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วันที่ 14 ตุลาคม 2559 อัญเชิญพระบรมศพฯ จากโรงพยาบาลศิริราชสู่พระบรมมหาราชวัง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4687 (1212) วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภาพจากสื่อและโซเชียลมีเดีย 

02.18 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ส�านักพระราชวังปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพฯ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4687 (1212) วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 ย้อนไปวนันีเ้ม่ือปีท่ีแล้ว (13 ต.ค.59) เป็น   
วนัทีค่นไทยทัง้ชาตต่ิางร�า่ไห้ หลงัได้รบัข่าวร้าย 
เมือ่ ส�ำนกัพระรำชวงัออกประกำศ พระบำท
สมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูพิลอดลุยเดช   
มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยำมนิทรำธริำช บรมนำถบพติร สวรรคต 
	 แถลงการณ์ระบ	ุ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร		
มหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธิเบศรรามาธิบด	ีจัก
รนีฤบดนิทร	 สยามนิทราธริาช	 บรมนาถบพติร	
เสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบัรกัษาพระอาการ
ประชวร	ณ	โรงพยาบาลศริริาช	ตัง้แต่วนัศกุร์ที	่3	
ตลุาคม	พทุธศกัราช	2557	ตามทีส่�านกัพระราชวงั
ได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนัน้
	 แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรกัษาอย่างใกล้ชดิ
จนสุดความสามารถ	 แต่พระอาการประชวรหา
คลายไม่	ได้ทรดุหนกัลงตามล�าดบั	ถงึวนัพฤหสั-
บดทีี	่ 13	 ตลุาคม	พทุธศกัราช	 2559	 เวลา	 15	
นาฬิกา	52	นาที	เสด็จสวรรคต	ณ	โรงพยาบาล
ศิรริาช	ด้วยพระอาการสงบ	สริพิระชนมพรรษาปี
ที	่89	ทรงครองราชสมบตัไิด้	70	ปี		
	 แม้วนันีใ้นหลวงรชักาลที	่ 9	 ซึง่คนไทยต่าง
พร้อมใจกนัเรยีกว่า	“พ่อหลวง”	เสดจ็สวรรคตไป
แล้ว	1	ปี	แต่	“พ่อหลวง”	กไ็ม่เคยจากคนไทยไป
ไหน	ยงัคงสถติในใจคนไทยอยูต่ลอดเวลา
 ถ้าถามว่าท�าไมคนไทยรกัในหลวงรชักาลที ่9
 กต้็องย้อนถามกลบัว่าแล้วมเีหตผุลอะไรทีจ่ะ
ท�าให้คนไทยไม่รกัในหลวงรชักาลที ่9 เมือ่ตลอด

ระยะเวลาการครองสริริาชสมบตั ิ 70 ปี ซึง่ยาว 
นานทีส่ดุในโลก พระองค์ทรงทุม่เททกุอย่างเพือ่
ให้พสกนกิรของพระองค์มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริกว่า	4,000 
โครงการ	 กระจายอยูท่ั่วประเทศ	 ครอบคลุมทุก
ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งแก้ปัญหาน�้าท่วม	น�า้แล้ง	น�า้
เพือ่การเกษตร	เร่ืองการแก้ปัญหาคมนาคม	เร่ือง
ส่งเสรมิอาชพี	การศกึษา	แก้ปัญหาดนิเปรีย้วดนิเคม็
ทีไ่ม่สามารถปลกูพชืผลทางการเกษตรได้	ฯลฯ
	 นอกจากนี้	 ยังมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประ			
จักษ์ในทกุด้าน	 ท้ังด้านกีฬา	 ด้านการประดษิฐ์
คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ	จนทัว่โลกต่างสดดุยีกย่อง
พระองค์ว่าทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา	 นักสร้าง	
สรรค์	นกัสร้างนวตักรรม	
	 ส�าคญัทีส่ดุคือในหลวงรัชกาลท่ี	9	เป็นกษตัริย์
ทีไ่ม่ถอืพระองค์	ตลอดเวลาของการครองราชย์ได้
เสด็จพระราชด�าเนินไปทุกพ้ืนท่ีในประเทศเพ่ือ
พบปะราษฎร	ไต่ถามสารทกุข์สกุดบิ	และน�าสิง่ที่
ราษฎรสะท้อนต่อพระเนตรพระกรรณกลับมาคิด
วางแผนแก้ปัญหาปัดเป่าทกุข์ให้ราษฎร
	 จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีห่ลงัจากในหลวงรชักาล
ที	่9	เสดจ็สวรรคต	ประชาชนจากท่ัวทุกสารทิศจะ
หลัง่ไหลกนัมาต่อคิวเพ่ือเข้ากราบถวายบงัคมพระ	
บรมศพ	ณ	พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท	 ในพระ	
บรมมหาราชวงั	แม้จะต้องรอควิเป็นเวลานาน	ต้อง
ตากแดดตากฝน	 แต่ประชาชนกไ็ม่ย่อท้อ	 ขอแค่
ได้เข้ากราบสกัการะพระบรมศพตามทีไ่ด้ตัง้ใจไว้

	 ต้ังแต่ส�านักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้า
กราบสักการะพระบรมศพ	 จนปิดเมื่อวันที่	 5	
ตลุาคมทีผ่่านมา	รวม	337	วนั	มปีระชาชนทัง้สิน้	
12,739,531	 คน	 เฉพาะวันสุดท้ายมีมากถึง	
110,889	คน	มยีอดเงนิทีป่ระชาชนถวายเพือ่ร่วม
บ�าเพญ็พระราชกศุลทัง้สิน้	889,545,100.01	บาท
 ในวนัพฤหสับดทีี ่26 ตลุาคม 2560 นี ้จะมี
พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรม
นาถบพิตร ประชาชนสามารถร่วมถวายดอกไม้
จนัทน์ได้ ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ณ พระเมรมุาศ
จ�าลอง 85 แห่งทัว่ประเทศ รวมถงึซุม้ถวายดอกไม้
จนัทน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 113 แห่ง วดัใน
เขตต่างๆ 50 เขต รวมถงึทีว่่าการอ�าเภอทกุแห่ง
ทัว่ประเทศ
 ด้านการแต่งกายเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้
จนัทน์ สภุาพบรุษุ สวมเสือ้ด�า เชิต้ด�า กางเกงด�า 
ขายาว (งดยนีส์) รองเท้าสภุาพ หุม้ส้นสดี�า (สดี�า
เป็นหลกั) สภุาพสตร ีสวมเสือ้ด�า ไม่รัดรปู งดเส้ือ
แขนกดุ หรอืสายเดีย่ว กระโปรงยาวสดี�าคลมุเข่า 
รองเท้าสภุาพ หุม้ส้นสดี�า (สดี�าเป็นหลกั)
 ทัง้นี	้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่
เติมได้ท่ี	 สายด่วน	 1257	 ศาลากลางจงัหวดัทกุ
จงัหวัด	หรือเข้าไปดขู้อมลูได้ท่ี	http://kingrama9.
net/,	 https://www.facebook.com/informa	
tioncenter.for.kingrama9	 และ	 www.king	
rama9.th



