
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ถายรูปรวมกับชาวบาน หลังเปนประธานใน

พิธีสงมอบสิทธิโครงการบานเชาสําหรับผูมีรายไดนอย โครงการบานเคหะสุขประชารมเกลา ถนนรมเกลา เขตลาดกระบัง เม� อ

วันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 

นายกฯแยมขาวดี

เคาตดาวนปใหม!

รับเปนนักการเมืองเต็มตัว/พรรคเล็กเฮไดปดเศษ
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‘ขบวนการพูโล’ คืนชีพ
คือความลมเหลวของ ‘การขาว’ ใชหรือไม

             
|

โยนสภาตัดสินผุดกาสิโน

‘วิษณุ’บอกตองจบที่ครม.

แมวดิ้น!โตหนุนลมเจา

เพอชีวิตนี้กตัญูรูคุณ

เทียบช้ันทูตรบ.เคาะดึงฝร่ัง

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” รับแลวเปนนักการ

เมืองเต็มตัว ลั่นอยูเต็มเทอมถึง มี.ค.66 กา

รันตีเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ป 65 “บิ๊กปอม” ไม

ขอเปนนายกฯ อางเดินไมไหว พรรคเล็ก

เฮ! วิปรัฐบาลยอมใหปดเศษ ส.ส.ปารตี้ลิสต 

ดาน “ปยบุตร” ฟนธงยุบสภาปลายปหนา

เม� อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ทําเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัม 

ภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงนี้พูดถึงเร่ืองการเป็น

นายกฯ ภายใตกรอบของกฎหมาย เปนการ

สงสัญญาณอะไรหรือไม วาตนยังอยูในการ

เปนรัฐบาลมิใชหรือ ตามกรอบกฎหมายเขียน

ไวอยางชัดเจนแลววาจะอยูจนถึงเดือน มี.ค.

66 กรอบกฎหมายเขาเขียนไวอยางนั้นไมใช

หรือ 

“ผมจะอยูไปจนถึงป 67 ไดหรือไมละ                  

เม� อไมไดก็อยูในตําแหน�งไดถึงป 66 ถาบาน

เมืองสงบสุขเราก็อยูใหจนครบวาระไปเทา 

นั้นเอง อยาไปมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไร

ข้ึนมาใหมันเกิดความเสียหายอะไร บานเมือง

จะไดไปได ผมก็ทําอะไรหลายๆ อยางไว

แลว ไมใชทําเพ� อวันนี้หรือทําเพ� อคะแนน

เสียงของผมดวยซ้ํา และทําใหกับประชาชน

และประเทศชาติ มีแผนงานในอนาคตไว

เยอะแยะไปหมด ลองไปเปรียบเทียบดูแลว

กัน” พล.อ.ประยุทธระบุ

เมื่อถามว่าความตั้งใจของนายกฯ                                                                

ตองการอยูใหครบวาระใชหรือไม พล.อ.ประ 

ยุทธไมตอบคําดังกลาว แตทําเสียงในลําคอ 

“อืม อึหึ” ซักวาถือวาวันนี้เปนนักการเมือง

เต็มตัวแลวหรือยัง พล.อ.ประยุทธกลาววา 

“ก็ตองเปน เพราะเปนนายกฯ 

ไทยโพสต • “นายกฯ” สั่ง ศบค.คุยผูประ 

กอบการจัดเคาตดาวนปใหม แยมอาจไฟ

เขียวงานกลางแจงกอน ยอดผูติดเชื้อราย

ใหมเพิ่ม 4,912 ราย เสียชีวิต 33 ราย 

“สธ.” ติดตามนักทองเที่ยวจาก 8 ประเทศ

กลุมเสี่ยงแลว 44 รายจาก 167 ราย ตรวจ 

RT-PCR ยังไมมีใครติดโควิด “ที่ปรึกษา

กรมควบคุมโรค-หมอยง” ชี้ ไทยหนีไมพน

โอไมครอน บอกมาตรการปองกันตอนนี้แค

ชะลอโรค 

เม� อวันท่ี 3 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาว                                                               

ถึงการจัดงานเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลป                                                             

ใหมวา ไดส่ังการไปท่ีศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แลว ใหเรง

พิจารณาโดยการใหผูประกอบการท่ีมีความ

ประสงคไดมาพูดคุยหารือกันภายในสัปดาห

แรกของเดือน ธ.ค. เพ� อใหมีเวลาในการ 

เตรียมการ ซึ่งหลักๆ คงเปนเร� องของการจัด                                                      

งานกลางแจง เพราะชวงนี้เปนชวงที่ตอง                                                       

ระมัดระวังในเร� องของการระบาดอีกระลอก

หนึ่ง

พล.อ.ประยุทธกลาววา ประเทศไทย

ยังโชคดีท่ียังตรวจไมพบเช้ือไวรัสโควิดกลาย

พันธุ โอไมครอน แตก็มีคนท่ีเคยเดินทางลวง                                        

หนาไปกอน แลวตอนนี้ก็ใหติดตามมาทั้ง 

หมด อยูที่ไหน อยางไร เขามาแลวและยัง

ไมไดออกไป ตองตามตัวมาใหครบ

ไทยโพสต • “ทักษิณ” ปฏิเสธลั่น! เปลา

เปนทอนํ้าเล้ียงขบวนการลมเจา ทาเปดหลัก

ฐานโอนเงินจะใหรางวัลอยางงาม   ยืนยัน

ตัวเองจงรักภักดี กตัญูรูคุณที่เปนจุดแข็ง

ในชีวิต “ปยบุตร” วอนปลอยเด็กออกจาก

คุก เช� อไดออกมาคงจะไปใชชีวิตตามปกติ 

ไปเรียนหนังสือหรือทํางาน 

เม� อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต 

เฟซบุกสวนตัววา วันน้ีอยากจะเลาใหพ่ีนอง

คนไทยไดฟง ตามประสาคนแกที่อาจชอบ

พูดเร� องอดีตบาง แตผมเปนคนแก ที่ถึงแม

อนาคตตัวเองจะสั้นเพราะอายุเยอะแลว 

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ-ประวิตร”  ประสาน

เสียงโยนสภาตัดสินใจเร� อง “กาสิโน” วิษณุ

เผยศึกษามาทุกยุคสมัยไมเวนแมแตสมัย

ทักษิณ รับสุดทายตองจบที่รัฐบาล “มงคล

กิตติ์” ฟตจัด เผยเตรียมชงตั้งอนุ กมธ. 4 

ชุดในสัปดาหหนา

เม� อวันท่ี 3 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึงกรณีที่

ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบญัตติตั้ง

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” นั่งหัวโตะประชุม 

ศบศ.ครั้งที่ 5 คลอดแพ็กเกจใหญดึงตาง

ชาติเขามาลงทุน แตยังไมสะเด็ดนํ้าใหหน�วย

งานเกี่ยวของไปเคาะรายละเอียด เลขาฯ 

สภาพัฒนแจงยิบ พุงเปา 4 กลุมหลักหวัง

พํานักในเมืองไทยถึง 10 ป สวนเร� องซื้อ

อสังหาฯ ให มท.ไปดู พรอมยกเวนภาษีเงิน   

ได ดานภาษีศุลกากรใหเทียบชั้นทูต พวง

เห็นชอบลงทุนคลาวดเซอรวิส สงเสริมถาย

หนังในไทย

เม� อวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 

เรงสอบ 

F-5 ตกลพบุรี

บิ๊กตูแนะ

อยาซื้อหวยรวมชุด

ลาวเปดเสนทางรถไฟ

เช� อมจีน

‘ทักษิณ’ กับภาพ ‘ลมเจา’

กรุงเทพฯ • เงินเฟอพุง! พ.ย.ทะยานไป

ที่ 102.25 ทําสถิติสูงสุดในรอบ 7 เดือน  

พณ.จับตาโอไมครอนในเดือน ธ.ค.จะสงผล

แคไหน แตเช� อคุมไดตามเปาหมาย 0.8-

1.2% โพลเผยประชาชนเครียดคาใชจายใน

ยุคโควิดอาละวาด

เม� อวันศุกรที่ 3 ธันวาคม นายรณ 

รงค พูนพิพัฒน ผูอํานวยการสํานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) กระ                                                

ทรวงพาณิชย เปดเผยวา ดัชนีราคาผูบริ                                         

โภค (เงินเฟอทั่วไป) เดือน พ.ย.2564 เทา 

กับ 102.25 เทียบกับเดือน ต.ค.2564 เพิ่ม

ขึ้น 0.28% และเทียบกับ พ.ย.2563 เพิ่ม

ขึ้น 2.71% สูงสุดในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต 

เม.ย.2564 ที่เพิ่มขึ้น 3.41% สวนเงินเฟอ

เฉลี่ย 11 เดือนของป 2564 (ม.ค.-พ.ย.) 

เพิ่มขึ้น 1.15% ขณะที่เงินเฟอพื้นฐาน ที่

หักอาหารสดและพลังงานที่มีความผันผวน

ดานราคาออก พบวาดัชนีอยูที่ 100.68 

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  แรม  15  ค่ํา  เดือน  12  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9153

อิสรภาพแหงความคิด

เงินเฟอพ.ย.พุง

ทําสถิติรอบ7ด.

ยันยึดตาม‘เปา’
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2 ในประเทศ

การเมืองจับมือผุด ‘กาสิโน’

หาให้เจอเหตุผลที่แท้จริง

ภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร ใน

รูปแบบ Entertainment Complex เพื่อหาแหล่งราย

ได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ เริ่มกลับมาเป็น 

กระแสที่เกิดขึ้นมาในจังหวะเวลาที่ประเทศกำาลังเฟ้นหาทุก

ช่องทางในการหาเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

พร้อมมีกลุ่มต่างๆ ออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุน หวัง

ผลให้ โครงการปรากฏเป็นรูปธรรม สิ้นสุดเส้นเวลาในการ

แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสองมุมอย่างสุดขั้ว 

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดการพนัน ตั้งข้อสังเกตว่า 

การลงทุนในธุรกิจกาสิโนต้องใช้เงินจำานวนมากและรัฐบาลของ

ทุกประเทศมักจะไม่ลงทุนเอง แต่จะให้ต่างชาติมาลงทุน ซึ่ง

แน่นอนว่าเงินกำาไรที่ได้จะเป็นของนักลงทุนต่างชาติเป็นสำาคัญ 

โดยรัฐบาลเจ้าของประเทศจะได้แค่ค่าตอบแทนในรูปของภาษี

เท่านั้น และหากเป้าหมายคือการต้องการเพิ่มการลงทุนจาก

ต่างชาติให้มาลงทุนในบ้านเรามากขึ้น รัฐบาลคิดหากิจการอื่น

ที่สร้างสรรค์ และมีความเสี่ยงน้อยกว่ากาสิโนมาลงทุนไม่ดี

กว่าหรือไม่ เพราะในที่สุดการควบคุมไม่ให้การดำาเนินกิจการ

ผิดแผกไปจากที่รัฐกำาหนดเป็นเรื่องยาก

การมีกาสิโนแล้วจะทำาให้บ่อนพนันผิดกฎหมายทั้งหลาย

จะหายไปนั้นคงไม่เป็นจริง เพราะการมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย

จะไม่ทำาให้บ่อนพนันผิดกฎหมายหมดไป เทียบเคียงได้กับกรณี

ของหวยใต้ดินที่แม้รัฐบาลจะเพิ่มจำานวนการพิมพ์สลากกินแบ่ง

รัฐบาลมากขึ้นเท่าใด แต่หวยใต้ดินก็ไม่ได้น้อยลง หรือออก

สลากชุดเองแล้วจะทำาให้สลากชุดหมดไป ตรรกะที่ว่าเมื่อทำาให้

สิ่งผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แล้วสิ่งที่ผิดกฎหมาย

เหล่านั้นจะหมดไป เทียบได้กับการเอาโจรมาจับโจรเป็นตรรกะ

ที่ป่วย เพราะสุดท้ายจะกลายเป็นเพิ่มโจรให้มากขึ้น   

บ่อนกาสิโนเปรียบได้กับเชื้อโรคอย่างเชื้อโควิด-19 ที่

สามารถสรา้งความเจ็บปว่ยทางสังคมให้กบัผู้คนในประเทศไทย

อย่างแพร่กระจาย ฉะนั้นหากตราบใดที่ยังไม่มีระบบคุ้มกันโรค

ที่ดีพอ ก็ยังไม่ควรจะปล่อยให้เชื้อนี้เข้ามาในประเทศสิงคโปร์

เป็นตัวอย่างของประเทศที่อยากมีกาสิโน แต่ไม่ลงทุนสร้าง

กาสิโนก่อน สิ่งที่เขาทำาก่อนคือ มาตรการลดผลกระทบทาง

สังคม โดยตั้งหน่วยงานที่ชื่อ National Council on Problem 

Gambling (NCPG) มีหน้าที่ฉีดวัคซีนความรู้ให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนสิงคโปร์ โดยการพัฒนาการเรียนรู้ การรณรงค์

ต่างๆ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่แข็งแรงต่อการพนัน  

สิ่งที่มักจะเกิดสวนทางกับคำากล่าวอ้างที่สวยหรูตอน

ต้น ที่จะห้ามไม่ให้นักพนันเข้าไปเล่นพนันในกาสิโนที่เปิดใน

ประเทศเขา คือสุดท้ายแล้วนักพนันที่เข้าเล่นในกาสิโนจะ

เป็นนักพนันจากคนในประเทศนั้นเป็นส่วนใหญ่ เหตุการณ์นี้

เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น สปป.ลาว และ

ในกัมพูชา ที่รัฐบาลไม่อนุญาตให้คนในประเทศเล่นพนันใน

กาสิโนเป็นจำานวนมาก ด้วยมาตรฐานเดิมที่ประเทศไทยทำาไว้

ในความล้มเหลวของการห้ามเด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี เข้าผับเข้า

บาร์ ดูแล้วไม่น่าจะเป็นหลักประกันที่เชื่อถือได้

หันไปดูฝ่ายรัฐบาล มีความเห็นจากรองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายกฎหมายระบุว่า ในอดีตมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

ศึกษาทุกสมัยในอดีตที่ ไม่สามารถผลักดันได้สำาเร็จนั้น มัน

คงเป็นการต่อสู้กันระหว่างศีลธรรม สังคม และเศรษฐกิจ 

เหมือนกับเรื่องโควิด-19 ที่เป็นการสู้กันระหว่างเรื่อง

สาธารณสุขและเศรษฐกิจ ฉะนั้นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ 

คอมเพล็กซ์ จะเป็นแบบเดียวกัน ซึ่งจะมาเจอเรื่องของการ

บังคับใช้ว่าเราควบคุมได้จริงหรือไม่ แต่สุดท้ายต้องมาสรุป

ที่รัฐบาล เพราะบางอย่างสามารถทำาได้เลย บางอย่างต้อง

ออกกฎหมาย แต่ตอนนี้น่าสนใจว่าฝ่ายการเมืองกำาลังหารือ

เพื่อให้ได้ข้อสรุปเสียทีหลังจากลากยาวมาหลายยุคนั้น มีเบื้อง

หลังมากกว่าเรื่องศีลธรรม หรือเศรษฐกิจหรือไม่.

ผมยังอยู่ในการเป็นรัฐบาลมิใช่หรือ ซึ่งตามกรอบ

กฎหมายก็เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะอยู่จนถึงเดือน

มีนาคม 66 กรอบกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่หรือ ผม

จะอยู่ไปจนถึงปี 67 ได้หรือไม่ล่ะ เมื่อไม่ได้ก็อยู่ในตำาแหน่ง

ได้ถึงป ี66 ซึ่งถ้าบ้านเมืองสงบสุขเราก็อยู่ให้จนครบวาระไป

ก็เท่านั้นเอง อย่าไปมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มัน

เกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเลย บ้านเมืองจะได้ไปได้.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ะบบการศึกษาและปฏิบัติการทางการศึกษาวันนี้กำาลังปรับตัว

อยู่ท่ามกลางความสับสนอลหม่านในคลื่นการเปลี่ยนผ่านของภูมิ

ทัศน์ใหม่ ที่ต้องพึ่งพาฐานความรู้แบบดิจิตอลที่โลด

แล่นอยู่ในกระแสการสื่อสารที่เปิดกว้างไร้ขีดจำากัด! 

การปรับตัว-ปรับระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงจากโลก

ใบเก่าของการศึกษา ต้องการความแม่นยำารวดเร็วเท่าทัน

นวัตกรรมและมีพลังพอที่จะโลดแล่นในพื้นที่ที่เปิดกว้าง

ในโลกใบใหม่ ซึ่งหากปรับตัวไม่ได้ก็ไม่พ้นที่จะถูกลบเลือน-

ทำาให้เป็นอื่นไปอย่างไม่อาจปฏิเสธได้!

ถ้าพิจารณาถึงความคิดฝังลึก mindsets และความ

เคลื่อนไหวหลักๆ ในปัจจุบันของระบบการศึกษาไทย

นั้น ต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วง-น่าวิตก ด้วยเหตุว่าความ

คิด-สำานึก-และภาคปฏิบัติส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในวังวนของ

กระบวนระบบที่ส่งผ่านมาจากอดีต ที่ถูกตีกรอบบริหาร

โดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกยุคใหม่เลย! มีแต่วาทกรรม

แสวงประโยชน์ที่ตื้นเขินเฉพาะหน้าเท่านั้นที่ดิ้นรนเอาตัว

รอดไปวันๆ!

การสร้างการศึกษาใหม่หรือความพยายามรื้อสร้าง

การศึกษาปัจจุบันให้เชื่อมกับความก้าวหน้าใหม่ ที่มีพลวัต

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว-รุนแรงในคลื่นความเคลื่อนไหวของ

โลกใบใหม่ จึงกลายเป็นเรื่องของการเผชิญภัยที่หนักหนา

สาหัสมากทีเดียว!!!

การผูกโยง 3 หล่อหลอมกล่อมเกลามายาวนาน 

ของระบบการศึกษากับอำานาจบริหาร ที่มีกฎหมายและระบบระเบียบ

ราชการเป็นเงื่อนปมกำากับกดทับไว้ ทำาให้การศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาไม่สนใจความก้าวหน้า-การประดิษฐ์คิดสร้างนวัตกรรมใดๆ เพียง

มุ่งสนองอำานาจ-วิ่งหาช่องทางเอาตัวรอดและเติบโตไปตามสายอำานาจ

ก็ถือว่าโอเคแล้ว!!! นี่คือค่านิยม-ความเชื่อที่ฝังมายาวนานจนกลายเป็น

วัฒนธรรมการทำางานภายใต้ระบบรัฐราชการ!

การศึกษาและการพัฒนาตัวในระบบการศึกษาตามมโนคติแบบ

ที่ถือปฏิบัติสืบกันมา จึงเน้นการสร้างตัวตนและการใช้วุฒิการศึกษามา                                                                               

ยกระดับฐานะ-อำานาจตัวเองเป็นสำาคัญ ไม่เน้นการเรียนรู้-ตื่นตัว-

ค้นคว้า-ไขว่คว้า-รับผิดชอบต่อการสร้างคนและความก้าวหน้าใหม่! นี่

คือทัศนคติที่ทำาให้การศึกษาตัดขาด-ไม่ปฏิสัมพันธ์กับความก้าวหน้า

เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นจริง การบริหารจัดการและการสร้างความ

ตระหนักของบุคลากรทางการศึกษาจึงถูกฝังอยู่ในภูมิทัศน์เก่าๆ เดิมๆ 

ที่หยุดนิ่ง ให้ความสนใจกับอำานาจและการสั่งการ มากกว่ามุ่งปรับตัว

เปลี่ยนแปลงเรียนรู้ไปกับโลกแวดล้อม จะตื่นบ้างก็เฉพาะแต่ส่วนที่มีผลก

ระทบกับสถานภาพแบบใดแบบหนึ่งของตนเท่านั้น นี่คือความน่าวิตกที่

เป็นวิบากกรรมอันน่าเวทนาของผู้คนในระบบการศึกษา!

ขณะเดียวกัน วิชาการที่ไม่อาจฝ่ากรอบความคิด-ระบบระเบียบ

ที่กำากับกดทับอยู่ก็กลายเป็นความป่วยไข้ ด้วยเหตุว่าการเติบโตของ

วิชาการมักเป็นความเคลื่อนไหวเติบโตตามเส้นทางอำานาจและพวกพ้อง 

ที่ไม่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าอย่างเป็นจริง! เมื่อวิชาการต้องนำาลงสู่

ภาคปฏิบัติ-เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง-ความก้าวหน้าที่ต้องอาศัยความ

รู้นวัตกรรมและทักษะที่จริง ก็ส่งผลให้ โลกของวิชาการก้าวไม่ข้าม-ไปต่อ

ไม่ได้-ปรับตัวไม่ทัน ขาดความเข้าใจแก่นแกนของวิธีคิด-กลไกปฏิบัติที่

ปฏิสัมพันธ์กันในกระบวนระบบที่โยงกับโลกแวดล้อม-ความก้าวหน้าใน

โลกที่เป็นจริง! เมื่อวิชาการฝ่าข้ามไปไม่ได้ ก็ต้องเกาะกันอยู่ในโลกเก่าๆ 

ด้วยกันจนค่อยๆ ผุพัง-สึกกร่อนไป หรือไม่ก็ป่วยไข้-ค่อยๆ ถูกกลืนหายไป

ในที่สุด นี่คือวิบากกรรมของวิชาการไทย! 

และถ้าพูดถึงเรื่อง “ความอยู่รอด” กับ “ความก้าวหน้า” ของ

การศึกษา ในความเป็นจริงจะพบว่าการบริหารจัดการการศึกษาเชิง

สถาบันยังสับสนอยู่มาก สถาบันการศึกษาที่กำาลังปรับตัวคงต้องพิจารณา

ตระหนัก-แยกแยะให้ชัดระหว่างความอยู่รอด ที่อาศัยมรดกชื่อเสียงเก่าๆ 

กับความก้าวหน้าที่เป็นจริง เพราะสองเรื่องนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วย

ว่าการอยู่รอดโดยอาศัยมรดกหรือชื่อเสียงเก่าๆ ที่ทำาให้พยุงตัวอยู่รอดได้

วันนี้อาจจะเป็นเพียงการอยู่รอดที่ไร้อนาคต! แต่

การปรับตัวสร้างความก้าวหน้านั้น เป็นมิติที่เชื่อม

โยงกับการมีอนาคตและสร้างการอยู่รอดได้จริง! 

ซึ่งโดยนัยนี้ความอยู่รอดอาจไม่ชี้บอกถึงความมี

อนาคต! แต่การสร้างความก้าวหน้าของสถาบัน

และระบบการศึกษาขึ้นต่างหากจะเป็นคุณค่า-

มูลค่าที่สร้างอนาคตและสามารถต่อยอดสร้าง

ความมั่นคงขึ้นจริงได้ นี่คือข้อสังเกตที่ผู้บริหาร-

บุคลากรทางการศึกษา-และสถาบันการศึกษาต้อง

คิดให้กระจ่างชัด!

เมื่อพิจารณาถึงผู้คนหลายฝ่าย-หลาย

กลุ่ม-และหน่วยงานที่กำาลังปลุกปล้ำา ปรับสร้าง

ความก้าวหน้าอยู่ในระบบการศึกษาไทย รวมถึง

การปรับตัวของหลายสถาบันการศึกษาที่กำาลัง

รับมือกับความก้าวหน้ายุคใหม่ ล้วนน่าเห็นใจ

ยิ่งว่าต้องผจญภัยอย่างมาก ในการที่จะฝ่าขวาก

หนามระบบระเบียบที่ปิดกั้นกดทับอยู่อย่างมาก

มหาศาลในระบบการศึกษาไทย! แต่สภาวะที่อาจ

จะช่วยผ่อนปรนให้หนักเป็นเบาได้ ก็เกิดจากภูมิ

ทัศน์ใหม่-แลนด์สเคปใหม่ของระบบโครงสร้าง

การศึกษายุคดิจิทัล ที่โลกของการศึกษายุคเก่า

ปรับตัวไม่ได้หากขาดความเข้าใจ-ขาดวิธีคิด-ไม่สามารถทิ้งความคิดฝังลึก 

(mindsets) แบบเก่าได้ ฯลฯ ซึ่งการละวางโลกเก่าไม่ได้-คิดใหม่ไม่ได้ก็จะ

ส่งผลให้การปรับตัว-ปรับความคิด-และเคลื่อนไหวไปในภูมิทัศน์แบบใหม่

ไม่ได้แน่ แม้จะมากความคิด-ความเห็น แต่ในทางปฏิบัติ-มีทางเลือกไม่

มากนักในโลกของ Digital literacy ที่ต้องการความรู้และทักษะ ต้องปรับ

ความคิด-ความรู้ยกระดับทักษะให้หลุดออกจากโลกใบเก่าขึ้นอย่างเกือบ

จะสิ้นเชิง แบบราวกับว่าเป็นโลกคนละใบกันเลยทีเดียว นี่คือสภาพที่

ผู้คนมากมายกำาลังต้องผจญภัยอยู่ในระบบการศึกษาไทยวันนี้!!!.

บไปแล้วสำาหรับการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) ทั่วประเทศ 5,300 กว่า แห่ง พร้อมกับการสะพัด

ของเงินกว่า 70,000 ล้าน ที่เกิดจาก กิจกรรม ทางการ

เลือกตั้ง ซึ่งเป็นแบบ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ตามคำา นิยาม 

ของ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี  

แต่ที่ไม่จบและไม่

เหมือนที่อื่นๆ ของประเทศ 

คือการเลือกตั้งในพื้นที่ 

จ.ชายแดนภาคใต้ เพราะใน

วันที่มีการเลือกตั้ง แนวร่วม 

ที่เป็นสมาชิกขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน หรือ โจรใต้ 

หรือ จูแว ตามภาษามลายูถิ่นก็

แล้วแต่ใครจะเรียก ได้ก่อเหตุเพื่อ

แสดง ศักยภาพ 2 เหตุการณ์ด้วยกัน  

นั่นคือการ วางระเบิดแสวงเครื่อง โดยมี

เป้าหมายที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.4902 ที่ทำาหน้าที่

รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ในพื้นที่ ต.ดุซงญอ อ.จะ

แนะ จ.นราธิวาส และการวางระเบิดแสวงเครื่องรถยนต์ขนหีบ

บัตรลงคะแนนของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในพื้นที่ 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นความโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต แต่ผู้อยู่ใน

รถทั้ง 2 เหตุการณ์ ได้รับบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างทุกคน  

ก็ไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นเพียงการแสดงให้ประชาชนและ

เจ้าหน้าที่รัฐ เห็นว่าขบวนการยังมีความสามารถในการก่อเหตุได้ 

เป็นการยืนยันตัวตน รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ของ จชต.

ยังไม่สงบอย่างที่รัฐบาลพยายามบอกกับประชาชน ส่วนการก่อเหตุ

ที่ทำาได้เพียงให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ ไม่มีการล้มตาย และไม่มีการใช้

อาวุธปืนโจมตีซ้ำาเหมือนในอดีต ก็ต้องไปหาสาเหตุว่าเป็นเพราะผู้ก่อ

เหตุเป็น มือใหม่ เป็นแนวร่วมกลุ่ม หน้าขาว หรือเป็นเพราะผู้ก่อ

เหตุต้องการเพียงให้ เป็นข่าว แต่ไม่ต้องการความรุนแรง ซึ่งอาจจะ

มี นัย แอบแฝงอยู่  

คล้อยหลังเพียง 3 วันของการเกิดเหตุ กัสตูรี มะโก

ตา ประธานขบวนการพูโล ซึ่งเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน รุ่น

กลาง ที่เคยเป็น พระเอก ในการก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดน 

เมื่อ 30 ปีก่อน และปัจจุบันหน่วยงานความมั่นคงมองว่า พูโล เป็น

เหมือน รถเปล่า ที่ไม่มีผู้ โดยสาร มีเพียง กัสตูรี ขับอยู่คนเดียว ได้

ออกมาอ้างความรับผิดชอบว่า การวางระเบิดแสวงเครื่อง รถยนต์

ทหาร ร.พท.4902 ที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็นฝีมือของ ขบวน

การพูโล และเป็นการปฏิบัติการครั้งแรกของกองกำาลังติดอาวุธใน

พื้นที่ จ.นราธิวาส ส่วนการระเบิดรถยนต์ขนหีบบัตรเลือกตั้งในพื้นที่ 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบ  

ที่นี่เคยเขียนถึง พัฒนาการ ของ โจรใต้ หรือขบวนการแบ่ง

แยกดินแดนมาแล้วหลายครั้ง เพื่อให้เห็นถึงการ พัฒนาการ ที่เป็น 

สากล มากยิ่งขึ้น และการที่ พูโล โดยประธานขบวนการอย่าง กัสตูรี 

ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการระเบิดรถยนต์ของทหาร ก็เป็นการ 

พัฒนาการ ไปสู่ความเป็น สากล ของสถานการณ์การก่อการร้ายเพื่อ

แบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นที่ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนในเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ และอื่นๆ  

   การแสดงความรับผิดชอบของ กัสตูรี ประธานขบวนการ

พูโลก็น่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่าต้องการสร้างความสำาคัญ 

สร้าง ตัวตน ให้รัฐไทย และ ยูเอ็น ได้เห็น เพื่อที่จะได้ เกาะ

ขบวนการเจรจาสันติภาพ ที่ขณะนี้รัฐไทยคุยอยู่กับ บีอาร์เอ็น 

เพียงขบวนการเดียว เพราะรัฐไทยเห็นว่าขบวนการอื่นๆ ไม่

ว่าเป็น พูโล, จีเอ็มไอพ ีและอื่นๆ อีกหลายขบวนการ เป็น รถ

เปล่า ที่มีเพียงคนขับรถคนเดียว แต่ไม่มีผู้ โดยสาร (หมาย

ถึงไม่มีกองกำาลังติดอาวุธ) ในพื้นที่ จชต.เพื่อก่อการร้าย  

 นี่คือประเด็นสำาคัญอีกประเด็นหนึ่งของ ไฟ

ใต้ ที่มาจากการ พูดคุยสันติสุข ตาม นิยาม ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี แต่

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนและองค์กรต่างประเทศ

เรียกว่าการ เจรจาสันติภาพ ซึ่งหากทุกขบวนการที่

เคยมีอยู่จริงในพื้นที่ จชต.ต้องการที่จะมี ส่วนร่วม กับ

การได้ นั่งโต๊ะ เพื่อ เจรจาสันติภาพ กับ รัฐไทย โดยมี

ประเทศมาเลเซียเป็น ผู้อำานวยความสะดวก แต่รัฐไทยไม่

ให้ความสำาคัญ เพราะเชื่อว่าเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เป็น รถ

เปล่า ไม่มี ศักยภาพ ในการสร้างความสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและ

ประชาชน จึงเลือกที่จะ เจรจา กับบีอาร์เอ็นเพียงฝ่ายเดียว  

และหากทุกขบวนการที่เป็น รถเปล่า ต่างใช้วิธีการของ กัสตูรี 

โดยการสร้างกองกำาลังขึ้นมา และปฏิบัติการก่อการร้ายเพื่อการแสดงตัว

ตน ซึ่งก็ไม่ยาก เพราะมี หัวเชื้อ อยู่ในพื้นที่แล้ว พื้นที่ จชต.หรือจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็จะมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่มีกองกำาลังติดอาวุธ

เกิดขึ้นอีกหลายขบวนการ  

แค่บีอาร์เอ็นขบวนการเดียว หน่วยงานความมั่นคงก็ปั่นป่วน 

และ เอาไม่อยู ่มาถึง 17 ปี ถ้ามีขบวนการอื่นๆ คืนชีพ มาอีกสัก 3-4 

ขบวนการ รัฐบาล, กองทัพ และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะว่า

อย่างไรที่พยายามพูดซ้ำาแล้วซ้ำาอีกว่า สถานการณ์ดีขึ้น เรามาถูกทาง

แล้ว ตกลงเป็น ทางใคร ทาง โจร หรือ ทางเรา ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่

ที่ต้องมีคำาตอบ  

และถ้าเรื่องที่ กัสตูรี ออกมาอ้างความรับผิดชอบเป็นเรื่องจริง 

โดย พูโล ได้สร้างกองกำาลังติดอาวุธขึ้นมาเพื่อก่อการร้ายเช่นเดียว              

กับบีอาร์เอ็น ไม่ต้องการรู้หรอกว่าหน่วยงานความมั่นคงจะว่าอย่างไร 

แต่อยากจะถามว่า ก่อนที่ พูโล จะออกมาแสดงความรับผิดชอบว่า 

เหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ทหารที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

เป็นฝีมือของกองกำาลังติดอาวุธของ พูโล หน่วยงานที่รับผิดชอบ การ

ข่าว ที่มีอยู่มากมาย ทั้งจาก ส่วนกลาง ที่ลงมาอยู่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ 

การข่าว ในพื้นที่มีการ ระแคะระคาย ถึงการเกิดขึ้นของกองกำาลังติด

อาวุธของขบวนการพูโลหรือไม ่ 

ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่ายังมีอีกมากมายที่รู้ ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องสำาคัญต่อ

การดับ ไฟใต้ ทั้งสิ้น เพราะถ้าเรื่องที่ กัสตูรี ออกมาพูดเป็นความจริง สิ่ง

ที่ต้องรู้คือ ขณะมีกองกำาลังติดอาวุธของ พูโล อยู่ที่ไหนบ้าง และมีเท่า

ไหร่ ในพื้นที่ จชต. รวมทั้งหลังการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ในครั้งนี ้การ

ข่าว มีข้อมูลหรือไม่ว่า ผู้ที่เป็น นายก และที่เป็น สมาชิก อบต. ที่เป็น

คนของขบวนการบีอาร์เอ็น และอื่นๆ มีอยู่ตรงไหนเท่านั้น  

 ถ้าหน่วยงานความมั่นคงขาดข้อมูลในทั้ง 2 เรื่องนี้ การที่จะบอก

ว่า ไฟใต ้ใกล้ ยุติ ถามว่า ยุติ อย่างไร แบบไหน ในเมื่อเราไม่รู้ว่าผู้นำา

ของ บีอาร์เอ็น ที่เป็นผู้นำาฝ่าย การเมือง ที่เป็น หัวใจ ของการแพ้-ชนะ 

ในขบวนการทำาสงครามแบ่งแยกดินแดนเป็นใคร มีศักยภาพมาก-น้อย

อย่างไร  

เพราะนี่คืองาน การเมือง ที่สำาคัญยิ่งของขบวนการแบ่งแยก

ดินแดน เป็นงานเพื่อการ ยึดกุม งานมวลชน เพราะการ รบ 

ระหว่าง รัฐไทย กับขบวนการแบ่งแยกดินแดน แพ้-ชนะ ยุติช้า-

เร็ว อยู่ที่การ ยึดกุม งานมวลชนเป็นหลัก เช่นเดียวกับงาน การ

ทหาร ยิ่งพื้นที่งาน การเมือง ของขบวนการเข้มแข็งยิ่งยากที่จะ ยุติ 

การก่อเหตุซึ่งเป็นงาน การทหาร 

และทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับขบวนการ พูดคุยสันติสุข 

ซึ่ง 8 ปีที่ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น 

มีการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยไปแล้ว 4-5 คน และจากการ พูด

คุย กับ กลุ่มมาราปาตาน ีที่เป็นกลุ่ม รวมดาว ของขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน มาเป็นการ พูดคุย กับบีอาร์เอ็นแบบ เดี่ยวๆ ตาม

ความต้องการของ บิ๊กเมา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 และอดีตหัวหน้า

คณะพูดคุย ด้วยการ โละทิ้ง กลุ่มมาราปาตานีทั้งขบวน เพราะเห็น

ว่าเป็นการ เจรจา ที่ไม่ตรงปก เพราะขบวนการผู้ก่อเหตุใน จชต.มี

เพียงขบวนการเดียวคือบีอาร์เอ็น ทำาไมต้องเสียเวลากับขบวนการ 

รถเปล่า ที่ต้องการเพียง เกาะขบวนรถสันติภาพ เท่านั้น  

ผลพวงที่มาจากการ พูดคุย หรือ เจรจา ที่เปลี่ยนแปลงไป

เรื่อยๆ ตามแบบ ไทยๆ ของ บิ๊กตู่ ย่อมทิ้งปัญหาไว้มากมาย เช่นใน

สมัยหนึ่งที่ พล.อ.นายหนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย ได้เจรจากับมารา

ปาตานี ให้มีการปล่อยตัวนักโทษแบ่งแยกดินแดนที่เป็นนักโทษเด็ด

ขาด 3 คน ออกจากเรือนจำา เพื่อมาเป็น คณะทำางาน ในพื้นที่ รวม

ทั้งมีการประกาศให้พื้นที่นั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดการก่อเหตุ แต่

หลังจากที่เลิกการ พูดคุย กับมาราปาตานี เรื่องทั้งหมดก็ถูกทิ้งให้ 

คาราคาซัง วันนี้นักโทษเด็ดขาดทั้ง 3 คน อยู่ที่ไหน อยู่อย่างไร เมื่อ

ยกเลิก ภารกิจ ต้องกลับเข้าเรือนจำาอีกหรือไม่ หรือปล่อยไปแบบเลย

ตามเลย  

วันนี้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ (สมช.) ทำาหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุย หรือ เจราจา คนล่าสุด 

ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่ เป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากการ ท่องจำา คำาว่า สร้าง

สภาวะแวดล้อม เปิดพื้นที่พูดคุย แต่ปัญหา เละเทะ ที่ถูกสร้างเอาไว้

ก็ยังไม่มีการ เก็บกวาด และที่สำาคัญ วันนี้ กลุ่มมาราปาตาน ีอยู่ตรง

ไหน ยุติ บทบาทตามที่มาเลเซียสั่งการ หรือกลายเป็น หอกข้างแคร่ 

เช่นเดียวกับขบวนการ พูโล และอื่นๆ หรือไม่ และทั้งหมดคือปัญหา

ของหน่วยงานความมั่นคงที่ทำาให้การดับ ไฟใต้ ทำาไม่สำาเร็จ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘ขบวนการพูโล’ คืนชีพ

คือความล้มเหลวของ ‘การข่าว’ ใช่หรือไม่ 

จ

ส

ร

การผจญภัยในระบบการศึกษาไทย...

ความอยู่รอดกับความก้าวหน้า!!!

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

ม่รู้ว่าหนังสือบันทึกข้อความ ด่วนท่ีสุด! ท่ี รอง ผบ.นาย

หน่ึง ส่งถึง ผบ.ตร. เสนอความเห็นกรณีการแต่งต้ัง

ข้าราชการตำารวจดำารงตำาแหน่งระดับ สว.(สารวัตร) ถึง 

รอง ผกก.(รองผู้กำากับการ) ลงวันท่ี 29 พ.ย.64 ท่ีกำาลังแชร์

ว่อนอยู่ในโซเชียลเป็นของจริงหรือปลอม 

หากเป็นของจริง “ผบ.ตร.” เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับ

ข้อเสนอความเห็นของ รอง ผบ.ตร.คนดังกล่าว???

คือคำาถามท่ียังไม่มีคำาตอบ เพราะจนถึงตอนน้ีนับจาก

วันท่ีทำาหนังสือ ก็ปาเข้าไป 3-4 วัน “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์  

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ก็ยังไม่ออกมา Yes หรือ No ให้ “ตำารวจ”  

และ “สังคมท่ัวไป” รับรู้รับทราบกันว่าจะเอาอย่างไรกันแน่

มีเพียงท่ี “ผบ.ป๊ัด” ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อ 29 พ.ย. ถึง

การแต่งต้ัง สว.ถึง รอง ผกก. ในทำานองเจ้าหน้าท่ีทะเบียนพล 

อาจจะมาเสนอขอยืดเวลาไปรายงานตัวออกไปเป็น 5-7 วัน

จากน้ันวันเดียวกัน พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย  

ผบช.สกพ. ก็มีหนังสือแจ้งเวียน เน้ือหาโดยสรุปให้เปล่ียนแปลง

กำาหนดวันมีผลบังคับใช้ในคำาส่ังแต่งต้ัง สว.และ รอง ผกก. 

วาระประจำาปี 2564 จากเดิมวันท่ี 1 ธ.ค.64 เป็นวันท่ี 7  ธ.ค.
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ครับ...การเลื่อนวันมีผลบังคับใช้คำาส่ังแต่งต้ัง สว.และ 

รอง ผกก.จะเก่ียวข้องกับหนังสือท่ี รอง ผบ.นายหน่ึงเสนอ

ความเห็นต่อ ผบ.ตร.หรือเปล่า ไม่มีใครยืนยัน ไม่มีใครช้ีแจง 

แต่ได้ท้ิงปริศนาให้ “ตำารวจ” ท่ีกำาลังรอคำาส่ังลุ้นระทึก!!!

พร้อมกับเกิดคำาถามการแต่งต้ัง สว.และรอง ผกก.คร้ัง

น้ี  มีอะไรในกอไผ่มากกว่าหน่อไม้หรือไม่ ถึงไม่สามารถดำาเนิน

การได้ตามกำาหนด 

ย่ิงพอเห็นข้อเสนอความเห็นของ “รอง ผบ.” มีการ

เปล่ียนกฎ เปล่ียนกติกาการแต่งต้ังแบบกลางคัน 

ย่ิงทำาให้ “ตำารวจ” ท่ัวประเทศระส่ำา!!! 

เพราะข้อเสนอดังกล่าว เน้ือหาคร่าวๆ อ้างเพื่อให้ รอง

ผบ.แต่ละคน ซ่ึงได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

จาก ผบ.ตร.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยให้สามารถ

ให้คุณ ให้โทษ หรือเสนอแนะการแต่งต้ังของแต่ละ บช.ได้  

เมื่อแต่ละ บช.ได้ทำาบัญชีแต่งต้ังเบ้ืองต้นแล้ว ควรให้คณะ

กรรมการกล่ันกรองระดับ ตร.มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กล่ัน

กรอง และเสนอแนะ เพื่อให้บัญชีมีความเรียบร้อย

ต่างก็เกิดคำาถาม ต่างก็เกิดข้อสงสัย ทำาไมเพ่ิงมาเสนอ

ความเห็นตอนน้ี ตอนท่ีคำาส่ังใกล้จะเสร็จอีกไม่ก่ีวัน เหตุใดไม่

เสนอต้ังแต่ตอนคำาส่ัง ผกก.และรอง ผบก.เสร็จใหม่ๆ กลาง

เดือน พ.ย. แล้วระดับ รอง ผบ.ต้องลงมาส่ังการถึงระดับ รอง

ผกก. ระดับ สว.เองเลยหรือ เหตุใดไม่ส่ัง ผบช. ไม่ส่ัง ผบก.  

ไม่ส่ัง ผกก.ให้ลงมาจัดการ

เมื่อกฎหมายกระจายอำานาจระดับเล็ก ระดับเด็กๆ 

ระดับมดงาน ให้ ผบช.เลือกคนมาทำางาน หาก สว.หรือ รอง 

ผกก.ทำางานไม่ดี ทำางานไม่ได้ “ผบช.” ท่ีมีอำานาจก็ต้องรับผิด

ชอบ  ก็ถูกต้องเหมาะสม ไม่น่าจะต้องถึงข้ัน “รอง ผบ.” ลงมา

เล่นเอง ดูจะข้ามช็อต ข้ามข้ันกันเกินไปหรือไม่ อย่างไร

“ผบ.ป๊ัด” ต้องยึดหลักให้แน่น อย่าเป็นไม้หลักปักข้ีเลน  

อย่าทำาให้ถูกมองเป็นเรื่องผลประโยชน์

ท่ีสำาคัญอย่าทำาให้ลูกน้องผิดหวัง.

