
ชาวอุดรธานีเขารุมลอมผูกผาขาวมาคาดเอว พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ภายหลังเสร็จ

สิ้นการประชุมหารือรวมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ที่ศูนยประชุมมลฑาทิพย ฮอลล 

อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี

โยนมท.เคาะเลือกผูวากทม.

นายกฯควงบ๊ิกปอมลงอุดรช� นม� นไหวพระขอพร
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‘บิ๊กตู’ เกร็ง รีบเขมสกัดไวรัสอาละวาด
ต�น ‘โอไมครอน’ ผวาเคาตดาวนกรอย
‘บิ๊กตู’ เกร็ง รีบเขมสกัดไวรัสอาละวาด

             
|

เรงหา252นทท.แอฟริกา

นครศรีฯวุนคลัสเตอรอบต.

ชวนรับเสด็จ‘ในหลวง’

วางศิลาฤกษอุทยานร.9
ไทยโพสต • 5 ธันวา ชวนประชาชนรวม                                                           

รับเสด็จ “ในหลวง” พิธีวางศิลาฤกษแทน                                                          

พระฐานพระบรมราชานุสาวรีย ร.9  จัดรถ-

เรือบริการฟรี วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต

ถวายพระราชกุศลแดรัชกาลที่ 9 พรอมเผย

แพรวีดิทัศนนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ 

ศิริราชเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพกษัตริย

นักพัฒนาเน� องในวันดินโลก

ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ เม� อวัน

ที่ 1 ธันวาคม พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) เปน

ประธานการประชุมเตรียมความพรอมการ

รักษาความปลอดภัยอํานวยความสะดวก

การจราจรและการบริการประชาชนในพิธี

วางศิลาฤกษแทนพระฐานพระบรมราชานุ

สาวรียพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (สนาม

มานางเลิ้งเดิม) ในวันที่ 5 ธ.ค.2564 ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเสด็จพระ                                                      

ราชดําเนิน โดยมี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา 

รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู

ชวย ผบ.ตร. และผูแทนจากหน�วยงาน

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 4,886 

ราย เสียชีวิต 43 ราย สัปดาหนี้ลุยฉีดวัคซีน

ใหครบ 100 ลานโดส “สธ.” รายงานโอ

ไมครอนแพรเร็ว “ศบค.” สั่งตามหานักทอง

เที่ยวจากทวีปแอฟริกา  252  ราย มาตรวจ  

RT-PCR กักตัวใหครบ 14 วัน กทม.พบผู

ประกอบการไร SHA แอบขายสุขา 172 

แหง “กรมวิทย” ลดคาตรวจโควิดดวยวิธี 

RT-PCR เหลือ 1,100 บาท “ภูเก็ต” ตรวจ 

130 นักทองเที่ยวจาก 8 ประเทศเสี่ยง ยัง

ไมพบใครติดโควิด

เม� อวันที่ 1 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป วิษณุ

โยธิน โฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 4,886 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 4,715 ราย จากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 4,566 ราย คนหาเชิงรุก                                   

149 ราย เรือนจํา 165 ราย เดินทางมาจาก

ตางประเทศ 6 ราย 

รัฐสภา • แชแข็งมา 8 ป วัดใจ “บ๊ิกปอก”                                                               

ชง ครม.เคาะวันเลือกต้ังผูวาฯ กทม. “วิษณุ” 

โยนมหาดไทยสงฤกษมาให ครม.เห็นชอบ 

สภาเบรกหัวทิ่ม พรรคกาวไกลเรงดันญัตติ

ตั้ง กมธ.สอบเหตุการณขบวนเสด็จฯ ฝาย

คานแตกยับ เพ� อไทยแสนรู กระโดดหนีไม

รวมสังฆกรรม

หลังผานพนการเลือกต้ังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นล็อตสุดทายคือ องคการบริหาร

สวนตําบล (อบต.) ไปแลวเม� อวันอาทิตยที่ 

28 พ.ย.ที่ผานมา หลังจากนี้ก็ถึงคิวการจัด

ใหมีการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นรูปแบบพิเศษคือ กรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา โดยคนกรุงเทพฯ ไดเลือกตั้งผู

วาฯ กทม.ครั้งสุดทายเม� อป 2556 หรือเม� อ 

8 ปที่แลว 

เม� อวันที่ 1 ธันวาคม นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กลาวหลังถูกถาม

วาภายหลังเลือกต้ังองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นหมดแลว หลังจากนี้จะเลือกตั้งผูวาราช 

การกรุงเทพมหานครตอเลยหรือไม วาตาม 

ปฏิทินมันควรไลมาเปนเชนน้ัน แตการเลือก                                                                      

ต้ังจะมีตอนไหน ไมทราบ ตองรอใหกระทรวง

มหาดไทยเสนอมาท่ีคณะรัฐมนตรี หากคณะ

รัฐมนตรีเห็นชอบก็เสนอใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังกําหนดวันและเวลาในการเลือก

ตั้ง

เม� อถามวา ขณะนี้ยังไมมีการเสนอ

อะไรมาที่ ครม.ใชหรือไม นายวิษณุพยัก

หนารับ พรอมกับกลาววา รอใหครบ 1 

เดือนหลังเลือกตั้ง อบต.เสียกอน ใหมีการ

ประกาศผลอย่างเป็นทางการเพ่ือให้เสร็จ

เร� อง หากเลือกตั้งซอมอะไรขึ้นมาจะไดไม

จัดใหใกลชิดติดพันกัน

นายวิษณุยังกลาวถึงขั้นตอนทางกฎ                                                        

หมายวาหากคนท่ีเปน ส.ส.ปจจุบันจะลงสมัคร

ผูวาฯ กทม.จะตองลาออกจากตําแหน�งกอน

หรือไม วาในสวนของ ส.ส.ตองลาออกจาก

ตําแหน�งกอน สวนตองทิ้งชวงกอนลงสมัคร

เปนเวลากี่วันนั้นตนไมทราบ เชนเดียวกับ

ตัวผูวาฯ กทม. หากจะลงก็ตองออกดวย 

เพราะกฎหมายเขียนไววาเม� อมีการจะประ 

กาศเลือกตั้งใหคนเกาพนไป

สวนกรณี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

อุดรธานี • “บิ๊กตู” ควง “บิ๊กปอม” ลงพื้นที่

อุดรฯ มดขึ้นตลอดทาง ปากหวาน ไมทิ้งคน

อีสาน โชวผลงานโครงสรางพื้นฐานเพียบ 

สวนชาวบานเชียรอยูยาว  เผยอธิษฐานวัง                 

นาคินทร คําชะโนด ขอใหประเทศชาติ 

ศาสน กษัตริย ปลอดภัย เพราะวาทานอยู

คูแผนดินไทยมายาวนาน และตองอยูตลอด

ไปชั่วกัลปาวสาน พิทักษปกปองคนไทยให

รอดปลอดภัยจากโควิด

เม� อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 

09.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมดวย พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, 

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.พลังงาน, นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน, นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.

มหาดไทย และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.

คมนาคม เดินทางลงพื้นที่ จ.อุดรธานี โดย

ในจุดแรกนายกฯ พรอมคณะเดินทางมายัง

วัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด) ต.บานตาด 

อ.เมืองอุดรธานี เพ� อตรวจความกาวหนา

การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมเจดียพระธรรม                                                     

วิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) โดยนายก

รัฐมนตรีไดน่ังรถคันเดียวมาพรอมกับ พล.อ. 

ประวิตร เปนรถโตโยตาอัลพารด เลขทะเบียน 

กว 5445 อุดรธานี พรอมมีการประคองกัน

เปนระยะระหวางลงพื้นที่

เม� อมาถึงนายกรัฐมนตรีเขากราบพระ                                                        

ประธาน จากนั้นกราบนมัสการพระราช

วชิรธรรมาจารย หลวงพอสุธรรม สุธัมโม                                                   

เจาอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดปาบานตาด)                                                        

และพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพออินทร

ถวาย สันตุสสโก) เจาอาวาสวัดอุดมมงคล

วนาราม (วัดปานาคํานอย) กอนสนทนา

ธรรมกับพระเกจิอาจารยทั้ง 2 รูป โดยเจา

อาวาสวัดปาบานตาดมอบหนังสือประวัติ

ความเปนมาของวัดปาบานตาดใหนายกฯ 

พรอมกลาวกับนายกฯ ขอใหรัฐบาล

ยกเลิกถนนเสนเกาที่ตัดผานทางวัด เพราะ

ไดมีการตัดถนนเสนใหมเพ� อใหชาวบานสัญ 

จรไดสะดวกขึ้นแลว โดยนายกฯ กลาววา 

จะรับเร� องไป หากมีอะไรใหเสนอขึ้นมา

ผูพิทักษรักษราชัน

ญี่ปุนต� นไวรัส

ระงับจองเที่ยวบิน

โควิดทุบ ทอท.

อวมหนัก

ไทยโพสต • “บุญทรง” อวมซ้ํา! ป.ป.ช. 

จอสรุปปม “จีทูจีมันเสน-จีทูเจี๊ยะขาวล็อต                                                        

2” ปลายปนี้ ดีเอสไอสงสํานวนคดีพิเศษ

โครงการจัดซื้อเสาไฟกินรีถึงมือ ป.ป.ช.แลว

เม� อวันที่ 1 ธันวาคม นายนิวัติไชย                                  

เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปอง  

กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)                                                             

เปดเผยวา  ในชวงปลายป 64 มีคดีท่ีใกลจะ                                                                      

แลวเสร็จคือคดีทุจริตระบายมันสําปะหลัง 

อานตอหนา 3

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  แรม  13  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9151

อิสรภาพแหงความคิด

บุญทรงอวมซ้ํา!

ปปช.จอสรุปคดี

จีทูเจ๊ียะมัน-ขาว
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อีสานเชียร‘ตู’อยูยาว
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2 ในประเทศ

นายตอพงษ ไชยสาสน 

ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ

ระหวางประเทศ พรรคไทยสรางไทย

การยกเลิกคําสั่ง คสช. ซึ่งเปนคําสั่งที่สะทอนรัฐ

ราชการอํานาจนิยมรวมศูนย จะเปนบันไดขั้นแรกในการ

เปลี่ยนแปลงประเทศใหเปนรัฐบริการประชาชน เพราะ

ไดปลดล็อกคําสั่งที่ไมเห็นหัวประชาชน เพ� อใหคนตัวเล็ก

สามารถมีพลังขึ้นมา และปลดปลอยศักยภาพเพ� อสราง

อนาคตที่ดีที่สุดของทุกคน.

เฝาระวังนําเขาแรงงานเถ� อน

ปองกันเชื้อกลายพันธุ โจมตี

บแตโลกไดตรวจพบไวรัสกลายพันธุ โอไมครอนต้ังแต

กลางเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา หลังมีการระบาด

ท่ีบอตสวานา ขยับมาท่ีแอฟริกาใต ไปหลายประเทศ 

เชน ฮองกง เบลเยียม อิสราเอล เร่ิมมีหลายประเทศ

ท่ีตรวจพบเช้ือดังกลาวจากนักเดินทาง นักทองเท่ียว ท่ีอยู

ระหวางการกักตัว ตามมาตรการเฝาระวังของประเทศตางๆ 

ท่ีทยอยเปดประเทศ ทําใหเห็นวาการปฏิบัติตามมาตรการท่ี

ออกมาอยางเครงครัด ภายใตการคุมเขม เอาจริงเอาจังของ

เจาหนาท่ี สามารถคัดกรองผูติดเช้ือไดอยูพอสมควร แตก็   

ไมสามารถบอกไดวาจะทําไดรอยเปอรเซ็นตหรือตานทานการ

แพรกระจายตอไวรัสพันธดุไดแคไหน  

จากชุดขอมูลทางดานสาธารณสุข ท่ีพบการกลายพันธุ 

มากถึง 50 กวาตําแหน�ง โดยมี 32 ตําแหน�งอยูในสไปก โปรตีน 

หรือโปรตีนหนามท่ีจะมาจับกับเซลลมนุษย ซ่ึงมากกวาสายพันธุ 

เดลตา (อินเดีย)  ท่ีมีการกลายพันธุ ในสไปก โปรตีนเพียงแค 9 

ตําแหน�ง ฟงแลวน�าตกใจ เพราะนอกจากทําใหแพรเช้ือไดมาก

ข้ึน น�าจะหลบภูมิคุมกันไดพอสมควร หรือด้ือตอวัคซีน รวมถึง

พบวาการตรวจเจอเช้ือคอนขางเขมขน และหาเช้ืองายในแตละ

รายท่ีตรวจพบ จึงเปนเร� องท่ีตองติดตาม ทําความเขาใจ และ

พยายามปรับตัวรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในวันขางหนาใหได 

แมไทยจะมีขอไดเปรียบ คือประชาชนคอนขางเครงครัด

ในการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ จะมีบางในบางกลุมท่ีละเลย 

ไมปฏิบัติตามมาตรการ การดตก แตคนในสังคมก็ตรวจสอบ

สงตอขอมูลในส� อโซเชียลเพ� อกระตุนเตือนใหหน�วยงานท่ีรับผิด

ชอบเขาดําเนินการ แตอยางท่ีกลาวขางตนวา เม� อมีการเปด

ประเทศยอมตองมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามา ซ่ึงไมใชเฉพาะ

ทางอากาศท่ีผานตามข้ันตอนในการตรวจคัดกรองเทาน้ัน แต

ตามชายแดนตางๆ ก็ตองกวดขันอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

แรงงานลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายท่ีอยูนอกเหนือเอ็มโอยู

ท่ีรัฐจะเปดใหเขามา 

จากสถิติในแตละวันยังคงพบแรงงานหลบหนีเขา

เมืองอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะจากฝงประเทศเมียนมา 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

ภายในประเทศ รวมไปถึงสถานการณการแพรระบาดของโค

วิด-19 ท่ียังน�าเปนหวง อีกท้ังขบวนการนายหนาคามนุษย 

ผูนําพาท้ังจากฝงเมียนมาและฝงไทยเองยังมีออเดอรจากผู

ประกอบการ ทําใหผู ไดรับประโยชนพรอมท่ีจะเส่ียงในการ

ฝาฝนกฎหมาย ไมเกรงกลัวในการถูกจับกุมดําเนินคดี สวน

แรงงานตางดาวก็แคกักตัวไวรอประสานกับประเทศตนทาง

เพ� อสงกลับไปเทาน้ัน  

แมจะมีการยํ้าส่ังการจากรัฐบาล หน�วยงานความม่ันคง 

เพ่ิมเคร� องมือพิเศษ เพ่ิมกําลังพลซีลชายแดนมากข้ึนแคไหน 

แตชองทางธรรมชาติท่ีมีอยูตลอดแนวก็มีชองโหวท่ีกลุมคน

เหลาน้ีจะถูกนําพาเขามายังพ้ืนท่ีช้ันในได ยังไมนับรวมการคัด

กรองแรงงานตางดาวท่ีจะเดินทางเขามาในประเทศผานชอง

ทางผานแดนท่ีกําหนดใน 5 จังหวัด ภายหลังเปดใหมีการนํา

แรงงานตามบันทึกความเขาใจรวมกันจาก 3 ประเทศ ภาย

ใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ซ่ึงอาจมีผูติดเช้ือ

ปะปนเขามา ซ่ึงก็มีขาววาอาจจะมีการเพ่ิมมาตรการในสวนน้ี

เพ� อความปลอดภัยมากข้ึน

ในชวงกอนปใหมท่ีหลายฝายคาดวาจะเปนโอกาสทอง

ของผูประกอบการ และธุรกิจทองเท่ียวจะฟนตัว พอมีกําไร

เยียวยาจากชวงท่ีปดกิจการมานาน อาจจะตองเผ� อใจในชวง

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสท่ี ไมมีความแน�นอน 

เพราะดูเหมือนสถานการณเช้ือสายพันธุใหม และการไหลบา

ของแรงงานเถ� อนท่ียังไมสกัดก้ันไดรอยเปอรเซ็นต อาจทําให

รัฐตองทบทวนยกระดับมาตรการอีกคร้ัง ในเบ้ืองตนคงตอง

พ่ึงสํานึกสวนบุคคลในการรับผิดชอบตอสังคมโดยภาพรวม 

เลือกใชแรงงานท่ีถูกกฎหมายผานการคัดกรองตามมาตรการ

รัฐ พรอมรวมมือรวมใจในการเปนหูเปนตา แจงเบาะแสเจา

หนาท่ีหากพบแรงงานเถ� อนถูกนําพาเขามาในพ้ืนท่ีของตน.

นั

ชื้อกลายพันธุ โอไมครอน ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต 

กําลังสรางความหวาดวิตกใหกับชาวโลกอยางมาก หลัง

เริ่มพบผูติดเชื้อในหลายประเทศแลว  

ขณะที่ประเทศไทยเองแมยังไมมีรายงานพบผูติดเชื้อ

สายพันธุดังกลาว แตเริ่มมีปฏิกิริยาจากหลายภาคสวน เพราะ

กังวลวาจะเล็ดลอดเขามาได 

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันอังคาร

ที่ผานมา บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม เนนย้ําเร� องนี้เปนพิเศษ กําชับใหหน�วย

งานดานความมั่นคง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

มหาดไทย เขมงวดปองกันการลักลอบเขาประเทศทางบกตาม

แนวชายแดน 

 พรอมกันนี้ บิ๊กตู ยังคาดโทษเร� องการลักลอบเขาเมือง 

กรณีพบเจาหนาที่เขาไปเกี่ยวของกับขบวนการ จะดําเนินคดี

ถึงที่สุด รวมไปถึงการตรวจสอบเสนทางการเงิน   

เสียงเตือนไปถึงเจาหนาที่แสดงใหเห็นวา ครั้งนี้ บิ๊ก

ตู คอนขางจริงจัง เน� องจากการระบาดหลายครั้งที่ผานมา 

ลวนมีเหตุมาจากการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบแกไข

มติ ศบค. เม� อวันที่ 26 พ.ย. ที่ใหปรับเปลี่ยนการตรวจ

หาเชื้อนักทองเที่ยวตางชาติ เทสตแอนด โก จาก RT-

PCR  มาเปน ATK เพ� อความสะดวกรวดเร็ว โดยจะเริ่มใชวัน

ที่ 16 ธ.ค. ใหกลับมาใชการตรวจแบบ RT-PCR เหมือนเดิม 

หลัง โอไมครอน ระบาด 

แมแตเร� องผับ บาร คาราโอเกะ ที่ ศบค.ยังไมผอนคลาย 

ยังมีรายงานวา บิ๊กตู สงสัญญาณเตือนไปในหลายพื้นที่วา 

หากพบการลักลอบเปดกอนที่ ศบค.จะมีมติผอนคลาย ไมใช

เพียง 5 เสือในพื้นที่นั้นๆ ที่จะตองเซนความรับผิดชอบ แต

เลนถึงตัวใหญ ระดับผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

ถือเปนแอ็กชันที่คอนขางแรง แมจะยังไมพบเชื้อ โอ

ไมครอน ในประเทศ นั่นเพราะ บิ๊กตู หมายมั่นปนมือจะคืน

ความสุขใหกับประชาชนในชวงเทศกาลปใหม หลังอดฉลอง

เคาตดาวนกันเม� อสิ้นปกอน 

ขณะที่ตลอดป 64 นี้ ประเทศตองตกอยูในภาวะ

หมนหมอง หลังการแพรระบาดระลอกนี้กินระยะเวลา

ยาวนานตั้งแตตนป เพิ่งจะเบาบางลงในชวงไมกี่เดือนที่ผาน

มา 

ที่สําคัญไทยเพิ่งจะเปดประเทศใหนักทองเที่ยวตางชาติ

จาก 63 ประเทศ เขามาไดเพียงไมกี่วันเทานั้น หากพลาด

พลั้งปลอยใหมีการระบาดอีกรอบ โดยเฉพาะหากพบเชื้อกลาย

พันธุ โอไมครอน ที่ไทยในชวงปลายป จะสงผลกระทบตอ

ประเทศอยางมาก 

จะเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ จากที่กําลังจะเริ่มโงหัวขึ้น 

จะกลายเปนดิ่งลงทันที 

รัฐบาลใหความสําคัญกับเคาตดาวนในปนี้มากๆ ตั้งแต

การไมยอมผอนคลายผับ บาร คาราโอเกะ กอนกําหนด จาก

แพลนเดิมที่วางไว 16 ม.ค.65 เพ� อไมใหมีอะไรผิดพลาด 

เพราะรูวาประชาชนตองการกลับภูมิลําเนา กลับไป

เฉลิมฉลองกับครอบครัว รวมไปถึงผูประกอบการที่ตองการ

ลืมตาอาปากในชวงเทศกาลนี้ หลังซบเซาย่ําแยมาตลอดทั้งป 

ขณะเดียวกันยังตองการโชวศักยภาพการรับมือโควิด-

19 โดยหวังใชเทศกาลปใหมเปนตัวกวักมือเรียกนักทองเที่ยว

ตางชาติเขามาในไทยเพิ่มมากขึ้น หลังการทดลองนํารองทอง

เที่ยวใน 4 จังหวัด พบผูติดเชื้ออยูในปริมาณที่นอยมาก เม� อ

เทียบกับอัตรานักทองเที่ยวที่เขามา 

 ในสวนของการฉีดวัคซีนเอง ถึงตรงนี้ถือวารัฐบาล

ทําไดตามเปาที่ประกาศไววาจะฉีดใหได 100 ลานโดสภาย

ในปนี้ เพราะขณะนี้มีการฉีดไปแลว 90 กวาลานโดส ดาน

ตัวเลขผูติดเชื้อในประเทศก็เริ่มทรงตัวและลดลง อยูใน

หลัก 4-5 พันรายมาหลายวัน เปนปริมาณที่ศักยภาพระบบ

สาธารณสุขรับได 

ดังนั้นจึงไมตองการใหมีความผิดพลาดใดๆ  

ตองยอมรับวา รอบนี้รัฐบาลต� นตัวเร็ว แตจะเพียง

พอหรือไม ซึ่งน�าจับตา เพราะความเสี่ยงและชองโหวยังมี 

เน� องจากไทยยังเปดประเทศอยู ในขณะที่บางประเทศที่พบ

เชื้อกลายพันธุ โอไมครอน ไดประกาศปดประเทศแลว 

หากพบเชื้อตัวนี้ หรือเกิดการระบาดอีกคร้ังในปลายป                                                        

จะสงผลกระทบหลายๆ ดาน รัฐบาลเองจะเจอศึกหนักมาก 

ทั้งการแกไขปญหาโควิด-19 ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ที่จะหนักหนาสาหัส 

วิธีการล็อกดาวนจะไดรับการตอตาน เพราะรัฐบาลเปน

คนรับความเสี่ยงเปดประเทศเอง  

ชวงเวลานับจากนี้จนถึงปใหม บิ๊กตู รัฐบาล ศบค. จะ

อยูในอาการ ‘เกร็ง’ สุดๆ กับเชื้อกลายพันธุที่ช� อวา โอ

ไมครอน.

ต� น ‘โอไมครอน’ ผวาเคาตดาวนกรอย 

‘บิ๊กตู’ เกร็ง รีบเขมสกัดไวรัสอาละวาด  

แทบไมรูจะเขียนอะไรดี???
ารเมืองชวงน้ี...ตองเรียกวา ทําเอาแทบไมรูจะ

เขียนอะไรดี!!! แมจะพยายามฉีกไปโน�น-มานี่ ฉีก

แลว-ฉีกอีก ชนิดขาถางขาแหก แตสุดทาย...ก็ยัง

แทบมองไมเห็นอะไรใหมๆ คือยังตองวนไป-วนมา อยูกับ

แบบเดิมๆ สภาพเดิมๆ หรือหนักไปทาง “อยูๆ กันไป” 

นั่นแหละเปนหลัก ขณะที่ความเปนไปของโลก ของสังคม

ไทย มันชักจะไปแลว-ไปเลย ยิ่งเขาไปทุกที...

เปนฉากสถานการณคลายๆ กับกําลังอยูในระหวาง 

“รอคอย” การมาถึงของอะไรบางสิ่ง บางอยาง ซึ่งจะเปน

อะไร? เปนใคร? เปนไปในแบบไหน? หรืออยางไร??? ก็

ยังยากซซซที่จะสรุปไดชัดเจน แตที่แน�ๆ ก็คือ...ยังไงๆ ก็

มาแน�ๆ!!! และใกลๆ จะมา ในอีกไมนาน-ไมชานับจากนี้ 

เพียงแตโดยรูปราง ลักษณะลีลา จะออกไปในแนวไหน

ตอแนวไหน ก็ยังมิอาจหาคําจํากัดความ หาคําตอบ คํา

อธิบาย ได โดยชัดเจน ไมวาในแงการเมือง เศรษฐกิจ 

หรือสังคมก็แลวแต ดังนั้นในฐานะผูที่มีหนาที่ตองเขียน 

ตองหาทางอธิบายอะไรตอมิอะไรในแตละวัน เลยหนีไม

พนตองหันไป “อมเชาวริน” (สากกะเบือ) เอาไวกอน  

พลางๆ...

สวนบรรดา “ตัวละคร” ที่ตองรับหนาที่ออกง้ิว 

ออกโรง ในชวงระหวางนี้...ไมวาจะเปนพระเอก นางเอก 

ดาวราย ตัวโกง ตัวตลก หรือตัวประกอบอดทนใดๆ ก็

แลวแต ฯลฯ สวนใหญ...น�าจะไมมีคา มีราคา ที่จะตอง

หยิบมาพูดถึงมากมายซักเทาไหร คือออกไปทางการอวด 

การโชว การแสดง แบบพอชวย “คั่นเวลา” อะไรทํานอง

นั้น แมวาแตละตัว แตละราย ลวนแลวแตมีอุปกรณเสริม

ตางๆ นานาเอาไวในมือ เพ� อชวยสรางสีสัน บรรยากาศ 

ใหดูน�าต� นตา ต� นใจ แปลกๆ ใหมๆ อยางชนิดครบถวน

สมบูรณเพียงใดก็แลวแต มี “เทคโนโลยีส� อสาร” ที่สุด

แสนพิสดารยิ่งๆ ขึ้นไป แตสุดทาย...ก็แคคั่นฉาก คั่นเวลา 

ไปตามเร� อง ตามราว เทานั้น จะหยิบเอามาเปนแกน เปน

สาระใดๆ แทบไมได...

และอาจดวยเหตุเพราะฉากสถานการณทํานองนี้

นี่เอง...มันเลยทําใหบรรดา “ของปลอม” ทั้งหลาย ไหลทะลัก

ออกมาเลอะเทอะ เปรอะเปอน อยูในฉากเหตุการณทางการ

เมือง เศรษฐกิจ สังคม ไปจนกระทั่งวัฒนธรรม ประเพณี 

ศิลปะ การแสดง การละเลน ในลักษณะตางๆ ขณะที่ “ของ

จริง-ของแท” ยังคงซุกตัวอยูหลังมาน ยังไมไดจังหวะ ไมได

โอกาส ที่จะตองออกมาวาดลวดลาย ลีลา แตอยางใด อะไร

ตอมิอะไรมันเลยออกไปทางฝดๆ แหงๆ ตะกุกตะกัก ชุลมุน 

ชุลเก วนไป-วนมาอยูกับความปลอมๆ แปลกๆ ที่เพียงแค

อาศัย “เทคโนโลยี” ในแตละรูปแบบ เปนตัว “ปรุงแตง” 

เปนตัวชวย เปนตัวประคับประคองใหตัวเองสามารถดํารง 

คงอยู ภายใตภาวะเส� อมๆ โทรมๆ ไปวันๆ...

แคดูจากความพยายามเขียนโน�น เขียนน่ี ของบรรดา 

“คอลัมนิสต” ทั้งหลาย ตลอดไปจนบรรดาผูที่พยายามเปลง

พลังสรางตัวตนของตนเอาไวในพื้นที่ส� อสารใหมๆ ในแตละ

ประเภท ไมวาเฟซบุก ทวิตเตอร ยูทง ยูทูบ ฯลฯ สวนใหญ...

ลวนหนักไปทางวนไป-วนมา หรือกระทั่งมั่วไป-มั่วมา ไปดวย

กันทั้งนั้น คือออกไปทาง “ของปลอม” ลวนๆ นั่นแหละ!!! 

สวนประเภท “ของจริง-ของแท” ตองเรียกวา...หายาก หา

เย็น ยิ่งกวาหาหนวดเตา เขากระตาย ไมรูกี่สิบกี่รอยเทา 

ประเภทที่ออกไปทาง “ขาดา” ก็ดาแลว ดาเลา ดาฉิบหาย 

เปลงพลังความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาต พยาบาท 

ริษยาและชิงชัง ชนิดไมรูวาสะสม สั่งสม ไวตั้งแตชาติไหน

ตอชาติไหน สวนประเภทที่ออกไปทาง “ขาเชียร” ก็เลียรเช็ด 

เลียรตะเม็ด เลียรชนิดขนติดปากจนแทบหาแกน หาสาระ 

หาประโยชนอะไรแทบไมได...

ก ดวยเหตุนี้...บรรดา “ตัวละคร” ที่ออกงิ้ว ออกฉาก 

ออกโรง ภายใตฉากสถานการณเชนนี้ จึงแทบไมไดเหลือ

คุณคา ราคาใดๆ ติดปลายนวมเอาไวเลย เพราะตางมี

แตตองไหลไป-ไหลมา ตามแรงดา แรงเชียร ที่อาศัย 

“รสนิยม” ลวนๆ เปนพื้นฐาน ไมจําเปนตองอาศัยเหตุ 

อาศัยผล อาศัยขอมูล ขอเท็จจริงใดๆ เอาเลยแมแตนอย 

ดังนั้น...ไมวาจะตองรับบทเปนพระเอก นางเอก เปนตัว

โกง ดาวราย ตัวตลก ตัวประกอบ ฯลฯ ตางออกอาการ

เหมือนๆ กันไปทั้งนั้น คือแทบไมไดมีใครดีกวาใคร เดน

กวาใคร มีคุณลักษณะแหงการสรางสรรค รังสรรค แกน                   

สาระใหมๆ คุณประโยชนที่พอจะจับตองได สัมผัสได 

หรือมีคําตอบ คําอธิบาย ถึงสิ่งที่สอดคลอง เหมาะสม กับ

ความเปนไปของโลก หรือของสังคมไทยในอนาคตเบื้อง

หนา ไดอยางแจมแจง ชัดเจนกันจริงๆ...

แตก็นั่นแหละ...ภายใตความเปนไปของสถานการณ

ทํานองนี้ ก็คงไมไดมีอะไรเกินเลยไปกวาขอบเขต ขอ

จํากัด ของความเปนจริงทางธรรมชาติ ที่วางกฎ วาง

เกณฑ เอาไวตั้งแต “ปฐมกาล” น่ันก็คือขอเท็จจริงที่ถูก

สรุปไวแบบส้ันๆ งายๆ วา “ดวยเหตุเพราะส่ิงน้ี-ส่ิงน้ี...ส่ิง

นี้จึงเปนไป” หรือกฎอิทัปปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 

ดวยเหตุนี้...แมยังไมอาจรูไดชัดเจนวาสิ่งที่กําลังจะมาถึง

คือใคร? คืออะไร?? หรือเปนไปในแบบไหนตอแบบไหน

กันแน� แตก็น�าจะพอสรุปไดคราวๆ ประมาณวา ยิ่งทุกสิ่ง

ทุกอยางยิ่งเส� อมๆ โทรมๆ ยิ่งมืดมิดยิ่งขึ้นไปเทาไหร นั่น

ยอมน�าจะหมายถึง “แสงสวาง” ยิ่งอยูใกลๆ หรือยิ่งกําลัง

ใกลจะมาถึง ยิ่งขึ้นไปเทานั้น...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Ruth E. Renkel”... 

“Never fear shadows. They simply mean there’s 

a light shining somewhere nearby. - อยากลัว

เงา!!!...เพราะเงาหมายความวา ยังมีแสงสวางสองอยู

ใกลๆ ซักแหงหนึ่ง...”
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วันหลงการประชุมของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวัน

เสาร์ที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ  เดินทางมาประชุมด้วยตัวเอง พูดคุยกับว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.หลายเรื่อง

ทั้งสยบข่าวเกาเหลากับนายกรัฐมนตรี “หัวหน้าพรรค”  

บอกว่า สิ่งเดียวที่ทำาให้ตนกับนายกฯ แตกแยกกันได้คือความ

ตายเท่านั้น และยืนยันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เคยแตกแยก  นา

ยกฯ มีหน้าที่บริหารประเทศ ส่วนตนมีหน้าที่บริหารพรรค

แถมยังให้ความชัดเจนว่าจะเข้ามาดูแล กทม.ด้วยตัว

เอง  ขอให้สบายใจได้ แต่ขอให้รัก

สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และอยู่

กับพรรคอย่าไปไหน

ตอนท้ายยังประกาศกร้าว                                                       

เลือกต้ังคร้ังหน้าอยากได้ ส.ส.กทม.

เพ่ิมเป็นสองโหล เรียกว่าพรรค 

การเมืองอื่นได้ยินมีขนลุก เพราะ

งวดน้ีลุงป้อมเอาจริง  

ขนาดกระจอกข่าวที่ ไป

เกาะติดขอบเวทีประชุมยังเอ่ย

ปาก “แม่ทัพ พปชร.” พูดน้อย 

แต่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยได้ยิน

มา!!! สร้างความฮึกเหิมให้สมาชิกได้อย่างดี หลังจากที่ช่วงนี้

มีข่าวลือต่างๆ นานาออกมาจำานวนมาก จนบ่ันทอนกำาลังใจ

คนทำางาน

แตง่านในวนัน้ันยงัมีประเดน็ทีน่่าสนใจอีก เมื่อ “สรลัรศัม์ิ                                                                                        

เจนจาคะ” เปิดตัวท้าชิงเก้าอี้ ส.ส.กทม.เขตดอนเมือง มั่นใจจะ

ล้มช้างอย่าง “เก่ง การุณ” แห่งพรรคเพื่อไทยได้แน่นอน!!!

เธอบอกว่า ชาวดอนเมืองต้องการตัวเลือกใหม่ เพราะ

ในอดีตอาจจะไม่มีทางเลือก ถ้า ส.ส.คนปัจจุบันทำาหน้าที่ได้ดี  

คงไม่มีประชาชนในเขตดอนเมืองมาขอความช่วยเหลือจาก

ตนจำานวนมาก

ทว่า “มาดามหลี” เธอไม่ใช่คนอื่นคนไกล แต่เป็นศรี

ภรรยาของ “สิระ เจนจาคะ” ส.ส.กทม.สุดซ่า เขตหลักสี่ พรรค

พลังประชารัฐ

ทันทีที่ข่าวออกไปก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมาก เพราะ  

ส.ส.เก่งถือว่าเป็นขาใหญ่ ผูกขาดพื้นที่ดอนเมืองมานานนม 

แต่สำาหรับ “สรัสรัศมิ์” ถือว่าเป็นมือใหม่มากในทางการเมือง  

ทำาให้สื่อกระพือข่าวกันพรึ่บพรั่บ จนทั้ง “สิระ” และ “มาดาม

หลี” เสียวหลัง เพราะกลัวว่าข่าวของตัวเองจะไปกลบข่าว 

“หัวหน้าป้อม”

แหม เลือกตั้งครั้งหน้า “เขตดอนเมือง” คงคึกคักน่า

ดู หุหุ.

   	 มินนี่เม้าท์

เสียวหลัง

ค

‘บ้านเกิดเมืองนอน’ เดียวกัน

สิระ เจนจาคะ

มเชื่อใน “ธาตุดี” ของนักศึกษา.....

ด้วย “ไฟบริสุทธิ์” ของคนรุ่นใหม่ ที่อยากให้สังคมบ้าน

เมืองเป็นอย่างใจฉับพลัน

ก็หลงเพริดไปชั่วขณะ 

กับครูบาอาจารย์อสัตย์เมืองที่หลอกใช้ศิษย์ไปตายหรือ

ไปติดคุกแทน กับแผน “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” ที่ขบวนการนอก

ชาติ ใช้มหา’ลัยในสหรัฐฯ แห่งหนึ่ง เป็นฐานบัญชาการ

แล้วขบวนการจานมหา’ลัยในไทย ก็ประสาน 

รับแผนล่มชาติมาปฏิบัติการต่อ!

ผลประโยชน์จากล่มชาติ-ล้มสถาบัน ที่เขาจ่าย “อสัตย์

เมือง” ได้ไปเป็นกอบ-เป็นกำา

เศษเดนเป็นของนักศึกษา อย่างดีก็แค่ชีสเค้กและคำา

ป้อยอ เชิดเป็นวีรชนคนรุ่นใหม่บ้าง จะให้ไปศึกษาต่อบ้าง จะ

ให้เป็น “อเมริกัน ซิติเซน” บ้าง 

แต่ไม่ทันได้ไป ไม่ตายก่อนก็เสียอนาคตก่อน  คือต้องคดี 

ถึงขั้น ติดคุก-ติดตะราง

ในขณะที่พวกจานหลอกใช้....

ทั้งไม่ช่วยและช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ยังเสพสุขกันสบาย 

ทิ้งเก่า หลอกคนใหม่มาเชิดใช้แทน

ไม่ใช่เป็นแค่ยุคนี้-สมัยนี้ มันทุกยุค-ทุกสมัย นิสิต-

นักศึกษา ส่วนหนึ่งไม่เข้าป่าก็เข้าคุก 

ร้อยจะมีซักหนึ่ง’จาน ที่เข้าป่าหรือเข้าคุกพร้อมกับ

นักศึกษา!

ที่ปรารภเรื่องนี้ เหตุจาก “รุ้ง-ปนัสยา” วานซืน

ผมดีใจกับเธอ ท่ีศาลเมตตา เห็นแก่อนาคต อนุญาต

ปล่อยตัวชั่วคราว “แบบจำากัด” ให้ ไปสอบเป็นบัณฑิต

ธรรมศาสตร์

โดยศาลท่านพิจารณาคำาร้องแล้ว มีคำาสั่งว่า.....

การที่จำาเลยที่ ๕ (รุ้ง-ปนัสยา) มีภาระในเรื่องการเรียน

ที่จะต้องเสียหายจากการคุมขัง จึงเป็นเหตุที่สามารถได้รับ

การพิจารณา 

เมื่อคำานึงถึงความเสียหายที่จำาเลยที่ ๕ อาจก่อขึ้นอีกนั้น 

อาจจำากัด หรือควบคุมได้ 

โดยการที่จำาเลยที่ ๕ ยินยอม และตั้งใจปฏิบัติตาม

เงื่อนไขต่างๆ ของศาลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น 

และด้วยการกำาหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลาและมาตรการ

กำากับดูแลที่เหมาะสม

ที่ประชุมผู้บริหารศาลอาญาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควร

อนุญาตให้ ปล่อยชั่วคราว จำาเลยที่ ๕ อย่างจำากัด

โดยให้มีผล เฉพาะต้ังแต่วันนี้ (๓๐ พ.ย.) จนถึงวันที่ 

มหา’ลัย ระกะ-ระกาตามถนน ไปหมกเป็นขยะรกเมือง

รุ้งต้องไม่เป็น “บัณฑิตขยะ” นะ

เธอต้องไม่เป็นผลไม้พิษ แม้จะผลิดอก-ออกผลมาจากต้น

พิษ ม.ธรรมศาสตร์ ยุคนี้ก็เถอะ!

ไม่เพียงรุ้ง นิสิต-นักศึกษา ที่ถูกเขาหลอกใช้เป็นเครื่องมือ

ล้มเจ้าทุกคน วันนี้ ยังไม่สายที่จะใช้สติของว่าที่บัณฑิตทบทวน

ก็ดูซิ...ปี-สองปี ที่ยำาเยิงเมืองเรื่องล่มชาติ-ล้มสถาบันมา มี

จาน’มหาลัยซักคนมั้ย ร่วมเป็น-ร่วมตายในถนน? 

และมีซักคนมั้ย ถูกหมาย-ถูกคดี?

ปิยบุตร เป็นไง ก็เห็นลอยชาย “หน้านวล” ละเลียดไวน์ บิน

ไปเยี่ยมภรรเมียเพลียสุข ออกสูตร “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” ให้ลูกศิษย์

ปฏิบัติ  แต่ตัวเอง..เปล่า

ลูกศิษย์ขัดเบาอยู่ในคุก ตัวเองเป็นจรวดพุ่งจู๊ดอยู่นอกคุก....

สบาย! 

เพนกวินล่ะ นิราศร้างห่างแก๊งไปแอ้งแม้งอยู่ในคุกเป็นร้อย

วัน มีซักกี่’จานไปเกาะลูกกรงโรยแป้งซับผดที่ง่ามขาให้? 

และ’จานปิยบุตรที่เคยตามไปกระซิบ “ติวเข้ม” ถึงซอกรูหู 

กลางม็อบขณะรุ่ง แล้วขณะริ่งอยู่ในคุกตอนนี้ จานยังเป็นแมลง

หวี่ไปตอมหูเหมือนเดิมมั้ย?

“วีรบุรุษ-วีรสตรี” ที่พวกจานเป่าตูดน่ะ...มีเกลื่อนไป

แต่มักอยู่ในสภาพ ไม่ตาย ก็พิการ, ไม่พิการ ก็ป่วย, ไม่

ป่วย ก็วิกลจริต

ไม่วิกลจริต ก็เป็นไพร่-เป็นทาส ประเภท “เต่าถุย” ตกกลาง

คืนต้องไปคอยหอนประจบสัมภเวสีตามคลับเฮาส์!

อะไรๆ ที่ว่าด้วย “ความผิด” นั้น........

องค์ประกอบอยู่ที่ เจตนา ๑ ไม่หลาบจำา ๑ อภัยแล้วกลับ                                                                         

ทำาซ้ำาซาก  ๑ ไม่สำานึกในทางกลับตัว-กลับใจ ๑ เป็นโจรโดย

สันดาน อีก ๑ 

“คนรุ่นใหม่” โดยเฉพาะ “นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา” ล้วน

อยู่ในกรอบโอกาส “แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด”

คือ “ถลำายังไม่ลึก” เกินถอนตัว! 

