
‘โอมิครอน’โผลไทย

นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ขณะนําพวงมาลัยมากราบแสดงความเคารพและอําลานายชวน 

หลีกภัย ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตย ที่หองทํางานนายชวน ชั้น 3 ตึกควง อภัยวงศ เม� อวันที่ 6 ธ.ค.

‘ปชป.-ก.ก.’จอเปดตัวผูสมัครผูวาฯกทม.

หนา...4หนา...4
สองสนามเลือกตั้ง กทม.
3 ผูสมัครผูวาฯ ในกระแส
สองสนามเลือกตั้ง กทม.
3 ผูสมัครผูวาฯ ในกระแส

             
|

โวฐานะการเงินแข็งแกรง

แนะ‘เช็กอิน’จุดทองเท่ียว

พท.แหตกเขียวชาวนา

ปลุกผีจํานําขาวแกจน

ชวนอวยพรนิพิฏฐอยาโดนกลืน

พระนครศรีอยุธยา • “เพ� อไทย” แหลง 

พ้ืนท่ีตกเขียวชาวนา คุยโวล่ันทุงปลุกผีจํานํา

ขาวยุคยิ่งลักษณแกจนครบวงจร มันปาก

เหยียบจมดิน ประกันขาวยุค “บิ๊กตู” ไร

ประสิทธิภาพ ทําแคชดเชยสวนตาง ไรน้ํา 

ยาสางปมขาวราคาดิ่งเหว ตบทายแบไตขอ

คะแนนปูทางกลับทําเนียบฯ 

เม� อวันจันทร นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย  พรอมดวย

นายนพ ชีวานันท ส.ส.พระนครศรีอยุธยา 

นายจิรทัศ ไกรเดชา ส.ส.พระนครศรีอยุธยา 

น.ส.ธีรรัตน สําเร็จวาณิชย ส.ส.กทม.และ 

โฆษกพรรคเพ� อไทย น.ส.จิราพร สินธุไพร 

ไทยโพสต • รัฐบาลโชวฐานะการเงินไทย                                                  

ยังแข็งแกรง ทุนสํารองอยูที่อันดับ 12 ของ                                                             

โลก เรงเสริมเม็ดเงินเขาระบบผานโครง 

สรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมใหม “บิ๊กตู”                                                      

ชวนคนไทยกดเช็กอินกระตุนทองเท่ียว  เผย

สิทธิ์เที่ยวดวยกันเหลือ 1.2 แสนหองพัก

เม� อวันท่ี 6 ธันวาคม 2564 นายธนกร                                                             

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                             

มนตรี เปดเผยฐานะการเงินของประเทศ 

ไทยยังคงแข็งแกรง โดยธนาคารแหงประเทศ                                                              

ไทยเปดเผย ณ เดือน ต.ค.64 ทุนสํารอง

ระหวางประเทศรวม (Gross Reserves) 

ของไทยอยูท่ี 2.46 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ 

หรือคิดเปนเงินบาทที่ 8.17 ลานลานบาท 

สูงเปนอันดับที่ 12 ของโลก ถือวาอยูใน

ระดับมั่นคงคิดเปนประมาณ 3 เทาของหนี้

ตางประเทศระยะสั้น ทั้งนี้ยังคงประมาณ

การเศรษฐกิจไทยปนี้จะขยายตัวรอยละ 1.2 

ตามคาดการณ และจะขยายตัวรอยละ 3.5-

4.5 ในป 2565 ภายใตสถานการณ โควิด-19 

ยังคงอยูและปรับตัวดีขึ้น

นายธนกรกลาววา ทุนสํารองระหวาง

ประเทศมีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียร 

ภาพเศรษฐกิจ เปนกันชนใหระบบเศรษฐกิจ

ไทยในการรองรับความผันผวนของเงินทุน

เคล� อนยายระหวางประเทศ เพ� อรักษาเสถียร 

ภาพคาเงินบาทไมใหผันผวน จนสงผลกระ                        

ทบตอการนําเขาสงออกและราคาสินคา ซ่ึง                                                         

เปนภาคธุรกิจที่แทจริงของประเทศได 

กรุงเทพฯ • “ชวน” อวยพร “นิพิฏฐ” ขอ

ใหสําเร็จและโชคดี รักษาอุดมการณความ

ซ� อสัตยสุจริตท่ีมีตลอดระยะเวลา 30 ป อยา                                                          

โดนกลืน  เจาตัวเผยไดคุมภาคใตเปนสงคราม

สุดทายกับพรรคใหม ถาไมไดก็จะไปธุดงค 

สวน “นัจมุดดีน อูมา” ทิ้ง “วันนอร” ซบ 

“เสี่ยหนู”

เม� อเวลา 15.45 น. วันที่ 6 ธ.ค. ที่

พรรคประชาธิปตย นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ 

อดีต ส.ส.พัทลุงและอดีตรองหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย เดินทางเขาพบนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทน 

ราษฎร ในฐานะประธานสภาท่ีปรึกษาพรรค

ประชาธิปตย ที่หองทํางานนายชวน ชั้น

สาม ตึกควง อภัยวงศ โดยไดนําพวงมาลัย

มากราบเพื่อแสดงความเคารพและอําลา 

โดยใชเวลานานกวา 45 นาที

นายนิพิฏฐ ใหสัมภาษณภายหลังพบ

นายชวนวา นายชวนไดอวยพรขอใหสําเร็จ

และโชคดี  พรอมฝากใหรักษาอุดมการณ

ความซ� อสัตยสุจริตที่มีตลอดระยะเวลา 30 

ป อยาโดนกลืน และใหเผยแพรอุดมการณ

น้ีแกพรรคอ� นๆ ดวย ยืนยันวาออกจากพรรค

ไปแลวจะไมกลับมา ที่ผานมาตนเคยคิดวา

จะออกไปสักพักหนึ่งแลวจะกลับมา แตคิด

ไปคิดมาไมไดแลว

“นอยใจตัวเอง ทานชวนบอกใหอดทน 

แตสุดทายผมอดทนนอยไป  และขอฝากให

สมาชิกพรรครักษาพรรคประชาธิปตยไว

กรุงเทพฯ • ปชป.นัดประชุม กก.บห. 13 ธ.ค. 

ถกสงสมัครผูวาฯ กทม. มั่นใจคนกรุงหนุนผูสมัคร

ของพรรค ไมสนความนิยม “ดร.สุชัชวีร” ไมติด

โผ 1 ใน 5 ระบุกระแสเปลี่ยนแปลงตลอดขึ้นกับ                                                            

ปจจัยหลายอยาง “เพ� อไทย” ยังไมเคาะจะสงหรือ

ไม แตชัวรสง ส.ก.ทุกเขต ขณะที่ “กาวไกล” 

พรอมเปดตัวผูสมัครผูวาฯ กทม.หลังปใหม 

เม� อวันจันทร นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษก

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวถึงการเลือกตั้ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) วา ตาม

กําหนดระยะเวลาการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.และสมา 

ชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งคาดการณวา

อยูในชวงประมาณเดือน มี.ค.65 นั้น ในสวนของ

พรรคยืนยันวาพรอมสงผูวาฯ กทม.และ ส.ก.ใน

นามพรรคประชาธิปตยอยางแน�นอน ตลอดระยะ

เวลาท่ีผานมาไดเตรียมการอยางเต็มท่ี ท้ังในสวน                                                                   

ของนโยบาย พรอมทั้งวาที่ผูสมัคร ส.ก.และผู                                                               

สมัครผูวาฯ กทม. มีการลงพ้ืนท่ีพบปะดูแลปญหา

ของพี่นองประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตลอดมา การ                                                                

เลือกตั้งในสวน กทม.ครั้งนี้มั่นใจพี่นองชาวกรุง 

เทพฯ จะไววางใจใหผูสมัครในนามพรรคไดเขาไป

ทําหนาที่ทั้ง ส.ก.และผูวาฯ กทม.อยางแน�นอน

“คณะกรรมการบริหารพรรคไดนัดประชุม

ในวันจันทรที่ 13 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. มีวาระ

ที่สําคัญคือการอนุมัติสมาชิกพรรค รับทราบการ

ดําเนินการในสวนของสาขาพรรค และคณะกรรม                                                              

การจํานวน 15 คณะ รวมถึงทั้ง 5 ภาค

ธอส.โชวปลอยกู

พุงทุบสถิติ!

เมียนมาจําคุก 4 ป 

‘อองซาน ซูจี’

มีสติกับ ‘โอไมครอน’

สนามบินน้ํา • “โอมิครอน” โผลเมืองไทย

แลว นักธุรกิจมะกันอายุ 35 ปที่อาศัยใน

สเปนเดินทางเขามาเม� อ 1 ธ.ค. ทําใหไทย

กลายเปนประเทศที่ 47 ของโลก “หมอ                                                             

ศุภกิจ” ช้ีจะมีเพ่ิมข้ึนเร� อยๆ แตไมตองตระ 

หนก “นพ.โอภาส” เผยตรวจสอบผูสัมผัส

ใกลชิดทั้งพนักงานการบิน-โรงแรม 19 คน                                                            

ไมพบเชื้อ ระบุแมแพรเร็วแตอาการไมรุน                                                             

แรง “บิ๊กตู” ทราบเร� องแตยังไมเปลี่ยน 

แปลงนโยบาย รอถกหน�วยงานเก่ียวของและ

ประชุม ศบค.กอน

เม� อวันท่ี 6 ธันวาคม 2564  นพ.ศุภกิจ                                                                      

ศิริ ลักษณ  อธิบดี กรม วิทยา ศาสตร การแพทย  

และ นพ.โอภาส  การ ย กวิน พงศ  อธิบดี กรม

ควบคุม โรค  แถลงสถานการ ณการเฝาระวัง

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ  โอมิครอน  โดย นพ. 

ศุภกิจกลาววา ภาพรวมการติดเชื้อโควิดใน

ไทยเกือบ 100% ยังคงเปนสายพันธุเดลตา 

มีอัลฟาเล็กนอย สวนเบตาอยูในพื้นที่วงจํา 

กัด โดยเม� อสัปดาหกอน

ไทมไลนผูปวยโควิด-19 
สายพันธุโอมิครอน คนแรกของประเทศไทย

เพศชาย อายุ 35 ป สัญชาติสหรัฐ อเมริกา  
อาศัยอยูในสเปนมา 1 ป เปนนักธุรกิจ 

28 พ.ย.64 ตรวจ RT-PCR ไมพบเชื้อ ไปทานขาวกับเพ�อน   
  (เพ�อนไมมีอาการปวยจนถึงปจจุบัน) 

29 พ.ย.64 บินจากสเปนไปดูไบ พักที่ดูไบ 9 ชั่วโมง 
  ไมไดพูดคุยกับใคร สวมหนากากอนามัยตลอด

30 พ.ย.64 บินจากดูไบมา กทม. หลังจากลงเคร�อง (เที่ยงคืน)  
  ไปเก็บตัวอยางที่โรงพยาบาลคูสัญญา และกลับเขา
  โรงแรม (เขาโครงการ Test&Go)

1 ธ.ค.64 รับแจงจากโรงพยาบาลวาตรวจพบโควิด
3 ธ.ค.64 สงตัวอยางเชื้อตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

  เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ซึ่งมีอาการนอยมาก
 สำหรับผูสัมผัสเสี่ยงต่ำมีทั้งหมด 19 คน แบงเปนที่โรงแรม 17 คน   
 และพนักงานในสนามบิน 2 คน

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  3  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9156

อิสรภาพแหงความคิด

5

6

14

หนา...

หนา...

หนา...

นักธุรกิจมะกันติดคนแรก

สธ.ยันไมตองต� นตระหนก

พระดั่งเทพธิดาวิชชาชาญ
ปองประทานปวงชนคนทั้งหลา
หวังสุขสันตอนันตคุณอุนโลกา
 ทวยประชาชนจักจิรัฐิติกาล

เน�องโอกาสราชสมภพประสบสมัย
ทุกทวยไทยนอมจิตอธิษฐาน
จุงไตรรัตนจัตุพรบวรนาน

 นิรันดรกาลมงคลดลโชคชัย
ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต
นายประยอม ซองทอง ศิลปนแหงชาติ ประพันธ

ทรงพระเจริญนิรันดร
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘รถไฟฟ้าความเร็วสูง’

งวันนี้........

คนไทยมี “ภูมิคุ้มกันโควิด” พอเบ่งชาวโลกได้แล้ว

แต่ภูมิคุ้มกันด้าน “เฟกนิวส์” ยังต่ำา!

เช่นเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูง “ไทย-ลาว-จีน” เป็นต้น 

นอกจากความอยากได้แล้ว อย่างอื่นไม่รู้เรื่องกันซักเท่าไหร่

 อย่าว่าแต่เราๆ ชาวบ้านเลย ขนาด “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ใน

รัฐสภา ซึ่งจะต้องรู้เพราะเป็นผู้ตรวจสอบในระบบ ยังเขาโง้งเลย

 ฉะนั้่น ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ประเทศเราต้องมี ก็มาปูพื้นฐาน 

พอให้รู้ความเชื่อมโยงกันซักวันปะไร

 “รถไฟความเร็วสูง” กรุงเทพฯ-หนองคาย เป็นหนึ่งในเส้น

ทาง “โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย”  

 สร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือระหว่าง “รัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน”

 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง 

“คุนหมิง-สิงคโปร์” สาย Central Route ที่จะเชื่อมต่อประเทศ

กลุ่ม  CLMV เข้าด้วยกัน

 เส้นทาง “กรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย” ระยะทาง ๖๐๘ กม. 

ทางวิ่งเป็นทางคู่ รางกว้าง ๑.๔๓๕ เมตร 

 ความเร็ว ๓๕๐ กม./ชม. แต่ท่ีว่ิงในไทย จะใช้ความเร็ว 

๒๕๐ กม./ชม.

 การทำาเส้นทางแบ่งระยะ “ตามแผนงาน” เป็นดังนี้

 -ช่วงที่ ๑ “กรุงเทพฯ-นครราชสีมา” ระยะทาง ๒๕๓ กม. 

จะเปิดปี  ๒๕๖๙

 -ช่วงที่ ๒ “นครราชสีมา-หนองคาย” ระยะทาง ๓๕๔.๕ กม. 

จะเปิดปี ๒๕๗๓

 โครงการนี้ ว่าไปแล้ว ริเริ่มต่อเนื่องมาหลายรัฐบาล แต่ไม่

คืบหน้า  จนถึงรัฐบาล คสช.ที่พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกฯ

 เดือน พ.ย.๕๗ รัฐบาล คสช.ได้ทำาบันทึกความเข้าใจกับ

รัฐบาลจีนอีกคร้ัง ร่วมกันศึกษาแนวทางการก่อสร้างเส้นทาง

ระบบรถไฟความเร็วสูง “สายอีสาน”

 มีข้อสรุปร่วมกันในปีถัดมา คือ พ.ย.๕๘

 -รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน จะร่วมกันจัดตั้ง “กิจการร่วม

ค้า” เพื่อเป็นตัวกลางในการดำาเนินโครงการ 

 รัฐบาลจีนจะเป็นตัวแทนจัดหาระบบที่เหมาะสม และ

ดำาเนินงานเชิงพาณิชย์และซ่อมบำารุง (O&M) ภายในระยะเวลา 

๓ ปีแรก นับจากวันที่เปิดให้บริการ 

 ก่อนถ่ายโอนองค์ความรู้, การดำาเนินการ, งานซ่อมบำารุง 

และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ รฟม.ไทย ภายในปีที่ ๔-๖

 ก่อนที่ รฟม.ไทย จะเข้าดำาเนินการเต็มรูปแบบ ในปีที่ ๗ 

ของสัญญา 

 ต่อมา “กระทรวงคมนาคม” ลงนามในสัญญาความร่วม

มือเป็นทางการ มีกรอบเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 -รัฐบาลไทยเป็นผู้ดำาเนินการลงทุนด้านงานโยธาท้ังหมด

แต่เพียงผู้เดียว ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๗๙,๐๐๐ ล้านบาท

 -รัฐบาลไทยเป็นผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ริมทางรถไฟเพื่อ

ให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ

 “สถานีกลางบางซื่อ” วิ่งตรงไปทางทิศเหนือ ในเส้นทางเดียว

กับ “รถไฟความเร็วสูง” สายตะวันออก

 ผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง

สายสีแดงเข้ม รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 จากนั้น วิ่งตรงไปตามแนวทางรถไฟสายเหนือ ไปจนถึงชุมทาง

บ้านภาชี 

 แนวเส้นทางจะเบ่ียงไปใช้แนวเส้นทางรถไฟสายอีสานไป

ตลอดทางจนถึงสถานีแก่งคอย ซึ่งจะเป็นสถานีชุมทางที่แยกสายไป

เชื่อมต่อเข้ากับสายตะวันออกที่สถานีฉะเชิงเทรา 

 จากนั้น มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสิ้นสุดเส้น

ทางในระยะแรกที่สถานีนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟ

นครราชสีมาเดิม 

 รวมระยะทางในช่วงแรก ๒๕๓ กม. ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชม. 

๓๐ นาที จากกรุงเทพฯ

 จากนั้น เส้นทางจะมุ่งขึ้นทางเหนือ เพื่อไปยังประเทศลาว โดย

ผ่าน สถานีชุมทางบัวใหญ่, ขอนแก่น, อุดรธานี 

 สิ้นสุดที่ “จังหวัดหนองคาย” ระยะทาง ๓๕๔.๕ กม.รวมระยะ

ทาง ตลอดเส้นทางกว่า ๖๐๘ กม.

 ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาที จากนครราชสีมา และ  

๓  ชั่วโมง ๔๕ นาที จากกรุงเทพฯ

 แนวเส้นทางต่อจากนี้..........

 จะเป็นแนวเส้นทางรถไฟสาย “ลาว-จีน” เพื่อเดินทางไปยัง

เวียงจันทน์ ประเทศลาว 

 และต่อเนื่องไปยัง คุนหมิง ประเทศจีน ระยะทางรวมกว่า 

๑,๐๑๑ กม.

 เฉพาะในประเทศลาว ๔๑๗ กม.โดยใช้ระยะเวลาเดินทางรวม

จากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิง ๑๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยแนวเส้นทางใน

ลาวจะเป็นทางเดี่ยวทั้งหมด

 รูปแบบของโครงการ

 เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit)

 ทางวิ่ง แนวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นแนวเส้นทางระดับดิน โดย

มีช่วงยกระดับเมื่อต้องผ่านตัวเมือง 

 ยกเว้นช่วง “บางซื่อ-ดอนเมือง-บ้านภาชี” ที่ยกระดับที่ความ

สูง ๒๐ เมตร ตลอดทาง เนื่องจาก เป็นเส้นทางร่วมระหว่างรถไฟ

ความเร็วสูง “สายตะวันออกและสายเหนือ”

 ขนาดราง ๑.๔๓๕ เมตร (European standard  guage) มีสาย

ไฟฟ้าแรงสูงตีขนานอยู่เหนือราง ระบบรถไฟฟ้า ใช้วิธีการรับไฟฟ้า

จากด้านบนด้วยแพนโทกราฟ

 ตัวรถเป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง ๒.๘-๓.๗ เมตร ยาว ๒๐  เมตร 

สูงประมาณ ๓.๗ เมตร ความจุ ๖๐๐ คน/ขบวน ต่อพวงได้ ๓-๑๐  คัน/ขบวน 

 สามารถรองรับผู้ โดยสารได้ ๕๐,๐๐๐ คน ต่อชั่วโมงต่อทิศทาง

 ใช้ระบบอาณัติสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์

ควบคุมการเดินรถ และใช้ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ

 โครงการนี้ มีศูนย์ซ่อมบำารุงใหญ่ และศูนย์ควบคุมการเดินรถ

ทั้งระบบ ตั้งอยู่ที่เชียงรากน้อย บางปะอิน อยุธยา 

 และยังจัดให้มีทางซ่อมบำารุงเป็นระยะ รวมถึงมีศูนย์ซ่อมบำารุง

ย่อยและย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Transshipment Yard) ตั้งอยู่ที่ 

“สถานีรถไฟนาทา” เดิม 

 ในพื้นที่ตำาบลหนองกอมเกาะ อำาเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย ที่จะยกเลิกการใช้งาน

 สถานีมีท้ังหมด ๑๑ สถานี เป็นสถานีรูปแบบอาคาร 

ผู้ โดยสาร ๑๐  สถานี และสถานียกระดับ ๑ สถานี

 ความเร็วสูงสายอีสานนี้ ใช้ขบวนรถรุ่น CR300AF “ฟู่ซิง

ห้าว” ผลิตโดยซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล มีความเร็ว

สูงสุดที่  ๓๕๐ กม./ชม.

 แบ่งประเภทที่นั่ง ๓ ระดับ ได้แก่ ที่นั่งชั้น ๑ เป็นที่นั่งแบบ

เก้าอี้เดี่ยว ใช้ตู้ โดยสารหลังห้องคนขับ 

 ที่น่ังชั้น ๒ จะเป็นที่น่ังประเภทธุรกิจ จัดเรียงแบบ ๒-๒ 

ตลอดตู้ โดยสาร และ

 ที่นั่งชั้น ๓ จะจัดเรียงแบบ ๓-๒ ตลอดความยาวตู้ โดยสาร 

ภายในขบวนรถมีห้องน้ำาแบบระบบปิดบริการ

 ย้ำาอีกที เพื่อการ “รู้ทัน ส.ส.”

 ที่บางคนอาจริษยาบังจิต แล้วไปพูดว่า รัฐบาลมีนอก-มีใน

กับจีน ด้านก่อสร้าง 

 โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เป็นโครงการที่ทางฝั่ง

ไทยเป็นผู้ลงทุนงานโยธาทั้งหมด 

 ด้วยวิธีเปิดประมูลเป็นรายสัญญา แบบเดียวกับการก่อสร้าง

ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร 

 โดยในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ทางฝั่งจีน

เป็นผู้รับผิดชอบ โดยว่าจ้าง “บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ 

เวฮิเคิล จำากัด” 

 ผู้ผลิตรถไฟฟ้าบีทีเอส รุ่นที่สอง (EMU-B: Bombardier  

Movia) เป็นผู้ผลิตตัวรถไฟฟ้าและจัดหาระบบเดินรถไฟฟ้าสำาหรับ

ใช้ภายในโครงการทั้งหมด

 เข้าใจ “ภาพรวม” ของรถไฟความเร็วสูง “ไทย-ลาว-จีน” 

พอที่จะไม่ถูกพวก ส.ส.หลอกต้มด้วยข้อมูลริษยากันแล้วนะ!

 จะเห็นว่า “ทุกเส้นทาง” ทั้งรถไฟรางคู่, รางเดียว, รถไฟฟ้า

สีต่างๆ, รถไฟฟ้าความเร็วสูง ๓ สนามบิน, รถไฟฟ้าความเร็ว

สูง “ไทย-ลาว-จีน”, รถไฟฟ้าความเร็วสูง “ไทย-จีน-ญี่ปุุ่น” และ 

Central Route ที่จะเชื่อมต่อประเทศกลุ่ม CLMV 

 เรียกว่า ทั้งหมด-ทั้งมวล......

 จากทุกสารทิศของเส้นทาง “วิ่งมารวมศูนย์” ที่ “สถานี

กลางบางซื่อ” ทั้งหมด

 ฉะน้ัน ไม่ง่ายเลย กับการบริหารรางและการก่อสร้างใน

ช่วง “คอขวด” ที่รถไฟทุกชนิด จะประดัง-ประเดเข้ามาสู่สถานี

กลางบางซื่่อในเวลาเดียวกัน!

 เอาเท่านี้ก่อน วันหลังค่อยมาดูกันว่า แต่ละช่วงสร้างไปถึง

ไหนแล้วบ้าง โดยเฉพาะช่วง “โคราช-หนองคาย” น่าจะยัง

 เรานั่งดู-นั่งตำาหนิ มันง่าย 

 แต่คนที่ไปดีลกับจีน ต้องถือว่า “รักษาประโยชน์ชาติ” ได้

สมน้ำา-สมเนื้อ

 เห็นว่า เขาชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” มิใช่รึ?

 -ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใน

ประเทศไทย

 -วัสดุก่อสร้าง จะใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก

 -แรงงานก่อสร้าง จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ห้ามไม่ให้มี

การนำาเข้าแรงงานจากประเทศจีน 

 -ยกเว้นสถาปนิกและวิศวกรที่อนุญาต ให้เป็นสัญชาติจีนเป็น

กรณีพิเศษ

 โครงการแบ่งช่วงออกเป็นทั้งหมด ๔ ช่วง ได้แก่ 

 -ช่วงกรุงเทพฯ(บางซื่อ)-แก่งคอย และ “แก่งคอย-นครราชสีมา”

 เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐ โดยนายกฯ ประยุทธ์ เป็นประธาน

ในปฐมฤกษ์ก่อสร้าง 

 การก่อสร้างแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๑๑ ช่วง ๑๔ สัญญา เริ่มจาก

ช่วง “กลางดง-ปางอโศก” ระยะทาง ๓.๕ กม.เป็นช่วงแรก 

 การก่อสร้างช่วงนี้ล่าช้าไปมาก (เป็นการถ่ายทอดความรู้และ

เทคนิคการก่อสร้างระบบความเร็วสูงจากวิศวกรจีนให้แก่ไทย เพื่อ

สร้างเองในช่วงต่อๆ ไป) 

 จากนั้น ทางจีนจะเริ่มจัดส่งแบบช่วงต่อไปมาให้ไทยตรวจสอบ

จนครบทั้งโครงการ (เดือน มิ.ย.๖๑) 

 รฟท.ได้แยกช่วง “สถานีกลางบางซื่อ-ท่าอากาศยานดอนเมือง” 

ระยะทาง ๑๔.๕ กม.ออกมาให้เอกชนผู้ชนะของสายตะวันออกเป็น 

ผู้ดำาเนินการแทน 

 เพื่อลดข้อครหา เรื่องการใช้ทางร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลไทย-

รัฐบาลจีน และรัฐบาลญี่ปุ่น ที่เข้ามาดำาเนินโครงการสายเหนือ 

 ตามแผน จะประมูลครบทั้ง ๑๔ สัญญา ภายในต้นปี ๖๒ และ

เปิดดำาเนินการได้ในปี ๒๕๖๗ 

 และอีกสองช่วงได้แก่....

 ช่วง “นครราชสีมา-หนองคาย” และ “แก่งคอย-คลอง ๑๙- 

ฉะเชิงเทรา” (แยกไปท่าเรือแหลมฉบัง) อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทาง

 แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน “สายอีสาน” เป็นระบบ

รถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างระดับดินและยกระดับตลอดโครงการ 

 มีแนวเส้นทางที่รองรับการเดินทางจากชานเมืองทางทิศเหนือ 

กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือและจังหวัดใกล้เคียงด้านเหนือและภาคอีสาน เข้า

สู่เขตใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว 

 แนวเส้นทาง เริ่มต้นจาก.....

ลับมาถึงประเทศไทย หลังไปทำาภารกิจการ

เข้าประชุมด้านการสาธารณสุขระดับโลกที่ 

สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อช่วงปลายเดือน พ.ย.ถึง

ต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา  

ล่าสุดในวันที่ 5 ธ.ค. “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญ 

วีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ได้มาไหว้บิดา “ปู่

จิ้น” นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรองนายกฯ อดีต รมว.

มหาดไทย อดีต รมว.สาธารณสุข และอดีตหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย ในวันพ่อแห่งชาติ   

โดยแต่งชุดขาวเพราะก่อนหน้าได้ร่วมคณะนายกฯ 

ในพิธีทำาบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม

ที่ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร 

“เสี่ยหนู” เคยให้สัม 

ภาษณ์ว่า “ปู่จ้ิน” คุณพ่อ ท่ี

วันนี้อายุ 85 แล้วนั้น ไม่ใช่

เป็นแค่บิดาผู้ให้กำาเนิด แต่ยัง

เป็นเสมือนคุณครูที่สอนการ

ใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชาย ดูแลตัว

เอง สอนการทำาธุรกิจ และ

สอนงานการเมือง

“โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้

ที่ว่า “Giving hand is always 

above receiving hand.” มือ 

ผู้ ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือผู้รับ 

เสมอ” จากเพจ Wassana 

Nanuam ระบุไว้

นอกจากนี้ยังมีคำาส่ังจากแผ่นดินใหญ่จาก “ปู่จิ้น” 

ถ่ายทอดมาสู่ DNA ของ “อนุทิน” อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และ

รองนายกฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันในวัย 55 ปี 

คือคำาว่า “เหยิ่น” เป็นภาพตัวหนังสือจีน 2 ภาพ 

ประกอบกัน ตัวบนแทนภาพ “มีด” ตัวข้างล่างแทนคำาว่า 

“หัวใจ” จึงกลายเป็นคำาว่า “อดทน” 

ยังมีอีกคำาคือ “หาญ หยั่ง” ถือเป็นสุภาษิตประจำา

ตระกูล “ชาญวีรกูล” ซึ่งหมายถึงความสุขุม ที่มาพร้อมกับ

คำาว่า อ่อนน้อม อ่อนโยน และไม่กระด้าง ซึ่งถือเป็นคำา

ภีร์นำาไปสู่ความสำาเร็จ ไม่ใช่แค่คนในตระกูลนี้เท่านั้น แต่

ประชาชนคนทั่วไปยังสามารถนำาไปปฏิบัติใช้ได้ 

คำาสอนจากคุณพ่อจึงส่งผลให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” 

ไม่ท้อถอยกับทุกปัญหาที่เข้ามา โดยเฉพาะมหาวิกฤต 

โควิด-19 ในขณะนี้.  

ช่างสงสัย

ไม่ท้อถอย 

ก

อนุทิน ชาญวีรกูล

ถึ

พท.

ส.ส.ร้อยเอ็ด น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรค

เพื่อไทย และ น.ส.ชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรค

เพื่อไทย ลงพ้ืนท่ีตำาบลชายนา อำาเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังปัญหาความทุกข์ยาก

ของพ่ีน้องชาวนาในพ้ืนท่ี

นางบุญสม งามประดับ หรือผู้ใหญ่จ๋ิม นาย

วีระ ธนสุทธ์ิ, นายสายันต์ สุภาเพียร ร่วมด้วย

ตัวแทนชาวนาอำาเภอเสนาได้สะท้อนปัญหาการทำา

นาว่า ขณะน้ีทุกหย่อมหญ้าของประเทศได้รับความ

เดือดร้อนจากการบริหารงานของรัฐบาล ตลอด  

7 ปีท่ีผ่านมาไม่เคยมีใครจากรัฐบาลลงพ้ืนท่ีเข้ามา

ดูแลชาวบ้านเลย ท้ังท่ีเป็นจุดท่ีได้รับผลกระทบจาก

การบริหารจัดการน้ำา เนื่องจากพ้ืนท่ีอำาเภอเสนาเป็น

แก้มลิงชะลอรับน้ำาท่วมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เมื่อมีน้ำาเข้านา 

กลับมีปริมาณมากเกิน แต่เมื่อต้องการน้ำาทำานากลับ

ไม่มีน้ำาใช้ น้ำาแล้ง และน้ำาส่งไปไม่ท่ัวถึงท่ีนาชาวบ้าน

นอกจากน้ี ราคาปุ๋ยราคายาแพงข้ึนกว่าเท่า

ตัว ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ขายข้าวได้ราคาต่ำา 

ชาวนาต้ังราคาขายเองไม่ได้ บางรายเก่ียวข้าวไม่ทัน

น้ำาท่วมพ้ืนท่ี ทำาให้ขายได้เพียงตันละ 2,300 บาท ท้ัง

ท่ีโดยท่ัวไปได้ราคา 5,000-6,000 บาท หรือบางราย

ได้ 7,000 บาท บางพ้ืนท่ียังประสบปัญหาน้ำาเปร้ียว

ซ่ึงส่งผลต่อการผลิตข้าว จากการสูบน้ำาออกจากบ่อ

ดิน เมื่อมีน้ำาท่วมทำาให้การคมนาคมขนส่งเป็นไป

อย่างยากลำาบาก

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขณะน้ีพ่ีน้องชาวนา

ไทยหลายครัวเรือนต้องเจ็บปวดทนทุกข์ยากลำาบาก 

ขณะท่ี ส.ส.พ้ืนท่ีก็ได้ประสานงานอย่างสุดความ

สามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

หลายเรื่อง แต่รัฐบาลไม่เคยใส่ใจ รวมท้ังจะนำาส่ิง

ท่ีได้รับฟังไปพัฒนาเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาให้พ่ี

น้องชาวนาไทยอยู่ดีกินดี มีชีวิตท่ีดีกว่าวันน้ี พรรค

เพื่อไทยจะฟ้ืนศักด์ิศรีให้ชาวนาไทยกลับมายืนตรง

มองฟ้าอย่างองอาจอีกคร้ัง

“สำาหรับปัญหาเชิงโครงสร้างจะต้องได้รับ

การแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร เมื่อมีโอกาส

กลับมาบริหารประเทศอีกคร้ัง คุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนไทยจะต้องดีข้ึน โครงการประกัน

รายได้ไม่ส่งเสริมการลดต้นทุน ไม่ส่งเสริมการผลิต 

และไม่ส่งเสริมการตลาด เป็นเพียงการชดเชยส่วน

ต่าง ซ่ึงแตกต่างกับโครงการรับจำานำาข้าว ท่ีเป็นการ

เข้าจัดการกลไกราคาตลาด ทำาให้ราคาข้าวสูงข้ึน 

ชาวนาขายข้าวได้มากข้ึน” นพ.ชลน่านกล่าว

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า สำาหรับพ้ืนท่ี

พระนครศรีอยุธยาน่าเสียดายแผนการจัดการน้ำา

อย่างเป็นระบบ 2 ล้านล้านบาท สมัยอดีตนายกฯ 

น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ท่ีได้เร่ิมไว้ถูกทำาลายลงด้วยการ

เข้ามาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 7-8 ปีท่ี

ผ่านไปรัฐบาลใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาท แต่ก็

ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ประเทศไทยสูญเสียโอกาส

ไปอย่างน่าเสียดาย ถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศยัง

ยากจนอยู่ ขอให้ประชาชนพ่ีน้องชาวนาไทยอย่าเพ่ิง

หมดหวัง ขอให้มีกำาลังใจ พรุ่งน้ีเพื่อไทยจะกลับมา

ดูแลพ่ีน้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีชีวิตท่ีก้าวหน้าข้ึน.

‘โอมิครอน’

มีการสุ่มตรวจหาสายพันธ์ุโควิดราว  800 ราย ส่วน

ใหญ่ยังเป็นเดลตา มากถึง 99.87% ซ่ึงเกณฑ์การสุ่ม

ตรวจสายพันธ์ุโควิดจะพิจารณาจากผู้ป่วยมีอาการ

หนัก เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือเกิดคลัสเตอร์

แบบไม่ทราบสาเหตุข้ึน ซ่ึงโดยปกติจะตรวจ 3 รูป

แบบ ได้แก่ 1.RT-PCR ใช้เวลา 1-2 วัน  2.Targeted 

Sequencing ดูรหัสพันธุกรรมใช้เวลา 3 วัน และ  

3.ตรวจจีโนม ตรวจรหัสพันธุกรรมเช้ือโควิดท้ังหมด

ใช้เวลาราว 7 วัน

นพ.ศุภกิจกล่าวอีกว่า โอมิครอนจะดูการ 

กลายพันธ์ุได้จากรหัสพันธุกรรมไวรัสท่ี Del 69-70 

และ K417N ซ่ึงท่ีผ่านมาพบผู้ต้องสงสัยว่าติดสาย

พันธ์ุ โอมิครอน 1 ราย เป็นชายชาวสหรัฐ อเมริกา 

เดินทางมาจากประเทศสเปน ในรูปแบบ Test&Go 

แต่ยังไม่ทราบว่าได้เดินทางไปในพ้ืนท่ีแอฟริกา

หรือไม่ ซ่ึงจากการตรวจหารหัสพันธุกรรมของ

ไวรัสโควิดพบมีการกลายพันธ์ุ 3-4 ตำาแหน่ง ได้แก่   

Del69-70, K417N, T478K และ N501Y ซ่ึงยืนยัน

ได้ว่า 99.92% เป็นโควิดสายพันธ์ุโอมิครอน และได้

ตรวจจีโนมในวันท่ี 3 ธ.ค.เพื่อยืนยันเพ่ิมเติมแล้ว

“ขณะน้ีประเทศไทยพบสายพันธ์ุ โอมิครอน

เป็นรายแรกเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีรายต่อๆ 

ไปตามมา แต่ขอประชาชนอย่าเพ่ิงตื่นตระหนก ใน

ส่วนของมาตรการต่อจากน้ีไปจะมีการสุ่มตรวจจีโนม 

มากข้ึน  โดยเฉพาะชายแดนมาเลเซียท่ีพบมีการ

ติดโควิดโอไมครอนเช่นเดียวกัน” นายศุภกิจระบุ

ด้าน นพ.โอภาสกล่าวว่า การกลายพันธ์ุของ

ไวรัสโควิด-19 พบได้ตลอดเวลา โดยต้องเฝ้าระวัง

การกลายพันธ์ุท่ีทำาให้ระบาดมากข้ึน ป่วยรุนแรง

มากข้ึน ด้ือยา วัคซีนมีประสิทธิภาพลดน้อยลง ซ่ึง

พบในสายพันธ์ุแกรมมา, อัลฟา, เบตา และเดล

ตา ล่าสุดคือสายพันธ์ุ โอมิครอน ซ่ึงขณะน้ียังมี

ข้อมูลอย่างเป็นทางการไม่มากนัก โดยองค์การ

อนามัยโลก (WHO) ระบุว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตจาก

สายพันธ์ุ โอมิครอน โดยสายพันธ์ุน้ีเร่ิมต้นระบาด

ในแอฟริกาใต้ช่วงปลายเดือน พ.ย.64 พบการพุ่ง

ข้ึนของจำานวนผู้ป่วย และขณะน้ีสายพันธ์ุ โอมิ 

ครอนพบแล้วใน 46 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ี 47 ซ่ึงเป็นการติดเช้ือในประเทศ 15 

ประเทศ พบเช้ือในผู้เดินทาง 31 ประเทศ

นพ.โอภาสกล่าวว่า ผู้ติดเช้ือโควิด-19 สาย

พันธ์ุ โอมิครอนรายแรกเป็นชาย อายุ 35 ปี สัญชาติ

สหรัฐ อเมริกา  อาศัยอยู่ในสเปนมา 1  ปี เป็นนักธุรกิจ 

ไม่มีอาการ โดยในวันท่ี 28 พ.ย.ตรวจ RT-PCR ท่ี

สเปนผลไม่พบเช้ือ หลังจากน้ันไปทานข้าวกับเพื่อน 

ซ่ึงเพ่ือนก็ไม่มีอาการป่วย โดยเม่ือเดินทางมา ถึง 

ไท ยก็ได้มีการตรวจอีกคร้ังและพบเช้ือในวันท่ี 1 ธ.ค. 

