
อนาคตม็อบ?
สภามาเล่นการเมืองข้างถนน 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโทษหนกั
ถงึขัน้ยุบพรรค ตดัสทิธ์ิ แต่ถ้า
สู้ในสภาไม่ไหว อยากใช้การ 
เมืองข้างถนนโค่นล้มกันจริง 
สามารถใช้ข้ออ้างเดิมลาออก
จากพรรค แล้วมาเป็นแกนน�า
ชมุนมุเหมอืนทีเ่คยท�ากนัมาได้ 
การเมอืงแบบศรธีนญชยั ไม่ว่า
กฎหมายเขยีนอย่างไรกเ็ลีย่งได้ 
ไม่มีปัญหา

หลังร่างพ.ร.บ.พรรคการเมือง
ฉบับใหม่เผยโฉมออกมา มี
เสียงโวยจากนักการเมืองไม่
เหน็ด้วยจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
ข้อก�าหนดให้ส่งเสริมการใช้
สิทธิเสรีภาพที่ถูกต้อง ตรวจ
สอบการใช้อ�านาจรัฐอย่างมี
เหตุผล ส่งเสริมให้ประชาชน
สามคัค ีปรองดอง และแก้ปัญ 
หาความขัดแย้งอย่างสนัตวิธิ ีที่
ผู ้ร่างต้องการปิดประตูไม่ให้
พรรคการเมืองเดินออกนอก โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หลักธรรมแท้

editor59lokwannee@gmail.com

โลกออนไลน์!
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“โอเวน-สโคลส์”
หนุน“มคิทาร์ยาน”

กีฬา 5

มาเลย์รุกจีบ
นักลงทุนอังกฤษ

ต่างประเทศ 7

ทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแม็พ

ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เสถียรภาพที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ คสช. 
เหมือน “คณะกายกรรมไต่เส้นลวด” 
รอดหรือร่วงอยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชน 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ย�้าไม่มีรัฐบาลที่โลกยอมรับ 
อนาคตของประเทศและลูกหลานก็ “วังเวง” 
“สุรพศ ทวศีกัดิ”์ วพิากษ์ความสบัสน “พระธมัมชโย” 
“โสภณ พรโชคชัย” สงสัย “เบส-อรพิมท์” ไปสหรัฐ 
สิ่งที่คิดว่าเป็นการ “ท�าดี” อาจเป็นการ “ท�าบาป” 
“ลอย ลมบน” ตามกระแส “แจกเงินคนจน” 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” มองความรุนแรงทางศีลธรรม 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

กฎหมายห้ามเพยีงไม่ให้พรรคการเมอืง
ซ่ึงมศัีกยภาพปลกุมอ็บ ออกมาน�าการชมุนมุ
ไม่ได้ห้ามประชาชนชมุนมุแสดงความคดิเหน็

หนึ่งในกฎหมายลูกประกอบรัฐ 
ธรรมนญูท่ีมคีวามส�าคญั ซึง่มผีล
ต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้ใน
ช่วงปลายปีหน้าได้ถกูเผยโฉมออก
มาแล้วคือร่างพ.ร.บ.พรรคการ 
เมอืง
 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู 
(กรธ.) ชดุ นายมชัีย ฤชพุนัธุ ์ยก
ร่างพ.ร.บ.พรรคการเมอืงมทีัง้หมด 
10 หมวด 129 มาตรา
 ข้อก�าหนดทีน่่าสนใจคอื การ
ตั้งพรรคการเมืองจะต้องเร่ิมต้น
จากคนไม่น้อยกว่า 500  คน และ
ต้องจ่ายเงนิเป็นทุนในการตัง้พรรค
ไม่น้อยกว่าคนละ 2,000 บาท แต่
ไม่เกนิ 500,000 บาท เมือ่ตัง้พรรค
มาแล้วปีแรกต้องหาสมาชิกให้ได้
ไม่น้อยกว่า 5,000 คน และภาย 
ใน 4  ปี ต้องหาสมาชิกให้ได้ไม่
น้อยกว่า 20,000 คน นอกจากนี้ 
ยังก�าหนดให้ต้องมีที่ท�าการสาขา
พรรค ภาคละ 1 แห่ง ต้องมตีวัแทน
พรรคประจ�าทุกจงัหวัดไม่น้อยกว่า
จงัหวดัละ 100 คน
 ข้อก�าหนดนีบ้งัคบัใช้ทัง้พรรค 
การเมอืงทีจ่ะจดัตัง้ขึน้มาใหม่และ
พรรคการเมอืงเก่าท่ีมอียูแ่ล้ว
 ส่วนหน้าท่ีของพรรคการเมอืง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหา
กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ การปล่อย
ปละละเลยให้บคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้อง
กบัพรรคเข้ามาครอบง�าการด�าเนนิ
กิจการภายในของพรรค ซ่ึงเม่ือ
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งยุบพรรค
แล้ว ห้ามบคุคลใดใช้ชือ่ ชือ่ย่อ ตรา
สัญลักษณ์พรรคการเมืองนั้นซ�้า 
หรือพ้องกบัพรรคทีถู่กยบุ ห้ามกรรม 
การบรหิารพรรคทีถู่กยบุ ไปจดทะ 
เบยีนตัง้พรรคการเมอืงใหม่ หรอื
ไปเป็นกรรมการบรหิารพรรคการ 
เมอืงอืน่ภายใน 10 ปี
 จากข้อก�าหนดนี้จะท�าให้การ
จดัตัง้พรรคการเมอืงท�าได้ยากขึน้ 
เพราะต้องใช้คนทีม่อีดุมการณ์ใน
ทางเดยีวกนัรวมตวักนัเพือ่ท�าพรรค 
การเมืองเป็นจ�านวนมาก และไม่
เปิดทางให้คนร�่ารวยมาเป็นนาย 
ทนุตัง้พรรคการเมอืง

ตามกฎหมายใหม่ก�าหนดไว้ว่า จะ
ต้องเสริมสร้างให้สมาชิกพรรค 
และประชาชนเข้าใจระบอบประชา 
ธิปไตย ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูก
ต้อง เสนอแนวทางพฒันาประเทศ
และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชา 
ชนในการด�าเนนิกจิกรรมทางการ
เมืองและตรวจสอบการใช้อ�านาจ
รฐัอย่างมเีหตผุล ส่งเสรมิให้ประชา 
ชนสามคัค ีปรองดอง และแก้ปัญ-
หาความขัดแย้งในประเทศอย่าง
สนัตวิธิี
 หากพรรคใดไม่ปฏบิตัติาม
มโีทษถงึขัน้ยบุพรรคและเพกิ
ถอนสทิธิส์มคัรรบัเลอืกตัง้ของ
กรรมการบรหิารพรรค
 นอกจากนี ้ยงัก�าหนดโทษการ 
กระท�าผิดน�าไปสู ่การยุบพรรค 
อาท ิกระท�าการล้มล้างการปกครอง

