
ภาวะยอ้นแยง้
กลับคืนสู ่สังคมไทยอีกครั้ง 
บรรยากาศแบบนี้ย ้อนแย้ง 
หรือ Contrast กับการสร้าง
ความปรองดองเป็นอย่างมาก 
หากปล่อยให้ยดืเยือ้ต่อไป บาง 
ทีอาจเป็นชนวนล้มกระบวน 
การสร้างความปรองดองที่
ก�าลังด�าเนินการอยู่เลยก็เป็น
ไปได้

การประกาศใช้มาตรา 44 กับ
พื้นที่วัดพระธรรมกายในรัศ 
มี 500 เมตรและตัดสัญญาณ
โทรศัพท์ เพื่อตามไล่ล่าหาตัว
พระธมัมชโย ได้ดงึบรรยากาศ
ของการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ที่เต็มไปด้วย
เสียงเชียร์ และเสียงตะโกนด่า
กันไปมาโดยไม่สนใจเหตุผล 
เอาแต่ความถูกใจเป็นที่ตั้ง 
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โลกธรรม 8 มขีาข้ึนกม็ขีาลง 
เมื่ออยู่ในโลกนี้   
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กฎธรรมชาติ

editor59lokwannee@gmail.com

Free Somyot!

อสังหาฯใหม่แผ่ว

ฉุก(ละหุก)คิด 3

เพลงป้องกันตนเอง
ต่างประเทศ 6

เศรษฐกิจ 4

“ยัง”โว
“ผี”พร้อมทุกถ้วย

กีฬา 5

“อาเซียน”
เมินกลุ่มก่อการร้าย

ต่างประเทศ 7
ภาพจาก Voice.tv

ไม่มีใครสนใจ
ข่าวเราโดดร่มแล้ว

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ฤาจะมีวาระซ่อนเร้น?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การใช้ “ม.44” จับ “พระธัมมชโย” 
เปลี่ยนเขตอภัยทานเป็นเขตสงคราม 
ฤาเป้าหมายล้างบาง “ลัทธิธรรมกาย”? 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนใช้อ�านาจพิเศษ 
ทุกครั้งที่ใช้อ�านาจยิ่งเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ 
“ลอย ลมบน” จับกระแส “7 สนช.” โดดร่ม 
บทพิสูจน์ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” วิพากษ์อ�านาจ “รัฐประหาร” 
ตรวจสอบไม่ได้และละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน 
“โคทม อารียา” ชี้ประชาธิปไตยอยู่ที่ “คนรุ่นใหม่”
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เรื่องจากปก

ค�ำว่ำ “ตำมกฎหมำย”
กับค�ำว่ำ “เกินกว่ำเหตุ”
มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน

บรรยากาศบ้านเมืองตอนน้ีต้อง
บอกว่าอยู่ในช่วงย้อนแย้ง หรือ 
Contrast แบบสดุๆ
 ในขณะท่ีเราก�าลังโหมพดูเรือ่ง
สร้างความปรองดอง คนืความรกั
ความสามคัคใีห้คนในชาตกิลบัมา
อยูด้่วยกนัได้อย่างสงบสุขอีกครัง้ 
แต่กลบัมีบรรยากาศของความขดั
แย้งข้ึนมาปกคลุมและขยายตัว
ออกไปเรือ่ยๆ
 ทั้งนี้ เกิดจากกรณีการประ 
กาศใช้มาตรา 44 ให้พืน้ท่ีวดัพระ
ธรรมกายและรอบวดัในรศัม ี500 
เมตร เป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อใช้
ก�าลังเจ้าหน้าที่จ�านวนมากตาม
จับพระธัมมชโย ผู้ต้องหาตาม
หมายจบัคดีฟอกเงินรับของโจร
 ความจริงเวลาพูดถึงคดี    
น้ี ก็มีค�าถามท่ีรอค�าตอบอยู่
เหมือนกันว่ามีก่ีรายที่รับเงิน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอง 
จัน่ แล้วมกีีร่ายทีถ่กูด�าเนนิคดี
ตามกฎหมาย มีกี่รายที่ถูก
ปฏิบัติการไล่ล่าเหมือนพระ
ธมัมชโย
 แน่นอนว่าเมือ่ถกูกล่าวหาว่า
ท�าความผดิ ก็ต้องด�าเนนิการกนั
ไปตามกฎหมาย แต่ปัญหาทีพ่บ
ในตอนนีค้อืวธิกีารทีจ่ะน�ามาเพือ่
ให้ได้ตวัผูต้้องหาตามหมายจบั
 ไล่เลยีงตัง้แต่การออกข่าวใน
เชิงหวังผลทางจิตวิทยามาอย่าง
ต่อเนือ่ง จนมาถึงการปฏบิตักิาร
โดยใช้ก�าลงัทัง้ทหาร ต�ารวจ กรม
สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) จ�า-
นวนมาก โดยใช้การปฏิบัติทาง
ยทุธวธีิ แม้ไม่ถงึขัน้ใช้อาวธุบกุเข้า
จู่โจม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้
ยทุธวธิทีางทหาร แตกต่างไปจาก

หากใครตดิตามข่าวสารทัง้จากสือ่
กระแสหลกั สือ่กระแสรอง และ
ความเหน็ตามเครอืข่ายสงัคมออน 
ไลน์จะเห็นว่ากรณีวัดพระธรรม 
กายจดุไฟความขดัแย้งให้ลกุโชน
ขึน้มาอีกครัง้
 ส่ือกระแสหลัก ส่ือกระแสรอง
ทีถ่กูมองว่ายนืฝ่ายเดยีวกบัปฏบิตัิ
การปราบปรามประชาชนในช่วง
การชมุนมุปี 2553 หรอืสนบัสนนุ
การชุมนุมของม็อบนกหวีดในปี 
2557 ที่ผ่านมา หรือสนับสนุน
การเคลือ่นไหวในท�านองเดยีวกนั
ก่อนหน้านี้ ก็ยังท�าหน้าท่ีเชียร์
ปฏิบัติการปิดล้อมวัดพระธรรม 
กายอย่างสุดล่ิมทิ่มประตู น�า
เสนอข่าวสารผ่านตวัหนงัสอืและ
การวิเคราะห์สถานการณ์อย่าง
เมามนั
 ในขณะท่ีฝ่ายท่ีถูกกระท�าใน
การชุมนุมปี 2553 การชุมนุมปี 

การตามจบัผูต้้องหารายอ่ืนๆ
 ทัง้การส่งก�าลงัปิดล้อม ประ 
กาศเป็นเขตหวงห้าม ห้ามคนเข้า 
จนมาถงึการตดัสัญญาณโทรศพัท์ 
สญัญาณอนิเทอร์เนต็ในพืน้ท่ี
 เป็นปฏบัิตกิารท่ีท�าให้หลาย
คนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ปิด
ล้อมขอคนืพืน้ท่ีจากคนเส้ือแดงท่ี
ชมุนมุกนัในปี 2553
 แม้มคี�าถามว่าเกนิกว่าเหตุ
หรอืไม่ แต่ผูส่ั้งการและผูป้ฏ-ิ
บตักิย็นืยนัว่าเป็นการท�าตาม
กฎหมาย ทัง้ทีค่�าว่า “ตามกฎ 
หมาย” กบัค�าว่า “เกนิกว่าเหต”ุ 
มคีวามหมายแตกต่างกนั
 ย้อนไปถงึต้นเรือ่งว่าการปฏ-ิ
บัตต่ิอวดัพระธรรมกายเป็นความ
ย้อนแย้งต่อการสร้างความปรอง 
ดองทีว่่าไว้ในตอนต้น
 ทีเ่หน็ว่าย้อนแย้งท�าลายบรร 
ยากาศสร้างความปรองดองเพราะ

2557 หรอืก่อนหน้านัน้กถ็กูผลกั
ให้เป็นพวกเดยีวกบัพระธมัมชโย
และวัดพระธรรมกาย
 บรรยากาศขณะนี้จึงเป็น
บรรยากาศเดียวกันกับช่วง
ก่อนรัฐประหารทั้งปี 2548 
และ 2557 แตกต่างกนัเพยีง
แค่ฝ่ายที่คุมอ�านาจรัฐอยู่เท่า 
นัน้
 หากจะเปรียบกันจริงๆ มัน
เป็นบรรยากาศเหมือนความขัด
แย้งในช่วงปี 2552 ต่อเนือ่งมาถงึ
ปี 2553
 เป็นบรรยากาศของการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ที่
เต็มไปด้วยเสียงเชียร์ และเสียง
ตะโกนด่ากนัไปมา โดยไม่สนใจ
เหตุผล เอาแต่ความถกูใจเป็นที่
ตัง้
 บรรยากาศแบบนีย้้อนแย้ง 
หรือ Contrast กับการสร้าง
ความปรองดองเป็นอย่างมาก
ถึงมากที่สุด บางทีอาจเป็น
ชนวนล้มกระบวนการสร้าง
ความปรองดองทีก่�าลงัด�าเนิน
การอยูเ่ลยกเ็ป็นไปได้
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ภาวะย้อนแย้ง



ทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เรือง จะถึงคราวเสื่อมได้ จากคนที่ไปมาก
ที่สุดก็จะลดน้อยลงไปก็เป็นได้ หรืออาจจะ
เฟื่องฟูขึ้นมาอีกก็ได้
 ในโลกใบนีจ้งึขึน้อยูก่บัเกดิขึน้ ตัง้อยู่ 
แล้วกดั็บไป แล้วกเ็กดิใหม่เป็นระลอกๆ
ไป ถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป เราก็จะไม่ยึด
ติด ไม่ไปผูกพัน มั่นหมาย จนต้องร้อง 
ไห้ร้องห่ม ตีอกชกตัว เขกหัวร�่าไห้กับ
การที่มันพลิกผันไปตามกฎของอนิจจัง
 เราก็จะได้หลุดอุทานมาว่า แล้วมันต้อง
เป็นอย่างนี้  
 ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับพรจากสมเด็จ
พระสังฆราชให้รู้ทันต่อโลกธรรม แสดงว่า
สมเด็จพระสังฆราช ท่านตระหนักรู้เรื่องของ
การมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรร 
เสริญก็มีนินทา เป็นไปตามกฎของอนิจจัง 
 เพราะฉะนั้นถ้าใครได้อะไรแล้วไปหลง
ติด ก็จะผิดจากการประพฤติตนอยู่ในโลก 
ธรรม ไม่โดนเขี้ยว โดนโลภขบกัด ทั้งฝ่าย
ล่างและฝ่ายบน ฝ่ายได้และฝ่ายเสยี ฝ่ายบวก
กบัฝ่ายลบ แต่เหลอือย่างเดยีวเท่านัน้คอืเมือ่
ยังอยู่ในหน้าท่ีก็ต้องดึงเรตต้ิงข้ึนมา ต้อง
พยายามทุ่มเทให้สุดหัวใจ เผลอๆบางทีอาจ
จะเรตต้ิงเด้งขึ้นได้มาอีก เพราะไปโดนใจ 
โดนจดุ ท�าถกูต้องถกูทางจนอาจมากกว่าเก่า
ก็ยังได้ 
 ความชื่นชม ความชอบอย่างวันวา-
เลนไทน์ แสดงความรักที่มีต่อนายกฯตู่
มากทีส่ดุ แต่ผ่านมาไม่กีว่นัจากวนัที ่14 
กุมภาพันธ์ก็เริ่มถอย เริ่มลดลง ก็เป็น
เรือ่งกฎของธรรมชาต ิมนัไม่มอีะไรเกดิ
ขึ้นแล้วตั้งอยู่โดยไม่ดับไป เมื่อมันเกิด
ขึ้น ตั้งอยู่ก็ต้องดับไปกาลฉะนั้นแล
 เจริญพร

กรุงเทพโพลล์ได้ส�ารวจ “ประเมินผลงาน 2 
ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-
โอชา” ปรากฎว่าประชาชนให้คะแนนความ
พงึพอใจลดลงทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 5.83 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 โดยชื่นชอบและ
ประทบัใจในนโยบายปราบโกงและโครงการ
ลงทะเบียนคนจนที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
 ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายก
รัฐมนตรี ประชาชนมีความพึงพอใจลด
ลงเช่นกนั โดยพล.อ.ประยทุธ์ได้คะแนน
เฉลีย่ 7.40 คะแนน เหมอืนทีส่มเดจ็พระ 
สังฆราชองค์ที่ 20 ท่านได้แนะไว้ว่า เรา
อยู่ในโลกธรรม 8 มียศเสื่อมยศ มีลาภ
เสื่อมลาภ มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทา มี
สุขมีทุกข์สลับกลับไปกันมา 
 โลกธรรม 8 เมื่อมีขาขึ้นก็มีขาลง เมื่อเรา
ทกุคนอยูใ่นโลกนี ้จะท�ายังไงกับลาภท่ีได้รบั 
กต้็องเส่ือมลาภ ได้ยศกเ็สือ่มยศ ต้องรูจ้กัท�า 
ใจไว้ว่า โลกใบนีถ้้าเราได้ เราก็ต้องนกึวันเสือ่ม 
ไป เสยีไป สิน้ไป เวลาเราม ีก็ต้องนกึถงึเวลา
เราหมดไป เวลามีคนสรรเสริญ เดี๋ยวก็ต้อง
มีคนนินทา คนที่ชื่นชอบ ต่อไปก็อาจจะจาง
คลาย ชอบน้อยลง หรือไม่ชอบเอาเลย พลิก
ได้ทั้งสองด้านสามด้าน 
 ใครจะไปนึกว่าวัดใหญ่อยู่กันอย่างสงบ
และเจริญเติบโต สร้างจนใหญ่โต เจริญรุ่ง 

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

 

โลกใบนี้ขึ้นอยู ่กับเกิดขึ้น ตั้งอยู ่ 
แล้วก็ดับไป แล้วก็เกิดใหม่เป็นระ
ลอกๆไป ถ้าเรามองว่าทุกส่ิงทุก
อย่างในโลกนีเ้กดิขึน้ ตัง้อยู ่แล้วดบั
ไป เราก็จะไม่ยึดติด ไม่ไปผูกพัน 
มั่นหมาย

In Brief : ย่อความ

กฎธรรมชาติ
ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุย
ชนแห่งสหประชาชาต ิประจ�าภมูภิาคเอ 
เชยีตะวันออกเฉยีงใต้ เรยีกร้องปล่อยตวั 
“สมยศ พฤกษาเกษมสขุ” อดตีบรร-
ณาธกิารนติยสาร Voice of Taksin วยั 
56 ปี หลงัศาลฎกีาให้จ�าคกุจากเดมิ 10 
ปี เป็น 6 ปี แต่ก็ยังเห็นว่าเป็นโทษ
รนุแรงเกนิไป
 แถลงการณ์ของส�านกังานข้าหลวง
ใหญ่ฯ เป็นแค่การแสดงจุดยืนเดิมท่ี
เรยีกร้องรัฐบาลทหารไทยมาตลอด ให้
ปล่อยและจ่ายค่าชดเชย “สมยศ” ตาม
กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิล-
เมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
 “สมยศ” เป็นหนึง่ในนกัเคลือ่นไหว
ต้อต้านรฐัประหาร 2549 เป็นแกนน�า 
นปช.รุน่ท่ี 2 และตัง้กลุ่ม 24 มถินุาประ 
ชาธปิไตย รณรงค์ยกเลกิกฎหมายอาญา
มาตรา 112 หลงัจากนัน้ 5 วนั (30 เม-
ษายน 2554) ถกูจบักมุในข้อหามาตรา 
112 ด้วยการจดัพมิพ์ จดัจ�าหน่าย และ
เผยแพร่บทความ 2 ชิน้ในนิตยสาร Voice 
of Taksin คอื “แผนนองเลอืด ยงิข้าม
รุน่” และ “6 ตลุาแห่งพ.ศ. 2553” 
โดยผู้เขียนใช้นามแฝง “จิตร พล-
จนัทร์” 
 “สมยศ” ถกูคมุขงัตัง้แต่ถกูจบัและ
ต่อสูค้ดจีนถงึศาลฎกีานานถงึ 6 ปี ยืน่
ประกนั 15 ครัง้ แต่ไม่ส�าเรจ็ โดยศาล
ชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์พพิากษาจ�าคกุ 
2 กรรม กรรมละ 5 ปี รวม 10 ปี และ
ล่าสดุศาลฎกีาพพิากษาแก้ ลดโทษเหลอื 
2 กรรม 6 ปี บวกอกี 1 ปี คดหีมิน่ประ 
มาท “พล.อ.สพร่ัง กลัยาณมติร” สมยศ
จึงต้องตดิคกุอกี 1 ปี
 ชะตากรรมของ “สมยศ” จงึสะ 
ท้อนถงึคด ี112 ของ “ไผ่ ดาวดนิ” 
ว่าจะต้องตดิคกุยาวจนกว่าจะมคี�า
พพิากษาศาลฎกีาหรอืไม่?

Free Somyot!

ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,400.00 บาท

 ขาย 20,500.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 20,026.00  บาท

 ขาย   20,500.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,238.20 ขาย 1,238.57
ลอนดอน ซื้อ 1,238.20 ขาย 1,238.57

ภาวะหุน้ 24 กมุภาพนัธ์ 2560

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) 

35.21

37.62875

45.6475

4.6163

0.3222

25.122

-2.73  1,564.59  
  41,604.13
-3.41  2,214.21  
  30,856.51
-1.13  981.51  
  25,324.12
-0.70  621.39  
  2,780.26

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,657.79  -0.02

2,427.62  -16.63

2,698.18  -3.26

1,840.59  -3.32

2,484.02  -14.29

2,938.75  +1.21

1,280.33  -2.48

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

เศรษฐกิจ
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อสังหาฯเปิดใหม่แผ่ว 

 ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธาน
กรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย  
และประเมนิค่าอสงัหารมิทรัพย์ไทย 
บรษิทั เอเจนซี ่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส จ�ากัด เปิดเผยผลการ
ส�ารวจตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในเดือน
มกราคม 2560 ในเขตกรุงเทพ-
มหานครและปริมณฑล ว่า มีการ
เปิดตวัลดลงอย่างชดัเจนตามภาวะ
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวั โดยในเดอืนนี้
มีจ�านวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้ง 
หมด 15 โครงการโดยเป็นกลุ่มท่ีพัฒ 
นาอยูอ่าศยัทัง้ 15 โครงการ มจี�า-
นวนหน่วยขายรวม 4,198 หน่วย 
และมมีลูค่าการพฒันาโครงการรวม 
17,440 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากเดอืน
ธันวาคม 2559 จ�านวน 18 โครงการ 
มีจ�านวนหน่วยขายและมูลค่าโครง 
การลดลงด้วย
 ทั้งนี้ประเภทที่มีจ�านวนหน่วย
เปิดขายใหม่มากทีส่ดุในเดอืนม.ค. 
ยังคงเป็นอาคารชุด โดยมีจ�านวน
หน่วยเปิดขาย 3,018 หน่วย หรือ 
71.9% รองลงมาคอื ทาวน์เฮาส์ 790 
หน่วย หรอื 18.8% ส่วนอนัดบั 3 คอื 
อาคารพาณชิย์ 144 หน่วย หรอื 3.4% 
ของจ�านวนหน่วยขายทีเ่ปิดขายใหม่
ทัง้หมด
 ทั้งนี้หากพิจารณาระดับราคา
ขาย จะพบว่าในเดอืนมกราคมไม่มี
การเปิดขายที่ระดับราคาต�่ากว่า 1 