ซ่ึงมีค่าตรวจ Ct ค่อนข้างสูง ก็ได้ตรวจยืนยันท่ีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์  ท้ังน้ีผู้ป่วยรายน้ีได้เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงซ่ึงมีอาการน้อยมาก

นพ.โอภาสกล่าวว่า จากการตรวจสอบเพ่ิม

เติมพบว่าผู้ป่วยรายน้ีไม่มีอาการ ปฏิเสธ โรค ประ จำา

ตัว ไม่เคยติดเช้ือมาก่อน ในช่วงแรกรับทุกอย่างปกติ

ดีหมด เอกซเรย์ ปกติและผลเลือดปกติ แต่ตรวจเจอ

เช้ือ ในส่วนของการตรวจหาผู้สัมผัสเส่ียงสูงยืนยัน

ว่าไม่มี ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ำา ซ่ึงผู้ป่วยราย

น้ีใส่หน้ากากตลอดเวลา ตอนน่ังเครื่องบินก็น่ังคน

เดียว ไม่ได้น่ังติดกับคนข้างๆ เมื่อมาถึงไทยตอน

อยู่โรงแรมเขาก็ได้ทำา Test&Go อย่างไรก็ตามผู้ท่ี

มีประวัติ เจอ สธ.ก็จะสอบสวนตรวจสอบหาเช้ือทุก

คน โดยขณะน้ีทุกคนท่ีเราตรวจสอบไม่มีใครติดเช้ือ

เพ่ิมเติม แต่ต้องติดตามจนครบระยะฟักตัวของโรค

“สายพันธ์ุ  โอมิครอนดูเหมือนจะแพร่

ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธ์ุ ท่ีผ่านมาประมาณ  

2-5 เท่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย

คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ แยกยากจากสายพันธ์ุ อื่นๆ 

ท่ีมีรายงานจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้า

รักษาในโรงพยาบาล  และยังไม่มีรายงานผู้ติดเช้ือท่ี

เสียชีวิตจากสายพันธ์ุ โอมิครอน ตรงกับข้อมูลหลาย

หน่วยงานว่าความรุนแรงน้อยกว่าเดลตาค่อนข้าง

มาก เพราะฉะน้ันท่ี WHO แนะนำาคือฉีดวัคซีนให้

ครอบคลุมมากท่ีสุด ซ่ึงเราจะเร่งฉีดให้มากท่ีสุด” 

นพ.โอภาสกล่าวและว่า โอไมครอนติดต่อผ่าน

ละอองฝอยน้ำาลาย การแพร่ระบาดผ่านอากาศพบ

ได้น้อย เฉพาะพ้ืนท่ีอับ โดยวัคซีนยังมีประสิทธิภาพ

ป้องกันการติดเช้ือ 50-80% และป้องกันการเสีย

ชีวิตและลดความรุนแรงของโรค 80-90%

ขณะท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค 

วิด-19) หรือ ศบค.ช้ีแจงผลสอบสวนเบ้ืองต้นผู้ติด

เช้ือโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนรายแรกว่า เป็น

ชายอายุ 35 ปี สัญชาติสหรัฐอเมริกา อาศัยอยู่ท่ี

สเปนเป็นเวลา 1 ปี อาชีพนักธุรกิจ ไม่มีโรคประจำา

ตัว ได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 เข็มจาก

สหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย.64 เมื่อติดเช้ือโควิดไม่

แสดงอาการ ไม่มีประวัติการตรวจพบเช้ือมาก่อน

ในอดีต มีผู้สัมผัสท้ังหมดแบ่งเป็นท่ีโรงแรม 17 คน  

และพนักงานในสนามบิน 2 คน โดยไทม์ไลน์วันท่ี 

28 พ.ย.64  ตรวจ RT-PCR ท่ีสเปนไม่พบเช้ือ หลัง

จากน้ันไปทานข้าวกับเพื่อน  ซ่ึงเพื่อนไม่มีอาการ

ป่วยจนถึงปัจจุบัน ต่อมาวันท่ี 29 พ.ย.64 บินจาก

สเปนไปดูไบ เท่ียวบิน EK142 พักท่ีดูไบ 9 ช่ัวโมง 

ไม่ได้พูดคุยกับใคร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

จากน้ันวันท่ี 30  พ.ย.64  บินจากดูไบมากรุงเทพฯ 

เท่ียวบิน EK372 หลังจากลงเครื่องในเวลาเท่ียง

คืน ไปเก็บตัวอย่างแบบ Drive thru ท่ีโรงพยาบาลคู่

สัญญา  และกลับเข้าโรงแรมในโครงการ Test&Go 

ต่อมาวันท่ี 1 ธ.ค.64 ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่า

ตรวจพบเช้ือโควิด-19 และวันท่ี 3 ธ.ค.64 ส่งตัว

อย่างเช้ือตรวจยืนยันท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดย ศบค.ยังรายงานตัวเลขผู้ติดเช้ือใหม่

ของไทยว่า มีจำานวน 4,000 ราย เป็นการติดเช้ือ

ในประเทศ 3,966 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 3,811 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก  

155 ราย มาจากเรือนจำา 27 ราย เป็นผู้เดินทางมาจาก

ต่างประเทศ 7 ราย  หายป่วยเพ่ิมข้ึน 6,450 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 69,010 ราย  อาการหนัก 1,259 ราย 

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 330 ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 22 ราย 

เป็นชาย 13 ราย หญิง 9 ราย เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 

60 ปีข้ึนไป 12 ราย มีโรคเร้ือรัง 8 ราย พบผู้เสียชีวิต

มากสุดในชลบุรี 3 ราย ขณะน้ีมียอดผู้ติดเช้ือสะสม

ยืนยันต้ังแต่ปี 2563  จำานวน 2,145,241 ราย มียอด

หายป่วยสะสมต้ังแต่ปี 2563  จำานวน 2,055,265 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563  จำานวน 20,966 

ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันท่ี 

5 ธ.ค.เพ่ิมเติม 186,386 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 95,437,744 โดส ขณะท่ี

สถานการณ์โลกมียอดผู้ติดเช้ือสะสม 266,123,730 

ราย เสียชีวิตสะสม  5,270,662 ราย   

ขณะท่ีนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม รับทราบจาก สธ.ถึงการตรวจ

พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ต้องสงสัยติดเช้ือโควิด-19 

สายพันธ์ุโอมิครอนรายแรกแล้ว  โดย สธ.ยังยืนยัน

ว่าสายพันธ์ุส่วนใหญ่ท่ีพบขณะน้ีในไทยยังเป็นสาย

พันธ์ุเดลตา 65.97% อัลฟา 32.48% และเบตา 

1.54% โดยนายกฯ จะร่วมกับ สธ., คณะแพทย์, 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาเพื่อติดตามพัฒนาการ

ของสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยขณะน้ี

ยังไม่มีการเปล่ียนแนวทางหรือนโยบาย ซ่ึงทุกอย่าง

จะต้องมีการนำาเข้าสู่ท่ีประชุม ศบค.ในคร้ังต่อไป

“นายกฯ เช่ือม่ันระบบสาธารณสุขไทย มี

กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและคัดกรองท่ีมี

ประสิทธิภาพและเข้มข้นสูง สามารถวินิจฉัยผู้ป่วย

ต้องสงสัยติดเช้ือโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงขอ

ให้พ่ีน้องประชาชนตระหนักแต่อย่าได้ตระหนก” 

นายธนกรกล่าว

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข โพสต์ 

เฟซบุ๊กในเรื่องน้ีว่า “อย่าตกใจต้องติดตามข้อมูล 

เพื่อทำาความรู้จักกับโอมิครอนเขาให้ดี ถ้าเขามา

แบบไม่มีอะไรใหม่กว่าเดิม เช่นแม้แพร่กระจายได้

เร็ว แต่ผู้ติดเช้ืออาการไม่รุนแรงกว่าเดิม ก็ไม่ใช่

เรื่องน่าวิตกกังวลจนเกินไป ยกเว้นเมื่อรวบรวมผู้

ติดเช้ือโอมิครอนได้มากพอแล้วสรุปได้ว่าเขาแพร่

กระจายได้เร็วกว่ามาก ผู้ติดเช้ือมีอาการรุนแรง

มากกว่า มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มหนุ่มสาว แข็งแรง อายุ

ยังไม่มากได้มากกว่าเดลตา อันน้ีต้องคิดหนักและ

ต้องตัดสินใจสกัดก้ันอย่างไรอันน้ันค่อยว่ากัน”

ส่วนนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนท่ีเก่ียวกับการส่ังการและ

ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า ได้กำาชับ

ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประกอบด้วย สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ

สตูลให้มีความเข้มงวดแล้ว หลังพบสายพันธ์ุโอมิ

ครอนรายแรกในมาเลเซีย โดยมี 5 แนวทางปฏิบัติ 

คือ 1.สร้างการรับรู้และความเข้าใจมาตรการสำาคัญของ 

ทางราชการอย่างต่อเนื่อง 2.เพ่ิมความเข้มข้นการ 

ตรวจตราและสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการลักลอบหลบ

หนีเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

3.ดำาเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก 4.ช่วยเหลือ

พ่ีน้องประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 5.เร่งประชาสัม

พันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมุ่ง

เน้นกลุ่ม 608 และประชาชนท่ัวไป. 
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด Line ID :@thaipost 

ไมรูวา “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” นายกรัฐมนตรี 

เตรียมรับมือการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 อยางไรบาง 

เชื้อตัวเกายังไมหมดไป ยอดผูติดเชื้อใหมสูงกวา 4,000 

คนตอวัน เชื้อตัวใหม สายพันธุ โอมิครอน ที่หลบซอนในหลาย

ประเทศ ระบาดไดรวดเร็ว กันไว                                        

อยางไรบาง ตนกําเนิดมาจากประ                                                  

เทศแถบแอฟริกา ที่ผานมามีผูที่                                               

อยูในกลุมเส่ียงเดินทางเขามา 786 

ราย แตตามกลับมาตรวจเชื้อได

ไมถึงครึ่ง ลาสุด กรมวิทยาศาสตร

การแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ยืนยันตรวจพบเช้ือโควิดโอมิครอน

จากนักทองเที่ยวแลว 1 ราย และ

หวังวาคงจะควบคุมได เพราะภาพ

เกาๆ ภาวะการปดกึ่งล็อกดาวน 

คนปวยเกินศักยภาพโรงพยาบาล 

ธุรกิจเจงระนาว ไมอยากใหตาม

มาหลอกหลอนกันอีกในป 2565

พรรครวมฝายคานเดินหนาตรวจสอบรัฐบาล วันที่ 6 ธ.ค. 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย พรอมดวยกรรมการ

บริหารพรรค ลงพ้ืนท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา รับฟงปญหาความ

เดือดรอนชาวนา จากราคาขาวตกต่ํา ปญหาเศรษฐกิจปากทอง                                                                                    

วันที่ 7 ธ.ค. พรรครวมฝายคานนัดประชุม ฝายคานรวมใจ 

สรรคสรางชีวิตใหมเพ� อประชาชน 

“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เลขา 

ธิการพรรคเพ� อไทย บอกวา จะมี                                                 

การนัดรับประทานอาหารและประ 

ชุมสรุปผลการทํางานฝายคานใน

รอบป เตรียมแผนงานฝายคานที่

จะลุยกันตอปหนา รวมทั้งประเมิน

การทํางานของรัฐบาลในขวบปที่

ผานมา เพ� อไทยเจาภาพใหญเปด

โรงแรมเอสซีปารค ประชุม เลี้ยง

อาหาร แมจะมีการปฏิบัติตามมาตร 

การสาธารณสุขเกี่ยวกับการปองกันไวรัสโควิด แตเช� อไดวาถา

มีการสังสรรค คงจะมีปมดรามาตามมาอีกแน� ตรวจสอบผล

งานรัฐบาลแลว ยังไงยอนมองดูเสถียรภาพฝายคานกันเอง โดย

เฉพาะกาวไกล เพ� อไทย ที่มีปญหากระทบกระทั่งกันตลอด

การเลือกตั้งใหญยังไมรูจะเกิดขึ้นในหวงเวลาใด แตการ                    

เลือกตั้งผูวาราชการ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) เริ่ม                    

เห็นสัญญาณท่ีดี อีกไมเกิน 6 เดือน

อาจไดเห็นการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. 

พรรคการเมืองมีท้ังใชกลยุทธสงผู

สมัครในนามพรรค และคอยเปน

กําลังใจสนับสนุนผูสมัคร แลวแต                                         

ยุทธศาสตรแตละพรรค ที่น�าจับ                                                     

ตาการรุกคืบเมืองกรุง พลังประ 

ชารัฐ มีกระแสขาวอยางหนาหู 

ใหความสนใจ “นายณรงคศักดิ์ 

โอสถธนากร” ผูวาฯ หมูปาช� อดัง 

ปจจุบันเปนผูวาราชการจังหวัดปทุม 

ธานี แกนนําพลังประชารัฐบาง

คนหวังที่จะทาบทามมาลงสมัคร

ใหได ไมรูเปนการเปดช� อโยนหินเพ� อหยั่งกระแส ประเมินทาที

คนกันเอง ฝายตรงขาม หรือเอาจริง หวังจะนําผลงานอันเปนที่

ประจักษของผูวาฯ คนดัง มาลงสมัครในนามพรรค เรียกเรตติ้ง 

หวังยึดหัวหาดเมืองกรุงใหได หลังระยะหลังกระแสพลังประชา

รัฐไมสูดีสักเทาไหร

พรรคประชาธิปตยยังคงตองจัดการปญหาภายในกันตอ                                                

ไป ลาสุด นิพิฏฐ อินทรสมบัติ” 

อดีต รมว.วัฒนธรรมและอดีต ส.ส.                                                    

พัทลุง หลายสมัย คนเกาคนแกตัด                                                                              

สินใจย� นใบลาออกจากสมาชิกพรรค

ประชาธิปตย มองสถานการณประ 

ชาธิปตยก็น�าเปนหวง หากยังแบง                                                 

กก กลุมกวน ไมสมัครสมานสามัคคี

กัน เลือกตั้งรอบหนาคงจะสงผล                          

กระทบตอพรรคอยางแน�นอน 

เพราะพรรคการเมืองอ� นก็รุกคืบ

หนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต ที่ทั้ง 

พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย หาสวน

ผสมลงตัว รูวิธีที่จะเจาะพื้นที่ได อาจทําใหประชาธิปตยตกที่นั่ง

ลําบาก สวนคนเกาแกที่เปนอดีต ปลายทางนิพิฏฐจะไปพรรค

ไหนตอ รวมงานกับใคร ยังตองติดตาม ที่แน�ๆ ขาวลามาแรง 

ปลายเดือนมกราคม 65 จอมยุทธกวง-สมคิด จาตุศรีพิทักษ จะ

รีเทิรนทางการเมืองในนามพรรคใหม ทุนหนา พรอมสูศึกเลือก

ตั้ง สวนจะมี นิพิฏฐบวกกับแกงสี่กุมาร ในนั้นดวยหรือไม คง

ตองจับตาดูกันตอไป.

ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

ไ

สองสนามเลือกตั้ง กทม.

3 ผูสมัครผูวาฯ ในกระแส

นิพิฏฐ อินทรสมบัติ

งานนิทรรศการโลก หรือมหกรรมนานาชาติ (International 

exposition) เปนงานมหกรรมโลกอยูภายใตการจัดการขององค 

การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ซึ่งเปนองคกรที่รับรองสิทธิการ

จัดนิทรรศการนานาชาติ งานนิทรรศการโลกจัดขึ้นคร้ังแรกในป                                                                                  

ค.ศ.1851 ท่ีกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหวางป ค.ศ.1939–

1987 งานเอ็กซ โปมีจุดมุงหมายเพียงเพ� อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กันเทานั้น แตในปจจุบัน แตละประเทศไดหันมามองงานเอ็กซ โป

เปนเคร� องมือในการสงเสริมภาพลักษณของตนเองในระดับสากล 

สิ่งที่น�าสนใจในงานนิทรรศการคือพาวิลเลียนของประเทศตางๆ 

ทั่วโลกที่เขารวมงานนี้ แตละประเทศก็จะนําสิ่งที่น�าสนใจและ

วัฒนธรรมของประเทศตนนํามาแสดงโชวในโอกาสนี้.

เวิลด เอ็กซโป

ความจริง...ที่ตองอดทนและรอคอย!!!

เชื้อ ไดงายซะยิ่งกวาทานเชื้อไวรัสสายพันธุ เดลตา หรือสาย

พันธุ โอมิครอน ไมรูกี่สิบ กี่รอยเทา...

เรียกวา...แมแตอภิมหาปรมาจารยแหงวงการส� อฯ อยาง

ปาเปลว สีเงิน ของหมูเฮาก็เถอะ!!! หลังๆ นี้จะเปนเพราะแก 

เพราะอายุ-อานามลวงเลยมามากแลว หรือเพราะตองแวบไปโน�น 

ไปน่ี อยูเปนชวงๆ เปนระยะๆ หรือไม อยางไร ก็มิอาจทราบได แต

ชักหนีไมพนที่จะตองงัดเอาสิ่งที่ถูกโพสต ถูกแชร ไวในเว็บไซต

ตางๆ มาถักทอบูรณาการ เช� อมโยงกับโลกแหงความเปนจริงใน                                                                              

แตละวัน แตก็นั่นแหละ...ดวยฝไม-ลายมือ หรือดวยเพราะ ถึง 

แก...แตก็ยังมี ไฟอยู อะไรตอมิอะไรเลยออกไปทางล� นไหลอยูพอ

สมควร ไมถึงกับแปลกแยก แปลกหู แปลกตา มากมายเกินไปนัก...

พูดงายๆ วา...ดวยแนวโนม ความเปนไป ในลักษณะเชน

นี้นี่เอง เลยทําใหหลังๆ นี้ผูที่สามารถตั้งตัวเปนผูชี้แนะ ชี้นํา 

อรรถาธิบายในสิ่งตางๆ กลอมเกลาและโนมนาว ใหทิศทางของ

สังคมเปนไปในทางที่ตัวเองเห็นพอง เห็นควรดวย ไมตางอะไรไป

จาก คอลัมนิสต แตละรายเม� อครั้งอดีต ก็ไมจําเปนตอง สังกัด 

อยูในส� อหนึ่ง ส� อใด ตอไปอีกแลว แคมีเฟซบุก มีทวิตเตอร มี

คอมพิวเตอร มีโทรศัพทมือถือ อยูในมือ ก็สามารถทําใหส� อแทบ                                                                                  

ทุกส� อ ไมวาวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ ตองหันมายอมรับ ยอม

ศิโรราบ หรือตองหยิบเอาเร� องโนน เร� องนี้ ที่ถูกโพสต ถูกแชรเอา

ไว มาเปน ประเด็น หรือมาเปนเร� องที่ตองพูดจา วากลาว แบบ 

พูดกันสนั่นเมือง ไปจนได!!! นี่...อิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช ของโซเชียล 

มีเดีย มันเลยน�าตกตะลึง พรึงเพริด ยิ่งกวาสายพันธุ เดลตา หรือ

สายพันธุ โอมิครอน อยางมิอาจปฏิเสธไดเลย...

แตก็นั่นแหละ...ดวยเหตุที่ อันตัวขาพเจาเอง ดันออกจะ

ลาหลัง หลังเขา กวาใครเขาเพ� อน โดยเฉพาะในเร� องเทคนิค

และเทคโนโลยีทั้งหลาย วันๆ เลยไดแตแอบโผลเขาไป เฟซ 

บุก ของแคไมกี่คน ไมกี่ราย เชน ประเภทที่กลายสภาพเปน 

กุนซือสมองเพชร ไปเรียบรอยแลว อยาง เสธ.ไพศาล ของ

หมูเฮาเปนตน ไมก็อาจารย สมเกียรติ โอสถสภา ณ เตกเฮง

หยู ไปจนคุณนอง สนธิญาณ ช� นฤทัยในธรรม ฯลฯ และที่มิ

วายตองแอบโผลเขาไปมั่งพอเปนกระสาย ก็อยางฝายตรงขาม

ประเภท เสือเตี้ย-สนานจิตต บางสพาน ที่ซี้แหง-ย่ําปกกันมา

นานแสนนาน เพ� อไมใหเกิดอาการทองขึ้นอะไรทํานองนั้น แต

เพียงเทานี้...ก็เลนปวดหัว เวียนเฮด พอสมควรแลว คือแทบ

ไมรูอะไรจริง-อะไรปลอม อะไรมั่ว-ไมมั่ว อะไรน�าเช� อ-ไมน�า

เช� อ หรือกระทั่งอะไรเหมาะ-อะไรควร ฯลฯลฯ...

สรุปรวมความแลว...ทําไงได!!! ในเม� อแนวโนมความ

เปนไปของโลก มันกําลังเปนไปในแนวนี้ โลกที่ความเสมือน

จริง มันกําลังกลายเปนตัวชี้นํา ชักนํา ให โลกแหงความเปน

จริง ตองเดินตามตอยๆ อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได

เลย ตองคอยแกขาว ปลอยขาว ปลอมขาว ปฏิเสธขาว ฯลฯ 

กันชนิดวันละ 3 เวลาหลังอาหาร ตองเจอกับความเคลือบ

คลุม เคลือบแคลง หวาดระแวง ที่อาจสงผลเสีย-ผลได ในชวง

ระยะสั้นๆ หรือชวงระยะกลาง แมวาในชวงระยะปลาย หรือ

ชวงระยะทายที่สุดแลว...ก็คงมีแต ความจริง เทานั้นที่จะอยู

ยั้ง ยืนยง คงทน ถาวร อยางไมมีวันบุบสลาย แตก็นั่นแหละ...

ภายใตสภาพความเปนไปเชนนี้ การหาทางกาวผาน ชวง

ระยะผาน ตอไปใหได ก็ใชวาจะเปนเร� องงายๆ หรือคงหนีไม

พนตองหายใจทางปากและทางเหงือก ตอไปอีกตราบนานเทา

นาน...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Douglas Jerrold” (อีก

ครั้ง)... In the world, truth can wait; she is used to it. 

– ในโลกนี้...ความจริงรอได เพราะความจริงเปนฝายรอคอย

มาจนชินซะแลว...

งตองยอมรับเอาจริงๆ น่ันแหละวา...นับวันอะไรตอมิ

อะไรใน โลกเสมือนจริง หรือโลกโซเชียล มีเดีย ชัก

มีบทบาท อิทธิพลเหนือซะยิ่งไปกวา โลกแหงความ

เปนจริง หรือโลกโดยปกติ ธรรมดา ยิ่งเขาไปทุกที ชนิดไมวา

วิทยุ ทีวง ทีวี ไปจนถึงบรรดาหนังสือพิมพทั้งหลาย ตางหนีไม

พนตองไปเก่ียว ไปโยง ไปหยิบเอาอะไรตอมิอะไรในโลกโซเชียล                                                                     

มีเดีย มาเปนแกนสาระ เปนโครงเร� อง เปนตัวดําเนินเร� อง 

ของความเปนไปในโลกแหงความจริง อยางมิอาจหลีกเล่ียงและ

ปฏิเสธไดเลย...

เทาที่ดูทีวีในแตละชอง ที่มีเพิ่มเติมกวายุคอดีต หรือ

กวา 3-5-7-9 และ 11 ไมรูจะกี่ชองตอกี่ชอง แตโดยสวนใหญ

แลวตางน�าจะยอม ศิโรราบ ใหกับโซเชียล มีเดีย กันไปใน

แทบทุกๆ ชอง คือพูดงายๆ วา...แทบไมตองสรางทีมขาว ฝก

นักขาว หรือประชุมขาวใดๆ ใหตองเสียเวลา เสียงบประมาณ 

โดยใชเหตุ เพียงแคหยิบเอา คลิปวิดี โอ ในแตละรูป แตละ

แบบ ที่ถูกโพสต ถูกแชร กันในโซเชียล มีเดีย ในแตละวัน มา

ตบแตง ตอยอด อาศัยพิธีกรที่ชอบพูด พูดเกง พูดมาก หรือ

พูดเยอะ ก็แลวแต มาชวยขยี้ขาว ขย้ําขาว โดยไมวาจะถือ

เปน ขาว ตามมาตรฐานเดิมๆ หรือไม อยางไร ก็แลวแต เพียง

เทาน้ี...ก็น�าท่ีจะสามารถ หารับประทาน ไปวันๆ ไดอยางคลอง

เนื้อ คลองตัว เปนอยางยิ่ง...

สวนวิทยุจะเปนไปในแนวนี้หรือไม อยางไร เผอิญวา...                                                                                

แทบไมมีโอกาสไดฟงในชวงหลังๆ แตน�าจะหนีไมพนไปจาก

แนวโนมในลักษณะทํานองนี้นั่นแหละทั่น เพราะบรรดาพิธีกร

วิทยุ กับพิธีกรทีวี สวนใหญก็มักจะมาจากแหลงเดียวกัน ราก 

ฐานอันเดียวกัน ดังนั้น...ไมวาอะไรตอมิอะไรที่ถูกโพสต ถูก

แชร ในโซเชียล มีเดีย ไมวาตั้งแตการตีหัวหมา ดาแมเจก 

การดาพอ ลอแม ไปจนถึงการเลนงานรัฐบาล ปกปองรัฐบาล 

ฯลฯ กลายเปนสิ่งที่หนีไมพนตองถูกนํามาแพรระบาด แพร

กระจาย ทั้งในส� อวิทยุ ส� อทีวี หรือกระทั่งส� อหนังสือพิมพแทบ

ทั้งระบบ ชนิดสามารถสงผลใหเกิดอาการ ติดเชื้อ หรือ แพร

ค

ค

















วามเคลื่อนไหวพรรคการเมืองในการเตรียมการ

สําหรับเลือกตั้ง ขณะนี้ทุกพรรคฟุตเวิรกพรอมเดิน

สายอุนเคร� อง ทั้งการเลือกตั้งใหญระดับ ส.ส. และ

การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ในอนาคตหากมีเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ซึ่งถือเปนที่ประ 

ลองกําลังวัดกระแสความนิยมของแตละพรรคการเมือง 

พรรคใหญลวนกระโดดลงมาเลนทั้งสิ้น 

ทั้งพรรคเพ� อไทย พลังประชารัฐ กาวไกล และประ 

ชาธิปตย แมพรรคเหลานี้จะไมเปดเผยช� อตัวผูสมัครก็ตาม 

แตในวงการเดียวกันก็พอรู พรรคไหนจะสงใคร หรือจะสนับ 

สนุนใคร 

สําหรับมาเต็งหน่ึงในสนามรอบน้ี เปนใครไปไมได นอก 

จาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ อดีตรัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล น.ส. 

ยิ่งลักษณ ชินวัตร เรียกวามาแรงสุดๆ 

สํานักทําโพลหลายสํานักออกสํารวจกี่ครั้ง 

คนกรุงเทพฯ ยังอยากใหไดเขามาเปนผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครคนตอไป 

นาทีนี้เรียกวา “ชัชชาติ” มีแสงใน

ตัวเองมากที่สุดในบรรดาผูสมัคร แตเขา

ยังคงมีความไมชัดเจนในความสัมพันธกับ

พรรคเพ� อไทย แมกอนหนานี้จะแยกตัว

และประกาศลงสมัครในนามอิสระแลว

ก็ตาม ถายังไมเคลียรประเด็นนี้อาจมีผล

ตอความนิยมได เพราะเหตุการณความไม

สงบในอดีตที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง คนกรุง

สวนหนึ่งยังจําแมน

ถัดมาท่ีพรรคเพ่ือนบ้านของเพ่ือ

ไทยอยาง กาวไกล ขณะนี้ยังไมมีตัวลง

ที่แน�นอน มีขาวลือโยนช� อหยั่งเสียง แรกเริ่มมีขาววา ชนา

พรรณ จึงรุงเรืองกิจ พี่สาวของ ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ จะลง 

แตสุดทายก็หายไป ลาสุด มีช� อ ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชี

รายช� อ โผลมา 

จะวาไป ส.ส.ไหม-ศิริกัญญา เปนตัวเลือกที่น�าสนใจ 

เพราะไดเห็นฝไมลายมือการทํางาน การอภิปรายของเธอมา

แลว ในสภาผูแทนราษฎร มีคราบความเปนหญิงเกง มีหัว

บริหาร 

ขามฝงมาที่พรรคใหญที่น�ากลัว อยางพลังประชารัฐ  

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ ในฐานะหัวหนาพรรค เคยพูด

ไวกับ ส.ก. วามีแนวโนมจะสนับสนุนผูที่ลงอิสระ 1 คน แต

ขอยังไมบอกวาเปนใคร ทวา ในแวดวงก็พอทราบวามี 2 ช� อ

ที่ใกลชิดกับพรรคนี้ คือ “บิ๊กแปะ”-พล.ต.อ.จักรทิพย ชัย

จินดา อดีต ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แต บิ๊ก

แปะ ใสเกียรถอยเรียบรอย เทากับเหลือแต “พล.ต.อ.อัศวิน” 

พอเมืองคนปจจุบัน 

คราวนี้ก็ขึ้นอยูแตวาคนกรุงพอใจผลงานของผูวาฯ คน

นี้มากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการแกไขปญหาโควิด-19 และ

ปญหาน้ําทวมที่ผานมา อยางไรก็ตาม หากไดแรงสนับสนุน

จาก พลังประชารัฐ ถือเปนคูแขงขันที่น�ากลัว เพราะพรรค

นี้ ได ส.ก. ส.ข. มือดีจากพรรคประชาธิปตยไปรวมงานเพียบ 

ดวยเหตุนี้ จึงทําให ประชาธิปตย แชมปเกาที่ชาว 

กทม. “เคย” ใหความไววางใจท้ังในระดับประเทศและระดับ

ทองถิ่นตกอยูในที่นั่งลําบาก โดยขณะนี้ องอาจ คลาม

ไพบูลย รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ดูแลพื้นที่ กทม. 

กําลังเรงเคร� องฟอรมทีมกันใหม

แมจะยังไมมีการเปดช� ออยางเปนทาง 

การ แตวงในคอนเฟรมแลววา ศ.ดร.สุชัช

วีร สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ อธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง จะมาลงเปนผูสมัครผูวาฯ กทม. 

ในนามพรรคประชาธิปตย 

อยางไรก็ตาม ความทรงจําของคน

กรุงเทพฯ ที่มีตอ “ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร” 

อดีตผูวาฯ ในนามพรรคประชาธิปตย หลาย

เร� องในอดีตที่ทําไว ยังคงลืมไมลง เม� อถึง

เวลาฝายตรงกันขามอาจหยิบยกสารพัด

เร� องราวเหลานี้ดิสเครดิตผูสมัครของพรรค

ก็เปนได 

ฟนธงวาการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่

จะถึง (แตไมรูเม� อไหร) เพราะ บิ๊กตู-พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อาง

วารอใหบานเมืองสงบกอน แตเช� อวาคึกคักแน�นอน เพราะ

คนกรุงเทพฯ โหยหาอยากจะกําหนดผูวาฯ กทม.ดวยตัวเอง 

ถึงเวลาเสียทีที่จะปลดปลอยผูวาฯ ที่มาโดยคําสั่งของ คสช.   

นาทีนี้ชาว กทม.พรอมฟงไอเดียของแตละพรรควาจะ                                                                         

มีนโยบายพัฒนากรุงเทพฯ อยางไร ซอม สรางอะไรใหกรุง 

เทพฯ บาง จะแกปญหาโจทยใหญของเมืองหลวงอยางปญ 

หาน้ําทวม รถติดอยางไร เปนตน 

ทวา สนามนี้ถือเปนสนามปราบเซียน ไมมีสูตรสําเร็จ 

ใครที่วาแน�ๆ นโยบายดี กระแสความนิยมเยี่ยม แตเม� อมา                                                                         

ถึงโคงสุดทาย ถาประมาท เจอวิชามาร เกิดกระแสเปลี่ยน 

แปลง  เกาอี้พอเมืองจะปลิวเอางายๆ.

นาทีนี้เรียกวา “ชัชชาติ” มีแสงในตัวเองมาก

ที่สุดในบรรดาผูสมัคร แตเขายังคงมีความไมชัดเจน     

ในความสัมพันธกับพรรคเพ� อไทย แมกอนหนานี้

จะแยกตัวและประกาศลงสมัครในนามอิสระแลว

ก็ตาม ถายังไมเคลียรประเด็นนี้อาจมีผลตอความนิยม

ได เพราะเหตุการณความไมสงบในอดีตที่เกิดขึ้น

ในเมืองหลวง คนกรุงสวนหนึ่งยังจําแมน



วโลกกำ�ลังตื่นตระหนกกับ “ไวรัสกล�ยพันธ์ุโอมิครอน” 

จากทวีปแอฟริกา เพราะมีความสามารถในการแพร่

กระจายได้รวดเร็วกว่า “ส�ยพันธุ์เดลต�” ที่ดินแดน

ภารตะเป็นผู้ส่งออกถึง 2-5 เท่า ว่าอาจจะกลายเป็นการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 4 เมื่อใด เพราะขณะนี้ก็มีผู้ป่วย

ในประเทศต่างๆ จาก “โอมิครอน” แล้วเกือบจะ 50  ประเทศ ซึ่ง

พี่ไทยเองก็ไม่รอด เพราะล่าสุดก็พบผู้ป่วยรายแรกที่เป็นชายอายุ 

35 ปี สัญชาติอเมริกันที่เดินทางมาจากสเปนแล้ว

“โลก” กำาลังเซ็งเป็ดกับ “โอมิครอน” เพราะกำาลังจะเดิน

หน้าแบบ “นิวนอร์มอล” กันอยู่ ทั้งเรื่องการค้าและการท่องเที่ยว 

กลับต้องมาสะดุดหัวทิ่มกับการแพร่เชื้อดังกล่าว ก็ขนาด “ฟูมิโอะ 

คิชิดะ”  นายกรัฐมนตรีแห่งแดนปลาดิบที่นัดแนะกับ “โจ ไบเดน” 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าจะไปเยือนก่อนสิ้นปีนี้ ก็อาจมีแนว

โน้มว่าต้องพับแผนดังกล่าวเสียแล้ว เพราะ “โอมิครอน” กำาลัง

อาละวาดอย่างหนักในดินแดน

มะกันเสียนี่

แต่ดูเหมือน “ไวรัส” คง

ไม่สามารถฝ่าด่าน “เมียนม�” 

เข้าไปได้ เพราะประเด็นร้อนฉ่า

ของเพื่อนบ้านพี่ ไทยยามนี้กลับ

เป็นเรื่องคำาตัดสินของศาลพิเศษ

ที่ตัดสินลงโทษจำาคุก “อองซ�น 

ซูจี” ผู้นำาพรรคสันนิบาตชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) และ

อดีตผู้นำารัฐบาลรวม  4 ปีในคดีแรก

โดย “ซอ มิน ตุน” โฆษก

รัฐบาลเมียนมาระบุว่า “เธอถูกตัดสินจำาคุก 2 ปีภายใต้มาตรา 505 

(วรรค b) และจำาคุก 2 ปีภายใต้กฎหมายภัยพิบัติทางธรรมชาติ” 

(กฎหมายควบคุมการระบาดของโควิด-19) โดย “วิน มยิน” อดีต                                                                             

ประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งถูกรวบตัวพร้อม “ซูจี” ในการรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 ก็ถูกลงโทษจำาคุกเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ คำาตัดสินดังกล่าวก็ไม่รู้ว่าจะมีการนำาตัวนางซูจีที่ปัจจุ 

บันอายุ  76 ปีเข้าคุกเลยหรือไม่อย่างไร หรือเพียงควบคุมตัวอยู่ใน 

“เซฟเฮ�ส์” ในกรุงเนปยีดอเหมือนเดิม แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ในบรรดา

ผู้ที่ถูกศาลพิเศษลงโทษนั้นต้องถือว่า “ซูจี-มยิน” ถูกลงโทษน้อย

แล้ว!!!  เพราะก่อนหน้านี้อดีตมุขมนตรี 1 รายโดนตัดสินจำาคุก 75 

ปีเมื่อเดือนที่แล้ว และคนสนิทของซูจีอีกคนถูกตัดสินจำาคุก 20 ปี

แต่อย่าลืมว่าคดีของ “ซูจี” นั้นยาวเป็นหางว่าวหลังถูกรัฐ                                                                         

ประหาร คดีนี้เป็นเพียงน้ำาจิ้ม หรือเป็นการพิพากษาเพียง 2 ข้อหา 

จากคำาฟ้องชุดแรกที่มีทั้งหมด 11 ข้อหา โดยข้อหาต่อไปที่จะมีการ

ตัดสิน คือการลักลอบนำาเข้าและครอบครองวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็น

ข้อหาแรกที่อัยการสั่งฟ้องเธอ โดยบทลงโทษจำาคุกนานสูงสุดของ

คดีดังกล่าวคือ 3 ปี ซึ่งศาลมีกำาหนดประกาศคำาพิพากษาในวันที่ 

13 ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ยังมีระเบิดเวลารออยู่ ทั้งข้อกล่าวหาการคอร์รัป 

ชันหรือรับสินบน และการแพร่งพรายความลับของทางการ ซึ่ง “ซู

จี” และจำาเลยร่วมทุกคนให้การปฏิเสธ แต่หากหากศาลพิเศษเมียน 

มาตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาท้ังหมด “ซูจี” อาจต้องรับโทษ 

จำาคุกเป็นเวลานานสูงสุดมากกว่า 100 ปี!!! กันเลยทีเดียว

งานนี้คงต้องรอลุ้น รอติดตามกันยาวๆ ว่า “ซูจี” ซึ่งเกิดเมื่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2488 บุตรของนายพลอองซาน เจ้าของรางวัล

โนเบลสาขาสันติภาพในปี 2534 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจำาทำาเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคย

ถูกจับกุมคุมขังและถูกกักบริเวณมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นนักโทษ

การเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดคนหนึ่งของโลก จะเป็นแมว 9 ชีวิตรอดเงื้อม

มือของรัฐบาลทหารเมียนมาในยุคโอมิครอนหรือไม่ ต้องติดตาม.

