
อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ไม่อยากจ�าแต่ก็ “ไม่ลืม” 
การเข่นฆ่าประชาชนโดย “อ�านาจรัฐ” 
บ้านเมืองยุค 4.0 ประชาธิปไตยยังถูกท�าลาย 
ความจริงและความยุติธรรมยังสูญหาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับตาคดีฟอกเงินกรุงไทย 
เกี่ยวข้องกว่า 200 คน แต่เอาผิดแค่ “โอ๊ค” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ผ่าประเด็นร้อน “เก็บภาษีน�้า” 
“อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 

5ความเสี่ยง
เศรษฐกิจโลก

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

บรหิารน�า้ไม่ด ีแม้ผดิพลาด
นดิเดียวก็เสียหาย 
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รื้อใหม่ทั้งระบบ

editor59lokwannee@gmail.com

เงินกับอำานาจ

อินโดฯบูม
ท่องเที่ยว

กีฬา 5

ต่างประเทศ 7

ฉุก(ละหุก)คิด 3

เศรษฐกิจ 4

๑ พฤศจกิายนนี้
จะขึ้นปีที่๑๙

LokWanNee

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4692 (1217) วันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พายเรอืในอา่ง

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การท�าแผนปฏริปูปราบคนโกง
ทีม่กี�าหนดต้องท�าให้เสรจ็ภาย 
ในเดือนธันวาคมนี้ มีความคืบ
หน้าเป็นล�าดบั แต่เมือ่พจิารณา
ตามกรอบแนวทางที่วางไว้ มี
เรื่องใหม่เรื่องเดียวคือให้ข้า 
ราชการทกุระดบัยืน่แสดงบญัชี
ทรพัย์สนิและหนีส้นิ แต่ไม่ต้อง
โชว์ต่อสาธารณะ ในอดตีเคยมี
บทเรียนมาแล้วจากการให้นัก 
การเมืองแสดงบัญชีโดยไม่

4692 (1217) O
C
T. 23-24, 2017

เปิดเผย ผลคือแก้โกงไม่ได้ ต้อง
บงัคับให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
แต่ก็แก้โกงได้ไม่เต็มที่ การ
ป้องกันปราบปรามทจุรติมีช่อง
ว่างรโูหว่อย่างไร เชือ่ว่าทกุฝ่าย
คงทราบดี เม่ือคิดที่จะปฏิรูป
ใหม่ต้องไม่ท�าแบบเดิมที่เคย
ท�ามาแล้วไม่ได้ผล ไม่อย่างนัน้
จะเข้าต�าราพายเรือในอ่างวน
ไปวนมาไม่ถึงฝั่งเสียที

โลกวันนี้มีประเด็น 2

แชมป์อยู่ที่
“แมนเชสเตอร์”
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อแสดงออกมาแล้วหลายคน
มีทรัพย์สินจำานวนมากหลายสิบล้านบาท

 ทำาให้สงสัยว่าทรัพย์สินเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร

พายเรือในอ่าง
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การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นหนึง่ในนโยบายหลกัของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ที่ประกาศด�าเนินการอย่างจริงจัง
ตั้งแต่เข้ามายึดอ�านาจปกครอง
ประเทศ
 แม้ช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะมีการ
ด�าเนินการเอาผิดกับคนท่ีทุจริต
ประพฤติมิชอบแล้วหลายราย แต่
ในความรู้สึกของประชาชนท่ัวไป
ยงัไม่รู้สกึว่าการทุจรติบรรเทาเบา 
บางลงอย่างที่ควรจะเป็น
 การด�าเนินการแก้ปัญหาของ
รัฐบาลทหารคสช.ยังด�าเนินการ
ตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่ มีบาง
กรณีที่ใช้อ�านาจพิเศษมาตรา 44 
ออกค�าสัง่โยกย้ายเพ่ือรอการตรวจ
สอบบ้าง แต่ยงัไม่เรยีกเสยีงฮอืฮา 
 ยังตกได้แต่ปลาเล็กปลา
น้อย ยังไม่ได้ปลาใหญ่ที่อยู่
เหนือสุดของห่วงโซ่การคอร์ 
รัปชันโกงกิน
 ขณะที่การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญ 
หาทจุรติท่ีผ่านมากย็งัไม่มภีาพให้
ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน
 อย่างไรก็ตาม การจัดท�าแผน
ปฏริปูด้านนีท่ี้มกี�าหนดต้องท�าให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมที่

จะถึงน้ีเร่ิมปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง
ขึ้นมาบ้างแล้ว
 แนวทางการขจดัทจุรติถกูวาง 
แผนด�าเนินการไว้ 4 หลัก ประ 
กอบด้วย 1.ให้ความส�าคญักบัภาค
ประชาชนในการช่วยเฝ้าระวัง
ติดตามชี้เบาะแส 2.ทุกส่วนราช 
การต้องมีมาตรการป้องกันทุจริต 
และก�าหนดให้ข้าราชการทกุระดับ 
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
 3.การด�าเนินคดีกับผู้ท�าผิด 
ต้องท�าอย่างรวดเรว็  4.ในอนาคต
จะต้องมีหน่วยงานในลักษณะ
เดียวกับศูนย์อ�านวยการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดย
ไม่ให้ฝ่ายการเมอืงเข้ามาเกีย่วข้อง
 ทั้ง 4 กรอบที่เปิดเผยออกมา
มเีพยีงข้อ 3 ทีด่เูป็นเรือ่งใหม่ และ
น่าจะเป็นอนาคตที่ดีหากท�าได้

จริง โดยเฉพาะการให้ข้าราชการ
ทุกระดับช้ันแสดงบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน เนื่องจากการโกงกิน
ไม่ได้มีแต่ในหมู่ข้าราชการหรือ
นักการเมืองระดับสูงเท่านั้น แต่
การโกงกินมีทุกระดับตั้งแต่เรื่อง
เล็กๆน้อยๆ อย่างการเบ่งกินข้าว
ฟรี รีดไถคนค้าขาย ไปจนถึงเรื่อง
ใหญ่ๆ
 อย่างไรก็ตาม การให้ข้าราช 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อหัวหน้า
ส่วนราชการที่สังกัดโดยไม่มีการ
ตรวจสอบความมีอยู่จริง หากไม่
ถูกร้องเรียนอาจไม่เกิดประโยชน์
เท่าที่ควรจะเป็น
 ในอดีตเคยมีบทเรียนมาแล้ว
จากการให้นกัการเมอืงและข้าราช 
การระดับสูงยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้นิต่อ  ป.ป.ป. โดยไม่เปิด
เผยต่อสาธารณะ
 ผลคือคนที่คิดจะโกงกินย่อม
ค�าณวนได้ว่าด้วยอ�านาจหน้าที่ 
ที่มีในช่วงเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งจะ
หาผลประโยชน์ได้มากน้อยเท่า
ไหร่ ท�าให้สามารถยื่นทรัพย์สิน
มากกว่ามีอยู่จริงได้ เม่ือถูกร้อง
เรียนและเปิดบัญชีออกมาดูสิ่งที่
เขียนในบัญชีก็รองรับทรัพย์สินที่
งอกเงยมาจากการคอร์รปัชนัแล้ว 
นี่จึงเป็นที่มาให้เขียนกฎหมาย
เปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
สาธารณะ
 เมือ่มบีทเรยีนมาแล้วจึงไม่
ควรท�าอะไรแบบเดิม