 หลังเปิดเผยรายละเอียดออก
มามนีกัการเมอืงบางคนแสดงความ
ดใีจออกนอกหน้าว่าหมดยุค “ทกั-
ษณิคิด เพ่ือไทยท�า” เพราะกฎหมาย
ห้ามคนนอกมายุ่มย่ามกับกิจการ
ของพรรค ซึง่อาจท�าให้การต่อสูใ้น
สนามเลอืกตัง้สสูกีนัมากขึน้
 อย่างไรกต็าม ยงัมอีกีข้อห้าม   
ทีน่่าสนใจกว่าคอืต่อไปนีพ้รรคการ 
เมอืงจะใช้วาทกรรมยยุงปลุกป่ันให้
ประชาชนให้สิทธิเสรีภาพโดยไม่
ถูกต้องไม่ได้แล้ว แถมยังต้องมหีน้า
ท่ีส่งเสริมให้เกิดความรักความ
สามคัคปีรองดองในหมูป่ระชาชน
และต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ความขดัแย้งทีเ่หมาะสม
 หมายความว่าหากไม่พอใจอะไร
หรอืสูต้ามระบบในรฐัสภาไม่ได้ไม่ 
มสีทิธิท์ีจ่ะออกมาตัง้เวทีข้างถนน น�า 
มวลชนไปปิดล้อมทีน่ัน่ทีน่ี ่ซึง่น่าจะ
เป็นผลดที�าให้บ้านเมอืงสงบขึน้
 แม้จะมีนักการเมืองหลายคน
ออกมาคัดค้านว่าเป็นการจ�ากัด
สิทธเิสรภีาพของประชาชนเกินควร 
แต่การใช้สทิธเิสรภีาพกค็วรมขีอบ 
เขตจ�าจัดภายใต้กรอบกฎหมายมิ 
ใช่หรอื และทีส่�าคญักฎหมายห้าม
เพยีงไม่ให้พรรคการเมอืงซึง่มศีกัย 
ภาพในการปลุกมอ็บ ออกมาน�าการ
ชมุนมุ ไม่ได้ห้ามประชาชนชมุนมุ
แสดงความคดิเหน็
 ส่วนนกัการเมอืงหากอยากน�า
มอ็บเคลือ่นไหวจรงิ กใ็ช้ข้ออ้างเดมิ
ลาออกจากพรรคแล้วมาเป็นแกน
น�าชุมนุมเหมือนท่ีเคยท�ากันมาก็
สามารถท�าได้
 ถ้าอยากจะใช้การเมอืงข้าง
ถนนโค่นล้มกนัจรงิๆ ไม่ว่าจะ
เขียนกฎหมายไว้อย่างไรก็คง
ห้ามไม่ได้
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ข้อหาความผิดตาม “มาตรา 112” 
และ “พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ มาตรา 
14” ไม่ใช่แค่ท�าให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
หวาดผวาเท่าน้ัน แต่ยังเป็นข่าวไป
ทั่วโลก ท้ังญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย 
อังกฤษ ยุโรปและอเมริกา!
 หลังจาก “ไผ่ ดาวดิน” ถูกจับ
ข้อหาแชร์บทความ “พระราชประ 
วติัพระมหากษตัรย์ิพระองค์ใหม่” 
จากส�านกัข่าว “บบีซีไีทย” และทาง 
การไทยก�าลังตรวจสอบว่า “บีบีซี
ไทย” เข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่?
 ขณะเดยีวกนั เจ้าหน้าทีต่�ารวจยงั
เรยีกประชาชนท่ีใช้เฟซบุก๊ “กดไลค์” 
หรือ “ติดตาม” เฟซบุ๊ก “สมศักดิ์ 
เจียมธีรสกุล” ไป “ปรับทัศนคติ” 
หรือบางกรณีบุกถึงบ้าน ซึ่งเพจของ 
“สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” มีผู้กดติด 
ตามถึง 286,000 ราย 
 การใช้โซเชยีลมเีดยีโพสต์และแชร์
ในประเทศไทย ภายใต้อ�านาจ “รฏั-
ฐาธิปัตย์” และพ.ร.บ.คอมฯ ใหม่ที่
จะบังคับใช้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมี
ความผิดสารพัด โดยเฉพาะข้อหา
เป็น “ภัยต่อความมั่นคง” ซึ่งให้อ�า-
นาจเจ้าหน้าท่ีท้ังการพจิารณา ตรววจ
สอบ ตรวจค้นและยึดอุปกรณ์หรือ
หลักฐานข้อมูลต่างๆ 
 อย่างการโพสต์ภาพ “ขันแดง” 
ยงัถกูตัง้ข้อหา “ยยุงปลกุป่ัน” น�าเข้า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและ
เป็นภัยต่อความมั่นคง
 “เสรภีาพ” ใน “โลกออนไลน์” 
จึงน่ากลัวอย่างคาดไม่ถึง!
.

ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปิด ถ้าเป็นการเผยแพร่หลกัธรรมค�าสอน
ทีแ่ท้จรงิ ไม่ถกูปิดหรอก เพราะหลกัธรรม
ค�าสอนให้คนเราท�าดี  ดีกว่ารายการน�้า
เน่าเยอะแยะ
 ถ้าเป็นรายการธรรมะล้วนๆ ไม่มเีรือ่งการ 
เมือง เรื่องอะไรเข้าไปแทรก ไม่มีเรื่องปลุกปั่น
ระดมไปแทรก  ก็ไม่มีทางหรอกที่เขาจะไปปิด 
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปิด มีแต่จะต้องช่วย
กันเปิด ช่วยกันเผยแพร่  
 อะไรที่ไม่ใช่ของแท้ ออกนอกลู่นอกทาง    
ก็มีวันเสื่อม วันจบ วันสิ้น หรือถ้าไม่จบไม่สิ้น
ก็อยู่กันแบบเสื่อมๆ ซึ่งมันเป็นหลักแท้จริงอยู่
แล้ว การจะอยู่ได้ยั่งยืนยงจึงต้องเป็นของแท้
ของจริง ถ้าไม่ใช่ของจริงก็ต้องเสื่อมไป  
 ดังนั้นใครที่จะท�าอะไรให้มันยั่งยืนมั่นคง 
กต้็องให้อยูบ่นหลักความจรงิ อยูก่บัพทุธศาสตร์ 
อย่าไหลเล่ือนไปทางไสยศาสตร์ อย่าไหลเลือ่น
ไปทางลาภสักการะจนเกินไป ถ้ายังอยู่ในร่อง
ในรอย ในศีลในธรรมอย่างถูกต้อง รับรองว่า
จะอยู่ได้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด นอกจากศาสนา
อื่นจะมายึด หรือบ้านเมืองเกิดวิปริตร้ายแรง 
รัฐบาลเกิดวิปริตอย่างแรง  
 รายการธรรมะถูกสั่งปิด ก็ต้องดูว่า
หลกัธรรมวปิรติ ธรรมะวปิรติ หรอืไม่ จงึ
ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ 
 เจริญพร

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

 

อะไรทีไ่ม่ใช่ของแท้ ออกนอกลู่นอก
ทาง กม็วีนัเสือ่ม วนัจบ วนัสิน้ หรอื
ถ้าไม่จบไม่สิ้นก็อยู่กันแบบเส่ือมๆ
ถ้ายงัอยูใ่นร่องในรอย ในศลีในธรรม
อย่างถูกต้อง รับรองว่าจะอยู่ได้ต่อ
ไปไม่มวีนัสิน้สดุ

สถานีโทรทัศน์วัดพระธรรมกาย (DMC) ถูก
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทร 
ทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) 
สั่งระงับเป็นเวลา 15 วัน ท�าให้วัดอื่นๆต้อง
ระมัดระวังการเผยแพร่ที่เนื้อหาบางอย่างอาจ
เข้าข่ายการปลุกระดมได้  
 เอาล่ะยังไงก็ถือเป็นเรื่องที่แปลกนะ ที่
สถานเีผยแพร่ศาสนาของวดัพระธรรมกายถกู
สั่งระงับ แสดงว่ามีปัญหาในการเผยแพร่อะไร 
ถ้าเผยแพร่หลักธรรมค�าสอนทางศาสนาแล้ว
ถูกปิด หากเป็นศาสนาอื่นคงยอมกันไม่ได้ 
คงจะเกิดเรื่องกันไปใหญ่ แต่กรณีนี้เพราะมี
ปัญหาทีจ่�าเป็นต้องระงบัยบัยัง้ ต้องห้ามปราม
กัน ไม่งั้นจะท�าอะไรกันไม่ได้ เพราะจะใช้เป็น
เครื่องมืออะไร
 ความจริงการตั้งชื่อทีวีธรรมะนี่ พอคับ    
ขันขึ้นมาก็จะน�ามาใช้เป็นเครื่องมือป้องกัน   
ตัวเอง ให้คนมาอยู่แวดล้อมป้องกัน ในท่ี      
สุดช่องทีวีธรรมะน้ีก็ถูกปิด แต่ว่าไม่ใช่ปิด
เพราะเผยแพร่ธรรมะ ถ้าเผยแพร่ธรรมะแท้ๆ
จริงๆ ต้องไม่ถูกปิด เพราะธรรมะไม่เป็นพิษ
เป็นภัย 
 ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่า ถ้าใครเข้าใจว่า
ทีวีธรรมะถูกปิดก็น่าจะเป็นธรรมะเทียม 
ธรรมะปลอม หรือเพราะมีเรื่องส่วนตัว
เข้าไปแทรกในธรรมะ เลยท�าให้ต้องถูก

โลกออนไลน์!

