
ทางออก‘ธมัมชโย’
กระทั่ง เกิดความสูญเสียจาก
การบกุเข้าจบักมุจะเป็นการได้
ไม่คุ้มเสีย ท�าให้มีแนวโน้มว่า
เรื่องนี้จะยืดเยื้อเรื้อรังต่อไป 
บางทีการไม่ยืนยันว่า พระธัม  
มชโย อยู่ในวัดพระธรรมกาย
หรอืไม่ ตามหาตวัไม่พบ หรอื
ว่าหลบหนอีอกนอกประเทศไป
แล้ว อาจเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุ
ส�าหรบัเรือ่งนี้

การตามตัวพระธัมมชโยมา    
ส่งฟ้องศาลข้อหาฟอกเงนิ และ 
รบัของโจรเข้าต�าราเงือ้ง่าราคา
แพง เพราะทัง้ต�ารวจและดเีอส
ไอต่างท�าท่าทีขึงขังจะใช้ก�าลัง
บกุเข้าจบักมุถงึในวดัพระธรรม 
กาย แต่ก็ยังเป็นแค่การแสดง
ท่าทกีารบกุเข้าจับกมุยังไม่เกิด
ขึน้จรงิ ยิง่เมือ่ “บิก๊ตู”่ ส่งสญั 
ญาณให้คิดว่าหากเกิดกระทบ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เกดิการกระทบกระทัง่คุม้ค่าหรอืไม่
เกดิความสญูเสยีจากการเข้าจบักมุ

เจ้าหน้าทีต้่องรบัผดิชอบต่อความสญูเสยีนัน้

เรือ่งใหญ่หนึง่ในสองเรือ่งสปัดาห์
นี้มีความชัดเจนไปแล้วเรื่องหนึ่ง 
ส่วนอกีเร่ืองหน่ึงยงัลกูผลีกูคนไม่รู้
ว่าจะลยุไปข้างหน้า หรอืว่าจะผ่อน
คนัเร่งทอดเวลาออกไปก่อน
 เรื่องที่ว่าก็คือการจับตัว พระ
ธมัมชโย เจ้าอาวาสวดัพระธรรม 
กาย มาส่งฟ้องศาลข้อหาฟอกเงนิ
และรบัของโจรตามท่ีอยัการมคี�าสัง่
ฟ้องไปก่อนหน้านี ้ และมกี�าหนด
ต้องเข้ามอบตัวภายในวันที่ 30 
พฤศจกิายน ท่ีผ่านมา
 ถึงตอนนี้ไม่มีใครยืนยันได้ 
100% ว่า พระธมัมชโย ยงัรกัษา
อาการอาพาธอยู่ภายในวัดพระ
ธรรมกายตามที่เป็นข่าวมาก่อน
หน้านีห้รือไม่ หลงัจากทีก่่อนหน้า
นีผู้ใ้กล้ชดิและเกีย่วข้องต่างยนืยนั
ว่ายงัอยูภ่ายในวดั ไม่ได้หลบหนี
อย่างทีม่ข่ีาวลอื
 แต่หลงัจากฝ่ายเจ้าหน้าทีป่ระ 
กาศจะเอาผดิตามกฎหมายกบัผูใ้ห้
ทีพ่กัพิง ข่าวท่ีออกมาจากคนใกล้
ชดิกเ็ปลีย่นไปในท�านองไม่ยนืยนั
ว่ายงัอยูใ่นวัดหรือไม่
 พ.ต.อ.ไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ หรอื ดเีอส
ไอ เจ้าของคด ีเรยีกร้องให้วดัพระ
ธรรมกายประกาศออกมาอย่างชดั-
เจนว่า พระธัมมชโยยังอยู่ในวัด
หรอืไม่ หากยงัอยูแ่ล้วไม่ส่งตวัให้
เจ้าหน้าทีจ่ะมคีวามผดิตามกฎหมาย
 ส่วนการบุกเข้าจับกุมตัวน้ัน 
อธบิดีดเีอสไอระบวุ่ามกีารประเมนิ
และวางแผนอยูต่ลอดเวลา
 ท่าทีของดีเอสไอไม่ต่างจาก
ต�ารวจที่ประกาศอย่างชัดเจนมา
ตลอดว่าหากไม่มอบตวัตามหมาย
จับจะต้องบกุเข้าจบักมุ
 ทัง้นี ้ เนือ่งจากดเีอสไอและต�า 
รวจไม่เพียงถูกกดดันจากประชา 
ชนกลุม่หนึง่ทีต้่องการเหน็การด�า 
เนนิการกบัพระธมัมชโย แต่ยงัถูก

ชโยออกมามอบตัวสู้คดีตามกระ 
บวนการของกฎหมาย หรอืให้วดั
พระธรรมกายส่งตัวพระธัมมชโย
ให้เจ้าหน้าที่
 ส่วนการบุกเข้าจับกุม แม้จะ
เป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายที่
ต้องท�า แม้นายกรัฐมนตรีไม่ได้
ห้าม แต่กส่็งสญัญาณให้รูว่้าอะไร
ควรท�า ไม่ควรท�าในตอนนี้
 “มกีารถามว่าท�าไมเจ้าหน้าที่ 
ไม่เข้าไปปฏิบัติการ ขอชี้แจงว่า 
เมือ่เข้าไปแล้วมแีนวโน้มว่าจะเกดิ
การบาดเจบ็กระทบกระทัง่ ถามว่า
คุ้มค่าหรือไม่ เพราะเมื่อเกิดการ
สูญเสียมาแล้วใครจะรับผิดชอบ 
หากไม่ใช่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เรือ่งนี้

กดดนัในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัที่
มีหน้าท่ีน�าตัวผู้ต้องหามาด�าเนิน
คดตีามกฎหมาย ถ้าไม่ท�ากเ็ข้าข่าย
ละเว้นปฏบิตัหิน้าที ่ยิง่เป็นคดใีหญ่
ท่ีคนสนใจจ�านวนมาก ก็ย่อมถูก
กดดนัมากเป็นธรรมดา
 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแรง
กดดนัทีโ่ถมใส่ดเีอสไอ และ ต�า-
รวจ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ได้
ออกมาผ่อนคลายแรงกดดนัทีว่่านี้
โดยเรียกร้องให้สังคมผลักแรงกด 
ดันไปที่พระธัมมชโยและวัดพระ
ธรรมกาย
 นายกฯเรยีกร้องให้พระธมัม-

