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‘สุขพอที่พ่อสอน’
คนไทยโชคดทีีม่ ี“ในหลวง” ไม่ใช่ค�ำพูดทีเ่กนิเลยไปจำกข้อเทจ็จรงิ เพรำะตลอดระยะเวลำ 70 ปีทีท่รงครองรำชย์ พระองค์
ทรงงำนหนกัเพือ่ให้คนไทยได้มชีวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ งำนที ่ “ในหลวง” ทรงท�ำนัน้ มทีัง้กำรให้อำชพีและแนวคดิใน
กำรด�ำเนนิชีวิตเพือ่ให้เกดิควำมสขุทีย่ัง่ยนื “สขุพอทีพ่่อสอน” แอปพลเิคชนัทีร่วมพระรำชด�ำรสั และพระบรมรำโชวำททัง้
เร่ืองเก่ียวกับ กำรศกึษำ ควำมยตุธิรรม รูร้กัสำมคัค ีควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที ่ประโยชน์ส่วนรวม กำรพฒันำ ควำมพอ
เพียง คณุธรรมจรยิธรรม ควำมสขุและควำมปรำรถนำด ีพร้อมเปิดให้ดำวน์โหลดน�ำไปศกึษำและประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนิน
ชวีติ เพือ่ให้คนไทยได้พบควำมสขุทีแ่ท้จรงิอย่ำงยัง่ยนื อ่านต่อ 2
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การเสด็จสวรรคตของพระบาท    
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช นอกจากน�ามาซึง่ความ
เศร้าโศกเสียใจของประชาชนคน
ไทยทัว่ประเทศแล้ว ในโอกาสนีย้งั
ได้เห็นการรวมกันเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดยีวของคนไทยทุกหมูเ่หล่า เพือ่
ร่วมกนัแสดงความอาลยั และน้อม
ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
 ภำครฐั เอกชน และประชำชน
ทุกภำคส่วน ต่ำงร่วมกันจัดกิจ-
กรรมเพื่อแสดงควำมอำลัย และ
ร่วมน้อมร�ำลกึในพระมหำกรณุำ-
ธิคุณ มีตั้งแต่งำนใหญ่ที่จัดอย่ำง
เป็นทำงกำร และกำรแสดงออก
ของประชำชนตำมต�ำบล หมูบ้่ำน
ต่ำงๆ เช่น จดัท�ำบญุถวำยเป็นพระ
รำชกศุล แจกเสือ้สดี�ำ แจกอำหำร
ให้กนิฟรี
 พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช ถือว่ำเป็น
พระมหำกษตัรย์ิทีท่รงงำนหนกัเพือ่
คนไทยมำตลอด 70 ปีทีค่รองรำชย์
 นอกจำกโครงกำรอันเนื่องมำ
จำกพระรำชด�ำริมำกมำยทีท่ัง้เป็น 

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยำวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8101, 
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ต่อจากปก  

เรื่องจากปก

กำรส่งเสรมิอำชพี สร้ำงรำยได้ให้
ประชำชน และท�ำเป็นตวัอย่ำงให้
ประชำชนได้ศึกษำเพ่ือน�ำไปใช้   
ในกำรประกอบอำชพี แล้วยงัมีพระ
รำชด�ำรัสมำกมำยเกี่ยวกับเรื่อง
ต่ำงๆทีป่ระชำชนสำมำรถน้อมน�ำ
มำเป็นหลกัในกำรด�ำเนนิชวีติ เพือ่
ให้เกดิควำมเจรญิรุง่เรอืงได้
 ส�ำนกัรำชเลขำธกิำร จงึได้ร่วม
กบัส�ำนกังำนรฐับำลอเิลก็ทรอนกิส์ 
(องค์กำรมหำชน) หรอื EGA กระ 
ทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสัง-
คม ได้รบัพระรำชทำนพระบรมรำ
ชำนญุำตให้เชญิพระรำชด�ำรสั และ
พระบรมรำโชวำทในพระบำทสม-
เดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุย
เดช คดัตดัตอน เผยแพร่ในแอป
พลิเคชนั “สขุพอทีพ่่อสอน” แบ่ง
เป็น 9 หมวดหมู ่ได้แก่ กำรศกึษำ 
ควำมยตุธิรรม รูร้กัสำมคัค ีควำม
รับผดิชอบต่อหน้ำที ่ประโยชน์ส่วน
รวม กำรพัฒนำควำมพอเพียง 
คุณธรรมจริยธรรม ควำมสุขและ

สำมำรถกดเมนูเพื่อแบ่งปันผ่ำน 
Facebook, E-mail หรอื บนัทกึ
ลงเครื่องเพื่อเก็บพระรำชด�ำรัสที่
ชืน่ชอบได้อกีด้วย
 นอกจากนี ้ประชาชนยงัสามารถ
เข้าไปศกึษาโครงการพระราชด�าริ 
และแนวทางในการประกอบอาชีพ 
แนวทางการท�างาน ตลอดจนแนว 
ทางการใช้ชีวิตเพ่ือสร้างความสุข
ทีแ่ท้จรงิอย่างยัง่ยนื และพระราช
กรณยีกจิต่างๆ ได้ทีเ่วบ็ไซต์ ของ
ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่
ประสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ http://www.rdpb.
go.th/
 หากประชาชนยดึหลกัด�า-
เนินชีวิตตามแนวทางที่พระ 
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระราช
ด�ารสัไว้ จะท�าให้พบความสขุที่
ยัง่ยนื ความสขุทีแ่ท้จรงิ และ
ส่งผลถงึความเจรญิความสงบ
สขุในบ้านเมอืงโดยรวมด้วย

ควำมปรำรถนำดี
 แอปพลิเคชัน “สุขพอท่ีพ่อ
สอน” นี ้เผยแพร่เพือ่ให้ประชำชน
ชำวไทยได้น้อมน�ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรด�ำเนนิชวีติ เพือ่ให้เกดิประ 
โยชน์ เกดิควำมสุขทีแ่ท้จรงิอย่ำง
ยั่งยืน และยังสอดคล้องกับนโย-
บำยค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร ซึง่ในข้อ 9 คอื มสีต ิรูต้วั 
รูค้ดิ รูท้�ำ รูป้ฏบิตั ิ ตำมพระรำช
ด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระปร   
มนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช
 แอปพลเิคชนั “สขุพอทีพ่่อสอน” 
พร้อมให้ประชำชนดำวน์โหลดแล้ว 
ผ่ำนโทรศพัท์มอืถอืสมำร์ทโฟน ทัง้
ระบบ Android และ iOS หรอืดำวน์ 
โหลดผ่ำน GAC Application เมือ่
ดำวน์โหลดมำตดิตัง้ในเครือ่งแล้ว 
กดเมนูเพื่อเลือก พระรำชด�ำรัส
และพระบรมรำโชวำท เลอืกพระ-
บรมฉำยำลกัษณ์และภำพพระรำช
กรณยีกจิแต่ละภำพ เลอืกพระรำช
ด�ำรัสและพระบรมโชวำท และยัง