In Brief : ย่อความ

หลักธรรมแท้
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 19,650.00 บาท

 ขาย 19,750.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,298.68  บาท

 ขาย   20,250.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,167.20  ขาย 1,167.40
ลอนดอน ซื้อ 1,167.46  ขาย 1,167.63

ภาวะหุน้ 9 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) 

35.88

39.4975

46.62625

4.705

0.32408

25.317

+0.91  1,526.32  
  43,866.49
+1.56  2,155.95  
  28,798.79
+0.69  954.37  
  23,407.43
-0.91  600.61  
  1,973.59

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,592.12  +2.52

2,429.76  -0.03

2,544.35  +7.60

1,784.38  +2.23

2,458.36  +1.32

2,762.34  +7.22

1,240.07  +4.94

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

3,923.88 

8.95

12,532.30 

28.57 

22,757.23 

51.88 

4,598.07 

10.48

12,158.53 

27.72

23,186.60 

52.86

-674.19 

373.76

-429.38 

เศรษฐกิจ
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อสังหาฯปรับตัวรับตลาดปี60

 นายอธปิ พชีานนท์ นายกสมา 
คมธุรกิจบ้านจัดสรรเปิดเผยถึง
ทศิทางตลาดอสงัหารมิทรพัย์โดย
รวมของปี 2560 ว่า ตลาดอสงัหาฯ
ในปีหน้านัน้ ยงัมปัีจจยัทัง้บวกและ
ลบไม่แตกต่างจากปีน้ีแต่น่าจะดี
ขึน้เพราะมเีรือ่งของการลงทนุด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐั อกี
ทัง้มกีฎหมายภาษทีีด่นิและสิง่ปลกู
สร้างซึง่จะท�าให้ราคาทีด่นิไม่แพง
ขึน้ มาเป็นตวักระตุน้ ทัง้นีจ้ะมสีนิ 
ค้าออกมาให้เลือกซื้อตามความ
ต้องการของผูบ้รโิภค โดยเทรนด์
สินค้ายังคงมีลักษณะเหมือนเดิม 
แต่อาจมีผู้ประกอบการอยากดึง
มาร์เก็ตแชร์จึงท�าสินค้าที่มีความ
แตกต่างแต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก ส่วนคอนโดยังมีให้เห็น
ตามแนวรถไฟฟ้าแต่เนือ่งจากมข้ีอ
จ�ากดัของทีด่นิทีห่าได้ยากขึน้ ซพั-
พลายมจี�ากดั ราคาอาจจะขยบัขึน้
ซึง่ปรกตปิรบัเฉลีย่ที ่3% ต่อปี แต่
บางท�าเลอาจปรบัขึน้ถึง 10% ทัง้นี้
เหน็ว่าตลาดอสงัหาฯมกีารเตบิโต
ทั้งดีมานด์และซัพพลาย ดังน้ัน
เป็นช่วงเวลาท่ีอสังหาฯควรมีการ
ปรบัตวัเองโดยผูป้ระกอบการควร
น�าเทคโนโลยมีาบรหิารจดัการเพือ่
ตอบโจทก์ท้ังผู้บริโภคและพัฒนา

องค์กรให้ยัง่ยนืและเพือ่ให้สามารถ
แข่งขนัได้ในอนาคตแต่ผูป้ระกอบ
การรายเลก็อาจมข้ีอจ�ากดั
 ส่วนภาพรวมธรุกจิอสงัหาฯใน
ปี 2559 นัน้ ต้องบอกว่าไม่ใช่ปีที่
สดใสมาก แต่เป็นปีทีป่ลอดโปร่ง
เพราะทีผ่่านมาเรามปัีญหาและอปุ 
สรรคมาก แต่โชคดปีีนีย้งัมมีาตร 
การกระตุ้นอสังหาฯที่เกิดขึ้นแล้ว
มาจบในเดอืนเมษายน 2559 มา
ช่วยไตรมาส 1 และไตรมาส 2 เอา
ไว้ ท�าให้ยอดการโอนกรรมสิทธิ์
และยอดการขายใหม่ รวมทัง้การ
เปิดตัวโครงการใหม่เริ่มดีขึ้น แต่
ไตรมาส 3 เริ่มเห็นการชะลอตัว
บ้าง เนื่องจากไปดึงยอดขายกับ
ยอดโอนไปลงในไตรมาส 1 และ 2 
ไปแล้ว อย่างไรกด็คีาดว่าอสงัหาฯ
ในปีนีโ้ดยรวมเตบิโตแบบชะลอตวั
อยูท่ี ่0 ถงึลบ 5% ทัง้นีเ้ป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกจิทีไ่ปกระทบต่อ
ผูซ้ือ้ ก�าลงัซือ้ เรือ่งความกงัวลใจที่
ไปชะลอการตัดสินใจซ้ือ และอีก
ส่วนมาจากความเข็มงวดของสถา 
บนัการเงนิ ท�าให้ยอดปฏเิสธสนิ
เช่ือสูงขึ้นมาจากปีท่ีแล้วซ่ึงอยู่ท่ี 
20% ปีนีอ้ยูท่ีก่ว่า 30% ถอืว่าเป็น
ตวัหนึง่ทีท่�าให้กระทบต่อยอดขาย 
อสงัหาฯ

 อย่างไรกต็ามมองว่า ยอดขาย
ใหม่ของตลาดทาวน์เฮาส์ในปีนี้
เพ่ิมขึ้นสวนทางกับตลาดคอนโด
และบ้านเดีย่ว เดมิทาวนเ์ฮาสต์วั 
เลขยอดขายสูบ้้านเดีย่วไม่ได้แต่ปี
น้ีน่าจะแซงบ้านเด่ียวสาเหตุหลัก
มาจากราคาคอนโดทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ
จนท�าให้คนมคีวามรูสึ้กว่าแพงเกิน
ไปราคาต�า่สุดกป็ระมาณ 7-8 แสน
บาทต่อตารางเมตร ท�าให้ผูบ้รโิภค
บางกลุม่หนัมามองทีอ่ยู่อาศยัประ 
เภททาวน์เฮาส์มากขึน้โดยเฉพาะ
ในระดบั 1.5-5 ล้านบาท ซึง่เมือ่
ก่อนผู้บริโภคคิดแต่จะซื้อคอนโด
กลางเมืองแต่ปัจจุบันรถไฟฟ้าวิ่ง
ออกนอกเมอืง อกีทัง้ภายในซอยก็
ยังมีพ้ืนท่ีพอจะท�าทาวน์เฮาส์ได้
ท�าให้มีการพัฒนาทาวน์เฮาส์ขึ้น
มาทดแทน ทัง้นีผู้บ้รโิภคเริม่มอง
เปรียบเทียบถึงข้อดีไปกลบข้อ    
เสียในเรื่องของความแออัด ตอน   
นี้ ทาวน์เฮาส์เริ่มกลับมามีเสน่ห์
เพราะมคีวามคุม้ค่ามากกว่า

อธิป พีชานนท์

นายกสมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร เผยแนวโน้มตลาดอสังหาฯปี60 ได้
แรงหนนุจากมาตราการลงทนุจากภาครฐั-กฎหมายภาษทีีด่นิฯใหม่
ดันตลาดโดยรวมดีขึ้นเติบโตทั้งดีมานด์-ซัพพลายแนะผู้ประกอบ
การปรับตัวรับมือการแข่งขันปีหน้า ขณะที่ตลาดบ้านปี 59 หวั่น
เติบโตติดลบถึง 5%