ล้านบาท โดยท่ีอยู่อาศัย ท่ีระดับ
ราคา 1-2 ล้านบาท มจี�านวน 1,114 
หน่วย หรือ 26.5% มมีลูค่าโครงการ 
1,822 ล้านบาท หรอื 10.4% ทีอ่ยู่
อาศยั ระดบัราคา 2-3 ล้านบาท มี
จ�านวน 974 หน่วย หรอื 23.2%  มี
มูลค่าโครงการ 2,277 ล้านบาท 
หรอื 13.1%  ทีอ่ยูอ่าศยัระดบัราคา 
3-5 ล้านบาท จ�านวน 1,272 หน่วย 
หรือ 30.3% มมีลูค่าโครงการ 5,045 
ล้านบาท หรอื 28.9% ส่วนทีอ่ยูอ่า 
ศยัมรีะดบัราคาเกนิ 5 ล้านบาทขึน้
ไปจ�านวน 823 หน่วย หรอื 20.0% 
และมีมูลค่าโครงการ 8,295 ล้าน
บาท หรอื 47.6% ของมลูค่าอสงัหา 
ริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดใน
เดอืนมกราคม
 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เปิดตัว
โครงการใหม่ในเดอืนมกราคม นัน้
พบว่าเป็นบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ 
(มหาชน) จ�านวน 3 บริษทั คือ บริษทั 
ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั เจ. 
เอส.พ.ี พรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากดั (มหา 
ชน) บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอป 
เมนท์ จ�ากดั (มหาชน) และมบีรษิทั
ในเครือบริษทัในตลาดหลักทรัพย์ 2 
บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทท่ัว   
ไปอกีจ�านวนหนึง่ หากเปรยีบเทยีบ
การพัฒนาระหว่างบริษัทในตลาด 
หลกัทรพัย์บรษิทัในเครอืและบรษิทั
ทัว่ไป

 ในด้านท�าเลท่ีต้ัง จะพบว่าใน
เดือนมกราคมมีโครงการที่เปิดตัว
ใหม่และตัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพชัน้ใน
จ�านวน 4 โครงการ ตัง้อยู่ในเขตเมอืง
ช้ันกลางและส่วนต่อขยายของเมอืง 
(intermediate area) จ�านวน 6 โครง 
การ เช่น ถนนลาดปลาเค้า ถนนบาง 
นา-ตราด ถนนพระราม 2 ถนนเอก 
ชัย ถนนกาญจนาภิเษก เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัมอีกี 5 โครงการทีอ่ยู่
ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน 
และชุมชนท่ีอยูอ่าศัยในย่านนัน้ เช่น 
ย่านรงัสติ-นครนายก ล�าลกูกา และ
ตวัเมอืงปทมุธาน ีเป็นต้น
 “การเปิดตัวแผ่วเช่นนีส้ะท้อนถงึ
ภาวะเศรษฐกจิทีไ่ม่น่าไว้วางใจนกั ท�า 
ให้บรษิทัขนาดใหญ่ทัง้หลายหนัไป
หาแหล่งรายได้ทางอืน่มาเสรมิ เช่น 
การพัฒนาศูนย์การค้า อาคารส�า 
นกังาน โรงแรม โรงพยาบาล เชือ่ว่า
ปรากฏการณ์เปิดตัวโครงการใหม่
สุดแผ่ว จะเร่งรัดให้ผู้ประกอบการ
พฒันาทีด่นิออกสูต่ลาดอาเซยีนมาก
ขึน้” ดร.โสภณกล่าว

โสภณ พรโชคชัย

AREA ระบุอสังหาฯ กรุงเทพฯ-ปริมณฑลในเดือนมกราคม 
2560 แผ่ว เผยมโีครงการเปิดตวัใหม่เพยีง 15 โครงการมจี�านวน
หน่วยขายรวม 4,198 หน่วย ลดลงทั้งหน่วยขายและมูลค่า
โครงการจากเดอืนธ.ค. 59 โดยอาคารชดุแชมป์เปิดขายสูงสุด 

เปิดตัว : มร.โคจ ิเทสกึะ ประธาน 
บรษิทั ฟจู ิ ซรีอ็กซ์ (ประเทศไทย) 
นายสมมาตร บณุยะสนุานนท์ รอง
ประธานบรษิทั นายพชิยั ธญัญวชัร-
กุล Director, Area Sales and 
Production Services Business 
และ นางสาวโลจนนัท์ ชลลมัพ ีHead 
of Product Marketing ร่วมกนัแถลง
ข่าวเปิดตวัโซลชูัน่ Smart Work Ga-
teway ด้วยแพลตฟอร์ม Cloud Ser-
vice Hub

4,533.33 

10.90 

4,760.59 

11.44 

-227.26 

-

14,056.85 

33.79 

13,773.18 

33.11 

283.67 

-

18,242.26 

43.85 

17,766.55 

42.70 

475.71 

-



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กีฬา

แอชลีย์ ยัง กร้าว ไม่ต้องสงสัยอะไร เมื่อทีม 
“ปิศาจแดง”  แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พร้อม
ทีจ่ะชนทกุคูแ่ข่ง และคว้าแชมป์ทกุรายการ นบั
จากนี้ โดยในวันอาทิตย์ท่ีจะถึงน้ี พวกเขามี
โปรแกรมลงฟาดแข้งนดัชงิชนะเลศิ ลกี คพั กบั 
ทีมเซาแธมป์ตัน ที่สนามเวมบลีย์ 
 โชเซ มูรินโญ่ เริ่มเก็บแชมป์เข้าโอลด์ 
แทรฟฟอร์ด ตั้งแต่ต้นฤดูกาลในรายการคอม
มิวนิตี้ ชิลด์ และในขณะนี้ พวกเขายังมีโอกาส
ลุ้นอีกหลายรายการ โดยรายการลีก คัพ วัน
อาทติย์ทีจ่ะถงึนี ้เป็นรายการแรก ตามมาด้วย
รอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูโรป้า ลีก และเอฟเอ คัพ 
รอบก่อนรองชนะเลิศ กับ ทีมเชลซี ในเดือน
หน้า ซึ่ง ยัง มีความมั่นใจว่า ฤดูกาลนี้ทีมของ
เขาสามารถประสบความส�าเรจ็ได้ และสามารถ
จดัการกบัโปรแกรมทีวุ่น่วายมากขึน้นบัจากนี้
ไป 
 “แน่นอน เราพร้อมชนทกุทมี ทกุรายการ” 
ยัง วัย 31 ปีกล่าว “เรายังอยู่ในการแข่งขันอีก 
4 รายการ และเราต้องการที่จะเอาชนะทุก
รายการ หากว่าเราสามารถท�าได้”  
 “ผูจ้ดัการทมีมีโอกาสจัดตวัผูเ้ล่นทีมี่ความ
แข็งแกร่งมากขึ้น และแน่นอน เมื่อนักเตะคน
ไหนได้รับโอกาส พวกเขาพร้อมที่จะใส่ 110 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ือผลงานท่ีดีออกมา ตอนน้ี
ปัญหาต่างๆทีเ่ราเคยพบมา มนัได้หายไปหมด
แล้ว ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว”  
 ยงั กฟ็อร์มตกไปพกัหนึง่ ก่อนทีจ่ะกลบัมา
โชว์ผลงานได้ดีในต�าแหน่งแบ็กขวา กับเกม
เอฟเอ คัพ นัดที่พบกับ ทีมแบล็คเบิร์น และ 

แซงต์ เอเตียน ในยูโรป้า ลีก คัพ “แน่นอน 
ผมย่อมดีใจกับผลงานโดยส่วนตัวด้วย” ยัง 
กล่าว “ผมเป็นนกัเตะคนหนึง่ทีต้่องการลงเล่น
ทกุนดั ทกุสปัดาห์ ผมว่านกัเตะทกุคนต้องการ
ลงเล่นเหมอืนกนัหมด และเมือ่โอกาสมาทีผ่ม 
ผมก็ท�าเต็มที่เท่าที่ผมสามารถท�าได้” 
 “ผู้จัดการทีม บอกว่า ผมเล่นได้ดีในเกม
กบัแบลค็เบร์ิน ผมดใีจ แต่สิง่ทีผ่มท�าก็คอื กลับ
ไปลงสนามซ้อม เพือ่เกมต่อไป ส�าหรบันกัเตะ
อาชีพทุกวันนี้ มีความจ�าเป็นที่จะต้องเล่นได้
หลายต�าแหน่ง และผมก็สามารถลงเล่นทุกที่
ของสนาม คณุต้องพร้อมเสมอเมือ่ผูจ้ดัการทมี
ต้องการใช้งานคุณในแต่ละเกม” 
 ยัง เป็นคนหนึ่งที่มักจะตกเป็นข่าวว่าเขามี
โอกาสย้ายออกจากโอลด์ แทรฟฟอร์ด แต่เจ้า
ตัวยืนยันว่าเขายังพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไป 
“ผมมุ่งม่ันในเกมฟุตบอลของผม ผมยังอยู่ที่
แมนฯ ยไูนเตด็ ไปจนจบฤดกูาลและปีต่อๆไป 
ดังนั้น ผมจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่นี่”   

