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วันนี้ (26 ต.ค.) จะมีพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ 
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยา 
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย 
ส�านักพระราชวังได้แจ้งหมายก�า 
หนดการ ดังนี้
 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระ 
เจ้าอยู ่หัว เสด็จฯมาในการพิธี
อัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุ 
มาศ เม่ือสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
เสด็จฯมาถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งราชสกัการะ
พระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป
ประจ�าพระชนมวาร ทรงทอดผ้า
ไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศ  
พระราชาคณะ 30 รปู สดบัปกรณ์  
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 
ถวายพระพรลา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้เปลือ้งพระโกศทอง

ใหญ่ เชญิพระลองลงจากพระแท่น
สุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานที่
พระยานมาศสามล�าคาน ที่ประตู
ก�าแพงแก้ว พระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท
 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จฯ
ตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาทมขุเหนอื อญัเชญิพระ 
บรมโกศด้วยพระยานมาศสาม 
ล�าคานออกจากพระบรมมหาราช
วัง ถวายนพปฏลมหาเฉวตฉัตร 
คันดาลกางกั้น แล้วยาตราขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ ไปยังพระ
มหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุ 
พนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระ 
เจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จในริ้วขบวนพระบรมราชอิส 
ริยยศด้วย
 เมื่อขบวนพระบรมราชอิสริย 
ยศถงึยงัพระมหาพิชยัราชรถ หน้า
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปยัง

พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ทรงทอดผ้าไตร 
20 ไตร ทีท้่ายเกรินบันไดนาคพระ
มหาพิชัยราชรถ พระสงฆ์สดับ 
ปกรณ์เที่ยวละ 5 รูป อัญเชิญพระ 
บรมโกศขึ้นประดิษฐานในบุษบก 
พระมหาพิชัยราชรถ ยาตราขบวน
แห่อัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระ
เมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนาม
หลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สม 
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรง
พระด�าเนินตาม 
 เมื่ อริ้ วขบวนพระบรมราช
อิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมโกศ
เข้าสู ่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จฯไป
ประทับรอที่พลับพลายก นอก
ราชวัติพระเมรุมาศ เมื่อเทียบพระ
มหาพิชัยราชรถ อัญเชิญพระบรม 
โกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถ 
โดยเกรินบันไดนาค ประดิษฐาน
พระบรมโกศบนราชรถปืนใหญ่
เพือ่ตัง้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศ

ส�าหรบัเวยีนพระเมรมุาศ เสรจ็แล้ว 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพร้อมด้วย
พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯตาม 
พระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ
ครบ 3 รอบแล้ว สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
เสด็จฯไปประทับ ณ พระที่นั่งทรง 
ธรรม เทยีบราชรถปืนใหญ่ทีเ่กรนิ
บันไดนาคพระเมรุมาศ อัญเชิญ
พระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ 
พระจิตกาธาน ปิดพระฉากและ
พระวสิตูร ประกอบพระโกศจนัทน์ 
ตั้งแต่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดพระ
ฉากพระวิสูตร สมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หวัเสดจ็ขึน้พระเมรุมาศ ทรงจดุธปู
เทียนเครื่องทองน้อยถวายราช 
สักการะพระบรมศพ เสด็จลงจาก
พระเมรุมาศ เสดจ็ขึน้ผ่านพระทีน่ัง่
ทรงธรรมไปประทับรถยนต์พระ 
ที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จ
พระราชด�าเนินกลับฯ
 ต่อมาเวลา 16.30 น. สมเด็จ
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พระมหาพิชัยราชรถ

พระที่นั่งราเชนทรยานเกรินบันไดนาค
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พระเจ้าอยู่หัวเสดจ็ฯมายังพระทีน่ัง่
ทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
ทรงธรรม ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯทรงจุดธูปเทียนเครื่องทอง
น้อยส�าหรบัพระบรมศพทรงธรรม
ทีพ่ระเมรมุาศ สมเดจ็พระสงัฆราช
ถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ
ราชาคณะ 50 รปู สวดศราทธพรต
ถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ 
และทรงทอดผ้าไตร ถวายพระ
เทศน์ และพระสงฆ์ที่สวดศราทธ
พรต สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา 
ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง
ทรงธรรม เสด็จฯไปประทับท่ีมุข
หน้าพระที่นั่งทรงธรรม ผู ้แทน 
จติอาสาเชญิดอกไม้จนัทน์ 9 พาน  
ผ่านพระทีน่ัง่ทรงธรรม ถวายความ 
เคารพแล้วเดินออกจากมณฑลพิธี
 เวลา 17.30 น. สมเด็จ 
พระเจ้าอยู ่หัวเสด็จขึ้นพระเมร ุ
มาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโห 
ระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ 
กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหารกอง
เกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความ
เคารพ เป่าแตรนอน และยิงปืน
เล็กยาว 9 นัด พร้อมกับทหารปืน
ใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ 
21 นัด เสด็จฯไปประทับมุขหน้า
พระที่นั่งทรงธรรม จากนั้นพระ 
ราชทานพระราชานญุาตให้สมเดจ็
พระสงัฆราช สมเดจ็พระราชาคณะ 
พระบรมวงศานุวงศ์ พระประมุข 
ประมุข พระราชวงศ์ ผูแ้ทนรัฐบาล
ต่างประเทศ ฯลฯ ขึ้นถวายพระ
เพลิงพระบรมศพตามล�าดับ หลัง
จากน้ันสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมี 
พระราชปฏิสันถารกับพระประมุข 
ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทน
รัฐบาลต่างประเทศ แล้วเสด็จ
พระราชด�าเนินกลับ
 ต่อมาเวลา 20.30 น. สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ฯมายงัพระทีน่ัง่
ทรงธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา 

ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป 
สดบัปกรณ์ ถวายอนโุมทนา ถวาย
อดเิรก ออกจากพระทีน่ัง่ทรงธรรม 
เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ปิดพระฉาก 
ปิดพระวิสตูร เพือ่เตรียมการถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
 จากนั้นเวลา 22.00 น. สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปประทับ 
มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เจ้า
พนกังานปฏบัิตกิารถวายพระเพลงิ
พระบรมศพเสร็จแล้ว ทรงทอด 
ผ้าไตร ที่พระจิตกาธาน พระสงฆ์ 
10 รูป สดับปกรณ์ เสร็จแล้ว 
เสด็จฯกลับ
 รายช่ือสถานที่ตั้งพระเมรุมาศ
จ�าลอง 85 แห่ง พร้อมจุดตั้งซุ้ม 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราช 
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ก่อน

พักในช่วงเวลา 16.30-18.30 น. 
และเปิดให้ถวายดอกไม้จันทน์อีก
ครัง้ในระหว่างเวลา 18.30-22.00 น.
 ส�าหรับประชาชนที่จะเดินทาง
ไปเข้าร่วมพระราชพิธีที่มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวงกระทรวงคมนาคม
ร่วมมือกับผู ้ประกอบการขนส่ง
อ�านวยความสะดวกประชาชนให้
บริการรถเฉพาะกิจ Shuttle Bus 
รับ-ส่งฟรี ระหว่างวันท่ี 25-27 
ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00-
24.00 น. และในวันที่ 26 ตุลาคม 
2560 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมทั้งหมด 11 เส้นทาง ได้แก่ 
1.กรมการขนส่งทางบก-สนามม้า
นางเลิง้ 2.เมอืงทองธาน-ีสนามม้า
นางเลิ้ง 3.ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต-
สนามม้านางเลิง้ 4.เซน็ทรลั ศาลา
ยา-แยกอรุณอมรินทร์ 5.พุทธ
มณฑลสาย 4-แยกอรุณอมรินทร์ 
6.หมอชิต 2-แยกวิสุทธิกษัตริย์ 
7.เมกา บางนา/อิเกีย-บ้านมนังค

