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พลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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อิสรภาพแหงความคิด

‘ชินวรณ’ปลุก

ทวงคืน‘เกาอ้ี’

ผูแทนภาคใต!



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

ตื่นรู้..ไม่ใช่..ตื่นกลัว

มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่

งค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ โอไมครอนเป็นสายพันธุ์ ใหม่                                                                            

ของไวรัสโควิดท่ีน่ากังวล ภายหลังการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญ                                                                                 

ด้านโควิดเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบสร้างความ                                                                                        

ตื่นตระหนกให้กับนานาประเทศท่ัวโลก เพราะมีข้อมูลบ่งช้ีด้านระบาด                                                                                                    

วิทยาว่ามีการกลายพันธุ์ ในหลายตำาแหน่งและมีการระบาดที่เร็ว

กว่าสายพันธุ์อื่น โดยล่าสุดมีประเทศญี่ปุ่น อิสราเอล และโมร็อกโก 

ประกาศล็อกดาวน์ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ในขณะ

ที่บางประเทศยังคงอนุญาตให้เข้าได้ แต่ต้องยอมรับมาตรการกักตัว 

ส่วนประเทศไทยนั้นใช้มาตรการห้ามชาติต่างชาติจากประเทศ

กลุ่มเสี่ยงจำานวน 8 ประเทศเดินทางเข้าประเทศ 

ตามถ้อยแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เมื่อวัน

ท่ี 3 ธ.ค.2564 ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือกลาย

พันธ์ุโอไมครอน ขณะน้ีกระจายไป 39 ประเทศท่ัวโลก ประเทศ

ท่ีพบผู้ติดเช้ือรายใหม่วันเดียวกันน้ีคือ กานา นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 

ไอร์แลนด์ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)                                                                           

ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ท้ังหมดเป็นการพบเป็นเช้ือนำาเข้าจาก

ต่างประเทศ และทุกประเทศยังพบเช้ือไม่ถึง 1% ของผู้ติดเช้ือใน

ประเทศ จึงยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเหล่าน้ัน ในส่วนของ

ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 15-27 พ.ย. มีคนจากประเทศกลุ่มเส่ียง

สูงเดินทางเข้ามาในประเทศจำานวน 333 ราย ออกจากประเทศไป

แล้ว 61 ราย ทำาการกักตัวครบ 14 วันแล้ว 105 ราย ยังไม่ครบ 14 

วัน 167 ราย จึงต้องตามบุคคลเหล่าน้ีมาทำาการตรวจ RT-PCR ซ้ำา 

มีข้อน่าสังเกตว่า แต่ละมาตรการท่ีประเทศต่างๆ ใช้รับมือ 

กับโอไมครอนนั้น หนักเบาและเปิดกว้างแตกต่างกันไป สะท้อน

บอกว่า บทเรียนและประสบการณ์ของการต่อสู้กับการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิดตั้งแต่ปี 2019 นั้น ได้สร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วย

งานสาธารณสุขของแต่ละประเทศมากน้อยตามศักยภาพเพื่อ

ป้องกันและรักษาโควิดให้ดีขึ้น และที่มองข้ามไม่ได้คือ ความ

ร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่ยอมรับและปฏิบัติตามคำาแนะนำา

ของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองให้สอดคล้องกับสถาน 

การณ์ความเป็นจริงที่เรียกว่า นิวนอร์มอล หรือวิถีชีวิตใหม่ 

จากวันน้ันจนถึงวันน้ีความตื่นกลัวของคนส่วนใหญ่ในสังคม

ได้แปลงเป็นความต่ืนรู้ท่ีจะดูแลป้องกันตัวเองมิให้ต้องมีปัญหา

สุขภาพและไม่ให้เป็นภาระกับคนในครอบครัว ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีน่า

ยินดีและเป็นท่ีภาคภูมิใจได้ว่า มาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข

ของไทยน้ันมิได้ด้อยกว่าประเทศใดในโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ี

มี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส                                                                                         

วิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง 

กรณ์มหาวิทยาลัย สร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมไทยอย่างสม่ำาเสมอ

ต่อเนื่องถึงมาตรการการรับมือกับโอไมครอนด้วยความเข้าใจ ไม่ตื่น                                                                          

ตระหนกจนเกินไป นับเป็นข้อพิสูจน์ทราบได้ชัดเจน เพราะเพ่ิงมี

ข่าวน่าสนใจจากผู้เช่ียวชาญในประเทศอังกฤษว่า โอไมครอนอาจ

จะเป็นพระเอกท่ีมาจัดการผู้ร้ายด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตาม

ธรรมชาติไปท่ัวโลกก็ได้ ด้วยคุณสมบัติของเช้ือท่ีไม่รุนแรงจนถึงข้ัน

เสียชีวิต แต่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วน่ันเอง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้ย้ำาเตือนให้รับมือกับโอไมครอนต้ัง                                                                         

แต่ WHO ประกาศสายพันธ์ุใหม่ดังกล่าวว่า ประการแรกต้องฉีด                                                                        

วัคซีนครอบคลุมให้ได้สูงสุด หรือเกือบท้ังหมดของประชากรท่ีควร

จะได้รับวัคซีน วัคซีนท่ีใช้ในปัจจุบัน ถึงแม้ประสิทธิภาพต่อโอไมครอน

จะลดลงบ้าง แต่ก็สามารถป้องกันความรุนแรง การเข้านอนโรง

พยาบาลและการเสียชีวิตได้ และเตรียมพร้อมท่ีจะกระตุ้นในเข็ม

ท่ี 3 ตามด้วยประการท่ีสอง การวินิจฉัยสายพันธ์ุโอไมครอนให้

ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ถ้าโอไมครอน

หลุดรอดเข้ามา ก็ต้องวินิจฉัยให้ได้อย่างรวดเร็ว และมีทีมท่ีพร้อม

จะเข้าไปควบคุมดูแลไม่ให้มีการแพร่ระบาดเกิดข้ึน และประการ

สุดท้ายคือการอยู่ให้ได้กับไวรัส น่ันคือการป้องกันการแพร่กระจาย

ของเช้ือโควิด-19 ด้วยมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ ยังมีความจำาเป็นท่ี

ต้องทำาอย่างเคร่งครัดด้วยการล้างมือ ดูแลสุขอนามัย ใส่หน้ากาก

อนามัย และกำาหนดระยะห่าง เพื่อให้มีจำานวนผู้ป่วยให้น้อยท่ีสุด

มาตรฐานชีวิตของคนทั่วโลกนับจากวันนี้ จำาเป็นต้องตื่น

รู้ เตรียมพร้อม ใช้ความรู้มากกว่าความเชื่อ สร้างความรู้ขึ้นมา

อย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส และทุกคนจะต้องเคร่งครัดรักษา

ระเบียบวินัย จะช่วยลดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอน นี่

คือบทสรุปที่ “หมอยง” กล่าว และเราเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า 

อนาคตข้างหน้าโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมกันทั่ว

โลกแล้ว สิ่งที่จะต้องตระหนักคือ อยู่ให้เป็นกับวิถีใหม่.

อ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี

“อยากบอกว่า พี่แรมโบ้เคยอยู่ทั้งรัฐบาลคุณพ่อและ

รัฐบาลคุณอาของโอ๊ค (นายพานทองแท้ ชินวัตร) และทราบ

ว่ามีแผนการแสวงหาเงินทอนจากอภิมหาโปรเจ็กต์ต่างๆ 

อย่างไร เพื่อให้ครอบครัวร่ำารวยเอาๆ ถ้าโอ๊คอยากรู้ ว่างๆ 

แวะมาคุยส่วนตัวกับพี่แรมโบ้ จะเล่ารายละเอียดให้ฟัง พี่

ไม่อยากเล่าออกสื่อ เดี๋ยวจะมีคนเสียหายหน้าแตกยับเยินไป

มากกว่านี้”.

ระหว่างเชื้อไวรัสกับการเมืองไทย
งไม่ถึงกับแจ่มแจ้ง ชัดเจน มากมายซักเท่าไหร่นัก...

สำาหรับรายละเอียด ตื้น-ลึก-หนา-บาง ของท่านเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่จะเรียกว่า โอไมครอน หรือ  

โอมิครอน คงไม่น่าจะมีใครถือสา หาความ อะไร

กันมากมาย เอาแค่ให้พอรู้ๆ ว่าถือเป็นการ กลายพันธุ ์ รอบ

ใหม่ ของท่านเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะร้าย-ไม่ร้าย น่าเกลียด-

น่ากลัว กว่าสายพันธุ์ เดลตา มากหรือน้อยขนาดไหน ก็คงต้อง 

รอพักชมโฆษณาอีกจั๊กกู้ หรือรอให้ผู้เชี่ยวชาญระดับองค์การ

อนามัยโลกนั่นแหละ ออกมาฟันธง ฟันเฟิร์ม ให้ชัดๆ อีกไม่น่า

จะนานเกินไปนับจากนี้...


อย่างไรก็ตาม...เท่าที่ลองพยายามฟังๆ บรรดาพวก กูรู                                   

หรือ กูรู้ ทั้งหลาย ดูๆ น่าจะมีทั้งแง่บวก-แง่ลบ ผสมกันไป-ผสม

กันมา คือมีทั้งประเภท หูแหก-ตาแหก สั่งปิดบ้าน ปิดเมือง ปิด

ประเทศ ห้ามคนเข้า-คนออก โดยเฉพาะคนแอฟริกาใต้ ตื่น

ตระหนก ตกใจ กับจำานวน-ปริมาณของการ แพร่ระบาด ที่ว่า

กันว่า...ออกจะรวดเร็ว ฉับพลัน-ทันที กว่าสายพันธุ์เดิมๆ หลาย

ต่อหลายเท่า แต่ก็มีทั้งประเภท หูลี่-ตาตี่ หรือประเภทที่ไม่ถึงกับ

หวาดวิตกจนเกินไป แถมยังพยายามมองในแง่บวกเอาไว้ก่อน                         

ประมาณว่า...ด้วยช่วงจังหวะ เวลา แห่งการ กลายพันธุ ์ ที่เริ่ม

เข้าสู่ช่วงท้ายๆ อาจทำาให้ศักยภาพ อานุภาพ แห่งการออกฤทธิ์ 

ออกเดช ของท่านเชื้อไวรัสตัวนี้ ไม่ถึงกับน่าเกลียด น่ากลัว น่า

ตะลึงพรึงเพริด มากมายซักเท่าไหร ่ คืออาจคล้ายๆ โรคหวัด  

ธรรมดาๆ ยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ถึงกับต้องล้มหมอน-นอนเสื่อ ไม่

ถึงกับต้องแอดม้ง แอดมิต แย่งเตียง จองเตียง ให้ชุลมุน-ชุลเก 

ชนิดระบบสาธารณสุขอาจต้องล่มสลายไปเป็นประเทศๆ อะไร

ทำานองนั้น...ฯลฯลฯ...


แต่ก็น่ันแหละ...สุดท้ายคงต้องรอการฟันธง ฟันเฟิร์ม ของ 

บรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายให้ชัดๆ กันอีกครั้ง โดยระหว่างนี้                                                                                

ย่อมหนีไม่พ้นต้องยกการ์ด สวมการ์ด สวมหมวกกันน็อกเอา

ไว้ก่อน แต่จะยกอย่างไร สวมอย่างไร ไม่ให้ปิดหู ปิดหน้า ปิด 

ตา จนมองอะไรไม่เห็น หรือไม่ถนัดชัดเจนเอาซะเลย อันนี้นี่

แหละ...ที่ออกจะละเอียดอ่อน ออกจะหาจุดสมดุล จุดลงตัว 

ค่อนข้างลำาบากมิใช่น้อย ยิ่งเมื่อถึงเวลาต้องเปิดบ้าน เปิดเมือง 

เปิดประเทศ ก่อนจะทุนหาย กำาไรหด มากมายเกินไปกว่านี้ หรือ

ก่อนที่จะกรอบเป็นข้าวเกรียบเมืองเพชร ชนิดถึงขั้น กระเป๋าแบน

แฟนทิ้ง เอาง่ายๆ การเปิดๆ-แง้มๆ มันเลยน่าจะเป็นอะไรที่ลำาบาก 

กว่าการอ้า การแบ อยู่แล้วแน่ๆ...


ยิ่งในช่วงใกล้ๆ จะถึงปีหน้า-ฟ้าใหม่ ช่วงเวลาแห่งการ

เฉลิม-ฉลอง ท่ามกลางบรรยากาศอันสดใส ซาบซ่า ของฤดูหนาว

ที่กำาลังมาเยือน ก็ยิ่งต้องคิดมาก หรือคิดเล็ก-คิดน้อย ยิ่งขึ้นไปเท่า   

นั้น เพราะถ้าหากคิดจะถ่าง คิดจะแบ กันแบบอ้าซ่าๆ สามารถ 

รินหนา-ปัญญาเกิด กันได้นับแต่นี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะนักท่อง

เที่ยวไทยๆ หรือเทศๆ ก็แล้วแต่ ที่ต้อง มันจุกอก มาเกือบจะ 2 ปี

เข้าไปแล้ว แต่ถ้าหากมันดัน โอไมครอน-โอมิครอน แบบชนิดต้อง

ตายโหง ตายห่า กันระดับเป็นหมื่นๆ แสนๆ ตัวเลขการติดเชื้อ 

แพร่เชื้อ หวนกลับมาเป็นหมื่นๆ เหมียนเดิม หรือต้องแย่งเตียง 

จองเตียง กันจนระบบสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการแพทย์ 

อาจถึงขั้นต้อง อตัมมยตา หรือถึงกับ กูไม่เอากับมึง...แล้วโว้ย 

อะไรประมาณนั้น อันนี้...ก็รับรองว่า ผู้ที่จะต้องไปไม่กลับ-หลับไม่

ตื่น-ฟื้นไม่มี เป็นรายแรก น่าจะได้แก่ท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ของหมู่เฮา

ทั้งหลาย นั่นแล...


คือการที่สามารถ อยู่ยาวว์ว์ว ์ มาได้กว่า 7 ปี เกือบ 8 ปี

เข้าไปแล้ว ของท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ผู้เป็นที่รู้จักกันตามแนวเนื้อร้อง 

ทำานองและบทเพลง อันว่าด้วย เราจะทำาตามสัญญา...ขอเวลา

อีกไม่นาน ฮึ้มฮึม ฮึ้มหึ่ม หรือตามคำาขวัญสโลแกนว่า เลือกความ

สงบ...ต้องจบที่บิ๊กตู่ อะไรทำานองนั้น คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่น

แหละว่า ออกจะหนักไปทาง บุญช่วย หรือ บุญบังเอิญ มิใช่น้อย 

เรียกว่า...ไม่ว่าใครจะคิดร้าย ทำาลาย คิดหัก คิดโค่น จู่ๆ...ก็ดันปาก

ยั

บูด ปากเบี้ยว เส้นเลือดในสมองแตก เป็นมะรุม มะรง มะเร็ง 

ไม่ก็หันมา กัดกันเอง ด่าทอ เล่นงาน ระดับตบหน้าและโดดถีบ

ซึ่งกันและกัน หรือล้วนแล้วแต่ แพ้ภัยตัวเอง ไปด้วยกันทั้งสิ้น 

โดย บิ๊กตู่ แทบไม่ต้องเสียเวลาทำาอะไรเอาเลยแม้แต่น้อย แค่

เต้นย็อกๆ แย็กๆ อยู่กลางเวทีเอาขาเขี่ยไป-มา ถูกบุกหนักๆ ขึ้น

มาเมื่อไหร่ ก็เด้งเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะแร้ฝ่ายตรงข้าม เพียง

เท่านี้ก็สามารถอยู่รอดปลอดภัย มาได้อย่างแทบไม่น่าเชื่อ แต่ก็

คงต้องเชื่อกันจนได้...


แม้แต่ต้องเจอกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจปีแล้ว ปีเล่า                               

คราวแล้ว คราวเล่า ของบรรดาพวกฝ่ายค้านในสภาฯ เจอกับ

การประท้วงแล้ว ประท้วงเล่า ของพวกฝ่ายแค้นนอกสภาฯ 

แถมยังเจอกับเชื้อโควิดมาตลอด 2 ปีก็เถอะ ฯลฯ แต่จนถึงทุก

วันนี้ ไม่ว่าจะ เซียนการเมือง ระดับไหนต่อระดับไหน ต่างต้อง

ยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า โอกาสที่ บิ๊กตู่ จะตีตั๋วยาว

ต่อไปอีกซักสมัย หรืออีก 4 ปีข้างหน้านั้น ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

เอาเลย การขยับเขยื้อน เคลื่อนไหว ของบรรดานักการเมือง

และพรรคการเมืองต่างๆ เลยล้วนแล้วแต่ต้องเริ่มตั้งโจทย์กันที่

การอยู่-การไป ของ บิ๊กตู่ นี่แหละเป็นสำาคัญ...


คืออย่างน้อย...ก็คงต้องขบโจทย์ ตีโจทย์ให้แตกซะก่อน 

ว่า บิ๊กตู่ จะไป-ไม่ไปในตอนไหน? เมื่อไหร่? และอย่างไร? ถึง

พอจะสามารถสร้าง สมการทางการเมือง ของตัวเองให้พอเป็น

รูป เป็นร่าง ขึ้นมาได้มั่ง ดังนั้น...อาการ พล่านน์น์น ์ ทางการ

เมืองในช่วงนี้ ไม่ว่ากลุ่มโน้น กลุ่มนี้ พรรคโน้น พรรคนี ้ จึง

แทบไม่ได้มีอะไรน่าสนใจ น่าคิด น่าสะกิดใจ มากมายซักเท่า

ไหร่นัก จนกว่ารายละเอียดตื้น-ลึก-หนา-บาง ในการอยู่-การไป

ของ บิ๊กตู่ จะปรากฏออกมาชัดๆ แบบเดียวกับการฟันธง ฟัน

เฟิร์ม ในเรื่องเชื้อไวรัสโอมิครอนอะไรทำานองนั้น ถึงจังหวะนั้น

นั่นแหละ...ถึงพอจะสรุปได้ว่าใครเป็นใคร? ไผเป็นไผ? ใครเป็นผู้

เหมาะสม สอดคล้อง กับ การเมืองไทยในอนาคต ที่สุดแสนจะ

ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เพื่อนทรยศ ยิ่งเข้าไปทุกที...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก “E.B. White”... “There’s 

no limit to how complicated thing can get, on account 

of one thing always leading to another.- เรื่องราวต่างๆ 

สามารถทวีความซับซ้อนได้ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุเพราะสิ่ง

หนึ่ง-ย่อมนำาไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอๆ...”.

    

นพุธที่ 8 ธ.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำาวินิจฉัยใน

คดีที่อาจจะนำาไปสู่ “การเลือกตั้งซ่อม” ใน 2 เขตเลือกตั้ง

ในพื้นที่ภาคใต้คือ “ชุมพรและสงขลา”

ที่เป็นพื้นที่เลือกตั้งของชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) หรือลูกหมี อดีตแกนนำา กปปส. กับ ถาวร 

เสนเนียม ส.ส.สงขลาหลายสมัยจาก ปชป. อันเป็นผลพวงมา

จากคำาพิพากษาของศาลอาญาในคดี กปปส.เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 

2564 ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำาร้องให้ศาลชี้ขาดเรื่องสมาชิกภาพ 

ส.ส.ของ ส.ส.ห้าคนที่เป็นอดีตแกนนำา กปปส.ทั้งหมด  

ซึ่งนอกจากชุมพล-ถาวรแล้วยังมีอดีตแกนนำา กปปส.อีกสาม

คนที่ศาลจะวินิจฉัยคือ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

สอง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจากพลังประชารัฐ (พปชร.) และอิสสระ                                           

สมชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจาก ปชป. 

อย่างไรก็ตาม ในทางการเมืองหลายพรรคการเมืองแม้แต่

คนในพรรค ปชป.มองข้ามช็อตไปแล้วว่า ยังไงวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ผล

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะทำาให้ “มีการเลือกตั้งซ่อมที่

ชุมพร” แน่นอน ส่วนที่สงขลายังมีโอกาสพลิกได้แบบ 50-50 คือ

ศาลอาจยกคำาร้อง ทำาให้ถาวรยังได้เป็น ส.ส.ต่อไป  เนื่องจากผล

คำาพิพากษาของศาลอาญาในคดีดังกล่าวของถาวรกับชุมพลแตก

ต่างกัน 

กรณีของถาวรมีปัญหาข้อกฎหมาย เพราะหลังศาลอาญามี

คำาตัดสิน แต่ปรากฏว่าระหว่างยื่นคำาร้องขอปล่อยตัว ศาลอาญา

ไม่ให้ประกันตัว แกนนำา กปปส.หลายคนที่รวมถึงตัวนายถาวร

ด้วย จึงถูกคุมขังที่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร รวมสองวันหนึ่ง

คืน ระหว่างรอศาลอุทธรณ์มีคำาสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งต่อมาศาล

อุทธรณ์ก็มีคำาสั่งให้ปล่อยชั่วคราว แต่เกิดปัญหาว่าการที่ถาวรถูก

คุมตัวดังกล่าว ทำาให้ต้องหลุดจากการเป็น ส.ส.หรือไม่ แต่กรณีของ

ชุมพล แม้จะถูกคุมขังเช่นกัน แต่ศาลอาญาตัดสินให้เพิกถอนสิทธิ์

การเลือกตั้งด้วยเป็นเวลาห้าปี ทำาให้มีการมองว่าชุมพลน่าจะขาด

คุณสมบัติการเป็น ส.ส.ในสมัยปัจจุบัน แต่สำาหรับถาวรยังมีโอกาส

จะได้ลุ้นรักษาสถานะการเป็น ส.ส.ของตัวเองไว้ได้อยู่ 

ขณะที่ “พุทธิพงษ์-ณัฏฐพล-อิสสระ” ทั้งสามคนเป็น 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แต่ในกลุ่มสามคนดังกล่าวพบว่า ณัฏฐพลและ    

อิสสระถูกศาลอาญาตัดสินตัดสิทธิ์การเมืองห้าปีเช่นเดียวกับชุมพล 

ดังนั้นเป็นไปได้ที่ณัฏฐพลและอิสสระอาจจะหลุดจากการ

เป็น ส.ส. แต่ที่ต้องลุ้นคือกรณีของพุทธิพงษ์ เพราะไม่ได้ โดนตัด

สิทธิ์การเมืองห้าปี แต่ถูกศาลออกหมายขังเช่นเดียวกับกรณีของ

ถาวร ทำาให้หากศาลเห็นว่าพุทธิพงษ์ไม่หลุดจาก ส.ส. เขาก็จะกลับ

มาเป็น ส.ส.ได้อีก เพราะที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการถูกพักการปฏิบัติ

หน้าที่  

มีกระแสข่าวว่า การตัดสินของศาล รธน. วันที่ 8 ธ.ค. ที่มี

การวิเคราะห์กันว่าอาจจะทำาให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพร ข่าว

8ธ.ค.ตัดสินคดี-ลุ้นเลือกตั้งซ่อม

ชุมพรโคม่า-สงขลาหวังพลิก  

วั

ว่าให้จับตา อาจมีความเป็นไปได้ที่พรรค พปชร.ซึ่งมี ส.ส.เขตภาค

ใต้ 14 คน อาจจะไม่ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรก็เป็นได้ 

เพราะมีข่าวว่า ลูกหมี-ชุมพลมีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับ

แกนนำา พปชร. ว่าหากเป็นไปได้ อยากให้ พปชร.ไม่ส่งคนลงสมัคร

รับเลือกตั้งซ่อมเพื่อหลีกทางให้ตนเอง จะได้ส่งเครือญาติลงสมัคร

เป็น ส.ส.ชุมพรแทน ด้วยเพราะอายุสภาชุดนี้ก็เหลืออีกแค่ปีกว่า

เท่านั้น จึงไม่อยากให้พรรครัฐบาลด้วยกันเองมาแข่งกันแบบดุเดือด 

แบบตอนเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช 

ท่ามกลางกระแสข่าวว่า มีสัญญาใจกันว่าเลือกตั้งสมัยหน้า 

ชุมพลจะให้คนในกลุ่มตัวเองในพื้นที่ชุมพร รวมถึงอาจดึงพี่ชาย 

ลูกช้าง สุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร เขต 3 พรรครวมพลังประชาชาติ

ไทยย้ายมา พปชร. 

ซึ่งเรื่องนี้กลุ่ม 14 ส.ส.ภาคใต้ พปชร.ได้ยินข่าวมาตั้งแต่ตอน

ที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร.ไปลงพื้นที่

ชุมพรเมื่อ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งวันดังกล่าว ลูกหมี-ชุมพล ไปร่วม

ต้อนรับบิ๊กป้อมและคณะด้วยตัวเอง  

ข่าวจากพรรค พปชร.แจ้งว่า สุดท้ายแล้วการที่ พปชร.จะส่ง

คนลงเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรหรือไม่ จะอยู่ที่การตัดสินใจของสามคน

หลักในพรรคคือ พลเอกประวิตร-ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ

พรรค และอนุมัติ อาหมัด ที่ลาออกจาก ส.ว.มาดูแลพื้นที่เลือกตั้ง

ภาคใต้ของ พปชร. ซึ่ง ส.ส.ภาคใต้หลายคนเท่าที่คุยกันยังไม่เชื่อ

มั่นเต็มร้อยว่ากลุ่มของลูกหมีจะย้ายมา พปชร.แบบยกทีม เพราะ

ถึงเวลาเลือกตั้งใหญ่จริงๆ กลุ่มลูกหมีอาจไม่มาก็ได้ แต่ตอนนี้ก็มา

ขอให้บิ๊กป้อมหลีกทางให้ก่อน ซึ่งคนใน พปชร.ตั้งข้อสังเกตว่า ลูก

หมี-ชุมพล กับพลเอกประวิตร ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ ทำาให้

บิ๊กป้อมอาจให้ พปชร.หลีกทางให้กลุ่มลูกหมี แต่ก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่ม 

ส.ส.ภาคใต้ พปชร.จะยอมหรือไม่  

“ส่วนที่สงขลานั้น ทีมภาคใต้ พลังประชารัฐมองว่ามี โอกาส

ที่ถาวรอาจจะรอด ศาลยกคำาร้องทำาให้ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อม แต่

หากมีเลือกตั้งซ่อมจริง ถาวรก็ไม่สามารถลงเลือกตั้งซ่อมได้ แต่

เลือกตั้งรอบหน้าใหญ่กลับมาลงได้เพราะไม่ โดนตัดสิทธิ์ ในส่วน

ของพลังประชารัฐ ชัดเจนแล้วว่า อนุมัติ อาหมัด หัวหน้าทีมภาค

ใต้ เตรียมคนไว้แล้ว โดยเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เพราะคนเดิมเป็น

คนของ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ที่ตอนนี้ออกจากพลังประชารัฐไป

อยู่กับพรรคกล้าแล้ว โดยคนที่เตรียมไว้คือ อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ 

ทายาทบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ จำากัด (มหาชน) ที่ทำาธุรกิจส่งออกยาง

แปรรูป-ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายถุงมือยางรายใหญ่ ที่เป็นธุรกิจระดับ

หมื่นล้านบาท ซึ่งมีฐานการผลิตในภาคใต้ไว้ชนกับประชาธิปัตย์ใน

เขตเลือกตั้งของถาวร ไม่ว่าจะเลือกตั้งใหญ่หรือเลือกตั้งซ่อม โดยที่

ผ่านมาอนุกูลได้เปิดตัวหาเสียงที่สงขลามาสักระยะแล้ว 

ทางพลังประชารัฐได้ข่าวว่า เดชอิศม์ ขาวทอง หรือนายกฯ                  

ชาย ส.ส.สงขลา อดีตนายก อบจ.สงขลา ท่ีตอนน้ีมีบทบาทสูงใน

ประชาธิปัตย์ ต้องการส่งภรรยาตัวเองคือ สุภาพร กำาเนิดผล รอง

นายก อบจ.สงขลา ลงสมัครหากถาวรไม่รอดในวันพุธน้ี ส่วน

เจ้าของพ้ืนท่ีคือถาวรยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก โดยมีข่าวในพ้ืนท่ี

ว่าถาวรได้บอกกับทีมงานท่ีสงขลาว่า ยังม่ันใจว่ามีโอกาสท่ีศาลจะ

ยกคำาร้อง ทำาให้ยังได้เป็น ส.ส.ต่อไป ตัวถาวรเลยยังไม่ขยับอะไร” 

แหล่งข่าวจากกลุ่ม 14 ส.ส.จังหวัดภาคใต้พลังประชารัฐระบุ 

พุธที่ 8 ธ.ค.นี้มาลุ้นกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย

อย่างไร สุดท้ายจะทำาให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ หรือจะมี

คำาวินิจฉัยที่พลิกความคาดหมายเกิดขึ้น รวมถึงต้องดูว่าหากมีการ

เลือกตั้งซ่อมแล้วจะมีการจับมือกันในทางลับระหว่าง พปชร.กับ 

ปชป. เพื่อหลีกทางให้กันหรือไม่ หรือจะมารบกันเองแบบตอนเลือก

ตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช. 
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บทความ-ในประเทศ

ควาย ‘ความเร็วสูง’

อนนี้ มีของใหม่ “กำาลังฮิต”

ที่พวกชังชาติยกมาใช้เหยียบประเทศตัวเอง ก็คือ “ลาว

มีรถไฟความเร็วสูง” แล้ว 

แต่ไทย “ล้าหลัง” ยังไม่มี!

ชังชาติประเภท “ไร้เดียงสา” ทั่วไป พูดจากัน ก็ยกไว้ 

แต่ประเภท ส.ส.ซึ่งอยู่กับข้อมูล กลับโมหะท่วมหัว เอากะเขา

ด้วยนี่ซี มันด้อยค่าทั้งตัว ทั้งพรรค เสียหมาไปถึงแม้ว

“ท่านผู้ทรงเกียรติ”......

ต้องไม่งั่งจนเกินงาม รู้มั้ย?

การอิจฉานายกฯ ประยุทธ์น่ะ อย่าว่าแต่พรรคเพื่อไทยเลย 

ผมเองก็ยังอิจฉา 

คนอะไร้...?

ระบอบทักษิณมัน “กินเนื้อ” ทิ้งเปลือกไว้กว่าสิบปี เข้ามาเป็น

นายกฯ แค่ ๕-๖ ปี สามารถเก็บกวาด พลิกฟื้นประเทศทางพัฒนา

จนเฟื่องฟูไปซะทุกด้าน

พวกกูทำาไม่ได้-ตามไม่ทัน ก็ต้อง “ขัดขา-ฆ่ามัน” ทุกวิถีทาง 

ไม่อย่างนั้น หมดโอกาสคืนอำานาจกินเมือง!

“นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์” ส.ส.หนองคาย เป็นคณะทำางาน

เศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย อยู่กับข้อมูลเรื่องรถไฟโดยตรง 

แต่กลับพูดแบบงมโข่ง ว่า....

โครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ระยะทาง ๑,๐๓๕ กม. 

ระยะทางในลาว ๔๑๔ กม.ได้เปิดดำาเนินการแล้ว หลังจากท่ีเริ่ม

ก่อสร้างในปี  ๒๕๕๙ 

สร้างความอิจฉาและเสียดายให้กับคนไทยส่วนใหญ่ที่อยาก

เห็นประเทศไทยมีระบบรถไฟความเร็วสูง 

ทั้งที่ประเทศลาวก็ยังมีถนนลูกรังจำานวนมากและยังเหลือ

ถนนลูกรังมากกว่าประเทศไทยเสียอีก 

นอกจากนี้ประเทศลาวและประเทศจีนใช้เวลาประมาณ ๕ ปี

ในการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าว 

ในขณะที่ประเทศไทยสร้างแค่ ๓.๕ กม. แต่ใช้เวลากว่า ๒ ปี

ครึ่ง กว่าจะเสร็จ สะท้อนความล้มเหลวในประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

หากตัดสินใจทำาท้ังสายและมีประสิทธิภาพเหมือนรถไฟ

ความเร็วสูง จีน-ลาว ป่านนี้ก็คงใกล้เสร็จแล้วเช่นกัน 

ไม่ต้องพูดว่า หากเริ่มต้นทำาในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มี

อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริหาร 

ป่านนี้ อาจจะมีหลายเส้นทาง หรืออาจจะทำาทะลุไปถึง

ประเทศมาเลเซียแล้ว 

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

เรื่องหน่ึงท่ีพลเอกประยุทธ์อาจจะคาดไม่ถึงคือความล่าช้า

และด้อยประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ ทำาให้ประเทศไทยสูญ

เสียศูนย์กลางการขนส่งทางรางไปให้กับประเทศลาวไปแล้ว 

ท้ังน้ี เพราะประเทศไทยยังตามหลังประเทศลาวอีกหลายปี 

กว่าไทยจะทำารถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อลาวเสร็จ 

ก็ไม่รู้ไปรับข่าวสารจากไหนมา แซะเด็กๆ แต่หลงอันนี้ ได้ 

ลาวเป็นหนี้จีน แต่สินค้า “ส่งจากไทยไปจีน” และ “จีนมาไทย” 

รถไฟขนคน ก็คงมีแต่คนจีนและไทย โดนกินรวบจริงๆ  Land l i n k  =  

ทางผ่าน เห็นลาวมีรถไฟ (ไม่) ครส.สื่อไทยก็ปั่นกระแสดีจัง ส่วนคนไทย 

เอาแต่ด่าประเทศตัวเอง 

พอเราบอกไทยก็กำาลังสร้างรถไฟความเร็วสูง ก็จะสวนกลับมา

ว่า 3.5  กิโล สร้างทำาไม บลาๆๆๆๆ 

พอบอกมีอีกสาย กำาลังสร้างเช่นกันนะ รถไฟ ครส.เชื่อมสาม

สนามบิน ก็โดนสวนมาอีกว่า “เอื้อนายทุน” ประเทศซีพี บลาๆๆๆๆๆ 

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

ถ้าถาม ไทยได้หรือเสียประโยชน์อะไร จากรถไฟ “ลาว-จีน” ผม

มองว่าไทยมีสัดส่วนได้ประโยชน์ด้าน logistics ครับ อย่าลืมว่า ต้นทุน

การขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกไปจีนสูงมาก เราส่งออกสินค้า

ชายแดนไม่น้อย โดยเฉพาะผลไม้ 

จริงๆ รถไฟสายนี้ แทบจะเอื้อประโยชน์ระหว่างไทย กับจีนแบบ

ตรงๆ เลย 

ส่วนลาว อาจจะเป็นศูนย์เชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งสินค้า แต่

จะบอกว่า ลาวได้ประโยชน์เต็มๆ ก็ไม่ได้ 

เพราะ “สัมปทานเป็นของจีน” 

จีนลงทุน จีนสร้างและลาวกู้จีน ด้วยเงินได้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากรถไฟเส้นนี้ ลาวต้องส่งคืนจีน ในฐานะเงินต้น+ดอกเบี้ยเงินกู้ ลาว

ได้น้อยมาก 

แต่จีนกับไทยได้ประโยชน์กว่ามาก 

และสุดท้าย รถไฟขนส่งลาวจะไม่สามารถเข้าไทยตรงๆ แบบวิ่ง

รวดเดียวเหมือนจีนเข้าลาว เพราะขนาดรางต่างกันในปัจจุบัน! 

จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าไปที่รถไฟของแต่ละประเภท ซึ่งมี

ค่าธรรมเนียม 

เราได้ค่าธรรมเนียม จากการที่จีนจะส่งสินค้าเข้าไทย และใช้

รถไฟขนส่งของไทย

แม้ว่าถ้ารถไฟความเร็วสูงไทยเสร็จแล้ว เชื่อมกับลาวที่ขนาด

รางเท่ากัน รถไฟจีนก็เข้าไทยตรงๆ เลยแบบรวดเดียวไม่ได้อยู่ดี

เพราะของเรา กำาหนดวัตถุประสงค์เป็นรถไฟโดยสารเป็นหลัก 

ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จะไม่มีรถสินค้าวิ่งปะปน  

เพราะของเรามีความเร็วสูงกว่ามาก มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ หาก

มีรถไฟอื่นวิ่งปะปนบนเส้นทาง ไม่งั้นก็ทำาให้ความเร็วของรถไฟไม่เป็น

ไปตามที่กำาหนด 

เมื่อรถไฟวิ่งได้ความเร็วต่ำากว่าต้นทุนที่จ่าย มันจะส่งผลต่อรอบ 

ความถี่ และตารางเดินรถครับ

ดังนั้น รถไฟ “ลาว-จีน” จะขนสินค้าเข้าไทยได้ ก็ต้องใช้รถไฟ

ทั่วไป ที่มีอยู่บนรางขนาด 1 เมตร ที่เราสร้างถึง “ท่านาแล้ง” ฝั่งลาว

เท่านั้น 

ไม่วิ่งบนราง 1.435 ของโครงการรถไฟ ครส.ไทยครับ

https://www.facebook.com/groups/923310448202985/

permalink/1101597210374307/

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

ซักอีกโพสต์ก็ได้ เผื่อภูมิคณะทำางานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย

จะได้แน่นขึ้น

Thailand Highspeed rail club (ชมรมคนนิยมรถไฟความเร็ว

สูง)   

เกริกพล พลภาค อันนี้เงื่อนไขในการก่อสร้าง 

https://youtube/S6Rod5QeRS8

1.ลาวเป็นหนี้จีน 5,000 ล้านดอลลาร์ ในโครงการนี้

2.ค้ำาประกันด้วยเหมืองแร่ 5 แห่ง

3.เสียท่ีดินให้จีนข้างละ 50 เมตร รวมสองข้าง 100 เมตร 

ตลอดแนวรางรถไฟ

4.เงินกู้ดอกเบี้ยสูง ร้อยละ 3

5.จีนเป็นเจ้าของ 70 ลาว 30 หากลาวไม่สามารถชำาระหนี้

เงินกู้ จีนจะเป็นเจ้าของทั้งหมด แต่ลาวยังคงต้องใช้หนี้ดอกเบี้ยเงิน

กู้

6.การก่อสร้างใช้วิศวกร นายช่าง ตลอดจนถึงแรงงาน เป็น

คนจีนทั้งหมด แรงงานลาวไม่มีส่วนในการก่อสร้าง

7.บริษัทท่ีรับเหมาก่อสร้าง เป็นบริษัทของจีน บริษัทควบคุม

งาน (consultant) ก็เป็นจีน 

ลาวไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างแต่อย่างใด

8.หนี้เงินกู้ของลาว เฉพาะโครงการนี้ 5,000 ล้านดอลลาร์ 

เมื่อเปิดใช้งาน ลาวต้องรับภาระหนี้เงินกู้เพ่ิมเติมในการดำาเนินงาน 

ลาวต้องชำาระหนี้เงินกู้เป็นดอลลาร์เท่านั้น

9.ในอนาคต แม้ว่าลาวจะถูกข้ึนบัญชีประเทศใกล้ล้มละลาย

จาก  IMF 

ลาวไม่สามารถปัดภาระหนี้เงินกู้การก่อสร้างทางรถไฟได้ 

ลาวต้องชดใช้ตามที่จีนเรียกร้อง เช่น ต้องให้สัมปทานที่ดินในลาว 

99-500 ปี มาชดใช้ให้จีน

10.ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง จนก่อสร้างเสร็จสิ้น ลาวจำาเป็น

ต้องขับไล่คนลาวในพื้นที่ออกไปโดยวิธีการใดก็ตาม เพื่อมอบที่ดิน

การก่อสร้างให้จีน และคนลาวไม่มีสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง

Cr:https://www.facebook.com/groups/3400057038 

23106/permalink/596142468209427/

ความคิดเห็น ๑ ใน ๕๙ รายการ

ข้าว ตัง’

สำาหรับคนที่คิดว่าไทยคงเป็นแบบลาว แล้วคิดว่าของไทย

นั้นช้า ขอตอบในนี้นะครับว่า ไทยให้จีนสร้างแค่ 3.5 กิโลเมตรแรก

เท่านั้น 

ที่หลายๆ ท่านบ่นว่าช้า แต่มีเงื่อนไขคือ จีนจะต้องสอนไทย

และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างรถไฟความเร็วสูงให้ไทยทุกขั้น

ตอน ...ฯลฯ

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

ครับ....

วันนี้่ ขอจบ จะรีบไปขี่ควาย “ความเร็วสูง” เล่นซักวัน!

ในระหว่างช่วงเวลาหลายปีนี้ ประเทศลาวจะพัฒนาเป็นศูนย์                                                                                        

กลางขนส่งทางราง ทั้งด้านขนส่งคนและขนส่งสินค้าแซงหน้าประเทศ 

ไทยไปไกล 

หลังจากมุดถ้ำา-มุดส้วมได้ที่ ท่าน ส.ส.หนองคาย ก็วกเข้า “สถานี

แอบจิต” อันเป็นหมาย

.........พล.อ.ประยุทธ์ น่าจะต้องขอบคุณหญิงสาวชาวจังหวัด

อุดรธานี ที่เดินทางไปเพื่อเตือนสติตรงๆ ตอนลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ว่า 

“พัฒนาไม่ได้ก็เกษียณไปเถอะ” มากกว่าที่จะส่งตำารวจไปข่มขู่เธอ 

ความจริง ส.ส.กฤษฎาพูดมากกว่านี้ แต่ยกมาพอขำาๆ

เอาอย่างนี้ ท่าน ส.ส.จะถือเป็นวิทยาทาน หรือเป็นข้อมูลอีกด้าน

ก็ได้ ผมจะนำาที่มีคนโพสต์ไว้ มาให้ตาสว่าง ดังนี้

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

Bangya Mangkong อยู่กับ ยะหยา มั่นคง

สรุปว่า รถไฟลาว-จีน เป็นรถไฟธรรมดา เพราะนี่คือภาพจริงๆ 

ของหัวรถจักร HXD 3CA โดยจุดประสงค์หลักของโครงการคือ “ขน

สินค้า”

“ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูง”!!!

