
มนษุยพั์นธุพิ์เศษ
ต�ำแหน่งเพรำะมคีณุสมบตัขิดั
รฐัธรรมนญู แต่เรือ่งแบบนีจ้ะ
ไม่เกิดขึ้นกับ สนช.ที่จะได้รับ
กำรยกเว้น ใครทีถ่่ำงขำนัง่ควบ
สองสำมเก้ำอี ้กินเงนิเดอืนสอง
สำมทำงยังถ่ำงขำนั่งควบและ
รับเงินเดือนหลำยทำงได้อยู ่   
ต่อไป เรือ่งแบบนีเ้ป็นสิง่ทีน่่ำรงั 
เกียจเฉพำะเวลำนักกำรเมือง
เป็นผูก้ระท�ำเท่ำนัน้

กำรปฏริปูประเทศแม้จะยังดวู่ำ
ไม่มีทิศทำงที่ชัดเจนในหลำย
เรื่อง แต่ก็มีควำมชัดเจนประ 
กำรหนึง่ให้สงัคมได้มองเหน็ นัน่
คือกำรสร้ำงมนุษย์พันธุ์พิเศษ  
ที่มีเอกสิทธิ์เหนือกว่ำคนอื่น 
หลงัรฐัธรรมนญูใหม่มผีลบงัคบั
ใช้มีข้อก�ำหนดคุณสมบัติมำก 
มำยที่ท�ำให้หลำยคนซึ่งนั่งทับ
เก้ำอีอ้�ำนำจอยูใ่นตอนนีต้้องพ้น
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เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 เวลำ 
22.01 น. โทรทศัน์รวมกำรเฉพำะ
กิจแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่  
พธิกีรำบบงัคมทลูอญัเชญิสมเดจ็
พระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำ
วชริำลงกรณ สยำมมกฎุรำชกมุำร 
ขึ้นทรงรำชย์สืบรำชสันตติวงศ์  
 โดยเมือ่เวลา 19.16 น. สมเดจ็
พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราช
กมุาร โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ ผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์ นายพรเพชร วชิติชลชยั ประ 
ธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ (สนช.) 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รฐัมนตร ีและ นายวรีะพล ตัง้สวุรรณ 
ประธานศาลฎกีา เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่ 
นัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ 
 โอกาสนี ้นายพรเพชร กราบบงั 
คมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอ
รสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร องค์

รชัทายาท เสดจ็ขึน้ทรงราชย์ เป็นพระ
มหากษตัรย์ิ สบืราชสนัตตวิงศ์ ตาม
บทบญัญัติรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) 2557 มาตรา 
2 วรรค 2 ประกอบกบัรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 มาตรา 
23 วรรค 1
 หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอ
รสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร มพีระ
ราชด�ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ 
ความว่า “ประธานสภานติิบญัญติั
แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
รฐัสภา ได้กล่าวในนามของปวง
ชนชาวไทย เชญิข้าพเจ้าข้ึนครอง
ราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิว่าเป็น
ไปตามพระราชประสงค์ของพระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
และเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ

ราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยน้ัน ข้าพ 
เจ้าขอตอบรบัเพือ่สนองพระราช
ปณิธานและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทยทัง้ปวง”
 เวลาต่อมา สมเดจ็พระบรมโอรสา 
ธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็ฯ 
ไปประทบัราบ ณ พระสจุหนี ่ หน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสม 
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ 
บรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบัง   
คม ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธปู
เทยีนแพร และทรงกราบราบ เฉลมิ
พระปรมำภิไธยสมเด็จพระเจ้ำ  
อยูห่วั รชักำลที ่10
 ต่อมาในโทรทศัน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย มีการเผยแพร่ 
ประกาศ เฉลมิพระปรมาภไิธยสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวราง 
กูร ตามท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ราชกจิ
จานเุบกษา ความว่า
 ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธย
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระเจ้า 
อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพย
วรางกรู มพีระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยท่ี
ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้
มปีระกาศเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พุทธ 
ศกัราช 2559 ว่า พระมหากษตัรย์ิได้
ทรงแต่งตัง้พระรชัทายาทไว้แล้วตาม
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช
สนัตตวิงศ์ พระพทุธศกัราช 2467 จึง
ได้มกีารประชมุเพือ่รบัทราบ และได้
กราบบังคมทูลอัญเชิญพระรชัทายาท 
โดยประกาศให้ทราบทัว่กนัว่าสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิ  
ราลงกรณ สยามมกุฎราชกมุาร ได้ขึน้
ทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

บันทึกประวัติศาสตร์
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มหากษตัรย์ิแล้ว นัน้
 ทรงพระราชด�าริว่าในระหว่างที่
ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิ 
ไธย เนือ่งในการพระราชพธิ ีพระบรม
ราชาภิเษก อันจะพึงมีต่อไปตาม   
พระราชประเพณีเป็นการสมควรที่  
จะเฉลมิพระปรมาภไิธย เป็นการชัว่ 
คราว เพื่อความสะดวกในการเรียก  
ขานพระนาม จึงมีพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เฉลมิ
พระปรมาภไิธยว่า สมเดจ็พระเจ้าอยู่      
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย    
วรางกรู
 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
พทุธศกัราช 2559 เป็นปีที ่1 ในรชั 
กาลปัจจบุนั ผูร้บัสนองพระราชโอง- 

การ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี
 ประกำศ สภำนติิบญัญตัแิห่ง
ชำต ิ (สนช.) เรือ่ง อญัเชิญองค์
พระรัชทำยำทขึ้นทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษตัรย์ิ 
 โดยที่พระบาทสมเด็จพระปร      
มนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหิตลา 
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร ผู้ 
ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เสด็จ
สวรรคตแล้ว เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่ 13 
ตลุาคม พทุธศกัราช 2559 เวลา 15 
นาฬิกา 52 นาท ีรฐัธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธ 
ศกัราช 2557 มาตรา 2 วรรคสอง 
ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณา 
จกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 
23 วรรคหนึง่ ได้บญัญตั ิเรือ่งการสืบ
ราชสนัตตวิงศ์ว่า ในกรณทีีร่าชบลัลงัก์
หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหา
กษตัรย์ิได้ทรงแต่งตัง้ พระรชัทายาท
ไว้ตามกฎมณเฑยีรบาลว่าด้วยการสบื
ราชสนัตตวิงศ์ พระพทุธศกัราช 2467 
แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธาน
รฐัสภาทราบ และให้ประธานรฐัสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือรบัทราบ และ
ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระ
รัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหา
กษตัริย์สบืไป แล้วให้ประธานรฐัสภา 
ประกาศให้ประชาชนทราบ
 โดยที่พระบาทสมเด็จพระปร      
มนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหิตลา 
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ได้
ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยาม
มกฎุราชกมุาร เป็นพระรชัทายาทไว้
ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ
ราชสนัตตวิงศ์ พระพทุธศกัราช 2467 
แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธ 
ศกัราช 2515
 สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิท�าหน้า 
ที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธ 
ศกัราช 2557 ได้รบัทราบกรณีสวรร 
คตดงักล่าวด้วยความโทมนัสย่ิง โดย
เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน พุทธศกัราช 
2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี
การประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้ง
พระรชัทายาท และประธานสภานติิ 
บัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่ประธาน
รัฐสภา ได้น�าความกราบบังคมทูล

