
จับตาปรับครม.
ธัมมชโย ซึ่งเป็นเรื่องละเอียด
อ่อนและอาจส่งผลกระทบต่อ
รัฐบาล ที่ส�าคัญต้องวัดใจท่าน
ผูน้�าว่าจะถอืโอกาสนี ้เปลีย่นตวั
รฐัมนตรใีนต�าแหน่งอืน่เพือ่ท�า 
การรีเฟรชรัฐบาลให้มคีวามสด 
ชื่นขึ้นหรือไม่ หลังจากการท�า 
งานที่ผ่านมามีแต่ทรงกับทรุด 
ผลงานไม่เป็นที่ประทับใจของ
ประชาชนเท่าที่ควร

การเมืองถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง 
เมือ่ท่านผูน้�ามคีวามจ�าเป็นต้อง
ปรับคณะรัฐมนตรี หลังมีเก้า   
อี้ว่างลง 2 ต�าแหน่ง เนื่องจาก
มีรัฐมนตรี 2 คนได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ด�า 
รงต�าแหน่งองคมนตรี โฟกัสที่
ต้องจับตาคือจะเอาใครมาเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ 
ธรรมเพือ่รบัเผอืกร้อนเรือ่งพระ
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สำ�หรับผู้อ่�นที่ต้องก�รอ่�น “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับดิจิตอล
ที่มีหน้�ต�เหมือนหนังสือพิมพ์ ส�ม�รถอ่�นได้อย่�งทันใจ 
ทุกที่ ทุกเวล� บนแท็บเล็ตและสม�ร์ทโฟน

หรือติดต�มอ่�นข่�วและคอลัมน์ต่�งๆได้ทุกวันท�ง www.โลกวันนี้.com
หรือค้นห�คำ�ว่� “LokWanNee” เพื่อติดต�ม “โลกวันนี้” ได้ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้

LokWanNee

สั่งซื้อหนังสือพิมพ์ “โลกวันนี้วันสุข” ฉบับกระดาษ
เล่มย้อนหลัง หรือบอกรับเป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ 
ที่ โทร.0-2422-8080, 0-2422-8008
(จัดส่งท�งไปรษณีย์ในร�ค�เล่มละ 50 บ�ท)

ด้วยก�รสั่งซื้อผ่�นแอพ LokWanNee แอพ watta
(ด�วน์โหลดแอพได้ที่ play store และ app store)
หรือสั่งซื้อท�งเว็บไซต์ www.WattaBook.com

องคมนตรี

“เดอะมอลล์”
ตั้งเป้า6,000ล้าน

ดัชนีตลาดหุ้น
ได้แรงบวก

เจอ“บาเยิร์น”
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

น่าสนใจว่าการปรับครม.ที่จะเกิดขึ้น
จะปรับเปลี่ยนเพียง 2 ต�าแหน่งที่ว่างลง 

หรือว่าปรับเปลี่ยนมากกว่านั้น

การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทีม่ี
ข่าวออกมาเป็นระยะก่อนหน้าน้ี แต่
เนือ่งด้วยสถานการณ์ไม่เอือ้อ�านวย
จงึต้องยือ้กนัมาพกัใหญ่ แต่ถงึตอน
นีท้างเปิดโล่งให้ด�าเนนิการได้แล้ว
 ทางเปิดโล่งเพราะวันนี้ประเทศ 
ไทยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล    
ที ่10 
 ทางเปิดโล่งเพราะมรีฐัมนตรใีน
รฐับาลทหารคสช. 2 คนได้รบัพระ
มหากรณุาธคิณุโปรดเกล้าฯให้เป็น
องคมนตร ีนัน่คอื พล.อ. ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงศึกษาธกิาร เเละ พล.อ.ไพบูลย์ 
คุ้มฉายา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยตุธิรรม
 ตามข้อก�าหนดของรฐัธรรมนญู
ทีบ่งัคบัใช้ในปัจจบุนั มาตรา 14 บญั 
ญตัเิอาไว้ชดัเจนว่าองคมนตรต้ีองไม่
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมา 
ชิกวฒุสิภา กรรมการการเลอืกต้ัง ผู้
ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง 
กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาติ กรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ ข้าราชการซึง่มตี�าแหน่ง
หรอืเงินเดอืนประจ�า พนกังานรฐั-
วสิาหกิจ เจ้าหน้าทีอ่ื่นของรฐั หรอื

เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ-
ธรรม ทีม่เีรือ่งร้อนทีส่งัคมให้ความ
สนใจจบัตาอยู่คือการน�าตวัพระธัมม
ชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่
ฟ้องศาลตามค�าสัง่ของอยัการ
 ท้ังนี ้ เนือ่งจากหน่วยงานรับผดิ
ชอบหลักและเป็นเจ้าของคดีนี้คือ
กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ซึง่
อยู่ในสงักดักระทรวงยุตธิรรม ซ่ึงที่
ผ่านมา พล.อ.ไพบลูย์ ส่งสญัญาณให้
ดีเอสไอใส่เกียร์เดินหน้าเต็มตัวใน
เรือ่งนี ้เพือ่น�าพระธัมมชโยมาด�าเนนิ
คดใีนชัน้ศาลให้ได้
 อย่างไรก็ตาม เป็นทีรู้่กันว่าหลาย
คนมคีวามเป็นห่วงหากจะใช้ไม้แขง็
บุกเข้าจับตัวพระธัมมชโยถึงในวัด
พระธรรมกายว่าอาจจะเป็นชนวน
ท�าให้เกดิความขดัแย้งรนุแรง เพราะ
ศิษย์ของพระธัมมชโยนั้นมีจ�านวน
มาก อาจเกดิการกระทบกระทัง่ 
 การวางตวัคนทีจ่ะเข้ามาคมุกระ 

สมาชกิหรอืเจ้าหน้าทีข่องพรรคการ 
เมอืง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ใน
พรรคการเมืองใดๆ
 หลงัมพีระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯแต่งตั้ง ทั้ง พล.อ.ดาว์พงษ์ 
และ พล.อ.ไพบลูย์ เดนิทางเข้าพบ 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ทันที    
เพื่อแจ้งความประสงค์ลาออกจาก    
ต�าแหน่งรัฐมนตรี ท�าให้เก้าอ้ีรัฐ-
มนตรว่ีางลง 2 ต�าแหน่ง ต้องหาคน
มาท�างานแทน
 น่าสนใจว่าพล.อ.ประยุทธ์จะ
เลือกใครมาท�างานแทนทั้งสองคน 
และน่าสนใจว่าการปรับครม.ที่จะ
เกิดข้ึนน้ันจะเป็นการปรับเปลี่ยน
เพยีง 2 ต�าแหน่งท่ีว่างลง หรอืว่าปรบั
เปลีย่นมากกว่าน้ัน
 ความน่าสนใจประการแรก คือ 
คนทีจ่ะเข้ามาท�าหน้าทีแ่ทนคนทีพ้่น
จากต�าแหน่งไป โดยต้องโฟกสัไปที่

ทรวงยุติธรรมจึงต้องพิจารณาว่าจะ
ส่งสายแขง็เข้ามารบัช่วงต่อ หรอืว่าส่ง
สายอ่อนถนัดการเจรจาประนีประ 
นอมเข้ามารับเผอืกร้อนก้อนนี ้ซึง่ขึน้
อยู่กบัท่านผูน้�าว่าจะมีนโยบายเรือ่ง
นีอ้ย่างไร เพราะคนทีจ่ะเข้ามานัง่คมุ
กระทรวงยุตธิรรมจะได้รบัแรงกดดนั 
จากทั้งฝ่ายที่ต้องการให้บุกจับพระ
ธัมมชโย กบัฝ่ายท่ีไม่ต้องการให้จบั 
กมุตวั
 แน่นอนว่าบุคลิกและแนวทาง
การท�างานของรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงยุติธรรมคนใหม่จะส่งผลต่อ
เสถยีรภาพและความเชือ่มัน่โดยรวม
ของรฐับาลด้วย
 นอกจากความน่าสนใจในตวั
บุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงยติุธรรมแล้ว ยงัมี
ความน่าสนใจตรงที ่พล.อ.ประ- 
ยทุธ์ จะถอืโอกาสนีป้รบัเปล่ียน
ตัวรัฐมนตรีในต�าแหน่งอื่นเพื่อ
ท�าการรเีฟรชรฐับาล  ให้มคีวาม
สดชื่นขึ้นหรือไม่ หลังจากการ
ท�างานทีผ่่านมามแีต่ทรงกบัทรดุ 
ผลงานไม่เป็นที่ประทับใจของ
ประชาชนเท่าทีค่วร