ซึ่งชัดเจนอีกอย่างคือ เกือบ 90% ของรถไฟสายนี้ ใช้เพื่อการ

ขนส่งสินค้าเป็นหลัก โดยมีรถไฟถึง 14 เที่ยวต่อวัน 

ขณะที่รถโดยสารมีเพียงแค่ 2 เที่ยวต่อวัน วิ่งขึ้น-วิ่งล่องขาละ

เที่ยวเท่านั้น

โดยจะใช้รถไฟหัวแหลมรุ่น CR200J แต่วิ่งที่ความเร็วสูงสุด แค่ 

160 กม./ชม. ไม่เข้าเกณฑ์ “รถไฟความเร็วสูง”

โดยหัวรถจักร HXD 3CA จะวิ่งได้สูงสุดที่ 120 กม./ชม. แต่วิ่งให้

บริการจริงๆ ได้แค่ 70-110 กม./ชม. เท่านั้น 

สื่อไทยนี่ยังปั่นไม่เลิก ไม่พอ แถมยังไม่มีความรู้ แต่นำาเสนอมั่วๆ 

อีกด้วย

* * * * * * * * *

ไปแย้งในช่องนึงมา อวยแบบสุดลิ่มทิ่มประตู เจริญกว่าไทยแล้ว 

เร็วสูงมากๆ พอไปดูก็นะ คนเดิมๆ โปรไฟล์ รักชาติ ชาวขนมหวาน เรา

มื่อ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม คัมแบ็กลงพื้นที่อีกครั้ง

หลังสถานการณ์ โควิด-19 มีแนวโน้มลดลง ช่วง

นี้ภารกิจเลยแน่นๆ ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี ทั้ง

ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด รวมถึงการประชุมและเปิดงานสำาคัญต่างๆ ซึ่งหลัง

จากลงพื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี กลับมาก็ลุยงานต่อที่กรุงเทพฯ อีก

หลายงาน 

โดยล่าสุดได้ไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบสิทธิโครงการ

บ้านเช่าสำาหรับผู้มีรายได้น้อย “โครงการบ้านเคหะสุขประชา

ร่มเกล้า” ถนนร่มเกล้า กรุงเทพฯ ซ่ึงชาวบ้านก็ทั้งปลาบปลื้ม

ที่ ได้บ้านใหม่ ขณะเดียวกันก็ดีใจที่ ได้เจอนายกฯ ตัวจริงเสียง

จริงอีกด้วย

งานนี้ “ลุงตู่” ก็หยอดหวานอีกตามเคย เมื่อเจอกองทัพ

แฟนคลับที่มาให้กำาลังใจ พร้อมส่งเสียงเรียกนายกฯ อยู่ตลอด

ทั้งงาน จนเสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน นายกฯ ลุงตู่เตรียมขึ้นรถกลับ                                                     

บ้านอย่างอารมณ์ดี๊ดี โบก     

มือบ๊ายบายร่ำาลาชาวบ้าน               

พร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่

ทำาให้ โครงการบ้านเคหะสุข

ประชาสำาเร็จราบรื่นด้วยดี

ครั้นเปิดประตูเตรียม

จะก้าวขึ้นรถอยู่แล้ว “ลุง

ตู่” หันไปเห็นชาวบ้านกลุ่ม

หนึ่งยืนรอและเรียกนายกฯ 

อยู่ ไกลๆ เลยเปลี่ยนใจปิด

ประตูรถและเดินดิ่งเข้าไป

หากลุ่มชาวบ้าน ทำาทุกคน

กรี๊ดกร๊าดกันใหญ่เม่ือเห็น

แน่ชัดแล้วว่านายกฯ กำาลังเดินมาหา 

ด้านนายกฯ ลุงตู่ถามไถ่ทุกคนว่า มาจากไหน มายัง

ไง? ได้คำาตอบจากชาวบ้านว่าอยู่ที่ร่มเกล้า มารอนายกฯ ตั้งแต่

เช้าแล้ว เรารักลุงตู่

เมื่อชาวบ้านบอกรักกันประชิดแบบนี้ ทำานายกฯ ลุงตู่

แอบเขิน เลยทำาท่ากำาหมัดชก หยอกๆ ใส่ชาวบ้านแก้เขิน ก่อน

ที่ชาวบ้านจะขอถ่ายรูปด้วย แต่ด้วยความที่นายกฯ ลุงตู่ใส่

หน้ากากอนามัย ทำาให้ชาวบ้านเห็นหน้าไม่ชัด เลยมีเสียงอ้อนๆ 

ขอนายกฯ เปิดหน้ากากให้ดูหน้าชัดๆ หน่อย อยากเห็นหน้า   

นายกฯ อยากถ่ายรูปด้วย 

แต่ด้วยความที่คนแน่นๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 เวลานั้นนายกฯ ลุงตู่เลยไม่ได้ถอดหน้ากาก

ตามคำาขอ

แต่ทว่าก่อนกลับมีเซอร์ไพรส์ จังหวะที่ “ลุงตู่” เดินหัน

หลังออกจากชาวบ้านไปไกลระยะหนึ่งแล้วเพื่อขึ้นรถ ได้หัน

กลับมาพร้อมปัดมือให้ทีม รปภ.และคนที่อยู่ใกล้ชิดถอยห่าง

จากตัวเอง ก่อนเปิดหน้ากากให้ชาวบ้านเห็นหน้าเต็มๆ และใส่

หน้ากากกลับเช่นเดิม พร้อมส่งมือไอเลิฟยูท่าประจำาตัวให้ทุกคน

กรี๊ดสนั่นกันไป

งานน้ีชาวบ้านได้เห็นหน้าชัดๆ ของนายกฯ ลุงตู่กัน

สมใจ ส่วน “ลุงตู่” ก็ได้กำาลังใจเต็มเป่ียมจากชาวบ้านกลับไป อิอิ. 

บรรจง

เปิดหน้าให้ดู

เ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ต

‘ชินวรณ์’ ปลุก

“ประยุทธ์” ฉุนถูกบิดเจตนารมณ์เรื่องทาง 

ด่วนคือถนนของคนรวย 

เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม ผู้ส่ือข่าว

รายงานว่า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

และอดีต ส.ส.พัทลุง ท่ีมีข่าวจะไปร่วมต้ัง

พรรคการเมืองใหม่กับกลุ่มส่ีกุมารเดิมของ

พรรคพลังประชารัฐ ซ่ึงจะเปิดตัวเดือน

มกราคม 2565 ได้โพสต์ข้อความในไลน์

กลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ของพรรคว่า “ถือโอกาสน้ี

อำาลาทุกท่าน ไม่สามารถกล่าวลาเป็นการ

ส่วนตัวได้หมด ขอใช้พ้ืนท่ีน้ีอำาลา พรุ่งน้ี

ผมจะไปย่ืนใบลาออกจากสมาชิกพรรค

แล้ว ผมอยู่ในพรรคมา 29 ปี ไม่คิดว่าจะ

มีวันน้ี รักพรรคสุดหัวใจ รักพ่ีน้องทุกคนท่ี

เคยร่วมรบกันมาเหมือนเป็นคนครอบครัว

เดียวกัน  ไม่ขอกล่าวถึงสาเหตุการออกจาก

พรรคเพราะไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว พูด

ไปก็จะสร้างความเสียหายให้พรรคมากกว่า 

ผมมีความอดทนน้อยกว่าทุกท่าน ขอให้ทุก

ท่านอดทนรักษาพรรคต่อไป

วันท่ีผมเดินออกจากพรรค ทุกท่าน

สามารถพูดถึงผมในแง่ใดก็ได้ ผมจะไม่

ตอบโต้ เพราะเข้าใจดีว่าท่านต้องทำาเพื่อ

รักษาพรรค เคยคิดว่าจะออกไปช่ัวคราว

แล้วจะกลับมาฟ้ืนฟูพรรค แต่คิดว่าไม่มี

ประโยชน์ท่ีจะกลับมาแล้ว คลื่นลูกใหม่จะ

ทับถมจนเรากลายเป็นคลื่นลูกเก่าไปแล้ว 

กลับมาก็ไม่มีประโยชน์แล้ว การออกไปคร้ัง

น้ีจึงเป็นการออกไปทำาสงครามคร้ังสุดท้าย

แล้ว ผมอาจพ่ายแพ้และจบชีวิตทางการ

เมืองตลอดกาล ผมไม่เรียกร้อง เชิญชวน

พวกเราให้ออกตามไป เพราะรู้ว่าหนทาง

ข้างหน้ามีอุปสรรคอีกเยอะ พวกเราอยู่ใน

ท่ีท่ีปลอดภัยแล้ว ขอให้รักษาพรรคต่อไป 

หากจะขอพวกเรา ขออย่างเดียวคือ อย่า

หาว่าผมไม่รักพรรค” นายนิพิฏฐ์ระบุ

อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัยผู้น้ีบอก

อีกว่า “ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ ผม

ถูกฟ้อง ถูกแจ้งความดำาเนินคดี 13 คดี 

ชนะคดีไปแล้ว 12 คดี เหลือคดีสุดท้าย 

เป็นคดีหม่ินประมาท พนักงานสอบสวน

ส่ังฟ้อง ผมจะมอบตัวต่อพนักงานอัยการ

ในวันท่ี 14 ธันวาคมน้ี เป็นคดีท่ีผมวิวา

ทะกับโอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร เหตุ

เกิดเม่ือปี 2556 ถือเป็นคดีสุดท้ายท่ีผม

ทำาให้พรรคประชาธิปัตย์ ถือโอกาสน้ีกล่าว

อำาลาทุกท่าน และขอออกจากไลน์พรรค

ประชาธิปัตย์”

วันเดียวกันน้ี ท่ีโรงแรมแกรนด์

ฟอร์จูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช นาย       

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรค ปชป.ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“ประชาธิปัตย์รวมใจ สร้างเศรษฐกิจใต้

ม่ันคง” ในงานสัมมนา ส.ส.สาขาพรรค

ภาคใต้ โดยมีเน้ือหาตอนหน่ึงว่า ภาคใต้

เป็นฐานท่ีม่ันของพรรค ปชป. ซ่ึงระบบ

เลือกต้ังบัตร 2 ใบ พรรคเชื่อม่ันว่าพรรค

ยังอยู่ในความศรัทธา และหวังพ่ึงของ

พ่ีน้องประชาชนในภาคใต้ โดยขอเสนอ

ยุทธศาสตร์ใหม่ของพรรค ปชป.ท่ีจะรวมใจ

กันพัฒนาภาคใต้ เช่น สร้างกระแสในการ

ปลุกระดมอุดมการณ์ของพรรค ปชป.ท่ีมี

อยู่กับคนทุกช่วงวัยในภาคใต้ให้กลับคืนมา

อีกคร้ังหน่ึง, เรื่องของการรณรงค์เสนอให้

หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมี

คุณสมบัติพร้อม คร้ังน้ีไม่เสียเปรียบใคร 

การชูประเด็นหัวหน้าพรรค ปชป.เป็นนา

ยกฯ ก็จะเป็นจุดขายท่ีสำาคัญในการหาเสียง

คร้ังหน้าแน่นอน

“คร้ังท่ีแล้วมันเกิดกระแสความสงบ

จบท่ีลุงตู่ และมีกระแสของพรรคต่างๆ ลง

มาแบ่งคะแนนถึง 38 พรรค แต่เท่ียวน้ีผม

วิเคราะห์ไปแล้วว่า  กระแสหลักของพรรค

ต่างๆ ไม่น่าจะเกิน 10 พรรค เพราะฉะน้ัน

คนท่ีได้เลือกพ่ีเลือกน้องได้เลือกไปตาม

ความผูกพันไปแต่ละเบอร์ คราวน้ีก็จะลด

ลง คะแนนท่ีจะต้องกลับมาพรรคท่ีผูกกัน

มายาวนานต้องกลับมาไม่น้อยกว่า 2 หมื่น

คน เท่ียวหน้าคนภาคใต้จะส่ังสอนนักการ

เมืองพรรคอื่นอย่างแน่นอน ผมจึงขออาสา

นำาพรรค ปชป.ของ จ.นครศรีธรรมราชกลับ

คืนมาท้ัง 10 เขตต่อไป” นายชินวรณ์ระบุ 

วันเดียวกันน้ี นายวิเชียร ชวลิต 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะประธานคณะทำางาน

เตรียมการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญท่ีให้ใช้บัตรสอง

ใบ กล่าวถึงกรณีท่ีนายโกวิทย์ พวงงาม 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ  พรรคพลังท้องถ่ินไท 

ระบุถึงข้อยุติร่วมในประเด็นของการแก้ไข

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. และ 

พ.ร.ป.พรรคการเมืองของพรรคร่วม ข้อ

สรุปดังกล่าวจริงหรือไม่ว่า ไม่ใช่ ซ่ึงท่ีนาย

โกวิทย์พูดเป็นเพียงความเห็นของเขา และ

รายละเอียดไม่ได้เป็นแบบท่ีนายโกวิทย์

อธิบายท้ังหมด รายละเอียดต้องให้คณะ

ทำางานมาตรวจเพื่อความสมบูรณ์อีกที

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกระแส

โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์ส่ิงท่ีนายกฯ  

พูดช่วงหน่ึงในระหว่างเป็นประธานพิธี

มอบโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า  

ท่ีระบุถึงค่าทางด่วนว่าให้ผู้มีรายได้ข้ึนทาง  

ด่วน ส่วนผู้มีรายได้น้อยใช้ถนนด้านล่าง 

โดยมองว่าเป็นการแบ่งแยกและตอกย้ำา

เร่ืองความเหล่ือมล้ำาระหว่างคนจนและ

คนรวย โดยนายกฯ ได้หันมาตอบด้วยน้ำา

เสียงเข้มว่า “คุณตีความอย่างน้ันได้อย่างไร 

เส้นทางถนนเส้นทางข้างล่างข้างเดียวการ

จราจรติดขัดไหม เขาก็มีการแยก น่ีเขาเรียก

ว่าการเข้าถึงโอกาส คุณก็หาเรื่องทุกคร้ัง ข้ี

เกียจพูด” ก่อนท่ีจะเดินทางกลับทันทีด้วย

สีหน้าไม่พอใจ

ในประเด็นเดียวกันน้ี นายธนกร                                                  

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกฯ                                                         

กล่าวถึงกรณีท่ีมีคลิปคำากล่าวของ พล.อ. 

ประยุทธ์มาเผยแพร่ในส่ือต่างๆ และมี

ผู้นำาไปวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความเสีย

หายว่า คลิปดังกล่าวน้ันเป็นการตัดเพียง

บางช่วงบางตอนของคำากล่าวท้ังหมดท่ีมี

ความยาว 12 นาทีของนายกฯ ซ่ึงแท้จริง

แล้วนายกฯ ต้องการยกตัวอย่างให้เห็นถึง

ความเท่าเทียม ท่ีมีนัยถึงการเข้าถึงโอกาส

อย่างเสมอภาค.

ระทึก! 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดในประเทศไทยว่า พบผู้ติด

เช้ือรายใหม่  4,704 ราย เป็นการติดเช้ือ

ในประเทศ 4,649 ราย มาจากระบบเฝ้า

ระวังและระบบบริการ  4,447 ราย มาจาก

การค้นหาเชิงรุก 202  ราย มาจากเรือนจำา 

47  ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 8  

ราย  ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแต่

ปี 2563 จำานวน 2,141,241 ราย หายป่วย

เพ่ิมข้ึน 6,149 ราย ทำาให้มียอดหายป่วย

สะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน  2,048,815 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 71,482 ราย อาการ

หนัก 1,263 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 328 ราย 

เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 27  ราย เป็นชาย 15  ราย 

หญิง 1 2  ราย  เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปี

ข้ึนไป 23  ราย มีโรคเร้ือรัง  4  ราย ทำาให้มี

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 

20,944 ราย ฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมเมื่อวันท่ี  4  

ธ.ค.  720,201 โดส  ยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่วันท่ี  28  ก.พ. 95,291,358 โดส  

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

สูงสุดวันท่ี 5  ธ.ค. ได้แก่ กทม. 781 ราย 

นครศรีธรรมราช 418 ราย สงขลา 311 

ราย ปัตตานี  181 ราย ชลบุรี 174 ราย 

สมุทรปราการ 142 ราย สุราษฎร์ธานี  136 

ราย เชียงใหม่ 134 ราย ขอนแก่น 118  

ราย ยะลา 97 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม  พอใจท่ีไทยยังสามารถ

ควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 ภายใน

ประเทศได้เป็นอย่างดี ในส่วนการติดตาม

ผู้ท่ีเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงสูงเพื่อ

ตรวจคัดกรองโควิด-19 ซ้ำาด้วย RT-PCR 

สธ.ยืนยันว่ายังไม่พบเช้ือโควิด-19 และ

สายพันธ์ุโอไมครอน ถือว่าไทยยังคงมีความ

ปลอดภัยจากสายพันธ์ุโอไมครอน ขณะ

เดียวกันการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ยังได้ประเมินการแพร่ระบาดสาย

พันธ์ุ โอไมครอนยังไม่กระทบต่อการท่อง

เท่ียวไทย ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงเบอร์ลิน รายงานว่าเยอรมนี

ถอดไทยออกจากประเทศเส่ียงสูงแล้ว  ส่ง

ผลให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้อง

ลงทะเบียนการเดินทางเข้าและไม่ต้อง

กักตัว ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรียังคงเน้น

แนวทางบริหารสถานการณ์ โดยการเดิน

หน้าเศรษฐกิจควบคู่กับการป้องกันไวรัสโค

วิด-19 อย่างเข้มงวด และย้ำาให้ประชาชน

อย่าการ์ดตก 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

จากกรณีท่ีประเทศมาเลเซียพบการติดเช้ือ

โควิด-19 สายพันธ์ุโอไมครอนในนักศึกษา

ท่ีเดินทางกลับจากแอฟริกาใต้ ขณะน้ี

ทางการมาเลเซียแจ้งว่ายังไม่มีเหตุท่ีน่า

กังวล เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับการ

กักตัวทันทีท่ีเดินทางถึงมาเลเซีย และ

ได้ทำาการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึง

ทำาการตรวจหาเช้ือบุคคลท่ีมีความเส่ียง

แล้ว สำาหรับสถานการณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 12 (สงขลา, 

สตูล, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา และ

นราธิวาส) ได้รายงานว่า ขณะน้ียังไม่พบ

สายพันธ์ุโอไมครอน ขอให้ประชาชนอย่า

ตระหนก สธ.มีระบบการตรวจหาเช้ือและ

ส่งไปถอดรหัสพันธุกรรมหาสายพันธ์ุท่ีศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 

ส่วนท่ีมีข้อเรียกร้องของกลุ่ม ส.ส.                                                            

จังหวัดชายแดนใต้ให้มีการเปิดด่านชาย 

แดนไทย-มาเลเซียน้ัน รองโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า  ในท่ีประชุม ศบค.

คร้ังท่ีผ่านมาได้เห็นชอบหลักการในเบ้ืองต้น

แล้ว และให้ ศบค.ส่วนหน้าไปพิจารณาใน

รายละเอียดเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม  หลัง

จากการประชุม ศบค.คร้ังน้ันก็ได้เร่ิมพบ

การติดเช้ือโควิด-19 สายพันธ์ุโอไมครอน

ในประเทศมาเลเซีย ศบค.ส่วนหน้าจึงได้

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะ

หารือกันในสัปดาห์น้ีเพ่ือเสนอให้ ศบค.

ชุดใหญ่พิจารณาในการประชุมคร้ังหน้า 

13 ธ.ค.น้ี

ทางด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีท่ีมีกระแส

ข่าวว่ามีนักท่องเท่ียวต่างชาติติดเช้ือโอ

ไมครอนว่า ขณะน้ียังรอผลการตรวจยืนยัน

ว่าติดเช้ือสายพันธ์ุใด ในขณะน้ียังไม่มี

การยืนยันว่านักท่องเท่ียวรายน้ีติดโควิด-

19 สายพันธ์ุ โอไมครอน และยังอยู่ใน

กระบวนการของการตรวจหาเช้ือ หาก

เจอว่าเป็นสายพันธ์ุใดจะรีบแจ้งให้ทราบ

ในทันที จึงขอให้ชัดเจนก่อนค่อยว่ากัน ซ่ึง

จะมีการแถลงผลการตรวจเช้ืออย่างเป็น

ทางการในวันท่ี 6 ธ.ค.น้ี เวลา 11.00 น. 

อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีผู้ป่วยรายดังกล่าว

อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว โดยหากพบ

ว่าเป็นเช้ือสายพันธ์ุโอไมครอนจะทำาการ

รักษาตามปกติ และในส่วนของแผนการ

รักษาไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง ส่วนกรณี

พบชาวแอฟริกันป่วยและรักษาท่ีสถาบัน

บำาราศนราดูรน้ัน ผลการตรวจยืนยันว่าติด

เช้ือเดลตา ไม่ใช่โอไมครอน

อย่างไรก็ตาม การตรวจหาโควิด                                                 

สายพันธ์ุโอไมครอนน้ันต้องใช้เวลาตรวจ 

เนื่องจากยังไม่มีน้ำายาตรวจเฉพาะเหมือน

สายพันธ์ุอื่นๆ โดยจะใช้เทคนิคการตรวจ

หาตำาแหน่งพันธุกรรมจากน้ำายาตรวจของ 

อัลฟาและเบตาแทน หากให้ผลเป็นบวก

สันนิษฐานว่าติดเช้ือโอไมครอน เนื่องจาก

ตำาแหน่งของรหัสพันธุกรรมบางตัวของ 

อัลฟา และเบตามีตรงกับโอไมครอน  

จากน้ันจึงจะนำามาสู่กระบวนการด้วยหา

พันธุกรรมท้ังตัว ซ่ึงต้องใช้เวลาในการ

ตรวจยืนยัน  และเมื่อพบก็จะรายงานผล

ให้ GISAID ด้วย ทุกข้ันตอนต้องใช้เวลา 

หากพบคนติดเช้ือโอไมครอน กระทรวง

สาธารณสุขไม่ปกปิดแน่นอน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

ว่า ขณะน้ีท่ัวโลกเร่ิมพบเช้ือโอไมครอน 

ก็มีความเป็นไปได้หากจะมีการพบเช้ือ

มากับผู้เดินทางเข้ามา แต่ทุกอย่างต้อง

มีการตรวจยืนยันให้แน่ใจก่อน และไม่

อยากให้ประชาชนต่ืนตระหนกเพราะ

กระบวนการป้องกันยังเหมือนเดิม ท้ัง

สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง การล้างมือ 

และกระบวนการรักษาก็ยังเหมือนเดิม อีก

ท้ังวัคซีนยังเป็นกลไกสำาคัญช่วยลดความ

รุนแรง 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการติดตามนัก

ท่องเท่ียวชาวแอฟริกันนับร้อยรายท่ีเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อนำาไปตรวจ

หาเช้ือโควิด-19  เพ่ิมเติม จะมีแนวทางใน

การติดตามต่อไปอย่างไร นพ.ศุภกิจกล่าว

ว่า  ในส่วนของการติดตามตัวกรมควบคุม

โรคอยู่ระหว่างเร่งดำาเนินการ ซ่ึงสามารถ

ตามมาได้เรื่อยๆ หากตามมาแล้วผลตรวจ

หาเช้ือโควิด-19 แบบละเอียด หรือ RT-

PCR เป็นบวก ถึงจะมีการส่งมาตรวจหา

สายพันธ์ุ แต่ถ้าผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 

จะสามารถออกไปท่องเท่ียวได้ปกติเช่นเดิม

เม่ือถามว่า ท่ีมีรายงานพบผู้ป่วย

โควิด-19 สายพันธ์ุโอไมครอนในประเทศ

มาเลเซีย และประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต้

ของประเทศไทยหว่ันเกรงว่าจะมีการแพร่

ระบาดเกิดข้ึนน้ัน ไทยมีมาตรการควบคุม

อย่างไร  นพ.ศุภกิจกล่าวว่า เราจำาเป็นต้อง

ตรวจหาเช้ือสำาหรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาไทย 

โดยใช้มาตรการเดียวกันคือ หากผลตรวจ

หาเช้ือเป็นบวกจะมีการส่งต่อเพื่อตรวจหา

สายพันธ์ุต่อไป ใจเย็นๆ ตอนน้ียังไม่มีอะไร 

เราก็ควบคุมกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว เฝ้า

ระวังในส่วนของการเข้าออกพ้ืนท่ี

ท่ี จ.เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์

สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เชียงใหม่ เผยว่า สถานการณ์ เร่ิมดีข้ึนพบ

การติดเช้ือ ใหม่ลดลงต่อเนื่อง  วันน้ีต่ำากว่า   

100  รายเป็นวันแรก อยู่ท่ี  96 ราย แต่เสีย

ชีวิต มากถึง  4  ราย ท้ังน้ีจากสถานการณ์ 

ท่ีดีข้ึน คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัด 

ได้ประกาศ ผ่อนคลายให้สถานประกอบ

การต่างๆ เร่ิมเปิดบริการเป็นปกติต้ังแต่  

6  ธ.ค.เป็นต้นไป ในพ้ืนท่ีนำาร่องด้านการ

ท่องเท่ียว (อำาเภอเมืองเชียงใหม่, อำาเภอ

จอมทอง, อำาเภอดอยเต่า, อำาเภอแม่แตง 

และอำาเภอแม่ริม) 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานว่าพบ

ผู้ป่วยใหม่ 10 ราย ท้ังหมดล้วนติดเช้ือใน

พ้ืนท่ีเป็นคลัสเตอร์ร้านเหล้าแห่งหน่ึง ต้ัง

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยส่วน

หน่ึงเป็นนักศึกษาปี 2 และ 3 ของวิทยาลัย

แห่งหน่ึง โดยผู้ท่ีเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เป็น

นักศึกษาหญิงฝึกงาน ท่ีเข้าไปเท่ียวร้าน

เหล้าพร้อมกับเพื่อนนักศึกษาเมื่อวันท่ี 26 

พ.ย.ท่ีผ่านมา โดยมีอาการกำาเริบเมื่อวันท่ี 

1 ธ.ค.ก่อนจะตรวจพบว่าติดเช้ือโควิด ซ่ึง

คลัสเตอร์น้ีมีกลุ่มเส่ียงกว่า 300 คน และมี

ผู้ป่วยติดเช้ือกระจายในบางหน่วยงานแล้ว.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในบรรยากาศสะบัด

รอนสะบัดหนาว ขอยํ้าเตือน “ดูแลรักษาสุขภาพ” 

ใหปลอดโรคปลอดภัยจากโควิด สามารถกาวผานไปดวยกันอยาง

มีสติ ...• ใครท่ีเขาใจผิดๆ เก่ียวกับ “โอไมครอน” ก็คงจะเร่ิม

กระจางต� นรูและสบายใจมากข้ึน วาการกลายพันธุของไวรัสถือ

เปนเร� องธรรมชาติ มิไดมีอะไรตองตระหนกเกินเหตุ แคจดจําไว

วา “การดอยาตก” ชีวิตก็จะงายข้ึนเพราะอยูไดอยูเปนกับโควิด                                                                  

น่ันเอง ...• ขาวดีสงทายปเกาสําหรับคนอยากเท่ียว ก็ตรงท่ี 

เยอรมนี “ถอดไทย” ออกจากประเทศเส่ียงสูงแลว แปลวาคนไทย

ไมตองลงทะเบียนการเดินทางเขาและไมตองกักตัว ขอแคแสดง

หลักฐานอยางใดอยางหน่ึงกอนเดิน

ทางคือ มีผลการตรวจเช้ือฯ เปนลบ 

แบบ RT-PCR Test หรือหลักฐาน

การไดรับวัคซีนครบถวน  สวนคนท่ี

เตรียมฉลองปใหมในบานก็อยาลืมตัว

ไมกลัวโรคก็แลวกัน เพราะสายพันธุ

โอไมครอนถามาแลวแพรกระจาย

เร็ว ..โปรดทราบโดยเฉพาะคนท่ี

ยังสองจิตสองใจไมยอมฉีดวัคซีน 

...• นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ยอมรับแบบ

ซ� อๆ แลววา เปาหมายการฉีดวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ใหครบ 100 ลาน

โดส ภายในวันท่ี 5 ธ.ค.ท่ีผานมาน้ัน 

..ทําไมได เรียกวาแตะท่ี 95 ลานโดสเทาน้ัน แมจะไมไดแจกแจง

รายละเอียดเหตุผล แตรูๆ  กันอยูวา มากมายหลายชุมชนในทอง

ถ่ินหางไกลน้ัน Just Say No กับการฉีดวัคซีน ดวยความเช� อและ

ความเขาใจแบบผิดๆ มากรายฝงจิตฝงใจวาฉีดแลวมีผลขางเคียง

จนไมสามารถใชชีวิตตามปกติเดิมได ...• ปจจัยปญหาหน่ึงของการ

กลัววัคซีนของคนเกือบ 19 ลานคนน้ันมองขามไมไดเก่ียวกับ อิทธิ

พลของเฟกนิวส ท่ีมีขบวนการปลอยกันเปนตันเปนระลอก งานน้ี

เลนเอาคุณหมอเหน� อยไปตามๆ กัน ...• การสรางความสับสนใน

โลกออนไลน กลายเปนวิถีใหมในยุค “จักรวาลนฤมิต” หากเรารูไม

เทาทันก็จะกลายเปนเหย� ออันโอชะ ท่ีน�าสนใจวันน้ีกองบัญชาการ

ตํารวจสอบสวนกลางท่ีมี  พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช เปน ผบ. ไดออก

มาเตือนภัยประชาชน ถึง 7 รูปแบบของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน 

อาจจะชาไปนิดแตดีกวาอยูเปลาๆ มี

ต้ังแต 1.หลอกขายของออนไลน ไมสง

สินคาจริง หรือสงสินคาท่ีไมตรงตาม

ปก 2.เงินกูออนไลน ดอกเบ้ียมหาโหด 

3.เงินกูออนไลน ท่ีไมมีจริง (เงินกูทิพย) 

แกงมิจฉาชีพจะหลอกผูเสียหายวา

กอนไดรับเงินกู จะตองเสียคาบริการ 

คามัดจํา หรือคาดําเนินการตางๆ 

โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินให้เร่ือยๆ 

จนสุดทาย ก็ไมไดรับเงินกูจริงตาม

ท่ีกลาวอาง 4.หลอกใหลงทุนตางๆ 

เชน ลงทุนธุรกิจ หรือลงทุนแชรลูกโซ 

ฯลฯ ผานชองทางออนไลน โดยจะเสนอผลตอบแทนเปนจํานวน

มาก 5.หลอกใหเลนพนันออนไลน 6.โรแมนซสแกม หลอกใหรัก 

หลอกให โอนเงิน สวนใหญเปนคนตางชาติ 7.ลิงกปลอมหลอก 

แฮ็กขอมูลโทรศัพท เปนตน ...• จักรวาลนฤมิตกวางไกลจนหยุด

ไมอยู แมแตซ้ือท่ีดินเสมือนจริงก็ขายกันคึกคักครึกโครม แบงก

ชาติแสดงความหวงใยในประเด็นการนําสินทรัพยดิจิทัลไปใช

ในรูปแบบท่ีเปนส� อกลางในการชําระคาสินคาและบริการท่ีคาด

วาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เน� องจากราคาสินทรัพยดิจิทัลมีความ

ผันผวนสูง อีกท้ังยังมีความเส่ียงจาก

การถูกโจรกรรมทางไซเบอร ความ

เส่ียงขอมูลสวนบุคคลร่ัวไหล หรือ

การถูกใชเปนเคร� องมือของการฟอก

เงิน สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา 

ผูชวยผูวาการ สายนโยบายระบบ

การชําระเงินและเทคโนโลยีทางการ

เงินออกมาแจกแจง ...• แตมีใคร

ท่ีจะเฝาระวังติดตามไหมวา ความ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทยในโลก

ดิจิทัลเสมือนจริงน้ัน จะออกไปใน

ทิศทางไหน เยาวชนคนรุนใหมจะน่ัง

อยูกับหนาจอแลวสรางความม่ังค่ัง โดยไมใสใจตอปฏิสัมพันธของ

ความเปนมนุษยอยางแทจริงหรือไมอยางไร?!? คนรวยจะรวยย่ิง

ข้ึน ความเหล� อมลํ้าชองวางระหวางความจนย่ิงจะถางกวางมาก

ข้ึนหรือไม?!? ...• บันทึกบรรทัดสงทาย เฝาติดตามดรามาวาดวย

ยายสถานีรถไฟหัวลําโพงแลวก็ละเห่ียใจแทน นิรุฒ มณีพันธ ผู

วาการ รฟท. เพราะกระบวนการทุกอยางเปนไปตามแผนงาน

มิไดมีอะไรลึกลับซับซอนอยางท่ีชวยกันประโคมเหมือน “ทัวรลง” 

เสกสรรปนแตงสารพัด ..อยางไรก็ตามมองมุมบวกไวชีวิตจะมีชีวา 

เพราะปรากฏวาวันน้ีคนแหไปเช็กอินท่ีหัวลําโพงเพ� อบอกกลาว

อําลากันคึกคักทีเดียว ...•  

ปยสาร

นิรุฒ มณีพันธ

นพ.เกียรติภูมิ 

วงศรจิต

w

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช 

นทามกลางวิกฤตทั้งการระบาดของไวรัสและวิกฤต

เศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยที่เปนอยูทุกวันนี้และในอนาคต

จะเปนอยางไร มีหลายฝายบอกวาการระบาดของไวรัส

โคโรนา (Covid-19) จะทําใหประเทศไทยเปลี่ยนไปและไม

เหมือนเดิมอีกตอไป แตเราตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือไมวา

ยุคใดสมัยใดก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไมวาจะเปน

เร� องเศรษฐกิจ สังคม หรือการศึกษา 

แตเปนที่น�าสังเกตวาวงรอบของการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน

เร็วขึ้น เขมขนขึ้น หรือโลกเปลี่ยนไปเร็วมากขึ้น ในสมัยกอน

วงรอบของการเปลี่ยนแปลงใหญจะประมาณ 10-20 ปตอการ

เปลี่ยนแปลงใหญครั้งหนึ่ง หรือบางทีเราก็เรียกกันวาเปนยุค 70 

หรือ 80 หรือ 90 หรือยุคมิลเลนเนียม หากใครทันยุค 80 หรือ 90 

ก็จะเปนชวงเริ่มมีเทคโนโลยี เชน WINDOWS 9S หรือยุค CD 

เปนตน แตปจจุบันจะเห็นวาวงรอบของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น 

หรือถี่ขึ้น กลายเปนเปลี่ยนแปลงทุก 5 ป หรืออาจจะเปลี่ยนทุก 2 

ป เชน บริษัทผลิตรถยนตบางรุนจะเปลี่ยนโฉมใหมทุก 2 ป เปนตน 

ดังนั้น ในชวง 2-3 ปที่ผานมา เรามาพิจารณากันวาเร� อง

อะไรบางที่ประเทศไทยเปลี่ยนไป เร� องแรก ภูมิทัศนทางเศรษฐกิจ 

ไดเปลี่ยนโฉมไปอยางมากจากภายหลังการระบาดของโควิด มีการ

ซื้อขายออนไลนมากขึ้น มีธุรกิจเดลิเวอรีเกิดขึ้นมากมาย ผูคนก็ตอง

มาหัดใชสังคมไรเงินสดกันเร็วขึ้น จากเดิมที่เคยคาดไววาอาจจะ 

10 ปขางหนาคนจึงยอมรับการใชจายแบบไรเงินสด แตปจจุบันจาก

โครงการมาตรการตางๆ ของรัฐ เชน คนละครึ่ง ก็ทําใหประชาชน

เริ่มหัดมาใชจายเงินทางออนไลนกันมากขึ้น คนเฒาคนแกก็เริ่ม

หัดใช social media ในการส� อสารกับลูกหลานมากขึ้น ยังไมนับ

การเรียนออนไลนผานแพลตฟอรมตางๆ นอกจากนี้คนเดินหางยิ่ง

นอยลงเพราะไปจับจายผานออนไลนกันเปนสวนใหญ ซึ่งนับวาเปน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใหมที่โฉมหนาไมเหมือนเดิมอีกตอไป 

อีกประเด็นในเร� องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือ เรา

เคยพยายามทําธุรกิจ SME เพ� อผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ 

แตที่ผานมาจะเห็นวา SME ถูกบดบังโดยบริษัททุนขนาดใหญ ดัง

นั้น ในชวงเศรษฐกิจแบบใหมจะตองมีการสนับสนุน SME ใหเขม

แข็งและสามารถสูกับทุนขนาดใหญ จะทําไดหรือไม นอกจากนี้ใน

ชวงเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแบบใหมนี้ ยังมีอาชีพใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย 

เชน นักลงทุนคริปโต ยูทูบเบอร เปนตน และก็ยังคงมีอาชีพใหมๆ 

ทักษะความสามารถใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ที่ฝายการศึกษาก็

ตองพัฒนาความรูใหสามารถตอบสนองตลาดแรงงานที่ตองมีการ

เรียนการสอนดานเทคโนโลยีมากขึ้น เพ� อผลิตคนใหตรงกับความ

ตองการของผูประกอบการ

เร� องที่สอง ในทางดานการเมือง ก็เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิงอีก

เชนกัน คือ การเมืองแบบเลือกตั้งแบบเดิมหรือผานตัวแทนอยาง

เดียวก็ลดความสําคัญลง แตที่เราเรียกวาประชาธิปไตยทางตรงมัน

เพิ่มขึ้น มีการส� อสารทางการเมืองผาน Social Media มากขึ้น ดัง

นั้น ทําใหพื้นที่ทางการเมืองขยายใหญมากขึ้น ทุกอยางจึงไมไดจบ

ที่การเลือกตั้งหรือไมไดจบที่ผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีการเมืองหลังการ

เลือกตั้งเพิ่มขึ้นมา ถาหากมองดานบวก นี่คือพัฒนาการทางการ

เมืองของไทย หรืออาจจะเรียกไดวาเปนการเมืองนอกสภาผานการ

ต� นตัวทางการเมืองของประชาชน จะมีการตรวจสอบนักการเมือง

หรือรัฐบาลที่เขมขนมากขึ้น ประชาชนจะเทาทันนักการเมืองมาก

ขึ้น จึงอาจถือไดวาเปนการเปลี่ยนผานวัฒนธรรมทางการเมือง

ที่ประชาชนจะเขามามีบทบาทในเร� องตางๆ ของประเทศมากขึ้น 

การทํางานทางการเมืองจึงไมไดอยูที่ใครไดรับเลือกตั้งหรือใครได

เปนรัฐบาลอีกตอไป แตเดิมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบแนวดิ่ง 

ตอนนี้กลายเปนวัฒนธรรมการเมืองแนวราบ ที่ประชาชนจะเขามา

มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น 

ดังนั้น การเมืองดิจิทัลหรือการแสดงออกทางตรง การแสดง

ความเห็นผาน Social media จะสูงมากขึ้น และมีพื้นที่ทางการ

เมืองมากขึ้น ถาหากบริหารจัดการไมดีหรือมองไมออกมักจะบอก

วาพื้นที่ทางการเมืองแบบดิจิทัลสรางปญหามากมาย แตแทจริง

แลวถาเราเทาทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของโลกและของประเทศไทย

ในเร� องการเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นวาการเมืองแบบดิจิทัลคือ

โอกาสในการสรางความเทาเทียมและการมีสวนรวมในการพัฒนา

ประชาธิปไตยในประเทศไทยได ซึ่งพื้นที่ทางการเมืองแบบดิจิทัลนี้

หากเปนการวิจารณอยางสรางสรรคหรือสรางการเปลี่ยนแปลงให

ขอมูลอยางสรางสรรคจะเปนพลังอยางมากตอการเมืองไทยในรูป

แบบใหมที่จะเขามาแทนที่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบเดิมๆ ที่

เราคุนเคยกันดี 

ฉะนั้น การเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง

ที่อาศัยพื้นที่ทางการเมืองแบบใหมหรือบนดิจิทัล จะเปนพื้นที่ที่

มีอิทธิพลอยางมากตอการทํางานของผูแทนในสภาแบบปกติ คือ 

สามารถที่จะสงผลตอการกําหนดนโยบาย โครงการตางๆ ที่มี                                                                         

ผลกระทบตอคนจํานวนมาก หรือโครงการของรัฐขนาดใหญที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้ง

ใหญของไทยที่รูปโฉมไมเหมือนเดิมอีกตอไปเชนกัน  ดังนั้น เรา

ตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองไทยที่โฉมหนา

จะไมเหมือนเดิมอีกตอไป ที่สําคัญที่สุดคือ ในอนาคตเราตองไม

ขามบริบทของรอบประเทศหรือสถานการณ โลกในเร� องของขั้ว

มหาอํานาจโลกที่จะสงผลตอประเทศไทย

ในดานสังคมไทยจะผูกพันกับระบบอุปถัมภหรือเปนสังคม

แนวดิ่ง แตในชวงทศวรรษที่ผานมาจะสังเกตวาสังคมไทยเริ่ม

ขยับเปนแบบแนวราบมากขึ้น นั่นคือ สามารถสรางโอกาสในการ

เติบโตและการมีสวนรวมใหกับคนทุกคน ไมวาจะเปนการเมืองภาค

ประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง ทั้งนี้ โดยวิวัฒนาการของ

สังคม การเกิดอาชีพใหมก็สามารถที่จะเล� อยฐานะทางสังคมไดงาย

ขึ้น และถึงแมวาจะยังมีชองวางทางสังคมหรือยังมีความเหล� อมล้ํา

คงอยู แตก็ถือวาเปนสัญญาณที่ดีในเร� องการลดชองวางทางสังคม 

และเปนภูมิทัศนใหมของสังคมไทยที่เปนธรรมและยั่งยืนในระยะ

ยาวตอไป 

อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือความเขาใจ

ของภาครัฐโดยเฉพาะดานนโยบายที่ตองมีวิสัยทัศนเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองมีการปรับตัวหรือตอยอดใหเทาทันได

อยางไร จะปรับตัวอยางไรใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม

นี้ หรือแมกระทั่งจะควาโอกาสในชวงการเปลี่ยนแปลงนี้ในการ

พัฒนาประเทศไทยไดอยางไร

ติดตามตอนใหมไดทาง Facebook/Youtube : Suriyasai 

Channel.

ปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศดาน

การเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันท”

นี่เปนคําประกาศของ สถาบันพระปกเกลา ที่ใหไวกับ

เทศบาลตําบลทาสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นาย

ชวน หลีกภัย นายกสถาบันพระปกเกลา ลงนามไว

เม� อ 7 พ.ย.64   

ความรุนแรงที่ กรือเซะ ปตตานี และที่ 

ตากใบ นราธิวาส  ในป 2547 มีผูเสียชีวิตนับรอย 

ผูบาดเจ็บนับพัน เปนบาดแผลฉกรรจที่ยากจะลบ

เลือนได และยังสงผลกระทบเปนวงกวางไปสูพื้นที่

ในชุมชนทองถิ่นภาคใตทั่วไป ไมเวนแมแต ต.ทา

สาป อ.เมือง จ.ยะลา มีพี่นองถูกลอบยิง มีการวาง

ระเบิดในพื้นที่ มีการกอกวนตางๆ ทําใหชุมชนทา

สาปอยูอาศัยกันดวยความหวาดระแวง

ถึงขนาดพี่นองไทยพุทธหมูบานหนึ่ง สราง

รั้วกั้นคนภายนอก ในยามพลบค่ําจะหามเขา-ออก

หมูบาน มีการจัดเวรยามเฝาทางเขา-ออกอยางเขม

งวด

มะสดี หะยีป นายกเทศมนตรี ต.ทาสาป 

เลาใหผูเขียนฟงวา

“พอตกค่ํา แตละบานก็ตางคนตางอยู ไมมี

ใครกลาออกไปพบปะผูคน มีแตความหวาดระแวง 

ความเงียบเชียบ อึมครึม ครอบคลุมไปทั้งตําบล 

ตางกับกอนหนานั้น ที่ผูคนจะไปมาหาสู พูดคุยกัน

อยางญาติสนิทตลอดมา”

“แลวนายกทําอยางไร” ผูเขียนถาม

“เราเริ่มดวยการเชิญชวนคนสูงอายุมากิน

กาแฟยามเชาอยางเปนกันเอง กินกันแบบบานๆ 

อยางที่เคยทํากันมา จัดเปนกลุมเล็กๆ กอน แลวขยายผลไป

ตามรานกาแฟในหมูบานอ� นๆ

ผานไประยะหนึ่ง ความหวาดระแวงลดลงก็เริ่มจัด

กิจกรรมตอนค่ําบาง ครั้งแรกเลยจัดที่ โรงเรียนบานทาสาป 

เอาลิเกฮูลูมาเลน เอาหนังตะลุงสองภาษา (ไทย/ยาวี) มา

แสดง คนพุทธก็มาดู คนมุสลิมก็มาชม แลวจัดเปนงานประจํา

ป โดยใชพื้นฐานทางวัฒนธรรมเปนเคร� องนําทาง

เวลาพี่นอง แมบานมารวมกันกวนขาวเหนียวแกว จะมี

บรรยากาศคึกคักมีชีวิตชีวามาก กวนไปก็คุยกันไปสนุกสนาน 

การตระเตรียมขาวของอุปกรณ เคร� องมือตางๆ ทําใหเปด

พื้นที่การส� อสารอยางเปนธรรมชาติ ระหวางผูคน พอคุยกัน 

มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ไมตรีจิตจะเขามาแทนที่ความหมาง

เมิน ความไววางใจก็เขามาแทนความหวาดระแวง”

เม� อความคลางแคลงลบเลือนไป ความสดใสคืนกลับมา  

ทําใหเทศบาลตําบลทาสาป โดยผานการหารือกับผูอาวุโสและ

ผูคนในชุมชน จึงทําหนาที่เปนตัวกลาง สรางกลไกความรวมมือ

แบบไตรภาคี  คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม รวมกันสรางเครือขายที่เรียกวา “ทาสาปโมเดล” โดย

อาศัยทุนทางวัฒนธรรมเปนส� อเช� อมโยง

เม� อ 174 ปมาแลว ในป 2390 ทาสาปเปนที่ตั้งของเมือง

ยะลาเกา เปนเมืองทาจุดบรรจบของผูคนจากโลกตะวันออกคือ จีน 

และโลกตะวันตกคือ อินเดีย อาหรับ เปอรเซีย  ซึ่งสัญจรผานเมือง

นี้ ในฐานะพอคา นักเดินทาง นักผจญภัย  ตามเสนทางไหลลอง

ของแมน้ําปตตานีอันสวยงาม เกิดเปนปฏิสัมพันธการหลอมรวม

ทางศาสนา ความเช� อ ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีรองรอยอารยธรรม

ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ที่ปรากฏเปนภาพเขียนผนังถ้ํา ตอ

เน� องมาถึงรูปลักษณอาคาร สิ่งปลูกสรางแบบ “ชิโนโปรตุกีส” ซึ่ง

เปนตนทุนทางวัฒนธรรมอลังการ ผูคนหลากหลายชาติพันธุ ตาง

ศาสนาและความเช� อ ถักทอกันขึ้นเปนความรักความผูกพัน เปน

สามัคคีธรรมแหงการแบงปน เปนสังคมพุทธ มุสลิม และจีนที่อยู

รวมกันอยางสันติสุขมายาวนาน

ชุมชนทาสาปโดยเทศบาลตําบลเปนแกนกลาง มีขอยุติรวม

กัน ที่จะ ฟนคืนสันติสุขของชุมชนดวยวิถีวัฒนธรรมอันเปนตนทุน

อุดมสมบูรณ เปนวิถีแหงไมตรีที่ ไมตองเปนอริกับใครๆ

วิธีการคือ อาศัยภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม รวมกันสราง “ทาสาปโมเดล” ใหปรากฏเปนจริงขึ้น 

ภาคราชการ เทศบาลทาสาปไดรับความรวมมือจาก มรภ.

