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นิวเคลียร ์(https://mgronline.com/tags/นิวเคลียร์) รัสเซีย (https://mgronline.com/tags/รัสเซีย)

ยูเครน (https://mgronline.com/tags/ยูเครน)

News1 ไดถ้า่ยทอดสด·ตดิตามตดิตาม

Facebook Watch

แชร์

วันที� 5 ต.ค. 2565 รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ รว่มสนทนาใน
รายการ "คนเคาะขา่ว" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ชอ่ง "นิวส์วัน" ในหัวข้อ "อ่านเกมรัสเซียเป�ดสงคราม
นิวเคลียร์?" 

โดย รศ.ดร.ดุลยภาค กล่าวในชว่งนึงว่า การใช้นิวเคลียร์มองได้สองแบบ หนึ�ง ขม่ขูป่�องปรามในทางยุทธศาสตร์ สอง ใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ในระดับต�าเพื�อจํากัดขอบเขตในเชิงยุทธวิธ ีซึ�งจะปลดปล่อยอานุภาพน้อยนิด แต่เซาะกรอ่นเป�าหมายได้ แต่ก็มีจุดเสี�ยง
ถ้าใช้ในยูเครน เสี�ยงเกิดการสญูเสยียิ�งใหญแ่ละบานปลาย อเมริกาเลยขม่ขูว่่าจะทําลายทหารรัสเซียให้ไม่เหลือสักรายเดียวถ้า
รัสเซยีใช้นิวเคลียร์ 

ฉะนั�นนิวเคลียร์ สว่นหนึ�งเป�นสงครามจิตวิทยาใช้ในเชิงป�อมปราม ใช้จริงยังยากอยู ่แต่ก็ไม่แน่ ถ้าปูตินใช้แล้วชว่ยลดการสูญเสีย
กําลังพล จะได้จบเกมไว ก็ไม่แน่ แต่เกิดไม่ง่าย ยังต้องดูสรรพกําลังของทหารราบ กองกําลัง ขีปนาวุธ ยุทธศาสตร์ และการรบใน
แนวสาํคัญ ๆ ยังมีเวลาทอดไปอีกสกัพัก กว่าจะรู้ว่าปูตินจะใช้จริงแค่ไหน 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23634
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สัมมนาครูไทยรัฐภาคกลาง-ต.อ.

รหัสข่าว: C-221006009074(6 ต.ค. 65/05:48) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 32.92 Ad Value: 32,920 PRValue : 98,760 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12222
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/Health & Wellness

หน้า: 12(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 5 ความท้าทาย อุตสาหกรรมยา วิจัยพัฒนา เสริมแกร่ง 'Medical Hub'

รหัสข่าว: C-221006011047(6 ต.ค. 65/04:21) หน้า: 1/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 139.23 Ad Value: 222,768 PRValue : 668,304 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12222
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/Health & Wellness

หน้า: 12(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 5 ความท้าทาย อุตสาหกรรมยา วิจัยพัฒนา เสริมแกร่ง 'Medical Hub'

รหัสข่าว: C-221006011047(6 ต.ค. 65/04:21) หน้า: 2/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 139.23 Ad Value: 222,768 PRValue : 668,304 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12222
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/Health & Wellness

หน้า: 12(ซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: 5 ความท้าทาย อุตสาหกรรมยา วิจัยพัฒนา เสริมแกร่ง 'Medical Hub'

รหัสข่าว: C-221006011047(6 ต.ค. 65/04:21) หน้า: 3/3

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 139.23 Ad Value: 222,768 PRValue : 668,304 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23634
วันที่: พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สัมมนาครูไทยรัฐภาคกลาง-ต.อ.

