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จอเยียวยา5พันตอราย

คนกลางคืน-อาชีพอิสระ

ปตท.จางนศ.ใหม-ผูวางงาน2.3หม� นราย

กระตุนเศรษฐกิจเยียวยาวิกฤตโควิด-19

ไทยโพสต • กลุม ปตท.เดินหนาจาง 

งานนักศึกษาจบใหม และกลุมผูวางงาน

กวา 23,000 อัตราในป 2565 กระจาย

สูงานพัฒนาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน 

งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ เร่ิมสมัคร

ผานระบบออนไลนจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.

2564 หวังกระตุนเศรษฐกิจประเทศ ตอ                                                          

ยอดผลสําเร็จโครงการ Restart Thailand

นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประ 

ธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัด 

การใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.) เปดเผยวา กลุม ปตท. สานตอ 

โครงการ “Restart Thailand” ตอ

เน� องเปนปที่ 2 ชวยสรางงาน สรางราย

ได เสริมทักษะและสรางความม่ันคงทาง                                                       

อาชีพใหคนรุนใหม ซึ่งจะเปนสวนชวย

กระตุนเศรษฐกิจของประเทศที่ ไดรับผล 

กระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนไทยใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

กลุม ปตท.เตรียมเปดรับสมัครแรงงาน 

นักศึกษาจบใหม และผูวางงาน

สโมสรทหารบก • นายกฯ โอดอานเอกสาร

วันละ 100 แฟม ขอ รมต.สรุปขอมูลประ 

หยัดเวลาให ยันไมติดยึดกับอํานาจ อารมณ

ดีโบกมือทักส� อบอก “ขอบคุณนะจะ” ดาน 

“อานนท แสนน�าน” ปากหวาน ชาวอุดร 

ธานีเปนปลื้ม “ลุงตู” ควง “ลุงปอม” เปรียบ

เสมือนชางเหยียบนา พญาเหยียบเมือง นํา

งบไปให

เม� อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่สโมสร

ทหารบก วิภาวดี พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปน

ประธานในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 

“DG Awards 2021” แกหน�วยงานภาครัฐ

คลังพรอมรับมือ ‘โอไมครอน’

เตรียมอีก1ลานล.อัดฉีดศก.

สั่งสอบ ตร.บางละมุง

ใสกุญแจมือหนุมตาย

อเมริกาพบผูติดเชื้อ

โอไมครอน 

เกียกกาย • สภาไฟเขียวศึกษาบอนถูก

กฎหมาย ฮือฮาเลือก 60 กมธ.ไดถูกคน 

“ชัช เตาปูน-ชาดา-เต-สิระ” รวมวง ขณะ

ที่ ส.ส.มุสลิมสามชายแดนใตตาน กมธ.กม. 

เรียกสอบปมหวยแพง กองสลากอางไรอํา 

นาจฟนแพลตฟอรมออนไลน ท้ังท่ีรูขายเกิน

ราคา

ที่รัฐสภา เม� อวันที่ 2 ธันวาคม ใน

การประชุมสภาผูแทนราษฎร ท่ีมีนายศุภชัย 

โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง เปน

ประธานการประชุม มีการพิจารณาญัตติ

ดวน เร� องขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา

การเปดสถานบันเทิงแบบครบวงจร 

กรุงเทพฯ • คนกลางคืน-อาชีพอิสระ เตรียม

เฮ! รมว.แรงงานมีธงเยียวยา 5 พันบาท

ตอคน พรอมชงโมเดลชวยลูกจางในระบบ 

ม.33 อาจได 2 เดงจาก สปส.-รัฐบาล 

“ส.ส.พท.” จี้เรงคลอดเงินเยียวยาคนกลาง

คืน 

เม� อวันที่ 2 ธันวาคม นายสุชาติ ชม

กล่ิน รมว.แรงงาน กลาวถึงแนวทางการเยียว                                                                 

ยานักรอง นักแสดง นักดนตรี และผูประ 

กอบการสถานบันเทิง ผับ คลับ บาร ที่ได

รับผลกระทบจากโควิด-19 วาเร� องนี้ตองขอ 

ดูตัวเลขกับผูประกอบการกอน ในวันที่ 3 

ธ.ค. ที่จะคุยในกระทรวงแรงงาน แตเบื้อง

ตนเรามีตัวเลขในระบบอยูแลว สําหรับผูที่                                                       

เปนอาชีพอิสระตามมาตรา 40 ซึ่งเดิมมี

การเยียวยาไวที่ 5,000 บาท 29 จังหวัด ซึ่ง

ขณะนั้นมีอยูกวา 2 หม� นราย แตหากรวม

ทั้งประเทศ คาดวาเต็มที่ไมเกิน 1-2 แสน

คน นอกจากกลุมดังกลาวแลวยังรวมไปถึง                                                       

กลุมคนขับรถรับ-สงนักดนตรี เด็กเสิรฟ หรือ

อาชีพที่ไดรับรองจากสมาคม

กรุงเทพฯ • ส.ส.รัฐบาลสกัด ส.ส.ฝายคาน

เปล่ียนระเบียบวาระประชุม หลังเสนอเล� อน

ญัตติดวนขอใหสภาต้ัง กมธ.ศึกษาการใชกฎ                                                       

หมายตอผูเห็นตางทางการเมือง อาง ปชช.

เดือดรอน มีการระงับสิทธิประกันตัว หรือ

จะให ปชช.ไปตายเอาดาบหนา เตือนม็อบ

บนถนนจะเกิดข้ึนตอเน� อง ศาลจําคุก 2 เดือน

ไมรอลงอาญา “ณัฐชนน” แนวรวมกลุม

ราษฎร สวน “เบนจา” โดนปรับแค 500 

ละเมิดอํานาจศาลดาทอผูพิพากษา 

ที่รัฐสภา วันที่ 2 ธันวาคม ในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 12 สมัย

สามัญประจําปคร้ังท่ีสอง ท่ีมีนายศุภชัย โพธ์ิ

สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทําหนาที่

เปนประธานการประชุม ภายหลังจากท่ีประ 

ชุมสภาไดลงมติญัตติเร� องขอใหสภาผูแทน

ราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิงแบบ

ครบวงจรเรียบรอยแลว

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 4,971  

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย “บิ๊กตู” ย้ําให

ความสําคัญเชื้อกลายพันธุ โอไมครอน แต

ยังไมใชยาแรงปดประเทศ ขอ ปชช.ดูแล

ตัวเองรวมมือฉีดวัคซีน “สาธิต” ม่ันใจแผน                                                       

รับมือที่วางไว เตือนลักลอบเขาเมืองชาย 

แดนอันตราย จนท.ตองเอาจริง “สธ.” เรง

ติดตาม 782 นักทองเที่ยวจาก 8 ประเทศ

กลุมเสี่ยงแอฟริกามาตรวจเชื้อซ้ํา  “ภูเก็ต” 

ฉลุยทํา RT-PCR นทท. 130 คนจากแอฟริ 

กาไรเชื้อโควิด  

เม� อวันที่ 2 ธ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 4,971 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 4,599 

ราย คนหาเชิงรุก 163 ราย เรือนจํา 198 

ราย เดินทางมาจากตางประเทศ 11 ราย 

หายปวยเพิ่ม 5,402 ราย อยูระหวางรักษา 

73,726 ราย อาการหนัก 1,355 ราย ใส

เคร� องชวยหายใจ 346 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 

33 ราย เปนชาย 16 ราย หญิง 17 ราย เปน

ผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 21 ราย มีโรค

เรื้อรัง 7 ราย พบผูเสียชีวิตมากสุดอยูใน 

กทม. 3 ราย มียอดผูติดเช้ือสะสม 2,125,729 

ราย ยอดหายปวยสะสม 2,031,156 ราย 

ยอดผูเสียชีวิตสะสม 20,847 ราย 

ท้ังน้ี 10 อันดับจังหวัดผูติดเช้ือสะสม                                                               

มากที่สุด ไดแก กทม. 778 ราย, นครศรี 

ธรรมราช 329 ราย, สงขลา 302 ราย,  

เชียงใหม 208 ราย, สุราษฎรธานี 196 

ราย, สมุทรปราการ 140 ราย, ชลบุรี 139 

ราย, ปตตานี 138 ราย, ประจวบคีรีขันธ 

133 ราย, ขอนแกนและยะลา จังหวัดละ 

102 ราย
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2 ในประเทศ

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

“ผมไมไดมองการเมืองเวลาไปไหน ผมไปดูวาเขาลําบาก

แคไหน เขาเหน็ดเหน� อยแคไหน หนาเขากรานแคไหน ชีวิต

ความเปนอยูเขาเปนอยางไร ผมคิดเชนนี้ทุกวันตั้งแตผมมีหนา

ที่ดูแลประเทศ ดูแลประชาชน ผมคิดเชนนี้ทุกวัน และผมก็

มุงหวังเพียงเห็นรอยยิ้มจากเขาเทานั้น ผมเปนคนไมไดติดยึด

กับอํานาจ จริงๆ แลวเปนคนเรียบงาย แตเม� อมีเหตุผลความ

จําเปนที่ตองอยู ตองทําหนาที่ ตราบใดที่กฎหมายยังใหผมทํา

อยู ผมก็ตองทํา”.

เฝาระวังอยางใกลชิด 

ถานการณ โควิดกลับมาเปนเร� องใหญที่หลายประ 

เทศทั่วโลกตองเฝาระวังสถานการณอีกครั้ง หลังการ

แพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ โอไมครอน 

อยางเชนเม� อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค.ที่ผานมา สํานักขาวเอเอฟ

พีรายงานอางแถลงการณของศูนยควบคุมและปองกันโรค 

(ซีดีซี) ของสหรัฐเม� อวันพุธวา บุคคลนี้เดินทางกลับมาจาก

ประเทศแอฟริกาใตเม� อวันท่ี 22 พฤศจิกายน เขามีอาการ

ปวยเล็กนอยและผูสัมผัสใกลชิดทุกคนมีผลตรวจเชื้อเปนลบ

แอนโทนี เฟาซี ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อของสหรัฐ 

กลาววา ทางการสหรัฐรูอยูแลววาจะตองพบเชื้อโอไมครอน

ในประเทศ เพียงแตจะเปนเม� อใดเทานั้น และขอย้ําเตือนชาว

อเมริกันวา การฉีดวัคซีน, การฉีดเข็มกระตุน และการสวม

หนากากอนามัยภายในอาคารสาธารณะยังเปนหนทางท่ีดีท่ีสุด

เพ� อปองกันการติดเชื้อ ผูปวยรายนี้มีผลตรวจไวรัสเปนบวกเม� อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน แมเขาจะฉีดวัคซีนครบโดสแลว แตยังไม

ไดฉีดโดสบูสเตอร

นับตั้งแตแอฟริกาใตตรวจพบผูติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ

สายพันธุ ใหมนี้เม� อวันที่ 8 พฤศจิกายน และประกาศอยาง

เปนทางการเม� อสัปดาหท่ีแลว ถึงขณะน้ีตรวจพบผูติดเชื้อสาย

พันธุ โอไมครอนที่องคการอนามัยโลกจัดใหเปน “สายพันธุที่

น�ากังวล” นี้แลวในมากกวา 24 ประเทศ โดยบราซิล, ไนจีเรีย, 

กานา, ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเกาหลีใต 

เพิ่งประกาศพบผูติดเชื้อรายแรกของประเทศเม� อวันพุธ

เฟาซีกลาวดวยวา จะตองใชเวลา 2 สัปดาหหรือ

มากกว่านั้น เพื่อทําความเข้าใจว่าไวรัสโอไมครอนสามารถ

แพรเชื้อไดงายขึ้นหรือไม, กอโรคที่รุนแรงขึ้นหรือไม และ

สามารถหลบหลีกภูมิคุมกันของวัคซีนที่มีอยูในเวลานี้หรือไม

ซีดีซีกลาวเม� อวันพุธวา ทางการสหรัฐกําลังวางแผนจะ

เพิ่มความเขมงวดในการตรวจเชื้อผูเดินทางเขาประเทศและ

กําลังพิจารณาวาจะบังคับใหผูเดินทางจากตางประเทศตอง

กักตัวเม� อมาถึงหรือไม รวมถึงการตรวจเชื้อโควิด-19 หน่ึงวัน

กอนออกเดินทาง

ขณะที่ในประเทศไทย เม� อวันที่ 2 ธ.ค. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 4,971 ราย มาจาก

ระบบเฝาระวังและระบบบริการ 4,599 ราย มาจากการ

คนหาเชิงรุก 163 ราย มาจากเรือนจํา 198 ราย เปนผูเดิน

ทางมาจากตางประเทศ 11 ราย หายปวยเพ่ิมขึ้น 5,402 

ราย อยูระหวางรักษา 73,726 ราย อาการหนัก 1,355 

ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 346 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 

ราย เปนชาย 16 ราย หญิง 17 ราย เปนผูเสียชีวิตท่ี

มีอายุ 60 ปขึ้นไป 21 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบผูเสียชีวิต

มากสุดอยูใน กทม. 3 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง                                             

แตป 2563 จํานวน 2,125,729 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 2,031,156 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสม

ตั้งแตป 2563 จํานวน 20,847 ราย สวนยอดผูไดรับวัคซีน

ของประเทศไทยเม� อวันที่ 1 ธ.ค. เพิ่มเติม 521,693 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแตวันท่ี 28 ก.พ. ท้ังสิ้น 93,753,156 

โดส ขณะที่สถานการณ โลกมียอดผูติดเชื้อสะสม 263,733,301 

ราย เสียชีวิตสะสม 5,241,849 ราย   

สําหรับ 10 อันดับจังหวัดผูติดเชื้อสะสมมากที่สุด ไดแก 

กทม. 778 ราย นครศรีธรรมราช 329 ราย สงขลา 302 ราย 

เชียงใหม 208 ราย สุราษฎรธานี 196 ราย สมุทรปราการ 140 

ราย ชลบุรี 139 ราย ปตตานี 138 ราย ประจวบคีรีขันธ 133 

ราย ขอนแกนและยะลา จังหวัดละ 102 ราย

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ โอไมครอนในหลายประเทศ ทําใหประเทศไทย-คนไทย

ตองเตรียมรับมือเฝาระวังสถานการณอยางใกลชิด การดตก

ไมได โดยเด็ดขาด. 

ส

ถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ “โอ

ไมครอน” กําลังสรางแรงกดดันใหรัฐบาลหลายประเทศ

ทบทวนมาตรการเปดประเทศกันอยางจริงจัง โดยเพ่ิม

ความเขมขนในกระบวนการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเขา

ประเทศ เพ� อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 

 แตดวยสถานการณของเชื้อกลายพันธุ และยังไมมีการเปด

ดานชายแดนใหคนเดินทางเขา-ออกอยางเสรี ยกเวนการขนสง

สินคา ทําใหมีผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิด กม. ลักลอบเขามาทํางาน

ในพ้ืนที่ช้ันในจํานวนมาก เพราะยังมีออเดอรจากผูประกอบการ 

และภาคบริการที่ตองการลูกจางมาชวยทํางานในชวงนี้

ทําใหรัฐบาลกังวลเร� องการเคล� อนไหวของแรงงานตางดาว

ที่ ไมไดผานการตรวจคัดกรอง โดยหลบหนีเขามาทางชายแดนใน

ชองทางธรรมชาติ จึงไดสั่งการใหหน�วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะ 

กองทัพบก และ กอ.รมน. ตรึงกําลัง ตั้งจุดตรวจ ลาดตระเวนเพ� อ

สกัดกั้นการนําพาแรงงานเถ� อนเหลานี้เขามาในประเทศ

 โดยเฉพาะชายแดนตะวันตกดานลาง ที่มีสถิติการจับกุม

ไดหลายรอยคน ภายใตการดูแลพื้นที่ของกองกําลังสุรสีห ที่จัด 3 

หน�วยเฉพาะกิจวางกําลังบริเวณตามแนวชายแดน ไดแก ฉก.ลาด

หญา ฉก.ทัพพระยาเสือ และ ฉก.จงอางศึก โดยหวง 2 เดือนที่ผาน

มา มีสถิติการจับกุมผูลักลอบเขามาทางแนวชายแดนไดจํานวนมาก

เม� อหันมาดูสภาพพื้นที่ซ่ึงเปนปา ภูเขา มีหมูบานชายแดน

ตั้งขนานกันเปนจุดๆ ระหวางไทยกับเมียนมาตลอดแนว ทําใหการ

ปฏิบัติของกองกําลังปองกันชายแดนตองปรับยุทธวิธีใหทันกับการ

วางแผนของขบวนการลักลอบขนแรงงาน ที่เฝาติดตามการทํางาน

ของเจาหนาที่ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เลยไปถึงการลาดตระเวน 

เหมือนเปนการ “อานใจฝายรัฐ” พรอมกับหาขาวการเคล� อนไหว

ของเจาหนาที่ในการออกปฏิบัติงานทุกวัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดที่มีชายแดนทั้งทางบก-

ทางน้ําที่ติดกับประเทศเมียนมาระยะทางคอนขางยาว กองกําลัง

สุรสีหจึงมอบหมายให ฉก.จงอางศึก ดูแลชายแดนทางบก ระยะ

ทาง 283 กม. พรอมจัดวางแนวทางสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมาย

ตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กําหนดไว 3 แนวทาง ไดแก 

พื้นที่ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา รวมกับตํารวจตระเวณชายแดน 

(ตชด.) เปนผูรับผิดชอบพื้นที่ตนน้ํา แตจะบูรณาการการทํางานกับ

หน�วยงานอ� น อาทิ ฝายปกครอง ผูนําชุมชน และชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 

เม� อตองเจอกับ การวางหมาก ของขบวนการนําพาแรงงาน

ตางดาวที่ใชวิธีหนีการตั้งจุดตรวจ เดินเทาออมพื้นที่การทํางานของ

เจาหนาที่ ไปพักคอยรอเวลาไปยังจุดนัดหมายเพ� อขึ้นรถไปยังพื้นที่

ชั้นในสงตอไปยังผูประกอบการ 

ทําใหทางหน�วยนําแนวคิด สนามรบดานการขาว มา

กําหนดการปฏิบัติตั้งจุดตรวจแบบไมประจําที่ หรือ POP UP และ

ทําการลาดตระเวนจรยุทธ ซุมเฝาตรวจ (พักคางแรม) ในพื้นที่อยาง               

ตอเน� องตลอด 24 ชั่วโมง เพ� อเปนการแสดงกําลังและบังคับทิศทาง

การเคล� อนที่ของผูกระทําผิดใหเขาสูพื้นที่เปาหมายสนใจ 

ตามนโยบายขอเนนย้ําของผูบัญชาการกองกําลังสุรสีห ใน

การมุงเนนการปฏิบัติงาน เฝาตรวจระวังแบบ dynamic มากกวา

แบบ static ที่เปนเปานิ่ง โดยมีการปรับแผนการปฏิบัติในแตละวัน

เพ� อ ยอนเกล็ด ขบวนการที่มักไดรับขาวสารวงใน เพราะมี “เกลือ

เปนหนอน” จากฝายไทยเองปูดขาวความเคล� อนไหวของเจาหนาที่

จากน้ันใชชุดขาวที่หน�วยไดจัดตั้งไวเขาสังเกตการณในพื้นที่

เปาหมาย กรณีตรวจพบผูหลบหนีเขาเมือง ชุดขาวจะทําการแจงให

ชุดเคล� อนที่เร็วที่จัดเตรียมไวเขามาดําเนินการจับกุม

ในปจจุบัน ฉก.จงอางศึก จัดตั้งจุดตรวจแบบประจําที่ ตลอด 

24 ชั่วโมง 15 จุด และจุดเฝาตรวจแบบไมประจําที่ตลอด 24 

ชั่วโมง ตามแผนท่ีมอบหมายให ในแตละวัน นอกจากน้ันยังวาง

เคร� องกีดขวางปดกั้น เชน รั้วลวดหนาม, ประตูเหล็ก, ไมไผ (ขวาก) 

ทั้งในชองทางหลัก 34 ชองทาง และชองทางธรรมชาติ 8 ชองทาง 

ที่ไดรวมบูรณาการจัดสรางขึ้น ตั้งแตเม� อป 2563 

อีกท้ังเสริมยุทโธปกรณพิเศษ เชน อากาศยานไรคนขับ 

(dji PHANTOM 4 Pro), กลองตรวจการณกลางคืน ชนิดตาเดียว 

รุน PVS-14, รั้วไรสาย แบบสายดัก, เคร� อง GPS แบบพกพา 

ยี่หอ Garmin รุน eTrex 30, กลองวงจรปดไรสาย แบบซิมการด 

(เคล� อนที่) ยี่หอ EZVIZ รุน CS-C3A, กลองวงจรปดไรสาย แบบซิม 

การด 4 ตัว แบบไมมีซิมการด 4 ตัว (ประจําท่ี) , ไฟสองสวาง สปอตไลท                                                                               

โซลารเซลล 

และจัดกําลังจากหน่วยพร้อมรบเคลื่อนท่ีเร็ว หรือ อาร์ดี

เอฟ จาก ร.19 พัน.3 จํานวน 2 หมวดชุดปฏิบัติการ และอีก 1 

หมวดปองกันชายแดนจาก กกล.สุรสีหเพิ่มเติม ซึ่ง พล.อ.ณรงค

พันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก อนุมัติตามที่ พล.อ.เฉลิม

พล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด อนุมัติเพิ่มกําลัง 4 กองรอย

ในการซีลชายแดนตั้ง

สงผลใหชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2564 เพียงไมถึง

สองเดือน มีการจับกุมผูลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย

เพิ่มมากขึ้น โดยในหวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปจจุบัน 

รวมระยะเวลา 2 เดือน มีการจับกุมทั้งสิ้น 36 ครั้ง จํานวน 933 คน 

เฉพาะเดือน พ.ย.จับกุมได 600 กวาคน

จากขอมูลพบวา ในชวง 2 เดือนดังกลาวมีแรงงานตางดาว

ทะลักเข้ามามาก เน่ืองจากมติ ครม.ท่ีเปิดโอกาสให้แรงงานท่ีมี

นายจางมาตอเลมทะเบียน สบชองใหตางดาวลักลอบเขามาทาง

ชายแดน ทะลุทะลวงเขามาถึงมือผูประกอบการ เปนการฟอกตัวเขา

สูในระบบ ซ่ึงหวงเวลาท่ีเปดใหลงทะเบียน คือ วันท่ี 1 พ.ย.-30 พ.ย. 

(ขยายเวลาถึง 7 ธ.ค.64) และข้ันตอนตอไป แรงงานกลุมน้ีจะมีการ

จัดทําเอกสารพาสปอรตข้ึนทะเบียนท่ี one stop service ในชวงวันท่ี 

25-26 ธ.ค.น้ีผานข้ันตอนตางๆ กลายเปนแรงงานถูก กม.ทันที

ทําใหทุกคนที่อยูในขบวนการทั้งหมดยอมเสี่ยง ทั้งตัวแรงงาน

ตางดาวเอง ขบวนการนําพา โบรกเกอร นายหนา เพราะจาก

ตนทางถึงปลายทาง ตางเต็มไปดวยผลประโยชน ภายใตการหลิ่วตา

ของเจาหนาที่บางคน ในหน�วยงานรัฐใหมีการขึ้นทะเบียนจํานวน

แรงงานในสถานประกอบการไวมากกวาจํานวนที่มีอยูจริงแลวไป

หาคนมาเติม ซึ่งสวนนี้ก็คือภาพตางดาวที่ทะลักเขาไทยนั่นเอง

อยางไรก็ตาม ในสวนของแรงงานที่นําเขามาตามเอ็มโอยู จะ

มีการตั้งศูนยกักตัวที่จังหวัดตาก สระแกว หนองคาย ที่จะเปดขึ้น

ในตนปหนา สงผลใหปริมาณแรงงานในระบบเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

ในภาพรวมจึงคาดวาสถานการณลักลอบเขาเมืองโดยผิด กม.จะลด

นอยลง เน� องจากจํานวนแรงงานเพียงพอกับความตองการในชวง

เปดประเทศ

ไดแตลุนวากลุมท่ีเล็ดลอดเขามาฟอกขาวเหลาน้ีจะไมเปน

จุดแพรกระจายเชื้อไวรัสเขามาในประเทศ!.

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ กับแบบอเมริกา
เปอร โพล, สวนดุสิตโพล, นิดาโพล หรือสุโขทัย                  

ธรรมาธิราชโพล ฯลฯ ของบานเรา...อะไรมีงาน-ไมมี

งาน อะไรน�าเช� อ-ไมน�าเช� อ อันนั้น...คงตองไปหาทาง 

“ชั่งน้ําหนัก” ดูเอาเองก็แลวกัน แตสําหรับวันนี้...

คงตองขออนุญาตตามกนฝร่ัง หรือขอไปหยิบเอาอเมริกันโพล 

หรือโพลของสํานัก “Institute of Politics” แหง “Harvard 

Kennedy School” มาพูดจา วากลาว เอาไวมั่ง ณ ที่นี้...

คืออาจดวยเหตุเพราะชวงประมาณวันที่ 9 วันที่ 10 

ธันวาคมที่จะถึงนี้ คุณพออเมริกาทานคิดจะทําเก ทําเท ดวยการ

เชื้อเชิญบรรดาประเทศตางๆ นับรอยๆ ประเทศ ไปรวมประชุม 

หารือ เจาะๆ แจะๆ กันในเร� องประชาธิปตง ประชาธิปไตย 

อะไรประมาณนั้น หรือที่เรียกๆ ภาษาปะกิตวา “Democracy 

Summit” โดยไมคิดจะเชื้อเชิญประเทศไทยแลนด แดนสยาม 

ของหมูเฮาเอาเลยแมแตนิด สงผลให “นักประชาธิปไตย” ใน

บานเรา ผูปรารถนาและตองการ “ดูหนังโปเสรี” กันเปนจํานวน

ไมนอย เลยไดจังหวะหันไป “ดาบิ๊กตู” หันไปเยาะเยย เสียดสี 

ความไมเปนประชาธิปไตยในเมืองไทย ชนิดบางรายคิดวาเปน

การตบน�ง ตบหนา เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!

แตถาดูจากโพลของสถาบันการเมือง หรือ “Institute of 

Politics” ของมหาวิทยาลัยฮารวารด ที่เพิ่งสํารวจ ตรวจสอบ 

ความคิด-ความเห็นของบรรดาอเมริกันชน โดยเฉพาะแมแต

เด็กๆ ประเภททะลุฟา-ทะลุแกสทั้งหลาย หรือประเภทที่มีอายุ

ประมาณ 18-29 ป จํานวนถึง 2,100 ราย แบบชนิดสดๆ-รอนๆ 

แลวนํามาเปดเผยเม� อชวงวัน-สองวันที่ผานมา ปรากฏวาบรรดา

เด็กๆ อเมริกัน อาจไมไดคิดแบบเดียวกับคุณนองรุง คุณนอง

เพนกวิน หรือคุณปูสุทิน ฯลฯ มากมายซักเทาไหร คือไมไดรูสึก

ปลาบปลื้ม ยินดี กับ “ความเปนประชาธิปไตย” ของประเทศ

คุณพออเมริกาเอาเลยแมแตนอย ตรงกันขาม...กลับหันมาแสดง

ความรังเกียจ เหยียดหยาม ความเบ� อหน�ายตอ “ประชาธิปไตย

อเมริกา” ในทุกวันนี้ อยางเห็นได โดยชัดเจน...

คือบรรดาเด็กอเมริกันกวาคร่ึง หรือถึง 52 เปอรเซ็นต 

ของบรรดาผูตอบแบบสํารวจคราวนี้ ตางแสดงออกถึงความ

ไม่เชื่อถือ-ศรัทธาต่อความเป็นประชาธิปไตยแบบอเมริกา ท่ี ไม่

ไดคิดจะออกไปทาง “Democracy” อะไรเลย เผลอๆ อาจหนัก

ไปทาง “Plutocracy” ซะมากกวา หรือเปนประชาธิปไตยของ

คนรวยแคประมาณ 1 เปอรเซ็นต อะไรทํานองนั้น ไมก็อาจถือเปน

ประชาธิปไตยของพอคา โดยพอคา และเพ� อพอคา ไมไดมีอะไร

สูงสง วิเศษวิเสโส อยางที่นักประชาธิปไตยในบานเรา อยากจะลอก

แบบ เลียนแบบ อยากจะดมกน เดินตามกนอเมริกาซะเหลือเกิน...

โดยประมาณ 39 เปอรเซ็นตของผูตอบแบบสํารวจ ยอมรับ

วา “ประชาธิปไตยอเมริกากําลังมีปญหา” สวนอีก 13 เปอรเซ็นต 

ถึงขั้นฟนธงลงไปแบบมิดผืน มิดดาม วาเปน “ประชาธิปไตยที่ลม

เหลว” เอาเลยถึงขั้นนั้น มีแค 7 เปอรเซ็นตเทานั้นเอง ที่อาจคิด

แบบคุณนองรุง คุณนองเพนกวิน คุณปูสุทิน หรือบรรดาอาจารยที่

ชอบยุแยง ตะแคงรั่ว พวกเด็กๆ ทั้งหลายคือยังเห็นวาประชาธิปไตย

อเมริกาเปน “ประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพ” สวนอีกประมาณ 

27 เปอรเซ็นต ออกอาการแบงรับ แบงสู หรือยังไมคิดถึงขั้นวาเปน

ประชาธิปไตยลมเหลว หรือมีปญหาไปดวยกันทั้งหมด เพราะยังอาจ

หลงเหลือ “บางสวน” ที่ยังพอทํางาน หรือพอใชการได...

แตโดยสรุปรวมความแลว...ความเปนประชาธิปไตยตามแบบ

ฉบับอเมริกา คงไมไดมีอะไรดูเก ดูเท พอที่จะรับอาสาเปนเจาภาพ 

“Democracy Summit” ไดเลย เผลอๆ อาจกอใหเกิดความหนา

แตก หนาแหก สําหรับตัวเองซะอีกดวย โดยเฉพาะเม� อถูกบรรดา

เด็กๆ อเมริกันที่ตอบแบบสํารวจคราวนี้ “ยกฝาตีนลูบหนา” หนัก

ซะยิ่งกวาตบหนาเปนไหนๆ ดวยเหตุน้ีการท่ีประเทศไทยแลนด 

แดนสยาม ของหมูเฮา ไมไดรับเกียรติ ไมไดรับการเชื้อเชิญ ไมวา

ซู
ดวยเหตุผล กลใด ก็แลวแต น�าจะถือเปนโชคดี หรือโชคชวย 

เอามากๆ เพราะอยางนอย...ก็ยังพอได โอกาสยืนเปน “กลางๆ” 

แบบเต็มเทา เต็มตีน ไมตองถูกลากไปรวมกับการแบงฝาย แบง

ขาง เพ� อมุงหวังจะเลนงานคุณพี่จีน กับคุณนารัสเซีย กันโดย

เฉพาะ...

ยิ่งถายอนกลับไปดูผลโพล ของสํานักวิจัยในอเมริกาอีก

สํานัก คือ “University of Virginia Center for Politics” เม� อ

ชวงตนเดือนตุลาคมที่ผานมา ยิ่งทําใหประชาธิปไตยอเมริกา

แทบเทียบไมไดเอาเลยกับ “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ไมวา

จะสืบทอด-ไมสืบทอดเผด็จการหรือไม อยางไร ก็แลวแต คือ

เปนผลสํารวจที่ใหขอสรุปคอนขางชัดเจนประมาณวา ดวยเหตุ

เพราะความเละเปนขี้ เละเปนโจก ของประชาธิปไตยอเมริกา

น่ันเอง เลยทําใหผูตอบแบบสํารวจที่นิยมพรรคการเมืองอยาง 

“รีพับลิกัน” จํานวนถึง 52 เปอรเซ็นต และผูตอบแบบสํารวจ

ที่นิยมพรรคการเมืองอยาง “เดโมแครต” อีกถึง 41 เปอรเซ็นต 

เห็นวา...น�าจะถึงเวลาที่ควรแยกประเทศ แยกบาน แยกเมือง 

เปนประเทศแดง ประเทศน้ําเงิน ใหรูแลว-รูแรด กันไปซะที!!!

พูดงายๆ วา.. .เปนประชาธิปไตยท่ีเต็มไปดวยความ

แตกแยก การเหยียดผิว เหยียดเผาพันธุ แถมเปนประชาธิปไตย

ที่ทุกสิ่งทุกอยางตกอยูในมือคนรวย หรือคน 1 เปอรเซ็นตของ

ประเทศเทาน้ันเอง ดังน้ัน...ใครท่ียังคิดเลียนแบบ ลอกแบบ 

ใครท่ียังคิดวาความเปนฝรั่ง เปนอะไรท่ีดูเก ดูเท น�าจะเริ่ม

หันมา “ตาสวาง” ไดมั่งแลว!!! เพราะการอยูแบบไทยๆ เปน

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เอาไป-เอามาแลว...มันคงไมถึงกับหนัก

หนา-สาหัส มากมายซักเทาไหร หรือยังพอ “อยูๆ กันไปได” นั่น

แล...

ปดทายดวยวาทะวันน้ี จาก “Alan Coren”... “Democracy 

consists of choosing yours dictators, after they’ve told 

you what you think it is you want to hear.- ประชาธิปไตย

ที่จริงก็คือการเลือกเผด็จการ หลังจากพวกเขาไดบอกคุณในสิ่ง

ที่คุณอยากไดยินเรียบรอยแลว...”
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

อเป็นบิ๊กเนม ที่กำ�ลังได้รับก�รจับต�มอง สำ�หรับ 

‘กลุ่ม 4 กุม�ร’ หลังมีข่าวว่า ‘นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ’ 

อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ จะย้ายมาฟอร์ม

ทีมสร้างพรรคใหม่ 

ต้องบอกว่า ช่วงที่ผ่านมา แม้ 4 กุมาร ‘เสี่ยอุต’ 

อุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง ‘เฮียสน’ สนธิรัตน์ สนธิ

จิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน ‘เสี่ยดำ�’ สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต 

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ 

‘ดร.กอบ’ กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี จะไม่ได้ดำารงตำาแหน่ง                                                   

ใดๆ หลังหันหลังให้พรรคพลัง

ประชารัฐ แต่ไม่เคยห่างหาย

ไปจากวงจร 

4 กุมาร ยังคอยเสนอ

แนะ แสดงความเห็น ใน

ประเด็นต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วน

ตัวอยู่เป็นระยะๆ โดยไม่ได้ โชว์

กึ๋นเชิงปะทะ แต่เน้นไปที่การ

แลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์ 

หลายคนพอจบกันไม่ดี 

มักจะปลีกตัวออกมาเป็นศัตรู

กับบ้านหลังเก่า แต่ประทานโทษ ก๊วน 4 กุมาร ไม่เคยให้

ร้าย ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ

รมว.กลาโหม เลย 

ขนาดช่วงราคาน้ำามันแพง ‘เฮียสน’ อดีต รมว.

พลังงาน ก็ไม่ได้ออกมาตำาหนิติติงรัฐบาล แต่เสนอแนะเชิง

วิชาการ ในฐานะมีประสบการณ์ด้านนี้ช่วงดำารงตำาแหน่ง 

โดยทำาเป็นกราฟฟิกให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆ ตั้งแต่การ

ให้ความรู้เรื่องโครงสร้างราคาน้ำามัน ตลอดจนข้อเสนอแนะ 

อาทิ การพัฒนาระบบการจัดการ ไบโอดีเซล พืชพลังงาน เอ

ทานอล และพืชพลังงานอย่างจริง, จัดเก็บภาษีเป็นช่วงตาม

ราคาตลาดสิงคโปร์ หาวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ลดภาษี

น้ำามัน เพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนไป ซึ่งจะช่วยให้รัฐจัดเก็บ

รายได้มาชดเชยช่วงที่ลดภาษีน้ำามัน 

เรียกว่า คนเข้ามากดไลค์ กดแชร์ แสดงความเห็น

กันในเพจเพียบ บางคนถึงกับบ่นเสียดาย อยากให้คัมแบ็

กกับมาทำางานอีก 

แฟนคลับ 4 กุมารอดใจรออีกนิด ตอนนี้แว่วว่า 

กำาลังฟอร์มทีมกันอยู่ หากไม่มีอะไรติดขัด ต้นปีหน้าเปิดตัว

อลังการแน่ นำาทัพโดย ‘เฮียสน’ คนนี้นี่แหละ อิอิ. 

   	 ฌ.เฌอ	

รอคัมแบ็กได้เลย 

ถื

‘ผับ-บ�ร์’ใช่ว่�แหล่งชั่ว

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 

ม่ได้คุยเรื่อง “โควิด” ซะน�น จนออกลูก-ออกหล�น

เป็นตระกูล Omicron ล่�สุด

ฉะนั้น วันนี้ คุยกันซะหน่อย!

แต่ขอถามก่อน จริงๆ แล้ว ชื่อเจ้าอ่านว่าอะไร เพราะ

เห็นบางคนเรียก โอไมครอน บ้าง โอมิครอน บ้าง ออมมิค

รอน บ้าง 

ว่าจะตะแคงหูฟัง CNN, BBC ว่าเขาอ่านแบบไหน 

ก็ยังไม่ได้ฤกษ์ซักที ท่านใดรู้ ช่วยบอกผมด้วย จะขอบคุณ

มาก

เดี๋ยวนี้ มีศัพท์แสงทางวิทยาการ “เกิดใหม่” เป็นราย

เดือน ทำาเอาผมชักห่วง “ราชบัณฑิต” แต่ละท่าน เพราะ

แต่ละท่านสูงทั้งวัยวุฒิ ทั้งคุณวุฒิ 

แต่ต้องมา “บัญญัติศัพท์” ชนิดไล่ตามเป็นรายเดือน 

มันเหนื่อยสมองคนวัยแก่ฉกรรจ์อยู่นะ

อย่างศัพท์ใหม่แกะกล่อง Metaverse เมื่อวาน ผม

อ่านที่คุณ Warat Karuchit โพสต์ ก็ต้องบอกว่า ราชบัณฑิต

คณะนี้ฉกาจฉกรรจ์ทันใช้ดีจริงๆ

คุณ Warat Karuchit โพสต์ไว้ว่า.........

คณะกรรมการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์

ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา ในการประชุมวันที่ 2 ธ.ค.64 

มีมติบัญญัติคำาว่า Metaverse ว่า “จักรวาลนฤมิต” 

หรือเขียนทับศัพท์ว่า “เมตาเวิร์ส”

ก็เก๋ไก๋ “รุ่นใหม่อาย” เลยละกัน!

แต่เป็นเก๋ไก๋ที่ผมเข้าใจว่า คนคงนิยมใช้ทับศัพท์ “เม

ตาเวิร์ส” มากกว่าจะใช้ “จักรวาลนฤมิต”

มันตรงความหมายก็จริง แต่คนยุคน้ี เขาไม่ชอบอะไรท่ี

มันยาวๆ ชอบท่ีมันส้ันๆ กดที-สองที เป็นท่ีรู้เรื่อง

ยิ่งพวกสื่อด้วยแล้ว

“จักรวาลนฤมิต” นี่ หมดสิทธิ์ใช้พาดหัวเลย เพราะ

มันล้นกรอบ!

ฉะนั้น “จักรวาลนฤมิต” อาจเห็นศัพท์เทียมในการใช้ 

เช่น โลกทิพย์..จักรวาลทิพย์...ตาทิพย์ อะไรทำานองนั้น 

ก็คอยดูวิวัฒนาการทางศัพท์คู่ขนานที่จะตามมาละ

กัน เรื่องประเภทนี้ ต้องยกให้รุ่นใหม่เขา

เอ้า...ว่าจะคุยเรื่องโควิด ก็เป๋ตั้่งแต่บรรทัดแรก เข้า

เรื่องกันเลยดีกว่านะ

กระทรวงสาธารณสุข ของคุณอนุทิน ชาญวีรกูล ซ่ึง

ไม่ทราบว่า กลับจากรับเชิญไปเป็น ๑ ใน ๒๕ ประเทศ ร่วม

ประชุม “สมัชชาอนามัยโลก” สมัยพิเศษ ท่ีเจนีวาหรือยัง?

เขาสรุปยอดฉีดวัคซีนของไทยให้ โลกอาย ไว้ดังนี้

จากมิถุนา. ๖๔ ถึง ๑ ธันวา. ๖๔ ..........

แค่  ๕ เดือน ฉีดวัคซีนไปแล้ว ๙๓,๘๙๒,๙๕๑ โดส 

ต่ำากว่า ๕ พัน/วัน และเสียชีวิต ต่ำากว่า ๕๐ คน/วัน

ก็เกรงกันว่า ตอนเทศกาลลอยกระทง จะเกิดคลัสเตอร์

คืนวันเพ็ญ เหมือนคลัสเตอร์สงกรานต์ปีที่แล้ว

แต่ก็ไม่แฮะ มีแต่เบียร์คลอสเตอร์ ไม่มีคลัสเตอร์ โควิด

เกิดขึ้น แสดงว่า นอกจากการระดมฉีดวัคซีนได้ผลแล้ว สูตร

ฉีดไขว้ของลุงยง “เจ๋งที่สุด”

นายกฯ, คุณอนุทิน ครม.และ ศบค.เอาไป ๑ โป้ง

ที่เหลืออีกโป้ง ยกให้ แพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการ

แพทย์ รวมทั้ง อสม.ทุกท่าน!

แต่อย่างว่า ยุค “มฤตยูครองโลก” มันน่าเจ็บใจอยู่อย่าง 

คือพอทำาท่าจะดี..จะดี 

มาเลยเชียว อย่างปีท่ีแล้ว ก็อย่างน้ี รำาไรๆ จะได้ฉลองปี

ใหม่อยู่แล้ว สายพันธ์ุอังกฤษ มาโครมเดียว คลุมโปงจุดพลุกันไป

เลย

ตรุษจีน ทำาท่าจะซา ก็กระด๊ี-กระด๊า สงกรานต์ได้สาดน้ำา

กันสะบึมแน่ แล้วมันก็มาอีกจนได้ “สายพันธ์ุอินเดีย”

ตั้งท่าฉลองสงกรานต์กันไว้แล้ว 

ทำาไงดีล่ะ....ก็แหกสงกรานต์กันซิครับทั่น

จากนั้น ก็แห่กันเข้าโรงพยาบาลสนาม นอนคว่ำาหน้า

หายใจ ภาวนา ตายหนอ...รอดหนอ หมอก็จะตายไปด้วย 

เพราะล้นโรงพยาบาลจนหมดแรง

นี่ก็ เจ้า Omicron ทำาเสียวอีกแล้ว!

นึกว่าจะไม่มีมารปีใหม่ แล้วเจ้าโอไมครอนก็มาจนได้ แต่

เห็นนายกฯ มั่นอก-มั่นใจ ในปราการด่านสุดท้าย ไม่กลัว Omi-

cron ยังไงๆ ก็ไม่ปิดเมืองแน่ 

เพราะ “การ์ดแน่น” จากประสบการณ์ปีที่แล้ว!

ก็ประเด็นตรงนี้แหละ ที่ผมขอออกความเห็นซักหน่อย 

คือตอนนี้ การทำามาหากินหลายๆ อย่าง รัฐบาลโดย ศบค.ก็

ขยับขยายอย่างมีวินัย ให้เปิดได้

และตั้งแต่ ๑ ธันวา.ร้านอาหารก็ให้ขายสุรายาเมาได้ถึง 

๕ ทุ่ม 

แต่ยังขึงตึง “ผับ-บาร์” ยืนยัน ต้อง ๑๖ มกรา.๖๕ ไปแล้ว

จึงจะอนุญาตให้เปิด

ผมเข้าใจ เพราะ “คลัสเตอร์สงกรานต์” ยังหลอน แต่ขอ

อนุญาตไม่เห็นด้วยกับมาตรการตรงนี้

ไม่เมื่อเราเป็นประเทศ ๑๐๐ ล้านโดส ทั้งเป็นต้นแบบ

เปิดประเทศรับท่องเที่ยว ทั้งผ่านด่านทดสอบลอยกระทงมา

แล้ว ทั้งเปิดรมณียสถานให้คนสังสรรค์ดื่ม-กินได้ถึง ๕ ทุ่ม ทั้ง

เลิกเคอร์ฟิวหมดแล้ว

ปรากฏว่า ทุกอย่างโอเค ที่ “ป่วย-ตาย” เป็นไปตามกลไก

โรคประจำาถิ่น ไม่มีการเพิ่มขึ้นเป็นนัยสำาคัญ

แสดงว่า มาตรฐาน SHA PLUS รับประกันเชื่อถือได้!