ยะลา สงอาจารยและนักวิจัยลงพื้นที่รวมกับชาวบาน เพ� อศึกษา

สภาพประวัติศาสตรทองถิ่น และศักยภาพเชิงบวกตางๆ นําไป

สูการทําให โรงเรียนบานสาคอ เปนตนแบบแหลงเรียนรูดาน

พฤกษศาสตรของชุมชน และเปนตนแบบการสอนศาสนาอิสลาม

ที่ถูกตอง และยังทําใหเกิด กลุมกะลามะพราวแปรรูป กลายเปน

ธุรกิจชุมชน

ภาคเอกชน  ไดธุรกิจทองถิ่น เชน หจก.ยะลายงฮวด  โรง

ไฟฟายะลากัลฟกรีน บ.ยะลานํารุง จก. อุดหนุนงบประมาณ วัสดุ 

และจัดหาตลาดกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน

ภาคประชาสังคม มีการประชุมแลกเปลี่ยนกับกลุมผูนํา

ชุมชนกาวหนา กลุมผูนําศาสนา กลุมจิตอาสา กลุมอาชีพ 

ชมรมผูสูงอายุ และอ� นๆ รวมกันขับเคล� อนกิจกรรมตางๆ

ไตรภาคีที่เทศบาลเปนแกนประสานงานกลาง กอใหเกิด

1.ศูนยบริการสาธารณสุขดานเวชกรรมฟนฟู ใหคนปวย

โรคหลอดเลือดในสมอง ไมตองนอนโรงพยาบาล แตกลับไป

ฟนฟูรางกายที่บาน โดยวิธีชุมชนบําบัดอยางเปนผล

2.พัฒนาตนแบบธุรกิจชุมชน

- กลุมกะลามะพราว ผลิตพวงกุญแจ โคม

ไฟ กระถางตนไม พวงกุญแจ ฝมือดีระดับจังหวัด

- กลุมอาชีพนมแพะ ยกระดับเลี้ยงแพะ

แบบมืออาชีพ  ใชนมแพะผลิตสบู สลัดฟรุตผล

ไม ใสหีบหอทันสมัย

- กลุมพัฒนาตนแบบแกสชีวภาพ ทําจาก

มูลสัตว ทําบอหมักแบบถังลอย กลายเปนแหลง

เรียนรูของชุมชน และผูมาชมงานจากทองถิ่นอ� น

3.โครงการโรงเรียนผูสูงวัย แหงแรกและ

แหงเดียวในยะลา ที่นําไปสูการตั้งกลุมอาชีพและ

กีฬา เชน กลุมตัดเย็บ  กลุมดอกไมจันทน กลุม

แอโรบิก    

4.ตลาดนัดภูมิปญญาสืบสานวัฒนธรรม

ทองถิ่น  บริเวณริมน้ําปตตานี ที่เปนทาแพเกา 

เปนศูนยกลางนานากิจกรรม ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร 

เวลา 10.00–20.00 น. เปดขายอาหารพื้นบาน

และสินคาทองถิ่นอ� นๆ ทําเปนชุมชนทองเที่ยวโอ

ท็อปนวัตวิถี เปนถนนคนเดิน มีศิลปวัฒนธรรม

และการแสดงนานาชนิด ที่รมร� นดวยแนวไม ฉ่ํา

เย็นดวยผืนน้ํา ประดับไฟอรามตายามค่ําคืน มี

วิวสะพานเฉลิมพระเกียรติประดับไฟสะทอนแสง

ในผิวน้ําสุดสวยงาม สรางรายไดใหกับชุมชนเปน

อยางดี

กิจกรรมเฉพาะหลายอยาง เชน

รวมพลังสุขภาพ เดินวิ่งยามเย็น นอกจากเกิดผลดีตอ

สุขภาพ ยังสรางสัมพันธกับประชาชนในชุมชนตามรายทาง

การละเลนพื้นบาน 12 อยาง สําหรับเด็กและเยาวชนได

เรียนรูจากวิทยากร และปราชญชาวบานที่สนุกสนานและเกิด

ปฏิสัมพันธกับผูปกครองเด็กไปดวย

สิ่งที่โดดเดนมากคือ การจัดตั้งศูนยเรียนรูประวัติศาสตร 

ที่นําเสนอทาสาปในอดีตใหเกิดความรักผูกพัน และภาคภูมิใจใน

วิถีวัฒนธรรมรวมกัน

โครงการและกิจกรรมตางๆ ไดอาศัยหลัก พลังสาม

ประสานของรัฐ เอกชน และประชาชน ใชวัฒนธรรมอันเปน

ภูมิบานภูมิเมืองของทาสาป ใหเปนพลังในการลบรอยราวในใจ

ในวันนี้ชุมชนทาสาปไมมีแลวซึ่งความหวาดระแวง  

ความหมางใจเลือนหายไป เสียงปนและเสียงระเบิดแปรเปน

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขามาแทนที่

เห็นหรือไมวาสวรรคบนดินนั้นสรางได และเกิดเปนจริง

ไดดวยความมุงมั่นของผูนําทองถิ่นผสานกับพลังชุมชน ที่เอา

จริงเอาจังกับการแกปญหา เมล็ดพันธุแหงสามัคคีธรรม  มีอยู

ในหัวใจของคนไทยทุกเชื้อชาติ ศาสนา เม� อหวานตนกลาไมตรี

ลงในเนื้อดิน รินรดดวยน้ําใจ บํารุงดวยไอแดดแหงการแบง

ปน และการใหอภัย  ยอมเติบโตเปนลําตนที่แตกกิ่งชูกานผลิใบ

เปนตนไมตรีจิต ใหความรมร� นช� นเย็นแกสรรพชีวิตทั้งมวล.

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุนวัฒนธรรม

สรางสานสามัคคีธรรมในตําบลทาสาป

ใ

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2460 ประเทศฟนแลนด                   

(Republic of Finland) ประกาศเอกราชจากรัสเซียหลังจากการ

ปฏิวัติบอลเชวิกประสบความสําเร็จรัฐสภาของฟนแลนดลง

มติเห็นชอบในเร� องการประกาศเอกราชของฟนแลนด โดยมี

คาร โล ยุโอ สโตหลเบิรก เปนประธานาธิบดีคนแรก ฟนแลนด 

เปนประเทศกลุมนอรดิกตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

ยุโรป มีประชากรประมาณ 5 ลานคน ใชภาษาฟนแลนดและ

สวีเดนเปนภาษาราชการ ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ โดย

เมืองหลวงคือกรุงเฮลซิงกิ.

//

ฟนแลนดประกาศเอกราช

โลกเปลี่ยน...เราพรอมจะปรับหรือยัง?

“เ

ประสาร มฤคพิทักษ 
pmarukpitak@yahoo.com



ลังคณะทำ�ง�นวิปรัฐบ�ลที่ดำ�เนินก�รยกร่�งแก้ไข                                                   

เพิ่มเติม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง มีความคืบหน้าในการพิจาร 

ณาประเด็นหลักๆ เช่น การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจะ

กำาหนดวิธีคิดคำานวณในหลักการว่า ให้พรรคการเมืองที่ได้

คะแนนต่ำากว่าคะแนนหารเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน มีสิทธิ์ได้ 

ส.ส. กรณีที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน โดยให้ใช้

คะแนนของพรรคการเมืองเรียงลำาดับตามสัดส่วนคะแนนที่

ได้รับ เพราะเศษคะแนนของพรรคที่ ได้ไม่ถึงคะแนนเฉลี่ย  

เมื่อรวมคะแนนที่ประชาชนเลือกก็ควรได้ ส.ส.ด้วย หรือ

สิทธิที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องเกิดขึ้นหลังจากที่

ส่ง ส.ส.เขตแล้ว ทั้งนี้ ไม่ได้กำาหนดจำานวนเขตที่ให้ส่งผู้สมัคร 

ส.ส.ไว้ หมายความว่าส่ง ส.ส. 1 เขต ก็สามารถส่ง ส.ส.บัญชี

รายชื่อได้ การคัดเลือกผู้สมัคร 

ส.ส.จะใช้การคัดสรรเบื้องต้น 

แต่ได้ปรับเกณฑ์การสรรหา

โดยให้สิทธิตัวแทนประจำาจัง 

หวัด จำานวน 150 คน จากเดิม

ที่กำาหนดให้ ใช้ตัวแทนจาก

เขตเลือกตั้ง เขตละ  100 คน 

หรือใช้สาขาพรรคที่กำาหนด

จำานวน 500 คน รวมถึงการ

กำาหนดให้สมาชิกต้องชำาระ

ค่าธรรมเนียม จากกฎหมาย

เดิมกำาหนดให้ชำาระแบบราย                                               

ปี ปีละไม่ต่ำากว่า 50 บาท หรือ

ตลอดชีพ 1,000 บาท โดยปรับให้เป็น 200 บาทตลอดชีพ การ

หาสมาชิกพรรคเพื่อดำารงสถานะความเป็นพรรคการเมือง ที่

เดิมให้เวลา 5 ปีต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ 30,000 คน ปรับ

เป็นภายใน 1 ปีต้องมีสมาชิก 2,000 คน และภายใน 3 ปีต้อง

มีสมาชิก 5,000 คน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มีท่าทีจากพรรคการเมืองขนาดเล็ก ล่า                

สุด นพ.ระวี ม�ศฉม�ดล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อและหัวหน้�

พรรคพลังธรรมใหม่ บอกว่า แนวทางดังกล่าวเป็นข้อสรุป

ของคณะทำางานของพรรคร่วมรัฐบาล  ซึ่งพรรคเล็กเรายังไม่                     

ได้เข้าไปพูดคุยด้วย เพราะไม่ได้ให้พรรคเล็กเป็นตัวแทนไป

ร่วมด้วย ทั้งที่เสนอวิปรัฐบาลแล้ว แต่สุดท้ายคณะทำางาน

ดังกล่าวไม่มีพรรคเล็กอยู่ ซึ่งหลายประเด็นที่คณะทำางานสรุป

ออกมายังไม่พอใจ  แต่เบื้องต้นแนวทางบางข้อยังไม่ชัด เช่น 

ไม่บอกชัดเจนถึงการคำานวณคะแนนว่าหารด้วย 100 หรือ 

500 แต่จากที่ฟังคาดว่าจะหารด้วย 100 ซึ่งพรรคเล็กไม่

แฮปปี้ และพรรคขนาดเล็กได้เสนอหลักการ ส.ส.พึงมีจะต้อง

คงอยู่ ส.ส.คะแนนไม่ตกน้ำาก็ยังต้องคงอยู่

“ไม่รู้เหตุผลว่าคิดอะไรกัน ซึ่งมันตลกมาก ถ้าเหตุผล

ไม่ดีพอเราก็คงจะวอล์กเอาต์ ทั้งนี้เราได้เคยแจ้งไปยังวิปรัฐ

บาลว่าขอโควตา 1 คน เข้าไปอยู่ในคณะทำางานนี้ด้วยเพื่อ

ร่วมออกความคิดเห็น ซึ่งเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไร และถ้าพรรค

เล็กไม่มีความสำาคัญก็ให้บอกมา” หัวหน้าพรรคพลังธรรม

ใหม่ระบุ

เป็นสุ้มเสียงไม่พอใจของพรรคก�รเมืองร่วมรัฐบ�ล

ขน�ดเล็ก  ซึ่งดูแล้วพรรคอย่�ง พลังประช�รัฐ, เพื่อไทย 

รวมถึงประช�ธิปัตย์คงไม่สนใจจะฟังเสียเท่�ไหร่ เพร�ะใน

ก�รโหวตไม่จำ�เป็นต้องพึ่งพ�เสียงพรรคเล็กแต่อย่�งใด.

ผมเคยเห็นไอ้เดรัจฉานระดับผู้นำาตัวนี้แวบๆ ช่วงไอ้หมู

ตอนหัวเกรียนเก่ายังกร่าง แต่ตอนนี้คงนอนรออิสระ (หรืออาจ                                                                             

ลาเวทีไปตลอดชีวิตในคุก) ก็คงเป็นอารยะที่ชาวไทยต้องช่วย

กันสาปแช่ง อย่าให้ไอ้เดรัจฉานตัวนี้มีอำานาจขึ้นมาได้ เพราะ

ไอ้ตัวนี้สำาคัญกว่าไอ้หมูตอน เพราะมันสามารถคุมผีห่าจากป่า 

ช้าร่วมอื่นๆ ได้ง่ายๆ ด้วยวาทะสถุลอย่างที่มันสามารถสะกด

อธิก�รบดีได้

ชื่อของไอ้ผีห่าตัวนี้สมควรจะเรียกขานให้ชัดไปอีกนิดก็                                                                          

คือ ไอ้เกย์ตูดบิด ซ่ึงเป็นระดับความรู้เพียงจูล�....กับจูล�สำ�ส่อน 

ซึ่งผมไม่ขัดข้องที่จะหยิบเอาช่ือนี้ ไปวิจารณ์ดูนามสกุลยาวๆ 

ของไอ้เกย์ตูดบิดมันเทือกเดียวกับไอ้พวกท่อนจอมแถกกับไอ้

กะปิบูดจอมเบี้ยวถล่มสารพัดสัตว์พวกนี้ 

ขณะนี้คิดอยู่ลูกเดียวคือ ลูกอมพะนำ�มันจะอ้ำ�อึ้งอยู่กับ

ลูกอมหม�ยเลข ๑-๑-๒ เห็นภาพข่าวผีๆ ของมันเตรียมโปรย

ให้รกถนนและปิดกำาแพงให้สกปรกเพื่อแสดงถึงจิตอันฟุ้งซ่�น/

อุตริ โดยกระทำาตามนิสัย “เดรัจฉ�น” ดังเคยปฏิบัติอย่าง

ย่ามใจว่า “ตำ�รวจไทยไลฟ์บอย” จึงขอบอกพวกส�รพัดสัตว์

ทั้งหลายที่กำาลังขยับแข้งขยับข�ฟุตเวิร์กอยู่ คราวนี้มึงคงพบ

ของจริงเพราะมึงเป็นพวกผีสัตว์เดรัจฉาน  จึงสมควรกับผีพุ่งไต้

ให้พวกมึงทั้งแสบทั้งคันบ้าง

ลองมาย้อนทบทวนนามสกุลของไอ้พวกผีห่าหน้าเดรัจ 

ฉานว่า โคตรของพวกมันทั้งหมด (รวมกับกำ�นันถึกอีกด้วยก็

ได้ว่ะ) พวกนามสกุลยาวๆ เอาพระนิมนต์มาตั้งนามสกุลแทน

ใช้แซ่กันท้ังน้ัน พวกโคตรนำาเอานามสกุลเป็นไทยชื่อมงคลเป็น

ชื่อแทนแซ่ ไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วก็เอาแซ่ตั้งบ้างแซ่ลิ้มบ้างมานำา                       

หน้าสกุล เช่น ตั้งตรงจิตร (นายห้างขายยาตราใบโพธิ์ ท่า

เตียน) ขายยาจนรวยขนาดสร้�งวิทย�ลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตร

พณิชยก�รได้ พวกจีนไหหลำาที่ดังเอาแซ่เบ๊มานำาหน้าสกุลแซ่ 

เช่น บรรหาร (แซเ่บ๊) ศิลปอ�ช� (ม้า) อดีตนายกรัฐมนตรี

สรุปแล้วพอจะพูดได้ว่าโคตรคนจีนในเมืองไทยนั้นเป็น                                                                          

หนี้กษัตริย์ไทย ที่มีเมตตาให้มีพื้นที่ทำามาค้าขายหากินร่ำารวย                                                                        

เป็นรากฐานม่ันคงด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เป็นพระมหากรุณา 

ธิคุณที่ไม่อาจเนรคุณ หรือ “ทรยศแผ่นดิน” ได้

มันน่าสมเพชไอ้เดรัจฉานพวกผีห่�ต�ยแห้ง แกล้งประ 

ชดว่ากฎหม�ยม�ตร� ๑๑๒ เป็นกฎหมายให้อำานาจกษัตริย์เกิด                                                                                

ความเหลื่อมล้ำาในสังคมชนชั้นต่ำา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๓๐                                                                              

5บทความ

ม่ตกเทรนด์!

ในไทยก็มีเหมือนกันกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีน 

ใช้ชื่อว่า “แนวร่วมต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีน The 

Resistance THA” 

ชุมนุมไปเมื่อวันเสาร์ นำาโดย ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร, นพ. 

อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และ พญ.เอระวดี มิตรภักดี 

เห็นว่าถอดหน้ากากอนามัยชุมนุมด้วย 

เหตุผลในการต่อต้าน ฟังดูน่าขนลุก

“ต่อต้านอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” 

“ร่างกายเรา คือสิทธิเสรีภาพของเรา ไม่ใช่ของบริษัทยา 

ต่อต้านอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การบีบบังคับฉีดวัคซีน ที่

ป้องกันไม่ได้ แต่หนึ่งในผลข้างเคียงคือการตาย”

การชุมนุมมีกิจกรรมชูป้ายข้อความและภาพ อาทิ...

ฉีด ๒ เข็มดับ

หนุ่มฉีดสูตรไขว้! ล้มต่อหน้าเพื่อนดับสลด

วันเดียว ๓ ศพ เข็ม ๒

ตาย/ทุพพลภาพถาวร ๑,๔๖๐ พิการ ๑๔๘ เจ็บป่วย ๕,๑๕๙

หลอกมา ๒ ปีแล้ว ทุกอย่างแย่ลง เซ็นยินยอม ห้ามฟ้อง 

แม้พิการ/เสียชีวิต

ที่ใดมีความเสี่ยง ที่นั่นย่อมมีทางเลือก 

หยุดบีบบังคับฉีดวัคซีน

Freedom not force 

ฉีดวัคซีน มีสิทธิ์ตาย เพราะโดนบังคับให้ฉีด แต่ไม่ฉีด

วัคซีนก็มีสิทธิ์ชีวิตแบกท้าทายกับความตายจากโรคโควิด เลือก

แบบหลังดีกว่า

การชุมนุมเมื่อวันเสาร์ ยังมีการแจกใบปลิวต้ังคำาถาม ๕ ข้อ

๑.คุณรู้หรือไม่ ว่ามีคนไทยจำานวนมาก ตาย/เจ็บป่วย จาก

วัคซีนทดลองโควิดทุกยี่ห้อ

๒.คุณรู้หรือไม่ว่า ผู้ผลิตวัคซีนไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ

ตาย/เจ็บป่วยของทุกคนที่สมัครใจ เข้าร่วมการทดลองวัคซีน

๓.คุณรู้หรือไม่ว่า สปสช.จ่ายเงินชดเชย (จากภาษีคนไทย) 

ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังฉีดไปแล้วมากกว่า ๗๑๒ 

ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔)

๔.คุณรู้หรือไม่ ว่ามีคนไทยอีกมากที่ได้รับผลกระทบหลัง

การฉีด แต่ไม่รู้ช่องทางเรียกร้องขอความช่วยเหลือ

ข่�วดี ๑๐ ประก�ร
๕.คุณแน่ใจไหมว่า รายต่อไปจะไม่ใช่คุณ/คนที่คุณรัก???

อ่านเหตุผลในการต่อต้านท้ังหมดแล้วคิดเห็นประการใดครับ?

ครับ...ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจ จนถึงปัจจุบันนี้ ไม่มีการบัง 

คับให้ประชาชนฉีดวัคซีน เพราะเป็นสิทธิที่จะไม่ฉีด เป็นเสรีภาพ

ทางร่างกายจริง 

ขณะเดียวกันคนท่ีไม่ยอมฉีดวัคซีน ต้องยอมรับผลท่ีตามมาคือ                                                                                          

หากติดโควิด-๑๙ ก็มีความเส่ียงสูงท่ีจะเสียชีวิตสูงกว่าคนท่ีฉีดวัคซีน

แต่นั่นก็แค่เรื่องรับผิดชอบตัวเอง 

ยังมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ตั้งแต่ระดับครอบครัว ยัน

ระดับประเทศ ที่กลุ่ม “แนวร่วมต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีน The 

Resistance THA” ไม่ได้พูดถึง

ครอบครัวที่มี กลุ่มผู้ป่วย ๘ โรคประจำาตัว คือ

ความดันโลหิตสูง

เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

เบาหวาน

ไตเรื้อรัง ผู้ป่วยฟอกไต และปลูกถ่ายไต

หอบหืด ปอดอักเสบเรื้อรัง

ตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อ้วน

หากพร้อมใจกันต่อต้านการฉีดวัคซีน มีโอกาสตายยกครัวสูงมาก 

หรือบ้านไหนมี ผู้สูงอายุ ปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยร่วมชายคากับ

ลูกหลานที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน คนแก่ในบ้านก็มีโอกาสป่วยเพราะลูก

หลานนำาเชื้อเข้าบ้าน 

ระดับประเทศ ก็คือสังคมนอกบ้าน เช่น ที่ทำางาน ที่สาธารณะ 

คนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนมีโอกาสนำาเชื้่อไปแพร่ให้ผู้อื่น 

ฉะนั้นเมื่อเรียกร้องสิทธิในร่างกายของตนเอง ก็ควรคำานึงถึง

สิทธิในร่างกายของผู้อื่นด้วย 

ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่า “รู้จักรับผิดชอบสังคมด้วย” 

ตัวเลขการฉีดวัคซีนล่าสุดเย็นวานนี้ (๕ ธันวาคม) มีการฉีด

สะสมไปแล้ว ๙๕,๒๖๒,๐๔๓ โดส 

มีคนฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ ๕๐ ล้านคน 

เป็นธรรมหรือเปล่ากับการเอาตัวเลข ตาย/ทุพพลภาพถาวร 

๑,๔๖๐ พิการ ๑๔๘ เจ็บป่วย ๕,๑๕๙ มาเพื่อรณรงค์ต่อต้านการฉีด

วัคซีน

ไม่อยากฉีดก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้กับตัวเถอะครับ 

แต่ไม่ควรชักชวนผู้อื่น ไม่ฉีดตาม โดยอ้างแค่สิทธิในร่างกาย

ของตนเอง 

สังคมโลกมีคนกลุ่มนี้เยอะ และช่วงหลังๆ มานี้เริ่มปรากฏ

เด่นชัดว่า กลุ่มที่เสียชีวิตจากโควิด-๑๙ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ยอม

ฉีดวัคซีน 

ไปดูตัวเลขของอเมริกาและยุโรปเป็นตัวอย่าง  

ไม่ยอมฉีดวัคซีนไม่มีกฎหมายไปบังคับครับ

ทั้ง ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร, นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ 

พัทลุง และ พญ.เอระวดี มิตรภักดี น่าจะยังไม่ฉีดวัคซีน ก็คงทราบ

ดีว่า การใช้ชีวิตหลังจากนี้ต้องเผชิญกับมาตรการทางสังคม 

มาตรการทางสังคม หมายถึง วิธีการกระบวนการทางสังคม 

เพื่อสร้างการควบคุม และสร้างบทลงโทษทางสังคม 

โดยยึดถือจากหลักศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของ

สังคม 

แต่ไม่มีน้ำาหนักเพียงพอท่ีจะทำาให้ได้รับการลงโทษ เท่ากับการ

ใช้การลงโทษทางกฎหมาย

คุณจะเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ คุณต้องมีหลัก

ฐานการฉีดวัคซีน

คุณจะไปเมืองนอกก็ต้องแสดง วัคซีนพาสปอร์ต

เว้นเสียว่า ไม่เดินทางไปไหนเลย  อยู่กับครอบครัว มีผู้แก่ผู้

เฒ่า มีผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยง ก็ไปวัดดวงกันเอาเอง 

ครับ...ไปดูข่าวดีกันบ้าง เฟซบุ๊ก Sunt Srianthumrong เขียน

โดย ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำารง อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒ 

นาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

...Covid-๑๙ : Happy Father’s Day ข่าวดี ๑๐ ประการ 

ประเทศไทยหลังเปิดเมือง 

๑.“ปราสาททรายได้ไปต่อ” ภูเก็ต ชนะ Open Battle ทุบ 

Wave#๕ สำาเร็จ มีลุ้นลงเหลือวันละ ๓๐ คนก่อนสิ้นปี ไปเที่ยวได้ 

๒.หัวเมืองเหนือ เชียงใหม่ ปลอดภัยแล้ว วัคซีนแตะเกือบ 

๗๐% ขาลงต่อเนื่อง มีลุ้นลงเหลือวันละ ๓๐ คนก่อนสิ้นปี 

๓.ประเทศไทยสอบผ่านการเปิดเมือง เปิดเทอม ไม่กระทบ

แนวโน้มขาลงเลย ทำาได้ดีมากๆ

๔.งานใหญ่ลอยกระทง สอบผ่าน ไม่เกิด Super Spreader 

ทำาให้มีลุ้นจัดงานปีใหม่ได้ 

๕.พระนคร ยึดคืนมาได้สำาเร็จ และป้อมค่ายยังคงแข็งแกร่ง 

แม้ตัวเลขไม่ค่อยลงแล้ว แต่ก็ยังห่างไกลที่จะเป็นขาขึ้น ทำาได้ดี

กว่าสิงคโปร์ ลอนดอน ปารีส มากๆ 

๖.อัตราการเสียชีวิตใน กทม.ลดลงจาก ๒% เหลือ ๐.๕% 

และยังสามารถลงได้อีกครึ่งหนึ่ง วัคซีนช่วยได้มากจริงๆ

๗.สามจังหวัดภาคใต้ขาลงต่อเนื่อง จะปลอดภัยมากกว่านี้

ถ้าไปฉีดวัคซีนกันมากๆ

๘.ชายฝั่งอันดามัน ขาลงทุกจังหวัด ปลอดภัยแล้วทั้งหมด 

วัคซีนแตะเกือบ ๗๐% แล้ว

๙.หัวเมืองอีสาน ขอนแก่น แม้วัคซีนยังน้อย แต่ก็เป็นขา

ลง อาจเห็นตัวเลขต่อวันต่ำากว่า ๓๐ ก่อนปีใหม่

๑๐.คนไทยชนะ Delta ด้วยระดับพลังวัคซีนแค่ ๖๐% ถ้า

ช่วยกันไปฉีดให้ถึง ๙๐% น่าจะชนะเด็ดขาด และอาจต่อกรกับ 

Omicron ได้ 

สุขสันต์วันพ่อครับ ประเทศไทยน่ารัก น่าอยู่ กลับมา

ปลอดภัยแล้ว ช่วยกันอีกนิด คนละเข็มสองเข็ม ใส่แมสก์ หมั่น

ล้างมือ เป็นหูเป็นตาสกัด Omicron แล้วจะได้ร่วมฉลองปีใหม่

พร้อมกันทั้งแผ่นดินครับ....

ประเทศปลอดภัยทุกคนต้องช่วยกัน 

ถ้ายึดเอาแต่สิทธิตัวเองไม่ยอมฉีดวัคซีน โอไมครอนชอบครับ 

ให้นึกถึงคนจำานวนมหาศาลเดือดร้อนหากต้องล็อกดาวน์

อีกครั้ง

ฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัวเลยครับ.

หอมกลิ่นคว�มดี

เมฆก็เมฆ คลุมฟ้� ทั่วแผ่นผืน

คลื่นก็คลื่น ส�ดซัด ห�ดทร�ยใส

ลมก็ลม พลิ้วผ่�น รัดรึงใจ

ธรรมช�ติ ครรไล ต�มครรลอง

ปูปล� ฟ้�น้ำ� และอ�ก�ศ

ไม่ควรใคร ผูกข�ด เป็นเจ้�ของ

โลกปันแบ่ง ใช่แย่ง ใช่ยึดครอง

สรรพสิ่ง ทั้งผอง ของทุกคน

(ประสาร มฤคพิทักษ์ แต่งที่นราธิวาส)

เลือดสีชมพู

เรียน สองท่�น บ.ก.อัตถ์-บ.ก.เปลว ที่รักและนับถือยิ่ง

วันนี้เป็นวันสำ�คัญในชีวิตปี ๒๕๖๔ ของกำ�นันถึกวัน

หนึ่ง เพราะเป็นวันที่ถือว่ามีการเปิดเผยประก�ศสำ�คัญยิ่งของ

องค์ก�รบริห�รสโมสรนิสิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  (อบจ.) 

โดยนายกสโมสรลงนามตามประกาศมติ ๒๗-๐ ที่มีนามว่า น�ย                                                                      

เนติวิทย์ โชติภัทร์ ไพศ�ล จากมติครั้งที่ ๑ ประกาศทราบทั่ว

กัน เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับวันปิยมห�ร�ช ซึ่ง

เป็นที่ทราบกันมานานเกือบ ๑๐๐ ปีว่าเป็นวันถวายบังคมเทิด

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๕

รายละเอียดเหตุก�รณ์เริ่มต้น กำ�นันถึกไม่จำาเป็นต้อง

กล่าวย้ำาให้มันซับซ้อนเพราะบทความของ ๒ ท่�น บ.ก.ประจำ� 

“ไทยโพสต์” ได้ให้รายละเอียดชัดเจนกันในหมู่สม�ชิก ทพ. 

เรียบร้อยไปแล้ว ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนก็เอา ทพ.ฉบับ ๒๔ 

ต.ค.มาอ่านอีกสักคร้ัง ก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ในหมู่ซ่องโจร                                                                                 

และเดรัจฉ�นในจุฬ�ฯ กันชนิดเรียบร้อยโรงเรียนจุฬ�ฯ ไปแล้ว

มาถึงมือกำานันถึกจึงไม่จำาเป็นต้องยักเยื้องกล่าวข่าวย่ำ�

กลุ่ม ๒๗ เดรัจฉ�นจุฬ�ฯ ซ้ำาซากให้เสียเวลารับดาบ JP ต่อ

ไปนี้ จึงต้องใช้มนตร์ด�บคู่ด�บพิชัยด�บหักสู้กับมึง ไหว้ครู

ออกโรงแล้วก็ถึงเวลาออกศึก “กำานันถึก” ขอรายงานตัวว่าขอ

อาสา ๒ บ.ก.ใหญ่บุกทลายให้ถึงรัง “จูล�” ว่ากำานันถึกก็ถือตน

ว่ากูก็ “สจล.” (กรุณาติดตามอักษรย่อ/นามแฝงในท้องเรื่อง

เอาเองนะครับ)

ผมจะเอาข้อสังเกตส่วนตัวในฐานะจูลาท่ีเป็นนิสิตสอบ

เอนทรานซ์เข้าไปเรียนคณะสถ�ปัตย์ (ยุคสุดท้ายก่อนยุบคณะ

ข้างอ�ค�ร กส.อ.ทถว. ปีแรกสอบตกบอกได้เลยว่าตกเพราะ

ไม่ได้ส่งงาน “เยียร์เวิร์ก” ซึ่งเป็นงานสำาคัญของ “สถ�ปัตย์” 

จึงมีสิทธิ์ของพฤฒวิชาได้เพียงครึ่งปริญญาเขาเรียก  สถ.ครับ 

ใครอยากดูผลงานโบราณศ�ล�ไทย (ทั้งออกแบบ/คุมการก่อ                                                                               

สร้าง โดยบริษัทจำ�รูญสถาปัตย์งานเมื่อ ๕๐ ปีผ่าน) ตั้งอยู่ท่� 

น้ำ�หน้�พระร�ชวังหน้� (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แม่น้ำ�                                                                               

ลพบุรี/ป่�สัก) มีความเป็นจุฬาฯ เท่าที่เล่าแต่เลือดสีชมพูก็ยัง

เข้มแข็ง ถึงเวลางานบอลประเพณีก็ไปทุกปีและให้กำาลังใจน้อง

ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย (เพราะผมก็เรียนไม่สำาเร็จธรรมศาสตร์) 

แต่หัวใจเหลือง-แดงก็มีในกายเท่าสีชมพู ผมจึงรักน้องทั้ง ๒ 

มห�’ลัย

แต่พฤติกรรมของไอ้ ๒๗ เดรัจฉานที่มีหัวหน้�ผู้ส�ม�รถ

ควบคุมอธิก�รบดีได้ ผมมีสิทธ์ิท่ีจะพิพากท่านอธิการบดีได้ (เพราะ

เป็นซีเนียร์จุฬาฯ ขนาดรุ่นพ่อ/รุ่นพี่ ผมอายุปีหน้า ๘๙ ครับ)

ผมแปลกใจและไม่ปริวิตกไอ้กลุ่มเดรัจฉ�นจูล� ๒๗ ตัว 

พวกมันมี ๒๗ ตัว (บวกหัวเน่า) มีแต่นิสิตไม่เห็นมีนิสิต� หรือ

ไอ้พวกเหล่าน้ีมันมีพวกวิปริตทางเพศควบคู่อยู่ด้วยก็ยังไม่แน่ใจ

พรรคเล็กมี โวย

กว่าฉบับ ยังคาราคาซังอยู่อีก ๑ ฉบับกูก็ไม่เห็นมันเป็นกฎหมาย

ให้อำ�น�จกษัตริย์ ท่านจะใช้ในน�มรัฐบ�ลแต่ละรัฐบาลมาแล้ว

ทั้งนั้น แล้วกูถามพวกมึงบ้างไอ้ที่พวกมึงสร้างม็อบเดรัจฉาน

นามต่างๆ มาข่มขู่รัฐบาลอยู่ทุกวัน (๑๑๒) ขนาดรัฐต้องสู้ โควิด

แทบรากเลือดพวกมึงกลับเยาะเย้ย วันหนึ่งมึงต้องเจอบทเรียน

ชนิด “กระอักเลือด”

ขอบคุณทั้ง ๒ บ.ก.อย่างสูงที่ให้ โอกาสครับ.

กำ�นัน ถึก

 

เด็กรุ่นหลังเขาฟรีสไตล์ครับ ท้ิงรากเหง้า ไม่เอาอดีต ไม่นับ 

ถือศาสนา เตือนไปก็เท่าน้ัน เอาไว้แก่ตัวคนพวกน้ีจะสำานึกได้เอง 

จะสายไปหรือเปล่าอันน้ีไม่ทราบ แต่ต้องรับผิดชอบตัวเองครับ. 

คนต่�งด้�ว

เรียน บรรณ�ธิก�ร นสพ.ไทยโพสต์

ใน กทม.มันไม่ค่อยมีคนไทย โรงเรียนเอกชนจึงปิดหมด

แล้ว โรงเรียนรัฐก็หายาก บางจังหวัดไม่มีเลยโรงเรียนรัฐบาล  

ความจริงหรือข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนไปมาก คนต่างด้าวมีมาก

ใน กทม.และปริมณฑล มันนิยมมีบุตรมากไม่มีการคุมกำาเนิด

บุตร ตอนที่เขามีการปล่อยผีคนต่างด้าวมันหลั่งไหลเข้ามาอยู่

ใน กทม.และปริมณฑล มันรู้ดีว่าค่าแรงแพงคนละ ๑๕,๐๐๐ 

บาท/เดือน นายจ้างไทยรีบตะครุบเอาไว้เลย เพราะนายจ้าง

ไทยไม่มีชาตินิยม ไม่เหมือนคนอเมริกา คนยุโรป ญี่ปุ่น เขา

มีชาตินิยม เขาถือว่ามีแรงงานแค่ไหนทำาเอาแค่นั้น เขาใช้ IT 

หุ่นยนต์ทำางานแทนมนุษย์เกือบหมด ไม่ต้องมีโรงพยาบาลมาก 

ไม่ต้องมีศูนย์พัฒนาเด็กมากมาย.

นับถือ

ไทยนิยม

 

ปัจจุบันไทยต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวมาทำางานระดับ

ล่าง เพราะคนไทยไม่ทำาแล้ว ก็เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่การ

เข้ามาจำานวนมากแบบผิดกฎหมาย ปล่อยไว้นานเข้าอันตราย

แน่นอน ยิ่งช่วงน้ีโควิดโอไมครอนกำาลังจะบุกอยู่ด้วย  ในส่วน

ที่ถูกกฎหมายก็ต้องควบคุมให้ดี ลำาพังรัฐไม่พอครับ ภาคเอกชน

ต้องให้ความสำาคัญด้วย ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่สนใจก็จะถูกกลืนเอา

ได้ง่ายๆ เหมือนกันครับ.

พักผ่อนเถอะ

 อาทิตย์จวนอัสดงลงในน้ำา

ก็ใกล้ค่ำาแล้วหนอขอลาก่อน

ให้เธอได้พักใจได้หลับนอน

ทินกรเบิกฟ้าค่อยมาเจอ

นักกลอนหน้�ต่�ง

นพ.ระวี มาศฉมาดล

ไ

ห



ารขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการ เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง) ถือเป็นกลไกสำาคัญในการ

พัฒนาพื้นที่อีอีซีให้เป็นทิศทางและเป้าหมาย

เดียวกัน เพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาค

เอกชนในพื้นที่และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับพื้นที่และใน

ภาพรวมของประเทศ เกิดการจ้างงานและสร้าง

รายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงเกิดการ

พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาเมือง

น่าอยู่อัจฉริยะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและระบบ

สาธารณสุขที่พร้อมให้บริการอย่างเต็ม

ศักยภาพ ช่วยให้ประเทศไทยสามารถหลุด

พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กลายเป็น

ประเทศพัฒนาแล้วที่ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง

ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ร่วมกับ   

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) จัดแผนบูรณาการอีอีซี เพื่อบูรณาการการพัฒนา

เชิงพื้นที่อีอีซีอย่างเป็นระบบ โดยโครงการในงานแผน

บูรณาการเป็นแผนภาพรวมเพื่ออีอีซี ในกรอบระยะ 5 

ปี ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

และ แผนปฏิรูปประเทศ ที่เป็นต้นแบบการสร้างการมี

ส่วนร่วม รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาชนอย่างเป็นรูป

ธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมลงทุน ร่วมพัฒนา”

ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561-2565 ได้มีการขับเคลื่อน

งานร่วมกันกว่า 14 กระทรวง 43 หน่วยงาน ได้รับ

อนุมัติงบประมาณถึง พ.ศ.2567 แล้ว 82,000 ล้าน

บาท หรือ 5% ของงบลงทุนที่ได้อนุมัติ ปัจจุบันได้รับ

จัดสรรไปแล้วกว่า 70,000 ล้านบาท สามารถดึงดูด

การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเกิดมูลค่า

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

จำานวน 924,734 ล้านบาท เกิดมูลค่าลงทุนจริงในพื้นที่

อุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 728,838 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทำาให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม คมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว นำาไปสู่

คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนคนในพื้นที่อีอีซี โดยแผนงานในปี 2566 

เน้นขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตอย่าง 

บูรณาการและยั่งยืน 

ซึ่งกำาหนดเป้าหมาย

การลงทุน 500,000 

ล้านบาทต่อปี เป็นไป

ตามแผนการลงทุนอี

อีซีในระยะ 5 ปีข้าง

หน้า (ปี 2565-2569) 

ของ สกพอ.ที่ปรับเป้า

หมายการลงทุน เป็น 

2.2 ล้านล้านบาท 

สำาหรับแผนงานบูรณาการ 4 แนวทางตามภารกิจที่สำาคัญ

ที่เชื่อมโยงส่งต่อการดำาเนินงานร่วมกันในลักษณะต้นน้ำา กลาง

น้ำา และปลายน้ำา ได้แก่ การต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานระบบ

สาธารณูปโภคและระบบดิจิทัล เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับพื้นที่

เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่การวางโครงข่ายดิจิทัลเพื่อดึงทุน

เอกชน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, พัฒนาและยกระดับ

บุคลากร การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม หลอมรวมการศึกษา 

พัฒนาทักษะบุคลากรสู่การปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม และ

พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมรองรับการวิจัยชั้นนำา พร้อมขยายผลเชิง

พาณิชย์

นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจ และสร้างระบบนิเวศเมืองด้วย รวม

ถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เกษตรอัจฉริยะ สาธารณสุข 

เมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม และดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้า

หมายใหม่ ผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่ม

ขีดความสามารถการแข่งขันให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน

ในพื้นที่อีอีซี แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำาคัญเช่นกันคือ คุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. กล่าวว่า อนาคตของอุตสาหกรรม

ไทยต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พลังงานสะอาด เป็น

อุตสาหกรรมที่ไม่เกิดมลพิษ และต้องทำาให้เร็วที่สุด เพื่อรองรับและ

ระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถ

แข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้การประกอบกิจการต้อง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อ

เปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 สอดรับกับ

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล หรือ BCG Model ที่เป็น

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน 

ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียง

การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการ

พัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเกิด

ความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

ซึ่ง รมว.อุตสาหกรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า                                                                         

กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งม่ันผลักดันโรงงานสู่การเป็นอุตสาห                                                                    

กรรมสีเขียว ตั้งเป้าทุกแห่งภายในปี 2568 โดยในปี 2565 มี

เป้าหมายที่ 60%, ปี 2566 เป้าหมาย 80%, ปี 2567 เป้า

หมาย 90% และเป็น 100% ในปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามแผน

ปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่

อุตสาหกรรมสีเขียว 2564-2580 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ ส่งเสริมและกำากับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของสถานประกอบการ

ล่าสุด วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) พัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสนองตอบ                                                                                     

การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม

มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์หรือมีของเสียเกิดน้อยที่สุด ใช้

วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน รวมถึงดำาเนินกิจกรรมที่น่า

เชื่อถือ เกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรอบ

โดย กนอ.สนับสนุนท่ีปรึกษาเข้าให้คำาแนะนำากับโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในการดำาเนินงาน

ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยังส่งเสริม

การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ลดการเกิดของเสีย และหมุนเวียนทรัพยากรเหลือใช้มาใช้เป็น

วัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากน้ีส่งเสริมการ

สร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

โดยมีเป้าหมายในปี 2565 กนอ.จะทบทวนเกณฑ์การ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกจะพิจารณาอ้างอิงตามแนวทางการประเมิน

คาร์บอนฟุตปริ้นต์ขององค์กร ซึ่งจะนำามาปรับใช้กับนิคม

อุตสาหกรรมร่วมดำาเนินงานด้วย และจะดำาเนินนโยบายผลัก 

ดันสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นไปตามเป้า

ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนดไว้ 

พร้อมทั้งเตรียมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

จ.สระบุรี ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ เนื่องจากมีความ

พร้อมและปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวด                                        

ลอ้มหลายด้าน ท้ังในด้านการดำาเนินตามแนวคิดเมืองอุตสาห 

กรรมเชิงนิเวศ และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 โดยได้

รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ในระดับเวิลด์

คลาส อีกทั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้านน้ำาและ

พลังงานที่มีโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำาในการผลิตและส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทน  นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตร

ที่เป็นเอกชนรายใหญ่พัฒนาโครงการต่างๆ และยังปรับตัว

ให้สอดคล้องกับชุมชนโดยรอบ

และล่าสุด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็เดินหน้าขับ

เคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสี

เขียว โดยจับมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม ITAP สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การยก

ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการผลิตในภาค

อุตสาหกรรมส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก

การดำาเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่า

เป็นเรื่องดีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบ

การ แต่ก็อย่าเมินเฉยกับปัญหากากอุตสาหกรรมที่อยู่ใต้พรม

ที่นับวันกองยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆ วัน.  

อปรบมือรัวๆ ให้กับความมุ่งมั่นของ CEO “ปรีชา 

นันท์นฤมิต” บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) ผู้แทน                                                           

จำาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถ 

ทำาผลงานได้สุดประทับใจ ณ บัดนาวว…. ธุรกิจแจ่มแจ๋ว ใน

ไตรมาส 3/2564 มีกำาไรสุทธิพุ่ง

ทะลักกว่า 1,113% แถม รายได้

รวมยังคงทุบสถิตินิวไฮต่อเนื่อง 

ส่วนผลงานโค้งสุดท้ายปีนี้ ยังมี

สัญญาณดี๊ดี จากงานในมือที่ตุน

ไว้  500 ล้านบาท เดินหน้ารับ

ทรัพย์ยาวๆ ไป ขณะที่ผลิตภัณฑ์

การรักษาโควิด-19 และ Long 

Covid ยังขายดี…งานนี้คงได้เวลา

นับถอยหลังปลดล็อกเครื่องหมาย 

C เอาเป็นว่างานนี้มีลุ้นกันแน่. 
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โรงงานสีเขียว

นับถอยหลัง

เศรษฐกิจ

ข

ก

บุญช่วย ค้ายาดี 

ปรีชา 

นันท์นฤมิต

ดึงดูดการลงทุน โดยขณะนี้มี

ผู้ประกอบการหลายรายเริ่ม

ดำาเนินการบ้างแล้ว

ทั้งนี้ เทคโนโลยีใน

ปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก สิ่ง

ที่ผู้ประกอบการต้องทำาคือ การ

ลงทุน รวมถึงต้องปลดล็อก

พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

ออกจากการเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพราะ

จะแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยส่งเสริมอุตสาหกรรมไปพร้อมๆ 

กับการให้ความสำาคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องกับการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก                    

ควบคุมคาร์บอนให้

เป็นกลางได้ ซึ่งปัจจุบัน

หลายบริษัทได้จัดทำา

แผนดำาเนินการเพื่อ

ทำาให้คาร์บอนเป็นกลาง

อย่างไร เช่น บมจ.ปตท., 

บมจ.พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล  หรือจีซี ที่

ประกาศแล้วจะเป็นศูนย์

ภายในปี ค.ศ.2050  

“การปลดล็อก

อีอีซีปลอดเขตควบคุม

มลพิษนั้น เพื่อเป็นเครดิตและให้เห็นว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสี

เขียว ไม่อยู่ในแบล็กลิสต์ เดิมในช่วงที่มีการพัฒนามาบตาพุดที่

ระยองนั้นมีปัญหาเรื่องมลพิษมาก ทุกหน่วยงานพยายามช่วยกัน

แก้ไขปัญหา แต่ก็ต้องยอมรับว่ามลพิษในพื้นที่ระยองนั้นมีบางตัว

ที่จะไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีน้ำาที่ยังไม่

ได้ค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศบาง

ตัว เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย ยัง

มีบางจุดซึ่งเราพยายามที่จะเข้าไป

แก้ไข” นายอรรถพล กล่าว

นายอรรถพล กล่าวว่า ช่วง

ที่สถานการณ์ โควิดช่วยให้ปัญหา

มลพิษดีขึ้นบ้าง แต่ที่น่ากังวลคือ

ถ้าการพัฒนาประเทศกลับขึ้นมา

ต้องระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะ

นโยบาย BCG ของรัฐบาลที่ให้ความ

สำาคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมและ

ยุทธศาสตร์ชาติ เราต้องผลักดันเรื่อง

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งเแวดล้อม

ดังนั้น ถ้าจะเริ่มส่งเสริมใหม่ก็ต้องแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ควบคู่กันไป สอดรับกับนโยบายซึ่งรัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ที่

ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องร่วมมือในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ร่วมมือในการควบคุมการกักเก็บคาร์บอนเป็นกลางรวดเร็ว

ที่สุดภายใต้ โรดแมปพลังงานโลกที่ประกาศไว้ จึงเป็นนโยบาย

สำาคัญที่รัฐบาลต้องทำาให้ได้

“การที่จะทำาให้ได้นั้นไม่ใช่แค่กระทรวงทรัพย์ แต่ต้องเป็นทุก

กระทรวงที่ต้องดำาเนินการ กระทรวงทรัพย์จะเป็นเรกูเลเตอร์ เป็น

ผู้ติดตามและประสานงานให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามี

ส่วน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นกระทรวง 

หลักๆ รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ต้องเป็นกฎหมายที่เข้ามา

กำากับควบคุมการแก้ไขปัญหามลพิษได้ด้วย ปัจจุบันเรามีกฎหมาย

อยู่ฉบับเดียว คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมปี 2535 ซึ่งเป็น

กฎหมายที่ออกไปทางส่งเสริม ไม่ได้กำาหนดหน้าที่ที่จะควบคุม

กำากับดูแลการกระทำาผิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลย ทั้งเรื่อง

การดำาเนินคดี การชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ในเรื่องการเยียวยา

ประชาชน”

 นายอรรถพลกล่าวว่า เรากำาลังผลักดันกฎหมายใหม่ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา ซึ่งอยากให้เพิ่มบท

ลงโทษให้มากขึ้น ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษ

จะต้องรับผิดชอบมาก

ขึ้น ชดใช้ค่าเสียหาย

ให้หนักมากขึ้น เพราะ

ตราบใดที่กฎหมายสิ่ง

แวดล้อมไม่แข็งแรง 

ไม่เด็ดขาด จะเป็นการ

เอื้อประโยชน์ให้ผู้

ประกอบการที่จะไม่

เคารพกฎหมาย

“ปัจจุบันเรา

ต้องใช้กฎหมาย

อื่นในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เช่น พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ร.บ.สาธารณสุข หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง

มีบทลงโทษที่เบามาก และอำานาจในการทำางานของเจ้าหน้าที่มี

ข้อจำากัด เช่น พ.ร.บ.โรงงาน ปรับสูงสุด 2 แสนบาท โทษจำาไม่มี 

แต่ในด้านมูลค่าความเสียหายของผลกระทบสิ่งแวดล้อมยากจะ

ประเมินคุณค่าหลายพันล้าน เป็นหมื่นล้านบาทก็มี  เช่น ที่ระยอง

ค่าเสียหาย 3 พันล้าน หรือที่แปดริ้วเป็นหมื่นล้านบาท เราจำาเป็น

ต้องมีดาบเพื่อให้ผู้กระทำาผิดเกรงกลัว”

นายอรรถพลกล่าวว่า หลังจากที่จบจากกฤษฎีกาแล้วก็จะ

มาที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. และสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะ

ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีก็น่าจะเรียบร้อย ในระหว่างที่รอกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาจริงเอาจังในอำานาจหน้าที่ตัวเอง และต้อง                   

บูรณาการร่วมกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้

มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่นั้นจะให้อำานาจ

เราในการปิดโรงงาน เพราะที่ผ่านมายากมากที่จะสั่งปิดโรงงาน

หรือปรับปรุง.

ก

การปลดล็อกอีอีซีปลอดเขตควบคุมมลพิษนั้นเพื่อ 

เป็นเครดิตและให้เห็นว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม                  

สีเขียว  ไม่อยู่ในแบล็กลิสต์ เดิมในช่วงที่มีการพัฒนา

มาบตาพุดที่ระยองนั้นมีปัญหาเรื่องมลพิษมาก                                                                        

ทุกหน่วยงานพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหา                                   

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามลพิษในพื้นที่ระยองนั้น มีบางตัว

ที่จะไม่ได้มาตรฐาน เช่นมีน้ำาที่ยังไม่ได้ค่ามาตรฐาน

คุณภาพอากาศบางตัว  เช่นสารอินทรีย์ระเหยง่าย                                                          

ยังมีบางจุดซึ่งเราพยายามที่จะเข้าไปแก้ไข

”

ปลดล็อกอีอีซีปลอดเขตควบคุมมลพิษ

เครดิตประเทศส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว-รักษ์สิ่งแวดล้อม

“
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7เศรษฐกิจ

เปิดรับอบรมร้านอาหารทั่วไทย 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด

เผยว่า ธุรกิจร้านอาหารนับเป็นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจบริการที่มี

ความน่าสนใจและมีมูลค่าทางการตลาดสูง และได้รับประโยชน์

จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจร้านอาหารอยู่จำานวน 129,943 ราย 

ในจำานวนนี้มีร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานจากกรมและพัฒนาจน

เป็นร้านอาหาร Thai SELECT จำานวน 1,000 ราย ดังนั้นใน

ปี  2565 กรมได้เปิดรับสมัครร้านอาหารและร้าน Thai SELECT 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร DBD Booster for Smart Restaurants 

โดยวิทยากร 2 กูรูด้านการบริหารจัดการร้านอาหารที่จะมาช่วย

ร้านอาหารไทยพ้นวิกฤตด้วยการจัดระเบียบธุรกิจอย่างมืออาชีพ 

และใช้อาวุธการตลาดออนไลน์ยิงโฆษณาให้ถึงเป้าหมาย สร้าง

ฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่ครบ สามารถสมัครได้

ตั้งแต่บัดนี้-15 ธ.ค.64 ที่ www.dbd.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใดๆ

เซ็นทรัล รีเทล ขยายไลน์จับกลุ่มคนรักสัตว์

นายไท จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายการเงิน บมจ.เซ็น 

ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ เซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ธุรกิจ

สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และอาหารสำาหรับสัตว์เลี้ยง หลังเทรนด์

เติบโตต่อเนื่องปีละ 15-20% ดังนั้น จึงได้เปิดเพ็ทแอนด์มี เพ็ท

ช็อปคนรักสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร พร้อมเตรียมก้าวไปสู่ออมนิ

ชาแนลเพ็ทช็อปแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีแผนที่จะขยาย

สาขาเพิ่มเป็น 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตตลาด

สัตว์เลี้ยง ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพ็ท

แอนด์มีเพ็ทสาขาแรกเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา

ซา เวสต์เกต ชั้น 1 จัดเต็มสินค้าหลากหลายประเภทเอาใจคน

รักสัตว์เลี้ยง ทั้งอาหารและขนม อุปกรณ์และของใช้ แกดเจ็ต 

เสื้อผ้าแฟชั่นสำาหรับสัตว์เลี้ยง รวมกว่า 6,000 รายการ

DITP แจ้งข่าวดี จีนใกล้เปิดด่านโมฮ่าน 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า                                                                          

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมได้ส่ังการให้ผู้อำานวยการ 

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ คุนหมิง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เร่งติดตามการเปิด-ปิดด่านการค้า ตามนโยบาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่อยู่ใกล้ด่าน

ชายแดนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

‘เมเจอร์’ ชูดิจิทัลช่วยเสริมแกร่ง

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเมเจอร์ฯ จะยัง

ไม่ได้เปิดขายรอบพรีเซลอย่างเป็นทางการ และยังอยู่ระหว่าง

กระบวนการก่อสร้างสำานักงานขาย แต่บริษัทยังคงได้รับการ

ตอบรับที่ดีจาก 2 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยวระดับ

ซูเปอร์ลักชัวรี มอลตัน เกทส์-กรุงเทพกรีฑา และโครงการ

คอนโดมิเนียมระดับ Mid-end ใจกลางเมือง เมทริส ดิสทริค 

ลาดพร้าว อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงโค้งสุดท้ายของ

ปี 2564 บริษัทจะยังคงพิจารณานำาดิจิทัล แพลตฟอร์ม เข้ามา

มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงทั้งโครงการพร้อมอยู่และโครงการ

ใหม่ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้า

พัฒนาการตลาดด้านอื่นๆ เช่น การเพิ่มช่องทางการชำาระเงิน

แบบออนไลน์รวมถึงรับชำาระด้วยคริปโตเคอร์เรนซี เพิ่มโอกาส

การเข้าถึงกลุ่ม New Wealth ที่ขยายตัวขึ้นจากการลงทุนใน

สินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ 

กรมรางเช็กคุณภาพสถานีดีพร้อม

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ว่าได้ลงพ้ืนท่ี                                                                               

ตรวจกิจกรรมส่งเสริมและการประกวดประเมินคุณภาพสถานี                                                                                          

(สถานีดีพร้อม) ซึ่งได้มีการกำาหนดเกณฑ์และคะแนนการคัด                                                                                               

เลือกสถานี ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1.ด้านการใช้งานของผู้ 

ใช้บริการ เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีของผู้ใช้บริการ 

มีป้ายบอกสถานีที่ชัดเจน มีเส้นทางเชื่อม หรือพื้นทางเชื่อมต่อที่

ชัดเจน ความปลอดภัยในการขึ้น-ลงขบวนรถ 2.ด้านการบริหาร

จัดการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่น ความเพียงพอของจำานวน

บุคลากร เจ้าหน้าท่ีประจำาสถานี 3.ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น                                                                                                

มีการดำาเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข และ 4.ด้าน 

สุนทรียภาพ เช่น มีการออกแบบสถาปัตยกรรม ท้ังน้ี ขร.จะมีการ

ลงพ้ืนท่ีสถานีต่างๆ เพื่อประเมินตามกิจกรรมดังกล่าว.

ดีเดย์ โอนเงินประกันชาวนา
‘ธกส.’เร่งจ่าย6.4หมื่นล.ช่วยอุ้มเกษตรกร3.58ล้านครัวเรือน

นายกษาปณ์ เงินรวง                                    

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะ                                         

รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 

พ.ย.2564 และมติท่ีประชุมคณะ                                            

กรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.

2564 เห็นชอบกรอบแนวทาง

การดำาเนินงานเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรตามโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 

2564/65 (เพิ่มเติม) พร้อมอนุมัติ

ว ง เ งิ น งบประมาณจำ านวน                                         

74,569.31 ล้านบาท โดยมี

เป้าหมายเกษตรกรที่ ได้รับประ 

โยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ธ.ก.ส. 

ได้มีการเตรียมความพร้อม โดย

เร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่

ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริม

การเกษตรและได้รับสิทธิ์ ให้

เสร็จภายในวันที่ 7 ธ.ค.2564 

และเตรียมการโอนเงินให้กับ

เกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่

ได้รับในวันที่ 8 ธ.ค.2564 ซึ่งใน

วันที่ 9 ธ.ค.2564 เงินดังกล่าว

จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกร

โดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรใน

เขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

และภาคใต้ จำานวนประมาณ 

7.7 แสนราย

ส่วนเกษตรกรในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะ

เริ่มโอนในวันที่ 10 ธ.ค.2564 

ประมาณ 7.5 แสนราย จากนั้น

จะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่

แจ้งถึง 13 ธ.ค.2564  โดยคาด

ว่าในรอบวันที่  9-13 ธ.ค.2564 

จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

เกษตรกรตามข้อมูลที่ ได้รับ

และผ่านการประชุมของคณะ                                   

อนุกรรมการกำากับดูแลและ

กำาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวด                               

ที่ 3-7 รวมทั้งสิ้น 3.58 ล้านราย                                                 

คิดเป็นเงินกว่า  64,000 ล้าน

บาท 

สำ าหรับโครงการสนับ                                                      

สนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา            

คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว ปีการผลิต 2564/65 จะ

เริ่มจ่ายในวันที่ 13–17 ธ.ค.

2564 และโครงการประกันราย

ได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ

ที่ 3 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 20 ธ.ค.

2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถ

ตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทาง

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อ                                   

ความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี

ผ่าน LINE Official BAAC Family                                    

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ 

BAAC Connect รวมถึงสามารถ

เบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM 

ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้                                          

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.                                             

การคลัง ในฐานะประธานกรรม 

การ ธ.ก.ส. ระบุว่า ธนาคารมี

ความพร้อมในการดำาเนินงาน                                                          

โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว โดยจะเร่งดำาเนินการ

โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ ได้

รับสิทธิ์ตามรอบการผลิต หลัง

จากที่ประชุมคณะกรรมการ 

ธ.ก.ส. วาระพิเศษ เห็นชอบ

กรอบแนวทางการดำาเนินงาน

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จาก

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำา 

และอนุมัติวงเงินงบประมาณ

รวม 138,224.76 ล้านบาท ประ                                                  

กอบด้วย 1.โครงการประกันราย 

ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 

(เพิ่มเติม) จำานวน 74,569.31 

ล้านบาท 2.โครงการสนับสนุน

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณ

ภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ปีการผลิต 2564/65 วงเงินงบ

เปิดบริการ • นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย 

จำากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Prestige Lounge ที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 3 Concourse D อีกครั้ง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 

อย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณผู้ โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น หลังนโยบายเปิดประเทศ

ของรัฐบาล.

ชงเคาะปลดล็อก

บัญชี3‘ต่างด้าว’

หวังดึงลงทุนไทย

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” นัด 9-13 ธ.ค.2564 กดปุ่มโอนเงินประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 วงเงิน 6.4 หมื่น

ล้านบาท ให้ชาวนา 3.58 ล้านครัวเรือน

ไทยโพสต์ • กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ชง “จุรินทร์” ไฟเขียว 

ปลดล็อกธุรกิจบริการอีก 6 

ธุรกิจ ออกจากบัญชีแนบท้าย 

3 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ                                           

คนต่างด้าว หวังอำานวยความ

สะดวกดึงต่างชาติเข้าลงทุนไทย

ผู้สื่ อข่ าวรายงานจาก

กระทรวงพาณิชย์ว่า กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าได้เสนอนายจุรินทร์                         

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมน                   

ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบ

การถอดธุรกิจบริการอื่นๆ ออก

จากบัญชีแนบท้าย 3 (21) ภาย                                    

ใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

รวมประมาณ 6 ธุรกิจ เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้กับคน

ต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบ

ธุรกิจในไทย ไม่ต้องขออนุญาต                              

ประกอบธุรกิจจากคณะกรรม 

การการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าวอีก โดยหากนายจุรินทร์       

เห็นชอบ จะเสนอให้คณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) พิจารณาเห็น

ชอบ และเข้าสู่กระบวนการ

ออกเป็นกฎกระทรวงพาณิชย์ 

กำาหนดธุรกิจบริการที่ ไม่ต้อง

ขออนุญาตการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าวต่อไป และคาด

จะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 

สำ าหรั บหลั กการถอด

ธุรกิจบริการออกนั้น จะเน้นไป

ที่ธุรกิจที่มีกฎหมายกำากับดูแล

เป็นการเฉพาะ ธุรกิจที่ต่าง

ชาติมาขออนุญาตเป็นประจำา 

เช่น ธุรกิจที่ให้บริการบริษัทใน

เครือ ในกลุ่ม รวมถึงธุรกิจเป้า

หมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริม

การลงทุน โดยธุรกิจบริการที่

เสนอให้ถอดออกครั้งนี้ เช่น 

ธุ รกิ จบริ การ โทรคมนาคม 

สำาหรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม แบบที่

หนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 

ซึ่ ง เป็นใบอนุญาตสำาหรับผู้

ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่

ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็น

ของตนเอง และเป็นกิจการที่มี

ลักษณะสมควรให้มีการบริการ

ได้ โดยเสรี เช่น เป็นผู้ ให้

บริการโทรศัพท์จากจีนมาเช่า

โครงการโทรคมนาคมในไทย 

เพื่อให้บริการโทรศัพท์สำาหรับ

ลูกค้าจีนที่เข้ามาทำาธุรกิจใน

ไทย 

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจ

ศูนย์บริหารเงิน ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมการแลก

เปลี่ยนเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยว

กับการบริหารจัดการเงินตรา

ต่างประเทศให้กับบริษัทใน

กลุ่มในเครือ, ธุรกิจบริการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ โดยเป็นนิติบุคคล

ที่จดทะเบียนในไทย และประ 

กอบธุรกิจ.

นอดีตประเทศไทยต้องนำาเข้าน้ำามันมากถึงร้อยละ 90 

ของการใช้ทั้งหมด รัฐบาลจึงมีนโยบายลดการพึ่งพา

การนำาเข้าน้ำามันจากต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ

ใช้เชื้อเพลิงในประเทศที่ผลิตจากพืชพลังงาน (เชื้อ

เพลิงชีวภาพ) ในปี 2544 เริ่มส่งเสริมให้มีการใช้เอทา

นอลผสมในน้ำามันเบนซิน เรียกว่าน้ำามันแก๊สโซฮอล์ แต่เนื่องจาก

เอทานอลมีค่าความร้อนน้อยกว่าน้ำามันเบนซิน เมื่อนำาไปผสม

เป็นน้ำามันแก๊สโซฮอล์จะทำาให้สิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 

ยิ่งผสมมากก็ทำาให้สิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิงมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงไปชดเชยเพื่อให้ราคาถูกกว่าน้ำามันเบนซิน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนมาใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น และมี

การยกเว้นภาษีสรรพสามิตในส่วนของเอทานอลที่นำามาผสมใน

น้ำามันเบนซิน ซึ่งในช่วงแรกมีคนใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์น้อย จึงใช้

กลไกกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงชดเชยให้ค่าการตลาดสูงกว่าน้ำามัน

เบนซิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย จะเห็นได้ว่ากองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงมีการเก็บเงินเข้าของน้ำามันเบนซิน แต่ชดเชยให้กับ

น้ำามันแก๊สโซฮอล์ชนิดต่างๆ ในอัตราต่างๆ กัน เพื่อส่งเสริมการ

ใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์

วีระพล จิรประดิษฐกุล

ยุบกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงทำ�ให้น้ำ�มันถูกลงจริงหรือ??(ตอนที่ 2)

สำาหรับการส่งเสริมการใช้น้ำามันไบโอดีเซลก็เช่นเดียวกัน 

ใช้กลไกของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงไปชดเชยหรือเก็บเข้ากองทุน 

รวมทั้งลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำามันบี 100 เพื่อให้น้ำามันไบ

โอดีเซลชนิดต่างๆ เช่น บี 7 บี 10 และบี 20 มีราคาที่แตกต่าง

กัน โดยราคาน้ำามันไบโอดีเซล บี 7 ถูกกว่าบี 10 และบี 20 ถูกก

ว่าบี 10 เพื่อให้คนหันมาใช้น้ำามันไบโอดีเซลเหมือนกับน้ำามันแก๊ส

โซฮอล์ 

การส่งเสริมการใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์และน้ำามันไบโอดีเซล 

โดยใช้กลไกของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง นอกจากจะเป็นการลด

การนำาเข้าน้ำามันดิบ ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แล้ว ยังใช้เงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการขายและ

พยุงราคาพืชผลการเกษตรด้วย เช่น อ้อย มันสำาปะหลัง และ

ปาล์ม เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากกรณีราคาปาล์มดิบตกต่ำา ก็จะ

มีการเพิ่มการใช้น้ำามันปาล์มผสมในดีเซลมากขึ้น เพิ่มอุปสงค์

น้ำามันปาล์มในตลาด ทำาให้ราคาปาล์มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่า

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ

ที่ผลิตจากพืชพลังงาน รวมทั้งเป็นกลไกในการพยุงราคาพืชผล

ทางการเกษตรด้วย ดังนั้นเมื่อปริมาณการรับซื้อเอทานอล หรือ

ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรมีความแน่นอน นั่น

ย่อมมีส่วนช่วยพยุงราคาสินค้า และทำาให้ราคาสินค้าเกษตร

มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำาไม

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเกี่ยวข้องกับการสร้างเสถียรภาพให้กับ

ราคาสินค้าเกษตรได้อย่างไร 

นอกจากการพยุงราคาสินค้าเกษตรแล้ว กองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าไปดูแลชดเชยราคาก๊าซ

หุงต้มหรือ LPG ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยตรึงราคา

ก๊าซหุงต้มไว้ไม่เกิน 363 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม กระทั่งการระบาด

ของโควิด-19 ก็ได้ตรึงราคาไว้ที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่

ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมเงินที่ใช้ตรึงราคาก๊าซหุงต้มกว่า 

20,000 ล้านบาท ซึ่งผู้อ่านก็น่าจะมองภาพออกว่าหากไม่พยุง

ราคาก๊าซหุงต้มที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันจะส่งผลกระทบเป็นวง

กว้างมากกว่าน้ำามันที่แพงขึ้นเสียอีก 

สำาหรับมุมมองของผมเกี่ยวกับบทบาทและความจำาเป็น

ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง เพื่อให้ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่อาจ

จะต้องให้ความเป็นธรรม และความเข้าใจต่อกลไกกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงได้มากยิ่งขึ้นในอดีต ในช่วงที่ราคาน้ำามันในตลาดสูง

ขึ้น นักเคลื่อนไหวที่เรียกตัวเองว่าภาคประชาชน สายพลังงาน 

มักจะเสนอรัฐบาลให้ยุบกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง โดยอ้างว่าราคา

น้ำามันบ้านเราลอยตัวตามกลไกตลาดโลก รัฐบาลไม่ต้องเอาเงิน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงไปตรึงราคาแล้ว ยุบทิ้งเลยจะทำาให้ราคา

น้ำามันถูกลง รวมทั้งในอดีตมีนักการเมืองบางพรรคได้หาเสียงกับ

ประชาชนว่าจะลดราคาน้ำามันให้อย่างมาก หากยกเลิกกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง แต่แล้วเมื่อมาบริหารประเทศก็ไม่ให้ยกเลิก

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง แต่กลับใช้กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในการ

พยุงราคาน้ำามันจนติดลบหลายหมื่นล้านบาท

แท้จริงแล้วผมมองว่า กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงคือเครื่องมือ

ของรัฐที่จะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน ในยามที่ราคาน้ำามัน

ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยใช้เงินกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงมา

ชดเชยราคาไว้ในช่วงระยะเวลานั้นๆ เมื่อราคาตลาดโลกลดลง

ที่เดิม เงินกองทุนที่เคยชดเชยไว้กลับคืนมาเป็นทุนไว้รับมือกับ

ภาวะราคาน้ำามันแพงในรอบถัดไป

คำาถามต่อมาว่าถ้ายุบกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงแล้วการส่ง

เสริมน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล

และไบโอดีเซล) จะทำาอย่างไร เพราะว่าต้นทุนราคาเอทานอล

และไบโอดีเซล สูงกว่าราคาน้ำามัน แต่มีค่าความร้อนน้อยกว่า 

(สิ้นเปลืองน้ำามันมากกว่า) เมื่อผสมในอัตราสูงขึ้นแล้วจะมีใครใช้

น้ำามันแก๊สโซฮอล์และน้ำามันไบโอดีเซล 

จากประโยชน์ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงดังกล่าวมาข้าง

ต้น หากจะยุบกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ผู้ที่เสนอให้ยุบจะต้อง

ตอบให้ได้ก่อนว่าจะมีมาตรการหรือเครื่องมืออะไร มาช่วยรักษา

เสถียรภาพราคาน้ำามันในประเทศในช่วงที่ราคาน้ำามันสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว และส่งเสริมการใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์และน้ำามันไบ

โอดีเซล มีเครื่องมืออะไรในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ตกต่ำา หากสามารถตอบได้ก็สามารถยุบกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้

เลย ไม่มีความจำาเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่ากองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงยังมีความจำาเป็นอยู่ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการ

รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงในระยะสั้นๆ เพื่อ

ให้ประชาชนมีเวลาในการปรับตัว แต่ผู้ใช้จะต้องมีวินัยในการใช้

เงินตามกรอบวงเงินที่กำาหนดไว้ในกฎหมายฉบับใหม่ คือไม่เกิน 

40,000 ล้านบาท หากใกล้ที่จะเกินเพดานแล้วจะต้องค่อยๆ ลด

การชดเชย ปล่อยให้เป็นไปตามกฎในตลาด 

คราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการทบทวนและการ

ปรับปรุงกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงให้มีสถานะ บทบาท ภารกิจ และ

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการให้มีความ

เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ. 

ประมาณ 53,871.84 ล้านบาท 

และ 3.โครงการประกันรายได้  

เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ

ที่ 3 วงเงินงบประมาณจำานวน 

9,783.61 ล้านบาท.

‘คมนาคม’สั่งคุมเข้มโอไมครอน

สอท.ลุยEXPO 

ชู11คลัสเตอร์

จัด2-6ก.พ.นี้

กษาปณ์ เงินรวง

ไทยโพสต์ • นายสุพันธุ์ มงคล

สุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด                      

เผยภายหลังเข้าร่วมการประ 

ชุมคณะกรรมการบริหารสถาน 

การณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค                       

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)                            

ครั้งที่ 5/2564 โดยมี พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ                                                         

ว่า ส.อ.ท.ได้นำาเสนอรายละเอียด

งาน FTI EXPO 2022: SHAPING 

FUTURE INDUSTRIES ที่จะจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.2565 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียง 

ใหม่ ให้นายกรัฐมนตรีและที่

ประชุมรับทราบ 

“งานนี้เป็นการขานรับ

นโยบายเปิดประเทศ Restart 

Thailand’s Economic Engine 

ที่ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์

อุตสาหกรรม ทั้งการแสดง

สินค้า การประชุมสัมมนา และ                                     

การเจรจาธุรกิจ พร้อมกับการ   

นำาเสนอความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีใหม่ๆ แนวคิด Bio 

Circular Green Economy และ 

Made in Thailand เป็นการจุด

พลุดอกแรก เพื่อเรียกความ

เชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจและ

ภาคประชาชน ให้ประเทศขับ

เคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่ง

ประชุม ศบศ.ยังได้มีการหารือ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการฟื้น 

ฟูเศรษฐกิจอื่นๆ อีกด้วย” นาย

สุพันธุ์กล่าว.

ราชดำาเนิน • คมนาคมจับตา                        

“โอไมครอน” ยันยังไม่กระทบ

การเดินทาง ส่ังคุมเข้มมาตรการ

ตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่ง 

ครัด ส่วนปริมาณผู้ โดยสาร

ทางอากาศเดือน พ.ย. อยู่ที่ 2.3                                             

แสนคน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ                                

รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงสถาน                                                  

การณ์หลังพบเช้ือโควิด-19 สาย                                           

พันธุ์ โอไมครอนในต่างประเทศ 

ว่า สำาหรับกระทรวงคมนาคม

ยังคงยึดมาตรการคุมเข้มการ

เดินทางตามหลักสาธารณสุข

ในส่วนของการเดินทางผ่าน

สนามบินยังคงใช้วิธี RT-PCR 

เป็นการ Swab เก็บตัวอย่าง

เชื้อบริเวณลำาคอและหลังโพรง

จมูก ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่

พบผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวเดินทาง

เข้ามาในประเทศไทย ส่วนผู้

โดยสารจากแอฟริกาที่เดินทาง

เข้าไทยจำานวน 252 ราย ได้สั่ง

การให้ผู้บริหารของสนามบิน

สุวรรณภูมิประสานกับสำานัก 

งานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดู

ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด

รายงานข่าวจากท่าอา 

กาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ ทอท. แจ้งว่า แม้ขณะ

นี้ จ ะพบ เชื้ อ กลายพั นธุ์ โ อ

ไมครอน แต่ยังไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการเดินทางทางอากาศของ

ท่าอากาศยานในสังกัด ทอท.

ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียง 

ใหม่ (ทชม.) แม่ฟ้าหลวง เชียง  

ราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ 

ปัจจุบันผู้ โดยสารระหว่างประ   

เทศยังไม่ฟื้นตัวช่วงเดือน พ.ย.

2564 ผู้ โดยสารอยู่ที่ 2.3 แสน                                      

คน โดยท่าอากาศยานสุวรรณ 

ภูมิ (ทสภ.) มีผู้ โดยสารเฉลี่ย

วันละ 4 พันคน ที่ผ่านมาท่า

อากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีผู้

โดยสารภายในประเทศ รวม 

1.94 ล้านคน โดยเริ่มเพิ่มมาก

ขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ย.

2564 ซึ่งวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่าน

มา มีผู้ โดยสารสูงสุดประมาณ 

8.7 หมื่นคน.

ใ



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ธนภัทร’ ผงาดแชมป์เทนนิสจูเนียร์ที่อินเดีย

อินเดีย • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสม

อันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 3 รายการ 

“เจทรี ปูเน 2021” ที่ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2564 ในรอบชิง

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว “ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร นักเทนนิสดาวรุ่ง

ไทย วัย 17 ปี นักหวดชายมือ 1 เยาวชนไทย มืออันดับ 138 เยาวชน

โลก และเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ วูบิน ชิน นักเทนนิส

เกาหลีใต้ วัย 17 ปี มืออันดับ 112 เยาวชนโลก และเป็นมือวางอันดับ 

1 ของรายการ 2-1 เซต 4-6, 6-2 และ 6-3 ส่งผลให้ธนภัทรได้แชมป์

ประเภทชายเดี่ยวมาครอง พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 

100 คะแนน ส่วน วูบิน ชิน ได้รับ 60 คะแนน ซึ่งการคว้าแชมป์

ของธนภัทรนับเป็นการคว้าแชมป์สัปดาห์ที่ 3 จากการออกแข่งขัน 3 

สัปดาห์ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 โดยสัปดาห์แรกได้แชมป์ประเภท

ชายคู่เป็นรายการใหญ่ระดับเกรดเอ รายการ “เจเอ เคปทาวน์ 2021” 

ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 25-30 ต.ค. จากนั้นสัปดาห์ที่สอง 

“ต้นไม้” ได้แชมป์ประเภทชายเดี่ยว รายการใหญ่ระดับเกรด 3 “เจทรี 

มอนทรีออล 2021” ที่ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ย. และ

ล่าสุดในรายการนี้ “เจทรี ปูเน 2021” ที่ประเทศอินเดีย

‘สิงห์’ เปิดบูธมอเตอร์เอ็กซ์ โปเพื่อแฟนกีฬาความเร็ว

เมืองทองฯ • มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38 หรือ MOTOR EXPO 

2021 กลับมาสร้างความคึกคักให้วงการยานยนต์ไทยอีกครั้ง และ

หนึ่งในไฮไลต์เด่นสำาหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกไม่ควรพลาด

กับกิจกรรมภายในบูธสิงห์ที่มีการจัดแสดงรถเฟอร์รารี 488 จีที 3, 

ฮอนด้า ซีวิค เอฟเค, โกคาร์ท และเรือเอฟวัน รวมถึงโซนขายของ

ที่ระลึกจาก Singha shop นอกจากนั้นยังมีโซนกิจกรรม Singha 

Ferrari e-racing 2021 สัมผัสประสบการณ์ซิมูเลเตอร์ เริ่มแข่งขัน

วันที่ 1-12 ธ.ค.2564 โดยใช้สนาม Monza แบ่งการแข่งขันเป็น 2 

คลาส โดยคลาสเอจะมาจากผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 12 อันดับ

ในรายการ GP e-racing เป็นมือโปรจะมาแข่งขันรอบไฟนอลใน

วันที่ 12 ธ.ค.2564 ส่วนคลาสบีจะมาจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ

สิงห์ภายในงานวันที่ 1-10 ธ.ค.64 ลงทะเบียนเก็บ database โดย

ในแต่ละวันจะมีการแข่งขันแบบ time attack และเมื่อถึงวันที่ 10 

จะได้ best time 12 อันดับเพื่อมาแข่งในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 

และวันเดียวกันจะมีการแข่งขันรอบไฟนอลเพื่อหาผู้ชนะ 6 อันดับ 

ทั้งคลาสเอและคลาสบี แข่งเรซ 1 ให้เหลือกลุ่มละ 3 คน หลังจาก

นั้นทั้งหมด 6 คนจะลงแข่งขันในรอบไฟนอลเพื่อหาอันดับ 1-6 โดย

ผู้ชนะเลิศคลาสบีจะได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดในการแข่งขัน GT Pro 

Series 2022 สะสมคะแนนประเทศไทยโดยอัตโนมัติ ขณะที่โซน

กิจกรรม F1 Simulator ใช้สนาม Monza เช่นเดียวกันจะเริ่มแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธ.ค.2564 แข่งวันละ 3 รอบ รอบละ 5 คู่ ซึ่งผู้ที่

จะเข้าร่วมต้องไปลงทะเบียนและถ่ายรูปกับบูธสิงห์พร้อมใส่แฮชแท็ก 

#Singhaworldofspeed แสดงให้พนักงานลงทะเบียนดู 

‘ไฮ-เทค’ คว้าแชมป์ศึกยัดห่วง ‘ทีบีแอล 2021’ 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2021 หรือ 

“ทีบีแอล 2021” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย ที่

อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

การชิงชัยเดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2 จากระบบชนะ 2 ใน 

3 เกม ระหว่าง ไฮ-เทค แชมป์เก่าฤดูกาลล่าสุดที่ทำาผลงานจบรอบ

แรกเป็นอันดับ 2 จากผลงาน แข่ง 14 เกม ชนะ 10 แพ้ 4 ส่วนรอบ

รองชนะเลิศก็เอาชนะ แบงค็อก ไทเกอร์ส มาได้ 2 เกมติด ปะทะกับ 

ไทยเครื่องสนาม ทีมอันดับ 1 ของรอบแรกที่ทำาผลงาน 14 เกม ชนะ 

12 แพ้ไป 2 เกม คว้าอันดับ 1 มาได้จากทั้งหมด 10 ทีมของรอบ

แรก ส่วนรอบรองชนะเลิศสามารถคว้าชัยเหนือ ดันกิน แรปเตอร์ส 

มาได้ 2 เกมรวด ปรากฏว่า ไฮ-เทค เอาชนะ ไทยเครื่องสนาม 75-51 

ส่งผลให้จบ 2 เกมในรอบชิงชนะเลิศ ไฮ-เทค ที่คว้าชัย 2 เกมรวด 

ผงาดป้องกันแชมป์ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2021 หรือ “ทีบีแอล 

2021” ได้สำาเร็จ โดยเป็นแชมป์ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก สมัยที่ 

4 ของไฮ-เทคอีกด้วย พร้อมรับเงินรางวัลชนะเลิศ จำานวน 700,000 

บาท และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันศึก “ชิงแชมป์

สโมสร เอเชีย แชมเปียนคัพ 2022” อย่างเป็นทางการ ส่วนรองชนะ

เลิศ ไทยเครื่องสนาม รับเงินรางวัล 600,000 บาท และอันดับ 3 

แบงค็อก ไทเกอร์ส รับเงินรางวัล 500,000 บาท.

ทีมชาติไทยพับสนามยิงติมอร์2-0
สิงคโปร์ • “ช้างศึก” เก็บ 3 แต้มประเดิมนัด

แรกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิ 

คัพ 2020 สำาเร็จ หลังจากพับสนามบุกติมอร์-

เลสเต แทบฝ่ายเดียว ก่อนชนะ 2-0 จากปฐม

พล เจริญรัตนาภิรมย์ และสุภโชค สารชาติ 

นัดที่ 2 เจอเมียนมา 11 ธันวาคม 2564 เวลา 

19.30 น.

เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

ตามเวลาไทย ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ การ

แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki 

Cup 2020 รอบแบ่งกลุ่มนัดแรก ทีมชาติไทยดีกรี

แชมป์ 5 สมัย พบกับติมอร์-เลสเต

เกมนี้ มาโน โพลกิง วางธีรศิลป์ แดงดา 

เป็นกองหน้าตัวเป้าขนาบข้างด้วยสุภโชค สาร

ชาติ และบดินทร์ ผาลา ส่วนตรงกลางมี สารัช 

อยู่เย็น, พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล และฐิติพันธ์ พ่วง

จันทร์

เริ่มเกมมาไม่ถึง 3 นาที ธีรศิลป์ แดงดา 

แปบอลให้สารัช อยู่เย็น วิ่งเข้ามากดด้วยขวา แต่

บอลยังตรงตัวผู้รักษาประตูของติมอร์

นาทีที่ 15 ไทยเกือบมาได้ประตูออกนำาจาก

ลูกเตะมุมที่แนวรับติมอร์-เลสเต สกัดพลาดไปชน

คานของตัวเอง

นาทีที่ 20 ทริสตอง โด เปิดให้ธีรศิลป์ แดง

ดา โหม่งไปติดเซฟประตูของติมอร์อีกครั้ง

นาทีท่ี 31 ไทยมาได้ลุ้นจากจังหวะท่ีบดินทร์ 

ผาลา ลุยก่อนจ่ายให้สุภโชค สารชาติ ยิงด้วยขวา

หลุดกรอบออกไปนิดเดียว

นาทีที่ 41 ไทยมาได้ลุ้นจากฟรีคิกที่สารัช 

อยู่เย็น เปิดบอลเลยไปถึงธีรศิลป์ แดงดา ยิงข้าม

คาน และจบครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0

ครึ่งหลังไทยขยับด้วยการส่งธนวัฒน์ ซึ้งจิต

ถาวร และปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ ลงไปเล่น

แทนบดินทร์ ผาลา และพิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล

นาทีที่ 50 ไทยนำาก่อน 1-0 จากจังหวะที่

นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม เปิดให้ปฐมพล เจริญ

รัตนาภิรมย์ แต่งเข้าขวาก่อนยิงเข้าไป

นาทีที่ 73 ไทยส่งศุภชัย ใจเด็ด และวรชิต 

กนิตศรีบำาเพ็ญ ลงมาเล่นแทนธีรศิลป์ แดงดา 

และฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์

นาทีที่ 81 ทีมชาติไทยมาได้ประตูนำาห่าง

เป็น 2-0 จนได้จากจังหวะที่นฤบดินทร์ วีรวัฒโน

ดม เปิดให้สุภโชค สารชาติ ล้มตัวยิงเข้าไป

ช่วงเวลาที่เหลือไทยพยายามบุกหนัก แต่

ก็เจาะเพิ่มไม่ได้ จบเกม ทีมชาติไทยเอาชนะ

ติมอร์-เลสเตไป 2-0 คว้าสามแต้มแรกจากศึก

ชิงแชมป์อาเซียน 2020 ได้สำาเร็จ โดยเกมนี้ 

นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม คว้า “แมนออฟเดอะ

แมตช์” ด้วย

โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับ

เมียนมา ในศึกเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 รอบ

แบ่งกลุ่มนัดที่ 2 ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ใน

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. ตาม

เวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD

รายชื่อ 11 ตัวจริง : ฉัตรชัย บุตรพรม, นฤ

บดินทร์ วีรวัฒโนดม, กฤษดา กาแมน, มานูเอล 

ทอม เบียห์ร, ทริสตอง โด, สารัช อยู่เย็น, พิธิวัตต์ 

สุขจิตธรรมกุล, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, สุภโชค สาร

ชาติ, บดินทร์ ผาลา, ธีรศิลป์ แดงดา.