‘สขุพอทีพ่อ่สอน’
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“ยิง่ลกัษณ์” ยงัต้องขึน้ศำลกำรเมอืง
คดโีครงกำรรบัจ�ำน�ำข้ำว แต่รฐับำล
ทหำรกลับให้กระทรวงกำรคลังลง
นำมค�ำสั่งทำงปกครองเรียกค่ำเสีย
หำยในคดโีครงกำรรบัจ�ำน�ำข้ำวแล้ว  
กว่ำ 35,000 ล้ำนบำท!
 เป็นธรรมดาที่ “ย่ิงลักษณ์” จะ
ต้องตัง้ค�าถามเรือ่ง “ความยุตธิรรม” 
ทัง้ทีย่งัต่อสูค้ดใีนศาล แต่กลบัถกูค�า
สัง่ “รฏัฐาธปัิตย์” บงัคบัให้ชดใช้ค่า
เสยีหาย ซึง่ “ท่านผูน้�า” กยื็นยันว่า
ทกุอย่างเป็นไปตาม “กฎหมาย” แต่
ต้องวงเลบ็ภายใต้อ�านาจ “รฏัฐาธ-ิ
ปัตย์”
 ก่อนหน้านี ้“ยิง่ลกัษณ์” เรียก
ร้องให้น�าคดน้ีีขึน้พจิารณาในศาล
แพ่ง ทั้งที่รู ้ดีว่าไม่มีผลในทาง
ปฏบิตั ิแต่อย่างน้อยกเ็ป็นการบนั 
ทกึให้ “คนรุน่หลงั” ได้รูถ้งึ “ความ
ยตุธิรรม” ภายใต้ “รัฏฐาธิปัตย์” 
เป็นอย่างไร?
 เหมือนสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองที่ 
“ท่านผูน้�า” บอกว่ำ วนันีอ้ยู่ระหว่ำง 
2 ทำงแยก คอื จะล้มเหลวต่อไป หรอื 
จะมีอนำคตที่รุ่งโรจน์ ช่วงเวลำนี้จึง
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดทิศทำงเดินหน้ำ
ประเทศและกำรท�ำงำนฝ่ำยกำรเมือง
 “การเมอืงแบบไทยๆ ประชา-
ธิปไตยแบบไทยๆ” ท่ีไม่มีความ
ขดัแย้ง มธีรรมาภิบาล มกีารตรวจ
สอบถ่วงดุล โปร่งใส และมีประ  
สิทธภิาพ!
 ถ้าท�าได้จรงิอย่างที ่ “ท่านผูน้�า” 
ประกาศ ประเทศไทยก็ไม่ต่างกับ 
“เมอืงสวรรค์”!
 วนันีจ้งึได้แต่ตัง้ค�าถาม อะไร
คอื “ความฝัน” อะไรคอื “ความ
จรงิ”?

ทรรศนะ

แบบไทยๆ!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จะศรทัธำชืน่ชมต่ำงๆ 
 เรือ่งชอบไม่ชอบ พอใจไม่พอใจ จนวนั
ตายกม็าจากผสัสะทัง้สิน้ ผสัสะจงึเป็นต้น
เหตใุห้เกดิทฤษฎต่ีางๆ เกดิทิฐนิานาชนดิ 
ท้ังมจิฉาทิฐแิละสมัมาทิฐ ิท้ังวมิตุหิลดุพ้น
จากเรือ่งต่างๆ บางคนผสัสะธรรมะ ฟังไม่
กีค่รัง้กีห่น กโ็ลดแล่นหลดุพ้นไปกม็ี 
 เป็นมิจฉำวิมุติคือไม่หลุดพ้น เอำเหล้ำ-    
ยำมำกนิให้มนัเคลบิเคลิม้ พวกนีก้เ็ป็นมจิฉำ-   
วมิตุ ิเพรำะมสีิง่แวดล้อมทีผ่สัสะมำแบบนี ้บำง
คนพอเห็นเขำท�ำอย่ำงนี้ ส่ิงแวดล้อมอย่ำงนี้ 
อำจไม่ชอบเสื้อผ้ำชุดด�ำ แต่พอเห็นเขำแต่ง      
ด�ำพรึบ่ไปหมดกอ็ำจจะลองใส่ จำกทีไ่ม่ชอบก็
ชอบได้  
 มนักเ็หมอืนแดงบำงคนกเ็ปลีย่นไปเหลอืง 
เหลอืงบำงคนกเ็ปลีย่นไปแดง นกหวดีย้ำยไป
มอืตบเท้ำตบ หรอืเท้ำตบมอืตบเปลีย่นเป็นนก 
หวีด ทฤษฎต่ีำงๆทีมั่นเปล่ียนกเ็พรำะทฐิทิีม่ำ
จำกผสัสะทัง้สิน้ตำมหลกัศำสนำ 
 ดงันัน้ ใครอยำกจะให้ใครมำเหน็ตำมเขำ
คล้อยตำม ให้นิยมชมชอบแบบเขำอย่ำงยุค
คอมมิวนิสต์ เขำก็จะต้องปลุกระดมผัสสะว่ำ
คอมมวินสิต์ดอีย่ำงนัน้ดอีย่ำงนี ้แต่เอำกันจรงิๆ
กเ็หลือไม่กีป่ระเทศเท่ำนัน้ทีเ่ป็นคอมมวินสิต์ นี่
คอืทฤษฎหีรอืทฐิขิองคนทีว่นไปเวยีนมำซึง่อยู่ที่
ผสัสะ เคยชอบกอ็ำจจะชงั เคยชงักอ็ำจจะชอบ 
ถ้ำเขำผสัสะฝ่ำยทีช่ืน่ชอบบ่อยๆ หรอืผสัสะฝ่ำย
ทีช่งับ่อยๆ ทัง้หมดกอ็ยูท่ีผ่สัสะแวดล้อม 
 เพราะฉะนัน้ใครจะชอบอะไร ชงัอะไร 
ก็ต้องระวังผัสสะของเราจะกระทบฝ่าย
เดยีวหรอืเปล่า เราอาจล�าเอยีงได้ บางคน
กฉ็ลาด ไม่ฟังความข้างเดยีว เขาสามารถ
จะด�ารงชวีติโดยทฐิไิม่เอยีง ไม่มอีคต ิคน
เราจงึต้องระวงัเรือ่งผสัสะให้ด ี เรามอุีป-
นิสัยอย่างนี้ เพราะผัสสะแวดล้อมมัน
กล่อมมาอย่างไรกม็กัจะเป็นไปอย่างนัน้ ก็
ขอให้ตัง้ใจศกึษาเรยีนรูเ้รือ่งพรรณ์นีก้นัไว้
บ้าง จะได้เข้าใจปรบัปรงุแก้ไขทฐิิของตวั
เองได้ด้วยผสัสะ
	 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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เรือ่งชอบไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ จน
วันตายก็มาจากผัสสะท้ังสิ้น ผัสสะ
จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดทฤษฎีต่างๆ 
เกิดทิฐินานาชนิด ทั้งมิจฉาทิฐิและ
สัมมาทิฐิ  

“ผสัสะ” ตำมหลกัศำสนำคอืกำรกระทบ กำร
ถกูต้องทีใ่ห้เกดิควำมรูส้กึ ท�ำให้เกดิทฐิต่ิำงๆ 
เปลี่ยนแปลงทิฐิคือควำมคิดเห็น ชีวิตคนก็
เปล่ียนได้ เช่น คนไปอยูใ่นกลุม่ทีส่รวลเสเฮฮำ 
อบำยมขุเต็มไปหมด กจ็ะไปชืน่ชมนยิมอบำยมขุ
เป็นธงน�ำของชวีติ
 เหมอืนยคุทีเ่ขำปลกูฝ่ินกนัเยอะ ในยคุนัน้
คนจะเหน็ว่ำฝ่ินท�ำให้ชวีติของเขำมคีวำมหมำย 
เขำกนิ เขำสบูแล้วมคีวำมสขุ บำงคนทีบ่อกว่ำ
กนิเหล้ำ เขำกจ็ะมสีมำชกิมกีลุม่ของเขำทีค่ล้อย
ตำมกนั เพรำะเหน็เขำดืม่ มคีวำมสรวลเสเฮฮำ
สนกุสนำนกไ็ปแบบหนึง่ แต่ถ้ำเมำแล้วเหน็เขำ
ฆ่ำกนัตำย วุน่วำยไปหมด กอ็ำจจะเปลีย่นควำม
คดิว่ำใช้ไม่ได้
 ทั้งหมดมันอยู่ที่ผัสสะ คือกระทบพบเห็น
อย่ำงไร ได้ดขู้ำงตำ ได้ฟังข้ำงห ูกจ็ะนยิมชมชอบ
อย่ำงนัน้  แม้กระทัง่คนทีไ่ม่เคยสมัผสัเรือ่งทำง
เพศ เรือ่งกำมำรมณ์ พอไปสมัผสับ่อยๆมำกๆ
กม็แีข่งขนั ชวนกนัท�ำแล้วเกดิควำมรูส้กึเป็นสขุ 
เขำกจ็ะมทีฐิขิองเขำว่ำ ชำตนิีจ้ะต้องมคีวำมสขุ
กบัเรือ่งพรรค์นีไ้ปตลอดภพตลอดชำต ิไม่คดิจะ
ถอนตัวหรือลดปริมำณต่ำงๆ มีแต่จะทะเยอ 
ทะยำนต้องกำรสงูขึน้ๆ หำวธิกีำรอะไรต่ำงๆให้
ได้มำกขึน้ จนกระทัง่เป็นทำสไปตลอดชวีติ คอื
เหน็ว่ำชวีติขำดเรือ่งนีไ้ม่ได้  
 แม้กระทัง่เรือ่งปัจจบุนันี ้อำตมำกร็ูส้กึว่ำ มี
คนมำพูดว่ำเมื่อก่อนเขำก็เฉยๆเรื่องในหลวง 
อะไรต่ำงๆ แต่เมือ่มกีำรเอำภำพเก่ำๆของพระ 
องค์ทีเ่สดจ็ช่วยเหลอืประชำชนทีน่ัน่ทีน่ี ่ แล้วมี
เอำคนทีเ่คยได้รบักำรช่วยเหลอืแล้วมคีวำมสขุ 
มคีวำมเจรญิจนทกุวนันี ้ เหน็พระองค์ท�ำอะไร
ต่ำงๆ ทีไ่ม่รู ้ ไม่เคยสมัผสั พระองค์เดนิเรว็จน
ทหำรเดนิตำมไม่ทนั ขึน้ป่ำขึน้เขำ มีเรือ่งเล่ำ
เรือ่งควำมดขีองพระองค์ท่ำนจำกคนนัน้คนนี ้ก็

