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เรื่องจากปก

ประวัติศาสตร์ชาติไทยจารึก 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ขึ้น
ทรงราชย์เป็น “สมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์
 ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะ
รัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา นายกรฐัมนตรไีปลงนามใน
หนังสือด่วนที่สุด แจ้งประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัช-
ทายาทไว้แล้ว ตามกฎมณเฑียร
บาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช 2467
 โดยเนื้อหาของหนังสือระบุ
ดังนี้
 กราบเรียนประธานสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติตามที่ประกาศ
ส�านกัพระราชวงั เรือ่งพระบาทสม 
เด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก
รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวัน
ที่ 13 ตุลาคม 2559 และประกาศ
ส�านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองพระ 
บาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัสวรรคต 
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 น้ัน 
ถอืว่าเป็นกรณท่ีีราชบลัลงัก์ว่างลง 
และจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ
เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
 ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้
ชะลอการด�าเนินการเกี่ยวกับขั้น
ตอนดงักล่าวในส่วนของรฐับาลไว้

อาณาจักรไทยและกฎมณเฑียร
บาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ 
พระพุทธศักราช 2467 ซึ่งมาตรา 
2 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช 2557 ท่ีใช้บังคับอยู่
ในขณะนี้ ก�าหนดให้น�าบทบัญ-
ญัติในหมวด 2 ว่าด้วยพระมหา
กษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
มาใช้บังคับ โดยถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2557 
ดังนั้น การสืบราชสมบัติ จึงต้อง
เป็นไปตามความในหมวด 2 พระ
มหากษตัรย์ิ ของรฐัธรรมนญู พ.ศ. 
2550 ซึง่มาตรา 23 วรรคหนึง่ของ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวบัญญัติว่า
	 “ในกรณทีีร่าชบัลลังก์หากว่าง
ลงและเป็นกรณทีีพ่ระมหากษตัรย์ิ
ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์	 พระพุทธศัก-
ราช	2467	แล้ว	ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ	และ
ให้ประธานรฐัสภาเรยีกประชมุรฐั	
สภา	เพือ่รบัทราบ	และให้ประธาน
รฐัสภาอญัเชญิองค์พระรชัทายาท
ขึน้ทรงราชย์	เป็นพระมหากษตัรย์ิ
สบืไป	แล้วให้ประธานรฐัสภาประ	
กาศให้ประชาชนทราบ”
 คณะรฐัมนตรจีงึขอแจ้งมาเพือ่
ทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
ธันวาคม 2515 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนา
เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระ 

ก่อนเพื่อสนองพระราชด�าริในสม 
เด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมารท่ีว่า ยังไม่สมควร
ด�าเนนิการใดทีแ่สดงถงึการทีพ่ระ
มหากษัตริย์พระองค์ใหม่ในระ 
หว่างที่ประชาชนอยู่ในภาวะทุกข์
โศกและยากจะท�าใจ พระองค์เอง
ก็ทรงขอเวลาร่วมทุกข์และท�าใจ
เช่นเดยีวกบัประชาชนจนกว่าพระ
ราชพิธีพระบรมศพจะผ่านพ้นไป
ระยะหนึง่ ซึง่มพีระราชด�ารว่ิา เมือ่
การบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
ผ่านพ้นจนถงึปัญญาสมวาร (ครบ 
50 วนั) คอืวนัที ่1 ธนัวาคม 2559 
แล้ว จงึค่อยพจิารณาด�าเนนิการต่อ 
ไป ทัง้ในระหว่างเวลานัน้รฐัธรรม 
นูญได้ก�าหนดให้มีผู ้ส�าเร็จราช 
การแทนพระองค์เป็น การช่ัวคราว 
ไปพลางก่อนอยูแ่ล้ว จงึไม่น่าจะมี
ข้อขดัข้องใดๆในราช การบ้านเมอืง
 บัดนี้การพระราชพิธีพระบรม
ศพได้ล่วงเลยเวลาบ�าเพ็ญพระ
ราชกุศลทักษิณานุปทานจนเข้า
เขตปัญญาสมวาร (50 วัน) ท้ัง
ประชาชนก็มีโอกาสเข้าถวายบัง 
คมพระบรมศพแล้ว ตั้งแต่วันที่ 
29 ตุลาคม ถึงบัดน้ี ประมาณ 1 
เดอืน มจี�านวนประมาณหนึง่ล้าน
คน รฐับาลจงึน�าความกราบบงัคม
ทูลว่า นับเป็นกาลอันควรด�าเนิน
การต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามราช
ประเพณแีละรฐัธรรมนญู อนัจะยงั
ความปลืม้ปิต ิและสร้างขวัญก�าลัง
ใจแก่พสกนกิร ซึง่ทรงทราบฝ่าละ 
อองพระบาทแล้ว
 โดยที่การสืบราชสมบัติต้อง
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

เจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณฯ 
เป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
ท่ามกลางมหาสมาคม ประกอบ
ด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ คณะ
รัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ข้าราช 
การ ทหาร พลเรือน และสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้ามหาวชริาลงกรณฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ได้ตรัสถวายสัตย์ปฏิ-
ญาณสาบานในการพระราชพิธี 
ถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา ณ พระ
อโุบสถ วดัพระศรรีตันศาสดาราม
ด้วยแล้ว
 ประกาศพระบรมราชโองการ
สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฎราชกุมาร ตามที่
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบั
พิเศษ วันท่ี 28 ธันวาคม 2515 
เล่ม 89 ตอนที ่200 มีความตอน
หนึ่งว่า
 “กโ็ดยราชนตีอินัมมีาในแผ่น
ดินนั้น	 เม่ือสมเด็จพระบรมราช	
โอรส	 ซึ่งจะทรงรับรัชทายาทสืบ
ราชสันตติวงศ์	 ทรงพระเจริญวัย
สมควรแล้ว	ย่อมโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม	 ให้เฉลิมพระอิสริยยศ
ตั้งแต่งไว้ในต�าแหน่ง	สมเด็จพระ
ยพุราชมกฎุราชกมุารในกาลปัจ-
จุบันนี้	 ประชาชนทั้งหลายตลอด
ถึงชาวต่างประเทศทั่วไปในโลก	
ย่อมพากันนิยมยกย่องว่า	สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าวชิราลง
กรณ	 ทรงอยู่ในฐานะที่จะรับราช
สมบัติปกครองราชอาณาจักรสืบ
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สนองพระองค์	 สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอพระองค์นั้น	 เล่าก็ทรงพระ
เจริญพระชนมายุบรรลุนิติภาวะ	
ทรงพระวรียภาพ	ควรทรงอนวุตัร
ให้เป็นไปตามธรรมนิยม	และขัต	
ติยราชประเพณี	 ตามความเห็น
ชอบเห็นดีของมหาชน	 และผู ้
บริหารประเทศทุกฝ่ายเฉลิมพระ	
เกียรติยศขึ้นให้สมบูรณ์ตามต�า-
แหน่งทุกประการ
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม	 ให้สถาปนาสม	
เด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าวชิรา
ลงกรณ	ขึน้เป็นสมเดจ็พระบรมโอ
รสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร”
 อนึ่ง ตามกฎมณเฑียรบาล     
ว่าด้วยเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์    

พระพุทธศักราช 2467 มาตรา 4 
(1) บัญญัติว่า “พระรัชทายาท” 
คือ เจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์ พระ 
องค์ทีส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมมติขึ้น 
เพื่อเป็นผู้ทรงสืบราชสันตติวงศ์
สนองพระองค์ต่อมา และมาตรา 
4 (2) บญัญตัว่ิา “สมเดจ็พระยพุ-
ราช” คือ พระรัชทายาทที่สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัทรงสถาปนาขึน้ เป็น
ต�าแหน่งสมเด็จพระยุพราช โดย
พระราชยุพราชาภิเษก หรือ โดย
พิธีอย่างอื่น สุดแท้แต่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ
 ต�าแหน่งพระบรมโอรสาธริาช 
สยามมกุฎราชกุมารที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งในวัน

ท่ี 28 ธันวาคม 2515 น้ัน เป็น
ต�าแหน่งเดียวกับที่พระบาทสม-
เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ สถาปนาสมเดจ็พระเจ้าลกู
ยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็น
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยาม
มกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของ
ไทย เม่ือ พ.ศ. 2429 และสถาปนา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
มหาวชิราวุธ เป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
พระองค์ทีส่อง เมือ่ พ.ศ.2437 ซึง่
ต่อมา สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ได้ทรงรับราชสมบัติ
เป็นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

