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“ปูติน”ชี้
สหรฐัเอาแน่นอนไม่ได้  
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ธปท.สรุปเกณฑ์
คุมสินเชื่อบ้าน
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เศรษฐกิจ 4

“ธนชาต”ชบัูตรเครดิต
ผ่อนบ้านถึงอายุ70

ไว้ สิ่งเดียวท่ีดูมีน�้ำหนักมำก
ท่ีสุดคือควำมเห็นของบุคคล
ต่ำงๆ โดยเฉพำะคนท่ีอยูต่รง
ข้ำมพรรคเพือ่ไทย เพรำะทกุ
คนพดูและปักใจเชือ่เหมอืนกนั
ว่ำ “ทักษณิ ชนิวัตร” ครอบง�ำ
พรรคเพือ่ไทย เหมือนกบัทีใ่คร
อกีหลำยคนเชือ่ว่ำ “ประยทุธ์-
สมคิด” ครอบง�ำพรรคพลัง
ประชำรฐั
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

กำรแสวงหำพยำนหลักฐำนเพ่ือ
ยุบพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็น
หน้ำทีข่อง กกต. แต่หำกมเีพยีง
ภำพถ่ำย คลปิ และข่ำว รวม
ถึงควำมเหน็ของบุคคลต่ำงๆ 
อย่ำงท่ีเลขำธิกำร กกต. พดูผ่ำน
สือ่ กน่็ำสนใจว่ำพยำนหลกัฐำน
เหล่ำนีมี้น�ำ้หนกัเพยีงพอหรือ
ไม่ทีจ่ะใช้ยุบพรรค หำกพจิำรณำ
จำกสิง่ทีเ่ลขำธกิำร กกต. กล่ำว

กรรมทันตำเห็น
อยูใ่นธรรมในวนิยั ดงัดี 
ดงันาน ไม่พงัครึง่ๆกลางๆ  
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เมือ่ธงยบุพรรคเพือ่ไทยถูกสะบดั
อีกครั้ง ท้ังคนท่ีเกี่ยวข้องและไม่
เก่ียวข้องกเ็คลือ่นไหวกนัอย่างคกึคกั

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ 
เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้ (กกต.) ยนืยนัว่า กกต. ก�าลัง
รวบรวมพยานหลกัฐานการเคลือ่นไหว
ของ ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร อดตี
นายกรัฐมนตรี ทั้งจากภาพถ่าย 
คลปิ และข่าว รวมถงึความเหน็ของ
บคุคลต่างๆ เพือ่น�ามาประกอบการ
พจิารณาว่าจะเข้าข่ายครอบง�าพรรค
หรือไม่ ซึง่ กกต. จะพิจารณาว่า
พรรคการเมืองนั้นขาดความเป็น
อสิระในการด�าเนนิกจิกรรมหรอืไม่ 
หากเข้าข่ายความผิดจะส่งผลให้
พรรคการเมอืงนัน้ถูกยบุพรรค

ถ้ากระบวนการพจิารณาของ 
กกต. ยดึตามสิง่ทีเ่ลขาฯ กกต. บอก
คอื ภาพถ่าย คลปิ และข่าว รวมถึง
ความเหน็ของบคุคลต่างๆ ฟันธง
ได้เลยว่าพรรคเพือ่ไทยถกูยบุแน่นอน

ประเด็นที่จะเป็นค�าถามคือ 
หลกัฐานท่ี กกต. ใช้พจิารณามีน�า้
หนกัเพียงพอทีจ่ะยุบพรรคหรอืไม่

ถ้าพจิารณาจากภาพถ่ายทีแ่กน

สะบัดธงยุบพรรค 
ตรงข้ามพรรคเพือ่ไทยเหล่านีไ้ม่มี
ใครเลยสกัคนเดยีวรูว่้าแกนน�าพรรค
เพ่ือไทยกับ ดร.ทักษณิพดูคยุกนั
เรือ่งอะไร

หรอืต่อให้อ้างว่ารูก้เ็ป็นแค่ฟัง
คนอืน่บอกเล่ามาอกีทอดหนึง่ ไม่ใช่
ได้ยนิได้ฟังในสิง่ที ่ ดร.ทกัษณิคยุ
กบัแกนน�าพรรคเพือ่ไทยมากบัหู
ตวัเอง

ถ้าการไปกนิข้าวด้วยกนั ถ่าย
รปูด้วยกนั สามารถใช้เป็นหลกัฐาน
ยบุพรรคได้ คงไม่มพีรรคการเมือง
ไหนรอดถูกยบุพรรค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพรรคพลังประชารัฐที่ทุก
คนเชือ่ว่า “บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตรแีละ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิ(คสช.) นำยสมคดิ จำตศุรี
พทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีซึง่ไม่
ได้เป็นสมาชกิพรรค เป็นผูค้มุบังเหยีน
อยูเ่บ้ืองหลงั 

เป็นความเชือ่ในลกัษณะเดยีว
กบัความเชือ่ทีว่่า ดร.ทกัษณิอยูเ่บ้ือง
หลงัพรรคเพือ่ไทย โดยไม่มหีลกั
ฐานอืน่มายนืยนั

ถ้าพรรคเพือ่ไทยถกูยบุโดยใช้
พยานหลักฐานเพยีงภาพถ่าย คลปิ 
และข่าว รวมถงึความเหน็ของบคุคล
ต่างๆ อย่างท่ีเลขาฯ กกต. กล่าวไว้ 
โดยไม่มพียานหลกัฐานอืน่ทีม่นี�า้
หนกัความน่าเชือ่ถอืมากกว่าสิง่ที่
สือ่น�าเสนอ 