เปิดตวั : นายสมศกัดิ ์กวไีตรภพ 
หวัหน้าหน่วยธรุกจิผลติภณัฑ์เก่ียว
กบัการดแูลเบาหวาน ประเทศไทย 
บรษิทั โรช ไดแอกโนสตกิส์ (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั เปิดตวั เคร่ืองตรวจ
ระดับน�้าตาลในเลือดด้วยตนเอง 
รุน่ใหม่ “Accu-Chek Guide” ที่ 
มาพร้อมฟังก์ช่ันเสรมิ แอปพลเิค
ชันแสดงผลค่าน�้าตาล “Accu-
Chek Connect” นวัตกรรมใหม่ที่
สามารถน�ามาใช้ดแูลตนเอง
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กีฬา

ไมเคิล โอเวน และ พอล สโคลส์ 2 อดีต
นักเตะดาวดังของทีม “ปิศาจแดง” แมนเชส
เตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาประสานเสียงไปยัง โช
เซ มูรินโญ่ กุนซือของทีม ให้เรียกใช้บริการ
ของ เฮนรคิ มคทิาร์ยาน ปีกทมีชาตอิาร์เมเนยี 
มาใช้งานได้แล้ว ในเกมท่ีจะพบกับทีม “ไก่
เดือยทอง” ทอตแนม ฮอต สเปอร์ส ที่โอลด์ 
แทรฟฟอร์ด วนัอาทติย์นี ้หลงัจากทีเ่ขายงิแรก
ให้กับทีมได้ส�าเร็จ ในเกมยูโรปา กับทีมซอร์
ย่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 
 โอเวน กล่าวว่า “เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือก
ของผม ในสามต�าแหน่งทีผ่มจับเขาลงได้ โชเซ 
ควรจะเลือกเขาลงเล่นได้แล้ว อาจจะร่วมกับอิ
บรา ในแดนหน้า หรอืว่าไม่ปีกขวา กก็องกลาง 
เขาเป็นตัวเลือกส�าหรับผมแน่นอน” 

 “มาต้า เป็นอีกคนหนึ่ง ที่มีฤดูกาลที่ยอด
เยี่ยม พวกเขาจะมาช่วยความเร็วให้กับ มาร์-
คสั แรชฟอร์ด และบวกกบัคณุภาพและประสบ
การณ์ของเวย์น รูนีย์ คุณมีทางเลือกมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นลินการ์ด, มาร์เทียล แต่ มคิทาร์
ยาน คือตัวเลือกแรกของผม” 
 ส่วนสโคลส์ กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ อดีต
นักเตะของทีมโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ผู้นี้จะได้
รับโอกาสบ้างได้แล้ว “เมื่อ 3 หรือ 4 สัปดาห์
ที่ผ่านมา มันอาจจะเป็นประเด็น แต่หลังจาก
เกมนี้ ถึงเวลาของเขา เขาสร้างความแตกต่าง
ให้กบัทมี ความเรว็ของเกม มาต้า อาจจะสร้าง
เกมในแง่แทคติก แต่มคิทาร์ยาน จะช่วยใน
เรือ่งความเรว็ของเกม เขาท�าให้เราได้เหน็แล้ว
ในเกมนี้”   

โลกกีฬา

เฮนริค มคิทาร์ยาน ยิงประตูเบิกร่องให้กับตัวเอง ในชุดปิศาจแดง ได้แล้ว  

‘บาร์ซ่า’แมตช์เกยีรตยิศ

‘แบลตเตอร์’โวยบ๊ิกฟีฟ่า 

‘รนิลัด’ีเป็นกปัตนัเฟด คพั

“สโมสรเจ้าบุญทุ่ม” บาร์เซโลนา ส่ง
จดหมายเทียบเชญิ ทีมชาเปโคเอนเซ ทมี
จากบราซลิ ลงเตะกระชบัมติรช่วงก่อนเปิด
ซซีัน่ใหม่ ซมัเมอร์ปีหน้า โดยแมตช์กระชบั
มิตรดังกล่าว เป็นการชงิถ้วยฮวน แกมเปอร์ 
ซึง่เป็นการแข่งขนัเป็นประจ�าทกุปี โดยเป็น 
การพบกนัระหว่าง ทีมบาร์เซโลนา กบัทมี
ทีถ่กูเชญิอกี 1 ทีม โดยข้อความหนึง่ในจด 
หมายเชญิแจ้งว่า เป็นแมตช์การแข่งขนัแห่ง
เกยีรตยิศ เพือ่สดดุต่ีอนกัเตะของ ทมีชาเป
โคเอนเซ ท่ีเสยีชวิีต จ�านวน 19 คนในเหต-ุ
การณ์เคร่ืองบนิตก ท่ีโคลมัเบยี 

เซปป์ แบลตเตอร์ อดีตประธานฟีฟ่า 
ออกมาแสดงความไม่พอใจ ทีท่าง จอินันี่ 
ปินฟันตโิน่ ประธานฟีฟ่า คนปัจจบุนั ไม่
ให้ความเคารพต่อเขา เมือ่ไม่ยอมโทรศพัท์
กลบัมาหาเขา “หลงัจากทีก่ารเลอืกตัง้ประ 
ธานฟีฟ่าสิน้สดุลง เรามกีารตดิต่อด้วยดต่ีอ
กนั เขามโีอกาสมาพกับ้านผม ได้มโีอกาส
พดูคยุกนั ผมมโีอกาสบอกกบัเขาถึงปัญหา
บางอย่างที่ทางฟีฟ่า ต้องการแก้ไข ซึ่ง
ปัญหาเหล่านีไ้ม่เคยได้รบัการแก้ไขมาก่อน 
ซึง่เขาก็รับปากว่าจะท�า แต่เขากไ็ม่กลบัมา
เลย ผมมเีบอร์โทรศพัท์ของเขา โทรไปหา
เขา แต่เขาไม่เคยรับสายผมเลย” 

สมาคมเทนนสิของสหรัฐอเมรกิา เปิดเผย
ว่า แคธย์ี รนิลัด ีอดตีมอื 7 ของโลก ได้
รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกปัตนัทมีสหรฐัเมรกิา 
ในการแข่งขนัเฟด คพั แทนที ่แมรี ่โจ เฟอร์
นานเดซ ทีส่ละต�าแหน่งเมือ่เดอืนตลุาคมที่
ผ่านมา แครน่ิา อดมัส์ ประธานสมาคม
เทนนสิสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า แคธีย์่ จะน�า 
พาทมีเฟด คพั ของเรา ด้วยประสบการณ์ที่
เธอม ีเขาเคยอยู ่1 ใน 10 ของโลกมาแล้ว 
เธอเป็นคนหนึง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบัของบรรดา
ผูเ้ล่นทัง้หลาย รวมถงึทีมงานด้วย ขณะที่ 
รนิลัดี ้ยอมรับว่า ไม่น่าเชือ่ทีจ่ะได้รบัโอกาส
นี ้แต่เชือ่ว่าจะท�าให้ดทีีส่ดุ 

‘โอเวน-สโคลส’์หนนุ‘มคทิารย์าน’

‘เวงเกอร์’ไม่ประกนัสตาร์ของทมี
อาร์แซน เวงเกอร์ กุนซือทีม “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ยอมรบัว่าเขาไม่สามารถทีจ่ะยนืยนั
ว่า เมซตุ โอซลี กบั อเลก็ซสี ซานเชส สตาร์ของ
ทมี ยงัจะอยู่กบัทมีต่อไป เนือ่งจากมีข่าวออกมา
ว่า นกัเตะสตาร์ของทมีต้องการค่าเหนือ่ยสปั-
ดาห์ละ 300,000 ปอนด์ ซึง่นกัเตะทัง้สองคนจะ
หมดสญัญากบัทมีในปี 2018 แต่ทัง้สองกย็งัไม่
ต่อสัญญาใหม่กับทีม “ผมไม่สามารถที่จะรับ
ประกนัใดๆได้ทัง้สิน้ เวลา 18 เดอืนเป็นช่วง