พิจารณาให้ดี จะเห็นว่า กฎหมายทั้งหลาย เจตนารมณ์ผู้

ร่าง เขา “เปิดทาง-เปิดโอกาส” ให้คนกลับตัว มากกว่าต้องการ 

“เข่นโทษ-เข่นทัณฑ์” ตะบึงไป

กระบวนการทางศาลก็เช่นนั้น ท่านใช้ดุลยธรรม เมตตา

ธรรมประกอบการพิจารณาตัดสินเป็นที่เห็นชัด 

จนหลายคร้ังและบ่อยคร้ัง สังคมก่นตำาหนิว่า “ศาลใจดี” 

มากไปด้วยซ้ำา

ก็อยากให้ผู้ปกครอง พี่ๆ เพื่อนๆ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้มี

ความเป็นคนเหลืออยู่ ช่วยกันพูดให้สตินักศึกษา ให้มองทางยาว 

อย่าเอาแต่เคียดแค้น อาฆาต ก่นหาแต่แสงดาว-แสง

เดือน หลับหู-หลับตาอยู่กับ “ประชาธิปไตย/เผด็จการ” ที่เป็น

มายาหลอกตาคนโง่เขลา

เผด็จการ-ประชาธิปไตย เปรียบก็เหมือนการขับรถ 

ในทางตรง ก็เกาะพวงมาลัยไปเรื่อยๆ 

ถึงทางเลี้ยว-ทางเคี้ยวคด ก็ปรับพวงมาลัยให้รถไปตาม

ทางเลี้ยว ทางเคี้่ยวคดนั้น

นี่เรียกว่า บริหารเส้นทางไปตามเหตุปัจจัย ตรงก็ตรงไป 

เล้ียวก็เล้ียวไป ในเส้นทางหนึ่งๆ ไม่มีเส้นทางไหนตรงตลอด

อย่างเดียว และคดเคี้่ยวอย่างเดียว

จะไปตรงอย่างเดียว คดอย่างเดี๋ยว มันก็ได้ 

แต่นั่นคือ การขืน “เหตุปัจจัย”

ผลของการขืน นอกจากไปไม่ถึงปลายทางแล้ว ยังจะไถล

คว่ำาลงข้างทาง ปางเจ็บ-ปางตาย

ทุกวันนี้ ท่ีสังเกต เราอยู่กันด้วยความอาฆาตแค้น 

“แตกแยก-แบ่งฝ่าย” กันมากไป

มันไม่เป็นผลดีกับ “ทุกคน-ทุกฝ่าย” และเราจะปล่อยไป

แบบนี้่ไม่ได้ เพราะมันอันตรายกับประเทศชาติ

และฝ่ายต้องรับผลร้ายนั้น คือ “พวกเราทุกคน”

ไม่ว่าสีไหน รุ่นไหน “ใหม่-เก่า” จะเป็น “ไก่ร่วมเข่ง” ถูก

เขาจับเชือดตายหมดเหมือนๆ กัน!

รุ่นใหม่ ก็ขอให้คิดว่า รุ่นเก่า คือ พ่อ/แม่/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/

ป้า/น้า/อาเรา

รุ่นเก่า ก็ขอให้มองรุ่นใหม่ว่า นี่คือ ลูกๆ/หลานๆ/น้องนุ่ง

เรา พวกเขายังเยาว์วัย อย่าตวัดสายเบ็ดทันที 

ต้องค่อยๆ ผ่อน ค่อยๆ ดึง อย่าตึงด้วยใช้แรงจนเกินไป 

อย่าหย่อนแบบปล่อยให้เขาลากตามใจตะพึดไป 

 เพราะนี่คือ “หน่อพันธุ์” ของชาติ จากรุ่น-สู่รุ่น ที่ตัด

ไม่ตาย-ขายไม่ขาด!

ผมเห็นการใช้ โซเชียล “แยกเขา-แยกเรา” แล้วบูลลี 

ถากถาง หยามหยัน ด้วยอาฆาตแค้นต่อกัน เหมือนศัตรูอยู่ร่วม

ชาติกันไม่ได้แล้ว ไม่สบายใจ บอกตรงๆ

ถามว่า “จะแก้ยังไง แล้วใครจะแก้?”

ตอบว่า ทุกคน “ต้องแก้จากตัวเรา” แต่ละคน ใช้ 

“เมตตา-อภัย” ตอบรับการ “โกรธ-เคียดแค้น-ชิงชัง” ต่อกัน 

จากอีกฝ่าย

เขาตบมือมา เราไม่ยื่นมือไปตบตอบ ก็จะค่อยๆ เลิกรา

ไปเอง  เหมือนเอาน้ำาดีไปไล่น้ำาครำาบ่อยๆ 

สุดท้าย “น้ำาดี-น้ำาครำา”

คืนสภาพ “ใส” เป็น “น้ำาเดียวกัน”!

๑๒ ม.ค.๖๕ 

กำาหนดเงื่อนไข....

-ห้ามทำากิจกรรมหรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

-ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

-ห้ามออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น

เพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและสอบ ไปติดต่อราชการที่ศาล

อื่นหรือเหตุอื่น โดยได้รับอนุญาตจากศาล

-ห้ามออกนอกราชอาณาจักร 

โดยให้ ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา เป็นผู้กำากับดูแลให้จำา

เลยที่ ๕  ปฏิบัติตามคำาสั่งศาล 

-ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 

หากผิดสัญญา ให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน ๙ หมื่นบาท โดย

ไม่เรียกหลักประกัน

ถึงแม้เงื่อนไขอนุญาตประกันดูจะเข้มงวด แต่ถึงอย่างไร รุ้ง

ซึ่งอยู่ในคุกมาแล้ว ย่อมเกิดประสบการณ์ทางเปรียบเทียบได้ว่า

เข้มงวดขนาดไหน การได้หายใจนอกคุก มีค่าน่าถวิลหาและ

ทะนุถนอม มากกว่าการเข้าไปหายใจอยู่ในคุกเป็นร้อยเท่า-พันทวี

เป็นผม จะใช้ช่วงเวลา ๑ เดือนกับ ๑๒ วัน อย่างมีสติ 

นอกจากการสอบแล้ว ท่ีสำาคัญ จะทบทวนบทบาทชีวิตตัวเองท่ี

ผ่านมา

มันใช่หรือไม่ใช่ มันผิดหรือมันถูก?

อยากบอกรุ้งว่า “ยังไม่สายเกินไปที่จะสร้างสำานึกดีให้กับ

ตัวเอง”

รุ้งจะเป็นบัณฑิตแล้ว

บัณฑิต คือผู้มีปัญญา ผู้มีความรู้ ผู้เป็นนักปราชญ์ ถ้ารุ้ง

ยังคิดเหมือนเดิม ทำาเหมือนเดิม การได้ออกมาสอบเป็นบัณฑิต 

ก็ไร้ค่า

บัณฑิตในแผ่นกระดาษ ทุกวันนี้ มันเกลื่อนล้นออกมาจาก

ผ

เร่งหา

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,120,758 ราย 

หายป่วยเพิ่ม 6,326 ราย ยอดหายป่วย

สะสม 2,025,754 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

74,190 ราย อาการหนัก 1,351 ราย ใส่

ท่อช่วยหายใจ 340 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

43 ราย โดยพบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน 

จ.นครศรีธรรมราช 5 ราย ทำาให้มียอด

ผู้เสียชีวิตสะสม 20,814 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

สูงสุดวันท่ี 1 ธ.ค. ได้แก่ กทม. 794 

ราย, สงขลา 270 ราย, สุราษฎร์ธานี 

240 ราย, นครศรีธรรมราช 204 ราย, 

ชลบุรี 198 ราย, เชียงใหม่ 171 ราย,  

สมุทรปราการ 140 ราย, ปัตตานี 119 

ราย, ประจวบคีรีขันธ์ 117 ราย, ชุมพร 

100 ราย รวมทั้งยังพบคลัสเตอร์ใหม่

หลายแห่ง 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในส่วน

ยอดผู้ได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ 30 พ.ย. มี

เพิ่มเติม 566,398 โดส รวมยอดฉีด

วัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 

93,536,449 โดส โดยเป้าหมายจะฉีด

ให้ได้ 100 ล้านโดสภายในวันที่ 5 ธ.ค. 

ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการ

ฉีดวัคซีน และหากไปดูตัวเลขการฉีด

วัคซีนเข็มท่ีหนึ่งสำาหรับประชากรตาม

สิทธิรักษาพยาบาล ฉีดไปแล้ว 72.22% 

แต่หากคิดตามประชากรตามทะเบียน

ราษฎรและประชากรแฝง ฉีดไปแล้ว 

67.24% ซึ่งหากไปดูเป็นรายจังหวัด จะ

พบว่ามี 1 จังหวัดที่ยังฉีดเข็มที่หนึ่งไม่ถึง 

50% ของประชากรคือ จ.แม่ฮ่องสอน ที่

ฉีดไปเพียง 45.92% 

นอกจากน้ี มีถึง 26 จังหวัดที่

ยังฉีดไม่ถึง 60% ของประชากร ได้แก่  

ขอนแก่น แพร่ อุบลราชธานี ชัยภูมิ 

สิงห์บุรี สระแก้ว สตูล ศรีสะเกษ สุรินทร์ 

นครนายก ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร 

กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี ตาก ราชบุรี นครพนม 

หนองบัวลำาภู ลพบุรี ปัตตานี บึงกาฬ 

สกลนคร และนราธิวาส

“ขอความร่วมมือประชาชนใน

จังหวัดเหล่านี้ให้เดินทางไปรับการฉีด

วัคซีน เพราะถ้าต่ำากว่า 70% จะไม่เกิด

ภูมิคุ้มกันหมู่ และขณะนี้มีเชื้อกลาย

พันธุ์ โอไมครอนกำาลังเข้ามา อย่างน้อย

การฉีดวัคซีนจะช่วยลดอาการรุนแรง

ของโรคได้บ้าง” นพ.ทวีศิลป์กล่าว 

หา 252 นทท.ทวีปแอฟริกา   

โฆษก ศบค.กล่าวว่า ขณะที่การ

เดินทางเข้าราชอาณาจักรระหว่างวัน

ที่ 1-30 พ.ย. มีท้ังสิ้น 133,061 ราย 

พบติดเชื้อ 171 ราย หรือ 0.13% โดย 

5 ประเทศที่เข้ามามากท่ีสุด ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา 14,730 ราย พบติด

เชื้อ 21 ราย คิดเป็น 0.14%, เยอรมนี 

12,099 ราย ติดเชื้อ 13 ราย คิดเป็น 

0.11%, เนเธอร์แลนด์ 8,478 ราย ติด

เชื้อ 7 ราย คิดเป็น 0.08%, สหราช

อาณาจักร 6,701 ราย ติดเชื้อ 21 ราย 

คิดเป็น 0.31%, รัสเซีย 5,307 ราย ติด

เชื้อ 20 ราย คิดเป็น 0.38% 

“จะเห็นว่าแต่ละประเทศที่เข้ามา

ติดเชื้อไม่ถึง 1% ทำาให้เห็นว่ามาตรการ

ดังกล่าวคุ้มค่าที่จะดำาเนินการต่อ เพราะ

เป็นการนำาเงินเข้ามาในประเทศ แต่

เมื่อมีสายพันธุ์ โอไมครอน เราก็ต้อง

เข้มงวดมาตรการเหมือนเดิม จากที่จะ

ปรับการตรวจไปเป็น ATK ก็ให้คงการ

ตรวจแบบ RT-PCR เหมือนเดิม เพื่อให้

มาตรการเข้มท่ีสุดในการควบคุมโรค” 

โฆษก ศบค.กล่าว 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ในที่

ประชุมอีโอซี กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ 1 ธ.ค. มีการรายงานลักษณะของ

เชื้อกลายพันธุ์ โอไมครอน ในเบื้องต้น

อาการส่วนใหญ่ยังไม่แตกต่างจากเชื้อ

ที่เคยมีอยู่ มีทั้งอาการปวดเมื่อย แต่ไม่

ค่อยเจออาการสูญเสียการรับกลิ่นและ

รับรส อาการป่วยยังไม่รุนแรง แต่มี

รายงานผู้เสียชีวิตแล้ว ส่วนความเร็วใน

การแพร่โรคน่าจะมากและเร็วขึ้น การ

ทวีคูณของผู้ติดเช้ือคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

แต่ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน รวมถึง

ความรุนแรงของโรคก็ยังไม่มีหลักฐาน

ข้อมูลยืนยัน จากข้อมูลผู้เชี่ยวชาญบอก

ว่าวัคซีนยังป้องกันอาการรุนแรงได้ 

โฆษก ศบค.กล่าวว่า ข้อมูลการ

เดินทางเข้าประเทศไทย จากประเทศ

เสี่ยงสูง  8  ประเทศนั้น โดยตั้งแต่วันที่ 

15-27 พ.ย. มีผู้เดินทางเข้ามาในรูปแบบ

แซนด์บ็อกซ์ 255 คน ออกนอกประเทศ

ไปแล้ว 3 คน คงค้างอยู่ในประเทศ 252 

คน ติดตามตัวได้แล้ว 11 คน ขณะนี้

ได้มีการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ 

(เอสเอ็มเอส) ตามตัวให้บุคคลเหล่านี้

เข้าตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR โดยเร็ว

ที่สุด ไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล

ของรัฐ และปฏิบัติตามควบคุมโควิด

อย่างเข้มงวด หากสงสัยให้ โทรศัพท์

สอบถามหมายเลข 1422 ซึ่งหากใคร

ไม่ปฏิบัติตามคำาแนะนำา ถือว่าละเมิด 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

ทั้งนี้  ผู้ที่ เดินทางมาจาก 8 

ประเทศนี้ ต้ังแต่วันที่ 15 พ.ย. ในรูป

แบบแซนด์บ็อกซ์ ให้คุมตัวในที่พักไว้

สังเกตการณ์เป็นเวลา 14 วัน และตรวจ

หาเชื้อ สำาหรับรูปแบบการกักตัวนั้น จะ

ต้องกักตัวจนครบ 14 วัน และตรวจหา

เชื้อ ส่วนกรณีผู้ที่ออกจากสถานกักตัว

แล้ว แต่ไม่ครบ 14 วันตามมาตรการ

ลดการกักตัวก่อนหน้านี้ ให้คุมตัวใน

ท่ีพักให้ครบ 14 วันแล้วตรวจหาเชื้อ 

ส่วนกรณีเดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่ 28 

พ.ย. ทั้งรูปแบบแซนด์บ็อกซ์และกักตัว 

ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจ

หาเชื้อ 3 ครั้ง 

“ต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค.เป็นต้นไปจะ

ไม่อนุญาตให้คนจาก 8 ประเทศเหล่าน้ี

เดินทางเข้าไทย ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย 

สำาหรับผู้มีสัญชาติไทยท่ีเดินทางจาก 8 

ประเทศ เข้ามาในราชอาณาจักรระหว่าง

วันท่ี 15 -27 พ.ย. แต่ไม่สามารถชำาระ

ค่าใช้จ่ายในการกักตัวเองได้ ให้โรงแรม

ท่ีกักตัวประสานเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ติดต่อเพื่อประสานมายังกองด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 

กรมควบคุมโรค เพื่อนำาเข้ากักตัวต่อใน

สถานกักกันของสถาบันบำาราศนราดูรต่อ

ไป” โฆษก ศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กทม.ได้

ประเมินสถานประกอบการที่จะได้

มาตรฐาน SHA พลัสนั้น ได้ตรวจสถาน

ท่ีไปท้ังหมด 15,840 แห่ง จำานวนที่

ตรวจ 10,161 ครั้ง ซึ่งมี SHA 2,609 

แห่ง ไม่มี SHA กว่า 5,000 แห่ง และ

มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,892 แห่ง 

ไม่มีขายกว่า 6,000 แห่ง และยังมีการ

รายงานด้วยว่ามีการตักเตือน เพราะ

มีเหตุเรื่องการดื่มสุรา แต่สถานที่นั้น

ไม่มี SHA ถึง 172 แห่ง จึงเรียกได้ว่า

มาตรฐานตัวเองไม่ถึง แต่แอบขายสุรา 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. มีรายงาน

ว่าได้มีการสั่งปิดไปแล้ว 1 ราย  

ค่าตรวจ RT-PCR เหลือ 1.1 พัน

ด้านนายศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ที่

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน

อัตราค่าบำารุงการตรวจวิเคราะห์และให้

บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2564 

ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตรา

ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ชันสูตรโรคโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

วิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลด

ราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 

1,100 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.

2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็น

ราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุน

นวัตกรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์

ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

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

ว่า ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ย.เป็นต้นมา มีชาว

ต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศแอฟริกา

เข้ามาในไทยประมาณ 783 ราย ซ่ึงตอน

น้ีพยายามเข้าถึงท้ัง 783 ราย เพื่อไป

ตรวจเชิงรุกว่าเป็นอย่างไร เราพยายาม

ติดตามตลอด แต่อย่างไรก็ตาม อย่าเพ่ิง

ไปตระหนกตกใจ เพราะเจ้าหน้าท่ีได้เข้า

ดำาเนินการอย่างรวดเร็วร่วมกับกระทรวง

สาธารณสุข

จ.ภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

กล่าวว่า จากการตรวจสอบนักท่อง

เที่ยวต่างชาติเสี่ยงสูง 8 ประเทศจาก

แอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.64 มี

จำานวน 130 คน ได้ติดตามควบคุมโรค

ในจำานวนดังกล่าวแล้ว แต่แล็บเดย์

ศูนย์ที่สนามบินภูเก็ตยังไม่พบว่าเป็น

ผู้ติดเชื้อ ได้ให้คุมไว้สังเกตอาการ ซึ่ง

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาค

ธุรกิจและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้คุม

ไว้สังเกตอาการ 

จ.นครศรีธรรมราช นายสุรศักด์ิ 

วงษ์อำาไพวรรณ ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล (อบต.) เสาเภา ปฏิบัติ

หน้าที่ นายก อบต.เสาเภา อ.สิชล 

จ.นครศรีธรรมราช มีคำาสั่งและประกาศ

ปิดสถานที่ทำางานและให้ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำา พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้าง

เหมา หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธ.ค. และจะเปิดทำางาน

ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ด้วย

มีรายงานว่า ประกาศปิดดังกล่าว

มีขึ้นหลังจัดการเลือกตั้ง อบต.

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมาตรวจ

พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 

จำานวน 13 คน โดยน่าจะติด

มาจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน

เลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอาจ

จะมีประชาชนคนอื่นๆ เสี่ยงที่

จะติดเชื้อโควิดเพ่ิมอีกด้วย จึง

ขอให้ประชาชนผู้ไปใช้สิทธ์ิตั้ง

เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ นายกฤษฎางค์ 

นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อ

สิทธิมนุษยชน เผยว่า ทีมทนายความได้

ยื่นขอปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล หรือรุ้ง เเกนนำากลุ่มราษฎร 

ที่ยังมีหมายขังในอีก 2 คดี ฐานความผิด

ตามมาตรา 112 ได้แก่ คดีแต่งครอปท็อป

เดินห้างสยามพารากอน เมื่อวันที่ 20 

ธ.ค.2563 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ 

และคดีชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อ

ไป ของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นั้น ขณะนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้เเละ

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำา

สั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว จนถึง

วันที่ 12 ม.ค.2565 เเล้ว โดยกำาหนด

เงื่ อนไข เช่นเดียวกับคดีชุมนุม 

#19กันยาทวงอำานาจคืนราษฎร และ

คดีชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว 

ของศาลอาญาที่ ได้ออกเงื่อนไขไว้เมื่อ

วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา เท่ากับ น.ส.ปนัส

ยาจะได้รับการปล่อยตัวหลังถูกคุมขัง

นานกว่า 17 วัน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษย

ชน รายงานว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้

ให้ประกัน โดยให้วางหลักทรัพย์เงินสด 

200,000 บาท พร้อมกำาหนดเงื่อนไข

เช่นเดียวกับศาลอาญาเมื่อวันที่ 30 

พ.ย. ส่วนศาลจังหวัดอยุธยาให้ประกัน 

โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ ให้ทำาสัญญา

โดยมีเงื่อนไขคล้ายกับคำาสั่งของศาล

อาญา และหากผิดสัญญาประกันจะ

ปรับ 150,000 บาท เนื่องจากทนาย

จำาเลยยื่นคำาร้องขอปล่อยชั่วคราว อ้าง

ว่าจำาเลยเป็นนักศึกษา มีความจำาเป็น

จะต้องสอบเพื่อสำาเร็จการศึกษา และ

จำาเลยยืนยันว่าจะไม่หลบหนีหรือก่อเหตุ

ร้ายประการอื่นอีก โดยให้ติดอุปกรณ์

ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์.

‘รุ้ง’รอดคุกถึง12ม.ค.65 

นนทบุรี • ที่สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการเปิดเผยบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรณีพ้นจาก

ตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

แรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 พร้อม

นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์  คู่สมรส ซึ่ง

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษาศาล

อุทธรณ์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

2 คน โดยนางนฤมลแจ้งว่า  ตนเองและ

คู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,110,485 

บาท ของตนเอง 53,643,104 บาท เป็น

ทรัพย์สินของนายจุมพล 58,467,381 

บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 163,333 บาท เป็น

หน้ีสินของนางนฤมล 162,797 บาท 

และเป็นหนี้สินของนายจุมพล 536 บาท 

ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี

สำาหรับทรัพย์สินของนางนฤมล                       

และนายจุมพล ได้แก่ เงินสด 400,000 

บาท เงินฝาก 46,570,251 บาท 

เงินลงทุน 16,170,233 บาท ที่ดิน 

16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูก

สร้าง 27,500,000 บาท ยานพาหนะ 2  

คัน มูลค่า 2,850,000 บาท ทรัพย์สิน

อื่น 1,800,000 บาท สำาหรับรายการ

เงินฝากที่นางนฤมลแสดงใน 4 บัญชี 

มูลค่า 4,513,164 บาท เป็นของคู่สมรส

จำานวน 9 บัญชี มูลค่า 42,057,087 บาท 

ในส่วนของที่ดินแจ้งไว้รวม 2 แปลง 

เป็นโฉนดย่านคันนายาว กทม. และ

ย่านห้วยขวาง กทม. ทั้งนี้  นางนฤมล

ได้แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นจำานวน 3 

รายการ 2 รายการเป็นแหวนเพชร

มูลค่ารวม 1,000,000 บาท และเป็น

ของนายจุมพล 1 รายการ พบว่าเป็น

ต่างหูเพชร จำานวน 1 คู่ ได้มาเมื่อปี 

2548 มูลค่า 800,000 บาท.

‘นฤมล’พ้นเก้าอี้อู้ฟู่112ล้าน



เวนชายแดน และตํารวจภูธร ภาค 1-7 ดูแลรับผิดชอบ

พื้นที่ภายนอกโรงแรม ใหตํารวจนครบาลดูแลรับผิดชอบ 

รวมทั้งควบคุมอาคารสูงขม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตางๆ เปน 3 

วงรอบ ตามระยะที่กําหนดไว

ความปลอดภัย ณ ที่หมายพิธี กําหนดแผนและการปฏิบัติ

อยางละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน เพ� อถวายความปลอดภัยพระ 

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมวงศานุวงศ และพระประมุข

จากประเทศตางๆ ทุกพระองคที่เสด็จฯ เขารวมงานพิธีที่จัดขึ้น

พระที่นั่งอนันตสมาคม เปนที่หมาย 1 ราชนาวิกสภาและ

หอประชุมกองทัพเรือ เปนที่หมาย 2 และพระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาทและพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เปนที่หมาย 3

มาตรการดานการจราจร จัดวางระบบการเดินทางและการ

จัดการจราจรใหสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยของการ

เดินทางอยางสูงสุด ขบวนรถยนตพระที่นั่งของพระประมุขตอง

ไปยังที่หมายงานพระราชพิธีอยางตรงเวลา เขาถึงที่หมายไดตาม

ลําดับ เรียงขบวนกอนหลังตามกําหนด มีความสงางามทั้งไปและ

กลับ สงผลกระทบตอความสะดวกของประชาชนท่ีใชเสนทางนอย

ที่สุด

การแกไขสถานการณฉุกเฉิน กรณีมีเหตุฉุกเฉินคุกคามความ

ปลอดภัยขององคพระประมุข ณ โรงแรมที่ประทับ ไดวางแผน

จัดเตรียมความพรอมสถานที่พิเศษเปนพื้นที่ปลอดภัย และกําลัง

จากหน�วยปฏิบัติการพิเศษ “อรินทราช 26” เพ� อถวายอารักขา

และเคล� อนยายที่ประทับชั่วคราว ไปตามเสนทางพิเศษที่กําหนด

ไวเพ� อแกไขสถานการณ และตอบโตเหตุวิกฤตตางๆ

การสนับสนุนทางการแพทย ไดประสานงานใหกระทรวง

สาธารณสุขจัดใหบริการทางการแพทย ถวายองคพระประมุขและ

ผูแทนทุกพระองค จัดเตรียมแผนเสนทางฉุกเฉิน เพ� อสนับสนุน

การสงกลับสายแพทยทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดที่มี

การเสด็จฯ ไป

การเตรียมความพรอมและฝกซอมปฏิบัติ โดยการอํานวย

การของ พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังขออง ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.ธีร

วัฒน ณ ปอมเพชร ผบก.สบพ.บช.ศ.จัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร

ตางๆ จํานวน 8 หลักสูตร

เริ่มจาก หลักสูตรอบรมชุดครูฝก คัดเลือกครูฝกที่มีความ

รูความสามารถมาอบรมครูฝก เพ� อไปฝกตํารวจตอในเร� องการ

รักษาความปลอดภัย

หลักสูตรนายตํารวจเกียรติยศ คัดเลือกนายตํารวจชาย 

35 นาย นายตํารวจหญิง 19 นาย เพ� อไปทําหนาที่นายตํารวจ

ติดตามพระประมุข ทําหนาที่หัวหนาชุดถวายความปลอดภัยประ 

จําพระองคพระประมุข และถวายงานตามพระราชประสงค

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ สําหรับ

เจาหนาที่ตํารวจที่ไปทําหนาที่ชุดคุมครอง ฝกยุทธวิธี เพ� อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการตอสูปองกันตัว การใชอาวุธ ฯลฯ เพ� อ

คุมครอง ปองกันภัยใหกับพระประมุขหรือผูแทน ปลอดภัยสูงสุด

หลักสูตรพลขับ คัดเลือกนายตํารวจสัญญาบัตร ร.ต.อ.ขึ้น

ไป มาขับรถยนตพระท่ีน่ังพระประมุข และพลขับรถในขบวนอ� นๆ 

ใหมีการฝกฝนและชํานาญ ในการขับรถทางยุทธวิธีเปนอยางดี

หลักสูตรรักษาความปลอดภัยสถานที่ ฝกอบรมผูบัญชา 

การประจําโรงแรมที่ประทับตางๆ ซึ่งเปนนายตํารวจระดับรอง

ผูบังคับการ (พ.ต.อ.พิเศษ) จากหน�วยตางๆ ใหสามารถตรวจสอบ

และดูสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในโรงแรมทุกแหงรับรูขอมูลทั่วไป 

แผนผัง โครงสราง สภาพพ้ืนท่ี แลวนํามาจัดทําแผนปฏิบัติงานและ

แผนเผชิญเหตุตางๆ เพ� อรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรรักษาความปลอดภัยลวงหนา ฝกตํารวจเพ� อสํารวจ

ความพรอมในพ้ืนท่ีกอนเสด็จฯ แกไขปญหาเฉพาะหนา ชวยเหลือ

สนับสนุนนายตํารวจเกียรติยศ และชุดรักษาความปลอดภัยประ 

จําพระองคไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอํานวยความสะดวกให้กับช่างภาพสื่อมวลชน 

เน� องจากมีผูส� อขาวทั้งไทยและผูส� อขาวตางประเทศซึ่งติดตาม

พระประมุขมาทําขาวจํานวนมาก ตองมีการจัดระบบส� อมวลชน

ที่มาทําขาว ใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดตรวจกลองและอุปกรณ

เพ� อความปลอดภัย เนนการปฏิบัติหนาที่ที่สุภาพ เรียบรอย และ

ใหมีความปลอดภัยสูงสุด

หลักสูตรตํารวจทองที่รักษาความปลอดภัย ฝกอบรมให
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4 บทความ

ธสัญจรอีกคํารบหน่ึงของ “พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

โดยครั้งนี้เหยียบถิ่นอีสาน และ ฐานที่มั่นของคนเสื้อ

แดงอยาง “อุดรธานี” โดย การเหยียบเมืองของ “พญา

ตู” ครานี้กลับไมมีขุนพลคูใจคูกายอยาง “พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา” รมว.มหาดไทย แตก็ไดควาญชางอยาง “พี่

ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐเดินทางไปรวมทัศนาจรดวย เรียกวา แมไม

ครบ 3 ป. แตอยางนอยก็มี 2 ป. จะไมมีการปลอยให “ป.เดียว

ดาย” แน�นอน ...• แลวงานนี้ “ลุงตู” 

ก็ไดออนแมยกและกองเชียรอีกคํารบ 

โดยเฉพาะประโยคที่วา “ผมเปนคน

โคราช เปนลูกอีสาน ยังไงผมก็ไมทิ้ง

ชาวอีสานอยูแลว” เรียกวาไดใจกันที

เดียว แตที่ถูกจับตาอยางมากในการ

เดินทางไปเยือน “อุดรธานี” ครั้งน้ี คือ

การสะเดาะเคราะหวาจะเกิดข้ึนหรือ

ไมตามกระแสขาวกอนหนานี้ เพราะ

ดูเหมือน “รัฐบาล” และ “บิ๊กตู” จะ

อยูในชวงพระศุกรเขาพระเสารแทรก

เสียเหลือเกิน เรียกวาเร� องวิ่งเขาหา

ไมเวนแตละวัน ...• แตในที่สุดดูเหมือนจะไมมี “พิธีกรรม” ดัง

กลาว เพราะนายกฯ คงวิเคราะหแลวคาดวาคงมีผลเสียมากกวา

ผลดี โดยเฉพาะในโลกโซเชียล หากมีการทําพิธีสะเดาะเคราะห 

งานนี้จึงมีเพียงการไป สักการะพอปูศรีสุทโธ และแมยาศรีปทุม

มา ประจําวังนาคินทร คําชะโนด โดยใชพานบายศรีขนาดกลาง

เปนพญานาค 9 เศียร พรอมดอกไมหมากพลูเทานั้น แตน�าสนใจ

วา “พี่ปอม” ของนองตูไมไดรวมสักการะดวย แตรออยูดาน

นอก หรือจะเปนเพราะ “พี่ปอม” นั้นนับถือ “พญาครุฑ” การ

จะไปขอไปสักการะ “พญานาค” ที่เปนดั่งคูแคนกันก็กระไรอยู

ก็มิทราบ ...• เอยถึง “บิ๊กปอก” ที่ไมไดเดินทางมาดวย เพราะ

ติดภารกิจนั้น ลาสุด “วิษณุ เครือ

งาม” รองนายกฯ ที่เขี้ยวลากดินใน

เร� องกฎหมายสมกับเปน ศิษยกนกุฏิ

ของ “อาจารยมีชัย ฤชุพันธุ” ก็ได

โยนเผือกรอนวาดวยการเลือกตั้งผู

วาราชการกรุงเทพมหานครมาให

แลว เพราะดูเหมือนหลังจากการเลือก                                        

ตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

มาหมาดๆ ก็ถึงคิวที่จะตองเลือกพอ

เมืองกรุงเทพฯ เสียแลว ซึ่งไทมไลน

ที่เปนไปไดแบบรวดเร็วที่สุดก็ตองประ                                  

มาณเดือน ก.พ.เปนตนไป แตท่ีสําคัญ                                                                            

ผูที่จะกําหนดและขีดเสนตามที่ “เนติวิษณุ” บอกนั้นคือ “กระ 

ทรวงมหาดไทย” ในบังเหียนของ “พล.อ.อนุพงษ” นั่นเอง ...• 

นอกจากเร� องขีดเสนการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.แลว ดูเหมือนบรรดา

พรรคการเมืองท่ีมีฐานท่ีม่ันใน  กทม.ตางก็จับตาและสนใจเปนอยาง                                                                                         

มากคือ จะยังมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) หรือไมอยางไร ซึ่งตอนนี้ก็ยังไมมีความชัดเจน 

เรียกวาอาจเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําให

การเลือกตั้งพอเมือง  กทม.อาจจะตอง

ทอดระยะเวลาออกไปอีกเพื่อความ

ชัดเจนในจุดนี้ ...• หันมาเร� อง “โอ

ไมครอน” กันบาง เพราะวาเปนไวรัส

กลายพันธุที่เรียกวาทํารายจิตใจและ

สรางความหวาดผวาใหกับคนทั้งโลก

อีกคราหนึ่งวาจะกลายเปน “ระลอกที่ 

4” หรือไมอยางไร ซึ่ง “ศ.นพ.ยง ภูวร

วรรณ” หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประเมินจากตัวเลขการติดเชื้อในตาง

ประเทศแลวก็ เช� อวา “โอไมครอน” หรือ “โอมิครอน” จะเขามา

แทนที่สายพันธุเดลตา ซึ่งเปนตนตอของโควิดระลอก 3 แน�นอน 

...• ในขณะที่พี่ไทยแมจะมีการสกัดกั้น โดยมีการหามประชากร

ใน 8 ประเทศจากทวีปแอฟริกาเดินทางเขามาไทยแบบทันควัน

พอๆ กับชาติตางๆ ในยุโรปก็ตามที 

แตจากการที่ “พล.ต.อ.สุวัฒน แจง

ยอดสุข” ผบ.ตร.ไดรับรายงานจาก 

“พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ สัจจพันธุ” 

ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขา

เมืองวา ตั้งแตวันที่ 15 พ.ย. จนถึง

การหาม 8 ชาติเขาประเทศ มีชาว

แอฟริกาไดเขาไทยมาแลว 783 ราย 

เรียกวาตองลุนระทึกกันทีเดียว ใน

ขณะที่ “นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน” 

โฆษก  ศบค.ก็บอกวาขอมูลจากประ 

เทศเสี่ยงสูง  8  ประเทศนั้น ตั้งแตวัน

ที่ 15-27 พ.ย. มีผูเดินทางเขามาในรูป

แบบแซนดบ็อกซ 255 คน ออกนอกประเทศไปแลว 3 คน คงคาง

อยูในประเทศ 252 คน ติดตามตัวไดเพียง 11 คน งานนี้คงตอง

ชวยกันและชวยภาวนาวาชาวตางชาติที่อยูในประเทศกลุมเสี่ยง

นั้นจะปลอดภัยและแข็งแรงดี เพราะ หากมีเพียง 5-10 คนที่ติด

เชื้อโควิดสายพันธุ โอไมครอน ก็บอกไดเลยวาปใหมของไทยปนี้

ไดแตเอวังดวยประการฉะนี้แน�นอน ...•

พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

พ.ศ.2549 นับเปนปแหงประวัติ 

ศาสตร เปนปที่ พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 60 ป

พสกนิกรชาวไทยและหน�วยราชการ

ไดมีการจัดกิจกรรม เพ� อเฉลิมฉลองทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศอยางตอเน� องตลอดป 

สําหรับกรุงเทพมหานครนั้น เปนพื้นที่หลัก

ที่มีการจัดงานพระราชพิธีและกิจกรรม ใน

ระหวางวันที่ 8-14 มิถุนายน 2549

รัฐบาลไดรับพระบรมราชานุญาต 

รวมกับประชาชนชาวไทยจัดงานเฉลิม

ฉลองอยางสมพระเกียรติตามโบราณราช                                                             

ประเพณี เพ� อรวมแสดงความกตัญูกต 

เวทิตา นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และแสดงความจงรักภักดี ถวายเปนราช

สักการะโดยพรอมเพรียงกัน

โดยมีการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ

พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีของ

ตางประเทศที่มีพระมหากษัตริยเปนองค

ประมุขทั่วโลก 25 ประเทศ เขารวมพิธี

ฉลองสิริราชสมบัติดวยในฐานะแขกของ

รัฐบาล

รัฐบาลไดมอบหมายใหสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจัดการรักษาความปลอด 

ภัยและอํานวยความสะดวกการจราจรใน

การเสด็จพระราชดําเนินเขารวมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสม                                                                                

บัติครบ 60 ป ของพระประมุขตางประเทศ ในวันที่ 12-13 

มิถุนายน 2549 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สงางาม และสม

พระเกียรติ

ตลอดรวมถึงการจัดการจราจรเพ� ออํานวยความสะดวกให

แกประชาชนที่สัญจร และที่มารวมตัวกันเฝาชมพระบารมีตาม

เสนทางเสด็จฯ และในบริเวณงานพิธีตางๆ

โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเตรียมความพรอมทั้งใน

ดานกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ เพ� อใหภารกิจครั้งนี้ประสบ

ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคอยางดีที่สุด

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร.ในขณะนั้น ไดจัดตั้งศูนย

เฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยและการจราจรประมุขรัฐจากตาง

ประเทศที่เสด็จฯ มางานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (ศสร.) 

เพ� อเปนศูนยอํานวยการ ควบคุมสั่งการ และประสานงานดาน

ตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ไดแตงตั้ง พล.ต.อ.อิสระพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา 

รอง ผบ.ตร.(ฝายกิจการพิเศษ) เปนผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจ 

พล.ต.ท.นาวิน สิงหะผลิน และ พล.ต.ท.อุกฤษฎ ปจฉิมสวัสดิ์ ผู

ชวย ผบ.ตร. เปน รอง ผอ.ศูนยฯ

พล.ต.อ.อิสระพันธ เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และ

ความเหมาะสมกับตําแหน�ง ผอ.ศูนยเฉพาะกิจอยางยิ่ง มีประสบ 

การณเคยเปนนายตํารวจราชองครักษประจํา และเคยดํารงตํา

แหน�งสําคัญๆ เชน ผูบังคับการกองการตางประเทศ ผูบัญชาการ

ศึกษา เปนตน

ผมไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาฝายอํานวยการศูนยฯ ทํา

หนาที่รับผิดชอบงานฝายอํานวยการ รวบรวมขอมูล ประชุม

เตรียมการ เสนอแนะจัดทําแผนคําสั่ง กํากับดูแลและประสาน

งานกับทุกหน�วย เพ� ออํานวยการสนับสนุนการรักษาความปลอด 

ภัยและการจราจร

ฝายอํานวยการที่เปนกําลังหลัก 2 นาย คือ พล.ต.ต.รณรงค 

ยั่งยืน และ พล.ต.ต.ประยูร อํามฤต ซึ่งมีประสบการณมาแลว

หลายภารกิจสําคัญๆ เชน การประชุมระดับประเทศ APEC 

เปนตน

เร่ิมการดําเนินการ ไดกําหนดแผนรักษาความปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกการจราจร เพ� อเปนกรอบแนวทางปฏิบัติ 

พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ ขึ้นมาเพ� อรับผิดชอบ

ดูแลและเตรียมการใหสมบูรณแบบมากที่สุด

กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดย พล.ต.ท.วิโรจน จันท 

รังษี ผบช.น. เปนผูรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนหน�วย

หลักทําหนาท่ีถวายความปลอดภัยและจัดการจราจรในพื้นท่ีกรุง 

เทพมหานคร

กองบัญชาการตํารวจภูธรเจาของพื้นที่ กรณีพระประมุข 

เสด็จฯ ไปตางจังหวัด กองบัญชาการตํารวจสันติบาล กองบัญชา 

การตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

และกองบัญชาการตํารวจภูธร 1-9

สนับสนุนกําลังมาชวยรักษาความปลอดภัยสถานท่ี โรงแรม

อันเปนที่ประทับของบรรดาเหลาพระประมุขตางๆ

การเตรียมการ 2 เร� อง การถวายความปลอดภัยพระ

ประมุขและคณะผูติดตาม และการจัดการจราจร เปนสิ่งที่จะ                                        

ตองวางแผนการปฏิบัติทั้งในดานความปลอดภัยและความ

สะดวกในการเดินทางใหมีความสอดคลองสัมพันธกัน

มาตรการดานถวายความปลอดภัย มีการเตรียมการใน

เร� องตางๆ ดังนี้

มาตรการดานการขาว มีการรวมประชุมกับหน�วยขาวทุก                                                                            

สวนราชการ และหน�วยขาวทุกประเทศที่พระประมุขเสด็จฯ มา

รวมพิธี เพ� อติดตามสถานการณขาว ต้ังแตกอนพระประมุขเสด็จฯ 

ชวงเวลาประทับอยูในประเทศจนเสด็จฯ กลับ

ความปลอดภัยเขตรอนอากาศยาน รวมกับกองทัพอากาศ 

ดูแลความปลอดภัยใหกับเคร� องบินพระท่ีน่ัง ในขณะท่ีรอนลงและ

บินขึ้น บริเวณสนามบินและพื้นที่ตอเน� อง

ความปลอดภัยในเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน จัดเตรียม

เสนทางเสด็จฯ ของพระประมุขไปยังสถานที่ตางๆ เชน เดินทาง

จากทาอากาศยานไปโรงแรมท่ีประทับ เสนทางจากโรงแรมท่ีประ                                                                             

ทับไปยังสถานที่จัดงานพิธี รวมทั้งเสด็จฯ ไปยังสถานที่ตางๆ เปน 

การสวนพระองค ตองตรวจสอบและควบคุมระมัดระวังอาคาร

และสถานที่สูงตางๆ อยางยิ่ง

ความปลอดภัยบริเวณโรงแรมที่ประทับ โรงแรมที่ประทับ

พระประมุขและคณะผูติดตาม จํานวน 13 โรงแรม เชน โรงแรม

โอเรียนเต็ล โรงแรมแชงกรี-ลา โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ฯลฯ

พื้นที่ภายในอาคารโรงแรม ใหตํารวจสันติบาล ตํารวจตระ 

ตํารวจทองท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยรอบโรงแรมท่ีประทับ ต้ังดานตรวจ

คนบุคคล ยานพาหนะ สังเกตบุคคล และวัตถุตองสงสัย รวมไป

ถึงการตอบโตและแกไขสถานการณตางๆ

หลักจากฝกอบรมเสร็จ ก็มีการตรวจความพรอมและซัก                                                                                 

ซอมการปฏิบัติบางหลักสูตรโดยเฉพาะชุดขบวนเสด็จฯ อันประ 

กอบดวยนายตํารวจเกียรติยศพลขับ เจาหนาที่อาวุธชุดพิเศษ รถ

เบิกทาง รถนํา รถปดทายขบวน

ตองฝกซอมรวมกันหลายครั้ง ทดสอบเสนทางตางๆ ตาม

หมายกําหนดการในเวลาเหมือนวันจริงท้ังวันท้ังคืน เพ� อใหมีความ

ม่ันใจและพรอมเพรียงในการปฏิบัติอยางดีย่ิง ไมใหมีขอผิดพลาด

ขึ้นเด็ดขาด

การอํานวยการและการจัดการจราจร ภายใตการควบคุม

ของ พล.ต.ต.จรัมพร สุระมณี และ พล.ต.ต.นพศักดิ์ สิทธิพร 

ควบคุม กํากับดูแล ฝกซอม รถขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุ

วงศ พระประมุข จํานวนมากทุกขบวน เดินทางถึงที่หมายตาม

กําหนดการเรียงลําดับดวยความเรียบรอย

การปฏิบัติตามภารกิจตางๆ เริ่มตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 

2549 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ออก

สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เปนวันมหามงคลอันยิ่งใหญ

ที่นับเปนประวัติศาสตรของประเทศไทยและประวัติศาสตร โลก 

ประชาชนชาวไทยกวา 60 ลานคนรอคอย

โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศซ่ึงพรอม

จะทําหนาที่ “ผูพิทักษ” เพ� อถวายความปลอดภัย ถวายชีวิตแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9

ตั้งแตเชาตรูวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ทองฟายังไมสวาง 

ประชาชนทุกหมูเหลาสวมใสเสื้อสีเหลืองเดินทางมาชุมนุมอยาง

เนืองแน่นบริเวณลานพระรูปทรงม้าเพื่อรอเฝ้าชมพระบารมี 

คลื่นมหาชนทอดยาวไปตามถนนราชดําเนินเลยไปถึงสะพาน

ผานฟาลีลาศ ไกลออกไปจนกระทั่งไมมีที่สิ้นสุด

ภาพท่ีทุกคนอาจไมทันสังเกต คือภาพตํารวจท้ังในและนอก                                                                               

เคร� องแบบ อํานวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอด 

ภัยใหกับพี่นองประชาชนอยางเขมแข็งไมรูจักเหน็ดเหน� อย

วันที่ 11 มิถุนายน 2549 พระประมุขเริ่มเสด็จฯ มาถึง

ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ                                                                                  

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม                                                                                   

บรมราชกุมารี ทรงเปนผูแทนพระองครับเสด็จฯ ณ ทาอากาศ 

ยานกองทัพพอากาศ และทาอากาศยานดอนเมือง

เม� อพระประมุขและผูแทนพระองคแตละประเทศเสด็จฯ 

มาถึงประเทศไทย นายตํารวจเกียรติยศและชุดรักษาความปลอด 

ภัยเขาถวายความปลอดภัยทันที และทุกหน�วยตํารวจที่เตรียม

ความพรอมไวแลว ก็ไดเริ่มปฏิบัติงานทันทีเชนกัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2549 มีหมายกําหนดการ 2 หมาย 

เวลา 14.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันต

สมาคม เวลา 18.00 น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรขบวนเรือ

พระราชพิธี ณ ราชนาวิกสภา และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ศูนยควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) บริหารจัดการรถ

ขบวนพระที่นั่งของพระประมุขเขาที่หมายไดอยางเปนระเบียบ

เรียบรอย เรียงลําดับอาวุโสของการครองราชยจากพระประมุข

อาวุโสนอยสุดจนถึงพระประมุขอาวุโสสูงสุด

วันที่ 13 มิถุนายน 2549 เวลา 19.30 น. พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ํา

แดพระประมุขและพระราชวงศทุกพระองค ที่พระที่นั่งบรมราช

สถิตยมโหฬาร 

วันที่ 14 มิถุนายน 2549 เปนวันที่สงเสด็จพระประมุข

กลับแตละประเทศ

งานพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปจะผาน

พนไปแลวหลายป ตํารวจที่รวมปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัย

และอํานวยความสะดวกการจราจร ยังจดจํามิเคยลืมเลือน

ตํารวจทุกนายไดรวมกันดวยความสามัคคี ทุมเทกําลังกาย 

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความภาคภูมิใจ ตั้งแตฝกซอม

จนถึงวันปฏิบัติหนาที่จริง เปนผลใหภารกิจสําเร็จ เรียบรอยทุก

ประการ

ดวยความมุงมั่นที่จะแสดงความจงรักภักดี กตัญูกตเวที

ตอองคพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร พระผูเปนราชาผูพิทักษ ปกปกรักษา คุมครอง เมตตา

ใหประชาชนชาวไทยมีความสุขรมเย็นตลอดมา

“กราบพอ ไมขอพร จากพอ เพราะพอให เกินพอ เกินใคร

ให ขอทําดี ทําเพ� อพอ สบายใจ ทําเพ� อไทย เสริมตอ เหมือนพอ

ทํา” (โดย พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุทธารมณ).