บันทึกประวัติศาสตร์
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อญัเชญิ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 
เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุ
ราชกมุาร ขึน้ทรงราชย์เป็นพระมหา
กษตัรย์ิ ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรม 
นูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 มาตรา 
2 วรรคสอง ประกอบกบัรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2550 มาตรา 23 วรรคหนึง่ จึงขอประ 
กาศมาให้ทราบโดยทัว่กนัว่า สมเดจ็
พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชิ  
ราลงกรณ สยามมกฎุราชกุมาร ได้ขึน้
ทรงราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ ตัง้แต่
วนัที ่13 ตลุาคม พทุธศกัราช 2559 
เป็นต้นไป
 ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 
พทุธศกัราช 2559 พรเพชร วชิติชล
ชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
ท�าหน้าทีป่ระธานรฐัสภา
 นำยกรัฐมนตรีแถลงรำชอำ 
ณำจักรไทยมีสมเด็จพระเจ้ำอยู่ 
หวัพระองค์ใหม่แล้ว
 หลังจากนั้นโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกจิแห่งประเทศไทยเผยแพร่ค�า
ประกาศของ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์
โอชา นายกรฐัมนตร ีในฐานะตวัแทน
รฐับาล กล่าวว่า รฐับาลขอประกาศ
ให้ประชาชนชาวไทยท้ังที่อยู่ในราช
อาณาจกัร และในต่างประเทศทัว่โลก 
ทราบทั่วกันว่า บัดนี้ประเทศไทยมี
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหม่แล้ว
ตามค�ากราบบงัคมทลูอญัเชญิข้ึนทรง
ราชย์ของประธานสภานิตบิญัญตัแิห่ง
ชาติ ท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา ณ 
พระทีน่ั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ 
โดยมีผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ 
นายกรฐัมนตร ีและประธานศาลฎกีา 
ร่วมเป็นสักขีในพิธีประวัติศาสตร์น้ี 
และทรงพระกรณุารบัค�ากราบบงัคม
ทูลอัญเชิญ ดังที่ต่อมาได้มีประกาศ
สภานิตบิญัญัตแิห่งชาตเิพือ่แจ้งประ 
ชาชนแล้ว การด�าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอา 
ณาจกัรไทย กฎมณเฑยีรบาลว่าด้วย
การสบืราชสนัตตวิงศ์ และโบราณราช
ประเพณีทุกประการ ท้ังสนองพระ
ราชด�ารสิมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมงกฎุราชกมุาร ทีพ่ระราชทาน
ไว้ตัง้แต่แรกว่า ในระหว่างทีพ่ระองค์
เองและประชาชนก�าลงัทุกข์โศกอย่าง
ใหญ่หลวงจากการเสดจ็สวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในพระ 
บรมโกศ ยังไม่ควรด�าเนินการเรื่อง

การสืบราชสมบัติทันทีในขณะนั้น 
หากแต่ควรรอจนการบ�าเพญ็พระราช
กศุลและการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพผ่าน
พ้นไปสักระยะหนึ่ง ซึ่งบัดนี้ถึงเวลา
การบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสม
วารคอืครบ 50 วนั และประชาชนได้
มีโอกาสเข้าถวายบังคมพระบรมศพ
แล้วนับล้านคน จึงขอพระราชทาน
พระราชานุญาตด�าเนินการตามข้ัน
ตอนของกฎหมาย ต่อไป
 อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามโบราณ
ราชประเพณ ี โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนา     
นาประเทศทีว่่า ราชอาณาจกัรย่อมไม่
ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหา
กษตัรย์ิ ดงันัน้ การเริม่ราชการใหม่
จงึมผีลต่อเนือ่งตัง้แต่วนัที ่13 ตลุาคม 
พทุธศกัราช 2559 เป็นต้นไป
 ณ บดันี ้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยาม
มงกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงสถิตอยู่ใน
พระราชสถานะองค์พระรชัทายาทมา
ตัง้แต่พุทธศกัราช 2515 นบัเป็นเวลา
ถงึ 44 ปี จงึทรงเป็น สมเดจ็พระเจ้า 
อยูห่วัพระมหากษตัรย์ิ รชักาลที ่ 10 
แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ และทรงไว้
ซึ่งพระราชอ�านาจตามรัฐธรรมนูญ
ทุกประการ ส่วนการจะด�าเนนิการต่อ
ไปเพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชขัต 
ติยประเพณีท่ีเรียกว่า “พระราชพิธี
พระบรมราชาภเิษก” นัน้ ย่อมขึน้อยู่
กบัพระราชวนิจิฉยั ซึง่มีพระราช ด�าริ
แล้วว่า ควรด�าเนินการเมื่อเสร็จสิ้น

การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ในพระบรมโกศแล้ว
 พี่น้องประชาชนทั้งหลาย ด้วย
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืหรอืแนวทางทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที ่9 ผูท้รงเป็นสมเดจ็พระบรม
ชนกนาถได้ทรงวางไว้แล้วตลอดเวลา 
70 ปี จะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง 
เมือ่ประกอบเข้ากับความศรัทธาเชือ่
มั่นและสัตยาธิษฐานที่มหาชนชาว
สยามทกุรูปทกุนามพร้อมใจกันเปล่ง
วาจาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 
และมากล่าวย�้าพร้อมกันอย่างเป็น
ทางการอกีครัง้เมือ่เช้าวนัที ่22 พฤศ-
จกิายนนี ้ว่า จะท�าดเีพือ่พ่อ จะจดจ�า
ค�าของพ่อ จะขอเป็นข้ารองพระบาท
ทุกชาติไป จะสืบสานพระบรมราช
ปณิธาน คิดดี พูดดี ท�าดี ซื่อสัตย์
สุจริต รู้รักสามัคคี และจะอยู่อย่าง   
พอเพียง รัฐบาลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นดจุปราการอนัมัง่คง บนพืน้ฐาน
อนัแขง็แกร่ง ประการส�าคญัคอื ด้วย
พระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทุกอย่างจะ
ด�าเนินไปได้ด้วยดีท่ามกลางความ
เพยีรอนับรสิทุธิข์องเราทัง้หลาย
 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหม่
ทรงเป็นพระรัชทายาททีไ่ด้รับความ
ไว้วางพระราชหฤทยัจากพระบาทสม 
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาป 
นา และมโีอกาสโดยเสดจ็พระราชด�า 

เนนิไปทรงงานในทีต่่างๆ มากว่า 44 
ปี บดันีท้รงเป็นพระประมขุ เป็นศนูย์
รวมใจไทยทัง้ชาต ิสบืสนองพระองค์
สมเดจ็พระบรมชนกนาถ ทรงเจรญิ
รอยพระยคุลบาทสมเดจ็พระบรมราช
บพุการทีัง้สองพระองค์ คอื พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชนินีาถ ทีไ่ด้ทรงกระท�าบ�าเพญ็มา
แล้วอย่างบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ ดังน้ัน แม้
เราต่างก็รู้ว่าการพลดัพรากจากสิง่ที่
เรารักและเคารพย่อมเป็นทุกข์ แม้
การสูญเสีย ความวิปโยค จะเป็น
วิกฤตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่เราทั้ง
หลายควรใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส 
แปลงความทกุข์โศกให้เป็นพลงัของ
แผ่นดิน พลงัทีแ่มจ้ะไมม่ีพระผู้เปน็
พลังของแผ่นดินทางพระรูปกายอยู่
คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อม แต่พลังของ
แผ่นดนิยงัจะมอียูต่่อไปด้วยพลงัแห่ง
ความศรทัธาเชือ่มัน่ ในพระบรมราช
ปณธิานและศาสตร์พระราชาของ พระ
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช โดยมสีมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่ พระบรมราชปิโยรสเป็น
ผูน้�าแทนพระองค์
 พีน้่องประชาชนชาวไทยทัง้หลาย 
ขอให้เราทกุคนร่วมกนัตัง้จติอธษิฐาน 
ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จ
พระบรูพมหากษตัรยิาธริาชเจ้า มพีระ 
บาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช พระปิยมหากษัตริย์ นัก
พฒันา เป็นอาท ิได้โปรดอภบิาลรกั 
ษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระองค์ใหม่ 
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ให้ทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญ
ปกเกล้าปกกระหม่อม อาณาประชา 
ราษฎร์ชาวไทยและประเทศไทย ให้
สามารถพฒันา จนประสบความส�า-
เรจ็ บงัเกดิความเจรญิรุง่เรอืง มีสันติ 
สขุและความสามคัคปีรองดอง สมดงั
พระราชปณธิาน ปรารถนา ภายใต้
การปกครอง แบบประชาธปิไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตราบกาลนานเทอญ
 เฉลมิพระปรมำภไิธยสมเดจ็
พระเจ้ำอยูห่วั รชักำลท่ี 10
 ต่อมาในโทรทศัน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย มีการเผยแพร่ 
ประกาศ เฉลมิพระปรมาภไิธยสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวราง 
กูร ตามทีเ่ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ราชกจิ
จานเุบกษา ความว่า
 ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธย
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระเจ้า 
อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพย
วรางกรู มพีระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยท่ี
ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้
มปีระกาศเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม พุทธ 
ศกัราช 2559 ว่า พระมหากษตัรย์ิได้
ทรงแต่งตัง้พระรชัทายาทไว้แล้วตาม
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราช
สันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467    
จงึได้มกีารประชมุเพือ่รบัทราบ และ
ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทา 
ยาท โดยประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร 
ได้ขึน้ทรงราชย์สบืราชสนัตตวิงศ์เป็น
พระมหากษตัรย์ิแล้ว นัน้
 ทรงพระราชด�าริว่าในระหว่างที่
ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิ 
ไธย เน่ืองในการพระราชพธิ ีพระบรม
ราชาภเิษก อนัจะพงึมต่ีอไปตามพระ
ราชประเพณเีป็นการสมควรทีจ่ะเฉลมิ
พระปรมาภไิธย เป็นการชัว่คราว เพือ่
ความสะดวกในการเรียกขานพระ 
นาม จึงมพีระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ เฉลิมพระปรมา 
ภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา  
วชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2559 เป็นปีที่ 1 ใน
รัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราช 
โองการ  พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี
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ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพลังตัวแทน
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ผู้อยู่ในเครือข่ายอ�านาจปัจจุบัน
ต่างมีมีสิทธิพิเศษ