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 18 ฉบับที่ 4687 (1212) วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ส�ำนกัพระรำชวงัเผยแพร่หมำยก�ำหนด 
กำรพระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำช
กศุลครบรอบ 1 ปี วนัสวรรคตพระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุย
เดช บรมนำถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหำปรำสำท ในพระบรมมหำรำชวัง 
วันที่ 13-14 ตุลำคม 2560 ดังนี้
 เลขาธกิารพระราชวงัรบัพระราชโองการ
เหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปร
มนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระบรมชนกนาถ เสด็จสวรรคตจะ
บรรจบครบรอบ 1 ปี ในวนัศกุร์ที ่13 ตลุาคม 
2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุ-
ณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนด การทรงบ�าเพญ็
พระราชกุศล มีก�าหนดการ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 13 ตุลำคม 2560 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�า 
เนนิโดยรถยนต์พระทีน่ัง่จากพระทีน่ัง่อมัพร
สถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหา 
ราชวัง
 เวลำ 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสดจ็พระราชด�าเนนิเข้าพระทีน่ัง่ดสุติมหา
ปราสาท ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ 
และพวงมาลาของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 แล้วทรงจดุ
ธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักกา
ระกราบถวายบงัคมพระบรมศพ ชาวพนกังาน
มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลอง
ชนะ ป่ีพาทย์ ทหารกองเกยีรตยิศพระบรมศพ
ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี
 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงจุดธูปเทยีนเครือ่ง
นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร
ทีห่น้าพระแท่นมหาเศวตฉตัร พระสงฆ์ 30 รปู
สวดพระพุทธมนต์ และสวดคาถาพิเศษ “ปร
มนิทมหาภมูพิละอตลุยะเตชะมหาราชสัสะปัต 
ติทานคาถา” จบ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวาย
อดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง
 เจ้าพนกังานนมินต์พระสงฆ์ทีจ่ะถวายพระ
ธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอาสน์
สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระ
ราชาคณะถวายศลี และถวายพระธรรมเทศนา
กัณฑ์หนึ่งจบ พระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา
แล้วทรงประเคนเครือ่งไทยธรรมบชูากณัฑ์เทศน์ 
และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทัง้นัน้สดบั ปกรณ์ 
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงจุดธูปเทียนที่แท่นเตียงพระสวดพระอภิ-

ธรรม เสด็จพระราชด�าเนินกลับ
วันเสำร์ที่ 14 ตุลำคม 2560 
 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เสด็จพระราช 
ด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่ง
อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ไปยงัพระบรม
มหาราชวัง
 เวลำ 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสดจ็พระราชด�าเนนิเข้าพระทีน่ัง่ดสุติมหา
ปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
และเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคม
พระบรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจ�าพระชนม
วาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระ
สงฆ์ 30 รปูทีส่วดพระพทุธมนต์แต่วนัก่อน 
ถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร 
พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรง
ประเคนจตปัุจจยัไทยธรรม พระสงฆ์ทัง้นัน้
ถวายอนโุมทนา ถวายอดเิรก ถวายพระพร
ลา ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์
พระสงฆ์อกี 89 รปูเท่าพระชนมพรรษาพระ 
บาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุย
เดชบรมนาถบพติร สวดมาตกิา สดบัปกรณ์ 
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระ   
พรลา เสด็จพระราชด�าเนินกลับ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 18 ฉบับที่ 4687 (1212) วันที่ 13-16 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ประชาธิปไตย ถ้าไปฝืนไปสวนกระแสก็ไม่มี
ใครคบค้าด้วย จงึจ�าเป็นต้องมกีารเลอืกตัง้ แม้
จะยงัไม่บอกชดัเจนว่าวนัเดอืนปีทีแ่น่นอน แต่
ก็ท�าให้สถานการณ์ผ่อนคลายได้ระดับหนึ่ง 
แม้ไม่มากนักก็ดีกว่าจะให้อึมครึมตึงเครียด 
จนอาจเกิดความโกรธเคืองเคืองแค้น 
 โลกเรามาถงึจดุนี ้เป็นอย่างนี ้ทกุคนก็ต้อง
ท�าเหมือนคนส่วนใหญ่ ถ้าฝืนเกินไปก็อยู่ไม่
ได้ ก็อย่าไปฝืน อย่าไปบล็อกอะไรไว้มากมาย 
อีกฝ่ายก็อย่าไปขีดเส้นว่าต้องท�าอย่างนั้น
อย่างน้ี ท�าอย่างอื่นไม่ได้ แบบนี้เขาเรียกว่า 
“สัจจาภินิเวส” ล็อกเสียจนไม่มีช่องว่าจะ
กระดิกอะไรได้เลย มันก็จะไปไม่รอด ถ้ามัน
ฝืนธรรมชาต ิฝืนโลก ฝืนมากๆมนักไ็ม่ราบรืน่ 
จะรั้งจะโยกอย่างไรก็อยู่ได้ไม่นานหรอก  
 ก็ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่บ้านเมือง คิด 
ถึงชาติบ้านเมืองไว้ก่อน อ�านาจและผล
ประโยชน์ต่างๆ ใครจะได้อย่างไรก็ต้อง
ท�าให้บ้านเมืองดีขึ้น ถ้าได้ต�าแหน่งได้อ�า 
นาจแล้วบ้านเมอืงพงั กไ็ม่ไหว กห็วงัว่าครัง้ 
นี้ทกุฝา่ยจะได้บทเรียนกนัแล้ว การสร้าง
ความวุ่นวาย การยึดอ�านาจ เพราะเล่น
นอกเรื่องนอกกติกากันมากเกินไป ท�าให้
ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักไปพักหนึ่ง 
ก็หวังว่านับแต่นี้ไปจะดีวันดีคืนแล้วกัน
  เจริญพร

สำ�นัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

อย่าฝืนกระแส

ทรรศนะ

จะปกครองบ้านเมืองแตกต่างจาก
ประเทศส่วนใหญ่ในโลกคงเป็นไป
ไม่ได้ จึงต้องกลับมาสู่ระบอบประ 
ชาธิปไตยและมีเลือกตั้ง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วนัที ่13 ตลุาคม ครบรอบ 1 ปีการเสดจ็
สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันที่ 26 
ตุลาคมคืออีก 13 วันก็จะมีพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระที่ 
นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ 
 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของพสก
นิกรไทยทั้งแผ่นดินท่ีจะร่วมกันน้อม
ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แล้วยังจะ
ท�าให้นานาชาติเห็นถึงธรรมเนียมโบ 
ราณราชประเพณ ีซึง่เป็นมรดกทางวฒัน 
ธรรมที่เป็นภูมิปัญญาล�้าค่าของไทย
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รับการ
ยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ
และยูเนสโกว่าเป็น “กษัตริย์นัก
พฒันา” ทีท่รงอทุศิพระองค์ต่อประ 
เทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
 ในหลวงรชักาลที ่9 จงึเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งพระราช
ด�ารสัหลายครัง้ทีพ่ระราชทานแนวทาง
แก้ไขปัญหาความขดัแย้งและเหตกุารณ์
วกิฤตในชาต ิหนึง่ในพระราชด�ารสัทีท่กุ
วันนี้ก็ยังน�ามาเตือนสติคนไทยทุกคน
ทุกฝ่ายคือ “รู้ รัก สามัคคี” เพื่อร่วม
กันสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของ
ประเทศชาติและประชาชน  
	 โดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมือง
ขณะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งและ
เกลียดชัง	แบ่งฝักแบ่งฝ่าย	และจมปลัก
กับการรัฐประหารซ�้าซาก	
 พระราชด�ารสั “รูร้กัสามคัค”ี จงึ
สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตของประ 
เทศที่มีต่อเนื่องมายาวนาน โดย
เฉพาะการแย่งชิงอ�านาจระหว่าง
กลุม่อ�านาจต่าง ไม่ว่าจะเป็นชนชัน้ 
น�า กองทัพ นักการเมืองและกลุ่ม 
ทุนต่างๆ คิดแต่ผลประโยชน์ของ
ตัวเองและพวกพ้องมากกว่าผล
ประโยชน์ของชาติและประชาชน!