รัชกาลที่ 6 ต่อจากสมเด็จพระ 
บรมชนกนาถ ต�าแหน่งสมเดจ็พระ 
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช
กุมาร จึงเป็นต�าแหน่งพระรัชทา 
ยาทตามกฎมณเฑยีรบาลดงักล่าว 
และตามที่รัฐธรรมนูญระบุ
 ถงึดงันัน้ เมือ่ได้พจิารณาตาม
ประวัติศาสตร์ ข้อกฎหมาย ประ 
กาศพระบรมราชโองการสถาปนา 
และโบราณราชนิติประเพณีแล้ว 
โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่ปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญบรรดาที่มีมาทุก
ฉบับ นับแต่ พ.ศ. 2534 จนกระ  
ท่ังถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
ได้รับความเห็นชอบในการออก
เสียงประชามติ เห็นด้วยว่าล้วน
แต่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบ
ราชสันตติวงศ์ไว้เป็นแบบแผน
เดียวกัน คณะรัฐมนตรีจึงแจ้งมา 
ยังประธานสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาต ิในฐานะประธานรฐัสภา เพือ่
ทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ  สยาม
มกฎุราชกมุาร ทรงเป็นพระรชัทา 
ยาททีพ่ระมหากษตัรย์ิได้ทรงแต่ง
ตั้งไว้แล้ว ตามความในมาตรา 
23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอา-
ณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และทรงสถิตอยู ่ในท่ีพระรัชทา 
ยาทสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 หลงัได้รบัหนงัสอืด่วนฉบบัดงั
กล่าวแล้ว นายพรเพชร วชิติชลชยั 
ประธาน สนช. ได้จดัประชมุ สนช.
วาระด่วนพเิศษทนัทโีดยม ีสมาชกิ
เข้าร่วมประชุม 243 คน เพื่อด�า-
เนินการตามมาตรา 2 ของรัฐ-
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2557 ประกอบ
กับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550
 ขั้นตอนจากนี้หลังที่ประชุม
สนช.ซึ่งท�าหน้าที่รัฐสภาได้รับ
ทราบการแจ้งมตคิณะรฐัมนตรแีล้ว	
จะได้น�าความกราบบงัคมทลูอญั-
เชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	 สยาม
มกุฎราชกุมาร	 ขึ้นทรงราชย์สืบ
ราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้า	
อยูห่วัของประชาชนชาวไทยสบืไป
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ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สงสาร เกดิความเห็นใจ กไ็ปท�าผิดแล้วก็เดอืด
ร้อนอย่างนี ้โจรในเครือ่งแบบจงึมกัเกิดปัญหา
บ่อยๆ  
 ก็หวังว่านับตั้งแต่นี้ไปเราคงจะได้บท
เรียนว่า คนดีอย่านึกว่าดีวันนี้แล้วจะดี
ตลอดไป มนักเ็ป็นอนจิจงั ไม่เทีย่งเหมอืน
กัน มันอยู่ในอารมณ์คนท่ีบางช่วงบาง
จงัหวะมนัเกดิขึน้ ตัง้อยู ่แล้วกด็บัไป เมือ่
มเีหตกุารณ์อืน่มาแปรสภาพให้ความเลว
ร้ายเกิดขึ้น ในที่สุดก็ท�าในเรื่องที่คาดไม่
ถึง คาดไม่ถูก คนดีที่ได้รับรางวัลได้ไม่กี่
เดือนกลายเป็นคนร้าย ต้องถูกตามล่า 
ตามจับเข้าคุก  
 ผลที่สุดเงินทองก็ไม่ได้ใช้ เอาไปโยนน�้า 
ปล้นมาแต่ไม่ได้ใช้ ตัวเองก็ต้องชดใช้กรรมที่
ก่อขึ้น ดังนั้นท�าอะไรต้องคิดให้รอบคอบ ทาง
แก้ปัญหาแก้ทุกข์ ต้องแก้ให้ถูก แก้ให้ชอบ 
อย่าแก้ให้มันผิดมันพลาด แก้ปัญหาหนึ่งแต่
ไปเพิ่มอีก 2-4 ปัญหา เป็นสายเลือดเดียวกัน
ก็ต้องยืนหยัดระหว่างความชั่วกับสายเลือด
ด้วย ไม่ใช่ชัว่ยงัไงกเ็อา  อนันีใ้ช้ไม่ได้ ต้องแยก
ความเป็นพี่เป็นน้อง เราต้องเอาความถูกต้อง
ชอบธรรมไว้ก่อน ไม่ใช่เอาความมักง่ายมาแก้
ปัญหา  
 ต่อไปนี้ก็จ�ากันไว้ว่า ใครที่มีปัญหา
เรื่องเงินๆทองๆ อย่าไปเล่าให้พี่ให้น้อง
ฟัง แก้ปัญหาของตัวเองไปก่อน เพราะ   
ถ้าไปเล่าให้ฟัง เขาก็ต้องเกิดความเห็น  
ใจ แล้วท�าอย่างนี้มันก็เสียหาย ข่าวนี้จึง
เป็นอทุาหรณ์สอนใจ พวกพี่ๆ น้องๆ เรือ่ง
เงินๆทองๆ ถ้าแก้สุดความสามารถแล้ว
แก้ไม่ได้กต้็องปล่อยมนัไป จะตดิคกุกต็ดิ 
คนเดียว นี่พาติดกัน 2-3 คน กลายเป็น
เพิ่มปัญหาไม่ได้แก้ปัญหา ปัญหามีไว้    
แก้ แก้เป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นแหละ แก้
แบบฉลาด แก้แบบถูกต้องก็แก้ได้ หวัง
ว่าข่าวนี้คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนอีก
จ�านวนมาก 
	 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 

เรือ่งของเงนิๆทองๆ ถ้าแก้สดุความ
สามารถแล้วแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อย
มันไป จะติดคุกก็ติดคนเดียว นี่พา
ตดิกนั 2-3 คน กลายเป็นเพ่ิมปัญหา
ไม่ได้แก้ปัญหา ปัญหามีไว้แก้ แก้
เป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นแหละ  

ข่าวพลิกล็อกพลิกผันจาก “คนดี” ที่ได้รับ
รางวัลต�ารวจสอบสวนดีเด่น กลายเป็นรางวัล
ตรงกนัข้าม เพราะพีช่ายเดอืดร้อนเรือ่งเงนิจน
ไม่รูจ้ะแก้ไขยงัไง จงึตดัสนิใจท�าผดิสร้างความ
อัปยศ กรณีส.ต.ต. ร่วมกับพ่ีชายบุกปล้นถุง
เงนิจากพนกังานธนาคารกรงุไทย ขณะน�าเงนิ
จ�านวน 5 ล้านบาท ใส่ตู้เอทีเอ็มภายในปั๊ม 
ปตท.
 ข่าวบอกว่า เพราะพีช่ายมาอ้อนวอนจนลืม
ความดงีามทีเ่คยปฏบัิตใินราชการ ยอมท�าผดิ
เพื่อพี่ชาย แทนการท�าเพื่อความถูกต้องดีงาม 
ถึงบอกว่าคนเราน่ี ท่ียังไม่ช่ัวเพราะโอกาสยัง
ไม่มี สถานการณ์ไม่บีบคั้น แต่พอโอกาสมัน
ให้ก็พร้อมจะท�าชั่ว อย่างคนที่อยู่ในสายสืบ 
สวนสอบสวนย่อมรู้ทิศทางการเงินว่าจะเบิก 
จะจ่าย จะขนเงินกันยังไง เหมือนท่ีเคยสอบ 
สวน มนักเ็ลยเปิดช่องเปิดโอกาสให้ท�าชัว่ เลย
กลายเป็นผูร้้าย ทัง้ข้อหาพยายามฆ่าและปล้น
ทรัพย์ คดีนี้เจ็บปวดทุกฝ่ายไม่ใช่น้อยเลย
 เพราะฉะน้ัน	 ก็อยากจะฝากใครต่อใคร				
ทั้งหลายบนโลกใบนี้ว่า	 ถ้าคิดอะไรชั่ววูบ	 ไม่
คิดถึงอนาคตก็จะเสียอนาคต	 เสียอิสรภาพ				
ถูกจับกุมคุมขัง	โดนลงโทษ	ทั้งยังเสียหายกับ
หน่วยงานราชการที่ตัวเองสังกัด	 ส่วนตัวเอง
ถือว่าถูกธรณีสูบไปแล้ว	 หมดอนาคตที่จะลืม	
ตาดูความรุ่งเรืองชีวิตตัวเอง	 ครอบครัวก็คง
ล�าบาก		
 ใครเป็นพี่เป็นน้องหากเดือดร้อนอะไร ก็
ต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้สุดความ
สามารถก่อน ไม่ใช่เอาความทุกข์เอาปัญหา
ของตัวเองไปบอกพี่บอกน้อง เขาก็เกิดความ