คงมคีนย้อนนกึถงึแผนล้ำง
สำมน�ำ้เพือ่ถอนรำกถอนโคนสิง่
ทีเ่รยีกว่ำระบอบทกัษณิ หลงั
จำกผ่ำนกำรล้ำงมำแล้วสองน�ำ้
คอืพรรคไทยรักไทยกบัพรรค
พลงัประชำชน

คำ�ถ�มคือคว�มเห็นของบุคคล

โดยเฉพ�ะนักก�รเมืองฝ่�ยตรงข้�มน้ัน

ใช้เป็นหลักฐ�นยุบพรรคได้จริงหรือไม่

น�าพรรคเพือ่ไทยหลายคนเดนิทาง
ไปพบ ดร.ทกัษิณ ก็มคี�าถามว่าการ
ถ่ายภาพร่วมกันของคนที่เคารพ
นบัถือกนั คนทีเ่คยท�างานร่วมกนั 
เป็นการแทรกแซงใช่หรอืไม่

ถ้าพจิารณาจากคลปิและข่าวที่ 
ดร.ทกัษณิพดูถงึการเมอืงไทย พดู
ถงึการเลอืกต้ัง พดูคาดการณ์ผลการ
เลอืกตัง้ในภาพรวม กย็งัมคี�าถามว่า
เข้าข่ายเป็นการแทรกแซงกจิการ
ภายในพรรคเพือ่ไทยได้อย่างไร

สิง่เดยีวทีด่เูหมอืนจะมนี�า้หนกั
มากพอทีจ่ะสามารถใช้ยุบพรรคเพือ่
ไทยได้คอื ความเหน็ของบคุคลต่างๆ
เกีย่วกบัการพบปะกนัของ ดร.ทกัษณิ

กบัแกนน�าพรรคเพือ่ไทย 
ยิง่หำกเป็นควำมเหน็ของ

นกักำรเมืองฝ่ำยตรงข้ำมพรรค
เพือ่ไทยด้วยแล้ว มีน�ำ้หนักมำก
พอทีจ่ะใช้ยุบพรรคเพ่ือไทยได้
แน่นอน เพรำะทกุคนต่ำงพดู
ไปในทศิทำงเดยีวกนั เชือ่ไปใน
ทศิทำงเดยีวกันว่ำ แกนน�ำพรรค
เพือ่ไทยไปพบ ดร.ทกัษณิเพือ่
รบัค�ำสัง่ด�ำเนนิกจิกรรมทำงกำร
เมอืง

ค�าถามคอืความเหน็ของบุคคล
โดยเฉพาะนกัการเมืองฝ่ายตรงข้าม
นัน้ใช้เป็นหลกัฐานยบุพรรคได้จรงิ
หรอืไม่ เพราะนกัการเมอืงทีอ่ยูฝ่่าย
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In Brief : ย่อความ

กรรมทันตำเห็น

ทรรศนะ

ขอให้ญำติโยมท้ังหลำยศึกษำ

เรยีนรูพ้วกทีอ่วดขลงั อวดฤทธ์ิ 

อวดเดชเป็นผูวิ้เศษ หนกัๆเข้ำ 

“ว”ิ กห็ำย เหลอืแต่ “เศษ” ไม่มี

ควำมเป็นพระเป็นเณร

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

6.4 ล้ำนเสยีง
“ธนำธร จึงรุ่งเรอืงกิจ” โพสต์ภาพและ
ข้อความ “ต้องไม่มีอะไรขัดขวำงเยำวชน
คนรุ่นใหม่จำกกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง” 
เน่ืองจากข่าวการประกาศวันสอบ GAT/
PAT ของสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่ง
ชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื สทศ. ก�าหนด
ไว้ที ่23-26 กมุภาพนัธ์ 2562 จงึเกดิความ
กังวลใจอย่างมาก ตอนนี้ประเทศไทยมี
ความหวงัส�าคญัอยู่ 2 ประการ 

หน่ึง เดนิหน้าไปสูก่ารเลอืกต้ัง 24 
กมุภาพนัธ์ 2562 แม้ คสช. จะยงัไม่ได้ให้
ค�ามัน่ทีช่ดัเจน 

สอง ผู้ใช้สิทธิหน้าใหม่ทีไ่ม่เคยเลอืก
ตัง้มาก่อนถงึ 6.4 ล้านคนทัว่ประเทศ จะ
ได้แสดงพลงั ก�าหนดอนาคตของตนเอง 
หลงัอยู่ใต้รฐับาลทหารมายาวนาน

ท่ามกลางความหวงั 2 ประการนี ้หาก
คนจ�านวนหนึง่ใน 6.4 ล้านคน ต้องสอบ
ในวนัเดยีวกบัวนัเลอืกต้ัง ย่อมเป็นอุปสรรค
ต่อการไปใช้สิทธิอย่างแน่นอน พวกเขาไม่
ควรต้องรบัภาระท�าส่ิงทีส่�าคัญยิง่ 2 อย่าง
ในเวลาเดยีวกนั ท้ังการสอบเพือ่ก�าหนด
อนาคตของตนเองและการเลือกต้ังเพื่อ
ก�าหนดอนาคตของประเทศ