‘สว.-รอง ผกก.’ ระส่ำา!

ไ

เร่งสอบF-5ตกลพบุรี  

‘กาสิโน’ ได้พูดหรือ ‘ได้ทำา’

มู่นี้ร่างกายไม่อำานวยในการคุยเลย! 

หนาวมา หวัดก็มา กองลม-กองธาตุ วิปริตปั่นป่วน สรุป

แล้ว ปีนี้ เป็นปี “ความเป็น-ความตาย” ชักเย่อกัน

เมื่อต้องคุย แล้วจะคุยเรื่องอะไรกันดีล่ะ?

เอาเรื่อง “ฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน” เห็นพ้อง ถึงเวลาเมือง

ไทยต้องมีบ่อนกาสิโนให้เป็นเรื่อง-เป็นราวเสียที ก็แล้วกัน

โดยที่ประชุมสภาผู้แทนวานซืน (๒ ธ.ค.) ในจำานวน ส.ส.ผู้

ลงมติ ทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล รวม ๓๒๙ คน

๓๑๐ คน เห็นด้วยกับญัตติ......

ให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง

แบบครบวงจร รูปแบบ Entertainment Complex 

ไม่เห็นด้วยแค่ ๙ งดออกเสียง ๑๐!

ก็ตั้ง กมธ. ๖๐ คน พิจารณาศึกษา ใช้เวลา ๙๐ วัน

“สถานบันเทิงครบวงจร” ในรูปแบบ Entertainment  

Complex หน้าตามันเป็นยังไง?

หัวใจก็บ่อนหรือ “กาสิโนสถาน” นั่นแหละ 

เพียงมีห้าง มีร้านค้า ร้านอาหาร มีสวนสนุก โรงหนัง-

โรงละคร อะไรต่อมิอะไร เป็นองค์ประกอบ ในความหมาย 

Entertainment Complex 

ถามว่า ประเทศเราจะมีบ่อนพนันเป็นเรื่อง-เป็นราว

จริงๆ หรือ?

ก็ไม่รู้ซี ขึ้นอยู่กับผู้แทนท่าน โดยเฉพาะญัตตินี้ เสนอโดย 

ส.ส.รัฐบาล และฝ่ายค้านเห็นพ้องต้องกัน

รอฟังผลพิจารณาศึกษาของ ๖๐ กมธ.เขาก่อน ดูว่าเขา

จะสรุปออกมาทางไหน? 

แต่ก็แบเบอร์อยู่แล้ว จะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจาก “ให้

เดินหน้า” ชัวร์!

เดินหน้าไปถึงขั้นออกมาเป็นกฎหมายให้ตั้งบ่อนในรูป 

“สถานบันเทิงครบวงจร” คล่องปรี๊ด อย่างนั้นเลยหรือ?

อันนี้ ผมว่า “ไม่ชัวร์”

เพราะอะไรก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน เรื่องนี้ เมืองไทยกับ

สังคมไทย เหมือนคนถือศีล อยากกินแกงปลา 

ไปตลาดเจอปลาเป็นๆ อยากซื้อมาแกงก็อยาก กลัวบาป

เพราะทุบหัวปลาก็กลัว ก็เลยเก้ๆ กังๆ ครึ่งนรก-ครึ่งสวรรค์ 

ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้น

ความจริง สภายุคทักษิณก็เคยต้ัง กมธ.ศึกษามาแล้ว 

แต่เหมือนอาถรรพ์ บ่อนกับเมืองไทย ลงท้ายจบที่ “แท้งนอก

มดลูก” ไปก่อนทุกครั้ง

นี่ก็อีกเหมือนกัน ได้แค่ศึกษา แล้วไปจบที่อาถรรพ์ทาง

“บางเรื่อง” มันเป็นพื้นฐานอยู่ใน DNA มนุษย์ แสดงออก

หลากหลายตามอุปนิสัยแต่ละคน ยากห้าม-ยากควบคุม 

ก็ต้องใช้หลัก “บริหาร-จัดการ” เข้าจับ 

กำาหนด “กรอบ-กติกา” ซะ 

พยายามอย่าให้มันอยู่ในสภาพปลวกใต้ดิน เอาขึ้่นมาบน

ดิน ถึงไม่หมด ก็ยังได้ส่วนใหญ่ ดีกว่าปล่อยให้เสียไปทั้งหมด โดย

ไม่ได้อะไรเลย!

นี่พูดกันเพียงกรอบใหญ่ว่า “เอา-ไม่เอา” เท่านั้น ถ้าเอา ยัง

มีอีกล้านประเด็นที่ต้องหาข้อสรุป สู่การทำาคลอด “สถานบันเทิง

แบบครบวงจร”

โดยเฉพาะ จุดเป็นสถานที่อนุญาตให้มี “สถานบันเทิงครบ

วงจร” ที่อยากให้มี

ผมไป ๓ จังหวัดใต้ “ยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี” ทุกปี เห็น 

“ปัญหาพื้นที่” แล้ว บอกตรงๆ มันเข้าลักษณะ

“โรคเรื้อรังเลี้ยงหมอ”!

ต้อง “ดิสรัปต์” รื้อทิ้ง แล้วสร้างใหม่สถานเดียว 

แบบนั้น ทั้งโจร ทั้งชาวบ้าน ทั้งเจ้าหน้าที่ ใน ๓ จังหวัดใต้ 

ที่เหมือนจมนรก จะได้ขึ้นสวรรค์ ไปด้วยกันทั้งหมด 

แถมประเทศชาติไม่ต้องเสียงบประมาณสูญเปล่า ชนิด

นิรันดร อย่างทุกวันนี้อีกต่อไป

ถ้าให้มีกาสิโนจริงๆ ผมขอเสนอพ้ืนที่รอยต่อ นราธิวาส-

ยะลา-ปัตตานี ให้สร้าง “สถานบันเทิงแบบครบวงจร” หนึ่งแห่ง

โครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน ๓ จังหวัดใต้พร้อม เชื่อมโยง

เหมือนใยแมงมุม

โจรแยกดินแดนน่ะ ไม่มี (มาก) หรอก

ของเถื่อน ยาเสพติด เจ้าหน้าที่คิดไม่ซื่อ นั่นแหละตัวร้าย 

สร้างฉากโจรใต้บังหน้า เอาทั้้่งงบ เอาทั้งค้ายา เอาทั้งค้าของเถื่อน 

ฝังรวมกันอยู่

แยกปัญหาให้ชัด ถ้าจะแก้ปัญหาโจร ส่วนหนึ่งมาจากชาว

บ้านไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้เพียงพอ มองไม่เห็นอนาคต เห็นแต่

ความคดของคนในระบบที่สร้างภาพลวง

ดิสรัปต์ด้วยสร้างสถานบันเทิงครบวงจรซะ 

ถ้าเกรงจะขัดหลักศาสนา ก็ไปชวนรัฐบาลมาเลย์มาร่วม

ทุน เพราะเขาทำาเกนติงไฮแลนด์มาแล้ว จะได้สิ้นกังวลด้านหลัก

ศาสนา

Entertainment Complex ที่นี่ เผลอๆ จะกลายเป็นศูนย์กลาง

พักผ่อน ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกไปเลย

ถึงตอนนั้น งานมา เงินก็มา ๓ จังหวัดใต้ถอดรูปอะร้าอร่าม 

เหมือนเอาเมืองที่จมดิน ยกมาไว้บนดิน แล้วใครยังอยากเป็นโจร

อยู่อีกล่ะ!?

ในฐานะร่วมทุน มาเลย์ก็ไม่อยาก วิน-วิน บนดินด้วยกัน

ดีกว่า เมื่อแสงสาด ๓ จังหวัดใต้ พวกค้ายา ค้าของเถื่อน ยัง

จะโล่งแจ้งอยู่กลางไฟได้ ก็ให้มันรู้ไป...ประเทศนี้

๓ จังหวัดใต้นี่ โคตรเพชร “หมกโคลน” ดีๆ นี่เอง

ผมเห็นแล้ว เสียดายโอกาส เสียดายเวลา กว่า ๓๐ ปี ที่

แก้ปัญหากันแบบ “เลี้ยงปัญหา” ไว้เป็นอาชีพเลี้ยงคนในระบบ

บางพวก

มันฝังรากจนสะกิดไม่หันแล้ว ต้องทุบหลังโครม นั่น

แหละ ถึงหัน 

การทุบหลัง คือการดิสรัปต์ เพราะนั่น จะยกทั้งโจร ทั้งคน

อิงโจร ทั้งคนพื้นที่ ขึ้นมาบนดิน มีช่องทางทำามาหากินในความ 

“ครบวงจร” จัดสรรให้แต่ละคนเลือก

เมื่อมองเห็นอนาคต จะยังเหลือซักกี่คน ที่ยังอยากเป็น

โจร?

คุณ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ที่ยะลา นั่นก็ผู้ใหญ่รักใคร่

นับถือกัน ในความต่างทัศนคติการเมือง แต่เพื่อ ๓ จังหวัดใต้ 

เอาไหน-เอากัน ไม่มีความต่าง

ย่ิงคุณ “พงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ” นายกเทศมนตรีเทศบาล

นครยะลา  คนรักถ่ินฐาน ทำางานแบบ “ขายชีวิตให้” ด้วยแล้ว 

ไม่เพียงกับคนยะลา....

หากแต่โอบเอื้อถึงพี่น้อง ๓ จังหวัดใต้ เท่าที่ผมสัมผัสร่วม 

๒๐ ปี เจอกันทีไร นายกพงษ์ศักดิ์ มีแต่เรื่องจะทำานั่น-ทำานี่ เพื่อ

ขุดโคตรเพชรขึ้นจากโคลน

ในมหภาค ก็ได้แต่ “อยากจะ...อยากจะ” 

แต่มันเหนือวิสัยภาวะระดับท้องถ่ิน ถ้าระดับรัฐมีนโย

บาย “ดิสรัปต์” อย่างใด-อย่างหนึ่ง ระหว่างรอยต่อ ๓ จังหวัดใต้

จะเป็นการพลิกฟ้า-พลิกดิน ปัญหาโลกแตก ๓ จังหวัด

ใต้ จะหายไปปานปาฏิหาริย์ ชนิดได้ทั้งใจ ได้ทั้งความร่วมมือ

คนพื้นเมือง

แต่ก็ต้องบอกว่า......

สถานบันเทิงครบวงจร ในความหมาย “กาสิโนสถาน” 

ไม่ใช่ยาแก้ โรคชนิดครอบจักรวาล เหมาะกับการใช้แก้ โรค

สถานที่หนึ่ง ก็ใช่ว่า จะใช้ได้ผลกับที่อื่นๆ ในทุกที่ไป

เพียงแต่เห็นว่า ที่ ๓ จังหวัดใต้ เข้าลักษณะ “ลางเนื้อ

ชอบลางยา” กาสิโนแบบ “สถานบันเทิงครบวงจร” นี่แหละ

“ดิสรัปต์” ที่ถูกโรคแน่!

แต่ใครก็อย่าเพิ่งทึกทักไปนะ เพราะทั้งหมดนี้ จะชาตินี้ 

หรือชาติหน้า ก็ยังสุดปัญญาเดา.

สภาซะก่อนก็ไม่รู้!?

เรื่องกาสิโนในไทยนั้น วันนี้ มันเลยจุดยกเหตุผลทางศีล

ธรรม ทางเศรษฐกิจ มาหักล้างกันแล้ว เพราะมันถูกทุกทาง-ทุก

ฝ่าย!

มาถึงจุดที่ต้อง “ตัดสินใจ” กันแล้วตะหาก ว่าจะเอาหรือ

ไม่เอา?

ไม่เอา...

ก็หลบๆ ซ่อนๆ ให้ตำารวจกับขาใหญ่เป็นสรรพากรเถื่อน เก็บ

ภาษีเข้ากระเป๋า แทนที่จะได้เข้าคลัง อยู่อย่างนี้ต่อไป

ถ้าเอา...

ก็ออกกฎหมาย กำาหนดรูปแบบและสถานที่ เชิญผู้ลงทุนมา

เสนอผลตอบแทนให้รัฐ แล้วประมูลกันไป

มันก็ง่ายๆ ตรงๆ อย่างนี้ 

เลิกซะทีเถอะ กับการ “ถ่างขาคร่อม” นรก-สวรรค์ นอกจาก

ไม่ได้อะไรเลยแล้ว 

อาชญากรรม ยาเสพติด ศีลธรรมเสื่อม มอมเมาชาวบ้าน 

สารพัดอย่างที่อ้างกัน มันก็ยังมีอยู่ครบเหมือนเดิม!

อยู่ในโลกเป็นจริงเถอะ.......

ถ้ามีแต่นรก แล้วใครล่ะ จะขึ้นสวรรค์ ถ้ามีแต่สวรรค์ ใคร

ล่ะ จะไปนรก?

ก็เพราะอย่างนี้ คติโลกจึงมีทั้งนรกและสวรรค์รองรับสำาหรับ

ให้คนเลือก

ถ้าพูดภาษาธรรม ก็นี่แหละที่เรียก “ตถตา” คือ มันเป็น

เช่นนี้เอง!

หมายความว่า ผม “เห็นด้วย” กับการให้เมืองไทยมีกาสิโน

อย่างนั้นใช่ไหม?

ก็ใช่ ในความหมายว่า.....

ห

ปลื้ม‘เด็กไทย’

คว้าชัยรางวัล

หุ่นยนต์ โลก!

ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชม

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World 

Robot Olympiad 2021 (WRO 2021) ใน

ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ซ่ึงทีม K.P.Y. 

Panya Robot ซ่ึงเป็นแชมป์ประเทศไทย 

สามารถคว้ารางวัลอันดับท่ี 8 มาครอง 

จากประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 65 ประเทศ 

รวมกว่า 200  ทีมท่ัวโลก 

น.ส.รัชดากล่าวว่า โดยการแข่งขัน

จัดในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันท่ี 18-21 

พ.ย.ท่ีผ่านมา สมาชิกในทีมประกอบด้วย 

ด.ญ.ลัลน์ญดา ชาญจิตรเลขา อายุ 10 

ขวบ จากโรงเรียนอำานวยศิลป์, ด.ช.นพ

รุจ ฉันทสกุลเดช อายุ 11 ขวบ จาก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

และ ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธ์ิภิบาล อายุ 

12 ปี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย

ประถม)

รองโฆษกฯ กล่าวต่อว่า นายกฯ 

รู้สึกยินดีท่ีเด็กไทยสามารถนำาความรู้

และทักษะมาพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะ

ในประเด็นใหม่ๆ เช่น ความรู้ด้านหุ่น

ยนต์ (Robotics) ซ่ึงเป็นความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญ

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำาคัญ

ของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลจะมุ่งเน้น

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและก้าวทันความ

เปล่ียนแปลงของโลก อาทิ การริเร่ิมการ

เรียนรูปแบบหุ่นยนต์ศึกษาและสะเต็ม

ศึกษา STEM Robotics ต้ังแต่ในระดับ

ประถม ได้ดำาเนินการในหลายโรงเรียน

ท่ีมีความพร้อมแล้ว และมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนหุ่นยนต์ศึกษาอย่างต่อ

เนื่องจนถึงช้ันอุดมศึกษา

“ประเทศไทยมีความต้องการ

บุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

อย่างมาก โดยตลาดหุ่นยนต์ในประเทศ

เติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่ออุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความ

สามารถการแข่งขันได้ในระดับโลก ลด

ต้นทุนและเพ่ิมกำาไรโดยเฉพาะอย่างย่ิง

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC  ซ่ึงรัฐบาล

ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมาคม 

และภาคเอกชนหลายแห่ง สนับสนุน

การพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 

ท่ีจะช่วยสร้างบุคลากรและผลักดัน

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยให้ก้าวหน้าและ

เติบโตไปในอนาคต” น.ส.รัชดากล่าว.

บ๊ิกตู่มอนิเตอร์น้ำาท่วมใต้ช่วยปชช.
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม ห่วงใยสถานการณ์น้ำาท่วม

ในพ้ืนท่ีภาคใต้หลายจังหวัด จาก

สถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณ

ภาคใต้ตอนล่าง รวมท้ังภาวะ

น้ำาทะเลหนุนสูงทำาให้หลายพ้ืนท่ี

การระบายน้ำาเป็นไปได้ช้า  ส่ง

ผลให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่า

ไหลหลาก และน้ำาล้นตล่ิง  หลาย

เส้นทางไม่สามารถสัญจรได้   

นายธนกรกล่าวว่า นา

ยกฯ เร่งให้จังหวัด, กรมทาง 

หลวงชนบท, กรมป้องกันและ                                                    

บรรเทาสาธารณภัย และฝ่าย

ความม่ันคง ตำารวจทหารเข้าไป                                                         

ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี

เส่ียงน้ำาท่วม ซ่อมแซมเส้น

ทางสัญจรท่ีชำารุด กำาจัดส่ิง

กีดขวาง เปิดเส้นทางสัญจรเพื่อ

ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วย

ความปลอดภัย โดยเฉพาะถนน

สายเอเชีย 41 ซ่ึงเป็นเส้นทาง

สายหลักทางภาคใต้ฝ่ังทะเลอ่าว

ไทย รวมท้ังต้องอัปเดตสภาพ

อากาศและเส้นทางสัญจร

ให้ประชาชนทราบ จนกว่า

สถานการณ์ในพ้ืนท่ีจะคล่ีคลาย

และกลับสู่สภาวะปกติ

“นายกรัฐมนตรีได้ดูแล

สถานการณ์น้ำามาตลอด มี

ทีมงานเฉพาะคอยติดตาม

มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำาท่วม

ในทุกพ้ืนท่ี  รายงานตรงเพื่อท่ี

นายกรัฐมนตรีจะได้มีข้อส่ังการ

ตรงไปยังส่วนราชการท่ีรับผิด

ชอบ เพื่อเร่งช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างทันท่วงที 

รวมท้ังยังฝากเตือนพ่ีน้องหลาย

จังหวัดในภาคใต้ ซ่ึงช่วงปลาย

ปีน้ีเป็นฤดูมรสุมของภาคใต้ จะ

ยังคงมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้

ตอนล่าง รวมท้ังภาวะน้ำาทะเล

หนุนสูง จึงขอให้ประชาชน

ติดตามข่าวสาร เตรียมรับมือ

น้ำาท่วมน้ำาหลาก ท้ังในส่วนบ้าน

เรือนและพ้ืนท่ีการเกษตรด้วย” 

นายธนกรระบุ 

เขาระบุด้วยว่า นายก

รัฐมนต รี ยัง ห่วง ใย พ่ี น้อง

ประชาชนในช่วงอากาศเปล่ียน 

แปลง อุณหภูมิลดลงในหลาย

พ้ืนท่ี หลังกรมอุตุนิยมวิทยา

ได้ออกประกาศฉบับท่ี 1 เรื่อง 

“อากาศหนาวเย็นบริเวณ

ประเทศไทยตอนบน” พบว่า 

ประเทศไทยในช่วงวันท่ี 2-5 

ธันวาคมน้ี ได้รับอิทธิพลจาก

การเปล่ียนแปลงของอากาศ 

บริเวณความกดอากาศสูงหรือ

มวลอากาศเย็นกำาลังค่อนข้าง

แรงอีกระลอกจากประเทศจีน

แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

เหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวัน

ออก อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา

เซลเซียส โดยนายกรัฐมนตรี

ห่วงใยพ่ีน้องประชาชน ขอให้

ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็ก 

ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ดูแลร่างกาย

ให้อบอุ่น ป้องกันโรคท่ีมาพร้อม

กับอากาศหนาวท้ังโรคไข้หวัด

ใหญ่ ปอดอักเสบ โดยเฉพาะการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โควิด-19 ท่ีปัจจุบันยังมีการแพร่

ระบาดอยู่ในทุกพ้ืนท่ี.

เจ้าหน้าท่ีกองร้อยฝึกรบพิเศษท่ี 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ลุยกระแส

น้ำาท่วมเข้าไปช่วยเหลือคุณยายรัตน์ อายุ 80 ปี ได้อย่างปลอดภัย หลังติดอยู่ในบ้านขณะกระแส

น้ำาป่าทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว 

 พล.อ.ต.ประภาส สอน

ใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าว

ว่า เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 

เวลาประมาณ 11.00 น. มี

รายงานเครื่องบินขับไล่แบบท่ี 

18 (F-5) สังกัดฝูงบิน 211  กอง

บิน 21 ประสบอุบัติเหตุขณะ

ปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธี

ประยุกต์ ณ บริเวณสนามฝึก

ใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล  

จังหวัดลพบุรี

จากการตรวจสอบพบว่า 

เครื่องบินดังกล่าวเป็นหมายเลข 

1 ของหมู่บิน 4 ประสบอุบัติเหตุ

ขณะทำาการบินเดินทางต่ำาด้วย

หมู่บินยุทธวิธี มีนักบินทำาการ

บินจำานวน 1 คน  สามารถดีด

ตัวออกจากเครื่องบินได้สำาเร็จ

และได้รับบาดเจ็บ  อยู่ระหว่าง

นำาส่งโรงพยาบาล ขณะน้ีผู้

บัญชาการทหารอากาศได้รับ

รายงานแล้วและมีความห่วงใย

นักบินท่ีได้รับบาดเจ็บ พร้อมส่ัง

การให้คณะกรรมการสอบสวน

อากาศยานอุบัติเหตุกองทัพ

อากาศ เดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ตรวจสอบความเสียหายและ

หาสาเหตุต่อไป

พล.อ.ต.ประภาสระบุ

ด้วยว่า เบ้ืองต้นได้รับรายงาน

ว่านักบินปลอดภัยแล้ว มีขาหัก

แขนหัก ซ่ึงขณะน้ีแพทย์กำาลัง

อยู่ระหว่างการประสานนำาตัว

นักบินกลับมารักษาต่อท่ีโรง

พยาบาลภูมิพลฯ โดยเคร่ือง

บินลำาดังกล่าวเป็นเครื่องบิน 2 

ท่ีน่ัง แต่ทำาการบินเด่ียว เป็น

เคร่ืองแรกท่ีมีการโมดิฟายด์

มาแล้ว เป็นเครื่องท่ีใช้งานมา

ต้ังแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2524  

ประมาณ 40 ปี ใช้งานมาแล้ว 

6,700 ช่ัวโมง โดยเครื่องบินรุ่น

น้ีสามารถใช้งานได้ถึง 9,000 

ช่ัวโมง แต่มาเกิดอุบัติเหตุ

ข้ึนก่อน ขณะน้ีเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของกองทัพอากาศทุก

นายได้เข้าพ้ืนท่ีท้ังหมดแล้ว

“ผบ.ทอ.ได้รับทราบเรื่อง

และส่ังการให้ดูแลทุกส่วน อะไร

ท่ีกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน 

กองทัพอากาศพร้อมให้ความ

ช่วยเหลือและเข้าไปเยียวยา

ท้ังหมด ถ้าได้รับความเสียหาย

จากกรณีเคร่ืองบิน รวมท้ัง

นักบินท่ีได้รับบาดเจ็บก็ได้รับ

การดูแลอย่างดี อุบัติเหตุไม่มี

ใครอยากให้เกิดข้ึน แต่มีโอกาส

เกิดข้ึนได้เพราะความเส่ียงของ

การบิน” โฆษก ทอ.กล่าว

พล.อ.ต.ประภาสกล่าวว่า 

เครื่องบินท่ีตกน้ันไม่ได้บรรทุก

วัตถุระเบิดแต่อย่างใด แต่ท่ีติด

อยู่น้ันเป็นระเบิดจำาลองท่ีติด

อยู่กับเครื่องเพื่อใช้ในการฝึกบิน 

ท้ังน้ีขอให้พ่ีน้องประชาชน อย่า

เพ่ิงเข้าไปใกล้ในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

ซ่ึงยังไม่รู้ว่าจะมีส่วนไหนท่ีเป็น

อันตรายบ้าง ขอให้เจ้าหน้าท่ี

เข้าไปตรวจสอบก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน

เกิดเหตุ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะ                                           

เตมีย์ ผบ.ทอ.ได้เดินทางไปเป็น

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

การปฏิบัติการทางอากาศ

ยุทธวิธี ประจำาปี 2564 ณ 

สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อ

วันท่ี 2 ธ.ค.ท่ีผ่านมา

วันเดียวกัน พล.อ.คง

ชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กห. แสดงความห่วงใย

กรณี น.ท.สุทธิเมธ อ่วมมา นัก

บินเอฟ 5 ฝูง 211 กองบิน 

21 จ.อุบลราชธานี บาดเจ็บ

สาหัส จากอุบัติเหตุเครื่องบิน

ตก ระหว่างการฝึกปฏิบัติทาง

ยุทธวิธี ณ บริเวณสนามฝึก

ใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี

“นายกฯ ได้รับทราบถึง

ความพยายามของนักบินใน

การบังคับอากาศยานให้พ้นจาก

บ้านเรือนประชาชน ก่อนสละ

เครื่อง โดยได้ส่ังการ ทอ.ให้การ

ช่วยเหลือนักบินท่ีได้รับบาดเจ็บ

เข้ารับการรักษาเป็นการเร่ง

ด่วน พร้อมท้ังให้สอบสวนถึง

สาเหตุท่ีเกิดข้ึนและรายงานให้

ทราบ” พล.อ.คงชีพระบุ 

โฆษก กห. กล่าวเพิ่ม

เติมว่า F-5E รุ่นดังกล่าว มีอายุ

การใช้งานมาแล้ว 43 ปี โดย

บรรจุเข้าประจำาการตั้งแต่ปี 

2521 และอยู่ในระหว่างการ

ปรับปรุงและพัฒนาขีดความ

สามารถ.

ลพบุรี • ระทึกเครื่องบิน F-5 ตกระหว่างร่วมฝึกยุทธวิธีท่ีลพบุรี 

นักบินรอดตายหวุดหวิดดีดตัวจากเครื่องได้สำาเร็จ ขณะเจ้าหน้าท่ี

เร่งสอบสวนหาสาเหตุ ด้านนายกฯ ส่ังการช่วยเหลือเต็มท่ี 



เอกลักษณของปรัชญาไทย

รายงานปรัชญาไทยคร้ังท่ี 1 เม� อปลายป พ.ศ.2563 ไดแสดง                                                                    

ความปรารถนาอยากใหมีปรัชญาไทย ไมถึงขนาดปรัชญาจีนและ                                                               

ปรัชญาอินเดีย ซึ่งเปนไปไมไดแลว เพราะเราไมอาจยอนประวัติ                                                                                

ศาสตร หรือยอนไดก็ไมอาจจะทําอะไรใหไดอยางใจ เอาขนาด

นองๆ ปรัชญาญี่ปุน หรือปรัชญาฟลิปปนส ปรัชญาเวียดนาม 

ปรัชญาแอฟริกัน ปรัชญาอเมริกัน ก็พอ 

รายงานปรัชญาไทยครั้งที่ 2 เม� อวันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ.

2564 หลังจากไดใชเวลาระยะหนึ่งคนควาดูวามีประเด็นอะไรที่น�า

จะเสนอใหเปนเอกลักษณที่เชิดหนาชูตาในปรัชญาไทยไดบางก็พบ

หลายประเด็น เชน

1.จากการใชภาษาไทยเปนภาษาราชการ และพบวาภาษา

ไทยเปนภาษาในกลุมภาษาวรรณยุกตที่เอื้อตอการสรางสรรคทาง

วรรณศิลปและดนตรี จึงควรมีปรัชญาไทยไวรักษามรดกแหงวัฒน 

ธรรมนี้ ไวและสงเสริมใหไดสรางผลงานอยางสุดๆ

2.จากการที่บรรพบุรุษไทยบนผืนแหลมทองนี้ ไมมีนโยบาย                                                                                  

เหยียดผิวสีมาแตไหนแตไร จึงเปนแหลงเพาะชําพหุนิยม (pluralism) 

อยางดีโดยอัตโนมัติ จึงควรมีปรัชญาไทยไวเปนหมอนรองรับและ

พัฒนามรดกล้ําคาแหงความรูสึกนี้ ไวใหเปนนโยบายของอนุชนทุก

รุนตอๆ ไป

3.จากการที่พระพุทธศาสนาไดเขามาฝงรากลงบนผืนแหลม

ทองนี้อยางแน�นแฟนมั่นคงต้ังแตเร่ิมแรกประวัติศาสตรการต้ังถิ่น 

ฐานบนพ้ืนท่ีภูมิศาสตรแหงน้ี (ต้ังแตกอนสรางพระปฐมเจดีย) ทําให

เสรีภาพในการเช่ือและนับถือศาสนาเป็นนโยบายการเมืองการ

ปกครองมาอยางคงเสนคงวา เพียงแตควรมีปรัชญาไทยที่มีปรัชญา

ศาสนาที่เขมแข็งพอที่จะรวมกําลังของศาสนาตางๆ ใหเขมแข็งพอ                 

ที่จะสรางวิชาจริยศาสตรที่ทรงประสิทธิภาพรักษาคุณคาแหงความ

เปนไทยเชิดหนาชูตาประเทศชาติได

รายงานปรัชญาไทยครั้งที่ 3 หลังจากไดใชเวลาระยะหนึ่ง

คนควาดูวา เนื้อหาของปรัชญาไทยควรมีอะไรบาง ก็ตระหนักไดวา

1.ตองมีเนื้อหาปรัชญาครบตามเกณฑ

ของวิชาปรัชญาสากล 

2.ตองแสดงความเปนปรัชญาไทยโดย 

แสดงรากเหงาของพลเมืองไทยในปจจุบัน 

ทุกคนหรือเกือบทุกคน 

3.ตองออกมาจากเนื้อในตน คือ ออก

มาจากการสรางสรรคของปญญาของคนใน

ชาติ ไมใชลอกมาทั้งดุน แอบอางมาทั้งเพ 

ตัดแปะจากสิ่งละอันพันละนอย แตเปนผล

งานของคนในชาติรวมแรงรวมใจรวมความ

คิดกันวางรากฐานและชวยกันพัฒนาตอยอด

ตอไปไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด ถาคนตางชาติเสนอ

ตองมีพลเมืองไทยขานรับ

4.ตองสัมผัสสัญชาตญาณแกทุกขบํารุง

สุขของคนไทยอยางมีคุณคาแบบไทยๆ

5.ตองไมเปนเพียงทางเลือกหนึ่งที่น�าสนใจ แตตองเปนวิถี

ชีวิตที่จําเปนขั้นธรรม นูญชีวิตของคนไทยทั้งชาติเพ� อมีความสุขแท

ตามความเปนจริง

6.ตองไมเปนเพียงขอเสนอใหยอมรับอยางจําใจหรือเกรงใจ 

แตตองเปนทัศนคติที่มีคุณคาในตัวของมันเอง

7.เพ� อเปนโอกาสไดรายงานวา ไดทดลองเขียนตําราจําลอง 

(feasible manual) ตามที่ไดเกริ่นเอาไว ใหสํานักธรรมศาสตรและ

การเมืองแหงราชบัณฑิตยสภาไดมีตุกตาเปนรูปธรรม ไดพิจารณา

ทิศทางวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไปใหเปนผลงานของสํานักฯ

ทําอยางไรจึงจะมีการคนควาและอบรมเปนวาระแหงชาติ

ในสภาพการปจจุบัน ทําไดเพียงแนะนํากันปากตอปาก จน 

กวาผูมีอํานาจจะทําอยางใดอยางหนึ่งที่เปนไปได

ในปจจุบันทําไดจริงๆ แคไหน

1.เสนอในที่ประชุมสํานักธรรมศาสตรและการเมืองแหงราช

บัณฑิตยสภาวันนี้เปนครั้งที่ 3

2.เสนอรายงานโครงการและความคิดเห็นที่เกี่ยวของเปน 

บทความซอกแซกหามาเลาเปนประจําในคอลัมนของหนังสือพิมพ

ไทยโพสตทุกวันเสารเวนเสารหนา 4 เต็มหนา เพ� อเปดโอกาสให

พลเมืองไทยไดรับรู

3.เผยแพรเนื้อหาในเว็บไซต www.philosophy.grad.ssru.

ac.th ซึ่งเปนประเภทประชาสัมพันธหลักสูตรปริญญาโทและเอก

ปรัชญาและจริยศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

บัญชีเร� องเอกสารประกอบการศึกษา เปนโอกาสทดลองใหมีการ

สอนและการวิจัย

4.เผยแพรเนื้อหาที่นึกไดในรูปบทความแสดงความคิดเห็นใน

คอลัมนประจําซอกแซกหามาเลาในหนา 4 ฉบับวันเสารเวนเสาร 

เต็มหนา ในรูปบทความสารคดีประจําวารสารตวยตูนพิเศษเดือน

ละครั้งประมาณ 5 หนาเอ 4 ในรูปบทความปรัชญาประจําวารสาร 

แสงธรรมปริทัศนของวิทยาลัยแสงธรรม 4 เดือนครั้งประมาณ 10 

หนาเอ 4

อุปกรณชวยคิดหาปรัชญาไทย

คนหาไดจากเว็บไซตหลักสูตรปรัชญาสวนสุนันทา (หรือสอบ 

ถามจากเลขานุการหลักสูตร โทร 08-0084-7389) 

1.ศัพทานุกรมปรัชญาอังกฤษ-ไทย

2.ชุดปรัชญาสวนสุนันทา

3.งานเขียนของกีรติ บุญเจือ และผูตอยอดเก่ียวกับปรัชญาไทย

คาดหมายอะไรจากงานนี้

คาดหมายวาสักวันหนึ่งจะมีปรัชญาไทย

1.ที่มีตนแบบจากราชวงศจักรี โดยเฉพาะอยางยิ่งจากลน

เกลารัชกาลที่ 9

2.ที่มีรากเหงาจากบรรพบุรุษไทยทุกตนตระกูล

3.ที่มีผลงานจากความคิดสรางสรรคจากเนื้อในตนพลเมือง 
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4 บทความ

รายงานปรัชญาไทย ครั้งที่ 3

ตอราชบัณฑิตสํานักธรรมศาสตรและการเมือง

เม� อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564

คิดถึงใหดูในทีวี

ควันหลง “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เยือนถ่ินอีสานพบชาวอุดรธานี งานนี้

กองเชียรพรึ่บ! ทุกจุด หอบหิ้วดอกกุหลาบ ผาขาวมาสัญลักษณ

เมืองอีสานมาเปนของขวัญของฝากผูก

เอวใหลุงตูกันเพียบ พรอมสงเสียงเชียร

ชูปายใหกําลังใจตลอดทาง 

บางคนยืนชะเงอรอนานอยาก

เจอ นายกฯ ลุงตู ตัวจริงเสียงจริง ถึง

กับโอดเบาๆ แบบนอยใจวา “ถาไมเดิน

มาทางนี้จะโวยวาย จะรองไหแลว!@” 

งานนี้เรียกวานายกฯ ลุงตูปลื้มอก ปลื้ม

ใจ หยอดคําหวานรักคนอุดรฯ ตลอด... 

กอนกลับบรรดาแมยกทั้งหลาย

ยังหวงหา ลุงตู ตามติดมาสงกันถึงรถ 

ดาน ลุงตู สงไอเลิฟยูร่ําลาชาวอุดรฯ พรอมบอก “ถาคิดถึงนา

ยกฯ ก็ดูผานในทีวีนะ!@” 

แหม..ไปอุดรฯ รอบนี้เรียกวาไดกําลังใจกลับมาเต็มๆ ไม

น�า ถึงบอกวาจะอยูครบเทอม มี.ค.66 อิ อิ

ถาเดินไหว  

เพราะอากาศหนาวในเมืองกรุงเทพฯ หรือไม “จูๆ” ลุง

ปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัว 

หนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็ใจ                                             

เย็นลง แถมอารมณดีเปนพิเศษ แม

สถานการณใน พปชร. ท่ีพรอมจะมีความ

ขัดแยงไดทุกๆ วัน ไมนับปญหาการเมือง 

อ� นๆ ที่พุงตรงเขามาอยางไมขาดสาย

ปะหนา ลุงปอม ท่ีทําเนียบรัฐบาล                                                          

ก็เขามาทักทายส� อมวลชน พรอมโชว

หวานวา “ชวงน้ีอากาศหนาว ใหใสเส้ือ                                                     

หนาๆ พรอมดูแลสุขภาพ จะไดมาสัม 

ภาษณผมทุกวัน!@” ขณะท่ีส� อก็อวยพร

กลับขอ “ใหลุงปอมสุขภาพแข็งแรงเชนกัน”

จากนั้นถึงชวงสัมภาษณ ส� อจึงยิงคําถามไปวา กรณีเดิน

ทางไปที่จังหวัดอุดรธานีและมีชาวบานผิดคิวเรียกตําแหน�งผิด

วา “ทานนายกฯ” พรอมเปนหรือไม บิ๊กปอม รีบปดพัลวันวา 

“ผมไมเปนหรอก เดินยังไมไหวเลย” 555 

แหม! ยอนกลับไปที่คําอวยพรของส� อ หากเปนความจริง 

และ “ลุงปอม” แข็งแรงและเดินไหวขึ้นมา วันหนาพรอมจะ

เปนนายกฯ ไหมหนอ... (คริ คริ) 

ชากวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เม� อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค.ที่ผานมา ในการประชุมสภาผู

แทนราษฎร มีวาระรับทราบรายงาน

ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนา 

ที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ประ                                                   

จําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ง ส.ส. 

หลายคนใหความสนใจ แมจะเปนองค 

กรอิสระที่ชี้เปนชี้ตายนักการเมืองได 

แต ส.ส.ก็บยั่น ทั้งฝายรัฐบาล ฝายคาน 

ตางออกมาฉะการทํางาน ป.ป.ช.

“เจ โอ”-รังสิมา รอดรัศมี  ส.ส. 

สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปตย นอกจากเธอจ้ีถามเร� องทุจริต                                                                                  

หลายเคสที่เกิดขึ้นในประเทศ ยังสะทอนการทํางานของ ป.ป.ช. 

ดวยทาทีขึงขัง น้ําเสียงดุดันวา  

“ตอนนี้ผิดหวังและหมดศรัทธากับ ป.ป.ช. เพราะพึ่งพา

ไมไดเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทํางานชาแลว แต ป.ป.ช.ทํางานชากวา

อีก ที่ประเทศเสียหายเพราะ ป.ป.ช.ทํางานชา ฉะนั้น ทาน

ตองพิสูจนใหประชาชนเห็นวา ทานสามารถตัดสินใหคนขี้ โกง

ติดคุกได ป.ป.ช.เปนความหวังของคนไทยทั้งประเทศ แตตอน

นี้ความหวังหมดแลว ศรัทธาถอยแลว ตองสรางศรัทธากลับ

มาใหม!@”

แหม! ฝปากเจไมเปนสองรองใครในสภาเลยจริงๆ สุด

ยอด 555

 

รองผวา

เดอะเต-มงคลกิตติ์ สุขสินธา 

รานนท ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคไทย

ศรีวิไลย อะไรที่อยูในกระแส ไมพลาด 

มักหยิบจับเช� อมโยงมาเกี่ยวกับพรรค

และตัวเองไดเกือบทุกเร� อง 

ลาสุด ขอรวมแจม ทิดไพรวัลย 

อดีตพระช� อดังท่ีเพ่ิงสึกไป เดอะเต ท่ีเตรียม                                                            

นัดทานขาว ชักชวนใหมาเลนการเมือง

ไมเทานั้น ยังบอกไปถึงความ                                                                                                              

พรอมในการสงผูสมัครลงชิงผูวาฯ กทม.ดวยวา “9 ธ.ค. พรรคไทย                                                                                                                      

ศรีวิไลยเตรียมเปดตัวผูที่จะลงชิงตําแหน�งผูวาฯ กทม. ช� อที่

เปดจะเปนผูสมัครที่ทําใหนายชัชชาติ สิทธิพันธุ นายสุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ รองผวา สวน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ไมขอ

พูดถึง เพราะตองกลับบาน!@”

ไมรูเปดออกมาแลวจะฮือฮาจริงตามคําโวพี่เตหรือเปลา 

คอยไปรอลุนพรอมกัน (อิ อิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

รังสิมา รอดรัศมี

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

มงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท 

หมายถึงการลาจากเพศสมณะของภิกษุ ใชวาลาสึกก็มี ท่ี

เรียกวาลาสิกขา เพราะภิกษุนั้นมีสิกขาหรือขอที่พึงศึกษาอยูคือ

ศีล สมาธิ ปญญา เม� อตองการจะบอกคืนหรือบอกลาขอที่ศึกษา

นั้นโดยจะไมศึกษาตอไป จึงเรียกวาลาสิกขา การลาสิกขาของ

ภิกษุเรียกวา ลาสิกขา ไมใชลาสิกขาบท ที่หมายถึงการลาจาก

สิกขาบทคือศีลที่สมาทาน เชน แมชีหรือผูถือเพศนุงขาวหมขาว

ไมปลงผม ประพฤติพรหมจรรย โดยถือสมาทานสิกขาบท 8 ขอ

ไวเปนการชั่วคราว เม� อออกจากการถือเพศนั้นโดยการบอกคืน

สิกขาบท จึงเรียกวาลาสิกขาบท หรือลาศีล.