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

พุ
ป

ผูพิทักษรักษราชัน

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข

สอ.รฝ. หน�วยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษา

ฝง มีหนาที่จัดและเตรียมกําลังปองกันภัยทางอากาศและ

ภัยทางทะเลตามที่ไดรับมอบหมาย อํานวยการฝกหน�วยใน

บังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพ และอยูในฐานะพรอมที่จะทํา

การรบได มีผูบัญชาการหน�วยบัญชาการตอสู อากาศยาน

และรักษาฝง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ.

หนวย สอ.รฝ.



อเป็นจุดเปล่ียนคร้ังใหญ่ของสำ�นักง�นคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง เมื่อ พ.ต.อ.จรุง

วิทย์ ภุมม� ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำาแหน่ง

เลขาธิการ กกต. แล้วผันตัวไปดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิ 

สภา (ส.ว.) ที่มีรายชื่อในบัญชีสำารองลำาดับที่ 8 ซึ่งมีสิทธิ์

เลื่อนขึ้นดำารงตำาแหน่ง ส.ว.โดยอัตโนมัติ ทำาให้ตำาแหน่ง

เลขาธิการ กกต.ต้องว่างลงโดยปริยาย 

ดังนั้น กกต.จึงต้องตั้งบุคคลขึ้นมารักษาการแทน ซึ่ง

จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก แสวง บุญมี รองเลขาธิการ 

กกต.ที่จะได้ขึ้นมารักษาการแทนเลขาธิการ กกต.ชั่วคราว 

เนื่องจากตำาแหน่งนี้จะต้องเปิดรับสมัครเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มี

ความเหมาะสมที่สุดขึ้นมานั่งแทน 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการเปิดรับสมัคร

เลขาธิการ กกต.คนใหม่ครั้งที่

แล้วเมื่อปี 2561 รองฯ แสวง  

ก็เป็นหน่ึงในผู้สมัคร แต่ กกต.

ได้เลือก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ส่วน

ในคร้ังน้ีถ้ารองฯ แสวงเข้ามา

สมัครจริงก็มีสิทธิ์สูงที่จะได้

ตำาแหน่งนี้ เนื่องจากเป็นคน

ที่มีประสบการณ์สูง ความรู้

แน่น  สามารถเรียนรู้และรับ                                                

มือปัญหาต่างๆ ได้ ท่ีสำาคัญเป็น

ที่รักของลูกน้องในสำานักงาน  

หลังจากน้ีจะเป็นเครื่อง

พิสูจน์ว่า เขาจะสามารถรับมือ

แรงกดดันจากตำาแหน่งท่ีข้ึนชื่อว่าเป็นหนังหน้าไฟของ กกต.

ได้หรือไม่

แสวง บุญมี เกิด 12 กันยายน 2506 จบการศึกษา 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง เกียรตินิยมอันดับ 2, นิติศาสตรบัณฑิต มหา

วิทยาลัยรามคำาแหง, ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การ

ปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการทำางาน เคยทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะ                                                                    

กรรมาธิการพิจารณากฎหมายและการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐ 

ธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็นเวลา 10                                                                    

ปี, หัวหน้าฝ่ายเลขานุการการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประ 

ธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ), หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรม 

การปฏิรูปการเมือง (นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นประธาน

คณะกรรมการ) สำานักนายกรัฐมนตรี, ผู้อำานวยการฝ่าย

ปฏิบัติการสนับสนุน สำานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐด้าน

กิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ, ผู้อำา

นวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิก

พรรคการเมือง สำานักกิจการพรรคการเมืองและการออก

เสียงประชามติ ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง

ประชามติ 

รองผู้อำานวยการสำานักเลขานุการ กกต., ผู้อำานวยการ 

สำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 และ 5 ด้านกิจการ

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย, รองเลขาธิการ กกต.ด้านกิจ                                                                             

การพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ และตำาแหน่ง

ล่าสุด รักษาการเลขาธิการ กกต.

ทรัพย์สินของการรถไฟฯ มากขึ้น ผมไม่เชื่อว่า รมต.คมนาคมจะ

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปิดหัวลำาโพง เพราะคอมมิชชัน ค่าโง่ 

กับระบบราชการนั้นเป็นของคู่กัน ความเสียหายจากนโยบายก็ไม่

ต้องรับผิดชอบ (อ้างอิงทุจริตรับจำานำาข้าว) 

๒.หัวลำาโพงเป็นเหมือนโบราณสถานที่สมควรรักษาไว้ 

๓.หัวลำาโพงเป็นมรดกของรัชกาลที่ ๕ ที่พระราชทานแก่

ประชาชน การทำาลายมรดกของสถาบันกษัตริย์อาจจะนำามาซึ่ง

การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ 

๔.ผมไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนหัวลำาโพงให้เป็นศูนย์การค้า นั้น

จะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้ 

๕.ประโยชน์ของหัวลำาโพง ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้ไปใช้บริการ                                                                                

สถานีคิงครอสที่ลอนดอน ที่ ร.๕ ทรงนำามาเป็นต้นแบบของหัว 

ลำาโพง คิงครอสเป็นชุมทางที่สามารถเชื่อมต่อกับการคมนาคม

ทั่วประเทศ ดังนั้นถ้าปรับปรุงหัวลำาโพงให้เชื่อมต่อกับดอนเมือง, 

สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา, หมอชิต ฯ ก็จะสามารถทำาให้ประชาชนมี

ความสะดวกมากขึ้น ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาจากนอกประ 

เทศ และที่จะออกนอกประเทศ  รวมทั้งประชาชนที่เดินทางใน

ประเทศ 

๖.ถ้าปรับปรุงการรถไฟให้ทันสมัยมากขึ้น ด้วยการสร้างรถ 

ไฟรางคู่ทั่วประเทศ ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยทำาให้ความเร็ว

ของรถไฟเพ่ิมมากข้ึน เป็นรถไฟความเร็วปานกลาง สามารถย่น                                                                             

ระยะเวลาเดินทางได้ครึ่งหนึ่ง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จาก ๖ ชม. 

เหลือ ๓ ชั่วโมงครึ่ง ก็จะทำาให้ประชาชนนิยมใช้บริการมากขึ้น 

เพราะไม่ต้องรอขึ้นเครื่อง รอเช็กอิน เพราะเครื่องบินก็ต้องใช้

เวลาทั้งเทกออฟและแลนดิง โดยเฉพาะเมื่อหัวลำาโพงเป็นชุมทาง

สมบูรณ์แบบ ลงจากรถไฟแล้วก็สามารถต่อรถไปถึงจุดหมายได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นยังไม่ต้องขึ้นกลางวันล่องกลาง

คืนเหมือนทุกวันนี้ 

๗.การใช้การขนส่งระบบรางจะช่วยลดพลังงานด้วยการใช้

เทคโนโลยีไฮบริด+โซลาร์เซลล์ 

๘.ถ้าใช้สถานีรถไฟของจังหวัดใหญ่ๆ เป็นศูนย์กลางการขน   

ส่งสินค้า ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดใกล้ๆ ด้วยรถบรรทุก

ขนาดเล็ก (มีล้อน้อยกว่า ๑๐ ล้อ) ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

ถนนที่ปัจจุบันใช้รถ ๒๘ ล้อขนส่งสินค้าทั่วประเทศ 

๙.สถานีใหญ่ๆ นอกจากสร้างศูนย์กลางขนถ่ายสินค้าแล้ว 

ถ้าสร้างไซโลสำาหรับเก็บพืชผลทางเกษตรก็จะช่วยทำาให้ชาวนา

และเกษตรกรได้ประโยชน์

เหตุผลทั้ง ๙ ประการที่ผมนำาเสนอนั้น เชื่อว่าดีกว่าขาย

5บทความ

นี่ย...อยู่ย�กจริงๆ

เพราะเริ่มรู้สึกว่า ไม่รู้ต้องหัวเราะ หรือ ร้องไห้ ดี 

เห็นเถียงกันในโซเชียล พระลาสิกขา ทรัพย์สมบัติ

ที่ได้มานับแต่บวช ต้องตกเป็นของใคร 

มึนตึ้บ! คนไทย พ.ศ.นี้ เถียงกันคอเป็นเอ็น 

ต้องเป็นของวัดสิ

ไม่ใช่..มันต้องเป็นของ “ไอ้ทิด” 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๓ บัญ 

ญัติว่า...  

“ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ใน

สมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติ

ของวัดที่เป็นภูมิลำาเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้น

จะได้จำาหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”

ฉะนั้น สึกจากพระไปโดยที่ยังไม่ตาย ไอ้ทิด ก็จ้างสิบล้อ

ขนสมบัติกลับบ้านสิครับ ไม่เห็นจะยากอะไร

ส่วนที่จะตกเป็นของวัด มันก็มีบรรทัดฐานอยู่ 

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๕๗/๒๕๖๑ ข้อเท็จจริงได้ความ

ว่า เงินในบัญชีเป็นเงินบริจาคที่ได้มาจากการทำาศพของผู้ตาย 

จึงต้องพิจารณาว่า โจทก์เป็นผู้มีอำานาจจัดการศพของผู้ตายหรือ

ไม่ 

ปรากฏจากทางนำาสืบของโจทก์จำาเลยว่า ผู้ตายไม่ได้ตั้งผู้

จัดการมรดกและไม่ได้ตั้งผู้จัดการศพ ทายาทไม่ได้มอบหมายตั้ง

ให้ผู้ใดเป็นผู้จัดการศพ 

อีกทั้งไม่มีผู้ได้รับทรัพย์มรดกด้วย เพราะผู้ตายไม่มีทรัพย์

มรดก 

จึงเป็นกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ต้อง

วินิจฉัยโดยเทียบบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ.  

มาตรา ๔ วรรคสอง โดยนำา ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๔๙ มาปรับใช้

ว่า... 

“ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายเป็นผู้มีหน้าที่จัดการศพ  

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ตาย มีทายาท คงมีแต่โจทก์ซึ่งเป็นวัดที่ผู้ตาย

มีภูมิลำาเนาขณะถึงแก่มรณภาพเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย 

ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๓ 

จึงถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกโดยสิทธิโดยธรรม

ตามนัยมาตรา ๑๖๔๙ 

ของสงฆ์ ไม่ใช่ของตน

โจทก์จึงเป็นผู้มีอำานาจและหน้าท่ีจัดการทำาศพผู้ตาย มีอำานาจ

ฟ้องบังคับให้จำาเลยจัดการมอบเงินในบัญชีให้ โจทก์เพื่อนำาไปใช้ใน

การจัดการทำาศพผู้ตายต่อไป”

ครับ...ตามข้อกฎหมาย “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” สามารถขน

สมบัติที่ได้นับตั้งแต่บวชมา กลับบ้านได้ 

จะขนกี่รถสิบล้อ จะมีกี่ร้อยล้านพันล้าน ก็ขนกลับได้หมด 

เพียงแต่...

นี่เรามาถึงยุคที่ต้องเถียงกันเรื่อง ทรัพย์สมบัติของสงฆ์ที่ได้

มาระหว่างการนุ่งผ้าเหลือง ว่าต้องตกเป็นของใคร กันแล้วหรือ?

 ยิ่งเห็น “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ตอบโต้ “ศรีสุวรรณ  จรรยา” 

แล้ว มันเกิดหลายความรู้สึกระคนกัน 

แบบว่า...อิหยังวะ 

“ลุงศรีแกจะโง่แล้วขยัน หรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียว  อาตมา

ไม่มีปัญหานะ แต่ทำาไมช่อง ๗ ต้องพลอยบื้อ พลอยบ้าจี้ตามลุงแก

ด้วย แล้วสื่อแบบนี้หรอ ที่สังคมจะฝากความประเทืองทางปัญญา

อะไรด้วยได้”

“ลุงศรี” โง่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ 

แต่ “ลุงศรี” พูดเรื่องสมบัติของพระ ฟังแล้วมันสะดุดหูอยู่

ไม่ใช่หรือ

เพราะคำาว่า “พระ” ในความเข้าใจของปุถุชน หมายถึงผู้ซึ่ง

ละแล้วซึ่งกิเลส ตัณหาราคะ ไม่มีความละโมบใดๆ เหลืออยู่ในจิตใจ 

ส่วนคำาว่า “ทรัพย์สิน” คือความมั่งคั่งร่ำารวย ที่มาพร้อมกับ

ความโลภ ความอยากได้ใคร่มี สวนทางกับคำาว่า “พระ” 

ก็ไม่มีใครทราบได้ว่ามหาสมบัติจำานวน ๓๑๕ ล้าน ของ  “ไพร

วัลย์ วรรณบุตร” ว่าคืออะไร มีมูลค่าจริงเท่าไหร่ 

อาจเป็นหนังสือธรรมะนำาไปสู่นิพพาน กองโตนับสิบๆ ตัน 

ต้องขนด้วยรถสิบล้อก็เป็นได้ 

อาจเป็นสินค้ารีวิวตกค้าง

หรืออาจจะเป็นเหรียญคริปโต แลคโตบาซิลลัส สูตรน้ำาตาล

น้อย ก็ได้ ใครจะไปรู้นอกจากไพรวัลย์ กับเด็กขนของขึ้นรถ

แต่ทรัพย์สินก็คือทรัพย์สิน    

พุทธทาสภิกขุ อบรมพระธรรมทูต เรื่อง ชีวิตของนักเผยแผ่ 

เมื่อปี ๒๕๑๐ 

“...ในพระพุทธศาสนาเราพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุมีทรัพย์

สมบัติเหมือนกับนกมีเพียงปีก ๒ ข้างแล้วก็บินไป  

นี่มันเรื่องเดียวกันแท้คือเรื่องไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร เรียกว่า

ความจน 

ถ้าไปเกิดมีทรัพย์สมบัติอะไรเข้าแล้วมันก็เป็นห่วงจะต้อง 

หอบต้องหิ้วไปแล้วจะต้องเกิดการสะสม กำาลังกายกำาลังใจก็จะถูก

แบ่งมาอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นจึงมีไม่ได้ 

เพราะฉะน้ันถ้ามีอะไรก็ให้จัดกระทำาไปเหมือนอย่างกับว่า

ไม่มี ไม่มีดีกว่า เพราะว่าเราไม่จำาเป็นต้องมี ถ้าจำาเป็นต้องมีก็ต้อง

เป็นของสงฆ์ เครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นของสงฆ์

เรื่องทรัพย์สมบัติมีอะไรเป็นเครื่องห่วง ถ้ามีอยู่ขอให้นึกว่าจะ

ต้องสละ 

ทรัพย์สมบัตินี่ร้ายกาจมาก 

ถ้าลองรักลองพอใจแล้วก็จะต้องอาลัยอาวรณ์ แม้ท่ีสุดจะเป็น

ของเล่นก็ยังอาลัยอาวรณ์ อุตส่าห์ไปซื้อไปหาไปพยายามขวนขวาย

มาจนได้ 

พูดง่ายๆ ก็บางทีอุตส่าห์ไปตบตาโยมจนเอาอะไรมาได้ซักอย่าง

นึง ในฐานะเป็นทรัพย์สมบัติที่ ไม่เกี่ยวไม่จำาเป็นกับการประพฤติ

พรหมจรรย์เลยก็มี

นี่แหละลองพิจารณาดูเถอะว่ามันมีพิษสงร้ายกาจเท่าไรเกี่ยว

กับเรื่องนี้ 

เราจะต้องเป็นผู้ที่ ไม่มีอะไรห่วง

ผู้ที่ ได้รับหน้าที่เป็นสมภารก็มักจะมีอะไรห่วงมากเกินไปจน

ทำาอะไรไม่ได้ 

แต่ถ้าถือว่าหน้าที่สมภารก็เป็นหน้าที่ดูแลทรัพย์สมบัติของ

สงฆ์ไม่ใช่ของเรา มันก็ควรจะมีห่วงน้อยที่สุด หรือไม่มีห่วงเลย

ก็ได้มันเป็นเพียงทำางานตามหน้าที่ก็แล้วกัน 

ประเด็นน้ีมีความคิดเลยเถิดไปเอง ไปยึดม่ันถือม่ันในลักษณะ

ที่เป็นของตน เพราะว่าตนใช้สอยหรือบันดาลทำาอะไรได้ต่างๆ 

ตามพอใจ 

ลืมไปว่าเป็นของสงฆ์ กลายเป็นของตนไปโดยไม่รู้สึก...”

ครับ...มีสงฆ์จำานวนไม่น้อย คิดว่าทรัพย์สมบัติที่ได้เพราะ

เป็นสงฆ์นั้น เป็นของตน จึงยึดติดในทรัพย์สินนั้น นำาติดไปกับตัว

แต่ตามความเป็นจริงแล้วผู้ท่ีจะบวชน้ัน ก่อนบวชต้องเป็น

ผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีความเข้า 

ใจรู้อัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูง

ยิ่งได้ 

จึงสละชีวิตของคฤหัสถ์ทุกประการมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิต

อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อศึกษาพระธรรม

พระภิกษุคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส 

จึงสละอาคารบ้านเรือนทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติ เพื่อ

ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง

คือเพศบรรพชิต 

ที่จะต้องมีชีวิตที่เหมาะควรแก่เพศของตน 

ฉะนั้นการทำาอะไรหรือมีอะไร เหมือนอย่างคฤหัสถ์นั้นทำา

ไม่ได้ ไม่ควรทำา

เพราะสละชีวิตคฤหัสถ์ไปแล้ว

ก็ต้องไตร่ตรองดูว่า การล่วงละเมิดพระวินัยน้ัน เป็นอันตราย

มาก ถ้าไม่แก้ไขด้วยความสำานึกจริงๆ ใช่หรือไม่

และเมื่อลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ ไม่มีอาบัติในเพศคฤหัสถ์ 

แต่ก็ไม่ควรนำาของใช้ไปใช้ต่อในเพศคฤหัสถ์ 

สิ่งใดที่พอจะเป็นประโยชน์ได้ ก็ควรแก่ผู้อื่นก็บริจาคให้ผู้

อื่น

ยิ่งเป็นหนังสือธรรมะยิ่งต้องบริจาคให้สาธารณะ เพื่อการ

เผยแผ่ธรรม และการเข้าถึงธรรมผ่านหนังสือธรรมะของผู้ที่ด้อย

โอกาสกว่า 

อย่าให้เขาว่าเอาได้ว่า...

บวชเพื่อสร้างฐานะ ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง

แล้วทิ้งธรรมไปเสีย.

เอฟเอ็ม 90.5 ตี 1-5

ร�ยก�รเพื่อนพระจันทร์

ยิ้มแฉ่ง แบ่งปัน ปลูกป่�

ต้นโพธิ์ต้นไทรให้ปัญญ�

ตั้งสัจจะว�จ�ปลูกป่�จริง

ร�ยก�รเพื่อนพระจันทร์

คืนวันปล่อยว�งอย่�งยิ่ง

เท่�ทันทบทวนมิทอดทิ้ง

น้อมรับสรรพสิ่งสร้�งใจ

โรงง�นอุตส�หกรรม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ขอต่อเรื่องน้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในสมุทรสาคร

ผิดมาตั้งแต่ต้นคือ สร้างโรงงานแต่ไม่มีบ่อบำาบัดน้ำาเสีย น้ำาใน                                                                                

คลองมันก็เน่ามาเป็นเวลาเล็กน้อยแค่ ๓๐ ปีเอง โรงงานอุตสาห 

กรรมมากกว่า ๕๐% ไม่มีบ่อบำาบัดน้ำาเสีย 

วิธีแก้ไขของผู้บริหารท้องถิ่นคือ ขึ้นป้ายคลองสวย-น้ำาใส  

รอวันที่น้ำาขึ้น น้ำาทะเลหนุนก็เปิดประตูระบายเข้าคลอง เชิญผู้

ว่าฯ นักการเมือง พ่อค้าใหญ่มารวมกันปาก้อนจุลินทรีย์ลงใน

คลอง จ้างแม่ค้าพายเรือขายผักผลไม้ เชิญนักข่าวมาทำาข่าวโครง                                                                                  

การคลองสวย-น้ำาใส ก็เสร็จสิ้นภายใน ๑ สัปดาห์หมดงบประมาณ 

น้ำาก็เน่าเสียต่อไป ต่อไป ต่อไป อีกนาน มีโครงการดูงานกำาจัดน้ำา

เสียที่ เนเธอร์แลนด์ คุณอัตถ์ โปรดแสดงความคิดเห็น.

พันธุ์ ไดโนเส�ร์

 

สมุทรสาคร แถวๆ อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ โรงงานเยอะ

ครับ เมื่อก่อนเคยไปทำาธุระปะปังแถวนั้นบ่อย ก็เป็นตามที่คุณ

พันธุ์ ไดโนเสาร์ว่ามาจริงๆ ครับ ทุกคลองน้ำาสีดำาคล้ำา กลิ่นเหม็น  

เพราะโรงงานปล่อยน้ำาเสีย แม้กฎหมายใหม่บังคับให้มีการบำาบัด

น้ำาก่อนปล่อยสู่คูคลองสาธารณะ แต่ทุกวันน้ีก็ยังดำาคล้ำาอยู่เหมือน

เดิม เกษตรกรจำานวนมากต้องทิ้งสวนเพราะน้ำาเสีย ต่อให้ไปดู

งานดาวอังคารก็ไร้ประโยชน์ ฉะนั้นผมคิดว่าเกินกำาลังท้องถิ่นจะ

ทำาครับ ต้องระดับรัฐบาลกลางเข้ามาดูแลถึงจะพอแก้ปัญหาได้

บ้าง.  

 

ผมคัดค้�นก�รปิดหัวลำ�โพงครับ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สืบเนื่องจากกรณีนายกฯ ให้ถามประชาชน เรื่องที่ รมต.

คมนาคมต้องการปิดสถานีหัวลำาโพง เพราะสถานีหัวลำาโพงเป็น

ของคนไทยทุกคน แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการสถานีรถไฟหัวลำาโพง

ก็ตาม แต่เมื่อประเมินจากประโยชน์ที่ได้จากการใช้สถานีรถไฟ

หัวลำาโพงเป็นชุมทาง (Junction) กับให้เอกชนมาทำาธุรกิจเพื่อหา                                                                             

กำาไรแล้วแตกต่างกันมาก ผมเป็นคนที่เกิดฝั่งธนบุรีริมคลองบาง 

ไผ่ ถึงจะมาอยู่เมืองขอนนานเกือบส่ีสิบปีแล้วก็ตาม ก็ยังนึกถึงภาพ

สถานีรถไฟหัวลำาโพงตรึงติดตา

ทำาไมนายกฯ ไม่หารือเหตุและผล รวมทั้งประโยชน์ผลได้                      

ผลเสียจากการปิดหัวลำาโพงกับคณะที่ปรึกษา ปล่อยให้ รมต.

คมนาคมคนนี้ซึ่งเป็นใครจากไหนมาใช้อำานาจปิดหัวลำาโพงที่อยู่คู่

กรุงเทพฯ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ แล้วยังให้ถามความเห็นของ

ประชาชน ซึ่งก็ไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะเป็นมโนโดยปราศจาก

เหตุผล ดังนั้นผมจึงขอตอบคำาถามของนายกฯ ว่า “ผมคัดค้าน

การปิดสถานีรถไฟหัวลำาโพง” โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 

๑.ผมไม่เชื่อว่า รมต.คมนาคมตั้งใจทำาเพราะต้องการแก้ไข

ปัญหารถไฟขาดทุน เพราะการปิดสถานีหัวลำาโพงเพื่อให้เอกชน

นำาไปทำาธุรกิจนั้น เป็นต้นแบบของการแสวงหาผลประโยชน์จาก

รักษ�ก�รเลข�ฯ กกต.

หัวลำาโพงแก้จนของ รมต.คมนาคม แต่ผมสงสัยว่า ครม.ทั้ง  ๓๕ 

คนรวมที่ปรึกษามากมายทำาไมคิดไม่ออก หรือไม่อยากคิด พอใจ

จะแก้ไขปัญหาแบบมีค่าน้ำาค่าเน้ือเท่าน้ันหรือ โอ้อนิจจาประเทศ 

ไทยที่วันนี้ สถาบันก็ยังดี-รัฐธรรมนูญก็ยังดี-แต่การเมืองนั้นเต็มที 

(เจี๊ยะบ่โละ).

แมวน้ำ� 

 

เฉพาะข้อมูลที่ผมมีขออธิบายดังนี้ครับ ไม่มีการทุบสถานี

รถไฟหัวลำาโพงแน่นอน และการรถไฟฯ จะปล่อยให้เช่าพื้นที่

หัวลำาโพงบริเวณท่ีเป็นชานชาลารถไฟ ส่วนตัวอาคารทำาเป็นพิพิธ 

ภัณฑ์ และต้องเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตด้วย

ประเด็นสำาคัญ สำาหรับการเดินรถ “ต้องหยุด” ไม่มีรถไฟ

เข้าหัวลำาโพงจนกว่าจะสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงบางซื่อ-

พญาไท รวมทั้งรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายเสร็จสิ้น  

สาเหตุท่ีต้องหยุดเดินรถ เป็นเรื่องทางวิศวกรรมครับ  เพราะ

ต้องรื้อทางรถไฟเก่าออกทั้งหมด ช่วงสามเสน-ยมราช ซึ่งติดพื้น 

ที่พระราชฐาน ทำาทางยกระดับไม่ได้ จึงต้องขุดหน้าดินแนวทาง

รถไฟเดิมออก สร้างเป็นคลองแห้งแทน สรุปคือทำาคล้ายๆ อุโมงค์

เปิด แล้ววางรางรถไฟความเร็วสูง ๓ สนามบิน รถไฟสายสีแดง

ที่จะไปมหาชัย รวมทั้งรถไฟธรรมดา ฉะนั้นหากยังปล่อยให้มีรถ 

ไฟวิ่งเข้าหัวลำาโพงต่อก็สร้างไม่ได้  

เพียงแต่คนมีหน้าที่รับผิดชอบต้องตอบให้ชัดว่า หลังสร้าง

ทางรถไฟใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จะยังมีขบวนรถไฟชานเมืองเข้าหัว 

ลำาโพงหรือไม่ หรือจะใช้สายสีแดงซึ่งในอนาคตจะวิ่งจากรังสิต 

เข้าหัวลำาโพง ไปคลองสาน ตากสิน บางบอน  มหาชัยแทนโดย

ปริยาย.

ท�งรอด

 * ตื่นมากลางดึกตรึกตรอง

ผองปัญหาโลกแตกทั้งหลาย

เป็นเรื่องคิดอย่างสบาย

ผ่านมาแล้วมากมายปัญหานี้

 * ทุกปัญหาเริ่มแต่ละคน

จนดินพอกหางหมูป่นปี้

หนทางปฏิบัตินั้นมี

อยู่ที่จะศรัทธาทำา

 * ศีล,สมาธิ,ปัญญา

เริ่มได้ยินก็ว่าน่าขำา

ล้าหลังคร่ำาครึแค่จำาจำา

ไม่ลึกล้ำาทันสมัยใหม่กาล

 * ศีลเว้นก่อกรรมทุกข์ โทษ

สมาธิจิตปราโมทย์มั่นฐาน

ปัญญารู้ตามจริงอนิจจญาณ

นานช้ากว่าชาวโลกจักทำาจริงฯ

วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี

แสวง บุญมี

เ

ถื



จกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มทยอยฟื้นตัว

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล การเปิดประเทศต้อน 

รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงโค้ง                                                                                 

สุดท้ายปลายปีเริ่มมีสีสันมากขึ้น ขณะที่การเร่งกระจายวัคซีน                                                                                 

ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยทำาให้สถาน 

การณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มมีทิศทางที่ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สะท้อนจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน ต.ค.2564 ที่่ 

“ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)” ยืนยันว่าปรับตัวดีขึ้นจาก

เดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตาม

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการฉีดวัคซีน

ที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม 

รายได้ครัวเรือน และความเชื่อม่ันของผู้บริโภคทยอยฟ้ืนตัว ประ                                                       

กอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยพยุงกำาลังซื้อ

ของครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับ “กระทรวงการคลัง” ที่มองภาพเศรษฐกิจ

ไทยในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาว่ามีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือน

ก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน ทำาให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม

ขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการลงทุน

ภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน

ขณะท่ี “ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอ                                                                     

การค้าไทย” ได้ประเมินว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส

ที่ 4/2564 จะขยายตัวได้ภายใต้กรอบ 2-3% เนื่องจากการ

ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์มีส่วนช่วยสนับสนุนการจับจ่าย

ใช้สอยและช่วยให้ภาคธุรกิจฟื้นตัว ขณะเดียวกันสถานการณ์

หลังเปิดประเทศก็ยังไม่เห็นภาพการระบาดที่รุนแรงจากนัก                                                                            

ท่องเที่ยวต่างชาติ สะท้อนว่ารัฐบาลยังดูแลและป้องกันสถาน 

การณ์ได้เป็นอย่างดี

หลายเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจเริ่มตอบรับกับสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 ท่ีคล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง ภาพการจับจ่าย

ใช้สอย การดำาเนินธุรกิจ การเดินทางท่องเที่ยวเริ่มกลับมา

คึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ หลายส่วน

ยังคาดหวังว่ารัฐบาลจะยังสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ 

ไว้ได้ ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้

แต่ในช่วง 2-3 วันท่ีผ่านมาก็มีข่าวเก่ียวกับโควิด-19 สาย                                                                                    

พันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” เกิดขึ้น ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับ

ทั่วโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้

จัดให้ โอไมครอนเป็นสายพันธุ์ โควิด-19 ที่น่ากังวล โดยมีการ

ตรวจพบครั้งแรกในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และมีรายงานพบ

ผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้เดินทางจากภูมิภาคแอฟริกาใต้เข้าบอตสวานา                               

และฮ่องกง ขณะท่ีทางการของหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ 

เยอรมนี อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก รวมถึงออสเตรเลีย มีการยืนยัน

ว่าตรวจพบผู้ติดเช้ือโอไมครอนในประเทศแล้ว และล่าสุดท่ีญ่ีปุ่น

และสิงคโปร์ก็พบผู้ติดเช้ือสายพันธ์ุดังกล่าวแล้วเช่นกัน

แม้หลายฝ่ายจะยังไม่สามารถประเมินผลกระทบ และ

ความรุนแรงที่ชัดเจนของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน

ได้ในขณะน้ี แต่หลายประเทศก็ได้มีการประกาศมาตรการ “จำากัด

การเดินทาง” จากภูมิภาคแอฟริกาใต้ทันที เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าว รวมถึงบางประเทศที่

ประกาศ “ปิดประเทศ” อีกครั้ง

ขณะท่ีประเทศไทย ล่าสุดท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันท่ี 30 พ.ย.2564 ได้เห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ                                                                                      

ให้ใช้วิธีตรวจเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR กับผู้เดินทางเข้าประเทศ                                                                                      

เหมือนเดิม ซ่ึงทางปฏิบัติยังใช้วิธีน้ีอยู่ ส่วนมติศูนย์บริหารสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค. เมื่อวันท่ี 26 พ.ย.ท่ีผ่านมา ท่ีให้ใช้การตรวจแบบ ATK 

แทน RT-PCR จะไม่มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 16 ธ.ค.น้ี เพื่อเป็นการ

ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมท้ังจะมีการตรวจอย่างเข้มข้นมากข้ึน 

ท้ังทางอากาศ ช่องทางธรรมชาติ ทางบก และทางเรือ โดยเรื่องน้ี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ส่ัง

การหน่วยงานความม่ันคงจะต้องจัดการอย่างเข้มข้น พร้อมท้ังคาด

โทษกรณีมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ปล่อยให้มีการเข้าประเทศ

แบบผิดกฎหมายด้วย โดยหากท้ายท่ีสุดมีการตรวจพบคนติดเช้ือโอ

ไมครอนก็ต้องรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ ทันที ส่วนการตัดสินใจว่าจะ

มีการ “ล็อกดาวน์” หรือไม่น้ัน เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี!!.

องยกให้ “กรมสรรพากร” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาไปพร้อม

กับเทคโนโลยีเสมอ โดยล่าสุดได้เปิด Open Application 

Programming Interface (Open API) เพื่อสนับสนุนให้ผู้

เสียภาษียื่นรายการ แบบ คำาร้อง คำาขอ หรือเอกสารอื่นใดผ่าน

กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Open API เพื่ออำานวยความ

สะดวก ลดขั้นตอนและลดต้นทุน

ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยกระดับ

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของประเทศด้วย “เอกนิติ 

นิติทัณฑ์ประภาศ” อธิบดีกรม

สรรพากร ระบุว่า “การยกระดับ

การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างครบวงจรในครั้งนี้ จะเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การ

ประกอบธุรกิจมีความง่ายและ

สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนใน

การเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6

จับตา ‘โอไมครอน’

ยกระดับ!!

เศรษฐกิจ

ต้

กิ

ครองขวัญ รอดหมวน

เอกนิติ 

นิติทัณฑ์ประภาศ

โควิดทุบทอท.อ่วมหนัก
หั่นเป้าผู้ โดยสารเหลือ50%

สอท.ห่วงน้ำามันดันสินค้าแพง
วิภาวดีรังสิต • โควิดทำาพิษ ทอท.หั่นประมาณการผู้ โดยสารปี 65 ลด

ลง 50% มั่นใจโอไมครอนไม่กระทบคนเดินทาง ด้าน ส.อ.ท.เปิดโพล

สำารวจ สินค้าแพง ต้นทุนพุ่ง พบฉุดรายได้ผู้ประกอบการลดลง 20%

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ                           

ผู้อำานวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศ                        

ยานไทย จำากัด (มหาชน) (ทอท.) 

เปิดเผยว่า ทอท.ได้ปรับค่าประ 

มาณการผู้ โดยสารปี 2565 ลดลง                           

50% เนื่องจากปริมาณการเดิน

ทางยั งคงฟื้ นตั วช้ ากว่ าที่ คาด

การณ์ไว้และสถานการณ์การแพร่

ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ประเมิน

ไว้ ซึ่งเดิมคาดว่าผู้ โดยสารจะกลับ

มาที่ราว 113 ล้านคน ล่าสุดจาก

การประเมินพบว่าในปี 2565 จะมี

ปริมาณผู้ โดยสารเหลือแค่ราว 62 

ล้านคน

ส่วนโอไมครอน เชื่อว่าจะ                                            

ยังไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเดิน

ทางของผู้ โดยสารภายในประเทศ 

หลังพบว่ามาตรการเปิดประเทศ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้แนว

โน้มการเดินทางเริ่มทยอยฟื้น                                       

ตัวอย่างมีนัยสำาคัญ ขณะที่ผู้ โดย 

สารระหว่างประเทศทำาการขอจอง

นิตินัย ศิริสมรรถการ

SAMอวดผลงานแก้เอ็นพีแอล

ลุยปรับโครงสร้างช่วยลูกหนี้

ร่วมกิจกรรม • นายดาวเรือง สมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคม บริษัท อมตะ ซิตี้ ระยอง จำากัด ร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำานวน 300,000 ตัว ในกิจกรรม “ปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ำาโครงการส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง” จัดโดยสำานักงาน

ประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำาจืดดอกกราย เพื่อมุ่งฟื้นฟูทรัพยากร

สัตว์น้ำาตามแหล่งน้ำาธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำาดอกกรายให้มีความสมบูรณ์มากยิ่ง

ขึ้น โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บ

ดอกกราย ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง.

ไทยโพสต์ • นายธรัฐพร เตชะ

กิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำากัด 

(บสส.) หรือ SAM เปิดเผยผลการ

ดำาเนินงาน ณ เดือน ต.ค.2564 ว่า 

สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

ลูกค้าเอ็นพีแอลไปแล้ว 54,899 

ราย คิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 

341,448 ล้านบาท และจำาหน่าย

ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 10,496 

รายการ ราคาประเมินทรัพย์ 51,914 

ล้านบาท

ด้านการประมูลซ้ือสินทรัพย์ 

เพื่อเพ่ิมขนาดพอร์ต SAM สามารถ 

ซื้อสินทรัพย์ได้ 16,569 ราย 

มูลค่าตามบัญชี 113,621 ล้าน

บาท ขณะที่คลินิกแก้หนี้มีจำานวน                                        

ลูกค้าที่ผ่านคุณสมบัติและสมัคร

เข้าโครงการ 68,071 บัญชี คิด

เป็นภาระหนี้เงินต้นตามสัญญา 

5,163 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่ม

เปิดดำาเนินการในปี 2543 SAM 

สามารถนำาส่งเงินคืนกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน (FIDF) ไปแล้ว                                    

เป็นจำานวนเงินประมาณ 255,000 

ล้านบาท

สำาหรับการบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น SAM 

มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการเจรจา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยคำานึง

ถึงความสามารถในการชำาระหนี้

ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษา

หารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทาง

ที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักย 

ภาพสามารถกลับไปดำาเนินชีวิต

ได้ตามปกติ หรือดำาเนินกิจการ

ต่อไปได้.

ธปท.ไม่หนุนสินทรัพย์ดิจิทัลชำาระค่าสินค้า

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย

นโยบายระบบการชำาระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ติดตามการนำาสิน 

ทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการลงทุน

และการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการนำา

สินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการชำาระค่า

สินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา ธปท.ได้

มีการแจ้งเตือนเป็นระยะ และขอย้ำาว่า ธปท.ไม่สนับสนุนการนำา

สินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำาระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากราคา

สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการ

ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือ

การถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน ที่จะส่งผลต่อร้านค้า ผู้

ประกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับความเสียหาย  

เสวนานักธุรกิจ SME สุขภาพดีมีกำาไร

นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล บอสสาวของค่ายพี

เอ็มจี เตรียมถ่ายทอดประสบการณ์ เคล็บลับการดูแลสุขภาพ แลดู                                                                                       

อ่อนกว่าวัย หลังประสบความสำาเร็จจากการทำาสื่อเอสเอ็มอีมา 20 

ปี ร่วมกับอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ กูรูด้านสุขภาพ ในงาน smart 

sme expo วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวทีกลาง ฮอลล์ 6 เมืองทอง

ธานี เวลา 17.00-18.00 น. ใครอยากรู้ความลับของทั้งอาจารย์

สง่า ดามาพงษ์ ซึ่งทุกคนเดาอายุจริงไม่ถูก หรือเคล็ดลับ ทำาไงซีอี

โอคนเก่งถึงผอมได้ ลองแวะไปหาคำาตอบกันได้

‘บริทาเนีย’ จ่อเปิด 9 โครงการใหม่ปี 65  

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI เปิดเผยว่า ได้วางแผนเปิด 9 โครงการ

ใหม่ในปี 2565 รวมมูลค่าโครงการประมาณ 10,800 ล้านบาท 

โดยจะขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

จังหวัดที่มีศักยภาพ เช่น ชลบุรี ระยอง อุดรธานี พร้อมประกาศ

ราคาเสนอขาย IPO เบื้องต้นหุ้นละ 10.00-10.50 บาท เปิดจอง

ซื้อวันที่ 7-9 และ 13-15 ธันวาคมนี้ เดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ. 

สล็อตการบินเพิ่มขึ้น 20% เป็น

ไปในทิศทางเดียวกับปริมาณผู้

โดยสารต่างชาติที่กลับมาเติบโต 

100% จากเดิม 2,000 คน/วัน เพิ่ม                                                     

เป็น 4,000 คน/วัน ส่วนมาตรการ

ช่วยเหลือนั้น ทอท.จะขยายมาตร 

การช่วยเหลือเดิมไปจนถึงเดือน 

มี.ค.2566 จากเดิมที่จะสิ้นสุดใน

เดือน มี.ค.2565 โดยเป็นการขยาย

เวลามาตรการออกไปอีก 1 ปี

สำ า ห รั บ ค ว า ม คื บ ห น้ า

การรับมอบความรับผิดชอบการ

บริหารจัดการ 3 ท่าอากาศยาน

จากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้แก่ 

กระบี่ บุรีรัมย์ และอุดรธานี ว่า                               

เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) ภายในเดือน ม.ค.