พระเมรุมาศจ�าลอง จังหวัดมุกดาหาร

พระเมรุมาศจ�าลอง จังหวัดกระบี่ พระเมรุมาศจ�าลอง จังหวัดชลบุรี พระเมรมุาศจ�าลอง ลานพระราชวังดุสิต
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ศิลา 8.ห้างสรรพสนิค้า Show DC 
พระราม 9-บ้านมนังคศิลา 9. 
เอกมัย-แยกเมอร์รี่คิงส์ 10.เซ็น 
ทรัลพระราม 2-แยกเมอร์รี่คิงส์ 
11.สถานีสวนเลียบ-แยกเมอร์ 
รี่คิงส์
 ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกใน
การเดินทางไปยังมณฑลพิธีท้อง
สนามหลวงสามารถถวายดอกไม้
จันทน์ ณ พระเมรุมาศจ�าลอง 85 
แห่งทั่วประเทศ ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
 เขตดุสิต พระลานพระราชวัง
ดุสิต, เขตวัฒนา โรงพิมพ์ส�านัก 
งานกินแบ่งรัฐบาล, เขตพระนคร 
สวนนาคราภิรมย์, เขตพระนคร 
ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ พระ 
พทุธยอดฟ้า, เขตพระนคร ลานคน
เมอืง, เขตบางนา ศนูย์นทิรรศการ 
และการประชมุไบเทคบางนา, เขต
ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระ 

บัง, อ�าเภอล�าลูกกา สนามกีฬา 
ธูปะเตมีย์, อ�าเภอพุทธมณฑล 
พุทธมณฑล
ภาคเหนือ
 จังหวัดเชียงราย สนามบินเก่า
ฝูงบิน 416, จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค ้านานา 
ชาตฯิ, จังหวัดล�าพูน สนาม อบจ.
ล�าพูน, จงัหวดัล�าปาง มหาวทิยาลยั
ราชภัฏล�าปาง, จังหวัดแพร่ สนาม
หลวงจังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน วัด
พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, 
จังหวัดพะเยา ลานอเนกประสงค์
หลังเทศบาลฯ ริมกว๊านพะเยา, 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนามกีฬา
เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน, จงัหวดั
อุตรดิตถ์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์
ภาคกลาง
 จังหวัดก�าแพงเพชร สนาม 
กีฬาจังหวัดก�าแพงเพชร, จังหวัด
ชัยนาท สนามกีฬาเฉลิมพระ 
เกียรติ, จังหวัดนครนายก ศาลา
กลางจังหวัด, จังหวัดนครปฐม 

พุทธมณฑล และศาลากลางจัง 
หวดั, จงัหวดันครสวรรค์ ศาลากลาง
จังหวัด, จังหวัดนนทบุรี วัดบัว 
ขวัญ, จังหวัดปทุมธานี สนามกีฬา
กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) และ
ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า, จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ลานด้านหน้า
พระราชวังโบราณ, จังหวัดพิจิตร 
วดัท่าหลวง, จงัหวดัพษิณโุลก ค่าย 
สมเด็จพระเอกาทศรถ, จังหวัด
เพชรบูรณ์ ศาลากลางจงัหวัดเพชร 
บูรณ์, จังหวัดลพบุรี วัดสิริจันทนิ
มิต, จังหวัดสมุทรปราการ ศาลา
กลางจงัหวดั, จงัหวดัสมทุรสงคราม 
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร, จังหวัด
สมทุรสาคร วดัเจษฎาราม, จงัหวดั
สระบรุ ีลานวงเวยีนพระพทุธบาท, 
จังหวัดสิงห์บุรี พุทธมณฑลจังหวัด
สิงห์บุรี, จังหวัดสุโขทัย โรงเรียน 
วัดไทยชุมพล, จังหวัดสุพรรณบุรี 
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร, จังหวัด
อ่างทอง ศาลากลางจงัหวดั, จงัหวดั
อุทัยธานี วัดสังกัสรัตนคีรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง
จังหวัด, จังหวัดขอนแก่น วัดป่า
แสงอรุณ, จังหวัดชัยภูมิ ศาลา
กลางจังหวัด, จังหวัดนครพนม 
ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า, จงัหวดั
นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด, 
จังหวัดบึงกาฬ ที่ว ่าการอ�าเภอ
เมือง, จังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่า, จังหวัดมหาสาร 
คาม ศาลากลางจังหวัด, จังหวัด
มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด, จัง 
หวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัด, 
จังหวัดร้อยเอ็ด ลานสาเกต บึง
พลาญชัย, จังหวัดเลย ศาลากลาง
จังหวัด, จังหวัดศรีสะเกษ ศาลา
กลางจังหวัด, จังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัด, จังหวัดสุรินทร์ 
ศาลากลางจังหวัด, จังหวัดหนอง 
คาย วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง, 
จังหวัดหนองบัวล�าภู วดัพศิาลรญั 
ญาวาส พระอารามหลวง, จงัหวดั

ฉากบังเพลิงด้านทิศตะวันออก

ฉากบังเพลิงด้านทิศตะวันตก ฉากบังเพลิงด้านทิศใต้

ฉากบังเพลิงด้านทิศเหนือ
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มหาธาตวุรวหิาร พระอารามหลวง, 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดคลอง
วาฬ พระอารามหลวง
ภาคใต้
 จังหวัดกระบี่ สวนสาธารณะ
ธารา เทศบาลเมืองกระบี่, จังหวัด
ชมุพร โครงการพัฒนาพืน้ทีห่นอง 
ใหญ่ตามพระราชด�าริ ต�าบลบาง
ลึก, จังหวัดตรัง ลานวัฒนธรรม 
ทุ่งแจ้ง, จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สนามหญ ้าหน ้า เมืองนครศรี 
ธรรมราช, จังหวัดนราธิวาส ลาน
เฉลิมพระเกียรติ, จังหวัดปัตตานี 
ลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลาง
จงัหวดั, จงัหวดัพังงา ศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่า, จังหวัดพัทลุง  
หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า, 
จั งหวัดภู เก็ต สวนสาธารณะ
สะพานหนิ, จงัหวดัยะลา สนามโรง

พิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา, 
จงัหวดัระนอง วดัสวุรรณครี,ี จงัหวดั 
สงขลา สระบัว แหลมสมิหลา, 
จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด, 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีวดักลางใหม่
 นอกจากนี้ ยังมีซุ้มถวายดอก 
ไม้จนัทน์ทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ
 ด้านการแต่งกายของประชาชน
เพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
สภุาพบรุษุ สวมเสือ้ด�า เชิต้ด�า กาง 
เกงขายาวสีด�า รองเท้าสุภาพบุรุษ
สดี�า สภุาพสตรี สวมเสือ้ด�าเรียบๆ 
ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ห้ามเสื้อ
แขนกดุ หรือสายเดีย่ว สวมกระโปรง
ด�าคลมุเข่า รองเท้าสภุาพสตรีสีด�า
 สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย ร่ม พัด 
พัดลมมือถือ เสื้อกันฝน ยาประ 
จ�าตัว ยาดม ยาหม่อง และบัตร
ประจ�าตัวประชาชน