ลาสิกขา

ไทยเปนหลัก

4.ที่สามารถปรับกรอบปญญา (mindset) ของผูใชภาษาไทย

โดยทั่วไปเร� องความสุข

5.ท่ีสามารถปรับกรอบปญญาของผูใชภาษาไทยเร� องความจริง

6.ที่สามารถปรับกรอบปญญาของผูใชภาษาไทยเร� องความดี

7.ท่ีสามารถปรับกรอบปญญาของผูใชภาษาไทยเร� องความงาม

8.ท่ีอาจเปนสะพานเช� อมความเขาใจตอกันระหวางอารยธรรม 

ไทยกับอารยธรรมสากล

ปญหาเร� องกรอบปญญา

อันที่จริงกรอบปญญาความสุข กรอบปญญาความจริง กรอบ

ปญญาความดี และกรอบปญญาความงาม เปนเหมือน 4 ดานของ

รูปทรงพีระมิดเดียวกัน โดยมีกรอบปญญาความสุขเปนฐาน และ

อีก 3 กรอบปญญาเปนการแสดงและประยุกตใชในอีก 3 มิติ หาก

ไดศึกษาใหเขาใจความสัมพันธนี้อยางถองแทก็นับวาเขาถึงฐานของ

ปรัชญาไทยแลว

ปญหากรอบปญญาความสุข

มีปญหาจากคัมภีรบาลี 2 ประโยควา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ และ 

นิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ซึ่งดูผิวเผินเหมือนกับวาขัดแยงกันอยางไมมี

ทางจะปรองดองกันได แตก็มีเกจิอาจารยพยายามอธิบายใหเขากัน

ไดดวยหลายวิธีแลวแตสํานัก ยังมีอีกวิธีหน่ึงอาศัยการวิเคราะหจาก       

กรอบปญญาของผู ใชภาษาอารยันซ่ึงน�าสนใจสําหรับการสราง

ปรัชญาไทย (โดยไมละเลยการตีความแบบอ� นที่มีเหตุผลยอมรับได) 

ภาษาอารยันอยางภาษากรีกมีคําตีกรอบแบงความสุข

ออกเปน 2 ระดับชัดเจน คือ คําวา hedon (อันเปนที่มาของคํา 

hedonism ลัทธิรตินิยม) แปลวาการมีความพอใจกับการไดตอบ

สนองสัญชาตญาณระดับต่ํากวาปญญา กับคําวา eudaimonia (อัน

เปนที่มาของคํา eudaemonism ลัทธิจิตใจดี) แปลวามีความสุขสงบ

กับปญญาที่ผองแผวสมบูรณ หากใชกรอบปญญาแบบอารยันนี้ ไป

มอง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ก็ไดความวาเปนความสุขสมบูรณแบบของ

จิตอรหันต สวนนิพฺพานํ ปรมํ สฺุญํ ก็จะมีความหมายวาปลดเปลื้อง

อยางสิ้นเชิงจากสัญชาตญาณทุกอยางท่ีเกิดมีขึ้นในระดับต่ํากวา

ปญญา เม� อเขาใจอยางนี้แลวเราก็ปรับความหมายความสุขซึ่งเปน

คําภาษาไทยยืมมาจากภาษาบาลีวาหมายถึงความสุขระดับปญญา

จนถึงระดับนิพพาน อันเปนความสุขประเภทบรมสุข สวนที่เปน

ความพอใจโดยสัญชาตญาณใดๆ ต่ํากวาปญญา ก็ใหเรียกวาความ

พึงพอใจ (pleasure) ซึ่งจะแบงยอยออกเปนกี่ระดับและกี่ประเภทก็

อยูท่ีความตองการศึกษา และเม� อตองการใชในความหมายวารวมทุก

ระดับก็ใหใชคําความสุขโดยไมระบุ เม� อตองการหมายถึงระดับใดจึง

ระบุระดับ เชน ความสุขระดับกอนหิน ความสุขระดับพืช ความสุข

ระดับเดรัจฉานหรือระดับอารมณความรูสึก ความสุขระดับสุดยอด

ของปญญา จึงเรียกวา บรมสุข หรือ ปรมํ สุขํ

 

ปญหากรอบปญญาความจริง

A พูดวา “ความจริงเปนสิ่งไมตาย แตผูพูดความจริงอาจจะ

ตาย”

B พูดวา “ฉันไมกลาเปนพยานศาล กลัวถูกกลาวหาวาใหการ

ไมจริง”

C พูดวา “ศาสดาทุกองคเขาถึงความจริงเดียวกัน เพราะ

ความจริงมีอยางเดียว เพราะฉะน้ันทุกศาสนาสอนความจริงเดียวกัน”

ตามกรอบปญญาของภาษาไทย ความจริงใน 3 ขอความขาง 

ตนมีความหมายเหมือนกัน และไมรูสึกวามีความหมายขัดแยงกัน 

แตกรอบปญญาของภาษาอารยันรูสึกวาพูดถึง 2 เร� องที่ตางกันราว

ฟากับดิน คือเร� อง Truth กับ Reality หรือความจริงกับความเปน

จริง

ความเปนจริงไดแก ทุกสิ่งที่มีอยู (exist) โดยไมขึ้นอยูกับวา                                                                                               

จะมีปญญาใดเอามาคิดหรือไม เชนเม� อ 100 ลานปมาแลว ไดมี                                                                                            

(There has existed) ภูเขาหิมาลัยอยูแลว แมจะยังไมเคยมีปญญา                                                                                               

ของมนุษยคนใดมารับรูความมีอยูของมัน มันคือส่ิงมีอยูโดยแท เปน

ความเปนจริงสิ่งหนึ่ง มีอยูตรงขามกับไมมีอยูหรือความเปลา เปน                                                                                                

กรอบปญญาแบบอารยันท่ีควรรับเขามาเปนกรอบปญญาของเราแม

จะใชภาษาไทยอยูตอไปก็ตาม ครั้นมีมนุษยผานมาเห็นเขา ปญญา

ของเขาประเมินแลวเช� อวามีส่ิงขวางหนาอยูจริง เปนภูเขาจริง ความรู

ของเขาคือความจริงขอหนึ่ง คือรูตามความเปนจริง แตถาเขาคิดวา

เปนเพียงภาพวาด 2 มิติที่มารตนหนึ่งวางไวหลอกใหคิดวาเปนภูเขา 

เขารูความเท็จ ความจริงความเท็จเกิดในปญญาที่รับรูความเปน

จริง ถารูตรงกับความเปนจริงก็เปนความจริง ถารูไมตรงกับความ

เปนจริงก็เปนความเท็จไมจริง ความจริงความเท็จจึงเปนผลผลิต

ของปญญา เปนคุณภาพของความรูของปญญา ไมมีความรูก็ไมมี

ความจริงหรือความเท็จ คงมีแตความเปนจริง โซสซืรเปนคนแรก

ที่ชี้ใหเห็นวา มันเปนกรอบปญญาของผูใชภาษาอารยัน โซสซืรไมรู

จักภาษาไทย จึงยกเอาภาษาโกธิกหรือบารบาเรียนเปนตัวแทนของ

ภาษาที่มีกรอบปญญาตรงกันขาม คือเปนความคิดแบบโรแมนติกที่

เหมาะกับการสรางงานศิลปะและนับถือศาสนาแบบมิสติก (mystic) 

ถาโซสซืร ไดรูจักภาษาไทยคงไดยกภาษาไทยเปนตัวอยางของกรอบ

ปญญาแบบโกธิคเปนแน� เราอยูในฐานะไดเปรียบเชนนี้แลว ก็พึง

รักษาคุณสมบัติที่ดีไว แลวชวยกันเติมเต็มคุณภาพที่ดีแบบอารยัน 

เราก็จะมีคุณสมบัติทั้ง 2 แบบโดยไมตองทิ้งการใชภาษาไทย แต

โดยสรางปรัชญาไทยข้ึนมาเสริมสวนท่ีขาดตกบกพรอง โดยเดินตาม                                                                                    

พระยุคลบาทขององคนักปรัชญาไทยตนแบบ พระบาทสมเด็จพระ 

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมหาราช ดัง

ไดเกริ่นไวขางตนและจะขยายผลเต็มรูปแบบตอไป 

ความหมายของผูพูด A = ความเปนจริงเปนสิ่งไมตาย เพราะ

อยูดีๆ สิ่งมีอยูจะหายกลายเปนเปลาไปไมได ไดเพียงแปรสภาพจาก

ความเปนจริงหนึ่งสูความเปนจริงอีกแบบหนึ่ง ยกเวนจะมีอํานาจ

พิเศษเหนือความเปนจริงใดๆ มาทําลายความมีอยูใหเปนความเปลา

ไป สวนผูพูดน้ันอาจตายโดยแปรสภาพจากความเปนจริงหน่ึงสูความ

เปนจริงใหม ยกเวนโดยพลังพิเศษดังกลาวขางตน

B พูดวา ไมกลาใหการตอศาล เพราะไมแน�ใจวาที่ฉันจะพูด

ตามความจริงจากความเขาใจของฉัน มันจะตรงกับความเปนจริง

แหงคดีตามที่ศาลคาดหวังไวหรือไม

C พูดวาความเปนจริงศาสนามีอยางเดียว ศาสนาตางๆ ตาง

ก็อางวาศาสดาของตนสอนใหเขาถึงไดเพียงสวนหน่ึงของความเปน

จริงศาสนา คําสอนของศาสนานับเปนความจริงของศาสนาน้ันๆ ถา

รับรองไดวาตรงกับที่ศาสดามีเจตนาสอน ถาไมตรงก็ตองประณาม

วาเปนความเท็จ ถาไมแน�ใจก็ตองมีผูรับผิดชอบศึกษาใหความกระ 

จางเรียกวาปรัชญาศาสนา ขอใดที่ยังช้ีขาดไมไดก็ใหเสรีภาพในการ

เช� อและปฏิบัติ เรียกวาเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา

ปญหากรอบปญญาความงาม

1.A พูดวา “สุนทรียศาสตรคือวิชาวา

ดวยสิ่งสุนทรีย

2.B พูดวา “ดนตรีนําอารมณเขาถึง

ความซึ้งสุนทรียไดดีกวาศิลปะดานอ� นๆ”

3.C พูดวา “กามกิจใหอารมณสุนทรีย

ไดลึกซึ้งกวาศิลปะทุกชนิด” 

A พูดตามหลักวิชาการที่กําหนดขึ้น                                                                

โดยผู ใชภาษาอารยันตามกรอบปญญาอาร 

ยัน สิ่งสุนทรียประกอบดวยสิ่งที่มีคุณสมบัติ

ตอไปนี้อยางนอย 1 อยาง คือ ความงาม 

(beauty) ความแปลกใหม (picturesqueness) 

และความซึ้งสุนทรีย (sublimity) เชน รูปนางปศาจไมตองงาม แต

ตองแปลกใหม อาจจะซึ้งในความชั่วรายก็ได ความซึ้งในความงาม

เปนผลจากการไดตอบสนองสัญชาตญาณจากสิ่งสุนทรีย ในระดับ

พืช เรียกวาการดิ้นรนเพ� อความอยูรอด (struggle for living) ทําได

สําเร็จมีความสุข ความซึ้งในความแปลกใหมใหความสุขจากการ

ไดตอบสนองสัญชาตญาณจากสิ่งสุนทรียในระดับสัญชาน เรียกวา                                                                                 

อารมณสุนทรีย (aesthetical temperament) สวนความซ้ึงสุนทรีย

อันเปนผลจากการไดตอบสนองสัญชาตญาณจากสิ่งสุนทรีย ใน

ระดับปญญา เรียกวาเพทนาการสุนทรีย (aesthetical sentiment) 

ความซึ้งสุนทรียระดับสูงสุดเกิดขึ้นเม� อความงามสูงสุดพบกับความ

ดีสูงสุดอยางลงตัว สมดุล หรือสมมาตร เรียกวาความซาบซึ้ง 

(sublimity)

B พูดตามหลักปรัชญาดนตรีวา “ชนใดไมมีดนตรีกาล 

(musicality) ในสันดานเปนคนชอบกลนัก” คือ จํากัดบทบาทของ

ดนตรีใหอยูในวงสิ่งสุนทรียท่ีตอบสนองสัญชาตญาณทางปญญา

เทานั้น สํานักวิปสสนาหลายแหงใชดนตรีชวยใหจิตใจสงบและเขา

ถึงสัจธรรมทุกระดับตั้งแตต่ําสุดจนถึงสูงสุด

C พูดจากประสบการณของผูไมเคยรูวามีความสุนทรียระดับ

ปญญา คนประเภทนี้ตองการการเรียนรูปรัชญาไทยอยางรีบดวน

ที่สุด

ขอน�าสังเกต

1.ถาพระพุทธเจาทรงมีเจตนาจะสอนปรัชญา พระองคยอม                                                                                      

ทรงกระทําไดดีกวาแอรเริสทาทเถิ้ลมากมายนัก แมพระองคมิได

ทรงตั้งพระทัยสอนโดยตรง แตความคิดปรัชญาก็ติดตามเขามามาก 

มายกับการใชภาษาบาลีและฐานความคิดในแตละเร� องที่ทรงสอน 

ผูสนใจจึงอาจจะสันนิษฐานระบบปรัชญาของพระองคไดอยางไมรู

จบ ซึ่งควรเปนสวนตอขยายปรัชญาไทยที่จําเปนและสําคัญยิ่ง

2.ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 ไดทรงประกาศชัดเจนวาทรงสอน

ปรัชญาภายใตทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นฐานการศึกษาอัน

แน�นหนาของพระองคคือหลักสูตรยุโรปท่ีมีปรัชญาของแอรเริส

ทาทเถิ้ลเปนพื้นฐานเร� อยมา กรอบปญญาของพระองคจึงน�าจะมี

ทั้งแบบภาษาอารยันและแบบภาษาไทยประสานกันอยางลงตัว จึง

ควรยึดถือเปนนักปรัชญาไทยตนแบบไดเปนอยางดี

3.ปรัชญาไทยท่ีกีรติ บุญเจือ เสนอข้ึนมาน้ี ไมใชสูตรสําเร็จรูป

ตายตัวแบบคัมภีร แตเปนเพียงตัวอยางกระตุนใหเกิดปรัชญาไทย

ที่แทจริงและสมบูรณยิ่งขึ้นอยางไมมีจุดจบ

4.ปรัชญาไมใชศาสนาและศาสนาไมใชปรัชญา ปรัชญาใด

อาจจะแทรกเขาในศาสนาใดและศาสนาใดอาจจะแทรกในปรัชญา

ใดก็ได จึงมีปรัชญาศาสนาเพ� อรูเทาทันเพ� อใหศาสนาไดใชปรัชญา

อยางเปนคุณและปองกันการแอบแฝงที่ทําใหเส� อมเสีย ปรัชญาไทย

จึงควรสนใจใหถองแท โดยมีปรัชญาศาสนาท่ีศึกษาอยางถองแท

โดยนักปรัชญาและนักการศาสนารวมกัน

5.เน้ือหาปรัชญาไทยบางเร� องอาจดูเหมือนกับวาเปนเน้ือหา 

ปรัชญาสากล หรือดึงเอามาจากความคิดของนักปรัชญาท่ีรูจักกันอยู 

ก็นับวาจริง แตการจัดเขาระบบตองเปนงานของคนไทยโดยเฉพาะ.



ว่า 18 ปี ที่อดีตพระนักเทศน์ชื่อดังวัดสร้อยทอง 

“พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ” อยู่ใต้ร่มเงาของพระ 

พุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ในที่สุดก็ได้ลาสิกขา

แล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3  ธ.ค.64 ที่วัดสระเกศ กับพระมหา

นภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และพระมหา

สมปอง ตาลปุตฺโต หลังจากเกิดกระแสดรามาอย่างต่อเนื่อง

ในโลกโซเชียล 

แม้ มหาไพรวัลย์ เผยสาเหตุหลักๆ คือกลับไปดูแลแม่

ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่จากโรคมะเร็ง แต่จุดเริ่มต้นน่าจะ

มาจากการจัดรายการสอนธรรมะกับพระมหาสมปอง โดย

การไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยบรรยากาศที่เฮฮา จนถูกวิพากษ์

วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแก่สมณสารูป 

ก่อนจะมาพีกสุดในช่วงค่ำาวันที่ 29 ต.ค.64 มหาไพร

วัลย์ร่ำาไห้ผ่านไลฟ์สดนานเกือบ 2 ชั่วโมง โดยประกาศจะ

ลาสิกขา เนื่องจากตนเป็น

สาเหตุให้ พระราชปัญญาสุธี 

(อุทัย ญาโณทโย) หรือเจ้า

คุณอุทัย รักษาการแทนเจ้า

อาวาสวัดสร้อยทอง  ซึ่งเป็น

พระอาจารย์ผู้ ให้วิชาที่เคารพ

เหมือนบิดามารดา ไม่ได้รับ

การแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาส 

หลังจากน้ันมหาไพรวัลย์ ได้มี

การโพสต์ข้อความตัดพ้อถึงปัญ 

หาการแต่งต้ังเจ้าอาวาสวัด

สร้อยทอง ที่ไม่ได้รับความเป็น

ธรรมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มหาไพรวัลย์ยังมีความสนใจทางการเมือง

ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในเรื่องการที่พระไปร่วมชุม 

นุมม็อบราษฎร รวมถึงค้านการใช้กฎหมายทุกมาตรากับม็อบ 

ทำาให้ที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากแนวร่วมกลุ่มชุมนุม  และ

เป็นอีกเรื่องที่ถูกสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่งเล็ง 

“จะใช้พื้นที่ หรือช่องทางเช่นเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางใน

การทำามาหากิน อาจอยู่ในวงการสื่อ... ท่ีสึกออกมา ไม่ต้องการ

ไปแฉใคร แต่ต้องการเป็นกระบอกเสียงให้กับพระชั้นผู้น้อย 

ถึงความไม่เป็นธรรมในหลายๆ เรื่อง ซึ่งไม่เคยมีเรื่องส่วน

ตัวกับใครหรือหน่วยงานใด แต่ยืนยันว่าจะไม่มีทางลงเล่น

การเมืองอย่างแน่นอน” ทิดไพรวัลย์วางแผนชีวิตต่อจากนี้ ไว้

คร่าวๆ 

สำาหรับ ทิดไพรวัลย์ วรรณบุตร ปัจจุบันอายุ 30 ปี เกิด

ในครอบครัวยากจน พ่อกับแม่มีอาชีพก่อสร้าง มีภูมิลำาเนา

เป็นคน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อเรียนจบชั้น ป.6 อายุ 12 

ปี ได้ไปบวชเณรที่วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย ก่อนจะเป็น

เจ้าของตำาแหน่งสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยครูปแรกของ 

จ.สุโขทัย ปี 2555 โดยสามเณรไพรวัลย์สามารถสอบเปรียญ

ธรรม 9 ประโยค ซึ่งเป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนก

บาลีของคณะสงฆ์ไทย และเมื่ออายุครบบวชได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณอุปสมบทเป็นนาคหลวง 

มหาไพรวัลย์ จบการศึกษาปริญญาโท คณะพุทธศาสตร์                

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และกำาลังศึกษาปริญญาเอก สาขา

วิชาสันติศึกษา ซึ่งก่อนที่จะลาสิกขาได้จำาวัดอยู่ที่วัดสร้อยทอง 

กรุงเทพฯ โดยเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนวัดสร้อยทองและ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงสมควรพิจารณาแยกกติกาการเลือกตั้ง

ออกจากกฎหมายสูงสุด

วันนี้กระแสพรรคสีเทามาแรง พรรคเทพใหญ่กับพรรค

มารใหญ่มีการผสมพันธุ์ระดับล่างกันมานานแล้ว นัยว่าเตรียม

พร้อมไว้สำาหรับการแปลงร่างระดับสูง แต่เมื่อเสี่ยแป้งเล่นออฟ

ไซด์จนถูก ม.๑๕๗ ไล่ออกจากสนาม กระแสพรรคสีเทาก็ตก

สำารวจ วันนี้กระแสพรรคเทพ พรรคมาร ถูกปั่นขึ้นมาอีกครั้ง

หนึ่ง มีข่าวการตั้งพรรคใหม่หลายพรรค 

นัยว่าสี่กุมารจะตั้งพรรคใหม่ สามมิตรจะย้ายเข้าพรรค

มาร ขาใหญ่ ปชป.ใต้จะย้ายเข้าพรรคส่ีกุมาร กลบกระแสพรรค 

“เศรษฐกิจใหม่” ของอดีตปลัดฉิ่งฉาบที่ถูกโยงเข้ากับ พชปร.                    

แต่อย่าปักใจเชื่อข้อมูลรายวัน เพราะกระแสลมการเมืองรุนแรง

มากสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับผลประ 

โยชน์ของคณะบุคคลที่รวมกันตั้งพรรคเป็นสำาคัญ

คอการเมืองวันนี้คงต้องซัดพาราเซตามอลวันละหลาย

เม็ดเพราะสับสนมาก โดยเฉพาะบอนด์หรือแรงยึดเหน่ียวระหว่าง

สามลุง เดี๋ยวแน่นแฟ้นแบบต้องตายจากกัน เดี๋ยวก็แตกกัน วัน

นี้กระแสตั้งพรรคใหม่ ขั้วใหม่ เป็นพรรคเทพเพื่อสนับสนุนลุง

ตู่กำาลังมาแรง การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงแบบไร้ทิศทาง เดี๋ยว

ต้องสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง สร้างพรรคการเมือง

ใหญ่ สองซีก ก๊อปปี้มะกัน 

แต่ธรรมชาติของคนไทยแตกต่างจากมะกัน นักการเมือง                    

ไทยไหลลื่นไปได้ตลอดเวลา แบบไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร  

ดังน้ันแนวทางสร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมืองจึงล้มเหลว 

เพราะท้ังเทพและมารก็เลวพอกัน สำาหรับนโยบายแตกเบ้ียแบบ                                                                       

ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว นับคะแนนทั้งผู้แพ้และผู้ชนะ สร้าง

พรรคการเมืองตัวเดียวอันเดียวที่มีปัญหามากมาย  จนต้องกลับ                                                                                           

ไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ สมัยที่ใช้นโยบายไม่สังกัดพรรคการ 

เมืองก็มีการขายตัวในห้องน้ำารัฐสภา ขายตัวในท่ีน้ีหมายถึงขาย

เสียงมิใช่ขายกาม ซึ่งก็ทำาให้กฎหมายที่ออกจากสภาไม่มีธรรมา 

ภิบาล

วันน้ีการเมืองยังเป็นสีเทาออกได้ท้ังสองหน้า ท้ังเทพผสม                                                                                      

มาร หรือเทพกับมาร แยกออกจากกัน แต่อย่างไรก็ตามต้อง

ตระหนักว่า ขาใหญ่ในพรรคเทพและพรรคมารก็มีความสัมพันธ์

ส่วนตัวแนบแน่น รัฐประหารตั้งโจทย์ผิด ๒๒ พ.ค.๕๗  แสดงให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ลึกซ้ึงระหว่างระบอบโทนี่และระบอบสาม

5บทความ

มมมม....

จู่ๆ “ทักษิณ” โพสต์เฟซบุ๊กปฏิเสธ ไม่ได้เป็น

ท่อน้ำาเลี้ยงให้ขบวนการล้มเจ้า 

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

“...วันนี้อยากจะเล่าให้พี่น้องคนไทยได้ฟัง ตามประสา

คนแก่ที่อาจชอบพูดเรื่องอดีตบ้าง แต่ผมเป็นคนแก่ที่ถึงแม้

อนาคตตัวเองจะสั้นเพราะอายุเยอะแล้ว แต่ก็ยังห่วงอนาคต

ลูกหลานไทย 

ผมจำาได้ว่าเมื่อผมอายุ ๔๐ ปี กลุ่มชินคอร์ปได้จ้างบริษัท

ที่ปรึกษาชั้นนำาทางการบริหารจากอเมริกาบริษัทหนึ่งมาเป็นที่

ปรึกษาให้กับบริษัทฯ ในการปรับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เข้ม

แข็งขึ้นเหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปรากฏว่าประโยคแรกที่บริษัทนั้นขึ้นสไลด์ โชว์ขึ้นมา 

บอกว่า Thailand is a rumour driven society คือ ประเทศไทย

เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวลือ ชอบมีการปล่อยข่าวลือกัน 

และบางทีข่าวลือก็ขับเคลื่อนประเทศไทยได้เสียด้วย  

เพราะว่าเราเป็นคนไทยที่อ่อนไหวต่อข่าวลือ และก็นึกว่าข่าว

ลือนั้นเป็นเรื่องจริง 

แต่ความจริงข่าวลือ แปลว่า ข่าวที่คนปล่อยอยากให้

เป็นจริง

ขณะนี้ก็มีคนปล่อยข่าวว่า พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล 

จะถูกยุบ โดยอ้างว่าผมไปสนับสนุนขบวนการล้มเจ้าบ้าง 

ไปอ้างว่ามีเงินไหลมาจากต่างประเทศมาสู่ขบวนการ

ล้มเจ้าบ้าง 

สรุปแล้วก็จะพาดพิงผมเป็นคนทำา 

ผมเลยต้องขออนุญาตออกมาเล่าให้พี่น้องฟังว่า ถ้าใคร

มีหลักฐานว่ามีโอนเงินมาจากผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงิน

เข้าสู่ขบวนการล้มเจ้า ผมจะให้รางวัลอย่างงาม 

เพราะไม่มีทางมี และผมไม่เคยโอนเงินมา ไม่ว่าเรื่อง

ใดๆ  ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ลำาพังทำามาหากินและไว้ใช้ในต่าง

ประเทศก็หนักหนาอยู่แล้ว 

คงไม่คิดจะโอนเงินมาทำาอะไร

ขอยืนยันว่าข่าวทั้งหลายเป็นข่าวปล่อยที่เป็นเท็จอย่าง

‘ทักษิณ’ กับภาพ ‘ล้มเจ้า’

สิ้นเชิง 

ส่วนเรื่องที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการล้มเจ้านั้น ยิ่งเป็น

เรื่องที่ตลกและไม่มีมูลแม้แต่นิดเดียว เพราะผมเป็นคนที่จบโรง 

เรียนเตรียมทหาร จบโรงเรียนนายร้อยตำารวจ และได้ทุนเล่าเรียน                                                                                     

จาก ก.พ. ตามความต้องการของกรมตำารวจไปศึกษาต่อทั้งปริญ 

ญาโทและปริญญาเอกที่อเมริกา 

เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของผม นอกเหนือจากระบบ

สถาบันที่ต้องดำารงอยู่ด้วยความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นเรื่องความ

กตัญญูรู้คุณที่เป็นจุดแข็งในชีวิตผม ทำาให้ชีวิตผมมีความสำาเร็จ

มาทุกวันนี้ เพราะผมมีความกตัญญูรู้คุณ 

ดังนั้น เรื่องที่กล่าวหาทั้งหมด ขอยืนยันว่าไม่มีมูล และ

อย่าหวังว่าจะมีคนหลงเชื่อตามคนที่ปล่อย ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้น

เชิง...”

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

อย่าไปหาหลักฐานเลยครับ   

มีหรือเปล่าไม่รู้

แต่ไม่เจอ!

“ทักษิณ” จงรักภักดีจริงหรือไม่ ยังเป็นประเด็นถกเถียงกัน

อยู่ 

เพราะแม้ การแสดงออกของ “ทักษิณ” ผ่านโซเชียลช่วง

หลังๆ มานี้ อยู่ในข่ายจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ตาม

เช่นโพสต์ก่อนหน้า พูดถึงการเสนอแก้ไข ม.๑๑๒ ของ

พรรคเพื่อไทย 

“...ผมขอแนะนำาว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตรา ๑๑๒  หรือ                                                                                     

ไม่ ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่า เมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่

คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำา

ประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหาก 

ถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่าง

บ้าง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และนำาไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็น

ธรรม และก็จะไม่มีใครเดือดร้อน 

แต่วันนี้ ขอย้ำาอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารการจัดการ 

เลือกที่จะใช้ Law and order เท่านั้น ขอให้ทั้ง ๒ ฝ่ายหยุดดราม่า 

หายใจยาวๆ มาเริ่มต้นใหม่ตามที่ผมแนะนำาเบื้องต้น เพื่อความ

รัก เพื่อการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้อง ถูกทาง ไม่ให้เจ้านาย

ต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้...”

โพสต์นี้ทำาให้ความคึกคะนองของแกนนำาเพื่อไทย ที่จะไป

จับมือกับก้าวไกลแก้ ม.๑๑๒ ดูอ่อนลง 

เบื้องหน้าปรากฏเป็นเช่นนั้น 

แล้วเบื้องหลังล่ะ เป็นแบบไหน?

ขบวนการล้มเจ้า จากเดิมที่พูดกันลอยๆ เพราะดูเหมือนจะ

ไร้ตัวตน หาความชัดเจนไม่ได้ว่า ใครเป็นแกนนำา แกนนอน 

แต่ปัจจุบัน มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และเป็นที่รับ

รู้ของสาธารณะว่า ผู้ร่วมขบวนการส่วนใหญ่คือ บุคคลที่หนีคดี

ความมั่นคงไปลี้ภัยต่างประเทศ 

แทบทุกคนมีคดี ม.๑๑๒ ติดตัว 

ในประเทศมีขบวนการล้มเจ้าเคลื่อนไหวในโซเชียล คู่ขนาน

ไปกับการชุมนุมของม็อบสามนิ้ว 

เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นที่รับรู้กันว่า กลุ่มการเมืองอดีตคน

เดือนตุลา คือผู้บงการ 

ทั้งทิศทาง

และท่อน้ำาเลี้ยง 

ขณะที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ทำาหน้าที่นายประกัน แม้ไม่อาจ

ระบุได้ว่าอยู่ร่วมขบวนการล้มเจ้า แต่พฤติกรรมชัดเจนว่า ให้                                                                      

การสนับสนุนม็อบสามนิ้ว ที่แสดงออกถึงการหมิ่นพระบรมเดชา 

นุภาพอยู่บ่อยครั้ง 

รวมไปถึงการเน้นย้ำาถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส

ในภาพรวมจึงถือเป็นเครือข่าย ที่เคลื่อนไหวเข้มข้นใน

ระดับที่แตกต่างกัน 

สำาหรับ “ทักษิณ” มีประวัติที่ยังเคลียร์ไม่ชัด  

ทั้งกรณี “เดอะไทมส์” เมื่อปี ๒๕๕๒    

เดอะไทมส์ ของอังกฤษ เคยเผยแพร่ข่าวคำาให้สัมภาษณ์

ของ “ทักษิณ” ที่ดูไบ มีข้อความจำานวนมากที่พาดพิง และล่วง

ละเมิดสถาบันกษัตริย์ของไทยอย่างรุนแรง 

แต่ “ทักษิณ” ออกแถลงการณ์อ้างว่า “เดอะไทมส์” 

บิดเบือนคำาให้สัมภาษณ์

“เดอะไทมส์” จึงพลิกสถานการณ์ด้วยการนำาบทสัมภาษณ์

ตัวเต็ม ยาว ๑๒ หน้า เผยแพร่ในเว็บไซต์หลังจากนั้น 

และกรณีบทสนทนากับ “ราล์ฟ บอยซ์” อดีตทูตสหรัฐฯ  

ที่ปรากฏในวิกิลีกส์

ทั้งสองกรณียังเป็นประเด็นค้างคามาจนถึงทุกวันนี้ 

นำาไปสู่ความคลางแคลงใจว่า “ทักษิณ” มีความจงรัก

ภักดีจริงหรือไม่ 

หรือเล่นเกมสองหน้า 

มีปรากฏการณ์ท่ีปฏิเสธยาก คือกลุ่มผู้สนับสนุน  “ทักษิณ” 

อยู่ร่วมในขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ หลายคน 

และเกือบทั้งหมด หนีคดีไปต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็น...

จักรภพ เพ็ญแข  

สุนัย จุลพงศธร

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

ดารุณี กฤตบุญญาลัย

หรือแม้กระทั่ง จรัล ดิษฐาอภิชัย ที่ช่วงหลังชื่นชม  

“ครอบครัวชินวัตร” เป็นพิเศษ 

เป็นต้น

บุคคลกลุ่มนี้ยังคงเคลื่อนไหวปลุกเร้าผ่านโซเชียล ให้

เยาวชนในประเทศ ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง

“ทักษิณ” มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ต้องค้นหากันต่อไป.

คำาไหนคำานั้น

อดีตนายตำารวจพูดบ่อย

ไม่ถอน คำาถ้อย ถากถาง

คำาไหนคำานั้น มากั้นทาง

ติดค้างถ้อยคำามาค้ำาคอ!

ดีใดไม่มี โทษเถอะดีแท้

อัตตา ข้าแน่ ดี ไหมหนอ

ถูกไล่ออกนอกห้องจ้องจอ

สะดุดตอตัวตนไปจนตาย

พูดเอาดีเข้าตัวชั่วให้รัฐบาล 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

(วันที่ ๒๖ ก.ย.๖๔) ตอนเช้าเดินไปซื้อไทยโพสต์แล้วไป

ประชุมสภา (กาแฟ) สมาชิกอภิปราย (ด่า) ลุงตู่ของผม ผมนั่ง

เงียบไม่กล้าพูดเพราะกลัวเสียมวลชน ดูข่าวลุงตู่ไปดูน้ำาท่วมที่

สุโขทัย พร้อมบอกว่าอนาคตลูกหลานจะอยู่กันอย่างไร หญิง

หน่อยวัคซีนไฟเซอร์ทิพย์ พูดเอาดีเข้าตัวชั่วให้รัฐบาล ตีกินให้

พรรคไทยสร้างไทย MOB ทะลุดากเผาป้อมตำารวจ  โรงเรียนไม่เปิด 

ถ้าโรงเรียนเปิดไม่ตีกันเองก็ไปตีกับโรงเรียนอื่นเพื่อสำาแดงพลัง

คุณอัตถ์ว่ายังไงล่ะครับ.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ว่าไงล่ะครับ ก็นึกถึงตอนหญิงหน่อยเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขซิครับ ตอนนั้นหวัดนกระบาด แล้วรัฐบาล

ขณะนั้นปกปิดข้อมูล สุดท้ายต้องกินไก่โชว์กัน 

นักการเมืองก็เป็นแบบน้ีแหละครับ ตอนเป็นฝ่ายค้านหรือ

ผู้แทนนอกสภาเก่งไปหมดทุกเรื่อง ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ  ถามไป

ตอบได้หมดแบบทันควัน แต่พอเป็นรัฐบาลมีอำานาจขึ้นมาเมื่อ

ไหร่ ความฉลาดลดลงอย่างเหลือเชื่อ ถามไปสิบอย่างตอบได้สัก

อย่าง ที่เหลือใบ้กิน 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

หรือเป็นเพียงแค่กติกาการเมือง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว ๒๐ ฉบับ เน้ือหาสาระ

ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่เป็นกฎหมายบังคับประ 

ชาชน แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับไปกลับมาบ่อยครั้งก็

คือ “กติกาการเมือง” พรรคเล็ก พรรคใหญ่, วันแมนวันโหวต, 

วันแมนทูโหวต, พวงเล็กพวงใหญ่, ส.ส.ระบบเขต+ระบบบัญชี, 

ส.ส.ระบบเขตอย่างเดียว ย้อนไปถึงสมัยคณะราษฎร ๗๕ มี 

ส.ส.สองประเภทเหมือนกัน คือแต่งตั้งและเลือกตั้ง วุ่นวายอยู่

กับกติกาการเมือง ทำาอย่างไรให้แยกกฎหมายสูงสุดออกจากกติ 

กาการเมือง 

หลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบ

มีผลบังคับใช้แล้ว แต่กติกาการเมืองก็ยังไม่ยุติ วันนี้กระแส

ยกเลิกไพรมารีรุนแรงมาก เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน                                                                            

ก็เห็นด้วยเหมือนกรณีบัตรเลือกตั้ง คาดว่าก็คงต้องมีการเปลี่ยน 

แปลงกติกาการเมืองในชั้นกฎหมายลูกอย่างแน่นอน  

เรื่องนี้ทำาให้เห็นว่า ความขัดแย้งในเรื่องกติกาการเมือง

ทำาให้ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคร้ังแล้วคร้ังเล่า ทำาให้รัฐธรรม 

นูญหมดความน่าเชื่อถือ เป็นรัฐธรรมนูญหัวมังกุท้ายมังกร เฉพาะ

รัฐบาลสามลุงก็ทั้งฉีกทั้งแก้มาสามครั้งแล้ว และยังจะมีครั้งที่ ๔ 

ปิดฉาก 18 ปี สมณเพศ

ลุง “ดี้” ลูกชาย ดร.สุรินทร์ให้เหตุผลที่เข้าร่วมคณะ Re-Solution 

ว่าเป็นเพราะรัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญเอื้อประโยชน์ให้พรรค

ใหญ่ ทั้งๆ ที่ดี้จบการศึกษาจากสหรัฐฯ ที่ใช้นโยบายพรรคใหญ่

สองพรรค แต่ดี้ ไม่ได้ชื่นชอบกับนโยบายพรรคการเมืองสองขั้ว 

ชื่นชอบแบบเบี้ยหัวแตก ก็ต้องถามว่าจริงหรือ? หรือเป็นเพราะ

ต้องเข้ากลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้น  

สรุปก็คือ ผมต้องการให้แยกกฎหมายสูงสุดออกจากกติกา

การเมือง.

แมวน้ำา

 

เรื่องแก้รัฐธรรมนูญต้องยกให้นักการเมืองไทยครับ แก้

กันได้ตลอด สรรหาประเด็นมาแก้กันได้เสมอ แล้วก็เกิดความ

ขัดแย้งทุกครั้ง เอาแค่ระบบเลือกตั้ง ผมคิดว่าหลายๆ ท่านผ่าน

การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กาคะแนนให้เลือก ส.ส.แทบจะครบทุก

รูปแบบแล้ว ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศต้นๆ ที่เปลี่ยนรูป

แบบการเลือกตั้งบ่อยที่สุด เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งก็กลับที่

เดิม จนไม่รู้ว่าระบบเลือกตั้งไหนเหมาะกับสังคมไทยมากกว่า

กัน ทั้งหมดก็เพราะคนไทยไม่ค่อยมีความอดทน  อยากเปลี่ยน

ไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนสักที 

ส่วนพรรค ๓ ลุงก็ไม่มีอะไรมากครับ ทุกอย่างยังเป็นการ

เมืองระบบเก่า ก็ซ้ำาๆ กับพรรคการเมืองในอดีตครับ มุ้งการ 

เมืองแยกเขี้ยวใส่กันเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัว จูบปากกันเมื่อ

คุยกันรู้เรื่อง มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่มีการปฏิ 

รูปการเมือง หรือปฏิรูปนักการเมือง.

ก็แค่นั้น

 * “คน” ยุ่งเหยิงทั้งโลก

โรคระบาดมายุ่งยากนัก

กวนคนอลเวงยิ่งนัก

ข้นคลั่กกิเลสเปรอะปน

 * ไม่รู้อะไรเป็นอะไร

กวนกันไปปนเปทุกหน

“บ้านเรา” ก็อยู่ในวังวน

“คนกิเลส” กวนคนปนทราม

 * แลซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาก

คนหลากกิเลสหลากหลาม

เป็น “มนุษย์” เรียบง่ายดีงาม

เพราะเดินตาม “ธรรม” นำาไป

 * โลกทุกข์ก็มีแค่นั้น

“กิเลสตัณหา” วุ่นไหว

ฤๅ “ธรรม” วิสุทธิ์จิตใจ

เป็นอะไรเลือกได้สองทางฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

อื

ก



บิ๊กตู่แนะอย่าซื้อหวยรวมชุด	

เทรนด์ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาแรง

ชูมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและสังคม

‘ศักดิ์สยาม’โวยทางคู่เฟส1อืดบี้เร่งสปีด  
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6 เศรษฐกิจ

แก้ปมขายแพง/ยัน80บาทราคามาตรฐานทั้งประเทศ

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ไทยโพสต์ • “บิ๊กตู่” แนะคอหวยอย่าซื้อลอตเตอรี่แบบรวมชุด 

หลังประชาชนโอดราคาแพง พร้อมยันหน้ากองสลากขาย 80 บาท

ราคามาตรฐานทั้งประเทศ โล่แจงปมลอตเตอรี่พิมพ์ตัวเลขไม่ตรง

ช่อง ชี้ ไม่มีผลต่อการตรวจรางวัล สามารถขึ้นเงินได้ปกติ

ารท่องเที่ยวถือว่าสร้างรายได้ให้กับประเทศจำานวน

มหาศาล แต่หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

(โควิด-19) ทำาให้การเดินทางทั่วโลกต้องหยุดชะงักไปร่วม 2 

ปี แม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง แต่การเปิดประเทศ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังมีข้อจำากัด ดังนั้นเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทย จากการ

งานวิจัยและบทวิเคราะห์ใหม่ล่าสุดโดย Economist Impact ที่จัด

ทำาขึ้นให้กับ Airbnb ได้สำารวจ 4,500 คนใน 9 ประเทศในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย พบว่าคนไทยมากกว่า 90% 

ที่ตอบแบบสำารวจ ระบุว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่ง โดยเกือบ 2 ใน 3 ของทั้งหมดจะคำานึงถึงแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแผนท่องเที่ยว และยินดีจ่าย

มากขึ้นเพื่อแลกกับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

มิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำาภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb เปิดเผยว่า “การเดินทางที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเปิดรับกับ

ความยืดหยุ่น มองหาการใช้ชีวิตและการเดินทางแบบใหม่ๆ และ

ทำาให้เกิดเป็นแนวทางของนักเดินทางที่มีความใส่ใจมีจำานวนเพิ่ม

มากขึ้น

ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้เกิดการตื่นตัว

ในเรื่องของการเชื่อมต่อและเรื่องเศรษฐกิจ ผู้คนจึงได้เริ่มคิดและ

ไตร่ตรองมากขึ้นถึงวิธีการเดินทางในการสร้างประโยชน์เชิงบวก

ให้กับชุมชนที่พวกเขาไปเยือน นักเดินทางเหล่านี้จะคิดอย่างถี่ถ้วน

 

ว่าจะใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่ง

เสริมเศรษฐกิจเมืองและชุมชนได้อย่างไร นอกจากนั้นยังต้องการ

ซึมซับกับขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตต่างๆ ในชุมชนเหล่านั้นและเชื่อม

ความสัมพันธ์ที่ดี ในขณะเดียวกันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดผล 

กระทบด้านลบที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นอีกด้วย

และการเดินทางในรูปแบบของ “นักเดินทางมีความใส่ใจ

มากขึ้น” หรือที่เรียกว่า “conscious traveller” มีอัตราเพิ่มขึ้น 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่มากขึ้นสำาหรับชุมชน ที่ไม่เพียงแต่จะทำาให้

เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเติบโตจากการฟื้นตัวของการเดินทางท่อง

เที่ยว แต่ยังเป็นการต้อนรับรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ทุก

คนได้มีส่วนร่วมและก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังพบว่า  72% ของคนไทยที่ตอบแบบสำารวจ 

เห็นว่าสิ่งสำาคัญในการเดินทางของพวกเขาคือ ต้องมีส่วนช่วยใน

การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งผู้ตอบแบบสำารวจได้นิยามการสร้าง

ผลกระทบเชิงบวกให้กับคนในท้องถิ่น คือการเรียนรู้ ซึมซับความ

เป็นชุมชนของท้องถิ่นนั้นๆ และตระหนักในการใช้จ่ายเงินโดย

คำานึงว่าการใช้จ่ายนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยหรือไม่

และ เกือบ 70% ตระหนักดีว่าชุมชนต่าง� จำาเป�นต้อง% ตระหนักดีว่าชุมชนต่าง� จำาเป�นต้อง ตระหนักดีว่าชุมชนต่าง� จำาเป�นต้อง

ได้รับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ และจะคำานึงถึงปัจจัยนี้ในการเดิน

ทางและการใช้จ่ายเงิน, 72% ระบุว่าพวกเขามีความตระหนัก

มากขึ้นเมื่อต้องทำาความคุ้นเคยกับสิ่งสำาคัญที่มีต่อชุมชนที่ ไป

เยือน และวิธีที่สามารถมีส่วนร่วมต่อชุมชนนั้น� ได้, 68% ให้

ความสำาคัญกับการใช้การเดินทางเพื่อเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม

กับชุมชนต่าง� และที่สำาคัญ

ยังพบมากกว่า 2 ใน 3 ระบุว่า                           

สิ่งที่สำาคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ พวก

เขาจะไม่เป�นส่วนหนึ่งของ                                                                               

การสร้างปัญหาต่าง� เช่น การ

ทำาให้เกิดภาวะนักท่องเที่ยวล้น

เมือง

นอกจากนี้ยังพบข้อมูล

ที่สะท้อนว่า การเดินทางที่

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจะสร้าง

โอกาสใหม่ๆ ให้แก่พื้นที่ชนบท 

เนื่องจากปัจจุบันนักเดินทางเปิด

กว้าง พร้อมยอมรับวิธีเดินทาง

และการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่กัน

มากขึ้น โดยกว่า 70% ของชาว

ไทยที่ตอบแบบสำารวจวางแผน

ที่จะเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์และท่องเที่ยวในเขต

ชนบทที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว, 60% วางแผน

ที่จะใช้ชีวิตแบบ workcation หรือทำางานทางไกล ด้วยการเลือก

ที่จะไปเยือนจุดหมายปลายทางใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น และเกือบ 2 ใน 

3 วางแผน และจัดสรรงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ

ของตนมากขึ้น

ประติมา ซิงก์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและข้อมูล

เชิงลึก Economist Impact กล่าวว่า หลังการแพร่ระบาดของ                      

โควิด-19 นักเดินทางท่องเที่ยวต่างคำานึงถึงความหมายด้านทาง

เลือก และการตัดสินใจที่จะเดินทางของตนมากขึ้น จากผลการ

วิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้คนตัดสินใจเลือกการเดินทางอย่าง

ยั่งยืนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

และหวังว่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น ด้วยการทำา

ประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ไปเยือน.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอ                                         

ชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ประชา 

ชนเรียกร้องให้แก้ปัญหาสลาก

กินแบ่งรัฐบาลแพงว่า ราคาการ

จำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคง

ต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางว่ารับมา

อย่างไร และปลายทางว่ามีการ

รวมชุดได้อย่างไร ประชาชน

ต้องการหรือไม่ ซึ่งกลายเป็น

ผลประโยชน์ของผู้ขาย ส่วนจะ                                            

แก้ ไขได้ทุกคนจะต้องไม่สนับ 

สนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐ 

บาลแบบรวมชุด พร้อมถามว่า 

“ทำาได้หรือไม่”

ท้ังน้ี สลากกินแบ่งรัฐบาล 

ราคาอยู่ที่ 80 บาท ถ้าซื้อที่

หน้ากองสลากก็อยู่ที่ราคา 80 

บาท มาตรฐานคือ 80 บาททั้ง

ประเทศ ส่วนกองสลากวันนี้

ทำางานได้ดีแล้ว ตั้งแต่ผมเข้า

มาก็ได้ปรับไปหลายอย่างให้เกิด

ความชัดเจน เป็นธรรม ดูแลผู้

ประกอบการ ส่วนวิธีแก้ปัญหา

ที่ง่ายสุดก็คือ อย่าไปซื้อเลขชุด 

เพราะจะถูกรางวัลได้ ไม่กี่คน 

ควรแบ่งๆ เฉลี่ยให้กันบ้าง

“ต้องไปดูต้นทางออกมา

อย่างไร ลอตเตอรี่ออกมาจาก

กองสลากมีการจัดสรรโควตาลง                                                  

ไป มีสมาคมต่างๆ ที่ต้องดูแล

เพื่อให้มีกองทุน เขาก็แบ่งโควตา

ไปทุกจังหวัด และที่แบ่งไปไม่ใช่

ราคา 80 บาท แต่ราคาต่ำากว่า 

80 บาท เพื่อให้เขามีกำาไร แต่

ถ้ามองต่อไปในกระบวนการ 5 

เสือ 5 สิงห์ก็ไม่ได้มีมานานแล้ว 

เป็นการให้ โควตาตรงไปจังหวัด 

พื้นที่ สมาคม ขั้นตอนตรงนั้นไป

รวมกันได้อย่างไร ต้องดูปลาย

ทางคนสนับสนุนเพราะอะไร 

เพราะทุกคนก็อยากได้เลขชุด 

ก็เลยเป็นแหล่งผลประโยชน์

ของเขา ซึ่งก็มีหลายคนเสนอให้

รัฐบาลออกหวยชุด แล้วมันเป็น

ไปได้หรือไม่” พล.อ.ประยุทธ์

กล่าว

อย่างไรก็ดี สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ชี้แจงถึง

กรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด

ประจำาวันที่ 16 ธ.ค.2564 งวด

ที่ 47 ชุดที่ 09 จำานวน 40 ฉบับ 

เกิดข้อผิดพลาดในระหว่าง

กระบวนการพิมพ์ ทำาให้ตัวเลข

ที่พิมพ์ ไม่ตรงกับช่องที่กำาหนด

นั้น สำานักงานสลากฯ ขอยืนยัน

ว่าไม่ได้ส่งผลต่อการตรวจรางวัล

หรือการขึ้นเงินรางวัลแต่อย่าง

ใด โดยประชาชนท่ีซ้ือสลากไป

แล้ว หากถูกรางวัลยังสามารถนำา

มาขอรับเงินรางวัลได้ตามปกติ

ในส่วนของการตรวจ

สอบสลากว่าเป็นสลากปลอม

หรือไม่นั้น ในเบื้องต้นนอก

เหนือจากตัวเลขสะท้อนแสง

ป้องกันการถ่ายเอกสาร แอน

ตี ก๊อปปี้แล้ว ยังสามารถตรวจ

ได้จากองค์ประกอบอื่น ได้แก่ 

การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป

ของสลากคือ ความหนาบาง

ของกระดาษ รูปภาพบนสลาก 

ขนาดของตัวเลข ความชัดเจน

ของภาพ อีกทั้งสามารถตรวจ

สอบคุณลั กษณะพิ เศษของ

สลาก โดยสังเกตว่ากระดาษ

ที่ ใช้พิมพ์สลากจะมีลายน้ำาใน

เนื้อกระดาษ เมื่อส่องกับแสง

ไฟหรือแสงสว่างจะเห็นลายน้ำา

รูปนกวายุภักษ์ ในเนื้อกระดาษ 

และเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง 

หรือแสงยูวี จะมองเห็นเส้นไหม

และลายเส้นพาดผ่านตัวเลขมี

ลักษณะเรืองแสง และเส้นมี

ความต่อเนื่อง หรือตรวจสอบ

ด้วยการสแกนบาร์ โค้ด 2 มิติ 

ซึ่งจะต้องปรากฏข้อมูลตรงกับ

เลขบนสลาก.