 การแสดงบัญชีทรัพย์สินและ
หน้ีสินของข้าราชการทุกระดับจึง
ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ ปิดประ 
กาศหรือลงไว้ในเว็บไซต์ให้ประ 
ชาชนทั่วไปเข้าไปตรวจสอบได้ ที่
ส�าคัญต้องก�าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนว่าต้องยื่นแสดงรายการ
ทรัพย์และหนี้สินทุกกี่ปี โดยต้อง
ไม่ถี่หรือเว้นระยะห่างมากเกินไป
 ยกตัวอย่างเช่น นายทหาร
หน่ึงคนเม่ือเข้าราชการต้องแสดง
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตั้งแต่
วันแรก และควรให้ยื่นแสดงราย 
การทุก 5 หรือ 7 ปี เพื่อให้ประ 
ชาชนร่วมกนัตรวจสอบ เพราะปัจ 
จุบันเวลาท่ีมีนายทหารเข้ารับต�า 
แหน่งทางการเมืองแล้วต้องแสดง
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินบางคน
อิดออดไม่อยากแสดงอ้างว่าเป็น
เรื่องส่วนตัว อ้างว่ากลัวโจรปล้น 
และเม่ือแสดงออกมาแล้วหลาย
คนมีทรัพย์สินจ�านวนมากหลาย
สบิล้านบาทหรอืรวยถงึระดบัร้อย
ล้านบาทขึ้นไปก็มี ท�าให้ประชา 
ชนสงสัยว่าทรัพย์สินเหล่านั้นมี
ที่มาอย่างไร
 การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตมีช่องว่างรูโหว่อย่างไรเชื่อ
ว่าทกุฝ่ายคงเหน็และทราบด ีการ
ให้ข้าราชการทุกระดับชั้นแสดง
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเข้าใจ 
ว่าเป็นเรือ่งใหญ่และวุน่วาย แต่จ�าเป็น
 เมือ่คิดท่ีจะปฏริปูใหม่ต้อง
เพ่ิมความถีข่องตาข่ายคดักรอง
ให้มากขึน้ และต้องไม่ท�าแบบ 
เดิมที่เคยท�ามาแล้วไม่ได้ผล 
เพราะจะกลายเป็นการพาย
เรอืในอ่างวนไปวนมาไม่ถงึฝ่ัง
เสียที

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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In Brief : ย่อความ

รื้อใหม่ทั้งระบบ

ทรรศนะ

เอาผู ้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู ้ความ
แตกฉานความช�านาญจริงๆ มา
ร่วมกันแก้ไขทั้งน�้าแล้งน�้าท่วม
อย่างเป็นระบบจริงๆจังๆ ไม่ใช่มี
ปัญหาทีก็ต้องมาศึกษากันใหม่อยู่
ร�่าไป  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เงินกับอ�านาจ
“ทั่นผู้น�า” บอกว่าท�างานหนักมาก 
แม้กระทั่งในฝันก็ยังส่ัง ยอมรับว่า
เหนื่อย แต่ก็ยังสู ้เพราะยังท�างาน 
ไม่ส�าเร็จ หากใครไม่ชอบหน้าขอให้
บอก หากประชาชนไม่ต้องการก ็
จะไม่ขออยู่ ทั้งยืนยันว่าเข้ามาท�า 
งานไม่ต้องการอะไร
 ล่าสดุเพจดงั The MATTER ได้
ตัง้ประเดน็เชงิค�าถามว่า “ทัน่ผูน้�า” 
ท�างานหนักขนาดไหน? โดยไปตรวจ 
สอบการเป็นประธานคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ของ “ทั่นผู้น�า” และวาระ
งานประจ�าวันในเว็บไซต์ท�าเนียบ 
รัฐบาล โดยเฉพาะการประชุมเพื่อ 
ขับเคล่ือนการบริหารราชการ ซึ่ง 
“ท่ันผู้น�า” น่ังเป็นประธานถึง 26  
คณะ และไม่ได้ท�างานฟรี แต่มีผล
ตอบแทนการท�างาน อย่างเงินเดอืน
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. 
ได้ต�าแหน่งละ 125,590 บาท
 เบี้ยประชุมรายเดือนในฐานะ
ประธานคณะกรรมการ 10 คณะได้
คณะละ 10,000 บาท หรือรวม 
100,000 บาทต่อเดือน ยกเว้น 
คณะกรรมการสภานโยบายวิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติได ้เดือน 
ละ 6,250 บาท ส่วนอีก 13 คณะ 
ได้เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตั้งแต่  
2,000 บาท ถึง 6,000 บาท 
 เมื่อค�านวณค่าตอบแทนการ
ท�างานเพื่อชาติและเพ่ือประชา 
ชนของ “ท่ันผู้น�า” ทัง้ปีจะได้กว่า 
3 ล้านบาท ซึ่งอาจดูเหมือนมาก  
แต่คงเทียบไม่ได้เลยกับอ�านาจ 
ในต�าแหน่ง “ท่ันผู ้น�า” ท่ีมี
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและท�า
อะไรก็ไม่ผิด!

พดูถงึเรือ่งน�า้แต่ละปีมอีะไรให้น่าคดิ น่าศกึษา 
น่าค้นคว้า น่าจะแก้ปัญหาไปได้เรือ่ยๆ ไม่ควร
จะปล่อยให้น�้าสร้างปัญหาอย่างมากมายถึง
ขนาดท�าให้ คณุสดุจติร์ ค้อทอง หวัหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสียชีวิต เนื่องจากโดนน�้าป่าที่มากับพายุฝน
และลมกระหน�่า 
 ถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีกัน ร่วมกันป้องกัน
แก้ไขกันดีๆ ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆมันก็ 
น่าจะท�าให้เรื่องเหล่าน้ีผ่านไปได้ด้วยดี แต่ 
เท่าที่ทราบจากข่าวบอกว่า มีการปลดย้ายเจ้า
หน้าทีก่รมชลประทานพยากรณ์เกง็กะเรือ่งน�า้
ไม่ถูกกันมาแล้วครั้งหนึ่ง 
 เร่ืองการท�าหน้าที่ผิดพลาดก็เป็นธรรมดา
ทีจ่ะต้องมกีารลงโทษกนับ้างเหมือนกนั เพราะ
ชาวนาเดือดร้อนเพราะน�้าท่วมจนล่มจม เขา 
ก็ไม่ได้ค่าเสียหายจากข้าว แม้บางครั้งมีการ
เยียวยาบ้างก็ได้เล็กน้อย พอน�้าแล้งก็ไม่ได้
เหมือนกัน 
 แต่ข้าราชการกรมชลประทานหรอืข้า 
ราชการต่างๆทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าน�า้ท่วมหรอื 
น�้าแล้งก็ยังได้ เงินเดือนทุกปีตลอด ได ้
เลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่งต่างๆ เอาว่าจะน�า้
แห้งยังไง ท่วมยังไง ข้าราชการก็ยังได้เงิน 
เดือนเหมือนเดิมส่วนประชาชนพอแล้ง 
มากๆ โดยเฉพาะเกษตรกร พืชผลก็จะ
เสียหาย ไม่ได้อะไรเลย อดอยากยากจน
ข้นแค้นฝืดเคืองกันไป  
 เพราะฉะนัน้ ข้าราชการหรอืใครท�าหน้าที ่
เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร เรื่องชลประทานเรื่อง 
น�้า ถ้าบริหารน�้าดีก็ควรขึ้นโบนัสหรือสวัสดิ 