ไม่ใช่ว่ากลัวหรืออะไรทั้งสิ้น แต่
ปล่อยให้เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการ”
 เกิดการกระทบกระท่ังคุ้ม
ค่าหรือไม่ เกิดความสูญเสีย
จากการเข้าจบักมุ เจ้าหน้าทีก่็
ต้องรับผิดชอบต่อความสูญ
เสยีนัน้ นีค่อืสญัญาณจากผูน้�า
สงูสดุในเวลานี้
 สรปุคดขีองพระธมัมชโย ต้อง
ยดืเยือ้เรือ้รงัต่อไป
 ถ้าการบุกเข้าจับกุมจะท�าให้
เกดิการกระทบกระทัง่ จะเป็นการ
ได้ไม่คุม้เสยี
 บางทกีารไม่ยนืยนัว่า พระธัม- 
มชโย อยูใ่นวดัพระธรรมกายหรอื
ไม่ ตามหาตวัไม่พบ หรอืว่าหลบ
หนอีอกนอกประเทศไปแล้ว อาจ
เป็นทางออกทีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัเรือ่งนี้
 ต้องรอดวู่าบทสรปุของคดี
พระธัมมชโยจะเป็นไปในทิศ 
ทางทีว่่านีห้รอืไม่
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วนัท่ี 29 พฤศจกิายน 2559 ถอืเป็นวนั
มหามงคลและปลื้มปิติของปวงชนชาว
ไทยทัง้แผ่นดนิ หลงัจากทีป่ระชมุร่วม
คณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) แจ้งมายงัประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) เพือ่ทราบ
ว่า สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้า
ฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราช
กมุาร ทรงเป็นพระรชัทายาททีพ่ระมหา
กษตัริย์ได้ทรงแต่งตัง้ไว้แล้ว ตามความ
ในมาตรา 23 ของรฐัธรรมนญูปี 2550 
 สนช.ได้มกีารประชมุเมือ่เวลา 11.20 
น. และมมีตกิราบบงัคมทลูเชญิ สมเดจ็
พระบรมโอรสาธริาชฯ ขึน้ทรงราชย์เป็น
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัของประชาชนชาว
ไทยสบืไปและพระองค์ทรงรบัเป็นพระ
มหากษตัริย์แล้ว  
 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ 
10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จึง
เป็นไปตามกฎมณเฑยีรบาลตัง้แต่
คนืวนัพฤหสับดทีี ่ 13 ตลุาคม ขึน้ 
12 ค�า่ เดอืน 11 ปีพระพทุธศกัราช 
2559 ตรงกบัปีวอก ทีจุ่ลศกัราช 1379 
มหาศกัราช 1938 ในรชัสมยัรตัน 
โกสนิทร์ศก 235 เป็นวนัที ่1 ปีที ่1 
ของรชักาลปัจจบุนั 
 ท้ังน้ี จะยงัไม่ขานค�าว่า “พระบาท” 
น�าหน้าพระนาม “สมเดจ็พระเจ้าอยู-่
หวั” พระองค์ใหม่จนกว่าจะมพีระราช
พธิบีรมราชาภเิษก

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ต้องการอะไร ดังนั้น ถ้าเห็นว่านี่ประโยชน์มัน
น้อย จะมัวมาหมกหมุ่นกับเรื่องความสุขทาง
เนื้อหนัง ประโยชน์ที่จะท�าอะไรให้เป็นบารมี
แก่ชีวิตก็จะไม่เกิด ท่านเลยสละสิ่งที่เขาเอามา
ไว้รอบๆออกไป ทั้งเสียงดนตรี เครื่องดีดสีตี
เป่า นางสนมเลอโฉมที่มายั่วยวนชวนให้ลุ่ม
หลง ท่านสละออกและได้เป็นพระพุทธเจ้า
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์นี้ก็เช่นเดียว 
กัน ถ้าท่านไม่สละความสุขส่วนตัว อยู่แต่ใน
วังก็คงเป็นอย่างที่เราเคยชอบดูกันว่า กษัตริย์
บางประเทศ เสวยบรรทมอย่างเดียว ราชบัล-
ลังก์ก็ล้ม ของเราเลยแข็งโป๊ก ทั้งๆที่บางช่วงมี
บางลัทธิอยากจะแซะสถาบันกษัตริย์ออก ไม่
อยากเอาไว้ กล่าวหาว่าเอาเปรียบประชาชน
บ้าง อะไรต่างๆ   
 พอพระองค์ท่านสละความสขุส่วนพระ 
องค์มากเข้าๆ เข้าหเูข้าตาประชาชนมาก
ขึ้นๆ ผลที่สุดพวกที่จ้องจะแซะสถาบันก็
ผดิหวงั แซะไม่ออก ประเทศรอบๆเราถกู
แซะไปเกอืบหมด เหลอืประเทศไทยทีย่งั
อยู่ได้และอยู่ได้อย่างแข็งแรง ยั่งยืนมั่น 
คงมาจนสิ้นรัชกาลของพระองค์  
 ที่ผ่านมาด้วยความสละความสุขส่วนตัว
ของพระองค์ คือข้อปริจจาคะ ท�าให้เกิดความ
มหัศจรรย์ไปทั้งโลก ชาวโลกต่างสรรเสริญ
ยกย่อง มีการประชุมเพื่อแสดงความไว้อาลัย
ชนิดข้ามโลก ข้ามประเทศเลยทีเดียว  จึงต้อง
บอกว่า อ�านาจของธรรมะข้อนี้เคยสร้างพระ 
พุทธเจ้ามาแล้วและสร้างพระราชาในดวงใจ
ของคนมาอย่างมหาศาล  
 ดังนั้น ถ้าใครด�าเนินชีวิตอย่างนี้ แม้
จะเป็นชาวบ้านธรรมดา ก็สามารถที่จะ
ขยับเล่ือนยกระดับความเป็นมนุษย์ผู้มี
คุณธรรม มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์ให้
กับโลกและประเทศชาติได้ เราจะเป็น
มนุษย์ผู้มีศักยภาพสูงต่อไป
  เจริญพร

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

 

ความสละความสุขส่วนตัวของพระ
องค์ คอืข้อปรจิจาคะ ท�าให้เกดิความ
มหศัจรรย์ไปทัง้โลก ชาวโลกต่างสรร
เสรญิยกย่อง มกีารประชมุเพือ่แสดง
ความไว้อาลยัชนดิข้ามโลก ข้ามประ
เทศ

เมื่อเร็วๆนี้มีงานมีเทศน์ มีทอล์คหัวข้อ “พระ
ราชาในดวงใจ” จดัโดย คณุอรอมุา เกษตร-
พืชผล ที่ห้างเซ็นทรัลเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดย
มีพระนักเทศน์ชื่อดัง 9 รูป พระดังๆทั้งนั้น ซึ่ง
ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดี แม้จะประชา 
สัมพันธ์ค่อนข้างน้อยก็ตาม  
 พระแต่ละรปูได้พดูถึงเรือ่งทศพธิราชธรรม
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 รูปละข้อ ส่วนอาตมา
อยู่ข้อที่ 3 คือ ปริจจาคะ หรือ ปริจจาคัง 
แปลว่า สละโดยรอบ คือ อะไรที่อยู่รอบๆไม่
เป็นประโยชน์ ขืนล็อกไว้ก็มีแต่โทษ มีแต่เสีย
หาย นั่นก็คือ ทรงสละความสุขส่วนพระ 
องค์เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน  
 ข้อนี้ต่างจากข้อทาน บางคนว่าปริจจาคะ 
บริจาค สละ ไม่ใช่อันเดียวกับให้ทานหรือ 
อาตมาขอบอกว่า คนละความหมายกัน
  ปริจจาคะมีค�าว่ารอบๆ อะไรที่อยู่รอบๆที่
มันเป็นประโยชน์น้อย ถ้าสลัดมันออกได้ เอา
มันออก มันก็จะได้ประโยชน์มาก มันจะเกิด
ประโยชน์มาก ตั้งแต่ส่วนตัวและส่วนรวม เลย
ใช้ค�าว่าปริจจาคะ สละส่วนที่คิดว่า อยู่กันแล้ว
มันเป็นประโยชน์น้อย ความสุขน้อย เช่น 
ความสุขในการนอนมันก็เป็นประโยชน์น้อย 
ถ้าลุกไปท�าอะไรที่เป็นประโยชน์ ถึงมันเสีย
ความสุขไปเล็กๆน้อยๆ แต่ได้ท�าประโยชน์
กว้างขวางใหญ่โตก็เป็นประโยชน์มหาศาล  
 อย่างเจ้าชายสทิธตัถะถ้าไม่สละสิง่ความสขุ
รอบๆท่ีปรนเปรอบ�าเรอ พระบิดาจัดให้บ้าง 
คนในวังจัดให้บ้าง รอบๆที่เอามาล้อมมาตี
กรอบมอบให้เยอะแยะไปหมด อาหารการกนิ
ก็เป็นร้อยส�านัก นางสนมก็ปรนเปรอบ�าเรอ
มากมาย หรือจะเลือกจะเฟ้นหาตามความ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