รฐับาลทหารตัง้ “ครม.ส่วนหน้า” ซึง่
ประกอบด้วยรัฐมนตรีและนายทหาร
ระดับสูง เพื่อเร่งแก้ปัญหา “ไฟใต้” 
ให้ได้ แต่ความรุนแรงยังเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่การพูดคุยสันติสุข 
(สันติภาพ) ก็แทบไม่มีอะไรคืบหน้า
 เหตุการณ์สะเทือนใจล่าสุดคง
หนไีม่พ้นกรณ ี“ผูก่้อความไม่สงบ” 
ใช้อาวุธปืนประกบยิง “น.ส.รัตติ- 
กาล จ่าวัง” ซึ่งตั้งครรภ์ได้เกือบ 9 
เดอืนเสยีชวีติ ทีต่ลาดนดัปาลสั ใน 
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี วันที่ 26 
พฤศจิกายน
 เสียงวิพากษ์วิจารณ์จึงดังกระหึ่ม 
พร้อมกับค�าถามเดิมๆว่ารัฐบาลและ
ฝ่ายความมั่นคงจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ซึ่งข้อมูลมีมากมายจากทุกฝ่ายและทุก
แง่มุม ปัญหาคือท�าไมแก้ปัญหาไม่ได้ 
หรือท�าไม่ได้?
 ข้อมลูท่ีจากคณะท�างานวาระผูห้ญงิ
ชายแดนใต้ได้ระบุว่า	 ผู้หญิงท่ีตกเป็น	
“เหยื่อบริสุทธิ์”	 ในช่วง	 12	 ปีที่ผ่าน			
มา	 ปรากฏว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตไปแล้ว		
กว่า	500	คน	ส่วนใหญ่เกดิจากลกูหลง	
มากกว่าการเจาะจงก่อเหตุ
 เครือข่ายภาคประชาชนเคยเสนอ
ให้ภาครัฐและผู้เห็นต่างท่ีเข้าร่วมกระ 
บวนการพูดคุยสันติสุข เพื่อให้ละเว้น
ตลาด ถนนหนทาง โรงเรียน ศาสน-
สถาน และพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นพื้นที่ปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้ผล
 ทีน่่าสนใจคอืประชาชนในพืน้ที่
เชื่อว่า การใช้นโยบายแข็งกร้าว
ของภาครัฐยิ่งกระตุ้นให้เกิดเหตุ
รนุแรง ไม่ว่าจะเป็นปิดล้อมจบักมุ 
หรือการวิสามัญผู ้ต้องหาหรือผู ้   
ต้องสงสัย แต่ผูท้ีต่กเป็นเป้าหมาย 
กลบัเป็นประชาชนทีอ่่อนแอ ไม่ว่า 
เดก็ ผูห้ญงิ ชาวไทยพทุธ หรอืไทย
มุสลิม!

เหยื่อบริสุทธิ์

In Brief : ย่อความ

ปัญหามีไว้แก้?
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เฮยีม’ูโดนลงดาบ

ลุน้‘อิเนสต้า’ฟิตทนั 

‘เมอร์เรย์’ตดิBBC 

โชเซ มูรินโญ่ กุนซือเลือดร้อนของทีม 
“ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ ถูกตัง้
ข้อกล่าวหาจากทางสมาคมฟตุบอลองักฤษ 
จากกรณทีีเ่ขาประพฤตติวัไม่เหมาะสม เตะ
ขวดน�า้ในเกมท่ีเสมอกบั ทมีเวสต์แฮม 1-1 
ทีโ่อลด์ แทรฟฟอร์ด เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่าน
มา โดย มรูนิโญ่ มเีวลาถึง 18.00 น. วนัที่ 
1 ธนัวาคม หากต้องการโต้แย้ง ครัง้นีถ้อื
เป็นครั้งท่ีสองของกุนซือเลือดโปรตุกีส ท่ี
โดนลงโทษจากสมาคม โดยเมือ่วนัที ่ 29 
ตุลาคมท่ีผ่านมา เขาก็เคยโดนไล่ออกใน   
เกมกบัเบร์ินลย์ี มาแล้ว ครัง้นัน้โดนแบน 1 
นดั และปรับเงนิ 8,000 ปอนด์ 

ทีม ‘ต่างด้าว’ บาร์เซโลน่า ลุ้นกองกลาง
วยั 32 ปี องัเดร อเินสต้า หายจากอาการ
บาดเจ็บและพร้อมที่จะลงช่วยทีมในเกม 
เอล คลาสสิโก้ กับ ทีมเรอัล มาดริด ใน
วันเสาร์นี้ โดยสถานการณ์ล่าสุด บาร์เซ
โลน่า มีแต้มตามหลังมาดริด ทีมจ่าฝูงถึง 
6 แต้ม “ผมหวังว่าเขาจะหายได้ทันเวลา
กับเกมนี้” หลุยส์ เอ็นริเก้ โค้ชใหญ่ของ
ทีม กล่าว 
 บาร์เซโลน่า ท�าแต้มหายไป 4 แต้ม
จาก 2 เกมล่าสุด เมื่อท�าได้เพียงเสมอใน
บ้านกับ มาลาก้า 0-0 และเสมอกับ เร-   
อลั โซเซยีดดั 1-1 ขณะทีม่าดรดิ ไม่แพ้ใคร
มา 31 นัดทุกรายการแข่งขัน 
 

แอนดี้ เมอร์เร่ย์ มีชื่อ 1 ใน 16 รายชื่อ
นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี ของ BBC ซึ่งจะ
มีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันท่ี 
18 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ โดย เมอร์เร่ย์ สร้าง
ผลงานได้ยอดเยี่ยม เมื่อคว้าแชมป์วิม-   
เบิลดัน สมัยที่สอง และจบฤดูกาลการ
แข่งขนั ด้วยการคว้ามอื 1 ของโลกมาครอง
ได้ส�าเร็จ นอกจาก เมอร์เร่ย์ แล้ว นักกีฬา
ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากโอลิมปิก เกมส์ 
และพาราลิมปิก ที่ริโอ อีก 13 คน ก็มีราย
ชื่อลุ้นรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย  

‘คีน’ซฮูก‘คลอ็ปป์’สดุยอด
ร็อบบี้ คีน อดีตกองหน้าทีม “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พลู เชือ่ว่าด้วยความสามารถทีม่อียูใ่นตวั
ของ เจอร์เก้น คลอ็ปป์ จะสามารถดงึศกัยภาพ
ทีอ่ยูใ่นตวัเตะออกมาได้ และท�าให้อดตีทมีของ
เขา กลายเป็นทมีทีเ่ล่นฟุตบอลได้เร้าใจทีสุ่ดใน
องักฤษ 
 “ลเิวอร์พลู ภายใต้การคมุทมีของคลอ็ปป์ สดุ
ยอดมาก” คนี กล่าว “ผมชอบมองเขาตอนยนื

อยู่ข้างสนาม ผมชอบเวลาทีเ่ขาให้สมัภาษณ์ และ
ผมกช็อบปฏกิริยิาของเขาทีต่อบสนองกับผูเ้ล่น” 
 “เขาแสดงให้เหน็ว่า พรเีมยีร์ ลกี ต้องการ
อะไร และแน่นอน รวมถงึ ลเิวอร์พลู ด้วย เขา
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนักเตะได้ดี
มาก ไม่ว่าจะเป็น ซาอโิอ มาเน่, เฟอร์มโิน, อดมั 
ลาลาน่า และจอร์แดน เฮนเดอร์สนั พวกเขา
เป็นทมีทีเ่ล่นได้น่าดชูมเป็นอย่างมาก”  