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4468 (993) วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บรรยากาศบ้านเมืองอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีแต่เรื่องน่ายินดี 
อย่างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม มีประกาศ
แต่งต้ังองคมนตรี ความว่า สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราช-
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้องคมนตรี 
ดังนี้
 1.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 2. 
นายเกษม วัฒนชัย 3.นายพลากร 
สวุรรณรฐั 4.นายอรรถนติ ิดษิฐ-
อ�านาจ 5.นายศภุชยั ภูง่าม 6.นาย
ชาญชยั ลขิติจติถะ 7.พล.อ.อ.ชลติ 
พกุผาสขุ 8.พล.อ.ดาว์พงษ์ รตัน-
สวุรรณ 9.พล.อ.ธรีชยั นาควานชิ 
และ 10.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
โดย พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท์ ประ 
ธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระ
ราชโองการ 
 ตามรฐัธรรมนญูระบวุ่า องคมน-
ตรีต ้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร สมาชิกวฒุสิภา กรรมการการ
เลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐ-
สภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลา 
การศาลปกครอง กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราช 
การซึง่มตี�าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ�า 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ หรอืสมาชกิหรอืเจ้าหน้าทีข่อง
พรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการ
ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ 
 องคมนตรจีะพ้นจากต�าแหน่ง
เมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรม
ราชโองการให้พ้นจากต�าแหน่ง  

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เห็นชัดเจนเลยว่าประเทศไทยนี่ หน่วยงาน
ต่างๆของรัฐอยู่ในสภาพไร้สภาพ ค�าที่โดนใจ
ที่สุดคือ “ท�าไป แทะไป” มันเกิดได้แทบทุก
คน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีคดีเมื่อไหร่ อย่างไร 
 คุณวิลาศ เคยฟ้องกรมที่ดิน 2 คดีและ   
ชนะ คราวนี่ก็ฟ้องการประปาส่วนภูมิภาคอีก 
ก็น่าจะชนะอีก เพราะเท่าที่ฟังก็ค่อนข้างหมิ่น 
เหม่เรื่องไม่ซื่อไม่ตรง ซึ่งต้องติดตามดูแล้วกัน 
ตอนนี้ยังไม่ตัดสินว่าคดขนาดไหน งอแค่ไหน 
แต่ข้อมูลที่ออกมาเปิดเผย นักข่าวก็ถามเรื่อง
การตรวจเรือ่งต่างๆตรวจแล้ว ผลออกมายังไง 
จดัการยงัไง จะไปทศิทางไหน ดแูล้วอาการน่า
เป็นห่วง 
 ฝ่ายฆราวาสเล่นแรงได้ แรงเพื่อบ้านเพื่อ
เมอืง แรงเพือ่ทรพัยากรธรรมชาตไิม่ให้ถกูเอา
รดัเอาเปรยีบ ไม่ถกูโกง กจ็ะท�าให้ประเทศชาติ
พ้นจากมอดปลวกที่กัดกินจนผุกร่อนเกือบ
หมดแล้ว
 ทั้งพระ ทั้งฆราวาส ถือว่าทั้ง 2 ท่านโดด
เด่น พระก็ถือว่าน่านับถือที่สุด เป็นที่พึ่งของ
ชาวพุทธ รวมทั้งอาตมาก็พึ่งท่านได้มาก ท่าน
ก็เคยมาวัด มาให้ก�าลังใจอาตมา ถามท่านว่า
มาธุระอะไร ท่านบอกว่าเห็นท�างานเหนื่อย 
เห็นท�างานหนัก ก็อยากมาให้ก�าลังใจ ยิ่งกว่า
นั้นท่านยังให้เลขาฯท่านน�าปัจจัยที่ใครถวาย
ท่าน ท่านเป็นพระไม่สุรุ่ยสุร่าย ประหยัดอด 
ออม ได้มา ท่านไปแบ่งปันให้กับองค์กรการ
กุศล มูลนิธิที่ท�าคุณท�าประโยชน์ต่อพระพุทธ
ศาสนา อาตมาก็ได้รับถึง 2 ครั้ง ครั้งละ 
20,000-30,000 บาทขึ้นไป นี่ก็ประทับใจใน
ส่วนของพระ 
 ส่วนฆราวาส คุณวิลาศก็ต้องถือว่ามา
แรงจริงๆพวกละโมบโลภมากคงระโหย
โรยแรงกนับ้างแหละ ถ้าใครแรงมา แกก็
คงจะแรงไป แล้วคงมคีนทีต้่องเจอคกุเจอ
ตะรางเจอคดีกันเป็นแถวแน่นอน
 เจริญพร

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

 

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต
นิง่ ลกึ สขุมุ งดงาม สตปัิญญาเฉยีบ
แหลม วลิาศ จนัทร์พทิกัษ์ ฉายา “คุย้
แคะโกงทจุรติคอร์รปัชนั” กเ็ล่นแรง
เพือ่บ้านเพือ่เมอืง

เวลาน้ีบุคคลที่โดดเด่นทั้งฝ่ายฆราวาสและ  
พระ ฝ่ายพระที่นิ่ง ลึก สุขุม งดงาม สติปัญญา
เฉยีบแหลมคอื “พระพรหมคณุาภรณ์ ป.อ.        
ปยตุโฺต” ซึง่ได้รบัการสถาปนาสมณศกัดิจ์าก
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่10 เป็น สมเดจ็
พระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่ง คุณแอ๊ด คาราบาว
ถึงกับแต่งเพลง “พุทธธรรม” ที่เป็นผลงาน  
ชิ้นเอกที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ เขียนไว้ โดย
เฉพาะอาตมาเองกไ็ด้อาศยัใบบุญและสตปัิญ-
ญาของท่าน 
  นอกจากครบูาอาจารย์คอื หลวงพ่อพทุธ-
ทาส แล้ว อาตมาก็ไปดูดด่ืมเพ่ิมเติมปัญญา
จากท่านปยุตฺโต มาใช้ในชีวิตทั้งงานเผยแพร่
และงานส่วนตวั เป็นวตัถดุบิชิน้เอกให้เราเสมอ
ยามที่ติดขัด ขัดสน ฝืดเคือง พอได้อ่านบท 
ความของท่านก็ค่อนข้างจะไปฉลุย น�าไปประ 
ยุกต์ได้อย่างราบรื่น เพราะท่านวางแนว วาง
ฐานไว้อย่างสวยสดงดงาม ชัดเจน  
 ท่านจึงควรขึ้นเป็นสมเด็จมานานแล้ว ซ่ึง
ทกุคนกส็นบัสนนุและส่วนใหญ่กเ็หน็ด้วย ไม่มี
ใครจะเหนี่ยวจะรั้ง มีแต่จะอนุโมทนาสาธุใน
ฐานะที่ท่านบ�าเพ็ญบารมีทางปัญญาและมี
จริยวัตรอันงดงามมาตลอด
 ส่วนฆราวาส คุณวิลาศ จันทร์พิทักษ ์
อดีตส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของ
ฉายา “คุ้ย แคะโกงทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อ
เร็วๆนี้อาตมาได้ดูรายการที่คุณวิลาศคุยเรื่อง
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เล่นเอาผู้ว่า
กปภ.กนิไม่ได้นอนไม่หลบั ไม่รูจ้ะไปทางไหน 

องคมนตรี

In Brief : ย่อความ

2บุคคลโดดเด่น
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‘เดอะมอลล์’ตัง้เป้า6,000ลา้น

 นายช�านาญ เมธปรชีากลุ รอง
ประธานกรรมการบรหิาร ด้านการ
ตลาด บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ จ�ากดั 
เปิดเผยถงึสถานการณ์ปีใหม่ปี 2560 
ว่า ถงึแม้ในช่วงนี ้ คนไทยยงัอยูใ่น
ช่วงถวายความอาลยั แต่กม็อีารมณ์
ของความตัง้ใจ ความมุง่มัน่ในการ
ท�าความดี ซึ่งในด้านสังคมมองว่า  
จะเกดิพลงัของสงัคมในด้านบวกทีด่ี
ขึ้น ในขณะเดียวกัน ชีวิตยังต้อง
ด�าเนินต่อ การซือ้สินค้าในช่วงปีใหม่ 
เป็นส่ิงจ�าเป็น เป็นความต้องการ จงึ
มองว่าน่าจะมีก�าลงัซือ้ท่ีด ีโดยเฉพาะ
มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐ กิจภาค   
รฐัเข้ามาหนุน 2 โครงการ คอื รวม  
ใจ ช่วยไทยลดรบัปีใหม่ และชอ็ปช่วย
ชาต ิ ลดหย่อนภาษี ซึง่ปี ทีผ่่านมา
สามารถเพิ่มยอดขายได้ ถึง 20% 
ส�าหรบัปีนี ้จงึไม่น่าต่างกนัมาก โดย
ในส่วนเดอะมอลล์ กรุป๊นี ้ ได้ใช้งบ
ประมาณ 150 ล้านบาท เพือ่ด�าเนนิ
การส่งเสรมิการตลาดในช่วงส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ผ่านกิจ 
กรรมต่างๆ คาดว่าจะมีเงินสะพดัใน
ช่วงน้ี ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึง่
ในปีนีก้ารจดัแคมเปญ กจิกรรม ที่
ยงัคงไว้ซึง่บรรยากาศของการถวาย
อาลัย, การน้อมน�าค�าสอน จึงเชิญ
คนไทยรวมพลงัมอบของขวญัปีใหม่