โลกกีฬา ‘ยงั’โว‘ผี’พรอ้มทกุถ้วย

‘ลเินเกอร์’ไม่อภยัไล่‘รานเิอรี’่
แกรี่ ลิเนเกอร์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ 
กล่าวถึง การตัดสินใจของทีม “จิ้งจอกสยาม” 
เลสเตอร์ ซิตี้ ที่ไล่ เคลาดิโอ รานิเอรี่ กุนซือ
ชาวอติาเลยีน ออกจากต�าแหน่งเป็นเรือ่งทีใ่ห้
อภัยไม่ได้ ทั้งๆที่ รานิเอรี่ พา ทีมเลสเตอร์ 
คว้าแชมป์พรีเมียร์ ลีก เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ทั้งๆ
ที่พวกเขาถูกตั้งราคาเต็งแชมป์ 5,000/1 เมื่อ
ฤดูกาลเริ่มขึ้น ขณะนี้ เลสเตอร์ อยู่ในอันดับที่ 
17 ของตาราง และตกรอบเอฟเอ คัพ ด้วยน�้า 
มือของ ทีมมิลล์วอลล์ ทีมจากลีก วัน    
 “ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่รานิเอรี่ ท�าให้กับ เลส
เตอร์ นั้น การไล่เขาออก เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ 

เป็นเรือ่งทีไ่ม่น่าให้อภยั” ลเินเกอร์ กล่าวอย่าง
มีอารมณ์ 
 ขณะที่ แฮร์รี่ เรดแนปป์ อดีตผู้จัดการทีม
ท็อตแนม ฮอต สเปอร์ส ให้ความเห็นเรื่องนี้
ว่า “ผมไม่รูส้กึแปลกใจอะไร แต่มนัน่าผดิหวงั 
เขาท�างานของเขาได้วิเศษมาก เมื่อทีมมีผล
งานทีแ่ย่ เจ้าของสโมสรอาจจะต้องการเปลีย่น 
แปลง แต่นั่นคือเรื่องที่น่ากังวล ผมรู้สึกเสียใจ
ที่เห็นเขาต้องไปด้วยเหตุการณ์เช่นนี้” ส่วน 
เอยีน ไรท์ อดตีกองหน้าทมีชาตองักฤษ กล่าว
ว่า “นกัเตะเลสเตอร์ อาจจะต้องรบัผดิชอบต่อ
เรื่องของรานิเอรี่” 

‘คาซอร์ลา’เจบ็จนจบฤดกูาล 

‘แคร์โรล’ส่อแวววดืทมีชาติ

‘บอตตาส’ปลืม้รถคนัใหม่ 

ซานต ิคาซอร์ลา กองกลางทมี “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล หมดโอกาสลงเล่นไปจนจบ
ฤดกูาล เนือ่งจากมอีาการบาดเจบ็ทีข้่อเท้า 
โดยนักเตะเลอืดสแปนชิ ไม่ได้ลงเล่นให้กบั
ทมี หลงัจากทีเ่ขาออกจากสนามครึง่หลงั ใน
เกมท่ีอาร์เซนอล เอาชนะ ลโูดกอเรตส์ 6-0 
ในเกมแชมเป้ียนส์ ลกี เม่ือเดอืนตลุาคม ปี
ทีผ่่านมา โย คาซอร์ลา ยิงให้กบัอาร์เซนอล 
2 ประต ูในเกมกบัวตัฟอร์ด เดอืนสงิหาคม 
และกบั ทมีเซาแธมป์ตนั เดอืนต่อมา 
 กองกลางวัย 32 ปี ย้ายมาจาก ทีม
มาลากา จากสเปน เมือ่เดอืนสงิหาคม 2012 
ในราคา 16.5 ล้านปอนด์ ยงิไปแล้ว 29 
ประต ูจากการลงท�าหน้าที ่180 เกม

สลาเวน บลิชิ นายใหญ่ทมี “ขนุค้อน” เวสต์
แฮม ยไูนเตด็ กลวัว่า อาการบาดเจบ็ของ 
แอนดี ้แคร์โรลล์ ล่าสดุ จะท�าให้เขาพลาด
โอกาสกลบัไปลงเล่นให้กบั ทมีชาตอิงักฤษ 
อกีครัง้หนึง่  
 แคร์โรลล์ ยงิไป 4 ประตจูาก 4 เกมล่าสดุ 
ท�าให้คาดกนัว่า เขาน่าจะมโีอกาสกลบัไปตดิ
ทมีชาตอิงักฤษ อกีครัง้ในเกมทีจ่ะพบกบั ทมี
เยอรมนั กบั ลธิวัเนยี ในเดอืนหน้าทีจ่ะถงึ
นี ้“เมือ่เขาฟิตและลงเล่นอกีครัง้ เขาจะเป็น 
กองหน้าชัน้ยอด แต่อาการบาดเจบ็ล่าสุด จะ
ส่งผลต่อโอกาสในทมีชาติของเขา” บลีชิ กล่าว   

วลัต์เตลี ่บอตตาส ได้มโีอกาสทดลองขบั
รถฟอร์มลู่า วนัของเมอร์ซเิดส เป็นครัง้แรก 
เมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่่านมา พร้อมกบัสาธยาย
ว่า สดุยอดทีส่ดุเท่าทีเ่คยสมัผสัมา “ผมไม่
เคยขบัรถทีม่คีวามแรงมากขนาดนีเ้ลย” นกั
ขับชาวฟินแลนด์ กล่าวหลังจากลองขับที่
สนามซลิเวอร์สโตน กบัการท�าพรเีซน็เตชัน่ 
เคร่ืองตัวใหม่ของเมอร์ซิเดส ภายใต้รหัส 
W08
 ส�าหรบั บอตตาส เขาไม่เคยคว้าแชมป์
ตลอด 4 ปี กบัทมีวลิเลีย่มส์ ก่อนทีจ่ะย้าย
มาอยูท่ีเ่มอร์ซเิดส แทนท่ี นโิก้ รอสเบร์ิก
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(คู่มอืในการช่วยเหลอืตวัเองช่วงตรษุ
จนี) หรอืชือ่ภาษาองักฤษว่า “What 
I Do is for Your Own Good”
 เพลงดงักล่าวมคีวามยาวทัง้สิน้ 
17 นาท ีโดยมทีัง้การขบัร้องประสาน
เสยีงและการร้องแบบแรพ็ โดยใน
ช่วงต้นของเพลงนักร้องประสาน
เสยีงจะร่วมกนัขบัร้อง เนือ้หาเกีย่ว
กบัครอบครวัหนึง่ทีส่มาชิกในครอบ 
ครัวช่วยกันตั้งค�าถามกับลูกที่เดิน
ทางกลับมาเยี่ยมบ้าน หลังจากท่ี
โดน “จูโ่จมโดยค�าถาม” จากญาติๆ
แล้ว ชายหนุม่คนนัน้กต็ดัสนิใจทีจ่ะ
สะท้อนอดตีของเขาและการป้องกนั
ตนเองของเขาด้วยเพลงแรพ็
 เป็นที่น่าสนใจว่า นักร้องใน
คณะประสานเสยีงนีไ้ม่ใช่นกัร้องมอื
อาชีพ แต่เป็นกลุ่มของคนท่ีรักใน
เสยีงดนตรทีีม่อีาชพีหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นนกัเขยีนโปรแกรม นกัเคมี 

“แต่งงานแล้วหรือยัง”

“ได้เงินเดือนเท่าไหร่”

“ซื้อบ้านหรือยัง”

ค�าถามยอดฮติส�าหรบัชาวจนีทีเ่ดนิ
ทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศ-
กาลตรษุจนี แน่นอนว่าหลายคนเริม่
เบื่อกับการตอบค�าถามเหล่านี้และ
กลายเป็นสมาชกิ “กลุม่กลวับ้าน” 
 “กลุม่กลวับ้าน” นีห้มายถงึกลุม่
ที่เกิดความเครียดเมื่อต้องเดินทาง
กลับบ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
ส่วนใหญ่คนกลุม่นีจ้ะกงัวลเกีย่วกบั
ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางกลับ
บ้าน เช่น แรงกดดนัด้านเศรษฐกจิ 
ค่าใช้จ่ายทีส่งูขึน้ในช่วงเทศกาล ปัญ 
หาในการซือ้ตัว๋กลบับ้าน ระยะทาง
ทีต้่องเดนิทางและค�าถามทีต้่องเผชญิ
เกีย่วกบัเรือ่งส่วนตวัหรอืชวีติรกั
 ดงันัน้ จงึเกดิแนวคดิแต่งเพลง
เพือ่ให้ก�าลงัใจแก่คนกลุม่นีข้ึน้
 ภายหลงัจากเพลงทีไ่ด้รบัความ
นยิมอย่างสงูเม่ือปีท่ีแล้วอย่างเพลง 
“ก่าน เจวีย๋ เซนิ ถี ่เป้ย ทาว คง” (รู้ 
สึกเหมือนร่างกายถูกล้วงจนหมด) 
หรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ “So 
Far, the Sofa is So Far” โดยคณะ
นกัร้องประสานเสียงสายรุง้เซีย่งไฮ้ 
ในปีน้ีทางคณะนกัร้องประสานเสยีง
สายรุง้เซ่ียงไฮ้กไ็ด้ออกเพลงใหม่อกี
เพลงเมือ่วนัที ่17 มกราคมทีผ่่านมา 
ในช่ือว่า “ชนุ เจีย๋ จือ้ จิว้ จอื หนนั” 
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ต่างประเทศ

