้ ติด เชื้ อ โอไมครอนแล้ว

ได้แก่ แอฟริก�ใต้, ออสเตรเลีย, 

เบลเยียม, บอตสว�น�, อังกฤษ, 

แคน�ด�, เดนม�ร์ก, ฝรั่งเศส, 

เยอรมนี, อิสร�เอล, อิต�ลี, เนเธอร์ 

แลนด์ และเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกงของจีน

หล�ยประเทศประก�ศใช้

ม�ตรก�รจำ�กัดก�รเดินท�งจ�ก

ประเทศในภูมิภ�คแอฟริก�ใต้ 

ทั้ งก�รห้�มเดินท�งเข้�และ

ระงับเที่ยวบิน แต่อิสร�เอลเป็น

ประเทศแรกที่ใช้ม�ตรก�รเข้ม

ข้นที่สุดโดยห้�มช�วต่�งช�ติ

ทั้งหมดเดินท�งเข้�ประเทศเริ่ม

ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันอ�ทิตย์ 

และในวันจันทร์ ญี่ปุ่นก็ประก�ศ

ใช้ม�ตรก�รในแบบเดียวกัน

น�ยกฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ 

กล่�วว่� ญี่ปุ่นจะปิดพรมแดน

ไม่ อนุญ�ต ให้ ช � วต่ � งช �ติ

เข้�ประเทศตั้ งแต่วันอังค�ร 

ม�ตรก�รนี้เป็นม�ตรก�รพิเศษ

ที่ใช้ชั่วคร�วเพื่อคว�มปลอดภัย

จนกว่�จะมีข้อมูลชัดเจนขึ้น

เก่ียวกับโอไมครอน คำ�ประก�ศ

ของเข�ไม่ได้กล่�วว่�จะปิดประ 

เทศน�นเท่�ใด แต่ช�วญี่ปุ่นที่

เดินท�งกลับจ�กประเทศที่ระบุ

ไว้จะต้องถูกกักตัวในสถ�นที่ที่

กำ�หนด

ดับเบิลยูเอชโอย้ำ�ไว้ในคำ�

แนะนำ�ฉบับล่�สุดว่� ประเทศ

ทั้งหล�ยควรใช้ “วิธีก�รที่อยู่บน

พื้นฐ�นของคว�มเส่ียงในก�ร

ปรับม�ตรก�รด้�นก�รเดินท�ง

ระหว่�งประเทศอย่�งทันก�ล” 

องค์ก�รจะมีคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ต่อไป.

สิงคโปร์ • สิงคโปร์และม�เลเซีย

กลับม�เปิดด่�นพรมแดนท�ง

บกเม่ือวันจันทร์ อนุญ�ตให้ผู้ฉีด

วัคซีนครบโดสเดินท�งข้�มไป

ม�ระหว่�ง 2 ช�ติ หลังปิดด่�น

ไปเกือบ 2 ปี เนื่องจ�กก�รระบ�ด

ของโควิด-19 

รอยเตอร์และเอเอฟพีร�ย 

ง�นเมื่อวันจันทร์ท่ี 29 พฤศจิก�ยน

ว่� สิงคโปร์และม�เลเซียกลับม�

เปิดด่�นพรมแดนท�งบก หลังต้อง 

ปิดเนื่องจ�กก�รระบ�ดของโควิด-

19 เมื่อเดือนมีน�คมปีท่ีแล้ว 

ก่อนก�รระบ�ดของไวรัส                                                        

โควิด-19 ช�วม�เลเซียร�ว 300,000 

คนเดินท�งข้�มด่�นพรมแดนไป

สิงคโปร์ในแต่ละวันเพื่อไปทำ�ง�น 

ก�รปิดด่�นพรมแดนอย่�งกะทัน 

หันเมื่อเดือนมีน�คม 2563 ทำ�ให้

ประช�ชนหล�ยหมื่นคนต้องตก 

ค้�งอยู่ท้ังสองฝ่ัง พวกเข�ต้องแยก

กันอยู่กับครอบครัวและกลัวว่�จะ

ตกง�น 

ในช่วงแรกอนุญ�ตให้ประ 

ช�ชนท้ังสองฝ่ังท่ีฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 ครบโดสแล้วเดินท�ง

ข้�มด่�นพรมแดนได้วันละ 1,440 

คน โดยไม่ต้องกักตัว ถ้�พวกเข�

เป็นพลเมือง, เป็นผู้พำ�นักถ�วร

หรือถือวีซ่�ระยะย�วของประเทศ

ปล�ยท�ง แต่ผู้เดินท�งต้องมีผล

ตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนก�ร

เดินท�ง และมีก�รตรวจโควิดอีก

คร้ังเม่ือถึงปล�ยท�ง เจ้�หน้�ท่ี

เผยว่�ช่วงแรกมีเป้�หม�ยให้คน

ทำ�ง�นได้ข้�มพรมแดนหลังจ�ก

ไม่ได้พบหน้�ครอบครัวม�น�น 

ไครี จ�ม�ลุดดิน รัฐมนตรี

ส�ธ�รณสุขม�เลเซียเผยเม่ือวัน

จันทร์ว่� จ�กก�รตรวจแบบร�

พิดแอนติเจนเทสต์ ผู้เดินท�งร�ย

หน่ึงมีผลตรวจเป็นบวก

น�ยกรัฐมนตรีอิสม�อิล 

ซ�บรี ย�ค็อบ ของม�เลเซีย เดิน

ท�งไปเยือนสิงคโปร์คร้ังแรกต้ัง 

แต่รับตำ�แหน่งเมื่อวันจันทร์ ได้รับ                                                  

ก�รต้อนรับจ�กน�ยกรัฐมนตรีลี                                                    

เซียนลุง ท่ีด่�นข้�มแดนท�งบก                                                     

แห่งหน่ึงบนท�งหลวง ท้ังคู่ทัก 

ท�ยกันด้วยก�รใช้กำ�ป้ันชนกัน 

ในวันเดียวกัน เท่ียวบิน                                                

สำ�หรับผู้โดยส�รท่ีฉีดวัคซีนครบ                                                  

โดสแล้วของสิงคโปร์และม�เล 

เซีย ต่�งเร่ิมบินไปยังสน�มบิน

ของอีกช�ติโดยท่ีผู้โดยส�รไม่ต้อง

กักตัว 

ประช�กรสิงคโปร์ 85% 

จ�กประช�กรท้ังประเทศ ฉีด

วัคซีนครบโดสแล้ว ส่วนช�ว

ม�เลเซียฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว

ร�ว 80%

สิงคโปร์มีร�ยง�นผู้ติดเช้ือ

ร�ยวันเม่ือวันอ�ทิตย์ 747 ร�ย 

เป็นยอดผู้ติดเช้ือต่ำ�ท่ีสุดต้ังแต่

กล�งเดือนกันย�ยน ม�เลเซีย

ร�ยง�นว่�มีผู้ติดเช้ือเมื่อวันอ�ทิตย์ 

4,239 ร�ย ต่ำ�ท่ีสุดต้ังแต่ต้นเดือน

พฤศจิก�ยน.