เมื่อเป็นอย่างนี้......

 ๓๖๕ วัน มีวันให้ฉลองปีใหม่วันเดียว แล้วทำาไมจะไป

ปิดตายกับคนอาชีพ ผับ-บาร์ เขาล่ะ?

วงจรธุรกิจนี้ กว่า ๒ แสนคนเชียวนะ ที่ฝากชีวิตไว้ 

ถึงแม้รัฐบาลกำาลังหาทางเยียวยาก็เถอะ 

แต่เงินน้ัน ไม่สำาคัญเท่าความรู้สึกของนักร้อง นักดนตรี                                                                                       

และคนทำางาน ที่เหมือนถูกกัน “เป็นส่วนเกิน” ที่น่ารังเกียจ!

วันปีใหม่ ให้เขาเปิดเถอะ

เปิด “ชนิดมีเงื่อนไขจำากัด” ก็ยังดีกว่า “ปิดตาย” จน

ตายแล้วจึงค่อยไปเปิดเอา ๑๖ มกรา.

ถ้าบอกว่า การ “ด้ิน-ดริงก์” เป็นการม่ัวสุม เส่ียงโควิด 

ผมก็จะบอกว่า ตอนน้ี ดื่ม-กิน ม่ัวสุมได้ถึง ๕ ทุ่มอยู่แล้ว 

ถ้าจะติด มันก็ติดไปนานแล้ว ไม่ต้องรอติดหลัง ๕ ทุ่ม 

ตอนคืนฉลองปีใหม่หรอก

เจาะรูให้นักดนตรี-นักร้อง คนอาชีพกลางคืนได้หายใจ                                                                                                     

หน่อยเถอะครับ มาตรการท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ให้ผับ-บาร์เปิด

หลัง ๑๖ ม.ค.นั่นน่ะ

เอามาใช้ตอนนี้เลย!

เชิญแต่ละผับ-บาร์, นักร้อง-นักดนตรี มาถามว่า ตาม

มาตรการนี้ “รับปฏิบัติได้ไหม” ถ้าได้ ก็ให้เปิด

ข้อสำาคัญของมาตรการ คือ 

“ผับ-บาร์” เปิดได้

แต่พบกันครึ่ง-ครึ่ง คือต้องเปิดแบบ “กลางแจ้ง” ที่

เรียกโอเพนแอร์ เปิดโล่ง จำากัดคน ห้ามเต้น ห้ามดื่มแก้ว

เดียวกัน!เนี่ย รับได้มั้ย รับได้ ก็เปิดฉลองปีใหม่ได้

กิน ดื่ม ร้อง รำา กันในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเท 

ทั้งแต่ละคนที่เข้ามา ผ่านการตรวจเข้มแล้ว ก็วางใจได้ใน

เรื่องระบาด

ถ้าแบบนี้ยังระบาด ป่านนี้ท่านพี่สามนิ้วที่ชุมนุมกัน

จนเบื่อหน้า โควิดลากลงรูไปหมดแล้ว!

ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่ง......

ขณะน้ี วันน้ี ยังห้ามม่ัวสุมกิน-ดื่มเกิน ๕ ทุ่ม แต่ทุกคน

รู้ หน้าร้านไม่มี 

แต่หลังร้าน หลังบ้าน หลังตึก ล่อกันยันสว่าง ทั้งวง

เหล้า วงพนัน และวงยา 

ถ้ามันจะเกิดคลัสเตอร์น่ะนะ ๑ พฤศจิกา.ไม่ได้เปิด

เมืองหรอก คลัสเตอร์มันเกิดฟ้องก่อนแล้ว!

อยากให้ ศบค.ทบทวนหน่อยครับ ในหลักการ ให้เขา

เปิด

แต่ต้องเปิดภายใต้มาตรการ “รับผิดชอบสังคม” เข้ม

และตำารวจท้องท่ีต้อง “ละส่วย” (ช่ัวคราวก็ยังดี...ลูกเพ่)

แบบน้ี ผับ-บ�ร์ SHA PLUS ไปได้สวยแน่!

(อ่านว่า ๙๓ ล้านโดส)

เข็มที่ ๑ สะสม ๔๘,๕๗๙,๒๔๗ โดส

เข็มที่ ๒ สะสม ๔๑,๘๑๑,๙๔๙ โดส

เข็มที่ ๓ สะสม ๓,๔๘๔,๕๐๘ โดส

เข็มที่ ๔ สะสม ๑๗,๒๔๗ โดส

นายกฯ บอก ภายในสิ้นปีนี้ คือก่อนวันส่งท้ายปีเก่า-

ต้อนรับปีใหม่ คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครบ ๑๐๐  ล้านโดส!

นี่ก็...วันที่ ๓ ธันวา.

เหลืออีก ๒๗-๒๘ วัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งประเทศ 

คงต้อง ก้ม..จ๊ึก,....ก้ม..จ๊ึก อย่าก้มจนเผลอเอากระดุมเส้ือไปกลัด

กับรังดุมกางเกงก็แล้วกัน เพราะต้องก้มอย่างน้ัน อีกต้ัง ๖ ล้าน

กว่าโดส  

ไทย...ก็จะได้ชื่อว่า “ฉีดถ้วนหน้า” ๑๐๐ ล้านโดส!

เห็นรัฐมนตรีอนุทินบอก ผอ.อนามัยโลกว่า ตั้งแต่ปี ๖๕ 

ไป ไทยมีวัคซีนพร้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับประเทศที่ขาดแคลน 

ก็จริงของท่าน เพราะราวๆ กลางปี ๖๕ วัคซีนที่ไทยเรา

วิจัยและพัฒนาสำาเร็จออกมา ทั้งจุฬาฯ โคฟ ทั้งใบยา ไม่น่า

น้อยกว่า ๓-๔ ตัว รวมทั้งของมหิดล

มีแล้วให้ มีแล้วเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นี่คือไทย

ไม่มีประเทศไหนที่ยากจนในทัศนคติ “ผู้ให้” อย่างไทย มี

แต่เพื่อนร่วมโลกด้วยกัน ที่ต้องช่วยเหลือ-แบ่งปันกัน 

การที่คุณอนุทินออกปากเช่นนั้น......

จึงได้ท้ังคำาชมและการยอมรับนับถือในความเป็นไทย

จาก ผอ.อนามัยโลกและหลากมิตรประเทศ

ทีนี้ ผมย้อนดูตัวเลขคนป่วย-คนตายแต่ละวันที่คุณหมอ

ทวีศิลป์กับคุณหมออภิสมัยแถลงรายวัน 

ตั้งแต่เปิดประเทศ ๑ พฤศจิกา.เป็นต้นมา

อืมมมม...ทั้งนายกฯ และทั้งคุณอนุทิน “ไม่ได้ โม้นะ”!

๙๐ กว่าล้านโดส......

ฉีดจริง, ได้ผลจริง, คนป่วย-คนตาย, ลดลงจริง จากวัน

ละกว่าหมื่น เสียชีวิตวันละกว่าร้อย

ค่อยๆ ลดลงตามลำาดับ จนถึงตอนนี้ เหลือป่วยรายวัน

ไ

ตีตก

นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรค

เพื่อไทย ได้ลุกขึ้นขอเสนอญัตติเปลี่ยน

ระเบียบวาระการประชุม โดยขอเสนอ

ให้เลื่อนญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาตั้ง 

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับ

ใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลัก

นิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง โดย

มี ส.ส.พรรคเพื่อไทยยกมือรับรองตาม

ขั้นตอนถูกต้อง

จากนั้น นายอรรถกร ศิริลัทธยา

กร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ  กล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนวิป

พรรคร่วมรัฐบาล ตนไม่เห็นด้วย และ

อยากให้ประธานที่ประชุมดำาเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ เพราะวัน

นี้เรายังมีอีกหลายเรื่องที่รอให้สภา

พิจารณา และผู้ชี้แจงเขาก็มารออยู่

แล้ว ดังนั้นตนขอให้ประธานท่ีประชุม

ดำาเนินการตามระเบียบวาระ

ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า เม่ือ

สมาชิกสภามีความเห็นเป็นสองฝ่าย ก็มี

ความจำาเป็นท่ีจะต้องขอมติจากท่ีประชุม

ทำาให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เรื่อง

แบบนี้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง 

ขอให้ช่วยกันศึกษาว่าแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ไหนบอก

ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติ 

พออะไรที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เอา 

ขอให้ฝ่ายรัฐบาลช่วยกัน แค่เรื่องตั้ง

กรรมาธิการ ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร 

กลัวจะไปตรวจสอบ คสช. กลัวจะไป

ตรวจสอบนายกฯ ก็เลยกลัว 

ขณะท่ีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า วันน้ี

เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์บ้านเมือง

วิกฤตจริงๆ และหวังใช้โอกาสในสภา

แก้ไขปัญหา ไม่เช่นน้ันแล้วเราก็จะอยู่

ในกระบวนการบิดเบือนกฎหมายเช่นน้ี 

และไม่สังคมไม่มีทางออก จึงขอเสนอว่า

ก่อนลงมติอย่างน้อยขอให้ผู้เสนอเลื่อน

ญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลส้ันๆ เพื่อลงมติอย่าง

สร้างสรรค์และเป็นเหตุผลได้

จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าว

ชี้แจงเหตุผลว่า การเลื่อนญัตตินี้เราได้

ประสานล่วงหน้า แต่ไม่ได้รับการตอบ

สนอง แต่พวกตนต้องยืนยัน เพราะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อนจริงๆ มีการใช้กฎหมายล้น

เกิน มีการชุมนุมทางการเมือง มีการ

ระงับยับยั้งสิทธิการประกันตัว การยื่น

ญัตติครั้งนี้เพื่อให้ศึกษาและหาทางออก

ของปัญหาท่ีสงบ สันติที่สุด หรือจะให้

ประชาชนไปตายเอาดาบหน้า 

ต่อมาที่ประชุมได้ลงมติเพื่อเลื่อน

ระเบียบวาระประชุม ผลปรากฏว่าที่

ประชุมสภามีมติไม่เห็นด้วยให้เล่ือน

ญัตติด่วนขึ้นมาพิจารณา ด้วยคะเเนน 

212 ต่อ 131 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 

1 และงดออกเสียง 1 เสียง จากนั้นท่ี

ประชุมได้ดำาเนินการเข้าสู่ระเบียบวาระ

ประชุมต่อไป

จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

และคณะ ส.ส.เพื่อไทย ร่วมแถลงว่า 

พรรคเพื่อไทยพยายามเต็มที่ที่จะเอา

ปัญหาท่ีอยู่บนถนนมาพูดคุยในสภา 

เป็นการหาทางออกที่สันติวิธีที่สุด แต่

เมื่อเรายื่นมือไป รัฐบาลไม่ยื่นมือมา 

สถานการณ์ด้านนอกบนถนนก็น่าจะ

เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งน่าเสียดาย แต่เราจะ

ไม่หยุดยั้ง จะพยายามผลักดันเรื่องนี้

เข้าสภาต่อไป

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก 

ศาลนัดอ่านคำาสั่งละเมิดอำานาจศาล คดี

หมายเลขดำาที่ ลศ 12/2564 ที่ผู้อำานวย

การสำานักอำานวยการประจำาศาลอาญา 

ผู้กล่าวหา กับนายณัฐชนน ไพโรจน์ 

อายุ 22 ปี และ น.ส.เบนจา อะปัญ อายุ 

22 ปี แนวร่วมกลุ่มราษฎร ผู้ถูกกล่าวหา

ที่ 1-2 ฐานกระทำาผิดฐานละเมิดอำานาจ

ศาล จากกรณีก่อความวุ่นวายบริเวณ

บันไดหน้าศาลอาญา เมื่อวันที่ 30 เม.ย.

2564 ที่นางสุรีย์รัตน์ ชิวารักษ์ มารดา

ของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน 

แกนนำาราษฎร ได้มายื่นคำาร้องให้มีการ

ปล่อยตัวชั่วคราวบุตรชาย ซึ่งถูกคุมขัง

ระหว่างพิจารณาคดีมาตรา 112 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้

ถูกกล่าวหาทั้งสองซึ่งเป็นแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ประกาศ

เชิญชวนให้มวลชนมาทำากิจกรรมเพื่อ

เป็นกำาลังใจให้สุรีย์รัตน์  ชิวารักษ์ และ

นายพริษฐ์ ที่ศาลอาญา โดยมีมวลชน

จำานวนมากเข้ามาในบริเวณรั้วของ

ศาลอาญา เจ้าหน้าที่ต้องรักษาความ

ปลอดภัยและรักษาสถานการณ์ขณะที่

นายณัฐชนน ผู้กล่าวหาที่ 1 ได้ใช้เครื่อง

ขยายเสียงเรียกร้องให้ศาลมีคำาสั่งให้

ประกันตัวนายพริษฐ์ พร้อมทั้งตะโกน

ด่าทอผู้พิพากษาด้วยถ้อยคำาหยาบคาย 

ขณะที่ น.ส.เบนจา ผู้ถูกกล่าว

หาที่ 2 ได้เรียกร้องให้ปล่อยนายพริษฐ์ 

และโปรยกระดาษบริเวณบันไดทาง

ขึ้นอาคารศาลอาญา ซึ่งถือว่าเป็นการ

สร้างความวุ่นวาย ประพฤติตัวไม่

เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นการ

ละเมิดอำานาจศาล พิพากษาให้จำาคุก 

นายณัฐชนน  ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 1 เป็น

เวลา 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ส่วน 

น.ส.เบนจา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ลงโทษ

ปรับ 500 บาท 

ภายหลังทนายความได้ยื่นประ

กันนายณัฐชนน โดยศาลพิจารณา

แล้ว มีคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อยช่ัวครา

วนายณัฐชนน วางเงินประกัน 50,000 

บาท โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดี

กรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ 

กล่าวถึงแกนนำาทางการเมืองที่ถูก

ควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง 2 

ราย ได้แก่ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒน

กุล หรือรุ้ง และ น.ส.เบนจา อะปัญ มี

สุขภาพท่ัวไปปกติ สามารถทำาภารกิจ

ส่วนตัวและนอนหลับ พักผ่อนได้ รวม

ทั้งได้พบกับทนายความตามสิทธิของ

ผู้ต้องขัง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 

ศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีคำาสั่งอนุญาตให้

ปล่อยชั่วคราว น.ส.ปนัสยา พร้อมทั้งติด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM).    

ไฟเขียว

เพ่ือหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่อง

เที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ที่มี ส.ส.ทั้ง

ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เสนอญัตติใน

ทำานองเดียวกันเข้ามา 12 ฉบับ ต่อจาก

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยในวันนี้เป็นการอภิปราย

สรุปญัตติทั้ง 12 ญัตติ ทันทีที่อภิปราย

สรุปเรียบร้อย นายศุภชัยเสนอให้ใช้ข้อ

บังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 88 ให้

ตั้งคณะ กมธ. โดยไม่ต้องขอมติจากที่

ประชุม แต่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาชาติ คัดค้านว่าควร

จะให้ที่ประชุมลงมติ เพราะเป็นเรื่องที่

หม่ินเหม่ต่อวัฒนธรรมและจริยธรรม

ของสังคมไทย อีกทั้งยังมีประชาชนบาง

กลุ่มไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 

ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเห็น

ชอบให้ตั้ง กมธ.ด้วยคะแนน 310 ต่อ 

9 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ทั้งนี้ ได้

ตั้งคณะ กมธ.วิสามัญฯ จำานวน 60 คน 

และกำาหนดระยะเวลาทำางาน 90 วัน

สำาหรับรายชื่อคณะ กมธ.ที่

น่าสนใจ อาทิ สัดส่วนคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เช่น นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

รมช.คมนาคม และ ส.ส.นครราชสีมา 

พรรคพลังประชารัฐ,  นายบุญลือ 

ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี  พรรค

ภูมิใจไทย, นายสุทัศน์ เงินหมื่น 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, 

นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท, นายไผ่ ลิกค์ 

ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ, 

นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นายชัยชนะ 

เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์  

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย เช่น นายพิ

เชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย, นาย

วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย, นาย

อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร, 

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่, 

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต ส.ส.กทม., 

นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังปวงชนไทย, นายมงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ไทยศรีวิไลย์

ขณะท่ีสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ 

เช่น นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม., นาย

เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำาแพงเพชร,  

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี สัดส่วน

พรรคภูมิใจไทย เช่น นายชาดา ไทย

เศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี, นายสฤษฏ์พงษ์ 

เก่ียวข้อง ส.ส.กระบ่ี, นายชยุต ภุมมะกาญ

จนะ สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ เช่น นาย

เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา, นายเทพไท 

เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช, นาย

มนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์, 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, 

นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ส.ส.สุราษฎร์ธานี 

เป็นต้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ 9 

เสียงที่ ไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะ กมธ.ดัง

กล่าว ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.มุสลิมในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 

นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส 

พรรคประชาชาติ,  นายซูการ์ โน มะ

ทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ, 

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาชาติ, นายสมมุติ เบ็ญจ 

ลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ, 

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา 

พรรคพลังประชารัฐ, นายอันวาร์ สา

และ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์, 

น.ส.ละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย 

พรรคเพื่อไทย, นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัย

กุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย, นายสุรวิทย์ 

คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย

วันเดียวกัน คณะกรรมาธิการการ

กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษย

ชน สภาผู้แทนราษฎร ท่ีมีนายสิระ เจน

จาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ใน

ฐานะประธาน กมธ. เป็นประธานการ

ประชุม ได้พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียน

กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเกินราคาท่ี

รัฐกำาหนด โดยได้เชิญนายจีระศักด์ิ น้อย

ก่ำา ประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอร่ี

รายย่อย จ.เลย, นายพัชรณัฏฐ เจียระ

พงษ์ ผู้ซ้ือและผู้ขายสลากออนไลน์ ใน

ฐานะผู้ร้องเรียน และ พ.ท.หนุน ศันสนา

คม ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล เข้าช้ีแจง

นายจีระศักดิ์กล่าวว่า สำานักงาน

กองสลากฯ ส่งให้ผู้ค้าที่อยู่ในระบบ

โควตาใบละ 70.40 บาท แต่ราคา

ลอตเตอรี่ที่ขายให้ผู้ค้ารายย่อย 94-95 

บาทต่อใบ เมื่อถูกเปลี่ยนมือจากผู้ที่มี

โควตาจึงทำาให้ลอตเตอรี่แพง มีตัวแปร

คือแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ บาง

แพลตฟอร์มกำาหนดขาย 80 บาท แต่

บวกค่าบริการ 20 บาท อยากให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขอเสนอ

แนวทางแก้ไข 1.ให้ผู้ค้าลอตเตอร่ีราย 

ย่อยมีใบอนุญาตโดยตรง 2.ให้หน่วย   

งานตัดโควตาบุคคลใดที่นำาลอตเตอรี่

ไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ 3.ออก 

กฎหมายควบคุมการรวมเล่ม 4.มีระบบ 

ลงทะเบียนปลายทางเพื่อป้องกัน

ลอตเตอรี่เปลี่ยนมือ

ท้ังน้ี นายสิระได้ซักตัวแทนจาก

กองสลากฯ ว่า ทำาไมไม่ดำาเนินคดีกับ

แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ และไม่แก้

ปัญหาสลากแพงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง

ที่บอร์ดก็เปลี่ยนมาหลายชุดแล้ว พร้อม

ตั้งคำาถามว่าสามารถท่ีจะพิมพ์สลาก

มากกว่าที่กำาหนดไว้ 100 ล้านฉบับ

หรือไม่

ด้าน พ.ท.หนุนช้ีแจงว่า การ

เพ่ิมจำานวนสลากต้องคำานึงถึงดีมานด์

ซัพพลาย จะไปเน้นท่ีผู้ขายอย่างเดียว

ไม่ได้ สาเหตุท่ีสลากเกินราคา เกิดจาก

ผู้ค้ารายย่อยท่ีได้โควตาถึง 85% ไม่นำา

สลากไปขายตามราคา ท้ังท่ีได้สลาก

ในราคาต้นทุน 70.40 บาทต่อใบ ส่วน

แพลตฟอร์มออนไลน์น้ัน ทราบดีว่ามี

การขายเกินราคา แต่เขาเล่ียงบาลี บอก

ว่าราคาลอตเตอร่ี 80 บาท อีก 20 

บาทเป็นค่าดำาเนินการหรือค่าบริการ 

ทำาให้กองสลากไม่มีอำานาจยกเลิกขาย

ในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ ทำาได้เพียง

ยกเลิกโควตาของผู้ค้ารายย่อยท่ีเอาสลาก

ไปให้แพลตฟอร์มออนไลน์ขาย แต่ไม่มี

อำานาจไปจับกุมหรือให้เลิกกิจการ.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.

net “ลุงตูสูๆ” เสียงเชียรลุงตูอยูยาวสนั่นเมืองอุดรฯ คน

อีสานแหรุมลอมพันผาขาวมาผูกเอวนายกฯ ลนเกือบ

ถึงคอ ควง “พี่ปอม” เหยียบถิ่นเมืองหลวงเสื้อแดงเม� อ

วันพุธ เลนเอา “บิ๊กตู” ปลื้มปริ่ม

สุดๆ ขนาดกลับกรุงแลวยังยิ้มไมหุบ 

บรรยากาศในทําเนียบรัฐบาลหวาน

ช� น นะจะๆ แถมออกตัวในงานมอบ

รางวัลที่สโมสร ทบ. ไมไดหวังผล

การเมือง “เม� อวานไปเยี่ยมอุดรธานี 

เห็นประชาชนแลวดีใจที่เขาพรอม

จะรวมมือ ผมไมไดมองการเมือง

เวลาไปไหน ผมไปดูวาเขาลําบากแค

ไหน เขาเหน็ดเหน� อยแคไหน หนา

เขากรานแคไหน ชีวิตความเปนอยู

เขาเปนอยางไร ผมคิดเชนนี้ทุกวัน

ตั้งแตผมมีหนาที่ดูแลประเทศดูแลประชาชน ผมคิดเชนนี้ทุก

วัน และผมก็มุงหวังเพียงเห็นรอยยิ้มจากเขาเทานั้น ผมเปนคน

ไมไดติดยึดกับอํานาจ ผมเปนคนที่จริงๆ แลวเปนคนเรียบงาย 

แตเม� อมีเหตุผลความจําเปนที่ตองอยูที่ตองทําหนาที่ ตราบใด

ที่กฎหมายยังใหผมทําอยูผมก็ตองทํา และสิ่งเหลานี้คือสิ่งเดียว

ที่เปนรางวัลใหกับผม คือความภาคภูมิใจของผมเองโดยไมตอง

มีใครมาใหกับผม” ทริปนี้ผานฉลุยดวยดี แรมโบอีสานก็หนา

บาน กําลังหลักเคลียรพื้นที่ลวงหนา ผนึกกับแกนนําคนเคย

แดง “อานนท แสนน�าน” ที่ออกแรงมากสุด งานนี้บิ๊กปอมคง

ตบรางวัลชุดใหญ สวนตารางคิวนายกฯ รอบหนา แพลนลงใต

ไปเยือนยะลากลางเดือนธันวาฯ แต ครม.สัญจรดูทาจะเล� อนไป

กอน อาจจะไปหลังปใหมทีเดียว

• ศึกชิงผูวาฯ กทม. ใกลไดฤกษเสียที หลังผานพนเลือก

ตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในรอบ 8 ป ไปแลว ชวง

ปลายเดือนที่ผานมา ถือเปนเลือกตั้งทองถิ่นสนามที่สาม นับ

จากเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค.63 ตอดวยเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค.

64 ที่มีระยะหาง 3 เดือน แตกวาจะ

ถึง อบต.ลากยาวถึง 8 เดือน เพราะ

ตองจัดเลือกใหม ถึง 37 จังหวัด 76 

หน�วยเลือกตั้ง ชวงกลางเดือน พ.ค. 

รวมทั้งเจอสถานการณ โควิดระลอก

ใหม ทําใหการเลือกตั้งผูวาฯ เมือง

กรุงที่เดิมคาดวาจะเกิดขึ้นไดในป

นี้ตองเล� อนออกไป เม� อถึงตอนนี้ก็

น�าจะถึงคิวไดแลว รวมถึงเลือกตั้ง

นายกเมืองพัทยา ลาสุด “องอาจ 

คลามไพบูลย” รองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย ที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ ออกมาไลบี้แลวให ครม.

เคาะวันเลือกตั้งผูวาฯ  เพราะถาดูตามเง� อนเวลาแลวปลาย 

มี.ค.65 ถึงเวลาที่ชาวกรุงจะไดหยอนบัตรเลือกพอเมืองตัวเอง 

หลัง คสช.ตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ครองเสาชิงชานานกวา 

5 ปแลว

• ถึงแม “บิ๊กตู” ยันทุกเม� อเช� อวันวายังไงก็ยังไมยุบ

สภา ถายึดไทมไลนเร� องกฎหมายลูก 2 ฉบับ รองรับระบบเลือก

ตั้งบัตรสองใบ ดูแลวก็น�าจะเปนกลางปหนา แตของอยางนี้รอ

เฉยๆ คงไมได พรรคใหญ ไมวาจะเปน พลังประชารัฐ เพ� อไทย 

ประชาธิปตย เตรียมตัวจัดทัพสูศึกเลือกตั้งใหญกันแลว ขนาด

พรรคนองใหมมาแรงอยาง “ไทยสรางไทย” ภายใตการนําของ 

“หญิงหน�อย” คุณหญิงสุดารัตน เก

ยุราพันธุ ก็ฟตไมแพกัน เดินสาย

ลงพื้นที่ทยอยเปดตัวผูสมัครไปหลาย

จังหวัด แววมาวาสัปดาหหนา “ตรี

รัตน ศิริจันทโรภาส” อดีตผูสมัคร 

ส.ส.กทม.เขตบางกะป-วังทองหลาง 

และอดีตแกนนํากลุมเพ� อไทยพลัส 

หรือกลุมคนรุนใหมของพรรคเพ� อ

ไทย จะเขามารับตําแหน�งผูอํานวย

การฝายส� อสารของไทยสรางไทย 

ควบเกาอี้โฆษกพรรค โดยจะมีการ

แถลงขาวประจําวัน พรอมเปดตัวผูสมัคร ส.ส. ทุกๆ สัปดาห 

แยมมาวาไดคนรุนใหมที่มีช� อเสียง เชนนักธุรกิจอายุนอยรอย

ลาน รวมถึงอีกหลายคนที่เปดตัวเม� อไหรมีฮือฮาแน�นอน พูดได

วาเวลานี้ ไทยสรางไทยเปนพรรคทางเลือกของคนรุนใหม ถา

เทียบกับกาวไกลที่สุดโตงเกินไป หลังทีมพีอารพรรคเคร� องรอน

แลว ตอจากนี้ ไทยสรางไทยจะลุยเต็มสูบ จอคิกออฟแคมเปญ 

“50 วัน 77 จังหวัด” หญิงหน�อยนําทีมออนทัวรทั่วประเทศ ปก

ธงพื้นที่แรกที่ลานยาโม โคราช. 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

องอาจ คลามไพบูลย

ตรีรัตน ศิริจันทโรภาส

ไ

หลังจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องคการพิทักษรัฐธรรมนูญ ออกมาระบุถึงกรณีพระมหาไพร

วัลย วรวณฺโณ (ไพรวัลย วรรณบุตร) พระนักเทศช� อดังแหงวัด

สรอยทอง จะลาสิกขา วาทรัพยสินของพระมหาไพรวัลยจะตอง

ตกเปนของวัด ทําใหหลายฝายหยิบยกประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ตามมาตรา 1623 มาถกเถียงกันอยางกวางขวาง 

ทั้งนี้ สําหรับมาตราดังกลาว บัญญัติไววา “ทรัพยสินของพระ

ภิกษุท่ีไดมาในระหวางเวลาท่ีอยูในสมณเพศนั้น เม� อพระภิกษุ

นันถึงแกมรณภาพ ใหตกเปนสมบัติของวัดที่เปนภูมิลําเนาของ

พระภิกษุนั้น เวนแตพระภิกษุน้ันจะไดจําหน�ายไปในระหวาง

ชีวิตหรือโดยพินัยกรรม”

มาตรา 1623

ฝายพระมหากษัตริย ไมตองเสียอากรมรดก”

คณะรัฐมนตรียืนยันวาตามรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้ 

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไมตองเสียอากรมรดกอยูแลว ที่ประชุม

สภาไดพิจารณาและลงมติ ดวยคะแนนลับ ยืนยันตามรางเดิมดวย

คะแนนเสียง 132 ตอ 89 นายกรัฐมนตรีจึงไดทูลเกลาฯ ถวาย เพ� อทรง

ลงพระปรมาภิไธย อีกครั้งหนึ่งในการนี้ ไดให ม.จ.วรรณไวทยากร วร

วรรณ กราบบังคมทูลถวายรายงานดวยวา ตามรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวนั้นตรงกับพระราชประสงคแลว คือจะไมเรียกเก็บอากรจาก

ทรัพยสินพระมหากษัตริย และรัฐบาลจะรางกฎหมายยกเวนอากรดัง

กลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่สุดไดทรงยอมลงพระปรมาภิไธย

กรณีที่ 2 ไมทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐบาลเสนอรางพระราช

บัญญัติตอสภา ซึ่งมีหลักการอยางเดียวกัน รวม 3 ฉบับ คือ รางพระ

ราชบัญญัติแกไขกฎหมายลักษณะอาญา พ.ศ.  .... รางพระราชบัญญัติ

แกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ 

พ.ศ. .... แกไขประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. .... สําหรับเนื้อหาใน

การแกไข คือ เม� อมีการตัดสินประหารชีวิต ใหใชวิธีการประหารดวย

การยิงแทนการตัดหัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดแถลงเหตุผลวา การประหาร

ชีวิตโดยวิธีตัดศีรษะนั้นเปนที่น�าสยดสยองอยางยิ่ง บางครั้งเปนการ

ทรมานอยางน�าเวทนา เพชฌฆาตบางคนไมมีความชํานาญพอ มีการ

พลาดบอยๆ บางครั้งมีเสียงโอดครวญน�าสงสาร เพราะแทนที่จะฟนคอ

ไปฟนถูกศีรษะบาง หลังบาง การตระเตรียมประหารก็เปนเร� องใหญโต 

ซึ่งเปนการทรมานมากขึ้น จนนักโทษบางคนบาไปหรือเกือบบาไป ขณะ

ที่คาใชจายในการจางเพชฌฆาตและการตระเตรียมก็ใชเงินมิใชนอย ถา

เปลี่ยนเปนวิธียิงเสียจะทุนคาโสหุยมาก 

นอกจากนั้นยังบัญญัติไววา “ในการลงอาญาประหารชีวิต ใหเอา

ตัวไปประหารชีวิต ณ ตําบล และเวลา ที่เจาพนักงานผูมีหนาที่ในการ

นั้นจะเห็นสมควร แตหามมิใหเอาตัวไปประหารชีวิตภายในกําหนด 60 

วัน นับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด” หลังจากที่รางกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ 

ผานสภาแลว ไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย แตพระมหากษัตริยพระราชทาน

คืนรางกฎหมายมาใหรัฐสภาพิจารณาใหม โดยกําหนดใหแน�นอนวา

1.ผูตองคําพิพากษาลงโทษใหประหารชีวิตนั้น จะตองใหได

ทูลเกลาฯ ถวาย เพ� อพระราชทานอภัยโทษ และยอมใหญาติหรือผูตอง

คําพิพากษานั้นทูลเกลาฯ ถวายแทนไดดวย

2.ในระหวางที่ยังไมไดพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยใหรอการ

ประหารชีวิต

3.ตองบัญญัติใหชัดเจนวาฎีกานั้นจะตองนําขึ้นทูลเกลาฯ  ถวาย

โดยไมละเลยชักชา

รัฐสภาลงมติดวยคะแนนลับยืนยันตามรางเดิมจึงไดทูลเกลาฯ 

ถวายไปอีกครั้งหนึ่ง แตพระมหากษัตริยไมทรงลงพระปรมาภิไธยคืนมา

ภายในกําหนดเวลา ในรัฐธรรมนูญจึงเปนอันใหใชบังคับราง พ.ร.บ.ทั้ง 3 

ฉบับนี้เปนกฎหมายได

การใชพระราชอํานาจยับยั้ง (veto) สมัยพระบาทสมเด็จพระมหา

ระราชอํานาจยับย้ัง (veto) รางกฎหมายของพระมหากษัตริย

เปนพระราชอํานาจหนึ่งที่พระมหากษัตริย ไดรับมอบมาจาก

รัฐธรรมนูญทุกฉบับ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดในกรณีรางกฎหมายผาน

การพิจารณาของรัฐสภาใหนายกรัฐมนตรีเสนอทูลเกลาฯ ถวายเพ� อทรง

ลงพระปรมาภิไธย เม� อพิจารณาศึกษาถึงพระราชอํานาจของพระมหา

กษัตริยทรงมีพระราชวินิจฉัยได 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 พระมหากษัตริยทรงผานพระราชทานรางกฎหมาย ที่

นายกรัฐมนตรีนํารางกฎหมายฉบับนั้นขึ้นทูลเกลาฯ ถวายภายใน 20 วัน 

กอนนับแตวันที่ไดรับรางฯ ภายใน 90 วัน และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

กรณีที่ 2 ทรงไมเห็นชอบดวยในรางกฎหมายฉบับนั้นและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภาภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรี

ทูลเกลาฯ ถวาย อันถือวา “ทรงยับยั้ง (veto) รางกฎหมายโดยชัดแจง”  

กรณีที่ 3 ทรงไมเห็นชอบดวยในรางกฎหมายฉบับนั้นปลอยให

เวลาลวงพนไป 90 วัน ก็ถือวา “ทรงยับยั้ง (veto) รางกฎหมายโดย

ปริยาย” 

เม� อพระมหากษัตริยจะทรงยับยั้ง (veto) รางกฎหมายโดยชัดแจง

ในกรณีที่ 2 หรือโดยปริยายในกรณีที่ 3 ก็ตาม รัฐสภา (ฝายนิติบัญญัติ) 

จะตองพิจารณาทบทวนรางกฎหมายฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง และหาก

รัฐสภาลงมติรางกฎหมายนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภา นายกรัฐมนตรีจะตอง

นํารางกฎหมายฉบับนั้นทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง และหากพระมหา

กษัตริยไมไดทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีจึงนํา

รางกฎหมายฉบับนั้นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับ เสมือน

หนึ่งวาพระมหากษัตริยทรงไดลงพระปรมาภิไธย 

ขอพิจารณาความเปนมาการใชพระราชอํานาจยับยั้ง (veto) ราง

กฎหมายของพระมหากษัตริย พบวาเกิดอยู 5 กรณี คือ ดังนี้

การใชพระราชอํานาจยับยั้ง (veto) สมัยพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7)

จากการศึกษาในหนังสือของประเสริฐ ปทมะสุคนธ “รัฐสภาไทย

ในรอบ 42 ป (2475-2517)” กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด ชุมนุมการ

ชาง, 2517 ไดอธิบายถึงการใชพระราชอํานาจยับย้ัง (veto) สมัยพระบาท

สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) พบวามีอยู 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ทรงยับยั้งรางพระราชบัญญัติ อากรมรดก และการรับ

มรดก สภาผูแทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ จึงนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพ� อ

ทรงลงพระปรมาภิไธย แตไดพระราชทาน ราง พ.ร.บ.นั้น คืนมาใหสภา

พิจารณาใหม โดยจะใหเพิ่มบทบัญญัติยกเวนการเก็บอากรมรดกจาก

ทรัพยสินพระมหากษัตริยใหชัดแจงวา ไมตองเก็บอากรมรดก มีพระราช

ประสงค จะใหเติมขอความ ตอไปนี้คือ

“พระราชทรัพยสินใดๆ ที่เปนพระราชมรดกไปยังผูอ� น นอกจาก

ผูสืบราชสมบัติ ตองเก็บอากรมรดก นอกจากนั้น เปนพระราชทรัพย

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

เม� อพิจารณาศึกษาการใชพระราชอํานาจยับยั้ง (veto) สมัย

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

(รัชกาลที่ 9) โดยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ “พระราชอํานาจพระมหากษัตริย

ไมเหมือนใคร แตไมทั้งโลก” หนังสือพิมพเดลินิวส วันพฤหัสบดีที่ 29 

กันยายน 2554 ไดอธิบายไว 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ทรงยับยั้งรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย สมัยรัฐบาลอานันท ปนยารชุน 1 ที่ใหลงโทษ

ปรับ การลงโฆษณาส� อ 20 เทา ของโทษอาญา ซึ่งผานสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เม� อทูลเกลาฯ ถวายไมทรงลงพระปรมาภิไธย โดยปลอยให

ลวงพนเวลา 90 วัน ถือเปน “การยับยั้งรางกฎหมายโดยปริยาย” และ

รัฐบาลไมยืนยันก็ตกไป แสดงใหเห็นวาสภานิติบัญญัติที่ไดรับการแตง

ตั้งจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) และไมมีฝาย

คาน เม� อทรงมีกฎหมายในลักษณะนี้เกิดขึ้น พระองคใชพระราชดําริ

รับฟงและคงเห็นการวิพากษวิจารณคัดคาน พระองคจึงทรงไมลงพระ

ปรมาภิไธยในรางกฎหมายดังกลาว

กรณีท่ี 2 ทรงยับย้ังรางกฎหมายโดยชัดแจง ในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ                                                  

ชินวัตร คือรางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา พ.ศ. .... ทรงพระราชทานราง

กฎหมายกลับคืนมาพรอมพระราชทานเหตุผลของการยับยั้งรางกฎหมาย

ฉบับนั้นมาดวย 

กรณีที่ 3 ทรงยับยั้งรางกฎหมายโดยชัดแจง ในสมัยรัฐบาล 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เชนกัน คือรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชกร

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ทรงพระราชทานรางกฎหมายคืน

มาพรอมพระราชทานเหตุผลที่ทรงยับยั้งมาดวย

สรุปไดวา การยับยั้งรางกฎหมายของพระมหากษัตริยไทยพบวา

มีครั้งเดียวที่รัฐสภาลงมติยืนยันรางกฎหมายนั้นดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภา นายก

รัฐมนตรีจะตองนํารางกฎหมายฉบับนั้นทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง

พระมหากษัตริย ไมไดทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 30 วัน แตนายก

รัฐมนตรีจึงนํารางกฎหมายฉบับนั้นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช

บังคับ เสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยทรงไดลงพระปรมาภิไธย คือสมัย

รัชกาลที่ 7  

สวนในสมัยรัชกาลที่ 9 เม� อรางกฎหมายไดถูกยับยั้งสั่งคืนมายัง

รัฐสภาไมการพิจารณายืนยันในทุกรณี จะเห็นไดวาพระราชอํานาจการ

ยับยั้งรางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงใช “หลักทศพิธราชธรรม” ในการใช

พระราชอํานาจยับยั้งรางกฎหมายของพระองค เปนที่ยอมรับและศรัทธา

ของประชาชนที่แทจริง.

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ลี้คิมฮวง

‘ขอสังเกตเกี่ยวกับพระราชอํานาจที่ไดรับมอบจากรัฐธรรมนูญ 

กรณีการใชพระราชอํานาจยับยั้ง (veto) รางกฎหมายของพระมหากษัตริย’

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เม� อ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผานมา ไดไปสนทนากับ

ทาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายดอน 

ปรมัตถวินัย) ที่กระทรวงการตางประเทศ หัวขอใหญคือ 

เร� อง การทูตทางศาสนา (Dhamma Diplomacy) โดยยกตัวอยาง

ผลงานที่ดําเนินไปอยางเปนรูปธรรมในตางประเทศ โดยเฉพาะ 

ปากีสถาน ที่กําลังจะมีการจัดงานความสัมพันธระหวางประเทศไทย-

ปากีสถานครบรอบ ๗๐ ป ซึ่งคงจะมีการนําผลงานในดานการทูตทาง

ศาสนาออกมาเผยแพรในบางสวน ดังเชนเร� องการประดิษฐาน ระฆัง

สันติภาพ (Bell of Peace) บนแผนดินมรดกโลกทางพุทธศาสนา 

(Buddhist Heritage) ท่ีเมืองตักศิลา-รัฐปญจาบ และเมืองเปชวาร-                                             

รัฐไคเปอรปกตุนควา.. ที่พระพุทธศาสนาเคยรุงเรืองยิ่งบนแผนดิน

ดังกลาวในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๕-๖ เปนตนมา จนถึงที่สุดหมดสิ้นยุค

พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เศษๆ...

การไดเดินทางสูเขตแดนพุทธศาสนาอันเปนมรดกโลก ที่ตั้งอยู

ในเขตการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน.. นับเปนเร� องที่

เปนมงคลยิ่ง เพ� อจะไดศึกษารองรอยพุทธประวัติที่ผานแตละยุคแตละ

สมัยมา ดังปรากฏพุทธสถานโบราณ.. หรือพุทธศิลปเปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร อันสามารถบอกกลาวเลาเร� องความเปนมาจากอดีต

ไดอยางสมบูรณ ซึ่งมรดกอันล้ําคาเหลานี้ปจจุบันอยูในการควบคุม

ดูแลโดยพิพิธภัณฑของรัฐบาลทองถิ่นในปากีสถาน ที่มีภาวะการต� น

ตัวยิ่งตอคุณคาของโบราณวัตถุพุทธศิลปตางๆ ของพุทธศาสนา โดย

เฉพาะพุทธสถานที่ปรากฏมากมายในเขตปากีสถาน ตอเน� องจนถึง

อัฟกานิสถาน จึงไดเกิดการผลักดันนําเสนอตอสหประชาชาติ เพ� อให

ขึ้นทะเบียนพื้นที่สถานที่ที่รองรับมรดกอันล้ําคาเหลานั้น ใหเปนเขต

พื้นที่มรดกโลก เพ� อจะไดมีการรักษาดูแลมิใหเส� อมสูญสลายไปอยาง

ไรคา ซึ่งวัตถุสิ่งของเหลานั้นที่นอกจากจะมีคุณคาทางวิชาการแลว 

ยังทรงอิทธิพลตอจิตใจของมหาชนชาวโลก โดยเฉพาะที่เคารพบูชาใน

พระพุทธศาสนา

จากครั้งที่อาตมาไดเดินทางไปเยือนพื้นที่มรดกโลกของพุทธ

ศาสนาในปากีสถาน เม� อ ๒๙ ตุลาคม–๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส� อ

เกือบทุกสํานักในปากีสถานไดเผยแพรภาพขาวไปทั่วอยางตอเน� อง 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในพื้นที่มรดกโลกของรัฐบาล

ปากีสถานและประชาชนชาวปากีสถาน ดังปรากฏเปนขาวสารที่เผย

แพรไปในส� อเกือบทุกสํานักที่ไดเผยแพรภาพขาวไปทั่วอยางรวดเร็ว 

โดยเนื้อหาสาระที่รายงานในขาวนั้นไมตางกันมากนัก ดังที่สามารถ

สรุปเพ� อนําเสนอในที่นี้ ไดดังนี้วา...

“...พระอาจารยอารยวังโส เจาอาวาสวัดปาพุทธพจนหริภุญ

ไชย (ธ) จ.ลําพูน พรอมคณะบุคคลสําคัญจากประเทศไทย ไดเดินทาง

เยือนปากีสถาน เพ� อหารือในเร� องการนําการฝกปฏิบัติธรรมกลับคืน

มายังแหลงพุทธศาสนาในปากีสถาน ซึ่งจะเปนเหตุใหมีนักทองเที่ยว

ชาวพุทธเดินทางเขามาสูปากีสถานมากยิ่งขึ้น และจักสามารถสงเสริม

เศรษฐกิจในประเทศไดอีกทางหนึ่ง

โดยการเดินทางมาเยือนปากีสถานในครั้งนี้ พระอาจารย

อารยวังโสมีจุดมุงหมายเพ� อมาทัศนศึกษาพื้นที่พุทธศาสนาในอดีตที่

ไดรับยกฐานะเปนมรดกโลกในปจจุบัน ดังเชน ตักอิไบ ..ที่อยูในเขต

ปากีสถาน โดยมีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา รวมทั้ง พิธีลั่นระฆัง

สันติภาพขึ้นที่พิพิธภัณฑเปชวาร เมืองเปชวาร ในไคเปอรปกตุนควา 

(K.P.) ทามกลางการตอนรับอยางอบอุน นับเปนบรรยากาศที่ดียิ่งใน

การส� อสารใหเห็นถึงมิตรภาพระหวางชาวปากีสถานและชาวพุทธจาก

ประเทศไทย นับเปนการแสดงออกถึงสัญญาณสันติภาพจากไมตรีจิต 

ความเปนกัลยาณมิตรที่ดีของชาวปากีสถาน เพ� อเชิญชวนใหหมูชน

จากทั่วโลกไดเดินทางมาเยี่ยมเยียนปากีสถานที่มีสภาพแวดลอมเปยม

ดวยมิตรภาพ...