หัวหิน • การแข่งขันเทนนิสอาชีพ

สะสมคะแนนสู่รอบมาสเตอร์ ปี 2565 

รายการ “แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู 

อินดัสทรี 4.0 โอเพ่น 2021” (สนาม

ที่ 1) ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท 

ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2564 เป็นรอบชิง

ชนะเลิศ  

ประเภทชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป 

“เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ นักหวด

เหรียญเงินชายเดี่ยวกีฬาซีเกมส์ 2017 

ที่มาเลเซีย มือวางอันดับ 6 พบ “ณัฐ” 

ปรัชญา อิสโร อดีตทีมชาติหลายสมัย 

มือวางอันดับ 8 ปรากฏว่า จิรัฏฐ์ที่หวด

ได้เฉียบคม เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 6-4, 

6-1 คว้าแชมป์ไปครอง รับเงินรางวัล 

30,000 บาท พร้อมคะแนนสะสม 250 

แต้ม ส่วนปรัชญาได้รับ 18,000 บาท 

พร้อมคะแนนสะสม 150 แต้ม

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป 

รอบชิงชนะเลิศ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพ

ชาญเดช นักเทนนิสทีมชาติชุดใหญ่ มือ

วางอันดับ 1 ของรายการ เจ้าของ 2 

เหรียญทองแดงจากหญิงคู่และคู่ผสม

ซีเกมส์ 2019 ที่ฟิลิปปินส์ พบ “อีฟ” 

ณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย อดีตทีมชาติ

หลายสมัย เจ้าของ 2 เหรียญทองจาก

หญิงคู่และคู่ผสม กีฬาซีเกมส์ 2017 

ที่มาเลเซีย ปรากฏว่า ในแมตช์นี้เป็น

พัชรินทร์ที่ทำาได้ดีกว่า เอาชนะได้ 2 เซต

รวด 6-4, 6-3 คว้าแชมป์ไปครอง รับเงิน

รางวัล 30,000 บาท พร้อมคะแนนสะสม 

250 แต้ม ส่วนณิชาต์ได้รับ 18,000 บาท 

พร้อมคะแนนสะสม 150 แต้ม

นอกจากนี้ พัชรินทร์ยังได้แชมป์

หญิงคู่อีก 1 ประเภท ซึ่งคู่กับชมภู่ทิพย์ 

จันดาเขต เป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ 

เอาชนะธมจันทร์ มอมขุนทด และภาวินี 

ร่วมรักษ์ ในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซต 6-0, 

6-1

สำาหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะ

เลิศคู่อื่น มีดังนี้ ประเภทเยาวชน รุ่นอายุ

ไม่เกิน 8 ปี ชาย อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ 

ชนะ ภาสุร อุดม

โชค 4-0, 

0-4 และ

ซู เปอร์ ไท                  

เบรก 10-8                         

หญิง กฤษณา 

รอดประเสริฐ 

ชนะ ญาณิสร อุดมโชค 4-0, 4-0 ด้านรุ่น

อายุไม่เกิน 10 ปี ชาย พัชรพล หลีกุล ชนะ 

มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ 4-2, 5-3  

จากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขัน โดย

ได้รับเกียรติจาก นฐา ชมเสวี ผู้จัดการ

ทั่วไปสวนน้ำา วานา นาวา และทรู อารีน่า 

หัวหิน สปอร์ต คลับ พร้อมด้วย ธนะศักดิ์ 

จรรยาพูน กรรมการอิสระบริษัท แคล-

คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน), นารา เกตุสิงห์ ผู้

‘ซิลวา’ซัด2เม็ดพาซิตีขึ้นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก

วัตฟอร์ด • แบร์นาโด ซิลวา ช่วยยืนยันที่

เป็ป กวาร์ดิโอลา ยกย่องว่าเขาเป็นผู้เล่นที่

เยี่ยมสุดในพรีเมียร์ลีกด้วยการซัดคนเดียว

สองประตูพา “เรือใบสีฟ้า”  แมนเชสเตอร์ ซิ

ตี กลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหลังบุกไปชนะ

วัตฟอร์ด 3-1

ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา แบร์นาโด 

ซิลวา เพิ่งยิงประตูชัยพาแมนเชสเตอร์ ซิตี 

บุกไปชนะแอสตัน วิลลา 2-1 จนทำาให้เป็ป 

กวาร์ดิโอลา ถึงกับออกมาชื่นชมว่าเพลย์เมก

เกอร์ของเขาก้าวขึ้นไปอีกระดับแล้ว และใน

แมตช์นี้ ซิลวายิงอีก 2 ประตู ทำาให้เขายิง

ไปแล้ว 7 ประตูในการลงเล่นพรีเมียร์ลีก 12 

แมตช์หลังสุด

“ขอบคุณแบร์นาโด เพราะเขาทำาให้

เห็นว่าผมคิดไม่ผิด” กวาร์ดิโอลา กุนซือของ

แมนเชสเตอร์ ซิตี กล่าวหลังเกม “ผมรู้ดีว่า

เขาเป็นผู้เล่นที่ถ่อมตัวมาก มีผู้เล่นชั้นยอด

ในพรีเมียร์ลีกมากมาย และเขาสามารถทำา

หน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม”

ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับตอนที่แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกมาแพ้ที่วิคาเรจโรด 4-1 

ซึ่งเป็นการปิดฉากยุคของโอเล กุนนาร์ โซลค์

ชา แต่สำาหรับแมนเชสเตอร์ ซิตี ใช้เวลาเพียง 

4 นาที ราฮีม สเตอร์ลิง ก็ซัดให้เรือใบสีฟ้า

ออกนำาอย่างรวดเร็ว

จากนั้นนาทีที่ 31 ซิลวายิงมุมแคบให้

ซิตีหนีห่างเป็น 2-0 และหลังลงเล่นครึ่งหลัง

ได้ไม่นาน ซิลวาก็ยิงประตูที่สองให้ทีมหนีห่าง 

3-0 ก่อนชนะไปในที่สุด 3-1 ฮวน เฟอร์นาน

เดซ ยิงประตูตีไข่แตกให้เจ้าบ้านในนาทีที่ 74

“พวกเราสามารถปิดเกมได้หลังจากที่

ผ่านไปเพียง 15 นาทีเท่านั้น” กวาร์ดิโอลา

กล่าวเสริม โดยแมนเชสเตอร์ ซิตี ขยับขึ้น

ไปนำาตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีคะแนนนำาหน้า

ลิเวอร์พูล 1 แต้ม ขณะที่เชลซีกลายเป็น

อดีตจ่าฝูงหลังแพ้เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2

“ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือพวกเราสามารถ

คว้าชัยชนะมาครองได้ พวกเราเล่นกันได้                                                         

อย่างสม่ำาเสมอ สามารถควบคุมสถาน 

การณ์ได้ทั้งหมด เป็นอีกเกมที่พวกเราเล่น

กันได้ดี” กวาร์ดิโอลากล่าว

ถึงตอนนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี ชนะ

เป็นเกมที่เจ็ดติดต่อกันแล้ว และกำาลังลุ้นที่

จะทำาสถิติใหม่เหมือนที่เคยชนะ 21 แมตช์

ติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่าน

มาจนพาพวกเขาคว้าแชมป์ไปครองสำาเร็จ 

แต่ซิลวาเชื่อว่าพรีเมียร์ลีกในปีนี้เข้มข้น

กว่าเดิมจากฟอร์มของลิเวอร์พูลและเชลซี

“ลิเวอร์พูลและเชลซีสร้างผลงานได้

อย่างน่าทึ่งในฤดูกาลนี้ แน่นอนว่ามันต้อง

เป็นงานที่ยากขึ้นสำาหรับพวกเราในการที่

จะต่อสู้ซึ่งกันและกัน” ซิลวากล่าว “พวก

เรารู้ดีว่ามาตรฐานของลีกตอนนี้ถูกยกขึ้น

ไปสูงมาก ที่สำาคัญเรารู้ดีว่าเป็นงานยาก

ขนาดไหนที่จะชนะแต่ละแมตช์ ในลีกที่มี

การแข่งขันสูงที่สุดในโลก”.

ธีระแชมป์จีพี-สุภทัตโค่นเพิ่มพล

เจ็ตสกี โปรทัวร์21สนาม3ระยอง

ระยอง • เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ต

สกี โปร ทัวร์ 2021” สนามที่ 3 วันตัดสิน

แชมป์ 5 ธ.ค.2564 หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง 

รุ่นที่ทุกคนจับตามองคือ รุ่นยักษ์ใหญ่ แรง

จ่าฝูง • แบร์นาโด ซิลวา (ขวาสุด) ยิงมุมแคบเข้าไปให้แมนเชสเตอร์ ซิตี บุกมานำา 2-0 

ก่อนชนะวัตฟอร์ด 3-1 ในเกมที่วิคาเรจโรดในวัตฟอร์ด ซึ่งจากผลการแข่งขันทำาให้ซิตี

กลับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก โดยมีคะแนนนำาหน้าลิเวอร์พูล 1 แต้ม.

ธีระ เสร็จธุระ ผู้มีคะแนนนำาอยู่พอสมควร

เข้าสู่เกมโมโต 3 เลิศพงศ์ออกสตาร์ทได้ดี 

เฉือนธีระขึ้นนำาเป็นที่ 1 ได้ก่อน แต่ธีระก็ไม่ยอม

มา ไล่แซงขึ้นนำาในรอบสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย

เป็นที่ 1 ตามด้วย เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ที่แซง

เข้าที่ 2 และเลิศพงศ์เข้าที่ 3 ทำาให้ ธีระมีคะแนน

นำาห่างก่อนโมโตตัดสินแชมป์

โมโตตัดสินแชมป์ เลิศพงศ์กลับมาเป็นที่ 1 

ได้แม้จะถูกธีระไล่หนักในรอบสุดท้าย ธีระเข้าที่ 2 

และเพิ่มพลตามมาเป็นที่ 3 รวมคะแนน 4 โมโต 

ธีระคว้าแชมป์มี 226 คะแนน, ที่ 2 เลิศพงศ์ 204 

คะแนน และที่ 3 เพิ่มพล 183 คะแนน

รุ่นสูงสุดของเจ็ตสกียืน เรือยืนอาชีพ โมดิ

ฟายด์ (Pro Am Ski Modified) โอเมิด สารี ยอด

นักแข่งกัมพูชา หลังจากคว้าชัย 2 โมโตแรกได้

แล้ว เข้าสู่โมโต 3 ยังทิ้งคู่แข่งเข้าที่ 1 สบายๆ 

โดยมี นันทวัฒน์ สิงห์อุไร แซง มุสตาน มิน เข้า

ที่ 2 ทำาให้ยังพอมีลุ้นในโมโตสุดท้าย แต่โมโต

สุดท้าย โอเมิดก็ยังควบเจ็ตสกีคู่ใจเข้าที่ 1 แบบ

ไม่มีใครกดดัน ตามด้วย อานนท์ หงษ์กลาง และ

นนทวัฒน์ จบ 4 โมโต โอเมิดมี 240 คะแนน คว้า

แชมป์ไป, ที่ 2 นนทวัฒน์ 202 คะแนน และที่ 3 

มุสตาน มิน 183 คะแนน

รุ่นนั่งอาชีพ สปอร์ต จีพี (Sport GP) สุภัค 

อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บี.กริม, 

วสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำานวยการอาวุโส 

ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการ

ลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด 

(มหาชน), ทรงยศ งามเชิด ผู้จัดการ

ขายพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ภรา 

ดร ศรีชาพันธุ์ ผู้อำานวยการการแข่ง

ขันฯ และพอล ชาร์ล 

คิง ผู้จัดการ ทรู อารี

น่า หัวหิน สปอร์ต 

คลับ ร่วมกันในพิธี

มอบรางวัลแก่นัก 

กีฬา. 

‘จิรัฏฐ์-พัชรินทร์’คว้าชัย‘แคล-คอมพ์&ซีซีเอยู’

จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ นัก

เทนนิสมือวาง 6 ของราย 

การ หวดชนะ ปรัชญา อิส

โร 2-0 เซต 6-4, 6-1 คว้า

แชมป์ชายเดี่ยว รุ่นทั่วไป. 

เสร็จธุระ แชมป์โลก และแชมป์ประเทศไทย 

8 สมัย ยังฟอร์มสมราคานักแข่งอันดับ 1 ของ

โลกรุ่นนี้ ออกนำาตั้งแต่ต้นจนจบในโมโต 3 

กวาด 180 คะแนนเต็มนำาขาด ขณะที่ธีระ พี่

ชายเข้าที่ 2 และธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ 

ดาวรุ่งทีมชาติไทยเป็นอันดับ 3 ซึ่งเป็นอันดับ

เดียวกับ 2 โมโตในวันแรก และเมื่อจบ 4 โมโต 

สุภัคคว้าแชมป์รุ่นนี้ ไปแบบมี 240 คะแนนเต็ม 

รองแชมป์ ธีระ 212 คะแนน อันดับ 3 ธภัทร

วัฒน์ 192 คะแนน

รุ่นเรือนั่งอาชีพ 1100 ซีซี ปรับแต่ง

เครื่องยนต์ได้ (Pro Runabout 1100 Open) 

เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ แชมป์โลกและแชมป์

ประเทศไทย หวังจะพลิกสถานการณ์กลับ

มา หลังจากเรือมีปัญหาในการแข่งขันวันแรก 

ทำาให้ สุภทัต ฟูตระกูล กับ ทศวนนท์ เผือก

ผ่อง มีคะแนนนำา 113 คะแนนเท่ากัน แต่

เมื่อแข่งขันครบ 4 โมโต สุภัค เสร็จธุระ คว้า

แชมป์สนามนี้ 233 คะแนน ทศวนนท์ รอง

แชมป์ 191 คะแนน และอันดับ 3 เพิ่มพล 

185 คะแนน

สำาหรับสนามที่ 4 ตัดสินแชมป์ประเทศ 

ไทย จะมีวันที่ 18-19 ธ.ค. โดยจะประกาศ

สนามแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง.

นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม โดดเด่นตลอดเกมจนได้รับรางวัล “แมนออฟเดอะแมตช์”

2 ประตู • ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ (เบอร์ 14) ผู้

ทำาประตูแรกให้ทีมชาติไทยในเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 

2020 แตะมือยินดีกับสุภโชค สารชาติ ผู้ทำาประตูที่ 2. 

และเร็วที่สุดในโลก เรือนั่งอาชีพ จีพี (Pro Am 

Runabout GP) เลิศพงศ์ ขุนเจ๋ง แชมป์ 2 สนาม

แรก ต้องลุ้นหนักหลังจากวันแรก 2 โมโต เมื่อ

วันที่ 4 ธ.ค. เรือมีปัญหาทำาให้มีคะแนนตามหลัง                

แชมป์เรือนั่ง • 

สุภัค เสร็จธุระ คว้า

แชมป์รุ่นเรือนั่ง

อาชีพ สปอร์ต จีพี 

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์

ประเทศไทย “เจ็ต

สกี โปร ทัวร์ 2021” 

สนามที่ 3. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาชนิดแห่ง

ใหญ่ของกรุงเทพฯ ในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผล

ให้การค้าซบเซาและยอดขายดอกไม้ลดลง หลังคลาย

ล็อก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ HUI Team 

Design และ Saturate Designs สร้างสีสันและความคึกคัก

ให้ย่านปากคลองตลาดผ่านผลงานศิลปะจัดวางดอกไม้ในชื่อ

ธีม “Form of Feeling @ Flower Market” นำาเสนอดอกไม้ 

4 อารมณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและใช้ศักยภาพของพื้นที่ปาก

คลองตลาดต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะตลาดดอกไม้

ป

‘วิษณุ’แปลกใจศธ.มีเรื่องร้องเรียนไม่ขาดสาย
ทั้งที่เป็นกระทรวงต้นแบบสร้างคนให้มคีุณภาพย้ำามิควรมีประเด็นทุจริตเกิดขึ้น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะที่กำากับดูแลกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงปัญหาการ

ร้องเรียนเรื่องทุจริตในวงการศึกษาว่า 

ขณะนี้ตนได้รับเรื่องการร้องเรียนต่างๆ 

ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมีหลาย

อาจารย์มหิดลเตือนนศ.อย่าริลงทุน‘คริปโตเคอร์เรนซี’

หลังจากเหล่าคน

ดนตรีได้พิสูจน์ความสามารถ

ทางดนตรีอย่างเข้มข้นใน 

“THE POWER BAND” เวที

ประกวดวงดนตรีสากลสมัย

นิยม ผสมเครื่องเป่า ประจำา

ปี 2564 ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม

บริษัท คิงเพาเวอร์ และวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประกวดในรูปแบบ Live 

Streaming ในที่สุดก็ได้เพชรเม็ดงามประดับวงการเพลงไทย 

เมื่อคณะกรรมการที่เป็นมิวสิกกูรูแถวหน้าของเมืองไทยจากหลากหลายสาขาอาชีพ

ในวงการดนตรีพิจารณาตัดสินจากสไตล์การร้องและการโชว์ที่เป็นเอกลักษณ์บนพื้นฐานการ

เรียบเรียงองค์ประกอบของดนตรี ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรี แนวเพลง ประกอบกับทักษะ

การเล่นเครื่องดนตรี 

ความสมบูรณ์ของการ

เล่นเป็นวง และการ

ขับร้อง รวมถึงความ

คิดสร้างสรรค์อันยอด

เยี่ยม ลงคะแนนให้วง

ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ 

ประเภทรุ่นมัธยมศึกษา 

Class F ได้แก่ วง 

Sixth Floor จาก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 1.2 แสนบาท

ทองเอก เพ็ชรมีค่า ตัวแทนวง กล่าวว่า ดีใจมาก เป็นการคว้ารางวัลแรกของ

วง Sixth Floor ซึ่งเกิดจากการรวมวงดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนระหว่างชมรมวง             

โยธวาทิต และชมรมสตริงแบนด์ ทำาวงใหม่เพื่อประกวดเวที THE POWER BAND 

โดยเฉพาะ ใช้เวลาหลังเลิกเรียนออนไลน์ซ้อมดนตรี  ช่วงก่อนวันแข่งทั้งวงใช้เวลา 7 

วัน 6 คืน กินนอนที่โรงเรียนซ้อมอย่างเต็มที่ ฝากถึงคนที่มีฝันทางดนตรี อย่ากลัวที่

จะแพ้ เพราะการทำาให้คนดูมีความสุขคือที่สุดของการเล่นดนตรี ใครอยากมีโอกาสดีๆ 

อย่าลืมสมัครเวที THE POWER BAND ในปีต่อไป  

ชนะเลิศประเภทรุ่นบุคคลทั่วไป ไม่จำากัดอายุ Class E   วงถุงเท้าแดงไม่แรง

ได้ไง จังหวัดนครปฐม คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล 1.5 แสนบาท นายวร

วลัญช์ น้อยกมล ตัวแทนวง กล่าวว่า ขอบคุณ THE POWER BAND ที่มีพื้นที่ให้พวก

เราได้ปล่อยของ มีเวทีให้เราได้เล่น ก่อนหน้านี้แทบไม่มีเวทีให้เราได้แสดงออกทาง

ดนตรีเลย นี่คือโอกาสสำาคัญของวงถุงเท้าแดงไม่แรงได้ไง อยากให้มีรายการดีๆ แบบ

นี้เพื่อให้เด็กรุ่นหลังลงแข่ง 

ทำาดนตรีสนุกๆ ออกมา

นายอัยยวัฒน์ ศรี

วัฒนประภา ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บริษัท คิงเพาเวอร์ กล่าว

ว่า เวที THE POWER 

BAND จัดขึ้นเป็นปีแรก

เพื่อสนับสนุนคนไทยใน

ด้านดนตรีและผลักดันให้

คนไทยกล้าคิด กล้าแสดงออกพลังทางด้านดนตรีอย่างเต็มที่ ขอแสดงความยินดีกับทุก

วงที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ขอให้เวที THE POWER BAND เป็นใบเบิกทางให้ทุกคนเดิน

ตามฝันอย่างมุ่งมั่นสู่การก้าวเป็นศิลปินอาชีพต่อไป.

จัดใส่ช่อดอกไม้เพื่อความสวยงามในโอกาสพิเศษ จะถูกนึกถึง

เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา ภายใต้ความเศร้ายังมีสัญญาณบ่ง

บอกว่าปลายทางของอุโมงค์จะมีแสงสว่างอยู่เสมอ เปรียบทุก

ความเศร้าที่เกิดขึ้นในที่สุดแล้วจะผ่านพ้นไป

ใครชอบดอกไม้สีขาวมาสัมผัส โซน Calm-ความสงบ 

ช่วยผ่อนคลายความว้าวุ่นจากอารมณ์ต่างๆ เข้ามาแล้วให้ความ

รู้สึกสงบ ดอกไม้สีขาวมากมายและบรรยากาศที่พลิ้วไหวของ

สายน้ำาจะนำาพาผู้ชมดำาดิ่งสู่ห้วงความสงบภายในจิตใจที่เราล้วน

แล้วโหยหาอยู่ตลอดทุกวัน

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสถาปัตยกรรมชุมชน 

เน้นการใช้ทักษะด้านการออกแบบสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

และสังคม นักศึกษากว่า 80 คน ตั้งใจทำางานนี้กับ HUI Team 

Design, Saturate Designs และ Make It Happen Lab, Urban 

Ally กลุ่มทำางานโครงการสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. หวังให้ผู้คนรู้จักความเป็นปากคลอง

ตลาดมากขึ้นผ่านภาษาดอกไม้ ผู้คน สถานที่ และการออกแบบ 

ช่วยสร้างภาพจำาและแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากปากคลองตลาด

ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักจะกลายเป็นตลาดที่มีมากกว่า

ดอกไม้ งานเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 6 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00-

21.00 น. ชวนกันไปเที่ยวไปถ่ายรูปได้ ในย่านปากคลองฯ ยังมี

วิถีชุมชน คาเฟ่ชิกๆ และร้านอาหาร รวมถึงสถานที่ถ่ายรูปที่น่า

สนใจซุกซ่อนอยู่มากมาย ไม่ควรพลาด.

ศึกษาธิการ • “วิษณุ” เผย ศธ.เป็นหน่วยงานต้นน้ำาที่ผลิต-พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ไม่

ควรจะมีเรื่องทุจริต แต่ปรากฏว่ามีเรื่่องร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆ ด้านประเด็นร้องปม

บริหารงานภายใน สอศ. “ตรีนุช” เผยถึงมือแล้ว ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ประเด็น โดยเฉพาะการให้ตรวจสอบเรื่อง

ทุจริตในคดีต่างๆ และเมื่อเร็วๆ นี้ตนได้

รับทราบข้อมูลประเด็นความไม่ชอบมาพา

กลเรื่องการบริหารงานของสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย 

ทั้งนี้ในฐานะรองนายกฯ ที่กำากับดูแล ศธ. 

ตนจึงได้มอบหมายให้นางสาวตรีนุช เทียน

สนับสนุนสู้ภัยโควิด • กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน พร้อมด้วย รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้

จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำากับองค์กร และตรีวิทย์ วังวรวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน

ลูกค้าสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด 1,000,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ช่วยชีวิตผู้ป่วยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำานวยการ และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล

กุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์ รพ.ศิริราช เป็นผู้รับมอบ ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน 

และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด.

ปลุกชีวิตปากคลองตลาด นิทรรศการดอกไม้ 4 อารมณ์

กรุงเทพฯ • อาจารย์มหิดลเตือนนักศึกษา

อย่าหวังรวยทางลัด เอาเงินค่าเทอมลงทุน

เงินดิจิทัลเพื่อเป็น “อายุน้อยร้อยล้าน” อาจ

เจ็บตัวได้ ชี้มีความเสี่ยงสูงยิ่งกว่าเล่นหุ้น 

ผลตอบแทนไม่ได้ขึ้นกับผลประกอบการ

ที่มีตัวตนจริงๆ เป็นการเก็งกำาไรที่มีความ

ผันผวนสูง  

ผศ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้า

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวถึง                                               

ความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัล หรือ Crypto-

currency ที่มีคนรุ่นใหม่สนใจเข้าไปลงทุน

ว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทุกวันนี้มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องรูปแบบการใช้จ่าย จากเดิม

ที่เคยใช้เงินสด บัตรเครดิต เมื่อเข้าสู่ช่วง

วิกฤต COVID-19 ทำาให้ผู้คนส่วนใหญ่หัน

ไปใช้ระบบออนไลน์ ทั้งการเลือกซื้อสินค้า

และบริการ ใช้สแกน QR Code และการ

โอนเงิน เพื่อการใช้จ่ายแบบไร้สัมผัสกัน

มากขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุน พบว่าคน

รุ่นใหม่สนใจใช้เงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโต                       

เคอร์เรนซีกันมากขึ้นทั่วโลก และมีแนวโน้ม

ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในประเทศไทยพบ

ว่าเริ่มมีใช้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำาและ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันบ้างแล้ว แต่ที่น่า

เป็นห่วงคือ คนไทยส่วนใหญ่ยังขาด “ทักษะ

ทางการเงิน” หรือ “Financial Literacy” ที่

เพียงพอรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว โดย

แม้ว่าในคนรุ่นใหม่จะเข้าถึงเทคโนโลยีใน

โลกยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่า

คนรุ่นอื่นๆ แต่ประสบการณ์และความรู้

ความเข้าใจอาจยังคงมีจำากัด

นักวิชาการด้านการตลาดกล่าวอีก

ว่า Cryptocurrency เป็นการลงทุนที่มีการ

เก็งกำาไรกันสูงแม้จะคล้ายกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ “การเล่นหุ้น” แต่

การเล่นหุ้นยังมี “ความน่าจะเป็น” บนพื้น

ฐานของ “ธุรกิจจริง” มีผลประกอบการที่ใช้

พิจารณาประกอบ อาจจะผันผวนบ้างตาม

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 

ในขณะที่ “Cryptocurrency” มีความเสี่ยง

สูงกว่า ผันผวนได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา 

อาจกลายเป็นเหมือน “แมลงเม่าบินเข้า

กองไฟ” ได้ หากผู้เล่นไม่รู้จักดีพอ บางสกุล

มีการหลอกลวง บางสกุลมีการปล่อยข่าว

สร้างภาพให้เกิดความหวังเกินจริง

“Cryptocurrency เป็นเงินสกุลดิจิทัล

ที่เกิดจากเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งใช้ระบบ

ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยไม่

ผ่านธนาคาร จึงไม่มีอะไรมารับประกันได้

เลย แม้ธุรกิจประเภท Cryptocurrency ใน

ประเทศไทยจะมีผู้ประกอบการซ่ึงเป็นคนไทย 

และควบคุมโดยสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

แต่การควบคุมการขึ้นสูงของราคายังไม่มี

กลไกที่ดีเท่ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ ยิ่งไปกว่า

นั้นผู้ซื้อขายสกุลเงินคริปโตฯ สามารถใช้

เแอปพลิเคชันของต่างประเทศซื้อขายกันได้

โดยง่ายไร้ข้อจำากัด ซึ่งกำาลังเป็นที่สนใจของ

นักลงทุนหน้าใหม่ในประเทศไทยเช่นกัน”

ผศ.ดร.บุญยิ่งกล่าวอีกว่า ไม่แนะนำา

ในกรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาซึ่งต้องถึง

กับเอาเงินที่ผู้ปกครองส่งมาให้เป็นค่าเทอม

ไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง จนเกิดความเสีย

หายกลายเป็นหนี้นอกระบบ แม้ทุกคนมี

สิทธิที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเตรียม

พร้อมสำาหรับการใช้ชีวิตในโลกอนาคต โดย

อาจลงทุนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเก็บไว้ได้

บ้าง หากเงินลงทุนนั้นไม่กระทบต่อภาระที่

ต้องใช้จ่ายในชีวิตปัจจุบัน

“ถึงในวันนี้จะโชคดี ได้เป็นเศรษฐี 

“อายุน้อยร้อยล้าน” แต่เพียงไม่กี่วันอาจ 

“พลิกฝ่ามือ” กลายเป็นสถานะตรงกันข้าม

ได้ จึงอยากให้มีการศึกษาข้อมูลเพื่อเรียนรู้

ทำาความเข้าใจให้ดีก่อนการลงทุน โดยที่จะ

ต้องไม่ลืมเก็บออม แม้จะยังไม่ถึงวัยเกษียณ 

แต่การคิดเผื่อไว้ ในวันที่ ไม่มีรายได้จากการ

ทำางานและการเก็บออมจะสามารถดำารงชีวิต

อยู่ได้อย่างไรให้ยั่งยืน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร

ละเลยอย่างยิ่ง” ผศ.ดร.บุญยิ่งกล่าวเตือน.

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ไปดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพราะ 

ศธ.ถือเป็นหน่วยงานต้นน้ำาที่ผลิตและ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ดังนั้นตนมองว่าไม่

ควรจะมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นในวงการศึกษา  

“เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ ศธ.ถือว่า

มีการร้องเข้ามาตลอด และเมื่อผมรับเรื่อง

ก็ส่งไม้ต่อให้ ศธ.ดำาเนินการตรวจสอบ

ทันที โดยบางเรื่องก็เป็นการร้องเรียนที่

เกี่ยวกับการทำางานของตัวบุคคล และบาง

เรื่องก็เป็นการร้องเรียนในระดับนโยบาย 

ดังนั้นจึงต้องแยกให้ออก หากเป็นเรื่องตัว

บุคคลก็ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด แต่หาก

เป็นเรื่องเชิงนโยบายต้องกลับมานั่งคิด

และตกผลึกร่วมกัน ว่ามีข้อผิดพลาดในจุด

ไหนอย่างไร” รองนายกฯ กล่าว

ด้านนางสาวตรีนุชกล่าวว่า ตนได้

เห็นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบการ

บริหารงานของ สอศ.แล้ว และรับทราบว่า

เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้

ส่งหนังสือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใน

ประเด็นโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานี

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการพัฒนา

อาชีพ พร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 

จังหวัด ซึ่งจากนี้ตนจะมีการหารือร่วมกับ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

เพื่อสอบถามถึงที่มาที่ ไปในเรื่องนี้ว่าเป็น

อย่างไร ทั้งนี้ในส่วนที่ทาง ป.ป.ช.ได้มีการ

สอบถามหรือขอข้อมูลจาก ศธ. ตนก็จะ

ต้องหารือกับฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

“ดิฉันขอยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบ

อย่างตรงไปตรงมาและไม่ได้นิ่งนอนใจ 

เพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคม

กำาลังจับตา และการตรวจสอบในเรื่องดัง

กล่าวจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างแน่นอน” นางสาวตรีนุชกล่าว.

เพชรเม็ดงามวงการดนตรีเวที

‘THE POWER BAND’

ดอกไม้แทนตั๋วชมงานนำามาจัดแสดง

ในงาน

โซนแห่งความสุขและสนุกสนานใช้ดอกดาวเรืองพาเสพงานอาร์ตจากดอกไม้ที่ปากคลองตลาด

แห่งนี้ยังมีของดีอีกมาก พร้อมที่จะก้าวไปกับความร่วมสมัย มา

เสพงานอาร์ตจากดอกไม้ได้ที่ชั้นลอย ตลาดยอดพิมาน

ก่อนเข้าชมผลงานมีเงื่อนไขให้ทุกคนซื้อดอกไม้จากพ่อค้า

แม่ค้าในปากคลองตลาดมาเป็นตั๋วเข้างาน เพื่อนำาดอกไม้ของ

แต่ละคนมาจัดแจกันร่วมกันเป็น Collective Flower Installation 

ให้ผู้เข้าชมรอบต่อไปได้ร่วมจัดต่อ ร่วมชื่นชม ช่วยสนับสนุน

เศรษฐกิจชุมชนของชาวปาก

คลองฯ ไปด้วยกัน

นิทรรศการครั้งนี้ใช้

ดอกไม้ แสงไฟ และการเดินทาง 

เป็นสื่อกลางถ่ายทอดอารมณ์

และความรู้สึกให้ออกมาเป็น

สิ่งที่สามารถสัมผัสและจับต้อง

ได้ ภายใต้คอนเซ็ปต์อารมณ์ทั้ง 

4  พามาที่โซนแรก Happy-

ความสุข การใช้ โทนสีเหลืองและ

ทรงกลมของดอกดาวเรือง เป็น

สัญลักษณ์แห่งความสุขในการ

สร้างชิ้นงาน จากองค์ประกอบ

ที่มีขนาดแตกต่างกัน ทั้งองค์ประกอบเล็กๆ ที่รวมตัวกันจนกลาย

เป็นมวลรวมใหญ่ๆ สื่อถึงความสุขเล็กๆ ที่สามารถรวมกันเป็น

ความสุขในชีวิต เป็นความสุขในความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

โซน Fear-ความกลัว การนำาสัญลักษณ์ต่างๆ ของความ

รักมารวมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบ ดอกไม้แห่ง

รัก และสีแดง ซึ่งเป็นสีของความรัก แต่ในขณะเดียวกันดอก

กุหลาบก็มีหนามแสดงถึงความเจ็บปวดที่ทำาให้เราเกิดความกลัว

ในความสัมพันธ์ นอกจากความหมายของดอกไม้และโทนสีแล้ว 

ออกแบบทางเดินแคบๆ เพื่อชมผลงานจัดวางองค์ประกอบสื่อ

อารมณ์ที่ถูกบีบคั้นไปด้วยความกลัว

 โซน Sadness-ฝนแห่งความเศร้า โซนนี้จัดใน

บรรยากาศเศร้าๆ ของสายฝนนำามาเล่าคู่กับดอกกล้วยไม้สีม่วง 

ดอกไม้ที่พบมากในย่านปากคลองฯ ซึ่งมักถูกมองข้ามที่จะนำาไป

ศิลปะจากดอกกุหลาบถ่ายทอด

ความกลัวและความเจ็บปวด

นิทรรศการดอกไม้ 4 ความรู้สึก โซนนี้ใช้ดอกไม้สี

ขาวดูสงบ
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ก็บกดมา 18 ปี..

แล้ววานซืน หลังสึกพ้นกำาแพงวัดออกมาไม่ทันไร “ทิดไพรวัลย์” 

ก็ได้ระบาย.. “เขาให้กูฟรีไอ้ควายสะตวง กูแลกเสื้อกับนิกกี้ 

อิจฉาหรอ ไอ้ฉิบ….” 

โล่ง-สบายข้ึนแล้วสินะไอ้ทิด? สงสัยก็แต่ตอนเป็น “พระ” มี

แอบฝึก-แอบซ้อมเอาไว้หรือไงถึงพูด (เขียน) ได้เต็มปาก-เต็มคำาเชียว!

แต่นี่อย่าเผลอด่าล่ะ ก็ที่พระคุณเจ้า “พระพยอม” สะกิด.. 

“อยากฝากถึงทิดไพรวัลย์ว่าสึกแล้วอย่าไปกินเหล้าเมายา อย่าหลง 

ใหลใฝ่ต่ำาถึงจะประกาศว่าโสดนะก็ขอให้ครองโสดไปนานๆ

อย่าเพ่ิงรีบ ก็ขอให้อยู่รักษาคำาว่าภาพลักษณ์ของคนท่ีเคยบวช

เรียนให้อยู่แบบดูดีกว่าชายอื่น” นั่นแหละ

จะฟัง-จะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่การอยู่ท่ามกลาง

ดารา-คนหล่อ-คนสวย-คนดัง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะควบคุมใจตัว

เองได้..

ครองโสดน่ะอาจจะพอไหว แต่ไม่กินเหล้าเมายา ดูท่าจะ

อึดอัด (ใจ) นะไอ้ทิด?

เอ้า..นึกไว้แล้วเชียว สักวัน “ลัทธิเอาอย่าง” ต้องมาแน่ ก็

กลุ่ม “แนวร่วมต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีน (The Resistance THA)” 

นั่นไงล่ะ!

ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร หรือ “หม่อมโจ้” คงดู-คงคิด-คงศึกษา

จนตกผลึกแล้วจึงได้ออกมาชูธงนำาทัพ นัดหมายมวลชนร่วมเดินขบวน

ต่อต้านนโยบายภาครัฐ..

ในการบังคับประชาชนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขึ้น

เหมือนกับบางประเทศที่กำาลังโกลาหลอยู่ในขณะนี้

“การฉีดวัคซีนเป็นสิทธิ์ในร่างกายเราที่จะยอมให้ใครนำาอะไร

เข้ามาใส่ตัวเราได้ ท่ีผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า วัคซีนโควิด-19 มีผลข้าง

เคียง ถามว่าป้องกันได้จริงหรือไม่ เพราะเห็นฉีดท่ีไหนก็ระบาดท่ีน่ัน”

นี่..เป็นคำากล่าวของหม่อมโจ้ และว่า..“แต่อะไรคือแรงจูงใจ

ให้คนที่มีส่วนรับผิดชอบ ต้องผลักดันทั้งมีการตั้งเป้าจำานวนผู้ฉีด แต่

บอกไม่บังคับ บริษัทยาได้ประโยชน์หรือไม่

คนที่สนับสนุนเรื่องนี้ทั้งที่เป็นหมอ และ รมว.สาธารณสุข รู้

อยู่ว่าวัคซีนโควิด-19 ยังถือเป็นยาทดลอง ถูกคิดค้นและผลิตมาใช้

กับมนุษย์ในเวลาแค่ 6 เดือน ขณะที่วัคซีนโรคอื่นๆ ใช้เวลาทดสอบ

นับ 10 ปี 

จึงถือเป็นการเอายาที่ ไม่ผ่านทดสอบอย่างเป็นทางการมาใช้

กับประชาชน เห็นได้ว่าหลายคนก่อนฉีดไม่มีโรคประจำาตัว แต่ฉีด

แล้วตาย แพทย์กลับบอกเป็นโรคประจำาตัว

อะไรทำาให้ท้ังนักการเมือง หมอ มาผลักดัน เขาได้อะไร อุตสาห 

กรรมยามีประวัติด้านอาชญากรรมมากที่สุด โดยเฉพาะบริษัทผลิต

วัคซีนชื่อดังในขณะนี้

 เรื่องทั้งหมดถ้าไม่จริงให้มาฟ้องร้องตนได้ ตนยืนยันจะไม่

ฉีด แต่ตอนนี้คนไม่ฉีดถูกกล่าวหาเป็นภัยสังคม ระวังวันหนึ่งถ้า

ความจริงปรากฏจะโดนเช็กบิล และอย่ามาอ้างทำาตามคำาสั่ง

หลังจากนี้จะเข้ายื่นหนังสือกับกระทรวงสาธารณสุข และ

ผลักดันแนวความคิดนี้สู่สาธารณชนต่อไป”

ครับ..พอม็อบ 3 น้ิว-ทะลุแก๊สเร่ิมจะซา กลุ่ม “แนวร่วมต่อต้าน

การบังคับฉีดวัคซีน” ก็โผล่มาทำากิจกรรมบนถนนให้ได้เห็นกันต่อ

ก็เอาที่หม่อมโจ้สบายใจเถอะ แต่การนำามวลชนไปหน้าสถาน

ทูตยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียยุติการละเมิดสิทธิ์

ประชาชนในการรับวัคซีนโควิด-19 นั้น..

เอาแค่บ้านตัวเองก็พอกระมัง อย่าจุ้นวุ่นวายกับบ้านอื่น-

เมืองอื่นเขาเลยนะ ประเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้..

มึงเผือกอะไรด้วย!.

เอาแค่บ้านตัวเองพอกระมัง?

เ

RANGE THE WORLD เป็นแคมเปญภายใต้ UN 

WOMEN มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหา

ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและกลุ่มผู้มีความหลาก

หลายทางเพศ (LGBTQIA+) ทั่วโลกพร้อมเสริมสร้างพลังใจเพื่อให้

ผู้ผ่านพ้นสามารถลุกขึ้นมายืนหยัดและปกป้องตัวเอง โดยแคมเปญ

จะเริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วโลกในวันยุติความ

รุนแรงต่อผู้หญิงสากล คือวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ไปจนถึง

วันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชน ระยะเวลารวม 16 วัน 

โดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ

เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติหรือ UN WOMEN (ยูเอ็น

วีเมน) ประกาศความร่วมมือกับ SCENARIO (ซีเนริโอ) ร่วมด้วย 

TIP RAINBOW โดย ทิพยประกันภัย, ข้าวแสนดีและธนาคารไทย

พาณิชย์ ผนึกกำาลังร่วมเป็นภาคีเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

เพศรณรงค์ต่อต้านและยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อผู้หญิง และ

กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) เป็นเจ้าภาพร่วม

จัดงาน ORANGE THE DAY เพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันอย่างเป็น

ทางการ

พร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ นำาโดยคริสติ

น่า อากีล่าร์, ลูกเกด เมทินี, ทาทา ยัง, แจ๊สซี่ ชูว์เทอร์ และรัศมีแข 

ที่มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง พร้อม

แชร์ประสบการณ์และส่งสัญญาณเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกัน

ทั่วโลกในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล และวันยุติความรุนแรง

ด้วยเหตุแห่งเพศ 

คริสติน่า อากีล่าร์ กล่าวว่า “ติ๊นา

คิดว่ามันโบราณมากเลย ผู้หญิงห้ามมี

ปากเสียง ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้ว โลกมันไม่

ควรมีความรุนแรง มันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ

มาก และเป็นเรื่องที่หดหู่มากที่เราจะต้อง

มานั่งฟังข่าว ดูทีวีแล้วเจอแต่เรื่อง พ่อ

ฆ่าแม่ อันนี้ทำาร้ายผู้หญิง ผู้หญิงคือเพศ

แม่คุณนะ จริงๆ แล้วเป็นเพศที่คุณควร

จะให้เกียรติมากกว่าท่ีคุณจะมาทำาร้าย ต๊ินา

คิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูด ทุกคนมีสิทธิ์ที่

จะปกป้องตัวเอง อย่ารอให้คนมาเห็นถึง

ความลำาบากของคุณ อย่ารอให้คนมาเห็นถึงความน่าเวทนาของคุณ 

เราต้องเป็นคนกำาหนดเอง ทุกคนคือมนุษย์หมด มีสิทธิ์ที่จะได้รับ

โอกาส และก็สิ่งดีๆ เท่าเทียมกันหมด”

ด้าน ลูกเกด เมทินี กล่าวว่า “เกดรู้สึกดีใจมากๆ ที่เกดมี

โอกาสได้เป็นคนหนึ่งที่ ผู้หญิง แล้วก็กลุ่ม LGBTQ นะคะให้ความ

นับถือ สามารถที่จะมีเสียง ว่าช่วยให้กำาลังใจคน ช่วยให้กำาลังใจ

เด็กๆ รู้สึกดีใจมากๆ ในเรื่องของการโดนความรุนแรง ถ้าคุณไม่ชอบ

ในสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่ คุณต้องพูดเลย เกดเห็นคุณค่าในตัว

เกดเองมากๆ เพราะว่าเกดก็มาจากครอบครัวที่แตกแยก แล้วเกดก็

เคยเห็นภาพที่คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกัน แล้วคุณพ่อก็ลงไม้ลงมือ 

แล้วเกดจำาได้ว่า เกดยืนร้องไห้แล้ว

สัญญากับตัวเองว่า “ฉันจะไม่ยอมให้เกิด

ขึ้นกับตัวเอง” เกดจะไม่มีวันที่จะยอมให้

ใครมาซ้อมเกดแบบนั้น เพราะฉะนั้น วัน

นี้ ถ้าผู้หญิงคนไหนต้องการกำาลังใจ รู้สึก

แย่ ทักเข้ามาเลย เกดตอบ เกดช่วยให้

กำาลังใจ เพราะอะไร เพราะว่าเกดรู้ว่ามัน

รู้สึกอย่างไร” 

ทาทายังเสริมต่อว่า “จริงๆ เรื่องโดน 

บูลลี่ทาโดนมาเยอะมาก โดนมาตลอด

ชีวิต เรื่องการงานก็โดน เรื่องน้ำาหนักก็

โดน เลิกกับแฟนก็โดน แต่ทาแสดงออก

นะ ถ้ามันมากเกินที่เรารับได้ เพราะว่าเรามีสิทธิ์ เรามีเสียง ที่เรา

สามารถทำาตรงนี้ ได้ ทาจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งเลย คือทาจะไม่ทำากับ

คนอื่น เรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่อยากจะเจอกับตัวเราเอง ไม่ว่าเรา

จะเป็นผู้หญิงหรือเพศใดก็ตาม ผู้หญิงก็ไม่ควรจะต้องทำาผู้ชายด้วย

เช่นเดียวกัน เพราะว่าเราเท่าเทียมกัน”

แจ๊สซี่ ชูว์เทอร์ กล่าวว่า “หนูเคยโดนบูลลี่ หน้าตาเป็น

อย่างไรก็โดน ทำาอะไรก็ผิด และตอนนั้นหนูใส่ใจกับคำาพูดคนอื่น

มาก จนหนูเหมือนจะเป็นเหยื่อแล้ว หนูก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ ที่จะบอก

ว่า ตอนนี้โอเคแล้ว หนูก้าวผ่านทุกอย่าง มันยังไม่ใช่ มันยังอยู่ใน

ช่วงของการเดินทาง เพราะตอนนี้หนูก็ยังไม่โอเค ในโครงการนี้ จะ

พูดแบบตรงๆ ว่า ต้องเปลี่ยน แสดงออกมา ถึงบางครั้งมันจะยาก 

การเปลี่ยนแปลงย่อมใช้เวลา ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรก็ตาม 

แต่อยากจะให้กำาลังใจและความมั่นใจของคนที่หนูไม่ควรพูดว่าเป็น

เหยื่อ แต่เป็นผู้รอดชีวิตจากการถูกเหยียดหยามในทุกรูปแบบ อยาก

เป็นแรงผลักดันให้ ไม่เป็นไรนะ แล้วสังคมก็จะยอมรับคุณอย่ายอม

แพ้ มันยังไม่ใช่จุดจบ จนกว่าจะได้รับความยุติธรรม หรือจนกว่าคุณ

จะอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิม เผชิญหน้ากับปัญหา จงอย่ากลัว”

 ปิดท้ายที่ รัศมีแข กล่าวว่า “แขเป็นคนที่โตที่สวีเดน ไป

อยู่สวีเดนตั้งแต่ 9 ขวบ เพราะฉะนั้นที่โน่น เราจะมีความรู้สึก

ว่า การใช้สิทธิตัวเอง สิทธิในสังคม มันก็ค่อนข้างสูง จนกระทั่งแข

มาอยู่เมืองไทย แขตกใจ มันเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ในสังคมทุกวันนี้                                                    

โดยเฉพาะมันมีโซเชียลเข้ามาด้วย คนภายนอกสามารถแตะต้อง

ตัวเราได้ถึงเร็ว เหมือนคนมาทักแข “ดำา” แขขาวไม่ได้ พ่อแขเป็น

แอฟริกา แขลง 10 Fight 10 ทุกคนมอง กะเทยชกมวย แขเป็น

แชมป์ แขชนะ จริงๆ แล้วมันเหนื่อยนะ กับการที่คนเราจะต้อง

พิสูจน์อะไรตัวเองขนาดนั้น เพื่อให้อยู่บนโลกใบนี้ แล้วเรื่องนี้แข

ว่า ไม่ใช่เฉพาะ LGBTQ+ แขว่ามันทุกคน จริงๆ แขว่าทุกคน   มี

สิทธิใช้ชีวิตบนโลกใบ

นี้ ตามแบบที่ตัวเอง

ต้องการ จะบอกว่าพอ

เถอะ การที่ถูกกระทำา

แบบนี้ มันไม่โอเคเลย

นะ มันทำาร้ายจิตใจ

ของเราตรงนี้มาก ตัว

คุณเองก็คงไม่ชอบ

หรอก ให้ใครคนอื่น

มาบั่นทอนจิตใจ หรือ

พูดจาไม่ดีใส่ ถ้าเรา

เองต้องการให้คนอื่น

ปฏิบัติต่อตัวเราดีขนาด

ไหน? แล้วคนอื่นไม่

ต้องการมันเหรอ? คน

อื่นไม่ใช่มนุษย์เหรอ”. 