มิเชล อันโตนิโอ กองกลางทีม “ขุนค้อน” 
เวสต์แฮม ยไูนเตด็ เป็นอกีคนหนึง่ทีส่นบัสนนุ
ให้ แกเร็ธ เซาธ์เกต คุมทีมชาติ “สิงโต
ค�าราม” องักฤษ เตม็ตวั ด้วยเหตผุลว่า เซาธ์
เกต มีความสนิทสนมกับนักเตะในทีมชาติ
องักฤษหลายคนแล้ว 
 เซาธ์เกต เคยคมุทมีชาตอิงักฤษ ชดุอายตุ�า่
กว่า 21 ปี มาก่อนทีจ่ะเข้ามารบังานในทมีชดุ
ใหญ่แบบชัว่คราว จ�านวน 4 นดั หลงัจากที่ 
แซม อลัลาร์ไดซ์ โดนสมาคมฟตุบอลองักฤษ 
ไล่ออก และภายใต้การคุมทีมของ เซาธ์เกต 
องักฤษ สามารถเอาชนะมอลต้า, สกอตแลนด์ 
และเสมอกับ สโลเวเนยี ในฟุตบอล รอบคดั
เลือก ก่อนทีจ่ะเสมอกบัทมีชาตสิเปน 2-2 ใน
เกมนดักระชบัมติร ช่วงต้นเดอืนทีผ่่านมา 
 “ผมรู้สึกว่า เขาเป็นคนท่ีเหมาะกับงานน้ี 
เขาอายยุงัน้อยทีจ่ะแกนหลกัให้กบัทมีได้ เขามี

สัมพันธภาพที่ดีกับนักเตะหลายคน บางคน
ตัง้แต่ชดุย ู21 ปีด้วยซ�า้ไป”  อนัโตนโิอ หนึง่ใน
นกัเตะทมีชาตอิงักฤษ กล่าว 
 “ต้องยอมรบัว่า ทมีของเราขาดบรรยากาศ
แบบนีไ้ปช่วง 2-3 ปีหลงัมานี ้ เราต้องการคน
หนุม่ทีเ่ดนิเข้ามาแล้วรูว่้า จะท�าอย่างไรกบันกั
เตะรุน่ๆ และทีผ่่านมาเขากท็�าได้ด”ี 
 อันโตนิโอ เป็นนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่ง ที่
ค่อยๆเตบิโตขึน้มา รวมไปถงึ จอร์แดน เฮน-   
เดอร์สัน และ อดัม ลัลลานา ที่ต่างให้กับ
สนบัสนนุให้ เซาธ์เกต รบังานนีแ้บบเตม็ตวั 
 “ผมเคยบอกแล้วว่า เขาเป็นโค้ชทีม่แีทค็ตกิ
สงูคนหนึง่ เขาต้องการให้นกัเตะเล่นตามแนว 
ทางทีเ่ขาวางไว้ ทีส่�าคญั เขาเชือ่ใจในตวันกัเตะ
ว่า สามารถท�าได้” อนัโตนโิอ เสรมิ “เขารูแ้ละ
เข้าใจนกัเตะได้ด ีและนีค่อืความแตกต่างหนึง่ที่
เขาแตกต่างไปจากโค้ชคนอืน่”

‘อันโตนิโอ’เชียร์‘เซาธ์เกต’
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เศรษฐกิจ

เซ็นฯรุกธุรกิจอาหารไทย

 นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เซน็ คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ จ�ากดั เปิด
เผยว่า บรษิทัได้ควบรวมกจิการกบั
กลุม่แบรนด์ต�ามัว่ ร้านอาหารอสีาน
สไตล์โมเดร์ิน เมือ่เดอืนต.ค.ทีผ่่าน
มาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
อาหารทัง้ญีปุ่น่และไทย ตามแผน
กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจและสร้าง
ความแขง็เกร่งอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้
ต้องการสร้างทางเลือกและตอบ
โจทย์ให้ตรงใจผูบ้รโิภคซึง่หลงัจาก
ควบรวมกนัแล้วจะท�าให้กลุม่เซน็ฯ
มสีาขารวมธรุกจิอาหารเพิม่เป็นกว่า 
200 สาขา (10 แบรนด์) และด้วย
ประสบการณ์ด้านอาหารทีย่าวนาน
ของกลุม่แบรนด์ในเครอืมาช่วยเสรมิ
ความแข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่ความเป็น
ผูน้�าธรุกจิอาหารมในภมูภิาคเอเชยี
 ด้าน นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 
หวัหน้ากลุม่งานธรุกจิใหม่ บรษิทั 
เครซี ่สไปซี ่กรุป๊ จ�ากดั ภายใต้เครอื
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นพนัธมติร
ครั้งน้ีก็เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่มธุรกิจในเครือ โดยบริษัท
เครซี่ฯ มีแบรนด์อาหาร 4 กลุ่ม
แบรนด์คอื ต�ามัว่, เฝอ, ข้าวมนัไก่
คณุย่า และลาวญวณ มสีาขารวมกนั

รวม 127 สาขาใน 4 ประเทศ คอื
ไทย, พม่า, ลาว และกมัพชูา
 ส�าหรบักลุม่แบรนด์ต�ามัว่ เป็น
ร้านอาหารอีสานสไตล์โมเดิร์นที่
แตกต่างล่าสดุได้เปิดตวั น�า้ปลาร้า
ปรงุรส ต�ามัว่ ในรปูแบบขวด ราคา
จ�าหน่ายขวดละ 35 บาท ส�าหรับ
สตูรธรรมดา และราคาขวดละ 50 
บาท ส�าหรบัสตูรเข้มข้น โดยมช่ีอง
ทางการจ�าหน่ายทีร้่านต�ามัว่ทกุสา 
ขาและช่องทางออนไลน์ ท้ังนี ้บริษทั
ตัง้เป้ายอดจ�าหน่ายที ่150 ล้านบาท
ในปี 2560 ทัง้นี ้ การรกุตลาดเปิด
ตวั น�า้ปลาร้าดงักล่าว เนือ่งจากเป็น
ตลาดทีน่่าสนใจมมีลู ค่า 2,000 ล้าน
บาท ดงันัน้มัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์นีจ้ะ
ตอบโจทก์ของผูบ้รษิทัได้เป็นอย่างดี 
ท้ังน้ี บริษทัมองช่องทางการจ�าหน่าย
ในโมเดริน์เทรดในอนาคตด้วย
 ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มเซ็นฯนั้น หลังจากมีการ
ควบรวมธรุกจิแล้วในปี 2560 ทาง
กลุม่มแีผนจะเปิดสาขาเพิม่อกี 50 
สาขา ทั้งในประเทศและต่างประ 
เทศ โดยใช้งบลงทนุประมาณ 200 
ล้านบาทในการลงทนุท�าเอง 20 สา 
ขา และ 30 สาขาในรปูแบบแฟรน
ไชส์ส�าหรับในต่างประเทศขณะนีมี้
พาร์ตเนอร์ในประเทศมาเลเซยี ทีม่ี

ความสนใจในการทีจ่ะลงทนุ อย่าง 
ไรก็ตามในกลุ ่มต�ามั่วเตรียมจะ   
เปิดแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชือ่ แจ่วฮ้อ
น ในปี 2560 ส่วนกลุ่มเซ็นมี 6 
แบรนด์ม ีสาขารวมกว่า 70 สาขา 
คอื แบรนด์ ZEN, ZEN CUCINA, 
ZEN SUSHI SAKE, AKA, 
TETSU และ ON THE TABLE ปี
หน้ามีแผนที่จะขยายแบรนด์เพิ่ม 
1-2 แบรนด์เป็นแบรนด์ญีปุ่น่ อย่าง 
ไรก็ดี คาดว่าในปีหน้าการเติบโต
ของธรุกจิในกลุม่จะมอีตัราเตบิโตท่ี 
30% ส่วนปีนีก้ารเตบิโตอยูท่ี ่10%
 “ธรุกจิอาหารไทย ถอืว่าเป็นธรุ 
กจิทีมี่การเติบโตสูง มีมลูค่าตลาด
ร้านอาหารไทยมถึีง 70,000 ล้าน
บาท มกีารเตบิโตอยูท่ี ่ 10% ส่วน
ร้านอาหารแบบสตรีทฟูด้ มมีลูค่า
อยู ่2 แสนล้านบาท มกีารเตบิโตที่ 
3% ดังนั้นการควบรวมเป็นพันธ 
มติรทางธรุกจิในครัง้น้ีจะช่วยสร้าง
ความแขง็แกร่งและต่อยอดการเตบิ 
โตของกลุม่ธรุกจิในอนาคต”       