นกัออกแบบ นกับญัชหีรอืแม้แต่นกั
มานษุยวทิยา อกีทัง้การท�าดนตรกี็
สนกุสนาน มกีารใส่เสยีงตลกหรือ
การท�าท่าแปลกๆเพ่ือเพ่ิมความน่า
สนใจ
 จากบัญชีทางการในเว่ยโป๋ของ
วงประสานเสยีงสายรุ้งเซีย่งไฮ้กล่าว
ไว้ว่า เพลงที่แต่งมานี้ไม่ได้มีเพียง
ความสนุกสนานเท่านั้นหากแต่ยัง
สามารถแนะแนวทางให้แก่คนหนุม่
สาวได้เช่นกัน การฟังเนื้อหาของ
เพลงอย่างต้ังใจ จะช่วยให้เกิดแรง
บันดาลใจในการหาค�าตอบที่สร้าง 
สรรค์ในช่วงเทศกาลตรษุจนีทีจ่ะถงึ
นีไ้ด้
 เพลงฮิตคือเพลงท่ีสามารถเข้า
ถึงและกระทบความรู้สึกของคนฟัง
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ได้อย่างเหมาะ
สม เพลงนีก้เ็ช่นเดยีวกนั เพราะเป็น
เพลงที่บรรดาคนหนุ่มสาวรู้สึกว่า

เพลงป้องกันตนเอง

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “ว่าง 
หยาง ซิง ทั่น” หรือ “มองนที
ถอนใจ”
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว 

“ท่านพดูไม่ถกูต้อง เพราะทางตะ 
วันออกของหวงเหอมีสถานทีห่นึง่
เรียกว่า เป๋ย ไห่ นั่นจึงเรียกว่า
กว้างใหญ่จริง” แต่เหอโป๋ไม่เช่ือ 
ชายคนน้ันจึงบอกว่าถ้าอยากรู้ก็
ต้องไปดูด้วยตาตนเอง
 หวงโป๋ตดัสนิใจเหาะไปดตูาม
ทีช่ายคนนัน้บอก พอไปถงึหวงโป๋
จึงได้พบกับมหาสมุทรกว้างใหญ่
ไพศาล ไกลสุดลูกหูลูกตา เทพ     
ผู้ดูแลเป๋ยไห่ก็มาต้อนรับเหอโป๋ 
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เหอโป๋จึงกล่าวว่า แต่เดิมนั้น 
เขาเชือ่ว่าไม่มอีะไรมาเทยีบกบั
ตนเองได้ แต่ตอนนี้ได้มาเห็น
เป๋ยไห่ทีก่ว้างใหญ่ไพศาล หวง 
เหอของเขาเทียบไม่ได้แม้แต่
น้อย
 มองนทีถอนใจ หมายถึง
ความรู้สึกที่ว่าตนนั้นกระจ้อย
ร่อยเม่ือเทียบกับส่ิงที่ยิ่งใหญ่
กว่าคน หรือหมายถึงหมดปัญ 
ญาที่จะไปต่อสู้กับเรื่องต่างๆ 
  

แม่น�้าหวงเหอ มีเทพแม่น�้าเฝ้า
ดูแลอยู่องค์หน่ึงนามว่า เหอโป๋ 
ทกุวนั เหอโป๋จะยนือยูร่มิฝ่ังแม่น�า้ 
มองดสูายน�า้ไหลไปทางตะวนัตก 
จากน้ันก็จะเหาะไปยังทิศตะวัน
ออก พร้อมทั้งกล่าวว่า “หวงเหอ 
ช่างกว้างใหญ่นัก บนโลกนี้ไม่มี
แม่น�้าสายใดจะมาเทียบกับหวง
เหอได้ ข้าคือเทพแม่น�้าที่ใหญ่
ที่สุด”
 แต่มีคนหน่ึงกล่าวกับเขาว่า 

มองนทีถอนใจ

เป็นเพลงทีก่ล่าวถงึชวีติของพวกเขา
อย่างแท้จรงิ
 จากการส�ารวจโดยศนูย์วจิยัของ
ไชน่า ยธู เดลี ่ในกลุม่คนหนุม่สาว
ชาวจีนจ�านวน 1,918 คนพบว่า  
86.4 เปอร์เซน็ต์เหน็ว่าการเดนิทาง
กลบับ้านในเทศกาลตรษุจนีเป็นเร่ือง
จ�าเป็น อย่างไรกต็าม กว่าครึง่ของผู้
ให้สัมภาษณ์รู้สึกกังวลในการเดิน
ทางกลับ เพราะพวกเขากลวัเสียหน้า
ในการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและการ
ท�างาน
 หม่า เจีย่เจนิ นกัคตชินจากกว่าง
โจวกล่าวว่า การมีชีวิตเรียนหรือ
ท�างานท่ีธรรมดาไม่ใช่ข้ออ้างในการ
ทีจ่ะไม่กลบับ้าน เทศกาลตรษุจนีคอื
โอกาสทองทีจ่ะเพิม่ความเข้มแขง็ให้
กบัสมัพนัธภาพในครอบครวั แต่เดก็
รุน่ใหม่กลบัไม่รูถ้งึความหมายทีแ่ท้
จรงิของมนั
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com ตีความท่าที
ผูน้�าสหรฐัว่า คงคดิว่าไม่คุม้ทีส่หรฐัจะแบกภาระรกัษาสนัตภิาพ
โลกเพียงล�าพังต่อไป ขณะรัสเซียและจีนลอยตัวสบาย

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

พลเรอืเอกแฮร์ร ีแฮร์รสิ ผูบ้ญั 
ชาการกองก�าลงัสหรฐัประจ�าภาค
พื้นแปซิฟิก เตือนกลุ่มประเทศ
อาเซียนให้เตรียมพร้อมรับมือกับ

ปินส์ อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี
 เจเรม ี ดกัลาส เจ้าหน้าทีส่�านกั 
งานป้องกันยาเสพติดและปราบ
ปรามอาชญากรรมแห่งสหประชา 
ชาต ิ(UN Office on Drugs and 
Crime : UNODC) ประจ�าภมูภิาค
เอเชยี ซึง่ท�างานอยูใ่นประเทศไทย 
กอ็อกมาเตือนเรื่องนี้เช่นกัน  
 ดักลาสระบุว่า นอกจากเส่ียง
ภัยจากไอเอสแล้ว อาเซียนยังมี
ความเส่ียงต่อการก่อการร้ายแบบ 
“3 ประสาน” คือการร่วมกันระ 
หว่างไอเอส กลุม่อลักออดิะฮ์ และ
กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงด้วย
 ดกัลาสเสนอให้อาเซยีนจดั
ท�าแผนป้องกันในระดับภูมิ-
ภาค เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
 ดกัลาสมองว่า แม้ปัจจบุนั ประ 
เทศอาเซียนจะร่วมมือกันด้านข้อ 
มูลข่าวเกีย่วกบัการก่อการร้าย แต่
เป็นความร่วมมือที่ดูผิวเผิน
 ขณะประเทศทีจ่ดัท�าแผนป้อง 
กัน ก็ก�าหนดขอบข่ายเฉพาะของ
แต่ละประเทศ เป็นแผนขนาดย่อม
ในระดับชาติ ท�าให้การรับมือกับ
กลุม่ก่อการร้ายไม่มปีระสิทธภิาพ

 ดกัลาสเหน็ว่า แนวทางป้อง 
กนัทีด่ทีีส่ดุ คอืการจดัท�าแผน
แม่บทในระดบัภมูภิาค เพือ่ให้
ชาติสมาชิกน�าไปประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของแต่ละประเทศ
 แม้จะมีการเตือนให้ระวังภัย 
และเสนอให้อาเซียนทั้ง 10 ประ 
เทศ ร่วมมอืกนัก�าหนดยุทธศาสตร์ 
ป้องกันอย่างจริงจัง 
 แต่ชาติสมาชิกอาเซียนส่วน
ใหญ่ยังคงละเลย ไม่ใส่ใจกับเรื่อง
นี ้ยกเว้นบางประเทศ เช่น อนิโด-
นีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่
ค่อนข้างตื่นตัว
 เบนจากมิน ซาแวกกี นักกฎ 
หมายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญอาเซียนคนหนึ่ง มอง
ว่า เป็นเรื่องยากท่ีชาติสมาชิกอา 
เซยีนจะร่วมกนัก�าหนดยทุธศาสตร์ 
ระดบัภมูภิาค เนือ่งจากไอเอสเป็น
เรื่องใหม่ส�าหรับอาเซียน
 อกีอย่าง อาเซยีนคาดว่าไอเอส
ไม่น่าจะเข้ามาก่อเหตุในภูมิภาค
นี้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่
ผ่านมา มองกันว่าเกิดจากสาเหตุ
เฉพาะกรณี กลุ่มลงมือไม่ได้หวัง
ผลในวงกว้าง และการก่อเหตุก็
เกิดขึ้นน้อยมาก
 ด้วยมุมมองดังกล่าว อา-
เซียนจึงไม่มีแรงจูงใจท่ีจะท�า
แผนป้องกันกลุ่มไอเอสอย่าง
จรงิจงั แม้ผูเ้ชีย่วชาญจะเตอืน
ว่า ตกเป็นเป้าหมายที่เสี่ยง
อันตรายมากขึ้นก็ตาม

 
 

In Brief : ย่อความ

ผู ้เชี่ยวชาญเตือนกลุ ่ม
ประเทศอาเซียน เพิ่ม
ความระวังกลุ่มก่อการ
ร้ายไอเอสแนะให้ร่วม
กันก�าหนดยุทธศาสตร์
ป้องกนัระดบัภมูภิาค แต่
ชาตสิมาชกิส่วนใหญ่ยงั
เพิกเฉยกับเรื่องนี้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