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

O

อร์จ คลูนีย์” อดีตแบทแมน 

เมื่อปี 1997 อดีตเคยรอดตาย

มาได้แบบหวุดหวิด เกือบไม่

ได้มีผลงานจนถึงทุกวันนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้น

ระหว่างที่ไปถ่ายทำาซีรีส์เรื่อง Catch 22 ที่

ซาร์ดิเนีย เกาะแห่งหนึ่งของอิตาลี เมื่อ

ปี 2018 หรือ 3 ปีที่แล้วนี้เอง หลายคน

อาจไม่รู้ข่าว แต่คิดว่าน่าจะมีคลิปว่อนโซ    

เชียล เพราะเจ้าตัวจำาได้ดี หลังจากโดน

รถชนกระเด็นจากมอเตอร์ไบค์ ก็มีคนถ่าย

คลิปกันใหญ่

นักแสดงชาวอเมริกัน วัย 60 ปี พูด

ถึงเหตุการณ์นี้ระหว่างให้สัมภาษณ์

กับ The Sunday Times 

เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งไอคอน

คนดังแห่งฮอลลีวูด

ยอมรับว่า ตอนนั้น

เขาคิดว่าเป็นนาที

สุดท้ายของชีวิตซะ

แล้ว

ย้อนไปเมื่อปี 

2018 จอร์จโดนนำาตัว

ส่งโรงพยาบาล หลังจาก

โดนรถคันหนึ่งชนกระเด็นจาก

มอเตอร์ไซค์ เหตุการ์ที่ซาร์ดิเนีย ซึ่งขณะ

ที่เขาเดินทางไปสถานที่ถ่ายคอมิดี ซีรีส์ 

Catch 22 ดัดแปลงจากหนังสือชื่อเดียวกัน

ของ โจเซฟ เฮลเลอร์  

 อุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อรถ   

เมอร์เซเดสคันหนึ่งเลี้ยวตัดหน้า

เขา และคลูนีย์ก็กระเด็น

จากรถจักรยานยนต์ไป

กระแทกกับกระจกหน้า

รถ

คนขับโทรหา   

เจ้าหน้าที่ตำารวจของ

อิตาลี ซึ่งก็ได้ส่งตำารวจ

เทศบาล รถพยาบาล และ

หน่วยดับเพลิง มายังที่เกิด

เหตุทันที และในขณะที่จอร์จยัง

นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น เขาพอจะเห็นว่ามีฝูง

ชนเริ่มเข้ามามุง และหลายคนกำาลังถ่าย

คลิปถ่ายภาพเขาด้วย            

สมาร์ทโฟน

จอร์จนึกถึง

อุบัติเหตุครั้งนั้น 

พร้อมกล่าวว่า “ตอน

นั้นผมได้แต่รอให้

สวิตช์ผมดับ แต่ตอนนี้

ผมสบายดีแล้ว”

จอร์จเข้าสู่

วงการภาพยนตร์มา 

43 ปี ยอมรับว่าเขา

เป็นคนที่ค่อนข้างมอง

โลกในแง่ดี แต่ช่วง

เวลานั้น ทำาให้เขารู้ว่า

เขาอยู่ที่นั่นเพื่อความ

บันเทิงของพวกเขา

“ถ้าคุณเห็น

สายตาของผู้คนตอน

นั้น คุณคิดว่าอย่างไร

เมื่อคุณนอนนิ่งอยู่บน

พื้น ผมคิดว่านั่นเป็น

นาทีสุดท้ายของชีวิต

ผม แต่สำาหรับบางคน

มันกำาลังเป็นเรื่องเอน

เตอร์เทนบนหน้าเพจ

เฟซบุ๊ก”

“จ

แชมป์โลก3สมัยขอโทษเผลอหลับระหว่างแข่ง

มาร์ก วิลเลียมส์ นักสนุกเกอร์

ชื่อดัง ต้องอับอายขายหน้ากับภาพที่เขา

ผล็อยหลับไประหว่างทำาการแข่งขัน ใน

ศึกยูเค แชมเปียนชิพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นักแม่นรูชาวเวลส์ วัย 46 ปี 

ไม่รู้ไปเพลียจากไหนมา แต่อาการก็คง

คล้ายกับผู้ชมหลายๆ 

คน เมื่อเข้าชมการ

แข่งขันที่ค่อนข้าง

เงียบสงัด ก็เลยถึงกับ

คอพับหัวผงกหงึกๆ 

ให้เห็นในแมตช์ที่สุด

ท้ายเขาเป็นฝ่ายพ่าย

แพ้ต่อ แอนโธนี แฮ

มิลตัน ชาวอังกฤษ 

ในรอบ 2 ของทัวร์

นาเมนต์ที่นิวยอร์ก

วิลเลียมส์ อัน

ที่จริงแต้มยังนำาตอน

ที่เขาเผลอหลับไป 

แต่สุดท้ายก็พ่ายไป

หวุดหวิด เจ้าตัวอ้าง

ว่าเขาอ่อนล้า ซึ่ง

เป็นผลกระทบจากที่

เขาติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนที่แล้ว ที่

ทำาให้เขาพลาดเข้าการแข่งขันมา 2 ทัวร์

นาเมนต์

แชมป์โลก 3 สมัย กล่าวว่า   

“30 ปีในฐานะนักสนุกเกอร์อาชีพ นี่

เป็นครั้งแรกที่ผมเผลอหลับไปคาเก้าอี้

แบบนั้น”

“ผมนำาอยู่ 3-2 แล้วผมก็ตกรอบ 

ผมคอพับไปแล้วก็ตื่นขึ้น ตอนนั้นไม่รู้

เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเป็นเวลาราว 5 

วินาที”

“มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่า 

อับอาย แต่ผมไม่ไหวจริงๆ ผมจำาเป็น

ต้องเล่นในช่วงเช้าหรือบ่าย ยิ่งแข่ง

ติดต่อกันนานหลายวันก็ยิ่งเหนื่อยมาก

ขึ้น”

“ผมผิดหวัง แต่อันที่จริงยังมีอีก

หลายคนที่ติดโควิดแล้วมีอาการหนักกว่า

ผมมาก ดังนั้นผมก็ต้องถือว่าเป็นคนหนึ่ง

ที่โชคดีแล้ว”

“ตอนนี้ยังดีขึ้นกว่าช่วง 2 สัปดาห์

ที่แล้ว ดังนั้นผมจะพยายามต่อไปให้ดี

ที่สุด แต่ถ้าผมต้องแข่งช่วงดึก ผมต้องมี

ปัญหาแน่”

วิลเลียมยังเขียนคำาขอโทษลงทวิต

เตอร์ และยอมรับว่าอับอาย และไม่เป็น

มืออาชีพ.

interthaipost69@gmail.com

‘จอร์จ คลูนีย์’นึกถึงอดีตเฉียดตายที่อิตาลี

ซิ่งมอเตอร์ ไบค์ ไปถ่ายซีรีส์ โดนรถตัดหน้า

ทำาใจขณะนอนแน่นิ่งหลายคนรุมถ่ายคลิป

‘UN WOMEN’ผนึกกำาลัง‘SCENARIO’

ดึง5ซูเปอร์สตาร์รณรงค์ยุติความรุนแรง



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ผานไปอยางแลวคึกคัก

กับมหกรรมการทองเที่ยวครั้ง

ใหญแหงปในงานไทยเที่ยวไทย 

ครั้งที่  เบสท เวสเทิรน 

โ เทลแอนดรีสอรท นําโดย 

มร. เออรวานน มาเช ผูบริหาร

สูงสุดประจําภู มิภาคเอเชีย 

รวมกับ เดวิด เอียน จามีสัน 

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเบสท 

เวสเทิรน พรีเมียร เบยเฟยร พัทยา

และคณะผูบริหารโรงแรมและ

รีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรน

ในประเทศไทย รวม ลองความ

สําเร็จยอดการจําหนายที่พักใน

งานไทยเที่ยวไทยครั้งลาสุด ที่จัดขึ้นระหวาง

วันที่ -  พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

(  ) ึ่ง เบสท เวสเทิรน ไดรับ

ผลตอบรับจากผูรวมงานอยางเกินคาดพรอม

ตัวเลขยอดการจําหนายที่เติบโตเกินความ

คาดหมาย 

ภายในงาน เบสท เวสเทิรน โ เทล

แอนดรีสอรท นําเสนอแคมเปญและขอเสนอ

การทองเท่ียวพิเศษ เท่ียวท่ัวไทย ราคาสุดปง  

ดวยราคาหองพักที่ดีที่สุดแหงป  ตัวเลือก 

 บาทสุทธิ ,  บาทสุทธิ และ ,  

บาทสุทธิตอคืนเทาน้ันในหลากจุดหมายทองเท่ียว

ยอดนิยมของประเทศไทย ึง่ขอเสนอดังกลาว

ไดรับความสนใจเปนอยางมากและมีการ

ตอบรับที่ดีจากฝงนักทองเที่ยวชาวไทยที่

กําลังมองหาตัวเลือกที่พักสําหรับการพักผอน

สงทายปลายปในเดือนธันวาคมนี้ โดยเ พาะ

ในจุดหมายพักผอนตากอากาศอยางเมือง

เบสท เวสเทิรน เทลแอนดรีสอรท นอมรับความสําเร็จสงทายป

สรางยอดทองเที่ยวทะลุเปาผานงาน ทยเที่ยว ทยครั้งที่ 

พัทยาและเมืองภูเก็ตที่ เบสท เวสเทิรน มี

ตัวเลือกโรงแรมและรีสอรทในหลายระดับ

ราคาที่พรอมตอบโจทยการเขาพักตามความ

ตองการที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวแตละ

กลุมอยางลงตัว 

ทั้งนี้ เออรวานน มาเช กลาววา 

บรรยากาศและการตอบรับของผูรวมงาน

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่  ที่ผานมาแสดงให

เห็นถึงแนวโนมที่ดีขึ้นอยางมากของภาคการ

ทองเที่ยวภายในประเทศไทย โดยเ พาะ

ในจุดหมายที่ ใชเวลาเดินทางไมนานจาก

กรุงเทพมหานครอยางพัทยา ึ่งมี เบสท 

เวสเทิรน พรีเมียร เบยเฟยร พัทยา เปนหนึ่ง

ในโรงแรมที่เปดใหบริการลาสุดในเครือเบสท 

เวสเทิรน ท่ีนักทองเท่ียวในงานใหความสนใจ

เปนอยางมาก ดวยตําแหนงที่ตั ้งบนหาด

นาจอมเทียนท่ีเงียบสงบ แตยังมีความสะดวก

สบายเพราะยังคงใกลตัวเมืองพัทยาที่คึกคัก 

รวมท้ังยังเปนโรงแรมภายใตแบรนด เบสท เวส

เทิรน พรีเมียร (   

) แหงลาสุดใน

ประเทศไทยที่เปดใหบริการ

เพ� อสงมอบประสบการณพัก

ผอนระดับพรีเมียรที่ เหนือ

กวา เพ� อตอบรับการขยายตัว

ของกลุมตลาดทองเที่ยวแบบ

หรูหราที่ยังคงมีศักยภาพสูง

ในดานการใชจายในประเทศ

อีกดวย  

นอกจากน้ี เบสท เวสเทิรน 

โ เทลแอนดรีสอรท ยังขอ

เนนย้ําความมั่นใจในทุกการ

เขาพักและมอบความอุนใจ

เต็มที่ตอแขกทุกทานดวย วี แคร คลีน (  

 ) มาตรฐานความสะอาดและสุข

อนามัยระดับสากล ที่ควบคุมดูแลทุกขั้นตอน

ปฏิบัติดานคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพ

และสุขอนามัยในทุกโรงแรมและรีสอรทใน

เครือเบสท เวสเทิรน เพ� อตอนรับแขกทุกทาน

ใหสามารถเขาพักไดอยางปลอดภัยเต็มที่ 

และยังคงการบริการเหนือระดับและอบอุน 

อันเปนเอกลักษณของเบสท เวสเทิรน รับชม

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองหองพักไดที่ 

. .

กูรเมต มารเก็ต ูเปอรมารเก็ตใน

กลุมเดอะมอลล รวมตอนรับศักราชใหม จัด

แคมเปญ    ชวนสง

ความสุขและสรางรอยย้ิมใหคนท่ีคุณรัก ดวย

กระเชาของขวัญคุณภาพกวา  แบบ ที่คัด

สรรสินคาจากแบรนดชั้นนําทั่วโลก พรอม

ไ ไลทสุดพิเศษกระเชาสินคาชุมชนจาก 

 ภาคทั่วไทย และคอลเลคชั่นกระเชา

จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ตกแตงดวยริบบิ้น

หนากากผาสุดเก ฝมือชุมชนหัตถกรรมไทย 

ที่ กูรเมต มารเก็ต เดอะมอลล และ 

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร, พารากอน พรอมบริการจัดสง

ความสุขทั่วไทย เม� อสั่งกระเชาผาน .

.  ตั้งแตวันนี้-  

มกราคม 

คุ พลอยชมพ อัมพุช ผูจัดการใหญ

บริหารสินคา เูปอรมารเก็ต บริษัท เดอะมอลล 

กรุป จํากัด ( .   

    

,    ., .) 

กลาววา เพ� อรวมเปนสวนหนึ่งของการสง

ความสุขในชวงเทศกาลปใหม กูรเมต มารเก็ต 

ไดรังสรรคกระเชาของขวัญหลากหลายรูปแบบ

ที่พรอมตอบโจทยทุกไลฟสไตลการให โดย

ไดคัดสรรสินคา แบรนดชั้นนําจากทั่วโลก 

มาจัดลงกระเชาดวยความพิถีพิถันกวา  

รูปแบบ และกระเชาไ ไลทพิเศษของปนี้ 

อยาง กระเชาคัดไทย ที่คัดสรรสินคาของดี

ของอรอยชุมชนจาก  ภาค ทั้งภาคเหนือ 

ภาคอิสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคใต รับรองวาสุขใจทั้งคนใหและถูกใจ

คนรับอยางแนนอน เพราะยังไดรวมสนันสนุน

จากกลุมผูผลิตรายยอยและวิสาหกิจชุมชน

จากทั่วไทยนั่นเอง พรอมกันนี้ยังมี กระเชา 

  ท่ีคัดสรรผลไมสดคุณภาพ

จากแหลงที่ดีที่สุดทั้งในและตางประเทศ 

พรอมดวยกระเชาของขวัญสําหรับคนรัก

สุขภาพอยาง กระเชา  , 

กระเชา  , กระเชา 

    ึ ่งแตละ

กระเชาถูกจัดข้ึนดวยความพิถีพิถัน ในคอลเลคช่ัน

กระเชาที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ฝมือชุมชน

หัตถกรรมไทย ที่มาพรอมชุดริบบิ้นตกแตง 

หนากากผาสุดเก  แทนความหวงใย ที่

สามารถนํากลับมาใชไดและเปนการสราง

รายไดใหกับชุมชนอีกดวย นอกจากนี้ กูรเมต 

มารเก็ต ยังมีกระเชาของขวัญและสินคา

ของขวัญคอลเลคชั่นปใหมจากหลากหลาย

แบรนดดัง อาทิ ช็อกโกแล็ตระดับพรีเมี่ยม 

ผลไมสดจากตางประเทศที่มาในกลองของ

ขวัญสุดพิเศษ สินคากลุม    

ที่จัดเปนชุดกิฟทเ ็ทอีกมากมาย รวมถึงเ ็ท

เมนูอาหารแสนอรอยสําหรับฤดูกาลแหงการ

เ ลิม ลอง ท้ังไกงวงอบ, ชุด ฟูีดแพลทเทอร, 

ชีสแพลทเทอร ท่ีมาในเ ทพรอมทานสุดพิเศษ 

ใหลูกคาไดเลือกสรรครบทุกความตองการ 

และมีบริการ    สําหรับลูกคาที่

ตองการสรางสรรคกระเชาของขวัญในสไตล

ของตัวเองไดเชนกัน พรอมกันนี้ยังมีบริการ 

   บริการ

สั่งอาหารพิเศษลวง

หนา ในชวงเทศกาล

แหงความสุขสงทายป

เกาตอนรับปใหม ที่จะ

ชวยเนรมิตมื้อพิเศษ

ไดงายยิ่งขึ้นกับหลาก

หลายเมนูแสนอรอย

จากวัตถุดิบคุณภาพ 

ที่ รั งสรรค โดย เ ฟ 

    ไดอีกดวย  

สามารถเลือกสงความสุขไดงาย  

หลากหลากชองทาง ไดแก . -

.  บริการจัดสงทั่วไทย 

(ยกเวนกระเชาที่มีสวนประกอบของอาหาร

สด ผลไม สงเ พาะ กรุงเทพ ปริมณ ลและ

พื้นที่ใกลเคียงตามที่กําหนด) โดยสามารถ

วางแผนจัดสงได  วันลวงหนา ตั้งแตเวลา 

.  .  น. จัดสงฟรี เม� อสั่ง ื้อกระเชา

ของขวัญ ,  บาทขึ้นไป พรอมมีบริการ 

  สั่งพิมพขอความ

ติดบนการดไดอีกดวย หรือโทรสั่งไดทุกวัน

ที่      ตั้งแต

หางเปด  .  น. หรือผานแอปพลิแคชั่น 

  และ   หรือเลือก

ชอปที่ กูรเมต มารเก็ต ทุกสาขา พรอมมอบ

โปรโมชั่นพิเศษ รับคืนรวมสูงสุด , ผอน

ชําระ  นาน  เดือน  เลือกชมกระเชา

ของขวัญได ที่ // . .

/ / / / .

รวมสงความสุข และสรางรอยยิ้ม

ใหคนท่ีคุณรัก ดวยกระเชาของขวัญจากแคมเปญ 

   ที่ กูรเมต มารเก็ต 

เดอะมอลล และ เดอะมอลล ไลฟสโตรทุก

สาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน 

และ . .    

ติดตามละเอียดเพิ่มเติม ที่  

  

กรเมต มารเก็ต ชวนสงความสุขใหคนที่คุ รัก ดวยกระเชาของขวัญปใหมสินคาชุมชนจาก  าค ทั่ว ทย

12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ผานไปอยางแลวคึกคัก

กับมหกรรมการทองเที่ยวครั้ง

ใหญแหงปในงานไทยเที่ยวไทย 

ครั้งที่  เบสท เวสเทิรน 

โ เทลแอนดรีสอรท นําโดย 

มร. เออรวานน มาเช ผูบริหาร

สูงสุดประจําภู มิภาคเอเชีย 

รวมกับ เดวิด เอียน จามีสัน 

ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเบสท 

เวสเทิรน พรีเมียร เบยเฟยร พัทยา

และคณะผูบริหารโรงแรมและ

รีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรน

ในประเทศไทย รวม ลองความ

สําเร็จยอดการจําหนายที่พักใน

งานไทยเที่ยวไทยครั้งลาสุด ที่จัดขึ้นระหวาง

วันที่ -  พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

(  ) ึ่ง เบสท เวสเทิรน ไดรับ

ผลตอบรับจากผูรวมงานอยางเกินคาดพรอม

ตัวเลขยอดการจําหนายที่เติบโตเกินความ

คาดหมาย 

ภายในงาน เบสท เวสเทิรน โ เทล

แอนดรีสอรท นําเสนอแคมเปญและขอเสนอ

การทองเท่ียวพิเศษ เท่ียวท่ัวไทย ราคาสุดปง  

ดวยราคาหองพักที่ดีที่สุดแหงป  ตัวเลือก 

 บาทสุทธิ ,  บาทสุทธิ และ ,  

บาทสุทธิตอคืนเทาน้ันในหลากจุดหมายทองเท่ียว

ยอดนิยมของประเทศไทย ึง่ขอเสนอดังกลาว

ไดรับความสนใจเปนอยางมากและมีการ

ตอบรับที่ดีจากฝงนักทองเที่ยวชาวไทยที่

กําลังมองหาตัวเลือกที่พักสําหรับการพักผอน

สงทายปลายปในเดือนธันวาคมนี้ โดยเ พาะ

ในจุดหมายพักผอนตากอากาศอยางเมือง

เบสท เวสเทิรน เทลแอนดรีสอรท นอมรับความสําเร็จสงทายป

สรางยอดทองเที่ยวทะลุเปาผานงาน ทยเที่ยว ทยครั้งที่ 

พัทยาและเมืองภูเก็ตที่ เบสท เวสเทิรน มี

ตัวเลือกโรงแรมและรีสอรทในหลายระดับ

ราคาที่พรอมตอบโจทยการเขาพักตามความ

ตองการที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวแตละ

กลุมอยางลงตัว 

ทั้งนี้ เออรวานน มาเช กลาววา 

บรรยากาศและการตอบรับของผูรวมงาน

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่  ที่ผานมาแสดงให

เห็นถึงแนวโนมที่ดีขึ้นอยางมากของภาคการ

ทองเที่ยวภายในประเทศไทย โดยเ พาะ

ในจุดหมายที่ ใชเวลาเดินทางไมนานจาก

กรุงเทพมหานครอยางพัทยา ึ่งมี เบสท 

เวสเทิรน พรีเมียร เบยเฟยร พัทยา เปนหนึ่ง

ในโรงแรมที่เปดใหบริการลาสุดในเครือเบสท 

เวสเทิรน ท่ีนักทองเท่ียวในงานใหความสนใจ

เปนอยางมาก ดวยตําแหนงที่ตั ้งบนหาด

นาจอมเทียนท่ีเงียบสงบ แตยังมีความสะดวก

สบายเพราะยังคงใกลตัวเมืองพัทยาที่คึกคัก 

รวมท้ังยังเปนโรงแรมภายใตแบรนด เบสท เวส

เทิรน พรีเมียร (   

) แหงลาสุดใน

ประเทศไทยที่เปดใหบริการ

เพ� อสงมอบประสบการณพัก

ผอนระดับพรีเมียรที่ เหนือ

กวา เพ� อตอบรับการขยายตัว

ของกลุมตลาดทองเที่ยวแบบ

หรูหราที่ยังคงมีศักยภาพสูง

ในดานการใชจายในประเทศ

อีกดวย  

นอกจากน้ี เบสท เวสเทิรน 

โ เทลแอนดรีสอรท ยังขอ

เนนย้ําความมั่นใจในทุกการ

เขาพักและมอบความอุนใจ

เต็มที่ตอแขกทุกทานดวย วี แคร คลีน (  

 ) มาตรฐานความสะอาดและสุข

อนามัยระดับสากล ที่ควบคุมดูแลทุกขั้นตอน

ปฏิบัติดานคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพ

และสุขอนามัยในทุกโรงแรมและรีสอรทใน

เครือเบสท เวสเทิรน เพ� อตอนรับแขกทุกทาน

ใหสามารถเขาพักไดอยางปลอดภัยเต็มที่ 

และยังคงการบริการเหนือระดับและอบอุน 

อันเปนเอกลักษณของเบสท เวสเทิรน รับชม

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองหองพักไดที่ 

. .

กูรเมต มารเก็ต ูเปอรมารเก็ตใน

กลุมเดอะมอลล รวมตอนรับศักราชใหม จัด

แคมเปญ    ชวนสง

ความสุขและสรางรอยย้ิมใหคนท่ีคุณรัก ดวย

กระเชาของขวัญคุณภาพกวา  แบบ ที่คัด

สรรสินคาจากแบรนดชั้นนําทั่วโลก พรอม

ไ ไลทสุดพิเศษกระเชาสินคาชุมชนจาก 

 ภาคทั่วไทย และคอลเลคชั่นกระเชา

จักสานจากวัสดุธรรมชาติ ตกแตงดวยริบบิ้น

หนากากผาสุดเก ฝมือชุมชนหัตถกรรมไทย 

ที่ กูรเมต มารเก็ต เดอะมอลล และ 

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร, พารากอน พรอมบริการจัดสง

ความสุขทั่วไทย เม� อสั่งกระเชาผาน .

.  ตั้งแตวันนี้-  

มกราคม 

คุ พลอยชมพ อัมพุช ผูจัดการใหญ

บริหารสินคา เูปอรมารเก็ต บริษัท เดอะมอลล 

กรุป จํากัด ( .   

    

,    ., .) 

กลาววา เพ� อรวมเปนสวนหนึ่งของการสง

ความสุขในชวงเทศกาลปใหม กูรเมต มารเก็ต 

ไดรังสรรคกระเชาของขวัญหลากหลายรูปแบบ

ที่พรอมตอบโจทยทุกไลฟสไตลการให โดย

ไดคัดสรรสินคา แบรนดชั้นนําจากทั่วโลก 

มาจัดลงกระเชาดวยความพิถีพิถันกวา  

รูปแบบ และกระเชาไ ไลทพิเศษของปนี้ 

อยาง กระเชาคัดไทย ที่คัดสรรสินคาของดี

ของอรอยชุมชนจาก  ภาค ทั้งภาคเหนือ 

ภาคอิสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคใต รับรองวาสุขใจทั้งคนใหและถูกใจ

คนรับอยางแนนอน เพราะยังไดรวมสนันสนุน

จากกลุมผูผลิตรายยอยและวิสาหกิจชุมชน

จากทั่วไทยนั่นเอง พรอมกันนี้ยังมี กระเชา 

  ท่ีคัดสรรผลไมสดคุณภาพ

จากแหลงที่ดีที่สุดทั้งในและตางประเทศ 

พรอมดวยกระเชาของขวัญสําหรับคนรัก

สุขภาพอยาง กระเชา  , 

กระเชา  , กระเชา 

    ึ ่งแตละ

กระเชาถูกจัดข้ึนดวยความพิถีพิถัน ในคอลเลคช่ัน

กระเชาที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ฝมือชุมชน

หัตถกรรมไทย ที่มาพรอมชุดริบบิ้นตกแตง 

หนากากผาสุดเก  แทนความหวงใย ที่

สามารถนํากลับมาใชไดและเปนการสราง

รายไดใหกับชุมชนอีกดวย นอกจากนี้ กูรเมต 

มารเก็ต ยังมีกระเชาของขวัญและสินคา

ของขวัญคอลเลคชั่นปใหมจากหลากหลาย

แบรนดดัง อาทิ ช็อกโกแล็ตระดับพรีเมี่ยม 

ผลไมสดจากตางประเทศที่มาในกลองของ

ขวัญสุดพิเศษ สินคากลุม    

ที่จัดเปนชุดกิฟทเ ็ทอีกมากมาย รวมถึงเ ็ท

เมนูอาหารแสนอรอยสําหรับฤดูกาลแหงการ

เ ลิม ลอง ท้ังไกงวงอบ, ชุด ฟูีดแพลทเทอร, 

ชีสแพลทเทอร ท่ีมาในเ ทพรอมทานสุดพิเศษ 

ใหลูกคาไดเลือกสรรครบทุกความตองการ 

และมีบริการ    สําหรับลูกคาที่

ตองการสรางสรรคกระเชาของขวัญในสไตล

ของตัวเองไดเชนกัน พรอมกันนี้ยังมีบริการ 

   บริการ

สั่งอาหารพิเศษลวง

หนา ในชวงเทศกาล

แหงความสุขสงทายป

เกาตอนรับปใหม ที่จะ

ชวยเนรมิตมื้อพิเศษ

ไดงายยิ่งขึ้นกับหลาก

หลายเมนูแสนอรอย

จากวัตถุดิบคุณภาพ 

ที่ รั งสรรค โดย เ ฟ 

    ไดอีกดวย  

สามารถเลือกสงความสุขไดงาย  

หลากหลากชองทาง ไดแก . -

.  บริการจัดสงทั่วไทย 

(ยกเวนกระเชาที่มีสวนประกอบของอาหาร

สด ผลไม สงเ พาะ กรุงเทพ ปริมณ ลและ

พื้นที่ใกลเคียงตามที่กําหนด) โดยสามารถ

วางแผนจัดสงได  วันลวงหนา ตั้งแตเวลา 

.  .  น. จัดสงฟรี เม� อสั่ง ื้อกระเชา

ของขวัญ ,  บาทขึ้นไป พรอมมีบริการ 

  สั่งพิมพขอความ

ติดบนการดไดอีกดวย หรือโทรสั่งไดทุกวัน

ที่      ตั้งแต

หางเปด  .  น. หรือผานแอปพลิแคชั่น 

  และ   หรือเลือก

ชอปที่ กูรเมต มารเก็ต ทุกสาขา พรอมมอบ

โปรโมชั่นพิเศษ รับคืนรวมสูงสุด , ผอน

ชําระ  นาน  เดือน  เลือกชมกระเชา

ของขวัญได ที่ // . .

/ / / / .

รวมสงความสุข และสรางรอยยิ้ม

ใหคนท่ีคุณรัก ดวยกระเชาของขวัญจากแคมเปญ 

   ที่ กูรเมต มารเก็ต 

เดอะมอลล และ เดอะมอลล ไลฟสโตรทุก

สาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน 

และ . .    

ติดตามละเอียดเพิ่มเติม ที่  

  

กรเมต มารเก็ต ชวนสงความสุขใหคนที่คุ รัก ดวยกระเชาของขวัญปใหมสินคาชุมชนจาก  าค ทั่ว ทย

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๔๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวกนกวรรณ รัตนบรรเจิด กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

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

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

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

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ทองคําแทง นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง - ๒๔,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๒ ทองคําแทง น้ําหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง - ๒๔,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๓ ทองคําแทง น้ําหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง - ๒๔,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔ สรอยคอทองคําลายสี่เสา พรอมโลหะหลอฤ ษี(พอ

แก) เลี่ยมทองคํา ๑ ตน รูปหลอทาวเวสสุวรรณ วัด

สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เลี่ยมทองคํา 

๑ ตน และพระปดตา หลวงพอปาน วัดเครือวัลย 

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เลี่ยมทองคํา ๑ องค น้ํา

หนักประมาณ ๑.๓ กรัม 

๑ เสน - ๕๘,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๕ สรอยคอทองคําลายสี่เสา น้ําหนักประมาณ .๖ 

กรัม

๑ เสน - ๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔) 

๖ สรอยคอทองคําลายเกลียวคั่นน้ําหนักประมาณ ๓.๘ 

กรัม 

๑ เสน - ๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

สรอยคอทองคําลายผาหวาย น้ําหนักประมาณ ๓.๘ 

กรัม 

๑ เสน - ๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘ สรอยคอทองคําลายผาหวาย น้ําหนักประมาณ ๓.๘ 

กรัม 

๑ เสน - ๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔) 

๙ สรอยคอทองคําลายผาหวาย น้ําหนักประมาณ ๓.  

กรัม 

๑ เสน - ๕,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐ สรอยคอทองคําลายผาหวาย น้ําหนักประมาณ ๓.  

กรัม 

๑ เสน - ๕,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑ สรอยคอทองคําลายผาหวาย น้ําหนักประมาณ ๓.๖ 

กรัม 

๑ เสน -  ๕, ๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒ สรอยคอทองคําลายเกลียวคั่น น้ําหนักประมาณ 

๓.๖ กรัม 

๑ เสน - ๕, ๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓ สรอยคอทองคําลายเกลียวคั่น น้ําหนักประมาณ 

๓.๖ กรัม

๑ เสน - ๕, ๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๔ สรอยคอทองคําลายเกลียวคั่น น้ําหนักประมาณ 

๓.๖ กรัม

๑ เสน - ๕, ๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๕ สรอยคอทองคําลายเกลียวคั่น น้ําหนักประมาณ 

๓.๘ กรัม 

๑ เสน - ๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๖ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย) - - ,๕๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย) - - ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 

๑๘ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย) - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔) 

๑๙ ชุดคอมพิวเตอร ยี่หอ  จอภาพ ( -

)   ๒๒ ๓๕๐  จํานวน ๒ 

จอภาพ, เมาส  (ไรสาย), คียบอรด -

 (ไรสาย) และหนวยประมวลผลกลาง ( ) 

๑ ชุด - ๔๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๒๐ คอมพิวเตอร โนตบุก ยี่หอ รุน ๕๑๕-๕๔ - 

๕๓  

๑ เคร� อง - ๑๒,๙๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๓ กรก าคม ๒๕๖๔)

๒๑ กลองถายรูปยี่หอ   ๘๐  พรอมเลนส 

  ๑๘  ๑๓๕ มิลลิเมตร ( ), เลนส 

  ๑๘  ๕๕ มิลลิเมตร ( ), เลนส 

 ๐.๔๕  และแทนชารจแบตเตอรี่  

 - ๖  

๑ ชุด - ๒ ,๘๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๓ กรก าคม ๒๕๖๔) 

๒๒ เคร� องพิมพ ( ) ย่ีหอ    -

 ๔๕๓๐

๑ เคร� อง - ๒,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๓ กรก าคม ๒๕๖๔) 

๒๓ ตูเ ฟ ยี่หอ   สีน้ําเงิน  ดํา ๑ ตู - ๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๒๔ ตูเ ฟ ย่ีหอ  สีแดง  ดํา ๑ ตู - ๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๔)

(มีรอยเจาะรูกุญแจ

เพ� อเปดตู)

๒๕ ชุดคอมพิวเตอร ย่ีหอ  /   ๑๕ ๐ ๐ รุน 

, เมาส  (มีสาย), คียบอรด  

(มีสาย) และคียบอรด   ๘๕๐ (ไร

สาย) 

๑ ชุด - ๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๒๖ เคร� องอุปกรณจัดเสนทาง ( ) ย่ีหอ   

  ๕๓๐๐

๑ เคร� อง - ๖,๔๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ 

กรก าคม ๒๕๖๔)

๒ ชุดคอมพิวเตอร ย่ีหอ  /  ๑ ๙  รุน 

, เมาส  (ไรสาย) และคียบอรด 

 (ไรสาย) 

๑ ชุด - ๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๒๘ ชุดคอมพิวเตอร ย่ีหอ  /  ๑ ๑, 

เมาส  (ไรสาย) และคียบอรด  (ไรสาย) 

๑ ชุด - ๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๒๙ ชุดคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลาง ( ) 

 , เมาส (ไรสาย) , 

คียบอรด (ไรสาย) , จอภาพ ( ) ๑ 

 และจอภาพ ( ) ๒ ๒๔  

๑ ชุด - ๑๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๓๐ เคร� องพิมพ ( ) ย่ีหอ  ๖๑๙๐ ๑ เคร� อง - ๕,๔๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ 

กรก าคม ๒๕๖๔) 

๓๑ เคร� องนับธนบัตร  ๙๒๖ ๑ เคร� อง - ๑๑,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๓ กรก าคม ๒๕๖๔) 

๓๒ ตูเ ฟ ยี่หอ   สีเทา  ดํา ๑ ตู - ๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๓ ตูเ ฟ ยี่หอ  สีเทา ๑ ตู - ๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๓๔ ชุดคอมพิวเตอร ยี่หอ   /  

๑๕๘๙ , คียบอรด  (ไรสาย) และเมาส 

๑ ชุด - ๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมา  , ๖ , ๕  บาท (เกาลานเกาแสนหกหม� นหาสิบบาท วน) พรอม

ดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายนางสาวกนกวรร  รัตนบรรเจิด กับพวก

(นายสุวิจักขณ  ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายศุภโชค เวชเตง)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

พนักงานเจาหนาที่

(นายอภินันท นวลสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายสมพงษ วิชญธรกุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน(บาท) หมาย 

เหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขาเทสโก โลตัส มีนบุรี

เลขท่ีบัญชี ๐๓๔-๑-๔๘๙๕๐-๔ ช� อบัญชี 

นายณัฐนนท บํารุงเอ้ือ

- นายณัฐนนท 

บํารุงเอ้ือ

๖๔๘,๖๕๑.๑๔ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๖ 

สิงหาคม 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๖๔๘,๖๕๑.๑๔ บาท (หกแสนส่ีหม� นแปดพันหก

รอยหาสิบเอ็ดบาทสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสมพงษ วิชธรกุล กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวขวัญฤดี บุญนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่
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13ขาวประชาสัมพันธ

เฮสเตอร ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ 

โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย นอกจาก

จะฟตออกวิ่งเปนประจําแลว ยังชวนผูใจบุญ

มารวมกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘RMHC Virtual 

Run for Kids 2021’ เพ� อชวยเหลือผูปวยเด็ก

และครอบครัวในโครงการของมูลนิธิฯ งานนี้

วิ่งที่ไหนก็ได ทั้งไดบุญ ทั้งสุขภาพดี  ทั้งได

คูปองรับประทานอาหารฟรีและสวนลดจาก 

McDonald’s อีกดวย สมัครไดแลววันนี้ - 10 

ธันวาคม ที่ https://www.thai.fit/c/rmhc21 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.facebook.

com/rmhcthailand  สอบถามเก่ียวกับการสมัคร 

ติดตอทีม Thai Fit  โทร.08-1818-6155

แปลงความรัก ความชอบ เปนธุรกิจ

แลวอีกหน่ึง! สาวเกง พราว-พราวพุธ ลิปตพัลลภ 

เตรียมเปด ศูนยสุขภาพสัตวเล้ียง HOSPETAL 

By PRS Center “ครอบคลุมการสงเสริม-

ปองกัน-รักษา-ฟนฟู” ต้ังอยูริมถนนพระราม 9  

โดยไดสัตวแพทยคนดัง  น.สพ.นพกฤษณ 

จันทิก มาคอยดูแลรักษานองๆ ใหเจาของ

ปราศจากความกังวลใจ พรอมดวยนักธุรกิจ

หนุมไฟแรง วิน อิทธิชัย พูลวรลักษณ มาเสริม

ทีมการตลาดแน�นปกก ... แวววายังไมทัน

เปดตัว บรรดาแขกสี่ขาก็ทยอยมากันใหพรึ่บ!