กับมาร

ความหวังที่จะเห็นการเมืองเปลี่ยนโฉมหน้ามีน้อยมาก เพราะ 

ปชป.ท่ียกหางตัวเองว่าเป็นสถาบันการเมืองน้ันก็ท่าดีทีเหลว ไม่ได้เป็น

พรรคหลักของประชาธิปไตยไทยอีกต่อไป การนำาสถาบันการเมืองมา

ทาสีพรรคตัวเองนั้นก็ไม่แตกต่างกับพรรคระบอบโทนี่ เพราะสถาบัน

การเมืองคือการสอนภาคทฤษฎี มิใช่ภาคปฏิบัติ (พรรคการเมือง) ที่

เป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีอุดมการณ์การเมืองเหมือนกัน ระดม

ทุนส่งผู้สมัครผู้แทนราษฎร หวังครอบครองอำานาจบริหารหรือนิติบัญ 

ญัติ ไม่สอนสั่งประชาชนเรื่องประชาธิปไตย

พรรคใหม่ๆ ก็เปรียบเสมือน “เสือหิว เสือโหย” อยู่พรรคเดิม

กินไม่อิ่ม ผมมองไม่เห็นอนาคตการเมืองไทยเลยครับ เพราะการเมือง

เป็นการกระทำาเพื่อตน มิได้ทำาเพื่อประชาชน โดยเฉพาะถ้าไพรมารี

โหวตถูกคว่ำา ก็หมายถึง ส.ส.ริบอำานาจประชาชนอีกแล้ว ดังนั้นการที่

ลุงป้อมประกาศสนับสนุนคว่ำาไพรมารีโหวต ก็ชี้ให้เห็นว่าลุงป้อมเล่น

การเมืองเพื่อใคร.

ชวนป๋วยเป่�ปี่ 

 

จะว่า “สามลุง” ไม่แนบแน่นมาตั้งแต่ครั้งกระโน้นเสียทีเดียว

คงไม่ได้ จริงอยู่ตอนเรียนไม่ทันกัน แต่ตอนรับราชการทหาร “สาม

ลุง” คือ ร.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, ร.ท.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ 

ร.ต.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นอนเกลือกกลิ้งบ้านพักหลังเดียวกันในซอย 

๗ ของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ 

จังหวัดชลบุรี พี่ใช้น้องซักผ้า น้องขอให้พี่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ตอน

นั้น

สำาหรับอนาคตการเมืองไทย พลิกฝ่ามือคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะ

ตัวละครที่เห็นอยู่ไม่สามารถทำาอะไรแบบนั้นได้ ก็คงต้องรอคอยอย่าง

อดทนกันต่อไป. 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

คงไม่รบกวนเกินไปกระมังครับที่ผมจะ “หวังเหวิด” หรือเป็น

ห่วง  “คุณพีระพันธุ์  ส�ลีรัฐวิภ�ค” ภายหลังที่ได้ทราบข่าวว่าท่าน

ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค “พลังประช�รัฐ” เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่าน

ทาง “คุณอัตถ์” ในวันนี้

ปฏิเสธกันไม่ได้นะครับว่า “คุณพีระพันธุ์  ส�ลีรัฐวิภ�ค” นั้น

เป็นนักการเมืองน้ำาดีคนหนึ่ง ที่ประชาชนซึ่งสนใจทางด้านการเมือง

ยอมรับกันท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัยวุฒิหรือคุณวุฒิ โดยเฉพาะความ

เห็น  “คนตรง” ชนิด “ยอมหักไม่ยอมงอ” ของท่าน

และด้วยเหตุนี้แหละครับที่ผมเป็นห่วงท่าน กลัวว่าท่านจะทน

แรงเสียดทานไม่ไหวกับ “ปฏิกิริย�” ต่อต้านจากบรรดานักการเมือง

ร้อยพ่อพันแม่ที่รวมกันอยู่เป็นก๊วนต่างๆ ที่กำาลังสร้างความวุ่นวาย

5บทความ

�มค�ด...

“โอไมครอน” ที่นักไวรัสวิทยาบางคน คุณ

หมอบางท่านอยากให้เรียกว่า “โอมิครอน”

เพราะ Omicron คำาอ่านที่ถูกต้อง คือ “Om-e-cron” 

หรือ โอม-อี-ครอน ควบออกมาง่ายๆ ว่า โอ-มี-ครอน ไม่ใช่ 

“โอ-ไม-ครอน” 

แต่ไม่ว่าจะอ่านออกเสียงยังไง ตอนนี้ มาถึงเมืองไทย

เรียบร้อยแล้ว 

เป็นประเทศที่ ๔๗ ของโลก

ผู้ป่วยเป็นชาวอเมริกัน แต่เดินทางมาจากสเปน 

เก็บตัวอย่างครั้งที่หนึ่ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พบว่า 

โอกาสเป็นสายพันธุ์ โอไมครอนสูงมาก ๙๙.๙๒% ตรวจเชื้อซ้ำา

เมื่อ ๓ ธันวาคม เป็นสายพันธุ์ โอไมครอน รายแรกของประ 

เทศไทย

แต่อย่าเพิ่งตกใจไป ทั่วโลกกำาลังจับตา “โอไมครอน” 

อย่างใกล้ชิด

ฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาจากแพทย์ จากภาครัฐ คือข้อมูล

ที่เชื่อถือได้  เพราะเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่โลกกำาลังติด 

ตามอยู่นั่นเอง  

คุณหมอหลายท่านพยายามนำาความคืบหน้าของ “โอไม 

ครอน” มาอธิบาย ข้อมูลส่วนใหญ่ ณ เวลานี้ ฟังแล้ว ใจชื้น

ขึ้นครับ 

เช่นคุณหมอโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม

โรค สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ครับ

แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา ๒-๕ เท่า

ผู้ติดเช้ือโอไมครอนส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย 

คล้ายโรคไข้หวัด

ส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต เพราะ โอไมครอน

รูปแบบการระบาดของโควิดจะใกล้เคียงไข้หวัดใหญ่ใน

อดีต ที่เมื่อระบาดเยอะๆ จะกลายเป็นโรคประจำาถิ่น ความ

รุนแรงดูลดน้อยลง 

มาตรการป้องกันท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึง                                                                             

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกา แนะนำา 

มีสติกับ ‘โอไมครอน’

คือ ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด 

ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวด เช่น สวมหน้ากาก 

ล้างมือ  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ VUCA

ยกระดับการเฝ้าระวัง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ และ

สถานที่ท่องเที่ยว

“ขอเน้นย้ำาให้พ่ีน้องประชาชนได้ม่ันใจว่า กระทรวงสาธารณ 

สุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความ

มั่นคง การเดินทางเข้าประเทศ เรามีมาตรการที่สามารถรองรับ

กับสายพันธุ์ โอมิครอนได้ 

ประการต่อไปคือ สายพันธ์ุโอมิครอนในข้อมูลขณะน้ีท่ัวโลก

เห็นตรงกันว่าความรุนแรงของโรคค่อนข้างน้อย

แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารของเรื่อง

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับฟังข้อ 

มูลต่างๆ ก็คงจะต้องมีการวิเคราะห์ไตร่ตรองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระ 

ทบที่ตามมามากมาย”

ใช่ครับการเสพข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะ

ทันทีที่พบ ผู้ป่วยโอไมครอนรายแรก ปีศาจสามนิ้วออกมาเขย่า

ทันที

รัฐบาลต้องรับผิดชอบ!

ราวกับว่าหากสามนิ้วมีรัฐบาลเป็นของตัวเอง ไทยจะเป็น

ประเทศเดียวในโลกที่ปลอดจากโควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน” 

น่ากังวลครับ ความเกลียดชังทางการเมือง บดบังความจริง

ทุกอย่างไปจากสามนิ้ว 

ในขณะท่ีโลกยอมรับว่า “โอไมครอน” จะมาแทนท่ี “เดลตา”                                                                                             

ในไม่ช้าน้ี แต่กลับมีมวลชนการเมืองในไทย กำาลังใช้ “โอไมครอน” 

เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหว เพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง 

ฝั่งอเมริกาเขาตามติด “โอไมครอน” อย่างมีสติ และพบว่า

ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อยใน ๑๖ รัฐ 

คิดเป็นพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ 

แต่ในจำานวนผู้ติดเชื้อ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วรวมอยู่ด้วย

หลายคน  และมีอาการเล็กน้อย

ดร.แอนโทนี เฟาซี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน

สาธารณสุขของสหรัฐฯ พูดถึงข้อมูลท่ีได้เก็บมาเบ้ืองต้น สายพันธ์ุ

โอไมครอนน่าจะไม่รุนแรงมากนัก 

แต่ขณะเดียวกัน เราก็ยังต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ก่อนที่จะสรุปอะไรออกมาชัดเจน

“แม้จะเร็วไปที่จะออกมาฟันธงจริงๆ แต่จนถึงตอนนี้ ดู

เหมือนว่ามันจะไม่ได้มีระดับความรุนแรงที่มากนัก” ถึงแม้น “ดร.

แอนโทนี” จะเตือนว่า “อย่าเพิ่งตัดสินจนกว่าเราจะได้ข้อมูลเพิ่ม

เติม” แต่ผู้เชี่ยวชาญของหลายประเทศในยุโรป ให้ความเห็นไป

ในทิศทางเดียวกัน

“โอไมครอน” อาจไม่รุนแรง  

เช่นในแอฟริกาใต้ สัปดาห์ที่ผ่านมา Angelique Coetzee 

ประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้

ป่วยรายแรกที่พบ ไม่ได้มีอาการรุนแรงเลย 

มีเพียงแค่อ่อนล้าและปวดหัวเท่านั้น!

สำาหรับผู้ป่วยท่ีพบรายแรกในไทย เป็นผู้ป่วยท่ีมีอาการน้อย

มากซึ่งอาจจะเป็นเพราะวัคซีน Johnson and Johnson ที่เคย

ฉีดมาก่อน 

คำาถามคือมีความเส่ียงในการแพร่กระจายเช้ือมากน้อยแค่ไหน 

ข้อมูลล่าสุด อาการน้อย ไวรัสที่แพร่ออกมาก็น้อยมากเช่น

เดียวกัน 

ฉะนั้น เฉพาะผู้ป่วยรายนี้ ยังไม่มีอะไรน่ากังวล  

แต่เพื่อการบาลานซ์ข้อมูล ก็ลองฟังอีกด้าน

“ซาราห์ กิลเบิร์ต” นักวัคซีนวิทยา ศาสตราจารย์ในมหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หนึ่งในผู้พัฒนาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มี

ความเห็นที่ต่างออกไป

เธอบอกว่า ความจริงก็คือ เหตุการณ์ต่อไปอาจเลวร้าย 

กว่านี้ 

อาจมีการติดต่อมากกว่าเดิม 

หรือร้ายแรงถึงชีวิตมากกว่าเดิม 

หรืออาจจะทั้งสองอย่าง! 

แต่น่ีจะไม่ใช่คร้ังสุดท้ายท่ีไวรัสคุกคามชีวิตและความเป็น

อยู่ของมนุษย์

“ซาราห์ กิลเบิร์ต” เตือนว่าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

โลกมีการเตรียมพร้อมรับมือไวรัสตัวต่อไปได้ดีหรือยัง 

ประเด็นน่าสนใจคือ “ซาราห์ กิลเบิร์ต” พูดถึงความ

พยายามที่จะยุติการระบาดโควิด อยู่ในภาวะที่้เอาแน่เอานอน

ไม่ได้ มีการจำากัดการเข้าถึงวัคซีนในประเทศรายได้ต่ำา 

ขณะที่ประเทศร่ำารวยมีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนได้มากกว่า

สุดท้ายความเหลื่อมล้ำาน้ีก็ย้อนกลับมาทำาร้ายทุกประเทศ

ในโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศยากจน หรือร่ำารวยก็ตาม  

เช่นที่ “โอไมครอน” กำาลังเริ่มต้นคุกคามมนุษยชาติอยู่ 

เพราะการกลายพันธ์ุจะเกิดข้ึนไม่จบส้ินในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน                                                                                       

วัคซีน

วัคซีนจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญลำาดับต้นๆ ในการต่อสู้กับ

โควิด 

อัปเดตตัวเลขฉีดวัคซีนในไทย ล่าสุดฉีดแล้ว ๙๕ ล้าน

กว่าโดส 

เข็ม ๑ ครอบคลุมคนไทยเกิน ๗๕% แล้ว 

เข็ม ๒ เกินกว่า ๖๐% 

เข็ม ๓ บูสต์ไปเกือบจะ ๔ ล้านโดส 

ฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนอ้างเป็นเสรีภาพ

ทางร่างกาย ไม่อยากฉีดวัคซีน 

หรือมองว่าการฉีดวัคซีนเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

หากมีคนคิดแบบนี้เยอะๆ 

นอกจากเจ็บ ตาย แล้ว   

การกลายพันธุ์จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง 

คนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนต่างหาก จึงเป็นกลุ่มคนที่ก่ออาช 

ญากรรมต่อมนุษยชาติ.

ประส�ทธ�ตุสี่

ดินอุดมสมส่วนด้วยมวลพฤกษ์

ดินผนึกแน่นนิ่งอุ้มสิ่งสรรพ์

ดินโอบเอื้อก�รแอบอิงทุกสิ่งอัน

ดินนี้นั้นอ่อนน้อมยอมเป็นดิน

น้ำ�อุดมสมส่วนมวลมัจฉ�

น้ำ�อ�บเย็นก�ย�น่�ถวิล

น้ำ�ซึมซ�บปล�บปลื้มใช้ดื่มกิน

น้ำ�ชะล้�งสิ่งสิ้นด้วยยินดี

วิเคร�ะห์สัมพันธภ�พของส�มลุงหลังยุบสภ�

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ลุงป้อมประกาศมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากน้องตู่ ซึ่ง

ฟังแล้วก็อดซาบซึ้งไม่ได้ แต่เนื่องจากลุงตู่กับลุงป้อมไม่ใช่แฝดอินจัน 

แถมยังมีลุงป๊อกพ่วงมาอีกคน ทำาให้เป็นทริปเปิลแฝด “ป้อมป๊อกตู่” 

แต่เมื่อประเมินจากอดีตแล้วก็จะพบว่า สายสัมพันธ์ระหว่างทริปเปิล

แฝดมิได้แนบแน่นอย่างท่ีคิด เพราะเติบโตมาจากวงศ์เทวัญและบูรพา

พยัคฆ์  นอกจากนั้นรุ่นก็ยังห่างกันมาก 

เรียกว่าลุงป้อมจบออกไปแล้วหลายปี ลุงตู่จึงค่อยก้าวสู่รั้วแดง

กำาแพงเหลือง ทริปเปิลแฝดเพิ่งจะแนบแน่นกันหลังรัฐประหาร โจทย์

ผิด  ๒๒ พ.ค.๕๗ แต่เมื่อเรือแป๊ะผ่านไป ๔ ปีแล้วเข้าสู่ประชาธิปไตย

ครึ่งใบ ความสัมพันธ์ของทริปเปิลแฝดก็เริ่มคลอนแคลน เพราะมี

การเมืองสามานย์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อลุงป้อมเลือกที่จะ

ใช้บริการเสี่ยแป้งที่มีมลทิน มีชนักปักหลัง แต่ลุงป้อมประกาศตัวเป็น

เกราะกำาบังเสี่ยแป้ง ชนิดริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ซึ่งก็ต้องตั้งคำาถาม

ว่าสองแฝดรับรู้ด้วยหรือเปล่า นอกจากนั้นเสี่ยแป้งยังไม่ใช่เด็กใหม่

ในวงการเมือง นัยว่าโทนี่ส่งเข้าประกวดด้วยซ้ำา

เมื่อเส่ียแป้งเลือกท่ีจะกระทำาตัวเป็นหมอศัลย์ ต้องการแยกร่าง

สองลุงออกไปโดยไม่ให้มีอวัยวะที่จำาเป็นติดไปด้วย หวังให้สองลุงตาย

หยั่งเขียด แต่ลุงตู่ไม่ยอมตายแบบ “No time to die” ใช้มาตรา  ๑๕๗ 

ดีดเสี่ยแป้งกระเด็นออกไป แล้วดึงร่างลุงป้อมกลับมาติดแน่นกับตัว

เองและลุงป๊อก แต่ลุงป้อมยังเสียดายน้องต้องกระเตงเสี่ยแป้งจนถึง

ทุกวันนี้ ดังนั้นต้องยอมรับว่าสายสัมพันธ์ของสามลุงเปรียบเสมือน

แก้วร้าวแล้ว รอวันแตกเท่านั้น เพราะวันนี้ยังมีผลประโยชน์ร่วมกัน

แก้วจึงยังไม่แตกดังโพละ

แต่สถานการณ์การเมืองวันนี้สับสนวุ่นวาย เพราะไม่ได้มีแค่

ทริปเปิลแฝดและเสี่ยแป้ง เพราะแต่ละคนก็มีก๊กมีมุ้งของตัวเอง ดัง

น้ันความขัดแย้งจึงเกิดข้ึนตลอดเวลา แม้ว่าท้ังลุงป้อมและลุงตู่จะห้าม

ปราม คอยเก็บกวาดหินที่แต่ละก๊กโยนออกมา ล่าสุดลุงป้อมประกาศ

ความตายเท่านั้นที่จะแยกลุงตู่ ซึ่งลุงตู่ก็ประกาศว่าจะอยู่กับ พปชร. 

ไม่มีวันแยกพรรค  แล้วยังรับรองแทนกลุ่มสามมิตรว่ายังอยู่กับ พปชร.                                                                                                  

ไม่ไปไหนเช่นเดียวกันกับตัวลุงตู่ ท้ังๆ ท่ีกระแสต้ังพรรคใหม่มีมากมาย 

วันน้ีมีกระแสพรรคเทพ-พรรคมาร โดยประกาศเป็นนัยๆ ว่าพรรคเทพ

จะหนุนลุงตู่ ลอยแพลุงป้อมแอนด์เสี่ยแป้งให้ไปสังกัดพรรคมาร

ดังน้ันการเมืองขณะน้ีจึงเปรียบเสมือนผิวน้ำาท่ีน่ิงสงบ แต่ใต้น้ำามี

กระแสน้ำาวนรุนแรง ลุงป้อมประกาศสนับสนุนล้มไพรมารีโหวต แต่

ดูเหมือนจะไม่ง่ายนักเพราะสภายังมีหลายฝักหลายฝ่าย แต่อย่างไร

ก็ตามยุบสภามาแน่ ดังนั้นลองมาวิเคราะห์สัมพันธภาพสามลุง 

๑.ยังแนบแน่นไปไหนไปด้วยกัน แต่ก็ต้องมีคำาถาม แล้วจะเอา

เสี่ยแป้งไว้ตรงไหน เพราะเชื่อว่าลุงตู่ไม่ยอมเดินไปกับเสี่ยแป้งอย่าง

แน่นอน  ดังนั้นถ้ามีลุงตู่เป็นนายกฯ ก็ต้องไม่มีเสี่ยแป้งเป็นรัฐมนตรี 

๒.การเมืองอาจจะแบ่งเป็นพรรคเทพกับพรรคมารจริง แต่เทพ

หรือมารใครจะได้ครอบครองอำานาจ แต่เชื่อว่าลุงตู่จะไม่ยอมขึ้นลุย

ไถถ้าไม่มั่นใจว่าจะได้ครอบครองอำานาจต่อ 

๓.ถ้าลุงตู่ประกาศล้างมือในอ่างทองคำา ปล่อยให้ลุงป้อมและ

เสี่ยแป้งเดินหน้าต่อไปตามลำาพัง แต่จะได้ครอบครองยุทธภพหรือไม่                                                                                   

น้ันก็ต้องวัดดวง เพราะสามลุงอยู่ได้เพราะลุงตู่ ถ้าลุงตู่ปลีกวิเวกโอกาส

ที่ลุงป้อมจะแพ้สงครามการเมืองมีสูงมาก ยกเว้นมีซัมติงระหว่างเทพ

ประเดิม 2 ข้อห�แรก 4 ปี

ให้พรรค  “พลังประช�รัฐ” อยู่ในเวลานี้ จะเห็นได้เพียงแค่คุณพีระ

พันธุ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรควันแรกก็ถูก “รับน้องใหม่” เป็นการ

ชิมลางเสียแล้ว

ซึ่งก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายแต่ประการใด เพราะการ “เตะ

ตัดข�” ก็ดี การ “แทงข้�งหลัง” กันก็ดี ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาของพรรคการเมืองพรรคนี้ คนดีๆ กี่คนต่อกี่คนมาแล้วที่ถูก

บรรดา “ข�ใหญ่” ประจำาพรรคท้ัง “เตะตัดข�” และ “แทงข้�งหลัง” 

จนต้องบอกศาลาเลิกไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรค “พลังประช�รัฐ” อีก

ต่อไป

คนดีๆ เหล่านั้นเป็นใครก็ดัง “บทกลอน” ที่ผมส่งถึง “คุณ

อัตถ์”  ในวันนี้ ไงล่ะครับ.

ขอแสดงคว�มนับถือ

สมโชค  พลรักษ์

       

หวังเหวิด

 * นับตั้งแต่ตั้งพรรคการเมืองมา

มีนามว่า “พลังประช�รัฐ”

หลังได้จัดตั้งรัฐบาลงานถนัด

คือการ “ฟัดกันเอง” ไม่เกรงใคร

 * เริ่มจากการกดดันท่าน “สมคิด-

จ�ตุศรีพิทักษ์” คนสนิทเคยพิสมัย

ให้พ้นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูใน

เรื่องเศรษฐกิจโดย “ข�ใหญ่” ภายในพรรค

 * ตามติดมาเตะตัดขา “สี่กุม�ร”

จนแตกฉานซ่านเซ็นเห็นประจักษ์

ท่าน “อุตตม-สนธิรัตน์-กอบศักดิ์-สุวิทย์” ล้วนมิตรรัก

ทำางานหนักยังถูกไล่ไม่ปราน ี  

 * บดขยี้ท่าน “ปรีดี  ด�วฉ�ย”

อยู่พรรคได้เพียงเจ็ดวันพลันต้องหนี

เข้ามาดูด้านการคลังด้วยหวังดี

แต่ “ข�ใหญ่” ไม่เปรมปรีดิ์เห็นทีลา

 * ท่าน “ส�ม�รถ  เจนชัยจิตรวนิช”

“ไอ้กร่�ง” โยนความผิดเรื่องการศึกษา

จำาลาออกจาก “ผู้ช่วยรัฐมนตรี” มา

แม้พิสูจน์แล้วว่า “โปร่งใส-ไร้ร�คิน”

 * รวมหัวขับท่าน “อนุช�  น�ค�ศัย”

เลขาพรรคว่าไม่เอาไหนสิ้น

ลูกพรรคอยู่เช่นไรไม่ยลยิน

ไม่ถวิลผินผันหันมาแล

 * ครับ...เหล่าบรรดา “ข�ใหญ่” ในพรรคนี้

ล้วนถือดีกันทุกคนว่าตนแน่

จน “บ�งคน” กรรมตามทันไม่ผันแปร

เมื่อ “ลุงตู่” ไม่แคร์ปลด...แม่ง...เอง (ฮา)

 * จึงนักการเมืองน้ำาดีท่าน “พีระพันธุ์-

ส�ลีรัฐวิภ�ค” นั้นคนตรงเผง

คิดอย่างไรจึงไปอยู่ในหมู่ “นักเลง-

พปชร.” ไม่เกรงถูกไล่ฤๅ.

สมโชค พลรักษ์

อองซาน ซูจี

ต

ทั่
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นช่วงเดือนธันวาคมนับเป็นเวลาที่หลายคนรอคอย

เนื่องจากมีเทศกาลต่างๆ รออยู่ และแบรนด์ต่างๆ ก็

สามารถทำาตลาด แคมเปญต่างๆ เพื่อดึงกำาลังซื้อของ                                                                              

ผู้บริโภคได้ ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ โควิดจะยังคงอยู่ แต่ดู

เหมือนว่าคนไทยก็เริ่มคุ้นชินกับนิวนอร์มอลกันแล้ว โดยที่ผ่าน

มานั้นสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศ 

ไทย) ร่วมกับบริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำากัด ได้สำารวจพฤติกรรม

ผู้บริโภคคนไทยประจำาเดือนธันวาคม 2564 พบว่า คนไทยส่วน

ใหญ่มีความสุขเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-

19 จะยังคงอยู่ในปัจจุบัน แต่คนไทยก็ปรับตัวและมุ่งหวังการ

สร้างความสุขในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น

สิ่งที่เห็นได้ชัดคือบรรยากาศหลังจากประกาศเปิดประ 

เทศ สถานการณ์ต่างๆ ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง คนไทยมีแนว

โน้มจับจ่ายเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2564 และวางแผนในการ

ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่

ดูเหมือนว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความหวังมากขึ้น ถึงแม้จะ                                                                                  

ยังมีความกังวลกับสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโควิด-

19 แต่สิ่งสำาคัญที่สุดคือพลังใจที่คนไทยทั้งประเทศกำาลังเรียก

คืนความสุขกลับมานั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก รวมไปถึงพลังแห่ง

การใช้จ่ายที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก หลังจากประกาศเปิด

ประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศต่างๆ และ

ธุรกิจการท่องเที่ยวก็เป็นไปอย่างคึกคักเพื่อรองรับเทศกาลแห่ง

การเฉลิมฉลอง

ผลสำารวจพบว่าคนไทยมีความสุขมากขึ้น 9% และกลุ่มผู้

บริโภคเพศหญิงยังคงพร้อมใจช็อปปิ้งรับความสุขซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 

5% เมื่อเทียบจากผลสำารวจในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่าน

มา โดยมีข้อเสนอแนะที่สำาคัญเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการ

ในการใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 คนไทยเตรียม

วางแผน แบรนด์ควรสร้างธีมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลแห่ง

ความสุข ถือเป็นช่วงแห่งการสร้างสุขที่แท้จริง ซึ่งทางทีมวิจัย

พบว่าคนไทยส่วนใหญ่เริ่มมีความต้องการในการจับจ่ายใช้สอย

ที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของแบรนด์ต่างๆ ก็พากันตื่นตัว

และอาศัยบรรยากาศในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้

กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมามอบรางวัลให้แก่ตัวเองด้วยเช่นกัน

ถือเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่จะทำาให้ตัวของผู้บริโภคกล้า

ตัดสินใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะกับสิ่งที่พวกเขาไม่ค่อย

ได้ซื้อในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติก่อนหน้านี้ และถือว่าเป็น

สัญญาณที่ดีนับจากนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

ไม่กลับมารุนแรงอีกครั้ง

ส่วนข้อ 2 แรงกระตุ้นด้านอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้จ่ายแบบทันที ถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะยังมีความกังวล

กับสถานการณ์ต่างๆ ของสังคม แต่ความต้องการความสุข

ของคนไทยก็ยังมีความสำาคัญ จะเห็นได้ว่าการทำากิจกรรมนอก

บ้านถือเป็นแรงกระตุ้นอารมณ์ ส่งผลไปสู่การจับจ่าย ไม่ว่าจะ

เป็นการทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยวภายในประเทศ โปร

โมชั่นลดแลกแจกแถมที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้จ่ายแบบปัจจุบัน

ทันด่วนได้เป็นอย่างดี

แน่นอนว่าย่อมทำาให้ธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ กลับมาเปิดให้                                                                     

บริการได้อีกครั้ง นักการตลาดต่างรีบส่งกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ                                                                               

เชื่อมโยงแบรนด์ไปสู่สินค้าชุมชนได้มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทาง 

การเข้าถึงและการรับรู้ของแบรนด์ในชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ โดน

ใจกลุ่มผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย ถือเป็นกิจกรรมสร้างสุขที่

ยั่งยืนจากสังคมสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

แต่ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนจากผลวิจัยในคร้ังน้ีคือ กลุ่มผู้บริโภค

ผู้หญิงมีความสุขเพ่ิมสูงข้ึน วิถีการดำาเนินชีวิตได้กลับไปใช้ชีวิต                                                                                     

ตามปกติ หลายโรงเรียนต่างๆ ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

รวมไปถึงโรงเรียนในต่างจังหวัดเริ่มกลับมาเปิดทำาการเรียน

การสอน หลังจากที่เรียนออนไลน์กันมานาน

อย่างไรก็ดี หากแบ่งสัดส่วนตามภูมิภาคพบว่า ภาคกลาง

มีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึน จึงมีความกล้าท่ีจะใช้จ่ายกับของ                                                                                     

ใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้า

แต่งบ้าน และอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ขณะที่ภาคตะวันออกมี                                                                             

ความหวังว่าการเงินจะฟ้ืนฟูและมีแนวโน้มท่ีจะใช้จ่ายกับสินค้า 

ฟุ่มเฟือย รวมไปถึงการท่องเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงมีผลคะแนน 

เท่ากันอยู่ที่ 61 คะแนน ส่วนภูมิภาคที่มีแนวโน้มการใช้จ่าย

สูงสุดเท่ากันคือ ภาคอีสานและภาคใต้ ที่เตรียมตัวเฉลิมฉลอง

เทศกาลแห่งความสุขเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองอีกด้วย.

เปิดพฤติกรรมคนไทยส่งท้ายปี

เศรษฐกิจ

ใ

น้าหนาวแบบนี้ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหน บุญญนิตย์                                                                              

วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 

ไทย (กฟผ.) เลยชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับ กฟผ. ชวนคน

ไทยเที่ยว สนุก ปลอดภัยกับ

เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ.ทั่ว

ประเทศ สามารถร่วมสนุก

ได้ผ่าน Line@travelwithegat 

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย งาน                        

นี้ท่านผู้ว่าการฯ ถึงกับออก 

ปากมาว่าเขื่อนและโรงไฟฟ้า                           

ของ กฟผ. นอกจากจะมีวิว                                

ทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยา                             

กาศดีแล้ว ยังมีกิจกรรมท่ีน่า                                   

สนใจและมีจุดเช็กอินที่สวย                                        

งาม รวมทั้งยังมีส่วนช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย แถมล่าสุดยังได้รับส่ง                                                                                   

มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประ                                                                                 

เทศไทย (ททท.) อีกด้วย แบบนี้นักท่องเที่ยวมั่นใจกับมาตร 

ฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยได้เลย. 

ห

ชวนเที่ยว

บุญญนิตย์ 

วงศ์รักมิตร

กนอ.ดันนิคมอุดรสู่ฮับโลจิสติกส์

ลงนาม • ธนาคารกสิกรไทยลงนามปล่อยสินเชื่อมูลค่า 1,630 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไซมิส แอส

เสท จำากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการ Landmark @Grand Station โครงการอสังหาริมทรัพย์

แบบมิกซ์ยูส (Mixed Use) ภายใต้แบรนด์ Cassia by Banyan Tree Group แลนด์มาร์กแห่งใหม่บน

ทำาเลศักยภาพย่านรามอินทรา ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู และศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ตอบรับ                              

เทรนด์การขยายเมืองและลดการกระจุกตัวใจกลางเมือง.

แสนสิริปลื้มหุ้นกู้แสนสิริ 10 นาทีหมด

นายวิชาญ วิริยะภูษิต รักษาการประธานผู้บริหารสาย

งานการเงิน บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI เปิดเผยว่า นักลงทุนตอบ

รับ “หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY” ยอดจองซื้อเต็มมูลค่าเสนอขาย                                                                                   

1,000 ล้านบาทใน 10 นาที หลังเปิดจองซื้อผ่าน SCB Easy 

App นอกจากนี้ในช่วงต้นปี 2565 ยังเตรียมต่อยอดพัฒนา

เครื่องมือทางการเงิน ท้ังการระดมทุนรูปแบบใหม่และนวัตกรรม

ทางการเงินที่จะดึงดูดนักลงทุนและสร้างความแข็งแกร่ง 

ผนึกช้อปปี้จัดกรรมส่งเสริมการขาย

นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์ ผู้บริหารสายการขายช่อง

ทางสถาบันการเงินและช่องทางอื่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต                                                                                 

เปิดเผยว่า ได้จับมือกับ “ช้อปปี้” (Shopee) เฉลิมฉลอง

มหกรรมสุดยิ่งใหญ่ Shopee 12.12 Birthday Sale เอาใจวัย

ทำางานที่ต้องการวางแผนการเงินลดหย่อนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต โดยรับ Shopee Coins คืนสูงสุดถึง 9,000 Coins 

เมื่อซื้อแบบประกันผ่านหน้าร้าน BangkokLife Official บน 

Shopee Mall ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2564 นี้ 

TQR ลุยพัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ที คิว อาร์ เปิดเผยว่า แผนการดำาเนินธุรกิจในไตรมาส 

4/2564 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับ

บริษัทประกันภัยชั้นนำา ทั้งการประกันภัยไซเบอร์ การประกัน

ภัยพืชผล การประกันภัยปศุสัตว์ และรถไฟฟ้า EV เพื่อตอบ

โจทย์ความต้องการลูกค้า-ผู้บริโภค รวมท้ังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือ ระบบและกระบวนการทำางานต่างๆ เพื่อให้บริการ

คู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มั่นใจผลงานปีนี้เติบโตตามเป้า

หมาย 

‘จุรินทร์’ เห็นชอบแผนการเป็นเจ้าภาพ JTC

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการ

ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ระดับรัฐมนตรี 

กับประเทศคู่ค้าสำาคัญของไทย ประจำาปี 2565 แล้ว เพื่อขับ

เคลื่อนการค้า แก้ปัญหาอุปสรรค และเพิ่มความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ เผยไทยยังจะเข้าร่วมประชุมที่คู่เจรจาเป็นเจ้าภาพ

กับจีนและบังกลาเทศด้วย.

ธอส.โชว์ปล่อยกู้พุ่งทุบสถิติ!	
คาดหนี้งอก9พันล./จ่อพบลูกค้าหลังจบมาตรการ

ไทยโพสต์ • “ธอส.” โชว์ผลงานติดเครื่องปล่อยสินเชื่อ คาดสิ้น

ปียอดแตะ 2.5 แสนล้านบาท ทุบสถิติ จ่อตบเท้าพบลูกค้าหลัง 

ครบมาตรการต้องกลับมาจ่ายหนี้ 1 ม.ค.65 คาดหนี้เสียพุ่ง 9 

พันล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                    

การผู้จัดการธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า                                          

ในปี 2565 ธนาคารเตรียมทำา                                              

การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress                                                        

Test) ที่จะส่งผลต่อผลการดำา  

เนินงานของธนาคาร เนื่องจาก 

1.มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 

เช่น มาตรการพักชำาระหนี้                                                

กำาลังจะทยอยหมดลง 2.แนว                                      

โน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาด                                        

โลกผันผวน และ 3.สถาน 

การณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ใน

กรณีที่เกิดการกลายพันธุ์แพร่

ระบาดรอบใหม่จนทำาให้ต้องมี

การปิดประเทศอีกครั้ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคาร

ได้ดำาเนินการพักชำาระหนี้ช่วย

เหลือลูกค้า โดยมีหนี้ที่คงเหลือ

อยู่ในมาตรการ 1.2 แสนล้าน

บาท ลดลงจาก 1.8 แสนล้าน 

ที่ครบกำาหนดมาตรการไป 31 

ต.ค.2564 โดยในจำานวนนี้ 6                                               

หมื่นล้านบาท ยังสามารถชำาระ                                                

ได้ตามปกติ ในอัตรา 25%, 

50% และ 75% ส่วนที่เหลือ 6                                               

หมื่นล้านบาท คือกลุ่มที่หยุด

พักชำาระหนี้ ไม่ได้มีการติดตาม

ต่อ ซึ่งลูกหนี้กลุ่มนี้ ตั้งแต่วันที่ 

1 ม.ค.2565 จะต้องเริ่มกลับ

มาชำาระหนี้เท่าที่สามารถชำาระ

ได้ในอัตรา 25%, 50% และ 

75%

“กลุ่มลูกหนี้ที่พักหนี้ ไป                                         

เฉยๆ กว่า 6 หมื่นล้านบาท ตั้ง                                           

แต่ ม.ค.นี้ ต้องลุกขึ้นมาจ่าย                                         

ต้องไปเจอตัวลูกค้า เพราะตาม                                          

เกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย (ธปท.) ไม่สามารถต่อ

มาตรการพักหนี้ให้ ได้อีกแล้ว 

เนื่องจากมีการประเทศเปิด

แล้ว เบื้องต้น ธอส.ประเมินว่า

ในกลุ่มนี้จะมีลูกหนี้ประมาณ 

15% หรือประมาณ 9 พัน

ล้านบาทที่จ่ายหนี้ ไม่ไหว ส่วน

ที่เหลือจะกลับมาจ่ายได้ตาม

ปกติ หรืออย่างน้อยที่สุดก็จ่าย

หนี้ ได้ 25%” นายฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธอส.มีหนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพี

แอล) ประมาณ 6 หมื่นล้าน

บาท เมื่อรวมกับลูกหนี้กลุ่มดัง

กล่าวจะทำาให้เอ็นพีแอลในปี 

2565 เพิ่มขึ้นเป็น 7-8 หมื่น

ล้านบาท แต่ยังอยู่ในกรอบที่

ธนาคารสามารถบริหารจัดการ

ได้ที่ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 สามารถ

ปล่อยสินเชื่อใหม่ ได้จำานวน 

2.15 แสนล้านบาท สูงกว่า

เป้าหมายในปี 2564 เรียบร้อย

แล้ว โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือ

ของปีจะสามารถปล่อยสินเชื่อ

ได้อีก 3 หมื่นล้านบาท ทำาให้

สินเชื่ อปล่อยใหม่ทั้ งปีอยู่ที่  

2.4-2.5 แสนล้านบาท สูงที่สุด

ในประวัติศาสตร์ 68 ปีนับตั้ง 

แต่ก่อตั้งธนาคาร.