  เร่ิมถวายดอกไม้จันทน์ ช่วง
แรกเวลา 09.00 -16.30 น. ยกเว้น
พระเมรุมาศบริเวณสวนนาครา
ภริมย์ เร่ิม 13.00 น. เริม่ถวายดอก 
ไม้จันทน์ช่วงที่สอง เวลา 18.30-
22.00 น. โดยจะมีเจ ้าหน้าท่ี
บริการประจ�าจุดทางเข้าซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ คอยส่งดอกไม้
จันทน์ให้กับประชาชนที่เข้าถวาย
ดอกไม้จันทน์ และจัดระเบียบประ 
ชาชนทีเ่ข้าถวายดอกไม้จนัทน์ เมือ่
ประชาชนยืนประจ�าจุดวางดอกไม้
จนัทน์ เจ้าหน้าทีจ่ะประกาศให้วาง
ดอกไม้จันทน์ ประชาชนถวาย
ค�านับ แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่
พาน จากนั้นถวายค�านับอีกครั้ง
ก่อนเดนิไปยังบริเวณทางออก และ
จะได้รับแผ่นพับพระราชประวัติ/
หนังสือที่ระลึก

อ�านาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด, 
จงัหวดัอดุรธาน ีสนามทุง่ศรเีมอืง, 
จังหวัดอุบลราชธานี วัดสุปัฏนา
รามวรวิหาร
ภาคตะวันออก
 จังหวัดจันทบุรี ลานขนส่งสิน 
ค้า อบจ.จันทบุรี, จังหวัดชลบุรี  
ศาลากลางจังหวัด, จังหวัดตราด 
สนามหลวงจังหวัดตราด, จังหวัด
ระยอง สวนศรีเมือง, จังหวัดฉะ 
เชงิเทรา วดัโสธรวรารามราชวรวหิาร, 
จงัหวดัปราจีนบุรี วัดสง่างาม, จัง 
หวัดสระแก้ว สนามด้านหน้า อบจ.
ภาคตะวันตก
 จังหวัดกาญจนบรุ ีเกาะสมเดจ็
ญาณสังวร, จังหวัดตาก เขื่อน
ภูมิพล, จังหวัดเพชรบุรี วัดคงคา
รามวรวิหาร, จังหวัดราชบุรี วัด

สัตว์หิมพานต์ประดับพระเมรุมาศ
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พระพยอม
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editor59lokwannee@gmail.com 

เอาต�าแหน่งเดิมพัน?

ทรรศนะ

In Brief : ย่อความ

พอเกิดปัญหาขึ้นมามีใครกล้า
ประกาศว่า “ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
เอาต�าแหน่งเดิมพัน” บ้าง ไม่ใช่
ลอยตัวกันไปหมด

สิ่งที่คาดไม่ถึงมักจะเป็นไปตามเหตุการณ์ 
ของมัน เราคิดว่าเอาอยู่ แต่พอเกิดข้ึน 
จรงิๆกเ็อาไม่อยู ่นัน่คอืเรือ่งน�า้ท่วมขณะนี้
ที่ก�าลังท่วมไปแล้ว 17 จังหวัด ประชาชน
เดือดร้อนหลายแสนคน เป็นอีกครั้งท่ีถือ
เป็นบทเรียนของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นปัญหา
ที่ไม่รู้จักน�าบทเรียนที่เกิดขึ้นมาใช้
 แม้ปัญหาน�้าท่วมจะเกิดจากธรรมชาติ 
หรือถูกธรรมชาติหลอก สวิงจากภัยแล้ง 
จนหลอนติดสมอง กลัวจะมีปัญหาหาก 
ปล่อยน�้าจากเข่ือน เลยไม่กล้าปล่อยน�้า 
เพราะปีก่อนกลวัว่าน�า้จะมามากกป็ล่อยน�า้
ออกจนขาดแคลนน�า้ ยิง่ปีทีแ่ล้วเกดิปัญหา
ภัยแล้งอีก ก็ย่ิงกลัวว่าจะขาดแคลนอีก  
จึงเก็บกักน�้าไว้ให้มากที่สุด ไม่ระบายออก 
ทั้งที่ควรระบายออกเพื่อรองรับน�้าฝนที่ 
จะตกลงมา  
 กเ็ห็นใจนะ ท�ายังไงได้เมือ่มนษุย์เราถูก
ธรรมชาติทั้งหลอกทั้งหลอน เลยไม่กล้า 
ทีจ่ะปล่อยน�า้ออก เพราะกลวัขาดแคลนน�า้ 
สุดท้ายก็ต้องเจอน�า้ท่วม ไม่รู้ว่าเราจะตื่น
จากภาวะถูกหลอกถูกหลอนอย่างไร จะตั้ง
สติเรื่องของน�้าอย่างไร ระหว่างน�้าท่วมกับ
น�า้แล้งนัน้ อย่างไหนหนกัหนากว่ากนั น�า้
แล้งยงัไงกไ็ม่ถงึกบัไม่มนี�า้จะกนิจะใช้ บ้าน
เราขาดน�า้อย่างไรก็ยังพออยูไ่ด้ เอาน�า้จาก
ตรงโน้นตรงนี้มาช่วยบรรเทา ยิ่งสามารถ
เก็บกักน�้าไว้ในอ่างเหมือนถังใหญ่ๆ ใน 
ที่สูงๆ ก็จะช่วยเหลือได้มาก จะใช้ดิน
เหนียวดินเหลวก็ได้ทั้งนั้น เราก็จะไม่มีค�า
ว่าขาดแคลนน�้า ไม่กลัวขาดน�้า จะมีแต่
ปัญหาน�้าท่วมที่เป็นเรื่องของฝน
 เหมือนครั้งน�้าท่วมใหญ่ปี 2554 เราก็

ใช้เครื่องสูบน�้าช่วยสูบออก ตรงไหนเปิด 
ได้ก็เปิด ตรงไหนดูดได้ก็ดูด น�้าท่วมแค ่
วันเดียวท�าให้มะละกอตายไปหลายต้น  
 ยิ่งมีข่าวคุณสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ถาม 
กทม.ว่าอุโมงค์ยักษ์เป็นอย่างไร ผู ้ว่าฯ
กทม.ตอบอย่างไร ยังใช้ได้หรือไม่ เพราะ
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชะ ก็ยังโอดครวญบ้าน
น�้าท่วม รถเสียหาย รัฐบาลก็ต้องรับผิด
ชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น บริหารจัดการ
น�้าอย่างไร
 ก็ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องน�้าเชื่อ
อาตมาเถอะ ขาดน�้ายังมีคนด่าน้อย
กว่าน�้าท่วม ท่วมโดนด่ามากกว่า ขาด
น�้ามันไม่ถึงกับหมดเน้ือหมดตัวหมด
หน้าตัก เพราะน�้าบ้านเรายังไงก็ต้อง 
มีมาใหม่ อาตมาอยากฝากว่า ขอให้
คิดให้รอบคอบระหว่างปัญหาขาดน�้า
กับน�้าท่วม ประเมินสถานการณ์กัน 
ให้ดีๆ  ตรวจสอบกนัให้รอบคอบ พอเกดิ
ปัญหาขึน้มามใีครกล้าประกาศว่า “ข้าพ 
เจ้ารบัผดิชอบเอาต�าแหน่งเดมิพนั” บ้าง 
ไม่ใช่ลอยตัวกันไปหมด กล้าๆกลัวๆ 
แล้วในที่สุดเราก็ต้องเจออยู่ในสภาพ
อย่างนี้ซ�้าซาก ก็หวังว่าการบริหารจัด 
การต่อไปจะดีกว่านี้
  เจริญพร

