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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
เชิญพระบรมอฐิัขึ้นสู่'พระวิมาน'ประดิษฐาน ณ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท 
          ขบวนทหารมา้อญัเชญิ พระบรมราชสรรีางคาร ไปยงัวดัราชบพธิฯ-วดับวรฯ 
          "พระเจา้อยู่หวั"เสดจ็บ าเพ็ญ พระราชกุศลในพระราชพธิเีชญิพระบรมอฐั ิขึน้ประดษิฐาน ณ 
พระวิมาน ในพระที่นัง่จกัรีมหาปราสาท ขณะเดียวกัน กองทหารม้า น าโดย พระเจ้าหลานเธอ 
พระองคเ์จา้สริวิณัณวรนีารรีตัน์ ทรงมา้น าเคลื่อนริว้ขบวนเชญิพระบรมราชสรรีางคาร จากพระศรรีตัน
เจดยี ์ไปยงัวดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม และน าไปบรรจทุีว่ดับวรนิเวศวหิาร 
 
ธรุกิจยึด'เศรษฐกิจพอเพียง'สร้างภมิูคุ้มกนัวิกฤติ 
          ธุรกจิน้อมน าพระราชด ารสั ยดึปรชัญา "เศรษฐกจิพอเพยีง" ประยุกต์ใชใ้นการ ด าเนินธุรกจิ 
สรา้งภมูคิุม้กนั พรอ้มน าศาสตรพ์ระราชา พฒันาเกษตรกร สรา้งรายได ้ลดความยากไร ้พึง่ตนเอง 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
อญัเชิญพระบรมอฐิัขึ้นพระท่ีนัง่จกัรี 
          สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เสดจ็อญัเชญิพระบรมอฐัพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช ขึน้ประดษิฐาน ณ พระวมิาน พระที่นัง่จกัรมีหาปราสาท จากนัน้ทรงอญัเชญิพระผอบพระบรม
ราชสรรีางคาร ไปประดษิฐานในพระถ ้าศลิา ที่ใต้ฐานพุทธบลัลงัก์พระพุทธองัครีส วดัราชบพธิสถิต
มหาสมีาราม และฐานพุทธบลัลงักพ์ระพุทธชนิสหี ์วดับวรนิเวศวหิาร 
 
'พระองคที์'เสดจ็บางปทูรงน าจิตอาสาศึกษาธรรมชาติ 
          พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้ทปีงักรรศัมโีชต ิทรงน าจติอาสาเฉพาะกจิฯ ซึง่เป็นเยาวชนรุ่น
ราวคราวเดยีวกนั จ านวน 60 คน ไปศกึษาและเรยีนรูร้ะบบธรรมชาต ิระบบนิเวศวทิยา ณ ศูนยศ์กึษา
ธรรมชาติ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนสุขุมวทิ ต.บางปูใหม่ อ.เมอืงฯ จ.
สมทุรปราการ เมือ่วานน้ี (29 ต.ค.) 
 
ซดั'บ๊ิกตู่'ไร้กาลเทศะ งดัม.44เลิกผงัเมือง-เปิดทางถมทะเล 
          "นกัวชิาการ" ซดั "บิก๊ตู่" ขาดกาลเทศะอยา่งรา้ยแรง ฉวยโอกาสช่วงวนั พระราชพธิสี าคญั งดั
ม.44 เลิกผงัเมอืง "3 จงัหวดัอีอีซี" เปิดทางถมทะเลมาบตาพุด "ประสิทธิช์ยั" อัดซ ้าใช้อ านาจปืน 
ประเคนทรพัยากรให้นายทุน ท าประเทศสูญเสยีหนัก และยาวนาน "วรีะ" ลัน่พี่น้อง 3 จงัหวดัออีซีี-
ชาวประมง เตรยีมตายได ้หากไมย่อมขายแรงงาน เป็นยามเฝ้าโรงงาน 
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ตอกหน้าส่ือฝรัง่! มะกนัเคยควกั$400ล้าน จดังานศพ'ปธน.เรแกน' 
          "หนุ่มไทย" ตอกกลบั "สาวฝรัง่" วจิารณ์งบฯ จดังานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
ควรเอาไปช่วยคนจน ชี้สิง่ที่พระองค์ท าให้ประเทศยิง่ใหญ่กว่าเงนิที่ใช้จดังานมากมาย พรอ้มเหน็บ
เจบ็ๆ เทยีบไม่ได้เลยกบัเงนิที่อเมรกิาใช้ก่อสงครามท าลายประเทศอื่น แฉรฐับาลสหรฐัฯ เคยใชง้บฯ 
กว่า 400 ล้านเหรยีญ หรอืกว่า 13,000 ล้านบาท จดัพธิศีพให้ "โรนัลด์ เรแกน" อดตีประธานาธบิด ี
เมือ่ปี 47 ขณะทีท่ตูต่างชาต ิยก "งานพระราชพธิฯี" ยิง่ใหญ่-สมพระเกยีรตทิีสุ่ด ส่งผลดหีลายดา้น ทัง้
เชงิวฒันธรรม-ประวตัศิาสตร-์การท่องเทีย่ว 
 
'ป'ูไม่อทุธรณ์คดีจ าน าข้าว ชง'บวัแก้ว'ถอนพาสปอรต์ 
          วงในอสส. เผย "ยิง่ลกัษณ์" ไม่มกีารยื่น อุทธรณ์ต่อสูค้ดจี าน าขา้ว ขณะที ่อสส. กม็คีวามเหน็
ไม่อุทธรณ์เช่นกนั ส่งผลใหค้ดถีงึทีสุ่ดแลว้ เตรยีมเสนอกระทรวงการต่างประเทศถอนพาสปอรต์ตาม
ตวัมารบัโทษ 
 