โดยส� อในปากีสถานไดระบุตอไปวา.. พระอาจารยอารยวังโส

ไดกลาววา.. ไมเห็นดวยกับความเช� อที่วาปากีสถานไมปลอดภัย ตาม

ที่ไดมาสัมผัสดวยตนเองที่ไดรับการตอนรับจากชาวปากีสถานอยางดี

ยิ่ง จึงไดกลาววา

ปากีสถานยังคงมีความเปนสันติภาพ และเปนสันติภาพที่มา

จากจิตใจของชาวปากีสถาน ที่อาตมาจะชวยเผยแพรความจริงนี้ ไป

ทั่วโลก

สําหรับรายละเอียดโดยสรุปของมรดกโลกทางพุทธศาสนาใน

ปากีสถานนั้น นายอับดุล ซามัด ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ โบราณคดี 

ไคเปอรปกตุนควา ไดใหขอมูลที่มีคุณคายิ่งตอจิตใจชาวพุทธทั่วโลก

วา...

..ไดคนพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไวในสถูปตะกั่ว 

ประดิษฐานอยูในเขตพุทธสถานตักอิไบ โดยบริเวณลานสถูปประกอบ

ดวยสถูปบริวาร ๒๙ องค เรียงรายรอบสถูปใหญ

สําหรับพุทธสถานตักอิไบ... นับเปนศูนยกลางพุทธศาสนาใน

อดีต ซึ่งเคยรุงเรืองที่สุดในสมัยอาณาจักรกุสานะ ราวพุทธศตวรรษที่ 

๕ เปนตนไป.. ดังที่ปรากฏใหเห็นโครงสรางของความเปนมหาวิหารที่

ยิ่งใหญครบสมบูรณที่สุดในยุคอารยธรรมคันธาระ ที่ตั้งอยูบนชัยภูมิที่

ดียิ่งบนภูเขาเล็กๆ หางจากเมืองตักอิไบ ไปทางทิศตะวันออกของเมือง 

มารดานในเขตไคเปอรปกตุนควา ราว ๒ กิโลเมตร

นอกจากนั้น นายอาทิฟ ขาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ทองเที่ยวฯ ของรัฐบาลทองถิ่นแหงไคเปอรปกตุนควา ไดกลาววา.. 

ปากีสถานมีแหลงพุทธศาสนาหลายพันแหง โดยเฉพาะในเขตไคเปอร

ปกตุนควา ที่สําคัญมาก ดวยลักษณะโบราณสถานของพุทธศาสนาใน

ไคเปอรปกตุนควา จะมีเปนแบบเฉพาะที่แสดงถึงความรุงเรืองสูงสุด

ของพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้นๆ โดยเฉพาะความสมบูรณของพุทธศิลป

สมัยคันธาระ.. จึงใครเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกจากทุกประเทศไดเดิน

ทางมาเยือนปากีสถานและไคเปอรปกตุนควา...”

ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ที่ผานมา.. จึงไดมีการนําเร� อง

ราวเหลานี้มาพูดคุยสนทนากัน เน� อง

ในวาระโอกาสที่จะมีการจัดงานความ

สัมพันธครบรอบ ๗๐ ป ระหวางไทย

กับปากีสถาน.. โดยเฉพาะการกําหนด

ขอบเขตแผนงานที่จะไดเขาไปมีสวน

รวมในการชวยเหลือใหคําแนะนําการ

ฟนฟู-บูรณะ เพ� อพัฒนามรดกโลกของ

พุทธศาสนาในปากีสถานใหสืบเน� อง

ตอไป ดังที่ไดรับปากกับทางฝายสํานัก

โบราณคดีของไคเปอรปกตุนควาที่จะ

มีการสนับสนุนหรือชวยเหลืองานการ

บูรณะพระพุทธไสยาสนที่มีความยาว

ประมาณ ๑๕ เมตร ซึ่งเพิ่งขุดคนพบที่

บามาลา (Bhamala) โดยเปนพุทธศิลป

สมัยอารยธรรมคันธาระอันควรแกการ

อนุรักษไวเปนมรดกของชาวโลกสืบไป

นอกจากเร� องการตกลงรับปากวาจะชวยเหลือบูรณะพระพุทธ

ไสยาสนดังกลาวแลวนั้น.. ยังมีอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นสืบตอมาคือ 

การกําหนดพื้นที่เพ� อจัดตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมในเขตเมืองตักศิลา รัฐ

ปญจาบ โดยทราบวาในขณะนี้ ทางผูประสานงานฝายปากีสถานได

ดําเนินการกําหนดพื้นที่เพ� อกอสราง Meditation Hall ขึ้นบนพื้นที่

ใกลกับสถูปพระอโศกมหาราชในเขตเมืองตักศิลา เพ� อรองรับนักแสวง

บุญหรือผูประพฤติธรรมจากทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเยือนแผนดินอัน

ศักดิ์สิทธิ์ที่เปนมรดกโลกของพุทธศาสนาในปากีสถาน

โดยขณะนี้ ไดมีการกําหนดพื้นที่และจัดทํารางแบบเพ� อ

กําหนดการกอสราง Meditation Hall ดังกลาว พรอมรายละเอียดใน

สวนตางๆ ที่จําเปนในการใชสอยลงบนพื้นที่ซึ่งไดถูกกําหนดขึ้น เพ� อ

รองรับผูมาเยือนจากทั่วโลก.. ทั้งนี้ เม� อเขาสูขั้นตอนจะไดมีการเดิน

ทางไปตรวจดูพื้นที่ดังกลาวในปากีสถานอีกครั้ง จึงคาดวาเปนภายใน

ตนปหนา (พ.ศ.๒๕๖๕) หากสถานการณไวรัสโควิด-๑๙ สามารถ

ควบคุมไดดี และมีการเปดประเทศใหสามารถเดินทางไปมาหาสูกันได

ตามปกติ... ก็คงจะมีขาวดีอันเปนมงคลยิ่งตอชาวพุทธทั่วโลก...

ดังนั้น การไดรวมพูดคุยรวมปรึกษาหารือกับทานรัฐมนตรี

วาการกระทรวงการตางประเทศในวันนี้ ซึ่งมี อธิบดีกรมเอเชีย

ใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมอยูดวย ณ หองรับรองของ

กระทรวงการตางประเทศ จึงนับเปนนิมิตหมายที่ดีตอการขยายผล

งานดานการทูตทางศาสนา ที่จะไดกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝาย ตอ

ทุกประชาคมทั่วโลก แมจะตางศาสนา ตางวัฒนธรรมประเพณี.. แตมี

ความเปนหนึ่งเดียวกันในความปรารถนาสันติภาพ–สันติสุข โดยสันติ

ธรรมวิธี ตามหลักธรรมคําสอนในแตละศาสนา ที่มุงนําชาวโลกไปสู

สันติสุขโดยธรรมอยางแทจริง

การเกื้อกูลกันดวยความรัก ความปรารถนาดีตอกันในฐานะ

มนุษยชาติ.. จึงนําไปสูความเช� อมโยงทางจิตวิญญาณผานหลัก

ธรรมในศาสนาของตน ที่มีจุดมุงหมายเพ� อสันติสุขของชาวโลก จึง

นับเปนวิถีธรรมเพ� อสันติที่ควรนํามาเปนหลักการทางการทูตอยาง

แทจริง ดังที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายดอน 

ปรมัตถวินัย เรียกวิถีธรรมในทางการทูตดังกลาววา “Dhamma 

Diplomacy”...

  เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com 

‘Dhamma Diplomacy’

นโยบายการทูตทางธรรม (ศาสนา) ... !!
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ท่าวิบากกรรมของ “บุญทรง  เตริยาภิรมย์” อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่ีปัจจุบันอยู่ระหว่าง

จำาคุกจากคดีระบายข้าวจีทูจี ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตัดสินจำาคุก 

42 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ก่อนที่ศาลฎีกาฯ ในชั้นอุทธรณ์

พิพากษาเพิ่มโทษรวมเป็น 48 ปี ในปี 2562 ล่าสุดได้รับ

พระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2564 ลดวันต้องโทษ 1 ใน 3 เหลือโทษจำาคุก 

16 ปี

จะยังไม่จบไม่สิ้น!!!

หลังจาก “นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการคณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออก

มาเปิดเผยไทม์ไลน์คดีที่มี “บุญทรง” เกี่ยวข้องจะได้บทสรุป

ในการชี้มูลความผิดในช่วงปลายปี 2564 อีกอย่างน้อยๆ 2 คดี

คดีแรก คดีทุจริตระบาย

มันสำาปะหลัง (มันเส้น) แบบ

รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของกระทรวง

พาณิชย์  สมัยท่ี “บุญทรง” ดำารง                              

ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงพาณิชย์ โดยได้ทำาสัญญา

ซื้อขายมันจำานวน 7 สัญญา 

ปริมาณ 4.79 ล้านตัน โดย

บริษัทจากจีนไม่ใช่บริษัทท่ีได้รับ

มอบอำานาจจากรัฐบาลกลาง 

ซ่ึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วน

แล้วประมาณเกือบ 80 ราย 

และอยู่ระหว่างการสรุปเพื่อเสนอ

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วง

ปลายปีนี้

คดีที่สอง คดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี ล็อตที่ 2 จำานวน 8 

สัญญา ปริมาณ 14 ล้านตัน ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขายข้าวสาร

ในสต๊อกรัฐบาลให้กับรัฐวิสาหกิจของจีน ซึ่งอาจไม่ใช่บริษัทที่

ได้รับมอบหมายอำานาจจากรัฐบาลกลางของจีนให้ทำาสัญญาซื้อ

ขายกับไทย ซึ่งคดีนี้ถ้าไม่เสร็จภายในปลายเดือน ธ.ค.นี้ อาจจะ

แล้วเสร็จในช่วงเดือน ม.ค.65 

“บุญทรง” จะโดนคดีเพิ่มมากน้อยแค่ไหนอย่างไร คง

ต้องรอผลสรุปคดีจาก ป.ป.ช. แต่เท่าที่ต้องโทษตอนนี้ก็ถือว่า

หนักหนาสาหัส 

เป็นบทเรียน “นักการเมือง” เป็นบทเรียนผู้มีอำานาจให้

พึงสังวร

“บุญทรง เตริยาภิรมย์” อดีต รมว.พาณิชย์ อดีต รมช.การ

คลัง ในรัฐบาลของนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร เกิดเมื่อวันท่ี 8 ก.ค.

2503 ท่ีอำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำาเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 

สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท เมื่อปี พ.ศ.2525 

และประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เส้นทางการเมืองเป็น ส.ส.เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย ปี 

2544 ต่อมาย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อ

ไทย ปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ สมัยที่ 4 และได้

รับแต่งตั้งเป็น รมช.การคลัง ปี 2555 เป็น รมว.พาณิชย์

จากน้ัน ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ช้ีมูลความผิดร่วมกับ

พวกทุจริตต่อหน้าท่ีในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในโครง                                                                                      

การรับจำานำาข้าว ปี 2560 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำา 

แหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษาคดี หมายเลขดำาท่ี อม.25/2558 

คดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ให้จำาคุกนายบุญทรง 42 ปี.

รัฐประหาร 

ที่สำาคัญประชาชนต้องเลือกผู้แทนฯ ที่มีคุณภาพ ไม่คด                                                              

โกง ไม่เลือกเพราะผู้แทนฯ เป็นอิทธิพลท้องถิ่น หรือคนที่แจก

มากกว่า ปัญหาของประเทศไทยมันยากท่ีจะแก้ไขจุดใดจุดหน่ึง

แล้วเห็นผล มันต้องแก้ทั้งระบบ ประชาชนเองก็ต้องปรับวิธี

คิดในการเลือกผู้แทนฯ ถ้าเราทำาไม่ได้ ก็อย่าไปคาดหวังเรื่อง

ปฏิรูปการเมืองครับ. 

   

เรียน บรรณาธิการคอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา คนที่เรียกตัวเองว่า “คนเดือน

ตุลาคม” แบ่งแยกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งรับใช้กลุ่มจารีตและ

อนุรักษนิยมจัด (ขวาจัด) ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้ง                                                                                      

สิ้น แม้ โลกจะพัฒนาก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม ต้องการยังคง                                                                         

สถานภาพทางสังคมดังเดิม เพราะตนเองอยู่ในฐานะท่ีสุขสบาย                                                                                         

อยู่แล้ว ใครจะลำาบากยากจนก็เรื่องของผู้นั้นเนื่องจากเกียจ 

คร้านนั่นเอง ฯลฯ อีกฝ่ายหนึ่งยังยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย

โดยประชาชน เพื่อประชาชน และเป็นของประชาชนอย่าง

เหนียวแน่น (ซ้ายจัด) ต่างช่วงชิงการนำาในกิจกรรม ๖ ตุลาคม 

และ ๑๔ ตุลาคมของทุกปี จนบางปีทะเลาะเบาะแว้งกันผ่าน

สื่อต่างๆ ทำาให้ขายหน้าทั่วกัน ผมเองเข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละ 

ผมเองแน่นหน้าอกจะยกออกก็ไม่ได้ ไม่รู้เมื่อไหร่จะปรองดอง 

สมานฉันท์ หรือรอให้ตายกันไปข้าง รวมทั้งตัวเราเองด้วย ก็ได้

แต่เขียน “บทกวีตำานานคนเดือนตุลา” เพื่อสะท้อนเงื่อนงำา

และเงื่อนไขมาให้ทราบกัน ดังนี้

           

“ตำานานคนเดือนตุลา” 

 * โศกสิบสี่ ตุลา สองห้าหนึ่งหก

ดวงเมืองตกเสียเลือดเนื้อเหยื่ออสูร

เจ็ดสิบสองศพอนาถดาษกองกูณฑ์

เซ่นเรียกร้องรัฐธรรมนูญอาดูรนัก

 * โดยเบื้องหลังสังเวยเผยสังเวช

พวกผีเปรตสองฝ่ายหมายเกียรติศักดิ์

แย่งอำานาจเผด็จการมั่นพิทักษ์

เพื่อปกปักรักสกุลหนุนวงศ์วาน

5บทความ

ผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับ 

ไทยอาจไม่รอดพ้นจากการระบาดของ “โอไม   

ครอน” 

เหมือนที่ “เดลตา” เข้ามาช่วงกลางปี 

“ดร.เหลียง โฮ นัม” แห่งโรงพยาบาลเมาท์ อลิซาเบธ 

โนเวนา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสิงคโปร์ บอก

กับสื่อตะวันตกว่า “โอไมครอน” มีแนวโน้มระบาดไปทั่วโลก

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 

“โอไมครอนจะแพร่ระบาดไปท่ัวโลกในเวลา ๓-๖ เดือน

ข้างหน้า”

“ดร.เหลียง” ยังบอกว่า “แม้บริษัทผู้ผลิตยาหลายแห่ง

สามารถพัฒนาวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังต้องใช้เวลาทด 

สอบกับกลุ่มตัวอย่างอีกราว ๓-๖ เดือน กว่าจะยืนยันได้ว่า 

วัคซีนดังกล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์

ใหม่ได้”

สถานการณ์จนถึงวานนี้ (๒ ธันวาคม) การแพร่ระบาด

มากกว่า ๒๐ ประเทศใน ๕ ทวีป อาทิ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย 

บอสซาวานา โมซัมบิก ซิมบักเว นามิเบีย มาลาวี เอสวาตี

นี เลโวโท 

และยังมีประเทศในทวีปอื่นๆ อย่าง สหรัฐ บราซิล 

แคนาดา ญี่ปุ่น อิสราเอล ออสเตรีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ 

ฮ่องกง สหราชอาณาจักร ตุรกี เยอรมนี สเปน อิตาลี 

เนเธอร์แลนด์ อินเดีย 

สำาหรับสหรัฐ เกาหลีใต้  อินเดีย เป็นประเทศล่าสุดที่

พบรายงานพบผู้ติดเชื้อ “โอไมครอน” 

สหรัฐ พบผู้ติดเชื้อรายแรก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้

เดินทางกลับจากแอฟริกาใต้ โดยตรง

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (ซีดีซี) ระบุว่า ผู้ติด

เชื้อรายนี้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้น 

กำาลังฟื้นตัวจากอาการป่วยเล็กน้อย

เกาหลีใต้ พบรวดเดียว ๕ คน จากสามีภรรยาคู่หนึ่งที่

เดินทางกลับจากไนจีเรีย พร้อมสมาชิกครอบครัวอีก ๒ คน 

และเพื่อนอีก ๑ คน เมื่อสัปดาห์ก่อน 

ควบคุมไม่ง่ายแต่รับมือได้

รัฐบาลเกาหลีใต้ สั่งกักตัวนักเดินทางทุกคนที่เข้าประเทศ

เป็นเวลา ๑๐ วันอีกครั้ง

และอินเดีย พบ ๒ รายแรก ในรัฐกรณาฏกะ ทางตอนใต้

ของประเทศ 

อินเดียมีแผนเปิดรับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศตั้ง 

แต่วันที่ ๑๕ ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป แต่ต้องพับแผนงานไปแล้ว

ก็เป็นไปตามคำาเตือนของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่

คาดว่าจำานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีก 

WHO เตือนว่า หากในระดับประเทศ และระดับบุคคล 

ไม่ทำาสิ่งที่จำาเป็นต้องทำา เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของ “เดลตา” 

ก็จะไม่สามารถหยุด “โอไมครอน” ได้เช่นกัน 

แต่ WHO ก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจคือ การห้ามเดินทาง 

ไม่ได้ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดข้ามประเทศของ “โอไมครอน” 

ได้ 

แต่กลับสร้างภาระให้กับการใช้ชีวิตและการดำารงชีพ

นี่คือสิ่งที่ยากสำาหรับรัฐบาลทั่วโลกที่ต้องบริหารจัดการ 

อย่างไทย ขณะนี้มีเรื่องให้กังวลจากกลุ่มผู้ที่เดินทางจาก

ทวีปแอฟริกาจำานวน ๗๘๒ คน

มาจากกลุ่มเสี่ยงสูงจาก ๘ ประเทศ บอตสวานา, เอสวา

ตีนี, เลโซโท, มาลาวี, โมซัมบิก, นามิเบีย, แอฟริกาใต้ และ

ซิมบับเว ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๗ 

พฤศจิกายน และจะมาอีกในวันที่ ๕ ธันวาคม รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ 

ราย

กลุ่มนี้ยังตกค้างในประเทศไทยอีก ๒๕๒ คน

ติดตามได้แล้วเพียง ๑๑ คน

กลุ่มเสี่ยงต่ำาจากประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา เดินทาง

เข้าไทยตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน จำานวน ๔๕๒ ราย 

ก็ถือว่าไทยอยู่ในความเสี่ยง 

แต่ใช่ว่าต้องตื่นตระหนกจนลนลาน 

ก็อย่างที่กล่าวข้างต้น เผื่อใจไว้ “โอไมครอน” อาจจะเข้า

มาแทนที่ “เดลตา” ในอีกไม่ช้า 

แล้วภาครัฐเตรียมรับมือไว้บ้างหรือยัง เพราะนี่คือสิ่งที่

ประชาชนอยากรู้ 

“สาธิต ปิตุเตชะ” รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ตอบกระทู้ใน

สภา 

“ควบคุมไม่ง่าย แต่สามารถรับมือได้”

“ยังตอบไม่ได้ว่าต้องปิดประเทศหรือไม่ รวมถึงต้องไม่ผลี                                                                            

ผลามตัดสินใจ แต่รัฐบาลไม่ประมาท เพราะยอมรับว่าไม่สามารถ

ปิดกั้นโรคระบาดได้ ๑๐๐% แต่มาตรการที่รัฐบาลและกระทรวง

สาธารณสุขดำาเนินการ อยู่ในระดับน่าพอใจ”

ก็คงประมาณนั้นครับ เพราะเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับ “โอ

ไมครอน” ไม่มาก  

แต่สิ่งที่ทำาให้แปลกใจในคำาช้ีแจงของรัฐมนตรีช่วย

สาธารณสุขคือ... 

“ช่องทางธรรมชาติน่ากลัวที่สุด แต่นายกฯ สั่งการไปยัง                                                                                

ฝ่ายความมั่นคง หากพบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เจ้าหน้า 

ที่ปล่อยปละจะดำาเนินการเด็ดขาดกับผู้ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

ผมแปลกใจทุกครั้งที่จับคนลักลอบเข้าประเทศ จับได้แต่

คนที่หนีเข้าประเทศ แต่จับคนนำาพา หรือผู้ให้การพักพิงไม่ได้ 

โดยนายกฯ สั่งแล้วให้จัดการเด็ดขาด เพราะเป็นช่องทางที่เสี่ยง

ต่อการเล็ดลอดของไวรัสโอไมครอนมากกว่าทางอากาศ” 

ท่านรัฐมนตรีแปลกใจ แล้วชาวบ้านล่ะครับ 

จะหูตาแหกกันแค่ไหน 

วันก่อนเขียนไปว่าให้ระวังหากระบาดในอินเดีย ก็ระวัง

จะลามเข้าเมียนมา แล้วมันจะมาไทย ตามเส้นทางเดียวกับ 

“เดลตา” 

แต่ในเมื่อวันนี้  “โอไมครอน” ยังไม่มา ก็ยังพอมีเวลา

ขันนอตเจ้าหน้าที่ 

หากทุกอย่างยังซ้ำารอยเดิมก็ไม่อยากจะคิด

จับได้แค่คนต่างด้าวลักลอบเข้ามา แต่คนนำาพารอดทุก

ครั้ง มันเป็นเรื่องผิดวิสัย 

ถ้าเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่มีส่วนเก่ียวข้อง มันจะรอดไปได้อย่าง 

ไร 

ฉะน้ันมาตรการท่ีจะนำามาดำาเนินการกับเจ้าหน้าท่ีรัฐกลุ่ม

นี้ต้องชัดเจน อย่างน้อยๆ ช่วงนี้ต้องตรวจสอบระดับปฏิบัติ

งานกันอย่างเข้มข้น  

วัวหายล้อมคอกไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหา 

เพราะหาก “โอไมครอน” หลุดมาได้ก็หมดโอกาสแก้ตัว 

หากระบาดจริงขอให้เป็นกรณีเดียวคือ เหตุสุดวิสัย ป้อง 

กันเต็มที่แล้วแต่พลาด 

แต่ไม่ใช่พลาดเพราะคนไม่กี่คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วน

ตัว

ย้ำาอีกทีในภาพรวมไม่ควรตื่นตระหนก 

ณ เวลานี้ ถึงจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ โอไมครอน” ไม่มาก

นัก แต่การอยู่ร่วมกับโควิดคือภาคบังคับท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว

แม้ WHO จะเตือนถึงการระบาดที่รวดเร็ว 

แต่ WHO ก็มีข้อมูลพอให้คลายความวิตกไปได้บ้าง 

นั่นคือ อาการป่วยของผู้ติดสายพันธุ์ “โอไมครอน” 

เท่าที่มีการยืนยันเข้ามาตอนนี้ คือ เล็กน้อย 

หรือแทบไม่แสดงอาการเลย 

และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า “โอไมครอน” ทำา 

ให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ทั้งในด้านการลดอัตราการ

ป่วยเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

ถึงกระนั้นก็ตาม “โอไมครอน” ติดง่ายกว่า “เดลตา” 

และติดได้แม้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ตาม 

เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอให้เราไม่ตื่นตระหนก และการ์ด

ไม่ตกในเวลาเดียวกัน.

ต้อนรับวันพ่อ

ลูกสาวพ่อตั้วไม่กลัวปาก

คนถ่อยถางถากกากสถุล

ความเก่ง ความดี มีสมดุล

ยืนหยัด ยืดหยุ่น สงบเย็น

ถ้าพ่อรู้ว่าลูกพ่อไม่ท้อแท้

ลูกมิใช่ ลูกแหง่ แพ้ให้เห็น

พ่อจะปลื้มดื่มด่ำาไร้ลำาเค็ญ

ลูกเป็น ลูกพ่อตั้ว มิกลัวโจร

รัฐธรรมนูญฉบับต้านโกงกำาลังจะถูกแทะอีกแล้ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ระบอบประยุทธ์กินรัฐธรรมนูญไปสามฉบับแล้ว ยังไม่มี

ทีท่าว่าจะอิ่ม เริ่มต้นจากรัฐประหาร ก็กินรัฐธรรมนูญ ๕๐ ทั้ง

ฉบับ พ.ศ.๕๘ ก็กินร่างรัฐธรรมนูญฉบับขาหมูเยอรมันไปอีกฉบับ 

ก็ยังไม่อิ่ม ปี ๖๓ กินรัฐธรรมนูญ ๖๐ ไปแล้ว (บัตรเลือกตั้งใบ

เดียว) แต่ก็ยังไม่พอยาไส้ วันนี้พรรครัฐบาลและฝ่ายค้านเห็น

ชอบร่วมกันว่าต้องกินไพรมารีโหวตอีกก่อนการเลือกตั้ง

แสดงว่าระบอบประยุทธ์กินจุมาก เพราะแค่รัฐธรรมนูญ

ก็กินไปแล้วสามฉบับ เรื่องอื่นๆ ก็ไม่ต้องสนใจ เปิดประเทศ

มา ๑ เดือน ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มุมมอง แต่เศรษฐกิจ

ยังไม่กระเตื้องแน่นอน เพราะนักท่องเที่ยวขาใหญ่ (จีน) ยังไม่

มา ที่มาก็เป็นพวกกระจิบกระจอก เช่นมาจากทวีปแอฟริกา ที่

วันนี้ถูกห้ามเข้าประเทศแล้ว ๘ ประเทศ เพราะเป็นประเทศที่

มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ “โอไมครอน” ที่รุนแรงกว่าทุก

สายพันธุ์ นักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกาและยุโรปก็ยังไม่มา 

ดังนั้นถ้าให้วิเคราะห์ว่ากำาไรหรือขาดทุน ก็ต้องบอกว่า                                                                                                

ขาดทุน โดยเฉพาะถ้าเกิดการระบาดระลอก ๕ จากสายพันธุ์

โอไมครอน เพราะนักท่องเที่ยวหรือนักแสวงโชคจากแอฟริกา

ที่มาพร้อมไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ก็ไม่ได้อู้ฟู่ หวังมากอบโกยจาก

ประเทศไทยทั้งสิ้น ตั้งแต่แก๊งแฮ็กเกอร์, สกิมเมอร์, แก๊งกู้เงิน

นอกระบบ, แก๊งพนันบอล ฯลฯ

การตัดไพรมารีโหวตออกจากรัฐธรรมนูญ ก็เท่ากับทำาให้

ประชาธิปไตยถดถอย เผด็จการรัฐสภาเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น

ใครจะล้มระบอบประยุทธ์ก็เป็นเรื่องของระบอบประยุทธ์ ไม่ใช่

เรื่องของประชาชน ยกเว้นว่า ระบอบโทนี่-ระบอบกะปิบูดเป็น

ฝ่ายดำาเนินการ เพราะระบอบโทนี่เลวกว่าระบอบประยุทธ์ แต่

ระบอบกะปิบูดเลวที่สุด

คีย์บอร์ดเหลือง      

 

คุณคีย์บอร์ดเหลือง อย่าเพิ่งท้อแท้ครับ ทุกอย่างต้องมี

การเริ่มต้นจึงจะประสบความสำาเร็จ หรือไม่ก็ล้มเหลว หาก

มองในมุมบวก อย่างน้อยๆ ความล้มเหลวก็ต้องมีจุดเร่ิมต้นครับ     

เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมเคยเขียนถึงหลายครั้งว่า 

นักการเมืองพยายามแก้กันมาตลอด ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 

กรณีรัฐบาลคุณประยุทธ์ พอเข้าใจได้ เพราะเมื่อรัฐประหาร

ไปแล้ว ฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถือ                                                                               

เป็นภาคบังคับ ถ้าไม่อยากเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกันบ่อยๆ ประชา 

ชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันไม่ให้มีรัฐประหาร ต้องห้ามทั้งทหาร

และนักการเมืองว่า อย่าทำาลายประชาธิปไตย นักการเมือง

ต้องไม่โกง ทหารต้องไม่เอาการคอร์รัปชันเป็นข้ออ้างในการทำา

วิบากกรรม ‘บุญทรง’

 * พลิกประวัติศาสตร์ไทยได้จารึก

ใช้น้ำาตาแทนน้ำาหมึกมหาศาล

ฟ้าเพรียกดาวล้อมเดือนเหมือนลั่นดาล

ร่วมโค่นล้มอันธพาลกินบ้านเมือง

 * คลื่นมนุษย์จุดไฟในนครหลวง

ใครหลอกลวงใครขึ้นมาตีหน้าเซื่อง

อภิสิทธิ์อิทธิพลลาภผลเนือง

หลากประโยชน์ต่อเนื่องเขื่องลือนาม

 * ผืนธงชาติเปื้อนเลือดเหือดระเหย

ถูกละเลยนี่ประเทศเขตสยาม

นักศึกษาที่เห็นเป็นพวกยาม

อย่าวางมาดวางก้ามวางความจริง

 * เป็นเด็กเล็กเด็กน้อยด้อยสมอง

เลิกลำาพองเลิกเพ้อเจ้อเลิกเย่อหยิ่ง

ควรลดราท่าทีนิสัยลิง

อยู่นิ่งนิ่งห้ามสบถงดร้องรำา

 * รับสิทธิเสรีภาพคราบภายนอก

นกกระจอกเจอเสียงปืนครืนเสียงพร่ำา

สื่อตรรกะสดุดีวีรกรรม

สู่เงื่อนงำาสดุดีวีรชน

 * อดีตฉีกรัฐธรรมนูญสูญนับสิบ

คนแค่หยิบมือเดียวเกี่ยวทุกหน

ขัดแย้งนี้มีกรอบคือชอบกล

หลงสินบนโลภสินล่างจึงพังภินท์

 * ชนะสวมหัวโขนก่นคำามิ่ง

ยุคความจริงล้ำาค่ากว่ายุคหิน

ยึดประชาธิปไตยไว้ยลยิน

พอกด้วยดินน้ำามันที่สีบาดตา

 * มรดกตกต่อรุ่นต่อรุ่น

เป็นผลบุญยิ่งใหญ่ให้ทรงค่า

งาช้างดีไม่ได้แตกลายงา

อนิจจังอนิจจาอนาจาร

 * วันล้อมปราบเขาเหยียบย่ำาธรรมศาสตร์

ยิงเพื่อนตายเกลื่อนกลาดแดงฉาดฉาน

บ้างตอกลิ่มบ้างลากศพทบดักดาน

บ้างทรมานบ้างแขวนคอก็เผาไฟ

 * ถึงวันนี้คุณขายตัวชั่วช้ายิ่ง

ปรสิตเข้าสิงวิ่งขวักไขว่

ปรปักษ์ประชาธิปไตย

ดื้อด้านไปยังเรียกตน “คนตุลา”.

    สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

บุญทรง เตริยาภิรมย์
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เหมือนความหวังสำาหรับการฟื้นการท่องเที่ยว

ในปี 2565 จะมีอุปสรรคใหญ่เสียแล้ว เพราะ

การปรากฏตัวของเจ้าโควิดสายพันธุ์ ไทย “โอ

ไมครอน” ที่กำาลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลก                                                                   

เน่ืองจากเจ้าไวรัสตัวน้ีมันเกิดการกลายพันธ์ุคร้ังใหญ่ 

เฉพาะหนามโปรตีนก็มีการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับ

เดิมๆ ถึงกว่า 30 แห่ง ซึ่งเชื่อว่าจะทำาให้มีการแพร่เชื้อ

ได้ง่ายขึ้นและหลบหลีกภูมิคุ้มกัน รวมถึงลดประสิทธิ 

ภาพของวัคซีนลง

และปัจจุบันดูเหมือนว่าเจ้าเชื้อตัวนี้กำาลังเริ่ม

ที่จะขยายการแพร่ระบาดไปในวงกว้างแล้วในหลาย

ประเทศ ทั้งทวีปแอฟริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย และ

เอเชียตะวันออก อย่าง ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลี แม้ใน

ขณะนี้ยังพบในกลุ่มคนจำานวนน้อย แต่ดูแนวโน้มแล้ว 

การแพร่ระบาดน่าจะค่อยๆ ขยายตัวเป็นวงกว้างแน่ๆ 

แม้ว่าในเวลาน้ีจะมีการเข้มงวด งดรับกลุ่มประเทศเส่ียง 

แต่สถานการณ์เวลานี้ กลุ่มประเทศที่ไม่เสี่ยงก็เริ่มที่จะ

รับเชื้อกันมากขึ้นแล้ว

แน่นอนประเด็นนี้ก็จะย่อมส่งผลต่อแผนการเปิด

ประเทศและแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เพราะถ้าเกิดมีการระบาดในวงกว้างมันก็จะไม่

สามารถจัดกลุ่มประเทศเสี่ยงได้อีก ซึ่งจะส่งผลต่อแผน 

การดึงคนเข้าประเทศอย่างแน่นอน

อย่างที่ทราบในขณะนี้ ไทยงดรับผู้ที่เดินทางจาก 

8 ประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท 

มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว 

แต่อนาคตแนวโน้มอาจจะมีเพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้ข่าว

การระบาดของโอไมครอนก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แม้ว่าประเทศไทยจะใช้กลยุทธ์อยู่ร่วมกับโควิด 

โดยได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และเปิดรับนักท่อง

เที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในไทย แต่การปรากฏตัวของ 

“โอไมครอน” ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงแบบกะทันหัน ที่ยังไม่

ได้นำามาใช้เป็นซีนาริโอในการคำานวณจำานวนนักท่อง

เที่ยว

หากวิเคราะห์จากแผนปี 2565 ของ ททท.ตั้งเป้า

รายได้รวมการท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท                                                                      

เป็นการฟ้ืนตัวราว 50% ของปี 2562 บนเงื่อนไขจำานวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 20 ล้าน

คนจากปี 2562 ซึ่งปิดที่ตัวเลขเกือบ 40 ล้านคน โดย

ต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น

แต่หลังจากการมาของโอไมครอน ที่หลายประ 

เทศเริ่มกลับมาเข้มงวดการคัดกรองคนเข้า-ออกอีก

ครั้ง ก็เป็นปัจจัยที่ชะลอตัวเลขคนเดินทาง เพราะนัก

ท่องเที่ยวก็ไม่อยากเจอความไม่แน่นอนของการต้องถูก

กักตัว

ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็จะ

ต้องเจอกับความท้าทายแรกที่มาเร็วกว่าที่คิด แน่นอน

ถ้าสุดท้ายเจ้าโอไมครอนมันไม่น่ากลัว และวัคซีนที่จะ

ต่อสู้ได้ ความหวังที่จะทำาตามแผนก็อาจจะเป็นไปได้

แต่ในแง่มุมของธุรกิจก็ยังเชื่อว่าพิษโควิด-19 

กระทบกับธุรกิจการบินระยะยาว ล่าสุด นิตินัย ศิริ

สมรรถการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ท่า

อากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ออกมา

ประเมินล่าสุด เชื่อว่าในปีหน้ามีปริมาณผู้ โดยสารเหลือ

แค่ประมาณ 62 ล้านคน ลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ 113 

ล้านคน  

ดังนั้นเมื่อรัฐบาลได้วางเป้าหมายกับการสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยวถึงหลัก 1.5 ล้านล้าน สิ่งสำาคัญ

ก็คือต้องควบคุมความเสี่ยงในวงจำากัดมากที่สุด รวมถึง

ต้องทำางานเชิงรุกมากขึ้น ทั้งทางด้านการตลาด การ

ป้องกันการระบาด การอำานวยความสะดวก มาตรฐาน

การบริการ และการสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยว 

รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชันแบบใหม่ที่

จะช่วยดึงดูด หรือสร้างฐานลูกค้าขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะต้อง

ทำาออกมาให้สอดคล้องกัน และเชื่อแน่ว่าจะช่วยรักษา

ระดับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเดินทางเข้ามาเที่ยวเมือง

ไทยมากขึ้น.

ความท้าทายการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจ

ดู

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

วงนี้อย่าละสายตาจาก บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 

ซิสเต็มโซลูชั่น (CSS) เป็นอันขาด เพราะก่อนจบ

ปี 64 มีโครงการใหม่ๆ ที่

เข้าร่วมประมูลส่งท้ายปี

อยู่ไม่น้อย งานนี้แอบลุ้น

อาจได้งานใหญ่ติดไม้ติดมือ

มาฝากผู้ถือหุ้นให้ ได้ชื่นใจ 

บอกเลยข่าวดีๆ ของ CSS 

ไม่มีหมด เพราะ “สมพงษ์ 

กังสวิวัฒน์” ทุ่มสุดตัวลุย

ประมูลทุกงานที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับจัดทัพรอลุ้นกัน

ยาวๆ ได้เลย.

ช่

ทุ่มสุดตัว

สมพงษ์ 

กังสวิวัฒน์

ย้ำาSMSชวนทำางานเฟกนิวส์ขู่เอาผิด

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” เดินหน้า

ดำาเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ด        

ขาด ผู้แอบอ้างส่ง SMS เชิญชวน                                   

ประชาชนทำางานเสริมที่บ้าน ย้ำา

เป็นเฟกนิวส์ อย่าหลงเชื่อ 

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ใน

ฐานะรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์                               

เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เดิน                                     

หน้าเอาผิดผู้แอบอ้างส่ง SMS 

เชิญชวนประชาชนทำางานเสริมที่                                                               

บ้านต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชา                                                                      

การตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญา                                                  

กรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) 

เพื่อให้ดำาเนินการกับผู้ที่ทำาการ

ส่ง SMS ระบุว่ามาจากกระทรวง

พาณิชย์ เชิญชวนให้ทำางานเสริม 

ท่ีบ้าน และให้เพ่ิมเพื่อนในไลน์เพื่อ                                                

สมัคร โดยจะดำาเนินคดีตาม พ.ร.บ.                     

ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 

14 (1) (5)

โดยความผิดตามมาตรา

ดังกล่าว ผู้ใดกระทำาโดยทุจริต

หรือโดยหลอกลวง นำาเข้าสู่ระบบ                                         

คอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิว 

เตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประ    

การที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน และเผยแพร่หรือส่ง

ต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่

แล้วว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือ

ปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน                        

เป็นเท็จ ซึ่งต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 

แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

“กระทรวงพาณิชย์จะดำาเนิน                                                            

การเอาผิดกับผู้กระทำาความผิด                                                               

อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการ                                                           

แอบอ้างนำาชื่อกระทรวงไปใช้ โดย

ไม่ได้รับอนุญาต และยังเป็นการ

สร้างความเสียหายกับประชาชน 

และกระทบต่อชื่อเสียงของกระ 

ทรวงพาณิชย์ โดยประชาชนที่

ได้รับข้อความขออย่าเชื่อ ขอให้

ตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์

ก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายที่

จะเกิดขึ้น” นางลลิดากล่าว

ก่อนหน้านี้ศูนย์ต่อต้าน

ข่าวปลอมได้ดำาเนินการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงกับกระทรวงพา                            

ณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้

ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเรื่องไม่จริง                                          

และกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้เป็น                                           

ผู้ส่งข้อความดังกล่าวถึงประชา 

ชน.

รับรางวัล • นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย นายประภาส ทองสุข รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร และนางธีรธิดา คุวันทรารัย ผู้อำานวยการอาวุโสการตลาดธุรกิจราย

ย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย รับรางวัล Best Social Media Marketing Initiative จาก Global Retail Banking 

Innovation Awards 2021 จัดโดย THE DIGITAL BANKER ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นรางวัลระดับตอกย้ำา

เรื่องการบริหารจัดการแคมเปญการตลาดทางช่องทางโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและ

มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการของแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital 

Banking อย่างแท้จริง.   

คลังพร้อมรับมือ‘โอไมครอน’
เตรียมอีก1ล้านล.อัดฉีดศก.

ถกล้อมคอกสินทรัพย์ดิจิทัล!
ราชประสงค์ • คลังยันพร้อมเต็มสูบรับมือ “โอไมครอน” แจงมีงบ

รออีก 1 ล้านล้านบาทอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจ “อาคม” ยันปีหน้าจี

ดีพี โตแน่ 4% วอนเอกชนใจเย็นหลังเรียกร้องฟื้นช้อปดีมีคืน

นายอาคม เติมพิทยาไพ                                                  

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า มาตร 

การป้องกันการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน 

เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะ

ต้องดูแนวทางการป้องกันให้

ชัดเจน ส่วนหน้าที่ของคลังก็ต้อง

ดูว่าการระบาดต้องไม่ส่งผลกระ

ทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ดั งนั้ นมาตรการป้ องกันการ

ระบาดจึงต้องมีความชัดเจน ซึ่ง                                    

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก 

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้

ความสำาคัญกับเรื่องนี้ โดยปรับ

รูปแบบการตรวจหาเชื้อจากนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาให้

เข้มข้นมากขึ้น

นายอาคมกล่ าวอี กว่ า 

แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ แต่ก็ไม่

อยากให้กังวลในเรื่องของเม็ด

เงินที่ ใช้ ในการดูแลเศรษฐกิจ

ปี 2565 โดยจะมีเม็ดเงินจากงบ

ประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท เป็น

งบลงทุน 6 แสนล้านบาท และ

งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีก 3 

แสนล้านบาท ขณะที่เงินกู้ตาม 

พ.ร.ก.กู้เงินโควิดเพิ่มเติม วงเงิน 

5 แสนล้านบาท ยังเหลือเม็ดเงิน

อีก 2.5 แสนล้านบาท รวมกว่า 

1 ล้านล้านบาทที่เตรียมจะเข้า

สู่ระบบเศรษฐกิจในปีหน้า โดย

ในส่วนเม็ดเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน

โควิด แม้ว่าจะเป็นงบที่เตรียม

ไว้ใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่

หากมีการแพร่ระบาดรอบใหม่ก็

สามารถที่จะโยกเม็ดเงินมาใช้ใน

การเยียวยาได้

ส่วนข้อเสนอเอกชนที่ ให้                                    

ฟื้นโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อกระ 

ตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นั้น 

รมว.การคลังระบุเพียงว่า “ขอให้

ใจเย็นๆ”

อย่างไรก็ดี นายอาคม

ได้กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ                                      

ในงาน Bangkok Post Interna-                                          

tional Forum 2021 ในหัวข้อ 

“Unleashing The Future : A 

Glimpse into 2022 and Beyond 

ว่า ในปี 2564 คาดว่าตัวเลข

เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) จะขยายตัว

ได้ที่ระดับ 1% ซึ่งถือเป็นระดับ

ที่สมเหตุสมผล ส่วนไตรมาส 

4/2564 มองว่าเศรษฐกิจจะฟื้น

ตัวและมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อ

เนื่องจากไตรมาส 3/2564 ที่หด

ตัว 0.3% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

ภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวได้

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะ                                         

ที่ปี 2565 คาดว่าจีดีพีจะขยายตัว                                                

ที่ 4%

อย่างไรก็ดี ขณะนี้คลัง

อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลให้การลงทุน

ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปัจจุบันได้

รับความสนใจอย่างมาก เป็นไป

ตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ 

และเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจ.