ได้รับการยกเว้นเอาไว้มากมาย

สถานการณ์บ้านเมืองสัปดาห์นี้
ต้องจับตาไปที่การท�าให้ได้มาซึ่ง
ตวัพระธมัมชโย เจ้าอาวาสวดัพระ
ธรรมกาย เพื่อน�าตัวส่งฟ้องศาล
ข้อหาฟอกเงนิและรบัของโจร หลงั
จากเส้นตายให้มอบตัวถูกยืดจาก
วันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมาเป็นวัน
ที่ 10 ธ.ค.
 ขณะนีฝ่้ายท่ีมหีน้าทีเ่ข้าจบักมุ 
ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
ต�ารวจออกมาพูดถึงแผนการบุก
เข้าจบักมุเป็นระยะๆ ขณะเดยีวกนั
ก็ใช้ความพยายามเจรจาเพ่ือให้
เข้ามอบตวัอยูต่ลอดเวลา เข้าต�ารา
ขู่ไปคุยไป เพราะรู้ดีว่าการลุยไฟ
เข้าไปจบัเหตกุารณ์อาจบานปลาย
ได้ แผนการบกุจบัท่ีถกูปดูออกมา
เป็นระยะๆ ก็แค่ให้ดูตื่นเต้นดูว่า
มีแอ็คชั่นในการท�าหน้าที่ ไม่ได้
ละเว้น
 ต้องดูว่ำเมื่อพ้นเส้นตำยที่

 หากมองในแง่บวกกเ็พือ่รบัฟัง
ความเหน็ โดยเฉพาะจากฝ่ายการ 
เมือง เผื่อมีเรื่องให้ต้องปรับปรุง
ร่างกฎหมายก่อนส่งให้สนช.พจิาร 
ณาออกมาบังคับใช้อย่างเป็นทาง 
การ
 แต่หากมองในแง่ลบ อาจมอง
ได้ว่าเพื่อให้ฝ่ายการเมืองออกมา
เต้น ออกมาโวยวายจะได้เป็นการ
ตอกย�า้ว่าเป็นพวกทีไ่ม่พร้อมปรบั
ตัวรับการปฏิรูป
 ขณะท่ีนกักำรเมอืงถกูสร้ำง
ภำพให้ถูกมองว่ำไม่พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง เห็นแก่ตัว 
เอำแต่ได้ แต่กรณีแบบนี้ไม่
เกิดขึ้นกับผู้ท่ีอยู่ในเครือข่ำย

ถูกขีดขึ้นมำใหม่ในวันท่ี 10 
ธ.ค.นีแ้ล้ว ทัง้ดเีอสไอและต�ำ-
รวจจะท�ำอย่ำงไรต่อไป
 ขณะท่ีเร่ืองการจับกุมตัวพระ
ธัมมชโยมีความชัดเจนว่ายืดเยื้อ 
แต่สิ่งที่จะมีความชัดเจนในสัป-
ดาห์นี้ คือเนื้อหาพ.ร.บ.พรรค 
การเมืองฉบับใหม่ ที่คณะกรรม 
การร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เลื่อน
แสดงรายละเอยีดออกมาจากสัป-
ดาห์ที่แล้ว
 ถามว่าท�าไม กรธ.ต้องเปิดเผย
รายละเอียดร่างพ.ร.บ.พรรคการ 
เมืองให้ทุกฝ่ายได้ทราบ ก่อนที่  
จะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) พิจารณาตามขั้นตอน

ถือครองอ�ำนำจในปัจจุบัน
เพรำะมีสิทธิพิเศษได้รับกำร
ยกเว้นเอำไว้มำกมำย
 ยกตัวอย่างเช่น สนช.ชุดปัจ-  
จุบันท่ีส่วนมากเป็นข้าราชการ
ประจ�าโดยเฉพาะทหาร หรือบาง
คนเป็นผู้บริหารเป็นสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ที่ถือหุ้นในธุรกิจสื่อสาร ซึ่งเป็น
คุณสมบัติต้องห้ามของสมาชิก
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่
 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่มีผล
บังคับใช้ก็จะไม่มีปัญหาให้ สนช.
ที่มีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทัง้หลายเหล่านีต้้องพ้นจากสภาพ
การเป็น สนช. เพราะว่ามีข้อยก 
เว้นไม่บงัคบัใช้ข้อก�าหนดเก่ียวกับ
คุณสมบัติดังกล่าวกับ สนช.ปัจจุ 
บัน
 ใครที่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ
เก่งเกินกว่าคนท่ัวไปสามารถถ่าง
ขาน่ังควบสองสามเก้าอี้ กินเงิน
เดือนสองสามทางก็ยังถ่างขานั่ง
ควบและรบัเงนิเดอืนหลายทางได้
อยู่ต่อไป
 กำรถ่ำงขำนั่งควบหลำย
เก้ำอี ้รบัเงนิเดอืนหลำยทำงจงึ
เป็นเรือ่งน่ำรงัเกยีจเฉพำะเวลำ
ที่นักกำรเมืองเป็นผู ้กระท�ำ
เท่ำนั้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และพลังตัวแทน
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
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“กฎหมำยลกู” ซึง่เกีย่วข้องโดยตรง
กับการเลือกตั้ง ยังเป็นประเด็นที่พูด
กันไปคนละทาง คนละเรื่องเดียวกัน 
เพราะกฎข้อบังคับทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ (กรธ.) 
ที่น�าโดย “มีชัย ฤชุพันธุ์” และต้อง
เป็นไปตามแนวทางท่ี “เรือแป๊ะ” 
ก�าหนด เหมือน “แผนยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี” 
 สถำนะของฝ่ำยกำรเมืองก็ไม่
ต่ำงกบัประชำชนทีไ่ม่รูช้ะตำกรรม
ของตนเองเลยว่ำจะเป็นอย่ำงไร 
เพรำะไม่มส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรเมืองและประเทศ
ชำติเลย!
 การให้คนไม่กี่คนที่มาจากการ 
“ปล้นอ�ำนำจ” จากประชาชน แล้ว
ยังมโนว่าตัวเองเป็น “คนดี-คน
เก่ง” มาก�าหนดให้คนทั้งประเทศ
ต้องเดินตาม หลายฝ่ายจึงเชื่อกันว่า
จะเป็น “ระเบิดเวลำ” ที่น�าความ
หายนะมากกว่าความรุ่งเรืองมั่งค่ัง
อย่างที่ “คณะรัฏฐำธิปัตย์” ประ 
กาศ
 แม้แต่กฎกติกาการเลือกตั้งเพื่อ
กลบัสูร่ะบอบประชาธปิไตยผ่านยงัท�า
เหมือนอยู่ในแดนสนธยา ท้ังท่ีเป็น
ผลประโยชน์โดยตรงของประชาชน 
จึงส่อเจตนา “ความบริสุทธิ์ใจ” ว่า 
“คณะรัฏฐาธิปัตย์” ต้องการคืนอ�า-
นาจให้ประชาชนจริงหรือไม่ ?
 บ้ำนเมอืง 5 ปีภำยใต้ “นำยกฯ
คนนอก” และ “กลุ่มกำรเมือง” 
ที่มำจำก “ลำกตั้ง” จึงสะท้อนชัด 
เจนถงึกำร “สบืทอดอ�ำนำจ” และ
วิกฤตบ้ำนเมืองภำยใต้อ�ำนำจ
และผลประโยชน์ทับซ้อน!   