In Brief : ย่อความ

ปรจิจาคะ-สละโดยรอบ
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เศรษฐกิจ

สนิทรพัย์กบข.7แสนล้าน

 นายสมบตั ินราวฒุชิยั เลขาธ-ิ
การคณะกรรมการกองทนุบ�าเหนจ็
บ�านาญข้าราชการ หรอื กบข. เปิด
เผยว่า ในปี 2559 ภาพรวมเศรษฐ 
กจิโลกค่อนข้างทรงตวั คาดการณ์
อัตราการเติบโตอยู่ท่ี 3.3% โดย 
GDP สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.2% 
จากการบรโิภคและจากการเร่งจ้าง
งาน ส่วนสหภาพยโุรปอยูท่ี ่1.5%  
เป็นผลจากความกังวลด้านการ 
เมอืงและ BREXIT ในขณะทีญ่ีปุ่น่
อยู่ที่ 0.5% เป็นผลจากนโยบาย
การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน 
ส�าหรับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้น-    
ตวัต่อเนือ่ง คาดการณ์ GDP อยู่   
ที ่3.2% เป็นผลจากภาคเกษตรฟ้ืน
ตวั ภาคการท่องเทีย่วเตบิโต ภาค
รฐัสนบัสนนุนโยบายโครงสร้างพืน้
ฐาน
 “แม้สภาวะเศรษฐกจิจะมคีวาม
ผันผวน แต่ผลการด�าเนนิงานของ 
กบข. ในปีนีย้งัคงเตบิโตขึน้สงูกว่า
ทีไ่ด้คาดการณ์ไว้เมือ่ต้นปี ณ สิน้
เดอืนตลุาคม 2559 สนิทรพัย์สทุธิ
ของกองทุนฯ มีมูลค่า 757,950 
ล้านบาท แบ่งเป็น กองทนุส่วนของ
สมาชิก 355,444 ล้านบาท กอง 
ทนุส่วนส�ารอง 402,506 ล้านบาท 

อัตราผลตอบแทนประจ�าปี ณ 
25 พฤศจกิายน 2559 อยูท่ี่ 4.81% 
ส่วนอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ตัง้แต่
ตัง้กองทนุฯ อยูท่ี ่6.62%”
 ทัง้นี ้ผลความส�าเรจ็ในปี 2559 
มาจากกบข. ได้ด�าเนนิการปรบักระ 
บวนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
ให้มีความยืดหยุ ่นมากขึ้นเพ่ือ
รองรบัการไหลของเงนิทนุระหว่าง
ภมิูภาค เสนอแก้ไขกฎหมายเพือ่
รองรับการสร้างความเพียงพอให้
กบัเงนิของสมาชกิ เช่น ให้แผนสม 
ดุลตามอายุ เป็นแผนการลงทุน
หลักแผนหน่ึงส�าหรับสมาชิกเข้า
ใหม่ให้สามารถออมเพิ่มได้มาก 
กว่า 15% นอกจากนี ้ กบข.ยงัให้
ความส�าคัญกับการส่ือสารไปยัง
สมาชกิ อาท ิ โครงการให้ความรู้
การวางแผนการเงนิและการลงทนุ 
รวมถงึการเดนิสายให้ความรูเ้กีย่ว
กับการด�าเนินงานของกองทุน 
บรกิารต่างๆของ กบข. และสิทธิ
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับผ่าน 
“โครงการสมาชกิสมัพนัธ์สญัจร” 
ทีเ่ข้าถงึสมาชกิทัว่ประเทศ
 ส�าหรับแผนงานในปี 2560 
นั้น กบข. จะเน้นในเรื่องการสื่อ 
สารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงสมาชิก

เป็นรายบคุคล พร้อมจดัท�าเครือ่ง
มือส่ือสาร เช่น โปรแกรมประมาณ
การที่ช่วยให้สมาชิกตัดสินใจใน
การใช้บริการออมเพิ่ม แผนทาง
เลือกการลงทุน และออมต่อ ได้
อย่างถกูต้อง นอกจากนี ้กบข. ยงั
เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การบรหิารจัดการ เน้นการพฒันา
บคุคลากรตามแนวคดิ “เก่ง ด ีมี
จติบรกิาร” รวมถงึการท�ากจิกรรม
ในวาระ กบข. ครบรอบ 20 ปี
 “ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี
หน้าคาดการณ์ว่าจะฟ้ืนตวัขึน้เลก็
น้อยใกล้เคียงกับปีน้ี อัตราการ
เติบโตเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ 3.1% 
และเศรษฐกจิไทยจะเตบิโตอย่างมี
เสถียรภาพอยูท่ี ่3.3% ดงันัน้ กบข. 
จึงวางกลยทุธ์การลงทนุในปี 2560 
ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ยังมี
ความผนัผวน โดยจะตดิตาม ประ 
เมนิผลและลงทนุอย่างระมดัระวงั
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจยัภายนอกประเทศ”

เศรษฐกิจ

รบัรางวลั : นายไตรเตชะ ตัง้มต-ิ
ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) รับมอบ
รางวลั  Think Of Living People’s 
Choice Awards 2016 จดัขึน้โดย
เว็บไซต์  Think Of Living จาก 
นายเธียรุจ ธรณวิกรัย กรรมการ
ผู้จัดการ อาร์ อี เอ กรุ๊ป (ประเทศ 
ไทย) โดย โครงการศุภาลัย โอ-
เรียนทัล สุขุมวิท 39 ได้รับรางวัล 
Editor Choice 2016

สมบัติ นราวุฒิชัย

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 1,189.36  ขาย 1,190.13
ลอนดอน ซื้อ 1,189.71  ขาย 1,189.91

ภาวะหุน้ 30 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) 