ระวัง‘ผัสสะ’!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 17 ฉบับที่ 4436 (961) วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

‘กรงุศร’ีปรบัสนิเชื่อโต8-9%
นายโนรอิาก ิโกโตะ กรรมการผู้
จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้า 
ทีบ่รหิาร ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผล
ประกำรของกรงุศร ี(ธนำคำรกรงุศรี 
อยธุยำ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทั
ในเครอื) ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 
2559 ว่ำ มผีลก�ำไรสทุธจิ�ำนวน 16.2 
พันล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 20.1% เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2558 
ปัจจยัขับเคลือ่นผลกำรด�ำเนนิงำนที่
แข็งแกร่งมำจำกควำมสำมำรถใน
กำรเดนิตำมยทุธศำสตร์ทีว่ำงแผนไว้ 
และในไตรมำสนี้กำรเข้ำซื้อกิจกำร
ของ Hattha Kaksekar Limited 
(HKL) สถำบนัไมโครไฟแนนซ์ชัน้น�ำ
ในกมัพชูำกไ็ด้เสรจ็สมบูรณ์ด้วย 
 ส่วนเงินสนิเชือ่ในช่วง 9 เดอืน
แรกมีกำรเติบโตเพิม่ข้ึน 7.7% หรอื
เพิม่ข้ึนจ�ำนวน 100.5 พนัล้ำนบำท
เมือ่เทยีบกบั ณ ส้ินเดอืนธันวำคม 
2558 ท้ังน้ี หำกไม่รวมสนิเชือ่ของ 
HKL เงินให้สินเชือ่เพิม่ข้ึน 6.6% ใน 
9 เดอืนแรกของปี 2559 สนิเชือ่เพือ่
รำยย่อยเพิม่ข้ึน 11.2% นบัจำกสิน้
เดือนธันวำคม 2558 จำกควำม
ต้องกำรสินเชื่อที่ครอบคลุมทั้งสิน
เชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่
อำศยั และสินเชือ่บตัรเครดติและสนิ
เชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อเพื่อ
ธรุกจิขนำดใหญ่และสนิเชือ่เพือ่ธุรกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมเพิ่มขึ้น 
5.3% และ 4.6% ตำมล�ำดับ โดยสนิ
เชือ่รวมอยท่ีู 1.40 ล้ำนล้ำนบำท
 อย่ำงไรกด็ ี ส�ำหรบัผลกำรด�ำ-
เนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวมและฐำนะ
กำรเงินท่ีส�ำคัญในช่วงไตรมำส 3 
ของปี 2559 น้ัน กำรเติบโตของเงนิ
ให้สินเชื่อเพิ่ม 7.7% หรือเพิ่มขึ้น 
100.5 พนัล้ำนบำท เม่ือเทยีบกบั ณ 
สิน้เดอืนธนัวำคม 2558 และเพิม่ขึน้ 
3.4% คิดเป็นจ�ำนวน 45.6 พนัล้ำน
บำท จำกส้ินเดอืนมถินุำยน 2559 
ส่วนเงินรับฝำกกำรเติบโตเพิ่มขึ้น 
3.8% หรอืเพิม่ข้ึน 39.3 พนัล้ำนบำท 
เมือ่เทยีบกบั ณ ส้ินเดอืนธันวำคม 

2558 และเพิม่ขึน้ 2.2% หรือจ�ำนวน 
23.4 พันล้ำนบำท จำกสิ้นเดือน
มิถุนำยน 2559 โดยเงินรับฝำกมี
จ�ำนวนทัง้สิน้ 1.09 ล้ำนบำท ด้ำนก�ำ 
ไรสุทธิเพิ่มอยู่ที่ 5.8 พันล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้ 10.6% เมือ่เทยีบกบัไตรมำส 
2/2559 และเพิม่ขึน้ 20.1% เทยีบ
กบัไตรมำส 3/2558 
 ส่วนต่ำงอตัรำดอกเบีย้สทุธ ิ(NIM) 
อยูท่ี ่ 3.77% เทยีบกบั 3.82% ใน
ไตรมำส 2/2559 จำกผลตอบแทน
ของสนิทรพัย์ทีป่รบัลดลง ขณะทีต้่น 
ทนุทำงกำรเงนิยงัคงปรบัดข้ึีนต่อเนือ่ง 
โดย 9 เดือนอัตรำอยู่ที่ 3.76% 
ส�ำหรบัรำยได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ เพิม่ขึน้ 
12.6% เทียบกับไตรมำส 2/2559  
ปัจจัยหลักมำจำกรำยได้ที่มิใช่ดอก 
เบีย้และค่ำธรรมเนียมจำกหน้ีสญูรับ
คืนและก�ำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อ   
ค้ำและปริวรรตเงนิตรำต่ำงประเทศ 
ทั้งนี้อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้  
อยูท่ี ่46.2% ปรบัลดลงเลก็น้อยจำก 
46.3% ในไตรมำส 2/2559 ด้ำนสนิ
เชือ่ท่ีไม่ก่อให้เกดิรำยได้อยู่ระดบัต�ำ่
ที ่ 2.10% ส่วนอตัรำส่วนเงนิส�ำรอง
ต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้อยู่   
ในระดับแข็งแกร่งท่ี 152.3% และ
อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสีย่งอยู่ที ่14.8% เพิม่ขึน้จำก 13.8% 
ณ สิน้เดอืนมถินุำยน 2559 ปัจจยั
หลกัมำจำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของเงนิ
กองทุนชั้นท่ี 2 จำกกำรออกหุ้นกู้

ด้อยสทิธิมลูค่ำ 10,000 ล้ำนบำท
  “ในไตรมำส 3/2559 นอก
เหนือจำกผลกำรด�ำเนินงำนที่แข็ง 
แกร่งแล้ว กรุงศรีสำมำรถเดินตำม
ยุทธศำสตร์ขยำยธุรกจิสูภ่มูภิำคอำ-
เซียนทีว่ำงไว้จนเกดิผลส�ำเรจ็ในกำร
เข้ำซือ้กจิกำรของ HKL ซึง่ส่งผลให้
กรงุศรมีเีครอืข่ำยธรุกจิครอบคลุมใน
กมัพชูำ สปป.ลำว และเมยีนมำร์”
 นำยโกโตะ กล่ำวถึงแนวโน้ม
ธรุกจิโดยรวมว่ำ ส�ำหรบัแนวโน้มใน
ช่วงทีเ่หลอืของปี 2559 กรงุศร ีคำด
ว่ำ เศรษฐกิจจะยังคงมีปัจจัยสนับ 
สนุนต่อกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
แม้ว่ำอำจไม่ครอบคลุมในทุกภำค
ส่วนของเศรษฐกจิ ปัจจยัด้ำนฤดกูำล
ทีข่บัเคลือ่นควำมต้องกำรสนิเชือ่ทัง้
ในส่วนของสินเชื่อเพื่อรำยย่อยและ
สนิเชือ่ธุรกจิ ทัง้นี ้กรงุศรจีงึปรบัเป้ำ
หมำยกำรเตบิโตของสนิเชือ่ของทัง้ปี 
2559 จำก 5-6% เป็น 8-9% (รวม
ธุรกจิสนิเชือ่ของ HKL)  
 อย่ำงไรกด็ ีณ วันที ่30 กนัยำยน 
2559 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจกำร
เงนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบัห้ำในไทยมสีนิ
เชือ่รวม 1.40 ล้ำนล้ำนบำท เงนิรบั
ฝำก 1.09 ล้ำนล้ำนบำท และสิน-
ทรพัย์รวม 1.83 ล้ำนล้ำนบำท ขณะ
ทีเ่งนิกองทนุของธนำคำรอยูใ่นระดับ
แขง็แกร่งที ่191.5 พนัล้ำนบำท หรอื
เทยีบเท่ำ 14.8% ของสนิทรพัย์เสีย่ง 
โดยเป็นเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นของ
เจ้ำของคดิเป็น 12.2%
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โนริอากิ โกโตะ