ฉัตรชัย ศิริไล

‘THAI’เปิดเที่ยวบินภูเก็ต-ซิดนีย์7ธ.ค.นี้ 

วิภาวดีรังสิต • “การบินไทย” 

เดินหน้าขานรับเปิดประเทศ 

ลุยเปิดเที่ยวบินออสเตรเลีย

เพิ่ม “ภูเก็ต-ซิดนีย์” สัปดาห์

ละ 3 ไฟลต์ เริ่ม 7 ธ.ค.นี้ ย้ำา

มาตรการคุมเข้มปลอดภัยด้าน

สาธารณสุข

นายนนท ์ กลินทะ ประ 

ธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์                                 

บริษัท การบินไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ THAI เปิดเผย

ว่า เพื่อสนับสนุนโครงการภูเก็ต                                 

แซนด์บ็อกซ์และนโยบายเปิด                                

รับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล    

รวมทั้งรองรับปริมาณความ

ต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น                                  

บริษัทได้เพิ่มเที่ยวบินสู่ออส 

เตรเลีย โดยทำาการบินตรงใน

เส้นทางไป-กลับ ภูเก็ต-ซิดนีย์  

ด้วยเครื่องบินแบบโบอ้ิง 777-

300ER สัปดาห์ละ 3 เที่ยว

บิน ตั้งแต่วันที ่ 7 ธ.ค.2564-

25 มี.ค.2565 

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด                           

เที่ยวบินดังนี้ เส้นทางภูเก็ต-                                  

ซิดนีย์ ทำาการบินในวันอังคาร, 

พฤหัสบดีและเสาร์ เที่ยวบิน                      

ที่ TG477 ออกจากภูเก็ต เวลา                                       

18.50 น. ถึงซิดนีย์ เวลา 07.30 น. 

(ของวันถัดไป) และเส้นทาง

ซิดนีย์-ภูเก็ต ทำาการบินในวัน

พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์ เที่ยว

บินที่ TG478 ออกจากซิดนีย์ 

เวลา 09.30 น. ถึงภูเก็ต เวลา 

14.40 น.  

นอกจากนี้ บริษัทยังทำา                                         

การบินในเส้นทางไป-กลับ  กรุง                                                                        

เทพฯ-ซิดนีย์ สัปดาห์ละ 4                                                                          

เท่ียวบิน โดยเท่ียวไป เส้นทาง

กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ออกจาก

กรุงเทพฯ ในวันจันทร์, พุธ, 

ศุกร์ และอาทิตย ์ และเที่ยว

กลับ ซิดนีย์-กรุงเทพฯ ออกจาก                                                         

ซิดนีย์ ในวันจันทร์,  อังคาร,  

พฤหัสบดี และเสาร์ ตั้ง                

แต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่างไร

ก็ตาม บริษัทมีมาตรฐานการ                                  

ให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้ โดย 

สารจึงสามารถมั่นใจในความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้ง

ขณะอยู่บนเครื่องบินและภาค

พื้นดิน.

ไทยโพสต์ • กนอ.เร่งเครื่องดัน

นิคมฯ อุดรฯ เป็นฮับโลจิสติกส์ 

กระจายสินค้าอีสาน-อาเซียน-

จีน เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโน 

โลยีทันสมัย ลดคาร์บอน และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้

ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิด

เผยภายหลังจากการลงพื้นที่จัง                                                              

หวัดอุดรธานีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ                     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา                              

ว่ ารั ฐบาลจะสนับสนุนภาค

เอกชนให้เดินไปด้วยกัน โดย

จะเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟและ

เส้นทางถนนมิตรภาพเข้าสู่

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อ

ให้การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม

จากนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

ออกสู่ภายนอกสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

นั้น 

ทั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่ง                                                          

เรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

อุตสาหกรรม จึงสั่งการให้ กนอ.

ลงพื้นที่ดูความพร้อมต่างๆ โดย

จากการลงพื้นที่ล่าสุดพบว่า 

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนั้นมี

ความพร้อมท่ีจะเป็นฮับโลจิสติกส์ 

ของภูมิภาคเพื่อรับสินค้าจาก

จีน และส่งสินค้าจากภาคอีสาน

หรือแม้แต่ในภูมิภาคอาเซียน

กลับไปประเทศจีน

นายวีริศกล่าวว่า นิคมฯ 

อุดรธานีจะเป็นจุดกระจาย

สินค้าที่สำาคัญของภาคอีสาน

เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย                             

อาทิ พื้นที่สำาหรับเอสเอ็มอี 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

อิเล็กทรอนิกส์ เหล็กขั้นกลาง

และขั้นปลาย ผลิตวัสดุก่อสร้าง 

ยางขั้นปลาย และอุตสาหกรรม

สนับสนุนการผลิต เป็นต้น ทั้ง 

นี้ กนอ.จะเข้าไปส่งเสริมให้เกิด                                          

การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด                                             

ล้อม โดยผ่านเครื่องมือสนับสนุน

การลงทุนทั้งด้านภาษีและด้าน

ท่ีไม่ใช่ภาษี เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ที่มีศักยภาพ 

“ปัจจุบันมีนักลงทุนจาก                                                

หลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา 

จีน และยุโรป มาเข้าพบเพื่อ

แสดงความจำานงในการลงทุน

ทางอุตสาหกรรมในไทย ซึ่ง

คาดว่าโครงการนี้จะทำาให้เกิด

การลงทุนและมีเม็ดเงินเข้า                       

สู่ภาคอีสานจำานวนมาก” นาย  

วีริศกล่าว.

รุ่งนภา สารพิน

มองภาวะตลาดหุ้นไทยคงจะผันผวนเพราะยังมีข่าวใน

ทางลบ โดยเฉพาะเมื่อมีข่าวโรคระบาดโอมิครอนเกิดในประ 

เทศ แต่ก็มีการจัดการการดูแลรักษาและป้องกันอย่างเต็มที่ ทำา                                                                 

ให้โอกาสท่ีจะมีการแพร่เช้ือหมดไป ขณะเดียวกันโรคกลายพันธ์ุ                                                     

ใหม่นี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแต่อย่างใด จึงมอง

เป็นโรคที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว จะเป็นพันธุ์อะไรก็คงไม่มีความสำาคัญ 

หรือน่ากลัวมากกว่าเดิม เพราะหากเป็นโรคไม่รุนแรงก็ไม่น่าวิตก 

แต่ในวงการเก็งกำาไรก็ต้องมีการแสดงออกช่วงขณะหนึ่ง อาจมี

ผลกระทบกับตลาดบ้าง จึงต้องจับตาดูกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปดูสภาวการณ์ของตลาดหุ้นต่างประ 

เทศกลับพบว่ายังมีความคึกคัก ดูเหมือนนักลงทุนจะมองเรื่อง

การระบาดของโรคเป็นปกติ เนื่องจากปัจจุบันมีการรายงานผล

ที่เกิดขึ้นทุกวัน นับวันก็จะมีจำานวนผู้ติดเชื้อในระดับสูง โดย

เฉพาะบรรดาประเทศมหาอำานาจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐและ

ยุโรปต่างก็มีการระบาดของ

โรคที่ยังมีจำานวนสูง แต่ดู

เหมือนนักลงทุนเริ่มจะเข้าใจ

แล้วว่า เมื่อมีการฉีดวัคซีน

ไปมากแล้ว ความวิตกก็เริ่ม

ลดลง เพราะเชื่อว่าวัคซีนจะ

สามารถยับยั้งการระบาดได้ดี 

แต่เนื่องจากยังมีผู้คนต่อต้าน

การรับวัคซีน ทำาให้ยังมีช่อง

ว่างให้ โรคระบาดแทรกได้

ง่าย จึงยังมีจำานวนผู้คนที่ติด

เชื้อในแต่ละวัน

แต่สำาหรับผู้ที่รับวัคซีน

ไปแล้วดูจะคลายวิตกไปได้

มาก ทำาให้นักลงทุนในตลาด

ต่างประเทศไม่ค่อยวิตกกังวล 

กลับเข้าลุ้นลงทุนในตลาดต่อไป มีผลให้ตลาดต่างประเทศยังคึก                        

คักสูง ซึ่งน่าจะมีผลทางจิตวิทยากับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยไป

ด้วย ผลเมื่อมีทั้งปัจจัยบวกและลงคละกันอยู่ ตลาดย่อมจะต้องผัน

ผวนขึ้นๆ ลงๆ แต่ด้วยไทยยังมีพื้นฐานที่ดี ธุรกิจเริ่มฟื้น หลังมีการ                                                                                        

เปิดประเทศ ทำาให้เชื่อมั่นได้มากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวและโตดีในปี

หน้าด้วย จึงมองตลาดยังมีแนวโน้มดี สามารถพิจารณาเลือกลงทุน

ได้ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มไอทีซี ธุรกิจมีการฟื้นตัวมากขึ้น 

ดีกับธุรกิจ น่ามองที่ ILINK, INCT และ FORTM กลุ่มธนาคารเมื่อ

เศรษฐกิจโต ธุรกิจนี้จะดีจึงน่ามองที่ BBL, KBANK และ SCB 

กลุ่มอาหารยังคงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใส ไม่ว่าโรคจะระบาด 

หรือชะลอตัวความต้องการอาหารยังมีสูง จึงน่ามองที่ ASIAN, 

CBG และ NRF กลุ่มไฟแนนซ์เป็นธุรกิจที่ยังรับผลดีจากตลาด

คึกคัก น่ามองที่ AMANAN, BAM และ FSS หุ้นรายตัวน่ามอง

ที่ TASCO, J และ WICE เป็นต้น

ยังคงมองตลาดมีแนวโน้มดี ทำาให้ยังเหมาะที่จะทยอย

เลือกลงทุน ในจังหวะที่ตลาดปรับฐานหรือราคาหุ้นอ่อน           

ตัว.

กังวลโรคแต่ตลาดโลกสดใส

55,196.93

4/12/64

 1,588.19
-3.65

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

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

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

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,500 28,600
ทองรูปพรรณ 27,985 29,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
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9เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ค สว.ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพ ความรู้กระจายกันได้ ด้วย

การใช้ประโยชน์จากออนไลน์ มุมดีๆ ต้องรู้จักใช้งาน ใช่

เพียงเป็นนักเลงคีย์บอร์ด ด่าทอ แฮ็กข้อมูล ฉ้อฉล ใช้กลโกง 

ต้มตุ๋นหลอกลวง เป็นบาปติดตัว สร้างความทุกข์ให้คนอื่นๆ และ

เป็นภัยสังคม เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ

อาหาร-อากาศ-ออกกำาลังกาย รู้กันว่า 3 อ. มีประโยชน์

ต่อชีวิตมนุษย์อย่างพวกเรา ยิ่งเชื้อโรคกลายพันธุ์ ยิ่งต้องปรับตัว

ต่อสู้เช่นกัน

หยิน หยาง

ยุ

พ่ีอู๊ด-ธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร เป็นอีกหน่ึงตัวอย่าง ท่ีแม้จะรอจนหลังเกษียณแล้วค่อย

มาเร่ิมต้น แต่ชีวิตเร่ิมต้นใหม่ได้ทุกวัน ใช่ไหม ....

ทำางานหนักมาตลอดชีวิต ทำางานกับคนญี่ปุ่น รู้กันว่าพวกเขาทำางานหนักปานใด แต่

ก็คุ้มค่ากับชีวิตเป็นที่สุดแหละ เพราะได้ใช้ทุกวิทยายุทธ์ เรียนรู้จากคนญี่ปุ่น จึงตอบเกือบ

ทุกคำาถามที่คนต่างชาติเขามองคนไทย และคนไทยที่ต้องอยู่ในวังวน แบบช้าๆๆ ในขณะที่

บ้านอื่น เมืองอื่น รอบๆ บ้านเรา เขาไปกันเกือบหมดแหละ.....เฮ้อ...

มะ...เล่าชีวิตสนุกๆ ว่า ทำางานสนุกเพลิน แม้จะวางแผนไว้บ้างแล้ว แต่พอเกษียณ

จริงๆ ก็ใจหาย ว่างๆ เคว้งคว้างอยู่พักใหญ่ ว่าจะทำาอะไรดี ต้องปรับใจ ปรับเวลา จากที่

เคยออกจากบ้านทุกวัน เดินทางต่างประเทศบ่อยๆ....เออนะ..ชีวิต เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ    

ค้นพบในเวลาต่อมาว่า..การ “รำามวยจีน” ทำาร่างกายได้ขยับ เคลื่อนไหวสมวัย ไม่

รุนแรง เร่าร้อน เหมือนกีฬาอีกหลายประเภท

เมื่อสนใจจึงลงมือศึกษาจริงจัง พร้อมทั้งฝึกปรือด้วยตัวเอง...ดีอ่ะ...หลายคนทักว่า

หน้าตาแจ่มใส มีเลือด มีลม ทายอายุไม่ออกกันเลยล่ะ แม้จะเฉียดหลักเจ็ดแล้วนะ...อิอิ

แรกๆ เป็นการรำามวยจีน ตามด้วยไทเก็ก วันนี้เป็น “ชี่กง” พัฒนาการที่ทำาตัวเอง

และลูกศิษย์มีความสุขไปพร้อมๆ กัน 

“ชี่กง” เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่สืบทอดกันมากว่า 5,000 ปีมาแล้ว

“ชี่” – หมายถึง ลมปราณ เลือด ลม ที่เป็นของเหลว วิ่งไปมาในร่างกาย หากทำาให้

เขาวิ่งสะดวก การทำางานย่อมลื่นไหล คนตายที่ตัวเย็นชืดเป็น

เพราะเลือดลมหยุดเดินไงล่ะ เข้าใจยัง...?   

“กง” คือ การฝึกฝน อันเป็นการขยันต่อเนื่อง ย่อมเกิด

ความชำานาญของการมีสุขภาพดี

การเคลื่อนไหวร่างกายในท่าที่ถูกต้อง ยังประโยชน์

หลายมิติ จิตใจสงบ สมองโปร่ง ระบบการหายใจ ฮอร์ โมน ข้อ

ต่อกระดูก ภูมิคุ้มกัน-ข้อนี้สำาคัญ ช่วยสร้างกำาลังใจว่า เชื้อโรค

จะพ่ายภูมิที่แข็งแรงภายในตัวเรา นอกเหนือจากการป้องกัน 

ตั้งการ์ดสูง เป็นนิสัยปกติของการใช้ชีวิตประจำาวัน 

สูตรนี้น่าจะเวิร์กสุด เติมต่อจากวัคซีนที่รับกันไปคนละ 

2-3 เข็มแล้ว ฝึกกันไว้ทำาเองได้ที่บ้าน วันนี้... เขาจึงมีความ

สุข หลังจากที่ฝึกปรือจนคล่องแคล่ว กลายเป็นอาจารย์สอน

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สอนฟรี.. สอนแบบมีค่ารถ.. สอนเป็น

วิทยาทาน... มีความสุขร่วมกันทั้งสิ้น เพราะหยิน หยาง คือ 

ขาว-ดำา สูง-ต่ำา ที่พวกเราเลือกได้เองว่า อยากได้ อยากมี

สุขภาพ แบบใด .....   

                              ดาวเต็มฟ้า   

• ขายมาม่ามาครบ 50 ปี พจนา พะเนียงเวทย์ 

แม่ทัพคนปัจจุบัน ที่ต้องเดินหน้าต่อกับยอดขาย 30,000 

ล้านบาท ต่อปี และไม่ใช่เป็นสินค้าดัชนีชี้วัดเงินเฟ้ออีกต่อ

ไป...•

• นายทหารที่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ

ก่อสร้างสนามกอล์ฟ ยืนมือหนึ่งของเมืองไทย พล.ท.ธีระ

ยุทธ  เพชรบัวศรี  ยามนี้กำาลังปรับปรุงสนามกอล์ฟสวนสน                                                            

ที่ประจวบคีรีขันธ์  นักกอล์ฟจ่อรอออกรอบทันทีที่รู้ข่าว 

นี้...•

• “เนส “ บรรณรงค์ พิชญากร เอ็มดีสายเฮลตี้

แห่งหลักทรัพย์บัวหลวง ยังคงคอนเซ็ปต์ “Happy Healthy 

& Wealthy” ต่อเนื่อง ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน 

“โครงการ RUNNING ZONE 10K CHALLENGE วิ่ง

ปลอดภัยไร้ โควิด ครั้งที่ 2” และยังมอบภาพถ่ายแห่งความ

ประทับใจให้กับนักวิ่งทุกท่านและกระเป๋าความสุขเต็บเพียบ

อีกต่างหาก...•

• มีแพลนเที่ยวภูเก็ตวันหยุดยาวนี้ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒน

ประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท 

คิง เพาเวอร์ เชิญไปเช็กอินถ่ายรูปกับประติมากรรมดอกไม้

สวยๆ รังสรรค์ โดย “รักดอก” และอร่อยกับร้านดังภูเก็ต ใน

งาน “KING POWER HOLIDAY CHECK - IN” เช็กอิน

ความสุข ช็อปสนั่น กินสนุก รับวันหยุดยาว ระหว่างวันนี้-

12 ธ.ค.2564 นี้ที่คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต...• 

  ณัฐ  วรา 

ลายคนที่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟสักถ้วย แต่บางทีกาเฟอีน

อาจไม่ได้ผลเหมือนที่เคยดื่ม หรือบางทีมันอาจจะรุนแรงเกิน

ไปถ้าคุณดื่มทุกวัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนเลือกดื่มชา

เขียวแทน จนเกิดคำาถามว่า มีความแตกต่างระหว่างเครื่องดื่มทั้งสอง

ชนิดนี้หรือไม่? 

เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคุณ “ดร.

เฟลิเซีย สโตเลอร์” นักโภชนาการและนักสรีรวิทยาการออกกำาลัง

กาย ที่ขึ้นทะเบียนและได้การรับรอง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ

เลือกเครื่องดื่มอย่างชาเขียวกับ

กาแฟให้เหมาะกับแต่ละคนไว้

น่าสนใจ 

ดร.เฟลิเซียกล่าวว่า 

“พวกมันต่างกันมากในแง่

ของโครงสร้างอย่างสารฟลา

โวนอยด์และสารต้านอนุมูล

อิสระ ดังนั้น คำาเตือนหลัก

สำาหรับเครื่องดื่มทั้งสองชนิด 

คือปริมาณกาเฟอีนจริงๆ และ

วิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนอง

ต่อเครื่องดื่มนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละ

บุคคล ตัวอย่างเช่น หากคุณ

ไม่มีผลข้างเคียงจากการบริโภค

กาเฟอีนแต่มีกรดไหลย้อน การดื่มชาเขียวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

สำาหรับคุณ หากคุณเกลียดรสชาติของชาเขียวอย่างแท้จริง แต่กาแฟ

ทำาให้คุณรู้สึกสงบลงและไม่เครียด ก็ถือว่าปลอดภัยที่จะดื่มกาแฟ ที่

สกัดเอากาเฟอีนออกไปแล้วกว่า 97% 

หรือที่เรียกว่า “Decaf Coffee” 

แม้ว่ากาแฟที่ไม่ได้สกัดกาเฟอีน กับ

กาแฟที่สกัดกาเฟอีนนั้น คุณสามารถ

ดื่มได้ตามปกติ แต่คุณก็สามารถเลือกชนิดที่

ดีกับร่างกายของคุณได้” 

แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมนั้น เครื่องดื่มทั้งสอง

ชนิด อย่างชาเขียวและกาแฟ มีกาเฟอีนตาม

ธรรมชาติ และมีกาเฟอีนอยู่

ในปริมาณที่เหมาะสมให้เลือก

ใช้ การบริโภคทั้งสองอย่างจะ

ดีมาก เพราะมันจะเพิ่มความ

หลากหลาย ให้กับประเภทของ

สารต้านอนุมูลอิสระและไฟโต

นิวเทรียนท์ หรือสารเคมีที่มี

ฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่พบเฉพาะใน

พืชซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

และต้านการอักเสบของร่างกาย

ที่คุณจะได้รับ

สำาหรับกาแฟกับประเด็น

สุขภาพนั้น นักโภชนาการคน

เดิมระบุว่า เป็นเรื่องยากสำาหรับ

นักวิทยาศาสตร์ที่จะจำากัดข้อดีหรือข้อเสียของเครื่องดื่มทั้งสองอย่าง

ให้แคบลง ซึ่งความท้าทายของการวิจัยในมนุษย์ คือเป็นไปไม่ได้ที่จะ

ทำาการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับกาแฟหรือชาเขียว เพื่อแยกประโยชน์

หรืออันตรายออก โดยตัดปัจจัยอื่นออกได้หมด เพราะการดื่มกาแฟที่

ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับหัวใจได้ แต่จริงๆ แล้ว

นั้นกลับดีต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด (โดยที่คุณจะไม่เติมน้ำาเชื่อม

คาราเมลและครีมเทียมลงไปนั่นเอง) เพราะกาแฟอุดมไปด้วยสาร

ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยป้องกันโรคเบาหวานประเภท 2 โรคพาร์กิน

สัน และมะเร็งบางชนิด บางคนยังบอกอีกด้วยว่า กาแฟช่วยให้ลำาไส้

ขับถ่ายเป็นปกติ ปริมาณกาเฟอีนในกาแฟนั้นยอดเยี่ยม สำาหรับช่วง

เวลาที่คุณต้องการพลังงาน และสมาธิสั้นๆ เช่น ก่อนออกไป

พูด ก่อนไปยิม หรือ

ก่อนนำาเสนองาน

ใหญ่ในที่ทำางาน

แต่การดื่ม

ชาเขียวดีสำาหรับ

การผ่อนคลาย

แบบนุ่ม

นวล และเพิ่ม

พลังงานให้ร่างกาย

เล็กน้อย และยังเต็มไปด้วยโพลีฟีนอล ต้านมะเร็ง สามารถช่วย

เผาผลาญไขมัน ลดคอเลสเตอรอล และเพิ่มการเผาผลาญของคุณ 

สามารถช่วยต่อสู้กับโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะสมองเสื่อม 

อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย 

หรือโรคหลอดเลือดสมอง ชาเขียวเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

ที่ช่วยให้ร่างกายของคุณดีท็อกซ์ ชะลอความชรา และต่อสู้กับการ

อักเสบ ที่โดดเด่นที่สุดคือ ชาเขียวมีแอล-ธีอะนีนจำานวนมาก ซึ่งเป็น

กรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มสารโดปามีนและลดความวิตกกังวล อาจช่วยให้

คุณผ่อนคลายได้ดีในระหว่างวัน ซึ่งคุณภาพการนอนหลับของคุณอาจ

ดีขึ้นได้จริงจากการดื่มชาเขียว 

ดร.เฟลิเซียยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า เครื่องดื่มทั้งสองชนิด เป็น

วิธีที่ช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณสำาหรับคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำา

เปล่า และการดื่มกาแฟหรือชาเขียวเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มการบริโภค

ของเหลว อย่างไรก็ตาม หากคุณดื่มทั้งสองชนิดที่มีการส่วนผสมเพิ่ม

จำานวนมากอย่าง (นม ครีม สารให้ความหวาน น้ำาเชื่อม ฯลฯ) นั้น จะ

เพิ่มแคลอรีที่ไม่จำาเป็นให้กับร่างกายได้เช่นกัน.

ห

‘ชาเขียว-กาแฟ’เครื่องดื่มกาเฟอีน

รู้จักเลือกให้เหมาะช่วยสุขภาพดี

บตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่       

ผ่านมา ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อ

ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการอำานวยความ

สะดวกในการใช้ชีวิตแบบวิถีนิวนอร์มอล อาทิ การสั่งอาหารออนไลน์ 

การซื้อเวชภัณฑ์ในการดูแลสุขอนามัย และแน่นอนว่าโลกใน                   

ยุคหลังจากโควิด-19 จบลง ประเทศไทยก็จำาเป็นต้องเตรียมเข้าสู่ยุค

ดิจิทัล และต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้าน

ต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับบ้านเรา และประชาชนได้นำามาปรับ

ใช้ให้กับยุคสมัยไฮเทค  

สำาหรับในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์วิจัย “Sasin Center of 

Excellence” หรือสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนา “เทคโนโลยีกับโลกยุคหลัง

โควิด-19” โดยเชื้อเชิญผู้บริหารระดับสูงในประเทศ และในองค์กร

ชั้นนำา มาแชร์ประสบการณ์ในการนำาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันองค์กรให้เหมาะสม กับโลกยุคหลังโควิด-

19 อย่างยั่งยืนไว้น่าสนใจอีกด้วย  

ณัฐพล เดชวิทักษ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ บริษัท สห

พัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 และบริษัทเองก็มีการจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในและต่าง

ประเทศ อยู่ในช่องทางโมเดิร์นเทรดและร้านค้าโชห่วย หรือแม้แต่

ร้านค้าสะดวกซื้ออย่างเซเว่น-อีเลฟเว่น ก็พบว่ามียอดขายค่อนข้าง

ลดลง แต่ในบางช่วงก็มียอดขายกระโดดกลับขึ้นมาอีกครั้ง หลังจาก

นั้นยอดขายก็ตกลงไปอีกครั้ง พูดง่ายๆ ว่ายอดขายสินค้านั้นไม่ปกติ

ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งการเยี่ยมหน้าร้านคู่ค้า หรือแม้แต่การพบปะ

พูดคุยกับตัวแทนที่กระจายสินค้ากับบริษัทเองก็ค่อนข้างลำาบาก โดย

บริษัทมีร้านค้าที่เป็นคู่ค้ากว่า 1 หมื่นราย ประกอบกับธุรกิจของเครือ

สหพัฒน์ต้องมีการทำาเอกสารการซื้อขาย การจ่ายเงิน และตัวสินค้า 

ที่ผ่านมาบริษัทได้นำาเรื่องของระบบดิจิทัลมาช่วย ในเรื่องของการ

จัดการเอกสารและการเงิน  

ขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องปรับให้มีการอยู่รอดจากจุดแข็งที่

เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ทุกคนจำาเป็นต้องใช้ จึงมีการนำาเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งกับคู่ค้า หรือแม้คลังสินค้า เพื่อลดขั้น

ตอนในการจัดส่งสินค้าไปที่ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างคู่ค้า แต่ส่ง

สินค้าโดยตรงไปที่หน้าร้าน เพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาดในช่วงที่โค

วิดระบาดที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีระบบไอทีที่แข็งแรง นั่นจึงทำาให้

จัดการระบบได้ง่าย และรู้เกี่ยวกับยอดขายของสินค้าชิ้นนั้นได้ทันที 

ทำาให้ประเมินการผลิตและการจัดส่งได้ดีเช่นเดียวกัน  

นอกจากนี้ สหพัฒน์ยังได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมระบบการ

เงินของบริษัท ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้แทนการจำาหน่ายสินค้าที่อยู่

ตรงกลาง มองว่าการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์

การทำางานจะช่วยลดขั้น

ตอนทีซ่้ำาซอ้นและไมจ่ำาเปน็

ลงได้ และการที่บริษัทจะ

ดำาเนินงานมาครบ 80 ปี

ในปีหน้า นั่นหมายถึงจุด

เริ่มต้นในการทำาอะไรใหม่ๆ 

โดยนำาระบบดิจิทัลและ

เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

ของบริษัท เพื่อพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

สำาหรับแนวโน้มหลังจากน้ีอีก 5-10 ปีน้ัน เนื่องจากบริษัทอยู่ใน

ธุรกิจการค้า หากจะนำาระบบไอทีหรือเทคโนโลยีมาใช้ จะต้องดำาเนิน

การท้ังระบบโดยรวมของการเป็นผู้ซ้ือ-ผู้ขาย การขนส่งสินค้า ธนาคาร 

ประกันภัย อีกท้ังต้องร่วมกันท้ังภายในและต่างประเทศ จึงได้ร่วม

‘ปั้น’เทคโนโลยี

หนุนผู้ประกอบการยุคหลังโควิด-19

กับ กกร.ร่วมกันจัดทำาแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือท่ีเรียกว่าดิจิทัลเทรด

แพลตฟอร์ม (Ecosystem of National Digital Trade Platform) หรือ 

(NDTP) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ แลกเปล่ียนข้อมูล เก่ียวกับ

กลไกการซ้ือขายท้ังในและต่างประเทศของ

การเป็นผู้ส่งออกสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับ

ระบบประกันภัย ธนาคาร รวมถึงภาครัฐ

ในประเทศไทย และติดต่อสื่อสารกับผู้ค้า

ในต่างประเทศอื่นๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน ซ่ึงดิจิทัลเทรดแพลตฟอร์มน้ี จะ

ทำาให้การซ้ือขายท้ังภายในและนอกประเทศ

มีประสิทธิภาพ แม่นยำา และมีความโปร่งใส

ในการค้าขายมากข้ึน 

ด้าน กริชผกา บุญเฟื่อง รอง

ผู้อำานวยการด้านระบบนวัตกรรม 

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หน้าที่และบทบาทองค์กรมี

ส่วนช่วยสนับสนุนการนำาเทคโนโลยีมาใช้ช่วงที่โควิดระบาด ได้จัดให้ 

มีการอบรมความรู้ให้ผู้ประกอบการที่ดีต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง โดย

เฉพาะการนำาเทคโนโลยีมาปรับในธุรกิจในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เช่น ผู้

ประกอบการธุรกิจสายสุขภาพ อาหาร ด้วยการจัดอบรมผ่านระบบ

ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักนำาสินค้าของตัวเองมาจำาหน่าย

ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตเพลส กระทั่ง

ทำาให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตได้ ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด หรือแม้แต่

การจัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบ

ปัญหา เช่น ธุรกิจจัดส่งกระเป๋านักท่องเที่ยว ที่รู้จักปรับเปลี่ยนการ

ดำาเนินธุรกิจ มาเป็นการจัดคิวร้านอาหาร จัดคิวฉีดวัคซีน ให้กับผู้เข้า

ร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เป็นต้น  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ ทำาให้เขารู้จักการ

ปรับเปลี่ยนตัวเอง ที่สามารถทำาให้อยู่รอดได้ท่ามกลางโควิดระบาด 

นี่เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่รู้จักปรับตัว และเรียนรู้การนำา

เทคโนโลยีมาใช้การประกอบอาชีพ เพื่อต่อยอดธุรกิจไปในอนาคต 

เพราะเทรนด์ของคนในยุคต่อจากนี้ หลังจากที่โควิดสงบลง ส่วนใหญ่

จะกังวลเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความใส่ใจ เช่น ธุรกิจกระเป๋าแบรนด์ 

ที่ควรจะดีไซน์อย่างไร เพื่อให้คงอายุการใช้งาน หากว่ากระเป๋าใบหรู

เปื้อนเจลล้างมือ เป็นต้น ดังนั้น ทุกคนต้องรู้จักปรับตัว  

ส่วน นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวค่อนข้างได้รับผล 

กระทบหนัก จากก่อนหน้านี้เคยสร้าง

รายได้ให้ประเทศอยู่ที่ 20% แต่ในช่วง

ปี 2563 นักท่องเที่ยวหายไป 100% รวม

ถึงธุรกิจโรงแรมมีรายได้เป็น 0% ดัง

นั้น ททท.ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาสมดุล

ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมนั้น ในช่วง

ที่ผ่านมาเมื่อธุรกิจท่องเที่ยวติดลบ หรือ

ต้องหยุดชะงักลงในตลอดระยะเวลาช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา แต่ ททท.ก็ไม่หยุดในเรื่อง

ของการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวทั้งไทย

และต่างประเทศ ไม่ให้หวาดกลัวกับโรค

ระบาด และทำาให้เมืองไทยยังอยู่ในใจคน

ทั่วโลก เช่น การจัดการส่งเสริมโดยการ

จัดสัมมนา เรื่องการขายแพ็กเกจท่อง

เที่ยวอยู่ในระบบออนไลน์ หรือที่เรียก

ว่า Webinar และจัดทำาเว็บไซต์เชื่อมโยง

กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และสื่อให้คนทั่วไป

เห็นว่าบ้านเราสวยงามและมีความพร้อม

มากเพียงใด ในการรับนักท่องเที่ยว หรือ

เป็นเมืองที่รับมือกับโควิด-19 ได้ดี หรือที่

เรียกโดยรวมว่า “Digital Tourism”  

ด้าน ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ 

ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ได้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ

จำานวนกว่า 45 อุตสาหกรรม ก้าวไปสู่เทคโนโลยี 4.0 ด้วยกัน แบบ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้น ประกอบกับโลกในยุคอนาคต การทำาตลาด

ผ่านระบบดิจิทัลเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบเจอ เนื่องจากโควิด-19 ใน

ปัจจุบันเป็นตัวเร่ง ดังนั้น ถ้าผู้ประการใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ทันก็จะมี

ปัญหา ที่ผ่านมามีการจัดอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการ

ลงพื้นที่จริงในต่างประเทศ เพื่อให้เห็นอุตสาหกรรมที่นำาเทคโนโลยีมา

ใช้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  

นอกจากน้ี ยังมีการจัดทำาโมเดลต้นแบบเก่ียวกับการนำาเทคโนโลยี

มาใช้ และผู้ประกอบการท่ีสนใจสามารถก๊อปป้ีนำาไปใช้ได้ และท่ีผ่าน

มาคิดเป็น 1 ใน 3 ท่ีนำาไปปรับใช้ ถ้ามองในประเทศไทยกลุ่มผู้ประกอบ

การท่ียังไม่ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ หรืออยู่ในยุค 2.0 คิดเป็น 60% ดังน้ัน 

โจทย์คือทำาอย่างไรท่ีคนกลุ่มน้ีจะปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี เช่น ผู้ประกอบ

การตัดเย็บเส้ือผ้า ท่ีต้องวัดตัวคนงาน เพื่อตัดเย็บออกแบบเส้ือผ้า แต่ใช้

เพียงโน้ตบุ๊ก 1 ตัว และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการวัดตัว เพียงแค่คน

งานมายืนและถ่ายรูป แอปพลิเคชันก็จะสามารถบอกส่วนสูงและรอบ

ตัวได้ ทำาให้ลดการใช้แรงงานช่างในการวัดตัว และลดค่าใช้จ่ายได้ลงถึง 

30% ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างของการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจน่ันเอง. 