พรรคอนาคตใหม่ขอเรยีกร้องให้มกีาร
เปล่ียนแปลงไม่ให้วนัสอบ GAT/PAT ตรง
กบัวันเลือกตัง้ เพือ่ให้คนไทยทกุคนได้ไป
ใช้สิทธเิลือกต้ังโดยสะดวกเท่าเทยีมกนั

ขณะทีเ่พจ “The MATTER” โพสต์
ว่า เป็นเดก็สมยันีแ้สนล�าบาก ภาครฐัจดั
สอบ GAT/PAT ตรงกบัวนัเลอืกต้ังครัง้แรก
ในรอบ 8 ปี อาจเป็นปัญหาน่าหนกัอกใน
อนาคตว่าเดก็จะเลือกไปสถานทีใ่ด เพราะ
หลายคนมอีายุถงึเกณฑ์ได้เลือกตัง้  

ผูท่ี้มีโอกาสเลอืกตัง้ครัง้แรกในการเลือก
ตัง้ครัง้นีเ้กดิระหว่างปี 2537-2544 มไีม่น้อย
กว่า 6.4 ล้านคน สมมุตว่ิาทกุคนใช้สทิธ ิ100% 
จะสามารถก�าหนดตวั ส.ส. ได้ถึง 91 คน จาก
ทัง้หมด 500 คน (ประมาณ ส.ส. 1 คน จะ
ได้คะแนน 70,000 เสียง) ซึง่มีผลช้ีว่าใครจะ
เป็นนายกฯ เป็นรฐับาล หรือเป็นฝ่ายค้าน 

วิธแีก้จึงต้องเลือ่นวันสอบ GAT/
PAT หรอืเลือ่นวนัเลอืกตัง้ (แม้กำร
เลอืกต้ังจะเลือ่นมำแล้ว 4-5 ครัง้)!

อดตีเณรค�าก่อกรรมไว้และได้รบัผลกรรม
ในชาตินีท้นัตาเห็น ซึง่หลวงปูอ่ายนุ้อยๆ
ต่างกบัหลวงปูรุ่น่ก่อนๆทีเ่คร่งครดัยดึมัน่
ในพระธรรมวินยั การอยูใ่นร่มกาสาวพสัตร์
จงึร่มเยน็เป็นสขุ ผูค้นนบัหน้าเชือ่ถอื แต่
หลวงปูอ่ายุน้อยๆมกัจะมปัีญหาต่างๆตาม
มาในลักษณะแตกต่างกนัไป 

อย่ำงหลวงปูพ่ทุธะอิสระ หลวงปู่
เณรค�ำ หรอืหลวงปูอ่ะไรกต็ำม ยิง่อำยุ
น้อยๆย่ิงต้องระมดัระวงัตวั อย่ำยก
ตนเป็นหลวงปู ่ หลวงตำอะไรทีเ่กนิ
วยัเลย เพรำะสดุท้ำยมกัมพีฤตกิรรม
ที่ผิดเพี้ยนจำกพระธรรมวินัย เลย
ท�ำให้อำยุในผ้ำกำสำวพัสตร์สั้นไป
ด้วย เพรำะไม่อยูใ่นธรรมวนิยั ควำม
ประพฤตไิม่ด ีไม่งำม แต่กลบัพอใจ
ทีจ่ะเรยีกตวัเองว่ำ “หลวงปู”่ 

เอาล่ะ ใครก่อกรรมใดกร็บักรรมนัน้
ไป กรรมจากความประพฤตไิม่ดีไม่งาม 
ใช้รถหร ู มบ้ีานหลังใหญ่ ใช้ชวีติหรหูรา
ฟูฟ่่า มเีด็ก มกีิก๊ เอารถหรมูารบัเด็กเหมอืน
ไม่มใีครรูใ้ครเหน็ ทัง้ทีผู่ค้นมากมายรูแ้ละ
เหน็ เม่ือเกดิคดคีวามกม็กีารสบืสวนเรือ่ง
ราว ซึง่ทกุครัง้ญาตก็ิรูเ้หน็เป็นใจให้ลกู
หลานไปบ�าเรอกามให้พระกบัเณร หรอื
หลวงปู่วัยละอ่อนท่ีมีความประพฤติไม่
เหมาะสม ไม่สมควร แม้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์
กไ็ม่มคีวามเป็นพระ 

เรือ่งพระเอาเดก็ไปนอนหรือไปเล้ียง
ดกูค็งมีค่าตอบแทนมากจนเด็กและครอบครัว

ยอมรบั เพราะกเิลสหนา ตัณหาหนัก ใช้
เงนิและลาภสักการะท่ีได้มาจากการลวง
โลก อ้างว่ามอีทิธฤิทธ์ิปาฏหิารย์ิให้ผูค้น
มัวเมาลุม่หลงงมงาย ท�าให้ยงัมพีวกห่ม
เหลอืงทีอ่วดอตุรมินสุธรรม อวดอทิธฤิทธิ์
ปาฏหิารย์ิ มคีณุวเิศษคยุกบัพระอนิทร์ 
เทวดาต่างๆนานา แล้วตอนนี้เทวดา 
พระอนิทร์หายหน้าไปไหนหมด ไม่ช่วย
ให้ไม่โดนจ�าคกุ 