กรงุศร ีโชว์ผลงาน 9 เดอืน
แรกของปี 59 ก�าไรสุทธิ 
16.2 พันล้านบาท เพิ่มสูง
ขึ้น 20.1% ขณะที่ยอดสิน
เชื่อรวมเติบโตข้ึน 7.7% 
พร้อมลุยสินเชื่อเพื่อราย
ย่อยและสินเชื่อธุรกิจโค้ง
สุดท้ายก่อนสิ้น โดยปรับ
เป้าการเติบโตของสินเชื่อ
ทั้งปีนี้เป็น 8-9%

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,950.00 บำท

 ขำย 21,050.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,572.00  บำท

 ขำย   21,050.00 บำท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,261.90  ขำย 1,262.80
ลอนดอน ซื้อ 1,261.90  ขำย 1,262.80

ภาวะหุน้  21  ตลุาคม  2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.37

38.945

44.74375

4.6375

0.34983

25.4945

+7.64 1,500.37 
  48,511.96
+8.72 2,129.42 
  33,097.99
+2.49 947.01 
  25,973.13
+2.42 565.67 
  1,894.24

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,593.50 +2.76

2,341.88 +20.31

2,439.10 +29.35

1,763.96 +7.25

2,367.10 +21.98

2,720.17 +8.29

1,203.68 +1.27

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 5,047.76 

10.41

14,159.24 

29.19

24,856.68 

51.24

3,712.13 

7.65

14,706.45 

30.32

26,091.85 

53.78

1,335.63

-547.22

-1,235.18

เศรษฐกิจ
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จบัตา‘แอฟรกินั เนชัน่ส ์คัพ’

การจบัสลากแบ่งกลุม่ศกึแอฟรกินั เนชัน่ส์ 
คพัจะมขีึน้ในอกี 2 สปัดำห์ข้ำงหน้ำ ขณะทีก่ำร
ประกำศตวัขนุพลแต่ละทมีนัน้ ยงัพอมเีวลำอกี
ประมำณ 2-3 เดอืน ซึง่เมือ่ถึงเวลำนัน้ เรำจะ
ได้รู้ว่ำศึกรำยกำรนี้ที่จะมีขึ้นระหว่ำงวันท่ี 14 
มกรำคม-5 กมุภำพนัธ์ 2017 จะส่งผลกระทบ
ต่อทมีใดๆบ้ำงในศกึพรเีมยีร์ลกี ของเมอืงผูด้ี
องักฤษ 
 อำจจะมข่ีำวดบ้ีำง ส�ำหรบัเกมระหว่ำง ทมี
แมนเชสเตอร์ ซติี ้กบั ทมีทอตแนม ฮอต สเปอร์ 
ทีม่คีวิดวลแข้งวนัท่ี 21 มกรำคม ปีหน้ำ เคเลชี่ 
อเิฮยีนำโช่ ของแมนฯ ซติี ้ทมีไนจเีรยี มโีอกำส
ท�ำหน้ำทีใ่ห้กบัสโมสร เนือ่งจำกทมีชำตขิองเขำ
ไม่ผ่ำนรอบคดัเลอืก ขณะที ่ยำยำ ตเูร่ ทีอ่นำคต
ไม่สดใสนักทีเ่อดฮิสั สเตเดีย้ม เป็นอกีกรณหีนึง่ 
เนื่องจำกเขำเพิ่งจะประกำศเลิกเล่นให้กับทีม
ชำตแิล้ว
 ส�ำหรับ สเปอร์ส มนัีกตะจำกแอฟรกินั เพยีง
คนเดยีว คอื วคิเตอร์ วันยำมำ แต่โชคดทีี ่ทมี

เคนยำ ของเขำก็ไม่ผ่ำนรอบคัดเลือกเช่นกัน 
กำรที ่ทมีไนจเีรยี ไม่ผ่ำนรอบคดัเลอืก ถอืเป็น
ข่ำวดขีองหลำยทมี อำท ิทมีเชลซ ีทีส่ำมำรถใช้
งำน จอห์น มเิกล โอบ ีและ วคิเตอร์ โมเซส ต่อ
ขณะที ่อำร์เซนอล กม็ ีโมฮมัเหมด็ เอลเนน ีและ
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กบั เออรคิ ไบล์ลีย์่ 
 ขณะท่ีผลกระทบ อำจจะเกิดขึ้นกับ ทีม 
ลเิวอร์พลู เนือ่งจำก ซำดโิอ มำเน่ ผูเ้ล่นคน
ส�ำคัญของทีมขณะนี้ ต้องเดินทำงไปกำบอง 
ประเทศเจ้ำภำพ กบั ทมีเซเนกลั นัน่เอง ท�ำให้ 
มำเน่ พลำดลงช่วยทมี ในเกมทีพ่บกบั แมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ กบั เชลซี จะโชคดอียูบ้่ำง ส�ำหรบั 
ลเิวอร์พลู กค็อื โจเอล มำตปิ กองหลงั ทมีชำติ
แคเมอรูน ที่ออกมำให้สัมภำษณ์เม่ือเดือนที่
แล้วว่ำ เขำอำจจะเลกิเล่นทมีชำตเิพือ่มุง่มัน่กบั
สโมสรมำกขึน้ แต่กย็งัมสีโมสรอย่ำงแชมป์เก่ำ 
เลสเตอร์ ซติี ้เอฟเวอร์ตนั ซนัเดอร์แลนด์ และ
เวสต์แฮม ทีอ่ำจจะต้องสญูเสยีนกัเตะของพวก
เขำ กบัศกึใหญ่ รำยกำรนี้ 

กีฬา
กีฬา
สัปดาห์นี้

‘วดูส์’เช่ือกลบัมาดงั 
ไทเกอร์ วดูส์ กล่ำวว่ำ เขำมคีวำมเชือ่ว่ำจะ
สำมำรถท�ำลำยสถติคิรองแชมป์ เมเจอร์ 18 
รำยกำรของ แจ๊ค นคิลอส ลงได้ แม้ว่ำช่วง
เวลำทีผ่่ำนมำ อดตีแชมป์โลกต้องล้ำงสนำม
ไปปีกว่ำ จำกอำกำรบำดเจบ็ทีห่ลงั ท�ำให้
หลำยคนตัง้ข้อสงสัยว่ำ วูดส์ วยั 40 ปีจะ
กลับมำโชว์ผลงำนได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ 
“ผมมีควำมม่ันใจว่ำ ผมสำมำรถที่จะคว้ำ
แชมป์มำกกว่ำ 18 รำยกำร” วูดส์ ให้
สมัภำษณ์ในรำยกำรของ ชำร์ล ีโรส “คณุรู้
หรอืเปล่ำ ผมคดิถงึเกมกำรแข่งขนั มำก” 

บิก๊ลกูหนงัรสัเซยีลา 
วติาล ีมตุโก นำยกรฐัมนตรรีสัเซยี ตดัสนิ
ใจลำออกจำกประธำนสหพันธ์ฟุตบอล
รัสเซีย เพื่อเตรียมตัวรับงำนใหญ่ส�ำหรับ
กำรเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 
2018 ซึง่ วลำดเิมยีร์ ปตูนิ ประธำนำธบิดี 
ออกมำเปิดเผยว่ำ ได้แต่งตั้ง มุตโก เป็น
นำยกรฐัมนตรทีีด่แูลเรือ่งกฬีำกบักำรท่อง
เทีย่ว “กำรแข่งขนัฟตุบอลโลก ก�ำลงัจะมำ 
เรำต้องท�ำงำนใกล้ชดิกบัทำงฟีฟำและยูฟ่ำ” 
มตุโก กล่ำว ปัญหำหนึง่ทีอ่ำจจะสร้ำงควำม
หนกัใจให้กบัทำงรสัเซยี คอื งบประมำณ
กำรสร้ำงสนำมใหม่