เวลาทีน่านในโลกฟตุบอล อาร์เซนอล เป็นทมี
ทีใ่หญ่ ไม่ใช่นกัเตะคนเดยีว หรอืสองคน จะมา 
สร้างความแตกต่างได้ แต่สิง่ทีส่�าคญัเสมอกค็อื
การดแูล มลูค่าของสโมสรไม่ได้ขึน้แต่เพยีงนกั
เตะคนสองคนเท่านัน้ ประวตัสิโมสรยิง่ใหญ่กว่า
นัน้” อาร์แซน เวงเกอร์ กล่าว “เรายงัมงีานที่
ต้องท�าอกีมากมาย พวกเขายงัมเีวลา 18 เดอืน
ในความรบัผดิชอบของเขา แต่เราพยายามทีจ่ะ
ต่อสญัญากบัพวกเขาออกไปอกี” 
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ได้มแีผนการทีจ่ะเพิม่บรกิารต่างๆ
แก่ลูกค้ากลุ่มนี้อีกในอนาคต
 ซึ่งชื่อใหม่ของเว็บไซต์นี้ เป็น
ชื่อที่มีเอกลักษณ์ จดจ�าง่ายและ
สามารถระบตุวัตนได้อย่างชดัเจน
 อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากการ
ประกาศใช้ชื่อดังกล่าว กลับเกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ข้ึนในโลก
ออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มของ
ชาวมุสลิม ซึ่งเชื่อว่าหมูเป็นสัตว์
สกปรก
 อดีลี ไมไมติเจอร์ ผู้ประกอบ
การอตุสาหกรรมอาหารอยุกร์ู ใน
เมืองฉางซา มณฑลเหอหนันได้
กล่าวใน Sina Weibo ว่า เมือ่ก่อน
เขาเคยใช้บริการเว็บไซต์ Alitrip 

Alibaba.com อาลบีาบา เว็บไซต์ 
ซื้อขายสินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่
ได้ท�าการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ท่อง
เที่ยวของตนเพื่อจะได้สะดุดใจแก่
วัยรุ่นยุคใหม่ อันเป็นกลุ่มลูกค้า
หลักของเว็บไซต์ดังกล่าว
 เมื่อสัปดาห์ก่อน ทางกลุ่มอา
ลีบาบาได้ออกมาประกาศถึงการ
เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เกี่ยวกับการ
ท่องเทีย่วและโรงแรม โดยจากเดมิ 
Alitrip.com เปลี่ยนเป็น Flig-  
gy.com โดยเว็บไซต์ใหม่นี้มีชื่อ
เรยีกว่า “เฟยจ”ู หรอื “หมบูนิ” ใน
ภาษาจีน โดยทางบริษัทได้ออก 
แบบสัญลักษณ์หรือโลโก้ของเว็บ 
ไซต์เป็นรูปตัวการ์ตูนหมู
 ทางอาลบีาบาได้กล่าวไว้ว่า จดุ
ประสงค์หลกัของการเปลีย่นแปลง
เว็บไซต์ดังกล่าว ก็เพื่อรองรับและ
ดึงดูดใจกลุ่มฐานลูกค้าวัยรุ่น ซึ่ง
คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
 หลี่ ส่าวหัว ซีอีโอของเว็บไซต์ 
Fliggy.com ได้เปิดเผยกับหนัง 
สือพิมพ์เนชั่นแนล บิสสิเนส เดลี่
ไว้ว่า ประมาณ 80 เปอร์เซน็ต์ของ
ผู้ใช้เว็บไซต์ Fliggy.com จะเกิด
หลงั ค.ศ. 1985 ซึง่ทางกลุม่บรษิทั
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ต่างประเทศ

เพราะเป็นช่องทางที่ช่วยอ�านวย
ความสะดวกแก่ชนชาติต่างๆใน
การจองตัว๋รถไฟหรอืตัว๋เครือ่งบิน 
แต่หลงัจากทีม่กีารเปลีย่นเป็น “หมู
บนิ” แล้วตวัเขาเองกค็งจะลบแอป
พลิเคชันนี้ออก 
 เพราะส�าหรับเขาที่เป็นมุสลิม
แล้ว หมูถือเป็นสัตว์ต้องห้าม ซึ่ง
ทางอาลบีาบาเองกค็วรจะตระหนกั
ถงึข้อนี ้ซึง่เขาเชือ่ว่าชาวมสุลมิคน
อื่นๆก็คงจะไม่ค่อยชอบใจกันนัก
เช่นกัน
 เผิง เกาเฉิง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาวิจัยด้านชนชาติต่างๆ
ในประเทศจนีกล่าวว่า ความกงัวล
ของอดีลีนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เขา

‘อาลีบาบา’เปล่ียนเว็บรูป‘หมู’ 

ฉบับนีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “ซวง 
โหย่ว เฉงิ จู”๋ หรอื “ในใจมไีผ่” 
 ในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีจิตกร
เล่ืองชือ่ผูห้นึง่นามว่าเหวนิอวีเ๋ข่อ 
ปรกตแิล้ว เขานยิมชืน่ชอบวาด
ภาพสิ่งในธรรมชาติอย่างพวก
แมลง ปลา ดอกไม้และพวกนก

จ�าและเข้าใจต้นไผ่ได้อย่างถ่องแท้ 
จนสามารถวาดต้นไผ่ออกมาได้โดย
ไม่ต้องใช้แบบ อกีทัง้ยงัวาดได้เหมือน
จริงและเข้าถึงจิตใจของต้นไผ่มาก
ทีส่ดุ
 เฉาปู่จือ กวีที่มีชื่อเสียงและเป็น
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สหายของเหวนิอวีเ๋ข่อ ได้ประพันธ์
กลอนบทหนึ่งเกี่ยวกับเหวิน อวี๋
เข่อไว้ว่า “อวีเ๋ข่อวาดไผ่ ในใจมีไผ่”
 ในใจมไีผ่ หมายถงึ การเตรยีม  
การทีด่ก่ีอนทีจ่ะเริม่ลงมือท�างาน  
ย่อมจะท�าให้ประสบความส�าเรจ็  

ต่างๆ แต่สิ่งที่เขาชื่นชอบที่สุดคือ 
ต้นไผ่
 เขาน�าต้นไผ่ชนดิต่างๆมาปลกูไว้
รอบๆบ้าน เพยีงเปิดหน้าต่างเขาก็จะ
มองเห็นต้นไผ่ ทกุวนัเขาสงัเกตลกัษณะ 
ของต้นไผ่ ปล้องไผ่ ใบไผ่ การเจริญ
เตบิโต การเปลีย่นแปลงในแต่ละฤดู 
จากนัน้กจ็ะบนัทกึไว้เรือ่ยมา
 วนัเวลาผ่านไป เขาสามารถจด 