บรรดาญาตโิยมทัง้หลายควรมีสตไิด้
แล้ว เรือ่งพระหรอืพวกถอืศลีทีอ่วดเดช
อวดฤทธิต่์างๆนานาล้วนแต่เป็นพวกหลอก
ลวง สร้างเร่ืองสร้างภาพจอมปลอมเพือ่ให้
โด่งดงั อย่างทีห่ลวงพ่อพทุธทาสบอกว่า 
ตอนบวชใหม่ๆกอ็ยากดี พอผ่านไปไม่กี่
ปีกอ็ยากเด่น ไม่กลวัใครเขม่นเพราะอยาก
ดงั ใครห้ามไม่ฟังเพราะอยากโด่ง หนักๆ
กเ็ลยคดเลยโกง สุดท้ายก็ดบั นีเ่ป็นเพราะ 
“ดงั โด่ง ดบั” 

ไม่ได้ดังเพรำะควำมถกูต้องชอบ
ธรรมในธรรมวนิยั ถ้ำอยูใ่นธรรมใน
วนิยักไ็ม่อยำกดัง ไม่ต้องสร้ำงอทิธฤิทธิ์
ปำฏหิำรย์ิกด็งั ดงัด ี ดงันำน ไม่พงั
ครึง่ๆกลำงๆ ขอให้ญำตโิยมทัง้หลำย
ศกึษำเรยีนรูพ้วกท่ีอวดขลงั อวดฤทธิ ์
อวดเดชเป็นผู้วเิศษ หนกัๆเข้ำ “ว”ิ 
กห็ำย เหลอืแต่ “เศษ” ไม่มคีวำมเป็น
พระเป็นเณร

ขอให้เรือ่งแบบนีเ้ป็นบทเรยีนสอนใจ
ชาวพุทธ อย่าอยูกั่บความขลงัวเิศษวโิส 
เชือ่พวกทีอ่วดว่าคุยกบัพระอนิทร์ได้ พอกนั
ท ีเลิกเชือ่ถือพวกนีไ้ด้แล้ว

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ธปท.สรุปเกณฑ์คุมสินเชื่อบ้าน

ฉลองคว�มสำ�เรจ็ : ขตัตยิา อนิทรวชิยั กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย ฉลอง
ความส�าเรจ็การออกหุน้กูเ้พือ่ความย่ังยืน มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรฐั เสนอ
ขายแก่นกัลงทนุในต่างประเทศทัง้จ�านวน ผ่านธนาคารกสกิรไทยสาขาเขตบริหาร
พเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน 

เซน็เอม็โอยู : ชาญศลิป์ ตรนุีชกร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธลีงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั น�าไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ระหว่างบรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษทัเอสเอพี  

นางวจทีพิย์ พงษ์เพ็ชร ผูช่้วยผู้
ว่าการสายนโยบายสถาบนัการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยว่า ตามที ่ธปท. เปิดรบัฟัง
ความคิดเหน็มาตรการปรบัปรุงเกณฑ์
การปล่อยสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ตัง้แต่
วนัที ่4-22 ตลุาคมท่ีผ่านมา มผู้ีให้
ข้อเสนอแนะเข้ามาจ�านวนมาก ซึง่ 
ธปท. จะน�ามาประกอบการพจิารณา
ก่อนจะก�าหนดหลักเกณฑ์ทีเ่หมาะ
สมต่อไป คาดว่าจะมีความชดัเจนต้น
เดือนพฤศจกิายนน้ี

ตามเกณฑ์ใหม่จะปรับเพ่ิม
วงเงนิดาวน์ทีป่ระชาชนต้องวางก่อน
ขอสนิเชือ่ในกรณกีารขอสนิเชือ่บ้าน
หลงัแรกราคาสงูกว่า 10 ล้านบาท 
และการกู้ทีอ่ยูอ่าศยัตัง้แต่สญัญาที่ 
2 ขึน้ไปเป็น 20% ของหลักประกัน 
โดยให้ลดมลูค่าสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั
ต่อมลูค่าหลกัประกนั (LTV) ท�าให้
ปล่อยสินเชือ่ได้สงูสดุไม่เกิน 80% 
ของหลกัประกนั นอกจากนัน้กรณี
ทีม่กีารปล่อยสนิเชือ่อืน่เพิม่เติมโดย
ใช้หลกัประกนัเป็นบ้านหลงัเดียวกัน 
(Top-up) ให้นบัรวมเป็นวงเงนิกู้
เดียวกนัท่ีใช้ค�านวณ LTV ด้วย

ธปท. ขอย�า้ว่าสถานการณ์ใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันต่าง

‘ธนชำต’ชบูตัรเครดติ-ผ่อนบ้ำนถงึอำย7ุ0

ธปท. เตรยีมสรปุมำตรกำรปรบัปรงุเกณฑ์ปล่อยสนิเชือ่ท่ีอยูอ่ำศยั
ใหม่ ปรบัเพิม่วงเงนิดำวน์ก่อนขอสนิเชือ่บ้ำนหลงัแรกรำคำสงู
กว่ำ 10 ล้ำนบำท และกำรกูท้ีอ่ยูอ่ำศัยสญัญำที ่2 ขึน้ไปเป็น 20% 
ของหลักประกนั 

จากช่วงวกิฤตต้มย�ากุ้งปี 2540 และ
มาตรการทีจ่ะปรับปรงุเป็นมาตรการ
ในเชงิป้องกันเท่านัน้ เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานการพิจารณาสนิเชือ่สถาบนั
การเงนิ และเน้นสร้างวินัยให้มกีาร
ออมบางส่วนก่อนกู ้รวมทัง้ป้องกนั
การเกง็ก�าไรและความต้องการซือ้
เทยีม 