ให้ประเทศไทย ร่วมสร้างปรากฏ 
การณ์แห่งความด ี“ร้อยดาวให้ครบ
ล้าน” ตลอดจนการกระตุน้เศรษฐกจิ
ตามนโยบายภาครัฐ ด้วยแคมเปญ
กระตุน้การชอ็ปป้ิง
 ทั้งนี้บรรยากาศภาพรวมทั้ง 3 
ห้างฯ 3 ศนูย์การค้า รวมถงึ บลพูอร์ต 
หวัหนิ จดัขึน้ในแบบเรยีบง่าย ไม่มี
การตกแต่งต้นครสิต์มาส แต่ใช้แนว 
คดิ “การเริม่ต้นปี การเริม่ต้นสิง่ทีด่ี 
และการท�าความด”ี ภายใต้แคมเปญ 
LET’S GIVE GOOD ทีเ่ริม่ระหว่าง 
วันที ่8 ธ.ค. 2559-4 ม.ค. 2560 ซ่ึง
จะมกีารสร้าง Good Star Pavilion โดย 
การประดบัไฟสทีองและสเีงนิ รวม
ทั้งการจัดกิจกรรม GOOD STAR 
เชญิคนไทยรวมพลงัมอบของขวัญปี
ใหม่ให้ประเทศไทย ในแนวคดิ “จาก
หนึง่เป็นร้อย จากร้อยเป็นล้าน”  ด้วย
การร่วมเขยีนปณธิานความดลีงบน
ดาว ซึง่สามารถท�าได้ทัง้รปูแบบออน 
ไลน์ผ่านเว็บไซต์ Themallgroup.
com และออนกราวน์ที ่Good Star 
Pavilion เมือ่มดีาวครบตัง้แต่ 100 
ดวง/1,000 ดวง/10,000 ดวง/
100,000 ดวง และ 1,000,000 ดวง 
จะเกิดพลังความดีช่วยเหลือโครง  
การ มูลนิธิการกุศล ในรูปแบบ
ต่างๆ และเมื่อดวงดาวครบ 1 ล้าน

ดวง ทางเดอะมอลล์ กรุป๊ พนัธมติร
ทางธุรกจิ จะมอบเงินสมทบทนุมลู 
นธิิชยัพฒันาอกี 10 ล้านบาท
 อย่างไรกด็ ีส�าหรบั LET’S GIVE 
GOOD ยงัมกีจิกรรม GOOD MAR-
KET “ตลาดดี ๊ด ีของคนดีๆ รบัประ 
กนัความรูส้กึด”ี รวมถงึการกระตุ้น 
การใช้จ่ายของร้านค้าภายในศูนย์ 
การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา THE 
MALL SHOPPING CENTER 
THE MAGIC OF GIVING ตัง้แต่ 
วนัที ่8 ธ.ค. 2559-11 ม.ค. 2560 
โดยซ้ือสินค้าจากร้านในศูนย์การ  
ค้า ครบทกุ 1,000 บาท ลุ้นรับราง 
วัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ส�าหรบั 
Brilliant Thanks เป็นแคมเปญ ทีจ่ดั
ทกุปี ซึง่ในปีน้ีจดัในรูปแบบ GOOD 
GIFT ตอบแทนลูกค้าที่ซื้อสินค้า   
ในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 
2559-4 ม.ค. 2560 รบัคปูองส่วน 
ลด 10-50% และส่วนลดเพิม่ 12.5%  
หรือใช้คะแนนแลกรับคูปองส่วน     
ลด 10-50% พร้อมสทิธพิเิศษอืน่ๆ
อกีมากมาย

เศรษฐกิจ

เปิดตวั : นายไพโรจน์ วฒันวโรดม 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เจ.เอส.
พี.แอสพลัส และรองกรรมการผู้
จัดการอาวุโส บริษัท เจ.เอส.พี. 
พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมคณะผู้บริหาร
ร่วมเปิดตวัทมีบรหิาร ประกาศปรับ
กลยทุธ์ธรุกจิบกุตลาดบ้านแนวราบ
เปิดเพิม่ใหม่ 4 โครงการ พร้อมส่ง 
J ID เครือ่งหมายมาตรฐานของบ้าน
ชาญฉลาด เพือ่การนัตบ้ีานทกุหลงั
คุม้ค่าตอบโจทย์ผูอ้ยูอ่าศยั 

ช�านาญ เมธปรีชากุล

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้ารุกตลาดชิงเค้กช่วงปีใหม่ ส่งแคม 
เปญ Brilliant Thanks หนนุนโยบายรฐักระตุน้เศรษฐกจิ พร้อม
แคมเปญ-กจิกรรมพเิศษ Let’s Give Good เชิญคนไทย รวม
พลงัมอบของขวัญปีใหม่ให้ประเทศไทย มัน่ใจเพิม่ยอดขายเพิม่ 
20% คาดเงนิสะพดัในกลุ่มศนูย์การค้ารวม 6,000 ล้านบาท

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,750.00 บาท

 ขาย 19,850.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,390.00  บาท

 ขาย   19,850.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,172.86  ขาย 1,173.05
ลอนดอน ซื้อ 1,172.86  ขาย 1,173.04

ภาวะหุน้ 6 ธนัวาคม 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) 

35.87

38.9825

47.1225

4.705

0.32495

25.397

+14.82  1,516.48  
  39,692.24
+22.74  2,142.41  
  27,441.59
+9.88  950.09  
  22,899.75
+8.32  594.91  
  2,000.94

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1,581.37  +13.99

2,401.67  +28.65

2,494.79  +21.84

1,768.71  +17.08

2,426.37  +27.54

2,728.42  +13.46

1,228.03  +17.48

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,435.39 

11.17 

14,515.60 

36.57 

16,436.67 

41.41 

4,234.61 

10.67

13,268.52 

33.43

18,218.14 

45.90

200.78 

1,247.08 

-1,781.47
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ดชันีตลาดหุน้ไทยไดแ้รงบวก

เศรษฐกิจ

 นายอภชิยั เรามานะชยั รอง
กรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ บริษทัหลกัทรพัย์ แอพ
เพลิ เวลธ์ จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผย
ทศิทางดชันตีลาดหุ้นไทยในเดอืน
ธนัวาคม 2559 ว่า ทางบรษิทัได้ประ 
เมนิกรอบดชันฯีจะเคลือ่นไหวทีร่ะ 
ดบั 1,488-1,540 (Forward P/E 
2560 ที่ระดับ 14.0-14.5 เท่า) 
เนือ่งจากตลาดได้แรงหนนุจากหุน้
กลุ่มพลังงาน หลังจากที่ประชุม
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามันเป็น
สนิค้าออก (โอเปก) ได้ข้อสรปุปรบั
ลดลงก�าลังการผลิตลง 1.2 ล้าน
บาร์เรล/วัน สูร่ะดบั 32.5 ล้านบาร์ 
เรล/วนั ส่งผลให้คาดการณ์ราคา
น�า้มันดบิในปี 2560 มโีอกาสปรบั
ตวัขึน้สูร่ะดบัเฉลีย่ 55 ดอลลาร์/
บาร์เรล รวมทัง้ได้แรงหนนุจากเมด็
เงนิลงทุนในกองทนุ LTF-RMF ที่
จะเข้ามาในตลาดประมาณ 2 หมืน่
ล้านบาทด้วย

 ในส่วนกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
คาดได้ปัจจัยหนุนจากรัฐบาลเร่ง
การประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู- 
เหลืองให้เสร็จภายในกลางเดือน 
ธ.ค., รถไฟทางคู ่รฟท. ได้ประกาศ
ร่าง TOR จ�านวน 3 เส้นทางแล้ว 
คอื ประจวบ-ชมุพร, นครปฐม-
หวัหนิ และ หวัหนิ-ประจวบ โดย
ก�าหนดขายเอกสารประมูลวันท่ี 
3-9 ธ.ค. นี ้เสนอราคาในวนัที ่10 
ก.พ. 2560 ส่วนรถไฟฟ้าสายสส้ีม
ก็จะมีการเปิดซองประมูลวันที่ 6 
ม.ค. 2560 และหุ้นกลุ่มค้าปลีก
และท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์จาก
มาตรการน�าค่าใช้จ่ายมาหักลด
หย่อนภาษไีด้ ซึง่คาดจะมเีงนิหมนุ 
เวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3-6 
หมืน่ล้านบาท ทัง้นีก้ลยทุธ์การลง 
ทุนแนะน�าซือ้ลงทุน  PTT, PTTEP, 
PTTGC, CK, STEC, ROBINS, 
HMPRO, CENTEL, ERW 
 ส�าหรบัปัจจยัต่างประเทศทีต้่อง

ตดิตามใน ธ.ค. นี ้คอื การลงประ 
ชามติร่างปฏิรูปรัฐธรรมนูญของ
อติาล ีซึง่เมือ่พรรครฐับาลแพ้โหวต
นายกฯ อติาลอีาจจะลาออก ส่งผล
ให้ความเสี่ยงทางการเมืองยุโรป
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การประชุม 
FOMC ในวนัที ่13-14 ธ.ค. นี ้มี
โอกาสปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ส่งผล
ให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อ
เทยีบกบัสกลุเงนิแถบอาเซยีนและ
เมด็เงนิลงทนุต่างชาตเิริม่ไหลออก
จากตลาดหุน้ TIP จ�านวน 2.2 พนั
ล้านดอลลาร์สหรฐั ดงันัน้คาดเม็ด
เงินลงทุนต่างชาติยังมีแนวโน้ม