35.9

38.63

46.31375

4.7075

0.32995

25.352

+13.06  1,510.24  
  69,967.04
+24.30  2,129.23  
  50,403.34
+10.70  943.18  
  42,510.31
+5.63  598.74  
  2,637.82

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,569.70  +17.45

2,399.10  +20.01

2,511.48  +10.74

1,760.06  +17.56

2,427.20  +18.44

2,734.85  +10.37

1,207.65  +9.40

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

 8,324.69 

11.90 

29,094.41 

41.58 

24,456.26 

34.95

7,740.06 

11.06

31,206.78 

44.60 

24,715.30 

35.32 

584.63 

-2,112.37 

-259.04 

กบข. แจงผลงานปี 59 โตสวนกระแส ท่ามกลางเศรษฐกิจ
ผันผวน โชว์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ รวม 757,950 
ล้านบาท ระบุอัตราผลตอบแทน อยู่ที่ 4.81% พร้อมเผยแผน
งาน-กลยทุธ์การลงทนุปี 60 ลัน่เตบิโตสอดคล้องกบัประมาณ
การณ์เศรษฐกิจไทยปีหน้าที่คาดว่าโต 3.3%
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‘แสนสริ’ิป6ี0รกุแนวราบ

เศรษฐกิจ

 นายเมธา อังวัฒนพานิช รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงาน
พัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการ
แนวราบ บริษัท แสนสิริ จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัท
ได้เปิดตวัและขายโครงการ “บรุา
สิริ ราชพฤกษ์-345” มูลค่าโครง 
การ 2,400 บาท ซึ่งถือว่าเป็น
โครงการแนวราบโครงการสดุท้าย
ที่เปิดตัวในปีนี้ โดยพัฒนาเป็น
โครงการบ้านเดี่ยวจ�านวน 339 
ยูนิต ตั้งอยู่บนพื้นท่ี 84 ไร่ บน
ถนนขุนมหาดไทย โดยมีแบบ
บ้านทั้งหมด 5 แบบบ้าน ขนาด
ที่ดินตั้งแต่ 50.4-127 ตารางวา 
พื้นที่ใช้สอย 135-294 ตาราง
เมตร ราคาขายเริม่ต้นที ่5.29-14 
ล้านบาท ซึ่งจากการเปิดขายประ 
มาณเดอืนครึง่ทีผ่่านมาได้ รบัการ
ตอบรบัทีด่มียีอดขายแล้วกว่า  40  
หลงั มลูค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท
 ส�าหรับภาพรวมตลาดบ้าน
เดี่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

น้ันมองว่ายังคงขยายตัวได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยยังคงมีดีมานด์ของ
บ้านเดี่ยวอยู่ ซึ่งบ้านเดี่ยวที่ได้รับ
ความนยิมเป็นบ้านเดีย่วสร้างเสรจ็
พร้อมอยูร่ะดบัราคาที ่5 ล้านบาท
ขึน้ไปขายด ีและท�าเลทีต่ลาดบ้าน
เดีย่วเตบิโตนัน้ จะเป็นโซนเศรษฐ 
กิจที่มีศักยภาพ ซึ่งโซนถนนราช 
พฤกษ์เป็นอีกหนึ่งท�าเลที่น่าจับ 
ตามองเพราะมีศักยภาพทั้งปัจจุ-
บันและอนาคต เนื่องด้วยเป็น
ถนนที่อยู ่ระหว่างถนนวงแหวน
รอบนอก (กาญจนาภิเษก) กับวง 
แหวนชัน้ใน (ถนนจรญัฯ) รวมทัง้
ยงัเป็นเส้นทางสายหลกัเช่ือมสา-
ทร CBD สู่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวัน
ตก-นนทบรุ ีในแนวเหนอืใต้ และ
เชือ่มต่อกับถนนสายส�าคัญหลาย
สาย นอกจากนี้กรมทางหลวงชน 
บทยังมีโครงการขยายถนนราช 
พฤกษ์ จาก 6 ช่องจราจร เป็น 10 
ช่องจราจร รวมถึงยังมีโครงการ
ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราช 

พฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนว
เหนอื-ใต้) ทีจ่ะแล้วเสรจ็ในเดอืน
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะเพิ่ม     
เตมิโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของ 
กทม.-ปรมิณฑลให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
ดงันัน้ จงึท�าให้โซนถนนราชพฤกษ์
มีดีมานด์เพี่มขึ้นต่อเนื่อง นับว่า
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ
กรงุเทพฯ ฝ่ังตะวนัตก โดยในครึง่
ปีแรกปี 2559 สามารถดูดซับซัพ 
พลายคงค้างได้เร็วถึงกว่า 90% 
โดยบ้านเดี่ยวสร้างเสร็จพร้อมอยู่ 
ระดับราคา 3.00-6.99 ล้านบาท
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด รอง    
ลงมาคือระดับราคา 7.00-9.99 
ล้านบาท และระดบัราคา 10.00-

เมธา อังวัฒนพานิช

19.99 ล้านบาท ขณะทีร่าคาทีด่นิ
พุ่งขึ้นเฉลี่ย 3-7% ต่อปี
 นายเมธา กล่าวเพิม่เตมิว่าส�า 
หรับผลการด�าเนินในงานช่วง 
10 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทมี
ยอดขายโครงการแนวราบประ 
มาณ 1.1 หมื่นล้านบาท คาดว่า
ส้ินปีน้ีจะมียอดขายอยู่ที่ 1.2-1.3 
หมืน่ล้านบาท ต�า่กว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้ซึ่งอยู่ที่ 1.4 หม่ืนล้านบาท 
ส่วนแผนการพฒันาโครงการแนว
ราบในปี 2560 นัน้ คาดว่าจะเปิด
ตวัโครงกรใหม่ประมาณ 10 โครง 
การกระจายในทุกพื้นที่ทั้ง ตอน
เหนอื, ฝ่ังตะวันออก และฝ่ังตะวนั
ตกของกรงุเทพฯ โดยจะเน้นกลุม่
ระดับ 5-14 ล้านบาท ซึ่งพัฒนา
ภายใต้แบรนด์ เศรษฐสิริ และบุ
ราสิริ มีสัดส่วนถึง 50%
 อย่างไรก็ดี มองว่าแนวโน้ม
ตลาดบ้านแนวราบในปีหน้าน่าจะ
ดีขึ้นกว่าปีนี้ เนื่องจากมีความ
ชัดเจนในหลายๆเรื่อง อีกทั้งภาค
รัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างมาก ดังนั้นหากไม่มีผลกระ
ทบอย่างรนุแรงกเ็ช่ือว่า ตลาดอสงั
หาฯโดยรวมจะดขีึน้ ซึง่บรษิทัก็ได้
ตั้งเป้ายอดขายและรายได้เท่ากับ
ปีนี้ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท

แสนสิริ ปลื้ม โกยยอดขาย “บุราสิริ ราชพฤกษ์-345” 
กว่า 300 ล้านบาท ชูศกัยภาพ “ราชพฤกษ์” ข้ึนแท่นท�าเลทอง 
ราคาที่ดินพุ่ง 3-7% ต่อปี ดีมานด์แนวราบโตบ้าน สร้างเสร็จ
พร้อมอยู่ 5 ล้านบาทข้ึนไปขายด ีพร้อมแย้มแผนปีหน้าเลง็ผดุ 
10 โครงการ เน้นตลาดบ้านระดับราคา 5-14 ล้านบาท