เศรษฐกิจ

เปิดตัว	:	นายบญุทณัณ์	สเุมธวา-		
นิชย์	 กรรมการผู้จัดการ	 สายงาน
วศิวกรรม	และ	ดร.พรรค	ธารด�ารงค์	
รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด	
สายงานอสังหาฯ	 บริษัท	 อีเอ็มซ	ี
จ�ากดั	 (มหาชน)	 ผูบ้รหิารโครงการ	
ร่วมพิธีเปิด	SALES	 GALLERY	
พร้อมเปิดตวัโครงการ	“สยามไอยรา	
รีสอร์ต”	 (ชลบุรี-บ้านบึง)	โดยมี	
นายสุรสิตย์	 กังวลกิจ	 นายกเทศ	
มนตรเีมอืงบ้านบงึ	ร่วมยนิดี			

สรรคนนท์	จิราธิวัฒน์	

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,191.21  ขาย 1,191.98
ลอนดอน ซื้อ 1,191.21  ขาย 1,191.98

ภาวะหุน้ 29 พฤศจกิายน 2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

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) 

35.88

38.45375

45.99875

4.705

0.3303

25.2895

-3.60  1,497.18  
  49,000.47
-5.37  2,104.93  
  31,605.87
-2.30  932.48  
  24,680.29
-2.40  593.11  
  2,899.33

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,552.25  -4.56

2,379.09  -6.51

2,500.74  -4.86

1,742.50  -4.93

2,408.76  -6.25

2,724.48  +4.24

1,198.25  -1.15

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 5,486.70  

11.20 

11,295.81 

23.05 

27,276.71 

55.67 

5,860.78 

11.96 

14,321.67 

29.23

25,094.86 

51.21

-374.09

-3,025.86

2,181.85 

เซน็ คอปอเรชัน่ฯ ควบกจิการ กลุม่แบรนด์ต�ามัว่ เดนิหน้า
รุกธุรกิจอาหารไทย พร้อมเปิดตัว น�้าปลาร้าปรุงรส ขาย
ในร้านและออนไลน์ แย้มแผนปี 60 ทุ่ม 200 ล้านบาท ลุย
เปิด 50 สาขาทั้งเครือ ดันเป้ารายได้ทั้งกลุ่มโต 30% ขณะ
ที่ปีนี้คาดเติบโต 0%
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อสงัหาฯกลาง-เลก็ตัง้REPสูศ้กึ 

เศรษฐกิจ

 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ 
นายกสมาคมการค้าอสังหาริม
ทรยัพ์และพนัธมติร (REP) เปิด
เผยว่า จากประสบการณ์และความ
รูใ้นการเป็นท่ีปรกึษาให้กบัธรุกจิ
อสงัหาฯ รวมถงึการเป็นนกัพฒั-
นาทีด่นิด้วยตวัเอง ท�าให้มองเหน็
ถงึปัญหารวมไปถงึจดุเด่นและจดุ
ด้อย จงึได้มกีารรวมกลุม่ยกัษ์เล็ก
ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมการค้า ซึ่ง    
จะเป็นวิธีที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความเป็นคลัสเตอร์ธุรกิจส�าหรับ
ภาคอสงัหาฯขนาดกลางและขนาด
เลก็ได้ และเพือ่เพิม่โอกาสในการ
แข่งขนัอย่างรุนแรง ทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพขึน้ โดยทางสมาคมจะด�าเนนิ
การภายใต้วิสยัทัศน์ ทีว่่า “สนบั 
สนนุ แบ่งปัน เชือ่มโยง ยกระดบั 
และ น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารธุรกิจอย่างเท่าทันโลก” 
ทัง้นี ้ สมาคมจะเป็นผูใ้ห้การสนบั 
สนนุผูด้�าเนนิธรุกจิอสงัหาฯขนาด

กลาง และขนาดย่อมให้มคีวามเข้ม
แขง็ทกุด้าน เพือ่รองรบัการแข่งขนั 
สามารถเผชญิความเสีย่งและตอบ
สนองความต้องการของสภาวะ
ตลาดในยคุ 4.0 ด้วยหลกัคดิ The 
Distinctive Spirit
 ส�าหรับกลยุทธ์ในการด�าเนิน
งานของทางสมาคมฯมดีงันี ้1.เชือ่ม
โยง-แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารกบั
สมาคมและหน่วยงานของภาค  
อสงัหาฯ เพือ่เป็นองค์กรคูค้่าและ
ท�าพนัธกจิร่วมกนั 2.ลดต้นทนุ-จัด
ตัง้คณะทีป่รกึษาสมาคมฯเฉพาะ 7 
ด้านส�าคญั ได้แก่ การตลาด การ
เงนิ ก่อสร้าง-วศิวกรรม ออกแบบ 
บัญชีภาษี กฎหมาย และนวัต-
กรรมทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่ให้ค�าปรกึษา
กบัสมาชกิในการควบคมุต้นทนุ 3.
เพิ่มทักษะ-จัดการอบรมสัมมนา
ให้กบัสมาชกิ โดยเชญิผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะทางมาให้ความรูก้บัสมาชกิ 
โดยเปิดโอกาสให้สมาชกิได้มส่ีวน
ร่วมในการน�าเสนอสนิค้า โครง การ

หรืออื่นๆ ในลักษณะการออกบู๊ธ 
แสดงสนิค้า 4.เชือ่มโยงโลกไว้ด้วย
กนั-น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเชือ่มโยงธรุกจิหรอืพฒันาด้าน
การตลาดให้กบัสมาชกิเพือ่ลดต้น 
ทนุในการท�าธรุกจิของสมาชกิ
 “ทีผ่่านมา ธรุกจิอสงัหาฯเป็น
อีกธุรกิจที่มีคนสนใจเข้ามาลงทุน
จ�านวนมาก แต่ขณะเดียวกันก็มี  
อปุสรรค์ทีท่�าให้ผูป้ระกอบการราย
ใหม่ๆ ทีมี่ความตัง้ใจด ี มีความรู้
ความสามารถแต่ไม่มีโอกาสใน
การแข่งขนัทางธรุกจิ ดงันัน้ เมือ่มี
สมาคมฯส�าหรับธุรกิจกลุ่มนี้ก็จะ
เป็นตวักลางทีจ่ะช่วยกลุม่ธรุกจิราย
ย่อยนีมี้โอกาสเตบิโตขึน้ ส่วนกลุ่ม

อภิชาติ	ประสิทธิ์นฤทธิ์

นกัธรุกจิทีเ่พิง่เริม่ต้นทีย่งัเข้าไม่ถงึ
แหล่งทนุ หรอือกีสารพดัปัญหาใน
การท�าธรุกจิทีไ่ม่รูจ้ะไปปรกึษาใคร
เรากจ็ะเป็นศนูย์กลางในการเชือ่ม
โยงและสนับสนุน และให้ค�าแนะ 
น�าปรึกษาด้วยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
เสียงจริง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จัก
อย่างด”ี นายอภชิาต ิกล่าว
 นอกจากนีส้มาคมฯยงัให้ความ
ส�าคญักับการสร้างข้อมลูทีจ่�าเป็น
ในการตัดสินใจให้กับผู้ประกอบ
การ โดยมแีนวคดิในการบรหิารจดั 
การ ต้องเข้าและทนักบักระแส โดย
สมาคมฯ มีทีมที่ปรึกษาที่เป็นผู้
เชีย่วชาญทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ด้านเทคโนโลย ีและ Tech 
Start up ท�าให้มัน่ใจได้ว่า จะตอบ
สนองความต้องการของสมาชกิได้
เป็นอย่างด ี ทัง้นี ้สมาคมฯ ยงัวาง
เป้าหมายท่ีจะเป็นส่ือเชื่อมโยงให้
เกดิประโยชน์ทางการค้ากบัสมาชกิ
ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาฯอ่ืนๆ 
ได้ด้วย ส่วนกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเป็น
สมาชิกของสมาคมเช่นทายาทเจ้า 
ของกจิการ, นกัลงทนุ, เจ้าของที่ 
ดนิ, ธรุกจิพนัธมติรทีเ่กีย่วข้องต่อ
เนือ่งด้านอสงัหาฯ, นกัพฒันาอสงั
หาฯในกลุม่ SMEs ทีต้่องการค�า
ปรกึษา เป็นต้น