เกณฑ์ใหม่นีจ้ะใช้บงัคับเฉพาะ
กรณกีารผ่อนทีอ่ยูอ่าศยั 2 หลงัขึน้

นางธรีนชุ ขมุทรพัย์ ผูช่้วยกรรมการ
ผูจั้ดการพฒันาผลติภัณฑ์ธุรกจิลูกค้า
รายย่อย ธนาคารธนชาต จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยจะ
ก้าวสูส่งัคมผูส้งูอายใุนปี 2568 ซึง่
ลูกค้าธนาคารมีสัดส่วนกลุ่มผู้สูง
อาย ุ60 ปีขึน้ไป 10% จากลกูค้า
ทัง้หมด และคาดว่าปี 2566 จะเพิม่
เปน็ 18% ธนาคารจึงสนับสนุน
โครงการ Basic Banking Account 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ผู้
สูงอายุวยั 65 ปีขึน้ไป เปิดบญัชเีงนิ
ฝากได้โดยไม่ก�าหนดวงเงนิขัน้ต�า่
และยอดคงเหลอืในบญัชี ฝาก ถอน 

วิง่ส์” ดอกเบีย้สงูสดุ 1.5% ต่อปี 
ส�าหรบัเงนิฝาก 1 แสนบาทแต่ไม่
ถงึ 10 ล้านบาท และได้รบัดอกเบีย้
ทกุเดือน

นอกจากนีย้งัพฒันาผลติภณัฑ์
และบรกิารเพือ่ตอบโจทย์เรือ่งสขุภาพ 
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลช้ันน�า
สรรหาสทิธปิระโยชน์ให้ลกูค้าบัตร
เครดิตทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพดีใน
ราคาคุม้ค่า และโปรโมช่ันเม่ือใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดติธนชาต 20,000 
บาทขึน้ไป จะได้รบัเงนิคนืสงูสดุ 
10,000 บาท รวมท้ังให้ผ่อนสนิเชือ่
บ้านถึงอาย ุ70 ปี

และจะไม่กระทบผู้กูก่้อนเกณฑ์ใหม่
มีผลบังคับใช้

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 
ประธานสมาคมสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการของ 
ธปท. เนือ่งจากสถานการณ์ในตลาด
อสงัหาฯขณะนี ้แม้ยังไม่ใช่ภาวะฟอง
สบู่และไม่มจี�านวนทีอ่ยูอ่าศยัเกนิ
กว่าความต้องการซือ้ แต่ตัวเลขทีอ่อก
มาชีใ้ห้เหน็ว่าหากไม่ป้องกนัไว้ก่อน
อาจเกดิภาวะฟองสบูใ่นอนาคตได้
หากไม่ระมดัระวงั การออมส่วนหน่ึง
ก่อนกูถ้อืเป็นหลกัการทีถ่กูต้องใน
การซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั เพราะการซือ้บ้าน
มค่ีาใช้จ่ายตามมาอกีมาก 

โอนด้วยบตัรเดบติ โดยยกเว้นค่า
ธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีเป็น
กรณพีเิศษ นอกจากนีย้งัมเีงนิฝาก
ออมทรพัย์ดอกเบีย้สงู “อลัตร้า เซฟ

ไปพร้อมๆกัน จะไม่กระทบกรณี
ที่ผ่อนหลังที่ 1 ครบจ�านวนแล้ว
และจะกู้เงินเพื่อซื้อหลังที่ 2 โดย
จะไม่กระทบการซือ้ทีอ่ยู่อาศัยของ
ประชาชนทีม่รีายได้น้อยทีซ้ื่อบ้าน
หลงัแรก เนือ่งจากใช้บงัคบัเฉพาะ
ทีอ่ยูอ่าศยัทีร่าคาเกิน 10 ล้านบาท 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

เศรษฐกจิจนียังดี 
ทีป่ระชมุมนตรแีห่งรฐัจนีแถลง
ว่า เศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม
จนีเตบิโตอย่างมัน่คงในช่วง 3 
ไตรมาสแรกของปี 2561 ตวัเลข
ผลประกอบการเหนอืกว่าทีค่าด
ไว้ร้อยละ 6.4 จากปีก่อน ส่วน
ใหญ่เป็นมูลค่าจากภาคการผลติ
ทีเ่พ่ิมขึน้ร้อยละ 6.7 ในช่วง 3 
ไตรมาสทีผ่่านมาตวัเลขการผลติ
สนิค้าไฮเทคและอปุกรณ์เพิม่ขึน้
อย่างเหน็ได้ชดั และยงัคงร้อน
แรงต่อเนือ่งทัง้ในด้านคณุภาพ
และประสทิธภิาพ 