อภชิยั เรามานะชยั

ชะลอตวัต่อเนือ่งใน ธ.ค. นี ้ เพือ่  
รอดูแนวนโยบายการค้าและการ
ลงทุนใหม่ของสหรัฐในช่วงต้นปี
หน้า ส่วนการประชมุ ECB วนัที่ 
15 ธ.ค. นี ้ อาจจะมกีารพจิารณา
ขยายมาตรการซื้อพันธบัตรที่จะ
สิน้สดุใน ม.ีค. ปีหน้าออกไปอกี 6 
เดอืน
 ด้านธนาคารกสิกรไทยประ 
เมินกรอบการเคล่ือนไหวของเงิน
บาทในสปัดาห์นี ้(6-9 ธ.ค.) อยูท่ี่ 
35.50-35.80 บาทต่อดอลลาร์ 
โดยตลาดการเงินทั่วโลกน่าจะยัง
จบัตามองไม่ว่าจะเป็น ผลการประ 
ชุมของ ECB ตัวเลขทบทวนจีดีพี
ไตรมาส 3/59 ของญีปุ่น่ และข้อ  
มูลเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจีนใน
เดอืนพ.ย. ดชัน ีPMI ภาคบรกิาร
เดอืนพ.ย. สตอ็กสนิค้าภาคค้าส่ง 
ยอดส่ังซื้อของโรงงานเดือนต.ค. 
ขณะทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์กสกิรไทย 
จ�ากดั มองว่า ดชันหุ้ีนไทยมแีนว
รบัที ่1,490 และ 1,475 จดุ ขณะที่ 
แนวต้านอยูท่ี ่ 1,515 และ 1,525 
จดุ ตามล�าดบั โดยปัจจยัส�าคญัที่
ต้องติดตาม อาทิ ถ้อยแถลงของ  
เจ้าหน้าทีเ่ฟด ตลอดจนสภาวะเงนิ
ทุนเคล่ือนย้ายในตลาดเกิดใหม่ 
โดยเฉพาะ จนี เป็นต้น

บล.แอพเพลิ เวลธ์ มองแนวโน้ม SET เดอืน ธ.ค. เคลือ่น 
ไหวในกรอบ 1,488-1,540 จดุ ชีแ้รงซือ้ต่างชาตเิริม่แผ่ว แต่
ได้ปัจจยับวกทัง้เมด็เงนิ LTF-RMF กว่า 2 หมืน่ล้านบาท-
ราคาน�า้มนัพุง่-รฐัเดนิหน้าลงทนุเมกะโปรเจกต์-มาตรการ
ชอ็ปช่วยชาติแรงหนนุ แนะจับตาจุดเปลีย่นผลกระทบจาก
ต่างประเทศ

เปิดงาน : นายออมสนิ ชวีะพฤกษ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม 
ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงานนทิรรศการ Smart Rail Asia & Transport 
Infrastructure Asia 2016 โดยม ีนายสรุเชษฐ์ เหล่าพลูสขุ ผูช่้วยผูว่้าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานในหวัข้อ Develop 
ment of Metro System for Bangkok and Other Provinces

ร่วมมอื : นายแพทย์ สมศกัดิ ์มนุพีรีะกลุ นายกสมาคมนายหน้าอสงัหา-
รมิทรพัย์ไทย (TREBA) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบั นาย 
อดมั ซดัคลฟิก์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดอทพร๊อพเพอร์ตี ้จ�ากดั เพือ่
ท�าหน้าทีพ่ฒันาระบบฐานข้อมลูในการซือ้-ขายอสงัหารมิทรัพย์มอืสอง 
MLS (Multiple Listing Service) เพ่ือเป็นประโยชน์ทัง้นายหน้า และผูบ้รโิภค
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ดิเอโก้ ซิเมโอเน่ กุนซือทีมแอตเลติโก มาดริด 

กีฬา

โลกกีฬา

‘ผ’ีชน‘เรดด้ิง’เอฟเอรอบ3

‘เฟรนช์ กรงัด์ปรซ์ี’มาแล้ว

‘บราซลิ’รอจดัการกศุล 

แชมป์เก่า ปิศาจแดง แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ จะเปิดบ้านต้อนรบัการมาเยอืน
ของ ทมีเรดดิง้ ภายใต้การคมุทมีของ จาป 
สตาม อดตีกองหลงัทีมปิศาจแดง ศกึเอฟ
เอ คพั รอบสาม น่ันเอง ขณะที ่ทมีแมนเชส
เตอร์ ซิตี้ เริ่มรายการน้ี ด้วยการเดิน
ทางออกไปเยือน ทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 
เป็นการพบกันของทีมในพรีเมียร์ลีกด้วย
กนัเอง เหมอืนกบัเกมทีก่ดูสินั ปาร์ค ที ่เอฟ
เวอร์ตนั จะต้อนรับการมาเยอืนของ ทมีเลส
เตอร์ ซติี ้ส่วนทางด้านเชลซ ีรอการมาเยอืน
ของผูช้นะระหว่าง ทมีนอ็ตต์ เค้าน์ตี ้กบั ทมี
ปีเตอร์โบโร่ และ ทมีลเิวอร์พลู รอการมา
เยอืนผูช้นะระหว่าง ทีมนวิพอร์ต กบั ทมี
พลมีธั 

การแข่งขนัเฟรนช์ กรงัด์ปรซ์ี จะกลบัมา
อยูใ่นโปรแกรมการแข่งขนัรถสตูร 1 อกีครัง้
ในปี 2018 หลงัจากทีห่ายหน้าหายตาไป 10 
ปี โดยการแข่งขันจะมีขึ้นที่พอล ริชาร์ด       
เซอร์กิต ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
สนามสุดท้ายของรายการนี้ เมื่อปี 1990 
ส�าหรับฝร่ังเศส เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง     
ขนักรงัด์ปรซ์ี ครัง้แรก เมือ่ปี 1906 แต่กต้็อง
หยุดไปเมื่อไม่สามารถที่จะหาแหล่งเงิน    
ทนุในการจดัการแข่งขนัได้ โดยการกลบัมา
ครัง้นี้ 

บราซิล ท�าการ์ดเทียบเชิญไปทางโคลัม 
เบีย เพื่อร่วมลงท�าการแข่งขันนัดกระชับ
มติร เพือ่หารายได้ช่วยเหลอืครอบครวัของ
นักเตะทีมชาเปโคเอนเซ และทีมงาน ท่ี
เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมเครื่องบินตก 
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “ทุกคนคิดว่าเกมนี้จะ
เป็นการพบกบัทีมโคลมัเบยี แต่เราไม่รูว่้า
จะเกดิขึน้ได้หรอืไม่ กต้็องไปดกูนัเรือ่งของ
เวลา” โฆษกของทางบราซิล กล่าว “แต่
ว่า แมตช์กระชับมิตรจะต้องเกิดขึ้นแน่ 
นอนกับทีมใดทีมหนึ่ง หากว่าทาง โค-
ลมัเบยี ไม่สะดวก ซึง่การแข่งขนัคาดว่าน่า
จะมขีึน้ไม่วนัที ่22 ก ็25 มกราคม ปีหน้า”  

‘เรอื-สงิโต’รอโทษจากเอฟเอ
“เรอืใบสฟ้ีา” แมนเชสเตอร์ ซติี ้กบั “สงิโต
น�า้เงนิคราม” เชลซี เตรยีมโดนทางสมาคม
ฟตุบอลองักฤษ ลงโทษ หลังจากทีท่างสโมสรไม่
สามารถควบคุมนักเตะของทัง้คู่ในเกมทีท่มีเชล
ซ ีบกุไปยดัเยยีดความปราชยัให้กบัทมีแมนฯ ซติี้ 
3-1 ทีเ่อตฮิดั สเตเดีย้ม เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา 
 “ทัง้ แมนฯ ซิตี ้และ เชลซี จะต้องโดนลงโทษ 
หลงัจากทีพ่วกเขาไม่สามารถควบคมุพฤตกิรรม
ของนกัเตะได้ ถอืเป็นพฤตกิรรมทีแ่ย่มาก” เจ้า
หน้าทีท่างสมาคม กล่าว “เหตกุารณ์บางเหตุ 

การณ์เกิดข้ึนหลงัเกม คณะผูต้ดัสินกไ็ม่ได้เหน็
เหตุการณ์ ซ่ึงคณะผู้ตัดสินจะได้รับชมวิดีโอ      
อีกครั้ง ก่อนที่จะตัดสินเรื่องของโทษอีกครั้ง
หนึง่” 
 ทั้งสองสโมสรมีเวลาถึงวันที่ 8 ธันวาคม 
เวลา 18.00 น. ในการท�าเรือ่งอทุธรณ์เรือ่งทีถ่กู
กล่าวหาครัง้นี ้แต่ กนุ อกเูอโร่ กองหน้าทมีของ
แมนฯ ซติี ้ โดนแบน 4 นดั จากทีเ่ข้าไปเสยีบ 
ดาวดิ ลซุ กองหลงัของ เชลซ ีอย่างรนุแรง ใน
นาทสีดุท้ายของเกม