เจอแบบนี้คือไม่ปล่อยน�้าล่วงหน้า คราว
นั้นวิพากษ์วิจารณ์ “น้องน�้า” ริษยาการ 
เมือง เกิดปัญหาหลายพื้นที่ คราวนี้ก็กลัว
จน “ขี้หดตดหาย” กลัวจะเกิดความเสีย
หายต่างๆนานา ถ้าพร่องน�้าไว้ก่อน พอ 
ฝนตกลงมาหนัก เขื่อนก็ต้องระบายน�้า 
เพราะเห็นแล้วว่าน�้ามาเยอะ แต่ไม่ยอม
ปล่อยในช่วงแรกๆมาปล่อยในช่วงน้ีท่ีน�้า
เต็มไปหมด มันก็เลยพังราบพนาสูญ ตรง
นั้นจม ตรงนี้ล่มก็ว่ากันไป 
 ภาพขาดแคลนกับท่วม ถ้ายังขืน
กลวักจ็ะยงัเป็นภาพหลอน เด๋ียวก็สวิง
อกี พอปีนีท่้วม ปีหน้าก็ระบายน�า้ปล่อย
น�า้กนัสดุขดี มนักไ็ม่มคีวามพอด ีเพราะ
กลวักกัเก็บน�า้ไว้มากเกินไป ยังไงก็ต้อง
พยายามหาจุดพอดี บริหารน�้าให้ได้ 
ต้องตัดความกลัวออกไปซะบ้าง เอา
ความเป็นจริงมาพจิารณาให้มากทีส่ดุ  
 อย่างช่วงฝนยังไม่หมดฤดู มันก็ยังม ี
ฝนอยู ่กต้็องพร่องน�า้ไว้ก่อน ค�าว่า “พร่อง
น�้า” เพ่ือรองรับน�้ากับเก็บน�้าไว้ป้องกัน
ขาดแคลน ช่วงที่ควรเก็บก็ต้องช่วงที่ฝน
ตกหนักคือตอนปลายฤดู แต่เมื่อตอนต้น
เราไม่ปล่อยน�้า ไม่พร่องน�้า มาปล่อยเอา
ตอนปลายช่วงที่ฝนตกหนัก มันก็กระอักสิ 
อย่างที่วัดอาตมาก็กึ่งๆจะจมน�้าแล้ว ต้อง
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จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,274 ขาย 1,277.53
ลอนดอน ซื้อ 1,273.70 ขาย 1,277.44

ภาวะหุ้น 25 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) 

33.46

39.7175

45.36

4.3675

0.30408

24.672

+7.03  1,708.84  
  57,626.26
+9.44  2,451.92  
  39,756.10
+3.27  1,086.25  
  27,832.39
+3.63  575.32  
  2,883.11

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,806.46  +2.34

2,600.51 +28.81

2,682.12  +17.12

1,986.11  +8.26

2,623.78  +26.81

3,005.00  +13.86

1,341.58  +3.72

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,838.67

10.13

4,434.02

7.69

1,404.65

-

16,583.63

28.78

18,327.16

31.80

-1,743.53

-

28,951.56

50.24

29,410.83

51.04

-459.26

- 

ธพว.จดังาน “เตมิเงนิทนุ SMEs มุง่สูม่าตรฐานเทคโนโลย ี4.0” 
โรดโชว์ภาคใต้ เชื่อ SMEs มีแนวโน้มฟื้นตัวสูงสุด หอการค้า
หนุน ธพว.ใช้ข้อมูลยกระดับ SMEs เพิ่มขีดความสามารถ 

ธพว.จดังานหนุนSMEใต้

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ 
ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว. SME De- 
velopment Bank) กล่าวถงึผลการ
ส�ารวจดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ 
SMEs จัดท�าโดยศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย ท่ีระบุว่า SMEs 
ไทยขณะนี้ฟ ื ้นตัวแล ้ว โดยผู ้
ประกอบการภาคใต้มีสัดส่วนถึง 
53% ตัดสินใจลงทุนตั้งแต่ครึ่ง 
ปีแรกของปี 2561 ซึ่งภาคใต้ถือ
เป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการฟื้น
ตัวของ SMEs สูงสุด  
 ธพว.จึงต่อยอดให้ผู้ประกอบ
การเติบโตได้ต่อไป โดยเน้นให้ 
ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถงึแหล่ง
ทุนและก้าวเข้าสู ่ยุค Thailand  
4.0 เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจใน
ประเทศเข้มแข็งในอนาคต ธพว.
จึงจัดงาน “เติมเงินทุน SMEs  
มุ่งสู่มาตรฐานเทคโนโลยี 4.0” 
แนะน�าการใช้คูปองส�าหรับตรวจ
สอบมาตรฐานสนิค้าจาก Central 
Lab Thai (แล็บประชารัฐ) สร้าง
มาตรฐานสนิค้าให้มคีณุภาพและ
อบรมการใช้โปรแกรมทางบัญชี 
“ERP on Cloud” บนสมาร์ท

โฟน เพื่อรองรับมาตรฐานบัญชี
ใหม่ที่จะมีผลต่อการยื่นขอสิน 
เช่ือจากสถาบันการเงนิตามเกณฑ์
รายได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้ง 
แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 นายมงคล กล่าวว่า การจัด
มหกรรมรายภูมิภาคเป็นไปตาม
พันธกิจของธนาคารที่ต้องการ
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 
ให้เข้าถึงแหล่งทุน ยกระดับการ
ท่องเที่ยวควบคู ่กับการท�าการ
ตลาดแบบเล่าเรื่อง สร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่ง
ภาคใต้นับเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
แม้จะเกิดวิกฤตแต่สามารถฟื้น 
ตัวได้เร็ว จากเหตุการณ์น�้าท่วม

ต้นปี ลูกค้าของธนาคารได้รับผล 
กระทบถึง 8,000 ราย แต่มีเพียง 
10% ที่ขอรับบริการสินเชื่อฟื้นฟู
ธุรกิจ เนื่องจากภาคใต้ตัวขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจมาจากการท่อง
เทีย่วและการค้าชายแดน ธนาคาร
จึงเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ 
ผู ้ประกอบการท่องเที่ยววงเงิน 
7,500 ล้านบาทไว้รองรับ 
 ส�าหรบัมหกรรม “เตมิเงินทนุ 
SMEs มุง่สูม่าตรฐาน เทคโนโลยี 
4.0” จัดงาน 6 ครั้ง เริ่มตั้งแต ่
วันที่ 3-15 พฤศจิกายน โดยครั้ง
ที่ 1 จัดวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 
ที่โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์เบย์ร ี
สอร์ท ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 พฤศ 
จิกายน โรงแรมเรือรัษฎา ตรัง 
ครัง้ที ่3 วนัศกุร์ที ่10 พฤศจกิายน 
โรงแรมสินเกียรติบุรีโฮเต็ล สตูล, 
ครัง้ที ่4 วนัเสาร์ที ่11 พฤศจกิายน
โรงแรมหรรษา เจบี (หาดใหญ่) 
ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจ ิ
กายน โรงแรมทวินโลตัส นครศรี 
ธรรมราช และครั้งท่ี 6 วันพุธที่ 
15 พฤศจิกายน โรงแรมไดมอนด์ 
พลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดยผู ้
ประกอบการสามารถสมัครเข้า 
จ�าหน่ายสินค้าในงาน “ตลาด
คลองผดุงกรุงเกษมฯ” ภายใน 
วันที่  4-24 ธันวาคม 2560  
ฟรีด้วย
  ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย 
รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและ
งานวิจัยและผู ้อ�านวยการศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กล่าว
ถึงสถานการณ์ SMEs ว่า ขณะนี้ 
68.8% ฟื้นตัวจากจุดต�่าสุดแล้ว
และจะเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2561 
มาตรการภาครัฐจึงควรให้เข้าถึง
สินเชื่อให้ได้มากขึ้น เนื่องจาก 
ผลส�ารวจพบว่า SMEs 1 ราย 
จะใช้เงินลงทุนเฉลี่ยสูงถึง 1.36 
ล้านบาท และมีผู ้ประกอบการ
ต้องการสินเชื่อสูงถึง 72%