รู้รักสามัคคี
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีจะ
ยื้ออยู่ในอ�านาจไปเรื่อยไม่ได้ จึงต้องประกาศ
ว่าการเลอืกตัง้น่าจะเป็นช่วงเดอืนพฤศจกิายน 
2561 ส่วนจะเป็นไปตามที่ประกาศหรือไม่ก็
ต้องรอดูกันไป จะดึงจะยื้ออย่างไรก็คงรู้ดีว่า 
มีคนจ�านวนไม่น้อยอยากให้มีการเลือกตั้ง  
จะช้าจะเร็วก็ต้องประกาศให้ชัดเจน
 เพราะต้องดปูระชาคมโลกด้วยว่าส่วนใหญ่
เป็นอย่างไร ปกครองกันแบบไหน จะอยู่แบบ
ไทยๆ จะปกครองบ้านเมืองแตกต่างจาก
ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเป็นไปได้หรือไม่ คง
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กลับมาอยู่ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างโลกปัจจุบัน
  การเรยีกร้องให้มกีารเลอืกตัง้เพือ่เดนิหน้า
สูร่ะบอบประชาธปิไตยจงึเป็นเรือ่งธรรมดา แม้ 
ประชาธปิไตยในบ้านเราบางอย่างจะมปัีญหา
โอ้เอ้โลเล อดือาดล่าช้า ขณะทีร่ะบอบเผดจ็การ
ก็จะใช้อ�านาจเด็ดขาด ท�าอะไรรวดเร็ว หาก
เป็น “เผด็จการโดยธรรม” ก็คงยอมรับกัน
ได้ แต่โลกเรามันหาเผดจ็การโดยธรรมไม่ค่อย
ได้ มันมีแต่เผด็จการที่มีกิเลส ไม่มีธรรมะ คน
ส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเผด็จการ ทั้งที่เผด็จการ
อาจท�าให้บ้านเมืองมีความสงบคือไม่วุ่นวาย  
 อย่างนายกฯ ปัจจบุนักม็คีนไม่น้อยทีช่อบ 
แต่กไ็ม่สามารถไปต้านไปฝืนกระแสโลกทีค่่อน
โลกหรือเกือบทั้งโลกเขาปกครองด้วยระบอบ



เปิดสาขา : วิชิต	 พยุหนาวีชัย	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
ซัมมิท	 แคปปิตอล	 ลีสซิ่ง	 จ�ากัด	
เดินหน้านโยบาย	 BECOMING	
NUMBER	1	ก้าวสู่ผู้น�าตลาดสิน
เช่ือเช ่าซ้ือรถจักรยานยนต์อัน 
ดับ	 1	 ในประเทศไทย	 ล่าสุดรุก
เปิดสาขาใหม่ที่ภาคเหนือ	“สาขา
พิษณุโลก”	เพื่อรองรับการเติบโต
ของลูกค้าในพื้นที่	
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เศรษฐกิจ

‘เคมแีมน’ขายIPO280ลา้นหุน้

 นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลุ่ม
ลกูค้าบรรษทั ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั 
(มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัท เคมี
แมน จ�ากัด (มหาชน) ยื่นแบบค�า 
ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
และแบบแสดงรายการข้อมลูเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) ต่อส�า 
นักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส�านกั 
งาน ก.ล.ต.) เพื่อขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) จ�านวนไม่เกิน 280 
ล้านหุน้ หรอืไม่เกินร้อยละ 28 ของ
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว ก่อนเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพือ่ใช้ขยายธรุกจิ คนืเงนิกูส้ถาบัน
การเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 ปัจจบุนั บมจ.เคมแีมนมทีนุจด
ทะเบียน 1,000 ล้านบาท ออกจ�า 
หน่ายและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด
จ�านวน 720 ล้านบาท หรือ 720 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้น

ละ 1 บาท โดยบมจ.เคมีแมนเป็น
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายปูนไลม์และ
ผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยแปร
สภาพแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่
เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ 
เพื่อน�าไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นใน
กระบวนการผลิตสินค้าอุตสาห 
กรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม
เหมอืงแร่โลหะและอโลหะ อตุสาห 
กรรมเย่ือกระดาษและกระดาษ 
อุตสาหกรรมน�า้ตาล อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ฯลฯ ปัจจุบันมี  
3 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1.ปูนควิกไลม์
หรือแคลเซียมออกไซด์ 2.ปูน
ไฮเดรตไลม์ หรือแคลเซยีมไฮดรอก 
ไซด์ และ 3.แร่หินปูนเคมีและแร่
หินปูนเคมีบด หรือแคลเซียมคาร์ 
บอเนต ทีจ่ดัจ�าหน่ายภายใต้เคร่ือง 
หมายการค้า ‘CHEMEMAN’  
ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
 นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เคมี
แมน กล่าวว่า ปัจจุบันมีก�าลังการ
ผลิตติดตั้งปูนไลม์ (วันที่ 30 มิถ ุ

บมจ.เคมีแมน ยื่นก.ล.ต.เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 280 ล้าน
หุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บาท

 ขาย 20,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บาท

 ขาย   20,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,296.58 ขาย 1,296.89
ลอนดอน ซื้อ 1,296.57 ขาย 1,296.82

ภาวะหุ้น 12 ตลุาคม 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 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.36

39.98625

45.66

4.3525

0.30696

24.77075

-1.66  1,712.48  
  66,105.02
-3.75  2,463.50  
  45,940.63
-2.31  1,094.33  
  36,022.56
+1.99  569.79  
  1,981.74

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,827.82  -5.77

2,591.07  +13.37

2,657.93  -1.98

1,999.11  -1.72

2,611.65  +10.65

3,001.68  +8.59

1,350.04  -3.66

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

6,500.24

9.98

7,089.51

10.89

-589.28

-

20,408.10

31.35

19,926.13

30.61

481.97

-

30,523.43

46.88

31,456.09

48.32

-932.67

- 

นายน 2560) ประมาณ 800,000 
ตนัต่อปี แบ่งเป็นก�าลงัการผลติตดิ
ตั้งปูนควิกไลม์ประมาณ 711,750 
ตันต ่อป ี และปูนไฮเดรตไลม์
ประมาณ 87,600 ตันต่อปี ซึ่งมา
จากฐานการผลิตในประเทศ 3 
แห่ง คือ 1.โรงงานแก่งคอย จัง 
หวัดสระบุรี 2.โรงงานพระพุทธ 
บาท จังหวัสระบุรี และ 3.โรงงาน
ระยอง ตั้งอยู่ที่อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง
 ขณะเดียวกัน บริษัทยังเป็นผู้
ผลิตปูนไลม์เพียงรายเดียวในประ 
เทศที่ได้รับประทานบัตรอายุ 25 
ปี (สิน้สดุ 23 มถินุายน 2583) จาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  
ซึง่อนญุาตให้ด�าเนนิงานเหมอืงแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่อ 
ปูนขาว) ที่ต�าบลทับกวาง อ�าเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในอุต 
สาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึง
สร้างความได้เปรียบในเชงิการแข่ง 
ขนั นอกจากนี ้ยังมีการปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผล 
กระทบด้านสิง่แวดล้อมรวมถงึการ
ตดิตามตรวจสอบตามทีก่�าหนดไว้
รายงาน EIA
 รวมถึงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ
พันธมิตรในอินเดีย เพื่อผลิตและ
จ�าหน่ายปูนไลม์ที่จะเป็นการต่อ 
ยอดขยายฐานลูกค้าในอนาคต 
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กีฬ�

โลกกีฬ�

‘นาดาล-เฟเดอเรอร์’ผ่านฉลุย 
ราฟาเอล นาดาล ควง โรเจอร์ เฟเดอ
เรอร์ ผ่านเข้ารอบสาม รายการเซีย่งไฮ้ มาส
เตอร์ส เป็นทีเ่รยีบร้อย โดย นาดาล มอื 1 
ของโลก ใช้เวลาเพยีง 54 นาท ีเอาชนะ จา
เรด โดนลัด์สัน จากสหรฐัอเมรกิา 6-2, 6-1 
ขณะที ่ เฟเดอเรอร์ ท่ีก�าลงัไล่ล่าแชมป์ ATP 
รายการที ่94 ของเขา เอาชนะ ดเีอโก้ ชวาร์
ตมนั จากอาร์เจนตน่ิา 7-6 (7-4), 6-4
 รอบต่อไป นาดาล จะพบกับ ฟาบิโอ  
ฟอจนนิี ่ขณะที ่เฟเดอเรอร์ พบกบั อเลก็ซาน
เดอร์ โดลโกโปลอฟ ส�าหรับสถานการณ์
ปัจจบุนั นาดาล มแีต้มน�า เฟเดอเรอร์ มอื
สอง อยู่ 2,370 คะแนน ในเกมนี้ เขาไม ่
เจอเบรกพอยต์เลย ก่อนทีจ่ะเอาชนะ โดนลัด์
สนั ได้อย่างสบาย

‘วลิเลีย่มส์-คโีตว่า’นดักนัพ่าย
วนัีส วลิเลีย่มส์ ตกรอบสอง ฮ่องกง โอเพ่น 
ด้วยน�า้มอืของ นาโอม ิ โอซาก้า นดัหวดวยั 
19 ปี มอื 64 ของโลก สกอร์ 7-5, 6-2 ขณะ
ที ่เปตรา คโีตว่า กพ็ลาดท่าตกรอบแรกเทยีน
จนิ โอเพ่น ให้กบั ซ ูหลนิ มอื 113 จากจีน 
ด้วยสกอร์ 6-4, 5-7, 6-4 ในเกมนี ้คีโตว่า 
ท�าดบัเบิล้ ฟอลต์ มากถงึ 8 ครัง้ และความ
พ่ายแพ้ในเกมนีข้องเธอ ถอืเป็นเกมที ่5 จาก 
7 เกมท่ีลงเล่น 3 เซตในปีนีข้องเธอ     
 และในรายการ เทยีนจิน โอเพ่น มาเรยี 
ชาราโปว่า อดตีมอื 1 ของโลก ทีใ่นปัจจุบนั 
เป็นมอื 86 ของโลก ใช้เวลาเพยีง 82 นาที 
ในการเอาชนะ อริน่ิา คาเมเลยี เบก ู จาก
โรมาเนยี 6-4, 6-2  

‘คูบก้ิา’ผ่านทดสอบ2ครัง้แข่งF1
โรเบร์ิต คบูก้ิา ผ่านการทดสอบ 2 ครัง้กบัทมี
วิลเลี่ยมส์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อที่จะให ้
ทีมงานได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า เขาจะ
สามารถกลับมาลงแข่งฟอร์มูล่า วัน ได้อีก
หรอืไม่ หลงัจากท่ีนกัแข่งชาวโปแลนด์ ไม่ได้
ลงแข่งอกีเลย ตัง้แต่ประสบอบุตัหิตปีุ 2011  
 คบูก้ิา วยั 32 ปี จะลงสนามทดสอบอกี
ครัง้ทีฮ่งักาโรริง่ แต่ทางวลิเลีย่มส์ เปิดเผยว่า 
ยังไม่ทราบก�าหนดท่ีแท้จรงิ แต่เป็นทีค่าดกนั
ว่าการทดสอบจะมีขึ้นก่อนการแข่งขันยูเอส 
กรังด์ปรีซ์ ท่ีออสติน เท็กซัส จะมีขึ้นใน
สปัดาห์หน้า

‘มู’โวไม่มีอะไรต้องพิสูจน์

การเจรจาต่อสัญญาของ เมซุต โอซีล กับทีม  
“ปืนใหญ่” อาร์เซนอล เป็นไปในทางบวก จาก
การเปิดเผยของนายหน้ากองกลางทีมชาติ
เยอรมนี 
 โอซลี น่าจะกลบัมาลงสนามให้กบัทมีในเกม
ทีจ่ะออกไปเยอืนวตัฟอร์ด วนัเสาร์นี ้ หลงัจากที่
อาการบาดเจบ็ท่ีหัวเข่าหายดแีล้ว ช่วงซมัเมอร์ท่ี
ผ่านมา โอซลี เป็นนกัเตะคนหนึง่ทีถ่กูจบัตามอง
ว่า อาจจะต้องย้ายทีม เนื่องจากมีหลายทีมให้
ความสนใจในตวัเขา อาท ิ ทมีอนิเตอร์ มลิาน ทมี
เบซคิตาส หรอืแม้แต่ทมีแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็

โชเซ มูรินโญ่ นายใหญ่ทีม “ปิศาจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลั่นทีมไม่มีอะไรต้อง
พสิจูน์อะไรทีแ่อนฟิลด์ ในเกมวนัเสาร์นี ้พร้อม
กับเตือนทีมลิเวอร์พูลว่าทีมของเขาจะดีกว่า 
และชนะพวกเขามากกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
 แมนฯ ยไูนเตด็ เริม่ต้นฤดกูาลนีไ้ด้สวยหรู 
เมื่อเก็บชัยชนะได้ 6 เกม เสมอ 1 เกม จาก 7 
นัดแรกของฤดูกาล แต่มีเพียง 2 เกมเท่านั้น 
ที่พวกเขาพบกับทีม 1 ใน 10 ของตารางเมื่อ
ฤดูกาลท่ีแล้ว ขณะที่เกมที่ต้องพบกับทีมของ 
เจอร์เกน คลอ็ปป์ ในเกมนี ้จะเป็นเกมแรกของ
พวกเขา ที่ต้องพบกับทีมระดับท็อปซิกซ์ อย่าง 
ไรกต็าม การพบกนัทีแ่อนฟิลด์ เสาร์นี ้จะเป็น
บททดสอบว่า พวกเขาเหมาะสมกับต�าแหน่ง
แชมป์ฤดกูาลนีห้รอืไม่ แต่ มูรนิโญ่ ไม่เห็นด้วย
 “เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้ว” เขากล่าว 
“เรามีเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้ เรารู้ดีว่า
เราต้องไปที่ไหน และจะท�าอย่างไร”
 “คณุอาจจะพดูได้ว่า เรายงัไม่ได้พบกบัทมี
ทอ็ปไฟว์เลย แต่เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว เรากไ็ม่ชนะ
เวสต์แฮม ที่บ้าน หรือไม่ชนะเอฟเวอร์ตัน ที่
บ้าน หรือไม่ชนะเซาแธมป์ตัน ในเกมเยือน”     
 ยูไนเต็ด เดินออกจากแอนฟิลด์ เมื่อ
ฤดกูาลทีแ่ล้ว พร้อมด้วย 1 แต้มแบบไม่มสีกอร์ 
พวกเขามีโอกาสยิงเพียงครั้งเดียว และ มูริน
โญ่ ก็ถูกวิจารณ์ว่า เน้นเกมรับในเกมดังกล่าว 
แม้ว่า ซลาตัน อิบราฮิโมวิช จะมีโอกาสยิง
ประตูชัยได้ในครึ่งหลัง 
 เป็นที่คาดกันว่า โรเมลู ลูกากู จะได้เล่น
ในเกมวันเสาร์นี้ และจากการที่เขายิงไป 11 