“ตราหม”ี ทมีแอตเลตโิก มาดรดิ ยนืยนัว่าเกม
แชมเปียนส์ ลกี ทีจ่ะออกไปเยอืนทมี “เสอืใต้” 
บาเยร์ิน มวินคิ เป็นเกมทีม่คีวามส�าคญั แม้ว่า
ทั้งสองทีมจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ 16 ทีมแล้ว
กต็าม 
 ทีมจากแดนกระทิงดุ โชว์ผลงานได้ยอด
เยีย่ม เป็นทมีเดยีวทีเ่อาชนะมา 5 เกมรวด ยดึ
จ่าฝูงของกลุ่มดี รวมถึงเกมที่พวกเขาเอาชนะ 
ทมีบาเยร์ิน มวินคิ มาได้ 1-0 ทีม่าดรดิ ด้วย
 “แน่นอน มันเป็นเกมแห่งเกียรติยศมาก 
กว่าทีจ่ะมองกนัทีแ่ต้มคะแนน ส�าหรบัเกมใน
วนันี”้ ดเิอโก้ ซิเมโอเน่ โค้ชทมีแอตเลตโิก มา-
ดรดิ ชาวอาร์เจนตน่ิา ให้สมัภาษณ์กบัสือ่มวล 
ชน ก่อนเกมจะเริม่ขึน้”    
 “บาเยิร์น เป็นทีมคู่แข่งท่ีมีความซับซ้อน
และนักเตะฝีเท้าดีๆมากมาย ถึงวันนี้ พวก     
เขาต้องการอะไรบางสิ่งที่มันแตกต่างออกไป
จากสมยัที ่เป๊ป กวาร์ดโิอล่า คมุทมีอยู ่แต่เป้า
หมายสุดท้ายเหมือนกัน คือ การเป็นแชมป์
รายการนี”้ 
 บาเยร์ิน ครองความยิง่ใหญ่ในลีกของเยอร 
มนั มา 3 ฤดกูาลตดิต่อกนัในยคุของ กวาร์ด-ิ
โอล่า แต่ไม่สามารถคว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ที่สุด
ของยโุรปได้เลย และแน่นอนนีค่อืเป้าหมายที่
พวกเขาตัง้ไว้ภายใต้การคมุทมีของ คาร์โล อนั
เชลอตต ิในปัจจบุนั 
 “อนัเชลอตต ิเข้ามาสูท่มี และผมกไ็ม่สงสยั
เลย สิ่งท่ีเขาต้องท�าให้กับสโมสร ซึ่งเขารู้ดี        
ว่า สโมสรต้องการอะไร แน่นอน แชมป์แชม-
เป้ียนส์ ลีก” ซเิมโอเน่ กล่าวเสรมิ 
 เมือ่สดุสปัดาห์ทีผ่่านมา แอตเลตโิก  เสมอ
กบั ทมีเอสปันญอล 0-0 ในลา ลกีา และพลาด
โอกาสที่จะลดช่องว่างของคะแนน ที่มีอยู่ 9 

คะแนนกบัทมีจ่าฝงู เรอลั มาดรดิ ทีเ่สมอกับ 
บาร์เซโลนา ด้วยสกอร์ 1-1 ลงไป โดย ทมีแอต
เลตโิก มเีสยีประตใูห้กบัทมีคูแ่ข่งมาได้ 4 นดั
ตดิต่อกนัแล้ว ซึง่ส่วนหนึง่ โค้ชชาวอาร์เจนตนิา 
ให้เครดติกบั แจน ออบลกั นายทวารชาวสโล-
เวเนยีน ด้วย 
 “เขาเล่นได้ดขีึน้เรือ่ยๆ เขาท�างานอย่างหนกั
เพือ่ทีจ่ะให้ได้ต�าแหน่งตวัจรงิ เขารอจนโอกาส
มาถงึเขา และเขากท็�าได้ดเีสยีด้วย” ซเิมโอเน่ 
กล่าว 

เจอ‘บาเยริน์’คอืเกยีรตยิศ
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โรเจอร์ ดาห์ล แห่ง japantimes.co.jp เสนอภาพใบไม้ร่วงหนัก
ขณะธนาคารกลางญี่ปุ่นพยายามป้องกัน สะท้อนญ่ีปุ่นเผชิญ
ปัญหาเงินฝืดท�าให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทรุด 8 เดือนติดต่อกัน 

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

มีปรากฏการณ์ทางการเมือง
โลกที่น่าสนใจกรณีหนึ่ง เกิดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ท่ีนิวซี-
แลนด์ ประเทศขนาดย่อมในซีก
โลกใต้ มีประชากร 4.7 ล้านคน

ก้าวเป็นผู้น�าได้รับความนิยม
มากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ยุคใหม่ 
 คีย์ให้เหตุผลถ่ายทอดสดทาง
โทรทศัน์ว่า ท�าหน้าทีม่านานแล้ว 
ถึงเวลาที่ควรมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยระบุว่ามีตัวอย่างผู้น�าหลาย
ประเทศ ที่อยู่ในอ�านาจนานเกิน
ไป แล้วเกิดความบกพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่  
 อีกเหตุผลหนึ่ง คีย์ระบุว่าต้อง 
การใช้เวลาอยูก่บัครอบครวั เนือ่ง 
จากขณะเป็นผู้น�าแทบไม่มีเวลา
ว่างอยู่กับภรรยาและลูกเลย
 คีย์เข้าด�ารงต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรีนิวซีแลนด์สมัยแรก 
เมือ่วันที ่19 พฤศจกิายน ปี 2008 
หลงัน�าพรรคชนะเลอืกตัง้ โดย
เป็นผูน้�าแดนกวีคีนที ่38
 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่เป็น
ผูน้�าของนวิซแีลนด์ คย์ีได้ใช้ความ
สามารถในฐานะอดีตนักลงทุน
เงนิตราต่างประเทศ มาขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว
ต่อเนื่อง  
 จนกระทั่งนิวซีแลนด์ก้าว
เป็นประเทศเศรษฐกจิแขง็แกร่ง 
ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกจิโลกปี 2008
 ผลงานของคย์ี ช่วยให้เศรษฐ-
กิจนิวซีแลนด์เติบโตกว่าปีละ 3% 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยาย
ตัวด้านการท่องเที่ยว ภาคการก่อ 
สร้าง และอุตสาหกรรมนม ขณะ
รฐับาลมรีายได้เกนิดลุงบประมาณ 
และมีการสร้างต�าแหน่งงานต่อ
เนื่อง ท�าให้อัตราว่างงานปัจจุบัน
ต�่ากว่า 5% 
 ความส�าเร็จด้านการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ท�าให้คย์ีรกัษาคะแนนนยิมได้
สม�่าเสมอ 
 โพลหลายส�านกัออกมาในทศิ 
ทางเดยีวกนัว่า คย์ีจะน�าพรรคชนะ
เลอืกตัง้ปีหน้า คว้าเก้าอ้ีผูน้�าสมยั
ที่ 4 ได้ไม่ยากนัก
 แต่ในที่สุด คีย์ก็สวนกระแส 
สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศ
อ�าลาวงการ เป็นการโบกมือลา
ด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีแรง
กดดันทางการเมืองใดๆทั้งจาก
ภายในพรรค และพรรคฝ่ายค้าน 
 การตัดสินใจ เกิดจากแรงกระ 
ตุ้นภายในที่ท�าให้รู ้สึกว่า “พอ 
แล้ว เปิดโอกาสให้คนอื่นท�า 
งานบ้าง”
 ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ 
รวมท้ังผู้น�าหลายประเทศที่รู้ 
จักคีย์ ร�าพึงหลังการประกาศ
ของคีย์ว่า “เสียดายคนดี”

 
 

In Brief : ย่อความ

นายกรฐัมนตรจีอห์น คย์ี
ซึง่เป็นผูน้�าได้รบัความนิ-
ยมมากที่สุดของนิวซี-
แลนด์ สร้างเซอร์ไพรส์
ด้วยการประกาศลาออก
จากต�าแหน่ง ท�าให้ชาว
แดนกีวีตกตะลึงไปท่ัว
ประเทศ เนือ่งจากเป็นสิง่
ทีไ่ม่มใีครคาดคดิ
 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

 น่ันคือนายกรัฐมนตรีจอห์น 
คีย์ ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง
หัวหน้าพรรคเนชั่นแนล (Natio-
nal Party) และต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรี สร้างความตกตะลึงไป
ทัว่ประเทศ เนือ่งจากเป็นสิง่ทีไ่ม่มี
ใครคาดคิด
 ผู้น�าแดนกีวี วัย 55 ปี ด�า 
รงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีติด 
ต่อกัน 3 สมัย รวมเวลา 8 ปี 