มงคล ลีลาธรรม

สมัมนาอสงัหาฯ : วรีะพล อรรถบรูณ์วงศ์ กรรมการบรษิทั บมจ.รชิีเ่พลซ 
ร่วมกับ Mr.Terrance Law บ.CENTALINE PROPERTY น�าโครงการ
เดอะริช นานา เดอะริช สาทร-ตากสิน และริชพาร์ค @เจ้าพระยา-พระ
นัง่เกล้า เปิดตวัทีป่ระเทศฮ่องกง ในงานสมัมนาการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์ 
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โชว์ศักยภาพ : ทัวรรณ เลิศธนู ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมงานบริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) ร่วมออกบู๊ธโชว์ศักยภาพสินค้า
เฟอร์นเิจอร์แบรนด์ ELEGA Finna House ซึง่เป็นเฟอร์นเิจอร์ไลฟ์ไสตล์
หลากหลายประเภท ภายในงาน “STYLE 2017”

ออกบู๊ธ : มานิต วงศ์ไพศาลลักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย
และการตลาด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ากัด (มหาชน) และทีมงานขาย 
ร่วมกิจกรรมออกบู๊ธจัดแสดงสินค้าเคร่ืองมือแพทย์ ในงาน โครงการ
ประชุมวิชาการประจ�าปี 2560 21th CSSA SEMINAR 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (ปณท.) เปิดจ�าหน่ายตราไปรษณียากร  
ที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม
เป็นต้นไป หลังก่อนหน้านี้ ไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้จองล่วงหน้าตั้งแต ่
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560-11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยแสตมป์
ชุดนี้ มี 3 แผ่น ประกอบด้วย แผ่นที่ 1 ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ 
ขณะทรงแย้มพระสรวล จ�านวน 9 ภาพ แผ่นที่ 2 ภาพเครื่องประกอบ
ส�าคัญ ได้แก่ พระบรมโกศ พระยานมาศสามล�าคาน และ พระมหาพิชัย
ราชรถ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พื้นหลังเป็นภาพ
พระทีน่ัง่ดุสิตมหาปราสาท จ�านวน 3 ภาพ และแผ่นที ่3 ภาพพระเมรมุาศ
ประกอบภาพพสกนิกรร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย จ�านวน 1 ภาพ 
ราคารวมชุดละ 99 บาท ต่อซอง จ�าหน่ายราคาชุดละ 142 บาท (บรรจุ  
4 ซอง) ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

แสตมป์ที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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กีฬ�

โลกกีฬ�

‘พลสิโคว่า’พอใจชนะ‘มกููรซู่า’
คาโรลน่ิา พลสิโคว่า มอื 3 ของรายการ โชว์
ฟอร์มสด เอาชนะ การ์บีเน่ มูกูรูซ่า แชมป์
วิมเบิลดัน ในรายการ WTA ที่สิงคโปร์ เป็น
ผู้เล่นคนแรกที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้
ส�าเร็จ 
 นักหวดจากเช็ก วัย 25 ปี เอาชนะ 6-2, 
6-2 ใช้เวลาเพียง 62 นาที เพิ่มความมั่นใจ
ให้เธอในการคว้าแชมป์กลุ่มสีขาวกับอีก 1 
เกมที่เหลือ ขณะที่ วีนัส วิลเลี่ยมส์ ลงแข่ง
ก่อนหน้านี้ เอาชนะ เจเลน่า ออสตาเพนโก้ 
แชมป์เฟรนช์ โอเพ่น 7-5, 6-7 (3-7), 7-5 
ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง 13 นาที    
  “ฉันมีความสุขมาก หากว่าฉันสามารถ
เอาชนะได้อีกเกมหนึ่ง ฉันต้องการที่จะเล่น
ให้สนุกด้วย และไม่ต้องการแพ้เกมต่อไป” 

‘โจชวั’ลัน่แชมป์เฮฟวีเ่วทตวัจรงิ
อันโธนี่ โจชัว ยอมรับว่าก่อนที่เขาเอาชนะ 
วลาดิเมียร์ คลิตช์โก้ เขาไม่รู้สึกว่า เขาคือ
แชมป์โลกเฮฟวี่เวทที่แท้จริง และในวันเสาร์
ท่ีจะถึงนี้ แชมป์โลกชาวอังกฤษ วัย 28 ปี  
มีโปรแกรมขึ้นชกกับ คาร์ลอส ทาแคม ท่ี
คาร์ดิฟฟ์ ซึ่ง โจชัว คว้าแชมป์ IBF เมื่อปี 
2016 ก่อนที่จะเอาชนะ คลิตช์โก้ คว้าเข็มขัด 
WBA อีกหนึ่งเส้นที่เวมบลีย์ หลังจากที่เอา 
ชนะ ชาร์ลส์ มาร์ตนิ ในยกสองของการชงิแชมป์
สถาบนั IBF เพิง่จะเป็นไฟท์ที ่16 ในอาชพีของ 
โจชวั ท�าให้ เขายงัไม่ถกูมองว่าเป็นของจรงิ จน
กระท่ังเอาชนะ คลติช์โก้ ในทีส่ดุ  

‘เฟเดอเรอร์’เร่ิมต้นสวยทีบ่าเซลิ 
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ได้รบัการต้อนรบัจาก
แฟนเทนนิสในถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง ก่อน
ที่จะเอาชนะ ฟรานเชส เทียโฟ นักหวดดาว
รุง่ชาวสหรฐัอเมรกิา ไปได้อย่างง่ายดาย 6-1,  
6-3 ในรอบแรก ของการแข่งขนัสวติ อนิดอร์ 
ในเมืองบาเซิล ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา
 นักหวดวัย 35 ปี ชาวสวิตเซอร์แลนด์ มี
โอกาสกลบัขึน้มอื 1 ของโลก หากว่าเขามผีล
งานที่ดีในรายการนี้ เนื่องจาก ราฟาเอล  
นาดาล มอื 1 ของโลกชาวสเปน ไม่ได้ลงเล่น
รายการนี ้โดยในรอบต่อไป เฟเดอเรอร์ จะเข้า 
ไปพบกับ บีนอยต์ แปอิเร่ จากฝรั่งเศส ใน
รอบที่สอง ซึ่งหากว่า เฟเดอเรอร์ คว้าแชมป์
รายการนี้ได้ ก็จะเป็นครั้งที่ 8 ของเขา หลัง
จากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