การกันไป เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญของคน 
ส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกร ถ้าบริหารน�้าไม่ดี 
แม้ผิดพลาดนิดเดียว ปล่อยน�้าไม่ถูกจังหวะ  
หรอืเกบ็กกัน�า้ไม่ถกูจงัหวะ เกบ็มากไป ปล่อย
มากก็เกิดความเสียหาย 
 ใครท�าหน้าที่นี้จึงต้องศึกษาเรียนรู้อย่าง 
ดีว่า เดือนไหนควรปล่อยน�้า เดือนไหนควร
เก็บกักน�้า เอาล่ะ จะผิดจะพลาดยังไง ปล่อย 
น�้ามากเกินไป หรือเก็บน�้ามากเกินไป ก็เชื่อ 
ว่ากรมชลประทานจะแก้หาทางแก้ไข ไม่ใช่มา 
แก้ตวัภายหลงัทีเ่กดิปัญหา อย่างนีม้นักเ็จบ็ปวด
 เรื่องของฝนของน�้า ถ้าไม่คิดหาวิธีป้องกัน
แก้ไขให้มันจริงจังรอบคอบ ท�าเหมือนเดิมๆ
ทุกปี มันก็จะล�าบาก ยุ่งยากแน่นอน เพราะรู้
ว่าอะไรเป็นปัญหา กค็วรจะท�าให้มนัเข้ารปูเข้า
รอยเข้าจุดโฟกัสซะที แค่ไหน ขนาดไหน มัน
ถึงจะปลอดภัยระหว่างแล้งเป็นภัยกับท่วม
วินาศสันตะโรเป็นภัย  
 ท่ีผ่านมาจะแล้งอย่างไร เราก็ไม่เคย
แล้งถึงขนาดบ้านพัง ต้นไม้ไม่ล่มสลาย 
ตายก็ตายไม่มาก แต่ถ้าน�้าท่วมทุกครั้งก็
เสียหาย จึงต้องช่วยกันหาทางป้องกัน
แก้ไขตรงนีใ้ห้มนัถกูต้อง ลงลอ็กลงตวัซะ
ที เอาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความแตก 
ฉานความช�านาญจริงๆ มาร่วมกันแก้ไข
ทั้งน�้าแล้งน�้าท่วมอย่างเป็นระบบจริงๆ
จังๆ ไม่ใช่มีปัญหาทีก็ต้องมาศึกษากัน
ใหม่อยู่ร�่าไป อย่างนี้ไม่ไหวแน่นอน
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

5ความเสีย่งเศรษฐกจิโลก

 นายคมศร ประกอบผล หัว 
หน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิส 
โก้ วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกจิว่า  
ขณะนี้ตลาดก�าลังจับตาว่าโดนัสด์ 
ทรมัป์ ประธานาธบิดสีหรฐัจะเสนอ
ใครเป็นประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(Fed) คนใหม่ โดยทรมัป์ต้องเสนอ
ชื่อต่อวุฒิสภาภายในวันที่ 3 พฤศจิ 
กายน และคาดว่าจะมีมติเห็นชอบ
ใน 2-3 เดือน เพื่อท�าหน้าที่แทน 
Janet Yellen ประธานคนปัจจุบัน
ท่ีจะครบวาระวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยคาดว่า Jerome Powell 
ซึ่งเป็นกรรมการเฟดในปัจจุบันมี
โอกาสมากที่สุด หากเป็นไปตาม
คาดตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในเชิง
บวก เนื่องจากสนับสนุนให้เฟดขึ้น
ดอกเบี้ยอย ่างค ่อยเป ็นค่อยไป 
ท�าให้ทศิทางนโยบายการเงนิมคีวาม
ต่อเนื่อง แต่หากเสนอช่ือ Kevin 
Warsh อดตีคณะกรรมการธนาคาร
กลางสหรัฐหรือ John Taylor อดีต
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประธานา 
ธิบดี George H. W. Bush, Ford 
และ Carter ก็อาจใช้นโยบายการ
เงนิทีเ่ข้มงวดและใข้นโยบายการขึน้
ดอกเบี้ย 

 นายคมศร จึงแนะน�านักลง 
ทุนทยอยท�าก�าไรหุ้นไทยและต่าง 
ประเทศ ถือเงินสดรอความชัด 
เจนนโยบายดอกเบี้ย เพราะที่ผ่าน 
มาหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นมากหลังจาก
คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ 
ในระดับต�่าต่อเนื่อง    
 ด้าน นายวิรไท สันติประภพ ผู้
ว ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) กล่าวสรุปผลการเข้าร่วม
ประชุมประจ�าปีของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) และธนา 
คารโลก ได้ประเมินเศรษฐกิจโลก 
ปีนี้ว่าปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนและ
ฟื้นตัวอย่างกระจายตัวมากขึ้น โดย
เฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปเป็นครั้ง
แรกทีท่กุประเทศเศรษฐกจิขยายตวั 
แต่ยังมีความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่
ต้องติดตาม 5 ประเด็นคือ  
 1.ดอกเบีย้นโยบายของประเทศ
อตุสาหกรรมหลกัมแีนวโน้มปรบัขึ้น 
สูภ่าวะปกต ิหรอื Normalization ซึง่
อาจจะกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมท่ี
สงูขึน้ รวมถึงราคาสนิทรัพย์ทีล่ดลง
อย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่ที่เคยพึ่งพาเงินถูก
เหล่านีใ้นช่วงทีน่โยบายการเงนิของ
ประเทศหลักผ่อนคลายและอาจจะ

ทิสโก้ให้จับตาประธานเฟดคนใหม่จะส่งผลถึงค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่า และกดดันเงินไหลออกตลาดเกิดใหม่ รวมถึง
ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหน้ีของไทย ด้าน IMF-ธนาคาร 
โลกชี้เศรษฐกิจโลกฟื้น แต่ยังมี 5 ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,100.00 บาท

 ขาย 20,200.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,738.00  บาท

 ขาย   20,200.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,283.52 ขาย 1,283.90
ลอนดอน ซื้อ 1,283.31 ขาย 1,283.56

ภาวะหุ้น 20 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

39.905

45.32

4.355

0.30608

24.717

+9.15  1,692.58  
  68,766.14
+11.84  2,430.09  
  53,341.66
+4.70  1,.79.07  
  42,585.39
+4.05  564.54  
  1,521.29