สหพัฒน์ยังได้นำาเทคโนโลยีมาใช้

ควบคุมระบบการเงินของบริษัท ใน

ฐานะที่เป็นบริษัทผู้แทน การจำาหน่าย

สินค้าที่อยู่ตรงกลาง มองว่าการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์การทำางาน 

จะช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำาซ้อนและไม่

จำาเป็นลงได้ และการที่บริษัทจะดำาเนิน

งานมาครบ 80 ปีในปีหน้า นั่นหมาย

ถึงจุดเริ่มต้นในการทำาอะไรใหม่ๆ โดย

นำาระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ใน

ธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

นั

‘‘

’’



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันพฤหัสบดี

ชำาระเสร็จแล้วประทับตรา ๓ ดวง คือ
พระราชสีห์ (มหาดไทย) พระคชสีห์ 
(กลาโหม) และบัวแก้ว (กรมท่า)
เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง”

กฎหมายตราสามดวง ถือเป็นการ
วางรากฐานในการชำาระกฎหมาย
ต่อมา และมีการบังคับใช้ในการ
ปราบปรามทุจริตอย่างเคร่งครัด

ทรงทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาให้เป็น
หลักของแผ่นดิน เพื่อราษฎร
มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง

โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกให้สมบูรณ์                                                  
ตามพระธรรมวินัย ณ วัดนิพพานาราม                                                            
(วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์) โดย

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเลือกพระราชาคณะ
จำานวน ๒๑๘ รูป ราชบัณฑิตจำานวน 

๓๒ คน

แล้วพระราชทานไปยังพระอาราม
หลวง และมีพระบรมราชานุญาต
ให้พระอารามต่างๆ คัดลอก

เก็บไว้

โปรดให้จัดระเบียบพระสงฆ์ ตรากฎ

พระสงฆ์ ให้ประพฤติตนอยู่ใน

พระธรรมว
ินัย

ทรงทำานุบำารุงและปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป
ชำารุด ตลอดจนพระอารามต่างๆ ทั้งใน
พระนครและหัวเมืองให้สมบูรณ์สง่างาม

โปรดให้บูรณะวัดโพธิ์ สร้างพระเจดีย์
ศรีสรรเพชญตาญาณ สร้างจารึกตำารายา

และตำาราฤาษีดัดตน ให้ประชาชนมาศึกษาได้
เป็นวัดประจำารัชกาล พระราชทานนามว่า

“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส”

(รัชกาลที่ ๔ พระราชทาน
นามว่า วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม)

ทรงห่วงใยราษฎร คราวน้ำาท่วม หรือไฟไหม้ ก็เสด็จฯ ไป 
เพื่อทรงรับทราบปัญหา และช่วยแก้ไขให้ผ่านพ้นไป

ทรงปูนบำาเหน็จความชอบ ข้าราชการที่ซื่อสัตย์ตามสำาคัญ

ทรงเข้มงวดข้าราชการที่เอารัด
เอาเปรียบราษฎร เพื่อให้บ้านเมือง

มีความร่มเย็นเป็นสุข
บ้านเมืองในรัชสมัย

เต็มไปด้วยศึกสงคราม 
ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ 
แต่ก็มิได้ทรงละเลย

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มีมา ทรงฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ทั้งทรงส่งเสริมสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ตลอดจน
วรรณคดีที่งดงาม

ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสำาคัญของแผ่นดิน ได้แก่
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสรงสนาน
เมื่อสร้างพระบรมมหาราชวังแล้วเสร็จสมบูรณ์
โปรดให้จัดการพระราชพิธีตามราชประเพณี

พระราชพิธีโสกันต์ คือ 
พิธีโกนจุกพระราชโอรส 

พระราชธิดา ตามอย่างธรรมเนียม
เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา การพระศาสนา ได้แก่ การ

บำาเพ็ญพระราชกุศล ถวาย
ผ้าพระกฐิน และวันสำาคัญ

ทางพระพุทธศาสนา
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9กีฬา

รัสเซียแชมป์เทนนิสเดวิสคัพ

มาดริด • รัสเซียคว้าแชมป์เทนนิสเดวิสคัพสมัยที่สามไปครอง

สำาเร็จหลัง ดานิล เมดเวเดฟ และอังเดรย์ รูเบลฟ คว้าชัยชนะ

ในประเภทเดี่ยวได้ทั้งสองคนพาทีมอัดโครเอเชียในรอบชิงชนะ

เลิศที่มาดริด ประเทศสเปน โดยเมดเวเดฟเอาชนะ มาริน ซิลิซ 

7-6 (9/7), 6-2 หลังจากที่ก่อนหน้านั้น รูเบลฟ ชนะ บอร์นา 

โกโย 6-4, 7-6 (7/5) ทำาให้รัสเซียคว้าชัยชนะไปแบบขาดลอย 

2-0 ด้านโครเอเชียน้ันมีชายคู่มืออันดับหน่ึงของโลก นิโคลา เมค              

ติช และมาเต พาวิช ซึ่งพวกเขาต้องการชัยชนะในประเภท

เดี่ยวหนึ่งแมตช์ในรอบชิงชนะเลิศเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลก

เพื่อจะยืดมาถึงการตัดสินในรูปแบบชายคู่ แต่ปรากฏว่าแพ้ไป

ทั้งสองแมตช์ ทีมรัสเซียชุดนี้ เมดเวเดฟและรูเบลฟ นักเทนนิส

มือสองและมือห้าของโลกโชว์ผลงานในเดวิสคัพครั้งนี้ ได้อย่าง

น่าประทับใจ ด้วยการคว้าชัยชนะมาครองถึง 9 แมตช์ จาก

การลงเล่นทั้งหมด 10 แมตช์ “ผมสามารถพูดแทนทีมเราทุก

คนได้เลยว่านี่เป็นชัยชนะที่สำาคัญมากสำาหรับพวกเรา ยังไงนี่

ก็คือการแข่งขันเดวิสคัพ” เมดเวเดฟให้สัมภาษณ์ในการแถลง

ข่าว “ไม่ว่าการแข่งขันจะใช้รูปแบบไหนก็ตาม สุดยอดนัก

เทนนิสของโลกทุกคนต่างมีความสุขที่จะเล่นในฐานะตัวแทน

ประเทศ และนี่คือการแข่งขันเดวิสคัพและพวกเราเป็นผู้ชนะ 

นั่นเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด”  

‘รชตะ-ไทรา’ ฉลุยไทยแลนด์ เวิลด์ จูเนียร์ เจโฟร์

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ 

เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 4 รายการ “ไทยแลนด์ เวิลด์ 

จูเนียร์ เจโฟร์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2564 เป็นเมนดรอว์วันแรก คู่ที่

น่าสนใจ ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก “ปังปอนด์” รชตะ ธรรม

เจริญสถิต นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี มืออันดับ 

778 เยาวชนโลก พบกับ ไมเคิล ดีแลน ฮิเมเนซ นักหวดสิงคโปร์ 

วัย 15 ปี มืออันดับ 735 เยาวชนโลก และเป็นมือวางอันดับ 8 

ของรายการ ปรากฏว่ารชตะพยายามเล่นตามมาตรฐานของตัว

เอง จนสามารถเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-1, 6-3 ใช้เวลาในการ

แข่งขันไปทั้งสิ้น 1.09 ชั่วโมง รชตะผ่านเข้ารอบสอง ไปรอพบ

ผู้ชนะระหว่าง อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ และสกาย ถาวร ไชย

โสภณ ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก “ทีที” ไทรา ลิธิบี 

นักหวดเยาวชนทีมชาติไทย วัย 15 ปี ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ มือ

อันดับ 792 เยาวชนโลก พบ มิเชล โยว นักหวดจากสิงคโปร์ วัย 

16 ปี มืออันดับ 763 เยาวชนโลก และเป็นมือวางอันดับ 7 ของ

รายการ ปรากฏว่าไทราเล่นได้เฉียบขาด เอาชนะได้ 2 เซตรวด 

6-3, 6-2 ผ่านเข้ารอบสองพบ ฮันนา เทลซินสกา จากโปแลนด์ 

ที่รอบแรกหวดชนะ ภคพร จิรชวาลา 2-0 เซต 6-0, 6-0

ไทยแพ้สโลวาเกียลุ้นที่ 3 กลุ่มฟลอร์บอลโลก

ฟินแลนด์ • การแข่งขันฟลอร์บอลชายชิงแชมป์โลก 2021 เมื่อ

วันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดย

ทีมชาติไทยอันดับที่ 14 ของโลก ลงแข่งนัดสุดท้ายลงเล่นกับทีม

ชาติสโลวาเกีย ทีมอันดับ 10 ของโลก ที่เฮลซิงกิ ไอซ์ ฮอลล์ 

โดยพรีเรียดแรกโค้ชเคนเน็ธ โก๊ะ บุนฮอค วางตัวไลน์แรก

ประกอบด้วย ชูศักดิ์ นาคประเสริฐ, ปวัฒน์ ไทยดิษฐ์ กัปตัน

ทีม, อเล็กซานเดอร์, สุรพงศ์ สังข์มงคล และพีระพงศ์ คำาบรร

ลือ ปรากฏว่าจบ 3  พรีเรียด สโลวาเกียเอาชนะไทยไปขาดลอย 

15-2 ทำาให้ไทยไปลุ้นทีมอันดับ 3 ของกลุ่มซี ซึ่งต้องรอดูว่าใน

วันที่ 6 ธ.ค.นี้ นัดสุดท้ายระหว่างโปแลนด์กับสหรัฐที่จะแข่งขัน

กัน ใครจะแพ้หรือใครจะชนะเพื่อจัดอันดับกลุ่มต่อไปภายหลัง

จบเกม โค้ชเคนเน็ธ โก๊ะ บุนฮอค เฮดโค้ชทีมชาติไทย กล่าว

ว่า จากการที่ไทยลงแข่งขัน 3 นัดหมดแล้วนั้น นัดแรกไทยพ่าย

โปแลนด์ 6-8 นัดสองเราชนะสหรัฐ 9-3 และนัดสุดท้ายแพ้สโล

วาเกีย 2-15 ทำาให้เรามีโอกาสเป็นที่ 3 ของกลุ่มสูง และหาก

เป็นเช่นนั้นเราอาจจะพบกับสิงคโปร์ที่อันดับ 4 ของกลุ่มดีเพื่อ

จัดอันดับ เราหวังว่าจะมีอันดับที่ดีกว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งไทย

อยู่อันดับ 14 ของโลก.

ชนาธิปพร้อมทวงแชมป์อาเซียน
สิงคโปร์ • ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีม

ช้างศึกชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ประเดิมซ้อมกับทีม

เป็นครั้งแรก เจ้าตัวยอมรับกระหายเป็นอย่าง

มากที่จะคว้าแชมป์กับทีมชาติไทยหลังห่าง

หายจากการรับใช้ชาติไปนาน 

ทีมบอลชายทีมชาติไทยลงทำาการฝึกซ้อม

ต่อเนื่อง หลังเอาชนะ ติมอร์ เลสเต ในเกมแรก

ของเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 โดยในช่วงบ่าย

ของวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ลงฝึกซ้อมที่

สนามยี่ซุ่น สเตเดียม 

การฝึกซ้อมของทัพช้างศึกครั้งนี้ ได้ ชนา

ธิป สรงกระสินธิ์ กัปตันทีม พร้อมด้วย เจนภพ 

โพธิ์ขี มาร่วมฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก ทำาให้ขณะนี้

ขาดแค่ ธีราทร บุญมาทัน ที่จะมาสมทบในวันที่ 

7 ธ.ค.2564 รวมถึง ฟิลิป โรลเลอร์ ที่จะตามมา

ในช่วงสัปดาห์หน้า  

โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด 1 

ชั่วโมงครึ่ง โดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย กับ

การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรก ที่ชนะติมอร์ 

เลสเตมา 2-0  

ก่อนการฝึกซ้อม ชนาธิป สรงกระสินธ์ 

กัปตันทีมชาติไทย กล่าวว่า “ความพร้อมของ

ร่างกายของผมตอนนี้ เพิ่งแข่งมาเมื่อสองวัน

ก่อน ก็คงเป็นการฟื้นฟูร่างกายก่อน”   

ชนาธิปยังได้กล่าวถึงการได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นกัปตันทีมด้วยว่า “ส่วนการได้เป็นกัปตัน

ทีมครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ทางผู้จัดการทีมและ

สตาฟฟ์โค้ชไว้ใจเรา แต่ว่าจะทำาผลงานให้ดี

ที่สุด ดีใจที่ได้กลับมาเล่นและได้รับหน้าที่เพิ่ม

เติม และจะทำาให้ดีที่สุด” 

“ตอนนี้รู้สึกกระหายอย่างมากที่จะช่วย

ให้ทีมชาติไทยได้รับชัยชนะ หลังจากที่ห่างหาย

จากการเล่นให้ทีมชาติไปนานพอสมควร เป้า

หมายในครั้งนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามาที่นี่เพื่อ

เอาแชมป์กลับไป” 

“ผมได้ติดตามเกมล่าสุดที่เจอกับ ติมอร์ 

ลอสแองเจลิส • แชมป์ซูเปอร์ โบว์ล                                        

แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ปิดสัปดาห์

แห่งความวุ่นวายของพวกเขาด้วยการบุก

ไปถล่ม แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 30-17 

ขณะที่ ดีทรอยต์ ไลออนส์ คว้าชัยชนะ

เกมแรกของซีซั่นหลังเฉือน มินเนโซตา 

ไวกิงส์ 29-27 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอล สัปดาห์ที่ 12 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่

ผ่านมา

สำาหรับ ทอม เบรดี ควอเตอร์               

แบ็กระดับซูเปอร์สตาร์และพลพรรคแทม

ปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ยังโชว์ผลงานได้

อย่างที่ควรแม้ในช่วงกลางสัปดาห์ อันโต

นิโอ บราวน์ ปีกตัวเก่งและไมค์ เอ็ดเวิร์ดส์ 

เซฟตี้โดนลีกเอ็นเอฟแอลแบน เนื่องจาก

ปลอมหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19

เบรดีดูเหมือนไม่มีปัญหากับการ

ขาดปีกตัวหลักอย่าง อันโตนิโอ บราวน์ 

เพราะในเกมถล่มฟอลคอนส์ เขาขว้าง

ไป 368 หลา 4 ทัชดาวน์ โดยขว้างให้ 

ร็อบ กรอนคาวสกี รับ 2 ทัชดาวน์พา 

แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ขยับเข้าใกล้

ตำาแหน่งแชมป์ดิวิชั่นเอ็นเอฟซีเซาธ์

ชัยชนะเกมนี้ทำาให้ แทมปาเบย์ 

บัคคาเนียร์ส ปรับสถิติเป็นชนะ 9 แพ้ 

3 นำาเพื่อนร่วมดิวิชั่น 4 เกม โดยทั้ง 

แอตแลนตา ฟอลคอนส์, แคโรไลนา 

แพนเธอร์ส และนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส 

ต่างมีสถิติเท่ากันที่ชนะ 5 แพ้ 7 เกม

มาเรียน เดวิดสัน ของแอตแลนตา 

ฟอลคอนส์ ดักอินเตอร์เซปต์การขว้าง

ของ ทอม เบรดี และวิ่งย้อนกลับไปทำา

ทัชดาวน์ระยะ 3 หลาในช่วงท้ายครึ่งแรก

แต่ความผิดพลาดนั้นดูจะเล็กน้อยไป

เลยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของ แมตต์ ไร

อัน ควอเตอร์แบ็กของเจ้าบ้านที่ต้องเจอกับ

วันอันโหดร้ายที่โดนทีมรับของบัคคาเนียร์ส

ไล่แซกไปถึง 5 ครั้ง

“พวกเรายังไม่สามารถเล่นเกมที่ดีที่สุด

ของพวกเราออกมาได้” เบรดีกล่าวหลังพาทีม

คว้าชัยชนะ “หวังว่าเกมที่ยอดเยี่ยมของเรา

จะมาถึงในสัปดาห์ต่อๆ ไป”

หากชัยชนะของบัคคาเนียร์สเป็น

เรื่องปกติ แต่สำาหรับดีทรอยต์เป็นสิ่งที่พวก

เขาต้องฉลองหลังจากปล่อยให้ชัยชนะหลุด

มือนับครั้งไม่ถ้วน โดยเกมนี้ จาเร็ด กอฟฟ์ 

ควอเตอร์แบ็กของไลออนส์ขว้างทัชดาวน์

ระยะ 9 หลา ให้ผู้เล่นรุกกีอย่าง อามอน-รา 

เซนต์บราวน์ รับทัชดาวน์ในช่วง 4 วินาที

สุดท้ายให้แฟนเจ้าบ้านได้เฮ

นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2020 

เป็นต้นมา ดีทรอยต์ ไลออนส์ ยังไม่เคยชนะ

ทีมใดเลย และในฤดูกาลนี้พวกเขามีโอกาส

หลายหน แต่ก็แพ้รวดใน 11 เกมแรก ก่อนจะ

เสมอ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส เมื่อเดือนที่แล้ว

เป็นการหยุดสถิติแพ้ 12 เกมติดต่อกันสำาเร็จ 

“โอ้ ผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกใน

ตอนนี้ออกมาเป็นคำาพูดได้อย่างไร” กอฟฟ์ 

จอมทัพของไลออนส์ให้สัมภาษณ์ข้างสนาม 

“ในฤดูกาลนี้ดูเหมือนเราจะทำาชัยชนะหลุด

มือมาตลอด แต่สุดท้ายเราก็ทำาสำาเร็จ” 

ไลออนส์นำาอยู่ 23-21 ในช่วง 4 นาที 

08 วินาทีสุดท้ายตอนที่กอฟฟ์ทำาบอลหลุดมือ

ในจังหวะที่โดน เบลก ลินช์ ไลน์แบ็กเกอร์

คอนเตยันสเปอร์สต้องสร้างรากฐานให้แกร่ง

ลอนดอน • “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอต

สเปอร์ เปิดรังท็อตแนม ฮอต

สเปอร์ สเตเดียม ต้อนนอริช                  

ซิตี 3-0 คว้าชัยชนะในพรี 

เมียร์ลีกเป็นแมตช์ที่ 

3 ติดต่อกัน

ลูคัส มูรา 

ยิงให้สเปอร์ส 

ออกนำาตั้ งแต่

นาทีที่ 10 จาก

ลู กยิ งนอกกรอบ

เขตโทษ ก่อนที่ ดาวิน

ซอน ซานเชซ จะซด

ประตูที่ 2 จากลูกเตะ

มุมในนาทีที่ 67 และซอน 

เฮือง มิน ยิงประตูส่งท้ายใน

นาทีที่ 77

อันโตนิโอ คอนเต ที่

เข้ามารับงานแทน นูโน เอสปิ

ริโต ซานโต ที่ลูกไล่ออกเมื่อ

เดือนที่ผ่านมาพา ท็อตแนม 

ฮอตสเปอร์  

คนใหม่ของ แอสตัน วิลลา ทำาได้ดีกว่า เบรน

ดอน ร็อดเจอร์ส อดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล

หลังเปิดบ้านพาวิลลาเฉือนชนะ เลสเตอร์ ซิตี 

นับเป็นการคว้าชัยชนะเป็นแมตช์ที่ 3 ในการ

คุมทีม 4 แมตช์แรกของเจอร์ราร์ด

ฮาร์วีย์ บาร์นส์ ยิงให้เลสเตอร์ออก

นำาไปก่อนในช่วงต้นเกม แต่ เอชรี คอนซา 

ปราการหลังตัวเก่งยิงคนเดียว 2 ประตูช่วยให้ 

แอสตัน วิลลา เก็บ 3 แต้มสำาคัญพร้อมขยับ

ขึ้นมาอยู่อันดับ 10 ของตารางพรีเมียร์ลีกนำา

หน้าเลสเตอร์ด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่า

“ยังมีงานอีกมากมายที่พวกเรายังต้อง

ทำากันอย่างหนัก” สตีเฟน เจอร์ราร์ด กล่าว

หลังจบเกม “เราได้พูดคุยกันอย่างหมดเปลือก

ในช่วงพักครึ่งว่าต้องปรับอะไรบางอย่าง ซึ่ง

สิ่งที่คุณต้องการเห็นจากผู้เล่นนั้น พวกเขา

สามารถทำาให้เห็นในช่วงครึ่งหลัง”

สำาหรับเบรนต์ฟอร์ดถูกปฏิเสธชัยชนะ

ในรังเอลแลนด์ โรด ของ “ยูงทอง”  ลีดส์ 

ยูไนเต็ด หลังโดนประตูในช่วงทดเวลานาทีที่ 

95 ของ แพทริก แบมฟอร์ด ช่วยให้เจ้าบ้าน

ตามตีเสมอแบบสนุก 2-2.

ของ มินเนโซตา ไวกิงส์ ไล่แซก

หลังได้บอลมาครอง เคิร์ก เคาซินส์ 

จอมทัพของไวกิงส์พาทีมบุกมาจบลงด้วย

การขว้างทัชดาวน์ระยะ 6 หลาให้ จัสติน 

เจฟเฟอร์สัน รับในเอนด์ โซนพา มินเนโซตา 

ออกนำา 27-23

กอฟฟ์โต้ตอบด้วยการพาทีมบุก 14 

เพลย์ 75 หลา โดยใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที 

และปิดไดร์ฟด้วยการขว้างทัชดาวน์ให้เซนต์

บราวน์รับสำาเร็จชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้มินเน

โซตาได้แก้ตัว

“มันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากสำาหรับ

เรา” กอฟฟ์กล่าว โดยเขาถูกเทรดจาก ลอส

แองเจลิส แรมส์ มาอยู่กับ ดีทรอยต์ ไลออนส์  

ในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาหลังซีซั่น 2020 

ขว้างไปเพียง 20 ทัชดาวน์ แย่ที่สุดนับตั้งแต่

ขึ้นมาเล่นอาชีพ

เกมนี้กอฟฟ์ขว้างไป 41 ครั้ง เพื่อนรับ

ได้ 25 ครั้ง ได้ระยะ 296 หลา เป็นการขว้าง 

3 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเตอร์เซ็ปต์

อีกเกมที่ซีแอตเติล รัสเซลล์ วิลสัน 

ควอเตอร์แบ็กของเจ้าบ้านขว้างสำาเร็จ 30 

จากความพยายาม 37 ครั้ง ได้ระยะ 231 

หลา 2 ทัชดาวน์ พา ซีแอตเติล ซีฮอว์กส์ จบ

สถิติแพ้รวด 3 เกมติดหลังเปิดบ้านชนะ ซาน

ฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส 30-23

เทรนตัน แคนนอน ผู้เล่นของซาน             

ฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ต้องถูกหามออก

จากสนามขึ้นรถพยาบาลหลังชนกับเพื่อนร่วม

ทีมในการเตะคิกออฟเปิดเกม

ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ออก

มาเผยว่า แคนนอนมีอาการกระทบกระเทือน

แฟนเฮ‘ไลออนส์’ชนะเกมแรกของฤดูกาล

ที่ ไร้ฟอร์มจมอยู่กลางตารางขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 

5 ของตารางพรีเมียร์ลีก

 “ผมรู้ดี    

ว่าสำาหรับท็อตแนม 

นี่จะเป็นฤดูกาลแห่ง

การทำางาน และเป็นการทำางาน

อย่างหนัก” คอนเต อดีตกุนซือของเชลซีที่มา

รับงานที่ท็อตแนมกล่าว “ตอนนี้สิ่งที่เราต้องคิด

คืองานที่เราต้องปรับปรุง ทะเยอทะยานที่จะ

ปรับปรุงตำาแหน่งของเราให้ดีขึ้น”

“สำาหรับผมนี่ เป็นเพียงการเริ่มต้น 

พวกเราต้องสร้างรากฐานที่ดีและมั่นคง 

หากเราต้องการที่คิดจะไปแข่งขันกับคนอื่น 

และสู้เพื่อสิ่งสำาคัญในอนาคต” 

“สำาหรับเกมนี้ผมคิดว่ามันไม่ง่าย กับผล

สุดท้ายเราพอใจกับมันกับ 3 ประตูท่ีทำาได้ เก็บคลีน                                                           

ชีต แต่เรายังต้องปรับปรุงกันต่อ เรายังมีพื้นที่ที่

ต้องแก้ไข ต้องทำางานกันต่อไป”  คอนเตกล่าว 

“ตอนนี้เราต้องการการฟื้นฟู เราต้องเล่นเกมหนัก 

2 นัดติดๆ อย่างหนึ่งที่ผมเห็นในวันนี้คือความ

เหนื่อยล้า”

ด้าน สตีเฟน เจอร์ราร์ด กุนซือ

ทางสมอง และยังคงต้องนอนพักอยู่ที่โรง

พยาบาลในซีแอตเติลเพื่อตรวจอย่างละเอียด

ต่อไป

เอเดรียน ปีเตอร์สัน วิ่งทำาทัชดาวน์

ระยะ 1 หลา ในการเล่นเกมแรกกับ ซีแอต

เติล ซีฮอว์กส์ นับเป็นการทำาทัชดาวน์ลูกที่ 

126 ในอาชีพของเขา เทียบเท่าสถิติของ จิม 

บราวน์ ซึ่งอยู่ในบัญชีอันดับที่ 10 ตลอดกาล

ของเอ็นเอฟแอล

อีกคู่ที่น่าสนใจ การ์ดเนอร์ มินชูว์ 

ควอเตอร์แบ็กที่ลงมานำาทัชแทน จาเลน 

เฮิร์ตส์ ที่บาดเจ็บกลับโชว์ผลงานได้อย่างยอด

เยี่ยมด้วยการพา ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ต้อน 

นิวยอร์ก เจ็ตส์ 33-18

เกมนี้มินชูว์ขว้างไป 25 ครั้ง เพื่อนรับ

ได้ 20 ครั้ง 242 หลา เป็นการขว้าง 2 ทัช

ดาวน์ เป็นผลงานที่สร้างความท้าทายกับ จา

เลน เฮิร์ตส์ ควอเตอร์แบ็กวัย 23 ปี ในการ

แย่งตำาแหน่งจอมทัพตัวจริงของทีม

สรุปผลอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล 

สัปดาห์ที่ 12 แทมปาเบย์ ชนะ แอตแลนตา 

30-17, แอริโซนา ชนะ ชิคาโก 33-22, ลอส

แองเจลิส ชาร์จเจอร์ส ชนะ ซินซินเนติ 

41-22, มินเนโซตา แพ้ ดีทรอยต์ 27-29, 

นิวยอร์ก ไจแอนต์ส แพ้ ไมอามี 9-20, ฟิ

ลาเดลเฟีย ชนะ นิวยอร์ก เจ็ตส์ 33-18, 

อินเดียนาโปลิส ชนะ ฮิวสตัน 

31-0, วอชิงตัน ชนะ ลาสเวกัส 17-15, 

แจ็กสันวิลล์ แพ้ ลอสแองเจลิส แรมส์ 

7-37, บัลติมอร์ แพ้ พิตต์สเบิร์ก 19-20, 

ซานฟรานซิสโก แพ้ ซีแอตเติล 23-30, 

เดนเวอร์ แพ้ แคนซัส ซิตี 9-22 และ

ดัลลัส ชนะ นิวออร์ลีนส์ 27-17.

ว่าว • อามอน-รา เซนต์บราวน์ (เบอร์ 14) ปีกรุกกี้ของ ดีทรอยต์ ไลออนส์ กระโดดหลบการเข้าแท็กเกิลของ บาชวด บรีแลน (เบอร์ 21) 

ตัวคุมปีกของ มินเนโซตา ไวกิงส์ ในเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 12 ที่ฟอร์ด ฟิลด์ ในดีทรอยต์ ที่เจ้าบ้านชนะไวกิงส์ 29-27

เลสเต ผมมองว่ามันเป็นเกมที่ยาก เพราะพวก

เขาตั้งรับกันแข็งแกร่ง และเราต้องพยายามยิง

ประตูแรกให้ได้เร็ว แต่ว่าเรายังจบสกอร์ไม่ได้ 

แต่เป็นเรื่องดีที่เราสามารถคว้าสามคะแนนมา

ครองได้ ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำาลังใจให้ทีม

ชาติไทยเราด้วยครับ ขอบคุณครับ” ชนาธิปกล่าว  

ทางด้าน ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ ดาว

เตะจาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ได้รับโอกาสลงสนาม

ในช่วงครึ่งหลังก่อนจะยิงประตูแรกในสีเสื้อของ

ทีมชาติไทย ในเกมอย่างเป็นทางการ และช่วย

ให้ทีมเอาชนะ ติมอร์ เลสเต ไป 2-0 ขอมอบ

ประตูแรกของเขาให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคน  

ดาวเตะจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า 

“เกมกับติมอร์เป็นเกมที่ดูเหมือนจะง่าย เพราะ

ด้วยบริบทต่างๆ แต่การเก็บสามแต้มถือเป็นการ

เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ที่ดีของพวกเรา และพวก

เราก็ตั้งใจ และเต็มที่ที่จะเอาสามแต้ม ไม่ว่า

สกอร์จะเท่าไหร่ แต่ชัยชนะที่ออกมา สมควร

และเราได้รับมา”  

“ดีใจครับที่มี โอกาสลุยศึกชิงแชมป์อา                                                           

เซียน เพราะนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วย นอก 

จากนั้นได้ยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทย ผม

ขอมอบประตูนี้ให้กับแฟนบอลทีมชาติไทยทุก

คน ขอบคุณที่คอยให้กำาลังใจพวกเรา และขอให้

ทุกคนให้กำาลังใจเราต่อไปจนถึงเกมนัดชิงชนะ

เลิศด้วยครับ”  

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย

จะพบกับเมียนมา ในศึกเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 

2020 รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 2 ที่สนามกีฬาแห่ง

ชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 

19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง

ช่อง 7HD.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

าห้างสรรพสินค้าเดินช็อปจนเหนื่อย หิว 

การแวะหาอาหารอร่อยๆ รับประทาน

เป็นของคู่กัน โดยเฉพาะศูนย์อาหารของ

ทางห้างเป็นตัวเลือกแรกๆ ของความสะดวก เพราะ

มีหลากหลายเมนู แถมยังสบายกระเป๋า เมื่อไม่นาน

นี้ทางห้างเซ็นทรัล ชิดลม ขอเอาใจสายกินท่ีชื่นชอบ

อาหารหลากหลายรสชาตินานาเมนู ปรับโฉมโซน 

FoodLoft (ฟู้ดลอฟต์) ใหม่ที่ชั้น 7 จากที่เคยเป็นโซน

ท่ีขายอาหารนานาชาติ มาเป็นโซน LOFTER (ลอฟ

เตอร์) ในคอนเซ็ปต์ Eat Happily Like A Thai ยก

ร้านอาหารเจ้าดังในตำานานของเมืองไทยท่ีมีอายุกว่า  

30 ปีมาไว้บนห้างใจกลางกรุง ไม่ต้องไปรอต่อแถวยาว 

หรือเดินทางไปไกล จัดมาให้พร้อมเสิร์ฟกว่า 30 ร้าน

ใน 6 โซนกันเลย

โซนลอฟเตอร์ถูกจัดแบบสบายตา ไม่แออัด ตาม

คอนเซ็ปต์ป้องกันโควิด-19 คือ เว้นระยะห่างกันไว้

เยอะๆ มีที่นั่งทั้งโซนด้านล่างและด้านบน ในสไตล์

โมเดิร์นเรียบง่ายแบบลอฟต์ๆ ฝีมือการออกแบบของ 

Sean Dix (ฌอน ดิกซ์) แถมมีภาพประกอบน้องพุงกาง

น่ารักๆ ทั้ง 6 คาแรกเตอร์ โดยศิลปินนักวาดการ์ตูน

แถวหน้าของเมืองไทย วิศุทธิ์ พรนิมิตร ที่ต้องการสื่อ

ถึงการทานอาหารอิ่มอย่างมีความสุข และสบายใจใน

บรรยากาศสบายๆ พร้อมกับดนตรีสดที่จะมาบรรเลง

ให้ฟังทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

6 โซนในลอฟเตอร์มีอะไรให้กินบ้าง เริ่มที่โซน

ตำานานอร่อย (Local Legend Zone) รวมร้านเจ้าดัง

รสเด็ดๆ ที่เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ขอพาไปชิม

อาหารรสชาติจัดจ้านที่ร้านแกงป่าราม 24 ที่แต่ละ

เมนูเป็นสูตรออริจินัลจากจังหวัด

นครศรีธรรมราช

ปิติ เลิศบุษยานุกูล 

เจ้าของร้านในตำานาน 

เล่าว่า เคยเป็นลูกค้า

ร้านนี้มาก่อนและ

มา เซ้ งกิ จการต่ อ

จากเจ้าของเดิม ซึ่ง

ได้มอบสูตรอาหาร

พร้อมกับแม่ครัวชุด

เก่าให้มาทั้งหมด อาหาร

ที่นี่รสชาติไทยแท้ อร่อยทุก

เมนู เมนูห้ามพลาดก็ตามชื่อร้าน

เลยคือ แกงป่าลูกชิ้น

ปลากราย เครื่องแกงตำา

เอง ปลากรายก็ปั้นเอง วัตถุดิบสมุนไพร หน่อไม้ ถั่ว 

ขิง พริก เน้นๆ ไม่หวงเครื่อง เพื่อให้ได้รสชาติเผ็ดร้อน

แท้ๆ อีกหนึ่งเมนูต้องลองคือ แกงระแวงเนื้อโบราณ 

จะมีความขลุกขลิกของน้ำาแกงกับเนื้อสันคอสไลซ์ ได้

ความหอมจากขมิ้น กะปิ และตะไคร้ ดูเหมือนรสจัด 

แต่ไม่เผ็ดมากนะ เนื้อก็นุ่มมาก บอกเลยว่ารสชาตินี้

ไทยแท้ๆ ถึงเครื่องแกงเน้นๆ

ในโซนนี้ยังมีร้านสุกียากี้เมาเวอริค รสชาติเข้ม

ชวนไปชิม30ร้านดังระดับตำานาน

ศูนย์อาหารลอฟเตอร์ เซ็นทรัล ชิดลม

ข้นกลมกล่อม ร้าน

หลายรส ร้านอาหาร

ไทยตำารับชาววัง , 

ร้านแอบแซ่บ สรง

ประภา ที่มีสโลแกน 

อร่อยเปิดเผย รสชาติ

จัดจ้าน ถึงเครื่องอีสานแท้ๆ, 

ภัตตาคารไออาต้า อาหารจีนระดับ

ภัตตาคารสู่ ร้ านใน

ห้างครั้งแรก, ร้าน

แม่ติ๋มจานรัก อาหารรสเด็ดจากปักษ์ใต้, ร้านไทยกั้ง 

อาหารไทยหลากหลายเมนู พร้อมเมนูอาหารทะเล

สดใหม่ทุกวัน และร้าน Little Dragon เมนูอาหารจีน

สูตรฮ่องกง

มาต่อที่ โซนกินข้าว (Rice Dish Zone) โซน

นี้เราพุ่งไปที่ร้านเป็ดย่างตงเพ้ง ที่เปิดมากว่า 40 ปี 

ร้านอาหารจีนกวางตุ้ง-แต้จิ๋ว เมนูไฮไลต์ก็คือ “เป็ด

ย่างชินวัตร” ตระกูล สันติรัตน์ เจ้าของร้าน บอก

ว่า เป็ดที่นำามาย่างออกจากฟาร์มที่ ได้มาตรฐานทุก

ตัว และที่สำาคัญไม่มีกลิ่นสาบ เหมาะกับคนไม่ชอบ

กินเป็ด อยากให้ลองเปิดใจสักครั้ง เพราะที่นี่กลบกลิ่น

สาบด้วยเครื่องหมักพิเศษบ่มให้อยู่ในตัวเป็ดจนไม่มี

กลิ่น แล้วนำามาย่างด้วยไฟกลาง เพื่อรีดน้ำามันจนหนัง

กรอบแห้งไม่หยาบ ทานคู่กับน้ำาราดสูตรพิเศษอีกเช่น

กัน ที่มีความหอมมันจากกะทิและเครื่องเทศยาจีนอีก 

5 ชนิด ซึ่งก็จะช่วยขับกลิ่นเป็ดให้ได้รสชาติมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีร้านต้นตำารับขาหมูตรอกซุง

บางรัก นายมัก รสชาติเลื่องลือมากว่า 60 ปี, ร้าน

คนชงคนปรุง เมนูอาหารสไตล์จีนทานง่าย, ร้าน  

ณ ลานสกา เมนูเด็ดคือ ข้าวหมกไก่ต้นตำารับ และร้าน

เดอตลาดพลู by สุณี ข้าวหมูแดง ความอร่อย 60 ปี 

ก็ยังฟินเหมือนเดิม

เอาใจคนชอบกินเส้นท่ีโซนกินเส้น (Noodle 

Zone) ประเดิมด้วยร้านบะหมี่กุยช่าย 100 ปี เจ้าเก่า

ต้นตำารับจากคลองถม ธัญญร์วี ศรีวราศิริสกุล เจ้าของ

ร้านมาบอกเล่าความเด็ดของบะหมี่กุยช่ายว่า เปิด

ขายมาตั้งแต่รุ่น

อากง ซึ่ งสมัย  

น้ันยังเป็นหาบเร่ 

จนมาตั้งสาขาแรก

ท่ีคลองถม จากน้ัน  

ก็ขยายสาขาไปที่จรัญ 

สนิทวงศ์ 65 สาขาพลับ 

พลาไชย จนตนเอง

อยากขยายสาขามา

ใจกลางกรุง จึงได้มาเปิดที่ลอฟเตอร์อีกสาขา รสชาติ

เส้นหมี่ ได้ตีขึ้นเอง ใส่เน้ือปู และน้ำาซุปสูตรจากทาง

ร้าน รับรองเลยว่าไม่ต้องปรุง ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 

50 บาทเท่ากันทุกสาขา

โซนน้ียังมีร้านลูกชิ้นปลาแปะเตียง ที่โดดเด่น

ด้วยเมนูบะหมี่เป๊าะ บะหมี่เหลืองเส้นแบนต้นตำารับ, 

ร้านเปลว ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำาโบราณ สูตรโบราณจาก

นครปฐม, ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เบตง เมนูหาทานยาก กับ

ไก่ตุ๋นนุ่ม น้ำาซุปเข้มข้น, ร้านวุฒิกอ เมนูให้น่าลอง

หลากหลาย และร้านยีเจ เนื้อตุ๋น สายเนื้อไม่ควรพลาด

พวกของทอดของกินเล่นมาที่โซน Deep-Fried 

Food Zone หนึ่งในร้านไก่ทอดเจ้าดังคือ ร้านไก่ทอด

เจ๊กี ก็มาตั้งที่นี่ แต่ถ้าสายเนื้อก็ต้องร้านเนื้อทอดอาลี 

สูตรเด็ดอิสลาม หรือบินตรงมาเชียงใหม่กับร้านดำารง 

by หมูทอดกาดหลวง

กินคาวแล้วต้องกินหวานเพราะเป็นของคู่กัน 

ต้องโซนกินอร่อย กินเล่น (Appetizer/Snack Zone) 

ขอพาไปร้านขนมปังปิ้งเยาวราช “วรภัทร หวังวานิช” 

เจ้าของร้าน เล่าตำานานร้านว่า จุดเริ่มต้นของขนมปัง

ปิ้งนี้คือ ปู่จินต์ ที่เป็นปู่ของวรภัทร ชอบทำาไส้ขนม 

และชอบนำาไปให้คนอื่นๆ ได้ชิม มีจุดเด่นคือ ไส้รสชาติ

เข้มข้น และความอร่อยของขนมปังที่เหนียวนุ่ม ซึ่ง

ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย จึงได้เริ่มขายที่

เยาวราชในราคาเพียง 25 บาท คนชื่นชอบและมาต่อ

แถวซื้อกันเยอะมาก ต่อมาในรุ่นพ่อแม่และรุ่นเราเอง

ก็ได้ขยายสาขาไปที่สาขาลาดพร้าว 71 สาขาเซ็นทรัล

เวิลด์ สาขารางน้ำา และตนที่ ได้มาเปิดที่สาขา

เซ็นทรัล ชิดลม ที่ได้ปรับราคาขึ้นมา

นิดหน่อยเพียง 30 บาท ซึ่งยังคง

คุณภาพและมาตรฐานความ

อร่อยดั้งเดิมไว้แน่นอน

มา โซนนี้ ยั ง ไ ม่

จุใจก็ไปทานต่อที่ร้าน

ปาท่องโก๋เสวย การันตี

ด้วยรางวัลมิชลิน 2 ปี, 

ร้านโรตี street ชาชัก 

ต้องลองโรตีกล้วยสติ๊ก โรตี

คลุกฝุ่น และร้านศิริประภา

ขนมเบื้อง แผ่นใหญ่ๆ ไส้แน่นๆ

เติมหวานกันอีก

ที่โซนหวานใจ (Dessert 

Zone) เติมความสดชื่นกันที่ร้านไทยหวาน กับเมนูเด็ด

ไอศกรีมมะพร้าว ลอดช่องกะทิ เฉาก๊วยทรงเครื่อง ปิด

ท้ายด้วยร้านหวานเย็น กับเมนูทาโรบอลเฉาก๊วยนม

สด เต้าฮวยนมสด น้ำาแดงราดนมข้นหวาน บอกเลย

ว่าทานกันจนความหวานขึ้นตากันทีเดียว

บรรยายมาแต่ละโซนคงหิวกันแล้ว อ่านไป

อาจมีน้ำาลายสอ ทางเซ็นทรัลจึงขอเชิญชวนมาลิ้มรส

อาหารคาวหวาน เครื่องดื่มกันได้ที่ลอฟเตอร์ ชั้น 7 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม กันได้.