          #ไทยรฐั 
 
ร.10เสดจ็อญัเชิญพระบรมอฐิัร.9 
          องคห์ญงิสุดสงา่ทรงมา้น าขบวนฯน าพระสรรีางคาร 
          พสกนิกรปกัหลกัลน้สองฝ ัง่ถนนรอบพระบรมมหาราชวงั เฝ้ารบัเสดจ็สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
ประกอบพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประดิษฐานยงัพระวิมานบนพระที่นัง่จกัรมีหาปราสาท พร้อมชมขบวนพระบรมราชอิสรยิยศที่ 6 
อญัเชญิพระบรมราชสรรีางคารในหลวง ร.9 บรรจุยงัวดัราชบพธิฯ และวดับวรนิเวศฯ โดยมพีระเจา้
หลานเธอพระองค์เจา้สริวิณัณวรนีารรีตัน์ ทรงมา้น าริว้ขบวนทหารมา้สุดสง่างามสมพระเกยีรต ิด้าน 
กทม.อญัเชญิลุง้บรรจเุถา้ดอกไมจ้นัทน์ทัว่ กทม.ขึน้เรอืหลวงสชีงัลอยทะเลอ่าวไทย 
 
'ย่ิงลกัษณ์'น่ิงเงียบ 
          อสส.พอใจลงโทษสงูแลว้ไมอุ่ทธรณ์-คดจี าน าขา้วถงึทีสุ่ด 
          พรรคการเมอืงดาหน้าถล่มทวง คสช.ปลดลอ็กลุยกจิกรรม "อรรถวชิช"์ โวยไม่ใหข้ยบัปรบัตวั
ฉุกละหุกกระทบเลอืกตัง้ เยย้ก ามาตรา 44  อยู่ในมอืไม่น่ากงัวล "ศุภชยั" ท้าพสิูจน์แค่ลมปากผู้น า
หรอืจรงิใจดนัปฏริปู พท.ซดัเลกิผูกขาดรกัชาตอิยูฝ่่ายเดยีว "อนุดษิฐ"์ จีค้ลายกฎเหลก็ชีบ้า้นเมอืงสงบ
นิ่งจะกลวัอะไร ดา้น "เสี่ยตอื" จวก ก.ม.ลูกบงัคบัใชไ้ป 1 เดอืน แลว้ห่วงเสยีเวลาเสยีโอกาส กรธ.สัง่ 
กกต.ออนไลน์โชวภ์าษยีอ้นหลงัผูส้มคัร ส.ส. 3 ปี พน้เสน้ตาย 30 วนัตัง้แต่ 27 ต.ค. "ทนายป"ู ไม่ยื่น
อุทธรณ์คดจี าน าขา้ว อสส.เหน็พอ้งค าพพิากษาโทษจ าคุก 5 ปี คดถีงึทีสุ่ดแลว้ 
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คลัง่จบัตวัประกนัโดนตร.ยิงร่วง 
          เดนคุกเมายาทา้ใหจ้บัตาย! 
          ยงิปะทะเดอืดกลางกรงุ หนุ่มคลัง่ยานรกควง.38 จบักลับกกบัลกูคา้สาว 3 ชวีติเป็นตวัประกนั 
ประกาศลัน่ "กูอยากโดนจบัตาย" ควา้ปืนจ่อหวัตวัเองลัน่ไกหนีผดิ นรกไมร่บักระสุนดา้นไม่สิน้ฤทธิย์งิ
สูเ้ปิดทางหนีดวลปืนกนัสนัน่ซอยไอ้คลัง่โดนกระสุนต ารวจ 3 นัด เจบ็สาหสั เผยประวตัโิชกโชนฉายา 
"เอก น ้าเตา้" ตดิคุกคดฆีา่ 25 ปี โดนจบัคดคีา้ยาพน้โทษออกมาสกัทัง้ตวั ต ารวจแจง้ 7 ขอ้หาคาเตยีง
โรงพยาบาล 
 
ผบ.ทบ.ระดมช่วยน ้าท่วม22จงัหวดั 
          โฆษกคสช.รบับางแห่งสุดวสิยั! 
          สถานการณ์น ้าท่วมในภาคอสีานยงัน่าเป็นห่วง ที่ จ. กาฬสนิธุ ์ระดบัน ้าชเีพิม่สูงขึน้ ผวจ.สัง่
การให้เฝ้าระวงัพนังกัน้น ้าตามจุดเสีย่งตลอดแนวยาว 57 กม. รองอธบิดกีรมชลประทาน ลงพื้นที่ จ.
ขอนแก่น ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่อุดรูร ัว่แนวคนัดนิรมิแม่น ้าพองถูกน ้ากดัเซาะพงัทลายยาวกว่า 30 
เมตร น ้ าทะลักท่วมพื้นที่ 2 ต าบล ขณะที่  ผบ.ทบ.สัง่ระดมก าลังพล 31 กองร้อย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัน ้าท่วมใน 22 จงัหวดั ด้านกรมอุตุฯประกาศเตอืนช่วงวนัที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย. ภาคใต้จะมี
ฝนตกหนกัหลายพืน้ทีข่อใหร้ะมดัระวงัอนัตรายจากน ้าท่วมฉับพลนัและน ้าป่าไหลหลาก 
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