บ้านปูรุกขยายตลาดเอเชียแปซิฟิก

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ไทยโพสต์ • “บ้านปู เน็กซ์” ผนึก                                                   

“เอสพี กรุ๊ป” ผู้ให้บริการระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติสิงคโปร์ 

เสริมแกร่งโซลูชันพลังงานสะอาด 

รุกขยายตลาดเอเชียแปซิฟิก

นางสมฤดี ชัยมงคล ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้าน

ปู จำากัด (มหาชน) และบริษัท 

บ้านปู เน็กซ์ จำากัด เปิดเผยว่า 

บ้านปู เน็กซ์ และ “เอสพี กรุ๊ป” 

ผู้ ให้บริการระบบสาธารณูปโภค

ด้านพลังงานแห่งชาติในสิงคโปร์

และเอเชียแปซิฟิก ร่วมลงนาม

เพื่อพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาด

เพื่อความยั่งยืน และโครงการ 

สมาร์ทซิตี้ ในประเทศไทยและ

เอเชียแปซิฟิก ซึ่งการจับมือเป็น

พันธมิตรในครั้งนี้เป็นการผนึก

ความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งด้าน

โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความ

ยั่งยืนของทั้งสองบริษัท เพื่อเป้า                            

หมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์ 

บอนในภูมิภาค

โดยทั้งสองบริษัทจะร่วม

กันศึกษาโอกาสทางธุรกิจใน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พลังงาน อย่างระบบผลิตความ

เย็นจากส่วนกลาง บริการแพลต                                

ฟอร์มการรับรองการผลิตพลัง 

งานหมุนเวียนข้ามพรมแดน 

(RECs) และโซลูชันพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ เพื่อต่อยอดการพัฒนา

พลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืน

ในภูมิภาค คาดว่ามูลค่าตลาด

พลังงานสะอาดทั่วโลกจะเติบโต

สูงถึง 1,977.6 พันล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2030 โดยเอเชีย

แปซิฟิกจะมีสัดส่วนตลาดที่สูง

ที่สุด ด้วยอัตราการเติบโตต่อ

ปีสูงถึง 9.6% ซึ่งความร่วมมือ

ระหว่างบ้านปู เน็กซ์ และเอส

พี กรุ๊ป ในครั้งนี้จะสามารถรอง 

รับความต้องการด้านโซลูชัน

พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นได้ ใน

อนาคต.

ตลาดดูจะผันผวนลดลงหลังจากมีการกดดันจนดัชนีหลุด

ต่ำากว่า 1,600 จุด ในด้านความรู้สึกของนักเก็งกำาไรจะมองตลาด

ยังไปไม่ได้ เพราะมองแนวต้าน 1,600 จุดเป็นแนวต้านใหญ่ แต่                                                                

ความจริงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นส่วนมากเกิดจากการเก็ง

กำาไรกดดัน ในขณะท่ีนักลงทุนแท้จริงจะไม่เข้าไปร่วมวงในเกมการ 

เก็งกำาไร ทำาให้กำาลังซ้ือขายจะมีไม่มาก ท่ีผ่านมาตลาดมีวอลุ่มหนา 

เกิดจากการเล่นเก็งกำาไรหลายรอบในวันเดียวกัน ทำาให้มองว่า

ตลาดมีวอลุ่มหนา แสดงว่านักลงทุนในตลาดมีจำานวนมากก็คงจะ

ไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมด และอิทธิพลของการเก็งกำาไรที่                                                                        

เกิดจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติยังคงได้รับความเชื่อถือ

อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นความเชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย                                               

จะมีการอ้างถึงวิสัยทัศน์ของนักลงทุนต่างชาติกว้างไกลกว่านัก                                                                             

ลงทุนในประเทศมาก น่ันเป็นเรื่องอดีต แต่ปัจจุบันด้วยพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก นักลงทุนสามารถศึกษาหาความรู้

ได้ทั่วโลกเหมือนกับนักลงทุน

ต่างชาติในช่วงเวลาเดียวกัน 

จึงไม่มีการเสียเปรียบเหมือนใน

อดีต จะพบว่านักลงทุนทั่วไป

ที่อดีตต้องเล่นตามนักลงทุน

ต่างชาติอยู่เสมอ จึงเป็นเหยื่อ

ของนักเก็งกำาไรรายใหญ่ แต่

มาปัจจุบันนักลงทุนทั่วไปกลับ

มีความคิดและการตัดสินใจ

ที่ดูจะเป็นอิสระมาก เห็นได้

จากการลงทุนมักจะสวนทาง

กับการลงทุนของต่างชาติได้

บ่อยครั้ง นั่นหมายถึงมีมุมมอง

ความคิดที่ต่างกันนั่นเอง และ

ปัจจุบันจะพบว่าเงินทุนของ

นักลงทุนทั่วไปมีจำานวนมาก

มหาศาลกว่าอดีตมาก จึงสามารถทัดทานการซื้อขายของนักลงทุนต่าง                                                                             

ชาติได้ ยกเว้นแต่กรณีที่นักลงทุนรายใหญ่ของไทยจะเข้าไปลงทุนใน

ลกัษณะเสริมให้ต่างชาติ จึงจะทำาให้ตลาดเคลื่อนตัวตามการลงทุนของ                                                                                           

ต่างชาติ ขณะน้ีตลาดยังถูกกดดันจากการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ 

เพราะตลาดหุ้นต่างประเทศยังกังวลกับการระบาดของโรคโอไมครอน 

ทำาให้ตลาดถูกฉุดให้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ซึ่งกลายเป็นโอกาสและ

จังหวะที่ดีกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนจริงๆ เพราะเมื่อราคาหุ้นต่ำา

ย่อมเกิดผลตอบแทนที่สูงกับการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามองในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจกำาลังฟ้ืนตัวมาก

ข้ึน จึงน่ามองท่ี NCH, PIN และ SPALI กลุ่มไฟแนนซ์ยังน่าสนใจ 

เพราะตลาดยังมีวอลุ่มหนา ดีกับธุรกิจโดยตรง น่ามองท่ี AMANAH, 

CHAYO และ BYD กลุ่มพาณิชย์ยังเติบโตดีจากเศรษฐกิจฟ้ืนตัวและ

มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ น่ามองท่ี BJC, RS และ SABUY กลุ่ม

ไอซีทีเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ น่ามองท่ี DTAC, JMART 

และ JR หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี BGRIM, BBL และ WICE เป็นต้น

สุดสัปดาห์ปกติตลาดจะซบเซาลง แต่ด้วยบรรยากาศที่คลี่ 

คลายเปิดประเทศ ทำาให้นักลงทุนจะอยู่ลุ้นและลงทุนได้มาก ตลาด

จึงยังดูคึกคัก ยังลุ้นและลงทุนได้ต่อไป.

ต่างชาติยังกังวลโรคระบาด

กสิกรรุก ตปท.ขยายฐานลูกค้า 

นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร

กสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าภายในปี 2566 จะเพิ่มสัดส่วน

รายได้ของธุรกิจในต่างประเทศเป็น 5% ของรายได้สุทธิธนาคาร

ทั้งหมด หรือมีรายได้เติบโตถึง 5 เท่า พร้อมขยายฐานลูกค้าดิจิทัล

เป็น 6.5 ล้านราย จากปัจจุบันที่มีอยู่ 1.6 ล้านราย ซึ่งปี 64 เติบโต

มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 34% แม้จะอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตจากโควิด-

19 และเพิ่มเป็น 10 ล้านรายภายในปี 2567

DITP ผนึกพันธมิตรปั้นผู้ประกอบการ BCG

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมได้มีการหารือกับหน่วย

งานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 6 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ 

“เศรษฐกิจแพลตฟอร์มขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำา BCG ยุคใหม่”                                                                                   

ร่วมกันในปี 2565 เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ไทยปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ BCG และใช้แพลตฟอร์ม

ออนไลน์เป็นช่องทางการตลาด ต้ังเป้ามีผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 

กว่า 1,600 ราย และสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 517 ล้านบาท

HL ฟุ้งเข้าเทรด 3 ธ.ค.นี้คึกคักแน่

ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เฮลท์ลีด หรือ HL เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าในวันที่ 3 ธ.ค.64 หุ้น 

HL จะเข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็น

วันแรกในหมวดธุรกิจบริการ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่าง 

คึกคัก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ 

และที่ผ่านมาสามารถทำากำาไรได้อย่างก้าวกระโดด 

ชง ครม.เคาะไฮสปีด-ทางคู่ ไตรมาส 2/65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนระยะที่ 

2 เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ขณะที่บริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง

ดำาเนินการสำารวจออกแบบ ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ เฟสที่ 2 ช่วง

ขอนแก่น-หนองคาย คาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 สรุปราย

ละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ หากเห็นชอบจะดำาเนิน

การขั้นตอนการประมูลภายในปี 2565-2566 โดยมั่นใจว่าทั้ง 2 

โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570 จะสามารถไปถึง

บริเวณจังหวัดหนองคายได้ และเชื่อมต่อกับรถไฟลาว-จีนได้ด้วย

STARK แย้มรายได้ปี 64 โตทะลุเป้า 

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ บมจ.สตาร์ค 

คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานงวด 9 

เดือนมีรายได้รวมอยู่ที่ 19,729.14 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าทั้งปีของ

ปี 2563 ที่ทำาได้ 16,917.68 ล้านบาท คาดรายได้ปีนี้มีโอกาสเพิ่ม

ขึ้นกว่า 15-20% ผลจากการรับรู้ยอดขายจากธุรกิจในประเทศ

เวียดนาม รวมถึงงานโครงการภาครัฐและเอกชนยังเติบโตได้ดี. 

สสว.-ออมสิน

หนุน‘เอสเอ็มอี’

เข้าถึงแหล่งทุน

วิภาวดีรังสิต • นายวีระพงศ์ 

มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผย

ว่า ที่ผ่านมา สสว.ได้มีการลง

นามบันทึกความร่วมมือกับภาค

รัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง 

เพื่อเป็นการเอื้อต่อธุรกิจให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตาม

กรอบการดำาเนินงานของ สสว. 

โดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือ

ดังกล่าวคือ เพื่อสนับสนุนผู้ประ 

กอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่ง

จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้า

ถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทำาให้

ผู้ประกอบการสามารถดำาเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางลภาวรรณ จันทร์

กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ธนาคารออมสิน สายงานลูกค้า

ธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ 

กล่าวว่า จากสถานการณ์ โควิด-                                              

19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศ ธนาคาร

ออมสินจึงพร้อมเป็นแหล่งทุน

ช่วยเหลือ ภายใต้ความร่วมมือ

ในครั้งนี้ ด้วยสินเชื่อเงื่อนไข

ผ่อนปรนเป็นพิเศษ ได้แก่ สิน

เชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สำาหรับ

ธุรกิจ Small SMEs สำาหรับ

เสริมสภาพคล่อง เพื่อการลงทุน

หรือนำาไปไถ่ถอนสัญญาขาย

ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 

เป็นต้นมา ให้กู้ โดยพิจารณา

จากที่ดินซึ่ งเป็นหลักประกัน 

วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคา

ประเมินราชการไม่รวมสิ่งปลูก

สร้าง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% 

ตลอดสัญญา ระยะเวลาผ่อน

ชำาระไม่เกิน 7 ปี โดยปลอด

ชำาระเงินต้น 2 ปี ยื่นกู้ได้ภายใน

วันที่ 31 มี.ค.2565.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.39 34.12
ยูโร 37.63 38.64
ปอนดสเตอรลิง 44.16 45.36
เยน (100 เยน) 29.29 30.15
หยวนจีน 4.99 5.40
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

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

67,069.51

2/12/64

1,591.84
+1.03

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,980.01 3,485.29 494.72
 6,268.75 5,788.77 479.98
 30,518.18 31,994.03 -1,475.86
 26,302.58 25,801.42 501.16



รพ.สต.คลองยางแดง เทศบาล

บ้านไร่ และเทศบาลควนลัง, 

จังหวัดปัตตานี  มอบแก่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี, จังหวัดยะลา 

มอบแก่ สาธารณสุขจังหวัด

ยะลา, จังหวัดนราธิวาส มอบแก่ 

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

ด้านจังหวัดนครราชสีมา มอบแก่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

และสาธารณสุขจังหวัดนคร-

ราชสีมา” นายจรัส กล่าว

ทั้งนี้ เครือซีพียึดมั่นใน

หลักปรัชญา 3 ประโยชน์ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมสำาคัญ

ขององค์กร ท่ีต้องสร้างประโยชน์

ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชน

มาเป็นลำาดับแรก ประธาน

อาวุโสธนินท์ เล็งเห็นว่าเครือฯ มีศักยภาพ

ที่จะช่วยเหลือสังคมได้ ในภาวะปัจจุบัน 

ที่มุง่เนน้การสรา้งสขุภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง

เป็นสำาคัญ ซีพีจึงขอร่วมส่งเสริมสนับสนุน

การใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร ท่ีมีสรรพคุณ

ช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจัด

โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” 

บนพ้ืนท่ีปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำานวน 100 ไร่ 

ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำาพราน 

จ.สระบุรี ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และการบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐาน

จาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำาคัญ

ของโรงงานผลิตยา เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้า

ทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรี

ให้กับประชาชนคนไทย ผ่านกลุ่มองค์กร

พันธมิตรต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงาน

ภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ

และกลุ่มจิตอาสาในพ้ืนท่ีต่างๆ รวมท้ังพ้ืนท่ี

ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับนโยบายจาก 

ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วม

ผนึกกำาลังส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 

ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” 

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนใต้ 

(สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ

จังหวัดนครราชสีมา ผ่านกลุ่มและองค์กร

พันธมิตร เพื่อส่งมอบถึงมือกลุ่มเปราะบาง

โดยเร็วที่สุด

นายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รอง

กรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า จาก

นโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ 

ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้า

ถึงยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกัน

ป้องกันโรค โดยประกาศจัดทำาโครงการ 

“ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เมื่อวันที่ 2 

สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียง

ความดีซีพี 100 ปี” โดยเครือซีพี ได้เริ่ม

ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรต้ังแต่วันท่ี 12 สิงหาคม 

2564 และนำามาผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

แจกฟรี 30 ล้านแคปซูล ขณะนี้พร้อมแจก

จ่ายส่งมอบไปยังประชาชนคนไทยแล้ว  

โดยให้ทุกกลุ่มธุรกิจ ผนึกกำาลังส่งมอบยา

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 

ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบาย ประธานอาวุโส ธนินท์ ถึงมือคนไทย

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อมอบแก่พี่น้อง

ประชาชนอย่างทั่วถึง 

“ซีพีเอฟ ซึ่งดำาเนินธุรกิจในพื้นที่ 

4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนจังหวัด

นครราชสีมา ท่ีถือเป็นพ้ืนท่ีท่ียังมีความเส่ียง

ต่อการติดเชื้อโควิด-19 ชาวซีพีเอฟจึงรับ

นโยบายดังกล่าวมาดำาเนินการ เพื่อเร่ง

ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้กับ

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัด

สงขลา ส่งมอบแก่ รพ.สต.น้ำาน้อย รพ.สต.

บ้านท่าจีน รพ.สต.บ้านพรุ ศูนย์แพทย์

ชุมชนสามตำาบล รพ.รัตภูมิ รพ.สต.ตลิ่งชัน 
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

เปิดฉากแล้วงานอีเวนต์ยานยนต์ส่งท้ายปี MOTOR EXPO 

2021 หรือมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38 ที่จะเปิดงานอย่างเป็น

ทางการในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาลเลนเจอร์ อิม

แพ็ค เมืองทองธานี แหล่งรวมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์

ตกแต่งที่เกี่ยวกับรถยนต์ ต่างขนกันออกมาโชว์ ไม่ว่าจะเปิดตัวรถยนต์

รุ่นใหม่ รถต้นแบบ รวมไปถึงโปรโมชั่นแคมเปญมากมาย 

ประเดิมเริ่มจาก ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3 เอ็ม ส่ง 3 

แคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 8,000 บาท 

พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับ iPhone13, สร้อยคอทองคำา และรางวัลอื่นๆ 

อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้ความ

ไว้วางใจเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงและฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์ 3 เอ็ม โดย

เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม

รายละเอียดโปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Facebook : 3M 

Auto Film ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3 เอ็ม ...•

ขยับมาที่ ทีทีบี ไดรฟ์ สนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงิน

ที่ดีขึ้น จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี ในงาน Motor Expo 2021 

เมื่อออกรถยนต์ใหม่กับสินเชื่อรถยนต์ ttb DRIVE รับข้อเสนอสุด

พิเศษ ช่วยผ่อนชำาระค่างวดคนละครึ่ง หนึ่งงวดสูงสุด 5,000 บาท 

สิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต ttb เมื่อมียอดใช้จ่ายตาม

เงื่อนไข ภายในงาน Motor Expo 2021 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 

12,000 บาท สอบถามรายละเอียด สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ttb DRIVE                           

ได้ที่ ttb contact center 1428 และ www.facebook.com/

ttbDRIVE ...•

ด้าน 

“กรุงไทย” 

จัดแคมเปญ

คืนกำาไร รับ

เครดิตเงินคืน

ง่ายๆ ได้ทั้งคน

จ่ายและคน

รับเงิน “ร้าน

ค้าถุงเงิน” รับ

เงินคืนสูงสุด 

100 บาทต่อ

เดือน นอกจาก

นี้ ร้านค้า

ถุงเงินที่ใช้บริการ “SME Solutions” ร่วมกับสินเชื่อหรือ

ประกัน รับโค้ดบัตรน้ำามัน PT มูลค่า 500 บาท หรือโค้ด

ส่วนลด foodpanda มูลค่า 100 บาท พร้อมให้ลูกค้า Krungthai 

NEXT รับเงินคืนสูงสุด 50 บาทต่อเดือน เมื่อใช้จ่ายในร้าน

ค้าถุงเงินตามเงื่อนไขตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ก.พ.65 สอบถาม                                                                                

รายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme/

smesolutions ...•

ดภาษี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยอาศัยการใช้จ่ายภาครัฐอาจได้

ผลท่ีเร็วกว่าการใช้มาตรการลดภาษี

ในเชิงขนาด แต่ก็จะมีผลเสียข้างเคียงตาม

มาอย่างแน่นอน ท่ีชัดเจนคือการนำาไปสู่การ

ลงทุนท่ีน้อยลงของภาคธุรกิจและผู้บริโภคจน

อาจทำาให้การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะ

ยาวไม่รวดเร็วอย่างท่ีควรจะเป็นได้ 

การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ

ลดภาษีจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นด้วยตัวของมันเองผ่าน

‘มาตรการภาษีและดอกเบี้ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ’

ล

การซื้อขายสินค้าและบริการที่มากขึ้น นอกจาก

นี้ การลดภาษียังเป็นการเพิ่มรายได้ทางอ้อมให้

กับประชาชนอย่างทั่วถึงและถูกใช้จ่ายกระจาย

ตัวไปในทุกภาคส่วน

ภาษีท่ีลดลงหมายถึงการจ่ายเงินให้

รัฐบาลน้อยลง ซ่ึงอาจจะมองอีกมุมมองหน่ึงได้

คือ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือได้ข้ึนเงินเดือน

น่ันเอง และผลท่ีตามมาคือ การจับจ่ายใช้สอยก็

จะเพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคส่ิงของมากข้ึน 

การซ้ือสินค้าช้ินใหญ่ เช่น รถยนต์ หรือการท่อง

เท่ียว และส่ิงท่ีตามมาคืออุปทานส่วนเกินถูกใช้

และการจ้างงานก็จะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนด้วย

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชนโดยการลดภาษีดังกล่าวอาจจะไม่เกิด

ผลก็ได้ หากพฤติกรรมของผู้ได้รับประโยชน์

ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดคิด ประชาชน

อาจเลือกที่จะเก็บเงินที่ได้จากการลดภาษีดัง

กล่าว เช่น ในเงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาล

แทนที่จะนำาไปใช้จ่าย ดังนั้น การลดภาษีมูลค่า

เพิ่ม (Value Added Tax) ชั่วคราวน่าจะเป็น

อีกทางหนึ่งในการเสริมให้การกระตุ้นเศรษฐกิจ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อดีของการลดภาษี

มูลค่าเพิ่มคือมาตรการนี้จะส่งผลทันที ซึ่งแตก

ต่างกับการลดภาษีเงินได้ที่กว่าเงินจะตกถึงมือ

ของผู้เสียภาษีก็ต่อเมื่อถึงรอบการชำาระภาษีใน

ปีหน้าซึ่งอาจจะช้าเกินไปและอาจส่งผลให้ผู้

ได้ประโยชน์ยังไม่กล้าใช้จ่ายจนกว่าจะได้เงิน

จริงๆ

ถ้าจุดประสงค์หนึ่งในการกระตุ้น

เศรษฐกิจคือการเพิ่มการจ้างงาน (หรือชะลอ

การเลิกจ้าง) การนำามาตรการภาษีซึ่งผูกกับการ

จ้างงานมาจูงใจนายจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้

กับบริษัทต่างๆ น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ 

ตัวอย่างเช่น รัฐบาลอาจจะเสนอการลดภาษีที่

ผูกกับจำานวนพนักงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มา เช่น จำานวนพนักงานต้องไม่น้อยกว่าเดิม 

หรือผูกกับการจ้างงานเพิ่มของนายจ้างเพื่อเข้า

ข่ายการได้ลดภาษี แน่นอนว่า ข้อเสียคือเงิน

ที่ได้จากการลดภาษีดังกล่าวเข้ากระเป๋าของ

นายจ้างโดยตรง แต่อีกด้านหนึ่ง ประโยชน์ก็

คืออำานาจในการซื้อของผู้บริโภคโดยรวมจะไม่

ถูกกระทบมากเพราะคนไม่ตกงาน นอกจากนี้

ยังช่วยทำาให้ค่าใช้จ่ายอื่นที่มองไม่เห็นไม่มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นมาก เช่น สวัสดิการสังคมหรือการ

ก่ออาชญากรรม

ลดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยไม่ได้หมาย

ถึงเพียงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่คนออมเงินคุ้น

เคยเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วอัตราดอกเบี้ยมีความ

หมายที่มากกว่านั้น อาทิ อัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อลอยตัว อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อคงที่

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีความหมาย

อีกนัยหนึ่งคือต้นทุนหรือราคาของเงิน ดัง

นั้น อัตราดอกเบี้ยจึงช่วยควบคุมทิศทางการ

ไหลเข้า-ออกของเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 

ร้างความตระหนกและกังวลใจไม่น้อย 

สำาหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์

กลายพันธุ์ใหม่ล่าสุดอย่างโอไมครอน 

(Omicron) ที่กำาลังระบาดอยู่ใน 23 ประเทศทั่ว

โลก ทั้งแอฟริกา ยุโรป และอีก 1 เขตปกครอง

พิเศษอย่างประเทศฮ่องกง กระทั่งล่าสุดพบ

ผู้ โดยสารติดเชื้อจากประเทศออสเตรเลียมา

เปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ถือเป็น 

กลุ่มประเทศในเอเชียใกล้บ้านเรา ยิ่งสร้าง

ความหวาดกลัวให้กับประชาชนที่ได้รับทราบ

ข่าวเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ล่าสุดนี้ 

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษา

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูล

ว่า “หลักการดูแลสุขภาพจิตเพื่อรับมือกับ

เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ โอไมครอน

นั้น หลักการง่ายนิดเดียว คือเราต้องควบคุม

อาวุธทั้ง 3 อย่างให้ครบ ซึ่งอาวุธทั้ง 3 อย่าง 

คือ 1.วิถีนิวนอร์มอล ซึ่งหลักปฏิบัติข้อนี้จะ

ช่วยป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ โอไมครอนไม่

ให้ติดต่อกันได้มากขึ้น โดยการสวมหน้ากาก

อนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทาง

สังคม และอาวุธที่ 2.ทุกคนควรฉีดวัคซีนป้อง 

กันโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเรา

ป่วย หรือเมื่อติดเชื้อแล้วไม่ทำาให้เสียชีวิต พูด

ง่ายๆ ว่าการฉีดวัคซีนทำาให้ลดการเสียชีวิตจาก

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงแม้จะทำาให้

ผู้ออมเงินมีรายได้มากขึ้นจากดอกเบี้ยและ

ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อ แต่มันทำาให้การเติบโต

ของเศรษฐกิจช้าลง ในทางกลับกัน อัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ำาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็

มาพร้อมกับเงินเฟ้อที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้นโยบายทาง

ด้านการเงินเชิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางอาจส่งผลที่ค่อนข้างช้าในทางปฏิบัติ 

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมดจาก

การขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจใช้เวลา

ถึง 12-18 เดือน ถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่มีแนว

โน้มลดลง ธนาคารพาณิชย์จะค่อยๆ ให้กู้

น้อยลงเรื่อยๆ และภาคธุรกิจจะเลื่อนการ

ลงทุนใหม่หรือเลื่อนการขยายกำาลังการผลิต

ออกไปก่อน เช่นเดียวกันผู้บริโภคโดยทั่วไป

จะเริ่มคิดได้ว่าตนเองมีอำานาจซื้อน้อยลง 

และจะชะลอการใช้จ่ายออกไปก่อน.

การติดเชื้อไวรัสร้ายได้ 20-30 เท่า ทั้งนี้ ยัง

ลดอาการป่วยหนัก หรือป่วยแล้วเสียชีวิตให้

น้อยลง อาวุธที่ 3.คือการตรวจหาเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ด้วยอุปกรณ์ ATK ซึ่งปัจจุบันมีราคา

ไม่แพงมาก เพื่อตรวจหาเชื้อเบื้องต้น และ

หากผลออกมาว่าติดเชื้อ ก็จะนำาไปสู่การตรวจ

แบบ RT-PCR (ตรวจหาสารพันธุกรรมของ

ไวรัสโดยเก็บตัวอย่างในจมูกและในลำาคอ) ที่ให้

ผลแม่นยำา โดยการไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อ

ให้แน่ใจ และหากติดเชื้อก็ทำาการรักษาในโรง

พยาบาลสนาม หรือหากบางรายที่อาการป่วย

ไม่รุนแรง ต้องกักตัวที่บ้านพร้อมกับกินยารักษา

โควิด-19 เป็นต้น 

“ถ้ามีอาวุธทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมา เราก็

เรามีความรู้ในการดูแลตัวเองทั้ง 3 ด้าน ก็

จะช่วยลดภาวะหดหู่นี้ ได้ทางหนึ่ง” 

คุณหมอกล่าว

ส่วนคำาถามเรื่องการ

วิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาด

ของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์

โอไมครอน มีโอกาสทำาให้คน

คิดฆ่าตัวตายหรือไม่นั้น ตรง

นี้ต้องบอก

ว่า อันที่จริง

สิ่งที่ทำาให้คนฆ่าตัวตาย

นั้น เกิดจากปัญหาเรื่อง

เศรษฐกิจที่ตกต่ำา ไม่ใช่

เรื่องการติดโควิด-19 ดัง

นั้น ทางออกของเรื่องนี้

คือการใช้ “วัคซีนชุมชน” 

เพื่อให้ชุมชนช่วยให้

สมาชิกมีรายได้ และไม่

สิ้นหวังในชีวิตท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 

วัคซีนชุมชนนั้นเป็นมาตรการที่เกิดขึ้น

โดยกรมสุขภาพจิต เพื่อต้องการให้คนในชุมชน

ร่วมมือกัน ในการเผชิญปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมกัน ผ่านมาตรการต่างๆ 

หรือกิจกรรม โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้าง

วัคซีนใจ 4 ประการ 1.สร้างชุมชนที่ปลอดภัย 

2.สร้างชุมชนที่สงบ  3.สร้างชุมชนที่รู้สึกมี 

ความหวัง เช่น การจัดให้มีสวัสดิการ และการ

สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ให้กับผู้ได้รับผลกระ

ทบ โดยจัดให้มีธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ได้รับ

ผลกระทบกู้เงิน หรือแม้แต่การเสริมสร้างรายได้

ให้คนในชุมชนด้วย

การจัดทำาหน้ากาก

อนามัยขายกันใน

หมู่บ้าน หรือให้

คนในชุมชนทำา

ข้าวกล่องจำาหน่าย 

เพื่อให้คนมีรายได้ 

เป็นต้น 4.สร้างชุม 

ชนที่เข้าใจและให้

โอกาส นอกจาก

นี้การที่รัฐจัดทำาระบบบริการในด้านของการคัด

กรอง และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น 

สายด่วนรับฟังปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ ตรงนี้ก็จะ

สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้”.

ส

สร้างเสริมสุขภาพจิตให้แข็งแรง

รับมือไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอน

เที่ยว กิน ฟิน ช็อป คุ้มปลายปีกับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล 

เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% และคะแนนเดอะวันเพิ่ม 300 

คะแนน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 ถึง 28 ก.พ.65 ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

สูงสุด 3% เมื่อช็อปสะสมผ่านหมวดร้านอาหาร ปั๊มน้ำามัน ท่องเที่ยว 

และช่องทางออนไลน์ ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไปต่อเดือน 

และมียอดใช้จ่ายสะสมตามกำาหนด ต่อที่ 2 พิเศษทุกวันศุกร์ รับ

คะแนนเดอะวันเพิ่ม 300 คะแนน เมื่อใช้จ่ายในหมวดที่ร่วมรายการ

ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ (จำากัดคะแนนเดอะวันพิเศษ 300 

คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/วัน และ 3,900 คะแนน/หมายเลข

บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ) ลงทะเบียนร่วมรายการผ่านแอป 

UCHOOSE ครั้งแรกครั้งเดียว ...•

โฮมโปร ยกขบวนสินค้าเรื่องบ้าน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง 

เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ลดแรงส์สุดท้ายก่อนสิ้นปี อัดโปรโมชั่น 

HomePro Super Expo, Super Brand Super Deal ลดสุดคุ้มสูงสุด 

80% ช็อปได้แล้วที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ และช็อปออนไลน์ได้ที่ 

www.homepro.co.th, รายละเอียดโปร www.homeproexpo.com 

เริ่ม 2-6 ธ.ค.64 นี้ ...•

คริสปี้ ครีม มาแจกรอยยิ้มต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วย 

“ฮอลิเดย์ โดนัท” โดนัท 4 ดีไซน์เก๋ พร้อมกล่องลายลิมิเต็ดที่เหมาะ

สำาหรับเป็นของขวัญ ทั้งแบบแพ็ก 3 ในราคา 105 บาท (ฮอลิเดย์ 

โดนัท 3 ชิ้น) หรือแบบเซต ในราคา 296 บาท (ออริจินัล เกลซ 6 

ชิ้น และฮอลิเดย์ โดนัท 6 ชิ้น) และ

ฟินให้คูณสองด้วยเครื่องดื่มใหม่สีสัน

สดใส ทั้ง “มิ้นท์ตี้ สโนว์วี่” นมรส    

มิ้นท์ปั่นหอมสดชื่น  และ “พิ้งกี้ สปริง

เคิล” นมสตรอว์เบอร์รีรสละมุนตัด

กับความเข้มของช็อกโกแลต ตกแต่ง

ด้วยวิปปิ้งครีมและสปริงเคิล ในราคา

แก้วละ 110 บาท (12 oz) พิเศษสุด!!                                                     

เมื่อซื้อฮอลิเดย์ โดนัท แบบแพ็ก 3 

รับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่ม ได้ในราคา                      

65 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64-3 ม.ค.

65 ...•

ปิดท้ายด้วย นมข้นหวานตรา 

“มะลิ” ที่ผนึกกำาลังกับพันธมิตร บริษัท 

เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำา

หน่ายโอวัลติน 1 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด คือ ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน 

มะลิ โอวัลติน อีซี่ สควีซ สูตรนมสด ในรูปแบบหลอดบีบเป็นครั้ง

แรก ที่เพิ่มรสชาติความอร่อยเข้มข้น พร้อมคุณประโยชน์เน้นๆ มีโอ

เมก้า 3, 6, 9 และวิตามินบี 12 สูง คูณ 2 ความอร่อย คูณ 2 ความ

สนุก เข้มข้นหวานมัน มีจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้

บ้านคุณ ...•

จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ตระหนก ไม่หวาดกลัว ไม่

จิตตก ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่า แม้เชื้อโควิด-19 

จะดื้อยาหรือมีการกลายพันธุ์ 100% แต่ถ้า                     

เรามีชุดตรวจหาเชื้อไวรัส

โควิดที่ทำาได้ด้วยตัว

เองอย่าง ATK 

และเราหมั่น

ตรวจไว้ ก็

จะทำาให้

เราติดเชื้อ          

โควิด-19 

น้อยลงเพราะ

เรารู้ตัวเอง เพราะ

ตามหลักจิตวิทยา การที่เรา

เกิดภาวะตระหนก ที่เป็นผลมาจากความไม่

เข้าใจ นั่นจะทำาให้เรามีความรู้น้อยในการดูแล

ตัวเอง แต่เมื่อไรที่เรามี 3 อาวุธข้างต้น จะ

ช่วยลดความหวาดกลัวเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

มากขึ้น เพราะเรามีความรู้ในการดูแลตัวเอง 

และใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมากขึ้น เพราะปัจจุบัน

มีข่าวเท็จเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 หรือเฟกนิวส์จำานวนมาก ซึ่งข่าวปลอม

เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีผลทำาให้จิตใจของเรา

ว้าวุ่น และปรับตัวไม่ถูก ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง

ที่ทำาให้คนเกิดภาวะซึมเศร้าหดหู่ได้ ดังนั้น ถ้า



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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ฮีโร ‘วิชัย’ เชียร ‘สมชาย’ นั่งนายกมวยสากล

กรุงเทพฯ • ตามที่สมาคมกี ามวยสากลแห่งประเทศไทย

กำาหนดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 25 4 โดยมีวาระสำาคัญคือ

เลือกตั้งนายกสมาคมในวันที่ 1  ธ.ค. ที่โรงแรมเอบินาเ าส์ 

ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ล่าสุดมีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 2 คน บิกบาง

จาก  พิชัย ชุณหวชิร นายกคนเดิม กับ บิกชาย  สมชาย พูล

สวัสดิ ประธานเทคนิคและผู้จัดการทีม ทั้งนี้ นาวาอากาศเอก

วิชัย ราชานนท์ ีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปกเกมส์ 1  กล่าว

ว่า ตนเห็นด้วยกับน้องรัก 2 ีโร่โอลิมปกทั้ง ผู้กองแก้ว พงษ์

ประยูร และผู้พันสมจิตร จงจอหอ เพราะในอดีตผมไม่เคยเห็น

นายกสมาคมมวยสากลมีการแข่งขันกัน มีแต่ยกมือสนับสนุน

เพราะมีคนเดียว แต่ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ที่มีผู ้                                                        

สมัครแข่งขัน 2 คน ผมเห็นด้วยกับน้องทั้ง 2 ว่าควรจะเลือก

นายกสมาคมคนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ชื่ นชอบและรัก

กี ามวยอย่างแท้จริง ที่สำาคัญต้องเสียสละเวลาและทุ่มเทให้กับ

นักมวยอย่างจริงจังเพื่ อสร้างความสำาเร็จให้กับทีมมวยชาติไทย

ในทัวร์นาเมนต์นานาชาติทั้งซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และโอลิมปก

เกมส์ที่ถือเป็นหัวใจสำาคัญ เท่าที่ดูจากความทุ่มเทของทั้ง 2 ท่าน 

คิดว่าคุณสมชาย พูลสวัสดิ นาจะเหมาะที่สุด ไม่ใช่ว่านายก

คนเก่าไม่เหมาะ แต่ท่านทำาหน้าที่มานานถึง 7 ปีแล้ว ก็ถือว่า

ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สุด เห็นได้จากเราห่าง

หายจากเหรียญทองในกี าโอลิมปกเกมส์มานานถึง 3 ครั้งแล้ว 

‘ลัลนา-สลักทิพย’ ทะลุตัดเชือกเทนนิสไอทีเอฟ  

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ 

เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “แอลทีเอที ไอที

เอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” ณ ศูนย์พั นากี าเทนนิสแห่งชาติ 

“เลิกเหล้าได้ เพราะน้องชายไปดื่มกับเพื่อน มีวัย

รุ่นยกพวกตีกัน น้องท่ีน่ังดื่มอยู่ว่ิงหนี แต่ไปล้มบนถนน

แล้วถูกรถชนจนเสียชีวิต” ท้ังท่ีดื่มมาต้ังแต่อายุ 18 ปี 

ทำางานหาเงินได้เท่าไหร่ลงขวดเหล้าหมด อดีตกำานัน

บอกจุดเปล่ียนทำาให้เลิกข้องเก่ียวน้ำาเมา ใครท่ีคิดเลิก

เหล้า  แต่ยังไม่เร่ิมทำามัวผลัดวันประกันพุ่ง ชีวิตอดีต

กำานันเป็นอุทาหรณ์ได้ดี

เนื่องในวันยุติความรุนแรงสากล 25 พฤศจิกายน

ท่ีผ่านมา เครือข่ายงดเหล้า รณรงค์ชวน ช่วย เชียร์ให้

ลดละเลิกดื่มเหล้าในชุมชนสู้เหล้าท่ัวประเทศกว่า 400 

แห่ง หยิบยกเรื่องราวนายภัทรพงษ์  กิตติวิริยะพันธ์ุ 

หรือ “กำานันรุ่ง” ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า

จังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตกำานันตำาบลบ้านโข้ง อ.อู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจช่วยเหลือคนอื่น

นายภัทรพงษ์ ย้อนเล่าว่า ครอบครัวมีอาชีพทำาไร่ พ่อมีอาชีพ

รับจ้างขับรถสิบล้อรับส่งอ้อย และเป็นนักดื่มตัวยง เมื่อรับเงินค่าจ้าง

ก็ได้ไปรับตนท่ีโรงเรียน พาแวะบ้านเพื่อน น่ังดื่มเหล้าก่อนกลับบ้าน

แทบทุกวัน กลับมาดึกๆ พ่อจะบังคับให้มาอ่านหนังสือให้ฟัง ถ้าไม่

อ่านก็จะถูกดุว่า มีลงไม้ลงมือบ้าง บ่อยคร้ังท่ีพ่อเมากลับบ้านและ

ทะเลาะกับแม่ เพราะพ่อเมาและขับรถมอเตอร์ไซด์ล้ม กลับไม่ถึง

บ้านอยู่บ่อยคร้ัง แม่ต้องออกไปช่วยพยุงเข้าบ้านทุกคร้ัง เป็นชนวน

ทำาให้แม่กับพ่อต้องทะเลาะกัน ลงไม่ลงมือกัน เพราะความท่ีพ่อเมา 

แม่ก็ห่วงในความปลอดภัยของพ่อ รวมถึงลูกด้วย  ปัญหาสำาคัญใน

บ้านเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว ขาดเงิน เมื่อคร้ังท่ีน้องป่วย 

พ่อไปขอยืมเงินญาติ แต่ไม่มีใครให้ยืม เพราะคิดว่าจะเอาเงินไปกิน

เหล้า เมาจนไม่มีใครเชื่อ 

จุดพลิกผันคร้ังแรก กำานันรุ่ง เล่าว่า พ่อต้ังใจเลิกดื่มเหล้า

เด็ดขาด ตัดสินใจพาครอบครัวย้ายท่ีอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ทำา

รับเหมาก่อสร้าง หลังจากพ่อเลิกดื่มเหล้า ทำาให้ชีวิตครอบครัวเรา

มีความอบอุ่น เรื่องการเงินในครอบครัวดีข้ึนเป็นลำาดับ ไม่มีการ

ทะเลาะดุด่าในครอบครัวอีกเลย

กระท่ังเข้าสู่ช่วงชีวิตในวัยรุ่น นายภัทรพงษ์ บอกว่า ซึมซับ

การดื่มเหล้ามาจากพ่อ เป็นภาพจำาในสมัยเด็กท่ีพ่อเมากลับบ้าน

ทะเลาะกับแม่ แล้วแม่น่ังร้องไห้ แต่ในวัยน้ันยังคิดไม่ได้ เห็นว่า 

การดื่มกลายเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชาย 

“เมื่ออายุ 18 ปี ผมเร่ิมดื่มเหล้าและเพื่อนก็พาไปทุกรูปแบบ 

ท้ังยาเสพติดและการพนัน เงินค่าจ้างว่ิงรถเดือนละ 30,000 บาท 

ไม่มีเหลือเก็บ ในท่ีสุดพ่อกลายเป็นคนท่ีให้สติผม คอยเตือนให้คิด

เสมอ”

อีกเหตุการณ์สะเทือนใจท่ีทำาให้ตัดสินวางขวด กำานันรุ่งบอก

เพราะต้องเสียน้องชายไปเพราะเหล้า คร้ังน้ันน้องชายไปดื่มเหล้า

กับเพื่อนและมีวัยรุ่นยกพวกตีกัน น้องน่ังดื่มกันอยู่ก็ว่ิงหนี แต่ไปลื่น

ล้มบนถนน ทำาให้รถชนจนเสียชีวิต จากวันน้ันทำาให้เลิกเหล้าและ

อบายมุขทุกอย่าง ทำามาหากินเก็บเงิน

เมื่อคิดทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต และถึงจุดท่ีต้องสร้าง

ครอบครัว นานภัทรพงษ์ต้ังปณิธานจะไม่ยุ่งเก่ียวอบายมุข และจะ

ไม่ให้เกิดการมีปากเสียง ไม่ทะเลาะ หรือทำาให้เกิดความรุนแรงใน

ครอบครัว เพราะไม่อยากให้ลูกได้ซึมซับ

ปัญหาต่างๆ เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดกับตัว

เองเป็นบทเรียนทำาให้ได้รู้ว่า ไม่ควรเกิด

ข้ึนซ้ำาอีก เขาต้ังใจทำางานเพื่อท้องถ่ิน จน

กระท่ังปี 2545 ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่

บ้าน ก่อนได้รับโอกาสอีกคร้ังได้รับเลือก

เป็นกำานันในปี 2547  

ปัจจุบันกำานันรุ่งต้ังใจทำางานจิต

อาสา คอยช่วยเหลือสังคม ช่วยคนใน

ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องชวนคนเลิกเหล้า 

ผมไม่อยากให้เหตุการณ์ในอดีตเหล่าน้ี

เกิดข้ึนกับลูกและภรรยาของผม และไม่

ควรเกิดข้ึนกับครอบครัวคนอื่น ความสุขความอบอุ่นในครอบครัว

เกิดข้ึนได้ หากเรามีสติในการใช้ชีวิต ผมพยายามรณรงค์ต้ังประเด็น

การทำางานในพ้ืนท่ีต่างๆ เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนการทำางานประเด็น

งดเหล้าและผลกระทบ พร้อมเสนอแนวทางการป้องกันเพื่อยับย้ัง

ความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในครอบครัวและสังคมของเรา จนกลาย

เป็นบ้านท่ีปลอดภัย สังคมท่ีเป็นสุขในท่ีสุด

“การไม่ยุ่งเก่ียวกับเหล้าเบียร์ส่ิงมึนเมา เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะ

ไม่ใช้ความรุนแรง เพราะยังมีสติ รู้จักยับย้ังช่ังใจ ฝากถึงผู้ชายทุก

คน อย่าได้ก้าวพลาดอย่างท่ีผมเคยเป็นมาแล้ว ลด ละ เลิกเหล้า

เบียร์ อบายมุข เพื่อลดการใช้ความรุนแรง” นายภัทรพงษ์ แนะนำา.

จุดพลิกผันอดีตกำ�นันเลิกเหล้� สู่อ�ส�ยุติคว�มรุนแรง

ภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์

ขับเคลื่อนรณรงค์งดเหล้าใน จ.สุพรรณบุรี

จากนักดื่มสู่จิตอาสาช่วยเหลือสังคมสร้างบ้านที่ปลอดภัย

เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 1  เมื่ อวันที่ 2 ธ.ค.25 4 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบ

ก่อนรองชนะเลิศ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสวัย 17 

ปี ทีมชาติไทยชุดใหญ่ มือ 27  เยาวชนโลก และเป็นมือวาง 1 

ของรายการ พบ สเตฟานี เว็บบ์ นักเทนนิสจากออสเตรเลีย วัย 

1  ปี มือ 538 เยาวชนโลก และมือวาง 5 ของรายการ ผลการ

แข่งขันปราก ว่า ลัลนายังคงแข็งแกร่ง เก็บชัยเหนือคู่แข่งขันได้ 

2 เซตรวด 3, 1 ทะยานสู่รอบรองชนะเลิศ พบ เมลิสสา เซ 

นักเทนนิสไทย ลูกครึ่งไทย เยอรมัน ที่เข้ารอบมาด้วยการล้มมือ

วาง เฉือนเอาชนะ ตปณีย์ บุญวั น์ มือวาง  ของรายการ 2 1 

เซต 7  4 , 2 , 4

ด้าน “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง นักเทนนิสหญิงไทย มือ

วาง 2 ของรายการ ก็ผ่านเข้ารอบได้เช่นกัน หลังจากใช้ความ

เฉียบขาด หวดเอาชนะ อัจฉราพร วรรณโพธิ 2 0 เซต 2, 2 

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ มือ

วาง 4 ที่ชนะ ปริยากร ศรีสุริยาพั น์กุล 2 0 เซต 3, 1

‘ยอโควิช’ พาเซอรเบียตัดเชือกหวดเดวิสคัพ

มาดริด • โนวัก ยอโควิช มือ 1 ของโลกลงมาเก็บ 2 แต้มพา 

เซอร์เบีย ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเดวิสคัพเป็นสมัยที่ 

5 หลังแซงกลับมาชนะคาซัคสถาน จากชัยชนะทำาให้เซอร์เบียร์ 

เจ้าของแชมปเมื่ อปี 2010 จะเข้าไปเจอกับโครเอเชีย เพื่ อนบ้าน

ในรอบรองชนะเลิศในวันศุกร์นี้ เพื่ อลุ้นตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

โดยยอโควิชรักษาสถิติไม่แพ้ใครในซิงเกิลในการแข่งขันเดวิสคัพ 

10 ปีติดต่อกันแบบง่ายดายด้วยชัยชนะ 3, 4 เหนือ อเล็ก

ซานดาร์ บูบลิก มืออันดับ 3  ของโลก โดยใช้เวลาเพียง 77 

นาที ทำาให้คะแนนในรอบก่อนรองชนะเลิศกลับมาเสมอกัน 1 1 

จากนั้นมือ 1 ของโลกวัย 34 ปี ลงมาจับคู่กับคาซิส เอาชนะคู่

ของ อังเดรย์ โกลูเบฟ และอเล็กซานเดอร์ เนดอฟเยซอฟ 2, 

2 , 3 ในการแข่งขันประเภทคู่ ซึ่งเป็นแต้มตัดสิน สำาหรับ

ยอโควิชนั้นนับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ไม่เคยชนะประเภทคู่

ในเดวิสคัพเลย และก่อนที่จะลงเล่นแมตช์ตัดสินเขามีสถิติแพ้

ในประเภทคู่ 3 ครั้งซ้อน ซึ่งรวมถึงการแพ้คู่ของโกลูเบฟและ

เนดอฟเยซอฟ เมื่ อปี 201  สำาหรับรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งซึ่งจะ

เล่นกันในวันอาทิตย์ที่มาดริดประเทศสเปนเช่นเดียวกัน โดย

เยอรมนีจะรอพบกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนและรัสเซีย.