ม

บรรยากาศในโซนต่างๆ บรรยากาศลอฟเตอร์ ดนตรีแสดงสดเคล้ารสชาติร้านอาหารในตำานานทั้งคาวหวาน

แกงป่าปลากราย รสเด็ดจัดจ้าน ร้านแกงป่าราม 24
ร้านบะหมี่กุยช่าย 100 ปี

ร้านเป็ดย่างตงเพ้ง เนื้อนุ่ม ไม่มีกลิ่นสาบ ร้านขนมปังปิ้งเยาวราชไส้เยิ้มๆ

ศึกษาธิการ • สพฐ.เล็งปรับรูปแบบการ

เรียน Online เรียนเนื้อหาน้อยลง เน้นการ

ทำากิจกรรมมากขึ้น ใน 1 ชั่วโมงเรียนวิชาการ

แค่ 10-15 นาที ที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติที่นำา

ไปเชื่อมโยงกับอีกหลายวิชาได้ มีพี่เลี้ยงคอย

ประกบ ยันไม่ได้ปล่อยให้เด็กโดดเดี่ยว

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

ได้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

มาระยะหนึ่ง ขณะนี้มี โรงเรียนที่เปิดการ

เรียนการสอนในรูปแบบ On Site กว่า 1.3 

หมื่นโรง ซึ่งการเปิดเรียน สพฐ.ดำาเนินการ

ในลักษณะกระจาย บางแห่งเปิดได้หรือไม่

ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

ของจังหวัดนั้นๆ และการเปิดเรียนก็มีหลาย

รูปแบบ ท้ังสลับวันเรียนตามเลขที่นักเรียน 

หรือระดับชั้นเรียน เป็นต้น ตามบริบทความ

พร้อมของแต่ละพื้นที่

ส่วนในประเด็นเสียงสะท้อนของ 

ผู้ปกครองท่ีมองว่าการเรียนการสอนในรูป

แบบ Online ยังคงเป็นการเรียนการสอน

แบบเดิมเหมือนเรียนในห้องเรียน เพียง

แต่สอนผ่านระบบ Online เท่านั้น ส่งผล

ให้ไม่สามารถดึงดูดนักเรียนให้สนใจกับการ

เรียนได้ เช่น นั่งเรียนไปด้วยดูโทรศัพท์มือ

ถือไปด้วย นั่งเรียนแต่ดูโทรทัศน์ ไปด้วย 

เป็นต้น ซึ่งในเร่ืองการเรียนการสอนที่จัด

ผ่านระบบ Online สพฐ.ได้มีการพัฒนาครู

ให้ปรับกระบวนการหรือหลักคิดในการสอน 

เพราะการสอน Online ไม่ใช่การเรียนการ

สอนเหมือนในห้องเรียนปกติ โดยครูจะต้อง

ปรับวิธีการสอน ไม่เน้นเนื้อหามากไป เน้น

การปฏิบัติ เช่น ชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมง อาจ

จะเรียนเนื้อหาเพียง 10-15 นาที จากนั้นให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เป็นต้น

“นอกจากนี้ สพฐ.ยังมองไปถึงอนาคต

ด้วยว่า การเรียนการสอนในรูปแบบ Online 

จะเน้นไปในรูปแบบ On Demand มากขึ้น 

เพื่อที่จะให้นักเรียนได้สามารถเลือกเรียนใน

สิ่งที่ชอบหรือสนใจและตามเวลาที่สะดวก” 

เลขาฯ สพฐ.กล่าว

ด้านนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รอง

เลขาฯ กพฐ. กล่าวว่า สำาหรับประเด็น

การมองว่าการเรียนการสอนในรูปแบบ  

Online ยังคงเป็นการเรียนการสอนแบบเดิม

นั้น สพฐ.เข้าใจถึงปัญหาอย่างดี ซึ่งเราได้มี

การปรับให้เรียนเน้ือหาน้อยลง เน้นการทำา

กิจกรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนแบบ 

Active Learning รวมถึงยังนำาไปสู่การบูรณา

การบทเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ ทำาให้

ครูได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันมาก

ขึ้นด้วย ส่งผลให้เมื่อนักเรียนทำางาน 1 ชิ้น 

จะสามารถเชื่อมโยงได้หลายวิชา และหาก

เรามองในรายละเอียดจะพบว่า หลายๆ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการในเรื่องน้ีอย่าง

มาก โดยบางโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชน ครูก็

จะติดตามไปถึงที่บ้านด้วย

นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้มีการสำารวจ

ด้วยว่า นักเรียนแต่ละคนอาศัยอยู่กับ

ใคร เพื่อที่จะหาผู้ช่วยครูในการเรียนการ

สอนแบบ Online เช่น อยู่ร่วมกับพี่ หรือ

ผู้ปกครอง ก็จะให้ทำาหน้าท่ีร่วมกันเรียนรู้

ไปกับตัวนักเรียนด้วย เป็นต้น ซึ่งจะมีคู่มือ

สำาหรับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียน

ด้วย

“สพฐ.ไม่ได้ทิ้งนักเรียนให้เรียน Online 

อย่างโดดเดี่ยว เราสำารวจ ติดตาม ทำาข้อมูล 

พัฒนา เพื่อให้การเรียนการสอนในรูปแบบ

นี้สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ได้จริง” รอง

เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

สพฐ.เล็งลดเนื้อหาเรียนออนไลน์เน้นกิจกรรม
1ชั่วโมงวิชาการ10-15นาที/ที่เหลือเป็นภาคปฏิบัติสามารถเชื่อมโยงหลายวิชา

กรุงเทพฯ • กสศ. ยูนิเซฟ ศธ. จับมือเปิด

ตัวโปรแกรมฟื้นฟูเรียนรู้ถดถอย และเด็ก

หลุดจากระบบในช่วงโควิด ใช้ จ.สมุทรสาคร

โมเดลนำาร่องโครงการ เผยทักษะการอ่าน

และคณิตศาสตร์ เป็นสองวิชาหลักที่ต้องเร่ง

แก้ไข

นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้

อำานวยการสำานักนวัตกรรมและทุนการ

ศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กสศ.ร่วมกับองค์การ

ยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม สถาบัน 

วิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย 

(RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ 

จ.สมุทรสาคร เปิดตัวโครงการวิจัยนำาร่อง

ฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย ภายในหัวข้อ “ก้าว

ไปด้วยกัน สู่สมุทรสาครโมเดล จังหวัด

ต้นแบบลดความเหลื่อมล้ำา ฟื้นฟูการเรียนรู้

เพื่อเด็กทุกคน” เนื่องจากโควิด-19 ส่งผลให้

ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา

ถ่างกว้างขึ้น ดังนั้น กสศ. ยูนิเซฟ และ ศธ. 

ได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และนำามา

สู่การออกแบบโครงการเพื่อฟื้นฟูความรู้ที่

ถดถอย ป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบ และ

ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพให้เด็ก 

โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Research and Development) นำาร่องใน

จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปิด

เรียนยาวนาน เพื่อหาตัวแบบก่อนขยายผล

ไปทั่วประเทศ โดยมีงบประมาณส่วนหนึ่ง

ในการสนับสนุน

ในการดำาเนินงานจะเชิญชวนสถาน

ศึกษาทุกสังกัด ทั้ง สพฐ. อปท. และ สช.เข้า

ร่วม ด้วยรูปแบบที่ให้ความสำาคัญกับทักษะ

ด้านคณิตศาสตร์และทักษะการอ่าน ซึ่งพบ

ว่าเป็นทักษะที่มีภาวะถดถอยมากที่สุดใน

ช่วงการปิดโรงเรียน โดยทักษะทั้งสองวิชา

ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ทักษะ

สังคม อารมณ์ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ก็เป็น

สิ่งท่ีต้องเติมเต็มและส่งเสริมพัฒนาการไป

พร้อมๆ กัน สำาหรับจังหวัดสมุทรสาครเป็น

พื้นท่ีท่ีมีความร่วมมือในระดับจังหวัดที่เข้ม

แข็ง ซึ่งทาง กสศ. ยูนิเซฟ และกระทรวง

ศึกษาธิการ ร่วมค้นหานวัตกรรมมาช่วยเพื่อ

ให้ไปสู่ผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น

“เรามีทีมวิชาการที่ เข้มแข็งอย่าง

มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรี โฮม ที่ทำางานด้าน

นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลมาเป็นโค้ช 

ทำางานร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและ

สถานศึกษา และ RIPED มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย ที่เป็นเครือข่ายด้านงาน

วิจัยมาช่วยถอดบทเรียน วิธีการทำางานที่

ประสบความสำาเร็จ ซึ่งจะนำาไปใช้ขยายผล

ในอนาคต ดังนั้นส่ิงที่ ได้จากโครงการนี้จะ

ไม่ได้ก่อประโยชน์เพียงกับเด็กและเยาวชน

ในสมุทรสาครเท่านั้น แต่จะเป็นตัวแบบ

สำาคัญที่จะขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ อีกด้วย” 

ผอ.สำานักนวัตกรรมฯ กสศ.กล่าว

ด้านนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปีการ 

ศึกษา 2/2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบ

ต่อครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนทั้ง

ทางตรงและอ้อม ครัวเรือนยากจนลง ทำาให้

เด็กและเยาวชนเสี่ยงหลุดออกจากระบบการ

ศึกษามีจำานวนเพิ่มขึ้น เด็กจำานวนมากออก

ไปประกอบอาชีพและหาเลี้ยงครอบครัว หรือ

หากยังคงอยู่ในระบบการศึกษา แต่สถาน

ศึกษาหรือครูอาจยังไม่ ได้มีความพร้อม

จัดการสอนในสถานการณ์ที่วิกฤตและมีข้อ

จำากัด เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ 100% การขาดอุปกรณ์สื่อกลาง

การเรียนรู้และหลักสูตรที่เหมาะสม ปัจจัย

ความพร้อมของเด็กที่แตกต่างกัน ทำาให้เด็ก

และเยาวชนเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และ

ยังมีเด็กจำานวนมากที่หลุดออกจากระบบไป

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (iSEE) ของ กสศ. 

จังหวัดสมุทรสาครมีนักเรียนยากจนและ

ยากจนพิเศษ จำานวน 3,189 คน ในจำานวน

นี้เป็นนักเรียนยากจนพิเศษที่อยู่ในครัวเรือน

ฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ 

มีรายได้เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนต่อคนต่อ

เดือน 1,077 บาท หรือราว 36 บาทต่อวัน 

หรือ 12,924 บาทต่อปีเท่านั้น หากดูตัวเลข

เช่นนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่มาก โดยกลุ่มที่ต้อง

เฝ้าจับตาคือ เด็กในวัยเรียน กลุ่มช่วงชั้น

รอยต่อทางการศึกษามีความเสี่ยงหลุดออก

จากระบบการศึกษามากขึ้นในปี 2564-2565 

และเด็กที่ ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาตาม

แต่ละช่วงวัย จำานวน 10,551 คน

“การพาเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการ

ศึกษาในสถานการณ์ ไม่ปกติจำาเป็นต้อง

อาศัยมาตรการ โปรแกรมฟื้นฟูที่ครอบคลุม

ทุกมิติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดสมุทรสาคร 

กสศ. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มูลนิธิ

‘สมุทรสาคร’โมเดลช่วยเด็กการศึกษาถดถอยช่วงโควิด

โรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม สถาบัน RIPED 

จะเข้ามาช่วยจังหวัด ส่วนที่สำาคัญขาดไม่ได้

คือครอบครัว บางครอบครัวอาจมีข้อจำากัด

ในชีวิต ต้องช่วยกันทำาให้การศึกษาการเรียน

รู้ของเด็กในกลุ่มน้ีมีทางเลือกมากขึ้น และ

สมุทรสาครโมเดลจะเป็นจังหวัดต้นแบบลด

ความเหลื่อมล้ำา ฟื้นฟูการเรียนรู้เด็ก” ผู้ว่าฯ 

สมุทรสาครกล่าว.

มอบยาฟ้าทะลายโจร • นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา 

รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด 

“ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ตามนโยบายประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนินท์  

เจียรวนนท์ เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณช่วย

ป้องกันไข้หวัด สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อส่งมอบยาให้ถึงมือกลุ่มเปราะบาง จ.นครราชสีมา โดย

มีนายประหยัด เจริญศรี (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เป็น

ผู้แทนส่งมอบ นอกจากนี้ยังเร่งส่งมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยเร็วที่สุดอีกด้วย. 
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

หงียน ตุ๊ก ตุย เตียน”

คือ..ผู้ชนะการประกวด ได้สวมมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์

เนช่ันแนล 2021 เธอเป็นมิสแกรนด์เวียดนาม วัย 23 ปี

 เนี่ย..ต้องถือว่าเธอ “สวยสุด” บนเวทีเป็นอันดับต้น 

และถัดมาเป็นการตอบคำาถามได้ดีสุด ส่วนการ “ชูสามนิ้ว” จะ

เกี่ยวข้อง-ส่งผลต่อคะแนนด้วยหรือไม่ ก็สุดแท้จะคิด-มโนกัน!

อย่าง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ก็มองและโพสต์.. ‘เหงียน 

ตุ๊ก ตุย เตียน’ นางงามเวียดนาม คว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 

ชู 3 นิ้ว

นี่คือความพยายามแทรกแซง กิจการภายในประเทศของ

ขบวนการต่างชาติ ผ่านขบวนการต่างๆ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย 

นักศึกษา วงการบันเทิง หรือแม้แต่การประกวดนางงาม

ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า ภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่ใช่

ธรรมชาติ แต่น่าจะมีการจัดตั้งเกิดขึ้น 

อย่างน้อยประชาชนชาวไทยต้องตระหนักว่า ศึกล้มล้าง

การปกครอง มาจากทั้งภายในประเทศ ที่ชักศึกเข้าบ้าน และจาก

ต่างชาติผ่านขบวนการต่างๆ...

ต้องฝากไปยังท่านทูตเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามที่ปล่อย

ให้ต่างชาติใช้คนของเวียดนามเป็นเครื่องมืออ้างประชาธิปไตย

จำาแลง แทรกแซงระบบการปกครองของชาติไทยของเรา.”

หรือจะคุณอัษฎางค์ ยมนาค ที่ได้ โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “นาง 

งามเวียดนามแหกสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือคนไทยระยำา 

ยืมมือต่างชาติทำาลายชาติตัวเอง” และตอนท้ายได้สรุป..

“คำาถามคือ การที่นางงามเวียดนามที่ชูสามนิ้วแสดงสัญ 

ลักษณ์ถึงการแทรกแซงกิจการภายในนั้นมาจากตัวเองล้วนๆ หรือ

มีคนไทยเสี้ยม 

ถ้าคิดเอง ก็ถือว่ามีความผิดฐาน “แทรกแซงกิจการภายใน” 

คนไทยขอประท้วง และรัฐบาลไทยควรแสดงท่าทีประท้วง 

นางงามและรัฐบาลเวียดนามต้องแสดงความรับผิดชอบต่อความ

ผิดต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ถ้านางงามถูกเสี้ยม ก็ถือว่า “ตกเป็นเครื่องมือทางการ

เมือง”

ซึ่งแสดงว่าการประกวดไม่โปร่งใส เป็นเวทีประกวด

นางงามที่ซ่อนเร้นวาระทางการเมือง ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นความ

พยายามเรียกร้องประชาธิปไตยจำาแลงที่ซ่อนเร้นการล้มล้างการ

ปกครอง 

กองประกวดและผู้จัดการประกวดต้องแสดงความรับผิด

ชอบ 

ซึ่งความผิดต้องเป็นไปตามอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 กรณี

นี้ ถ้าไม่ใช่ตัวนางงามเวียดนามก็ต้องเป็นกองประกวด แต่ถ้าไม่ใช่

กองประกวด ก็ต้องเป็นที่ตัวนางงาม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามต้องร่วม

รับผิดชอบ”

ครับ..สำาหรับผม ขอสารภาพตามตรง ชื่นชม-หลงใหล-

ประทับใจความสวยของสาวเวียดนาม..มาต้ังแต่คร้ังไปร่วม “งานมห 

กรรมภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิก” ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ

เฉียดๆ 30 ปีนู้นแล้ว!

จึงไม่ได้สงสัยอะไรในความสวย แค่ติดใจตรงกันกับสองท่าน

ตรงที่เธอชูสามนิ้วนี่แหละ อยากรู้เธอคิดเอง-ชูเอง หรือใครสั่ง?

อย่างไรก็ตาม ผมอยากบอกกับมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ คน

ใหม่เอาไว้ ณ ตรงนี้..

“ซิน จุ๊ก หมึ่ง” ด้วย นะจ๊ะ!.

ซิน จุ๊ก หมึ่ง..มิสแกรนด์ฯ

“เ

• ท็อปฟอร์มอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับละคร “กะรัตรัก” ทางช่อง 

3 เรียกว่ามาทั้งกระแสและเรตติ้ง 

เป็นการกลับมาทวงบัลลังก์อย่างแท้

ทรูของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง 

เพราะหลังนางเอกระดับท็อปสตาร์ 

“แอน ทองประสม” โพสต์รูปลง   

สตอรี่อินสตาแกรมถามหาความถูกต้อง เมื่อถูกสามี 

“ขอหย่า” ต่อหน้าเมียน้อย แนะนำาให้ทีว่าควรโต้ตอบ

ยังไง?  งานนี้ทำาเอาเหล่าคนในวงการบันเทิงอินจัด

สาดคำาตอบแซ่บๆ ให้สาวแอนเลือกใช้ไม่ถูกแน่นอน! 

• ช่วง work from home ที่ผ่านมา ใครที่

รู้สึกว่าตัวเองปวดหลังส่วนล่าง ไหล่ห่อ พุงยื่น คุณ

อาจจะกำาลังเข้าข่ายเป็นโรคหลังแอ่น! และวันนี้ 

รายการ BTimes จะพาไปบริหารแก้อาการนี้กับนัก

กายภาพบำาบัดเจ้าของเพจมนุษย์ตึง ทั้งหมดนี้ทุกท่าน

สามารถติดตามชมได้ในรายการ BTimes วันพุธที่ 8 

ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. ทางช่อง 3 กด 33                          

• กลับมาพร้อมกับความฮือฮา 3 หนุ่ม 

TRINITY “เติร์ด ลภัส, ปอร์เช่ ศิวกร, แจ๊คกี้ จักริน” 

ศิลปินในสังกัด 4NOLOGUE กับ 

TRINITY 1ST FULL ALBUM 

ในเพลงแรก “LIFE AIN’T 

OVER” พร้อมงานแถลงข่าวเปิด

ตัวอัลบั้ม ณ ไอคอนสยาม ในวัน

ที่ 9 ธันวาคมนี้ ชาว TWILIGHT 

รอติดตามรับชม LIVE ได้ 3 

ช่องทาง JOOX, FACEBOOK : TRINITY_TNT, 

YOUTUBE : 4NOLOGUE ร่วมลุ้นเป็น 300 ผู้ โชค

ดีที่ได้เข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม และติดตาม

การประกาศผลได้ที่ FACEBOOK : TRINITY_TNT

• เอ็นดูสุดๆ กับคุณแม่คนสวย “ริต้า-ศรี

ริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ที่ขยันเสิร์ฟความน่ารัก 

น่าชัง ของลูกชายสุดหล่อ “กวินท์ ณรงค์เดช” ให้

บรรดาแฟนคลับได้ดู ได้ฟินกัน ล่าสุด คุณแม่ริต้าและ

ลูกชายสุดหล่อน้องกวินท์ ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์

คู่แรกของประเทศไทย ให้กับ Molfix (โมลฟิกซ์) 

แบรนด์ผ้าอ้อมเด็กสำาเร็จรูปจากประเทศตุรกี จะหล่อ

ละมุนตา ละมุนใจ จิกหมอนขนาดไหนต้องรอติดตาม

มักเกิ้ล

 อเป็นความปลื้มใจ

ของสาวอีฟ-พุทธิดา 

ศิระฉายา และคุณพ่อ

ต้อย-เศรษฐา ศิระฉายา ที่ล่าสุด 

ต้น-เติมศักดิ์ ศักดาพร สามีของ

สาวอีฟ ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ไป

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดย

สาวอีฟได้ โพสต์ภาพรอยยิ้มของ

คุณพ่อต้อยเมื่อเห็นหลวงพี่ต้นบวช

“ยิ้มของพ่อในวันที่หลวง

พี่ต้นบวช เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่

ผ่านมา …มีลูกสาวคนเดียวถึงทำาให้พ่อได้ทุกอย่างก็บวชให้พ่อไม่

ได้ อนุโมทนากับจิตอันเป็นกุศลของหลวงพี่ที่คิดถึงพ่อของอี๊ฟ เห็น

สุขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้ และปีนี้มีแต่เรื่องหนักๆ มาตลอด

ปี ก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับพ่อว่า จะบวชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อหาย

ดี เพราะพ่อตั้งใจที่จะบวช แต่เนื่องจากเดือนที่ผ่านมา

สุขภาพพ่อไม่ดีนัก และใกล้จะปีใหม่ ท่านจึงได้ตั้งใจบวช

เพื่อให้เป็นกุศลผลบุญของพ่อ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับเทพเทวดา เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวงของ

พ่อและครอบครัวของ

เราทุกคน ก่อนที่จะ

ขึ้นปีใหม่ ด้วยหวังว่าปี

ใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆ 

ต่อไป ขออนุโมทนา

กับกุศลจิตของหลวงพี่ 

และขอบคุณที่ทำาให้พ่อ

ยิ้มได้ และมีแรงต่อสู้

กับโรคภัยต่างๆ เรารัก

พ่อนะคะ ขอให้พ่อหาย

วันหายคืน และมีรอยยิ้มในทุกๆ 

วันค่ะ สุขสันต์วันพ่อ รักพ่อค่ะ

นอกจากพ่อของอี๊ฟแล้ว 

หลวงพี่ก็ตั้งใจที่จะบวชให้พ่อแม่

ตัวเองด้วยอีกครั้ง (เพราะเคย

บวชให้พ่อแม่มาแล้วครั้งนึงค่ะ) 

เนื่องจากปีนี้เมื่อไม่นานป๊าเพิ่งมี

อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ป๊าเจ็บสะโพกลงไปถึงขา 

และขาไม่ค่อยมีแรง และปีนี้ครอบครัวก็เจอแต่เรื่องหนักๆ มามาก 

ขออานิสงส์ที่หลวงพี่ตั้งใจบวชนี้ ทำาให้ป๊าหายวันหายคืน กลับมา

แข็งแรงสดใส และมีความสุขทั้งกายและใจนะคะ กราบสวัสดีวัน

พ่อค่ะป๊า ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป๊าตลอดไปค่ะ”

ซึ่งงานนี้มีเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการเข้ามาร่วมอนุโมทนา

บุญกับพระต้นและครอบครัวของสาวอีฟผ่านโซเชียลมากมาย.

กิจกรรมดีๆ • “ลำ�เพลิน วงศกร” ผุดกิจกรรมดีๆ สร�้งคว�มสุขให้กับน้องๆ โรงเรียน

บ้�นกรวดวิทย�ค�ร จ.บุรีรัมย์ โดยเจ้�ตัวเตรียมเพลงเพร�ะๆ ไปมอบคว�มสนุกพร้อมก�ร

แข่งขันฟุตบอลก�รกุศล ระหว่�งทีม “โรงเรียนบ้�นกรวดวิทย�ค�ร” กับทีม “บุคคลทั่วไป” 

โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ ทีม Monday knights fc นำ�โดย แฮ็ค วงแคลช, แชมป์ วง S.D.F 

และไมเคิล เบิร์น โค้ชฟุตบอล Rising stars academy ณ สน�มกีฬ�เทศบ�ล ต.ตล�ด

นิคมปร�ส�ท อ.บ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันก่อน

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ถื

านมาราว 12 ปีแล้ว แซนดรา                                

บูลล็อก ยังจำาได้ดีกับเหตุ   

การณ์ขำาๆ ที่เธอแอบเครียด 

ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำา หนังโร

แมนติกคอมิดี เมื่อปี 2009 เรื่อง The 

Proposal ที่เธอต้องประกบกับ ไรอัน เรย์

โนลด์ หลายคนน่าจะยังจำาซีนที่ทั้งคู่เปลือย

กายล่อนจ้อนแนบชิดกันด้วยความบังเอิญ

ตามท้องเรื่อง แต่ระหว่างถ่ายทำาแอบ

เครียด ซึ่งก็รวมถึงตอนเผชิญหน้ากับไรอัน

น้อย

นักแสดงสาวรุ่นใหญ่วัย 57 เล่า

ถึงประสบการณ์ของเธอขณะร่วมพูดคุย

ในรายการพ็อดแคสต์ About Last Night  

with Adam Ray เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา หนึ่ง

ในนั้นคือครั้งที่ ไรอัน เรย์ โนลด์ส เพื่อน

นักแสดงใน The Proposal เปลือยใน

หน้าที่ และโดนทีมงานในกองเยี่ยมชม

พื้นที่ใกล้บริเวณของสงวนในท่าที่ไม่

สามารถขยับได้

ก่อนที่จะมาเมาธ์ถึงช่วงตอนนั้น 

แซนดรา บูลล็อก พูดถึงนักแสดงดังจาก 

Deadpool ว่าอันที่จริงก็เป็นเพื่อนกันมา

นานแล้วก่อนหน้าที่จะมาแสดงร่วมกันใน 

The Proposal

“ไรอันกับฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เรา

ยังเด็ก รู้จักกันมานานมาก” เธอพูดแล้ว

ก็ขำา จากนั้นก็ไปถึงซีนที่เป็นคำาถาม ที่

ทั้งคู่ต้องเปลือยกายล่อนจ้อนประกบ

กัน ซึ่งฉากนั้นทีมถ่ายทำาต้องจัดสถานที่

ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงสุดเพื่อให้

เกียรติกับผู้แสดง

“เราต้องถ่ายฉากเปลือยในวันนั้น 

และเราก็ต้องจัดเซตโดยมีแค่คน

ที่มีหน้าที่เท่านั้น ซึ่งหมายความ

ว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้

เข้าไป คนอื่นก็มีเพียงแค่

ช่างทำาผมและเมกอัพเข้า

มาชว่ยจัดแตง่บางอยา่ง”

นักแสดงสาวเจ้า

ของรางวัลอคาเดมี อ

วอร์ด กล่าวต่อว่า เธอ

กับไรอัน เรย์ โนลด์                    

ได้รับการปกป้อง

ตรวจเช็กดูแลความ

ปลอดภัยอย่างดีก่อน

เริ่มถ่าย แต่ปัญหาคือ

ถูกคัตเป็นช่วงๆ และ

ต้องค้างอยู่ในท่าที่ไม่

ง่ายเลย

“ไรอันกับฉันมีบาง

อย่างที่เป็นสีเดียวกับเนื้อปิด

อยู่ที่ของส่วนลับเฉพาะของ

เรา ผมเผ้าของฉันก็ต้อง

จัดให้สยายยุ่งลงมาปิด

หัวนม แล้วก็ไรอันน้อย 

ไม่สิ ไม่น้อยเลย! เป็น

อะไรที่อยู่แถวๆ นั้น

และ ฉันไม่รู้ๆ 

เพราะฉันไม่ได้

เห็น ฉันไม่ได้

มองจริงๆ!” เธอยังบอกต่อด้วยว่า 

ส่วนลับของเรย์ โนลด์ต้องโดนยึด

ติดไว้กับที่ที่มันควรอยู่เท่านั้น

บูลล็อกเล่าถึงความ

ทุลักทุเลในการถ่ายทำาฉากนั้น 

เพราะการสั่งคัต และทำาให้ต่าง

ต้องหยุดอยู่ในท่าที่ค้างอยู่ได้

ลำาบาก

“ตอนที่พวกเขาบอกคัต 

เราแทบจะขยับตัวไม่ได้ เขาหลัง

พิงอยู่ในท่าชันเข่าขึ้น และฉันอยู่

บนพื้นคร่อมเข่าเขาอยู่ และทำาได้

แค่รอ คุณไม่ได้อยากมอง แต่เรา

ขยับตัวจากตำาแหน่งนั้นไม่ได้”

ซึ่งเธอก็จำาได้ดีว่า ท่าที่ต้อง

อยู่ในตอนนั้นทำาให้เธอ

และทุกคนต้องเห็น

บริเวณขาหนีบของ

ฝ่ายชาย

“ฉันได้ยินเสียง แอนน์ เฟลทเชอร์                                              

จากในความมืด แซวมาว่า “ไรอัน เรา

เห็นไข่นายแล้ว ฉันก็ประมาณว่า โอ้ 

พระเจ้า อย่ามองลงไป อย่ามองลงไป”

บูลล็อกบอกว่า แม้คนในกอง

หลายคนเหมือนจะพยายามเหลือเกิน

ที่จะได้เห็นของส่วนตัวของนักแสดง

ชัดเจนขึ้น แต่เธอหงุดหงิดกับการกระทำา

ของผู้กำากับมากกว่า

“ทุกคนอยู่ในความมืด หมุนไป

รอบๆ เพื่อหาตำาแหน่งให้กับมอนิเตอร์ 

ฉันว่า “แอนน์ มันมีวิธีในการนำาเสนอที่

ดีกว่านะ”

บูลล็อกเหมือนต้องการบอกว่า 

คนในกองเองบางทีก็ไม่ให้เกียรตินัก

แสดงที่ร่วมงานด้วย ซึ่งเธอคิดว่ามันเป็น

เหตุการณ์ที่โชคร้ายไปครั้งหนึ่ง

“แต่ในความสัมพันธ์ของความ

เป็นเพื่อน คุณไม่ได้สนใจใส่ใจ มันไม่ใช่

ธุระอะไรของฉันที่ต้องมองลงไป มันอยู่

ตรงนั้น แต่ฉันไม่ แต่แอนน์กลับพาทุก

คนมาโฟกัสกันที่บริเวณนั้น”

เธอกล่าวว่า ดาราหนุ่มจาก 

Green Lantern ก็แน่มาก ไม่ได้สะทก

สะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้น

บูลล็อกย้ำาไเป็นพิเศษว่า เธอจะ

ตกลงทำางานเปลื้องผ้าก็เพื่อความตลก

ขบขันเท่านั้น และไม่สนใจที่จะเล่นบท

โป๊เปลือยในบริบทอื่น

“ฉันประมาณว่า จะถ่ายซีนนู้ดก็

ต่อเมื่อบทนั้นเล่นแล้วตลกน่าอายขบขัน 

คุณจะไม่เห็นฉันพยายามเล่นโป๊เปลือย

แนวเซ็กซี่ ในชีวิตจริงหรือในจอ มันหา

ประโยชน์อะไรไม่ได้”

“ด้วยเหตุผลน้ัน กับเพื่อนฮาท่ีคุณ

ไว้ใจ ฉันรู้ว่าฉันอยู่ในความปลอดภัยแน่”.

interthaipost69@gmail.com

ผ่

เปิดใจฉากเปลือยเรียกเสียงฮา ใน The Proposal

‘แซนดรา บูลล็อก’ยันไม่มอง ให้เกียรติ ‘ไรอันน้อย’

‘อีฟ พุทธิดา’โพสต์นาทีแห่งความสุข

‘พ่อต้อย’ปลื้มลูกเขยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
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เน� องจากความรวมมือที่ดําเนินอยูใน

ปจจุบันมีกําหนดจะส้ินสุดลงในปลายป  น้ี  

ล่าสุด มิชลิน ไกด์ และ การท่องเที ่ยว

แหงประเทศไทย (ททท.) เห็นชอบที่จะ

ขยายความรวมมือตอเน� องไปอีก  ป จาก

ป  ถึงป  ทั้งนี้ โดยมีเปาหมาย

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมร้านอาหารและ

การบริการในชวงระหวางและหลังวิกฤติ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด- , สงเสริม

การฟนตัวของการทองเที่ยวไทยภายหลัง

สถานการณการแพรระบาดเริ่มคลี่คลายลง 

ตลอดจนช่ วยขั บ เคลื่ อนนโยบายด้ าน

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว ( ,    

) ที่มุงใหเกิดการพั นาอยางยั่งยืน

มานูเอล มอนตานา (  ) 

ประธานกลุมมิชลิน ประจําภาคพื้นเอเชีย

ตะวันออกและออสเตรเลีย เปดเผยวา ภายใต

การขยายความรวมมือครั้งนี้ มิชลิน ไกด 

จะรุกดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีใหม  ในประเทศไทย

มิชลิน กด ประกาศขยายความรวมมอกับ ททท. ตออีก  ป

มุงสานตอการสนับสนุนและเสริมสรางมลคาเชิงกลยุทธ ใหกับ าคธุรกิจอาหารและการทองเที่ยวของ ทย

อยางตอเน� องเพ� อคนหารานอาหารและที่พัก

ที่ดีสุด ขณะที่ ททท. จะไดรับสิทธิ์มอบรางวัล 

    -

   ใหแกบุคลากรผูใหบริการยอดเย่ียม

การขยายระยะเวลาความรวมมือ

ในครั้งนี้ทําใหเราสนับสนุนและสงเสริมภาค

ธุรกิจอาหารและการทองเที่ยวของไทยได

อยางตอเน� อง ึ่งเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ที่ดีและจําเปนสําหรับผูประกอบการทองถิ่น

ทั้งในชวงที่ตองเผชิญกับสถานการณการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-  และภายหลัง

จากที่สถานการณคลี่คลายลง ทั้งนี้ ดวย

กิจกรรมการตลาดและการส� อสารที่แข็งแกรง

ผานส� อดั้งเดิมและส� อดิจิตอลทั่วโลก มิชลิน 

ไกด  จะชวยเปนกระบอกเสียงในการเผยแพร

และสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยใน

ฐานะจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยว

เชิงอาหารระดับโลก ตลอดจนชวยสงเสริม

การฟนตัวของการทองเที่ยวไทยหลังวิกฤติ

โควิด-  นอกจากน้ี ความมุงม่ันของ มิชลิน 

ไกด  ที่จะกระตุนการรับรูและสงเสริมให

เกิดการพั นาอยางยั่งยืนในภาคธุรกิจราน

อาหารและการบริการ ึ่งสอดคลองกับ

นโยบายภาครัฐดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ยังไมเพียง

เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและประชาชนใน

ประเทศ แตยังสงผลดีตอโลกของเราดวย  

มร.มอนตานา กลาว

นายยุทธศักดิ สุ สร ผูวาการการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงผล

สําเร็จจากความรวมมือระยะแรกกับ มิชลิน 

ไกด  ท่ีเร่ิมตนข้ึนเม� อป  วามีสวนสงเสริม

ภาพลักษณของประเทศไทยบนเวที โลก

ในฐานะแหลงทองเที่ ยวยอดนิยมดาน

วั นธรรมอาหาร, เพิ่มมูลคาและศักยภาพ

ของอาหารไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับ

สากล, ชวยยกระดับคุณภาพและบริการของ

รานอาหารในไทย, เสริมสรางภาพลักษณที่ดี

ของเชฟไทยสูสากล และสงเสริมใหเกิดการ

ลงทุนในรานอาหารระดับไ เอนดมากขึ้น

เราพอใจอยางยิ่งกับผลสําเร็จที่เกิด

จากความรวมมือในระยะแรก ึ่งสะทอน

ใหเห็นอยางเปนรูปธรรมผานตัวเลขเชิงสถิติ

ในดานตาง  ที่เกี่ยวของ สําหรับการขยาย

ระยะเวลาความรวมมือครั้งนี้ เราเช� อวาจะ

เปนแรงเสริมใหผูประกอบการและผูประกอบ

วิชาชีพในภาคธุรกิจรานอาหารและการ

บริการมีกําลังใจที่จะฟนฝาและเอาชนะความ

ทาทายท่ีตองเผชิญ ดวยความคิดสรางสรรคและ

ศักยภาพในการปรับตัวเพ� อใหอยูรอด รวมทั้ง

ดวยการนํามาตรฐานดานความปลอดภัย

และสุขอนามัยระดับสากลมาใช ในการ

ทํางาน  นายยุทธศักดิ์ กลาว

ผูสนใจสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคูมือ มิชลิน ไกด  ไดที่  .