นำยกฯญีปุ่น่ขอบคุณ 
นายชนิโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี
ญีปุ่น่ กล่าวขอขอบคณุกาตาร์และ
ตรุกทีีร่่วมมอืในการช่วยเหลอืให้
มกีารปล่อยตวัชาวญีปุ่่น และ
ต้องการให้มีการตรวจสอบและ
ยนืยนัโดยเรว็ทีส่ดุว่าเป็นนกัข่าว
ทีถ่กูจบัตวัไปใช่หรือไม่ นายโยชิ
ฮเิดะ ซกูะ หัวหน้าเลขาธกิารคณะ
รฐัมนตรีญีปุ่น่ กล่าวว่า รฐับาล
ญีปุ่น่ได้รับแจ้งข้อมลูว่าคนทีไ่ด้
รบัการปล่อยตัวคอื นายจมุเปย 
ยาซูดะ นกัข่าวอิสระชาวญ่ีปุน่ 
และทางรฐับาลได้แจ้งให้ภรรยา
นายยาซดูะทราบแล้ว

เยเมนอดอยำก 
นายมาร์ค โลว์คอ็ก ผูอ้�านวยการ
ด้านมนษุยธรรมยเูอน็ กล่าวว่า 
ประชากรเกอืบครึง่ในเยเมนหรอื
ราว 14 ล้านคน เสีย่งต่อภาวะ
อดอยาก ชาวเยเมน 3 ล้านคนอยู่
ในสภาพทพุโภชนาการ รวมถงึ
หญงิต้ังครรภ์ 1.1 ล้านคน และ
เด็กกว่า 400,000 คน สงคราม
ความขดัแย้งในเยเมนเริม่ตัง้แต่ปี 
2557 ทีก่ลุม่ชาวฮธูซีึง่เป็นอสิลาม
ชอีะห์เข้าโค่นล้มรฐับาลเยเมนนิกาย
สหุนี ่ท�าให้ซาอดุอีาระเบยีน�ากอง
ก�าลงัพนัธมติรอาหรบันกิายสหุนี่
เข้าร่วมกบัรฐับาลเยเมนสูร้บกบั
กลุม่ชาวฮธูมีาตัง้แต่ปี 2558

‘ปูติน’ชี้สหรัฐเอาแน่นอนไม่ได้  

ส�านกัพระราชวงัซาอดุอีาระเบยีเรยีก
ตวันายซาลาห์ คาชอ็กกี บุตรชาย
คนโตของนายจามาล คาชอ็กก ีนกั
ข่าวชาวซาอดุอีาระเบยีทีถ่กูสงัหาร
ในสถานกงสลุซาอดีุอาระเบียทีต่รุกี 
เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและ
มกฎุราชกมุาร

เวบ็ไซต์หนงัสอืพมิพ์ฮฟัฟิงตนั
โพสต์รายงานว่า ทางการซาอดุอีาระ 
เบยีอ้างว่าลกูชายนายคาช็อกกรีูส้กึ
ซาบซึ้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีซัล
มาน บิน อับดลุอะซสี อาล ซะอดู 
และเจ้าชายโมฮมัเหมด็ บนิ ซลัมาน 

มกฎุราชกมุาร ทรงแสดงความเสยีใจ
กบัครอบครวัเขา แต่ภาพถ่ายทีเ่ผย
แพร่โดยส�านกัข่าวซาอดุอีาระเบีย 
(เอสพเีอ) เหน็สหีน้าของเขาทีต่รง
กนัข้ามกบัค�ากล่าวอ้าง 

ฮฟัฟิงตนัโพสต์ระบวุ่า มกฎุราช
กมุารทรงถกูกล่าวหาว่าบงการการ

รำชวงศ์ซำอฯุเรยีกลูก‘คำชอ็กก’ีพบ 
ปฏบัิตกิารทีเ่ป็นเหตใุห้นายคาช็อก
กผีูพ่้อเสยีชีวติเพราะถกูทรมานก่อน
ถกูหัน่ศพ ซึง่ทางการซาอดีุอาระเบยี
ยอมรบัเมือ่สปัดาห์ก่อนว่านายคา
ชอ็กกเีสยีชวีติระหว่างการทะเลาะ
ววิาททีส่ถานกงสลุซาอดุอีาระเบยี
ในนครอสิตนับูลของตรุกเีมือ่วนัที ่2 
ตลุาคมทีผ่่านมา ฮฟัฟิงตนัโพสต์อ้าง
ส�านกัข่าวเอพทีีอ้่างคนรูจั้กครอบครัว
คาชอ็กกด้ีวยว่า นายคาชอ็กกผีูล้กู
ถกูห้ามออกนอกประเทศตัง้แต่ปีก่อน 
เพราะบิดาของเขาเขียนวิพากษ์วจิารณ์
รฐับาลจนต้องหนไีปอยูส่หรฐั

“ปูติน” ชี้กำรที่รัฐบำลสหรัฐ
ต้องกำรยกเลิกสนธิสัญญำ
ควบคุมอำวุธนิวเคลียร์ซึ่งใช้
ร่วมกนัมำนำนกว่ำ 30 ปี เป็น
ท่ำทซีึง่ไม่มทีีม่ำทีไ่ป แต่เชือ่ว่ำ
จะพดูคยุกนัได้ 