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,804.17  +8.96

2,541.75  +10.49

2,638.85  +26.18

1,970.75  +9.93

2,567.61  +13.35

2,985.96  +15.87

1,328.59  +0.57

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

8,179.94

11.90

7,866.79

11.44

313.15

-

22,696.56

33.01

25,972.07

37.77

-3,275.52

-

30,069.06

43.73

27,250.94

39.63

2,818.13

- 

มีปัญหาสภาพคล่องตามมา
 2.ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์  
(Geopolitical Risks) ที่เพิ่มสูง 
ขึ้นไม่ว ่าจะเป็นสถานการณ์ของ 
คาบสมุทรเกาหลี รัสเซีย ฯลฯ ซึ่ง 
มีแนวโน้มไปสู่การเผชิญหน้ามาก 
ขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะมีการเจรจาหา
ทางออกร่วมกัน
 3.นโยบายกีดกันการค้าของ
หลายประเทศ ซ่ึงหลายฝ่ายกังวล 
ว่าหากมีมาตรการออกมาอย่าง
รุนแรงกว่าที่คิดอาจจะไปกระทบ 
ต่อห่วงโซ่การผลิตที่รวดเร็วและ 
ไม่คาดคิด (Abrupt) ได้, 
 4.เศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นเศรษฐ 
กิจขนาดใหญ่ก�าลังปรับโครงสร้าง
ทั้งภาคเศรษฐกิจจริงและภาคการ
เงินยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
 5.ความเสีย่งจากภยัไซเบอร์  ซึง่
มีการถกเถียงกันมากขึ้นในการ 
ประชุมครั้งนี้ รวมไปถึงมีการเสนอ
แนะให้ต้องเตรียมการรับมือต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรที่ยังขาด 
แคลนหรือมาตรการดูแลภายใน 
ต่างๆ
 ส�าหรับประเทศไทยนั้น นาย 
วิรไทให้จับตาการออกตั๋วบีอีก่อน
หน้านี้ที่ออกไปจ�านวนมาก ท�าให้
หน่วยงานต่างๆ ปรับหลกัเกณฑ์เข้ม
งวดขึ้น นักลงทุนเองก็ระวังมากขึ้น 
ซ่ึงสะท้อนจากต้นทุนการกูย้มืทีม่าก
ขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังระบบการเงิน
ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งออก
มาตรการต่างๆ เช่น การก�ากับสห 
กรณ์ออมทรัพย์ เกณฑ์การท�าสิน
เชื่อบัตรเครดิตที่ได้ออกไป แต่ไม่
ห่วงการลงทุนต่างประเทศเพราะ 
ยังออกไปน้อยและส่วนใหญ่เป็น
บริษัทที่ท�าธุรกิจอยู่ต่างประเทศซ่ึง
มีภาระการใช้จ่ายเป็นเงินตราต่าง
ประเทศที่สอดคล้องกัน รวมทั้ง 
ส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่าง
ไทยและต ่างประเทศไม ่ได ้ สูง
เหมือนช่วงป ี 2540 ที่ต ่างกัน 
กว ่า 8% ทั้ งป ัจจุบันไทยยังมี
ทุนส�ารองเพียงพอที่จะรับมือความ
ผันผวนทางการเงิน
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กีฬา

โลกกีฬา

‘ฮามลิตนั’มุง่มัน่คว้าแชมป์
ลอูสิ ฮามิลตนั กล่าวว่า เขาไม่มแีผนทีจ่ะ
คุกเข่าประท้วงระหว่างเพลงชาติสหรัฐอเม- 
ริกาดังขึ้น ในการแข่งขันวันอาทิตย์ที่จะ 
ถึงนี้ โดยนักซิ่งวัย 32 ปี ยอมรับว่าการ
ประท้วงในเร่ืองของการเหยียดผิวในสหรัฐ 
อเมรกิา “น่ากลวัมาก” 
 “ผมไม่มีที่จะท�าให้สิ่งแวดล้อมต่างๆมา
ท�าให้โอกาสที่จะคว้าแชมป์ในสนามนี้แย ่
ลง แน่นอน มนัมคีวามคดิเหน็ท่ีหลากหลาย
ท่ีเกิดขึ้น แต่ผมมาที่นี่ก็เพื่อชัยชนะ น่ีคือ 
เป้าหมายหลักของผม ผมคงไม่โฟกัสเรื่อง 
อื่นในตอนนี้ การคว้าชัยชนะในสนามนี้ มี
ความส�าคญัส�าหรบัผมมาก” ฮามิลตัน กล่าว 
 

‘คมูนั’เตง็เด้งหลงัทมีพ่าย
หลงัจากทีผ่ลงานไม่สูด้นีกัในพรเีมยีร์ลกี ล่า 
สดุพ่ายต่อทมีลยีง 1-2 คารงัของตัวเองเม่ือ
วนัพฤหสับดทีีผ่่านมา ท�าให้ โรนัลด์ คูมัน 
กนุซอืของทมีถกูยกให้เป็นเตง็ 1 ทีม่โีอกาส
กระเดน็ตกจากเก้าอี ้ในราคา 1/6 ขณะท่ีตัว
เองกย็อมรบัว่า ความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดท�า 
ให้ความกดดนัถาโถมเข้าหาเขาหนักข้ึน 
 “การตัดสินใจขึ้นสุดท้ายอยู ่ ท่ีบอร์ด  
ไม่ใช่ผม” คมูนั กล่าว ถงึสถานการณ์ของตัว
เอง “หากว่าบอร์ดคิดว่า ผมไม่เหมาะสม 
พวกเขากจ็ะบอกกบัผมเอง แน่นอน หากว่า
ทีมไม่ชนะ มีผลงานที่ไม่ดีตามที่ควรจะ 
เป็นผูจ้ดัการทมีต้องรบัผดิชอบ”  

‘คร์ีจอีอส-เบอร์ดชิ’เดีย้งทัง้ฤดู
นคิ คร์ีจอีอส นกัหวดชาวออสซี ่ วยั 22 ปี 
มอื 20 ของโลก หมดโอกาสลงเล่นในฤดกูาล
ท่ีเหลือ เนื่องจากต้องใช้เวลาพักรักษาตัว
อาการบาดเจบ็ทีส่ะโพก ทีเ่ขาได้รบับาดเจบ็
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา “ฤดูกาลนี ้
ของผมจบลงแล้ว เพื่อที่จะพักฟื้นและแน่ใจ 
ว่าจะกลับมาอีกครั้งให้ดีที่สุดในออสเตร 
เลียน โอเพ่น ทวตีข้อความ “มนัไม่มปีระโยชน์
ท่ีผมจะฝืนไป ผมต้องรับฟังแพทย์และทีม 
งานของผม” วนัที ่ คร์ีจอีอส ประกาศ เป็น 
วนัเดยีวกับที ่โทมาส เบอร์ดชิ มอื 18 ของโลก 
ประกาศว่า เขาจะไม่ลงเล่นแล้วในปีน้ี เน่ือง 
จากมอีาการบาดเจบ็ทีห่ลงั

แชมป์อยู่ท่ี‘แมนเชสเตอร์’

‘โอซลิ’เปรยร่วม‘แมนยฯู’

เควิน เดอ บรอยน์ กล่าวให้กบัผูส้ือ่ข่าว ESPN 
ว่าการค่ัวแชมป์พรีเมียร์ชิพในฤดูกาลนี้ เป็น 
การดวลกันระหว่างสองทีมจากเมืองแมนเชส
เตอร์ คอื แมนเชสเตอร์ ซติี ้กบั แมนเชส
เตอร์ ยไูนเตด็ นัน่เอง โดยทัง้สองทมีเสรมิ 
ทีมได้แข็งแกร่งขึ้นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลัง
จากท่ีท้ังสองทีมต้องพบกับความผิดหวัง เม่ือ 
ฤดกูาลทีแ่ล้ว 
 ในส่วนของ เดอ บรอยน์ ก�าลงัอยูใ่นช่วง
ท็อปฟอร์ม มีส่วนช่วยให้ทีมแมนเชสเตอร์  
ซติี ้ ครองจ่าฝงูอยูใ่นขระนี ้ โดยมแีต้มมากกว่า 
ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่แข่งร่วมเมือง 
อยู่ 2 แต้ม แต่กองกลางทีมชาติเบลเยียม 
ยอมรับว่า มีอีกหลายทีม ในพรีเมียร์ลีก มี
โอกาสลุน้แชมป์เช่นกนั แต่เขากม็คีวามเชือ่ว่า 
สองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มี
โอกาสในการลุน้แชมป์ในปีนี ้ “ส�าหรบัเวลานี้ 
ผมคดิว่าใช่นะ แต่ทกุทมีต่างยงัมโีอกาส” 
 “มนัเป็นเรือ่งทีง่่ายเหมอืนกนั หากว่าทมี
ของคุณแพ้ 2-3 นัด อันดับของคุณจะตกลง  
เราต้องรกัษามาตรฐานของเราไว้ให้ได้ ผมหวงั
ว่าเราจะท�าได้”  
 แมนฯ ยูไนเต็ด จบฤดูกาลท่ีแล้ว ด้วย 
อนัดบัที ่6 ห่างจากแมนฯ ซติี ้3 อนัดบั แต่จาก
การมาของเพื่อนร่วมชาติของ เดอ บรอยน์  
คอื โรเมล ู ลกูาก ู ด้วยค่าตวั 75 ล้านปอนด์ 
ช่วงซมัเมอร์ทีผ่่านมา ทีย่งิไปแล้ว 11 ประตจูาก
การลงท�าหน้าที ่11 เกม ท�าให้ทมีแมนฯ ยไูน 
เตด็ มคีวามน่ากลวัมากขึน้ 
 มารวัอาเน่ เฟลไลนี ่ เป็นอกีคนหนึง่ทีโ่ชว์