ปตท.สผ.ลุย

ขยายลงทุน

ปิโตรฯยูเออี

ผวาโอไมครอน-เฟดลดQEกดหุ้นร่วง

ก

ไทยโพสต์ • นายมนตรี ลาวัลย์                          

ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตร                                        

เลียม จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.                                          

สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี                                               

มีนา จำากัด (PTTEP MENA 

Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

ปตท.สผ.ได้ลงนามในสัญญาซื้อ                                                

ขายสิทธิ (Farm In/Farm Out 

Agreement) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วน

การลงทุน 25% ในแปลงสัมปทาน 

แอเรีย ซี (Concession Area C)                                                 

ในรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอา                                               

หรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) จากบริษัท 

อีเอ็นไอ ชาร์จาห์ บี.วี. ในเครือ

ของอีเอ็นไอ (Eni) บริษัทพลังงาน

รายใหญ่ของประเทศอิตาลี

ทั้งนี้ แอเรีย ซี เป็นแปลง

สำารวจบนบกทางตอนกลางของ

รัฐชาร์จาห์ มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,184 

ตารางกิโลเมตร อีเอ็นไอเป็นผู้

ได้รับสัมปทานแปลงดังกล่าวใน

ปี 2562 โดยเป็นแปลงสำารวจท่ี

มีศักยภาพทางก๊าซธรรมชาติและ

คอนเดนเสทสูง ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณ

ใกล้เคียงได้มีการค้นพบแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติและคอนเดนเสทขนาด

ใหญ่ รวมท้ังมีโครงสร้างพ้ืนฐาน

และตลาดท่ีพร้อมรองรับการผลิต

“นับเป็นความสำาเร็จอีก

ครั้งของ ปตท.สผ.ที่ได้เข้าไปลง 

ทุนในรัฐชาร์จาห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่

มีศักยภาพปิโตรเลียมสูงอีกแห่ง

หนึ่งของยูเออี และสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ของบริษัทในการแสวง                                      

หาโอกาสการลงทุนในตะวัน 

ออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

แหล่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.สผ.          

เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับอีเอ็น

ไอ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

เทคโนโลยีของทั้งสองบริษัท จะ

ทำาให้การสำารวจคร้ังน้ีประสบความ

สำาเร็จด้วยดี” นายมนตรีกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ.คาด

ว่าการเข้าซ้ือสัดส่วนการลงทุนดัง

กล่าวจะเสร็จส้ินภายในปี 2564 หลัง                                             

จากท่ีได้บรรลุเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้

ในสัญญา และได้รับการอนุมัติจาก

หน่วยงานรัฐแล้ว โดยกลุ่มผู้ร่วมทุน

ในแปลง แอเรีย ซี จะประกอบด้วย 

พีทีทีอีพี มีนา ถือสัดส่วนการลงทุน 

25% อีเอ็นไอ ชาร์จาห์ บี.วี. ซ่ึงเป็น

ผู้ดำาเนินการ 50% และเอสนอค 

(SNOC) ซ่ึงเป็นบริษัทพลังงานแห่ง

รัฐชาร์จาห์ 25%.

ไทยโพสต์ • นักลงทุนตื่น

วิกฤตโอไมครอน-เฟดเดิน

เครื่องลด QE กด SET เดือน 

พ.ย.2564 ร่วง 3.4% “ตลท.” 

เผย 11 เดือน ดัชนีหุ้น

ไทยยังแกร่งทะยาน 8.2%                                        

อานิสงส์อุตสาหกรรมฟื้นตัว

นายศรพล ตุลยะ

เสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้า

สายงานวางแผนกลยุทธ์

องค์กร ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน พ.ย.                                     

2564 SET Index ปิดที่                                       

1,568.69 จุด ลดลง 3.4%                              

จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อ                                    

พิจารณาช่วง 11 เดือน

แรกปี 2564 พบว่า SET 

Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% 

ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูง

ราชดำาเนิน • คมนาคมกาง

แผนโครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคู่ระยะที่ 1 เร็วกว่าแผน 4 

สัญญา จี้ รฟท.เร่งผู้รับเหมา

ในโครงการที่ล่าช้า พร้อมทั้ง

เร่งแผนทางคู่ช่วงขอนแก่น-

หนองคาย ขนส่งเชื่อม สปป.

ลาว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง                           

ประชุมติดตามความคืบหน้า

การดำาเนินงาน โครงการก่อ                                              

สร้างรถไฟทางคู่ (ประชุมครั้ง                                                  

ที่ 3) ว่า การรถไฟแห่งประเทศ 

ไทย (รฟท.) ได้รายงานผลการ

ดำาเนินการโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการ

เร่งรัดการนำาเสนอโครงการก่อ 

สร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ใน

ช่วงขอนแก่น-หนองคาย รวม

ถึงการติดตามโครงการก่อสร้าง

รถไฟสายใหม่ สายเหนือและ

อีสาน

สำาหรับโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ผลการ                                     

ก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน จำานวน 

3 สัญญา ประกอบด้วย โครง 

การรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปาก    

น้ำาโพ สัญญาที่ 1 คืบหน้า 

62.46%, ช่วงนครปฐม-หัวหิน 

สัญญาที่ 1 คืบหน้า 93.99% 

ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่                                              

2 คืบหน้า 90.11% พร้อมทั้ง

เร่งรัดให้ รฟท.กำากับดูแลให้ผู้                                               

รบัจ้าง เร่งรัดการก่อสร้าง สัญญา

ที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่า

แผนงาน ให้มีผลการก่อสร้าง

เป็นไปตามแผนงาน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย ช่วง

ลพบุรี-ปากน้ำาโพ สัญญาที่ 2                                            

มีผลงานการก่อสร้าง 69.88%, 

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ                                                     

สัญญาที่ 1 คืบหน้า 92.10%, ช่วง

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ                                                       

สัญญาที่ 3 คืบหน้า 88.82%, ช่วง

หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้า 

99.94%, ช่วงประจวบคีรีขันธ์-

ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการ

ก่อสร้าง 82.82% และช่วง

ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา

ที่ 2 คืบหน้า 82.35%

นายศักด์ิสยามกล่าวว่า ได้

ส่ังการให้ รฟท.ดำาเนินการโครง                                                 

การรถไฟทางคู่ระยะท่ี 2 ช่วงขอน 

แก่น-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงโครง

ข่ายรถไฟทางคู่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน และสามารถ

เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์กับ สปป.

ลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอ

ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน

ไตรมาส 2/65 และให้รวบรวม

ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า

จากการเปิดให้บริการรถไฟลาว-

จีน ว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการ

ขนส่งสินค้าภายในประเทศอย่างไร 

และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ

การพิจารณาการเสนอโครงการ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะท่ี 2 ช่วง

ขอนแก่น-หนองคาย กับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องต่อไป.

กว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลัก

ทรัพย์อื่นๆ ซ่ึงได้รับแรงหนุนจาก

เกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่

ปรับตัวดีกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย

เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ 

กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรม และกลุ่มการเงิน

สำาหรับเดือน พ.ย.2564 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ                                   

สภาพัฒน์ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2564 จะขยายตัว 1.2%                                             

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากประมาณ

การครั้งก่อน จากการขยายตัว

ของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค

บริโภคภาคเอกชนที่ลดลงน้อย

กว่าที่คาดในไตรมาส 3/2564 

และแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น

จากการปรับคาดการณ์จำานวน

นักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิด

ประเทศ ขณะที่การระบาดของ

โควิดในประเทศที่มีอัตราการ

ฉีดวัคซีนต่ำา และการที่ WHO 

ประกาศให้สายพันธุ์ โอไมครอน

เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล 

ทำาให้เกิดอารมณ์เชิงลบต่อผู้

ลงทุน

นอกจากนี้ยังมีการคาด

การณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ

อาจดำาเนินนโยบายการเงิน

แบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ 

โดยอาจเพิ่มปริมาณการลด

วงเงิน QE หรือขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผล

ให้เกิด Fund Flow ไหลออกจาก

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอีกด้วย

สำาหรับเดือน พ.ย.2564 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 

SET และ mai อยู่ที่ 92,275 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จาก

เดือนเดียวกันของปีก่อน 

โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

อยู่ที่ 95,344 ล้านบาท โดย

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขาย

สุทธิเป็นเดือนแรกที่ 10,182 

ล้านบาท หลังจากเป็นผู้ซื้อ

สุทธิมา 3 เดือนต่อเนื่อง ส่ง                                   

ผลให้ในช่วง 11 เดือนแรก                       

ปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขาย                                       

สุทธิรวม 73,581 ล้านบาท                                       

โดยผู้ ลงทุนในประเทศมี                                          

สถานะเป็นผู้ซ้ือสุทธิ 128,844 

ล้านบาท และตั้งแต่เดือน 

ก.พ.2563 ที่มีการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ผู้ลงทุน

ในประเทศมีสัดส่วนมูลค่า

การซื้อขายสูงที่สุดมาอย่าง

ต่อเนื่อง.

ปชช.แห่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งคึกคัก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จาก

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค.2564 พบว่า โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 

มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมจำานวน 26.22 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิ์จำานวน 

27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 184,823.7 ล้าน

บาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 93,934.0 ล้านบาท และ

รัฐร่วมจ่ายสะสม 90,889.7 ล้านบาท

CARS24 ประกาศรุกตลาดออนไลน์

นายอภิจีต ดาบาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CARS24  

ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ

งานมอเตอร์ เอ็กซ์ โป ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพื่อแนะนำาตัวให้คน

ไทยได้รู้จักเป็นครั้งแรกผ่าน Hybrid Event ผสานการเยี่ยมชมรูป

แบบ On Ground เข้ากับ Online Platform ของแบรนด์ภายใต้

แนวคิด High tech for High trust สะท้อนตัวตนของแบรนด์ต่อ

การมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านออโตเทคให้คนไทยได้

สัมผัส และสร้างประสบการณ์จริงผ่านการซื้อขายรถยนต์มือสอง

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งสอดรับ

กับโลกยุคดิจิทัลที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

และทุกคนล้วนค้นหาแบรนด์สินค้าและบริการที่สามารถตอบ

โจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว 

TCCC อัดแคมเปญกระตุ้นกำาลังซื้อ

นายสุภัค เหล่าดี ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัย

และพัฒนา บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี กล่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้น

การขายปุ๋ยในช่วงท้ายปี 2564 ได้ร่วมกับบริษัท อายิโนะโมะ

โต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด จัดทำาแคมเปญร่วมมือทางการตลาด 

“โปรสิ้นปี แบบจัดเต็ม” เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย “ปุ๋ยตรา

หัววัว-คันไถ” โดยแถมเครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง “เบอร์ดี้ โรบัส

ต้า” 1 กระป๋อง ต่อทุกๆ 1 กระสอบที่เกษตรกรซื้อในสูตรปุ๋ยที่

ร่วมรายการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มฐานลูกค้าของทั้งสองแบรนด์มีอยู่

จำานวนไม่น้อยที่เป็นกลุ่มเดียวกันก็คือ “เกษตรกร” ดังนั้นการร่วม

มือดังกล่าวจึงเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านฐานลูกค้าที่มีอยู่

ร่วมกันได้อีกด้วย

ก.ล.ต.เตรียมปรับเกณฑ์การชำาระบัญชีกองทุนรวม

รายงานข่าวจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความ

คิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำาระบัญชีกองทุน

รวม โดยกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำาระหนี้หรือตราสารขาด

สภาพคล่อง ซึ่งทำาให้ผู้ชำาระบัญชีไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ใน

เวลาที่กำาหนด หรือกรณีที่ผู้ชำาระบัญชีได้จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลง 

ทุนเป็นเช็ค แต่ทางด้านผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำาเช็คไปขึ้นเงิน ทำาให้

ผู้ชำาระบัญชีต้องดำาเนินการวางทรัพย์ คาดจะมีผลใช้บังคับภายใน

ไตรมาส 1 ปี 2565

ผุดเพ็ทแอนด์มีบุกตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง

นายไท จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายการเงิน บมจ.เซ็นทรัล 

รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิด

เพ็ทแอนด์มี เพ็ทช็อป เพื่อตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงแบบครบ

วงจร สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ

ได้จากหลากหลายช่องทาง เตรียมก้าวไปสู่ออมนิแชนเนลเพ็ท

ช็อปแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเตรียมขยายสาขาเพิ่ม 50 

แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตเพื่อตอบรับตลาดสัตว์เลี้ยง 

ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านบาท สำาหรับสาขาแรก ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 1 ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรวมกว่า 

6,000 รายการ 

SCB ช่วย 2 แสนคนเข้าถึงวัคซีนโควิด

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทย

พาณิชย์ หรือ SCB กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

SCB ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และโรงพยาบาล

พญาไท-เปาโล ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ บริการฉีดวัคซีนโค

วิด-19 นอกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้ โครงการ 

“ไทย ร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” โดย SCB ได้ทีมงานบุคลากร

ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในกลุ่มกรุงเทพ

ดุสิตเวชการ ทำาให้สามารถดูแลผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง 

201,300 คน. 

55,196.93

3/12/64

1,588.19
-3.65

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,237.47 3,616.06 621.41
 4,670.95 4,561.31 109.64
 23,954.13 24,270.51 -316.38
 22,334.38 22,749.05 -414.67

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.35 34.08
ยูโร 37.50 38.51
ปอนดสเตอรลิง 44.02 45.22
เยน (100 เยน) 29.26 30.13
หยวนจีน 4.99 5.39
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,300 28,400
ทองรูปพรรณ 27,788 28,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
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ผลวิจัยระบุว่า การฟังเพลงก่อน

นอนจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว 

การหายใจและอัตราการเต้นของ

หัวใจช้าลง ลดการหลั่งฮอร์ โมนคอร์   

ติซอล (Cortisol) ซึ่งช่วยลดความเครียด

และความวิตกกังวล รวมทั้งกระตุ้นการ

หลั่งฮอร์ โมนเซโรโทนิน (Serotonin) 

และออกซิโทซิน (Oxytocin) ซึ่งช่วยให้

รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ การฟังเพลงยังเป็น

หนึ่งในวิธีบำาบัดและรักษาผู้ป่วยโรคอัล

ไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรควิตกกังวล 

โรคซึมเศร้า ภาวะเครียด โดยช่วยให้

ผู้ป่วยนอนหลับได้ดีขึ้น อีกทั้งมีผลการ

ศึกษาพบว่าการฟังเพลงก่อนนอนจะ

ช่วยให้เด็กและผู้สูงอายุนอนหลับได้ดี

ขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม การฟังเพลงก่อน

นอนอาจให้ผลตรงข้ามกับคนบางกลุ่ม 

ซึ่งผลการวิจัยบางชิ้นระบุว่าการฟัง

เพลงบางประเภทก่อนนอนอาจทำาให้

เกิดอาการเพลงติดหู (Earworm) ทำาให้

เพลงนั้นวนอยู่ในหัวซ้ำาๆ จนส่งผลให้

นอนไม่หลับได้ นักวิจัยจึงแนะนำาให้

ฟังเพลงก่อนนอนเป็นบางคืนและ

ทำากิจกรรมอื่นที่ทำาให้จิตใจสงบ

แทน เช่น การจดบันทึกความคิด

ในแต่ละวันและเขียนสิ่งที่ต้องทำา

ในวันถัดไป

ที่น่าสนใจจากเว็บไซต์พบ

แพทย์ แนะนำาว่าไม่ควรนอนหลับ

ไปพร้อมกับหูฟัง เพราะอาจเป็น

อันตรายต่อรูหู ทำาให้ขี้หูเพิ่มขึ้น และ

อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหู นอกจากนี้ 

การใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดังมากๆ เป็น

เวลานานอาจทำาให้ประสาทหูเสื่อมและ

เกิดปัญหาด้านการได้ยินตามมา จึงควร

เปิดเพลงเบาๆ ผ่านลำาโพงในห้องนอน 

หรือเมื่อเริ่มง่วงนอนควรถอดหูฟังออก

ก่อน ซึ่งอาจช่วยให้คุณนอนหลับได้

โดยไม่ทำาลายสุขภาพหูค่ะ. 

มี

Smileyสัญลักษณ์แห่งความหวัง 

แฟชั่นสตรีทแวร์คิดบวกจากH&M

ฟังเพลงก่อนนอนช่วยหลับสบาย

&M ภูมิใจเสนอผลงานคอลลาบอเรชันใหม่

ล่าสุดในคอลเลกชันสตรีทแวร์ที่รังสรรค์ความ

ร่วมมือกับสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก

อย่าง Smiley ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

หวังไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด คอลเลกชันนี้มีทั้งความ

สนุกสนานและสดใส พร้อมไฮไลต์จากยุค 90s ผสมผสาน

ไปด้วยกลิ่นอายเรโทร ออกแบบมาเพื่อผู้ชายและผู้หญิง

คอลเลกชันนี้มีทั้งเสื้อฮู้ดลายมัดย้อม กางเกงยีนส์ทรงหลวม กางเกงจ๊อกเกอร์สวมสบาย เสื้อยืด เสื้อรักบี้ และถุงเท้า

กีฬา นอกจากนี้ยังมีแอคเซสเซอรี่และสินค้าชิ้นเด่นที่ทั้งสนุกสนานและสะดุดตา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกั๊กหรือแจ็กเกตบุนวม สีสัน

ที่ใช้นั้นประกอบไปด้วยสีม่วงอ่อน สีออฟไวต์ สีเบจอ่อน และสีดำา เสื้อผ้าส่วนใหญ่ของคอลเลกชันนี้ผลิตจากเส้นใยและวัสดุที่

มีความยั่งยืนมากขึ้น

Smiley เป็นสัญลักษณ์แห่งการคิดบวกและเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกมาเกือบจะ 50 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่นำา

มาใช้ในแวดวงดนตรี การเต้น และศิลปะอยู่เสมอ คอลเลกชันนี้ผสมผสานความน่าตื่นเต้นและสนุกสนานจากยุค 90s สร้างกลิ่นอายเรโทร 

ผสมผสานกับความไฮเปอร์ โมเดิร์น. 

H

เปิดงาน Smart SME EXPO 2021 

สินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Smart SME EXPO 2021 พร้อมด้วย     

ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้จัดงานในครั้งนี้ ผนึกหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำานักงานส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 

จัดงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และเจรจาจับคู่ธุรกิจแห่งปี ช่วยเอสเอ็มอีแกร่งก้าวข้ามวิกฤต ดันเศรษฐกิจ

ประเทศ สร้างเงินสร้างงานช่วงปลายปี ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 

ธันวาคมนี้  

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำานวน 4,000 

ผืน จาก อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อนำาไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย

หนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสนี้ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหา

น้ำาอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำานวน 2 ล้านบาท แก่กองทัพอากาศด้วย

เทพีและเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ 

จิราพร ณัฐคุณานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท 

โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำากัด เป็นตัวแทนร่วมมอบรางวัลพร้อมผลิตภัณฑ์ไว

ไว ให้แก่ผู้ชนะการประกวด เทพีและเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำาปี 2564 ในงาน

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2564 โดยมี อัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร

เชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้   

ศึกษาดูงาน บจ.เครดิตแห่งชาติ  

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำาคณะผู้

บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน 

ศึกษาดูงาน บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ที่จะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

โดยมี วีระนงค์ ฉ่ำาทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ที่ MS Siam 

Tower ถนนพระราม 3 เมื่อเร็วๆ นี้

ชวนช็อป ‘ตลาดมิตรช่วยมิตร’

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เปิดพื้นที่ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ทุกวัน  

พฤหัสบดี-วันอาทิตย์ คัดสรรร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า ร่วมออกร้านตลอดเดือน  

ธ.ค. โดยไม่มี

คา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ภายในงาน 

“ตลาดมิตร

ช่วยมิตร” 

เปิดโอกาสให้

ร้านค้าหน้า

ใหม่และผู้

ประกอบการ

ที่ต้องการ

ทดลองหรือ

เริ่มต้นธุรกิจ 

ตอกย้ำาคอน

เซ็ปต์ Place 

making 

Space เพิ่มพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า

และชุมชนด้วยพื้นที่ในการทำากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังสนับสนุนและช่วย

เหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยร้านค้า

ที่ทางศูนย์เลือกสรรมาออกร้าน “ตลาดมิตรช่วยมิตร” ประกอบด้วยร้านค้าหลาก

หลายสไตล์ มีร้านค้าไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดมาช็อปในแต่ละสัปดาห์ อาทิ Creative                              

Food & Products by ถาปัด จุฬาฯ มาร์เก็ต และอีกหลายร้านดัง นอกจากนี้ยัง

มีร้าน Weekend Workers เสื้อผ้าคุณภาพดี ที่มีแพตเทิร์นและเนื้อผ้าที่โดดเด่น                                                                                                

ไม่ซ้ำาใคร และผลิตในจำานวนจำากัดภายใต้แนวคิดลดปริมาณเสื้อผ้าตกค้าง

ในอุตสาหกรรมแฟชั่น และ ร้าน Resindrome งานแฮนด์เมดจากวัสดุเรซิ่น         

สุดประณีต. 

เปิดหลักสูตรอบรม ‘ครูพลังงาน’

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิด

หลักสูตรอบรมออนไลน์สำาหรับครู “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน ด้วย Digital 

Learning เพื่อพัฒนาห้องเรียน

ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้

นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์

เรียนรู้ โรงไฟฟ้าขนอม” แบบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย มุ่งสร้าง “ครู

พลังงาน” ส่งเสริมครูอาจารย์

ระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มี

ทักษะในการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

มากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 จำานวน 100 คน ครูและ

อาจารย์ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนผู้

สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมรุ่นที่ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้-14 

ธันวาคม 2564 ที่ลิงก์ https://forms.gle/FjPKB9qwtbr7mJucA
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8 ท่องเที่ยว

สวนหลวง ร.9 ชวนชมสวนดอกไม้งามกลางกรุง

เปิดจุดเช็กอิน ณ กลางกรุง สวนหลวง ร.9 ชวนสัมผัส

ความงามของทุ่งดอกไม้ และเต็มอิ่มไปกับความรู้สู้ โควิดใน

นิทรรศการสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 พร้อมเปิดตัวครั้งแรก

ของสวนหลวงฯ ซึ่งเป็นพันธุ์ ไม้ที่สวนหลวงเพาะพันธุ์เองให้

เลือกซื้อมากมาย เดลิเวอรีบริการส่งดอกไม้งามถึงบ้าน ในราคา

กระจาดละ 250 บาท จำานวน 6 ต้น เลือกได้ 5 พันธุ์ ได้แก่ 

บานชื่นหนู เข็มอินเดีย ผีเสื้อ แวววิเชียร และสร้อยไก่ ค่าส่งตาม

น้ำาหนักและระยะทาง พิเศษเมื่อสั่งซื้อ 10 กระจาดขึ้นไป ส่งฟรี 

สนใจติดต่อ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 โทรศัพท์ 0-2106-2674 Email 

: Suanluanggarden@gmail.com ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 

2564 นี้เท่านั้น

เดินหน้า The MICHELIN Guide Thailand ต่อถึงปี 69

นายยุทธศักดิ์ สุภสร 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) เผย

โครงการ The MICHELIN 

Guide Thailand ประจำาปี พ.ศ.

2560-2564 ประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างดี เพิ่มอัตราค่า

ใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่อง

เที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่า และในปี 

2562 สร้างมูลค่าได้ถึง 842.40 

ล้านบาท จึงเดินหน้าผนึก

กำาลังร่วมกับ The MICHELIN 

Guide ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.

2569 ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย 

(Gastronomy Tourism) สู่ระดับสากล ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่

สำารวจอย่างน้อย 3 จังหวัด และเพิ่มรางวัล MICHELIN Guide 

Thailand Service Award presented by TAT ให้แก่บุคลากรผู้ให้

บริการยอดเยี่ยม ส่วนนายมานูเอล มอนตานา ประธานกลุ่มมิชลิน

ประจำาภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เผยว่า ภายใต้

การขยายความร่วมมือครั้งนี้ The MICHELIN Guide จะรุกดำาเนิน

การสำารวจพื้นที่ใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหา

ร้านอาหารและที่พักที่ดีสุด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจ

อาหารและการท่องเที่ยวของ

ไทย ทั้งนี้ มิชลิน ไกด์ จะช่วย

เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการ

ตลาด และสื่อสารผ่านสื่อออฟ

ไลน์และออนไลน์ทั่วโลกอีกด้วย

ห้องอาหาร ทรี ท็อปส์ 

สกาย ไดนิ่ง แอนด์ บาร์

10-12 ธันวาคมนี้ ห้อง

อาหาร ทรี ท็อปส์ สกาย ได

นิ่ง แอนด์ บาร์ (Tree Tops 

Sky Dining & Bar) หนึ่งในจุด

หมายปลาย

ทางสำาหรับ

ประสบการณ์

การรับประทาน

อาหารที่น่าตื่น

เต้นที่สุด ชวน

นักชิมเตรียมมา

สัมผัสกับเมนู

อาหารค่ำามื้อ

พิเศษ 6 คอร์ส

ที่รังสรรค์ โดย

เชฟโจและ

เชฟซากิ เชฟ

คู่สามีภรรยา

ผู้บุกเบิกร้าน

อาหาร 80/20 

ร้านอาหาร

ไทยระดับ fine 

dining ที่ได้รับรางวัลมิชลิน 1 ดาวประจำาปี 2020 บนศาลารับ

ประทานอาหารส่วนตัวท่ามกลางแมกไม้และทิวทัศน์ของท้อง

ทะเลอันงดงามจากมุมสูง ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย 

รีสอร์ท.

ทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นผืนป่าอัน

กว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญา

เย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และ

ป่าดิบแล้ง ซึ่งผืนป่าแห่งนี้มีอาณาเขตตั้งอยู่บนพื้นที่เขาสูงของเทือก

เขาบรรทัด ทอดตัวยาวตลอดแนวจนถึงเขาพนมดงรัก ติดกับชายแดน

ประเทศกัมพูชา รวมพื้นที่ประมาณ 3.7 แสนไร่ เชื่อมต่อ 2 จังหวัดคือ 

สระแก้วและบุรีรัมย์ ทำาให้เห็นทิวเขาจากมุมสูงสลับซับซ้อนกันไปมา 

อาทิ เขาเขาวง เขาสะแกกรอง เขาบรรทัด เขาเนินหิน เขาพนมแม่

ไก่ และมีแหล่งต้นน้ำาที่ไหลลงสู่ลำาสะโดน ห้วยซับกระโดน ลำานางรอง 

ฯลฯ ที่นี่จึงมีกระทิง ช้าง เก้ง เสือโคร่ง สัตว์น้อยใหญ่อยู่กันชุกชุม 

หลายคนจึงนิยมมาเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกัน

แต่ในช่วงหน้าหนาวนี้ กิจกรรมยอดฮิตคงหนีไม่พ้นการออก

ไปตั้งแคมป์ นอนดูดาว สัมผัสอากาศหนาวและธรรมชาติอย่างใกล้

มาถึงจุดหมาย แสงเช้าเริ่มโผล่พ้นกลีบเมฆให้เราได้เห็นพระอาทิตย์

ดวงกลมโตของรุ่งอรุณวันใหม่ พร้อมสูดโอโซนเข้าเต็มปอด นั่งกินลม

ชมวิวให้เต็มก่อนจะเดินลงเขาไปรับประทานอาหารเช้า เตรียมเก็บ

ข้าวของให้เรียบร้อย บอกลาขุนเขาที่ตาพระยา

เส้นทางกลับมีตลาดของป่าที่ชาวบ้านนำามาขายราคาย่อมเยา 

ไม่ว่าจะเป็นดักแด้ หนูนา ผักป่า หน่อไม้ ปลาแห้ง ผลไม้ หรือสินค้า

โอท็อปก็มี จะซื้อของแล้วกลับเลยก็น่าเสียดาย เราขอพาแวะไปเที่ยว

ที่ละลุ ใน อ.ตาพระยา เป็นอีกหนึ่งที่อันซีนของจังหวัด โดยต้องนั่งรถ

อีแต๊กของชาวบ้านเข้าไปเท่านั้น ราคาเหมาๆ 200 บาท เพราะหาก

ขับรถส่วนตัวไปเองอาจจะเกิดอันตรายได้ เนื่องจากเส้นทางแคบและ

มีหลุมขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะ

ชาวบ้านบอกว่า ละลุ เป็นภาษาเขมร มีความหมายว่า ทะลุ ที่

เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของดินที่ถูกน้ำาฝนกัดเซาะและการพัง

ทลายของหน้าดิน จึงทำาให้ดินในพื้นที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตา สูง

เป็นกำาแพงหรือเสาดิน บ้างก็เป็นทรงสามเหลี่ยมปลายยอดแหลม 

บ้างก็คล้ายกับเสาเฉลียง อีกหนึ่งความน่าสนใจคือ เรามาเที่ยวปีนี้ ปี

หน้าน้ำาฝนที่ตกลงมาก็จะทำาให้รูปร่างของละลุเปลี่ยนแปลงไปทุกปี 

เราจะได้ให้ละลุไม่ซ้ำากันแน่นอน

ปิดท้ายทริปที่อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง เป็น

ศาสนสถานพราหมณ์ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ถือเป็น

โบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก จุดเดินเข้าตัวปราสาท

มีแนวถนนปูด้วยหิน และเสาหินประดับเรียงรายทั้งสองข้าง ปราสาท

แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน มีโบราณ

วัตถุที่สำาคัญที่พบ ได้แก่ ศิลาจารึก 2 หลัก กำาแพงด้านนอกก่อด้วย

ศิลาแลง ส่วนตัวซุ้มประตูสร้างด้วยหินทราย ทางเข้าเล็กๆ พอตัว

คนผ่านเข้าไปได้สบาย ตัวปราสาทประธานมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 

ด้านหน้าระเบียงคดเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยหรือห้องสมุด เราเดินชม

ปราสาทในยุคปัจจุบันยังสวยขนาดนี้ ในอดีตปราสาทแห่งนี้คงจะยิ่ง

ใหญ่และงดงาม เรียกได้ว่าสระแก้วได้ทั้งเส้นทางธรรมชาติและเส้น

ทางประวัติศาสตร์ที่คุ้มค่า.

ปักหมุด‘จุดกางเต็นท์’แห่งใหม่

อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ชิด สายแคมป์ไม่ควรพลาด อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งอากาศ

ที่เย็นลงเรื่อยๆ เชิญชวนให้ไปเปิดจุดกางเต็นท์ ในทริปแคมปิ้งดู

ดาว “Lover Camper @สระแก้ว” ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) สำานักงานนครนายก ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่อง

เที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว ชวนทุกคนไปสัมผัสจุดตั้งแคมป์แห่ง

ใหม่ที่ จ.สระแก้ว

ก่อนออกเดินทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งล่วงหน้าให้เตรียมอุปกรณ์ที่

จำาเป็นทั้งจาน ชาม ช้อน ถุงนอน ไฟฉาย เต็นท์ แก้วน้ำา อุปกรณ์อาบ

น้ำา เสื้อกันหนาว และที่สำาคัญคือจุดตั้งแคมป์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 

ใครที่ต้องการให้เวลากับตัวเอง หรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าไม่

ควรพลาด

ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้าตรู่ไปถึงจุดตั้งแคมป์

ตาพระยาใช้เวลาราวๆ 5-6 ชั่วโมง ถ้ารถไม่ติดก็อาจจะถึงไวกว่า

ที่คาดการณ์ไว้ แต่วันที่เรามาตรงกับการเลือกตั้ง อบต. รถติดยาว

เหยียดกว่า จะถึงก็เกือบเย็น ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ต้องผ่านการตรวจ

คัดกรองโควิดด้วย ATK ที่สำานักงานอุทยานแห่งชาติตาพระยา และ

ฟังข้อปฏิบัติจากทางเจ้าหน้าที่ จากนั้นก็สามารถเดินทางขึ้นไปยังจุด

ตั้งแคมป์ได้ ระหว่างทางถ้าโชคดีก็จะได้เห็นกระทิงออกมาเดินกิน

หญ้า เล็มใบไม้อ่อนๆ บริเวณใกล้ๆ ซึ่งคณะเราก็ถือว่าโชคเข้าข้างอยู่

เหมือนกันที่ได้เห็นฝูงกระทิง 3-4 ตัว มองเห็นไกลๆ ก่อนที่พวกมันจะ

วิ่งเข้าป่าไปเพราะเสียงเครื่องยนต์จากรถเริ่มเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

ถึงจุดหมายตั้งแคมป์ก็มีนักท่องเที่ยวที่นำารถยนต์ส่วนตัวมาเอง 

เริ่มทยอยกางเต็นท์ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า มีทั้งเต็นท์สนาม 

เต็นท์บนหลังคารถ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตะเกียง ถูกจัดวางไว้ให้เข้าที่ 

พวกเราเองก็กางเต็นท์ โดยได้กำาลังเสริมจากเจ้าหน้าที่อุทยานมาช่วย

เพื่อให้เต็นท์มีความแข็งแรงและว่องไวมากขึ้น ทุกเต็นท์มีการห้อยไฟ

ระย้าเพื่อให้ความสว่างและสวยงาม ลานกิจกรรมยามค่ำาคืน ตรงกลาง

พื้นที่มีการบรรเลงดนตรีสดเคล้าคลอไปกับการทำาอาหารปิ้งย่างเนื้อหมู 

บาร์บีคิว ยำา ส้มตำา ขนมถ้วย ลำาไย ผักสด มันเผา ที่ทางอุทยานได้จัด

เตรียมไว้ให้ ใครอยากกินอะไรก็ไปตักมาทานให้พอดีไม่เหลือทิ้ง

พอฟ้ามืดสนิท เราก็ไปร่วมส่องกล้องดูดาว แม้ว่ากล้องถ่ายรูป

ที่พกมาจะไม่สามารถบันทึกภาพหมู่ดาวได้ แต่สายตาของเราที่เห็น

กลุ่มดาวต่างๆ ทั้งดาวศุกร์ ดาวตามราศีต่างๆ ก็ถูกบันทึกลงในความ

ทรงจำาไว้แล้ว นั่งเล่นฟังเพลงเพลินๆ รับลมเย็นๆ ได้สักพักเราก็เข้า

นอนกันตั้งแต่ 2 ทุ่ม ยิ่งท้องอิ่มๆ บรรยากาศดีๆ ไม่ต้องจ้องมือถือ 

และความเพลียจากการเดินทางทำาให้เราหลับได้อย่างง่ายดาย

เช้ามืดเวลาตี 4 เสียงนาฬิกาปลุกเตือนให้เราเตรียมตัวออก

เดินป่าไปชมแสงเช้าที่เทือกเขาบรรทัด ลมแรงเหมือนเกิดพายุ ทำาให้

หนาวจนต้องสวมเสื้อถึง 3 ชั้นเพื่อ

ให้ร่างกายอบอุ่น เจ้าหน้าที่แจ้งว่า

ระยะทางไปกลับรวมแล้วประมาณ 

6-7 กิโลเมตร ทางเดินขึ้นค่อนข้างชัน 

ฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความ

ปลอดภัย และไฟฉายที่เตรียมไว้ก็ได้

นำามาใช้ส่องนำาทาง

เดินไปได้สัก 1 กิโลเมตรครึ่ง 

ความร้อนในร่างกายทำางาน เสื้อที่

ใส่มากันหนาวต้องถอดออกเพื่อรับ

อากาศเย็น มีหยุดพักจิบน้ำา ดมยากัน

ระหว่างทาง จากฟ้ามืดจนฟ้าสว่างก็

ด้านหน้าทางเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทประธานสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเทือกเขาบรรทัด

ฝูงกระทิงออกมากินหญ้า

ส่องดาวยามค่ำาคืน เต็นท์บนหลังคารถพร้อมที่นั่งชิลๆ ตั้งแคมป์มีความสุขกับครอบครัว

นั่งรถอีแต๊กไปดูละลุ

ละลุแบบต่างๆ เปลี่ยน 

แปลงไปตามเวลา

อุ
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9กีฬา

‘สราวุฒิ’แชมป์สเตจ3นำาเวลารวม,จ่าฝูงอาเซียน

สตูล • การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทย

แลนด์ 2021” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทาง

จังหวัดสงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ตรัง-สตูล เมื่อวันที่ 3 

ธันวาคม เป็นการแข่งขันประเภททีมชาย สเตจที่ 3 ปรากฏว่า 

แชมป์ประจำาสเตจตกเป็นของ สิบโทสราวุฒิ สิริรณชัย จากทีม

ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง โดยสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นคน

แรกด้วยเวลา 3.24.26 ชั่วโมง เฉือนชนะ นูร์ อะมิรูล ฟาครุดดิน 

มาซุกิ นักปั่นชาวมาเลเซียจากทีมตรังกานู ไซคลิง ที่ได้อันดับ 2 

และจามบาลจัมต์ เซนบายาร์ จากทีมตรังกานู ไซคลิง ที่ได้อันดับ 

3 ไปอย่างฉิวเฉียด โดยทำาเวลา 3.24.26 ชั่วโมงเท่ากัน จากการ

คว้าแชมป์ประจำาสเตจในครั้งนี้ ทำาให้สราวุฒิแซงขึ้นเป็นผู้นำาเวลา

รวม ด้วยเวลา 11.47.23 ชั่วโมง ได้ครอง “เสื้อเหลือง” แทน ลูคัส 

คาร์สเตนเซน นักปั่นชาวเยอรมนี จากทีมไบค์เอด ที่เป็นผู้นำาใน 

2 สเตจแรก นอกจากนี้สราวุฒิยังได้รางวัลผู้นำานักกีฬาอาเซียน

ยอดเยี่ยม ได้รับ “เสื้อม่วง” ไปครองอีก 1 ตัว สำาหรับรางวัลเจ้า

ความเร็ว หรือ Intermadiate Sprint (IS) มี 1 จุด ปรากฏว่าเป็น

ของ ลูคัส คาร์สเตนเซน นักปั่นชาวเยอรมนี จากทีมไบค์เอด พร้อม

กับได้รางวัลผู้นำาคะแนนรวม มี 32 คะแนน “เสื้อเขียว” ไปครอง 

โดยอันดับ 2 เป็นของสราวุฒิ ได้ 32 คะแนนเท่ากัน

‘ศิวณัฏฐ์-ศุภวัฒน์’ คว้าชายคู่-หวดเจโฟร์

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “แอลทีเอที ไอทีเอฟ จูเนียร์ เจโฟร์ 

2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ เมื่อวันที่ 3 

ธ.ค.2564 ในประเภทคู่รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายคู่ ศิวณัฏฐ์ อุ้ย

ตยะกุล และศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ 

แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แมคจิโอลิ และศุภเศรษฐ์ สินเจริญ

วัฒนา คู่มือวาง 3 ของรายการ 2-0 เซต 6-1, 6-2 ซึ่งเป็นการจับ

คู่กันคว้าแชมป์รายการที่ 3 ในระดับไอทีเอฟ จูเนียร์, หญิงคู่ สลัก

ทิพย์ อุ่นเมือง และซื่อ หยาน ตัน จากสิงคโปร์ คู่มือวาง 1 ของ

รายการ พบกับ ตปณีย์ บุญวัฒน์ และวิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ 

คู่มือวาง 2 ปรากฏว่า ตปณีย์ และ วิจิตราภรณ์ ช่วยกันเอาชนะ

ไป 2-1 เซต 7-5, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 โดยนับเป็นแชมป์

หญิงคู่ร่วมกันเป็นรายการที่ 7 ของตปณีย์-วิจิตราภรณ์ ในระดับไอ

ทีเอฟ จูเนียร์ ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองฯ ลัลนา ธาราฤดี 

ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ เต็ง 1 ของรายการ ชนะ เมลิสสา เซ ลูก

ครึ่งไทย-เยอรมัน 2-0 เซต 6-2, 6-1 เข้าชิงกับ สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

เยาวชนทีมชาติไทย มือวาง 2, ชายเดี่ยว รอบรองฯ ปีเตอร์ บรุน

ชลิก (มือวาง 6-เช็ก) ชนะ วินห์ เฮียน เตรือง (เวียดนาม) 2-0 เซต 

6-2, 6-3 เข้าชิงกับ มิตสึกิ เหว่ย คัง เหลียง (มือวาง 7-มาเลเซีย) 

พีพีทีวีถ่ายสดมวยไทย 3 รายการใหญ่วันหยุดนี้ 

กรุงเทพฯ • สุดสัปดาห์นี้ช่วงวันหยุด 3 วัน พีพีทีวีเอาใจแฟน

มวยไทยให้ได้รับชมกันเต็มอิ่ม เริ่มวันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. “ศึกท่อน้ำาไทย 

ทีเคโอ เกียรติเพชร” เวลา 16.00-18.00 น. คู่เอก รุ่งแสงตะวัน 

ส.พาราษฎร์ กับ เอกมงคล แฟร์เท็กซ์ พิกัดชก 144 ปอนด์ คู่นี้รุ่ง

แสงตะวัน เป็นมวยซ้าย ฝีมือครบเครื่อง เข่าในล็อกตีเหนียวแน่น 

อาวุธหลากหลายหมัดศอกแรง ส่วนเอกมงคลเป็นมวยอาวุธหนัก

ครบเครื่อง และอันตรายไม่เป็นสองรองใคร จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 

5  ธ.ค. “มวยดีวิถีไทย” เวลา 11.45-13.45 น. คู่เอก ประจัญบาน 

สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว พบ คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป พิกัดชก 140 

ปอนด์ คู่นี้ประจัญบานเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่อง ดักสาดแข้ง

โต้ปล้ำาตีก็แข็งแรง มีไอคิวดี ส่วนคมอาวุธก็เป็นมวยเข่าที่บู๊ดุดัน 

เตะต่อยคว้าคอปล้ำาตีแข็งแกร่ง หมัดศอกแรง กล้าแลก รับรองคู่

นี้มันส์กันได้ทุกยก ปิดท้ายวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ที่ 6 ธ.ค. กับ

ศึกมวยนัดพิเศษ “มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ก่อเกียรติสัญจร 

เปิดประตูท่องเที่ยวเชียงใหม โดย “เสี่ยโก้” ก่อเกียรติ พาณิชยา

รมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกยอดเยี่ยม 3 สมัยซ้อนสมาคมมวยโลก 

(WBA) ประเดิมครั้งแรกที่สนามมวยเดชานุเคราะห์ ค่ายกาวิละ 

จ.เชียงใหม่ เวลา 14.30-16.30 น. ทั้ง 3 วันถ่ายทอดสดทางพีพีทีวี 

เอชดี ช่อง 36 ที่เดียว.