ประตูจาก 10 เกม นับตั้งแต่ย้ายมาจากเอฟ
เวอร์ตนั เมือ่ซมัเมอร์ทีผ่่านมา เป็นเหตผุลหนึง่
ที่ มูรินโญ่ ยืนยันว่าทีมของเขาดีกว่าขุนพล 
ชุดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ที่ไปเยือนแอนฟิลด์ 
 “ผมคิดว่าเราเป็นทีมท่ีดีกว่าเมื่อฤดูกาลที่
แล้ว” เขากล่าว “ผมคดิว่ามนัไม่แฟร์ทีจ่ะบอก
ว่า การมาของ ลูกากู และ มาติช ไม่มีผลต่อ
ทีม เราต้องยอมรับว่า พวกเขามีส่วนกับทีม  
แต่อีกด้านหนึ่งก็คือ ทั้ง มาติช กับ ลูกากู ก็ได้
รับโอกาสที่ดีจากทีมด้วย” 
 มูรินโญ่ เป็นกุนซือในพรีเมียร์ลีก ที่มีสถิติ
ท่ีดีในการพาทีมมาเยือนแอนฟิลด์ คือ แพ้
เพียง 1 เกมจาก 7 นัดที่เขาพาทีมไปเยือน 
ขณะที่ชนะได้ 4 เกมเสมอ 1 เกม  
 “ที่แอนฟิลด์ ผมมีความทรงจ�าที่ยิ่งใหญ่ 
และมีความทรงจ�าที่แย่ พวกเขามีความสุขที่
ต้องพบกบัทมีของผม และเช่นกนั พวกเขากม็กั
จะมีเวลาที่แย่ที่ต้องพบกับทีมของผม” 

สญัญาฉบบัใหม่‘โอซีล’ใส
 แต่ทางด้าน เออร์คุต โซกุต นายหน้าของ 
โอซีล เปิดเผยว่า “โอซีล ยังต้องการลงเล่น 
ในพรเีมยีร์ลกี อกี 2-3 ปี การเจรจาต่อสญัญา
ใหม่กบัอาร์เซนอล กย็งัคงด�าเนนิต่อไป และไป
ในทศิทางบวกด้วย”
 อาร์เซนอล จะกลับมาลงสนามพรเีมียร์ลกี อกี
ครัง้ ในช่วงเวลาทีผ่ลงานก�าลงัด ีไม่แพ้ใครมา 7 
นดัจากทกุรายการ และเอาชนะได้ถงึ 4 นดัด้วย
กนั แต่ในเกมนี ้ พวกเขาหมดสทิธิใ์ช้บรกิารของ 
สโกดราน มสุตาฟา กองหลงัทมีชาตเิยอรมน ีที่
มอีาการบาดเจบ็กล้ามเนือ้ จากภารกจิในทมีชาติ



ต่างประเทศ

  ฉบับนี้เสนอสุภาษิต “อี อี้  
กู สิง” หรือ “ด้วยวิถีตัวเอง”
 ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวัน
ตก มีข้าราชการคนหนึ่งนาม
ว่า จ้าวอวี ่ด้วยความบงัเอญิ ท�า 
ให้จักรพรรดิฮั่นหวู ่ตี้ได้มีโอ 
กาสเห็นบทความที่เขาเขียน
พระองค์รู้สึกประทับใจในบท 
ความทีล่กึซึง้ หาผูใ้ดเปรยีบได้
ของเขา
 ดังนั้น จักรพรรดิฮั่นหวู่ตี้ 

ด้วยวิถีตัวเอง
จงึเลื่อนขัน้ให้เขาและบญัชาให้เขา
กบัจางทงัร่วมกนัช�าระกฎหมายให้
เป็นระบบ
 ด้วยความซื่อสัตย์และเฉลียว
ฉลาด ท�าให้ทั้งคู่ช�าระกฎหมายได้
ตามประสงค์ของจกัรพรรดฮิัน่หวูต่ี้ 
และได้น�ากฎหมายเก่าๆที่ล้าสมัย
มาปรบัปรงุให้เข้ากบัสภาพการปก 
ครอง ณ ขณะนั้น
 บรรดาข้าราชการทั้งหลายจึง
ต่างอยากเข้าใกล้ชิดจ้าวอวี่จึงได้
เชิญเขามาร่วมรับประทานอาหาร 
แต่ทุกครั้ง จ้าวอวี่จะปฏิเสธ และ

ไม่เคยไปร่วมงานใด ท�าให้เกดิการ
พูดกันในหมู่ขุนนางว่า จ้าวอวี่เป็น
คนหยิ่งผยอง ดูถูกคนอื่น
 ต่อมามีการช�าระกฎหมายที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ขุนนางโดน
ตรง ท�าให้บรรดาขุนนางได้รวมตัว
กันไปพบกับจ้าวอว่ีท่ีบ้าน เพ่ือขอ 
ร้องให้เขาล้มเลิกกฎหมายฉบบันัน้
 ปรากฏว่า จ้าวอวี่กลับชวนบรร 
ดาขุนนางคุยเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยว 
ข้องกับเร่ืองท่ีพวกเขาต้ังใจจะมา
ขอร้อง ท�าให้ไม่มีใครกล้าพูดอะไร 
พอทุกคนลากลับ จ้าวอวี่ก็ได้คืน

ของขวัญทุกคนไป
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท�า 
ให้ทุกคนรู้ว่า ท่ีจริงแล้วจ้าวอวี่
เป็นคนตรง ซื่อสัตย์สุจริต และ
ที่เขาไม่รับของขวัญหรือรับเชิญ
ไปงานต่างๆก็เพราะ เขาไม่ต้อง 
การให ้ใครเข ้ามามีอิทธิพล
เหนือเขาได้ 
	 ด้วยวิธตัีวเอง	หมายถงึ	การ
ไม่ได้รับอิทธิพลของคนอื่นและ 
เลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 18 ฉบับที่ 4687 (1212) วันที่ 13-16 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

เมือ่ไม่นานมานี ้มีคณุพ่อป้ายแดง
คนหนึง่จากมณฑลส่านซ ีตดัสนิใจ
ต้ังช่ือลกูสาวจากเกมโทรศพัท์ยอด
ฮิตของจีน
 ทารกน้อยรายน้ีลืมตาดูโลก
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ ่านมา 
โดยคุณพ่อได้ต้ังช่ือหนูน้อยว่า 
“หวาง เจ่อ หรง เย่า” หรือแปลว่า 
“เกียรติยศแห่งราชัน” ซึ่งเป็นชื่อ
เกมออนไลน์ที่ก�าลังเป็นที่นิยมใน
ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเล่น
เกมนีก้ว่า 200 ล้านคนหรือคิดเป็น 
1 ใน 7 ของประชากรจนีเลยทเีดยีว
ต่อมามภีาพของหน้าทะเบยีนบ้าน
ของเด็กหญิงปรากฏซึ่งระบุชื่อของ
เดก็หญงิชดัเจน ท�าให้คนส่วนใหญ่
เริ่มถกเถียงกันว่าท�าไมครอบครัว
จึงตัดสินใจตั้งชื่อแบบนี้ให้ลูกสาว
ตัวเอง
 หวาง กวน คุณพ่อวัย 31 ป ี
เปิดใจว่า เขาไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้ 
จะกลายเป็นประเด็นทางโลกอิน 
เทอร์เน็ต 
 คุณพ่อหวาง ผู้ที่ท�างานด้าน
ไอทกีลา่วว่า ตนเองไม่ไดเ้ปน็พวก
ติดเกมออนไลน์แต่อย่างใด แต่ท่ี 