‘สิงคโปร์-มาเลเซีย’เปิดด่านทางบกแล้ว

ว่าที่ ปธน. 

• ซิโอม�ร�                  

ก�สโตร ผู้สมัคร

ประธ�น�ธิบดี

ฮอนดูรัสจ�ก

พรรคฝ่�ยค้�น

แนวคิดซ้�ย 

ประก�ศชัยชนะ

ก�รเลือกตั้ง

ประธ�น�ธิบดีที่

กรุงเตกูซิกัลป� 

เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิก�ยน หลัง

ทร�บผลนับ

คะแนนเบื้องต้น

ที่มีคะแนนทิ้ง

ห่�งคู่แข่ง.
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15กีฬา

จัดอีแกทยกน้ำ�หนักเย�วชนชิงแชมป์ประเทศไทยท่ีภูเก็ต

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬายกน้ำาหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ได้รับเกียรติจากจังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่า

ราชการจังหวัด มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำาหนักเยาวชนชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทยประจำาปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2564 ที่

อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต อำาเภอ

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งครั้งนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่า

สถานการณ์และความรุนแรงจะลดระดับลงไปบ้างแล้วก็ตาม 

ส่วนการตอบรับจากนักกีฬาทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก มี

สโมสรสมาชิกส่งเข้าร่วมแข่งขัน 29 สโมสร จำานวน 39 ทีม 

นักกีฬาชาย 162 คน หญิง 145 คน รวม 307 คน โดยสโมสรที่

ได้คะแนนรวมทีมชายและหญิงสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับรางวัลเป็นชุดอุปกรณ์

กีฬายกน้ำาหนัก ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชุดอุปกรณ์ยกน้ำาหนัก 

มูลค่า 180,000 บาท อันดับ 2 ชุดอุปกรณ์ยกน้ำาหนัก มูลค่า 

90,000 บาท และอันดับ 3 ชุดอุปกรณ์ยกน้ำาหนัก มูลค่า 56,000 

บาท รวมมูลค่า 226,000 บาท สำาหรับพิธีเปิดการแข่งขันจะมี

ขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. และพิธีปิดวันที่ 

18 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ตลอดการแข่งขันจะมี

การถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศของทุกรุ่นผ่านทางช่อง T-Sport 

‘แทนตะวัน’ ปร�บสิงคโปร์ฉลุยรอบ 2 หวดน�น�ช�ติ 

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ 

เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “แอลทีเอที ไอ

ทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 เป็นเมนดรอว์วัน

แรก ในประเภทชายเดี่ยว รอบแรก แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอ

ลิ แม็คจิโอลิ ลูกครึ่งไทย-อิตาลี มืออันดับ 433 เยาวชนโลก 

และเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ อดาวาอิท มันตรี 

จากสิงคโปร์ มืออันดับ 1655 เยาวชนโลก ขาดลอย 2-0 เซต 

6-0 และ 6-0 แทนตะวันผ่านเข้ารอบสองพบกับจาเดน เดวาน

ดากาตัน จากอินโดนีเซีย ที่ชนะธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ 6-3, 6-0 

ด้าน “ปังปอนด์” รชตะ ธรรมเจริญสถิต นักเทนนิสไทย มือ

อันดับ 815 เยาวชนโลก ก็ผ่านเข้ารอบสองในประเภทชาย

เดี่ยวได้เช่นกัน หลังชนะ อาดิตยา โกวิลา จากอินเดียได้ 2 

เซตรวด 6-3, 6-3 ในรอบสอง รชตะจะพบปีเตอร์ บรุนชลิก 

นักหวดจากสาธารณรัฐเช็ก มือวางอันดับ 6 ของรายการ ที่

ชนะนฤบดี บุญวัฒน์ 2-0 เซต 6-2, 6-0 สำาหรับผลคู่อื่น ชาย

เดี่ยวรอบแรก ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล (มือวาง 1) ชนะปัญณ์       

ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 6-2, 6-2, ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ (มือวาง 

5) ชนะรากาฟ ซุนดารารามาน (อินเดีย) 6-2, 6-3, เดเมียน 

คาร์ดด๊อก ชนะ บิลล์ ชาน (สิงคโปร์) 7-5, 6-0, โชติวัฒน์ แน่น

อุดร แพ้ มิตสึกิ เหว่ย คัง เหลียง (มือวาง 7-มาเลเซีย) 3-6, 

2-6  

‘น้องฟลุ๊ค’ ซิวแชมป์รุ่น 11 ปีปิดอบรมรถค�ร์ทโตโยต้�  

กรุงเทพฯ • ปิดฉากเรียบร้อยสำาหรับโครงการ “ทรูวิชั่นส์-โต

โยต้า จูเนียร์ โกคาร์ท เทรนนิ่ง 2021” ปีที่ 20 ที่เป็นความ

ร่วมมือของ 2 พันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำากัด (มหาชน) 

พร้อมพันธมิตร บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) บริษัท ฮี

โน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท บุญรอด                                                                                        

เทรดดิ้ง จำากัด ที่ร่วมสร้างกิจกรรมการฝึกอบรมรถคาร์ท

สำาหรับเยาวชนอายุ 8-11 ปี มุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบ 

การณ์นอกห้องเรียน การรู้จักเคารพกติกาและกฎจราจร และ

ได้สนุกกับการขับรถโกคาร์ท แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-

19 แต่ด้วยรูปมาตรการด้านสาธารณสุขของโครงการจึงสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง ผลการทดสอบจับเวลาในรุ่นอายุ 

11 ปี แชมป์ เด็กชายสิรวิชญ์ ลิ่มกตัญญู ทำาเวลาได้ 34.276 

วินาที, ที่ 2 เด็กชายชยางกูร แซ่เฮ้ง 34.709 วินาที, ที่ 3 เด็ก

ชายปัญญากร อร่ามรัศมี 34.875 วินาที, ที่ 4 เด็กชายพาทิศ 

คงธนกวี 34.998 วินาที, ที่ 5 เด็กชายปัณณธร โพชนา 35.950 

วินาที ซึ่งเยาวชนที่ทำาเวลาดีที่สุด 15 ลำาดับแรก สามารถเข้าสู่

โครงการขั้นที่ 2 แอดวานซ์ เทรนนิ่ง โดยจะอบรมในวันที่ 10 

ธันวาคม 2564 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่คาร์ทดอทเน็ต อาร์ซีเอ 

พระราม 9. 