ส�านกัข่าวจากกรงุมอสโกรายงาน
ว่า ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์ ปตูนิ 
ของรสัเซยี พบหารอืกบันายจอห์น 
โบลตนั ทีป่รึกษาด้านความมัน่คง
แห่งชาตขิองสหรัฐ ทีท่�าเนยีบเครม
ลนิ กรงุมอสโก เมือ่วนัองัคารทีผ่่าน
มา โดยกล่าวถึงการทีส่หรฐัต้องการ
ถอนตวัออกจากการเป็นภาคขีอง
สนธสิญัญาอาวธุนวิเคลยีร์พสัิยกลาง 
(ไอเอน็เอฟ) ทีใ่ช้ร่วมกนัมานาน
กว่า 3 ทศวรรษ หรอืตัง้แต่สมยั
สงครามเย็น และในเวลาเดยีวกัน
มคีวามประสงค์ต่ออายุสนธสิญัญา
สนัตภิาพนวิ สตาร์ท ว่าด้วยการลด
จ�านวนอาวุธนิวเคลียร์ ซึง่มอีาย ุ10 
ปี และจะครบก�าหนดในปี 2564 
ว่า ท่าทขีองสหรฐัตอนนีเ้อาแน่เอา
นอนไม่ได้ และเป็นการปลกุป่ัน

ขณะที่นายโบลตันกล่าวถึง
สาเหตุท่ีรฐับาลสหรฐัต้องการถอน
ตวัออกจากไอเอ็นเอฟทีล่งนามร่วม
กนัเมือ่เดอืนธนัวาคม 2530 ซึง่เป็น
ช่วงปลายสงครามเยน็ โดยนายมิ

คาอลิ กอร์บาชอฟ อดตีเลขาธกิาร
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพ
โซเวยีต และประธานาธบิดีโรนลัด์ 
เรแกน ว่าสนธิสญัญาฉบบันีไ้ม่ทัน
สมยัอกีต่อไป โดยเป็นข้อตกลงที่
ครอบคลุมเพียง 2 ประเทศ ไม่
สอดคล้องกบัโลกปัจจบุนัทีม่หีลาย
ขัว้อ�านาจ และยอมรบัว่าเป็นเร่ือง
ยากท่ีประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ 
จะทบทวนการตดัสินใจเรือ่งนี้

อย่างไรก็ตาม นายปูตินเชื่อ
ว่าการพบหารือกับผู ้น�าสหรัฐ
โดยตรงอีกครั้งจะเป็นประโยชน์ 
หลังจากเคยประชุมร่วมกันอย่าง
เป็นทางการคร้ังแรกทีก่รุงเฮลซงิกิ 
ประเทศฟินแลนด์ เม่ือเดือน
กรกฎาคมทีผ่่านมา โดยผูน้�ารัสเซยี
และนายโบลตันตกลงกันในเบื้อง
ต้นว่าผู้น�าทั้ง 2 ประเทศอาจพบ
หารือนอกรอบงานร�าลึก 100 ปี
ข้อตกลงหยดุยงิสงครามโลกครัง้ที่ 

1 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปารีสในวันที่ 
11 พฤศจิกายนนี้

ทัง้นี ้ ในช่วงหนึง่ของการพบ
หารอื นายปูตินได้สงัเกตทีต่รามหา
ลญัจกรบนเอกสารของรฐับาลสหรฐั
ทีเ่ป็นนกอนิทร ีซึง่ตรงหน้าอกเป็น
โล่แถบสีแดงสลับขาวแนวตั้งรวม 
13 แถบ และแถบสนี�า้เงนิแนวขวาง
อยู่ด้านบนอีกแถบหน่ึง ขาข้างหนึง่
ของนกถือธน ู13 ดอก และอกีข้าง
เหนีย่วกิง่มะกอก ส่วนปากคาบม้วน
กระดาษมข้ีอความเป็นภาษาละติน
ว่า “E Pluribus Unum” ซึง่เป็น
ค�าขวญัของสหรฐั แปลตรงตวัได้ว่า 
“From many, one” หมายถงึการ
ก่อตัง้ประเทศทีม่าจากการรวมตัว
ของ 13 รัฐดัง้เดิม โดยผู้น�ารสัเซยี
ถามว่า นกอินทรทีิง้กิง่มะกอกไป
หมดแล้วหรอืยงั ซึง่นายโบลตนัตอบ
ว่า วนันีไ้ม่มกีิง่มะกอกมาเพิม่ และ
นายปติูนกล่าวว่า คดิไว้อยูแ่ล้ว
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4943 (1468) วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561



สังคม

บรษิทั อรญัญ์ขันทอง จ�ากัด โดย 
อรญัญา พลูวรลกัษณ์ กรรมการ
บรหิาร จดังานแถลงข่าวเปิดตวั KT 
COLLAGEN พร้อมเปิดตัว
พรีเซ็นเตอร์ “อนันดา เอเวอริ่ง
แฮม” โดยม ีดร.เครอืวัลย์ โชตเิลอ
ศกัดิ ์มาให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียว
กบัคอลลาเจน

อรัญญำ พูลวรลักษณ ์
กรรมกำรบริหำร บรษิทั อรญัญ์ 
ขนัทอง จ�ำกัด เปิดเผยว่า จะเหน็
ได้ว่าสงัคมปัจจบุนัให้ความส�าคัญ
กับเรื่องการดูแลตัวเองเป็นอย่าง
มาก ซึง่การดแูลตวัเองทัง้ภายใน
และภายนอกทีผ่่านมากมี็เคลด็ลบั
มากมาย รวมถึงวทิยาการใหม่ๆ
เกิดขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของตัวเอง
ใส่ใจต้ังแต่จุดเริม่ต้น พยายามค้นคว้า
หาอะไรทีต่อบโจทย์ความต้องการ
ของตวัเอง เหมาะกบัผูห้ญิงในวัย
เราหรือรุ่นใหม่ๆที่วันหนึ่งก็ต้อง
ผา่นเวลามาถงึจดุทีม่อีายมุากขึน้ 
แต่ยงัต้องการคงความสวยงามและ
อ่อนเยาว์ไว้  