. / /  หรือติดตามขาวสาร

ลาสุดของ มิชลิน ไกด กรุงเทพมหานคร 

พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม ภูเก็ตและพังงา 

 ึ่งเปนคูมือ บับสุดทายภายใตความ

รวมมือระยะแรกกับ ททท. ไดทางเฟ บุค  

. /

ดร.สมพร สบ วิลกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

ทิพย กรุป โ ลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) รับรางวัลอันทรงเกียรติ 

จาก นุรักษ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะประธานในงาน -

       ประเภท

สินคาและบริการกลุมประกันยอดเยี่ยมแหงป กลุมผลิตภัณ   

  โดยรางวัลดังกลาวนี้คัดเลือกจากสินคาและ

บริการที่มีการวิจัยพั นาและการวางแผนการตลาดที่ดีเพื่อให้ ได้

สินคาและบริการที่ดีเยี่ยม และตอบโจทยความตองการของผูบริโภค 

โดยผานการคัดเลือกขั้นตนจากทีมบรรณาธิการและผูทรงคุณวุ ิ 

จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล การใหคะแนนโดยการ

โหวตจากประชาชนผานชองทางออนไลน รางวัลนี้ถือเปนอีกหนึ่ง

ความภาคภูมิใจของผูบริหารและพนักงาน ทิพยประกันภัย ที่ไดนํา

คา ุ ตะ ทานิคุ  ิกรรมการผูจัดการ บริษัท สยาม ทาคาชิมายะ 

(ประเทศไทย) รวมกับ คา ุ โิตะ โดบาชิ กรรมการ บริษัท ฟูจิคิวโค 

(สํานักงานกรุงเทพ ) จัดงาน -     ใน

โอกาสเ ลิม ลองครบรอบ  ปหางสรรพสินคาสยาม ทาคาชิมายะ 

ชวนนักเดินทางผูรักการแคมปปงมาสัมผัสไลฟสไตลการเดินทาง

แบบ บับญี่ปุน โดยมี สุพจน ชัยวั นศิริกุล, อัตสึชิ โอะคูโมริ, 

มานิตา เกษมเปรมจิต , อเล็ก  เรนเดลล และอคิร วงษเ ง็ รวมงาน 

ณ เจริญนคร อลล ชั้น  ไอคอนสยาม

   จากทิพยประกัน ยั ควารางวัล     

เสนอ  ที่มีความทันสมัย และสามารถตอบโจทยตรงความ

ตองการของลูกคา ประชาชน โดยพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ  โรงแรม

สวิสโ เทล เลอคองคอรด

สยาม ทาคาชิมายะ ลองครบรอบ  ป จัดงาน    

 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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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๖๕๖/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายภูดิศ เพชรเกลี้ยง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก 

ไดย� นฟอง นายพงษสวัสดิ์ โภชนา ที่ ๑ นางสาวนฤมล คงเนียม ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๕๔๑,๗๙๔.๕๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวนฤมล คงเนียม จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวาศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

  

       ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๒๕๐/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นางสาววงเดือน เกตุบุตร จําเลย วาจําเลยเปนหนี้

โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๖๑,๔๙๓.๘๕ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอ

กับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคํา

สั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาววงเดือน เกตุบุตร จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

         ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

                     (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน

         ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๕๓๑/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายรักษ จินดาสวัสดิ์ ผูรับมอบอํานาจชวงโจทก ไดย� นฟอง 

นางจิราทิพย สุกใส จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๓๓๖,๕๙๕.๗๖ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา คําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางจิราทิพย สุกใส จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

        ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

       

             (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ใหกับประชาชนอยางโดดเดน ทามกลาง

การแพรระบาดของโควิด-19 ก็คือ กลุมธุรกิจ

ประกัน ท้ังในฝงของธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจ

ประกันวินาศภัย โดยเห็นไดจากในชวงป 2563 

บริษัทประกันภัย ไดออกผลิตภัณฑประกันภัย

โควิด -19 หลากหลายรูปแบบ สูตลาดเพ� อเปน

ทางเลือกใหกับประชาชน และดูเหมือนวาผลิตภัณฑ

ประกันภัยโควิด-19 ท่ีโดนใจประชาชนมากท่ีสุด 

ก็คือ ประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จาย จบ 

โดยเห็นไดจาก ณ สิ้นป 2563 มีประชาชนทํา

ประกันภัยโควิด-19 จํานวน 24.4 ลานฉบับ 

เบี้ยประกันภัยสะสม 4.5 พันลานบาท และ

มีการจายคาสินไหมทดแทนจํานวน 4.2 รอย

ลานบาท สงผลทําใหบริษัทประกันภัยที่รับ

ประกันภัยโควิด-19 มีกําร้ีกําไรกันท่ัวหนาก็วาได

ถัดมาในป 2564 บริษัทประกันภัยก็ยัง

คงเดินหนารับประกันภัยโควิด-19 อยางตอเน� อง 

และคาดหวังวาการรับประกันภัยโควิด-19 จะ

ยังคงราบร� นไรคล� นลมมรสุมเหมือนปที่ผานมา 

โดยเห็นไดจากขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

มีประชาชนทําประกันภัยโควิด-19 จํานวน 20 

ลานฉบับ เบ้ียประกันภัยสะสม 6.2 พันลานบาท 

และมีการจายคาสินไหมทดแทนจํานวน 2.3 

หม� นลานบาท และกลุมธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ

อยางหนักหน�วงสุด ก็คือ กลุมธุรกิจประกัน

วินาศภัย ที่ขายประกันภัย แบบเจอ จาย จบ

ดังนั้น จึงไมใชเร� องแปลก เม� อดําเนิน

ธุรกิจประสบภาวะขาดทุนอยางหนักเชนนี้ 

บริษัทประกันวินาศภัยบางแหง จึงออกอาการเกเร 

และแสดงอาการไมรับผิดชอบตอผูทําประกันภัย 

ดวยการสงหนังสือบอกเลิกสัญญาประกันภัย

โควิด-19 จํานวนมากแบบเหมาเขง สงผลกระ

ทบตอความเช� อมั่นของประชาชนที่มีตอระบบ

ประกันภัยไทยเปนอยางมาก

ทันทีที่เกิดเหตุการณบอกเลิกสัญญา

ประกันภัยโควิด-19 แบบเหมาเขง และไมเปนธรรม 

จนสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ทําประกันและ

สังคมไทย และกลายเปนประเด็นรอนติดอันดับหน่ึง

ของทวิตเตอรในขณะน้ัน สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(สํานักงาน คปภ.) จึงไดออกคําสั่งนายทะเบียน

ที่ 38/2564 ใหยกเลิกเง� อนไขการใชสิทธิบอก

เลิกกรมธรรมประกันภัยโดยบริษัท สําหรับ

กรมธรรมประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียน และกรมธรรม

ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทไดออกใหแก

ผูเอาประกันภัยกอนวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

และยังคงมีผลใชบังคับ เวนแตปรากฏหลักฐาน

ชัดเจนตอบริษัทวาผูเอาประกันภัยไดกระทํา

การทุจริตหรือฉอฉลประกันภัย เพ� อใหตนเองหรือ

ผูอ� นไดรับประโยชนจากการประกันภัย ซ่ึงหมายความ

วา กรมธรรมประกันภัยโควิดท่ียังไมหมดอายุจะ

ได้รับความคุ้มครองตามเง่ือนไขของกรมธรรม์

ประกันภัยตอไปจนกวาจะหมดอายุความคุมครอง 

โดยท่ีบริษัทประกันภัยจะไมสามารถบอกเลิก

กรมธรรมประกันภัยไดตามอําเภอใจ

โดยสํานักงาน คปภ. ไดใหเหตุผลและ

ความจําเปนในการออกคําสั่งนายทะเบียนท่ี 

38/2564  เน� องจากเปนเร� องท่ีกระทบตอพ่ีนอง

ประชาชนผูเอาประกันโควิดเปนวงกวาง ทั้ง

สงผลตอความเช� อมั่นของระบบประกันภัยไทย 

รวมท้ังมีการใชมาตรการอยางอ� นแลวไมเปนผล 

จึงจําเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายดําเนินการ

โดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ปัญหาลุกลามบานปลาย 

โดยที่คําส่ังดังกลาวมีผลกับบริษัทประกันภัยทุก

แหง จึงไมมีการเลือกปฏิบัติแตอยางใด

“ ซ่ึงในชวงที่ออกคําสั่ งปรากฏวามี

บริษัทประกันภัยตาง ๆ  ออกมาขานรับแนวทาง

ตามคําสั่งนี้อยางทวมทนโดยลั่นวาจาวาจะไม

บอกเลิกกรมธรรมประกันโควิด” 

แตเปนที่น�าสังเกตวา ภายหลัง

เมื่อมีการระบาดของโควิดสูงมากและยอดผู้

เคลมประกันโควิดเพิ่มสูงจนทวมเบี้ยประกันท่ี

ไดรับแลวก็มีการเคล� อนไหวใหมีการยกเลิกคํา

สั่งดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ โดยหากพิจารณา

อยางรอบดาน การออกคําสั่งนายทะเบียน

ที่ 38/2564 ของสํานักงาน คปภ. ถือเปนการ

คุมครองสิทธิประโยชนของผูทําประกันภัยโค

วิด-19 ทั้งระบบไมใหถูกเทอยางไมเปนธรรม 

ในขณะเดียวกันก็ เปนคุณตอบริษัท

ประกันภัย ที่ไมตองเสี่ยงตอการถูกฟองรอง

ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา

ท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4  ท่ีระบุไววา 

ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ

ธุรกิจการคา หรือ วิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป 

หรือในสัญญาขายฝากท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจ

การคา หรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป 

หรือผูซื้อฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกิน

สมควร เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม และใหมี

ผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควร

แกกรณีเทานั้น

ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญา

สําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่งมิไดเปน

ผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น โดยขอตกลงที่มี

ลักษณะหรือมีผลใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งปฏิบัติ

หรือรับภาระเกินกวาท่ีวิญูชนจะพึงคาดหมาย

ไดตามปกติ เปนขอตกลงที่อาจถือไดวาทําให

ไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนี่ง เชน ใน (3) ระบุ

วา ขอตกลงใหสัญญาสิ้นสุดลงโดยไมมีเหตุผล

อันสมควร หรือใหสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดย

อีกฝายหนึ่งมิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ

ดังน้ัน บริษัทผูรับประกันภัย จึงไมสามารถ

บอกเลิกสัญญากับประชาชนจํานวนมาก ๆ 

แบบเหมาเขงในคราวเดียวกัน ในขณะเดียวกัน

ผูเอาประกันภัยที่ถูกบอกเลิกสัญญาก็ไมไดทํา

ผิดสัญญาหรือดวยเหตุที่ไมเปนธรรมแตอยางใด 

และการท่ีบริษัทประกันภัยนําเอาสภาวะแวดลอม

ภายนอกจากการแพรระบาดของโควิด-19 ที่

รุนแรงและตอเน� อง นํามาเปนเง� อนไขในการ

บอกเลิกสัญญาดวยแลว จึงเขาขายเปนการ

บอกเลิกสัญญาที่ไมเปนธรรมอยางชัดแจง  

นอกจากนี้ ในมาตรา 10  แหงพระราช

บัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 

ยังระบุไววา ในการวินิจฉัยวา ขอสัญญาจะมีผล

บังคับเพียงใด จึงจะเปนธรรมและพอสมควร

แกกรณีใหพิเคราะหถึงพฤติการณท้ังปวง รวมท้ัง 

1. ความสุจริต อํานาจตอรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ความรูความเขาใจ ความสันทัด จัดเจน ความ

คาดหมาย แนวทางท่ีเคยปฏิบัติ ทางเลือกอยางอ� น 

และทางไดเสียทุกอยางของคูสัญญาตามสภาพ

ท่ีเปนจริง 2. ปกติประเพณีของสัญญาชนิดน้ัน

3. เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือใน

การปฏิบัติตามสัญญา 4. การรับภาระที่หนัก

กวามากของคูสัญญาฝายหนึ่งเม� อเปรียบเทียบ

กับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

โดยกฎหมายดังกลาว บริษัทประกันภัย

จะอ้างเร่ืองหลักความศักด์ิสิทธิ์ในการแสดง

เจตนาแลวนํามาใชยกเลิกสัญญาแบบเหมาเขง

หรือตามขอสัญญาที่ ไมเปนธรรม ยอมไมอาจ

กระทําได เน� องจากจะเกิดความไมสงบสุขใน

สังคมได พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไม

เปนธรรม พ.ศ. 2540 จึงยกเวนไมนําหลักความ

ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนามาใช ดังจะเห็นได

จากเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ

วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 คือ 

เนื่องจากหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือ

สัญญาท่ีใชบังคับอยูมีพื้นฐานมาจากเสรีภาพ

ของบุคคล ตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของ

การแสดงเจตนา รัฐจะไมเขาแทรกแซงแมวา

คูสัญญาฝายหนึ่งไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 

เวนแตจะเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย

หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน แตในปจจุบัน สภาพสังคม

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูซึ ่งมีอํานาจตอรอง

ทางเศรษฐกิจเหนือกวาถือโอกาสอาศัยหลัก

ดังกลาวเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งมี

อํานาจตอรองทางเศรษฐกิจดอยกวาอยางมาก 

ซึ่งทําใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุข

ในสังคม สมควรที่รัฐจะกําหนดกรอบของการ

ใชหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา

และเสรีภาพของบุคคล เพ� อแกไขความไมเปนธรรมและความไมสงบสุข

ในสังคมดังกลาว โดยกําหนดแนวทางแกศาลที่จะสั่งใหขอสัญญาหรือ

ขอตกลงที่ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแก

กรณี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาบังคับใช

เม� อการยกเลิกกรมธรรมแบบเหมาเขงโดยที่ไมเหตุที่เปนธรรมไม

สามารถกระทําได โดยชอบกฎหมาย และหากบริษัทประกันภัยยังยืนยัน

ที่จะบอกเลิก ก็จะทําใหบริษัทประกันภัยกลายเปนผิดสัญญา เน� องจาก

เปนการบอกเลิกสัญญาโดยไมมีสิทธิหรือเหตุอันเปนธรรม ขณะเดียวกัน

คําสั่งนายทะเบียนยังมีผลตามกฎหมายและชอบดวยกฎหมาย 

หากจะมองวาคําสั่งนายทะเบียนนั้นไมชอบ เพราะใหมีผลยอน

หลังไปเปนโทษก็ไมถูกตองแตอยางใด เพราะคําสั่งดังกลาวไมไดกําหนด

เง� อนไขใดๆ ขึ้นใหมระหวางคูสัญญาแตประการใด แตเปนการเนนย้ํา

หลักการที่คูสัญญาไมอาจยกเลิกสัญญาดวยเหตุที่ ไมเปนธรรมซึ่งเปน

หลักการท่ีมีอยูแลวและสอดคลองพระราชบัญญัติขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมฯ 

จึงไมใชการออกคําสั่งใหมีผลยอนหลังหรือไปเปนโทษแตอยางใด หรือ

สุดทายแลวแมจะเปนการมีผลบังคับยอนหลัง แตหากเปนไปเพ� อประโยชน

สาธารณะและประชาชนสวนใหญไดประโยชน ในหลักการออกกฎหมายก็

ใหมีผลยอนหลังได โดยชอบเชนกัน 

อยางไรก็ตาม มีการตั้งขอสังเกตการนักกฎหมายในแวดวงธุรกิจ

ประกันภัยวา หากบริษัทประกันภัยยังยืนยันใหมีการยกเลิกคําสั่งนาย

ทะเบียนท่ี 38/2564 เพ� อเปดประตูใหบริษัทประกันภัยแหบอกเลิกสัญญา

ประกันภัยโควิด-19 กอนจะสิ้นอายุสัญญาในชวงเดือนมิถุนายน 2565 ได 

ยอมจะมีความเสี่ยงอยางมาก เน� องจากประชาชนไมไดมีความผิด

ในสาระสําคัญยอมเปนการเอาเปรียบเกินสมควรเปนการบอกเลิกตาม

อําเภอใจ ตอใหบริษัทประกันภัยคืนเบี้ยประกันเต็มจํานวนก็ถือวาไม

เปนธรรมอยูดี เน� องจากผูเอาประกันภัยไมสามารถทราบเง� อนไขการ

บอกเลิกเชนนี้ในขณะทําประกันแตอยางใด นอกจากนี้ ในแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยจะตองแจงตอ คปภ. ในฐานะหน�วยงาน

กํากับดูแลและใหความเห็นชอบแบบกรมธรรม ก็เช� อวาไมไดมีการแจง

เง� อนไขการบอกเลิกในลักษณะดังกลาวตอ คปภ. แตอยางใด หรือหากมี

การแจง ก็เช� อวา คปภ. คงไมอนุญาตใหบริษัทขายกรมธรรมที่มีเง� อนไข

ไมเปนธรรมเชนนี้อยางแน�นอน 

ดังนั้น หากบริษัทประกันภัยยังคิดวาจะรับประกันไวกอน ดวย

การรับเบ้ียประกันหรือรับประโยชนจากผูเอาประกันภัยไปแลว ตอมาเกิด

ความเส่ียงเกินคาดการณไว กลับโยนความเส่ียงใหประชาชนแบกรับ ดวยการ

ใชสิทธิบอกเลิกกรมธรรมดวยเหตุที่ไมเปนธรรม ยอมถือวา เปนการใช

สิทธิโดยไมสุจริตและจงใจหลอกลวงประชาชนต้ังแตตอนแรก จึงเช� อม่ันวา

การกระทําดังกลาว ไมเพียงแตจะถูกสํานักงาน คปภ. ในฐานะหน�วยงาน

กํากับดูแลใชมาตรทางกฎหมายอยางเครงครัดและสูงสุดกับบริษัทประกันภัย

ท่ีบอกเลิกสัญญาดวยเหตุท่ีไมเปนธรรม และอาจจะเปนเหตุใหบริษัทประกันภัยน้ัน 

ถูกสภาองคกรของผูบริโภค หน�วยงานเอ็นจีโอดานผูบริโภคตาง ๆ รวมท้ัง

ผูเอาประกันภัย ตลอดจนกลุมการเมืองท่ีตองการอาศัยฐานเสียง

จากมวลชนผูเอาประกันภัยที่มีจํานวนเปนลานๆ คน รุมฟองรองเกี่ยว

ได-ไมคุมหายนะ..! ยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564

ตองยอมรับกันวาต้ังแตชวงป 2563-2564 กลุมธุรกิจท่ีเขามามีบทบาทในการบริหารความเส่ียงภัย

กับประเด็นวาดวยขอสัญญาที่ ไมเปน

ธรรม พ.ศ. 2540 อยางแน�นอนอีกดวย 

จึงขอย้ําและขอเตือนวา เปน

อันตรายอยางยิ่งสําหรับการไมยึดถือ

คํา ม่ันสัญญาที่ ใหกับประชาชนท่ี

บริษัทประกันภัยใหไวต้ังแตทําสัญญา 

ดวยการรับความผูกพันตามสัญญาตอไป 

และจ่ายค่าสินไหมทดแทนเม่ือเกิด

เหตุตามกรมธรรมขึ้น หรือใชวิธีอ� น

ในการแก ไขปญหาที่ เกิดขึ้นดวย

การบอกความจริงและชักชวนให

ประชาชนเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาดวยความสมัครใจแลว หากยัง

ยืนยันจะยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนที่ 

38/2564 และบอกเลิกสัญญาประกัน

ภัยโควิด-19 ดวยเหตุไมสุจริตหรือไม

เปนธรรมที่แม ในหลักการสากลตาม

มาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

(Insurance Core Principles) ก็ไม

สามารถกระทําหรือยินยอมใหกระทํา

เชนนั้นได และถือเปนการเอาเปรียบ

ผูเอาประกันภัยอยางมิอาจหลีกเล่ียงได 

รวมทั้งเปนการหลอกลวงประชาชน

เปนการดําเนินการโดยไมสุจริต และ

ดูเหมือนวาเวลานี้ฝงธุรกิจประกันภัย

ออกอาการดื้อแพงไมฟงเสียงเรียก

รองของประชาชน และสาดโคลน

โทษกรรมการ คือ คปภ. อยางไมลืม

หูลืมตา ดูความผิดพลาดของตัวเอง

ที่เกิดขึ้น ผลที่บริษัทประกันภัยและ

อุตสาหกรรมจะไดรับ จึง “ได ไม

คุมหายนะ” ที่จะถูกผูบริโภครุมกิน

โตะฟองรอง รวมทั้งจะกระทบตอ

ความเชื่อมั่นและความศรัทธาของ

ประชาชนที่มีตอระบบประกันภัยไทย 

ใหลมสลายลงทันที และยากที่จะ

เรียกคืนความเช� อมั่นกลับคืนมา

คิง เพาเวอร มอบรางวัลใหสุดยอดคนดนตรี เวที THE POWER BAND   

อัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุม

บริษัท คิง เพาเวอร และ ดร.ณรงค ปรางคเจริญ คณบดีวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมอบถวยรางวัลและเงินรางวัล 

ใหกับทีมผูชนะเลิศในการแขงขัน THE POWER BAND เวทีประกวด

ดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเคร� องเปา ประจําป 2564 ใหกับ วง Sixth 

Floor จากโรงเรียนเทพศิรินทร รุนมัธยมศึกษา และ วงถุงเทาแดง

ไมแรงไดไง รุนบุคคลท่ัวไป ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ

ลงนามสัญญา   กาเร็ท เฮเวอร ประธานเจาหนาที่บริหาร IWG และ 

จักรรัตน เรืองรัตนากร กก.ผจก.บจก.รัตนากรแอสเซท รวมกันลงนาม

เซ็นสัญญามอบสิทธิ์การบริหารมาสเตอรแฟรนไชส ใหกับรัตนากรแอส

เซทผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยของไทยเพ� อเปนผูรวมพัฒนาพื้นที่

สํานักงานใหเชาแบบยืดหยุน โดยมี ดร.จิตติมา เรืองรัตนากร และฐานิตา 

วงศถิรทรัพย รวมสักขีพยาน ที่ สเปซเซส เอ็มไพร ทาวเวอร

รวมมือกัน     ศุภลักษณ อัมพุช ประธานกรรมการบริหรา บจก.เดอะมอลล 

กรุป และ จิรายุส ทรัพยศรีโสภา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บิทคัพ แคปปตอล 

กรุป โฮลดิ้งส จัดงาน “เดอะพินนาเคิล ออฟพรอสเพอรริตี้” เพ� อแสดง

วิสัยทัศนและความรวมมือทางธุรกิจระหวาง เดอะมอลล กรุป กับ บิทคับ 

แคปปตอล กรุป โดยมี ศุภจี สุธรรมพันธุ และ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย 

มารวมงานดวย ที่ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เมียนมาจำาคุก4ปี‘อองซาน ซูจี’
‘ฮุน เซน’ ลั่นพร้อมทำ�ง�นกับผู้นำ�เมียนม�

พนมเปญ • การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนประจำาปีเมื่อเดือน

ตุลาคมท่ีผ่านมา ซ่ึงบรูไนในฐานะประธานอาเซียนวาระปัจจุบัน 

ไม่ได้เชิญผู้นำารัฐบาลเมียนมาเข้าร่วม เนื่องจากชาติสมาชิกหลาย

ชาติคัดค้าน เหตุเพราะเมียนมาไม่ยอมให้ทูตอาเซียนเข้าพบนาง                                                                                

อองซาน ซูจี แต่ในปีหน้า จะถึงวาระท่ีกัมพูชาเป็นประธาน

อาเซียน และนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ประกาศว่าจะเชิญผู้แทน

จากสมาชิกอาเซียนครบท้ัง 10 ประเทศ รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคมว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

กล่าวระหว่างไปทำาพิธีเปิดโครงการก่อสร้างที่ใช้ทุนจากจีนว่า 

เมียนมาเป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียน พวกเขาจึงมีสิทธิที่จะ

เข้าร่วมการประชุม “หากมีการประชุม เราต้องเชิญทั้งหมด 

หากเป็นการประชุมของผู้นำา เราก็เชิญผู้นำา” นายกฯ กัมพูชา

วัย 69 ปี เผยด้วยว่าวันอังคารเขาจะพบกับรัฐมนตรีต่างประ 

เทศเมียนมาที่มาเยือนกัมพูชา และมีความเป็นไปได้มากว่าตัว

เขาจะเดินทางไปเยือนกรุงเนปยีดอ เพื่อพบกับพลเอกอาวุโส 

มิน อ่อง หล่าย จะได้ทำางานร่วมกัน “ถ้าผมไม่ทำางานร่วมกับ

ผู้นำา แล้วผมจะทำางานกับใครได้” ฮุน เซน อ้างถึงอนุสัญญา

อาเซียนว่าด้วยการไม่แทรกแซงกิจการภายในของชาติสมาชิก

ด้วย โดยกล่าวว่าภายใต้กฎบัตรอาเซียน ชาติใดก็ไม่มีสิทธิขับ

ไล่ชาติสมาชิกชาติอื่น

ครม.ใหม่เยอรมนีช�ย-หญิงเท�่เทียม

เบอร์ลิน • โอลาฟ ชอลซ์ ว่าที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเผยโฉม

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันจันทร์ โดยรัฐมนตรี 16 ตำาแหน่ง

เป็นผู้ชาย 8 คนและผู้หญิง 8 คน เนื่องจากเขาให้ความสำาคัญ

กับความเท่าเทียม โดยคาร์ล เลาเทอร์บัค ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบาดวิทยา จะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข, อันนาเลนา แบร์

บอค หัวหน้าพรรคร่วมของพรรคกรีน พรรคร่วมรัฐบาล เป็นรัฐ 

มนตรีต่างประเทศ, คริสติน แลมเบรชท์ ที่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรี

ยุติธรรม ไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหม และแนนซี เฟเซอร์ จะเป็น

รัฐมนตรีมหาดไทยหญิงคนแรกของเยอรมนี

ม็อบเบลเยียมต้�นคุมโควิดปะทะตำ�รวจ

บรัสเซลส์ • รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานว่า ชาวเบลเยียม

ราว 8,000 คน ชุมนุมต่อต้านมาตรการควบคุมโควิด-19 ของ

รัฐบาลในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม การชุมนุม

ในตอนแรกดำาเนินไปอย่างสงบโดยผู้ชุมนุมเดินมุ่งหน้ามาท่ีสำา 

นักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป ตะโกนว่า “เสรีภาพ” แต่โดนตำา                  

รวจสกัดด้วยร้ัวลวดหนามและแถวของตำารวจปราบจลาจล หลัง

จากน้ันผู้ชุมนุมกลุ่มเล็กๆ ขว้างก้อนหิน, กระป๋องเบียร์และยิง

ดอกไม้ไฟเข้าใส่ตำารวจ ตำารวจยิงแก๊สน้ำาตาและน้ำาแรงดันสูงเพื่อ

สลายการชุมนุม ตำารวจเผยว่ามีตำารวจ 2 นายและผู้ชุมนุม 4 คน

ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ชุมนุมโดนจับ 20 

คน ผู้ชุมนุมประท้วงคำาส่ังของรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคมท่ีบัง คับ

ให้ประชาชนต้องแสดงบัตรรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าใช้บริการ

ร้านอาหารและบาร์ และประกาศของรัฐบาลเมื่อวันศุกร์บังคับให้

นักเรียนประถมศึกษาสวมแมสก์และขยายวันหยุดของโรงเรียน. 

ย�่งกุ้ง • ศ�ลพิเศษของเมียนม�ตัดสินลงโทษจำ�คุกน�งอองซ�น ซู

จี อดีตผู้นำ�รัฐบ�ลพลเรือน รวม 4 ปี เมื่อวันจันทร์ จ�กคว�มผิดฐ�น

ยุยงต่อต�้นทห�รและฝ่�ฝืนกฎควบคุมโรคโควิด อดีตประธ�น�ธิบดี

ก็โดนจำ�คุก 4 ปีข้อห�เดียวกัน 

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน

อ้างคำากล่าวของซอ มิน ตุน โฆษก

รัฐบาลเมียนมา เมื่อวันจันทร์ท่ี 6 

ธันวาคม 2564 ว่าศาลพิเศษท่ีกรุง

เนปยีดอมีคำาพิพากษาคดีของนาง 

อองซาน ซูจี วัย 76 ปีแล้ว โดย

นางถูกตัดสินจำาคุก 2 ปี ในความ

ผิดฐานยุยงต่อต้านทหาร และอีก 

2 ปี ในความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมาย

ภัยพิบัติท่ีเก่ียวข้องกับโรคโควิด-19

ทางการเมียนมาห้ามสื่อเข้า

รับฟังกระบวนการพิจารณาคดี และ

ทนายความของนางซูจีไม่ได้รับอนุ 

ญาตให้พูดคุยกับสื่อ 

นับแต่โดนทหารก่อรัฐประ                                                  

หารยึดอำานาจเมื่อวันท่ี 1 กุมภา 

พันธ์ นางซูจีโดนต้ังข้อหาหลาย

ข้อหา ซ่ึงรวมถึงการละเมิดกฎหมาย

ความลับทางราชการ, คอร์รัปชัน 

และทุจริตการเลือกต้ัง คำาพิพาก 

ษาเมื่อวันจันทร์เป็นเพียงคดีแรก 

และหากนางถูกตัดสินว่ามีความ

ผิดในทุกข้อกล่าวหา ก็อาจถูกลง 

โทษจำาคุกหลายสิบปี

นอกจากนางซูจีโฆษกรัฐ                                                           

บาลเมียนมายังเผยกับเอเอฟพีทาง                                                       

โทรศัพท์ด้วยว่า อดีตประธานาธิบดี

วินมยิน ซ่ึงโดนควบคุมตัวภายหลัง

รัฐประหารเช่นกัน ก็ถูกตัดสินจำา

คุก 4 ปี ด้วยข้อกล่าวหาเดียวกัน 

อย่างไรก็ดี ท้ังสองจะยังไม่ถูกส่ง 

ตัวเข้าเรือนจำา

“พวกเขาจะเผชิญกับข้อหา

อื่นๆ จากสถานท่ีท่ีพวกเขาอยู่ใน

เวลาน้ี” โฆษกเมียนมากล่าว โดย

หมายถึงสถานท่ีกักขังในกรุงเนปยี                                                

ดอ แต่เขาไม่เผยรายละเอียดเพิ่ม                                                     

เติม

หลายสัปดาห์มาน้ี คดีของ                                                  

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของพรรคสัน 

นิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย 

(เอ็นแอลดี) ของนางซูจี ได้ข้อสรุป

แล้วหลายคดี บางคนถูกตัดสินโทษ                                            

รุนแรง โดยมีอดีตมุขมนตรี 1 

รายโดนตัดสินจำาคุก 75 ปีเมื่อ

เดือนที่แล้ว และคนสนิทของซูจี

อีกคนถูกตัดสินจำาคุก 20 ปี

องค์กรแอมเนสตีอินเตอร์ 

เนชันแนลออกแถลงการณ์ประ 

ณามคำาพิพากษาของเมียนมาทัน

ควัน โดยกล่าวว่า รัฐบาลทหาร

กำาลังพยายามปิดกั้นเสรีภาพด้วย

การตัดสินจำาคุกนางซูจี

“คำาตัดสินลงโทษนางออง

ซาน ซูจี อย่างรุนแรงด้วยข้อกล่าว

หาปลอมๆ เหล่าน้ี เป็นตัวอย่าง

ล่าสุดของความมุ่งม่ันของทหารท่ี

จะกำาจัดฝ่ายค้านท้ังหมดและปิดก้ัน

เสรีภาพในเมียนมา” มิง ยู ฮาห์ 

รองผู้อำานวยการด้านรณรงค์ประ                                     

จำาภูมิภาคน้ีของแอมเนสต้ีฯ กล่าว 

“การตัดสินที่ทุจริตและตลกของ

ศาล เป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบ

การทำาลายล้างของการลงโทษ

ตามอำาเภอใจ ท่ีมีผู้คนถูกฆ่าตาย

แล้วมากกว่า 1,300 คน และถูก

จับกุมหลายพันคนนับแต่ทหารก่อ

รัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

เอเอฟพีกล่าวด้วยว่า เมื่อ

วันอาทิตย์ สื่อท้องถิ่นและผู้เห็น

เหตุการณ์กล่าวว่า ทหารขับรถ 

ยนต์พุ่งชนผู้ชุมนุมท่ีก่อแฟลชม็อบ

ในนครย่างกุ้ง ทำาให้บาดเจ็บอย่าง

น้อย 3 คน ขณะท่ีสื่อทางการกล่าว

ว่า มีคนบาดเจ็บสาหัส 1 คน และ

ถูกจับกุม 11 คน ฐานประท้วง “โดย

ไม่ขออนุญาต” ขณะท่ีข่าวรอยเตอร์

อ้างสำานักข่าวออนไลน์ เมียนมา

นาว ว่ามีคนเสียชีวิต 5 คน และ

ถูกจับกุม 15 คน

ต่อมาในวันจันทร์ รามานา                                                 

ธาน บาลากริชนัน ผู้ประสาน

งานประจำาของสหประชาชาติใน

เมียนมา กล่าวในแถลงการณ์เรียก                                

ร้องว่า พวกที่รับผิดชอบต่อการ                       

ใช้กำาลังเกินกว่าเหตุและไม่สมส่วน

ต่อพลเรือนท่ีไร้อาวุธจะต้องถูกดำา 

เนินคดี.

โซล • เกาหลีใต้เร่ิมบังคับใช้มาตร 

การควบคุมโควิด-19 ท่ีเข้มงวดข้ึน

ในวันจันทร์ เพื่อควบคุมผู้ติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนาท่ีเพ่ิมข้ึนและผู้ติดเช้ือ                                           

สายพันธ์ุโอมิครอน ส่งผลให้ผู้พำา                                              

นักชาวต่างชาติบางส่วนท่ีฉีดวัคซีน

นอกเกาหลีใต้ ไม่สามารถเข้าไปใช้

บริการร้านอาหาร, คาเฟ่และโรง

ภาพยนตร์ 

รายงานรอยเตอร์เม่ือวัน                         

จันทร์ที่ 6 ธนัวาคมระบุว่าเกาหลี                      

ใต้รับรองสถานะฉีดวัคซีนโควิด-19 

ของพลเมืองเกาหลีใต้ที่ฉีดวัคซีน

ในต่างประเทศ แต่ไม่รับรองผู้พำา                                          

นักชาวต่างชาติท่ีฉีดวัคซีนนอกเกา 

หลีใต้ ที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศ

จะต้องกักตัว

ผู้พำานักชาวต่างชาติในเกา 

หลีใต้บางส่วนโดยเฉพาะจากยุโรป

และสหรัฐที่ฉีดวัคซีนตั้งแต่ต้นปี

น้ีในช่วงท่ีเกาหลีใต้ยังไม่ได้ฉีดวัค 

ซีน ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นการ

กักตัว ที่ขณะนี้เพิ่มชาวต่างชาติ

ท่ีไม่ต้องกักตัวกับผู้ท่ีเดินทางมาทำา

ธุรกิจ, การศึกษาและเหตุผลด้าน

มนุษยธรรม

ยังไม่แน่ชัดว่ามีชาวต่างชาติ                                               

ได้รับผลกระทบกับกฎน้ีของเกาหลี 

ใต้มากน้อยเพียงใด แต่สถานทูต

ต่างชาติหลายแห่งพยายามล็อบ 

บี้เรื่องนี้มาแล้วหลายสัปดาห์

สตีเฟน เบิร์นส์ โฆษกสถาน

ทูตอังกฤษในกรุงโซลกล่าวว่า เรา

เรียกร้องรัฐบาลเกาหลีใต้มาตลอด

ให้ทบทวนอย่างเร่งด่วนกับกฎข้อ

บังคับเรื่องน้ีเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่าง                                              

เสมอภาคของชาวเกาหลีใต้และ

ชาวต่างชาติท่ีฉีดวัคซีนนอกเกาหลีใต้ 

แคเธอรีน เรเปอร์ เอกอัคร 

ราชทูตออสเตรเลียประจำาเกาหลี

ใต้โพสต์ทางทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์

ว่า สถานทูตออสเตรเลียติดต่ออย่าง

ต่อเนื่องกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในเรื่อง

น้ีและเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้

เปล่ียนกฎเกณฑ์น้ี

สำานักควบคุมและป้องกัน

โรคของเกาหลีใต้แถลงว่ากฎเกณฑ์

น้ีกระทบประชาชนเพียงกลุ่มเล็กๆ                                               

และยังจำาเป็นต้องบังคับใช้เนื่อง 

จากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น

มาก รวมถึงพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์

โอมิครอน

ปัญหาสำาหรับผู้พำานักชาว

ต่างชาติในเกาหลีใต้ที่ฉีดวัคซีนท่ี

รัฐบาลไม่ได้รับรอง กลายเป็นปัญ 

หาที่รุนแรงขึ้น จากกฎก่อนหน้าน้ี

ระบุว่าผู้ท่ีจะเข้าใช้บริการยิม, เซา

นาและบาร์ ต้องมีบัตรรับรองการ

ฉีดวัคซีนท่ีออกโดยรัฐบาลหรือมี

ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ แต่ใน

วันจันทร์น้ี รัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ิม

ข้อบังคับน้ีกับสถานท่ีสาธารณะ

หลายแห่งรวมถึงร้านอาหาร, คา 

เฟ่และโรงภาพยนตร์ 

อนุญาตให้ผู้ท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีน

หรือไม่มีบัตรรับรองการฉีดวัคซีน 

น่ังรับประทานในร้านอาหารได้แต่

ต้องนั่งที่โต๊ะเพียงคนเดียว. 

กฎคุมโควิดโสมข�วกระทบผู้พำ�นักต�่งช�ติ

เผาประท้วง • กลุ่มผู้ประท้วงเผาถังขยะและสิ่งของต่างๆ กลางถนนในกรุงบรัสเซลส์ ในการชุมนุมต่อต้านการบังคับให้แสดงบัตรรับรองฉีด

วัคซีนโควิด-19 เมื่อเข้าร้านอาหารและบาร์และมาตรการควบคุมโควิดอื่นๆ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม. 

ถ้าจีนบุกไต้หวัน...ญี่ปุ่นจะอยู่เฉยได้หรือ?
�จีนโจมตี ไต้หวันจะเกิดอะไรขึ้น?

คำาพูดล่าสุดมาจากอดีตนายกฯ ญี่ปุ่น ชินโซะ อา

เบะ ประกาศจะแจ้งว่า

“ถ้าจีนโจมตีไต้หวัน สหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะอยู่เฉยๆ 

ไม่ได้...”

ก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาของจีนเรื่องไต้หวัน บอกว่า ถ้า

จีนจะบุกไต้หวันไม่ใช่เรื่องยากอะไร สามารถทำาภารกิจนี้

เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว

“แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะทำาอย่างนั้น”

ขณะเดียวกันก็มีคำาเตือนจากฝ่ายความมั่นคงของ

ญี่ปุ่นว่าจีนไม่จำาเป็นต้องยกทัพขึ้นเกาะไต้หวันเพื่อยึดครอง

ดูตัวอย่างรัสเซียเข้ายึดไครเมียจากยูเครนเมื่อปี 

2014 มอสโควไม่ต้องใช้ทหารเข้ายึดเลย เพียงใช้การสร้าง

กระแสข่าวและความหวาดกลัวให้กับคนในไครเมียอย่าง

ต่อเนื่อง

พอสถานการณ์สุกงอม รัสเซียอ้างว่าต้องเข้าไปช่วย

เหลือคนเชื้อสายรัสเซียที่ไม่ต้องการอยู่ใต้ยูเครน ก็ยึดกลับ

มาเป็นของตน โดยที่สหรัฐฯ และยุโรปไม่อาจจะระงับ

ยับยั้งได้เลย

ที่เป็นข่าวร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะอดีตนายกฯ 

ญี่ปุ่นอาเบะกล่าวปราศรัยให้สถาบันวิจัยนโยบายแห่งชาติ

ของไต้หวันฟังเมื่อสัปดาห์ก่อน

อาเบะเริ่มด้วยการตั้งข้อสังเกตว่าหมู่เกาะ Senkaku 

(ซึ่งจีนเรียกว่าหมู่เกาะ Diaoyu) - เกาะ Sakishima และ

เกาะ Yonaguni อยู่ห่างจากไต้หวันเพียง 100 กม.

ดังนั้นหากจีนบุกไต้หวันด้วยกำาลังก็จะเป็นอันตราย

ร้ายแรงต่อญี่ปุ่นด้วย อาเบะจึงประกาศว่า

“เหตุฉุกเฉินในไต้หวันก็เท่ากับเป็นเหตุฉุกเฉินของ

ญี่ปุ่น...และด้วยเหตุนี้มันก็จะเป็นเหตุฉุกเฉินสำาหรับ

พันธมิตรญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ด้วย...”