กลุ่มอสังหาฯกลาง-เล็ก ผนึกก�าลังตั้ง REP “สมาคมการ
ค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร” พร้อมเสนอกลยุทธ์-
วิสัยทัศน์จัดทัพชิงเค้กตลาด ลั่น เดินหน้าผลักดัน “คลัส 
เตอร์อสงัหาฯ” เสริมความเข้มแขง็รายย่อยรองรบัการแข่ง 
ขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
 

เปิดตวั	:	นายจริภทัร	วรีชยทองค�า	รองกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	แอส
เซท	ไบร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ABC	เปิดตัวโครงการ	ABC	World	
อาคารส�านกังานใหม่ใจกลางเมอืง	ตอบรบัธรุกจิทกุรปูแบบ	ผสมผสาน
ศนูย์การค้า	ร้านค้ารีเทล	ออฟฟิศเซอร์วสิ	ฯลฯ	บนพืน้ทีร่วมกว่า	37,400	
ตารางเมตร	พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นปี	2560			

รบัรางวลั	:	นายพรีะพงศ์	จรญูเอก	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	
ออริจิ้น	 พร็อพเพอร์ตี้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับรางวัลเกียรติยศ	 Top	
Outstanding	Leader	in	Asia	ในงาน	Asia	Corporate	Excellence	&	
Sustainability	Awards	(ACES	Awards	2016)	ซึง่ออรจิิน้ฯ	ได้รบัการ
ยกย่องในเรือ่งความโดดเด่นด้านการเป็นผูน้�าในการด�าเนนิธรุกจิ
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ลว๋อ เจีย๋ แห่ง China Daily สะท้อนนางองัเกลา แมร์เคลิ ประกาศ
ลงสมัครลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีสมัยท่ี 4 ในการเลือก
ตั้งปีหน้า 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

กรณญีีปุ่น่เตรยีมถอดประเทศ 
ไทยออกจากระบบสทิธพิเิศษทาง
ภาษศีลุกากร (Generalized Sys-
tem of Preferences : GSP) เป็น
ความเคลือ่นไหวทีท่�าให้หลายฝ่าย

ภาษว่ีา เพราะประเทศไทยเป็นชาติ
ทีม่รีายได้สงูแล้ว โดยใช้ข้อมลูของ
ธนาคารโลกเป็นเกณฑ์ตดัสนิ 
 ญ่ีปุ่นระบุว่า ธนาคารโลก
จดัประเทศไทยไว้ในกลุม่ประ 
เทศมรีายได้สงูตดิต่อกนั 3 ปี 
ซึ่งเข้าเกณฑ์ท่ีญ่ีปุ่นก�าหนดไว้ 
ท�าให้ฝ่ายเกีย่วข้องเรือ่งนีข้อง
ไทยหลายส่วนรูส้กึงง โดยงงว่า
ไทยเป็นประเทศมีรายได้สูง
จรงิหรอื?
 นายอดลุย์ โชตนิสิากรณ์ รอง
อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ เป็น
คนหนึ่งที่ “งง” ยืนยันว่า ไทย      
ยงัไม่ “รวย” เพราะประชากรไทย
มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพียง 4,600 
เหรยีญสหรฐั ขณะเกณฑ์ประเทศที่
มีรายได้สูงของธนาคารโลกอยู่ที่ 
12,475 เหรยีญสหรฐั
 ตวัเลขรายได้เฉลีย่ต่อปีของประ 
ชากรไทย ที่รองอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศระบ ุแตกต่างจากตวัเลข
ปีล่าสดุ 2015 ทีธ่นาคารโลกระบไุว้
ในเวบ็ไซต์คอื 5,620 เหรยีญสหรฐั 
 อย่างไรกต็าม ตวัเลขดงักล่าวก็
ยงัห่างไกลจากกลุม่ประเทศมรีาย
ได้สงูอยูด่ี
 ด้านผลกระทบการส่งออก

สนิค้าของไทย กรณีญีปุ่่น “เอา
จรงิ” เรือ่งนี ้รองอธบิดกีรมการ
ค้าต่างประเทศระบวุ่า “ไม่เท่า 
ไร” เพราะไทยส่งออกสินค้าภาย
ใต้สิทธิ์จีเอสพีเพียง 86 ราย 
การ  
 โดยยอดส่งออกภายใต้สิทธ์ิ      
จเีอสพช่ีวง 9 เดอืนแรกปีนี ้(มกรา 
คม-กนัยายน) มมีลูค่าเพยีง 12.79 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 0.08%   
ของมูลค่าส่งออกไปญ่ีปุ่นทั้งหมด 
15,115 ล้านเหรยีญสหรฐั
 ช่องทางหลกัทีป่ระเทศไทยใช้
ส่งออกสนิค้าไปญีปุ่น่ คอืความตก 
ลงเขตการค้าเสรซ่ึีงมี 2 กรอบ ประ 
กอบด้วยความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐ 
กจิไทย-ญีปุ่น่ (JTEPA) และความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-
ญีปุ่น่ (AJCEP)
 นายเฉิน เฟ่ิงอี ้นกัวชิาการแห่ง
สถาบันความสัมพันธ์นานาชาติ
ของจนี (China Institutes of Con-
temporary International Rela-
tions) มองกรณนีีว่้า เป็นวธิหีนึง่ที่
ญ่ีปุ่นจะใช้เพ่ิมรายได้ในอนาคต 
เพราะภาษจีากประเทศทีเ่ตรยีมยก 
เลกิจเีอสพ ีเป็นจ�านวนเงนิไม่ใช่น้อย  
 แต่เฟ่ิงอีเ้หน็ว่า ไทยกับมา 
เลเซยียงัเป็นประเทศก�าลงัพฒั 
นา หากญีปุ่น่ยกเลกิจเีอสพ ีก็
ถอืเป็นการตดัสนิใจทีไ่ม่มเีหตุ 
ผลใดๆรองรบั 

 
 

In Brief : ย่อความ

ประเทศไทยเจอ “หาง
เลข” ด้านการค้ากบัญีปุ่น่
โดยญีปุ่น่มองว่า ไทยเป็น
ประเทศ “รวยแล้ว” จงึมี
แผนตัดสิทธิจีเอสพีไทย
ในอกี 3 ปีข้างหน้า ขณะ
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมองว่า ถ้า
ญี่ปุ ่นเอาจริงเรื่องนี้จะมี
ผลกระทบต่อไทยไม่มาก
นกั  

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

รูส้กึงง
 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ชาติ 
ร่วมกบัจนี มาเลเซยี เมก็ซโิก และ
บราซิล ที่ญี่ปุ ่นขึ้นป้ายเตรียม
ยกเลกิจเีอสพใีนอกี 3 ปีข้างหน้า 
หรือในปีงบประมาณ 2019 ของ
ญีปุ่น่ ซึง่เริม่จาก 1 เมษายน ในปี
ดงักล่าว ถงึ 31 มนีาคมในปีถดัไป
 ญีปุ่น่ให้เหตผุลการยกเลกิ ซึง่
เป็นส่วนหนึง่ของการปฏิรปูระบบ

ไทยเป็นประเทศรายได้สูง?

ข้อมูลภาพ	:	site.thaiembassy.jp
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SYKAU-OM-151116-01

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโตพารต อิมปอรต-เอ็กซปอรต จำกัด
เลขที่ 243 ซอยทาขาม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2895-7755 แฟกซ 0-2895-7940
E-mail : sykauto@yahoo.com, sykauto@hotmail.com

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • บุคลิกดี รักงานขาย
 • มีรถยนตเปนของตนเอง
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • รายไดดี มีเงินเดือนประจำ มีคาเดินทาง
  และคาคอมมิชชั่น
 • รายไดรวม 30,000-50,000 บาทตอเดือน

2. พนักงานขับรถสงของ/สงสินคา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 (มีเงินพิเศษให)
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

…
รับ

สม
ัคร

ดว
น…

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครพรอมหลักฐานมาที่

หมวกกันน็อคหมวกกันน็อค

ASIAN-OM-291116-01

1. วิศวกรเครื่องทำความเย็น 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 26 ปขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟา/เครื่องกล
 • มีประสบการณดานเครื่องทำความเย็นจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานไดทั้งกรุงเทพฯและตางจังหวัด

2. ผจก.ฝายประสานงานระหวางประเทศ  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดดี

3. พนักงานบัญชี 2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

4. พนักงานธุรการทั่วไป  2 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.ขึ้นไป

F3001_ขายให้เช่ามนี_610

02-377-1356, 089-444-6140

ที่ดิน 276 ตร.ว. ให้เช่าถมสูง บดแน่น
สามารถจอดรถใหญ่มากกว่า 10 คัน 
พร้อมห้องพัก 10 ห้อง (ล่าง-บน) 

เกือบติดถนนคอนกรีต 6 เลน อยู่ เขตมีนบุรี

เช่า 25,000.-/ด.
ขาย ตร.ว.ละ 49,000 บาท

ขาย-ให้เช่าขาย-ให้เช่า
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0894469-OM-181116-01

หองเสื้อ KANGSADARN
รับ

ติดตอ 089-446-9000
วัชรพล รามอินทรา กทม.