ชงิเจ้ายโุรปนอกทวปี 
อเลกซานเดอร์ เซเฟรนิ ประธำนสหพนัธ์
ยุโรป ให้ข่ำวว่ำ มคีวำมเป็นไปได้ว่ำ นดัชงิ
ชนะเลศิ แชมเปียนส์ลกี จะมขีึน้นอกทวปี
ยุโรป โดยจะมีกำรเปิดรับข้อเสนอจำก
ประเทศต่ำงๆ และอำจจะเป็นไปได้ทีจ่ะเริม่
ทีน่วิยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิำ “มนัเป็น
เพยีงไอเดยี แต่เรำจะพดูคยุกนัเรือ่งนี”้ ที่
ผ่ำนมำ กำรแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ แชม-  
เปียนส์ ลีก 61 ครัง้ เกดิขึน้ในยุโรป แต่      
เซเฟริน บอกว่ำ อำจจะต้องไปเตะกันที่
สหรฐัอมรกิำนัน้ “ไม่มปัีญหำส�ำหรบัแฟน
บอล ไม่ว่ำจะเป็นทีอ่ำเซอร์ไบจนั หรอืว่ำโป
ตเุกส กไ็ม่มปัีญหำ” 

กนุซอืไก่ชี‘้อลัลี’่คอื‘ม้าป่า’
เมารซิโิอ โปเชต็ตโิน่ กนุซอืทมี “ไก่เดอืย
ทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ ยก เดเล อลัลี่    
กองกลำงดำวรุง่ของทมีว่ำเป็นเหมอืน “ม้ำป่ำ” 
ทีไ่ม่เคยเชือ่ง หลงัจำกท่ี อลัลี ่โชว์ผลงำนได้ยอด
เยีย่ม ยงิไป 4 ประต ูท้ังในระดบัสโมสรและทมี
ชำติฤดกูำลนี้ 
 กองกลำงตวัรกุ วยั 20 ปี เป็นผู้เล่นทีม่ลีลีำ 
ดดุนั รนุแรง เมือ่ฤดกูำลทีแ่ล้ว เขำโดนแบนไป 
3 นดั จำกกำรท่ีไปชกกบั เคลำดโิอ ยำคอบ ของ 
เวสต์บรอมวชิฯ และโชคดทีีไ่ม่โดนลงโทษจำก

ยฟูำ เมือ่เขำเตะ เนนำด โทโมวคิ กองหลงั ฟิ
ออเรนตนิำ ในเกมยโูรปำ ลกี แต่ในฤดกูำลนี้ 
เขำเพิง่ได้รบัใบเหลอืงเพยีงใบเดยีว จำก 14 เกม 
ซึง่โปเชต็ตโิน่ เชือ่ว่ำกองกลำงดำวรุง่ของเขำได้
เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์แล้ว 
 “ทุกอย่ำงก�ำลงัด�ำเนนิไปด้วยด ี เขำเตบิโต
ขึน้มำก ประสบกำรณ์สงูขึน้ และมุง่มัน่กบัเกม
ฟตุบอลมำกขึน้” โปเชต็ตโิน่ กล่ำว “เขำเหมอืน
กบัม้ำป่ำ แต่เขำเป็นนกัเตะทีม่พีรสวรรค์ส�ำหรบั
เรำ” 

www.sportinglife.com
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ฝ่ำฟันจนได้ลงบันทึกประวัติเรียบ 
ร้อย หำกแต่เมื่อมำถึงโรงพยำบำล
จรงิกอ็ำจจะต้องพบกบัปัญหำกำรลง
ทะเบียนอกี
 หญงิสำวแซ่เว่ยคนหนึง่ เดนิทำง
มำถงึโรงพยำบำลพร้อมกบัสำมตีอน
เทีย่งคนื แต่เธอกลบัได้รบักำรรกัษำ
ในอกีวนัหน่ึง
 ด้วยควำมยำกล�ำบำกในกำร    
ลงประวติัและกำรลงทะเบยีน ก่อให้
เกิดธุรกิจใต้ดิน อย่ำงเช่นหญิงคน
หนึ่งรับจ้ำงเร่งรัดกำรลงประวัติใน
โรงพยำบำลให้ โดยหญงิตัง้ครรภ์ที่
ใช้บริกำรต้องเสียค่ำใช้จ่ำยให้รำย 
10,000 หยวน (ประมำณ 55,000 
บำท)
 หญิงตั้งครรภ์หลำยคน ใช้วิธี
เปลีย่นสถำนพยำบำล แทนทีจ่ะใช้
บรกิำรโรงพยำบำลในเมอืงกลบัเลีย่ง

ไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้
ประกาศนโยบายลูกคนท่ีสอง
ขึน้ ก่อให้เกดิกระแสเบบีบ้มูขึน้
ในหมู่ประชาชนชาวจีน อย่าง
ในเมืองหลวงปักกิ่ง ได้มีการ
คาดการณ์ว่าจะมทีารกเกดิใหม่
มากถงึ 300,000 คนภายในสิน้
ปี 2016 นี้
 แน่นอนว่ำผลที่ตำมมำโดยตรง
จำกนโยบำยลกูคนทีส่องน้ี คือกำร
เพิ่มขึ้นของหญิงต้ังครรภ์ที่จะต้อง
แย่งกันจองคิวในโรงพยำบำล ซึ่ง
หลำยๆโรงพยำบำลเกิดเหตุกำรณ์ 
“ช่องเสยีบใบบนัทกึประวตัหิมด”
 ส�ำหรบัประเทศจนี “กำรลงประ 
วตั”ิ คอืขัน้ตอนส�ำคญัส�ำหรบัหญงิ
ตัง้ครรภ์ทกุคน ซ่ึงแผนกสตูศิำสตร์
จะใช้บันทึกนี้เป็นข้อมูลส�ำคัญใน  
กำรรกัษำ รวมไปถงึกำรคำดกำรณ์
จ�ำนวนหญงิต้ังครรภ์ทีจ่ะต้องเข้ำมำ
นอนในโรงพยำบำล 
 ท�ำให้ “กำรลงประวตั”ิ กลำยมำ
เป็นเคร่ืองมอืส�ำคญัในกำรกำรนัตีว่ำ 
หญงิตัง้ครรภ์คนใดจะมเีตยีงส�ำหรบั
กำรเข้ำรบักำรตรวจและคลอดลกู
 หนงัสอืพมิพ์เป่ยจงิไทม์ ได้รำย  
งำนว่ำ โรงพยำบำลในเมืองปักกิ่ง
หลำยแห่ง มีกำรประกำศว่ำ ช่อง
เสียบใบบันทึกประวัติเต็มไปจนถึง
เดอืนเมษำยนปีหน้ำ
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำจะสำมำรถ

ในกำรว่ำจ้ำงบริกำรด้ำนสูติเวชให้   
แก่โรงพยำบำล และสถำนพยำ-  
บำลทีข่ำดแคลนทรพัยำกรด้ำนกำร
แพทย์
 จวั เหลยีน ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำร
จดักำรโรงพยำบำลกล่ำวว่ำ ส�ำหรบั
ปัญหำเรื่องธุรกิจใต้ดินหรือกำรว่ำ
จ้ำงลงประวัตินั้นคงไม่สำมำรถแก้
ปัญหำได้ทัง้หมด เนือ่งมำจำกกฎ-
หมำยที่ทำงโรงพยำบำลเองไม่มี
อ�ำนำจในกำรจัดกำรหรือลงโทษผู้   
ว่ำจ้ำง
 แต่สิ่งที่จัวเห็นว่าเป็นสิ่งที่   
น่าจะท�าได้ก็คือ การสนับสนุน
และปรับปรุงให้ระบบการลง
ทะเบียนประวัติผู ้ป่วยมีความ
โปร่งใสมากข้ึน ซึง่ส่ิงน้ีเองทีจ่ะ
เข้ามาต่อสู้กับกลุ่มธุรกิจใต้ดิน
เหล่านีไ้ด้
   