‘ศุภชัย’ดาวยิงอายุน้อยแต่ไม่กดดัน
สิงคโปร์ • นักเตะทีมชาติไทยลงซ้อมวันที่สอง

ที่สิงคโปร์เพียง 26 คน “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด 

ดาวยิงวัย 23 ปี เผยแม้จะเป็นกองหน้าอายุน้อย

สุดในทีมแต่ไม่กดดัน ย้ำาต้องมีสมาธิที่ดี ขณะ

ที่ “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีม กำาชับนักเตะ

ขอให้อดทน มีวินัยที่เข้มงวด อยู่ภายใต้ข้อกำา

หนดบับเบิ้ล ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ตลอด

การแข่งขัน

ความเคลื่อนไหวนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติ

ไทยที่เตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน” เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020” วันที่ 5 ธันวาคม 2564 - 

1 มกราคม 2565 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยนัดแรก

ทีมชาติไทยจะลงสนามวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 

เวลา 16.30 น. พบกับติมอร์-เลสเต ถ่ายทอดสด

ผ่านทางช่อง 7HD นั้น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. 

ตามเวลาไทย ณ สนามยี่ซุ่น สเตเดียม ฟุตบอล

ชายทีมชาติไทย ลงทำาการฝึกซ้อมครั้งแรก ท่าม 

กลาง อุณหภูม ิ 27  องศา ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย

การฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะ 26 คน โดยขาดแค่ 

เจนภพ โพธิ์ขี ที่ติดปัญหาเรื่องเอกสาร, ชนาธิป 

สรงกระสินธ์, ธีราทร บุญมาทัน ที่จะมาสมทบใน

วันที่ 6 ธันวาคม และฟิลิป โรลเลอร์ ที่จะตาม

มาสมทบในวันที่ 12 ธันวาคม โดยการฝึกซ้อม

ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยเน้นไปที่การ

พัฒนาความสัมพันธ์ในทีม รวมถึงการลงแท็กติก

เกี่ยวกับวิธีการเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน

ก่อนการฝึกซ้อม “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด 

กล่าวว่า “การซ้อมวันแรกที่สิงคโปร์ เราได้เน้น

เรื่องแท็กติก และการเพิ่มความสัมพันธ์ในทีม 

เพราะหลายคนยังต้องพยายามปรับจูนเข้าหา

กันครับ สำาหรับผมความแตกต่างของการเล่นอา

เซียนคัพครั้งก่อนกับครั้งนี้ ผมมองว่าครั้งนี้เรามา

เล่นสิงคโปร์ทั้งทัวร์นาเมนต์ เราก็ต้องมีสมาธิให้

มากที่สุด”

“ในวัย 23 ปีสำาหรับผม ก็ถือเป็นอีกก้าว

ครับหากเทียบกับครั้งก่อน ครั้งนี้เราก็ได้ทำาความ

รู้จักกับนักเตะอีกหลายคน เราจะทำาให้ดีที่สุด การ

เป็นกองหน้าที่อายุน้อยที่สุด มันไม่ได้สร้างความ

กดดันให้ตัวเราเลย เพราะผมเองก็จะพยายามทำา

เต็มที่ทุกวินาที และมีสมาธิกับการแข่งขันให้ได้

มากที่สุด”

“เป้าหมายของการมาในครั้งนี้ ผมเองก็

หวังว่าจะประสบความสำาเร็จกับทีมชาติไทยชุด

ใหญ่เป็นครั้งแรกให้ได้ครับ ก็ขอให้แฟนบอล

เป็นกำาลังใจให้พวกเรา เราจะทำาให้ดีที่สุด และ

พยายามนำาของขวัญปีใหม่ไปให้กับแฟนบอลชาว

ไทยให้ได้ครับ”

ทางด้าน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ผู้จัดการทีมชาติไทย เผยว่า “แม้ว่าเจ้าภาพจะมี

มาตรการเข้มงวดก็ยังต้องเน้นย้ำาไปยังผู้ฝึกสอน

และทีมงาน ทีมชาติไทยต้องเข้มงวด อย่าละเลย

ในการป้องกันต่างๆ เพราะตอนนี้มีโอไมครอนเข้า

มาก็ต้องยิ่งระมัดระวังให้มากที่สุด”

“เข้าใจน้องๆ นักเตะมากๆ เพราะตอนนี้

ต้องทานข้าวกล่องในห้องทุกมื้อ ซึ่งเมนูก็อาจไม่

ได้หลากหลายเท่าไหร่ มีแค่ปลากับไก่ ต้องดูว่า

จะเสริมอาหารให้ทีมอย่างไรได้บ้างในแต่ละวัน 

โดยขอให้ทุกคนอดทนกับบรรยากาศตลอดเดือน

นี้ เพื่อให้มีกำาลังกายไปสู้ในสนามกับเกมนัดแรก

ที่จะเกิดขึ้น”.

“เจาะสนามลูกหนังอาเซียน” เสาร์ที่ 4 ธันวาคม เวลา

เชียร์ทีมไทยที่ช่อง 7HD เวลา 17.00 น. นี้ “แจ็คกี้” อดิสรณ์ 

พึ่งยา “ต็อบ” วาทิต ตรีครุธพันธุ์ ชวนครอบครัวกีฬาตำานานนัก

เตะทีมชาติไทย เจ้าของฉายาเพชฌฆาตหน้าหยก “ปิยะพงษ์ ผิว

อ่อน” ควงคู่ลูกชายอดีตนักฟุตบอลเยาวชน ที่ปัจจุบันเป็นพิธีกร

รายการกีฬาออนไลน์ “แตงโม” พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน มาวิเคราะห์

เจาะลึกและให้ทรรศนะโค้งสุดท้ายก่อนทัพช้างศึกจะลงสนาม

แมตช์แรกในการชิงชัยจ้าวอาเซียนนัดแรกของ ทีมชาติไทย กับ 

ทีมชาติติมอร์-เลสเต ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคมนี้ ช่อง 7HD ยิง

สดตรงจากประเทศสิงคโปร์..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 จัดเต็ม

ความมันส์สู่หน้าจอเอาใจแฟนกีฬาช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้ 

ถ่ายทอดสดศึกมวยไทย 3 รายการใหญ่แบบต่อเนื่อง ประเดิมด้วย 

วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. เวลา 16.00-18.00 น. “ศึกท่อน้ำาไทย ทีเคโอ 

เกียรติเพชร”  ต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. เวลา 11.45-13.45 น.                                                   

“มวยดีวิถี ไทย” และปิดท้ายความดุเดือดในวันหยุดชดเชยจันทร์ที่ 

6 ธ.ค. เวลา 14.30-16.30 น. กับ “มหกรรมมวยไทยนานาชาติ 

ก่อเกียรติสัญจร เปิดประตูท่องเที่ยวเชียงใหม่ไฟต์”..••..สมาคม

กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุน

ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผนึกกำาลังกับ

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดการแข่งขันเพาะ

กายและฟิตเนส รายการ “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย” ในวัน

เสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นี้ ที่ศูนย์การค้าเดอะ

ไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 โดยเริ่มเวลา 13.00 น. ทั้ง 2 วัน แวะ

เวียนไปดูกล้ามสาวๆ กันได้..••..บริษัท ปตท.น้ำามันและการค้า

ปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR และสนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ เดินหน้า

จัดศึกสองล้อที่ใหญ่ที่สุดของไทย  รายการ “OR BRIC Super-                                                                 

bike 2021” สนามที่ 4 (2 เรซ) ตัดสินแชมป์ประจำาปี และงาน

ฉลองแชมป์วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ แฟนความเร็ว 2 ล้อไม่ควร

พลาด..••..อิมแพ็ค เชิญชวนผู้มีไอเดียสร้างสรรค์ร่วม ส่งผลงาน 

Clip VDO ประกวดในหัวข้อ Together we are stronger เรา

พร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ในโอกาสกลับมาเปิดบริการพื้นที่จัดงานได้อีกครั้ง 

เพียงเลือกโลเกชั่นที่ชอบรอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี แล้วใส่ไอเดีย

การแสดงไม่ว่าจะร้อง เล่น เต้น รำา มาเดี่ยว มาคู่ มากลุ่ม รุ่นไหน

ก็จัดไปให้สุด เพื่อคว้าเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท เปิดรับ

สมัครและส่งผลงานเข้าประกวดจนถึง 15 ธันวาคมศกนี้ สมัคร

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2833-5110.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

เปิดงาน • สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายก

กิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วย               

เอมิลี่ ชิว ผจก.ฝ่ายขายบริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อิน

ดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด และภราดร ศรีชา

พันธุ์ ในฐานะ ผอ.จัดการแข่งขัน ร่วมกันเปิดการแข่งขันเทนนิส 

“แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสทรี 4.0 โอเพ่น 2021” ที่ทรู 

อารีน่า สปอร์ตคลับ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64. 

คาร์ริกลายูไนเต็ดเปิดทางรังนิก
แมนเชสเตอร์ • ไมเคล คาร์ริก ประกาศ

แยกทางกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังพา

ทีมชนะขณะที่ คริสเตียโน โรนัลโด ยิงประตู

เกิน 800 ให้กับทีมสโมสรและทีมชาติ หลัง

ซัดอีก 2 ประตูพาทีมอัดอาร์เซนอล 3-2 เมื่อ

วันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา

เกมนี้ ไมเคิล คาร์ริก รับหน้าที่รักษา

การเป็นแมตช์สุดท้าย และราล์ฟ รังนิก ผู้

จัดการทีมชั่วคราวคนใหม่นั่งดูบนอัฒจันทร์ 

ซึ่งหลังจบแมตช์คาร์ริกประกาศอำาลาทีม

แทนที่จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ต่อไป

อดีตมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด เป็นหนึ่งในทีมสตาฟฟ์

โค้ชของ โอเล กุนนาร์ โซล

ชา และหลังจากเข้ามารับ

หน้าที่ชั่วคราวแทนกุนซือชาว

นอร์เวย์ ปรากฏว่าเขาโดน 

พอล สโคลส์ อดีตเพื่อนร่วมทีม

วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

“มันเป็นการตัดสินใจของ

ผมแบบ 100 เปอร์เซ็นต์” คาร์ริก                                                     

กล่าว “ผมคิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

สำาหรับสโมสรและสำาหรับราล์ฟ และผมมี

ความสุขกับการตัดสินใจครั้งนี้”

“พวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับผิด

ชอบและผ่านเกมเหล่านี้ ไปให้ได้ ความภักดี

กับโอเลนั้นเป็นเพียงปัจจัยที่เล็กน้อยมาก 

แต่มีอีกหลายประการที่ทำาให้ผมตัดสินใจ

เช่นนี้”

“ช่วงเวลาของผมกับสโมสร

ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน

อาชีพของผมเสมอ ตอนผมเซ็นสัญญาครั้ง

แรกเมื่อกว่า 15 ปีก่อน ผมไม่เคยคิดเคย

ฝันเลยว่าจะคว้าแชมป์ได้มากมายขนาดนี้ 

และผมก็จะไม่มีวันลืมความทรงจำาอันยอด

เยี่ยมทั้งในฐานะนักเตะและสมาชิกของทีม

โค้ชแน่นอน”

คาร์ริคพาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด 3 เกม

ในบทบาทผู้จัดการทีมชั่วคราวด้วยการบุก

ไปชนะบียาร์เรอัล 2-0, บุกเสมอเชลซี 1-1 

และเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลในเกม

ล่าสุด

จาก 3 คะแนนที่                                    

สำาคัญในแมตช์ชนะอาร์                                       

เซนอล ทำาให้รังนิกจะ

เข้ ามารับหน้าที่ ผู้ จัดการทีมแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด โดยมีคะแนนตามหลังกลุ่ม

ท็อปโฟว์ของพรีเมียร์ลีกเพียง 3 คะแนน

เท่านั้น 

ทางด้าน คริสเตียโน โรนัลโด ที่ถูก

จับนั่งสำารองในแมตช์เยือนเชลซีที่สแตม 

ฟอร์ดบริดจ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่

เกมนี้ดาวเตะวัย 36 ปี ลงมายิงประตูที่ 12 

ใน 17 แมตช์ ที่หวนกลับมาเล่นในยูไนเต็ด

รอบนี้ 

ส่วนประตูที่ 2 ในนาทีที่ 70 นั้น

เป็นประตูที่ 130 ที่ โรนัลโดยิงให้กับ

ยูไนเต็ด นอกจากนั้นเขายังยิงให้

เรอัล มาดริด 450 ประตู, ยู

เวนตุส 101 ประตู, สปอร์ติง                                                        

ลิสบอน 5 ประตู และทีมชาติ

โปรตุเกส 115 ประตู ตลอด

อาชีพยิงไปแล้ว 801 ประตู

หรับ มิเกล อาร์เตตา 

กุนซืออาร์เซนอล กล่าว

ว่า “เรามีช่วงเวลาดีๆ                            

หลายจังหวะ และเมื่อ

เราสามารถยิงได้ถึง 2 

ประตู เราย่อมคาดหวัง

อะไรมากกว่านี้ แต่สุด 

ท้ายแล้วมันเป็นความ

ผิดพลาดของเราเอง 

เราสมควรทำาได้ดีกว่า

นี้ แต่เมื่อเล่นผิดพลาด

กับผู้เล่นคุณภาพระดับ

นี้จึงต้องโดนลงโทษ”.

‘บีจีปทุมฯ’ปล่อย‘เควิน อินเกรโซ’

ให้‘สมุทรปราการ ซิตี้’ยืมตัวเลก2

ปทุมธานี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด แชมป์ไทย

ลีก 2020 ประกาศปล่อยตัว เควิน อินเกรโซ กอง

กลางทีมชาติฟิลิปปินส์ ที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์-

เยอรมัน วัย 28 ปี ย้ายไปร่วมทีมสมุทรปราการ 

ซิตี้ ด้วยสัญญายืมตัวในเลกที่ 2 ฤดูกาล 2021-

22 อย่างเป็นทางการแล้ว

โดย เควิน อินเกรโซ นักเตะลูกครึ่ง

ฟิลิปปินส์-เยอรมัน สามารถเล่นได้ทั้งตำาแหน่ง

กองกลางและริมเส้นฝั่งซ้าย รวมถึงเคยเป็นนัก

เตะเยาวชนของสโมสรซังค์ เพาลี และฮัมบูร์ก 

เอสวี 2 ทีมดังของประเทศเยอรมนี จากนั้นใน

ปี 2008 มีชื่อติดทีมชาติเยอรมัน รุ่นอายุไม่เกิน 

15 ปี ก่อนที่ในปี 2015 เจ้าตัวจะเลือกเล่นให้กับ

ทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ และย้ายมาค้าแข้งให้

กับ เซเรส เนกรอส ทีมดังของประเทศฟิลิปปินส์ 

ก่อนจะโยกมาค้าแข้งในประเทศไทยครั้งแรกในปี 

2019 กับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

จากนั้นย้ายมาร่วมทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ก่อนเริ่มฤดูกาล 2021-22 ที่ผ่านมา และมีส่วน

ช่วยทัพ “เดอะ แรบบิท” ลุยศึกเอเอฟซี แชม  

เปียนส์ลีก 2021 และพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีม

สุดท้ายได้สำาเร็จ โดยลงเล่นในรายการดังกล่าวไป

ทั้งหมด 7 นัด (ตัวจริง 3 นัด สำารอง 4 นัด) ขณะ

ที่ฟุตบอลภายในประเทศ อินเกรโซ ลงช่วยทัพ 

“เดอะ แรบบิท” ไปทั้งหมด 12 นัด (ตัวจริง 5 นัด 

สำารอง 7 นัด) รวมทุกรายการ โดยเควิน อินเกร

โซ ยังมีชื่อติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดลุยศึกชิงแชมป์

อาเซียน 2020 ที่สิงคโปร์อีกด้วย

ด้านความเคลื่อนไหวของทัพ “ค้างคาว

ไฟ” สุโขทัย เอฟซี ทีมรองจ่าฝูง ศึกเอ็ม-150 แชม

เปียนชิพ 2021 ที่เตรียมทำาศึกนัดสุดท้ายของเลก

แรก ในการบุกไปเยือนคัสตอม ลาดกระบัง ในวัน

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น.

ล่าสุด “เสี่ยเขต” เขตพงศ์ กุลนาถศิริ ผู้

จัดการทีม เปิดเผยว่า แน่นอนว่าเกมปิดท้ายเลก

แรกเราตั้งเป้าที่จะปิดด้วยชัยชนะคว้า 3 คะแนน

กลับบ้านเพื่ออยู่ในตำาแหน่งรองจ่าฝูงต่อไป เพื่อ

ทำาตามเป้าหมายในการเลื่อนชั้นกลับลีกสูงสุดแบบ

อัตโนมัติ ตามที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรก เรายังอยู่ในเส้น

ทางของเป้าหมาย แม้ว่าจะไม่ใช่งานที่ง่ายนัก แต่

ทุกคนพยายามเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโค้ชและนักเตะ

ที่ช่วยกันเป็นอย่างดี แม้ว่าบางเกมอาจจะไม่เป็น

ไปตามที่คาดหวัง ซึ่งผลงานในเลกแรกยังถือว่าน่า

พอใจ ส่วนในเลกสองก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงทีม

บ้างเป็นเรื่องปกติ” เสี่ยเขตกล่าว.
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10 บันเทิงเทศ

ร้านเฮียส่ีหมูแดงเตาถ่านท่ีจะแนะนำาในวันน้ี คออาหารจีน

แต้จิวแบบโบราณจะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะร้านน้ีก็คือ 

ร้านครัวแต้จิว ท่ีโด่งดังอยู่ใกล้ๆ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัด

ภูเก็ต คนพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียวรู้จักฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดี แต่

เมื่ อมีโควิด-19 ระบาด จังหวัดภูเก็ตถึงกับต้องปิดเมือง เจ้าของร้าน

เป็นสองพ่ีน้องคือ คณณั ดนัย และ คณวิโรจน์ ตัง ริิวิไลพร จึง

ถือโอกาสหนีโควิด-19 เข้ากรุงเทพ  

เพื่ อมาโชว์ฝีมือการปรุงอาหาร

แต้จิวท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษมา

ง  ช่ัวคน ให้ชาวกรุงเทพ  ได้ล้ิม

ลอง โดยมาเปิดเป็นร้านเล็กๆ ท่ีแห่ง

น้ี เพื่ อรอเวลาท่ีจะเปิดเปนร้านให ่

สมบูรณ์แบบในอีกไม่นานนัก

ผมได้พาชาวคณะไปชิมมา

แล้วครับ เมนูอาหารท่ีมีไม่มากเพียง

แค่ 30 เมนูน้ัน รสชาติหาท่ีติแทบ

ไม่ได้ จนต้องสอบถามสองพ่ีน้อง

เจ้าของร้านก็ได้ความว่าตัวเขาน้ันนับ

จากบรรพบุรุษท่ีปรุงอาหารขายโดย

เฉพาะ ถือว่าเป็นรุ่นท่ี 6 โดยอยู่ท่ี

เมืองจีน 3 รุ่น อีก 3 รุ่น ก็คือรุ่นอากง รุ่นปะ และ

รุ่นตัวเอง อยู่ท่ีเมืองไทย ซ่ึงกว่าท่ีจะทำาอาหารให้

อร่อยแบบน้ีได้น้ันก็ถูกฝกปรืออย่างเข้มข้นใช้เวลา

นานแสนนานเพื่ อไม่ให้เสียชื่ อเสียงของบรรพบุรุษ 

รวมท้ังจากอากงท่ีสอนปะและปะก็สอนตัวเองต่อ

อาจแปลกใจว่าร้านขายอาหารจีนแต้จิวแต่

ทำาไมจึงใช้ชื่ อว่าเ ยีส่ีหมูแดงเตา า่นเจ้าเก่าประตู

นำา ก็เพราะว่าเมื่ อสมัยก่อนปะก็คือคุณพ่อของตัวเอง

น้ันเคยขายหมูแดงย่างเตาถ่านอยู่ท่ีประตูน้ำา คนรุ่น

เก่าๆ จะรู้จักกันเป็นอย่างดีถึงรสาติความอร่อยของ

หมูแดงเฮียส่ี จึงนำาชื่ อนีมาเปนมงคลนาม นอกจาก

หมูแดงตามชื่ อร้านจะอร่อยท้ังนุ่มท้ังหอมกล่ินเตา

ถ่านแล้วยังมีอาหารแต้จิวแบบโบราณท่ีหากินลำาบาก

อีกหลายอย่าง ซ่ึงแต่ละเมนูของร้านน้ันสามารถนำา

ไปเป็นเมนูเด่นของร้านอาหารจีนบางร้านได้อย่าง

สบายๆ เพราะฉะน้ันเมื่ อมาถึงร้านแล้วไม่ต้องดูเมนู

ให้เสียเวลาส่ังเส่ียวเอ้อให้เถ่าช่ิวทำาอาหารออกมา

ได้เลย แล้วจะรู้ว่าอาหารของท่ีน่ีอร่อยระดับใด แต่ถ้าอยากจะส่ัง

อาหารตามท่ีชอบก็ขอแนะนำาให้ เช่น

ออส่วนหอยนางรม เป็นเมนูเด่นท่ีร้านแต้จิวภูเก็ต ลูกค้าท่ีมา

ชิมอาหารจะต้องส่ังกันทุกโต๊ะ ท่ีน่ีจะใช้หอยนางรมสดตัวโตๆ ตัก

เพียงคำาแรกก็จะได้กล่ินเฉพาะกลมกล่อมนุ่มนวล รสชาติแบบน้ี

หากินยากมากครับ ราคาจานละ 120 บาท

กวยเตียวหลอดก้ง ท่ีน่ีจะไม่ใช้กุ้งขาวแบบร้านท่ัวๆ ไป แต่จะ

ใช้แต่ก้งลายเสอทะเล ท่ีมีรสชาติกรอบเด้งสู้ฟัน แตกต่างจากกุ้งขาว

อย่างชัดเจน ท่ีสำาคัญคือ น้ำาซอสเป็นสูตรเฉพาะของอากงท่ีหวงแหน

มากเมื่ อได้ราดลงไปในกวยเตียวหลอดจะมีกล่ินหอมไม่เค็ม สามารถ

ตักน้ำาซอสเข้าปากชิมได้ ราคา 4 ช้ิน 100 บาท ครับ

อ่ยจ๊อ สูตรฮ่อยจ๊อของท่ีน่ีนานกว่า 0- 0 ปี จะเป็น อ่ยจ๊อ

ปูโคตรแนน ท่ีอื่ นๆ เขาทำาลูกเล็กมีกรรเชียงปูแปะอยู่ด้านบน แต่ท่ี

น่ีจะใช้อกปูใส่อย่างไม่หวงของ ขอให้ได้ตามสูตรของอากงก็แล้วกัน 

เมนูน้ีต้องส่ังจองจะเป็นการดีท่ีสุดครับ เพราะเป็นของน้องสาวท่ีทำา

ฮ่อยจ๊อขายโดยเฉพาะ ส่งมาให้เท่าไรๆ ก็หมดไม่มีเหลือครับ ราคา

ลูกละ 60 บาท

อาหารประเภทปลาก็เช่น ปลาทอดซีอิวสูตรระลกชาติ เมนู

น้ีนักชิมรุ่นใหม่ๆ จะไม่เคยได้กิน เพราะคุ้นกับปลาทอดน้ำาปลาเสีย

เป็นส่วนมาก เถ่าช่ิวจะใช้ปลากะพงสามน้ำา ท่ีว่ากันว่าอร่อยมาก

จากจังหวัดสงขลา แล่เอาแต่เน้ือนำามาทอดแล้วราดด้วยน้ำาซีอิวสูตร

พิเศษของบรรพบุรุษท่ีหอมหวานอร่อย น้ำาซีอิวจะแทรกเข้าไปในเน้ือ

ปลาทำาให้เน้ือปลาท่ีอร่อยแล้ว อร่อยมากข้ึน เคยมีลูกหลานพาเต่ีย

พาแม่แก่มากินแล้วถึงกับน้ำาตาไหลบอกว่าไม่เคยกินปลาทอดแบบน้ี

มานานแล้ว แต่ถ้าชอบปลามันๆ ต้องส่ัง พงปลากะพงน่งซีอิว มา

ชิม ซ่ึงท่ีร้านจะใช้ปลากะพงสามน้ำาอีกเช่นกัน แต่ใช้ตัวใหญ่ขนาด 

10 กิโลกรัม ข้ึนไป แล่เอาตรงพุงมาน่ึงราดด้วยน้ำาซีอิวสูตรอากงอีก

เช่นกัน จะนุ่มปากนุ่มคอมาก ราคาจานละ 150 บาท

ชอบเจียนก็ต้องส่ัง ปลาเจียนนำาแดงสูตรอากง มาชิม เมนูน้ี                                                                  

เถ่าช่ิวต้องเค่ียวน้ำาจนได้กล่ินหอมของขิง หมููต้องนุ่มและได้กล่ิน

ความหอมของเห็ดหอมอย่างชัดเจน ถ้าใช้หัวปลาจีนก็จะอร่อยมาก 

แต่ท่ีน่ีจะใช้เน้ือปลาแทน ราคาตามน้ำาหนักปลาครับ

เมนูสุดท้ายคือ ข้าวผัด จะเลือกเป็น ข้าว ดัปลาเค็ม ท่ีใช้

ปลากุเลาจากอำาเภอตากใบ จ.นราธิวาส หรือ ข้าว ดัปู ก็แล้วแต่

ชอบครับ เถ่าช่ิวจะมีวิธีผัดจนเมล็ดข้าวร่วนหอมกล่ินไหม้ของกระทะ

อย่างชัดเจน ย่ิงกินก็ย่ิงเพลิน ส่ังซปซ่ีโครงหมูมาซดคล่องๆ คอ ก็จะ

เข้ากันได้อย่างดีครับ ราคาจานละ 100 บาท

อย่าลืมว่าร้านน้ีชื่ อ เ ยีส่ีหมูแดงเตา า่น ก็ต้องส่ังมาชิมอีก

เช่นกัน เพราะกว่าจะทำาหมูแดงให้อร่อยได้น้ัน ก็ต้องหมักหมูตรง

สะโพกท้ิงไว้ข้ามคืน เพื่ อให้รสชาติของเครื่ องปรุงเข้าเน้ือ แล้วนำา

ไปย่างด้วยเตาถ่าน เวลากินจะได้กล่ินของถ่านหอมเครื่ องเทศอย่าง

ชัดเจน เน้ือของหมูจะนุ่มไม่แข็งกระด้าง น้ำาซอสหมูแดงอร่อยเข้ม

ข้น ไม่เค็ม ลงตัวพอดีครับ ราคาราดข้าวจานละ 40 บาท หมูเปล่า

อย่างเดียวราคาขีดละ 40 บาท

ร้านน้ีจะส่ังวัตถุดิบส่วนมากจากจังหวัดภูเก็ต เพราะรู้จักแหล่ง

ซ้ือได้ในราคาไม่แพง ร้านเป็นร้านเล็กๆ จึงไม่เน้นอาหารจานใหญ่ 

ต้องการให้ลูกค้า 2-4 คน ได้น่ังกินอย่างสบายใจ โดยทางร้านได้ร่วม

กับโครงการของรัฐบาลคนละคร่ึง และมีบริการทาง Ro inhood 

และ Gra  ด้วยครับ

อาหารจีนแตจิ๋วสูตรโบราณอรอย ที่

เฮียสี่หมูแดงเตาถาน 
ประชาชื่น

ช� อราน เฮียสี่หมูแดงเตาถานเจาเกาประตูน้ํา

เถาชิ่ว,กุก คุณณัฐดนัย ตั้งศิริวิไลพร

เสี่ยวเออ คุณวิโรจน ตั้งศิริวิไลพร

สถานที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย จากถนนงามวงศวานเลี้ยวขวาที่แยกพงษเพชรไปตามถนนเลียบคลองประปา 

ผานแยก ม.ธุรกิจบัณฑิตย ถึงอีกแยกเลี้ยวขวาขามคลองประปาตรงไปจนพบสามแยกเลี้ยวซายตรงไปอีกประมาณ 150 

เมตร จะพบรานอยูตรงสามแยกพอดี (ซอยประชาช� น 12 แยก 1-2) จอดรถบริเวณหนารานหรือเลี้ยวซายออมไปจอด

บริเวณดานหลังของราน เปดบริการตั้งแตเวลา 9.30-20.00 น. โทรศัพท 08-5887-8789 รานหยุดทุกวันจันทร

ชอบแหละคนที่รู้ ใจ แต่ขอได้ไหม 

อย่ารู้ทัน” แคปชั่นกวนๆ ของ 

คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ เมื่อ

วันก่อน ซึ่งปกติแล้วเธอก็มีมาฝากแฟนๆ อยู่

เสมอทางอินสตาแกรม คุณแม่ลูกสองท่ีควบ

หลายบทบาททั้งนักแสดง พิธีกร นางแบบ และ

นักธุรกิจ เมื่อไม่นานนี้ มาตอกย้ำาความท้าทาย

กับบทบาทซิงเกิลมัม ด้วยวิธีการเลี้ยงลูกแนว

ธรรมชาติ และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่าน 

STAGE Open House Youth wellness 

STAGE คลับกิจกรรมพัฒนาร่างกาย

และจิตใจสำาหรับทุกเพศทุกวัย บนพื้นท่ี 

5,000 ตร.ม. ย่านคลองจั่น บางกะปิ ตอน

นี้มี โปรแกรมใหม่มาอีก นั่นคือ youth  

wellness และจะให้ใครมาร่วมพูดคุยกันได้

นอกจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง อาจารย์ ดร.กัน

นิกา เพ่ิมพูนพัฒนา นักกิจกรรมบำาบัด

เด็ก ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบัน

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

คุณหนิง ศรัยฉัตร จิระแพทย์ เวิร์กกิงมัม

ยอดคุณแม่ซิงเกิลมัม‘ตุ๊ก ชนกวนันท์’ 

สนับสนุนลูกๆให้Find The Real You

เห็นหายหน้าไปนาน แต่อันที่จริง เคิร์ส

เทน ดันสต์ ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามี

ผลงานการแสดงต่อเน่ืองมาอีกถึงราว  

14 เรื่อง แต่เชื่อว่าหลายคนยังติดภาพ

จำาของเธอ จากบท แมรี เจน วัตสัน 

ใน Spider-Man เมื่อร่วม 20 ปีที่แล้ว 

โดยเฉพาะฉากท่ีซูเปอร์ฮี โร่ห้อยหัวลง

มาบดปาก แต่มีใครรู้ ไหมว่าเธอตอน 

อายุ 19 เคยโดนทางโปรดิวเซอร์หนัง

เรื่องน้ีแนะนำาให้ไปจัดฟัน เพื่อเวลายิ้ม

จะได้สวยงามน่าประทับใจมากขึ้น

นักแสดงสาววัย 39 จำาได้ถึงครั้ง

ท่ีทีมโปรดักชันเคยสั่งให้เธอไปปรึกษา

ทันตแพทย์ ตอนท่ีเธอเซ็นสัญญาครั้ง

แรกเพื่อรับบทเป็นแมรี เจน คู่กับ โทบี 

แม็กไกวร์

หน่ึงในทีมโปรดักชันถึงขั้นขับรถ

เธอพาไปถึงร้าน แต่เธอปฏิเสธที่จะลงรถ

“ตอนนั้นฉันแบบ หืมมมมมม ไม่

นะ ฉันชอบฟันของฉันแบบนี้” เธอบอก

ว่า เธอจำาได้ว่าผู้กำากับซึ่งเป็นเพื่อนของ

เธอเอง โซเฟีย ค็อปโปลา ที่เคยร่วมงาน

กันใน The Virgin Suicides ปี 1999 ก็ชอบ

ฟันของเธอแบบนั้น โดยดันสต์ยังเคยเล่น

ใน Marie Antoinette and The Beguilded 

ของค็อปโปลา ปี 2006 อีกด้วย.

เซอร์ร็อด สจ๊วร์ต เปิดปากจวก รอย คีน นักข่าว

กูรูของสกาย สปอร์ตส อดีตมิดฟิลด์ แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด และเซลติก ที่แสดงการบูลลี่ผู้อื่นระหว่าง

การออกอากาศ หลังจากปะทะคารมกับเจมี คาร์รา

เกอร์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว

คีน กับ คาร์ราเกอร์ ส่งเสียงดังใส่กัน 

ระหว่างการทำาหน้าที่ให้กับสกาย สปอร์ตส หลัง

จากที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกเสมอเชลซี 1-1 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทั้งคู่โต้เถียงกันถึงบท

บาทของคริสเตียโน โรนัลโด ในทีมปีศาจแดง หลัง

จากที่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำารองในเกมนั้น

ตำานานเพลงร็อกชาวผู้ดีกล่าวถึงสิ่งที่เขา

เห็นในการถ่ายทอดสดทางทีวี และเขาซึ่งเป็นหนึ่ง

ในแฟนบอลพันธุ์แท้ของเซลติก กล่าวโจมตีอดีต

มิดฟิลด์ของทีม สำาหรับการแสดงความก้าวร้าวเกิน

ไปเมื่ออีกฝ่ายเห็นต่าง

“ผมคิดว่ารอยชอบบูลล่ีผู้อ่ืนในบางคร้ัง”  

เซอร์ร็อดกล่าวเมื่อพุธที่ผ่านมา “ผมชื่นชอบเขา 

ในฐานะนักฟุตบอล แต่เขาค่อนข้างพาลไปนิด”

“ผมคิดว่ามันมีวิธีที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจออก

มา แล้วเขาก็มีวิธีพูดในส่ิงที่คิดของเขา แต่เขา

ก้าวร้าวเกินไป”

“เขาเคยเป็นผู้เล่นชั้นยอด แต่คุณคิดว่าเขา

จะเป็นผู้จัดการทีมที่ดีมั้ยด้วยวิธีการแบบนั้น”.

ตำานานร็อกซัด‘รอย คีน’

วิจารณ์บอลก้าวร้าวเวอร์

‘เคิร์สเทน ดันสต์’เคยโดนสั่ง

ให้ไปจัดฟันเพื่อเล่นSpider-Man

ของน้องเบลล่า และคุณตุ๊ก ชนกวนันท์ รัก

ชีพ ซิงเกิลมัมของน้องแพรวและน้องภูมิ มี

คุณต่าย สุกานดา พิชากรเอกสิทธิ์ Brand 

Director STAGE Find The Real U และ

คุณสุทัศน์ วงส์สุขศิริ MD & Co-Founder 

STAGE Find The Real U ร่วมตอบคำาถาม

คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ นอกจากขายเบ

เกอรี่ออนไลน์ เครื่องสำาอาง ผลงานการ

แสดงช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาให้เห็นมากขึ้น ยก

ให้เป็นคุณแม่มัลติฟังก์ชัน พร้อมลุยทุก

อย่างทั้งบทบาทคุณแม่และนักธุรกิจ อัป

เดตกันนิด ลูกสาวคือน้องแพรว ตอนนี้อายุ 

13 ขึ้น ม.1 น้องภูมิ ผู้ชาย ป.4 อายุ 10 

ขวบ ก็เลยค่อนข้างชอบเกมนิดนึง

เรื่องไหนที่ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ

“ที่ ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษน่าจะ

เป็นเรื่องของเวลา ซึ่งมันก็ปรับตามวัย ตอน

นี้ก็แบบสบายขึ้นเยอะ ไม่ว่าจะอย่างไรก็

ต้องมีการบริหารจัดการ ซึ่งตรงนี้ก็แล้ว

สไตล์แต่ละบ้าน ส่วนตุ๊กก็อาจยอมทำางาน

ให้น้อยหน่อย ยอมมีสตางค์น้อยหน่อย แต่

เรารู้ว่าตอนนี้เวลาเราต้องให้กับเขา แต่ตรง

นี้ก็จะขยับเปลี่ยนไปตามวัยของลูก”

ลูกๆ ของคุณตุ๊กมีกิจกรรมแบบไหนบ้าง

“ต้องบอกเลยว่า STAGE Fine 

The Real U ลูกๆ มาเล่นที่นี่เกือบครบ

แล้ว กิจกรรมที่ว่ามาช่วงต้น ประมาณ 90 

เปอร์เซ็นต์น่าจะได้บริโภคกันไปแล้วเยอะ

มาก อย่าง ไอซ์สเกต ขี่ม้า ฮอกกี้ ดนตรี เช่น 

ฮาร์ป กับไวโอลิน บางกิจกรรมก็ทำาเหมือน

กันทั้งคู่ บางกิจกรรมก็แยกตามความชอบ 

มีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เราแค่คอยดุ และ

รอให้เขาย่อยก่อน แล้วพวกเขาก็จะมา

บอกเองว่าถนัดหรือไม่ จะไปต่อหรือไม่ 

วินัยต้องพร้อมเตรียมของ เก็บของ แต่งตัว

เองได้ จัดกระเป๋าเองได้ ก็ถือว่าพร้อม สิ่ง

ที่ตุ๊กย้ำามากไม่ใช่แค่เก่ง แต่สิ่งสำาคัญตอนนี้

เด็กๆ กำาลังฟอร์มมายด์เซตซึ่งสำาคัญมาก”

การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยนี้

ควรให้ความสำาคัญกับทุกด้าน ไม่ใช่การเน้น

เรื่องเรียนเพียงอย่างเดียว ควรเน้นเรื่อง

ร่างกาย เรียนรู้ทักษะชีวิต เรียนรู้ไปพร้อม

กับลูกอย่างใจเย็นและไม่กดดัน เข้าใจและ

พร้อมสนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการ.

ตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ, ต่าย สุกานดา และหนิง ศรัยฉัตร

“ก็

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

เป็นนักแสดงมืออาชีพของน้องเขา 

ไม่ว่าจะเป็นการบู๊ และพลังความ

สามารถทุกอย่างเรียกว่า เก่งมาก

สำาหรับการแสดง รวมไปถึงฉาก

เลิฟซีน การปะทะคารม 

ทำาออกมาได้ดีมากๆ 

ทุกอย่างเลยครับ

ส่วนบทบาท

ท่ีผมได้รับจะเป็น

ติณณ์ เขาจะเป็น

คนที่รักความถูก

ต้อง ตรงไปตรง

มา รักสันโดษ มี

ความเป็นตัวเอง

สูง ใจเย็น อ่อน

โยน ไม่ชอบ

แข่งขัน ชอบหา

แรงบันดาลใจให้

กับการทำางานอยู่เสมอ จะไม่ค่อยลงรอย

กับน้องชายเท่าไหร่ ส่วนกับแคทก็จะไม่ถูก

ชะตากันตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลย แต่จาก

การกัดกันวันแรกๆ ก็แปรเป็นความสนิท

และสบายใจแบบคาดไม่ถึง ก็ต้องไปติดตาม

ว่าเกิดอะไรขึ้นทำาให้ความรู้สึกของทั้งคู่

อว่าเป็นพระเอกมากความสามารถ

ผ่านมาแล้วหลากหลายบทบาท

สำาหรับ โอม-อัชชา นามปาน ล่าสุด

กับบทบาทของติณณ์ ในละครเรื่อง เกม

รักเกมพยาบาท ที่ออกอากาศทุกวันพุธ-

พฤหัสบดี เวลา 21.30 น. ทางพีพีทีวี เอช 

ดี ช่อง 36 ซึ่งงานนี้หนุ่มโอมก็ได้ประกบคู่

กับนางเอกรุ่นน้องอย่าง ขวัญ-อุษามณี ไว

ทยานนท์ เรียกว่าออกอากาศไปเพียงไม่กี่

ตอนก็สร้างความประทับใจให้แฟนๆ ต่าง

ชื่นชมกับเคมีของทั้งคู่ โดยเฉพาะเวลาต่อ

ล้อต่อเถียงกันทั้งคู่ก็เล่นได้อย่างลื่นไหลเป็น

ธรรมชาติสุดๆ

โอมเผยว่า “ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง

ที่สนุกมาก ตัวผมเองก็มีบู๊บ้าง แต่ไม่เยอะ

เท่าฝั่งน้องขวัญ (อุษามณี ไวทยานนท์) ที่

เล่นเป็นแคท ซึ่งฝั่งผมจะเป็นตัวเชื่อมโยง

ระหว่างแผนการเขาซะมากกว่า แล้วจะ

เป็นสายวิ่งด้วย ก็คือวิ่งหนีอย่างเดียวเลย 

ส่วนเลิฟซีนก็มีครับ มีตบ มีจูบ มียิง จะ

สนุกแค่ไหนก็ต้องไปติดตาม และเป็นครั้ง

แรกที่ร่วมงานกับน้องขวัญ ตอนแรกก็มี

เขินบ้าง แต่หลังๆ ไม่เขินแล้วครับ ร่วม

งานกันแล้วสนุกสบายใจ เราก็ได้เห็นความ

เปลี่ยนไป ระหว่างทางมันก็จะมีบทพิสูจน์

ต่างๆ ให้เห็น ก็อยากให้ติดตามชมและลุ้น

เอาใจช่วยพวกเรากันเยอะๆ ครับ ฝากด้วย

ครับรับรองว่าสนุกเข้มข้นทุกตอน โปรดัก  

ชั่นก็ปังทั้งเอฟเฟ็กต์และซีจีที่มาแบบจัดเต็ม 

ไม่อยากให้พลาดสักตอนเลยครับ”.