2565 แก้มติ ครม.เดิมที่มอบหมาย

ให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณา

โอน 4 สนามบิน เปลี่ยนเป็น 3 

สนามบิน ด้วยแนวทางการสร้าง

ศูนย์กลาง (ฮับ) ใหม่ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ด้านนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 

รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว

ถึงผลการสำารวจ FTI Poll ครั้ง

ที่ 12 ในเดือน พ.ย.2564 ภาย

ใต้หัวข้อ “สินค้าแพง ต้นทุนพุ่ง 

กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน?” 

พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท.มองว่า

ปัจจัยที่ทำาให้ต้นทุนการผลิตปรับ

ตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคา

สินค้านั้น มาจากราคาน้ำามันและ

พลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้ง

ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

และค่าระวางเรือที่อยู่ ในระดับ

สูง ทำาให้รายได้ของผู้ประกอบการ

ด้านจิตวิทยาเท่านั้น เมื่อเกิดความกลัวก็จะตัดสินใจไปอีกทาง 

โดยไม่ได้คิดพิจารณาว่ามีเหตุผลอะไรมาสนับสนุน ดังนั้นเมื่อ

ธุรกิจต่างๆ ยังคงมีพ้ืนฐานท่ีดี แต่ราคาหุ้นกลับตกต่ำาลงจากการ

เก็งกำาไร เท่ากับเป็นการกดดันและบิดเบือนราคาหุ้นให้ต่ำากว่าความ

เป็นจริงไปมาก ย่อมจะเป็นการจูงใจให้นักลงทุนกลับมาลงทุน ซ่ึง

ความจริงมีเหตุผลท่ีดีมากๆ สนับสนุนอยู่ เพราะการท่ีราคาหุ้น

ตกต่ำาลงโดยธุรกิจยังมีผลประกอบการดี เท่ากับจะทำาให้อัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุนจะสูงข้ึนมากกว่าเดิม ก็คือการเกิดความ

คุ้มค่าในการลงทุนมากข้ึนน่ันเอง จึงเป็นทางเลือกท่ีดีกับการลงทุน 

ทำาให้นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนมากข้ึน จึงพบว่าวานน้ีแม้นักลงทุน

ต่างชาติยังวิตกกังวลกับการแพร่ระบาดของโรค และยังวิตกกับ

การท่ีเฟดจะลดคิวอีลงเร็วกว่าท่ีคาด ล้วนเป็นความวิตกทางด้าน

จิตวิทยามากกว่าเหตุท่ีเป็นจริง อย่างโรคกลายพันธ์ุท่ีเรียกว่า โอ

ไอครอน นักลงทุนต่างชาติกลัวจะเกิดความร้ายแรงและมีการเสีย

ชีวิตจากโรคมากข้ึน แต่ยังไม่มีผลออกมาชัดเจนอย่างท่ีกลัวเลย 

แม้การแพร่ระบาดจะง่ายข้ึน หากโรคไม่ร้ายแรงไม่ทำาให้เสียชีวิต

ก็ไม่น่าตกใจแต่อย่างใด จะกลายเป็นโรคประจำาท้องถ่ินไป กลาย

เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการเป็นไข้หวัด ส่วนเรื่องคิวอีก็มีผลกับ

การเก็งกำาไร การลงทุนไม่ได้สนใจกับปริมาณเงินมากนัก จึงไม่มี

ผลกับการลงทุน ดูแล้วตลาดดีดกลับ เพราะต้องให้ราคาสมดุลกับ

พ้ืนฐานท่ีดีมากกว่า ทำาให้ตลาดยังมีสัญญาณในทางบวก 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มไฟแนนซ์ การที่ตลาดมีวอลุ่ม

หนายังหนุนธุรกิจ จึงน่ามองที่ JMT, KTC และ SAWAD กลุ่ม

พลังงานราคาน้ำ ามันเริ่มมี

เสถียรภาพมากขึ้น หลังจาก

ปรับลดมาพอสมควร ยังไม่

กระทบกับผลประกอบการ

ของธุรกิจมากนัก จึงน่ามอง

ที่ EA, BPP และ PTG กลุ่ม

อาหารยังมองดี น่ามองที่ 

NSL, SUN และ CBG หุ้น

รายตัวที่น่ามองมี TNTUCH, 

TASCO และ KEX เป็น

ตัวอย่าง

การดีดขึ้นแรงอาจทำา 

ให้ตลาดผันผวนมากขึ้น แต่

ทิศทางตลาดยังคงอยู่ในทาง

บวก จึงควรเลือกจังหวะการ

ลงทุนให้ดีๆ. 

ปรับขึ้นตามพื้นฐานที่ดี

การที่ตลาดหุ้นมีการปรับสูงขึ้นวานนี้ (1 ธ.ค.64) นัก

เก็งกำาไรจะมองเป็นการดีดกลับทางเทคนิค ซึ่งมีความหมายว่า

ราคาหุ้นจะต้องดีดกลับหลังจากราคาถูกกดร่วงลงไปค่อนข้าง

มาก และลงมาติดต่อกันถึง 3 วัน ก็เป็นการประเมินตามความ

รู้สึกและเป็นการคิดของการเล่นเก็งกำาไร เมื่อมีขึ้นก็มีลง และ

เมื่อมีลงก็ต้องมีขึ้นกลับมา การคิดอย่างนี้ ไม่ได้มีเหตุผลในการ

สนับสนุน เพราะเป็นแค่การอ้างจากความรู้สึกมากกว่า แต่หาก

มาพิจารณาจากหลักเหตุผลของการลงทุน จะได้ข้อคิดที่ดูชัดเจน

มากกว่าคือ เมื่อปัจจัยทางพื้นฐานของธุรกิจไม่มีอะไรแย่ลง และ

ยังมีแนวโน้มที่ดี การอ้างจากปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบทางพื้นฐาน

จริง ย่อมไม่ใช่เหตุผลที่มีน้ำาหนัก เป็นแค่การตื่นตระหนกทาง

ไทยโพสต์ • ปตท.สผ.ตั้งงบ 

5 ปี ทุ่ม 27,164 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ลุยธุรกิจสำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม รักษากำาลังการผลิต

และเพิ่มปริมาณสำารองปิโตรฯ 

จากโครงการหลัก หวังยอดขาย 

5 ปีโต 5% 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.                                                  

(PTTEP) เปิดเผยว่า ปตท.สผ.ได้

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ 

จำาปี 2565 ไว้ท่ี 5,666 ล้านเหรียญ                                     

สหรัฐ เทียบเท่า 190,036 ล้าน

บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 

(CAPEX) จำานวน 3,217 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 107,895 

ล้านบาท และรายจ่ายดำาเนิน

งาน (OPEX) จำานวน 2,449 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 82,141 

ล้านบาท เพื่อรองรับแผนงาน

หลัก ดังน้ี 1.รักษาปริมาณการผลิต 

จากโครงการผลิตหลักที่สำาคัญ 

เช่น โครงการบงกช โครงการ

อาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการ

มาเลเซีย โครงการโอมาน แปลง 

61 และโครงการซอติก้า

2.เพ่ิมปริมาณการผลิตใน 

อนาคต โดยมุ่งเน้น 3 โครงการ

หลักท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา 

ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรีย 

วัน โครงการมาเลเซีย ซาราวัก 

เอสเค 410 บี และโครงการ

แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 

(ระยะท่ี 2) ให้สามารถเร่ิมการผลิต                                                        

ได้ตามแผน และ 3.เร่งกิจกรรม 

การสำารวจเพ่ือค้นหาทรัพยากร 

รองรับการเติบโตในระยะยาว โดย                                                        

ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำานวน 

262 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุม                                          

สำารวจและหลุมประเมินผลสำาหรับ

โครงการสำารวจในประเทศมาเลเซีย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเม็กซิโก

ซึ่งจากแผนการลงทุน 5 

ปี (2565-2569) นั้น บริษัทได้

จัดสรรงบประมาณรวม 27,164 

ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 911,124           

ล้านบาท จากแผนงานดังกล่าว 

ปตท.สผ.คาดว่าจะสามารถเพิ่ม

อัตราการเติบโตของปริมาณการ

ขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น 

(CAGR) ในช่วง 5 ปีที่ประมาณ 

5%. 

ลดลง 10–20% และคาดการณ์

ว่าแนวโน้มต้นทุนการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมใน 3–6 เดือน

ข้างหน้า จะยังคงปรับเพิ่มขึ้นอีก 

10–20%. 

กรอ.เพิ่งตื่น

สั่งล้อมคอก

กำาจัดขยะพิษ

พระราม 6 • อุตฯ สั่งรื้อระบบ

การอนุญาตนำากากออก ขีดเส้น

กากที่มีมูลค่าห้ามเกิน 1 วัน กาก

อันตรายห้ามเกิน 5 วัน พร้อม

ล่ันลดข้ันตอน-ภาระการเดินทาง                                                

หวังอำานวยความสะดวกผู้ประ 

กอบการ 

นายวันชัย พนมชัย อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

เปิดเผยว่า กรอ.ได้เร่งดำาเนินการ                                           

ออกประกาศกระทรวงอุตสาห 

กรรม เรื่องยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

นำาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว

ที่ ไม่เป็นของเสียอันตรายออก

นอกบริเวณโรงงาน เพื่อวัตถุ 

ประสงค์ในการนำาไปใช้ประโยชน์ 

เพิ่มเติมอีก 37 รายการ จากเดิม                                          

27 รายการ รวมท้ังส้ิน 64 รายการ 

โดยได้พัฒนาระบบการขออนุญาต                                                      

และการแจ้งการนำากากอุตสาห 

กรรมออกนอกโรงงานผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำานวยความ

สะดวก ลดข้ันตอน ลดภาระการเดิน

ทาง ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากร 

ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวก

แก่ผู้ประกอบการ และหน่วย

งานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎ 

หมายเกี่ยวกับการจัดการกาก

อุตสาหกรรม  

โดยแบ่งของเสียที่ ไม่เป็น

ของเสียอันตราย มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสามารถนำากลับไปใช้

ประโยชน์ได้ จำานวน 64 รายการ 

ยกเว้น ไม่ต้ องขออนุญาตนำ า

ออกนอกบริเวณโรงงาน กาก

ของเสียที่ต้องกำาจัดด้วยวิธีเผา

ทำาลาย จำานวน 20 รายการ 

และกากของเสียจำาพวกน้ำามันใช้

แล้ว จำานวน 22 รายการ ใช้เวลา

พิจารณาอนุญาตไม่เกิน 1 วัน กาก

ของเสียท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย 

ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และท่ีเป็นของ

เสียอันตราย ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน 

ทำาให้ลดระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตนำากากอุตสาหกรรมหรือ

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน

จากเดิม 21 วัน เป็นการอำานวย

ความสะดวกให้ผู้ประกอบการ   

“กรอ . ไ ด้ พัฒนาระบบ

บริหารจัดการการกำากับการขน 

ส่งกากอุตสาหกรรมแบบครบ

วงจร (E-fully Manifest) ขึ้นมา

ใช้ในการอนุญาต และติดตาม

รถขนกากอุตสาหกรรมอันตราย

ออกนอกโรงงานแบบทันทีและ

ตลอดเวลา สามารถติดตามรถ

ขนส่งกากอุตสาหกรรมตลอด 24 

ชั่วโมง” นายวันชัยกล่าว. 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.24 33.96
ยูโร 37.47 38.47
ปอนดสเตอรลิง 43.88 45.08
เยน (100 เยน) 29.09 29.95
หยวนจีน 4.97 5.38
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,350 28,450
ทองรูปพรรณ 27,833 28,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

93,864.33

1/12/64

 1,590.81
+22.12

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,349.67 5,767.55 1,582.11
 8,457.89 8,926.16 -468.26
 44,974.80 46,705.72 -1,730.92
 33,081.98 32,464.90 617.07

PTTEPอัดงบ5ปี2.7หมื่นล.เหรียญสำารวจ/ผลิตปิโตร



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ภาคธุรกิจประกันยังคง

เผชิญกับความท้าทายรอบด้าน แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบ

โจทย์ความต้องการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางการ

ขายในรูปแบบดิจิทัลและการบริการผ่านระบบออนไลน์ พัฒนา

คุณภาพการบริการหลังการขาย รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

เริ่มจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัชรา ทวีชัย

วัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า เปิด

เผยว่า ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มในจุดนี้ เจาะกลุ่มลูกค้าที่มี

กำาลังซื้อสูง รวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดย

ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบ

โจทย์ความต้องการในปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ ประกันสุขภาพ แผน

แพลทินัม, ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม, ประกันสุขภาพ 

เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส, แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ 

เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม

โดยประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์

แพลทินัม เป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพระดับ High 

Class ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วย

นอก ด้วยวงเงินผลประโยชน์ 80 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์และ 

100 ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์ตามลำาดับ เหมาะกับชาวไทย ชาวต่าง

ชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

 ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม 

และแผนบียอนด์ แพลทินัม เป็นแผนประกันที่ถูกปรับปรุงให้

เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้น หลังจาก

เปิดตัวครั้งแรกไปตั้งแต่ปี 2561 โดยในแผนใหม่นี้ ได้ปรับวงเงินผล

ประโยชน์เป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ และสูงสุดถึง 120 

ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามลำาดับ และเพิ่มสิทธิประโยชน์

ด้านค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย

ในต่อครั้งสำาหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลัง

ออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (OPD Follow up) 

เหมาะกับผู้ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดจากกลุ่มโรง

พยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส 

ยับยั้งมะเร็งก่อนลาม

ด้าน ฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บมจ.วิริยะประกันภัย กล่าวว่า ปัญหาของโรคมะเร็ง ที่เป็นภัยร้าย

ด้านสุขภาพและยังเป็นปัญหาสำาคัญทางด้านสาธารณสุขของทุก

ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย โรคมะเร็งจัดเป็นสาเหตุ

หลักของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 

20 ปี ดังนั้น จึงได้ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นประกันภัยแนวใหม่ ฉีกรูปแบบ

เดิมๆ ในตลาด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้มากกว่าความ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ด้วยประกันภัยมะเร็งเชิงรุก “Cancer 

Pro by BDMS” ภายใต้แนวคิดหลัก “ยับยั้งมะเร็งก่อนลาม” ด้วย

แพ็กเกจตรวจสุขภาพและโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งให้ทุกปี

เมื่อต่ออายุกรมธรรม์

“แพ็กเกจตรวจสุขภาพและโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

ให้ทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ เพื่อให้ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

ให้ผู้เอาประกันภัยได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่เข้า

ร่วมโครงการ ครอบคลุมค่ารักษา ด้วยวงเงินความคุ้มครองค่า

รักษาสูงสุด 9,000,000 บาท/ปี และค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 20 

บาท ทั้งยังนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็งเชิงรุกนี้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในรูปแบบของ Interactive Ads. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ

เลือกทางออกของมะเร็งได้”

อย่างไรก็ตาม สำาหรับโปรโมช่ันช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกัน

มะเร็งเชิงรุก Cancer Pro by BDMS รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% 

จากบัตรเครดิตท่ีร่วมรายการ ต้ังแต่วันน้ี–30 ธันวาคม 2564 ท้ังน้ี ผู้

ท่ีสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร.0-2700-

5312 หรือสำานักงานตัวแทนฯ และสาขาทุกแห่งท่ัวประเทศ

โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 20/5

มาที่ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติ

ปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ กล่าว

ว่า เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้คุณวางแผนการเงิน ไทยสมุทร 

ได้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 20/5” ประกัน

สะสมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งเงินคืนระหว่างสัญญา 

5% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์

ที่ 2–18 (รวม 9 ครั้งรับ 45% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย) พร้อม

รับเงินก้อน 600% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำาหนด

สัญญา รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 645% ของ

จำานวนเงินเอาประกันภัย พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต (1) สูงสุดถึง 

500% ของจำานวนเงินเอาประกันภัย ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5-20 

อีกทั้งสามารถเติมเต็มความคุ้มครอง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง

สุขภาพ อาทิ OCEAN LIFE Enjoy Health ซึ่งโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท 

โกล 20/5 รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน–70 ปี รับความ

คุ้มครองยาวถึง 20 ปี ชำาระเบี้ยประกันภัยสั้นๆ เพียง 5 ปี เบี้ย

ประกันชีวิตสามารถนำาไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำาหนด

ประกัน อีซี่ เซฟวิ่ง 118 

โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า จับมือกับ AIS 

ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สำาหรับกลุ่มผู้บริโภค First 

Jobber ที่กำาลังมองหาการวางแผนการเงินหรือแม้แต่ประกันชีวิต 

ประกันสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ส่งแบบประกัน อีซี่ เซฟวิ่ง 118 

(Easy Saving 118) ซึ่งเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ที่เน้นความง่าย 

สามารถซื้อง่ายจบทุกขั้นตอนด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ ช่วยสร้าง

เงินออมตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง

เดือนละ 200 บาท ให้ความคุ้มครองชีวิต มีค่ารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุ และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

ผ่านช่องทางดิจิทัล

พิเศษสำาหรับลูกค้า AIS ท่ีซ้ือประกัน อีซ่ี เซฟว่ิง 118 ต้ังแต่

วันท่ี 4 พ.ย.-31 ธ.ค.2564 หาก

ชำาระเบ้ียรายเดือน 500 บาทข้ึน

ไป หรือเบ้ียรายปี 5,000 บาทข้ึน

ไป จะได้รับคะแนนสะสม AIS 

Points จำานวน 200 คะแนน 

และสำาหรับลูกค้าเซเรเนดจะได้

รับคะแนนสะสม AIS Points 

จำานวน 300 คะแนน/กรมธรรม์ 

ภายใน 30 วันทำาการ (เป็นไป

ตามเงื่อนไขท่ีกำาหนด) 

ประกันชีวิตแบบ

บำานาญ 

ด้าน สิตางค์ ประดิษฐ

พงษ์ ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ประกัน 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าว

ว่า แบบประกัน ซีไอเอ็มบี ไทย 

สุขใจวัยเกษียณ A60/10 เป็น

ประกันชีวิตแบบบำานาญที่มี

ลักษณะเฉพาะตัว คล้ายคลึง

ประกันสะสมทรัพย์ ที่จะจ่าย

เงินคืนให้ตั้งแต่เริ่มเกษียณเพื่อให้มั่นใจชีวิตหลังเกษียณจะมีเงินได้

ประจำาทุกปี หรือทุกเดือน จึงเรียกประกันชีวิตแบบบำานาญ โดย

จะได้รับเงินบำานาญแน่นอนทุกปี ปีละ 12% ของจำานวนเงินเอา

ประกันภัย เริ่มรับบำานาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี ไป

จนถึงอายุครบ 85 ปี รับรองการจ่ายเงินบำานาญ 15 ปี  ตั้งแต่อายุ 

60–74 ปี ระยะเวลาชำาระเบี้ยประกันเพียง 10 ปี รับบำานาญยาว

จนถึงอายุ 85 ปี รับประกันได้ทั้งเพศชายและหญิง อายุรับประกัน

ตั้งแต่ 20–50 ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำาถาม

สุขภาพ จำานวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น  50,000 บาท             

เสริมแกร่งบุคลากร

ปิดท้ายด้วย สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพย

ประกันภัย กล่าวว่า ทิพยประกันภัยได้เดินหน้าพัฒนาบุคลากร 

ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะโดยจับมือกับ บริษัท 

สกิลเลน เอดูเคชั่น จำากัด ในการติดอาวุธพร้อมเสริมทักษะให้กับ

พนักงานทุกระดับกว่าพันคน ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 800 

หลักสูตร พร้อมผลักดันวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learn & 

Play Culture ที่สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าถูก

บังคับ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะ

เป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ที่

ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต.

ไ

าการนอนไม่หลับหรือหลับยาก การนอนหลับๆ ตื่นๆ  

ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางสังคม และการประกอบ

อาชีพ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะรักษาอาการนอนไม่

หลับ แต่การเข้าถึงเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้นอนไม่หลับ ก็เป็น

สิ่งที่ควรลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ยกตัวอย่าง “การดื่มสุรา” 

สำาหรับบางคนการดื่มแอลกอฮอล์ทำาให้

พวกเขาง่วงนอน อย่างไรก็ตาม อาการ

ง่วงนอนนี้มีผลดีเพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจาก

แอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสามารถใน

การนอนหลับของคุณ นั่นคือ คนดื่มสุราอาจจะรู้สึกหลับ

Apparel            

ชูแคมเปญ 

#ใส่ GQMAX 

ให้ปอด รณรงค์ให้

ทุกคนสวมหน้ากาก

ผ้าที่ช่วยปกป้อง

ปอด เป็นหน้ากาก

ผ้าสะท้อนน้ำาและ

กันฝุ่น PM 2.5 ผ้า

ชั้นในจาก Coolmax 

แห้งไว ระบาย

อากาศดี ตอบ

โจทย์ปัญหาการใส่

หน้ากากกัน PM 2.5 

ในปัจจุบันได้อย่าง

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการ

หายใจสะดวก ใส่ง่ายไม่

ยุ่งยาก ใส่เเล้วไม่เจ็บหู มี

ดีไซน์ที่ทันสมัย มีสายคล้อง

ที่ปรับเข้ากับรูปหน้าได้ หา

ซื้อง่าย ราคาคุ้มค่า ป้องกัน

ร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ บริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จำากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ โครงการหลวง จัดงาน “เทศกาล

สินค้าโครงการหลวง : ดอกไม้กินได้” พร้อมด้วยสินค้า

และผลิตภัณฑ์คุณภาพทั้ง ผัก ผลไม้ ดอกไม้กินได้ 

รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมาย ในบรรยากาศกาด

ดอยแสนม่วนอกม่วนใจ๋ 

“ดอกไม้กินได้” ได้แก่ ดอกเนสเตอร์เตียม 

(Nasturtium) มีสีขาว ครีม ชมพู เหลือง ส้ม และแดง                 

มีกลิ่นหอม ใบมีรสเผ็ด จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Indian 

Cress ดอกและใบนิยมมารับประทาน เป็นผักสดมีรส

เผ็ดและให้กลิ่นหอมคล้ายกับวอเตอร์เครส นิยมใส่ใน

สลัดเพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติ 

ดอกกุหลาบ (Rose) มีหลากหลายสีสัน เช่น 

แดง ขาว 

เหลือง ชมพู 

ฯลฯ มีสรรพคุณช่วยลด

กลิ่นตัว ขับเหงื่อ ขับ

สารพิษ ช่วยบำารุง

หัวใจ และเป็น

ยาระบายอ่อนๆ 

กลีบบางชนิดนำา

มาทำาเป็น “ชา 

และ

ยังใช้

วัตถุดิบจาก

โครงการหลวงในการ

ปรุงเมนูมาให้ได้เลือกลิ้มลอง

ความอร่อยมากมาย อาทิ ข้าวเหนียวสี่แผ่นดิน มี

ส่วนผสมพิเศษในส่วนของข้าวเหนียวธัญพืชที่

ได้ใช้งาดำาและงาหอม ผลิตภัณฑ์จากโครงการ

หลวง มาเป็นส่วนผสม ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหาร

ที่มีประโยชน์, ไข่ป่าม อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ 

เป็นการปรุงอาหารด้วยการนำาไข่ใส่ในกระทงใบตอง

และนำาไปย่างไฟ ใช้วัตถุดิบเป็นไข่ไก่อินทรีย์ของ

โครงการหลวง, ไส้อั่วเห็ดหอม เป็นเมนูที่รังสรรค์

พิเศษเฉพาะงานนี้ ใช้เห็ดหอมสดจากโครงการ

หลวง, ข้าวซอยปลา

เทราต์ทอด อาหาร

ขึ้นชื่อของชาวเหนือ 

ใช้ปลาเทราต์จาก

โครงการหลวง ทอด

ในน้ำามันร้อนๆ จน

เหลืองกรอบ ทาน

พร้อมเส้นและราด

น้ำาแกงข้าวซอย 

เพิ่มความอร่อยด้วยเครื่องเคียงต่างๆ

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง และลิ้มลอง

ความอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารพื้นเมือง ในงาน “เทศกาล

สินค้าโครงการหลวง : ดอกไม้กินได้” ระหว่างวันที่ 2–8 ธันวาคม 

2564 ที่แกรนด์ ฮอลล์ และไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ 

บางกะปิ.

กู

สุราไม่ใช่ยานอนหลับ

ดอกกุหลาบ” บางชนิดนำา

มาทำาเป็นอาหาร เช่น 

นำาไปยำากับเนื้อสัตว์ 

ชุบแป้งทอด ใส่ใน

ไข่เจียว หรือจะทำา

เป็นสลัดได้เช่นกัน 

ดอกบีโก

เนีย (Begonia) ตัว

ดอกมีความกรอบชุ่ม

ฉ่ำาเหมือนผักสลัดสดๆ มีรสชาติ

เปรี้ยว เหมือนยอดมะขามอ่อน เหมาะ

สำาหรับอาหารทุกประเภทที่ต้องการตัดรสเลี่ยน หรือแม้กระทั่งทำาเป็นเครื่อง

ดื่มเพื่อเติมความสดชื่นระหว่างวัน มีสรรพคุณช่วยลดกรดในกระเพาะ

อาหาร

นอกจากนี้ภายในงานยังได้คัดสรรอาหารเหนือแบบพื้นเมืองแท้ๆ 

Q

• ดำารง พุฒตาล ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด

ทิ้งกรุงเทพมหานครไปพักอาศัยอยู่กับชาวเขาชาว

ดอย ที่ดอยดาโร จังหวัดเชียงราย ในบั้นปลายของ

ชีวิตอย่างเป็นการถาวรแล้ว..•

• นอกจากจะรับผิดชอบดูแลร้านอาหาร            

ในเครือมังกรหลวง มัณฑนา ป้อน ฯลฯ แล้ว  

เชฟไก่ สิริภาภัค ภัทรจริยา ยังต้องเป็นที่ปรึกษา

ให้กับ คุณฉลอง เขื่อนเพชร มารดาบังเกิดเกล้า 

ที่เดินทางเข้ามาโชว์ฝีมือในการทำาอาหาร โดย

เปิดร้านอาหารชื่อ ป้าไก่ข้าวแกงคาเฟ่ ที่อาคาร 

T-One ของตัน ภาสกรนที อีกด้วย..•

• นับตั้งแต่เชื้อตัวใหม่สายพันธุ์ โอไมครอน 

มา คุณหมอต้น นพ.กฤษดา ศิรามพุช ก็ต้องเดิน

สายอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังทุกหย่อมหญ้า เรียกว่า

ตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงชาวศาล เพราะทั้งรายการ 

คนสู้ โรค ทางช่องไทยพีบีเอสและ FM101 ก็มา

สัมภาษณ์กันรัวๆ ไปจนถึงชาวศาล สถาบันพัฒนา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มาจองกฐิน

ให้ไปบรรยายต่อ เพราะเล่าฟังได้ง่ายๆ ใครก็เข้าใจ 

ไม่ต้องรอแปลไทยซ้ำา คุณหมอเลยต้องลุยเดินสาย

คุยจะได้ทันเชื้อใหม่กัน..•

• โควิด-19 มาทำาให้ไม่ได้ไปเที่ยวหัวหิน

นานมาก วันก่อน ศศิพรรณ รุจิรวงศ์ แว่บไป

เที่ยวหัวหิน ต้องแปลกใจที่นักท่องเที่ยวมีน้อย 

คอนโดฯ ที่พักมีคนไปพักน้อยมาก ที่สำาคัญคือ 

ร้านขนมอร่อยเจ้าดังที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องไป

ซื้อมากินให้หายอยากก็ยังมาหยุดขายเสียอีก..•

• เจ็บป่วยเข้ามาหาตามประสาคนสูงอายุ 

รศ.ดร.อัมพร สุขเกษม นอนพักรักษาตัวที่โรง

พยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ด้วยโรคเบา

หวาน และ อุดม กุลมงคล สามี ฐนิวรรณ กุล

มงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ก็นอนรักษาตัว

อยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล ด้วยโรคเบาหวานเหมือน

กัน..•

• นอกจากจะวางแผนการตลาดเองแล้ว 

ช่วงนี้ จิรชัย ไทยชาติ ยังต้องออกตรวจตลาด ยา

บำารุงกำาลังตราพญานาคสูตรเดิมที่ได้เปลี่ยมโฉม

เป็นสุราแช่สมุนไพร พญานาคา ที่ร้านสะดวกซื้อ 

เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส บิ๊กซีและแมคโคร ด้วย

ตนเองอีกด้วย..•

แมวลายเสือ

ละอองน้ำาลายที่นำาพาไวรัส

ได้ เเละซักได้ไม่ต่ำากว่า 30 

ครั้ง พร้อมออกสีใหม่ สีกรม

ท่าเเละสีขาว รวมกับสีดำาที่

เปิดตัวเมื่อปีก่อนเป็นทั้งหมด 

3 สี. 

อ

ธุรกิจประกันสุขภาพยังปัง

อลิอันซ์-วิริยะคลอดผลิตภัณฑ์เจาะตลาด

ลึกกว่าปกติในครึ่งแรกของคืน แต่ผลที่ตามมาคือการนอนหลับที่

กระจัดกระจายในช่วงครึ่งหลังของคืน หรือนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างนั่นเอง. 

‘ดอกไม้กินได้’อร่อยและมากประโยชน์



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘พิชัย’ ขอปั้นทีมชาติไทยเป็น ‘คิวบาแห่งเอเชีย’

กรุงเทพฯ • นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่ง

ประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติ

มา เลขาธิการสมาคม และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานฝ่าย

พัฒนาเทคนิคสมาคม ในการจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยแห่งชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค. โดยนายพิชัย ชุณหวชิร เผยว่า การจัดมวย

สากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมหลักของสมาคม

อย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปีนี้ยังมีสถานการณ์ โควิด-19 สมาคม

ก็มีการจัดที่แตกต่างออกไปจากทุกครั้ง เพราะจัดในรูปแบบสนาม

ปิด คือไม่มีผู้ชมเข้ามาดู และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าง

เข้มงวดสอดคล้องกับทาง ศบค. โดยปีนี้มี 8 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกอบด้วย กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, สนง.ตำารวจ

แห่งชาติ, ศกม.ภาคกลาง, ศกม.ภาคเหนือ, ศกม.ภาคอีสาน และ 

ส.กีฬา จ.ตรัง นอกจากนี้ประมุขเสื้อกล้ามทีมชาติไทยยังกล่าวย้ำา

ถึงแนวทางในการบริหารสมาคมตลอดที่ผ่านมาว่า ได้เน้นสร้าง

นักมวยเยาวชนให้มีจำานวนมากพอเพื่อเป็นตัวเลือกในทีมชาติชุด

ใหญ่ในอนาคต เปรียบเสมือนนักมวยยุวชนและเยาวชนเป็นพื้น

ฐานเหมือนการสร้างบ้าน ถ้ามีโครงสร้างรากฐานที่ดี บ้านก็จะ

แข็งแกร่งตามลำาดับ และสมาคมมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ ต้องการ

สร้างนักมวยที่มีฝีมือดีและพัฒนาต่อยอดให้มวยสากลทีมชาติไทย

แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ โดยอยากให้ต่างชาติมองว่าทีมมวยสากลทีม

ชาติไทยเปรียบเสมือนเป็น “คิวบาของเอเชีย” ในอนาคตให้ได้

เพาะกายวัยเกษียณ ‘หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย’

กรุงเทพฯ • นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกาย

และฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬาเพาะ

กายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การกีฬาแห่งประเทศไทย 

และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผนึกกำาลังกับศูนย์การค้าเดอะ

ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส 

รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ในวันเสาร์ท่ี 4 และวัน

อาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม 2564 น้ี ท่ีศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ 

พระราม 9 “ขณะน้ีมีนักกีฬาจากท่ัวประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่ง 

ขันในรายการน้ีกว่า 200 คน โดยมีนักกีฬาหน้าใหม่ท่ีสนใจสมัครเข้า

ร่วมการแข่งขันใน 18 รุ่นการแข่งขัน การจัดการแข่งขันคร้ังน้ีทางสมาคม

ยังคงใช้มาตรการจัดแข่งขันในรูปแบบ NEW NORMAL (นิวนอร์มอล) 

ตามมาตรการท่ีทางภาครัฐกำาหนด โดยไฮไลต์ในงานคร้ังน้ีนอกจากการ

แข่งขันซ่ึงแบ่งประเภทการแข่งขันตามช่วงอายุแล้ว ทางสมาคมยังได้จัด                                                                           

กิจกรรม “เพาะกายวัยเกษียณ อย่างพอเพียงแบบของฉัน” เพื่อเปิด

โอกาสให้กลุ่มประชาชนท่ีสนใจได้ใช้กีฬาเพาะกายเป็นแนวทางในการ

สร้างเสริมสุขภาพ โดยได้เชิญเน็ตไอดอลท่ีรู้จักกันในแวดวงคนรักสุขภาพ

มาให้คำาแนะนำาการออกกำาลังกายและการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงตาม

นโยบายโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ของทางสมาคมอีกด้วย” 

‘ศิวณัฏฐ์’ สมฟอร์มเต็ง 1 สู้ทะลุก่อนรองฯ หวด ITF

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “แอลทีเอที ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 

2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดภาย

ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 

ธ.ค.2564 ในประเภทชายเดี่ยว รอบสอง “ปันปัน” ศิวณัฏฐ์ อุ้ยต

ยะกุล นักเทนนิสไทย มือ 362 เยาวชนโลก และเป็นมือวาง 1 ของ

รายการ พบ เจเรมี จาง นักหวดออสเตรเลีย มือ 2,040 เยาวชน

โลก ปรากฏว่าสู้กันได้สูสี แต่ศิวณัฏฐ์ชิงทำาแต้มในจังหวะสำาคัญ

ได้ดีกว่า จึงคว้าชัยเอาไว้ได้ ชนะไป 2-0 เซต 7-6 (3), 6-4 ผ่าน

เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบ วินห์ เฮียน เตรือง จากเวียดนาม ที่

ชนะ ไมเคิล ดีแลน ฮิเมเนซ มือวาง 8 จากสิงคโปร์ 2-0 เซต 6-0, 

6-3 ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 2 “ปาล์มมี่” วิจิตราภรณ์ วิมุกตา

นนท์ นักเทนนิสไทย มือ 425 เยาวชนโลก และเป็นมือวาง 4 ของ

รายการ ผ่านเข้ารอบได้เช่นกัน หลังเอาชนะ แอชลีย์ แคทซ์ จาก

ออสเตรเลีย มือ 1,220 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-4, 6-4 และในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ “ปาล์มมี่” จะพบ ปริยากร ศรีสุริยาพัฒน์กุล ที่

เอาชนะ กัญจน์ชญา จูงวัฒนา 2-0 เซต 7-6 (5), 7-5.

‘ชนาธิป’กัปตัน‘ช้างศึก’เตะซูซูกิคัพ

‘ฮาว’ชี้11คนเท่ากันสาลิกามีลุ้นชนะ
นิวคาสเซิล • ตีมู ปุกกี ซัดประ 

ตูในช่วงท้ายเกมปฏิเสธโอกาส

ของ “สาลิกาดง”  นิวคาสเซิล ยู 

ไนเต็ด ซึ่งเหลือ 10 คนจะคว้า

ชัยชนะแมตช์แรกของฤดูกาล 

หลังโดนนอริชบุกมาเสมอ 1-1 

ถึงถิ่นเซนต์เจมส์ปาร์ก เมื่อวันที่ 

1 ธ.ค.ที่ผ่านมา

เจ้าบ้าน นิวคาสเซิล ยูไน 

เต็ด ต้องเล่นแบบมีผู้เล่นน้อย

กว่ามากกว่า 80 นาที หลังจาก 

คีแรน คลาร์ก โดนใบแดงไล่ออก

จากสนามในนาทีที่ 9 จากการ

ทำาฟาวล์ใส่ ตีมู ปุกกี

อย่างไรก็ตาม นอริช ซิตี 

กลับท้ิงโอกาสท่ีจะสร้างความได้                                              

เปรียบ แถมตกเป็นฝ่ายตามหลัง

จากลูกโทษที่จุดโทษของ คัลลัม 

วิลสัน ในนาทีที่ 61

ปุกกีซัดให้นอริชตีเสมอจาก                                               

ลูกวอลเลย์ในช่วง 11 นาทีสุด                                               

ท้ายของการแข่งขัน และมีโอ 

กาสจะเก็บ 3 แต้มออกไปได้ ทว่า

ลูกยิงของ ปิแอร์ ลีล์ เมลู ใน

ช่วงทดเวลาถูก มาร์ติน ดูบราฟ 

กา ผู้รักษาประตูชาวสโลวาเกีย

ของนิวคาสเซิลเซฟเอาไว้ได้

การท่ีท้ัง 2 ทีมแบ่งกันไป

ทีมละ 1 คะแนน ไม่ส่งผลดีเท่า

ไหร่นัก โดยนิวคาสเซิลยังจมท้าย

ตาราง ขณะที่นอริชอยู่อันดับ 3                                               

จากท้ายตาราง ส่วน ลีดส์ ยูไนเต็ด                                                       

ที่ชนะ คริสตัล พาเลซ มีคะแนน

ดีกว่าทีมท่ีอยู่โซนตกช้ัน 5 แต้ม

นิวคาสเซิลมีคะแนนตาม

หลังทีมท่ีอยู่พ้นโซนตกช้ัน 6 คะ 

แนน ซ่ึงพวกเขาต้องพยายามลด

ความเสียหายให้มากที่สุดก่อนที่

กลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียเจ้าของทีม                     

ใหม่จะเสริมความแข็งแกร่งให้

ทีมในช่วงตลอดเปิดในเดือนมก 

ราคมที่จะถึงนี้ 

เอ็ดดี ฮาว ที่ได้ลงมาคุม 

นิวคาสเซิลในฐานะนายใหญ่ท่ีเซนต์

เจมส์ปาร์กเป็นคร้ังแรก หลังจาก

แมตช์ที่เสมอ เบรนต์ฟอร์ด 3-3 

เมื่อ 10 วันที่ผ่านมา เขามีผล

บวกในการตรวจโควิด-19

อย่างไรก็ตาม อดีตกุนซือ

บอร์นมัธเหมือนเจอฝันร้ายในการ

เจอกับ 2 ทีมท่ีอยู่ท้ายตาราง เมื่อ

ลูกทีมต้องเหลือเพียง 10 คน หลัง

เล่นไปไม่ถึง 10 นาที

“ผมรู้สึกว่าบรรดานักเตะ

แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นได้

เป็นอย่างดี นักเตะทุกคนพยา                                      

ยามทำาให้มันออกมาดีในทุกแมตช์ 

และส่ิงท่ีเขาแสดงให้เห็นน้ันเป็น

ส่ิงท่ีเราต้องการสำาหรับแมตช์ต่อ

ไป” ฮาวกล่าว “ถ้าเราสู้กับแบบ 

11 ต่อ 11 คน แน่นอนว่าเรา

ต้องชนะสักแมตช์”

ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน้ีไม่มี

ทีมไหนท่ีเสียประตูให้กับคู่แข่งมาก

ไปกว่า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แต่นอ

ริช ซิตี ก็เป็นทีมท่ียิงประตูคู่ แข่ง

ได้น้อยท่ีสุดเช่นเดียวกัน และใน

แมตช์น้ีแม้ผู้เล่นจะเหนือกว่า แต่ก็

ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบได้

ทางด้าน ลีดส์ ยูไนเต็ด พอ

จะหายใจคล่องหลังขยับหนีจาก

โซน 3 ทีมสุดท้ายที่จะตกช้ันไปได้

จากลูกโทษของราฟินญา ที่ช่วย                                                              

ให้พวกเขาเปิดบ้านเฉือนชนะ คริส                                                      

ตัน พาเลซ 1-0.

เจ็ตสกี โปรทัวร์ระยอง

เน้นปลอดภัยโควิด-19

‘วรชิต’ย้ายมาช่วยบีจีปทุมฯล่าตาข่าย 
ปทุมธานี • ‘เดอะ แรบบิท’ สโม                                                  

สรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทำาเซอร์ 

ไพรส์ช่วยรีโว่ ไทยลีก 2021-22 

ปิดเลกแรกได้ไม่กี่วัน ด้วยการ

ประกาศคว้าตัว ‘เจ้ายิม’ วรชิต 

กนิตศรีบำาเพ็ญ กองกลางวัย 24 ปี 

แกนหลักจาก ‘ฉลามชล’ ชลบุรี 

เอฟซี มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว

สำาหรับ “เจ้ายิม” วรชิต                                            

ห้องเครื่องพรสวรรค์ ชาวเชียง 

ใหม่ จัดเป็นนักเตะดาวรุ่งช้ันแนว

หน้าของวงการฟุตบอลไทย เริ่ม

เล่นฟุตบอลด้วยการคัดตัวเข้า

อะคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอลชล 

บุรี เอฟซี และอยู่กับชลบุรีมาต่อ                                      

เนื่อง เริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้ง                         

แรกในปี 2556 กับสโมสรพาน 

ทอง เอฟซี ซึ่งเป็นสโมสรใน

ความดูแลของชลบุรี เอฟซี ที่

แข่งอยู่ในดิวิชั่น 2 (ลีกภูมิภาค) 

ต่อมาในปี 2557 ย้ายไปเล่นให้

กับศรีราชา เอฟซี ในชื่อใหม่

ว่า ‘ศรีราชา-บ้านบึง เอฟซี’ ซึ่ง

ขณะนั้นอยู่ในดิวิชั่น 1 และโชว์

ฟอร์มโดดเด่นจนถูกขยับขึ้นสู่ชุด

ใหญ่ของ ชลบุรี เอฟซี ในเลก 2 

ของเวทีไทยลีก ปี 2557

จากนั้น ‘เจ้ายิม’ วรชิต 

ถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดอายุ

ไม่เกิน 19 ปี ลุยศึกชิงแชมป์

อาเซียน ท่ี สปป.ลาว ก่อนจะช่วย

ทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาครอง 

และเจ้าตัวทำาไป 6 ประตู คว้า

ตำาแหน่งดาวซัลโวมาครองอีกด้วย 

จากนั้นรับใช้ทีมชาติไทยลุยศึก

ชิงแชมป์เอเชีย 2016 รอบคัด

เลือกที่ประเทศบาห์เรน จนถูก

เรียกตัวไปลุยปรีโอลิมปิก ในชุด

อายุไม่เกิน 23 ปี ก่อนจะขึ้นชุด

ใหญ่ในปัจจุบัน โดยนอกจากนี้ 

‘เจ้ายิม’ วรชิต ยังเคยไปร่วมฝึก

และร่วมทดสอบฝีเท้ากับหลาย

สโมสรทั้งในยุโรปและเอเชีย ไม่

ว่าจะเป็นเอฟเวอร์ตัน, แมนเชส

เตอร์ ซิตี, เลสเตอร์ ซิตี, วิสเซล 

โกเบ รวมถึงเอฟซี โตเกียว

ในส่วนของศึกไฮลักซ์ รีโว่ 

ไทยลีก 2021-22 ‘เจ้ายิม’ วรชิต 

โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต้ังแต่

นัดแรก รวมลงสนามในเลกแรก 

15 นัด 1,191 นาที, คว้าแมนออฟ                                    

เดอะแมตช์ 4 คร้ัง, ทำาได้ 8 ประตู 

รวม 1 แฮตทริก และช่วยทำาประ 

ตู (แอสซิสต์) 1 คร้ัง โดยเจ้าตัว

จะสวมเส้ือหมายเลข 22 ป้ันเกม

ให้กับทัพ ‘เดอะ แรบบิท’ ต่อไป.