อดีตนายกฯ ญี่ปุ่นที่ยังมีอิทธิพลค่อนข้างสูงใน

ประเทศไม่จบแค่นั้น

ยังระบุชื่อของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ด้วยว่าผู้นำาจีน

ไม่ควรจะประเมินผลพวงของเรื่องนี้ต่ำาเกินไป

อาเบะบอกด้วยว่าถ้าเกิดสงครามระหว่างจีนกับ

ไต้หวันก็จะมีผลอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก และวัน

นี้เศรษฐกิจจีนก็มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่าง

เหนียวแน่น 

หากปักกิ่งคิดจะบุกไต้หวันก็เท่ากับเป็น “ฆ่าตัวตาย

ทางเศรษฐกิจ” เท่านั้น มีหรือที่จีนจะยอมให้อดีตผู้นำาญี่ปุ่น

ประกาศคำาเตือนอย่างนี้โดยไม่ตอบโต้

ทันทีทันใดนั้น กระทรวงต่างประเทศจีนก็ออก

แถลงการณ์ว่าที่อาเบะพูดนั้นเป็นเรื่อง “เหลวไหลเลอะเทอะ” 

เป็นความพยายามที่จะแทรกแซงกิจการภายในของจีน

รัฐบาลญี่ปุ่นที่มีนายกฯ ใหม่ชื่อ ฟูมิโอะ คิชิดะ ก็รีบ

ออกข่าวว่าสิ่งที่อดีตนายกฯ อาเบะพูดเรื่องนี้ ไม่ใช่เป็นจุดยืน

ทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น

เท่ากับเป็นการปรับท่าทีไม่ให้กลายเป็นเรื่องบานปลาย

ทางการเมืองและการทูตมากไปกว่านี้

ต้องไม่ลืมว่าญี่ปุ่นมีฐานทัพสำาคัญของสหรัฐฯ ในหลาย

จุด

รวมทั้งบนเกาะโอกินาวาทางตอนใต้ ซึ่งไม่ห่างจาก

ไต้หวันมากนัก

ฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง หาก

สหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวันและญี่ปุ่นในกรณีที่เกิดศึกระหว่างจีน

กับไต้หวัน

ปักกิ่งกำาลังกังวลว่าสหรัฐฯ กับพันธมิตรกำาลังรุกเรื่อง

ไต้หวันหนักขึ้นกว่าเดิมหลายขุม

ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน 

บอกว่า อเมริกาและพันธมิตรจะ “การดำาเนินการ” อะไรบาง

อย่าง (ที่ไม่ระบุรายละเอียด) แน่นอนหากจีนใช้กำาลังเพื่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่เหนือไต้หวัน 

ในคำาปราศรัยวันนั้น อาเบะเน้นด้วยว่าญี่ปุ่นและไต้หวัน

ต้องร่วมมือกันในการปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตย 

หนึ่งในนักการเมืองสำาคัญที่ฟังอาเบะอยู่ด้วยนั้นคือ เฉิง 

เหวิน-ซาน นายกเทศมนตรีเมืองเถาหยวน ทางเหนือของ

ไต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้สมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีใน

อนาคตด้วย

อาเบะเสริมต่อว่า

“ไต้หวันที่แข็งแกร่ง ไต้หวันที่เฟื่องฟู และไต้หวันที่

สามารถรับประกันเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนได้ย่อมเป็น

ประโยชน์สำาหรับญี่ปุ่นเช่นกัน และแน่นอนว่านั่นย่อมจะเป็น

ผลประโยชน์ของคนทั้งโลกด้วย” แต่ไต้หวันก็มีเหตุจะต้อง

กังวลท่าทีของปักกิ่งในช่วงหลังเช่นกัน

สื่อ South China Morning Post ของฮ่องกงเพิ่งจะเผย

แพร่บทสัมภาษณ์กับที่ปรึกษาด้านกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีน

ที่บอกว่า

รัฐบาลปักกิ่งมีความมั่นใจว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ

ไต้หวันนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างปราศจากข้อสงสัย 

และไม่มีเหตุผลที่ต้องเร่งรีบในการรวมชาติโดยใช้กำาลัง 

หยูซินเทียน ประธานสถาบันไต้หวันศึกษาแห่งเซี่ยงไฮ้ 

ในฐานะที่ปรึกษาด้านไต้หวันของรัฐบาลจีน บอกว่า การแก้ไข

ปัญหาในประเด็นการรวมชาติกับไต้หวันไม่ได้มีแค่คำาถามง่ายๆ 

ว่าจะมีการทำาสงครามหรือไม่ 

เธอบอกว่าปักกิ่งมีทางเลือกเชิงรุกต่อไต้หวันได้หลาย

ทาง ไม่ว่าจะเป็นการกดดันทางกฎหมาย เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

“หากกองกำาลังเอกราชของไต้หวันยั่วยุมากขึ้น เรา

ก็มีมาตรการรับมือเช่นกัน แต่นั่นไม่เหมือนกับการทำา

สงคราม บางคนคิดว่าการต่อต้านเอกราชของไต้หวันทำาให้

เกิดคำาถามว่าจะสู้หรือไม่สู้ มันไม่ง่ายอย่างนั้น ยังมีหลาย

ขั้นตอนที่ต้องทำา และเรามีเครื่องมือมากมายในกล่อง

เครื่องมือของเราที่ยังไม่ได้ใช้งาน” หยูกล่าว

เธอย้ำาว่ารัฐบาลจีนนั้นมีแต่จะแข็งแกร่งมากขึ้นใน

อนาคต และนั่นจะทำาให้เป็นเรื่องยากสำาหรับประเทศต่างๆ 

ที่จะสนับสนุนและยืนข้างไต้หวัน 

และตอกย้ำาว่าปักกิ่งมีความได้เปรียบทางด้านกองทัพ 

และสามารถใช้กำาลังทหารยึดไต้หวันได้ภายในเวลาไม่กี่

นาที

“ปักกิ่งสามารถใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ยึดไต้หวันได้ 

แล้ว แต่เราไม่ได้เลือกที่จะทำาเช่นนั้น เพราะมันจะกระทบ

ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในช่องแคบไต้หวัน” หยู

กล่าว 

และเตือนด้วยเสียงเข้มๆ ว่า “ปัญหาของไต้หวันเป็น

ปัญหาหลักสำาหรับจีน แต่ไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐฯ”

ถ้าถามวอชิงตันก็จะได้รับคำาตอบว่า “ใครบอกว่ามัน

ไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐฯ”

พูดผิดพูดใหม่ได้!.

กาแฟดำ
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ชวน

การเลือกตั้งครั้งหนาเหมือนเปนการทํา

สงครามครั้งสุดทาย อาจไมประสบความ

สําเร็จก็ไดเพราะไมมีอะไรแน�นอน นับแต

วันนี้เปนตนไปผมก็ตองจงรักภักดีกับพรรค

ท่ีไปสังกัดใหม ผมสูใหพรรคประชาธิปตย

ยังไง ผมก็จะทําใหพรรคใหมเปนสองเทา 

เพราะถือเปนสงครามคร้ังสุดทายท่ีจะ

ทําใหกับพรรคการเมือง ใครที่เช�อใจผมก็

ใหตามผมไป หากใครที่คิดวาผมเปนนักการ

เมืองที่ใชไมไดก็ไมตองตามไป” 

นายนิพิ ฐเผยวา จะไปสังกัดพรรค

ใหมในการเลือกตั้งครั้งหนา โดยจะลง 

ส.ส.แบบบัญชีรายช�อ และไดรับหนาที่ให

ดูแลพ้ืนที่ภาคใตดวย โดยจะมีการเปดตัว

ชวงปลายเดือน ม.ค.65 ตั้งแตวันนี้ถือวา

ตนไดเปลี่ยนคาย เหมือนนักกี า เม�อมีการ

เลือกตั้งใหมก็จะสูกับพรรคประชาธิปตย

ตามกติกาและกฎหมาย 

เขาบอกวา ได โทรศัพท ไปลานาย

ไตรรงค สุวรรณคีรี กรรมการที่ปรึกษา

พรรคและอดีตรองนายกรัฐมนตรีเรียบรอย

แลว แตยังไมได โทรศัพทกราบลานายมารุต 

บุนนาค กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคและ 

อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปตย กับนาย

พิชัย รัตตกุล อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

เน�องจากทั้งสองทานเปนผูอาวุโสมากแลว

จึงไมอยากรบกวน ฉะนั้นขอใชชองทางนี้

ในการกราบลาทานทั้งสองดวย 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตที่เกิดเร�องผูสมัคร 

ส.ส.ในพัทลุง ตนก็ไมไดพูดคุยกับ ส.ส.พัทลุง

ปจจุบันทั้งสองคน รวมทั้งไมไดพูดคุยกับ

นายจุรินทร ลักษณวิศิษ  รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย โดยที่ผานมา 2 ปกวาตนได

พูดคุยกับนายจุรินทร 2  ครั้งเทานั้น

จากนั้นนายนิพิ ฐ ไดไปย�นใบลาออก

กับเจาหนาที่ฝายทะเบียนของพรรค และได

นําพวงมาลัยไปไหวภาพของ ม.ร.ว.เสนีย 

ปราโมช กอนออกมายืนนิ่งสักครูหนึ่งอยู

หนาอาคาร ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช โดยบอก

วาตองการซึมซับบรรยากาศเปนครั้งสุดทาย 

และใหสัมภาษณถึงจุดแตกหักที่ตัดสินใจลา

ออกจากพรรคครั้งนี้ คือครั้งที่พรรคตัดสินใจ

สงผูสมัครลง ส.ส.พัทลุงโดยไมไดบอกหรือ

สอบถามตน ทั้งที่ตนมีผูสมัครในใจและผาน

การพูดคุยในพรรคไปแลว ทําใหคิดวาตนอยู

พรรคนี้ตอไปคงไมมีประโยชนกับพรรคแลว 

จึงขอออกจากพรรคไปดีกวา 

“เช�อวาพรรคประชาธิปตย ในวันที่

ไมมีผมก็คงเดินหนาตอไปได เพราะเปน

สถาบันการเมืองอยูแลว และคงไมตัดสิน

ใจกลับมาอยูพรรคประชาธิปตยอีกแลวแม

ในอนาคตจะเปลี่ยนหัวหนาพรรคก็ตาม จะ

ขอไปสูศึกเลือกตั้งครั้งสุดทายกับพรรคใหม 

ถาไมไดก็จะไปธุดงค” นายนิพิ ฐกลาว

ผูส�อขาวรายงานวา นายนัจมุดดีน 

อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย และ

เปนอดีตโ ษกพรรคประชาชาติ ไดเขียน

จดหมายดวยลายมือแสดงความจํานงขอ

ลาออกจากพรรคประชาชาติ เนื้อหาใน

จดหมายระบุวา “ผมรักพรรคประชาชาติ 

เคารพผูบริหารพรรค และผมไดไปลาทาน

หัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค และผู

บริหารทานอ�นๆ พรอมไดชี้แจงเหตุผลถึง

การตัดสินใจในครั้งนี้

อนึ่ง หากการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะ

ไปกระทบความรูสึกของทาน  ตองขออภัย 

(มาฮัฟ) มา ณ โอกาสนี้ดวย ผมและทาน

คงไดมีโอกาสรวมงานกันอีก”

ลาสุด นายนัจมุดดีนใหสัมภาษณ

ว่า ตนได้ยื่นจดหมายลาออกจากพรรค

ประชาชาติเรียบรอยแลว เหตุผลเพราะ

ตนไดเสียสละทางการเมืองมาตั้งแตการ

เลือกตั้งท่ัวไปครั้งที่ผานมาใหแก ส.ส.คน

ปจจุบัน ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งตอไปตน

อยากขอโอกาสบาง ยืนยันวาตนใหความ

เคารพนายวันมูหะมัดนอร มะทา หัวหนา

พรรคประชาชาติ ไมมีปญหาอะไรตอกัน 

เพียงแตวาทิศทางทางการเมืองมีขอจํากัด

จึงตองเลือกทางเดิน

เขาบอกวา พรรคการเมืองใหมที่จะ

เขาไปสังกัดนั้นตองบอกตามตรงวามีหลาย

พรรคติดตอเขามา แตตนคิดวาพรรคภูมิใจ

ไทยน�าจะเปนทางเลือกที่มีความเหมาะสม 

เพราะวาเปนพรรคแนวกลางๆ ไมไดเปน

พรรคใหญซายขวา เพราะถาเปนพรรคซาย

ขวาการทํางานในพื้นที่จะลําบาก หากเลือก

พรรคกลางๆ ก็จะไมกระทบกับข้ัวใดข้ัว

หนึ่ง อีกทั้งตนก็มีความคุนเคยกับรัฐมนตรี

ของพรรคที่ดูแลภาคใต ถาตนจะเลือกก็น�า

จะไปอยูกับพรรคภูมิใจไทย

ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นพ.ระวี 

มาศฉมาดล หัวหนาพรรคพลังธรรมใหม 

พรอมดวยกรรมการบริหารพรรค จัดการ

ประชุมใหญสามัญครั้งที่ 1 ประจําป 2564 

โดย นพ.ระวีกลาวตอนหนึ่งกับสมาชิก

พรรควา การเลือกตั้งครั้งใหมไมวาจะมาถึง

วันไหน ดวยกติกาใดก็แลวแต เรามาเตรียม

ความพรอมท่ีจะตอสูทุกรูปแบบ และเรา

พรอมสง ส.ส.ครบทั้ง  400 เขต

ผูส�อขาวรายงานดวยวา ที่ประชุม

พรรคพลังธรรมใหมยังไดมีการเลือกคณะ

กรรมการบริหารพรรคชุดใหมจํานวน 15 

คน โดย นพ.ระวี ไดรับเลือกจากสมาชิก

พรรคใหเปนหัวหนาพรรคตอไป และ

พรรคมีการเลือกกรรมการสรรหาผูสมัคร 

ส.ส.จํานวน 11 คนเพ�อเตรียมพรอมสําหรับ

การเลือกตั้งดวย

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปดเผย

วา ตามที่ มีขาววาพรรครวมฝายคาน

เตรียมจัดเล้ียงกระชับมิตรในวันอังคาร

ที่ 7 ธ.ค. เวลา 18.00 น. ที่โรงแรมเอส

ซี พารค โดยขาวเม�อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผาน

มา ระบุวาจะแถลงผลการทํางานในรอบ

ปท่ีผานมาน้ัน ปจจุบันมีมาตรฐานทาง

จริยธรรมกํากับไว โดยเฉพาะขอ 9 และ

ขอ 10 ที่หามมิใหผูดํารงตําแหน�งทางการ

เมือง (ส.ส.) มีการรับประโยชนอ�นใดรวม

อยูดวย หากมีพ ติการณฝาฝนก็จะมีโทษ

ตามมาได  ดังนั้นการที่ ส.ส.จะไปรวมงาน

โดยไมไดออกเงินเอง หรือมีผูอ�นผู ใดหรือ

พรรคการเมืองใดออกเงินให อาจเขาขาย

เปนผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองท่ีไดรับ

ประโยชนอ�นใด อาจทําใหกระทบกระเทือน

ตอการป ิบัติหนาที่ หรือเปนการรับที่ไมมี

บทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ขอบังคับใหรับได อาจจะเปนการฝาฝน

มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาได

“ดังนั้นผมจะสงหนังสือทางไปรษณีย

ดวนพิเศษ ถึงคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใน

วันท่ี 7 ธันวาคมนี้ เพ่ือขอให้ตรวจสอบ

วามีผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง (ส.ส.) 

ผู ใด มีการกระทําฝาฝนมาตรฐานทาง

จริยธรรมหรือไม โดยสอบถามจากโรงแรม

ผูใหบริการวาใครเปนเจาภาพ ใครออกคา

สถานที่ คาอาหาร คาเคร�องด�ม เปนตน 

หากทราบวาใครเปนเจาภาพหรือเปนผู

ออกคาใชจาย หรือหากพรรคการเมือง

ใดเปนผูจายเงิน ตองทําบัญชีชี้แจงตาม 

พ.ร.ป.พรรคการเมือง และมี ส.ส.คนใดไป

รวมงานบาง เพ�อเปนหลักฐานประกอบการ

ตรวจสอบ” นายเรืองไกรระบุ.

ปชป. ก.ก.

รายงานความคืบหนาการป ิบัติงาน และ

มีวาระการพิจารณาการสงผูสมัครรับเลือก

ตั้งเปนผูวา  กรุงเทพมหานครดวยเชนกัน” 

นายราเมศกลาว 

นายองอาจ คลามไพบูลย รอง

หัวหนาพรรค ปชป.ใหสัมภาษณในรายการ 

“เจาะลึกทั่วไทยอินไซดไทยแลนด” ถึงการ

ประชุม กก.บห.วันที่ 13 ธ.ค.จะเปนการ

สรุปรายชื่อผู้สมัครลงชิงตําแหน่งผู่ว่า  

กทม. โดยมีแคนดิเดตคือ ศ.ดร.สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่

จะเปนตัวแทนของพรรควา ขึ้นอยูกับ

กรรมการบริหารพรรควาจะสงใครลง และ

อยูที่มติที่ประชุม สวนที่มองวาเรตติงของ 

ดร.สุชัชวีร ไมมีและไมติดหนึ่งในหาแคน

ดิเดตวาที่ผูวา  กทม.นั้น ยืนยันวาพรรค

ไมไดพิจารณาเร�องเรตติงเปนหลัก 

“เรตติงเปนกระแสหนึ่ง ชวงเวลา

หนึ่ง ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอด  ที่ผาน

มาเราพบวาในหลายกรณีเริ่มตนเรตติงไม

ไดดีมากนัก ผลสุดทายผลจะออกมาเปน

บวกหรือลบ ดังนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

อยาง ตองฟงความเห็นของประชาชนวามี

ความเห็นอยางไรในสวนของพรรค ปชป.  

เรามองเร�องของการทํางานมากกวา”

เม�อถามวา คาดหวังวาจะเกิดปา ิหาริย

พลิกเกมคร้ังสุดทายหรือไม นายองอาจ

กลาววา ไมไดอยูที่ป ิหาริยอยูที่การทํางาน

มากกวา พ่ีนองประชาชนจะไดพิจารณา

เปรียบเทียบ ดังนั้นอยูที่ผูสมัครแตละ

ทานที่จะแสดงใหประชาชนเห็น อยูที่การ

ทํางานเต็มท่ีเทาน้ัน ตอนน้ีเกมยังไมได

เริ่ม ไมรูจะมีเลือกตั้งเม�อไหร ทุกอยางขอ

ใหดําเนินไปตามธรรมชาติ

ดาน นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนา

พรรคเพ�อไทย กลาวถึงความคืบหนา

การสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งผูวา  กทม.

ในนามพรรคเพ�อไทยวา กําลังพิจารณา

อยางรอบคอบถี่ถวนถึงผลประโยชนที่เกิด

ขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งอยูบน

พ้ืนฐานว่าหากพรรคเพ่ือไทยส่งจะเกิด

ประโยชนอยางไรกับคนในพ้ืนที่กรุงเทพ  

หรือเปนประโยชนตอประเทศชาติบาน

เมืองอยางไร ยืนยันวาจะสงพิจารณาใน

เร็วๆ นี้ แตในสวนของ ส.ก.พรรคจะสงผู

สมัครลงครบทุกเขต

เม�อถามวา สาเหตุท่ีพรรคเพ�อไทย

อาจจะไมสงเปนเพราะมีนายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ อยูแลวใชหรือไม นพ.ชลน�านกลาว

วา ยังไมไดชัดเจนวาพรรคจะไมสง แตยัง

อยูในขั้นตอนของการตัดสินใจ และเม�อดู

ตัวคูแขงที่พรรคการเมืองประกาศออกมา 

ก็ตองยอมรับวาตองมีการพิจารณาในเร�อง

นี้ควบคูไปดวย 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

กาวไกล ใหสัมภาษณถึงกรณีนิดาโพลเปด

เผยผลสํารวจความคิดเห็นเร�อง “อยากได

ใครเปนผูวา  กทม. คร้ังที่ 8” พบความ

นิยมพรรคกาวไกลอยูลําดับที่ 4 วา พรรค

กาวไกลไมไดกังวล โดยหลังปใหมเตรียม

เปดตัวผูสมัครผูวา  กทม.ในนามพรรคกาว

ไกล ซึ่งเม�อเปดตัวทีมงานอยางชัดเจนแลว

เราถึงจะเห็นคะแนนความนิยมที่แทจริง

เม�อถามวา พรรคกาวไกลเปดตัวผู

สมัครชาเกินไปหรือไม นายชัยธวัชกลาว

วา ที่ผานมาเรารอความชัดเจน ซึ่งตอนนี้

น�าจะมีความชัดเจนภายในปลายไตรมาส

ที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 คงมีการเลือกตั้ง

ผูวา   กทม. ดังนั้นการเปดตัวผูสมัครหลัง

ปใหมคงตองพยายามทํางานอยางเต็มที่ 

แตคิดวาภายในระยะเวลา 3 เดือนน�าจะ

พอสําหรับการทํางานแคมเปญผูวา  กทม. 

ซึ่งที่ผานมาการทํางานในพื้นที่ของวาที่ผู

สมัคร ส.ก.หรือวาที่ผูสมัคร ส.ส.เขต รวม

ถึง ส.ส.เขตทํางานมาหลายเดือนแลว ดัง

นั้นเราไมไดเริ่มจากศูนย 

สวนที่มีกระแสขาววา แคนดิเดต

ผูสมัครผูวา  กทม.ของพรรคกาวไกลคือ 

น.ส.ชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ พี่สาวของ

นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะ

กาวหนานั้น นายชัยธวัชกลาววา คงไมใช

ความจริง  สวนจะเปนผูหญิงหรือผูชายขอ

ใหรอดูทีเดียว

เม�อถามวา มั่นใจจะควาชัยชนะได

หรือไม นายชัยธวัชกลาววา มีความเปน

ไปได เพราะพื้นที่ กทม.คะแนนความนิยม

ของพรรคกาวไกลและการทํางานที่ผานมา

ไดรับการยอมรับมากขึ้นเร�อยๆ.

โว านะการเงิน

รวมทั้งยังเปนเคร�องช้ีวัดสําคัญที่ตางชาติ

ใชประเมินความมั่นคงและเสถียรภาพ

เศรษฐกิจการเงินของประเทศดวย

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ไดดําเนินนโยบายเชิงยุทธศาสตร

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูกับ

การปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ไวรัสโควิด 19 โดยเนนการเปดประเทศ

แบบปลอดภัย ฟนฟูภาคการทองเที่ยว รวม

ทั้งการใชจายภาครัฐผานเม็ดเงินลงทุนกวา 

1 ลานลานบาท จากสวนราชการประมาณ 

6 แสนลานบาท  รัฐวิสาหกิจอีก 3 แสน

ลานบาท สําหรับการลงทุนดานโครงสราง

พื้นฐานและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

และเม็ดเงินที่เหลือจาก พ.ร.ก.กูเงินอีกราว  

3 แสนลานบาท เพ�อเยียวยาประชาชนที่ได

รับผลกระทบ ที่จะเปนแรงขับเคล�อนสําคัญ

ในภาคของการจางงาน ฟนฟูธุรกิจ กิจการ

ตาง ๆ  รวมทั้งการพิจารณาใหสิทธิประโยชน

เพิ่มเติมเพ�อดึงดูดชาวตางชาติที่มีศักยภาพ

สูง และการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม ทั้ง 

Cl u  Se vice เทคโนโลยีและสตารทอัป 

และการถายทําภาพยนตรตางประเทศใน

ไทยอีกดวย” นายธนกรกลาว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโ ษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผย

วา นายกรัฐมนตรีใหความสําคัญกับการ

สงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวภายใน

ประเทศเปนอยางมาก ประมาณการวาสิ้น

ป 2564 จะมีคนไทยเที่ยวไทยรวม 100 

ลานครั้ง ขณะที่ยอดนักทองเที่ยวชาวไทย   

ณ สิ้นเดือน พ.ย.อยูที่ 92 ลานครั้ง รายไดจาก

การทองเท่ียวรวมประมาณ 6.5 แสนลาน

บาท สําหรับโครงการเราเที่ยวดวยกันเฟส 3  

ขณะนี้ (5 ธ.ค.) เหลือสิทธิ 120,273 แสนหอง 

จึงขอเชิญชวนประชาชนรีบจองที่พักกอนจะ

สิ้นสุดสิทธิในวันที่ 23 ม.ค.65 ซึ่งจะสามารถ

ใชสิทธิเขาพักไดถึงวันที่ 31 ม.ค.65

รองโ ษก  กลาววา เพ�อเปนการ

ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวและ

จุดสนใจที่เกี่ยวของ หลายหน�วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนไดจัดทําแพลตฟอรม

ออนไลนดวยเนื้อหาและรูปแบบที่น�าสนใจ

สไตลคนรุนใหม เชน เว็บไซตชิลไปไหน  

(Chil l ainai) คลิปภาพยนตร โ ษณา

ในรูปแบบ u ical St  ชุด “มาเที่ยว

เถอะนะอยากเจอ” โดยการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ภายใตแนวคิด “ยิ่งไป ยิ่งให 

ยิ่งสุขใจกวาที่เคย” ประกอบดวยมิติแหลง

ทองเท่ียวท่ีงดงาม วิถีชีวิตผูคน และการ

ทองเที่ยวแบบรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง

แวดลอม รวมถึงแอปพลิเคชัน “เท่ียวเทๆ 

เสน�หเมืองไทย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่

รวบรวมขอมูลของ 10 สุดยอดตนแบบ “เที่ยว

ชุมชนยลวิถี” แสดงขอมูลเกี่ยวกับแหลงทอง

เที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไดกลาวช�นชม

รูปแบบการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

ที่ผลิตออกมาสอดคลองในยุคโซเชียลมี

เดีย หากนักทองเท่ียวไดถายภาพและเช็ก 

อินสถานที่ก็จะชวยประชาสัมพันธความ

สวยงาม  ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ อีก

นัยหนึ่งถือเปนการเผยแพร S t P e  

ของไทยสูสายตาชาวโลกอีกดวย. 

การติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอมในโลกใบน้ี ไมไดจํากัดเปนเพียง

หนาท่ีหรือความรับผิดชอบของประเทศใดประเทศหน่ึงอีกตอไป โดยเฉพาะ

ความใสใจตอปญหาสารปรอทในส่ิงแวดลอม องคการสหประชาชาติ                       

ถึงกับกําหนดประเด็นน้ีเปนหัวขอสําคัญ ซ่ึงกําลังจะมีการจัดประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท สมัยท่ี 4 ในเดือนมีนาคม ศกหนา

เพ� อกระตุนเตือนใหต� นรูถึงประเด็นผลกระทบจากสารพิษอยาง

สารปรอทในสิ่งแวดลอม สํานักควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สสส.)                         

รวมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ ไดจัดเสวนาและเปดรับชมภาพยนตรตีแผ                           

ผลกระทบปรอทจากการลักลอบปลอยนํ้าเสียอุตสาหกรรม เร� อง “มินามาตะ                                                                           

ภาพถายโลกตะลึง” เม� อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงภาพยนตร SFX 

เดอะมอลล งามวงศวาน 

แมเหตุการณท่ีทําให โลกตองหันกลับมามองปญหาการปลอยนํ้า

เสียของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่ปนเปอนปรอทโดยไมผานการบําบัดที่                                                                                     

อาวมินามาตะ ในจังหวัดคุมาโมโต ประเทศญ่ีปุน จะผานเลยมากวา                       

ก่ึงศตวรรษ แตดูเหมือนบาดแผลท่ีเกิดข้ึนกับชาวเมืองแหงน้ียังตกทอด                  

มาสูลูกหลานในวันน้ี 

โรคมินามาตะ หรือโรคสารพิษจากปรอทท่ีปนเปอนอยูในนํ้าเสียซ่ึง

โรงงานอุตสาหกรรมปลอยออกมา สงผลใหชุมชนชาวประมงท่ีเมืองมินามาตะ 

เมืองชายฝงทะเลเมืองเล็กๆ ทางตอนใตของเกาะคิวชู ถูกทําลายดวยพิษของ

สารปรอทท่ีมาจากความประมาทเลินเลอทางอุตสาหกรรม จุดเร่ิมตนของ

ความหายนะท่ีมาจากความมักงายของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดปลอยนํ้าเสีย

ปนเปอนสารปรอทสูแหลงนํ้าท่ีชาวบานใชอุปโภคบริโภค เกิดความผิดปกติกับ

ประชาชนท่ีอยูอาศัยเปนแสนๆ คนในเมืองมินามาตะ 

สารปรอทท่ีปนเปอนอยูในนํ้าเสียทําลายเน้ือเย� อสมองและระบบ

ประสาทสวนกลาง คนในชุมชนเร่ิมปวย มีอาการชาท่ีมือและเทา ลามไปถึง                                                                             

แขน ขา ริมฝปาก มานตาเร่ิมหร่ีเล็กลง จิตใจกระวนกระวาย พูดชา                          

ไมเปนภาษา ส� อสารไมได หูเร่ิมไมไดยิน การใชมือ เทา กลามเน้ือสวนตางๆ 

สัมพันธกัน ถึงข้ันชวยเหลือตัวเองไมได กลามเน้ือเร่ิมออนแรง ชักกระตุก 

บางคนไมสามารถคุมสติไว ได                                                   

บางรายถึงข้ันเสียชีวิต

นายอรรถพล เจริญชันษา 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(ทส.) ในฐานะประธานเปดงาน                  

จัดเสวนาและเปดรับชมภาพยนตร

รอบพิเศษ “มินามาตะ” กลาววา 

ภาพยนตรเร� องมินามาตะสะทอน

ภาพหดหู การสรางพลังของนักตอสู

ปลุกความรูสึกในการใหความสําคัญ

ตอสิ่งแวดลอม จากการทํางาน             

รวมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศ ผลกระ

ทบมลพิษท่ีมีการเรียกรองคาเสีย

หาย 1,300 ลานบาท เพ� อความเปน

ธรรมในหลายพ้ืนท่ี อาทิ ฉะเชิงเทรา 

ท้ังน้ี จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ประเทศไทยกาวสูภาคีสมาชิกอนุสัญญามินามาตะ 2560 ควบคุมสารปรอท 

เปนประเทศที่ 60 จากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ประกาศใชตั้งแตเดือน 

ก.ย.2560 ต้ังคณะอนุกรรมการส่ิงแวดลอม ซ่ึงรัฐบาลใหความสําคัญควบคุม

การใชสารปรอท 100% การผลิตปโตรเคมีในโรงกล่ันนํ้ามัน อุตสาหกรรม

อาหารและยา ไมใหมีสารปรอทปนเปอน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ประกาศสารปรอทเปนสารตองหาม บางครั้งมีการลักลอบ

ใชกับเคร� องสําอางเพ� อทําใหผิวขาว มีการดําเนินคดีกันอยู การใชแบตเตอร่ี 

หลอดฟลูออเรสเซนต เทอร โมมิเตอร ควบคุมการผลิตไมใหมีการร่ัวไหล 

รัฐบาลออกระเบียบขอกําหนดควบคุมใหมีความปลอดภัย 

สสส.ใหความรวมมือกับ

กรมควบคุมมลพิษ ในการเผย

แพรขอมูลดวยเทคนิคการเขา

ถึงประชาชน ดวยเจตนารมณ

ในการแกไข Climate Change 

ปญหาการเปล่ียนแปลงทาง                 

ภูมิอากาศ ขณะน้ีมีหน�วยงาน

กลางบริหารงานกาซเรือนกระจก 

มีบริษัทใหญๆ หลายบริษัท

ประกาศจุดยืนประกาศผลดําเนิน

กิจการใหคารบอนเปนศูนย                                                             

สงเสริมกิจกรรมการผลิต ใหมี

การปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและดูดสารพิษ การสงเสริมพลังงานสะอาด

ใหทดแทนฟอสซิล

นายอรรถพล เจริญชันษา กลาวดวยวา ประเทศไทยใหความสําคัญ

ในเร� องการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเปนยุทธศาสตรชาติ อยูในลําดับตนๆ 

ของกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตนํ้ามันตอง

ไมมีสารปรอท 100% ลดปริมาณซัลเฟอรท่ีจะสงผลตอมาตรฐานพีเอ็ม 2.5 

ต้ังแต 1 ม.ค.2567 กําหนดมาตรฐานกํามะถันในนํ้ามันยูโร 5 ใหเหมือนกัน

ท้ังประเทศ

นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัย

เส่ียงทางสุขภาพ สสส. (รับผิดชอบงานมลพิษทางอากาศ สุขภาพจิต เพศ 

ยารักษาโรค) กลาววา บทบาท สสส.ดูแลพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี                                                                                          

ผลกระทบตอชุมชน การสราง Active Citizen สรางพลเมืองต� นรูในการ

จัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน การจัดชุดความรูเพ� อปองกันตนเองใหเกิด                                                                             

ความปลอดภัยมากท่ีสุด การสรางเครือขายทํางานท้ังภาควิชาการ                                    

สรางกลุม Active Club ศึกษาสภาพน้ํา อากาศ สิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบ                                                                              

สารเคมีที่เปนอันตรายลงสูแมน้ํา เพราะสิ่งเหลานี้จะเขาไปถึงหวงโซ

อาหารท่ีทุกคนบริโภค จะสงผลตอสุขภาพ ขณะน้ีพ้ืนท่ีโรงงานกระจายตัว

อยูทั่วประเทศ ประเทศไทยมีกฎหมายเปนจํานวนมาก แตการบังคับใช

กฎหมายยังหยอนยาน

“ภาพยนตรเร� องมินามาตะจะชวยสรางแรงบันดาลใจในการ 

กระตุนเตือน คาดหวังจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีใหรูวาสารพิษท่ีเปนอันตรายตอ 

ส่ิงแวดลอม จะตองเรียนรูวิธีการตอสูท่ีรวมมือกันมาแลว 50 ป จะไดเปน                     

บทเรียนเปนเคร� องเตือนใจวา ลมใตปกน้ันอันตรายจริงๆ เราตองชวยกัน

จัดการส่ิงแวดลอมเพ� อใหลูกหลานของเราอยูกันอยางปลอดภัยดวย”

นายชาติวุฒิกลาววา ขณะน้ีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใน จ.สมุทรสาคร                  

การสรางพ้ืนท่ีตนแบบดานส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีอิสเทิรนซีบอรด EEC ระยอง  

ขับเคล� อนเศรษฐกิจ เพ� อเมืองไทยจะไดไมเปนมินามาตะ 2 ถาเรามีการ

บังคับใช กม.อยางมีประสิทธิภาพ เสริมพลังชุมชนใหเขมแข็งอยางเปนรูปธรรม

นางสาวเพ็ญโฉม แซต้ัง ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ                                         

มีประสบการณเคยไดรับทุน NIPPON ไปทํางานภายใต โครงการปญญาชน

สาธารณะแหงเอเชียในป 2549 ครบรอบ 50 ป ท่ีมีโรคมินามาตะเกิดข้ึน

ในประเทศญี่ปุนครั้งแรกเม� อป 2499 และไดเขารวมงานรําลึกครบรอบ                     

50 ปของโรคมินามาตะ เขาไปอยูในหมูบานน้ีเปนเวลา 3 เดือน เพ� อเก็บ

ขอมูลงานวิจัย บทบาทกระบวนการตอสูในประเทศญ่ีปุนเปนประสบการณ

ลํ้าคาท่ีไดเห็นปญหามลพิษในประเทศญ่ีปุน 

ภาพตอภาพเปรียบเทียบความแตกตางท่ีบันทึกโดยดารุณี                             

ไพศาลพานิชกุล ท้ังน้ี เพ็ญโฉมนําเสนอใหผูเขารวมงานเสวนาและชม

ภาพยนตรมินามาตะรอบพิเศษน้ี นับต้ังแตภาพมุมสูงของเมืองมินามาตะ 

เมืองทองเท่ียวท่ีสงบ สวยงาม มีแมนํ้า ทะเล ภูเขา การปลอยนํ้าเสียท่ี                    

ปนเปอนสารปรอท การตอสูของชาวบานในหมูบานท่ีปวยดวยโรคมินามาตะ 

ภาพนายแพทยฮาราดะ มาซาซูมิ สํารวจอาการเจ็บปวยของชาวบาน 2 แสน

คนท่ีไดรับสารพิษ เด็กอายุ 5 ขวบเม� อไดรับสารพิษมีชีวิตอยูไดถึง 8 ขวบ 

ผูจัดงานฉายภาพยนตรในไทยหรือมูลนิธิบูรณะนิเวศยังไดเผยวา                  

แมมินามาตะจะเปดตอนรับผูคนและนักทองเที่ยวแลว แตปจจุบัน                                                                                 

คนญี่ปุนดวยกันเองจากพื้นที่อ� นๆ ยังไมกลาที่จะไปเยือนมินามาตะ หรือ

ไมกลาที่จะแตงงานกับคนมินามาตะ เพราะกลัววาสารปรอทนั้นยังคง

หลงเหลืออยูในกรรมพันธุของพวกเขา และยังมีคนที่เปนโรคมินามาตะ

หลงเหลืออยู พวกเขาไมสามารถมีคูได เน� องจากความผิดปกติที่ทําราย

เขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

“เราหวังวาจะไมเกิดมินามาตะในเมืองไทย แตอยากใหรัฐบาลและ

ภาครัฐไดตระหนักดวยวาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเขมขน มีชุมชนหลายแหง                      

อยูในบริเวณเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง 

บานคาย หลายพ้ืนท่ีเปนแหลงมลพิษขนาดใหญของประเทศไทย เม� อมีเสียง

สะทอนจากชาวบานก็ไมควรละเลยปญหา” นางสาวเพ็ญโฉมกลาวสรุป.

“มินามาตะภาพถายโลกตะลึง”

แผลเกาย้ําเตือนปญหาสารพิษ

อรรถพล เจริญชันษา

ชาติวุฒิ วังวล
 เพ็ญโฉม แซต้ัง

ศ.ดร.นพ.มาซาซูมิ ฮาราดะ 

และเด็กท่ีปวยโรคมินามาตะ 
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