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ภาษีมากขึ้น เพื่อราคาจะได้แพงขึ้น เพราะสิน 
ค้าของจีนถูกและพอใช้ได้ คนมีรายได้น้อยจึง
นิยมใช้ของจีน ส่วนของอเมริกาเดี๋ยวนี้แย่ ถ้า
อย่างนี้ก็คงไปไม่รอด โดนัลด์ ทรัมป์ เลยต้อง
พยายามที่จะไม่ให้สินค้าประเทศอื่นๆเข้ามา
แข่งขนัท�าลายสนิค้าในประเทศ เลยตัง้ใจจะท�า
ให้สุดๆ  
 แล้วของเรายงัไงถงึจะฟ้ืน ทีบ่อกว่ารฐับาล
คสช.หาเงนิไม่เก่ง หรอืนโยบายกไ็ปเลียนแบบ
รฐับาลเก่าอะไรต่ออะไร เอาล่ะกเ็ชือ่ว่าสกัวนัก็
คงรู้ว่าที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นจริงหรือเปล่า ใช่
หรือไม่ ถ้าหากใช่ จะท�ายังไง ก็ขอให้เดินหน้า
ไปได้กแ็ล้วกนั ขอให้ประสบความส�าเรจ็ ขอให้
มีก้าวหน้า ให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมา เพราะ
เศรษฐกจิมนัร่วงโรยมานานแล้ว ตกต�า่มานาน
แล้ว มันควรจะดีขึ้นมาบ้าง ก็พยายามให้ดีที่ 
สุดก็แล้วกัน ไม่ใช่ปล่อยให้ทรุดต่อไป อะไรที่
ท�าให้ดีได้ก็พยายามต่อไป ต้องท�าให้ได้หน้า
ได้ตา ได้ชื่อ ได้เสียงทิ้งไว้ก่อน 
 ในหลวงพระองค์ท่านผ่านรัฐบาลมาตัง้ 50-
60 ชุดในระยะ 70 ปี ผ่านคณะรัฐมนตรีที่เข้า
เฝ้ามากมาย ก็ขอให้รัฐบาลนี้สามารถท�างาน
สร้างชาติ สร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นให้ได้อย่างที่
ประชาชนร้องฮ่อ อย่าให้ร้องยี้
  ขอย�ำ้ว่ำ อย่ำให้ประชำชนต้องร้องย้ีก็
แล้วกัน หำกยี้ตลอดก็ไม่มีฮ่อแน่ เหงือก
ก็คงจะแห้งเหี่ยวอับเฉำโรยแรง ยังไงก็  
ขอให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมำ ท�ำให้ประชำ  
ชนชื่นอกชื่นใจ มีกินมีใช้บ้ำง อย่ำให้จน 
ฝืดเคอืง ขำดแคลน แร้นแค้นข้นแค้น มนั
กไ็ม่ไหว และจะเกดิผลกระทบต่อรฐับำล  
ดังน้ันรัฐบำลต้องหำทกุวถีิทำง โดยเฉพำะ
รองนำยกฯสมคิด ท่ีรัฐบำลก็คำดหวังว่ำ
น่ำจะแก้ปัญหำได้ ประชำชนกค็ำดหวงัว่ำ
ประเทศชำตจิะฟ้ืน เอำล่ะกข็อให้ยนืหยดั 
และขอให้ฟื้นไวๆก็แล้วกัน
  เจริญพร

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

 

เศรษฐกิจมันร่วงโรยมำนำนแล้ว
ตกต�่ำมำนำนแล้ว มันควรจะดีข้ึน
มำบ้ำง พยำยำมให้ดีที่สุดก็แล้ว 
ไม่ใช่ปล่อยให้ทรุดต่อไป อะไรที่ท�ำ
ให้ดไีด้กพ็ยำยำมต่อไป

เป็นธรรมดาที่แต่ละฝ่ายจะต้องบอกว่าฝ่ายตัว
เองเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายดี แต่ฝ่ายอื่นว่าไม่ถูกไม่ดี 
ต่างฝ่ายต่างก็ต�าหนิกันต่อไป ไม่รู้ว่าจบอย่าง 
ไร จะไปลงที่ประโยชน์ของประชาชนและประ 
เทศชาติหรือไม่ คนยากจนจะเป็นยังไง  
 ตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่า ทุ่มเทสุดขีดช่วง
ปลายปีเพือ่จะให้เศรษฐกจิผงกหวัขึน้ให้ได้ ใช้
เงนิทุม่ถงึ  300,000 ล้านบาท นีเ่ป็นค�าพดูค�า
บอกของ รองนำยกรฐัมนตรสีมคดิ จำตศุรี
พิทักษ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคสช. 
ตอนนีทุ้ม่เตม็พกิดัหมดไป 2-3 แสนล้านบาท 
ก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นได้หรือไม่ได้  
ฝ่ายทีเ่หน็ต่างกย็งับอกว่า รฐับาลนีล้้มเหลวใน
การแก้ไขปัญหา ไม่ประสบความส�าเรจ็ ไม่เกดิ
คุณ เกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
 แต่กเ็ชือ่เถอะว่ารฐับาลต้องตัง้ใจแน่ๆ ทีจ่ะ
ไม่ให้เศรษฐกจิแย่ลงไปกว่านี ้อกีฝ่ายกค็งอยาก
ให้เศรษฐกจิดขีึน้เหมือนกนั แต่ยงัไม่ถกูใจ ไม่
โดนใจ คือยังมองเห็นว่ามันยังดีไม่พอ ไม่ได้
ระดบั กว็พิากษ์วจิารณ์วเิคราะห์กนัไป บอกว่า
ประชารัฐจะท�าตามแบบประชานิยมหรือไม่ก็
ว่ากันไป จะเลี่ยงบาลีหรือจะเลี่ยงค�าพูดค�าจา
ว่าท�าได้ดีกว่า เหนือกว่าก็ตาม รัฐบาลคงไม่
ยอมรับว่าท�าได้แย่กว่ารัฐบาลที่ผ่านมา ก็ต้อง
บอกว่าพยายามท�าให้ดกีว่าเก่า แต่จะดกีว่าแค่
ไหน อย่างไร ก็ต้องแล้วแต่โอกาส หรือเหตุ 
การณ์สถานการณ์ด้วย ถ้าเศรษฐกิจโลกดีขึ้น 
  เศรษฐกจิโลกตอนนีเ้ขากบ็อกว่า จนีกห็นกั 
ใจ เมื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา เพราะแกบอกว่าจะไม่ให้สินค้า
จากจีนเข้ามาตีสินค้าในประเทศ โดยจะเก็บ

วิกฤตซ้อนวิกฤต!

In Brief : ย่อความ

อย่ำท�ำให้ประชำชนผิดหวัง 
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เศรษฐกิจ

เจาะตลาดโซลูชั่นSD-WAN

 นางสาวทรเิซยี ปึง ผูอ้�านวยการ
ประจ�าภมูภิาคอาเซยีน บรษิทั ซลิ-
เวอร์ พคี เปิดเผยว่า บรษิทั ซลิเวอร์ 
พคี ผูน้�าระดบัโลกด้านโซลชูัน่บรอด 
แบนด์และระบบเครอืข่ายแวนแบบ
ไฮบริด ปัจจุบันมีองค์กรมากกว่า 
2,300 แห่ง ในกว่า 80 ประเทศทัว่
โลกทีไ่ด้ปรบัใช้โซลชูัน่บรอดแบนด์
และระบบเครอืข่ายแวนแบบไฮบรดิ
ของบริษัท ทั้งน้ี จากการประกาศ
ขยายข้อตกลงความร่วมมอืกบัเวสต์
คอน-คอมสตอร์ จะช่วยให้ผู ้ให้
บรกิารได้ขยายพืน้ทีท่ีย่งัเข้าไม่ถงึให้
ใช้งานโซลชูัน่เอสด–ีแวนของซลิเวอร์
พีคได้และยังครอบคลุมไปทั่วโลก
ผ่านเวสต์คอน-คอมสตอร์ และนบั
ว่าเป็นครัง้แรกทีร่องรบัลกูค้าทัว่โลก
กว่า 180 ประเทศภายใต้สญัญาและ
ซพัพลายเออร์รายเดยีว
 ส�าหรบัประเทศไทย ปัจจบุนัมี
องค์กรธุรกิจหลายแห่งที่กระจาย
ตามภมูภิาคต่างๆ มสี�านกังานสาขา
และดาต้าเซ็นเตอร์หรือศูนย์ข้อมูล 
และองค์กรเหล่าน้ียังคงพึ่งพาการ
เชือ่มต่อแบบมลัตโิปรโตคอล ลาเบล 
สวติชิง่หรอื MPLS ทีม่ทีัง้ความซบั
ซ้อนและต้นทนุสงูเพือ่ช่วยให้พนกั 
งานสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน
ต่างๆได้ ขณะเดยีวกนัมอีงค์กรทีม่ี