4ทัชดาวน์ตัววิ่งบักส์

บุกเฉือนโคลต์สคารัง

‘คาร์ริก’หงุดหงิดผีแดงเสียจุดโทษ

สุวัจน์เปิดฉากเทนนิสแคล-คอมพ์ฯ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ลอสแองเจลิส • ทอม เบรดี ขว้าง

สำาเร็จ 25 จากความพยายาม 34 

ครั้ง ได้ไป 226 หลา และเลียว 

นาร์ด โฟร์เน็ตต์ ทำาสี่ทัชดาวน์

พาแทมปาเบย์ บักคาเนียร์ส ชนะ

อินเดียนาโปลิส โคลต์ส 38-31 ใน

ศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัป                                                  

ดาห์ท่ี 12 เมื่อวันท่ี 29 พ.ย.ท่ีผ่านมา

ทัชดาวน์ลูกท่ีส่ีของเลียวนาร์ด                 

โฟร์เน็ตต์ เป็นการว่ิงระยะ 28 หลา                                                       

ในช่วง 20 วินาทีสุดท้ายของเกม                                                

เป็นการช็อกแฟนบอลเจ้าถ่ิน 63,000 

คน ในสนามลูคัส ออย สเตเดียม 

ของอินเดียนาโปลิส โคลต์ส

“มันเป็นเรื่องท่ียอดเย่ียมมาก

ท่ีจบเกมแบบน้ีด้วยหมัดน็อกอย่าง

นี้” โฟร์เน็ตต์กล่าว “มันเป็นการ

จบที่ดูโหดร้ายและน่ากลัวสำาหรับ

เจ้าถิ่น แต่นี่เป็นกีฬาประเภททีม 

พวกเรามาด้วยกันและสร้างส่ิงน้ีข้ึน

มาด้วยกัน”

โฟร์เน็ตต์จบเกมได้ระยะไป 

100 หลาจากการถือบอลวิ่ง 17 

คร้ังให้แทมปาเบย์ บักคาเนียร์ส ซึ่ง

อยู่อันดับหนึ่งของดิวิชั่นเอ็นเอฟซี 

เซาธ์ ด้วยสถิติชนะ 8 แพ้ 3 เกม 

ขณะที่ร็อบ กรอนคาวสกี ปีกในตัว

เก่งของบักส์รับบอล 7 คร้ัง 123 หลา

สรุปผลอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอล สัปดาห์ที่ 15  แคโรไลนา 

แพ้ ไมอามี 10-33, แอตแลนตา 

ชนะ แจ็กสันวิลล์ 21-14, นิวยอร์ก 

เจ็ตส์ ชนะ ฮิวสตัน 21-14, ฟิลา

เดลเฟีย แพ้ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส 

7-13, พิตต์สเบิร์ก แพ้ ซินซินเนติ 

10-41, แทมปาเบย์ ชนะ อินเดีย 

นาโปลิส 38-31, 

เทนเนสซี แพ้ นิวอิงแลนด์ 

13-36, แอลเอ ชาร์จเจอร์ส แพ้ 

เดนเวอร์ 13-28, แอลเอ แรมส์ 

แพ้ กรีนเบย์ 28-36, มินนิโซตา 

แพ้ ซานฟรานซิสโก 26-34, คลีฟ                                      

แลนด์ แพ้ บัลติมอร์ 10-16, 

ชิคาโก ชนะ ดีทรอยต์ 16-14, ลาส

เวกัส ชนะ ดัลลัส 36-33 (ต่อเวลา) 

และบัฟฟาโล ชนะ เซนต์ส 31-6.

24ช้�งศึกร�ยง�นตัว

ม�โนมั่นใจผู้เล่นชุดนี้

กรุงเทพฯ • นักเตะทีมชาติไทย                                                   

ชุดเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2021 ชัก

แถวเข้ารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึก

ซ้อม 24 คน พร้อมเข้ารับการ

ตรวจหาเช้ือโควิด-19 เรียบร้อย 

ขาดเพียง 5 นักเตะท่ีค้าแข้งอยู่

ต่างประเทศ และฟิลิปโรลเลอร์                 

จะบินตามไปสมทบภายหลัง มา

โน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุต 

บอลทีมชาติไทย ม่ันใจท่ีเรียกตัว

มาท้ังหมดมีคุณภาพพอท่ีจะคว้า

แชมป์อาเซียนได้ 

เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 13.00 น. ท่ีกรมวิท 

ยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุขฟุตบอลชายทีมชาติ

ไทยชุดใหญ่เดินทางมารายงาน

ตัวพร้อมตรวจหาเช้ือไวรัสโค

วิด-19 ก่อนเข้าพักท่ีโรงแรมมิรา

เคิล แกรนด์ฯ เพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

อาเซียน 2020 ระหว่างวันท่ี 5 

ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 

ท่ีประเทศสิงคโปร์

การรายงานตัวครั้งนี้นัก

ฟุตบอลเดินทางเข้ารายงานตัว

ฝึกซ้อมจำานวน 24 คน ขาด

เพียง 5 นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่าง 

ประเทศ คือ กวินทร์ ธรรมสัจ                                 

จานันท์, ชนาธิป สรงกระสินธ์,                                 

ธีราทร บุญมาทัน, ธนวัฒน์ ซิ้ง                               

จิตถาวร และโจนาธาน เข็มดี                                  

ส่วนฟิลิป โรลเลอร์ ได้แจ้งว่าจะ

บินตามไปสมทบภายหลัง

โดยทีมชาติ ไทยมีการ

เปล่ียนแปลงรายช่ือนักเตะท้ัง                        

หมด 3 คนจากชุดที่เรียกมาช่วง                            

แรก ประกอบไปด้วย สุริยา สิงห์

มุ้ย ที่มาแทนที่พีระพัฒน์ โน๊ต

ชัยยา, เจนภพ โพธิ์ขี ที่มาแทนที่

ปกรณ์ เปรมภักดิ์ และปวีร์ ตัณ 

ฑะเตมีย์ ที่มาแทนที่พรรษา เหม

วิบูลย์ ซึ่งถอนตัวในครั้งนี้

ด้าน มาโน โพลกิง หัว 

หน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย                                                  

กล่าวว่า “วันน้ีเป็นวันแรกในการ 

เตรียมทีมสำาหรับศึกอาเซียนคัพ 

หลังจากท่ีเราทำาการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจหลายอย่างในการเลือก

นักเตะ หลังจากน้ีเราก็ต้องมอง

หาวิธีทำาให้ทุกคนเล่นร่วมกันได้

อย่างลงตัว และตอนน้ีคือการเร่ิม

ต้น ผมมีความสุขท่ีได้อยู่ตรงน้ี”