พอ่ปา้ยแดงตัง้ชื่อ
เขาตัดสินใจใช้ชื่อนี้เพราะ เขาเคย
ท�างานที่ Honor (เป็นบริษัทย่อย
ของโทรศัพท์หัวเหว่ย) ท�าให้เขา
ชอบชื่อนี้ เขาเลยตั้งชื่อลูกสาวว่า 
“หรง เย่า” (แปลว่า เกียรติยศ 
หรือ Honor)
 ตามธรรมเนียมจีน ส่วนใหญ่
แล้วเมื่อเด็กมีอายุครบเดือน พ่อ
แม่จะเชิญแขกเพื่อมาแสดงความ
ยนิด ีซ่ึงในครัง้นัน้ คุณพ่อหวางได้
แสดงหน้าชื่อในทะเบียนบ้านของ
หนูน้อย แล้วคงมีใครสักคนถ่าย 
รูป ซึ่งเขาก็ได้ขอร้องไม่ให้มีการ 
น�าไปเผยแพร่ออนไลน์แล้ว แต่
เมื่อตอนนี้เรื่องราวได้ออกสู ่สา 
ธารณชนขนาดนี้ เขาก็ได้แต่ท�าได้
เพียง “ขอบคุณ” ส�าหรับ “ของ
ขวัญ” พิเศษนี้
 ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีพ่อแม่
รุ ่นใหม่ต้ังชื่อลูกด้วยค�าแปลกๆ 
อย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2009 มีพ่อ
แม่คู่หนึ่งในมณฑลเจียงซี ไปขอ 
จดทะเบียนชื่อลูกว่า “จ้าว ซี (C)” 
ซึ่งใช้เพียงแค่อักษรภาษาอังกฤษ 
C เท่านั้น ท�าให้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิ 
เสธที่จะจดทะเบียนให้

 ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 ทางเจ้า
หน้าที่ต�ารวจนายหนึ่งในมณฑล
ซานตง ถูกปฏิเสธการจดทะเบียน
ชื่อลูกของเขาเช่นกัน เพราะเขา
ต้องการตั้งชื่อลูกสาวว่า “เป่ย 
เยี่ยน หวิน อี้” โดยที่ไม่มีการระบุ
นามสกุลน�าหน้า
 อย่างไรก็ตามส�าหรับกรณีหวาง 
กวนพิเศษตรงที่ว่า เขาสามารถ 
จดทะเบียนช่ือลูกของเขาได้เรียบ 
ร้อยแล้ว เนือ่งมาจากว่า เจ้าหน้าที่
ระบุว่า ชื่อของเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้
ละเมิดกฎการตั้งชื่อของทางการ
 กฎการต้ังชื่อของประเทศจีน
ระบุว่า ประชาชนชาวจีนสามารถ
เลือกช่ือเองได้ โดยช่ือนั้นจะต้อง 
“ไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีของประ 
เทศ” และจะต้องไม่ท�าลายความ
เชื่อของสาธารณชน นามสกุล 
สามารถใช้ได้ทั้งของบิดามารดา 
โดยชื่อนั้นสามารถมีได้ตั้งแต่ 2-4 

ตัวอักษรจีน
 บางคนเชื่อว่า การตั้งชื่อเช่นนี้ 
เป็นผลผลติของสงัคมยคุใหม่ เพราะ
สมัยก่อน ในช่วงจีนเปิดประเทศ 
กระแสนยิมการตัง้ชือ่กจ็ะเน้นไปที่
ชื่อเช่น “ลี่กั๋ว” (สถาปนาประเทศ) 
“อ้าวหัว” (รักชาติจีน) ซึ่งชื่อแบบ
นี้ก็ล้าสมัยและไม่เป็นที่นิยมแล้ว
 แต่บางคนก็ให้เหตุผลว่า การ 
ตั้งชื่อแบบนี้เหมือนเป็นการสนอง
ความต้องการของพ่อแม่ฝ่ายเดียว 
ไม่ค�านงึถึงลกูทีจ่ะต้องใช้ชือ่แบบนี้
ในอนาคตว่า พวกเขาจะชอบใจหรอื 
ไม่ หรือจะโดนเพื่อนๆล้อหรือไม่
 แต่คุณพ่อหวางก็ให้เหตุผลไว้
ว่า เมื่อลูกสาวโตขึ้น หากเธอไม่
ชอบชื่อแบบนี้ เขาก็พร้อมจะให้ 
เธอเปลีย่นชือ่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความ
ต้องการของลูกสาวเขาเพียงคน
เดียว ซึ่งอย่างไรก็ตาม เขาได้
ขอร้องสังคมให้เลิกคุยกันเรื่องนี้
และเลกิแชร์ภาพลกูสาวเขา เพราะ
ถือเป็นการละเมิดและลูกสาวเขา
เป็นผู้บริสุทธิ์ ควรให้เกียรติความ
เป็นส่วนตัวของลูกสาวเขาด้วย 
เช่นกัน
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เพตาร์ พิสเมสโตรวิช เสนอผลงานนี้ใน nytsyn.com สะท้อน
ปัญหาหนักทั่วโลกหลายอย่าง ที่รุมเร้าสหประชาชาติ (UN)

ต่�งประเทศ

ร�ยง�น
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ทมีนกัวจิยัแห่งสถาบนั AidData  
ใช้เวลา 5 ปี ประมวลข้อมูลความ
ลับของรัฐบาลจีนที่หลายฝ่าย
อยากรู ้นัน่คอืนโยบายให้เงนิช่วย
เหลือต่างประเทศ
 ด็อกเตอร์แบรด ปาคส์ ผู้อ�า 

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศท่ีรับความช่วยเหลือ รวม
ท้ังหวังให้ประเทศท่ีรับความช่วย
เหลือ ช่วยสนับสนุนในที่ประชุม 
สหประชาชาติ
 ขณะจีนเข้ามาเปลี่ยนกฎ
กติกาดังกล่าว โดยช่วยเหลือ
ด้วยหวงัผลเชงิพาณชิย์ หวงัให้
ประเทศที่รับความช่วยเหลือ
เป็นตลาดส่งออกสินค้า และ
หวงัผลตอบแทนจากอตัราดอก 
เบี้ยเงินที่ให้กู้
 เฉพาะคู่ส�าคัญ คือจีนกับสหรัฐ 
พบว่าสหรัฐช่วยเหลือเป็นเงินให้
เปล่ามากถึง 93% ของจ�านวนเงิน
ที่อนุมัติไป 399,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ส่วนที่เหลือให้ในรูปเงินกู้
คิดดอกเบี้ย ตรงกันข้ามกับจีน ที่
ช่วยเหลือเป็นเงินให้เปล่าเพียง 
23%
 อีกอย่างที่จีนเข้ามาเปล่ียนกฎ
กติกา คือใช้วิธี “ปล่อยกู้” ง่าย ไม่
ตัง้เงือ่นไขยุง่ยากเหมอืนสหรฐั เช่น 
จีนไม่สนใจว่าประเทศนั้นจะเป็น
เผด็จการหรือประชาธิปไตย ขณะ
สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่น ให้
ความส�าคัญกับระบอบประชา 
ธิปไตย โดยจะไม่ช่วยเหลือประ 
เทศที่ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตย
 ส�าหรับประเทศ “ลูกหนี้” 
ส่วนใหญ่ของจนีอยูใ่นแอฟรกิา 
ตามด้วยประเทศในเอเชีย

 
 

In Brief : ย่อความ

ทมีวจิยัเปิดเผยความลบั
ของรัฐบาลจีน ด้านการ
ให้เงินช ่วยเหลือต ่าง
ประเทศ โดยจีนเข้ามา
เปลี่ยนกฎกติกาในวง 
การน้ี ด้วยการ “ปล่อย
กู”้ ง่าย และหวงัผลตอบ 
แทน มากกว่าการช่วย
เหลือแบบให้เปล่า

โลกนี้คือก�ร์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นวยการบริหารคณะ AidData 
and Research วทิยาลยั William&  
Mary แห่งรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐ 
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องนี้ 
โดยท�างานร่วมกับพันธมิตรมหา 
วทิยาลยั Harvard แห่งสหรฐั และ
มหาวิทยาลัย Heidelberg แห่ง
เยอรมนี
  ทีมวิจัยรวบรวมข้อมูลที่จีน 
อนุมัติเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
ระหว่างปี 2000-2014 จ�านวน 