แรกของการแข่งขัน ทำาให้งานของเจ้าบ้าน

เอฟเวอร์ตันยากขึ้น แม้เดอมาไร เกรย์ จะ

ยิงประตูตีไข่แตกก่อนจบครึ่งแรกก็ตาม

แต่ลิเวอร์พูลก็หนีออกไปอีกคร้ังจาก

ผลงานของซาลาห์ ในนาทีที่ 4 นับเป็น

ประตูที่ 1  ที่ดาวยิงจากอียิปต์ยิงได้ใน

ฤดูกาลนี้จากการลงเล่น 1  แมตช์ ก่อนที่ 

ดิโอโก โจตา จะยิงปดท้ายในนาทีที่ 7

“แนนอนที่สุดว่านี่เป็นผลงานที่ยอด

เย่ียมท่ีสุดสำาหรับการเล่นที่กูดิสันนับต้ังแต่

ผมเข้ามาทำางานที่ลิเวอร์พูล” เจอร์เกน 

คล็อปป ผู้จัดการทีมของหงส์แดงกล่าว 

“พวกเรามีหลายเกมดีๆ ที่นี่ แต่ไม่เคยชนะ

ได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนในคืนนี้”

“สำาหรับเกมในคืนนี้แสดงให้เห็นอีก

ก้าวสำาคัญซ่ึงอยู่ในกระบวนการพั นาของ

เรา ตอนนี้ในทุกๆ แมตช์ที่เราลงไปเล่น

นั้นเรามีเกณ ์มาตร านของพวกเราที่ต้อง

ไปให้ถึง และถ้าเราเล่นกันได้แบบนี้ก็ไม่มี

ปัญหา”

ทางด้าน ราฟาเอล เบนิเตซ นั้นไม่

ค่อยเป็นที่พอใจสำาหรับแฟนๆ เอฟเวอร์ตัน

นักที่เข้ามารับงานผู้จัดการทีม เนื่ องจาก

เขาเป็นหนึ่งในตำานานของหงส์แดงผู้พา

ลิเวอร์พูลคว้าแชมปยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ใน

ช่วง  ปีที่เป็นกุนซือที่แอนฟลด์

หลังจบเกมเบนิเตซเปดเผยว่า “ผม

คิดว่าใครก็ตามที่ ได้ดูเกมนี้ก็จะเห็นว่าเรา

เล่นผิดพลาดกันเยอะมาก และเมื่ อคุณผิด

พลาดแบบนี้ ในการเจอกับทีมระดับท็อป 

คุณก็ต้องโดนลงโทษแบบนี้”

กุนซือชาวสเปนยังกล่าวต่ออีกว่า 

“หลังจากเสีย 2 ประตูแรก ป ิกิริยาของ

ทีมนั้นดีมากๆ แฟนๆ ช่วยผลักดันเรา และ

เมื่อเรายิงได้คุณน่าจะเห็นว่าบรรยากาศ

ในสนามมันดีจริงๆ แต่หลังจากที่เราพลาด

อีกครั้งเกมมันก็เปลี่ยนไป ประตูที่สามที่

เสียไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เพราะสภาพ

จิตใจมันยากที่จะตอบสนองหลังผิดพลาด

อีกครั้ง”

หลังจบแมตช์น้ีลูกทีมของคล็อปป

ยังอยู่อันดับสามตามหลังจ่าฝูงเชลซี และ 

“แชมปเก่า” แมนเชสเตอร์ ซิตี โดยในสาม

อันดับแรกของตารางพรีเมียร์ลีกมีคะแนน

แตกต่างกันเพียง 2 คะแนนเท่านั้น.

ลิเวอรพูล •  โม ัมเหม็ด ซาลาห์ ซัดคน

เดียวสองประตูในเกมบุกไปถล่มเอฟเวอร์

ตัน ภายใต้การคุมของนายเกาอย่าง ราฟา

เอล เบนิเตซ 4 1 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

คู่เมอร์ซีไซด์ดาร์บี ที่กูดิสันปาร์ก เมื่ อวันที่ 

2 ธ.ค.ที่ผ่านมา

การเจอกันที่กูดิสันก่อนหน้านี้  

แมตช์ ลิเวอร์พูลเอาชนะได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น ทว่าในแมตช์นี้พลพรรคหงส์แดงคุม

สถานการณ์ ได้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะไล่ถล่ม

ลูกทีมของเบนิเตซไป 4 1 ทำาให้เอฟเวอร์

ตันเก็บได้เพียง 2 คะแนน จาก 8 แมตช์

หลังสุดที่มี 24 คะแนนเต็มในพรีเมียร์ลีก

ประตูของ จอร์แดน เ นเดอร์สัน 

และโม ัมเหม็ด ซาลาห์ ในช่วง 20 นาที

คล็อปปปลื้มลูกทีมผลงานดีที่กูดิสัน

‘ธนวัฒน’ต� นเตนรวมทีม’อุม-เจ-มุย’ 

สาว‘ไดมอนดฟูด’พบ‘นครราชสีมา’   

ลูกยางไทยแลนดลีก‘พีพีทีวี’ยิงสด

กรุงเทพฯ • การแข่งขันวอลเลย์บอล

อาชีพ “เอสโคลา วอลเลย์บอลไทย

แลนด์ลีก 2021 22” จาก   

เดอะมอลล์ บางกะป ที่จะเปดฉากวัน

พุธที่ 8 ธันวาคมนี้ ในประเภททีมหญิง 

ระหว่าง แชมปเก่า  ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์

เชฟ สปอร์ต คลับ ของประธานเดชา 

สุวลักษณ์ ที่ปีนี้เลือกดึงตัว กิตติคุณ ศรี

อุทธวงศ์ อดีตทีมชาติไทยขึ้นมาเป็นโค้ช 

ฤดูกาลนี้กัปตันแขกจะผันตัวเองจากผู้

เล่นมาเป็นผู้ฝกสอนในระดับลีกอาชีพ

แบบเต็มตัว แชมปเก่า ไดมอนด์ฟู้ด  มี

คิวลงสนามเกมแรกพบกับ นครราชสีมา 

คิวมินซี วีซี รองแชมปสโมสรเอเชีย 

2021 แม้ปีนี้จะไม่มี ชัชชุอร โมกศรี ที่

บินไปเล่นให้สโมสรซาริเยร์ ในลีก

ตุรกี แต่แมวปีศาจก็ยังอุดมไปด้วยผู้เล่น

ดีกรีทีมชาติ ได้แก่ คารีนา เคร้าเซอ, 

ชิตพร กำาลังมาก, ฉัตรสุดา นิละภา, สิริ

มา มานะกิจ และณั พร สนิทกลาง 

ประสานงานกับ กาญจนา ศรีใสแก้ว ผู้

เล่นดาวรุ่งที่รอวันก้าวข้ึนไปติดทีมชาติ 

รวมถึงตัวต่างชาติอย่าง ไมลีน ปาต นัก

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟลิปปนส์ ที่เพิ่ง

ย้ายมาร่วมทีมเมื่ อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่วนวันพฤหัสบดีที่  ธันวาคม 

ทีมดาวรุ่งแห่งยุคสโมสร นครนนท์ ของ 

โค้ชเอ็ม  ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อินเลี้ยง ลูก

ทีมของผู้ฝกสอนดีกรีรองแชมปสโมสร

เอเชียปีล่าสุด จะมีคิวลงสนามกับทีมที่

ได้เลื่ อนชั้นจากโปรชาเลนจ์ คือ สโมสร

เกษตรศาสตร์ วีซี เกมนี้ถือเป็นก้าวแรก

ของดาวรุ่งจากย่านนนทบุรี ที่

กำาลังรอวันก้าวข้ึน

ติดทีมชาติชุด

ใหญ่ อย่ า ง 

ดลพร สิน

โพธิ, อัมพา 

สนสุรัตน์ และสุชานันท์ แนนอุดร ทั้ง

สามสาวจะนำาประสบการณ์จากการคว้า

อันดับ 11 ในรายการวอลเลย์บอลยุวชน

ชิงแชมปโลก 2021 มาใส่เต็มในรายการ

นี้อย่างแนนอน 

นอกจากนี้ยังมีบิกแมตช์ ให้ตาม

เชียร์กันถึง 4 คู่ ในช่วงก่อนหยุดยาว

เทศกาลปีใหม่ โดยวันที่ 22 ธันวาคม

นี้ ประเภททีมหญิง ไดมอนด์ฟู้ด ไฟน์

เชฟ สปอร์ต คลับ พบ สุพรีม ชลบุรี อี

เทค, วันที่ 23 ธันวาคม ประเภททีมหญิง 

นคราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ขอนแก่น

สตาร์ วีซี, วันที่ 28 ธันวาคม ประเภททีม

ชาย ไดมอนด์ฟู้ด ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ 

พบ พยัค ์ เซนเซ ปดท้ายด้วยวันที่ 2  

ธันวาคม ประเภททีมหญิง นครราชสีมา 

คิวมินซี วีซี พบ นครนนท์ 

แฟนวอลเลย์บอลอาชีพ “เอสโคลา                                              

วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2021 22”                                             

รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางพีพีทีวี เอชดี                                                          

ช่อง 3  โดยทุกคู่ที่แข่งขันจะเริ่มถ่าย             

ทอดสดตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้น

ไป และยังสามารถติดตามข่าวสารและ

ตารางการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์

ได้ที่ . 3 .  และเฟซบุก 

  3  เชียร์สดลูกยางไทยลีก

ตลอดฤดูกาลได้ทางพีพีทีวี เอชดี 

ช่อง 3 .

สิงคโปร • นักเตะทีมชาติไทยลงซ้อมวัน

แรกที่สิงคโปร์ หลังกักตัว 1 วันผลตรวจหา

เชื้อโควิดออกมาเป็นลบยกทีม ด้านเจนภพ 

โพธิขี ยังติดปัญหาเรื่ องเอกสาร ส่วนชนา

ธิป สรงกระสินธ์, ธีราทร บุญมาทัน ตามมา

สมทบวันที่  ธันวาคม สำาหรับ ฟลิป โรล

เลอร์ ตามสมทบวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ขณะที่ 

“กัน” ธนวั น์ นักเตะจากเลสเตอร์ยอมรับ

ตื่ นเต้น ได้ร่วมทีมกับพี่ๆ หลายคนที่ยังไม่

เจอกัน ทั้งเจ, อุ้ม, มุ้ย 

หลังจากที่นักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติ                                                          

ไทย เดินทางมาถึงสิงคโปร์ เมื่ อวันที่ 1 

ธันวาคม เพื่ อเตรียมพร้อมสำาหรับการแข่ง 

ขันฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน เอเอฟเอฟ ซู

ซูกิคัพ 2020 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 

25 4  1 มกราคม 25 5 และต้องป ิบัติ

ตามมาตรการของรั บาลสิงคโปร์ ด้วยการ

กักตัว 1 วัน เพื่ อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด 

หลังเดินทางถึง โดยสตาฟฟและนักกี า

ทั้งหมดมีผลตรวจออกมาเป็นลบ

ล่าสุดวันที่ 2 ธันวาคม 25 4 เวลา 

1 .00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนาม

ยี่ซุ่น สเตเดียม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลง

ทำาการฝกซ้อมครั้งแรก  ท่ามกลาง อุณหภูมิ  

27  องศา ที่ประเทศสิงคโปร์ 

โดยการฝกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะทั้ง 

หมด 2  คน โดยขาดแค่ เจนภพ โพธิขี ที่

ติดปัญหาเรื่ องเอกสาร, ชนาธิป สรงกระ

สินธิ, ธีราทร บุญมาทัน ที่จะเดินทาง

มาสมทบในวันที่  ธันวาคม และฟลิป 

โรลเลอร์ ที่จะตามมาสมทบในวันที่ 

12 ธันวาคม

ก่อนการฝกซ้อม ธนวั น์ ซึ้ง

จิตถาวร กองกลางทีมชาติไทย กล่าว

ว่า “ผมทราบดีว่าการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมปอาเซียนสำาคัญสำาหรับแฟน

บอลชาวไทย ผมคิดว่านักเตะทุกคน

ต่างจะพยายามทำาเต็มที่ใน

ทุกๆ เกม ผมเองก็เช่นกัน

ท่ีจะต้องการตอบแทน

แฟนบอลชาวไทยทุกคน

ที่เคียงข้างทีมเสมอ”

“ ห ล า ย คน อ า จ

จะบอกว่านี่คือทีมชาติ

ไทยชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่ง                  

ผมคิดว่าสิ่งสำาคัญคือเรา

ต้องแสดงมันออกมาให้ทุก

คนได้เห็นในสนาม ผมเอง

ก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เล่น

ร่วมกับทุกคน และ

อีกหลายคนที่ผมยัง

ไม่เคยเล่นกับพวก

เขา”

“ผมมีความสุข

มากครับที่จะได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่ๆ หลาย

คนๆ ที่ยังไม่เคยได้สัมผัส ทั้งพี่มุ้ย, พี่อุ้ม ผม

ต้องการเรียนรู้จากพวกเขาเพ่ือพั นาตัว

เองขึ้น ผมได้คุยกับ ชนาธิปบ้างแล้ว และ

ผมก็อดใจรอที่จะได้ร่วมงานกับทุกคน”

“เรามีความมั่นใจ เรามีเวลาฝกซ้อม

มากพอในการทำาความรู้จักกัน และสร้าง

ความสัมพันธ์ทั้งในและนอกสนาม นี่คือ

เรื่ องสำาคัญสำาหรับทีมฟุตบอล แนนอนว่า

ผมเองก็จะพยายามพาทีมไปให้ถึงเป้าหมาย

ให้ได้”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 

   2020 ของทีมชาติ

ไทย มีดังนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 25 4 เวลา 

1 .30 น. พบ ติมอร์ เลสเต, วัน

ที่ 11 ธันวาคม 25 4 

เวลา 1 .30 น. พบ

กับ เมียนมา, วันที่ 

14 ธันวาคม 25 4 

เวลา 1 .30 น.

พบกับ ฟลิป 

ปนส์ และวันที่ 18                         

ธันวาคม 25 4 เวลา                        

1 .30 น. พบกับ 

สิงคโปร์.

ธนวัฒน ซึ้งจิตถาวร
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 

5 ธันวาคมของทุกปี โดยถ่ายภาพขณะทำากิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้ปกครอง หรือบุคคลในครอบครัว แล้ว

โพสต์ภาพถ่ายพร้อมคำาอธิบายกิจกรรมที่ทำาสั้นๆ มาที่ใต้ช่อง

คอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก สสวท. : IPST Thailand หรือ https://th-th.

facebook.com/ipst.thai เพื่อรอลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ร่วม

สนุกได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ธันวาคม 2564 ประกาศผลรางวัลวัน

ที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ https://th-th.facebook.com/ipst.thai

รับสมัครนักเรียนบกพร่องการมองเห็น

“โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” โรงเรียนสอนคน

ตาบอดแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การดำาเนินงานของ

มูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ 

เปิดรับสมัครนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทาง 

การเห็น ประจำาปีการ

ศึกษา 2565 ระดับ

อนุบาลและประถม

ศึกษา สมัครได้ที่ห้อง

วิชาการ อาคาร 4  

ชั้น 1 โรงเรียนสอนคน

ตาบอดกรุงเทพ ตั้งแต่

บัดนี้จนถึงวันที่  11 

มีนาคม 2565 ในวัน-

เวลาราชการ สอบถาม

รายละเอียด โทร. 0-2354-8365 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ) 124 (ห้อง

ระดับอนุบาล) 415 (ห้องธุรการ) หรือ e-mail: bsb@blind.or.th

ลังจากเปิดตัวโครงการ “Young Talent 

Contest” การประกวดออกแบบภาพ

กราฟฟิกเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้

ปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำาเสนอไอเดีย

ใหม่ๆ ให้แก่ซัมซุง ซ่ึงจัดข้ึนต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 และได้รับ

ผลตอบรับท่ีดีจากเยาวชนจากท่ัวประเทศ เข้าร่วมปลด

ปล่อยพลังแห่งจินตนาการ แต่งแต้มสีสันและเรื่องราว

ภายใต้หัวข้อ “SAMSUNG BETTER NORMAL” อยู่

บ้านให้ดีกว่าแบบครบๆ ท้ังสุขภาพดี บันเทิง เซอร์วิส

ครบด้าน และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 120 

ผลงาน ซ่ึงผลงานเหล่าน้ีล้วนแสดงให้เห็นถึงมุมมองท่ี

แตกต่างของคนรุ่นใหม่  และจินตนาการเหล่าน้ียังเป็น

จุดเร่ิมต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 

ท่ีสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนไปของผู้บริโภค

นายจองชุง ปาร์ค ผู้อำานวยการฝ่ายบริการลูกค้า 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด กล่าวว่า โครงการ

น้ีเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีให้เยาวชนไทยได้แสดงไอเดีย แลก

เปล่ียนความคิด ถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการคิดค้นและ

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้กับโลกใบน้ี ซ่ึงผลงานของน้องๆ 

แสดงให้เห็นถึงมุมมองด้านนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ี

มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของซัมซุง รวมไปถึงไอเดีย

แนวคิดออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำ�ให้บ้�นเป็นเหมือนสวรรค์‘เมื่อทุกคนต้องอยู่บ้าน’

สดใหม่ท่ีซัมซุงสามารถนำาไปต่อยอดและออกแบบเพื่อ

พัฒนาบริการให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้ดีย่ิง

ข้ึนไป ตามความมุ่งม่ันท่ีต้องการให้คนไทยมี ‘สุขภาพท่ีดี

กว่า ความสุขท่ีมากกว่า และได้รับความเอาใจใส่ท่ีเหนือ

กว่า’ ผ่านสินค้าและบริการของเราในอนาคต โดยซัมซุง

จะยังคงเดินหน้าโครงการน้ีต่อไปในปีหน้า เพื่อสนับสนุน

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ต่อไป

ผลการคัดเลือกได้ผู้ชนะท้ัง 5 คน ท่ีมีไอเดียการ

ออกแบบภาพตรงตามเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ การ

บอกเล่าแนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไป

ได้และการนำาไปใช้ ความแปลกใหม่ของไอเดีย ความ

สวยงามและองค์ประกอบของภาพ ดังน้ี

รางวัลชนะเลิศ “Paradise in home” ผลงาน

จาก นางสาววิกาวี รัตนมณี อายุ 20 ปี จังหวัดตรัง ซ่ึง

พูดถึงไอเดียออกแบบของตัวเองว่า การมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีน้ันเปรียบเสมือนการได้ข้ึนสวรรค์ ซ่ึงจะเป็นไปไม่ได้

เลยหากขาดเทคโนโลยีและบริการสุดล้ำาจากซัมซุง ซ่ึง

เทคโนโลยีเหล่าน้ีท่ีจะมาสร้างความสุข สนุกสนาน และ

สุขภาพท่ีดี ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด ท่ีทุกคนต้องอยู่บ้าน และเทคโนโลยีของ 

ซัมซุงจะทำาให้การอยู่บ้านมีความสุขมากข้ึน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “Into Samsung Galaxy 

เข้าสู่จักรวาลซัมซุง” ผลงานจาก นายปรัชชา ใจช่วง อายุ 

19 ปี กรุงเทพมหานคร บอกเล่าผลงานว่า เนื่องจาก

การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำาให้การเข้าไปเลือกดูสินค้าท่ี

ร้านเป็นเรื่องท่ีไม่สะดวก จึงนึกถึงนวัตกรรม VR (Virtual 

Reality) และ 3D ซ่ึงลูกค้าสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ผ่าน

นวัตกรรม VR ได้ นับเป็นการช่วยลดการเดินทาง อีกท้ัง 

VR ยังสามารถนำาสินค้ามาจำาลองตกแต่งให้มีความเหมาะ

สมกับบ้านและไลฟ์สไตล์ เพ่ิมความสะดวกสบายให้ลูกค้า 

ซ่ึงเป็นส่วนท่ีทำาให้ชีวิตดีข้ึน ตามคอนเซ็ปต์ Better Normal

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Work Form Heart” 

ผลงานจาก นางสาวกุลิสรา โชคชัยวิทัศน์ อายุ 21 ปี 

จากจังหวัดกระบ่ี กล่าวว่า การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new 

normal ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จึงทำาให้

ต้อง Work from Home ทุกคนล้วนแล้วแต่ทำากิจกรรม

ทุกอย่างท่ีบ้าน จึงทำาให้หลายคนรู้สึกว่าบ้านไม่ได้เป็น

ท่ีท่ีปลอดภัย Safe Zone และไม่อบอุ่นอีกต่อไป และ

ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ของซัมซุงในบ้าน การใส่ใจในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นให้เข้ากับ lifestyle ทำาให้

การอยู่บ้านไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะสามารถตอบโจทย์

การใช้ชีวิตครบทุกด้าน ไม่ว่าสุขภาพ ความสนุกความ

บันเทิง ซ่ึงเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่สมาชิก

ในครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “Smart Living” ผลงาน

จาก นางสาวอโรชา ทิพยไกรศร อายุ 21 ปี กรุงเทพฯ มี 

คอนเซ็ปต์ “วิถีชีวิตใหม่ในบ้านหลังเดิม” ว่า สถานการณ์

ต่างๆ ในปัจจุบัน ทำาให้คนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากข้ึน บ้าน

จึงควรมีฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมด้วยผลิตภัณฑ์

ของซัมซุง ท่ีสร้าง new value ให้ชีวิตดีข้ึนในทุกด้านด้วย

เทคโนโลยีท่ีทำาให้เกิดความกลมกลืนไปกับบ้าน สามารถ

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทำาให้บ้านท่ีเป็น Safe Zone ของ

ทุกคน ส่งเสริมให้การใช้ชีวิตในบ้านหลังเดิมเป็นชีวิตท่ีดีข้ึน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 “Even Egypt GOD 

use Samsung” ผลงานจาก นางสาวโยษิตา นิยมพงษ์ อายุ 

18 ปี จาก จ.สกลนคร พูดถึงแนวคิดออกแบบว่า อียิปต์

เป็นแหล่งอารยธรรมท่ีรุ่งเรืองมากในอดีต ไม่ว่าจะเป็น

เทคโนโลยีและแนวความคิด จึงเลือกท่ีจะใช้อารยธรรม

อียิปต์เพื่อนำาเสนอถึงความรุ่งเรืองของซัมซุง ท่ีถือได้ว่า

เป็นผู้นำาทางด้านเทคโนโลยีในทุกๆ ด้าน และคิดว่าจะดีแค่

ไหน ถ้าเทพอียิปต์ได้มีชีวิตท่ีดีข้ึนด้วยผลิตภัณฑ์ของซัมซุง 

ซ่ึงเป็นท่ีมาของคำาว่า Better Normal ในแบบของตัวเรา

นอกจากน้ีซัมซุงยังมอบของรางวัลสุดพิเศษ สมาร์ท

โฟน Galaxy Z Fold3 5G (512 GB) ให้แก่ผู้ชนะเลิศ และ

รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle TV รุ่น The 

Serif QLED 50 น้ิว, Galaxy Z Flip3 5G (128 GB), Galaxy 

Tab S7+ 5G (256 GB) และ Smart Monitor With Mobile 

Connectivity M7 ขนาด 32’’ สำาหรับผู้ชนะรองอันดับ 1 ถึง

อันดับ 4 โดยผลงานของผู้ชนะการประกวดท้ัง 5 คนจะได้รับ

การตีพิมพ์ลงบนแค็ตตาล็อกซัมซุงประจำาปี 2565 อีกด้วย.

ห

นางสาวเจนนิเฟอร์ ซอง และนายจองชุง ปาร์ค ผู้บริหาร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด กับผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ “Paradise in home”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “Into Samsung Galaxy 

เข้าสู่จักรวาลซัมซุง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Work Form Heart”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “Smart Living”รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 “Even Egypt GOD 

use Samsung”

กรุงเทพฯ • รองปลัด อว.ยันแบ่งกลุ่ม

มหาวิทยาลัยเป็นไปตามความถนัดและจุดแข็ง

ของแต่ละสถาบันเหมือนการแบ่งลีกกีฬาฟุตบอล 

อีกท้ังยังเป็นการเลือกเข้ากลุ่มตามความสมัคร

ใจ ผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย ไม่ใช่

เป็นการแบ่งเกรดชนชั้นมหา’ลัย  

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา 

ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกประกาศ 

“การกำาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่ม

สถาบัน อุดมศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2565” 

โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับ

แนวหน้าของโลก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่ง

เสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาชุมชนท้อง

ถิ่นหรือชุมชนอื่น กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรม

ด้วยหลักศาสนา และกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร

วิชาชีพและสาขาจำาเพาะ โดยหลายคนมองว่า

เป็นการแบ่งเกรดของมหาวิทยาลัยและขัดแย้งกับ

คำาว่า “เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน”

นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. 

กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาด

เคลื่อน การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม

มาตรา 23 และ 24 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพและจัดสรร

งบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยการ

แบ่งกลุ่มตามประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะ

ทุกมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

ของอุดมศึกษา ซึ่งมีทั้งมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานการดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ และ

ยังมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องเป็น

ไปตามมาตรฐานเดียวกัน และจะเป็นการเสริม

ให้มหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นใน

ด้านที่ถนัดอีกด้วย นอกจากนี้การดำาเนินการ

ดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมพัฒนากำาลังคนขั้น

สูง และความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ซ่ึงแต่ละ

มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง บริบทและเอกลักษณ์ที่

แตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มจะนำาไปสู่การพัฒนา

กำาลังคนและความเป็นเลิศที่มีความหลาก

หลาย เช่น กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้า

ของโลก จะมุ่งพัฒนากำาลังคนด้านงานวิจัยชั้น

แนวหน้าและความเป็นเลิศในองค์ความรู้และ

วิทยาการใหม่ๆ หรือกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

หรือชุมชนอื่น จะมุ่งที่สร้างคนเพื่อตอบโจทย์

การพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น ในลักษณะแบ่งกัน

ทำางานในด้านที่ตนถนัด ไม่มาแข่งกันเองใน

ทุกๆ ด้านอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า การแบ่งกลุ่มจะ

ไม่กระทบต่องบประมาณประจำาที่มหาวิทยาลัย

ได้รับ เพราะใน พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ระบุว่า 

ให้มีงบประมาณอยู่ 3 ส่วน คือ 1.งบบุคลากร 

2.งบดำาเนินการและงบรายจ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็น

งบประจำา ทั้งสองส่วนนี้มหาวิทยาลัยก็ยังได้

รับตามภารกิจของมหาวิทยาลัยตามปกติ ส่วน

การแบ่งกลุ่มจะมาเกี่ยวข้องกับงบส่วนที่ 3 ซึ่ง

เป็นงบที่จัดทำาเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาความ

เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและผลิตกำาลัง

คนของประเทศ ซึ่งงบส่วนนี้จะจัดสรรไปตาม

กลุ่มมหาวิทยาลัยตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม

และแผนการดำาเนินการเพื่อพัฒนากำาลัง

คนและความเป็นเลิศของแต่ละแห่ง และ

ตอบโจทย์ของประเทศ อีกทั้งการแบ่งกลุ่ม

มหาวิทยาลัยตามที่ประกาศไปเป็นไปตามความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ทาง

สำานักงานปลัด อว.ไม่ได้เป็นผู้กำาหนดโดยตรง 

การเสนอเข้ากลุ่มของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น 

ทางมหาวิทยาลัยจะทำาการวิเคราะห์ตนเองว่ามี

ศักยภาพและประสิทธิภาพที่สอดรับกับกลุ่มใด

นอกจากนี้การเลือกเข้ากลุ่มเป็นความ

สมัครใจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ

ไม่เลือกสังกัดกลุ่มใดก็ได้ ส่วนกลุ่มพัฒนา

ปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาที่ยังไม่มี

มหาวิทยาลัยใดอยู่ในกลุ่มนี้นั้น เนื่องจากยังไม่มี

สถาบันอุดมศึกษาใดแสดงความประสงค์ที่จะ

เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งสำานักปลัด อว.จะดำาเนิน

การหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ต่อไป

“การแบ่งกลุ่มไม่ใช่เป็นการแบ่งเกรด

มหาวิทยาลัย ถ้าเปรียบกับนักกีฬา ไม่ใช่เป็น 

การแบ่งลีกฟุตบอลให้แข่งตามดิวิชั่น แต่

เป็นการแบ่งตามประเภทกีฬาที่แต่ละคนแต่ละ

ทีมถนัด เช่น ใครเก่งฟุตบอลก็ไปเล่นฟุตบอล 

ใครเก่งว่ายน้ำาก็ไปว่ายน้ำา หากเก่งฟุตบอล

แล้วไปแข่งว่ายน้ำาก็ไม่มีโอกาสได้แชมป์เพราะ

ไม่ถนัด” รองปลัด อว.กล่าว.

อว.แจงแบ่งกลุ่มมหา’ลัยเหมือนจัดแบ่งกีฬา

ศึกษาธิการ • สกศ.เปิดเวทีประชุมเครือข่ายการ

ศึกษาและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ หัวข้อทิศทาง

การศึกษาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

ศตวรรษที่ 21 “วิษณุ” แสดงวิสัยทัศน์ ต้องพัฒนา

เด็กไทยให้รู้จักคิดวิเคราะห์เป็น เพราะนับวันโลก

จะมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ที่ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์ กทม. 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัด

โครงการประชุมเครือข่ายการศึกษาและหุ้นส่วน

ทางเศรษฐกิจเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทยกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสำาหรับการทำางานในโลกที่ผันผวน” 

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ 

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เข้าร่วม

โดยนายวิษณุกล่าวว่า สิ่งสำาคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลมีอยู่หนึ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาคนไทยให้มี

คุณภาพ ซึ่งโครงการท่ี สกศ.จัดข้ึนในครั้งนี้ถือ

เป็นหัวใจหลักสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย

หน่วยงาน แต่หน่วยงานที่สำาคัญที่สุดคือ กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะถือเป็นกระทรวงต้นน้ำา 

ดังนั้นหากเราต้องการที่จะเห็นคนในอนาคตเป็น

อย่างไร เราจะต้องเติมสิ่งเหล่านั้นไปในระบบ

การศึกษา ซึ่งเราจะนำาการศึกษามาต่อยอดใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างคนใน

อนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการเชิญหน่วยงาน

ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าต่างประเทศ 

จากประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ เข้ามาร่วม

งานนั้น เพื่อต้องการระดมความคิดเห็นในการ

สร้างคนสู่อนาคต เนื่องจากกลุ่มหอการค้าจาก

ต่างประเทศถือเป็นผู้ ใช้คน ซึ่งจะเข้ามาช่วย

วางแผนผลิตคนได้อย่างตรงจุด โดยจะต้องเริ่ม

ต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษา ท้ังนี้ 

ในฐานะรัฐบาลเราเคยเปิดเวทีรับฟังความคิด

เห็นจากหลากหลายหน่วยงานท้ังรัฐและเอกชน

ในด้านกฎหมาย ซึ่งพบว่าได้ผลดีและมีการขับ

เคลื่อนงานอย่างเห็นได้ชัด แต่ครั้งนี้จะเป็นการ

เปิดเวทีการศึกษาที่มีผู้แทนจากนานาชาติมาร่วม

ระดมความคิด ซึ่ง สกศ.ตื่นตัวที่จะดำาเนินการ

เรื่องนี้อย่างเต็มที่ และตนเชื่อว่าการผลิตกำาลัง

คนในอนาคตจะสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน

“ทั้งนี้ ผมต้องการให้คนไทยตื่นกับความ

ท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

เนื่องจากทุกวันน้ีเราอยู่กับความไม่แน่นอนของ

เทคโนโลยี โดยสังคมไทยจะต้องปรับให้ทันกับ

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ และเป็นหน้าที่ของ ศธ.ที่จะต้อง

ปรับการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอน

เด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้นด้วย เพราะ

หากจะพูดถึงระบบการศึกษาในปัจจุบัน คง

ต้องพูดถึงเรื่องการเรียนการสอน การจัดการ

เรียนรู้ ที่ยังไม่สามารถทำาให้เด็กไทยรู้จักการคิด 

วิเคราะห์ได้” รองนายกฯ กล่าว

ด้านนายอรรถพล สังขะวาสี เลขาฯ สกศ. 

กล่าวว่า ผลลัพธ์สำาคัญที่ สกศ.ต้องการสร้างการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อกำาหนดเป้าหมาย

เด็กไทย 2025 เพื่อเศรษฐกิจไทย โดย สกศ.ปรับ

งานวิจัยผสมผสานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอด

รับกับงานวิจัยของสภาเศรษฐกิจโลกรองรับการ

ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการหารือพบปะ

กับเสาหลักเศรษฐกิจไทย เพื่อหารือถึงการปรับ

หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง

กับความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่ง สกศ.มองแนว

โน้มการศึกษาและกำาลังคนแห่งอนาคต ควรต้อง

เติบโตไปด้วยกันหรือมุ่งสร้างความเติบโตทาง

เศรษฐกิจประเทศด้วยการพัฒนากำาลังคน ยก

ระดับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้นทุกช่วงวัย

จึงต้องมีกรอบทางเดินการศึกษาที่ชัดเจน.

กรุงเทพฯ • มจธ.เผยความคืบหน้า โรงงาน

ผลิตวัคซีน COVID-19 พร้อมห้องปฏิบัติการ

เฉพาะทางวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติ

ยาชีววัตถุและวัคซีนมาตรฐานสากล ที่ตั้งใน

มหา’ลัย มีความคืบหน้า 70%

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

เปิดเผยว่า ตามท่ี มจธ.ได้ดำาเนิน “โครงการ

เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต 

COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของ

ประเทศ” โดยใช้ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ

แห่งชาติ หรือ NBF ณ พื้นที่การศึกษาของ มจธ.

บางขุนเทียน ท่ีนับเป็นโรงงานต้นแบบผลิตยา

ชีววัตถุแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมกับการจัด

ตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์

และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน

ท่ีได้มาตรฐานสากลขึ้น ซึ่งเป็นโครงการท่ีอยู่

ภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน  

COVID-19 ของประชาชนไทย เร่ิมดำาเนิน

โครงการมาตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2564 โดยได้

รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

โดยความร่วมมือสร้างโรงงานต้นแบบ

ผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ NBF เป็น

ความร่วมมือระหว่าง มจธ.และสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ทั้งในด้านกำาลัง

คน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่ผนึกกำาลัง 

ทำาให้ โรงงานต้นแบบมีความพร้อมและได้รับ

ความไว้วางใจในการดำาเนินการเพื่อเตรียม

ความพร้อมรองรับเทคโนโลยีกระบวนการ

ผลิตวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ใช้เองใน

ประเทศ ซึ่งจะทำาให้ประเทศมีโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 หรือการ

ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ได้ โดยใช้กระบวนการ

ผลิตระบบ Single Use System ที่สามารถ

รองรับการผลิตได้สูงสุด 2,000 ลิตรต่อรอบ

การผลิต นับเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเมื่อดำาเนินการติดตั้ง

เครื่องมือเครื่องจักรเสร็จสิ้นแล้ว มจธ.ร่วมกับ

บริษัท คินเจนไบโอเทค จำากัด ซึ่งเป็น Strategic 

partner และมีความเช่ียวชาญด้านการผลิต 

พร้อมที่จะดำาเนินทดลองทดสอบระบบเพื่อให้

โรงงานนี้สามารถผลิตวัคซีน COVID-19 ตาม

ความต้องการของประเทศในอนาคตอันใกล้

ส่วนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะ

ทางด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติ

ของยาชีววัตถุและวัคซีนมาตรฐานสากล  

(Biopharmaceutical Characterization  

Laboratory; BPCL) นั้น รศ.ดร.สุวิทย์กล่าว

ว่า มีความสำาคัญและจำาเป็น เพื่อให้ประเทศ

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านห้องปฏิบัติการเพื่อ

รองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ขึ้นใช้เอง

ในประเทศ และเพื่อให้การรับรองคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งในต่างประเทศก็

ต้องใช้ห้องปฏิบัติการนี้เช่นกัน อีกทั้งจะช่วยใน

การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมคุณภาพใน

การผลิตวัคซีนโควิด รวมถึงยาชีววัตถุและวัคซีน 

อื่นๆ ขึ้นใช้เองในประเทศ และเป็นการสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและยาชีว

วัตถุที่ ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาด

โลกได้ ซึ่งผลการดำาเนินการ เป็นไปตามแผนที่

วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการ ขณะ

นี้อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ Single Use 

System อีก 5 รายการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ส่งมอบได้ภายใน 31 ธันวาคม 2564

สำาหรับความคืบหน้าของห้องปฏิบัติการ 

มีการดำาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ คิด

เป็นร้อยละ 90 ในอนาคตจะสามารถใช้ห้อง

ปฏิบัติการนี้เป็นศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์

และทดสอบคุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน

ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยมหา 

วิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือการสนับ 

สนุนผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาเทคนิคด้านการ

วิเคราะห์ยาชีววัตถุและวัคซีนจาก Shimadzu 

Asia-Pacific นอกจากนี้ มจธ.อยู่ระหว่างดำาเนิน

การเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2566 และพร้อม

ดำาเนินการเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ปี 2565 ต่อ

ไปเพื่อลดการใช้บริการทดสอบที่ต่างประเทศ

และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ

ที่เข้ามาลงทุนในประเทศต่อไป.

มธจ.เผยรง.ผลิตวัคซีนโควิด

ภาพรวมคืบหน้าไปกว่า70%

‘ตามจุดแข็ง-ความถนัด-สมัครใจแต่ละสถาบัน’ไม่ได้แยกเกรดหรือชนชั้น  

‘วิษณุ’จ้ีสอนเด็กไทยคิดเป็นสู้โลกเปล่ียนแปลงอยู่ยาก



ากเหตุการณ์ที่พระเอกหนุ่ม คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์ 

ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ� บริเวณหน้�ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 

แขวงและเขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ ทำ�ให้แฟนๆ รู้สึกเป็น

ห่วงเป็นอย่�งม�ก ซึ่งหลังจ�กนั้นหนุ่มคริสได้ออกม�เคลื่อนไหว

โดยโพสต์รูปคู่กับคู่กรณีลงในอินสต�แกรม พร้อมขอโทษคู่กรณี

และยืนยันจะรับผิดชอบทุกอย่�งที่เกิดขึ้น และล่�สุดในง�น GM-

MTV 2022 : BORDERLESS เจ้�ตัวได้ออกม�เล่�เหตุก�รณ์วิน�ที

ชีวิตให้ฟังกันแบบละเอียด

“ผมกำ�ลังกลับจ�กที่ทำ�ง�น กำ�ลังกลับบ้�น อยู่แถวสตรีวิทย� 

2 ซึ่งตรงนั้นป็นเขตชุมชน เพร�ะฉะนั้นก�รขับรถของผมไม่เร็วอยู่

แล้ว ผมทร�บดีเพร�ะเป็นท�งที่ผมใช้เป็นประจำ� คว�มเร็วอยู่ที่

อม ฮอลแลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่าอาจถอยออกมาจาก

แฟรนไชส์ Spider-Man แต่เมื่อวันก่อนท�งโปรดิวเซอร์   

เอมี ป�สค�ล ยืนยันแล้วว่� จะยังไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ 

อย่�งที่ลือกันไป

ระหว่�งก�รโปรโมตก่อนก�รเปิดตัว Spider-Man: No Way 

Home ป�สค�สพูดว่� ช่วงเวล�ของฮอลแลนด์ในบทห้อยโหนใย

แมงมุมยังอีกย�วไกล อน�คตของฮอลแลนด์เป็นสิ่งไม่แน่นอน ก็

เหมือน No Way Home ที่เป็นภ�พยนตร์เรื่องสุดท้�ยภ�ยใต้ข้อ

ตกลงปัจจุบันของ Sony กับ Disney ที่แชร์ตัวละครนี้ร่วมกัน ดัง

นั้นจึงเป็นก�รเปิดท�งให้ฮอลแลนด์ปร�กฏตัวใน Marvel Cinemat-

ic Universe ของ Disney ได้อย่�งเต็มที่ ต�มคำ�บอกกล่�วของป�ส

ค�ล ข้อตกลงดังกล่�วนั้นเตรียมจะต้องได้เดินหน้�ต่อไปแน่หลัง

จ�ก No Way Home 

“นี่ไม่ใช่ภ�พยนตร์เรื่องสุดท้�ยที่เร�จะทำ�กับม�ร์เวล นี่ไม่ใช่

หนัง Spider-Man เรื่องสุดท้�ย” ป�สค�ล ซึ่งเคยเป็นเฮดของท�ง 

Sony Pictures กล่�ว “เร�กำ�ลังเตรียมพร้อมที่จะสร้�ง Spider-

Man เรื่องต่อไปกับทอม ฮอลแลนด์ และ Marvel เร�กำ�ลังคิดถึง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อน?

องเซ็นเซอร์ ไม่มีแล้ว!

ฉะน้ัน ท่ีคุณพชร์ อ�นนท์ อ้�ง.. “เร�จะเอ�ฉ�กท่ีถูก

กองเซ็นเซอร์ตัดออกม�ให้ดูกัน เพร�ะหนังหอแต๋วแตก

เซ็นเซอร์ผ่�นฉลุย พร้อมฉ�ยแล้ว 2 ธันว�. เจ้ม�แน่จ้ึงม�ก”

จ้ึง..เอ๊ยจึงน่�จะเป็นคว�มเข้�ใจท่ีคล�ดเคลื่อนหรือไม่ ก็ไม่

ได้รู้เอ�เลยว่�..จ�กก�รแก้ไขปรับปรุงพระร�ชบัญญัติภ�พยนตร์

และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551

โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รตรวจพิจ�รณ�ภ�พยนตร์ ได้

เปล่ียนจ�กก�รตรวจพิจ�รณ�ในระบบก�ร “เซ็นเซอร์” ม�

เป็นก�รจัดแบ่งประเภทภ�พยนตร์.. 

หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่� “เรตต้ิงภ�พยนตร์” (RATING) และ

ใช้ม�ต้ังแต่ปี 2552 นู้น!

คว�มจริง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวัฒนธรรมแห่ง

ช�ติ กระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้จัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือก�รตรวจ

พิจ�รณ�ภ�พยนตร์” ข้ึนม�ด้วย

จุดประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมก�รฯ เอ�ไว้ใช้ประกอบก�ร

พิจ�รณ�ภ�พยนตร์ และเพื่อแจกจ่�ยให้กับผู้ประกอบก�รด้�น

ภ�พยนตร์ ตลอดท้ังประช�ชน ผู้ปกครอง คนดูหนัง..