ในใจมีไผ่

เห็นว่าทางอาลีบาบาควรจะตระ 
หนักให้มากเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ชื่อเว็บไซต์ เพราะคงมีชาวมุสลิม
ไม่น้อยที่อ่อนไหวในเรื่องนี้
 อย่างไรก็ตาม ทางอาลีบาบา
ได้ออกมาประกาศถึงจุดยืนว่า 
ทางบรษิทันัน้ให้ความเคารพและ
ให้ความส�าคัญต่อทุกศาสนาและ
ทุกความเช่ือ การเปลี่ยนชื่อเว็บ 
ไซต์น้ีมีจุดประสงค์เพียงสะท้อน
ให้เห็นถึงแรงบันดาลใจของกลุ่ม
ประชากรวยัรุน่ทีจ่ะเดนิทางไปตาม
ฝัน น่ังพักผ่อนและดื่มด�่าไปกับ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 ฮั่น ตงเหยียน หนึ่งในสมาชิก
ในสังคมออนไลน์ได้แสดงความ
คดิเหน็ไว้ใน Sina Weibo ว่า การ
ทีอ่าลบีาบาจะเปลีย่นชือ่เป็นอะไร
นัน้กเ็ป็นสทิธิข์องเขา ซึง่การจะไป
เรยีกร้องให้คนอืน่มาคว�า่บาตรอา
ลบีาบาเพราะสญัลกัษณ์นีน้ัน้เป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง
 ต่อมาไม่นาน ทางอดลีไีด้ออก
มาเขยีนขอโทษส�าหรับ “การแสดง 
ออกที่ไม่ถูกต้อง” ของเขาต่อการ
เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
 สมาชกิชาวโลกออนไลน์อีกคน
แสดงความเห็นว่า “เฟยจู” หรือ 
“หมูบิน” นีเ้ป็นเพยีงชือ่และไม่ได้
มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ ดัง
น้ัน การจะไปคว�่าบาตรบริษัทจึง
เป็นสิ่งที่น่าตลกมากๆ
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพน้ีใน caglecartoons.com สะท้อน
ประธานาธิบดีปาร์ค กึนเฮ แห่งเกาหลีใต้ เผชิญการชุมนุม
ประท้วงต่อเนื่อง หลังเกิดปัญหาเพื่อนสนิทคอร์รัปชัน

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

มาเลเซยีเดนิแผนเชงิรกุไว้รอง 
รบับรษิทัธรุกจิเทคโนโลยจีาก สห-
ราชอาณาจกัร ทีเ่ตรยีมหนจีากกลุ่ม
ประเทศสหภาพยโุรป (อยี)ู หลงัสห
ราชอาณาจักรออกจากการเป็น

ประเทศอยีู
 มองกนัว่า นกัลงทุนองักฤษ
สนใจกลุม่ประเทศอาเซยีนเป็น
อันดับต้นๆทีจ่ะย้ายเขา้มาปกั
หลกัด�าเนนิธรุกจิ 
 ท�าให้หลายประเทศในอาเซียน 
เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อนิโดนเีซีย 
มาเลเซยี และไทย มองเป็นโอกาส
ในการดงึผู้ประกอบการกลุ่มนี ้เข้า
มาลงทนุในประเทศตน
 ส�าหรบัมาเลเซยี เป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีความสัมพันธ์ดีกับนักลง 
ทนุองักฤษ โดยบรษิทัองักฤษเป็น  
กลุม่นกัลงทนุต่างประเทศ ทีเ่ข้าไป
ประกอบธุรกิจภาคเทคโนโลยีใน
มาเลเซียมากเป็นอนัดบั 2 รองจาก
ผูป้ระกอบการจากซลิคิอนแวลลย์ี 
(Silicon Valley) นิคมธุรกิจเทค 
โนโลย ีแห่งรฐัแคลฟิอร์เนยี สหรฐั
 มาเลเซียอาศยัความคุน้เคย
ดังกล่าว มาสานต่อแผนประ 
ชาสัมพันธ์ท่ีเข้มข้นกว่าเดิม 
เป้าหมายเพือ่ดงึนกัลงทนุองั-
กฤษเข้าประเทศ อกีทัง้ยงัเพิม่
ระดับความร่วมมือกับหน่วย
งานด้านเทคโนโลยขีององักฤษ
ด้วย
 ทัง้นี ้ช่วงสัปดาห์ทีผ่่านมา ยา-

สมนิ มาห์มดู ประธานบรหิารส�า 
นกังาน Malaysian Digital Eco-
nomy Corporation (MDEC) ซึง่
เป็นหน่วยงานของรฐั น�าคณะเยอืน
อังกฤษ เพื่อเจรจาและให้ข้อมูล
ด้านการลงทนุกบัผูป้ระกอบการ
 นอกจากนัน้ มาห์มดูยังได้ลง
นามบนัทกึความเข้าใจ (Memo-
randa of Understanding: MoU) 
ขอความร่วมมอืกบั 3 องค์กร ประ 
กอบด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบันความม่ันคงทางโลกไซ-
เบอร์ PGI Cyber Academy เดนิ
ทางมาฝึกและให้ค�าปรึกษาชาว
มาเลเซยี  
 เชญินกัวชิาการมหาวทิยา-
ลยั University of Salford มา
ท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ในมาเลเซีย และมีแผนแลก
เปลีย่นบคุลากรกบัศนูย์นวตั-
กรรม Future Cities Catapult 
 อีกหนึ่งมาตรการเชิงรุก คือ
แผนเตรียมเปิดส�านักงานการค้า
ของ MDEC ทีก่รงุลอนดอน ต้นปี
หน้า โดยเป็นส�านักงานส่งเสริม
ธรุกจิดจิติอลในต่างประเทศแห่งที่ 
2 ของมาเลเซยี ต่อจากสาขาทีซ่ลิิ
คอนแวลลย์ี 
 ก้าวย่างของประเทศเพือ่น
บ้านครั้งน้ี เป็นความเคลื่อน 
ไหวหนึ่งที่น่าสนใจ ในแง่การ
ดงึนกัลงทนุต่างชาต ิ และการ
พฒันาเศรษฐกจิดจิติอล

 
 

In Brief : ย่อความ

มาเลเซียทาบทามนักลง
ทนุองักฤษ ให้เข้ามาประ
กอบธรุกจิภาคเทคโนโลยี
ในประเทศเพิ่มขึ้น ตาม
แผนขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดจิติอล วางแผนเพือ่ความ
สะดวกให้ผู้ประกอบการ
ด้วยการเปิดส�านักงานท่ี
ลอนดอน 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

สมาชกิอยี ู(Brexit)  โดยเป็นแผน
ส่วนหน่ึงของมาตรการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิดจิติอล (Digital Eco-
nomy) ของมาเลเซยี
 สหราชอาณาจกัรมกีรอบเวลา 
2 ปี ส�าหรับด�าเนินการออกจาก    
อียู ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประ  
กอบการของสหราชอาณาจกัร กใ็ช้
ช่วงเวลาดงักล่าว ตระเวนหาท�าเล
ประกอบธุรกิจแห่งใหม่แทนกลุ่ม

มาเลย์รุกจีบนักลงทุนอังกฤษ

ข้อมูลภาพ : streets.nst.com.my
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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

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

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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F3001_ทองนากเงนิ_611

ร้านเครื่องทองร้านเครื่องทอง
เครื่องประดับหุ้มทองคำ�แท้ สำ�หรับใส่สวยง�ม  
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำ�ไล กรอบพระฯ
(มีทุกล�ย ทุกขน�ด ทุกรุ่น ทุกพิมพ์)        
ราคาคิดตามขนาด บาทละ 4,000 
ขนาด 2 บาทขึ้นไป คิดบาทละ 3,000 
(ร�ค�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มร�ค�ทองคำ�)
สินค้�มีใบรับประกัน : ซื้อ / ข�ยแลกเปลี่ยนได้

ร้�นเครื่องทอง รับหุ้มทองคำ�แท้ ถมทองโบร�ณ กะไหล่ทองคำ� ง�นทองคำ�แท้
ง�นทองสมัยก่อนเป็นง�นฝีมือเฉพ�ะ มีที่นี่ ที่เดียว ในเมืองไทย
ฉลาดซื้อ : สำาหรับใส่สวยงาม ทองคำาแท้ ไม่ลอก ไม่ดำา ราคาไม่แพง 
  ไม่เสี่ยงขาดทุนจากราคาทองคำาเหมือน ทองรูปพรรณ

ลายสร้อยคอมาตรฐาน :
คชกริช ห่วงคู่ สี่เส� ผ่�หว�ย ก้�นไม้ขีด 
กระดูกงู ท�โร่ เกล็ดมังกร ฯ

กรอบพระ :
สมเด็จ น�งพญ� ปิดต� ซุ้มกอ พระร่วง 
พระรอด ผงสุพรรณ มเหศวร หลวงปู่ทวด 
หลวงปู่ทิม เสม� เหรียญ กลม-ไข่  ฯ