สาขาและผูใ้ห้บรกิารหรอื เซอร์วสิ 
โพรวายเดอร์ทีม่จี�านวนมากทีก่�าลงั
มองหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายแวน
แบบซอฟต์แวร์ ดไีฟน์ วายด์ แอเรยี 
เน็ตเวิร์ค หรือ เอสดี-แวน (SD-
WAN) ของซิลเวอร์ พีค เพื่อตอบ
สนองความต้องการด้านระบบเครอื
ข่ายแวนขององค์กรที่ก�าลังพัฒนา
ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกั 
งานสามารถเข้าถงึแอปพลเิคชนัทาง
ธรุกจิไม่ว่าจะอยูใ่นดาต้า เซน็เตอร์
หรอืบนระบบคลาวด์กต็าม
 ทัง้นี ้องค์กรธรุกจิสามารถปรบั
มาใช้โซลูชั่นซิลเวอร์ พีค เอจคอน
เนค็ เอสด-ีแวน เพิม่เตมิหรอืแทน 
ที่เครือข่าย MPLS ที่มีอยู่เดิมได้    
ซึ่งโซลูชั่น เอสดี-แวน จะช่วยให้
องค์กรธุรกจิและผูใ้ห้บริการสามารถ
เชื่อมต่อผู้ใช้กับแอปพลิเคชันได้
อย่างปลอดภัยและยืดหยุ ่นผ่าน
แหล่งเชือ่มต่อทีม่ปีระสทิธภิาพ และ
คุม้ค่าสงูสดุ โดยทีไ่ม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของระบบเครอืข่าย
และแอปพลิเคชัน ทั้งยังช่วยลด
ความซบัซ้อนในการด�าเนนิงานและ
ต้นทนุของระบบแวนด้วย
 “ประเทศไทยเป็นตลาดเกิด
ใหม่ทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ใน
ภูมิภาคเอเชีย ส่วนตลาดทั่วโลก 

บรษิทั ซลิเวอร์ พคี มลีกูค้าเอสด-ี
แวน มากกว่า 230 ราย จากจ�านวน
ธรุกจิ 2,000 แห่งทีใ่ช้โซลชูัน่แวนใน
ขณะนี ้และบรษิทัมัน่ใจว่า ซลิเวอร์ 
พคี สามารถขยายตลาดและเตบิโต
ได้ในตลาดแห่งนี ้ เนือ่งจากองค์กร
ธรุกจิและผูใ้ห้บรกิารก�าลงัเดนิหน้า
ย้ายแอปพลิเคชันธุรกิจหลักไปยัง
ระบบคลาวด์อย่างรวดเร็ว และเรา
เป็นผู้จ�าหน่ายเพียงรายเดียวที่น�า
เสนอโซลชูัน่เอสด–ีแวน แบบครบ
วงจรที่พร้อมเสริมสร้างประสิทธิ 
ภาพการท�างาน การแสดงผลข้อมลู
ภาพรวม ความปลอดภยัท่ีเหนือกว่า 
และยงัสามารถลดต้นทนุได้สงูสดุถงึ 
90% ด้วยส�าหรบั บรษัิท ซลิเวอร์ 
พคี ก�าลงัได้รบัการยอมรบัอย่างรวด 
เรว็ในฐานะผูน้�าระดบัโลกด้านโซลู 
ชัน่เอสด-ีแวน ซึง่เป็นตลาดใหม่ท่ี
บรษิทั ไอดซี ี คาดการณ์ว่าจะมมีลู 
ค่ามากถงึ 6 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 
หรอืประมาณ 2 แสนล้านบาท ใน
ปี 2563”      

จดักจิกรรม: นายยรรยง มนุมีง-
คลทร ผูจ้ดัการทัว่ไป เอปสนั ประ 
เทศไทย ให้การต้อนรบัสือ่มวลชน
สมาชิกจากชมรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (ITPC) ในโอกาสเปิด
บ้านจดักจิกรรมพมิพ์เสือ้ “ฉนัเกดิ
ในรัชกาลที่ 9” ด้วยเครื่องพิมพ์
ส�าหรับมอือาชีพ รุ่น Epson Sure-
color SC-F2000 พร้อมได้เปิดประ 
สบการณ์ให้สมาชกิได้ทดลองพมิพ์
ผ้าด้วยตนเองอกีด้วย

ทริเซีย ปึง

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,750.00 บาท

 ขาย 19,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,390.00  บาท

 ขาย   19,850.00 บาท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,176.28  ขาย 1,176.42
ลอนดอน ซื้อ 1,176.22  ขาย 1,176.38

ภำวะหุน้ 2 ธนัวำคม 2559 

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 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

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

35.91

38.69625

46.6375

4.7088

0.32595

25.32575

-10.72  1,501.66  
  42,088.85
-15.95  2,119.67  
  27,540.93
-7.11  940.21  
  23,423.79
-7.15  586.59  
  2,036.97

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

1,567.38  -10.21

2,373.02  -19.49

2,472.95  -19.98

1,751.63  -12.36

2,398.83  -19.65

2,714.96  -10.64

1,210.55  -11.94

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,516.90 

8.36 

12,250.01 

29.11 

21,797.36 

51.79 

4,147.57 

9.85 

12,715.36 

30.21

20,771.77  

49.35 

-630.67 

-465.35 

1,025.58 

ซิลเวอร์ พคี ผนกึพนัธมติร “เวสต์คอน-คอมสตอร์” ระดบัโลก 
เดนิหน้ำขยำยฐำนลกูค้ำผูใ้ห้บรกิำรหรอืเซอร์วสิโพวำยเดอร์ทัว่
โลก พร้อมปักหมุดต่อเน่ือง มั่นใจศักยภำพที่แข็งแกร่งของ
ตลำดโซลชูัน่เอสด-ีแวนในไทย คำดขึน้แท่นผูน้�ำโซลชูัน่เอสด-ี
แวน ด้วยมลูค่ำตลำด 2 แสนล้ำนบำท ในปี 63 
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บรรดาพ่อแม่ผูป้กครองต่างกม็คีวาม
รูส้กึไม่ต่างกนั 
 เมื่อถามว่าหากภาพยนตร์มี
ฉากท่ีค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ มพ่ีอแม่เพยีง 1 ใน 3 เท่านัน้
ทีใ่ช้โอกาสนัน้สอนลูกเกีย่วกบัเรือ่ง
เพศ ขณะทีพ่่อแม่ทีเ่หลอืพยายาม
ป้องกันไม่ให้ลูกดูหรือเลือกที่จะ
เงยีบแทน
 ในสังคมปัจจุบัน วิชาเพศศึก 
ษานับว่าเป็นวิชาท่ีมีความส�าคัญ
และจ�าเป็นอย่างมากในการทีจ่ะช่วย
ให้เดก็ๆเยาวชนสามารถรบัมอืกบั
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเพศได้
อย่างถกูต้องเหมาะสม ซึง่รวมไป  

จำกกำรศึกษำและตรวจสอบ
โดยศูนย์วิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์
ศึกษาแห่งฉงชิง่ (CRAES) เกีย่วกบั
การเรยีนการสอนวชิาเพศศกึษาพบ
ว่า ในประเทศจนีก�าลงัต้องการการ
ศกึษาด้านเพศศกึษาอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะในหมู่นกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
 จากรายงานท่ีเผยแพร่ออกมา
ทางสือ่พบว่า มนีกัเรยีนเพยีง 16 
เปอร์เซน็ต์เท่าน้ันท่ีกล่าวว่าทางโรง 
เรียนมีวิชาเพศศึกษา ขณะที่นัก 
เรยีนอีก 46 เปอร์เซน็ต์ ต้องการให้
ทางโรงเรยีนมสีอนวิชาเพศศกึษา
 เนือ่งจากสภาพสงัคมของประ 
เทศจีนที่ท�าให้การกล่าวถึงเรื่อง
เพศและเพศศึกษาเป็นเรื่องต้อง
ห้ามและน่าอาย 
 หลังจากทีท่างศนูย์วจิยั CRAES  
ได้ท�าการศกึษาอย่างจรงิจงัจงึพบ
ว่า เมือ่มปัีญหาหรอืค�าถามทีเ่กีย่ว 
ข้องกบัเพศ นกัเรยีนกว่าครึง่พยา 
ยามจะหาค�าตอบด้วยตนเอง ขณะ   
ท่ีมนีกัเรยีนน้อยกว่า 20 เปอร์เซน็ต์
ทีก่ล่าวว่าจะไปถามพ่อแม่ผูป้กครอง 
และนกัเรยีนน้อยกว่า 10 เปอร์-
เซน็ต์เลือกทีจ่ะถามครูหรอือาจารย์
 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เพียงแค่  
เดก็นกัเรยีนท่ีรู้สกึอบัอายเมือ่ต้อง
กล่าวถึงเรื่องเพศเท่านั้น หากแต่