ได้ดู-ได้ทำ�คว�มเข้�ใจในหลักเกณฑ์ และวิธีก�รกำ�หนด

ลักษณะภ�พยนตร์ว่�จัดอยู่ประเภทไหนใน 7 ประเภท อันมี..

1.ภ�พยนตร์ท่ีส่งเสริมก�รเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีก�ร

ดู 2.ภ�พยนตร์ท่ีเหม�ะสมกับผู้ดูท่ัวไป 3.ภ�พยนตร์ท่ีเหม�ะสม 

กับผู้มีอ�ยุต้ังแต่สิบส�มปีข้ึนไป

4.ภ�พยนตร์ท่ีเหม�ะสมกับผู้มีอ�ยุต้ังแต่สิบห้�ปีข้ึนไป 

5.ภ�พยนตร์ท่ีเหม�ะสมกับผู้มีอ�ยุต้ังแต่สิบแปดปีข้ึนไป 6.ภ�พ

ยนตร์ท่ีห้�มผู้มีอ�ยุต่ำ�กว่�ย่ีสิบปีดู 7.ภ�พยนตร์ท่ีห้�มเผยแพร่ 

ในร�ชอ�ณ�จักร 

แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใด ดูเหมือนหนังสือคู่มือท่ีว่�น้ีจะไม่

ได้กระจ�ยไปอย่�งท่ัวถึง โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงผู้ประกอบก�ร

ภ�พยนตร์..

คุณพชร์จึงเลยยังเข้�ใจอยู่ว่� คณะกรรมก�รท่ี (ขอ) 

ให้ขลิบฉ�กของพระมห�ไพรวัลย์ ท่ีร่วมแสดงในภ�พยนตร์ 

“หอแต๋วแตก แหกโควิด ปังปุริเย่” เป็นกองเซ็นเซอร์!

และท่ีคุณพชร์ ซ่ึงเป็นท้ังผู้สร้�ง-ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ พูดว่� 

“คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ภ�พยนตร์ฯ” มีอยู่หล�ยส�ข�น้ัน ก็น่�

จะเป็นคว�มเข้�ใจผิด เพร�ะท่ีถูกแล้ว..

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ภ�พยนตร์และวีดิทัศน์ มีอยู่ 7 

คณะ คณะละ 7 ท่�น ม�จ�กภ�ครัฐ 4 ท่�น จ�กภ�คเอกชน 3 

ท่�น ลงน�มโดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 

ส่วนเหตุผลท่ีคณะกรรมก�ร (ไม่ทร�บคณะไหน) ตัดฉ�ก

ท่ีว่�น้ีออกไป เท่�ท่ีฟังจ�กคุณพชร์ ด้วยเพร�ะมห�ไพรวัลย์เป็น 

“พระจริง” เล่นหนังไม่ได้!

ซ่ึงก็ถูกต้องท้ังท�งโลกและท�งธรรม ไม่เห็นจะต้องมี    

ดร�ม�ให้หนวกหู-รำ�ค�ญ เพร�ะคุณพชร์เองก็บอก.. “ฉ�กน้ีไม่

ได้มีส่วนสำ�คัญกับหนัง มีอยู่ก็ได้ ไม่อยู่ก็ได้” ขลิบท้ิงไปก็ถือว่�จบ!

น่ี..ต่อไปก็ขอให้ยึดเป็นบรรทัดฐ�น “พระจริง” ต้องห้�ม

ปร�กฏตัวในฉ�กหนัง-ละครไม่ว่�จะก่ีวิ-ก่ีน�ที หรือให้ดี ร�ยก�ร

ทีวีประเภทว�ไรต้ีสนุกโปกฮ� ก็ไม่ควรนิมนต์พระไปเล่น-ไปหัว!

เอ้�..ขลิบพระ (จริง) ท้ิงไปไม่มีเหลืออยู่ในหนังแล้ว ก็

เห็นจะหมดคว�มกระอักกระอ่วน ง้ันก็ขอเชิญชวนไปดูหนัง 

“หอแต๋วแตกแหกโควิดฯ” กันเถอะนะ

อย่�คิดไปก่อนว่�เป็นหนังบ้�ๆ บอๆ เวล�น้ีอะไรท่ีพอทำ�ให้

สบ�ยใจ ย้ิมได้ หัวเร�ะได้..

ต้องรีบคว้าแล้วล่ะ!.

ก

• ห่�งห�ยไปน�นสำ�หรับนักร้องหนุ่มส�ย

แฟชั่นสุดชิก ที่เคยมีเพลงฮิตติดกระแสในฐ�นะ

ศิลปินบอยแบนด์ม�ก่อน ถ้�พูดชื่อหล�ยคนคงต้อง

รู้จัก คือวง C-Quint นั่นเอง และวันนี้ พิชญ์ กา

ไชย กลับม�แล้วในฐ�นะศิลปิน

เดี่ยว หลังจ�กที่ห�ยหน้�ห�ยต�

ไปสิบกว่�ปี กับซิงเกิลเดี่ยวครั้ง

แรก เหงาเท่ากันพอ ห้�มพล�ด

ก�รติดต�ม ก้�วแรกของศิลปิน

เดี่ยวของ พิชญ์ ก�ไชย ฟังเพลง

กันได้แล้วในทุกแพลตฟอร์ม 

Spotify, Apple Music และ 

Joox

• วรกมล ชาเตอร์ หรือ เจฟ ซาเตอร์ 

ศิลปินม�กคว�มส�ม�รถอันโดดเด่นท�งดนตรี ทั้ง

ในด้�นก�รร้องและก�รทำ�เพลง และยังมีผลง�น

ในด้�นก�รแสดงที่ผ่�นม�ให้ได้เห็นผ่�นต�กัน

อีกด้วย ล่�สุดได้เปิดตัวร่วมง�นกับค่�ย Wayfer 

Records ภ�ยใต้สังกัด Warner Music Thailand 

นำ�เสนอตัวตนและประสบก�รณ์ดนตรีไร้ข้อจำ�กัด

• (ต่อ) โดย เจฟ ซาเตอร์ ได้พิสูจน์แนวคิด

นี้ผ่�นบทเพลง ซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่�สุดที่ชื่อว่� 

Highway บอกเล่�ถึงคว�มคิดและวิธีก�รดำ�เนิน

ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป บนเส้นท�ง

ชีวิตที่กำ�หนดได้ด้วยตนเอง โดย

มี เบน-ศิรสิทธิ์ ตั้งบุญดวงจิตต์ 

จ�กวง LUSS รับหน้�ที่เป็น

โปรดิวเซอร์ ฟังกันได้แล้วในทุก

ช่องท�งออนไลน์สตรีมมิง

• ญี่ปุ่นประก�ศปิด

ประเทศ แต่คว�มสนุกใน หนี

เที่ยวกัน ที่ญี่ปุ่นยังมีให้ฟินเต็ม

อิ่ม กับ ฟลุค เกริกพล และ ลี นาตาล ีที่จัดเต็ม 

แปลงโฉมเป็นหนุ่มส�วญี่ปุ่น ฟลุคม�ในลุคส์ซ�มูไร 

ส่วนน�ต�ลีสุดปังในชุดกิโมโนร�ค�หลักแสน จ�ก

นั้นพ�บุกร้�นข�ยของมือสอง ที่เหมือนยกทั้งญี่ปุ่น

ม�ไว้ที่นี่  ติดต�มได้ใน หนีเที่ยวกัน วันเส�ร์ที่ 4 

ธันว�คมนี้ เวล� 08.30 น. ท�ง Workpoint ช่อง 

23.

รักชิด

บวงสรวง • สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภ�พยนตร์

ไทยสยองขวัญเรื่องล่�สุด ซึ่งถือเป็นก�รเดินเครื่องหนังไทยเรื่องแรกของค่�ยในปี 2565 

อย่�งเป็นท�งก�รกันไปแล้ว ณ อ�ค�รสหมงคลฟิล์มฯ นำ�ทีมบวงสรวงโดย จ�ตุศม   

เตชะรัตนประเสริฐ โปรดิวเซอร์ภ�พยนตร์ พร้อมทีมผู้กำ�กับรุ่นใหม่ และก�รรวมตัว

ของนักแสดงวัยรุ่นแถวหน้� เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, มิวสิค-แพรว� สุธรรมพงษ์,  

กิต-กฤตย์ จีรพัฒน�นุวงศ์ ฯลฯ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘คริส พีรวัส’ยืนยันปลอดภัยดี

เปิดใจสาเหตุรถคว่ำากลางกรุง

ท

จ

โปรดิวเซอร์ยัน ‘ทอม ฮอลแลนด์’ ยังอยู่ ในMCUต่อ

3ภาคจ่อทยอย ‘No Way Home’ ไม่ใช่ตอนสุดท้าย

ประม�ณ 40-60 ผมก็ไม่แน่ใจว่�มันเท่�ไหร่ แต่อยู่ในขอบเขตนี้

อย่�งแน่นอน ส่วนที่มันพลิกได้ยังไง บอกจริงๆ ว่�เป็นคว�มซวย

ของผมเอง เพร�ะว่�ผมเจอสิ่งกีดขว�งอยู่ข้�งหน้� ผมก็ยังไม่เแน่

ใจนะครับ ณ ตอนนี้ว่�คืออะไร แต่เร�เลือกที่จะหัก เพร�ะว่�เร�

เข้�ใจว่�เป็นของแข็ง ผมกลัวว่�มันจะกระทบกับช่วงล่�ง เลยหัก

ซ้�ย แล้วเหมือนกับว่�เร�กินเลนซ้�ยไปนิดนึง พอเร�หักซ้�ยแค่

นิดเดียวมันเข้�ไปชนกับล้อของรถกระบะ

ทุกอย่�งมันเกิดขึ้นเร็วม�กครับ หลังจ�กที่คว่ำ�แล้ว มีพี่

พลเมืองดีเข�ออกม�ช่วยไว้ ตอนแรกเข�น่�จะเข้�ใจว่�ก�รเจรจ�

น่�จะไม่ง่�ยขน�ดนี้ เข�เลยม�ช่วยเคลียร์ให้ก่อน เข�ก็ดูจ�ก

จุดชนของทั้งคู่กรณี คุณลุงธีรเดช แล้วก็ของตัวรถผมด้วย เข�ก็

วิเคร�ะห์ออกม�ให้ผมฟังว่�คือขับไม่เร็วอย่�งแน่นอน เพร�ะถ้�ขับ

เร็วผมจะกระเด็นไปไกลกว่�นี้ คือมันเป็นเหมือนกับว่�ผมชนเข�ที่

ล้อแล้วผมก็พลิก ซึ่งก�รพลิกผมยังอยู่ในเลนของตัวเองอยู่ ถือเป็น

คว�มโชคดีของผม เพร�ะถ้�เร็วกว่�นี้แล้วผมไปอีกเลนมันเป็นรถ

หนังอีก 3 ตอนถัดไป และตอนนี้กำ�ลังเดินหน้�ต่อสำ�หรับ 3 เรื่อง

นั้นแล้ว นี่ไม่ใช่หนัง MCU เรื่องสุดท้�ยของเร� ใช่แล้ว Marvel 

กับ Sony จะร่วมเป็นพันธมิตรกันต่อไป”

แล้วใครเป็นคนปล่อยข่�วว่� No Way Home จะเป็นหนัง 

Spider-Man ตอนสุดท้�ยที่ฮอลแลนด์จะได้เล่น มันก็ม�จ�กเจ้�ตัว

เองที่ไปให้สัมภ�ษณ์กับนิตยส�ร GQ เมื่อเดือนพฤศจิก�ยนที่ผ่�น

ม� 

GQ อ้�งว่�ฮอลแลนด์พูดไว้ว่� “บ�งทีมันอ�จถึงเวล�ที่

ผมจะต้องมูฟออน บ�งทีสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับสไปเดอร์แมน คือทำ�

หนังสำ�หรับไมล์ส โมร�เลส ผมต้องนึกถึงปีเตอร์ ป�ร์คเกอร์ ด้วย 

เพร�ะเข�คือส่วนสำ�คัญในชีวิตของผม ถ้�ผมจะยังเล่นสไปเดอร์

แมนต่อ หลังจ�กที่ผมอ�ยุ 30 แล้ว ผมคงทำ�บ�งอย่�งผิดไปแล้ว

ล่ะ”

โปรเจ็กต์ Spider-Man ของฮอลแลนด์ เกือบจะโดนเอ�ออก

จ�ก Marvel Cinematic Universe ไปแล้วในปี 2019 

หลังจ�กที่ Disney กับ Sony ไม่ส�ม�รถได้ข้อสรุปกับ

ข้อตกลงใหม่ในก�รแชร์ฮีโร่ของเรื่องร่วมกัน ฮอลแลนด์

ถือเป็นตัวละครสำ�คัญในก�รนำ�เอ�ทั้ง 2 สตูดิโอม�รวม

กันเพื่อค้นห�จุดร่วม เรื่องนี้เคยมีก�รเปิดเผยแล้วใน

ตอนหนึ่งของร�ยก�ร Jimmy Kimmel Live! เมื่อเดือน

ธันว�คมปี 2019 ว่� บทสนทน�ระหว่�งเข�ที่กำ�ลังเม�

กับบ็อบ อิเกอร์ ที่ตอนนั้นเป็นบอสของ Disney ช่วยเซฟ 

Spider-Man ไม่ให้หลุดจ�ก MCU

“ครอบครัวของผม กับผม ไปผับควิซในเมืองของ

เร�” ฮอลแลนด์กล่�ว “เร�กำ�ลังทำ�ควิซ และฉันก็ดื่ม

ไปแล้ว 3 ไพน์ท วันนั้นผมไม่ค่อยได้กินอะไร ผมได้รับ

โทรศัพท์จ�กเบอร์ที่ผมไม่รู้จัก และผมมีคว�มรู้สึก น่�จะ

เป็นบ็อบ อิเกอร์ แต่ตอนนั้นผมเม�แล้ว”

ฮอลแลนด์ ที่กำ�ลงเม� รับส�ยแล้วปล่อยโฮกับอีก

ฝ่�ย ถึงข่�วคว�มเป็นไปได้ที่ตัวละครสไปเดอร์แมนของ

เข�จะถูกเอ�ออกจ�ก MCU เพร�ะสองสตูดิโอตกลงกัน

ไม่ได้ 

“ตอนนั้นผมเสียใจม�ก เพร�ะผมรู้สึกว่�ทุกอย่�ง

กำ�ลังถึงจุดจบ”

เมื่อมองไปข้�งหน้�ถึงข้อตกลงใหม่ เอมี ป�สค�ล 

เผยว่� “สไปเดอร์แมนมีคว�มพิเศษเสมอ และแตกต่�ง

จ�กสิ่งใดๆ แต่ผมคิดว่�สิ่งที่สวยง�มที่สุดคือคุณมีสององค์กรยักษ์

ใหญ่ที่ตัดสินใจทำ�ง�นร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเรื่องร�วของหนัง

และตัวละคร ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันเพื่อทำ�ให้สิ่งต่�งๆ 

ดีขึ้น คือแบบอย่�งที่ดี”

ก่อนที่จะไปถึงภ�คต่อๆ ไป “Spider-Man: No Way Home” 

กำ�หนดวันฉ�ยในโรงภ�พยนตร์ 17 ธันว�คมนี้ คอนเฟิร์ม!

 interthaipost69@gmail.com

สวนม�อ�จจะเกิดเรื่องร้�ยๆ ม�กกว่�นี้ครับ

รถคู่กรณีจอดรถอยู่เฉยๆ แล้วตัวคุณลุงธีรเดชเข�ไม่ได้อยู่ใน

รถด้วย เข�ไปเซเว่นฯ ครับ รถคุณลุงน่�จะเป็นแค่ตรงช่วงล้อกับ

รอยรอบๆ ล้อเท่�นั้นเอง ตอนนี้ผมเจรจ�กับคุณลุงตั้งแต่วันที่เกิด

เหตุแล้ว ผมจะรับผิดชอบทุกๆ อย่�ง แล้วก็ขอโทษผู้ที่ขับขี่อยู่แถวๆ 

นั้น ผมรู้สึกผิดที่ทำ�ให้รถติดเป็นชั่วโมง ผมรู้สึกแย่จริงๆ กับเรื่อง

ที่เกิดขึ้นตรงนี้ ผมขอโทษจริงๆ แล้วหลังจ�กนี้ผมจะระมัดระวัง

ม�กกว่�นี้ ผมไม่รู้ผมจะอธิบ�ยคว�มรู้สึกตรงนั้นยังไงดีครับ เพร�ะ

ผมไม่เคยเจอเหตุก�รณ์แบบนี้เลย ผมช็อกม�ก แล้วก็ผมกลัวทำ�คน

อื่นลำ�บ�กม�กๆ ส่วนอ�ก�รบ�ดเจ็บมีแผลถลอกที่หัวเข่� ซึ่งผมไป

ที่โรงพย�บ�ล เข�ก็ทำ�แผลเสร็จบอกว่�แผลที่หัวเข่�ไม่มีอะไรเลย

นะ แค่รอยถลอกเล็กๆ ไม่ลึกด้วย ส�ม�รถทำ�แผลเองได้ที่บ้�น

ส่วนเรื่องรถตอนนี้พ่อกับแม่ไม่อย�กให้ผมขับรถแล้ว และก�ร

ซ่อมน่�จะหนักเกินประกัน ซึ่งประกันจะคุ้มครองคู่กรณีให้ ผมก็

โอเคกับตรงนั้นแล้ว แต่ในส่วนของรถผมเอง หนักม�ก พ่อแม่ก็ไม่

อย�กให้ขับรถ ก็เลยคิดว่�โอเคข�ยซ�กรถแล้วกัน ก็คงไม่มีรถคันนี้

แล้วครับ หลังจ�กนี้คงใช้วิธีก�รเดิม อ�จจะใช้รถตู้”



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย�นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติของนายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ เจาหนาที่ของรัฐ 

ตามคดีอาญาหมายเลขดําที่ พท 3/2564 เพ�อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 80 และมาตรา 81 ประกอบพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 

2553 มาตรา 7, 11, 14, และ 15 เดิม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2561 

มาตรา 122 ประกอบพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7, 11, 14, และ 15 และที่แกไขเพิ่มเติมปจจุบัน 

ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาร่ํารวยผิดปกติโดยมีทรัพยสินมากผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึน

มากผิดปกติ จํานวน 12 รายการ รวมมูลคา 56,327,661 บาท พรอมดวยดอกผลของเงินหรือทรัพยสินท่ีเกิดข้ึน 

1. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซาปนเกลา กรุงเทพมหานคร ช�อบัญชี นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ 

เลขที่บัญชี 400-0-2538767-3 จํานวน 1,600,000 บาท

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

นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ เลขที่บัญชี 959-0-03607-4 จํานวน 10,880,000 บาท

3. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ช�อบัญชี นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ 

เลขที่บัญชี 459-0-13701-1 จํานวน 9,240,970 บาท

4. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสงขลา จังหวัดสงขลา ช�อบัญชี นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ 

เลขที่บัญชี 901-3-36295-8 จํานวน 2,700,000 บาท

5. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม ช�อบัญชี นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ 

เลขที่บัญชี 459-2-02389-7 จํานวน 2,000,000 บาท

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

นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ เลขที่บัญชี 059-1-15506-0 จํานวน 11,923,208 บาท

7. เงินที่ไดรับจากพระครูวิสุทธิวัฒนกิจ (พระครูปลัดอุดม สุระกาพย) จํานวน 5,700,000 บาท

8. เงินท่ีนําไปชําระคาเชาซ้ือรถยนต ย่ีหอ ISUZU เลขทะเบียน 1 ฒห 4454 กรุงเทพมหานคร มูลคา 613,483 บาท

9. ที่ดินโฉนดเลขที่ 11062 พรอมบานพักอาศัย เลขที่ 72/2 หมูที่ 2 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เพิ่มเติม มูลคาจํานวน 573,000 บาท ช�อผูถือกรรมสิทธิ นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ

10. เงินที่นําไปชําระหนี้เงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห ช�อบัญชี นายวสวัตติ กิตติธีระสิทธิ เลขที่บัญชีเงินกู 016550032859 

จํานวน 1,000,000 บาท

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

ดิษฐดวง เลขที่บัญชี 966-0-25318-4 มูลคา 2,100,000 บาท 

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

เลขที่บัญชี 185-2-05444-7 มูลคา 7,997,000 บาท 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 นัดพรอมเพ�อกําหนดวันนัดไตสวนฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 เวลา 9.30 นา กา 

ฉะนั้น จึงประกาศใหบุคคลซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีความประสงคจะคัดคานคํารองของพนักงานอัยการ ที่ขอใหศาล

สั่งใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน ย�นคํารองคัดคาน ภายใน 15 วันนับแตวันประกาศหรือรับหมาย ตามพระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 36

   ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 

เร�อง  ขอใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน

การท่ีองคกรหน่ึง จะประสบความสําเร็จ 

สามารถเทียบชั้นมาตรฐานคุณภาพระดับ

โลกไดนั้น ไมใชเร� องงาย แตก็ไมใชเร� องยาก 

ดังที่ เราได เห็นองคกรตนแบบชั้นนําใน

ประเทศไทยหลายแหง แตกวาจะสามารถ

กาวขึ้นมา “ยืนหนึ่ง” จนเปนที่ยอมรับใน

ระดับสากลไดนั้น แน�นอนตองมีความ “ครบ

เคร� อง” ในทุกๆ ดาน ซึ่งทรู เปนหนึ่งใน

องคกรดิจิทัลคุณภาพขั้นเวิลดคลาส ที่มี 2 

รางวัลใหญเปนเคร� องยืนยัน ทั้ง “Global 

Performance Excellence Awards” (GPEA) 

จากเวที AQPO และ “The European 

Award for Best Practices” จากเวที ESQR 

ซึ่งถาหากถอดรหัสการที่ Telco สัญชาติไทย

สามารถสราง “องคกรดิจิทัลแหงความเปนเลิศ” 

ดวยแนวคิด “First Mover and Game 

Changer” อยางเปนรูปธรรมไดนั้น พบวามี 

6 ปจจัยสําคัญในเช็คลิสตที่น�าสนใจ นั่นก็คือ

1.ผูนําวิสัยทัศนกาวไกล จุดเริ่มตน

คือการยึดมั่นในวิสัยทัศนที่กาวไกลของผูนํา 

พรอมสงตอกลยุทธและนโยบายที่ชัดเจน

ไปสูคนทั่วทั้งองคกร เพ� อใหผูบริหารและ

พนักงานทุกคน เดินหนาปฏิบัติงาน รวมแรง

รวมใจ เพ� อใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน และมา

ซึ่งความสําเร็จในที่สุด

2.วัฒนธรรมองคกรเขมแข็ง กลุมทรู 

ไดปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร 4C เขาไปฝงลึก

อยูใน DNA ตั้งแต เอาใจใส (Caring) เช� อ

เช็คลิสต ! ทรู กับมาตรฐานองคกรดิจิทัลคุณภาพระดับโลก

การันตีดวย 2 รางวัลเกียรติยศจากเวทีนานาชาติ AQPO และ ESQR

ถือได (Credible) สรางสรรค (Creative) และ

กลาคิดกลาทํา (Courageous) พรอมสงเสริม

บรรยากาศการทํางานท่ีเปดกวางและมุงเนน

นวัตกรรมท่ีมีรากฐานสําคัญจากความคิดบวก

3.“คน” พลังสําคัญขับเคล� อนองคกร 

เพราะ “คน” คือพลังสําคัญที่จะขับเคล� อน

อนาคตขององคกร กลุมทรู จึงพัฒนาศักยภาพ 

เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะของพนักงาน

อยางตอเน� อง โดยเฉพาะทักษะดานดิจิทัล 

ผาน True Digital Academy เพ� อเตรียม

พรอมทรานสฟอรมสูองคกรดิจิทัล โดยนํา

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชใน

กระบวนการบริหารจัดการบุคลากร

4.สรางสรรคสินคาและบริการตรงใจ

คนยุคดิจิทัล Disruption อยูเสมอ ดวยโซลูชัน 

นวัตกรรมสินคาและบริการท่ีตอบโจทยความ

ตองการของผูบริโภคยุคดิจิทัลทุกกลุม ควบคู

กับการสรางระบบนิเวศที่เช� อมโยงชีวิตใน

ทุกดาน ทุกชวงเวลา

5.ตัวชี้วัดที่สอดประสานกันทั่วทั้งองค

กร กลุมทรู มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลอง

ทั้งองคกร พัฒนา Digital Dashboard เพ� อ

ติดตามผลการดําเนินงานและปรับแผนได

อยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการขับ

เคล� อนการทํางานทั้งหนาบานและหลังบาน

ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

6.นําศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลสราง

คุณประโยชนแกสังคม กลุมทรู นําศักยภาพ

เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบนิเวศท่ีสมบูรณแบบ 

รวมสรางคุณคาและตอบแทนใหแกสังคม 

โดยเฉพาะดานการศึกษาที่ตองการสงเสริม

ใหเยาวชนไทยไดมี โอกาสเรียนรูอยางเทา

เทียม ผานโครงการ ทรูปลูกปญญา และการ

ดําเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา 

คอนเน็กซอีดี เปนตน

ทั้ง 6 เช็คลิสตนี้ เปนไบเบิลสําคัญ ที่

ผลักดันใหกลุมทรู เปนเลิศในดานการบริหาร

จัดการที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยพิสูจน

ไดจริง ตั้งแตสามารถควารางวัลคุณภาพ

แหงชาติ หรือ Thailand Quality Award 

(TQA Winner) และยกระดับไปอีกขั้นสูการ

เปนท่ีองคกรดิจิทัลคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก 

ดวย 2 รางวัลเกียรติยศ ท้ัง “Global Performance 

Excellence Awards” GPEA 2020 ระดับ 

“Best in Class” จาก Asia Pacific Quality 

Organization Inc (APQO) ประเทศนิวซีแลนด 

และ “The European Award for Best 

Practices 2020” ประเภท Gold Class 

จาก European Society Quality Research 

(ESQR) ประเทศสวิตเซอรแลนด

ใหตํารวจภูธรภาค 1     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ มอบเคร� องด� มสมุนไพรสกัดซุปเปอร

ไฟต จํานวน 81,000 ขวด ใหแก พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 เพ� อเปนขวัญกําลังใจแก

ขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 1 โดยมี พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ, พึงพิศ ภูมิจิตร, 

วัชระ สุวัฒนวรพงษ และกัญญวรา กิรติเสวี มารวมในพิธีดวย ที่ตํารวจภูธรภาค 1

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

ไดสงมอบเงินบริจาคเปนจํานวน 1,800,000 บาท 

แกโรงพยาบาลตางๆ จากกิจกรรม Thaioil 

Charity Virtual Run 2021 เพ� อเฉลิมฉลอง

เน� องในโอกาสที่บริษัทดําเนินกิจการครบรอบ 

60 ป ไทยออยล โดยเม� อชวงเดือนมิถุนายน 

– สิงหาคม 2564 ไดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล 

Thaioil Charity Virtual Run 2021 ภายใต

แนวคิด “Share Your Run For Charity” เพ� อ

ใหการวิ่งออกกําลังกายของทุกคนมีคุณคา

มากกวาสุขภาพของตนเอง และบริษัทฯ จะ

เปลี่ยนระยะทางวิ่งของผูเขารวมกิจกรรม 

ทุก 1 ก.ม. เปนเงินบริจาค 2 บาท เพ� อสง

มอบใหกันโรงพยาบาลและสังคมตอไป ซึ่งมี

ผูสนใจเขารวมกิจกรรมครั้งนี้กวา 3,000 คน 

สําหรับยอดเงินบริจาคจากการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสรรใหแกหน�วย

โลตัส คาร ไทยแลนด รวมงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 Motor Expo 2021”

โลตัส คาร ไทยแลนด ผูนําเขาและตัวแทนจําหน�ายพรีเมียมสปอรตคารสัญชาติอังกฤษ 

ภายใตการบริหารงานของ บริษัท เวิรนส ออโตโมทีฟ ประเทศไทย นําโดย ธีรพงศ รอดลอย 

ผูจัดการสวนภูมิภาค บริษัท เวิรนส ออโตโมทีฟ ประเทศไทย พรอมดวย ขวัญชัย ปภัสรพงษ 

นําที่สุดแหงยนตรกรรมพรีเมียมสปอรตคารระดับโลก ชูรุนไฮไลต Exige Sport 350 และ 

Elise Sport 220 พรอมเปดจองครั้งแรก Lotus Emira V6 First Edition สปอรตคารระดับ

ตํานานที่ทําสถิติยอดจองถลมทลายมาแลวทั่วโลก ในงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 

Motor Expo 2021” ณ อาคารชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ไทยออยล มอบเงินบริจาค

ใหแก โรงพยาบาลตางๆ รวม 1,800,000 บาท 

จากกิจกรรม Thaioil Charity Virtual Run 2021 เน� องในโอกาสครบรอบ 60 ปไทยออยล

รวมพลังผู ให “NSI Blood Hero” สูวิกฤติโลหิตขาดแคลนชวงโควิด-19   บริษัท นําสิน

ประกันภัย หรือ NSI ระดมพนักงานและพันธมิตรบริจาคโลหิตในกิจกรรม “NSI Blood Hero” 

เพ� อผูปวยโรงพยาบาลศิริราช โดยมีผูบริหาร พนักงานนําสินจิตอาสา และประชาชนทั่วไปเขา

รวมบริจาคโลหิต ภายใตมาตรการปองกันโรคโควิด-19 เพ� อชวยใหมีปริมาณโลหิตสํารองเพ่ิมข้ึน 

และเพียงพอตอความตองการสําหรับผูปวยในชวงสถานการณการแพรระบาดโควิด-19 จัดข้ึนที่

อาคารนําสินประกันภัย สํานักงานใหญ

ลาสุด บูติคนิวซิตี้ฯ โดย ประวรา 

เอครพานิช นําแบรนดเสื้อ C&D (ซีแอนดดี) 

จับมือกับ THANN (ธัญ) ผลิตภัณฑและ

สปา ภายใตศาสตรแหงอโรมาเธอราพี ออก

คอลเลกชั่น C&D X THANN FAROMATIC 

"HAPPINESS EDEN BREEZE" สงความ

หอมผานเสนใย โดยนําเสื้อเบลาซของซี

แอนดดีสไตลญี่ปุน ผาคอตตอนสุดพรีเมี่ยม

มาผสมผสานกับอณูกลิ่นหอม Eden Breeze 

ของธัญ ท่ีอัดแน�นอยูในเน้ือผาชวยใหผอนคลาย

เพิ่มความสุข รอพบกับความพิเศษในปลายป

นี้แน�นอน

ชวงนี้ คุณเอ-นนทกานต ทัพพะรังสี 

อึง กําลังเตรียมคอลเลกชั่น เมซอง แบรเช 

ปารีส เพ� อรวมในงาน MD Trend Setter, 

Leading the Way to Sustainability in Style 

ที่ศิษยเกาโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยจัดขึ้น 

โดยปนี้เปนครั้งแรกของการนําเสนอสินคา

ไลฟสไตลจากแบรนดชั้นนํา ผาน virtual 

shopping งานจะจัดในระหวางวันที่ 8-25 

ธันวาคม ตรงกับคอนเซ็ปตมีสไตลภายใต

กระแสความยั่งยืน สมกับเปนแบรนดที่ ได

รับเลือกใหเปนเทรนดเซ็ตเตอรอยางแทจริง 

ทั้งตะเกียงน้ําหอม กานกระจายความหอม 

เคร� องกระจายความหอมอัตโนมัติ เทียนหอม 

และน้ําหอมในรถยนต คุณเอฝากรวมชมรวม

ซื้อสินคา รายไดสวนหนึ่งนําไปใชในการกุศล

ดวยนะคะ 

วันพอ 5 ธันวาคม 2564 น้ี พาคุณพอ

และครอบครัวมาอ่ิมอรอยไปกับอาหาร

นานาชาติหลากหลายเมนู พรอมโปรโมชั่น

สุดพิเศษ “คุณพอทานฟรี” เม� อสั่งบุฟเฟต

ซันเดยบรั้นซผู ใหญ 3 ทานที่หองอาหาร

จตุจักรคาฟ ราคาทานละ 1,290++ รวมน้ํา

ด� ม เปดใหบริการเวลา 12.00-15.00 น. 

หรือจะเพลิดเพลินไปกับอาหารจีนแคนโทนีส

ที่ หองอาหารไดนาสตี้ เพียงจองลวงหนา

รับทันที “ซ่ิวทอ” มงคลวันพอสําหรับทุกทาน 

ติ่มซําบุฟเฟตราคาพิเศษเพียง 988 บาท

ตอทานรวมชา และรับสวนลด 20% สําหรับ

อาหารจีนเมนูปกติในวันพอปนี้อีกดวย หอง

อาหารจีนไดนาสตี้ เปดใหบริการมื้อกลางวัน

เวลา 11.30 – 15.00 น. และมื้อเย็นเวลา 

18.00-22.30 น. โปรโมชั่นนี้พิเศษสําหรับวัน

พอแหงชาติ วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม เทานั้น 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารองโตะไดที่

โทร.0-2541-1234 

สุกิจ ศุภกิจเจริญ ผูเชี่ยวชาญการพูด

ตอหนาชุมชน จัดการอบรม หลักสูตร การ

พูดตอหนาชุมชนและการนําเสนอ รุน 204 

จัดโดย ศูนยพัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ 

ณ หองเวอร โก โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น เวลา 8.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม 

อิมแพ็ค เชิญชวนผูมีไอเดียสรางสรรค

รวมสงผลงาน Clip VDO ประกวดในหัวขอ 

Together we are stronger เราพรอม..คุณ

พรอม..กาวไปพรอมกัน เพ� อประชาสัมพันธ

ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ในโอกาสกลับมาเปดบริการ

พื้นที่จัดงานไดอีกครั้ง เพียงเลือกโลเคชั่น

ที่ชอบรอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 จุดท่ี

กําหนดไมวาจะเปน อิมแพ็ค อารีน�า, อิมแพ็ค 

ฟอรั่ม, อิมแพ็ค ชาเลนเจอร, โนโวเทล 

กรุงเทพ อิมแพ็ค, อิมแพ็ค สปดพารค, อิมแพ็ค 

เลคฟรอนท, เดอะ พอรทอล ฯลฯ แลวใส

ไอเดียการแสดงไมวาจะรอง เลน เตน รํา มา

เดี่ยว มาคู มากลุม รุนไหนก็จัดไปใหสุด เพ� อ

ควาเงินรางวัลรวมมูลคากวา 100,000 บาท 

เปดรับสมัครและสงผลงานเขาประกวดได

ตั้งแตวันนี้-15 ธันวาคม ศกนี้ สนใจสมัคร

ออนไลนติดตามกติกาทั้งหมดเพียงสแกน 

QR Code หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.

0-2833-5110

ไอคอนสยาม เปดพื้นที่ริเวอรพารค

ใหสมาชิกไอคอนสยามลีลาศคลับ รวมถึง

ผูสนใจทั่วไปรวมแตงกายตีมสีเหลือง และ

เขารวมกิจกรรมลีลาศในงาน “ICONSIAM 

DANCING ALONG THE RIVER” ริมฝง

แมน้ําเจาพระยาบรรยากาศสุดโรแมนติก 

ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 16.30-20.00 น. 

โดยสามารถลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดที่ 

https://bit.ly/3D7nIkn (จํานวนจํากัดเฉพาะ

ผูที่ลงทะเบียนลวงหนาเทานั้น) พรอมแสดง

ผลตรวจ ATK ไมพบเชื้อกอนเขางาน โดย

กิจกรรมดําเนินภายใตหลัก Covid Free Setting 

มาตรการเฝาระวังความปลอดภัยขั้นสูงสุด 

SHA+ 

สุขภาพภายนอกอาจจะดูปกติ แต

สุขภาพรางกายภายในหากยังไมไดรับการตรวจ  

เราจะไมมีทางทราบไดเลยวารางกายอาจ

กําลังเจ็บปวย สําหรับการตรวจสุขภาพ

เปนการคนหาความเสี่ยงของโรคและภาวะ

ผิดปกติตางๆ ที่ยังไมไดแสดงอาการ เพ� อ

การรักษาที่ตรงจุดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

เดือนธันวา.. พาคุณพอไปตรวจสุขภาพให 

Strong ทุกเวลากับโรงพยาบาลหัวเฉียว 

ดวยชุดตรวจสุขภาพสําหรับคุณพอ ท่ีออกแบบ

ใหเหมาะสมกับชวงวัย ตั้งแตวันที่ 1 – 31 

ธันวาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

ศูนยตรวจสุขภาพ โทร. 0-2223-1351 ตอ 

3473, 3474

งานตางๆ ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

ราชเทวี ณ ศรีราชา 1,000,000 บาท 

โรงพยาบาลแหลมฉบัง 800,000 บาท องคกร

สาธารณกุศลตามความประสงคของทีมที่วิ่ง

ไดระยะทางสูงสุด 20 ทีม เปนเงิน 200,000 

บาท นอกจากนี้ ยังไดสมทบเงินบริจาคเพิ่ม

เติมแกหน�วยงานสาธารณสุขอ� นๆ อีกกวา 

500,000 บาท เพ� อเปนสวนหนึ่งในการ

ชวยเหลือสังคมตอไป

ในป 2564 นี้ กลุมไทยออยล ไดจัด

กิจกรรมเพ� อสังคมหลากหลายรูปแบบ เพ� อ

ฉลองครบรอบ 60 ปไทยออยล ในวันที่ 3 

สิงหาคม 2564 ที่ผานมา เพ� อใหไทยออยล

และสังคมไดเติบโตอยางยั่งยืนไปพรอมกัน

ตามวิสัยทัศน “สรางสรรคคุณภาพชีวิต ดวย

พลังงานและเคมีภัณฑที่ยั่งยืน” 

สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา และฉัตราพร 

อิงคนันทวารี ผูอํานวยการอาวุโส บริหาร

งานชองทางดิจิทัล แผนกนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร  

เปนตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร ผูนําใน

ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเช� อสวนบุคคล รับ 3 

รางวัลใหญ จากงาน the 12th Annual 

Retail Banker International Asia Trailblazer 

Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย Retail Banker 

International ไดแก รางวัลชนะเลิศ ดาน

โปรแกรมการสรางความภักดีในแบรนดใน

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Winner- Best 

Loyalty/Rewards Programme - Asia Pacific), 

รางวัลดีเดน ดานบัตรเครดิตที่สรางสรรค

นวัตกรรมยอดเยี่ยม (Highly Commended 

Achievement - Best Credit Card Initiative) 

และรางวัลดีเดน ดานการสรางกลยุทธเพ� อ

สรางความภักดีในแบรนด (Highly Commended

Achievement - Best Loyalty/Rewards 

Strategy) จากความสําเร็จของแคมเปญ 

“อิ่มนี้ หมีเฮ” U CHALLENGE แคมเปญ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

การตลาดที่ผสานความเชี่ยวชาญดานการ

สงเสริมการตลาดในหมวดรานอาหาร 

เขากับนวัตกรรมผานโมบายแอป โดยมอบ

สวนลด เครดิตเงินคืน พรอมชวนสมาชิก

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร รวม

กรุงศรี คอนซูมเมอร ควา 3 รางวัลดีเดนจากเวทีระดับภูมิภาค

สนุกสะสมแสตมป U Bear เม� อมียอดใชจาย

ตามเง� อนไขที่รานอาหารที่รวมรายการ เพ� อ

แลกรับ อีคูปองผานแอป UCHOOSE ชวย

สรางสีสันทางการตลาด สรางความภักดีใน

แบรนด พรอมกระตุนยอดใชจาย
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‘JKN Best Life บริษัทในเครือของ 

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย’ รุกตลาด

กลุมผลิตภัณฑท่ีใชสารสกัดจากกัญชง สอดรับ

เมกะเทรนด์การเติบโตกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ

ความงามและสุขภาพของโลก พรอมเปดตัว

นวัตกรรมผลิตภัณฑใหม แบรนด Anne Skin 

‘ผลิตภัณฑบํารุงผิวผสานนํ้ามันกัญชง’ ประเดิม 

4 รายการ เพ� อความงามของผิวพรรณแบบ

ครบเซต พรอมสงภาพยนตร โฆษณาชุดใหม

สรางการรับรูถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑ เร่ิมวาง

จําหน�ายผาน Facebook, Line และ Call 

Center ที่ JKN Hi Shoppping มั่นใจลูกคา

จะใหการตอบรับที่ดี 

คุณจักรพงษ จักราจุฑาธิบด์ิ ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

หรือ JKN เปดเผยวา กลุมผลิตภัณฑเพ� อ

ความงามและสขุภาพที่ใชสารสกดัจากกญัชง 

เปนผลิตภัณฑใหมที่กําลังอยูในเมกะเทรนด

โลกท่ีมีศักยภาพเติบโตสูงมาก ดวยคุณประโยชน

ของกัญชงที่มีคุณคาสูง เปนนวัตกรรมเพ� อ

ผิวพรรณ ท่ีพลิกมิติใหอุตสาหกรรมความงาม

และสุขภาพคึกคัก สอดรับกับพฤติกรรมของ

ผูบริโภคที่มองหาผลิตภัณฑที่ใชสารสกัดจาก

ธรรมชาติ มอบความงามและสุขภาพที่ยั่งยืน

อยางแทจริง 

ศูนยแฟชั่นคาสง เดอะ แพลทินัม 

แฟชั่น มอลล ธุรกิจเรือธง ของ บมจ. เดอะ 

แพลทินัม กรุป ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ศูนยการคา โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนยอาหาร 

และอาคารสํานักงาน เดินหนาปรับภาพลักษณ

แบรนด ใหมสะทอนตัวตนผานคอนเซปต 

Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” 

นําเสนอไอเดียแฟชั่นสดใหมตอบโจทยทุก

ความตองการทางธุรกิจ พรอมยกระดับ

ประสบการณการคาสงแบบ 360 องศา ดวย

การนําเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการให

บริการ เช� อมโยงพันธมิตร ผูประกอบการ

รานคา และลูกคากลุม B2B และ B2C ทั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาติ เพ� อสรางโอกาส

ทางธุรกิจใหมๆ ใหพันธมิตรทางการคาทุก

ภาคสวนพรอมเติบโตกาวสูความสําเร็จรวมกัน 

โ ด ยแพลทิ นั ม ต อกย้ํ า จุ ด ยื น ใ น ฐ านะ 

“ศูนยกลางการคาสงสินคาแฟชั่นที่ดีที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน” ทามกลางความทาทายของ

ทิศทางธุรกิจในปพ.ศ. 2565 ประเดิมดวยการ

ปรับโลโก ควบคูกับการเปดตัวแพลตฟอรม 

E-Commerce คาสงแหงแรกในประเทศไทย

ภายใตช� อ Platinum Online 

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการ

ผูจัดการใหญสายงานการตลาด เดอะ แพลทินัม 

กรุป กลาววา “ในยุคที่แนวโนมกระแสแหง

การเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

ไมวาจะเปน นวัตกรรมความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบ

การคา เทรนด ไลฟสไตล รวมถึงขอมูล 

ขาวสารฯลฯ ท้ังหมดน้ีลวนมีบทบาทเช� อมโยง

โดยตรงตอวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนท่ัวโลก

ที่ตองปรับตัวใหสอดประสานกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดี สําหรับ

ศูนยการคา เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล 

ในฐานะศูนยการคาแฟชั่นคาสงและคาปลีก 

ท่ีอยูคูกับ Wholesalers และ Retailers ชาวไทย

และตางชาติมายาวนานถึง 16 ป ดวยจุดยืน

หลักคือ การเปน “ศูนยกลางการคาสงสินคา

เอสเอ็มอียั่งยืน 2021        ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กก.ผจก.(รวม) บมจ.ซีพี ออลล รวมกับ 

วีระพงศ มาลัย ผอ.สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ ดร.อริยาพร 

อํานรรฆสรเดช ผอ.กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงาน 

“มอบรางวัลเซเวน อีเลฟเวนเอสเอ็มอียั่งยืน 2021” ตอเน� องปที่ 5 เพ� อเชิดชู สรางขวัญกําลัง

ใจใหเอสเอ็มอี ณ อาคารเดอะธารา ถ.แจงวัฒนะ

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล ปรับภาพลักษณใหม Platinum “Bringing Fresh Fashion to You” 

ตอกย้ําการเปน “ศูนยกลางการคาสงสินคาแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” 

แฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” โดยมุงนํา

เสนอสินคาประเภทแฟชั่นที่เปลี่ยนรวดเร็ว

ที่มีสินคาใหมเขาทุกอาทิตย ซึ่งมีบทบาท

ในการสรางกิจกรรมทางการคาเพ� อกระตุน

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด 

ในวันน้ีบริษัทฯ พรอมท่ีจะเดินหนาปรับเปล่ียน

รูปแบบกลยุทธขององคกร เพ� อนําไปสูการ

ปฏิบัติงานรูปแบบใหมทุกมิติ เพ� อใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจตลาดคาสง 

และพฤติกรรมของผูบริโภคทั้งคาสงและ

คาปลีกในยุคปจจุบันใหมากที่สุด ทามกลาง

ความทาทายของโลกธุรกิจในอนาคต

นางสาวสุฐิตา กลาววา เพ� อสะทอน

กลยุทธดังกลาว บริษัทไดเนนย้ําวิสัยทัศน

และจุดยืนในการดําเนินธุรกิจ  ดวยการเปน

ศูนยกลางการคาสงสินคาแฟชั่นที่ดีที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน พรอมปรับกลยุทธจาก 

Landlord เปน Business Enabler ผูสนับสนุน

พันธมิตรใหประสบความสําเร็จและสราง

แรงบันดาลใจดวยการนําเสนอไอเดีย หรือ

โอกาสทางธุรกิจ ผานสินคาแฟชั่นที่สดใหม

ทันสมัย สรางประสบการณการคาสงที่น�า

ประทับใจใหแกคูคาทุกภาคสวน รวมถึง

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคาอยาง

ตอเน� องใหพรอมตอการเติบโตและเปนสวน

สําคัญในการเติมเต็มความตองการทางธุรกิจ

ใหแกลูกคา โดยแพลทินัมมุงมั่นจะเปน

ศูนยกลางการคาสงที่จะทําใหทุกไอเดียทาง

แฟชั่นเปนจริง ตลอดจนสามารถเฟนหา

สินคาแฟช่ันไอเดียสดใหม ในราคาท่ีจับตองได 

สําหรับลูกคาทุกคน ซึ่งนํามาสูคอนเซปตใหม 

Platinum “Bringing Fresh Fashion to You”  

ภายใตแผนกลยุทธดังกลาว แพลทินัม

จะนําเสนอประสบการณ Fresh Fashion 

เพ� อสรางไอเดียสดใหมในทุกบริบท โดยยัง

คงจุดแข็งอันเปนเอกลักษณของแพลทินัมไว 

เริ่มตั้งแต นํานวัตกรรมมาพัฒนา Digital 

Platform และระบบบริหารฐานขอมูลแบบ

ครบวงจร ตลอดจนนําเสนอประสบการณดิจิทัล 

(Digital Experience) ผานชองทางออมนิชาแนล 

(Omni Channel) ท่ีขยายเครือขาย บนแพลตฟอรม

ตางๆ ใหเขาถึงตัวลูกคาท่ัวประเทศและท่ัวโลก 

แล้วเชื่อมโยงกลับมาที่สินค้าและบริการใน

ศูนยการคาแบบไรรอยตอ โดยลาสุดเตรียม

เปด Platinum Online ซึ่งเปนแพลทฟอรม 

E-Commerce ท่ีมาพรอมการใหบริการเลือก

ซ้ือสินคา ชําระเงิน จัดสงไดงายๆ จบครบวงจร 

พรอมนําเสนอ Feature ใหมๆ  ท่ีสะดวกสบาย

ในการคนหารานคา สินคา บริการในหมวด

หมูตางๆ ภายในแพลทินัมไดงายขึ้น

การเนนย้ําและคงซึ่งความสําคัญของ

กลุมลูกคาหลัก 3 กลุม คือ ผูประกอบการ

รานคา ลูกคา B2B และลูกคา B2C เพ� อ

ตอบทุกโจทยความตองการของกลุมลูกคาได

อยางชัดเจนครอบคลุมทุกมิติ ไดแก  

1.การสงเสริมศักยภาพของผูประกอ

บการรานคา รวมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจ

ใหมๆ ดวยโครงการ Platinum Empowering 

SMEs นอกจากน้ียังจะพัฒนาระบบการจัดการ

ลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship 

Management - CRM) เพ� อเก็บขอมูลกลุม

ลูกคาเปาหมายใหเปนระบบ ไมวาจะเปน    

กลุมลูกคา B2B กลุมลูกคา B2C และ 

Shopper ตลอดจน Partner หรือผูประกอบ

การรานคาของศูนยการคา ทั้งนี้เพ� อใหตอบ

โจทยกับยุคปจจุบันที่จําเปนตองใช Big Data 

นําขอมูล Insight ที่มีอยูมากมายเหลานี้ มา

เปลี่ยนเปน Action ใหตรงใจกับผูเกี่ยวของ

ใหไดมากที่สุด รวมทั้งยังจะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน สรางจุดแข็งและ

ความไดเปรียบในการแขงขัน ตลอดจนนํา

องคกรสูการพัฒนาและเติบโตไดอยางยั่งยืน

อีกดวย

2.การปรับสัดสวนรานคาใหสามารถต

อบโจทยไลฟสไตลลูกคายุค Next Normal ให

มากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับใหมีโซนสินคาและ

บริการเพ� อสุขภาพและเติมเต็ม Magnet ราน

คาสงแฟชั่นยอดนิยมใหมากยิ่งขึ้น โดยลาสุด

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง แพลทินัม 

โซน 3 ใหเปนอีกหนึ่ง Magnet สําคัญของ

แพลทินัม พรอมเผยคอนเซ็ปทใหมในเร็วๆ 

นี้ นอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุง Platinum 

Food Center บริเวณชั้น 6 เพ� อใหเปน Food 

Destination ที่ใหความสําคัญกับความหลาก

หลายของรานคา และรสชาติอาหาร พรอม

ปรับพื้นที่นั่งใหสะดวกสบาย เพิ่มภูมิทัศนที่

สวยงาม เพ� อเติมเต็มประสบการณในการ

รับประทานอาหารทามกลางบรรยากาศที่

สวยงามทันสมัย

3.การปรับกระบวนการทํางานภายใ

นองคกร ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในขั้นตอน

การเปลี่ยนองคกรเขาสู Digitization Process 

โดยการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาประยุกตใช 

เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน

องคกรใหกลายเปนรูปแบบๆ Digitization 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการปรับปรุงระบบ 

Work Flow หรือกระบวนการทํางานใหเปน

มาตรฐาน  เพ� อลดความซ้ําซอน โดยทํางาน

ควบคูไปกับการออกแบบระบบการจัดการ

กับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ

ทั้งหมด ทั้งการจัดทํา จัดการ และจัดเก็บ

รักษาขอมูลขององคกร ในรูปแบบ Electronic 

Document หรือไรกระดาษ ซึ่งจะสามารถ

ทํางานใหมีระเบียบแบบแผน เปนขั้นเปน

ตอนมากขึ้น ชวยลดปญหาความลาชาผิดพลาด 

เสริมสรางความปลอดภัย 

และลดตนทุนไดในระยะยาว 

ทําใหองคกรมี “เวลา” ในการ

ดึงเอาศักยภาพบุคลากรมา

พัฒนางานดานอ� นๆ เพิ่มเติม

ไดอยางเต็มที่

4.การปรับโลโกแพลทินัม

ใหมใหทันสมัยขึ้น ดวยการ

ลดสัดส่วนของชื่อให้กระชับ

เหลือเพียง Platinum ซึ่ง

เป็นชื่อที่อยู่ ในใจลูกค้าและ

JKN สรางปรากฎการณใหม เปดนวัตกรรมความงามจาก ‘น้ํามันกัญชง’  

Anne Skin กลุมผลิตภัณฑเพ� อการดูแลผิวล้ําลึก ชิงผูนําตลาดอุตสาหกรรมความงาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นโอกาสและ

ศักยภาพการเติบโตของตลาดดังกลาวใน

ประเทศไทย จึงไดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ

เพื่อสุขภาพและความงามคุณภาพสูงทั้งใน

กลุมผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและผิวกาย โดย

เปดตัวผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ใชสารสกัดจาก

ธรรมชาติที่มีสวนผสมของเฮมพ ชีด ออยล 

(Hemp Seed Oil) ภายใตแบรนด Anne Skin 

ประกอบดวย  

ANNE SKIN HEMP SEED OIL 

DEEP REFRESHING FACIAL WASH ผลิต

ภัณฑสบูทําความสะอาดผิวหนา มาพรอมเน้ือฟอง

ที่เขมขนและเนียนละเอียดนุม ชวยทําความ

สะอาดพรอมใหความสดช� น และยังชวยลาง

ส่ิงสกปรกตกคาง หรือคราบเคร� องสําอางตางๆ 

ไดอยางหมดจด ทําความสะอาดผิวหนาและ

ชวยใหผิวแลดูสุขภาพดี

ANNE SKIN HEMP 

SEED OIL PRO-AGING 

AMPOULE SERUM 

ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

สูตรเขมขน เพ� อผิวพรรณ

กระจางใส มีสวนผสม

ที่ สํ าคัญที่ ช วยใหผิ ว

แลดูสดใสและเปลง

ประกาย จุดดางดํา ร้ิวรอย 

แลดูจางลง ดวยสารสกัดจากธรรมชาติ ให

ผิวนุม ชุมชื้น ไมอุดตัน

ANNE SKIN HEMP SEED OIL 

AQUA-LOCK SUNSCREEN SPF50+ PA++++ 

ผลิตภัณฑกันแดดเนื้อบางเบา ไมเหนียว

เหนอะหนะ ปกปองผิวของคุณจากการโดน

แสงแดดทําราย ดวยคา SPF 50+ PA++++ 

ปกปองผิวจากรังสี UVA UVB ที่ทําใหผิวของ

คุณหมองคล้ํา กลับมาแลดูกระจางใสอีกครั้ง

ANNE SKIN HEMP SEED OIL 

SLEEPING MASK LONG-LASTING 

HYDRATION ยกระดับการบํารุงใหดีย่ิงขึ้น

ดวยสลีปปงมาสก บํารุงความชุมช้ืน เรียบเนียน

ไวที่ผิวตลอดทั้งคืน ทําใหผิวคุณชุมชื้นล้ําลึก 

แลดูเปลงปลั่งเม� อต� นขึ้นมาในยามเชา ดวย

นวัตกรรมมาสกสูตรล้ําลึก

ท้ังน้ี กลุมผลิตภัณฑ Anne Skin ถือเปน

กลุมผลิตภัณฑแรกที่ ไดนําสวนผสมน้ํามัน

กัญชงที่สกัดจากธรรมชาติมาใชพัฒนา

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาสําหรับผูบริโภค รองรับ

กําลังซื้อของผูบริโภคที่มีแนวโนมจะกลับมา

คึกคักจากความเช� อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย

บริษัทฯ วางแผนส� อสารอยางครบวงจรผาน

ภาพยนตร โฆษณาที่จะเผยแพรผานชองทาง 

JKN18 และ JKN Hi Shopping เพ� อสราง

การรับรู ในวงกวาง สัมผัสกับประสบการณ

ใหมและนวัตกรรมความงามจากน้ํามันกัญ

ชงไดแลววันนี้ ผานชองทางการจัดจําหน�าย

และ Social Media ในทุกแพลตฟอรม ของ 

JKN Hi Shopping ทั้ง Facebookและ Line 

รวมทั้งยังเปดใหลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคา 

ผาน Call Center ไดที่ 0-2123-4567  

ไดรับการจดจํามาอยางยาวนาน พรอมทั้ง

ปรับเฉดสีน้ําเงินเทาของแบรนดใหสดใสขึ้น 

แตยังคงอัตลักษณเดิมของแพลทินัมดวย

การนํา Font จากโลโกเดิมของแบรนดมา

ปรับใช ในโลโก ใหมนี้ดวย เพ� อส� อสารวา

แพลทินัมพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แตยังคงความ

แข็งแกรงอันเปนเอกลักษณที่แทจริงของ

แพลทินัมไว

ทั้งนี้ กลยุทธสําคัญในการขับเคล� อน

คอนเซ็ปต  Platinum “Bringing Fresh Fashion 

to You” คือการมีสวนรวม ในการพัฒนาไป

ดวยกันทุกภาคสวน ทั้งทีมงานผูบริหาร 

ผูประกอบการ พนักงานและลูกคา ซึ่งตาง

มีสวนรวมในการสรางประสบการณ Fresh 

Fashion ผานสินคา บริการ บรรยากาศ 

โปรโมชั่น และการส� อสารของแพลทินัมแบบ 

360 องศา เพ� อใหเกิดคุณคาและนําไปสู

ความสําเร็จรวมกัน ซึ่งเราเช� อมั่นวาการปรับ

ภาพลักษณ Rebrand ในครั้งนี้ จะตอกย้ํา

จุดยืน  ที่มั่นคงและแข็งแกรง ของแพลทินัม

ใหเปน “ศูนยกลางการคาสงสินคาแฟชั่น

ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” โปรดติดตาม

ประสบการณ Fresh Fashion สดใหมของ

ศูนยการคา Platinum ที่พรอมจะพาคุณเต็ม

อิ่มไปกับภาพลักษณที่สดใหม มีชีวิตชีวา มี

เสน�หและความน�าสนใจมากขึ้น ไดที่ www.

platinumfashionmall.com หรือ Facebook: 

Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น 

มอลล 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อเมริกาพบผู้ติดเชื้อโอไมครอน 
‘ฮุน เซน’ หนุนลูกชายคนโตสืบทอดเก้าอี้ผู้นำาเขมร

พนมเปญ • นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชาที่ครอง

อำานาจมานาน 36 ปี ประกาศชัดเจนว่า เขาสนับสนุน

พลเอกฮุน มาเนต ลูกชายคนโต สืบทอดตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีต่อจากเขา รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 

ธันวาคมกล่าวว่า ในคำาปราศรัยต่อสาธารณะในพิธีการหนึ่ง

ที่จังหวัดพระสีหนุ ฮุน เซนกล่าวว่า “ฮุน มาเน็ต เป็นหนึ่งใน

ตัวเลือกที่จะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และเขาได้รับการ

สนับสนุนจากพ่อของเขา” โดยลูกชายวัย 44 ปีของเขา ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการ

ทหารบกกัมพูชาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง คาดกันว่า

กัมพูชาจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าในปี 2566 อย่างไรก็

ดี ฮุน เซน ยังไม่แสดงท่าทีว่าเขาจะลงจากอำานาจในอนาคต

อันใกล้ โดยเขากล่าวเสริมว่าลูกชายของเขาอาจต้องรออีก

สิบปี จึงจะได้ขึ้นสู่ตำาแหน่งผู้นำาประเทศ

‘เมแกน’ ชนะศาลที่ 2 ฟ้องแท็บลอยด์อังกฤษ

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า เมแกน แมร์เคิล ดัชเชส

แห่งซัสเซกซ์ ชนะคดีศาลที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม

ที่ยื่นฟ้องบริษัท แอสโซซิเอสเต็ท นิวส์เปเปอร์ เจ้าของ

หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ “เมล์ออนซันเดย์” ที่นำาบางส่วน

ของจดหมายที่เธอเขียนถึงโทมัส แมร์เคิล บิดาของเธอใน

ปี 2561 มาตีพิมพ์ หลังจากศาลชั้นต้นของอังกฤษตัดสิน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า การเผยแพร่จดหมายฉบับ

นี้เป็นการกระทำาที่เกินเลยอย่างชัดแจ้ง....และผิดกฎหมาย 

ศาลสั่งให้จำาเลยจ่ายค่าชดเชยหลายแสนปอนด์และตีพิมพ์

คำาตัดสินคดีในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ แต่บริษัทสื่ออังกฤษ

ยื่นอุทธรณ์คดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในกรุงลอนดอน 3 คน 

พิพากษาเมื่อวันพฤหัสบดียืนตามศาลชั้นต้น ระบุว่าเนื้อหา

ในจดหมายดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว, ส่วนบุคคลและการนำา

มาเผยแพร่ไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ เมแกนแถลงหลัง

ทราบคำาตัดสินของศาล หวังว่าคดีนี้จะทำาให้คนอื่นกล้าที่จะ

ฟ้องร้องหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์เพื่อเรียกร้องความรับผิด

ชอบ และให้สื่อชนิดนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

นสพ.แอปเปิลเดลีคว้ารางวัลเสรีภาพสื่อ

ฮ่องกง • จิมมี ไหล่และหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี สื่อ

เรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงที่ โดนบีบให้ปิดตัวไปเมื่อ

เดือนมิถุนายน หลังจากโดนยึดทรัพย์ภายใต้กฎหมายความ

มั่นคงแห่งชาติ ชนะรางวัล “โกลเดน เพน ออฟ ฟรีดอม” 

ของเวิลด์ แอสโซซิเอชั่น ออฟ นิว พับบลิชเชอร์ส ที่มีพิธี

มอบรางวัลทางเวอร์ชวลเมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม โดยเซ

บาสเตียน ไหล่ ลูกชายของจิมมีเป็นผู้รับรางวัลในนามพ่อ 

วอร์เรน เฟอร์นันเดซ ประธานเวิลด์ เอดิเตอร์ ฟอรั่มกล่าว

ว่า รางวัลโกลเดน เพน ออฟ ฟรีดอม ของปีนี้ สะท้อนถึง

ความกลัวและความท้าทายของผู้สื่อข่าวที่ต้องเผชิญกับการ

ควบคุมจากเจ้าหน้าที่รัฐในฮ่องกง.

วอชิงตัน • ทางการสหรัฐอเมริกายืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

สายพันธุ์ โอไมครอนคนแรกในประเทศที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้ที่

ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและเพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้ได้ 1 

สัปดาห์ ขณะนี้กำาลังรักษาตัวโดยมีอาการป่วยเล็กน้อย 

รายงานเอเอฟพีเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 อ้าง

แถลงการณ์ของศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐเมื่อ

วันพุธว่า บุคคลนี้เดินทางกลับมา

จากประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 

22 พฤศจิกายน เขามีอาการป่วย

เล็กน้อยและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคน

มีผลตรวจเชื้อเป็นลบ

แอนโทนี เฟาซี ผู้เชี่ยว 

ชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐ 

กล่าวว่า ทางการสหรัฐรู้อยู่แล้ว

ว่าจะต้องพบเชื้อโอไมครอนใน

ประเทศ เพียงแต่จะเป็นเมื่อใด                                         

เท่านั้น และขอย้ำาเตือนชาว

อเมริกันว่า การฉีดวัคซีน, การ

ฉีดเข็มกระตุ้น และการสวมหน้า                                             

กากอนามัยภายในอาคารสาธารณะ

ยังเป็นหนทางดีที่สุดเพื่อป้องกัน

การติดเชื้อ 

นายแพทย์ผู้นี้ เผยอีกว่า 

ผู้ป่วยรายนี้มีผลตรวจไวรัสเป็น

บวกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

แม้เขาจะฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 

แต่ยังไม่ได้ฉีดโดสบูสเตอร์ 

นับต้ังแต่แอฟริกาใต้ตรวจ                                                     

พบผู้ติดเช้ือไวรัสกลายพันธ์ุสาย                                                  

พันธ์ุใหม่น้ีเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 

และประกาศอย่างเป็นทางการ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถึงขณะนี้ตรวจ

พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอไมครอน

ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็น 

“สายพันธุ์ที่น่ากังวล” นี้แล้วใน

มากกว่า 24 ประเทศ โดยบราซิล, 

ไนจีเรีย, กานา, ซาอุดีอาระเบีย, 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเกา 

หลีใต้ เพิ่งประกาศพบผู้ติดเชื้อ

รายแรกเมื่อวันพุธ

เฟาซีกล่าวด้วยว่า จะต้อง

ใช้เวลา 2 สัปดาห์หรือมากกว่า

นั้น เพื่อทำาความเข้าใจว่าไวรัส

โอไมครอนสามารถแพร่เชื้อได้

ง่ายขึ้นหรือไม่, ก่อโรคที่รุนแรง

ขึ้นหรือไม่ และสามารถหลบหลีก                                         

ภูมิคุ้มกันของวัคซีนที่มีอยู่ ใน

เวลานี้หรือไม่

แม้บุคคลที่ติดเชื้อรายนี้จะ

ฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่เฟาซีย้ำาว่า 

โดสกระตุ้นภูมิยังเป็นความคิดที่ดี 

เพราะช่วยเพิ่มจำานวนแอนติบอดี

โดยรวมในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่ง

บางส่วนจะยังคงมีประสิทธิภาพ

ในการหยุดยั้งสายพันธุ์ใหม่ๆ

“ประสบการณ์ของเรากับ                                               

ไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ เช่นเดลตา                                              

คือ แม้ว่าวัคซีนจะไม่ได้มีเป้า                                          

หมายท่ีสายพันธ์ุเดลตาโดยเฉพาะ 

แต่เมื่อคุณมีการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันระดับสูงมากพอ คุณก็

จะได้รับการปกป้องส่วนที่เกินมา

ด้วย” เฟาซีกล่าว

เขายังปกป้องมาตรการของ                                               

รัฐบาลสหรัฐที่จำากัดนักเดินทาง                                                     

จากประเทศในภูมิภาคแอฟริกา 

ใต้ที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน ซึ่ง

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 

อันโตนีโอ กูเตอร์เรส ตำาหนิว่า

ไม่ยุติธรรมและไม่ได้ผล “เราจำา                                        

เป็นต้องซื้อเวลาระยะหนึ่งเพื่อ

เตรียมตัวและทำาความเข้าใจกับ                                               

สิ่งที่เกิด” หัวหน้าที่ปรึกษาทาง 

การแพทย์ของประธานาธิบดี

สหรัฐกล่าว 

ซีดีซีกล่าวเมื่อวันพุธว่า 

ทางการสหรัฐกำาลังวางแผนจะ

เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ

เชื้อผู้เดินทางเข้าประเทศ และ

กำาลังพิจารณาว่าจะบังคับให้ผู้

เดินทางจากต่างประเทศต้องกัก 

ตัวเมื่อมาถึงหรือไม่ รวมถึงการ

ตรวจเชื้อโควิด-19 หนึ่งวันก่อน

ออกเดินทาง

เอเอฟพีรายงานอ้างคำา

กล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน

รัฐบาลสหรัฐว่า ประธานาธิบดีโจ                                                  

ไบเดน เตรียมประกาศกฎข้อบังคับ

ใหม่ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะกำาหนด

ให้ผู้ที่ เดินทางจากต่างประเทศ

เข้าสหรัฐต้องมีผลตรวจโควิด-19 

เป็นลบภายใน 1 วันก่อนออกเดิน                                            

ทาง โดยจะเริ่มมีผลสัปดาห์หน้า                                             

และบังคับใช้กับท้ังพลเมืองอเมริกัน

และชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะฉีดวัค 

ซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม.

ย่างกุ้ง • โฆษกรัฐบาลทหาร

เมียนมาวิจารณ์การตัดสินใจ                                       

ของคณะกรรมการของสหประชา                                                      

ชาติท่ียังไม่ยอมรับเอกอัครราช                                                        

ทูตเมียนมาประจำาสหประชา 

ชาติที่เสนอชื่อไป โดยยังให้ทูตที่

แต่งตั้งโดยรัฐบาลของอองซาน 

ซูจี ที่ถูกรัฐประหารทำาหน้าที่ 

ต่อไป 

เอเอฟพีรายงานว่าคณะ                                               

กรรมการพิจารณาอักษรสาส์น                                                       

ตราตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งเอกอัคร 

ราชทูตประจำาสหประชาชาติ 

ณ นครนิวยอร์ก ประชุมเมื่อวัน

พุธที่ 1 ธันวาคม มีมติเลื่อนการ

ตัดสินใจรับรองเอกอัครราชทูต

ประจำาสหประชาชาติของเมียนมา

และอัฟกานิสถาน เนื่องจากมี

การอ้างสิทธิ์ของคู่ขัดแย้ง 

การ เลื่ อนรั บรองของ                                                 

คณะกรรมการทำาให้เอกอัคร 

ราชทูตประจำาสหประชาชาติ

คนเดิมของทั้งสองชาติยังคง

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แม้มีการรัฐ 

ประหารในเมียนมาเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์และกลุ่มตอลิบันยึด

อำานาจปกครองอัฟกานิสถาน

เมื่อเดือนสิงหาคม 

ซอว์ มิน ตุน โฆษก

รัฐบาลทหารเมียนมากล่าวกับ

เอเอฟพี เมื่อวันพฤหัสบดีว่า 

การตัดสินใจของคณะกรรมการ

ยูเอ็นไม่ได้สะท้อนถึงความเป็น

จริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ

ดำารงอยู่ในเมียนมา เราจะยื่น

เรื่องนี้กับยูเอ็นต่อไปตามขั้น

ตอนทางการทูต และสิทธิ์ใน

การเป็นตัวแทนตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศและกฎหมาย

ท้องถิ่น

จอ โม ตุน เอกอัครราชทูต

เมียนมาประจำาสหประชาชาติ

ที่ ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล

ซูจี หลังรัฐประหารในเมียนมา                                       

เขาชูสามน้ิวในท่ีประชุมสหประ 

ชาชาติ ทำาให้รัฐบาลทหาร               

เมียนมาระบุว่าทูตผู้นี้ ไม่ได้เป็น

ตัวแทนของเมียนมาอีกต่อไป 

เมื่อเดือนกันยายน ตอลิ

บันเสนอให้ยูเอ็นรับรองซูฮาอิล 

ชาฮีน อดีตโฆษกของตอลิบันที่

นครโดฮา เป็นเอกอัครราชทูต

อัฟกานิสถานประจำาสหประชา 

ชาติแทนกูห์ลัม ไอแซคไซ อดีต

รัฐมนตรี ในรัฐบาลของอดีต

ประธานาธิบดีอัชราฟ กานี

ปัจจุบันไอแซคไซยังทำา                                            

หน้าที่ เป็นตัวแทนของอัฟกา                 

นิสถานในสำานักงานใหญ่ของ

ยูเอ็น และเมื่อเร็วๆ นี้เข้าประ 

ชุมคณะมนตรีความมั่นคงและ

ให้ความเห็นวิจารณ์ตอลิบัน

นักการทูต 2 คนเผย

กับเอเอฟพีว่า คณะกรรมการ

พิจารณาอักษรสาส์นตราตั้ง มี

มติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนการ

ตัดสินใจเรื่องนี้ รวมถึงตัวแทน

จากจีน, รัสเซียและสหรัฐ.

พม่าโวยยูเอ็นยังไม่ยอมรับทูตรัฐบาลทหาร

เปิดไฟ • แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ทำาพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่หน้าอาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม ต้นคริสต์มาสปีนี้สูง 84 ฟุต ตัดจากอุทยานแห่งชาติซิกซ์ริเวอร์ส รัฐแคลิฟอร์เนีย.

เมริกาบอกว่าจีนสร้าง “กับดักหนี้” (debt trap) 

ให้กับประเทศต่างๆ ที่มาร่วมโครงการ One Belt 

One Road หรือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

วันนี้จีนฟาดกลับด้วยการกล่าวหาว่าสหรัฐฯ กำาลัง

สร้าง “กับดักประชาธิปไตย” หรือ democracy trap ให้

กับประเทศต่างๆ ที่วอชิงตันอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเพียง

เพราะเป็นพวกเดียวกับตน

อเมริกาบอกว่าจีนสร้าง “กับดักหนี้” เพราะเมื่อ

ประเทศต่างๆ ที่จีนชักชวนให้ร่วมสร้างทางรถไฟ, ถนน, 

ท่าเรือหรือสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของ BRI หากไม่มีเงิน

ลงทุน ปักกิ่งก็จะเสนอให้กู้

บางประเทศกลายเป็นลูกหนี้รายใหญ่ของจีนเพราะ

เข้าร่วมโครงการนี้

แต่จีนอ้างว่าที่ให้กู้นั้นเป็นการช่วยเหลือให้ประเทศ

นั้นๆ สามารถมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของตน

วันนี้เมื่อสหรัฐฯ พยายามจะโอบอุ้มประเทศต่างๆ ให้

เข้ามาอยู่ในค่าย “ประชาธิปไตย” โดยที่จีนอ้างว่านั่นคือ

การเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นภายใต้ข้อ

อ้างคำาว่า “ประชาธิปไตย”

ไปๆ มาๆ สหรัฐฯ ก็จะสร้าง “กับดักประชาธิปไตย” 

ให้กับประเทศต่างๆ เหล่านี้เอง

ต่างคนต่างชี้นิ้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งสร้าง “กับดัก” ให้กับ

อีกฝ่ายหนึ่งอย่างน่าสนใจยิ่ง

จีนไม่เพียงแต่กล่าวหาสหรัฐฯ ว่าแทรกแซงกิจการ

ภายใต้ประเทศอื่นด้วยการเชิญเพียง 110 ประเทศไปร่วม

ประชุมสุดยอดประชาธิปไตย 9-10 ธันวาคมนี้เท่านั้น แต่ยัง

พยายามจะต่อสายถึงประเทศที่อเมริกาไม่ได้เชิญเพื่อปลอบ

ขวัญและชวนมาเป็นพวกเดียวกันเพื่อเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ 

ด้วย

จีนใช้วิธีปรึกษาหารือกับบรรดาประเทศที่ไม่ได้รับเชิญ

ร่วมประชุมสุดยอดประชาธิปไตยเพื่อวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐฯ 

ว่าพยายามแบ่งแยกโลกใบนี้อย่างไร้ความรับผิดชอบ

ในการประชุมทางไกล 3 ฝ่าย ระหว่างรัฐมนตรีต่าง

ประเทศของจีน รัสเซีย และอินเดีย เมื่อสัปดาห์ก่อนหวัง อี้ 

บอกว่าสามประเทศมีหน้าที่ต้องคัดค้านการแทรกแซงกิจการ

ภายในของประเทศอื่นภายใต้ข้ออ้างของ “ประชาธิปไตย”

ไต้หวันเป็น 1 ใน 110 ชาติ ที่ไบเดนเชิญให้ร่วม

ประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยครั้งนี้

แต่จีนไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ซึ่งแน่นอนว่าจีนต้องประท้วง

เพราะก่อนหน้านี้วอชิงตันทำาท่าว่าจะช่วยนำาทางให้

ไต้หวันกลับมาสู่ประชาคมโลกด้วยการเสนอให้ไต้หวันสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างของเวทีระหว่างประเทศได้

มีหรือที่ปักกิ่งจะอยู่เฉยๆ

นอกจากไต้หวันแล้ว อินเดีย ญี่ปุ่น และประเทศใน

สหภาพยุโรปต่างก็ได้รับเชิญให้ร่วมประชุม 

แต่รัสเซียและประเทศส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางก็

ไม่ได้รับเทียบเชิญแต่อย่างไร

จีนกังวลว่าการที่ไต้หวันเข้าร่วมอาจเพิ่มโอกาส

ให้ไต้หวันมีส่วนร่วมในการประชุมหรือองค์การระหว่าง

ประเทศมากขึ้น และจะเป็นผลเสียต่อ “นโยบายจีนเดียว” 

ที่นานาชาติยอมรับ

ภายใต้หลักการที่ว่าจีนเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวใน

เวทีระหว่างประเทศ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน 

แถลงการณ์หลังการประชุมทางไกลของจีนระบุว่า 

“หวัง อี้กล่าวว่า การประชุมสุดยอดเพื่อ

ประชาธิปไตยที่เสนอโดยสหรัฐฯ นั้น โดยสาระสำาคัญแล้ว 

เป็นการยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในโลกภายใต้ร่มธง

ของประชาธิปไตย อีกทั้งปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าใน

กลุ่มตามแนวอุดมการณ์ และพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

ประเทศอธิปไตยอื่นๆ ด้วยสไตล์อเมริกันเพื่อสนองความ

ต้องการทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียว”

รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่อสายไปถึงฮุสเซน อา

มิร์อาบโดลลาเฮียน รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ซึ่ง

เป็นอีกประเทศที่สหรัฐฯ ไม่ได้เชิญ 

จีนบอกว่าอิหร่านก็แสดงท่าทีต่อต้านการกระทำาเพียง

ฝ่ายเดียวและ ‘กลั่นแกล้ง’ นี้ 

พร้อมประณามสหรัฐฯ ว่า ‘สองมาตรฐาน’ และ

แทรกแซงกิจการภายในและอธิปไตยของจีน

หวัง อี้ยังได้หารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรี

ปาเลสไตน์ ซิอัด อาบู อามีร์ด้วย

โดยระบุว่า จีนจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน

ปาเลสไตน์ในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐอิสระ 

ไม่แต่เท่านั้น หวัง อี้ยังประชุมทางไกลร่วมกับปีเตอร์ 

ไซจาร์ โต รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการี ซึ่งเป็นชาติ

ยุโรปที่ไม่ได้รับเชิญ โดยฝ่ายจีนยกย่องฮังการีที่ยึดมั่นใน

นโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น

เห็นไหมว่าจีนกำาลังใช้นโยบายตอบโต้อเมริกาทุก

เม็ด...ตรงไหนที่สหรัฐฯ ทิ้งช่องว่างไว้ จีนเข้าเสียบทันที

ตัวอย่างล่าสุดคือทันทีที่รัฐบาลแอฟริกาออกมา

ประกาศว่ามีความผิดหวังอย่างยิ่งที่ประเทศต่างๆ ทาง

ตะวันตกสั่งห้ามคนจากทางใต้ของแอฟริกาเข้าประเทศเพื่อ

สกัดการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ Omicron 

สี จิ้นผิงก็ประกาศในการประชุม Forum on China-

Africa Cooperation (FOCAC) ว่าจะบริจาควัคซีน 1,000 

ล้านโดสให้ประเทศในทวีปแอฟริกาทันที

อย่างนี้ ไม่ได้ใจประเทศที่กำาลังบ่นดังๆ ว่าถูกตะวัน

ตกกลั่นแกล้งก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว!.

กาแฟดำ
อ

เมื่อ ‘กับดักหนี้’ ปะทะ

‘กับดักประชาธิปไตย’
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จับทหารพรานฆ่าโหดผู้หญิง

สงขลา • จากการที่มีเหตุ น.ส.นูรีดา ยาโก๊ะ อายุ 44 ปี ถูกคนร้าย

ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านเลขที่ 129/3 ใน

พื้นที่หมู่ 6 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อเวลา 13.30 น.  

วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ต.ท.จารุกิตต์ ศรีเดช รอง ผกก.สส.รรท.

ผกก.สภ.ตากใบ และ ร.ต.ท.(หญิง) พธิดา นิติชาติ ร้อยเวร ได้ลงพื้น

ที่เกิดเหตุ ทราบว่าขณะที่ผู้เสียชีวิตเดินอยู่ริมถนนในหมู่บ้าน ได้มี

คนร้ายแต่งกายคล้ายทหารพรานขี่รถ จยย.ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

มาจอด และใช้อาวุธปืนยิงใส่ 3-4 นัด จนผู้ตายล้มลงเสียชีวิต หลัง

จากนั้นคนร้ายได้เดินไปมาในที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งควงปืนข่มขู่ผู้เห็น

เหตุการณ์ในร้านชำา บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ พร้อม

ตะโกนว่ายังเหลืออีก 13 รายที่ต้องตาย และก่อนที่จะขี่รถ จยย.

หลบหนียังได้ โปรยใบปลิว มีข้อความระบุว่า ฝึก 32 วัน ยังเหลือ 

13 วัน เบิกปืน 6 โมง หลัง มก.พัน 7.15 น. กินข้าว 6.30 น. ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. พ.ต.ท.จา

รุกิตต์ได้เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ติดตามคนร้ายและจับได้ที่หน้าจุด

ตรวจไปรษณีย์ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมอาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่

ใช้ในการก่อเหตุ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเป็นทหารใน

พื้นที่ จ.นราธิวาส ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นภรรยาน้อยของผู้ต้องหาที่

มีปากเสียงกันก่อนหน้านั้น ก่อนที่ผู้ต้องหาจะย้อนกลับมายิงทิ้ง 

พล.ต.เฉลิมพร เขียวขำา ผบ.ฉก.นราธิวาส กล่าวว่า ผู้ต้องหารายนี้

เป็นทหารจริง คือ ส.อ.สหชาติ หอแป้น สังกัด  ร.151 พัน 3 ค่าย

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จาก

การตรวจสอบทราบว่า ส.อ.สหชาติอยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนทางวินัยร้ายแรง เพราะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและได้หนี

ราชการหน่วยไม่สามารถติดต่อได้ หลังการเกิดเหตุ พล.ท.เกรียงไกร 

ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีคำาสั่งให้หน่วยต้นสังกัดพักราชการเพื่อ

ให้ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป 

มหาชัยฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสลุ้นชิงทอง

สมุทรสาคร • วันที่ 2 ธ.ค.2564 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้

เปิดเผยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (1 ธ.ค.2564) มีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ 23 ราย อยู่ในจังหวัด 16 ราย และนอกจังหวัด 7 ราย มีผู้เสียชีวิต 

2 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 372 ราย รักษาหาย  

23 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 81 ราย ส่วนการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 6,072 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำานวน 2,566 โดส 

เข็มที่ 2 จำานวน 3,297 โดส เข็มที่ 3 จำานวน 209 โดส ยอดสะสม

รวมได้ทั้งสิ้นจำานวน 1,663,153 โดส และขอเชิญคนไทยที่ทำางานและ

อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมทะยานสู่ 100 ล้านโดสด้วยกัน โดย

ให้มารับวัคซีนในสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนได้ที่ห้างแลนด์มาร์คมหาชัย 

ตั้งแต่วันน้ีถึงวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับลุ้นชิงของรางวัลมากมาย 

อาทิ ห้องพักเซ็นทาราจอมเทียนพัทยา สำาหรับ 2 ท่าน บัตรล่องเรือ 

รับประทานอาหาร 2 ท่าน บัตรคูปองเงินสด และบัตรเติมน้ำามัน ตลอด

จนของรางวัลอีกมากมาย “ฉลองปีใหม่ปลอดภัย เราอุ่นใจมีวัคซีน”.

เร่งตามตัว

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. เพิ่มเติม 521,693 โดส รวม

ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้ง

สิ้น 93,753,156 โดส ขณะที่สถานการณ์

โลกมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 263,733,301 ราย 

เสียชีวิตสะสม 5,241,849 ราย   

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าว

ถึงการติดตามเชื้อกลายพันธ์ุ โอไมครอนว่า 

เรื่องนี้ตนเป็นคนแจ้งเตือนเอง หลังจากได้

รับทราบข่าวจากเว็บไซต์ต่างประเทศ เป็น

ส่ิงที่น่าชมเชยที่หน่วยงานของไทยเมื่อรับ

นโยบายไปแล้วก็ตอบสนองโดยทันที ไม่ว่า

จะเป็นกระทรวงสาธารณสุข, ศบค., ครม. 

ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้ จึงต้องขออภัยใน

กรณีที่คิดว่าหลายอย่างเราจะทำาได้ แต่เมื่อ

มีเชื้อใหม่อุบัติขึ้นมา เราก็ต้องมีมาตรการ

ขึ้นมารองรับ 

“วันนี้เราก็ยังไม่ได้ข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อ

ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม เชื้อตัวเดิม

เราก็ต้องระวังอยู่ เพราะคิดว่าคงต้องระวัง

กันทั้งโลก สำาคัญคือจะทำาอย่างไรเราจะต้อง

ระมัดระวังตัวเองกันให้มากที่สุด เข้าใจดีถึง

ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องการอิสระ 

ต้องการเดินทาง ต้องการความสนุกสนาน 

แต่ถ้าเราไม่ช่วยกัน ไม่ว่าโรคอะไรเราก็

ต้านทานไม่ได้ ถ้าเราไม่มีวินัยของเราเอง 

จึงต้องขอร้อง โดยเฉพาะเรื่องการเข้ามา

รับการฉีดวัคซีน อย่าไปกังวลว่าเมื่อมีเชื้อตัว

ใหม่เข้ามาแล้วไม่ฉีดจะรอวัคซีนใหม่ ขณะที่

เชื้อเก่ายังอยู่ เราต้องระวังทุกเชื้อที่เกิดขึ้น” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามถึงการผ่อนคลายกิจการกิจกรรม

ผับบาร์ คาราโอเกะ นายกฯ กล่าวว่า อาจ

จะต้องมีขยับออกไปบ้าง ก็ต้องขออภัย ตน

บอกแล้วอยากให้นึกถึงคนอื่นด้วย เห็นใจ

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวถือว่าสำาคัญ

ที่สุด แต่ถ้าเราไม่ทำาแบบนี้ก็จะล้มเหลว

ทั้งหมด และรัฐบาลก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่

ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำาเป็น ซึ่งเรื่อง

การเยียวยาก็จะนำาเข้า ครม. ในเร็วๆ นี้

ซักถึงการติดตามตัวนักท่องเที่ยวมา

จาก 8 ประเทศกลุ่มเสียงแอฟริกา 252 คน 

เพื่อให้เข้ารับการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR 

นายกฯ กล่าวว่า กำาลังติดตามอยู่ คนที่อยู่

ในพื้นที่ ถ้ารู้ก็ให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ 

นายกฯ ลั่นยังไม่ถึงขั้นปิด ปท.