ฉบบันีข้อเสนอสภุำษติทีว่่ำ “เฉงิ 
เหมนิ ซอื ฮัว่, ยำง จ๋ี ฉอื หย”ู 
หรอื “ประตเูมอืงไฟดบั หาย 
นะมาสูป่ลาในบ่อ” 
 กำลครัง้หนึง่นำนมำแล้ว มี
เมืองอยู ่เมืองหนึ่ง โดยที่ข้ำง
ประตูเมืองจะมีหนองน�้ำใสที่มี

นอน จึงไม่มีปลำตัวไหนหนีไปยก 
เว้นปลำตวันัน้ตวัเดยีว
 ขณะทีไ่ฟไหม้อยูน่ัน้ ประชำชน
ในเมอืงพำกันว่ิงมำตักน�ำ้ในหนอง
น�ำ้เพือ่ไปดบัไฟ เมือ่ไฟดบัแล้ว ปรำ 
กฏว่ำน�้ำในหนองน�้ำนั้นก็แห้งขอด 
ปลำจ�ำนวนมำกจึงต้องตำยลงไป
เพรำะน�ำ้หมด
 ประตูเมืองไฟดับ หายนะมาสู่

editor59lokwannee@gmail.com

ปลาในบ่อ หมายถงึ การทีต่นเอง
พลอยรับเคราะห์จากเหตุการณ์   
ที่เกิดขึ้นมาก่อน มีความหมาย
คล้ายกบั ช้างต่อช้างชนกนัหญ้า
แพรกกแ็หลกลาญ 

editor59lokwannee@gmail.com

ปลำแหวกว่ำยอยู่ชุกชม เหล่ำฝูง  
ปลำอำศยัอยูใ่นหนองน�ำ้กันอย่ำงมี
ควำมสขุ
 อยู่มำวนัหนึง่ เกดิไฟไหม้ประตู
เมอืง ปลำตวัหนึง่เหน็ดงันัน้ จงึรบี
ตะโกนบอกให้เพือ่นๆ ปลำรบีหนไีป 
แต่ปลำตัวอ่ืนไม่เหน็ด้วย เพรำะประ 
ตูเมืองอยู่ห่ำงจำกหนองน�้ำพอสม 
ควร ไฟไม่มทีำงลำมมำได้อย่ำงแน่ 

ต่างประเทศ

ประตูเมอืงไฟดบั หายนะมาสูป่ลาในบ่อ

ไปใช้สถำนพยำบำลท่ีอยู่ตำมชำน 
เมืองแทน
 หญิงตั้งครรภ์แซ่ต้วนกล่ำวว่ำ 
เธอเลือกไปรักษำในโรงพยำบำลที่  
เหยยีนเจีย่ว ซึง่ตัง้ออกไปทำงตะวัน
ออกของปักกิ่งแทน ซึ่งเธอแปลก
ใจมำกว่ำที่เหยียนเจี่ยวนั้น กำรลง
ประวัติไม่ต้องรอนำนอย่ำงในเมือง
ปักกิง่
 จำกปัญหำทีไ่ด้กล่ำวมำทัง้หมด 
ทำงคณะกรรมกำรสขุภำพ และกำร
วำงแผนครอบครัวแห่งชำตจินีสำขำ
ปักกิ่ง ได้ออกแผนกำรที่จะมีกำร
รำยงำนจ�ำนวนเตียงวำ่งในโรงพยำ 
บำลประจ�ำสปัดำห์ ซึง่จะท�ำให้ประ 
ชำชนสำมำรถวำง แผนได้ว่ำควรจะ
ไปใช้บรกิำรสถำนพยำบำลแห่งใด
 นอกจำกนี้ ทำงรัฐบำลปักกิ่ง    
จะช่วยสนับสนุนด้ำนงบประมำณ    

กระแส‘ลูกคนท่ีสอง’



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 17 ฉบับที่ 4436 (961) วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 กำรชนะแบบขำดลอย
 ทัง้นี ้ ส�านกัข่าว CNN และ
บรษิทั ORC ร่วมกนัท�าโพลหลงั
การดเีบต โดยสอบถามผูม้สีทิธิ
ออกเสียงเลอืกตัง้ท่ีชมถ่ายทอด
สดการโต้อภิปราย 547 ราย 
ปรากฏว่าฮลิลารคีว้าคะแนนไป 
52%  ส่วนทรมัป์คว้าไป 39% 
 ส่วนโพลของ YouGov สอบ 
ถำมออนไลน์ผู ้มีสิทธิออกเสียง
เลอืกตัง้ 1,503 รำย ปรำกฏว่ำมผีู้
ให้คะแนนฮิลลำรี 49%, ส่วน
ทรมัป์ได้ 39%
 ส�ำนักขำ่ว CNN ซ่ึงประกำศ
เชียร์ฮิลลำรีอย่ำงเปิดเผย มองว่ำ   
นอกจำกไม่พลิกล็อกแล้ว ทรัมป์  
ยังท�ำให้ตนเสียคะแนนหนักกว่ำ
เดิมอกี
 ขณะนกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เดฟ แกรนลันด์ เสนอภำพนี้ใน caglecartoons.com ประชด
ประชันกำรหำเสียงของผู้สมัครชิงต�ำแหน่งประธำนำธิบดีสหรัฐ
ด้วยภำพปริศนำธรรมของลิง 3 ตัว (ปิดหู ตำ ปำก) 

ข้อมลูภาพ cnn.com

 In Brief : ย่อความ

นางฮลิลาร ีคลนิตัน ผูส้มคัร
ชงิต�าแหน่งประธานาธบิดี
สหรัฐ จากพรรคเดโม-
แครต ปิดฉากการโต้อภ-ิ
ปรายด้วยชัยชนะรวด 3
รอบ ขณะโดนลัด์ ทรมัป์ 
คูแ่ข่งจากพรรครพีบัลกินั 
งดักลยทุธ์ใหม่ออกมา โดย
ขูจ่ะฟ้องถ้าแพ้เลอืกตัง้

มองไปในทศิทางเดยีวกับ CNN 
โดยเชือ่ว่าฮลิลารจีะชนะเลอืก
ต้ังได้เป็นผู้น�าสหรัฐคนใหม่ 
โอกาสท่ีทรมัป์จะพลกิลอ็กเป็น
ฝ่ายชนะแทบมองไม่เหน็ 
 ส�ำหรับประเด็นส่วนหนึ่งของ
กำรโต้อภปิรำยทีพ่ดูถงึกันมำก คอื 
“ฝีปำก” ของทรมัป์ทีเ่รยีกฮลิลำรี
ว่ำ “หญงิน่ำรงัเกยีจ” (Nasty wo-
man) และ “คนแย่”  (Bad hom-
bres)
 ขณะประเด็นส�าคัญส่วน
หนึง่ อยูท่ี่ทรมัป์ประกาศว่าจะ
ยอมรบัผลเลอืกตัง้เฉพาะกรณี
ท่ีตนชนะเท่านัน้ หากแพ้จะใช้
สทิธยิืน่ฟ้องตามกฎหมาย เนือ่ง 
จากเชือ่ว่ามกีารเตรยีมแผนต่อ
ต้านตนไม่ให้ชนะ ถือเป็นการ
เลอืกตัง้ทีไ่ม่ใสสะอาด
 แต่ทรมัป์กร็ะบเุงือ่นไขเช่นกนั
กรณแีพ้ ว่ำต้องดกูำรเลอืกตัง้ก่อน 
หำกมีประเด็นต้องสงสัยจึงจะใช้
เป็นหลักฐำนยื่นฟ้อง เพรำะถือ
เป็นกำรปล้นชัยชนะไปจำกประ-
ชำชน
 ด้วยกลยุทธ์ดงักล่ำวของทรมัป์ 
ประเดน็ทีต้่องลุน้กนัในวนัเลอืกตัง้ 
8 พฤศจกิำยน แน่นอนว่ำอยูท่ีผ่ล
กำรลงคะแนน แม้กระแสส่วนใหญ่
จะฟันธงว่ำฮิลลำรชีนะลอยล�ำกย็งั
ต้องลุน้กนัอยูด่ี
 อกีไฮไลท์หนึง่อยูท่ีป่ฏกิริ-ิ
ยาของทรัมป์ในกรณีแพ้เลือก
ตัง้ว่าจะฟ้องหรอืไม่