เพื่อสังคม : นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ดบับลวิ ซ ีจ ีไดมอนด์ จ�ากดัผูผ้ลติและจ�าหน่ายจวิเวลลีแ่บรนด์ WCG  
DIAMOND ได้จดักจิกรรมประมลูเพชรการกศุลผ่านช่องทางออนไลน์
ซึง่มยีอดขาย 164,599 บาท ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้น�ารายได้ทัง้หมดมอบให้
กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต่อไป

รบัรางวลั : นายทรงพล เชาวนโยธนิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้
บรหิารฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื PACE รบัมอบรางวลัจากงาน Southeast Asia Property 
Awards 2016 ทีจ่ดัขึน้โดย Property Guru ทีป่ระเทศสงิคโปร์ โดย 
โครงการมหาสมทุร วลิล่า หวัหนิ ได้รบัคดัเลอืกเป็นผูช้นะได้รบั 2 รางวลั
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ราล์ฟ ฮาเซน็ฮตุต์ล มผีลงานทีด่กีบัทมีไลป์ซกิ 

กีฬา

โลกกีฬา

บราซลิยนัสร้างทมีใหม่ 

ฮโีร่เดวสิ คพักลบัถงึบ้าน

‘นคิลอส’ เชือ่‘วูด้ส์’แซง

อีวาน ทอซโซ่ รองประธานสโมสรชาเปโค
เอนเซ่ จากบราซิล ยืนยันพร้อมสร้างทีม
ขึ้นมาใหม่ ภายหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏ 
กรรม เครื่องบินที่นักเตะโดยสารตกที่
ประเทศโคลัมเบีย ขณะเดินทางไปท�าการ
แข่งขนัรายการโคฟา ซดูาเมรกิานา นดัชงิ
ชนะเลิศ นัดแรก นักเตะเสียชีวิตเกือบทั้ง
ทีม “เรามุ่งมั่นที่จะเดินต่อไป สร้างทีม
ใหม่ส�าหรบัปีหน้า เราต้องสร้างสโมสรขึน้
มาใหม่ ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีม ต้องมี
การพดูจากนัอย่างมาก มนัไม่ใช่เรือ่งทีง่่าย 
แต่มนัเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีต้องท�าส�าหรบัพวก
เรา” 

ทมีอาร์เจนตนิา แชมป์เดวสิ คพั ล่าสดุ เดนิ
ทางกลบักรงุบโูนสไอเรส เยีย่งวรีบรุษุ หลัง
จากทีส่ามารถสร้างประวัตศิาสตร์คว้าแชมป์
รายการนีม้าครองได้ส�าเรจ็ เมือ่พลกิสถาน 
การณ์ เอาชนะ ทมีโครเอเชยีมาได้ 3-2 เมือ่
สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพระเอกคนหนึ่งใน
เกมนดัชงิชนะเลศิ กค็อื ฮวน มาร์ตนิ เดล 
โปโตร ซึง่เขากย็อมรบัว่า แชมป์เดวสิ คพั 
รายการนี ้ เป็นการเตมิเตม็ฝันของเขาได้ดี
มาก “ผมประสบความส�าเร็จมามากมาย
ตลอดอาชพีของผม และแชมป์คอืการเตมิ
เกียรติยศและความฝันของผมให้เป็นจริง 
มนัช่างเป็นถ้วยรางวลัทีส่วยงามมาก” เป
โตร กล่าว 

แจ๊ค นคิลอส เชือ่ว่า ไทเกอร์ วูด้ส์ จะ
สามารถท�าลายสถติแิชมป์เมเจอร์ 18 ราย 
การของเขาลงได้ ทัง้ๆที ่วูด้ส์ ไม่ได้ลงเล่น
รายการส�าคญัๆมานานถงึ 16 เดอืนแล้ว 
โดยล่าสดุ วู้ดส์ กลบัมาลงเล่นในรายการ 
Thrusday’s Hero World Challenge ซึง่
อดตีมอื 1 ของโลก คว้าแชมป์รายการเม-
เจอร์ ครัง้ที ่14 ซึง่เป็นครัง้ล่าสดุของเขา คอื
แชมป์ยเูอส โอเพ่น เมือ่ปี 2008 “ผมคดิอยู่
เสมอว่า เขา (ไทเกอร์) ยงัเล่นได้อกีอย่าง
น้อย 10 ปี และผมเชือว่า เขาสามารถ
ประสบความส�าเรจ็มากกว่าผมแน่นอน” นิ
คลอส กล่าว  

‘เบล’ผ่าตดัผ่านไปด้วยดี
การผ่าตัดข้อเท้าขวาของ แกเรธ็ เบล ทีก่รุงลอน 
ดอน ผ่านไปด้วยด ี จากการเปิดเผยของสโมสร
เรอลั มาดรดิ ต้นสงักดัในลา ลกีา ของสเปน เอน็
ข้อเท้าของกองหน้าทมีชาตเิวลส์ เกิดฉกีขาดในเกม
ทีท่มีเอาชนะ สปอร์ติง้ ลสิบอน 2-1 ในเกมแชม
เปียนส์ ลกี เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายนทีผ่่านมา  
 “การผ่าตดัทีเ่อน็ข้อเท้าขวาของ แกเรธ็ เบล 
ผู้เล่นของเรา ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี” 
สโมสรมาดริด เปิดเผย “การผ่าตัดมีขึ้นที่โรง

พยาบาลคงิ เอด็เวร์ิด ที ่7 ในกรงุลอนดอน โดย
นายแพทย์เจมส์ คลัเดอร์กบั มเิกล อรามเบอร์รี่ 
แพทย์ของมาดริด ภายใต้หวัหน้าแพทย์ผูท้�าการ
ผ่าตดัคอื เฮซสุ โอลโม” 
 แม้ว่าการผ่าตดัจะผ่านพ้นไปด้วยดี แต่กย็งั
ไม่มกี�าหนดออกมาว่า เบล จะกลบัมาลงสนาม
อกีครัง้หนึง่เมือ่ไหร่ และในวนัเสาร์นี ้ทมีมาดรดิ 
จะต้องลงท�าศกึ เอล คลาสซโิก กบั ทมีบาร์เซ
โลนา ด้วย  

“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ตกเป็นข่าวก�าลังให้
ความสนใจ ราล์ฟ ฮาเซ็นฮุตต์ล เทรนเนอร์
ของ ทีมไลป์ซิก ทีมจ่าฝูงบุนเดสลีกา หากว่า 
อาร์แซน เวงเกอร์ กุนซือของทีม ไม่ยอมต่อ
สัญญาที่จะหมดลงสิ้นฤดูกาลนี้ 
 เทรนเนอร์ชาวออสเตรียน สร้างความ