 

กลุ่มก่อการร้ายไอเอส ท่ีมุ่งเป้า
โจมตีภูมิภาคนี้มากขึ้น
 แฮร์ริสระบุว่า เรื่องนี้เป็น
เรื่องจริง ไม่ใช่ทฤษฎี ซึ่งสมา 
ชิกไอเอสที่มองอาเซียนเป็น
เป้าหมายในการก่อเหตุ คือ
ชาวท้องถิน่ทีก่ลบัมาจากซเีรยี
และอิรัก โดยประเทศที่อยู่ใน
ภาวะเสีย่งมากสดุ ได้แก่ ฟิลปิ 

‘อาเซียน’เมินกลุ่มก่อการร้าย

ข้อมูลภาพ : sagennext.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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HOWAR-PIN-080217-01

เพศชาย อายุ 18-35 ป
วุฒิปวช.-ปวส.หรือปริญญาตรี
รายไดตอเดือน 18,000-20,000 บาทขึ้นไป
ไมจำเปนตองมีประสบการณ
ทำงาน 5 วันตอสัปดาห

Tel. 0-2745-8663-4, 08-1820-7875, 08-6546-5801

สนใจสมัครงานติดตอ
บริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 735/4 ศูนยการคาธัญญาพารค อาคาร D หองเลขที่ D2 02 ชั้น 2 
ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฮาวเวิรด ลิฟท (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟต บันไดเลื่อน

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

ฝายเทคนิค 10 อัตรา

 • ประกันสังคม  • ประกันชีวิต  • ชุดฟอรม  
• เบี้ยเลี้ยง • โบนัส  • จัดนำเที่ยวประจำป • โอที • คาน้ำมัน

(Thailand) Co., Ltd.
Howard Lifts

สวัสดิการ :สวัสดิการ :

092336-OM-160217-01

ขายที่ดิน
สองแปลงติดกัน

ขายรวม 2 แปลง 119 ตร.ว. และเศษหกสวนสิบตารางวา

อยูตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

มีถนนเทศบาลลอมรอบ ติดสระน้ำของเทศบาลและเนินเขา

เจริญแลวน้ำไมทวม เขาซอยสายลม 102 ตรงขามโรงแรมสายลม

ตารางวาละ 42,000 บาท รวม 5,023,200 บาท

สนใจติดตอโทร 09-2336-3604

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สวัสดิการ : คาคอมมิชชั่น, คาลวงเวลา, ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำป, โบนัส

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 86/7 ซอยลาดพราว 71 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ชาเทอเว คอรพอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัค
ร

ดวน
รับสมัค

ร

ดวน
บริษัทชั้นนำดานโทรศัพทมือถือ และอุปกรณเสริมโทรศัพทมือถือที่มีคุณภาพ
ภายใตเครื่องหมายการคา “INFONE”

CHATE-P1-160217-01

1. ผูจัดการฝายขาย กทม./ตจว. 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 35-40 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีประสบการณทางดานการขายสินคาอุปโภคและบริโภคอยางนอย 3-5 ป
 • สามารถออกปฏิบัติงานตางจังหวัดได
 • มีพาหนะเปนของตนเองพรอมใชงาน • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีคาบริหารทีมขาย (จายเปนรายเดือน) • มีโบนัสประจำป

2. พนักงานขายทางโทรศัพท
  (Telesales)  5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • สนทนาโดยการใชโทรศัพทไดดี • มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+ประกันสังคม

3. พนักงานขายกรุงเทพฯ     10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ
 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
  จะพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขายตางจังหวัด  10 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ บุคลิกดี • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • รายไดดี มีเบี้ยเลี้ยง มีคาน้ำมัน คาคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่นๆ
 • หากมีประสบการณดานการจำหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
  จะพิจารณาเปนพิเศษ

5. Sales Modern Trade 5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไมจำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพดี/สุภาพ • มีพาหนะเปนของตนเอง
 • มีความอดทน สามารถปรับตัวในสภาวะกดดันได
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สวัสดิการ : มีเงินเดือน, คาน้ำมัน, คาคอมมิชชั่น, โบนัสประจำป

6. พนักงานประสานงานขาย    5 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณดานคอมพิวเตอร • มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7. เจาหนาที่การตลาด   3 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถใชโปรแกรม Word, Excel, Power Point ไดเปนอยางดี
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รองรับสภาวะกดดันได
 • มีเงินเดือน โบนัส • หากมีพาหนะจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

8. ชางเทสตสินคา 5 อัตรา
  (โทรศัพทมือถือและอุปกรณมือถือ)

 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส
 • มีประสบการณในการตรวจสอบ เช็กสินคา

9. ชางซอมโทรศัพท 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานซอมโทรศัพทมือถือ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

10. พนักงานขายงานแสดงสินคา 5 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ-รายไดดี • มีคาคอมมิชชั่น
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได และไมจำกัดเวลา
 • ถามีรถกระบะ/รถยนต จะพิจารณาเปนพิเศษ

11. พนักงานขับรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • มีเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง/วัน, เบี้ยขยัน

12. พนักงานติดรถขนสงสินคา  5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • ผานการเกณฑทหารแลว • มีความขยัน อดทน

13. Messenger  3 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต
 • รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
 • มีพาหนะเปนของตนเอง

14. พนักงาน P.C.  20 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปขึ้นไป • วุฒิม.3-ปวส.
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สุภาพ รักงานขาย

15. พนักงานบัญชี 4 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
 • สามารถใชโปรแกรม Express ได
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

16. เจาหนาที่แพ็กสินคา 10 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิม.3 ขึ้นไป

17. IT Marketing 3 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร
    เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
    หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • ควรมีความสามารถเฉพาะในสาขาการพัฒนาเว็บเพจ
    โดยสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
 • ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือเสนอแนะจากผูอื่น

18. แมบาน 3 อัตรา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • ไมจำกัดวุฒิ • มีใจรักงานบริการ

ติดตอ ฝายบุคคล Tel. 0-2538-7117 # 413 E-mail : ctw_phone2@hotmail.com

ติดต่อ 089-651-5974

รถบ้าน ปี 2011 มือเดียว ผู้หญิงใช้ ชุดแต่งรอบคัน เบาะหนัง 
เกียร์ออโต้ แม็ก ประกันชั้น 1 ซ่อมห้างฯ เลขไมล์ 49,500 กม. 
ราคา 265,000 บาท

NISSAN  MARCH
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

TUMMA-P1-160217-01

สนใจติดตอ หจก. ธรรมชาติการพิมพ
เลขที่ 19, 21 ซ.เทียนทะเล 26 แยก 2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 08-1312-1980,
 08-7819-4343 (คุณสันติ)

รับสมัครดวน
!

มีประสบการณดานการขายงานสิ่งพิมพโดยตรง

ชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษชางปมกลองกระดาษ

หางหุนสวนจำกัด ธรรมชาติการพิมพ

หลายอัตราหลายอัตรา

หลายอัตราหลายอัตรา
พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ พนักงานขับรถสงของ 

พนักงานขายพนักงานขายพนักงานขาย

1 อัตรา1 อัตรา

1.

2.

3.

095854-OM-180217-01

200 ตร.ว.
ขายท่ีดิน

09-5854-6656
09-5646-1544

โครงการ
ฟาสวยน้ำใสเขาใหญคันทรีคลับ
ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง

นครราชสีมา
ที่จัดสรร ทำเลดี เหมาะคาขาย

สนใจติดตอ โทร.

0273393-OM-231216-01

รับสมัครพนักงานรับ-สงเอกสาร 7อัตรา• ชาย/หญิง • มีประสบการณ
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• วุฒิม.3ขึ้นไป 

ติดตอ บ.วาย.เอ็น.เอ็กซเพรส เซอรวิส จำกัด 
ลาดพราว 130 โทร.0-2733-9322-23

FLOUR-OM-300117-01

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
เลขที่ 48/1-2 ม.7 ซอยวัดมหาวงษ ถนนปูเจาสมิงพราย ตำบลสำโรง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2393-9104-5, 0-2748-3881, 0-2399-1650

(ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-15.00 น.)
E-mail : bfmthailand1991@yahoo.co.th

1. พนักงานขายตางจังหวัด
 • เพศชาย อายุ 22-35 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

2.พนักงาน คิว.ซี.   1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาที่เกี่ยวของกับอาหาร

3.พนักงานขับรถ  1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25-35 ป • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถบรรทุก, รถพวงได มีใบอนุญาตขับขี่

4.ธุรการจัดสง  1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปวส. ไมจำกัดสาขา
 • สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่

5.พนักงานฝายผลิต      จำนวนมาก
 • เพศชาย อายุ 18-40 ป • ไมจำกัดวุฒิการศึกษา

บริษัท บางกอกฟลาวมิลล จำกัด
บริษัทฯเปนผูผลิตและจำหนายแปงสาลี วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร, เบเกอรี่ ฯลฯ
เปดดำเนินงานมาแลว 28 ป มีความประสงครับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมดังตอไปนี้

สวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม, คากะ, โบนัส, คาอาหาร, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจำป, ทองเที่ยว, ชวยเหลืองานแตงงาน,

ชวยเหลืองานฌาปนกิจศพ, กูยืมซื้อรถจักรยานยนต, เงินเบิกลวงหนา, รางวัลอายุงาน
รางวัลพนักงานดีเดนประจำป

   รับสมัคร
พนักงานแคชเชียร์ ไม่จำ�กัดวุฒิ

เงินเดือน 14,000.-/เดือน พร้อมที่พัก

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสน�นิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656โทร. 095-854-6656