จากความรักหรือเกิดจากความ
ยนิยอมพร้อมใจกนัทัง้สองฝ่าย
 จากการศึกษาโดยองค์การ
อนามยัโลก หรอื WHO ในทวปียุ 
โรปทีม่กีารเรยีนการสอนเพศศกึ-
ษาในโรงเรียนพบว่า วิชาเพศศึก 
ษาช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์และ
ท�าแท้งในหมู่วัยรุ่นได้อย่างมีนัย
ส�าคญั รวมไปถงึการลดจ�านวนลง
ของการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
และการล่วงละเมดิทางเพศ
 นอกจากนี้ เพศศึกษายังเป็น
เครื่องมือส�าคัญให้แก่เยาวชนใน
การสร้างความม่ันใจและความ   
เข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่าง
เยาวชนและคนรกั
 หวาง เว่ยหง ผูอ้�านวยการศนูย์ 
วจิยั CRAES กล่าวว่า ปัญหาการ
เรียนการสอนเพศศึกษาในประ 
เทศจนีมอียูด้่วยกนั 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนของการให้ภูมิหลังเรื่องเพศ
ของพ่อแม่ผูป้กครอง ส่วนของการ
ขาดระบบการเรียนการสอนเพศ
ศกึษาทีด่ใีนโรงเรยีน และส่วนของ
การขาดการชีน้�าทีด่ขีองสือ่สงัคม
 หวาง แนะน�าว่า หนทางทีด่ทีี่ 
สุดคือการเริ่มให้มีวิชาเพศศึกษา
กันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษา โดยเน้นสือ่และเนือ้ 
หาทีเ่หมาะสมกบัช่วงอาย ุสิง่เหล่า
น้ีจะช่วยให้เยาวชนจีนมีภูมิต้าน 
ทานทีด่เีกีย่วกบัเรือ่งเพศในอนาคต 

editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศ

ถึงแนวโน้มที่เด็กๆอาจถูกล่วงละ 
เมดิทางเพศ
 เมือ่สอบถามนกัเรยีนเกีย่วกบั
การล่วงละเมิดทางเพศหรือความ
รนุแรงทางเพศ นกัเรยีน 68 เปอร์ 
เซ็นต์กล่าวว่าจะไปแจ้งหรือปรึก 
ษากบัพ่อแม่ผูป้กครองให้ช่วยเหลอื 
อกี 65 เปอร์เซน็ต์จะแจ้งต�ารวจ 11 
เปอร์เซ็นต์ไปตรวจร่างกายที่โรง
พยาบาล และ 8 เปอร์เซน็ต์เลอืกที่
จะเงยีบและเกบ็เป็นความลบั
 ส�าหรบัเรือ่งการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนการแต่งงาน นกัเรยีนจ�านวน
มากกว่าครึ่งเช่ือว่าไม่เป็นปัญหา 
หากเพศสัมพันธ์ที่ท�าไปนั้นเกิด

สอน‘เพศศกึษา’นกัเรยีนจนี

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติท่ีว่า “เฉิง 
หลง ไคว่ ซวี”่ หรอื “ลูกเขยขี่
มงักร” 
 ในสมยัชนุชวิ ฉนิซวีก่ง เจ้าผู้
ครองแคว้นฉิน มีธิดาองค์หนึ่ง
นามว่า องค์หญงิน่งอีว์่ พระนาง
นอกจากจะสริโิฉมงดงามหาผูใ้ด

อาศัยอยู่ที่เขาไท่หัว องค์เง็กเซียน
ฮ่องเต้ปรารถนาให้แต่งงานกนั ซึง่จะ
ได้พบกนัในวันไหว้พระจนัทร์นี้
 องค์หญิงจึงรีบไปบอกฉินซว่ีกง 
และได้รบีสัง่คนไปตามหาทีเ่ขาไท่หวั 
ปรากฏว่าพบนกัขลุย่อยูค่นหนึง่ จงึ
รบีพามาพบ เมือ่องค์หญงิได้ยนิเสยีง
ขลุย่ของเขา กย็นืยนัว่า คอืคนทีน่าง
เหน็ในฝัน ทัง้คูจ่งึได้แต่งงานกนั
 ต่อมาไม่นาน สวามขีององค์หญิง
ได้สอนองค์หญิงเป่าขลุย่ จนสดุท้าย
องค์หญงิสามารถเป่าเรยีกหงส์บนิลง

editor59lokwannee@gmail.com

มาจากฟ้า แล้วทัง้คูก่บ็นิกลบัขึน้
ไปยงัสวรรค์ด้วยกนั
 ลกูเขยขีม่งักร หมายถงึ ลูก 
เขยในอดุมคต ิคอื เป็นคนดี สติ
ปัญญาด ีหน้าตาดี 

เปรียบแล้ว ยังมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด นิสัยน่ารกั จติใจงาม เป็นทีรั่ก
ของฉินซวีก่งอย่างมาก 
 เมื่อองค์หญิงน่งอี่ว์เติบโตเป็น
สาว ฉนิซวีก่ง จงึอยากหาคูค่รองทีส่ม
กบัธดิาของตน แต่กห็าไม่ได้เสยีที
 วนัหน่ึง องค์หญงิน่งอีว์่ฝันไปว่า 
มชีายคนหนึง่เป่าขลุย่จนีได้ไพเราะ
มาก เดนิมาหานางแล้วกล่าวว่า เขา

ลกูเขยขีม่งักร
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ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily มองว่าสหรัฐภายใต้การน�าของ     
โดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนแยกตัวหนีญี่ปุ่น ท�าให้ผู้น�าญี่ปุ่นต้องว่ิง
ตามง้อ 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

สถำบันจัดอันดับชื่อดังของ   
โลก น�าผลส�ารวจปีล่าสุดในหัวข้อ 
“World Talent Ranking 2016” 
ออกมาติงชาติเอเชียรวมท้ังประ 
เทศไทยว่า เสี่ยงเป็นฝ่ายแพ้การ

เขตเศรษฐกิจเดียวคือ ฮ่องกง 
โดยปรับจำกอันดับ 12 เมื่อปี
ที่แล้ว ขึ้นมำรั้งอันดับ 10
 สิงคโปร์หลดุจากอนัดบั 10 ลง
ไปรั้งอันดับ 15 มาเลเซียร่วงจาก
อันดับ 15 ลงไปรั้งอันดับ 19 ไต้-
หวนัร่วงจากอนัดบั 23 ลงไปรัง้อนั 
ดบั 24 ญีปุ่น่ร่วงจากอนัดบั 26 ลง
ไปรั้งอันดับ 30 และจีนร่วงจาก
อันดับ 40 ลงไปรั้งอันดับ 43
 ประเทศไทยร่วง 3 อันดัน
เช่นเดยีวกบัจนี จำกอนัดบั 34 
ลงไปรั้งอันดับ 37
 ส่วนประเทศรั้ง 3 อันดับแรก 
ประกอบด้วยสวติเซอร์แลนด์ ตาม
ด้วยเดนมาร์ก และเบลเยยีมรัง้อนั 
ดับ 3 
 ไอเอ็มดี จัดอันดับ จากผล      
ส�ารวจความเห็นของนักธุรกิจระ 
ดับบรหิารใน 61 ประเทศ จ�านวน 
4,300 คน บวกกบัผลประเมินองค์
ประกอบหลักของแต่ละประเทศ    
3 อย่าง คอื (1)การพฒันาและการ
ลงทนุ (2)การสร้างความน่าสนใจ
เพ่ือดึงบุคลากรมีความสามารถ
จากต่างชาติ และ (3)ความพร้อม
ด้านบคุลากรมคีวามสามารถภาย 
ในประเทศ
 ทั้ง 3 องค์ประกอบ ประ 

เมนิจำกปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องหลำย
อย่ำง เช่น กำรพฒันำและกำร
ลงทุน ประเมินจำกกำรลงทุน
ด้ำนกำรศกึษำของภำครฐั กำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
สุขอนำมัยและกำรรักษำโรค 
และกำรฝึกลูกจ้ำง 
 ขณะองค์ประกอบที ่2 ประเมนิ
จากบรรยากาศและปัจจัยที่เกี่ยว 
ข้องกับการท�าธุรกิจ เช่น ค่าครอง
ชีพ อัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
และเงินเดือน เป็นต้น ส่วนองค์
ประกอบที่ 3 ประเมินจากแรง  
งานมีฝีมือ ระบบการศึกษา และ
การบริหารจัดการระบบการศึก-
ษา เป็นต้น
 ศาสตราจารย์อาร์ตูโร บริส ผู้
อ�านวยการศนูย์ World Compe-
titiveness Center ของไอเอ็มดี 
มองกรณีที่ประเทศเอเชียได้คะ-
แนนต�า่ในการประเมนิว่า มสีาเหตุ
หลักมาจากภาครัฐไม่ใส่ใจเท่าที่
ควร ต่อการลงทุนด้านการศึกษา 
ส�าหรบัพฒันาบคุลากรให้มคีวาม
ช�านาญในวิชาชีพ มีความรู้ความ
สามารถด้านธรุกจิ และเทคโนโลยี 
(Local talent) 
 บรสิ มองว่ำ หำกชำตเิอเชยี
ยังละเลยกำรศึกษำส�ำหรับ
ผลิตบุคลำกรภำยในประเทศ
ให้มคุีณภำพ มแีนวโน้มสงูทีจ่ะ
เป็นฝ่ำยแพ้ในกำรแข่งขนัทำง
ธรุกจิบนเวทโีลก
 

 
 

In Brief : ย่อความ

สถำบันไอเอ็มดี ติงประ
เทศในเอเชียรวมทั้งไทย
ให้หันมำใส่ใจลงทุนด้ำน
กำรศึกษำส�ำหรับพัฒนำ
บุคลำกรให ้มีคุณภำพ 
เพ่ือรักษำระดับด้ำนกำร
แข่งขันทำงธุรกิจบนเวที
โลกไว้
 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

แข่งขันทางธุรกิจบนเวทีโลก
 สถาบันพัฒนาการจัดการนา 
นาชาต ิ(International Institute for 
Management Development : 
IMD) แห่งนครโลซาน ประเทศ    
สวิตเซอร์แลนด์ ติงประเทศในเอ 
เชยีเป็นนยั ด้วยท�าเนยีบอนัดบัขดี
ความสามารถด้านการแข่งขนัทาง
ธุรกิจจ�านวน 61 ประเทศ 
 ซึ่งปรำกฏว่ำประเทศในเอ 
เชีย ติดอันดับท็อปเทนเพียง

ชาตเิอเชยีขาด‘คนเกง่’

ข้อมูลภาพ : dynamicbusiness.com.au
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วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิ
อมตะ และเจ้าของงานเขียนติด
อนัดบั BEST SELLER ของเมอืง
ไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือเล่ม
ล่าสุด “คาถาชีวิต 3” ผลงานล�า 
ดับที่ 3 ในชุดคาถาชีวิต 
 โดยไฮไลท์ในงาน ได้แก่ การ
เสวนาในหัวข้อ “คาถาชีวิต 3” 
เดินตามแนวคิดชีวิตพอเพียง น�า
โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิล 
ปินแห่งชาต ิสาขาวรรณศลิป์ ร่วม
ด้วย อภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบ 
ดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ค�าภีร์ 
เมตตา ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส บรษิทั 
ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
 วกิรม กรมดษิฐ์ เผยว่า “หนงั 
สือคาถาชีวิต 3” ได้รวบรวม 40 
คาถาท่ีกลัน่กรองจากประสบการณ์
การใช้ชวีติอย่างพอเพยีงและเรยีบ
ง่าย ตลอดจน มุมมองต่อเร่ือง  
ราวต่างๆของตนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ‘แนวคิดเรื่องความพอเพียง’ 
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

‘คาถาชีวิต3’หนังสือดีเพื่อคนไทย 

แล้ว และตนมองว่าสังคมไทยเรา
ทกุวันนีเ้หมือนฟองสบู่ทีมี่แต่วาท
กรรม มีแต่คนพูด หลายคนบอก
ว่าจะท�าความดีแต่ไม่รู ้ต ้องท�า
อย่างไร แต่ คณุวกิรมนัน้ได้ปฏบิตัิ
จริงๆสังคมไทยควรเข้าใจการท�า 
ความดีให้ถูกต้อง
 ด้าน ค�ำภีร์ เมตตำ ผู้จัดการ
ท่ัวไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ไม่เคย
คาดคิดมาก่อนว่าหนังสืออ่านเชิง
ปรัชญาจะขายดีได้ในร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น จนวันแรกที่วางขายเรา
ตกใจกันมาก เพราะไม่เคยมีหนัง 
สือเล่มไหนขายดีถึงขนาดท�ายอด
เป็นแสนๆเล่มในเวลาเพียงไม่กี่
วนั ปรากฏการณ์การจ�าหน่ายหนงั 
สือ คาถาชีวิตที่ คุณวิกรม เขียน 
จึงเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าส่ิงท่ีคุณ
วิกรมเขียนผู ้อ ่านมองเห็นประ 
โยชน์จริงจึงอยากแนะน�าให้อ่าน
หนังสือคาถาชีวิตให้ครบท้ัง 3 
เล่ม เพราะเป็นหนังสือที่สามารถ

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซ่ึงตนได้
ด�าเนินชีวิตตามแนวคิดนี้มาโดย
ตลอด จนน�ามาถ่ายทอดเป็นตัว
อกัษรให้กบัผูอ่้านน�าไปปรบัใช้เป็น
ข้อคิด คติเตือนใจในชีวิต นอก  
จากนีย้งัมแีนวคดิเกีย่วกบัชวีติ ทัง้
ด้านธรุกจิ ด้านการบรหิารจดัการ 
ด้านครอบครัว การเดินทางการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีก
ทั้งยังน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อ 
คิด คติเตือนใจ และถ้อยค�าสร้าง
ก�าลังแรงใจให้แก่ผู้อ่าน เหมาะที่ 
จะเป็นคาถาเอาใว้ส�าหรบัคนไทย
ทุกคน
 อ.เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย ์
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2536 กล่าวว่า ข้อดี
ของ คาถาชวีติ 3 เป็นหนงัสอืทีจ่บ
ง่าย จบไว รู้เรื่อง สามารถอ่านจบ
ได้ภายใน 15 นาที ส่วนตัวแล้ว
ชอบคาถา “ไม่มอีะไรดไีปกว่าการ
ท�าดี” มากที่สุด เพราะเชื่อว่าการ
ต้ังใจท�าความดีก็ถือว่าเป็นคนดี 

เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต ต้อง
ขอขอบคุณคุณวิกรมที่มีส่วนช่วย
ให้เซเว่น-อีเลฟเว่น ได้เผยแพร่
หนังสือดีๆ ค�าสอนดีๆ 
 ขณะที่ อภินันท์ จันทรังษี 
อดตีอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ ไดั 
กล่าวว่า ตนอ่านหนังสือของคุณ
วิกรมมาตั้งแต่เล่มแรก ทึ่งตรงที่
เขาเริ่มสร้างฐานะมาจากศูนย์จน
วันนี้เป็นนักธุรกิจและพัฒนาระ 
ดับโลกคนหนึ่ง ภูมิใจที่ได้อ่าน
หนงัสอืทกุเล่มของเขา โดยเฉพาะ
หนังสือ “คาถาชีวิต” ที่จะสอน
ตัง้แต่การประพฤตติน, หลกัความ
พอดี และการใฝ่รู้ หนึ่งในคาถาที่
ประทบัใจคอื “การพ่ายแพ้ในการ
รบมิใช่การพ่ายแพ้ในสงคราม” 
แปลว่าเม่ือเราล้มแล้วก็ต้องลกุขึน้
มาให้ได้ ท�าให้เราได้เหน็ว่าหลาย
สิ่งหลายอย่างในหนังสือเล่มนี้  
เป็นปรัชญาชีวิตที่ไม่ว่าใครถ้าได้
น�าไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัว
เองแน่นอน
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พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ีเปิดงานมหกรรมอารย
สถาปัตย์และนวตักรรมสขุภาพเพือ่คนทัง้มวล ครัง้ที ่1 โดย พล.ต.อ.อดลุย์ 
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนษุย์, ดร.ปราจนิ เอีย่มล�าเนา ประธานทีป่รกึษา FD Expo ร่วมเปิดงาน 

อรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธรุกจิน�า้มนั บมจ. 
ปตท. ลงนามในสญัญาแต่งตัง้ Dynamax Petrochemical Co., Ltd. ให้
เป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์หล่อลืน่ ปตท. ในประเทศไต้หวนั โดยมี 
Mr.Benson Lee Managing Director ร่วมลงนาม 

ณฐัศมน วงศ์กติตพิฒัน์ ผูอ้�านวยการใหญ่การตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ 
แถลงข่าวจดังานคอนเสร์ิต “บทเพลงแห่งความทรงจ�า พ่อหลวงรชักาล   
ที ่๙” โดยม ีดร.สมศกัดิ ์ชลาชล, บญัชา ฉันทดลิก และ ฟอร์ด สบชยั 
ไกรยรูเสน มาร่วมในงาน ทีเ่ดอะมอลล์ บางกะปิ

ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมศีกัดิ ์ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ซพี ีออลล์ ประกาศ
ผลและมอบรางวลั “Process Excellence Award 2016” เพือ่ส่งเสรมิ
ให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�างานเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมทีย่ัง่ยนื 

ดร.เชาวลติ ศลิปทอง รองผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดงานสัมมนาวิชาการ “การ
ประยกุต์ใช้ เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศเพ่ือการตดิตาม เตอืนภัยมลพษิภยั
พบิตั ิและสิง่แวดล้อมทางทะเลชายฝ่ัง 

พส ุลปิตพลัลภ กรรมการบรหิาร บจก.หวัหนิ แอสเสท ร่วมกบั ณฐัศมน 
วงศ์กิตติพัฒน์ ผอ.ใหญ่การตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน “ร้อยบรร 
เลง เพลงของพ่อ” โดยม ีรศ.ดร.ภาธร ศรกีรานนท์, ไพลนิ กองพนัธ์ และ 
สริพิร ใจสะอาด มาร่วมในงาน ทีบ่ลฮูอลล์ ชัน้ 1 ศนูย์การค้าบลพูอร์ต หัวหิน

จกัรพงษ์ ศานตริตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ไทรอมัพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั มร.ปีเตอร์ โคทส์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทรอมัพ์ 
มอเตอร์ไซเคลิส์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั ร่วมเปิดตวัรถจกัรยานยนต์ไทรอมัพ์ 
5 รุ่นใหม่ ครัง้แรกในเอเชยีแปซฟิิก ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2016  

ชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิ๊ก คาเมร่า 
คอร์ปอเรชัน่ เปิดตวักจิกรรม “บิก๊ คาเมร่า บิก๊ โบนสั 2016” จดัทรปิ
ท่องเทีย่วสุดเอก็ซ์คลซีูฟ และเปิดประสบการณ์เรยีนรูเ้ทคนิคการถ่ายภาพ
กบั จอร์จ-ธาดา วารชี ช่างภาพระดบัทอ็ปคลาส ณ ประเทศนวิซแีลนด์ 
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สังคม

ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม พร้อมด้วย 
ขวญัชยั ปภัสร์พงษ์ ประธานจดังานมหกรรมยานยนต์ ให้เกยีรตเิยีย่มชม
บูธ๊วอลโว่ภายในงานมหกรรมยานยนต์ ครัง้ที ่33 โดยม ีแอนเนท แอน 
เดอร์สนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) ให้การต้อนรบั 

นนัทวฒัน์ เนาวรตัน์พงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พาราไดซ์ พาร์ค 
จ�ากดั เปิดงาน “๙ พระราชด�ารสั ประทบัในใจราษฎร์” โดยม ีภทัรพล 
ตนัตยิะบตุร, เอกรตัน์ ชลลมัพ,ี ม.ล.อยทุธ์ ไชยนัต์, หฤทยั ไชยนัต์ ณ 
อยธุยา และ ปวณี-ปวณีลกัษณ์ ลมิปิชาต ิร่วมงาน 

พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีด้านเครือข่ายการขาย 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ�ากดั (มหาชน) และกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์ ผู้
ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารความมัง่คัง่และลูกค้ากรงุศรี 
เอก็ซ์คลซูฟี จดักจิกรรม Krungsri Exclusive GolfTournament 2016 

อทัธนย์ีกานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิารอาคารทีพ่กัอาศยั
และลูกค้าสัมพนัธ์ บรษิทั ม่ันคงเคหะการ จ�ากดั (มหาชน) มอบจกัรยาน
ลาดตะเวนให้กบัโครงการ ชวนชืน่ โมดสั วภิาวด ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การรกัษาความปลอดภยัให้แก่ลกูบ้านครอบครวัมัน่คงฯ 

โลกบันเทิง

เรียกได้ว่าน�ามาปัดฝุ่นเคาะสนิมให้แฟนๆ
ละครได้ชมกันอีกครั้งกับละครน�้าดี ส�าหรับ
ละคร “เจ้าจอม” บทประพันธ์ของ บุษยมาส 
ที่เคยสร้างชื่อเสียงและโด่งดังมาแล้วในอดีต 
 และครั้งนี้ผู้จัด กอบสุข จารุจินดา เจ้าแม่
ละครคอมเมด้ีแห่งค่าย “สเต็ปออนเวิร์ด
จ�ากัด” กลับมาเปล่ียนแนวน�าละคร “เจ้า
จอม” มาปัดฝุ่นรีเมคอีกครั้ง ซึ่งเป็นละครที่
เกินกว่าชีวิตจริง โดยจับพระเอกหนุ่มมาด
เนียบ อั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล รับบทเป็น 
แรกหรือทัดเทพ ประกบคู่นางเอกน้องใหม่
ป้ายแดง แก๊ป ชนกสุดา รักษนาเวส รับบท
เป็น จอม และ ดุจฤดี ครั้งแรกกับบทบาท 
สุดท้ายทาย 3 คาแรกเตอร์ แถมยังได้นัก

แสดงมากฝีมืออย่าง ก็อต จิรายุ ตันตระกุล 
มาร่วมเรียกเรตติ้งอีกครั้ง  
 แก๊ป ชนกสดุำ เล่าว่า “ค่อนข้างเครยีด
เพราะว่าบทท่ีแก๊ปเล่น เป็นสามคาแรกเตอร์
มีทั้งบทที่ปลอมตัวเป็นผู้ชาย และ บทที่เป็น
ผูห้ญงิ ซึง่เราต้องแยกให้ออกว่าใครเป็นอะไร
ต้องเล่นแบบไหน ก็ต้องปรับกันๆไป โชคดี
ที่พี่อั๋น เล่นเก่งมาก คอยช่วยบอก ช่วยสอน
เราตลอดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นมากๆคะ
ที่ช่วยน้องตลอดเลยคะ”
 ด้านพระเอกสุดน่ารัก อั๋น วิทยำ เล่าว่า 
“ต้องบอกว่า เรื่องเจ้าจอมต้นเรื่องก็มาจาก
นางเอกของเราเลยคอืน้องแก๊ปครับ น้องเล่น
น่ารักสมวัย ส�าหรับเวอร์ชั่นนี้ผมว่าแฟนๆดู
แล้วต้องชอบแน่นอนครบั ด้วยบททีส่นกุ เข้ม
ข้น และ มีบางช่วงบางตอนที่พีคมากๆ รับ 
รองครับสนุกแน่นอน”
 ติดตามชม “เจ้าจอม” ได้ทุกวันจันทร์-
ศกุร์ เวลา 19.15- 20.15 น. ทางช่อง 28 เริม่
ตอนแรก 6 ธันวาคม 2559

‘กอบสขุ’ปดัฝุน่ละคร‘เจา้จอม’
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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

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_เสรมิสวย_610

ทำ�เลดี อยู่สะพ�นแดง 

รังสิต นครน�ยก ป�กซอย 20 

ติดร้�นข�ยย�เตียเจริญ 

อุปกรณ์ครบ 

เข้�เปิดร้�นได้เลย 

มีห้องนอน 3 ห้อง

ตึก 4 ชั้น

เซ้งร้านเสริมสวย

ติดต่อ  081-649-0668 

(ส้ม) id  0816490668

TURIAN-OM-011216-01

แถมที่งอก 5 ไร
อยูในซ.วัดรางกำหยาด หนาติดถนน

หลังติดคลอง

TURIAN-OM-011216-
ติดตอ : 08-1624- 9004

ขายสวนทุเรียน+ผลไม

30 ไร 10 ไร บางเลน
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม.

ริมทางขึ้นเขาใหญ

ไรละ 2 ลาน ราคา  800,000/ไร

ขายที่ดิน