LINE SHOPPING จัดแคมเปญ 

HugAnimals รักนะเจาสี่ขา ตั้งแผงรายการ 

LIVE จูงมือเน็ตไอดอลดังเปดพื้นที่ขายของ 

นําทีมโดย บูม จากเพจ “เทย กะ ทะ” และอ� นๆ  

เชิญชวนคนรักหมา-รักแมวมารวมดวยชวย

กันชอปเพ� อเพ� อนซี้สี่ขาของเรา กับกองทัพ

สินคาสําหรับนองหมาและนองแมวกวา 150 

รานคา จัดเต็มตั้งแตอาหารไปจนถึง ไอเทม

เลี้ยงสัตว โดยรายได 5% จากยอดขายผาน

รายการ LIVE จะถูกสงตอไปยัง 4 กลุม

อาสาชวยเหลือสัตวจรจัด เพ� อสนับสนุน

การดําเนินการชวยเหลือสัตวจรจัดหลังกลุม

อาสาตาง ๆ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

โควิด-19 รวมติดตามการไลฟสดแคมเปญ 

HugAnimals รักนะเจาสี่ขา ไดทุกวันศุกร

สุดทายของเดือนจนถึงเดือนธันวาคม เวลา 

18:00 น.เปนตนไป ผานชองทาง LINE OA 

ของ LINE SHOPPING และ FB Page: LINE 

SHOPPING Thailand หรือเขาชมและชอปไอ

เทมจากรานท่ีรวมแคมเปญ เพียงเปด LINE 

คลิกหนา Wallet เขา LINE SHOPPING และ

คลิก Event หรือคลิกลิงก https://lin.ee/qghqsI4

ลมหนาวปนี้ เตรียมบอกลาฝุนจิ๋ว 

ตอนรับอากาศสะอาดสงทายปกับ เฮเฟเลโฮม 

ดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเคร� องฟอกอากาศ

และไสกรองเฮเฟเล จากคุณสมบัติกระบวน

กรองอากาศ 4 ขั้นตอน และระบบ UV-C 

ชวยในการฆาเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือโรคตางๆ 

พรอมประสิทธิภาพของไสกรอง 3 ช้ัน Pre-filter 

+ HEPA filter (H13) + Carbon filter สามารถ

กรองอนุภาคฝุนไดเล็กสุดถึง 0.3 ไมครอน 

ดักจับสารกอภูมิแพ ควัน รวมทั้งเศษผงไดถึง 

95% สรางอากาศดีๆ ใหมีไดทุกที่ ทั้งในบาน 

หองขนาด 30-60 ตร.ม. ในรถยนต คุมคา

ดวยคอลเลคชั่นสารพัดรุน ลดราคาสูงสุดถึง 

60% !!! รับประกันคุณภาพ 1 ปเต็ม !! ตั้งแต

วันนี้ - 31 ธันวาคม สงฟรีทั่วประเทศ !! ชอป

เลยที่ https://bit.ly/3q7KRAo

ชาวทาพระเตรียมเฮ สุวัฒน ทองรมโพธ์ิ 

ซีอี โอแหงโรงหนังเครือ เอส เอฟ ปรับโฉม 

โรงภาพยนตร เอส  เอฟ  ซีเนมา  สาขา เดอะมอลล 

 “อะมิโนไวทัล” รวมสนับสนุน

การจัดการแขงขันบุรีรัมย มาราธอน 2022 

ตอเน� องเปนปที่ 2 โดยมี ไชยพัฒน ออง

ศรี  กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโตะ 

(ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนเขารวม

งานแถลงขาวในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยบริษัท 

บุรีรัมยยูไนเต็ดอินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต 

จํากัด ภายในงานมี พิพัฒน รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา พรอมดวย ธัชกร หัตถาธยากูล ผูวา

ราชการจังหวัดบุรีรัมย, นายแพทยพิเชษฐ 

พืดขุนทด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย, เนวิน ชิดชอบ ประธานสนามชาง 

อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต และพลตํารวจ

เอก สันต ศรุตานนท นายกสมาคมกีฬากรีฑา

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เขา

รวมเปนสักขีพยานในงานแถลงขาวเปดตัว

งานวิ่งมาราธอนดังกลาว

บุรีรัมย มาราธอน 2022 เปนรายการ

แขงขันวิ่งมาราธอนที่ประสบความสําเร็จ

อยางมากตลอดระยะ 5 ปที่ผานมา โดยได

รับการยอมรับจากนักวิ่งใหเปนงานวิ่งอันดับ 

1 ของประเทศไทย และยังไดรับการรับรอง

จากสหพันธสมาคมกรีฑานานาชาติ (World 

Athletics) ใหเปนการแขงขันที่ไดมาตรฐาน

ในระดับเหรียญเงิน (Silver Label) รายการ

แรกและรายการเดียวของประเทศไทยอีก

ดวย ทั้งนี้ อะมิโนไวทัล ซึ่งเปนแบรนดอันดับ

หนึ่งที่ขายดีในประเทศญี่ปุน ไดรวมเปน

หนึ่งในผูสนับสนุนของกิจกรรม และจะไป

ตั้งบูทแจกผลิตภัณฑ ใหกับเหลานักวิ่งในวัน

งาน ดวยตัวผลิตภัณฑอะมิโนไวทัลเอง เปน

เพาวเวอรเจล พรอมทานที่มีสวนผสมขอ

งกรดอะมิโน 3,000 ม.ก. ชวยลดการสลาย

กลามเนื้อระหวางออกกําลังกาย ปองกัน

อาการเม� อยลา และชวยฟนฟูกลามเนื้อที่

บาดเจ็บหลังจากการออกกําลังกาย สะดวก 

ด� มงาย เหมาะกับกลุมนักวิ่งเปนอยางมาก 

โดยการเขารวมเปนผูสนับสนุนในครั้งนี้ ถือ

เปนการตอกย้ําเจตนารมณอันแน�วแน�ของ

บริษัทในการใหความสําคัญดานโภชนาการ

เพื่อร่วมพัฒนาและเพื่อร่วมส่งเสริมการมี

สุขภาพดีของคนไทยอันเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมการสรางคุณคารวมกับสังคมขอ

งอายิโนะโมะโตะ (ASV)

 การแถลงขาวการจัดการแขงขัน 

ไลฟสโตร ทาพระ ใหรองรับไลฟสไตลของ

คนยุคใหม พรอมเปดใหบริการวันนี้เปนตนไป 

งานนี้บอสใหญ่ขนเทคโนโลยีเครื่องฉาย 

RGB Pure Laser รุนใหมลาสุดที่ใหภาพและ

สีสันสมบูรณแบบสมจริงมาใชกับทุกโรงเปน

ครั้งแรก เรียกไดวาปรับโฉมครั้งนี้ทั้งหรูหรา

และทันสมัย แตยังคงคอนเซ็ปต ใหลูกคา

ไดดูหนังในราคาสุดคุมเร่ิมตนท่ี 120 บาท เทาน้ัน 

สหชาต กลอมชุม ผูจัดการสโมสร

ฟตลิงก พระราม2 เผยเพ� อรองรับกลุมคนที่

ตองการออกกําลังกายในยุคสถานการณ

โควิด-19 นั้น ฟตลิงกจัด Prime Package 

แพ็กเกจแนวใหม ใหออกกําลังกายแบบสวน

ตัวดวยอุปกรณ Cardio และ Weight Training 

โดยใหบริการครั้งละ 1 ทาน ไมเกิน 2 ชั่วโมง 

ใชบริการไดตั้งแตเวลา 05.00 - 24.00 น. 

พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ ใชระบบคียการด 

กลองวงจรปดเพ� อความปลอดภัย บริการอินเตอรเน็ต 

WiFi ดวยระบบ AIS Play นอกจากน้ีในแพ็คเกจ

ยังมีบริการเทรนเนอร (Personal Trainer) ให 10 คร้ัง 

วายน้ําไดฟรี พรอมเขาคลาสกลุมตลอดอายุ

สมาชิกดวย โดยการนัดหมายผาน Line OA 

ลวงหนา 1 วัน สิทธิพิเศษน้ีเฉพาะสมาชิก Prime 

Package เทาน้ัน  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดท่ี ฟตลิงก สปอรตคลับ ถนนพระราม2 ซอย 

47 (อนามัยงามเจริญ) แยก 11 โทร. 0-2042-8880, 

08-2005-7092  เปดบริการทุกวันเวลา 09.00-21.00 น.  

65 ป ทานฟรี เม� อมาพรอมครอบครัว 

ในวันรัฐธรรมนูญ วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 

เพลิดเพลินกับบุฟเฟตนานาชาติ อาทิ 

เทมปุระ ซุปมิโซะ ซุปเย� อไผ กระเพาะปลา

น้ําแดง น้ําตกหมูยาง แกงเทโพหมูสามชั้น 

ยําถั่วพลู กลวยทอด เคก ขนมไทย ไอศกรีม 

และ ผลไมสด มื้อกลางวัน 400 บาท และ 

มื้อเย็น 500 บาท เพิ่มบารบีคิวหลากหลาย 

ขาวตมและกับตางๆ ปลอดภัยกับมาตรการ

การปองกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่

หองอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น โทร.0-2575-5599

โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โดยการ

ประสานงานของสมาคมนักเรียนเกามาแตร

เดอีวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ เตรียม

จัดงานชิคๆ สไตลสาวอินเทรนดสงทายป 

ทําใหชวงนี้ใครที่ไดเห็น "อรนุช วองปรีชา" 

นายกสมาคมฯ และ "สินีนารถ เองตระกูล" 

กรรมการสมาคมฯ รวมกับกรรมการทานอ� นๆ 

ตางยิ้มกันไมหยุดก็ไมตองแปลกใจ เพราะได

แบรนดดังของเหลานักเรียนเกา อาทิ Nametag, 

Missoni, tutti, s’uvimol,  BB CARE, Dyson, 

Ali, มหาจักรกรุป ฯลฯ รวมถึงยังไดองคกร

การกุศลที่นักเรียนเกามาแตรฯ ไดมีสวนรวม

ชวยทํางานใหสังคม เชน สมาคมกีฬาสเปเชียล

โอลิมปคแหงประเทศไทย, มูลนิธิ เดอะ 

เรนโบว รูม, กลุมบิ๊กทรี, สถานรับเลี้ยงเด็ก

กอนวัยเรียนบานเทพ, บานเชียงคํา และ 

มูลนิธิบุณยะจินดา มารวมออกบูธการกุศล

แบบ Virtual Marketplace ในงาน "เด็กมาแตรฯ 

กับการเปนผูสรางกระแสความนิยม ซึ่งนํามา

สูความย่ังยืนในวิถีและรูปแบบ" (MD Trend 

Setter : Leading the  way to sustainability 

in Style) ที่สมาคมฯ เปนผูประสานงานกัน

อยางลนหลาม ซึ่งนักชอปฯ เตรียมพบกับ

วิถีชีวิตและรวมสนับสนุนสินคาของเด็กมา

แตรฯ และเขาชมบูธการกุศลไดที่ Facebook 

: Mater Dei Alumni official และ IG : 

ourmaterdei ตั้งแต 8-25 ธันวาคม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ถาพูดถึงความสวยฟาประทานตองยก

ใหสาว ใหม-ดาวิกา โฮรเน� เพราะไมวาเธอ

จะขยับตัวทําอะไรก็ดูจะเปนกระแสไปหมด โดย

เฉพาะเสื้อผาหนาผมที่เปะปงตลอดจนกลาย

เปนไอดอลของสาวๆ ในเวลานี้ และในชวง 

2-3 ปที่ผานมาจะเห็นสาวใหมใสชุดไทยถี่

มากขึ้น ลาสุดมาในลุคชุดไทยคัลเลอรฟูล

สุดงดงามในวันทําบุญวันเกิดคุณแมของเธอ 

ตัวเสื้อสีชมพูเขมชวยขับผิวใหสาวใหมดู

ผุดผอง ตัดกับตัวกระโปรงเอวสูงสีคัลเลอร

ฟูลโทน ฟา ชมพู มวง ดูสดใสงามตา โดย

ชุดนี้ ใชผาไหมมัดหม่ีในการตัดเย็บทั้งชุด 

รังสรรค โดย หองเสื้อ วนัช กูตูร เชนเคย

และครั้งนี้สาวใหมไดรวมออกไอเดียดวย

เพ� อถายทอดความเปนตัวตนของเธอออกมา

ผานผาไหมชุดนี้ นอกจากชุดจะสวยปงแลว

ความคิดและจิตใจของสาวใหมนั้นก็ปงสุด

ไมแพกัน เพราะที่เห็นเธอใสชุดไทยบอยครั้ง

นั้นไมใชเพราะความสวยงามอยางเดียว แต

อยากใหคนรุนใหมไดเห็นและใสตาม ๆ กัน 

นอกจากจะไดชวยอนุรักษและสงเสริมความ

เปนไทยแลวยังชวยใหชาวบานใหมีรายได

จากการทอผาไหมเพิ่มมากขึ้น สวยทั้งกาย

และใจแบบนี้ สมกับเปนนางเอกเบอรหนึ่งที่

คนติดตามมากที่สุดในตอนนี้จริง ๆ 

งดงามอยางไทย ใหมดาวิกา 
ในลุคชุดไทยคัลเลอรฟูลสุดหรูหรา ทําบุญวันเกิดคุณแม

สมาชิกชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย (IWC) จัดงาน ‘ดิวาลี’ เทศกาลแหงแสงสวาง

สมาชิกชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย (IWC) โดย มันจิต วาเลีย ประธานชมรม

สตรีนานาชาติแหงประเทศไทย  จัดงาน ‘ดิวาลี’ เทศกาลแหงแสงสวาง (DIWALI – FESTIVAL 

OF LIGHTS) ซึ่ง ‘ดิวาลี’ เปนเทศกาลที่สําคัญและเปนการเฉลิมฉลองปใหมของชาวฮินดู โดย

มี Datin Catherina Cherian Samuel ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย, 

Madame Ximena Rios Hamann, ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย, 

Madame Louise Akerblom, ภริยาเอกอัครราชทูตลักเซมเบิรกประจําประเทศไทย และ

สมาชิกชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทยใหเกียรติมารวมในงาน และแตงกายดวยชุด

อินเดียนหลากสีสัน ณ รานอาหาร Amritsr Bangkok 

กฐินพระราชทาน       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

ผาพระกฐิน ตามท่ี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ขอพระราชทานไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ ณ วัดอางทองวรวิหาร ตําบลบางแกว อําเภอเมือง

อางทอง จังหวัดอางทอง   

“อะมิโนไวทัล” รวมสนับสนุน “บุรีรัมย มาราธอน 2022”  

รัน มาราธอน มาตรฐานระดับโลก ตอเน� องเปนปที่ 2

รวมยินดี     ดร.พรชัย  มงคลวนิช  นายก

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

(สสอท.) มอบดอกไมแสดงความยินดีกับ

คณาจารยมหาวิทยาลัยสยามท่ีไดรับรางวัลจาก 

สสอท. รางวัลยอดเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศวานิชทวี 

และสาขาสังคมศาสตร ดร.รุงโรจน  สงสระบุญ 

รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ดร.ธนิยา เจริญเสรีรัตน โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา  

มงคลวนิช ผูชวยอธิการบดี รวมยินดีดวย 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม

แทงกีโมรี ผลิตภัณฑพรีเมียมสําหรับ

เสนผมจากเกาหลี เปดตัวแบรนดนองใหม

ในเครืออยาง Look At Hair Loss Minticcino 

Deep Cooling (ลุค แอท แฮร ลอส มิ้นติชิโน 

ดีพ คูลล่ิง) ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสนผม

และหนังศีรษะเพ� อผมมันโดยเฉพาะ อยาง 

Look At Hair Loss Minticcino 

Deep Cooling Shampoo 

และ Look At Hair Loss 

Minticcino Deep Cooling 

Treatment ผสานคุณคาสาร

สกัดธรรมชาติจากเกาหลี  

ชวยลดความมันบนหนังศีรษะ 

ทําความสะอาดไดอยางล้ําลึก

ปรับสภาพหนังศีรษะใหสมดุล (pH Balanced) 

จึงทําใหหนังศีรษะแข็งแรง ฟนคืนชีพเสนผม

บอกลาผมมัน อวดผมสวยแบบสาวเกาหลี  

ดวย “Look At Hair Loss” แบรนดนองใหมในเครือแทงกี โมรี  

ใหนุม สลวย เงางาม อยางเปนธรรมชาติ ทั้ง

ยังปราศจากซิลิโคนตนเหตุของผมมัน และ

ผานรับรองจากสถาบัน Korea Dermatology 

Research Institute จึงสามารถใชไดแมผิว

บอบบางแพงาย 

สัมผัสคุณคาคุณคาสารสกัดธรรมชาติ

จากเกาหลี คลายทุกขอกังวล

จากปญหาผมมันพรอมคืนความ

ชุมชื้นใหแก เสนผมและหนัง

ศีรษะไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไดแลววันนี้ ในขนาด 500 มล. 

ราคา 750 บาท บนชองทาง

ออนไลนที่ Daeng Gi Meo Ri 

Official Store บน Shopee และ 

Lazada ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

เฟซบุก : Daeng Gi Meo Ri Thailand 

เซ็นทรัล ฟูด รีเทล มอบเงินสมทบทุนกองทุนศิริราชเพ� อผูสูงวัย สรางศูนยวิทยาการเวชศาสตร

ผูสูงอายุระดับชาติ     พิชัย จิราธิวัฒน กรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด และ 

นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ Chief Operating Officer -Small Format บริษัท เซ็นทรัล ฟูด 

รีเทล จํากัด  ในเครือเซ็นทรัล  รีเทล มอบเงินจํานวน 1,079,623.50 บาท จากการระดมทุน

ในโครงการ “Sharing Endless Happiness การใหไมมีวันหมดอายุ” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบ เพ� อนําเงิน

บริจาคสมทบทุนกองทุนศิริราชเพ� อผูสูงวัยสรางศูนยวิทยาการเวชศาสตรผูสูงอายุระดับชาติ 

โดยมี ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย, เจริญศรี โอสถานุเคราะห, ชนิดา พื้นแสน และ นิชธนาวิน 

จุลละพราหมณ  รวมดวย ณ  โรงพยาบาลศิริราช 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อินโดฯสังเวยภูเขาไฟปะทุ13ศพ
จนท.มั่นคงอินเดียสังหารพลเรือน 13 คน

นิวเดลี • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ความ

มั่นคงอินเดียยิงพลเรือนเสียชีวิต 13 คนและเจ้าหน้าที่ตาย 

1 นาย จากเหตุซุ่มโจมตีรถบรรทุกคนงานเหมืองที่เข้าใจผิด

ว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ที่เมืองมอญ รัฐนาคาแลนด์ทางตะวัน

ออกเฉียงเหนือสุดของอินเดียที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา สัน

ทีป ธัมกัดเก นายตำารวจรัฐนาคาแลนด์เผยเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 5 

ธันวาคมว่า สถานการณ์ในเมืองมอญขณะนี้ตึงเครียดมาก 

หลังพลเรือนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสังหาร 13 คนเมื่อคืน

วันเสาร์ที่ผ่านมา คนงานเหมืองที่เป็นชนเผ่า 6 คนถูกเจ้า

หน้าที่ความมั่นคงจากค่าย “อัสสัมไรเฟิล” ที่มาซุ่มโจมตียิง

เสียชีวิตบนรถบรรทุกขณะเดินทางกลับบ้านที่หมู่บ้านโอทิง 

เนื่องจากเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อการร้าย ญาติพี่น้อง

ของผู้เสียชีวิตจึงเดินทางไปที่ค่ายทหารเพื่อต้องการคำาตอบ

ว่าทำาไมชาวบ้านจึงถูกยิงเสียชีวิต ชาวบ้านปะทะกับทหาร

ด้วยอาวุธใกล้มือที่พอหาได้และเผายานพาหนะในค่ายทหาร 

ทหารยิงชาวบ้านตายเพิ่ม 7 ราย ทหารเสียชีวิต 1 นายและ

บาดเจ็บหลายนาย กองทัพอินเดียแถลงว่าเหตุซุ่มยิงที่เกิด

ขึ้นเนื่องจากได้รับข่าวกรองที่น่าเชื่อถือว่ามีผู้ก่อการร้ายออก

ปฏิบัติการในพื้นที่นี้ และกำาลังสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นในระดับ

สูงสุด

ฮิปโป 2 ตัวติดโควิดที่สวนสัตว์เบลเยียม

บรัสเซลส์ • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันเสาร์ว่าฮิปโปโปเตมัส 

2 ตัวมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวกที่สวนสัตว์แอนต์เวิร์ป 

ในเมืองแอนต์เวิร์ปของเบลเยียม ฮิปโปที่ติดโควิดชื่ออิมานี

อายุ 14 ปี และเฮอร์มีนอายุ 41 ปี ขณะนี้ทั้งคู่ยังไม่มีอาการ

ของโรค แต่มีน้ำามูก สวนสัตว์แห่งน้ีนำาฮิปโปท้ังสองตัวไปกัก                                                                        

ตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือ ฟรานซิส เฟอร์คัมเมน                                                                              

สัตวแพทย์ประจำาสวนสัตว์แห่งน้ีบอกว่า จากข้อมูลท่ีมี เป็นคร้ัง

แรกในโลกท่ีพบฮิปโปติดเช้ือโควิด-19 ก่อนหน้าน้ีมีรายงานว่า

สัตว์ ท่ีติดเช้ือโควิดส่วนใหญ่คือลิงใหญ่และสัตว์ตระกูลแมว

เกาหลีใต้พบติดโอไมครอนเพิ่ม 3 ราย

โซล • รอยเตอร์รายงานว่าสำานักควบคุมและป้องกันโรคของ

เกาหลีใต้ (เคดีซีเอ) แถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคมว่า พบ

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอนเพิ่มอีก 3 ราย โดยมี

ผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายวันในรอบ 24 ช่ัวโมงถึงวันเสาร์ 5,128 

ราย ลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวันศุกร์ท่ีมีผู้ติดเช้ือรายวันทำาสถิติสูง 

สุด 5,352 ราย เกาหลีใต้มีผู้ติดเช้ือโควิด-19 สะสม 473,034 

ราย มีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้เสียชีวิต 3,852 คน เกาหลีใต้ประกาศ

บังคับผู้ที่จะเข้าใช้บริการสถานที่สาธารณะที่กำาหนด 14 ประ 

เภท รวมถึงโรงพยาบาลและสถานบันเทิง จะต้องแสดงหลัก

ฐานว่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว เริ่มวันจันทร์

ที่ 6 ธันวาคม เป็นมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัส

โคโรนาในชุมชน. 

ลูมาจัง • ทางการอินโดนีเซียเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากภูเขาไฟ

เซเมรูปะทุรุนแรงเมื่อบ่ายวันเสาร์เพิ่มเป็นอย่างน้อย 13 คนแล้ว 

บาดเจ็บหลายสิบราย ส่วนคนงาน 10 คนที่ติดอยู่ในพื้นที่ ได้รับการ

ช่วยชีวิตออกมาได้

รายงานเอเอฟพีและบีบีซี                                                   

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม 2564 

อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บรรเทา

ภัยพิบัติและชาวบ้านในพื้นที่ว่า 

ภูเขาไฟเซเมรู ซึ่งเป็นภูเขาลูก

ใหญ่ที่สุดบนเกาะชวา เริ่มปะทุ

เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.ของ

วันเสาร์ พ่นเถ้าธุลีร้อนปกคลุม

ท้องฟ้า ทางการท้องถิ่นต้องประ 

กาศห้ามประชาชนเข้าไปในรัศมี 

5 กิโลเมตรจากปากปล่อง

วิดีโอท่ีมีผู้ถ่ายไว้ได้เผยให้                                             

เห็นกลุ่มเมฆเถ้าธุลีหนาทึบจากเซ

เมรูพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าใกล้หมู่บ้าน

แห่งหนึ่ง ชาวบ้านพากันกรีดร้อง

วิ่งหนี

มีหมู่บ้านอย่างน้อย 11 แห่ง                                          

ในอำาเภอลูมาจังของจังหวัดชวา

ตะวันออก ได้รับผลกระทบมีเถ้า                                               

ภูเขาไฟปกคลุมบ้านเรือนและยวด 

ยาน รวมถึงปศุสัตว์ มีชาวบ้าน

ไม่ต่ำากว่า 900 คนต้องอพยพไป

หลบภัยชั่วคราวตามมัสยิด, โรง 

เรียน และศาลาประชาคม 

อับดุล มูฮารี โฆษกสำา 

นักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติ 

(บีเอ็นพีบี) ของอินโดนีเซีย เผย

กับเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ว่า ขณะ

นี้จำานวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 คน 

โดยกู้ภัยพบศพเพิ่มเติม 

คำาแถลงของบีเอ็นพีบีใน

เวลาต่อมาเขาบอกว่าสามารถระ 

บุเอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตได้

แล้ว 2 คน และว่า มีคนบาด

เจ็บอย่างน้อย 57 คน ในจำานวน

นี้ 41 คนมีบาดแผลโดนลวกและ

ถูกส่งเข้าโรงพยาบาล

โฆษกผู้นี้กล่าวด้วยว่า มี

คนที่ตกค้างได้รับความช่วยเหลือ

จากพ้ืนท่ีโดยรอบภูเขาไฟ 10 ราย 

ขณะท่ีชาวบ้านและกู้ภัยทำางาน

กันตลอดท้ังคืนวันเสาร์เพื่อค้นหา

ผู้ที่ตกค้างหรือเก็บกู้ศพ

สถานีคอมปัสทีวีของท้อง

ถิ่นรายงานว่า พวกที่ได้รับการ

ช่วยเหลือได้นี้ เป็นคนงานของ

เหมืองทรายในพื้นที่ 

รายงานข่าวกล่าวด้วยว่า 

การอพยพชาวบ้านเมื่อวันอาทิตย์

ถูกระงับช่ัวคราวเน่ืองจากเถ้าธุลี

ร้อนปกคลุม บวกกับไฟฟ้าดับ และ                                                     

พายุฝนท่ีเพ่ิมความเส่ียงว่าตะกอน

ข้ีเถ้าจะก่อตัวเป็นแม่น้ำาลาวาร้อน 

ลาวาท่ีปะปนกับเศษซาก

ปรักหักพังและฝนตกหนักได้ทำา 

ลายสะพานอย่างน้อย 1 แห่งใน 

ลูมาจัง เป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัย 

ทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ 

หน่วยบรรเทาภัยพิบัติแนะ                              

นำาชาวบ้านอย่าเข้าไปภายในรัศมี                                            

5 กิโลเมตรจากปากปล่อง เนื่อง 

จากเถ้าภูเขาไฟยังมีความร้อนอยู่ 

เจ้าหน้าที่ ได้ส่งสิ่งของจำาเป็นทั้ง

อาหาร, ผ้าใบ, หน้ากากอนามัย 

และถุงบรรจุศพเข้าไปยังพ้ืนท่ีแล้ว

สำานักงานธรณีวิทยาอินโด                                   

นีเซียระบุว่า เถ้าธุลีพวยพุ่งจาก

ปากปล่องไปไกล 4 กิโลเมตร และ                  

เคล่ือนท่ีไกลถึงมหาสมุทรอินเดีย 

ทางใต้ของเกาะชวา แต่ศูนย์ปรึก                              

ษาด้านเถ้าภูเขาไฟ (วีเอเอซี) จาก

ออสเตรเลียที่ให้คำาปรึกษาต่ออุต 

สาหกรรมการบิน กล่าวเมื่อวัน

อาทิตย์ว่า ภาพถ่ายดาวเทียมเผย

ว่าขณะนี้เถ้าภูเขาไฟกระจายตัว

และกำาลังลอยไปทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้เหนือมหาสมุทรอินเดีย

ทางการอินโดนีเซียคงสถา 

นะคำาเตือนภูเขาไฟไว้ที่ระดับรอง

จากสูงสุดนับตั้งแต่เซเมรูปะทุ

ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่

แล้ว ที่ทำาให้ชาวบ้านหลานพัน

คนต้องอพยพและหลายหมู่บ้าน

ถูกเถ้าภูเขาไฟปกคลุม

เซเมรูมีความสูง  3,676 

เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล และเป็น

ภูเขาไฟหน่ึงในเกือบ 130 ลูกของ

อินโดนีเซียที่ยังมีพลังอยู่.

ย่างกุ้ง • เจ้าหน้าที่ความมั่นคง

เมียนมาขับรถยนต์พุ่งชนผู้ชุมนุม

ต่อต้านรัฐประหารในนครย่างกุ้งเมื่อ

เช้าวันอาทิตย์ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 

5 ราย และมีผู้ถูกจับกุม 15 คน 

สำานักข่าวรอยเตอร์อ้างราย 

งานของเมียนมานาวสำานักข่าว

ท้องถิ่นว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคง

เมียนมาขับรถยนต์พุ่งชนผู้ชุมนุม

ต่อต้านรัฐประหารในนครย่างกุ้ง

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม มีผู้

เสียชีวิต 5 ราย และโดนจับ 15 คน 

ผู้อยู่ในท่ีเกิดเหตุเผยกับรอย

เตอร์ว่า ผู้ชุมนุมถูกรถยนต์ชนได้

รับบาดเจ็บหลายสิบคน มีการเผย

แพร่ภาพและวิดีโอทางโซเชียลมีเดีย 

เป็นภาพของรถยนต์ท่ีพุ่งชนผู้ชุมนุม

และร่างของผู้ชุมนุมนอนอยู่บนถนน

มีการชุมนุมต่อต้านรัฐประ 

หารอีกคร้ังในนครย่างกุ้งในช่วงบ่าย 

แม้จะเกิดความรุนแรงข้ึนเมื่อเช้า

ที่ผ่านมา

ชาวเมียนมาชุมนุมต่อต้าน

รัฐประหารอย่างต่อเนื่อง แม้ต้ัง                                             

แต่หลังรัฐประหารในวันที่ 1 กุม 

ภาพันธ์ ผู้ชุมนุมโดนปราบปราม

เสียชีวิตมากกว่า 1,300 คน การ                                               

ชุมนุมในปัจจุบันเป็นแบบดาวกระ 

จาย ส่วนใหญ่รวมตัวเป็นกลุ่มเล็กๆ 

ต่อต้านการโค่นล้มรัฐบาลท่ีนำาโดย 

อองซาน ซูจี และไม่ต้องการให้

ทหารกลับมาปกครองประเทศ

ผู้เห็นเหตุการณ์เผยกับรอย

เตอร์ว่า ผู้ชุมนุมแฟลชม็อบในนคร 

ย่างกุ้งเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ถูกรถ 

ยนต์พุ่งเข้าชนหลังเริ่มชุมนุมไป

ได้เพียงไม่กี่นาที และตำารวจได้

จับกุมผู้ชุมนุมไปหลายคน 

ผู้ชุมนุมคนหน่ึงเผยกับรอย

เตอร์ทางโทรศัพท์ว่า ระหว่างที่ชุม  

นุมอยู่ เขาโดนรถยนต์ชนล้มลง                                                           

จากนั้นทหารตีเขาด้วยปืนไรเฟิล 

แต่เขาป้องกันตัวและผลักทหาร

คนนั้นและวิ่งหนีมาได้ 

ผู้อยู่ในท่ีเกิดเหตุ 2 คนเผย

ว่า รถยนต์ของพลเรือนท่ีทหารยึด

มาพุ่งเข้าชนผู้ชุมนุมจากด้านหลัง 

จากน้ันเข้าจับกุมและทุบตีผู้ชุมนุม 

เอเอฟพีรายงานอ้างผู้อยู่                                                  

ในเหตุการณ์ว่า ทหารเมียนมาขับ                                                   

รถพุ่งชนผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประ 

หารในนครย่างกุ้งเมื่อเช้าวันอาทิตย์ 

มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย 

ผู้สื่อข่าวรายหนึ่งในที่เกิด

เหตุเผยว่ารถยนต์คันใหญ่พุ่งชนผู้

ชุมนุม รถที่ก่อเหตุเร่งเครื่องก่อน

พุ่งชนผู้ชุมนุม บางคนถูกรถชน

นอนกระจายอยู่บนถนน บางคน

วิ่งหนี จากนั้นทหารออกมาจาก

รถและยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุม. 

ทหารเมียนมาขับรถพุ่งชนม็อบตาย5ศพ

เยี่ยมผู้ลี้ภัย • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสนทนากับเด็กผู้ลี้ภัยหญิง 2 คน ระหว่างเสด็จเยือนค่ายผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสบอส ประเทศกรีซ 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม. 

มองรถไฟสายจีน-ลาว-ไทย

ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์

ารเปิดเส้นทางรถไฟระหว่าง สปป.ลาวกับจีนเมื่อ

วันศุกร์ที่ผ่านมามีผลพวงที่ตามมาหลายด้าน...แต่

ที่น่าสนใจสำาหรับผมคือ ด้านภูมิรัฐศาสตร์ หรือ 

Geopolitics ที่คนไทยควรใส่ใจเป็นพิเศษ

รถไฟสายนี้จะเรียกว่าเป็น “รถไฟสายยุทธศาสตร์” ก็

ไม่ผิดนัก

สำาหรับจีนแล้ว นี่คือทางออกในด้านการขนส่งที่ส่ง

เสริมการส่งออกที่มีความหมายมาก

จีนใช้ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเป็นเส้นทาง

สำาคัญลงมาที่ช่องแคบมะละกา

นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของอเมริกาเองมองว่า

ทะเลจีนใต้อาจจะกลายเป็นจุดความขัดแย้งกับจีนได้ใน

อนาคตไม่ไกลนี้...พูดกันถึง 5-6 ปีด้วยซ้ำาไป

หากเกิดศึกสงครามขึ้นในทะเลจีนใต้ การขนส่งทาง

เรือก็จะเป็นอัมพาต

นั่นแปลว่าการส่งออกของจีนมีอันต้องถูกกระทบ

อย่างแรงทันที

จึงเป็นที่มาของนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 

หรือ Belt & Road Initiative (BRI) 

ทุกวันนี้รถไฟขนสินค้าจากจีนไปถึงเกือบทุกจุดใน

ยุโรป เช่น สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี รวมถึงตุรกี เพื่อเชื่อม

กับยุโรปตะวันออกด้วย

จีนเผื่อไว้แล้วว่าถ้าทางทะเลถูกสกัดก็ต้องมีเส้นทาง

คมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ

อีกด้านหนึ่งจีนมองหาทางออกทางทะเล ทางเลือก

นั่นคือมองลงใต้ไปถึงช่องแคบมะละกา

จีนมีแผนสร้างทางรถไฟในมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อ

เชื่อมต่อถึงช่องแคบมะละกาด้วย

เมื่อเส้นทางรถไฟจากคุนหมิงทางใต้ของจีนเปิดวิ่งถึง

เวียงจันทน์แล้ววันนี้...ส่วนที่ยังเป็นช่องโหว่ก็คือไทยนั่นแหละ

อาจารย์ปิติ ศรีแสงนาม บอกผมว่า เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการเรื่อง

รถไฟไทย-ลาว-จีนครั้งล่าสุด

“ยังคุยกันไม่รู้เรื่อง” คือข้อสรุปของอาจารย์ปิติที่ติดตาม

เรื่องนี้ค่อนข้างใกล้ชิด

การพูดคุยระดับสูงระหว่างไทยกับจีนยังมีอุปสรรคหลาย

ประการ

เพราะในบางส่วนก็มีเสียงค้านว่าไทยไม่ควรจะ “เสีย

เปรียบจีน” และไม่ควรจะตกหลุม “กับดักหนี้” อย่างที่บาง

ประเทศเผชิญอยู่

ลงท้ายนายกฯ 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ตัดสิน

ใจว่าไทยจะสร้างเองโดยจะ

เริ่มสร้างระหว่างกรุงเทพฯ 

กับโคราชก่อน

มีการตัดโครงการนี้

ออกเป็น 14 สัญญา

ด้วยความเข้าใจว่าหาก

ซอยสัญญานี้ย่อยลงก็อาจจะ

เร่งสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น

แต่ในความเป็นจริงนั้น

พอกลายเป็น 14 เรื่องก็เกิด

สภาวะงานล้นมือ

ไร้ความสามารถในการ

บริหารให้ 14 สัญญานี้เดิน

หน้าไปพร้อมกันไม่ได้

สถานะล่าสุดคือแล้ว

เสร็จไป 1 สัญญา ได้ทาง

รถไฟมา 3.5 กิโลเมตร แถว

โคราชกรุงเทพฯ-โคราชยาว 

253 กิโลเมตร และจากโคราช

ถึงหนองคายก็อีกช่วงหน่ึง

ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่าง

ก่อสร้างอีก 7 สัญญา

ลงนามและเตรียมต่อก่อสร้างอีก 3 สัญญา

อยู่ในกระบวนการประกวดราคาอีก 3 สัญญา

ประมาณกันว่าหากทำาได้ตามร่างสัญญาที่เห็นอยู่ขณะนี้

ไทยน่าจะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคายเพื่อเชื่อม

กับเวียงจันทน์ต่อไปถึงคุนหมิงจากนี้ ไปอีก 5 ปี

แต่หากมองว่าไทย, ลาวและจีนจะได้ประโยชน์อะไรจาก

โครงการรถไฟที่เชื่อมต่อกันได้ ก็มีผู้ศึกษาและวิจัยหัวข้อนี้อยู่

ไม่น้อย

คุณตฤณ ไอยะรา ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง

โครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนสรุปว่า

นี่เป็นผลประโยชน์ร่วมทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทั้ง

ของจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ในแง่ของจีนนั้นปักกิ่งต้องการขยายอิทธิพลทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคนี ้

ขณะเดียวกันก็ต้องการขยายตลาดรองรับสินค้า

อุตสาหกรรมของจีนเพื่อกระจายความเจริญให้เข้าสู่ภาค

ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเอง

เป้าหมายสูงสุดของจีนคือทำาให้ตนเองเป็นศูนย์กลาง

เศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก

ประเทศที่ร่วมโครงการก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ได้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกับโลกภายนอกพัฒนา

เมืองสองข้างทางพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

รายงานของธนาคารโลกนี้ชี้ว่ารถไฟจีน-ลาวโดยตัว

ของมันเองอาจจะไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาทั้งหมด 

คาดกันว่าจำานวนผู้ โดยสารที่จะใช้บริการรถไฟในช่วง

บ่อเต็น-เวียงจันทน์จะมีเพียง 480,000 คน ในปี 2025 

และเพิ่มเป็น 1.1 ล้าน ในปี 2030 

ถือว่าไม่มากพอที่จะทำาให้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

คุ้มค่าการลงทุนมหาศาล

รายงานนี้บอกว่ารถไฟจึงมีหน้าที่หลักในเรื่องการ

ขนส่งสินค้า 

การขนส่งทางรางจะทำาให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงอย่าง

ชัดเจน

ถ้าเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกันได้ท่ัวภูมิภาคจากจีนถึง

สิงคโปร์ คาดว่าการขนส่งสินค้าท้ังสินค้าข้ามแดนผ่านแดนและ

ภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนถึง 2.4 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2030

มีการประเมินว่าต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางถนนถึง 

2 เท่า 

ขณะเดียวกันก็ย่อมจะมีความเสี่ยง

หนึ่งในความกังวลของนักวิเคราะห์บางสำานักคือผู้

ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้านำาเข้า

จากจีนมากขึ้น 

ไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น คน

จีนจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยและลาวเพิ่มขึ้น 

และสินค้าจีนจะมาแข่งขันกับสินค้าไทยในตลาดลาว

มากขึ้น

ทางด้านบวกนั้นประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์ใน

หลายด้าน เช่น

ไทยจะสามารถส่งสินค้าไปลาวและจีนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะ

เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงผลไม้สดและแปรรูปเฉพาะ

มณฑลยูนนาน มีจำานวนประชากรราว 50 ล้านคน เกือบ

เท่ากับคนไทยทั้งประเทศ

ผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งที่ชัดเจนคือธุรกิจด้านการ

บริการและการท่องเที่ยว 

ชัดเจนว่าการเปิดกว้างระหว่างประเทศทางด้าน

คมนาคมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

แต่หากเรารู้จักทุ่มสรรพกำาลังเพื่อสร้างประโยชน์จาก

โอกาสใหม่และปิดช่องโหว่ที่อาจจะเสียเปรียบ นี่ก็คือโอกาส

ทองของคนไทยทั้งประเทศเช่นกัน.

กาแฟดำ
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

แจ้งข้อหาสาวเมาแล้วขับชนท้ายสายตรวจ

กรุงเทพฯ • จากกรณี น.ส.ศรัญญา สงวนนามสกุล ผู้ขับข่ี

รถยนต์ย่ีห้อฮอนด้า รุ่นซิต้ี สีบรอนซ์-เทา หมายเลขทะเบียน กท 

5482 ชัยภูมิ ชนจักรยานยนต์สายตรวจ หมายเลขทะเบียนตรา

โล่ 27005 ท่ีออกตรวจท้องท่ีมาตามถนนสุขุมวิทขาออก โดยมี 

ส.ต.อ.วัชระ ส้มมีสี เป็นผู้ขับข่ี และ ด.ต.กิษณา โพธิจันทร์ เป็น

ผู้ซ้อนท้าย กระเด็นไปถูกรถยนต์แท็กซ่ีได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิด

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นจูร่ี ใต้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 

ถนนสุขุมวิท-ขาออก เมื่อวันท่ี 4 ธ.ค. เวลาประมาณ 00.30 น. ต่อ

มามีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย น.ส.ศรัญญา สูงถึง 

190 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันท่ี 5 ธ.ค.

64 พ.ต.อ.วชิรากรณ์ วงศ์บุญ ผกก.สน.พระโขนง เปิดเผยความ

คืบหน้าการดำาเนินคดีกับ น.ส.ศรัญญา ว่า พนักงานสอบสวน

ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ชนผู้อื่นได้รับบาด

เจ็บสาหัส” เจ้าตัวได้รับการประกันตัวในช้ันตำารวจระหว่างผัด

ฟ้องฝากขัง ซ่ึงก่อนเกิดเหตุผู้ขับข่ีให้การว่าไปดื่มกินมาจากร้าน

อาหารย่านสุขุมวิท ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว” สำาหรับ

อาการล่าสุด ด.ต.กิษณา ผู้ซ้อนท้าย ได้รับบาดเจ็บค้ิวแตก ฟกช้ำา

ตามร่างกาย น่าจะใช้เวลาพักฟ้ืนอีกประมาณ 2-3 วัน ขณะท่ี 

ส.ต.อ.วัชระมีอาการกะโหลกร้าว และอยู่ระหว่างการดูแลของ

แพทย์อย่างใกล้ชิด” ผกก.สน.พระโขนงกล่าว

เหยื่อโควิดเบตงดับ 2 คน ยอดติดเช้ือยะลา 97 ราย  

ยะลา • เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำาเภอเบตง 

จังหวัดยะลา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือโควิด-19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ระบุว่า พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 

จำานวน 340 ราย ท้ังหมดตรวจหาเช้ือในรูปแบบ RT-PCR แยก

เป็นผู้ติดเช้ือภายในจังหวัดยะลา จำานวน 97 ราย นอกพ้ืนท่ี 5 

ตำาบลของอำาเภอเบตง รวมสะสม 5,034 ราย โดยในวันน้ีทีม

ตอบโต้โควิด-19 สมาคมกู้ภัยมุสลิมเบตงได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลเบตงให้มารับร่างผู้เสียชีวิต จากโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา (COVID-19) จึงเดินทางไปยังตึกไอซียู โรงพยาบาลเบตง 

เพื่อดำาเนินการรับร่างผู้เสียชีวิต เพศหญิง 2 ราย อายุ 75 และ 

80 ปี ซ่ึงเสียชีวิตด้วยโรคติดเช้ือ covid-19 ภายหลังเข้ารับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาลเบตง เพื่อนำาร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบ

พิธีฝังศพตามพิธีการศาสนาอิสลามท่ีกุโบร์ (สุสาน) บ้านกาแป๊ะ

กอตอใน และบ้านกุนุงจานอง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง 

จ.ยะลา และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติควบคู่กับมาตรการ

ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยมุสลิมสวม

ชุด PPE ทำาการฝังจนแล้วเสร็จ ด้านนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย                      

สาธารณสุขอำาเภอเบตง เปิดเผยว่า สถานการณ์ covid-19 ใน

พ้ืนท่ีอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ยังคงพบผู้ติดเช้ือ แต่ยอดติดเช้ือ

ลดลงจากอาทิตย์ท่ีผ่านมา โดยสาเหตุการติดเช้ือเกิดจากการ

สัมผัสร่วมบ้านและสัมผัสร่วมกิจกรรม.

ปลื้มปิติ

ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 

ทรงกราบ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรง

ศีล เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวาย

ศีลจบ ทรงพระดำาเนินออกจากพลับพลาพิธี

ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ  ท่ีโต๊ะเครื่อง

บวงสรวงสังเวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปท่ีโต๊ะ

เครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหาง

ปักท่ีเคร่ืองสังเวย จากน้ันทรงต้ังพระราช

สัตยาธิษฐานถวายเครื่องราชสักการะ ทรง

โปรยข้าวตอกดอกไม้ท่ีโต๊ะเครื่องบวงสรวง

สังเวย ทรงคม  ทรงพระดำาเนินไปยังแท่น

วางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่น

อิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์แล้ว ทรง

วางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์

ลงในหลุมศิลาฤกษ์ฯ ก่อนทรงพระดำาเนินเข้า

พลับพลาพิธี

เวลาต่อมา ทรงประเคนจตุปัจจัย

ไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราช

อาสน์ ทรงหล่ังทักษิโณทก ทรงกราบท่ี

หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรง

พระดำาเนินออกจากพลับพลาพิธีไปทอด

พระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระ                                                        

เกียรติฯ ในหัวข้อสวนแห่งความสุขและความ

ย่ังยืน แบ่งการจัดแสดงเป็น 12 ส่วน ดังน้ี 

1.วีดิทัศน์โครงการ 2.แนวคิดการออกแบบ 

พระบรมราชานุสาวรีย์ 3.น้ำาคือชีวิตจากนภา 

ผ่านภูผา สู่มหานที ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลาย

น้ำา (แก้มลิง) 4.แนวคิดการบริหารจัดการน้ำา 

5.แนวคิดการออกแบบพรรณไม้ในโครงการ                                       

6.ไม้มงคลพระราชทานประจำาจังหวัด 77 

จังหวัด 7.เส้นทางการสัญจรในโครงการ  

(จักรยาน/ว่ิง/เดิน) 8.ทัศนียภาพในโครงการ 

9.ผังแม่บทโครงการ  10.นันทนาการและสนาม 

กีฬา 11.ภาพในอดีตและโครงการท่ีกำาลังเกิด

ข้ึน และ 12.วีดิทัศน์แสดงความคืบหน้าโครง 

การ ก่อนทรงพระดำาเนินไปยังบริเวณท่ีทรง

ปลูกต้นไม้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก

ต้นรวงผ้ึงเป็นปฐมฤกษ์  จำานวน 1 ต้น สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้น

คำามอกหลวง จำานวน 1 ต้น สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพย

วดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช

ธิดา ทรงปลูกต้นโมกหลวง จำานวน 1 ต้น 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์ 

จำานวน 1 ต้น ในการน้ี เจ้าคุณพระสินีนาฏ 

พิลาสกัลยาณี ปลูกต้นฝ้ายคำา จำานวน 1 ต้น 

จากน้ันประทับรถยนต์พระท่ีน่ังเสด็จฯ ออก

จากอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ไปยังพระบรม

มหาราชวัง

ในโอกาสน้ี พสกนิกรชาวไทยจำานวน

มากพร้อมใจแต่งกายด้วยสีสุภาพ โทนอ่อน

หรือสีประจำาพระชนมวารรัชกาลท่ี 9 และ

รัชกาลท่ี 10  เฝ้าฯ รับเสด็จและชื่นชมพระ

บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณ

โดยรอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และ

บริเวณตลอดเส้นทางเสด็จฯ ถนนศรีอยุธยา

อย่างพร้อมเพรียง และเปล่งเสียงทรงพระ

เจริญดังกึกก้อง พร้อมโบกธงชาติ ธงพระ

ปรมาภิไธย วปร.และธงพระนามาภิไธย 

สท.ด้วยความจงรักภักดี 

ท้ังน้ี ประชาชนท่ีมาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  ต่อแถว

เพ่ือรอเข้ารับการตรวจ ATK ซ่ึงมี 2 จุด

ด้วยกัน ได้แก่ กรมทางหลวงและโรงเรียน

ราชวินิตมัธยม โดยเร่ิมตรวจต้ังแต่เวลา 

10.00 น. สำาหรับจุดคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนท่ี

บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ มี 4 จุด  

ได้แก่ จุดกลับรถถนนศรีอยุธยา, ฝ่ังตรงข้าม

วัดเบญจมบพิตร, โรงเรียนราชวินิตมัธยม 

และกรมทางหลวง โดยประชาชนได้สวม

ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย 

และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ท้ังน้ี พ้ืนท่ีรองรับประชาชน

เฝ้าฯ รับเสด็จ 6,300 คน

ภายหลังเสด็จฯ ออกจากอุทยานเฉลิม

พระเกียรติฯ ข้าราชการและประชาชนได้

ร่วมกันปลูกต้นไม้จำานวน 104 ต้น ภายใน

บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ ขนุน

พันธ์ุไพศาลทักษิณ, จันทน์กะพ้อ, จำาปีสิริน

ธร, ตะเคียนทอง, ชิงชัน, บัวสวรรค์, ปีบทอง, 

มะฮอกกานี, ยางนา, ราชพฤกษ์, ลำาดวน, 

ศรีตรัง, กระพ้ีจ่ัน, แก้วเจ้าจอม, ข้ีเหล็กบ้าน,  

ประดู่ป่า, โมกมัน, สะเดา, ชงโค, ตะกู, ตะแบก

นา, ลีลาวดี, สมอไทย, สมอพิเภก, สะเดา

ช้าง, เสลาใบ, หว้า, อินทนิลน้ำา และอินทร

ชิต เป็นต้น

ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน

เล้ียงอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้ังแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้น

ไปจนถึงภายหลังเสร็จพิธี ซ่ึงประกอบด้วย 

รถครัวสนามโดยกองทัพบก และร้านอาหาร

จากสมาคมภัตตาคารไทย  นอกจากบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมแล้ว ยังมีการแสดง

ดนตรีจากวงดุริยางค์ตำารวจ และการให้ข้อมูล

เก่ียวกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดย พ.อ.                               