รหัสข่าว: C-221006039153(5 ต.ค. 65/06:18) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 33.10 Ad Value: 33,100 PRValue : 99,300 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



การเมือง

หล่ังไหลรำลึก 6 ตุลา ติดภาพวีรชนหนŒาหอประชุม มธ. แจกหนังสือ ‘เรา
ไม‹ลืมจารุพงษ’

หล ั�งไหลราํลกึ 6 ตลุา ตดิภาพวรีชนหนา้หอประชุม มธ. แจกหนงัสอื ‘เรา
ไมล่มืจารพุงษ’์

เมื�อวนัที� 6 ตลุาคม ที�ลานประตมิานุสรณ ์6 ตลุา 2519 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร ์‘เครอื
ขา่ยนักศกึษาจัดงาน 6 ตลุา จัดกจิกรรม ‘รําลกึ 46 ปี 6 ตลุา ตามหาอยตุธิรรม’

ผูส้ ื�อขา่วรายงานบรรยากาศเมื�อเวลาราว 06.30 น. ประชาชนรวมถงึบคุคลในแวดวงตา่งๆ ทยอยเดนิทาง
รอรว่มกจิกรรมอยา่งตอ่เนื�อง อาท ินายสธุรรม แสงประทมุ อดตีเลขาธกิารศนูยก์ลางนสิตินักศกึษาแหง่
ประเทศไทย, ศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั วนิจิจะกลู ม.วสิคอนซนิ-แมดสินั สหรัฐอเมรกิา, นางสาวมณ
ทกานต ิรังสพิรหมณกลุ อดตีพธิกีรชื�อดงั, นางศรไีพร นนทรยี ์และนางสาวธนพร วจัินทร ์ตวัแทนเครอื
ขา่ยแรงงานเพื�อสทิธปิระชาชน,

วนัที� 6 ตลุาคม 2565 - 07:49 น.

https://www.matichon.co.th/politics
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/10/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A0031.jpg


นายธาน ีจริยิสนิ กลุม่เพื�อน ‘จารพุงษ์ ทองสนิธุ’์ นักศกึษา ม.ธรรมศาสตรท์ี�เสยีชวีติจากเหตกุารณด์งั
กลา่ว, นางสาวณัฏฐธดิา มวีงัปลา หรอืแหวน พยาบาลอาสา และนักกจิกรรมทางการเมอืง, นางวภิา
ดาวมณี เครอืขา่ยคนเดอืนตลุา , ผศ.ดร. อดศิร จันทรสขุ คณบด ีคณะวทิยาการเรยีนรูฯ้ มธ., นายพธิา
ลิ�มเจรญิรัตน ์หวัหนา้พรรคกา้วไกล และนายชยัธวชั ตลุาธน เลขาธกิารพรรคกา้วไกล เป็นตน้

เวลาราว 06.45 น. กลุม่นักศกึษานําภาพถา่ยผูเ้สยีชวีติจากเหตกุารณด์งักลา่วตดิบนป้ายหอผระชมุ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมกีารเปิดเพลง ‘เพื�อมวลชน’ ผลงาน ‘จิ�น กรรมาชน’

ระหวา่งนี� กลุม่องคก์รตา่งๆ สง่พวงหรดีเขา้รว่มรําลกึอยา่งตอ่เนื�อง อาท ิพรรคเพื�อไทย, มลูนธิจิติร ภมูิ
ศกัดิ�,มลูนธิ ิ14 ตลุา , มลูนธิอิาสาสมคัรเพื�อสงัคม, สโมสร ’19 อสีานใต,้ คณะกรรมการญาตวิรีชน
พฤษภา 35, มลูนธิไิชยวนา, มลูนธิอิงคก์รกลางเพื�อประชาธปิไตย, เครอืขา่ยแรงงานเพื�อสทิธปิระชาชน
, มลูนธิกิระจกเงา, กลุม่ศลิะปลดแอก

ภายในงานมกีารตั �งโตะ๊ลงทะเบยีนรับหนังสอืที�ระลกึ 46 ปี 6 ตลุา ‘เราไมล่มืจารพุงษ์’ โดยมผีูส้นใจตอ่
แถวรับเป็นจํานวนมาก นอกจากนี� ยงัมกีารตั �งจดุลงทะเบยีนรว่มกจิกรรม ‘Walking Tour’ ชมจดุตา่งๆใน
ประวตัศิาสตร ์6 ตลุาภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจันทร์















เวลา 07.30 น. ผูร้ว่มกจิกรรมใสบ่าตรภกิษุสงฆ ์19 รปูจากวดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎิ� ราชวรมหาวหิาร
อทุศิสว่นกศุลแดผู่เ้สยีชวีติในเหตกุารณ ์6 ตลุา และการตอ่สูเ้พื�อประชาธปิไตย
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