ระยอง • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ 

กายน 2564 ได้มีการประชุม

ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันของ

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง ประธาน

ในที่ประชุมสมาคมกีฬาเจ็ตสกี

แห่งประเทศไทย ผู้จัดการแข่งขัน                      

และคณะกรรมการโรคติดต่อจัง                               

หวัดระยอง เกี่ยวกับการจัดการ

แข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2021 

สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 ธัน 

วาคม 2564 ณ หาดแหลมเจริญ 

จังหวัดระยอง โดยเป็นการประ 

ชุมหารือการเตรียมความพร้อม

ในการจัดการแข่งขัน และได้

เน้นย้ำาเรื่องการรักษามาตรการ

ด้านสาธารณสุขเป็นสำาคัญ เพื่อ

ให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย นอกจากนี้ นายวิชิต                     

ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระ                                             

ยอง เจ้าของพื้นที่จัดการแข่งขัน                                             

หาดแหลมเจริญ ได้เดินทางมา                                               

ตรวจความเรียบร้อยในพ้ืนท่ีจัด 

การแข่งขัน พร้อมเน้นย้ำาเรื่องการ

รักษามาตรการด้านสาธารณสุข 

และปรับภูมิทัศน์ด้านความสะอาด

ให้สวยงามต้อนรับคณะนักกีฬาท่ี

จะเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีอีกด้วย 

ทั้งนี้ มาตรการของฝ่าย

จัดการแข่งขันยังคงเน้นปฏิบัติ

เหมือนใน 2 สนามที่ผ่านมาคือ 

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะ

ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ที่ทางราชการกำาหนด และก่อน

เข้าสนามแข่งขัน นักกีฬาและ

เจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องตรวจ ATK 

(Antigen test kit) อีกครั้ง เพื่อ

เป็นการยืนยันม่ันใจได้ว่าภายใน

สนามแข่งขันจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีปลอด

เช้ืออย่างแน่นอนสมบูรณ์ รวมถึง

การจัดมาตรการ D-M-H-T-T-A 

ที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาที่อยู่

ในสนามแข่งขัน 

ด้านความเดือดของการ

แข่งขัน 4 รุ่นโปรสูงสุด รุ่นเจ็ต

สกีที่แรงและเร็วที่สุดในโลก เรือ

นั่งอาชีพจีพี (Pro Am Runabout 

GP) เลิศพงศ์ ขุนเจ๋ง นักเจ็ตสกี

เจ้าถิ่น ทีม SUPERJET&JS 

RACING TEAM CHONBURI 

จะคว้าแชมป์ 3 รายการติดต่อ

กันหรือไม่, รุ่นเรือยืนอาชีพ โมดิ

ฟายด์ (Pro Am Ski Modified) 

โอเมิด สารี่ นักแข่งกัมพูชา ทีม 

CAMBODIA / FLAMINGO JET 

SKI TEAM CHONBURI จะ

เรียกฟอร์มเก่งในสนามนี้ หรือ

ชวดแชมป์ ส่วนรุ่นเรือนั่งอาชีพ 

1,100 ซีซี ปรับแต่งเครื่องยนต์

ได้ (Pro Runabout 1,100 cc. 

Open) เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ 

จากนครปฐม ทีม PUSAN 

SEADOO JET SKI RACING 

TEAM มีลุ้นรักษาแชมป์ได้หรือ

ไม่ และรุ่นเรือนั่งอาชีพ สปอร์ต 

จีพี (Sport GP) สุภัค เสร็จธุระ 

ทีม FREEDOM RACING JET                                                  

SKI TEAM TIEN TALAY 

BANGKOK แชมป์ประเทศไทย 8 

สมัย จะไร้เทียมทานความแชมป์.  

บินลัดฟ้าสู่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วสำาหรับ “ช้างศึก” ทีมชาติ

ไทย ชุดสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 

ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2564-1 มกราคม 2565 ทีมชุดนี้คุม

ทัพโดย มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่วนตำาแหน่งกัปตันทีม 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมแต่งตั้ง “เมสซีเจ” 

ชนาธิป สรงกระสินธ์ เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมรอบแรกของไทย

เจอติมอร์-เลสเต วันท่ี 5 ธันวาคม เวลา 16.30 น. ตามด้วย เมียน  

มา 11 ธันวาคม เวลา 19.30 น., ฟิลิปปินส์ 14 ธันวาคม เวลา 

16.30 น. และปิดท้าย สิงคโปร์ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. 

ทุกนัดเชียร์กันได้สดๆ ทางช่อง 7 เอชดี งานนี้บอกเลยต้องเข้า

รอบสถานเดียว แต่สำาหรับแฟนบอลชาวไทยที่หลายคนละเมอ

ถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั้นหวังกันถึงแชมป์สถานเดียว..••..

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เอาใจแฟนมวยด้วยการถ่ายทอดสด ศึก

มวยโลกรุ่นไลท์เวต ไฟต์เดือดส่งท้ายปี วาซิลี โลมาเชนโก อดีต

แชมป์โลก 3 รุ่น ชาวยูเครน ยอดกำาปั้นโลกที่เหล่านักวิจารณ์เคย

ยกให้เป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลก หากเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์จาก

การที่เจ้าตัวต้องขยับรุ่นชกขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากหาคู่ต่อสู้ในรุ่น

เดียวกันไม่ได้ จะชกกับ  ริชาร์ด คอมมีย์ นักชกผิวสีชาวกานา 

เป็นถึงอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เวต ไอบีเอฟ คู่นี้พีพีทีวีถ่ายทอดสด

จากเมดิสัน สแควร์ การ์เดน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์

ที่ 12 ธันวาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป..••..

อาดิดาสเผยโฉมรองเท้าวิ่ง 2 รุ่นจากตระกูล ADIZERO ประกอบ

ด้วย ADIZERO ADIOS PRO 2 ที่ออกแบบตามการเคลื่อนที่ของ

โครงสร้างกายวิภาค ทำาหน้าที่เสริมแรงดีดและช่วยลดการสูญเสีย

พลังงานในระหว่างวิ่ง พร้อมที่จะทำาลายสถิติเพื่อสานต่อความ

สำาเร็จอันยิ่งใหญ่ในการแข่งขันระดับโลกพร้อมกับนักกีฬาของอาดิ

ดาส อาทิ เปเรส เจปเชียร์เชียร์ นักวิ่งสาวจากเคนยา เจ้าของ

เหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุด กูเย อโดลา นักวิ่งเอธิโอเปียที่เข้า

เส้นชัยเป็นคนแรกในเบอร์ลิน มาราธอน 2021 รวมถึง สัญชัย 

นามเขต นักวิ่งมาราธอนดีกรีทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญเงินจาก

การแข่งขันซีเกมส์ปี 2019 อีกรุ่น ADIZERO PRIME X รองเท้า

วิ่งระยะไกลที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้อย่างเต็มที่ตลอดการวิ่ง 

สนใจลองไปเล็งกันได้ตามช็อปอาดิดาส..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

 utaphao1818@gmail.com

วันนักกีฬาแห่งชาติ • ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬา

แห่งประเทศไทย เป็นประธาน

แถลงข่าวงานสัปดาห์วันกีฬา

แห่งชาติ ประจำาปี 2564 โดย

มี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม, 

นางโปรดปราน สมานมิตร, 

นายประชุม บุญเทียม รองผู้

ว่าการ กกท.ร่วมงาน ณ ห้อง 

ออดิทอเรียม ชั้น 4 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้.

กรุงเทพฯ • นักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยออกเดินทางไปสิงคโปร์แล้ว

เพื่อเตรียมทำาศึกชิงแชมป์อาเซียน 2020 “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ” ทาง

ด้าน “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีม ประกาศต้ัง “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์  

เป็นกัปตันทีม เพราะโชว์ฟอร์มได้ดี เป็นนักเตะที่ประสบความสำาเร็จ 

แม้จะอายุเพียง 28 ปี

ความเคลื่อนไหวทัพ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติ ชุดเข้าร่วมการแข่ง                                      

ขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF                                                 

Suzuki Cup 2020 วันที่ 5 ธันวา 

คม 2564 - 1 มกราคม 2565 นั้น 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

เวลา 08.00 น. ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ ฟุตบอล

ชายทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมตัวกัน

เพื่อเตรียมเดินทางไปที่ประเทศ

สิงคโปร์ การเดินทางครั้งนี้นำาโดย 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

พร้อมด้วยทีมงานสตาฟฟ์โค้ช และ                                                     

นักเตะชื่อดัง อาทิ ธีรศิลป์ แดงดา, 

สุภโชค สารชาติ, ศุภชัย ใจเด็ด 

และสารัช อยู่เย็น เป็นต้น ส่วน

นักเตะท่ีค้าแข้งต่างแดน อาทิ ธีราทร 

บุญมาทัน, ชนาธิป สรงกระสินธ์, 

โจนาธาน เข็มดี และธนวัฒน์ ซึ้ง

จิตถาวร รวมถึง ฟิลิป โรลเลอร์ 

จะตามไปสมทบในภายหลัง โดย

มี “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำา

ซำา ผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่ได้มา

ให้กำาลังใจนักเตะและทีมงานด้วย 

และจะเดินทางตามไปทีหลัง

ก่อนการเดินทาง มาโนโพล 

กิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

กล่าวว่า “เรามีความกระหายและ                                                 

ตื่นเต้นอย่างมากสำาหรับการแข่ง 

ขัน วันนี้เราจะเดินทางไปสิงคโปร์ 

เราจะไม่ได้ซ้อมในวันนี้ และเรา

จะมีการซ้อมครั้งแรกที่ประเทศ

สิงคโปร์ ในวันพฤหัสบดีท่ี 2 ธ.ค.นี้ 

ด้วยนักเตะทั้งหมด ณ ตอนนี้ ที่

จะมีบางส่วนตามมาสมทบ”

“ผมเห็นถึงความกระหาย

ของนักเตะทุกคนที่ ได้มาติดทีม

ชาติ ผมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศใน

การซ้อมช่วงสองวันที่ประเทศไทย 

ทุกคนต่างมีคุณภาพ ตอนนี้เรา

ตื่นเต้น และพยายามเตรียมตัวให้

พร้อมที่สุดสำาหรับเกมแรกของศึก

เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ”

“ผมคิดว่าจากการซ้อมที่

ผ่านมา ทุกคนต่างแสดงให้เห็นถึง

ระดับของทีม และผมก็มีความสุข

มากจากการซ้อมที่ผ่านมา และ

ตอนนี้เราพร้อมมากๆ มันชัดเจน

มากว่าเป้าหมายของเราคือแชมป์ 

เราจะทำางานหนักและเสียสละทุก

อย่าง เราได้คุยกับนักเตะทุกคน

แล้วว่าเราจะทำาอย่างจริงจัง และ

นำาแชมป์กลับมาที่ประเทศไทย”

โดยทีมชาติไทยจะกักตัว 1 

วัน เพื่อรอผลตรวจโควิด-19 หลัง

เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ และ

จะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่ 2 ธัน 

วาคม 2564

ทางด้าน “มาดามแป้ง” นวล

พรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติชุด

ใหญ่ ได้แต่งตั้ง ชนาธิป สรงกระ

สินธ์ เป็นกัปตันทีมชาติไทย ชุดเอ

เอฟเอฟ ซูซูกิคัพ ในครั้งนี้ ได้เปิด

เผยว่า “แป้งขอต้ัง เจ ชนาธิป เป็น

กัปตันทีม ส่วนรองกัปตันทีมแต่ง

ต้ังให้ “แชมป์” ศิวรักษ์ และ “มุ้ย” 

ธีรศิลป์ รับหน้าท่ี แม้เจเขาจะอายุ

แค่ 28 ปี แต่เขาก็โชว์ฟอร์มได้ดี 

เป็นนักเตะท่ีประสบความสำาเร็จ 

และคร้ังแรกท่ีติดทีมชาติชุดใหญ่ก็

คือรายการซูซูกิคัพ 2012 ด้วย จึง

ถือมีความเหมาะสมในเวลาน้ีท่ีสุด”

“ถ้วยนี้มีความสำาคัญมาก 

เราเคยได้แชมป์ 5 สมัย แต่ครั้งที่

แล้วเวียดนามคว้าไป เราต้องการ

คว้าแชมป์แน่นอน แต่ไม่ใช่งาน

ง่าย เพราะทุกชาติล้วนพัฒนาขึ้น

จากแต่ก่อนมาก ในมุมแป้งเรา

ประมาทคู่แข่งไม่ได้เลย เรายังไม่

เห็นรูปแบบการเล่นและนักเตะ

ใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาติดทีมชาติ 

แต่เชื่อว่าทุกคนจะทำาเต็มที่ที่สุด”.

3 แข้งกิเลน • 3 นักเตะทีมชาติไทยจากสโมสร “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด นำาโดย อดิศักดิ์ ไกรษร, พิชา อุทรา และวีระเทพ ป้อมพันธ์ 

ระหว่างรอเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020” 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

มิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่

สืบทอดกันมาแต่อดีต แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีมี

บทบาทมากข้ึนในโลกปัจจุบัน ทำาให้บทบาท

ของภูมิปัญญาดั้งเดิมลดน้อยถอยลง บางอย่างอาจ

สูญหายไปเลย แต่บางอย่างยังคงมีการสืบทอด แต่

ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ บริษัท ซีพีออลล์ 

จำากัด (มหาชน) ภายใต้การขับเคลื่อนมูลนิธิสานอนาคต

การศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ได้เข้าไปส่ง

เสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม ในโครงการ “หูหิ้ว

ถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์ โลก” ของโรงเรียนวัด

ประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จึง

ถือเป็นอีกก้าวสำาคัญที่กำาลังช่วยพลิกโฉมภูมิปัญญาสู่

หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และต่อ 

ยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์ โลก สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำากัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซ

เว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี กล่าวว่า จากการ

พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของ

โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง ที่นำาวัชพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นอย่าง 

“ต้นกก” และพืชเศรษฐกิจอย่าง “กระจูด” มาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยลดการใช้พลาสติก สร้างความ

แปลกใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้

กับสิ่งที่มีในชุมชนได้อย่าง

ยอดเยี่ยม ซีพีออลล์จึง

ได้ เข้ามาสนับสนุน 

การจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนภาย

ใต้ชื่อ “ศูนย์แปร  

รูปผลิตภัณฑ์จาก

ปลาดุกและกระ 

จูด” ทั้ งในด้าน

งบประมาณ องค์

ความรู้ การตลาด 

ตลอดจนช่วยส่งเสริม

การสร้างรายได้กลับ

คืนสู่ชุมชน

ภายใต้การประเมิน

โครงการ CONNEXT 

ED ของ บมจ.ซีพีออลล์ 

นอกจากจะสนับสนุน

งบประมาณในโครงการแล้ว ปัจจุบันซีพีออลล์ยังส่ง

เสริมให้ โรงเรียนนำาหูหิ้วถ้วยกาแฟจากเส้นกกมาใช้กับ 

All Caf้  ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาทดลองจำานวน 

3 สาขา คือ สาขาทะเลน้อย สาขาควนขนุน และสาขา

โพธิ์ทองควนขนุน โดยกำาหนดจัดวางในระยะทดลอง  

3 เดือน ซึ่งเป็นก้าวแรกในการดำาเนินการก่อนที่จะสรุป 

ประเมินผลตอบรับ แล้วจึงเตรียมขยายผลไปยังร้านเซ

เว่น อีเลฟเว่น ที่มีบริการกาแฟและเครื่องดื่มจาก All 

Caf้  ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในลำาดับถัดไป

“โครงการนี้มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนท้ังด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการศึกษา มีผลิตภัณฑ์

หลากหลาย รวมถึงหูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์

โลก ทำาให้ทั้งเด็กๆ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนคนใน

ชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในการต่อยอดภูมิปัญญา 

‘หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นใยต้นกก’

จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ข้ึนห้ิงในร้านเซเว่นฯ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ถือเป็นโครงการที่โดดเด่น 

จนทำาให้ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

หรือ School Model ประจำาปีการศึกษา 2564 ภาย

ใต้การประเมินโครงการ CONNEXT ED ของ บมจ.ซี

พีออลล์” นายธานินทร์กล่าว

ด้านนางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อำานวยการ

โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จ.พัทลุง 

กล่าวว่า โครงการ CONNEXT ED ได้สนับสนุนงบ

ประมาณโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ได้

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งหมด  

3 ฐานการเรียนรู้สู่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ฐานการ

เรียนรู้การแปรรูปข้าวเกรียบปลาดุกยิ้ม 2.ฐานการ

เรียนรู้สายหูหิ้วแก้วกาแฟ เส้นใยกกรักษ์ โลก และ 

3.ฐานการเรียนรู้การจักสาน/ตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด

เป็นของชำาร่วยและของท่ีระลึก อิงตามบริบทของ

ชุมชน ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างชื่อที่ได้รับการตอบ

รับอย่างดี ทั้งข้าวเกรียบปลาดุกยิ้ม กระเป๋ากระจูด

สานมือ กระเช้ากระจูด ของชำาร่วยจากกระจูด รวมถึง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใย

รักษ์ โลก” ที่ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจาก 

ลูกค้าออนไลน์และนักท่องเที่ยวในชุมชนทะเลน้อย 

จ.พัทลุง

“หลักสูตรหูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์

โลก บูรณาการร่วมกับหลักสูตรท้องถิ่น มีการนำา

เทคนิคฝีมือด้านหัตถกรรมมาประยุกต์ ใช้ ในการ

ออกแบบสายหูหิ้วถ้วยกาแฟได้อย่างสวยงามไม่ซ้ำา

ใคร มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน ย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติ เพ่ิมมูลค่าของต้นกกได้เป็นอย่างดี” 

ผอ.โรงเรียนกล่าว

นางสาวณัฐกันต์ ปราบสงคราม ผู้นำารุ่นใหม่ 

(School Partner) บมจ.ซีพีออลล์ จำากัด ตัวแทนองค์กร

ผู้ร่วมลงพื้นท่ีและคอยให้คำาแนะนำาในการพัฒนา

โครงการของโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 

อย่างใกล้ชิด กล่าวว่า หลักสูตรท้องถิ่น หูห้ิวถ้วย

กาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์ โลก และกระเป๋ากระจูด

สานมือ เป็นกิจกรรมการเรียนงานอาชีพที่สอดคล้อง

กับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการ

มีส่วนร่วม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยมีโรงเรียน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Community 

Center) ตอนนี้บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ต่อความต้องการของลูกค้า และร่วมมือกับโรงเรียน

คอนเน็กซ์ อีดี อื่นๆ อีกมากมาย โดยการเปิดโอกาสให้

ชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำา และร่วมพัฒนา

ท่ีผ่านมาได้เข้ามามีส่วนในการให้คำาแนะนำา

ด้านการจัดการตลาด การบริหารจัดการด้านการ

ผลิต การขยายกรอบแนวคิดให้เป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) และการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ให้ได้หลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ตัวผลิตภัณฑ์มีส่วนสำาคัญในการลดใช้พลาสติก และ

มีโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หากมีการขยายการ

ใช้งานสู่กลุ่มสาขาของเซเว่น อีเลฟเว่น ในทุกภูมิภาค

ของประเทศ

“น้องปราย” น.ส.เกวรินทร์ พูลม่อน นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุข

ประชาสรรค์) บอกว่า ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ของโรงเรียนในการนำาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า 

ได้เรียนรู้การบริหารจัดการทางการตลาดในรูปแบบ

สหกรณ์ร้านค้าหลากหลายช่องทาง เช่น การขายบน

ช่องทางออนไลน์ และส่งขายร้านค้าโดยตรง การทำา

รายรับรายจ่าย และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม

 “ส่วนตัวหนูชอบกิจกรรมการถักสานหูหิ้วถ้วย

กาแฟทำาจากเส้นใยกก เนื่องจากได้ใช้สมาธิและทักษะ

การใช้ฝีมือ วัตถุดิบเส้นใยกกก็นำามาจากในพื้นที่ชุมชน

ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมท่ีทำาให้

เห็นถึงความสำาคัญของภาวะโลกร้อน เพราะหูหิ้วจาก

เส้นใยกกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตาม

ธรรมชาติ สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้ มีความแข็งแรง

ทนทาน ช่วยลดขยะพลาสติกในชุมชน และที่สำาคัญ

ยังมีส่วนช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันใช้สินค้า

รักษ์ โลกมากขึ้น จนได้รับการตอบรับจากคนภายนอก

เป็นอย่างดี ทำาให้คนในชุมชนมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้น มี

รายได้อย่างต่อเนื่อง”

ท้ังนี้ โครงการ “หูห้ิวถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใย

รักษ์ โลก” และ “กระเป๋ากระจูดสานมือ” โรงเรียน

วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

สามารถดำาเนินโครงการได้อย่างยอดเย่ียมจนได้รับการ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ประจำา 

ปี 2564 ภายใต้ โครงการสานอนาคตการศึกษาคอน

เน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่ซีพีออลล์ดูแล โดยสามารถ

ฝ่าด่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในความดูแลของบริษัท

ทั้งหมดกว่า 189 โรงเรียนในรุ่นเดียวกัน กลายเป็นต้น

แบบสำาคัญให้กับโรงเรียนอื่นๆ และคนในชุมชน พร้อม

เข้าสู่การต่อยอดเป็น SME อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถ

เลี้ยงตัวเองได้ และขยายความสำาเร็จสู่ชุมชนต่อไป.  

ภู

ใช้ในร้านเซเว่นฯ 3 สาขาแล้ว

น้องปราย น.ส.เกวรินทร์ 

พูลม่อน

หลักสูตรท้องถิ่น กระเป๋ากระจูดสานมือ สวยงามมาก

หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์ โลก และกระเป๋ากระจูดสานมือ

หูหิ้วถ้วยกาแฟ ทำาจากเส้นใยจากต้นกก พืชในท้อง

ถิ่นภาคใต้

กรุงเทพฯ • อว.ยกระดับอุดมศึกษาสู่มิติ

ใหม่ จัดทำาระบบ Digital Transcript โดย

มี 39 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ออกใบสำาคัญ

จบการศึกษาแบบดิจิทัลไปแล้ว 1 แสนราย 

ชี้มีประโยชน์มหาศาล ทำาให้เกิดบิ๊กดาต้า

สามารถวิเคราะห์กำาลังคนของประเทศได้ 

และลดเวลากระบวนการตรวจสอบเอกสาร

จาก 3 สัปดาห์ เหลือ 5 นาที เชื่อภายใน 

2 ปีทุกมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปสู่ระบบนี้

ทั้งหมด 

วันที่ 1 ธ.ค.2564 นายศุภชัย ปทุม

นากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รองปลัด 

ศธ.) กล่าวว่า ความสำาเร็จครั้งนี้เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่าง สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์ การมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนิน 

งานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนประเด็นด้านมาตรฐานและเทคนิค

ต่างๆ คณะทำางานกำาหนดมาตรฐานการจัด

ทำาเอกสารสำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Transcript) ร่วมผลักดันให้เกิด

มาตรฐาน Digital Transcript สำานักงานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือน และสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการทำางานร่วมกัน รวมถึงหน่วย

งานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน

การใช้งาน Digital Transcript และสถาบัน

อุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำาเนินการ จนสามารถให้

บริการเอกสารสำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Transcript) ที่มีความปลอดภัย

และน่าเชื่อถือแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในปี 2563 

และปีการศึกษา 2564 ที่จะถึงนี้ ได้สำาเร็จ 

โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำาเร็จ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ งสิ้ นกว่ า 

350,000 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 39 แห่ง 

สามารถออกเอกสาร Digital Transcript แก่

ผู้สำาเร็จการศึกษาได้แล้วกว่า 100,000 คน 

หรือจะมี Digital Transcript ออกไปสู่ตลาด

แรงงานไม่ต่ำากว่า 100,000 ฉบับ ช่วยลดการ

ใช้กระดาษ ลดภาระของหน่วยงาน ลดเวลา

และขั้นตอนในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของเอกสารสำาคัญทางการศึกษา

นอกจากนี้ภาครัฐยังสามารถพัฒนา

ข้อมูลจาก Digital Transcript ไปสู่การใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ ในมิติของการ

วิเคราะห์สถานการณ์กำาลังคนในสาขาวิชา

ต่างๆ รวมไปถึงการติดตามประเมินผลเพื่อ

นำาไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนา

กำาลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

แรงงานและความต้องการของประเทศ 

ในทุกมิติ อันจะนำาไปสู่การพัฒนาให้เป็น 

Thailand Skill Portal ต่อไปในอนาคต

“การดำาเนินการในครั้งนี้ผมเชื่อว่า

จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้

กำาลังคนเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงระดับ

โลกได้ เพราะ อว.มีนโยบายชัดเจนที่จะ

ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้เป็นรูปแบบ

ดิจิทัลเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ นิสิต

นักศึกษา ประชาชน การออกเอกสาร Digital  

Transcript ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเข้าสู่

ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และ อว.ได้ตั้งเป้า

ว่า ภายใน 2 ปีทุกมหาวิทยาลัยจะต้องปรับ

ไปดำาเนินการในลักษณะนี้ทั้งหมด” รองปลัด 

อว.กล่าว

ด้านนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน

ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าว

ว่า โครงการ Digital Transcript นี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ การ

อำานวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ทั้งการ

ขอ การรับ การจัดเก็บ การใช้งาน และ

การตรวจสอบ และในอนาคตเมื่อสถาบัน

อุดมศึกษาทุกแห่งสามารถทำาข้อมูลในรูป

แบบ XML ได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะช่วยให้เกิด

ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับผู้สำาเร็จการศึกษา

สาขาต่างๆ แล้วยังเป็นต้นแบบที่จะขยายผล

ไปสู่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย 

ทั้งขยายไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งขยายไปยังเอก

สารอื่นๆ ของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งต้องขอ

แสดงความยินดีกับทุกมหาวิทยาลัยที่มีความ

มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ Digital Transcript 

จนสำาเร็จพร้อมให้บริการได้จริงในวันนี้

ด้านนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำานวย

การสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า 

การออกเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล ซึ่ง

มี Digital Transcript เป็นหนึ่งในเอกสาร

นำาร่อง ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำาคัญในการทำาให้

กระบวนการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital 

Transformation) ของบริการภาครัฐมีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา จนถึง

ปลายน้ำา สำาหรับการจัดทำา Transcript ให้

อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการลงลายมือชื่อ

ดิจิทัล (Digital Signature) โดยใช้ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการที่มีความน่า

เชื่อถือ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังบริการนี้ 

เรียกว่า PKI (Public Key Infrastructure) 

หรือเทคโนโลยีกุญแจคู่สาธารณะ ผู้ได้รับ

ไฟล์ Digital Transcript สามารถตรวจสอบ

ความน่าเช่ือถือของเอกสารได้ด้วยตนเอง

อย่างรวดเร็ว ด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่ใช้งานกันโดยทั่วไป 

หรือตรวจสอบผ่านระบบควบคุมและตรวจ

สอบเอกสารสำาคัญทางการศึกษา (Web  

Validation Portal) โดยไม่จำาเป็นต้องทำา

หนังสือกลับไปสอบถามหรือขอคำายืนยันจาก

สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอีกต่อไป ช่วยลด

ทั้งกระบวนการและภาระของเจ้าหน้าที่ใน

การทำาหนังสือถามตอบกันไปมา รวมทั้ง

ลดระยะเวลาการตรวจสอบจากประมาณ  

3 สัปดาห์ เหลือไม่ถึง 5 นาที

นายสุพจน์กล่าวต่อว่า โดยในระยะ

แรก DGA ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ผลักดันให้มีการจัดทำา Digital Transcript ใน

รูปแบบที่เรียกว่า “Secure Transcript” ก่อน 

ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัลโดยใช้ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เอกสารถูกแก้ไขหรือ

ปลอมแปลงได้ยาก และตรวจเช็กได้ โดยง่าย 

ในระยะถัดไปจะร่วมกันผลักดันให้สถาบัน

อุดมศึกษาจัดทำาไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ XML 

แนบไปกับไฟล์ Digital Transcript เรียกว่า 

“Smart Transcript” เพ่ือให้สามารถแลก

เปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ผ่านช่องทางดิจิทัลได้ โดยอัตโนมัติ และนำา

ไปสู่การสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) เกี่ยวกับการพัฒนากำาลังคนให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป

ด้านนายธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ประธาน

คณะทำางานกำาหนดมาตรฐานการจัดทำา

เอกสารสำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Transcript) กล่าวว่า จากแนวทาง 

ความร่วมมือของคณะทำางานในการขับเคลื่อน

โครงการ Digital Transcript ได้แบ่งระยะ

การพัฒนา Digital Transcript ออกเป็น  

2 ระดับคือ Smart Transcript และ Secure 

Transcript โดยจะผลักดันระดับพื้นฐานให้

สำาเร็จ ก่อนที่จะผลักดันการพัฒนาระดับสูง

ในระยะต่อไป สำาหรับมหาวิทยาลัยที่ประสบ

ความสำาเร็จในการจัดทำา Digital Transcript 

มีความยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการจัด

ทำา Digital Transcript ให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งการถ่ายทอด

ประสบการณ์ และการสนับสนุนด้านเทคนิค

ต่างๆ ด้วย เพื่อเป็นการขยายผลโครงการให้

ประสบความสำาเร็จในวงกว้างต่อไป

“วันน้ีจึงนับเป็นก้าวแรกท่ีสำาคัญ

ของการบริการดิจิทัลภาครัฐ ท่ีผนึกกำาลัง

ร่วมกันผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามีความ

พร้อมในการจัดทำาเอกสารสำาคัญทางการ

ศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digital  

Transcript) จำานวนทั้งสิ้น 39 แห่ง โดยขณะ

นี้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ทดสอบการใช้

งานและพร้อมรับเอกสาร Digital Transcript 

แล้วจำานวนทั้งสิ้น 16 แห่ง เช่น สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา (กยศ.) สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย 

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม

ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน) บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) 

เป็นต้น” นายธัชวีร์กล่าว.

อว.ดันยกเลิกกระดาษใช้‘ดิจิทัล ทรานสคริปต์’
เบื้องต้นมี39มหา’ลัยเข้าร่วมออกใบสำาคัญจบไปแล้ว1แสนรายมีข้อดีเกิดบิ๊กดาต้า   

สาธารณสุข • กรมวิทย์จับมือมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ต้ังศูนย์ตรวจวิเคราะห์สาย

พันธ์ุ โควิดในพ้ืนท่ีภาคใต้ ย้ำาสอดคล้องกับ

สถานการณ์ระบาดในภาคใต้ และพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร

1 ธันวาคม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ (มอ.) จัดพิธีบันทึกความร่วม

มือทางวิชาการ เร่ือง การจัดต้ังศูนย์ตรวจ

วิเคราะห์สายพันธ์ุไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

ในภาคใต้ Center for Emerging SARS-CoV-2 

Lineage Investigation in Southern Thailand 

(CESLIST) โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการร่วม

มือในคร้ังน้ีว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

และ มอ.จะมีการจัดต้ังศูนย์ตรวจวิเคราะห์

สายพันธ์ุไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ในบริเวณ 

มอ. เพื่อตรวจวิเคราะห์และรับตัวอย่างจากโรง

พยาบาลในเขตภาคใต้ ด้วยชุดตรวจมาตรฐาน

เดียวกับศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุน

นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วัน

น้ีถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 ท้ังน้ี เพื่อร่วม

กันพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์วิจัย

สายพันธ์ุเช้ือโควิด-19 ในภาคใต้ สนับสนุนและ

ส่งเสริมเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ รวมถึงศึกษา

วิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนและระบบภูมิคุ้มกัน 

การวิจัย การตอบสนองของผู้ติดเช้ือโควิด-19 ท่ี

สัมพันธ์กับสาเหตุทางพันธุกรรมร่วมกัน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มอ. 

กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดต้ังศูนย์ดังกล่าวจะช่วย

พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัยสาย

พันธ์ุไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ในภาคใต้ ซ่ึงท่ีผ่าน

มา นักวิจัยของ มอ.ได้ดำาเนินการถอดรหัสพันธุกรรม

เช้ือไวรัสตลอดจีโนม ค้นหาสายพันธ์ุท่ีกำาลังระบาด

โดยการรับตัวอย่างบางส่วนจาก 4 จังหวัดชายแดน

ใต้และเขตสุขภาพท่ี 12 โดยได้ดำาเนินการตรวจสาย

พันธ์ุเบ้ืองต้น ด้วยเทคนิค whole genome study 

เพื่อรายงานผลให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และอัปโหลดข้อมูลสู่ระบบกลางระดับสากล รวม

ท้ังการเก็บรวบรวมข้อมูลจีโนมเช้ือไวรัสเพื่อการ

ศึกษาและวิจัยในอนาคต สำาหรับความร่วมมือ

ในการจัดต้ังศูนย์ในคร้ังน้ี นอกจากจะทำาให้การ

วิเคราะห์ วิจัยสายพันธ์ุไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

ในภาคใต้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาในภาคใต้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากร

และนักวิจัยของ มอ.ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานเช่ียวชาญของประเทศ 

ทำาให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การ

ระบาดมากข้ึน

นพ.ศุภกิจกล่าวถึงประเด็นการเฝ้าระวัง

สายพันธ์ุ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการได้ดำาเนินการมา

ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 - 26 พฤศจิกายน 

2564 จากการสุ่มตรวจผู้ติดเช้ือท้ังหมด 43,918 

ราย เป็นสายพันธ์ุเดลตา 28,705 ราย สายพันธ์ุ

อัลฟา 14,523 ราย และสายพันธ์ุเบตา 690 ราย 

โดยในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม - 26 

พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงเป็นช่วงการเปิดประเทศ 

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจผู้ติดเช้ือ จำานวน 1,955 

ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์ุเดลตา และ

ในส่วนการเฝ้าระวังสายพันธ์ุเช้ือโควิด-19 ใน

พ้ืนท่ีภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 - 

26 พฤศจิกายน 2564 จากการสุ่มตรวจผู้ติด

เช้ือ จำานวน 479 ราย พบว่า เป็นสายพันธ์ุเดล

ตา 478 ราย สายพันธ์ุอัลฟา 1 ราย ซ่ึงการ

จัดทำาความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยทำาให้การ

วิเคราะห์วิจัยสายพันธ์ุในภาคใต้มีความรวดเร็ว

มากข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ี.

กรมวิทย์จับมือ‘มอ.’

ตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์                                               

สายพันธุ์ โควิดภาคใต้
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ยู่ได้ก็อยู่ไปเถอะ ไม่ต้องให้มีใครสั่งดอกขอรับ!

นี่..ผมกำ�ลังพูดถึงพระสงฆ์องคเจ้�ทุกรูปต�มวัดว�แหละ 

ไม่เฉพ�ะมห�สมปอง ต�ลปุตฺโต ที่ข่�วว�่ล่�สุดได้ โพสต์..

 “อย�่สึกล่ะ!” ประโยคแรกเลย ท�่นอ�จ�รย์ปู่ ส.ศิวรักษ์

สั่งม� จบข�่ว อยู่ย�วสิครับท่�นผู้ชม”

ก็ไหนคุย.. “ก่อนหน�้นี้เคยพูดและกำ�หนดไว้แล้ว จะสึกใน

วันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2566 ซึ่งเป็นวันเกิดของอ�ตม� อ�ยุครบ 45 

ปี 

ยืนยันว�่อ�ตม�จะสึก เพร�ะตัวอ�ตม�เอง ไม่ได้เป็น

เพร�ะใคร ไม่เกี่ยวกับใคร ไม่ได้เป็นผลง�นใคร ไม่ต้องไปรับเงิน 

เพร�ะคนตัดสินสุดท้�ยคือตัวอ�ตม�”

พุทธศ�สนิกชนอย่�งผมก็เลยสงสัย..ไม่ได้เป็นเพร�ะใคร 

ไม่ได้เกี่ยวกับใคร แล้วไฉนจึงเชื่ออ�จ�รย์ปู่ ส.ศิวรักษ์ล่ะ?

ไม่เป็นไร เชื่อก็ดีแล้ว เพียงแต่มห�สมปองว�่.. “ก�รล�สึก

เป็นเรื่องธรรมด� เพร�ะเพื่อนพระท่ีเรียนม�ด้วยกันก็ล�สึกถึง 90 

เปอร์เซ็นต์ มีสถ�นภ�พบนโลกที่เร�อย�กเป็นอีกเยอะ 

อย�กเป็นนักข่�ว อย�กเป็นพิธีกร มีคนบอกสึกม�เล่น

ตลกดีไหม ส่วนตัวก็คิดน�่ลอง หรือจะเป็นผู้ประก�ศ หรือนัก

พ�กย์บอล”

จึงเลยให้รู้สึกเสียด�ย ที่อดได้ดู-ได้เห็น “ทิดสมปอง” กับ

อ�ชีพที่อย�ก ว�่เป็นอย�่งไร?

เออ..ผมก็อย�กเหมือนกันนะ คืออย�กบอกมห�สมปองว�่..

คนเร�ใช่ว่�อย�กเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นได้ไปเสียทุกอย่�งต�มใจ

ปร�รถน� กระทั่งอย�กเป็นนักบวช อย�กเป็นพระก็เถอะ..

บ�งคนยังเป็นไม่ได้เลย!

ฉะนั้น..ผมจึงบอก “อยู่ได้ก็อยู่เถอะ” เพียงแต่เมื่ออยู่แล้ว 

ก็ขอให้ปฏิบัติต�มสิกข�บทที่พระบรมศ�สด� พระสัมม�สัมพุทธ

เจ�้ทรงบัญญัติไว้ ถึงจะเคร่งครัดไม่ได้ ก็อย�่ให้หย่อนย�นเสียจน

เลยเถิด

และเพล�ๆ ละ-เลิกกิจอื่นท่ีไม่ใช่กิจของสงฆ์ลงเสียบ้�ง เพื่อ

จะได้ไม่เกิดก�รถกเถียง-ขัดแย้ง และช�วพุทธก็จะกร�บไหว้ได้

อย�่งสนิทใจ!

เมื่อลั่นป�ก-ลั่นว�จ� “อยู่ย�วสิครับท่�นผู้ชม” เป็นสัญญ� 

ก็ขึ้นอยู่กับมห�สมปองล่ะว�่ จะอยู่ย�วภ�ยใต้ร่มก�ส�วพัสตร์เพื่อ

อะไร?

ถ้�อยู่ต�มท�่นอ�จ�รย์ปู่ ส.ศิวรักษ์สั่ง “อย�่สึกล่ะ!” แล้ว

ยังประพฤติตนให้เป็นที่เคลือบแคลงต่อพุทธศ�สน�อยู่อย่�งที่

ประจักษ์..

ก็ไม่แน่ว่�จะอยู่ไปได้ย�วแค่ไหน จะถึง 3 พฤศจิก�ยน 2566 

ครบอ�ยุ 45 หรือไม่ ก็เห็นจะเอ�แน่เอ�นอนไม่ได้ ยิ่งเปิดอก-

เปลือยใจ..

อย�กเป็นนักข่�ว อย�กเป็นพิธีกร อย�กเป็นตลก อย�ก

เป็นผู้ประก�ศ อย�กเป็นนักพ�กย์บอล ด้วยแล้ว

มันบ่งบอกว�่ ท่�นมห�ยังมี “กิเลส” หน�อยู่ ซึ่งห�กไม่

ควบคุมด้วยก�รเจริญวิปัสสน� เจริญสม�ธิ รักษ�ศีลอย�่งจริงจัง

แล้วไซร้..

เห็นจะไม่ใช่เรื่องง�่ยที่จะ “อยู่ย�ว” ด้วยคว�มร�บรื่น ดุจ

เดินอยู่ในทุ่งหญ�้ล�เวนเดอร์หรอกกระมัง?

ว�่แต่..อ�จ�รย์ปู่ ส.ศิวรักษ์ ทำ�ไมถึงได้สองม�ตรฐ�น ทีกับ

มห�ไพรวัลย์ ไม่เห็นสั่ง..

“อย่าสึกล่ะ” บ้าง..หือ?.

สองมาตรฐานของแท้?

อ

• ใกล้ได้ฟังเพลงใหม่ของส�ว

น้อยหน้�สวย เสียงใส “แป้งร่ำา ศิว

นารี” กับเพลงมีชื่ออ้อนๆ ว่� “ต�้ว

เง�ะจ๋�” เพร�ะเริ่มมี Teaser ปล่อย

ออกม�ให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้ว แต่ก็มี

คนต�ดีแอบเห็นพระเอกเอ็มวีในเพลง

นี้ หน้�ต�คุ้นๆ พอส่องดูดีๆ ก็ต้องร้อง

อ๋อ เพร�ะหนุ่มเง�ะผู้นั้นก็คือ “เต๋า ภูศิลป์” พี่ช�ย

ร่วมค่�ยของ “แป้งร่ำา” นั่นเอง โดยส�วแป้งร่ำ�แง้มม�

ว่�เอ็มวีเพลงนี้ฟินพร้อมจิกหมอนแน่นอน! 

• ถ้�ให้พูดถึงพระเอกหนุ่มหุ่นแซ่บ หนึ่งใน

นั้นต้องมีชื่อ “ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี” ที่พักหลัง

ขยันอัปรูปโชว์ซิกซ์แพ็กให้ส�วๆ ใจละล�ยอยู่บ่อยๆ 

ล่�สุดเลยเตรียมร่วมง�นเปิดตัวก�รปรับโฉมครั้งใหญ่ 

“ห้�งโรบินสัน ศรีร�ช�” ที่พร้อมมอบประสบก�รณ์ 

“แซ่บลุคส์ใหม่! ช็อปมันส์อันลิมิต” แก่ช�วศรีร�ช� ใน

วันที่ 3 ธ.ค.นี้ แว่วว่�หนุ่มไมค์แอบมีเซอร์ไพรส์แบบ

แซ่บๆ ม�ฝ�กเพียบ! 