‘ผู้นำากีวี’ลาออกสวนกระแส

ข้อมูลภาพ : uk.businessinsider.com
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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

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

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
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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

VRPAD-OM-301116-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. เจาหนาที่บุคคล/เจาหนาที่จัดซื้อ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

5. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

6. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

8. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ประธาน เปิดงานเนือ่งในวันสิง่แวด 
ล้อมไทย และวันอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจ�า    
ปี 2559 ที่ศูนย์การแสดงสินค้า  
และการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทอง
ธาน ี J 14.00 น. ดร.วฑิรูย์ ส-ิ
มะโชคด ี อดตีปลดักระทรวงอตุ-
สาหกรรม และประธานมลูนธิกิาร
จัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน (3 
อาร์) เป็นประธานพธิปิีดโครงการ 

ที่ศูนย์การค้าเอส พละนาด J 
13.00 น. กรศษิฏ์ ภคัโชตานนท์ 
ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประ 
เทศไทย (กฟผ.) แถลงข่าวการจดั
งาน “Thailand Energy Efficiency 
Week 2017” ทีโ่รงแรมเซน็ทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรงุเทพฯ J 13.30 น. 
พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยา-
กรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็น

J 11.30 น. เกศรา มัญชุศรี 
กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกั 
ทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน 
Social Impact Fair “ตลาดนดัเพือ่
สังคม ครัง้ที ่1” ตอน “กนิด ีอยูด่”ี 

พร้อมส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซ-
เคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ     
88 พรรษา ที่โรงเรียนปัญญาวุฒิ     
กรกรุงเทพมหานคร J14.00 น. 
โสมพฒัน์ ไตรโสรสั ประธานเจ้า
หน้า ทีบ่รหิาร บรษิทั ทซีซี ีแลนด์ 
แอสเสท เวริด์ จ�ากดั แถลงข่าวโครง 
การ “GIVE GREEN CBD : A 
SATHORN DISTRICT CHARITY 
CHRISTMAS TREE 2016” ที่    
อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ สาทร

SACICT จบัมอืพนัธมติร เซน็ทรลั
กรุป๊ DHL และ comGateway จดั
แสดงผลิตภัณฑ์กลุ ่มหัตถกรรม
ร่วมสมัย SACICT’s Living Con 
cept ระหว่างวนันี-้14 พฤษภาคม 
2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ 
 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อ�า-
นวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระ 
หว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT 
ร่วมกบั บรษิทั เซน็ทรลักรุป๊ จ�ากดั 
บรษิทั DHL และบริษัท comGate-
way ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตร
ของ ศ.ศ.ป. ในการขยายช่องทาง 
การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์หตัถกรรม
ทั้งทาง Offline และ Online โดย
การจัดแสดงภายใต้ โครงการ LUX 
by SACICT : SACICT’s Living 
Concept” ท่ีมุง่เน้นการพฒันาผลติ 
ภณัฑ์ ร่วมกบัชมุชนหัตถกรรมทีม่ี
ศกัยภาพในการผลติระดบัพาณชิย์ 
ภายใต้แนวคดิ Touch of Nature : 
Wild & Monsoon หรือ สัมผัส
แห่งธรรมชาต ิ: ป่าเขา และ มรสมุ
ซึ่งสะท้อนสีสันและความรู้สึก ลง
บนผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง
บ้านที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพื้น
ถิ่นที่หาได้ภายในชุมชนฯ โดยค�า 
นึงถึงประโยชน์การใช้สอยท่ีตอบ
สนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุ 
บัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนางาน
หตัถกรรมไทยไปสูง่านหตัถกรรม
ร่วมสมยัท่ีมดีไีซน์และน�าไปสูโ่อ-

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องใช้และ
ของตกแต่งบ้านที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก เม่ือช่วงเดอืนกนัยายน 2559 
ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับการตอบรับที่
ดีมากจากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ 
จึงน�ามาจัดให้ลูกค้าชาวไทย ได้
ชมและเลือกซื้อหากันอีกครั้ง ใน
ระหว่างวันนี-้14 พฤษภาคม 2560 
เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายส�าคัญ ได้แก่ นัก
ออกแบบตกแต่งภายใน นักออก 

แบบผลิตภัณฑ์ คนที่มีไลฟ์สไตล์
ที่มีเอกลักษณ์ และ คนที่ชื่นชอบ
การตกแต่งบ้าน รวมถึงการประ 
ชาสัมพนัธ์เพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์
งานหตัถกรรมไทย บนแนวคดิหลกั
ในการผลกัดนังานหตัถกรรมไทย
ให้มส่ีวนส�าคญัและมคีวามจ�าเป็น
ต่อวถิชีวีติของคนให้มากยิง่ขึน้ “To 
day Life’s Craft” โดยผลิตภัณฑ์
ต้องมคีวามร่วมสมยัและเป็นทีต้่อง 
การของผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประ 
เทศ ให้สามารถแข่งขนักับโลกภาย 
นอกได้อย่างแขง็แกร่ง โดยน�าความ
โดดเด่นของทักษะฝีมือในการท�า 
งานของครชู่าง ครศูลิป์ ผูป้ระกอบ
การงานหตัถกรรม มาผสมผสานกบั 
นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ อาทิ 
การน�าเทคนคิการท�างานแบบเก่า
มาผสมผสานกบัการออกแบบของ
คนรุ่นใหม่ การน�าวัตถุดิบพื้นถิ่น
มาปรบั ประยกุต์ให้เกดิงานใหม่ที่
เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น  

กาสทางการค้าภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ทาง SACICT เชือ่    
มั่นว่างานศลิปหตัถกรรมสามารถ
เป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัทีจ่ะช่วยขบั
เคลือ่นประเทศไทย 4.0 สูก่ารพฒั 
นาที่ยั่งยืนได้ 
  เร่ิมจากความร่วมมือกับกลุ่ม
เซน็ทรลั จดัแสดงและจ�าหน่ายงาน
ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยในครั้งนี้ 
ซึง่ SACICT ได้น�าไปจดัแสดงครัง้
แรกทีง่าน Maison & Objet 2016 
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง

SACICT’s Living Concept

	 “จติอาสา		ซพี	ี	ออลล์	”	เป็นอกีหนึง่ 
ทีมบุคลากรของเซเว่น	 อีเลฟเว่น	 ที่ได้มี
การรวมตวักนัเพือ่เป็นอาสาสมคัรทีจ่ะร่วม 
ท�าดเีพือ่สงัคม		แบ่งปันความสขุสูช่มุชนด้วย 
การท�ากิจกรรมเพ่ือในรูปแบบต่างๆ	ไม่ว่า 
จะเป็น	ในยามเกดิภยัพบิตั	ิน�า้ท่วม,	รณรงค์ 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการลด 
ใช้ถุงพลาสติก	และอีกหนึ่งกิจกรรมอาสา 
ทีส่�าคญั	คอื	แบ่งปันความรกัและความสขุ 
สูน้่องผูพ้กิาร	เพราะเชือ่มัน่ว่าหากเยาวชน 
เหล่านี้ได้รับโอกาสที่ดี	ย่อมจะเป็นภูมิคุ้ม 
กนัท�าให้เตบิโตไปใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสุข 
ในทกุสถานการณ์	และมวีธิจีดัการเหตกุารณ์ 
ต่างๆ	 ที่เข้ามากระทบในชีวิตด้วยวิธีคิด
ด้านบวก	
	 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พนักงานจิตอาสา	
ซีพี	ออลล์	และพนักงานเซเว่น	อีเลฟเว่น	
พร้อมด้วยผู้บรหิารระดบัสูง	รวมพลงัท�าด ี
ร่วมกนัแบ่งปันเครือ่งอปุโภค	บรโิภค	สนบั 
สนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตน้องๆ	ผู้พิการให้กับสถานสงเคราะห์ 
เด็กอ่อนถึง	6	แห่งด้วยกัน	ประกอบด้วย	 
บ้านเด็กอ่อนพญาไท,	บ้านเฟื่องฟ้า,	บ้าน 
นนทภูม,ิ	บ้านราชาวดีชาย,	บ้านราชาวดีหญงิ	 
และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
 โดย นายธานินทร์ บูรณมานิต  
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น  
อีเลฟเว่น	 ในฐานะประธานผู ้ก่อต้ัง	 
ชมรมจิตอาสา	 ซีพี	 ออลล์	 กล่าวว่า	 