วันชนะ สวัสดี และจิตอาสา อีกท้ังยังมีหน้าจอ

ขนาดใหญ่ต้ังอยู่ภายในบริเวณ เพื่อถ่ายทอด

บรรยากาศภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

ให้ประชาชนรับชม

สำาหรับนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระ 

เกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ที่จัดแสดง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จะ

เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมจนถึงวันท่ี 6 ธ.ค. 

โดยเน้ือหาจัดแบ่งเป็น 12 โซน เร่ิมจากโซนท่ี 

1 Interactive  ผังแม่บทโครงการ ประกอบด้วย

พ้ืนท่ีน้ำา 47 ไร่ พ้ืนท่ีสีเขียว 105 ไร่  พ้ืนท่ีจอด

รถยนต์ 700 คัน ท่ีจอดรถบัส 9 คัน

โซนท่ี 2 แนวคิดการออกแบบพระบรม

ราชานุสาวรีย์ เสนอเรื่องราวพระบรมราชา              

นุสาวรีย์ ถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวน

แห่งน้ี โดยพระบรมรูปรัชกาลท่ี 9 มีสัดส่วน

สูง 5.19 เมตร ซ่ึงมีขนาดเป็นสามเท่าของ

พระองค์จริง ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มี

ความสูง 18.7 เมตร จากระดับถนนศรีอยุธยา 

ต้ังอยู่ในลานรูปไข่ มีพ้ืนท่ี 2,173 ตารางเมตร

บนเนินสูง 7 เมตร โอบล้อมด้วยสวนป่าผสม

ผสานแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล

ท่ี 9 ตั้งอยู่บนผังแปดเหลี่ยม ตามคติพระที่นั่ง

อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ อันเป็นสัญลักษณ์

เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก

โซนท่ี 3 Interactive แนวคิดหลักการ

ออกแบบโครงการ ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

โซนท่ี 4 แนวคิดการบริหารจัดการน้ำา ประกอบ

ด้วยแก้มลิงแห่งใหม่, บ่อน้ำาเลข 9, กังหันน้ำา

ชัยพัฒนา เปรียบเสมือนหัวใจของแหล่งน้ำา ท่ี

ท้ังคน สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติอันอุดม

ได้อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ เช่น ฝายและป่า

ต้นน้ำา, โซลาร์เซลล์ลอยน้ำา หรือ Floating Solar 

เพื่อนำาพลังงานท่ีได้มาใช้ในพ้ืนท่ีบางส่วนของ

โครงการ สูบน้ำาจากปลายน้ำาหมุนเวียนกลับ

ข้ึนไปยังต้นน้ำา การเล้ียงปลา เช่น กระโห้, 

ตะเพียนขาว, ตะพาก, กระแห พ่ึงพิงกันเป็น

ระบบนิเวศ รวมถึงพืชชุ่มน้ำา เพื่อให้มีความ

หลากหลายทางธรรมชาติและกรองน้ำาท่ีไหล

สู่บ่อน้ำาเลข 9

โซนท่ี 5 Interactive แนวคิดการ

ออกแบบพรรณไม้ในโครงการ ประกอบด้วย

หลักการจัดวางพรรณไม้ การวางตำาแหน่ง

ต้นไม้  อัตราการเจริญเติบโต

โซนท่ี 6 Interactive ไม้มงคลพระราช 

ทาน ประจำาจังหวัด 77  จังหวัด โซนท่ี 7 และ 

8 เส้นทางการสัญจรในโครงการ ประกอบด้วย

เส้นทางจักรยาน 3.5 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร 

เส้นทางว่ิง 3.5 กิโลเมตร  กว้าง 6 เมตร เส้น

ทางเดิน โซนท่ี 9 Interactive วีดิทัศน์โครงการ   

โซนท่ี 10 นันทนาการและสนามกีฬา ประกอบ

ด้วยลานออกกำาลังกายกลางแจ้ง ลานกิจกรรม

กลางแจ้ง โซนท่ี 11 ภาพในอดีตและโครงการ

ท่ีกำาลังเกิดข้ึน และโซนท่ี 12 Interactive                    

วีดิทัศน์แสดงความคืบหน้าโครงการ

ในเวลา 17.30 นาฬิกา พระบาทสมเด็จ                                       

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระท่ีน่ัง

จากอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ไปยังพระท่ีน่ัง                                                               

อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่อง

ในพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา

นุปทาน เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราช

สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในการน้ี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

บูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

ราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก พระอัฐิสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์

จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระ

ราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา

กัณฑ์ 1 จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ 

แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่ีเจริญพระพุทธ

มนต์และท่ีถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์

สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำาเนินกลับ

พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในการน้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรม

วงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน เข้า

ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ท่ีปราสาทพระเทพบิดร ต้ังแต่เวลา 08.00 น. 

ถึงเวลา 17.00 น.

นางเตือนใจ วงศ์วีระชัย อายุ 64 ปี ชาว

บุรีรัมย์ กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมสามีด้วยรถ

โดยสารจาก อ.เมืองบุรีรัมย์ เมื่อคืนวันท่ี 4 ธ.ค. 

ถึงกรุงเทพฯ เวลา 04.00 น.วันท่ี 5 ธ.ค. จากน้ัน

มาลงทะเบียนตรวจเอทีเคท่ี รร.ราชวินิตมัธยม 

เมื่อผลตรวจผ่านก็ข้ึนชัตเติลบัสมาอุทยาน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทันที เพื่อจับจองพ้ืนท่ี

แถวหน้าเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณพระบรมราชา

นุสาวรีย์ ร.9 เพราะอยากชื่นชมพระบารมี

ในหลวงอย่างใกล้ชิด และอยากเป็นส่วนหน่ึง

ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทรงวางศิลาฤกษ์

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 เพราะได้เห็นภาพ

ออกแบบพระบรมรูป ร.9 ทรงสง่างามมาก 

ต้ังใจจะมาอีกคร้ังหากพระบรมราชานุสาวรีย์

สร้างเสร็จ ซ่ึงถือเป็นศูนย์รวมใจชาวไทย 

น.ส.ประมวล เสโร ชาวอำาเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับนางมณฑิรา 

คุ้มครอง ชาวเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ และ

นางรัศมี พรตรีสัตย์ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

สมาชิกกลุ่มเรารักในหลวง มาปักหลักน่ังรอ

แถวหน้าสุดริมเส้นทางเสด็จฯ ภายในอุทยาน

เฉลิมพระเกียรติฯ  กล่าวร่วมกันว่า พวก

เราทยอยมาถึงต้ังแต่ช่วงเช้าเพื่อมาจับจองท่ี

น่ัง เพราะอยากชื่นชมพระบารมีทุกพระองค์

ให้ใกล้ท่ีสุด ทนได้กับแสงแดดท่ีร้อน เพราะ

ตามเฝ้าฯ รับเสด็จมาตลอดอยู่แล้ว ท้ังน้ี

รู้สึกปลาบปล้ืมดีใจท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 10 

พระราชทานอุทยานฯ แห่งน้ีให้เป็นปอดแห่ง

ใหญ่ใจกลางเมืองแก่พสกนิกร หากสร้างเสร็จ

แล้วพวกเราจะมาใช้บริการแน่นอน

ส่วน น.ส.ชลดา เงินสมบัติ อายุ 20 ปี 

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มรภ.

สวนสุนันทา และนักเรียนมูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นท่ี  9 มาเป็น

จิตอาสาช่วยบุคคลสำาคัญปลูกต้นไม้ปีบทองใน

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวด้วยสีหน้า

ย้ิมแย้มว่า สมัครใจมาเป็นจิตอาสาช่วยปลูก

ต้นไม้ในงาน ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของนักเรียนทุน 

ม.ท.ศ.ท่ีให้ทุนการศึกษานักเรียนท่ีเรียนดีแต่

ยากจนและมีจิตอาสา โดยได้รับพระราชทาน

ต้ังแต่มัธยมปลายจนจบมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ตน

รู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานทุน ม.ท.ศ. 

ให้โอกาสทางการศึกษา และยังได้ไปเรียนรู้

งานโครงการพระราชดำาริในพ้ืนท่ีต่างๆ  ร่วม

กับนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ก็อยากตอบแทนด้วย

การกลับไปเป็นพยาบาลในพ้ืนท่ีบ้านเกิด 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงกำาลังขาดแคลนคน

น.ส.กานดา ดนตรี ชาวบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ นัดรวมกลุ่มกับเพื่อนประมาณ 250 

คนมาเฝ้าฯ รับเสด็จ กล่าวว่า เดินทางมาตรวจ

เอทีเคต้ังแต่เมื่อวานท่ีกรมทางหลวง นำาผล

ตรวจมาแลกสติกเกอร์เข้างานวันน้ี  ซ่ึงมีเพื่อน

สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งน้ีด้วย ในหลวง

พระราชทานพ้ืนท่ีแห่งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่

สาธารณชน รู้สึกปล้ืมปีติมากเพราะจะได้มี

ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง พระองค์ทรงเป็นผู้

ให้เฉกเช่นเดียวกับพระราชบิดาท่ีทรงงานหนัก

เพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด ดัง

น้ันการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง

รัชกาลท่ี 9 จะได้มีสถานท่ีให้ประชาชนได้

มากราบสักการะและระลึกถึงพระองค์ท่าน

ได้ตลอดเวลา ต้ังใจว่าหากอุทยานเฉลิมพระ                

เกียรติฯ  สร้างเสร็จจะมาเท่ียวแน่นอน

ด้านนายศุภศักด์ิ โชคอุปถัมภ์ อายุ 

22 ปี นศ.ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มรภ.

พระนครศรีอยุธยา นักเรียนทุนการศึกษา                                                                     

ม.ท.ศ. รุ่นท่ี 8 กล่าวว่า ได้รับพระมหากรุณา 

ธิคุณอย่างสูงสุดในการได้รับพระราชทาน

ทุนการศึกษา แบ่งเบาภาระของครอบครัว

ท่ีพ่อแม่มีอาชีพค้าขายได้  อนาคตต้ังใจจะ

ประกอบอาชีพเป็นครู วันน้ีมีโอกาสร่วมปลูก

ต้นไม้ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย 

รู้สึกปลาบปล้ืมใจมากท่ีสนามม้านางเล้ิงเก่า

จะกลายเป็นปอดแห่งใหม่สำาหรับประชาชน

ทุกเพศทุกวัย ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นพระราชา

ผู้ทรงธรรมและทรงทำาเพื่อประโยชน์สุขแก่

อาณาประชาราษฎร์ โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 

ตนได้น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้บริหารจัดการชีวิต เพราะการได้รับทุน

ต้องใช้เงินทุกบาทอย่างสมเหตุสมผล” นาย

ศุภศักด์ิกล่าว

ขณะเดียวกัน ทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย

ต่างก็มีการจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และ

ทำาบุญตักบาตร รวมท้ังจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่อง

ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงถือเป็นวันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย โดยท่ีส่วนกลาง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม

ด้วยนางนราพร จันทร์โอชา  ภริยา เป็น

ประธานในพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และ

ทำาบุญตักบาตร ณ  ท้องสนามหลวง โดยมี

ประธานองคมนตรีและภริยา คณะองคมนตรี

และภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาล

ฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธาน

องค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา รองนายก

รัฐมนตรีและภริยา  หน่วยราชการในพระองค์ 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครและภริยา ผู้บัญชาการเหล่า

ทัพและภริยา และผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

และภริยา ร่วมในพิธี  

ส่วนท่ี จ.ปทุมธานี มีพิธีทำาบุญตักบาตร

พระสงฆ์ สามเณร จำานวน  89 รูป ก่อน

ทำาพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักกา

ระ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเบ้ืองหน้า

พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 9 ณ ศาลากลาง

จังหวัด ท่ี จ.เชียงใหม่ มีการทำาบุญตักบาตร

พระสงฆ์ 89 รูป และถวายพานพุ่ม เช่น

เดียวกับท่ี จ.อำานาจเจริญ, ขอนแก่น, ตราด, 

นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

ขณะท่ี จ.ลำาปาง มีการจัดกิจกรรมบวช

ป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ส่วน จ.ชัยนาท 

เจ้าของร้านหนูย้ิมหมูดี เมืองชัยนาท ได้จัด

กิจกรรมแจกอาหารคาวหวาน 500 ชุด ให้

ประชาชนกินฟรี เพื่อเป็นการทำาความดีถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เช่นเดียวกับ

ท่ี จ.นครพนม นายเทียมศักด์ิ เวียงศรีประเสริฐ 

อายุ 74 ปี และนางเกตุวดี เวียงศรีประเสริฐ 

อายุ 72 ปี สองสามีภรรยา เจ้าของผลิตภัณฑ์

ข้าวสาร ข้าวเหนียวตราเรือไฟ ฯลฯ ได้จัด

กิจกรรมทำาข้าวกล่องแจกประชาชนเป็นปีท่ี 

18 ติดต่อกัน.

บุรีรัมย์ • ชาวบ้าน อ.นางรอง 

รุกฮือต้านการก่อสร้าง “ทาง

แยกต่างระดับแยกนางรอง” 

หว่ันผลกระทบ กรมทางหลวง

รุกเปิดเวทีรับฟังความเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วันท่ี 4 ธ.ค.ท่ีผ่านมา ทางกรม

ทางหลวงเปิดเวทีรับฟังความ

คิดเห็น โครงการสำารวจและ

ออกแบบทางแยกต่างระดับ จุด

ตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับ

ทางหลวงหมายเลข 348 กับ

ทางหลวงหมายเลข 2037 (แยก

นางรอง) ท่ีหอประชุมเจ้าพ่อ

หลักเมืองนางรอง อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย์ เพื่อรองรับความเจริญ

และปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึน โดยการ

เปิดเวทีสำารวจและออกแบบทาง

แยกต่างระดับคร้ังน้ี เปิดโอกาส

ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน

ชาวอำาเภอนางรองได้แสดง

ความเห็นและสะท้อนถึงผลดี-

ผลเสียของการสร้างทางแยก

ต่างระดับดังกล่าวด้วย

ปรากฏว่าท้ังพ่อค้าและ

ตัวแทนประชาชนชาวอำาเภอ

นางรองท่ีเข้าร่วมรับฟังการ

สำารวจออกแบบในคร้ังน้ี ต่าง

ไม่เห็นด้วยกับการสร้างทางแยก

ต่างระดับ ต่างเห็นว่าหากมีการ

ก่อสร้างจะส่งผลกระทบสร้างผล

เสียมากกว่าผลดี ท้ังผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ การประกอบ

อาชีพ วิถีชีวิต รวมถึงผลกระ

ทบต่อศาสนสถาน โบราณวัตถุ 

และแหล่งโบราณคดี ไม่ว่าจะ

เป็นพระอุโบสถเก่าแก่ พระ

ประธานรูปป้ัน และศาลเจ้าพ่อ

หลักเมืองนางรอง เชื่อว่าหากมี

การก่อสร้าง นางรองจะกลาย

เป็นเมืองร้างอย่างแน่นอน และ

เชื่อว่าย่ิงทำาให้การจราจรติดขัด

มากกว่าเดิม

ตัวแทนประชาชนชาว

นางรองรายหน่ึง กล่าวว่า หาก

มีการก่อสร้างทางแยกต่าง

ระดับ ชาวนางรองจะได้รับ

ความเดือดร้อนอย่างแน่นอน 

ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน บ้าน

เรือน วัด โรงเรียน และเชื่อ

ว่าการสร้างทางแยกต่างระดับ

ไม่สามารถรองรับการขยายตัว

ของเมือง หรือแก้ไขปัญหาการ

จราจรได้ ควรจะสร้างทางเล่ียง

เมือง (วงแหวนรอบเมือง) ใน

ระยะท่ีเหมาะสม จะสามารถ

รองรับการขยายความเจริญ

ของเมืองได้ในอนาคตจะเกิด

ประโยชน์มากกว่า จึงอยากเรียก

ร้องให้กรมทางหลวง หรือผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณา

โครงการดังกล่าว ได้ทบทวน

และยุติโครงการก่อสร้างทาง

แยกต่างระดับดังกล่าว เพื่อลด

ผลกระทบและความเดือดร้อน

ของชาวนางรอง

ท้ัง น้ี ตัวแทนพ่อค้า 

แม่ค้า และประชาชนชาว

อำาเภอนางรองท่ีเข้าร่วมประชุม

ยังได้รวมตัวกันถือป้ายแสดงท่ี

บริเวณส่ีแยกไปรษณีย์ จุดท่ีจะ

มีโครงการก่อสร้างทางแยกต่าง

ระดับ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ใน

การคัดค้านไม่เอาทางต่างระดับ

ดังกล่าวด้วย.

ชาวนางรองรุกต้านสร้างทางต่างระดับ

เชียงใหม่ • ดอยอินทนนท์

คักคัก นักท่องเท่ียวเกือบ 6 

พันคนแห่ข้ึนไปสัมผัสอากาศ

หนาว ท่ีอุณหภูมิเย็น 2 องศา

เซลเซียส และชมปรากฏการณ์

น้ำาค้างแข็ง “เหมยขาบ” ช่วง

หยุดยาววันพ่อ ขณะท่ีดอยม่อน

ล้าน อ.พร้าว ก็มีเหมยขาบ

เกิดข้ึน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วันท่ี 5  ธ.ค.ท่ีผ่านมา ช่วงวันหยุด

ยาววันพ่อแห่งชาติปีน้ี นักท่อง

เท่ียวจำานวนมากต่างใช้เวลามา

สัมผัสอากาศหนาวท่ียอดดอย

อินทนนท์กันอย่างคึกคัก โดย

มีการเดินทางมากันต้ังแต่ช่วง

ค่ำาของวันท่ี 4 ธ.ค. เพื่อรอชม

ปรากฏการณ์น้ำาค้างแข็งและ

แสงแรกของวัน ท่ามกลาง

บรรยากาศทะเลหมอก และก็

ไม่ผิดหวัง ช่วงเช้าของวันท่ี 5 

ธ.ค. ท่ียอดดอยอินทนนท์ขาว

โพลนไปด้วยน้ำาค้างแข็งท่ัว

บริเวณ อุณหภูมิต่ำาสุดก่ิวแม่ปาน 

2 องศาเซลเซียส ต่ำากว่ายอด

ดอยท่ีวัดได้ 4 องศาเซลเซียส 

และท่ีทำาการอุทยานแห่งชาติ

นทท.ล้นอินทนนท์ท้าหนาว2องศา

ดอยอินทนนท์ กม. 31 วัดได้ 7 

องศาเซลเซียส ส่วนตามพ้ืนท่ีบน

ดอยสูงหลายพ้ืนท่ีลดลงไปเหลือ

เพียงเลขตัวเดียว ทำาให้หลาย

คนท่ีได้พักหยุดยาวเดินทาง

สัมผัสอากาศหนาวจัดได้อย่าง

จุใจ โดยเฉพาะเครื่องกันหนาว

พร็อพต่างๆ นำามาไม่ผิดหวัง ได้

จัดเต็มไปพร้อมกับการเซลฟีว่า

มาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเจ้า 

จากการสำารวจปรากฏ

ว่ามีนักท่องเที่ยวกว่าครึ่งหมื่น

พากันเดินทางมาพักค้างแรม 

เพื่อรอสัมผัสแสงแรก ชม

ปรากฏการณ์น้ำาค้างแข็ง หรือ

เหมยขาบ ที่เกิดติดต่อกันระยะ

นี้  หลายคนจัดเตรียมเสื้อผ้า

มากันอย่างเต็มที่เพื่อเซลฟีกับ

อากาศที่บอกว่าหนาวจัดบน

ยอดดอยสูงที่สุดของประเทศ 

ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินท 

นนท์ อำาเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ ก่อนจะพากันกด

แชร์ภาพความสวยงามของ

ธรรมชาติในโลกโซเชียลต่างๆ 

เพื่อบอกให้กับเพื่อนๆ และคน

รู้จักว่าได้มาถึงจังหวัดเชียงใหม่

แล้ว โดยอุทยานแจ้งว่า มียอด

นักท่องเที่ยวสะสมจากเมื่อวาน

นี้ รวมคนไทย 5,498 คน ต่าง

ชาติ 193 คน ยอดรวมจำานวน 

5,691 คน ยานพาหนะมาก

ถึง 1,542 คัน ซึ่งเป็นช่วงหยุด

ยาวจึงมีคนเดินทางมาจำานวน

มากกว่า ปกติ

สำาหรับสภาพอากาศโดย

ทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง

เช้าวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่

วัดได้ 14 องศาเซลเซียส และ

หลายอำาเภออุณหภูมิลดลง 2-3 

องศาเซลเซียส โดยเฉพาะพื้นที่

บนดอยสูงจะลดลงไปเหลือ

เพียงเลขตัวเดียว ทำาให้หลาย

คนที่ ได้หยุดยาวต่างเดินทาง

มาสัมผัสอากาศหนาวจัดได้

อย่างจุใจ โดยเฉพาะชุดและ

อุปกรณ์กันหนาวต่างๆ นำามา

ใช้กันแบบไม่ผิดหวัง ต่างได้จัด

เต็มไปพร้อมกับการเซลฟีว่ามา

ถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเจ้า

เช่นเดียวกับที่ดอยม่อน

ล้าน อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

พื้นที่อำาเภอแม่แตง และอำาเภอ

พร้าว ก็พบว่าสภาพอากาศ

หนาวเย็นจนทำาให้น้ำาค้างบน

ยอดหญ้าแข็งเป็นน้ำาค้างแข็ง

อีกที่หนึ่ง สร้างความประทับใจ

ให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อย และ

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้ง

แรกของฤดูหนาวนี้.

สมุทรปราการ • 3 นักโทษแหกคุก

เรือนจำาคลองด่านสมุทรปราการ เรือน

จำาไล่ล่านานกว่า 2 ช่ัวโมง ก่อนรวบตัว

คืนมาได้หมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 

20.00 น. วันท่ี 4 ธันวาคม 2564 

มีนักโทษในเรือนจำากลางจังหวัด

สมุทรปราการ หรือเรือนจำาคลองด่าน 

ได้หลบหนีการควบคุมจำานวน 3 คน 

เป็นนักโทษคดียาเสพติด ประกอบด้วย 

นายวราวุฒิ สาริกา อายุ 24 ปี นายภิ

พบ หงส์ทอง อายุ 42 ปี และนายผจง

วิทย์ เกตุเล็ก อายุ 32 ปี และเป็นนักโทษ

ท่ีตรวจพบเช้ือโควิด-19 ท่ีเพ่ิงถูกส่ง

เข้ามาควบคุมท่ีโรงพยาบาลสนามของ

เรือนจำา ท่ีใช้สำาหรับควบคุมผู้ต้องขัง

แรกรับซ่ึงอยู่ด้านนอก โดยนักโทษท้ัง 

3 ราย ได้ใช้วิธีการปีนฝ้าเพดานด้าน

บนของแดนกักตัว หลบหนีออกมาและ

ใช้ถุงขยะมาผูกต่อทำาเป็นเชือกโรยตัว

ลงข้างกำาแพง และพากันว่ิงหลบหนี

ว่ายน้ำาข้ามคลองชลประทานด้านหน้า

เรือนจำาออกมายังถนนสุขุมวิทก่อนจะ

หลบหนีด้วยการเดินเท้า 

หลังผู้คุมทราบเรื่องจึงนำากำาลัง

ออกไล่ล่าและติดตามจับกุมตัวได้ 2 

ราย ขณะว่ิงหลบหนีอยู่ริมถนนสุขุมวิท

หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ห่างจาก

เรือนจำาประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบ

ด้วย นายภิพบ หงส์ทอง อายุ 42 ปี 

และนายผจงวิทย์ เกตุเล็ก อายุ 32 ปี 

ส่วนนักโทษอีกรายท่ีชื่อ นายวราวุฒิ 

สาริกา อายุ 24 ปี ได้หลบหนีลุยเข้าไป

ในป่าโกงกาง ซ่ึงอยู่ฝ่ังตรงข้ามเรือนจำา 

ขณะท่ี พ.ต.อ.ภูริส จินตรานันท์  

ผู้กำากับการกองกำากับการสืบสวนภูธร

จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำาทีมชุด

ปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือ

สนธิกำาลังกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ สภ.คลอง

ด่าน และเจ้าหน้าท่ีเรือนจำา ลงพ้ืนท่ีปู

พรมค้นหาตัวนายวราวุฒิ โดยท้ิงรอย

เท้าย่ำาโคลนท้ิงไว้ จึงกระจายกำาลังออก

ปิดล้อมเดินลุยดินเลนเข้าไปค้นหาจน

กระท่ังไปพบตัวนายวราวุฒิซุกซ่อนใต้

ต้นโกงกาง จึงเข้าควบคุมตัวเอาไว้ ก่อน

นำาตัวออกมาข้ึนรถกลับเข้าเรือนจำา.

3นักโทษแหกคุก

ตามล่ากว่า2ชม.

รวบตัวคืนหมด
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ต่างประเทศ-กีฬา

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

ระบบนิเวศทางทะเลนั้น ไม่ได้พูดถึงแค่สิ่งที่

อยู่ใต้น้ำา ทราย หรือชายหาดเพียงแค่นั้น แต่ยังมีอีก

หนึ่งสถานที่ที่มีความสำาคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลอีกด้วย นั่นคือ ป ช น  ที่ถือว่าเป็น

แหล่งพลังงาน และแหล่งวัตถุดิบสำาคัญให้กับทั้ง

มนุษย์และสัตว์ต่างๆ นานาชนิด

ปาชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและสมุนไพรที่

สามารถนำามาใช้มากินและเก็บขายได้ เป็นแหล่งอาหาร

ที่สำาคัญของสัตว์น้ำาจากเศษซากพืชหรือเศษไม้ใบไม้

หรือส่วนต่างๆ เป็นที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของ

สัตว์น้ำานานาชนิด รวมถึงยังเป็นแหล่งช่วยรักษา

ความสมดุลของระบบนิเวศชาย ังและใกล้เคียง 

และยังช่วยปองกันดินพังทลายชาย ังทะเล รวมถึง

เป็นพื้นที่สำาหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลต่างๆ

เมื่อดูจากประโยชน์ที่มนุษย์และธรรมชาติ

ได้จากปาชายเลนแล้ว สรุปได้ว่าปาชายเลนเป็น

พื้นท่ีสำาคัญที่ทำาให้ระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบที่

สมบูรณ์ แต่หากพื้นที่แห่งนี้ถูกเบียดเบียนหรือไมไ่ด้

รับการดูแล ก็จะส่งกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม

รวมถึงชุมชนใกล้ๆ ในพื้นที่อย่างแน่นอน เช่นเดียว

กับตำาบลคลองโคน อำาเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ในช่วงปี 2526 เริ่มมี

การนำากุ้งกุลาดำาเข้ามาเลี้ยง ทำาให้วิถีชีวิตและ

สภาพพื้นที่ของตำาบลคลองโคนเปลี่ยนไป จากพื้นที่

ปาชายเลนที่มีกว่า 20,000 ไร่ ในช่วงก่อนปี 2525 

เหลือเพียง 900 ไร่ ในปี 2531

ภายหลังจากเล้ียงกุ้งกุลาดำาประมาณ 3 ปี ในปี 

2531  2533 สภาพแวดล้อมจึงเสื่ อมโทรมเป็นอย่างมาก 

เกิดน้ำาเสีย พื้นที่ปาหายไป ทรัพยากรธรรมชาติและ

สัตว์น้ำาท่ีอุดมสมบูรณ์ค่อยๆ หมดไป และในเวลาต่อมา

กระแสธุรกิจเล้ียงกุ้งในบริเวณน้ีก็จางหายไป แต่ความ

เสื่ อมโทรมของสภาพพ้ืนท่ียังคงอยู่ ส่งผลให้คนในชุมชน

ได้รับความเดือดร้อน หลายครอบครัวต้องออกจาก

พื้นที่เพื่ อหาอาชีพใหม่ บางครอบครัวต้องออกทะเล

ไปไกลถึงจังหวัดเพชรบุรีเพื่ อทำาประมงในการยังชีพ

‘เดชา จือเหลียง’ บากบั่น มุงมั่นทํางาน

พลิกฟนปาชายเลนคงสมบัติสูคนรุนตอไป

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้นายเดชา 

จือเหลียง และผู้นำาชุมชนในพื้นที่ตำาบลคลองโคน 

ลุกขึ้นมาจัดวงพูดคุยกับคนในชุมชน รวมทั้งได้

แรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จนนำาไปสู่จุด

เริ่มต้นของการพลิก นความอุดมสมบูรณ์ของปา

ชายเลนในตำาบลคลองโคนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

อีกครั้ง จากหลักการ น

น

น ช ง เป็นคนต้นแบบผู้ ใช้

เวลากว่า 3 ทศวรรษ พลิก นผืนปาชายเลนท่ีเสื่ อมโทรม

จากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำา ให้กลับคืนมากว่า 3,000 ไร่ 

ทำางานด้านการอนุรักษ์ ประสานงาน ด้วยความ

สงบนิ่ง มุ่งมั่นและทุ่มเท ประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการดำาเนินงาน 

ทำาให้ระบบนิเวศชาย ังกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

คนในชุมชนกว่า 755 ครัวเรือน ได้ ใช้ประโยชน์

และสร้างอาชีพจากการเล้ียงหอยแครงและหอยแมลงภู่

โดยเริ่มต้นการทำางานในช่วงปี 2533 ซึ่ง

วางแผนการดำาเนินโครงการปลูกปาชายเลน

ร่วมกับ นายวิธาน สุวรรณทัต (ผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสงครามในสมัยนั้น) และสร้างความเข้าใจ

กับคนในพื้นที่ จัดตั้งเขตพื้นที่สาธารณะในการเพิ่ม

พื้นที่ปาชายเลน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ ในการ

อนุรักษ์ปาชายเลนให้กับเด็ก เยาวชนและคนที่

สนใจมาร่วมกันปลูกปาชายเลนนับตั้งแต่ ปี 2533 

ถึงปัจจุบัน

และจากที่ ได้เริ่มโครงการปลูกปาชายเลน

ครั้งแรก (รูปแบบประชาอาสา) และปลูกต่อเนื่ อง

ในทุกปี กระทั่งปัจจุบัน ในช่วงเดียวกันนั้นได้ทำา

การสำารวจและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง

ที่ปลูกไปด้วย พร้อมทั้งศึกษาพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสม

ในการปลูก การเจริญเติบโต พบว่าการปลูกต้น

โกงกางน้ันการเจริญเติบโตไม่ดีนัก บางต้นปลูกไม่ข้ึน 

เป็นที่มาของการปลูกต้นแสมและต้นลำาพูเป็นไม้

เบิกนำาเนื่ องจากเป็นพื้นที่ดินเลนงอกใหม่ มักจะมี

เพรียงเกาะต้นโกงกาง 

หลังจากระยะเวลาผ่านไปการทำางานอย่างเต็มท่ี

ช่วยเหลือและซ่อมแซมปาชายเลน ในจุดที่มีต้นไม้

เสียหายหรือตายไป จะมีการเข้าไปปลูกต้นไม้ทดแทน

ในจุดน้ันทุกคร้ัง จนทำาให้เกิดผลสำาเร็จ ปัจจุบันมีพ้ืนท่ี

ปาชายเลนเพิ่มกว่า 3,000 ไร่ โดยเ พาะพื้นที่หมู่ที่ 

5 และหมู่ที่ 7 ที่มีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นกว่า 800 ไร่ ทำาให้

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่กลับคืนมา สภาพน้ำา

เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ทะเล สัตว์น้ำาบางชนิดที่

หายไปได้กลับคืนมา กลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา

ที่สำาคัญของคนในพื้นที่

ขณะที่คนในชุมชนได้ ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างอาชีพให้กว่า 755 

ครัวเรือน ทั้งการทำาประมงชาย ัง การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำา โดยเ พาะการเล้ียงหอยแครง ท่ีกลายมาเป็น

อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็น

อย่างมาก ส่วนด้านพื้นที่ปาชายเลนก็มีศักยภาพเต็มที่

ในการช่วยลดความรุนแรงของคลื่ น ปองกันการพังทลาย

ของดินชาย ัง ช่วยชะลอความเร็วของลมพายุให้

ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ ังไม่ให้เกิดความเสียหายอย่าง

รุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำากินของคนในพื้นที่

ด้วยความมุ่งมั่นและทำางานอย่างหนัก และ

มีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ในการจะดูแลพื้นที่ปาชายเลน

ที่ถือเป็นพื้นที่ทำามาหากิน และเกื้อกูลกันของคนใน

ชุมชน ส่งผลให้ “เดชา จือเหลียง” ได้รับรางวัล

ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ครั้งที่ 20 จากสถาบัน

ลูกโลกสีเขียว ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) 
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พปชร.นิ่ง

“ชัชชาติ” นำาโด่งพ่วงทีม ส.ก.อีกด้วย 

จากกระแสข่าวที่พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) เตรียมทาบทามนายณรงค์ศักดิ์ 

โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

มาลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค พปชร.                                                           

ล่าสุดเมื่อวันที่  5  ธ.ค.  พล.อ.ประวิตร               

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรค พปชร.ปฏิเสธที่จะตอบคำาถามถึง

กระแสข่าวดังกล่าว โดยไม่สนใจคำาถามผู้

ส่ือข่าวและรีบเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ

ทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ใน

ฐานะกรรมการบริหาร พปชร.กล่าวว่า เป็น

เพียงกระแสข่าวที่ออกมา แต่ยังไม่ได้รับการ

ยืนยันจากใครทั้งส้ิน ขณะนี้ภายใน พปชร.                                                                  

ก็ยังไม่มีการดำาเนินการอะไรทั้งสิ้น จึง

ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะตอนนี้

ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเลือก

ตั้ง ทำาให้มีช่วงเวลาในการตัดสินใจจะลง

เลือกตั้งหรือไม่ ลงเลือกตั้งในนามของใคร 

ของพวกนี้จะรู้อีกทีในวันรับลงสมัครเพราะ

ระบบการเมืองเป็นแบบนี้ เช่น พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ (อดีต ผบ.ตร.)  เปิดเป็นตัวเต็งมาโดย

ตลอด แต่สุดท้ายก็ต้องถอยแม้ว่าจะมีการ

ลงพื้นที่ไปแล้ว เมื่อไม่ได้ก็ต้องถอน เมื่อไม่

พร้อมวันนี้อาจจะพร้อมวันหน้า

เมื่อถามว่า  โอกาสท่ีจะเป็นนายณรงค์

ศักดิ์มีมากน้อยเพียงใด นายสุชาติกล่าว

ว่า  การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน ต้องดูว่า

สถานการณ์การเมืองวันนี้และวันข้างหน้า

เป็นอย่างไร เมื่อถามว่า  จะนำาเรื่องการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จะเข้าพิจารณาในท่ี

ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นาย

สุชาติ กล่าวว่าไม่ทราบ ต้องถามเลขาฯ 

คณะรัฐมนตรี

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง

กระแสข่าว พปชร.จะสนับสนุนนายณรงค์

ศักดิ์ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า ไม่ทราบว่า

พรรคไหนจะส่งใครบ้าง ซึ่งทุกพรรคมีสิทธ์ิ

ที่จะส่ง หรือผู้ที่จะลงสมัครสามารถลงอิสระ  

สำาหรับพรรคได้นัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารพรรคในวันท่ี 13 ธ.ค.น้ี  เวลา 09.30 น.                                                                 

เพื่อพิจารณาเรื่องการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.และพิจารณาตัวผู้สมัครด้วย ซึ่ง

คาดว่าในวันนั้นจะได้ตัวผู้สมัครอย่างเป็น

ทางการที่เป็นมติของพรรค

นายจุรินทร์ยังให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้

ถือเป็นการจัดกิจกรรมจุรินทร์ออนทัวร์ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเปิดตัวนายบุญยอด สุข

ถิ่นไทย ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในนามพรรค เขต

พญาไท ทั้งนี้นายบุญยอดเป็นอดีต ส.ส. 

2 สมัย และเป็นอดีตรองโฆษกพรรค โดย

ปัจจุบันนายบุญยอดเป็นคณะทำางานของ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 

เมื่อถามถึงความพร้อมในการเลือก

ตั้ง ส.ก.ของพรรค ปชป. นายจุรินทร์กล่าว

ว่า พรรคมีผู้สมัครเตรียมไว้ครบแล้ว แต่

จะรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไป โดย

ขณะนี้ผู้สมัคร ส.ก.ทุกคนได้ลงพื้นที่ร่วมกับ

ผู้สมัคร ส.ส.อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย

เดือนแล้ว และยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีม

งานของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค

ด้วย ซึ่งถือว่าพรรคมีความพร้อมทั้งในแง่

ตัวบุคคล ในแง่ทีมงาน และในแง่นโยบาย

 ส่วนที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นาย

ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ใน

ฐานะรองหัวหน้าพรรค พท.แถลงถึงการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ  กทม.ว่า หลังจากที่เลือก

ตั้งนายก อบต.ไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ก็มี

เสียงเรียกร้องให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

เพราะ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าฯ 

กทม.มาจากคำาสั่งมาตรา 44 จนถึงขณะนี้

อยู่ในตำาแหน่งมาเกิน 5 ปีแล้ว นักข่าวได้

ไปสอบถาม พล.อ.ประยุทธ์ว่าเมื่อใดจะให้

มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพราะกระทรวง

มหาดไทยเสนอเรื่องเข้า ครม.มานานแล้ว  

นายกฯ กลับตอบว่ารอให้บ้านเมืองสงบ

ก่อน ขอถามว่าขณะนี้บ้านเมืองไม่สงบหรือ

อย่างไร เหตุใดจึงไม่ปล่อยให้มีการเลือกตั้ง 

เพื่อความสง่างาม เพ่ือให้มีการเลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.โดยเร็ว ถ้านายกฯ จะเตะถ่วงก็

เป็นเรื่องของท่าน 

“เรียกร้องให้ พล.ต.อ.อัศวินลาออก

จากตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ให้ตำาแหน่งนี้ว่าง

แล้วเกิดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ใหม่ เพราะ

ท่านอยู่มาเกิน 5 ปีแล้วทั้งที่ ไม่มีการเลือก

ตั้งเลย ก่อนหน้านี้กรุงเทพฯ มีปัญหาทั้ง

รถติด และน้ำาท่วม กลับไม่มีผู้ว่าฯ ตัวจริง

มาแก้ปัญหา ทั้งนี้หาก พล.ต.อ.อัศวินลา

ออกจะได้เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้ง” รอง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว

วันเดียวกัน ศูนย์สำารวจความคิดเห็น

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง

อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 โดย

สอบถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ

มีสิทธิ์เลือกต้ังใน กทม.กระจายทุกระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งส้ิน 

1,318 หน่วยตัวอย่าง 

จากการสำารวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่

ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ  กทม. พบ

ว่าอันดับ 1 ร้อยละ 34.37 ระบุว่าเป็น 

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 

17.07 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  

อันดับ 3 ร้อยละ 11.68 ระบุว่ายังไม่ตัดสิน

ใจ อันดับ 4 ร้อยละ  6.37 ระบุว่าเป็นผู้

สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล 

อันดับ 5  ร้อยละ 6.15 ระบุว่าเป็นผู้สมัคร

จากพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ  5.54 

ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 

7 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.03 ระบุว่า

เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 

ร้อยละ 2.88 ระบุว่าไปลงคะแนนไม่เลือก

ใคร (Vote NO) อันดับ 10 ร้อยละ 2.66 

ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชา

รัฐ อันดับ 11 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าจะไม่ไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันดับที่ 12 ร้อย

ละ 1.37 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้า 

อันดับ 13 ร้อยละ 1.21 ระบุว่าเป็นนาย

สกลธี  ภัททิยกุล และร้อยละ 0.61 ระบุว่า

อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย 

ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจาก

พรรคเสรีรวมไทย

ด้านบุคคลท่ีประชาชนจะเลือกให้เป็น 

ส.ก. พบว่าอันดับ 1 ร้อยละ  24.05 ระบุว่า

เป็นผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ อันดับ 2 ร้อย

ละ 12.75 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 

ร้อยละ 11.38 ระบุว่าเป็นผู้สมัครอิสระท่ีไม่

เก่ียวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ อันดับ 4 ร้อยละ 10.93 

ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน 

อันดับ 5 ร้อยละ 8.95 ระบุว่าเป็นผู้สมัคร

จากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 

6 ร้อยละ 6.98 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากพรรค

เพื่อไทย อันดับ 7 ร้อยละ 4.63 ระบุว่าเป็นผู้

สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อย

ละ 4.40 ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา 

อันดับ 9 ร้อยละ 4.02 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจาก

พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 3.57 

ระบุว่าเป็นผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ และ

อันดับ 11 ร้อยละ 2.88 ระบุว่าไปลงคะแนน

ไม่เลือกใคร  (Vote No).


	6-p1-จันทร์
	6-p2
	6-p3
	6-p4-จันทร์
	6-p5-จันทร์
	6-p6
	6-p7-จันทร์
	6-p8
	6-p9
	6-p10
	6-p11
	6-p12 12x20 120664
	6-p13
	6-p14
	6-p15
	6-p16