ประทบัใจและประหลาดใจให้กบัหลายคน เมือ่
เขาพาทีมน�าจ่าฝูงบุนเดสลีกา ลีกสูงสุดของ
เยอรมนี อยู่ในเวลานี้ ซึ่ง อาร์เซนอล เป็นทีม
หนึ่งก�าลังให้ความสนใจในตัวเทรนเนอร์ผู้นี้ 
หากว่า อาร์แซน เวงเกอร์ ไม่ยอมต่อสญัญากบั
ทีมออกไป ซึ่งอาร์เซนอล ก็พร้อมที่จะเริ่มต้น
ใหม่ เมื่อไม่มีเวงเกอร์ อยู่กับทีมแล้ว 
 อีวาน อาซาดีส ผู้บริหารระดับสูงของทีม 
ยอมรับก่อนหน้านี้ สถานการณ์ระหว่าง 
อาร์เซนอล กบั เวงเกอร์ ไม่มคีวามแน่นอนเสยี
เท่าไหร่ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมองหาตวัต่ย
ตัวแทน เวงเกอร์ ส�าหรับฤดูกาลหน้าเหมือน
กัน 
 ส�าหรับแฟนบอลอาร์เซนอล อาจจะไม่คุ้น
เคยกบั ฮาเซน็ฮตุต์ล ทีส่ามารถพาทมีน�าจ่าฝงู
บุนเดสลีกา ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยม ไม่แพ้ทีม
ใดเลย 12 นัดติดต่อกันตั้งแต่เปิดฤดูกาล
เป็นต้นมา แต่ส�าหรบัผูบ้รหิารของ อาร์เซนอล 
แล้ว พวกเขาติดตามเทรนเนอร์ออสเตรียน ผู้
นี้มากว่า 2 ปีแล้ว ขณะที่เขาคุมทีมโนดนม 
อย่าง อินโกลสตัดต์ โดยเทรนเนอร์ วัย 49 ปี 
เข้ามาคมุทมีขณะทีท่มีอยูอ่นัดบับ๊วยของตาราง
ดิวิชั่น 2 ในปี 2013 เขาพาทีมรอดการตกชั้น 
และพาทมีสูล่กีสงูสดุ ฤดกูาล 2014-2015 ก่อน
ท่ีเข้ามารับงานท่ีไลป์ซิก เม่ือเดือนกรกฎาคม 
ที่ผ่านมา 
 ตามข่าวแจ้งว่า อาร์เซนอล ชืน่ชมในเรือ่ง
ของเทคนคิและความสามารถในการพฒันานกั
เตะ ร่วมถึงนักเตะเยาวชนของทีมด้วย ท�าให้
เขาถกูน�าไปเปรยีบเทยีบกบั เจอร์เก้น คลอ็ปป์ 
กุนซือของลิเวอร์พูล 

‘ปืน’เล็ง‘ฮาเซ็นฮุตต์ล’
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โวล์ฟกงั อมัเมอร์ เสนอภาพนีใ้น nytsyn.com มองแนวทางของ
โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ผู้น�าสหรัฐ และจีนที่มีต่อภูมิภาคลาตินอเม
ริกา (คนหนึ่งสร้างก�าแพงกั้นอีกคนสร้างสะพานเชื่อม) 

ต่างประเทศ
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ประธานาธบิดีปาร์ค กนึเฮ แห่ง
เกาหลีใต้ เผชิญปัญหาหนักทาง 
การเมอืงระดบัวกิฤต เหตจุากนาง 
ชอย ซนุชลิ ซึง่เป็นเพือ่นสนทิ อ้าง
ความเป็นเพือ่นกบัปาร์ค กนึเฮ แสวง 

ชน พฒันาเป็นการชมุนมุประ 
ท้วงยดืเยือ้ เรยีกร้องให้ปาร์ค 
กนึเฮลาออก มผีูเ้ข้าร่วมชมุนมุ
เพิม่ขึน้ตามล�าดบั ถอืเป็นการ 
“จดุตดิ” ตามด้วยการโหมไฟ
ให้แรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
 การแถลงขอโทษประชาชนครัง้
แรกและครัง้ที ่ 2 ของปาร์ค กนึเฮ 
ไม่สามารถคลีค่ลายสถานการณ์ได้ 
จงึต่อด้วยครัง้ที ่3 เมือ่วนัองัคารที่
ผ่านมา
  การแถลงทางโทรทศัน์ครัง้ที ่3 
นอกจากขอโทษแล้ว ยังมีสีสันที่
แตกต่างจาก 2 ครัง้แรก โดยปาร์ค 
กนึเฮระบวุ่าให้รฐัสภาเป็นฝ่ายตดั 
สินอนาคตของตน ด้วยการก�าหนด
มาตรการถ่ายโอนอ�านาจให้เป็นไป
อย่างราบรื่น ให้เกิดสุญญากาศ
ทางการเมืองน้อยที่สุด และลด
ความขดัแย้งทางการเมอืงลง
 ถงึตอนนี ้ปาร์ค กนึเฮยนืยนั
ว่าจะลาออกจากต�าแหน่งทนัที
 แต่พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย
กบัข้อเสนอ มองว่าเป็นแผนเลีย่ง
การถูกอภปิรายถอดถอน ยนืยนัจะ
ยืน่ญตัตใิห้รฐัสภาลงมตถิอดถอน
ปาร์ค กนึเฮ ตามทีก่�าหนดไว้เดมิ 
วนัศกุร์นี้

 อย่างไรกต็าม หากทกุอย่าง
เป็นไปตามแผนของฝ่ายค้าน 
พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องอาศัย
เสียงจากซีกรัฐบาลอย่างน้อย 
28 เสยีง จงึจะถอดถอนปาร์ค 
กึนเฮได้ เนื่องจากพรรคร่วม
ฝ่ายค้านมีจ�านวนเสียงไม่พอ
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้
 ส�าหรบัปาร์ค กนึเฮ วัย 64 ปี เป็น
ประธานาธบิดคีนที ่11 ของเกาหลใีต้ 
และเป็นผู้น�าหญิงคนแรกของแดน
โสม เข้าด�ารงต�าแหน่งมวีาระ 5 ปี 
เมือ่ 25 กมุภาพนัธ์ ปี 2013 
 หากไม่มีอบัุตเิหตทุางการเมอืง 
ปาร์ค กนึเฮจะด�ารงต�าแหน่งผูน้�า 
แดนโสมต่อไปอกีประมาณ 1 ปีก
ว่า โดยจะหมดวาระ เดอืนกมุภา-
พนัธ์ ปี 2018 
 ประเดน็น่าสนใจของเหตกุารณ์
นี ้อยูท่ีผู่น้�าแดนโสมไว้วางใจเพือ่น
สนิทที่คบกันมานานมากเกินไป 
และเพือ่นเองเกดิความโลภ ซึง่มา
จากความรูส้กึว่า เป็นเพือ่นกบัคน
ใหญ่คนโตระดบัผูน้�าประเทศ
 ความโลภท�าให้ขาดสติยั้งคิด 
ลงมือรดีไถโดยอาศยัค�าว่า “เป็น
เพือ่นซีผู้น้�าประเทศ” เป็นเครือ่ง
มอื 
 เมือ่ผลสะท้อนกลบั เกดิขึน้
อย่างทีเ่ป็นอยู ่จงึถอืว่าสิง่ทีท่�า
ลงไป เป็นบทเรียนราคาแพง
ไม่ใช่น้อยทเีดยีว 