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030217=C3_01



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

0899020-OM-240217-01

โทร. 08-9020-6135
0-2748-0950-4

ตึกสูง 5 ชั้น
คอนกรีตทั้งหลัง

มีหินออน มีที่จอดรถได 10 คัน
เนื้อที่ 100 ตร.ว. อยูหนาซีคอน

ซ.สุภาพงษ 1/4 ¼

ขายราคา 17 ลานบาท

0899020-OM-240217-01

โทร. 08-9020-6135
0-2748-0950-4

ตึกสูง 5 ชั้น
คอนกรีตทั้งหลัง

มีหินออน มีที่จอดรถได 10 คัน
เนื้อที่ 100 ตร.ว. อยูหนาซีคอน

ซ.สุภาพงษ 1/4 ¼

ขายราคา 17 ลานบาท

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

silkscreen-PIN-050117=C3_01

• ช่างซิลค์สกรีน
• อัตราเงินเดือน 
  13,000 บาทขึ้นไป/เดือน
• มีประกันสังคม+ค่าล่วงเวลา

โทร. 0-2072-2331, 
0-2735-9152, 
084-455-5246

รับสมัครด่วน

สนใจติดต่อ : เคที พริ้นติ้ง 99/2572 ซ.นักกีฬาแหลมทอง 1  

แยก 2-3 ถ.กรุงเทพ-กรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

TURIAN-OM-071216-01

ติดตอ 08-1624-9004

ติดตอ 08-1624-9004 ไรละ 2 ลาน

ราคา
800,000/ไร

ขายสวนทุเรียน+ผลไม 30 ไร
สวนสมบูรณเก็บผลไดทั้งป
หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. 

ริมทางขึ้นเขาใหญ

ขายที่ดิน 10 ไร บางเลน
แถมที่งอก 5 ไร

อยูในซ.วัดรางกำหยาด
หนาติดถนน หลังติดคลอง

02759788-OM-080217-01

รับสมัครดวน

ผูผลิตและนำเขาอุปกรณงานขัด เชน ใบตัด, ใบเจียร, ลอทราย, จานทราย
น้ำยา และอุปกรณตาง ๆ

พนักงานขาย 10 อัตรา
(กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)

• เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป+คอมมิชชั่นสูง+โบนัส
• มีพาหนะของตนเอง จะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท โออีเอ็ม แอบเบรซีฟ โปรดักส จำกัด
เลขที่ 111/9 หมู 5 ต.บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.02-759-7884-5 แฟกซ 02-759-7886
E-mail : oem.puttachad@gmail.com www.oem-abrasive.com

PUCHI_P1_170217_01

• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 
• วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป 
• มีพาหนะเป็นของตนเอง
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย
  จะพิจารณาป็นพิเศษ

• เพศชาย วุฒิม.3
• มีใบอนุญาตขับขี่

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ 
บริษัท ฟู่เฉิง ซัพพลายส์ จำากัด
เลขที่ 89/4-5 ถ.สุขุมวิท ซอย 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

โทร.02-711-2433-5, 02-711-3147

1. พนักงานขาย     หลายอัตรา

3. พนักงานขับรถส่งของ

• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี 
• วุฒิม.6 ขึ้นไป

รับสมัคร

ด่วน !!!

ผู้ผลิตสินค้า อุปกรณ์ ที่ใช้ในธุรกิจสปา
โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก โรงพยาบาล ฯลฯ

2. ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ

KTD-PIN-090217=4*6_01

1.พนักงานบัญชี
	 -เพศหญิง	อายุไม่เกิน	40	ปี
	 -วุฒิปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
	 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2.เสมียนธุรการ
	 -เพศหญิง	อายุไม่เกิน	30	ปี
	 -วุฒิปวส.ขึ้นไป
	 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เค.ที.ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
บริษัทเป็นผู้แทนจำาหน่ายแผ่นพลาสติกอุตสาหกรรม	

วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณาตกแต่ง
ต้องการรับสมัครพนักงานในตำาแหน่งดังนี้

สนใจติดต่อด้วยตนเองได้ที่	บริษัท เค.ที.ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
เลขที่	153	ซ.กาญจนาภิเษก	006	แขวง/เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	10150

รับสมัครด่วน

โทร.0-2894-2849, 08-9203-8653



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4525 (1050) วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

VICTO-P1-160217-01

Tel. 0-2911-9890-1, 0-2911-0432-3
Fax 0-2585-9850 www.victorandr.com

เลขที่ 25/101 ซอยคลังมนตรี ถนนประชาชื่น
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัท วิคเตอร แอนด อาร จำกัด

2.พนักงานสโตร       2 อัตรา

E-mail : info@victorandr.com

1.ประสานงานขาย    3 อัตรา
  (In House Sales) 
• เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปวช. ขึ้นไป
• มีประสบการณในการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ 
• ขายทางโทรศัพท/ไมตองออกไปหาลูกคา

• เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิม.6, ปวช.ขึ้นไป
• ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3.เมสเซนเจอร         3 อัตรา
• เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิม.3 ขึ้นไป

ติดตอ คุณนุชนารถ โทร. 08-6321-0910

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.
สนใจติดต่อ 

บริษัท เคทีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด

ซอยพหลโยธิน 11
โทร. 0-2618-3335 

(เวล� 08.00-17.30 น.)

KTC-PIN-240117=4*6_01

รับสมัครงานด่วน
1. พนักง�นฝ่�ยกฎหม�ย  2 อัตร� 

 • (ช/ญ) วุฒิปริญญาตรีกฎหมาย 

2. พนักง�นธุรก�ร (ญ) 2 อัตร�

 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 

3. พนักง�นขับรถ (ช) 4 อัตร�

4. พนักง�นย้�ยสินค้� (ช) 2 อัตร�

5. แม่บ้�น 2 อัตร�

081499-OM-101416-01

•	 จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก		(แรกเกดิ-เข้าโรงเรยีน)	
•		แม่บ้าน	•	ผช.พยาบาล	
•		ดูแลผู้สูงอายุ	•	ผู้ป่วยทั่วไป
•		ผู้ป่วยหนัก	•	อัมพฤกษ์	•	อัมพาต		
•		ให้อาหารทางสายยาง	
•		ดูดเสมหะที่บ้าน		โรงพยาบาล	
	 ทั้งประจ�า-ไปกลับ	กทม.-	ตจว.	
	 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

ศูนย์มัคคพัฒน์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง
ติดต่อ คุณกัญณลัคน์

เบอร์โทร. 081-4990136
02-3935076, 02-7482128 

59 เฉลิมพระเกียรติฯ ซ.9 

08192459-OM-170117-01

08192459-OM-170117-01

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

รานเสริมสวย
นวดแผนไทย

ใหเชา พรอมอุปกรณ

สนใจโทร. 08-1924-5929

ราคา 40,000.-/เดือน

หองวางใหเชา
ราคา 3,000.-/เดือน

อยูสีลม ทุงมหาเมฆ
บางรัก

0252803-OM-080217-01

สนใจสามารถสงจดหมายหรือสมัครงานดวยตนเองไดที่ บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
เลขที่ 12, 14 ถนนรัตนาธิเบศร 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0-2528-0383-5 ตอ 524 (คุณอัญชลี)
หรือทาง E-mail : sales@tsr.co.th

ติดตอสำนักงานไดทุกวัน ตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-17.00 น.

ชางติดตั้งและบริการ  3 อัตรา
(ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส/ชางคอมพิวเตอรหรือเทียบเทา)

 บริษัท ที.เอส.อาร.เทเลคอม ซีสเท็มส จำกัด
บริษัทฯจำหนายสินคาพรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV Panasonic, ระบบสัญญาณกันขโมย Bosch
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม Bosch, ระบบตูสาขาโทรศัพท PABX Panasonic, NEC ประสงคจะรับสมัคร
บุคลากรในตำแหนงดังนี้

 คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป ผานการเกณฑทหารแลว
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปหรือผูมีประสบการณ
 • ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบพรอมเรียนรู
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ 
  (ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • ขับรถยนตหรือมอเตอรไซคได

บริษัทฯทำงานวันจันทร-ศุกร
เวลา 08.00-17.00 น. หยุดเสาร-อาทิตย

ในกรณีที่ทำงานวันหยุด มีคาลวงเวลา (O.T.)
ออกงานตางจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให

• เพศชาย อายุ 28-35 ปี วุฒิปวส.ขึ้นไป
ª• มีรถยนต์เป็นของตนเอง

บริษัท พิกุลทองพลาสติก จำากัด
ผู้ผลิตและผู้แทนจำ�หน่�ยถุงพล�สติกทุกประเภท

สนใจติดต่อ

เลขที่ 28/7 หมู่ 7 ซอยไร่ขิง 26 ถนนวัดไร่ขิง ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอส�มพร�น จ.นครปฐม 73210

พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)
รับสมัครด่วน

โทร.08-9921-8201 E-mail : i_am_jo_yoy@hotmail.com,         
         iamjoyoy@gmail.com
         www.pikulthong.co.th
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‘บิวต้ี เจมส์’เปิดโชว์รูมใหม่

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ตวั โพล ีเพลส คอนโด แอท พหล 
โยธนิ 23 ทีโ่รงแรมเซน็ทารา ลาด 
พร้าว J 11.20 น. ปิยะ เตชากลู  
กรรมการผู้จดัการ บมจ.เอทีพี 30 
สรปุผลการด�าเนนิงานปี 2559 และ
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในปี 
2560 ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 
เทศไทย J 13.30 น. กจิธวชั ฤทธ-ี
ราว ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอม 
เวย์ (ประเทศไทย) แถลงข่าวแอมเวย์
รกุอาชพีนกัธรุกจิแอมเวย์ ลงทนุท�า