ผลงานได้ดจีนเป็นทีช่ืน่ชอบของโชเซ มรูนิโญ่ 
แต่ส�าหรับ เดอ บรอยน์ เขามีความเห็นว่า  
นักเตะเพ่ือนร่วมชาติของเขา ยังมีดีให้โชว์ 
อกีมาก 
 “เรามีโอกาสพบกันในเกมทีมชาติ และมี
โอกาสพูดคุยกันบ้าง แต่ความมุ่งมั่นของทุก 
คนเหมือนกันก็คือ การมีส่วนร่วมในชัยชนะ 
ของทมีทัง้ในระดบัทมีชาตแิละสโมสร” 
 “ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพบ 
กันในสนาม แต่มันเร็วเกินไป ทุกคนมีเป้า
หมายเดียวกัน และคุณต้องไม่ลืมว่า ผมยังมี
เพื่อนอยู่ในทีมเชลซี, สเปอร์ส ด้วย นักเตะ
เบลเยยีมต่างมเีป้าหมายเดยีวกนั”    
 เม่ือถูกถามว่า อะไรคือความแตกต่างไป 
จากเม่ือฤดกูาลทีแ่ล้ว “คอืเราอยูบ่นเส้นทางของ
ชัยชนะมากขึ้น ผมคิดว่าเม่ือปีที่แล้ว เราเล่น
ฟุตบอลได้ดี แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกม
ใหญ่ๆ เราเอาชนะพวกเขาไม่ได้ แต่ปีนีเ้ราท�า 
ได้ดีขึ้น ทุกอย่างก�าลังไปด้วยดี แต่เรายัง 
ต้องท�างานหนักต่อไป เพื่อเป้าหมายของเรา 
เมือ่สิน้ฤดกูาลลง” เดอ บรอยน์ ทิง้ท้าย 

มข่ีาวแว่วออกมาว่า เมซตุ โอซลิ กองกลางทมี
ชาตเิยอรมน ี ของทมี “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล 
เปิดปากกับเพื่อนร่วมทีมว่าเขามีแผนที่จะ 
ย้ายจากทมีไปอยูก่บัทมี “ผแีดง” แมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด ไม่เดือนมกราคมนี้ ก็รอไปจนหมด
สญัญากบัทมีช่วงปลายซซีัน่นี้ 
   ทางหนงัสอืพมิพ์ เดลี ่ มร์ิเรอร์ ได้ราย 
งานต่อว่า กองกลางวยั 29 ปีมคีวามมัน่ใจว่า 
สัญญาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถึงกับพูดคุย 
กบัเพือ่นร่วมทมีปืนใหญ่บ้างแล้ว 
 หากย้อนกลับไป โอซิล เคยร่วมงานกับ  

โชเซ มูรินโญ่ ยอดกุนซือทีมแมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด คนปัจจุบัน เมื่อครั้งที่ทั้งคู่อยู่ในถิ่น
เบอร์นามิว ของทีม “ราชันชุดขาว” เรอัล 
มาดริด ก่อนที่จะร่วมทีมอาร์เซนอล เมื่อปี  
2016 และเป็นทีเ่ชือ่ว่าการกลบัมาร่วมงานกัน
อีกครั้งของทั้งคู่มีความเป็นไปได้สูงมาเนื่อง 
จากทางด้าน อาร์แซน เวงเกอร์ นายใหญ ่
ของทีมปืนใหญ่ ก็ส่งสัญญาณว่า อาจจะขาย 
กองกลางทีมชาติเยอรมนีผู ้ น้ีออกจากทีม  
เม่ือตลาดซ้ือขายเปิดช่วงเดือนมกราคมที ่
จะถงึนี้
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ต่างประเทศ

 ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า  
“หวาง หยาง ปู่ เหลา” หรือ 
“แพะหายล้อมคอก”
 เรื่องราวเรื่องนี้ ปรากฏขึ้น
ในหนังสือ “จ้าน กว๋อ เช่อ” 
เล่าว่า ในสมัยจ้านกว๋อ แคว้น
ฉู่มีขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งนามว่า 
จวงซิน มีอยู่วันหนึ่ง เขาได้เข้า
เฝ้าฉู่เซียงหวางว่า “เวลาพระ 
องค์อยู่ในวัง ทางซ้ายคือโจว
โหว ทางขวาคือเซี่ยโหว ยาม

แพะหายล้อมคอก
เสด็จไปภายนอก เยียนหลิงจวิน
กับโซ่วเกินจวินก็จะเป็นผู้ติดตาม
พระองค์ พระองค์พร้อมผู้ติดตาม
ทั้งสี่วันๆเอาแต่หาความสุข ไม่สน 
ใจเรื่องบ้านเมือง สักวันแคว้นฉู่ 
จะถึงวันพินาศ”
 เซยีงหวางได้ยนิเช่นนัน้กพ็โิรธ
อย่างมาก พร้อมทั้งตรัสว่า “เจ้า
ช่างพูดจาเลอะเทอะ ท่ีพูดเช่นนี้
เพื่อให้คนอื่นกลัวหรือกระไร”
 จวงซินกล่าวว่า “ข้าพระองค์
เชื่อว่า สักวันหนึ่งจะต้องเกิดเร่ือง
เช่นนั้นเป็นแน่ ไม่ใช่ว่าต้องการ

สาปแช่งแคว้นฉู่ หากพระองค์ยัง
คงเชื่อถือคนเหล่านั้น แคว้นฉู่ต้อง
ถึงกาลวิบัติ หากพระองค์ไม่เชื่อ
เร่ืองที่ข้าพระองค์พูด ขอให้พระ 
องค์ส่งข้าพระองค์ไปทีแ่คว้นจ้าว แล้ว 
ลองดสูว่ิาจะเกิดเร่ืองขึน้หรือเปล่า”
 จวงซินจึงถูกส่งตัวไปยังแคว้น
จ้าว อยูไ่ด้เพยีงห้าเดอืน แคว้นฉนิ
ก็ยกทัพมาตีแคว้นฉู่ เซียงหวาง
ต้องหลบหนอีอกไปจากเมอืงหลวง 
พระองค์จึงรู้สึกว่าจวงซินเตือนได้
ถกูต้อง จงึรบีให้คนไปตามเขากลบั
มา เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