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

การโต้อภปิรายของคูส่มคัรชงิ
ต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
รอบส่งท้าย ระหว่างนางฮลิลา
ร ีคลนิตนั ตวัแทนพรรคเดโม
แครต กบันายโดนลัด์ ทรมัป์ 
คูแ่ข่งจากพรรครพีบัลกินั ปิด 
ฉากลงด้วยผลไม่มีพลิกล็อก
แม้แต่น้อย แต่มไีฮไลท์ทีท่รมัป์
งดัไม้ตายออกมาขู ่ “ถ้าผมแพ้ 
ผมจะฟ้อง”
 ในกำรโต้อภปิรำยรอบ 3 ซึง่    
เป็นรอบสุดท้ำย จัดขึ้นที่มหำ-
วทิยำลยัเนวำดำ นครลำสเวกสั รฐั
เนวำดำ ตรงกับเวลำไทยเช้ำวัน
พฤหสับดท่ีี 20 ตลุำคมทีผ่่ำนมำ 
โดยใช้เวลำประชนัวสิยัทศัน์ และ
ปะทะคำรมกนั 90 นำท ี เหมอืน
กบั 2 รอบแรก
 ในรอบน้ี กองเชียร์ลุ้นกันว่ำ
ทรมัป์จะมแีม่ไม้เดด็อะไรมำใช้ให้
ฮลิลำรเีพลีย่งพล�ำ้ และจะกลบัมำ
เป็นฝ่ำยชนะได้หรอืไม่ หลังแพ้ไป
ใน 2 รอบแรก
 ผลปรำกฏว่ำไม่มพีลกิลอ็ก ฮลิ-
ลำรีเป็นฝ่ำยย�้ำชัยชนะ โดยเป็น 

ไม้เด็ดทรัมป์‘ถ้าแพ้จะฟ้อง’

ต่างประเทศ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7
089002-OM-230916-01

ที่ดิน
ถมแลว
สนใจติดตอ T. 08-9002-8928

ขาย
 โครงการสวัสดิการ มก. (นนทรี 2)

คลอง 6 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

150 ตร.ว.

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)
089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

081900-OM-020816-01

อยู่แถวแม็คโครบางบอน
สนใจติดต่อ คุณเปิ้ล โทร.08-1900-2444

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�ำงำนบ้ำนทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้ำ เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บำท

08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงำนทุกต�ำแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด
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081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

081923-OM-181016-01

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

คุณบูลย 08-1923-5628, 08-1868-9819
ที่อยู 3/82 ม.บานแกววิลลา 1 ถ.ลาดพราว วังหิน 70 ลาดพราว กรุงเทพฯ

จายงานนอกจายงานนอก

(ขอมีประสบการณ
เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล)

081923-OM-181016-01

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย
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สงัคม ในรปูแบบทีแ่ต่ละคนสำมำรถ 
มส่ีวนร่วมได้  
 โรงเรยีนวชิำวด ีตัง้อยูด้่ำนหลัง
สถำนรีถไฟปำกน�ำ้โพ จงัหวัดนคร-
สวรรค์ มคีรบูปุผำชำต ิหมนุสำ อำยุ 
69 ปี เป็นครใูหญ่ดแูลเดก็นกัเรยีน
กว่ำแปดสิบคน เปิดสอนตั้งแต่
อนบุำล-ป.6 เป็นโรงเรยีนเอกชน
เล็กๆที่ไม่เก็บค่ำเล่ำเรียนใดๆท้ัง
สิ้น เน่ืองจำกเด็กนักเรียนมีชีวิต     
ทีล่�ำบำก และ ครบูปุผำชำตใิห้ควำม
ส�ำคญัเรือ่งกำรศกึษำมำก จงึพยำ-
ยำมหำรำยได้ โดยกำรขำยห่อ  
หมกทีต่ลำดทกุวนั เพือ่น�ำมำเป็น
ค่ำอำหำรเช้ำ-กลำงวนั ตลอดจน
อปุกรณ์
 กำรเรยีน อำท ิสมดุ หนงัสอื 
แจกให้เดก็ๆทกุคน นอกจำกขำด 

เพรำะกำรแบ่งปัน คือจุดเร่ิมต้น
กำรสร้ำงสรรค์สงัคมให้น่ำอยูย่ิง่ขึน้ 
...ล่ำสดุ บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง 
จ�ำกดั (มหำชน) น�ำโดย พเิชษฐ 
สทิธอิ�ำนวย กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 
ได้น�ำทัพผู้บริหำรและพนักงำน
ใจบญุ เดนิทำงไปท�ำบญุกนัไกลถงึ
แดนปำกน�ำ้โพ จงัหวัดนครสวรรค์ 
เพือ่ส่งมอบควำมสขุ โดยมกีจิกรรม
สนกุๆมำกมำยให้กบัน้องๆทีด้่อย
โอกำส ณ โรงเรยีนวิชำวดี 
 นำยพิเชษฐ สทิธอิ�ำนวย กรรม 
กำรผู ้อ�ำนวยกำร บริษัท หลัก
ทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหำชน) 
บอกเล่ำถงึกำรจดักจิกรรมครัง้นีว่้ำ 
“ในแต่ละปี ชมรม CSR ของบวั
หลวงจะพยำยำมหำโอกำสทีพ่นกั-
งำนจะได้ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อ

‘บล.บวัหลวง’ชว่ยเหลอืโรงเรยีนวชิาวดี

แคลนปัจจัยด้ำนกำรศึกษำแล้ว 
ทำงโรงเรียนยังมีปัญหำเรื่องหลัง 
คำโรงเรยีนทีมี่สภำพเก่ำผุพงัอย่ำง
หนกั โดยเฉพำะช่วงฝนตกท�ำให้ไม่
สำมำรถเรยีนได้ เดก็ๆต้องน�ำถังน�ำ้ 
กะละมงัมำรองน�ำ้ฝนทีห่ยดลงมำ
บรเิวณห้องเรยีน 
 ด้วยเหตุน้ีทำงหลักทรัพย์บัว
หลวง จึงได้เชิญชวนพนักงำนจิต
อำสำร่วมแบ่งปันเพือ่ไปช่วยเหลอื
น้องๆโรงเรียนวิชำวดี โดยจัดท�ำ
หลงัคำ ฝ้ำอำคำรเรยีนให้ใหม่ทัง้ 
หมด พร้อมทัง้จดัเวทกีจิกรรมให้
ด้วยเพือ่ให้น้องๆได้มีกจิกรรมกำร
แสดงในวำระต่ำงๆนอกจำกน้ียัง
ได้มอบอปุกรณ์กำรเรยีน อปุกรณ์
กีฬำ เครื่องดนตรี และเงินช่วย
เหลอืให้ครใูหญ่ไว้ใช้จ่ำยดแูลโรง-

เรยีน และน้องๆ 
 ครบูปุผำชำต ิหมนุสำ กล่ำวว่ำ 
ครูดีใจมำก และต้องขอขอบคุณ     
ที่หลักทรัพย์บัวหลวงเห็นควำม
ส�ำคญัและเข้ำมำช่วยเหลือโรงเรยีน
วชิำวด ีครเูองถงึเหนือ่ยแค่ไหนยงั
ไงก็จะพยำยำมดูแลโรงเรียนและ
เดก็ๆให้ได้ดทีีส่ดุเท่ำทีค่รจูะท�ำได้ 
ยิ่งมีคนอื่นเห็นใจและเข้ำมำช่วย
เหลอือย่ำงนี ้ยิง่ท�ำให้ครมูกี�ำลงัใจ
มำกขึน้
  โดยบรรยำกำศตลอดทั้งวัน
เตม็ไปควำมสุข ภำยในงำนพี่ๆ ใจดี
ได้เตรียมกิจกรรมต่ำงๆและของ
รำงวัลมำกมำยให้น้องได้สนุก-
สนำนร่วมกนั พร้อมจดัเลีย้งอำ-
หำรกลำงวนัทีโ่รงเรยีนวชิำวด ี ซึง่
ท�ำให้น้องๆนกัเรยีนได้อิม่อร่อยอีก
ด้วย ปิดท้ำยงำนนีด้้วยกำรแสดง
จำกน้องๆทีฝึ่กซ้อมมำอย่ำงด ีเพือ่
เป็นกำรขอบคณุพี่ๆ หลกัทรพัย์บวั
หลวง ซ่ึงได้สร้ำงควำมประทับใจ
ในกำรร่วมแบ่งปันในครัง้นี้
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ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์
ตี้ จ�ากัด แถลงข่าวการจัด โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ 2016 งาน
แสดงเรอืนานาชาต ิตลอดจนสนิค้าและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องนีพ้ร้อมเตรยีม
เปิดประตูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งส�าคัญ 