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย J 
10.00 น. นพ.บญุ วนาสนิ ประธาน
กรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ 
กรุป๊ แถลงข่าวเปิดยทุธศาสตร์ บมจ. 
ธนบรุ ีเฮลท์แคร์ กรุป๊ ‘THG’ พร้อม
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย J 10.00 น. 
ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการบรษิทั ซาแลนดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากดั แถลงข่าวเปิด

J 09.00 น. นพ.ธรีะวฒัน์ ศร-ี
นัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ-
หาร บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
แถลงข่าวบริษัทเข้าท�าการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นครัง้แรก ทีต่ลาด 

วจิยัรับการเตบิโตในอนาคต ทีโ่รง 
แรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลั
เวลิด์ J ซคีอนสแควร์ จดังาน 
“Chic My Style” ช้อป..ชคิ แบบ
ใกล้ชดิธรรมชาต ิระหว่างวนัที ่1-5 
มีนาคม 2560 ที่ศูนย์สรรพสินค้า
ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครนิทร์ งาน
เดียวที่รวบรวมสินค้าไอเดียสร้าง 
สรรค์ สินค้าท�ามือสุดชิคที่มีเอก-
ลกัษณ์ไม่ซ�า้ใคร มาให้คณุเลอืกชอ็ป
จใุจกว่า 60 ร้าน 

ความเลอค่าเป็นอมตะของอัญมณี
อย่างเพชรพลอย นอกจากจะสร้าง
มลูค่าทางจติใจให้ผูส้วมใส่แล้ว หลาย
คนยงัซือ้หาเกบ็ไว้เป็นการลงทุนด้วย 
โดยเฉพาะเครือ่งประดบัและอญัมณี
ฝีมือคนไทยทั้งการดีไซน์และการ
เจยีระไนทีไ่ด้มาตรฐานสากลจนโด่ง
ดงัไปทัว่โลก “บวิตี ้เจมส์” จงึได้ทุ่ม
ทุน เปิด โชว์รมู บวิตี ้เจมส์ ส�าหรบั
แสดงนวตักรรมอัญมณใีหม่ๆ เพือ่
การส่งออกและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ดไีซเนอร์
 บรรยากาศภายในงานถกูประดับ
ตกแต่งอย่างสวยงาม เรยีบ หร ูแต่
ทรงพลงัด้วยเสยีงเพลงโอเปร่าทีข่บั
กล่อม โดยนกัร้องโอเปร่ามอือาชพี 
ท่ามกลางเซเลบริต้ีที่มาร่วมแสดง
ความยนิดคีบัคัง่ อาท ิจรนิทร์ สุมา
นนท์, เสาวณย์ี อกัษรานวัุตร, พชัรา 
วรีบวรพงศ์, คณุหญงิกิง่แก้ว เอือ้ทวี
กลุ, วงศ์ชนก ชีวะศิริ, อ�าไพ-อนิทิรา 
ธนวสิทุธิ ์ฯลฯ
 สรุยิน ศรอีรทยักลุ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั บวิตี ้ เจมส์ แฟค-  
ตอรี่ จ�ากัด กล่าวว่า โชว์รูม บิวตี้ 
เจมส์ แห่งใหม่นี ้เกดิจากความตัง้ใจ
ท่ีอยากจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์ 
กลางอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัและ
อญัมณขีองโลก โดยรงัสรรค์ให้โชว์ 
รมู บวิตี ้เจมส์ เป็นพืน้ทีร่บัรองแขก
วไีอพแีละผูจ้ดัจ�าหน่าย ระดบัโลก ท่ี
สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่โชว์นวัตกรรม

ตารางวา แบ่งออกเป็น โซน โชว์เคส
ผลงาน และ โซนรบัรองลกูค้า
 ภายในงานยงัมกีารเผยโฉมเครือ่ง 
ประดบัและอญัมณ ีคอลเลกชัน่ใหม่
ล่าสดุ ภายใต้ชือ่ “วีนสั” ทัง้หมด 12 
เซต็ โดยไฮไลต์อยูท่ีเ่ครือ่งเพชรทีใ่ช้
ชื่อเดียวกับชื่อคอลเลกชั่น คือ ชุด 
“วนีสั” ประกอบไปด้วย สร้อยเพชร, 

ต่างห ู และ แหวน มลูค่า 33 ล้าน
บาท ประดบัด้วยทบัทมิ มรกต บษุ-
ราคมั  และเพชร น�า้หนกัรวม 1,250 
กะรัต ใช้นวัตกรรมการผลิตชั้นสูง
ด้วยเทคนคิการรงัสรรค์การขึน้รปูที่
มีความซับซ้อน การเจียระไนและ
เรยีงร้อยอญัมณอีอกมาเป็นรปูสวน
ดอกไม้ อ่อนหวาน แต่ทรงพลงั 

เครือ่งประดบัและอญัมณ ีเพือ่การส่ง
ออก ตลอดจนจัดโชว์ผลงานที่ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้ดีไซเนอร์รุ่น
ใหม่ โดยลงทนุกว่า 30 ล้านบาท ออก 
แบบ และ ตกแต่งออกมาในสไตล์ 
เมดิเตอร์เรเนียน เน้นความ เรียบ 
หร ู คุมโทนสีสว่าง อย่าง ขาว ครมี 
และการเลือกใช้แสงไฟที่เป็นสีขาว 
เพือ่ให้เห็นความสวยงามของอัญมณี
และเครื่องประดับท่ีน�ามาโชว์ โดด
เด่นเป็นธรรมชาติมากท่ีสดุ แต่แอบ
มีลูกเล่นเป็นกิมมิกอยู่ที่พรมราคา
หลกัล้านส่ังทอพเิศษเป็นลายหางนก
ยูง สื่อถึงความสวยงามตามธรรม 
ชาตท่ีิไร้การแต่งเติม เหมอืนอญัมณี
ท่ีธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นมาอย่าง
ประณีตงดงาม บนพืน้ท่ีทัง้หมด 54 
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โนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธานในงาน งานสมัมนา 
Krungsri Exclusive Economic and Investment Outlook 2017 เพือ่ตอกย�า้
ความเป็นผูน้�าด้านการดแูลและบรหิารความม่ังค่ังอย่างมีประสิทธิภาพ

สมบรูณ์ คปุตมินสั เลขานกุาร บมจ.เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ รบัมอบ
รางวลั Thailand Sustainability Investment 2016 (THSI) จาก เกศรา 
มญัชศุร ีกรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในงาน 
“SET Sustainability Awards 2016”  

สวุทิย์ กิง่แก้ว นายกสมาคมการค้าปลกีและเอสเอม็อทีนุไทย และ รอง
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บมจ.ซพี ีออลล์ จดัสมัมนาถ่ายทอดความรูสู้ร้่าน
ค้าปลกีและเอสเอม็อ ีครัง้ที ่29 หวัข้อ “ไขไอเดยีเซเว่น อเีลฟเว่น ค้าปลกี
ยคุใหม่ท�ายงัไงให้ส�าเรจ็” ทีจ่.บรุรีมัย์

สรวทิย์ บวัศร ีนายกสมาคมการค้าธรุกจิศนูย์บรกิารทางโทรศพัท์ไทย Thai 
Contact Center Trade Association (TCCTA) จดัพธิมีอบรางวลั “Con-
tact Center Awards 2016” เชดิชเูกยีรตผิูใ้ห้บรกิารลกูค้าทางโทรศพัท์
ยอดเยีย่มประจ�าปี 2559  

ตนั ภาสกรนท ีกรรมการผูอ้�านวยการ บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
จดังานเปิดตวัซมัเมอร์โปรโมชัน่แคมเปญสดุยิง่ใหญ่แห่งปี “อชิตินั ทวัร์เจ
แปนสดุหร ูเคยีงคู ่40 ซปุตาร์” โดยม ีองิ ภาสกรนท,ี ธนพนัธุ ์คงนนัทะ, 
สน-ยกุต์ ส่งไพศาล, ไมค์-ภทัรเดช สงวนความด ีร่วมงาน

วรภาส มหทัธโนบล กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมด้วย ภาพร มหทัธโนบล ผู้
ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ และ ภาณ ุมหทัธโนบล ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก.พรีเซร์ิฟ 
ฟูด้ สเปเชยีลตี ้ เปิดตวัครมีเทยีม “คอฟฟ่ี ดรมีมี”่ พร้อมเปิดตวัแบรนด์
แอมบาสเดอร์ คนแรก “เกรท วรนิทร” กบับทบาท บารสิต้า

พรชยั จันทรศุภแสง ผูอ้�านวยการธรุกจิสือ่และดจิทิลั บมจ.เออาร์ไอพ ีแถลง
ข่าวฉลองคอมมาร์ต 17 ปี COMMART CONNECT 2017 โดยม ีถกล 
นยิมไทย ผูจ้ดัการประจ�าประเทศไทยฝ่ายผลติ-ภณัฑ์คอนซมูเมอร์ บจก.
เลอโนโว (ประเทศไทย) ร่วมงานแถลงข่าว 

นชิาภา พริยิะโภคนิ รองผูอ้�านวยการฝ่ายเครือ่งส�าอางและน�า้หอม บรษิทั 
ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) จดัอบรมแต่งหน้าให้กบัผูเ้ข้า
ประกวด Thai Super Model Contest 2016 พร้อมมอบผลติภณัฑ์ ให้กบั
ผูเ้ข้าประกวด ไว้ใช้ในชวีติประจ�าวนั และระหว่างการเกบ็ตวั 