‘ประธานชดุขาว’ค่าตวั‘เคน’สถติโิลก

แม้ว่าสถานการณ์ล่าสุด สลาเวน บีลิช จะตก
เป็นเต็งหนึ่งของผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีก ที่
ต้องกระเด็นตกเก้าอี้เป็นคนต่อไป แต่เจ้าตัว 
ยนืยนัว่า ความกดดนัต่างๆจะท�าให้เขาสามารถ
ดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกจากตัวเขาเพ่ือทีมได้อย่าง
แน่นอน
 บลิีช ได้รับความกดดนัอย่างหนกั หลงัจาก
ที่ทีมของเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้น่าผิดหวัง และที่
แย่ทีส่ดุกค็อื ความพ่ายแพ้ต่อทมีน้องใหม่อย่าง 
ไบร์ทตัน 3-0 ในบ้านของตัวเอง เมื่อวันศุกร์ที่
ผ่านมา ซ่ึงเกมดังกล่าวที่ลอนดอน สเตเดี้ยม 
แฟนบอลส่งเสียงโห่แสดงความไม่พอใจตลอด
เกมการแข่งขัน หลังจากจบเกมดังกล่าวทีม
เวสต์แฮม จมอยู่ในอันดับที่ 16 ของตาราง  
ห่างจากทีมตกชั้นเพียงประตูได้เสีย และอีก 2 
ทีมที่ไล่ผู ้จัดการทีมออกไปแล้ว คือคริสตัล 
พาเลซ กับเอฟเวอร์ตัน นั่นก็คือ แฟรงค์ เดอ 
บัวร์ กับ โรนัลด์ คูมัน แต่ส�าหรับ บีลิช แล้ว 
เขาพร้อมที่จะสู้เต็มที่
 “คณุถามผมถึง คูมัน เหรอ แน่นอน จะต้อง
มีผู้จัดการทีมคนที่สาม คนที่สี่ คนที่ห้าต่อไป 
และแน่นอน ผมกอ็าจจะอยูใ่นนัน้” บลีชิ กล่าว 
“สิง่นีจ้ะท�าให้ผมหลดุจากสมาธกิารท�างานหรอื
เปล่า ไม่เลย มันยิ่งท�าให้ผมมีแรงฮึดมากกว่า 
ผมไม่ยอมแพ้ในอาชีพของผมหรอก ทุกอย่าง
มันคือเส้นทางของชีวิต ไม่ว่าในฐานะพ่อแม่, 
เพื่อน หรือผู้จัดการทีม นี่เป็นช่วงเวลาที่ยาก
ล�าบากที่สุด แต่ผมต้องเข้มแข็งในสถานการณ์
ที่ยากล�าบาก ผมยอมรับว่า ตอนนี้ผมอยู่ใน 
ช่วงเวลายากล�าบาก แต่ไม่ได้ท�าให้ผมรู้สึก 

กลัวอะไร”  
 บีลิช มีโอกาสได้พูดคุยกับ เดวิด ซัลลิแวน 
เจ้าของร่วมหลังจากจบเกมกับไบร์ทตัน ซึ่งเขา
ก็ยอมรับ ทีมจะต้องปรับปรุงโดยเร็ว “เป็นเช่น
นี้เสมอมา เขาให้การสนับสนุนผมมาตลอด  
เขาให้การสนับสนุนทีม แต่แน่นอน ที่เราต้อง
พูดคุยกันถึงสถานการณ์ของทีม ผมไม่มีความ
จ�าเป็นที่จะให้ประธานสโมสรมาบอกผมว่าเรา
อยูต่รงไหน เพราะเราต่างรูส้ถานการณ์ของทมี
ดีพอกัน เราต่างรู้ดีว่า เราจะต้องแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน”
 เมือ่วันจนัทร์ทีผ่่านมา นกัเตะทมีเวสต์แฮม 
มีโอกาสได้ประชุมที่สนามฝึกซ้อม เพื่อที่จะ 
ช่วยกนัหาทางออกให้กบัทมี “พวกเขามโีอกาส
พูดคุยกัน ผมเข้าใจพวกเขาดี ผมเองก็มีโอกาส
คุยกับ มาร์ก โนเบิล (กัปตันทีม) ก่อนที่จะคุย
กับทีมงานเหมือนกัน” บีลิช ทิ้งท้าย 

ฟลอเรนติโน เฟเรซ ประธานทีม “ราชันชุด
ขาว” เรอัล มาดริด ยอมรับว่า ค่าตัวของ แฮร์
รี่ เคน กองหน้าทีม “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม 
ฮอต สเปอร์ส และทีมชาติอังกฤษ จะสูงเป็น
สถติโิลกใหม่ หากว่ามทีมีทีพ่ยายามคว้าตวัเขา
ไปร่วมทีม 
 ซีเนอดีน ซีดาน โค้ชใหญ่ทีมมาดริด ให้
ค�านิยามกองหน้าดาวยิงวัย 24 ปีของทีม 
สเปอร์ส ว่า “เป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบที่สุด” 
ในเวลานี้ ก่อนเกมที่สเปอร์ส สามารถออกไป
ยันเสมอกับทีมมาดริด 1-1 ที่เบอร์นาบิว ใน
ศึกแชมเปี้ยนส์ ลีก 

 เม่ือถูกถามว่าได้มีโอกาสคุยกับ แดเนียล 
เลวี่ ประธานทีมสเปอร์สหรือไม่ เปเรซ กล่าว
ว่า “ไม่หรอก หากว่าผมถามเขา เขาก็จะบอก
ผมว่าค่าตัวเคน อยู่ที่ 223 ล้านปอนด์ นะสิ” 
 “การที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัว เคน มาร่วม
ทีมเวลานี้ ไม่ได้อยู่ในหัวของผมเลย” 
 เคน ยิงไปแล้ว 15 ประตูให้กับสเปอร์ส 
และทีมชาติอังกฤษ ในฤดูกาลนี้ และยิงรวม
กันไปแล้ว 45 ประตูในปี 2017 นี้ “เขาเป็น
นักเตะที่วิเศษจริงๆ และที่ส�าคัญยังเด็กอยู่
ด้วย” เปเรซ เสรมิ “แต่เรายงัมีความสขุกับทมี
ของเราเวลานี้” 

‘บีลิช’เข้มแข็งเพื่อสู้ต่อ
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ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน caglecartoons.com เปรียบเทียบ
งานของนายสี จิ้นผิง ระหว่างการรักษาต�าแหน่งประธานาธิบดี
จีนอีกสมัยกับงานปฏิรูปประเทศที่ยากง่ายแตกต่างกัน

ต่�งประเทศ

ร�ยง�น
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

 
 

In Brief : ย่อความ

สงิคโปร์ประกาศงดออก
ใบอนญุาตซือ้รถคนัใหม่ 
ตามแผนแก้ปัญหาการ
จราจรแออัด และแผน
รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ 
ส่วนตัว โดยส่งเสริมให้
ใช้บรกิารระบบขนส่งมวล 
ชนแทน

โลกนี้คือก�ร์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

สิงคโปร์ใชก้ฎเขม้แกจ้ราจร

ต่าง ๆ เช่น อูเบอร์ (Uber) และ
แกร็บ (Grab) เป็นต้น ประมาณ 
600,000 คัน ท�าให้การจาจรใน
ย่านส�าคัญค่อนข้างแออัด  
 สงิคโปร์จงึใช้แผนควบคมุ

อตัราขยายตัวของจ�านวนรถ 
ยนต์ นั่นคือ มาตรการงดออก
ใบอนุญาตครอบครองยานพา 
หนะส่วนบุคคล (Certificate  
of Entitlement) ซึง่หมายถงึมาตร 
การห้ามซือ้ยานพาหนะส่วนบคุ 
คลคันใหม่ เริ่มบังคับใช้เดือน
กุมภาพันธ์ปีหน้า เป็นต้นไป 
 สิงคโปร์มีโควตาออกใบอนุ 
ญาตให้ประชาชนซ้ือรถยนต์ส่วน
บุคคลและจักรยานยนต์คันใหม่
ในปัจจุบันปีละ 0.25% โดยใบ
อนุญาตมีอายุ 10 ปี หมายถึง 
ยานพาหนะท่ีซ้ือมา สามารถใช้
งานได้ 10 ปี 
 แผนงดออกใบอนุญาตดัง 
กล่าว มีผลบังคับใช้เฉพาะรถยนต์
ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ หรอื
มอเตอร์ไซค์ ส่วนรถขนส่งสินค้า
และรถเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ  
รวมท้ังรถเมล์ ยังอนุมัติให้ซ้ือ 
เพิ่มได้ปีละ 0.25% ต่อไปถึง 
สิ้นเดือนมีนาคมปี 2021 หรือ 