4,368 โครงการ ใน 138 ประเทศ
 เน่ืองจากเรื่องน้ีเป็นความลับ
ของรัฐบาลจีน ทีมวิจัยจึงใช้วิธี
รวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง ประ 
กอบด้วยจากหน่วยงานภาครัฐ
ของจีน (เท่าท่ีให้ความร่วมมือ)
จากกระทรวงต่างๆของประเทศที่
รับเงินช่วยเหลือ จากรายงานของ
สถาบันทางวิชาการ และจากข่าว
ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆจากนั้นน�า
มาประเมินผลสรุปด ้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 ทมีวจิยัพบว่า จนีให้เงนิช่วย 
เหลือต่างประเทศระหว่างปี 
2000-2014 จ�านวน 362,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ (12.05 ล้าน
ล้านบาท) ขณะสหรัฐให้ไปใน
ช่วงเดียวกัน 399,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (13.29 ล้านล้าน
บาท)
 ทั้งนี้ สหรัฐเป็นประเทศให้เงิน
ช่วยเหลือนานาชาติมากที่สุดใน
โลก และจนีไล่จีข้ึน้มาอนัดบั 2 ด้วย
ระยะห่างที่ประชิดสหรัฐมากขึ้น
ตามล�าดับ คาดกันว่า อีกไม่นาน
จนีจะแซงสหรฐัขึน้อนัดบั 1 ของโลก
 ส�าหรบัข้อมลูทีพ่บจากการวจิยั 
สหรัฐและประเทศตะวันตกอื่น อนุ 
มตัใิห้เพือ่ช่วยเหลอืการพฒันาและ

จีนปล่อยกู้เปลี่ยนโลก

ข้อมูลภาพ	:	japantimes.co.jp
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ไมจำกัดวุฒิ

PATTANA-P1-041017=4*6_01

สนใจติดต่อ เลขที่ 8 ซ.สุขุมวิท 12 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2229-5803 ต่อ 214
(คุณนิสากร)

บริษัท พัฒนาประชากร จำากัด

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS

จำ�น
วน
ม�
ก

รับสมัครงาน
1. แม่ครัว/พ่อครัว   

 • อายุไม่เกิน 45 ปี

2. ผู้ช่วยแม่ครัว

3. พนักงานเสิร์ฟ

4. เดินอาหาร

5. คนสวน

JUTAR P1-260917=4*6

โทร. 09-8384-7966

ราคาถูก
ไม่เก็บเงินล่วงหน้า

รับสร้างบ้าน, ต่อเติมอาคาร, 
โรงงาน, อพาร ์ตเมนต์, 

ตกแต่งภายใน, งานเฟอร์นิเจอร์, 
งานไฟฟ้า, งานสี กำาแพง 

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

รับเหมาทั้งของและค่าแรง
รับเหมาเฉพาะค่าแรง

รับเหมาก่อสร้าง
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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ 
เยี่ยมชมการจัดสร้างพระเมรุมาศ 
ส่ิงปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ 
ราชรถและพระยานมาศในงานพระ
ราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ 
โรงราชรถและพระยานมาศ ภายใน
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร 
และเข้าชมพระเมรุมาศ ณ ท้อง
สนามหลวง 
 โดยมนีายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม 
เป็นประธานในการต้อนรับพร้อม
ทั้งผู ้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
(วธ.) และผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
ม.ร.ว.จกัรรถจติรพงศ์ อดตีปลัดวธ. 
น.ส.สาวติร ีสวุรรณสถติย์ ท่ีปรกึษา
วธ. น.ส.ศุภวรรณ นงนุช ภณัฑา
รกัษ์ ช�านาญการ กรมศลิปากร และ
นายวฒุนินัท์ จนิศริวิานชิย์ มณัฑ 
นากรช�านาญ กรมศิลปากร เป็น

คณะทูตเข้าชมโรงราชรถ-พระเมรุมาศ

เพื่อจะได้น�าความรู้เหล่านี้ไปเผย
แพร่สูร่ะดบันานาชาตต่ิอไป 
 ส�าหรบัทตูานทุตูจาก 65 ประ 
เทศ ได้แก่ อาร์เจนตนิา ออสเตรเลีย 
ออสเตรีย บาห์เรน บังคลาเทศ 
เบลเยี่ยม ภูฏาน บราซิล บรูไน 
กมัพชูา แคนาดา ชลิ ีจนี ควิบา เช็ก 
เดนมาร์ก อยีปิต์ ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส 
เยอรมน ีกรซี อคัรสมณทตูวาตกินั 
ฮงัการ ีอนิเดยี อนิโดนเีซยี อหิร่าน 
อติาล ี ญีปุ่น่ คาซคัสถาน เคนยา 
เกาหลีใต้ คูเวต ลิเบีย มาเลเซีย 
มอลตา เมก็ซโิก มองโกเลยี โมรอ็ค
โค เมยีนมาร์ เนปาล เนเธอร์แลนด์ 
นวิซแีลนด์ ไนจเีรีย นอร์เวย์ โอมาน 
ปากสีถาน ปานามา เปร ูฟิลปิปินส์ 
โปแลนด์ กาตาร์ รัสเซยี สงิค์โปร์ 
สโลวาเกยี แอฟริกาใต้ สเปน ศรี
ลงักา สวสิเซอร์แลนด์ สวเีดน ตมิอร์ 
เลสเต ตรุก ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
และอซุเบกสิถาน

วทิยากรบรรยาย 
 นายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐั 
มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวว่า เม่ือพระบาทสมเดจ็พระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพติร เสดจ็สวรรคต  เมือ่วนั
ที ่13 ตลุาคม 2559 ยงัความเศร้า
สลดมาสู ่ประชาชนชาวไทยทั้ง
แผ่นดนิ และรฐับาลได้มอบหมาย
ให้กระทรวงวฒันธรรม  ด�าเนนิการ
เก่ียวกับพระราชพิธีพระบรมศพใน
ส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ได้แก่ การสร้างพระ
เมรมุาศ การบรูณปฏิสังขรณ์ราชรถ 
พระยานมาศ และจัดท�าเครื่อง
ประกอบพระบรมราชอสิรยิยศ เพือ่
เป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
แด่พระมหากษตัรย์ิ รวมทัง้สบืทอด
โบราณราชประเพณีที่ส�าคัญเป็น
งานมรดกทางวฒันธรรมอนัล�้าค่า
ยิง่ของชาต ิ
 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒัน 

ธรรม กล่าวอีกว่าวธ.ได้เชิญคณะ
ทตูานทุตูจากประเทศต่างๆกว่า 65 
ประเทศ อาท ิองักฤษ สหรฐัอเมรกิา  
สวิตเซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ กาตาร์ บาห์ 
เรน รวมกว่า 170 คน เข้าร่วมรบัฟัง
การบรรยายความรู้จากผู้ทรงคุณ 
วฒุ ิและเข้าชมการจดัสร้างพระเมร ุ
มาศ สิง่ปลกูสร้างประกอบพระเมร ุ
มาศ ราชรถและพระยานมาศใน
งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ
บรมศพฯ เพือ่ร่วมน้อมร�าลกึในพระ
มหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และ
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราช
ประเพณแีละพระราชพธิคีร้ังประวัติ 
ศาสตร์ของไทย ซึ่งเป็นการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ก่อสร้างพระเมรุและโบราณราช
ประเพณขีองไทยอนัเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาอันล�้า 
ค่าของไทยที่มีการสืบทอดและอนุ 
รักษ์ไว้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

วรีะ โรจน์พจนรตัน์
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ธนนิธร		สุวรรณฉวี		ผู้บริหารงานขาย	บริษัท	ฟิลลปิประกนัชวิีต	จ�ากดั	(มหา 
ชน)	 มอบสินไหมมรณกรรม	จ�านวน	 100,000	 บาท	 แก่ทายาทผูร้บัผลประ 
โยชน์	อาภรณ์		ใจเยน็		ภรรยาของ	ศภุร		หริญักลุ		ทีเ่สยีชวีติเนือ่งจากประสบ
อบุตัเิหต	ุซึง่เป็นคู่สมรสทีม่าจดทะเบยีนสมรส	“งานวันแห่งความรกั”	