 

 
 

In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน
เฮ แห่งเกาหลีใต้ ซึ่ง
เผชญิวกิฤตทางการเมอืง
มาพักใหญ่ ประกาศให้
รัฐสภาก�าหนดมาตรการ
ถ่ายโอนอ�านาจ จากนัน้จะ
ลาออกจากต�าแหน่ง แต่
ฝ่ายค้านไม่ยอมเตรยีมยืน่
ถอดถอน ศกุร์นี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

หาผลประโยชน์ เข้าข่ายการกระท�า
ทจุรติคอร์รปัชัน่
 แม้โฆษกประจ�าตัวจะออกมา
ปฏิเสธข้อกล่าวหาแทนผู้น�าเกา-
หลีใต้ แต่ไม่สามารถลดกระแส
ความไม่พอใจของประชาชนได้ เนือ่ง 
จากเจ้าหน้าทีฝ่่ายสอบสวน น�าหลัก
ฐานมายืนยันว่านางชอย ซุนชิล 
กระท�าผดิจรงิ 
 ความไม่พอใจของประชา 

บทเรียนจากผู้นำาเกาหลี

ข้อมูลภาพ : rtbf.be
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 • 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

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
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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

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

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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สังคม

“โครงการรวมพลงัเพือ่เดก็สขุภาพ
ดี” เผยผลเบือ้งต้นจากการด�าเนนิ
โครงการ ในช่วงเดอืน มถินุายน-
กนัยายน 2559 ทีง่านประชมุวชิา 
การโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 10 
พบแนวโน้มที่ดีในการปรับความรู้ 
ทัศนคต ิ และพฤตกิรรมทีด่ต่ีอสขุ-
ภาพในเดก็วยั 3-5 ปี 
 นางกนกทพิย์ ปริญญานสุ-
สรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายโภชนาการเพ่ือ
สุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) 
จ�ากดั กล่าวแนะน�าโครงการฯ ว่า 
“โครงการรวมพลงัเพือ่เดก็สขุภาพ
ด”ี เป็นโครงการทีมุ่ง่จดุประกายให้
ผูป้กครอง และผู้มส่ีวนร่วมในการ
ดูแลเดก็ร่วมกนัปลกูฝัง 3 สขุนสิยั
พ้ืนฐานส�าคัญในเด็กวัย 3-5 ปี 
ได้แก่ การกนิอาหารให้หลากหลาย 
เพิม่ผกัและผลไม้ เลอืกดืม่น�า้เปล่า 
และขยนัขยบั เคลือ่นไหวร่างกาย
ให้มากขึ้น เพื่อปลูกฝังรากฐาน
พฤติกรรมสุขภาพของเยาวชนให้
เตบิโตอย่างมสีขุภาพดใีนระยะยาว 

โครงการรวมพลงัเพื่อเดก็สขุภาพด ี

62% เพิม่เป็น 68% ของปรมิาณที่
ควรบริโภคต่อมื้อ กินผักเพิ่มจาก 
15% เป็น 26% และผลไม้เพิม่ขึน้
จาก 23% เป็น 26% ของปรมิาณ
ที่ควรบริโภคต่อมื้อ โดยเลือกรับ
ประทานผลไม้ที่มีความหวานต�่า
มากขึน้
 ผศ.ดร.กติต ิสรณเจรญิพงศ์ 
รองผูอ้�านวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศ 
สัมพนัธ์ สถาบันโภชนาการ มหา 
วิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “เรายงัพบ
ด้วยว่าเดก็นักเรยีนและผูป้กครองมี
ความรูด้้านโภชนาการเพิม่มากขึน้ 
เข้าใจความส�าคญัของอาหาร 5 หมู่ 
การดืม่น�า้เปล่า และรูถ้งึปรมิาณที่
พงึได้รบัในแต่ละวนั นอกจากนีท้ัง้
เดก็และผูป้กครองมทีศันคตทิีด่ข้ึีน 
เปิดรบัอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพมากขึน้ 
ยอมกนิผกัและผลไม้ทีไ่ม่เคยกนิมา
ก่อนได้มากข้ึน กินข้าวในมือ้อา-
หารหลักได้มากข้ึน และเลอืกดืม่น�า้
เปล่ามากกว่าน�า้หวาน หากเราร่วม
มอืกันท�าให้เดก็รกัษาพฤตกิรรมนี้

โดยเนสท์เล่ และองค์กรพนัธมติร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกัน
คิดค้นเครื่องมือสร้างสรรค์ “มื้อ
อาหารของฮีโร่” (Hero Meal) ซึง่
เป็นเครือ่งมือทีส่นกุ ดงึดดูให้เดก็ๆ
อยากใช้ อยากร่วมมอื เพือ่กระตุน้
การปรบัเปลีย่น 3 สขุนิสัยในเดก็
วยั 3-5 ปี โดยในปีแรกนี ้ ได้เริม่
ท�ากจิกรรมกบันกัเรยีนชัน้อนบุาล 
1-3 จ�านวนกว่า 800 คนใน 4 โรง 
เรยีนน�าร่องในกรงุเทพฯ ได้แก่ โรง 
เรียนวัดปทุมวนารามโรงเรียนวัด 
หนงั โรงเรยีนโสมาภานสุสรณ์ และ
โรงเรยีนอรรถวทิย์
 ดร.สวุมิล ทรพัย์วโรบล หวั 
หน้าภาควิชาโภชนาการและการ
ก�าหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดเผย
ว่า หลงัจากด�าเนนิโครงการฯ ใน
ช่วงภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
นี้ พบว่าเด็กๆรับประทานข้าว-  
แป้ง ผกั และผลไม้ได้มากขึน้ คอื
โดยเฉลีย่จากทีก่นิข้าว-แป้ง เพยีง 

อย่างต่อเนื่อง จะท�าให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน มีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพใน
ระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของโครงการฯ”
 นางสพุรรตัน์ สตัตธนชัย-
ภทัร ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัหนงั 
หนึง่ในโรงเรยีนน�าร่องในโครงการ 
“รวมพลงัเพือ่เดก็สขุภาพด”ี กล่าว
ว่า “สิง่ทีโ่ครงการฯท�า คอืการเปิด
โอกาสให้ครอบครัวและโรงเรียน
ท�างานร่วมกนัได้ง่ายขึน้ มกีรอบที่
ชดัเจน และมแีนวทางทีน่�าไปปฏ-ิ
บัติได้จริงเพื่อปลูกฝังทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เหมาะสม นี่คือสิ่งส�า 
คัญที่สุด เพราะการเลี้ยงเด็กเป็น
ภารกิจของทกุคนทีเ่ก่ียวข้อง การ
ได้เหน็การเปล่ียนแปลงในทางทีด่ี
ของเดก็ และความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิ
ระหว่างทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง นบั
ได้ว่าเป็นความภูมิใจและความ
ส�าเร็จที่เราได้สร้างร่วมกันเพื่อให้
เดก็ไทยมสีขุภาพดขีึน้”
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พล.อ.ศริิชยั ดษิฐกลุ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด
งานประชมุระหว่างเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูของไทยและกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน 
ในหวัข้อ “CLMVT High-Level Meeting on Safe Migration” โดยมี 
ม.ล.ปณุฑรกิ สมติ ิปลดักระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชมุ 