สิงคโปร์ผลักดันแผนพัฒนา
ประเทศสู่สังคมลดการใช้รถยนต์
ส่วนตัว (Car-lite society) รุด
หน้าเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ล่าสุด
ประกาศงดออกใบอนุญาตซื้อรถ

คนัใหม่ เพือ่ “คมุก�าเนดิ” จ�านวน
รถ ซึง่เป็นมาตรการส�าคญัส่วนหนึง่ 
ของโครงการ “Car-lite society”
   สงิคโปร์ก�าหนดโครงการนีข้ึน้
มา เพื่อพัฒนาประเทศให้น่าอยู่
อาศัย และเจริญก้าวหน้าแบบ
ยั่งยืน 
 ปัจจุบัน สิงคโปร์มีประชากร 
5.61 ล้านคน มรีถยนต์ส่วนบคุคล 
รถยนต์ให้เช่า และแท็กซี่ประเภท

อีก 4 ปีข้างหน้า
 ทางเลอืกทีร่ฐับาลน�าเสนอ 
มาทดแทนการยกเลิกออกใบ
อนุญาต ได้แก่ ระบบขนส่ง
มวลชนประกอบด้วยรถไฟฟ้า
และรถเมล์ 
 รัฐบาลทุ่มงบพัฒนาระบบขน 
ส่งมวลชนเพิ่มเติมระยะ 5 ปีข้าง
หน้า รวม 28,000 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์ (686,000 ล้านบาท) 
 แบ่งเป็นงบก่อสร้างโครงข่าย
รถไฟฟ้าใหม่ 20,000 ล้านเหรยีญ
สิงคโปร์ (490,000 ล้านบาท) 
ปรับปรุงและขยายโครงข่ายรถ 
ไฟฟ้าเดิม รวมทั้งงบอุดหนุนการ
ด�าเนินงานของรถเมล์ ประเภท 
ละ 4,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
(98,000 ล้านบาท)
 นอกจากนั้น รัฐบาลยังส่ง
เสริมทางเลือกอื่นในการสัญ 
จร ได้แก่ การเดินหรือใช้จักร 
ยาน ซึง่รฐับาลพฒันาเส้นทาง
รองรับไว้แล้ว และใช้บริการ
รถเช่ารวมทั้งแท็กซี่ แทนการ
ใช้รถส่วนบุคคล
 ส�าหรับมาตรการยกเลิกออก
ใบอนุญาต ส�านักงานขนส่งทาง
บกจะประเมินผลกระทบและข้อ 
ดีจุดด้อยในปี 2020 หรืออีก  
3 ปีข้างหน้า 
 เพือ่ตดัสนิใจว่าจะใช้ต่อไป 
หรือเปลี่ยนข้อก�าหนดใหม่ที่
เหมาะสมกว่า

ข้อมูลภาพ : straitstimes.com
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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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9กิจกรรมตามรอยพ่อหลวง
“สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อ 
เกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญ 
ต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วย 
ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็น
เป็นสุข น่าอยู่” พระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เป็นหนึ่งในพระ
ราชด�ารสั ทีก่ล่าวไว้เพือ่สอนคนไทย
ให้ด�าเนินชีวิตด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อ 
กูลกัน
 เช่นเดียวกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ 
ประเทศไทย ที่น�าโดย มร.ดาเรน  
บัคลีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
หัวหน้าสายงานธุรกิจสถาบันธนกิจ 
ธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย ได้
สืบทอดปณิธานของพระองค์เช่น
เดยีวกนัผ่านโครงการเพือ่สงัคม “วนั
ชุมชนซิตี้” “Citi Global Com 
munity Day” โดยโครงการดงักล่าว
ได้รับการสร้างสรรค์มาเพื่อเพื่อโอ 
กาสให้อาสาสมัครซิต้ีได้แสดงออก
ถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยการ 
เป็นผูใ้ห้ โดยในปี 2560 ถอืเป็นปีท่ี  
12 ที่ได้จัด และความพิเศษของการ
จัดในครั้งนี้ ได้น้อมน�าแนวคิดตาม
รอยพระยคุลบาทในการพฒันาสังคม
ในด้านต่างๆ โดยได้สะท้อนผ่าน 9 
กจิกรรมอนัทรงคณุค่าเพือ่สร้างสรรค์ 
สังคม อันประกอบไปด้วย  
 1. กิจกรรมระดมทุน “School 
for Brighter Future - ปันน�้าใจ
เพื่ออนาคตที่สดใสของน้อง” 
เป็นการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสภาพโรงเรียน และทัศนีย 
ภาพของโรงเรยีนและอาคารเรยีนให้
กบัเดก็ๆ โรงเรยีนวดัทุง่น้อย จงัหวดั
นครปฐม และโรงเรียนวัดบางนางลี่
ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
   2. กิจกรรม “รักษ์ธรรมชาติ 
รักษ์วถิชีมุชน” กจิกรรมการอนรุกัษ์ 
ส่ิงแวดล้อมและการเรียนรู ้วิถีชีวิต
ชุมชนชายฝ่ังทะเล ย่านบางขนุเทยีน 
ซึ่งผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาส
เรียนรู้เรื่องประโยชน์และพืชพันธุ์
นานาชนิดของป่าชายเลน รวมถึง
การร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นโกงกาง
 3. กจิกรรม “Sport with under 
privileged youth - เสริมทักษะ

กฬีา สร้างคณุค่าเพือ่น้อง” อาสา
สมัครได้ปลูกฝังการเล่นกีฬาให้กับ
เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยผ่าน
การร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลกับเยาวชน
ด้อยโอกาส 
 4. กจิกรรมลงแรง “School for 
Brighter Future - ปันน�้าใจเพื่อ
อนาคตทีส่ดใสของน้อง” ครัง้ที ่2  
โดยอาสาสมัครได้ร่วมแรงร่วมใจ
ทาสีอุปกรณ์ของเล่นและอุปกรณ์
ออกก�าลงักายพร้อมปรบัสภาพสนาม
เด็กเล่น จัดห้องสมุด รวมถึงการ
ท�าความสะอาดโดยรอบโรงเรียน
 5. กิจกรรมจิตอาสาโครงการ 
“Donation and separation of 
used items - น�า้ใจสูไ่ทย สูผู่ย้าก 
ไร้” อาสาสมคัรซติีไ้ด้ร่วมกนับริจาค
และจ�าแนกสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต ่
ยังคงอยู่ในสภาพดี ให้กับ ร้านปัน
กันจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งจะน�า
สิง่ของทีไ่ด้รบับรจิาคไปจ�าหน่ายเพือ่
น�าเงินมาสบทบเป็นทุนการศึกษา

ให้กับเด็กด้อยโอกาส
 6. กิจกรรม “พี่จูงน้อง ท่อง
โลกเกษตรพอเพียง” อาสาสมัคร
ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งพาน้องๆ พกิาร
ทางสมองและปัญญาจากบ้านราชาวดี
หญิงและชายไปร่วมเรียนรู้วถีิเกษตร 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ 
เกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ 9 คลองหนึ่ง ปทุมธานี
 7 .  กิจกรรม “Financia l 
Education for community mem 
bers - ปเูส้นทางการเงนิ สูช่มุชน 
เข้มแข็ง” ให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการเงินพื้นฐาน และวางแผน
การใช้จ่าย ให้แก่สมาชิกในชุมชน
ต่างๆ กว่า 50 ชุมชนโดยรอบกรุง 
เทพมหานคร 
 8. กิจกรรม “Donation to 
Mirror Foundation - มอบน�า้ใจ
แด่คนไทย ผ่านมลูนธิกิระจกเงา”  
โดยโครงการนี้จัดชึ้นเพื่อรับบริจาค
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและอยู่ในสภาพดี 