หลงัจากศกึษา วเิคราะห์ ดผูล
วจิยั พบว่าทีง่่ายทีส่ดุของการดดูี 
อ่อนเยาว์ ดเูป็นวยัใสคอื การสะสม
คอลลาเจน ซึง่ร่างกายใช้แล้วหมด
ไปทุกวนั แต่ไม่ได้ผลติเพิม่ขึน้มา 
หลายคนอาจคุน้เคยกบัคอลลาเจน
แล้ว เพราะพดูกนัมานาน มีทัง้ใน
บทความ ผลวจิยั เรือ่งเวชศาสตร์
ชะลอวยัล้วนต้องมคี�านี ้เพยีงแต่ใน

เจนลง 1.5% เมื่ออายุ 40 ปี 
กระบวนการสร้างคอลลาเจนจะช้า
ลง 30% การเชือ่มต่อของเนือ้เย่ือ
ในส่วนต่างๆของร่างกายอ่อนแอลง 
ผวิหนงัเหีย่วย่น มรีิว้รอย ขาดความ
ยืดหยุ่น และบรเิวณข้อต่อเริม่ไม่แขง็
แรง ปัจจยัทีท่�าให้คอลลาเจนเสือ่ม
เรว็ขึน้คอื รงัสยูีวีจากแสงแดด, การ
เปลีย่นแปลงของฮอร์โมน, สารปน
เป้ือนในอาหาร, บหุร่ี, เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์, อนมุลูอสิระ และปัจจัย
อืน่ๆ เช่น โรคทางระบบภมูคิุม้กัน

งานเปิดตวัครัง้นีจ้ดัข้ึนภายใต้
คอนเซ็ปต์ “สมาร์ท แอนด์ สตรอง” 
พร้อมเปิดตวัพรเีซ็นเตอร์ “อนนัดา 
เอเวอร่ิงแฮม” และคุณแม่ขนัทอง 
อ่อนค�า สาวสตรองวยั 75 ปี ทีม่า
ถ่ายทอดแนวคดิ สารพดัเทคนคิวิธี
ในการท�าตวัเองให้ดมูเีสน่ห์และแล
ดอู่อนเยาว์ตลอดเวลาอกีด้วย  

โดยอนันดาเผยว่า “ผมมไีลฟ์
สไตล์ท่ีหนกั เจอแดด ฝุน่ ควนั ชอบ
กจิกรรมทีต่ืน่เต้น ค่อนข้างโลดโผน 
การดแูลตวัเองมไีม่มาก หลกัๆจะ
เริม่จากภายใน ซึง่คอลลาเจนแบบ
นีต้อบโจทย์ดแูลตวัเองแบบง่ายๆ” 
ส่วนคณุแม่ขนัทองพกสารพดัเคลด็
ลบัทีดู่อ่อนกว่าวยั เทคนคิคือต้อง
เริ่มสะสมคอลลาเจนตั้งแต่วันนี ้
เพราะร่างกายสร้างเองได้น้อยลง
ทกุวนั สะสมก่อน ดดูก่ีอน เตรยีม
พร้อมไปท�ากจิกรรมต่างๆ เช่น ออก
ก�าลังกาย ท�าให้รปูร่างเราดขีึน้ด้วย 

ก้าวโรจน์ สตุาภักดี นายกสมาคมผูผ้ลติข่าวออนไลน์ และบญัญตั ิค�านณูวฒัน์ ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซพี ี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) จดังานประกาศผลรางวลัข่าว
ดจิทิลัยอดเยีย่มประจ�าปี 2561 พร้อมมอบรางวลัและโล่เชิดชเูกยีรตผิูผ้ลติข่าวออนไลน์ 
ทีอ่าคาร CP All Academy สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 

นันทนา ขาวปลืม้ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั แบรนด์ ซนัโทรี ่(ประเทศไทย) จ�ากัด แถลง
ข่าวเปิดกิจกรรม #ใช้สมองจ่ายแทนเงนิกับแบรนด์ เจนย ูปี 3 พร้อมเปิดท้าผูบ้ริโภคให้
ลองมาคดิเรว็ ตอบค�าถามให้ถกูต้องทนัเวลา เพือ่รบัรางวลักบัแบรนด์ เจนยู โดยมี
บอย-ปกรณ์ ฉัตรบรริกัษ์ พรเีซน็เตอร์ของแบรนด์ เจนย ูร่วมงาน

ผู้หญิงยุคใหม่‘สมาร์ทแอนด์สตรอง’ 

งานเปิดตวัทีจ่ดัขึน้คร้ังนีเ้ราอยาก
ท�าให้ทกุคนรู้จกัคอลลาเจนมากข้ึน

ดร.เครอืวัลย์ โชติเลอศกัดิ์ 
กล่าวว่า สาเหตทุีต้่องเตมิคอลลา
เจนเนือ่งจากร่างกายมกีารผลติคอล 

ลาเจนน้อยลงตามอายทุีเ่พิม่มาก
ขึน้ ในช่วงอาย ุ20 ปีต้นๆ ผวิหนงั
ของคนเราประกอบด้วยคอลลาเจน
ประมาณ 75% ตัง้แต่อาย ุ25 ปีขึน้
ไป ร่างกายจะลดการสร้างคอลลา
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