ถื

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ และสมาคมนักเขียนบท

ละครโทรทัศน์ จัดโครงการเล่าเรื่อง

ให้เลื่องลือ มอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะ

รางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น พร้อม

กิจกรรมเวทีเสวนา เปิดแฟ้ม..เล่าเรื่องให้

เลื่องลือ บอกเล่าถึงเรื่องราวการดำาเนิน

งานที่ผ่านมาทั้ง 5 ภูมิภาค

โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้

จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์แดง-  

ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นายกสมาคมนักเขียน

บทละครโทรทัศน์ และคุณละลิตา ฉันท

ศาสตร์ โกศล ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียน

บทละครโทรทัศน์ ร่วมเวทีเสวนาและ

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง 5 ท่าน พร้อม

นำามาผลิตเป็นละครซีรีส์เพื่อเผยแพร่ 

ภายในปี 2565  

อาจารย์แดง-ศัลยา สุขะนิวัตติ์ 

นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ 

เผยว่า หลังจากนี้จะคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดจากตัวแทนของแต่ละภูมิภาค เป็น

ผู้เขียนบทละคร 5 คน ที่มีพล็อตเรื่อง

ที่เป็นเอกลักษณ์ 5 แบบ 5 สไตล์ โดย

จะมีนักเขียนมืออาชีพมาร่วมกันพัฒนา

บทละคร ร้อยเรียงให้ โครงเรื่องทั้งหมด

มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ของแต่ละภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ จาก

โครงการนี้เราจะได้ผู้เขียนบทละคร

โทรทัศน์หน้าใหม่ที่เป็นช้างเผือกมาจาก

ชุมชนหรือท้องถิ่น ได้มาเขียนบทร่วมกับ

นักเขียนบทละครตัวจริงเสียงจริง เพราะ

ฉะนั้นเราจะมีนักเขียนละครหน้าใหม่

ที่มาจากระดับชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นใน

วงการอย่างแน่นอน และผลงานบทละคร

จากนักเขียนทั้ง 5 คนจะได้ถูกนำามาผลิต

เป็นละครซีรีส์เพื่อเผยแพร่ภายในปี 2565 

นี้ โปรดติดตามชม.

‘เล่าเรื่องให้เลื่องลือ’นำาร่องสร้าง

หาเพชรป้อนวงการเขียนบทละคร

ร้อมเดินหน้าก้าวสู่การเป็น

คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มุ่ง

มั่นสร้างสรรค์ผลิตผลงาน

คุณภาพ หลากหลายความบันเทิง จน

สามารถสยายปีกเกิดเป็นกระแสโด่งดัง

ทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด GMMTV 

เตรียมปล่อยหมัดเด็ดเสิร์ฟโปรเจ็กต์

ใหม่แบบไร้ขอบเขต ไร้ขีดจำากัด ใน

งานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ GMMTV 

2022 : BOR 

DERLESS 

เปิดโผซี

รีส์ 20 เรื่อง

ใหม่ที่อัด

แน่นด้วย

คุณภาพเข้ม

ข้นครบทุก

อารมณ์ และ

ภาพยนตร์

โปรเจ็กต์

พิเศษ จากทัพนักแสดงสุดฮอตกว่า 

100 ชีวิต ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใน

ปี 2022

ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วย

บรรยากาศสุดตื่นตาตื่นใจ เริ่มต้นด้วย 

2 พิธีกรอารมณ์ดี ป๋อมแป๋ม นิติ และ

เลโอ โซสเซย์ เชิญบิ๊กบอส สถาพร พา

นิชรักษาพงศ์ ขึ้นมาพูดคุยถึงความ

สำาเร็จในปีนี้ ก่อนจะเริ่มเปิดตัวซีรีส์

เรื่องแรก The Three GentleBros คู่แท้

แม่ไม่เลิฟ เรื่องราวของคุณแม่ขาโหด

กับบรรดาลูกชายตัวแสบ นำาแสดงโดย 

แหม่ม คัทลียา, ลุค อิชิคาวา, เต ตะวัน, 

กัน อรรถพันธ์ กำากับโดย ของ เอกสิทธิ์ 

ตระกูลเกษมสุข, ยู-ษรัณยู จิราลักษม์  

ต่อกันด้วยซีรีส์แฟนตาซีสุดลึกลับชวน

ให้สืบสวนและน่าค้นหา U.M.G รัก

แรกหายไป ได้ใครมาวะ? นำาแสดง

โดย นนน กรภัทร์, น้ำาตาล ทิพนารี, มิ้ลค์ 

พรรษา, ซิง หฤษฎ์ กำากับการแสดงโดย 

เกี๊ยว ธเนศ ลิ้มเจริญ

ก่อนจะมาฟินไปกับเรื่องราวความ

รักสุดโรแมนติกในซีรีส์ Star and Sky 

แล้วแต่ดาว l ขั้วฟ้าของผม นำาแสดงโดย 

จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย ของผู้กำากับ 

นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล จากนั้นต่อด้วยซี

รีส์แนวสืบสวนสอบสวน Home School 

นักเรียนต้อง

ขัง นำาแสดง

โดย ดิว จิร

วรรตน์, นา

นิ หิรัญกฤษฎิ์, 

กัน อรรถ

พันธ์ กำากับ

การแสดงโดย 

ฝน-ขนิษฐา 

ขวัญอยู่ ก่อน

ที่ดีกรีความฟิน 

ของแฟนๆ จะพุ่งขีดสุดกับการเปิดตัวซีรีส์ 

พินัยกรรมกามเทพ เรื่องราวของความแค้น

ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก นำาแสดงโดย 

เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, แจน พลอย

ชมพู ผลงานของผู้กำากับ กอล์ฟ-สกล วงษ์

สินธุ์วิเลส

ต่อด้วยซีรีส์ ซุป’ตาร์กับหญ้าอ่อน 

เรื่องราวความโรแมนติกดรามาของซุปตาร์

สุดหล่อกับสาวน้อยหน้าใส นำาแสดงโดย 

ป้อง ณวัฒน์, เจน รมิดา ผ่านฝีมือของผู้

กำากับคนเก่ง ผิน เกรียงไกรสกุล จากนั้นมา

อินไปกับเรื่องราวของนายแบบสุดฮอตกับ

ครูอนุบาลที่ต้องกลายมาเป็นผู้จัดการส่วน

ตัว ในซีรีส์ โดโนวาน...ที่รัก นำาแสดงโดย 

ลุค อิชิคาวา, น้ำาตาล ทิพนารี กำากับโดย 

กอล์ฟ-สกล วงษ์สินธุ์วิเลส ต่อด้วยซีรีส์ 

The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ป บอกเล่า

ถึงความวุ่นวายของเด็กหนุ่มที่อยากเสียจิ้น 

จนเกิดเรื่องลึกลับให้ต้องตามแก้ นำาโดย 

นิว ฐิติภูมิ, ฟ้า ยงวรี ผลงานของผู้กำากับ 

โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง

ต่อไปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความ

รัก มิตรภาพ และความลึกลับ ในซีรีส์

คาธ นำาแสดงโดย เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง 

ธนวัฒน์, นีโอ ตรัย กำากับการแสดงโดย 

กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิฐ์ ก่อนจะถึง

คิวของซีรีส์ Good Old Days ร้านซื้อขาย

ความทรงจำา ความสนุกเข้มข้นน่าติดตาม

หลากหลายเรื่องราว นำาแสดงโดย คริส 

พีรวัส, ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน ผล

งานของ 2 ผู้กำากับ วา-วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์, 

พลอย-ภัทรกร วีระศักดิ์วงศ์ ต่อด้วยซีรีส์

แนวโรแมนติกดรามาเข้มข้น เพื่อนายแค่

หนึ่งเดียว นำาแสดงโดย ปอนด์ ณราวิชญ์, 

ภูวิน ภูวินทร์, ชิม่อน วชิรวิชญ์ ฝีมือของผู้

กำากับ โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง

หนังรักเรื่องที่

แล้ว 10 Years Ticket 

เล่าถึงความรัก ความ

สัมพันธ์ ความแค้น

ของ 2 ครอบครัวที่ต่าง

บอบช้ำา และความรัก

ที่เปรียบเสมือนการ

ติดคุก นำาแสดงโดย 

โอม ภวัต, ตู ต้นตะวัน, 

ออฟ จุมพล กำากับการ

แสดงโดย ฝน-

ขนิษฐา ขวัญ

อยู่ ต่อด้วยเรื่อง

ราวความรักของ

หนุ่มนักมวย ในซีรีส์พี่

ช้าง นำาแสดงโดย จอส 

เวอาห์, เลิฟ ภัทรานิษฐ์ 

ผลงานของผู้กำากับมาก

ฝีมือ หนุ่ม-อรรถพร ธีมา                

กร ดีกรีความตื่นเต้นยังคงร้อน

ระอุอย่างต่อเนื่องกับการเปิดตัว

ซีรีส์ Midnight Series เรื่องราว 

3 รส 3 อารมณ์ของคนกลางคืน 

เริ่มด้วย Midnight Motel แอป 

ลับ โรงแรมรัก นำาแสดงโดย 

“ออฟ จุมพล, แจน พลอยชมพู 

กำากับการแสดง โม่-อธิป วัชชุ

ชัยอนันต์ ต่อด้วย Moonlight 

Chicken พระจันทร์มันไก่ 

นำาแสดงโดย เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ 

สหภาพ ผลงานของผู้กำากับ ออฟ-นพณัช 

ชัยวิมล ปิดท้ายด้วย Dirty Laundry ซักอบ

ร้ายนายสะอาด นำาแสดงโดย นนน กรภัทร์, 

ฟิล์ม รชานันท์ กำากับการแสดงโดย โจ้-

ทิชากร ภูเขาทอง

จากนั้นถึงคิวของซีรีส์ Vice Versa 

รักสลับโลก นำาแสดงโดย ซี ทวินันท์, จิมมี่ 

จิตรพล กำากับการแสดงโดย เอ็กซ์-ณัฐพงษ์ 

มงคลสวัสดิ์ ก่อนจะมาต่อกันด้วยซีรีส์ร้อน

แรง สุดแซ่บ ด้วยรักและหักหลัง นำาแสดง

โดย แพต ชญานิษฐ์, แพรวา ณิชาภัทร, 

แจน พลอยชมพู ผลงานของผู้กำากับ แอ้ม-

อัครพล บัวแตง  ต่อด้วยซีรีส์ฟีลกู๊ดน่ารัก

สดใส แฟนผมเป็นประธานนักเรียน นำาโดย 

เจมีไนน์ นรวิชญ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ กำากับ

การแสดงโดย อู๋-กรพรหม นิยมศิลป์ ต่อ

กันด้วยเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกในซี

รีส์ Devil Sister แอ๊บร้ายให้นายไม่รัก การ

โคจรมาพบกันครั้งแรกของคู่พระนาง 

วิน เมธวิน, มิน พีชญา ฝีมือการกำากับ

ของ กู่-เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข แล้วมา

ฟินกันต่อกับซีรีส์ บทกวีของปีแสง นำาแสดง

โดย คริส พีรวัส, ไมค์ ชินรัฐ, อ้าย สรัล

ชนา กำากับการแสดงโดย วา-วาสุเทพ 

เกตุเพ็ชร์ ก่อนท่ีเสียงกร๊ีดจะดังสน่ันกับ

เซอร์ไพรส์สุดพิเศษในซีรีส์ คืนนับดาว การ

ประกบคู่กันเป็นคร้ังแรกของ 2 นักแสดง

สุดฮอต ไบร์ท วชิรวิชญ์, ใหม่ ดาวิกา ร่วม

ด้วย ออฟ จุมพล ผลงานของผู้กำากับคน

เก่ง กู่-เอกสิทธ์ิ ตระกูลเกษมสุข นอกจาก

น้ันยังมีโปรเจ็กต์พิเศษกับภาพยนตร์แนวโร

แมนติกดรามา My Precious รักแรก โคตร

ลืมยาก ก่อนจะปิดท้ายงานด้วยการเชิญผู้

บริหารและนักแสดงข้ึนถ่ายภาพร่วมกันบน

เวที ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

สุดประทับใจ.

พ

‘โอม’เขินร่วมงาน‘ขวัญ’ครั้งแรก 

อวดเคมีคู่กัดจัดเต็มทุกอารมณ์

‘GMMTV’ขนเด็กในค่ายอวดงานปีหน้า

เผยซีรีส์20เรื่องและภาพยนตร์บิ๊กโปรเจ็กต์



12 ขาวปร า ัม ัน

ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย�นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติของนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ 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 นายวสวัตต์ิ กิตติธีระสิทธิ์ 

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

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

นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เลขที่บัญชี 959-0-03607-4 จํานวน 10,880,000 บาท

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

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

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

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

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

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

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

นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เลขที่บัญชี 059-1-15506-0 จํานวน 11,923,208 บาท

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

8. เงินท่ีนําไปชําระคาเชาซ้ือรถยนต ย่ีหอ IS  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�อผูถือกรรมสิทธิ์ นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์

10. เงินที่นําไปชําระหนี้เงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห ช�อบัญชี นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ 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 นาฬ�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

ปร กาศศาลอาญาคดีทุจริตแล ปร พ ติมิชอบภาค 7

เร�อง  ขอใหทรัพยสินที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เปดรานอาหารหรู       สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมชางภาพขาวส� อมวลชนฯ รวมแสดง

ความยินดี แก เอกสุวัชช พรพนากุลพัฒน, ณัฐชยา วรนาวิน และ วิทยา พิบูลยสวัสดิ์ ใน

โอกาสเปด "นิฟส คาเฟ แอนดบาร" รานอาหารสไตลหรูบรรยากาศคลาสิคบนเนื้อที่ 5 ไร  

โดยมี ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมชางภาพการเมือง, ลัลนลิตฤดี วิเศษศิริ และ เอนก จิตต

ขจรเกียรติ มารวมยินดี บริเวณ ซอยกระทุมลม 27 พุทธมณฑล สาย 4

พลังงานทางเลือก      สุเมฆ ปณฑรานุวงศ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแหง

ประเทศไทย  จัดนิทรรศการ ภายใตแนวความคิด “Alternative Energy for Smart Living“ 

พลังงานทางเลือกเพ� อการใชชีวิตที่ชาญฉลาด ซึ่งเปน โครงการตอเน� องจากโครงการ Solar 

Move ปที่แลว ภายในงานมหกรรมยานยนตนานาชาติ  Thailand International Motor Expo 

2021  ครั้งที่ 38 ที่ อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี

KING POWER HOLIDAY CHECK - IN      คณะผูบริหาร คิง เพาเวอร นําโดย สมหวัง 

วุฒิวงกต, ปรานตชญาน อภิลัคนานุวัต, ภวัต เลิศวัตรกานต  จัดงาน KING POWER HOLI-

DAY CHECK - IN เช็กอินความสุข ชอปสนั่น กินสนุก รับวันหยุดยาว ซึ่งจัดขึ้นเพ� อตอนรับ

เทศกาลปใหมและนักทองเที่ยวที่เดินทางมา จ.ภูเก็ต  ดวยนิทรรศการดอกไมสุดอลังการและ

สตรีทฟูดช� อดังจาก กทม.และภูเก็ต พรอมโปรโมชั่นพิเศษ โดยมี ชยวัสส ปญจภักดี ผูจัด

นิทรรศการรักดอก จาก กทม. รวมงาน ณ คิง เพาเวอร ภูเก็ต  โดยงานจัดต้ังแตวันท่ี 2-12 ธันวาคม 

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน ขอเชิญ

ทุกทานมาเฉลิมฉลองชวงเวลาท่ียอดเยี่ยม

ที่สุดของป พรอมอิ่มอรอยรายการอาหาร 

และเครื่องด่ืมท่ีบรรจงคัดสรรมาเพื่อคุณ 

ไดแก ม้ือคํ่าวันคริสตมาส ท่ี โซ วันเดอรแลนด 

ตลาดนัดคริสตมาสยามค่ําคืน ชมภาพยนตร

กลางแจง ฉลองวันสงทายปเกา และปารตี้

เคาทดาวน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสําหรับเด็ก

มากมายตลอดเดือน ที่ คิดส เทนท

วันศุกรที่ 24 ธันวาคม มื้อค่ําวันคริสต

มาสอีฟ ที่ โซ วันเดอรแลนด แอดเวนเจอร 

กอลฟ เวลา 18:00 น. – 22:00 น. ตอนรับ

ค่ําคืนคริสตมาสอีฟอันแสนอบอุน เม� อ

โซ วันเดอรแลนด แอดเวนเจอร กอลฟ ได

ถูกเปลี่ยนใหเปนสถานที่สุดมหัศจรรยสําหรับ

การรับประทานบุฟเฟตอาหารค่ํา เอร็ดอรอย

เมนูอาหารสํ าหรับ เทศกาลสุดพิ เศษนี้  

อาทิ ไกงวงตัวโตอบน้ําผึ้ง ปลาแซลมอน

แอตแลนติกยางเกลือขนาดยักษ และเนื้อหมู

อบอยางชาๆ เสิรฟพรอมแอปเปลซินนามอน 

และอ� นๆอีกมากมาย ราคา 1,500 บาทสุทธิ 

ตอทาน และ 700 บาทสุทธิ ตอทาน สําหรับเด็ก

ราคา 990 บาทสุทธิ ตอทาน สําหรับ

แพ็คเกจเคร� องด� มแบบไมอั้น (ค็อกเทล ไวน 

เบียร และซอฟดริ้ง)

วันเสารที่ 25 ธันวาคม ตลาดนัด

คริสตมาสยามค่ําคืน ที่ บีช ลอวน และหอง

อาหารบีช โซไซตี้

เวลา 17:00 น. – 21:00 น. ในคืน

วันคริสตมาส บีช ลอวน และหองอาหารบีช 

โซไซต้ี จะถูกเนรมิตใหเปนตลาดนัดคริสตมาส

ที่เปลงประกายใตดวงดาว อิ่มอรอยไปกับ

บุฟเฟตอาหารค่ําแบบไมอั้น รวมถึงบารหอย

นางรมสดที่เตรียมบริการคุณ และสเตชั่น

SO Festive 2021 เฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขใตดวงดาว ที่ โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน

เติมความสุขในชวงเทศกาล พรอมหลีกหนีความวุนวายเขาสูการพักผอนในโลกแหงจินตนาการ 

และเตรียมพรอมสําหรับการเฉลิมฉลอง SO Festive 2021 ภายใตดวงดาว!

อาหารบารบีคิวที่คุณจะไดพบกับหลากหลาย

เมนูอาหารทะเลสด ไดแก กุงทะเลขาว ปลา

กะพงหมักสูตรพิเศษ เนื้อวัวเสียบไมยาง 

และสันคอหมูยางหอมกรุน ราคา 1,700 บาท

สุทธิ ตอทาน และ 800 บาทสุทธิ ตอทาน 

สําหรับเด็ก ราคา 990 บาทสุทธิ ตอทาน 

สําหรับแพ็คเกจเคร� องด� มแบบไมอ้ัน (ค็อกเทล 

ไวน เบียร และซอฟดริ้ง)

วันอาทิตยท่ี 26 ธันวาคม ชมภาพยนตร

ริมชายหาด ที่ บีช ลอวน เวลา 19:00 น. – 

22:00 น. ชมภาพยนตริมชายหาดทามกลาง

หมูดาว พรอมอิ่มอรอยกับบุฟเฟตอาหารไทย 

อาทิเชน แกงเผ็ดเปดยาง มัสมั่นเนื้อ แกง

เขียวหวานไก และสเตชั่นอาหารทะเลสดๆ 

ตามฤดูกาลปงยาง พรอมใหคุณไดอิ่มอรอย

อาหารไทย และอาหารอีกหลากหลายรายการ 

ราคา 1,500 บาทสุทธิ ตอทาน และ 700 

บาทสุทธิ ตอทาน สําหรับเด็กอายุ 4 - 12 ป 

ราคา 990 บาทสุทธิ ตอทาน สําหรับแพ็คเกจ

เคร� องด� มแบบไมอั้น (ค็อกเทล ไวน เบียร 

และซอฟดริ้ง)

วันศุกรที่ 31 ธันวาคม ฉลองวัน

สงทายปเกา กับบุฟเฟตพรีเมียมเลิศรส และ

ปารตี้เคาทดาวน ที่ อีเวนท ลอวน พรอม

เพลิดเพลินดนตรีสด ดีเจ และจุดพลุฉลอง

ขามป เวลา 18:30 น. – 24:00 น. เฉลิมฉลอง

ในค่ําคืนสงทายปเกากับงานปารตี้สุดเก 

สนุกสนานอยางมีสไตลกับเพ� อน และครอบครัว

ของคุณ ในปารตี้กาลาดินเนอรสุดแหงป 

เพลิดเพลินบุฟเฟตอาหารค่ําสุดอลังการ 

อาทิ เชวิเชหอยเชลล เนื้ออบ อีกทั้งยังมี

สเตชั่นปรุงอาหารสดที่พรอมบริการหมูหัน

กรอบๆ เนื้อริบอายติดกระดูก หอยนางรม 

ขาปูหิมะ และอาหารทะเลบนน้ําแข็ง รวม

นับถอยหลังเพ� อตอนรับปใหมพรอมกับคนที่

คุณรัก เพลิดเพลินดนตรีสด และการแสดง

ของดีเจ ปดทายดวยการชมพลุบนชายหาด

เม� อนาฬ�กาบอกเวลาเที่ยงคืน และกาวเขาสู

ปใหมดวยความประทับใจมิรูลืม ราคา 4,950 

บาทสุทธิ ตอทาน และ 1,000 บาทสุทธิ ตอ

ทาน สําหรับเด็ก ราคา 2,400 บาทสุทธิ 

ตอทาน สําหรับแพ็คเกจเคร� องด� มแบบไมอั้น 

(ค็อกเทล สปริท ไวน เบียร และซอฟดริ้ง)

ราคา 1,200 บาทสุทธิ ตอทาน สําหรับเฉพาะ

ปารตี้เคาทดาวน เวลา 22:00 น. – 24:00 น. 

พรอมแพ็คเกจเคร� องด� มแบบไมอั้น

กิจกรรมสําหรับคุณหนูๆ ที่ คิดส เทนท  

ใหเจาตัวเล็กไดเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม

มากมายตลอดเดือน พรอมรวมเปดปฏิทิน

กิจกรรมสําหรับคุณหนูๆ เพ� อนับเวลาถอยหลัง

สูวันคริสตมาส อาทิ กิจกรรมงานประดิษฐ

ตนคริสตมาสกระดาษ ตุกตาหิมะสําลี พวงหรีด

คริสตมาส ตุกตาขนมปงขิงจากกระดาษ 

งานประดิษฐกับคุณซานตา เกมสบิงโกคริสตมาส 

กิจกรรมเลานิทาน และรวมรองเพลงคริสตมาส 

อยาพลาด! พบกับคุณซานตา และเหลาภูติ

จิ๋ว ที่ บุฟเฟตอาหารเชาในเชาวันคริสตมาส 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

https://bit.ly/3wf0eIo โทร.0-3270-9555 

หรืออีเมล h9649@sofitel.com

ตลาดหลักทรัพยฯ มอบเงินสนับสนุน “กองทุนศิริราชสูภัยโควิด” จัดหาอุปกรณทางการแพทย

กฤษฎา เสกตระกูล  รองผูจัดการ หัวหนาสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พรอมดวย รอง

รักษ พนาปวุฒิกุล ผูชวยผูจัดการ หัวหนาสายงานกฎหมาย และหัวหนากลุมงานเลขานุการ

องคกรและกํากับองคกร และ ตรีวิทย วังวรวุฒิ ผูชวยผูจัดการ หัวหนากลุมงานลูกคาสัมพันธ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนกองทุนศิริราชสูภัยโควิด 1,000,000 บาท 

เพ� อจัดหาอุปกรณทางการแพทย ชวยชีวิตผูปวยและเพ� อความปลอดภัยของบุคลากรทางการ

แพทย โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ วามวาณิชย  ผูอํานวยการ และ ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล 

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรออร โธปดิกส โรงพยาบาลศิริราช เปนผูรับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลัก

ทรัพยฯ ไดมีการสมทบทุนผานองคกร หน�วยงาน และมูลนิธิตางๆ ตอเน� อง เพ� อสงตอความ

ชวยเหลือไปยังประชาชนและผูไดรับผลกระทบ หวังเปนสวนหนึ่งในการบรรเทาความเดือด

รอนแกประชาชนจากสถานการณของโควิด-19

หลั งจากที่ ได ติ วสดออนไลนกั บ 

“สหพัฒนแอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 ภายใตการ

ดําเนินการของบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 

(มหาชน) โดยผลิตภัณฑ มามา บิสชิน มองต

เฟลอ และริชเชส ซึ่งไดผานชวงเวลาการติว

เขมในชวงที่ 1 ไปแลว

และตอนนี้ถึงชวงเวลาสําคัญสําหรับ

นองๆ Dek65 ในการเขาทดสอบความรู 

TCAS65 Online Post-Test กับกิจกรรม

ชวงที่ 2 ดวยสนามสอบจําลองเสมือนจริง 

จับเวลาสอบเสมือนจริง เม� อสอบเสร็จและ

กดสงขอสอบแลว ระบบจะแจงคะแนนสอบ

ทันที

เตรียมอุปกรณท่ีใชในการสอบใหพรอม 

โดยกําหนดการสอบ Online Post-Test แบง

เปน 2 ชวง

• คลิก www.sahapatadmission.com 

เขาทดสอบออนไลน (15 พ.ย.-15 ธ.ค. 2564) 

จับเวลาสอบเสมือนจริง สอบเสร็จรูคะแนน

ทันที

• หลังสอบออนไลน (20 ธ.ค. 2564) 

สามารถดาวน โหลด ใบรายงานผลการสอบ 

ขอสอบ เอกสารเฉลย ประกาศนียบัตร (Online 

Certificate) สอบอยางนอย 3 วิชา จาก 7 วิชา 

และรับชมวิดี โอเฉลยขอสอบ ซึ่งจะทําให

ทราบคะแนนต่ําสุด-สูงสุด และคะแนนเฉลี่ย 

ของแตละวิชา ผานทาง www.sahapat-

admission.com ตั้งแต 20 ธันวาคม 2564 

จนถึง 28 กุมภาพันธ 2565

Dek65 ที่พลาดการติวสดออนไลน 

โคงสุดทายแลว นองๆ Dek65 อยาพลาดการทดสอบความรู 

กับกิจกรรมชวงที่ 2 ในมหกรรมติวฟรีออนไลน “สหพัฒนแอดมิชชั่น” ครั้งที่ 24 

สามารถลงทะเบียนเขามาติวฟรียอนหลัง

ไดทาง www.sahapatadmission.com เพ� อ

รับความรูแนะแนวการทําขอสอบ O-NET, 

GAT, PAT, วิชาสามัญ และวิชาแนะแนว

อาชีพ รวมถึงเทคนิคการทําขอสอบ TCAS65 

พรอมฟงประสบการณดีๆ เพ� อสรางแรง

บันดาลใจจากรุนพี่ไอดอล “นองจอบ-ภาวิช 

พิทักษกิจนุกูร” อันดับ 1 แพทยจุฬาฯ และ

อันดับ 1 กสพท. อีกดวย

สวนมหกรรมติวฟรีครั้งตอไป นอง ๆ 

Dek66 ติดตามขาวสารไดทาง FB : Sahapat 

Admission https://www.facebook.com/

SahapatAdmission หรือ โทร. 06-4163-

3449, 06-1851-8646

มทร.ธัญบุรี คุมเขมคัดกรองนศ.ดวย ATK    รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พรอมผูบริหาร ตรวจความเรียบรอย และใหกําลังใจ

บุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลนักศึกษาที่เขารับการตรวจคัดกรอง ใน "โครงการตรวจคัดกรองโรค

โควิด-19 ดวยชุดตรวจ ATK ใหกับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี" ดําเนินการโดย กองพัฒนานักศึกษา 

ณ หองประชุมสงคธนาพิทักษ  

ดิลก ธัญญาเวชกิจ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท ฟูดสตาร ผูผลิตและ จัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑน้ําผลไมภายใตแบรนดดีโด และ มิกกุ เดินหนาสงกําลังใจในโครงการฟูดสตาร ฝาภัย

โควิด 19 รวมปนน้ําใจ ใกล-ไกล ไมท้ิงกัน มอบผลิตภัณฑดีโดแม็กซ ซี น้ําสมผสมวิตามินซี 

200% มูลคา 720,000 บาท ใหแกสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ� อเปน

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหกับเจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในภาคสวนตางๆ 

โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (กลาง)  

ผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล เปนผูรับมอบ 

ณ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

ฟูดสตาร มอบผลิตภัณฑดี โด แม็กซ ซี น้ําสมผสมวิตามินซี 200%

มูลคา 720,000 บาท ให สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ

มอบรางวัลดีเดน
สาขานวัตกรรมอาหารเพ� อสุขภาพ    

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

มอบรางวัลองคกรดีเดนแหงป ประจําป 2564 

สาขานวัตกรรมอาหารเพ� อสุขภาพ ซึ่งเปน

องคกรท่ีประสบความสําเร็จ สรางคุณประโยชน

ตอสังคม และประเทศชาติ ในโครงการ

หนึ่งลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน 

ของมูลนิธิเพ� อสังคมไทย ใหกับ ดร.จุฑามาศ 

อรุณานนทชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนา

ธุรกิจบริษัท อีทเวลล จํากัด ณ หอประชุม

กองทัพอากาศ ถนนสายไหม



13ยานยนต

นับเปนงานใหญที่สุดในรอบหลายป 

หลังจากที่เจอกับสถานการณ โควิด มาวันนี้

เปดฉาก Motor Expo 2021 เรียกไดวา

คึกคัก คายรถยนต รถจักรยานยนต และ

อุปกรณเก่ียวเน� อง รวมบุกตลาดรถสงทายป 

อัดแคมเปญเพียบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ภายในงานยังมีมาตรการปองกันการระบาด

ของ COVID-19 อยางรัดกุม “มหกรรมยานยนต 

ครั้งที่ 38” เปดฉากยิ่งใหญ ระดมคาย

รถยนต 32 แบรนด จักรยานยนต 12 

แบรนด อวดรถใหม อัดแคมเปญเด็ด ผูชม

ลุนชิงรถ 4 คันฟรี คาดสรางเม็ดเงินสะพัด

กวา 35,000 ลานบาท

ขวัญชัย ปภัสรพงษ ประธานจัดงาน 

“มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38” เปดเผยวา 

ปนี้จัดงานภายใตแนวคิด “มหกรรมสุขสันต

คนรักยานยนต-TIME to ENJOY!” และได

นํามาตรการปองกันการติดเชื้อแบบครอบ

จักรวาล (Universal Prevention) D M H T 

T A มาใชปองกันการระบาดของ COVID-19 

โดยผูเกี่ยวของในการจัดงานทุกคนตองฉีด

วัคซีนครบ 2 เข็ม และตรวจ ATK กอนเขา

พื้นที่เปนประจํา สวนบุคคลทั่วไปที่จะเขา

ชมงานตองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือตรวจ 

ATK (หนางาน)

คายรถยนตรวมแสดงมีจํานวน 32 

แบรนด จาก 9 ประเทศ สวนรถจักรยานยนต

มี 12 แบรนด จาก 7 ประเทศ ไฮไลทในงาน 

ไดแก รถตนแบบ MG CYBERSTER สปอรท

โรดสเตอรพลังงานไฟฟา 100 % หองโดยสาร

แบบ E-SPORT คันแรกในโลก อัตราเรง 

0-100 กม./ชม. ในเวลาต่ํากวา 3 วินาที 

ขับขี่ไดไกลถึง 800 กม. MINI ELECTRIC 

PACESETTER สรางข้ึนจาก MINI COOPER 

เปดฉาก MOTOR EXPO 2021 ระดมคายรถ บุกตลาดรถสงทายป

SE เปน SAFETY CAR พลังงานไฟฟา 

100 % ที่ ไดรับแรงบันดาลใจจาก JCW 

เสริมชุดแตงรอบคัน สปอยเลอรหลังชิ้นโต 

ผลิตจากเคร� องพิมพ 3 มิติในโรงงาน OX-

FORD ทําใหน้ําหนักเบาลง 130 กก. ใชชุด

ขับเคล� อนมอเตอร ไฟฟาชุดเดียวกับ MINI 

COOPER SE อัตราเรง 0-100 กม./ชม. ใน 

6.7 วินาที

สวนรถที่เปดตัวครั้งแรกในภูมิภาค

เอเชีย และโอเชียเนีย ไดแก HONDA HR-V 

รถเปดตัวคร้ังแรกในประเทศไทย ไดแก HAVAL 

JOLION นอกจากนี้ ยังมีรถที่กําลังไดรับ

ความสนใจใหชม ทดลองขับ และจับจอง

มากมาย อาทิ ASTON MARTIN VANTAGE 

ROADSTER, AUDI RS E-TRON GT 

QUATTRO, BMW IX XDRIVE50 SPORT, 

BMW IX3 M SPORT, FORD RANGER, 

FORD EVEREST, HYUNDAI STARIA, 

ISUZU V-CROSS 4x4, ISUZU MU-X, KIA 

CARNIVAL, LEXUS NX, LOTUS EXIGE 

SPORT 350, MASERATI GHIBLI HYBRID, 

MAZDA CX-5, MAZDA CX-8, MER-

CEDES-BENZ S 580 E AMG PREMIUM, 

MG5, MINI COOPER SE, MITSUBISHI 

PAJERO SPORT RALLIART, MITSUBISHI 

TRITON RALLIART, MOKE, NISSAN 

TERRA, ORA GOOD CAT, PEUGEOT 

5008 SUV, POCCO DUODUO, PORSCHE 

MACAN, ROLLS-ROYCE GHOST, 

SUBARU XV, SUZUKI SWIFT GL PLUS, 

TOYOTA FORTUNER GR SPORT,

VOLVO XC60 RECHARGE PLUG-IN 

HYBRID ฯลฯ

ทุกบูธจัดโปรโมชันพิเศษมากมาย 

ยิ่งกวานั้นผูจัดยังมีกิจกรรมคืนกําไรใหผูชม

ในรายการ ซื้อรถ...ชิง HYUNDAI IONIQ 

ELECTRIC มูลคา 1,749,000 บาท / ซื้อ

บัตร...ชิง ALL NEW MG5 รุน C มูลคา 

559,000 บาท / ซ้ือสินคา...ชิง MITSUBISHI 

MIRAGE 1.2 GLX 5MT ราคา 474,000 

บาท / ซื้อมอเตอรไซค...ชิง SUZUKI BIG 

BIKE รุน KATANA ราคา 569,000 บาท / 

ชม MOTOR EXPO ONLINE ลุน Headphone 

Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling 

จํานวน 10 รางวัล มูลคารางวัลละ 10,500 บาท

รวมมูลคา 105,000 บาท

สําหรับยอดจองรถภายในงาน คาดวา

ใกลเคียงปกอนประมาณ 30,000 คัน ผูชม

งานราว 1 ลานคน แบงเปนชมงานปกติ 

80 % ชมงานออนไลน 20 % สรางเม็ดเงิน

สะพัดในงานกวา 35,000 ลานบาท

ภายในงานมีกิจกรรมที่น�าสนใจ 

ภายในอาคาร ไดแก JOIN BOAT PLATFORM 

จัดแสดงเรือแมน้ํา สปดโบท และสกูเตอร 

มุมมอเตอรสปอรท แสดงรถแขง รวมถึงรถ

แตงหลากหลายสไตล นิทรรศการสมาคม

รถโบราณแหงประเทศไทย จัดแสดงรถโบราณ 

รถคลาสสิคที่ทรงคุณคา หาชมยาก พรอม

เปดใหรวมโหวทรถท่ีประทับใจ เพ� อรับรางวัล 

PEOPLE’S CHOICE AWARD 2021 SKILL 

DRIVING EXPERIENCE JUNIOR เปด

โอกาสใหเยาวชนเรียนรูกฎจราจรเบื้องตน 

พรอมปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัย 

นิทรรศการพิพิธภัณฑคนรักรถ-AUTO 

RENDEZVOUS MUSEUM-BANGKOK 

จุดนัดพบของคนรักรถ นิทรรศการ F1 IN 

SCHOOLS กิจกรรมเพ� อเยาวชนระดับ

นานาชาติ พรอมชมกิจกรรม F1 IN 

SCHOOLS ESPORT

ดานภายนอกอาคารมีกิจกรรม ไดแก 

ลานทดลองขับ พื้นที่ทดลองขับรถรุนที่ผูชม

สนใจ บริเวณดานหลังอาคารชาลเลนเจอร 

สนามทดสอบระบบชวยขับอัตโนมัติ พื้นที่

สําหรับทดลองใชงานระบบชวยเหลือ ที่ติด

ตั้งมากับรถ เชน ระบบถอยจอดอัตโนมัติ 

ระบบเบรคอัตโนมัติ ฯลฯ บริเวณลานจอด

รถขนสง หลังอาคารชาลเลนเจอร SPIRIT 

OF THE 4x4 DRIVING SCHOOL โรงเรียน

พัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคล� อน 4 ลอ 

พบกับทีมครูฝกมากประสบการณ ที่จะ

แนะนําหลักสูตรสําหรับรถขับเคล� อน 4 ลอ 

รวมทั้งมีสนามจําลองสถานการณตางๆ ให

ทดลองนั่งรถ 4x4 ที่ขับโดยผูเชี่ยวชาญ 

บริเวณดานนอกอาคารชาลเลนเจอร ฯลฯ

การเดินทางไปชมงานมีบริการรถ

รับ-สง ฟรี 4 เสนทาง ผู โดยสารทุกทาน

ตองสวมหนากากอนามัยกอนขึ้นรถ และ

ตลอดการเดินทาง ขาเขางาน รอบแรก 

11.00 น. รอบสุดทาย 20.30 น. ขาออกงาน 

รอบแรก 12.00 น. รอบสุดทาย 22.30 

น. รายละเอียด ดังนี้ หมอชิต-IMPACT-

หมอชิต MRT สถานี BTS EXIT 2, MRT 

EXIT 4 , ออนนุช-IMPACT-ออนนุช สถานี 

BTS EXIT 2 , สีลม-IMPACT-สีลม MRT 

สถานี BTS EXIT 5, MRT EXIT 1 , รังสิต-

IMPACT-รังสิต บริเวณดานหลัง FUTURE 

PARK STATION

  นอกจากน้ี ยังมี “MOTOR EXPO 

ONLINE PLATFORM” งานคูขนานในส� อดิ

จิทอลแบบครบวงจร เพ� อเปดประสบการณ

การชมงานรูปแบบใหม มีทั้งรีวิวรถที่

แสดงในงาน และหากสนใจสามารถจอง

แพคเกจชมงานแบบวีไอพี ดวยบริการ 

MOTOR EXPO EXCUSIVE VISITOR 

เปลี่ยนประสบการณชมงาน ใหพิเศษกวา

ที่เคย เพียง 500 บาท จะไดรับบริการ

นําชมรถโดยพนักงานขายของแบรนดท่ี

สนใจ บริการชองจอดรถ VIP ณ ลานจอด

รถ P1 (1 คัน/1 สิทธิ์) ฟรีคาจอด 3 ชม. 

บริการพื้นที่รับรองพิเศษ Exclusive Visitor 

Lounge รับฟรี บัตร Ultimate VIP 2 ใบ ใช

เขาชมงานไดทุกวัน และรับฟรี บัตรกํานัล 

Starbucks มูลคา 200 บาท 

“มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38” ณ 

อาคารชาลเลนเจอร IMPACT เมืองทองธานี 

 ขวัญชัย ปภัสรพงษ

จัดขึ้นระหวางวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 

รวมทั้งชมการถายทอดสดงานทาง ททบ. 5 

Facebook: TV5HD1 และ Facebook: 

MotorExpo ในวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564 

เวลา 14.00-15.30 น. ติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ www.motorexpo.co.th
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ลาวเปิดเส้นทางรถไฟเชื่อมจีน
‘แมร์เคิล’ เลือกเพลงพังก์งานสวนสนามอำาลา

เบอร์ลิน • เอเอฟพีรายงานว่ากองทัพเยอรมนีจัดพิธีสวนสนาม

อำาลาตำาแหน่งของนายกรัฐมนตรีให้กับอังเกลา แมร์เคิล เมื่อ

คืนวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม เป็นพิธีที่กองทัพให้เกียรติ

สูงสุดสำาหรับพลเรือนหลังจากแมร์เคิลดำารงตำาแหน่งผู้นำาประ                             

เทศมา 16 ปี โดยในสัปดาห์หน้า รัฐสภาเยอรมีนจะลงมติอย่าง

เป็นทางการรับรองโอลาฟ ชอลซ์ จากพรรคสังคมประชา                                                                                   

ธิปไตยเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ทหารเยอรมันใส่เครื่อง

แบบเต็มยศและถือคบเพลิงเดินสวนสนามเมื่อคืนวันพฤหัสบดี 

ขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงทหารตามประเพณีและเพลง 

3 เพลงที่แมร์เคิลเป็นผู้เลือกเอง ได้แก่ เพลง “You forgot 

the colour film” ขับร้องโดยนีนา ฮาเกน นักร้องเพลงพังก์ 

ร็อกที่เกิดในเยอรมันตะวันออก แมร์เคิลเผยว่าเลือกเพลงนี้

เพราะทำาให้คิดถึงช่วงวัยเด็กที่เธออาศัยอยู่ในเยอรมันตะวัน

ออก เพลงนี้เป็นไฮไลต์ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของเธอ แมร์เคิล

เกิดที่เมืองฮัมบูร์ก แต่พ่อของเธอที่เป็นบาทหลวงนิกายลูเธอ

รัน พาครอบครัวย้ายมาดูแลโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆ ของ

เยอรมันตะวันออก เพลง “Holy God, we praise thy name” 

เพลงที่ 2 ที่แมร์เคิลเลือกให้วงดุริยางค์ทหารบรรเลง สะท้อน

ถึงชีวิตที่ผูกพันกับศาสนาคริสต์ ส่วนเพลงที่ 3 คือ “It should 

rain red roses for me” เป็นเพลงบัลลาดยุคซิกตีส์ของฮิลเด 

การ์ด เนฟ นักร้องเยอรมัน

โคลอมเบียจับลอบขนแมงมุมทารันทูลา 232 ตัว

โบโกตา • รอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่โคลอมเบียเผยเมื่อ

วันพฤหัสบดี ว่ายึดแมงมุมทารันทูลา, แมงป่องและแมลงสาบ

ที่ชาวเยอรมัน 2 คนพยายามลักลอบนำาออกนอกประเทศไป

ยุโรป ได้ที่สนามบินกรุงโบโกตา จากการตรวจค้นพบว่าพวก

เขาใส่สัตว์เหล่านี้ ไว้ในขาดพลาสติก 210 ขวด ได้แก่ แมงมุม

ทารันทูลา 232 ตัวและไข่แมงมุม 9 ฟอง, แมงป่อง 1 ตัวและ

ลูกแมงป่อง 7 ตัว และแมลงสาบ 67 ตัว เจ้าหน้าที่เผยว่าใน

ปีนี้ยึดสัตว์ที่ลักลอบนำาออกนอกประเทศได้มากกว่า 11,000 

ตัว การ์ โรลีนา อูร์รีเตีย รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมโคลอมเบียเผย

ว่าเป็นการยึดผู้ลักลอบนำาแมงมุมทารันทูลาออกนอกประเทศ

ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561 ในปีนี้ที่เรายึดได้มากที่สุดคือ

ผู้ลักลอบค้าครีบฉลาม เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่

โคลอมเบียจับผู้ลักลอบขนส่งครีบฉลามหรือหูฉลามไปฮ่องกง

ได้ถึง 3,493 ครีบ หรือเท่ากับต้องฆ่าฉลาม 900-1,000 ตัว 

เมืองโอ๊กแลนด์เลิกล็อกดาวน์

เวลลิงตัน • รอยเตอร์รายงานว่าเมืองโอ๊กแลนด์ เมืองใหญ่

ที่สุดของนิวซีแลนด์เลิกล็อกดาวน์แล้วในวันศุกร์ หลังใช้มาตร                                                                                

การควบคุมโควิด-19 เข้มงวดมากว่า 100 วัน โดยเปิดร้าน

อาหาร, คาเฟ่, บาร์, ไนท์คลับ ให้กับผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 

แต่จำากัดเข้าใช้สถานที่ไม่เกินครั้งละ 100 คนและให้เว้นระ 

ยะห่างกัน 1 เมตร และอนุญาตกิจการกลางแจ้ง.