เหงียน	 ไฮ	 บัง	 เอกอัครราชทูต	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�า
ประเทศไทย	ให้การต้อนรบั	สขุสนัต์	เจยีมใจสว่างฤกษ์	ประธานคณะผู้บริหาร	
ธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรม	 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 (ร่วม)	 บรษิทั	 เจรญิ
โภคภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	(มหาชน)	ในโอกาสเข้าเยีย่มคารวะ	

วิพล	วรเสาหฤท	กรรมการผู้จดัการใหญ่	บริษัท	กรุงเทพประกนัชวีติ	จ�ากดั	
(มหาชน)			พร้อมคณะผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ร่วมส่งมอบดอกไม้จนัทน์	จ�านวน	
9,119	ดอก	ให้แก่วดัเทพลลีา	เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชรัชกาลที	่9

ธรีะยทุธ	บญุโชต	ิรกัษาการหวัหน้าคณะผูบ้รหิาร	ด้านเทคนคิ		บมจ.ไทยคม	
มอบเงนิสนบัสนนุการด�าเนนิงานของมลูนธิกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	
โดยม	ีดร.อนสุรณ์	ฟเูจรญิ	 เลขาธกิารมลูนธิวิทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษาทาง
ไกลผ่านดาวเทยีม	เป็นผูแ้ทนรบัมอบ	

สญัญา	 หาญพฒันกจิพานชิ	 รองกรรรมการผู้จดัการ	 บริษทัหลกัทรพัย์โกล 
เบลก็	จ�ากดั		ร่วมส่งมอบดอกไม้จนัทน์ให้กบั	ทวศีกัดิ	์เลศิประพนัธ์	รองผู้ว่า
ราชการกรงุเทพมหานคร	 เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

เกรยีงไกร	 ภรูวิทิย์วฒันา	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	 ธนาคารธนชาต	 จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นผูแ้ทนรบัเกยีรตบิตัรจาก	ฉตัรวชิยั	พรหมทตัตเวท	ี	กรรมการและ
เลขานกุารมลูนธิหิอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร	ในฐานะผูส้นบัสนนุ
หลกั	เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรสุดยอดผลงานนกัศกึษา	คร้ังที	่1	

สรุพล	เพชรกลงึ		ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชกีารเงนิ	และ	ศริกิารย์		พฑัฒวีิระนนท์	
ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร	บรษิทั	บวิตี	้คอมมนูติี	้ จ�ากดั	 (มหาชน)	ให้การ
ต้อนรบัคณะนกัลงทนุ	จากสมาคมนกัลงทนุเน้นคณุค่าประเทศไทย	ทีเ่ข้าเยีย่ม
ชมกิจการและส�านกังานแห่งใหม่พร้อมทัง้ให้ข้อมลู	กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ	

ฐากร	ปิยะพนัธ์		ประธานกรรมการ	กรุงศรี	คอนซมูเมอร์		จดักจิกรรม	“เรือ่ง
เงนิ	เรียนง่าย”	ปีที	่3		เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบัการบริหารเงนิแก่นกัเรยีนระดบั
ประถมศึกษาตอนปลายจาก	 10	 โรงเรียนในสังกัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร		
กจิกรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ	“กรุงศรีรอบรู้เร่ืองเงิน”		
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ม.ล.ปนดัดา	ดศิกลุ	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร		เปิดโครงการ	
“แบรนด์ซมัเมอร์แคมป์	ฟิตสมอง	พชิติ	TCAS	ครัง้ที	่29”	สญัจร	ประเดมิ
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีแรก	 โดยม	ี ประจวบ	 กนัธยิะ	 รองผู้ว่าราชการจงัหวัด
เชียงใหม่	ให้การต้อนรบั	ทีห่อประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

มร.ปิแอร์	 ฮาคมานน์	 อุปทูตและเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสมาพันธรัฐสวิส	
ประจ�าประเทศไทย		เปิดตวัหนงัสือศลิปะภาพเล่าเร่ือง	“9	เหนอืเกล้า	จากโล
ซานน์ถงึลานพระเมรมุาศ”–	Notre	Roi		ผลงานภาพสนี�า้ปลายพูกั่น	อาจารย์
เกริกบรุะ	ยมนาค	และบรรยายภาพโดย	สุพจน์	โล่คุณสมบตั	ิ

กุลวดี	จนิตวร	ผูอ้�านวยการบรหิาร		บรษิทั	อมิแพค็	เอก็ซบิชิัน่	แมเนจเม้นท์	
จ�ากดั	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ร่วมส่งมอบดอกไม้จนัทน์จ�านวน	4,499	ดอก	
แก่	 ไกรธวชั	 ทนิโสม	 นายอ�าเภอปากเกรด็	 เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระ 
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

ม.จ.ชาตรเีฉลมิ	ยคุล	ร่วมกบั	สวุรรณ	ี		ชนิเชีย่วชาญ		ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	
สายงานการตลาด	บริษัท	 เอส	 เอฟ	 คอร์ปอเรชัน่	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 เปิดตัว
โครงการ	“ท่านมุย้	:	รีมาสเตอร์	คร้ังที	่1”	จดัฉายภาพยนตร์แอ็กชัน่ดราม่า
ระดบัต�านานเร่ือง		“มอืปืน	2	สาละวิน”	

อโิตม	ิวะตะนะเบะ	กรรมการมลูนธิอิายโินะโมะโต๊ะ	ส่งมอบ	อาคารโรงอาหาร 
อายิโนะโมะโต๊ะ	หลงัที	่67	ที	่	โรงเรยีนโรงเรยีนบ้านลาดใหญ่สามัคคี	จงัหวัด
สมทุรสงคราม	 โดยม	ี สรุนิทร์	 ศรสีนทิ	 รองผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม	เป็นตวัแทนรบัมอบ

องอาจ	ปัณฑุยากร	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร,	ธราธร	รัตนศรีทอง	ประธาน
เจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิาร	และ	วัลลยา	ปัณฑุยากร	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารงาน
กลาง	บริษัท	ออลล่า	จ�ากดั	(มหาชน)	ให้การต้อนรับคณะนกัลงทนุทีใ่ห้ความ
สนใจ	เข้ารับฟังข้อมลูบริษัทฯ	พร้อมเยีย่มชมโรงงาน	และกระบวนการผลติ	

ชินจิ	ซาซาก	ิรองประธานกรรมการมลูนธิมิติซบูชิ	ิอเิลค็ทรคิไทย	และ	นาวา
ตรีศุภชัย	 สุวัฒนา	 แห่งฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน 
จิตอาสาจากกลุม่บรษิทั	Mitsubishi	Electric		ในประเทศไทย	รวมกว่า	500	
คน	ร่วมกนัปลกูปะการงั	ทีห่าดนางรอง	อ.สตัหบี	จ.ชลบรุ	ี

ดร.สิรินมิติร	บญุยนื	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารอาวุโส	ทมีกรุป๊	กรรมการ
และเหรัญญิก	มลูนธิกิลุม่ทมีรวมใจ	ทมีกรุ๊ป	ร่วมกบัมลูนธิกิลุม่ทมีรวมใจ	น�า
คณะผูบ้รหิารพนกังานทมีกรุป๊	 ร่วมกจิกรรมปลกูปะการงั	 และปล่อยลกูปลา
ฉลามทราย	ทีห่น่วยบญัชาการนาวิกโยธนิ	หาดเตยงาม	