“เราวางแผนท่ีจะซ้อมสอง

วัน โดยเน้นท่ีเรื่องของการฟ้ืนฟู

ร่างกาย หลังจากท่ีหลายคนเจอ

ศึกหนักมาจากฟุตบอลลีก และ

หลังจากน้ันเราจะเดินทางไปประ                                                      

เทศสิงคโปร์ โดยเราจะเร่ิมทำางาน

หนักและลงเรื่องของระบบ ตอน

น้ีก็ถือว่าพร้อมแล้ว”

“ส่วนการเปล่ียนแปลงนัก

เตะ 3 คนเข้ามาน้ัน ผมมองว่า

ขุมกำาลังชุดน้ีต่างมีคุณภาพและ

ความแข็งแกร่ง เราต้องเชื่อม่ัน

ทุกคนท่ีมาอยู่กับเรา”

“การขาดสองตัวหลักจาก

เจลีก ญี่ปุ่น อย่าง “เจ” ชนาธิป 

สรงกระสินธ์ และ “อุ้ม” ธีรา  

ทร บุญมาทัน ที่ไม่น่าจะพร้อม

สำาหรับการแข่งขันเกมแรกนั้น 

เรารู้เรื่องนี้อยู่แล้ว ทั้งสองคน

สำาคัญกับทีมของเรา และถือว่า

เป็นตัวหลัก ผมเชื่อว่าในขณะท่ี

นักเตะคนอื่นๆ เองก็กระหายท่ีจะ

ลงสนาม และเชื่อว่าพวกเขาจะ

ทดแทนได้ และเราจะพยายาม

ทำาเต็มท่ีเพ่ือเก็บสามแต้มในเกม

แรกให้ได้” มาโนกล่าวด้วยความ

มั่นใจ.

เกมท่ีสแตมฟอร์ด บริดจ์ 

จาดอน ซานโช ยิงให้ “ปีศาจแดง” 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกนำาไป

ก่อนในนาทีท่ี 50 แต่จอร์จินโญ 

มิดฟิลด์ของเชลซีก็เก็บหน่ึงแต้ม

ให้เจ้าบ้านสำาเร็จจากลูกโทษท่ีจุด

โทษในนาทีท่ี 69 

เชลซีตกเป็นฝ่ายตามหลัง

เนื่องจากการครองบอลท่ีย่ำาแย่ของ

จอร์จินโญ จนโดนซานโชซัดให้ทีม

เยือนออกนำาไปก่อนในต้นคร่ึงหลัง 

แต่จอร์จินโญก็แก้ตัวสำาเร็จจากลูก

โทษ หลังจากแอรอน แวน-บิสซา

กา ไปทำาฟาวล์ติอาโก ซิลวา ใน

เขตโทษ 

นับเป็นผลงาานอันน่าประ 

ทับใจของยูไนเต็ดภายใต้การนำาทีม

ของไมเคิล คาร์ริก อดีตมิดฟิลด์

ของทีมท่ีเข้ามารับหน้าท่ีแทนโอเล 

กุนนาร์ โซลชาร์ ที่โดนไล่ออกไป  

และทีมกำาลังจะตั้งราล์ฟ แรงนิก 

อดีตโค้ชอาร์เบ ไลป์ซิก มารับงาน                                            

ผู้จัดการทีมช่ัวคราวไปจนจบฤดูกาล 

แมตช์น้ีคาร์ริกท่ีกล้าตัดสิน

ใจดรอปซูเปอร์สตาร์อย่าง คริสเตีย                                                    

โน โรนัลโด ให้น่ังอยู่ม้าน่ังสำารอง

ข้างสนาม กล่าวว่า “มันเป็นผล

การแข่งขันท่ีน่าผิดหวังอย่างแน่นอน                                                 

เมื่อคุณเป็นฝ่ายออกนำาในเกมลักษ               

ณะนี้ แต่ต้องจบด้วยผลแบบนี้ 

มันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอยู่แล้ว” 

คาร์ริกยังกล่าวเสริมอีกว่า 

“ผมไม่คิดว่าลูกนั้นจะเป็นลูกโทษ

ที่จุดโทษ ไม่ใช่เป็นเพราะผมไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ได้ แต่ผม

คิดว่าพวกเราเล่นเกมรับได้ดีมาก 

ผมคงไม่สามารถโทษใครได้แม้แต่

คนเดียว” 