• ทำ�เอ�นักร้องหล่อขั้นเทพอย�่ง “โดม-ปกรณ์ 

ลัม” ทึ่งแบบสุดๆ ที่ได้ม�ต�มห�เง�เสียงเป็นครั้ง

แรก พร้อมโชว์เพลง “เกิด แก่ เจ็บ Try” จ�กอัลบั้ม

ใหม่ ง�นนี้หนุ่ม “โดม” สุด                                     

เซอร์ไพรส์ เมื่อถึงเวล�เปิดตัว 

4 หนุ่มผู้เข�้แข่งขันที่นอกจ�ก

แต่งตัวหล่อเหล�ให้สมคอน

เซ็ปต์หล่อขั้นเทพของศิลปิน

ต้นฉบับ แต่ละคนยังแกะเนื้อ

ร้อง-ทำ�นองม�เลียนเสียงอย่�ง

เป๊ะ จนโดมยังท่ึง ติดต�มชมกันได้ใน ก๊ิกดู๋ สงคร�มเพลง

เงินล้�น ศุกร์ท่ี 3 ธันว�คมน้ี เวล� 20.45 น. ท�งช่อง 

PPTV HD กด 36 หรือชมไลฟ์สดท�งเพจ “Kikduu”

• หลังจ�กที่ศิลปินที่มีหนุ่มน้อยร้อยล�้นวิว 

น้องทิวเทน น้องพิมมี ่และ น้องมิมิ ทอยส ์ศิลปินไท

ดอลมิวสิค จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ได้ปล่อยซิงเกิลไปแล้ว

คนละหนึ่งเพลง ล�่สุดน้องๆ ก็ได้ม�รวมตัวกันโดยใช้

ชื่อศิลปิน “Thaidol new gen” กับเพลงใหม่ “เด็ก

กิจกรรม” โดยเพลงนี้ ได้หยิบยกเอ�เหตุก�รณ์ของ

นักเรียนที่ชื่นชอบก�รทำ�กิจกรรมของโรงเรียนเป็นชีวิต

จิตใจ แน่นอนว�่เพลงเอ�ใจน้องๆ หนูๆ สไตล์ โจ๊ะๆ 

แบบนี้ เป็นผลง�นของ อ.จินนี่ ภูไท ซึ่งทั้งดูแลก�ร

ผลิตเพลงและก�รถ�่ยทำ� MV ด้วยเช่นกัน.

มักเกิ้ล

อกมายืนยันด้วยตัวเองแล้ว 

สำ�หรับน�งเอกส�ว เบลล�่-ร�ณี 

แคมเปน ที่ก่อนหน�้นี้มีข่�วว่�

ส�วเบลล่�และเวียร์-ศุกลวัฒน์ คณ�รศ ได้

ลดสถ�นะเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกัน จนเมื่อ

คืนนี้ (30 พ.ย.64) เบลล่�มีโอก�สได้เคลียร์

ประเด็นดังกล�่วในง�นอีเวนต์

“คว�มจริงแล้วมันก็มีก�รพูดคุยกันม� 

กว่�จะม�ถึงจุดนี้ ได้เร�ก็ผ่�นก�รพูดคุยกัน

ม�หล�ยครั้ง มันเป็นก�รตัดสินใจร่วมกันทั้ง

สองคนค่ะ เป็นก�รพูดคุยกันด้วยดี ทุกอย่�ง

เป็นไปด้วยดี ผ่�นก�รพูดคุยม�สักพักแล้ว

ค่ะ เป็นเพร�ะเรื่องแต่งง�นไหม ถ�้เรื่องนี้

ไม่ใช่แน่นอนค่ะ เพร�ะว่�เรื่องนี้เร�คิดเห็น

เหมือนกัน เร�มีมุมมองแบบเดียวกัน

กว่�จะผ่�นระยะเวล�นั้นม�มันย�ก

ไหม ก็ถ้�ถ�มว่�ย�กไหม ทุกอย�่งมีเหตุมีผล 

เร�ทั้งสองคนอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเข้�ใจ

กัน ส่วนจะมีโอก�สที่จะกลับม�ไหม คือทุก

อย่�งเป็นก�รตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองคน ถ�้ใน

อน�คตเบลก็คงตอบไม่ได้ แต่ ณ ปัจจุบันนี้เร�สองคน

ตัดสินใจแบบนี้ และคิดว่�สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับ

เร�สองคนค่ะ เร�ยังส�ม�รถพูดคุยกันได้

ส่วนเรื่องมือที่ส�ม ณ วันที่เร�คุยกันไม่มีเรื่อง

ของคนอื่นค่ะ เป็นเรื่องของคนสองคน เรื่องมูฟออน 

ตอนนี้เบลขอโฟกัสที่ก�รทำ�ง�น และก�รดูแลคุณแม่ 

อยู่กับครอบครัวก่อนดีกว�่ค่ะ ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะ

คว�มจริงไม่ได้เจอกันม�สักพักแล้วค่ะ ภ�พที่ไป

กินสุกี้ เบลเห็นแล้วค่ะ เป็นภ�พ

เมื่อหล�ยปีที่แล้ว ส่วนข�่วว่�มี

คนเห็นเร�ไปเช่�รถกับพี่เข�

ที่จังหวัดน�่น เบลไม่ได้ไป

ค่ะ เพร�ะเบลทำ�ง�นทุก

วันเลย แต่ว�่เรื่องนี้เบล

ขอไม่ออกคว�มคิดเห็น

แล้วกันค่ะ เพร�ะเบล

ไม่ได้อยู่ในเหตุก�รณ์ ไม่

ได้เจอกันม�สักพักแล้ว

ค่ะ 9 ปีมันเป็นระยะเวล�

ที่น�น แต่ว�่เร�มีแต่คว�ม

ปร�รถน�ดีให้กันม�ตลอด 

ไม่ว่�วันนี้จะอยู่ในสถ�นะ

ไหน เบลว�่เป็นสิ่งที่

ดีค่ะ

คว�มรักเป็น

เรื่องที่ดีนะคะ 

คว�มจริงเบลให้

คว�มสำ�คัญกับ

คว�มรักม�กๆ 

ค่ะ เบลว�่คว�ม

รักมันมีได้หล�ย

รูปแบบ ทั้งเป็น

เพื่อน พี่น้อง ครอบครัว 

เป็นกำ�ลังใจที่ดีกับแฟนๆ 

ที่ให้กำ�ลังใจ เบลขอขอบคุณสำ�หรับทุกๆ กำ�ลังใจที่ส่งม�ให้เบล

ค่ะ เบลต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเบลม�ตลอด เบล

เติบโตม�พร้อมๆ พี่ๆ นักข่�ว แฟนๆ ทุกคน ไม่ว�่อะไรที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตเบล เบลอย�กจะออกม�บอกทุกคนตรงๆ แบบนี้เสมอ ครั้งนี้ก็

เหมือนกัน ขอบคุณที่คอยเข�้ใจเบลและคอยให้ก�รสนับสนุนเบลม�

โดยตลอด ขอบคุณทุกคว�มห่วงใยที่ส่งม�ให้เบลค่ะ”.

ฮิตไม่แผ่ว • แรงดีไม่มีตกเลยจริงๆ สำ�หรับเพลง “ดึงดัน” ของ COCKTAIL X ตั๊ก ศิริพร 

ที่ไม่ว่�จะหันไปท�งไหนก็มีแต่คนเปิดและร้องต�มกันได้ทั่วบ�้นทั่วเมือง แม้เพลงนี้จะถูก

ปล่อยออกม�ให้ฟังเป็นปีแล้ว แต่ก็ยังคงแรงไม่เลิก ด้วยพลังเสียงของ “ตั๊ก ศิริพร” และ 

“โอม COCKTAIL” ส่งให้เพลง “ดึงดัน” คว�้แชมป์อันดับหนึ่งเพลงฮิตประจำ�ปีในง�น 

“Thailand Top 100 by JOOX 2021 The Show Must Go ROOMS ไม่ฮิตตรงไหนเอ�

ป�กก�ม�วง” ที่เพิ่งผ่�นไปเมื่อวันก่อน. 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อ

ห็นภาพแล้วใจจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม 

หลังจ�กมีภ�พ ทอม 

ครูซ นักแสดงชื่อ

ดัง ขึ้นไปห้อยโหนอยู่กับปีก

เครื่องบินยุคสงคร�มโลกครั้ง

ที่ 2 ระหว่�งก�รซักซ้อมก�ร

ถ่�ยทำ�ที่เคมบริดจ์ สำ�หรับ 

Mission: Impossible 8 เมื่อ

วันก่อน

นี่น�่จะเป็นก�รซ้อมก�ร

แสดงครั้งที่ผ�ดโผนและอันตร�ย

ที่สุดครั้งหนึ่งเท�่ที่เข�เคยทำ�ม� 

ทำ�ให้เข�ต้องขึ้นไปห้อยโหนอย่�ง

น่�หว�ดเสียวพลิกไปพลิกม�บน

เครื่องบินปีก 2 ชั้น ยุคสงคร�มโลก

ครั้งที่ 2

อันที่จริงภ�พมันก็ไกลม�ก ปกติแล้วก็

น่�จะเป็นสตันท์ทำ�หน�้ที่นี้ แต่พูดกันว�่ บน

ท้องฟ้�ของเคมบริดจ์วันนั้น นักแสดงวัย 59 

ที่กำ�ลังซ้อมป่�ยปีกอยู่บนปีกของเครื่องบินที่

กำ�ลังบินวนอยู่ในระดับคว�มสูง 2,000 ฟุต 

ทอมตะก�ยอยู่บนปีกของโบอิ้งไบ   

เพลน B75N1 Stearman ปี 1941 โดยเก�ะ

อยู่ที่ปีก ขณะที่เครื่องบิน

บินขึ้นลงไปม�อย�่งกับแสดงก�ยกรรม

ก�รแสดงผ�ดโผนที่ทำ�ให้คุณต้องอ้�

ป�กค�้ง กล�ยเป็นเหตุก�รณ์ที่หล�ยคนช็อก

กันยิ่งกว�่ เพร�ะนั่นคือสิ่งที่ทอม ครูซ ต้อง

ทำ�เพื่อภ�พที่ออกม�สมจริงน�่ตื่นเต้นที่สุด

สำ�หรับ Mission: Impossible 8 

เครื่องบินปีกสองชั้น รุ่นที่มีชื่อโด่งดัง

ในหน�้ประวัติศ�สตร์ เทกออฟจ�กสน�มบิน 

Duxford Aerodrome ในแคมบริดจ์ไชร์ 

และทันทีที่แตะระดับคว�มสูง

ที่ 2,000 ฟุต ทอมปีนออกจ�ก               

ค็อกพิตแล้วไปเก�ะที่ปีกซ้�ยของ

เครื่อง

ไม่มีเซฟตี้ก็รนห�ที่

ต�ยสถ�นเดียว ทอมมีเครื่อง

ป้องกันโดยมีใช้ส�ยรัดยึดตัว

ไว้กับเครื่องบิน แต่ยังไงก็

หว�ดเสียวอยู่ดี ยิ่งเมื่อเห็น

นักแสดงดำ�ห้อยหัวลงจ�ก

ปีก ก่อนที่นักบินจะพลิก

เครื่องบินให้ทอมกลับขึ้นม�

นั่งตัวตรง แต่ก็เล่นเสียวอีกด้วยก�รทิ้งดิ่ง

และหมุนผ�ดโผนให้ใจห�ยใจคว่ำ�กันไป

ก�รซ้อมผ�่นไปด้วยดี ทอมปีนกลับ

เข�้ไปในเครื่องบินก่อนที่เครื่องจะร่อนลง

อย�่งปลอดภัย 

อันที่จริงยังมีเครื่องบินอีกลำ�ที่บินตีคู่

ไปด้วย เพื่อซ้อมห�มุมกล้องก่อนเริ่มก�ร

ถ่�ยทำ�จริง

เมื่อตอนต้นเดือนตุล�คม ท�ง The 

Sun เผยว่� ครูซกำ�ลังหัดบินเครื่องบินทห�ร

ยุคสงคร�มโลกครั้งที่ 2 เท�่กับว่�เรียนจบ

ได้ใช้ทันทีเพื่อก�รนี้โดยเฉพ�ะ

แหล่งข่�วเปิดเผยว่� “ทอมเพิ่งเริ่ม

เรียนก�รบังคับเครื่องบินโบอิ้ง สเตียร์แมน 

ปีก 2 ชั้น ในปีนี้ สำ�หรับฉ�กผ�ดโผนสำ�คัญ

ใน Mission: Impossible 8”

“เห็นได้ชัดว่�มันเป็นง�นที่ต้องอ�ศัย

ทักษะสูง เพร�ะปกติเข�ไม่มีแผนที่จะใช้มุม

กล้อง หรือใช้สตันท์แมน”

“อีกครั้งก�รถ�่ยฉ�กนี้กับเครื่องบิน

อ�ยุ 80 ปีนั้นอันตร�ยอย�่งยิ่ง”.

เ

ชู‘แสตมป์’ต้นแบบมวยหญิงไทยสู่ระดับโลก

บิ๊กบอส วัน แชมเปียนชิพ ประ 

เทศไทย น�ยจิติณัฐ อัษฎ�มงคล ชู 

“แสตมป์ แฟร์แท็กซ์” กำ�ลังเป็นต้น

แบบนักมวยหญิงไทยที่ก้�วสู่ระดับ

โลก ชี้แมตซ์สำ�คัญที่มีคิวดวล

กับ “ริตู โฟก�ต” จ�กอินเดีย ใน

ศึก ONE: WINTER WARRIORS 

วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค.นี้ สนุกและน่�

ติดต�มแน่นอน  

แฟนกีฬ�ช�วไทยทั่ว

ประเทศรอเชียร์ “แสตมป์ แฟร์

แท็กซ์” นักสู้ส�วตัวแทนประเทศไทย

ในก�รขึ้นสังเวียนชิงแชมป์ ONE เวิลด์ 

กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง รอบชิง

ชนะเลิศ ปะทะมวยปล้ำ�ตัวแม่ “ริตู โฟ

ก�ต” วัย 27 ปีจ�กอินเดีย ในศึก ONE: 

WINTER WARRIORS ซึ่งจะมีขึ้นในวัน

ศุกร์ที่ 3 ธ.ค.64 ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเต

เดียม ประเทศสิงคโปร์ 

นักสู้ส�ววัย 24 ปี โชว์ฝีมือให้ โลก

ได้เห็นม�แล้วจ�กก�รเป็นอดีตแชมป์โลก 

ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ดังนั้นในศึก 

เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ซึ่งใช้ศิลปะก�รต่อสู้แบบ

ผสมผส�น หรือ MMA ห�กเธอคว้�แชมป์

ได้สำ�เร็จก็จะขึ้นแท่นผู้ท้�ชิงร�ยต่อไปของ

ตัวแม่รุ่นอะตอมเวตคนปัจจุบันอย่�ง “แอง

‘ครูซ’เสี่ยงตายบนปีกเครื่องบินเพื่อMI8

‘โตโน่’ควบบทฝาแฝดต่างขั้ว

หวนเล่นหนังอีกครั้งในรอบ5ปี
กลับมารับงานแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ 5 ปี 

สำ�หรับ โตโน่-ภ�คิน คำ�วิลัยศักดิ์ ในภ�พยนตร์เรียกเสียงฮ�

อย�่งเรื่อง ส้ม ปล� น้อย กำ�กับโดย หม่ำ� จ๊กมก และบดีกร 

โลหะช�ละ แถมครั้งนี้หนุ่มโตโน่ต้องรับบทเป็นฝ�แฝดอีกด้วย

โตโน่กล่�วว่� “ที่ผ่�นม�ก็มีหนังหล�ยเรื่องติดต่อม� แต่

ผมไม่รับ ถ้�นับจ�ก ส่ม ภัค เสี่ยน ก็ 5 ปีแล้ว แต่ผมรับเรื่อง

นี้เพร�ะว�่มัน

มีคนคิดถึงไอ้

เสี้ยน พอม�ใน 

ส้ม ปล� น้อย 

ผมเล่นเป็นน้อย

เป็นแฝดกับเสี้ยน 

คือใน ส้ม ปล� 

น้อย มีตัวละคร

อย�่งเสี้ยนที่เข�

เล่นใน ส่ม ภัค เสี่ยน ม�

เชื่อมต่อกันนิดนึง พอม�

ใน ส้ม ปล� น้อย ผมก็

เลยต้องรับบททั้งเสี้ยน ทั้ง

น้อย ซึ่งมีคว�มคล้�ยและ

คว�มต่�งกัน คือน้อยจะ

เป็นคนเรียบร้อยกว่�เสี้ยน 

เสี้ยนจะโผงผ�ง น้อยจะเป็นคนขี้อ�ย ถ้�บอกว�่เล่นเรื่องนี้ย�ก

ไหม ก็ย�ก เพร�ะบ�งทีน้อยกับเสี้ยนมันต้องเข้�ฉ�กด้วยกัน 

ต้องเล่นเป็นน้อยก่อนบ�้ง โดยไม่มีคนเล่นกับเร�จริงๆ ก�รเล่นรี

แอกมันย�ก เพร�ะเริ่มเล่นเร�ก็จะมีมุกสดเกิดขึ้น ซึ่งเร�ไม่รู้ว่�

มันจะม�ตอนไหน แล้วพอเร�เล่นเป็นอีกตัวเร�ก็ต้องต่อมุกเดิม

ให้ได้ ซึ่งมันก็ผ่�นไปด้วยดี เรียกว�่ก็ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถระดับ

หนึ่งครับ ก็ฝ�กภ�พยนตร์เรื่อง “ส้ม ปล� น้อย” ไว้ด้วยนะครับ 

ได้ชมกันแน่นอน 30 ธันว�คมนี้ ในโรงภ�พยนตร์ครับ”.

เจล� ลี” ซึ่งเป็นเป้�หม�ยจุดสูงสุดบน

เส้นท�ง MMA ของเธอ

น�ยจิติณัฐ อัษฎ�มงคล 

ประธ�น วัน แชมเปียนชิพ 

ประเทศไทย กล่�วว�่ “ก�ร

สู้ MMA จะใช้ศิลปะแบบผสม

ผส�น แสตมป์มีคว�มโดดเด่น

ด้�นมวยไทย ก�รใช้หมัด เข�่ 

ศอก แต่ริตูเป็นสไตล์มวยปล้ำ�ม�

ก่อน เธอเติบโตม�จ�กครอบครัว

นักมวยปล้ำ�ที่โด่งดังอย่�งม�ก

ในประเทศอินเดีย ดังนั้นจึงเป็นบท

ทดสอบของทั้งคู่ว่�ใครจะแก้เกมคู่แข่ง

หรือคุมเกมของตัวเองได้ดีกว�่กัน และ

ห�กแสตมป์ส�ม�รถคว้�แชมป์ได้ก็จะยิ่ง

เพ่ิมโอก�สให้กับตัวเองในอน�คต รวมถึง

โอก�สท่ีจะได้ปะทะกับแองเจล� ลี ซูเปอร์

สต�ร์ของวงก�รท่ีคนท่ัวท้ังโลกจะต้อง

จับต�มองด้วยเช่นกัน” จิติณัฐท้ิงท้�ย

interthaipost69@gmail.com

ปิดตำานานรักข้ามช่อง!

‘เบลล่า’รับเลิก‘เวียร์’แล้ว
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ปลายทางชีวิต     ดร.ขจิต สุขุม อดีตผูตรวจราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษ กิจและสังคม 

ประธานในพิธีเคารพศพ คุณแมซกลั้ง แซเจี่ย และเคล� อนศพไปฝง ณ สุสานหัสดินคีรี 

(เขาชางคู) ต.บอกวางทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี โดยมี ปพนพัชร (เซี้ยง) ชัยบวรวิวั น และ 

วิรัศบุณย ( ง) กิจธุรกุล พรอมดวยลูก  หลาน  รวมกันตอนรับ ณ ศาลา  วัดคงคา

(วัดโคก) ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

เพลิดเพลิน       เกรียงศักด์ิ ตันติพิภพ และ วีระอนงค จิระนคร ภูตระกูล จัดงาน เอ็มโพเร่ียม 

เอ็มควอเทียร วินเทอร วันเดอรแลนด  เดอะ เจอรนีย ออฟ จอย  เนรมิตทั่วทั้งหางให

เปนดินแดนแหงความสุข ความรักที่มอบใหกัน โดยมี ชาลี โสภณพนิช, อรธิรา ภาคสุวรรณ 

และ จรรยา สวางจิตร มารวมงานดวย ที่ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร

มอบทนปญญา วัิ น       จํารัส คํารอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแหงประเทศไทย 

ผูแทนรับมอบทุนการศึกษาปญญาภิวั น ปการศึกษา  จาก ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กก.ผจก.

(รวม) บมจ.ซีพี ออลล จํานวน  ทุน มูลคากวา  ลานบาท เปนทุนที่จัดสรรใหบุตรหลาน 

อสม.ทั่วประเทศ ภายใตปณิธาน รวมสรางสรรคและแบงปนโอกาสตอกัน  ณ สํานักงาน

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

คิง เพาเวอร มหานคร  

เอาใจฟูดเลิฟเวอรชวนสัมผัส

ประสบการณใหมกับ -

  พบความ

สุขของการรับประทานอาหาร

ภายใตคอนเซปต ใหมครั้ง

แรกกับ -   

สั่งครบ จบ และจายในที่เดียว 

จาก  รานอาหารและคาเฟ

ช� อดัง  สไตลสุดชิค อาทิ 

   

,  , ,     , 

  ,       é 

และ   โดยเปดใหบริการ  ต้ังแต  พฤศจิกายนน้ี 

เวลา .  เปนตนไป ที่ชั้น  อาคารมหานคร คิวบ เวลา 

-  น. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี โทร. - -  

หรืออีเมล . .

เจแปน าวนเดชัน กรงเทพ  รวมกับ อคอนสยาม 

จัดงาน ฉายบันทึกการแสดง คาบูกิ (  ) เร� อง 

 (ระบําราชสีหชิชิพอลูก) และ (อู ) 

นําแสดงโดย นะกะมุระ คันสะบุโร นักแสดงคาบูกิชั้นนํา

ของญี่ปุ น โดยจะมีพิธีเปดงานและการแสดงดนตรีเพลง 

-   และ    บรรเลงโดยโกโตะ 

เคร� องสายพ้ืนบานญ่ีปุน และฉายบันทึกการแสดงสดตอเน� อง

ในรอบเดียวในวันพุธที่  ธันวาคม เวลา .  น. ณ 

  (ชั้น  ไอคอนสยาม) นอกจากนี้ยังเปดให

บุคคลทั่วไปไดรับชมในวันเสารที่  และวันอาทิตยที่  

ธันวาคม เวลา .  น. โดยสามารถลงทะเบียนเพ� อรับ

บัตรเขาชมและเง� อนไขการแสดงผานแพลตฟอรมอีเวนท

ปอปที่ // . . / /     

  แบรนดกางเกงช้ันใน 

เครือโอซีซี กรุป ใจดี แจกโคดสวนลดใหลูกคาชอปสุดคุม 

เพียงพิมพ รหัส  รับสวนลดทันที  บาท 

เม� อซื้อสินคาขั้นต่ํา ,  บาท และ รหัส  

รับสวนลดทันที  บาท เม� อซื้อสินคาขั้นต่ํา , บาท 

ลูกคาสามารถชอปสินคาราคาพิเศษ ไดต้ังแตวันน้ี -  ธันวาคม 

ที่     หรือ คลิก //

. . /

ีคอน บางแค จัดงาน   เกมลา.

ทา.คนเกง เปดสนามแขงขันทาประลองไหวพริบ ลุนสนุก

กับเกม  ดานสุดมันสที่มีผู คุมเกมโหด า ชิงเงินรางวัล

มูลคารวมกวา ,  บาท ระหวางวันนี้   ธันวาคม ณ 

ลานกลาง ช้ัน  ศูนยสรรพสินคาซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

รงพยาบาลเจาพระยา จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

  สุขภาพดีสุดคุม  โปรแกรม  ราคาทานละ 

,  บาท เม� อซื้อ  ทานขึ้นไปราคาทานละ ,  บาท 

/ โปรแกรม  ราคาทานละ ,  บาท เม� อซื้อ  ทานขึ้น

ไปราคาทานละ ,  บาท นอกจากนี้ยังมีสวนลดสําหรับ

โปรแกรม   .  ลดเหลือ ,  บาท / 

.  ลดเหลือ ,  บาท / .  ลดเหลือ ,  บาท / .  

ลดเหลือ ,  บาท / .  ลดเหลือ ,  บาท / .  ลด

เหลือ ,  บาท / .  ลดเหลือ ,  บาท หมดเขต 

 ธันวาคม  สอบถามเพิ่มเติมศูนยตรวจสุขภาพ ชั้น  

โทร. - -  . .

บิวตี้ อลล (  ) รวมฉลองความสวย

กับโปรโมช่ันจัดเต็ม พบชุดของขวัญสุดพิเศษ สงทายป ทุก

วันศุกร-เสาร-อาทิตย สินคาเคานเตอรปกติ ลดสูงสุดถึง 

, พิเศษสมาชิก   รับสวนลดเพิ่ม .  เม� อ

ใชคะแนนแลก แตไมเกินยอดซื้อ, รับ   

จาก   รวมสูงสุด ,  บาท ตั้งแตวันนี้ -  

มกราคม  ที่แผนก   เดอะมอลลไลฟ

สโตร งามวงศวาน, เดอะมอลล ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารทเมนทสโตร  

ตก ดร. อ ณีย มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ผูนําเขาโดนัท 

คริสป ครีม ประเทศไทย  เดินหนาขยายสาขาตามคําเรียกรอง 

พรอมสงมอบความสุขและความอรอยสงทายปเอาใจนักเดิน

ทาง ณ จุดพักรถ มอเตอรเวย 

ฝงมุงหนาชลบุรี ใหไดอ่ิมอรอย

ระหวางเดินทาง หรือจะห้ิว

เปนของฝากก็สะดวกสุด   

เตรียมรับความอรอยกับ

โดนัทเน้ือนุมสูตรลิขสิทธ์ิกัน

ไดตั้งแตวันที่  ธันวาคม 

 -  มีนาคม  

บริ ัท ีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน) ผูบริหารเซเวน อีเลฟเวน 

และเซเวน เดลิเวอรี่ ตระหนัก

ถึ ง บทบ าทขอ งอ าส าสมั ค ร

สาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ 

อสม. ท่ัวประเทศกวา .  ลานคน 

ในการดูแลสุขภาพขั้นพื้น าน

ของประชาชนต่อเนื่องมานาน

กวา  ป โดยเฉพาะชวงวิกฤต

โควิด -  อสม. ไดปฏิบัติหนาที่

อยางแข็งขันเพ� อปองกันการแพร

ระบาด และสนับสนุนภารกิจ

ดานสาธารณสุขกับคนในชุมชน 

เรียกไดวาเปนอีกหนึ่งกลไกสําคัญท่ีสรางความเขมแข็งให

กับชุมชน บริษัทจึงไดรวมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

แหงประเทศไทย มอบทุนการศึกษาปญญาภิวั น ประจําป

การศึกษา  จํานวน  ทุน มูลคากวา  ลานให

บุตรหลาน อสม. ทั่วประเทศ ไดศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

ไปจนถึงระดับปริญญาตรี เพ� อเปนขวัญกําลังใจ สอดรับกับ

นโยบายองคกร ในการขับเคล� อนนโยบายสงเสริมการศึกษา 

พั นาเยาวชน ตามปณิธาน รวมสรางสรรคและแบงปน

โอกาสตอกัน    

นายยท ศักดิ มิสรกล กรรมการผูจัดการ (รวม) 

บมจ. ซีพี ออลล กลาววา บริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะมีสวนรวมใน

การพั นาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพั นา

ประเทศ จึงไดกอตั้งสถาบันการศึกษาเพ� อสังคมขึ้น  แหง 

ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวั น ( ) และสถาบัน

การจัดการปญญาภิวั น ( ) รวมทั้งศูนยการเรียนปญญา

ภิวั นอีกกวา  แหงทั่วประเทศ เพ� อใหเยาวชนไทยมี

โอกาสทางการศึกษาตามความถนัด นําความรูกลับไปพั นา

ทองถิ่น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ไดในอนาคต และการรวมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

แหงประเทศไทยในครั้งนี้ เปนอีกหนึ่งโครงการที่ยืนยันความ

ตั้งใจของบริษัทในการสรางบุคลากรคุณภาพเพ� อประโยชน

แกสังคม ประเทศชาติ ตามคานิยมของเครือเจริญโภคภัณ   

ตลอดระยะเวลา  ป ซีพี ออลล มุงมั่นสงมอบ

โอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไทย บมเพาะคนเกง และคน

ดี ผานหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ -   

เรียนรูควบคูการฝกปฏิบัติงานจริง เพราะเราเช� อวาการศึกษา

จะเปนจุดเริ่มตนของความมั่นคงในชีวิต และในโอกาสนี้ขอ

เปนตัวแทนคนไทยแสดงความขอบคุณพี่นอง อสม. ทุกคน 

ที่ดูแลสุขภาพใหพวกเรามาโดยตลอด และขอขอบคุณที่ให

“ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแหงประเทศไทย” จับมือ “เซเวน อีเลฟเวน” 

มอบทุนการศึกษาป  ใหบุตรหลาน อสม. มูลคากวา  ลานบาท เรียนที่ปญญาภิวั น   

ซีพี ออลล มีโอกาสรวมเปนสวนหนึ่งในการพั นาคน เพ� อ

พั นาชาติอยางยั่งยืน  นายยุทธศักดิ์ กลาวเสริม  

ดาน นายจํารัส คํารอด ประธานชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขแหงประเทศไทย กลาววา รูสึกยินดีที่ ซีพี ออลล 

เขามาสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับบุตรหลาน อสม. ท่ัวประเทศ 

ซึ่งหลังจากที่ ไดมีการประชาสัมพันธ ไปยังสมาชิก ก็ไดรับ

เสียงตอบรับดีมาก โดยเฉพาะไมเพียงจะเปนการแบงเบา

ภาระของผูปกครอง แตระหวางศึกษาอยู นักเรียน นักศึกษา

ยังมีโอกาสฝกปฏิบัติงานจริง ไดรับคาตอบแทน และเม� อ

สําเร็จการศึกษาแลวยังมีงานรองรับถือเปนโอกาสที่ดีอยางยิ่ง  

ทังน้ี ทุนการศึกษาสําหรับบุตรหลาน อสม. ประกอบดวย 

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สาขาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัย

เทคโนโลยีปญญาภิวั น ( ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตร  ป จํานวน  ทุน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  ป จํานวน  ทุน และ

ศูนยการเรียนปญญาภิวั นทั้ง  แหง ทั่วประเทศ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร  ป จํานวน  

ทุน รวม  ทุน มูลคากวา .  ลานบาท เปดรับสมัครแลว

วันนี้ ถึง  มีนาคม  ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(ปริญญาตรี) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการ

คาสมัยใหม สถาบันการจัดการปญญาภิวั น ( ) จํานวน 

 ทุน มูลคากวา  ลานบาท เปดรับสมัครแลววันนี้ ถึง 

 กุมภาพันธ  โดยรวมทุนการศึกษาปญญาภิวั น ที่ซี

พี ออลล มอบใหทั้งสิ้น  ทุน เปนมูลคากวา  ลานบาท 

ซึ่งผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ณั

กานต สุนทร โทร. - -  อ.อนิรุจน อารมณเย็น โทร.

- -  หรือเว็บไซต  // . . / -

.  สําหรับระดับอาชีวศึกษา และคุณศุภกฤต เพชรประดับ 

โทร. - -  สําหรับระดับอุดมศึกษา

ชุดผาปูที่นอน นับเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่มองขาม

ไมไดเลยทีเดียว เพราะผาปูที่นอนที่ ไมละเอียด เนื้อผาไม

สบายจะกอใหเกิดการระคายเคือง สงผลตอคุณภาพการนอน

ของเราแน�นอน คงจะดีไมนอย ที่เราจะทิ้งตัวนอนบนชุด

ผาปูที่นอนดี  สักชุด

   ผาปูที่นอน ถักทอดวย  

เสนดายตอ  ตารางเซนติเมตร ผาผิวสัมผัสละเอียดออน

ดุจใยไหม เย็นสบาย สามารถซึมซับความซื้นไดดี และระบาย

อากาศไดดีเยี่ยม ดวยเสนใย  ผลิตจากธรรมชาติ 

 สามารถปรับอุณภูมิตามรางกายของมนุษย และสภาพ

แวดลอมไดดี ทําใหรูสึกอบอุนเวลาหนาว และเย็นสบาย

เวลารอน

เสนใยธรรมชาติจากเยื้อไมที่มีความแข็งแรงและ

ทนทานกวาผาคอตตอน สามารถปรับอุณหภูมิใหสัมผัสเย็น

สบายเวลารอน อบอุนเวลาหนาว เนื้อผาถักทอละเอียด

ถึง  เสนดาย ใหผิวสัมผัสนุมล� น  สัมผัสเนียน

นุมดุจเสนไหมละเอียดนุมนวล ทนทาน อายุการใชงาน

ยาวนาน -   ปราศจากสิ่งสกปรก ปองกัน

ไรฝุน แบคทีเรีย และสารกอมะเร็ง มาพรอมดวยกันถึง  สี  

 ,   ,   ,   , 

 

สัมผัสเนียนนุมดุจใยไหม ทักถอดวย 495 เสนดาย 

ชุดผาปูที่นอน Dunlopillo Royal Tencel

สนใจสามารถเขาชมและเลือกซื้อผลิตภัณ  ไดที่ 

เฟซบุค   เว็บไซต . . . , 

  ,   - - , - -

 หรือที่โชวรูม  ทุกสาขา 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๒/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวัชระ คงอุดหนุน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นายวัชระ

คงอุดหนุน

๑๑,๐๕๓.๔๔ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ สรอยคอทองคํา ลายหวงโซ 

น้ําหนักประมาณ ๑๕.๒๕ กรัม 

๑ เสน นายวัชระ

คงอุดหนุน

๒๕,๖๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๓ สรอยคอทองคํา ลายกระดูกงู 

น้ําหนักประมาณ ๑๕.๑ กรัม 

๑ เสน นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๒๕,๕๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๔ จี้พระรูปหัวใจ น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๘๙ กรัม

๑ องค นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๑๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๕ แหวนทองคํา ลายดอกจัน

น้ําหนักประมาณ ๓.๘๓ กรัม

๑ วง นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๖,๔๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

๖ แหวนทองคํา ลายขีดยาว

น้ําหนักประมาณ ๓.๗๕ กรัม

๑ วง นายวัชระ 

คงอุดหนุน

๖,๓๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินทียดท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗ , ๕๓.  

บาท (เจ็ดหม� นสีพันเการอยหาสิบสามบาทสีสิบสีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวัชระ คงอดหนน กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวชนภา อัครพรวงศ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายนพพร เมียงแก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก 

หวยขวางเลขท่ีบัญชี ๐๓๑-๘-๓๕๔๔๖-๔  

ช� อบัญชี นางสาวชญานันท ศรีสิริรัตนากุล

- นางสาวชญานันท 

ศรีสิริรัตนากุล

๒๖,๔๔๓.๒๘ (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ  จํานวนเงิน ๒๖, ๓.๒  บาท (สองหม� นหกพันสีรอยสีสิบสามบาทยีสิบ

แปดสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย นายนพพร เมียงแก กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางบุณญาดา เกตพันธ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ  จํานวนเงิน ๒๖, ๓.๒  บาท (สองหม� นหกพันสีรอยสีสิบสามบาทยีสิบ

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นางสาวปรารถนา ลาระลม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด 

พระราม ๙ เลขท่ีบัญชี ๘๔๗๒๑๑๔๓๕๓ 

ช� อบัญชี นายพงศกร ศรีสรวง 

- นายพงศกร

ศรีสรวง

 ๖๒,๗๓๕.๐๖ บาท    

(ณ วันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนประมาณ ๖๒,๗๓๕.๐๖ บาท (หกหม� นสองพันเจ็ดรอยสามสิบ

หาบาทหกสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวปรารถนา ลาระลม กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ) 

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

ลงช� อ

(นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย�นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติของนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เจาหนาที่ของรัฐ 

ตามคดีอาญาหมายเลขดําที่ พท 3 2564 เพ�อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 0 และมาตรา 1 ประกอบพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 

2553 มาตรา  11  14  และ 15 เดิม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2561 

มาตรา 122 ประกอบพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา  11  14  และ 15 และที่แกไขเพิ่มเติมปจจุบัน 

ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาร่ํารวยผิดปกติโดยมีทรัพยสินมากผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึน

มากผิดปกติ จํานวน 12 รายการ รวมมูลคา 56 32 661 บาท พรอมดวยดอกผลของเงินหรือทรัพยสินท่ีเกิดข้ึน 

1. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซาปนเกลา กรุงเทพมหานคร ช�อบัญชี นายวสวัตต์ิ กิตติธีระสิทธิ์ 

เลขที่บัญชี 400-0-253 6 -3 จํานวน 1 600 000 บาท

2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา จังหวัดนครปฐม ช�อบัญชี 

นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เลขที่บัญชี 5 -0-0360 -4 จํานวน 10 0 000 บาท

3. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ช�อบัญชี นายวสวัตต์ิ กิตติธีระสิทธิ์ 

เลขที่บัญชี 45 -0-13 01-1 จํานวน 240 0 บาท

4. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา จังหวัดสงขลา ช�อบัญชี นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ 

เลขที่บัญชี 01-3-362 5-  จํานวน 2 00 000 บาท

5. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ช�อบัญชี นายวสวัตต์ิ กิตติธีระสิทธิ์ 

เลขที่บัญชี 45 -2-023 -  จํานวน 2 000 000 บาท

6. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ช�อบัญชี 

นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เลขที่บัญชี 05 -1-15506-0 จํานวน 11 23 20  บาท

. เงินที่ไดรับจากพระครูวิสุทธิ์วัฒนกิจ (พระครูปลัดอุดม สุระกาพย) จํานวน 5 00 000 บาท

. เงินท่ีนําไปชําระคาเชาซ้ือรถยนต ย่ีหอ ISUZU เลขทะเบียน 1 ฒห 4454 กรุงเทพมหานคร มูลคา 6134 3 บาท

. ที่ดินโฉนดเลขที่ 11062 พรอมบานพักอาศัย เลขที่ 2 2 หมูที่ 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เพิ่มเติม มูลคาจํานวน 5 3 000 บาท ช�อผูถือกรรมสิทธิ์ นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์

10. เงินที่นําไปชําระหนี้เงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห ช�อบัญชี นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เลขที่บัญชีเงินกู 016550032 5  

จํานวน 1 000 000 บาท

11. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิกซีเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร ช�อบัญชี นางสาวอุบล 

ดิษฐดวง เลขที่บัญชี 66-0-2531 -4 มูลคา 2 100 000 บาท 

12. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร ช�อบัญชีนางสาวอุบล ดิษฐดวง 

เลขที่บัญชี 1 5-2-05444-  มูลคา 000 บาท 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  นัดพรอมเพ�อกําหนดวันนัดไตสวนฯ ในวันที่  กุมภาพันธ 2565 เวลา .30 นาฬกา 

ฉะนั้น จึงประกาศใหบุคคลซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีความประสงคจะคัดคานคํารองของพนักงานอัยการ ที่ขอใหศาล

สั่งใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน ย�นคํารองคัดคาน ภายใน 15 วันนับแตวันประกาศหรือรับหมาย ตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 255  มาตรา 36

   ประกาศ ณ วันที่ 2  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพ ติมิชอบภาค 

เร�อง  ขอใหทรัพยสินทีรํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน

สํานักพิมพวิช รวมกับ มูลนิธิสุนทราภรณ  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเปดตัวชุดหนังสือ “๘๒ ป 

สุนทราภรณ อนุสรณฝากไว” โดยมี ดร.สรจักร 

สํานักพิมพวิช รวมกับมูลนิธิสุนทราภรณฯ 
เปดตัวชุดหนังสือ “๘๒ ป สุนทราภรณ อนุสรณฝากไว” พรอมมอบเกียรติบัตรใหองคกรผูสนับสนุน

เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณฯ 

เปนประธานในการมอบเกียรติบัตรขอบคุณ

องคกรผูสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือทรงคุณคา

แหงป พรอมแสดงมินิคอนเสิรตจากวงดนตรี

สุนทราภรณ พรอมดวย 

กนกพร รอดรุงเรือง ผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญ

บริหารชื่อเสียงองค์กร

และกิจการเพ� อสังคม บริษัท 

ปตท. สมชัย เลิศสุทธิวงค 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส เกตติวิทย สิทธิ

สุนทรวงศ ประธาน

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความ

เปนเลิศดานการบริหารทางการเงิน     ปติ ตัณฑเกษม ประธานเจาหนาที่บริหาร ทีเอ็มบี

ธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ไดรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ใน

สาขาความเปนเลิศดานการบริหารทางการเงิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหง

ประเทศไทย (TMA) รวมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ซึง่รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่ตอกย้ําความมุงมั่นของทีเอ็มบธีนชาตในการบริหารภายใตหลัก

ธรรมาภิบาล และการดําเนินงานโดยยึดประโยชนของลูกคา ผูถือหุน และสังคม เปนสําคัญ 

เพ� อสรางชีวิตทางการเงินท่ีดีข้ึนใหกับคนไทย ท้ังวันน้ีและอนาคต โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา เปนประธานมอบรางวัล 

UN WOMEN ผนึกกําลัง SCENARIO ประกาศความรวมมือ แคมเปญ “ORANGE THE 

WORLD”     ซาราห นิบบส รักษาการแทนผูอํานวยการ องคการเพ� อการสงเสริมความ

เสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) 

ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และ จิณณวัตร สิริวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเนริโอ 

รวมดวย ดร.สมพร สืบถวิลกุล อารยา ภูพานิช และ กรองทิพย  ธนถาวรลาภ เปนเจาภาพรวม

จัดงาน “ORANGE THE DAY” ประกาศความรวมมือ ผนึกกําลังรวมเปนภาคีหลัก เพ� อสงเสริม

ความเสมอภาคระหวางเพศ รณรงคตอตานและยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบตอผูหญิง 

และกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ณ บริเวณลาน เอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร 

มอบเสื้อขอบคุณ    ดร.ศิรินา  ปวโรฬารวิทยา สุวรรณี สิริเวชชะพันธ ดวงพร รอดพยาธิ์  

มอบเสื้อ Many Thanks ใหแก พลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

เพ� อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย และผูทําความดีทุกทาน ณ รัฐสภา (เกียกกาย)

“ลงนามความรวมมือเพ� อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

วิทยาลัยดุสิตธานี นําโดย ดร.อรรถเวทย พฤกษสภาพร รองอธิการบดีฝายวิชาการและกิจการ

คณาจารย พรอมดวยคณะผูบริหารของวิทยาลัย รวมใหการตอนรับผูบริหารและคณาจารย

จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นําโดย ม.ยุทธพงษ วงศเมืองสรรค ผูชวยผูอํานวยการฝาย

วิชาการ เน� องในโอกาสเขามาเยี่ยมชมวิทยาลัย และรวม “ลงนามบันทึกขอตกลงความรวม

มือทางวิชาการ - MOU” ระหวางสองสถาบัน  

เอ็นไอเอเดินหนา “การทูตนวัตกรรม”  ไทย – ฟนแลนด     ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)  และ Jyri Jarviahoเอกอัครราชทูตสาธารณ