	 “ทุกวันนี้คนมักจะผลักภาระมาให ้
ภาครฐั	เพราะคดิว่าลกูพิการเกรงว่าจะเลีย้ง 
ไม่ได้	และน�ามาให้อยูใ่นสถานสงเคราะห์
ที่มีการพัฒนาการบ�าบัด	 การฟื้นฟู	 แต่
ว่าการดูแลจากคนอื่นก็ไม่ดีเท่าตัวเท่า 
เริ่มที่ครอบครัว	 ซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะดีใจ
เวลามีคนมาเย่ียมเยียน	 ก็ต้องขอบคุณ 
พลงัจากสงัคมทีร่่วมกนั	พฒันาจติใจของ 
เด็กๆไปด้วยกนั”	นายสวุรรณ	กล่าว	พร้อม 
กบักล่าวทิง้ท้ายว่า	ส�าหรบัผูท้ีม่จีติศรทัธา	 
ต้องการจะท�าบุญ	 ก็ขอให้มาท�าบุญที ่
สถานสงเคราะห์โดยตรง	 ซึ่งการมา 
บริจาคที่สถานสงเคราะห์โดยตรง	 จะได้
มาพบน้องๆ	 จะท�าให้ผู้พิการมีความสุข	 
มีสุขภาพจิตใจดี	และหากท่านใดสะดวก 
เดินทางมาเยี่ยมเยือนสามารถโทรมา 
สอบถามรายละเอยีดได้ท่ี	สถานสงเคราะห์ 
เด็กพกิารทางสมองและปัญญา	0-2583-8426,	 
0-2583-2888	เพยีงแค่นีก้ส็ามารถท�าให้
เยาวชนผู้พิการได้มีพลังสามารถสร้าง
คุณค่าและความภาคภูมิให้กับสังคมไทย 
ในอนาคต

“ จิตอาสา ซีพี ออลล์ ”  ร่วมกับพนักงานเซเว่นฯ

รวมพลังท�าดีเพื่อน้องผู้พิการ

ความสามารถด้านอื่นๆ	 นอกจากชุมชน 
และสังคมจะมาช่วยกนัดแูลน้องๆแล้ว	สถาบนั
ครอบครวัเป็นสถาบนัทีส่�าคญั	ถ้าครอบครวั 
เข้มแข็ง	 ทุกครอบครัวในชุมชนนั้นก็จะ 
เข้มแข็งไปด้วย	 ฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความ
ส�าคัญกับครอบครัวคือการเอาใจใส่ดูแล 
ครอบครัวเดียวกัน	 แม้ว่าลูกที่เกิดมานั้น 
จะพิการ	 แต่อย่ามองว่าเป็นภาระเป็น
ปัญหา	จงเปลี่ยนภาระเป็นพลัง	

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมรมจิตอาสา	 
ซีพี	ออลล์	และพนักงานเซเว่น	อีเลฟเว่น	ได้ 
ด�าเนินกิจกรรมในการดูแลสังคมและชุมชน 
มาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมการศึกษา	 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการ	 ตลอด
จนการส่งเสรมิความรูใ้ห้ผูพ้กิารผ่านกจิกรรม
ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การแปลงปฏิทินเป็น 
สื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์,	 การสอน 
การบ้านให้กับน้อง	 ๆ	 ในวิชาหลัก	 ๆ	 ได้แก่		 
คณิตศาสตร์,	 วิทยาศาสตร์,	 ภาษาอังกฤษ,	 
ภาษาไทย	เป็นต้น		และการจูงมือน้องผู้พกิาร 
เข้าวัดท�าบุญในโอกาสส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นต้น
	 “หากเรามีความรัก	และความเอาใจใส่
ให้เพื่อนและน้องๆผู้พิการ	เพื่อให้เกิดพลังได้
พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลตามความ
ถนัด	 ก็ย่อมจะเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้ฝึกฝน	
เรียนรู้	เข้าถงึการศึกษาและมีความสขุในการ
ด�ารงชีวิตประจ�าวัน”	นายธานินทร์	กล่าว
	 ด้าน	นายสวุรรณ	พรมผล	ผูป้กครองใน 
สถานสงเคราะห์เด็กพกิารทางสมองและปัญญา	
(ชาย)	บ้านราชาวดี	กล่าวว่าส่ิงส�าคัญของการ 
พัฒนาเยาวชนผู ้พิการ	 คือ	 การพัฒนา 
สภาพจิตใจ	 เพราะเมื่อมีจิตใจท่ีดี	 มองโลก 
ในแง่ดีแล้ว	 ก็ย่อม
จะพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านอื่นๆได้
ง่ายขึน้	ไม่ว่า 
จะเป็นด้าน
ร่างกายหรือ 



	 “จติอาสา		ซพี	ี	ออลล์	”	เป็นอกีหนึง่ 
ทีมบุคลากรของเซเว่น	 อีเลฟเว่น	 ที่ได้มี
การรวมตวักนัเพือ่เป็นอาสาสมคัรทีจ่ะร่วม 
ท�าดเีพือ่สงัคม		แบ่งปันความสขุสูช่มุชนด้วย 
การท�ากจิกรรมเพือ่ในรปูแบบต่างๆ	ไม่ว่า 
จะเป็น	ในยามเกดิภยัพบิตั	ิน�า้ท่วม,	รณรงค์ 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการลด 
ใช้ถุงพลาสติก	และอีกหนึ่งกิจกรรมอาสา 
ทีส่�าคญั	คอื	แบ่งปันความรกัและความสุข 
สูน้่องผูพ้กิาร	เพราะเชือ่มัน่ว่าหากเยาวชน 
เหล่านี้ได้รับโอกาสที่ดี	ย่อมจะเป็นภูมิคุ้ม 
กันท�าให้เตบิโตไปใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุ 
ในทกุสถานการณ์	และมวีธิจีดัการเหตกุารณ์ 
ต่างๆ	 ที่เข้ามากระทบในชีวิตด้วยวิธีคิด
ด้านบวก	
	 เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พนักงานจิตอาสา	
ซีพี	ออลล์	และพนักงานเซเว่น	อีเลฟเว่น	
พร้อมด้วยผู้บริหารระดบัสงู	รวมพลงัท�าด ี
ร่วมกนัแบ่งปันเครือ่งอปุโภค	บรโิภค	สนบั 
สนุนทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตน้องๆ	ผู้พิการให้กับสถานสงเคราะห์ 
เด็กอ่อนถึง	6	แห่งด้วยกัน	ประกอบด้วย	 
บ้านเด็กอ่อนพญาไท,	บ้านเฟื่องฟ้า,	บ้าน 
นนทภมู,ิ	บ้านราชาวดชีาย,	บ้านราชาวดหีญงิ	 
และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
 โดย นายธานินทร์ บูรณมานิต  
กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น  
อีเลฟเว่น	 ในฐานะประธานผู ้ก่อตั้ง	 
ชมรมจิตอาสา	 ซีพี	 ออลล์	 กล่าวว่า	 

	 “ทุกวันนี้คนมักจะผลักภาระมาให ้
ภาครฐั	เพราะคดิว่าลกูพกิารเกรงว่าจะเลีย้ง 
ไม่ได้	และน�ามาให้อยูใ่นสถานสงเคราะห์
ที่มีการพัฒนาการบ�าบัด	 การฟื้นฟู	 แต่
ว่าการดูแลจากคนอื่นก็ไม่ดีเท่าตัวเท่า 
เริ่มที่ครอบครัว	 ซ่ึงเด็กๆเหล่านี้จะดีใจ
เวลามีคนมาเยี่ยมเยียน	 ก็ต้องขอบคุณ 
พลงัจากสงัคมทีร่่วมกนั	พฒันาจติใจของ 
เดก็ๆไปด้วยกนั”	นายสวุรรณ	กล่าว	พร้อม 
กบักล่าวทิง้ท้ายว่า	ส�าหรบัผู้ทีม่จีติศรทัธา	 
ต้องการจะท�าบุญ	 ก็ขอให้มาท�าบุญที ่
สถานสงเคราะห์โดยตรง	 ซึ่งการมา 
บริจาคที่สถานสงเคราะห์โดยตรง	 จะได้
มาพบน้องๆ	 จะท�าให้ผู้พิการมีความสุข	 
มีสุขภาพจิตใจดี	และหากท่านใดสะดวก 
เดินทางมาเยี่ยมเยือนสามารถโทรมา 
สอบถามรายละเอยีดได้ที	่สถานสงเคราะห์ 
เดก็พกิารทางสมองและปัญญา	0-2583-8426,	 
0-2583-2888	เพยีงแค่นีก้ส็ามารถท�าให้
เยาวชนผู้พิการได้มีพลังสามารถสร้าง
คุณค่าและความภาคภูมิให้กับสังคมไทย 
ในอนาคต

“ จิตอาสา ซีพี ออลล์ ”  ร่วมกับพนักงานเซเว่นฯ

รวมพลังท�าดีเพื่อน้องผู้พิการ

ความสามารถด้านอื่นๆ	 นอกจากชุมชน 
และสงัคมจะมาช่วยกนัดแูลน้องๆแล้ว	สถาบนั
ครอบครวัเป็นสถาบนัทีส่�าคญั	ถ้าครอบครวั 
เข้มแข็ง	 ทุกครอบครัวในชุมชนนั้นก็จะ 
เข้มแข็งไปด้วย	 ฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความ
ส�าคัญกับครอบครัวคือการเอาใจใส่ดูแล 
ครอบครัวเดียวกัน	 แม้ว่าลูกที่เกิดมานั้น 
จะพิการ	 แต่อย่ามองว่าเป็นภาระเป็น
ปัญหา	จงเปลี่ยนภาระเป็นพลัง	