ทางด้าน โธมัส ทูเคิล กุนซือ

สิงโตน้ำาเงินคราม เชลซี กล่าวว่า 

“ผมมีความสุข แน่นอนมีความ

สุขมากๆ ผมได้เห็นถึงความพยา                                                 

หัวหิน • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายก

กิตติมศักด์ิสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป                                              

ถัมภ์ ในฐานะประธานท่ีปรึกษา

การแข่งขัน เป็นประธานในพิธีเปิด                                               

การแข่งขันเทนนิส รายการ “แคล-

คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสทรี 

4.0 โอเพ่น 2021” ชิงเงินรางวัล

รวม 500,000 บาท ณ ห้องประ

ชุมแมตช์พอยต์ ทรู อารีน่า หัวหิน 

สปอร์ตคลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ

วันที่ 29 พ.ย.2564 

นายสุวัจน์กล่าวว่า การแข่ง 

ขันรายการน้ีสืบเนื่องจากเมื่อปีก่อน

ได้มีการจัดขึ้น 4 รายการ แต่ปี

นี้เกิดปัญหาจากสถานการณ์ โค

วิด-19 ทำาให้กิจกรรมในประเทศ

ต่างๆ ทั้งกีฬาและการท่องเที่ยว

หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐ 

กิจและกีฬาเช่นเดียวกัน โดยถึง

ตอนน้ีสถานการณ์มีแนวโน้มท่ีดี

ข้ึน ทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตร 

การต่างๆ และเปิดประเทศ ทำาให้

ภราดร ศรีชาพันธุ์ ในฐานะผู้อำา                                 

นวยการจัดการแข่งขัน จึงมาปรึก 

ษาเพื่อจัดการแข่งขันขึ้น เพื่อให้

นักเทนนิสไทยได้มีการแข่งขันรัก 

ษาสถานภาพเอาไว้ และกำาหนด

จัดการแข่งขันที่ทรู อารีน่า หัวหิน 

สปอร์ตคลับ ระหว่างวันที่ 28 

พ.ย.-5 ธ.ค.2564

“ในปีน้ีจะจัดการแข่งขัน 1                                                   

รายการ ซ่ึงจะเป็นการสะสมคะ 

แนนไปรวมกับรายการในปีหน้าท่ี

จะจัดอีก 4 รายการ เพื่อเก็บคะ 

แนนสมสมเข้าสู่รอบมาสเตอร์ต่อไป 

โดยใช้ชื่อรายการว่า “แคล-คอมพ์           

แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสทรี 4.0 

โอเพ่น 2021” ตามผู้สนับสนุนหลัก

ของการแข่งขัน การจัดแข่งขันคร้ัง

น้ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียวของเมืองหัวหิน สอดรับ

การเปิดประเทศของทางรัฐบาล

ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายนท่ีผ่าน

มา ซ่ึงจะเป็นการสร้างจุดสนใจให้

เกิดขึ้นในเมืองหัวหิน เป็นการนำา

บรรยากาศกีฬามาส่งเสริมการท่อง

เที่ยว เพื่อเป็นการส่งสัญญาณ

ให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาที่เมือง

หัวหินอีกครั้ง” นายสุวัจน์กล่าว

ขณะท่ีภราดรกล่าวว่า การ

จัดรายการน้ีดำาเนินการภายใต้

มาตรการทางด้านสาธารณสุข 

โดยปีน้ีด้วยตารางแข่งขันท่ีมาช่วง

ปลายปีจึงจัดได้รายการเดียว เพื่อ

ให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขัน และ

จะเป็นการเก็บคะแนนสะสมไปปี

หน้าท่ีจะพยายามจัดการแข่งขัน

เพ่ิมเป็น 4 รายการ ซ่ึงการจัดการ

แข่งขันเป็นส่ิงสำาคัญต่อการพัฒนา

นักเทนนิสไทย สำาหรับรายการ

น้ีถือว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยใน

จำานวนท่ีเหมาะสม. 

ลอนดอน • เชลซี จ่�ฝูงพรีเมียร์ลีกทำ�ได้เพียงเสมอแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ในบ�้น 1-1 ขณะที่ “เรือใบสีฟ�้”  แมนเชสเตอร์ ซิตี ขยับไล่

หลังเพียงคะแนนเดียวหลังชัยชนะ 2-1 เหนือเวสต์แฮม ยูไนเต็ด

ยามอย่างยิ่งยวด พวกเขาสร้าง                                                 

ความกดดันให้กับคู่ต่อสู้อย่างหนัก 

เขาเล่นกันได้อย่างห้าวหาญ” 

หลังเกมวันเสาร์ท่ีลิเวอร์พูล

ถล่มเซาแธมป์ตัน 4-0 ทำาให้พวก

เขาตามหลังทีมนำาอย่างเชลซีเพียง

แต้มเดียว แต่ “แชมป์เก่า”  แมนเชส

เตอร์ ซิตี ก็แซงกลับไปอยู่อัน ดับ

สองอีกคร้ังหลังเปิดรังชนะเวสต์แฮม 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ออกนำา

หลังผ่านคร่ึงช่ัวโมงแรกไม่นานเมื่อ

ริยาด มาห์เรซ ส่งบอลให้อิคายกุน 

โดกัน ยิงเข้าไปก่อนท่ีตัวสำารองอย่าง

เฟอร์นานดินโญ จะซัดให้ทีมหนี

ห่าง 2-0 ในช่วงท้ายเกม แม้ มานู

เอล ลันซินี จะยิงประตูตีไข่แตกใน

อีกไม่ก่ีนาทีถัดมา แต่เวลาไม่เพียง

พอทำาให้ลูกทีมของเดวิด มอยส์ ต้อง                                                       

แพ้เป็นเกมท่ีสองติดต่อกัน  

“พวกเรารักษาสภาพสนาม

กันได้อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณที่

พวกเราสามารถลงเล่นในแมตช์น้ี

ได้” เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม

เรือใบสีฟ้า กล่าวกับบีบีซีถึงสภาพ

อากาศที่หิมะถล่มแมนเชสเตอร์  

“การสร้างสรรค์ โอกาสใน

แมตช์นี้ ความจริงพวกเราควรจะ

ได้สักสามหรือสี่ประตู บรรดานัก

เตะทำาหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยม

ทุกคนในทีม พวกเราต้องไม่ลืมศักย 

ภาพของคู่แข่งด้วย แต่พวกเขาก็

ใส่ทุกอย่างเท่าที่มี” 

ทางด้าน เจมี วาร์ดี ทักทาย

นายเก่า เคลาดิโอ รานิเอรี ด้วยผล

งานคุณภาพในช่วงอายุ 30 กลางๆ 

ของเขาด้วยการยิงคนเดียวสอง

ประตู พาเลสเตอร์ ซิตี ชนะ วัต

ฟอร์ด 4-2 ท่ามกลางหิมะท่ีคิงเพา

เวอร์ สเตเดียม 

รานิเอรีที่เคยพาเลสเตอร์

คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างพลิก

ความคาดหมายเมื่อปี 2016 แต่

ในฤดูกาลถัดจากนั้นก็โดนไล่ออก

จากตำาแหน่ง และแมตช์นี้เป็น

ครั้งแรกที่เขาได้กลับมาเยือนคิง

เพาเวอร์ สเตเดียม ในฐานะผู้จัด 

การทีมฝ่ังตรงข้าม ด้วยการต้อนรับ

อันอบอุ่นจากแฟนๆ.

ช้างศึกรายงานตัว • “มุ้ย” ธีรศิลป์ แดงดา ศูนย์หน้าทีมชาติไทย พร้อมเพื่อนร่วมทีม 24 คนเดินทางมารายงานตัวและตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-

19 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเข้าพักที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ เพื่อ

เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2021 “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ” ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 ที่

ประเทศสิงคโปร์.

ฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ 

และพัฒนาโดยโปรประจำาสนามเพื่อเป็น

กิจกรรมหลังเลิกเรียนแบบไม่เสียค่าใช้

จ่าย พร้อมนำาเยาวชนเหล่านี้เพื่อเตรียม

แข่งขันกับทีมเยาวชนจากภูเก็ตที่ได้รับ

การสนับสนุนจาก สน�มบลูแคนยอน คัน

ทรีคลับ ในช่วงปลายปีนี้..••.

    