ชาง
ตัด, เย็บ เสื้อ ญ.

งานหนาราน เย็บงานเนี้ยบได ที่ราน
มีงานหลากหลายใหทำตามความถนัด

งานแนนตลอดป

ราคาดี

 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี

 • สูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป 

 • วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่มีประวัติ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 • รายได้ขั้นต�่า 12,000 บาท/เดือน

 • มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหยุดประจ�าสัปดาห์ 1 วัน

 • มีสวัสดิการดี อุปกรณ์ และเครื่องแบบฟรี

 • พนักงานส�ารองงานมีค่าน�้ามันรถ

งานด่วน
รักษาความปลอดภัย

ประจำาธนาคาร

RAKSA_PIN_211116_01

สนใจติดต่อได้ที่ คุณสมชัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพ จำากัด
โทร. 08-1205-5467, 0-2230-1697

Pinart_F3001

โต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะอเนกประสงค์
นอกจากจะช่วยให้คุณมีพื้นที่เก็บของข้างเตียงแล้ว

ยังสามารถใช้เป็นโต๊ะกลาง เพื่อนั่งจิบชา กาแฟยามเช้า หรือใช้เป็นโต๊ะวางโน้ตบุ๊ค
เพื่อนั่งทำางาน หรืออ่านหนังสือข้างเตียงก็ได้

สนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อ : คุณเก๋ 093-087-9995, 098-506-1717

รับ
สม
ัคร
ดว
น!
!!

โทร. 0-2415-2004, 0-2415-8529, 0-2415-2582

สนใจโทร.มาสมัครดวยตนเอง ติดตอ คุณตรีนุช

เลขที่ 11/171-186 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท เอส.ดี.การเมนท จำกัด

• เพศหญิง อายุ 30 ปขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • ประสบการณ 10 ปขึ้นไป

แพตเทิรน 2 อัตรา

• เพศชาย อายุ 30 ปขึ้นไป• ประสบการณ 10 ปขึ้นไป

ชางตัด 2 อัตรา

• เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • ประสบการณ 5 ปขึ้นไป

ชางเย็บตัวอยาง 2 อัตรา

SDGAR-OM-291116-01
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บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ากัด 
(มหาชน) สนบัสนนุพฒันาผลติผล
วิถีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-
เดชรชักาลที ่ 9 ประเดมิทนุสร้าง
โรงเรอืนเกษตรกร จ.ชยันาท พร้อม
สนบัสนนุผูน้�ากลุม่เกษตรอนิทรย์ี
ขับเคลื่อนต้น แบบเกษตรกรรุ่น
ใหม่พึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื 
 นางดารณ ีหวัใจ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ริหาร บริษทัเงนิทนุ แอด็
วานซ์ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย        
ว่า การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม 
(CSR) ของบริษัทจะให้ความส�า 
คัญกับความยั่งยืนของชุมชนเป็น
หลัก เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัท
เงนิทนุ ในช่วง 3 ปีของการด�าเนนิ
งาน คอื ปี 2559-2561 บรษิทัได้
ร่วมกบักลุม่เกษตร เกษตรอนิทรย์ี 
เกษตรแบบพึ่งตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ  
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
รัชกาลที่ 9 โดยมี ปรีดาธพันธุ์ 
จันทร์เรือง ผู้น�ากลุ่มเกษตรอิน-
ทรีย์แห่งเดียวในจังหวัดชัยนาท   
ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นแบบในการขับ
เคลือ่นภาคเกษตรกรรุน่ใหม่ ภาย
ใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริม
การเกษตรจัดท�าโครงการสร้าง

ษาในด้านการบรหิารจดัการ การ
ตลาดทางบริษทักยิ็นดใีห้ความช่วย
เหลือ เพื่อให้เกษตรซึ่งบางครั้งมี
ความตั้งใจอย่างท�าแต่ไม่เคยบริ-
หารงานมาก่อนได้มอีงค์ความรูแ้ละ
พ่ีเลีย้งคอยช้ีแนะ ซึง่จะท�าให้เกษตร 
กรเหล่านั้นเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยัง่ยนื 
 การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมใน
ครัง้นีไ้ด้รบัความร่วมมอือย่างดจีาก
พนกังานของบริษทัทกุระดบัช้ัน ซึง่
ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมตัง้แต่การหว่าน
กล้า ซ่อมกล้า เกบ็เกีย่วข้าว และสี
ข้าว ซึง่การเข้าไปช่วยเกษตรกรใน
คร้ังนี ้เราต้องการท�าให้วสิาหกจิชมุ 
ชนโตขึน้ เพราะปัจจบุนัชมุชนเกษตร
อินทรีย์ของ จ.ชัยนาทมีเพียง 15 
แปลงเท่านัน้ นอกนัน้ท�าการเพาะ
ปลกูโดยวถิอีืน่ๆ
 ด้าน นายนมิติ วนัไชยธนวงศ์ 
ผูว่้าราชการจงัหวดัชยันาท กล่าวว่า 

ความยั่งยืนให้กับเกษตรอินทรีย์ 
ในจังหวัดชัยนาท โดยบริษัทได้
ท�าการสนับสนุนทุนในการสร้าง
โรงเรอืนบรรจภุณัฑ์ เพือ่ให้สมา-   
ชิกชุมชนที่ท�านาอินทรีย์สามารถ   
ท�าบรรจุภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน 
อย. ซึง่จะช่วยให้สามารถกระจาย
สนิค้าได้มากขึน้ มรีายได้มาหมนุ 
เวียนในชุมชนให้เติบโต รวมถึง
การมุง่หวงัให้กลุม่วสิาหกิจชุมชนฯ 
ได้มีสมาชิกในการท�านาอินทรีย์
เพิม่ขึน้ด้วย
 เป็นความตั้งใจนานแล้ว ที่
พยายามเดนิตามรอยพระราชด�าริ
ในสิง่ทีเ่ราสามารถท�าได้ และท�าได้
อย่างมีความสุข การเข้าไปสนับ 
สนนุเกษตรอนิทรย์ีของ จ.ชยันาท
นัน้ เราตัง้ใจท่ีจะท�าให้เกษตรกรมี
ความยั่งยืน ซึ่งหลังจากที่ได้สนับ 
สนุนเรื่องโรงเรือนแล้ว หากกลุ่ม
เกษตรกรดงักล่าวต้องการค�าปรึก-

กลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ี
ปลอดสารพษิเมอืงชยันาท เป็นต้น
แบบของชมุชนการเกษตรแบบพอ
เพยีง โดยม ีปรดีาธพนัธุ ์จนัทร์เรอืง 
เป็นประธานกลุม่ทีน่�าเอาเทคโนโล 
ยีความรู้ต่างๆเข้ามาพัฒนาระบบ
การเกษตรแบบปลอดสารพษิ โดย
ได้น้อมน�าเอาแนวพระราชด�าร ิมา
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพและ
การด�าเนนิชวีติ ซึง่เป็นเกษตรกรดี
เด่นที่เราชาวจังหวัดชัยนาทภาค
ภูมิใจ และขอขอบคุณบริษัท เงิน   
ทุน แอ็ดวานซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
อย่างจริงใจที่จัดโครงการกิจกรรม
ดีๆเพ่ือสังคม โดยมีแผนการท�า    
ถงึ 3 ปี ส่งเสรมิคนดใีห้มพีืน้ที ่ได้
รับการยกย่องสนับสนุนในสังคม 
และมีความชัดเจนที่จะผลักดันให้
กลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรย์ี
เป็น ต้นแบบของชมุชนการเกษตร
แบบพอเพยีง 