*** ร�ค�พิเศษ ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่  
สร้อยคอล�ย ห่วงคู่ 
ขน�ด 1 บ�ท ร�ค�เพียง 3,000.- เท่�นั้น 
*** (สินค้�พร้อมส่ง มีจำ�นวนจำ�กัด)

ID       na0865189000

การสั่งซื้อสินค้า :การสั่งซื้อสินค้า :
1) โอนเงินเข้าบัญชี ร้านเครื่องทอง 
    ธ.กรุงไทย เลขที่บช. 882 011 005 9 (จัดส่งถึงบ้าน)
2) แจ้งชื่อ ที่อยู่ รับสินค้าและชำาระเงินค่าสินค้า
    ที่ทำาการไปรษณีย์ใกล้บ้าน (พกง)

งานสั่งทำา 7-10 วัน มัดจำา 50%
ร้านเครื่องทอง :
081-519 5939 
086-518 9000

081923-OM-181016-01

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

ชางเย็บ
เสื้อเชิ้ตชาย

ราคาดี
มีงานตลอด

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

จายงานนอกจายงานนอก

(ขอมีประสบการณ
เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล)

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

TURIAN-OM-071216-02

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร
ต.บานพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ

ราคา 2 ลาน/ไร
ติดตอ : 081 624 9004

ขายที่ดิน 10 ไร (แถมที่งอก 3 ไร)
อยูในซ.วัดรางกำหยาด บางเลน-นครปฐม

หนาติดถนน หลังติดคลอง

ราคา 800,000/ไร
ติดตอ : 081 624 9004

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7
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TAITI-OM-071216-01

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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บรษิทั สถาพรบุค๊ส์ จ�ากดั ร่วมกบั 
ศนูย์หนังสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัยจัดงานเสวนา “ตามรอย
พระบาทยาตรา” ณ ศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ จามจุรีสแควร์ เพื่อน้อมร�า 
ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระ
ราชกรณียกิจและโครงการพระ
ราชด�ารต่ิางๆของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
 วรพนัธ์ โลกติสถาพร กรรม 
การผู้จัดการบริษัท สถาพรบุ๊คส์ 
จ�ากดั กล่าวว่า ปีนีเ้ป็นปีทีช่าวไทย
สูญเสียบุคคลที่รักสุดดวงใจ ด้วย
ความน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุ-
ณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้เป็น
ทั้งนักปกครอง อัครศิลปิน ผู้วาง
รากฐานส�าคญัต่างๆให้คนไทยโดย
เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
เป็นรากฐานในการด�าเนนิชวีติจงึ
ได้เกดิงานเสวนาหวัข้อ “ตามรอย
พระบาทยาตรา” ขึ้นมา
 รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ 
กล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ว่า เรื่องนี้ปรากฏ

สานตอ่เจตนารมณ‘์พอ่’

แปลหนงัสอื คอืเรือ่ง นายอนิทร์ผู้
ปิดทองหลังพระ เป็นเรื่องที่สอน
เกีย่วกบัการท�าความดโีดยไม่ต้อง
โดยไม่หวังผลตอบแทน และเรื่อง
ติโต เป็นเรื่องของคนธรรมดาแต่
เป็นวีรบุรุษของชาต ิโดยก่อนทีท่่าน
จะทรงแปลจะขออนุญาตเจ้าของ
บทประพันธ์ก่อนทุกครั้งซ่ึงเป็น
มารยาทที่นักแปลทุกคนควรที่จะ
ปฏิบัติตาม  
 ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ได้
เรียบเรียงหนังสือช่ือ อัครศิลปิน
แห่งแผ่นดินสยาม น�าเสนอเรื่อง
ราวอจัฉรยิภาพด้านศลิปะของ พระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช 9 สาขา คือ จิตร-
กรรม ประตมิากรรม ศลิปะการถ่าย
ภาพ หตัถศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ นาฏย
ศิลป์ วรรณศิลป์ วาทศิลป์สถา-
ปัตยศลิป์ เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่ง
ศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ และ
มพีระราชหฤทยัมุง่มัน่ศกึษาเรยีน

ขึ้นมาใน พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่
ประเทศไทยทะนงตวัเองว่าเศรษฐ 
กิจเราดี ซึ่งหลังจากนั้นเกิดภาวะ
ฟองสบูแ่ตก ในหลวง ร.9 จงึอยาก
เตือนสติคนไทยโดยมีพระราช
ด�ารสัเกีย่วกบัทฤษฎเีศรษฐกจิพอ
เพยีงออกมา โดยท่านไม่ได้ใช้หลกั
เศรษฐศาตร์ของต่างชาติ แต่ใช้
พุทธศาสนาเป็นหลักและวัฒน-
ธรรมไทยผสมไปด้วย ซึ่งมีหลักมี
สามอย่าง คือ หนึ่ง รู้จักประมาณ
ตนเอง รู้จักศักยภาพของตัวเอง
ด้วยการไม่ไปกู้หนี้ยืมสิน สอง มี
เหตุมีผลอย่าไปคล้อยตามความ
โลภ สาม ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยว มี
ภูมิคุ้มกันตัวเอง มีความซ่ือสัตย์ 
ไม่คอร์รัปชัน เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ใช่แค่เรื่องของเกษตรกร แต่
ประชาชนทั่วไปก็ท�าได้ 
 ด้าน รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญ-
ขจร กล่าวว่าพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่านทรงมีภารกิจมากมาย แต่
ท่านกท็รงสละเวลาในการทรงงาน

รู้ทดลองด้วยพระองค์เอง กอปร 
ด้วยพระวิริยะอย่างยิ่ง พระองค์
ทรงสร้างสรรค์ศลิปะเป็นมรดกแก่
แผ่นดนิจ�านวนมาก ทรงอปุถมัภ์เชดิ 
ชศูลิปิน และทรงสนบัสนนุส่งเสรมิ
ศลิปะและวัฒนธรรมของชาตไิทย
ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา 
 ส่วน อาจารย์เอนก นาวิก-
มูล เล่าถึงที่มาของหนังสือปรีดิ
ฉายาลกัษณ์ว่า “เมือ่ตอนปี 2549 
ผมพร้อมด้วยคุณธงชัย ลิขิตพร-
สวรรค์ และ คุณพงษ์ศักด์ิ สีสด    
ผู้บริหารเนชั่น ก็มีความคิดกันว่า
อยากรวมพระบรมฉายาลักษณ์
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็เลยท�า
เป็นหนังสือชื่อ ปีติฉายาลักษณ ์
จากนัน้กช่็วยกนัรวบรวม และเรยีง
ตามล�าดบัตัง้แต่ยคุทีท่่านขึน้ครอง
ราชย์ปี 2489 ต่อมากย็งัมเีล่มย่อย
ออกมาอกีเช่น สิรฉิายาลกัษณ์ อนั
นีร้วมเน้นไปทีส่มเดจ็พระบรมราชิ
นนีาถฯ และกย็งัมี นพฉายาลกัษณ์ 
รวบรวมพระบรมฉายาลกัษณ์ ของ
รัชกาลที่ 9”
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พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ให้การต้อนรบัและ
กล่าวยนิดทีี ่บรษิทั รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส และ ฟาซลิติี ้เซอร์วิสเซส 
จ�ากดั ในเครอืโอซเีอส กรุป๊ ประเทศองักฤษ และพนัธมิตรเข้าร่วมกจิกรรม 
“บิก๊คลนีนิง่ ท�าดเีพือ่พ่อ” เพือ่ท�าความสะอาดสนามหลวงและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์อดุม คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
รบัมอบเงนิบรจิาคจ�านวน 1,000,000 บาท จาก ผศ.พญ.สมพร หาญพา-
ณชิย์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล เพือ่เป็น
ทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล ระดบัปรญิญาตรี 