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

น่�เสียด�ยจริงๆ สำ�หรับ สดมภ์  

แก้วก�ญจน� หนึ่งในนักกอล์ฟที่ร้อนแรง

ที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้ ที่ไปพลาดออกโบกี้

ที่หลุมสุดท้าย ได้เพียงแค่รองแชมป์ บลู

แคนยอน ภูเก็ต แชมเปียนชิพ ที่สนาม บลู

แคนยอน คันทรี่คลับ ชิงเงินรางวัลรวม 1 

ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นรายการระดับ เอ                                   

เชียนทัวร์ รายการแรกในรอบ 19 เดือน

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วน

แชมป์เป็น ชาน ชี-ชาง จากไต้หวัน ที่ทำา

สกอร์รวม 18 

อันเดอร์พาร์ 

270..••..ยินดี

ด้วยกับ “โปรพัต

เตอร์” ณัชพล 

ศรีนุ่น นักกอล์ฟ

วัย 25 ปีจาก

พัทลุงที่คว้าแชมป์

ไทยแลนด์พีจีเอ

ทัวร์รายการแรก

ในชีวิตไปครอง

สำาเร็จหลังเฉือน 

ชโยดม จันทร์

จ�รุพงศ์ ที่หลุม

สามของการซัด

เดนเดธเพลย์ออฟ 

หลังทั้งคู่ทำาสกอร์

รวมสามวันเข้ามา

เท่ากันที่ 6 อันเดอร์พาร์ 204 ใน

รายการ สิงห์-เอสเอที ลำ�ป�ง 

แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัล

รวม 2 ล้านบาท ณ สน�ม

แม่เม�ะ กอล์ฟ คอร์ส จ.ลำาปาง 

ส่วนรายการต่อไปของ สม�คม

กีฬ�กอล์ฟอ�ชีพแห่งประเทศไทย จะไป

เล่นที่ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่                                

ในศึก สิงห์-เอสเอที เชียงใหม่ แชมเปียน

ชิพ สุดสัปดาห์นี้..••..นพรุจ ภู่จันทร์ เฉือน

ชนะ รอส ไรต์ ในการดวลซัดเดนเดธเพลย์

ออฟคว้าแชมป์คลาสเอ ชาย ในการแข่งขัน 

“สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ โอเพ่น” ที่สหพันธ์

กีฬาสากล หรือไอเอสเอฟ จัดขึ้นที่ สน�ม

ไพร์ม กอล์ฟ คันทรีคลับ ส่วนสนามถัดไป

จะเป็นสนามที่สามของฤดูกาลใหม่ปี 2021-

2022 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่สนาม

ไพร์ม กอล์ฟ คันทรีคลับ เหมือนเดิม..••..

กุลธร มีสมมนต์ นายกสมาคมผู้บริหาร

สนามกอล์ฟภาคตะวันออก หรืออีจีเอ ไทย

แลนด์ พร้อมด้วย สมศักดิ์ หทัยเปี่ยม

สุข กรรมการผู้จัดการ สน�มแหลมฉบัง 

อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ ผุดโครงการ 

“เย�วชนส�นฝัน อีจีเอ พัทย� ภูเก็ต กอล์ฟ 

เฟรนด์ชิพ” ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง 

บูรพ� กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท, แหลม

วันเดย์ทัวร์ • จักรภัทร ฮ้อแสงชัย นักกอล์ฟหนุ่มจากปทุมธานี กับแชมป์

เอสเอที-ไทยแลนด์ พีจีเอ วันเดย์ทัวร์ 2021 สนามที่ 5 ณ สนามกอล์ฟ

อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ (คอร์สบี-ซี) แบบพาร์ 72 ระยะ 7,151 

หลา จ.ลำาพูน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา.
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

เพราะโควิด  ทําใหเกิดชีวิตวิ ี ใหม นิทรรศการ  ป                                                                        

าคีสรางสุข สสส.จัดแสดงผลงานนําเสนอประสบการ ขับเคล� อน

สังคมสุข าวะ แผนงานความมุงมั่นในทศวรรษหนาผานโซน

นิทรรศการ  โซน บนระบบออนไลนทั้งหมด สอดคลองคําคม 

“เนลสัน แมนเดลา”... สุข าพที่ดี ไมใชเปนไปตามเง� อนไข ตาม

รายไดหรอฐานะ แตเปนสิทธิขั้นพ้นฐานของมนุษย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

รวมกับภาคีเครือขาย จัดงานครบรอบ 20 ป ภาคีสรางสุข นวัตกรรม

ความสุขยั่งยืน เพ� อจัดสงตอความมุงมั่นในอีกทศวรรษหนา ผาน

โซนนิทรรศการขับเคล� อนสังคมสุขภาวะ 3 โซน ทั้งการจัดงาน

ในสถานที่จริง (on gro nd) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท 

เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 22 และแบบเสมือน ( irt a  hi ition) รับชม

ทางออนไลน .20th.thaihea th.or.th นิทรรศการที่บอกเลาหลาก

เร� องราวหลายประสบการณ ในการขับเคล� อนการเปลี่ยนแปลง

ผานพลังสังคม ความรูมาถึงนโยบายเพ� อสรางสรรคสังคมสุขภาวะ

อยางยั่งยืน 

สสส.เปนองคกรดานสุขภาพรูปแบบใหมที่สอดคลองกับมติ

ของสมัชชาสุขภาพโลก ดานการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ                                                                                        

มีจุดเดนในการดําเนินงานเสริมสราง ชวยเรงและสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพในบทบาทของนํ้ามันหลอล� นใหกับทุกภาคสวน 

และมีภาคีเครือขายเปนกําลังสําคัญ ดวยยุทธศาสตร สามเหลี่ยม

เขยื้อนภูเขา  คือการพั นาองคความรู หรือการใชองคความรูท่ีมีอยู

แลวมาขับเคล� อนการดําเนินงาน การใชพลังปญญา คือการพั นาองค

ความรูหรือการใชองคความรูท่ีมีอยูแลวมาขับเคล� อนการดําเนินงาน 

พลังนโยบาย คือการผลักดันเพ� อสรางการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง 

พลังสังคม คือการขับเคล� อนภาคประชาสังคมและประชาชนใหเขามา

มีสวนรวมผลักดันในประเด็นสุขภาวะตางๆ

นิทรรศการ 3 โซนบนระบบออนไลนทั้งหมดอันเน� องมาจาก

สถานการณ โควิด 1  แบงเปน โซนที่  องคกรขับเคล� อนสังคม                                                                 

สุขภาวะ ( ea th Pro otion genc ) พาไปรูจักจุดเร่ิมตนของ

องคกรท่ีเติบโตพรอมสังคมสุขภาพดี ดวยการใชนวัตกรรมขับเคล� อน

สังคมสุขภาวะ การเกิดขึ้นขององคกร สสส. ถือไดวาเปนการนํา

แนวคิดการใชงบประมาณภาษีบาป ( in Ta ) ที่เรียกเก็บจาก

การผลิตและนําเขาบุหรี่และเคร� องด� มแอลกอ อลมาใชประโยชน

ในการทํางานรณรงค ลด ละ เลิก การบริโภคสุราและยาสูบเพ� อ

ใหคนไทยมีสุขภาพดี สสส.เปนองคกรแรกในเอเชียที่นําภาษีบาป                                 

มาใชสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ถือไดวาเปนโมเดลที่ ไดรับ

การยอมรับในระดับสากล และไดรวมมือกับองคการอนามัยโลกใน

การเปนองคกรพี่เลี้ยงใหคําปรึกษาเร� องการจัดตั้งและปรับกลไกที่

คลายคลึงจนจัดตั้งสําเร็จใน  ประเทศ

แสดงใหเห็นเกี่ยวกับสถาบันการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพ 

(Thai ea th cade )  สสส. เปนองคกรใหมที่เสริมสมรรถนะ

นักสรางเสริมสุขภาวะมืออาชีพ การเรียนรูดานสุขภาวะท่ีสามารถ

จุดประกาย กระตุน สาน และเสริมพลังใหกับกลุมบุคคล หน�วยงาน 

องคกรสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ใหกับประชาชนทั่วไป

มีผลงานทรัพยสินทางปญญาของ สสส.ที่ขับเคล� อนตลอด 

20 ปผาน nteracti e Ti e ine นับตั้งแตมีการจัดตั้งกองทุน สสส. 

ตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพป 2  ป 2  

เร่ิมแคมเปญงดเหลาเขาพรรษา, ป 2 7 

ริเริ่มโครงการ app  or  P ace, ป 2  

รณรงค จน เครียด กินเหลา, ป 2  ริเริ่ม

โครงการรณรงคดานประเพณี เชน สงกรานต

หรือลอยกระทง วั นธรรมปลอดเหลา,                                                             

ป 2 0 รณรงค แคขยับเทากับออกกําลังกาย ,                                                                     

ป 2 2เริ่มขับเคล� อนตําบลสุขภาวะ (น�าอยู)                                                          

โดยความรวมมือกับองคกรปกครองสวน                          

ทองถิ่น (อปท.) กวา 00 แหง, ป 2 3                

เริ่มพั นากลไกสภาผูนําชุมชน 

ป 2  สวดมนตขามป ประเมินผล 10 ป สสส. องคกร          

แนวหนาและตนแบบการสรางเสริมสุขภาพของโลก, ป 2 0 และ 

เม� อครบ 1  ป สสส. O ยก สสส.เปนตนแบบกลไกสรางเสริมสุข

ภาพเพ� อปองกันโรค C  เปนตัวอยางการทํางานใหแกนานา

ประเทศ สําหรับป 2  ไดรับรางวัล O   or ea th 

Pro otion สาขา igni icant Contri tion to ea th Pro otion 

โซนที่  ยกระดับคุณภาพชีวิตใหสังคมไทย จัดโดยภาคี

เครือขายรวมทํางานกับ สสส. มีทั้งหมด 1  บูธ เสนอผลงาน                                                                                           

ho case ขับเคลื่อนสานพลังร่วมสร้างสังคมสุขภาวะโซน

นวัตกรรมสรางสุข จุดประกายนวัตกรรมความสุข ตลาดสรางสุข 

ตอยอดนวัตกรรมความสุข พบกับนวัตกรรมสุขภาวะหลากหลาย

รูปแบบที่เกิดจากการรวมคิดรวมสรางจนกลายเปนผลงานที่ถูกนํา

ไปตอยอด เพ� อสรางประโยชนใหสังคมอยางมากมาย จุดประกาย

นวัตกรรมความสุข dea P ace นําเสนอนวัตกรรมแนวคิดและ

กระบวนการขับเคล� อนสังคมสุขภาวะ ดวยความมุงมั่น การสานพลัง

ในการแกไขปญหานําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

มีตลาดสรางสุข arget P ace พื้นที่นําเสนอแนวคิด

ผลิตภัณฑที่สรางคุณคาตอสังคมในมิติตางๆ อาสาคืนถิ่น นวิถีชีวิต

และเศรษฐกิจชุมชน เปนการสรางเครือขายคนรุนใหมรวมกันสราง

แรงบันดาลใจในการหวน กลับบาน  นําแนวคิดและประสบการณ

สดใหมคืนสูพื้นที่อันเปนรากฐานของชีวิต เพ� อสรางความมั่นคง

ใหกับตนเองไปพรอมๆ กับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน วิถี

เกษตรอินทรีย ศิลปวั นธรรมทองถิ่น หรือการทองเที่ยวในชุมชน

การสรางส� อศิลปวิสาหกิจชุมชน ocia  nterprise ( ) 

กิจการที่มุงหวังในการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมโดยใช

ระบบราชการและกลไกทางธุรกิจมาผนวกกับความรูและนวัตกรรม

ทางสังคม ผลกําไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจมาใชหมุนเวียนเพ� อ

การลงทุน พั นากิจการและหนุนเสริมชุมชนใหยั่งยืน ผลิตภัณฑ

ของกินของใชจากอัตลักษณ ชุมชน  ภาคทั่วไทย ยาหมองดึงสติ 

พริกตะเกลือ เคร� องประดับ 

ลาดทางเลือกสุขภาพ ( ea thier ogo) เปนเคร� องมือ

ส� อสารใหความรู และเสริมสรางทักษะใหกับผูบริโภคทั่วไป เพ� อ

ใหมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เปนประโยชน

ตอสุขภาพมากกวามีการปรับลดปริมาณ                                        

สวนประกอบที่เปนนํ้าตาล ไขมัน โซเดียม                              

ใหเปนไปตามเกณฑรับรอง โดยผูบริโภค

สามารถสังเกตสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ                   

ที่ติดอยูบนบรรจุภัณฑอาหารและเคร� องด� มได

งายๆ ใน 13 กลุมผลิตภัณฑ อาหารม้ือหลัก 

เคร� องด� ม เคร� องปรุงรส 

โซนท่ี  ความทาทายในอนาคต สุขภาพ

ไมใชแคเร� องของยา แตเปนเร� องของการดูแล

สังคม ส่ิงแวดลอม วิถีชีวิตผูคน และปรับตัว

ตามบริบทของโลกท่ีหมุนเร็วข้ึนทุกที จึงเปน

ความทาทายของ สสส.และภาคีเครือขายท่ีรวม

มือกันวา 20,000 คน/องคกรท่ีตองทํางานกับการเปล่ียนความเช� อ 

ทัศนคติ และพ ติกรรมไปพรอมๆ กัน สสส.สงตอปณิธานในการขับ

เคล� อนสังคมสุขภาวะ เพ� อสรางสรรคสังคมสุขภาพดีไปดวยกัน เพราะ

เราเช� อวาสุขภาพท่ีดีเปนของประชาชนทุกคน รวมสงตอปณิธานผาน 

nteracti e oard ท่ีทุกคนสามารถเปนสวนหน่ึงของการมีสวนรวมใน

การสรางสังคมสุขภาพดีไปดวยกัน 

อนึ่ง..วลีเด็ดที่ สสส.สรางสังคมสุขภาวะที่งายตอการจดจํา

และนําไปปฏิบัติ อยาเสี่ยงเลย  หยุดตั้งวง ด� มเหลา เลนพนัน 

เสี่ยงติดโควิดยกบาน หยุดทํารายครอบครัว มูลนิธิรณรงค                                      

หยุดพนัน  สสส.งดเหลาเขาพรรษา งดเหลามีเงินเหลือ  พรอมสู

วิก ต สสส.เลิกเหลาโทร. 1 13 เลิกเหลา ชีวิตเปลี่ยน สสส. สคล. 