 จวงซินเมื่อพบหน้าเซียง
หวางจึงกล่าวว่า “ข้าพระองค์
เคยได้ยินมาว่า เห็นฟันกระ 
ต่ายจึงคิดถึงสุนัขล่าเนื้อก็ยัง 
ไม่ช้า แพะหายไปแล้วจึงสร้าง
คอกก็ยังไม่สายไป”
 แพะหายล้อมคอก อุปมา
หมายถงึ เมือ่เกดิปัญหาแล้วจงึ
เริ่มคิดหาวิธีช่วยเหลือ แต่ก็ยัง
ดีกว่าไม่ท�าอะไรเลย ปล่อยให้
ปัญหานั้นด�าเนินต่อไป 

เทคโนโลยีทำารปภ.ตกงาน

 ต่อไปนี้ นักศึกษาที่มหาวิทยา 
ลัยปักก่ิงจ�าเป็นต้องแสกนใบหน้า
ก ่อนเข ้ าหอพักนัก ศึกษา ซึ่ ง
เทคโนโลยดีงักล่าวก�าลงัท�าให้การ
ตรวจด้วยเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยล้าสมัยไปแล้ว
 มหาวทิยาลยัการศกึษาปักกิง่ก็
มีการติดตั้งเครื่องตรวจใบหน้า 44 
เครื่องในหอพัก 19 แห่ง ส�าหรับ
การตรวจนกัศกึษาทีเ่ดนิเข้าหอพกั
จ�านวน 18,000 คน
 เครื่องตรวจใบหน้าดังกล่าวจะ
ติดตั้งอยู ่ท่ีด้านหน้าของทางเข้า
หอพักนักศึกษา โดยนักศึกษาจะ
ต้องหยุดและมองไปที่เซ็นเซอร์
ตรวจใบหน้าประมาณ 2-3 วินาที 
ก่อนที่จะรูดบัตรนักศึกษาเพื่อยืน 
ยันตัวบุคคลอีกครั้ง
 เม่ือใบหน้าและบัตรนักศึกษา
ตรงกัน เครื่องก็จะเปิดประตูและ
กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับสู่บ้าน”
 หยาง ไห่เหลยีง ผูจ้ดัการบรษิทั 
Beijing Peace and Joy Tech 
nology ผู้ผลิตเครื่องตรวจดังกล่าว 
กล่าวว่า เครื่องตรวจนี้ ยังสามารถ
จับเสียงของนักศึกษา ดังนั้น หาก

นักศึกษาคนใดลืมน�าบัตรนักศึก 
ษาติดตัวออกมาด้วย ก็เพียงแค่
ตรวจใบหน้าและตรวจเสียงด้วย
การแจ้งหมายเลขบตัรนสิติ 4 หลกั
สุดท้าย
 ระบบการท�างานของเครือ่ง จะ
สามารถจดจ�าและจ�าแนกเสียง
ภาษาจนีถิน่ได้อกี 26 ส�าเนยีง และ
มีความแม่นย�าในการจ�าแนกได้
มากถึง 98 เปอร์เซ็นต์
 หลี่ จินจวิน ผู้อ�านวยการศูนย์
บรกิารหอพกันกัศกึษาของมหาวทิ 
ยาลัยกล่าวว่า เครื่องตรวจเหล่านี้
ติดต้ังขึ้นเพื่อเพิ่มมาตรการรักษา
ความปลอดภยัให้กบันกัศกึษา โดย

สามารถควบคมุและป้องกนัคนเข้า
ออกหอพักนักศึกษาได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 อย่างไรกต็าม หลีก่ล่าวว่า เคร่ือง
ตรวจดังกล่าวยังมีประโยชน์ที่ส�า 
คัญอีกประการคือ ทางหอพักนัก 
ศึกษาสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า 
นักศึกษาคนใดไม่กลับหรือกลับ 
เข้าหอพักสาย ซึ่งท�าให้ทางมหา 
วิทยาลัยดูแลนักศึกษาได้ดีขึ้น
 ในประเทศจีน เทคโนโลยีจด 
จ�าใบหน้าก�าลังได้รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและได้น�ามาใช้ใน
นวัตกรรมต่างๆมากมาย อย่างเช่น 
ที่หอสักการะฟ้า เมืองปักกิ่ง เจ้า

หน้าที่ได้ติดต้ังอุปกรณ์จดจ�าใบ 
หน้าไว้ที่ห้องน�้า เพื่อจับพวกมา
ขโมยกระดาษช�าระ หรือในเมืองจี้
หนัน ทางต�ารวจจราจรได้ติดตั้ง
เครือ่งตรวจตามสีแ่ยกเพ่ือตรวจจบั
ผู้ที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมาย
 ตามห้างสรรพสินค้าในเมือง
ใหญ่ๆหลายแห่งก็ติดตั้งเครื่องมือ
ดังกล่าวบริเวณที่รับฝากกระเป๋า 
เป็นต้น
 มหาวิทยาลัยการศึกษาปักกิ่ง
เร่ิมติดต้ังเคร่ืองมือดังกล่าวเมื่อ
เดือนเมษายนที่ผ่านมา และเพิ่ม
จ�านวนมากขึ้นในช่วงปิดเทอม  
โดยปัจจุบันมีการบันทึกใบหน้า
ของนักศึกษาไปแล้วกว่า 70 เปอร์ 
เซ็นต์ โดยนักศึกษาใหม่จะถูก
บังคับให้แสกนใบหน้าทุกคน
 เจ้า ซินอี้ นักศึกษาภาคฟิสิกส์
กล่าวว่า เขารู้สึกปลอดภัยขึ้น ซึ่ง
ระบบนี้ได้ลดการท�างานหนักของ
เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัด้วย
 อย่างไรก็ตาม ก็มีนักศึกษา
หลายคนบ่นว่า เจ้าเครื่องนี้บาง
คร้ังก็จ�าไม่ได้ หากพวกเขาไปตัด 
ผมมาใหม่ และก็ยังไม่มีใครเคย 
เจอกรณทีีน่กัศกึษาไปท�าศลัยกรรม
ใบหน้ามาเช่นกัน
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จอว์ ตูยิน เสนอภาพนี้ใน irrawaddy.com ใช้ค�าบรรยายว่า 
“Painful path to peace” สะท้อนเส้นทางที่นางอองซาน  
ซูจี ผู้น�าพม่า ต้องฝ่าสู่จุดหมายคือสันติภาพ

ต่างประเทศ
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กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

 
 

In Brief : ย่อความ

อินโดนีเซียพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ตามแผน 
“10 บาหลีใหม่” คืบหน้า
ตามล�าดับ และตั้งเป้า
ยอดนักท่องเที่ยวต ่าง
ชาติปีนี้ไว้ที่ 15 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจาก 11.5 ล้านคน 
ในปีที่แล้ว