เพือ่ให้ทางมลูนธิกิระจกเงา ได้น�าไป
ส่งต่อแก่ผู ้ขาดแคลนในชุมชน, ผู ้
ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด
 9. กิจกรรมจิตอาสา “Flowers 
for the late king - ดอกไม้ กลั่น
จากใจ ให้พ่อหลวง” โดยได้ร่วม
กันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 10,000 
ดอก มอบให้กับกทม.เพื่อให้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 อย่างไรกต็ามการด�าเนนิกจิกรรม
เพื่อสังคมโดยภาพรวม ซิต้ีแบงก์ 
ประเทศไทย ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทัง้ในรปูแบบ
เงนิบริจาคของมลูนธิซิต้ีิในการสร้าง
เสริมศักยภาพทางเศรษฐกจิและการ
เข้าถึงข้อมูลและผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินแก่ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงชุมชน
ต่างๆ และนอกจากนี้ ยังมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริม
สังคมด้วยการระดมทุนแก่องค์กร
การกศุลต่างๆ การให้ความช่วยเหลอื 
หลังภัยพิบัติ ฯลฯ จึงนับว่าเป็นการ
ส่งต่อรอยยิม้และโอกาสให้กบัพีน้่อง
ของทั้งชาวไทยและคนท่ัวโลกให้ได้
มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกัน
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ผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย พร้อมด้วยผูบ้รหิาร
และพนักงาน ร่วมใจประดับ ดอกดาวเรืองที่อาคารส�านักงานใหญ่ เพ่ือ 
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) อญัเชญิผ้าพระกฐนิพระราชทานสมเดจ็พระ 
เจ้าอยูหั่ว ทอดถวาย  ณ วดัเทวราชกญุชร วรวหิาร เขตดสุติ โดยม ีวนรชัต์-เรอืโท 
แพทย์หญงิปิยะชนก ตัง้คารวคณุ ภญ.ดร.อรณุ ีตัง้คารวคณุ ร่วมงาน

เกรียงไกร ภริูวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส�านกัประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) มอบ
น�า้ดืม่เพือ่ใช้ส�าหรบับรกิารประชาชนช่วงพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรม
ศพ พระบาทสมเดจ็ พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การ
ต้อนรบั Ms.CynthiaVeliko ผูแ้ทนส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชน
แห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) ประจ�าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ พร้อม
คณะ เข้าเยีย่มคารวะ พร้อมทัง้หารอืข้อราชการร่วมกนั
 

เฉลมิพล โชตนิชุติ ผูอ้�านวยการส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการท่องเทีย่ว และ
ตวัแทนนักเรยีนโรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานคร รบัมอบผลติภณัฑ์ “ทปิโก้ เวฟ
จาก กฤษณพงศ์ ถาวรสมบตั ิ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ.ทปิโก้ฟูดส์ เพือ่
สนับสนนุกจิกรรมของส�านกัวฒันธรรม กฬีาและการท่องเทีย่ว  

ศภุานวิต เอีย่มสกลุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โครงการ เดอะ ครสิตัล 
(เอกมัย-รามอินทรา) มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ณรงค์ชัย  
มโนสุทธ ิประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จ�ากดั ในโอกาสเปิด 
ศนูย์เภสัชกรรมชัน้น�าฟาร์แมกซ์ (PHARMAX) สาขาเดอะ คริสตัล 

ปิยะ กมุารา ผูจ้ดัการทัว่ไป เป็นตวัแทน บรษิทั ข้าว ซ.ี พ.ี จ�ากดั รับมอบ
รางวัลดเีด่นด้านพลงังาน จาก lr. Dr.Sanjayan Velautham (ASEAN Center  
for Energy’s Executive Director) ประธานในพิธีงาน 35th ASEAN 
ENERGY AWARDS ทีป่ระเทศฟิลปิปินส์

มร.ซาการ์ เนเกอร์ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรม โนโวเทล กรงุเทพ สยามสแควร์ 
พร้อมผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มี 
ผลการเรียนดี จ�านวน 16 ทุน เพื่อส่งเสริม และสนันด้านการศึกษาแก ่
เยาวชนไทย อกีทัง้เป็นขวัญก�าลงัใจแก่การปฏิบตัหิน้าทีข่องพนกังาน
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สังคม

ประภสัสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดสมทุรสาคร เปิดงานนทิรรศการ
ภาพถ่าย “ด้วยรักและคิดถึง : In Remembrance of King Rama9” โดย
ม ีเพิม่เกยีรต ิโพธเิพยีรทอง กรรมการบริหารบริษัท ด-ีแลนด์ พรอ็พเพอร์ต้ี 
จ�ากดั และ อ.สงคราม โพธิวิ์ไล คุณชาตฉิกาจ ไวกวี ร่วมในพธิี

ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยุตธิรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่น
ที1่3(ยธก.13) “เสรมิสร้างความรูสู้ค่วามก้าวหน้าของกระบวนการยตุธิรรม” 
และบรรยายพเิศษในหวัข้อ “ทศิทางการพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย” 

ฐิตาภา สมตินินท์ รองผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิลงนามความร่วมมอืกบั ชศูกัดิ ์ชืน่ประโยชน์ รองประธานกรรมการ
หอการค้าไทย และหน่วยงานพันธมิตรในการด�าเนินโครงการ “ยกระดับ 
ผักและผลไม้ไทย : โอกาสส�าหรับพฒันาเกษตรกรรมสู่ความยัง่ยนื”

ชนิตา ไพศาลวณชิกลุ ผูอ้�านวยการศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 อโศก มอบ
ดอกไม้จนัทน์ให้แก่เขตวฒันา เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระ 
บรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช โดยม ีว่าทีร้่อยตรี 
บญุธรรม หยุประเสรฐิ ผูอ้�านวยการเขตวฒันา รบัมอบ 

มหาศาล ธรีวรตุม์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัสยามฟอเรสทร ีจ�ากดั ในเอสซจีี 
แพคเกจจิง้ มอบเงนิสนบัสนนุให้แก่ พกิลุ กติตพิล เกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ 
มลูค่า 30,000 บาท จากโครงการ “เกษตรกรดเีด่นแห่งชาต ิสาขาอาชพีปลกู
สวนป่า กรมป่าไม้ ประจ�าปี 2560” ทีก่รมป่าไม้ 

ชยัรตัน์ จงก้องเกยีรต ิท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวดัปทมุธาน ีส�านกังานท่องเทีย่ว
และกฬีาจงัหวดัปทมุธาน ีแถลงข่าว”การจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าท่องเทีย่ว
ชมุชนและลานวฒันธรรมพืน้ถิน่ไทย รามญั-จนี” ร่วมกบักลุม่จงัหวดัภาคกลาง
ตอนบน 1 ทีโ่รงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

สรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการ
พฒันา และทมีงาน ร่วมวิง่ และเป็นอาสาสมคัรงานวิง่การกศุล Run for Dek 
Thai 2017 เพือ่ระดมทนุสนบัสนนุเป็นทนุการศกึษาให้นักเรียนหญิงระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายทีย่ากจนในการดแูลของมลูนธิทิีส่วนลมุพนิี 

วีรพฒัน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี ่กรุป๊ 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วยผูบ้รหิารและพนกังาน CGS ถ่ายภาพร่วมกับ
นักกีฬาจากทีม THAICOM เนื่องในโอกาสการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลศึก 
กระชบัมติร ระหว่าง CGS vs THAICOM  