รัฐฟนแลนดประจําประเทศไทยเดินหนาความรวมมือ “การทูตนวัตกรรม” เพ� อพัฒนาระบบ

นวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐฟนแลนด โดยมุงเนนการ

พัฒนานวัตกรรมของทั้ง 2 ประเทศใหมีประสิทธิภาพในมิติตาง ๆ อาทิ การสนับสนุนดาน

เศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) การพัฒนาธุรกิจดิจิทัล การสงเสริมสตารทอัพ การคาดการณ

อนาคต ฯลฯ พรอมทั้งเปนการขับเคล� อนประเทศไทยกาวสู “ประเทศแหงนวัตกรรม” โดย

กิจกรรมดังกลาว จัดขึ้น ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฟนแลนด

รางวัลองคกรดีเดน     พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบรางวัลองคกรดีเดน

แหงป ประจําป 2564 สาขานวัตกรรมอาหารเพ� อสุขภาพ ซึ่งเปนองคกรที่ประสบความสําเร็จ 

สรางคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ ในโครงการหนึ่งลานกลาความดีตอบแทนคุณ

แผนดิน ของมูลนิธิเพ� อสังคมไทย ใหกับดร.จุฑามาศ อรุณานนทชัย กรรมการบริหาร สาย

พัฒนาธุรกิจบริษัท อีทเวลล จํากัด  บริษัทอีทเวลล จํากัด มีความมุงมั่น  และตั้งใจในการผลิต

ผลิตภัณฑท่ีดีและมีคุณสมบัติพิเศษตอสุขภาพจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย ภายใตวิสัยทัศน 

"นวัตกรรมอาหาร เพ� อสุขภาพที่ดีกวา" ชวยใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีสุขภาพ

ที่ดี และขอใหคํามั่นวาจะรักษามาตรฐานที่ดีระดับสากลเพ� อใหสมกับรางวัลเกียรติยศนี้สืบไป

จุดเริ่มตนของแรงบันดาลใจจากผูกอตั้ง

ของ Zegna ที่เปยมไปดวยวิสัยทัศยอันกวางไกล 

จากการเดินทางบนถนนเสนทางสาย 232 ที่  

Ermenegildo สรางข้ึนเม� อ 111 ปท่ีแลวบนภูเขา 

Piedmont ทางตอนเหนือของอิตาลี ณ ชวง

เวลาน้ันท่ีดินแหงน้ียังเปนพ้ืนท่ีวางเปลามีเพียง

หินและความแหงแลง แตดวยความฝนของ

ชายคนหนึ่งที่เปยมไปดวยมุงมั่นในการพัฒนา

ไดปรับเปลี่ยนใหถนนสายนี้ใหกลายเปนถนน

แหงอนาคตที่ยิ่งใหญสําหรับอุตสาหกรรมผา 

นับตั้งแตนั้นมาถนนสายนี้ ไดถูกกอตั้ง

ขึ้นมา Zegna ไมไดเปนเพียงแคแบรนดเสื้อผา

บุรุษสุดหรูระดับโลก แตเราขอเปนตัวแทนใน

ฐานะมนุษย โลกที่มีความใสใจและรับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอม Ermenegildo ไมไดแคสราง

แบรนดหรูระดับอินเตอรเนชั่นนัล แตในขณะ

เดียวกันเขายังไดสราง ชุมชนรอบๆ โรงงาน

ขนสัตวของเขาอีกดวย ซึ่งถือเปนจุดกําเนิด

ของ Oasi Zegna อุทยานธรรมชาติเขียวขจีบน

พื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตรที่ครั้งหนึ่งเคยเปน

เพียงภูเขาที่อางวางและไรชีวิตชีวา

และน่ีคือหน่ึงเหตุผลท่ีทําไมถนนแหงน้ี 

ถึงเปนสัญลักษณอันทรงพลังสําหรับ Zegna 

เพราะมันเปนสิ่งที่รวบรวมประวัติศาสตรและ

พันธกิจของเราทั้งหมดเอาไว จนเกิดเปน

แนวคิดอันกาวไกลที่พรอมจะหลอหลอม

อนาคตท่ีมีคาคูควรกับความฝนของเรา ในขณะ

เดียวกันก็เปนแรงบันดาลใจใหทุกคนไดเดิน

ตามเสนทางท่ี Zegna ไดสรางไวเปนแบบอยาง 

รวมถึงความตั้งใจใหทุกคนในชุมชนไดมีสวน

รวมในการแบงปนความคิดที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอมตลดอยูเสมอ

ถนน Zegna – ถนนเสนน้ีของเรา – ไดนํา

เราเขามาสูมหานครนิวยอรก ท่ีซ่ึง Ermenegildo 

Zegna Group จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เพราะเราใหความสําคัญตั้งแตระหวางการ

เดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เราจึงขอ

รวมเฉลิมฉลองชวงเวลาแหงความพิเศษนี้ดวย

โลโกแบรนด ใหมลาสุดที่เปนการแสดงความ

เคารพใหกับถนน Zegna แหงนี้

ภาพกราฟกที่แสดงถึงความสําเร็จที่

เกิดขึ้นและรวมถึงปณิธานของพวกเรา ดวย

สัญลักษณสีน้ําตาลอมสมหรือ สี Vicuna ที่เปน

สีเอกลักษณที่จะมีใหเห็นอยูในทุกๆคอลเลกชั่

นที่เราสรางขึ้นมา

ถนนแหงนี้กลายเปนถนนที่บงบอก

ตัวตนของเรา ทั้งประวัติ คานิยม และความ

ตั้งใจเปรียบเสมือนการตัดเย็บที่ตอกันเปนผืน

ผาที่มีช� อเราเปนสัญลักษณใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เปนเคร� องหมายแหงยุคสมัยใหมของ

โลโก ไดมีการพัฒนาดวยตัวอักษรที่ทันสมัยซึ่ง

โอบลอมดวยวิสัยทัศนของเรา Zegna ไดเฉลิม

ฉลองมรดกที่สืบทอดกันมานานของครอบครัว

แตในขณะเดียวกันสายตาที่มุงม่ันไปขางหนา

ดวยสุนทรียศาสตรและทัศนคติที่หลอมรวม

เขากับแบรนดอยางแน�นแฟน เราจึงขอเฉลิม

ฉลองกาวใหมของแบรนด ในขณะท่ียังคงรักษา

คุณคาที่ยั่งยืนของ Ermenegildo Zegna Group 

ZEGNA กับการ (RE)BRANDING ครั้งใหม

ตอไป ซึ่งในปจจุบันนําโดย Gildo Zegna ผูซึ่ง

เปนทายาทรุนที่สามของตระกูล   

 โลโกลายคูที่มาพรอมกับตัวอักษร 

Zegna ที่จะเปดตัวพรอมกับคอลเลกชั่นใหม มี

จุดประสงคเพ� อสงเสริมการแขงขันกีฬากลาง

แจงในฤดูหนาว เปนการเฉลิมฉลองเสนทางที่

เปนรากฐานของตนตระกูล Zegna บนเทือกเขา 

Piedmont ที่มีความหมายสะทอนใหเห็นถึง

ความเคารพตอธรรมชาติที่น�าเกรงขาม เพ� อ

เปนการนิยามเสื้อผาสุภาพบุรุษที่หรูหราและ

สไตลที่ทันสมัยของ Zegna และยังคงพัฒนา

ตอไปโดย อารทิสต ไดเร็คเตอร Alessandro 

Sartori โดย Zegna ก็ยังคงไมหยุดพัฒนาถนน

สายนี้ ใหพรอมสําหรับการกาวหนาสูอนาคต

จากความใสใจธรรมชาติและรวมถึง

การอนุรักษอุทยาน Oasi Zegna อยางตอเน� อง

ดวยจิตวิญญาณและความเปนผูนําที่ยั่งยืน

ของเราเติบโตขึ้นในขณะที่เราพัฒนาโปรเจ็ค 

#USETHEEXISTING™ ตอไปเพ� อสงเสริมให

ผูคนหันมาสนใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น เราจะ

สานตอวันพรุงนี้ ใหดียิ่งขึ้นในทุกวันดวยการ

สรางสรรคศิลปะจากวัสดุที่สามารถนํากลับมา

ใชใหมได เพ� อใหความฝนเร� องโครงการ Zero 

Waste นั้นเกิดขึ้นจริงได เพราะฉะนั้นเม� อคุณรู

แลววาคุณมีความตั้งใจที่จะมุงหนาไปทางไหน 

ขอใหคุณไดเริ่มเดินตามเสนทางที่ใจของคุณ

นั้นตองการ 

ในขณะที่ Zegna เขาสูประวัติศาสตร

ใหมอันน�าต� นเตน เราก็ยังคงดําเนินการตอไป

ตามถนนเสนทางเดิมที่ ทอดยาวยอนไป

มากกวาหนึ่งศตวรรษ เสนทางของเราไดนํา

เราเขาไปสูพรมแดนดานนวัตกรรมผาที่เปยม

ไปดวยคุณภาพ รวมถึงทางดานความเปนผูนํา

ขององคกรและการพัฒนารูปแบบการใชชีวิต

รวมกัน 

เราขอชวนใหทุกคนมารวมเดินทางไป

กับพวกเรา! และรวมเปนแรงผลักดันท่ีจะทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญของอนาคต 

เพราะวาคุณคือหนึ่งในผูชนะที่จะชวยหลอ

หลอมโลกที่สดใสและคุมคาแกการเดินทาง

มากยิ่งขึ้น!

กรรมการบริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส 

ดร.เสนีย แดงวัง ประธานกรรมการ บริษัท 

ลีโอโกลบอล โลจิสติกส ปรียาภรณ วีระคงสุวรรณ 

เจาหนาที่อาวุโส บริษัท บัตรกรุงไทย มณเฑียร 

ตันตกิตติ์ ประธานบริหารโรงแรมมณเฑียร 

ริเวอรไซด อ.ไพบูลย สําราญภูติ (คีตา พญาไท) 

ผูเขียน ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร ไซด 

กรุงเทพฯ 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตื่นไวรัสระงับจองเที่ยวบิน
‘เทลอาวีฟ’ แชมป์เมืองค่าครองชีพแพงสุดในโลก

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่าดัชนีค่าครองชีพทั่วโลกจาก

การสำารวจเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการใน 173 เมืองทั่ว                                         

โลกในรอบ 12 เดือน รวบรวมโดยหน่วยวิเคราะห์ทางเศรษฐ 

กิจ อีโคโนมิสต์อินเทลลิเจนซ์ยูนิต (อีไอยู) เผยเมื่อวันพุธที่ 1 

ธันวาคมระบุว่า กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลมีอันดับขยับขึ้น 5                                

อันดับ ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเป็นครั้งแรก แทนที่กรุงปารีสของ

ฝรั่งเศส, ฮ่องกง และเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีครองอัน 

ดับหน่ึงร่วมกันเมื่อปีท่ีแล้ว อันดับของเทลอาวีฟพุ่งข้ึนส่วนหน่ึง

เป็นเพราะอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเชเกลแข็งค่าข้ึนเม่ือ

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมไปถึงราคาขนส่งและสินค้าอุปโภค

บริโภคท่ีแพงข้ึน ปีน้ีกรุงปารีสมีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับสอง

เท่ากับสิงคโปร์ ตามด้วยซูริกในอันดับ 4 และฮ่องกงอันดับ 5 

ส่วนเมืองอื่นใน 10 อันดับแรก ได้แก่ 6.นิวยอร์กของสหรัฐ, 7. 

เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์, 8.กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก, 

9.ลอสแองเจลิสของสหรัฐ และ 10.โอซากาของญี่ปุ่น กรุง

เตหะรานของอิหร่านมีอันดับขยับขึ้นมากที่สุดถึง 50 อันดับ มา

อยู่ที่อันดับ 29 ในโลก กรุงโรมของอิตาลีมีอันดับตกมากที่สุด 16 

อันดับ มาอยู่ที่ 48 กรุงเทพฯ และกรุงลิมาของเปรูก็อันดับร่วง

มากรองลงมา กรุงดามัสกัสของซีเรียได้รับการจัดว่าเป็นเมือง                                                                                        

ใหญ่ที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในโลก 

รัสเซีย-อาเซียนฝึกซ้อมร่วมทัพเรือครั้งแรก

จาการ์ตา • เอเอฟพีรายงานการแถลงของกองทัพเรืออินโด 

นีเซียว่า รัสเซียฝึกซ้อมร่วมของกองทัพเรือกับชาติอาเซียนครั้ง

แรกที่ช่องแคบมะละกาในวันพุธที่ 1 ธันวาคม โดยจะดำาเนิน

การไปถึงวันเสาร์นี้ การฝึกซ้อมของกองทัพเรือครั้งนี้มีขึ้นใน

ช่วงที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างชาติอาเซียนกับจีนใน

ทะเลจีนใต้ ชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติร่วมในการฝึกซ้อมของกอง

ทัพเรือครั้งนี้ อินโดนีเซีย, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม, มาเลเซีย

และบรูไน ส่งเรือรบหรือเครื่องบินรบเข้าร่วม ขณะที่ฟิลิปปินส์

สังเกตการณ์ทางเวอร์ชวล อเล็กซานเดอร์ อิวานอฟ ทูตรัสเซีย

ประจำาอาเซียน กล่าวในแถลงการณ์ว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้เกี่ยว

กับสันติภาพ, เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ 

อารสยาด อันดุลลาห์ ผู้บัญชาการกองเรือที่ 1 ของอินโดนีเซีย

บอกว่าเป็นการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำางานร่วมกัน

และความเข้าใจทางการทหารระหว่างรัสเซียกับอาเซียน

ไต้หวันร่วมยินดีว่าที่ ปธน.ใหม่ฮอนดูรัส

ไทเป • สำานักประธานาธิบดีไต้หวันแถลงเมื่อวันพุธที่ 1 ธัน วา

คมว่า ในนามของรัฐบาลและประชาชนไต้หวัน ประธานาธิบดี

ไช่ อิงเหวิน ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อซิโอมารา กาส                                     

โตร ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฮอนดูรัส 

ไต้หวันจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีฮอนดูรัสเมื่อวันอาทิตย์

ที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฮอนดูรัสเป็น 1 ในเพียง 15 

ชาติที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน แต่กาสโตร 

กล่าวระหว่างหาเสียงว่า ถ้าเธอชนะเลือกตั้ง จะเปิดความสัม 

พันธ์ทางการทูตและการค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ในทันที.

โตเกียว/เจนีวา • องค์การอนามัยโลกคัดค้านการออกมาตรการห้าม

การเดินทางแบบเหวี่ยงแห เตือนอาจกระทบถึงการปกปิดข้อมูล แนะ

กลุ่มเสี่ยงที่ ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลี่ยงการเดินทาง ด้านญี่ปุ่นสั่งระงับการ

จองตั๋วเครื่องบินเข้าประเทศตั้งแต่วันพุธ ซาอุดีอาระเบีย-บราซิล-

ไนจีเรียพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรก

รายงานเอเอฟพีและรอย                                                   

เตอร์เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 

2564 กล่าวว่า นับแต่แอฟริกาใต้

ประกาศว่าพบไวรัสโคโรนากลาย

พันธุ์สายพันธุ์ โอไมครอนเมื่อสัป 

ดาห์ก่อน จนถึงขณะนี้มีมากกว่า 

12 ประเทศและดินแดนแล้วท่ีตรวจ

พบผู้ติดเชื้อ รวมถึงออสเตรเลีย, 

อังกฤษ, แคนาดา, อิสราเอล, 

อิตาลี และโปรตุเกส โดยล่าสุด

ในวันพุธ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า ตรวจ

พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรก

ในประเทศ เป็นพลเมืองซาอุดีอา 

ระเบียท่ีเดินทางกลับมาจากแอฟริ                                                     

กาเหนือ

วันเดียวกัน ไนจีเรีย ซึ่ง

เป็นประเทศแอฟริกาตะวันตกท่ี                                           

มีประชากรมากท่ีสุดในทวีปน้ี กล่าว

ว่าพบผู้เดินทางจากแอฟริกาใต้

รายหนึ่งติดไวรัสนี้ 

เมื่อวันอังคาร บราซิลเป็น

ประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่

พบผู้ติดเชื้อ โดยเป็นผู้เดินทาง 2 

รายมาจากแอฟริกาใต้ 

ด้านญี่ปุ่น ซึ่งประกาศ

เมื่อวันอังคารว่าพบผู้ติดเชื้อโอ

ไมครอนรายแรกของประเทศเป็น

ชายชาวนามิเบีย โดยรัฐบาลได้

สั่งปิดพรมแดนห้ามชาวต่างชาติ

เดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มี

ถิ่นพำานักถาวรและผู้ที่ ได้รับการ

ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ แต่ในวัน

พุธ เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม

เผยกับเอเอฟพีว่า ญี่ปุ่นได้ขอไป

ยังสายการบินต่างๆ ระงับการ

จองตั๋วเครื่องบินเดินทางเข้าประ 

เทศเป็นเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 ธันวาคม

ทางการญี่ปุ่นเพิ่งประกาศ

ในวันพุธว่าตรวจพบผู้ติดเช้ือโอไม 

ครอนรายท่ี 2 เป็นนักเดินทางที่                                             

มาจากเปรู ฮิโรคาซู มัตสึโน รัฐ                                               

มนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี                                               

กล่าวด้วยว่า ญี่ปุ่นจะขยายมาตร 

การจำากัดการเดินทางครอบคลุม

ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำานักถาวร

ที่มาจาก 10 ประเทศแอฟริกา 

เริ่มมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันพุธ 

ส่วนฮ่องกง ซึ่งพบผู้เดิน

ทางที่ติดเชื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

ประกาศขยายข้อจำากัดการเดินทาง                                   

ครอบคลุมบุคคลที่ ไม่ได้มีถิ่นพำา                                             

นักในฮ่องกงเพิ่มเติมอีก 3 ประ 

เทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, โปรตุเกส และ

สวีเดน เริ่มมีผลวันศุกร์นี้

มาตรการจำากัดการเดิน

ทางของหลายประเทศมีออกมา

ใหม่ทั้งที่องค์การอนามัยโลก (ดับ                                             

เบิลยูเอชโอ) เตือนเมื่อวันอังคาร                                                

ว่า การห้ามเดินทางแบบ “เหวี่ยง  

แห” เสี่ยงที่จะก่อผลเสียมากกว่า

ผลดี และว่านับตั้งแต่วันที่ 28 

พฤศจิกายน มีราว 56 ประเทศ

แล้วที่ใช้มาตรการจำากัดการเดิน

ทาง

คำาแนะนำาด้านการเดินทาง

ของดับเบิลยูเอชโอเตือนว่า ท้าย

ที่สุดแล้ว คำาสั่งห้ามแบบเหวี่ยง

แหอาจส่งผลให้ประเทศต่างๆ ไม่

ยอมแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับไวรัส

ที่กำาลังวิวัฒนาการ กระนั้น ดับ 

เบิลยูเอชโอแนะนำาเช่นกันว่า ผู้

ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม

ถึงผู้ที่อายุเกิน 60 ปีที่มีภาวะ

เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ไปยังพื้นที่ที่พบการแพร่เชื้อไวรัส

ในชุมชน

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรี

เยซุส ผู้อำานวยการดับเบิลยูเอช

โอ กล่าวว่า เป็นเรื่องเข้าใจได้ที่

ประเทศต่างๆ พยายามหาทาง

ปกป้องพลเมืองของตนต่อไวรัสที่

เรายังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ แต่

เขาขอให้ใช้มาตรการที่ลดความ

เสี่ยงตามสัดส่วนและมีเหตุผล.

ออกซ์ฟอร์ด • นักเรียนวัย 15 

ปีใช้ปืนพกที่พ่อของเขาเพิ่งซื้อมา

ไม่นาน กราดยิงที่โรงเรียนในรัฐ

มิชิแกน ทำาให้นักเรียนเสียชีวิต 3                                          

คนและบาดเจ็บ 8 รายเมื่อวันอังคาร                                                      

เป็นเหตุกราดยิงในโรงเรียนของ

สหรัฐท่ีมีผู้เสียชีวิตมากท่ีสุดในปีน้ี

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอย 

เตอร์รายงานว่า เกิดเหตุนักเรียน

วัย 15 ปี ใช้ปืนพกก่ึงอัตโนมัติกราด

ยิงที่ โรงเรียนออกซ์ฟอร์ดไฮสกูล

ในรัฐมิชิแกนท่ีมีนักเรียนราว 1,800                                                     

คน เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกา                                               

ยน เหตุเกิดเมื่อเวลาหลังเที่ยงวัน 

ในโรงเรียนแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเมือง 

ออกซ์ฟอร์ด เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทาง

เหนือของเมืองดีทรอยต์ราว 65 

กิโลเมตร 

สำานักนายอำาเภอโอ๊กแลนด์

เคาน์ตีแถลงว่าเหตุกราดยิงใน

โรงเรียนที่เมืองออกซ์ฟอร์ด มีผู้

เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ นักเรียน

ชายวัย 16 ปี และนักเรียนหญิง

วัย 14 ปี และ 17 ปี และมีผู้ได้รับ

บาดเจ็บ 8 ราย โดยเป็นนักเรียน 

7 คน และครูหน่ึงคน ผู้ได้รับบาด

เจ็บ 6 ราย อาการคงที่ ส่วนอีก 2 

คนเข้ารับการผ่าตัด 

ไม่มีการเปิดเผยช่ือของมือ                                            

ปืนที่เป็นนักเรียนวัย 15 ปีเนื่อง 

จากเขาเป็นผู้เยาว์ ตำารวจจับกุมตัว                     

เขาได้ในท่ีเกิดเหตุโดยผู้ต้องสงสัย                        

ไม่ขัดขืนโดยไม่ได้บอกเจ้าหน้าท่ีว่า

เขามีแรงจูงใจใดท่ีก่อเหตุ เจ้าหน้า                                                  

ท่ียึดปืนพกก่ึงอัตโนมัติได้ 1 กระบอก

ไมเคิล แมคเคบ ผู้ช่วยนาย                   

อำาเภอโอ๊กแลนด์เคาน์ตีแถลงว่า                            

เป็นสถานการณ์ท่ีโศกเศร้า ตำารวจได้

รับแจ้งเหตุยิงท่ีโรงเรียนแห่งน้ีทาง

เบอร์ฉุกเฉิน 911 มากกว่า 100 สาย 

เมื่อเวลาหลังเท่ียงวันอังคาร มือปืน

รายน้ีล่ันไกราว 15-20 นัดในช่วง

เวลา 5 นาที ตำารวจควบคุมตัว ผู้

ต้องสงสัยได้หลังได้รับแจ้งเหตุทาง

เบอร์ 911 สายแรกภายใน 5 นาที 

ไมเคิล บูชาร์ด นายอำาเภอ                                       

โอ๊กแลนด์เคาน์ตีเผยว่า ปืนที่นัก 

เรียนคนนี้ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกกึ่ง

อัตโนมัติ 9 มม. ที่พ่อของเขาเพิ่ง

ซื้อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

ขณะถูกจับมีกระสุนอยู่ในปืนอีก 

7 นัด เชื่อว่าเขาพกปืนใส่กระเป๋า

เป้มาโรงเรียนและถือปืนออกมา

จากห้องน้ำา

เอฟเวอร์รีทาวน์ฟอร์กัน

เซฟกลุ่มท่ีเก็บสถิติกราดยิงในสหรัฐ

และล็อบบ้ีเพื่อควบคุมอาวุธปืนเผย

ว่า เหตุนักเรียนยิงในโรงเรียนที่รัฐ                                                       

มิชิแกน เป็นเหตุยิงในโรงเรียน

ของสหรัฐที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

ในปีนี้ ก่อนหน้านี้เกิดการยิงใน

โรงเรียนสหรัฐปีนี้ 138 ครั้ง โดย

มีผู้เสียชีวิต 26 ครั้ง แต่ทุกครั้งมี

ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 คน.

เด็กวัย15กราดยิงในรร.มิชิแกนดับ3เจ็บ8

โรงเรียนเกิดเหตุ • รถพยาบาลจอดอยู่ริมถนนใกล้ โรงเรียนมัธยมศึกษาออกซ์ฟอร์ด ในเมืองออกซ์ฟอร์ดรัฐมิชิแกน หลังเกิดเหตุนักเรียนวัย 15 

ปีกราดยิงในโรงเรียน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 8 คน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน. 

ทำ�ไมจีนจึงยืนหยัดกับ

นโยบ�ย‘โควิดต้องเป็นศูนย์’?

นน่าจะเป็นประเทศเดียว ณ วันนี้ที่ยังยืนยันที่จะเดิน

หน้าจัดการกับการแพร่ระบาดด้วยนโยบาย “โควิดเป็น

ศูนย์” หรือ Zero-Covid strategy

 ทั้งๆ ที่ประเทศส่วนใหญ่พยายามจะปรับแนวทาง

เป็น “ต้องอยู่ร่วมกับโควิด” ให้ได้

ทุกวันนี้ จีนยังเข้มงวดกับมาตรการควบคุมโรคที่อย่างยิ่ง

ทุกคนที่เดินเข้าโรงแรมห้าดาวต้องเข้ากระบวนการกัก

โรค 2 สัปดาห์

เหตุเป็นเพียงเพราะแขกคนหนึ่งของโรงแรมติดโควิด 

หรือเมื่อพนักงานรถไฟความเร็วสูงคนหนึ่งติดโรคนี้ก็

ทำาให้ผู้ โดยสารของรถไฟทั้งขบวนต้องถูกกักโรคและเข้ารับการ

ตรวจหาเชื้อกันจ้าละหวั่น 

ที่สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ นักท่องเที่ยว 33,863 

คน ต้องเข้ารับการตรวจโควิดเพียงเพราะมีคนมาเที่ยวในวัน

ก่อนหน้า 1 คนติดโควิด

จึงกลายเป็นว่าจีนเป็นประเทศแรกที่ใช้มาตรการควบคุม

โรค เพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อย่างเข้มข้น

และดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในประเทศสุดท้ายที่ผ่อนคลาย

ข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้

นักข่าวต่างชาติบางคนบอกว่าพอลงไปพูดคุยกับชาวบ้าน

คนจีน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับมาตรการเข้มงวดเหล่านี้

เพราะพวกเขาถือว่าถ้าความเอาจริงเอาจังอย่างนี้ทำาให้

ปลอดภัย ก็ยอมรับกับความไม่สะดวกของชีวิตประจำาวันที่ต้อง

ประสบ

นักข่าวคนหนึ่งถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าจีนควรจะเปิด

ประเทศให้เร็วขึ้นไหม 

ได้รับคำาตอบว่ารอต่อไปจนกว่าโรคระบาดนี้จะถูกจัดการ

ได้อย่างเหมาะสมก่อนดีกว่า

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำาคัญอันดับหนึ่ง

อีกคนหนึ่งถูกถามคำาถามเดียวกัน เธอตอบว่าเมื่อยังไม่มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่าง

สมบูรณ์ที่จะนำาไปปรับปรุงวัคซีนให้ดีขึ้นก็ต้องเน้นความปลอดภัย

ของสังคมเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุด

นั่นสะท้อนว่าคนจีนส่วนใหญ่ยอมรับมาตรการ “โควิดเป็น

ศูนย์” มากกว่าผู้คนในประเทศอื่นๆ มากมายนัก 

เพราะหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ

สิงคโปร์ ต่างก็จัดการบริหารโควิดด้วยวิธีการที่ผ่อนเบากว่าจีน

หลายด้าน

เริ่มต้นด้วยการพยายามขจัดการแพร่ระบาดของเชื้อให้หมด

สิ้นไปจากชุมชน 

ทำาให้หลายเมืองต้องเข้าสู่การล็อกดาวน์จนกว่าจะหยุดยั้ง

การระบาดได้

โดยมีเป้าหมายแรกเริ่มคือการทำาให้การระบาดภายในท้อง

ถิ่นเป็นศูนย์

แต่พอมีปัจจัยสองประการเข้ามาแทรกก็ทำาให้หลายประเทศ

เหล่านี้ต้องปรับแผนสู้ใหม่

ปัจจัยที่ว่านี้คือการพบสายพันธุ์เดลตา 

ปัจจัยที่สองคืออัตราการให้วัคซีนต้านโควิดแก่ประชากรที่

เพิ่มสูงขึ้น

พอประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้น แม้จะยังมีผู้ติดเชื้อแต่ผู้

ป่วยจะไม่มีอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล

ทำาให้หลายประเทศยอมเปิดพรมแดนรับนักเดินทางจากต่าง

ประเทศอย่างที่ไทยเราทำาอยู่

แต่จีนยังไม่เปลี่ยนแนวทางเข้มข้นของตนแต่อย่างไร

เพราะยังคงเป็นเรื่องยากที่จะออกวีซ่าให้คนต่างชาติเดินทาง

เข้าประเทศ 

คนจีนเองก็ยังเดินทางออกนอกประเทศได้ยากเช่นกัน

ข้อมูลทางการจีนบอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จีนพบโค

วิดระบาดในประเทศกว่า 1,000 ราย แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่สูง แต่

การระบาดได้แพร่เข้าไปใน 21 มณฑล 

นี่ จีนถือว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ 

แม้พบผู้ติดเชื้อเพียงไม่กี่ราย ทางการก็ใช้มาตรการควบคุม

โรคที่เข้มงวดแบบเดียวกับการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักร้อยหรือ

หลักพันคน

นั่นคือนโยบาย “แม้รายเดียวก็ไม่อาจยอมรับได้”

แม้ว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนจะขอให้ทบทวนนโยบายนี้ 

แต่ทางการจีนยังยึดหลักเข้มงวดเต็มพิกัดนี้อยู่

หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เสนอให้ทางการจีนทบทวนแนวทาง

นี้คือศาสตราจารย์กวน อี้ นักไวรัสวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง 

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้รัฐบาลจีน 

แกเสนอให้ทางการจีนเปลี่ยนวิธีตรวจโควิดจากการตรวจ

วิเคราะห์สารพันธุกรรม (nucleic acid test) มาเป็นการตรวจ

หาสารภูมิคุ้มกัน หรือแอนติบอดี 

ซึ่งอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจประสิทธิผลของ

วัคซีนได้มากขึ้น

แกบอกว่าในระยะยาวไม่มีทางท่ีนโยบาย “โควิดเป็นศูนย์” 

ของทางการจีนจะใช้ได้ผลในแง่ของการขจัดโควิดให้หมดสิ้นไป

นักวิทยาศาสตร์คนนี้บอกว่าตอนนี้เชื้อไวรัสโคโรนาปัก

หลักอยู่อย่างถาวรแล้ว ไม่ต่างอะไรกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะยัง

แพร่ระบาดในมนุษย์ต่อไปอีกนาน

ดร.หวง หยานจง จากสภาความสัมพันธ์ต่างประเทศที่มี

สำานักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กบอกว่าปัญหาสำาคัญคือ วัคซีนไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลจีนตั้งไว้ได้ 

แทนที่รัฐบาลจีนจะ “ทำาใจยอมรับความจริง” เรื่องนี้ แต่

ปักกิ่งกลับตอบสนองด้วยความกลัวและเพิ่มมาตรการมากขึ้นอีก

จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนจะวิเคราะห์ว่า 

นโยบาย “โควิดเป็นศูนย์” ของรัฐบาลจีนนั้นเป็นการผสมผสาน

แนวทางการแพทย์กับแนวคิดทางการเมืองเพื่อสามารถอ้าง

ความสำาเร็จต่อประชาชนถึงความสามารถในการรับมือการ

ระบาดของโควิด

ผู้นำาจีนคงต้องการจะพิสูจน์ว่าระบบการปกครองแบบ

เข้มงวดกวดขันแบบของจีนนั้นมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการโควิดได้ดีกว่าโลกตะวันตกอย่างเห็นได้ชัด

ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทางการจีนต้องการ

ให้ประเทศปลอดจากการระบาดของโควิดก็คือ เพราะปีหน้ามี

งานใหญ่ระดับชาติรออยู่

หนึ่งในนั้นคือมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือน

กุมภาพันธ์ปีหน้า

แม้จะไม่มีการขายบัตรให้ประชาชนเข้าชมตามปกติ แต่

ทางการก็มีเป้าหมายที่จะให้มีผู้ชมอยู่บนอัฒจันทร์จำานวนหนึ่ง

ที่ควบคุมได้

ยิ่งกว่านั้นในเดือนตุลาคมปีหน้าจะมีการประชุมสมัชชา

ใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี 

เป็นจังหวะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะสร้างประวัติ 

ศาสตร์ทางการเมืองด้วยการดำารงตำาแหน่งผู้นำาเป็นสมัยที่ 3

ถ้าฟังคุณหมอจง หนานซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบ

ทางเดินหายใจที่เป็นเหมือนหมอแอนโทนี ฟาวซี ของสหรัฐฯ 

เพราะประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐให้ความเชื่อถือก็จะเห็นได้

ว่านโยบายเรื่องนี้คงจะไม่เปลี่ยนไปง่ายๆ

หมอจง หนานซาน ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มาตรการ

โควิดที่เข้มงวดของจีนจะ “ยังอยู่ต่อไปอีกนาน” ทีเดียว

เพราะอัตราการเสียชีวิตจากโควิดของทั่วโลกที่ระดับ 2% 

นั้น ยังสูงเกินไปที่จีนจะยอมรับได้แม้จะมีวัคซีนแล้วก็ตาม 

แกบอกว่าความเสียหายจากการเปิดประเทศเร็วเกินไปก็

จะไม่คุ้มค่า

และจีนจะเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ที่ใช้

แผนการ “อยู่ร่วมกับโควิด”

ดังนั้น ใครที่คิดว่าจีนจะคลายล็อกมาตรการควบคุมโควิด

ในเร็วๆ นี้ ก็ต้องคิดใหม่เสียแล้ว.

กาแฟดำ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

จับไม่หมดแรงงานเถื่อนหนีเข้าเมือง

กาญจนบุรี • เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 พ.อ.เฉลิมชัย ชัดใจ ผบ.ฉก.

ลาดหญ้า/ผบ.ร.9  กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี  เปิด

เผยว่า ได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการข่าว กกล.สุรสีห์  

พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกาญจนบุรี สามารถจับกุมบุคคล

ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย 

18 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 9 คน พร้อมนายสิงหา แก้ว

สุขใส  หรือแรม อายุ 30 ปี ผู้นำาพา 1 ราย และของกลาง

รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA MSX 125 CC สีดำา-เหลือง  

ทะเบียนป้ายแดง 28-089 กาญจนบุรี บริเวณบ้านพุน้ำาร้อน  

ม.12 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี ทั้งหมดเดินทางมาจาก 

จ.พะโค, จ.เมาะลำาใย, จ.ย่างกุ้ง และ จ.ยะไข่ ประเทศ 

เมียนมา โดยจะเข้าไปทำางานที่ จ.สมุทรสาคร เสียค่าใช้

จ่ายรายละ 17,000 บาท ส่วนที่ อ.ไทรโยค เจ้าหน้าที่จับกุม

บุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย  

24 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 12 คน พร้อมนายอนันต์ 

ทรงชัย หรือแรม อายุ 29 ปี ที่อยู่เลขที่ 94 ม.3 ต.บ้องตี้ 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ผู้นำาพา 1 ราย และของกลางรถยนต์

ยี่ห้อ ISUZU  สีขาว หมายเลขทะเบียน นข 4454 กาญจนบุรี 

บริเวณ บ.สามัคคีธรรม ม.5 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

เสียค่าใช้จ่ายรายละ 18,000-20,000 บาท เดินทางมาจาก 

จ.พะโค  โดยจะเข้าไปทำางานที่ กทม., ชลบุรี, สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร จึงนำาตัวส่ง สภ.ไทรโยคเพื่อดำาเนินคดี 

ต่อไป 

น้ำามันเถื่อนยังมีวางขายที่ปาดังฯ 

สงขลา •  เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้ตระเวนตรวจสอบ

การลักลอบวางจำาหน่ายน้ำามันเถื่อน ใน อ.สะเดา จ.สงขลา  

ปรากฏว่าที่บริเวณปากทางเข้าบ้านปาดังเบซาร์ ฝั่งขาเข้า 

ก่อนถึงรางรถไฟ อ.สะเดา ยังมีพ่อค้านำาน้ำามันเถื่อนชนิด

โซลา (ดีเซล) บรรจุใส่แกลลอนขนาด 5 ลิตร 10 ลิตร และ

น้ำามันเบนซิน 97 บรรจุใส่ขวด มาวางจำาหน่ายที่หน้าร้าน

ริมถนนสายดังกล่าว โดยจำาหน่ายโซลา (ดีเซล) ในราคาลิตร

ละ  27 บาท และเบนซิน 97 ในราคาลิตรละ 28 บาท ขณะ

ที่น้ำามันที่เสียภาษีถูกต้องจำาหน่ายในปั๊มน้ำามันทั่วไป โซลา  

(ดีเซล) จะจำาหน่ายในราคาลิตรละ 30 บาทเศษ และน้ำามัน

เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 31 บาทเศษ โดยปั๊ม

น้ำามันหลอดที่จำาหน่ายน้ำามันเถื่อนยังคงปิดการจำาหน่ายอยู่  

ส่วนปั๊มน้ำามันหลอดที่จำาหน่ายน้ำามันถูกกฎหมายเปิดขาย

ตามปกติแถวๆ บ้านคลองรำา อ.สะเดา จ.สงขลา

ชวนรับเสด็จ

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.ไกร

บุญเปิดเผยว่า หลายหน่วยงานได้ประชุม

เตรียมความพร้อมการอำานวยความสะดวก

ให้ประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าฯ รับ-ส่ง

เสด็จในวันดังกล่าว โดยทางขนส่งมวลชน

กรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้จัดรถชัตเติลบัสไว้

จำานวน 45 คัน ให้บริการฟรีใน 5 เส้นทาง

คือ เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-อุทยาน

เฉลิมพระเกียรติฯ, เส้นทางวงเวียนใหญ่-

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ, เส้นทางสนาม

ศุภชลาศัย-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ, เส้น

ทางสนามหลวง-อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ, 

เส้นทางสถานีรถไฟหัวลำาโพง-อุทยานเฉลิม

พระเกียรติฯ และจัดเดินรถโดยสาร Shuttle 

bus (จอดรับ-ส่งเฉพาะต้นทางปลายทาง) 

จำานวน 2 เส้นทางคือ เส้นทางสนามศุภ

ชลาศัย-กรมทางหลวง และเส้นทางสนาม

ศุภชลาศัย-รร.ราชวินิตมัธยม การให้บริการ 

ต้นทางเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 15.00 น. 

ต้นทางเที่ยวสุดท้าย เวลา 17.00 น. ปลาย

ทางเท่ียวสุดท้าย เวลา 18.00 น. หรือ

จนกว่าผู้มาร่วมงานหมดพื้นที่ ความถี่ใน

การปล่อยรถ 20 นาที/คัน 

ด้านกรมเจ้าท่า เรื่องการดูแลการ

เดินทางทางน้ำา การให้บริการเรือข้ามฟาก 

3 ท่าเรือ ท่าช้าง-ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือ 

วัดอรุณ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. เรือ

ออกทุก 15 นาที รวมทั้งเรือคลองแสนแสบ

จะให้บริการในวันดังกล่าว  สำาหรับประชาชน

ที่นำารถมาเอง สามารถนำาไปจอดจุดจอดรถ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (จำานวนที่จอดได้ 326 คัน) แล้ว

ต่อรถชัตเติลบัสที่จัดไว้ให้บริการฟรี

ส่วนมาตรการทางด้านสาธารณสุข 

จัดจุดตรวจ ATK บริเวณกรมทางหลวง, 

รร.ราชวินิตมัธยม โดยมีจุดคัดกรอง 2 จุด 

คือจุดกลับรถถนนศรีอยุธยาและจุดคัด

กรองฝั่งตรงข้ามวัดเบญจมบพิตร โดย

ประชาชนที่จะเข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ จะ

ต้องผ่านการตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ทุก

คน ซึ่งได้จัดเตรียมไว้จำานวน 14,000 ชุด 

และสำารองไว้เพียงพอกับจำานวนประชาชน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนท่ีสนใจ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เข้าร่วม

พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุ

สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564  

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เวลา 

16.00 น. เข้าร่วมงานด้วยความปลอดภัย

ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำาหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

แห่งนี้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 279 ไร่ ถือเป็นแหล่ง

เรียนรู้งานตามพระราชดำาริ ภายใต้แนวคิด 

“สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน” และ

เป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อเทิด

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร  หรือในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่ง

จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในปี 2567 

วันเดียวกัน นายเกรียงศักดิ์ บุญ

ประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.)

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผย

ว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ ศน.ร่วม

กับวัดและองค์กรเครือข่ายศาสนา จัด

กิจกรรมถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ  ส่วนกลางกำาหนด

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 5 ธ.ค. 

เวลา 10.00 น. โดยมีพระราชวินัยสุนทร 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนา

ภิเษก เป็นประธานสงฆ์, ดร.สุเมธ ตันติ 

เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ 

นายอิทธิพล คุณปล้ืม รัฐมนตรี วธ. เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ ยังมีการ 

จัดทำาวีดิทัศน์น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รัชกาลที่ 9 เผยแพร่ออกอากาศผ่านทาง

สถานีโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 

สำาหรับในส่วนภูมิภาคได้ประสานงานกับ

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำาเนินการ

จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั่วประเทศ

ด้านหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล จัดกิจกรรม “ทรงพลิกฟื้นปฐพี 

ชุบชีวีให้แผ่นดิน” เนื่องในวันดินโลก  

5 ธันวาคม 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติพระ

อัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการ

พัฒนาและอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 3  

ธ.ค.2564 เวลา 10.00-14.00 น. ณ 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง 

“วันดินโลก” รับชมตัวอย่างแท่งหน้าตัด

ดินแบบต่างๆ และแนวพระราชดำาริในการ

แก้ไขปัญหาดิน พร้อมกิจกรรมในช่วงเช้า

และช่วงบ่าย เวลา 10.00 น. ฟังบรรยาย

พิเศษหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ

และการแก้ปัญหาดินเค็ม” โดยนภันต์ เสวิกุล 

อดีตช่างภาพตามเสด็จ และที่ปรึกษากรม

พัฒนาที่ดิน ณ ห้องศิริสารประพาส พร้อมรับ

ชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำาลึก

ถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง

นี้ ได้รวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ร้อย

เรียงเป็นเรื่องราวพระราชประวัติประกอบ

เพลงพระราชนิพนธ์ ด้วยความยาว 9 นาที 

9 วินาที ณ ห้องคมนาคมบรรหาร.

โยน มท.

รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ระบุว่าสมาชิกพรรคได้เป็นสมาชิก อบต.