กรุงเทพฯ • ลาวทำาพิธีเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีนท่ีใช้ทุน 6,000 ล้าน

ดอลลาร์ในการก่อสร้างเป็นเวลานาน 5 ปีแล้วเมื่อวันศุกร์ ประธา 

นาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว

ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบประชุมทางไกล 

รายงานของเอเอฟพีเม่ือ

วันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 2564 กล่าว

ว่า เส้นทางรถไฟข้ามชายแดน

สายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ความริเร่ิมหน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง                                       

ของจีน โดยใช้งบประมาณในการ

ก่อสร้างราว 6,000 ล้านดอลลาร์ 

(203,220 ล้านบาท) ซ่ึง ทำาให้นัก

วิเคราะห์หลายคนต้ังคำาถามว่า ลาว

ซ่ึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยัง

ขาดแคลน จะสามารถชดใช้หน้ี

คืนจีนอย่างไร หรือลาวพร้อมจะ

ใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งท่ีทัน

สมัยหรือไม่ แม้พวกเขาจะยอมรับ

ว่าเส้นทางรถ ไฟสายน้ีมีศักยภาพ

ท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจของลาว

หวัง เหวินปิน โฆษกกระ                                        

ทรวงการต่างประเทศจีน กล่าว

ไว้เมื่อวันพุธว่า โครงการเรือธง

โครงการน้ีจะส่งเสริมยุทธศาสตร์

ของลาวท่ีต้องการเปล่ียนประเทศ

ท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นศูนย์             

กลางการเชื่อมต่อทางบก

ทองลุน สีสุลิด ประธาน

ประเทศลาว และสี จิ้นผิง ประ 

ธานาธิบดีจีน พบปะทวิภาคีผ่าน

ระบบวีดิทัศน์ทางไกลในวันศุกร์ 

ก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

เปิดเส้นทางรถไฟน้ีอย่างเป็นทาง 

การ 

ประธานประเทศลาวกล่าว                             

สุนทรพจน์ในพิธีเปิดเม่ือบ่ายวัน                                                

ศุกร์ ยกย่องโครงการนี้ว่าเป็น

ยุคสมัยใหม่ของการพัฒนาโครง 

สร้างพ้ืนฐานท่ีทันสมัยสำาหรับประ 

เทศลาว “ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิ 

ใจที่ความฝันของชาวลาวกลาย

เป็นความจริง” 

ด้านประธานาธิบดีสี จิ้น

ผิง แสดงความยินดีโดยกล่าวว่า 

ทางรถไฟสายน้ีจะนำาประโยชน์มา

สู่ประชาชนของสองประเทศ 

ทางรถไฟสายนี้เชื่อมเมือง

คุนหมิงของจีนกับกรุงเวียงจันทน์

ของลาว โดยมีแผนใหญ่สำาหรับ

รถไฟความเร็วสูงที่จะทอดยาว

ผ่านไทยและมาเลเซียไปถึงสิงค 

โปร์ในท้ายที่สุด

ก่อนหน้านี้ ประเทศคอม 

มิวนิสต์ลาวซ่ึงมีประชากร 7.2 ล้าน 

คน มีเส้นทางรถไฟระยะทางเพียง                                         

4 กิโลเมตรเท่านั้น แต่เส้นทาง

รถไฟสายใหม่น้ีมีระยะทาง 414 

กิโลเมตร โดยจะให้บริการขน 

ส่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโล 

เมตร/ชั่วโมง ลอดอุโมงค์ 75 

อุโมงค์ ข้ามสะพาน 167 แห่ง 

และมีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 10 แห่ง

สื่อทางการลาวกล่าวว่า รถ 

ไฟสายนี้จะเริ่มให้บริการประชา 

ชนในวันเสาร์ แต่จะจำากัดเฉพาะ

ผู้ท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ

โดสแล้วเท่านั้น

หนังสือพิมพ์ลาวเชียนไทม์

รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี นา                                     

ยกรัฐมนตรีพันคำา วิพาวัน ของ

ลาวร่วมพิธีเสริมสิริมงคลโดย

นิมนต์พระสงฆ์มาประพรมน้ำา 

มนต์รถไฟสายใหม่นี้

ข้อมูลของธนาคารโลกเปิด

เผยว่า ลาวได้รับผลกระทบอย่าง

หนักจากการระบาดของโควิด-19 

โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ลาวลดลง 0.4% ในปี 2563 ซึ่ง

เป็นระดับต่ำาที่สุดในรอบ 30 ปี 

ความคาดหวังว่าเศรษฐกิจลาวจะ

กลับมาฟื้นตัวได้ในปี 2564 พัง

ทลายลงเม่ือลาวต้องล็อกดาวน์

ประเทศ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 มากกว่า 76,000 คนใน

ช่วงเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา

รายงานของเวิลด์แบงก์ระ                   

บุว่า เส้นทางรถไฟสายนี้อาจช่วย                                             

กระตุ้นเศรษฐกิจของลาวได้ แต่

รัฐบาลลาวจำาเป็นต้องปฏิรูปคร้ัง                                               

ใหญ่ รวมถึงปรับปรุงระบบบริ 

หารจัดการชายแดนด้วย.

วอชิงตัน/สิงคโปร์ • ทางการสิงคโปร์,                       

มาเลเซีย, อินเดียและศรีลังกา ประ                                                   

กาศว่าพบผู้ติดเช้ือโควิดโอไมครอน

เป็นคร้ังแรกในประเทศเม่ือวันพฤ                        

หัสบดีและศุกร์ท่ีผ่านมา ขณะสหรัฐ 

อเมริกาและออสเตรเลียหว่ันไวรัส

แพร่ระบาดในชุมชนแล้ว หลังพบผู้

ติดเช้ือท่ีไม่มีประวัติเคยเดินทางไป

ต่างประเทศ

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์

ที่ 3 ธันวาคมกล่าวว่า มีรายงาน

เพ่ิมเติมจากหลายประเทศว่าพบ

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ โอ

ไมครอน ถึงขณะนี้มีมากกว่า 30                                     

ประเทศแล้วที่รายงานพบผู้ติด

เช้ือสายพันธ์ุโอไมครอนรวมถึง

อินเดีย เจ้าหน้าที่เผยเมื่อค่ำาวัน                                      

พฤหัสบดีว่า พบผู้ติดเช้ือโอไมครอน

ครั้งแรกในประเทศ เป็นชาย 2 

คนในรัฐกรณาฏกะทางภาคใต้

สหรัฐอเมริการายงานว่าพบ                                                

ผู้ติดเช้ือโอไมครอนในประเทศแล้ว 

10 ราย ใน 5 มลรัฐ รวมถึง 5 ราย

ท่ีนิวยอร์กตรวจพบเมื่อวันพฤหัสบดี,                                                        

หน่ึงรายท่ีลอสแองเจลิส และหน่ึง

รายท่ีฮาวาย ผู้ติดเช้ือท่ีฮาวาย และ

อีก 1 รายท่ีมินนิโซตาเป็นผู้ท่ีไม่

เคยเดินทางไปต่างประเทศ บ่งบอก

ว่าสายพันธ์ุโอไมครอนอาจแพร่เช้ือ

ภายในสหรัฐเรียบร้อยแล้ว

ออสเตรเลียซึ่งตรวจพบผู้

เดินทางจากแอฟริกาใต้หลายคน

ติดเชื้อโอไมครอนก่อนหน้านี้ ใน

วันศุกร์เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า พบ

นักเรียน 3 คนในโรงเรียนแห่ง

หนึ่งที่นครซิดนีย์ติดไวรัสนี้ด้วย

ซ่ึงเป็นการแพร่เช้ือโอไมครอนใน

ชุมชนคร้ังแรก และยังมีกรณีต้อง                                                

สงสัยติดเช้ืออีก 10 คนในโรงเรียน

เดียวกัน

เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวง

สาธารณสุขสิงคโปร์แถลงว่า พบ

ผู้ โดยสาร 2 คนที่เดินทางมา

จากแอฟริกาใต้ด้วยสายการบิน

สิงคโปร์แอร์ไลน์ มีผลตรวจเบื้อง

ต้นพบว่าติดเชื้อโอไมครอน ทั้ง

คู่มาถึงสิงคโปร์เมื่อวันพุธที่ 1 

ธันวาคม และไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์

กับชุมชน ทั้งคู่ฉีดวัคซีนครบแล้ว

และมีแค่อาการไอและระคายคอ

ต่อมาในวันศุกร์ มาเลเซีย

ประกาศว่าพบนักศึกษาต่างชาติท่ี

เดินทางจากแอฟริกาใต้รายหน่ึง

มาถึงมาเลเซียเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 

ติดเชื้อโอไมครอน แต่ผลตรวจ

เพิ่งยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดี

ศรีลังกาก็ประกาศว่าพบ

ผู้ติดเชื้อโอไมครอนคนแรกของ

ประเทศเช่นกัน เป็นชาวศรีลังกา

ที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาใต้.

เชื้อ‘โอไมครอน’แพร่ถึงสิงคโปร์-มาเลเซีย

อำ�ล� • กองทัพเยอรมนีจัดพิธีสวนสนามอำาลาตำาแหน่งให้กับนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ที่กระทรวงกลาโหม กรุงเบอร์ลิน เมื่อคืนวันที่ 2 

ธันวาคม แมร์เคิลจะลงจากตำาแหน่งในสัปดาห์หน้า เปิดทางให้ โอลาฟ ชอลซ์ เป็นผู้นำาประเทศคนใหม่.

ไทยต้องไม่ตกรถไฟขบวนลาว-จีน

มื่อวานเป็นวันสำาคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง สปป. 

ลาวกับจีน...ที่เชื่อมด้วยทางรถไฟเป็นครั้งแรกระหว่าง

เวียงจันทน์กับคุนหมิง

คนไทยที่ติดตามเรื่องรถไฟลาว-จีนคงมีคำาถามต่อว่า

แล้วส่วนที่จะเชื่อมต่อมาถึงไทยอยู่ในสถานะเช่นไร

ก่อนหน้านี้มีคำาประกาศจากกระทรวงต่างประเทศ

แห่ง สปป.ลาวว่า

“ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 3 ธ.ค.2564 สหาย

ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

และประธานประเทศ สปป.ลาว จะได้พบปะสองฝ่ายกับ

สหาย สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและ

ประธานาธิบดีจีน อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบทางผ่าน

ระบบ Video Call ภายหลังการพบปะสิ้นสุดลง ทั้งสอง

สหายเลขาธิการใหญ่จะได้เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน”

คนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เฉพาะนักธุรกิจ

ในทุกวงการ หากแต่ยังรวมถึงข้าราชการ, นักวิชาการและ

พ่อค้าแม่ขายคงจะเงี่ยหูฟังด้วยความสนใจ

หลายฝ่ายก็กระโดดลงไปร่วมความเคลื่อนไหวนี้แล้ว

เช่นกัน 

เพราะการเชื่อมต่อทางคมนาคมระหว่าง สปป.ลาวกับ

จีนย่อมจะมีความสำาคัญต่อไทย

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ, สังคม, การเมืองและ

ภูมิรัฐศาสตร์

เส้นทางรถไฟส่วนที่เป็นของไทยระหว่างหนองคายกับ

กรุงเทพฯ นั้น มีสัญญาทั้งสิ้น 14 สัญญา 

ที่ทำาเสร็จไปแล้วจากนครราชสีมาคือความยาวเพียง 

3.5 กิโลเมตรเท่านั้น 

ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเดินหน้าไป

อย่างไร

ทางรถไฟสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง หรือ BRI ที่สี จิ้นผิง เริ่มในปี 2013 

อันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมต่อด้าน

คมนาคมและขนส่งกับอีกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะ

เป็นทางบกหรือทางทะเล

มูลค่าก่อสร้างอยู่ที่ 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 2 

แสนล้านบาท) 

เส้นทางยาวกว่า 1,035 กิโลเมตร ขนาดรางมาตรฐาน 

1.435 ช่วงที่อยู่ในลาว 414 กิโลเมตร

ที่น่าทึ่งคือเป็นการสร้างที่ต้องเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ตาม

ทางรถไฟถึง 167 แห่ง

รวมระยะทางกว่า 590 กม. หรือเท่ากับ 63% ของระยะ

ทางทั้งหมด

สถานีรถไฟของฝั่ง สปป.ลาว ช่วงแรกมี 11 สถานี เป็น

สถานีขนส่งผู้ โดยสาร 10 สถานี ได้แก่ กรุงเวียงจันทน์ โพน

โฮง วังเวียง กาสี หลวงพระบาง เมืองงา เมืองไซ นาหม้อ นาเตย 

และบ่อเต็น 

และเป็นสถานีขนส่งสินค้า 1 สถานี คือ สถานี

เวียงจันทน์ใต้

ส่วนสถานีรถไฟฝ่ังจีน มี 14 สถานี ได้แก่ โม่ฮาน เหม่ิงล่า 

ก๋านหล่านป้า สิบสองปันนา เหมืองหย่าง ผูเอ่อร์ หนิงเอ่อร์ โม่

เจียง หยวนเจียง หลัวหลี่เอ๋อซาน เหยียนเหอ อวี้ซีตะวันตก 

และนครคุนหมิง

ใช้ความเร็วในการขนส่งผู้ โดยสาร 160-200 กม.ต่อ

ชั่วโมง คาดว่าใช้เวลาเดินทางราว 10 ชั่วโมง

ขบวนรถไฟนี้มีน้ำาหนัก 3,000 ตัน ขับเคลื่อนพลังงาน

ไฟฟ้า ระบบรางของรถไฟสายนี้ สามารถรองรับรถไฟ

ความ เร็วสูงที่ใช้ความเร็วได้มากกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่ว                                                           

โมง 

ในส่วนของลาวจะวิ่งด้วยอัตราเร็ว 160-200 กม.ต่อ

ชั่วโมง ในขบวนที่ใช้ขนส่งผู้ โดยสาร 

แต่หากเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจะจำากัดความเร็วที่ไม่

เกิน 120 กม.ต่อชั่วโมง

ประมาณว่าเวลาที่ใช้วิ่งระหว่างนครคุนหมิงและกรุง

เวียงจันทน์ตกประมาณ 10 ชั่วโมง 

ส่วนของทางรถไฟที่อยู่ในจีนซึ่งให้บริการระหว่างนคร

คุนหมิงและเมืองโม่หาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ทางรถไฟคุนหมิง- 

อวี้ซี ระยะทาง 88 กม. วิ่งด้วยอัตราเร็ว 200 กม.ต่อชั่วโมง 

กับทางรถไฟอวี้ซี-โม่หาน ระยะทาง 507 กม. มีแผน

จำากัดความเร็วสูงสุดไว้ที่ 160 กม.ต่อชั่วโมง

ในการเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ ขบวนรถ

ขนส่งสินค้าจะให้บริการวันละ 2 เที่ยว จากสถานีสินค้า

เวียงจันทน์ใต้ ข้ามชายแดนไปจนถึงสถานีคุนหมิง 

ส่วนขบวนรถโดยสารจะให้บริการเบื้องต้นเฉพาะเส้น

ทางภายในประเทศ 

นั่นคือวิ่งระหว่างสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ถึงสถานี

บ่อเต็นก่อน

เหตุเพราะยังมีข้อจำากัดอันเกิดจากการระบาดของโค

วิด-19

คนไทยคงไม่รอให้ฝั่งเราสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับ 

สปป.ลาวเสร็จ เพราะประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการท่อง

เที่ยวจะมีให้เห็นได้เกือบจะทันที

ภาพใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ว่าด้วยจีน, 

ทะเลจีนใต้, ช่องแคบมะละกา และการเผชิญหน้าระหว่าง

สหรัฐฯ กับจีน ซึ่งผมจะว่ากันในคอลัมน์นี้ต่อไปในวันข้าง

หน้า.
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ดอยอินทนนท์หนาวจัดเกิดเหมยขาบ

เชียงใหม่• เมื่อวันท่ี 3  ธ.ค.64 บรรยากาศ ช่วงเช้าท่ียอดดอย

อินทนนท์  เจ้าหน้าที่อุทยานได้เผยแพร่ภาพและคลิปการเกิด

น้ำาค้างแข็ง หรือเหมยขาบเป็นครั้งท่ี 4 ของฤดูหนาวปีนี้บริเวณ 

ยอดดอย หน่วยพิทักษ์ อุทยาน และจุดชมวิวก่ิวแม่ปาน   กม.45  

หลังอุณหภูมิลดอยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส ส่วนที่ทำาการอุทยานแห่ง

ชาติดอยอินทนนท์ กม.31 วัดได้ 14 องศาเซลเซียส หลังจาก

อากาศได้หนาวเย็นอีกระลอก มีนักท่องเท่ียว ขึ้นไป  1,708 คน 

เป็นต่างชาติ  106 คน  ต่างเก็บภาพความประทับใจ ของเหมยขาบ

บนยอดดอย  ท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามและแสงแรกของ

วันบนยอดดอยสูงที่สุดของประเทศ ไทยอีกครั้งอย่างไม่ผิดหวัง 

ทั้งที่จองไว้ล่วงหน้าและวอล์กอิน ซึ่งมีการตรวจวัดคัดกรองตาม

มาตรการเฝ้าระวัง โรค โค วิด -19  ของ สธ.และท่องเท่ียวแบบวิถี

ใหม่  New  Normal   ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเผยว่า  วันที่ 

2-5 ธ.ค.อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ต่ำาสุดที่ 10-18 

องศาเซลเซียส สูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย

อากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำาค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนวันที่  6-8 

ธ.ค.64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ต่ำา

สุดที่ 12-20 องศาเซลเซียส สูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส บริเวณ

ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำาสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลม

ตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-15  กม./ชม. 

ทุ่มงบ2.1ล้านสร้างถนนลงลำาคลอง

ตรัง•เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงาน

ป้องกันการทุจริต ชำานาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ สวัส

ดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง เครือข่ายภาคประชาชนและ

สื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรากฏ

ข้อมูลบนป้ายก่อสร้างโดย อบจ.ตรัง  เชื่อมต่อกันระหว่างสายทุ่ง

ชน-คลองลำาชาญ ม.5 บ.หนองเตย  ต.ย่านตาขาว และ ต.หนอง

บ่อ อ.ย่านตาขาว ขนาดความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 370 เมตร 

ปีงบประมาณ 2562 ค่าก่อสร้าง 2,100,000 บาท โดยมี หจก.จรูญ

ศักดิ์ก่อสร้าง 2016  และมี น.ส.เรวดี รองเดช เป็นผู้ควบคุม โดย

ตลอดเส้นทางไม่ปรากฏว่ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่แม้แต่หลัง

เดียว ซึ่งสุดทางถูกปิดกั้นด้วยแผงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายหยุด

ไว้ ทางที่สิ้นสุดถนนกลับอยู่ติดกับคลองลำาชาญโดยที่ไม่สามารถ

เชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีใดได้ ท้ังท่ีมีป้ายบอกทางระบุไว้บริเวณปาก

ซอยชัดเจนว่าเป็นเส้นทางที่จะมุ่งไปยังบ้านพรุยน-บ้านหนักแบก  

ในพื้นที่ ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จนสร้างความแปลกใจให้ชาว

บ้านจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จ.ตรัง ได้ติดต่อ

ไปยังสำานักงานที่ดิน จ.ตรัง สาขาย่านตาขาว เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ที่ดินดังกล่าว ปรากฏว่าเอกสารถูกแบ่งเป็น 3  แปลง ปลูกปาล์ม

น้ำามันทั้งหมด โดยมีนางจันทร์ฉาย (สงวนนามสกุล) เป็นผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่.

เงินเฟ้อ

เพิ่มขึ้น 0.09% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค.2564 

และเพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย.

2563 โดยเฉลี่ย 11 เดือน เพิ่มขึ้น 0.23%

“สาเหตุที่ทำาให้เงินเฟ้อในเดือน พ.ย.

2564 เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่

สำาคัญหลายรายการ โดยน้ำามันเชื้อเพลิงเพิ่ม 

37.19% สินค้าเกษตรบางชนิดยังมีราคาสูงขึ้น 

เช่น ผักสด และเนื้อสุกร เครื่องประกอบอาหาร 

อาหารบริโภคในบ้าน นอกบ้าน เนื่องจากการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ โควิด-19 

คลี่คลาย มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 

เปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเข้ามา มีการจับ

จ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ในช่วง

เดือน พ.ย.2564 ที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของ

โอไมครอน” นายรณรงค์กล่าว

นายรณรงค์กล่าวว่า แนวโน้มเงินเฟ้อ

ในเดือน ธ.ค.2564 คาดว่าจะยังคงสูงขึ้น จาก

สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้น 

ราคาน้ำามันยังทรงตัวในระดับสูงและมีทิศทาง

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน

การผลิตสินค้าและค่าขนส่ง รวมทั้งสินค้ากลุ่ม 

อาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการ 

โดยอัตราการขยายตัวน่าจะใกล้เคียงกับเดือน  

พ.ย.2564 แต่ถ้าจะลดก็ลดเล็กน้อย ซึ่งต้อง

ดูปัจจัยจากโอไมครอนประกอบว่าจะรุนแรง

มากน้อยแค่ไหนด้วย แต่ทั้งปี 2564 ยังอยู่ใน

เป้าหมาย 0.8-1.2%

วันเดียวกัน สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เสนอ

ผลสำารวจภาคสนามเรื่อง สถานะทางการเงิน

ของประชาชนในภาวะวิกฤต ซึ่งนายวศิน วัฒน

วรกิจกุล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 

ร่วมกับ ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล ได้เผยผลตัวอย่างทั้งสิ้น 

1,205 ตัวอย่าง โดยช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19  

พบว่า 30.9% และ 6.5% ระบุว่ามีความมั่นคง

ทางการเงินในระดับมาก และมากที่สุดตาม

ลำาดับ และมีถึง 60% ที่ระบุว่านับตั้งแต่เกิด

วิกฤตโควิด-19 จนถึงปัจจุบันได้รับผลกระทบ

ทางการเงินในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมี

เพียง 14.9% และ 2.5% เท่านั้นที่เชื่อว่าหลัง

วิกฤตโควิด-19 ฐานะการเงินจะกลับมามั่นคง

ในระดับที่มาก และมากที่สุดตามลำาดับ

เมื่อถามถึงปัจจุบันหรือในอดีตความ 

เครียดเรื่องการเงินเกิดจากสาเหตุใด พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือ 62.5% ระบุสาเหตุเกิดจากค่า

ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน รองลงมา 45.8% 

ระบุสาเหตุเกิดจากค่าเช่า/ผ่อนบ้าน ค่าผ่อน

รถ โดยที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ 64.8% 

ระบุความเครียดเรื่องการเงินส่งผลให้เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพจิต รองลงมาหรือ 24.2% 

ระบุประสิทธิภาพในการทำางานลดลง ใน

ขณะที่ร้อยละ 22.9 ระบุไม่มีปัญหาที่เกิดจาก

ความเครียดเรื่องการเงิน และในช่วง 3 เดือน

ที่ผ่านมา พบว่า 66.8% ระบุมีรายได้ ไม่เพียง

พอกับรายจ่าย ซึ่ง 1 ใน 3 ของประชาชนหรือ 

26.9% ระบุนำาเงินเก็บมาใช้ รองลงมา 24.1% 

ระบุนำาสิ่งของไปจำานำาหรือจำานอง 

ถามถึงความสนใจเรื่องการวางแผน

การเงิน พบว่า 40.4% ระบุสนใจมากถึงมาก

ที่สุด สัดส่วนรองลงมา คือเกินกว่า 1 ใน 3 

หรือ 38.4% ระบุว่ามีความสนใจเรื่องการ

วางแผนการเงินปานกลาง และเมื่อถามถึง

พฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินท่ีต้องการ

แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหากสามารถย้อนเวลา

กลับไปได้ ซึ่งอาจนำามาสู่กระบวนการการ

เรียนรู้ และปรับตัวเพื่อรองรับกับปัญหา หรือ

ความไม่แน่นอนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นซ้ำาใน

อนาคต พบว่าพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงมากที่สุด 3 ลำาดับแรกคือ เก็บ

ออมเงินให้มากกว่าเดิม, ใช้เงินไม่ประมาท/

วางแผนการเงินให้รอบคอบ และประหยัดค่า

ใช้จ่าย.

โยนสภาตัดสิน

วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง

แบบครบวงจร (เอนเตอร์เทนเมนต์ คอม  

เพล็กซ์) ว่าให้เป็นเรื่องของสภาที่ ส.ส.เป็นผู้

เสนอ และเป็นเรื่องของ กมธ.จะพิจารณาดูถึง

ความเหมาะสม ข้อเท็จจริง และดูถึงปัจจุบัน

ว่าเกิดอะไรขึ้นมาในประเทศรอบบ้านมีเยอะ 

ซึ่งก็มีการแอบไปเล่นกันเยอะ อันนี้ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมเรื่องนี้ให้สภาพิจารณา จะไป

สั่งอะไรได้ เพราะไม่ใช่ผู้เสนอเรื่องนี้ เป็นเรื่อง

ของ ส.ส.  

เมื่อถามว่า โดยส่วนตัวเห็นอย่างไร  

นายกฯ กล่าวว่า “ผมไม่ตอบ ตอบไม่ได้ เป็น

เรื่องของประชาชน” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

กล่าวเช่นกันว่า เป็นเรื่องของสภา เมื่อถามย้ำา

ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการต้ังกาสิโน

ในประเทศ พล.อ.ประวิตรย้ำาว่า เป็นเรื่องของ

สภากำาลังพิจารณากัน ส่วนไทยมีความพร้อม

ในการตั้งหรือไม่ ก็ดูรอบๆ บ้านเราสิ และคน

ของเราก็ไปเล่นของเขาเยอะ 

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

กล่าวในประเด็นนี้ว่า ในอดีตมีการตั้งคณะ

กรรมาธิการขึ้นมาศึกษาทุกสมัย  สมัยรัฐบาล

นายทักษิณ ชินวัตร ก็ตั้งตนเองเป็นประธาน

ศึกษาเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้ว 

แต่ตอนนั้นยังไม่ทันพิจารณาจบก็ลาออกจาก

รองนายกฯ เสียก่อน ส่วนสาเหตุในอดีตที่ไม่

สามารถผลักดันได้สำาเร็จนั้น มันคงเป็นการ

ต่อสู้กันระหว่างศีลธรรม สังคม และเศรษฐกิจ 

เหมือนกับเรื่องโควิด-19 ที่ เป็นการสู้กัน

ระหว่างเรื่องสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เรื่อง

เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเป็นแบบ

เดียวกัน ซึ่งจะมาเจอเรื่องของการบังคับใช้ว่า

เราควบคุมได้จริงหรือไม่ ที่จริงมีข้อเสนอเยอะ

แยะ ทั้งให้ไปตั้งที่เกาะ หรือเสนอให้ตั้งตรงนั้น

ตรงนี้ มีการระบุชื่อจังหวัดมาแล้วด้วยซ้ำาไป 

“ครั้งหนึ่งนายอุทัย พิมพ์ ใจชน อดีต

ประธานสภาฯ เคยเสนอว่าอย่าไปตั้งในจังหวัด

ท่องเที่ยว แต่ให้ตั้งในจังหวัดที่ติดกับจังหวัด

ท่องเที่ยว เพราะหากตั้งในจังหวัดท่องเที่ยว

จะสปอยจังหวัดนั้นไปหมด เช่น ไม่ให้ตั้งที่

ภูเก็ต แต่ให้ตั้งที่พังงา เพื่อให้เกิดความเจริญ

ใหม่ขึ้น และควบคุมได้ ข้อเสนอค่อยข้างมา

เป็นรูปธรรม ในตอนนั้นรัฐบาลส่งผมไปดูงาน

ที่เกนติงไฮแลนด์เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย โดยเกนติงไฮแลนด์บอกว่า ถ้าเรา

จะเปิด เขาพร้อมจะช่วยแนะนำาให้ แต่พอผม

ลาออกก็เลิก” 

นายวิษณุยอมรับว่า กรรมการชุดที่มีตน

เป็นประธาน ทำาหน้าที่ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนรายได้

ให้กับประเทศ นอกจากนี้จะทำาอย่างไรกับเรื่อง

ผลกระทบด้านศีลธรรม รวมถึงเรื่องควบคุม

ให้ภาษีเข้ารัฐโดยไม่มีเบี้ยบ้ายรายทาง การ 

รีดไถ ที่สำาคัญที่สุดคือส่วนใหญ่เอนเตอร์เทน

เมนต์ คอมเพล็กซ์เป็นบ่อเกิดอาชญากรรม 

มีเรื่องโสเภณี ค้ามนุษย์ และยาเสพติด ทำา

อย่างไรจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ซ่ึงคิดว่า 

กมธ.ที่มีการตั้งขึ้นมาคงพยายามศึกษาสิ่งเหล่า

นี้ทั้งแพ็กเกจ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่า

จะได้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า สุดท้ายคนที่จะทำาให้

มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงคือใคร นายวิษณุ

กล่าวว่า สุดท้ายต้องมาที่รัฐบาล เพราะบาง

อย่างมันทำาได้เลย บางอย่างต้องออกกฎหมาย 

เหมือน กมธ.ต่างๆ ไม่ว่าศึกษาเรื่องอะไร เขา

ไม่สามารถทำาเองได้ เขาจะส่งข้อเสนอมายัง

รัฐบาล  

เมื่อถามว่า การที่ประเทศไทยเป็นเมือง

พุทธ จะถือเป็นปัจจัยสำาคัญหรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า เราพูดถึงศีลธรรม อย่าไปพูดเฉพาะ

ศาสนาพุทธเลย เพราะศาสนาอื่นก็ระมัดระวัง

เรื่องแบบนี้เหมือนกัน 

นายมงคลกิต ต์ิ สุขสินธารานนท์ 

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และ กมธ.ศึกษา

การเปิดสถานเอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ 

กล่าวว่า สัปดาห์หน้าจะประชุมนัดแรกกำาหนด

กรอบเวลา 90 วันและจะวางกรอบการทำางาน 

ซึ่งตนเองจะเสนอตั้งอนุ กมธ. 4 คณะ ประกอบ

ด้วยอนุ กมธ.ศึกษาปัญหากาสิโนในประเทศ

ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน, อนุฯ กาสิโน

ประเทศเพื่อนบ้าน, อนุฯ กาสิโนต่างประเทศ 

และอนุฯ ศึกษาผลกระทบต่อสังคมว่าควบคุม

จำากัดการดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง

“ถ้าเปิดกาสิโนถูกกฎหมายจริง ต้อง

ดูว่าเราจะลงทุน 100% หรือไม่ หรือจะให้

มาเก๊ามาเป็นท่ีปรึกษา หรือร่วมทุนกัน ซ่ึง

ทั้งหมดต้องทำาประชาพิจารณ์ถามความเห็น

ของประชาชนว่าเราจะจำากัดคนเล่นอย่างไร

ได้บ้าง โดยเฉพาะคนไทย เจ้าหน้าที่รัฐจะ

เล่นได้หรือไม่ คนมีฐานเงินเดือนไม่น้อยกว่า

เท่าไหร่ เช่น ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และ

จะเข้มงวดกับบ่อนอย่างไรไม่ให้เยาวชนเข้า

มาถูกมอมเมาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย”  

นายมงคลกิตต์ิกล่าว และว่า เท่าท่ีดูต้องแก้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.การพนัน และ 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง

เรื่องนี้ต้องคิดให้รอบด้าน ช้ามากก็ไม่ได้ เร็ว

มากก็ไม่ได้ ต้องรอบคอบ เพราะทั้งหมดเป็น

เรื่องของความอยู่รอดของประชาชนชาวไทย 

เป็นเรื่องของส่วนรวม.

นายกฯ

โดยให้ในพื้นที่ช่วยตรวจสอบมีการติดเชื้อหรือ

ไม่ อย่างไร เพื่อเข้าสู่มาตรการของ ศบค.และ

สาธารณสุข แต่คิดว่าเจ้าตัวเองก็ต้องระมัด 

ระวังตัวอยู่แล้ว 

“ขณะนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะวันนี้

สถิติการติดเชื้อ การรักษาหาย การเสียชีวิตลด

ลงมาตามลำาดับ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่า

สถานการณ์ค่อนข้างจะดีขึ้น กิจการหลายๆ 

อย่างก็ทยอยเปิดได้ ซ่ึงเรื่องนี้ทาง ศบค.จะ

เร่งรัดพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อจะได้

มีเวลาเตรียมการ” นายกฯ กล่าว

ขณะที่ พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำานวยการ

สำานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรอง

โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,912 

ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 4,742 ราย มา

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 4,606 

ราย ค้นหาเชิงรุก 136 ราย เรือนจำา 157 ราย 

เดินทางมาจากต่างประเทศ 13 ราย ทำาให้มี

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,130,641 ราย หายป่วย

เพิ่ม 5,844 ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสม 

2,037,000 ราย อยู่ระหว่างรักษา 72,761 ราย 

อาการหนัก 1,315 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 338 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย เป็นชาย 16 ราย 

หญิง 17 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้น

ไป 24 ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย พบผู้เสียชีวิต

มากสุดอยู่ใน กทม. 4 ราย ทำาให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสม 20,880 ราย ขณะที่สถานการณ์

โลกมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 264,439,993 ราย 

เสียชีวิตสะสม 5,249,487 ราย   

ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 

3 ธ.ค. ได้แก่ กทม. 685 ราย, นครศรีธรรมราช 

414 ราย, สงขลา 312 ราย, ปัตตานี 209 ราย, 

สุราษฎร์ธานี 181 ราย,  เชียงใหม่ 179 ราย, 

ชลบุรี 177 ราย, สมุทรปราการ 116 ราย, 

ขอนแก่น 103 ราย, ยะลา 103 ราย โดยมี  

2 จังหวัดที่ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่คือ จ.นคร 

พนม และมุกดาหาร ซึ่ง จ.นครพนมไม่พบผู้ติด

เชื้อต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน อย่างไรก็ตาม พบ

คลัสเตอร์ใหม่หลายแห่ง ทั้งคลัสเตอร์ โรงงาน 

ตลาด แคมป์คนงาน งานศพ โรงเรียน ค่าย

ทหาร ร้านอาหารและสถานบันเทิง 

“สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อกลายพันธุ์ โอไมครอนขณะนี้กระจาย

ไป 39 ประเทศทั่วโลก ประเทศที่พบผู้ติด

เชื้อรายใหม่วันเดียวกันนี้คือ กานา นอร์เวย์ 

ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ซาอุดีอาระเบีย 

อินเดีย ทั้งหมดเป็นการพบเป็นเชื้อนำาเข้าจาก

ต่างประเทศ และทุกประเทศยังไม่พบเชื้อไม่

ถึง 1% ของผู้ติดเชื้อในประเทศ จึงยังไม่มีการ

แพร่ระบาดในประเทศเหล่านั้น ในส่วนของ

ประเทศไทยไม่รับนักท่องเที่ยวจากประเทศ

กลุ่มเสี่ยงสูง 8 ประเทศแอฟริกาตอนใต้” 

พญ.สุมนีกล่าว

 ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค.กล่าวว่า ตั้งแต่

วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 15-27 พ.ย. 

มีคนจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเดินทางเข้ามา

ในประเทศจำานวน 333 ราย ออกจากประเทศ

ไปแล้ว 61 ราย ทำาการกักตัวครบ 14 วันแล้ว 

105 ราย ยังไม่ครบ 14 วัน 167 ราย จึงต้อง

ตามบุคคลเหล่านี้มาทำาการตรวจ RT-PCR ซ้ำา 

จากข้อมูลสามารถติดตามตัวและนำาตรวจได้

แล้ว 44 ราย ระหว่างแถลงอยู่นี้มีตัวเลขเพิ่ม

เติมขึ้นไปที่ 50 ราย ส่วนคนที่เหลือจะมีการ

ติดตามอย่าง 

“บุคคลเหล่านี้เมื่อเข้าตรวจ RT-PCR 

จะไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนผู้เดินทางมาจาก

ประเทศในทวีปแอฟริกาประเทศอื่นๆ ถือเป็น

กลุ่มต่ำามีทั้งสิ้น 453 ราย บุคคลเหล่านี้ ไม่ตรวจ 

RT-PCR ซ้ำา จึงขอให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเอง

หลังจากออกจากสถานที่กักตัวไปเป็นเวลา 14 

วัน ถ้ามีอาการค่อยไปตรวจซ้ำา” ผู้ช่วยรอง

โฆษก ศบค.กล่าว  

พญ.สุมนีกล่าวว่า สำาหรับยอดผู้ได้รับ

วัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. มีการ

ฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 527,092 โดส รวมยอด

ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 

94,280,248 โดส ขณะนี้ถือว่าเรามีวัคซีนเพียง

พอ ขอให้ประชาชนเดินทางเข้าไปฉีดวัคซีน 

“ช่วงเดือน ธ.ค.เป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่

เทศกาลและฤดูกาลท่องเที่ยวในทุกภาค สธ. 

และ ศบค.ชุดเล็ก ขอความร่วมมือทุกภาค

ส่วน ตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการทุก

ประเภทให้เปิดกิจการภายใต้มาตรฐานความ

ปลอดภัยทางสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น SHA, 

SHA พลัส, ไทยสต็อปโควิด, ไทยสต็อปโค

วิด 2 พลัส, โควิดฟรีเซตติง ขอความร่วมมือ

ประชาชนยังคงต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกัน

ตัวอย่างสูงสุด” พญ.สุมนีกล่าว

ชี้ ไทยหนีโอไมครอนไม่พ้น

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติ 

ภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ข้อมูลนักท่อง

เที่ยวจาก 8 ประเทศที่พบสายพันธุ์ โอไมครอน 

ตั้งแต่วันที่ 15-27 พ.ย.2564 เข้ามา 333 คน 

พบว่าเดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว 61 

คน อยู่ประเทศไทยจนครบ 14 วันแล้ว 105 

คน เหลือที่ต้องติดตามอีก 167 คน ขณะนี้ ได้

รับรายงานเบื้องต้นว่าติดตามได้แล้วจำานวน 

44 คน คิดเป็น 26% เบื้องต้นผลการตรวจ RT-

PCR ยังไม่พบเชื้อโควิด-19 และสายพันธุ์ โอ

ไมครอน ถือว่ามีความปลอดภัย ได้เร่งติดตาม

ผู้เดินทางจำานวนที่เหลือให้มารับการตรวจ 

รักษาและคุมไว้สังเกตต่อไป

“สธ.เสนอให้งดลงทะเบียนขอเข้า

ประเทศสำาหรับผู้ที่จะเดินทางมาจาก 8 

ประเทศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2564 

ส่วนที่ ได้รับอนุญาตแล้วสามารถเดินทางเข้า

มาได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. และให้เข้าสู่ระบบการ

กักตัว 14 วันทั้งหมดเพื่อตรวจหาเชื้อเป็น

ระยะ ขณะนี้ยังตรวจไม่พบเชื้อ และตั้งแต่

วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมาห้ามไม่ให้เดินทางเข้า

ประเทศ ยกเว้นคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับ

ประเทศ” ปลัด สธ.กล่าว

อย่างไรก็ตาม นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ 

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ 

สธ. กล่าวว่า ไวรัสโอไมครอนสิ่งที่ทุกคนกังวล

คือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเท่าที่ทราบ

ข้อมูลจากการรายงานในต่างประเทศถึงวันที่  

2 ธ.ค. โอไมครอนมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่า

เดลตาแน่นอน แต่ต้องดูว่าก่อความรุนแรง

มากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นอาการน้อยกว่า 

โดยคาดว่าการตรวจเจอเชื้อโอไมครอนนี้พบ

มาแล้วประมาณ 1-2 เดือน แต่จังหวะการ

ระบาดของโรคที่เริ่มพบมากขึ้น และเริ่มพบ

ในต่างประเทศนั้นไม่นาน ส่วนของไทยก็ต้อง

ทำาใจว่าไม่สามารถกันโรคนี้ ได้

“มาตรการที่ ไทยใช้อยู่ตอนนี้เป็นเพียง

การชะลอโรค ทั้งการห้ามคนจากแอฟริกาเดิน

ทางเข้าไทย การรับมือมาตรการอื่นๆ ยังทำา

เหมือนเดิม จากข้อมูลพบว่าวัคซีนยังเอาอยู่

จะเห็นว่าพัฒนาการของเชื้อไวรัส ทั้งที่ผ่าน

มาอู่ฮั่นเปลี่ยนมาเป็นแอลฟา วัคซีนยังเอาอยู่ 

จนมาเดลตาวัคซีนก็ยังพอช่วยได้ ทำาให้อัตรา

การป่วยติดเชื้อเบาลง ดังนั้นประเทศไทยต้อง

เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มคนที่เหลืออีก 10 ล้านคน 

เพื่อให้สถานการณ์หรือความรุนแรงของโรคที่

อาจเกิดขึ้นเบาลง เพราะแม้ว่าเชื้อหรืออาการ

ไม่ได้รุนแรงกว่าเดิม แต่หากคนไม่ฉีดวัคซีน

อาการจะรุนแรง ส่วนเรื่องของการใช้ยารับมือ

โอไมครอนก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิม” ปรึกษา

กรมควบคุมโรคกล่าว

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong 

Poovorawan เรื่องโควิด 19 โอไมครอน การ 

เตรียมพร้อมรับมือ ตอนหนึ่งระบุว่า โอ

ไมครอนถ้าการระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดล

ตา โอไมครอนจะเข้ามาแทนที่เดลตาที่ระบาด

ไปทั่วโลก

“โดยทั่วไปการแพร่กระจายสายพันธุ์

ต่างๆ ในอดีต มาสู่ประเทศไทยสามารถมา

ได้ โดยบินมา เดินมา หรือว่ายน้ำามา บท

เรียนในอดีต สายพันธุ์ต่างๆ ที่บินมาก็จะถูก

กักกันไว้ได้หมด สายพันธุ์ที่เข้าสู่ประเทศไทย

แต่ละครั้งมักจะเดินมา เพราะเรามีพรมแดน

ธรรมชาติอันยาวไกล การป้องกันที่สำาคัญจะ

อยู่ที่การเดินมามากกว่าที่บินมา ถ้ามีการแพร่

กระจายของสายพันธุ์ โอไมครอนได้เร็วก็จะมี

โอกาสที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และในที่สุด

ประเทศไทยก็จะหนีไม่พ้นอย่างในอดีต เพียง

แต่ยืดเวลาให้ช้าที่สุด เพื่อความเตรียมพร้อม

หรือมีองค์ความรู้เกิดขึ้น พร้อมที่จะดูแล รักษา 

ป้องกัน” นพ.ยงกล่าว.