คนตัวเล็กโดนเอาเปรียบ จน เครียด กินเหลา. 

“สข าพ ของ ร า ค ”

สสส คร ว สง อ า

เศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ถูกขับเคล� อนดวยปจจัยที่

หลากหลายไมวาจะเปนการดําเนินธุรกิจภายในแตละประเทศ 

การลงทุน การสนับสนุนตางๆ รวมถึงการสงออก 

และในกระบวนการของการสงออกหรือนําเขาสินคาน้ีเอง 

จึงทําใหเกิดอีกหนึ่งธุรกิจขึ้นมา นั่นคือการซื้อมาขายไป หรือ 

ธุรกิจเทรดดิ้ง (Trading) ซึ่งลักษณะการทํางานของเทรดดิ้งจะ

แบงเปน 1. เทรดเดอร (Trader) หรือผูคา มีหนาที่ศึกษา

ความเคล� อนไหวของตลาด ซึ่งจะมีความไมสมดุลระหวาง

อุปสงคและอุปทานในแตละภูมิภาค โดยจะมองหาโอกาสท่ีจะทํา

การคาขามภูมิภาคในชวงที่ตลาดเอื้ออํานวย พรอมวางกลยุทธ 

พบปะผูคา บริหารความเสี่ยงดานราคา และทําขอตกลงให

เกิดการซื้อขาย 

ขณะที่กลุมที่ 2 คือ เทรดดิ้ง โอเปอเรชั่น (Trading 

Operations) หรือพนักงานท่ีทําหนาท่ีดานปฏิบัติการดานการคา

ระหวางประเทศ บริหารจัดการงานปฏิบัติการการคา ดําเนินการ

ดานเอกสารตางๆ เพ� อใหเกิดการสงมอบผลิตภัณฑใหเปนไป

ตามเง� อนไขในสัญญารวมถึงการประสานงานกับหน�วยงานที่

เกี่ยวของ เชน จางเรือขนสงสินคา การเก็บ/สงเอกสารสําคัญ

ทางบัญชีและกฎหมาย เปนตน และกลุมท่ี 3 คือ ชารทเทอเรอร 

(Charterer) หรือผูจางเรือ ที่เปนผูวิเคราะหตลาดและปจจัย

ที่เกี่ยวกับการขนสงทั้งหมดเพ� อประกอบการดําเนินการจัดหา

การขนสงท้ังผานเรือขนสงสินคาปโตรเลียม รวมไปถึงการบริหาร

สัญญา การควบคุมตรวจสอบการขนสงสินคา

ดวยเหตุนี้ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ดําเนินงาน

ในธุรกิจพลังงานอยูแลวเปนทุนเดิม และเขาใจแนวโนมของ

ตลาดจนสามารถคัดสรรแหลงที่มาของทั้งสินคาและบริการ

ดานพลังงานที่มีคุณภาพไดอยางดีเยี่ยม จึงไดจัดตั้งหน�วยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ หรือ PTT Trading ขึ้น ภายใตบทบาท

ในการสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศไทย 

ควบคูไปกับการขยายฐานการคาไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก

ซ่ึงครอบคลุมการจัดหา การนําเขา การสงออก และการคา

ระหวางประเทศของผลิตภัณฑตางๆ ไดแก นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท 

กาซปโตรเลียมเหลว กาซธรรมขาติเหลว ผลิตภัณฑน้ํามัน

สําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี ตัวทําละลาย เคมีภัณฑ และ

ผลิตภัณฑอ� นๆ รวมทั้งใหบริการบริหารความเสี่ยงดานราคา 

และจัดหาการขนสงระหวางประเทศ เพ� อสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจที่มีเปาหมายหลักในการเปนบริษัทการคาสากลชั้นนํา

สองความพรอมของ “PTT Trading” 
มุงสรางความมั่นคงของพลังงานไทย

ของโลก ที่สรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ และ

สรางความภาคภูมิใจใหคนไทยในเวทีการคาสากล

โดย PTT Trading ไดจัดต้ังสํานักงานตางประเทศอยูในจุด

ยุทธศาสตรดานพลังงานท่ีสําคัญของโลกท้ัง สิงคโปร จีน สหราช

อาณาจักร และลาสุด สหรัฐอเมริกา และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ซึ่งปจจุบัน PTT Trading มีเครือขายธุรกรรมการคาครอบคลุม

ทุกภูมิภาคท่ัวโลก ตอบโจทยการเสริมสรางความม่ันคงทางพลังงาน

ใหกับประเทศ และการขยายธุรกิจในตางประเทศใหกลุม ปตท. 

โดยมีปริมาณการคาประมาณ 1.3 ลานบารเรลตอวัน และมี

ธุรกรรมกับคูคามากกวา 1,200 บริษัท ในมากกวา 70 ประเทศท่ัวโลก

และตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจมานั้น PTT Trading 

มีการควบคุมความเสี่ยงตามทางแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 

Practice) ที่บริษัทการคาชั้นนําในระดับสากลใชเปนแนวปฏิบัติ 

โดยสรางความสมดุลทั้งในดานความคลองตัวของการทําการคา 

การตรวจสอบถวงดุลและการควบคุมความเสี่ยงในการทํา

ธุรกรรมการคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมความเส่ียง

ในลักษณะ 3 มิติ คือ การควบคุมกํากับโดยนโยบาย มีคณะ

กรรมการกํากับดูแล กําหนดกรอบการคา/นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงทางการคา

การควบคุมโดยโครงสรางและหนาที่ จัดโครงสรางใหมี

การควบคุมและถวงดุลกันเอง ภายใตการกํากับจากนโยบายและ

ระเบียบบริษัท และการควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส ใช

ระบบอิเล็กทรอนิกส เพ� อการควบคุมและตรวจสอบธุรกรรม

แบบเรียลไทมและโปรงใส โดยมีการบริหารจัดการความแตกตาง

ทั้งในดานของเวลา คุณภาพ ราคา การขนสง รวมไปถึงตองมี

การบริหารจัดการเพ� อปดความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได 

เพ� อขายและสงมอบใหตรงตามความตองการของลูกคา

ซึ่งในอนาคตที่แนวโนมของสังคมและเศรษฐกิจกําลัง

จะเปลี่ยนไป PTT Trading ไดมีการวางแผนธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับนโยบาย Go Green และ 

“Powering Life with Future Energy and Beyond” 

ซึ่งเปนวิสัยทัศนใหมของ ปตท. หน�วยธุรกิจนี้ยังเตรียมพรอม

ศึกษา และมองหาโอกาสทางธุรกิจที่น�าสนใจเกี่ยวกับพลังงาน

สะอาด และ Net Zero Emission ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับ

ตลาด Carbon Credit เพ� อชวยบริหารดาน GHG Emission 

Reduction ใหกับกลุม ปตท. 
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