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมรมจิตอาสา	 
ซีพี	ออลล์	และพนักงานเซเว่น	อีเลฟเว่น	ได้ 
ด�าเนินกิจกรรมในการดูแลสังคมและชุมชน 
มาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมการศึกษา	 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการ	 ตลอด
จนการส่งเสรมิความรูใ้ห้ผูพ้กิารผ่านกจิกรรม
ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การแปลงปฏิทินเป็น 
สื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์,	 การสอน 
การบ้านให้กับน้อง	 ๆ	 ในวิชาหลัก	 ๆ	 ได้แก่		 
คณิตศาสตร์,	 วิทยาศาสตร์,	 ภาษาอังกฤษ,	 
ภาษาไทย	เป็นต้น		และการจงูมอืน้องผูพ้กิาร 
เข้าวัดท�าบุญในโอกาสส�าคัญทางพระพุทธ
ศาสนาเป็นต้น
	 “หากเรามีความรัก	และความเอาใจใส่
ให้เพื่อนและน้องๆผู้พิการ	เพื่อให้เกิดพลังได้
พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลตามความ
ถนัด	 ก็ย่อมจะเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการได้ฝึกฝน	
เรยีนรู	้เข้าถงึการศกึษาและมคีวามสขุในการ
ด�ารงชีวิตประจ�าวัน”	นายธานินทร์	กล่าว
	 ด้าน	นายสวุรรณ	พรมผล	ผูป้กครองใน 
สถานสงเคราะห์เดก็พกิารทางสมองและปัญญา	
(ชาย)	บ้านราชาวด	ีกล่าวว่าสิง่ส�าคญัของการ 
พัฒนาเยาวชนผู ้พิการ	 คือ	 การพัฒนา 
สภาพจิตใจ	 เพราะเมื่อมีจิตใจที่ดี	 มองโลก 
ในแง่ดีแล้ว	 ก็ย่อม
จะพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านอ่ืนๆได้
ง่ายขึน้	ไม่ว่า 
จะเป็นด้าน
ร่างกายหรือ 
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ธานนิทร์ พานชิชวีะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิาร และพนกังานกว่า 200 คน จดัพธิี
บ�าเพญ็กศุลปัญญาสมวาร (50 วนั) ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช ณ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง จ�ากดั (มหาชน)

ธนญัชยั สมหุวญิญ ูกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอดวานซ์ เวบ็ เซอร์วสิ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าเจ้าหน้าท่ีพนกังานในนามเจ้าภาพร่วมประกอบพิธบี�าเพญ็กศุล
สวดพระอภธิรรม เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
แสดงความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

วนิจิฉยั แจ่มแจ้ง ผช.รมต.กระทรวงพาณชิย์ ประธานเปิดงานการตดัสนิ
รอบชงิชนะเลศิ โครงการประกวดออกแบบเครือ่งประดบั ครัง้ที ่10 GIT 
World’s Jewelry Design Awards 2016 “PERFECT TEN; Playful & 
Luxurious Designs” 

ประเสรฐิ ฝ่ายชาวนา พาณชิย์จงัหวดัอดุรธาน,ี นาวาอากาศเอกธฤษณชั 
ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา เสธกองบิน 23, พนัต�ารวจโทอตเิมธ พลมขุ ตวัแทน
ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัอดุรธาน ี ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดโซน
ใหม่ “UD ZAAP Station” ทีศ่นูย์การค้ายดู ีทาวน์ จ.อดุรธานี

สมเกยีรต ิเจรญิภญิโญยิง่ กรรมการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สถานโีทรทศัน์
สกีองทพับกช่อง 7 รบัมอบ อปุกรณ์การเรยีนและกฬีา จาก กฤษณา งาม-
ไตรเลศิ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย บรษิทั โพลพีลสั เอน็เตอร์
เทนเม้นท์ จ�ากดั เพือ่บรจิาคให้กบัโรงเรยีนทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ 

สวุฒัน์ ทองร่มโพธิ ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ร่วมกบั สวุรรณ ี ชนิ-
เชีย่วชาญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานการตลาด บรษิทั เอส เอฟ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) จดัพธิเีปิดโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซเีนม่า 
สาขา แจส เออเบร์ิน ศรนีครนิทร์ อย่างเป็นทางการ 

นพ.เสถยีร ภูป่ระเสรฐิ กรรมการผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า
ให้การต้อนรับ “Miss Myanmar World 2016”  เนือ่งในโอกาสเป็นผู้
สนบัสนนุการประกวดมสิเมยีนมา เวลิด์ 2016 ทีห้่องประชมุ Praram9 
Grand Hall ชัน้ 5 โรงพยาบาลพระรามเก้า 

ประกติ สนุประชา หวัหน้ากลุม่ข้าวอนิทรย์ีสขุใจ เครอืข่ายโครงการสาม-
พรานโมเดล ส่งมอบข้าวไรซ์เบอรีอ่นิทรย์ีทีผ่ลติเอง มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี 
IFOAM ให้กบั อรษุ นวราช เลขานกุารมลูนธิสิงัคมสขุใจ เพือ่น�าไปแจกฟรี 
ให้กบัประชาชนทีเ่ข้าร่วมงาน “ตามรอยพระบาท สมัผสัวถิเีกษตรพอเพยีง” 
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วรีะ โรจน์พจนรัตน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมเป็นประธานพธิี
เปิดงานวันพ่อแห่งชาต ิครัง้ที ่37 เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และกล่าวแสดงความ
ยนิดกีบั “พ่อตวัอย่างแห่งชาต”ิ ประจ�าปี 2559 

มร.มาร์ก แฮมลิล์สจ๊วร์ต ประธานสโมสรเรอืใบราชวรณุ, ประมขุ พสิฐิ-
อจัฉรยิะฉาย ประธานโรงแรมในเครอืกะตะกรุป๊, โชคชยั เดชอมรธญั ผู้
ว่าราชการจงัหวดัภเูกต็ ร่วมพธิเีปิดการแข่งขนัเรอืใบชงิถ้วยพระราชทาน
ภเูกต็คงิส์คพัรกีตัต้าครัง้ที ่30 ทีโ่รงแรมกะตะบชีรสีอร์ทแอนด์สปา

อนนัต์ สวุรรณรตัน์ อธบิดกีรมการข้าว พร้อมคณะทมีงานเยีย่มชมและ
ศกึษาดงูานเร่ืองกระบวนการต่างๆในการผลิตและการตรวจสอบคณุภาพ
ข้าว ณ โรงงานปรบัปรงุคณุภาพข้าวตราฉตัร โดย อดศิกัดิ ์ประมวลมติ-
รา รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร บรษิทั ข้าว ซ.ีพ.ี จ�ากดั ให้การต้อนรบั 

รศ.นพ.ปรชีา สนุทรานนัท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและศษิย์
เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานเปิดงานสมัมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ทีภ่าคกลาง จ�านวน 83 แห่ง 

มร.โมะรคิาซ ุ ชกก ิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั มติซบูชิ ิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เปิดตวัยนตรกรรมล่าสดุ “มติซบูชิ ิปาเจโร สปอร์ต 
ใหม่” โดยม ีขวัญชยั ปภสัร์พงษ์ ประธาน บรษิทั สือ่สากล จ�ากดั และ 
ประธานการจดังาน Motor Expo 2016 ร่วมแสดงความยนิดี

ครสิเตยีน โอลอฟสนั กรรมการผูจ้ดัการ ศนูย์การค้าเมกาบางนา  และ
สภุวรรณ ลไีตรรงค์ ผูอ้�านวยการฝ่ายธรุกจิบตัรเครดติ ธนาคารซติีแ้บงก์ 
จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีในแคมเปญ “เมกา วิช” โปรโมชัน่พเิศษส่ง
ท้ายปีให้ลกูค้าได้ชอ็ปพร้อมลุน้รบัของรางวลั มลูค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท 

พงศ์ ศกนุตนาค รองกรรมการผู้จดัการใหญ่, ภาสกร ศวิะลรีาวลิาศ ผู้
อ�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ บรษิทั เซน็ทรลัแฟมลิีม่าร์ท จ�ากดั เปิด     
แฟมลิีม่าร์ทเซน็ทรัลแจ้งวฒันะ (ปาร์คกิง้) โดยม ีรณดิา รตันชยัโชค ผู้
จัดการท่ัวไปศนูย์การค้าเซน็ทรลั พลาซา แจ้งวฒันะ ร่วมแสดงความยนิดี 

อาณตั ิจลุนิทร ผูอ้�านวยการบรหิารฝ่ายขาย บรษิทั เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด, 
นารฐิา วบิลูยเสข ผูจ้ดัการธรุกจิกาแฟปรงุส�าเรจ็ เปิดตวั “เนสกาแฟ     
เบลนด์ แอนด์ บร ูสตูรน�า้ตาลน้อย” ครัง้แรกของผลติภณัฑ์กาแฟปรงุ
ส�าเรจ็สตูรน�า้ตาลน้อย จาก เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บร ู 