‘แอ็ดวานซ์’สนับสนุนเกษตรอินทรีย์

ดารณ	ีหวัใจ
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ยทุธศกัดิ	์ภมูสิรุกลุ	ประธานพุทธปัญญาชมรม	และ	รอง	กก.ผจก.อาวโุส	
บมจ.ซพี	ีออลล์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร		จดัสอบ	“ธรรมศกึษา”	ประจ�า
ปี	2559	โดยนมินต์	พระมหาเสนญุิสม์	สมทสสฺ	ีป.ธ.9	วดัสทุศันเทพวรา
ราม	ตวัแทนแม่กองธรรมสนามหลวงอ่านโอวาทแม่กองธรรมในพธิเีปิด	

คณุหญงิชฎา	วฒันศริธิรรม	ประธานกรรมการกจิกรรมเพือ่สงัคม	ธนา	
คารไทยพาณชิย์	มอบบรจิาคสมทบทนุแก่สภากาชาดไทย	ในโครงการ	
“กองทนุส.ธ.	 เพือ่ผูสู้งวัย”	 ให้แก่	 ม.ร.ว.ปรยีางค์ศรี	 วัฒนคณุ	 ผูช่้วย
เลขาธกิารสภากาชาดไทยฝ่ายการจดัหารายได้	สภากาชาดไทย	

ธ�ารงค์พล	 แดงบุบผา	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์	จ�ากดั	 (มหาชน)	 เป็นตวัแทนเข้ารบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	
แบบอาคารอนรุกัษ์พลงังาน	ปี	2559	จาก	ประพนธ์	วงษ์ท่าเรอื	อธบิดี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	(พพ.)	กระทรวงพลงังาน

อู	๋จือ้อี	้นายกสมาคมการค้าและการลงทนุเอเชยีน-สากล	ร่วมกบั	สาลนิ	ี
วงัตาล	ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม,	
พร้อมผูแ้ทนภาครฐัของประเทศไทย	 จดังานยิง่ใหญ่	 “มหกรรมแสดง
สนิค้ามาตรฐานไทยและจนีส่งออก	ครัง้ที	่6”		

ธารทิพย์	ศรินิพุงศ์	ผูอ้�านวยการโครงการพฒันาชมุชน	บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	
จ�ากดั	(มหาชน)	และ	เทวษุย์	บรริกัษ์สันตกิลุ	นายอ�าเภอนาหมืน่	และ	หม่อม
หลวงสราล	ีกติยิากร	พธิกีรรายการคนไทยหวัใจไม่ท้อ	ส่งมอบผ้าห่มให้กบั
พีน้่องชาว	จ.น่าน	โครงการ	“ไทยเบฟ...รวมใจต้านภยัหนาว”	ปีที	่17

รวิศรา	 จิราธิวัฒน์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ห้างสรรพสินค้าเซน	 ร่วมกับ								
ภากมล	 รัตตเสรี	 ผู้ช่วยเหรัญญิกส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	 เปิดงาน							
“นรินัดร์	en	mémoire”	โดยมี	ฌาน	ชานนท์,	อรุชา	จักรคชาพล,	สมบษัร	
ถริะสาโรช,	จารพุชัร	อาชวะสมติ,	และ	อภนิรา	ศรกีาญจนา	ร่วมงาน		

อสิระ	บริุนทรามาตย์	กก.ผจก.บจก.รีด้เทรดเดก็ซ์	และ	ดร.ชติ	เหล่าวฒันา	
กรรมการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	 ร่วมเปิดการแสดงพิเศษ	
“METALEX	Robot	Orchestra”	ครัง้แรกของโลก	ร่วมเทดิพระเกยีรติ
ในหลวงรัชกาลที	่๙	ในงานเดอะแกรนด์	เมทลัเล็กซ์		

กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์	ได้ท�าการเปิดตวั	ผูบ้รหิาร	วสนัต์	
ภยัหลกีลี	้เป็น	ผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์	เป็นคน
แรกในประเทศไทย	พร้อมจดัเสวนาทางวชิาการ	สิง่พมิพ์	 :	 ‘วกิฤต’	 คอื	
‘โอกาส’	ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีถนนกรงุธนบรุี
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กฤษศญพงษ์	ศริิ	ปลดักระทรวงวฒันธรรม	เปิดงานมสุลมิไทยแฟร์	ครัง้
ที	่2	“มสุลมิร้อยใจ...ถวายอาลัย	ธ	ภมูพิล”	โดยมผู้ีแทนคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม	 มูลนิธิเพื่อ
ศนูย์กลางอสิลามแห่งประเทศไทย	ร่วมงาน

โคจ	ิเทสกึะ	ประธาน	บรษิทั	ฟจู	ิซรีอ็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ผูบ้รหิาร	และ	
พนกังานบรษิทั	ฟจู	ิซรีอ็กซ์	น�าภาพพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 น�ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนทีส่นใจ
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ทีส่�านกังานใหญ่	อาคารซนัทาวเวอร์ส	

รศ.ดร.ประเสรฐิ	ภวสนัต์	ผูอ้�านวยการโครงการพฒันานกัวจัิยและงานวจิยั
เพือ่อตุสาหกรรม	(พวอ.)	ภายใต้ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	
น�าผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที	่ ร่วมกจิกรรม	RRi	WU	Forum	2017	ทีอ่าคาร
วจิยั	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

ภคัรธรณ์	เทยีนไชย	ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ,ี	กรีต	ิอสัสกลุ	กรรมการบรหิาร	
บรษิทั	 โอเชีย่น	พรอพเพอร์ตี	้ จ�ากดั,	ดร.ธรีะชยั	พพิธิศภุผล	กรรมการผู้
จดัการ	บรษิทั	โอเชีย่น	พรอพเพอร์ตี	้จ�ากดั	พร้อมแขกผูม้เีกยีรตร่ิวมพธิเีปิด
สดุยอดการแสดงเรอืนานาชาต	ิ“โอเชีย่น	มารน่ีา	พทัยา	โบ๊ท	โชว์	2016”	

ชานนท์	จริายกุลุ	ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด	บรษิทั	ไทย	ออปโป้	จ�ากดั	ผู้
สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ	 ร่วมแสดงความยินดีกับงานเปิดตัว
ภาพยนตร์	“20	ใหม่ยเูทร์ินวยั	หวัใจรเีทร์ิน”	น�าแสดงโดย	ใหม่-ดาวกิา	
โฮร์เน่,	ก้อง-สหรถั	สังคหปรชีา	และ	เจเจ-กฤษณภมู	ิพบิลูสงคราม	

วรงค์รอง	ตัง้ค�า	ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด	บรษิทั	เอเซยีตคิ	อตุสาหกรรม
เกษตร	จ�ากดั	ร่วมเสร์ิฟความสดชืน่ให้ผู้ร่วมแข่งขนั	“ลากนู่าภเูกต็ไตรกฬีา	
ครัง้ที	่23”	จากทัว่โลกกว่า	40	ประเทศ	ได้	“สดชืน่เตม็ที	่สขุภาพดเีตม็แมก็”	
พร้อมน�าทมี	3	สาวตวัแทนจากโคโค่แมก็	ร่วมแข่งขนัประเภททมี	

ศันสนย์ี	วนะไชยเกยีรต	ิเป็นประธานเปิดตวัพอ็กเกต็บุค๊	“LYDIA	DIARY”	
(ลเีดยีไดอารี)่บันทึกเรือ่งราวการออกก�าลงักายและการดแูลสขุภาพของคณุ
แม่ทีก่�าลงัตัง้ครรภ์	เขยีนโดย	ศรณัย์รชัต์	ดนี	โดยม	ีแพทย์หญงิธดิากานต์	
รจุพิฒันกลุ	และ	ไชยยนัต์	วสิทุธธิาดา	ร่วมงาน	

พรีวธัน์	เปรมชืน่	กรรมการบรหิาร	ทมีกรุป๊	รองประธานกรรมการ	มลูนธิิ
กลุ่มทีมรวมใจ	เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน	กิจกรรม	“ค่ายเยาวชนรูร้กัษ์
พลังงานอาเซียน”	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการเข้าร่วมเป็นพลเมือง
ประชาคมอาเซยีน	และการตระหนกัและรูค้ณุค่าด้านพลงังาน	