ถามว่า การแพร่ระบาดในหลาย

ประเทศรอบประเทศไทยในขณะนี้จะทำาให้

เราจำาเป็นจะต้องใช้ยาแรงหรือถึงขั้นปิด

ประเทศหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังๆ ตอน

นี้มีการคัดกรอบแบบ RT-PCR อยู่แล้ว และ

มีการกักตัวไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทราบผล 

RT-PCR ส่วนตรวจแบบ ATK ต้องยกเลิกไป

ก่อน ถือว่ายังไม่ปลอดภัยในขณะนี้ ซึ่งอาจ

จะทำาให้ลำาบากกันข้ึนมานิดหน่อย แต่เราก็

ต้องมองทั้ง 2 ทาง ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและ

เรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยไป

ด้วย นี่คือความยากง่ายในการทำางาน 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  

นายกฯ พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 โดยยอดรวมการให้บริการวัคซีน

สะสมอยู่ที่ 93,929,601 โดส ซึ่งเข้าใกล้เป้า

หมายของรัฐบาลที่วางไว้ให้มีการฉีดวัคซีน 

100 ล้านโดส ภายในปี 2564 นี้  

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำาหน้าที่เป็น

ประธานการประชุม นายวรศิษฎ์ เลียง

ประสิทธิ์ ส.ส.สตูล พรรคภูมิใจไทย ตั้งกระทู้

ถามสดด้วยวาจา ถึงเรื่องการเปิดรับนักท่อง

เที่ยวต่างประเทศเข้ามา และการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ รวมถึงมาตรการควบคุม

โรคโควิด-19 เพราะเป็นห่วงเรื่องเชื้อไวรัส

กลายพันธุ์ โอไมครอน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การ

ท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่า สถานการณ์

กลายพันธุ์ โอไมครอน รัฐบาลได้สั่งให้ สธ., 

ก.มหาดไทย, ก.ท่องเที่ยวฯ, ก.คมนาคม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและ

ติดตามนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาที่เข้ามา

ไทยตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.64 ให้ได้ทุกคนและ

ประกบตัวเพื่อเชิญนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเข้า

มาตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งตั้งแต่วันท่ี 1 

ธ.ค.64 เป็นต้นมา ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจาก 

8 ประเทศแอฟริกาเข้าประเทศไทยอีกเลย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า กระทรวงการ

ท่องเที่ยวฯ ได้ขอขยายเวลาในพื้นที่บลูโซน 

จากเวลา 21.00 น. เป็นเวลา 23.00 น. และ

การเปิดผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ พยายาม

เสนอใน ศบค.และหารือกับ สธ.ว่าเรามีวิธี

ผ่อนปรนอย่างไร และจะเปิดเป็นโซนได้

อย่างไรในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้า

มาท่องเที่ยว

จากนั้น นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 

ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้ถาม

สดถึงมาตรการรับมือโควิด-19 สายพันธุ์

โอไมครอน และความพร้อมด้านวัคซีน

และดูแลประชาชน ซึ่งนายสาธิต ปิตุเตชะ 

รมช.สาธารณสุข ชี้แจงว่า โควิดสายพันธุ์

ใหม่ควบคุมไม่ง่าย แต่สามารถรับมือได้ 

ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ โคไมครอนยัง

ไม่ชัดเจน ทราบแค่ว่าอาการคล้ายกับสาย

พันธุ์เดลตา และวันที่ 2 ธ.ค. ทั่วโลกพบผู้ติด

เชื้อ 1,000 ราย ดังนั้นยังตอบไม่ได้ว่าต้อง

ปิดประเทศหรือไม่ รวมถึงต้องไม่ผลีผลาม

ตัดสินใจ แต่รัฐบาลไม่ประมาท เพราะ

ยอมรับว่าไม่สามารถปิดกั้นโรคระบาดได้ 

100% แต่มาตรการที่รัฐบาลและ สธ.ดำาเนิน

การอยู่ในระดับน่าพอใจ

“ช่องทางธรรมชาติน่ากลัวที่สุด แต่

นายกฯ สั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคง หาก

พบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากเจ้า

หน้าที่ปล่อยปละจะดำาเนินการเด็ดขาดกับ

ผู้ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ผมแปลกใจ

ทุกครั้งท่ีจับคนลักลอบเข้าประเทศ จับได้

แต่คนที่หนีเข้าประเทศ แต่จับคนนำาพา

หรือผู้ ให้การพักพิงไม่ได้ โดยนายกฯ สั่ง

แล้วให้จัดการเด็ดขาด เพราะเป็นช่องทาง

ท่ีเสี่ยงต่อการเล็ดลอดของไวรัสโอไมครอน

มากกว่าทางอากาศ” รมช.สธ.กล่าว

สธ.ตาม 782 นทท.กลุ่มเสี่ยง

ท่ี กระทรวงสาธารณสุข (สธ . ) 

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำานวยการกอง

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

กรมควบคุมโรค แถลงผลการเฝ้าระวัง

ติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศท่ีมาจากพื้นท่ี

เสี่ยงโรคโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน ว่า 

เบื้องต้นประเทศที่พบสายพันธุ์ โอไมครอน 

คือ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย บอตสวานา 

โมซัมบิก ซิมบับเว นามิเบีย มาลาวี เอสวา

ตินี เลโซโท และยังมีประเทศในทวีปอื่นๆ 

อย่าง บราซิล แคนาดา ญี่ปุ่น อิสราเอล 

ออสเตรีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง สห

ราชอาณาจักร ตุรกี เยอรมนี สเปน อิตาลี 

เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวีเดน โปรตุเกส 

สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย 

เป็นต้น ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า ผู้เดินทางกลุ่ม

เสี่ยงสูงจากทวีปแอฟริกาผ่านท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ย.64 

และวันที่ 5 ธ.ค.64 แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง  

8 ประเทศ เดินทางเข้ามาวันท่ี 15- 

30 พ.ย.2564 มีจำานวน 252 คน ในกลุ่ม

แซนด์บ็อกซ์ และกลุ่มเสี่ยงต่ำาที่เดินทางเข้า

มาวันที่ 15 พ.ย.-5 ธ.ค.64 จากประเทศอื่นๆ 

ในทวีปแอฟริกา 452 คน ซึ่งเป็นท้ังกลุ่ม

แซนด์บ็อกซ์ และสถานที่กักกัน โดยรวมทั้ง 

2 กลุ่ม จำานวน 782 คน 

“หลายคนกังวลกลุ่มเดินทางเหล่านี้

ไปท่ีไหนบ้าง ขอเรียนว่าผู้ท่ีเดินทางเข้ามา

ก่อนมาต้องมีการตรวจเชื้อเป็นลบก่อน และ

เมื่อมาถึงวันแรกก็ต้องผลเป็นลบ หากเป็น

บวกต้องเข้าโรงพยาบาล (รพ.) ส่วนคนที่

อยู่ในแซนด์บ็อกซ์ครบเวลา 7 วัน ก่อนจะ

ไปพื้นที่อื่นก็ต้องตรวจ ATK ว่าไม่พบเช้ือ 

อย่างน้อยๆ ตรวจ 3 ครั้งก่อนมาและมาถึง

ประเทศเรา อย่างไรก็ตาม เราแจ้งเพิ่มเติม

ว่าสำาหรับผู้ที่มาจาก 8 ประเทศ นับตั้งแต่

วันเข้าประเทศจนถึง 14 วัน จะขอตรวจ 

RT-PCR ก่อนอีกครั้งประมาณวันที่ 12 หรือ 

13 ของการเข้าประเทศ แต่คนเหล่านี้เขาได้

ฉีดวัคซีนมาแล้ว ก็ลดความเสี่ยงไปแล้วเช่น

กัน ดังน้ันขอให้อย่าวิตกกังวลเกินไป โดย

ไปคณะทำางานของกรมควบคุมโรคจะมีการ

ประชุมว่ามีการติดตามติดต่อแล้วจำานวน

เท่าไร อย่างไร เนื่องจากต้องยืนยันข้อมูล

อีกครั้ง” นพ.เฉวตสรรกล่าว

ผอ.กองควบคุมโรคกล่าวว่า มาตรการ

ในส่วน 8 ประเทศนั้น ไม่ได้ให้ขอไทยแลนด์

พาส (Thailand Pass) เข้าประเทศไทย ตั้งแต่

วันที่ 27 พ.ย.2564 แต่คนที่ขอก่อนอาจมีบ้าง 

แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 จะไม่มีแล้ว 

และคนที่เดินทางเข้ามาก็เข้าสู่มาตรการ

ควบคุมกักตัวจนครบ 14 วัน ส่วนจุดที่

เป็นการติดตามคนที่เดินทางมาก่อนหน้านั้น 

หากเดินทางมาตั้งแต่ต้นเดือนผ่านเวลา 14 

วัน ก็ค่อนข้างมั่นใจได้ แม้เชื้อโควิด-19 จะ

บอกว่าระยะฟักตัวอาจอยู่ 2-14 วัน แต่เวลา

ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น 5-7 วัน มีอาการเริ่ม

ป่วย หากเกิน 7 วันไปแล้ว ก็ค่อนข้างน้อย 

ซึ่งอาจมีได้ แต่ไม่ควรกังวลเกินไป เพราะ

เรามีมาตรการวัคซีน มาตรการป้องกันส่วน

บุคคล หากยกการ์ดสูงก็ช่วยได้

จ.ภู เก็ต นพ.กู้ศักดิ์  กู้ เกียรติกูล 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วม

กับ พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จังหวัด

ภูเก็ต แถลงข่าวกรณีนักท่องเที่ยวจากทวีป

แอฟริกาใต้ 130 คน เดินทางเข้ามาจังหวัด

ภูเก็ต กับการติดตามตัวควบคุมโรคโค 

วิด-19 โดย นพ.กู้ศักดิ์กล่าวว่า นักท่องเที่ยว

จากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ต

ได้รับการทำา RT-PCR 100% แน่นอน ไม่

หลุดรอด ทำาที่สนามบินภูเก็ต ไม่ได้ไปทำาที่

โรงแรม และใน 130 คนนี้ ไม่มีการพบเชื้อ 

รวมทั้งตอนนี้ทั้ง 130 คน เหลืออยู่ในภูเก็ต 

57 คน สามารถตามตัวได้แล้ว 17 คน ที่

เหลือรอทางโรงแรมตอบกลับมา. 

ฟุ้งชาวอุดรฯ

ที่มีการปรับเปล่ียนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลระดับสูง ที่สำานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดขึ้น 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวมอบนโยบายและ

ทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล มีเนื้อหา

ตอนหนึ่งว่า การเชื่อมโยงข้อมูลกลางจาก

หน่วยงานต่างๆ อยู่ในจุดเดียว ถือเป็นสิ่ง

สำาคัญ หลายเรื่องที่พวกเราได้ทำามา ไม่อาจ

สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนได้ ซึ่งตนจะต้อง

จัดระเบียบตรงนี้เสียใหม่ ต้องมีการจัดข้อมูล

ว่าเรามีกลุ่มงานกี่กลุ่ม มีส่วนที่ประสบความ

สำาเร็จแล้วกี่หน่วยงาน มีผลงานของหน่วย

งานใดบ้าง แล้วจะใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร 

งานด้านการพัฒนาที่กระทรวงได้ทำาในฐานะ

รัฐบาลจะต้องถอดแบบออกมาให้ได้ โดยตน

มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนรวบรวมสิ่งที่

ทำามาตลอดเวลา 2 ปีของรัฐบาลชุดนี้ 

“แต่ข้อมูลที่ส่งเข้ามาบางครั้งเป็น

ตัวเลขที่นำาไปใช้สื่อสารกับประชาชนได้

ยาก จึงขอว่าเวลาที่ทำารายงานส่งมาถึงผม

ช่วยทำาข้อมูลสรุปให้เห็นชัดว่าอะไรมีการ

เปลี่ยนแปลง อะไรเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ 

ไม่ใช่ส่งมาแต่ตัวเลขละเอียดยิบ” 

นายกฯ กล่าวว่า เมื่อแต่ละหน่วยงาน

ส่งแบบนี้เข้ามา ก็ต้องอ่านทุกฉบับ แล้วก็

เขียนสั่งการแต่ละหน่วยงานว่าให้ดำาเนิน

การอะไรต่อไปบ้าง แต่ขอให้ทุกคนช่วย

กันลดเวลาการอ่านเอกสารเหล่านี้ให้ด้วย

เพราะแต่ละวันตนอ่านเอกสารหนังสือเยอะ

มาก ทุกคนส่งเอกสารหนังสือเข้ามาเป็น 100 

แฟ้มเป็นแบบนี้ทุกวัน 100 แฟ้มก็ 100 เรื่อง 

เซ็นแต่ละวัน 30-40 แฟ้มแต่ก็ต้องอ่านบาง

ครั้งก็เขียนเติมข้อสั่งการลงไปบ้าง

“เม่ือวานไปเยี่ยมอุดรธานี เห็น

ประชาชนแล้วดีใจที่เขาพร้อมจะร่วมมือ 

ผมไม่ได้มองการเมืองเวลาไปไหน ผมไปดู

ว่าเขาลำาบากแค่ไหน เขาเหน็ดเหนื่อยแค่

ไหน หน้าเขากร้านแค่ไหน ชีวิตความเป็น

อยู่เขาเป็นอย่างไร ผมคิดเช่นนี้ทุกวันตั้งแต่

ผมมีหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชน ผม

คิดเช่นนี้ทุกวัน และผมก็มุ่งหวังเพียงเห็น

รอยยิ้มจากเขาเท่านั้น ผมเป็นคนไม่ได้ติด

ยึดกับอำานาจ ผมเป็นคนที่จริงๆ แล้วเป็น

คนเรียบง่าย แต่เมื่อมีเหตุผลความจำาเป็นที่

ต้องอยู่ที่ต้องทำาหน้าที่ ตราบใดที่กฎหมาย

ยังให้ผมทำาอยู่ผมก็ต้องทำา และสิ่งเหล่าน้ี

คือสิ่งเดียวที่เป็นรางวัลให้กับผม คือความ

ภาคภูมิใจของผมเองโดยไม่ต้องมีใครมา

ให้กับผม ผมคิดแบบน้ีตลอดเวลาตั้งแต่รับ

ราชการ 35 ปี ที่ผ่านมาในการเป็นทหาร” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำาเนียบรัฐบาล

ว่า เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์เดิน

ทางไปทำาเนียบรัฐบาล แต่ไม่ให้สัมภาษณ์  

เพียงแต่โบกมือทักทายและกล่าวสั้นๆ อย่าง

อารมณ์ดีว่า “ขอบคุณนะจ๊ะ” ก่อนเดินขึ้นไป

ยังห้องทำางานบนตึกไทยคู่ฟ้าในทันที

นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้ง

หมู่บ้านเสื้อแดง และอดีตประธานหมู่บ้าน

เสื้อแดงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า พวก

เราชาวอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง 20 จังหวัด

ภาคอีสาน และประชาชนชาวจังหวัดอุดร 

ธานี ปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทาง 

พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมา

ตรวจราชการในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี 

เปรียบเสมือนช้างเหยียบนา  พญาเหยียบ

เมือง ที่จะนำาเอางบประมาณและความ

เจริญมาสู่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้

เคียง เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาอุดรธานี

ต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ หลายด้าน

“ประชาชนที่เดินทางมาต้อนรับดีใจ

มากที่ท่านนายกฯ เป็นกันเอง พูดคุย ทักทาย 

จับมือ ถ่ายรูป และให้ชาวบ้านผูกผ้าขาวม้า

กอดเอวได้ เป็นภาพที่น่ารักของท่านนายกฯ 

จึงทำาให้หลายๆ คน รักนายกฯ ลุงตู่มากขึ้น

กว่าเดิม” นอกจากนั้นแล้วลุงป้อมก็กันเองกับ

ประชาชนที่เดินทางมาต้อนรับเดินมาทักทาย 

พูดคุย และขอบคุณประชาชนแทนลุงตู่”

“ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่คน

เสื้อแดงที่ต้องการจะให้มีการพัฒนาประเทศไทย 

โดยการนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงไม่มีใคร

ออกมาคัดค้านหรือต่อต้านนายกฯ แต่อย่าง

ใด ทุกๆ จุดที่ท่านนายกฯ ไป มีแต่มวลชน

หลายร้อยหลายพันคนมารอต้อนรับ ส่ง

เสียงตะโกนดังกึกก้องไปตามจุดต่างๆ ว่า 

เรารักลุงตู่ เรารักลุงตู่ เรารักลุงตู่” นาย

อานนท์กล่าว

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า 

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน มีข่าวบิ๊กเนม

จะย้ายพรรค ทำาให้สื่อมวลชนถามข้อเท็จ

จริงต่อรัฐมนตรี 3 คนคือ นายอนุชา นาคาศัย, 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายสุรยะ จึง

รุ่งเรืองกิจ และทั้ง 3 ปฏิเสธกระแสข่าว 

และตั้งข้อสังเกตเป็นการปล่อยข่าวลือ

นายเรืองไกรกล่าวว่า กรณีตามข่าวที่

ปรากฏ ถ้าผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็นผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมือง อาจเข้าข่ายที่ต้องขอ

ให้ ป.ป.ช.ไต่สวนต่อไปว่ามีผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองผู้ใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้าย

แรง ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) 

หรือไม่ และเพื่อให้ ป.ป.ช.ได้ข้อเท็จจริงดัง

กล่าว จึงเห็นว่าควรมีการไต่สวนจากรัฐมนตรี

ทั้ง 3 คนก่อนว่า ผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าวเป็น

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือไม่. 

ไทยโพสต์ • “ผู้การชลบุรี” สั่ง

ต้ังกรรมการสอบสวนตำารวจบาง 

ละมุงใส่กุญแจมือไพล่หลังหนุ่ม

ประสบอุบัติเหตุเป่าแอลกอฮอล์ 

สุดท้ายเสียชีวิต

วันที่ 2 ธ.ค.64 พ.ต.อ.เอกภพ 

อินทวิวัฒน์ โฆษกตำารวจภูธรจังหวัด

ชลบุรี ชี้แจงรายละเอียดกรณีญาติ

สงสัยหนุ่มประสบอุบัติเหตุ ตำารวจ

คุมตัวเป่าเมาตรวจปัสสาวะ สุดท้าย

เสียชีวิต และนางวรรณนภา กลัด

เสนาะ มารดาผู้เสียชีวิต ได้ร้องขอ

ความเป็นธรรมต่อผู้บังคับการตำารวจ

ภูธรจังหวัดชลบุรีว่า เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกา 

ยน 2564 เวลาประมาณ 19.00 น. 

นายธนวัชร์ กลัดเสนาะ ได้ขับขี่รถ

มาตามถนนสุขุมวิท ฝั่งมุ่งหน้าเข้า

เมืองชลบุรี เมื่อมาถึงบริเวณหน้า

ศูนย์มิตซูบิชิได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยว

ชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง

ซึ่งขับขี่ตัดหน้า

หลังเกิดเหตุมูลนิธิได้นำา

คู่กรณีส่งโรงพยาบาลบางละมุง 

ส่วนนายธนวัชร์ซึ่งไม่มีบาดแผล

ภายนอกจึงไม่ ได้นำาตัวส่งโรง

พยาบาล แต่พลเมืองดีได้ช่วย

กันนำาตัวไปนั่งพักบริ เวณข้าง

ถนน ต่อมาพนักงานสอบสวน

สถานีตำารวจภูธรบางละมุงมา

ถึงที่ เกิดเหตุ  แต่ ไม่สามารถ

ทำาการสอบสวนนายธนวัชร์ ได้ 

จึงได้นำาตัวไปยังสถานีตำารวจ

ภูธรบางละมุง ระหว่างนำาตัวไป

ได้มีการใส่เครื่องพันธนาการใน

ลักษณะมือไพล่หลัง และให้นั่ง

ที่กระบะรถยนต์ เพื่อตรวจวัด

ปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพ

ติดในร่างกาย ผลการตรวจไม่พบ

ปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพ

ติดในร่างกายแต่อย่างใด จาก

นั้นได้ปล่อยให้นายธนวัชร์นอน

อยู่บริ เวณกระบะรถยนต์ของ

เจ้าหน้าที่ตำารวจโดยยังมีเครื่อง

พันธนาการไพล่หลังอยู่

จนกระทั่งเวลา 23.50 น. 

นายธนวัชร์มีอาการบาดเจ็บ 

เลือดออกทางจมูกและหมดสติไป 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้รีบนำาตัว

ส่งไปรักษาที่ โรงพยาบาลชลบุรี 

แต่พนักงานสอบสวนไม่มีข้อมูล

ของนายธนวัชร์ ทำาให้ไม่สามารถ

ติดต่อญาติเพื่อตัดสินใจรักษาด้วย

การผ่าตัดเร่งด่วนได้ เป็นเหตุให้

นายธนวัชร์เสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากกรณีที่เกิดขึ้น พล.ต.ต. 

อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผู้บังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้แต่ง

ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน 

เพื่อทำาการสอบสวนในคดีจราจร

ที่เกิดขึ้น และออกคำาสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงในเรื่องดังกล่าว โดยกำาชับ

ให้ดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  

7 วัน.

สั่งสอบตร.บางละมุงใส่กุญแจมือหนุ่มตาย

เชียงใหม่ • หน่วยงานความ

มั่นคงเพิ่มกำาลังสกัดแรงงานเข้า

เมืองผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ขบวนการนำาพายังรับ

ทรัพย์อื้อ วอนอย่าหลงเชื่อ 

วันที่  2  ธ.ค.64 พล.ต. 

นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการ

กองกำาลังผาเมือง เปิดเผยถึง

สถานการณ์การลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนว

ชายแดน ว่า จากการสอบถาม

แรงงานต่างด้าวหลังจากที่กอง

กำาลังผาเมืองสามารถจับกุมได้

ทุกครั้ง ทราบว่าแรงงานส่วน

มากจะได้รับคำาชักชวนจากญาติ

พี่ น้ องของตนที่ ทำ างานอยู่ ใน

ประเทศไทย และกลุ่มนายจ้าง

เดิมที่ต้องการแรงงาน รวมถึง

กลุ่มขบวนการนำาพาท่ีแจ้งข้อมูล

เท็จและหลอกลวงประชาชนชาว 

เมียนมาเพื่อมาทำางานในประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโน้ม

ในการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ได้ เป็นอย่างดี 

ประกอบกับในการเปิดประเทศ

ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่อง

ตรึงเข้มชายแดนคุมหนีเข้าเมือง

เที่ยวให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น 

ส่งผลให้มีความต้องการแรงงาน

เป็นจำานวนมากและให้ค่าแรงสูง

กว่าปกติ  

ที่ ผ่ านมากองกำาลั งผา

เมืองได้วางมาตรการในพื้นที่

เฝ้าระวังตามแนวชายแดน รวม

ทั้ งประชาสัมพันธ์แจ้ ง เตือน

แรงงานในพ้ืนที่ ไม่ให้หลงเชื่อ

รับคำาชักชวนจากกลุ่มนายจ้างที่

ต้องการแรงงาน และกลุ่มขบวน 

การนำาพาว่าสามารถนำาพาแรง 

งานเข้ามาทำางานในพื้นที่ตอนใน

ของประเทศไทยได้  ทั้งนี้ขอให้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  

ผู้บัญชาการกองกำาลังผา

เมืองกล่าวอีกว่า  ปัจจุบันกอง

กำาลังผาเมืองได้จัดกำาลังเพิ่ม

เติมในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง

ปัญหานี้และสิ่ งผิดกฎหมาย  

ยาเสพติด  ท้ังทางบกและทาง

น้ำา การเฝ้าตรวจ และการจัด

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด, การวาง

ลวดหนามในพื้นที่เพ่งเล็ง การ

ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพื่อ

ช่วยในการตรวจการณ์ และ

ใช้เครื่องมือพิเศษในการเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

พร้อมร่วมกับฝ่ายปกครองปิด

ล้อม/ตรวจค้นพื้นท่ีเป้าหมาย 

และรีเอกซเรย์ (Re X-ray) ใน

พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบ

ตามสถานประกอบการ, สถาน

บันเทิง, บ้านเช่า หอพัก, โรงงาน

อุตสาหกรรม, พื้นที่ทำาการเกษตร 

และประช าสั มพั น ธ์ ใ ห้ กั บ

ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้านตาม

แนวชายแดนให้ความร่วมมือทั้ง

การแจ้งเบาะแส และกระจาย

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า  

ขบวนการผู้นำาพายังไม่สามารถ

ขยายผลถึงผู้บงการได้ ส่วนมาก

จับได้เพียงผู้นำาพาในพื้นที่แนว

ชายแดนที่รับหน้าที่ด่านแรก  ซึ่ง

แรงงานที่เข้ามาต่างต้องเสียค่า

นำาพาหัวละ  20,000-23,000 

บาท  เป็นเงินจำานวนมากหาก

คำานวณตามแรงงานที่จับได้กว่า

พันรายในช่วง  1-2  เดือนนี้.

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 00.30 น. 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.มงคล 

อ่อนแก้ว ผกก.สภ.บางแก้ว จ.สมุทร 

ปราการ พร้อมด้วยกำาลังเจ้าหน้าท่ี

ชุดป้องกันและปราบปรามกว่า 20 

นาย เข้าทำาการปิดล้อมจับกุมกลุ่ม

วัยรุ่นท่ีนำารถยนต์และรถจักรยาน 

ยนต์แต่งซ่ิง มารวมกลุ่มกันอยู่

ภายในป๊ัมน้ำามันแห่งหน่ึงย่านก่ิง

แก้ว ตำาบลราชาเทวะ อำาเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนเข้า

ทำาการตรวจยึดรถยนต์กระบะและ

รถยนต์เก๋งจำานวน 19 คัน และยึด

รถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบจำานวน 

7 คัน คุมตัวผู้ร่วมกันก่อเหตุท้ังหมด

มาทำาการสอบสวนท่ี สภ.บางแก้ว  

พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิโสภณ 

รองผู้กำากับป้องกันและปราบปราม 

สภ.บางแก้ว เปิดเผยว่า การเข้าจับกุม

กลุ่มรถแต่งซ่ิงในคร้ังน้ี เนื่องจากได้

รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มรถยนต์

และรถจักรยานยนต์จำานวนมากรวม

กลุ่มกันในป๊ัมน้ำามัน จึงนำากำาลังตำารวจ

เข้าตรวจสอบ พบว่ามีรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์รวมกลุ่มอยู่ในป๊ัมน้ำามัน

ดังกล่าวจริง และจากการตรวจสอบพบ

ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฮิโซกะ ซ่ึงเป็น 

กลุ่มรถแต่งซ่ิงในพ้ืนท่ี จึงเข้าควบคุม

ตัวผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารท้ังหมดรวม 

38 คน เป็นชาย 31 คน หญิง 7 คน 

พร้อมทำาการตรวจยึดรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ท่ีแต่งดัดแปลงสภาพ แยก

เป็นรถเก๋งและรถยนต์กระบะรวม 19 

คัน และรถจักรยานยนต์จำานวน 7 คัน  

เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อ

กล่าวหาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 

เก่ียวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ท่ีดัดแปลงสภาพและมีท่อรถเสียง

ดังเกินกว่ากฎหมายกำาหนด ในส่วน

ของผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารถูกแจ้ง

ข้อกล่าวหาว่า ฝ่าฝืนประกาศของ

จังหวัดสมุทรปราการในการควบคุม

โรคติดต่อ หรือร่วมกันม่ัวสุมต้ังแต่  

5 คนข้ึนไป ก่อนควบคุมตัวพร้อมของ

กลางส่งพนักงานสอบสวนดำาเนิน

การตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป.

รวบแก๊งฮิโซกะ

รวมตัวปั๊มน้ำามัน

ยึดรถแต่ง20คัน

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
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

รวมกว่า 23,000 อัตราในปี 2564 เพื่อลงพื้น

ที่ป ิบัติงานจริงในปี 2565 ประกอบด้วย

กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการ

ลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้าง

ต่างๆ จำานวน 20,700 อัตรา กลุ่มนักศึกษาจบ

ใหม่ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ( irst o er) 

ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค.-31 

ธ.ค.2565) จำานวน 2,170 อัตรา และการเปด

รับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำาแหน่งท่ีว่าง 

จำานวน 4 0 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการ

ดำาเนินงานขององค์กรใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย 

สำาหรับตำาแหน่งงานท่ีกลุ่ม ปตท. 

เตรียมเปดรับเพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้

กับนักศึกษาจบใหม่และกลุ่มผู้ว่างงานในปี 

2565 ประกอบด้วย งานพั นาการศึกษา นัก

พั นาชุมชน งานจัดการข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่

สีเขียว งานบัญชี และการเงิน งานสนับสนุน

การพั นาธุรกิจ และพนักงานสถานีบริการ 

V ซ่ึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการ

อบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่                                                         

ป ิบัติงานจริง โดยผู้สนใจสามารถศึกษา

ข้อมูล หลักเกณฑ์การรับสมัคร และสมัคร

ผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.ptt sa.com  

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564  

สำาหรับโครงการ Restart T ailan  

ของกลุ่ม ปตท. ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่ต้นปี                                                                

2564 โดยรับนักศึกษาจบใหม่กลุ่มแรงงาน 

และพนักงานประจำา ในทุกภูมิภาคท่ัวประ  

เทศ ร่วมป ิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและ

ดำาเนินโครงการพั นาสังคมในด้านต่างๆ 

ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกคนต่างได้

รับประสบการณ์และทักษะความรู้สำาคัญใน

สาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมป ิบัติงาน ที่สามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการประกอบ

อาชีพจริงของตนเองได้ในอนาคต

นักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษา

ไปเรียนต่อในต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้

เข้าทำางานในองค์กรด้านก หมาย ได้พั นา

ความคิดและ ก นทักษะความรู้ ในอาชีพ

ครูผู้ช่วยสอน ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่                                                     

มีคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนัก 

ศึกษาทุกคนที่มี โอกาสมาพั นาความคิด 

จิตใจและทักษะความรู้ ในทุกมิติ ผ่านการ

อบรมและลงมือป ิบัติงานจริงกับ ปตท. ที่

สำาคัญทุกคนมีรายได้ที่สามารถนำาไปแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในช่วงที่เผชิญ

ความยากลำาบากจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ปตท.เตรียมแผนกระตุ้น                                                            

การท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟนฟูเศรษฐกิจของประ 

เทศ ผ่านโครงการ Re res  an  ner i e or 

T e ew ormal ด้วยการเชิญชวนพนักงาน 

ปตท. ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำาปีออกไป

ท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักค้าง

คืน ตามเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดา 

สามารถท่องเท่ียวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวัน

หยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้อง

เที่ยวห่างจากพื้นที่ป ิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 

กิโลเมตร โดย ปตท.จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 

50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง

ตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินไม่

เกิน 5,000 บาทต่อคน ซึ่งได้เริ่มโครงการไป

ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2564 ถึง 30 เม.ย.2565 

โดย ปตท.คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะ

ช่วยเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

การจ้างงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ                                                      

สร้างรายได้ ต่อลมหายใจ พร้อมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมถึง

สนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้

เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ ไป

ด้วยกัน.

และสมาคมยืนยันได้ และต้องดูอายุ หากเกิน 

65 ปีจะไม่เข้าข่ายมาตรา 40 อาจจะประ 

สานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง

วั นธรรม 

ทั้งนี้ ต้องรอดูตัวเลขจากสมาคมที่จะ

มาพบตนในเวลา 14.00 น. วันที่ 3 ธ.ค. ว่า

ตัวเลขคนกลุ่มดังกล่าวมีเท่าไหร่ ซึ่งจะการ

เสนอขอสภาพั น์ ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนว่า

มีปริมาณเท่าไหร่ ซ่ึงไม่สามารถพูดลอยๆ ได้ 

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคาดว่าจะได้ข้อ

สรุปเป็นเช่นใด เนื่องจากตัวเลขรัฐบาล และ

ผู้ประกอบการต่างกันหลายเท่าตัว โดยใน

หลักการนายกฯ ให้การเยียวยาอยู่แล้ว  

“ผมมีธงในใจไว้ที่ 5,000 บาท เพราะ

เป็นเงินกู้ของรัฐบาลไม่ใช่เงินของประกัน

สังคม แต่มีบางกรณีใช้เงินในเหตุสุดวิสัยใน

มาตรา 33 หรือร้อยละ 50 เข้าข่ายช่วยอีก

ขาหนึ่ง ประกอบด้วยลูกจ้างในระบบ เช่น 

เด็กเสิร์ฟ เสมียน ซึ่งในส่วนนี้จดทะเบียนใน

ประกันสังคม แต่เรื่องนี้เป็นเพียงหลักการ

ของผม ซึ่งยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุม แต่

เราต้องมีโมเดลในใจ ดังนั้นหากเป็นลูกจ้าง

ในมาตรา 33 ด้วย อาจจะได้รับการเยียวยา 

2 ทางคือ สำานักงานประกันสังคมและจาก

รัฐบาล”  

นายสุชาติกล่าวต่อว่า เรามีบรรทัดฐาน

การเยียวยา 5,000 บาท จากครั้งก่อน ซึ่ง

การเยียวยาสถานบริการบันเทิง ส่วนใหญ่

เป็นบริษัท เขาสามารถใช้สิทธิ์ sme ได้ ซึ่ง

ให้หัวละ 3,000 บาทในลูกจ้างไม่เกิน 200 

คน ซ่ึงเป็นโมเดลที่รัฐบาลสร้างไว้เยียวยาไว้

แล้ว ขณะที่ลูกจ้างในระบอบประกันสังคม

มาตรา 33 ก็สามารถใช้คำาสั่ง ศบค.ใช้เยียวยา

เหตุสุดวิสัยได้ แต่หากเป็นอาชีพอิสระใช้

มาตรา 40 ซึ่งจะต้องสมัครใหม่ หรือหาก

สมัครไปแล้วก็ต้องไปดูตัวเลขเท่าไหร่ 

เมื่อถามว่าระยะเวลาในการเยียวยา

จำานวนกี่เดือน นายสุชาติกล่าวว่า ต้องดูคำา

สั่ง ศบค. หากธุรกิจเปดช้าไปกว่าวันท่ี 16 

ม.ค.65 ก็จะพิจารณาต่อไปโดยตั้งไว้ 1-2 

เดือนแต่หากเปดได้ก่อนก็ไม่เป็นไร  

ขณะท่ีนายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย เปดเผยว่า ภายใต้

วิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลาก

หลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพของคนกลาง

คืน ถือว่าได้รับผลกระทบหนักสุด ท่ีผ่านมาคน

กลุ่มน้ีเดินทางไปย่ืนหนังสือร้องทุกข์ ผ่านท้ัง

สำานักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายื่นหนังสือให้

กับสมาชิกรัฐสภา รวมท้ังท่ียื่นหนังสือร้องทุกข์

กับพรรคเพื่อไทย เพราะนักร้อง นักดนตรีท่ัว

ประเทศต้องตกงาน และไม่ได้รับการเหลียวแล

จากรัฐบาล ท้ังๆ ท่ีกลุ่มน้ีป บัิติตามคำาส่ังของ

รัฐบาลมาโดยตลอด หลายคนตกงาน ไม่มีราย

ได้เข้า ดังน้ันรัฐบาลเร่งคลอดมาตรการเยียวยา

อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

นายสมคิดกล่าวด้วยว่า หลายปีที่ผ่าน                                                                

มา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ปล่อยปละละเลยในการดูแลให้ความช่วย

เหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างที่ควรจะเป็น เงิน

ช่วยเหลือค่าเกี่ยวข้าว เงินประกันรายได้ ถึง

เวลานี้มีเกษตรกรจำานวนมากยังไม่ได้รับเงิน

จากรัฐบาล รัฐบาลต้องเร่งรัดอย่างเต็มที่ใน

การจ่ายเงิน อย่าให้เป็นแค่สิ่งท่ีรัฐบาลพูด

ไว้แล้วไม่ทำา มันจะเสียหาย อยากถามว่า

เกษตรกรไม่สำาคัญรัฐบาลเลยละเลยไช่หรือ                                                                             

ไม่

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวตอบโต้

สมคิด เชื้อคง ว่านายกฯ และรัฐบาลได้ให้

ความสำาคัญกับการแก้ไขปญหาให้กับคนทุก

อาชีพ รวมถึงเกษตรกรอยู่แล้ว ทั้งนี้การ

ประชุม ครม.ที่ผ่านมาอนุมัติวงเงินรวมกว่า 7 

หมื่นล้าน ในโครงการ “ประกันรายได้เกษตร” 

ผู้ปลูกข้าวปี 2564 65 เพิ่มเติม จากวงเงิน

โครงการทั้งสิ้นกว่า  หมื่นล้านบาท ซึ่ง ครม.

ได้มีการอนุมัติไปแล้ว 1 หมื่นล้านบาท เพื่อ

ใช้สำาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมทั้งหมด 33 

งวด รวมถึงพืชผลการเกษตรทุกอย่าง นายกฯ 

รัฐบาล ติดตามช่วยเหลือให้ทุกเรื่องไม่เคยนิ่ง

นอนใจ ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการสถาน

บันเทิง คนอาชีพกลางคืน นายกฯ ได้สั่งให้

พิจารณาเรื่องการเยียวยากิจการกิจกรรม

เหล่านี้แล้ว และจะนำาเข้าสู่การพิจารณา 

ครม.เร็วๆ นี้.

โ

โ

ปจจุบันคนไทยมีความคุ้นชิน และหันมาสนใจในรถยนต์

พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เอ็มจีเริ่มบุกเบิกตลาดรถยนต์

พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยการแนะนำารถยนต์พลังงานไฟฟ้า

รุ่นแรกออกสู่ตลาดเมื่อ 2 ปีก่อน มาถึงวันนี้เอ็มจีก็ยังคงเดินหน้า

แนะนำารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดรถยนต์ในเมือง

ไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าผลักดันการใช้รถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าอย่างจริงจัง รวมถึงการพั นาด้านการบริการหลังการขาย ทั้ง

การบริการและการดูแลรักษารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร

ทั่วประเทศ โดยเอ็มจีมีการลงทุนขยายสถานี  uper ar e 

ซึ่งปจจุบันมีอยู่กว่า 119 แห่ง และในอนาคตมีแผนจะขยายเพ่ิม

เติมอีกกว่า 500 แห่ง เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเสริมความ

มั่นใจให้กับผู้ใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มาถึงวันนี้เอ็มจีมีความ

พร้อมทุกด้านในการรองรับและอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ และพร้อม

ที่จะยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยให้ก้าวสู่สังคมยานยนต์

ไฟฟ้าอย่างจริงจัง

 เป็นการยกระดับการเป็น

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริงให้ชัดเจนย่ิงข้ึนจาก 

 รุ่นปกติ ซึ่งยังคงสะท้อน

โ  ใน 4 ด้านหลักๆ 

ได้แก่

เอ็มจี หวังเห็นคนไทยใช้รถไฟฟ้าอย่างจริงจัง

ส่ง NEW MG EP PLUS เพิ่มออฟชั่น ตอบทุกไลฟ์สไตล์

•	 ด้าน  

 ได้

อย่างเต็มที่กับจุดเด่นของการเป็นรถประเภทสเตชั่นแวกอนที่มีพื้นที่

บรรจุสัมภาระสูงสุดถึง  1,456 ลิตร พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

ทั้ง  รองรับน้ำาหนักได้ถึง 75 กิโลกรัม ที่

จะทำาให้ผู้ใช้งานสามารถขนสัมภาระและอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากกว่า

เดิมเพื่อรองรับไลฟสไตล์ที่หลากหลายของลูกค้า 

•	 ด้าน

 ที่ครบครันทั้งฟงก์ชั่นและอุปกรณ์

อำานวยความสะดวกพร้อมการติดตั้ง  ที่

สามารถดักจับและป้องกัน ุนละอองอนุภาคเล็กภายในห้องโดยสาร 

และ เพิ่มความเรียบร้อยและสะดวก

ในการบำารุงรักษา นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัยทั้งใน

รูปแบบ cti e และ assi e a et  ครบครันจึงให้ความมั่นใจใน

การขับขี่ 

•	 ด้าน  ชูจุดเด่น

ของการขับข่ีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า กับแรงบิดสูงสุดที่มาตั้งแต่ต้น 

ทำาให้เร่งได้แบบทันใจ ไม่ต้องรอรอบ สามารถทำาอัตราเร่ง 0-100 

กิโลเมตร ชั่วโมง ได้ในเวลา เพียง .  วินาที และด้วยแบตเตอรี่

ขนาดใหญ่ ทำาให้วิ่งได้ไกลถึง 3 0 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็มหนึ่ง

ครั้ง  

•	 ด้วยค่าใช้

จ่ายด้านพลังงานและค่าบำารุงรักษาที่ต่ำาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ในระยะยาวโดย

โ

 และในเรื่องของ

การดูแลรักษาท่ีผู้บริโภคบางส่วนยังมีความกังวล เอ็มจีก็ได้เผยค่า

ใช้จ่ายในการเช็คระยะตลอดระยะทาง 100,000 กิโลเมตร อยู่ที่

ประมาณ 7, 2  บาทเท่านั้น 

นอกจากจุดเด่นที่กล่าวมาข้างต้น   ยังถือเป็นรถ

พลังงานไฟฟ้าที่มีมาตรฐานระดับสากล ที่วางจำาหน่ายในประเทศ

โซนยุโรปหลายประเทศ

  มีสีตัว

ถังให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีขาว ( rctic ite) สีเงิน ( etallic re ) 

และสีดำา ( lack ni t)

พบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%

ครั้งแรกได้ที่งาน  พร้อมรถยนต์อีกหลากหลาย

รุ่นของเอ็มจี ทั้งรถยนต์พลังงานทางเลือก   V ที่โดด

เด่นด้วยเทคโนโลยีปลักอินไฮบริด รถยนต์สปอร์ตคูเป้ซีดานสุดเท่ 

LL  5 ที่พึ่งคว้ารางวัล oo  esi n war  2021 

จากประเทศญ่ีปุนมาหมาดๆ รวมไปถึงรถเอสยูวียอดนิยมอย่าง 

  และ   พร้อมเอาใจสายลุย สายบรรทุก กับกระบะ

พันธุ์ยักษ์   T R สัมผัสและทดลองขับรถยนต์ทุก

รุ่นของเอ็มจีได้ที่งาน  หรือที่โ

ทั่วประเทศ

อกาสดีๆ สำาหรับคนอยากซื้อบ้านใหม่ 

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำากับดูแล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง

กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือมาตรการ LTV 

เป็นการช่ัวคราวเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำาให้ตลาดอสังหา

ริมทรัพย์ปลายปี 2564 ส่งสัญญาณคึกคัก

อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมี

อะไรบ้าง และเป็นประโยชน์อย่างไรกับผู้ที่

กำาลังจะกู้ซ้ือบ้าน คนอยากมีบ้านต้องห้ามพลาด!!!

ก่อนอื่นอาจจะต้องมาทำาความรู้จัก LTV 

กันก่อน Loan-To-Value Ratio หรือ เรียก

ส้ันๆ ว่า LTV คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้าน 

กล่าวง่ายๆ ก็คือ เกณฑ์ที่กำาหนดวงเงินที่ว่า

ผู้กู้จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำาเท่าไร เช่น หาก

บ้านราคา 2 ล้านบาท และกำาหนดให้ LTV = 

70% นั่นหมายความว่าผู้กู้จะกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน

ได้เพียง 1.4 ล้านบาท (70% x 2 ล้าน) และ

ต้องวางเงินดาวน์ถึง 6 แสนบาทสำาหรับส่วน

ที่เหลืออีก 30% ของราคาบ้าน โดยยิ่งมีการ

กู้ยืมหลายสัญญาหรือซื้อบ้านราคาสูง ผู้กู้ก็

ยิ่งต้องวางเงินดาวน์มากขึ้นตามไปด้วย

ล่าสุดเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 ธปท. 

ได้ผ่อนคลายมาตรการ LTV สำาหรับการกู้

ทุกสัญญาและทุกระดับราคาให้ได้รับ LTV 

เท่ากับ 100% หรือสามารถวางเงินดาวน์ต่ำา

สุดถึง 0% เป็นการชั่วคราว เพื่อกระตุ้นความ

ต้องการและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่

อาศัยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ยังมีกำาลังซื้อ โดย

แบ่งเป็นเกณฑ์สำาหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาต่ำา

กว่า 10 ล้านบาท ได้ปรับเพดาน LTV ของ

สัญญาซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สองเป็นต้นไปเพิ่ม

เป็น 100% จากเดิม 70%-90% ขณะที่ใน

สัญญาซ้ือหลังแรกยังคงเดิมอยู่ท่ี 100% พร้อมให้

เงินกู้เพ่ิมอีก 10% เพื่อใช้ในการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ 

รวมเป็น 110% จากมูลค่าหลักประกัน ทำาให้

ผู้กู้สามารถซื้อบ้าน โดยไม่ต้องสำารองเงินสด

สำาหรับจ่ายค่าดาวน์บ้าน จึงเป็นการบรรเทา

ภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านหรือ

ที่จำาเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งและมี

ประวัติการชำาระหน้ีท่ีดี โดยมาตรการคลายล็อคน้ี

ใช้ได้กับทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์ โฮม และคอนโด 

ไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังที่สอง 

ด้วยการปลดล็อกช่ัวคราวจากแบงค์ชาติ 

และข้อเสนอพิเศษที่เร้าใจ จากทาง ‘พฤกษา’ 

อยากได้บ้านใหม่ ฟังทางนี้ โอกาสดีๆ มีมาแล้ว 

แบงก์ชาติปลดล็อคมาตรการ LTV เปิดทางยื่นกู้ซื้อบ้านได้ 100%

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำาของเมืองไทย

ได้อัดโปรโมช่ัน โปรลดเด็ด ส่งท้ายปี ให้ส่วนลด 

“พิเศษ” ในการซื้อบ้าน ลดใหญ่ที่สุดในรอบปี 

สูงสุดกว่า 2 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้คนไทย

มีบ้านได้ง่ายขึ้นไปอีกในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปีนี้ ด้วยแคมเปญ “ลดเด็ด ยกกำาลัง 3” 

!!  ส่งท้ายปี ! ใหญ่! ไม่งอก ! พิเศษ! ได้แก่  

(1) แคมเปญจัด ใหญ่! ลดใหญ่  แห่งปี  (2) 

ไม่งอก! ไม่มีค่าใช้งอก เพราะฟรีค่าโอน อยู่ฟรี 

ฟรีค่าส่วนกลาง สูงสุด 3 ปี* ! (3) พิเศษ! 

ปลดล้อก LTV กู้สุงสุด 110% ฟรีดาวน์ พร้อม

สิทธิและข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติมจากธนาคาร

พันธมิตร โดยมีโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์ โฮม 

คอนโดพร้อมอยู่กว่า 140 โครงการ 1,500 ยูนิต 

ที่เข้าร่วมด้วยราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท ถึง 

31 ธ.ค. 64 นี้เท่านั้น

โ

จึงเป็น “โอกาสทองของผู้ซื้อ” ในปีนี้ 

ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ตัดสินใจลด

ราคาขายลงมา พร้อมอัดโปรโมช่ันอย่างต่อเนื่อง    

จีงเป็นโอกาสของผู้ซื้อได้ที่อยู่อาศัยในราคา

ที่คุ้มค่าก่อนที่ทุกอย่างต้องกลับเข้าสู่กลไก

ตลาดและความเป็นจริง เนื่องจากแนวโน้ม

อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำามัน เหล็ก วัสดุก่อสร้าง 

รวมถึงค่าแรงงานล้วนแต่ขยับขึ้น ส่งผลให้

ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต้องแบกภาระต้นทุน

ที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถตรึงราคาอีกต่อไป นั่น

ก็หมายความว่าราคาบ้านและคอนโดมิเนียม

มีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ี

อย่างแน่นอน ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียน

รับสิทธิ์ได้ที่นี่ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.pruksa.com หรือ สอบถามได้ที่ โทร. 
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