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

อินโดนีเซียท่องเท่ียวบูม

กล่าวมาวางแผนให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง น�าไปด�าเนินการ
สร้าง “บาหลีใหม่” ขึ้นมาอีก 
10 แห่ง ซึ่งถือเป็นโครงการส่ง
เสริมการท่องเท่ียวขนาดใหญ่
ที่สุดของอินโดนีเซีย 
 นอกจากส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
แล้ว โครงการดงักล่าวยงัเป็นแผน
พฒันาประเทศไปในตวัด้วย เนือ่ง 
จากสิง่ทีต้่องพฒันา คอื โครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนน สนามบิน และ
ทีพ่กัอาศยั เป็นต้น เพือ่เพิม่ความ
สะดวกคล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบ
การและนักท่องเที่ยว 
 สถานที่ 10 แห่ง ที่ได้รับคัด
เลือกเข้าร่วมโครงการ ล้วนเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องช่ืออยู่ก่อน
แล้ว แต่มีข้อบกพร่องด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1) 
ทะเลสาบโทบา อยูท่ีจ่งัหวดัสมุาตรา
เหนอื (2) ตันจุงเลซุง จังหวัดบัน
เติน (3) เคปูลัวอันเซริบู (ดินแดน 
1,000 เกาะ) ชานกรงุจาการ์ตา (4)  
ชายหาดตนัจงุเคลายงั เกาะเบลติงุ 
 (5) มหาเจดีย์บรมพุทโธ จัง 
หวัดชวากลาง (6) วนอุทยาน
เทือกเขาโบรโม แหล่งชมภูเขาไฟ
ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ อยูท่ีจ่งัหวดั
ชวาตะวันออก (7) มันดาลิกา จัง

เมือ่หลายเดอืนก่อน ประธานา 
ธิบดีโจโก วิโดโด แห่งอินโดนีเซีย 
เรียกความสนใจจากวงการท่อง
เที่ยวประจ�าภูมิภาค ด้วยการประ 
กาศแผน “10 บาหลีใหม่” (10 
New Balis) เป็นยุทธศาสตร์ส�า 

คัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผู ้น�าอินโดฯ ใช้ “บาหลีโม 
เดล” เป็นต้นแบบพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เนื่องจากเกาะ
บาหลไีด้รบัความนยิมจากนกัท่อง
เที่ยวต่างชาติมากที่สุดในอินโด 
นีเซีย และจากการส�ารวจความ
เห็นของต่างชาติ พบว่าธรรมชาติ
ป่าสวยทะเลใสและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น คือเสน่ห์ส�าคัญที่สุด
 ผู ้น�าอินโดฯ ใช้ข้อมูลดัง

หวัดนูซาเติงการาตะวันตก (8) 
ลาบวนบาโจ แหล่งมงักรโคโมโด จงั
หวดันซูาเตงิการาตะวนัออก (9) วา
กาโทบ ี จงัหวดัสลุาเวสใีต้ และ (10) 
เกาะโมโรไต จงัหวดัโมลกุกะเหนอื 
 การขบัเคลือ่นแผนดงักล่าว 
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นตามล�าดับ 
เช่น การพฒันายกระดบัสนาม
บนิซลีงักทิใกล้ทะเลสาบโทบา 
เป็นสนามบนินานาชาต ิ ก�าหนด 
แล้วเสร็จเปิดให้บริการปลาย
เดอืนนี ้ช่วยให้การเดนิทางไป
ทะเลสาบรวดเร็วด้วยเวลาไม่
ถึงชั่วโมง ขณะก่อนหน้านี้ ต้อง 
ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง
จากเมืองเมดัน
 อินโดฯ ตั้งเป้ายอดนักท่อง
เที่ยวต่างชาติปีนี้ไว้ที่ 15 ล้านคน 
ปรับเพิ่มจากสถิติปีที่แล้วที่มีผู้มา 
เยือนทั้งหมด 11.5 ล้านคน และ
ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-
สิงหาคม) มีต่างชาติเข้าไปท่อง
เที่ยวอินโดฯ แล้ว 9.25 ล้านคน
 ต่างชาติท่ีเข้าไปท่องเที่ยวอิน
โดฯ มากสดุในปีทีแ่ล้ว ได้แก่ ชาว
สิงคโปร์ ขณะแผนปีนี้ นอกจาก
พยายามเพิม่ยอดชาวสงิคโปร์แล้ว 
อินโดฯ ยังตั้งเป้าเพิ่มจ�านวนชาว
จีน ออสเตรเลีย และอินเดียด้วย 
 ส�าหรบัปี 2019 หรอือกี 2 ปี 
ข้างหน้า อินโดฯ ขยับเป้ายอด
นักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นไปท่ี 
20 ล้านคน

ข้อมูลภาพ : thejakartapost.com
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TAITI-OM-060617-01
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0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ

KING-P-201017-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 09-3535-6365, 08-6475-3138

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 



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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พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
กระทรวงวฒันธรรม จดังานแถลง
ข ่าวหนังสือ “พระเสด็จสู ่ฟ ้า 
ราษฎร์ล้วนอาลัย” ซึ่งเป็น 1 ใน 
11 รายการ หนังสือที่ระลึกและ
จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสม 
เดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดช บรมนาถบพติร
 นายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐั 
มนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(รมว.วธ.) กล่าวว่า หลังจากเหตุ 
การณ์พระบาทสมเด็จพระปร 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวัน
ที่ 13 ตุลาคม 2559 พลเอกประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มอบหมายให้ วธ. ด�าเนินการ
รวบรวมภาพเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้อง
กับงานพระบรมศพทั้งภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว จากส่วนกลาง 
ต่างจังหวัดและต่างประเทศ จัด 
ท�า วีดิทัศน์ จดหมายเหตุฉบับ
ราชการและจดหมายเหตุฉบับ
ประชาชน เพื่อบันทึกเหตุการณ์
ส�าคัญทางประวัติศาสตร ์ของ 
ชาติไว ้ให้คนรุ ่นหลังได้ศึกษา 
เรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมี
ส่วนร่วมในการแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และเพื่อน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
รัชกาลที่ 9
 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวฒัน 
ธรรม กล่าวอีกว่า วธ. จัดท�าหนัง 
สือที่ระลึกและจดหมายเหตุงาน
พระราชพธิฯี 11 รายการ ประกอบ
ด้วย หนังสือจดหมายเหตุฉบับ
หลัก 1 รายการ หนังสือจด 
หมายเหตุฉบับรอง 6 รายการ 
หนังสือที่ระลึก 3 รายการ และ
แผ่นพับที่ระลึก 1 รายการ โดย  
1 ในจดหมายเหตุฉบับรอง คือ 
หนงัสอืจดหมายเหตบุทกวนีพินธ์
โครงการกานท์กวีคีตการปวง

ประชาน้อมร�าลึกในพระมหากรุ 
ณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่มีช่ือว่า “พระ
เสด็จสู ่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” 
จัดท�าขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและ
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิ 
คุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ซ่ึงเนื้อ 
หาหนังสือจดหมายเหตุฉบับนี้ 
ได้รวบรวมบทกวีนิพนธ์ที่ศิลปิน 
ประชาชนหลากหลายอาชีพ เด็ก
และเยาวชนแต่งขึ้น เพื่อแสดง
ความอาลัยและน้อมร�าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 189 บท โดยมี
ภาพประกอบที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย 
โดยขณะนี้ วธ.ได้จัดท�าต้นฉบับ
หนังสือจดหมายเหตุดังกล ่าว 
เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่าง

การด�าเนินการจัดพิมพ์
 การด�าเนินการจัดท�าหนังสือ
จดหมายเหตุฉบับนี้ วธ.ได้คัด
เลือกบทกวีนิพนธ์ที่ได้รวบรวมไว้
ทัง้หมดกว่า 10,000 บท มาบรรจุ
ไว้ในหนังสือ 189 บท ทั้งนี้ คณะ
ท�างานได้พิจารณาคัดเลือกบท 
กวีนิพนธ์แสดงความอาลัย โดย 
มีหลักเกณฑ์ต้องเป็นผลงานประ 
พันธ์ของบุคคล ไม่ใช่หน่วยงาน
หรือองค์กร มีเนื้อหาและการใช้
ถ้อยค�างดงาม สมพระเกียรติ ม ี
รูปแบบการประพันธ์ถูกต้องตาม
หลักภาษาและฉันทลักษณ์ร้อย
กรองไทย ตลอดจนสามารถถ่าย 
ทอดความรู ้สึกสูญเสียครั้ งยิ่ ง 
ใหญ่ของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง
 ส่วนภาพประกอบเป็นภาพ 
ถ่ายแสดงถึงความโศกเศร้า สุด

อาลัยของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
ต่อการเสด็จสวรรคตนับตั้งแต ่
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนถึง 
วันสุดท ้ายที่ประชาชนได ้เข ้า 
กราบถวายบังคมพระบรมศพ 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดย 
คัดเลือกภาพถ่ายจากทั้งหมด 
กว่า 20,000 ภาพ ซึ่งเป็นผล 
งานช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพ 
จิตอาสา ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมถึงประชาชนท่ีส่ง
ภาพเหล่านี้มายัง วธ.
 อย่างไรก็ตาม บทกวีนิพนธ์
ถวายความอาลัยและภาพถ่ายท่ี
ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
รวบรวมไว้ในหนังสือจดหมาย 
เหตุดังกล่าว จะน�าไปเก็บรักษา 
ไว ้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  
ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อบันทึกไว้
เป็นจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
เป ็นเกียรติประวัติ ท่ีแสดงถึง 
ความจงรักภักดี ความอาลัย และ
น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
หาที่สุดมิได้

วีระ โรจน์พจนรัตน์ 
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พระครูนนทกจิโกศล เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมติ พร้อมด้วย สรศกัดิ์ 
ทมิด ี ก�านนัต�าบลหนองเพรางาย และ พนม พึง่สขุแดง ก�านนัต�าบลบ้าน
ใหม่ ร่วมเตรยีมน�าประชาชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอปุสมบทหมู ่เพือ่ถวาย 
เป็นพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

อดเิรก ศรปีระทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันประกาศนโยบาย  
“วสิยัทศัน์ระดบัโลกด้านการใช้ยาต้านจลุชพีในสตัว์” อย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
เพือ่ให้ซพีเีอฟทัว่โลกใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ 

พ.อ.เศรษฐพล เกตเุตม็ รองผู้บญัชาการ มณฑลทหารบกที ่ 33 ค่ายกาวลิะ  
และ เสวก เดชจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน  
บริษัท ไทยประกนัชวิีต จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ไทยประกนัชวีติ-
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่วิถีแห่งความพอเพยีง” 

พลเรอืเอกนรสิ ประทมุสวุรรณ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื รบัมอบดอกไม้จนัทน์
ส�าหรบัพระราชพธิถีวาย พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช โครงการ จติอาสาประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์พระราชทาน 
จาก วชัรา ณ วงัขนาย รองประธาน กรรมการบรหิาร กลุม่วงัขนาย 

ทฤษฎ ีตลุยอนกุจิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอสซลีอร์ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั, ยรรยง โอฬาระชนิ ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ (ภาพถ่าย) 
ปี 2550, วรนนัทน์ ชชัวาลทพิากร ศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ (ภาพถ่าย) 
ปี 2552 เปิดนทิรรศการภาพถ่ายเฉลมิพระเกยีรต ิ“ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” 

สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จดัการ บริษัท ด-ีแลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากดั 
ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ดารารตัน์ จ�านวน 19,999 ดอก ให้กบั ประภสัสร มาลา- 
กาญจน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดสมทุรสาคร เพือ่น�าไปใช้ในการพระราชพิธถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ก่อกิจ จงึทวศีลิป์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เวลิด์คาเมร่า กรุป๊ จ�ากดั ร่วม
กับ สชุาต ิจงึทวศีลิป์ เปิดเวลิด์คาเมร่า สาขา 3 ป่ินเกล้า โดยม ียโูซะ ชบิะ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จ�ากัด, ณัฐพงศ์ ศรีพลอยรุ่ง, สุกิจ  
เหลอืงเลศิวฒัน และ ประชากร ปิยะสกลุแก้ว ร่วมงานทีป่ิ่นเกล้า

พรีะ นรีพทิกัษ์ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส และ ธรีะชาต ิมโนธรรมรกัษา 
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)  
น�าทมีพนกังานบรษิทัฯ ร่วมกจิกรรม “ท�าดเีพือ่พ่อ” ลงพืน้ทีเ่กบ็ขยะตามแนว 
ฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระราม 3 
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วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ถวายดอกไม้จนัทน์ แด่วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภเิษก ๙,๙๙๙ ดอก และ วัดเบญจมบพติรดสิุตวนาราม ราชวรวหิาร 
ส�าหรับใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพต่อไป 

สมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั พร้อม
คณะผูบ้รหิาร และนกัเรยีนโรงเรยีนการไปรษณย์ี ร่วมจดักจิกรรม “ดาวเรือง
จากใจ น้อมถวายพ่อ ด้วยความจงรกัภกัด”ี กจิกรรมรวมพลงัคนไปรษณย์ีไทย
ปลกูดอกดาวเรอืงบรเิวณรมิถนนแจ้งวฒันะ และพืน้ทีโ่ดยรอบบรษัิท

ดร.อริีก ฟิวส์แมน ผู้อ�านวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และ
ศนูย์ส่งเสรมิสุขภาพไวทลัไลฟ์ จดัสัมมนาพเิศษ การจดัการความชราด้วยสมดลุ
ฮอร์โมนและโภนาการ การป้องกนัความเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็และการปรบั
ตวัในการใช้ชวิีตในโลกแห่งมลพษิ 

พนัทดิา สจุรติตานนท์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ อาคเนย์ กลุม่ธรุกจิประกนั
และการเงนิ ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ จ�านวน 7,999 ดอก แก่ ภคัภร สงวนศกัดิ์ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตบางรกั เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ดร.อษุณย์ี มหากจิศริ ิลโีอณโีอ บรษิทั คงิ ฟดู กรุป๊ จ�ากดั ส่งตวัแทนน�าทมี
พนักงานจิตอาสาร่วมส่งมอบความรักและเติมเต็มความสุขแสนอร่อยโดย 
เลีย้งอาหารกลางวนั และมอบโดนทั ครสิป้ี ครมี และเงนิบรจิาคสมทบทนุ
ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายจุงัหวดัปทมุธานี 

ฝ่ายสือ่สารการตลาด โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา มอบพดัเพือ่น้อมถวายในพระ
ราชพธิฯี ให้กบัส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอบางละมงุ เพือ่ใช้แจกให้กับจติอาสา
ทีร่่วมถวายดอกไม้จนัทน์ ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชที ่วัดชยัมงคล จ.ชลบรุี 

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจสิตกิส์ครบวงจร โดยทมีชมุชนสมัพนัธ์ พร้อมพี่
น้องชาวบางสะพาน ร่วมกนั “ทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา” เพือ่สมทบทนุสร้าง
อาคารเรยีนหลงัใหม่โรงเรยีนมธัยมนพคุณ เพือ่ถวายเป็นโรงเรยีนการกศุลให้
กับวดัห้วยทรายขาว ในพระพทุธศาสนา 

คณะผู้บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน)  
ให้การต้อนรับ นายปรีชาวุฒ ิ ขมุทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บรษิทั 
หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) น�าทีม นักลงทุน High Net 
Worth และนกัวเิคราะห์ เข้าร่วมรบัฟังข้อมลูบรษิทั