กรุงเทพฯ•“น.ส.ทัศนีย์” พร้อม

ทนายความนำาหลักฐานร้อง

เรียน จตช. เหตุ พงส.ลาดกระบัง

รีบสรุปสำานวนลักทรัพย์ โดยไม่

เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริง

จนศาลตัดสินจำาคุก 7 ปี

วันที่ 3 ธ.ค.64 ที่สำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) น.ส. 

ทัศนีย์  ลิ้ ม เจริญธัญญะผล 

พร้อมนายชณุนาท ณัฐภัทร

กุล  ทนายความ นำาหลักฐาน

เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้า

ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.ต.อ. 

วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเร

ตำารวจแห่งชาติ (จตช.) หลังได้

รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากการดำาเนิน

คดีของพนักงานสอบสวน (พงส.) 

สน.ลาดกระบัง ในการแจ้งข้อ

กล่าวหาในคดีที่ น.ส.ทัศนีย์ ตก

เป็นจำาเลยร่วมกับพวกอีก 7 คน 

ถูกกล่าวหาโดยพระครู

ปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธาน

มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธ

ศาสนาแห่งประเทศไทย แจ้ง

ความร้องทุกข์กล่าวโทษว่า ร่วม

กันเบียดบังเอาเงินจำานวน 41  

ล้านบาท ของประธานมูลนิธิ

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

แห่งประเทศไทยไป  เป็นความ

ผิดฐาน “ ร่วมกันลักท รัพย์

หรือร่วมกันรับของโจร ร่วม

กันปลอม และใช้เอกสารสิทธิ

ปลอม และเป็นผู้สนับสนุนเจ้า

พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือปฏิบัติ หรือละเว้นปฏิบัติ

หน้าที่ โดยทุจริต” โดยที่ยังไม่

สอบสวนจนสิ้นกระแสความเสีย

ก่อน  เหตุเกิดเมื่อปี 2559 และ

คดีความอยู่ในชั้นฎีกาของศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ทั้งน้ีมี พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  

ชุติวุฒน์ รอง ผบก.คพ. ในฐานะ

นายตำารวจเวรอำานวยการเป็น

ตัวแทนรับมอบหนังสือ

น.ส.ทัศนีย์เปิดเผยว่า คดี

นี้ ในชั้นสอบสวน พงส.สน. 

ลาดกระบังรับสอบสวนดำาเนิน

คดี โดยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเอง

ได้ชี้แจงพยานหลักฐานข้อเท็จ

จริงอย่างเป็นธรรม จึงทำาให้เสีย

โอกาสในการต่อสู้ตามกระบวน 

การยุติธรรมเม่ือคดีเข้าสู่การ

พิจารณาของศาล จนกระท่ัง

ศาลมีคำาพิพากษาชั้นต้นและชั้น

อุทธรณ์ให้จำาคุกตัวเองจำานวน 

7 ปี ส่วนจำาเลยร่วมที่เหลือรับคำา

พิพากษาแตกต่างกันไป และอยู่

ในการสู้คดีชั้นฎีกาเช่นกัน

เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ี ได้รับ

เรื่องราวร้องทุกข์ไว้สอบสวนดำาเนิน

การตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้ผู้

บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป.

ร้องพงส.ลาดกระบังรวบรัดคดีลักทรัพย์

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 07.06 น. 

ของวันที่ 3 ธ.ค.64 พ.ต.ท.สุรกิจ 

วรนาม สารวัตรเวรสอบสวน สภ. 

หนองขาว จ.กาญจนบุรี  ได้รับแจ้ง

จากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า

เสียหลักพุ่งตกคูน้ำาข้างทาง มี ผู้ 

เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนสาย

ท่าม่วง-หนองขาว ม.1 ต.หนองขาว  

จึงประสานแพทย์เวร รพ.สมเด็จ

พระสังฆราช องค์ที่ 19 ร่วมกับ

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (กู้ชีพขุนรัต

นาวุธ) จุดรอรับเหตุ ต.ทุ่งสมอ เดิน

ทางไปร่วมชันสูตรพลิกศพ

จากการตรวจสอบท่ีเกิด

เหตุในพงหญ้าคูน้ำาข้างถนน พบ

ร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนอนหงาย

ในสภาพกะโหลกศีรษะแตกเป็น

บาดแผลฉกรรจ์ ใกล้กันพบรถ

จั กรยานยนต์ ย่ีห้ อฮอนด้ า เวฟ  

สีแดง-ดำา หมายเลขทะเบียน  

9 กฮ 4393 กทม. ล้มคว่ำาอยู่ จึง

สั่งการให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำาร่าง 

ผู้เสียชีวิตขึ้นมาให้แพทย์กับตำารวจ

ทำาการชันสูตรพลิกศพ ต่อมาทราบ

ว่าผู้ตายชื่อ นายเนียน อุ่นจิต อายุ 

33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 ม.2 ต.จัน

ทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มี

อาชีพเป็นพ่อค้าขี่รถซาเล้งพ่วงข้าง

ขายไอศกรีมทั่วไป ตรวจสอบที่เกิด

เหตุบริเวณโคนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

ริมถนนพบร่องรอยการเฉี่ยวชน

เบื้องต้นตำารวจสันนิษฐาน

ว่า นายเนียนผู้ตายกับลูกชายขี่

รถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกัน

มาเพ่ือจะไปตลาด ระหว่างทาง

คงเสียหลักเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าจน

รถพุ่งตกถนนจนได้รับบาดเจ็บ

และเสียชีวิต ส่วนลูกชายโชคดี

กระเด็นตกจากรถก่อนรถพุ่งตกลง

ไปในคูน้ำาจึงรอดตายหวุดหวิด จึง

มอบศพให้มูลนิธินำาศพไปเก็บ

รักษาไว้ที่ รพ.เพื่อรอติดต่อญาติ

ว่าติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต

หรือไม่ หากไม่ติดใจก็จะมอบศพ

ให้ญาตินำาไปจัดการตามประเพณี

ทางศาสนาต่อไป.

พ่อค้าไอติมซวย

ขี่รถจยย.ตกคูน้ำา

ตาย-ลูกชายรอด

เชียงใหม่ •ตำารวจสนธิกำาลังเจ้า

หน้าที่จับกุมขบวนการขนยาบ้ากว่า 

2.6 ล้านเม็ด พร้อมเคตามีน 1 กก.คา

ด่านตรวจป่าตึง  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ก่อนลำาเลียงเข้าสู่นครปฐม

วันที่  3  ธ.ค.64 ที่กอง

บัญชาการ ตำารวจภูธรภาค  5   

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5  

พร้อมด้วย ป.ป.ส.ภ.5 โดยนายไกร

เลิศ ดาวเรือง  ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5, 

กองทัพภาคที่ 3, ศอ.บส.ชน. โดย 

พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ และผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลง

ผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพ

ติด จับกุมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของ

กลางยาบ้าจำานวน  2,664,000 เม็ด

โดยผู้ต้องหา 2 คน ได้แก่  

นายอลงกรณ์ สุขแตง อายุ 53 ปี 

ที่อยู่ ต.วังน้ำาเขียว  อ.กำาแพงแสน 

จ.นครปฐม และนางกมลธร สุข

แตง อายุ 51 ปี ที่อยู่ ต.วังน้ำาเขียว 

อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม เหตุเกิด

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 บริเวณด่านตรวจ

ป่าตึง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ของ

กลางเป็นยาบ้าจำานวน  25 กระสอบ 

รวม  2,664,000 เม็ด และเคตามีน 

1 กก. รถยนต์ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน  

2 ฒว 7275 กทม. จำานวน 1 คัน 

จับขบวนขนยาบ้ากว่า2ล้านเม็ด

โทรศัพท์มือถือจำานวน 3 เครื่อง

แจ้งข้อหา “ร่วมกันมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตา

มีน หรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อ

จำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วม

กันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 

ประเภท 2 (เคตามีน) ไว้ในครอบ

ครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย”

ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่   

บก.สส.ภ.5 ได้สืบทราบและสะกด

รอยรถต้องสงสัยจาก อ.แม่สาย มุ่ง

หน้าเข้าสู่ อ.เมืองเชียงราย จึงได้

ประสานด่านตรวจป่าตึงให้สกัดจับ

รถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลข

ทะเบียน 2 ฒว 7275 กทม. ซึ่งเป็น

รถยนต์กระบะตู้ทึบลักษณะคล้าย

รถขนอาหารทะเลแช่เย็น ซึ่งมีนาย

อลงกรณ์ ผู้ต้องหาที่ 1 เป็นผู้ขับขี่ 

และมีนางกมลธร ผู้ต้องหาที่ 2 

โดยสารมาด้วย จึงขอทำาการตรวจ

ค้นพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ย

ดัดแปลงเป็นกระเป๋าสะพาย จำานวน  

25 กระสอบ รวม 2,664,000 เม็ด 

และเคตามีนอีก 1 กก. จึงได้จับกุม

ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

จากการขยายผล ผู้ต้องหา

ที่ 1 ให้การว่า  ได้รับการติดต่อ

จากนายหนุ่ม ไม่ทราบชื่อ-สกุล

จริง ให้ไปรับยาเสพติดภายในซอย

ริมถนนแม่จัน-แม่สาย ต.ห้วยไคร้ 

อ.แม่สาย และริมถนนสายเลี่ยง

เมืองตะวันตก ต.แม่ยาว อ.เมือง

เชียงราย ให้ไปส่งที่ จ.นครปฐม 

โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 120,000 

บาท   ซึ่งการจับกุมยาบ้าครั้งนี้ถือ

เป็นการสกัดกั้นการลำาเลียงยาเสพ

ติด ก่อนกระจายไปสู่กลุ่มเครือข่าย

พื้นที่ตอนในของประเทศต่อไป

ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้เจ้า

หน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนขยายผล

เพิ่มเติมต่อไปว่ามีผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

อีกหรือไม่ ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้สมคบ อีก

ทั้งจะดำาเนินการริบทรัพย์สินตาม 

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.

2534 เพื่อทำาลายเครือข่ายยาเสพ

ติดรายนี้ให้หมดไป ซึ่งตั้งแต่ 1 ต.ค.64 

จนถึงปัจจุบันได้จับกุมเครือข่ายยา

เสพติดไปแล้วกว่า 30 ราย ยึด

ทรัพย์สินอีกกว่า 100 ล้านบาท .



บิ๊กตู่ลั่น

ที่มาจากการเลือกตั้ง ก็เป็นนักการเมือง” ก่อน

ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า “ผมยังเป็นทหารอยู่หรือ

ไม่ล่ะ ผมเป็นทหารเกษียณแล้ว ส่วนที่ยังมียศ

นำาหน้าอยู่แล้วจะให้ผมทำาอย่างไร จะต้องให้ลด

ยศลงไปหรือ จะให้ตัดยศหรือ ยศที่มีอยู่เป็นยศ

พระราชทาน”

เมื่อถามย้ำาว่า เมื่อยอมรับว่าเป็นนักการ

เมืองเต็มตัวแล้ว จำาเป็นต้องลงเลือกตั้งใน

ระบบ อย่างเช่นลงสมัครในนามปาร์ตี้ลิสต์

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ก็ค่อยว่ากันใน

อนาคต เอาไว้ใกล้เลือกตั้งก่อน” ต่อข้อถามว่า 

ถ้าจะลงสมัครในนามนักการเมืองเต็มตัวจะลง

ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า “เลอะเทอะ บอกแล้วว่ายังไม่ถึงเวลา 

จะมาถามอะไรวันนี้”

นายกฯ ยังกล่าวถึงช่วงเวลาที่เหมาะ

สมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานครว่า บอกแล้วว่าเลือกตั้งปี 65 ปีนี้เพิ่ง

ปี 64 รอปี 65 เลือกตั้งสถานการณ์ต้องมีความ

พร้อม มีความสงบเรียบร้อย ต่อยตีกันไปมันไม่

เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ                 

(พปชร.) กล่าวถึงกรณีปรากฏภาพประชาชน

กราบเท้าระหว่างการลงพื้นที่ จ.อุดรธานี พร้อม

เรียกว่าเป็นนายกฯ  ว่า ตนไม่เป็นหรอก เดิน

ยังไม่ไหวเลย และตนกับ พล.อ.ประยุทธ์คุยกัน

ทุกวันอยู่แล้ว

วันเดียวกัน มีความเคลื่อนไหวเก่ียว

กับการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดย

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังท้องถิ่นไท ในฐานะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ออกมาเปิดเผย

ผลการประชุมคณะทำางานวิปรัฐบาลว่า จาก

กรณีที่กลุ่มพรรคเล็กร่วมรัฐบาลได้เสนอความ

เห็นและประเด็นที่ต้องการให้บัญญัติไว้ในร่าง

กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.ป.ด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. และร่างกฎหมายลูกว่าด้วย

พรรคการเมือง ที่วิปรัฐบาลจะเสนอต่อประธาน

รัฐสภา ล่าสุดมีความเห็นเป็นข้อยุติร่วมกันแล้ว 

คือ 1.ประเด็นการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

“จะกำาหนดวิธีคิดคำานวณที่มีหลักการว่า 

ให้พรรคการเมืองที่ ได้คะแนนต่ำากว่าคะแนน

หารเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คนมีสิทธิ์ได้ ส.ส. กรณี

ที่ ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ครบ 100 คน โดย

ให้ใช้คะแนนของพรรคเรียงลำาดับตามสัดส่วน

คะแนนที่ได้รับ เพราะเศษคะแนนของพรรค

ที่ ได้ ไม่ถึงคะแนนเฉลี่ย เมื่อรวมคะแนนที่

ประชาชนเลือกควรได้ ส.ส.ด้วย” นายโกวิทย์

ระบุ

นายโกวิทย์กล่าวอีกว่า 2.แม้ส่ง ส.ส. 

1 เขต ก็สามารถส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ 

3.การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. ได้ปรับเกณฑ์

การสรรหาโดยให้สิทธิตัวแทนประจำาจังหวัด 

จำานวน 150 คน จากเดิมที่กำาหนดให้ใช้ตัว

ตัวแทนจากเขตเลือกตั้ง เขตละ 100 คน หรือใช้

สาขาพรรคที่กำาหนดจำานวน 500 คน 4.การกำา

หนดให้สมาชิกต้องชำาระค่าธรรมเนียม จะปรับ

ให้เป็น 200 บาทตลอดชีพ และ 5.ข้อกำาหนด 

ท่ีให้พรรคการเมืองต้องหาสมาชิกพรรคเพื่อ

ดำารงสถานะความเป็นพรรคการเมือง เปลี่ยน

เป็น ภายใน 1 ปี ต้องมีสมาชิก 2,000 คน และ

ภายใน 3 ปี มีสมาชิก 5,000 คน

วิปรัฐบาลรายนี้ระบุว่า ยังมีประเด็นท่ี

คณะทำางานเห็นไม่ตรงกัน และต้องถกในราย

ละเอียดอีกครั้ง คือประเด็นว่าด้วยการกำาหนด

หมายเลขผู้สมัคร ส.ส. ที่พรรคภูมิใจไทยและ

พรรคชาติไทยพัฒนา ต้องการให้แยกหมายเลข 

ระหว่าง ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีราย

ชื่อ ขณะที่พรรคอื่นเห็นด้วยให้ใช้เบอร์เดียวกัน

ทั้งผู้สมัครแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ 

“ในประเด็นที่เห็นต่าง หากไม่ได้ข้อ

สรุป ได้ตกลงว่าจะให้แต่ละพรรคใช้กลไกของ

กรรมาธิการและการแปรญัตติพิจารณา ซึ่ง

จากการหารือของคณะทำางาน ขณะนี้ให้ฝ่าย

เลขาฯ คณะทำางาน ยกร่างเนื้อหาแล้ว และใน

การประชุมสัปดาห์หน้าจะนำาเนื้อหาเสนอเพื่อ

พิจารณาอีกครั้ง จากนั้นในสัปดาห์ถัดไปจะเชิญ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หารืออีกครั้ง 

และคาดว่าจะเสนอร่างแก้ไขต่อรัฐสภาได้ช่วง

เดือน ม.ค.ปี 65” นายโกวิทย์กล่าว

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า ปชป.กำาหนด

ให้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรค ประจำาปี 64 

ในวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

กทม. โดยมีวาระสำาคัญคือเลือกตั้งกรรมการ

บริหารพรรคแทนตำาแหน่งที่ว่างลง จากกรณี

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ ลาออกจากตำาแหน่ง

รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ และกรณีนายอันวาร์ 

สาและ ลาออกจากรองเลขาธิการพรรค

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะ

ก้าวหน้า กล่าวถึงการเลือกตั้งว่า คิดว่าการยุบ

สภาจะเกิดขึ้นแน่นอนในปีหน้า จะเกิดในช่วง

ปลายปี อย่างน้อยๆ ควรจะผ่านร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีไปอีกสักรอบหน่ึง

ก่อน.

แม้วด้ิน!

แต่ก็ยังห่วงอนาคตลูกหลานไทย ผมจำาได้ว่า

เมื่อผมอายุ 40 ปี กลุ่มชินคอร์ปได้จ้างบริษัทที่

ปรึกษาชั้นนำาทางการบริหารจากอเมริกาบริษัท

หนึ่งมาเป็นท่ีปรึกษาให้กับบริษัทฯ ในการปรับ

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เข้มแข็งขึ้นเหมาะสม

กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปรากฏว่าประโยคแรก

ที่บริษัทนั้นขึ้นสไลด์ โชว์ขึ้นมาบอกว่า Thailand 

is a rumour driven society คือ ประเทศไทย

เป็นสังคมท่ีขับเคลื่อนด้วยข่าวลือ ชอบมีการ

ปล่อยข่าวลือกัน และบางทีข่าวลือก็ขับเคลื่อน

ประเทศไทยได้เสียด้วย เพราะว่าเราเป็นคน

ไทยที่อ่อนไหวต่อข่าวลือ และก็นึกว่าข่าวลือ

นั้นเป็นเรื่องจริง แต่ความจริงข่าวลือ แปลว่า 

ข่าวที่คนปล่อยอยากให้เป็นจริง

ขณะนี้ก็มีคนปล่อยข่าวว่า พรรคเพื่อ

ไทย พรรคก้าวไกล จะถูกยุบ โดยอ้างว่าผม

ไปสนับสนุนขบวนการล้มเจ้าบ้าง ไปอ้างว่า

มีเงินไหลมาจากต่างประเทศมาสู่ขบวนการ

ล้มเจ้าบ้าง สรุปแล้วก็จะพาดพิงผมเป็นคน

ทำา ผมเลยต้องขออนุญาตออกมาเล่าให้พ่ีน้อง

ฟังว่า ถ้าใครมีหลักฐานว่ามีโอนเงินมาจากผม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอนเงินเข้าสู่ขบวนการล้ม

เจ้า ผมจะให้รางวัลอย่างงาม เพราะไม่มีทาง

มี และผมไม่เคยโอนเงินมา ไม่ว่าเรื่องใดๆ ทั้ง

สิ้น เพราะฉะนั้น ลำาพังทำามาหากินและไว้ใช้

ในต่างประเทศก็หนักหนาอยู่แล้ว คงไม่คิดจะ

โอนเงินมาทำาอะไร

 นายทักษิณยืนยันว่า ข่าวทั้งหลายเป็น

ข่าวปล่อยที่เป็นเท็จอย่างสิ้นเชิง ส่วนเรื่อง

ที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการล้มเจ้านั้น ยิ่ง

เป็นเรื่องที่ตลกและไม่มีมูลแม้แต่นิดเดียว 

เพราะผมเป็นคนที่จบโรงเรียนเตรียมทหาร 

จบโรงเรียนนายร้อยตำารวจ และได้ทุนเล่า

เรียนจาก ก.พ. ตามความต้องการของกรม

ตำารวจไปศึกษาต่อทั้งปริญญาโทและปริญญา

เอกที่อเมริกา 

“เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของผม 

นอกเหนือจากระบบสถาบันที่ต้องดำารงอยู่ด้วย

ความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นเรื่องความกตัญญู

รู้คุณที่เป็นจุดแข็งในชีวิตผม ทำาให้ชีวิตผม

มีความสำาเร็จมาทุกวันนี้ เพราะผมมีความ

กตัญญูรู้คุณ ดังนั้น เรื่องที่กล่าวหาทั้งหมด ขอ

ยืนยันว่าไม่มีมูล และอย่าหวังว่าจะมีคนหลง

เชื่อตามคนที่ปล่อย ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง” 

นายทักษิณระบุ

วันเดียวกันนี้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล 

เลขาธิการคณะก้าวหน้า แถลงข่าวถึงกรณีคำา

วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครอง 

ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่คำาวินิจฉัยฉบับ

เต็ม ว่าไม่เห็นด้วย พร้อมตั้งข้อสังเกตในหลาย

ประเด็นต่อคำาวินิจฉัยดังกล่าว คือ

1.การดำาเนินกระบวนการพิจารณาที่  ไม่

เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจง แสดงพยานหลัก

ฐานอย่างเพียงพอ 2.การนำาการกระทำา อื่น

ท่ีไม่ใช่ “วัตถุแห่งคดี” มาวินิจฉัย 3.การเขียน                                                                                        

คำาวินิจฉัยที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงทางประวัติ 

ศาสตร์รัฐธรรมนูญ 4.การอ้างหลักเสรีภาพ 

เสมอภาค ภราดรภาพอย่างไม่ถูกต้อง 5.การ 

ให้เหตุผลอย่างไม่สมเหตุสมผลว่าข้อเสนอ

บางข้อนำาไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 6.การออกคำาบังคับเกินอำานาจ

ด้วยเหตุผลท้ัง 6 ข้อนี้ ตนจึงมองว่าคำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ มีปัญหา คือ

การไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังย้ำาว่าคำา

วินิจฉัยที่จะเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กรได้

นั้น ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะถ้าหากไม่

เป็นเช่นนั้น ศาลก็จะสามารถวินิจฉัยอะไรก็ได้

อย่างนั้นหรือ และหากเป็นแบบนี้รัฐธรรมนูญ 

ก็จะขยายขอบเขตอำานาจมากขึ้น จนกลายเป็น

รัฐธรรมนูญเสียเอง

นายปิยบุตรยังกล่าวถึงสถานการณ์

ทางการเมืองที่เกี่ยวกับการชุมนุม ต้องยอมรับ

ว่าการชุมนุมทุกที่ ในโลกมีขึ้นมีลง มีช่วง

กระแสสูง-กระแสต่ำา ฝ่ายผู้ชุมนุมก็ต้องเข้าใจ

สถานการณ์ว่าไม่เหมือนปีที่แล้ว สถานการณ์

ที่พีกถึงขีดสุดในปีที่แล้วไม่เกิดขึ้นในปีนี้ เพราะ

มีเหตุปัจจัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนิติ

สงคราม คดีคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 

“ผมปรารถนาให้น้องๆ ทุกคนที่ถูก

จับกุมคุมขังในเรือนจำาตอนนี้ ได้ออกมาก่อน 

เพราะการจับกุมคุมขังเขาไว้ไม่เกิดประโยชน์

อะไร และผมเชื่อว่าตลอดหนึ่งปีกว่าที่ผ่าน

มา บทลงโทษที่เขาถูกจองจำาตลอดหลายเดือน 

ประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการชุมนุมที่ต่อ

เนื่องมายาวนาน ผมคิดว่าถ้าพวกเขาได้ออกมา

คงจะไปใช้ชีวิตตามปกติ ไปเรียนหนังสือหรือ

ทำางาน แน่นอนว่าเขาคงยังมีความคิดเรื่อง

ปฏิรูปสถาบันอยู่ แต่การรณรงค์ในลักษณะ

แบบเดิมคงเกิดข้ึนยาก หรืออาจจะไม่เกิดข้ึน” 

นายปิยบุตรกล่าว

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ

ประจำาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผย

ว่า การขอประกันตัวอานนท์, เพนกวิน, ไผ่ และ

ไมค์ คดี 112 คดีอื่นๆ  ศาลได้ขอนัดไต่สวน

คำาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันที่ 17 ธ.ค.

2564 แต่ของ น.ส.เบนจา อะปัญ ศาลอาญา

กรุงเทพใต้ได้ปฏิเสธ ไม่ให้ประกันตัวและสั่งยก

คำาร้อง เป็นกรณีที่ทางตนไม่เห็นด้วย โดยศาล

ใช้หลักว่า เมื่อไม่มีความจำาเป็นก็ไม่อนุญาตให้

ปล่อยตัวชั่วคราว นอกเหนือจากการสอบ ซึ่ง

อาจทำาให้เบนจาไม่ได้รับเกียรตินิยมไปเรียน

ต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีการ

ยื่นอุทธรณ์หรือมีการโต้แย้ง ตนและจำาเลยแค่

อยากจะวิงวอนขอให้ศาลใช้ดุลพินิจในการให้

สิทธิ์ของเด็กในการประกันตัว ซึ่งคดียังไม่ได้

ถูกตัดสิน หากศาลยกฟ้องมาใครจะรับผิดชอบ.

เทียบช้ัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์

เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งท่ี 

5/2564 โดยหลังประชุม พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า เป็นการประชุมเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก 

เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน หลายกระทรวง 

ซึ่งเราต้องเร่งพัฒนาซอฟต์เพาเวอร์ หรือ

บทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

และมาตรการแรงดึงดูดที่จะทำาให้คนมาลงทุน

ในไทย คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรา 

แม้กระทั่งเรื่องการถ่ายทำาภาพยนตร์ก็มีการ

หารือทุกอัน ซึ่งปัญหาหลักคือกฎระเบียบเดิมๆ 

ของเรา หรือกฎหมายที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข 

ไม่อย่างนั้นการลงทุนต่างๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้น

มาได้ หลายกฎหมายมีความล้าสมัย เมื่อเปรียบ

เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่เรามีศักยภาพ

มากกว่า ก็ขอฝากไปยังประชาชนให้ทำาความ

เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ รัฐบาลก็จะพยายามทำา

อย่างรอบคอบที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 

“ต้องการพลิกโฉมประเทศ ฉะนั้นต้อง

ทำาทุกด้าน เราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้ว เนื่องจาก

โลกไร้พรมแดน และมีหลายฝ่ายในโลกนี้ ก็ต้อง

แสวงหาประโยชน์จากทุกอันให้ได้ โดยเร็วที่สุด 

ไม่อย่างนั้นเราก็จะมีรายได้ไม่เพียงพอพัฒนา

ประเทศ ที่จะมาดูแลผู้มีรายได้น้อย หรือมา

ลงทุนในด้านอื่นๆ ซึ่งศักยภาพของเรามีเยอะ

มาก วันนี้ก็มีการพูดถึงการตัดตั้งองค์กรดิจิทัล

อย่างเต็มรูปแบบในระบบ Cloud Computing 

และ Big Data ซ่ึงมีการลงทุนและวิจัยหลาย

อย่างในไทย” นายกฯ กล่าว

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) แถลงผลการประชุม ศบศ.ว่าที่ประชุม

เห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่

มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทยตามข้อเสนอ

ของ สศช. และทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ซึ่งคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการไป

เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ย.2564 โดยมีความคืบ

หน้าและแนวทางการดำาเนินการที่สำาคัญ ดังนี้ 

1.การกำาหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) 

สำาหรับผู้พำานักระยะยาว (LTR) โดยกระทรวง

มหาดไทย (มท.) เสนอร่างประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบาง

จำาพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี

พิเศษ โดยมี 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มี

ความมั่งคั่งสูง, ผู้เกษียณอายุ, ผู้ที่ต้องการทำา

งานจากไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ 

ซึ่งครอบคลุมคุณสมบัติและแนวทางการยื่น

คำาขอรับรองคุณสมบัติและคำาขอรับการตรวจ

ลงตราวีซ่าประเภท LTR 

นายดนุชาแถลงรายละเอียดว่า วีซ่า 

LTR จะครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดย

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 5 ปี และ

ยื่นคำาขอรับรองคุณสมบัติเพื่อขออยู่ต่อได้อีก 5 

ปี ไม่จำากัดจำานวนครั้งที่เดินทางเข้า-ออกราช

อาณาจักร รวมถึงคนต่างด้าวและผู้ติดตาม ซึ่ง

เป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (อายุ

ไม่เกิน 20 ปี) จำานวนไม่เกิน 4 คน โดยกำาหนด

ให้แจ้งที่พำานักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ

พำานักครบ 1 ปี จากเดิมที่ต้องดำาเนินการทุก                                                            

รอบ 90 วัน และได้รับอนุญาตให้ทำางานครั้ง

ละ 5 ปีภายหลังได้รับอนุญาตให้อยู่ในราช

อาณาจักร และหากมีความประสงค์จะขอรับ

การตรวจลงตราเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรด้วย

วัตถุประสงค์อื่น ให้สามารถกระทำาได้ เป็นต้น

นายดนุชากล่าวว่า 2.การให้สิทธิประโยชน์                                                                                  

ด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ประชุมมอบหมายให้

กรมที่ดินเร่งรัดศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด 

เพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุม ศบศ.พิจารณาโดย

เร็วต่อไป 3.การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ที่

ประชุมมอบหมายให้กรมสรรพากรเตรียมร่าง

พระราชกฤษฎีกาเพื่อกำาหนดสิทธิประโยชน์

ทางภาษีให้แก่ผู้ถือวีซ่า LTR โดยมีหลักการที่

สำาคัญ ได้แก่ การกำาหนดให้ชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำาหรับ

เงินได้พึงประเมิน เนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจ

การที่ทำาในต่างประเทศหรือเนื่องจากทรัพย์สิน

ที่อยู่ในต่างประเทศและนำาเข้ามาในประเทศ

ในปีภาษีเดียวกัน และการกำาหนดให้ชาวต่าง

ชาติผู้ถือวีซ่า ประเภทผู้พำานักระยะยาวกลุ่มผู้

มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งทำางานในบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบ อุตสาหกรรม

เป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

ลงทุนกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ หรือกฎหมายว่า

ด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้

รับเงินได้พึงประเมินตาม ประมวลรัษฎากร  

ขณะที่การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้

โดยสาร ที่ประชุมมอบหมายให้กรมศุลกากร

อำานวยความสะดวกในการจัดทำาแนวทางการ

เดินทางพิเศษสำาหรับผู้ถือวีซ่าประเภท LTR 

เป็นการเฉพาะ โดยจะเทียบเคียงกับสถานะการ

เดินทางทางการทูต และมอบหมายให้ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติเป็นการเฉพาะต่อไป

นายดนุชากล่าวว่า 4.การจัดตั้งศูนย์

บริการผู้พำานักระยะยาว โดยที่ประชุมมอบ

หมายให้สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) เป็นหน่วยงานหลักในการจัด

ตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริการ ผู้พำานักระยะ

ยาว รวมทั้งครอบคลุมการดำาเนินภารกิจใน

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและอำานวย

ความ สะดวกและให้คำาปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ

ท่ีได้รับวีซ่า LTR เพื่อให้การดำาเนินมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูด

ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเห็นชอบใน

หลักการมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ                       

คลาวด์เซอร์วิส ตามข้อเสนอของสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) โดยที่

ประชุมมอบหมายให้ สกท. หารือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวในประเด็นต่าง ๆ ที่สำาคัญ ประกอบ

ด้วยแนวทางการดำาเนินการด้านภาษีเพื่อสร้าง

แรงจูงใจและส่งเสริมการใช้ โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทัลในประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการ 

Data hosting services แก่ผู้รับบริการในต่าง

ประเทศ แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกิจกรรม กิจการ

คลาวด์เซอร์วิสในอนาคต และแนวทางการ

สร้างความชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับขอบเขต

ความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการคลาวด์เกี่ยว

กับการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 

รวมถึงการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของ

ผู้ ให้บริการภาคเอกชนต่อการพัฒนาบริการ

คลาวด์ของภาครัฐ และหากได้ข้อยุติแล้วให้ 

สกท.เสนอต่อท่ีประชุม ศบศ.เพื่อพิจารณา

ต่อไป

นายดนุชากล่าวว่า นอกจากนี้เห็นชอบ

ในหลักการมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำาห

รับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัปตามข้อ

เสนอของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมอบหมายให้

สภาดิจิทัลฯ หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นด้านกฎ

ระเบียบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างระบบ

นิเวศที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุนด้าน

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัปให้แก่

ผู้ประกอบการไทย และเห็นชอบในหลักการ

มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่าง

ประเทศในไทยตามข้อเสนอของสำานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยที่ประชุม

มอบหมายให้สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์และกรมการท่องเท่ียว กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วม

กันหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำา

เนินมาตรการสร้างแรงจูงใจและอำานวยความ

สะดวกเพื่อดึงดูดให้กองถ่ายทำา ภาพยนตร์

ต่างประเทศมาถ่ายทำาในประเทศไทย รวมทั้ง

พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมระบบนิเวศ

และปัจจัย สนับสนุนที่จะช่วยขยายผลไปสู่การ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ เพื่อ

ผลักดัน Soft power ของไทยต่อไป

วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน กล่าวถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ

ผู้ประกอบอาชีพกลางคืนว่า ได้หารือไปแล้ว

รอบหนึ่ง โดยการเยียวยาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

คือ 1.กลุ่มนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่วน

มากอยู่ในส่วนของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งรัฐบาล

ให้นโยบายการเยียวยาหัวละ 3 พันบาท ตาม

จำานวนลูกจ้างต่อเดือน 2.กลุ่มลูกจ้างที่อยู่ใน 

ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ที่อยู่ในธุรกิจ

ผับ เธค บาร์ ทั้งเด็กเสิร์ฟ พ่อครัว เสมียนบัญชี 

เราก็ดูแล โดยให้สำานักงานประกันสังคมออก

ประกาศเยียวยา 50% เหตุสุดวิสัยขาที่ 1 ส่วน

ขาที่ 2 หากไม่เพียงพอในการใช้จ่ายก็จะขอใน

ส่วนของเงินกู้ สศช. ซึ่งตั้งตัวเลขไว้ 5 พันบาท 

แต่ต้องรอหารืออีกครั้ง โดยหากอยู่ในระบบ

ประกันสังคมจะได้ 2 ขา โดยให้ประกันสังคม

ช่วย 50% อีกส่วนขอเงินกู้จากรัฐบาล และ 3.ผู้

ที่เป็นศิลปินอิสระที่ ไม่ได้อยู่ในระบบประกัน                                                         

สังคม อาจต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตาม

มาตรา 40 ซึ่งคาดการณ์ทั้งประเทศจะมีไม่

เกิน 1 แสนคน แต่ปัญหาอยู่ที่การรับรอง จึง

ขอให้สมาคมต่างๆ รับรองบุคลากรคนของ

ท่าน. 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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บิ๊กตู่สั่งจับตาฝุ่น PM2.5

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันศุกร์ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตาม

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ท่ีมาช่วงหน้าหนาวอย่างใกล้ชิด 

ซ่ึงขณะน้ีอากาศเร่ิมเปล่ียนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซ่ึงทำาให้สภาพ

อากาศน่ิง ส่งผลให้ฝุ่นละออง PM 2.5 สะสมเกินค่ามาตรฐาน ใน

วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ IQAIR ได้รายงานคุณภาพอากาศ

ของประเทศไทย พบค่ามลพิษฝุ่น PM 2.5 AQI เกิน 100 อยู่

ในระดับท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ ใน 10 สถานท่ี อาทิ พระสมุทรเจดีย์ 

จ.สมุทรปราการ, จ.หนองบัวลำาภู, จ.สมุทรสงคราม, จ.ลำาปาง 

สำาหรับฝุ่น PM 2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจมีแนว

โน้มสูงข้ึนและเกินมาตรฐานในช่วงปลายปี สาเหตุหลักมาจากยาน

พาหนะกว่า 50% โดยเฉพาะรถท่ีใช้เครื่องยนต์ดีเซล นายกฯ มี

ความห่วงใยถึงพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 

ในพ้ืนท่ีดัชนีคุณภาพอากาศท่ีอยู่ในระดับท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ ขอให้

ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ  สวมหน้ากากอนามัยท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะ

หน้ากาก N95 งดทำากิจกรรมกลางแจ้ง รวมท้ังลดปัจจัยเส่ียง หม่ัน

ตรวจเช็กยานพาหนะของตัวเอง ช่วยกันสอดส่องการเผาขยะ เศษ

ใบไม้ ก่ิงไม้ หรือการเผาเพื่อกำาจัดเศษวัสดุการเกษตรต่างๆ ในพ้ืนท่ี

โล่งแจ้ง

รัฐหนุนแผนพัฒนาคนพิการ

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำาปราศรัยเนื่องในวัน

คนพิการสากล ประจำาปี 2564 ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ ถ่ายทอดทาง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งความระลึกและความ

ปรารถนาดีถึงคนพิการ โดยองค์การสหประชาชาติกำาหนดประเด็น

หลักในปี 2564 ว่าในปี 2565 รัฐบาลมีแผนท่ีจะขับเคลื่อนงาน

ด้านคนพิการใน 3 ประเด็นหลักคือ 1.การให้ความช่วยเหลือคน 

พิการกลุ่มเปราะบาง โดยการพัฒนาระบบการสำารวจความเป็น

อยู่ของคนพิการและครอบครัว ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของภาค

รัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายอาสาสมัครท่ัวประเทศ เพื่อ

ให้คนพิการเข้าถึงระบบสวัสดิการท่ีพึงได้รับ พร้อมท้ังสนับสนุน

กลไกครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการท่ีไม่มีผู้ดูแล 2.การปฏิรูป

การข้ึนทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ 

และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม โดยการพัฒนาแอปพลิเค

ชันแสดงตัวตนของคนพิการ หรือ “บัตรประจำาตัวคนพิการดิจิทัล 

3.การพัฒนาระบบและศักยภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีงานทำา 

สามารถรองรับอาชีพในยุคดิจิทัล และการดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ โดย

ร่วมกับ Depa อบรมหลักสูตรออนไลน์การเป็น Youtuber หลักสูตร

ออนไลน์อื่นๆ และหลักสูตรการขายบน platform ร่วมกับ LAZADA 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้คนพิการมีโอกาสทำางานยุคใหม่ในด้าน

ปัญญาประดิษฐ์  เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ

ดีเอสไอผุดทีมสอบเพิ่มคดีรถหรู  

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีรถหรูว่า จากการท่ี

ตนได้เร่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เร่งสะสางคดีน้ีให้จบ

ภายใน 6 เดือน ล่าสุด ทาง นพ.ไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ต้ังทีมสอบสวน 10 ทีม แบ่งกลุ่ม

สอบสวนคดีน้ีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากข้ึน โดยมีผู้เช่ียวชาญ

ทางด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมทีมสืบสวนด้วย โดยขณะน้ีมีคดีท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ 574 คดี สอบสวนแล้วเสร็จ 170 

คดี สำานวนอยู่ระหว่างสอบสวน 37 คดี อยู่ระหว่างสืบสวนและ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 367 คัน และมีอีก 854 คัน ท่ีมอบหมาย

ให้ผู้เช่ียวชาญสอบสวน โดยได้มีการทำาหนังสือถึงกรมศุลกากร ขอ

ข้อมูลการนำาเข้ารถยนต์ไปแล้วท้ัง 854 คัน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะ

ให้ผู้เช่ียวชาญดำาเนินการสอบสวนในทันที เบ้ืองต้นทราบว่ามีกลุ่ม

ผู้นำาเข้าเป็นนิติบุคคล 113 ราย และเป็นบุคคลธรรมดา 1 ราย ใน

เรื่องของคดีน้ีตนได้กำาชับให้ดีเอสไอต้องเร่งทำาให้เสร็จโดยเร็ว หลัง

รับปากประชาชนไปแล้ว เพราะถือเป็นนโยบายหลักท่ีกระทรวง

ยุติธรรมและดีเอสไอต้องดำาเนินการในปีงบประมาณน้ี เพราะคดี

น้ียืดยาวมานานมากแล้ว

 

ก้าวไกลจี้ ตร.ทำาคดีรอบคอบ

กรุงเทพฯ • ท่ีห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน 

เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมคณะ ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลง

ข่าวกรณีนายอดิศักด์ิ สมบัติคำา ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคก้าวไกล ถูกทำาร้ายอาการสาหัส โดยนายชัยธวัชกล่าวว่า 

จากกรณีท่ีนายอดิศักด์ิถูกชายคนหน่ึงใช้มีดฟันตรงบริเวณลำาคอ 

เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. ก่อนการเลือกต้ัง อบต.หน่ึงวัน เป็นเหตุให้เกิด

บาดแผลฉกรรจ์ ต้องผ่าตัดและเย็บแผล ได้เข้ารับการรักษาและ

พ้นขีดอันตราย คดีอยู่ในการรับผิดชอบ สภ.นาเชือก มหาสารคาม 

พรรคก้าวไกลได้ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี ได้รับทราบมาว่าผู้ก่อ

เหตุสารภาพว่ามีการแค้นส่วนตัว ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลว่าผู้

ก่อเหตุมีอาการไม่ปกติทางจิต ซ่ึงไม่คล้องกับพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในวันก่อเหตุ โดยเหตุการณ์น้ีมีความร้ายแรง สะเทือนขวัญ ขอ

เรียกร้องให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติเข้าไปกำากับดูแล เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจในพ้ืนท่ีให้ดำาเนินการสืบสวนคดีน้ีอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรง

มา ไม่อยากเห็นเจ้าหน้าท่ีด่วนสรุปว่าเหตุเกิดข้ึนเป็นเรื่องการแค้น

ส่วนตัว เพราะไม่สอดคล้องกับพฤติการณ์และข้อเท็จจริง นายอดิ

ศักด์ิ ไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นการส่วนตัว มีพฤติการณ์เตรียมการมา

อย่างดี หากคดีน้ีไม่ได้ถูกสอบสวนและดำาเนินการอย่างเป็นธรรม 

อาจจะไม่เกิดผลดีและบรรยากาศท่ีดีต่อการเมืองท่ีจะเกิดข้ึนใน

การเลือกต้ัง ส.ส.

ขาว
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