จำานวนมาก แต่ในกฎหมายเลือกตั้งท้อง

ถิ่นมีการห้าม ส.ส.ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น นายวิษณุกล่าวว่า กฎหมายเขียน

ไว้เช่นนั้น แต่ไม่ถึงกับห้ามยุ่งเกี่ยว เพียง

แต่ไปหาเสียงให้ไม่ได้ แต่พรรคการเมือง

และคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิก

พรรค สามารถสนับสนุนได้ แต่ข้าราชการ

การเมืองไม่สามารถลงไปช่วยได้

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าว

ถึงความพร้อมในการคัดสรรผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม.ว่า ขณะนี้กำาลัง

อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคัดเลือก

บุคคล ที่ประชุมพรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะ

ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคแน่นอน 

โดยคนที่จะมาลงสมัครต้องเป็นไปตาม

สโลแกนที่หัวหน้าพรรคบอกเอาไว้ว่า ผู้

สมัครต้องใหม่ ชัด โดน เรื่องผู้สมัครยังไม่มี

การเปิดตัว แต่ในเวลาอันใกล้ พรรคก้าว

ไกลจะเปิดนโยบายเกี่ยวกับ กทม.ออกมา

ก่อน ตอนนี้กำาลังอยู่ในกระบวนการสรรหา

ผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.ของพรรคก้าวไกลไม่จำาเป็นว่าจะต้อง

เป็นคนภายในพรรคหรือภายนอกพรรค

พท.ยื่นร่างฯ แก้ กม.ลูก 7 ธ.ค. 

ทางด้านความคืบหน้าการเตรียม

เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐ

ธรรมนูญฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา 

โดยทางนายนิกร จำานง ส.ส.บัญชี

รายชื่อจากพรรคชาติไทยพัฒนาและวิป 

รัฐบาล เปิดเผยว่า พรรคชาติไทยพัฒนา

ได้รับหนังสือจากสำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งท่ีขอรับฟังความเห็นต่อร่าง 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว โดย

พรรคจะรวบรวมและจัดทำาความเห็นเพื่อ

เสนอกลับไปอีกครั้ง ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง ที่ กกต.เปิดเผยเนื้อหาเมื่อ

วันที่ 30 พ.ย. และขอให้พรรคการเมืองแสดง

ความเห็นนั้น ตนเข้าใจว่าตามอำานาจของ 

กกต.สามารถแก้ไขได้เพียงให้สอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  

พ.ศ.2564 และไม่สามารถแก้ในรายละเอียด

ของการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัคร ส.ส. 

หรือไพรมารี โหวตได้ แต่ในฐานะพรรค 

การเมืองและ ส.ส.สามารถเสนอขอแก้ไข

ได้ แม้ในการพิจารณาชั้นรัฐสภาจะใช้ร่าง

แก้ไขฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอตาม

ความเห็นของ กกต.เป็นหลักก็ตาม

นายนิกรกล่าวว่า สำาหรับกรณีที่กลุ่ม

พรรคเล็กร่วมรัฐบาลประกาศจุดยืนต่อการ

แก้ไขเนื้อหาร่าง พ.ร.ป.ที่เห็นต่างกับกลุ่ม

พรรคใหญ่นั้น เชื่อว่าสามารถพูดคุยกันได้ 

ไม่มีปัญหา เพราะที่ผ่านมาได้ตกลงแล้ว

ว่าหากมีประเด็นท่ีเห็นต่างให้ใช้กลไกแปร

ญัตติพิจารณา

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วันที่ 7 ธันวาคม

นี้ พรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติขอแก้ไขร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับต่อ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อ

นำาไปสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ก่อนนำาเข้า

บรรจุวาระการประชุมร่วมรัฐสภา สำาหรับ

รายละเอียดการเสนอแก้ ไขพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง พรรคเพ่ือไทยเสนอแก้ ไขขั้น

ตอนการทำา Primary Vote โดยให้มีสาขา

พรรคการเมืองหรือผู้แทนประจำาจังหวัด

เพียง 1 แห่งในจังหวัดที่พรรคการเมืองจะ

ส่งผู้สมัคร สามารถทำา Primary Vote ในทุก

เขตเลือกตั้งได้ แทนกฎหมายเดิมที่กำาหนด

ว่า พรรคการเมืองใดจะส่งผู้สมัครในเขต

ใด จะต้องมีสาขาพรรคการเมืองหรือผู้แทน

ประจำาจังหวัดในเขตการเลือกตั้งนั้น 

วันเดียวกันนี้ นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรค

ประชาธรรมไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่มีพระราช

กิจจานุเบกษา วันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่

ประกาศว่าพรรคประชาธรรมไทยถูกยุบ

พรรคเรียบร้อย ซึ่งวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่าน

มาได้ไปเจอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ก็ให้ไปสมัคร

สมาชิกพรรค พปชร. จนล่าสุดเมื่อวันที่ 

29 พ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้รับแจ้งจากเจ้า

หน้าที่พรรค พปชร.ว่าขณะนี้ความเป็น

สมาชิกพรรคสมบูรณ์แล้ว ส่วนต่อจากนี้

จะมีพรรคเล็กทยอยมาที่พรรค พปชร.อีก

หรือไม่ มองว่าเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ให้การเลือกตั้ง มีบัตร 2 ใบ ก็ต้องเริ่มคิด

แล้ว เพียงแต่รอเรื่องสัดส่วน หากออกมา 

1 เปอร์เซ็นต์ หรือกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะถ้า

เป็น 1 เปอร์เซ็นต์จะทำาให้การคิดสัดส่วน 

ส.ส.1 คนต่อประชากร 350,000-380,000 

คน ซ่ึงตรงนี้คิดว่าเหนื่อย และพรรคเล็ก

ก็ต้องคุยกันว่าจะรวมพรรคกันหรือไม่ ถือ

เป็นขั้นตอนข้างหน้า

สำาหรับการเข้ามาของนายพิเชษฐ 

ส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐมี ส.ส.จำานวน 

120 คน

ค้านเร่งถกญัตติขบวนเสด็จฯ 

วันเดียวกันนี้ ระหว่างการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ น.ส.วรรณวรี 

ตะล่อมสิน ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล เสนอ

ให้เลื่อนญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทน

ราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่อง

การกำาหนดเส้นทางเสด็จฯ และการถวาย

ความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นญัตติของ พล.ต.ต.สุพิศาล 

ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล และคณะเสนอขึ้นมาพิจารณาต่อ

จากการพิจารณาญัตติ เรื่องขอให้สภาผู้

แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบ

ครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อ

หาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติเข้าประเทศ ซึ่งที่ประชุมสภาพิจารณา

ค้างไว้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นายอรรถกร ศิริลัทธ

ยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ ในฐานะตัวแทนวิปรัฐบาล ไม่เห็นด้วยที่

ให้เลื่อนญัตติขบวนเสด็จฯ และไม่เห็นด้วย

ที่ที่ประชุมจะพิจารณาในญัตติดังกล่าว 

ทำาให้นายชวนขอให้ผู้ควบคุมเสียงของทั้ง

สองฝ่ายพูดคุยเพื่อหาข้อสรุป และสั่งพัก

การประชุมเป็นเวลา 10 นาที

ต่อมาได้เปิดการประชุมอีกครั้ง แต่ทั้ง

สองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ จึงต้องใช้วิธีการลง

มติเป็นการตัดสินว่าจะให้มีการเลื่อนญัตติ

ขบวนเสด็จฯ มาพิจารณาหรือไม่ โดยนาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลัง

ประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เสนอ

ให้ลงคะแนนโดยเปิดเผยแบบขานชื่อ ซ่ึงที่

ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ลงมติโดย

วิธีการขานชื่อ ด้วยคะแนน 219 ต่อ 49 งด

ออกเสียง 15 ไม่ออกเสียง 3 เสียง

จากนั้นที่ประชุมเร่ิมขานชื่อ โดยใช้

เวลากว่า 1 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 12.25 น. 

นายชวนแจ้งผลการลงมติว่า ที่ประชุม

เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้เลื่อนญัตติขบวน 

เสด็จฯ ขึ้นมาพิจารณา ด้วยคะแนน 246 

ต่อ 45 งดออกเสียง 6 เสียง

ต่อมาท่ีห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรคก้าวไกล,  น.ส.สุทธวรรณ 

สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม พรรคก้าว

ไกล, น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 

พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าว

นายณัฐชาแถลงว่า พรรคก้าวไกลรู้สึก

เสียใจที่สภาไม่เห็นความสำาคัญของการเสนอ

ญัตติด่วนเรื่องขบวนเสด็จฯ ที่พรรคก้าวยื่นใน

เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.2563 เราต้องการ

ที่จะนำามาพูดเพื่อพิสูจน์ความจริง เอาความ

จริงมาเปิดเผย และให้สภาผู้แทนราษฎรได้

ทำาหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี เพราะมีประชาชน

และนายตำารวจที่ ได้รับความเดือดร้อนจาก

คดีที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว มีประชาชน

โดนดำาเนินคดีตามมาตรา 110 มี โทษถึง

ประหารชีวิต แต่มีคนโหวตเห็นด้วยเพียง  

45 เสียงเท่านั้น พรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะ

ตามหาความจริงต่อไป และหวังให้สภาเป็น

พ้ืนที่ปลอดภัยในการตรวจสอบและตาม

หาความจริงในเรื่องนี้ ส่วนกรณีที่พรรคร่วม

ฝ่ายค้านงดออกเสียง ก่อนหน้านี้ ได้มีการประ

ชุมวิปฝ่ายค้าน พรรคได้แจ้งเรื่องนี้ ไปแล้ว 

ส่วนการโหวตก็เป็นมติของแต่ละพรรค เรา

เคารพการตัดสินใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน.

คลองเตย • “คลัง” สั่งตั้งทีมสุนัข

ตำารวจช่วยศุลกากรตรวจตู้สินค้าก่อน

ส่งออก หลังเจอเคสเฮโรอีนยัดไส้ไม้

โผล่ไต้หวัน ชี้ทำาประเทศไทยเสียชื่อเสียง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

การคลัง กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบตู้สินค้า

ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ณ ศูนย์เอกซเรย์

และเทคโนโลยีศุลกากร สำานักงาน

ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ว่าจากกรณี

ที่มีการส่งไม้ผ่านประเทศไทยไป

ยังไต้หวัน และมีการตรวจพบว่ามี

เฮโรอีนในตู้สินค้าดังกล่าว ซึ่งส่งผล

ให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียง จากการ

หารือพบว่า กรมศุลกากรได้ดำาเนิน

การตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตร 

ฐานแล้ว แต่ยังมีความผิดพลาดในขั้น

ตอนการเอกซเรย์ตู้สินค้า ซึ่งตรวจไม่

พบสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากมีการ

สำาแดงว่ามีการขนไม้แต่มีการแอบ

ยัดเฮโรอีน ซึ่งการเอกซเรย์สินค้าเป็น

แบบทึบแสง ทำาให้ตรวจสอบไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย จนมีการตรวจปล่อย

ตู้สินค้าดังกล่าวออกไป

“ส่วนตัวได้แนะนำากรมศุลกากร 

ว่า ในกรณีที่เอกซเรย์ตู้สินค้าด้วยตา

แล้วไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย อาจต้อง

มีการตั้งทีมพิเศษขึ้นมา โดยใช้ทีมสุนัข

ตำารวจ K9 เข้ามาติดตามดมกลิ่น ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐานที่นานาประเทศ

ใช้ ขณะเดียวกันต้องมีการวิเคราะห์

ข้อมูลสินค้าส่งออกที่ผ่านไทยให้

ละเอียดมากขึ้น ผู้ส่งออกต้องสำาแดง

รายการสินค้าและจำานวนให้ชัดเจน 

แต่ก็ต้องดูแลไม่ให้กระบวนการผ่าน

สินค้าจากประเทศไทยเพื่อส่งออก

ล่าช้า” นายสันติกล่าว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี

กรมศุลกากร กล่าวว่า เร็วๆ นี้กรม

ศุลกากรจะมีการปรับเพิ่ ม เกณฑ์

ความเสี่ยงในการคัดกรองสินค้าส่ง

ออกให้เข้มงวดมากขึ้น แต่ก็จะรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการตรวจปล่อยให้

เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบผู้ส่งออก จาก

ปัจจุบันที่ใช้วิธีการตรวจสอบโปรไฟล์

รายการสินค้าที่เข้มงวดอยู่แล้ว.

เคสเฮโรอีนยัดไส้

ตั้งทีมสุนัขตำารวจ

ช่วยตรวจตู้สินค้า
ขอนแก่น • ชวนผู้ประกอบการ

รับการตรวจมาตรฐาน SHA  

Plus หลัง ศบค.คลายล็อกพื้นที่ 

6 อำาเภอให้เป็นพื้นที่นำาร่องท่อง

เที่ยว พร้อมเตรียมเปิดสนาม

มวยและสนามชนไก่ โฉมใหม่

แบบนิวนอร์มอล

เมื่อวันท่ี 1 ธ.ค.64 นาย

สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอน 

แก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้

มีมติเห็นชอบรองรับการเปิด

ประเทศ ซึ่งเป็นแผนที่จะเตรียม

รับมือตามที่กรรมการพิจารณา

ร่วมกัน และได้มีการเห็นชอบ

ในกลุ่มจังหวัดนำาร่องท่องเที่ยว

ระยะที่ 2 จะมีผลตั้งแต่วันนี้ 

ซึ่งขณะนี้ ศบค.ได้กำาหนดให้ 

6 อำาเภอเป็นบลูโซนพร้อมจัด

กิจกรรมต่างๆ ได้ จึงขอเชิญชวน

ร้านค้า ร้านอาหาร  สถานที่พัก

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยว เข้าร่วมโครงการประเมิน

ที่เรียกว่า SHA Plus กันอย่าง

พร้อมเพรียง

“ขณะนี้ มี ร้ านอาหาร 

โรงแรม ได้รับตรามาตรฐานที่

แสดงความปลอดภัยในเรื่อง 

โควิดเพียง 36 แห่ง จึงขอเรียน

เชิญทุกสถานประกอบการที่

เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ได้

เตรียมความพร้อมของตัวเอง

และจะเป็นการผ่อนเบาภาระ

สำารวจเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน 

เนื่องจากร้านที่ ได้รับสิทธิ์ผ่อน

คลายในการรับนักท่องเที่ยวนั้น

จะได้ไม่เสียเวลาในการเตรียม

ตัวอีก  ซึ่งอำาเภอเมืองขอนแก่น

เดิมเป็นพื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว 

และได้เพิ่มเข้ามาอีก 6 อำาเภอ 

คือที่ อ.อุบลรัตน์, เขาสวนกวาง, 

เวียงเก่า, ภูเวียง, เปือยน้อย และ 

อ.พล อำาเภอเหล่านี้ ได้รับเป็นบลู

โซนจึงขอความกรุณาประเมิน

เป็น SHA Plus ให้ได้ไว้ก่อนใน

ระยะนี้”

ผวจ.ขอนแก่นกล่าวต่อ

อีกว่า ขณะเดียวกัน ศบค.ได้

ผ่ อนคลายสนามชนไก่และ

สนามมวย ตอนน้ีจังหวัดได้รับ

หนังสือแนวทางปฏิบัติและได้

มอบหมายให้ท่ีทำาการปกครอง

จังหวัดเป็นผู้ออกไปตรวจประ 

เมิน หากได้มาตรฐานตามข้อ

กำาหนด เช่นผู้ ท่ีจะเข้าไปใช้

บริการ หรือผู้ท่ี ให้บริการใน

สนามชนไก่หรือสนามมวยได้

รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ถ้า

ประเมินแล้วผ่านจะอนุญาต

ให้เปิดดำาเนินการได้ ในขณะที่

ตลาดนัดโคกระบือซึ่งผู้ประกอบ

การหยุดกิจกรรมมาร่วมปี จึงได้

มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดออก

ตรวจสอบและกำาหนดแนวทาง

ประเมินผู้ ท่ีมีอาชีพในด้านน้ี

ได้สามารถเปิดให้บริการตลาด

นัดโคกระบือได้ ซ่ึงหากการ

ประเมินผ่านก็ให้นำามาเสนอเป็น

มติในท่ีประชุมเพื่อเปิดบริการ

ประชาชนได้อีกครั้ง.

ขอนแก่นพร้อมเปิดเวทีมวย-สนามชนไก่

ชุมพร • ทล.ปิดเพชรเกษมขา

ลงใต้ แยกปฐมพร หลังน้ำาท่วม

ทางหลวงหมายเลข 41 ท่ี กม.

33-34 อ.สวี ชุมพร ต้องเลี่ยงไป

ใช้ถนนมุ่งหน้าสู่ทะเลอันดามัน

แทน ระยะทางอ้อมกว่า 200 กม.

จ า ก ส ถ า น ก า รณ์ ฝ น

ตกหนักในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 30 พ.ย.ต่อ

เนื่อง 1 ธ.ค. ส่งผลให้ จ.ชุมพร

ตั้งแต่ อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก, อ.หลัง 

สวน, อ.ละแม และ อ.พะโต๊ะ มี

น้ำาท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่

การเกษตร ชาวบ้านเดือดร้อน

จำานวนมาก และมวลน้ำาจำานวน

มากจากเทือกเขาฝั่งทะเลอัน 

ดามัน ด้านที่ติดกับเขตพื้นที่ 

จ.ระนอง ไหลระบายลงมาทาง

ทะเลอ่าวไทยด้าน จ.ชุมพร ล้น

ข้ามท่วมถนนเอเชีย 41 หลาย

จุด ไม่สามารถใช้สัญจรได้ต้อง

ปิดการจราจร ซึ่งน้ำาท่วมในครั้ง

นี้ถือเป็นระลอกที่ 4 ในรอบ 1 เดือน

ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นาย

ปิดถนนหลักข้ึน-ล่องใต้น้ำ�ท่วมหนัก

สมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.

ชุมพร รรก.ผวจ.ชุมพร ในฐานะ 

ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

อุทกภัย วาตภัย และดินโคลน

ถล่มจังหวัดชุมพร ได้ประกาศ

แจ้งเตือนการใช้เส้นทางเนื่อง 

จากถนนเอเชีย 41 ทั้งด้าน

ขาล่องใต้และขาขึ้นกรุงเทพฯ 

บริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุสวี 

อ.สวี รถเล็กทุกชนิดไม่สามารถ

ผ่านได้ ยกเว้นรถใหญ่ รถบรรทุก

สูงขนาดใหญ่ สามารถผ่านได้แต่

ต้องใช้ความระมัดระวัง แต่ควร

งดหรือชะลอการเดินทางไว้ก่อน

ด้านแขวงทางหลวงชุมพร 

โดยนายวัฒนะ โพธิ์นาคเงิน ผอ. 

แขวงทางหลวงชุมพร รายงาน

ภัยพิบัติฉุกเฉินว่า เนื่องด้วยผล 

กระทบจากฝนตกหนักทำาให้น้ำา

ระบายไม่ทัน เป็นเหตุให้น้ำาท่วม

ผิวทางเส้นทางหลวงหมายเลข 41 

ตอนเขาบ่อ-ท่าทอง กม.33+000 - 

34+000 ระดับน้ำาสูงสุดอยู่ที่ระดับ 

40-50  ซม. การจราจรผ่านไม่

ได้ โดยใช้ทางเลี่ยงทางหลวง

หมายเลข 4 ไปทางระนอง ไป

ออกทางหลวงหมายเลข 4006 

(อำาเภอพะโต๊ะ) ทั้งนี้เจ้าหน้าหมวด

ทางหลวงสวีได้เฝ้าคอยระวัง ติด

ตั้งป้ายเตือนและอำานวยความ

สะดวกการจราจรบริเวณหน้าทาง

เข้าวัดพระบรมธาตุสวี 

ส่วน ร.ต.อ.สมบัติ ปัต

เมฆ หน.ป้อมตำารวจทางหลวง

หลังสวน กล่าวว่า ได้ทำาการปิด

ถนนสายเอเชีย 41 ตั้งแต่สาม

แยกวังตะกอ อ.หลังสวนเป็นต้น

ไป มีระยะทางร่วม 30 กม. ก่อน

ที่จะถึงจุดน้ำาท่วมทาง ผู้ที่จะเดิน

ทางขึ้นไปทางกรุงเทพฯ จะต้อง

เลี้ยวซ้ายที่สามแยกวังตะกอ เข้า

สู่ถนนสาย 4006 อ.พะโต๊ะ ออกไป

ทาง จ.ระนอง แล้วเลี้ยวเข้าสู่ถนน

เพชรเกษม บริเวณสี่แยกปฐมพร 

ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร เพื่อมุ่ง

หน้าไปยังจุดเป้าหมายอื่นต่อไปได้ 

สำาหรับการสัญจรขาล่องใต้ก็เช่น

กัน เมื่อถึงบริเวณถนนเพชรเกษม 

สี่แยกปฐมพร ให้เลี้ยวแยกขวาไป

ทาง จ.ระนอง เพื่อขับอ้อมมาทาง

สามแยกวังตะกอ มุ่งหน้าลงไป

ทาง จ.สุราษฎร์ธานีต่อไป.

ปทุมวัน • เมื่อวันพุธ ที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสาร

รณชัย ผบช.สกพ. มีหนังสือบันทึกข้อความ 

เลขที่ 0009.231/7864 ลงวันที่ 29 พ.ย. 

เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ ถึง จตช.

และรอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำาแหน่ง

เทียบเท่า เพื่อโปรดทราบ ผบช. หรือตำาแหน่ง

เทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ใจความว่า 

ตามหนังสือ สกพ.ที่ 0009.231/3599 ลงวัน

ที่ 18 พ.ย.64 กำาหนดให้หน่วยที่มิได้สังกัด 

สง.ผบ.ตร. มีคำาสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ

ดำารงตำาแหน่งระดับ สว. และรอง ผกก. 

วาระประจำาปี 2564 พร้อมกันใน 30 พ.ย.64

โดยให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 1 ธ.ค.64 

ความละเอียดทราบแล้วนั้น เนื่องจากวันมี

ผลบังคับใช้ของคำาสั่งแต่งตั้งมีความกระชั้น

ชิด อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน

ภาพรวม ประกอบกับ ตร.มีภารกิจจัดการ

ทดสอบคัดเลือกข้าราชการตำารวจชั้นประ 

ทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำารวจชั้น

สัญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค.64 ดังนั้น

จึงมีบันทึกลง 29 พ.ย.64 ให้เปลี่ยนแปลง

กำาหนดวัน มีผลบังคับใช้ ในคำาสั่งแต่งตั้ง

ข้าราชการตำารวจระดับ สว. และรอง ผกก. 

เปลี่ยนแปลงเป็นให้มีผลบังคับใช้พร้อมกัน

ใน 7 ธ.ค.64.

ตร.เลื่อนแต่งตั้งสว.-รองผกก.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

บุญทรงอ่วมซ้ำ�!

(มันเส้น) แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของกระทรวง

พาณิชย์  สมัยนายบุญทรง  เตริยาภิรมย์  ดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

โดยได้ทำาสัญญาซ้ือขายมันจำานวน 7 สัญญา 

ปริมาณ 4.79 ล้านตัน โดยบริษัทจากจีนไม่ใช่

บริษัทท่ีได้รับมอบอำานาจจากรัฐบาลกลาง ซ่ึง

มีการแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้ว ประมาณ

เกือบ 80 ราย และอยู่ระหว่างการสรุปเพื่อ 

เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. คาด

ว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปลายปีน้ี

นอกจากน้ี  ยังมีคดีทุจริตระบายข้าว จีทู

จี ล็อตท่ี 2 จำานวน 8 สัญญา ปริมาณ 14 ล้าน

ตัน ท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ขายข้าวสารในสต๊อก

รัฐบาลให้กับรัฐวิสาหกิจของจีน ซ่ึงอาจไม่ใช่

บริษัทท่ีได้รับมอบหมายอำานาจจากรัฐบาลกลาง

ของจีนให้ทำาสัญญาซ้ือขายกับไทย คดีดังกล่าว

คาดว่าหากไม่เสร็จภายในปลายเดือน ธ.ค.น้ี 

อาจจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ม.ค.65 อย่างไร

ก็ตาม  ท้ัง 2 คดีนายบุญทรงยังอยู่ในกลุ่มผู้ถูก

แจ้งข้อกล่าวหา

ส่วนคดีจีทูจีอีกคดีคือกรณีการระบายมัน

เส้นจีทูจี สมัยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายก

รัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นาง

พรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ซ่ึงมีการกล่าวหา

ว่าเป็นการขายท่ีไม่ถูกต้อง ขายคนละประเภท 

และมีการเอ้ือประโยชน์ แต่เรื่องดังกล่าวไม่รู้ว่า

มีมูลเพียงพอท่ีจะแจ้งข้อกล่าวหารือไม่ เพราะ

ขณะน้ียังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันนายบุญทรง

อยู่ระหว่างจำาคุกจากคดีระบายข้าวจีทูจี ศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองตัดสินจำาคุก 42 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 

ก่อนท่ีศาลฎีกาฯ ในช้ันอุทธรณ์พิพากษาเพ่ิม

โทษรวมเป็น 48 ปี ในปี 2562 แต่ล่าสุดได้รับ

พระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ลดวัน

ต้องโทษ 1 ใน 3 เหลือโทษจำาคุก 16 ปี

วันเดียวกัน มีความคืบหน้าเก่ียวกับกรณี

ท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับร้อง

เรียนการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการจัดซ้ือเสาไฟฟ้า

ประติมากรรมกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ชนิดก่ิงเด่ียว พร้อม

ติดต้ัง ขององค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ 

อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นคดี

พิเศษ ท่ี 54/2564 ซ่ึงเป็นความผิดตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือกฎหมาย

ฮ้ัวประมูล 

ล่าสุด เมื่อวันท่ี 30 พ.ย.ท่ีผ่านมา ดีเอส

ไอได้ส่งสำานวนการสอบสวนคดีพิเศษ จำานวน 

27 แฟ้ม ไปยัง ป.ป.ช. เนื่องจากคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.มีมติแต่งต้ังองค์คณะไต่สวนกล่าวหาผู้

บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ 

กระทำาการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึง

เข้าข่ายเป็นกรณีการกระทำาความผิดเก่ียวข้อง

กันและความผิดเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะต้องดำาเนิน

การในคราวเดียวกันด้วย ตามมาตรา 30 วรรค 

2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2561.

อีส�นเชียร์

มีจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง 

หลายอย่างต้องใช้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ

ใช้กฎหมายต่างๆ หากมีอะไรแจ้งมา พร้อมทิ้ง

ท้ายด้วยว่า “ผมเป็นคนโคราช เป็นลูกอีสาน 

ยังไงผมก็ไม่ทิ้งชาวอีสานอยู่แล้ว”

เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดยังกล่าวว่า 

เป็นวันมหามงคล ยิ่งที่นายกฯ และคณะมา

เยี่ยมวัดป่าบ้านตาด ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน 

เห็นแต่ในสื่อวันนี้ ได้เห็นตัวจริง และยังให้

พร พล.อ.ประวิตร ขอให้สุขภาพร่างกายแข็ง

แรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติ

ตลอดไป

จากน้ัน พล.อ.ประวิตรได้แยกมาพบ

กับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่มาให้กำาลังใจใน

งาน โดย พล.อ.ประวิตรได้ขอบคุณชาวบ้าน 

และขอให้ทุกคนสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

ให้ทำางานต่อไป ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ ไม่มีใคร

ทะเลาะกันและพร้อมเดินหน้าทำางาน

ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะควง พล.อ. 

ประวิตรเดินทักทายประชาชน พร้อมกล่าวว่า 

ดีใจได้มาพบปะทุกคนท่ีนี่ ซ่ึงนายกฯ เคยมา

หลายครั้งแล้ว วันนี้พระอาจารย์ ได้ให้กำาลัง

ใจนายกฯ และ ครม.ให้ทำางานเพื่อชาติบ้าน

เมืองต่อไป เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ซ่ึงพรท่ี

ได้มาขอให้ส่งไปยังชาวอุดรฯ และคนไทย

ทั้งประเทศ เราเป็นประเทศที่มีหลายจังหวัด 

จังหวัดใครใครก็รัก แต่เราต้องเผื่อแผ่ความ

รักให้กับจังหวัดอื่นด้วย เพราะเราคือคนไทย 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่ในทางสายกลาง 

เราต้องเอาคำาสอนมาใช้มาแปลและสร้าง

ความเข้าใจ ไม่เช่นนั้นก็จะปฏิบัติไม่ถูก ซึ่งคน

ไทยมี 2 อย่าง ทำาบุญกับพระกับวัด และช่วย

กันทำาทานบริจาคให้คนอื่น คนที่ยากไร้กว่า

เรา ถ้าทำาได้ประเทศไทยไปโลด

ไม่เคยทิ้งอีส�น 

“นายกฯ ในฐานะเป็นคนอีสานด้วย

กัน ไม่เคยลืม ไม่เคยทิ้งอีสาน จะเห็นว่า

โครงการต่างๆ ได้ลงมาในพื้นที่แล้ว ถ้ามี

โอกาสได้ทำาต่อไปโครงการอื่นๆ จะสำาเร็จขึ้น

เรื่อยๆ วันหน้าลูกหลานของเราจะมีความสุข 

วันนี้ทำาเพื่อลูกหลาน นายกฯ ยึดแบบนี้ ซึ่ง

หลายอย่างติดขัดบ้างต้องแก้ปัญหาในระดับ

ประชาชนให้ได้ ถ้าทำาได้ก็จะดีและเกิดผลโดย

รวม” นายกฯ กล่าว

นายกฯ ยังแนะนำา พล.อ.ประวิตรกับ

ประชาชนว่า วันนี้รองฯ ประวิตรรับผิดชอบ

แก้ปัญหาความยากจน รวมถึงหนี้นอกระบบ

ให้กับประชาชน ขณะที่ชาวบ้านตะโกนว่า 

รักลุงตู่ เป็นกำาลังใจให้นายกฯ นายกฯ สู้ๆ 

ลุงตู่อยู่ยาว และขออย่ายุบสภา นายกฯ จึง

กล่าวตอบว่า “รักทุกคน ฝากถึงทุกคนชาว                      

อุดรฯ ด้วย”

นอกจากนี้ มีทหารผ่านศึกคนหนึ่งถือ

ป้ายให้กำาลังใจว่า “นายกฯ สู้ๆ ขอสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ต่อไปอีก 20 ปี” ต่อจากนั้น

นายกฯ พร้อมคณะตรวจความก้าวหน้าการ

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิ

มงคล (หลวงตามหาบัว)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับบรรยากาศ

การลงพื้นท่ีของนายกฯ และคณะในวัน

เดียวกันนี้ ผู้ท่ีมาร่วมงานจะต้องลงทะเบียน

ผ่านคิวอาร์ โค้ด เพื่อรับชุดตรวจ ATK และรับ

การตรวจผ่านรถตรวจ เพื่อเป็นการคัดกรอง

ก่อนเข้างาน นอกจากนี้มีการวางกำาลังเจ้า

หน้าที่ตำารวจในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ รวม

ไปถึงตำารวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ประมาณ 1 

กองร้อย และรถควบคุมผู้ต้องขังประจำาการ

ในพื้นท่ี แต่ยังไม่พบรายงานว่ามีมวลชนกลุ่ม

ต่อต้านแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใด

ต่อมาเวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุม                                                            

มลฑาทิพย์ฮอลล์ อ.เมืองอุดรธานี พล.อ. 

ประยุทธ์เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ

พัฒนาจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือแลกเปลี่ยน

ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาล

เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ในการ

เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง (Hub 

of GMS) ได้อนุมัติงบประมาณปรับปรุง

ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนในทุก                                            

มิติ 1.รถไฟฟ้าความเร็วสูง กำาลังเร่งก่อสร้าง                                                                 

จากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-ขอนแก่น ผ่าน                                                                    

อุดรธานีสิ้นสุดที่หนองคายและเชื่อมต่อกับ                                                                                

ระบบรถไฟลาว-จีน 2.ท่าอากาศยานนานา 

ชาติอุดรธานี ซึ่งเป็นสนามบินภูมิภาคของ

กรมท่าอากาศยาน ที่มีผู้ ใช้บริการสูงสุดก่อน

เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ก็กำาลังจะขยายให้

รองรับผู้ โดยสารให้ได้มากขึ้นเป็นจำานวน 7 

ล้านคนต่อปี

ฝ�กถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 3.ถนนมิตรภาพ 

อุดรธานี-หนองคาย กำาลังขยายเป็น 6 เลน

ตลอดสาย ลงมือก่อสร้างแล้วในปีน้ี (2564) 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 ช่วยรองรับ

นักธุรกิจ นักท่องเท่ียวจาก สปป.ลาว และจีน

ได้อีกมาก 4.ถนนสายใหม่ตัดตรง อุดรธานี-

บึงกาฬ ปลายทางเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำา

โขง แห่งท่ี 5 บึงกาฬ-บอลิคำาไซ ขณะน้ีสำารวจ

เส้นทางท่ีจะสร้างถนนเสร็จแล้ว ถนนสายน้ี

มีมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท ซ่ึงจะมอบ

หมายให้กระทรวงคมนาคมต้ังงบประมาณ

ก่อสร้างโดยเร็วต่อไป เพื่อให้เชื่อมกับสะพาน

ข้ามแม่น้ำาโขง จ.บึงกาฬท่ีกำาลังลงมือก่อสร้าง

อยู่ โดยชาวอุดรธานีและทุกจังหวัดในภูมิภาคน้ี

จะได้รับประโยชน์มาก

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม

แนวคิดภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้

แทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของรัฐบาลในการผลักดันภาคเกษตรกรให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลงการ

ทำาการเกษตรให้มีมูลค่าสูงข้ึน พร้อมฝากให้

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน 

เน้นความรักความสามัคคี ยืนยันตนเองไม่ได้

ขัดแย้ง ไม่ได้รังแกใคร และไม่ได้ใช้อำานาจ

กล่ันแกล้ง ขอให้คนรุ่นใหม่และทุกคนยึดหลัก

ชัยของชาติคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เพราะเป็นแผ่นดินไทยท่ีเติบโตและตายท่ี

ประเทศไทย ขอให้หยุดความขัดแย้ง อย่าทำา

โอกาสให้เป็นวิกฤต ช่วยกันพลิกวิกฤตให้เป็น

โอกาส เพราะทุกคนคือคนไทยต้องช่วยกัน

สร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้าน

หน้าศูนย์ประชุม มีประชาชนมารอให้การ

ต้อนรับอย่างหนาแน่น พร้อมคล้องผ้าขาวม้า

และให้กำาลังใจนายกฯสู้ๆ อย่าไปไหน ก่อนท่ีนา

ยกฯ จะหันไปส่งน้ิวโป้งเย่ียม และกล่าวว่า ผ้า

ขาวม้าน้ีจะมัดใจไปด้วยกัน ตนรักคนอุดรฯ รัก

คนอีสานทุกจังหวัด เราต้องไปด้วยกัน อย่างไร

ก็ตาม อีกฟากของถนนยังมีกลุ่มเห็นต่างมารอ 

อยู่ประมาณ 10 คน พร้อมชูสัญลักษณ์ 3 น้ิว 

ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีพยายามเจรจาให้ออกจากพ้ืนท่ี

แต่ไม่เป็นผล จึงใช้วิธีกางร่มดำาและนำาป้ายให้

กำาลังใจนายกรัฐมนตรีมาปิดกลุ่มผู้เห็นต่าง

จากนั้นเวลา 14.30 น. ที่วังนาคินทร์ 

คำาชะโนด ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

พล.อ.ประยุทธ์ตรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ศักดิ์สิทธิ์ “วังนาคินทร์ คำาชะโนด” ซ่ึงเป็น 

1 ใน 6 อำาเภอนำาร่องเปิดท่องเที่ยวภายใต้

แผนเปิดเมือง UDON PLUS MODEL เพื่อ

ตรวจความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับ

นักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล เพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจในพื้นที่ หลังได้รับผลกระทบจาก

การปิดกิจการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ

โควิด-19 โดยนายกฯ ได้ทักทายประชาชน

และพ่อค้าแม่ค้า พร้อมบอกรักทุกคน และ

เตือนอย่าการ์ดตกขอให้เข้มมาตรการป้องกัน

โควิด-19 ก่อนจะเข้าสักการะพ่อปู่ศรีสุทโธ 

และแม่ย่าศรีปทุมมา ประจำาวังนาคินทร์ คำา

ชะโนด โดยนายกฯ ใช้พานบายศรีขนาดกลาง

เป็นพญานาค 9 เศียร พร้อมดอกไม้หมาก

พลู ซ่ึงขอพรได้ทุกอย่าง ขอโชคขอลาภ ยศ

ถาบรรดาศักดิ์

นายกฯ เปิดเผยภายหลังสักการะว่า 

“นายกฯ ขอพรให้ประเทศชาติและประชาชน

มีความสุข ขอให้ โควิดหมดสิ้นไป ขอให้

ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ขอให้

ปราศจากความขัดแย้ง และขอให้การบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เพื่อทุกข์สุขของประชาชนโดยรวม ได้ขอพร

พ่อปู่แม่ย่า ขอให้ครอบครัวมีความสุข แข็ง

แรง เป็นกำาลังใจให้ผมต่อไป และตลอดไป 

คนทำาดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำาเร็จ”

น�ยกฯ ทักท�ยแผงหวย 

ภายหลังสักการะ นายกฯ สอบถามเจ้า

หน้าที่ ว่าส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางมาจะ

ขอพรในเรื่องใด  ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า  ทั้งขอ

เรื่องหน้าที่การงานและมาขอหวย  โดยเฉพาะ 

ในวันหวยออก ประชาชนเดินทางมาขอพร

เป็นจำานวนมาก  นายกฯ จึงถามอีกว่า  ขอแล้ว

ถูกหวยหรือไม่  ซ่ึงขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน 

จากนั้นนายกฯ เยี่ยมชมบ่อน้ำาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่

กลางป่าคำาชะโนด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าหาก

มาอธิษฐานหน้าบ่อน้ำาก็จะสมปรารถนา 

ต่อจากนั้นนายกฯ ได้เดินทักทายประ 

ชาชนและพ่อค้าแม่ค้าแผงหวย พร้อมเหมา

สลากกินแบ่งทั้งหมด เพราะใกล้จะออกราง 

วัลแล้วแต่ยังขายไม่หมด นายกฯ จึงเหมา

สลากเลขท้าย 00 ไป 20 ใบ พร้อมย้ำาว่า อย่า

ให้ได้ยินว่าขายเกิน 80 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง

ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ว่ามาอธิษฐานขอให้

ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลอดภัย เพราะ

ว่าท่านอยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนาน และต้อง

อยู่ตลอดไปชั่วกัลปาวสาน พิทักษ์ปกป้อง

คนไทยให้รอดปลอดภัยจากโควิด ขอให้ตน

ทำางานสำาเร็จ ขอให้ประเทศชาติมีการพัฒนา

ที่เรียกว่าพลิกโฉมประเทศไทย ในการปรับ

เปลี่ยนทุกอย่างตามมาตรการที่เหมาะสม ตน

อยากให้ทุกอย่างที่ตั้งเจตนารมณ์ ไว้ตลอด

หลายปีที่ผ่านมาสำาเร็จ ในระหว่างที่ยังทำา

หน้าที่อยู่ ก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกัน หากไม่มี

อะไรที่ค้างคาเยอะแยะ ต้องทำาสำาเร็จไปแล้ว 

เพราะมันมีหลายอย่างที่ถูกทิ้งไว้ ตนก็ต้องมา

รื้อทุกวัน ให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นได้ แต่ตนไม่โทษ

ใครทั้งสิ้น

เมื่อถามว่าการลงพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรฯคร้ัง

นี้มีความอบอุ่นหรือไม่ นายกฯ ตอบว่า ก็

อบอุ่น ไปไหนก็อบอุ่น เพราะตนอยู่ท่ามกลาง

คนไทยที่รักชาติ 

ถามว่าชาวบ้านบอกให้นายกฯ อยู่ยาวๆ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อยู่ได้แค่ไหนก็อยู่

แค่นั้น

ซักว่า บรรยากาศดีหรือไม่ เพราะ

พล.อ.ประวิตรได้ลงพื้นที่ด้วย นายกฯ ย้อนว่า 

ทำาไม เมื่อท่านว่างก็มา นับเป็นนิมิตหมายที่ดี 

ตนว่างก็มา มาได้ก็มา สุขภาพท่านแข็งแรง

มากับตนได้ก็มา ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โต 

ตนก็ชวน รมว.มหาดไทยบ้าง พล.อ.ประวิตร

บ้าง ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร วันนี้เดินไกล 

พล.อ.ประวิตรก็มา พอดีมีวันว่างตรงกันท่าน

ก็มา บางเวลาท่านก็ไปงานของท่านเข้าใจ

หรือไม่ อย่าไปมองเป็นเรื่องการเมืองอย่าง

เดียวเลย

ผู้สื่อข่าวถามว่า คนอีสานสนับสนุนให้

นายกฯ อยู่ต่อ ก็จะมีกำาลังใจมากขึ้นใช่หรือไม่ 

นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องมีสิ จะไม่มีได้อย่างไร

เมื่อถามว่า ที่นายกฯ ระบุกับชาวบ้าน

ระหว่างการลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เหมือนการ

ให้คำาม่ันสัญญาว่าจะอยู่ครบเทอม นายกฯ 

ตอบว่า ตนไม่จำาเป็นต้องให้คำาม่ันสัญญา

อะไร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการสภา

จาก น้ันนายกฯ เ ดินทักทายก ลุ่ม

ประชาชน ท่ีนำาโดยนายอานนท์ แสนน่าน 

ผู้ริเร่ิมก่อต้ังหมู่บ้านเส้ือแดง อดีตประธาน

หมู่บ้านเส้ือแดงแห่งประเทศไทย ท่ีนำามวลชน

มาชูป้ายต้อนรับ เช่น คนอุดรธานีรักลุงตู่ ให้

เป็นนายกรัฐมนตรีอีก 1 สมัย พร้อมตะโกนให้

กำาลังใจ ลุงตู่สู้ๆ เรารักลุงตู่ โดยนายกฯกล่าว

ว่า ตนบันทึกเทปไว้แล้วนะว่าใครพูดอะไรบ้าง 

และขอให้สู้ไปด้วยกัน รักคนไทยทุกคน ขอ

ให้ทุกคนรักกัน เราคนไทยจะไม่ท้ิงกัน พร้อม

กล่าวว่าขอให้หมู่เฮารักกัน และขอบคุณหมอ 

พยาบาล อสม.ท่ีช่วยกันแก้ไขปัญหาโควิด-19

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับนายกฯ ได้กล่าว

กับประชาชนที่มาส่งว่า ทุกคนต้องช่วยกัน 

ยืนยันว่าไม่มีอะไรหรอก รัฐบาลตั้งใจทุกอย่าง 

ขอเพียงอย่าขัดแย้งซึ่งกันและกัน นายกฯ 

เองก็ตั้งใจมาก ขอฝากทุกคน ขอให้ทุกคน

ปลอดภัย และโอกาสหน้าจะมาเยี่ยมเยียน

อีกครั้ง.
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