จตพุร สหินาทกถากลุ กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรงุเทพฯ 
จดังานเลีย้งฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ 29 ปีของการก่อตัง้โรงแรมฯ 
โดยมคีณะผูบ้รหิารโรงแรมแลนด์มาร์ค กรงุเทพฯ น�าโดย มร.ดกัลาส เกลน 
ผูจ้ดัการทัว่ไป, ทศพร สหินาทกถากลุ ผูอ้�านวยการบรหิาร ร่วมงาน

ปรางรตัน์ เกยีรตทิรงศกัดิ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุสและรองประธานพทุธ
ปัญญาชมรม บมจ.ซพี ีออลล์ จดัธรรมบรรยาย “เรายกวดัมาไว้ทีเ่ซเว่นฯ” 
(ปีที ่20) โดยนมินต์ พระครปูลัดสุวัฒนวชิรคณุ บรรยายในหวัข้อ “ธรรม
ของพระราชา” ทีอ่าคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร์ สลีม

กฤษดา เรืองอารย์ีรชัต์ ผู้อ�านวยการส�านกัรายการสถานโีทรทศัน์ไทยพี
บเีอส รับมอบผ้าห่ม จ�านวน 2,500 ผืน รวมมลูค่า 625,000 บาท จาก 
สชุาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธกิาร มลูนธิอิายโินะโมะโต๊ะ เพือ่
ร่วมช่วยเหลอืและบรรเทาทกุข์ให้แก่ผูป้ระสบภยัหนาวในภาคเหนอื 

พงศ์ ศกนุตนาค รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่, ภาสกร ศวิะลรีาวลิาศ ผู้
อ�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกจิ บจก.เซน็ทรลัแฟมลิีม่าร์ท เปิดสาขาใหม่ ร้าน
แฟมลิีม่าร์ทสาขา พลมัคอนโดรงัสติ โดยม ีภคัรนิ ทตัตพิงศ์ กรรมการผู้
จดัการ สายงานธรุกจิคอนโดมเินยีม กลุม่ 2 ร่วมแสดงความยนิดี

วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผอ.ใหญ่อาวโุสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุป๊ ร่วม
กบั วราภรณ์ นลิพานิช ผช.กก.ผจก.บมจ.ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) 
แถลงข่าวงาน “THE MALL SHOPPING CENTER THE MAGIC OF 
GIVING” เทศกาลแห่งการให้ทีไ่ม่สิน้สดุ 

ทมีอาสาสมคัรผูบ้ริหารชาวญีปุ่่นของธนาคารกรุงศรีอยธุยาและครอบครวั 
ร่วมกจิกรรมอนรัุกษ์พฒันาโบราณสถานวัดราชบูรณะ จงัหวดัพระนคร 
ศรีอยุธยา เพือ่น�าความสง่างามกลบัสูส่ถานทีส่�าคญัในจงัหวัดบ้านเกดิกรงุ
ศร ีทีย่งัคงไว้ซึง่ร่องรอยแห่งอารยธรรมและประวตัศิาสตร์อนัทรงคณุค่า 
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ดร.ณรงค์ชยั พพิฒัน์ธนวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาด มลูนธิโิครงการหลวง 
เปิดงาน “ดอกไม้แห่งราชนั บหุงาโครงการหลวง” เพือ่ร่วมส�านกึในพระ
มหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีม่ี
ต่อปวงชนชาวไทย โดยมวีนิยั สทิธไิวทยาภรณ์ร่วมงาน 

รศ.นพ.ธวชัชยั พรีพฒัน์ดษิฐ์  นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย 
ผศ.นพ.ธติ ิ สนบับญุ หวัหน้าสาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม่ โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เปิดตวัโครงการ “ช่วยเหลอืผูป่้วย
โรคอะโครเมกาลใีนประเทศไทย” ทีอ่าคารเฉลมิพระบารม ี50 ปี

ด�ารงค์ พิณคณุ  ประธานบรหิาร เรสเตอร์ กรุป๊ จดังาน RESTER Family 
Day แนะน�าเก้าอีน้วดเพือ่สขุภาพรุน่ใหม่ พร้อมกจิกรรม READ with 
DAD นทิานของพ่อ ชวนคนท�าหนงัสอืเสยีง มอบให้แก่ ผูพ้กิารทาง
สายตา ท่ีห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั พลาซ่า บางนา 

ปรชัญา กลุวณชิพสิฐิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟิลลปิประกนัชวีติ จ�ากดั 
(มหาชน) น�าคณะผู้บรหิาร กจิกรรม “ท�าความดเีพือ่พ่อ” น�าขนมปัง 
ลูกอม พัดและผ้าเย็น แจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

‘อิว๋ พชรณมน’รบัปรญิญาโลกบันเทิง

เพยีรพยายามในการศกึษาเล่าเรยีนพร้อมกบัเริม่
ต้นท�างานในวงการบันเทงิไปด้วยมานานกว่า 4 
ปี ในทีส่ดุ “อิว๋ พชรณมน นนทภา” นักแสดง
สาวดาวรุง่ ในสงักดั “โมโน ทาเลนท์ สตูดโิอ” ใน
เครอืโมโนกรุป๊ จากผลงานเด่น ละครซรีีส์่ ต๋ีใหญ่
ดบัดาวโจร สถานโีทรทศัน์ดจิติอลช่อง MONO 29 
ก็ส�าเร็จการศึกษา เข้าพิธีพระราชทานปริญญา
บตัร ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาอญัมณี
และเครือ่งประดบั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ได้ส�าเรจ็ 
 อิว๋ พชรณมน กล่าวว่า การเรยีนท่ีผ่านมา
ค่อนข้างยากค่ะ เพราะเป็นวชิาใหม่ เป็นการเรยีน
ในเรือ่งของพลอย, แร่, อญัมณี ฯลฯ และการออก 
แบบต่างๆ ย่ิงช่วงเรียนปีหนึง่อิว๋เพิง่เริม่ต้นท�างาน
ในวงการ มโีอกาสในการเป็นนกัแสดงในสงักดั 
“โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ” ก็ท�าให้อิ๋วค่อนข้าง
เหนือ่ยพอสมควร เพราะการเรยีนสายวทิย์ท่ีต้อง
ท�าช้ินงานต่างๆในห้องแลบ็ค่อนข้างเยอะ ท�าให้
ขาดเรยีนไม่ได้ ซึง่กโ็ชคดท่ีีทางอาจารย์ เพือ่นๆท่ี

มหาวทิยาลยั และพี่ๆ ทีท่�างาน ให้การช่วยเหลอื 
จดัสรรเรือ่งเวลาให้ทกุอย่างลงตวัมาโดยตลอดค่ะ 
อิว๋เองกร็ูตั้วดเีราไม่ใช่เดก็ทีเ่รียนเก่ง แต่เร่ืองความ
เพยีรพยายามเรามเีตม็ร้อยนะคะ ทีผ่่านมาการ
ทุ่มเทตัง้ใจเรยีนตลอด 4 ปี ท�าให้อิว๋ได้เรยีนจบ
พร้อมเพือ่นๆ และคว้าปริญญามาให้คุณพ่อคุณ
แม่ได้ภูมิใจ ซ่ึงหลงัจากนี ้อ๋ิวมคีวามตัง้ใจทีท่�างาน
ในวงการอย่างเตม็ท่ีค่ะ กบัผลงานแสดงในต�านาน

สมเดจ็พระนเรศวรเดอะซรีีส์่ ในบท พระสพุรรณ
กลัยา และการฝึกฝนตวัเองกบัการคดัเลอืกเป็นดี
เจ จดัรายการวิทย ุคลืน่ Mono Fresh 91.5 FM 
ทีจ่ะได้เหน็กนัในเรว็ๆนี ้โดยแพลนในอนาคต อิว๋ 
อยากเกบ็เงนิได้สกัก้อน เพือ่ต่อยอดความฝันทีไ่ด้
เรียนมา กบัท�าธุรกจิเคร่ืองประดบัส�าหรบัวยัรุน่ 
พร้อมทัง้ช่วยพีส่าวดแูลคณุพ่อคณุแม่ให้มคีวามสุข
ต่อไปค่ะ