ดร.อภรัิกษ์ ไทพฒันกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ.ไทย
ประกนัชวีติ มอบเงนิจ�านวน 600,000 บาท แก่ ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจฑุา 
ผูอ้�านวยการศนูย์ปฏบิตักิารโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานเวบ็ไซต์ www.cueid.org 

กานดา วฒันายิง่สมสขุ ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั วริยิะประกัน
ภัย จ�ากัด (มหาชน) น�ากลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรมสุขที่ให้...ใส่ใจ
ผู้สูงอายุปี 5 พร้อมน�าคณะผู้สูงอายุ ร่วมร�าลึกประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่  สมนึก ยอดด�าเนิน ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายจดัซือ้ผกัและผลไม้ บรษิทั เซน็ทรัลฟูด้ รเีทล 
จ�ากัด โดยมีดุจเดือน ศศะนาวิน และ พิศาล พงศาพิชณ์ ร่วมพิธี  

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อับดุลลา จิฮาด รอง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย และเข้าเยีย่มชมกจิการของโรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซน็
ทารา เพื่อปรึกษาหารือด้านธุรกิจที่จะร่วมมือกัน 

ฮโิรช ิ คาวาคาม ิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วย โอภาศ ธันวารชร 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บจก.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ น�าคณะ
ผูบ้รหิารและพนกังานจติอาสา ร่วมกจิกรรมปลกูต้นโกงกางจ�านวน 40,000 
ต้น  ใน “โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลกูป่าชายเลน” ครัง้ที ่3  

จิลมิกา เฉลิมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูเดอะนายน์ จ�ากัด จัด
กจิกรรม “ท�าดเีพือ่พ่อ” มอบทนุการศกึษา พร้อมเล้ียงอาหารกลางวนั 
ให้กับเด็กๆ “บ้านเด็กชัยพฤกษ์” เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายในหลวง 
รัชกาลที่ 9 โดยมี พญ.เคลียวพันธ์ สูรพันธ์ ให้การต้อนรับ 

ปรชัญา กลุวณชิพสิฐิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟิลลปิประกนัชวิีต จ�ากดั 
(มหาชน) น�าคณะผูบ้รหิาร พนกังาน พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร พนกังาน 
กลุม่ฟิลลปิแคปปิตอล แสดงความไว้อาลยัด้วยการลงนาม เพือ่ถวายเป็น
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
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พรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟ
รอนประเทศไทย มอบเงินบริจาคจ�านวน 500,000 บาท แก่ ศ.นพ.
บญุชอบ พงษ์พาณชิย์ ประธานคณะกรรมการมลูนธิเิดก็โรคหวัใจฯ เพือ่
สนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย 

มร.จอห์น ไฮเนคกี ้ประธานฝ่ายปฎบิตักิารกลุม่ร้านอาหาร บรษิทั เดอะ 
ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) จดังานเปิดร้าน เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 
สาขา เดอะ ครสิตลั พทีที ี(ชยัพฤกษ์) โดยม ีกวพีนัธ์ เอีย่มสกลุรตัน์  และ 
ศภุานวติ เอีย่มสกลุรตัน์ ผูบ้รหิาร โครงการ เดอะ ครสิตลั ร่วมงาน 

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และ 
ผูบ้รหิารสายงานดจิติอล แบงค์กิง้และนวตักรรม ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
จ�ากดั (มหาชน) มอบทุนการศกึษาแก่นสิติคณะพาณชิยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วรีะศกัดิ ์ ฟตูระกูล ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงการต่างประเทศ ใน
ฐานะผูแ้ทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ มอบเอกสารผลลพัธ์
การประชมุ ในรปูแบบอกัษรเบรลล์ให้แก่ มณเฑยีร บญุตนั กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแห่งชาติ 

‘อาร์ม-พิพัฒน์’ภูมิใจตามรอยพ่อโลกบันเทิง

นับเป็นระยะเวลำหลำยสิบปีแล้ว ที่พระบำท
สมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่วพระปรมนิทรมหำภมูพิล-
อดุลยเดช ได้พระรำชทำนแนวคิด “ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก็มีกลุ่มประชำชนน้อง
เกษตรกรไทยน�ำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติตำม ซึ่ง
แนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นอีก
หนึ่งโครงกำรที่ “คูลเจอำร์ม-พิพัฒน์ วิทยำ-
ปัญญำนนท์” คลืน่คลูฟำเรนไฮต์ 93 เดนิตำม
แนวคิดพระรำชด�ำริของพระองค์ทำ่น
 คูลเจอำร์ม-พิพัฒน์ เปิดเผยวำ่ เมื่อ 5 ปี
ที่แล้ว ผมเคยมีโอกำสไปช่วยออกแบบบ้ำนผู้
ประสบภยัน�ำ้ท่วม  และจะต้องออกแบบในพืน้ 
ทีโ่ครงกำรหลวง ชือ่ โครงกำรศนูย์ศกึษำพัฒ-
นำห้วยทรำย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 
 ซึง่สมยัก่อนพืน้ท่ีตรงนีป้ระกอบไปด้วยป่ำ
และพื้นดินอุดมสมบูรณ์ พอมีคนมำอยู่กัน
เยอะๆพืน้ท่ีนีก็้กลำยเป็นดนิแล้ง ดนิแห้ง เหมอืน
กับดินมันตำย สัตว์ท้ังหลำยก็ไม่อยู่ หำยกัน
ไปหมด พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวพระปร-
มนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช ทรงมำดมูำศกึษำ 

และแนวพระรำชด�ำรทิีพ่ระองค์ท่ำนมอบให้กบั
ชำวบ้ำนในสมยันัน้กค็อืให้ปลกูหญ้ำ หญำ้น้ัน
ก็คือหญ้ำแฝก แต่ชำวบำ้นในสมัยนั้น ยังไม่มี

ใครเชื่อครับ แต่มีคุณลุงอยู่คนหนึ่งที่เชื่อใน   
พ่อหลวง เขำก็ท�ำแบบนี้ไปเรื่อยๆมำ หลังจำก
นัน้พืน้ทีข่องลงุแกกเ็ริม่ทีจ่ะมคีวำมเขยีว มดีนิ
ที่ร่วนซุยจริงๆจนเมื่อผมลงพื้นที่ ก็ได้ทรำบ   
ว่ำทุกวันน้ีคุณลุงยังคงเดินตำมรอยแนวพระ
รำชด�ำริ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระ
องค์ท่ำน และหลังจำกที่พื้นดินมันกลับมำดี
เหมือนเดิมแล้ว มันก็สำมำรถใช้ท�ำมำหำกิน
อื่นๆได้ 
 หลังจำกท่ีเรำรู้ข้อมูลเรำก็เอำมำออกแบบ
พ้ืนท่ีเป็นเหมือนกับห้องประชำสัมพันธ์ ท�ำ
เส้นทำงกำรศกึษำ ท�ำให้ประชำชนทัว่ไปสำมำรถ
ที่จะเข้ำมำศึกษำข้อมูลตำมที่ท่ำนได้พระรำช 
ทำนไว้ให้กับพวกเรำ ซ่ึงผมเช่ือว่ำหลักต่ำงๆ
เหล่ำนี ้มนัจะอยูก่บัเรำไปตลอด และผมเชือ่ว่ำ
ประเทศไทยสำมำรถยืนหยัดได้ด้วยหลักกำร
นีโ้ดยไม่ต้องไปวิง่ตำมกระแสเทคโนโลยต่ีำงๆ
เพียงแค่เรำมองหำสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัว ที่มีอยู่
ในประเทศชำตเิรำ ผมว่ำมนักท็�ำให้เรำพฒันำ
กว่ำที่อื่นได้ โดยเฉพำะพัฒนำทำงด้ำนจิตใจ
และชีวิตที่แท้จริงครับ 