จริชยั มลูทองโร่ย ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีให้ก�าลงัใจ “ซพีอีาสา” จาก
บรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เข้าร่วมบรรจ ุ“ข้าวพอเพยีง” ส�าหรบัแจก
จ่ายเป็นทีร่ะลกึให้แก่พสกนกิรทีเ่ข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ไพรชั วรปาณ ิจดัเลีย้งแสดงมทุติาจติ แก่ เจษฎา เดชสกลุฤทธิ ์บิก๊บอส 
เจษฎา เทคนคิมวิเซีย่ม ทีไ่ด้น�ารถบสัหร ูช่วยรบัส่งผูเ้ข้าร่วมถวายสกัการะ
พระบรมศพในหลวงรชักาลที ่9 โดยม ีพล.อ.อ.ธเรศ ปณุศร,ี พล.อ.ชติ-
ศักดิ ์ประเสรฐิ, กติตพิงษ์ เตรตันชยั และ ประเสรฐิ ศลีพพิตัน์ มาร่วมงาน 

พมิลศกัดิ ์สวุรรณทตั เหรญัญกิ มลูนธิชิยัพฒันา รบัมอบเสือ้ยดืคอกลม
สดี�าส่งต่อให้แก่ผูย้ากไร้จาก มารสิ คลาสส์ และ วภิา อมัพชุ ผูบ้รหิาร 
บรษิทั อนาเธอร์สตอรี ่ จ�ากดั ในเครอืเดอะมอลล์ กรุป๊ เพือ่ร่วมแสดง
ความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

น.ท.หญงิ พญ. อบุลวัณณ์ จรญูเรอืงฤทธิ ์กบั วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผอ.ใหญ่
อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ และ อคัรวรรณ เจรญิผล จดั
โครงการ “MHeart สายโลหติ สายใจ รวมพลัง รวมใจ บรจิาคโลหติถวาย
เป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” 

สพุจน์ วรรณา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.เจเอเอส แอสเซท็ จดังาน 
ซอฟต์ โอเพนนิง่ แจส เออเบร์ิน ศรนีครนิทร์ โดยม ียวุด ีพงษ์อชัฌา,     
สุวัฒน์ ทองร่มโพธิเ์จรญิศร ี โอสถานเุคราะห์, ธนะรกัษ์ กลุรตันรตัน์      
มาร่วมแสดงความยนิด ีทีแ่จส เออเบร์ิน ถนนศรนีครนิทร์

การุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และ อมัพวนั พชิาลัย ผู้อ�านวยการ
ศนูย์ส่งเสริมศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดงานแสดง
ผลติภณัฑ์กลุม่หัตถกรรมร่วมสมยั SACICT’s Living Concept

สวุทิย์ กิง่แก้ว รอง กก.ผจก.อาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ และ เลขาธิการสมาคม
กฬีาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกบั สจัพจั ตูจ้นิดา ผจก.กลุม่พฒันา
ธรุกจิ ตวัแทนจ�าหน่าย ซพี ีออลล์ กรุป๊ บจก.โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 
แถลงข่าวการแข่งขนักฬีาหมากล้อม “โค้ก โกะ แชมป์เป้ียนชพิ 2016” 
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ออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่       
อนิโดไชน่า และ นภดล ศวิะบตุร  ผูอ้�านวยการบรหิารฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์ 
บรษิทั เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากดั เปิด โครงการรวมพลงัเพือ่เดก็สขุภาพด ีโดย
มผีูบ้รหิารขององค์กรพนัธมิตรทัง้ภาครฐัและเอกชน ร่วมงาน

พนัธ์นวิตั ิศรไีกรวนิ รองผูจ้ดัการโรงเรยีนสาธติบางนา พร้อมด้วย วรร-
ณา อยัยมิาพนัธ์ กรรมการบรหิารกลุม่บรษิทั แพครมิ ร่วมรบัรองผูร่้วม
ก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED จากกลุ่มธุรกิจในเครือ บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชัน่ ทีม่าเยีย่มชมการเรยีนการสอนของ โรงเรยีนสาธติบางนา 

อยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทั คงิ เพา-
เวอร์ และ ม.ล.บวรนวเทพ เทวกลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ สายการ 
บนิไทยแอร์เอเชยี น�าคณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ เข้า
ถวายสกัการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

พฒัน์พงศ์ จติต์กศุล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ยไูนเตด็แมชชนิเนอร่ี จ�ากัด 
จดังานฉลองครบรอบ 60 ปี ในฐานะผูด้�าเนนิกจิการน�าเข้าเครือ่งจกัรอตุ 
สาหกรรมคณุภาพสงูในประเทศไทย โดยมกีารจดัแสดงสนิค้าหลากหลาย
ประเภทอย่างครบวงจร ทีง่านเมทลัเลก็ซ์ 2016 ไบเทค บางนา

วเิศษ รังษสิีงห์พพิฒัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายการตลาด, นรศิ       
วทิยาวรากรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั เอชทโูฟล์ว 
จ�ากดั และ พรเีซน็เตอร์ “ป ู ไปรยาลนุด์เบร์ิก” ร่วมกนัแจกผลติภณัฑ์ 
“สลนิดรงิค์” ทัง้ 3 รสชาต ิให้แก่ประชาชน ณ ลานบทีเีอสช่องนนทรี

สภุสิทิธิ ์ช่อเรอืงศกัดิ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ชมุพรอตุสาหกรรม
น�า้มนัปาล์ม จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ซพีไีอ อะโกรเทค จ�ากดั และ บรษิทั 
ซพีพี ีจ�ากดั ร่วมกบั ธวฒัชยั และ ดวงใจ ไกรมาก ร้านทรพัย์ดวงธวฒั 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐนิสามคัค ีณ ส�านกัสงฆ์เนนิสนัติ 

ผศ.ดร.นพ.ประวร์ี สริเิธยีรทรรศน์ รองผูอ้�านวยการศนูย์ Bangkok Royal 
Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรงุเทพ ร่วมเป็นวทิยากรเสวนา
ภายใต้หัวข้อ “ในวนัทีฉ่นั (ต้อง) เปลีย่น” ภายใต้ SOOK Activity ทีศ่นูย์
เรยีนรูส้ขุภาวะ สสส.

พจนย์ีพร ช�านาญภกัด ีผูอ้�านวยการทรพัยากรบคุคล เคทซี ีและ สายใจ 
สังขพันธ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชปูถมัภ์ น�าคณะครแูละนกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ ร่วมกจิกรรม 
เคทซีส่ีงภาษามอืชวนน้องตามรอยพระบดิาแห่งการวจิยัและพฒันาข้าวไทย


